
2536-9504
2735-5233

٢٠٢٢


  مجلة علمية ُمَحكمة ( ُمعتَمدة ) شهرية 
  يصــدرهــا مــركــز بحــوث الشــرق األوســط   



(Issn :2536 - 9504) :

(Online Issn :2735 - 5233) :









٢٠٢٢

www.mercj.journals.ekb.eg


ARCI
 Clarivate

 (ARCIf


















 
 

 المدنيةولية ئصور تعويض المس
 ي عمى حق الحياة الخاصةالناشئة عن التعد

 في ضوء قانون المممكة المتحدة  نترنتعبر ال 
Kind of Fault – based liability 

 Arising from the infringement of the right 

to private life in the internet in UK law 

 جميل حسن بشات الساعدي أ.د.
 جامعة بغداد - كمية القانون

Prof. Jaliel Hasan Al-Sadiey 

In College of Law / University of Baghdad 

Jeleelhassan718@gmail.com 

 زهراء عصام صالح كبةم.م 
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Assistant Lecturer Zahraa Isam Salih Kubba 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

kamerkubba@yahoo.com 

 
  

mailto:kamerkubba@yahoo.com


 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 424 

 

  



 في ضوء نترنتعبر ال  الناشئة عن التعدي عمى حق الحياة الخاصة المدنيةولية ئصور تعويض المس
 زهراء عصام صالح كبةم.م &  جميل حسن بشات الساعدي أ.د.            قانون المممكة المتحدة 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 425 

 :الممخص

رفع دعوى المسؤولية عممية  جؿ عويض بمثابة الثمرة المنشودة مفيعد الت
نفع لألشخاص، أالمدنية، وعميو فكمما كاف القانوف يسعى لتحقيؽ العدؿ بصورة أجدى و 

بإيجاد أنواع عديدة مف المسؤولية تيدؼ لتغطية كؿ صور التعدي الممكنة  أنو ال يبر إف
جؿ الوصوؿ إلى التعويض العادؿ الذي مف خاللو تتـ عممية جبر أمف الحدوث، 
 الحاصؿ.الضرر 

 وطريقتو التعويض ولكوف الخطأ أو الضرر الذي يتـ عمى أساسو تقدير نوع
مف  أكثرف توجد أعمى نواح عدة، لذلؾ فمف البدييي  أثرهمف قبؿ القضاء قد يمتد 

ضرار و الحد مف جسامة األأجؿ التقميؿ أالناشئ عنو، وذلؾ مف صورة لمتعويض 
قانوف األخطاء في المممكة المتحدة تقسـ ، ففي ضوء الواقعة أو الممكنة الحدوث

األوامر القضائية، -2التعويضات، -1نصاؼ إلى نوعيف: المعالجات أو سبؿ اإل
 والتي سنعمؿ عمى بحثيا في مبحثيف مستقميف.

 

 

 

 

 

 

 
 نترنت(.، اإلمدنية: )التعدي، الخصوصية، مسؤولية، الكممات االفتتاحية
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Abstract: 

Remedies considered the aim of the entire process of filing 

civil liability lawsuit, so the more the law seeks to achieve justice in a 

more meaningful and beneficial way to people, it does not excuse the 

creation of many types of liability aimed at covering all possible 

forms of infringement that may occur, in order to reach a fair 

compensation through which The process of reparation is done. 

And since the error or damage on the basis of which the type 

and method of Remedies is assessed by the judiciary may extend its 

impact in several respects, so it is evident that there is more than one 

form of Remedies arising from it, in order to reduce the severity of the 

damages occurring or possible occur. 
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 :المقدمة
 :أهمية البحث وأسباب اختياره -اواًل 

مصطمح المعالجات أو سبؿ االنصاؼ  جمااًل إيطمؽ عمى صور التعويض 
(remedies والتي ،)تمؾ الوسائؿ المنصفة والمخصصة لمعالجة  يقصد بيا(
ضرار الناشئة عف المسؤولية المدنية، والتي قد تكوف عف طريؽ تعويضات مالية، األ

 .(1)أو أوامر قضائية زجرية تيدؼ إلى إيقاؼ أو منع السموؾ الضار(

يممؾ الحؽ في اختيار نوع التعويض الذي  المضرورف أومف الجدير بالذكر 
لمصمحتو، كما يقع عمى كاىؿ القاضي الموازنة بيف طمبو مف جية وبيف  ايرتئيو مناسبً 

 .(2)مف جية آخرى اومناسب ما يفرض عميو مف سمطة بجعؿ التعويض عادال

ف اليدؼ مف التعويضات الناتجة عف حصوؿ ضرر أو عف حدوث خرؽ إإذ 
في العادًة، ىو تعويض المدعي بوضعو في وضع جيد كما لو لـ يرتكب بحقو  في العقد

أي ضرر، أو كما لو كاف العقد قد تـ تنفيذه بالصيغة المتفؽ عمييا، لكف ىذه الرؤية ال 
تتحقؽ دائًما، فبعض التعويضات ال تنحصر بالجانب المالي وحسب، كما يوجد إلى 

تعويضات اتفاقية خارجة عف تقدير المحكمة جانب التعويضات المالية وغير المالية 
 .(3)لمضرر

ف المعالجات قد تكوف متأتية عف ارتكاب خطأ في ظؿ عالقة عقدية، أو إوعميو ف
عف حصوؿ خطأ في حالة انعداـ تمؾ العالقة، ففي الحالة األولى يطمؽ عميو 

(Remedies for breach of contract ًوالتي قد يكوف التعويض عنيا نقدي ،)والذي ا ،
( الذي يحكـ بو متى Nominalالتعويض الرمزي الزىيد ) -1يقسـ بدوره إلى ثالثة أنواع: 

الذي يحكـ بو  (Compensatoryالتعويض المعادؿ ) -2خالؿ في العقد، إما وقع 
 -3خالؿ في تنفيذ العقد، خر بسبب اإللجبر الضرر الحقيقي الذي لحؽ بالطرؼ اآل
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يء يالذي يحكـ بو متى ما كاف المديف س (Punitive Damagesالتعويض الجزئي )
ما في الحالة الثانية أالنية، أو في حاالت فسخ العقد أو في حاالت الغش والتدليس، 

، (4) (، أو قد يكوف التعويض عنيا غير نقدي )عيني(Remedies in tortفيطمؽ عميو )
خرى إلى: تقسـ ىي األ ( والتيRemedies in tortما في الحالة الثانية فيطمؽ عميو )أ
 (.injunctionاألوامر القضائية )-2، (damages)التعويضات -1

عمى قواسـ مشتركة وأخرى مختمفة،  يافنطو ت تيفالمعالج ف كالإبالمحصمة ف
التي  (Legal remedies)فيما يمتقياف في كونيما يستنداف لممعالجات القانونية 

(، وكذلؾ عمى معالجات Common law remediesحكاـ العامة )تعرؼ بقانوف األ
(، كما يشتركاف في نوعي Equitable remediesصافيو تعرؼ )نو إأعادلة 

خالؿ في العقد تختمؼ عف المعالجات العينية والنقدية، لكف المعالجات الناشئة عف اإل
( بمعنى يتـ Unliquidated damagesالثانية في تقسيميا إلى معالجات قضائية )

 ( أي يرجع Liquidated damagesؿ المحكمة، ومعالجات اتفاقية )تحديدىا مف قب
-1تقسـ إلى:  اكما اف المعالجات عمومً  ،(5)حديدىا إلى اتفاؽ األطراؼ فيما بينيـت

 (.injunctionاألوامر القضائية )-2، (damages)التعويضات 

 :خطة البحث -ثانًيا

ما عف نطاؽ بحثنا فسيقتصر عمى دراسة المعالجات المتأتية عف المسؤولية أ
خالؿ في التزاـ قانوني ال عقدي، إالخطئية، بمعنى تمؾ المسؤولية المدنية الناشئة عف 

ثبات ركف الخطأ ال الضرر كما ىو متعارؼ عميو في باقي أنواع إوالتي يكفي لقياميا 
ف المسؤولية إمع الضرر، بالنتيجة ف اوعدمً  االمسؤولية المدنية التي تدور وجودً 

ثبات إالخطئية ينجـ عنيا اتساع في دائرة التعويض المتحصؿ لكؿ شخص يتمكف مف 
ف كاف ذلؾ الخطأ ال يرتقي لمرتبة الضرر ا  يمس حياتو الخاصة، و  ارتكاب تعد  

ولية الحاصؿ أو المتوقع الحصوؿ، إذ مف الممكف االستناد إلى ىذا النوع مف المسؤ 
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ما يتـ الركوف إلييا في المسائؿ المتعمقة بالتعدي  ادوف وجود ضرر والتي غالبً 
والتشيير والحرية والممكية والسمعة، والتي تعد مف األمور األساسية في ضوء قانوف 

 .(6)المممكة المتحدة

عميو سنقسـ ىذا البحث إلى مبحثيف نتناوؿ في األوؿ مفيـو بناًء و 
 (.injunction، ونخصص الثاني لألوامر القضائية )(damages)التعويضات 

 المبحث األول
 (damages)التعويضات 

نصاؼ بموجب ف اليدؼ المرتجى مف منح التعويضات ىو تحقيؽ مبدأ اإلإ
القانوف العاـ، الذي بواسطتو ُيطمب مف المدعى عميو دفع مبمغ مف الماؿ يتـ تقييمو 

حدثو أو نتيجة لخرقو لمعقد، أذي وتقديره مف قبؿ المحكمة، جراء الضرر ال
فالتعويضات الناتجة بسبب خرؽ العقد عادًة تقدر بطريقة كما لو تـ تنفيذ العقد 

ما بالنسبة لمتعويضات التي تمنح جراء الضرر الخارج عف أبالطريقة المتفؽ عمييا، 
دائرة التعاقد، فيي باألساس تيدؼ إلى وضع المدعي في وضع جيد كما لو لـ يرتكب 

، فيي تنشأ متى ما وجد تجاوز شخصي أو سموؾ غير سوي (7)حقو أي ضرر يذكرب
 .(8)نتج عنو ضرر خاص

وعميو فيمكننا القوؿ إف الوظيفة المبتغاة مف التعويضات ىي تعويض المدعي 
عف الخسارة التي لحقتو بسبب الضرر الذي ارتكبو المدعى عميو، ومف الجدير بالذكر 

 تقسـ إلى: اف التعويضات عمومً أ
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 المطمب األول
 (compensatory damagesالتعويضات المعادلة )

يقصد بمبدأ التعويض العادؿ بأنو )إعادة المدعي إلى الوضع الذي كاف 
عادة الوضع إلى سابؽ عيده". إسيكوف عميو إذا لـ يرتكب بحقو الخطأ المدني "أي 

وغير -2مس األمور المالية، المالية، والتي ت-1وىناؾ نوعاف مختمفاف مف الخسائر: 
مثمة عمى الخسائر المالية فقداف المالية، والتي تعني الخسائر غير المالية. ومف األ

الدخؿ نتيجة اإلصابة، أو كأف تكوف قيمة المنزؿ أقؿ مما دفعتو بسبب وجود عيوب 
ما الخسائر غير المالية فتشمؿ األلـ أخفية لـ يتـ التعرؼ عمييا مف قبؿ المخمف. 

المعاناة بعد اإلصابة، أو ما يسمى بفقداف الراحة، والذي يعني في األساس فقداف و 
 .(9)قدرة المضرور في االستمتاع بالحياة كما كاف يفعؿ قبؿ الحادث(

 انفو الذكر كثيرً آمف نوعي الخسائر المالية وغير المالية  بالمحصمة فاف كال
نترنت، فمتى ما تـ ما تممس بموضوع التعدي عمى حؽ الحياة الخاصة عبر اإل

عالف عف تمؾ التفاصيؿ الخاصة، أو كتمانيا إالتعدي وسواء نجـ عف ىذا التعدي 
، ف عمى نمط حياة الشخص المعني  اومؤثرً  اف التيديد سيبقى موجودً إألجؿ غير معمـو

ف يمس شعور الشخص أثمما مف الممكف بتمؾ التفاصيؿ الخاصة، فالتعدي المذكور م
ف يمس عمؿ الشخص ومركزه المالي أواعتباره المعنوي، فكذلؾ مف الممكف بشدة 

 .ايضً أ

 اما عف أنواع التعويضات المعادلة، فيي:

 (.Pecuniary damagesضرار المالية )التعويضات عن األ-4

إلى جممة مف وىي التعويضات التي يتـ تقديرىا بالماؿ، وذلؾ باالستناد 
ضرار بانتقادات كثيرة العوامؿ الماسة بالمضرور، ولقد جوبو التعويض عف ىذه األ
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ضرار المالية التي مف ىميا عدـ وجود مسوغ منطقي لصرفيا، كما ىو شأف تمؾ األأ
السيولة بمكاف معرفة قيمتيا وتقدير التعويض الذي يناسبيا، بخالؼ الحاؿ مع 

 مف الصعوبة تحويؿ األلـ والمعاناة، أو فقداف الوظيفة أو التعويضات غير المالية، إذ 

وسائؿ الراحة والعجز التي يعاني منيا الشخص المصاب، إلى قيمة نقدية 
 .(10)صالحة لتعويضو عف كؿ ما حدث أو سيحدث لو في المستقبؿ

 ااستنادً  اف كاف الضرر ماديً إاما عف طريقة تقدير مبمغ التعويض المالي 
وربية لحقوؽ االنساف، فيتـ تقديره في البدء مف قبؿ المعني بو األلمحكمة العدؿ 

ف تعذر عمى إلمبدأ الخسارة الالحقة والكسب الفائت ثـ يقدمو لممحكمة، ف ااستنادً 
المحكمة احتساب مبمغ الضرر بصورة دقيقة لجأت عندىا لسمطتيا التقديرية في 

الضرر الحاصؿ قدر ف يتناسب مع مقدار أ احتساب مبمغ التعويض الذي يجب
 .(11)االمكاف

ة التي تصاحب المضرور اف كاف أساس الضرر غير مادي بمعنى المعانإما أ
بؿ مف الناحية الجسدية أو النفسية، فكذلؾ ىي  ،والتي قد ال تصيبو مف الناحية المالية

األخرى مف الممكف التعويض عنيا عف طريؽ األمواؿ، وذلؾ باقتراح مبمغ مف الماؿ 
ضرار الواقعة كناتج عف ذلؾ الضرر المعنوي بالتحديد، أو عف جممة األ لممحكمة

ف ا  ، و ا، ولممحكمة بالتأكيد سمطة الفصؿ في تقدير المبمغ الذي ترتأيو مناسبً (12)جمااًل إ
كاف األصؿ ىو عدـ تقويـ نفس االنساف بالماؿ، وذلؾ لكونيا مقدسة عف الدخوؿ في 

 سجاالت المعاوضات المالية.

لـ تيمؿ مسألة التكاليؼ  اوربية وكما أسمفنا سابقً ف محكمة العدؿ األإف اخيرً أو 
والنفقات المبذولة مف قبؿ المعني، بؿ سمحت بالمطالبة باستحصاليا كجزء مف 

صابتو، المادية منيا والمعنوية أضرار التي لجنب مع األ االتعويضات المستحقة لو جنبً 
 .(13)عمى حد سواء
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المتعدي قد استحصؿ عمى ربح مادي جراء  فأثبات إوفي حاؿ إمكانية 
ف يكوف أانتياكو لمحياة الخاصة بسبب نشره لمعمومات أو صور لممعني، فينا يجب 

، وىذا الرأي قد تـ تأكيده في القضية التي (14)لذلؾ الربح المادي مبمغ التعويض معاداًل 
تتمخص تفاصيميا باف المعني قد تـ انتياؾ خصوصيتو عف طريؽ نشر صوره 

رباح مالية لمطرؼ الثاني مف جية أالخاصة، مما أدى لتضرره مف جية، ولجني 
خرى، وعميو قضت المحكمة العميا بتعويض مالي يعادؿ مبمغ الربح الحاصؿ لمطرؼ أ

 .(15)المتعدي

 ما عف أىـ تمؾ العناصر التي يتـ االعتماد عمييا عند تقدير التعويض فيي:أ 
 Damages forالتعويضات عن خسارة العوائد المالية الحالية أو الفعمية )-أ

loss of actual earning )(Pre – trial loss of earning) 

رباح التي كاف ىي التعويضات التي تقر لممدعي جراء خسارتو لممنافع واأل
تعرضو لمضرر، والتي تمتد حتى تاريخ صدور الحكـ  جنييا لواليمف الممكف أف 

ما عف مقدار المبمغ الممنوح لو، فيو المبمغ الذي كاف سيحصؿ عميو أبالتعويض، 
 .(16)المدعي بعد خصـ ضريبة التأميف الوطني

 Damages for loss of) التعويضات عن خسارة العوائد المالية المستقبمية-ب
future earning) 

، والتي عادة ما تشمؿ اصاعدً فريخ النطؽ بالحكـ اىي تمؾ األضرار الممتدة مف ت
ففي حاالت اإلصابة الخطيرة تكوف  ،خسارة الدخؿ المالي المستقبمي جراء الضرر الواقع
مور دراؾ المدى الذي ستؤوؿ إليو األإتكاليؼ الرعاية يستعصي تخمينيا بدقة، الستحالة 

في المستقبؿ، إذ ال يوجد في الواقع طريقة حقيقية جازمة لمعرفة ما كاف سيحدث في 
ف يحصؿ أالمستقبؿ لو لـ يتعرض المضرور لذلؾ الحادث، فمف جية كاف مف الممكف 
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، لذلؾ ايضً أف يتـ طرده مف عممو أعمى ترقية وظيفية، ومف جية آخرى فمف الممكف 
مغ مقطوع مف الماؿ كتعويض، السيما في حالة غياب ما تمجأ المحاكـ لدفع مب اكثيرً 

التعويضات مف منطمقيف بمطالبة الوف إلى أف المحاميف يمجإالدراسات اإلحصائية، وعميو ف
ف: األوؿ يتـ مف خالؿ تقديميـ لتقييـ صاؼ عف الخسارة السنوية لوكيميـ، الثاني يأساسي

، فمجيولية المستقبؿ (17)الالحقة عف طريؽ تقديميـ لتوقع الخسائر الناتجة عف السنوات
 نوع مف التعويضات.البقاء حؽ المطالبة بمثؿ ىذا إكبر في ىي التي تمعب الدور األ

 (.Pure-trial expenses) نفقات ما قبل صدور الحكم بالتعويض-ج

نو يحؽ لممدعي استرداد جميع النفقات الفعمية والمعقولة التي إلمقانوف ف ااستنادً 
صدار الحكـ إصابو، وذلؾ مف وقت الحادث وحتى تاريخ أتكبدىا نتيجة لمحادث الذي 

بالتعويض، والذي يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ فقداف المالبس أو تمفيا وأي نفقات طبية 
 .(18)خرى كاف قد تكبدىاأ
 Expenses) آخر عمى المدعي المتضررالنفقات التي ينفقها شخص -د

incurred by another.) 

ىي الخسارة غير المباشرة أو التي يتحمميا شخص آخر بسبب رعايتو 
خر مف دائرة آ الممدعي المضرور، فمتى ما مس الضرر الذي أصاب المدعي شخص

ف كاف يحؽ لو الحصوؿ ا  قربائو، بسبب اضطراره لتقديـ العوف والرعاية لو، فينا و أ
نو وفي الوقت ذاتو ال يحؽ لو رفع دعوى مباشره أال إعمى تعويض بموجب القانوف، 

 .(19)بنفسو
 (.non-pecuniary lossesضرار غير المالية )التعويضات عن األ-2

يقصد بيا تمؾ الخسائر الناتجة جراء الضرر الحاصؿ لألشياء أو المصالح 
مادية ممموسة، بقدر قيمتيا المعنوية المحسوسة، ومف  التي ال تشكؿ بحد ذاتيا قيمة
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و ذلؾ الوجع أشياء ذات القيمة العاطفية، كألبوـ صور الزفاؼ، األمثمة عمييا تمؼ األ
و في حالة التعرض والمساس لمسمعة أ ،والمعاناة المصاحب لإلصابة الجسدية

مور وفاة شخص عزيز، إذ يرجع ذلؾ إلى حقيقة كوف األ ةالشخصية، أو حتى في حال
يستحيؿ تقديره باألمواؿ، وعميو فيي تعرؼ بأنيا )نوع مف الخسائر  امعنويً  تحمؿ ثقاًل 

لمشخص أو ألصولو، وبالتالي ال يمكف قياسيما عف طريؽ  االتي ال تمثؿ ضرًرا ماديً 
مواؿ(، ورغـ كؿ ما سبؽ ميا باألياالستناد إلى معيار موضوعي، بمعنى يتعسر تقي

ف طريقة التعويض عنيا يكوف عف طريؽ أ ذكره مف كونيا خسائر ال تقـو بالماؿ، إال
 .(20)الماؿ

نو ال يوجد مقياس أو معيار يمكف االستناد أو االستدالؿ أومف الجدير بالذكر 
قد ئيا، والتي اف يتعافى المرء مف جر  أبو لتحديد مقدارىا أو الزمف الذي مف الممكف 

ف عممية تقدير التعويض إلكؿ حالة عمى حده، لذلؾ ف اتكوف فترة قصيرة أو طويمو تبعً 
 .(21)الناشئ عنيا يشوبو كثير مف التشكيؾ

 ضرار غير المالية فتقسـ بدورىا إلى نوعيف:ما عف األأ

 (.loss of amenity) الحرمان من مباهج الحياة-أ

مف ممارسة األفعاؿ ذاتيا وىي الحالة التي يشيدىا الشخص متى ما حـر 
التي كاف يمارسيا قبؿ وقوع التعدي أو الحادث الذي بسببو فقد القدرة عمى العودة إلى 

 .(22)نمط حياتو الطبيعية

( في المممكة المتحدة يعترؼ بحؽ المطالبة Tot lawف نظاـ )إلذلؾ ف
أو بسبب الـ أو المعاناة الناتجة جراء اإلصابة ذاتيا بالتعويض عف األضرار واآل

العالج الطبي المصاحب ليا، كما مف حؽ المضرور المطالبة باألضرار المستقبمية 
الناتجة عف الحادث، بؿ حتى عف المعاناة العقمية الناشئة عف فقداف القدرة باالستمتاع 
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في الحياة بسبب اإلعاقة الناتجة عف اإلصابة، اما في حاؿ تسبب اإلصابة في فقداف 
المطالبة بالتعويض مف ف تمؾ الحقبة الزمنية سيتـ استبعادىا إمف، فالوعي لفترة مف الز 

لموعي وغير مدرؾ لأللـ  االمضرور يكوف خالليا فاقدً  ألفالمتعمؽ باأللـ والمعاناة، 
 .(23)صابوأالذي 

نترنت ما فيما يخص موضوع التعدي عمى حؽ الحياة الخاصة عبر اإلأ
ي ألـ والمعاناة النفسية جراء حصوؿ األمكانية حصوؿ مقدار كبير مف إفيمكف تصور 

 امرً أمف صور التعدي السالفة الذكر، وعميو تعد المطالبة بيذا النوع مف التعويض 
ولية ئ، فكما يعترؼ بحؽ المطالبة بالتعويض جراء الضرر المعنوي في المس(24)مقبوالً 

 وف المممكة المتحدة.لقان المقانوف العراقي، فكذلؾ الحاؿ ذاتو استنادً  االتقصيرية استنادً 
 .(Pain and suffering)الم والمعاناة اآل-ب

دت اإلصابة إلى عدـ قدرة المدعي عمى االستمتاع أتممس ىذه الحالة متى ما 
صابة، وخير مثاؿ عمييا ىو بالحياة بنفس الطريقة والقدر الذي كاف عميو قبؿ حدوث اإل

مزاولة أي نشاط أو ىواية أخرى كاف  أو ،انعداـ القدرة عمى االستمتاع بممارسة الرياضة
وكذلؾ الحاالت التي قد تؤدي فييا  ،المدعي يزاوليا ويستمتع بيا قبؿ حدوث اإلصابة

صابة إلى حالة مف ضعؼ النشاط الجنسي أو االستمتاع، وعمى كؿ حاؿ يعتمد في اإل
غـ حساب مقدار ىذه األضرار عمى التعريفة التي وضعتيا محكمة االستئناؼ، عمى الر 

مف أنو يمكف تعديؿ مقدار تمؾ التعريفة لمراعاة الظروؼ الفردية لممطالبيف بحؽ 
 .(25)التعويض

ومثمما أسمفنا في الفقرة السابقة المتعمقة باأللـ والمعاناة، فكذلؾ ىو الحاؿ ىنا، 
إذ يبقى لممضرور جراء التعدي عمى حؽ الحياة الخاصة بو، حؽ المطالبة بالتعويض 

 .(26)والمعاناة التي لحقت بو بسبب عممية االنتياؾ التي تعرض لياالـ عف اآل
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 المطمب الثاني

 (non-compensatory damagesالتعويضات غير المعادلة )

عادة المدعي إجؿ أبينما يتـ احتساب قيمة التعويضات المعادلة بعناية مف 
 ااستنادً لموضع السابؽ عمى حصوؿ الضرر، يتـ احتساب التعويضات غير المعادلة 

ف مقدار التعويض قد يكوف أقؿ أو إ، بالمحصمة فايضً أخرى أخرى، ولحاالت ألمعادلة 
نواع التعويضات غير المعادلة أما عف أ، (27)أكثر بكثير مف مقدار الضرر الحاصؿ

 فيي:
 (.contemptuous damagesالتعويضات االزدرائية ) -4

قانوني لممدعي قد تـ انتياكو مف  ف تعترؼ المحكمة بوجود حؽأقد يحصؿ 
الناحية الفنية، ولكنيا مع ذلؾ ال توافؽ عمى وجود مسوغ قانوني مقنع لرفع الدعوى، 

ف يتـ رفعيا مطمًقا، لذلؾ يبقى لممحكمة صالحية أبمعنى أف الدعوى ما كاف يجب 
ما يممس  ااألمر بدفع مبمغ زىيد مف التعويضات جراء انتياؾ حرمة ىذا الحؽ، وكثيرً 

 .(28)ىذا النوع مف التعويضات في القضايا المتعمقة بالتشيير
 (.nominal damagesالتعويضات االسمية ) -2

يطمؽ عمييا التعويضات االسمية أو الرمزية، وىي التعويضات التي تمنح 
لؾ لـ ذمتى ما حدث انتياؾ مف الناحية الفنية لمحؽ القانوني، لكف وعمى الرغـ مف 

، أي (29)ضرار عادة ما تقدر بمبمغ رمزيأضرار فعمية، لذلؾ فتمؾ األ يتـ ارتكاب أي
 (£20مف الماؿ أي بما يقارب) اصغير  اف مقدار التعويض الناجـ عنيا يشكؿ مبمغإ

جؿ أما تممس ىذه التعويضات باألضرار التي يمكف اتخاذ إجراءات مف  اباوند، وكثيرً 
والتشيير، إذ يتمثؿ الغرض منيا  يفر آلخثارىا، مثؿ التعدي عمى ممتمكات اآدرء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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أكثر مف استحصاؿ تعويض مادي مف  هاإلقرار بأف المدعى عميو قد انتيؾ حؽ غير 
 .(30)ثبات التعديفي إبقدر رغبتو  امادي اقبمو، فالمدعي عادة ال يرتجي تعويض

 (.aggravated damagesالتعويضات المتفاقمة أو المشددة ) -3

مس ىذه الحالة مف التعويضات في حاؿ تصرؼ المدعى عميو بطريقة مغالية تتم
زاء نفس المقدار إساءة بحيث تجعؿ المدعي عميو يعاني أكثر مما جرت عميو العادة في اإل

 ،ف تمارس سمطتيا التقديرية في منح تعويضات مشددةأمف الضرر، فينا يمكف لممحكمة 
ساءة مع حجـ التعمد في اإل ابمعنى اف تأمر بدفع تعويضات أكثر مف المعتاد تماشيً 

 .(31)الحاصمة
 (.exemplary damagesالتعويضات الجزائية أو االتعاضية ) -4

إلى معاقبة المدعى عميو عمى سموكو غير ىي التعويضات التي تيدؼ 
عمى مف استحقاؽ المدعي أ، كما تضمف ىذه التعويضات أيًضا دفع مبمغ (32)المشروع

الحقيقي، لكنيا وفي الوقت ذاتو تختمؼ عف التعويضات المشددة مف حيث الغرض 
جمو، فيي في الواقع تعد بمثابة عقوبة جسيمة لممدعى عميو مف أالذي وجدت مف 

خرى، بمعنى ىي تشكؿ نقطة ترابط أف القياـ بتعٍد مشابو مف جية عغيره لوردع  ،جية
 .(33)أو تزاوج مع القانوف الجنائي مف حيث اليدؼ المبتغى منيا

 المبحث الثاني
 (injunctionاألمر القضائي )

ىو األمر الصادر مف المحكمة والمتمثؿ بمنع شخص محدد مف فعؿ شيء 
بشيء ما، ففي بعض الظروؼ سيسعى المدعي لمحصوؿ عمى و مطالبتو بالقياـ أما 

فعاؿ التي قد تمحؽ ضررا أمر قضائي يقتضي منع المدعى عميو مف ارتكاب بعض األ
مر قضائي في الحاالت التي يقـو فييا أصدار إلو، وعمى وجو الخصوص قد يجدي 
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يرقى إلى المدعى عميو بفعؿ شيء يرتقي إلى مستوى الضرر، أو يفعؿ بانتظاـ شيًئا 
 .(34)مستوى الضرر، أو يتوقع منو القياـ بشيء يرقى إلى حد الضرر

لزامي يقتضي بضرورة إلزاـ المدعى عميو باالمتثاؿ ألمر ف األمر اإلإوعميو ف
وىو األمر  :ما، والذي قد يكوف عمى نوعيف مف حيث األثر: األوؿ تحريمي سمبي

ما الثاني فيو ألقياـ بشيء ما، الصادر بحؽ المدعى عميو، والذي يحتـ عميو عدـ ا
األمر اإللزامي اإليجابي الذي يتمخض عف إلزاـ المدعى عميو بفعؿ شيء ما، والفرؽ 

 .(35)بيف األمريف ال ينحصر مف حيث الشكؿ وحسب بؿ يمتد حتى الجوىر

كذلؾ يقسـ األمر القضائي مف حيث الوقت إلى: األمر الزجري النيائي أو 
ىو األمر الذي يتـ منحو مف قبؿ المحكمة قبؿ أو خالؿ األمر الزجري الدائـ، و 

الدعوى أي ضمف جمسات االستماع التي قد يصدر فييا حكـ نيائي، بينما وعمى 
صادره في إالنقيض منو يوجد األمر الزجري العارض، والذي يقصد بو األمر الذي يتـ 

بعد أكمة عمى مرحمة مبكرة مف اإلجراءات، والذي ينحصر مداه باستمرار مدة المحا
يشكؿ ميزة كبرى بالنسبة لممدعي، إذ ال يتوجب عميو انتظار  وىوماتقدير ممكف، 

 . (36)نتيجة الفصؿ في القضية ليتمكف مف استحصالو

ف األمر القضائي يعد العالج الرئيسي اآلخر الذي يمكف لممحاكـ إبالنتيجة ف
مع األضرار المستمرة أف تأمر بو في قضايا الضرر، ويستخدـ بشكؿ أساسي لمتعامؿ 

أو المتكررة مثؿ التشيير واإلزعاج، وذلؾ عف طريؽ إصدار أمر قضائي تحظر فيو 
 اضرار أأو تكرار القياـ بأعماؿ تسبب  ،المحكمة المدعى عميو مف ارتكاب أو االستمرار

المحكمة، حيث  لتقدير امعينة. بالنتيجة يعد خير سبيؿ منصؼ يتـ إصداره استنادً 
، (37)(37، المادة 1981ة تعويض عادؿ ومناسب )قانوف المحكمة العميا يعتبر بمثاب

صدارة في حاؿ كوف التعويضات كانت كافية إمر القضائي ال يتـ ف األأكما 
 .(38)ومرضية
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 وامر القضائية تكوف عمى خمس صور، ىي:ف األأشارة إليو ومما تجدر اإل

 (.final injunctionمر القضائي النهائي أو الدائم )األ -4

ىي األوامر التي تصدر عند نياية المحاكمة كتعويض عف الضرر الحاصؿ 
ف إ، وعميو ف(39)حو مستمرنو جراء تكرار القياـ بو عمى أجراء القياـ بضرر معيف 

إصدارىا، بمعنى  ااألوامر القضائية النيائية تصدر في الحاالت التي يجدي فييا نفعً 
ف إارتكاب الضرر بحؽ المضرور، وعميو ففي حاؿ عدـ إصدارىا ستستمر حالة أف 

زعاج الشخصي المتكرر ما يتعمؽ بقضايا اإل امر القضائي غالبً صدار األإطمب 
ف المدعي ال يفقد حؽ المطالبة بالتعويض عف أالحدوث، ومف الجدير بالذكر 

مر القضائي الذي يقضي بمنع تكرار ممارسة الفصؿ صدار األإضرار التي سبقت األ
 .(40)الضار بحقو

وامر القضائية بصيغتيا النيائية صدار األإويقع عمى كاىؿ المحكمة قبؿ 
ف إوامر السيما ألا هصدار مثؿ ىذإثر الذي سيحدثو االنتباه إلى مداىا، بمعنى األ

( مف المادة 4كدتو الفقرة )أكانت متعمقة بحرية التعبير والمسائؿ القريبة منيا، وىذا ما 
مر القضائي ف األإ، إذ (41)في المممكة المتحدة 1998ف نسا( مف قانوف حقوؽ اإل12)

الصادر بمنع النشر لو تأثير ووقع أكبر مف النشر الذي يعقبو دفع تعويض عمى حرية 
وامر أصدار إالتعبير، وعميو فمتى ما تولد لدى المحكمة القناعة الكافية بضرورة 

التعبير مف جية، والحؽ قضائية فيقع عمى كاىميا عندىا الموازنة بيف الحؽ في حرية 
 .(42)خرىأفي الخصوصية مف جية 

 (.interlocutory or interim injunctionمر القضائي الوقتي )األ -2

وىي األوامر القضائية التي تصدرىا المحكمة في بعض الحاالت قبؿ حسـ 
أي قبؿ االستماع الفعمي لمقضايا )والذي قد يكوف إلزامًيا أو تحريمًيا(.  االدعوى فعميً 
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ما عف المغزى أو الجدوى مف أباألمر التمييدي أو المؤقت،  ايضً أوالذي يسمى 
صداره، فيو لمحد دوف امتداد أو حصوؿ الضرر المحتمؿ الوقوع، أو المستمر، وذلؾ إ

صدار الحكـ إف عممية أحكمة، كما خالؿ الفترة التي تسبؽ وصوؿ الحكـ إلى الم
وامر الزجرية صدار األإأف المدعي قد فاز؛ لذلؾ ال يتـ  التمييدي ال تعني بالمرة

بؿ ال بد مف وجود سبب مقنع إلصدارىا، والذي قد يتطمب في  ،التمييدية بسيولة
حياف تقديـ تعيد مف قبؿ المدعي بدفع التعويضات في حاؿ أي خسارة بعض األ
المدعى عميو أثناء سرياف األمر الزجري، وذلؾ في حاؿ خسارة المدعي تكبدىا 

 .(43)لمقضية المرفوعة اماـ المحكمة

ف المعني إنترنت، فوفيما يخص نطاؽ الحؽ بالحياة الخاصة عبر اإل
ف كاف إبالمعمومات يمتمؾ كامؿ الحؽ بالمطالبة بعدـ نشرىا أو وقؼ نشرىا، السيما 

ولـ تنتشر تمؾ المعمومات عمى نطاؽ واسع، كما مف حقو  التعدي ال زاؿ في البداية
ماـ المحكمة الذي أمر قبؿ انتياء الصراع في النزاع المعروض المطالبة بيذا األ ايضً أ

ف لمست جدوى إف يستمر لفترة طويمة، ومف ثـ يقع عمى كاىؿ المحكمة أمف الممكف 
( بخصوص منع النشر Injunctionمر قضائي مؤقت )أصدار إحقية الطمب المقدـ أو 

 .(44)ر الحكـاصدا  حتى انتياء الفصؿ و 

زجري ال تعطى جزاًفا مف قبؿ الحكـ الف مسألة منح مثؿ ىذا إخرى فأومف جية 
تعزز موقفو في القضية وتؤكد  ةف يستند المدعي عمى حقائؽ مؤكدأالقاضي، بؿ ال بد 

 Creamخرؽ الخصـ لمبدأ الثقة الواجب احترامو، وىذا ما أكدتو تفاصيؿ القضية )
Holdings v Banerjee( )2004 ف أ( إذ صرح مجمس الموردات في المممكة المتحدة

ال إذا استطاع المدعي إثبات أنو مف المرجح أف إمر المنع المؤقت مف النشر ال يمنح أ
مر القضائي المؤقت في حاالت استثنائية في القضية، ومع ذلؾ قد يتـ منح األيفوز 

رغـ عدـ تمكف المدعي مف احتمالية فوزه، وذلؾ عندما تكوف نتائج الكشؼ عف تمؾ 
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رتب ضرر كبير تفصاح عنيا سيف اإلإالمعمومات الخاصة خطيرة لمغاية بالنسبة لو، إذ 
ميما كاف مقدار التعويض الممنوح لو، وفي ف يجبر أبالنسبة لو لمحد الذي يستحيؿ 

عالف عنيا ف كانت المعمومات المزمع اإلإثبات ذلؾ السيما إغمب ال يصعب عـ األاأل
نو ال إف تنشر تمؾ المعمومات السرية فإتعد مف قبيؿ المعمومات السرية، وذلؾ ألنو ما 

ضرار ال يمكف خرى، فبعض األأف يحوؿ دوف جعميا سرية مرة أيوجد أي مبمغ ممكف 
، ولمتأكيد عمى أىمية موضوع المنع المؤقت (45)جبرىا أو الحد مف أثرىا ميما حصؿ

( مف المادة 3مف النشر، فقد تـ النص عميو بصورة واضحة ومستفيضة في الفقرة )
 .(46)نساف لممممكة المتحدة( مف قانوف حقوؽ اإل12)

عممية النشر نتيجة مر القضائي المؤقت الذي يقضي بوقؼ ف ذلؾ األإوعميو ف
مده حتى انتياء ألخرؽ مبدأ الثقة الذي يعد األساس في احتراـ حؽ الحياة الخاصة، 

صدار الحكـ القضائي النيائي الذي قد يؤيد الحكـ السابؽ بمنع النشر، أو  المحاكمة وا 
 .(47)قد يعارضو في حاؿ ربح الخصـ الدعوى

مر المنع المؤقت مف النشر حتى أف يصدر إنو ما أومما تجدر اإلشارة إليو 
عرضة لممساءلة القانونية بصيغة انتياؾ أو ازدراء قرار المحكمة فيما لو  الناشريجعؿ 

نو مف المحتمؿ أسولت لو نفسو عدـ االنصياع لقرار المنع المؤقت مف النشر، كما 
، (48)ف تتوصؿ المحكمة لقرار المنع الدائـ لنشر تمؾ المعمومات في المستقبؿأكذلؾ 
ف قرار المنع الذي يصدر مف أخر الذي يسترعي االنتباه رغـ بدىيتو ىو مر اآلواأل

المحكمة، ال يسري نطاقو عمى الجية المعنية بالمنع في القضية المعروضة وحسب، 
 .(49)عالـ األخرىبؿ وعمى جميع وسائؿ اإل

ماـ المحكمة العميا في المممكة المتحدة قرر القاضي أوفي قضية عرضت 
وىو إخفاء ىوية المدعي، وعميو  ،آخر اضافة إلى قرار منع النشر المؤقت قرار باإل

عمى  امر مبنيف كاف األا  أمسى محظورا الكشؼ عف اسمو أو نشر بياناتو، وحتى و 
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، فيو ايضً أمر ليس بالييف ف األإانيا( فيأسباب معقولة )يتوجب عمى القاضي تب
وىو مبدأ دستوري  ،أ العدالة المفتوحةال وىو مبدأيتعارض ىنا مع مبدأ محتـر وميـ 
 the principle of open justice, a، )(50)مقدس ومصوف مف قبؿ القضاء

fundamental constitutional principle .) 

ف أمر إوقتيا، ففي خبار ولكوف الجيات اإلعالمية تحرص عمى نشر األ
 اف المدعي غالبً إلذلؾ فالمنع أو الزجر المؤقت سيحرميا مف فرصة السبؽ الصحفي، 

عالمية مف النشر مر الذي سيحـر تمؾ الجيات اإلما يسعى إلى استحصاؿ ىذا األ
إلى حيف انتياء الفصؿ في الدعوى القائمة، مما يفقد الخبر أىميتو بمرور الوقت، 

  وبالنتيجة تفقد الغاية مف العممية برمتيا ويناؿ المدعي مبتغاه عندىا.

مكة المتحدة يميؿ بصورة عامة إلى صوف قدسية الحياة ف قضاء الممإوعميو ف
الخاصة وترجيح كفتيا عمى كفة حرية المؤسسات اإلعالمية في المشاركة في نقؿ 
التقارير اإلخبارية الخاصة، وىذا ما نشيده بشدة في موقؼ المحكمة العميا في قضية 
Sir Cliff Richard OBE v BBC & Chief Constable of South 

Yorkshire  وذلؾ لمحفاظ عمى المصمحة ،بمنع النشر المؤقت امر أصدرت أعندما
عالـ، إلى حيف البت في ف يتـ عرضيا لممأل في وسائؿ اإلإ الخاصة التي قد تنتيؾ

، والتي (51)تفاصيؿ الدعوى، مما يعزز شعور المدعي بتمتعو بحؽ الحماية الخاصة
ف االذاعة البريطانية أنى (، بمعSir Cliff Richardصدر الحكـ فييا لصالح )

(BBC كانت مخطئة بحؽ ما نشرتو عنو )عمى حؽ حياتو  اكونو يشكؿ تعديً ل
الخاصة، كما تـ الحكـ عمى ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( بممغ قدره 

 Sirباوند كتعويضات عامة عف األضرار الجسيمة التي لحقت بػ ) £( 210.000)
Cliff Richard (52)االنتياؾ( جراء ذلؾ. 
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نو ال يمكف التسميـ المطمؽ لموقؼ القضاء المسبؽ، وذلؾ لتعارضو مع إال إ
نساف في المممكة ( مف قانوف حقوؽ اإل12( مف المادة )1-4نص الفقرتيف )

، الذي يؤكد عمى ضرورة منح حؽ النشر Human Rights Act 1998 (53)المتحدة
إال بوجود مبرر منطقي، فحؽ التعبير ف ال يكبح أعالـ لمصحافة الذي يجب وحرية اإل
 لمعامة يقابؿ حؽ الحياة الخاصة. امصون ايعد حق

نو متى ما لمست المحكمة عدـ جدوى منح قرار المنع المؤقت لمنشر إوعميو ف
ف ذلؾ ال ينافي اإلبقاء عمى حؽ المعنييف بالتعويض، أال إنيا تمتنع عف تقديمو، إف

 !Douglas, Zeta Jones andNorthern & Shell plc v Helloففي قضية 
Ltd (2001)  تتمخص وقائعيا ببيع حؽ الترخيص المطمؽ لصور زفاؼ نجميف

( ىي األخرى قد تمكنت بطريقة غير Helloف مجمة )أ(، إال OKمشيوريف لمجمة )
الحصوؿ عمى مجموعة مف الصور ومف ثـ قامت بنشرىا، وىنا قاـ مف مشروعة 

بت أف المحكمة أال إمؤقت لنشر الصور المسروقة،  المعنييف بتقديـ طمب منع
ف ينتج عف نشر أنو ال يوجد ضرر بميغ ممكف أصغاء واالستجابة لطمبيـ، مدعية اإل

الصور باستثناء خسارة الزوجيف المالية المترتبة جراء عدـ تمكنيـ مف بيع صور 
 .(54)زفافيـ الحصرية، األمر الذي مف الممكف بسيولة صيرورتو لمتعويض

ومف الجدير بالذكر أف مقدار التعويض الناشئ عف التعدي عمى حؽ الحياة 
قؿ مف حيث المقدار مف ذلؾ أنترنت قبؿ عممية النشر يكوف الخاصة عبر اإل

التعويض الذي سيحكـ بو القضاء بعد توالي وتعاقب عممية النشر عبر مواقع التواصؿ 
المتحدة في قضية تتمخص تفاصيميا االجتماعي المتعددة، وىذا ما أكده قضاء المممكة 

ثناء فترة تعاطييا اإلدماف، مما دفع القاضي لرفع أبنشر صور خاصة لفنانة مشيورة 
 .(55)( باوند£ 30500مبمغ التعويض إلى )

 (.mandatory injunctionلزامي )مر القضائي ال األ-3
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ف مقتضى األمر الزجري اإللزامي ىو أمر المدعى عميو القياـ بفعؿ شيء إ
جبار إما، لذلؾ ىو العالج المناسب إلزالة آثار الضرر الذي قاـ ىو بارتكابو، بمعنى 

 .(56)المدعى عميو بالتراجع عف الخطأ الذي بدر منو

نترنت، فيتمثؿ وفيما يخص موضوع التعدي عمى حؽ الحياة الخاصة عبر اإل
لزامي مر اإلما األألزامي السمبي باالمتناع عف التعدي عمى ىذا الحؽ، مر اإلاأل

مر مف المحكمة يقضي أال في حاؿ صدور إاإليجابي فال يتصور إمكانية حدوثو، 
 عمى ىذا الحؽ. ر مف تعدٍ ش  بنشر اعتذار عما سبؽ ونُ 

 (.prohibitory injectionاألمر القضائي الزجري أو المانع )-4

مر القضائي الزجري ىو العالج المناسب لمنع استمرار أو تكرار األيعد 
صداره حتى يقع عمى عاتؽ المعني بو االلتزاـ إف يتـ إالضرر الحاصؿ، فما 

عماؿ التي تشكؿ ضررا يمس المدعي، ومف أبرز يقاؼ تمؾ األإي أبمضمونو، 
وانتياؾ حقوؽ  ،وامر زجرية بحقيا ىي: قضايا التشييرأصدار إالمسائؿ التي يتـ 

مر في المرحمة النيائية ومسائؿ خرؽ الثقة، ويتـ التأكيد عمى ىذا األ ،الطبع والنشر
 .(57)جؿ التأكيد عمى حماية الحقوؽ مف اليدر والضياعأوذلؾ مف  ،مف الدعوى

صدار األوامر القضائية إفي حاؿ  اف المحكمة تكوف أكثر حذرً أومف الجدير بالذكر 
شد أولى ف األلزامية السمبية، وذلؾ ألوامر القضائية اإلصدار األإف يجابية مالزجرية اإل

ف أف المحكمة تخشى مف أويصعب رسـ خط مسار االمتثاؿ بيا بدقة، كما ، ارباكً ا  و  اخطرً 
 .(58)ال طائؿ يرتجى منو في درء الضرر فعاًل  اوامر يشكؿ ىدرً صدار مثؿ ىذه األإيكوف 

 (Quia timet injunctionsاألمر القضائي الوقائي ) -5
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صدارىا مف قبؿ المحكمة، لموقاية إيقصد بيا تمؾ األوامر التي يتقدـ بطمب 
ف الغاية مف إزعاج، وعميو فما تتعمؽ بقضايا اإل اضرار مترقبة الحدوث، وكثيرً مف األ

 .(59)صدارىاإوامر ىو لدرء الضرر المتوقع الحدوث في حاؿ عدـ صدار ىذه األإ

ماـ محكمة براءات االختراع في المممكة المتحدة، تـ أوفي قضية عرضت 
المساس بحؽ براءة بمر قضائي وقائي فييا لوقؼ التعدي المتوقع أصدار إ

 .(60)االختراع
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:الخاتمة  

ولية الخطئية الناشئة ئوفي ختاـ ىذه الدراسة المبسطة عف صور تعويض المس
قانوف المممكة المتحدة، ال نترنت في عف التعدي عمى حؽ الحياة الخاصة عبر اإل

 ممة مف االستنتاجات تتمخص باآلتي:سوى تسجيؿ ج يسعنا
إلى  في المممكة المتحدة ولية الخطئيةئنصاؼ في ظؿ نطاؽ المستقسـ سبؿ اإل -1

 وامر القضائية.األ :التعويضات، والثاني :وؿاأل -: نوعيف
معنوية، وبالتالي ضرار مادية أو عف اضرار أنصاؼ ناشئة عف قد تكوف سبؿ اإل -2

 ا.أو معنويً  ايكوف ماليً ف التعويض المترتب عمييا قد إف
ف الفيصؿ أ، إال اع التعويض الذي يراه مناسبً يمنح الحؽ لممدعي باختيار نو  -3

 يكوف لمقضاء. في تقريره خيراأل
منع أو الحد مف تفاقـ التعدي الواقع عبر الما تعمؿ عمى  اوامر القضائية كثيرً األ  -4

 ما في حالة انتشارأنصاؼ الوقائية، ، لذلؾ فيي تعد مف أفضؿ سبؿ اإلنترنتاإل
 بالمرة. افأنيا قد ال تجدي نفعً وتفاقمو  فعؿ التعدي عبر االنترنت

التعويضات المالية قد تعمؿ عمى تعويض الخسارة الالحقة والكسب الفائت، لكنيا   -5
الجانب المعنوي  كوفل، ف تعوض اآلالـ والمعاناة الحاصمةأمف الصعوبة بمكاف 

 والشعوري لإلنساف ال يقدر بثمف.
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