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والتقدير الشكر

عمـ بالقمـ عمـ االنساف ما لـ يعمـ   ذيالحمد اهلل رب العالميف ال

توجييات ورعاية توجو بالشكر والتقدير الى الدكتور نائؿ طو مشرؼ ىذه الرسالة عمى ما قدمو لي مف أ
 .فكاف نعـ الموجو والمشرؼ

ممتحنػا   عبػداهلل نجػاجرةوالػى الػدكتور   خارجيػاً  ممتحنػاً    د اشػتيومحمػ لى الػدكتور اتوجو بالشكر أكما 
 .عمى رعايتيـ وتوجيياتيـ القيمة داخمياً 



ج

:الممخص

والحقػػوؽ المصػػيقة باإلنسػػاف بشػػكؿ  ،اف فكػػره الحيػػاة الخاصػػة تعػػد مػػف اىػػـ حقػػوؽ االنسػػاف بشػػكؿ عػػاـ
 خاص.

والػػػزمف والمكػػػاف  ،اف طبيعػػػة فكػػػره الحيػػػاة الخاصػػػة برنيػػػا طبيعػػػة مرنػػػو ومتقيػػػره وفػػػؽ العػػػادات والتقاليػػػد
واألشػػخاص، فتختمػػؼ الحمايػػة لحرمػػو الحيػػاة الخاصػػة بػػاختاؼ الػػزمف والمكػػاف باإلضػػافة الػػى اخػػتاؼ 

 الوطنيػةكػؿ مػف التشػريعات  تد فػي كػؿ بمػد، فقػد حرصػالنظاـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي السائ
 عمى توفير الحماية لحرمو الحياة الخاصة.  الدوليةوالدولية باإلضافة الى المؤتمرات 

المستمر والقير محػدود لمتقػدـ العممػي والتكنولػوجي ادى الػى ظيػور جػرائـ مسػتحدثو لػـ تكػف  اف التطور
كػػاف ال بػػد مػػف  .ة المخػػاطر عمػػى حرمػػو الحيػػاة الخاصػػةواألمػػر الػػذي ادى الػػى زيػػاد ،معروفػػو مػػف قبػػؿ

 . اصة مقابؿ ىذا التطور التكنولوجيلحماية حرمو الحؽ في الحياة الخ قوانيف سفالتشريعات 

الرسػػالة الحمايػة الجنائيػػة لحرمػو الحيػػاة الخاصػة وأىميػػة الحمايػة لمفػػراد والمجتمػع، وكي يػػو  وقػد عالجػت
واعتمادىػػا عمػػى العػػادات والتقاليػػد السػػائدة فػػي كػػؿ  ،المكػػاف والػػزمفحسػػب اخػػتاؼ باخػػتاؼ حمايتيػػا 

يف.  تو من ردأيف تمجتمع ماال رد ومصمحو المجتمع والح اظ عميي ةوتحقيؽ التوازف ما بيف مصمح ،دولة

وقد تناولنا دور المشرع ال مسػطيني فػي حمايػة حرمػة الحيػاة الخاصػة، سػواء كػاف دوره فػي حمايػة حرمػو 
وقػد تنػاوؿ  .وغيرىػا البرقيات والبريػد االلكترونػيو  الشخصيةالمحادثات  مثؿالمسكف او حياه االشخاص 

عمػػى حرمػػو  النافػػذ فػػي فمسػػطيف جػػرائـ كػػؿ مػػف يتعػػدى 1960لسػػنو  16قػػانوف العقوبػػات االردنػػي رقػػـ 
 الحياة الخاصة. 

الػػذي يقػػوـ بػػدوره  2018لسػػنو  10وقػػد صػػدر مػػؤخرا فػػي فمسػػطيف قػػرار بقػػانوف الجػػرائـ االلكترونيػػة رقػػـ 
  .عمى حرمة الحياة الخاصةتقع ئـ التي بحماية الجرا
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ABSTRACT: 

The idea of private life is one of the most important human rights in general, 

and human rights in particular. 

The nature of the idea of private life as a flexible and changing nature 

according to the customs and traditions, time, place and people, the protection 

of the privacy of life varies according to the time and place in addition to the 

different political, economic and social system prevailing in each country, 

both national and international legislation in addition to international 

conferences to provide Protection of privacy. 

Due to the continuous and unlimited development of scientific and 

technological progress led to the emergence of new crimes that were not 

previously known and which led to increased risks to the deprivation of 

private life. It was necessary for legislation to put laws in place to protect the 

right to private life in return for this technological development. 

In this letter we dealt with the criminal protection of the deprivation of private 

life and the importance of protection for individuals and society, and how to 

protect them according to the difference in place and time and their 

dependence on the customs and traditions prevailing in each country. 

Balancing between the interests of the individual and his or her community 

and keeping them together or alone. 

We talked about the role of the Palestinian legislator in protecting the 

inviolability of private life, whether its role in protecting the sanctity of the 

Criminal Protection For The Inviolability of Private Life 

Criminal Protection For The Inviolability of Private Life 



 ه
 

house or the lives of people from personal conversations to telegrams and e-

mail. The Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, which is in force in 

Palestine, dealt with the crimes of anyone who violates the prohibition of 

private life. 

Recently, a decision was issued in Palestine on the Electronic Crimes Law 

No. 10 of 2018, which in turn protects crimes against the inviolability of 

private life.  
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 :التمييدي لفصلا

______________________________________________________________ 

 :لمدراسة العام طاراإل

 المقدمة:

 مع ظيور البشريةنساف إلىـ حقوؽ اأحد أباعتباره الحؽ في حرمة الحياة الخاصة ظير االىتماـ ب
حاؿ األمف واألماف فييا، فقد ن سيا . وألف ىذا الحؽ يمثؿ أحد أىـ عناصر استقرار المجتمعات وا 

منذ القدـ. فقد تناولت التشريعات والقوانيف القديمة ّاليات استحوذ عمى اىتماـ أساتذة القانوف وال قياء 
لقانوني. ولعقود ووسائؿ حماية ىذا الحؽ دوف التطرؽ إلى مصطمح الحياة الخاصة بمعناه المقوي وا

طويمة كاف االعتقاد السائد برف ممارسة الحياة الخاصة تكمف في حماية المسكف، حيث يمارس ال رد 
حياتو الخاصة بعيدّا عف المتط ميف، وكاف ىذا ال يـ في حينو مقبواّل ألف المسكف كاف يشكؿ الحماية 

 .األىـ لم رد وعائمتو

لتتناوؿ  موضوعة الحياة الخاصة بصورة  يدّا الديانة اإلسامية وجاءت الديانات السماوية الثاثة، وتحد
حيث أض ت بعدّا ومعنّا جديدّا ليذا الم يوـ. فقد حرمت  القديمةمختم ة جذريّا عما تناولتو التشريعات 
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 اجتنبوامنوا يا أييا الذين آ {:  عمى حرمة الحياة الخاصة بقولة تعالى االعتداءالشريعة اإلسامية 
 1} ...كثيرّا من الظن إن بعض الظن إثم ول تجسسوا

عممية ىائمة، جرى تقيير جذري عمى نطاؽ  اختراعاتومع بزوغ فجر الثورة التكنولوجية وما رافقيا مف 
الياتؼ  اختراعوم يوـ الحؽ في حرمة الحياة الخاصة. فقد أصبحت الحياة الخاصة لم رد ب عؿ 

والكاميرات الرقمية والحاسوب واألقمار الصناعية وغيرىا مف وسائؿ التكنولوجيا الحديثة مكشوفة بصورة 
بشكؿ واسع، وىو ما دفع أساتذة القانوف والمشرعيف إلى إعطاء أىمية مميزة  لانتياؾ وعرضوكبيرة 

ار الطبيعة المرنة والتقير إضافية لحماية الحؽ في حرمة الحياة الخاصة. ومع األخذ بعيف االعتب
المستمر لمحياة الخاصة لم رد وترثرىا بطبيعة المعتقدات السياسية والدينية وال كرية واالقتصادية 

ال زالت  ،ناىيؾ عف الكثافة السكانية وطبيعة الحكـ وما إلى غير ذلؾ ،ومنظومة العادات والتقاليد
القانوف في البحث عف ّاليات ووسائؿ جديدة لحماية  الحاجة ممحة والميمة كبيرة أماـ المشرعيف وأساتذة

فمف  .الحؽ في حرمة الحياة الخاصة دوف اإلجحاؼ طبعّا بحؽ المجتمع في حماية أمنو واستقراره
البدييي أف حؽ المجتمع أو الجماعة يعمو عمى حؽ ال رد ولكف دوف اإلخاؿ بكؿ تركيد بالتوازف 

فيناؾ حاجة ماسة جدّا لمتوازف بينيما وطقياف أحدىما  ،عةبينيما لصالح المجتمع أو لصالح الجما
عمى ااّلخر يعرض المجتمع بركممو لمت تت. وعمية ال بد لممشرع مف رسـ الحدود ال اصمة قدر اإلمكاف 

خاصة وأف ىذه الحدود متداخمة مع بعضيا البعض بشكؿ يصعب  ،بيف حؽ المجتمع وحؽ ال رد
قع. ف ي أي الحاالت تستطيع السمطة التصنت عمى مراسات ال صؿ بينيما في الكثير مف الموا

المواطف وفي أي الحاالت ال تستطيع ؟ وفي أي الحاالت تستطيع السمطة جمع بيانات شخصية عف 
لى ما ىنالؾ وىو ما يستدعي نصوص قانونية وتشريعات  ،المواطف وفي أي الحاالت ال تستطيع ؟ وا 

اصمة بيف حؽ المجتمع وحؽ ال رد دوف طقياف أحدىما عمى حديثة توضح بقدر اإلمكاف الحدود ال 
 ااّلخر. 

بحماية الحياة  اىتمتأشرنا في السابؽ إلى أف التشريعات والقوانيف القديمة والديانات السماوية الثاثة 
الخاصة لم رد، إاّل أف ذلؾ لـ يكف كافيّا في ظؿ التطورات التي أحدثتيا التكنولوجيا الحديثة وأدواتيا 

، مما جعؿ الحياة الخاصة لم رد ة لـ تكف معروفة سابقاً المختم ة وظيور جوانب جديدة لمحياة الخاص

                                                                 
 .12االيو  –سوره الحجرات  (1)
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يف القديمة وسف قوانيف ونظـ جديدة قادرة أكثر عرضة لانتياؾ وىو ما دفع بالمشرعيف لتحديث القوان
 بالحدود المعقولة عمى حماية الحياة الخاصة لم رد مف االنتياؾ.

فا زالت التشريعات والقوانيف  ،وعمى الرغـ مف الجيود التي بذليا أساتذة القانوف بيذا الخصوص
اة الخاصة لم رد في ظؿ مية منيا والوطنية والدولية تعاني مف قصور في حماية الحيقميالحديثة اإل

صعوبة حصر الجيات التي تقوـ بجمع المعمومات الخاصة وأىمية خمؽ توازف بيف أىمية المعمومات 
الخاصة وبيف احتماالت انتياؾ خصوصية ال رد وىو ما يستدعي المزيد مف الجيد والعطاء مف 

ف قبؿ الدولة أو مف قبؿ رجاالت القانوف لمنع التدخؿ في خصوصية األفراد سواء كاف ىذا التدخؿ م
 .األفراد أو المؤسسات غير حكومية

بحماية الحياة  اىتمتأشرنا في السابؽ إلى أف التشريعات والقوانيف القديمة والديانات السماوية الثاثة 
الخاصة لم رد، إاّل أف ذلؾ لـ يكف كافيّا في ظؿ التطورات التي أحدثتيا التكنولوجيا الحديثة وأدواتيا 

مما جعؿ الحياة الخاصة لم رد  ،اً  ة وظيور جوانب جديدة لمحياة الخاصة لـ تكف معروفة سابقالمختم
أكثر عرضة لانتياؾ وىو ما دفع بالمشرعيف لتحديث القوانيف القديمة وسف قوانيف ونظـ جديدة قادرة 

 .االنتياؾبالحدود المعقولة عمى حماية الحياة الخاصة لم رد مف 

 :دراسةال ىميوأ

تبحث ىذه الدراسة في جانب أوؿ أىمية الحؽ في الحياة الخاصة لم رد في استقرار ونماء المجتمعات 
وتطورىا مف خاؿ استعراض ماىية الحياة الخاصة وتعري يا وتوضيح نطاقيا والعناصر األساسية التي 

حؽ ال رد في الحياة تتشكؿ منيا وطبيعتيا القانونية والدور المناط بالتشريع إلحداث توازف بيف حماية 
المجتمع دوف طقياف أحدىما عمى األخر وتبحث في جانب  واستقرارالخاصة وحماية األمف الوطني 

ثاٍف ازدياد احتماالت انتياؾ الحياة الخاصة لم رد ب عؿ وسائؿ التكنولوجيا الحديثة وطبيعة ومجاالت 
تشريع لممجاالت أو الحاالت التي ىذه االنتياكات وكي ية الحيمولة دوف حدوثيا وضرورة توضيح  ال

يسمح فييا لمدولة التدخؿ ) االنتياؾ ( بالحياة الخاصة لم رد وفؽ مسوغات ونصوص قانونية  غير 
ممتبسة وأيف ىو دور التشريع في الحد مف ااّلثار السمبية لموسائؿ العممية الحديثة عمى خصوصية 

ممية والقوانيف الوطنية والدولية التي تتناوؿ وتبحث في جانب ثالث المعاىدات والمواثيؽ األ ،ال رد
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وتبحث في جانب رابع   ،الحياة الخاصة وأىمية إحداث توازف وانسجاـ إف لـ يكف توحيد فيما بينيا
أىمية مواكبة التشريعات المتعمقة بالحياة الخاصة لم رد لتطورات التكنولوجيا وخطورة االتكاؿ عمى ما 

 الخصوصية.  ىذهعمى  ىو متوفر مف قوانيف وتشريعات

باختصار شديد تتمخص أىمية ىذه الدراسة في البحث عف وسائؿ وحموؿ جديدة لحماية حرمة الحياة 
الخاصة وتسميط الضوء عمى جزء مف جوانب ىذه الحياة التي ظيرت حديثّا ب عؿ تطورات التكنولوجيا 

ىمية الحياة الخاصة وعاقتيا العضوية وأيضّا تبياف أ ،تـ معالجتيا أو التطرؽ ليا سابقاً الحديثة ولـ ي
والدور المناط بالمشرعيف في البحث عف نظـ قانونية جديدة  ،بالمجتمع وح ظ توازنو وترميف استقراره

 لحماية الحياة الخاصة وتحديث وتطوير القائـ منيا. 

 : ةسدراال ىدافأ

  سنحاوؿ في ىذه الدراسة الوصوؿ إلى األىداؼ التالية:

فييا وتوضيح بعض الجوانب الجديدة  الجرائـ الماسةوسمات الحياة الخاصة  ونطاؽ ماىيةتوضيح  -1
 لمحياة الخاصة والتي ظيرت ب عؿ التطور التكنولوجي.  

توضيح مواقؼ القوانيف المقارنة مف الجرائـ الماسة بالحياة الخاصة لم رد وأثر ذلؾ في إضعاؼ  -2
 تضمف حماية أفضؿ لمحياة الخاصة لم رد.الجيود الرامية إلى سف تشريعات جديدة 

التنبيو إلى أف القوانيف والتشريعات القائمة غير كافية لحماية وصوف الحياة الخاصة وأف الضرورة  -3
 تتطمب البحث الجدي في وسائؿ وّاليات جديدة لحماية الحياة الخاصة. 

لحياة الخاصة عمى الصعيديف أىمية زيادة التعاوف والتنسيؽ بيف المؤسسات المعنية بحماية ا -4
المحمي واإلقميمي لتعزيز وتمتيف دورىا في سف القوانيف الك يمة بمنع انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لم رد 

 وأف ىذا التعاوف يصب أصّا في مصمحة صوف الحياة الخاصة. 

توضيح خطورة تدخؿ السمطة واألفراد عمى حد سواء في الحياة الخاصة وأىمية إيجاد نظـ  -5
 وتشريعات تنظـ ىذا التدخؿ وحصره في الحدود الدنيا. 
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 :دراسةال شكاليةإ

تواجو الدراسات المعنية بالبحث في الحياة الخاصة لم رد وحقو في الخصوصية ومف ضمنيا ىذه 
وما يرافقو مف ازدياد  خاصة في ظؿ  تسارع وتيرة التطور التكنولوجي اليات،أإلشكالدراسة العديد مف 

وظيور  ،في احتماالت انتياؾ حرمة الحياة الخاصة واالتساع المضطرد في نطاؽ الحياة الخاصة
التشريعات القائمة بمظير العاجز عف حماية ىذه الحياة. وتتمثؿ اإلشكالية األولى في مدى ك اية 
القوانيف والتشريعات القائمة عمى حماية الحياة الخاصة في  ظؿ تطور وسائؿ االتصاالت وما نتيحو 

ؿ بيف حؽ ال رد بالحياة مف احتماالت النتياؾ ىذه الحياة. وتتمثؿ اإلشكالية الثانية في صعوبة ال ص
الخاصة وحؽ المجتمع أو الدولة في بسط االستقرار واألماف والح اظ عمى السمـ األىمي خاصة وأف 
ىناؾ تزايدّا غير مقبوؿ كما تشير تقارير المنظمات الدولية في  تدخؿ السمطة الحاكمة في الحياة 

ؼ عمى القوانيف ومراقبة حركة ال رد لحظة الخاصة لم رد واستقاليا لوسائؿ التطور العممي في االلت ا
بمحظو وتتمثؿ اإلشكالية الثالثة في الطبيعة المرنة والمتقيرة لحؽ ال رد في الحياة الخاصة وصعوبة 
تحديد نطاؽ وحدود ىذا الحؽ وظيور جوانب وعناصر جديدة لحرمة الحياة الخاصة  وتتمثؿ اإلشكالية 

والمؤسسات العاممة في مجاؿ الحياة الخاصة لم رد وحقوؽ الرابعة في ضعؼ التنسيؽ بيف الييئات 
اإلنساف عمى الصعيديف المحمي والدولي في خمؽ انسجاـ وتوافؽ بيف نصوص ومواد القوانيف 

 والتشريعات التي تعنى بالحياة الخاصة لم رد. 

 : دراسةال منيجيو

التحميمي في  بحث ودراسة الحماية الجنائية لحرمو الحياة الخاصة الوص ي  سيتـ اعتماد المنيج 
 منيجكما سيتـ اعتماد ال ،الحديثةوالجرائـ الماسو بحرمو الحياة الخاصة عبر الوسائؿ االلكترونية 

ال مسطينيو في ىذا النوع كالقانوف المصري والتشريعات  المقارنةالمقارف لبحث موقؼ بعض القوانيف 
 .مف الجرائـ
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 : الرسالة خطو

 الحياةال صؿ االوؿ يتحدث عف الحماية الموضوعيو لحرمة  .سوؼ يتـ تقسيـ ىذه الرسالة الى فصميف
لحرمة  الحماية وأسس ،أوؿكمبحث  الخاصةالحياة  ماىية ،وقسـ ىذا ال صؿ الى مبحثيف الخاصة
فقد تحدثنا  اما ال صؿ الثاني .مف منظور االت اقيات الدوليو والمعاىدات كمبحث ثاني الخاصة الحياة

وقسـ ىذا ال صؿ الى مبحثيف , وقد تناولنا في المبحث  ،لحرمة الحياة الخاصة عف الحماية االجرائية
ما المبحث الثاني المسؤولية الجنائية والجزاءات أ ،االوؿ عف الجرائـ الماسة في حرمة الحياة الخاصة

 .المترتبة عمى المساس بحرمة الحياة الخاصة
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 :الول الفصل

__________________________________________________________ 

 :الخاصة الحياة لحرمو الموضوعية الحماية 

الحياة الخاصة امر  ماىيةلحياه االنساف و البحث في  متعددةتعكس جوانب  الخاصةاف فكرة الحياة 
وذلؾ الف ىذا الحؽ في حد ذاتو امر مف الصعب تحديده الرتكانو عمى  ،بالقةينطوي عمى صعوبات 

وعوامؿ  الحياةوتطورات  وأخاقياتيـالزماف والمكاف وعادات الناس وتقاليدىـ  تتقير بتقيرفكره نسبيو 
 .حمايتيا وأسس الخاصة الحياةفما ىيو  ،واقتصادية ووسياسيمف ثقافيو واجتماعيو  البيئة

 :الخاصة الحياة ماىية الول: المبحث

اف الحؽ في احتراـ حرمة الحياة الخاصة يعد مف اىـ الموضوعات التي عني بيا المشرع الجنائي 
الحديث لما لو مف ارتباط وثيؽ في حياه ال رد في المجتمع. واف ال رد ىو محور القانوف والتشريعات 

قياميا بتحقيؽ المصمحة  و  ،حياتو الخاصةالتي تسعى في تنظيماتيا وقوانينيا الى الح اظ عمى حرمو 
 ،ألعصورولقد قامت التشريعات عمى مر  ،وىي بالنياية تمثؿ مجموعو مف مصالح المجتمع ككؿ

بمحاوالت تيدؼ الى حماية ال رد مف االعتداءات التي تقع عمى حياتو الخاصة باإلضافة الى اقامو 
 لمشخاص.  التوازف ما بيف المصمحة العامة والمصمحة ال ردية
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وأسس الحماية القانونية لحرمة الحياة في ىذا المبحث الى تحديد ماىية الحياة الخاصة  نتناوؿس
 .الخاصة مف منظور االت اقيات والمعاىدات الدولية

 :القانونية وطبيعتيا الخاصة الحياة حرمة في الحق نطاق الول: المطمب

 ألخرانما فكرة نسبية مرنو تتطور وتتقير باستمرار مف مجتمع  ،فكرة الحياة الخاصة ليست فكرة ثابتة
فيناؾ مف االشخاص ما يجعؿ حياتو الخاصة غامضة والبعض االخر يجعؿ مف  أخر،ومف فرد الى 

واف االعتراؼ بالحؽ في الحياة الخاصة ال يعني مطمقا اف لم رد  .1حياتو كتابا م توحا يسيؿ قراءتو
نما ،الجماعةحقوقا تعمو عمى حقوؽ  ال  مصونةيعني ذلؾ اف ال رد حينما يشعر باف حياتو الخاصة  وا 

   .الخاصةفما ىيو الحياة  .تمس وكذلؾ اسراره فرنو يستطيع اف يثبت ذاتو

  :الخاصة الحياة حرمة في الحق نطاق ول:األ  الفرع

 أالنتياؾ،كي ية حمايتيا مف و عمى الرغـ مف تناوؿ التشريعات القديمة والحديثة لحرمة الحياة الخاصة 
يمكف  ،موحد في تعري و لمحؽ في حرمة الحياة الخاصةاف ال قو والقضاء لـ يستقر عمى رأي  إال

السبب في صعوبة وضع تعريؼ شامؿ جامع لمحؽ في الحياة الخاصة في نسبية ومرونة الحؽ في 
 آخر،ـ اقتصادي الى فيو يختمؼ مف شخص ألخر ومف مجتمع الى اخر ونت نظا ،الحياة الخاصة

قد ال  ،وما يمكف اف  يعتبر اليـو مظيرا مف مظاىر الحؽ لمحياة الخاصة .ومف نظاـ سياسي الى اخر
فنطاؽ الحؽ لمحياة الخاصة واسع جدا ويزداد اتساعا مع تطور الثورة التكنولوجية وظيور  ،يعتبر

ة كمظير الحؽ في الصور عمى وسائؿ تقنيو تساىـ في والدة مظاىر جديدة لمحؽ في الحياة الخاص
فالتطور الذي جرى آالت مف مسافات بعيدة سمـ في ظيور الحؽ في  ألحصر،سبيؿ المثاؿ ال 

 .الصور

صعوبة وضع تعريؼ جامع لمحؽ في الحياة الخاصة لـ يحؿ وف محاوالت ال قو والقضاء لوضع 
  .وفي ىذا السياؽ برزت ثاث اتجاىات لتعريؼ الحياة الخاصة ،تعريؼ لمحؽ في الحياة الخاصة

                                                                 
ال تح لمطباعة والنشر، االسكندرية الطبعة ،الحماية  الجنائية لمحؽ في حرمة االتصاالت الشخصية ،د.محمد رشاد القطعاني .1

 3ص،2015 ،الثانيو
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 .التعريؼ الواسع لمحؽ في الحياة الخاصة التجاه الول :

مف اىـ التعري ات التي تمثؿ ىذا االتجاه ىو التعريؼ الذي وضعو القانوف االمريكي منطمقا مف 
ياة الخاصة ) كؿ شخص تعري و لمخصوصية مف خاؿ وعف طريؽ المساس بيا وىو يعرؼ الح\ف

تتصؿ اموره وأموالو الى عالـ القير وأال  إالينتيؾ بصورة جدية وبدوف وجو حؽ شخص اخر في 
 . 1يعد مسئوال اماـ المعتدى عميو (  ألجميور،تكوف صورتو عرضو لمنظار 

وقد تعرض ىذا التعريؼ لمنقد عمى اساس اف الت رقو بيف ما يجب اعانو لمناس وبيف ما يجب اف 
عنيـ امرا بالغ الصعوبة باإلضافة الى اف ىذا التعريؼ ربط بيف الخصوصية وسرية ناىيؾ يظؿ خافيا 

  2.اف التعريؼ واسع بطريقة يصعب معيا حصر صور االعتداء عمى الخصوصية

 .التعريؼ الضيؽ لمحؽ في الحياة الخاصة  : التجاه الثاني

مف اشير التعري ات المتمثمو ليذا االتجاه ىو التعريؼ الذي وضعو ال قيو المصري احمد فتحي سرور 
ال تحوؿ الى اداه  ) اف حـر الحياة الخاصة ىي قطعة غالية مف كياف االنساف ال يمكف انتزاعيا منو وا 

فاإلنساف بحكـ طبيعتو لو اسرار الشخصية ومشاعر  أإلنساني، صماء عاجزة عف القدرة عمى االبداع
وال يمكف لإلنساف اف يتمتع بيذه المامح إال في مناخ يح ظيا ويييئ ليا  ،وخصائصو المتميزة ،الذاتية

 .3سبيؿ البقاء( 

ىما حرية  متازمتاف،ويرى ال قيو احمد فتحي سرور اف الحؽ في حرمة الحياة الخاصة ليا وجياف 
حيث تتمثؿ حرية حرمة الحياة الخاصة في حرية ال رد وانتياج اسموب حياتو  ،الحياة الخاصة وسريتيا

ولو الحؽ اف ي عؿ ما يشاء اثناء ممارستو لحياتو  القير،بالطريقة التي يراىا مناسبة دوف تدخؿ مف 
فتتمثؿ في الخاصة  اما سرية الحياة ،الشخصية ولكف في حدود القانوف وبدوف التعدي عمى الحؽ العاـ

                                                                 
 بقدادجامعو  ،الحؽ في الحياة الخاصة وضماناتو في مواجيو استخداـ الكمبيوتر , رسالة ماجستير ،اورده رافع خضر صالح 1

جرائـ االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة في ظؿ الرسـو االماراتي بقانوف  ،انظر ايضا اسماء عمى سالـ راشد 13ص  ،1993
 2018المتحدة  العربيةجامعة االمارات  ،ماجستير رسالة ،بشرف مكافحو جرائـ تقنية معموماتية 2012( لسنو 5رقـ )

 11ص ،1996 ،دار النيضة العربية  ،دراسة مقارنة ،نوف الجنائيحماية الحياة الخاصة في القا ،د.ممدوح خميؿ بحر 2
 54ص  ،1976 ،مصر ،دار النيضة العربية ،الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخاصة ،د.احمد فتحي سرور 3
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وال قيمة لحرمة  ،اخ اء طبع السرية عمى المعمومات التي تتولد عف ممارسة الحؽ في الحياة الخاصة
  1.الحياة الخاصة ما لـ تقدر سريو ىذا الحياة والعانية ت سد الحياة الخاصة

 .التعريؼ السمبي لمحؽ في الحياة الخاصة التجاه الثالث :

يتبنى صحاب ىذا التجاه تعريؼ اف الحياة الخاصة ىي ) كؿ ما ال يعتبر مف قبيؿ الحياة العامة 
 مشاكموورغـ فالحياة العامة احيانا تقمب عمى الحياة الخاصة ف ي العصر الحديث لمشخص ( 

اقؿ  الخاصةالوقت المخصص لحياتو  وأصبح اآلخريف،ومشاغمو اصبح ال رد يقضي وقتا اكثر مع 
وفي كؿ االحواؿ  ،او بالمعني االصح اصبح ال رد يقضي حياة عامة اوسع مف الحياة الخاصة بكثير،

اف التعريؼ  ،2يميؿ ال رد لاحت اظ دوما بجزء مف حياتو لمقضايا الخاصة المتميزة عف حياتو العامة 
ياة غير العامة السمبي لمحؽ في الحياة الخاصة ي يـ الحؽ في حرمة الحياة الخاصة ىو الحؽ في الح

 .او غير العانية

امتنع القضاء عف اعطاء تعريؼ عاـ لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة واكت ى  ،عمى العكس مف ال قو
وقد  ،باف يبحث كؿ انتياؾ عمى مده حتى يؤخذ اكبر قدر ممكف مف الحماية دوف تقييد بقواعد مسبقة

ومع  ،ي تقع عمى الحؽ في الخصوصيةعمؿ القضاء عمى حصر مجموعة االنتياكات االساسية الت
ومف ابرز الحاالت التي تدخؿ في  أالنتياكات،تركو الباب م توحا اما احتماالت زيادة او نقص قائمو 

  3نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة االتي :

والحياة و نطاؽ ىذه الحالة الحياة العاط يو أيدخؿ في اطار  ،جية والعائميةو الحياة الز  -الحالة االولى :
 .الزوجية والطاؽ والخطبة والخافات العائميو والتبني

 يدخؿ في نطاؽ ىذه الحالة الوضع المالي بكؿ جوانبو لم رد  ،الذمو المالية لم رد -الحالة الثانية :

الجينات الوراثية ىذه الحالو او الوضع الصحي،يدخؿ في نطاؽ  ،الحالة الصحية لم رد -: الحالة الثالثو
  .عاىات صحيةاو أي 

                                                                 
56ص  ،مرجع سابؽ ،د.احمد فتحي سرور 1

 192ص ،مرجع سابؽ ،د.ممدوح خميؿ بحر 2
الجزائر  ،رسالة دكتوراه جامعة االخوة منتوري ،دراسة مقارنة ،الحماية القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة ،عاقمي فضيمة 3

 98-97ص  ،2012
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يدخؿ في ىذه الحالة اسـ ال رد او حياتو لمينيو او  إقامتو،اسـ الشخص ومحؿ  -الحالة الرابعة :
  .السياسية او الوظي ية او اماكف قضاء اوقات ال راغ

عمى ضوء ما سبؽ يمكننا االستنتاج باف جميع محاوالت ال قو والقضاء لتعريؼ الحؽ في الحياة 
لـ تصؿ الى ات اؽ جامع شامؿ ليذا الحؽ بسبب نسبية الحياة الخاصة ن سيا  أىميتيا،الخاصة عمى 

  .وصعوبة مصدر نطاقيا بشكؿ كامؿ

وترؾ القضاء ليعالج حالة كؿ  ،وعميو نعتقد باف مف االجدى عدـ تعريؼ الحؽ في الحياة الخاصة
ياف العناصر المكونو اف تعريؼ الحياة الخاصة يعني تحديد نطاقيا وتب ،انتياؾ ليذا الحؽ عمى حده

ليذا الحؽ والتعريؼ في ىذه الحالة قد يخرج بعض عناصر الحؽ في الحياة الخاصة مف مظمو حماية 
رجح العمؿ عمى تحديد نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة بشكؿ دائـ نو مف األأوعميو نرى  ،القانوف
ر جديد تقع في صميـ حيث التطور التكنولوجي والمستقبؿ العممي قد يتمخض عف عناص ،ومتجدد

  .الحؽ في الحياة الخاصة

مع االشارة الى اف ىذه العناصر  أآلتي،خؿ في الحؽ في الحياة الخاصة ومف ابرز العناصر التي اد
لمحؽ في الحياة  مما يمكف اف يشكؿ اليوـ عنصراً  ألتكنولوجي،قد تزداد وقد تنقص وفقا لمتطور 

 .ناىيؾ عمى اف ىذه العناصر ال تحظى بإجماع ال قو والقضاء ،قد ال يكوف عذراً  ،الخاصة

  .حرمة الجسد -اوال:

ال قياء حوؿ ما اذا  وقد أختمؼ ،ىـ الحقوؽ التي يتمتع بيا ال رد في المجتمعحرمة الجسد مف أ تعتبر
حرمة الجسد ال تدخؿ  فبعض ال قياء يعتقد بر ،كانت حرمة الجسد تدؿ في حرمة الحياة الخاصة اـ ال

 ،الف في ذلؾ خمط بيف حرية ال رد بصورة عامو وحرمة الحياة الخاصة ،في حرمة الحياة الخاصة
ف حرمة وىناؾ فقياء آخريف يدوف بر ،فسامو الجسد وفؽ ىذا الرأي ىي مظير مف مظاىر حرية ال رد

و الجرح ىو اعتداء لضرب أنساف باعمى جسد اإل اعتداءفري  ،الجسد تدخؿ في نطاؽ الحياة الخاصة
مة جسـ اإلنساف ف حر قيو ممدوح خميؿ بحر والذي يعتبر أخذ بيذا الرأي ال وأ ،عمى الحياة الخاصة
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وبرنو مف غير الممكف القوؿ بوجود حد فاصؿ بيف الحياة ذاتيا  ،ىـ عناصر الحياة الخاصةىي مف أ
 1.وبيف التمتع بالحياة

  .صحرمة المسكف والمكاف الخا -ثانيا :

وكما سبؽ وأشرنا كانت حرمة المسكف  ،الحؽ في الحياة الخاصةبرز معالـ تعتبر حرمة المسكف مف أ
الشخص  ألمفىمية المسكف بسبب أ ،كثر عناصر الحياة الخاصة بحثا في التشريعات القديمةمف أ

 ،الخاصة لم ردسرار ليصبح المسكف مستودع األ ةىميواتسعت ىذه األ تطورتولقد بالدرجة االساسية 
وتطور م يوـ المسكف  ،اآلخريفعف تدخؿ وتط ؿ  الذي يمارس فييا حياتو الخاصة بعيداً  البيئةوىو 

ف حرمة كؿ ذلؾ يدؿ بشكؿ قاطع بر ،ليشمؿ كؿ ما ىو داخؿ سور المنزؿ ومف توابع وحديقة وغيرىا
  .المسكف ال تجعؿ لمحياة قيمة وبدونيا ال يوجد معنى لمحياة الخاصة

 .الحؽ في الصورة -ثالثا :

ف مصطمح الحؽ في الصورة ظير بصورة مترخرة عف الحقوؽ االخرى الداخمة في عمى الرغـ مف أ
قد خضع  ،وداخمياً  نساف خارجياً انعكاسًا عف اإلني ف ىذا الحؽ كونو يعإ ،نطاؽ الحياة الخاصة

منذ نشره وظيور الحياة وظيور الحياة  ،برز عناصر الحياة الخاصةلمحماية القانونية بص تو أحد أ
وصورة ال رد ىي جزء مف مقومات حياتو الخاصة وأي اعتداء عميو ىو اعتداء عمى ،الخاصة 

 مستقاً  فقد يكوف حقاً  ،ف الحؽ في الصور لو طبيعة مزدوجةوىناؾ مف يعتقد بر ،خصوصية ال رد
جزء مف ؿ كانت الصورة تكشؼ عف ف ي حا ،حد مظاىر الحؽ في الحياة الخاصةبذاتو وقد يكوف أ

ف تكوف الصورة ال دى مظاىر الحياة الخاصة وفي حاؿ أححياتو ال رد الخاصة وىذه إرادتو فيي إ
 2.فيي حؽ مستقؿ بالحياة الخاصة لم رد  تشكؿ مساساً 

 

 

                                                                 
 264ص ،مرجع سابؽ ،انظر د.ممدوح خميؿ بحر 1

سمسمة اوراؽ  ،فمسطيف ،جامعو بيرزيت ،الحؽ في الصورة مظير لمحؽ في الخصوصية اـ حؽ مستقؿ ،سما سقؼ الحيط  2
 8ص  ،2017لعاـ  4رقـ  ،بيرزيت لمدراسات القانوني



13 
 

  .المحادثات الشخصية -رابعا :

ة وسرية ىذه الحياة الخاصحد عناصر الحؽ في اليات يو أ واالتصاالتتمثؿ المحادثات الشخصية 
وري توافر الحماية لحؽ ال رد في ومف الضر  ،مور التي يرتبط بالكياف الشخصيالمحادثات تعد مف اال

 .وأحاديثو الشخصيو اتصاالتو

  .الحؽ في المراسات -خامسا :

مف القير الجائز نو و جمة ألفكار الشخص ورؤيتو ومعتقد أف المراسات تعتبر تر مف المعروؼ بر
واإلطاع عمى مراسات ال رد المقروءة والمسموعة ىو  ،ف ذلؾ يمس حياتو الخاصةاالطاع عمييا أل

 .بمثابة انتياؾ بحرمتو في الحياة الخاصة

 .الحؽ في االسـ -سادسا :

ف يعيش كما وطالما أف الشخص لو الحؽ أ ،االسـ ىو الم ظ الذي يستخدـ لتمييز الشخص عف غيره
او االستيزاء او  باالنتحاؿ اسموعمى  االعتداءفمف الطبيعي اف يكوف  ،القير يشاء دوف أي تدخؿ مف

  .بالحياة الخاصة خر يعتبر مساساً سبب آ أليالتحقير او 

 .سابعا الحؽ في الحياة المينية

ة او ما يمكف اف نسميو بخيانة سرار المينيو تعرض صاحبيا لمعقوبمف المعروؼ برف إفشاء األ
ة نماذج يوقع عمييا الموظؼ تضمف وقد استخدمت الكثير مف الشركات والمؤسسات العام ،مانةاأل

بالح اظ عمى سرية المعمومات التي يطمع عمييا بحكـ وظي تو وفي حاؿ ثبوت افشاءه ليذه  التزامو
ف الحياة المينية وىو ما يدؿ عمى أ .المعمومات يتعرض لعقوبة قد تصؿ الى حد ال صؿ مف الوظي ة

حد جوانب الحياة المينية بصرؼ النظر اذا كاف أ ،عنصر مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصةىي 
ىمية بمكاف الت ريؽ بيف ما يمكف اعتباره جزء مف الحياة العامة ومف األ ،عرضو لمعانية والحياة العامة

ع عميو او وما يمكف اعتباره جزء مف الحياة الخاصة لم رد ال يجوز االطا ،ومف الحياة المينية
  .انتياكو

ف المشرع الجنائي قد في نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة فإبقض النظر عف عدد العناصر الداخمو 
طار ىذه العناصر باعتبارىا جرائـ اعتداء عمى الحياة تقع في إ تصدى لتجريـ بعض الجوانب التي
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 ،االسـخصية واليات ية وجرائـ انتحاؿ عمى حرمة المسكف او المحادثات الش االعتداءكجريمة الخاصة 
عمى الحؽ في الحياة الخاصة  اعتداءني العناصر التي جرمت باعتبارىا في ال رع الثالذلؾ سنتناوؿ 

 .لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة ةمف خاؿ تناوؿ الطبيعة القانوني

 :الخاصة الحياة حرمة في لمحق القانونية الطبيعة الثاني: الفرع

ولويات عمى سمـ أ ميماً  مسرلة تحديد الطبيعة القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة حيزاً  احتمت
 ال قو ال رنسي منذ زمف طويؿ ينظر الى الحؽ في حرمة الحياة الخاصة باعتباره حقاً  وتحديداً  ،ال قياء
ي تشكيؿ صورة واضحة ف تحديد طبيعتو القانونية تساعد فمـز الحماية القانونية الكافية فإيست مستقاً 

وعميو فقد ظير ىناؾ اتجاىاف في ال قو والقضاء في تحديد  .لمنتائج التي تترتب عمى ىذا الحؽ
  .الطبيعة القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة

 االتجاهىذه صحاب أ أستند ،الحؽ في الخصوصية يعتبر مف قبيؿ الحؽ في الممكية وؿ :األ االتجاه
فالشخص لو  ،حكاـتخضع لما يخضع لو حؽ الممكية مف أفي رأييـ عمى فكرة الحؽ في الصورة فيي 

ه وينظر اصحاب ىذ ،تجسيد لشكمو إالمف جسده وصورتو وما ىي  حؽ ممكية عمى جسده وشكمو جزءاً 
وبيذا  ،مكف تشبيو الحؽ في الصورة بحؽ الممكيةى الصورة نظرة مادية وعمى ىذا األساس أال االتجاه

ف يتصرؼ او يستعمؿ او يستقؿ جسده بالطريقة التي يراىا لجسده ويستطيع أ يكوف الشخص مالكاً 
حقو او وقؼ  الستردادصاحبو الحؽ في التوجيو لمقضاء  ف أي مساس بالجسد يعطيوعميو فإ ،مناسبة

 1.االعتداء عمى ىذا الحؽ

مع مميزات حؽ وجود تعارض بيف مميزات الحؽ في حرمة الحياة الخاصة  االتجاهيؤخذ عمى ىذا 
 ،حؽ الممكية ىو حؽ عيني ي ترض وجود صاحب حؽ وموضوع يمارس عميو ىذا الحؽ ،الممكية

وىو غير ممكف  ،والحؽ العيني يعني ممارسة الشخص صاحب الحؽ لسمطاتو عمى موضوع الحؽ
ارس الشخص حؽ الممكية عمى فا يمكف اف يم ،حؽتحد صاحب الحؽ وموضوع الحدوثو اذا ما إ

غير ممكنو الحدوث ىذا  ممارسةفيكذا  ،ف يكوف جزء ال يتجزأ مف جسده ىو موضوع الحؽجسده وأ
ف اعتبار الحؽ في الخصوصية مف قبيؿ حؽ الممكية ال يوجد لو أما مف جانب آخر فإ ،مف جانب

                                                                 
 19ص،مرجع سابؽ ،محمد رشاد القطعاني  1
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ف يمنع القير مف تصويرىا مف او سيارة ال يستطيع أ حديقةفمف يممؾ  ،الحماية القانونية الكافية
ف يمنع القير مف كاف حؽ مالؾ السيارة او الحديقة أولو كاف الحؽ في الصورة حؽ ممكية لما  ،الخارج

د الرساميف برسـ حوفي حاؿ وافؽ شخص أف يقوـ أ ،تصوير سيارتو او حديقتو او حتي الشخص ن سو
 .الة ىي ممؾ لمرساـ وليس ممؾ لمشخص ف الصوره ىنا في ىذه الحصورتو فإ

يعتبر الحؽ في  االتجاهالحؽ في الخصوصية يعتبر مف الحقوؽ الشخصية وفقا ليذا  -الثاني : تجاهاال
حرمة الحياة الخاصة مف قبيؿ الحقوؽ المصيقة بالشخصية او المازمو لص و االنساف وىي الحقوؽ 
التي يكوف موضوعيا العناصر المكونة لمشخصية االنسانية المرتبطة بالكياف الشخصي لإلنساف 

صاحبو ميزه  منحيف االعتراؼ بالحؽ في الخصوصية بوص و مف حقوؽ الشخصية وا   ،ارتباطا وثيقاً 
عمى الحؽ ليطمب مف القضاء اتخاذ  االعتداءرتو المجوء لمقضاء بمجرد وقوع تتمثؿ في قد ىامو جداً 

وىو في ذلؾ ليس بحاجو الى اثبات عناصر الجريمة الثاث الخطر  ،االجراءات االزمة لوق و او منعو
لمحؽ في الحياة الخاصة بما اف كبر واقوى وىذا بحد ذاتو يوفر حماية أ ،والضرر والعاقة السببية

فيؿ يشمؿ القانوف  ،ة او المازمو لإلنسافالحؽ في حرمة الحياة الخاصة ىو مف الحقوؽ المصيق
بعض ال قياء ربط بيف فكره  ،حماية الحقوؽ الشخصية فقط اـ يمتد ليحمي ايضا الحقوؽ العينية

صحاب ىذا الرأي ت سير الحقوؽ ويرى ا ،الحقوؽ المصيقة بالشخصية الحؽ العيني والحؽ الشخصي
 ،المصيقة باإلنساف عمى اساس السمطات التي يخوليا الحؽ لصاحبو وليس عمى اساس موضوع الحؽ

وأما اف تضعو في وضع  ءاف تضع صاحب الحؽ العيني في مواجيو الشي وىذه السمطات ن سيا 
  1.الدائف في الحؽ الشخصي

 ،لقيرهالمساس بالحياة الخاصة  فب اف يمتنع عيج اف صاحب الحؽ في الحياة الخاصةوىذا يعني 
فالحؽ في الخصوصية ىو حؽ الشخص في منع القير مف القياـ بري عمؿ مف شرنو المساس بحياتو 

فالصورة  التقاطياو نشرىا حتى لو وافؽ عمى زيعيا أف يمنع تو فمف حؽ صاحب الصورة أ ،الخاصة
  .غيره حداً تمثمو ىو ليس أ

                                                                 
الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ) الحؽ في الخصوصية ( دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، مصر،  ،حساـ الديف االىواني  1

 148ص ،1978
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وبالتالي تكوف  ،في الحماية التي تقررىا القوانيف لحرمة الحياة الخاصة حجر الزاويةيعتبر الشخص ىو 
راضي الدولة لشخص يقيـ عمى أتقرر ىذه الحماية  ،مف أي اعتداء مف القير محميةحياتو الخاصة 

ف حماية الحياة الخاصة وبما أ 1أخرى،صاحبو الشرف بقض النظر اذا كاف مواطف او مف جنسية 
ف ىناؾ حاالت فإ ـ مدنيو تشمؿ كؿ مف يقيـ عمى إقميـ الدوؿ بقض النظر عف جنسيتو،ت أانجنائية ك

ـ األسره اـ وي أتستوجب التساؤؿ لتحديد مف لو الحؽ في ممارسة الحياة الخاصة الشخص المعن
 معا ؟  االثنيف

الشخص الطبيعي او أي انساف بص و عامة يتمتع بالحماية القانونية لحياتو الشخصية وقد نصت 
ذا لمفراد،معظـ دساتير الدوؿ عمى حماية كؿ الحقوؽ والحريات  كاف الشخص العادي يتمتع  وا 

اإلطار، ظيرت بن س الحؽ في ىذا  فشخاص المشيوريلقانونية لخصوصياتو فيؿ يتمتع األبالحماية ا
  ناؾ ثاثة اتجاىات:ى

  .الشيره ال تعطي صاحبيا الحؽ في الخصوصية وؿ :األ االتجاه

شخاص المشيوريف وال نانيف منيـ عمى وجو الخصوص ال فكره برف األ االتجاهيتبنى اصحاب ىذا 
عاـ ومعمنو بصورة دائمة وحرمة الحياة ألف حياتيـ م توحة عمى اإل ،يتمتعوف بالحؽ في الخصوصية

  2 .ال تتمتع بالحماية إال اذا ظمت متعمقة عمى القير الخاصة

ذف لمشخصيات المشيورة ال يحتاج الى إالحرفية والمينية نشر ما يتعمؽ بالحياة  الثاني : تجاهاال
  .مسبؽ

ف ىناؾ اعتبارات تمنع الخوض في ت اصيؿ حرمة الحياة الخاصة بر االتجاهيتبنى صاحب ىذا 
ميف السمـ الداخمي لممجتمع والظف األخاقي يستوجب وي رض تر فاالعتبار ،لمشخاص المشيوريف

لمنشر  ف تكوف حياتو الخاصة مجاالً أنو ال يقبؿ ر الخاصة وآيا كانت شيره الشخص فإباألسرا
وتقود الى  االجتماعية لمشخصيات العامو تيدد السمـ ف التعرض لمحياة الخاصناىيؾ عف أ واإلشيار،
ف الشخصيات المشيورة تتمتع بالحؽ في الحياة الخاصة مثميا بر االتجاهويعتقد أصحاب ىذا  ،ال وضى

                                                                 
 279ص  ،1983 ،مصر ،العربية النيضةدار  ،حماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي ،ممدوح خميؿ العاني 1
  67ص  ،1996 ،مصر ،دار النيضة العربية ،الحماية الجنائية لشرؼ واعتبار الشخصيات العامة ،رمضاف مدحت  2
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ويمكف فقط التطرؽ لحياتو  ،ومف غير الجائز التعرض لحياتو الخاصة ،مثؿ االشخاص العادييف
  1.المينيو او الحرفية

  .الكشؼ عف الخصوصيات في الحدود التي تضمنتيا المصمحو العامة إباحة الثالث : تجاهاال

لمشخصيات المشيورة بالحؽ في الحياة الخاصة كاألشخاص  االعتراؼيتبيف اصحاب ىذه االتجاه فكره 
وال يجوز الكشؼ عف خصوصياتيـ إال في الحدود التي تتطمبيا المصمحو العامة فيمكف نشر  ،العادييف

خص المشيور اذا كانت ىذه الخصوصيات متعمقة بالمصمحة العامو وليست جزء مف خصوصيات الش
   2.بقدر ما ىي بالموضوع محؿ النشر ،بالشيرة فالعبرة ليست بالشخص

اذا كاف القانوف يستمـز حماية الحياة لمشخص الطبيعي فماذا عف حماية الحياة الخاصة لمشخص 
 المعنوي ؟ 

ف الحؽ في حرمة الحياة الخاصة وبر ،ليست لديو حياتو الخاصةف الشخص المعنوي قد برىناؾ مف يعت
وبالتالي ال  ،والقانوف ييدؼ الى حماية الحقوؽ ال ردية لممواطنيف ،مقتصر عمى الشخص الطبيعي

 ف الحياة الخاصة مرتبطة ارتباطاً باإلضافة الى أ ،امكانية لمد الحماية القانونية الى الشخص المعنوي
ف الحياة الخاصة ناىيؾ عمى أ ،بينما ليست كذلؾ بالنسبة لمشخص المعنوي ،عيوثيقا بالشخص الطبي

  .ىي مف الحقوؽ المازمة لمشخص الطبيعي وبالتالي مف غير الممكف اف تمتد الى الشخص المعنوي

ىذه  وينطمؽ اصحاب ،ف لمشخص المعنوي حياه خاصة مثمو مثؿ الشخص الطبيعيوىناؾ مف يعتقد بر
وبالتالي  ،والمواطف يتمتع بالجنسية كما الشخص المعنوي ،مشرع يستخدـ عبارة مواطفف الال كره مف أ

لمشخص المعنوي الحؽ بالتمتع بالحياة الخاصة والشخص المعنوي لديو حياه خاصة داخميو مستقمة 
ف الشخص المعنوي ال يتمتع برل ة الحياة الخاصة التي يتمتع فعمى الرغـ مف أ ،عف حياتو الخارجية

الخبراء حقوؽ االنساف لممجمس  ال انو يتمتع بحياة خاصة وقد قدرت لجنوإ ،الشخص الطبيعي بيا
  .3ف لمشخاص القانونية والييئات والجماعات التمتع بمثؿ ىذا الحؽ(األوروبي بيذه ال كره بقوليا ) أ

                                                                 
 النيضةدار  ،الحؽ في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يك ميا ليا القانوف الجنائي ،ديع احمد حسيفبادـ عبد ال  1

 421ص ،2000مصر  ،العربية
 281ص  ،مرجع سابؽ ،حساـ الديف كامؿ االىواني 2
327ص ،مرجع سابؽ ،د.ممدوح خميؿ بحر  3
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 ،الخاصةف يحميو القانوف مف أي تعدي عمى حرمة الحية اشرنا سابقا بري شخص لو الحؽ في  أ
سواء كاف الشخص  األسرة،ولكف ىؿ ىذا االعتداء يقع عمى ال رد بذاتو اـ انو يمكف اف يقع عمى 

  .اـ ميتاً  المعتدى عميو حياً 

ي الى اسرتو ف نما تمتد ايضاً وحده إ يعترؼ برف الحماية القانونية ال تخص وقضائياً  فقيياً  ىناؾ اتجاىاً 
بؿ تشمؿ ايضا اسرتو  ،لمحياة الخاصة ال تقتصر عمى ال رد ذاتووالحماية القانونية  1حياتو ومماتو 

يكوف ضرر ىذا  ،ضرر االعتداء عمى الحياة الخاصة اعتداء مباشر عمى ال رد ف ي الوقت الذي يكوف
ومف حؽ أي فرد مف االسرة التوجو لمقضاء لخصوص ما  ،باالعتداءعمى بقيو افراد األسرة  االعتداء

ويقتضي ىذا الحؽ اذا  ،تعرض اليو مف ضرر بصورة مستقمة عف ال رد الذي تضرر بشكؿ مباشر
  .و السموؾ الذي وقع بحقوعمى العمؿ أ كاف الشخص المعني او المتضرر المباشر قد وافؽ مسبقاً 

قوؽ المازمة او المصيقة ة ىو حؽ شخصي مف الحف الحؽ في الحياة الخاصسبقت اإلشارة الى أ
ما أ ،ف تكوف حقوؽ طبيعية كالحؽ في الجسد او في الصورةأما ه الحقوؽ إنساف وىذبشخص اإل ف وا 

والحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ىو حؽ  ،تكوف حقوؽ معنوية كالحؽ بالشرؼ واالعتبار والمعتقدات 
ف الحياة او التنازؿ ألاو الوصية  الييبةبؿ لمبيع او غير قابؿ لمتصرؼ فيو وبالتالي ىو غير قا

ف يكوف لو يمكف أ ،اعتداءاتعمى العكس مف ما يترتب عمييا مف الخاصة ن سيا ليس ليا قيمة مالية 
ف يتنازؿ المعتدي عميو عف دعاوي الت ويض عف الضرر أ فمف حيث المبدأ ال مانع مف ،قيمة مالية

وفي السياؽ ن سو يمكف لمشخص الموافقة عمى  ،عمى حياتو الخاصة الذي لحؽ بو جراء ىذا االعتداء
ساس انيا تنازؿ عف ممارسة الحؽ في وعممية البيع ىذه ت يـ عمى أ ،بيع مذكراتو او جزء منيا لمقير

  .وليست تنازال عف الحؽ في الخصوصية بحد ذاتو ،الخصوصية

حيث  ،وف موضوع ات اؽ البيع او التنازؿف يككرنا غير قابؿ لمتصرؼ وغير قابؿ أفالحؽ كما سبؽ وذ
مثمو ف الحؽ في حرمة الحياة أضؼ الى ذلؾ أ ،ىنا موضوع التنازؿ ىي الذكريات السريو لمشخص

خرى ال ينقضي بالتقادـ وليس لو قيمة مالية والحؽ في الخصوصية مثؿ بقيو الحقوؽ الشخصية األ
  .يبقي قائما ميما طاؿ الزمف
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عف  لناتجةاال يمتد عمى الدعاوي الجنائية  ،حرمة الحياة الخاصة لمتقادـ اف عدـ قابمة الحؽ في 
فري دعوى جنائية عمى المعتدي الذي نشر ذكريات او صورة او اخبار  ،الضرر الذي لحؽ بيذا الحؽ

 .عف المعتدي عميو تخضع لمتقادـ

ف ينتقؿ ىذا الحؽ عف وصية غير قابؿ لمتقادـ فيؿ مف اإلمكاف أف الحؽ في الخصعمى الرغـ مف أ
 طريؽ االرث ؟ 

وحؽ الشخص في رفع دعوى جنائية ف الحؽ في حرمة الحياة الخاصة بعض ال قياء يعتقدوف بر
ف وال ينتقؿ لورثتو عمى أساس أعمى حياتو الخاصة ينتيي بموت صاحبو  االعتداءعمى  لاعتراض

مة الحياة ف الحؽ في حر ساس أوعمى أ ،ىذا الحؽ كقيره مف الحقوؽ الشخصيو ليس لو ذمو مالية
وعميو وفقا ليذا  1.ثناء حياتو فإذا مات فا مبرر ل رض ذات الحمايةالخاصة ىو حماية حؽ اإلنساف أ

ف قواعد الميراث ياة الخاصة بموت صاحبو وال يمكف أف ينتقؿ بالورثة وا  الرأي ينقضي الحؽ في الح
 .بالشخصيةالمعموؿ بيا ال تنطبؽ في مجاؿ الحقوؽ المصيقة 

ف حماية أل ،ف ينتقؿ بالوراثةأف الحؽ في حرمة الحياة الخاصة يمكف وىناؾ بعض ال قياء يروف أ
وذلؾ عمى العكس مف الكياف المادي  ،الكياف المعنوي لمشخص مستمزمو اثناء حياتو وبعد مماتو

قو في ما حخص في جسده وصورتو ينتيي بوفاتو أفحؽ الش ،لمشخص والذي ينتيي بوفاة صاحبو
أفراد أسرتو بعد مماتو فمف حؽ  عمى ومؤثراً  ألنو قد يكوف مرتبطاً  ،شرفو وسمعتو فيستمر بعد مماتو

ف يكوف المتوفى قد وافؽ في حياتو إال اف حالو أ ،عمى نشر خصوصيات المتوفى االعتراضالورثة 
في حياتو  المتوفىفي رفع الدعوى الجنائية التي اقاميا  االستمرار الورثةومف حؽ  ،عمى عممية النشر

 2.منذ مف اعتدي عمى خصوصياتو

 :الخاصة الحياة حرمةب الحق تعريف : الثاني المطمب

مف مجتمع ألخر  باستمرارفكرة نسبية مرنو تتطور وتتقير  نماإ ،فكرة الحياة الخاصة ليست فكرة ثابتة
خر يجعؿ مف عؿ حياتو الخاصة غامضة والبعض اآلما يجشخاص فيناؾ مف األ آخر،ومف فرد الى 
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ف لم رد أ بالحؽ في الحياة الخاصة ال يعني مطمقاً  االعتراؼوأف  .1يسيؿ قراءتو م توحاً  حياتو كتاباً 
نما ،حقوقا تعمو عمى حقوؽ الجماعة ياتو الخاصة مصونة ال ف حيعني ذلؾ أف ال رد حينما يشعر بر وا 

في الشرائع السماوية وال قو  الخاصةفما ىيو الحياة  ،ف يثبت ذاتويستطيع أتمس وكذلؾ أسراره فإنو 
  .والقضاء المقارف

 :السماوية الشرائع في الخاصة الحياة بحرمة الحق  مفيوم أألول: الفرع

 عالشرائبؿ تعداه الى  ،ولـ يقتصر بحث الحؽ في حرمة الحياة الخاصة عمى القوانيف الوضعية
نساف العامة والخاصة وعميو سنعالج في ىذا ال رع حمايتيا لحقوؽ اإل تركيدالسماويو التي عممت عمى 

 .االساميةالحؽ في حرمة الحياة الخاصة في الديانة الييودية والمسيحية والشريعة 

لتي اىتمت ولى االديانة السماوية األ باعتبارىا ،الديانة الييودية المنسوبة لسيدنا موسى عميو الساـ
القديـ ) التوراة والتممود( الوصايا العشرة  دبالح اظ عمى الحياة الخاصة لإلنساف فقد ورد في كتب العد

كراـ الوالديف إ الخاصةوتناوؿ جزء منيا بعض جوانب الحياة  ،التي تمقاىا سيدنا موسى عميو الساـ
  2.وشيادة الزور والسرقةوتحريـ القتؿ 

وذلؾ انطاقا  ،في الديانة الييودية والدفاع عنو وما يدور في داخمو مكانا ميماً واحتمت حرمة المسكف 
 مف لم رد وعائمتو وىو المكاف الذي يمارس فيو حياتو الخاصة بعيداً مف أف المسكف يشكؿ الماذ اآل

  3.عف تط ؿ وتدخؿ االخريف

لبعض القواعد القانونية التي ظيرت في قوانيف اوروبا في  تاريخياً  مصدراً  الييودية الشريعةوالحؽ تعد 
 4.قراض بال ائدةوتحريـ اإل ،وموانع الزواج ،العصور الوسطى منيا الصدقة

وركزت  ،فقد عالجت ىي االخرى حؽ ال رد في الحياة الخاصة ،ما فيما يتعمؽ بالديانة المسيحيةأ
في االنجيؿ النيي عف المساس في حرمة الحياة  فقد ورد .نسانيةبصورة خاصة عمى حماية الكرامة اإل
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كما ىو  ،القانوف الكنسي عمى حرمة المسكف وأكدالخاصة مف خاؿ النيي عف الزنا وكشؼ العورات 
 1.و مكاف ممارسة الحياة الخاصةف المسكف ىمف أ انطاقاً  ،الحاؿ في الديانة الييودية

ض ا تعتز الدوؿ المتقدمة برنيا صاحبو ال ضؿ في اقرار في قوانيف  ،الشرعيو عمييا ءحقوؽ االنساف وا 
نساف منذ إال أف الشريعة اإلسامية قد اقرت حقوؽ اإل ،ومواثيؽ تمتـز بيا الدوؿ ويسير عمييا المجتمع

فالشريعة االسامية شرعت لإلنساف حقوؽ وك مت حريات يمارسيا وقررت مبادئ وأسس   ،زمف بعيد
  .ف ومكافممارسة ىذه الحقوؽ صالحو لكؿ زم الحتراـضمانات  ة اإلنساف ووضعتتقوـ عمييا كرام

عمى العكس مف الديانات السماوية السابقة والتي ركزت في تناوليا لحرمة الحياة الخاصة بشكؿ 
فجاءت الشريعة االسامية لتعطي معنى جديد لمحياة الخاصة وتعالجيا  ،اساسي عمى حرمة المسكف

في اطارىا العاـ والخاص ولتتناوؿ حرمة المسكف والزنا والقتؿ والتجسس وقذؼ المحصنات وغيرىا 
 .الخاصةالكثير مف جوانب او مظاىر الحياة 

الحياة الخاصة لإلنساف  ف نقرر بادئ ذي بدء اف الشريعة االسامية قد ارست مبدأ حرمةوينبقي أ
يات القرانيو والسنة النبوية الشري ة التي اوردت وىذا ما يتضح مف اآل ،المسمـ بكافة صورىا ومظاىرىا

 ،ساـحرمة الحياة الخاصة يعد مف أىـ حقوؽ اإلنساف في اإل احتراـأف  2.مثؿ ىذا الصور والمظاىر
وقد اعطت الشريعة االسامية  ،لإلنساف والمازمة لونيا مف الحقوؽ الشخصيو والطبيعية أ باعتبارىا

ف حقوؽ االنساف لـ ترد في الشريعة لو الحماية الازمة ليا " حقيقة ألإلنساف جميع الحقوؽ وضمنت 
مبادئ والقيـ التي يدعو الييا نما ورد النص عمييا و تركيدىا في اطار الإ ،االسامية تحت ىذا المسمى

  3"  .قيـ بدونيا حياة المسمميفوالتي ال تست أإلساـ،

عمى  نساف بص ة عامة ال يجعؿ تقرير ىذه الحماية متوق اً ف منيج اإلساـ في حماية حقوؽ اإلإ
نما ،رادتومشيئة ال رد او إ ديد يبقى لنا تح ،يرت ع بيذه الحقوؽ مف بينيا حرمة الحياة الخاصة وا 

لعدـ وجود تعريؼ صريح  ى ىذا اليدؼ نظراً ساـ ويمكف الوصوؿ الالمقصود الحياة الخاصة في اإل
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ذه الحياة والتي حرصت الشريعة سامي عف طريؽ مكونات وعناصر ىلمحياة الخاصة في ال قو اإل
 1.سامية عمى ك التيا وحمايتيا شرعاً اإل

 نا خمقناكـ مفا الناس إيييا أ {سامية بالمساواة بيف جميع الناس بقولو تعالى مرت الشريعة اإلفقد أ
ىذه   2 }...وقبائؿ لتعارفوا اف اكرمكـ عند اهلل اتقاكـ واف اهلل عميـ خبير ذكر وأنثى وجعمناكـ شعوباً 

وحرمة الحياة الخاصة ىي حؽ يتمتع  ،ساـ سواسيةية الكريمة تؤكد برف جميع الناس في نظر اإلاآل
  .الحاكـ والمحكوـ ،الكبير والصقير ،بو ال قير والقني الرجؿ والمرأة

يا اييا  {بقولو تعالى  ،ولقد ك مت الشريعة االسامية حرمة الحياة الخاصة اينما كاف في منزلو وخارجو
حرصت  فقد 3. }ليسترذنكـ الذيف ممكت ايمانكـ والذيف لـ يبمقوا الحمـ منكـ ثاث مرات  امنو الذيف آ

حد عناصر اليا بياف أوذلؾ لحكمة معينو نستطيع مف خ سامية عمى ك الو حرمو المسكفالشريعة اإل
فحرمة المسكف  ،4ن راد بمسكنوي ك الة حؽ صاحب المسكف مف مف اإلالحياة الخاصة لإلنساف وى

سامية حرمة حياتو الخاصة في الشريعة اإلبالنسبة لم رد واحد مف التطبيقات ال ذة لحؽ االنساف في 
عة اإلسامية قد اعتبرت أف وجود ف الشريفإ 5سراره ومعقؿ خصوصياتو "ألف ىذا المنزؿ ىو مستودع أ

ف يكوف ىذا الدخوؿ برضاء صاحب شخص في مسكف غيره دوف أف يتضح قصده مف الدخوؿ ودوف أ
 .الحؽ جريمة تستحؽ التعزيز

وحتى عف جميع القوانيف  األخرى،ف غيرىا مف الديانات السماوية تتميز الشريعة االسامية ع
المصدر  باعتبارىافقد ورد في القراف الكريـ  أإللزامية،ا الص و ف حرمة الحياة الخاصة لدييبر ،ضعيوالو 

الحياة الخاصة وتحـر بشكؿ قاطع  احتراـنصوصا إلزامية جمية تؤكد عمى ساـ الرئيسي لمتشريع في اإل
ول تجسسوا ول ....امنوايا اييا الذين  {سرار قاؿ تعالى األ ؼنع التجسس والتعرض لمشرؼ وكشوما

   .6} يغتب بعضكم بعضا

                                                                 
 45-44ص ،مرجع سابؽ ،د. حسني الجندي 1
 13االية  –سوره الحجرات  2
 58االية  –سوره النور  3
 45ص ،مرجع سابؽ ،د.حسني الجندي 4
54ص ،مرجع سابؽ ،د. ممدوح خميؿ بحر 5

 12االية  –سورة الحجرات  6



23 
 

حد التطبيقات والعناصر المتعمقة أ باعتبارهالتجسس ف ريمة المشار الييا اعاه يتبيف برمف االية الك 
ف التجسس يقع عف طريؽ الرؤيا بالعيف والجدير بالذكر أ ،شرعاً  منيي عنوبحرمة الحياة الخاصة 

 ،وىما الصورتاف التقميديتاف المتاف تحدث ال قو االسامي عنيما ،كمييمااو السمع باألذف او المجرده 
عمى حؽ  خطراً  صبحت في الوقت الحاضر تشكؿلـ تكف وسائؿ التكنولوجيو التي أ ف ي ذلؾ العصر

 نساف في خصوصيتو.اإل

فقد امرت  ،سراريضا لمحياة الخاصة في الشريعة اإلسامية عدـ افشاء األومف بيف التطبيقات اليامو ا
عف النبي فقد روى  ،سرار وكتمانيا وعدـ افشائيا وقد وردت احاديث عدة ت يد ىذا المعنىبح ظ األ

يـو القيامة الرجؿ ي ضي الى امرأتو او ت ضي اليو ثـ  ف مف اشد الناس عذاباً عميو الصاة والساـ " أ
قاؿ " مف اطمع في و وسمـ قد ف الرسوؿ صمى اهلل عمي. وقد روى في الحديث الشريؼ أ1ينشر سرىا " 

 .2اطمع في النار "  فإنمامره كتاب اخيو دوف أ

لـ  الشري ة،ساسيف القراف الكريـ والسنة النبوية عمى الرغـ مف أف الشريعة االسامية بركنييا األ 
 رإال انيا تضمنت الكثي ،تتطرؽ الى حماية الحياة الخاصة ال بمعناه االصطاحي وال بمعناه القانوني

ضؿ السبؽ في تقرير احدث ما توصمت اليو تشريعات وليا ف ،مف عناصر وحدود الحياة الخاصة
وما تتباىى بو الديمقراطيات الحديثة مف  ،البشر مف المبادئ والضمانات الازمة لحماية الحياة الخاصة

الشريعة  امر يجد اصولو في ،قواعد ارستيا ومبادئ شرعيتيا في شرف حؽ االنساف في حياتو الخاصة
سامية غنيو بالمبادئ والنظريات التي تك ؿ سد حاجات الجماعو في فالحؽ أف الشريعة اإل ،ساميةاإل

  .كؿ زماف ومكاف

حياة الخاصة ما ف فكرة الوالواقع أ اإلنساف،ف فكرة الحياة الخاصة فكرة تعكس جوانب متعددة لحياة إ
ذلؾ يصعب تعري يا او ايجاد  ،في القانوف المقارف مور الدقيقة التي تثير جدالً زالت تعتبر مف األ

  3.كونيا فكرة مرنو تحكميا معايير العادات والتقاليد ،صيقو دقيقة ومنطقيو وافيو ليا

 :المقارنة التشريعات في الخاصة الحياة مفيوم ثاني:ال الفرع 
                                                                 

 73ص ،مرجع سابؽ ،د.ممدوح خميؿ بحر 1
 135ص ،1985 ،دار الساـ لمنشر والتوزيع ،االسامية الشريعةحماية الحياة الخاصة في  ،الدغمىمحمد راكاف  2
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عػػف نجػػاح  أسػػ رت أخيػػراً حاكمػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف بػػيف السػػمطة ال د القػػرف التاسػػع عشػػر صػػراعّا مريػػراً شػػي
لػؾ ال زالػت حقوؽ اإلنساف مع نياية ن س القرف برف تح ر ليا موقعّا في ال قو والقانوف الدولييف. ومػع ذ

بالحؽ في الخصوصية كحؽ مسػتقؿ وال تػنظـ لػو قواعػد عامػة لمحمايػة.  االعتراؼىناؾ تشريعات تربى 
 ؽ مستقؿ وتوفر لو الحماية الضرورية.بالمقابؿ ىناؾ قوانيف أخرى تعترؼ بالحؽ في الخصوصية كح

ومف أبرز القوانيف التي ال تعترؼ بالحؽ في الخصوصية ىما القانونيف اإليطالي واإلنجميزي. فالقانوف  
ف ي حاؿ كاف االنتياؾ يمس بالشرؼ  أالعتبارية،اإليطالي يتعامؿ مع الخصوصية مف الزاوية 

الخصوصية. ويعتمد القانوف اإليطالي في تصنيؼ  عمى يتدخؿ القانوف ويعتبر ذلؾ تعدياً  والسمعة
أو غير شرعي عمى صدقيو المعمومات وصحتيا ومشروعية  ياؾ لمخصوصية إذا ما كاف شرعياً االنت

والتط ؿ لمحصوؿ عمى معمومات   استخدمت في الحصوؿ عمييا. فحب االستطاعالوسائؿ التي 
مشروع بؿ مشكمة أخاقية سموكية وبالتالي  غير بر في نظر القانوف اإليطالي عماً شخصية ال يعت

نو مف المستحيؿ معرفة وتحديد جميع خاصة وأ ،فإف مراعاة شعور ال رد ال يمكف أف تنظـ بقانوف
حاالت التعدي عمى الخصوصية وحصرىا أضؼ إلى ذلؾ أف القواعد القانونية المنظمة ألي حؽ ال 

 .1س جميع حاالت االنتياؾ لمخصوصيةيجوز أف تكوف قواعد جزئية تعالج حاالت معينة ولي

أما بخصوص القانوف اإلنجميزي فيو يقر بحؽ انتياؾ الممكية وليس الخصوصية فيو ال يعترؼ بالحؽ 
لمنازعػة قضػائية. ألف الحػؽ فػي الخصوصػية غيػر محػدد  صوصػية وال بإمكانيػة أف تكػوف محػاً في الخ

ف ذلػؾ قػد الخاصػة محػًا لمنازعػات قضػائية أليكػوف الحػؽ فػي الحيػاة الم يوـ والمضموف وال يجوز أف 
مػف  ذلػؾ أف حيػاة المجتمػع تسػتوجب قػدرًا معقػوالً لمديمقراطيػة وحريػة ألصػحافة أضػؼ إلػى  يشكؿ تيديػداً 

 التط ؿ كما أنو مف غير المقبوؿ فرض وصاية قانونية عمى الحياة الخاصة. 

مسػػتقؿ فػػإف ذلػػؾ ال يعنػػي عػػدـ  ورغػػـ أف القػػانوف اإلنجميػػزي ال يعتػػرؼ بػػالحؽ فػػي الخصوصػػية  كحػػؽ
وجػػود تشػػريعات تػػوفر الحمايػػة القانونيػػة لمخصوصػػية. فالقػػانوف اإلنجميػػزي كمثيمػػو اإليطػػالي يتعامػػؿ مػػع 

الموضػػوعي لمخصوصػػية  فنشػػر بيانػػات ومعمومػػات غيػػر صػػحيحة يعتبػػر فػػي الجانػػب االعتبػػاري ولػػيس 
 ،والقػػدح ويتوجػػب حمايتػػو بالقػػانوفغيػػر مشػػروع  ويػػدخؿ فػػي بػػاب الػػذـ  عماً ،نظػػر القػػانوف اإلنجميػػزي

وعمى العكس مف ذلؾ فإذا كانت المعمومات صحيحة وصادقة فا تستدعي الحمايػة القانونيػة وال تعتبػر 
                                                                 

 .188. ص 1988. جامعة القاىرة. دكتوراهحرمة الحياة الخاصة في ظؿ التطور العممي الحديث. رسالة  ،عبد العظيـ محمد  1
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انتياكػػا لمحػػؽ فػػي الخصوصػػية. ويعتبػػر القػػانوف اإلنجميػػزي أف انتيػػاؾ الممكيػػة يمثػػؿ انتياكػػا لمحػػؽ فػػي 
وف مالػػؾ لمشػػيء وحػػائز عميػػة فيجػػب أف تكػػ .حيػػازةويشػػترط فػػي الممكيػػة ال ،الخصوصػػية ويجػػـر بالقػػانوف

ميػػزي مػػف غيػػر موافقػػة . فػػدخوؿ المسػػكف مػػف وجيػػة نظػػر القػػانوف اإلنجتػػى يعتبػػر انتياكػػو جرمػػاً ح قانونػػاً 
فػػي حػػيف أف دخػػوؿ غرفػػة القيػػر فػػي فنػػدؽ أو مستشػػ ى أو مكػػاف عػػاـ ال يعتبػػر  ،نتياكػػاً صػػاحبة يعتبػػر إ

وال يحؽ لنزيؿ ال ندؽ أو المستش ى مقاضاة مف ينتيؾ القرفة التي يقيـ فييا ألنو غير مالؾ ليا  انتياكاً 
وال يحوز عمييا والشخص الذي يمكف أف يدخؿ في منازعة قضائية في ىذه الحالة ىػو مالػؾ ال نػدؽ أو 

 .مالؾ المستش ى فقط

فػي القػوانيف التػي تعتػرؼ بػالحؽ فػي  خر نرى برف القانوف األمريكي يتصدر دور الريػادةأما مف جانب آ
بحػػؽ الشػػػخص فػػي الحيػػاة والسػػعادة واإلسػػتقرار، وال يمكػػػف  اعترفػػتفالدسػػاتير األمريكيػػة  .الخصوصػػية

في خصوصيتو ومنع التدخؿ فييا مف أي  بحقوإذا تمتع الشخص  ياة أف تكوف سعيدة أو مستقرة إاللمح
انبػػو المػػادي والمعنػػوي عمػػى حػػد سػػواء، فينػػاؾ جيػػة كانػػت وبػػرف القػػانوف ممػػـز بحمايػػة ىػػذا الحػػؽ فػػي ج

حاجػػػة لمقػػػانوف لحمايػػػة الحػػػؽ األدبػػػي وال نػػػي والمعنػػػوي لم ػػػرد. مػػػف دوف شػػػؾ يحسػػػب لممشػػػرع األمريكػػػي 
 .إعطائو أىمية بالقة لمحؽ في حرية اإلعاـ  والرأي ألنو يوفر لمجميور المعمومات التي يبحث عنيا

ازف بيف حرية اإلعػاـ والحػؽ فػي الخصوصػية بمػا يك ػؿ ومع ذلؾ عمؿ المشرع األمريكي عمى خمؽ تو 
وقػػد  مصػػمحة المجتمػػع فػػي الح ػػاظ عمػػى الحيػػاة الخاصػػة لم ػػرد ومصػػمحة المجتمػػع فػػي حاجتػػو لإلعػػاـ.

لتؤكد بتحمؿ المتضرر لخصوصية غيره الضرر الػذي  1977جاءت المدونة األمريكية الثانية في عاـ 
( مػػف المدونػػة بػػرف االعتػػداءات عمػػى حرمػػة 652ادة رقػػـ )يمكػػف أف يحػػدث لممضػػرور. وقػػد ورد فػػي المػػ

 1الحياة الخاصة تتمثؿ أبرزىا في:

  .التدخؿ في عزلة القير أو شؤونو الخاصة -أ

 استخداـ اسـ أو ص ة القير لتحقيؽ مصمحة خاصة. -ب

 إفشاء أمور متعمقة بالحياة الخاصة لمقير. -ت

 .نشر امور تشوه حقيقة القير في نظر الناس -ث

                                                                 
 3. ص مرجع سابؽأنظر حساـ الديف كامؿ األىواني.  1
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 أمػا القػػانوف ال رنسػػي فقػػد تعامػػؿ فػػي بدايػػة األمػػر ولمػدة غيػػر قصػػيرة مػػع الحػػؽ فػػي الخصوصػػية اسػػتناداً 
( منو والتي تشير إلى أف أي ضرر يقع عمى القير 1382المادة رقـ ) ألحكاـ القانوف المدني  وتحديداً 

وفير الحمايػػػة عمػػػى المعتػػػدي أف يقػػػـو بإصػػػاح الضػػػرر. وبسػػػبب عػػػدـ ك ايػػػة أحكػػػاـ القػػػانوف المػػػدني لتػػػ
الازمػػة لمحػػؽ فػػي الخصوصػػية  فقػػد عمػػد المشػػرع ال رنسػػي لمتػػدخؿ لتػػوفير الحمايػػة المطموبػػة. وكػػاف لػػو 

 والػػذي اعتػػرؼ بحػػؽ ال ػػرد فػػي حياتػػو الخاصػػة. 1970( لعػػاـ 17ذلػػؾ مػػف خػػاؿ اصػػدار القػػانوف رقػػـ )
بػػؿ فػػي محاولتػػو لخصوصػػية وبيػػذا كػػاف المشػػرع ال رنسػػي سػػباقًا لػػيس فقػػط فػػي االعتػػراؼ بػػالحؽ فػػي ا

تعريؼ ىذا الحؽ وطبيعتو وحدوده وتنظيـ الوسائؿ القانونية لحمايتو وصػيانتو. وقػد جػاءت المػواد أرقػاـ 
 ( مػػف القػػانوف المػػذكور لتشػػدد مػػف العقوبػػات  الػػواردة فػػي قػػانوف العقوبػػات ال رنسػػي  لعػػاـ386-372)

عمػػػػى منتيكػػػػي الحيػػػػاة الخاصػػػػة بتسػػػػجيؿ األحاديػػػػث أو التقػػػػاط الصػػػػور أو التصػػػػنت أو افشػػػػاء  1810
ىػو  األسرار وغيرىا مف الجرائـ لتمنع بالتالي مف تزايد انتياكات الحياة الخاصػة. فػالجزاء الجنػائي دائمػاً 

 . 1لجسيمة األكثر مائمة لردع العقوبات ا

  يعات والقػػوانيف المصػػرية واألردنػػيامػا الحػػؽ فػػي الخصوصػػية فػػي التشػػريعات العربيػة تحديػػدّا فػػي التشػػر  
ردنية والمصرية فيما يتعمؽ بالحؽ في الحياة الخاصػة تتطػرؽ الػى حػد كبيػر )التطرؽ الى التشريعات األ

لػػػإلدارة المصػػػرية  كمػػػا ىػػػو معػػػروؼ كػػػاف قطػػػاع غػػػزة خاضػػػعاً ف ،ال مسػػػطينيةلمتشػػػريعات والقػػػوانيف  ايضػػػاً 
،  وال زاؿ جػػزء كبيػػر مػػف القػػوانيف سػػارية الم عػػوؿ فػػي 1967والضػػ ة القربيػػة تابعػػة لػػمردف حتػػى عػػاـ 

 .(قطاع غزة ىي قوانيف مصرية وفي الض ة القربية ىي قوانيف أردنية

لخاصػػة ا بالحيػػاة ممحوظّػػاً  واىتمامػػاً  القػػوانيف األردنيػػة والمصػػرية حيػػزاً لػػدوؿ أفػػردت يف اكقيرىػػا مػػف قػػوان
ف بشػكؿ  لدوليػةالمعاىدات الدوليػة ومػع القػوانيف اوجاءت نصوص ىذه القوانيف متوائمة مع المواثيؽ و  وا 

مت اوت. ويسجؿ ىنػا لممشػرع المصػري نجاحػو فػي تػوطيف القػانوف الػدولي ومعالجتػو لنصػوص القػوانيف 
 .األردنيو ال مسطيني المصرية المتعمقة بالحؽ في الخصوصية بصورة أفضؿ مف المشرعيف 

ف ي الوقت الذي منح  فيو المشرع المصري المعاىدات والمواثيؽ الدولية قيمة مساوية لمقوانيف الوطنية  
ذو قيمة أعمى مػف المواثيػؽ   باعتبارهي واألردني التعامؿ مع الدستور فضؿ المشرع ال مسطينلمصريو، ا

                                                                 
. 1988مصر  العربية، النيضةأنظر عبد الرحمف محمد محمود. حرمة الحياة الخاصة في ظؿ التطور العممي الحديث. دار  1
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لموضػوعة  أكثػر ت صػيًا ووضػوحاً  وص القوانيف المصريةوالمعاىدات الدولية. وليذا السبب جاءت نص
في بعض  الحؽ في الحياة الخاصة مف القوانيف ال مسطينية واألردنية والتي اتسمت بالقموض والعمومية

في الباب الثالث بعنواف )الحقوؽ والحريات والواجبػات العامػة ( مػف الدسػتور المصػري  . فقد جاءموادىا
مػة حػؽ لكػؿ إنسػاف وال يجػوز المسػاس بيػا وتمتػـز الدولػة (  ما نصػو " الكرا51المادة رقـ ) 2014لعاـ 

( مػػف ن ػػس الدسػػتور عمػػى أف " كػػؿ اعتػػداء عمػػى الحريػػة 99وحمايتيػػا " ونصػػت المػػادة رقػػـ ) باحتراميػػا
الشخصػػػية أو حرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة لممػػػواطنيف وغيرىػػػا مػػػف الحقػػػوؽ  والحريػػػات العامػػػة التػػػي يك ميػػػا 

لػدعوى الجنائيػة وال المدنيػة الناشػئة عنيػا بالتقػادـ ولممضػرور إقامػة جريمة ال تسػقط ا ،الدستور والقانوف
....." وأكػػدت االعتػػداءريؽ المباشػػر وتك ػػؿ الدولػػة تعويضػػًا عػػاداًل لمػػف وقػػع عميػػو الػػدعوى الجنائيػػة بػػالط

( بػػرف لمحيػػاة الخاصػػة ووسػػائؿ االتصػػاؿ حرمػػة يجػػب أف ال تمػػس، وكػػذلؾ فعمػػت المػػادة 57المػػادة رقػػـ )
 .1في حاالت الخطر واالستقاثة  مة المنازؿ وعدـ جواز دخوليا إاللتركيد عمى حر ( با58رقـ )

 ( 1مكػرر أ) 309في المادة   2003( لسنة 95رقـ )  ونص قانوف العقوبات المصري المعدؿ بالقانوف
وذلؾ  ،عمى " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كؿ مف اعتدى عمى حرمة الحياة الخاصة لممواطف

 أو بقير رضا المجني عميو: ي غير األحواؿ المصرح بيا قانوناً برف ارتكب أحد األفعاؿ ااّلتية ف

محادثػػات جػػرت فػػي  نوعػػوكػػاف  نقػػؿ عػػف طريػػؽ جيػػاز مػػف األجيػػزة أيػػاً )أ( اسػػترؽ السػػمع أو سػػجؿ أو 
 طريؽ التم وف. مكاف خاص أو عف

كػػػاف نوعػػػو صػػػورة شػػػخص فػػػي مكػػػاف خاص.فػػػإذا صػػػدرت  تقط أو نقػػػؿ بجيػػػاز مػػػف األجيػػػزة أيػػػاً )ب( الػػػ
عمػى مسػمع أو مػرأى مػف الحاضػريف فػي ذلػؾ  اجتماعاألفعاؿ المشار إلييا في ال قرتيف السابقتيف أثناء 

 . ويعاقػب بػالحبس الموظػؼ العػاـ الػذي يرتكػب أحػد األفعػاؿفإف رضاء ىؤالء يكوف م ترضػاً  أالجتماع،
مطة وظي تو. ويحكـ في جميع األحواؿ بمصادرة األجيزة وغيرىا مما عمى س المبينة بيذه المادة اعتماداً 

كما يحكـ بمحو التسجيات المتحصػمو عػف الجريمػة أو  ،مة أو تحصؿ عميوير جيكوف قد استخدـ في ال
 إعداميا". 

( [ عمػػػػى " يعاقػػػػب بػػػػالحبس كػػػؿ مػػػػف أذاع أو سػػػػيؿ إذاعػػػػة أو 2مكػػػررّا  أ ) 309ونصػػػت المػػػػادة رقػػػػـ  
عميو بإحدى الطرؽ المبينو بالمادة السابقة أو  دًا متحصاً نأو مست غير عانية تسجياً استعمؿ ولو في 

                                                                 
 2014الدستور المصري لعاـ  1
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كػػاف ذلػػؾ بقيػػر رضػػاء صػػاحب الشػػرف. ويعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تزيػػد عمػػى خمػػس سػػنوات كػػؿ مػػف ىػػدد 
بإفشاء أمر مف األمور التي تـ التحصػؿ عمػييـ بإحػدى الطػرؽ المشػار إلييػا لحمػؿ شػخص عمػى القيػاـ 

اؿ المبينػػة بيػػذه المػػادة عنػػو. ويعاقػػب بالسػػجف الموظػػؼ العػػاـ الػذي يرتكػػب أحػػد األفعػػ االمتنػػاع بعمػؿ أو
 .1عمى سمطة وظي تو "اعتمادًا 

عمى الحياة الخاصة،  االعتداءلجريمة  ياحظ مما ذكر سابقًا برف المشرع المصري أرسى نموذجًا واحداً 
طة وأفرادىػا عمػى ال ػرد. مػف فػرد عمػى فػرد أو مػف السػم االعتػداءوقرر أف يحمييا بقض النظػر إذا كػاف 

ف وفػرؽ فػي العقوبػة. فقػد أقػر المشػرع يعتػدائمشرع المصري في المسؤولية بػيف االخر ساوى الوبمعنى آ
 لعػادي ألف الموظػؼ العػاـ يتمتػع بسػمطاتعمػى الموظػؼ العػاـ منػو عمػى ال ػرد االمصري عقوبػة أقسػى 

مكانيات أوسع مما لدى ال رد العػادي.  عمػى حرمػة الحيػاة  اعتػداءال ػرد عمػى ال ػرد ىػو بمثابػة  فاعتػداءوا 
عمػػى حريػػة ال ػػرد والتػػي يجػػب أف  اعتػػداءالسػػمطة وأفرادىػػا عمػػى ال ػػرد فيػػو بمثابػػة  اعتػػداءالخاصػػة، أمػػا 

 تكوف مصانة ومحمية مف قبؿ السمطة ن سيا. 

صػػػري، افتقػػػر قػػػانوف العقوبػػػات األردنػػػي ) ن ػػػس القػػػانوف سػػػاري عمػػػى العكػػػس مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات الم
الم عػػوؿ فػػي الضػػ ة القربيػػة ( لنصػػوص تعػػالج وتحمػػي بعػػض جوانػػب ومظػػاىر الحػػؽ فػػي الخصوصػػية 

 والمراسات االتصاالتيتطرؽ لنصوص تعالج وتحمي سرية والمستحدث منيا عمى وجية التحديد، فمـ 
 2. ـ الحاسوب وأجيزة التصنت والمراقبة وغيرىالجرائ والحؽ في الصورة ولـ يتطرؽ أيضاً 

لقػػد حولػػت التكنولوجيػػا الحديثػػو الكػػره االرضػػية الػػى مجػػرد قريػػة صػػقيرة مػػف السػػيؿ عمػػى ال ػػرد التعػػرؼ 
نترنػت ت اإلالحديثػة وخػدما االتصػاؿف ػي ظػؿ وسػائؿ  .ومراقبة واإلطاع عمى ما يجري فييا بالت صػيؿ

لم ػػرد مػػف أي مكػػاف الوصػػوؿ الػػى أي مكػػاف عمػػى الكػػرة االرضػػية وغيرىػػا مػػف الوسػػائؿ اصػػبح باإلمكػػاف 
ظػػـ ىػػذه ف معوأ ،لمواجيػػو الجػػرائـ الماسػػة بالحيػػاة الخاصػػة تحديػػداً  وثيقػػاً  دوليػػاً  وىػػو مػػا اسػػتوجب تعاونػػاً 

 .صبحت مف فئة الجرائـ العابره لمحدودالجرائـ في العصر الحديث أ

 

                                                                 
 2003لسنو  95قانوف العقوبات المصري المعدؿ بقانوف رقـ  1
.) ن س القانوف ساري الم عوؿ في السمطة 1961( لسنة 16مف قانوف العقوبات األردني رقـ ) 360 -355أنظر  المواد  2

 ال مسطينية(.
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 التفاقيات منظور من الخاصة الحياة لحرمة القانونية الحماية سسأ : الثاني مبحثال

 :الدولية والمواثيق والمعاىدات

يجابيػػات ىػػذه الواسػػع لوسػػائؿ التكنولوجيػػا الحديثػػو و عمػػى الػػرغـ مػػف ا االنتشػػارأدى اشػػرنا و كمػػا سػػبؽ 
ا والثقافية وغيرىا الى ظيور جرائـ حديثو عػابره لمحػدود ليػ الوسائؿ عمى الحياة اإلقتصاديو واالجتماعية

ليػة الػى التػداعي لوضػع اسػس انعكاسات عمى دولة و اكثر وىو ما تطمب مف الجيات والمؤسسات الدو 
وىػػػػو مػػػػا سػػػػيتـ التطػػػػرؽ اليػػػػو فػػػػي ىػػػػذا المبحػػػػث لمقػػػػوانيف  ،ليػػػػات لمواجيػػػػو ىػػػػذا الواقػػػػع الجديػػػػدونظػػػػـ وآ

 .قميمية ك رع ثافاإل واالت اقيات ،والمعاىدات والمواثيؽ الدولية ك رع اوؿ

 :الخاصة الحياة حماية في التفاقيات دور :األول المطمب

الػػػى خطػػػورة التعػػػدي عمػػػى حرمػػػة الحيػػػاة  اف المجتمعػػػات الحديثػػػو والقػػػوانيف الوضػػػعيو قػػػد تنبيػػػت حػػػديثاً 
بعػػػد التطػػورات التكنولوجيػػة اليائمػػػة واالستكشػػافات العمميػػة المتقدمػػػة التػػي قػػد تعػػػرى  خصوصػػاً  الخاصػػة

بػػيف مصػػمحة المجتمػػع وبػػيف إال اف التشػػريعات قػػد سػػعت الػػى اقامػػة التػػوازف  ،االنسػػاف مػػف خصوصػػياتو
ور عمػػى جانػػب فػػراد فػػي حيػػاتيـ باإلضػػافة الػػى المػػؤتمرات الدوليػػة واإلقميميػػة التػػي كانػػت لػػو دحمايػػة األ

 .ىمية في احتراـ الحياة الخاصةكبير مف األ

 :الدولية والمعاىدات والمواثيق تفاقياتال  :ولاأل  الفرع

المتعمقػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف مرحمػػة متقدمػػة مػػف مراحػػؿ نشػػرة معظػػـ المعاىػػدات والمواثيػػؽ الدوليػػة ت شػػكم
حتػػراـ حػػؽ الخصوصػػية وتطػػور الحػػؽ فػػي الحيػػاة الخاصػػة. فقػػد أكػػدت ىػػذه المواثيػػؽ والمعاىػػدات عمػػى ا

لػدوؿ  وأصػبحت اؽ اختصػاص ايػدخؿ فػي نطػ ألفػراد وباعتبػاره التزامػاً باعتبارىا حقًا أساسػيًا يتمتػع فيػو ا
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ىذه المعاىدات والمواثيؽ قواعد عرفية ممزمة لمدوؿ حتػى تمػؾ غيػر الموقعػة عمييػا، بصػرؼ النظػر عػف 
 عدـ إلزامية القرارات والمواثيؽ الصادرة عف الجمعية العامة لممـ المتحدة. 

أف "ال  ( منػو عمػى12حيػث نصػت المػادة ) ،ومف أبرز ىذه المواثيؽ اإلعاف العالمي لحقػوؽ اإلنسػاف 
يعرض أحد لتدخؿ تعس ي في حياتو الخاصة أو في شؤوف أسرتو أو مسكنو أو مراسػاتو، وال لحمػات 

  .1وسمعتو، ولكؿ شخص حؽ في أف يحميو القانوف مف ذلؾ التدخؿ أو تمؾ الحمات" تمس شرفو

والحريػات  ما ورد في ىذه المادة وفي بقية مواد اإلعاف شكؿ نقطة انطاؽ صمبة لحمايػة الخصوصػية
الشخصية منذ ذلؾ الحيف وحتى يومنا الحاضر وعمييا استندت معظـ القرارات والمواثيؽ الاحقة وأيضا 
الدسػػػاتير والقػػػوانيف الداخميػػػة لمػػػدوؿ، ناىيػػػؾ عػػػف اإلعانػػػات والمواثيػػػؽ اإلقميميػػػة والدوليػػػة، حيػػػث حظػػػي 

د الػدولي الخػاص بػالحقوؽ المدنيػة اإلعاف باىتماـ  بالغ لـ تحظ بو أي وثيقة دوليػة أخػرى. وجػاء العيػ
ليضع وي رض مجموعػة مػف الضػوابط  وااللتزامػات القانونيػة عمػى الػدوؿ  ،(4والسياسية في مادتو رقـ )

مػػادة عمػػى  " فػػي حػػاالت األطػػراؼ فػػي ىػػذا العيػػد فػػي مجػػاؿ احتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف. فقػػد نصػػت ىػػذه ال
، يجوز لمدوؿ األطراؼ في ىذا العيد أف ميا رسمياً معمف عف قياالتي تيدد األمة وال االستثنائيةالطوارئ 

المترتبػة عمييػا بمقتضػى ىػػذا  بااللتزامػػاتطمبيػا الوضػع تػدابير ال تتقيػد تتخػذ فػي أضػيؽ الحػدود التػػي يت
العيد، شريطة عدـ منافاة ىذه التدابير لالتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانوف الدولي وعػدـ 

يكػػوف مبػػرره الوحيػػد ىػػو العػػرؽ أو المػػوف أو الجػػنس أو المقػػة أو الػػديف أو األصػػؿ انطوائيػػا عمػػى تمييػػز 
  .2االجتماعي "

ف كاف بالحػدود الػدنيا وفػي حػاالت معينػو كحػاالت  فقد أجازت ىذه المادة تقييد الحؽ في الخصوصية وا 
منقػػوص أو الطػػوارئ التػػي تيػػدد المجتمػػع  برمتػػو، ممػػا يعنػػي اف ىػػذا الحػػؽ بطريقػػة أو بػػرخرى ىػػو حػػؽ 

حؽ غير مطمػؽ ويمكػف أف يتعػرض لانتيػاؾ فػي حػدود وحػاالت معينػة. ورغػـ التقييػد والمحػددات التػي 
أعمنػت  نػا شػيود عصػر عمػى حػاالت كثيػرة جػداً لحػاالت إاّل أنت في محاولة لتقنيف اسػتخداـ ىػذه اوضع

ؾ فػػػي ألمػػػة واسػػػتخدمت ذلػػػوارئ بحجػػػة وجػػػود أوضػػػاع تيػػػدد مصػػػير اعديػػػدة عػػػف حػػػاالت طػػػ فييػػػا دوؿ
                                                                 

(  مػػػف قبػػػؿ الجمعيػػػة العامػػػة لممػػػـ المتحػػػدة بتػػػاريخ 3-ألػػػؼ ) د 217اإلعػػػاف العػػػالمي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف. تػػػـ تبنيػػػو بقػػػرار رقػػػـ  1
10/12/1945.
(  21-ألؼ ) د 2200المدنية والسياسية. صدر عف الجمعية العامة لممـ المتحدة بقرار رقـ  العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 2 

 23/3/1976ودخؿ حيز الن اذ بتاريخ  16/12/1966بتاريخ 
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انتياكػػػات فجػػػة لحػػػؽ األفػػػراد فػػػي الخصوصػػػية. ويبػػػدو حسػػػب اعتقادنػػػا بػػػرف القػػػائميف عمػػػى ىػػػذا القػػػرار 
السماح  بالتدخؿ في خصوصية  األفراد وحاولوا استدراؾ الخطر وتصػحيحو مػف خػاؿ  استشعروا خطر
( مػف 4رقػـ ) ( عمى القػرار29. فقد جاء في التعميؽ العاـ لممـ المتحدة رقـ )التدخؿ ليذاوضع شروط 

 بضرورة توفر شرطيف أساسييف لت عيؿ ىذه المادة. العيد المشار إليو اعاه

والشػػرط الثػػاني: يتمثػػؿ فػػي أف يكػػوف الوضػػع بمثابػػة حالػػة طػػوارئ عامػػة تيػػدد حيػػاة األمػػة  ألوؿالشػػرط ا
حالػة الطػوارئ  وأف تخطػػر الدولػة الػدوؿ األطػػراؼ  كػوف الدولػػة الطػرؼ قػد أعمنػػت رسػمياً يتمثػؿ فػي أف ت

 .1( مف العيد  4باستخداميا سمطة التقييد حسب نص المادة )

( مػف العيػد 4( عمػى المػادة رقػـ )29برف الشروط المقيدة التي أشار إلييا التعميؽ رقػـ ) مف طرفنا نعتقد
عمػػى الحػؽ فػػي حرمػة الحيػػاة الخاصػة ألنيػػا لػـ تحػػدد مػا المقصػػود  االعتػداءالػدولي ليسػػت كافيػة لتقنػػيف 

بحالة الطوارئ وحصرت دور األمـ المتحدة بالعمـ عػف حالػة الطػوارئ. وكػاف مػف األجػدى لػو تػـ تحديػد 
انتيػاؾ حرمػة الحيػاة  تقييػدشروط حاالت إعاف الطوارئ والدور المناط باألمـ المتحدة فػي مراقبػة تن يػذ 

 الخاصة.  

ثػػار السػػمبية و إلػػى خطػػر اآلبدايػػة التنبيػػ 1968المػػؤتمر الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي طيػػراف عػػاـ  يعتبػػر
لمتطور التكنولوجي عمى حرمػة الحيػاة الخاصػة وضػرورة االسػتعداد لػذلؾ مػف خػاؿ قػوانيف ونظػـ ك يمػة 

التقػدـ ( منػو عمػى "أف الحػديث عػف المكتشػ ات وخطػوات 18بحماية ىذه الحياة. فقد نصت المادة رقـ )
ف يعرض تصادي واالجتماعي والثقافي يمكف أواسعة لمتقدـ االق لتكنولوجي عمى رغـ كونو قد فتح آفاقاً ا

 .2لمخطر حقوؽ األفراد وحرياتيـ، وبالتالي سيكوف مف الضروري أف يجعؿ محؿ انتباه متواصؿ"

لعػاـ  167/68دة رقػـ ) مف تحذير في مؤتمر طيراف تـ التركيد عميو في قرار األمـ المتحػ أف ما جاء  
(.  فقد أشػار ىػذا القػرار إلػى القمػؽ المتسػارع فػي تنػامي قػدرة الػدوؿ واألفػراد عمػى حػد سػواء فػي  2013

لحديثػة  وأكػد عمػى سػتخداـ وسػائؿ االتصػاؿ والمراقبػة االوصوؿ إلى بيانػات خاصػة بػاألفراد مػف خػاؿ ا
ديثػػة بػػن س المسػػتوى الػػذي أقرتػػو لحضػػرورة ضػػماف حػػؽ األفػػراد فػػي الخصوصػػية فػػي ظػػؿ التكنولوجيػػا ا

                                                                 
( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 4( حوؿ المادة  رقـ )29المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف. التعميؽ رقـ ) 1

1966.  
 1968اإلعاف الصادر عف مؤتمر طيراف حوؿ حقوؽ اإلنساف لعاـ  2
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بػػنص   االلتػػزاـية كمػػا أعػػاد التركيػػد عػػؿ أىميػػة لخصوصػػبشػػرف الحػػؽ فػػي ا واألحكػػاـ الدوليػػة االت اقيػػات
ؿ تقييد أيػدي الػدوؿ واألفػراد فػي ( مف اإلعاف العالمي لحقوؽ اإلنساف. وألف ىذا القرار حاو 17المادة )
ألفراد  فشمت الجمعية العامة لممػـ المتحػدة انتياؾ خصوصية الوجيا الحديثة في وسائؿ التكنو  استخداـ

لحقػػوؽ اإلنسػػاف إعػػداد تقريػػر م صػػؿ عػػف  الطمػػب مػػف الم ػػوض السػػامي أسػػتدعىتبنػػي القػػرار ممػػا فػػي 
عمػػػى أف  يسػػػمـ إلػػػى مجمػػػس حقػػػوؽ  مخػػػاطر انتيػػػاؾ الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية فػػػي ظػػػؿ العصػػػر ألرقمػػػي

أقػػػر تقريػػػر الم ػػػوض السػػػامي لحقػػػوؽ  . وقػػػد30/6/2014قبػػػؿ تػػػاريخ  اإلنسػػػاف والجمعيػػػة العامػػػة لممػػػـ
 .اإلنساف

مكانية تزايػد خطػر العمميػات  بارت اع مخاطر استخداـ وسائؿ التكنولوجيا الحديثة في تيديد أمف الدوؿ وا 
فػي  اإلرىابية عمى األمف واالستقرار الدولييف وأتاح ال رصػة لمػدوؿ باسػتخداـ وسػائؿ التكنولوجيػا الحديثػة

ومػػع ذلػػؾ ولتػػوفر قناعػػة معقولػػة لػػدى الم ػػوض السػػامي لحقػػوؽ اإلنسػػاف حسػػب  ،ألخطػػارا مواجيػػة ىػػذه
فػػي مزيػد مػػف االنتياكػات لمحػػؽ فػػي  اعتقادنػا بإمكانيػػة اسػتقاؿ الػػدوؿ ليػذه المخػػاطر كمػا سػػبؽ ونوىنػا،

 الحديثػػة وتحديػػداً  االتصػػاؿسػػتعماؿ أجيػػزة المراقبػػة ووسػػائؿ لخصوصػػية حػػاوؿ التقريػػر تقييػػد وتحجػػيـ اا
جيزة الحاسوب في التدخؿ في خصوصيات األفراد. فقػد سػمح التقريػر لمػدوؿ فػي مواجيػة تنػامي خطػر أ

 ألوؿالشػػرط اتيديػػد األمػػف الػػوطني والػػدولي باسػػتخداـ بػػرامج المراقبػػة فػػي ظػػؿ تػػوفر شػػرطيف أساسػػييف. 
وصية ولذلؾ لمخص صوصية األفراد يمثؿ انتياكا بيناً أعتبر برف التدخؿ غير القانوني أو التعس ي في خ

ولتوضػيح مػا أشػار إليػو التقريػر  ،فػي القػانوف  طالب برف يكػوف ىػذا التػدخؿ بحػدود ممسػوحة وموضػحة
ني أو بخصػػػوص التػػػدخؿ القػػػانوني أو التعسػػػ ي ومتػػػى يكػػػوف ىػػػذا التػػػدخؿ فػػػي الخصوصػػػية غيػػػر قػػػانو 

منػو إلػى التعريػؼ  (21لقواعػد القػانوف الػدولي العػاـ فقػد أشػار فػي ال قػرة ) تعس ي وبالتالي محظور وفقػاً 
ورد في تعميؽ المجنة أف مصطمح )غيػر (. فقد 16الوارد في تعميؽ المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف رقـ )

واألعػراؼ  االت اقيػاتقانوني(، يعني عدـ التدخؿ إال في الحاالت المحددة قانونػًا والتػي ال تتعػارض مػع 
الػداخمي مػع أحكػاـ العيػد الػدولي الخػاص بػالحقوؽ لسائدة وىو ما يعني أف ال يتنػاقض القػانوف الدولية ا

السياسػية والمدنيػة. أمػػا فيمػا يتعمػػؽ بتعبيػر )تعسػػ ي (، فقػد أشػار تقريػػر الم ػوض السػػامي لػن س التعميػػؽ 
( إلػى أف القػانوف 4لخصوص حيث أشارت ال قرة رقـ )( منو عمى وجية ا10 و 4( ولم قرات رقـ )16)

معقولية تعني حسب قرار المجنة برنيا " واجب أف  يكوف التدخؿ وال لمعقولية،ايجب أف يتضمف عنصر 
فػي حالػة معينػة "، وأشػارت  لػذي وجػد مػف أجمػو القػانوف وضػرورياً مػع اليػدؼ ا خصوصية متناسػباً في ال



33 
 

سػػتخداـ ات جمػػع وح ػػظ المعمومػػات الشخصػػية بإ( عمػػى وجػػوب " أف يػػنظـ القػػانوف عمميػػ10ال قػػرة رقػػـ )
لوسػػػائؿ سػػػواء أكانػػػت تجربيػػػا السػػػمطات العامػػػة أـ األفػػػراد وغيرىػػػا مػػػف ااسػػػوب ومصػػػارؼ البيانػػػات الح

العاديوف أو الييئات الخاصة. ويتعيف أف تتخذ الدوؿ تدابير فّعالة لك الة عدـ وقوع المعمومات المتعمقػة 
نوف الحصػوؿ عمييػا أو تجييزىػا بالحياة الخاصة لمشخص فػي أيػدي األشػخاص الػذيف ال يجيػز ليػـ القػا

 . 1مع العيد "  عمى اإلطاؽ في أغراض تتنافى استخداميا، وعدـ ميااستخداأو 

فػػاعتبر أف التػػدخؿ جػػائز فػػي حالػػة أف يػػتـ بػػدوف أي تمييػػز وأشػػار إلػػى المػػادة رقػػـ  لثػػانيأمػػا الشػػرط ا" 
( مػف العيػػد الػدولي الخػػاص بػالحقوؽ السياسػػية والمدنيػة والتػػي نصػت عمػػى أف " جميػع األشػػخاص 26)

لقػػانوف ويجػػب أف يحظػػػر ييػػز بحػػؽ الحمايػػة المتسػػػاوية أمػػاـ امتسػػاووف أمػػاـ القػػانوف ويتمتعػػػوف دوف تم
تمييز وأف يك ؿ لجميع األشخاص عمى سواء حماية فِعالة مف التمييز ألي سبب كالعرؽ أو  القانوف أي

 . 2الموف أو الجنس أو المقة..." 

 :قميميةاإل والمعاىدات والمواثيق التفاقيات الثاني: الفرع

 ارترت بعض الػدوؿ األعضػاء فػي أإللزامية،متحدة ىي قرارات ال تتسـ بالص ة نظرّا ألف قرارات األمـ ال
المتعمقػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف تكػػوف ممزمػػة وواجبػػة التطبيػػؽ  االت اقيػػاتمجمػػس أوروبػػا إصػػدار مجموعػػة مػػف 

األوروبيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف لسػػنة  االت اقيػػة االت اقيػػاتء فػػي المجمػػس. ومػػف بػػيف أىػػـ ىػػذه لمػػدوؿ األعضػػا
1950. 

ورد فػػػي المعاىػػػدات والمواثيػػػؽ  المتعمقػػػة بحقػػػوؽ لتؤكػػػد عمػػػى مضػػػموف مػػػا  االت اقيػػػةفقػػػد جػػػاءت ىػػػذه  
 ولتؤكد أيضػاً  اإلنساف،ما ورد في اإلعاف العالمي لحقوؽ  لصادرة عف األمـ المتحدة وتحديداً اإلنساف ا

 3عمى ضرورة الح اظ عمى الحقوؽ الخاصة والشخصية لم رد وتحريـ المساس بيا.

 
                                                                 

رار الجمعية ق. 2014ية في العصر الرقمي لمعاـ تقرير الم وض السامي لحقوؽ االنساف في األمـ المتحدة. الحؽ في الخصوص 1
 2013( لعاـ 167/68العامة رقـ )

( مف الحؽ في حرمة الحيػاة الخاصػة الصػادر عػف الػدورة 17المادة رقـ ) ( حوؿ16المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف. التعميؽ رقـ ) 2
 1988( لسنة 32رقـ )

 4/11/1950ات اقية حماية حقوؽ اإلنساف في نطاؽ مجمس أوروبا. روما. ايطاليا  3
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 إلى: االت اقية( مف 8حيث أشارت المادة رقـ )

 مراساتو ومسكنو. واحتراـحياتو الخاصة وحياة عائمتو  احتراـأي شخص لو الحؽ في  -أ

لمقػانوف وبمػا تمميػو الضػرورة فػي  أف تتعػرض لممارسػة ىػذا الحػؽ، إال وفقػاً  ال يحؽ لمسػمطة العامػة -ب
مػة أو او منػع الجري او الرخاء االقتصادي لممجتمع المجتمع الديمقراطي لصالح سامة الجميور واألمف

  1 .حماية حقوؽ ااّلخريف وحرياتيـ

ماىيػة ومضػموف الحػؽ فػي  وؿحػبيف فقيػاء أوروبػا  االت اقية األوروبية أشعؿ خافاً  ما ورد مف بنود في
الحيػػػاة الخاصػػػػة، ومػػػػف ىػػػػو صػػػاحب الحػػػػؽ بػػػػالتمتع بالحيػػػػاة الخاصػػػة الشػػػػخص الطبيعػػػػي أـ الشػػػػخص 

 .المعنوي. فبعض ال قياء رأى برف الشخص المعنوي لو الحؽ في التمتع بالحؽ في الحياة الخاصة

اصػػة مقتصػػر عمػػى خػػريف بػػرف الحػػؽ فػػي الحيػػاة الخوالسػػمعة والشػػرؼ، ورأى فقيػػاء آ االسػػـكػػالحؽ فػػي 
منػوط تطبيقػو بالسػمطة العامػة،  االت اقيػة( مػف 8الشخص الطبيعي، عمى أساس أف تطبيػؽ المػادة رقػـ )

وأف ىػذه األخيػرة ىػي الجيػة الوحيػػدة المخولػة بالتػدخؿ فػي الحيػاة الخاصػػة، وعمػى أسػاس أف المػادة رقػػـ 
مطػػػابؽ لمقػػػانوف وأف يكػػػوف تؤكػػػد عمػػػى أف يكػػػوف التػػػدخؿ فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة  االت اقيػػػة( مػػػف ن ػػػس 3)

 2 .لمصمحة أمف الدولة

حاولػػت لجنػػة الخبػػراء الخاصػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي المجمػػس األوروبػػي التػػدخؿ لتوضػػيح األمػػر وأصػػرت 
رى تػو المرنػة واختافػو مػف دولػة إلػى اخػعمى إبقاء حؽ الخصوصية بدوف تعريؼ وتحديػد، بسػبب طبيع

تحديػػػد أخػػػر وتركػػػت المجػػػاؿ م توحػػػًا لرجػػػاؿ القضػػػاء لاعي إلػػػى ومػػػف معتقػػػد فكػػػري أو سياسػػػي أو اجتمػػػ
خؿ مػػف السػمطة العامػػة فػي الحيػػاة دمضػموف الحيػاة الخاصػػة، لكنيػا أكػػدت فػي المقابػػؿ عمػى إمكانيػػة التػ

  3تي:ت حددتيا باآلالخصوصية ضمف شروط وحاال

 

 

                                                                 
 346ص ،1981مف دوف دار نشر، الكويت  . دكتوراهمحمود عمي سالـ عياد الحمبي. ضمانات الحرية الشخصية. رسالة  1

 33ص  ،عاقمي فضيمة. مرجع سابؽ 2
 .255األوروبية لحقوؽ اإلنساف. دار النيضة العربية. مصر. ص  االت اقيةعبد العزيز محمد سرحاف.  3
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 .عاقة تبعية لعاقة ااّلباء باألبناءوجود  *

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة المتعمؽ بالحقوؽ 19( مف االت اقية والمادة )10لممادة ) حرية اإلعاـ وفقاً  *
 المدنية والسياسية.

 إذا توفرت غاية قانونية تبرر التدخؿ. *

 في حاؿ رضاء صاحب األمر. *

وؽ اإلنسػػاف األمريكيػػة لحقػػ االت اقيػػةلمتعمقػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف تتموضػػع الدوليػػة  االت اقيػػاتومػػف بػػيف أىػػـ 
عتراؼ كبيره عمى طريؽ تطوير وتركيد اإل وما ورد فييا مف بنود خطوة االت اقية.فقد شكمت ىذه 1969

( أىميػػة 1واحتػراـ الحيػػاة الخاصػػة لم ػرد. ومػػف بػػيف موادىػػا البالقػة اثنػػيف وثمػػانيف مػادة، تتصػػدر المػػادة )
ئمػػة تشػػريعاتيا وقوانينيػػا الداخميػػة عمػػى تعػػديؿ وموا االت اقيػػةكونيػػا ألزمػػت الػػدوؿ األطػػراؼ فػػي خاصػػة، 

ة لمػدوؿ األطػراؼ فػي ت اقية، وأكدت عمى حؽ األشخاص الخاضعيف لموالية القانونيلتتطابؽ مع بنود اإل
الجػنس  ت اقية عمى الممارسة الحرة والكاممة لحقوقيـ وحرياتيـ دوف تمييػز بسػبب العػرؽ، أو المػوف أواإل

أو الوضػػع  أالجتمػػاعي،أو غيػػر السياسػػية أو األصػػؿ القػػومي أو  راء السياسػػيةأو المقػػة أو الػػديف أو اآل
خر. ومف بيف أبرز ىذه البنود في ىذا الصدد ما نصت أو المولد أو أي وضع اجتماعي آ االقتصادي،

 1( والتي جاء فييا:11عميو المادة رقـ )

 .لكؿ إنساف الحؽ في أف يحتـر شرفو وتصاف كرامتو -1

تدخؿ اعتباطي أو تعس ي في حياتو الخاصػة أو شػؤوف أسػرتو أو منزلػو ال يجوز أف يتعرض أحد ل -2
 أو مراساتو، وال أف يتعرض العتداءات غير مشروعة عمى شرفو أو سمعتو.

 لكؿ إنساف الحؽ في أف يحميو القانوف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أو تمؾ االعتداءات. -3

شػػديد إلػػى  وباختصػػاربحقػػوؽ اإلنسػػاف يمكػػف اإلشػػارة   والمواثيػػؽ الدوليػػة المتعمقػػة االت اقيػػاتمػػف ضػػمف 
ولػـ يػدخؿ حيػز الن ػاذ بعػد ولػـ يصػادؽ عميػو إاّل  2004الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف والذي أقر عاـ 

رسػػػيس جامعػػػة الػػػدوؿ عمػػػى ت سػػػتوف عامػػػاً  المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية.  وقػػػد جػػػاء الميثػػػاؽ بعػػػد حػػػوالي

                                                                 
) اعد النص في غطار منظمة الدوؿ األمريكية(. 22/11/1969اإلت اقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف. كوستاريكا. ساف خوسية.  1
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نسػاف، ولػـ يتعػد إلت أو خطوات مميػزة تضػ ي تطػويرًا عمػى صػعيد حقػوؽ اامامف أية التز  العربية، خالياً 
 لما تضمنتو المواثيؽ والمعاىدات الدولية لحقوؽ اإلنساف.  كونو سوى تكراراً 

لػـ  ،حداثة التجربة القانونيو والقضائية ال مسطينيو يحكـ حداثة النشرة لمسػمطة الوطنيػة ال مسػطينية ن سػيا
تحؿ دوف اسياـ المشرع ال مسطيني كقيره مف المشرعيف عمى مستوى العالـ مػف تػوطيف القػانوف الػدولي 

مع مػا ىػو منصػوص عمييػا فػي  ؽومعالجو جوانب عديدة مف مظاىر الحياة الخاصة لإلنساف بما يتواف
 .المعاىدات والمواثيؽ الدولية

 :الفمسطينية اتالتشريع ضمن الخاصة ياةحال حماية : الثاني المطمب

صة اوؿ في ىذا المطمب توضيح دور التشريعات ال مسطينية في حماية حرمة الحؽ في الحياة الخسنتنا
وقانوف الجػرائـ  ،جراءات الجزائية ك رع ثافوقانوف اإل ،وؿك رع أساسي مف خاؿ تبياف دور القانوف األ

 .لكترونية ك رع ثالثاإل

 :الفمسطيني ساسياأل القانون :ولاأل  الفرع

يحػػػدد مرتبػػػة  2003المعػػػدؿ لعػػػاـ  ساسػػػي ال مسػػػطينيغـ مػػػف عػػػدـ وجػػػود نػػػص فػػػي القػػػانوف األعمػػػى الػػػر 
الدوليػػػة بالنسػػػبة لمقػػػوانيف الوطنيػػػة وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف عػػػدـ وضػػػوح العاقػػػة بػػػيف مػػػا تضػػػمنتو  االت اقيػػػات

ساسػي ال مسػطيني القػانوف األنية العامػو ومػا تضػمنو نسػااإل المواثيؽ الدولية الخاصة بػالحقوؽ والحريػات
قػػد نػػص عمػػى العديػػد مػػف الحقػػوؽ الػػواردة فػػي  يساسػػي ال مسػػطينإال اف القػػانوف األ ،مػػف حقػػوؽ وحريػػات

 .الشرعية الدولية لحقوؽ االنساف

نسػػاف فػػي العيػػود يني الػػى بعػػض جوانػػب مبػػادئ حقػػوؽ اإلساسػػي ال مسػػطاف افتقػػار نصػػوص القػػانوف األ
يو ال مسطينيو مف تطبيؽ ىذه القواعد عف النصوص عمييػا فػي تصػرفاتيا الدولية ال يع ي السمطة الوطن

  .تجاه االفراد

ف يكػوف المصػدر بػر ،ساسػي ال مسػطينيبحقوؽ اإلنساف في القػانوف األ المتعمقةلـ تمنع جوانب القصور 
لدوليػػة العرفيػػو لحقػػوؽ ف المصػػادر احيػػث أ ،الرئيسػػي لمحقػػوؽ والحريػػات فػػي نظػػاـ الدسػػتور ال مسػػطيني

 .فمسطيفنساف وحرياتو في ن سيا وحضورىا عمى دوافع حقوؽ اإلنساف عكس اإل
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بػػرز ومػػف أ ،لإلنسػػافساسػػي ال مسػػطيني مجموعػػو مػػف الحقػػوؽ المدنيػػو والسياسػػية فقػػد تضػػمف القػػانوف األ
 ىذه الحقوؽ : 

المػػواطنيف ساسػػي ال مسػػطيني حػػؽ المسػػاواة بػػيف جميػػع بػػيف المػػواطنيف اكػػد القػػانوف األ المسػػاواةحػػؽ  -1
او الديف او الػرأي السياسػي ومنع التمييز بينيـ بسبب العرؽ او الجنس او الموف  ،اماـ القانوف والقضاء

عمػػػى حػػػؽ  2(30كمػػػا ونصػػػت المػػػاده ) ،مػػػف القػػػانوف 1(9كمػػػا نصػػػت عميػػػو المػػػادة رقػػػـ ) أإلعاقػػػة،او 
 .التقاضي لجميع المواطنيف

( مػػف القػػانوف االساسػػي ال مسػػطيني عمػػى اف 11الشػػخص ك مػػت المػػادة ) واألمػػافالحػػؽ فػػي الحريػػة  -2
الحريػػة الشخصػػية ىػػي حػػؽ طبيعػػي مك ػػوؿ وال تمػػس ومنعػػت القػػبض عمػػى احػػد او ت تيشػػو او حبسػػو او 

 .القانوف ألحكاـتقييد حريتو اال اذا كاف ىناؾ امر قضائي وفقا 

ساسػػي عمػػى عػػدـ المسػػاس بحريػػة الػػػرأي األ مػػف القػػانوف 3(19الػػرأي والتعبيػػر اكػػدت المػػادة ) حريػػة-3
ي وسػػيمة مػػف وسػػائؿ التعبيػػر مػػع مراعػػاة احكػػاـ الحػػؽ فػػي التعبيػػر عػػف رأيػػو ونشػػره بػػرومنحػػت لممػػواطف 

( مػػف القػػانوف عمػػى ترسػػيس الصػػحؼ وحريػػة وسػػائؿ االعػػاـ وحظػػر 27كمػػا ونصػػت المػػادة ) ،القػػانوف
 .الرقابو عمييا

ساسي ال مسطيني عمػى حرمػة المسػكف مف القانوف األ( 17نصت المادة ) ،الحؽ في حرمة المسكف -4
وعدـ جواز دخوليا او مراقبتيا او ت تيشيا إال بػرمر قضػائي مسػبب وفقػا ألحكػاـ القػانوف اف أي مخال ػو 

 .ألحكاـ ىذه المادة تعتبر باطمو ولمف تضرر حؽ المطالبو بالتعويض العادؿ

                                                                 
القانوف االساسي ال مسطيني )ال مسطينيوف أماـ القانوف والقضاء سواء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو ( مف 9المادة ) 1

 (.الموف أو الديف أو الرأي السياسي أو اإلعاقة
لى التقاضي حؽ مصوف ومك وؿ لمناس كافة، ولكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء إ -1( مف القانوف االساسي ال مسطيني )11الماده ) 2

يحظر النص في القوانيف عمى  -2قاضيو الطبيعي، وينظـ القانوف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة ال صؿ في القضايا. 
يترتب عمى الخطر القضائي تعويض مف السمطة الوطنية يحدد القانوف  -3تحصيف أي قرار أو عمؿ إداري مف رقابة القضاء. 

 (.شروطو وكي ياتو
وف االساسي ال مسطيني ) ال مساس بحرية الرأي، ولكؿ إنساف الحؽ في التعبير عف رأيو ونشره بالقوؿ أو ( مف القان19الماده ) 3

 (.الكتابة أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير أو ال ف مع مراعاة أحكاـ القانوف
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مف القانوف االساسي ال مسطيني جـر االعتداء عمى أي  1(32اكدت المادة ) ،حرمة الحياة الخاصة -5
مػػػف الحريػػػات الشخصػػػية او حرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة وجػػػاء نػػػص المػػػاده اف ) كػػػؿ اعتػػػداء عمػػػى أي مػػػف 

لإلنساف وغيرىػا مػف الحقػوؽ والحريػات العامػة التػي يك ميػا الحريات الشخصيو او حرمة الحياة الخاصة 
وتضػػمف السػػمطة الوطنيػػو  ،ئيػػة وال المدنيػػة الناشػػئة عنيػػا بالتقػػادـالقػػانوف جريمػػة ال تسػػقط الػػدعوى الجنا

 .لمف وقع عميو الضرر تعويضا عادالً 

ساسػػػي ال مسػػػطيني المعػػػدؿ مػػػف معالجػػػو لػػػبعض مظػػػاىر الحيػػػاة الخاصػػػة مػػػا تضػػػمنتو مػػػواد القػػػانوف األ
بػػرز ف أومػػ ،ساسػػية لإلنسػػاففػػي مجػػاالت عػػدة متعمقػػة بػػالحقوؽ األلػػـ تحجػػب قصػػور القػػانوف  ،لإلنسػػاف

 مواطف ىذا القصور: 

امػة فػرض قيػود عمػى جػازت لمسػمطة الع( مف القانوف األساسي ال مسػطيني أ111( و )110المواد ) -1
ولػـ يػنص القػانوف عمػى كي يػو اعػاف حالػة الطػوارئ عمػى  ،نساف في حاالت الطوارئممارسة حقوؽ اإل

عمػػى الصػػعيد الػػدولي كمػػا تػػنص عػػف حالػػة الطػػوارئ المسػػتوى الػػداخمي ولػػـ يػػنص ايضػػا عمػػى االخطػػار 
ي كمػا ابقػ ،عميو القوانيف الدولية لحقوؽ االنساف وىو ما يشكؿ مخال و لمقواعػد االجرائيػة لحالػو الطػوارئ

( برنػػو "ال يجػػوز فػػرض قيػػود 111ساسػػية دوف توضػػيح بػػنص المػػادة )التقييػػد عمػػى الحقػػوؽ الحريػػات األ
وىو بػذلؾ  ،لـ يوضح ما ىو القدر الضروري "...ساسية إال بالقدر الضروريعمى الحقوؽ والحريات األ

  .منح لمسمطة العامة المجاؿ النتياؾ حقوؽ االنساف

جاءت عامة  ،ساسي ال مسطيني والتي تحدث عف حرمة الحياة الخاصة( مف القانوف األ32المادة ) -2
 .ولـ تتناوؿ حرمة الحياة الخاصة بوضوح ولـ يتبنى تعريؼ محددا ليا  ،وفض اضة

سػػػبؽ نعتقػػػد بػػػرف القػػػانوف االساسػػػي ال مسػػػطيني المعػػػدؿ شػػػكؿ نوعيػػػو نقميػػػو فػػػي الحيػػػاة الدسػػػتورية ممػػػا 
يمثػػؿ حجػػر الزاويػػة فػػي الحيػػاة  2003ساسػػي ال مسػػطيني المعػػدؿ لعػػاـ اذا كػػاف القػػانوف األ ،ال مسػػطينيو

ىميػة فػي غ األبػال يمعػب دوراً  2001( لعػاـ 3جراءات الجزائية رقـ )فإف قانوف اإل ،الدستورية ال مسطينية
ويحافظ عمػى  ،ارساء قواعد النظاـ العاـ وتن يذ التشريعات العقابيو بما يضمف الح اظ عمى النظاـ العاـ

                                                                 
ياة الخاصة لإلنساف ( مف القانوف االساسي ال مسطيني )كؿ اعتداء عمى أي مف الحريات الشخصية أو حرمة الح32الماده ) 1

وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التي يك ميا القانوف األساسي أو القانوف، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة 
 (.عنيا بالتقادـ، وتضمف السمطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو الضرر



39 
 

ىػو مػا سندرسػو  ،ساسية بالقدر المسموح بػو فػي حػدود القػانوفعدـ المساس بحقوؽ اإلنساف وحرياتو األ
  .في ال رع الثاني

 :الجزائية جراءاتاإل قانون : الثاني الفرع

ىػػذه اـ العػػاـ فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ظػػمػػف المعػػروؼ بػػرف دور المحػػاكـ الجزائيػػة يتمثػػؿ فػػي ارسػػاء قواعػػد الن
لعامػػػة وضػػػماف عػػػدـ مساسػػػيا بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف وحرياتػػػو يقػػػوـ بمراقبػػػو سػػػامة اجػػػراءات السػػػمطة االقايػػػة 

  .2001( لعاـ 3)جراءات الجزائية رقـ قانوف اإل وتحديداً  ،إال بالقدر المحدود في القانوف ،ساسيةاأل

ىميػة الػػدور الػذي تمارسػو المحػػاكـ الجزائيػة فػي ارسػػاء النظػاـ العػاـ والمحافظػػة عمػى تطبيقػػات وتتضػح أ
مػف صػاحية ىػذا المحػاكـ فػي وقػؼ أي دعػوى جزائيػة يتبػيف اثنػاء النظػر فييػا عػدـ دسػتورية  ،الدسػتور

المحػاكـ الجزائيػة ىػذه الصػاحية وتستمد  ،نص في قانوف او مرسوـ او نظاـ او قرار لم صؿ في النزاع
وكانت محكمو الصػمح جػزاء راـ اهلل  ،2006( لعاـ 3( مف قانوف المحكمة الدستورية رقـ )2مف المده )

( مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات السػػػاري 358/5( بإحالػػػة نػػػص المػػػادة )3428/2013قػػػد اصػػػدرت قػػػرار رقػػػـ )
دة لمحقوؽ والحريات العامة ال سيما في لوجود شبيات بمخال و ىذه الما 1960( لعاـ 16الم عوؿ رقـ )

 2003.1ساسي ال مسطيني المعدؿ لعاـ ( مف القانوف األ11/14/15/20واد )الم

دور المحػػاكـ الجزائيػػة فػػي التحقيػػؽ مػػف  ر سػػابقو قضػػائية كرسػػت بطريقػػة او بػػرخرىوقػػد شػػكؿ ىػػذا القػػرا
وخاصػػة الحػػؽ فػػي  ،عػػدـ مخال ػػو السياسػػة العقابيػػو لمقواعػػد الدسػػتورية الراعيػػو لمحقػػوؽ والحريػػات العامػػو

 .الحرية الشخصية

اف ميمػػػة قواعػػػػد اصػػػػوؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة تتضػػػػمف ت عيػػػؿ قػػػػانوف العقوبػػػػات مػػػػف نػػػػاحيتيف النظريػػػػة 
ؿ مبػدأ تػوفير ه المجتمع وحضارتو وثقافتو ويشػكاكمات الجزائية يمثؿ مرآاصوؿ المحفقانوف  ،والتطبيقية

وىػػذا مػػا  ،جػػراءات الجزائيػػةية الواجبػػة التن يػػذ فػػي قػػانوف اإلىػػـ المبػػادئ الدسػػتور قرينػػو البػػراءة وىػػي أحػػد أ
"اذا لػػـ تقػػـ  2001( لعػػاـ 3جػػراءات الجزائيػػة رقػػـ )( مػػف قػػانوف اإل2( ال قػػرة )206دة )نصػػت عميػػو المػػا

 .بينة عمى المتيـ قضت المحكمو ببراءتو" ال

                                                                 
تطبيقات قضائية الييئة المستقمة لحقوؽ االنساف  ،الحماية القضائية لمحقوؽ والحريات العامو في فمسطيف ،احمد االشقر 1

 41-40ص ،2013 ،فمسطيف
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مػػػػع االسػػػػتدالالت وىػػػػي المرحمػػػػة التػػػػي تشػػػػتمؿ عمػػػػى مرحمػػػػة ج ،تشػػػػكؿ المرحمػػػػة التػػػػي تسػػػػبؽ المحاكمػػػػة
جػػراءات التحقيػػؽ  كونيػػا غالبػػا مػػا تشػػير تجػػاوز السػػمطة  الجزائيػػةخطػػر مراحػػؿ الػػدعاوي إف أ االبتػػدائيوا 

وىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة  ،اثنػػاء اجػػراءات القػػبض والػػتح ظ العامػػة الحقػػوؽ المصػػيقة بػػال رد وتحديػػداً 
مر بػر حػد او حبسػو االقػبض عمػى أجراءات الجزائية والتي تؤكد عمى عػدـ الجػواز ال( مف قانوف اإل25)

ساسػي ال مسػطيني المعػدؿ ( مػف القػانوف األ11ا المادة رقـ )وىذا ايض ،مف الجية المختصة بذلؾ قانونا
وفقػػا  يحػػد او حبسػػو او ت تيشػػو او تقيػػد حريتػػو إال بػػرمر قضػػائالقػػبض عمػػى أ والتػػي تشػػير بعػػدـ جػػواز

 .ألحكاـ القانوف

القضػػائية عمػػى اجػػراءات ضػػمانات لمرقابػػة  2001( لعػػاـ 3جػػراءات الجزائيػػة رقػػـ )وقػػد وضػػع قػػانوف اإل
( مػف 19حيػث نصػت المػادة رقػـ ) ،وغيرىػا واالستجوابكإجراءات التوقيؼ والت تيش  االبتدائيالتحقيؽ 

كثػر مػف اربػػع وعشػريف سػاعة فموكيػػؿ ات التحقيػػؽ بتوقيػؼ المقبػوض عميػػو أالقػانوف " اذا اقتضػت اجػراء
 .النيابة اف يطمب مف قاضي الصمح تمديد التوقيؼ لمده ال تتجاوز خمسو عشر يوما " 

الضػػبط القضػػائي فػػي  وأفػػرادمػػو االع النيابػػةعمػػى تصػػرفات  جػػراءات الجزائيػػة قيػػوداً كمػػا وضػػع قػػانوف اإل
دخػوؿ المنػازؿ وت تيشػيا عمػؿ  -1( مػف ن ػس القػانوف عمػى اف " 39فقػد نصػت المػادة )ت تيش المنػازؿ 

بنػاء عمػى اتيػاـ  ،مف اعمػاؿ التحقيػؽ ال يػتـ إال بمػذكرة قانونيػة مػف قبػؿ النيابػة العامػة او فػي حضػورىا
فػي ارتكابيػا او  باشػتراكوجنايػة او جنحػو او  اببارتكػيقيـ في المنزؿ المراد ت تيشػو  موجيو الى شخص

يجب اف تكوف مذكره الت تيش مسػببو  -2.لوجود قرائف قويو عمى انو يحوز عمى اشياء متعمقة بالجريمة
 .مف مرموري الضبط القضائي " تحرر المذكره باسـ واحد او اكثر  -3

المعػػدؿ ساسػػي ال مسػػطيني القػػانوف األ( مػػف 17لػػنص المػػادة ) وبعػػد مػػا نصػػت عميػػو ىػػذه المػػاده انعكاسػػاً 
مر قضػائي مسػػبب بػر المراقبتيػا او دخوليػػا او ت تيشػيا إ ف لممسػػاكف حرمػة ال يجػوزوالتػي أكػدت عمػى أ

  .القانوف ألحكاـوفقا 

عمػػػى ت تػػػيش الشػػػروط الواجػػػب مراعاتيػػػا  الجزائيػػػةجػػػراءات ( مػػػف قػػػانوف اإل50-40نصػػػت المػػػواد ) لقػػػد
ومػػػع ذلػػػؾ  ،كقاعػػػدة دسػػػتورية واحػػػد الحقػػػوؽ الشخصػػػيةاكف الخاصػػػة المنػػػازؿ لخطػػػورة خػػػرؽ حرمػػػة االمػػػ

الخاصػػة فقػػد نصػػت  لخػػرؽ حرمػػة الحيػػاة  االسػػتثناءات( مػػف ن ػػس القػػانوف بػػبعض 48اده )سػػمحت المػػ
حػدى مطة المختصة بدوف مذكرة قانونيػة إال فػي إنو ) ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف السن س الماده عمى أ
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 اذا كػاف ىنػاؾ جريمػة متمبسػاً  -3 ،حالػة الحريػؽ او القػرؽ -2 ،المسػاعدةطمػب  -1 -الحاالت التاليو:
 .بيا ( 

جػراءات الجزائيػة لمسػمطة العامػة بمراقبػو مكاتػب البػرؽ ف اإل( مػف قػانو 51بالسياؽ ن سو سمحت المػادة )
ة بػػإجراء تسػػجيات ألحاديػػث فػػي مكػػاف طوسػػمحت لمسػػم ةالتصػػاؿ السػػمكية والاسػػمكياوالبريػػد ووسػػائؿ 

  .خاص

مراجعػة  إلجػراءل يػو الثالثػو بػاف ىنػاؾ حاجػو ماسػو نعتقد ونحػف عمػى ابػواب األ فإنناعمى ضوء ما تقدـ 
 ،السػػػاري الم عػػػوؿ فػػػي فمسػػػطيف 1960( لعػػػاـ 16فقػػػانوف العقوبػػػات االردنػػػي رقػػػـ ) ،لقػػػوانيف العقوبػػػات

لكثيػر مػف جوانػب فيو ال يعالج ا ،اصبح غير مائـ تماما لتطورات والتقيرات التي طرأت خاؿ السنيف
  .الحؽ في الخصوصية كالحؽ في الصور عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر

ثػػار سػػمبية عمػػى حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة ا الحديثػػو ومػػا ترتبػػو مػػف آاليائمػػة فػػي وسػػائؿ التكنولوجيػػالط ػػرة  
وازدياد احتماؿ انتياكيا يستدعي البحث في تشريعات وتصوف حرمة الحيػاة الخاصػة مػف جيػة وتحػافظ 

  .مى مصمحو المجتمع واألمف مف جية اخرىع

 :لكترونيةاإل  الجرائم قانون الثالث: الفرع

وقػد  ،ال مسػطينية الساحةفي  وعميقاً  واسعاً  ثار جدالً رونية ال مسطيني ألكتبرف قانوف الجرائـ اإل ليس سراً 
وشػكمت  ،طػراؼاأل عوم يػـو جميػ زاويػةحاولت الحكومة ال مسطينية تنظيـ ىذا الجدؿ بطريقو تخدـ كػؿ 

ف مف شرف ىػذا الجػدؿ الواسػع اف وكا ،تمثيمية عمى مستويات مختم ة لدراسة القانوف بشكؿ معمؽ لجاناً 
واسػػتبدلتو بقػػرار بقػػانوف  ،2017( لسػػنو 16ال مسػػطينية عمػػى القػػاء القػػرار بقػػانوف رقػػـ )اقػػدمت الحكومػػة 

ذلػػؾ بقػػي القػػانوف  يـ المجتمػػع ومػػعمػػف اقتراحػػات وم ػػاى واسػػعاً  وضػػمنتو طي ػػاً  2018( لسػػنو 10رقػػـ )
  .والتشريع لانتقادالجديد عرضو 

ف القػػوانيف ال مسػػطينية المعمػػوؿ وأ ،لكترونيػػةضػػرورة لقػػانوف فمسػػطيني لمجػػرائـ اإلفينػػاؾ مػػف رأى برنػػو ال 
واف قػػانوف الجػرائـ ال مسػػطيني  ،لكترونيػةيك ػي لمعالجػػة وماحقػة الجػػرائـ اإلبيػا منيػا مػػف النصػوص مػػا 

سطيف بحاجو الى قانوف لمجرائـ اإللكترونية شريطة أف يتوافؽ مع ف فمروىناؾ مف رأى ب ،يقمع الحريات
ساسية واف يتـ القاء بنود القانوف التي يات األفراد وحرياتيـ األف ال يصادر خصوصالشرعيو الدولية وأل
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تحػػػػت  خاضػػػػعةف فمسػػػػطيف ال زالػػػػت أخػػػػرى بذريعػػػػة دوؿ األالمعمومػػػػات والبيانػػػػات مػػػػع الػػػػتتنػػػػازؿ تبػػػػادؿ 
   .االسرائيمي حتاؿاإل

 والماحظػات عمػى القػرار بقػانوف رقػـ االعتراضػاتو مف الم يد التوقػؼ بإيجػاز شػديد أمػاـ أىػـ ونرى برن
 -ال مسطينيو عمى النحو التالي : لكترونيةبشرف الجرائـ اإل 2018( لعاـ 10)

الػػػى تضػػػيؽ الخنػػػاؽ عمػػػى  ف تقػػػودتتسػػػـ بػػػالقموض والعموميػػػة ممػػػف شػػػرنيا أوف بعػػػض بنػػػود القػػػان اوال :
 .ساسية لإلنساف الحريات األ

في  الساريةلكترونية ونصوص قوانيف العقوبات كبير بيف نصوص قانوف الجرائـ اإل ىناؾ تداخؿ ثانيا :
  .ض ى عميو الص و الجنائيةوىو ما أ ،فمسطيف

( تػنص عمػى تجػريـ 45دة )( والما26-22( )19-17) ،(6المواد )بعض مواد القانوف وتحديدا  ثالثا :
  .ساس توقع حدوث الضررعدد مف األفعاؿ عمى أ

ف القػوانيف ال مسػطينية ئـ الكترونيػة أـ أالسؤاؿ الميـ الذي يبرز ىنا ىػؿ فمسػطيف بحاجػة الػى قػانوف جػرا
 ؟  لكترونيةعوؿ ك يمة عمى مكافحو الجرائـ اإلوالسارية الم 

معالجة وماحقة السرعة بسبب عدـ ك الة القوانيف ال مسطينية عمى  ،حسب اعتقادنا بالقطع نعـالجواب 
لكترونيػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػاحة ة وبسػػػػػػبب زيػػػػػػادة ممحوظػػػػػػة لمجػػػػػػرائـ اإللكترونيػػػػػػالجػػػػػػرائـ اإل النتشػػػػػػاراليائمػػػػػػة 

يضػػا نترنػػت فػػي فمسػػطيف وأيػػرة فػػي عػػدد مسػػتخدمي خػػط الن ػػاذ اإلوأيضػػا بسػػبب الزيػػادة الكب،ال مسطينية
 .الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الحاسوب وأجيزة المحموؿ الذكية وغير ذلؾ

نصؼ مميػوف  2017نترنت في فمسطيف في نياية عاـ يواتؼ الثابتة المرتبطة بخدمة اإلفقد بمغ عدد ال
وحصػمت نسػبو  ،الخموية ال مسطينيو حػوالي اربعػة مميػوف مشػترؾ االتصاالتوبمغ عدد مشتركي  ،ىاتؼ

لػػذلؾ فػػي ظػػؿ  .1ر ال مسػػطينية عمػػى جيػػاز حاسػػوب حػػوالي نصػػؼ اجمػػالي عػػدد االسػػر ال مسػػطينيةسػػاأل
لكترونيػػة ال مسػػطيني والػػذي توافػػؽ صػػدوره مػػع ال بػػد مػػف اصػػدار قػػانوف الجػػرائـ اإلىػػذه المعطيػػات كػػاف 

  .لكترونيةبشرف المعامات اإل 2017( لعاـ 15صدور قرار بقانوف رقـ )

                                                                 
جامعة  ،المركز العربي لمبحوث القانونية ،التجربة ال مسطينية في التاميف والحماية لمقضاء السيبراني ) االنترنت ( ،معالي موسى 1

  .5ص ،2018بنات ل ،الدوؿ العربية
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لكترونيػػة بشػػاف الجػػرائـ اإل 2018( لعػػاـ 10) الضػػعؼ فػػي قػػرار بقػػانوف رقػػـبصػػرؼ النظػػر عػػف بػػواطف 
( ال قػره 22فقػد نصػت المػادة ) ،انو يحمؿ في ثناياه بنود ايجابيو قػادرة عمػى ك الػة حريػة إال ،ال مسطيني

التعس ي وغير القػانوني فػي خصوصػيات أي شػخص او شػؤوف اسػرتو او منو عمى ) يحظر التدخؿ  1
 .تو ( بيتو او مراسا

لكػػػؿ انسػػػاف حػػػؽ التعبيػػػر عػػػف رأيػػػة بػػػالقوؿ او  -1( مػػػف ن ػػػس القػػػانوف عمػػػى ) 21كمػػػا نصػػػت المػػػادة )
بػػداع ال نػػي حريػػة اإل -2 ،بالكتابػػة او التصػػوير او غيػػر ذلػػؾ مػػف وسػػائؿ التعبيػػر والنشػػر وفقػػا لمقػػانوف

دبيػة وال كريػة او واألعمػاؿ ال نيػو تحريؾ الدعاوي لوقػؼ او مصػادرة األواألدبي مك ولة ال يجوز رفع او 
حريػػػة الصػػػحافة والطباعػػػة والنشػػػر الػػػورقي والمرئػػػي والمسػػػموع  -3... .مر قضػػػائيبػػػر إالضػػػد مبػػػدعييا 

ال يجػػوز فػػرض قيػػود عمػػى الصػػحافة او مصػػادرتيا او وق يػػا او القاؤىػػا إال  -4...وااللكترونػػي مك ولػػة
  .وفقا لمقانوف وبموجب امر قضائي(

عػاه والتػي تحظػر التػدخؿ التعسػ ي فػي خصوصػيات ال ػرد او فػي شػؤوف مضموف المواد المشار الييا ا
تتماشػػى مػػع المعاىػػدات  ،كمػػا تك ػػؿ حقػػو فػػي التعبيػػر بوسػػائؿ التعبيػػر وفػػؽ القػػانوف ،اسػػرتو او مراسػػاتو
حيث اف جميع الحقوؽ المصيقة بالشخص ىي ليسػت حقػوؽ مطمقػة وىنػاؾ تحديػدات  ،والمواثيؽ الدولية

 ،وتػػرؾ ىػػذه االمػػور عمػػى اطاقيػػا ىػػو وصػػ و لم وضػػى األلػػـ،ي جميػػع قػػوانيف لممارسػػو ىػػذه الحقػػوؽ فػػ
وميمػػة القػػانوف ىػػي اعمػػاؿ التػػوازف بينيمػػا دوف  ،وىنػاؾ طػػرفيف لممعادلػػة فػػي ذلػػؾ السػػمطة العامػػة وال ػػرد

  .غمبو طرؼ عمى اخر

باسػػػتخداـ وسػػػائؿ التواصػػػؿ  عاقػػػةلكترونيػػػة ال مسػػػطيني عمػػػى محػػػددات ليػػػا لػػػـ يػػػنص قػػػانوف الجػػػرائـ اإل
فقػد  ،عمػى القػانوف تػوغميـبؿ فرض محػددات عمػى افػراد السػمطة لمحيمولػة دوف  ،اإللكتروني عمى ال رد 

بشػػػػرف الجػػػػرائـ االلكترونيػػػػة  2018( لسػػػػنو 10( مػػػػف قػػػػرار بقػػػػانوف رقػػػػـ )1( فقػػػػره )27نصػػػػت المػػػػاه )
 ،يػػػا فػػػي ىػػػذا القػػػرار بقػػػانوفال مسػػػطيني عمػػػى اف )كػػػؿ موظػػػؼ ارتكػػػب ايػػػا مػػػف الجػػػرائـ المنصػػػوص عمي

  .(لقيره تزيد عقوبتو بمقدار الثمث عممو او يسببو او سيؿ ذلؾ ترديةمستقا صاحياتو وسمطاتو اثناء 

مػػف  ( مػػف القػػانوف لػػتقمظ عقوبػػة موظػػؼ السػػمطة العامػػو ولتردعػػو27( مػػف المػػادة )1لقػػد جػػاءت ال قػػره )
 .الخاصة لمفرادنو المس بالحياة ارتكاب أي جـر الكتروني مف شر
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 :الثاني الفصل

__________________________________________________________ 

 :الخاصة الحياة ةلحرم جرائيةاإل الحماية 

اف قػػانوف العقوبػػات يػػوفر حمايػػة لمحيػػاة الخاصػػة عمػػى حرمػػة المسػػكف والمراسػػات عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ 
ولكنو ازاء التقدـ العمراني اليائػؿ مػف ناحيػة والتقػدـ العممػي ولمػا لػو مػف مخػاطر وأبعػاد  ،وليس الحصر

ليػذا  ،بحيث بات مػف السػيؿ غػزو الحيػاة الخاصػة والتسػمؿ الييػا ،عمى الحياة الخاصة مف ناحية اخرى
عمى  ياكاتلانتا الى الحياة الخاصة لتضع حدا السبب اتجيت التشريعات العقابيو المقارنو تمد حمايتي

وما ىي المسؤولية الجنائية المترتبة  ،فما ىي الجرائـ الماسة بحرمة الحياة الخاصةفراد ت األخصوصيا
 .عمى المساس بالحياة الخاصة

 

 

 

 

 

 

 :الخاصة الحياة بحرمة ةالماس الجرائم األول: المبحث

ضػػمف  ،الجػػرائـ الواقعػػو عمييػػااة الخاصػػة ضػػد ي فػػي القػػانوف المقػػارف بحمايػػة الحيػػاىػػتـ المشػػرع الجنػػائ
كمػػا اشػػترط اف لوقػػوع أي مػػف  ،نصػػوص ومجموعػػة مػػف القػػوانيف التػػي ترمػػي الػػى تحقيػػؽ ىػػذه الحمايػػة
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دي ركػػػاف ليػػػذه الجريمػػػة فمػػػا ىػػػو الػػػركف المػػػارمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة يجػػػب اف يتػػػوفر أالجػػػرائـ الماسػػػة بح
  .عتداء عمى حرمة الحياة الخاصةوالمعنوي لجرائـ اإل

 الخاصة: الحياة حرمة عمى العتداء جريمة أركان ول:األ  المطمب

جريمة االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة كقيرىا مف الجرائـ ال تكتمؿ وال تعّد جريمة إال بتوافر إّف 
أركاف عّدة ليا، حيث يشترؾ ىذا النوع مف الجرائـ مع غيره مف األنواع األخرى بركنيف أساسسيف، 

)فرع أوؿ( والثاني الركف المعنوي )فرع ثاني( وىذا ما سيتـ توضيحو في ال رعيف األوؿ الركف المادي 
 اآلتييف:

 :المادي الركن : ولاأل  الفرع

ىػػو كػػؿ مػػا يػػدخؿ فػػي كيانيػػا وتكػػوف لػػو طبيعػػة ماديػػة تممسػػو ف الػػركف المػػادي لمجريمػػة أ مػػف المعػػروؼ
لمػػركف المػػادي حتػػى تتكػػوف لػػدينا  كمػػا اف الواقعػػو المكونػػة ،وال يوجػػد جريمػػة دوف ركػػف مػػادي ،الحػػواس
العاقة  والثالث ،ة: النتيجة الجرمي والثاني ،: السموؾ الجرمي والً أتقوـ عمى ثاثة عناصر  تامةجريمة 
ركف المػادي لمجريمػة ويطمػؽ لػفػإذا تحققػت العناصػر جميعيػا اكتمػؿ ا 1.ما بػيف السػموؾ والنتيجػة السببية

 .عمييا بالجريمة التامة

سػواء كػاف تمثيػؿ فػي  ،جرامي بشكؿ عاـ ىو نشاط االنساف في العالـ الخػارجي القػائـ حولػوفالسموؾ اإل
فػػاف السػػموؾ ىػػو طريقػػة قيػػادة  وباختصػػارمػػف اعضػػائو او فػػي سػػكوف جسػػماني  حركػػة الجسػػـ او عضػػو

نساف لن سو كما وىو جوىر الركف المػادي لمجريمػة فػا يمكػف اف تقػع الجريمػة  بقيػر فعػؿ او امتنػاع اإل
عمػػى حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة يعػػد السػػموؾ االجرامػػي ىػػو قيػػاـ ال ػػرد  االعتػػداءف ػػي جػػرائـ  ،ىػػذا ال عػػؿعػػف 

او نقػػؿ الصػػورة او المحادثػػات الشخصػػية بالتصػػنت او بتسػػجيؿ المحادثػػات او اسػػتراؽ السػػمع او التقػػاط 
ركػاف وؿ ركػف مػف ااو اختراؽ دخوؿ شخص لممسكف دوف إذف صاحبو ىنػا يتحقػؽ أ ،سراراو افشاء األ

حرمػػة الحيػػاة  الختػػراؽ فعػػاؿ تعػػد سػػموكاً اعتبػػر القػػانوف أف أحػػد ىػػذه األ الجريمػػة أال وىػػو السػػموؾ حيػػث
( مػػف قػػػانوف 22وىػػذا مػػا نصػػػت عميػػو المػػاده ) .الخاصػػة وتكػػوف احػػد عناصػػر الػػػركف المػػادي لمجريمػػة

                                                                 
 241ص 2012،الطبعو االولى عماف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ ،د. طاؿ ابو ع ي ة 1
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قػانوني او  ف كػؿ مػف تػدخؿ بشػكؿ تعسػ ي وغيػربر 2018لسنو  10ية ال مسطيني رقـ الجرائـ االلكترون
انشػػر موقػػع او تطبيػػؽ ونشػػر معمومػػات او صػػور او تسػػجيات صػػوتية او مرئيػػة سػػواء كانػػت مباشػػرة او 

سػػػواء اكػػػاف ىػػػذا  فعػػػاؿ بمثابػػػة سػػػموؾ اجرامػػػيفعػػػد ىػػػذه األ ،غيػػػر مباشػػػرة  تمػػػس حرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة
لمثػػاؿ فػػي جريمػػة وعمػػى سػػبيؿ ا .عػػف ال عػػؿ  وىػػو القيػػاـ بال عػػؿ او سػػمبي باالمتنػػاعالسػػموؾ ايجػػابي أال

ونقؿ الصور واألمراف متساوياف ومتعػادالف مػف  ، االلتقاطالتقاط الصور فيناؾ فعاف تقـو بيـ الجريمة
 1.اذا وجب وقوع أي مف ىذيف ال عميف مع فرض توافر سائر عناصر الجريمة وجيو نظر القانوف

ثر الطبيعي المترتب وىي األاما النتيجة الجرمية وىو يعد ثاني عناصر مكونات الركف المادي لمجريمة 
ف ػػي  ،متػػى اعتبػػر مػػف الوجيػػو التشػػريعيو عػػدوانا عمػػى حػػؽ او مصػػمحة يحمييػػا القػػانوف ،عمػػى السػػموؾ

ت منػػو عمػػى حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة يجػػب اف يكػػوف السػػموؾ الػػذي اتبعػػو الشػػخص تحققػػ االعتػػداءجػػرائـ 
او نقؿ ىػذه المعمومػات  االستماعمومات او الصور او التسجيؿ او النتيجة الجريمة بالحصوؿ عمى المع

ومثػاؿ ذلػؾ فػي جريمػة اسػتماع او نقػؿ او  ،سواء كانت صور او تسجيات صوتية او رسػائؿ شخصػية
فعمػػو اشػػترط النتيجػػة  الرتكػػابافة السػػموؾ الػػذي يقػػوـ بػػو الشػػخص تسػػجيؿ المحادثػػات الخاصػػة باإلضػػ

ؿ اومثػ .2الجريمة التي تتمثػؿ فػي الحصػوؿ عمػى الحػديث الػذي يعػد اعتػداء عمػى حرمػة الحيػاة الخاصػة
اخر في جريمة التقاط الصور فيناؾ فعاف تقـو بيـ الجريمة االلتقاط ونقؿ الصور واألمػراف متسػاوياف 

 .ومتعادالف مف وجيو نظر القانوف

مف اجؿ اسناد الجريمة الى ال اعؿ ال بد مف وجود عاقة سببيو بيف ما  ،السببيواما السببيو او العاقة 
والعاقػة السػببيو ىػي جػوىر الػركف المػػادي  ،قػاـ بػو مػف فعػؿ او امتنػاع وبػيف حصػوؿ النتيجػة الجريمػة 

فيػي الصػػمة التػي تػربيط بػػيف  ،لجميػع الجػرائـ التػػي يتطمػب القػانوف لقيميػػا تحقػؽ نتيجػة اجراميػػة م يومػة
  3.ال عؿ والنتيجة وتثبت ارتكاب ال عؿ الذي ادى الى حدوث النتيجة

 :المعنوي الركن الثاني: الفرع

                                                                 
 485ص ،مرجع سابؽ ،د.ممدوح خميؿ بحر 1
  .450ص ،مرجع سابؽ ،د. ممدوح خميؿ بحر 2
 ،جامعو االردف ،لمنشر والتوزيع الثقافةدار ،قانوف العقوبات القسـ العاـ ) النظريو العامو لمجريمة ( ،د.محمد صبحي نجـ 3

  222ص ،2015
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فػا بػد مػف لقيػاـ  ،ف يصدر عف ال اعؿ سػموؾ اجرامػي معاقػب عميػولية الجنائية  أال يك ي لقياـ المسؤو 
ىو اتجاه المسؤولية الجنائية ليذا الجاني اف يتوفر الركف المعنوي " القصد الجرمي " وعرؼ عمى انو " 

ومػف ىػذا التعريػؼ يبػرز لنػا فػي  1."ركانيػا القانونيػة ارتكاب الجريمة مع العمـ بتوافر أارادة الجاني نحو 
( مػف 63وىذا ما نصت عمية المػادة ) .رادة والعمـالجنائي يقـو عمى دعامتيف ىما اإلوضوح اف القصد 

 .قانوف العقوبات االردني النافذ في فمسطيف " ارادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا القانوف"

ويقصػػد بػػالعمـ اف يحػػيط الجنػائي بعناصػػر الواقعيػػو الجوىريػػة وؿ لمقصػػد الجرمػي يعػد العمػػـ العنصػػر األ 
فالقاعػدة اف الجريمػة ت تػرض  ،افة الػى االركػاف الخاصػة فػي الجريمػةالازمة قانونا لقياـ الجريمة باإلض

  2 .واألصؿ اف يحيط الجاني في كؿ اركانيا وعناصرىا ،وقائع متعددة

وال يك ي لتوافر القصد الجرمػي احاطػو عمػـ الجػاني بعناصػر ال عػؿ الجرمػي واألركػاف الخاصػة لمجريمػة 
تعد نشاط ن سي اتجو الى تحقيؽ غرض او غاية عػف  وىيفاإلرادة ىي العنصر الثاني لمقصد الجرمي 

لمشروعة كما تصدؽ اف تكػوف عمػى فعاؿ اوفكرة اإلرادة تصدؽ اف تكوف عمى  األ ،طريؽ وسيمة معينة
وىػي المحػرؾ  كػاف اـ ايجابيػاً  فيػي المحػرؾ نحػو اتخػاذ السػموؾ الجرمػي سػمبياً  ،فعاؿ غيػر المشػروعةاأل

  3.نحو تحقيؽ النتيجة الجرمية بعدما تسعى الى االعتداء عمى حؽ يحميو القانوف

ود داو غيػر محػ وىناؾ عدة اشػكاؿ لمقصػد الجنػائي فقػد يكػوف القصػد عػاـ او خػاص وقػد يكػوف محػدوداً 
عمػى  ءاالعتػداـ فما طبيعػة القصػد الػذي يتطمبػو المشػرع لتحقيػؽ جػرائ ،وقد يكوف مباشر او غير مباشر

 .الحياة الخاصة

اء يمـز لوجود ىػذه الجػرائـ تػوافر القصػد الجنػائي وىػو مػا يسػت اد مػف تعريػؼ ىػذه الجريمػة كونيػا " اعتػد
وىػػػػذا مػػػػا نػػػػص عميػػػػو قػػػػانوف الجػػػػرائـ  ،4ي تػػػػرض بػػػػو القصػػػػد فاالعتػػػػداءعمػػػػى حرمػػػػة الحيػػػػاة الخاصػػػػة " 

 ...(.في مواده ) كؿ مف قاـ عمدا 2018لسنو  10ال مسطيني رقـ  االلكترونية

 لمتطمب برزت ىناؾ عدة اتجاىات :في محاولة لت سير ما ىو نوع القصد ا

                                                                 
 417ص ،مرجع سابؽ ،د.ممدوح خميؿ بحر 1
 317ص ،مرجع سابؽ ،طاؿ ابو ع ي ة 2
 334ص ،مرجع سابؽ ،طاؿ ابو ع ي و 3
 427ص ،مرجع سابؽ ،د.ممدوح خميؿ بحر 4
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ويمثػؿ ىػذا  ،ف القد المتطمب ىو قصد عاـ ال ترثير فيػو لسػبب ارتكػاب الجريمػةيعتقد بر وؿ :االتجاه األ
األحاديػػث، تجػػاه بعػػض المشػػرعيف ال رنسػػييف الػػذيف اسػػتندوا فػػي رأييػػـ عمػػى التقػػاط الصػػور وتسػػجيؿ اال

كسػػب مػػادي مػػف عمػػى سػػرية الحيػػاة الخاصػػة او الحصػػوؿ عمػػى م االعتػػداءيجػػب او يكػػوف قػػد تػػـ بقصػػد 
ف السػػػبب او الباعػػػث ىػػػو عنصػػػر مػػػف اصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه يتبنػػػوف فكػػػره أ فوراء ذلػػػؾ ىػػػذا يعنػػػي بػػػر

 .لجريمةعناصر ا

مع القصد الخاص والذي يتوافػؽ  ف بترافؽـ غير كافي وال بد مف أاف القصد العيعتقد أ االتجاه الثاني :
ف طريػػؽ ارادة القيػػاـ بال عػػؿ بالتسػػجيؿ او التصػػوير او غيػػر ذلػػؾ ىػػو القصػػد الخػػاص قػػد يكػػوف مجػػرد عػػ

ف عمميػػة التسػػجيؿ او التصػػوير تك ػػي ويعتقػػد المشػػرع المصػػري بػػر ،فضػػوؿ او لتحقيػػؽ مصػػمحو ربحيػػة
 لتكوف كافية لمجريمة. 

العػاـ يتمثػؿ فػي  القصػد ،ف جريمػة تتػوافر بوجػود القصػد العػاـ والقصػد الخػاصيعتقد بر االتجاه الثالث :
عمػػػى حرمػػػة الحيػػػاة  االعتػػػداءتمثػػػؿ عػػػف طريػػػؽ تحقيػػػؽ الرغبػػػة فػػػي مػػػا القصػػػد الخػػػاص يالعمػػػـ واإلرادة أ

ال مسػػطيني اخػػذ باالتجػػاه الثالػػث وىػػو تػػوافر نػػوعيف مػػف القصػػد العػػاـ والخػػاص وىػػذا فالمشػػرع .الخاصػػة
( فقػره 4عمػى سػبيؿ المثػاؿ المػادة ) 2018( لسنو 10لكتروني رقـ )لجرائـ اإلموضح في مواده بقانوف ا

او شػػبكة الكترونيػػة او  او نظامػػاً  الكترونيػػاً  وسػػيمة موقعػػاً  بػػريدوف وجػػو حػػؽ  ( " كػػؿ مػػف دخػػؿ عمػػداً 1)
.." .او جػػزء منيػػا او تجػػاوز الػػدخوؿ المصػػرح بػػو واسػػتمر فػػي التواجػػد بعػػد عممػػو بػػذلؾ اوسػػيمة تكنولوجيػػ

( مػف ن ػس القػانوف ) كػؿ مػف 15فينا يتوفر لدينا القصد العاـ وىو العمـ واإلرادة  اما فػي نػص المػادة )
ازه خػػر او ابتػػز آ نولوجيػػا المعمومػػات فػػي تيديػػد شػػخصاسػػتعمؿ الشػػبكة االلكترونيػػة او احػػدى وسػػائؿ تك

..( فيػػػذه المػػػادة .مشػػػروعاً  االمتنػػػاععنػػػو ولػػػو كػػػاف ىػػػذا ال عػػػؿ او  االمتنػػػاعلحممػػػو عمػػػى القيػػػاـ ب عػػػؿ او 
الجػػاني  باإلضػػافة الػػى تػػوافر القصػػد العػػاـ وىػػي العمػػـ واإلرادة إال اف ىنػػاؾ قصػػد خػػاص أال وىػػي رغبػػو

 .عنو متناعلااو التيديد لقياـ ب عؿ او  كاالبتزازبنتيجة محدده يريدىا 

 :الخاصة الحياة حرمة في الحق عمى التعدي باحةإ الثاني: المطمب

حرمة الحؽ في الحياة  بانتياؾفقد سمح المشرع  ،ف الحقوؽ المصيقة باإلنساف ىي حقوؽ غير مطمقةأل
 ،خر فقد شرع المشرع انتياؾ الخصوصية ال رد في حاالت محػدودة وبشػروط بينػواو بمعنى آ ،الخاصة
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فػي الحيػاة الخاصػة وعمػى الػرغـ ال يعتبر مف الناحيػة القانونيػة اعتػداء عمػى حرمػة الحػؽ  وىذا االنتياؾ
ة االجتماعيػة المسػت اد مػف ال اف القيمػ ،التعدي عمى خصوصيات ال رد تضيؽ الخنػاؽ عمييػا مف إباحة
ؿ دراسػة مػف خػا وىػذا مػا سػنبحثو ،باحة ت ػوؽ القيمػة التػي تػنجـ عػف احتػراـ خصوصػيات ال ػردىذه اإل

 .الواردة عمة االذف ك رع ثاف واالستثناءاتصدور االذف ك رع اوؿ 

 القضائي: ذناإل صدر : ولاأل  الفرع

كمػػا  ،اىتمػػت معظػػـ دسػػاتير العػػالـ بحقػػوؽ االنسػػاف حرياتػػو االساسػػية وقضػػت بعػػدـ جػػواز المسػػاس بيػػا
وحرمػت ايضػا  ،القػانوف ألحكػاـا اىتمت وحرمت انتياؾ حرمة المساكف ومراقبتيا إال بإذف قضائي ووفقػ

( مػف القػانوف االساسػي ال مسػطيني 17فقد نصت المادة ) ،االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لإلنساف
بػػرف ) لممسػػاكف حرمػػة فػػا تجػػوز مراقبتيػػا او دخوليػػا او ت تيشػػيا إال بػػرمر قضػػائي  2003المعػػدؿ لعػػاـ 

( منػو بػرف ) كػؿ اعتػداء عمػى أي مػف الحريػات 32)..( كما ونصػت المػادة .مسبب وفقا ألحكاـ القانوف
الشخصػية او حرمػة الحيػاة الخاصػة لإلنسػػاف وغيرىػا مػف الحقػوؽ والحريػػات العامػة التػي يك ميػا القػػانوف 
األساسي او القانوف جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ  وتضمف السمطة 

وقػػع عميػػو الضػػرر ( وقػػد اسػػتجاب المشػػرع ال مسػػطيني لمػػا ىػػو منصػػوص الوطنيػػة تعويضػػا عػػادال لمػػف 
جػػػراءات ( مػػػف قػػػانوف اإل51-38لمػػػواد )عميػػػو فػػػي القػػػانوف االساسػػػي ال مسػػػطيني المعػػػدؿ مػػػف خػػػاؿ ا

محػػددة عمػػى انتيػػاؾ حرمػػة المسػػاكف وبػػيف  بػػرف وضػػع قيػػوداً  2001( لسػػنو 3الجزائيػػة ال مسػػطيني رقػػـ )
جػراءات الواجػب اتباعيػا فػي مثػؿ وأوضػح اإلذف لػدخوؿ المسػاكف اإل ربإصػداوحدد الجية المسموح ليػا 

 .لية مراقبو الرسائؿ وتسجيؿ المحادثاتكما وضمت ىذه المواد آ ،ىذه الحاالت

 النتيػاؾ قانونيػاً  ترخيصػاً  ،فػرادالعامػة بضػبط ومراقبػة خصوصػيات األ ذف الصادر عف السمطةيعتبر اإل
باحػػة التعػػدي عمػػى ىػػذه الخصوصػػيات احػػد اجػػراءات التحقيػػؽ كونػػو يمػػس حرمػػة  وىػػو يعتبػػر ايضػػاً  ،وا 

ع ذلػػؾ ىػػؿ يعتبػػر االذف وكػػوف الجيػػة التػػي تصػػدره مقصػػورة عمػػى قاضػػي التحقيػػؽ ومػػ ،الحيػػاة الخاصػػة
 ؟ت تيشا 

ذف الصادر بضبط ومراقبة المراسات او التقاط او تسجيؿ المحادثات ىناؾ اجماع بدى ال قياء برف اإل
امػػا  ،ف المراسػػات والصػػور وتسػػجيؿ المحادثػػات بطبيعتيػػا ذات طػػابع مػػاديأل ىػػو اذف بػػالت تيش نظػػراً 
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ذف الػى فقػد اختمػؼ ال قيػاء حػوؿ طبيعػة اإل ذات طػابع معنػوي وألنيػابالنسبة لمراقبة المحادثات اليات يو 
 اتجاىيف اثنيف: 

الت تػػيش وبالتػػالي فيػػي نػػواع مػػف أ يتبنػػى فكػػرة اف مراقبػػة المحادثػػات التمي ونيػػة تعػػد نوعػػاً  وؿ :االتجػػاه األ
بحػػث فػػي مسػػتودع ا ألصػػحاب ىػػذا االتجػػاه ال يعنػػي الفػػالت تيش وفقػػ ،يػػود الت تػػيشتخضػػع لضػػمانات وق

وىذا المعنى ال يتقيد بالكياف المػادي لوعػاء السػر فممثمػو مثػؿ السػكف  ،السر عنا ي يد في كشؼ الحقيقة
ع لػـ يقتصػر اف يػدعي الشػخص بوصػ و فالمشػر سػاؾ اليات يػة لشخص او المتاع او الرسائؿ او األاو ا

فػػيمكف اف  ،بػػؿ قصػػد حمايػػة السػػر وال عبػػرة ىنػػا لكيػػاف السػػر ،وال المسػػكف كبنػػاء خػػاص ،معينػػاً  جسػػماً 
 داة جريمػػة ويمكػػف فػػي ن ػػس الوقػػت اف يكػػوف شػػيئاً يئا ماديػػا ضػػبطية كاألسػػمحة او أي آيكػػوف السػػر شػػ

 1.شرطةأاو المكالمات اليات ية المسجمة عمى ال يمكف ضبطو كاألسرار الموجودة في المذكرات  معنوياً 

فػا يجػوز المجػوء  ،ولكنو ت تيش محظور ،ذف بمراقبة المحادثات اليات ية اذا ت تيشوبناء عميو يعتبر اإل
ذا خػا القػانوف مػف تحديػد شػروط ىػذه المراقبػة وجػب المجػوء  ،اليو إال في االحواؿ المبينػو فػي القػانوف وا 

  2.الى احكاـ الت تيش بسد ىذا النقص

ف القايػة مػف مراقبػة المكالمػات اليات يػة والت تػػيش ىػذا االتجػاه فػي وجيػو نظػػرىـ عمػى أ ويسػتند اصػحاب
نصػػب عميػػو كمػػا اف محػػؿ مباشػػره ىػػذا االجػػراء ىػػو ذات المحػػؿ الػػذي ي ،ولمػػدة وىػػي البحػػث عػػف دليػػؿ

فالقانوف عندما يبسط  ،شياء بؿ عمى الحقوؽالى أف القانوف ال يبسط حمايتو عمى األ باإلضافةالت تيش 
 .حمايتو عمى شيء فإنما يبسطيا لمحؽ الذي ورد عميو

ف مراقبػة المحادثػات اليات يػة ىػو اجػراء مػف اجػراءات انصار ىػذا االتجػاه فكػرة أيتبنى  االتجاه الثاني : 
يعتبر  جراء الومع ذلؾ فاف ىذا اإل ،ه في اظيار الحقيقةديشترط لممارستيا اف تكوف ذات فائ ،التحقيؽ
يمكػػػف  ماديػػاً  دلػػة الماديػػة لمجريمػػػة والمكالمػػة اليات يػػة ليسػػػت دلػػياً ألف الت تػػيش ىدفػػو ضػػػبط األ ،ت تيشػػاً 
ادلػة ماديػة وىػذا ال  مػف الحقيقػةف الت تيش لممكاف يتطمب دخوؿ المكاف والبحث فيو عما ي يد وأل ،لمسو

والف ىنػاؾ اخػتاؼ  بمحمييمػا،حيػث يػتـ كػؿ منيمػا دوف المسػاس  ،يتوافر في عممية المراقبػة والتسػجيؿ

                                                                 
 200مصر ص  ،1990 ،التعدي عمى حؽ االنساف في حرمة االتصاالت الشخصية دار النيضة العربية ،احمد طو محمود 1
ص  ،1993 ،مصر ،العربيةدار النيضة  ،الشرعية الدستورية وحقوؽ االنساف في االجراءات الجنائية ،د.احمد فتحي سرور  2

148 
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حيػث ال يجػوز  ،بالمقارنة بتمؾ المنظمة لمراقبة المحادثات اليات ية الت تيش إلجراءفي االحكاـ المنظمة 
كمػػا اف  ،تممػػؾ النيابػػة العامػػة الحػػؽ فػػي الت تػػيش ينمػػابذف بمراقبػػة المحادثػػات اليات يػػو العامػػة اإل لمنيابػػة

ذف ال يتقيػػد عمػػى عكػػس الت تػػيش فػػإف اإل ،ذف بالمراقبػػة ال تزيػػد مردتػػو عػػف ثاثػػيف يػػـو قابمػػة لمتجديػػداإل
فػػي الجنايػػات والجػػنح التػػي تزيػػد عقوبتيػػا عػػف  إالذف بالمراقبػػة ال يجػػوز ناىيػػؾ عمػػى اف اإل ،بمػػدة معينػػة
  .1وذلؾ عمى عكس الت تيش فمـ يشترط شيئا في الجريمة التي ارتكبت ،ثاثة اشير

الف  ،صػػحاب ىػػذا الػػرأي فػػي النيايػػة الػػى اف اجػػراء مراقبػػة المحادثػػات اليات يػػة ال يعػػد اعترافػػاً أويخمػػص 
ولػو عمػـ المػتيـ  ،مف بعد احاطة المتيـ بالتيمة لمنسوبة اليػو إالاالعتراؼ يصدر عف المتيـ وال يصح 

 .ف يدينو خالياات يو مراقبو لما تحدث بشي يمكف أمحادثاتو اليف بر

نترنػػت ومػػا يجػػري مػػف محادثػػات واإل االتصػػاالتي ظػػؿ التطػػور اليائػػؿ عمػػى وسػػائؿ نحػػف نعتقػػد برنػػو وفػػ
بػػػدأت المكممػػػات اليات يػػػة ترخػػػذ شػػػكؿ رسػػػائؿ شػػػ وية وشػػػكؿ رسػػػائؿ  أالجتمػػػاعي،عمػػػى مواقػػػع التواصػػػؿ 

مػػف  وعميػػو نؤيػػد ال كػػرة القائمػػة بػػرف مراقبػػو المحادثػػات اليات يػػو تعتبػػر نوعػػاً  ،مكتوبػػة وصػػور وغيػػر ذلػػؾ
  .الت تيش

 ذف بالضبط المراقبو يحتاج الى توافر عدة شروط حتى يصبح صحيحاً صدور اإل  : 
  .ذف مف سمطة مختصةأف يصدر اإل .1
 .ذف بجريمة معينة أف يتعمؽ اإل .2
 .ر الحقيقة اذف فائدة في اظيأف يكوف مف شرف اإل .3
 . ذف مسبباً أف يكوف اإل .4
 .ذف لمدة محدودةأف يكوف اإل .5
فاف السمطة المختصة بإصدار اذف  ،2001( لسنو 3جراءات الجزائية ال مسطيني رقـ )لقانوف اإل وفقاً 

فقد نصت المادة  ،الضبط والت تيش ىي النيابة العامة وتشرؼ بدورىا عمى مرموري الضبط القضائي
يتولى اعضاء النيابة العامة ميما الضبط  -1جراءات الجزائية ال مسطيني )( مف قانوف اإل19)

يتولى مرمورو الضبط  -2 ي الضبط في كؿ في دائرة اختصاصو القضائي واإلشراؼ عمى مرمور 
  .(ي تمـز لمتحقيؽ في الدعوىالقضائي البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت الت

                                                                 
 210ص ،مرجع سابؽ ،محمود احمد طو  1
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ال مسطيني المشار اليو اعاه برف دخوؿ المنازؿ يجب اف يتـ بمذكرة قانونية مف قبؿ وحدد القانوف 
( مف 39فقد نصت المادة ) ،النيابة العامة وبناء عمى اتياـ موجو الي شخص ارتكب جناية او جنحو

تـ .  دخوؿ المنازؿ وت تيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال ي1) -جراءات الجزائية ال مسطيني :قانوف اإل
إال بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة أو في حضورىا، بناء عمى اتياـ موجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ 
المراد ت تيشو بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكو في ارتكابيا، أو لوجود قرائف قوية عمى انو يجوز 

 أشياء تتعمؽ بالجريمة.
 .  يجب أف تكوف مذكرة الت تيش مسببة.2
 (.لمذكرة باسـ واحد أو أكثر مف مرموري الضبط القضائي.  تحرر ا3
.  2.  اسـ صاحب المنزؿ المراد ت تيشو وشيرتو.1( مف ن س القانوف عمى )40كما نصت المادة ) 

.  اسـ مرمور الضبط القضائي المصرح لو 4القرض مف الت تيش. .3 عنواف المنزؿ المراد ت تيش
 (  .  تاريخ وساعة إصدارىا.6.  المدة التي تسري خاليا مذكرة الت تيش.5بالت تيش.

ني حدد وبدوف غموض شروط وفقا لنص المادتيف المشار الييما اعاه يتضح باف المشرع ال مسطي
 .ذف بالضبط القضائياصدار اإل
 إالذف عينة وال يجوز اصدار اإلبجريمة م ف يكوف متعمقاً سامة اإلذف بالضبط والمراقبة أمف شروط 

( مف 51فقد نصت المادة ) ،وفقا لمجنايات والجنح التي تزيد عقوبتيا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة
يضبط  .لمنائب العاـ أو احد مساعديو أف1جراءات الجزائية ال مسطيني السابؽ ذكره عمى )قانوف اإل

لدى مكاتب البرؽ والبريد الخطابات والرسائؿ والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة 
 .(بالجريمة وشخص مرتكبيا

جراء تسجيات ألحاديث في مكاف خاص بناء 2 .كما يجوز لو مراقبة المحادثات السمكية والاسمكية، وا 
يار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عمييا عمى إذف مف قاضي الصمح متى كاف لذلؾ فائدة في إظ

، ولمدة .يجب أف يكوف أمر الضبط أو إذف المراقبة أو التسجيؿ مسبباً 3بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة.
 ( ال تتجاوز خمسة عشر يوما قابمة لمتجديد لمرة واحدة.

في الجنايات والجنح ذف بضبط المراسات ومراقبة المحادثات إال وفقا ليذا النص ال يجوز اصدار اإل
ننا في بصدد جريمة ولوال ذلؾ لما يتـ المجوء الى ا يعني أالمعاقب عمييا بالحبس اكثر مف سنو وىذ

  .جراء بحد ذاتو يمس وبشكؿ خطير بالحقوؽ والمصيقة باإلنساف، ألف ىذا األاجراء الضبط والمراقبة 
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مف خاؿ ضبط أي  ،في اظيار الحقيقةوي ترض بإذف الضبط والمراقبة والت تيش اف يكوف لو فائدة 
  .شي يمكف اف ي يد في كشؼ الحقيقة فيدؼ االجراءات الجنائية ىو الوصوؿ الى الحقيقة 

ألنو في النياية اجراء  ،ذف بالضبط والت تيش مسببا ومكتوبا ومحدد المدةكما ويجب اف يكوف اإل
 .استثنائي يمس خصوصيات االفراد

حو التعدي عمى ىذه الحقوؽ ليست مطمقة افاف اب ،نساف ليست مطمقةف الحقوؽ المصيقة باإلكما أ
ذف بالضبط والمراقبة والت تيش وىو ما الواردة عمى اإل االستثناءاتفقد اقر المشرع بعض  ،ايضا

 .سنتناولو في ال رع لثاني

 والمراقبة: بالضبط ذناإل عمى اردةالو  الستثناءات الثاني: الفرع

ضػحي بحػػؽ المػتيـ فػي الػدفاع عػف ن سػػو ليػذا اسػتثنى المشػرع ضػبط المراسػػات لػـ يقبػؿ المشػرع بػاف ي
 االتصػاؿوضػع المشػرع لممػتيـ المحبػوس حػؽ  أالستشػاري،المتبادلة بيف المتيـ والمػدافع عنػو او خبيػره 

فقػد نصػت  ،وؿ فالمتيـ لو اف يتصؿ بحرية وسػرية مػع محاميػوبالمدافع عنو فور انتياؾ االستجواب األ
 -1عمػى )  2001( لسػنو 3جػراءات الجزائيػة ال مسػطيني رقػـ )( ال قرة االولػى مػف قػانوف اإل96) المادة

... ويخطػر بػو أف مػف حقػو .يجب عمى وكيؿ النيابة العامو عنػد حضػور المػتيـ ألوؿ مػرة الػى التحقيػؽ
  .بمحاـ ( االستعانة

ينػو مػف الوسػائؿ التػي تسػير لػو تمك وىذا يعني تمكيف المتيـ مػف الػدفاع عػف ن سػو بكامػؿ حريتػو وأيضػاً 
( منػو عمػى ) ال يجػوز اثبػات واقعػو بالرسػائؿ واألحاديػث 211ونصػت المػادة ) ،سبيؿ الدفاع عػف ن سػو

 خبيػرهوراؽ والرسائؿ المتبادلة بيف المتيـ اـ محاميو او المتيـ ومحاميو ( مما يعني أف األبيف  ةالمتبادل
عمػػى ىػػذه الرسػػائؿ كػػدليؿ  االسػػتنادو ضػػبطيا وال يصػػح االستشػػاري ال يجػػوز لممحقػػؽ اإلطػػاع عمييػػا ا

ذف بإباحػػة التعػػدي عمػػى حرمػػة الحػػؽ فػػي وميمػػا كانػػت سػػمطة القاضػػي فػػي اإل ،ساسػػوأألنػػو باطػػؿ مػػف 
 حريػػػة الػػػدفاع التػػػي توجػػػب احتػػػراـ االتصػػػاالتمبػػػدأ فإنيػػػا تتوقػػػؼ عنػػػد حػػػدود  ،الحيػػػاة الخاصػػػة مطمقػػػة

جػػػػراءات ( مػػػػف قػػػػانوف اإل103تضػػػػح مػػػػف المػػػػادة )واألحاديػػػػث بػػػػيف المحػػػػامي والمػػػػدافع عنػػػػو وىػػػػو مػػػػا ي
يجػوز لوكيػؿ النيابػة فػي مػواد الجنايػات ولمصػمحة التحقيػؽ أف يقػرر منػع ال مسطينية والتي تنص عمػى )
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ىذا المنع عمى االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ مدة ال تتجاوز عشرة أياـ قابمة لمتجديد لمرة واحدة، وال يسري 
 (محاميو الذي يجوز لو االتصاؿ بو في أي وقت يريد، دوف قيد أو رقابة.

 عمػى حػؽ كػؿ مػتيـ اتيامػاً  1950االوروبية لحقوؽ االنساف لعػاـ  االت اقيةدت وفي ن س السياؽ فقد اك
الػػػػدفاع عػػػػف ن سػػػو وضػػػػماف حقػػػػو فػػػػي  عػػػدادإلفػػػػي اف يتػػػػاح لػػػو الوقػػػػت والتسػػػػييات الضػػػػرورية  جنائيػػػاً 

 ( البند الثالث عمى:6االوروبية في المادة ) االت اقيةفقد نصت  ،االستثناءات ايضا

لكؿ شخص ػ عند ال صؿ في حقوقو المدنية والتزاماتو، أو في اتياـ جنائي موجػو إليػو ػ الحػؽ فػي  -1)
نحػػازة مشػػكمة طبقػػًا لمقانوف.ويصػػدر مرافعػة عمنيػػة عادلػػة خػػاؿ مػػدة معقولػػة أمػػاـ محكمػة مسػػتقمة غيػػر م

الحكـ عمنيًا. ويجوز منع الصػح ييف والجميػور مػف حضػور كػؿ الجمسػات أو بعضػيا حسػب مقتضػيات 
النظاـ العاـ أو اآلداب أو األمف القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطمب ذلؾ مصمحة الصػقار 

ة فػػػي ذلػػػؾ ضػػػرورة قصػػػوى فػػػي ظػػػروؼ أو حمايػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة لمطػػػراؼ. وكػػػذلؾ إذا رأت المحكمػػػ
 خاصة حيث تكوف العمنية ضارة بالعدالة. 

 كؿ شخص يتيـ في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانتو طبقًا لمقانوف.  -2

 لكؿ شخص يتيـ في جريمة الحقوؽ اآلتية كحد أدنى:  -3

 و. إخطاره فورا ػ وبمقة ي يميا وبالت صيؿ ػ بطبيعة االتياـ الموجو ضده وسبب -أ

 منحو الوقت الكافي والتسييات المناسبة إلعداد دفاعو.  -ب

ذا لػـ تكػف لديػو إمكانيػات كافيػة لػدفع تكػاليؼ  -ج تقديـ دفاعو بن سػو، أو بمسػاعدة محػاـ يختػاره ىػو، وا 
 ىذه المساعدة القانونية، يجب توفيرىا لو مجانًا كمما تطمبت العدالة ذلؾ. 

توجيو األسئمة إلى شيود اإلثبػات، وتمكينػو مػف اسػتدعاء شػيود ن ػي وتوجيػو األسػئمة إلػييـ فػي ظػؿ  -د
 ذات القواعد كشيود اإلثبات. 

 (  مساعدتو بمترجـ مجانا إذا كاف ال ي يـ أو ال يتكمـ المقة المستعممة في المحكمة. -ىػ

لت تػيش ىػـ المػتيـ والمػدافع عنػو وخبيػره عمى ضوء ما سبؽ فاف المسػت يديف مػف االسػتثناءات عمػى اذا ا
معنػػي حػػؽ المػػتيـ  2001( لعػػاـ 3جػػراءات الجزائيػػة ال مسػػطيني رقػػـ )أالستشػػاري، لػػـ يوضػػح قػػانوف اإل
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( مف القانوف ) بػرف كػؿ شػخص تقػاـ عميػو دعػوى جزائيػو يسػمى متيمػا ( فػي حػيف 8حيث نصت الماد)
ارتكب جريمة دوف توجيو اتياـ ضده  برنوات اف المتيـ بمعناه الواسع ىو كؿ شخص تحوـ حولو الشبي

 .1او اتخاذ اجراءات التحقيؽ االبتدائي في مواجيتو ( 

 ،وىنػػا قصػػد المشػػرع اسػػتخداـ المػػدافع بػػدؿ المحػػاـ ،ذف ىػػو المػػدافعالمسػػت يد الثػػاني مػػف اسػػتثناءات األ
بيػدؼ اتاحػو مػدى اوسػع لممػتيـ بػاف يختػار مػف يمثمػو لمػدفاع عنػو حتػى يمكػف لػو مػف اف يتػولى الػدفاع 

حيػث اف ىػذه المحػاكـ تشػترط  ،عف ن سو باستثناء محاكمة االسػتئناؼ والقضػاء االداري والحكمػة العميػا
 .وجود محاـ مؤىؿ لمساىمو في تحقيؽ العدالة ولديو شيادة مزاولو في القانوف

ف يكػوف طبيػب الذي يمكف أذف فيو الخبير االستشاري و الثالث المست يد مف استثناءات اإللشخص اما ا
اء عميو اذا اختػار المػتيـ احػد وبن وىذا منوط بموضوع التحقيؽ، ،او محاسب او رجؿ ديف او غير ذلؾ

تيـ طبػػػػاء كخبيػػػػر استشػػػػاري فػػػػا يجػػػػوز لقاضػػػػي التحقيػػػػؽ ضػػػػبط الوثػػػػائؽ والمسػػػػتندات المتعمقػػػػة بػػػػالماأل
 وتعتبػػر مسػػتنداً  ،وأي مخال ػػو لػػذلؾ مػػف قبػػؿ قاضػػي التحقيػػؽ ال يعتػػد بيػػا ،بيػػبطوالموجػػودة فػػي عيػػادة ال

فسػػرية ىػػذه المسػػتندات ال تعمػػو عمػػى حػػد جسػػـ  ،غيػػر مشػػروع إال اذا كانػػت داخمػػو فػػي تكػػويف الجريمػػة
  .الجريمة

المشػػػروعية وىػػػذا يعنػػػي اف تكػػػوف ومػػػف المعػػػروؼ بػػػاف الدولػػػة القانونيػػػة الحديثػػػة تقػػػـو عمػػػى سػػػيادة مبػػػدأ 
تصػػرفات الدولػػة فػػي حػػدود القػػانوف و قواعػػد الممزمػػة لمدولػػة، فمبػػدأ المشػػروعية ىػػو الضػػماف األساسػػي 

ولكػػف فػػي بعػػض الحػػاالت قػػد تطػػرأ عمػػى الدولػػة ظػػروؼ  ،لمفػػراد والحمايػػة االيجابيػػة لحقػػوقيـ وحريػػاتيـ
انتشػػاء وبػػاء مرضػػي  ،ادية داخميػػو خانقػػةوأزمػػة اقتصػػ ،اسػػتثنائية مثػػؿ شػػف حػػرب عمييػػا مػػف دولػػة اخػػرى

 ،زلزاؿ مدمر وغير ذلؾ، وىػو مػا يسػتوجب التسػميـ باعتبػارات حمايػة الدولػة قبػؿ حمايػة القػانوف ،خطير
ف ي حالة الطوارئ تكوف القيود عمػى الحريػات الشخصػية اوسػع نطاقػا ممػا تتضػمنو االجػراءات الجنائيػة 

 2 .يةفي ظؿ الشرعيو االجرائية في الظروؼ العاد

                                                                 
دار  ،االسامية ريعةشوالغياب المتيـ في مرحمة المحاكمة في قانوف االجراءات الجنائية المصري وال رنسي  ،جبرةمحمد جابر  1

  5ص  ،1997 ،مصر ،العربية النيضة
 409ص  ،مرجع سابؽ ،الشرعية الدستورية وحقوؽ االنساف في االجراءات الجنائية ،احمد فتحي سرور  2
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جػػراءات المتبعػػة فػػي الظػػروؼ تمػػؾ اإل نػػو ال يائميػػا احيانػػاً الػػى جػػوده وطبيعػػة حالػػة الطػػوارئ فإ فػػالنظر
 ،ومػػع ذلػػؾ مػػف غيػػر الممكػػف اف تكػػوف حالػػة الطػػوارئ خػػارج اطػػار سػػيطرة القػػانوف ورقابتػػو أالعتياديػػة،

 ريط فييا او قبوؿ الحرماف فيناؾ قواعد تمثؿ الحد االدنى لمحقوؽ والحريات ال ردية مف غير الجائز الت
ف ي تطمبػػو مػػف الظػػروؼ االسػػتثنائية ألفػػالظروؼ االسػػتثنائية ىػػي نػػوع مػػف التقيػػرات تصػػيب الػػذ ،منيػػا

ف فيجػب أ وميمػا كػاف الظػرؼ اسػتثنائياً  ،كػف ليػا اف تعطػؿ الدسػتور وأحكامػوالظروؼ االسػتثنائية ال يم
ختصاصػػػات المخولػػػة لمسػػػمطة اباحػػػة حالػػػة ف ػػػي النيايػػػة اال ،سػػػيادة القػػػانوف ورقابػػػة القضػػػاء لمػػػايخضػػػع 
 .حواؿحاؿ مف األ بريمنصوص عمييا في القانوف وال يجوز تجاوزه  ئالطوار 

 

 

 

 

 

 الخاصة: الحياة بحرمة المساس عمى المترتبة والجزاءات الجنائية المسؤولية الثاني: المبحث

شػػػخاص الػػػذيف ىػػػي معرفػػو األالجنائيػػة سػػاس المنطقػػػي واالجتمػػاعي التػػػي تقػػوـ عمييػػػا المسػػػؤولية اف األ
يسػػرلوف عػػػف المسػػػؤولية كاممػػػة وتحديػػد شػػػروط ىػػػذه المسػػػؤولية وىػػػؿ ىنػػاؾ اخػػػتاؼ مػػػا بػػػيف المسػػػؤولية 

وما ىي الجػزاءات التػي  ،الواقعو عمى الشخص الطبيعي وبيف المسؤولية الواقعو عمى الشخص المعنوي
 .تترتب عمى المساس بحرمة الحياة الخاصة

 :الجنائية المسؤولية :الول المطمب

وموضػع  ،ركػاف الجريمػةج القانونيػة المترتبػة عمػى تػوافر أاف المسؤولية الجزائيػة ىػي التػزاـ بتحمػؿ النتػائ
والمسػؤولية نوعػاف .الػذي ينزلػو القػانوف بػالمتيـ مرتكػب الجريمػة االحترازيػةلتزاـ ىػو العقوبػة او التػدابير ا

والثانية ت ترض  ،وتقاس بقدرىا ويستتبع ثبوتيا توقيع العقوبةت ترض الخطيئة  فاألولى ،عقابية واحترازية



58 
 

الخطورة االجرامية وتقاس كذلؾ بقدرىا ويسػتتبع انػزاؿ التػدابير االحتػرازي بػالمتيـ مرتكػب الجريمػة الػذي 
 1.يشكؿ خطورة عمى المجتمع

وأنيػا شخصػية ال توقػع إال  ،وتػوافر االدراؾ والتمييػز أالختيار،إال مع وجود حرية  ؽوالمسؤولية ال تتحق
فمػػػا ىػػػي المسػػػؤولية الجنائيػػػة لكػػػؿ مػػػف الشػػػخص الطبيعػػػي والمعنػػػوي بالنسػػػبة  ،2عمػػػى مرتكػػػب الجريمػػػة 

 .لمجرائـ الواقعو عمى الحياة الخاصة

 :الطبيعي لمشخص الجنائية المسؤولية الول: الفرع

ؼ المجػػرميف الػػػذي يشػػػكؿ تبػػرز اىميػػػة تحديػػد اسػػػاس المسػػػؤولية الجزائيػػة بصػػػ ة خاصػػة بالنسػػػبة لطوائػػػ
نساني بالبحث في اساس المسػؤولية وقد عني ال كر اإل ،سموكيـ وحالتيـ الخاصة خطورة عمى المجتمع

يبنػي المسػؤولية عمػى اسػاس احػدىما  ،الجزائية وال كر القػانوني فػي تناولػو ليػذا الموضػوع ثػاث مػذاىب
واألخػر يبنييػا عمػى اسػاس الخطػورة  ،دينساف في االختيار وىػذا ىػو مػا يسػمى بالمػذىب التقميػحرية اإل

امػػا الثالػػث فقػػد خمػػط وجمػػع بػػيـ المػػذىبيف  ،جراميػػة لممػػتيـ الجػػاني وىػػو مػػا يسػػمى بالمػػذىب الوضػػعياإل
  3.وأطمؽ عميو المذىب المختمط

وقػػد اخػػذ مػػػذىب المشػػرع االردنػػػي بالمػػذىب التقميػػػدي ) حريػػة االختيػػػار لممػػتيـ الجػػػاني ( وىػػو المػػػذىب 
وكقيػره ذا انت ى الوعي والحرية معػا انوف كما وقرر انت اء المسؤولية إفقياء ورجاؿ الق الراجح بيف معظـ

ولكنيػػا حريػػة مقيػػدة تتطمػػب وضػػع  ،مػػف المشػػرعيف يعتػػرؼ بحريػػة االختيػػار كرسػػاس لممسػػؤولية الجزائيػػة
  4 .تدابير امف وحماية لمحاالت التي ال تقـو فييا المسؤولية او في حاالت انتقاصيا

( انػو )ال 74/1فػي المػادة ) 1960لسػنو  16قانوف العقوبات االردنػي النافػذ فػي فمسػطيف رقػـ وقد حدد 
رادة ( ومعنػى ذلػؾ أيحكـ عمى احد بعقوبة ما لـ يكف قد اقد عمى ا ف المشػرع االردنػي ل عؿ عف وعي وا 

الجزائيػة  واجتمػاع شػرطي المسػؤولية .قد وضع شػرطيف لممسػؤولية الجزائيػة الكاممػة وىمػا الػوعي واإلرادة
مػر جػوىري لنيوضػيا قبػؿ المػتيـ مرتكػب الجريمػة ية االختيار ) الوعي واإلرادة ( أاالدراؾ والتمييز وحر 
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واف تخمػػؼ أي منيمػػا لسػػب عػػارض او  ،فػػا يقنػػي اوليمػػا عػػف ثانييمػػا ،او المسػػاىـ فػػي ىػػذه الجريمػػة
 1 .خاص بو ينسؼ المسؤولية مف اساسيا

ال يسػػرؿ غيػػر الشػػخص حػػي العاقػػؿ ومػػف المسػػمـ بػػو اف ال قػػو الجزائػػي نسػػاف الىمػػا اإل المسػػئولوف جزائيػػاً 
مػف المسػػمـ بػو أنػػو يمػـز فػػي الجػاني أف تكػػوف لديػو األىميػػة الجنائيػة حتػػى يتسػػنى  ،نسػػافالطبيعػي أي اإل

مساءلتو فالشخص يستطيع أف يتصرؼ يصدر منو أي نشاط، فإذا بنػي ىػذا األخيػر عمػى أسػاس حريػة 
و تحققت فيو شروط  لنتائج أفعالو برنو يكوف ال عؿ الذي أتاه معاقب عميو قانوناً  االختيار و كاف مدركاً 

قياـ المسؤولية الجنائية ذلؾ أنو يمتمؾ قدرات و ممكػات ذىنيػة تسػمح لػو بتمييػز األفعػاؿ المعاقػب عمييػا 
ختيػاره قانونا مف غيرىا. إال أنو قد تطرأ ظروؼ خارجية فتؤثر عمى إرادة ىذا الشخص فتحد مف حرية ا

 فيكوف مكرميا في إتياف أفعاؿ مجرمة.

بو محػدقا إيػاه مػف كػؿ جانػب فػا يسػتطيع خػاص ن سػو و النجػاة.إال بإتيػاف  كما قد يكوف الخطر حاالً 
سموؾ مجـر فتكوف بذلؾ ضرورة حالة ال يمكف دفعيا، كرف يكوف كػذلؾ تحػث تػرثير مسػكر ي قػده وعيػو 

 مجرمػػاً  ىػػذه الظػػروؼ السػػابؽ تعػػدادىا و أتػػى الشػػخص سػػموكاً و إدراكػػو فتنت ػػي مسػػاءلتو.أما إذا غابػػت 
وجبػػت مسػػاءلتو و توقيػػع العقػػاب عميػػو ب ػػرض الػػردع و حمايػػة مصػػمحة المجتمػػع مػػف الخطػػورة الكامنػػة 
فيػػػو.أما إذا تحققػػػت فيػػػو مامػػػح إعػػػادة إدماجػػػو اسػػػت اد مػػػف ظػػػروؼ مخ  ػػػة و بالتػػػالي يكػػػوف الشػػػخص 

ة النتيػػػاؾ حرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة سػػػواء كانػػػت انتيػػػاؾ حرمػػػة جريمػػػ فػػػري.جنائيػػػاً  مسػػػئوالالطبيعػػػي وحػػػده 
المسػػكف او المحادثػػات الشخصػػيو او االتصػػاالت الشخصػػية تقػػع مػػف قبػػؿ شػػخص طبيعػػي واعػػي مػػدرؾ 

  .لمفعاؿ التي يقـو بيا متقبؿ بالنتيجة الجرمية الحاصمة مف فعمو

د مػػف الجػػرائـ العمديػػة التػػي تػػتـ بػػاف جػػرائـ االعتػػداء عمػػى حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة تعػػ وكمػػا وضػػحنا سػػابقاً 
فػػا يمكػػف اف تقػػـو جريمػػة االعتػػداء عمػػى  ،عػػف قصػػد إال فػػي الحػػاالت االسػػتثنائية التػػي ذكرىػػا القػػانوف

( مػػػف قػػػانوف الجػػػرائـ 28امػػػا مػػػف حيػػػث التحػػػريض فقػػػد نصػػػت المػػػادة ) .الحيػػػاة الخاصػػػة نتيجػػػة لإلكػػػراه
ض او سػػػاعد او ات ػػػؽ مػػػع غيػػػره عمػػػى ) كػػػؿ مػػػف حػػػر  2018( لسػػػنو 10االلكترونيػػػة ال مسػػػطيني رقػػػـ )

 ،وبػري وسػيمة الكترونيػة ،ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا بموجب احكاـ ىػذا القػرار بقػانوف
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ووقعػػت الجريمػػة بنػػػاء عمػػى ىػػػذا التحػػريض او المسػػاعدة او االت ػػػاؽ يعاقػػب بالعقوبػػػات المقػػرره ل اعميػػػا 
 .االصمي(

االعتػداء عمػى حرمػة الحيػاة الخاصػة والتػي بالعػادة ىػي سػموؾ مػف ركػاف جريمػة وحيث انػو اذا تػوافرت أ
فالشػخص المعنػوي  ،قبؿ الشخص الطبيعي فا يعني ذلؾ باف المسؤولية ال تمتد الى الشخص المعنػوي

يتمتػػػع بالجنسػػػية حالػػػو حػػػاؿ الشػػػخص الطبيعػػػي والتشػػػريعات والدسػػػاتير اقػػػرت بػػػاحتراـ حريػػػات المػػػواطف 
 .الطبيعي والمعنوي هبامتداد

 :المعنوي لمشخص الجنائية المسؤولية :الثاني الفرع

يقصد بالييئة او الشخص المعنػوي او االعتبػاري ) تكتػؿ مػف االشػخاص او االمػواؿ يعتػرؼ لػو القػانوف 
ت او والييئػػا ،ويعتبػػره كالشػػخص الطبيعػػي مػػف حيػػث الحقػػوؽ والواجبػػات ،بالشخصػػية والكيػػاف المسػػتقؿ

مػف بينيػا الدولػة والمؤسسػات العامػة والمصػالح المسػتقمة والبمػديات شكاؿ االشخاص المعنوية متعددة األ
مواؿ يعترؼ ليا القانوف بالشخصػية قابات والشركات وكؿ مجموعة مف األشخاص او األوالجمعيات والن

  .1المعنوية(

حقيػػػؽ غػػػرض معػػػيف مػػػواؿ تسػػػتيدؼ توكمػػػا وعرفػػػت انيػػػا جماعػػػة مػػػف األشػػػخاص او مجموعػػػة مػػػف األ
ويست اد مف ىذا التعريؼ اف نشوء الشخصية المعنوية مرىوف  ،بالشخصية القانونية ويعترؼ ليا المشرع

 ،بتػػوافر عنصػػريف وجػػود جماعػػة مػػف االشػػخاص او مجموعػػة مػػف االمػػواؿ بقصػػد تحقيػػؽ غػػرض معػػيف
  2.واعتراؼ الدولة لتمؾ الجماعة او المجموعة بالشخصية القانونية

لعػػػرب واألجانػػػب بػػػإقرار المسػػػؤولية الجنائيػػػة لمييئػػػات وانطمػػػؽ المشػػػرع االردنػػػي كقيػػػره مػػػف المشػػػرعيف ا
  .3المعنوية مرتكزا عمى مبدأيف 

نػػػػػو ال يوجػػػػػد مبػػػػػدأ دسػػػػتوري يمنػػػػػع مػػػػػف اقػػػػػرار المسػػػػؤولية الجزائيػػػػػة لمشػػػػػخاص المعنويػػػػػة او : أاوليمػػػػا 
  .ااستبعادى
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شػخاص المعنويػة أي عدـ الت رقو بػيف األ ،ف مبدأ المساواة ىو السائد بيف الكافة اماـ القانوف: أثانييما 
 .بالنسبة لموليف عدـ الت رقة بيف االشخاص العامو والخاصة ،فواألشخاص الطبيعيي

مػع خطػة انتشػار ىػذه  انسػجاماً  ف المشرع االردني اقػر مسػؤولية الييئػات المعنويػة جزائيػاً ومف الواضح أ
مػػر كبيػػر القػػوة والمنعػة ممػػا يجعػػؿ نشػاطيا  أالييئػات فػػي المجتمعػات الحديثػػة واسػػتحواذىا عمػى اسػػباب 

عمى ما اقػره المػؤتمر الػذي عقدتػو  كما يجئ منسجماً  ،في الخطورة في حاؿ انحرافيا عف الطريؽ القويـ
قػػرار اعتػػرؼ المشػػرع االردنػػي لمييئػػات المعنويػػة وبيػػذا اإل 1928قػػانوف الجزائػػي عػػاـ الجمعيػػة الدوليػػة لم

  1.عمييا في حاؿ مخال ة القانوف بالوعي واإلرادة حما وفرض عقوبات

النافػذ فػي فمسػطيف  1960لسنو  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 74وىذا ما نصت عميو المادة )
رادة -1) برنػو اف الييئػػات  -2 ،ال يحكػػـ عمػى احػػد بعقوبػػة مػا لػػـ يكػف قػػد اقػػدـ عمػى ال عػػؿ عػف وعػػي وا 

اء ادارتيػػػا وممثمييػػػا وعماليػػػا عنػػػدما يػػػرتوف ىػػػذه عػػػف اعمػػػاؿ مػػػديرييا وأعضػػػ جزائيػػػاً  ةالمعنويػػػة مسػػػؤولي
ال يحكػػػػـ عمػػػػى  -3 ،االعمػػػػاؿ باسػػػػـ الييئػػػػات المػػػػذكورة او بإحػػػػدى وسػػػػائميا بصػػػػ تيا شخصػػػػيا معنويػػػػاً 

اذا كػػاف القػػانوف يػػنص عمػػى عقوبػػة اصػػمية غيػػر القرامػػة  ،االشػػخاص المعنػػوييف إال بالقرامػػة والمصػػادرة
أنزلػت باألشػخاص المعنػوييف عمػى الحػدود المعنيػة فػي المػواد و  ،استعيض بالقرامة عف العقوبة المذكورة

 .(  24الى  22مف 

  ئات المعنوية إال بتوافر شرطيف :الى ىذه المادة فاف المسؤولية الجزائية ال تقـو عمى اليي واستناداً 

باسػميا او لحسػابيا ويمكػف  لمييئة او ممثا وكياً  رئيساً ف يكوف مرتكب ال عؿ الجرمي أ الشرط األوؿ :
وقصػػػػد بػػػػالممثميف مػػػػف أي عضػػػػو مػػػػف مجمػػػػس ادارة الييئػػػػة المعنويػػػػة  اف يكػػػػوف ال عػػػػؿ الجرمػػػػي ايضػػػػاً 

  .في التصرؼ باسـ الييئة االت اقيةذي لدييـ السمطة القانونية او شخاص الطبيعيوف الاأل

في اختصاص  إال اذا كاف داخاً ف يكوف ال عؿ الجرمي قد ارتكب باسـ الييئة المعنوية أ الشرط الثاني:
  .مرتكب ال عؿ وفقا لمنظاـ القانوني الذي يحكـ الييئة

حػاؿ وقػع اعتػداء عمػى حرمػة  قد يقع اعتداء عمػى حرمػة الحيػاة الخاصػو مػف قبػؿ شػخص معنػوي وفػيف
( 29المػاده )ب فقػد حماىػا القػانوف  الحياة الخاصة مف قبػؿ أي ىيئػو معنويػة او باسػـ الشػخص المعنػوي
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) اذا ارتكػب باسػـ الشػخص المعنػوي او  2018لسػنو  10ال مسطيني رقػـ  ةقانوف الجرائـ االلكتروني مف
لحسػػابو احػػدى الجػػرائـ المنصػػوص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػرار يعاقػػب بقرامػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػة أالؼ دينػػار 

ف ولممحكمػػة اف تقضػػي بحرمػػاف الشػػخص المعنػػوي مػػ ،وال تزيػػد عػػف عشػػره أالؼ دينػػار اردنػػي ،اردنػػي
مباشره نشاطيا لمده اقصاىا خمس سنوات او اف تقضػي بحمػو فػي حػاؿ كانػت الجريمػة المعاقػب عمييػا 
  .بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة وذلؾ مع عدـ االخاؿ بالمسؤولية الجنائية لمشخص الطبيعي التابع لو(

حػاؿ ارتكابػو  يتضح مف ىذه المادة اف القانوف قد فرض غرامة مالية مشددة عمى الشخص المعنوي فػي
وسمحت لممحكمة مف حرماف الشخص المعنػوي مػف  ،أي مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف

كما وسمح اف تقضي الحؿ الييئة المعنوية في حاؿ كانػت  ،ممارسو نشاطو لمده اقصاىا خمس سنوات
ضػػػا عػػػدـ اخػػػاؿ وأخػػػذت المػػػاده اي ،الجريمػػػة التػػػي ارتكبيػػػا يعاقػػػب عميػػػا بػػػالحبس مػػػده ال تقػػػؿ عػػػف سػػػنو

بالمسؤولية النائية لمشخص الطبيعي التابعة لو الشخصػيو المعنويػة كػاف يكػوف رئػيس التحريػر اذا كانػت 
  .صحي ة و رئيس مجمس ادارة او ما ينوب عنو اذا كانت شركو مساىمة خاصة والى غير ذلؾ

ص الطبيعػي او مف الم ترض اف أي جريمة تقع عمػى حرمػة الحيػاة الخاصػة سػواء اكػاف مػف قبػؿ الشػخ
الشػخص المعنػوي فانػػو نتيجػة ىػػذا ال عػؿ والسػموؾ الػػذي ارتكبػو الجػػاني فػي االعتػداء عمػػى حرمػة الحيػػاة 

   .الخاصة ال بد مف وقوع جزاءات وتتنوع ىذه الجزاءات ما ببيف الجزاءات الجنائية والجزاءات المدنية

نسػػبيا بالنسػػبة لجػػرائـ االعتػػداء عمػػى ي ػػرض المشػػرع فػػي القػػانوف المقػػارف بصػػ و عامػػو عقوبػػات مشػػدده 
 .حرمة الحياة الخاصة

 :الخاصة الحياة بحرمة المساس عمى المترتبة الجزاءات :الثاني المطمب

مشػػرع الجػػزاءات الجنائيػػة  تتنػػوع الجػػزاءات المترتبػػة عمػػى المسػػاس بحرمػػة الحيػػاة الخاصػػة فقػػد ي ػػرض ال
االولػػػى لمجػػػزاء الجنػػػائي الػػػذي يوقػػػع عمػػػى مرتكػػػب  والعقوبػػػة ىػػػي الصػػػورة المدنيػػػةوالتػػػدابير  والجػػػزاءات 

  .الجريمة وىي عبارة عف الـ يصيب الجاني المداف جراء مخال تو لمقانوف

مػػف حقػػوؽ الجػػاني فتصػػادر حريتػػو اذا  ومػػف خصػػائص وأغػػراض الجػػزاءات انيػػا مؤلمػػة ألنػػو يمػػس حقػػاً 
ء باإلضافة الػى شػرعيو ىػذا الجػزا ،كانت العقوبة بالحبس او يصادر مالو اذا كانت العقوبة غرامة مالية

فػػي تحديػػد نوعيػػا ومقػػدارىا واف  االختصػػاصالمشػػرع ىػػو صػػاحب ف فيػػي مقػػررة بحكػػـ القػػانوف ويعنػػي أ
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النطػػؽ بيػػا يجػػب اف يعيػػد بػػو الػػى السػػمطة القضػػائية فيػػي التػػي تكػػوف صػػاحبة االختصػػاص فػػي توقيػػع 
 .1الجزاءات 

 

 

 الجنائية: الجزاءات ول:األ  الفرع

ولقػد عالجػت ىػذا  ،كبر قدر مف الحماية لحرمة الحياة الخاصةالجنائي قد عمد عمى توفير ألمشرع ف اإ
وتنطػػوي ىػػذه الجػػزاءات عمػػى  ،وفرضػػت جػػزاءات مشػػددة بيػػذا الشػػرف ،مػػر بنصػػوص جنائيػػة خاصػػةاأل

ادرة والتػػػي يكػػػوف صػػػميو او رئيسػػػية متمثمػػػة فػػػي الحػػػبس والقرامػػػة وعقوبػػػة تكميميػػػة وىػػػي ألمصػػػعقوبػػػات أ
درج ال قيػاء عمػى تقسػيـ العقوبػة التػي  2.دلة المادية المسػتخدمة فػي ارتكػاب الجريمػةعادة األموضوعيا 

 ،فحسػػػب اصػػػالتيا تقسػػػـ الػػػى عقوبػػػات اصػػػميةتصػػػدر ضػػػد المػػػتيـ الجػػػاني المػػػداف مػػػف زوايػػػا مختم ػػػة 
 3 .وبحسب جسامتيا تقسـ الى جنايات وجنح ومخال ات ،وعقوبات غير اصمية

بالنسػػبة ( 7فػػي نػػص المػػاده )  2018لسػػنو  10لكترونيػػة ال مسػػطيني رقػػـ اإلفقػػد فػػرض قػػانوف الجػػرائـ 
دوف  عترضػو او تنصػت عمػداً الشبكة االلكترونيػة او سػجمو او أ لجريمة التقاط ما ىو مرسؿ عف طريؽ

لػؼ دينػار اردنػي افة الػى القرامػو التػي ال تقػؿ عػف أباإلضػوجو حؽ عميو بالحبس مدة ال تقؿ عػف سػنو 
كمػا وفػرض المشػرع المصػري بالنسػبة لجريمػة  .دينار اردني او بكمتا العقػوبتيف أالؼثة وال تزيد عف ثا

 .االستماع او نقؿ المحادثات الخاصة والتقاط الصور عقوبة الحبس التي ال تزيد مدتو عف سنو

لكترونيػػػػة ( مػػػػف قػػػػانوف الجػػػػرائـ اإل15المػػػػادة )حسػػػػب نػػػػص  وابتػػػػزازهامػػػػا بالنسػػػػبة تيديػػػػد شػػػػخص اخػػػػر 
عػػف  ؿ او المتنػػاعل عػػ ف التيديػػد اذا كػػاف التيديػػد او االبتػػزازفقػػد فػػرؽ المشػػرع بػػيف نػػوعيف مػػ ال مسػػطيني

بالحبس او بالقرامة ال تقؿ عف مائتي دينار ادرني وال تزيد عف الؼ دينار ارني او  العقوبةفعؿ فكانت 
بارتكػاب جنايػة او بإسػناد امػور خادشػو لمشػرؼ او االعتبػار فعاقػب اما اذا كاف التيديد  ،بكمتا العقوبتيف
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 رلػػػؼ دينػػػار اردنػػػي وال تزيػػػد عمػػػى ثاثػػػة أالؼ دينػػػاال تقػػػؿ ف سػػػنو وبقرامػػػة ال تقػػػؿ عػػػف أبػػالحبس مػػػدة 
( مػػف ذات القػػانوف عمػػى مػػف تػػدخؿ بشػػكؿ تعسػػ ي بشػػؤوف االشػػخاص 22كمػػا ونصػػت المػػاده ) .اردنػػي

بقصػػد نشػػر الصػػور والتسػػجيات الصػػوتيو بعقوبػػة  اانشػػر موقعػػا الكترونيػػوأسػػرتيـ وبيػػتيـ او مراسػػاتيـ و 
الؼ دينار اردني آلؼ دينار اردني وال تزيد عف ثاثة  تقؿ عف سنو وبقرامو ال تقؿ عف أالحبس مده ال

 .او بكمتا العقوبتيف

فػػي النافػػذ فػػي فمسػػطيف  1960لسػػنو  16امػػا حرمػػة المسػػكف فقػػد عاقػػب قػػانوف العقوبػػات االردنػػي رقػػـ 
مػف شػير  العقوبػةاشػير وشػدد  سػتة( كؿ مف خػرؽ منػزؿ او ممحقاتػو عوقػب بػالحبس مػده 347المادة )

خص كما عاقب مف يقـو بالتسمسؿ الى اماكف ت .الى سنو اذا وقعت الجريمة بالميؿ او باستعماؿ ساح
في حاؿ وقعت الجريمة  العقوبةوشدد  .القير مدة ال تتجاوز االسبوع او بقرامة ال تتجاوز العشر دنانير

( مػػف قػػانوف العقوبػػات االردنػػي فعوقػػب بػػالحبس مػػف ثػػاث 181مػػف قبػػؿ موظػػؼ حسػػب نػػص المػػادة )
وبػات المصػري اما في قانوف العق .دينار اردني ومائاشير الى ثاث سنوات وبقرامو عشريف دينار الى 

( منػػو شػػدد العقوبػػة عمػػى الموظػػؼ العػػاـ اذا قػػاـ ىػػذا الموظػػؼ معتمػػدا عمػػى 128فحسػػب نػػص المػػاده )
 ،وظي تػػو بػػدخوؿ منػػزؿ االخػػريف بقيػػر رضػػائيـ بػػالحبس او بالقرامػػة ال تزيػػد عػػف مػػائتي جنيػػو مصػػري

سػنة او بقرامػة ال وشدد العقوبة في حاؿ اخؿ بشرفيـ او احدث المػا بإيػذائيـ بػالحبس مػده ال تزيػد عػف 
 .تزيد عف مائتي جنيو مصري

باإلضػافة الػػى العقوبػة االصػػمية ي ػرض المشػػرع الجنػائي فػػي القػانوف المقػػارف عقوبػة اخػػرى تكميمػو وىػػي 
   .المصادرة

أي مصادرة االجيزة واألدوات التي استخدمت فػي ارتكػاب الجريمػة ونعنػي بالمصػادرة ) نػزع ممكيػة مػاؿ 
ضافتو الى السمطة العامة ( ممموؾ لشخص رغما عنو وعف   .1ارادتو وبدوف مقابؿ وا 

 او الزامػاً  والمصادرة مف حيث كونيا جزاء تكوف عمى نػوعيف : جػزاء مػدني وذلػؾ عنػدما يكػوف تعويضػاً 
وجػزاء جنػائي  ،( مػف قػانوف العقوبػات االردنػي النافػذ فػي فمسػطيف42مدنيا وىذا ما نصت عميو المػاده )

( مػػف قػػانوف الجػػرائـ االلكترونيػػة 33وقػػد نصػػت المػػادة ) ،2ذات القػػانوف ( مػػف31عمػػى مقتضػػى المػػادة )
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عػػف عقوبػػة المصػػادرة حيػػث سػػمحت لمنيابػػة العامػػو بالحصػػوؿ عمػػى  2018لسػػنو  10ال مسػػطيني رقػػـ 
( مػػػػف ذات 50. ذات صػػػػمو بالجريمػػػػة االلكترونيػػػػة  كمػػػػا ونصػػػػت المػػػػاده ).االجيػػػػزة واألدوات والوسػػػػائؿ

)مصػػػادرة االجيػػػزة والبػػػرامج او الوسػػػائؿ المسػػػتخدمة فػػػي ارتكػػػاب أي مػػػف الجػػػرائـ القػػػانوف ال قػػػره الثانيػػػة 
  ...(.المنصوص عمييا في ىذا القرار بقانوف او االمواؿ المتحصمو منيا

( مكررا أ مف قانوف العقوبات نصت عمػى 309( مكرر والمادة )309اما المشرع المصري ف ي الماده )
كما ونصت المػاده يزة وغيرىا مما يكوف قد استخدـ في الجريمة ( ) حكـ بجميع االحواؿ بمصادرة االج

مف ن س القانوف عمى انو يجػوز لمقاضػي اذا حػؾ بعقوبػة الجنايػة او الجنحػة اف يحكػـ بمصػادرة  309)
  1 ...(.االشياء المضبوطة التي تحصمت مف الجريمة واألسمحة واآلالت

 :المدنية الجزاءات : الثاني الفرع

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اف الحمايػػػة الجنائيػػػة تعتبػػػر مػػػف اكثػػػر الوسػػػائؿ فاعميػػػة فػػػي حمايػػػة الحقػػػوؽ المصػػػيقة 
 ،حرصػػػػت التشػػػػريعات المدنيػػػػة عمػػػػى تػػػػوفير الحمايػػػػة ال عالػػػػو لمحػػػػؽ فػػػػي الخصوصػػػػيةكمػػػػا و  باإلنسػػػػاف

لقايػة مػػف ف الحمايػػة الجنائيػة مػف اكثػػر الوسػائؿ فعاليػػو واأة ولػو فالحمايػة المدنيػة تكمػػؿ الحمايػة الجنائيػػ
واإلجػػراءات الوقائيػػة المدنيػػة ال  ،ذلػػؾ ىػػو رسػػـ صػػوره متكاممػػة لحمايػػة الحػػؽ فػػي حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة

ف أنػػػع نشػػػر الصػػػوره او المقالػػػو ي تػػػرض المسػػػاس بخصوصػػػياتو الماضػػػيو فم تحمػػػي الشػػػخص إال ضػػػد
الحصػػوؿ عمػػى مػػا  بدائػػولمتػػدخؿ والتحريػػات مػػف جانػػب القيػػر ومنػػع النشػػر يعنػػي  الحيػػاة الخاصػػة محػػاً 
 (2).يتعمؽ بالخصوصية

ف تحظػػر فيػػي يمكػػف أ ،باإلنسػػاففػػاإلجراءات المدنيػػة ت ػػرض اجػػراءات وقائيػػة لحمايػػة الحقػػوؽ المصػػيقة 
ف الحمايػة المدنيػة لإلنساف، وىو ما يعنػي أنشر صورة او مذكرات او كتاب فيو تعرض لمحياة الخاصة 

 .عمى الصورة قد حصؿ سم اً  االعتداءفي ىذه الحالة تعتبر برف 

 وط المجوء الى الجراءات الوقائية:شر 
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ىميػػػة بمكػػػاف مػػػف األ ،عنػػػد المجػػػوء الػػػى االجػػػراءات الوقائيػػػة المدنيػػػة لحمايػػػة الحػػػؽ فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة
التوقيؼ بيف االعتبارات التي تتطمبيا حرية الصحافة والحؽ في االعاف وبيف االعتبارات التي تتطمبيػا 

فقػد تػـ التعامػؿ معيػا  ،ياة الخاصة، وألىمية دور الحيػاة الخاصػة فػي تػوازف الحيػاة المجتمعيػةاحتراـ الح
وضػػمت بعػػض التشػػريعات ال رنسػػية منيػػا والمصػػرية منيػػا عمػػى وجيػػو الخصػػوص لقاضػػي  ،بحساسػػية

وىػذا يعنػي  ،جراءات لمنع او وقوؼ أي مساس بالحياة الخاصةوضوع اف يتخذ كافة الوسائؿ مف اإلالم
عمػػى الحيػػاة الخاصػػة وحتػػى  االعتػػداءالوسػػائؿ الوقائيػػة بمجػػرد وقػػوع  مكػػاف قاضػػي الموضػػوع اتخػػاذاف ب

اصػة ولػيس الضػرر النػػاجـ عمػػى الحيػاة الخ االعتػداءحيػث أف األمػػر الميػـ ىنػا ىػو  ،قبػؿ وقػوع الضػرر
 .االعتداءعف ىذا 

ة يسػػتوجب الحكػػـ بػالتعويض فػػي حيػػث أف عمػػى الحيػػاة الخاصػ االعتػداءوال بػد مػػف اإلشػارة ىنػػا الػػى أف 
ويعود السبب في ىذا التمايز الى جراءات الوقائية اإل عمى ال و الحياة الخاصة يستوجب اتخاذاً  االعتداء

فػػي  ،بيػػا لن سػػو فقػػط االحت ػػاظل ػػو الحيػػاة الخاصػػة ىػػي القضػػايا األكثػػر سػػرية التػػي يريػػد الشػػخص اف ا
والقضػػػايا التػػػي يرغػػػب الشػػػخص أال يعمػػػـ بػػػو احػػػد سػػػوى حيػػػث اف الحيػػػاة الخاصػػػة تتمثػػػؿ بالتصػػػرفات 

  .إال اف ال و الحياة الخاصة اكثر مف سرية مف الحياة الخاصة ،المقربيف اليو

جػػراءات التػي يػتـ المجػػوء الييػا لحمايػة الحيػػاة الخاصػة ىػي الوضػػع تحػت الحراسػة والحجػػز ومػف بػيف اإل
يػػد العدالػػة إال حيػػث ال صػػؿ فػػي نػػزاع  تتحػػوىػػذا يعنػػي اف يػػتـ وضػػع الشػػيء المتنػػازع عميػػو  ،وغيرىػػا

لمػػدعى عميػػو كػػإجراء يسػػتيدؼ منػػع وراؽ الصػػادرة عػػف افباإلمكػػاف الػػتح ظ عمػػى بعػػض األ ،المتعمػػؽ بػػو
 عمى الحياة الخاصة او وق و كمنع نشر المطبوعات او وقؼ توزيعيػا جميعيػا او بعضػيا وفقػاً  االعتداء
  .عمى الحياة الخاصة االعتداءلخطورة 

نو يمكػف المجػوء الػى إال أجراء  مسطيني لـ يتطرؽ الى مثؿ ىذا اإلف القانوف المدني الالرغـ مف أوعمى 
جػػراءات فقػػد جػػاء فػػي نػػص المػػادة او قػػانوف العقوبػػات لتطبيػػؽ ىػػذه اإلمػػواد قػػانوف المطبوعػػات والنشػػر 

ظػػػر عمػػػى بانػػػو ) يح 5991لعػػػاـ  9( مػػػف قػػػانوف المطبوعػػػات والنشػػػر ال مسػػػطيني رقػػػـ 6( البنػػػد )أ/73)
لمطبوعة امف تنشر المقاالت او األخبار التي مف شػرنيا اإلسػاءة لكرامػة األفػراد او حريػاتيـ الشخصػية ا

مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانوف  73كػػػػؿ مػػػػف يخػػػػالؼ أحكػػػػاـ المػػػػادة ( )73ونصػػػػت المػػػػاده ) او األضػػػػرار بسػػػػمعتيـ 
ط ومصػادرة باإلضافة إلى أية عقوبة أخػرى منصػوص عمييػا يجػوز لمسػمطة المختصػة بقػرار إداري ضػب
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جميػػع نسػػخ المطبوعػػة الصػػادرة فػػي ذلػػؾ اليػػوـ ولممحكمػػة أف تػػرمر بتعطيػػؿ صػػدور المطبوعػػة تعطػػيًا 
الحيػاة ف نص ىذه المػادة يػوفر مزيػدا مػف الحمايػة وردع لحرمػة ( إمؤقتًا ولمدة ال تزيد عف ثاثة أشير.

 .نساف دوف اذنو وموافقتو يعتبر جريمةألف نشر أي مف خصوصيات اإل ،الخاصة

عمػػى حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة مثػػؿ المطالبػػة بحػػذؼ  االعتػػداءاءات وقائيػػة اخػػرى لمنػػع او وقػػؼ ىنػػاؾ اجػػر 
اجزاء مف المطبوعة التي تتعمؽ بالمساس بالحياة الخاصة لممجني عميو او مثؿ منح المجني عميػو الػرد 

( 51فقػد نصػت المػادة ) ،بحياتػو الخاصػة بالتصػحيح او التوضػيح عمى ما ينسى اليو او ما يعد مساسػاً 
إذا نشػرت المطبوعػة الصػح ية خبػرًا عػاه برنػو )ت والنشػر ال مسػطيني المشػار اليػو أمف قانوف المطبوعػا

غير صحيح أو مقااًل يتضمف معمومات غير صحيحة فيحؽ لمشخص الذي يتعمػؽ بػو الخبػر أو المقػاؿ 
نشػػػػر الػػػػرد أو  المسػػػػئوؿحريػػػػر الػػػػرد عمػػػػى الخبػػػػر أو المقػػػػاؿ أو المطالبػػػػة بتصػػػػحيحو، وعمػػػػى رئػػػػيس الت

التصحيح مجانًا في العدد الػذي يمػي تػاريخ ورود الػرد فػي المكػاف والحػروؼ ن سػيا التػي نشػر فييػا وبيػا 
 (الخبر أو المقاؿ في المطبوعة الصح ية.

الييا ال تحوؿ دوف حصوؿ الشػخص عمػى حقػو فػي التعػويض  إف اإلجراءات الوقائية التي سبؽ اإلشارة
لسػنو  7( مػف القػانوني المػدني ال مسػطيني رقػـ 19فقػد نصػت المػادة ) ،التي قد تمحؽ بونتيجة االضرار 

لكػػؿ مػػف وقػػع عميػػو اعتػػداء غيػػر مشػػروع فػػي حػػؽ مػػف الحقػػوؽ المازمػػة لشخصػػيتو اف يطالػػب  5155
وقػػؼ ىػػذا االعتػػداء مػػع التعػػويض عمػػا يكػػوف قػػد لحػػؽ بػػو مػػف ضػػرر ( ومعنػػي ىػػذه المػػادة اف المعتػػدى 

وبمػا اف الضػرر النػاجـ عػف  ،قػؼ االعتػداء عمػى حياتػو الخاصػة والمطالبػة بػالتعويضعميو لػو الحػؽ بو 
 ،فاف مػف الصػعب تقػدير او تحديػد قيمتػو الماديػة االعتداء عمى الحياة الخاصة ىو معظـ ضررا معنوياً 

يمكف اف يكوف ىذا التعويض نقديا ويعود لقاضي الموضوع تقديره بناء عمػى معطيػات االعتػداء  فرحياناً 
مف خاؿ نشر الحكـ الصادر في المطبوعات التي سػبؽ  ،التي بيف يديو وأحيانا يمكف اف يكوف معنوياً 

  .ونشرت ما كاف مف شرنو المس بالحياة الخاصة لممعتدى عميو وعمى ن قو المعتدي

عف التعويض مف كؿ شخص تسبب  2012( لسنو 4) رقـ كما ونص القانوف المدني ال مسطيني
كما "تـز بتعويضو م(" كؿ مف ارتكب فعا سبب ضررا لمقير ي179نصت المادة ) بضرر لقيره حيث

( " كؿ مف تعدى عمى القير في حريتو او في عرضو او في شرفو او سمعتو او 187) المادةونصت 
دبي سبب موت أعما لحؽ القير مف ضرر  في مركزه االجتماعي او في اعتباره المالي يكوف مسئوالً 
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إال اذا تحددت قيمتو  ،دبي الى القيرالحؽ في طمب التعويض عف الضرر األوال ينتقؿ  ،المصاب
 .بمقتضى ات اؽ او بحكـ قضائي نيائي"

 المادةفي  1948( لسنو 131رقـ ) فنص القانوف المدني المصرياما التعويض في القانوف المصري 
" لكؿ مف وقع عميو اعتداء غير مشروع في حؽ مف الحقوؽ المازمة لشخصيتو اف يطمب   (50)

عمى ىذه الحقوؽ  عتداءاالفمجرد  ،وقؼ ىذا االعتداء مع التعويض عما يكوف قد لحقو مف ضرر"
وعند قياـ المشرع بوقؼ االعتداء فيذا يعد بمثابة التن يذ العيني  .يكوف االعتداء عمى ذاتيو االنساف

 . (1)إللزاـ الكافو باحتراـ الحقوؽ المصيقة بشخصية االنساف 

مر التي تدخؿ مر مف األأنشر وحجر في حالو االعتداء عمى  كما قاـ المشرع المصري بالسماح بوقؼ
فيجوز المجوء الى االجراءات في حاؿ المساس بالحياة .في نطاؽ الحياة العامو وىو حؽ المؤلؼ

فيرمر القاضي بالحجز ووقؼ النشر لحماية حؽ  ،االعتداء جريمة جنائيةالخاصة حتى لو لـ يكف ىذا 
 .(2)المؤلؼ 

" لممحكمة بناء عمى طمب  (3)( مف قانوف حؽ المؤلؼ ال مسطيني46) المادةوىذا ايضا ما نصت عميو 
مف االجراءات المبينة ادناه فيما يتعمؽ بري  صاحب الحؽ او أي مف ورثتو او مف يخم و اف تتخذ اياً 

( مف ىذا القانوف شريطو اف يتضمف 23( و )9( و )8اعتداء حصؿ عمى الحقوؽ الوارده في المواد )
لممصنؼ او االداء او التسجيؿ الصوتي او البرنامج الذي تـ االعتداء  وشاماً  ت صياً  الطمب وص اً 

دوات استعممت في أالنسخ غير الشرعيو و أي مواد او ضبط -2 .االمر بوقؼ التعدي –عميو أ 
 .ضبط العائدات الناجمة عف االستقاؿ غير المشروع" -3االستنساخ 

فإذا كاف المشرع الجنائي في القانوف المقارف قد اضطر لمتدخؿ اماـ التقدـ العممي والتطور التكنولوجي 
وال ني لحماية ال و الحياة الخاصة في شقو الموضوعي فقد جنح المشرع الجنائي منذ زمف بعيد الى 

                                                                 
 136ص ،مرجع سابؽ ،عاقمي فضيمو  (1)
 137ص ،عاقمي فضيمو (2)
 2013مسودة قانوف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ال مسطيني لسنو  (3)
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ي حماية الحؽ في وىذا قد زاد مف رصيد ف ،اإلجرائيةحماية الحياة الخاصة بمجموعو مف القواعد 
 . (1)حرمو الحياة الخاصة

 

 

 

 :الخاتمة

  :النتائج : اول

 .ىي حقوؽ واجبة الحماية القانونية الكاممة باإلنسافالحقوؽ المصيقة  -1

تتسـ بالعمومية والقموض وذات معنى  باإلنسافالتشريعات ال مسطينية التي تعالج الحقوؽ المصيقة  -2
 .فض اض ت سر غالبا لصالح الطرؼ االقوى

وبػيف المشػرع لػـ  لإلنسػافال زالت العاقة بيف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بػالحقوؽ المصػيقة  -3
 .ترتؽ الى مستوى يساىـ في تعزيز التعاوف بيف الجانبيف لمصمحة حماية ىذه الحقوؽ

اخؿ فػػي نصػػوص القػػوانيف سػػارية الم عػػوؿ فػػي السػػمطة الوطنيػػة ال مسػػطينية والتػػي ىنػػاؾ تنػػازع وتتػػد-4
  باإلنسافتعالج الحقوؽ المصيقة 

بحاجة ماسة الى توطيف القانوف  باإلنسافال زالت التشريعات ال مسطينية المعالجة لمحقوؽ المصيقة  -5
 .الدولي بقية موائمة التشريعات ال مسطينية مع ىذه القوانيف

 ،باإلنسػػافىنػػاؾ نقػػص ممحػػوظ فػػي القػػوانيف والتشػػريعات ال مسػػطينية التػػي تيػػتـ بػػالحقوؽ المصػػيقة  -6
عمػى ىػذه الحقػوؽ ويزيػد مػف احتمػاالت  خاصة في ظػؿ التطػور التكنولػوجي اليائػؿ والػذي يػنعكس سػمباً 

 .انتياكيا

                                                                 
 528ص ،مرجع سابؽ،ممدوح خميؿ بحر (1)
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حالػت الػػى حػد كبيػػر دوف ات ػاؽ ال قػػو والقضػػاء  باإلنسػػافالطبيعػة المرنػػة والنسػبية لمحقػػوؽ المصػيقة  -7
حيث اننا في ظػؿ التكنولوجيػا الحديثػة امػاـ اتسػاع متزايػد  ،عمى ايجاد تعريؼ شامؿ جامع ليذه الحقوؽ

 .لنطاؽ ىذه الحقوؽ

بعض القوانيف نافذة الم عوؿ في السمطة الوطنية ال مسطينية ىي قوانيف قديمة تخمو نصوصػيا مػف  -8
 .ما يتعمؽ بالمراقبة والتسجيات والتصوير بنتائج التطور التكنولوجي وتحديداً  معالجات مرتبطة

 

 ثانيا: التوصيات

اف تسػػتمد التشػػريعات الداخميػػة ال مسػػطينية ضػػوابط نصوصػػيا التجريميػػة مػػف السياسػػات  ضػػرورة .1
بإصػػداء التشػػريعات  ر حمايػػة افضػػؿ لحرمػػة الحيػػاة الخاصػػة سػػواء قانونيػػاً الدوليػػة مػػف اجػػؿ تػػوفي

  او عمميًا . االزمة
التطػػورات التكنولوجيػػة اليائمػػة عمػػى وسػػائؿ االتصػػاالت واالنتشػػار الواسػػع السػػتخداـ الحاسػػوب  .2

واالنترنت وما تتميز بو ىذه االجيػزة مػف امكانيػات كبيػرة لتخػزيف المعمومػات وتسػتوجب البحػث 
  .الشخصية لمفرادجديا في اصدار قانوف يعالج جرائـ التعدي عمى البينات 

ومؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني تن يذيػػػة ضػػػرورة تعزيػػػز وتوثيػػػؽ التعػػػاوف والتنسػػػيؽ بػػػيف السػػػمطة ال .3
 .المعنية بالحقوؽ المازمو لإلنساف

ضرورة تعزيز التنسيؽ والتعاوف بيف فمسطيف ودوؿ العالـ حوؿ اليات وضوابط مكافحػة الجػرائـ  .4
ىنػػاؾ صػعوبات كبيػػرة فػي عمميػػة  ،ابرة لمقػاراتااللكترونيػة خاصػػة واف ىػذه الجػػرائـ اصػبحت عػػ

ثباتيا   .ماحقتيا وا 
لمتوائـ مع  ،اىمية تطوير وتحديث القوانيف النافذة في فمسطيف التي تعالج حرمة الحياة الخاصة .5

حيػػػػث اف ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف التشػػػػريعات ال مسػػػػطينية اصػػػػبحت  ،القػػػػوانيف الدوليػػػػة بيػػػػذا الصػػػػدد
ف االثار السػمبيو التػي رتبتيػا التكنولوجيػا الحديثػو عمػى الحيػاة نصوصيا قديمة وال ترخذ بالحسبا

   .لمفرادالخاصة 
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نوصي بنشػر الػوعي والثقافػة المطموبػة لػدي مسػتخدمي شػبكة االنترنػت ووسػائؿ التقنيػة الحديثػة  .6
 .ألعماؿ النصب واالحتياؿ وضحايا النتياؾ خصوصياتيـ سياً  حتى ال يكونوا صيداً 

وحماية الحقوؽ والحريات  ،ة ىذه الجرائـلو مكافحى ليتسن ةالعدالوتطوير قطاع  تدريبضرورة  .7
 العامة 

صدار المػوائح لتسػييؿ تن يػذ قػانوف االجػراءات االلكترونيػة  .8 العمؿ عمى تنظيـ اجراءات خاصة وا 
 لضماف مكافحة جرائـ التعدي عمى البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة 

 

 

  والمراجع: المصادر

 ف الكريـ القرآ-1

 .حاديث النبوية الشري ةاأل -2

 .اول : المصادر

 .الدساتير والقوانين -أ

 .2014الدستور المصري الصادر لسنو  .1
 .2003ساسي ال مسطيني المعدؿ لسنو القانوف األ .2

 
 القوانين واألنظمة الفمسطينية : -ب
 

 .ساري الم عوؿ في فمسطيف  1960لسنو  16قانوف العقوبات االردني رقـ  .1
 .2001لسنو  3جراءات الجزائية ال مسطيني رقـ قانوف اإل .2
 . 2012لسنو  4القانوف المدني ال مسطيني رقـ  .3
 .2018لسنو  10لكترونية ال مسطيني رقـ قانوف الجرائـ اإل .4
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 .2013مسودة حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ال مسطيني لسنو  .5
 .1995لسنو  9ال مسطيني رقـ قانوف المطبوعات والنشر  .6

 
 نظمة العربية :القوانين واأل  -ج
  .2003لسنو  95قانوف العقوبات المصري رقـ  .1
 .1948لسنو  131مصري رقـ الالقانوف المدني  .2

 
 
 

 ثانيا : المراجع 
 
 الكتب  -أ

دار  ،الحمايػػػة الجنائيػػػة لحرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة فػػػي قػػػانوف العقوبػػػات ال رنسػػػي ،بػػػراىيـ عيػػػد نايػػػؿإ .1
 .2000 ،القاىرة ،النيضة العربية

تطبيقػػات قضػػائية لمييئػػة  ،الحمايػػة القضػػائية لمحقػػوؽ والحريػػات العامػػة فػػي فمسػػطيف ،شػػقراحمػػد األ .2
 .2013 ،المستقمة لحقوؽ االنساف في فمسطيف

الحػػػؽ فػػػي حرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة ومػػػدى الحمايػػػة التػػػي يك ميػػػا ليػػػا  ،حمػػػد حسػػػيفآدـ عبػػػد البػػػديع أ .3
 . 2000 ،مصر ،دار النيضة العربية ،ائيالقانوف الجن

 ،الطبعػة الثانيػة واالعتبار،الحماية الحنائية لحؽ الشخص المعنوي في الشرؼ  ،احمد عبد الظاىر .4
 . 2013 ،مصر ،دار النيضة العربية

 .1977 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،الشرعية و االجراءات الجنائية ،احمد فتحي سرور .5
دار النيضػػػة  ،جػػػراءات الجنائيػػػةة الدسػػػتورية وحقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػي اإلالشػػػرعي ،احمػػػد فتحػػػي سػػػرور .6

 .1993 ،مصر ،العربية
 .2006 ،القاىرة ،دار الشروؽ ،الطبعة الرابعة ،القانوف الجنائي الدستوري ،احمد فتحي سرور .7
 .1969 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،الوسيط في االجراءات الجنائية ،احمد فتحي سرور .8
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دار النيضػػػة  ،دراسػػػة مقارنػػػة ،حمايػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة فػػػي القػػػانوف الجنػػػائي ،احمػػػد فتحػػػي سػػػرور .9
 .1996 ،مصر ،العربية

دار النيضػػػة  ،ة الموضػػػوعيةالحمايػػػة لمحريػػػة الشخصػػػية مػػػف الوجيػػػ ،اشػػػرؼ توفيػػػؽ شػػػمس الػػػديف .10
 .1996 ،القاىرة ،العربية

 ،دار النيضػػة العربيػػة ،الصػػحافة و الحمايػػة الجنائيػػة لمحيػػاة الخاصػػة ،اشػػرؼ توفيػػؽ شػػمس الػػديف .11
 .2007 ،لقاىرةا

دار النيضػػػة العربيػػػو،  ،منشػػػر المعػػػارؼ ،الحمايػػػة الجنائيػػػة لحرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة ،توفيػػػؽ الشػػػاوي .12
 .2005 ،القاىرة

 .2006 ،االسكندرية ،منشر المعارؼ ،حرمة الحياة الخاصة ونظرية الت تيش ،توفيؽ الشاوي .13
 ،منشػػورات الحمبػػي الحقوقيػػة ،ولػػىالطبعػػة األ ،النظريػػة العامػػة لحقػػوؽ االنسػػاف ،جػػابر صػػابر طػػو .14

 .2009 ،لبناف
دراسػػة  ،الحػػؽ فػي احتػػراـ الحيػاة الخاصػػة ) الحػػؽ فػي الخصوصػػية ( ،ىػػوانيحسػاـ الػػديف كامػؿ األ .15

 .1978 ،مصر ،دار النيضة العربية ،مقارنة
 ،مصػػػػر ،دار النيضػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػاـ،ضػػػػمانات حرمػػػػة الحيػػػػاة الخاصػػػػة فػػػػي  ،حسػػػػني الجنػػػػدي .16

1993. 
 ،القػاىرة ،دار النيضػة العربيػة ،لمعامؿ ةخالد حمدي عبد الرحماف، الحماية القانونية لمحياة الخاص .17

2000 . 
 ،دار النيضػػػػة العربيػػػػة ،الحمايػػػػة الجنائيػػػػة لشػػػػرؼ واعتبػػػػار الشخصػػػػيات العامػػػػة ،حترمضػػػػاف مػػػػد .18

 .1996 ،مصر
جامعػػػة  ،مظيػػػر لمحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية اـ حػػػؽ مسػػػتقؿ ،الحػػػؽ فػػػي الصػػػورة ،سػػػما سػػػقؼ الحػػػيط .19

 .2017لعاـ  4سمسمة اوراؽ بيرزيت لمدراسات القانونية رقـ  ،بيرزيت
الحمايػػة القانونيػػة لمحيػػاة الخاصػػة لمعامػػؿ وضػػماناتيا فػػي ظػػؿ الوسػػائؿ  ،صػػاح محمػػد احمػػد ديػػاب .20

 .2010 ،مصر ،القانونية دار الكتب ،التكنولوجية الحديثة
الطبعػة  ،دراسػة مقارنػة ،حماية الحريػة الشخصػية فػي القػانوف الجنػائي ،طارؽ صديؽ رشيدكة ردى .21

 .2011 ،لبناف ،منشورات الحمبي الحقوقية ،االولى
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 األولػػى،الطبعػة  ،دار الثقافػػة لمنشػر والتوزيػع ،شػرح قػػانوف العقوبػات القسػـ العػاـ ،طػاؿ ابػو ع ي ػة .22
 . 2012عماف 

دار النيضػة  ،حرمػة الحيػاة الخاصػة فػي ظػؿ التطػور العممػي الحػديث ،عبد الػرحمف محمػد محمػود .23
 .1988 ،مصر ،العربية

 .مصر  ،دار النيضة العربية ،وروبية لحقوؽ االنسافاإلت اقية األ ،عبد العزيز محمد سرحاف .24
المركػػز  ،الجػرائـ المسػػتخدمة فػي نطػاؽ تكنولوجيػػا االتصػاالت الحديثػة ،عبػد ال تػاح بيػػومي حجػازي .25

 .2011 ،القاىرة ،القومي لإلصدارات القانونية
قوؽ االنساف والمسؤولية المدنية حماية الحؽ في الحياة الخاصة في ضوء ح ،عصاـ احمد البيجي .26

 .2005 ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،
 ،لبنػاف ،المؤسسػة الحديثػة لمكتػاب ،حػؽ الخصوصػية فػي القػانوف الجنػائي ،الزغبػيعمي احمد عبد  .27

2006. 
 ،مصػر ،الطبعػة االولػى ،دار النيضة العربيػة ،المسؤولية الجنائية لمشخاص المعنوية ،عمر سالـ .28

1995. 
الطبعػػػة  ،دار الثقافػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع ،شػػػرح االحكػػػاـ العامػػػة فػػػي قػػػانوف العقوبػػػات ،كامػػػؿ السػػػعيد .29

 .2009 ،عماف األولى،
 ،القػاىرة ،دار النيضػة العربيػة ،الطبعػة الثانيػة ،مراقبػة المحادثػات التم ونيػة ،محمد ابو العػا عقيػدة .30

2008. 
غيػػاب المػػتيـ فػػي مرحمػػة المحاكمػػة فػػي قػػانوف االجػػراءات المصػػري وال رنسػػي  ،محمػػد جػػابر جبػػرة .31

 .1997 ،مصر ،دار النيضة العربية اإلسامية،والشريعة 
 ،دار السػاـ لمنشػر والتوزيػع اإلسامية،محمد راكاف الدغمى ف حماية الحياة الخاصة في الشريعة  .32

1985. 
ال ػػتح لمطباعػػة  ،الحمايػػة الجنائيػػة لمحػػؽ فػػي حرمػػة االتصػػاالت الشخصػػية ،محمػػد رشػػاد القطعػػاني .33

 .2015 ،مصر ،الطبعة الثانية  ،والنشر
دار الثقػػػػاة لمنشػػػػر  ،النظريػػػػة العامػػػػة لمجريمػػػػةقػػػػانوف العقوبػػػػات القسػػػػـ العػػػػاـ  ،محمػػػػد صػػػػبحي نجػػػػـ .34

 .2015 ،جامعة االردف ،والتوزيع
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الطبعػػػة  ،الحمايػػػة الجنائيػػػة لحرمػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة فػػػي مواجيػػػة الصػػػحافة ،محمػػػد محمػػػد الشػػػياوي .35
 .2001 ،القاىرة ،دار النيضة العربية األولى،

دار النيضػػػة  ،التعػػػدي عمػػػى حػػػؽ االنسػػػاف فػػػي حرمػػػة االتصػػػاالت الشخصػػػية ،محمػػػود احمػػػد طػػػو .36
 .1990 ،مصر ،العربية

دراسػة مقارنػة بالقػانوف الوضػعي والشػريعة  ،نطػاؽ الحػؽ فػي الحيػاة الخاصػة ،محمود عبد الرحماف .37
 .1996 ،القاىرة ،دار النيضة العربية اإلسامية،

 ،مصػػر ،دار النيضػة العربيػػة ،لقػانوف الجنػػائيممػدوح خميػػؿ العػاني ف حمايػػة الحيػاة الخاصػػة فػػي ا .38
1983. 

دار النيضػػػػة  ،دراسػػػػة مقارنػػػػة ،حمايػػػػة الحيػػػاة الخاصػػػػة فػػػػي القػػػػانوف الجنػػػائي ،ممػػػدوح خميػػػػؿ بحػػػػر .39
 .1996 ،مصر ،العربية

التجربػػة ال مسػػطينية فػػي التػػرميف والحمايػػة لمقضػػاء السػػيبيري ) االنترنػػت ( المركػػز  ،معػػالي موسػػى .40
 .2018 ،لبناف ،العربي لمبحوث القانونية ف جامعة الدوؿ العربية

 
 ب_ الرسائل العممية 

جامعػػة االخػػوة  ،دراسػػة مقارنػػة ،الحمايػػة القانونيػػة لمحػػؽ فػػي حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة ،عػػاقمي فضػػيمة .1
 .2012رسالة دكتوراة  ،الجزائر ،منتوري

جامعػة  ،رسػالة دكتػوراة ،حرمة الحياة الخاصة في ظؿ التطػور العممػي الحػديث ،عبد العظيـ محمد .2
 .1988 ،القاىرة

ضػػػمانات الحريػػػة الشخصػػػية اثنػػػاء التحػػػري واالسػػػتدالؿ فػػػي  ،محمػػػود عمػػػي سػػػالـ اؿ عيػػػاد الحمبػػػي .3
 .1981 ،الكويت ،بدوف دار نشر ،القانوف المقارف

جػػرائـ االعتػػداء عمػػى حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة فػػي ظػػؿ المرسػػـو االمػػاراتي  ،اسػػماء عمػػي سػػالـ راشػػد .4
جامعة االمارات  ،رسائؿ ماجستير ،بشرف مكافحة جرائـ تقنية معموماتية 2012لعاـ  5بقانوف رقـ 

 .2018 ،العربية المتحدة
رسػػالة  ،الحػػؽ فػػي الحيػػاة الخاصػػة وضػػماناتو فػػي مواجيػػو اسػػتخداـ الكمبيػػوتر ،رافػػع خضػػر صػػالح .5

 .1993جامعة بقداد  ،ماجستير
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  واإلقميميةالمواثيق الدولية -ج
 . 10/12/1945االعاف العالمي لحقوؽ االنساف  .1
ودخػػػؿ فػػػي جيػػػػز  16/12/1966العيػػػد الػػػدولي الخػػػػاص لمحقػػػوؽ المدنيػػػة والسياسػػػػية  .2

 . 23/3/1976التن يذ بتاريخ 
اصػػػػػدره المػػػػػؤتمر الػػػػػدولي لحقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف فػػػػػي طيػػػػػراف رسػػػػػميا فػػػػػي  طيػػػػػراف اعػػػػػاف  .3

13/5/1968.  
حمايػػة حقػػوؽ االنسػػاف فػػي نطػػاؽ مجمػػس ات اقيػػة  ،االوروبيػػة لحقػػوؽ االنسػػافت اقيػػة الا .4

 .14/11/1950اوروبا روما  
 .22/11/1969 ،كوستاريكا سانخوسيو / اإلنساف،االت اقية االمريكية لحقوؽ  .5
( مػػف العيػػد 4( حػػوؿ المػػادة  رقػػـ )29المجنػػة المعنيػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف. التعميػػؽ رقػػـ ) .6

 .1966الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 
تقرير الم وض السامي لحقوؽ االنساف فػي األمػـ المتحػدة. الحػؽ فػي الخصوصػية فػي  .7

 .2013( لعاـ 167/68. فرار الجمعية العامة رقـ )2014العصر الرقمي لمعاـ 
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