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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


