تتشرف كلية الدراسات العليا وكلية القانون بدعوتكم لحضور
مناقشة أطروحة رسالة الماجستير
العـنوان

جرائم اإلعتداء على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص
في ظل المرسوم بقانون رقم  5لسنة  2012بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
(دراسة مقارنة)
للطالبة

أسماء علي سالم الشامسي
المشرف
د .محمد الحمادي ،قسم القانون العام
كلية القانون
المكان والزمان
 7:00مساءاً
الثالثاء 2018/11/27م
مبنى كلية القانون طالب  H2قاعة االجتماعات ( )1005الطابق األول

الملخص
تتناول األطروحة جررام االعتراا علر خووور ة األارخاص المنوروص عل ارا رل المراا  )21مر
المرسرو بارانو ر ر  )5لسررنة  2012بارن ماا حرة جرررام تان رة المتلومرا  ،والمتمثلررة بحرمرة اععتراا علر
المحااثا

واالتواال  ،وحرمة اععتاا عل الوور سوا بالتااطاا أو نارها ،وحرمة اععتاا بنار أخبار أو

تتل اا حت وأ اان

وح حة ،وحرمة تتا ل ومتالجة التسج ال أو الوور.

وتتتبررر جرررام اععترراا علرر حرمررة الح ررا الخاوررة لراررخاص مرر الجرررام الاا مررة التررل عر تاررا
المجتمتا

اعنسان ة الاا مة ،ولاناا سرعا ما تطور نظراً للتاا التانولوجل الذي لتر اور اب رر رل سررعة

وساولة انتاار األخبار والوور ،األمر الذي م اننه مثل تاا ااً لخووو ة األاخاص وساولة اععتراا علر
حرمة ح اتا الخاوة ،وم هنا اان الحاجة إل وجوا حما ة انون ة وارمة تساه ل الحا م هذه الجرام .

تنبع أهم ة الموضوع م ضررور متر رة األحارا الاانون رة المتتلارة بجررام اععتراا علر خووور ة
اآلخر

بإستخاا الوسامل اعلاترون ة ،خوووا ً أناا م الجرام المستحاثة ول ت اراستاا بارال تصور لل مر

بل الباحث  ،حت أنه نار وجوا اراسا متخووة ساباة ل هذا الموضوع.
هذه الاراسة إل توضر

و ا تطر
خالل تاس البحث إل

أرارا وعاوبرة جررام اععتراا علر خووور ة األارخاص مر

ول  :تناول األول مناما البحرث رل محرل السرلوا الجرمرل والررا المرااي واروروط

تحااه ل هذه الجرام .
و تناول الصول الثانل الرا المتنوي وعاوبة جرام اععتراا علر خووور ة األارخاص ،وذلرا مر
خالل البحث ل الرا المتنوي المتمثل ل الاوا الجنامل والباعث عل أرتاا هذه الجرام  ،والبحث ل ماه ة
التاوبة األول ة والتاوبة التام ل ة والتااب ر الجنام ة لاذه الجرام .
وخلو

الاراسة إل التنا ا عل أهم ة حما ة خووو ة األاخاص ،م خالل ضبط مرتاب

الجرام وضرور متا بتا  ،لحما ة المولحة التامة واألخالق واآلاا التامة.
كلمات البحث الرئيسية :خووو ة األاخاص ،جرام تان ة المتلوما .

هذه

