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 ضمانات الحق في الحياة الخاصة 
 في النظام السعودي

 ضيف هللا بن نوح الغويريد. 
 :التعريف بموضوع البحث -ولا أ

صكال  ن وظيفة القانون هى دون شك  ننظكيا التمنتكغ ة يكة ال فكاظ ريكى  ميكا  وتإ
وافالكة التصكي ة الماتكة تكغ  تكغ  فكظ ايكان التمنتكغ ةك امام النظكاا فيك ، االفماد الخاصة،

ولقد لمة  النطوما  الميتيكة التنح قكة  شخاص.يق ةينها وةين التصي ة الخاصة لألالنوف
 اإلرككحافككالنطوم الها ككل والتنح ككق فككى و ككا ل  زتككة ال يككا  الخاصككة،ألككى إةمككاداج مديككد  أ

فكككماد التمنتكككغ تكككن نيقكككى  كككيل ازيكككم تكككن التميوتكككا  وا يكككماج تكككا أمنةطككك  أيتاكككن  أصكككة 
مهز  التمااةة والننص  ريكى االنصكاال  أذل  لمة   إلىةخصوصيا  االفماد وةاالضافة 

 الشخصية والنمامية والصنارية. األشخاص مام أتن االطحع ريى ا يم تن خةايا و 
لوطنيككة والدوليككة لتوامهككة هككذ  وتككن تقنضككى تككا نقككدا فقككد ةككذل  المديككد تككن المهككود ا

م ككاا التةككادد الد ككنومية النككى ن ككمى الككى  تايككة ال ككق فككى ال يككا  إالظككاهم  والمتككل ريككى 
الخاصككة، وهككو تككا اككمم  التككنظا ال ككمودا فككى النظككاا اال ا ككى لي اككا الككى مانكك  اككانون 

 االممااا  المزا ية. 
 همية البحث أ -ثانياا 

هككا أن ال ككق فككى  متككة ال يككا  الخاصككة يمككد تككن ألككى إهتيككة الدما ككة ةككالنظم أنممككغ  -1
 كا  نهكنا الكدول ةال فكاظ ريكى ريكى هكذا األ ن ان فى التمنتما  ال دي كة، قوق اإل

فكك  نماا هككذ  ال قككوق يمككد  فككماد فنصككدم نشككميما  تخنيفككة ل تاينهككا، قككوق و ميككا  األ
 تا.تقيا اج لنقدا وماى األ

النككى ن تيكك  ريككى اال نفككاظ لنف كك  ةمككزا ن الخصوصككية نيةككى ا نيامككا  الفككمد النف ككية إ -2
لككذل  فككمن  تايككة خصوصككية  ةميككداج رككن ريككا التمنتككغ. تككن صككتيا تاونككا  شخصككين ،

هككداا التةككادد أاالفككماد ضككد اننهااككا  ال ككيطة واالفككماد ريككى ال ككواا، هككى تككن صككتيا 
  ا ية ليتمنتغ ال م.نشال القارد  األ األهداان هذ  أرنةام االد نومية ال دي ة ة
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اننقكككككال المكككككالا ةككككك  م  خطكككككوا  طوييكككككة فكككككا طميكككككق النقكككككدا النقنكككككا، والنقكككككدا الميتكككككا  -3
والنانولككوما التككذهل الككذ  شككهد  المصككم ال اضككم اككان لكك  أ ككم  الواضكك  فككا النكك  يم 

 ريى ال قوق الخاصة لإلن ان.
 هدف الدراسة  -ثالثاا 

وتكن  كا  ا كة،نشال ت  لة  تاية  متة ال يا  الخاصة القارد  اال ا كية لتوضكوع الدم  -
   .نمين ةيان تفهوتها ونايفها القانونى

ن ال ايكككة تكككن هكككذ  الدما كككة هكككو الن ايكككد ريكككى  تايكككة ال كككق فكككى ال يكككا  الخاصكككة فكككى إ -
 االنظتة ال مودية.

 منهج الدراسة -رابعاا 

نظما لاون هذ  الدما ة نمنتد ريى ن ييكل النصكوص النظاتيكة فكا النظكاا ال كمود ، 
ولى الكذا نت يك  الهي كا  الدوليكةي مأيك  أن أن ك  تنكاه  الة ك  واذل  تواكا القكانون الكد

 الميتا فا نناول هذ  الدما ة التنه  الن يييا، هذا تن مهة.
وتككن مهككة أخككما ونظككما إلككى إرنتادنككا ريككى هماا الفقكك  فككا هككذا التوضككوع، فقككد مأيكك  

وتكن نا يكة  .إرنتاد التنه  الن صييا، وذل  ةالمموع إلى ني  اآلماا ون صيل الدما كة ةهكا
أخكككما وألن توضكككوع الدما كككة يقكككوا ريكككى أ كككا  التقامنكككة ةكككين ال تايكككة النظاتكككة  والدوليكككة 

 التنه  التقامن. ارنتادلةيان ال ق فى ال يا  الخاصة ونمميا النممض لها، فقد مأي  
 ولالمبحث األ

 مفهوم الحق فى الحياة الخاصة وتكييفه القانونى
 تمهيد وتقسيم:

لوطنية ريكى صكيانة هكذا ال كق تكن  قكوق اإلن كان وممتك  أ   مص  النشميما  ا
االرنداا رييك  تكن مانك  اآلخكمين، إال إذا اانك  هنكا  تصكي ة راتكة أولكى ةالمرايكة تكن 
تصي ة الفمد، ولان فا هكذ  ال الكة ياكون اشكا انك  ال يكا  الخاصكة لإلن كان فكا  كدود 

ل كق فكى ال يكا  الخاصكة تفهكوا ا إلكىوتكن هنكا  كوا ننطكمق  نقنضكيها التصكي ة الماتكة.
نمميا ال كق فكى ال يكا  : األولالمطلب وناييف  القانونى فى تطيةين تننالين نوض  فيها 

 .الناييا القانونى لي ق فى ال يا  الخاصة: المطلب الثانىو .الخاصة
 تعريف الحق فى الحياة الخاصة: األولالمطلب 
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ن فكككى  متكككة  يانككك  ن كككاهكككا  قكككوق اإلأيمكككد ال كككق فكككى  متكككة ال يكككا  الخاصكككة تكككن 
ويمنةككم مككوهم ال قككوق وال ميككا  الشخصككية النككى نشككال االطككام الككذا ي ككنطيغ  الخاصككة،

فحةكككد تكككن نكككوافم هكككذ   االن كككان فكككى داخيككك  ان يتكككام   قككك  فكككى  تايككك   يانككك  الخاصكككة،
ن ينتنككككغ أن ككككان ةمككككد ذلكككك    الشخصككككية ةصككككفة راتككككة  نككككى يتاككككن لإلال قككككوق وال ميككككا
 قكك  فيهككا، وماككا ذلكك  لككا يككمد نمميككا لككذل  ال ككق فككى ن يطالكك  ة تايككة أةخصوصككيان  و 

 .(1)تتا يما  صموةة ةيان  متة ال يا  الخاصة األومةيةو  نى أالنشميما  الممةية 
 التعريف اإليجابي للحق في الخصوصية: الفرع الول

 اول مان  تكن الفقك  النوصكل إلكى تفهكوا واضك  نن كدد ةك  ذانيكة ال قكوق الخاصكة نف كها، 
اد إلككككى فاككككم  الننككككااض ةينهككككا وةككككين ال يككككا  الماتككككة، وهككككذا تككككا يطيككككق رييكككك  النمميككككا دون اال ككككنن

 اإليماةا الذ  يشنتل ريى انماهين: أ دهتا وا غ، واآلخم ضيق، ريى الن و النالا:
 أول: التعريف الواسع للحق في الخصوصية:

 اولككك  ةمكككض التنظتكككا  والهي كككا  الدوليكككة، وا يكككم تكككن فقهكككاا القكككانون، وخصوصكككاج 
 فقهاا القانون الماا، وضغ نمميا لي قوق الخاصة وتن اةيل ذل : 

 تعريف الفقه القانونى  -1

رككما ةمككض الفقكك  ة نكك  ال ككق فكككا أن يمككيو اإلن ككان و ككد ، وال يككا  الخاصككة هكككا 
   .(2)ال يا  الما يية والشخصية والداخيية والمو ية لإلن ان رندتا يميو وماا ةاة  الت يق

 فكا لذانك  اإلن كان ايكاد  لإلن كان الخاصكة ال يكا  ة متكة دوذهك  الكةمض انك  ايكما
 ة  الت يط التاد  الاون فا لم ت  اإلن ان اياد  ذل  ويمنا ة ، الت يط التاد  الاون

ورمفك  الكةمض ة نك   .(3)ةنف ك ا الت كيط النف كا الاكون فكا لنف ك  اإلن كان وايكاد  لم كت ،
ورمفك  الكةمض ة نك   كق الفكمد  .(4)ة ق التما فا أن ينم  وش ن  فا ريو  يان  الخاص

                                                 

نونية لي كق فكى  متكة ال يكا  الخاصكة ادما كة تقامنكةا، م كالة دانكوما  تقدتكة ( أ/ راايى فضيية، ال تاية القا1
 . 44ص 2112-2111 نة  المزا م، ا نطينة، –الى ايية ال قوق ةماتمة االخو  تننوما

اييكككة ال قكككوق،  -م كككالة دانكككوما  ( د/ أ تكككد فن كككا  كككموم، نظميكككة الكككةطحن فكككا اكككانون اإلمكككمااا  المنا يكككة،2
 . 22،21، ص1914ماتمة القاهم ، 

 .91ص التممغ ال اةق، ( أ/ راايى فضيية،3
4( Robert Jacques, (Libertés publiques), deuxieme éditio, paris,1977, p.266. 
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فا  تاية ا ت  وشمف  وارنةام  وتما حن  وانصاالن  و يان  التهنية والما يية واكل تكا لك  
 .(1)ن  يم ريى  يان  الشخصية

نح ظ تن هذ  النمميفكا  أن هنكا  نو كما فكا فاكم  ال قكوق الخاصكة لدممكة نمميهكا 
ن اان  نينقا تغ ال قوق الخاصكة أ يانكا، إال أنهتكا لي كنا شكي ا  تمادفة لي مية، فال مية وا 

 وا دا، ةل يظل لي مية تمال أو غ تن تمال ال قوق الخاصة.
 تعريف معهد القانون األمريكي -2

أن اككككل »ذهككك  تمهككككد القككككانون األتمياككككا الككككى نمميكككا ال ككككق فككككى ال يككككا  الخاصككككة، 
وم  شككخص يننهكك  ةصككوم  مديككة، وةككدون ومكك   ككق،  ككق شككخص هخككم، فككا أال نصككل أتكك

وأ والك  إلكى ريككا ال يكم، وأال ناككون صكومن  رمضكة ألنظككام المتهكوم، يمنةككم ت ك وال أتككاا 
 ، فهذا نمميا ليخصوصية رن طميق نمميا الت ا  ةها.(6)«التمندا ريي 

 التعريف الوصفى العام  -3

نمميككا ال ككق فككى الخصوصككية ة نكك  ال ككق فككى  إلككىتمياككى ذهكك  مانكك  تككن الفقكك  األ
تكن ال يكا  االمنتاريكة ويخيكو الكى نف ك   ةاخنيكام ن ين ك   أن كان إلالخيو  تمنكى ي كق ةا

 .(4)ةتن ا رن ندخل االخمين
 ثانيا: التعريف الضيق للحق في الخصوصية:

 اول مان  تكن الفقك  نمميكا ال قكوق الخاصكة ةطميقكة نضكيق تكن تفهوتهكا أ يانكا، 
  األفاككام فككا  ح ككة وذلكك  ةمةطهككا ة فاككام أخككما أاككل ان ككارا تككن فاككم  ال ميككةي وننت ككل هككذ

 .(8)أتوم م ي ة ها: أولهتا ال مية، و انيهتا ال اينة، و ال هتا األلفة

                                                 

5( Ean Malherbe, (Lavie Privée et le droit moderne), paris,1968, p.77,78. 
، 1)ال كق فككا الخصوصكية دما كة تقامنككة(، ط ة( د/   كاا الكدين األهكوانا، ال ككق فكا ا نكماا ال يككا  الخاصك6

 .49، ص1948دام النهضة الممةية، القاهم ، 
 . 88ص التممغ ال اةق، ( أ/ راايى فضيية،4
( د/ ت تكككود رةكككد الكككم تن ت تكككد، نطكككاق ال كككق فكككا ال يكككا  الخاصكككة، ةكككدون ط، دام النهضكككة الممةيكككة، القكككاهم ، 8

ا ال أتم لي  ةتمين، أو ها ال تا يتيل التما إلكى . ونمدم اإلشام  إلى أن ال مية نمن114، ص1994
إخفا   رن اآلخمين، وال اينة نمنا  ق الفمد فا أن يميو  يانك ، ولكو ةصكفة مز يكة، ةميكداج ركن التمنتكغ، 
تغ أدنى  د تن الندخل تن مان  ال يم، واأللفة نمنا المتق الخفا داخكل اإلن كان، وهكو تكا يتك  ضكتيم 



 حوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والب
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

431 

 :الخاصة الحياة حرمة حرية -1

فقككد ذهكك  الككةمض إلككى القككول ةكك ن ال ككق فككا الخصوصككية هككو  ككق الفككمد فككا  يككا  
تنمزلكككة وتمهولكككة، فالشكككخص تكككن  قككك  أن يمكككيو ةميكككدا ركككن أنظكككام النكككا  وركككن القيكككود 

اريكة، أ  أن تككن  ككق الشككخص أال ياكون امنتاريككا ويمككيو تنفككمدا دون أ  نمايككم االمنت
 .(9)لصفو  يان 

 :الخاصة الحياة حرمة سرية -2

ال قكوق الخاصكة نمنكا أنك  لكي  أل كد أن يقكن ا ريكى ايكم  ركالا  أن إلىذه  انما  
 .(11)أ مام ، وأن يدر  فا  اينن  لينما ةاأللفة دون نطفل تن اةل اآلخمين

ن اانكككك  الزتككككة لضككككتانا  ال تايككككة المنا يككككة لي قككككوق وال  قيقككككة أن فاككككم  ال ككككمية، وا 
الخاصة لإلن ان ضكد نكدخل ال يكم، إال أنهكا ال نمكد تمادفكة لفاكم  ال قكوق الخاصكة،  يك  
إن الخصوصية اد ننوافم ريى الماا تن ركدا ومكود ال كمية، وال أدل ريكى ذلك  تتكا  اكا 

تنميقكة ةشخصكيا  تشكهوم  دون ال صكول ريكى  ة  القضاا الفمن ا ةتنكغ نشكم تميوتكا 
توافقكككة أصككك اةها، وذلككك  ا كككنناداج إلكككى أن هكككهالا األشكككخاص ذو  الشكككهم ، لهكككا ال كككق فكككا 

، وتكككن الوامككك  تماركككا   قهكككا فكككا تنكككغ نشكككم أو إركككاد  نشكككم (11)ا نكككماا  يكككانها الخاصكككة
 .(12)تميوتانها الشخصية

 ةالخاصة تعنى السرية والسكينة واأللف الحياة حرمة -3

                                                                                                                       

)دما ة تقامنة(، ةكدون ط،  خييل ة م،  تاية ال يا  الخاصة فا القانون المنا ا اإلن ان. انظم: د/ تتدوح
 .211، ص83هاتو  ،2111دام النهضة الممةية، القاهم ، 

9  ( Alan F. Westine,(Privacy and Freedom), New York, Athenum,1979,p.343. 
 .19، ص2111الممةا، القاهم ، ( د/ تصطفى  ماز ، ال يا  الخاصة وت  ولية الص فا، دام الفام 11
( ونمدم اإلشام  إلى أن هنا  انماها فا القانون الفمن ا يما أن الشخصيا  الشكهيم  ال ينتنمكون ةكال ق 11

رطككا ها تككواد صكك فية ننت ككل فككا واككا غ  فككا الخصوصككية، ألنهككا ي ككمون ال نمضككاا و ككا ل اإلرككحا، وا 
 .121اةق، ص يانها الخاصة، انظم: د/ ت تود رةد الم تن، تممغ  

( ينةادم إلى الذهن أن الخصوصية ها نقيض المحنية، أ  أن الت ا  ةها ياون ةالاشا رتا يدوم فكا 12
الظكككحا، وناننفكككك  ال ككككمية، ماككككا أن الخصوصككككية اككككد ننكككوافم ةميككككداج رككككن ال ككككمية، فال ككككدي  الهككككات  ةككككين 

األهكوانا، تممكغ  كاةق،  شخصين فكا تاكان ركاا نشكتي  ال تايكة القانونيكة أيضكا، انظكم: د/   كاا الكدين
 .11ص
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يكككذه  الكككةمض إلكككى ا كككنمتاع المناصكككم ال كككاةقة: ال كككمية وال كككاينة واأللفكككة، وي مكككم ا 
ال قوق الخاصة ة نها: )النطكاق الكذ  ياكون ليتكما فكا إطكام  تانكة االن ك ا  أو االنكزواا 

 .(13)رن اآلخمين، ةقصد ن قيق نوع تن ال اينة، وال فاظ ريى  مية ال قوق(
نتككا ونككما أن هككذا النمميككا ال يقككدا تميككا ما اانونيككا ت ككددا ليتقصككود ةككال قوق الخاصككة، وا 

يوض  ضموم  أن ينم  اإلن كان وشك ن  فكا خيونك ،  نكى ي كمد ة يانك ، فهكو ال ي كدد تكا هكا 
 ال قوق، وال األ وال النا يم  أن ينم  فيها وش ن  دون ندخل تن اآلخمين.

 التعريف السلبي للحق في الخصوصية: الفرع الثانى

ل إلكككى نمميكككا إيمكككاةا لي قكككوق الخاصكككة، ولتكككا اانككك  األشكككياا أتكككاا صكككموةة النوصككك
نمما ة ضدادها، واان  ال قوق الخاصة ها نقيض ال قكوق الماتكة ليتكما، ذهك  مانك  

)طميقكة اال كنةماد( ركن طميكق نمميكا ال يكا   تن الفق  إلى نمميكا ال قكوق ةطميقكة  كيةية
 .(14)الماتة ون ديد نطااها

ن ديكككد التمكككال الكككذ  يمكككوز أن ياكككون ت كككحج ل ككك  إن نمميكككا ال يكككا  الماتكككة يمنكككى 
ا نطحع النا  ريى  ةيل اال ن ناا، أتا خامج ذل  فهو يدخل فكا نطكاق ال قكوق، فمكدا 
نمميككا ال قككوق وفقككاج لهككذا االنمككا  يمنةككم نورككاج تككن اال نككماا لهككا، ونمميككا ال يككا  الماتككة 

وةصكم النكا ، وةالنكالا ياون أي م، ألن تا يندمج ن نك  ياكون راتكاج، أ  يكنا ن ك   كتغ 
 .(11)ال ينضمم الشخص تن نشم هذا المان  تن  يان 

واككد  ككاول أنصككام النمميككا ال ككيةا نمميككا ال يككا  الماتككة ون ديككد رناصككمها، فككذه  
الةمض إلى: )أنها ننصما إلى  يا  الشخص فا التمنتغ، وها ال يا  النكا ي ياهكا تكغ 

الت ككياية، أو ةنمةيككم هخككم هككا ال يككا  الخامميككة أامانكك  وأت الكك  فككا ال يككا  اليوتيككة، وال يككا  
 .(16)النا يشهدها النا  متيماج(

                                                 

 .216( د/ تتدوح خييل ة م، تممغ  اةق، ص13
14  ( Becourt .D, (Réflexions sur le projet de loi relative a la protection de la vie 

privée) Gaz da pall Dectrine,1970,p.201.  
 .46( د/   اا الدين األهوانا، تممغ  اةق، ص11
 -( يوليو3) ق، ال تاية القانونية لي يا  الخاصة، تمية إدام  اضايا ال اوتة، المدد( د/ رةد الوها  األزم 16

 .119، ص1991 ةنتةم 
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 ةين فاصية  دود وضغ إتاانية فا اإلرنقاد ريى المنااز  ال يةا اإلنما  هذا يمي 
 ةكين لينتييكز التمكاييم أن أ كا  ريكى ت كن يح أتكما هكذا ويمنةكم الخاصة،و  ال يا  الماتة

 .(14)ةينها النداخل تماال  ن ديد فا فاريينها ايفقده  د إلى .تمنة ال يانين
 التكييف القانونى للحق فى الحياة الخاصة: المطلب الثانى

اخنيا الفق   ول ن ديد تاهية هذا ال ق، وأنق ا إلكى فكميقين، أولهتكا يكما أن ال كق 
) ككق تيايككة(، و انيهتككا يككما أن ال ككق فككا  فككا الخصوصككية هككو تككن اةيككل ال قككوق المينيككة

 .(18)ة هو  ق شخصاالخصوصي
 الحق في حرمة الحياة الخاصة حق ملكية :الفرع الول

يككما أصككك ا  هكككذا االنمككا  أن ال كككق فكككا الخصوصكككية هككو تيايكككة خاصكككة ليشكككخص 
وتن  ا ال يموز االرنداا ريى  ق  فكا تياينك ، واكد أ ك  هكذا االنمكا  مأيك  ريكى أ كا  

لصكككوم ، وهكككا ااةيينككك  فاكككم  ال كككق فكككا الصكككوم  ا كككننادا ريكككى أهكككا خصكككا ص ال كككق فكككا ا
لينصككما، ووفقككا لهككذا االنمككا  ياككون الشككخص الطةيمككا تالاككا لم ككد  ن  ي ككا ريككى القككول 
ةكككك ن الصككككوم  تككككا هككككا إال نم ككككيد لشككككال اإلن ككككان، وتككككن  ككككا يخككككول ليتالكككك  اال ككككنمتال، 

 .(19)واال ن حل، والنصما التطيق فيتا يتيا 
لفقها اكدم  تكن يقكغ االرنكداا ريكى وتن أها اآل ام القانونية التنمنةة ريى هذا المأ  ا

 يان  الخاصة اليموا إلكى القضكاا، لواكا هكذا النمكد ، دون  امكة إلكى إ ةكا  أ  ضكمم 
 .(21)تاد  أو تمنو  ل ق ة ، وذل  إرتاال ل قوق التال 

أولهتكا: أنك  ومكد فكا  كق التيايكة النتكوذج  ويةمم أنصام هكذا االنمكا  اكولها ةك تمين:
 ككككككيطا  تطيقككككككة تككككككن  يكككككك  اال ككككككنمتال واال ككككككن حل األت ككككككل الككككككذ  يخككككككول صككككككا ة  

                                                 

 . 94ص التممغ ال اةق، ( أ/ راايى فضيية،14
 ( د/ أ تد ت تد   ان، ن و نظمية راتة ل تاية ال ق فا ال يا  الخاصة فا المحاة ةين الدولة واألفماد18

 .41، ص2111ط، دام النهضة الممةية، القاهم ،)دما ة تقامنة(، ةدون 
 .142،141ص ( د/   اا الدين األهوانا، تممغ  اةق،19
 .41( د/ أ تد ت تد   ان، تممغ  اةق، ص21
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، و انيهتككا أنكك  ي ككت  لتككن واككغ ارنككداا ريككى  يانكك  الخاصككة أن ييمكك  إلكككى (21)والنصككما
القضككاا لواككا هككذا االرنككداا، دون  امككة إل ةككا  ومككود ضككمم تككاد  أو تمنككو  إرتككاال 

 .(22)ل قوق التال ، واذل   نى لو لا يمنا  التدرى ريي  أ  خط 
 االنما  اد وم  ل  المديد تن االننقادا ، تن أهتها:ةيد أن هذا 

: أن هذا االنما  مان  الصوا ، لاون  ال ي كنند إلكى أ كا   كييا، ةكل إن الفاكم  أوال
نمد أ ا ا فام  خاط ة وايم دايقةي الرنتادها ريى أفاكام اديتكة دون الة ك  ركن اةناكام 

 .  (23)زتة لهذا ال قلننظيتا  اانونية مديد  نوفم ال تاية القانونية الح
: أن طةيمكككة ال كككق فكككا  متكككة ال قكككوق الخاصكككة نخنيكككا تكككغ خصكككا ص  كككق ثانياااا

التياية،  ي  إن  كق التيايكة يفنكمض ومكود صكا    كق، وت كل يتكام  رييك  صكا   
ال ككق  ككيطن ، فككمذا ان ككد صككا   ال ككق وتوضككور  ي ككن يل تتام ككة هككذ  ال ككيطة ريككى 

 .(24)طةقا لهذا االنما  ال ق، وهو تا ينطةق ريى ال ق فا الخصوصية
: يضككاا إلككى ذلكك  أن نصككويم ال قككوق الخاصككة ريككى أنكك   ككق تيايككة، أتككم ال ثالثااا

يوفم ال تاية الاافيكة لهكذا ال كق، فتالك  المقكام لكي  لك  أن يتنكغ ايكم  تكن نصكويم تنزلك  
أال  -لكو صك  القكول –تن الخامج، والقول ة ن ال ق فا الصوم   ق تياية تن ت كننةمان 

 .(21)تقدوم الشخص أن يتنغ ايم  تن نصويم ياون فا 
 

 الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية: الفرع الثاني

 فكا ال كق إلكى أن الكةمض ذهك  فقكد األول، اإلنمكا  إلكى التومهكة لإلننقكادا  نظكما
 يك  ينمك   اإلن كان. لصكفة التحزتكة الشخصكية ال قكوق تكن  قكا يمكد الخاصكة ال يكا 

                                                 

( د/ هدا رةد الةديغ هدا، ال ق فكا  متكة ال يكا  الخاصكة وتكدا ال تايكة النكا يافيهكا لك  القكانون المنكا ا، 21
 .399، ص2111 تمة القاهم ،م الة دانوما ، ايية ال قوق، ما

 .143( د/   اا الدين األهوانا، تممغ  اةق، ص22
 ( التممغ ال اةق، ذا  اإلشام .23
إن التال ا ا لتا هو تخيوق إلااتة تصال نا ة ، تتا هو ايمنا »( ويمةم الفق  اإل حتا رن ذل  ةقول : 24

ليتال تنافا ، أنظم: ال مخ ا، التة وط  ف تا اآلدتا خيق تالاا ليتال، وةين اون  تاال وةين اون  تالاا
 ، فا نقاش   ول تدا مواز ةيغ لةن اآلدتية.1/121

 .243( د/ تتدوح خييل ة م، تممغ  اةق ، ص21
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أ  إلكككى ناييكككا ال كككق فككككا الخصوصكككية ريكككى أنككك  وا كككد تكككن ال قككككوق أصككك ا  هكككذا الكككم 
، أ  أنكككك  تككككن ال قككككوق الشخصككككية، النككككا ياككككون توضككككورها (26)التحزتككككة لصككككفة اإلن ككككان

المناصكككككم التاونككككككة ليشخصككككككية اإلن ككككككانية، أ  أنكككككك  تككككككن ال قككككككوق اليصككككككيقة ةالشخصككككككية 
 واآلخكم اطةيمك أ كدهتا رنصكمين فكا لإلن كان الشخصكا الايكان وينم كد .(24)اإلن كانية
 والنف كية المضكوية النا يكة تكن اإلن ان شخص فا فينت ل أتا المنصم الطةيما اانونا،
 القكانون، يقممهكا والنكا ةشخصكين  اليصكيقة ال قكوق فكا القكانونا ويةكدو المنصكم والمقييكة،
 .(28)الخصوصية فا وال ق واإلرنةام، الشما فا وال ق والصوم ، اإل ا، فا اال ق

ا  يهككدا إلككى نو ككيغ نطككاق ال تايككة القانونيككة لهككذا ال ككق، وهككو ونككما أن هككذا االنمكك
انما  ت تود، نةمز تيزن  فا أن التضموم ي نطيغ اليمكوا إلكى القضكاا لواكا االرنكداا، 

 وال ييزت  إ ةا  رنصم  الخط  أو الضمم، أو رحاة ال ةةية. 
 تكةها تيكز  يقكدا الشخصكية  قكوق تكن ةارنةكام  الخصوصكية فكا ةكال ق واإلرنكماا
 إنخكاذ ليطيك  ال كق ريكى اإلرنكداا ةتمكمد ليقضكاا ييمك  أن ي كنطيغ فالتمنكدا رييك 

  كا وتكن والضكمم، الخطك  رنصكم  ةم ةكا  ييكزا وال تنمك ، لوافك  أو الحزتكة اإلمكمااا 
 الت كهولية فكا الماتكة ليقواركد نماناهكا لكو تتكا اكو  وفماليكة أا كم القانونيكة ال تايكة ناكون

 الضكمم، ونولكد رييك  اإلرنكداا ةمكد أ  الح قكة لي كق ال تايكة الإ نكوفم ال النكا التدنيكة
 ال تايكة ولاكن ليضكمم، أ كم ت كو اكل فكا دا تكا الفمييكة النا يكة تكن يفيك  ال والنمكويض

 .(29)الخصوصية ريى اإلرنداا تن الوااية طميق رن ناون القوية
 توامهكة فكا ليشكخص القانونيكة ال تايكة نكوفم ة نها الشخصية  قوق فام  ننتيز اتا

 ةمدا الخاصة  يان   متة فا  ق  إ نماا الاافة تن ي نيزا أن الشخص الاافة في نطيغ
 ةها. ينميق تا نشم وردا رييها النم   رنها أو الن م 

                                                 

 .411( د/ هدا رةد الةديغ هدا، تممغ  اةق، ص26
27  ( Mayser .P.,(la protection de la vie privée par le droit protection du secret de 

la vie privée), Economica PUAM.3e édition 1995.p.148. 
 . 113ص التممغ ال اةق، ( أ/ راايى فضيية،28
 ( التممغ ال اةق، ذا  اإلشام .29
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ايكككم أن هكككذا االنمكككا  اكككد نمكككمض ةكككدوم  لينقكككد تكككن مانككك  ةمكككض الفقككك  لنو كككم  فكككا 
 كككل هكككذ  ال قكككوق ننتنكككغ ال قكككوق اليصكككيقة ةالشخصكككية، تتكككا اكككد يكككدفغ إلكككى النصكككوم أن ت

 .(31)ةالخصا ص التقمم  لي قوق التالية
خحصككة تككا نقككدا أن االنمككا  األخيككم الككذ  ياي ككا  ككق ال يككا  ريككى أنكك  تككن اةيككل ال قككوق 
الشخصية ننمن  ريي  ننا   نن ما تكن  يك  األصكل تكغ ناييفك  لهكذا ال كق ريكى هكذا الن كو، 

 .(31)صا ص ال قوق الخاصةاألتم الذ  يتان تم  أن يطيق ريى ني  الننا   خ
وينتيز ةهذا ال كق متيكغ األشكخاص ةكح نتييكز، ألنك  ةايكان اإلن كان، فهكو  قكا ذانيكا 

 .(32)تطيقا، و قا راتا فا ذا  الوا 
لهذا نتيل إلى نةنا مأ  االنمكا  ال كانا، نظكما ألن ال قكوق الخاصكة نمكد تكن ال قكوق 

قكوق، اونهكا نتك  أهكا موانك   يكا  الشخصية النا لها طاةغ النتيز والنفكمد ركن ةكااا ال 
 اإلن ان أال وهو المان  الشخصا الة  .

ون  ي اج ريى تا  ةق، ال ةد تن الواوا ريى نمميكا ال قكوق الخاصكة فكا القكوانين 
الوضكمية،  نككى يتاككن تممفككة المناصككم النككا يتاكن أن نككدخل فككا ال قككوق الخاصككة، وتككن 

  ا يتان  تاينها ةال ةل الشمرية والنظاتية.
 

 
 يالمبحث الثان

 الخاصة فى النظام السعودى الوطنىضمانات الحماية الجنائية للحق فى الحياة 

                                                 

 .411( د/ هدا رةد الةديغ هدا، تممغ  اةق، ص31
الخصكككا ص القانونيكككة لهكككذا ال كككق ةكككالنظم إليككك  تكككن زاويكككة  -( تكككن خصكككا ص ال قكككوق الخاصكككة لإلن كككان: أ31

 .ين ا ةالخصوصية -4ين ا ةال  مية.  -3 ق طةيما.  -2ذو طاةغ  يةا.  –1 ن الماا:القانو 
 الخصا ص القانونية لهذا ال ق ةالنظم إلي  تن زاوية القانون الخاص: - 

تدا ااةيين  لحنقضكاا ةالنقكادا.  -4ااةيين  لينصما في   -3مواز اإلناةة في   -2ااةيين  لحننقال رن طميق التيما   -1
 وتا ةمدها. 436نظم فا نفصيل ذل : د/ هدا رةد الةديغ   ين، تممغ  اةق، صا

.Mayser .P., op.cit.p. 149 (32 
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)ال تايكة المنا يكة  ننمدد الضتانا  النشميمية فكا النظكاا ال كمود  النكى ااكم  نكوفيم
وتكن   ي  ومد  فا ةمض أنظتة التتياة الممةية ال كمودية، لي قوق الخاصة لإلن ان(،

 لنظاا األ ا ا لي اا، الى مان  نظاا االممااا  المنا ية.اةيل ني  االنظتة ا
 النظام األساسي للحكم: المطلب الول

 ننةغ الد انيم فا  تاينها ل قوق اإلن ان ةتا فيها  تاية  يان  الخاصة أ د أ يوةين:
ينت كككل فكككا افالكككة نيككك  ال قكككوق ةصكككوم  تطيقكككة، دون اإل الكككة إلكككى األسااالوب األول: 

ون ديد شموط النتنغ ةها، وفا هذ  ال الة ال يموز ال د تكن نطكاق نيك   القانون لننظيتها
 .(33)ال قوق إال ةنص د نوم  تتا ل

ينت كككل فكككا الكككنص ريكككى ال كككق اتةكككدأ ركككاا ونكككم  تهتكككة ن ديكككد  واألسااالوب الثاااان :
تضكتون  ونطااكك  ليقككانون التمنككا، ورند ككذل ينككولى ذلك  القككانون ننظككيا تتام ككة ذلكك  ال ككق، 

 ذ  أخذ  ة  تمظا دول المالا، وتنها التتياة الممةية ال مودية.وهو األ يو  ال
والكككنص ريكككى  تايكككة ال قكككوق الخاصكككة فكككا الد كككنوم يماككك  القيتكككة ال قيقيكككة ل قكككوق 
اإلن ككان فككا التمنتككغ ونصككة  نيكك  ال قككوق، مككزااج تككن الايككان القككانونا، وال ننواككا ريككى 

 كان، وال ننقيكد  قكوق اإلن كان شخص أو  يطة تمينة، وةالنالا ننقيكد ال كيطة ة قكوق اإلن
 .(34)ةال يطة

وتكككن تنطيكككق تكككا نقكككدا مكككاا اإلرنكككماا ةكككال قوق الخاصكككة لإلن كككان و تاينهكككا ةصكككوم  
صمي ة فا ةمض تواد النظاا األ ا ا لي اا، ريى ن و ي فكظ لإلن كان اماتنك  الةشكمية 

 وخصوصيان  النا ي مى إلى  تاينها و مةها رن اآلخمين.
وتككن تككواد هككذا النظككاا أنكك : )ي ككنتد ال اككا فككا التتياككة الممةيككة ال ككمودية  ككيطن  تككن 

ي ولتكا (31)انا  اهلل و نة م كول ، وهتكا ال ااتكان ريكى هكذا النظكاا ومتيكغ أنظتكة الدولكة(

                                                 

( د/ تمككد  رككز الككدين يو ككا،  متككة ال يككا  الخاصككة ةككين ال تايككة الدوليككة والشككميمة اإل ككحتية، التميككة 33
( ت ككككما 19) ، الميككككاض، المككككددالممةيكككة ليدما ككككا  األتنيككككة والنكككدمي ، التماككككز الممةككككا ليدما ككككا  األتنيكككة

 .11هك، ص1416
( د/ أ تد فن ا  موم، ت اضما  فا  متة ال يا  الخاصة فا اانون اإلممااا  المنا ية، ايم تنشوم، 34

 وتا ةمدها. 1ألقي  ريى طيةة دةيوا الميوا االمنتارية ةايية الدما ا  المييا ة ااديتية الشمطة، ص
 ( تن نظاا ال اا.24) ( التاد 31
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اان  أ ااا هذا النظاا وايم  تن أنظتة التتياة الممةية ال كمودية ت كنتد  تكن انكا  اهلل 
صكككككيى اهلل رييككككك  و كككككيا(، وهتكككككا التصكككككدمان األ ا كككككيان ليشكككككميمة ) الاكككككميا و كككككنة م كككككول 

اإل ككحتية فمنكك  ينضكك  تككن نصككوص هككذا النظككاا أنكك  يافككل  تايككة خصوصككيا  اإلن ككان 
وي ذم تن اننهااهاي فالشميمة ال ماا أصل هكذا النظكاا ن كمص ريكى  تايكة خصوصكيا  

 .(36)اإلن ان تن ارنداا رييها
)ن تكككا الدولكككة  قكككوق اإلن كككان وفكككق الشكككميمة  اتكككا مكككاا فيككك  تكككا يهاكككد هكككذ  ال تايكككة

ونكككما أن هكككذا الكككنص ركككاا يشكككتل  تايكككة متيكككغ  قكككوق اإلن كككان، ونمكككد  .(34)اإل كككحتية(
ضككتانا  ال تايككة المنا يككة لي قككوق الخاصككة لإلن ككان تككن أهككا  قككوق اإلن ككان دون شكك ، 

 اا.وهنا ماا النص شاتحج لتواطنا الدولة واألمان  التقيتين ريى أمضها ريى  د  و 
رتاال لنص هذ  التاد ، وا  هاتا فكا الكدفاع ركن  قكوق اإلن كان، نكا إنشكاا متميكة  وا 

فكككا « المتميكككة الوطنيكككة ل قكككوق اإلن كككان»وطنيكككة ت كككنقية نمنكككى ة قكككوق اإلن كككان ن كككتى 
التتياة الممةية ال مودية ا ول متمية تن نورها لناكون  كنداج ل تايكة التكواطن فكا تمااةكة 

، واتكككا ننظتهكككا األنظتكككة (38)ا اتكككا أامنهكككا الشكككميمة اإل كككحتيةتكككا ينميكككق ة قواككك  وتناةمنهككك
التمريككككة، و تاينكككك  تككككن التخالفككككا  أو النمككككاوزا  النككككا اككككد نمناكككك  ة قكككك ، وال ميكككك  أن 

 ضتانا  ال تاية المنا ية لي قوق الخاصة لإلن ان  ن خذ  يزاج تن اهنتاا المتمية.

                                                 

، تنشوما  ماتمة اإلتاا ت تكد 1د/ تصطفى ت تد   ين، ال يا ة المنا ية فا النشميغ اإل حتا، ط (36
 .11،14، ص1984ةن  مود اإل حتية، التتياة الممةية ال مودية، 

 ( تن نظاا ال اا.24) ( التاد 34
يقغ فا رشمين  الذ  -هك، ونشم النظاا األ ا ا لها18/1/1421( أرين رن إنشاا هذ  المتمية ةناميخ 38

ا. وتكككن 11/3/2114هكككك، التوافكككق 19/1/1421( يكككوا األمةمكككاا 13143تكككاد  ةمميكككد  الميكككاض ركككدد )
أهككداا المتميككة المتككل ريككى  تايككة  قككوق اإلن ككان وفقككاج لينظككاا األ ا ككا لي اككا ةالتتياككة الككذ  تصككدم  

اصة ة قوق اإلن كان الصكادم  الانا  وال نة ووفقاج لألنظتة التمرية وتا ومد فا اإلرحنا  والتوا يق الخ
ركككن الماتمكككة الممةيكككة وتنظتكككة التكككهنتم اإل كككحتا واألتكككا التن كككد  ةتكككا ال يخكككالا الشكككميمة اإل كككحتية، 
والواككوا ضككد الظيككا والنم ككا والمنككا والنمككذي ، وتككن أهككا اخنصاصككانها، نيقككا الشككااوا والن قككق تككن 

 دراوا التخالفا  والنماوزا  التنميقة ة قوق اإلن ان.
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تيككغ تواطنيهككا والتقيتككين ومككاا فيكك  أيضككا أنكك  تككن وامكك  الدولككة أن )نككوفم األتككن لم
ريككككى إاييتهككككا، وال يمككككوز نقييككككد نصككككمفا  أ ككككد أو نوايفكككك  أو  ة كككك  إال ةتومكككك  أ اككككاا 

 .(39)النظاا(
ونكككما أن هكككذ  التكككاد  نهاكككد  كككمص الدولكككة ريكككى  تايكككة  يكككا  اإلن كككان الخاصكككة تكككن 
خكككككحل تنكككككغ نقييكككككد ال ميكككككا  والنصكككككمفا ، وتنكككككغ النوايكككككا أو ال كككككة  إال فكككككا ال كككككاال  

 لذل ، وفقاج لتا نقضا ة  األنظتة التمتول ةها. الت نومةة
اتككككا مككككاا فككككا هككككذا النظككككاا أنكككك  )ليت ككككاان  متنهككككا، وال يمككككوز دخولهككككا ة يككككم إذن 

 .(41)صا ةها، وال نفنيشها إال فا ال اال  النا يةينها النظاا(
وال شككك  أن هكككذا الكككنص يافكككل  متكككة الت كككاان، ويتنكككغ دخولهكككا، ونفنيشكككها إال ةكككمذن 

ل كاال  التومةكة لكذل ي نظكما ألن الت كان ي مكد تكن أا كم األتكاان ا نكوااا صا ةها، وفا ا
 ل م اإلن ان وخصوصين .

اتككا مككاا فيكك  )نينككزا و ككا ل اإلرككحا والنشككم ومتيككغ و ككا ل النمةيككم ةالايتككة الطيةككة، 
وة نظتككة الدولككة، ون ككها فككا ن قيككا األتككة ودرككا و ككدنها، وي ظككم تككا يككهد  إلككى الفننككة أو 

  ةكك تن الدولككة ورحاانهككا الماتككة، أو ي ككاا إلككى اماتككة اإلن ككان و قواكك ، االنق ككاا أو يتكك
 .(41)ونةين األنظتة ايفية ذل (

ينض  لنا تن هذا النص أن التنظا يوم  و كا ل اإلركحا والنشكم إلكى النكزاا التةكادد 
اإل حتية فا اافة تا نقوا ة  تن أرتال، وتكن ضكتن نيك  التةكادد ركدا نشكم تكا ي كاا 

اإلن ككككان و قواكككك ، األتككككم الكككككذ  يةككككمز تككككدا  ككككمص التككككنظا ريككككى  تايكككككة إلككككى اماتككككة 
 خصوصيا  اإلن ان، تتا اد ينشم ويه م ةدوم  ريى اماتن  التمنةم  شمرا ونظاتا.

واكككد مكككاا  نصكككوص النظكككاا أا كككم صكككما ة فكككا الن ايكككد ريكككى  تايكككة خصوصكككيا  
لتخكككاةما  الهانفيكككة )التما كككح  الةمايكككة والةميديكككة وا اإلن كككان وصكككياننها تكككن االننهكككا ، أن

                                                 

 ( تن نظاا ال اا.36التاد )( 39
 ( تن نظاا ال اا.34( التاد )41
 ( تن نظاا ال اا.39) ( التاد 41
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وايمهكككا تكككن و كككا ل االنصكككال تصكككونة، وال يمكككوز تصكككادمنها، أو ن خيمهكككا، أو اإلطكككحع 
 .(42)رييها، أو اال نتاع إليها إال فا ال اال  النا يةينها النظاا(

هككذا الككنص ماككز وةشككالل خككاص ريككى  تايككة أدق أ ككمام اإلن ككان وخصوصككيان  أال 
و ككا ل االنصككال النككا يةككوح تككن خحلهككا ة  ككمام ، وهككا تما ككحن ، وتخاةمانكك ، وايمهككا تككن 

واد ندام  التنظا النطوم النانولوما وتكا  ي كنمد تكن و كا ل االنصكال الت كنقةيية، ت كل 
 الةميد اإللانمونا، وخحف .

واككذل  نمككد تككن خككحل هككذ  التككاد  أن التككنظا  ظككم اإلطككحع ريككى التما ككح  الخاصككة 
مهككككا، اتككككا  ظككككم النصككككن  أو الن ككككميل لحنصككككاال  ةمتيككككغ أنوارهككككا، أو تصككككادمنها، أو ن خي

 الهانفية إال تا نقنضي  الضموم ، وفا  اال  ا ن نا ية  ي نا ال دي  رنها ال قا.
 ضمانات الحماية الجنائية في نظام اإلجراءات الجزائية: المطلب الثاني

تكا  إذا اان النظاا األ ا كا لي اكا فكا التتياكة الممةيكة ال كمودية اكد اهكنا ريكى ن كو
 ةق ةضتانا  ال تاية المنا ية لي قوق الخاصة لإلن كان، فكمن نظكاا اإلمكمااا  المزا يكة 
اد صدم تهاكدا تكا ومد فكا النظكاا األ ا كا لي اكا، وتفصكح إيكا  نفصكيح يضكغ التتياكة 
الممةيككة ال ككمودية فككا طييمككة الككدول النككا ن تككا  قككوق اإلن ككان، وتنهككا  قكك  فككا  يانكك  

 يد تن النصوص.الخاصة.  ي  نضتن المد
ويكككما ةمكككض الفقككك  هكككذا النظكككاا تكككن أو كككق األنظتكككة والقكككوانين امنةاطكككاج ة  كككن  كككيم 
المدالكة، فهكو يضككتن التةكادد األ ا كية والقوارككد الموهميكة النكا نشككال صكم اج يهكدا إلككى 
ضتان ال قكوق وال ميكا  الفمديكة فكا توامهكة أ  نم كا أو نكدخل فيهكا، ولهكذا النظكاا أو 

ومة: فهو يمنةم تن اوانين الننظكيا القضكا ا تكن مانك ، وتكن القكوانين القانون طةيمة تزد
 .(43)التنظتة لي مية الشخصية تن مان  هخم

ودليككل ذلكك  ةتككا مككاا  ةكك  نصككوص هككذا النظككاا ةت اةككة ال ككياج الككوااا ألدق نفاصككيل 
ال قككوق الخاصككة لإلن ككان، أال وهككا تما ككحن  وت اد انكك ،  يكك  نككص ريككى  تاينهككا تككن 

)ليم ا ل الةميدية والةماية والت اد كا  الهانفيكة وايمهكا تكن و كا ل  ين فقمم أننطفل اآلخم 
                                                 

 ( تن نظاا ال اا.41) ( التاد 42
 .419( د/ خييل تتدوح ة م، تممغ  اةق، ص43
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االنصككال  متككة، فككح يمككوز اإلطككحع رييهككا أو تمااةنهككا إال ةكك تم ت ككة  ولتككد  ت ككدود ، 
 .(44)وفقاج لتا ينص ريي  هذا النظاا(

فيكككة ونكككما أن هكككذا الكككنص يقطكككغ ة متكككة الم كككا ل الةميديكككة والةمايكككة والت اد كككا  الهان
وايمهككا تتككا ي ككنمد تككن و ككا ل االنصككال، اتككا يقطككغ ةمككدا مككواز اإلطككحع أو التمااةككة أو 
الننصككك  إال فكككا أ كككوال ا كككن نا ية، و نكككى هكككذ  ال كككاال  اال كككن نا ية اكككد أ اطهكككا التكككنظا 
ةضككتانا  وايككود ننت ككل فككا ومككود أتككم ت ككة ، وت ككدد التككد ، وايككم ذلكك  تككن الضككواةط 

 ال .التمتول ةها فا ت ل هذ  ال ا
وتن خحل تا  ةق يةدو واضك ا  كمص التكنظا ريكى إضكفاا ال تايكة المنا يكة ريكى 
اكككككل تكككككا ينميكككككق ةخصوصكككككية اإلن كككككان، وةخاصكككككة أ كككككمام  وتما كككككحن  الةمايكككككة والةميديكككككة، 

ل تاينك  تكن أ   وت اد ان  الشخصكية والهانفيكة رةكم الهكانا وايكم  تكن و كا ل االنصكال،
 ننها   قوا  الخاصة. ضمم تاد  أو تمنو  اد يي ق ة  تن ا

 
 ةالخاتم

 :نتطرق الى العديد من النتائج التى استخلصناها من الدراسة والتى تتمثل فى
 ن اكان  قجك ا، إال أن لك  صكة ة امنتاريكة راتكة، ا فمديجكإن ال ق فكا ال يكا  الخاصكة وا 

فهو  ق ذو ومهين،  كق ليفكمد و كق ليتمنتكغ، تتكا يمنكا أنك  ال يمكوز ليفكمد الننكازل 
  تاية المنا ية لهذا ال ق.رن ال

  أصككككة    يككككا  اإلن ككككان الخاصككككة تهككككدد  ةاننهككككا   متنهككككا واإلطككككحع رييهككككا ننيمككككة
 .لينطوم الميتا والنانولوما

  ريى ال ق فى ال يا  الخاصة. رنداااا أيمما التنظا ال مودا 
  إن الضتانا  النا ي ظى ةها  ق اإلن كان فكا ال يكا  الخاصكة فكى النظكاا ال كمودا

 .األ ا ا هو النظاا اال ا ى لي اا، ونظاا االممااا  المزا ية ال مودا تصدمها
   نافككككل أنظتككككة التتياككككة الممةيككككة ال ككككمودية ضككككتانا  ال تايككككة المنا يككككة لاافككككة موانكككك

 وتظاهم ال يا  الخاصة لإلن ان،  واا أاان تواطنا أا أمنةيا.

                                                 

 ( تن نظاا اإلممااا  المزا ية.11) ( التاد 44
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  :ىاما بالنسبة للتوصيات التى نوصى بها المنظم السعودى فتتمثل ف
ضكككككموم  ن ديكككككد تفهكككككوا ال يكككككا  الخاصكككككة لإلن كككككان وأهكككككا موانةهكككككا، ة يككككك  يكككككنا إ اطنهكككككا  -

 ةالضتانا  الحزتة لتنغ االرنداا رييها أو اإلطحع ريى تا ن نوي  تن أ مام خاصة.
نفميككد التزيككد تككن الضككتانا  التوضككورية واإلمما يككة لي يككا  الخاصككة لإلن ككان فككا ظككل  -

الكككذ  أصكككة  يشكككال ة  كككد موانةككك  خطكككوم  ريكككى  متكككة  النطكككوم الميتكككا والنانولكككوما
 ال يا  الخاصة لإلن ان.

تطالةكككة التكككنظا ال كككمود  ن قيكككق التوازنكككة ةكككين ال كككق فكككى ال يكككا  الخاصكككة وةكككين  كككق  -
 اإلن ان فا الخصوصية.

رقكككككد النكككككدوا  الميتيكككككة واالمنتاريكككككة النكككككا تكككككن شككككك نها نمميكككككا األفكككككماد ةكككككال ق فكككككا  -
يكى  يكا  فكمد هخكم هكذا تكن نا يكة، وتكن نا يكة أخكما الخصوصية، لتنغ نمد  فمد ر

  نى ياون األفماد ريى دماية ة قها فا الخصوصية فا توامهة ال يطا  الماتة.
المتككككل ريككككى إنشككككاا لمككككان تنخصصككككة ل تايككككة  ككككق اإلن ككككان فككككا الخصوصككككية وتمااةككككة أ   -

 خاصة لإلن ان.اننهااا  لها، و د ال  ما  النا نا تن خحلها النمد  ريى  متة ال يا  ال
 

 قائمة المراجع
 الكتب العامة والمتخصصة -اولا 

  د/ أ تككد ت تككد   ككان، ن ككو نظميككة راتككة ل تايككة ال ككق فككا ال يككا  الخاصككة فككا المحاككة ةككين
 .  2111 )دما ة تقامنة(، ةدون ط، دام النهضة الممةية، القاهم ، الدولة واألفماد

 ال كككق فكككا الخصوصكككية دما كككة  ا  الخاصكككةد/   كككاا الكككدين األهكككوانا، ال كككق فكككا ا نكككماا ال يككك(
 .  1948، دام النهضة الممةية، القاهم ، 1تقامنة(، ط

  أ/ ركككاايى فضكككيية، ال تايكككة القانونيكككة لي كككق فكككى  متكككة ال يكككا  الخاصكككة ادما كككة تقامنكككةا، م كككالة
 -2111 كككنة  المزا كككم، ا كككنطينة، –دانكككوما  تقدتكككة الكككى اييكككة ال قكككوق ةماتمكككة االخكككو  تننكككوما

2112.   
  /ت تود رةد الم تن ت تد، نطاق ال ق فا ال يكا  الخاصكة، ةكدون ط، دام النهضكة الممةيكة، د

 .1994القاهم ، 
 دما ة تقامنكة(، ةكدون ط، دام  د/ تتدوح خييل ة م،  تاية ال يا  الخاصة فا القانون المنا ا(

 .  2111النهضة الممةية، القاهم ، 
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 تنشكككوما  ماتمكككة 1ميغ اإل كككحتا، طد/ تصكككطفى ت تكككد   كككين، ال يا كككة المنا يكككة فكككا النشككك ،
 .  1984اإلتاا ت تد ةن  مود اإل حتية، التتياة الممةية ال مودية، 

 رسائل الماجستير والدكتوراه -ثانياا 

  د/ أ تكككد فن كككا  كككموم، نظميكككة الكككةطحن فكككا اكككانون اإلمكككمااا  المنا يكككة، م كككالة دانوماهكككك اييكككة
 .  1914ال قوق، ماتمة القاهم ، 

 ةككديغ هدا، ال ككق فككا  متككة ال يككا  الخاصككة وتككدا ال تايككة النككا يافيهككا لكك  القككانون د/ هدا رةككد ال
 .2111 المنا ا، م الة دانوما ، ايية ال قوق، ماتمة القاهم ،

 منشورات ودوريات ومجالت علمية  -ثالثاا 

  د/ أ تد فن ا  موم، ت اضما  فا  متة ال يا  الخاصة فا اانون اإلممااا  المنا ية، ايم
 . ، ألقي  ريى طيةة دةيوا الميوا االمنتارية ةايية الدما ا  المييا ة ااديتية الشمطةتنشوم

 د/ رةككد الوهككا  األزمق، ال تايككة القانونيككة لي يككا  الخاصككة، تميككة إدام  اضككايا ال اوتككة، المككدد 
 .  1991 ةنتةم  -( يوليو3)
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