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25/11/2018 األحد الموافق  

 (H2) ( بالطابق األرضي 0012قاعة المحكمة التعليمية )، القانون طالبمبنى كلية  

  الملخص:
 

تطور العقوبات المقررة على الجرائم المستحدثة عن طريق استخدام فلسفة ويتناول البحث موضوع الدراسة 

، فالبحث بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2012( لسنة 5رقم ) وفقا للمرسوم بقانونوسائل التقنية الحديثة 

والدراسة في فلسفة ونهج المّشرع للعقوبات التي يقررها يعد ذا أهمية بالغة خصوصا في الجرائم المعلوماتية 

كون أن هذا النوع يعد من الجرائم الجديدة في إطار القانون الجنائي، فكان ال بد من تصدي للمّشرع من خالل 



 

 

ي قد تنجم عنها ومن أبرز تلك اآلثار المتعلق بالجانب النص على عقوبات رادعة تحد من اآلثار السلبية الت

األمني واالجتماعي واالقتصادي، وبمرور الوقت وعبور تلك الجرائم للقارات وعدم اعترافها بالحدود المكانية 

األمر الذي حدا ، أصبحت الدول في حاجة ماسة لتشريعات رادعة في عقوباتها محققة ألهدافها وأغراضها

مشروعة، من خالل نصوص عقابية الراتي إلى التصدي لها عن طريق تجريم االستخدامات غير بالمشرع اإلما

تقف أمام كل من تسول له نفسه الخوض في هذا المجال، لتكون بذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل 

ى ومات، فبادرت إلالدول العربية التي سارعت إلى اصدار التشريعات في مجال مكافحة جرائم تقنية المعل

 2012( لسنة 5، ومن ثم أعقبه المرسوم بقانون رقم )2006( لسنة 2اصدار القانون رقم )

، غطى بعض أنواع الجرائم التي كانت معروفة خالل تلك الفترة التي 2006( لسنة 2فالقانون رقم )

د من غير معاصر لما استجرافقت اصداره، ولكن بمرور الوقت وتقدم وتطور الوسائل التقنية أصبح القانون 

، ونتج عن 2006تطور في مجال تقنية المعلومات، فقام المشرع اإلماراتي بإعادة نظر للقانون الصادر في 

لك تزاد في العقوبات المقررة ل متبنيا سياسة التشديد العقابي مما ،2012( لسنة 5ذلك المرسوم بقانون رقم )

الغاية التي كان يتغياها المشرع لتحقيق أو غرامات مالية، و سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية الجرائم

تشديده لتلك العقوبات، وبجانب ذلك التشديد أورد المشرع اإلماراتي نصوصاً يستفاد منها  ءاإلماراتي من ورا

 .التخفيف في العقوبة

 

لسنة  5ن اتحادي رقم ، المرسوم بقانوقانون العقوبات االتحاديالسياسة العقابية،  كلمات البحث الرئيسية:

 ، التدابير االحترازية، مظاهر التشديد، مظاهر التخفيف.عقوبات، ال2012


