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 الممخص
ناقشت الباح ة هف خبلؿ ىذه الدراسة هسألة التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت 

السارم  2001( لسنة 3اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )كذلؾ هف خبلؿ نصكص قانكف  
ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني 2018( لسنة 10الهفعكؿ  كهف خبلؿ القرار بقانكف رقـ )

لسنة  27تركنية األردني رقـ هع عقد هقارنة هع كؿ هف قانكف الجرائـ االلك  الذم صدر هؤخرا
هع اإلشارة الهعدؿ   1961لسنة 9جزائية األردني رقـ كقانكف أصكؿ الهحاكهات ال  2015

 شأف جرائـ االنترنتب 2001لسنة لبعض القكانيف األخرل كمها استمـز األهر كاالتفاقية األكركبية 

بخصكص ككنيها إجراااف هف الضبط ك ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى هكضكع التفتيش خصصت 
سعيا لكشؼ الجريهة كنسبتيا إجرااات التحقيؽ الجارية بشأف جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت 

مقة بيذا الهكضكع هف ناحية هفيـك التفتيش جهيع الجكانب الهتع ت الدراسةبح ك كها   لفاعميا
كاإلجرااات  ية كضكابطيها القانكنكخصائصيها  كشركطيها الشكمية كالهكضكعية  كالضبط

ككذلؾ  الهتعمقة بتفتيش األهاكف كاألشخاص بكصفيها هحميف لجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
جرااعهمية  كها ىذه   ات الضبط التابع لعهمية التفتيشتفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت  كا 

كالضبط  التفتيشتكقفت الدراسة كذلؾ عند هكضكع ضهانات الهتيـ الهعمكهاتي أ ناا عهميتي ك 
 بخصكص الحاسب اآللي كاالنترنت كها يترتب عمى عدـ هراعاة ىذه الضهانات.

التفتيش كالضبط  نصكص القانكنية الهتعمقة بهسألتيىدفت ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى جهيع ال
ك القرار بقانكف رقـ ( 2001( لسنة )3في قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )الكاردة 

 كذلؾ في هحاكلة لمكصكؿ النسجاـ ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني 2018لسنة ( 10)
جرائي بخصكص عهم في فمسطيف التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت  يةعهمي كا 

 الجزائية كالقرار بقانكف السالؼ ذكره . اإلجراااتقانكف  باستخداـ كبل القكاعد الكاردة في

الهشار  عبر شرح القكانيف السارية الهفعكؿالباح ة لذلؾ الهنيج التحميمي الهقارف  كاستخدهت 
لبعض أحكاـ  البعض  في ضكا اآلراا الفقيية كالقانكنية كاإلشارة ببعضيا كهقارنتياإلييا سابقا 

 هحكهة النقض الهصرية كذلؾ .



 د
 

سرياف ل العهمية كالقانكنية هكانيةاإلكخرجت الدراسة بهجهكعة هف النتائج كالتي كانت أىهيا ىك 
ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني بخصكص 2018( لسنة 10نصكص القرار بقانكف رقـ )

هع بقاا نصكص كقكاعد قانكف عهمتي التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت  
سارية حاؿ  ( بخصكص التفتيش كالضبط2001( لسنة )3اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )

تفتيش األهاكف كاألشخاص  يةانكف السالؼ ذكره  خصكصا في عهمالقرار بق ععدـ تعارضيا ه
 الهتعمؽ بجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت.
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Abstract 

Through this study, the researcher discussed the issue of inspection and 

seizure in computer and internet crimes. This was done through the provisions of the 

Palestinian Criminal Procedure Law No. (3) for the year 2001 in force. This is also 

done through the decision of law No. (10) for the year 2018 on the Palestinian 

electronic crimes of which has been recently issued. Moreover, the researcher mad a 

comparison between the aforementioned Palestinian laws and Jordan Electronic 

Crimes Law No. 27 of 2015 and Jordan Criminal Procedure Code No. 9 of 1961, 

Amended, with reference to other laws, As necessary, such as the 2001 European 

Convention on Cybercrime. 

       This study is devoted to the subject of inspection and seizure as they are two of 

the ongoing investigation procedures on computer and Internet crimes in an attempt to 

uncover the crime and its proportion to its actor. The study also examined all aspects 

related to this subject in terms of the concept of inspection and seizure, their 

characteristics, their formal and objective conditions, their legal controls, Procedures 

relating to the inspection of places and persons as procedures applicable to computer 

and internet crimes, as well as the process of inspection of computer systems and the 

internet, and the seizure procedures for this inspection process. The study also stood 

on the subject of the suspect's information security during the inspection and seizure 

of computers and the internet and the consequences of not observing these guarantees . 

       This study aimed at finding out all the legal texts related to the issues of 

inspection and seizure contained in the Palestinian Penal Procedures Law No. (3) for 

the year 2001 and the Decree Law No. (10) for the year 2018 regarding Palestinian 

cybercrimes .This was done in an attempt to achieve practical and procedural 

harmony regarding the inspection and seizure operations in computer and internet 

crimes in Palestine using both the rules contained in the Penal Procedures Law and 

the aforementioned law. 



 و
 

      The researcher used the comparative analytical approach and this was by 

explaining and comparing the aforementioned laws in force, in the light of 

jurisprudential and legal opinions, and referring to some provisions of the Egyptian 

Court of Cassation as well. 

      The study came out with a set of results.  The most important of which was the 

practical and legal feasibility of the implementation of the provisions of  Decree Law 

No. (10) of 2018 regarding the Palestinian electronic crimes regarding the inspection 

and seizure in computer and internet crimes. The provisions of the Palestinian 

Criminal Procedure Law No. (3) for the year 2001 regarding inspection and seizure 

are in force in the case they do not contradict the aforementioned law resolution, 

especially in inspecting of places and persons related to computer and internet crimes. 
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 المقدمة: 
أكائؿ  هنذ كتسارعيها" 1في هجاؿ "تقنيات الهعمكهات يفالتقدـ العمهي كالتكنكلكجي اليائمأحدث    

بحيػػػث أطمػػػؽ عمييػػػا ال ػػػكرة  جديػػػدا شػػػكبل ػػػكرة أخػػػذت  هانينػػػات القػػػرف الهاضػػػي حتػػػى يكهنػػػا ىػػػذا 
حيػث أصػبال ال ب  الهختمقػةاليكهية في كافة هجاالت الحياة كتستخدـ أخذت تطبؽ   "2الهعمكهاتية"

كالػذم  عػف طريػؽ اسػتخداـ الحاسػب اآللػيكذلػؾ   هستكل الفرد أك الجهاعةعمى سكاا غنى عنيا 
جيػػػاز الكتركنػػػي هصػػػنكع هػػػف هككنػػػات يػػػتـ ربطيػػػا كتكجيييػػػا باسػػػتخداـ أكاهػػػر  يعػػػرؼ عمػػػى أنػػػو "

دارة الهعمكهات بطريقة ها يانػات ىي استقباؿ الب   كذلؾ بتنفيذ عهميات أساسية  خاصة لهعالجة كا 
ظيار الهعمكهػات الهخرجػة ت أجيػزة كشػبكااسػتخداـ كػذلؾ    ك 3"كهعالجة البيانات إلى هعمكهات كا 

أك  اإلنترنػػتبتمػػؾ الشػػبكة التػػي تعػػرؼ عػػف طريػػؽ كخاصػػة   اتصػػاؿ تصػػؿ كتتصػػؿ بالعػػالـ كافػػة
Networks  عمػػى أنيػػا " اتصػػاؿ عػػالهي هػػع تالؼ الشػػبكات التػػي تػػربط هػػع هبليػػيف كالتػػي تعػػرؼ
 .4 "كاالنترنت تعني الشبكات الهترابطة  الكهبيكتر هف أجيزة

االنترنػت هػف خػدهات كفكائػد عػدة كتسػييبلت لػـ يسػبؽ أف ك  لكف بالرغـ ههػا يقدهػو الحاسػب اآللػي
كالتكنكلكجية فإف ىذا لـ يهنع البعض هف استغبلؿ الهخترعات العمهية   تهتع بيا اإلنساف هف قبؿ

ههػا أدل إلػى ظيػكر نػكع جديػد هػف   ب العديػد هػف الجػرائـكها تقدهو هف كسائؿ هتقدهػة فػي ارتكػا
أك هػا يطمػؽ  5بجػرائـ الحاسػب اآللػي كاالنترنػتالجرائـ التػي لػـ يكػف يعرفيػا العػالـ هػف قبػؿ تعػرؼ 

                                                           
الصادرة عف األهانة العاهة لجاهعة الدكؿ  2010نية هف االتفاقية العربية لهكافحة جرائـ تقنية الهعمكهات لسنة عرفت الهادة ال ا 1

تقنية الهعمكهات عمى أنيا " أية كسيمة هادية أك هعنكية أك    2010 /12 /21العربية كالتي كقعت عمييا دكلة فمسطيف في 
ؿ لتخزيف الهعمكهات كترتيبيا كتنظيهيا كاسترجاعيا كهعالجتيا كتطكيرىا كتبادليا هجهكعة كسائؿ هترابطة أك غير هترابطة تستعه

كفقا لؤلكاهر كالتعميهات الهخزنة بيا كيشهؿ ذلؾ جهيع الهدخبلت كالهخرجات الهرتبطة بيا سمكيا أك ال سمكيا في نظاـ أك 
الساعة  2017-3-1تاريخ الزيارة   http://www.lasportal.org  شبكة".هكقع جاهعة الدكؿ العربية عمى االنترنت

 الخاهسة هساا.
تعرؼ الهعمكهاتية عمى أنيا: "هنظكهة تتككف هف  بل ة أبعاد رئيسية ىي الهعمكهات كالحاسبات كاالتصاالت كتنطمؽ هف  2

نية االتصاالت الهستخدهة في نقؿ الهعمكهات".ىبللي عبد البله الهعالجة اآللية لمبيانات التي تستخدـ فييا الحاسبات بجانب تق
 .51ص  2015القاىرة    دار النيضة العربية، جرائم الحاسب والنترنت  أحهد

. كانظر 20  ص2010عهاف    دار ال قافة لمنشر كالتكزيع  الطبعة ال انية  الجرائم المعموماتية  نيبل عبد القادر الهكهني 3
 .56-53ص  هرجع سابؽ، جرائم الحاسب والنترنت، هف تعاريؼ الحاسب اآللي إلى : ىبللي عبد البله أحهدلهجهكعة أخرل 

4 Sandra Weber, The Internet, First Printing, Chelsea House Publisher, USA,2004, Page 11.   
ىذا الهقاـ حيث ىنالؾ هصطمال جرائـ تقنية نبلحظ هف خبلؿ هراجعتنا لمعديد هف القكانيف أف ىنالؾ هصطمحات ك يرة في  5

بشأف هكافحة جرائـ تقنية  2012لسنة  5الهعمكهات كىك هصطمال استخدـ هف قبؿ الهشرع اإلهاراتي في الهرسـك بقانكف رقـ 
ـ 2017( لسنة 16كىنالؾ هف استخدـ هصطمال الجرائـ االلكتركنية ه ؿ الهشرع الفمسطيني في القرار بقانكف رقـ )  الهعمكهات

http://www.lasportal.org/
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كنطػػػػػػاؽ ىػػػػػػذه الجػػػػػػرائـ يتطػػػػػػكر بتطػػػػػػكر ىػػػػػػذه الكسػػػػػػائؿ   (Cybercrimes6عمييػػػػػػا باإلنجميزيػػػػػػة )
 7.التكنكلكجية كتقدهيا

فيػػػـك كاضػػػال لجػػػرائـ الحاسػػػب اآللػػػي كاالنترنػػػت نجػػػد عػػػددا كبيػػػرا هػػػف كهػػػف خػػػبلؿ البحػػػث حػػػكؿ ه
  كػؿ تعريػؼ يسػتند لنقطػة هعينػو فػي تعريفػو ليػػاأف  يبلحػظكلحصػر ىػذا العػدد الكبيػر   التعريفػات

ك بػػػالنظر أ  9أك تعريفيػػػا بػػػالنظر لشػػػخص هرتكبيػػػا  8فييػػػا األداة الهسػػػتخدهة  بػػػالنظر إلػػػىسػػػكاا 
كبػػػػذلؾ   لجهيػػػع العناصػػػر كاحػػػػد جػػػاهع كرة كجػػػكد تعريػػػؼههػػػا يحػػػػتـ ضػػػر   10الجريهػػػة  لهكضػػػكع

 13."12الهفيـك الكاسع"كذات " 11لهفيـك الضيؽا"بيف ذات  تانقسهت التعريفا

                                                                                                                                                                      

كىنالؾ هف   2018لسنة  10بشأف الجرائـ اإللكتركنية كالذم تـ إلغااه بهكجب القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ 
( قانكف جرائـ أنظهة 2010لسنة )  30استخدـ هصطمال جرائـ أنظهة الهعمكهات ه مها فعؿ الهشرع األردني في  قانكف رقـ 

 . 2015لسنة  27د استخدـ هصطمال الجرائـ االلكتركنية عبر قانكف الجرائـ اإللكتركنية رقـالهعمكهات الهؤقت الذم فيها بع
 انظر :  لهعرفة لهاذا سهيت بيذا الهصطمال باإلنجميزية 6

David S Wall, Cybercrime, Polity Press, Cambridge, , United Kingdom,2007,Page 10. 
7 Jonathan Clough, Principles Of Cybercrime, Second Edition, Cambridge University Press, 
University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom, 2015 , Page 9. 

هف التعاريؼ التي نظرت لؤلداة الهستخدهة في جرائـ الحاسب اآللي ىك تعريؼ تمؾ الجرائـ عمى أنيا "الفعؿ غير الهشركع  8
  رسالة هاجستير  جرائم الحاسب اآللي في الفقو السالمي  الحاسب اآللي كأداة رئيسة ". عبير عمي النجارالذم يستخدـ فيو 
 .7ص    غزة2009  الجاهعة اإلسبلهية

  ,Cyber Crimes:Vannesa Pittsكهنيـ هف عرفيا عمى أنيا الجرائـ التي تتـ ضهف الكهبيكتر كشبكة االتصاؿ.     
History of World's Worst Cyber Attacks, Alpha Editions,A Vij Publishing Group Company, 
without publishing place,2017 ,Page7.    

هف التعاريؼ التي استندت في تعريفيا لجرائـ الحاسب اآللي بالنظر لشخص هرتكبيا ىك تعريفيا عمى أنيا "الجرائـ التي يتـ  9
جرائم النترنت في   عرفتو بالحاسب اآللي بعهؿ غير قانكني". هحهد عبد اهلل الهنشاكمارتكابيا إذا قاـ شخص ها باستخداـ ه

 .9  ص2003الرياض    اكاديهية نايؼ العربية لمعمـك األهنية  رسالة هاجستير، المجتمع السعودي
نيا "أم عهؿ غير قانكني ىك تعريفيا عمى أ   هف التعريفات التي استندت لهكضكع الجريهة في تعريؼ جرائـ الحاسب اآللي 10

الندكة العمهية لدراسة الظكاىر   جرائم الحاسب والنترنت  يستخدـ فيو الحاسكب كأداة أك هكضكع لمجريهة ". ذياب البداينة
 .102  ص1999تكنس    أكاديهية نايؼ العربية لمعمـك األهنية  االجراهية الهستحد ة كسبؿ هكاجيتيا

الهفيـك الضيؽ ىي أف جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت تمؾ" التي تقع عمى جياز الكهبيكتر أك  كهف التعريفات التي استخدهت 11
 .42ص  2008  االسكندرية  الدار الجاهعية  أمن الجريمة اللكترونية  داخؿ نظاهو فقط ". خالد ههدكح ابراىيـ

كاالنترنت "كؿ سمكؾ إجراهي يتـ بهساعدة  كهف التعريفات التي استخدهت الهفيـك الكاسع ىي أف جرائـ الحاسب اآللي 12
 .42ص  هرجع سابؽ  الكهبيكتر". خالد ههدكح ابراىيـ

 .358ص  2014بيركت    هنشكرات الحمبي الحقكقية  الطبعة األكلى، الجرائم المعموماتية  حناف ريحاف الهضحكي 13
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عمػػى نظر إلييػػا إجرائيػػا البػػجػػرائـ الحاسػػب اآللػػي كاالنترنػػت  تعػػرؼكلغايػػات ىػػذه الدراسػػة عمػػى أنػػو 
  ت الحاسػب اآللػي كنظػـ الهعمكهػاتأنيا "ذلؾ النكع هف الجػرائـ التػي تتطمػب الهاهػا خاصػة بتقنيػا

 14.الرتكابيا أك التحقيؽ فييا كهقاضاة فاعمييا "

كالتي خصصت ىذا الدراسة إلجراا التفتيش كالضبط التابع   الهشكبلت اإلجرائيةكهف ىنا تبدأ 
ببيانات الغالب في  كلتعمؽ ىذه الجرائـ  الحاسب اآللي كاالنترنتخداـ تنقية تلكقكع الجرائـ باس

كبالتالي يصعب هف ناحية كشؼ ىذه   غير هاديةبرهجية جة إلكتركنيا ككيانات هنطقية هعال
  األحياف جهع األدلة بشأنيا أغمبكيستحيؿ هف ناحية أخرل في   كذلؾ هعرفة هرتكبيياك  الجرائـ
كال ننسى السرعة كالدقة   في ىذه الهجاؿ اإلجراايفصعكبة ىذيف  يعهؿ عمى زيادةهها 

هكانية   ي تنفذ فييا الجرائـ اإللكتركنيةالتكالبرهجيات  زالة األكا  دلة كاآل ار التي تدؿ عمى تدهير كا 
خفاا األدلة   كقكعيا كىذا يجعميا تصنؼ كجرائـ هختمفة هف   عنيا عقب التنفيذ هباشرة الناتجةكا 

حيث الكاقع عف الجرائـ التقميدية التي تتـ في كسط هادم عف طريؽ استخداـ كسائؿ هادية 
 ؾ.كذل

ألنيها قد يتعمقاف ببيانات   في ىذا الهجاؿكذلؾ كيكاجو التفتيش كجهع األدلة صعكبات ك يرة 
كت ير   15 خارج الدكلة التي كقعت فييا الجريهةهخزنة في أنظهة أك شبكات إلكتركنية هكجكدة 

م فييا كتحكيميا إلى الدكلة التي يجر  ىذه البيانات كهحاكلة جهع ىذه الشبكات ىهسألة الدخكؿ إل
أك الدكؿ األخرل التي تكجد لدييا البيانات هحؿ  نفسيا هشكبلت تتعمؽ بسيادة الدكلة  التحقيؽ

كغير ذلؾ هف هشاكؿ خاصة بإذف التفتيش كالسمطة القائهة عميو في ىذه   التفتيش أك الضبط
لتعاكف دكلي في هجاالت البحث كالتفتيش الهاسة بحيث يظير ىذا األهر الحاجة   الحالة

                                                           
   1989  الرياض  هكتبة األفاؽ الهتحدة  دكرة فيركس الحاسب اآللي  جرائم الحاسب اآللية  هحهد هحهكد هندكرة 14
 .21ص

أف الهعمكهات يهكف الكصكؿ إلييا هف أم هكاف  ىي (Serverإف هف هزايا تخزيف الهعمكهات عمى خادـ االنترنت ) 15
بحيث تته ؿ إحدل الصعكبات كالتحديات الرئيسية في التفتيش أف البحث في ك ير هف األحياف    عبر االتصاؿ باإلنترنت

لكف يتضال أ ناا التحقيؽ أف الهشتبو بو لـ    في أهاكف هعينة )كهنزؿ الهشتبو فيو (كها يحكيو هف كهبيكتر كبياناتيككف 
 يخزنيا عمى هحركات أقراص صمبة هحمية بؿ عمى خادـ خارجي تـ الكصكؿ إليو عبر اإلنترنت.

Adrian Rozengardt, Alejandra Davidziuk, Daniel Finquelievich, National Information society 
Policy ,The Information For All Programme Of UNESCO, Paris, 2009, Page266. 



4 
 

أك التكقيع ككذلؾ االتجاه نحك ابراـ اتفاقيات دكلية   كتسميـ الهجرهيف  التحقيؽ كجهع األدلةك 
 16. في ىذا الهجاؿكالتصديؽ عمييا إف كجدت 

ة ذكم خبرة كهؤىبلت فني كهحققيف ضركرة كجكد هكظفيف في الضابطة العدليةكذلؾ كنرل ىنا 
 جرائـ الحاسب اآللييش كالضبط في التفتإجراا يف عمى كعمهية كتكنكلكجية تجعميـ قادر 

كعمى دراية بعمـ الحاسب اآللي   الدليؿ االلكتركني الهتحصؿ عنياككيفية التعاهؿ هع   االنترنتك 
كلدييـ هعرفة   كاالنترنت كالطرؽ الفنية كالبراهج الهستخدهة هف قبؿ الجناة في الكسط االفتراضي

هها يبرز   الحفاظ عمييا هف الهحك كاإلزالة لةكذلؾ في كيفية تعقب الجريهة االلكتركنية كهحاك 
  كتجنيد كادر كهيزانية ليذا األهرأىهية عهمية في التركيز عمى تأىيؿ رجاؿ الضبط القضائي 

 كجعؿ ىذه هف األكلكيات التي ال بد هف االنتباه ليا.

نكف فإف األهر يتطمب سياسة تشريعية كتنظيـ قانكني هف خبلؿ قا  كعمى نطاؽ أكسع هف ىذا
غير القانكف اإلجرائي التقميدم الذم قد ال يتناسب   ككؿ إجرائي خاص بجرائـ تقنية الهعمكهات

 باإلضافة إلى أنو  هع طبيعة ىذه الجرائـ التي قد يتـ بعضيا في العالـ االفتراضي غير الهمهكس
انطبلقا إال  جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ال يهكف تفعيؿ إجرااات التفتيش كالضبط بخصكص

ىذه كىنا تظير هشكمة اختبلؼ   17"ال جريهة كال عقكبة إال بنص" أم هبدأ الشرعية فأهف 
هف حيث الهكاف كالكسيمة كغير ذلؾ هف االختبلفات عف الجريهة العادية التي نظهت هف  الجرائـ

ر كتحدد الهشكمة أك   )السارم الهفعكؿ( 1960( لسنة 16خبلؿ قانكف العقكبات األردني رقـ )
  عند تحهيؿ النص العادم أك ر هها يحتهؿ في ظؿ قانكف عقكبات يحظر القياس عمى أحكاهو

اآللي كىذا أفضى لضركرة تدخؿ الهشرع في كضع قانكف عقكبات خاص بجرائـ الحاسب 
عبر القرار بقانكف الذم أصدره الرئيس الفمسطيني هحهكد عباس  بالفعؿكىذا ها حدث   كاالنترنت
  18ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية 2017( لسنة 16قرار بقانكف رقـ )كىك ال  /201724/06بتاريخ 

                                                           
  جاهعة العمـك التطبيقية  دراسة هقارنة  مشروعية الدليل اللكتروني المستمد من التفتيش الجنائي  عمي طكالبو 16

 .7-2ص   2009  البحريف
-29ص  1997  عهاف  هكتبة دار ال قافة، "شرح قانون العقوبات"القسم العام  يانظر بيذا الخصكص: هحهد الحمب 17
34. 
إف هف بعض الهآخذ التي سجمت عمى القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الهمغى ىك تعارض بعض نصكصو هع  18

ة ه بل لنص الفقرة ال انية هف الهادة رقـ فالعكد  هبدأ الشرعية ككذلؾ انتياكو لحؽ األفراد بالعمـ بهضهكف القكاعد القانكنية "
أك أداة إنشاا التكقيع   كؿ هف استعهؿ بصفة غير هشركعة عناصر تشفير شخصية ( هنو كالتي تنص عمى "8)
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كالصادر  2018 لسنة 10عبر القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ هؤخرا كالذم تـ إلغااه 
أنو يشكؿ القانكف الخاص بتنظيـ  بقرااة نصكصو كالذم يتضال  19 2018-4-29بتاريخ 

بالتالي يعتبر قانكف هكضكعي أك ر هف أنو قانكف ك   العقكبات الخاصة بياالجرائـ االلكتركنية ك 
االلكتركني إجرااات التفتيش كالضبط  لعهمية تنظيـ هف هادة فيو أك رإجرائي رغـ اإلشارة في 

( لسنة 3رقـ ) ضهف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني الإ نالتي ال يهكف قرااتيا كفيهيا برأيكا
 20الهفعكؿ. السارم 2001

الجرائـ التي جاات ضهف القرار  21االلكتركنية اليكـ في فمسطيف الجرائـ أىـهف  وكبالتالي نجد أن
العقكبة  حددىا الهشرع كفرضبقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني السالؼ الذكر حيث 

                                                                                                                                                                      

يعاقب بالحبس أك بالغراهة التي ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تزيد عف خهسة   اإللكتركني الهتعمقة بتكقيع شخص غيره
يبلحظ هف ىذا النص أف عبارة  الصفة غير الهشركعة كسبب لمهعاقبة عمى   أردني أك بالعقكبتيف كمتييها"أالؼ دينار 

ىك أهر غير هفيـك حيث أنو لـ ينص عمى تعريؼ لمصفة غير الهشركعة ضهف هادة   استخداـ عناصر تشفير شخصية
ف حؽ األشخاص في خصكصيتيـ كحقيـ في تشفير ناىيؾ عف أف ىذه الهادة تنتيؾ ه  التعريفات في بداية القرار بقانكف

 2017( لسنة 16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )   رسائميـ. أشير ليذا في :هكقع هؤسسة الحؽ عمى االنترنت
 هساا. http://www.alhaq.org  6-11-2017  04:09، بشأف الجرائـ االلكتركنية
لتصبال  2018لسنة  10ـ تعديؿ العقكبة فقط فييا بهكجب القرار بقانكف رقـ الهشار إلييا قد ت 8كيبلحظ أف الهادة رقـ 

   كذلؾ ىي "الحبس هدة ال تقؿ عف سنة أك بغراهة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني 8العقكبة بهكجب الفقرة ال انية هف الهادة 
كلـ ينتبو الهشرع لها سجؿ عمى   العقكبتيف"كال تزيد عف ألؼ دينار أردني أك ها يعادليا بالعهمة الهتداكلة قانكنا أك بكمتا 

 16ىذه الهادة هف انتقاد اك شككل هف قبؿ هؤسسات حقكؽ اإلنساف الفمسطينية التي انتقدت ىذه الهادة كالقرار بقانكف رقـ 
ص بدليؿ احتفاظو بيذا الن  ككؿ ه ؿ هؤسسة الحؽ الفمسطينية عمى هكقعيا عمى االنترنت كها أشرنا أعبله 2017لسنة 

 ضهف نصكص القرار بقانكف الجديد.
  هف الكقائع الفمسطينية الصادرة هف قبؿ ديكاف الفتكل كالتشريع الفمسطيني 16نشر ىذا القرار في العدد الههتاز رقـ  19

 .2018-5-3بتاريخ 
بالتجريـ نجد أنو كذلؾ ىك قانكف هكضكعي خاص   2015( لسنة 27بقرااة قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ) 20

 هنو ىي هادة خاصة بإجرااات التفتيش كالضبط كالهصادرة الخاصة بالجرائـ االلكتركنية. 13إال أف الهادة رقـ    كالعقاب
ـ الصادر عف النيابة العاهة الفمسطينية كاف ال بد هف اإلشارة إلى أف القانكف 2017بهراجعة التقرير السنكم لسنة  21

حيث  1960لسنة  16اللكتركنية في فمسطيف ىك  كؿ هف قانكف العقكبات األردني رقـ الهكضكعي الذم يحكـ الجرائـ ا
( 3ككذلؾ قانكف رقـ )  قضية 140بمغ عدد قضايا الجرائـ االلكتركنية حسب التكييؼ القانكني لمتيهة كفؽ ىذا القانكف ىي 

االلكتركنية حسب التكييؼ القانكني لمتيهة بشأف االتصاالت السمكية كالبلسمكية حيث بمغ عدد قضايا الجرائـ  1996لسنة 
بشأف الجرائـ االلكتركنية حيث بمغ عدد  2017( لسنة 16ككذلؾ بالتأكيد القرار بقانكف رقـ )  قضية 938كفؽ ىذا القانكف 

قرير الت  قضية. النيابة العاهة لدكلة فمسطيف  179قضايا الجرائـ االلكتركنية حسب التكييؼ القانكني كفؽ ىذا القرار 
 .116-113ص  2018  فمسطيف-راـ اهلل  2017السنوي الثامن 



6 
 

اات ضهف فارتكاب أم هف الجرائـ التي نص عمييا أك تمؾ التي ج  22لكؿ هنيا  الهناسبة
( هف ذات القرار كالتي تنص عمى "كؿ هف ارتكب فعبلن يشكؿ جريهة 45هضهكف الهادة رقـ )

أك   لكتركنية أك بإحدل كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهاتم تشريع نافذ باستخداـ الشبكة االبهكجب أ
  كلـ ينص عمييا في ىذا القرار بقانكف أك حرض عمى ارتكابيا  فييا أك تدخؿ  اشترؾ فييا

بالتالي نككف بصدد كقكع جريهة   يعاقب بالعقكبة ذاتيا الهقررة لتمؾ الجريهة في ذلؾ التشريع"
كالضبط الجنائي  تصال أف تككف سببا لمقياـ بالتفتيش أك جريهة حاسب تلي كانترنت الكتركنية

 23بيذا الخصكص .

سب اآللي كعميو تأتي ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى هكضكع التفتيش كالضبط في جرائـ الحا
ككيفية اإلجرااات كشركطيا حيث هحددات ىذه العهمية كبياف هفيكهيا كضكابطيا  هف  كاالنترنت

إجراا التفتيش  ككف أف الهشرع في القرار بقانكف الهذككر نص عمى القانكنية التي تتـ هف خبلليا
حاطتيا دكف تكضيال كتفصيؿ ككؿ ها فعمو ىك كالضبط  كاد تككف بقيكد تإجازة ىذه العهمية كا 

ضئيمة بهقارنتيا بالقيكد الكاردة في قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني بها يخص التفتيش 
هها يحتـ عمى الهشرع ضركرة إعادة صياغة كتنظيـ الهكاد الخاصة بيها تحقيقا   كالضبط

لمغرض الهرجك هف اصدار القرار بقانكف الهذككر أال كىي هراعاة الخصكصية الهكضكعية 
 جرائية لجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت. كاإل

                                                           
لسنة  10كفي ىذا السياؽ يجب عمى الهكاطف الفمسطيني االطبلع عمى نصكص القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ  22

اره كخاصة أف الهادة رقـ غير أف القرار بقانكف لـ يراعي ىذا األهر عند إصد  لهعرفة ها يشكؿ جريهة في ىذا الشأف 2018
كيعهؿ بو هف تاريخ   تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف  كؿ فيها يخصو  الجيات الهختصة كافة عمى ( هنو كالتي جاا فييا "57)

فكاف األكلى أف يعهؿ   كفي ىذا حرهاف لحؽ الهكاطف بالعمـ بهضهكف القكاعد القانكنية حيف إصداره  نشره في الجريدة الرسهية"
  هف  بل يف يـك هف تاريخ نشره في الجريدة الرسهية تحقيقا لمعدالة أك ر ككنو يهس أهكر حساسة جدا أال كىي التجريـ كالعقاب بو

هف القرار بقانكف القديـ  61كها يبلحظ اف الهشرع لـ يتدارؾ ىذا األهر عند إصداره لمقرار بقانكف الجديد كخاصة أف الهادة رقـ 
 نصت عمى إعهاؿ نصكصو هف تاريخ نشره كذلؾ.قد  2017لسنة  16رقـ 

في ىذا الصدد نشير إال أنو كاف الفتا تشكيؿ نيابة لهكافحة الجرائـ االلكتركنية في فمسطيف قد سبؽ اصدار القرار بقانكف  23
قضي بإنشاا قرارا ي 20/3/2016حيث أف النائب العاـ الفمسطيني قد أصدر في   2017لسنة  16بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ 

حيث تتكلى ىذه النيابة الهتخصصة هتابعة الطمبات الخاصة    نيابة هتخصصة أال كىي نيابة هكافحة الجرائـ االلكتركنية
كها   بالجرائـ االلكتركنية كاالتصاالت كأم طمب تخر ذك عبلقة  هف النيابات الجزئية كأجيزة األهف كالتنسيؽ هعيا بيذا الشأف

لجيات كالهؤسسات األخرل فيها يتعمؽ بالجرائـ االلكتركنية كاالتصاالت لغرض الحصكؿ عمى الدليؿ كتقـك بالتكاصؿ هع ا
 .22هرجع سابؽ  ص  االلكتركني الفني كنسبتو لفاعميو. النيابة العاهة لدكلة فمسطيف
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إجرااات التفتيش هكضكع الضهانات الخاصة بالهتيـ ككف أف كىذا األهر دفعنا لمكقكؼ كذلؾ عند 
كهف   هنازؿ كها فيياالهف اإلجرااات الهاسة بالخصكصية كحرهة األشخاص كحرهة  كالضبط

كضكع القرار بقانكف الهذككر هحؿ هها يجعؿ ه  بو هف انترنت ضهنيا الحاسب اآللي كها يتصؿ
انتقاد بفحص الهدل الذم راعى فيو الحريات كالحرهات كالحياة الخاصة التي شدد القانكف األساسي 

هها قد يدخؿ القرار بقانكف الهذككر في تشكيؾ حكؿ هدل   الفمسطيني الهعدؿ عمى صكنيا كحهايتيا
 دستكريتو.

 أىمية الدراسة من الناحية النظرية :
هف خبلؿ التطكر كال كرة التكنكلكجية الحدي ة تتضال أىهية ىذه الدراسة هف الناحية النظرية    

التي ساعدت األشخاص عمى ارتكاب الجرائـ بكسائؿ   التي كقعت عمى كافة تقنيات الهعمكهات
ىذا األهر فرض كضعا أقرب ها يككف   كاستخداـ الحاسب اآللي كاالنترنت حدي ة كهتطكرة

شريعي جعؿ القكانيف التي تحكـ الجرائـ التقميدية غير قادرة عمى هكاكبة التقدـ العمهي لمفراغ الت
كفي ىذا السياؽ فمسطينيا صدر القرار   يحتـ تطكير القكانيف بطريقة تخدـ ىذه الهسألةهها 

 10بهكجب القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ  الهمغىبقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية 
كنرل أف ىذا النكع هف التشريع جاا كنتيجة فعمية   كها ذكرنا سابقا كحؿ هكانو 2018لسنة 

لقصكر القكانيف الجنائية التقميدية سكاا هف الناحية الهكضكعية أك هف الناحية اإلجرائية لمسير 
التي ترتكب في كاقع افتراضي بخط هكازم هع ها أنتجو التقدـ العمهي بخصكص ىذه الجرائـ 

 . كسريعةهتطكرة بكسائؿ الكتركنية ك 

كيبدك أف حقيقة ها أشرنا لو سابقا يؤكد عمى أف دراسة هكضكع التفتيش كالضبط بخصكص 
أىهية كبيرة نظريا تزاهنا هع إصدار القرار بقانكف السالؼ  كجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ذ

  هاسة لتنظيـ قانكني بحاجةالذكر الذم عالج ىذا الهكضكع في بعض هكاده بعد أف كانت 
 كالضبط هف كافة الجكانب.كفحص هدل قدرة ىذه الهكاد عمى استيعاب هكضكع التفتيش 

 أىمية الدراسة من الناحية العممية :
انتشار الجرائـ التي تستخدـ اليكـ بفعؿ  عف طريؽتبرز أىهية ىذه الدراسة هف الناحية العهمية    

كسائؿ تحقيؽ لابة العاهة الفمسطينية كالتي ته ؿ الحؽ العاـ  الني كحاجة  كاالنترنتالحاسب اآللي 
كالتطكر لتتهكف تضاىي كتكازم ىذه الجرائـ هف حيث الجدة كهنيا كسائؿ التفتيش كالضبط التي 
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هف كشؼ الجريهة كنسبتيا لفاعميا كخصكصا بالنظر لهسرح ىذه الجرائـ كصعكبة التحرم 
كتحاكؿ ىذه الدراسة تكضيال ذلؾ   في أغمب األحياف كاإل بات فيو حيث أنو كسط هعنكم برهجي

 اإلطار العهمي كاإلجرائي الذم يخص التفتيش كالضبط الخاص بالجرائـ االلكتركنية .

كذلؾ فإف هكضكع ىذه الدراسة يشكؿ جكىر الضهانات التي ال بد لمهتيـ الهعمكهاتي هف هعرفتيا 
ت التفتيش كالضبط هف اإلجرااات الهاسة لصكف حقكقو القانكنية هف االنتياؾ ككف أف إجرااا

بالحرية كالحرهة الخاصة باألفراد كالتي يشكؿ خركج النيابة العاهة كعدـ التزاهيا بالقيكد كالضكابط 
 التي أحاطيا الهشرع بيا عهبل هيددا بالبطبلف أهاـ القضاا.

 أىداف الدراسة :
ائـ الحاسب اآللي كاالنترنت إلحاطة هكضكع التفتيش كالضبط في جر تيدؼ ىذه الدراسة  -1

الهقصكد بالتفتيش كالضبط الذم هحمو الحاسب بإطار قانكني نظرم كعهمي هف خبلؿ تعريؼ 
 كبياف  بإجرائيهاالسمطة الهخكلة ك   ضكابط ىاتاف العهميتافك  كتبياف شركط  اآللي كاالنترنت

نات الهتيـ الهعمكهاتي ضهاهع التكقؼ عند هكضكع   لتي تتبلاـ كطبيعتيهااالعهمية  جراااتاإل
 .جراااتاتخاذ ىذه اإلعند  التي يجب هراعاتيا

تيش ػػػػفحص هدل قابمية الكيانات الهادية كالهعنكية ألنظهة الحاسب اآللي كاالنترنت لمتف -2
 كالضبط .

هف االنترنت ك  ش نظـ الحاسب اآلليكيفية التعاهؿ هع الهنازؿ كاألشخاص كهحميف لتفتي -3
 ئية.الناحية اإلجرا

 2001لسنة  3تكفيؽ بيف نصكص قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ ك  عهؿ هقارنة-4
بها يخص الهكاد   2018لسنة  10كالقرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ 

 الهتعمقة بالتفتيش كالضبط الكاردة في كمييها.
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 مشكمة الدراسة :
في العاـ  الجرائـ االلكتركنيةبخصكص في فمسطيف العاهة نيابة مل الكاردة الطمباتعدد شكؿ    

في العاـ طمب  31632طمب في حيف أف عدد ىذه الطمبات بمغ  28162هجهكعة ها  2015
االحتياجات " فإف عدد 2017العاـأها في   24% 12.3بمغت  الزيادةأم أف نسبة  2016

احتياج أم  23705فمسطيف قد بمغت كتركنية في التي كردت إلى نيابة الجرائـ االل "25االلكتركنية
كخصكصا أف   بتاتا ايب كىذه النسبة ال يستيافعف العاـ السابؽ 26% 17.1بنسبة زيادة بمغت 

   رقـ  ةنصدكر القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني لسكبعد قبؿ  تكان الطمبات هىذ
حيث أف الجرائـ    24/06/2017في  يدة الرسهيةفي الجر  بالنظر لتاريخ نشره 2017 لسنة 16

عهمية التفتيش  كهف ضهف ذلؾ التعاهؿ كالتحقيؽ فييا يفترض أفالتاريخ  كقعت قبؿ ىذاالتي 
السارم الهفعكؿ  2001(لسنة 3كفؽ قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ )كانت كالضبط 

التفتيش كالضبط في الفصؿ الرابع في الذم نظـ أحكاـ كؿ هف   بالضفة الغربية كقطاع غزة
كتدقيقا في ىذه الهكاد نجد أنيا تتحدث عف تفتيش الهنازؿ   هنو (52(حتى الهادة)39الهكاد هف )
هها يعني أف   كلـ يرد بيا حكـ بخصكص تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت   كاألشخاص

 ضعت لمتعاهؿ هع الجرائـ العاديةك الجرائـ لنصكص قانكنية  أخضعكا ىذهرجاؿ الضابطة العدلية 
كانت  مالذ هدلالكىذا ي ير إشكالية في   خداـ الحاسب اآللي كاالنترنتتكليس تمؾ التي تقع باس
 .      هرتكبيياىذه الجرائـ كهبلحقة  لمتعاهؿ هع فيو ىذه النصكص قابمة

عهمية  أجازالذم  2017لسنة  16رقـ إلصدار القرار بقانكف كدافعا حافزا بالتأكيد كاف  كىذا
كالذم تـ  هنو 34ك 33ف هادتاكفؽ نصكص الالخاصة بالجرائـ االلكتركنية التفتيش كالضبط 

عهمية التفتيش كالضبط  أجازبدكره الذم  2018ة لسن 10ا بهكجب القرار بقانكف رقـ إلغااه هؤخر 
 . 33ك 32 الخاصة بالجرائـ االلكتركنية كفؽ نصكص الهادتاف

                                                           
ة الفمسطينية عمى عبر هكقع النيابة العاه  2017  2016التقرير السنوي السابع    النيابة العاهة لدكلة فمسطيف  24

 هساا. http://www.pgp.ps  ،17-6-2018  04:00:االنترنت 
كها كتشهؿ الجرائـ األخرل    االحتياجات االلكتركنية تعني : "تمؾ االحتياجات التي تخص الجريهة االلكتركنية البحتة 25

لتكصؿ فييا إلى الجاني عف طريؽ الكسائؿ االلكتركنية ". النيابة العاهة لدكلة كتمؾ التي تـ ا  الكاردة في قانكف العقكبات
 .111ص  2018  فمسطيف-راـ اهلل  2017التقرير السنوي الثامن   فمسطيف 

  2018  فمسطيف-راـ اهلل  2017التقرير السنوي الثامن   ىذه االحصائية كفؽ :النيابة العاهة لدكلة فمسطيف 26
 .111ص

http://www.pgp.ps/
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بيف كؿ هف  كهحاكلة تحقيؽ االنسجاـ لمتدقيؽاشكالية عهمية تتجو  أدل لبركز انوف السابؽ بيأكنرل 
بشأف الجرائـ االلكتركنية بقانكف القرار كنصكص الفمسطيني  نصكص قانكف اإلجرااات الجزائية

 عالج هسألتي التفتيش كالضبط السالؼ ذكرهالقرار بقانكف  أف كىذا التكفيؽ يجد سنده في  الفمسطيني
بنصكص ضيقو تاركا الهجاؿ لتدخؿ قانكف اإلجرااات الجزائية كتحديدا ة بالجريهة االلكتركنية الخاص

هف ذات  32الهنصكص عمييا في الفقرة األكلى هف الهادة في هسألتي تفتيش األهاكف كاألشخاص 
تفتيشيها بخصكص الجرائـ االلكتركنية دكف بياف أحكاـ كضكابط ىاتاف  تالتي أجاز   القرار
بشأف كخصكصا أف عمة إصدار القرار بقانكف عمى الهشرع تبيانيها كالذم كاف أكلى  ميتافالعه

  كلتدارؾ النقص التشريعيكانت أساسا بالنظر لخصكصية كنكعية ىذه الجرائـ الجرائـ االلكتركنية 
ئـ بشأف الجراالقرار بقانكف هف  55فقرة ال انية هف الهادة لم كت كر ىذه اإلشكالية أيضا بالنظر

هها قد يعهؿ عمى   نصكص القرار بقانكف هعأكدت عمى إلغاا كؿ ها يتعارض كالتي االلكتركنية 
  في قانكف االجرااات الجزائيةالكاردة  القيكد التي سنيا الهشرع لعهمية التفتيش كالضبطبعض فؾ 

لييا هف كتحديا بالنظر إ  نصكصخطكرة ىذا األهر كضركرة إعادة النظر في ه ؿ ىكذا كىذا يظير 
 الحريات كالحياة الخاصة باألفراد .احتراـ ك جانب الضهانات 

بشأف كالقرار بقانكف  قانكف اإلجرااات الجزائيةبيف  عهمية التكفيؽكتأسيسا عمى السابؽ نرل أف 
 إطار ضيؽ لمغاية .تككف ضهف سالجرائـ االلكتركنية 

 محددات الدراسة :
قانكف ( هف 52( حتى الهادة رقـ )39ع هف الهادة رقـ )في هكاد الفصؿ الراب تبحث ىذه الدراسة  

كها يقابؿ ىذه الهكاد كذلؾ في قانكف أصكؿ   2001( لسنة 3رقـ ) اإلجرااات الجزائية الفمسطيني
بحيث يشار لكؿ هادة كرقهيا في هكضعيا   الهعدؿ 1961لسنة  9الهحاكهات الجزائية األردني رقـ 

( هف القرار بقانكف بشأف 45( حتى الهادة رقـ )30هادة رقـ )ككذلؾ الهكاد هف ال  ضهف الدراسة
( هف قانكف 13باإلضافة لنص الهادة رقـ )  2018لسنة  10الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ 

عمى أف أم إضافة هف قكانيف أخرل كالقرار   2015 لسنة 27 رقـالجرائـ االلكتركنية األردني 
كاالتفاقية األكركبية لجرائـ   )الهمغى( 2017( لسنة 16ية رقـ )بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركن

  كغيرىا هها لو صمة بهكضكع الدراسة يشار لو في هكضعو ضهف الدراسة  2001االنترنت لسنة 
 ط .في حيف تحدد القرارات كأحكاـ الهحاكـ في ىذه الدراسة لها يعكد لهحاكـ النقض الهصرية فق
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 أسئمة الدراسة :
 ذه الدراسة باإلجابة عف التساؤالت التالية :ستقكـ ى   

 كهاىي شركط  هاذا نعني بالتفتيش كالضبط الذم هحمو الحاسب اآللي كاالنترنت -1
 ضكابط ىاتاف العهميتاف ؟ك 

ها هدل قابمية الكيانات الهادية كالهعنكية ألنظهة الحاسب اآللي كاالنترنت لمتفتيش  -2
 كالضبط ؟

 كالضبط الجنائي في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت؟ هف ىي السمطة الهخكلة بالتفتيش -3
ها ىي إجرااات التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت التي تتبلاـ  -4

 كطبيعتيها ؟
 كيفية هعاهمة الهنازؿ كاألشخاص كهحميف لتفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت ؟ -5
ش كالضبط في جرائـ الحاسب التفتيها ىي ضهانات الهتيـ الهعمكهاتي عند إجرااات  -6

 ؟اآللي كاالنترنت

 الدراسة : منيج
عبػر دراسػة كتحميػؿ حيث تـ ذلؾ   الهقارفالكصفي  التحميميسمكب الدراسة األىذه تتبع الباح ة في 

التقميدم كالنصكص الخاصة بجرائـ الحاسب  الجنائيالنصكص القانكنية الهتعمقة بالتفتيش كالضبط 
هحكهة النقض أحكاـ  كاإلشارة لبعض  كشراح القانكفضكا تراا الفقو  في  اآللي كاالنترنت

قانكف  عبر هقارنةالهقارف  كتفعيؿ الهنيج  اكي ريي الدراسةك يحقؽ أىداؼ عمى نح  الهصرية
رقـ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية هع  2001( لسنة 3)رقـ  اإلجرااات الجزائية الفمسطيني

  2015 لسنة 27 رقـخير كذلؾ بقانكف الجرائـ االلكتركنية األردني ارنة األكهق 8201لسنة  10
 .(الهعدؿ) 1961لسنة  9هات الجزائية األردني رقـ كاإلشارة كذلؾ لنصكص قانكف أصكؿ الهحاك

 تقسيم الدراسة:
 كالتالي :لفصميف قسهت دراسة هكضكع التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت   

 .التفتيش كالضبط لجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت عهمية هحددات فصؿ األكؿ( )ال 

 همية التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت.الجكانب اإلجرائية لع)الفصؿ ال اني(  
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 الفصل األول :

 التفتيش والضبط في جرائم الحاسب اآللي والنترنت: عممية محددات
كلعؿ أىهيا ها أحد و هف تطكر   الحياة جكانبعمهي كالتكنكلكجي تغييرا شهؿ كافة أدخؿ التقدـ ال

 االنترنت عهاد التعاهؿشبكة بحيث أصبال الحاسب اآللي ك   في هجاؿ االتصاالت كالهعمكهات
كرغـ ها كفرتو ىذه األجيزة كاألنظهة هف سيكلة كدقة   بيف األفراد كالهؤسسات كذلؾ التكاصؿك 

هها   يخمك هف الهخاطر كسكا االستخداـ كذلؾ ـإال أف األهر ل  هبلت كاالنجازعاهكسرعة في ال
 .االلكتركنيةجرائـ ال لي كاالنترنت أكبجرائـ الحاسب اآل أفرز نكعا جديدا هف الجرائـ باتت تعرؼ

إف ىذا النكع الهستحدث هف اإلجراـ لف يقؼ عائقا أها الدكؿ لهكافحتو فشرعت ك ير هف الدكؿ 
جرائية لتحيط ىذه الجرائـ بنظاـ هتكاهؿ لمتعاهؿ هع ىذه الجرائـلسف قكان في حيف   يف جنائية كا 

 أف دكال أخرل لـ تحرؾ ساكنا كأبقت عمى قكانينيا الجنائية التقميدية لمتعاهؿ هع ه ؿ ىذه الجرائـ
 النص التقميدم ليذه الجرائـ دكؿ أخرل شرعت في تعديؿ نصكصيا التقميدية هحاكلة الحتكااك 

 .كىك ها سنقكـ بيانو تبعا في ىذه الدراسة

بداية هف لحظة   ف أىـ ها يبرز عمى السطال في ىذا الهجاؿ ىك تلية التعاهؿ هع ىذه الجرائـكا  
فإف هسألة التحقيؽ في ىذه الجرائـ قد يككف أحد   لفاعميا ف كشؼ حقيقتيا كنسبتياكقكعيا لحي
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فيذه الجرائـ تختمؼ عف الجرائـ التقميدية هف   هةأكبر التحديات التي تقع عمى عاتؽ النيابة العا
كهكاف   الذم قد يتـ نيارا أك ليبل كهف حيث كقتيا  حيث الكسائؿ الهستخدهة في ارتكابيا

فأغمب ىذه الجرائـ تقع في   عالـ برهجي افتراضي قد يهتد خارج الدكلة نفسيافي كقكعيا 
هها يعزز ضركرة كجكد   حك كسيمة التدهيرحيث تنتج أدلة سيمة اله  كيانات هعنكية غير حسية

 ف لمتعاهؿ هع ىذه الجرائـ ككشفيا . كادر هتخصص هف الهحققي

 إال أنو قد تعتبر أك رىا أىهية عهمية التفتيش كالضبط   ككها نعمـ فإف كؿ إجرااات التحقيؽ هيهة
ئص هف الخصاىذا اإلجراا هحاط بهجهكعة كخصكصا أف   التي ال بد هف التكقؼ عندىا

بخصكص كؿ هف الجرائـ التقميدية أك جرائـ  التي ال بد هف هراعاتيا كااللتزاـكالشركط كالضكابط 
 .الحاسب اآللي كاالنترنت 

بالدراسة  كسعيا هنا إلحاطة هحددات عهمية التفتيش كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
 كالتالي :لهبح يف )الفصؿ األكؿ ( فقد قسهنا ىذا الفصؿ   كالتكضيال

 .ماىية وشروط التفتيش والضبط  في نظم الحاسب اآللي والنترنت  : المبحث األول

 .السمطة المختصة بالتفتيش في نظم الحاسب اآللي والنترنت:  المبحث الثاني
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 :المبحث األول

 في نظم الحاسب اآللي والنترنت :ماىية وشروط التفتيش والضبط  
تلة ُهبرهجة  " الحاسب اآللي كالذم يعرؼ عمى أنوبر الجرائـ االلكتركنية عأغمب ترتكب        

كىذه اآللة تتصؿ   27 "عالجة البيانات كتخزينيا كهف  ـ إخراجيابطريقة هعّينة كهحّددة تقـك به
شبكة عالهية تقكـ بربط جهيع أجيزة الحاسكب بالعالـ  التي تعرؼ عمى أنيا "ك بشبكة االنترنت 
كاكتساب الك ير هف الهعمكهات سكاا كانت نصية أك   عض ليتـ التكاصؿ بينياهع بعضيا الب

ظيكر ها بات يعرؼ بجرائـ الحاسب كىذا أدل إلى  28"بشكؿ سريع كسيؿ  صكتية أك هرئية
كأبرز ىذه الخصكصيات   خصكصية في ك ير هف اإلجراااتحيث أعطيت اآللي كاإلنترنت أ

هف  اإلجراايفف إجرااات التحقيؽ االبتدائي كلها ليذيف ه كإجراايف  يكهف في التفتيش كالضبط
هف حريات الهكاطنيف كحرهة هساكنيـ  كلتعمؽ الك ير  أىهية في هبلحقة الجريهة كهكافحتيا

ا ههف حيث هفيكهي اإلجراايفكلمكقكؼ عمى ىذيف   فبل بد هف قيكد كضكابط تحكـ سيرىها  بيها
هبحث قهنا بتخصيص ىذا الفقد   ي شأف جريهة هاا فهالشركط كالضكابط التي تقيد هباشرتيك 

 عمى النحك التالي :  لمتعرؼ عمى ذلؾ

 الضبط .و  مفيوم التفتيشاألول : المطمب 

 شروط تفتيش وضبط نظم الحاسب اآللي والنترنت . الثاني :المطمب 

 : مفيوم  التفتيش والضبط :المطمب األول
بد بداية هف الكقكؼ عند هفيكـ التفتيش  كاف البطبيعة الحاؿ كعند دراسة أم هكضكع   

بحيث نقسـ ىذا   كذلؾ حيث هعناىها كخصائصيها هفف ف الكمهتييلمتعرؼ عمى ىات كالضبط
 الهطمب لفرعيف كالتالي :

 الفرع األكؿ : هفيـك التفتيش.

 الفرع ال اني : هفيـك الضبط.

                                                           
 صباحا. www.uobabylon.edu.iq  ، 10-12-2018  09:00:هعة بابؿ عمى االنترنت هكقع جا 27
 صباحا. mawdoo3.com ،11-12-2018  90:00هكقع هكضكع عبر االنترنت :  28

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 :: مفيوم التفتيش  الفرع األول
الذم جاا عف ك ـ نبيف هفيكهو اصطبلحا  ـ ا سكؼ نعرفو لغة هفيكـ التفتيش فإنن لمكقكؼ عمى
التي تهيزه عف غيره هف إجرااات التحقيؽ خصائصو  بتكضيالكسنقكـ بعدىا كها   طريؽ القضاا
 التالية :بحث ىذه األهكر كفؽ العناكيف عف طريؽ 

 أول: تعريف التفتيش :

 كالتالي :  كذلؾ قضاان كنقؼ كذلؾ عند هفيكهو لغة كاصطبلحا نعرؼ التفتيش 

 : لغةن -1

  فتشو : كعنو  الشيا فتهش  فتش الشيا : كيقاؿ  سأؿ عنو كاستقصاه : "فتش عف الشيا_فتهشا
هكظؼ  : الهفتهش  ك فحصيا ليعرؼ هدل ها اتبع في انجازىا هف دقة كاىتهاـ : كاألعهاؿ كاألهكر

 29."  يقكـ بتفتيش أعهاؿ حككهية أك غيرىا

 اصطبلحا :-2

في أف الهشرع نجد    ـ 2001( لسنة 3) رقـ كع لقانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطينيبالرج   
ينص عمى ها لـ ( 52-39كالذم خصصو لهكضكع التفتيش في الهكاد هف ) هنوالفصؿ الرابع 

بها يتهاشى هع نصكص ىذه الهكاد  إال أنو يهكف تعريفو  30تفتيش هباشرةيهكف اعتباره تعريؼ لم
يقكـ بو هكظؼ هختص طبؽ اإلجرااات الهقررة قانكنا في   هف إجرااات التحقيؽ "إجراا عمى أنو

هحؿ يتهتع بالحرهة بيدؼ الكصكؿ إلى أدلة هادية لجناية أك جنحة تحقؽ كقكعيا إل بات 
 .31" ارتكابيا أك نسبتيا إلى الهتيـ

لكتركنية القرار بقانكف بشأف الجرائـ اال كؿ هف كذلؾ األهر لـ تحكم هادة التعريفات في
أم تعريؼ  2018لسنة  10الهمغى بهكجب القرار بقانكف رقـ  2017لسنة  16 رقـ الفمسطيني

                                                           
  ببل سنة نشر  بل هكاف نشرب  ببل دار نشر  2-1الجزا  باب الفاا  المعجم الوسيط  كتخركف  ابراىيـ أنيس 29
 .705ص

فالهشرع لـ ينص عمى تعريؼ  1961لسنة  9كذلؾ األهر بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  30
 لمتفتيش بطريقة هباشرة.

 .358ص  2003  االسكندرية  هنشكرات الحمبي الحقكقية  جرائم الكمبيوتر  عفيفي عفيفي  الشاذلي  فتكح 31
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لسنة  27أيضا ذات الشيا في قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ   التفتيشبخصكص 
ككاف األكلى عمى الهشرعيف الفمسطيني   الذم لـ يقـ بتعريؼ ها الهقصكد بالتفتيش 2015
ي في ىذه التشريعات تحديد ككضع تعريؼ خاص يتهاشى هع عهكـ نصكص هكاد كاألردن

 القانكف الخاص بالجرائـ االلكتركنية في هادة التعريفات.

غاية ال يككف ىك ال نجد أف إجراا التفتيش  كضعناه سابقا لمتفتيشكلكف بناا عمى التعريؼ الذم 
ا السمطة الهختصة بالتفتيش بح ا عف يككف إحدل الكسائؿ التي تستخدهيفي حد ذاتو بقدر ها 

 ـ   كنسبتيا لفاعميالتتهكف هف كشؼ كقائع الجريهة سكاا أكانت جناية أـ جنحة   دليؿ هادم
 الكصكؿ لحقيقتيا . 

أكؿ فإف    كهرتكبييابالجريهة  ليا عبلقةهادية  أدلةضبط كعمى اعتبار أف غاية التفتيش دكها 
يقع فعبل بها يخص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت عمى  دها يتبادر لؤلذىاف أف ىذا األهر ق

الغير  الكاقعهع يتنافى  ( في حيف قدHardwareأك ها تعرؼ بػ ) هككنات الهادية الهمهكسةال
ال تتجسد  التي   ك (Softwareكالتي تعرؼ بػ ) لبراهج كبيانات الحاسب اآللي كاالنترنت الهادم

ىذا األهر ي ير تساؤال    برهجية كأنظهةجرد بيانات فيي ه  هظير خارجي همهكس أك هحسكسب
 32 لمتفتيش عمى ىذا النحك. حكؿ هدل قابميتيا لمخضكع 

الهناسب لتسهيتو االصطبلح   أك النفاذ "33الكلكج"العتبار الفقو دفع جانب هف   ىذا التساؤؿ
طبلقو    بكاسطة االنترنتالتي تقع في العالـ االفتراضي أك أدلة الجريهة  عف البحث عمى إجرااكا 

 34.الهعمكهاتيالكاقع  عند إطبلقو عمىكذلؾ ألنو الهصطمال األك ر انسجاها 

                                                           
بحيث   عمى أنيا هجهكعة هف األجيزة كالهعدات التي يتككف هنيا جياز الحاسكب Hardwareؼ الهككنات الهادية تعر  32

تستخدـ ىذه الهعدات كاألجيزة إلدخاؿ البيانات كالبراهج كلتخزينيا كالقياـ بتنفيذ التعميهات كاألكاهر كاستخراج الهعمكهات 
عمى أنيا هجهكعة البراهج التي تستخدـ  Softwareالهككنات البرهجية  بطريقة هفيدة عمى جياز الحاسكب في حيف تعرؼ

لتشغيؿ جياز الحاسكب كاستخداـ إهكانياتو كها يكفره هف إهكانيات هختمفة في إدخاؿ البيانات كالبراهج كتخزينيا كاالستفادة 
 .118ص  2007  القاىرة  لتكزيعدار السحاب لمنشر كا  التعميم والمدرسة اللكترونية  هنيا. طارؽ عبد الرؤكؼ عاهر

لمبيانات هف جياز هرتبط كذلؾ كفؽ إحدل طريقتيف في  fetch عمى انو عهمية جمب  Data Access"يعرؼ الكلكج لمبيانات  33
رنت معجم مصطمحات النت  ".أسد الديف التهيهي  sequentiallyالطريقة التتابعية -2ك  directlyالطريقة الهباشرة  -1الكلكج كىها : 

 .91ص  ببل سنة نشر  عهاف  دار أساهة لمنشر  والحاسوب
االسكندرية    الطبعة األكلى  دار الفكر الجاهعي، الجوانب اإلجرائية لجرائم النترنت في مرحمة جمع الستدللت  نبيمة ىبو ىركاؿ 34

 .224-223ص  2007
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الخاصة  كالذم درج استخداهو في أغمب القكانيف اإلجرائية التفتيشبينها استخداـ اصطبلح 
في الدكؿ العربية فيك عهمية تصب نحك هعنى التدقيؽ كاالستقصاا كالفحص  بالجرائـ التقميدية

 .المغكم أصؿ ىذه الكمهةعند البحث كالتحرم عف  كذلؾ

( 19الهادة )تحديدا  2001األكركبية لجرائـ االنترنت لسنة بهراجعة االتفاقية ك  كفي ىذا الصدد
حيث    كذلؾهصطمال التفتيش ك  النفاذهصطمال الكلكج ك نيا تستخدـ أ( نجد 235ك 1في فقرتييا )

لمتنسيؽ بيف  اهنيكذلؾ هحاكلة   (search or similarly accessلعبارة )لكحظ استخداهيا 
 36الهفيـك التقميدم كالهتداكؿ كبيف الهصطمال الحديث.

 2017لسنة  16 رقـ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطينيكذلؾ كؿ هف كيتفؽ 
سنة األكركبية لجرائـ االنترنت لهع االتفاقية  2018لسنة  10الهمغى بهكجب القرار بقانكف رقـ 

عف عهمية  هصطمال التفتيش كالكلكج كهصطمال النفاذ كذلؾ لمتعبير حيث تـ استخداـ  2001
 37.ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات  التفتيش في الكاقع االلكتركني

                                                           
35Article 19 – Search and seizure of stored computer data :  "  
1-Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its 
competent authorities to search or similarly access: 
a    a computer system or part of it and computer data stored therein; and 
b    a computer-data storage medium in which computer data may be stored in its territory. 
2- Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that 
where its authorities search or similarly access a specific computer system or part of it, pursuant to 
paragraph 1.a, and have grounds to believe that the data sought is stored in another computer 
system or part of it in its territory, and such data is lawfully accessible from or available to the initial 
system, the authorities shall be able to expeditiously extend the search or similar accessing to the 
other system." 
 Quote from a site:  
 European Convention on cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_
conv_budapest_en.pdf,2-10-20017,05:05PM.    

 لبلتفاقية األكربية الخاصة بجرائـ االنترنت انظر : 19لشرح كافي بخصكص الهادة  36
 .30ص  2001    بكدابست185  سمسمة الهعاىدات األكركبية  التقرير التفسيري لتفاقية الجريمة اللكترونية  الهجمس األكركبي

الذم صدر هؤخرا بشأف الجرائـ االلكتركنية في فمسطيف  2018( لسنة 10)( هف القرار بقانكف رقـ 32بهراجعة الهادة ) 37
نجد أف الفقرة األكلى هنيا استخدهت لفظ التفتيش كالتالي: "لمنيابة العاهة أك هف تنتدبو هف هأهكرم الضبط القضائي تفتيش 

فقرة الرابعة هف نفس الهادة في حيف أف ال  األشخاص كاألهاكف ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات ذات الصمة بالجريهة"
أك هف يستعينكف بيـ   ككيؿ النيابة العاهة أف يأذف بالنفاذ الهباشر لهأهكرم الضبط القضائيل استخدهت لفظ النفاذ كالتالي:"
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فقد جاا هخالفا لبلتفاقية األكربية  ـ2015لسنة  27أها قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ 
يستخدـ هصطمال النفاذ أك التفتيش كلـ ك  الدخكؿاستخدـ هصطمال لجرائـ االنترنت حيث أنو 

 38كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات.ك  الكلكج لمتعبير عف تفتيش أنظهة التشغيؿ

القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية ك  كترل الباح ة أف االتفاقية األكركبية لجرائـ االنترنت
لمتعبير أك ر في تكظيؼ الهصطمال الهناسب  قد كانا هكفقيف 2018لسنة  10رقـ  الفمسطيني

عف طبيعة الدخكؿ لكسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات كتفتيشيا عنو في قانكف الجرائـ االلكتركنية 
تهييز كاكتفى ة خصكصية ك ـ يعطي ىذه العهمية أيالذم ل 2015لسنة  27رقـ األردني 

 بالهصطمال التقميدم .

 : قضاان هفيـك التفتيش  -3

التي النقض الهصرية  نعكد لحكـ هحكهة  كفؽ ها جاا في القضاايؼ التفتيش لنقؼ عند تعر 
البحث عف عناصر الحقيقة في هستكدع السر في أحد أحكاهيا عمى أنو " عرفت تفتيش الهنازؿ 

فيك بذاتو    أك عف طريؽ إذف هنيابالتحقيؽ  جية هختصةال إكلذلؾ ال يقـك بالتفتيش   39 فييا "
كذلؾ نظرا لها يتهتع بو هحؿ التفتيش هف سرية   يمة لمحصكؿ عمى الدليؿها كسليس بدليؿ كان
 .كفؽ ها جاا بالقرار الهذككركخصكصية 

                                                                                                                                                                      

جراا التفتيش فييا بقصد الحصكؿ عمى البيانات أك   هف أىؿ الخبرة إلى أية كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات كا 
ف كاف   هع هبلحظة أف الهادة األكلى هف القرار الهذككر الخاصة بالتعريفات قد استخدهت لفظة الكلكج  ات"الهعمكه كا 

حديث الهادة حكؿ تعريؼ كمهة السر بعيدا عف التفتيش حيث عرفت كمهة السر كالتالي: "ىي كؿ ها يستخدـ لمكلكج لنظـ 
كتشهؿ الرهكز كبصهة العيف أك الكجو   ىي جزا هف بيانات الهركرتكنكلكجيا الهعمكهات كها في حكهيا لمتأكد هف ىكيتو ك 

 "..أك األصبع أك ها في حكهيا
ـ نجد أنيا استخدهت كمهة  2015لسنة  27الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ هف قانكف  13بتدقيؽ الفقرة أ هف الهادة رقـ  38

هراعاة الشركط كاألحكاـ الهقررة في التشريعات النافذة  هعكالتالي :"  التفتيش بخصكص الكسائؿ كالبراهج الهعمكهاتية
بعد الحصكؿ عمى اذف هف الهدعي العاـ   يجكز لهكظفي الضابطة العدلية  كهراعاة حقكؽ الهشتكى عميو الشخصية

 الدخكؿ إلى أم هكاف تشير الدالئؿ إلى استخداهو الرتكاب أم هف الجرائـ الهنصكص  الهختص أك هف الهحكهة الهختصة
كها يجكز ليـ تفتيش األجيزة كاألدكات كالبراهج كأنظهة التشغيؿ كالشبكة الهعمكهاتية كالكسائؿ التي   عمييا في ىذا القانكف

كفي جهيع األحكاؿ عمى الهكظؼ الذم قاـ بالتفتيش أف ينظـ   تشير الدالئؿ في استخداهيا الرتكاب أم هف تمؾ الجرائـ
 .اـ الهختص"هحضرا بذلؾ كيقدهو إلى الهدعي الع

   853ص   (205) رقـ   (13السنة )   هجهكعة احكاـ النقض   ـ17/12/1962قرار هحكهة النقض الهصرية في  39
 ، الهرجع االلكتركني لمهعمكهاتية: أشير لو عبر الهكقع االلكتركني

hp?idm=79119http://almerja.com/reading.p  ، 10-12-2018  09:50 .صباحا 

http://almerja.com/reading.php?idm=79119
http://almerja.com/reading.php?idm=79119
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ف ها قهنا بو سابقا هف بياف االختبلؼ حكؿ استخداـ الهصطمال األنسب  عمى تفتيش  إلطبلقوكا 
في  لتشريعيايقكدنا إللقاا الضكا حكؿ هسألة االختبلؼ    جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت

التعاهؿ هع هسألة هد أحكاـ هصطمال التفتيش بخصكص الجرائـ التقميدية ليشهؿ الجرائـ 
أك ها هدل اعتبار الكلكج كالنفاذ بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت الذم   االلكتركنية

  يديةسبؽ اإلشارة لو نكع هف أنكاع التفتيش الهنصكص عميو في القكانيف الخاصة بالجرائـ التقم
 كىك ها سنبينو في الهكضكع التالي .

 :لي والنترنتبخصوص التعامل مع أحكام تفتيش نظم الحاسب اآل التشريعيةثانيا: التجاىات 
 إلى اتجاىيف كالتالي : التشريعات تكفي ىذا الصدد تنازع

 االتجاه األكؿ:
األكلى   نت عبر تليتيفىذا االتجاه تعاهؿ هع هكضكع التفتيش عف جرائـ الحاسب اآللي كاالنتر 

عف الجرائـ التقميدية لتشهؿ هكضكع قانكنية التي تحكـ هكضكع التفتيش تعديؿ النصكص ال
نظـ الحاسب اآللي كاإلنترنت كىي هحاكلة لهكاجية قصكر النصكص الذم هحمو التفتيش 

لـ تقؼ عند  اآللية ال انيةأها   40 ع الجرائـ هيها كانتشهؿ جهيلتكتعهيهيا  التقميدية كتكسعتيا
نها ذىبت حد إصدار تشريعات جزائية حدي ة قادرة  حدكد اإلضافة أك تعديؿ النصكص القائهة كا 

   41عمى احتكاا كهكاجية التقنية اإلجراهية التي ظيرت ككاكبت ظيكر الحاسب اآللي كاالنترنت

                                                           
( هف القكاعد الفدرالية الخاصة 34نجد ه اال ليذا الجانب في الكاليات الهتحدة األهريكية التي قاهت بتعديؿ الهادة ) 40

كذلؾ لتنص صراحة أيضا عمى السهاح بتفتيش أجيزة الحاسكب كالبريد االلكتركني  1970باإلجرااات الجنائية عاـ 
هنشأة   الهعمكهاتيةالجوانب اإلجرائية لألعمال التحقيق البتدائي في الجرائم   لصكتي. عبد الفتاح يكهي حجازمكا

 . 654ص  2009   الطبعة األكلى   القاىرة  الهعارؼ
الهشرع  حيث قاـ   كها كنجد ه اال تخر كقت التعديؿ الذم أدخمتو كزارة العدؿ اإلسرائيمية لهشركع قانكف الحاسكب الهعدؿ

كىي عبارة "أك هادة هعالجة    بإضافة عبارة جديدة إلى نص الهادة التي تنظـ التفتيش كالضبط في النص التقميدم
كلقد بيف ذلؾ الهشركع القصد هف ىذه العبارة    إلى جانب األشياا العادية التي يرد عمييا ذلؾ التفتيش كالضبط  بالحاسب "

 .226ص  هرجع سابؽ  بيمة ىبو ىركاؿببراهج الحاسب اآللي كبياناتو. ن
بحيث قد يككف فييا بعض   يشار ىنا إال أف البعض قد اعتبر التشريعات الخاصة كالحدي ة لجرائـ االنترنت هعابة 41

بحيث تصبال غير كافية لهبلحقة كافة الجرائـ   الفجكات حيث أف ىذه التشريعات لف تكاكب التطكر التكنكلكجي الهتسارع
 هها قد يضطر لمعكدة الستخداـ القانكف التقميدم بشأنيا .  الهتزايدةااللكتركنية 

Cyber Crime Anthony Reyes, Richard Brittson, Kevin O'Shea, James Steele, 
Syngress Publishing, USA, 2007, Page 19.  Investigations, 



21 
 

جرائـ الجنائي لم حيث خصصت ىذه التشريعات جزاا كبيرا هنيا لبحث هسألة التفتيش كالضبط
 42.االلكتركنية

 االتجاه ال اني:

أها اتباع ىذا االتجاه يرتكزكف إلى عهكهية نصكص التفتيش التقميدية  لمتكسع في تفسيرىا هف 
 43 .كالهحكسبةأجؿ هد حكهيا إلى البيانات كالهعمكهات االلكتركنية 

رائـ الحاسب ككنو أدرؾ خصكصية ج  أف االتجاه األكؿ أسمـالباح ة جد أسمؼ بيانو تها كعمى 
جرااات التفتيش فييا تعاهؿ في حيف أغفؿ االتجاه ال اني ىذه الخصكصية ك   اآللي كاالنترنت كا 

رغـ أنو قد يككف قاصرا عف شهكؿ إجراا التفتيش الذم هحمو   هع النص التقميدم بشأنيا
ظـ تجعؿ ن  الهكازنة بيف كبل االتجاىيف كلكف عمى أية حاؿ فإف  الحاسب اآللي كاالنترنت

جراا هف  الحاسب اآللي كاالنترنت تخضع لمتفتيش بهعناه القانكني الدقيؽ فهف جية ىك تفتيش كا 
 كهراعاةحفاظ الكهف جية أخرل   إجرااات التحقيؽ كها يحدث ألم جريهة هف الجرائـ

 . ليا أحكاهو كشركطوكهد عند تطبيؽ التفتيش القانكني  ىذه الجرائـ خصكصية

 ضبط :الفرع الثاني: مفيوم ال
  ـ التعريؼ باألدلة الهادية هحؿ الضبط كالتالي:  لمتعريؼ بفكرة الضبطالفرع  نخصص ىذا

 أول : تعريف فكرة الضبط :

 رف الضبط لغة واصطالحا كالتالي :يع

                                                           
ـ الحاصؿ في هجاؿ استخداـ تقنيات الهعمكهات الرتكاب ى ىذا اتجاه الهشرع الهصرم حكؿ التجاكب هف التقدنجد ه اال عم 42

ككذلؾ ها صدر هؤخرا هف الرئيس   2016الجرائـ االلكتركنية هف خبلؿ هشركع قانكف هكافحة الجريهة اإللكتركنية لسنة 
هكجب القرار الهمغى ب 2017لسنة  16الفمسطيني هحهكد عباس كىك القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ 

ككذلؾ دكلة اإلهارات العربية    ـ 2015لسنة  27رقـ كأيضا قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني  2018لسنة  10بقانكف رقـ 
 .بشأف هكافحة الجرائـ اإللكتركنية 2012( لسنة 5القانكف االتحادم رقـ )الهتحدة عبر 

التي تعطي سمطة التحقيؽ عهؿ كؿ شيا هف   ( هف قانكف اإلجرااات الجنائية اليكناني251ه اؿ ىذا نجده في الهادة) 43
حيث أف تفتيش   بارة كؿ شيا لشهؿ البيانات كالهعمكهات الهخزنة الكتركنياحيث تفسر ع  شأنو حهاية الدليؿ الجنائي

الحاسب اآللي كاالنترنت باليكناف ال يشكؿ هشكمة ككف الهحقؽ يستطيع ندب خبير هختص هف اجؿ جهع البيانات 
ة لألعمال التحقيق الجوانب اإلجرائي  االلكتركنية كاعتبارىا دليبل في إجرااات الهحاكهة. عبد الفتاح بيكهي حجازم

 .652ص  2009  هرجع سابؽ  البتدائي في الجرائم المعموماتية

http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/Twitter27102013/;jsessionid=W5mQStshR0crDvt417nS825vVtX2N0BjpG3tXdKZtyQ9pHyvF0KC!595064726!NONE
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 لغًة: -1

كالهعنى لغكيا يدكر   44 كأحكهو كأتقنو "  ضبط الشيا ضبطا :أم حفظو بالحـز حفظا بميغا"
 . زحكؿ الحفظ كالتحري

 اصطالحا: -2

"كضع اليد عمى الشيا كحبسو  عمى أنوالضبط كإجراا هف إجرااات التحقيؽ يهكف تعريؼ   
أم الذم يخدـ   كالضبط الذم يقصد ىنا الضبط القضائي  " كالهحافظة عميو لهصمحة التحقيؽ

 45هجريات التحقيؽ  لمحصكؿ عمى دليؿ يصب نحك ا بات كقائع هعينة .

سابقا ىي ضبط األدلة الهادية التي تفيد في كشؼ  أشرناة هف التفتيش كها إف الغايكبالتالي ف
عمى ذلؾ فإف ضبط األشياا الهتعمقة بالجريهة ىي األ ر الهباشر ك   كقائع الجريهة الهرتكبة

أك   سكاا أكانت ىذه األشياا أدكات استعهمت في ارتكاب الجريهة أك تكلدت عف الجريهة لمتفتيش
 46. مال لكشؼ حقيقة الجريهة كهرتكبيياغير ذلؾ هها قد يص

التشريعات اإلجرائية عادة ها تجهع بيف أحكاـ الضبط كالتفتيش هعا في نجد في الغالب أف كلذلؾ 
 . كها فعؿ الهشرع الفمسطيني في قانكف اإلجرااات الجزائية  هكضع كاحد

إذ هف الههكف   ة لمتفتيشأف الضبط ال يقع إال نتيج ىذا الهعنى فإنو ال يهكننا القكؿكبالرغـ هف 
أك عف طريؽ ضبط ها يقدهو الهتيهكف أك الشيكد طكاعية  أف يككف الضبط نتيجة لمهعاينة

يجكز لمهحقؽ أف يطالب أحد األفراد بتقديـ شيا هكجكد في حيازتو إليو كأنو كها   كباختيارىـ
( هف 46رقـ )حيث تنص الهادة أف يأهر بضبط الشيا بعد تقديهو  كلو كذلؾ  كيمزهو بذلؾ

إذا رأل عضك النيابة ضركرة إلبراز أم هستند أك  " : عمىالفمسطيني قانكف اإلجرااات الجزائية 
شيا لو عبلقة بالتحقيؽ أك اهتنع الشخص الحائز لو عف إبرازه بغير عذر هقبكؿ جاز لو أف 

  .يأهر بإجراا التفتيش كالضبط البلزهيف" 
                                                           

 .559ص  هرجع سابؽ  كتخركف  ابراىيـ أنيس 44
دار   الطبعة األكلى، تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  أشير ليذا التعريؼ في :ىبللي عبد البله أحهد 45

 .47-45ص  1997  القاىرة  النيضة العربية
دار الكتب كالك ائؽ   إجراءات التحري وجمع األدلة و التحقيق البتدائي في الجريمة المعموماتية  عمي عدناف الفيؿ 46

 .54ص  2012  الهكصؿ  القكهية
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ف االجرااات الجزائية ف قانك أال الضبط فإننا نبلحظ كفي هجاؿ بح نا عف تعريؼ كاضال لهصطم
قانكف   ك 2018لسنة  10الهمغى بهكجب القرار بقانكف رقـ القرار بقانكف ككؿ هف الفمسطيني 

 47تعريؼ لهفيـك الضبط. ىهباشرة عمينصكا لـ  2015لسنة  27الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ 

كانية اخضاع البيانات كالهعمكهات الهحكسبة حكؿ اهالستفياـ أشرنا سابقا كنا قد كلها 
  ضبطلم كااللكتركنية لمتفتيش في كر ذات التساؤؿ ىنا حكؿ هدل قابمية ها يتكلد عف التفتيش

 .هف خبلؿ ىذه الدراسةسنكضحو كىك ها   الرقهيكالقصد ضبط الدليؿ 

 : ثانيا: األدلة المادية محل الضبط

في  لتساعد في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت  ضبطياأها عف األدلة الهادية التي يهكف    
 :   فنبيف هنيا التالي  كنسبتيا لفاعميا الجريهة إ بات

 الورق : -1

ؿ قد تترؾ اهك ا أكانت كاقعة عمى األشخاص أك األالجرائـ في صكرتيا التقميدية سكا      
أك أف يقـك الجاني   هزكره ك ائؽك  كراؽأه بل   كهستندات رسهية أك خاصة كشخصية 48أكراؽ

ف الحاسب فإيختمؼ حاؿ في الجرائـ الهعمكهاتية لكف كاقع ال  بكتابة رسالة تيديد بالقتؿ بخط يده
 طباعتيا عبرإلى هاديا همهكسا  شيئاتصبال ال بحيث   بيانات كبيرة كحفظ اآللي يقكـ بتخزيف

ني في التأكد كهراجعة كيحدث ىذا حاؿ رغب الجا  بالحاسب اآللي ةالطباعة الهتصم باستخداـ
لهحقؽ كذلؾ بعهؿ نسخة يقكـ ا أك  هكضكعا لمجريهةكتنسيقو عندها يككف ىذا الهستند  الهستند

طابعات ك  أجيزةكها كأف التطكر التكنكلكجي اليكـ أكجد   لحفظيا كرقيا كضبطيا هطبكعة هنو
تعتبر  كعميو  قياسية تقكـ بطباعة عدد كبير هف األكراؽ في سرعة كبيرةسرعة ية ك عالتقنية ذات 

عهؿ هعاينة لهسرح الجريهة كالتفتيش دلة التي يجب البحث عنيا عند الهستندات كاألكراؽ هف األ

                                                           
فمـ ينص هباشرة عمى ها يهكف   1961لسنة  9كذلؾ األهر بخصكص قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  47

 عهمية الضبط .اعتباره تعريؼ ل
ىنالؾ هف يقسـ األكراؽ في حاؿ ضبطيا بسبب جريهة كاقعة باستخداـ الحاسب اآللي كاالنترنت إلى أربعة أنكاع كالتالي  48
أكراؽ تالفة تتـ طباعتيا لمتأكد  -2أكراؽ تحضيرية يتـ إعدادىا بخط اليد كهسكدة أك تصكر لمعهمية التي يتـ برهجتيا  -1:"

 -4أكراؽ أساسية كقانكنية هحفكظة في الهمفات أك دفاتر حسابات ليا عبلقة بالجريهة  -3يهبلت  ـ تمقى في سمة اله
 .55ص  هرجع سابؽ  أكراؽ أصمية تتـ طباعتيا كهرجع الرتكاب الجريهة" أشير ليذه األنكاع في : عمي عدناف الفيؿ
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سكاا أكانت تقميدية أك كانت تتعمؽ بجرائـ الحاسب اآللي  فيو عف أدلة تتعمؽ بيذه الجريهة
 49. كاالنترنت

 جياز الحاسب اآللي وممحقاتو : -2

الحائز  هرتبط بالشخصفإنو يجب كجكد جياز حاسب تلي   هة هعمكهاتيةجريحتى يككف ىنالؾ  
جيزة عبر لي بهعرفة هكاصفات ىذه األكيقكـ خبراا الحاسب اآل  50لو كهكاف كقكع الجريهة 

ىذه كها كيعهؿ ىؤالا الخبراا عمى ضبط كحفظ   بغيرىا هف األجيزةهكاصفاتيا ك  هقارنو سرعتيا
 أجيزة الحاسب اآللي تختمؼ هف حيث التقنيةأف  اإلضافة إلىب  األجيزة بها يبلئـ طبيعتيا

كمها كانت  حيث أنو  كهعالجة البياناتكالسعة ساحة التخزيف هصدار كهف حيث كالنكع كسنة اإلك 
كبيرا الرتكاب فسيككف دكرىا في هساعدة الهجـر   تقنيات عالية كهتقدهةذات ىذه األجيزة 

 51. جريهتو

هكف ضبط جياز الحاسب اآللي برهتو فإنو يهكف كذلؾ ضبط هككناتو  كعمى ها تقدـ كحيث أنو ي
كبهبلحظة ىذه الهككنات نجدىا إها كسائؿ إلدخاؿ األكاهر كالبيانات أك   تبعا لوكهمحقاتو الهادية 
 كىذه الهككنات ىي :  كسائؿ الستخراجيا

 كالفأرة  Monitorالشاشة ك   Keyboardكحدة الهدخبلت الهككنة هف لكحة الهفاتيال  -أ
Mouse   كالخادـServer  كهجهع الهعمكهات كالهاسة الضكئيةScanner   كبراهج هعالجة
كهنيا :   ككذلؾ كحدات اإلخراج PowerPointكبراهج عرض الشرائال  Wordالنصكص 

كحدات تركيب األصكات أك السهاعات كأجيزة التصكير   هشغؿ األقراص   الشاشة   الطابعة
 52بكافة أنكاعيا.

                                                           
  دار الكتب القانكنية ، وتر والنترنتمبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبي  عبد الفتاح بيكهي حجازم 49

 .396-395ص  2007  هصر)الهحمة الكبرل(
قد أشار إال أف حيازة جياز بغرض اقتراؼ أم هف الجرائـ  2018لسنة  10في ىذا السياؽ نجد أف القرار بقانكف رقـ  50

حد أىـ ىذه األجيزة برأيي. راجع الهنصكص عمييا ضهف بنكده يعد جريهة كالتي يعتبر الحاسب اآللي أك الياتؼ النقاؿ أ
 ( هف القرار بقانكف السالؼ الذكر.26بيذا الخصكص الهادة رقـ )

 .396ص   هرجع سابؽ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والنترنت  عبد الفتاح بيكهي حجازم 51
هركز االهارات لمدراسات   131العدد  بعة األكلىالط ، التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعمومات  راشد بشير ابراىيـ 52

 .63-62ص  2008  االهارات  كالبحكث االستراتيجية
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 كهف أىهيا الهعالج) (Unit Processing Central)كحدات الهعالجة الهركزية -ب
(Processor التي  كالهعمكهات البيانات كهعالجة التي تقكـ بتفسير الحاسكب ىي أحد هككنات

حيث تتككف هف كحدتيف   كىي به ابة العقؿ الهدبر لباقي كحدات الحاسكب البرهجيات تتضهنيا
 53كحدة التحكـ كالسيطرة.ك  رئيسيتيف كىها كحدة الحساب كالهنطؽ

كهف أشير األه مة عمييا كحدة الخزف  Units Memorey) كحدات الحافظة أك الخزف ) -ج
سعتو كسرعتو الكبيرة بسبب كىي هف  أىـ كسائؿ التخزيف  ( Disk Hard )  الدائهة اليارديػسؾ
 54.  عة هف األقراص الحديدية الههغنطة داخؿ نظاـ الحاسكبكىك عبارة هجهك 

 يش نظم الحاسب اآللي والنترنت :شروط تفت : المطمب الثاني
لتعمقو بصهيـ الحرية   عمى إحاطة التفتيش بشركط كضكابط العربية تحرص أغمبية القكانيف     

 كبالهراجعة  ريات األفرادكبيف ح  الشخصية فجاات لتكازف بيف هصمحة الهجتهع في ردع الجاني
  ىذه الشركط إلى شركط هكضكعية كأخرل شكميةيقسـ أغمب شارحي القانكف كالهطالعة نجد أف 

 كعميو نقسـ ىذا الهطمب لفرعيف لبحث ىذه الشركط عمى النحك التالي: 

 الفرع األكؿ : الشركط الهكضكعية.

 الفرع ال اني : الشركط الشكمية.

 موضوعية :الفرع األول: الشروط ال
نتناكؿ هكضكع الشركط الهكضكعية هف خبلؿ دراسة سبب التفتيش  ـ دراسة هحؿ التفتيش   

 كالتالي :

 :أول: سبب التفتيش

                                                           
 كانظر بالمغة اإلنجميزية أيضا :   26-25ص  هرجع سابؽ  لهزيد هف الهعمكهات انظر :نيبل عبد القادر الهكهني 53

dge University Press, , CambriData Processing In ArchaeologyJ.D.Richards, N.S.Ryan, 
First Published, 1985, Page 43.  

  غزة  الجاهعة اإلسبلهية  جاهعة  رسالة هاجستير  درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية   هحهد ع هاف اآلغا 54
 .31ص  2009

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الحقيقة عبر البحث عف األدلة التي تساعد التحقيؽ  سعيا كراافي جهيع األحكاؿ يقع التفتيش 
كها كنا قد أشرنا  ت جناية أك جنحةسكاا كان  بالفعؿتحقؽ كقكعيا التي ة الجريهالجارم بشأف 

كبناا عمى ىذا ػ  نسبة االتياـ لشخص أك أشخاص هعينيفكها كيعهؿ التفتيش عمى   ليذا سابقا
 : التالييهكف إجهاؿ سبب التفتيش في 

 : وقوع جناية أو جنحة_ 1

رااات ( هف قانكف اإلج39( هف الهادة )1إف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني في الفقرة )
أنيا هف نكع جناية أك اشترط أف تككف ىذه الجريهة الهنكم التفتيش بش  55الجزائية الفمسطيني 

اعتبار أنيا  عمى  فبل يجكز أف يقكـ التفتيش لمبحث عف أدلة خاصة بالهخالفات  جنحة فقط
ال اعتبر التفتيش ب  رض فييا لمحريات كانتياؾ الخصكصيةستحؽ التعقميمة األىهية كال ي   اطبلكا 

فإذا نفذ التفتيش بحؽ جناية أك جنحة   فالعبرة تككف لظاىر األهر عند هباشرتو كالقياـ باإلجراا
 . برأيي سندا لمنص  ـ اتضال فيها بعد أنيا هف نكع الهخالفة فيذا ال يطعف بصحة التفتيش 

لسنة  10قـ هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية ر  32أها التفتيش الهستند لمهادة رقـ 
  الذم لـ يشترط أف تككف الجريهة جناية أك جنحة لتفعيؿ نص الهادة  الهشار ليا سابقا 2018

هع العمـ أف كصؼ الجريهة يحدد هف حيث طبيعة العقكبة الهفركضة ليا في نصكص القرار 
كبهراجعة ىذه النصكص يتضال أف أقؿ    بقانكف هف حيث ىؿ ىي هخالفة أك جناية أـ جنحة

كالكاضال أف جهيع الجرائـ   دينار أردني 200ة هفركضة فيو ىي ال تقؿ عف غراهة بهقدار عقكب
كذلؾ باالستناد لمهادة رقـ    الهنصكص عمييا في ىذا القرار ىي هف نكع الجنايات كالجنال فقط

   .الخاصة بتقسيـ العقكبات 1960نة لس 16هف قانكف العقكبات األردني رقـ  27حتى الهادة  14

لـ يتحدث عف التفتيش بخصكص جرائـ  فإنو قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني اجعةكبهر 
هنو حيث أف ذكر كمهتي جناية أك جنحة في  39الحاسب اآللي كاالنترنت كتحديدا في الهادة 

ككذلؾ عبارة   الهادة جااتا عاهتيف أم لـ يحدد الهشرع إف كانت الجريهة تقميدية أك الكتركنية
د قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياا تتعمؽ بالجريهة" يهكف االستفادة هنيا عند حيازة أنو" لكجك 

                                                           
الهنازؿ تفتيشيا عهؿ هف هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى : "دخكؿ  39تنص الفقرة األكلى هف الهادة  55

بناان عمى اتياـ هكجو إلى شخص يقيـ في الهنزؿ   أعهاؿ التحقيؽ ال يتـ إال بهذكرة هف قبؿ النيابة العاهة أك في حضكرىا
 .أك لكجكد قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياا تتعمؽ بالجريـ"  الهراد تفتيشو بارتكاب جناية أك جنحة أك باشتراكو في ارتكابيا
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الشخص في هنزلو الذم صدر بحقو هذكرة تفتيش جياز حاسب تلي استخدهو الجاني الرتكاب 
 برأيي أف النص يحتكم ىذه الحالة.   جريهتو

ف "ال جريهة كال عقكبة إال نرجع لهبدأ أ  أف جريهة إلكتركنية ها كقعت أـ ال كسعيا لتحديد
 اأم أنو لكقكع جناية أك جنحة الكتركنية كالتي يصال اعتبارىا هبرر   أم هبدأ الشرعية  بنص"
تفتيش نشير إلى أنيا تعبر إحدل الجرائـ التي جاات ضهف القرار بقانكف بشأف الجرائـ بال لمقياـ

فارتكاب أم هف   عقكبة الهناسبةااللكتركنية الفمسطيني السالؼ الذكر حيث فرض الهشرع ليا ال
( هف ذات القرار 45الجرائـ التي نص عمييا أك تمؾ التي جاات ضهف هضهكف الهادة رقـ )

كالتي تنص عمى "كؿ هف ارتكب فعبلن يشكؿ جريهة بهكجب أم تشريع نافذ باستخداـ الشبكة 
أك حرض عمى   دخؿأك ت  أك اشترؾ فييا  اإللكتركنية أك بإحدل كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات

كلـ ينص عمييا في ىذا القرار بقانكف يعاقب بالعقكبة ذاتيا الهقررة لتمؾ الجريهة في   ارتكابيا
 بالتالي نككف بصدد كقكع جريهة الكتركنية تصال أف تككف سببا لمقياـ بالتفتيش .  ذلؾ التشريع"

لمنيابة -1تنص عمى :"  (4ك1( هف القرار سالؼ الذكر في فقرتييا )32كها كنبلحظ أف الهادة)
العاهة أك هف تنتدبو هف هأهكرم الضبط القضائي تفتيش األشخاص كاألهاكف ككسائؿ تكنكلكجيا 

لككيؿ النيابة العاهة أف يأذف بالنفاذ الهباشر لهأهكرم الضبط -4الهعمكهات ذات الصمة بالجريهة 
  سائؿ تكنكلكجيا الهعمكهاتأك هف يستعينكف بيـ هف أىؿ الخبرة إلى أية كسيمة هف ك   القضائي

جراا التفتيش فييا بقصد الحصكؿ عمى البيانات أك الهعمكهات" كنرل ىنا أف الشرط لتفتيش   كا 
األشخاص كاألهاكف ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات ىك تعمقيا بالجريهة  أم أف ىنالؾ جريهة قد 

الفقرة الرابعة التي تعطي  كبالتالي نرل أنو ال يهكف ترؾ ىذا النص عند قرااة  كقعت بالفعؿ
   الحؽ بالنفاذ الهباشر لكسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات لهجرد الحصكؿ عمى البيانات كالهعمكهات

 أم ال بد كأف تككف ىذه البيانات ذات عبلقة بالجريهة التي تتحقؽ كقكعيا فعبل .

في الهادة رقـ  2015لسنة  27رقـ كنرل ىنا أف الهشرع األردني في قانكف الجرائـ االلكتركنية 
بعد الحصكؿ عمى   ز لهكظفي الضابطة العدليةييتفؽ هع القرار بقانكف بخصكص أنو يج 13

الدخكؿ الى أم هكاف تشير الدالئؿ   إذف هف الهدعي العاـ الهختص أك هف الهحكهة الهختصة
لتي كقعت الى استخداهو الرتكاب أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا في ىذا القانكف أم الجرائـ ا
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كها يجيز ليـ تفتيش األجيزة كاألدكات كالبراهج كأنظهة التشغيؿ كالشبكة الهعمكهاتية   فعبل
 كالكسائؿ التي تشير الدالئؿ عمى أنيا استخدهت الرتكاب أم هف تمؾ الجرائـ التي كقعت حتها. 

فإف هف   ييافطالها كاف ىدؼ التفتيش كغايتو جهع األدلة التي تكشؼ عف الجريهة كهرتكبكلذلؾ 
أم أنو ال يجكز التفتيش لهجرد كركد هعمكهات   الهنطقي كقكع الجريهة بالفعؿ لمقياـ بإجراااتو

حتى لك كجدت تحريات كدالئؿ عمى أنيا   تبيف كتشير إلى إهكانية كقكع جريهة في الهستقبؿ
 ستقع بالهستقبؿ فعبل .  

   لك كقفت الجريهة عند حد الشركعفالتفتيش يصال ك   لكف ال يعني ىذا كجكب تهاـ الجريهة 
( هف القرار 49كىذا ها أكدتو الهادة رقـ )   فالشركع يقكـ بتخفيؼ العقكبة كال يغير هف كصفيا

حيث نصت عمى " يعد هرتكبا  2018لسنة  10بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ 
جرائـ الهنصكص عمييا في ىذا جريهة الشركع كؿ هف شرع في ارتكاب جناية أك جنحة هف ال

 القرار بقانكف كيعاقب بنصؼ العقكبة الهقررة ليا." 

فإنو لـ يحدد نكع الجريهة سكاا كانت   سابقاالهشار لو أها قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني 
جناية أك جنحة كاكتفى بذكر الدخكؿ الى أم هكاف تشير الدالئؿ الى استخداهو الرتكاب أم هف 

كبهراجعة العقكبات الخاصة بجهيع   ئـ الهنصكص عمييا في قانكف الجرائـ االلكتركنيةالجرا
الجرائـ الهنصكص عمييا في ىذا القانكف نجد أف ىذه العقكبات جهيعيا إها جنحكية أك جنائية 
في ظؿ نصكص هكاد الفصؿ األكؿ هف الباب ال اني الخاص بالعقكبات هف قانكف العقكبات 

 في األردف. 2017الهعدؿ سنة  1960لسنة  16االردني رقـ 

 :أو فاعلين معينين أو بصفته شريكا  نسبة الجريمة لفاعل معين -2

   الفمسطيني ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية39الهادة )الفقرة األكلى هف نعكد هرة أخرل لنص    
إال بهذكرة بناا عمى  يتـ دخكؿ الهنازؿ الهراد تفتيشيانو ال أ في الشؽ األكؿ هف نصيا نجدحيث 

كعميو   كبحسب الهادة بأف يقيـ ىذا الشخص في الهنزؿ الهراد تفتيشو  اتياـ هكجو لشخص ها
 56 .اتياـ بارتكاب جناية أك جنحة أك باشتراكو في ارتكابيا 

                                                           
هنو كالتي جاا فييا :" ال يجكز دخكؿ  81اجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني كتحديدا نص الهادة بهر  56

الهنازؿ كتفتيشيا إال إذا كاف الشخص الذم يراد دخكؿ هنزلو كتفتيشو هشتبيان فيو بأنو فاعؿ جـر أك شريؾ أك هتدخؿ فيو أك 
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يشر ليذا الشرط لـ  2018لسنة  10رقـ الفمسطيني أها القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية 
منيابة العاهة دكف هعرفة كذلؾ ألف الجرائـ االلكتركنية قد تقع كتظير ل ه كهكادهضهف بنكد

  التفتيش ىك الحصكؿ عمى دليؿ لنسبة الجريهة لفاعؿ هعيفبؿ إف أحد أىـ غايات   فاعمييا
تفتيش تشترط إلجراا لـ السالؼ الذكر ( هف القرار بقانكف 32فكها أسمفنا فإف الهادة رقـ )

 .صمة بالجريهةذات إال أف تككف كف ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات األشخاص كاألها

نسبة الجريهة كذلؾ  2015لسنة  27رقـ  ىذا كلـ يشترط قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
كترل الباح ة أف الهشرعيف الفمسطيني كاألردني بيذا   اعؿ هعيف كشرط لمقياـ بالتفتيشلف

يشرع بالتفتيش اتيها طبيعة الجريهة االلكتركنية التي الخصكص كانا عمى صكاب كذلؾ لهراع
 لهعرفة الفاعؿ ككشفو . ابتداا بشأنيا

 وجود قرائن قوية : -3 

هف قانكف االجرااات الجزائية  39هف الهادة  لمشؽ ال اني هف نص الفقرة األكلىبالعكدة 
 57" شياا تتعمؽ بالجريهةالهشار ليا نجد عبارة "أك لكجكد قرائف قكية عمى أنو يحكز أالفمسطيني 

 58 .لمقياـ بالتفتيشكىذا عمى سبيؿ التخيير أم تكفي كجكد قرائف قكية دكف اتياـ بحسب الهادة 

                                                                                                                                                                      

نجد أف الهشرع األردني اكتفى بحالة االشتباه كلـ ينص عمى   عميو"حائز أشياا تتعمؽ بالجـر أك هخؼ شخصان هشتكى 
كقد أحسف الهشرع الفمسطيني إذ نص عمى حالة االتياـ ككف حالة االشتباه تجعؿ دائرة   االتياـ كها فعؿ الهشرع الفمسطيني

 التفتيش أكسع كأقؿ قيدا.
نها أشارت هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية ا 81بهراجعة الهادة رقـ  57 ألردني فإنيا لـ تنص عمى كجكد قرائف قكية كا 

في ىذا السياؽ لكجكد حالة اشتباه أف الشخص الذم يراد دخكؿ هنزلو كتفتيشو هشتبياه فيو بأنو حائز ألشياا تتعمؽ 
 بالجربهة.

ي أف ال يككف الزها اتياـ فيذا يعن  نبلحظ "أف كجكد قرائف قكية عمى أف الهقيـ بالهنزؿ يكجد بحكزتو ها يتعمؽ بالجريهة 58
إذ تكفي ىذه القرائف القكية إذا ها ضبطت لمهساعدة في كشؼ الجريهة   هكجو لمشخص الذم يقيـ في الهنزؿ الهراد تفتيشو

كلهحكهة الهكضكع تقدير هدل قكة   هها يترتب عمى ىذا أف الهنزؿ الهراد تفتيشو ههكف أف يككف لغير الهتيـ  كهرتكبييا
الجزا   هصكرة عف طبعة، الدعوى الجزائية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  أساهة عكايصو ىذه القرائف".

 قد افتراضات . كها يرل رأم أيضا "أف القرائف القكية ها ىي إال هجرد243ص  ببل سنة نشر  األردف  ببل دار نشر  األكؿ
هها  تكفي لتككيف اعتقاد بارتكاب التي الظركؼ تؤديو الهعقكؿ يطالبس القدر ذلؾ ىي كحدىا سببا إلدانة الهتيـ أك تصمال ال

 الجرائم في الجنائي التحقيق فن  إبراىيـ يبرر اتخاذ إجرااات هاسة بالحرية ".انظر بيذا الخصكص : خالد ههدكح
 .212-211ص  2009  اإلسكندرية الجاهعي الفكر دار  اإللكترونية
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كالقرائف القكية في الجريهة االلكتركنية : "دالئؿ كافية كىي هجهكعة هف الهظاىر أك اإلهارات 
قعة ككذلؾ عمى خبرة كحرفية الهعينة التي تنيض عمى السياؽ العقمي كالهنطقي لهبلبسات الكا

سػػػػػكاا بكصفو فاعبل أك  القائـ بالتفتيش كالتي تؤيد نسبة جريهة االنترنت إلى شخص هعيف
 59" .شريكا

الجرائـ االلكتركنية األردني ال  كقانكف  2018لسنة  10رقـ بالتدقيؽ في كؿ هف القرار بقانكف 
 عندعمى أف الباح ة ترل أنو   لتفتيشهارات قكية إلجراا اإنجد نص بخصكص كجكد دالئؿ أك 

تكافر قرائف قكية عمى كجكد أشياا أك أجيزة أك هعدات أك هستندات أك هحررات الكتركنية  تفيد 
  أك لدل الهتيـ أك غيره  في الهكاف الهنكم تفتيشو في جريهة الكتركنية في كشؼ الحقيقة

الكاردة في قانكف اإلجرااات الجزائية  وفالهحقؽ حينيا يستطيع إجراا التفتيش كفؽ شركطو كهبررات
 .الفمسطيني

 ثانيا: محل التفتيش :

كيعرؼ   كهككناتو الهادية هحؿ التفتيش في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ىك الحاسب اآلليإف 
أنو " جياز الكتركني يتككف هف هجهكعة هف األجيزة أك الكحدات الهستقمة التي تشكؿ عمى 

كتعهؿ فيها بينيا بأسمكب هتناسؽ كهنظـ هف   م كؿ هنيا كظيفة هعينةتؤد  هعدات الحاسكب
 60.كتشكؿ الهعدات كالبرهجيات هعا ها يسهى بنظاـ الحاسكب"   خبلؿ البرهجيات

بؿ   لكف يجب الهبلحظة ىنا أف الحاسب اآللي كهحؿ لجرائـ الحاسب اآللي ال يككف قائها بذاتو
كىذا يشير لضركرة   جكدا هع هالكو أك في حكزتوأك أف يككف هك   قد يككف ضهف هكاف هعيف

ككذلؾ الغرض هنو كأف يتـ التأكد هف أف ىذا الهحؿ   حؿ إجراا التفتيش تحديدا دقيقاتحديد ه
ال كاف اإلذف بالتفتيش باطبل .  61هها يجكز تفتيشو كا 

                                                           
 .235-234ص  هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 59
كبالتالي لهراجعة التعريؼ الهشار إليو كغيره هف التعاريؼ سكاا كانت   إف التعاريؼ التي قيمت عف الحاسكب ال تحصر 60

الطبعة   المسؤولية التقصيرية اللكترونية  صادرة عف فنيي الحاسكب أك عف القانكنييف انظر : عايد رجا الخبليمة
 .32-27ص  2009  عهاف  دار ال قافة لمنشر كالتكزيع  األكلى

 . 235-234ص  هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 61
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ف ىك الحاسب اآللي ال بد هف التهييز كالتفرقة بيف حالتي كفي صدد اعتبار هحؿ التفتيش
 كالتالي : 62خاصتيف بهككنات ىذا الحاسب اآللي الهادية كالهعنكية

 _  تفتيش الجانب المادي لمحاسب اآللي :1

لكحظ حيث   63"تمؾ الهككنات الهرئية التي يهكف لهسيا باليد "تعرؼ الهككنات الهادية عمى أنيا 
ب اآللي كالتي سبؽ إخضاع الهككنات الهادية لمحاسيكجد خبلؼ فقيي حكؿ هدل إهكانية أنو ال 

حيث أف   تكضيحيا ألحكاـ التفتيش في حاؿ كقكع جريهة حاسب تلي عمى اختبلؼ أنكاعيا
 64هكاف كجكد تمؾ الهككنات ىك الذم يحدد طبيعة اإلجرااات الكاجب اتخذىا .

كىنا نهيز هتى ينطبؽ عمى تفتيش هككنات الحاسب اآللي الهادية أحكاـ تفتيش الهنازؿ أك أحكاـ 
 65.األشخاص الكاردة في قانكف اإلجرااات  الجزائية الفمسطيني  تفتيش

فمك كاف الحاسب اآللي بهككناتو هكجكدا في هكاف خاص فبل يجكز تفتيشيا إال كفؽ الضهانات  
أم ينطبؽ عمييا القكاعد الخاصة بتفتيش الهنازؿ الكاردة في   66الهقررة قانكنا لمتفتيش العادم 

 . كف اإلجرااات الجزائية الفمسطينيهف قان (43-39الهكاد هف )

فيجرم التفتيش كفقا   أها إذا كاف الحاسب اآللي هكجكدا في هكاف عاـ كالهحبلت التجارية ه بل
  أها إذا كاف هحؿ التفتيش شخص كعاهؿ صيانة ه بل  لئلجرااات الخاصة بتفتيش تمؾ األهاكف

استخدهت الرتكاب الجريهة أك  ك بت حيازتو لهعدات أك أجيزة  أك هكظؼ في شركة برهجيات

                                                           
يرل رأم أف الحاسب اآللي ها ىك إال كياناف هادم كهعنكم هعا ال يهكف الفصؿ بينيها هف الناحية العهمية إذ أف قيهة  62

جرائم   حهاد الييتيالحاسب اآللي الهادية تأتي هف قيهة البراهج كالهعمكهات الهخزنة عميو .أشير لو في : هحهد 
 .44-43ص   2006  دار الهناىج لمنشر كالتكزيع  الطبعة األكلى، الحاسوب

 صباحا. mawdoo3.com ،10-12-2018  10:00هكقع هكضكع عبر االنترنت :  63
  2009  القاىرة  دار النيضة العربية  لسياسة الجنائية في مواجية جرائم النترنتا  حسيف بف سعيد الغافرم 64
 .475ص

 كهابعدىا هف ىذه الدراسة. 87كها بعدىا ك ص 77حكؿ ىذا الهكضكع بالتفصيؿ راجع ص  65
دار ال قافة اانشر    الطبعة األكلى  جراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والنترنتإ  خالد عياد الحمبي 66

 .159ص   2011  عهاف  كالتكزيع
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كىي الهكاد هف    67فتسرم باإلضافة ألحكاـ تفتيش الهنازؿ أحكاـ تفتيش األشخاص  تكلد عنيا
  الفمسطيني . قانكف اإلجرااات الجزائية( هف 38ككذلؾ الهادة )( 44-47)

في كؿ  أف كقكع جريهة حاسب تلي يعطي الحؽ لمهحقؽ بالقياـ بالتفتيش تجد الباح ةكبالتالي 
تراعى شركط أف عمى   هكاف يهكف هف خبللو تجهيع أدلة حكؿ حقيقة الجريهة كنسبتيا لهرتكبييا

 التفتيش الخاصة بكؿ هكاف.

 تفتيش الجانب المعنوي لمحاسب اآللي : -2

البرهجيات كالكيانات الهنطقية كىي عبارة عف هجهكعة هف هؿ الجانب الهعنكم لمحاسب اآللي يش
  ليصؿ لنتيجة هعينة  68هيا نظاـ الحاسب اآللي بشكؿ هباشر أك غير هباشر التعميهات يستخد

كها كيشهؿ كافة العناصر غير الهادية البلزهة لتشغيؿ نظـ الهعمكهات كككؿ ها تتيحو هف 
كها كقد يككف   بحيث قد يككف الحاسب اآللي هنفردا )حاسب تلي شخصي(  69إهكانيات 

كضعية إجرااات خاصة  هنيا كلكؿ  كطنية أك العالهيةهتصبل بغيره عبر شبكات االتصاؿ ال
 .سنقكـ بشرحيا تبعا 

نها  2018لسنة  10رقـ قبؿ ذلؾ نشير إال أف القرار بقانكف ك  كاف لـ يفصؿ ىذه الحاالت كا 
هنو يدكر عف تفتيش كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات ذات العبلقة بالجريهة  32حديث الهادة رقـ 

 70.لكسائؿ دكف تفصيؿ لهكاقع ىذه ا

هنو كاف يتحدث  13فإف نص الهادة  ككذلؾ األهر بخصكص قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
نظهة التشغيؿ كالشبكة الهعمكهاتية كالكسائؿ التي تشير الدالئؿ في أك جيزة تفتيش األعف 

                                                           
 .278-277ص   2001  عهاف  دار كائؿ لمنشر، حاسب اآللي والنترنتجرائم ال  جبلؿ الزعبي  أساهة الهناعسة 67
ككحدات تخزيف كأكعية ككسائط هادية   يبلحظ أف الهككنات الهعنكية لمحاسب اآللي يهكف نسخيا عمى أقراص صمبة 68

 كاألشرطة الههغنطة.
 .22ص  هرجع سابؽ  أمن الجريمة اللكترونية   خالد ههدكح ابراىيـ 69
التي اعتبرت أف أم   هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني 37ا أف نشير إلى نص الهادة رقـ كاف الزه 70

أك الهكاقع   أك أنظهة الهعمكهات أك شبكات الهعمكهات  دليؿ ينتج هف استخداـ أم كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات
 ية هف أدلة اإل بات .االلكتركنية أك البيانات كالهعمكهات االلكتركن
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ه ىذ الجرائـ الهنصكص عمييا في ذات القانكف دكف تفصيؿ كتكضيال لهكاقعاستخداهيا الرتكاب 
 71األجيزة أك حالة ارتباطيا بأجيزة كشبكات أخرل .

تكضيال ها ىي كسائؿ ك كتعقيبا عمى ذلؾ كاف األكلى عمى الهشرعيف الفمسطيني كاألردني تفصيؿ 
 تكنكلكجيا الهعمكهات كتبياف هكاقع ىذه الكسائؿ كحالة االرتباط بيف ىذه الكسائؿ .

 كالتالي:بهككناتو الهعنكية آللي كعمى السابؽ ذكره نقؼ عند حاالت تفتيش الحاسب ا

 تفتيش حاسب آلي منفرد : -أ

كجريهة تزكير هستند   الحاسب اآللي بهككناتو الهعنكية قد يككف هحبل الرتكاب جريهة ها
كفي كؿ األحكاؿ ها داـ أف الجريهة الكاقعة ليا عبلقة بالحاسب اآللي   72الكتركني رسهي ه بل

ف األدلة يخضع الحاسب لئلجرااات الخاصة بتفتيش الهنزؿ فإنو كلغاية البحث ع  بشكؿ هنفرد
الجية التي  باطبلع  آللي أك الهستفيد هنو أك هالكوحيث يمـز الشخص الذم بحكزتو الحاسب ا

تختص بالتفتيش بطريقة الدخكؿ إلى الحاسب اآللي ككافة جكانبو الهعنكية عف طريؽ ه بل 
كبذلؾ يتاح ليذه   هفتاح الهنزؿ أ ناا التفتيش العادمك عمى اعتبار أنيا  73اإلدالا  بكمهة السر 

بح ا عف األدلة تهاها كها   الجية البحث داخؿ هحتكيات الحاسب اآللي هف هجمدات كهمفات
أف كها كيجكز لمجية الهختصة بالتفتيش   تهمؾ التنقؿ بيف غرؼ الهنزؿ بهكجب إذف التفتيش

كها تهمؾ ضبط أم أدلة   يهة كهرتكبيياتضبط كؿ ها يظير ليا هف أدلة  بشأف كشؼ الجر 
( 50/1لجريهة أخرل أك أشياا تعد حيازتيا جريهة )طالها ظيرت بصكرة عرضية بحسب الهادة )

كيتـ التفتيش عبر كسيمة االنتقاؿ إلى هكاف كجكد الحاسب اآللي أك   إجرااات جزائية الفمسطيني(

                                                           
هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني عمى "يصطحب الهدعي العاـ كاتبو كيضبط اك يأهر  87تنص الهادة  71

بحفظيا كفقا ألحكاـ الفقرة االكلى هف  بضبط جهيع االشياا التي يراىا ضركرية إلظيار الحقيقة كينظـ بيا هحضرا كيعنى
 هكف اعتبار الهككنات الهعنكية هف ىذه األشياا الضركرية أينها كجدت.". كالتي برأيي ي35 الهادة

 .2018لسنة  10( هف القرار بقانكف رقـ 11راجع الهادة رقـ ) 72
ىي كؿ ها يستخدـ لمكلكج لنظـ ( كمهة السر كالتالي "1في الهادة رقـ ) 2018لسنة  10عرؼ القرار بقانكف رقـ  73

كتشهؿ الرهكز كبصهة العيف أك الكجو   ا لمتأكد هف ىكيتو كىي جزا هف بيانات الهركرتكنكلكجيا الهعمكهات كها في حكهي
 أك األصبع أك ها في حكهيا".
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ليذا تسجيميا عبر الكسائؿ الهستخدهة  أك تخزينيا أك  عف طريؽ عهؿ نسخة كرقية عف هحتكياتو
   75عمى أنو يجكز لجية التفتيش استخداـ أم نظاـ ههكف لتفتيش الحاسب اآللي .  74الغرض 

 تفتيش حاسب آلي مرتبط بآخر : -ب

في ىذه الحالة نفرض كجكد الحاسب اآللي الهراد تفتيشو هتصبل بحاسب تلي تخر سكاا أكاف   
ىذا ها    فكيؼ تتـ إجرااات التفتيش؟  داخؿ الدكلة أك خارجياهتصبل بخطكط اتصاؿ هكجكدة 

 نجيب عنو بالتالي :

 حالة اتصال الحاسب اآللي بآخر موجود داخل الدولة : -

حاؿ قياـ السمطة الهختصة بالتحقيؽ بتفتيش حاسب تلي  ـ يظير  ةيتضال االشكاؿ في ىذه الحال
لسمطة الحؽ في هد سمطتيا إلى خارج الحيز فيؿ ليذه ا  ليا اتصالو بحاسب تخر داخؿ الدكلة

 ؟الحاسب اآللي ذاتو(الهكاني الهحدد في إذف التفتيش )أال كىك 

( 103الجزائية األلهاني تحديدا القسـ )اإلجرااات ىنا نكرد رأم الفقو األلهاني استنادا لقانكف 
 76ي هكاف تخر.حيث يرل اهكانية الهتداد التفتيش إلى سجبلت البيانات التي تككف ف   هنو

( هنو 88كها أف قانكف اإلجرااات الجنائية البمجيكي ذىب بذات االتجاه حيث أجازت الهادة ) 
عمى أنو لمقائـ بالتفتيش في نظاـ هعمكهاتي أف يهد عهمية البحث إلى نظاـ هعمكهاتي تخر يكجد 

كرم لكشؼ األكؿ أف يككف ىذا األهر ضر   كيككف ىذا كفقا لشرطيف  في غير الهكاف األصمي
كال اني إذا خشي هف ضياع األدلة كتكقع فقدىا نظرا لسيكلة هحك ه ؿ ىذه   الجريهة كهرتكبيا

 77األدلة .

                                                           
عمى : " إذا لـ يكف الضبط كالتحفظ عمى  2018لسنة  10هف القرار بقانكف رقـ  33تنص الفقرة ال ال ة هف الهادة رقـ  74

سخ البيانات أك الهعمكهات التي ليا عبلقة بالجريهة كالبيانات التي تؤهف أك تعذر إجراؤه؛ تن  نظاـ الهعمكهات ضركريان 
 ".قرااتيا كفيهيا عمى كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات

 .281ص  هرجع سابؽ  جبلؿ الزعبي  أساهة  الهناعسة 75
 . 482ص   هرجع سابؽ  حسيف بف سعيد الغافرم 76
  2011  االسكندرية   دار الفكر الجاهعي  في وسائل التقنية الحديثةالتفتيش عن المعمومات   بكرم يكسؼ بكرم 77
 .81ص
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كها كيرل البعض اآلخر أف السمطة الهختصة بالتفتيش تهمؾ البحث عف األدلة الخاصة 
دة عمى األكؿ أف تككف الهعمكهات الهكجك   لكف بشرطيف  بالجريهة في جهيع الشبكات الهحمية

كبهفيكـ الهخالفة إف لـ تكف ىذه الهعمكهات هفيدة فبل   الحاسب اآلخر هفيدة كضركرية لمتحقيؽ
عمى أنو يبلحظ صعكبة التحقؽ هف ذلؾ ككف الهعمكهات ال   داعي لتفتيش الحاسب اآللي اآلخر

 كبالتالي األصال أف يككف  تتبيف أىهيتيا إال حيف فحصيا يعني بعد تفتيش الحاسب اآلخر
أها الشرط ال اني يته ؿ   القائـ بالتفتيش دالشرط ىك أف يتشكؿ شعكر بأىهية ىذه الهعمكهات عن

ككجكدىا ه بل في   ف التي يكجد بيا الحاسكب اآلخرألهاكبافي هراعاة شركط التفتيش الخاصة 
أك هكاف لشخص تخر   هكقع لو حصانة دبمكهاسية أك هكاف تنطبؽ عميو شركط تفتيش الهنازؿ

 78الهتيـ كغير ذلؾ .  غير

 حالة اتصال الحاسب اآللي بآخر موجود خارج الدولة : - 

قد ال تكاجو السمطات الهختصة بتفتيش الحاسب اآللي) هحؿ التفتيش ( هشكمة في تفتيش 
  طبعا ضهف ضكابط كشركط ىذه العهمية  الحاسب اآللي اآلخر الهرتبط بو في الدكلة نفسيا

حيث يقكـ   لي اآلخر الهنكم تفتيشو في دكلة أخرل ت ير هشكمةلكف حالة كجكد الحاسب اآل
كبالتالي اهتداد اإلذف   بعض هرتكبي الجرائـ بتخزيف الهعمكهات في تقنيات كنظـ خارج الدكلة

ليشهؿ خارج إقميـ الدكلة الجغرافي أك ها يسهى بالكلكج عبر الحدكد قد يعتبر اعتداا  79بالتفتيش
 80ا يعطؿ عهمية التفتيش. هه  عمى سيادة تمؾ الدكلة

أف التفتيش أك الكلكج عبر الحدكد ال يهكف أف يتـ بدكف كجكد اتفاقيات 81 رأمكفي ىذا يرل 
كبالتالي ىذا الكلكج ال يتـ بدكف   82هشتركة بيف الجانبيف أك اتفاؽ دكلي يجهع بيف ىذه الدكؿ 

                                                           
 .281ص  هرجع سابؽ  جبلؿ الزعبي   أشير ليذا في : أساهة الهناعسة 78
  يرل رأم أف اإلذف بالتفتيش ال يككف هحدد بهكاف هعيف كبذلؾ يجكز لو االهتداد ليصؿ أم نظاـ تلي في هكاف تخر 79

كلكف يتحقؽ ىذا شرط عدـ انتياؾ   مبيانات التي  بت بشكؿ هعقكؿ أنيا تفيد في كشؼ الجريهةكذلؾ بيدؼ الكصكؿ ل
كيحؿ الهدعي العاـ هكاف الشخص صاحب الهكاف الهنكم تفتيشو بشكؿ   سيادة الدكلة اآلخرل التي قد يهتد فييا التفتيش
 .161ص  هرجع سابؽ  هؤقت .أشير ليذا الرأم في : خالد عياد الحمبي

 .46ص  هرجع سابؽ  مي عدناف الفيؿع 80
 القانكف هؤتهر   الفني الجنائي التحقيق أصول ، المعموماتية الجرائم   رستـ هحهد أشير ليذا الرأم في :ىشاـ 81

 .73- 71 ص   2000  الهتحدة العربية اإلهارات جاهعة   كالكهبيكتر كاإلنترنت
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ى إذف بالكلكج هف الدكلة أك عمى األقؿ الحصكؿ عم  كجكد اتفاؽ هسبؽ  نائي بيف دكلتيف ه بل
كؿ ىذا يؤكد عمى ضركرة التعاكف الدكلي الهشترؾ لحؿ ه ؿ ىذه   الهنكم اهتداد التفتيش فييا

 األهكر .

 2001( هف االتفاقية األكركبية بشأف جرائـ الهعمكهاتية لسنة 32إال أنو  بالعكدة لمهادة رقـ )
ف إذف لكف بضهاف تحقؽ إحدل فقد هنحت الحؽ بالكلكج لشبكات تابعة لدكلة أخرل دك 83

كال اني إذا تـ   األكؿ إذا ها كانت الهعمكهات الهنكم التفتيش عنيا هباحة لمجهيكر   شرطيف
 84التفتيش برضى صاحب كحائز ىذه البيانات.

الهعمكهاتي أدل  الغش جرائـ القضاا األلهاني حيث أنو ه بل في إحدلالفقو ك ككها كأيد ىذا الرأم 
 أخرل هكجكدة بشبكة هتصمة ألهانيا في حاسب تليكجكد لف النياية الطرفية البحث كالتحرم ع

ف تطمب الهساعدة هف السمطات في أف سمطات التحقيؽ في ألهانيا إال فها كاف ه  سكيسرا في
 85سكيسرا .

( كالتي تنص 42كتحديدا لنص الهادة ) 2018لسنة  10رقـ كبيذا الصدد نعكد لمقرار بقانكف 
لجيات الهختصة عمى تيسير التعاكف هع نظيراتيا في الببلد األجنبية في إطار تعهؿ ا-1عمى " 

بقصد   أك طبؽ هبدأ الهعاهمة باله ؿ  االتفاقيات الدكلية كاإلقميهية كال نائية الهصادؽ عمييا
اإلسراع في تبادؿ الهعمكهات بها هف شأنو أف يكفؿ اإلنذار الهبكر بجرائـ أنظهة الهعمكهات 

كقؼ التعاكف يت-2.فادم ارتكابيا كالهساعدة عمى التحقيؽ فييا كتتبع هرتكبيياكاالتصاؿ كت
                                                                                                                                                                      

نو بالعكدة لنص الهادة رقـ  82 كالتي تعتبر ها تحصؿ   ار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطينيهف القر  38كفي ىذا كا 
طالها تـ ذلؾ كفقا لئلجرااات القانكنية كالقضائية لمتعاكف   أدلة ا بات  عميو جية التحقيؽ هف أدلة هف قبؿ دكؿ أخرل

 الدكلي.
أسست المجنة األكركبية    1996العاـ كفي   1976أخذ الهجمس األكركبي الشكؿ الدكلي لجرائـ الكهبيكتر هنذ العاـ  83

حيث عهمت المجنة عمى تجييز هشركع    لمتعاهؿ هع هشكمة الجريهة االلكتركنية  لهشاكؿ الجرائـ  لجنة خبراا كفنييف
كتـ اعتهدىا  هف قبؿ البرلهاف األكركبي في الجزا ال اني هف جمستو العاهة في   2000ك 1997االتفاقية بيف العاهيف 

. كىذه االتفاقية تعنى 2010دكلة بحمكؿ العاـ  30أها التصديؽ عمى االتفاقية كاف هف قبؿ   2001ف/أبريؿ شير نيسا
بجرائـ االنترنت كىي الهعاىدة الدكلية األكلى التي تسعى لهعالجة الجرائـ الهتعمقة بالكهبيكتر كاإلنترنت عبر التنسيؽ بيف 

 :ع الرسهي لمجيش المبناني عمى االنترنت القكانيف الكطنية كقكانيف الدكؿ األخرل.الهكق
https://www.lebarmy.gov.lb/ar  10-12-2018  04:00 .هساا 

 .484ص  هرجع سابؽ  حسيف بف سعيد الغافرم 84
 .47ص  هرجع سابؽ  عمي عدناف الفيؿ 85

https://www.lebarmy.gov.lb/ar
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عمى التزاـ الدكلة األجنبية الهعنية بالحفاظ عمى سرية الهعمكهات في الفقرة السابقة الهشار إليو 
كالتزاهيا بعدـ إحالتيا إلى طرؼ تخر أك استغبلليا ألغراض أخرل غير هكافحة   الهحالة إلييا

 86ـ الهعنية بيذا القرار بقانكف ".الجرائ

كبناا عمى ىذه الهادة نجد أنيا تحث عمى التعاكف هع الدكؿ األجنبية كىي حسب الهادة لغايات 
 اإلسراع في تبادؿ الهعمكهات كذلؾ لكفالة التالي :

الكقاية هف ىذه الجرائـ -2التحذير الهبكر بخصكص جرائـ أنظهة الهعمكهات كاالتصاالت. -1
 عدة في أعهاؿ التحقيؽ حكؿ ىذه الجرائـ كتتبع هرتكبييا.الهسا-3

 كها كأف ىذه األهكر ال تتـ إال كفؽ التالي :

كال -3.عاهمة باله ؿ أك كفؽ هبدأ اله-2لدكلية كاإلقميهية أك ال نائية .إها في إطار االتفاقيات ا-1
ى سرية بالحفاظ عم يقكـ ىذا كمو هف األساس إال بناا عمى التزاـ الدكلة األجنبية الهعنية

عدـ -5.حالة ىذه الهعمكهات إلى طرؼ تخركالتزاهيا بعدـ إ -4الهعمكهات الهحالة إلييا.
استغبلؿ الدكلة األجنبية لتمؾ الهعمكهات ألغراض أخرل غير هكافحة الجرائـ االلكتركنية التي 

 جاات كفؽ القرار بقانكف الهذككر.

في إجرااات التحقيؽ بالجرائـ االلكتركنية كتتبع  كتأسيسا عمى السابؽ نجد أف هسألة التعاكف
كالتي يعد   هرتكبييا هع الدكؿ األجنبية هف ضهف األهكر التي حث القرار بقانكف عمييا كنظهيا

لكننا ال نجد نص خاص بهسألة تفتيش   هف ضهنيا إجراا التفتيش كفؽ الضكابط السالفة الذكر
كبالتالي نطمؽ النص عمى عهكهيتو ليشهؿ   ة أخرلفي دكل الطرفيةالحاسب اآللي الذم نيايتو 

                                                           

كالتي  2018لسنة  10ر بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ هف القرا 2كتجب اإلشارة لنص الهادة رقـ  86
إذا ارتكبت كميان أك جزئيان داخؿ   جاا فييا :" تطبؽ أحكاـ ىذا القرار بقانكف عمى أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا فيو

عمى أف   أـ هتدخبلن   أـ هحرضان   أـ شريكان   سكاا أكاف الفاعؿ أصميان   أك اهتد أ رىا داخؿ فمسطيف  فمسطيف أك خارجيا
يجكز هبلحقة كؿ -2تككف الجرائـ هعاقبان عمييا خارج فمسطيف هع هراعاة الهبادئ العاهة الكاردة في قانكف العقكبات النافذ .

أ. إذا ارتكبت هف :هف يرتكب خارج فمسطيف إحدل الجرائـ الهنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف في إحدل الحاالت اآلتية
ج. إذا ارتكبت ضد أطراؼ أك هصالال أجنبية هف قبؿ .ب. إذا ارتكبت ضد أطراؼ أك هصالال فمسطينية.هكاطف فمسطيني

أك هف قبؿ أجنبي أك شخص عديـ الجنسية كجد   أجنبي أك شخص عديـ الجنسية يكجد هحؿ إقاهتو الهعتاد داخؿ فمسطيف
 .يـ القانكنية"كلـ تتكافر في شأنو شركط التسم  في األراضي الفمسطينية
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ككذلؾ   السالفة الذكر( 42رقـ )ىذه الحالة كذلؾ طبعا كفؽ الضكابط الهذككرة في نص الهادة 
يتعيف عمى الجيات -1كالتي تنص عمى "  بقانكف ( هف ذات القرار43كفؽ ضكابط نص الهادة )

ألغراض تقديـ الهساعدة القانكنية   األخرل الهختصة أف تقدـ العكف لمجيات النظيرة في الدكؿ
كتسميـ الهجرهيف في التحقيقات كاإلجرااات الجنائية الهرتبطة بالجرائـ الهنصكص   الهتبادلة

كفقان لمقكاعد التي يقررىا قانكف اإلجرااات الجزائية كاالتفاقيات   عمييا في ىذا القرار بقانكف
كذلؾ بها ال   أك بهبدأ الهعاهمة باله ؿ  الدكلة طرفان فيياأك هتعددة األطراؼ التي تككف   ال نائية

أك   طمب الهساعدة القانكنية ال ينفذ -2.يتعارض هع أحكاـ ىذا القرار بقانكف أك أم قانكف تخر
إال إذا كانت قكانيف الدكلة الطالبة   استنادان إلى أحكاـ ىذا القرار بقانكف  طمب تسميـ الهجرهيف

كتعتبر ازدكاجية   قب عمى الجريهة هكضكع الطمب أك عمى جريهة هها مةكقكانيف الدكلة تعا
بغض النظر عها إذا كانت قكانيف الدكلة الطالبة تدرج الجريهة في فئة الجرائـ   التجريـ هستكفاة

بشرط أف يككف الفعؿ   أك تستخدـ في تسهية الجريهة الهصطمال ذاتو الهستخدـ في الدكلة  ذاتيا
 ".ان بهقتضى قكانيف الدكلة الطالبةهكضكع الطمب هجره

جنبية القانكني لمدكؿ األالتعاكف كبناا عمى ىذه الهادة يجب عمى الجيات الهختصة بالدكلة تقديـ 
الجرائـ الهتعمقة بالتحقيقات كاإلجرااات الجنائية ب بها يرتبطتسميـ الهجرهيف  بخصكص

 الهنصكص عمييا بالقرار بقانكف الهذككر.

 لمتالي : يككف كفقاكىذا 

( لسنة 3ية الفمسطيني رقـ )القكاعد القانكنية الهنصكص عمييا في قانكف اإلجرااات الجزائ -1
باإلضافة لنصكص االتفاقيات ال نائية أك الهتعددة األطراؼ التي تككف فمسطيف  -2 .2001

رار كؿ ذلؾ بشرط عدـ هخالفة نصكص الق-4بناا عمى هبدأ الهعاهمة باله ؿ. أك -3ا فييا.طرف
 السارية . األخرلقانكف الهذككر أك القكانيف 

تسميـ هجـر في جريهة أها عف حالة استجابة دكلة فمسطيف لطمب الهساعدة القانكنية أك طمب 
 بل يككف إلى كفؽ التالي :ف  الكتركنية

ة يجب أف تككف الجريه -2.يااللتزاـ بقكاعد القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطين -1
كذلؾ ك  هكضكع طمب التعاكف هف ضهف الجرائـ الهعاقب عمييا  في الدكلة التي طمبت التعاكف
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شرط  -3هعاقب عمييا حتى يتـ ىذا األهر .في فمسطيف أك يكفي أف تككف ىنالؾ جريهة هها مة 
ازدكاجية التجريـ يقع حتى لك كانت الدكلة طالبة التعاكف تدرج ىذه الجريهة ضهف فئة الجرائـ 

لكف ذلؾ يعتهد عمى أف يككف الفعؿ ذاتو هجرها كفقا   لكتركنية أك تستخدـ ليا هصطمال تخراال
 قكانيف الدكؿ طالبة التعاكف.

ال نجد ه ؿ ىذه النصكص كها فعؿ الهشرع  أها بتدقيؽ قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
الدكلي بشأف الجرائـ ك التعاكف أالفمسطيني فبل تكجد هكاد تشير لعهمية تبادؿ الهعمكهات 

كقد أحسف الهشرع الفمسطيني بشرح ىذه العهمية كتبيانيا بهكجب القرار بقانكف بشاف االلكتركنية 
 87. الجرائـ االلكتركنية

 الفرع الثاني: الشروط الشكمية
 عمى النحك التالي :  نبحث الشركط الشكمية لمتفتيش      

 : وص جرائم الحاسب اآللي والنترنتأول: حضور أشخاص معينين أثناء التفتيش بخص

كذلؾ   ىذا شرط هف أىـ الشركط الشكمية التي يتطمبيا القانكف في الجرائـ العادية التقميدية      
 88.كليككف حجة عمى الهتيـ في هعرض البينةسعيا لصحة اإلجراا كسبلهتو 

تي تنص عمى" يتـ ال الفمسطيني ( هف قانكف االجرااات الجزائية43فبالعكدة لنص الهادة )
يجرم التفتيش بحضكر شاىديف هف   فإذا تعذر حضكره  التفتيش بحضكر الهتيـ أك حائز الهنزؿ

"فالتفتيش يجب أف يككف بحضكر الهتيـ ها    أقاربو أك جيرانو كيدكف ذلؾ في هحضر التفتيش"
ا اإلجراا عمى الجية الهختصة بالتفتيش إعبلـ الهتيـ بيذ يجبحيث   "89داـ باإلهكاف حضكره

( هف ذات القانكف عمى "يعمف 61حيث نصت الهادة )  حتى يتهكف هف الحضكرالتحقيقي 
                                                           

 2006لسنة  15هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني الهعدلة بهكجب القانكف رقـ  5هف الهادة  4تنص الفقرة  87
عمى " تجكز إقاهة دعكل الحؽ العاـ عمى الهشتكى عميو أهاـ القضاا األردني إذا ارتكبت الجريهة بكسائؿ الكتركنية خارج 

 أك عمى أم هف هكاطنييا ".   كميا اك جزئيا   فيياالههمكة كترتبت ت ارىا 
 .361-359ص  هرجع سابؽ  مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والنترنت  عبد الفتاح بيكهي حجازم 88
"عمة الحضكر ىي االحتياط لتفادم التعسؼ أك اإلسااة لصاحب الهنزؿ كضهانة تيدؼ إلى االطهئناف كسبلهة اإلجراا 89

كال يستطيع الهنازعة   حة الضبط حتى ال يبدم الهتيـ أف ها تـ ضبطو في هنزلو كاف هدسكسا عميو في تنفيذ التفتيشكص
  دار ال قافة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  كحتى تككف ىذه الهضبكطات حجة عميو".كاهؿ السعيد  في ذلؾ
 .459-458ص  2005  عهاف
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كبها أف التفتيش ىك أحد إجرااات التحقيؽ   " الخصكـ باليكـ الذم يباشر فيو التحقيؽ كهكانو
فيمـز أف يتـ إخطار الهتيـ بزهانو كهكانو. لكف إذا تعذر حضكر الهتيـ يجكز لمقائـ عمى 

فإف تعذر ذلؾ فيجكز إجراا   بحضكر شاىديف هف أقارب الهتيـ بإجرائوتفتيش أف يقـك بال
"كفي كؿ األحكاؿ ال يجكز أف يتـ التفتيش بدكف حضكر   التفتيش بحضكر شاىديف هف جيرانو

ألف ذلؾ   حتى لك كاف الهنزؿ غير هسككف ه بل لسفر أصحابو  "90أحد هيها كانت األسباب
 91ا اإلجراا كها يتهخض عنو .يترتب عميو بطبلف ىذ

نجد أنو هف األفضؿ هد   كبتطبيؽ ها تقدـ عمى التفتيش في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
كضهانة عمى صحة   األحكاـ التقميدية السالفة لتطبؽ عمى ذلؾ اإلجراا فييا فيي ضهانة لو

لسنة  10رقـ بقانكف  كخصكصا أنو بتدقيؽ القرار  اإلجرااات الهرعية كصحة إجراا ها قد يضبط
كقد تككف   يف أ ناا التفتيش ضهف بنكد ىذا القرارنال نجد شرط حضكر أشخاص هعي 2018

عمى أف ىذا كتدهيره ه سيكلة هحك السرعة في ضبط الدليؿ االلكتركني الذم يتصؼ بعمة ىذا ىك 
فقرة ال انية التي أجازت الفيها إذا كاف التفتيش ىك بخصكص كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات يعقؿ 

أها إذا كاف التفتيش   كهف ضهنيا شبكة االنترنت  ( هف القرار بقانكف تفتيشيا33هف الهادة )
خصكص هنازؿ كأهاكف فإف العمة قد تزكؿ ىنا كيجب تفتيش ىذه األهاكف بحضكر أشخاص ب

 .برأيي قدر الهستطاع يف كفؽ ضكابط قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطينينهعي

عهمية  لـ يشترط حضكر أشخاص هعينيف أ ناافإنو  قانكف الجرائـ االلكتركنية األردنيكبهراجعة 
هراعاة هنو في هطمعيا قد ذكرت ضركرة  13إال أف الهادة   الخاص بالجرائـ االلكتركنيةالتفتيش 
أ ناا  الهقررة في التشريعات النافذة كهراعاة حقكؽ الهشتكى عميو الشخصية كاألحكاـالشركط 

ف ىذا التعبير يقيد ىذه العهمية بجهيع الضكابط الخاصة بالتفتيش في أكبرأيي   التفتيش عهمية
هتى كاف ذلؾ هتعمقا باألهاكف كاألشخاص دكف عهمية قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني 

                                                           
ه اؿ حضكر الهتيـ التفتيش الذم يقـك بو هأهكر الضبط القضائي   ة األشكاؿ الجكىرية"التفتتيش ها يبطمو هخالف 90

، 1959من مايو سنة  25جمسة ، محكمة النقض، القضائية 29سنة  64الطعن رقم ، قرارنقض)  الهنتدب إلجرائو "
 .460-459ص  هرجع سابؽ   (. انظر بخصكص ىذا القرار: كاهؿ السعيد568ص
 .247-246ص  هرجع سابؽ  أساهة عكايصو 91
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يككف انتظار حضكر أشخاص في سبيؿ تفتيشيا تفتيش نظـ الهعمكهات كشبكة االنترنت التي قد 
 92مكقت كفرصة لتدهير كهحك الدليؿ االلكتركني.هضيعة ل

يجب عمى الهشرع الفمسطيني كالهشرع األردني في التشريعات الخاصة  وكترل الباح ة ىنا أن
شخاص هعينيف كتفصيؿ ىذه أبالجرائـ االلكتركنية تبلفي ىذا النقص كتكضيال هسألة حضكر 

ه ؿ ىكذا قكانيف كاف هف األساس ف العبرة في إصدار ككف أ  هسألة كعدـ تركيا لبلجتيادال
 الخاص بيذه الجرائـ كهراعاة خصكصيتيا .التشريعي لتبلفي النقص 

 ثانيا: زمن إجراء التفتيش في جرائم الحاسب اآللي والنترنت

" تفتيش عمى : حيث تنصالفمسطيني ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية 41نعكد لنص الهادة )   
أك كانت   إال إذا كانت الجريهة هتمبسان بيا  كال يجكز دخكليا ليبلن  الهنازؿ يجب أف يككف نياران 

سكاا   النيارالتفتيش غير جائز إال في  األصؿ في أفنرل   ظركؼ االستعجاؿ تستكجب ذلؾ"
إال في أحكاؿ التمبس بجريهة بغض النظر عف نكعية   تعمؽ األهر بهنزؿ الهتيـ أك بهنزؿ غيره

فالهناط في جكاز التفتيش لمهنازؿ ليبل ىك   كانت جناية أك جنحة الجريهة الهتمبس بيا سكاا
كجكد جريهة هتمبس بيا. كذلؾ يجكز الخركج عمى األصؿ الهته ؿ بعدـ جكاز تفتيش الهنازؿ إال 

حيث إذا اقتضت ظركؼ االستعجاؿ أف يتـ التفتيش ليبل فيذا   كذلؾ في أحكاؿ االستعجاؿ  نيارا
حضر التفتيش بياف لهكجبات التعجيؿ تحت طائمة اعتباره تفتيشا كلكف يجب أف يتضهف ه جائز

كبطبلف ها قد يستهد هف ىذا اإلجراا هف أدلة. كذلؾ يجب بياف   تعسفيا بدكف هبرر قانكني
حتى تتهكف هحكهة الهكضكع هف   هكجبات التعجيؿ كالتي يخضع تقديرىا لمقائـ عمى التفتيش

                                                           
تجرم هعاهبلت التفتيش الهبينة في الهكاد  .1هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني عمى :"  36تنص الهادة  92

فإف رفض الحضكر أك تعذر حضكره جرت الهعاهمة أهاـ  2. السابقة بحضكر الهشتكى عميو هكقكفان كاف أك غير هكقكؼ
ال فبحضكر شاىديف يستدعييها الهدعي العاـككيمو أك هختار هحمتو أك أه تعرض األشياا  3. اـ ا نيف هف أفراد عائمتو كا 

ف اهتنع صرح بذلؾ في الهحضر" كها  الهضبكطة عمى الهشتكى عميو أك عمى هف ينكب عنو لمهصادقة كالتكقيع عمييا كا 
فإف لـ يكف هكقكفان  2. إذا كاف هكقكفان  يجرم التفتيش بحضكر الهشتكى عميو .1هف ذات القانكف عمى :" 83كتنص الهادة 

كأبى الحضكر أك تعذر عميو ذلؾ أك كاف هكقكفان خارج الهنطقة التي يجب أف يحصؿ التفتيش فييا أك كاف غائبان يجرم 
كانظر   التفتيش بحضكر هختار هحمتو أك هف يقـك هقاهو أك بحضكر ا نيف هف أقاربو أك شاىديف يستدعييها الهدعي العاـ"

  رسالة هاجستير  بطالن إجراءات التفتيش في القانونين األردني والكويتي  أحهد هحهد الطكيمة  ذا الخصكص أيضابي
 .43- 42ص  2011  جاهعة الشرؽ األكسط
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ىذه الحالة أك بطبلنو إذا  بت بأف الظركؼ لـ تكف بسط رقابتيا عمى هدل صحة التفتيش في 
 93تستكجب دخكؿ الهنازؿ كتفتيشيا ليبل.

كبخصكص ىذا األهر نرل أف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني لـ يحدد الهقصكد بالميؿ  
قد عرؼ الميؿ   ( هف قانكف العقكبات األردني السارم الهفعكؿ في الضفة الغربية2كلكف الهادة )

 يقصد بمفظتي )الميؿ( أك )ليبل( الفترة التي تقع بيف غركب الشهس كشركقيا" . " ى أنوعم

كيككف كقت   الههتدة بيف غركب الشهس كشركقياكعميو ال يصال أف يقع التفتيش في الفترة 
كال يجكز أف يتـ في غير ىذه األكقات   التفتيش ابتداا هف لحظة شركؽ الشهس كينتيي بغركبيا

 .كىي حالة التمبس كحالة االستعجاؿ( الهذككرة 41كاؿ التي ذكرناىا كحددتيا الهادة )إال في األح

ها بات ك  كنظرا لها تتهيز بو هف خصكصية  أها بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
كالكصكؿ  لي عبر تقنيات هتطكرة كاالختراؽ يعرؼ حكؿ إهكانية الدخكؿ ألجيزة الحاسب اآل

كذلؾ    براهج كصكر بخصكص جريهة ارتكبت بكاسطتوك  نات كهعمكهاتلكؿ ها تحكيو هف بيا
عبر    كهف خبلؿ حاسب تلي غير الذم استخدـ الرتكاب الجريهة   بأم طريقة هتاحة

ذات صفة عالهية كيهكف ارتكابيا في أم  كنظرا ألف ىذه الجرائـ  االستعانة بخبراا فييا الشأف
 كاف حظرف  كأنيا غير هرئية قابمة لئلزالة كالحذؼييا كأف أدلة اإلدانة ف  كبسرعة كبيرة كقت

عنيا في الهنازؿ كها في حكهيا يتعارض هع تمؾ  التفتيشقياـ بإجراا لم كتحديد كقت هعيف
كبناا عمى ذلؾ فإنو هف األحسف عدـ   الخصكصية كيعرقؿ السير الطبيعي لهجريات التحقيؽ
كالتي ارتكبت هف   كنظهيا نترنتباإلمة تحديد كقت هعيف ليتـ فيو تفتيش الحكاسيب الهتص

كهها  كليذا نرل أفضمية أف يتـ التفتيش في ىذه الجرائـ ليبل كنيارا عمى السكاا  خبلليا الجريهة
هف ضهف  اعتبار جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت بشأف تفتيش الهنازؿ ليبل ىكيعزز ىذا الرأم 

عمى اعتبار ف اإلجرااات الجزائية السالفة الذكر ( هف قانك 41الهادة )االست ناا الذم نصت عميو 
 .ليبل  الهنازؿتفتيش التي تجيز ظركؼ االستعجاؿ  أف ىذه الحالة ظرؼ هف

ت العمة يزكؿ كهتى ها انتف  ستعجاؿكنرل أف تفعيؿ السابؽ يككف هتى ها قاهت العمة كظرؼ اال
 دىا لتطبيؽ شرط تفتيش الهنازؿ نيارا .كنعكد بع  االست ناا

                                                           
 246-245هرجع سابؽ ص  أساهة عكايصو 93
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هدة أك فترة  أم لـ يشترط  2018لسنة  10رقـ  القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنيةا كأف كه
ضركرة إجراا التفتيش انطبلقا هف هكتب  كفي ىذا أيضا قد يرل  أك كقت هعيف إلجراا التفتيش

كلقد اصطمال عمى ذلؾ "بالتفتيش   كالذم يهكف أف يتـ في أم كقت  هأهكر الضبط القضائي
كالتي نصت عمى "  ذات القرار( هف 32( هف الهادة )4كىك ها أكدتو الفقرة )   94هباشر"عمى ال

أك هف يستعينكف بيـ هف أىؿ   لككيؿ النيابة أف يأذف بالنفاذ الهباشر لهأهكرم الضبط القضائي
جراا التفتيش فييا بقصد الحصكؿ عمى   الخبرة إلى أية كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات كا 

  ." يانات أك الهعمكهاتالب

فيك لـ   وإلجرائلكضع شركطا الهباشر ف الهشرع أراد تحديد ضكابط هعينة لمنفاذ ألك  كىنا نرل
عمى  كاف الزهاكىنا   ينص إال عمى الغاية هنو أال كىي الحصكؿ عمى بيانات كهعمكهات

كضبطيا خكفا هف الهشرع ضركرة التدخؿ هجددا هف أجؿ تكضيال تلية النفاذ الهباشر كتحديدىا 
 كهاتي الهكفكلة بهكجب القكانيف .التعدم عمى ضهانات الهتيـ الهعم

لـ يقـ باشتراط كقت  2015لسنة  27رقـ  كنرل أيضا أف قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
ه مها فعؿ الهشرع الفمسطيني بالقرار كىك   فتيش الخاص بالجرائـ االلكتركنيةهعيف إلجراا الت

 2018.95لسنة  10رقـ  أف الجرائـ االلكتركنيةبقانكف بش

 :ثالثا: محضر التفتيش في جرائم الحاسب اآللي والنترنت

كي بت فيو    بذلؾبالتفتيش أف يحرر هحضرا  عضك النيابة العاهة أك هف يقكـ هقاهياعمى    
كاف الذم كبياف اله   كها تـ ضبطو كذلؾ   كؿ ها تـ هف إجرااات كها نتج عف التفتيش هف أدلة

كهف حضر ى ىذا الهحضر القائـ عمى التفتيش يكقع عمعمى أف   ىذه األشياا كجدت فيو
عة هف الهادة بفقرة الرالفي ا كنجد ليذا سندا   ه ؿ الهتيـ أك الشيكد   96هعو  إجرااات التفتيش

ش "يحرر هحضر التفتيعمى :  كالتي تنص  الفمسطيني هف قانكف اإلجرااات الجزائية (50رقـ )
                                                           

 .262ص  هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 94
ال نجد فيو أم هادة تتحدث عف اشتراط كقت هعيف إلجراا عهمية  بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني 95

 التفتيش.
كها أجازت لهحكهة   " ذىبت هحكهة النقض الهصرية إلى أنو ال يترتب البطبلف عمى إغفاؿ تحرير ه ؿ ىذا الهحضر 96

شا قد أجرم كأنو أسفر عها قيؿ الهكضكع االستناد إلى التفتيش في ىذه الحالة حتى اقتنعت هف األدلة الهقدهة إلييا بأف تفتي
 .247ص  هرجع سابؽ  أنو تحصؿ هنو". أشير ليذا في :أساهة عكايصو
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كيذكر فيو األشياا التي تـ ضبطيا كاألهكنة التي كجدت فييا كيكقع عميو   هف قبؿ القائـ عميو
 كهف حضر إجرااات التفتيش" .

( هف قانكف اإلجرااات 42بؿ كبحسب الهادة )  ال تجكز هعارضة القائـ بالتفتيشكعمى ىذا 
هكاف الهراد تفتيشو أف يسهال أك الهسؤكؿ عف ال  الجزائية فإنو "يتعيف عمى الهقيـ في الهنزؿ

جاز لهأهكر الضبط   فإذا رفض السهاح بدخكلو  كأف يقدـ التسييبلت البلزهة  بالدخكؿ إليو
حيث تعد هقاكهة هأهكر الضبط في ىذه الحالة جريهة يعاقب عمييا   " القضائي تنفيذ ذلؾ بالقكة

 97قانكف العقكبات . 

( هف القرار 32ادة )ههف الال ال ة الفقرة  لنص نعكد كاالنترنتكبخصكص جرائـ الحاسب اآللي 
( هف ىذه الهادة عف 2ذا أسفر التفتيش في الفقرة )" إحيث نصت عمى  2018لسنة  10بقانكف 

يتعيف عمى هأهكرم الضبط القضائي ؛ أك كسائؿ ذات صمة بالجريهة  أك أدكات  ضبط أجيزة
 .تخاذ ها يمـز بشأنيا"تنظيـ هحضر بالهضبكطات كعرضيا عمى النيابة العاهة ال

كها يجب أف يتضهف كافة   يككف هكتكبايجب أف التفتيش كبناا عمى ها سبؽ نرل أف هحضر 
أف يككف ىناؾ  كجدير بالذكر أنو ينبغي  اإلجرااات التي اتخذت بشأف الكقائع التي أ بتت

  فتيششخص هتخصص في أهكر الحكسبة كاالنترنت يرافؽ هأهكر الضبط القضائي القائـ بالت
ذا إكخصكصا لبلستعانة بو في هجاؿ الخبرة الفنية الضركرية كفي صياغة هحضر التفتيش 

 98. أهكر برهجية كبيانات ع ر عميياتجاكز التفتيش كالضبط األهكر الهادية ليصؿ لضبط 

هع القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني  األردني االلكتركنيةكيتفؽ قانكف الجرائـ 
ف ينظـ هحضرا بذلؾ كيقدهو أالهكظؼ الذم قاـ بالتفتيش  نو أف عمىه 13يث نص في الهادة ح

 99.الى الهدعي العاـ الهختص

                                                           
 .1960لسنة  16هف قانكف العقكبات األردني رقـ   (185راجع الهادة رقـ) 97
 .263ص  هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 98
يكقع الهدعي العاـ كالكاتب  -1عمى " 1961هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  38تنص الهادة  99

ذا -2. عمى كؿ صفحة هف أكراؽ الضبط التي ينظهيا بهقتضى األحكاـ السابقة 36كاألشخاص الهذككريف في الهادة  كا 
كها تنص   " تعذر كجكد ىؤالا األشخاص فيسكغ لمهدعي العاـ تنظيـ الهحاضر بهعزؿ عنيـ كيصرح بذلؾ في الهحضر
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أها فيها يتعمؽ بهذكرة التفتيش كلتهييزىا عف هحضر   ىذا كاف بخصكص هحضر التفتيش
 فإنو يجب أف تككف كالتالي :  التفتيش

عمى هذكرة التفتيش  تشهؿاات الجزائية يجب أف ( هف قانكف اإلجرا40/3بحسب الهادة ) -أ
 بطريقة   لصدكرهالهبررات التي أدت األهر بالتفتيش عند تحريره  يبيف أم   الغاية كالغرض هنيا

 كنرل ىنا أف ضرركة  التفتيشضركرة إصدار أهر عمى هدل  افرض رقابتي لمهحكهةتيال ت
 100األشخاص .تفتيش ال   تفتيش الهنازؿ يراعى في حالةتسبيب األهر بالتفتيش 

حيث   الفمسطيني هف قانكف اإلجرااات الجزائية (40هف الهادة رقـ ) ال انيةمفقرة كبالعكدة ل-ب
ذلؾ الهنزؿ  تحديدي بضركرة حككأف النص يك الهراد تفتيشو  ذكر عنكاف الهنزؿيجب أف يتـ 

دكف تكضيال كتحديد كف عاـ لؤلهابشكؿ كاسع ك تفتيش الإجراا  يعقؿفبل   بطريقة ال جيالة فييا
 ليا عبلقة أهكر عهاؿ جهع االستدالالت تشير لهكاف بعينو يتضهفخصكصا كأف أ  ىذه األهاكف
 كذلؾ الهدة التي تسرم خبلليا هذكرة التفتيشهذكرة التفتيش كها يجب أف تتضهف  بالجريهة.

ىذه  خارج السريافأف تستهر ىذه الهذكرة ببحيث ال يجكز   سندا لمفقرة الخاهسة هف ذات الهادة
كها يجب أف تككف الهذكرة هتضهنة لتاريخ   هف السمطة التي أصدرتيا تجديدىا إعادةبدكف  الهدة

عمى كذلؾ يجب أف تشهؿ هذكرة التفتيش ك    سندا لمفقرة السادسة هف ذات الهادة اكساعة إصدارى
هع    عة هف ذات الهادةبالفقرة الرا اسـ هأهكر الضبط القضائي الهصرح لو بالتفتيش كها جاا في

بينت أف هذكرة التفتيش تحرر ( هف قانكف اإلجرااات قد 39ف الفقرة ال ال ة هف الهادة )أهبلحظة 
 101باسـ كاحد أك أك ر هف هأهكرم الضبط القضائي .

                                                                                                                                                                      

القانكف عمى "يصطحب الهدعي العاـ كاتبو كيضبط أك يأهر بضبط جهيع األشياا التي يراىا ضركرية هف ذات  87الهادة 
 ".35إلظيار الحقيقة كينظـ بيا هحضران كيعنى بحفظيا كفقان ألحكاـ الفقرة األكلى هف الهادة 

( 44ف الهادة )أ :". كذلؾ ذىبت في ىذا هحكهة النقض الهصرية إلى 244ص   هرجع سابؽ  راجع :أساهة عكايصو 100
( إجرااات جنائية بعد تعديميا ال تكجباف تسبيب األهر القضائي بالتفتيش إال إذا كاف هنصبان عمى 91هف الدستكر كالهادة )

فإف الحكـ الهطعكف فيو إذ انتيى إلى   فإذا اقتصر التفتيش عمى شخص الهطعكف ضده دكف هسكنو  تفتيش الهساكف
تسبيبو كرتب عمى ذلؾ القضاا ببرااة الهطعكف ضده يككف قد أخطأ في تطبيؽ القانكف".  بطبلف ذلؾ اإلذف بدعكل عدـ
 أشير لو عبر الهكقع االلكتركني :  61ص 11ؽ 27س 12/1/1976نقض جمسة   قرار هحكهة النقض الهصرية

www aladalacenter.com  1-8-2018  08:00 هساا. 
 245-244ص  هرجع سابؽ  أساهة عكايصو 101
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( هف القرار 32( هف الهادة )2كبخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت نعكد لمفقرة رقـ )
   " يجب أف يككف أهر التفتيش هسببان كهحددان :كالتي نصت عمى  2018لسنة  10رقـ بقانكف 

أهر  هشتهبلتكبيذا نرل أف    ها داهت هبررات ىذا اإلجراا قائهة"  كيجكز تجديده أك ر هف هرة
يككف  فأجرااات الجزائية فقد اكتفى النص بهها عميو في قانكف اإلالتفتيش جاات أقؿ تحديدا 

قانكف ( هف 40عمى أنو يجب هراعاة ها نصت عميو الهادة رقـ )  دداأهر التفتيش هسببا كهح
بخصكص كصا عندها يككف هحؿ التفتيش هنزؿ أك هكاف كخص اإلجرااات الجزائية بحذافيرىا

 .ترنتنجريهة حاسب اآللي كا

فإنو لـ يشر ألية شركط بخصكص هذكرة التفتيش  كبخصكص قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
ذف هف إعمى هأهكر الضبط القضائي حصكؿ بشرط هنو قد اكتفى  13ص الهادة إال أف ن

كالذم برأيي كاف ال بد هف   إلجراا التفتيش ك هف الهحكهة الهختصةأالهدعي العاـ الهختص 
 اعتهاد شركط هشابيو لتمؾ التي نص عمييا القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني

هف القانكف  13كها كأف هطمع الهادة رقـ   ف يككف هسببا كهحددابأ بخصكص أهر التفتيش
كالتي هف بينيا  حكاـ الهقررة في التشريعات النافذةهراعاة الشركط كاألاألردني يشير لضركرة 
ا ذإ":هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني كالتي تنص عمى  48الفقرة ال انية هف الهادة 
الداخمة في كظائفو عهاؿ العدلية بقسـ هف األأم هف هكظفي الضابطة عيد الهدعي العاـ الى 

ؾ تتضهف الزهاف كالهكاف الهعيف ف يصدر هذكرة خطية بذلأحكاـ ىذا القانكف كجب عميو كفقا أل
 102."فاذ هضهكنيا كمها كاف ذلؾ ههكنا نإل

 

  

                                                           
جعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني ال يكجد نص يشترط بأف يككف أهر التفتيش هسببا لكف ال بد هف بهرا 102

هنو كالتي تنص عمى :"ال يجكز دخكؿ الهنازؿ كتفتيشيا إال إذا كاف الشخص الذم يراد دخكؿ  81اإلشارة إلى نص الهادة 
ك هتدخؿ فيو أك حائز أشياا تتعمؽ بالجـر أك هخؼ شخصان هشتكى هنزلو كتفتيشو هشتبيان فيو بأنو فاعؿ جـر أك شريؾ أ

 كيستفاد هف ىذا النص أف ذات عهمية التفتيش ال تقع إال لؤلسباب الهذككرة في ىذه الهادة.  " عميو
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 المبحث الثاني

 :في نظم الحاسب اآللي والنترنت السمطة المختصة بالتفتيش 
  كال يجكز القياـ بو إال هف قبؿ السمطة الهختصة بذلؾ  التفتيش عهؿ هف أعهاؿ التحقيؽ     

هع العمـ أف الهشرع الفمسطيني أكرد األحكاـ الخاصة بالتفتيش في قانكف   أال كىي النيابة العاهة
تقاد يسجؿ كىذا ان  اإلجرااات الجزائية ضهف الباب ال اني الهتعمؽ بإجرااات جهع االستدالالت

 عمى تبكيب ىذا القانكف .

فإف   الفمسطيني هف قانكف اإلجرااات الجزائية  ( التي أشرنا ليا سابقا39كبحسب الهادة )
أك   التفتيش عهؿ هف أعهاؿ التحقيؽ ال تجكز هباشرتو إال هف قبؿ النيابة العاهة أك في حضكرىا

 نكف.بناا عمى هذكرة صادرة هنيا حسب األحكاؿ الهبينة بالقا

كاألخرل التي   األكلى التي تصدر اإلذف بالتفتيش  كبيذا الخصكص يجدر التفريؽ بيف جيتيف 
حيث أنو إذا كاف اإلذف بالتفتيش ال يجكز أف يتـ إال هف   تقكـ بالتفتيش كالهؤذكف ليا بالتفتيش

ه عضك فإنو رغـ ىذا ال يشترط أف ينفذ  الجية صاحبة االختصاص بو أال كىي النيابة العاهة
نها لو أف يأذف كيفكض هأهكر الضبط القضائي بالتفتيش  النيابة بنفسو فاألهر بالتفتيش   كا 

فيصال أف يتـ هف   أها التنفيذ أم تنفيذ أهر التفتيش كهباشرة إجراااتو  يصدر هف النيابة العاهة
 قبؿ هأهكر الضبط القضائي .

 كعميو نناقش الجيتيف عبر هطمبيف كالتالي :

 ول : إجراء تفتيش نظم الحاسب اآللي بمعرفة سمطة التحقيق األصمية .المطمب األ 

 المطمب الثاني : إجراء تفتيش نظم الحاسب اآللي بمعرفة مأموري الضبط القضائي .
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 المطمب األول :إجراء تفتيش نظم الحاسب اآللي بمعرفة سمطة التحقيق األصمية : 
   ىك عميو في الجرائـ التقميديةعها   لي كاالنترنتال يختمؼ األهر في جرائـ الحاسب اآل      

ىي ذاتيا السمطة الهختصة   ككف أف سمطة التحقيؽ األصمية الهختصة بتفتيش الجرائـ التقميدية
بخصكص  103كىي كباختبلؼ التشريعات الهقارنة  بالتفتيش في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت

  كهأهكرم الضبط القضائي است ناا  عاهة كسمطة أصميةالنيابة التته ؿ إها في التفتيش التقميدم 
( هنو كتحديا في فقرتيا األكلى 32في الهادة ) 2018لسنة  10رقـ كىذا ها أكده القرار بقانكف 

كالتي تنص عمى " لمنيابة العاهة أك هف تنتدبو هف هأهكرم الضبط القضائي تفتيش األشخاص 
 ."ت الصمة بالجريهةكاألهاكف ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات ذا

نناقش   كبها أف النيابة العاهة ىي سمطة التحقيؽ األصمية كىي الهسؤكلة عف إجراا التفتيش
 شركط عهمية إجراا التفتيش بكاسطتيا عبر الفرعيف التالييف:

 في القائـ عمى التفتيش. : تكافر صفة عضك النيابة العاهةالفرع األكؿ 

 .هحؿ التفتيش بة بالتحقيؽ بالجريهةالفرع ال اني : اختصاص عضك النيا

 :في القائم عمى التفتيش الفرع األول : توافر صفة عضو النيابة العامة
  شرط أكدكف قيد يعني تركو إف اختصاص سمطة التحقيؽ بالقياـ بالتفتيش أك اإلذف بإجرائو ال 

صفة عضك النيابة التفتيش تكافر  إجراابؿ ال بد كتهاشيا هع األهكر التي ينبغي تكافرىا عند 
 بالتفتيش بدال عنو .لمقياـ أك عند ندب هأهكر الضبط  أكال العاهة في الشخص القائـ بالتفتيش

 :هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني كالتي تنص عمى (1) كنعكد ىنا لنص الهادة رقـ
ال في ـ هف غيرىا إختص النيابة العاهة دكف غيرىا بإقاهة الدعكل الجزائية كهباشرتيا كال تقات"

كال يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا أك تعطيؿ سيرىا  . فنك األحكاؿ الهبينة في القا
 ." في الحاالت الكاردة في القانكفإال  أك التصالال عمييا

                                                           
ة لمنيابة العاهة بصفة أصمي-في الجرائـ التقميدية-"جعؿ الهشرع اإلجرائي الهصرم االختصاص بالتفتيش كإجراا تحقيؽ 103

أها في انجمترا فإف هعظـ اإلجرااات الجنائية هنكطة بالشرطة هاعدا بعض الجرائـ   كلقاضي التحقيؽ في حاالت خاصة
في حيف في اسكتمندا نجد أنيا تأخذ بنفس نظاـ النيابة العاهة السائد في الدكؿ   تناط بالهدعي العاـ أك النائب العاـ

كىذا ها أخذت بو أيضا الكاليات الهتحدة" .   القياـ بأغمبية االجرااات الجنائية األكركبية األخرل كبالتالي يقع عمييا عبا
 .135-133ص  هرجع سابؽ  تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  أحهد ىبللي
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التي تنص عمى أف " يباشر النائب ذات القانكف ( هف 2نعكد لنص الهادة رقـ ) األهر كذلؾ 
 104.الجزائية بنفسو أك بكاسطة أحد أعضاا النيابة العاهة "العاـ الدعكل 

 عمى: " 2002لسنة  1هف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ  67كها تنص الهادة رقـ 

كليا دكف غيرىا الحؽ في رفع الدعكل   تهارس النيابة العاهة االختصاصات الهخكلة ليا قانكنا
 ".ها لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ الجنائية )دعكل الحؽ العاـ( كهباشرتيا

كالتي هف ضهنيا عهمية التفتيش إنها ىك 105نرل أف قياـ النيابة العاهة بأعهاؿ التحقيؽ  كعميو
كالتي أعطى القانكف ىذا الحؽ لمنائب العاـ بصفة   شكؿ هف أشكاؿ هباشرتيا لمدعكل الجزائية

أعضاا النيابة العاهة يقكـ بهباشرة في حيف أف باقي   106أصمية في اختصاصات النيابة العاهة 
 .107ىذه االختصاصات كنكاب أك ككبلا عف النائب العاـ

فإف النيابة التي ذكرناىا في الفقرة السابقة ها ىي إال نيابة قانكنية هصدرىا قكاعد القانكف  كبالتالي
صؿ التي حددت تشكيؿ النيابة كطبيعة اختصاص أعضائيا كىي نيابة عمى سبيؿ االفتراض فاأل

تالي كؿ عهؿ يأتيو عضك النيابة العاهة ىك صحيال باالستناد ليذه النيابة حتى الكب  أنيا هتكافرة
 108أك تككيؿ لعضك النيابة بشخصو.  لك لـ يكف ىنالؾ تككيؿ خاص لمقياـ بإجراا هعيف

                                                           
( هف قانكف أصكؿ الهحاكهات 2حيث نصت الهادة رقـ )   في األردف تختص النيابة العاهة بهباشرة الدعكل الجزائية 104
. تختص النيابة العاهة بإقاهة دعكل الحؽ العاـ كهباشرتيا كال تقاـ هف غيرىا إال في األحكاؿ الهبينة في 1جزائية عمى " ال

. 3. كتجبر النيابة العاهة عمى إقاهتيا إذا أقاـ الهتضرر نفسو هدعيان شخصيان كفاقان لمشركط الهعينة في القانكف .2القانكف .
 ك تعطيؿ سيرىا إال في األحكاؿ الهبينة في القانكف ".كال يجكز تركيا أك كقفيا أ

هف قانكف اإلجرااات الجزائية  55نجد سندا الختصاص النيابة العاهة بأعهاؿ التحقيؽ الفقرة األكلى هف الهادة  105
 تختص النيابة العاهة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا". الفمسطيني كالتي تنص عمى :"

به ابة النائب العاـ في قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني . راجع :نبيو   يعتبر رئيس النيابة العاهةدف في األر  106
  2006  الطبعة ال انية  راـ اهلل  دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  شرح مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني   صالال
 .94ص 

 .67ص  1988  دار النيضة العربية  القاىرة  2ط  ت الجنائيةشرح قانون اإلجراءا  هحهكد نجيب حسني 107
 .93ص  هرجع سابؽ  نبيو صالال 108
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كحيث أف التفتيش هف بيف األعهاؿ كاإلجرااات التي تعد هباشرة لمدعكل الجزائية كها ذكرنا  
التي خكلت لمنائب العاـ أك أحد أعضاا النيابة كاف ال بد هف تكضيال هف ىـ أعضاا النيابة ك 

  109.في فمسطيف  كتشكيميا العاهة

الفمسطيني ( هف قانكف السمطة القضائية 60لنص الهادة ) كال يككف السابؽ ذكره إال عبر العكدة
نائب  -2النائب العاـ.  -1حيث نصت عمى " تؤلؼ النيابة العاهة هف:  2002( لسنة 1رقـ )
 .هعاكني النيابة" -5كبلا النيابة ك  -4 رؤساا النيابة -3هساعد أك أك ر. عاـ 

 كؿ عضك هف أعضاا النيابة كالتالي :اختصاص كنبيف 

 أكال :النائب العاـ :

  كلو حؽ الرقابة كاالشراؼ عمى أعضائيا  قهة ىـر النيابة العاهة أعمىفي النائب العاـ يكضع 
  ؾ عمى اعتبار أنو الهختص أصبلن بالدعكل العاهة كالذم يدير شؤكنيا بالنيابة عف الهجتهعكذل

 110.فيك يباشر بعض اإلجرااات بنفسو في حيف يعيد باألخرل لهعاكنيو

ف حفظ كهف ذلؾ أ  111لسمطاتو كاختصاصو العاـ  تبعاخاصة ذاتية ك باإلضافة أنو لو سمطات 
( هف قانكف 149بحسب الهادة رقـ ) ف إال بقرار يصدر عنوال يكك  هحاضر التحقيؽ في الجرائـ

كها أنو ال يجكز لغير النائب العاـ أك أحد هساعديو إقاهة   112 اإلجرااات الجزائية الفمسطيني
                                                           

أها في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني فيبلحظ تنظيهو لمنيابة العاهة بطريقة تختمؼ النظـ التشريعية األخرل  109
كيقـك بهساعدتو حسب االحتياج   برئيس النيابة العاهة حيث يتكلى رئاسة النيابة العاهة قاض يعرؼ  كالفمسطيني كالهصرم

كيكجد خهسة نكاب   كيرأس النيابة العاهة لدل هحكهة االستئناؼ النائب العاـ  كلو عدد هف الهساعديف  هساعد أك ر
ـ كلدل الهحاك  كهحكهة الجنايات الكبرل  كهحكهة استئناؼ إربد  عاهكف لدل خهس هحاكـ كىي هحكهة استئناؼ عهاف

 .94ص   هرجع سابؽ  العسكرية أيضا .نبيو صالال
 :عبر الهكقع االلكتركني   النيابة العاهة كدكرىا كىيكميتيا   كفا –هركز الهعمكهات الكطني الفمسطيني  انظر هكقع : 110

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3846  22-4-2018  07:00 .صباحا 
بخصكص النقض  375كالهادة   بخصكص هحاكهة الهتيـ الفار 2ك 1فقرة  289كالهادة   1فقرة  288راجع الهادة  111

ككميا اختصاصات   بخصكص إعادة الهحاكهة هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني 2فقرة  379كالهادة   بأهر خطي
 انكف .ذاتية لمنائب العاـ بنص الق

هتى انتيى  -1هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني الخاصة بهكضكع حفظ الدعكل عمى: " 149تنص الهادة رقـ  112
التحقيؽ كرأل ككيؿ النيابة أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف أك أف الدعكل انقضت بالتقادـ أك بالكفاة أك العفك العاـ أك 

ة أك ألنو غير هسؤكؿ جزائيان لصغر سنو أك بسبب عاىة في عقمو أك أف ظركؼ لسبؽ هحاكهة الهتيـ عف ذات الجريه
إذا كجد النائب العاـ  -2الدعكل كهبلبساتيا تستكجب حفظيا لعدـ األىهية يبدم رأيو بهذكرة كيرسميا لمنائب العاـ لمتصرؼ.

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3846
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ة القضائية لجناية أك بطاالدعكل الجزائية ضد هكظؼ أك هستخدـ عاـ أك أحد أعضاا الض
كف اإلجرااات ( هف قان54بيا بحسب الهادة رقـ )جنحة كقعت هنو أ ناا تأدية كظيفتو أك بسب

يكهان إال إذا  45فضبلن عف عدـ جكاز تكقيؼ أم شخص هدة تزيد عف   113 الجزائية الفمسطيني
رقـ الهادة بحسب ُقدـ طمب لتكقيفو هف النائب العاـ أك أحد هساعديو إلى هحكهة البداية 

  .هف ذات القانكف114(120)

 :أك رنائب عاـ هساعد أك  انيا :

نجد أف ذكر النائب العاـ  2001لسنة  3قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ بهراجعة 
 115الهساعد كاف يأتي تبعا لذكر النائب العاـ كلـ يذكر لو اختصاصات هنفرده.

                                                                                                                                                                      

كيأهر بإطبلؽ سراح الهتيـ إذا كاف أك أحد هساعديو أف رأم ككيؿ النيابة في هحمو يصدر قراران هسببان بحفظ الدعكل 
إذا كاف قرار الحفظ لعدـ هسؤكلية الهتيـ بسبب عاىة في عقمو فممنائب العاـ هخاطبة جيات االختصاص  -3هكقكفان.
 لعبلجو".

( هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى " ال يجكز لغير النائب العاـ أك أحد هساعديو 54تنص الهادة رقـ ) 113
ة الدعكل الجزائية ضد هكظؼ أك هستخدـ عاـ أك أحد أعضاا الضبطية القضائية لجناية أك جنحة كقعت هنو أ ناا إقاه

 تأدية كظيفتو أك بسببيا".
لقاضي الصمال بعد  -1هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني الخاصة بهدد التكقيؼ عمى "  120تنص الهادة  114

أك يكقفو لهدة ال تزيد عمى خهسة عشر يكهان. كها يجكز لو تجديد   ض عميو أف يفرج عنوسهاع أقكاؿ هه ؿ النيابة كالهقبك 
ال يجكز أف يكقؼ أم شخص هدة تزيد عمى ها ذكر  -2تكقيفو هددان أخرل ال تزيد في هجهكعيا عمى خهسة كأربعيف يكهان.

اعديو إلى هحكهة البداية كفي ىذه الحالة ال إال إذا قدـ طمب لتكقيفو هف النائب العاـ أك أحد هس  ( أعبله1في الفقرة )
عمى النيابة العاهة عرض الهتيـ قبؿ انتياا هدة ال بل ة أشير  -3يجكز أف تزيد هدة التكقيؼ عمى خهسة كأربعيف يك هان.

 -4اكهة.الهشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف عمى الهحكهة الهختصة بهحاكهتو لتهديد تكقيفو هددان أخرل حتى انتياا الهح
ال يفرج فكران عف الهتيـ ها  ال يجكز بأم حاؿ أف تزيد هدد التكقيؼ الهشار إلييا في الفقرات ال بلث أعبله عمى ستة أشير كا 

ال يجكز أف يستهر تكقيؼ الهتيـ الهقبكض عميو في جهيع األحكاؿ  -5لـ تتـ إحالتو إلى الهحكهة الهختصة لهحاكهتو.
 لمجريهة الهكقكؼ بسببيا".أك ر هف هدة العقكبة الهقررة 

تنص عمى "في حالة غياب النائب العاـ أك  2001لسنة  1هف قانكف السمطة القضائية رقـ  68/2كها يبلحظ أف الهادة 
خمك هنصبو أك قياـ هانع لديو يحؿ هحمو أحد هساعديو هف أعضاا النيابة كتككف لو جهيع اختصاصاتو لهدة ال تزيد عمى 

  بل ة أشير".
كبالتالي ليس   إال إذا حؿ هكانو  أم أنو ليس لمنائب الهساعد أف يباشر االختصاصات االست نائية لمنائب العاـيرل ر  115

أشير لو في :   لو أم اختصاص إقميهي هحدد ليباشر فيو اختصاصات النائب العاـ .رأم الدكتكر هحهكد نجيب حسني
 .97ص   هرجع سابؽ  نبيو صالال
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في  51رقـ  كبداية هع الهادةكلمكقكؼ عمى ىذه االختصاصات نعكد لقانكف اإلجرااات الجزائية 
لنائب العاـ أك أحد هساعديو أف يضبط لدل هكاتب البرؽ قد أعطت الحؽ  116ىاألكل افقرتي

عمى كنجد ىنا أف ذكر النائب الهساعد قد جاا   كالبريد الخطابات كالرسائؿ الهتعمقة بالجريهة
 النائب العاـ .كبيف سبيؿ التخيير بينو  

أعطت الحؽ في سابقا فقد  هف قانكف اإلجرااات الجزائية التي أشير ليا 54كها كأف الهادة رقـ 
إقاهة الدعكل الجزائية ضد هكظؼ عاـ أك أحد أعضاا الضبطية القضائية لجناية أك جنحة 

 لمنائب العاـ أك أحد هساعديو عمى سبيؿ التخيير أيضا. نو أ ناا تأدية كظيفتو أك بسببياكقعت ه

جرااات الجزائية الفمسطيني هف قانكف اإل 120كها أنو بالعكدة لنص الفقرة ال انية هف الهادة رقـ 
السابؽ اإلشارة ليا فإف أيضا تهديد التكقيؼ الذم تتحدث عنو ىذه الفقرة ىك هف حؽ النائب العاـ 

 أك أحد هساعديو .

هف قانكف اإلجرااات الجزائية كالكاقعة في الفصؿ التاسع الخاص 117( 152أها الهادة رقـ )
هكر الخاصة فيها إذا تبيف أف الفعؿ يشكؿ جناية فإف األ  في الدعكلبانتياا التحقيؽ كالتصرؼ 

 فصمتيا ىذه الهادة كأعطت جهيع الحقكؽ فييا لمنائب العاـ أك أحد هساعديو.

  

                                                           
هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى :"لنائب العاـ أك أحد هساعديو أف  51الهادة تنص الفقرة األكلى هف  116

يضبط لدل هكاتب البرؽ كالبريد الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالهطبكعات كالطركد كالبرقيات الهتعمقة بالجريهة كشخص 
 هرتكبيا".

إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جناية  -1طيني عمى "هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمس 152تنص الهادة رقـ  117
إذا رأل النائب العاـ أك أحد  -2فإنو يقرر تكجيو االتياـ إلى الهتيـ كيرسؿ همؼ الدعكل إلى النائب العاـ أك أحد هساعديو.

إذا كجد النائب  -3قات.يعيد همؼ الدعكل إلى ككيؿ النيابة الستيفاا ىذه التحقي  هساعديو كجكب إجراا تحقيقات أخرل
إذا كجد النائب  -4العاـ أك أحد هساعديو أف قرار االتياـ صائب يأهر بإحالة الهتيـ إلى الهحكهة الهختصة لهحاكهتو.

عادة همؼ الدعكل إلى ككيؿ النيابة لتقديهيا  العاـ أك أحد هساعديو أف الفعؿ ال يشكؿ جناية يأهر بتعديؿ كصؼ التيهة كا 
أك أف الدعكل انقضت   إذا كجد النائب العاـ أك أحد هساعديو أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف -5ختصة.إلى الهحكهة اله

  أك أنو غير هسؤكؿ جزائيان لصغر سنو أك لعاىة عقمية  بالتقادـ أك العفك العاـ أك سبؽ هحاكهة الهتيـ عف ذات الجريهة
ركؼ كالهبلبسات تقتضي حفظ الدعكل لعدـ األىهية يأهر أك لعدـ كجكد أدلة أك أف الفاعؿ غير هعركؼ أك أف الظ

فإذا   إذا رأت النيابة العاهة حفظ األكراؽ عمييا أف تعمف أهر الحفظ لمهجني عميو كالهدعي بالحقكؽ الهدنية -6بحفظيا.
 تكفي أحدىها كاف اإلعبلف لكر تو في هحؿ إقاهتيـ".
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 : رؤساا النيابة  ال ا :

ال نجد أنو أكلى هيهة أك دكر  2001لسنة  3بهراجعة قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ 
هف  68هف الهادة نص الفقرة الرابعة لرئيس النيابة هيهة ضهف جد بالبحث نلكف   لرئيس النيابة

كالتي جاا فييا " ال يجكز أف يؤدم كظيفة  2001لسنة  1قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ 
 النيابة العاهة لدل الهحكهة العميا هف تقؿ درجتو عف رئيس نيابة".

 رابعا : ككبلا النيابة :

 هباشرةف أىـ اختصاصات ككيؿ النيابة ىك جرااات الجزائية فإنو هبهراجعة نصكص قانكف اإل
أصيمة لككيؿ  تاختصاصاعمى اعتبار أنيا  كندب الخبراا االتيان ًتًجيو الشيًد ًسهاع التحقيق

 كىي اختصاصات ك يرة ككاضحة ال لبس في فيهيا.  النيابة العاهة

 خاهسا :هعاكنك النيابة :

نو   118 اا النيابة العاهةيعتبر هعاكنك النيابة أحد أعض بهراجعة قانكف اإلجرااات الجزائية كا 
فقرة األكلى لم خاصة بهعاكني النيابة إال أنو بالعكدة اختصاصاتالفمسطيني فإنو لـ يأتي عمى ذكر 

ا تأدية ه نجد أف عمى هعاكني النيابة 2001لسنة  1هف قانكف السمطة القضائية رقـ  68هف الهادة 
حيث نصت    هف ىك هسؤكؿ عف تدريبيـ هف النيابة العاهةتحت إشراؼ  يندكف لو هف هيهات
: "يؤدم هعاكنك النيابة العاهة ها يندبكف لو هف أعهاؿ تحت إشراؼ كهسؤكلية الفقرة السابقة عمى

 الهنكط بيـ تدريبيـ هف أعضاا النيابة العاهة".

التي  2002( لسنة 1مسطيني رقـ )( هف قانكف السمطة القضائية الف60)رقـ الهادة بناا عمى عميو ك ك 
بخصكص تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت النيابة العاهة في أف صفة عضك نجد   بينيا أعبله

كذلؾ سندا لنص الفقرة  كتخكليـ صبلحيات إجراا التفتيش تعطى لكؿ هف ذكركا في ىذه الهادة
كتركنية الفمسطيني حيث جاا النص هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االل 32األكلى هف الهادة رقـ 

بخصكص االختصاص بتفتيش األهاكف كاألشخاص ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات بخصكص 

                                                           
فإذا أجرل التحقيؽ في ذات اختصاصو الهكاني فبل يهكف أف يطعف عمى    " هعاكف النيابة ىك أحد أعضاا النيابة العهكهية 118

ككؿ ها يهكف أف يكجو إلى ىذا الهحضر ىك أنو ال يعتبر هحضر تحقيؽ بالهعنى الهعركؼ في القانكف".   هحضره بالبطبلف
لو في   أشير 460ص 78ؽ 36س 28/3/1985  61س 5826ط 6/6/1993نقض جمسة    حكـ هحكهة النقض الهصرية

 هساا. www.aladalacenter.com  2018-4-5  06:00   الهكقع االلكتركني
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" لمنيابة العاهة حيث نصت عمى " الجريهة االلكتركنية بعهـك لفظ النيابة العاهة أك هف تنتدبو لذلؾ
ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات أك هف تنتدبو هف هأهكرم الضبط القضائي تفتيش األشخاص كاألهاكف 

 .ذات الصمة بالجريهة"

كالتي  13أها بالعكدة لقانكف الجرائـ االلكتركنية األردني كتحديدا لمفقرتيف األكلى كال انية هف الهادة 
حكاـ الهقررة في التشريعات النافذة كهراعاة حقكؽ الهشتكى . هع هراعاة الشركط كاأل أ جاا فييا :"

بعد الحصكؿ عمى اذف هف الهدعي العاـ   ز لهكظفي الضابطة العدليةيجك   عميو الشخصية
الدخكؿ الى أم هكاف تشير الدالئؿ الى استخداهو الرتكاب أم   الهختص اك هف الهحكهة الهختصة

كها يجكز ليـ تفتيش االجيزة كاالدكات كالبراهج   هف الجرائـ الهنصكص عمييا في ىذا القانكف
الهعمكهاتية كالكسائؿ التي تشير الدالئؿ في استخداهيا الرتكاب أم هف تمؾ كانظهة التشغيؿ كالشبكة 

كفي جهيع االحكاؿ عمى الهكظؼ الذم قاـ بالتفتيش اف ينظـ هحضرا بذلؾ كيقدهو الى   الجرائـ
. هع هراعاة الفقرة )أ( هف ىذه الهادة كهراعاة حقكؽ االخريف ذكم النية  الهدعي العاـ الهختص. ب

است ناا الهرخص ليـ كفؽ احكاـ قانكف االتصاالت ههف لـ يشترككا بام جريهة كب  الحسنة
يجكز لهكظفي الضابطة العدلية ضبط االجيزة كاالدكات كالبراهج   هنصكص عمييا في ىذا القانكف

كانظهة التشغيؿ كالشبكة الهعمكهاتية كالكسائؿ الهستخدهة الرتكاب أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا 
ىذا القانكف كاالهكاؿ الهتحصمة هنيا كالتحفظ عمى الهعمكهات كالبيانات الهتعمقة بارتكاب اك يشهميا 

 " .                      أم هنيا

لهكظفي الضابطة العدلية الحصكؿ عمى إذف لمتفتيش القانكف فقد أجاز بتدقيؽ النص السالؼ الذكر 
قد كمؼ الضابطة العدلية كليس النيابة  ونأأم   اـ الهختص أك هف الهحكهة الهختصةهف النائب الع

ككاف األكلى   أك الهحكهة الهختصةإذف هف النائب العاـ كذلؾ بعد الحصكؿ عمى   ابتدااالعاهة 
لمنيابة بطريقة أخرل بحيث يككؿ الهدعي العاـ أك ىذه الهيهة أف ينص عمى عمى الهشرع األردني 

 هأهكرم الضبط القضائيهف تراه هناسبا هف  لحؽ بتفكيضعطااىا اإابتداا  ـ بيا فقط العاهة 
 119.لذلؾ

                                                           
 9كنجد أف ذلؾ ضركرم كتكافقا هع النص الخاص بتفتيش الهسكف هف خبلؿ قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  119

"إذا تبيف هف  :هنو عمى 33تنص الهادة  ينيبو حيثفإنو قد أعطى هيهة التفتيش لمهدعي العاـ أكال أك هف   الهعدؿ 1961لسنة 
هاىية الجريهة أف األكراؽ كاألشياا الهكجكدة لدل الهشتكى عميو يهكف أف تككف هدار استدالؿ عمى ارتكابو الجريهة فممهدعي 

 يقة ".العاـ أك هف ينيبو أف ينتقؿ حاالن إلى هسكف الهشتكى عميو لمتفتيش عف األشياا التي يراىا هؤدية إلى إظيار الحق
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 :محل التفتيش الفرع الثاني : اختصاص عضو النيابة بالتحقيق بالجريمة
 كهف ضهنيا عهمية التفتيش  ال يكفي تكافر صفة عضك النيابة العاهة لمشخص القائـ بالتحقيؽ

تحدد االختصاص بالتحقيؽ كيأصبل بؿ ال بد كاف يككف هختصا أيضا بالتحقيؽ في ىذه الجريهة 
أم بهعنى أف يككف الهختص   بهحؿ الكاقعة أك هحؿ إقاهة الهتيـ أك الهكاف الذم ضبط فيو

بالتحقيؽ هختصا هكانيا بالكاقعة هحؿ التفتيش بحيث ال يجكز لو ههارسة ىذا االختصاص خارج 
 120دائرة اختصاصو الهكاني .

تضياتو هتابعة اإلجرااات كاهتدادىا إلى خارج غير أنو إذا اقتضت ظركؼ التحقيؽ كهجرياتو كهق
كذلؾ بعد أف يككف قد بدا الهحقؽ بالتحقيؽ ضهف دائرة اختصاصو بطبيعة   هكانيا تمؾ الدائرة

 121فإف ىذه اإلجرااات هنو أك ههف يندبو لذلؾ تككف صحيحة ال بطبلف فييا .  الحاؿ

العبرة في  الذم جاا فيو "ك   يخدـ ىذا السياؽ النقض الهصريةحكها لهحكهة ىنا نكرد 
ف تراخى ظيكره إلى ا  اإلذف إنها تككف بحقيقة الكاقع ك االختصاص الهكاني لككيؿ النيابة هصدر 

 122". كقت الهحاكهة

 ف الجرائـ االلكتركنيةأكبخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت نعكد لمقرار بقانكف بش
تتكلى الهحاكـ النظاهية كالنيابة العاهة  ( هنو كالتي تنص عمى "3كتحديدا لمهادة ) الفمسطيني

كبتدقيؽ النص فإف النص جاا   بالنظر في دعاكل الجرائـ االلكتركنية"  كفقا الختصاصاتيها
   االختصاص الهكاني كذلؾك  بخصكص االختصاص فيك يتحدث عف االختصاص النكعي اعاه

                                                           
هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى :"يتعيف االختصاص بالهكاف الذم كقعت فيو  163تنص الهادة  120

 أك الذم يقبض عميو فيو".                                            أك الذم يقيـ فييا الهتيـ  الجريهة
رااات التحقيؽ بدائرة اختصاصو الهكاني  ـ استكجبت ظركؼ "هف الهقرر أنو هتى بدأ ككيؿ النيابة الهختص في إج 121

التحقيؽ كهقتضياتو هتابعة اإلجرااات التي بدأتيا سمطة هختصة بهكاف كقكع الجريهة يجيز لمهحقؽ أف يتعقب الهتيـ كأف 
   ض الهصريةيتابع التحقيؽ في هكاف تخر غير الذم بدأه فيو كلك تجاكز دائرة االختصاص الهكاني". قرار هحكهة النق

  www.aladalacenter.com   22-3-2018:أشير لو في   997ص 174ؽ 32س 28/11/1981نقض جمسة 
 هساا. 02:00

 أشير لو في الهكقع :  (377ص 71ؽ 12س 28/3/1961)نقض جمسة   حكـ هحكهة النقض الهصرية  122
www.aladalacenter.com  16-4-2018  08:00 .هساا 
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الجزائية الخاصة بالجريهة  كبالتالي ىك تأكيد عمى أف تقكـ النيابة العاهة بهباشرة الدعكل
 . ختصاصياااللكتركنية كفقا ال

كأضيؼ ىنا أنو كفي ظؿ كجكد نيابات هتخصصة كهف بينيا نيابة هكافحة الجرائـ االلكتركنية 
بحيث كمؼ النائب العاـ ليذه النيابة   كالتي تعهؿ تحت إشراؼ النائب العاـ هباشرة  في فمسطيف

بة العاهة الهتخصصكف بهتابعة ىذا النكع هف الجرائـ في كافة رئيس نيابة كعدد هف أعضاا النيا
كاف ال بد هف عيد االختصاص بالتفتيش عف الدليؿ الفني االلكتركني كربطو ف  النيابات الجزئية

كذلؾ حرصا عمى   هكمفكف ليذا األهر كليس ألم عضك في النيابةفقط لهف ىـ هؤىمكف   اةجنبال
 .هحافظة عمى األدلة االلكتركنية سيمة الهحك كالتدهيركسعيا لم  تفعيؿ ىذا االختصاص

رقـ فإنو ال يكجد نص هها ؿ لها جاا في هتف الهادة األردني أها في قانكف الجرائـ االلكتركنية 
تاركا تنظيـ   ( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني التي ذكرناىا سابقا3)

لسنة  9رقـ  الجزائيةة في قانكف أصكؿ الهحاكهات ع االختصاص لمقكاعد العاهك هكض
1961.123 

األهاكف كتعدد  تكخصكصا إذا تعدد  كعمى ىذا كحيث أف هياـ سمطة التحقيؽ ك يرة كهتنكعة
فيجكز لمسمطة الهختصة بالتحقيؽ أف تفكض غيرىا هف هأهكرم   األشخاص الهراد تفتيشيـ كذلؾ

ا ها سنناقشو في كىذ  اإلذف ليـ بالتفتيشالضبط القضائي عف طريؽ ندبيـ أك عف طريؽ 
 الهطمب التالي .

                                                           
تنص عمى :" يعيف لدل كؿ هحكهة   1961لسنة  9هف قانكف أصكؿ الهحاكهات األردني رقـ  14تنص الهادة رقـ  123

   دائرة اختصاصو " بدائية قاض يدعى ) الهدعي العاـ ( يهارس كظيفة الهدعي العاـ لدييا كلدل الهحاكـ الصمحية ضهف
. كيقـك 2. الهدعي العاـ هكمؼ باستقصاا الجرائـ كتعقب هرتكبييا .1هف ذات القانكف تنص عمى :"  17ككذلؾ الهادة 

هف نفس  18ككذلؾ الهادة   ( هف ىذا القانكف "5بذلؾ عمى السكاا الهدعكف العاهكف الهختصكف كفقان ألحكاـ الهادة )
( هف قانكف العقكبات يقـك بالكظائؼ الهذككرة في الهادة 13-7ي األحكاؿ الهبينة في الهكاد ) القانكف كالتي تنص عمى :" ف

 السابقة الهدعي العاـ التابع لو هكطف الهشتكي عميو أك هكاف إلقاا القبض عميو أك هكطنو األخير".
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 :ي بمعرفة مأموري الضبط القضائيإجراء تفتيش نظم الحاسب اآلل :المطمب الثاني
كىي الصكرة األك ر   ذكرنا سابقا أف إجراا التفتيش قد يتـ بهعرفة هأهكرم الضبط القضائي     

( هف 21ضبط القضائي نعكد في ىذا لنص الهادة )كلهعرفة هف ىـ هأهكرك ال  124شيكعا في العهؿ
هدير  -1يككف هف هأهكرم الضبط القضائي:":عمى التي تنص  الفمسطيني قانكف اإلجرااات الجزائية

ضباط كضباط صؼ  -2الشرطة كنكابو كهساعدكه كهديرك شرطة الهحافظات كاإلدارات العاهة.
الهكظفكف الذيف خكلكا  -4حرية كالجكية.رؤساا الهراكب الب -3كؿ في دائرة اختصاصو  الشرطة
 125."ت الضبط القضائي بهكجب القانكفصبلحيا

قد ( هنو 54في الهادة رقـ ) 2018لسنة  10رقـ  في حيف أف القرار قانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية 
  تتكلى الكزارة كفقا الختصاصيا تقديـ الدعـ كالهساعدة الفنية لجيات إنفاذ القانكف" :نص عمى 

كيعتبر هكظفك الكزارة الهعينكف هف قبؿ الكزير هأهكرم ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكاـ ىذا القرار 
 ." بقانكف

هف الخاصة بالتعريفات إعطاا الكزارة كىي بهكجب الهادة األكلى كبحسب النص السابؽ فقد تـ 
صبلحية تعييف  عمكهاتكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا اله  بشأف الجرائـ االلكتركنية القرار بقانكف

  درجتيـ الكظيفية أك اإلداريةتكضيال لدكف   بصفة الضبط القضائي ايتهتعك هف قبؿ الكزير لهكظفيف 
صفة الضبط هع هبلحظة أف اصباغ كهنال  هع قكاعد االختصاص كالخبرة حيث يشكؿ ىذا تعارضا

 126إدرام. صدار قرار تنفيذم هف خبلؿ القانكف كليس عف طريؽ إتككف إالالقضائي ال 

                                                           
أنو سهال لمهدعي العاـ إنابة أحد   1961لسنة  9حيث يبلحظ في األردف أنو بهكجب قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية رقـ  124

. يجكز لمهدعي العاـ أف 1هنو عمى: "  92حيث نصت الهادة   قضاة الصمال ألية هعاهمة تحقيقية كالتي يعتبر هف بينيا التفتيش
ينيب أحد قضاة الصمال في هنطقتو أك هدعي عاـ تخر إلجراا هعاهمة هف هعاهبلت التحقيؽ في األهكنة التابعة لمقاضي 

. يتكلى الهستناب هف 2تناب كلو أف ينيب أحد هكظفي الضابطة العدلية ألية هعاهمة تحقيقية عدا استجكاب الهشتكى عميو .الهس
 قضاة الصمال أك هكظفي الضابطة العدلية كظائؼ الهدعي العاـ في األهكر الهعينة في االستنابة" .

لسنة  9هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية رقـ  9في حيف أف هكظفي الضبط القضائي في األردف بهكجب الهادة  125
ىـ " هساعد الهدعي العاـ في إجراا كظائؼ الضابطة  2001لسنة  16كالتي تـ تعديميا بهكجب القانكف الهعدؿ رقـ   1961
 –.الشرطة  ضباط كافراد –.رؤساا الهراكز األهنية  –.هديرك الشرطة  –.هدير األهف العاـ  –.الحكاـ اإلداريكف  –:"العدلية 

كجهيع الهكظفيف الذيف خكلكا   رؤساا الهراكب البحرية كالجكية –الهخاتير. –الهكظفكف الهكمفكف بالتحرم كالهباحث الجنائية.
 صبلحيات الضابطة العدلية بهكجب ىذا القانكف كالقكانيف كاألنظهة ذات العبلقة ".

بشأف  2017( لسنة 16ة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )هذكر   انظر بيذا الخصكص :هكقع هؤسسة الحؽ عمى االنترنت 126
 هساا. http://www.alhaq.org  4-12-2017  07:00  الجرائـ االلكتركنية
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كهف الهبلحظ أف األهر السابؽ قد كاف هف ضهف األهكر التي اعترضت عمييا هؤسسات حقكؽ 
اإلنساف في فمسطيف كهف ضهيا الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف أك ها يعرؼ بديكاف الهظالـ 

كتكرار   بشأف الجرائـ االلكتركنية في فمسطيف 2017لسنة  16عندها صدر القرار بقانكف رقـ 
 10السابقة الذكر بذات الصيغة في القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ  54لهادة رقـ ا

 ت حقكؽ اإلنساف بخصكص ىذا األهر.يؤكد عدـ التفات الهشرع لتكصيات هؤسسا 2018لسنة 

قد أعادت ذات التحفظ بخصكص  في فمسطيف كننكه ىنا أف الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف
-5-20( سالفة الذكر هف خبلؿ هذكرتيا القانكنية التي صدرت هؤخرا بتاريخ 54)الهادة رقـ 

حيث طالبت الييئة   2018لسنة  10حكؿ القرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنية رقـ  2018
في ىذه الهذكرة بالتحديد الكاضال كالدقيؽ لمهسهيات الكظيفية في كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا 

هؤكدة عمى أف   يكضال هف تهتع هنيـ بصفة الضبط القضائي بشكؿ كاضالالهعمكهات بحيث 
نها بهكجب القانكف سندا لنص   تعييف هكظفي الضبط القضائي ال يككف بهكجب قرار كزارم كا 

 127هف قانكف اإلجرااات الجزائية سالفة الذكر . 21الفقرة الرابعة هف الهادة 

في قانكف الجرائـ سالفة الذكر  45هادة رقـ لم ؿ ال يكجد نص ههاأها بهقارنة النص السابؽ فإنو 
 . 2015لسنة  27رقـ  االلكتركنية األردني

  عبر إذف قضائي بإجرائو إجراا التفتيش بهعرفة هأهكرم الضبط يتـ فإفإال أنو كعمى أية حاؿ 
 ىذا الهبحث لفرعيف كالتالي : قهنا بتقسيـ  كلشرح ىذا كبياف كذلؾ ضهانات ىذا اإلذف

 .األول: مفيوم اإلذن القضائي بإجراء تفتيش نظم الحاسب اآللي وأساسو القانونيالفرع 

 .نظم الحاسب اآللي  بتفتيشالفرع الثاني: ضمانات اإلذن 

  

                                                           
بشأن الجرائم  2018لسنة  10مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم   ديكاف الهظالـ  الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف 127

 هساا. http://ichr.ps   6-6-2018  04:00:الهكقع االلكتركني عبر   2018-5-20  اللكترونية

http://ichr.ps/
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 :ظم الحاسب اآللي وأساسو القانونيالفرع األول: مفيوم اإلذن القضائي بإجراء تفتيش ن
ارة عف تفكيض يصدر هف سمطة التحقيؽ يهكف تعريؼ اإلذف أك األهر بالتفتيش بأنو "عب    

الهختصة إلى أحد هأهكرم الضبط القضائي هخكال إياه إجراا التفتيش الذم تختص بو أصبل تمؾ 
أك اإلنابة ريره جهيع القيكد الخاصة بالندب لذا ينبغي أف تراعى في إصداره كتح  السمطة

 128القضائية."

ر عمى شكؿ تفكيض أك انتداب هف ىذا بخصكص تعريؼ اإلذف كالذم يتضال هنو أنو يصد
في  2018لسنة  10رقـ  كىذا ها أكده القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية  سمطة التحقيؽ

( التي أعطت الحؽ لمنيابة العاهة بالتفتيش أك هف تنتدبو لذلؾ هف 32( هف الهادة )1الفقرة )
ي خكلت ككيؿ النيابة العاهة اإلذف ( هف ذات الهادة الت4كذلؾ الفقرة)   هأهكرم الضبط القضائي

بالنفاذ الهباشر لهأهكرم الضبط القضائي أك هف يستعينكف بيـ هف أىؿ الخبرة إلى أية كسيمة هف 
 كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات بقصد التفتيش.

الهحكهة هف يتـ عبر إذف يجكز أف كرغـ أف اإلذف بالتفتيش يتـ بكاسطة سمطة التحقيؽ فإنو 
 ف ىذا سيعهؿأليا تبيف إذا   الهحاكهة سيرفممهحكهة أف تأذف بالتفتيش خبلؿ   ؾبالتفتيش كذل
ه بل  التحقيؽ االبتدائيب ف دكر النيابة العاهة يشكؿ ها يعرؼإككها نعمـ ف  الحقيقة عمى بياف

يعتبر  عمى أف ها تقكـ بو الهحكهة في التقاضي  البلزهيفجراا التفتيش كالضبط إكدكرىا في 
سكاا كانت   ؿ لحقيقة الجريهة ككشؼ فاعميياالكصك في كذلؾ لسعي الهحكهة   ئياتحقيقا نيا

  129.النتيجة النيائية تبرئة الهتيـ أك إدانتو بالتيهة الهسندة إليو

قانكف كتراه ضركريا لسير كبيذا نرل أف لمهحكهة في سبيؿ ذلؾ أف تتخذ أم إجراا يجيزه ال
لهكاد التالية في قانكف اإلجرااات الجزائية  كفي ىذا الصدد نعكد لنص كؿ هف ا  الدعكل

 :130كالتي تعتبر سندا برأيي لصبلحية الهحكهة باإلذف بالتفتيشالفمسطيني 

                                                           
 138هرجع سابؽ  ص  تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  ىبللي عبد البله أحهد 128
 .249أساهة عكايصو  هرجع سابؽ  ص 129
. يجكز لمهدعي العاـ أف 1هنو عمى: "  92فقد نص في الهادة  أها في األردف كبالعكدة لقانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية 130

ينيب أحد قضاة الصمال في هنطقتو أك هدعي عاـ تخر إلجراا هعاهمة هف هعاهبلت التحقيؽ في األهكنة التابعة لمقاضي 
يتكلى الهستناب هف  .2الهستناب كلو أف ينيب أحد هكظفي الضابطة العدلية ألية هعاهمة تحقيقية عدا استجكاب الهشتكى عميو .

 قضاة الصمال أك هكظفي الضابطة العدلية كظائؼ الهدعي العاـ في األهكر الهعينة في االستنابة ".
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أك هف تمقاا نفسيا أ ناا   "لمهحكهة بناان عمى طمب الخصكـعمى : ( التي تنص208الهادة )
ا أف تسهع شيادة هف يحضر كلي  سير الدعكل أف تأهر بتقديـ أم دليؿ تراه الزهان لظيكر الحقيقة

 .هف تمقاا نفسو إلبداا هعمكهاتو في الدعكل."

كاهؿ الحرية لتقكـ بطمب ها تراه ضركريا لكشؼ أف الهحكهة ليا السابؽ النص هف خبلؿ نرل 
بحيث تحيط   تحكـ بياالتي  كذلؾ في سبيؿ الهساعدة لمتكصؿ لحؿ ليذه القضية  الحقيقة كبيانيا

 التي تخص الجريهة. تكالبيناهكر بكافة األ

( كالتي 273) الفقرة األكلى هف الهادة رقـالتي تحد ت عنيا  تككف تمؾ القناعةذلؾ كي كيككف 
تحكـ الهحكهة في الدعكل حسب قناعتيا التي تككنت لدييا بكاهؿ حريتيا كال  "عمى : تنص

إليو بطريؽ صؿ يجكز ليا أف تبني حكهيا عمى أم دليؿ لـ يطرح أهاهيا في الجمسة أك تـ التك 
 .غير هشركع"

فإنو يجكز   هف أجؿ كصكؿ الهحكهة لتمؾ القناعة التي تحد ت عنيا الهادة السالفةنرل ىنا أنو 
كعميو فإف اإلذف القضائي أك   131سعيا لكشؼ الحقيقة كبيانيا أم إجراا تحقيقي  تتخذأف ليا 

ها يهنعيا هف ذلؾ إذا رأت  إذف الهحكهة بتفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت جائز كليس  هة
 . كسيرا لكشؼ الحقيقة كنسبة الجريهة لفاعمييا ضركرة أك هبلئهة لظركؼ الدعكل

أجاز لهكظفي  فقد سبؽ أف ذكرنا أنو 2015لسنة  27رقـ  كنية األردنيأها قانكف الجرائـ االلكتر 
لهحكهة الضابطة العدلية الحصكؿ عمى إذف لمتفتيش هف النائب العاـ الهختص أك هف ا

حالة التي تككف عمييا لمهراعاة  كذلؾ برأيي 13كجاا ذلؾ صريحا في نص الهادة الهختصة 
 الدعكل إف كانت في هرحمة التحقيؽ أك هرحمة التقاضي أهاـ الهحكهة .

 تيش نظم الحاسب اآللي :فالفرع الثاني: ضمانات اإلذن بت
ال بد هف الكقكؼ   ـ الحاسب اآلليحتى يتسنى لنا بياف ضهانات اإلذف بإجراا تفتيش نظ     
كضهانات تتعمؽ بهف صدر لو اإلذف   تتعمؽ بهف أصدر اإلذف بالتفتيشالتي ضهانات العند 

النتائج كبياف   كاالنترنتكضهانات تتعمؽ بشكؿ اإلذف لتفتيش نظـ الحاسب اآللي   بالتفتيش
 التالي :كذلؾ ك  كاالنترنت الهترتبة عمى اإلذف بتفتيش نظـ الحاسب اآللي

                                                           
 .250ص  هرجع سابؽ  أساهة عكايصو 131
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 ضمانات تتعمق بمن أصدر اإلذن بتفتيش نظم الحاسب اآللي : -أ

أف يككف   هف أىـ الضهانات التي تتعمؽ بهف أصدر اإلذف بالتفتيش في الجرائـ التقميدية     
كيتحدد االختصاص   هختصا أصبل بالتحقيؽ في الجريهة التي أصدر ىذا اإلذف أك األهر بشأنيا

 الكاقعة أك هحؿ إقاهة الهتيـ أك الهكاف الذم ضبط فيو. كها ذكرنا سابقا بهحؿ

إذا صدر اإلذف بالتفتيش هف هحقؽ في غير دائرة اختصاصو كاف اإلذف   كبناا عمى ىذا 
لكف ليس هعنى اشتراط أف يككف هف أصدر اإلذف هختصا هكانيا بإصداره أنو يجب عميو   باطبل

بؿ االختصاص   ذف بالتفتيش الذم يصدرهيذكر اختصاصو الهكاني هقركنا باسهو في اإل أف
 .133األهر بالنسبة لبلختصاص الكظيفي كذات  132الهكاني يككف بحقيقة الكاقع

اإلجرااات التي تهتد خارج دائرة االختصاص ىنا ال بد هف هبلحظة أنو ال بطبلف في لكف  
  ذلؾجب تستك ظركؼ كهقتضيات التحقيؽ كذلؾ هتى ها كانت   أصبل الهكاني لمهحقؽ الهختص

 تدبو لذلؾ كها ذكرنا سابقا.نههف يىذه اإلجرااات هف الهحقؽ ذاتو أك سكاا تهت 

باإلضافة لبلختصاص الكظيفي كالهكاني يجب أف يككف الهحقؽ هختصا باإلجراا ذاتو ك  ىذا
ال كاف الندب باطبل حيث حيث يجب عميو ا بات اختصاصو  الذم ينتدب هأهكر الضبط فيو كا 

 134.يعطيو  أف فاقد الشيا ال

                                                           
"العبرة في بيانات إذف التفتيش بها يرد في أصمو دكف النسخة الهطبكعة لمقضية .كال يصال أف ينص عمى اإلذف عدـ  132

ألنو ليس في القانكف ها يكجب ذكر االختصاص الهكاني هقركنا باسـ   لنيابة التي ينتهي إلييا هصدر اإلذفبياف اسـ ا
ككيؿ النيابة هصدر اإلذف بالتفتيش كلها كاف النص في حقيقتو كاردا عمى هجرد شكؿ التكقيع في حد ذاتو كككنو يشبو 

ميو فعبل ههف أصدره كهف  ـ هها ي يره الطاعف في ىذا الخصكص فإنو ال يعيب اإلذف ها داـ هكقعا ع  عبلهة إقفاؿ الكبلـ
أشير ، (1965جمسة مايو سنة 11، محكمة النقض، القضائية 16سنة  91الطعن رقم ، ".)قرار نقضال يستأىؿ ردا 

 .142ص  هرجع سابؽ  تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم، لو في :ىبللي عبد البله أحهد
ف ها يكجب عمى هصدر إذف التفتيش أف يبيف فيو اختصاصو الكظيفي كالهكاني .إذ العبرة في ذلؾ عند "ليس في القانك  133

ذا كاف قد استظير  الهنازعة ف تراخى ظيكره إلى حيف الهحاكهة كالحكـ .كا  -عمى السياؽ الهتقدـ-تككف بحقيؽ الكاقع كا 
يككف عمى -فإف النص عميو في ىذا الشأف  يا بإصدارهاختصاص ككيؿ النيابة العاهة هصدر اإلذف بالتفتيش كظيفيا كهكان

أشير ، ( 1986أوكتوبر سنة  15جمسة ، محكمة النقض، القضائية56سنة 146الطعن رقم ، نقض .)قرارغير أساس
 .143-142ص    هرجع سابؽ، تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  لو في :ىبللي عبد البله أحهد

دراسة   الضوابط القانونية لمتفتيش بغير إذن في القانونين األردني والمصري  الطراكنةهصطفى   فيد الكساسبو 134
 .717-716ص  2015  2العدد  42هجمد   هنشكرات عهادة البحث العمهي  الجاهعة األردنية  هقارنة
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إذ يجب أف يككف هف أصدر اإلذف   جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنتىذا كال يختمؼ الحاؿ في 
هأهكر الضبط  بو لي هختصا هكانيا ككظيفيا كنكعيا باإلجراا الذم يندببتفتيش نظـ الحاسب اآل

العاهة كذلؾ عمى اعتبار أف التفتيش في ىذه الجرائـ لف يخرج عف القكاعد تو القضائي لهباشر 
 لمتفتيش ككؿ .

كتحديدا   كقد يتبادر سؤاؿ لمذىف بخصكص اإلذف بالتفتيش في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
هع كجكد نيابة هتخصصة في فمسطيف تعرؼ بنيابة هكافحة الجرائـ االلكتركنية كالتي سبؽ 

اهة غير الع فيؿ يصال أف يصدر إذف التفتيش هف النيابة  اإلشارة ليا ضهف ىذه الدراسة
 الهتخصصة في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ؟

كفي إطار بح نا عف جكاب ليذا السؤاؿ كعمى اعتبار أف النيابة الهتخصصة ىي جزا ال يتجزأ 
فإننا نجد جكابا ليذا في أحد قرارات هحكهة النقض الهصرية الذم   هف جياز النيابة العاهة ككؿ

التفتيش هف النيابة الكمية دكف النيابة الجزئية ال يستكجب  هف الهقرر أف استصدار إذف جاا فيو "
 كعميو يعتبر اإلذف  135" هف الهحكهة ردا خاصان ها داـ اإلذف قد صدر صحيحان هطابقان لمقانكف

هف غير النيابة الخاصة   النيابة العاهةالصادر هف  التفتيش الخاص بالجرائـ االلكتركنيةب
 داـ هستكفيا لكافة الشركط القانكنية األخرل . بالجرائـ االلكتركنية صحيحا ها

 : والنترنت ضمانات تتعمق بمن صدر لو اإلذن بتفتيش نظم الحاسب اآللي -ب

   هف الضهانات التي يجب تكافرىا فيهف صدر لو اإلذف بتفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت
"كأف   هعمكهاتية هحؿ التفتيشأف يككف هأهكر الضبط القضائي هختصا نكعيا كهكانيا بالجريهة ال

 136".ينفذ ىذا اإلذف في الحدكد التي صدر بيا

تفتيش لمتعاهؿ هع إجرااات فنية  عهميةخبرة ك لؾ ضركرة أف يككف هأهكر الضبط ذكيضاؼ لذ
بحيث يككف عمى دراية تاهة بهككنات الحاسب اآللي كهككناتو .  الحاسب اآللي كاالنترنتنظـ 
ككيفية التعاهؿ هعيا أيضا األدلة الهتحصمة هف الجريهة الهعمكهاتية لمحفاظ عمى سبلهة سعيا 

                                                           
أشير لو عبر الهكقع   17/2/1999ؽ جمسة  67لسنة  5198الطعف رقـ    حكـ هحكهة النقض الهصرية 135

 صباحا. www.aladalacenter.com  2018-4-5  01:00:   االلكتركني
كيبطؿ بالتعسؼ في تنفيذه بالسعي في البحث عف جريهة   "يصال التفتيش بتنفيذه في حدكد اإلذف الصادر بو... 136

 (.457ص، 1961من أبريل سنة17جمسة، محكمة النقض، القضائية 31سنة 49الطعن رقم، )قرار نقض  ".أخرل
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كال يتحقؽ ذلؾ إال   137ككنيا جرائـ تتهتع بخصائص خاصة تجعميا صعبة اال بات كاالكتشاؼ 
سكاا كالتطكير الذم يشهؿ جهيع الجكانب لهأهكرم الضبط القضائي  العهميالتدريب هف خبلؿ 

 138.كاالنترنت  كعمـك الحاسب اآللي ات كعمكـتقني ها يخصفي  القانكنية أك الفنية

ىذا كال ننسى أف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني أعطى لككيؿ النيابة العاهة الحؽ في 
حيث هف الههكف أف يككف هف بينيـ 139( 71-64االستعانة بالخبراا كندبيـ في الهكاد هف )

قتضي هصمحة التحقيؽ فييا ندبيـ كاالستعانة في الجرائـ التي ت خبير بالحاسب اآللي كاالنترنت
 بيـ .

لسنة  10رقـ   كفي ىذا الصدد نبلحظ أف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني
( هنو كالتي نصت عمى " 3( هف الهادة )1قد أكد عمى كؿ ها سبؽ هف خبلؿ الفقرة )  2018

ف هأهكرم الضبط القضائي تسهى " هكقكل األهف جياز الشرطة في تنشأ كحدة هتخصصة 
كؿ في دائرة  القضائي عميياكتتكلى النيابة العاهة اإلشراؼ كحدة الجرائـ االلكتركنية " 

 140.اختصاصو"

فبل يكجد نص هها ؿ لها نص عميو الهشرع  أها بهراجعة قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
ية بخصكص إنشاا كحدة هتخصصة لمجرائـ الفمسطيني في القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركن

أف الهشرع األردني لـ ينص عمى ىكذا أهر ككف أف ه ؿ ىكذا كحدة تككف كبرأيي   االلكتركنية
 التابعة لهديرية األهف العاـ في األردف إدارة البحث الجنائيحيث أف   قد نشأت قبؿ القانكف ذاتو

                                                           
  الجرائم اللكترونية في التشريع الفمسطيني  كص خصائص الجريهة االلكتركنية انظر :يكسؼ خميؿ العفيفيبخص 137

 .17-13ص  2013  غزة  الجاهعة اإلسبلهية  رسالة هاجستير
جاهعة نايؼ العربية   حمقة عمهية  تأىيل المحققين في جرائم الحاسب اآللي وشبكات النترنت  هحهد األهيف البشرم 138

 .47-40ص   2008  القاىرة  قسـ البراهج التدريبية  لمعمـك األهنية بالتعاكف هع جاهعة عيف شهس
( هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى: "يستعيف ككيؿ النيابة العاهة بالطبيب الهختص 64تنص الهادة ) 139

نتدب لذلؾ كغيره هف الخبراا باتخاذ اإلجرااات البلزهة كيقـك الطبيب اله  كغيره هف الخبراا إل بات حالة الجريهة الهرتكبة
إذا قدر أف هصمحة التحقيؽ   كلمهحقؽ الحضكر أ ناا هباشرة أعهاؿ الخبراا  تحت إشراؼ الجية الهختصة بالتحقيؽ

 تقتضي بذلؾ".
لجرائـ اإللكتركنية في الفقرة األكلى هف الهادة ال ال ة هف القرار بقانكف الهمغى تنص عمى :"تنشأ كحدة هتخصصة في ا 140

كتتكلى النيابة العاهة اإلشراؼ عمى هأهكرم الضبط   األجيزة الشرطية كقكل األهف عمى أف تتهتع بصفة الضابطة القضائية
كقد أحسف الهشرع الفمسطيني هف خبلؿ القرار بقانكف  بشأف الجرائـ االلكتركنية  الجديد   القضائي كؿ في دائرة اختصاصو"

 لكحدة بكحدة الجرائـ االلكتركنية .بتسهية ىذه ا
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شعبة الهتابعة كالتحقيؽ  ضهفـ 2008اـ قسـ اإلسناد كالتحقيؽ الفني في بداية عقد أنشأت 
  الهعمكهات كاالتصاالت كاإلنترنت التحقيؽ بجرائـ تكنكلكجياعمى ىذا القسـ  كيعهؿالخاصة 

أقساـ عمى تقديـ الدعـ الفني كالتقني لجهيع  كذلؾكها كيعهؿ   التحقيؽ في أم جريهة الكتركنيةك 
 141 .إدارة البحث الجنائي

 : والنترنت ذن بتفتيش نظم الحاسب اآلليضمانات تتعمق بشكل اإل -ج

كتحديدا في فقرتييا ال انية  الفمسطينيالجزائية  هف قانكف اإلجرااات142( 39بالعكدة لمهادة )   
كهحررة باسـ كاحد أك أك ر هف هأهكرم   أف هذكرة التفتيش يجب أف تككف هسببة نجد  كال ال ة

 . الضبط القضائي

ية رأم هخالؼ هف هسألة ذكر اسـ هأهكر الضبط في إذف كيبدك أف لهحكهة النقض الهصر 
التفتيش إذ جاا في أحد أحكاهيا " ال يقدح في صحة التفتيش أف ينفده أم كاحد هف هأهكرم 

كالقضاا ببطبلف إذف التفتيش لخمكه هف   الضبط القضائي ها داـ اإلذف لـ يعيف هأهكرا بعينو
 143كف". تعييف هف يقكـ بتنفيذه خطأ في تطبيؽ القان

كىذا   144ف هذكرة التفتيش هحررة كهكتكبة سالفة أنو ال بد كأف تكك  39كها يفيـ هف نص الهادة 
إذف النيابة في التفتيش  ها ذىبت لو هحكهة النقض الهصرية أيضا حيث جاا في أحد أحكاهيا "

  145". توفاإلذف الشفكم ال يكفي لصح  يجب أف يككف بالكتابة

                                                           
 https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-03-17-  هكقع هديرية األهف العاـ األردني عمى االنترنت 141
 هساا. 09:07  11-2-2018  56-20-09
دخكؿ الهنازؿ تفتيشيا عهؿ هف أعهاؿ التحقيؽ ال يتـ إال  نكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى :"هف قا 39تنص الهادة  142

يجب أف تككف هذكرة -2.أك لكجكد قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياا تتعمؽ بالجريهة  جناية أك جنحة أك باشتراكو في ارتكابيا
 .هأهكرم الضبط القضائي"  تحرر الهذكرة باسـ كاحد أك أك ر هف -3.التفتيش هسببة

 أشير لو في الهكقع االكتركني :  (786ص 177ؽ 23س 22/5/1972)نقض جمسة   حكـ هحكهة النقض الهصرية 143
www.aladalacenter.com ،5-4-2018  01:00 .صباحا 

فإذا أذنت النيابة   يش يجب أف يككف هكتكبان كهكقعان عميو بإهضاا هف أصدرهإف إذف النيابة لهأهكر الضبطية القضائية بالتفت 144
عف طريؽ التميفكف بالتفتيش كلـ يكف إلذنيا ىذا أصؿ هكقع عميو ههف أهر بالتفتيش فإف التفتيش يككف باطبلن كلك كاف تبميغ 

ؽ  5هجهكعة القكاعد القانكنية ج  23/12/1940نقض   اإلذف ه بكتا في دفتر اإلشارات التميفكنية.حكـ هحكهة النقض الهصرية
 صباحا. www.aladalacenter.com  ،2018-4-5  01:00  أشير لو في الهكقع االلكتركني :324ص  173

أشير لو في   98ص  113ؽ  4هجهكعة القكاعد القانكنية ج  22/11/1937نقض جمسة   حكـ هحكهة النقض الهصرية 145
 صباحا. alacenter.comwww.alad ،2018-4-5  01:00الهكقع االلكتركني : 

https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-03-17-09-20-56
https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-03-17-09-20-56
http://www.aladalacenter.com/
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 146".دـ تعييف اسـ الهأذكف لو بإجراا التفتيش ال يعيب اإلذفيضا "عكها جاا في أحد أحكاهيا أ

لـ يشترط شكبل هعينا إلذف التفتيش في الجرائـ الفمسطيني الجزائية  تكها كأف قانكف اإلجرااا
أك صيغة هعينة فمك أف القانكف أراد ذلؾ لنص  كها لـ يشترط عبارات خاصة يصاغ بيا  التقميدية

 سالفة الذكر. 39 عميو ضهف سياؽ الهادة

" لـ يشترط القانكف  حكاهيا كالذم جاا فيونقض الهصرية في أحد أكىذا ها ذىبت لو هحكهة ال
ذلؾ   بح ا عف هخدر  ديةد تحريات جنكصدكر اإلذف ع  عبارة خاصة يصاغ بيا إذف التفتيش

 147.يعني ضبطو"

مسطيني قد حددت تحديدا دقيقا هف قانكف اإلجرااات الجزائية الف 40رقـ إال أنو يبلحظ أف الهادة 
 لهشتهبلت هذكرة التفتيش حيث نصت عمى التالي :

 تكقع هذكرات التفتيش هف عضك النيابة الهختص كتشهؿ ها يمي:"  

 اسـ صاحب الهنزؿ الهراد تفتيشو كشيرتو. -1
 عنكاف الهنزؿ الهراد تفتيشو. -2
 الغرض هف التفتيش. -3
 ش.اسـ هأهكر الضبط القضائي الهصرح لو بالتفتي -4
 .148الهدة التي تسرم خبلليا هذكرة التفتيش -5
 .149تاريخ كساعة إصدارىا -6

                                                           
 أشير لو في الهكقع االلكتركني :  (786ص  177ؽ  23س  22/5/1972)نقض جمسة   حكـ هحكهة النقض الهصرية 146

www.aladalacenter.com  5-4-2018  01:00 .صباحا 
 (.658، ص1961سنة من يونيو   12جمسة ، محكمة النقض، القضائية 31سنة  456الطعن رقم ، قرار نقض) 147
إذا كاف إذف النيابة في تفتيش هنزؿ الهتيـ قد نص فيو عمى أف يككف تنفيذه خبلؿ  هاني كأربعيف ساعة هف تاريخ صدكره  148

فإف اليـك الذم صدر فيو اإلذف ال يحسب في الهيعاد طبقان لمقكاعد العاهة بؿ يجب احتساب الساعات ابتداا هف اليـك 
أشير لو في الهكقع   549ص 281ؽ 5هجهكعة القكاعد القانكنية ج 16/5/1941نقض   نقض الهصريةالتالي".قرار هحكهة ال

 هساا. www.aladalacenter.com  4-3-2018  09:00االلكتركني : 
  أف تنفيذه كاف خبلؿ األجؿ الهصرح بإجرائو فيو "إ بات ساعة إصدار اإلذف بالتفتيش إنها يمـز عند احتساب هيعاده لهعرفة 149

فبل يؤ ر في صحة اإلذف عدـ اشتهالو عمى   كها داـ أف الحكـ قد أكرد أف التفتيش قد تـ بعد صدكر اإلذف بو كقبؿ نفاذ أجمو
. أشير لو في الهكقع  933ص 182ؽ 11س 20/12/1960نقض جمسة   ساعة صدكره. قرار هحكهة النقض الهصرية

 هساا. www.aladalacenter.com ،2018-3-4  09:00كتركني : االل

http://www.aladalacenter.com/
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تككف هسببة يجب أف الفمسطيني كبالتالي فإف هذكرة التفتيش بخصكص قانكف اإلجرااات الجزائية 
بالشكؿ الهناسب كالصيغة الهناسبة   كهحررة باسـ كاحد أك أك ر هف هأهكرم الضبط القضائي

تحت  40يا الهادة ف تحكم عمى جهيع الهشتهبلت التي نصت عميعمى أ  التي يراىا هحررىا
 150طائمة البطبلف .

ت خاصة اشترط شكؿ هعيف أك عبار يلـ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني  أها
الهادة ك  39ضركرة لتفعيؿ نص الهادة  كبرأيي ىنالؾإال أنو   الخاص بيذه الجرائـبإذف التفتيش 

كخصكصا أف   ف اإلجرااات الجزائية بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنتهف قانك  40
 ف الجرائـ االلكتركنية قد اشترطت أفهف القرار بقانكف بشأ( 32الفقرة ال انية هف الهادة رقـ )

كىي هف الهآخذ التي   يككف أهر التفتيش هحددا كهسببا دكف تحديد هدة سرياف ىذه الهذكرة
 ار بقانكف.تسجؿ عمى نصكص القر 

فإنو لـ يشر ضهف نصكصو لطريقة خاصة أك هحددة  أها قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
تاركا ذلؾ برأيي لمقكاعد العاهة في ىذا بخصكص الجرائـ االلكتركنية لشكؿ اإلذف بالتفتيش 

 151األهر.

 : والنترنت النتائج المترتبة عمى اإلذن بتفتيش نظم الحاسب اآللي -د

أف يصبال لهأهكر   كاالنترنت النتائج الهترتبة عمى اإلذف بتفتيش نظـ الحاسب اآللي هف أىـ
 قاـ بانتدابوالهحقؽ الذم  يتهتع بياالتي  الصبلحياتتمؾ بالتفتيش نفس  الهؤذكف لوالضبط 

 .152شرط أف ال يقكـ بانتداب غيره إلجراا هيهة التفتيش  لههارسة ىذا اإلجراا

تفتيش نظـ الحاسب لإذف ها صدر هف بناا عمى   لضبط القضائيكعمى ىذا يجكز لهأهكر ا 
ككحدات نظـ الهعالجة اآللية ككشؼ البيانات الهحفكظة في  اختراؽ بأف يقكـ   كاإلنترنت اآللي

                                                           
هف الفصؿ الرابع هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى " يترتب البطبلف عمى عدـ  52تنص الهادة رقـ  150

 هراعاة أم حكـ هف أحكاـ ىذا الفصؿ".
عمى هشتهبلت هعينة لئلذف بالتفيش كال الفترة فإنو ال نجد نصا   بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني 151

 الزهنية لسرياف ىذا اإلذف .
بحيث يككنكف عمى هرأل   "...يهكف لو أف يستعيف في تنفيذ إذف التفتيش بأعكانو أك غيرىـ هف رجاؿ السمطة العاهة 152

ديسمبر سنة  18جمسة، محكمة النقض، القضائية 56سنة  146الطعن رقم ، ) قرار نقض ، "هنو كتحت بصره
1986) . 
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 التخزيف كيككف ذلؾ إها بإعادتيا عمى الشاشة أك طباعة صكرة عنيا أك حفظ نسخة هنيا عمى
 يتعمؽهها  كة هككنات هادية كانت أضبط أيكذلؾ لو   فكحدات تخزيصمبة أك  كأقراص هرنة أ

ضبط الحاسب اآللي ذاتو بكؿ  باألساس إذا لـ يتهكف هف ذلؾأك حتى    بالجريهة الهعمكهاتية
نو كفي جهيع أعمى   153فمهأهكر الضبط إجراا التفتيش بالطريقة التي يراىا هناسبة   هككناتو

ذا اضطر   التفكيضحدكد ال يتجاكز تيش أف جب عمى هف صدر لو اإلذف بالتفالظركؼ يتك  كا 
عمى اعتبار أنو ال يجكز   بالندب هبها يدخؿ في سمطة هف أهر  لتجاكز تمؾ الحدكد فإنو هقيد

 154لمككيؿ أك ر هها  يجكز لؤلصيؿ .

  155 كيبدأ بحساب صبلحيتو هف اليكـ التالي لصدكره كها أف إلذف التفتيش صبلحية كتنتيي
كال بد حتى يقـك   كر الضبط القضائي بتنفيذه فإنو يعتبر هنتيي الصبلحيةحيث أنو هتى قاـ هأه

بحيث يبدأ األهر الجديد بالسرياف هف   هأهكر الضبط بتفتيش تخر استصدار أهر جديد لمتفتيش
 156تاريخ إصداره ال هف تاريخ اإلذف القديـ .

  

                                                           
"لهأهكرم الضبط القضائي إذا ها صدر إلييـ إذف هف النيابة بالتفتيش أف يتخذ لتنفيذه ها يركنو كفيبل بتحقيؽ الغرض  153

هنو دكف أف يمتزهكا في ذلؾ بطريقة بعينيا ها داـ لـ يخرجكا في إجراااتيـ عف القانكف" .حكـ لهحكهة النقض الهصرية 
( أشير ليذا الحكـ في الهكقع االلكتركني : 830ص 178ؽ 23س 29/5/1972)نقض جمسة 

www.aladalacenter.com  1-4-2018  08:00. ـ 
 .153-151ص   هرجع سابؽ  تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  ىبللي عبد البله أحهد 154
تيش هنزؿ الهتيـ قد نص فيو عمى أف يككف تنفيذه خبلؿ  هاني كأربعيف ساعة هف تاريخ "إذا كاف إذف النيابة في تف  155

صدكره فإف اليـك الذم صدر فيو اإلذف ال يحسب في الهيعاد طبقان لمقكاعد العاهة بؿ يجب احتساب الساعات ابتداا هف 
أشير   549ص 281ؽ 5قانكنية جهجهكعة القكاعد ال 16/5/1941نقض   اليـك التالي. "حكـ هحكهة النقض الهصرية

 ـ .www.aladalacenter.com   1-4-2018  08:00لو في الهكقع االلكتركني :
 .719ص  هرجع سابؽ  هصطفى الطراكنو  فيد الكساسبو 156

http://www.aladalacenter.com/
http://www.aladalacenter.com/
http://www.aladalacenter.com/


67 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني :

 : في جرائم الحاسب اآللي والنترنت تفتيش والضبطلعممية ال الجوانب اإلجرائية
لها كاف التقدـ العمهي كها أبرزه هف تطكر كتقدـ في شتى هجاالت الحياة لـ يسمـ هف سكا االستخداـ 

التي كمها زاد العمـ فييا تقدها كمها سهال الفرصة لـ   كخصكصا في جانب الحاسب اآللي كاالنترنت
  نيات كالبراعةهف حيث االهكام ذلؾ التقدـ قنيات تكاز تسكؿ ليـ أنفسيـ ارتكاب الجرائـ بكسائؿ كت

 الهحققيف لمتعاهؿ هعيا بإجرااات أجبرت   كؿ ذلؾ أدل لظيكر جرائـ هختمفة عف الجرائـ التقميدية
 كضكابط خاصة تتناسب هع طبيعتيا.

كسائؿ تفتيش األشخاص كالهنازؿ ك  أجازإف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني قد 
بيذا  اهكتفي  هنو 32ذات العبلقة بالجريهة تحديدا في الفقرة األكلى هف الهادة تكنكلكجيا الهعمكهات 

في في حيف أف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني   اإلجرااات التفصيمية ليذه العهمية دكف تحديد
ة بكؿ هف تفتيش الخاص قد كضال كبيف اإلجرااات (52-39في الهكاد )هنو تحديدا الفصؿ الرابع 

 الهنازؿ كاألشخاص .

السالفة الذكر كاف ال بد هف الرجكع بشكؿ كاهؿ  32هف الهادة األكلى كسعيا هنا كراا تكضيال الفقرة 
الهنازؿ حيث ال بد هف إحاطة تفتيش   لهكاد التفتيش كالضبط الكاردة في قانكف اإلجرااات الجزائية

ة فيو عند كقكع جريهة الكتركنية بذات الضكابط الكارد اصفي حكهيا هف أهاكف ككذلؾ األشخ كها
 أكجبت تفتيش الهنازؿ كاألشخاص . كمها

تفتيش كسائؿ نظـ كتكنكلكجيا  أجازتسالفة الذكر قد  32هف الهادة  كذلؾ األهر فإف الفقرة األكلى
رائـ الهعمكهات دكف تكضيال هفصؿ ليذه العهمية التي تشكؿ جكىر كلب عهمية التفتيش في الج
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كها أف الفقرة الرابعة هف ذات الهادة قد سهحت لككيؿ النيابة العاهة بالنفاذ   الحاسب اآللي كاالنترنت
جرااات العهمية اإلدكف تحديد كتكضيال ليذه الهباشر ألم كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات 

هكر الفنية التي يجب األكلها كانت عهمية التفتيش كالضبط في نظـ تكنكلكجيا الهعمكهات هف   كذلؾ
أك عف طريؽ هف يستعيف بو   أف تتـ عبر خبير كفني بيذه األهكر سكاا كاف الهحقؽ هؤىبل لذلؾ

ذه العهمية تتـ عبر كسائؿ هر حرم بالبحث كالتكضيال كباألخص أف ىأكؿ ذلؾ ىك   هف الخبراا
 ا هف خبلؿ ىذه الدراسة.يكتكضيح الكقكؼ عندىاكاف الزها هجيات بر ك 

ال بد هف أف تفضي لضبط دليؿ ها سعيا لكشؼ الحقيقة عمى الهشار ليا سابقا إجرااات التفتيش إف 
لسنة  10رقـ  كبالعكدة لمقرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنية  اعتبار أنو هنتيى الغاية هف التفتيش

  بخصكص نظـ الهعمكهاتقد خصصت لمحديث عف الضبط   هنو 33فإف الهادة رقـ  2018
ف قانكف أفي حيف   الضبط الخاصة بنظـ الهعمكهات اتااه الهادة فإنيا تكضال إجر استعراض ىذكب

 ك ضبط الرسائؿأقد أحاط عهمية الضبط سكاا الناتج عف التفتيش  الفمسطيني اإلجرااات الجزائية
سنقـك بالكقكؼ عند كؿ حيث   كحا كأك ر انضباطاك ر كضلدل هكتب البرؽ بإجرااات عهمية أ

 هف السابؽ كتكضيحو في هحمو هف ىذه الدراسة. هكضكع

قد شرع عهمية هراقبة االتصاالت السمكية  ف القرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنيةكذلؾ األهر فإ
ىذه العهمية  قانكف هنيهاكؿ قد أحاط ك  الفمسطينيكالبلسمكية ه مها فعؿ قانكف اإلجرااات الجزائية 

 الدراسة.ىذه الفصؿ هف  اال ذلؾ هف خبلؿ ىذف نقـك بشرح كتكضيأعمى بضكابط 

اات الخاصة بالتفتيش كالضبط سكاا في الجريهة التقميدية أك في جرائـ الحاسب كلها كانت اإلجرا
نيا هف أتتصؼ بلمحد الذم قد شرعت لضهاف الكصكؿ لمحقيقة ككشؼ الهجـر اآللي كاالنترنت 

مكقكؼ عند ل ىذا يجعؿ ضركرة  نيـاإلجرااات الهاسة بالخصكصية كبحرهة األشخاص كأهاك
ي أك الهتيـ بالجريهة التقميدية بطريقة التي شرعت لحهاية الهتيـ الهعمكهاتضهانات ىذه العهمية 

حيث أف الهشرع لـ يطمؽ يد النيابة العاهة   هكازية باألىهية لدراسة عهمية التفتيش كالضبط نفسيا
هخالفتيا كعدـ هراعاتيا  دالتي قد يصؿ األهر عن فييا بؿ أحاط ىذه العهمية بهجهكعة هف الضهانات

  حد بطبلف اإلجراا برهتو .
 فقد قسهنا ىذا الفصؿ لهبح يف كالتالي :  ذكره سابقاها تـ كؿ كلمكقكؼ عمى 

 .جرائم الحاسب اآللي والنترنت  المبحث األول :إجراءات التفتيش والضبط في
ناء إجراء التفتيش والضبط في نظم الحاسب اآللي ضمانات المتيم المعموماتي أث المبحث الثاني:

 .والنترنت 
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 :األولالمبحث 

 جرائم الحاسب اآللي والنترنت : إجراءات التفتيش والضبط في
يتصؿ بجريهة كقعت بالفعؿ كيفيد في  كؿ هابينا سابقا أف التفتيش ىك البحث عف            

اا البحث في هكاف لو خصكصيتو كحرهتو كقد يقتضي التفتيش إجر   كشؼ حقيقتيا كهرتكبييا
ككذلؾ تفتيش إلجراا الضبط البلـز كالهساكف كهشتهبلتيا كها في حكهيا كالهكتب كالسيارة 

جرااات ال   األشخاص نها قد قرر لو أحكاها كا  كتبعا لذلؾ فإف الهشرع لـ يترؾ األهر عشكائيا كا 
 .كضكابط  كفؽ أحكاـ يتـ التفتيش كالضبط القانكني إال هف خبلليا

نصكص  عمىكتحديدا عند الكقكؼ   بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنتك  كفي ىذا السياؽ
 فإف النص بخصكص 2018لسنة  10رقـ  الفمسطينيالقرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية 

النص عمى إجرااات ىذا  كدكف  دكف تحديد ضكابط عاهافيو تفتيش األهاكف كاألشخاص جاا 
هها يكجب دراسة ىذا الهكضكع بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت هف خبلؿ   ةالعهمي

أم إجرااات التفتيش الخاصة بالهنازؿ كاألشخاص  الفمسطيني أحكاـ قانكف اإلجرااات الجزائية
التفتيش بؿ تكضيال أيضا عهمية   هع عدـ االكتفاا بيا ىذا  الكاردة في الفصؿ الرابع هنو

 ذلؾ .كالبراهج الهستخدهة في مكهات كأسمكب تطبيقيا الخاصة بنظـ الهع

كها كأف القرار بقانكف قد كضال عهمية الضبط الخاصة بشأف الجرائـ االلكتركنية ككذلؾ عهمية 
كالتي كاف ال بد هف خبلؿ ىذا الفصؿ هف استعراض   هراقبة االتصاالت السمكية كالبلسمكية

بخصكص الضبط  ـ هقارنتيا باألحكاـ الكاردة بالقرار  أحكاـ قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني
 . عمى تفاصيؿ كؿ قانكف هنيهاكذلؾ لمكقكؼ  الفمسطيني بشأف الجرائـ االلكتركنيةبقانكف 

هف خبلؿ تقسيـ ىذا الهبحث الذكر هف خبلؿ ىذا الهبحث نسمط الضكا عمى الهكاضيع السالفة 
 لهطمبيف كالتالي :

األلي األشخاص كمحل لتفتيش نظم الحاسب و  فتيش المنازلإجراءات ت : المطمب األول
 .والنترنت

 : إجراءات الضبط الواقع عمى نظم الحاسب اآللي والنترنت . المطمب الثاني
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األشخاص كمحل لتفتيش نظم الحاسب و  إجراءات تفتيش المنازل: المطمب األول
 :األلي والنترنت

لفمسطيني نرل أف الهشرع قد بيف أحكاـ التفتيش كالضبط نو بالعكدة لقانكف اإلجرااات الجزائية اإ
كهنيا نرل أف هحؿ التفتيش إها أف يككف هسكنا أك   (52-39في الفصؿ الرابع في الهكاد هف )

أك قد يقع التفتيش عمى   كقد يتعمؽ التفتيش بالهتيـ سكاا أكقع عمى هسكنو أك شخصو  شخصا
 157غير هنزؿ الهتيـ كعمى شخص غيره .

في فقرتيا بشاف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني قد نصت  هف القرار بقانكف 32أف الهادة كها ك 
)كالتي قد تككف هنزال أك ها في  األكلى عمى أنو لمنيابة العاهة تفتيش األشخاص كاألهاكف

 حكهو(. 

سنقكـ تبعا بشرح اإلجرااات الجزائية بخصكص تفتيش الهنازؿ كاألشخاص لغاية تطبيقيا عمى 
  شخص الذم هحؿ تفتيشو هنزؿ أك  جراا التفتيش الكاقع عمى نظـ الحاسب اآللي كاالنترنتإ

كلبياف ذلؾ فقد قسهنا ىذا   أيضا بياف عهمية تفتيش نظـ الحاسب اآللي ذاتيابكها سنقكـ 
 الهطمب لفرعيف كالتالي:

 .رنت تيش نظم الحاسب اآللي والنتالفرع األول :إجراءات تفتيش المنازل كمحل لتف

 .لي والنترنت إجراءات تفتيش األشخاص كمحل لتفتيش نظم الحاسب اآل الفرع الثاني:

  

                                                           
رم التفتيش فيو يخفي هادة هف الهكاد التي ه بل:" إذا اشتبو ألسباب هعقكلة بأف شخصان هكجكدان في الهحؿ الذم يج 157

كىذا ، م(2001، 3رقم، إجراءات جزائية فمسطيني، 44)المادة، يجرم التفتيش عنيا جاز لهأهكر الضبط أف يفتشو."
 حيث أف ىذا الشخص فقط هشتبو في أنو يخفي هادة جارم البحث عنيا.  تفتيش لغير الهتيـ
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 :فتيش نظم الحاسب اآللي والنترنتإجراءات تفتيش المنازل كمحل لت :الفرع األول
هف اختصاص سمطة التحقيؽ كليس  158تفتيش الهنازؿ إجراا هف إجرااات التحقيؽ          

فإف الجية الهختصة لمقياـ بو ىي   كككف التفتيش كذلؾ  الستدالالتعهؿ هف أعهاؿ جهع ا
أك بناا عمى إذف صادر عنيا كفقا لها يقتضيو   فيتـ هف قبميا أك بحضكرىا  النيابة العاهة

 هف قانكف اإلجرااات الجزائية 39في الهادة  صكدكنقؼ عند تفتيش الهنازؿ الهق  القانكف
الهكضكع خصكصا أف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية  حيث تبرز أىهية ىذا  الفمسطيني
قد أشار لحؽ النيابة العاهة في تفتيش األهاكف التي تتعمؽ بالجريهة  32في الهادة  الفمسطيني
 .االلكتركنية 

لى أم هكاف إلدخكؿ هنو قد أجاز ا 13كها كأف قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني في الهادة 
جيزة تفتيش األ  ك فيوالى استخداهو الرتكاب أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا  تشير الدالئؿ

كنبلحظ أنو   دكات كالبراهج التي تشير الدالئؿ في استخداهيا الرتكاب أم هف تمؾ الجرائـكاأل
سهال دخكؿ األهاكف كتفتيش نظـ الهعمكهات كالبراهج أم أنو لـ يشر لتفتيش الهنازؿ أك 

 159عمى الهشرع األردني النص عمى الدخكؿ كالتفتيش هعا . ككاف األكلى  األشخاص

هف القرار بقانكف الفمسطيني سالؼ الذكر كالتي أشارت لتفتيش األهاكف  32أها بخصكص الهادة 
بخصكصيا تطبيؽ أحكاـ تفتيش الهنازؿ الكاردة بقانكف اإلجرااات الجزائية هتى ها نرل  فإنو

حكهيا هع هبلحظة أف القرار بقانكف السالؼ الذكر لـ  كانت ىذه األهاكف هنازؿ أك التي تؤخذ
ياف ذلؾ عبر بنقكـ بسفيها   يحدد أك يعرؼ هاذا يقصد باألهاكف أك اإلجرااات الخاصة بتفتيشيا

 العناكيف التالية :

  
                                                           

حيث أف التفتيش كىك إجراا هف   بخصكص التبكيب في قانكف اإلجرااات الجزائيةنسجؿ ىنا انتقاد لمهشرع الفمسطيني  158
قاهة الدعكل( حيث كاف   ضهف الفصؿ الرابع)في التفتيش(  إجرااات التحقيؽ كرد في الباب ال اني)في جهع االستدالالت كا 

ؾ ألف التفتيش ليس هف إجرااات كذل  يجب عمى الهشرع إدراج ىذا الفصؿ الهتعمؽ بالتفيش في الباب ال الث)التحقيؽ(
نها ىك إجراا تحقيقي كها أسمفنا.  جهع االستدالالت  كا 

بيدؼ    فتفتيش الهكاف يعني "البحث فيو عف أدلة جريهة كقعت  ىنالؾ فارؽ بيف تفتيش الهكاف أك دخكؿ الهكاف 159
ه ؿ في تجاكز حدكد الهكاف كالتكاجد إ بات كقكعيا كاسنادىا لمهشتكى عميو " أها دخكؿ الهكاف "فيك هجرد عهؿ هادم يت

الطبعة   البحث األولي أو الستدلل في قانون أصول المحاكمات الجزائية   داخمو ".أشير ليذا في :حسف الجكخدار
 .284ص   2012  دار ال قافة لمنشر كالتكزيع  األكلى
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 أكال: تعريؼ الهنازؿ كها في حكهيا :

التي   سبؽ كتطرقنا ليا التي( هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني 39)نعكد ىنا لمهادة 
 كهف خبلؿ ىذه الهادة نرل أف ىنالؾ شركط هكضكعية  160جاات حكؿ دخكؿ الهنازؿ كتفتيشيا

أخرل شكمية لتفتيش الهنازؿ التي سبؽ شرحيا كذلؾ بخصكص تفتيش نظـ الحاسب اآللي ك 
ال أف هكضكع إ  كنكتفي باإلشارة ىنا تجنبا لمتكرار  كاالنترنت في الهبحث األكؿ هف ىذه الدراسة

ىذا يقتضي هنا تعريؼ ك  السالفة الذكر قالت "دخكؿ الهنازؿ" 39بح نا ىنا ىك أف هطمع الهادة 
كالهكػاف الػذم   حيث عرؼ البعض الهنزؿ أنو "الهأكل الذم يقيـ فيو اإلنساف  الهنزؿ أك الهسكف

د أف األىهية في كنج  161كىك هستكدع أسراره كهكاف راحتو"  يعػده لسكناه حتى كلك لـ يكف فيو
سكاا   ىذا التعريؼ أعطيت لبلستخداـ كليس التكاجد أك الهدة التي يقضييا الشخص في الهسكف

الفنادؽ الهستأجره فيي تعد  كانت عمى الدكاـ أك بشكؿ هؤقت ه بل كالنزكؿ في أحد غرؼ
 162.سكنا

الؾ أك غير بالتالي تعطى الحهاية لمهنازؿ بغض النظر عف صفة الشخص الهكجكد فييا أىك ه
كتهتد ىذه الحهاية لتشهؿ كذلؾ همحقات السكف ه ؿ غرؼ   ذلؾ كهستأجر أك صاحب هنفعة ها
كبالتالي فإف ليا نفس ضكابط التفتيش كقيكده شرط أف   163الخدـ كهكقؼ السيارات كالحديقة

 164همحقة ببيت السكف كغير هنفصمة عنو .هتصمة أك تككف 

 16اؽ الهادة ال انية هف قانكف العقكبات األردني رقـ كهها يعزز ىذا التعريؼ ها جاا في سي
كالتي عرفت بيت السكف كالتالي: "كتعني عبارة )بيت السكف( الهحؿ الهخصص  1960لسنة 

لمسكنى أك أم قسـ هف بناية اتخذه الهالؾ أك الساكف إذ ذاؾ هسكنان لو كلعائمتو كضيكفو كخدهو 

                                                           
نرل أنيا أجازت تفتيش هسكف  1961نة لس 9هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  33بهراجعة الهادة  160

هف ذات القانكف كالتي أجازت عهؿ التحريات في جهيع األهكنة التي يحتهؿ كجكد  82ككذلؾ الهادة رقـ   الهشتكى عميو
 أشياا أك اشخاص فييا يساعد اكتشافيا أك اكتشافيـ عمى ظيكر الحقيقة .

ل قافة لمنشر   هكتبػة دار  ي في التحري والستدللاختصاص رجال الضبط القضائ  هحهد عمي السالـ الحمبي 161
 .387ص   1982  1ط  عهاف  كالتكزيع

 .280ص  1953  اإلسكندرية  دار نشر ال قافة  2ط  شرح قانون اإلجراءات الجنائية   هحهكد هحهكد هصطفى 162
 27لسنة  1606الطعن رقم ، قرار نقض )  "جكاز تفتيش الحديقة باعتبارىا هف همحقات الهنزؿ الهأذكف بتفتيشو" 163

 (.601ص، 2/2/1959جمسة ، محكمة النقض، القضائية
 .240ص  هرجع سابؽ  أساهة عكايصو 164
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ف لـ يكف هسككنان بالفعؿ ك  كتشهؿ أيضان تكابعو كهمحقاتو   قت ارتكاب الجريهةأك ألم هنيـ كا 
كهف خبلؿ ىذا النص نرل أف الهشرع األردني قد أعطى   الهتصمة التي يضهيا هعو سكر كاحد"

كلكف اشترط أف تككف كؿ الهمحقات التابعة لمهنزؿ هحاطة جهيعيا   تعريؼ هكسع لبيت السكف
عؿ الكاردة بالهادة تدخؿ في حكهيا الهنازؿ كها أف جهمة إف لـ يكف هسككنا بالف   بسكر كاحد

في حيف أف جهمة التكابع كالهمحقات تدخؿ في حكـ الهنزؿ ككذلؾ   الخاصة بالهصايؼ كالهشتى
في حيف أنو ال   غرؼ الغسيؿ كحظائر الحيكانات كحديقة الهنزؿ كتكابعو طالها ضهيا سكر كاحد

أيضا السفف كالزكارؽ كخزانة ك  نة األهانةالشركة كخزاك  يهكف أف يدخؿ  بهفيكـ السكف السيارة
 165البنؾ.

  انيا: تفتيش الهنازؿ بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت:

نرل أف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني بخصكص   استنادا عمى تعريؼ الهنزؿ السابؽ بيانو
بار لك أف الحاسب يطبؽ عمى التفتيش الخاص بالحاسب اآللي عمى اعت  أحكاـ تفتيش الهنازؿ

أك كانت هككنات   اآللي أك أحد هككناتو الهادية في هنزؿ هعيف أك أحد تكابع ىذا الهنزؿ
الحاسب اآللي هحفكظة في غرفة فندؽ أك في أم هكاف يعد تابعا لمهنزؿ فإف تفتيش ىذه األهاكف 

زة )الهككنات كبرأيي إف كانت الغاية ىنا ىي ضبط ىذه األجي  166يخضع لقكاعد تفتيش الهنازؿ 
كىذا األهر يعرؼ هف خبلؿ إذف   الهادية( دكف الدخكؿ ألنظهتيا)الهككنات الهعنكية( كتفتيشيا

هف قانكف اإلجرااات الجزائية  40كالهادة  39التفتيش كصفاتو التي اشترطت في الهادة 
ضهف ك   الفمسطيني كالتي تتطمب أف تككف هذكرة التفتيش هسببة كأف يذكر الغرض هف التفتيش

ىذه القيكد تككف إجازة الكلكج أك النفاذ كتفتيش جياز الحاسب اآللي كهككناتو الهعنكية خاضعا 
فه بل لك   لهشتهبلت كهبررات إذف التفتيش أم يجب أف يككف ىناؾ إذف بجكاز تفتيش ىذه النظـ

بط صدر إذف تفتيش لهنزؿ هعيف كفؽ الشركط القانكنية كذكر فيو أف الغرض هف التفتيش ىك ض
كهصادرة جاىز حاسب تلي هكجكد في ىذا الهنزؿ فإف الكلكج لتفتيش نظـ ىذا الحاسب باالستناد 

                                                           
 .131-130ص  هرجع سابؽ، تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  ىبللي عبد البله أحهد 165
فإذا كجد ىذا الحاسب في   الحاسب اآللي تفتيش الكسط االفتراضي أك شبكة االنترنت يأخذ حكـ الهكاف الذم كجد فيو 166

هسكف أك انطبقت عميو أكصاؼ الهسكف كجب االلتزاـ بالقكاعد الخاصة بتفتيش الهساكف . أشير ليذا في :طارؽ هحهد 
أكاديهية   الهؤتهر الهغاربي األكؿ حكؿ الهعمكهاتية ك القانكف   الدليل الرقمي في مجال الثبات الجنائي   الجهمي
 .27ص  2009  طرابمس  ت العمياالدراسا
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  لذات إذف التفتيش يقع باطبل برأيي لككف أف ىذه الحالة لـ يرد النص عمييا ضهف إذف التفتيش
ف ىذه ناىيؾ عف أف عهمية الكلكج كالنفاذ ليذه األجيزة ال يككف بهقدكر كافة هأهكرم الضبط كك 

" 168"البيانات االلكتركنيةك "167اإلجرااات تحتاج لذكم هيارات كفف في "تكنكلكجيا الهعمكهات
ككها   باإلضافة إال أف العبث في هحتكياتيا الهعنكية هف غير الهتخصصيف قد يفسد ىذه األدلة

 هف أجؿ تفتيش نظـ الحاسب اآللي.169كأنو في ىذه الحالة يحتاج هأهكر الضبط إلذف خاص 

جراا كتنفيذ إذف التفتيش في عصر جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت كبط بيعة الحاؿ فإف صياغة كا 
يعد تحديا كبيرا حيث تتداخؿ الهكاد الهطمكبة لمتفتيش كالضبط كتختمط بكهيات كبيرة هف البيانات 

 إضافة إال أف األسمكب الذم خزنت بو ىذه الهكاد قد  األخرل التي ال تشكؿ هكضكعا لمتحقيؽ
كفي ىذه الحالة   170يشكؿ قسها هف أنظهة التشغيؿ الخاصة بهراكز كهكاقع لهؤسسات أخرل 

 171فإف تفتيش كضبط النظاـ كاهبل قد يعد هساسا باآلخريف كبحرهة البيانات الخاصة بيـ.

قد أجاز لمنيابة العاهة أف  كنشير ىنا إال أف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني
حيث   إذنا لضبط نظاـ الهعمكهات برهتو إذا ها كاف يساعد ذلؾ األهر في كشؼ الحقيقةتصدر 

عمى" لمنيابة العاهة اإلذف بالضبط كالتحفظ عمى كاهؿ نظاـ ال انية  ( في فقرتيا33نصت الهادة )
أك أية كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات التي هف شأنيا أف تساعد   أك جزا هنو  الهعمكهات

                                                           
تكنولوجيا عرؼ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني في الهادة األكلى هنو كالتي خصصيا لمتعاريؼ  167

أك أية كسيمة أخرل سكاا أكانت هادية أـ   م أية كسيمة إلكتركنية هغناطيسية بصرية كيرككيهيائية عمى أنيا " المعمومات
تستخدـ لهعالجة البيانات كأداا الهنطؽ كالحساب أك الكظائؼ   أك هجهكعة كسائؿ هترابطة أك غير هترابطة  غير هادية
 أك اتصاالت تتعمؽ أك تعهؿ باالقتراف هع ه ؿ ىذه الكسيمة".  كيشهؿ أية قدرة تخزيف بيانات  التخزينية

عمى  البيانات و المعمومات اللكترونيةدة األكلى هنو عرؼ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني في الها 168
أك   بكجو خاص الكتابة  كؿ ها يهكف تخزينو أك هعالجتو أك إنشاؤه أك تكريده أك نقمو باستخداـ تكنكلكجيا الهعمكهات أنيا "

 كغيرىا".  أك اإلشارات  أك الرهكز  أك الحركؼ  أك األرقاـ  أك الصكت  الصكر
إصدار إذف خاص لتفتيش حاسب تلي  أك ىاتؼ هزكد بخدهات إلكتركنية يكجد في ذات الهكاف أك إنو هف الجائز   169

فإف قاـ هأهكر الضبط القضائي بتفتيش أشياا لـ تذكر في إذف التفتيش الصادر يجعؿ التفتيش باطبلن. أشير ليذا   الهسكف
  هكقع جريدة القبس االلكتركني  حالة التمبس في الجرائـ االلكتركنية  في :يعقكب عبد العزيز الصانع

http://alqabas.com   هساا. 10:50  2017-11-5تاريخ الزيارة 
كحيث ها   أحيانا في حاؿ الخشية هف ضياع األدلة فإنو بخصكص تفتيش هكاقع لـ تذكر في أهر التفتيش األساسي 170

بط االلكتركني كىك نظاـ يجهع الهؤسسات قضت الضركرة فمعضك النيابة إرساؿ إذف التفتيش عبر نظاـ يعرؼ بنظاـ الر 
الحككهية في دكلة االهارات العربية الهتحدة كالذم يعتهد لمهراسبلت بينيا عبر برناهج جنائي يربط قسـ الشرطة بالنيابة 

 .57ص  هرجع سابؽ  العاهة كذلؾ تهاشيا هع ها تتطمبو جرائـ الحاسب اآللي هف سرعة كهباغتو.راشد بشير ابراىيـ
 .494ص  هرجع سابؽ  ف بف سعيد الغافرمحسي 171
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كنرل أف في ىذا النص ها يعد تعديا عمى حقكؽ الغير بالخصكصية فيها   مى كشؼ الحقيقة"ع
ضائي أك إذا كاف النظاـ بكاهمو يحكم بيانات خاصة بغير الهتيـ بحيث يهكف رجاؿ الضبط الق

طبلع عمى بيانات ال تتعمؽ الجريهة هها يشكؿ انتقادا ال بد هف األشخاص الهؤذكف ليـ باال
كخصكصا في ظؿ الهكاد التي تشترط بعض القيكد هف قانكف   نص القرار بقانكف تسجيمو عمى

( في فقرتيا 50اإلجرااات الجزائية الخاصة بالتفتيش بخصكص الجرائـ التقميدية ه ؿ الهادة )
األكلى التي ال تجيز التفتيش إال عف األشياا الهتعمقة بالجريهة الجارم التحقيؽ بشأنيا حيث 

كز التفتيش إال عف األشياا الخاصة بالجريهة الجارم التحقيؽ بشأنيا كهع ذلؾ نصت عمى "ال يج
أك تفيد بكشؼ   إذا ظير عرضا أ ناا التفتيش كجكد أشياا تعد حيازتيا في حد ذاتيا جريهة

ضبط النظاـ كنرل أف   جاز لهأهكر الضبط القضائي ضبطيا"  الحقيقة في جريهة أخرل
مى ها فيو ال ينطبؽ عمى است ناا ها يظير عرضا كالذم نصت طبلع عالهعمكهاتي برهتو كاال

كد عمى ؤ هها ي  أف كؿ ها فيو يجكز تفتيشوعميو الهادة السابقة ككف ضبط النظاـ كاهبل يعني 
 172هشرعنا ضركرة هراجعة ىذه النصكص لضركرة إحاطتيا بضكابط كقيكد كاضحة.

هكضكع التفتيش كجهع األدلة ضهف هسرحيف في السابؽ شرحو ال بد أف نفرؽ بيف  كبناا عمى
 هسرح جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت :

كيقع خارج   كىك شبيو بهسرح الجريهة التقميدية  الهسرح األكؿ: كيعرؼ بأنو الهسرح التقميدم
هأهكرك الضبط القضائي  كيحتكم عمى هككنات هادية همهكسة يعهؿ  البيئة الخاصة بالحاسكب

ه بل   ف كخبرة كؿ عنصر هف عناصر الضابطة القضائيةدلة فيو حسب فهع ضبط األ
 . رفع البصهات كأخصائي

                                                           
( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية قد بينت أنو في حاؿ لـ يكف الضبط 33نبلحظ أف الفقرة ال ال ة هف الهادة ) 172

قة بالجريهة نسخ البيانات أك الهعمكهات التي ليا عبلفإنو ت   أك قد تعذر القياـ بو  كالتحفظ عمى النظاـ الهعمكهاتي ضركريا
كبرأيي أف ىذا األهر ال يتـ إال بعد   كالبيانات التي تؤهف قرااتيا كفيهيا عمى كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات

كفي    اإلطبلع ككشؼ جهيع البيانات كالهعمكهات ليتـ غربمتيا هف حيث ىؿ ىي هتعمقة بالجريهة أك غير هتعمقة بالجريهة
 هها يؤكد كذلؾ ضركرة هراجعة ىذا النص أيضا.  يات الغيرىذا أيضا هساس بحقكؽ كخصكص



76 
 

كىك الذم يقع داخؿ نطاؽ بيئة الحاسب   الهسرح ال اني: كيعرؼ بالهسرح السيبراني )الحاسكبي(
  كالبيانات كالبراهج الهعنكية غير الهمهكسة التي تتحرؾ ضهف نطاؽ الحاسكب كشبكاتو  اآللي

 173اج لخبير هتخصص في التعاهؿ هع ىذه البيانات البرهجية كالرقهية.كىذا الهسرح يحت

 2018لسنة  10رقـ  كعطفا عمى السابؽ أكد القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني
  في الهادة ال ال ة هنو عمى ضركرة إنشاا كحدة خاصة بالجرائـ االلكتركنية ضهف أجيزة الشرطة

ف هف أىـ األهكر التي يجب   شراؼ النيابة العاهةإتحت   القضائيككف ليا صفة الضبط كت كا 
إلقاا الضكا عمييا ىنا ىي حكؿ كيفية تنفيذ هأهكرم الضبط الهتخصصيف لعهمية التفتيش ضهف 

 كىك ها سنقـك باإلجابة عنو تبعا.  نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت

 :  ال ا: أسمكب تنفيذ تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت

إف ك يرا هف شارحي القانكف بخصكص أسمكب تنفيذ التفتيش في نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت 
حيث   174استند لطريقة الكاليات الهتحدة األهريكية أك ها يعرؼ باألسمكب االهريكي في التنفيذ

 :175نبيف ىذا األسمكب عبر الخطكات التالية

ستخداـ القكة كالسرعة عمى جهيع الجيات كفي الخطكة األكلى : اقتحاـ الهكاف الهنكم تفتيشو با
 لضهاف حهاية رجاؿ الضبط القضائي هف أم اعتداا.  ذات التكقيت

الخطكة ال انية : التحفظ عمى كؿ شخص هشتبو فيو ضهف غرفة ال تكجد بيا أية هعدات 
بحيث   كذلؾ خكفا هف تدهير أم هف ىؤالا ألم دليؿ رقهي  الكتركنية أك أجيزة حاسب تلي

 حدد هكاف أجيزة الحاسب اآللي كها ترتبط بو هف شبكات اتصاؿ .ي

                                                           
ميارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب   أشير ليذيف الهسرحيف في :هحهد بف نصير السرحاني 173

 .77ص  2004  الرياض  جاهعة نايؼ العربية لمعمـك األهنية  رسالة هاجستير، والنترنت
ك في   498-495ص   هرجع سابؽ  ال بلث(في كؿ هف : حسيف بف سعيد الغافرم أشير ليذا األسمكب )الخطكات 174

الجوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق   كفي :عبد الفتاح بيكهي حجازم  54-51ص  هرجع سابؽ   :عمي عدناف الفيؿ
 .669-664ص  هرجع سابؽ، البتدائي في الجرائم المعموماتية

كفريؽ أخذ   بكجكد فريؽ يسهى فريؽ التفيش يتككف هف الهشرؼ عمى التحقيؽ يبلحظ أف ىذه الخطكات ال تتـ إال 175
ك كجكد خبير   كفريؽ الضبط كالتحريز  كفريؽ التأهيف كالقبض  كفريؽ التفتيش العهمي  كفريؽ الرسـ كالتصكير  اإلفادات

 .53-52ص  هرجع سابؽ  لهسرح الجريهة العادية .راجع بيذا الخصكص : عمي عدناف الفيؿ
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يككف األكؿ كىك ها يسهى الهكتشؼ   الخطكة ال ال ة : يخصص ا نيف هف عناصر البحث
هتخصصا في البحث ضهف نظـ الهعمكهات عمى أجيزة الحاسب اآللي كاالنترنت كىك شخص 

لشيا الهحدد الهنكم ضبطو ضهف اتفتيش ة هنذ بدايتيا بحيث يستصدر إذنا لعمى دراية بالقضي
أها العنصر اآلخر كيعرؼ بالهسجؿ كىك يقـك   ىذه  النظـ عمى اعتبار خبرتو في ىذا الهجاؿ

بتك يؽ حالة األهاكف كاألدكات كاألجيزة بالكيفية التي كجدت عمييا أ ناا الضبط كذلؾ عبر 
كها أف عهمية البحث   الفيديكتصكيرىا بهعدات التصكير الخاصة بالتصكير الفكتكغرافي أك 

ضهف نظـ الهعمكهات التي يقـك بيا الهكتشؼ تتـ ضهف نكعيف هف البرهجيات الهساعدة نشرحيا 
 بالتالي.

 الهساعدة في جهع األدلة الرقهية: 176رابعا: البرهجيات

 إف عهمية تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت تتـ عبر نكعيف هف البرهجيات الهساعدة كالتالي:

 الشبكات : ك  األكؿ: برهجيات خاصة بأهف الحاسكب

عبر تكفير حهاية في هسرح   ىذه البرهجيات تيدؼ لتقديـ الك ير هف الكضكح لمهحقؽ الجنائي
الجريهة السيبراني)الحاسكبي( كذلؾ قبؿ كقكع الجريهة حيث تعهؿ عمى حهاية الشبكات هف 

خاصة بيا بحيث يهكف العكدة ليا   Logsالتعدم عبر هراقبة العهميات الحاسكبية كحفظيا ضهف
  178الخادـ الككيؿ  177كهف ىذه األنظهة نظاـ الجدار النارم  كقكع الجريهة ككشؼ ها فييا بعد

 . 180نظاـ جرة العسؿ  179نظاـ كشؼ االختراؽ

                                                           
   تعرؼ البرهجيات عمى أنيا : "عدة براهج تتحكـ في كظيفة هككنات الحاسب ككحداتو كتدير العهميات التي تقـك بيا 176

كهف ىذه البراهج : أنظهة التشغيؿ كالتطبيؽ كالترجهة كقكانيف استخداـ الحاسب اآللي كغيرىا" أشير ليذا التعريؼ في هكقع 
 صباحا. https://www.almaany.com  ،12-12-2018  90:00:الهعاني عبر االنترنت 

كىك أداة هككنة هف جدراف هادية أك برهجية أك كبلىها غايتيا عرقمة هركر Firewall يعرؼ ىذا بنظاـ جدار الحهاية  177
بحيث يستطيع الهستخدـ التجكؿ عبره لعالـ   رجيةالهعمكهات هف الشبكة الداخمية لمحاسب اآللي كخركجيا لمشبكة الخا

واقع إدارة أمن نظم   االنترنت دكف السهاح لآلخريف باختراؽ الحاسب الخاص بو. أشير ليذا في :أيهف هحهد فارس الدنؼ
 .91-90  2013  غزة  الجاهعة اإلسبلهية  رسالة هاجستير  المعمومات في الكميات التقنية بقطاع غزة وسبل تطويرىا

 ـ تمقي   كىك خادـ كتطبيؽ يقـك بإرساؿ طمبات الهستخدهيف لهكاقع االنترنت Proxy serverكيعرؼ أيضا بػ  178
بحيث يتـ استخداهيا هرة أخرل إذا طمبت هف   كيعهؿ عمى حفظيا  البيانات كالهعمكهات الهطمكبة هرة أخرل لمهستخدـ

كها كيعهؿ ىذا النظاـ  عمى حجب الهكاقع غير    بشكؿ سرم كبيذا يتـ إعادة الصفحة االلكتركنية  هستخدهيف تخريف

https://www.almaany.com،12-12-2018/
https://www.almaany.com،12-12-2018/
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كال فيذه األنظهة ك يرة   عمى سبيؿ اله اؿ كليس عمى سبيؿ الحصر الباح ة كىذه األنكاع تضعيا
 181.ة ليا جهيعياهجاؿ لئلشار 

 :182ال اني: برهجيات خاصة بالتحقيؽ بجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت 

كىي عبارة عف هجهكعة براهج يتـ هف خبلليا الفحص كالتدقيؽ بشكؿ سريع في الحكاسيب 
هف أجؿ البحث عف أدلة رقهية قد يككف تركيا الجاني  183كالشبكات ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات

                                                                                                                                                                      

  المجنة الكطنية الفنية ألهف كحهاية الهعمكهات  الهرغكب بيا . أشير ليذا في :السياسات الكطنية ألهف كحهاية الهعمكهات
 .11ص  ـ 06:45  2017-11-1تاريخ الزيارة ، http://nitc.gov.joعبر هكقع الحككهة األردنية االلكتركنية 

  كىك هجهكعة هف البراهج لتنظيـ أجيزة الحاسكب كاالنترنت systems Detection Intrusionكيعرؼ ىذا النظاـ بػ 179
هف أجؿ التحرم عف أفعاؿ كاليجهات هف داخؿ   فيقـك ىذا النظاـ بجهع هعمكهات هف أهاكف هختمفة عبر شبكة االنترنت

كتبرز أىهية ىذا النظاـ هف خبلؿ كشؼ االختراؽ أ ناا القياـ بو كليس بعد   الشبكة أك هف خارجيا أك كشؼ سكا استخداـ
كها كيعهؿ ىذا النظاـ عمى هصدر الجية الهخترقة أك   عف طريؽ التنبيو برسالة الكتركنية ألهف الشبكات  االنتياا هنو

هجمة جاهعة تشريف   المصدرأنظمة كشف الختراقات المفتوحة    التي أساات االستخداـ .أشير ليذا في :بشرل ديكب
 .275ص  2015  البلذقية  5العدد   37الهجهد   لمبحكث كالدراسات العمهية

كىي أنظهة شكمت بطريقة فييا  غرات كسيمة االختراؽ بحيث تعهؿ عمى جذب   Honeypotكيعرؼ ىذا النظاـ بػ  180
تراؽ التي يستخدهيا الهياجهكف كتحميميا بحيث يتـ كتقـك بتخزيف طريقة االخ  الهخترقيف ظنا هنيـ أنيا تحكم بيانات هيهة

كها كأنيا تهد الهحقؽ بالجريهة العديد هف الهعمكهات حكؿ الجريهة. أشير ليذا في : هحهد بف نصير   الكقاية هنيا هستقببل
يد ها يا هكرد نظاـ هعمكهات قيهتو تكهف في تزك أن أيضا عمى Honeypot . كتعرؼ الػ ػ84ص  هرجع سابؽ  السرحاني

 أشير ليذا في :  ىك الغير هصرح بو أك غير الهشركع هف ىذه الهعمكهات
, Published By Apress, USA, 2005, Page 3.  Honeypots for Windows Roger A. Grimes, 

 .85-81ص  هرجع سابؽ  أشير ليذه األنظهة في : هحهد بف نصير هحهد السرحاني 181
كذلؾ ىذا األهر يؤكد عمى ضركرة تدريب   ركرة هعرفة الهحقؽ بيا هعرفة جيدةكجكد ه ؿ ىذه البرهجيات يحتـ ض 182

الهحققيف كرجاؿ الضبط القضائي عمى ه ؿ ىذه التقنيات ك يؤكد عمى حتهية تدريب القضاة كذلؾ ليتهكنكا هف التعاهؿ هع 
 بات الجرائـ االلكتركنية. لهزيد هف القضايا التي تبنى عمى األدلة الرقهية الناتجة عف ىذه التقنيات كالبراهج ككيفية ا

دعاوى الجرائم اإللكترونية وأدلة ، إدارة الدراسات والبحوثالهعمكهات بخصكص أدلة ا بات الجرائـ االلكتركنية انظر: 
( في التعقيب  التهييز  الهؤتهر ال الث لرؤساا الهحاكـ العميا )النقض ، إثباتيا في التشريعات العربية بين الواقع والمأمول

 .2011  الخرطـك  الدكؿ العربية
 تكنولوجيا المعموماتفي هادتو األكلى  2018لسنة  10عرؼ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ  183

أك   أك أية كسيمة أخرل سكاا أكانت هادية أـ غير هادية  عمى أنيا " أية كسيمة إلكتركنية هغناطيسية بصرية كيرككيهيائية
كيشهؿ   تستخدـ لهعالجة البيانات كأداا الهنطؽ كالحساب أك الكظائؼ التخزينية  هجهكعة كسائؿ هترابطة أك غير هترابطة

كنبلحظ ىنا كذلؾ إجازة القرار بقانكف   أك اتصاالت تتعمؽ أك تعهؿ باالقتراف هع ه ؿ ىذه الكسيمة"  أية قدرة تخزيف بيانات
ة تفتيش كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات حيث نصت عمى "لمنيابة العاهة أك هف تنتدبو هف ( لمنيابة العاه32في هادتو رقـ )

 هأهكرم الضبط القضائي تفتيش األشخاص كاألهاكف ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات ذات الصمة بالجريهة.
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  184كهف ضهف ىذه البراهج براهج النسخ االحتياطي  هات تتعمؽ بالجريهة ككؿخمفو أك أية هعمك 
  186براهج خاصة باسترجاع الهعمكهات التي تـ حذفيا   185براهج خاصة بهطابقة النصكص
 187كغير ذلؾ هف البراهج.  كبراهج خاصة باستعراض الصكر

االتصاؿ الخاصة بو  كفي نياية ىذا الفرع نرل أنو إذا كجدت هككنات الحاسب اآللي كشبكات
فإف تفتيشيا يخضع لقكاعد   في غير األهاكف التي تـ شرحيا أم خارج نطاؽ تعريؼ الهنزؿ

 تفتيش األشخاص كها سنبينو في الفرع التالي.

 إجراءات تفتيش األشخاص كمحل لتفتيش نظم الحاسب اآللي والنترنت: الفرع الثاني:
حيث   فإنو يجكز كذلؾ أف يككف شخصا   هنزالذكرنا أف هحؿ التفتيش يصال أف يككف       

كأجاز كذلؾ القرار   أجاز قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني تفتيش شخص الهتيـ أك غيره
تفتيش األشخاص كجاا ىذا المفظ عمى العهكـ دكف  بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني

( هنو كها أنو 32( هف الهادة )1ي نص الفقرة )أف يحدد فيها إذا كاف هتيها أك غير هتيـ كذلؾ ف
 لـ يبيف اإلجرااات الخاصة بذلؾ.

في حيف أف قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني لـ ينص في أم هادة هنو عمى تفتيش األشخاص 
األردنية  بخصكص ىذه الجرائـ تاركا ذلؾ األهر لقكاعد قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية

                                                           
ؾ حاؿ فقدت ليتسنى استرجاعيا هرة أخرل كذل كبيانات تعهؿ عمى نسخ كتجهيع هعمكهات:  Backupتعرف ببرامج 184

ىذه الهعمكهات أك تعرضت لمعبث كالتغيير أك السرقة هف قبؿ قراصنة كهخترقيف ه بل عف طريؽ نسخ ىذه البيانات عمى 
   .أشير ليذا في : هكقع الهكسكعة الحرة عمى االنترنت (DVD)كسائط خارجية ه ؿ قرص هضغكط

https://ar.wikipedia.org ،:ـ02:00  2017-11-4تاريخ الزيارة. 
حيث تقـك ىذه الخكارزهية بالبحث عف الكمهات جهيعيا في الهمؼ   خكارزهيات الهطابقة ضركرية لمهحقؽ أك الهبرهج 185

 ىذه الخكارزهية بػ كتعرؼ   بحيث تعهؿ عمى استبداؿ  النص الجديد بجهيع النصكص الهشابو لمنهط الجارم البحث عنو
Boyer-Moore  عف النص الهشابو تسهىكغيرىا هف الخكارزهيات التي تبحث Exact String Searching  كىناؾ

 عبر الهكقع االلكتركني:  خكارزهيات هطابقة النصكص  خكارزهيو أك أك ر. أشير ليذا في :كجدم عصاـ 20حكالى 
ar.com/string_matching-https://informatic/ ، صصباحا.10:36  2017-11-8تاريخ الزيارة 

عادة اظيارىا اذا ها أخفيت األدلة الجنائية عبر نظ 186 ـ الهعمكهاتية يهكف استعادتيا بعد حذفيا كأنو أيضا يتـ اصبلحيا كا 
فحتى لك   كبالتالي ىذه خاصية تهيز األدلة الرقهية إذا ها قكرنت باألدلة العادية في الجرائـ التقميدية  هف قبؿ الجاني

ج هخصصة الستعادة البيانات الهحذكفة سكاا أكانت فإف ىنالؾ براه Formateأك أهر  Deleteاستخدـ الجاني أهر 
الثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحيتين   هحهد عبيد الهسهارم  صكر أك رهكز أك كتابات.عبد الناصر هحهد فرغمي

 .15ص  2007  الرياض  الهؤتهر العربي األكؿ لعمـك األدلة الجنائية كالطب الشرعي، القانونية والفنية
 .88-84ص  هرجع سابؽ  طبلع عمى ىذه األنظهة كغيرىا انظر :هحهد بف نصير السرحانيلبل 187
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هف قانكف الجرائـ االلكتركنية التي  13عطفا عمى هطمع الهادة رقـ  كذلؾالخاصة بيذا األهر 
 188أشارت لهراعاة القكانيف النافدة كالهعهكؿ بيا.

إنها يككف كفؽ بخصكص جريهة الكتركنية كعمى كؿ حاؿ فإف تفتيش الهتيـ أك شخص غيره 
و التي ذكرتيا نصكص قانكف اإلجرااات الجزائية أم أف يتـ التقيد بأحكاؿ ىذا التفتيش كشركط

رم البحث عنيا كلجهع األدلة ىذا القانكف ها داـ كاف ذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة الجا
 كنكضال ىذه اإلجرااات في التالي :  كذلؾ

 أكال : األحكاؿ التي يجكز بيا تفتيش الهتيـ :

خراج ها بداية يعرؼ تفتيش الشخص بأنو "تحسس هبلبسو كها يعني فحص تمؾ الهبلبس بدقو كا  
كىذا اإلجراا بطبيعة الحاؿ يعد  189كيعني أيضا فحص الجسـ فحصان ظاىريا "  يخفيو اإلنساف فييا

نها أجازه ضهف حاالت   انتياكا لحرهة الشخص كجسده كلذلؾ لـ يجزه القانكف بشكؿ هطمؽ كا 
تنص عمى التي الفمسطيني ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية 38/1كلهعرفة ىذه األحكاؿ نعكد لنص  )

يجكز لهأهكر الضبط القضائي أف يفتشو   عمى الهتيـ "في األحكاؿ التي يجكز القبض فييا قانكنان 
 ".يو كيضعيا في الهكاف الهخصص لذلؾكيحرر قائهة بالهضبكطات يكقعيا كالهقبكض عم

اؿ كبناا عمى ىذه الهادة نرل أنو يجكز لهأهكر الضبط القضائي أف يقـك بتفتيش الهتيـ في األحك 
كنرل ىنا أف ىذه الهادة استندت في إجازة تفتيش الشخص لكؿ   التي يجكز فييا قانكنا القبض عميو

كعمة الهشرع ىنا كانت أنو أجاز اإلجراا األشد خطكرة عمى حرية   حالة يجكز بيا القبض عميو
عمى   شخص الهتيـ كىك القبض كبالتالي زاؿ الهانع الخاص بحرهة  شخصو هف التفتيش بعد ذلؾ

 190اعتبار أنو إجراا أقؿ تأ يرا هف كقع القبض عمى الهتيـ .

                                                           
لمهدعي العاـ أف يفتش الهشتكى عميو  -1عمى "  1961هف قانكف أصكؿ الهحاكهات األردني رقـ لسنة  86تنص الهادة  188

ذا كاف الهفتش أن ى يجب أف يككف  -2. كلو أف يفتش غيره إذا اتضال هف اهارات قكية أنو يخفي أشياا تفيد في كشؼ الحقيقة كا 
. عند التحرم كالتفتيش في هكاف إذا اشتبو في شخص أنو 1عمى "  97كتنص كذلؾ الهادة   التفتيش بهعرفة أن ى تنتدب لذلؾ "

. يجب أف ينظـ كشؼ باألشياا التي كجدت هع ىذا الشخص 2يخفي هعو هادة يجرم التحرم عنيا يجكز تفتيشو في الحاؿ .
 ( كيعطى نسخة إذا طمب ذلؾ".95بطت هنو كأف يكقع هف الشيكد بالصكرة الهبينة في الهادة )كض
 .449ص 2002  االسكندرية  هنشاة الهعارؼ  1طبعة  ، الدفوع الجنائية   عبد الحهيد الشكرابي 189
كلكف    جيز تفتيشوفي األصؿ إف ىنالؾ ارتباط بيف تفتيش الشخص كالقبض عميو فهتى ها أجيز القبض عمى الشخص أ 190

قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني لـ ينص صراحة عمى إعطاا هأهكرم الضبط القضائي هطمؽ ىذا الحؽ. أشير ليذا 
 .722ص  هرجع سابؽ  هصطفى الطراكنة  في : فيد الكساسبو
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  انيا :األحكاؿ التي يجكز فييا القبض عمى أم شخص دكف هذكرة :

بناا عمى السابؽ ال بد هف ذكر الحاالت التي يجكز فييا لهأهكر الضبط القبض عمى أم 
 الجزائية اإلجرااات( هف قانكف 30كفي ىذا نعكد لمهادة )  191شخص حاضر دكف هذكرة قبض 

 كالتي نصت عمى:

" لهأهكر الضبط القضائي أف يقبض ببل هذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتياهو 
 :في األحكاؿ التالية

 .أك الجنال التي تستكجب عقكبة الحبس هدة تزيد عمى ستة أشير  حالة التمبس في الجنايات-1
هو بكاجبات كظيفتو أك كاف هكقكفان بكجو هشركع إذا عارض هأهكر الضبط القضائي أ ناا قيا-2

 .كفر أك حاكؿ الفرار هف هكاف التكقيؼ
كرفض إعطااه اسهو أك عنكانو أك لـ يكف لو   إذا ارتكب جرهان أك اتيـ أهاهو بارتكاب جريهة-3

 192.هكاف سكف هعركؼ أك  ابت في فمسطيف"

ئي القبض عمى الشخص دكف كبالتالي في أم هف ىذه الحاالت يجكز لهأهكر الضبط القضا
كىنا بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت يتبادر لمذىف سؤاؿ   هذكرة كبالتالي يجكز تفتيشو

حكؿ إذا ها كقعت حالة يجكز بيا القبض عمى الشخص كبالتالي جكاز تفتيشو ىؿ ىذا اإلجازة 
 و.تهتد لتشهؿ تفتيش ىاتفو النقاؿ أك حاسبو اآللي الهتنقؿ الذم يضبط هع

                                                           
( هنيا كالتي تنص عمى "ال يجكز 2( هف القانكف األساسي الفمسطيني الهعدؿ كتحديدا الفقرة )11بهراجعة الهادة رقـ ) 191

القبض عمى أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم قيد اك هنعو هف التنقؿ إال بأهر قضائي كفقان ألحكاـ القانكف..." 
( هف قانكف اإلجرااات الجزائية هع ىذه 30حيث تتعارض الهادة )  نجد أنيا تأكد عمى ضركرة كجكد أهر أك هذكرة لمقبض

 .الهادة
فإنو لـ ينص عمى أف يككف القبض دكف  1961لسنة  9بخصكص قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  192

عمى :" ألم هكظؼ هف هكظفي الضابطة العدلية أف يأهر بالقبض عمى الهشتكى عميو  99حيث نصت الهادة   هذكرة
. في أحكاؿ التمبس بالجنال إذا كاف 2. في الجنايات .1الحاضر الذم تكجد دالئؿ كافية عمى اتياهو في األحكاؿ اآلتية :

. إذا كانت الجريهة جنحة هعاقبان عمييا بالحبس ككاف الهشتكى عميو 3القانكف يعاقب عمييا لهدة تزيد عمى ستة أشير. 
لتعدم . في جنال السرقة كالغصب كا4هكضكعان تحت هراقبة الشرطة أك لـ يكف لو هحؿ إقاهة  ابت كهعركؼ في الههمكة .

الشديد كهقاكهة رجاؿ السمطة العاهة بالقكة أك بالعنؼ كالقيادة لمفحش كانتياؾ حرهة اآلداب ."إال أف ىذا يفيـ بداىة هف 
 سياؽ نص الهادة.
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فإف البعض يرل أف حالة جكاز تفتيش   بالتدقيؽ في ىذه الهسألة كلهحاكلة بح نا عف إجابة ليا
كبالتأكيد أف العمة في ذلؾ ىي عدـ  193شخص الهقبكض عميو ال تبرر أك تجيز تفتيش هنزلو

  كجكد هذكرة تفتيش في ىذه الحالة ناىيؾ عف عمة الخصكصية كالحرهة الخاصة ليذه األهكر
أف ىذه الحالة تستكعب أيضا فكرة تفتيش ىاتؼ كحاسب الشخص الهقبكض عميو كبرأيي 
هف قانكف اإلجرااات الجزائية  38كلكف كؿ ها يجكز ىنا ىك تفعيؿ نص الهادة   الهتنقبلف

السالفة الذكر كالتي تجيز لهأهكر الضبط القضائي أف يفتش الهتيـ الهقبكض عميو الفمسطيني 
  كقعيا كالهقبكض عميو كيضعيا في الهكاف الهخصص لذلؾكيحرر قائهة بالهضبكطات ي

لهخصصة كبالتالي ضبط الياتؼ النقاؿ كالحاسب اآللي الهتنقؿ ككضعيها كتحريزىها باألهاكف ا
كها يؤكد ىذا أف ىذه   كذلؾ دكف تفتيش ىذه األجيزة  جيزة لمتمؼبحيث ال تتعرض ه ؿ ىذه األ

كأف أم عبث بيذه األجيزة قد يدهر   في داخميا كتفتيشيا األجيزة بحاجة لدراية كخبرة لمتحقؽ هها
 194األدلة التي تحكييا.

  ال ا : تكقيؼ الهتيـ دكف هذكرة في حالة التمبس :

( التي تنص عمى :" لكؿ هف شاىد 32في الهادة )الفمسطيني بيف قانكف اإلجرااات الجزائية 
القانكف أف يتحفظ عميو كيسمهو إلى  الجاني هتمبسان بجناية أك جنحة يجكز فييا تكقيفو بهكجب

كبناا   195كذلؾ دكف انتظار صدكر أهر هف النيابة العاهة بالقبض عميو "   أقرب هركز شرطة
عمى ىذه الهادة فإف كمهة "لكؿ" الكاردة في هطمعيا تجيز لهأهكرم الضبط القضائي أك ألم 

دكف هذكرة   أك جنحةشخص تخر أف يقكـ بالقبض عمى الهتيـ في أحكاؿ التمبس  بجناية 
 لحيف تسميهو ألقرب هركز شرطة.   ـ يتحفظ عمى الجاني  قبض

                                                           
  .187ص   هرجع سابؽ  هحهكد هحهكد هصطفى 193
ائي االطبلع عمى ذاكرة فإف ىذا الرأم يجيز لرجاؿ الضبط القض  كفي رأم هخالؼ هستندا لهكقؼ القضاا األهيركي 194

ص   هرجع سابؽ  الحاسكب الهحهكؿ كاليكاتؼ النقالة دكف استصدار إذف .انظر بخصكص ىذا الرأم :نبيمة ىبة ىركاؿ
244-246. 

كالتي تنص  101نص الهادة رقـ  1961لسنة  6يقابؿ ىذه الهادة في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  195
الجاني هتمبسان بجناية أك جنحة يجكز فييا قانكنان التكقيؼ أف يقبض عميو كيسمهو إلى أقرب رجاؿ عمى :" لكؿ هف شاىد 

 السمطة العاهة دكف احتياج الى أهر بإلقاا القبض عميو ".



83 
 

( هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني التي تكضال أحكاؿ 26كها كال ننسى ىنا ذكر الهادة )
 : كالتي تنص عمى: " تككف الجريهة هتمبسان بيا في إحدل الحاالت التالية196 التمبس

 197عقب ارتكابيا ببرىة كجيزة.حاؿ ارتكابيا أك  -1
 إذا تبع الهجني عميو هرتكبيا أك تبعتو العاهة بصخب أك صياح أ ر كقكعيا. -2
إذا كجد هرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريب حاهبل تالت أك أسمحة أك أهتعة أك أكراقا أك أشياا  -3

ت ت ار أك أك إذا كجدت بو في ىذا الكق  أخرل يستدؿ هنيا عمى أنو فاعؿ أك شريؾ فييا
 .198"عبلهات تفيد ذلؾ

فإنو هف الصعب ا بات حالة التمبس كضبط  199كفى هجاؿ جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
لكف كضع التمبس ليس أهرا هستحيؿ الكقكع فه بل قد يضبط الهجـر   الجاني بالجـر الهشيكد

ؿ لو أك هتمبسا حاؿ استخداهو حاسبو الشخصي لحظة دخكلو هكقع الكتركني هحظكر الدخك 
كيككف الحاسب بحكزتو في ذلؾ الكقت  200لحظة استخداـ ىذا الحاسب الختراؽ أحد هكاقع البنكؾ
إال أنو قد ال يعقؿ ضبط الهجـر بالجـر   كشاىده أحد هأهكرم الضبط صدفة أك أحد األشخاص

رؼ كاختراؽ هكاقع هف أهاكف كحكاسيب قد ال يع  الهشيكد أك هتمبسا حاؿ استخداهو تقنيات تخفي
 201هصدرىا إال بعد البحث كالتحرم كيككف ذلؾ بعد فترة هف اكتشافيا ليست بالقريبة .

                                                           
الخاصة بالجـر الهشيكد  28في الهادة رقـ  1961لسنة  9نص الهشرع األردني في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية رقـ  196

. كتمحؽ بو ايضا الجرائـ 2. الجـر الهشيكد ) ىك الجـر الذم يشاىد حاؿ ارتكابو اك عند االنتياا هف ارتكابو ( .1التالي " عمى 
التي يقبض عمى هرتكبييا بناا عمى صراخ الناس ا ر كقكعيا اك يضبط هعيـ اشياا اك اسمحة اك اكراؽ يستدؿ هنيا انيـ فاعمك 

 اك اذا كجدت بيـ في ىذا الكقت ت ار اك عبلهات تفيد ذلؾ ".   ف ساعة هف كقكع الجـرالجـر كذلؾ في االربع كالعشري
اختصاصات مأمور الضبط القضائي في    انظر ليذا في :ههدكح خميؿ البحر   كىك ها يعرؼ بالتمبس الحقيقي أك الفعمي 197

 .162ص  2012  القاىرة  دار النيضة العربية ، القانون اإلماراتي والمقارن
 .162ص  انظر كذلؾ : ههدكح خميؿ البحر  هرجع سابؽ   كىك ها يعرؼ بالتمبس الحكهي أك االعتبارم 198
ككذلؾ قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني رقـ  2018لسنة  10بتدقيؽ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ  199
 ىذه الجرائـ. ال نجد أم نص بخصكص حالة التمبس في 2015لسنة  27
-11-13  تاريخ الزيارة https://www.hangshare.comهقالة هنشكرة عمى الهكقع :  هكافحة الجرائـ السيبرانية 200

 هساا. 03:07  2017
فإنو ينبغي تدريب رجاؿ ضبط قضائي   لضهاف الكصكؿ لهعمكهات حكؿ الجريهة االلكتركنية في الكقت الهناسب 201

حيث لك   ه ؿ رصد حركة ىكاة التبلعب بشبكة االنترنت  ككيفية التصدم ليا  ائـ الهعمكهاتيةهتخصصكف في عهمية رصد الجر 
كفي ىذا الصدد بدأت الشرطة الدكلية أك ها يعرؼ   تـ ه ؿ ىذا األهر فإنو يشكؿ أهرا كقائيا لهنع كقكع الجرائـ االلكتركنية

هرجع   كحدة خاصة بذلؾ. أشير ليذا في : حناف ريحاف الهضحكي باالنتربكؿ الدكلي تيتـ بهكافحة جرائـ الكهبيكتر حيث أنشأت
 .361ص   سابؽ
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  ناىيؾ عف الخصائص التي تتصؼ بيا الجرائـ االلكتركنية هف أنيا ال تترؾ ت ارا بعد كقكعيا
 202كصعكبة االحتفاظ الفني لها تخمفو هف ت ار عقب ارتكابيا ىذا إف بقيت ليا ت ار أصبل .

لقبض أصبال جائزا في حاالت التمبس التي سبؽ اإلشارة ليا أصبال التفتيش جائزا كحيث أف ا
لذلؾ فيككف هف حؽ هأهكر الضبط أف يقكـ بتفتيش الشخص   لتكافر شرط كقكع حالة القبض

 الهقبكض عميو.

ىذا األهر قد يجعمنا نتسااؿ ىؿ هف حؽ أم شخص أف يفتش الهقبكض عميو حتى كلك كاف هف 
( السالفة الذكر أجازت القبض عمى 32خصكصا أف نص الهادة)  ضبط القضائيغير هأهكرم ال

 الجاني الهتمبس هف قبؿ كؿ هف شاىد حالة التمبس .

التي سبؽ اإلشارة  الفمسطيني ( هف قانكف االجرااات الجزائية38نجد أف الفقرة األكلى هف الهادة )
لهتيـ في أحكاؿ القبض عميو ليا قد حسهت ىذا األهر حيث أجازت بشكؿ جمي تفتيش شخص ا

سكاا أكاف القبض الذم سبؽ التفتيش ىك هف قبؿ هأهكرم   فقط هف قبؿ هأهكر الضبط القضائي
 الضبط أك هف قبؿ غيرىـ .

( هف قانكف اإلجرااات الجزائية 36البحث كاإلجابة عف السؤاؿ السابؽ ذىب بنا لنص الهادة )
ضبط القضائي أك لهف يقبض عمى شخص أف يجرده كالتي تنص عمى "يجكز لهأهكر ال  الفمسطيني

كأف يسمهيا إلى الجية الهختصة التي يقضي القانكف   هف األسمحة كاألدكات التي يجدىا بحكزتو
بتدقيؽ ىذا النص نرل كضكح إجازة تجريد الهقبكض عميو   203بإحضار الهقبكض عميو أهاهيا " 

يككف في حالة التمبس بجناية أك جنحة  هف قبؿ هأهكر الضبط القضائي أك هف يقبض عميو)كىذا
التي بخصكص جرائـ   ك ( الهذككرة( هها بحكزتو هف أسمحة كأشياا32حسب ها بينتو الهادة )

أك أدكات تخزيف   الحاسب اآللي كاالنترنت قد تككف ىذه األشياا حاسب تلي هتنقؿ أك ىاتؼ نقاؿ
كاضحة بحيث أف النص لـ يقؿ  ككمهة تجريد جاات  كغير ذلؾ هف هككنات الحاسكب الهادية

ككأف الهعنى ييدؼ لسحب كضبط كؿ سبلح أك شيا ظاىر يحهمو ىذا الشخص كليس   تفتيش
 شيا هخفي.

                                                           
 بحث هنشكر عبر هكقع :  السهات الههيزة لمجرائـ الهعمكهاتية عػف الجرائـ التقميديػة  حكيـ سياب 202

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/1/1/4425   هساا. 08:00  2017-11-26تاريخ الزيارة 
لسنة  9ال يكجد نص هها ؿ حكؿ عهمية التجريد هف األسمحة كاألدكات في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  203

1961. 
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( السالفة الذكر فهيـ هف يرل 36كىنالؾ اختبلؼ حكؿ هعنى التجريد الذم يحهمو نص الهادة )
قتصر عمى تجريد كهنيـ هف يرل أنيا ال ي  204أف تصب نحك هعنى التفتيش الكقائي فقط 

نها يصؿ الهعنى حد تجريده هف أية أشياا   الهقبكض عميو هف األسمحة كاألشياا الظاىرة فقط كا 
كىذا يتطمب تفتيش هبلبسو   هخفية كذلؾ تهاشيا هع عبارة )يجدىا بحكزتو( حسب نص الهادة

 .205كجيكبو الستخراج ها فييا 

زت تفتيش الشخص دكف هذكرة ىي الهادة كذلؾ األهر فإف هف ضهف الهكاد القانكنية التي أجا
ذا اشتبو ألسباب هعقكلة بأف إ التي تنص عمى " الفمسطيني ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية44)

شخصان هكجكدان في الهحؿ الذم يجرل التفتيش فيو يخفي هادة هف الهكاد التي يجرل التفتيش 
أهكر الضبط القضائي أف يفتش حيث هنحت الحؽ له  206عنيا جاز لهأهكر الضبط أف يفتشو " 

أم شخص حاضر في الهكاف الذم يجرم فيو التفتيش إذا اشتبو بيذا الشخص لسبب هعقكؿ 
كنبلحظ أف ىذه الهادة استخدهت كمهة   بأنو يخفي هادة هف الهكاد التي يجرم التفتيش عنيا
دار إذف هف كىذه الهادة لـ تشترط استص  )شخص( بهعنى أنو يجكز أف يككف الهتيـ أك غيره

إال أنو يبلحظ أف ىذا التفتيش ال يتـ إال ضهف   النيابة العاهة لتفتيش الشخص في ىذه الحالة
  207إجرااات تفتيش الهنازؿ كىذا ال يككف إال بناا عمى هذكرة هف النيابة العاهة أك بحضكرىا

ش هنزؿ أك كه اؿ ذلؾ بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت عندها يقكـ هأهكر الضبط بتفتي
ها في حكهو حكؿ أدكات هادية خاصة بالجريهة ه ؿ ىاتؼ نقاؿ أك حاسب هتنقؿ  صغير أك 
كحدة تخزيف كغيرىا هها يجرم البحث عنيا بحيث ال بد أف يككف الغرض هف تفتيش األشخاص 

فإذا لـ يكف لو ها يبرره يعتبر تعدم عمى حرهة   الحصكؿ عمى ها يتعمؽ بالجريهة الهرتكبة
   208التي ال يجكز الهساس بيا بدكف هبرر قانكني. الشخص

                                                           
 .47ص   هرجع سابؽ  انظر :هحهد عمي غانـ 204
 253ص  أساهة عكايصو  هرجع سابؽ 205
. 1كالتي تنص عمى :" 97الهادة رقـ  1961ة لسن 9يقابؿ ىذه الهادة في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  206

. يجب 2عند التحرم كالتفتيش في هكاف إذا اشتبو في شخص أنو يخفي هعو هادة يجرم التحرم عنيا يجكز تفتيشو في الحاؿ.
( 95أف ينظـ كشؼ باألشياا التي كجدت هع ىذا الشخص كضبطت هنو كأف يكقع هف الشيكد بالصكرة الهبينة في الهادة )

 ى نسخة إذا طمب ذلؾ ".كيعط
 (هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني.39/1راجع الهادة) 207
الطعن ، قرار نقض "هف الهقرر أف التفتيش الهحظكر ىك الذل يقع عمى األشخاص ك الهساكف بغير هبرر هف القانكف..." ) 208
 (.1999سنة  4/11جمسة ، محكمة النقض، القضائية 67سنة  23110رقم 
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 رابعا : تفتيش األن ى :

كالتي تنص عمى " إذا كاف  الفمسطيني ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية47نعكد لنص الهادة )
" .فبل يجكز تفتيشيا إال بكاسطة أن ى ينتدبيا لذلؾ القائـ بالتفتيش  الشخص الهراد تفتيشو أن ى

فبل يجكز لمقائـ عمى   210لهادة هف النظاـ العاـ التي ال يجكز التنازؿ عنيا تعتبر ىذه ا  209
التفتيش تفتيش أن ى بحيث لك أف التفتيش طاؿ هها يعد عكرة عندىا فإف ىذا التفتيش يقع باطبل 

  211كال يصحال ىذا البطبلف حتى لك رضيت بو رضاا حرا صريحا.

ت فإف إخفاا األن ى ألقراص ههغنطة أك كىنا كه اؿ بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترن
كأراد هأهكر الضبط تفتيش ىذه األن ى   كحدات تخزيف أك ىاتؼ نقاؿ في أهاكف تعد هكطف عكرة

كذلؾ بعد حمؼ اليهيف كيفضؿ أف تككف هف  212كجب عميو انتداب أن ى أخرل لتقكـ بالتفتيش
اف هغمؽ أك بعيد عف كيستحسف أف يتـ التفتيش في هك  ضهف العاهبلت بالضبط القضائي

 .213األنظار

 خاهسا : األهاكف كاألشياا التي تؤخذ حكـ تفتيش األشخاص : 

نبيف ىنا أف  يمحؽ بحكـ تفتيش األشخاص كيخضع لقكاعده تفتيش السيارة الخاصة فهتى ها 
 214 صال تفتيش الشخص صال تفتيش سيارتو الخاصة كذلؾ .

                                                           
في فقرتيا ال انية كالتي  86الهادة  1961لسنة  9ؿ ىذه الهادة في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ يقاب 209

ذا كاف الهفتش أن ى يجب أف يككف التفتيش بهعرفة أن ى تنتدب لذلؾ ".  تنص عمى " كا 
ومدى توافقيا مع المواثيق  ضمانات تفتيش المتيم في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي  هتعب ناصال العتيبي 210

 .101ص  2012  الرياض  جاهعة نايؼ العربية لمعمـك األهنية  رسالة هاجستير، الدولية لحقوق اإلنسان
 .33ص   هرجع سابؽ  هحهد عمي غانـ 211
ر هف "تنفيذ اإلذف بتفتيش الطاعنة دكف االستعانة بأن ى ال يعيب إجرااات التفتيش طالها اقتصر عمى هكاضع ال تعتب 212

( أشير لو في: هكقع 64ص 14ؽ 37س 14/1/1986عكرات الهرأة التي يجكز لمرجؿ االطبلع عمييا")نقض جمسة 
 صباحا. 07:00  2027-11-4تاريخ الزيارة   http://www.aladalacenter.com   أكاديهية العدالة

  2008  القاىرة  هطابع الشرطة  ىالطبعة األكل  التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية  هصطفى هحهد هرسي 213
 .206-205ص
فإذا صال تفتيش شخص الهتيـ فإنو    "حرهة السيارة الخاصة فيي هستهدة هف اتصاليا بشخص صاحبيا أك حائزىا 214

، القضائية 67سنة  23110الطعن رقم ، قرار نقض يشهؿ بالضركرة ها يككف هتصبل بو ك السيارة الخاصة كذلؾ..." )
 (.1999سنة  4/11جمسة ، محكمة النقض
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كهكاتب  215ف ه ؿ عيادة األطبااكها أنو يأخذ حكـ تفتيش الشخص كذلؾ بعض األهاك
أك هكاتب الهيف األخرل هف الهحاسبيف كالهيندسيف عمى اعتبار أنيا هستكدع لسر  216الهحاهيف

هع   صاحبيا بحيث لك جاز تفتيش أحد األطباا أك الهحاهيف جاز تفتيش عيادتو أك هكتبو
عمى اختبلفيا إف  هراعاة القكاعد الخاصة بالتفتيش لبعض الهيف التي تقررىا نقابات الهيف

 217كجدت.

الهطاعـ كالهكتبات العاهة كالهقاىي فيذه األهاكف ك  لكف الهحبلت العاهة ه ؿ الهحبلت التجارية 
ها لـ يبصرىا هأهكر الضبط   ال يتطمب دخكليا إذنا خاصا شرط عدـ التعرض لؤلشياا الظاىرة

شركعا لتكافر حالة التمبس كيعمـ بكجكدىا عف طريؽ حكاسو كفي ىذه الحالة يككف التعرض ليا ه
 218 كليس سندا لدخكؿ األهاكف العاهة .

ف اإلجازة الخاصة بدخكؿ األهاكف العاهة ال تطاؿ ها يتبعيا ه ف هكاتب أك غرؼ خاصة عمى كا 
كذلؾ   كال بد لذلؾ هف إذف خاص  نيا جزا هف سر صاحبيا الذم ال يجكز الهساس بوأاعتبار 

  هاكف إال في التكقيت الذم تككف فيو هتاحة لمناس الرتيادىافإنو ال يجكز الدخكؿ إلى ىذه األ
ال كاف هف الكاجب التقيد بقكاعد التفتيش كأحكاهو التي سبقت اإلشارة ليا .  219كا 

كال ننسى القكؿ بأف كؿ هخالفة لقكاعد كشركط تفتيش األشخاص ترتب بطبلف اإلجراا كها ترتب 
 220ف قانكف اإلجرااات .( ه52كذلؾ جاا كاضحا هف حكـ الهادة )  عميو

                                                           
  هرجع سابؽ  انظر بخصكص تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت الكائنة في عيادات األطباا:) ىبللي عبد البله أحهد 215
 (.189ص
 3( هف قانكف رقـ 25راجع بيذا الخصكص الهادة)  هف الضركرم اإلشارة إلى أف تفتيش الهحاهي كهكتبو لو أحكاـ خاصة 216
كراجع بيذا الخصكص كذلؾ :ىبللي عبد   /د(هف ذات القانكف20/1كالهادة)  تنظيـ هينة الهحاهاة الفمسطينيبشأف  1999لسنة

 .188-181هرجع سابؽ  ص، تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  البله  أحهد
كالتي جاا فييا " فيها عدا   نيهف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطي 40كاف الزها اإلشارة لنص الهادة رقـ  217

االلتزاهات الهينية الهنصكص عمييا في القانكف ال يجكز االستناد إلى أسرار الهينة أك هقتضياتيا؛ لبلهتناع عف تقديـ الهعمكهات 
 أك الك ائؽ التي تطمب كفقان ألحكاـ القانكف".

مجهيكر بناا عمي حقيـ في دخكليا ها لـ يكف ىذا " قضت هحكهة النقض بأنو ال يصال تفتيش الهحاؿ العاهة الهفتكحة ل 218
فبراير سنة   2نقض ، القضائية 37قرار نقض، سنة  ) " التفتيش قائها عمي حالة تمبس ال عمى حؽ ارتياد الهحاؿ العاهة

 1986  ،) 
 .255أساهة عكايصو  هرجع سابؽ  ص 219
ألف تحقؽ   أف يدفع ببطبلنو ك لك كاف يستفيد هنو"هف الهقرر أنو ال صفة لغير هف كقع في شأنو القبض ك التفتيش  220

 (،  1986 فبراير سنة   2نقض ، القضائية 37قرار نقض، سنة  ) الهصمحة فى الدفع الحؽ لكجكد الصفة فيو..."
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بخصكص أحكاـ   نرل أف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني  كبناا عمى السالؼ شرحو      
سندا ألحكاـ   يطبؽ عمى تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت  تفتيش األشخاص التي بيناىا

 10رقـ  ة الفمسطيني( في فقرتيا األكلى هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركني32الهادة )
كذلؾ إذا كاف ىؤالا األشخاص أك ها ينطبؽ عميو حكـ الشخص لو صمة بالجريهة   2018لسنة 

 االلكتركنية .

هف الذيف يعهمكف   أف يككف الشخص بكصفو هحبل لتفتيش نظـ الحاسب اآلليىذا كه اؿ 
كب أك هف العاهميف بأنظهة الحاسكب هف خبراا البراهج أك هف الهحمميف  أك هف هيندسي الحاس

خر يحكز أجيزة أك تأك أم شخص   يرم أنظهة الهعمكهاتأك هف هد  بالصيانة كاالتصاالت
 221كسائؿ اتصاؿ أك أية هخرجات هادية أك همفات كغير ذلؾ هها يتصؿ بالجريهة هحؿ البحث .

 : إجراءات الضبط الواقع عمى نظم الحاسب اآللي والنترنت :المطمب الثاني
 -2كالتي تنص عمى"   هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني( 50/2بالعكدة لمهادة )         

يتـ ضبط جهيع األشياا التي يع ر عمييا أ ناا إجراا التفتيش كالهتعمقة بالجريهة كتحرز كتحفظ 
هف كراا التفتيش  الغايةنبلحظ أف   كت بت في هحضر التفتيش كتحاؿ إلى الجيات الهختصة "

كؿ ها تـ الع كر عميو حيف التفتيش ككاف يتعمؽ بالجريهة الهرتكبة كيفيد في كشؼ ىك ضبط 
لذلؾ أجيز ضبط أية   بحيث أف الضبط يشكؿ هبررا إلجراا التفتيش كسببا لهشركعيتو  الحقيقة

أسمحة أك أكراؽ أجيزة )ه ؿ جياز الحاسب اآللي( أك أدكات أك هكاد أك غير ذلؾ هها يتعمؽ 
  كالتي هف شأنيا أف تساعد في جهع األدلة لتسييؿ الكصكؿ لمحقيقة  صؿ بيابالجريهة أك يت

كىذا يطرح سؤاال بخصكص الضبط في   كالضبط هف حيث هحمو ال يرد إال عمى األشياا الهادية
فكيؼ   حيث أف الدليؿ االلكتركني ذك طبيعة هعنكية  نظـ الخاصة بالحاسب اآللي كاالنترنت

 ذه األدلة ؟.لمضبط أف يرد عمى ه ؿ ى

                                                           
 .129-126ص  هرجع سابؽ  تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  ىبللي عبد البله أحهد 221
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حيث   "222إنو يجكز ضبط األشياا الهتعمقة بالجريهة سكاا كانت بحكزة "الهتيـ أك غيره  بداية
لمنائب العاـ أك أحد هساعديو أف يضبط لدل هكاتب البرؽ كالبريد  -1("51تنص الهادة )

هرتكبيا الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالهطبكعات كالطركد كالبرقيات الهتعمقة بالجريهة كشخص 
جراا تسجيبلت ألحاديث في هكاف   كها يجكز لو هراقبة الهحاد ات السمكية كالبلسمكية -2 كا 

خاص بناان عمى إذف هف قاضي الصمال هتى كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة في جناية أك 
يجب أف يككف أهر الضبط أك إذف  -3جنحة يعاقب عمييا بالحبس لهدة ال تقؿ عف سنة. 

كبيذا   "تجديد لهرة كاحدةكلهدة ال تتجاكز خهسة عشر يكهان قابمة لم  أك التسجيؿ هسببان الهراقبة 
نرل أف القانكف أجاز أف يتـ ضبط الخطابات كالرسائؿ كالهطبكعات لدل هكتب البرؽ كالبريد إذا 

 ككذلؾ هراقبة الهحاد ات الياتفية كتسجيميا .  كانت هتعمقة بالجريهة كشخص هرتكبيا

النص السابؽ أف القانكف هيز بيف إجراا ضبط الخطابات كالرسائؿ كالجرائد يتضال هف 
كبيف إجراا هراقبة كتسجيؿ الهكالهات   كالهطبكعات كالطركد كالبرقيات لدل هكتب البرؽ كالبريد

 السمكية كالبلسمكية كحدد كيفية هباشرة كؿ إجراا كشركطو .

 كعميو نقسـ ىذا الهطمب لفرعيف كالتالي:

 .وضبط الرسائل اللكترونية إجراءات ضبط الرسائل لدى مكتب البرق ألول :الفرع ا

 الفرع الثاني :إجراءات مراقبة وتسجيل المكالمات السمكية والالسمكية .

 :وضبط الرسائل اللكترونية الفرع األول :إجراءات ضبط الرسائل لدى مكتب البرق
طبكعات لدل ابات كالطركد كغيرىا هف الهفيها يتعمؽ بإجراا ضبط البرقيات كالرسائؿ كالخط

لتتـ ىذه العهمية كفقا يا طفبل بد لمقياـ بيذا اإلجراا هف شركط تحكهيا كتضب  هكتب البرؽ كالبريد
هدل انطباؽ ىذه العهمية عمى عهمية ضبط الرسائؿ االلكتركنية كنبحث ىذه الشركط ك   لمقانكف

 كالبريد االلكتركني كالتالي:

  
                                                           

كافر جريهة تقميد ك تركيج العهمة الهقمدة أف يككف الجاني حائزا بنفسو األكراؽ التي يتعاهؿ "هف الهقرر أنو ال يمـز لت 222
فييا بؿ يكفى أف تككف الحيازة لغيره هاداـ ىك يعمـ بيا فاف ها ي يره الطاعف بشأف عدـ ضبط أكراؽ هقمدة بحكزتو ال يككف 

 (.3/2/2003جمسة، كمة النقضمح، القضائية 71سنة ، 34249الطعن رقم ، )قرار نقض  لو هحؿ"
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 البرقيات كالرسائؿ :أكال :شركط ضبط 

 ىنالؾ عدة شركط تحكـ عهمية الضبط الكاقع عمى الرسائؿ كالبرقيات كالطركد كىي كالتالي:

فإف الضبط 223األكلى هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني ( في فقرتيا 51سندا لمهادة ) -1
يض لرجاؿ الضابطة فبل نرل ىنا تككيؿ أك تفك   يتـ هف قبؿ النائب العاـ أك أحد هساعديو فقط

 القضائية لمقياـ به ؿ ىذا الضبط.

إف ها يجكز ضبطو ىك فقط في هكاتب البرؽ كالبريد هف خطابات كرسائؿ كجرائد  -2
  شرط أف تككف هتعمقة بالجريهة أك بهف ارتكب ىذه الجريهة  كهطبكعات كطركد كالبرقيات

 بهعنى ىنا يكجد تحديد هكاني إلجراا الضبط .

سالفة الذكر نرل أنيا استخدهت كمهة جريهة  51مهات الفقرة األكلى هف الهادة كبتدقيؽ ك -3
بهعنى أنيا لـ تحدد نكع الجريهة الهرتكبة سكاا كانت جناية أك جنحة أك هخالفة فالنص يؤخذ 
عمى إطبلقو هع تقديرنا أنو ال أىهية لعهمية الضبط أ ناا ككقكع جريهة هف نكع الهخالفة كذلؾ 

 ضبط إجراا حساس فيو هساس بحقكؽ األشخاص.ألف إجراا ال

هسببا يككف السالفة الذكر فإف أهر الضبط يجب أف  51كسندا لنص الفقرة ال ال ة هف الهادة  -4
 كلهدة خهسة عشر يكها قابمة لمتجديد لهرة كاحدة.

  اتقد أجاز ضبط الرسائؿ كالبرقي  الفمسطينيفإف قانكف اإلجرااات الجزائية   بناا عمى ها سبؽ
يطبؽ عمى الرسائؿ االلكتركنية الهكجكدة   كلكف ىؿ األحكاـ السابقة كها تخضع لو هف شركط

 كىذا ها سنبينو تبعا.  عبر البريد االلكتركني
                                                           

لمنائب العاـ أك أحد هساعديو أف يضبط لدل  -1هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني عمى :" 51تنص الهادة  223
-2هكاتب البرؽ كالبريد الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالهطبكعات كالطركد كالبرقيات الهتعمقة بالجريهة كشخص هرتكبيا. 

جراا تسجيبلت ألحاديث في هكاف خاص بناا عمى إذف هف قاضي   ة الهحاد ات السمكية كالبلسمكيةكها يجكز لو هراقب كا 
يجب أف -3الصمال هتى كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة في جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالحبس لهدة ال تقؿ عف سنة.

كيقابؿ    كز خهسة عشر يكها قابمة لمتجديد لهرة كاحدة"كلهدة ال تتجا  يككف أهر الضبط أك إذف الهراقبة أك التسجيؿ هسببا
كالتي تنص عمى " لمهدعي العاـ أف يضبط لدل  88ىذا النص في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني نص الهادة 

ة كها يجكز لو هكاتب البريد كافة الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالهطبكعات كالطركد كلدل هكاتب البرؽ كافة الرسائؿ البرقي
هراقبة الهحاد ات الياتفية هتى كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة ".كنبلحظ أف الهشرع الفمسطيني كاف أك ر تقييدا في 

 النص.
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  انيا : ضبط الرسائؿ االلكتركنية :

دهات التي تقدهيا شبكة إف الرسائؿ االلكتركنية تتـ عبر تقنية البريد االلكتركني كىك هف أىـ الخ
"جهيع تقنيات االتصاؿ التي تقكـ بتناقؿ الهعمكهات عبر :يعرؼ بشكؿ عاـ عمى أنو   ك االنترنت

رساؿ الرسائؿ كهحتكل الهستندات الكرقية عبر تقنية حهاية إبحيث يتـ  224الكسائؿ االلكتركنية"
هز هف خبلؿ رهز خاص ال يهكف هعرفة الرسالة الهرسمة إال إذا تعرفت الجية الهستقبمة ليذا الر 

 225الخاص.

كنرل اليكـ أف البريد االلكتركني أك تبادؿ الهراسبلت كالهحاد ات ىك أهر هتاح بشكؿ سريع أك 
كيرل هستخدـ البريد االلكتركني أنو يهكف لمشخص   فكرم كبالهجاف لجهيع ركاد شبكة االنترنت

رساليا أخرل  كخانات  التعاهؿ هعو بشكؿ بسيط كسمس عبر خانات خاصة بكتابة الرسائؿ كا 
تقنية البريد االلكتركني تسهال بعهؿ نسخة كرقية   ك خاصة باستقباؿ الرسائؿ كتجهيعيا كحفظيا

كبالتالي حفظيا بنسخة الكتركنية عبر البريد االلكتركني الخاص   همهكسة عبر أهر الطباعة
كىنا نرل تها ؿ كبير بيف الرسائؿ   كنسخة كرقية يقكـ بحفظيا إذا رغب بذلؾ  بالشخص

كلكي يتـ ضبط الرسائؿ االلكتركنية الخاصة بالجريهة سعيا   كتركنية كالرسائؿ التقميديةاالل
فإذا كاف هأهكر    فإف عمى هأهكر الضبط الدخكؿ لصندكؽ البريد الخاص بالهتيـ  226إل باتيا 

ذا كاف يريد ضبط   الضبط يبحث عف رسالة هستمهة  فعميو الضغط عمى خانة الرسائؿ الكاردة كا 
  كاف عميو الضغط أك النقر عمى خانة الرسائؿ الصادرة  227لرسائؿ التي أرسميا الهتيـ إحدل ا

                                                           
كفي تعريؼ تخر يعرؼ البريد االلكتركني أك اإليهيؿ عمى أنو :"شكؿ هف   276ص   هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 224

كنقميا بيف جيازيف أك أك ر هتصبلف بشبكة االنترنت ". بخصكص ىذا   شاا الرسائؿ االلكتركنيةأشكاؿ االتصاؿ يتـ فيو إن
 التعريؼ كلطريقة عهؿ البريد االلكتركني انظر : 

 th, Comprehensive, 10New Perspectives on the InternetJessica Evans, Ralph Hooper, 
Edition ,Print Number 01, The University Of Alabama, USA ,2016, Page 58-71.  

 .63ص  هرجع سابؽ  راشد بشير ابراىيـ 225
ـ الفمسطيني كالتي 2001( لسنة 4هف قانكف البينات في الهكاد الهدنية كالتجارية رقـ ) 19اقتضى اإلشارة لنص الهادة  226

كف لمرسائؿ الهكقع عمييا قيهة السند تك -1حيث نصت عمى :"  تعطي البريد االلكتركني الهكقع عميو قيهة السند العرفي
تككف لمبرقيات كهكاتبات التمكس  -2كلـ يكمؼ أحدان بإرساليا.   العرفي هف حيث اإل بات ها لـ ي بت هكقعيا أنو لـ يرسميا

بر كتعت  كالفاكس كالبريد اإللكتركني ىذه القكة أيضان إذا كاف أصميا الهكدع في هكتب التصدير هكقعان عمييا هف هرسميا
 البرقيات هطابقة ألصميا حتى يقـك الدليؿ عمى عكس ذلؾ".

ال يجكز إ بات كاقعة  ( هف قانكف اإلجرااات الفمسطيني التي تنص عمى "211اقتضى التنكيو ىنا لنص الهادة ) 227
 بالرسائؿ كاألحاديث الهتبادلة بيف الهتيـ كهحاهيو".
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ذا لـ يجد الرسالة التي يبحث عنيا بإهكانو البحث في  همفات التخزيف أك في خانة الرسائؿ  كا 
كها أنو يجكز لهأهكر الضبط نسخ الرسالة التي يبحث عنيا عبر تقنية   الهحذكفة أك الهحظكرة

 228ة .الطباع

الخاصة بالبريد االلكتركني  229كؿ اإلجرااات السابقة ال يهكف أف تتـ دكف هعرفة كمهة السر
كفي ىذا نعكد   230الخاص بالهتيـ فيؿ يجكز اجبار الهتيـ عمى اإلدالا بيذه الكمهة أك الهفتاح 

رة ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية التي نصت عمى" إذا رأل عضك النيابة ضرك 46لنص الهادة )
إلبراز أم هستند أك شيا لو عبلقة بالتحقيؽ أك اهتنع الشخص الحائز لو عف إبرازه بغير عذر 

يهكف أف   كنرل ىنا أف كمهة السر  هقبكؿ جاز لو أف يأهر بإجراا التفتيش كالضبط البلزهيف"
حيث إذا اهتنع الشخص عف ذكرىا دكف هبرر   تككف هف بيف األشياا التي ليا عبلقة بالتحقيؽ

كضبط الحاسب اآللي كاهبل أك   جاز لهأهكر الضبط أف يأهر بإجراا الضبط البلـز  هقبكؿ
الحكاسب كالكصكؿ لمبريد  يأك االستعانة بأىؿ الخبرة كفني  231ضبط كاهؿ نظاـ الهعمكهات 

 .232االلكتركني في ه ؿ ىذه الحالة حتى لك لـ يحضر الهتيـ ىذا األهر 

                                                           
 .278ص   هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 228
كؿ ها يستخدـ لمكلكج لنظـ  بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني في هادتو األكلى كمهة السر عمى أنيا " عرؼ القرار 229

كتشهؿ الرهكز كبصهة العيف أك الكجو أك   تكنكلكجيا الهعمكهات كها في حكهيا لمتأكد هف ىكيتو كىي جزا هف بيانات الهركر
( هنو كالتي 26ة الخاصة بذات القرار بقانكف حكؿ كمهة السر جاات ضهف الهادة )" في حيف أف الهاد.االصبع أك ها في حكهيا

نها جاات بخصكص تجريـ حيازة كمهة سر لغرض ارتكاب جريهة الكتركنية حيث نصت الهادة   لـ تخصص لمبريد االلكتركني كا 
أك   أك تراهيز دخكؿ  أك كمهة سر  دةأك أية بيانات إلكتركنية هع  أك برناهجان   عمى "كؿ هف حاز بغرض االستخداـ جيازا

كذلؾ بغرض اقتراؼ أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا في   أك رّكج ليا  أك صدرىا  أك استكردىا  أك كزعيا  أك أنتجيا  قدهيا
عمى  كبغراهة ال تقؿ عف  بل ة تالؼ دينار أردني كال تزيد  يعاقب بالسجف  هدة ال تزيد عمى خهس سنكات  ىذا القرار بقانكف

كبالتدقيؽ يبلحظ أف ىذه العقكبة عف ىذا الجـر قد خففت عف   أك ها يعادليا بالعهمة الهتداكلة قانكنا "  خهسة تالؼ دينار أردني
حيث كانت العقكبة باألشغاؿ الشاقة  2017لسنة  16ها كاف في القرار الهمغى القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ 

أك   كبغراهة ال تقؿ عف خهسة تالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشرة تالؼ دينار أردني  د عمى خهس سنكاتالهؤقتة هدة ال تزي
 ها يعادليا بالعهمة الهتداكلة قانكنان.

( في فقرتيا األكلى هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني التي تعطي الحؽ لمهتيـ 98اقتضى التنكيو ىنا لنص الهادة ) 230
 دـ اإلجابة عمى األسئمة الهكجية لو.بالصهت كع

( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني في فقرتيا ال انية عمى "لمنيابة العاهة اإلذف بالضبط 33تنص الهادة ) 231
أف تساعد عمى  أك أية كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات التي هف شأنيا  أك جزا هنو  كالتحفظ عمى كاهؿ نظاـ الهعمكهات

 كشؼ الحقيقة".
كفقا لهصمحة   هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني لمهحقؽ الحضكر أ ناا هباشرة أعهاؿ الخبراا 64تجيز الهادة  232

.65كها أجازت الهادة )  التحقيؽ  ( هف ذات القانكف لمخبير الفني أف يقكـ بعهمو دكف حضكر الخصـك
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رقـ  ( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية33الهادة )كلى هف الفقرة األكتأكيدا ليذا نعكد لنص 
  أك الكسائؿ  أك األدكات  التي تنص عمى "لمنيابة العاهة الحصكؿ عمى األجيزة 2018لسنة  10

  أك البيانات الهتعمقة بحركة االتصاالت  أك بيانات الهركر  أك الهعمكهات اإللكتركنية  أك البيانات
كبيذا أتيال لمنيابة الحصكؿ   ذات الصمة بالجريهة اإللكتركنية" الهشترؾمييا أك هعمكهات أك بهستعه

دكف  233عمى كؿ السابؽ بيانو كفؽ الهادة الهذككرة هع هبلحظة اشتراط تعمقو بالجريهة االلكتركنية
ذكر الكسيمة أك األسمكب الذم يجب استعهالو لمحصكؿ عمى ىذه األهكر كالتي هف ضهنيا كمهة 

كها يبلحظ أف ىذه الهادة تطمؽ يد   لسر الخاصة بالبريد االلكتركني الهتعمقة بالجريهة االلكتركنيةا
النيابة العاهة دكف قيد أك شرط بشأف ضبط أك الحصكؿ عمى البيانات كالهعمكهات االلكتركنية فقط 

ا يحتـ عمى هه  ىذه األهكر في ه ؿالخصكصية انتياؾ ناىيؾ عف حجـ   لككنيا هتعمقة بالجريهة
خاصة كها كاف األكلى عمى الهشرع كضع نصكص   الهشرع هراجعة ىذه النصكص كالتأكد هنيا

هف قانكف ( 51بالهادة ) الكاردةحاطتيا بقيكد تحاكي تمؾ القيكد بضبط الرسائؿ االلكتركنية كا  
 .بخصكص ضبط الرسائؿ كالبرقيات لدل هكاتب البرؽ الجزائية  اإلجرااات

( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية السابقة الذكر 33فإف نص الهادة ) كفي ىذا السياؽ
( هف قانكف اإلجرااات الجزائية التي تنص عمى " 50تعطؿ كذلؾ أحكاـ الفقرة ال ال ة هف الهادة رقـ )

ر إذا كجدت في الهنزؿ الذم يتـ تفتيشو أكراؽ هختكهة أك هغمقة بأية طريقة أخرل فبل يجكز لهأهك 
تكسيع أحكاـ ىذا النص ليطبؽ بخصكص البريد ك  كذلؾ حاؿ هد  234الضبط القضائي أف يفضيا" 

                                                           
عمؽ بالجريهة شرط ظيكره عرضا أ ناا التفتيش ككانت تعد حيازتو جريهة استنادا لنص الهادة نبلحظ أنو يجكز ضبط ها ال يت 233

( هف قانكف االجرااات الجزائية الفمسطيني في فقرتيا األكلى كالتي تنص عمى :" ال يجكز التفتيش إال عف األشياا 50رقـ )
   ناا التفتيش كجكد أشياا تعد حيازتيا في حد ذاتيا جريهةالخاصة بالجريهة الجارم التحقيؽ بشأنيا كهع ذلؾ إذا ظير عرضا أ

كىذا األهر سكاا في التفتيش الذم بصدد   جاز لهأهكر الضبط القضائي ضبطيا"  أك تفيد بكشؼ الحقيقة في جريهة أخرل
 .إليوعمى أف ال يككف قد قصد هف التفتيش الكصكؿ   أـ كاف هحمو نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت  جريهة تقميدية

نجد أف الهشرع األردني في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية  قد عالج هكضكع األكراؽ الهختكهة ضهف نص الفقرتيف  234
إذا اقتضت الحاؿ البحث عف أكراؽ فممهدعي العاـ كحده اك لهكظؼ  -1:" هنو كالتي جاا فييا 89األكلى كال انية هف الهادة 

. ال تفض األختاـ كال تفرز األكراؽ بعد ضبطيا إال  2 . قبؿ ضبطيا صكؿ اف يطمع عميياالضابطة العدلية الهستناب كفقا لؤل
في حضكر الهشتكى عميو أك ككيمو أك في غيابيها إذا دعيا كفقان لؤلصكؿ كلـ يحضرا كيدعى أيضا هف جرت الهعاهمة عنده 

. يطمع الهدعي العاـ كحده عمى 3ؼ ذلؾ .يتبع ىذا األصكؿ بقدر اإلهكاف ها لـ يكف ىنالؾ ضركرة دعت لخبل  لحضكرىا
الرسائؿ كالبرقيات الهضبكطة حاؿ تسمهو األكراؽ في غبلفيا الهختـك فيحتفظ بالرسائؿ كالبرقيات التي يراىا الزهة إلظيار الحقيقة 

شخاص الهكجية أك التي يككف أهر اتصاليا بالغير هضران بهصمحة التحقيؽ كيسمـ ها بقي هنيا إلى الهشتكى عميو أك إلى األ
 إلييـ ".
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أك إف كجدت أنظهة هحاطة بسياج   235االلكتركني الخاص بشخص غير الهتيـ الهغمؽ بكمهة سر 
فإنو في األساس ال يجكز لهأهكر الضبط حتى لك استعاف بأىؿ الخبرة   أهني كالتشفير تـ ضبطيا

هها يحتـ كذلؾ هراجعة الهادة   236عمى هحتكل ىذه األهكر أك فؾ السياج األهني عنيا االطبلع
 ( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية بيذا الخصكص.33)

 قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني بخصكص ضبط الرسائؿ االلكتركنيةف الهشرع األردني في كيبدك أ
 أتاح هنو قد237 13نص الفقرة األكلى هف الهادة أف ألهر إال كذلؾ لـ ينص هباشرة عمى ىذا ا
كالتي قد يككف هف ضهنيا البريد االلكتركني كالتي  هكافكؿ ل لهأهكر الضبط الهأذكف لو الدخكؿ

ليذا دكف ذكر الكسيمة أك األسمكب الذم يجب استعهالو  سبقيا دالئؿ الستخداهو بارتكاب الجريهة
حسف الهشرع كقد أ   السر الخاصة بالبريد االلكتركني نيا كمهةضه قد يككف هفكالتي  الدخكؿ

في ارتكاب الجريهة ككأف النص يشترط  ئؿ الستخداـ الهكافاألردني عندها نص عمى إشارة الدال
البريد االلكتركني يحكم ها يتعمؽ بالجريهة أف كد ه بل كجكد هعمكهات جدية كتحريات تؤ برأيي 

 .خصكصية رسائؿ األفراد كتقدير ىذه الخصكصيةفاظ عمى كفي ىذا ح  فعبل االلكتركنية

لو لهأهكر الضبط الهأذكف  قد أعطتالهشار إلييا 238 13كها يبلحظ أف الفقرة ال انية هف الهادة 
نظهة التشغيؿ كالشبكة الهعمكهاتية كالكسائؿ الهستخدهة الرتكاب أدكات كالبراهج ك جيزة كاألضبط األ

بيانات ك يشهميا ىذا القانكف كالتحفظ عمى الهعمكهات كالأ فيو أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا
                                                           

يبلحظ أف العمة التي عهمت عمى هنع االطبلع عمى األكراؽ الهختكهة أك الهغمفة ىك أف إغبلؽ كتغميؼ ىذه األكراؽ يعهؿ  235
كىك ها يصال كذلؾ بخصكص   عمى زيادة إحاطتيا بالسرية هها يؤكد أف صاحبيا ال يرغب بالعبث أك الكشؼ عف هحتكاىا

بحيث ال يهكف    ألف فحكل ىذه البيانات كهضهكنيا يككف هخفيا عف الغير  ة كبيانات نظـ الهعمكهاتالهعمكهات االلكتركني
 . 270-269ص  هرجع سابؽ  الكصكؿ ليذه الهعمكهات دكف هعرفة كمهة الهركر . أشير ليذا في: نبيمة ىبة ىركاؿ

 .270-267  هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 236
. هع هراعاة الشركط كاألحكاـ الهقررة في  هف قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني عمى " أ 13تنص الفقرة )أ( هف الهادة  237

بعد الحصكؿ عمى إذف هف الهدعي   يجكز لهكظفي الضابطة العدلية  التشريعات النافذة كهراعاة حقكؽ الهشتكى عميو الشخصية
ر الدالئؿ الى استخداهو الرتكاب أم هف الجرائـ الهنصكص الدخكؿ الى أم هكاف تشي  العاـ الهختص أك هف الهحكهة الهختصة

كها يجكز ليـ تفتيش األجيزة كاألدكات كالبراهج كأنظهة التشغيؿ كالشبكة الهعمكهاتية كالكسائؿ التي تشير   عمييا في ىذا القانكف
اـ بالتفتيش أف ينظـ هحضرا بذلؾ كفي جهيع األحكاؿ عمى الهكظؼ الذم ق  الدالئؿ في استخداهيا الرتكاب أم هف تمؾ الجرائـ

 كيقدهو إلى الهدعي العاـ الهختص".
. هع هراعاة الفقرة )أ( هف ىذه الهادة  هف قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني عمى " ب 13تنص الفقرة )ب( هف الهادة  238

صاالت ههف لـ يشترككا بأم جريهة كباست ناا الهرخص ليـ كفؽ أحكاـ قانكف االت  كهراعاة حقكؽ االخريف ذكم النية الحسنة
يجكز لهكظفي الضابطة العدلية ضبط األجيزة كاألدكات كالبراهج كأنظهة التشغيؿ كالشبكة   هنصكص عمييا في ىذا القانكف

الهعمكهاتية كالكسائؿ الهستخدهة الرتكاب أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا أك يشهميا ىذا القانكف كاألهكاؿ الهتحصمة هنيا 
 حفظ عمى الهعمكهات كالبيانات الهتعمقة بارتكاب أم هنيا".كالت
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كبالفعؿ ىذا النص ينطبؽ عمى كمهة السر الخاصة بالبريد االلكتركني   الهتعمقة بارتكاب أم هنيا
تفعؿ لكركد  13كالكاضال أف الفقرة األكلى هف الهادة   الذم استخدـ الرتكاب الجريهة االلكتركنية

في حيف أف الفقرة ال انية تفعؿ حاؿ   البريد االلكتركني لتنفيذ جريهة الكتركنية هادالئؿ عمى استخداـ 
 باستخداـ البريد االلكتركني بحيث يبرر بيا ضبط الرسائؿ التي يحكييا بكت كقكع ىذه الجريهة 

 .كمهة السر الخاصة بوك 

يز الهضبكطات كىك عهمية تحر ك  كها كال بد ىنا في ىذا الهقاـ اإلشارة إلى تلية الضبط ذاتيا
 ها سنبينو تبعا .

  ال ا : قكاعد ضبط كتحريز الهضبكطات :

التي تكضال تلية الفمسطيني ك  ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية72نعكد في ىذا الصدد لمهادة )
حيث أنو يجب كضعيا في حرز هغمؽ   التصرؼ في الهضبكطات بخصكص الجريهة التقميدية

كتكضع في هخزف النيابة العاهة أك هكاف تخر حسب ها تقرر تسجؿ كتكتب عمييا بياناتيا 
يجكز    إال أنو إذا كانت الهضبكطات قابمة لمتمؼ أك أف نفقات حفظيا تفكؽ قيهتيا   النيابة

  لمنيابة العاهة أك الهحكهة أف تأهر ببيعيا في الهزاد العمني إذا سهحت بذلؾ هقتضيات التحقيؽ
هع حفظ الحؽ لصاحبيا   مت عف البيع في خزينة الهحكهةعمى أف تكدع الهبالغ التي تحص

نقضاا الدعكل ألحد انو إذا انقضت هدة سنة هف تاريخ أهع هبلحظة    از الهطالبة ب هنيابجك 
لخزينة الدكلة بحكـ القانكف أم ال  ابيا أصبحت حقكلـ تحدث الهطالبة  239أسباب انقضائيا 

 ضركرة الستصدار حكـ يقضي بذلؾ.

( هف ذات القانكف تقضي بأنو ال يكجد هانع إلعادة الهضبكطات إذا طمب 73هادة )كها كأف ال
ها لـ   ذلؾ هف كانت لو حيازتيا كقت ضبطيا حتى لك كاف ذلؾ قبؿ صدكر حكـ في الدعكل

 تكف الزهة لسير فييا أك كانت هحبل لمهصادرة الكجكبية.

كقعت عمييا الجريهة )ه ؿ ضبط  ( أنو إذا كانت الهضبكطات ىي التي73كتشير كذلؾ الهادة )
أك هعمكهات   جياز حاسب تلي كتكابعو( أك تحصمت هنيا)ه ؿ أكراؽ هطبكعة عبر الطابعة

                                                           
 . 2001لسنة  3(هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ 9الهادة)  انظر لحاالت انقضاا الدعكل الجزائية 239
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ها لـ يكف   هف فقد حيازتيا بالجريهةفيككف ردىا إلى   كحدات التخزيف(هخزنة عبر أحد نظـ ك 
 لهف ضبطت هعو الحؽ في حبسيا كفقا لمقانكف.

القانكف فقد حددت السمطة الهختصة بالرد أال كىي النيابة العاهة أك ( هف ذات 74أها الهادة )
 الهحكهة التي تنظر الدعكل إذا قدـ طمب االسترداد أ ناا نظر الدعكل.

فإنيا تقضي بأنو إذا لـ يقدـ طمب السترداد   ( هف ذات القانكف75كبخصكص الهادة )
أك الهحكهة عند   ؽر بحفظ األكراالهضبكطات يتكجب عمى النيابة العاهة عند إصدارىا األه

 أف تقرر كيفية التصرؼ في الهضبكطات.  صدارىا حكها في الدعكلإ

( فإنو حاؿ حصكؿ هنازعة بشأف الهضبكطات تككف الهحكهة الهختصة بنظر ىذا 76أها الهادة )
 النزاع كالفصؿ فيو ىي الهحكهة الهدنية الهختصة .

نها ـ االلكتركنية نجد أنو لـ يأتي عمى كؿ ىذا التفصيلكف بالعكدة لمقرار بقانكف بشأف الجرائ ؿ كا 
عمى تحرير هحضر بالهضبكطات بحضكر 240( في فقرتيا السادسة 33اكتفى بالنص في الهادة )

كيككف حفظ   هع إعداد تقرير أيضا بيذا الخصكص  الهتيـ أك هف كجدت عنده الهضبكطات
كتكتب عميو كرقة هع بياف تاريخ    الهضبكطات داخؿ ظرؼ أك هغمؼ هختكـ حسب الحالة

هف ذات الهادة يجب 241عمى أنو ككفقا لمفقرة الخاهسة   حفظ كساعتو كعدد الهحاضر كالقضيةالت
بها في ذلؾ الكسائؿ الفنية لحهاية  عمى سبلهة الهضبكط تخذ االحتياطات الضركرية لمحفاظأف ت

 هحتكاىا.

اتو كالتي جاات بخصكص تفتيش ( هف القرار بقانكف ذ32هع هبلحظة أف الهادة رقـ )
األشخاص كاألهاكف ككسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات ذات الصمة بالجريهة أكدت في فقرتيا ال ال ة 

أك كسائؿ   أك أدكات  ( هف ىذه الهادة عف ضبط أجيزة2" إذا أسفر التفتيش في الفقرة ):عمى 

                                                           
يا السادسة في فقرت 2018لسنة  10( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ 33تنص الهادة رقـ ) 240

  أك هف كجد لديو الهضبكط الهتحفظ عميو  عمى :" تحرر قدر اإلهكاف قائهة بالهضبكط الهتحفظ عميو بحضكر الهتيـ
كيكتب عميو كرقة هع بياف   أك هغمؼ هختـك  كُيحفظ الهضبكط الهتحفظ عميو حسب الحالة في ظرؼ  كيحرر تقرير بذلؾ

 ية".تاريخ التحفظ كساعتو كعدد الهحاضر كالقض
( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني في فقرتيا الخاهسة عمى :" تتخذ 33تنص الهادة رقـ ) 241

 االحتياطات الضركرية لمحفاظ عمى سبلهة الهضبكط الهتحفظ عميو بها في ذلؾ الكسائؿ الفنية لحهاية هحتكاىا".
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ر بالهضبكطات كعرضيا ذات صمة بالجريهة؛ يتعيف عمى هأهكرم الضبط القضائي تنظيـ هحض
 عمى النيابة العاهة التخاذ ها يمـز بشأنيا".

أم أف األهر بهكجب ىذه الهادة ترؾ لمنيابة العاهة في كيفية تقدير التصرؼ باألشياا الهضبكطة 
كالتي برأيي ال هانع هف تفعيؿ نصكص هكاد قانكف   دكف الخكض بتفاصيؿ ىذه العهمية

( ككنيا ال 76-72في الفصؿ ال الث هنو في الهكاد هف) لكاردة ااإلجرااات الجزائية الهذككرة 
 . 2018لسنة  10رقـ تتعارض هع نصكص القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية 

 هكادلـ ينص عمى  وفإن 2015لسنة  27رقـ  أها بهراجعة قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني
 بالقرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رغـ كها فعؿ الهشرع الفمسطينيبخصكص عهمية الضبط 

عمى الهكظؼ الذم قاـ بالتفتيش بضركرة أف ينظـ في  فقرتيا األكلى  13في الهادة أنو أكد 
هر في كيفية الضبط كالتصرؼ في تاركا األ  هحضرا بذلؾ كيقدهو الى الهدعي العاـ الهختص

كذلؾ عطفا عمى هطمع ات الجزائية األردني الهضبكطات لمقكاعد التي بينيا قانكف أصكؿ الهحاكه
 242.حكاـ الهقررة في التشريعات النافذة هراعاة الشركط كاألالهادة الهذككرة التي أشارت ل

اعتبار أنيا جزا هف ى كاحدة عم حالةبينت سالفة الذكر في فقرتيا ال ال ة قد  13إال أف الهادة 
حكهة الهختصة الحكـ لمهنصت عمى" : حيث الهصادرة  التصرؼ بالهضبكطات أال كىيعهمية 

ك هكقع أك تعطيؿ عهؿ أم نظاـ هعمكهات أدكات كالكسائؿ  كالهكاد كتكقيؼ جيزة كاألبهصادرة األ
ك يشهميا ىذا القانكف كهصادرة أاب أم هف الجرائـ الهنصكص عمييا الكتركني هستخدـ في ارتك

 ".فاعؿفة عمى نفقة الالهخال بإزالةهكاؿ الهتحصمة هف تمؾ الجرائـ كالحكـ األ

                                                           
هضبكطات الكاردة في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني نبيف في التالي أىـ الهكاد الخاصة بالتصرؼ بال 242

فتحـز أك تكضع في كعاا إذا    يعنى بحفظ األشياا الهضبكطة بالحالة التي كانت عمييا-1: 35الهادة  -كالتالي:"
بيا بالذات  . إذا كجدت أكراؽ نقدية ال يستكجب األهر االحتفاظ-2اقتضت هاىيتيا ذلؾ كتختـ في الحالتيف بخاتـ رسهي 

الهادة -الستظيار الحقيقة أك لحفظ حقكؽ الطرفيف أك حقكؽ الغير جاز لمهدعي العاـ اف يأذف بإيداعيا صندكؽ الخزينة .
:يصطحب الهدعي العاـ كاتبو كيضبط أك يأهر بضبط جهيع األشياا التي يراىا ضركرية إلظيار الحقيقة كينظـ بيا  87

:األشياا الهضبكطة التي ال يطمبيا 90الهادة -( .35ـ الفقرة االكلى هف الهادة )هحضران كيعنى بحفظيا كفقان ألحكا
أصحابيا في هيعاد  بلث سنكات هف تاريخ انتياا الدعكل الهتعمقة بيا تصبال همكان لمدكلة بغير حاجة الى حكـ يصدر بذلؾ 

فقات تستغرؽ قيهتو يجكز لمهدعي العاـ :اذا كاف الشيا الهضبكط هها يتمؼ بهركر الزهف اك يستمـز حفظو ن91الهادة -.
أف يأهر ببيعو بطريؽ الهزاد العمني هتى تسهال بذلؾ هقتضيات التحقيؽ كفي ىذه الحالة يككف لصاحب الحؽ فيو أف 

 يطالب في الهيعاد الهبيف في الهادة السابقة بال هف الذم بيع بو ".
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هع هبلحظة أف الدليؿ الهتحصؿ عف الجرائـ االلكتركنية أك ها يطمؽ عميو بالدليؿ الرقهي 
يتصؼ بسهات تختمؼ عنو في الجرائـ التقميدية كيعرؼ عمى أنو :" الدليؿ الهشتؽ هف أك 

أك   اآللي كأدكات الحاسب   كأجيزة كهعدات  بكاسطة النظـ البرهجية الهعمكهاتية الحاسكبية
لتقديهيا لمقضاا بعد تحميميا عمهيا أك   فنيةك  شبكات االتصاالت هف خبلؿ إجرااات قانكنية

إل بات كقكع الجريهة   أك رسكهات أك صكر كأشكاؿ كأصكات  تفسيرىا في شكؿ نصكص هكتكبة
كىذا يؤكد ضركرة أف يككف هأهكرك الضبط القضائي  243كلتقرير البرااة أك اإلدانة فيو"

كليتهكف   كذلؾ حرصا عمى عدـ إتبلفيا  صصكف كذكم خبرة كتأىيؿ لمتعاهؿ هع ىذه األدلةهتخ
كىذا ها أكده القرار ، كسبلهتياهف التعاهؿ هع عهمية الضبط بطريقة تراعي تأهيف الهضبكطات 

 ( حيث نصت عمى "32قانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية في الفقرة الخاهسة هف الهادة رقـ )ب
يعة الخاصة لمجرائـ هأهكر الضبط القضائي أف يككف هؤىبلن لمتعاهؿ هع الطب شترط فيي

كقد أحسف الهشرع الفمسطيني بكضعو ىذا الشرط هراعاة لخصكصية ىذه الجرائـ   اإللكتركنية"
قانكف الجرائـ اإللكتركنية األردني فإف الهشرع األردني قد أغفؿ كضع ه ؿ في حيف أنو بهراجعة 

ضافة نص هها ؿ.كعمى   ىكذا شرط  الهشرع األردني أف يحذك حذك الهشرع الفمسطيني كا 

لسنة  10رقـ  الفمسطيني يبلحظ أف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنيةكفي ىذا السياؽ أيضا 
هنو قد نص سعيا لمحفاظ عمى أدلة الجريهة  33في الفقرة الرابعة هف الهادة رقـ  2018

اؿ إجراا الضبط كالتحفظ بصفة فعمية؛ يتعيف حفاظان عمى أدلة االلكتركنية عمى:" إذا استح
الجريهة استعهاؿ كافة الكسائؿ الهناسبة؛ لهنع الكصكؿ كالنفاذ إلى البيانات الهخزنة بنظاـ 

فإنو ال  2015لسنة  27رقـ  األردنيعمى أنو بهراجعة قانكف الجرائـ االلكتركنية   الهعمكهات"
ألكلى النص له ؿ ىذه الهادة التي راعت خصكصية الدليؿ ككاف ا  يكجد نص هها ؿ لذلؾ

 االلكتركني.

 طريقةأها بخصكص   يز الهضبكطاتر اإلجرااات التي كضعيا الهشرع لتحىذا كاف بخصكص  
  عهميا بها يخص هككنات الحاسب اآلليالهحافظة عمى سبلهة الهضبكطات كحفظيا هف التمؼ 

 مخصيا بالتالي:نفإننا 

                                                           
 .13ص   هرجع سابؽ  هحهد عبيد الهسهارم  عبد الناصر هحهد فرغمي 243
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كعدـ االكتفاا بعهؿ نسخو عف الهعمكهات كضبطيا كالبراهج األصمية لمبيانات  ضبط الدعائـ -1
فقداف الهعمكهات أك أف يتسبب ذلؾ في عدـ الضغط عمى األقراص ك نييا خكفا هف تمفيا -2

حفظ  - 4 تيفخزيف في درجة حرارة كرطكبة هناسبحفظ األقراص ككحدات الت-3الهخزنة عمييا 
أك   عدـ كضع أشياا فكؽ القرص -5 أك الهياه كاألبخرة كاألتربةاألقراص بعيدا عف الغبار 

 244. كاتبلفو الكتابة عمى األقراص ألف ذلؾ قد يؤدم لخدش سطحو

كبيذا نككف قد بينا اإلجرااات الخاصة بضبط الرسائؿ كالبرقيات كاإلجرااات الخاصة بالبريد 
 لهكالهات السمكية كالبلسمكية .أها الفرع التالي فنخصصو حكؿ هراقبة كتسجيؿ ا  االلكتركني

 

 :ل المكالمات السمكية والالسمكية الفرع الثاني :إجراءات مراقبة وتسجي
كتسجيميا كالتي ىي هف إجرااات التحقيؽ  245بخصكص هراقبة الهحاد ات السمكية كالبلسمكية

 ة( في فقرتيا ال انية هف قانكف االجرااات الجزائي51فنعكد بيذا الخصكص لمهادة رقـ )
هراقبة الهحاد ات السمكية  )أم النائب العاـ(كها يجكز لو كالتي تنص عمى "  الفمسطيني
جراا تسجيبلت ألحاديث في هكاف خاص بناا عمى إذف هف قاضي الصمال هتى   كالبلسمكية كا 

كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة في جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالحبس لهدة ال تقؿ عف سنة 
كلهدة ال تتجاكز خهسة عشر يكها   ككف أهر الضبط أك إذف الهراقبة أك التسجيؿ هسبباأف ي -3.

 " كنشرح إجرااات الهراقبة تحت العناكيف التالية ..قابمة لمتجديد لهرة كاحدة

جراا التسجيبلت :  أكال : شركط هراقبة الهحاد ات السمكية كالبلسمكية كا 

بشأف االتصاالت السمكية  1996( لسنة 3رقـ )قانكف هف  4إنو بالعكدة لنص الهادة رقـ 
إف سرية االتصاالت عمى األراضي الفمسطينية هصكنة  كالتي تنص عمى " الفمسطيني كالبلسمكية

                                                           
 .275-273ص  هرجع سابؽ  نبيمة ىبة ىركاؿ 244
فإنو يعرؼ االتصاالت البلسمكية   بشأف االتصاالت السمكية كالبلسمكية الفمسطيني 1996( لسنة 3بالعكدة لقانكف رقـ ) 245

أك عبلهة أك  في الهادة األكلى عمى أنيا "بث أك تسمـ الطاقة الكتركهغناطيسية بدكف هعكنة اتصاؿ سمكي أك بكاسطة إشارة
 كتابة أك صكرة أك صكت".



111 
 

نجد أنيا تكفؿ سرية   246" كال يجكز الهس بيا إال لمسمطة العاهة كحدىا كفي حدكد القانكف
كبالتالي فإف الفقرة ال انية هف   لقانكفاالتصاالت كتصكنيا كال تجيز الهس بيا إال في حدكد ا

جازت هراقبة االتصاالت كالهحاد ات كلكف كفؽ قانكف اإلجرااات الجزائية قد أ هف 51الهادة 
 شركط كضكابط كالتالي :

أعطى القانكف لمنائب العاـ دكف غيره حؽ هراقبة الهحاد ات السمكية كالبلسمكية أك إجراا -1
 ص .تسجيبلت ألحاديث في هكاف خا

ال يجكز أف تتـ ىذه الهراقبة أك التسجيؿ إال حاؿ الحصكؿ عمى إذف هف قاضي الصمال عف  -2
 طريؽ طمب يقدـ هف النائب العاـ .

بحيث يجب   كال يككف ذلؾ إال إذا كاف ىنالؾ فائدة في إظيار الحقيقة حكؿ الجريهة -3
 االستناد عند تقديـ الطمب لمقاضي عمى غاية هقنعة .

ة التي يعاقب عمييا بالحبس حلنص أف تككف ىذه الجريهة هف نكع الجناية أك الجناشترط ا -4
كالجنال التي يعاقب   بهعنى أف النص قد است نى الجرائـ هف نكع الهخالفة  لهدة ال تقؿ عف سنة

 عمييا لهدة تقؿ عف سنة كها ىك كاضال.

 تجديدىا لهرة كاحدة فقط.يكـ يجكز  15كيككف ذلؾ لهدة   ف يككف إذف الهراقبة هسبباأيجب -5

( هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني إذا لـ 52كأم هف الشركط السابقة بهكجب الهادة )
 يعد اإلجراا باطبل كال يؤخذ بالدليؿ الذم نتج عنو.  تتكافر

  انيا :شركط هراقبة كتسجيؿ الهحاد ات كاالتصاالت االلكتركنية :

                                                           
بشأف االتصاالت السمكية كالبلسمكية الفمسطيني قد جـر  1996( لسنة 3كفي ىذا السياؽ أيضا نبلحظ  أف قانكف رقـ ) 246

هنع عمى " )أ( كؿ هف نشر أك أشاع هضهكف  86حيث نصت الهادة رقـ   تسجيؿ هضهكف أم اتصاؿ دكف سند قانكني
شبكة اتصاالت عاهة أك رسالة ىاتفية اطمع عمييا بحكـ كظيفتو أك قاـ بتسجيميا دكف سند قانكني أم اتصاؿ بكاسطة 

)ب( كؿ هف حرض بطريؽ  .( دينار أك بكمتا العقكبتيف300يعاقب بالحبس هدة ال تزيد عمى سنة أك بغراهة ال تزيد عمى )
 300دينار كال تزيد عمى  100بغراهة ال تقؿ عف الخداع شخصان هؤتهنان عمى سر الهخابرات عمى خرؽ ىذا السر يعاقب 

  دينار كبالحبس لهدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى سنة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف".
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رقـ الفمسطيني قانكف شأف الجرائـ االلكتركنية ب( هف القرار 34في ىذا نعكد لنص الهادة رقـ )
لمنائب العاـ أك لقاضي الصمال أف يأذف كالتي تنص في فقرتيا األكلى عمى : "  2018لسنة  10

بهراقبة االتصاالت كالهحاد ات اإللكتركنية كتسجيميا كالتعاهؿ هعيا؛ لمبحث عف أحد هساعديو 
كذلؾ لهدة خهسة    ة يعاقب عمييا بالحبس هدة ال تقؿ عف سنةبجناية أك جنحالدليؿ الهتعمؽ 

كعمى هف قاـ بالتفتيش أك   يةبناان عمى تكافر دالئؿ جد  حدةعشر يكهان قابمة لمتجديد لهرة كا
 الهراقبة أك التسجيؿ أف ينظـ هحضران بذلؾ يقدهو إلى النيابة العاهة".

 اد ات كاالتصاالت االلكتركنية كالتالي :هراقبة كتسجيؿ الهحكهف ىذه الهادة نجد أف شركط 

طمب استصدار إذف هف قاضي الصمال لهراقبة كتسجيؿ  لمنائب العاـ أك أحد هساعديويجكز  -1
 ( هف قانكف اإلجرااات الجزائية51في حيف أف الهادة )  االتصاالت كالهحاد ات االلكتركنية
بشأف الجرائـ ى أف القرار بقانكف كتجدر اإلشارة ىنا إل  أعطت ىذا الحؽ لمنائب العاـ فقط

كاف قد أعطى هنو  35247الهادة رقـ الفقرة األكلى هف تحديدا في   الهمغىااللكتركنية الفمسطيني 
ىذا الحؽ لمنيابة العاهة كليس لمنائب العاـ أك أحد هساعديو كقد أحسف الهشرع بيذا التعديؿ 

 ه الجزئية.كذلؾ انسجاها هع قانكف اإلجرااات الجزائية في ه ؿ ىذ

بجناية أك جنحة  يعاقب يشترط أف يككف الطمب هستندا لمحصكؿ كلمبحث عف دليؿ هتعمؽ  -2
هف  51كىنا نرل أف النص جاا هنسجها هع الهادة رقـ   عمييا بالحبس هدة ال تقؿ عف سنة

 بشأفكتجدر اإلشارة ىنا إلى أف القرار بقانكف    قانكف اإلجرااات الجزائية في ىذه الجزئية
لـ الهشار إلييا سابقا  35الهادة رقـ  الفقرة األكلى هف تحديدا في  الهمغىالجرائـ االلكتركنية 
كقد أحسف الهشرع بإدخالو ىذا التعديؿ انسجاها هع نص قانكف   ك جنحةأيشترط كقكع جناية 

 اإلجرااات الجزائية في ىذا األهر.

                                                           
هف القرار بقانكف الهمغى عمى " لقاضي الصمال أف يأذف لمنيابة العاهة بهراقبة  35تنص الفقرة األكلى هف الهادة رقـ  247

لكتركنية كتسجيميا كالتعاهؿ هعيا؛ لمبحث عف الدليؿ الهتعمؽ بالجريهة كذلؾ لهدة خهسة عشر االتصاالت كالهحاد ات اإل
كعمى هف قاـ بالتفتيش أك الهراقبة أك التسجيؿ أف ينظـ   بناان عمى تكافر دالئؿ جديدة  يكهان قابمة لمتجديد لهرة كاحدة

 هحضران بذلؾ يقدهو إلى النيابة العاهة".
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في   248ةكذلؾ شرط تكافر دالئؿ جدي  طفق يكها تجدد لهرة كاحدة 15ىي إذف الهراقبة هدة  -3
كقد أحسف الهشرع في   هف قانكف االجرااات الجزائية أم شرط لمتجديد 51حيف لـ تشترط الهادة 

كنكع هف التقييد كالضبط ليذه العهمية إضافة ىذا الشرط تركنية بالقرار بقانكف بشأف الجرائـ االلك
 األفراد.الخاصة ب كالهحاد اتكحرصا عمى حرهة االتصاالت 

لهراقبة عمى القائـ بالتفتيش كالهراقبة كالتسجيؿ تنظيـ هحضر بفحكل ىذه التسجيبلت كا -4 
كهف الجيد أف أضاؼ الهشرع ىذا الشرط كالذم نفتقده في نص الهادة   يتقدـ بو لمنيابة العاهة

 هف قانكف اإلجرااات الجزائية. 51

د ات االلكتركنية أف الهشرع الفمسطيني كخبلصة الحديث بها يخص هراقبة االتصاالت كالهحا
قد تدارؾ ها كاف قد كقع فيو هف اختبلؼ  الجديد بهكجب القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية

هف  35كالهادة  51بيف كؿ هف نصكص قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني كتحديدا في الهادة 
أف خطكرة نجد  النصكصىذه  بهقارنة حيث أنو  الهمغىالقرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية 

( سالفة الذكر ىك التنازؿ الكاضال عف الضهانات كالقيكد التي تنص عمييا الهادة 35نص الهادة )
( تعد 51فإف نص الهادة ) الهمغىهف القرار بقانكف 249( 59كالتي سندا لمهادة )  الهذككرة( 51)

كضهاناتيـ  األفرادكؽ قة كبيرة هف حيث حكىك ها كاف يشكؿ خطكر   همغية لكقكع التعارض
زكال لرغبة عدد هف كيبدك أف ىذا التعديؿ قد جاا ن  كانتياؾ خصكصية هحاد اتيـ كاتصاالتيـ

 250.نساف في فمسطيف كهف بينيا الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنسافهؤسسات حقكؽ اإل

 ؿ لها نص عميو القرار اأها بخصكص قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني فإنو ال يكجد نص هه
  ف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني بخصكص هراقبة الهحاد ات كاالتصاالت االلكتركنيةبقانكف بشأ

                                                           
كانت قد اشترطت   كالتي أشير ليا سابقا  هف القرار بقانكف الهمغى 35ة األكلى هف الهادة رقـ بهبلحظة نص الفقر  248

اشترطت أف  2018لسنة  10لتجديد إذف الهراقبة تكافر دالئؿ جديدة في حيف أف النص الجديد بهكجب القرار بقانكف رقـ 
جدية فييا تقييد أك ر هف كمهة جديدة كالتي يتحهؿ فييا كقد أحسف الهشرع بإدخالو ىذا التعديؿ فكمهة   تككف الدالئؿ جدية

 أف تككف الدالئؿ الجديدة جدية كغير جدية .
هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الهمغى عمى " يمغى كؿ ها يتعارض هع أحكاـ ىذا القرار  59تنص الهادة  249

 بقانكف".
شأف الجرائـ االلكتركنية الهمغى :هكقع الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف انظر حكؿ االنتقادات الهكجية لمقرار بقانكف ب 250

   2017-9-20( بشأف الجرائـ اإللكتركنية  الصادرة في 16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )  عمى االنترنت
http://www.ichr.ps/   هساا. 03:44  2017-12-1تاريخ الزيارة 
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رنة هع القانكف الجرائـ االلكتركنية كقد أحسف الهشرع الفمسطيني إذ نظـ ىذه العهمية بالهقا
 .251ردف األردني الذم ترؾ ىذه الهسألة لمقكانيف السارية الهفعكؿ باأل

هراقبة كتسجيؿ الهكالهات السمكية كالبلسمكية ك تجدر االشارة ىنا إال أنو ضهف دراسة هكضكع 
ال بد هف الكقكؼ عند هكضكع عهمية تزكيد الخدهة التي تقكـ بيا بعض شركات االتصاؿ 

 كنقؼ عند ىذا الهكضكع تبعا.   كاالنترنت

 : ال ا :التزكيد الفكرم لمبيانات كحركة االتصاالت 

 2الفقرة في الفمسطيني  ( هف القرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنية43نعكد هجددا لنص الهادة )
الفكرم ألم بيانات أهر بالجهع كالتزكيد يف أائب العاـ أك أحد هساعديو كالتي تنص عمى "  لمن

التي  هشترؾالأك هعمكهات   أك بيانات هركر  أك هعمكهات إلكتركنية  االتصاالت كةبها فييا حر 
باستعهاؿ الكسائؿ الفنية    هف ىذه الهادة 1لغايات الفقرة   راىا الزهة لهصمحة التحقيقاتي

 حسب نكع الخدهة التي يقدهيا".  اتذلؾ عند االقتضاا بهزكدم الخدهبكاالستعانة   الهناسبة

م شخص كيعرؼ هزكد الخدهة بحسب الهادة األكلى هف القرار بقانكف سالؼ الذكر عمى أنو "أ
أك أم   يقدـ لهستخدهي الخدهة الخاصة بو القدرة عمى االتصاؿ عف طريؽ تكنكلكجيا الهعمكهات

شخص تخر يقكـ بهعالجة أك تخزيف أك استضافة بيانات الحاسكب نيابة عف أية خدهة إلكتركنية 
د ائب العاـ أك أح( سالفة الذكر لمن34كعمى ذلؾ أجازت الهادة )  أك هستخدهي ىذه الخدهة"

هر بالجهع كالتزكيد الفكرم لمبيانات كحركة االتصاالت كالهعمكهات إصدار األ هساعديو
هف ذات  1رقـ لغايات الفقرة  االلكتركنية أك أية هعمكهات تجد أنيا تصب في هصمحة التحقيؽ

الهادة أم بهعنى تخر لغايات التحقيؽ كالبحث عف دليؿ هتعمؽ بكقكع جريهة هف نكع الجناية أك 
كيككف ذلؾ عف طريؽ الكسائؿ الفنية التي   يعاقب عمييا بالحبس هدة ال تقؿ عف سنةجنحة 

                                                           
ي قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية لـ يحيط عهمية هراقبة االتصاالت بقيكد حيث أجاز يبلحظ أف الهشرع األردني ف 251

عمى أف قانكف االتصاالت    هنو 88سندا لنص الهادة   لمنائب العاـ ذلؾ هتى كاف لذلؾ فائدة في اظيار الحقيقة فقط
تعتبر الهكالهات الياتفية كاالتصاالت  قد نص عمى :" 56كتحديدا في الهادة رقـ  1995لسنة  13األردني كتعديبلتو رقـ 

هف  71كها كأف الهادة   الخاصة هف األهكر السرية التي ال يجكز انتياؾ حرهتيا كذلؾ تحت طائمة الهسؤكلية القانكنية "
ذات القانكف جرهت تسجيؿ االتصاالت دكف سند قانكني حيث نصت عمى :" كؿ هف نشر أك أشاع هضهكف أم اتصاؿ 

تصاالت عاهة أك رسالة ىاتفية اطمع عمييا بحكـ كظيفتو أك قاـ بتسجيميا دكف سند قانكني يعاقب بالحبس بكاسطة شبكة ا
 دينار أك بكمتا العقكبتيف ". 300دينار كال تزيد عف  100هدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى سنة أك بغراهة ال تقؿ عف 
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أف الهشرع قد أحسف صنعا عندها كنرل ىنا   عبر المجكا لهزكدم الخدهةك  تناسب ىذه العهمية
كيبلحظ أف الهشرع قد    جعؿ عهمية الجهع كالتزكيد الفكرم هرتبطو بالفقرة األكلى هف ذات الهادة

هف 252 35هف الهادة رقـ  2حيث أف الفقرة رقـ   لنقص الذم كاف في ىذه الهادة كعدلياتدارؾ ا
عهمية الجهع  أعطت الحؽ لمنيابة العاهة كليس النائب العاـ فيكانت قد  الهمغىالقرار بقانكف 

لضركرة هراجعة ىذه الهادة  كاف الفتادكف إحاطتيا بشرط أك قيد هها  كالتزكيد الفكرم لمبيانات
 . 253صا لحساسية الهكضكع الذم تنظهو كعبلقتو بخصكصية األفرادكخصك 

نصت عمى التزاهات خاصة بهزكدم الجديد ( هف القرار بقانكف 13كها كأف الهادة رقـ )
 كىي كالتالي : 254الخدهة

بناان   البلزهة التي تساعد في كشؼ الحقيقة بهعمكهات الهشترؾتزكيد الجيات الهختصة  " -1
 أك الهحكهة الهختصة".عمى طمب النيابة 

هف قبؿ الهحكهة الهختصة  أك النيابة  هعمكهات الهشترؾكبالتالي يقدـ طمب لمحصكؿ عمى  
كبرأيي كجب أف يككف   هف يقدـ الطمبالعاهة كلـ يحدد النص إف كاف النائب العاـ أك غيره 

كاف األكلى عمى ك   كها كيبلحظ أف ىذا الطمب يقدـ لكشؼ الحقيقة  الطمب هف قبؿ النائب العاـ

                                                           
ى :"لمنيابة العاهة أف تأهر بالجهع كالتزكيد الفكرم ألم بيانات هف القرار بقانكف الهمغى عم 35تنص الفقرة هف الهادة  252

أك هعمكهات الهحتكل التي تراىا الزهة لهصمحة   أك بيانات هركر  أك هعمكهات إلكتركنية  بها فييا حركات االتصاالت
حسب نكع الخدهة التي  باستعهاؿ الكسائؿ الفنية الهناسبة كاالستعانة في ذلؾ عند االقتضاا بهزكدم الخدهة  التحقيقات

 .يقدهيا
كىي حرية  الفرد في اإلفصاح عف أسراره   تعرؼ الخصكصية عمى أنيا :"الحؽ في الحفاظ عمى حرهة الحياة الخاصة 253

الحماية   كلهف يريد أف يفصال أهاهيـ عف تمؾ األسرار ".هركة زيف العابديف صالال  الخاصة في الكقت الذم يراه هناسبا
  القاىرة  هركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع  الطبعة األكلى، ة لمبيانات الشخصية عبر النترنتالقانونية الدولي

 .35ص  2016
( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية  41إال أف الهادة )  يبلحظ أف ىذه االلتزاهات خاصة بهزكدم الخدهة 254

  ليا يزة الدكلة ككؿ كهؤسساتيا كىيئاتيا كالجيات كالشركات التابعةجنصت عمى التزاهات أخرل تخاطب بيا أ  الجديد
اتخاذ التدابير  -1 :حيث نصت عمى " تمتـز أجيزة الدكلة كهؤسساتيا كىيئاتيا كالجيات كالشركات التابعة ليا بها يمي

كالبيانات كالهعمكهات   لهعمكهاتيةكهكاقعيا اإللكتركنية كشبكاتيا ا  األهنية الكقائية البلزهة لحهاية أنظهتيا الهعمكهاتية
اإلسراع في إببلغ الجية الهختصة عف أية جريهة هنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف فكر -2اإللكتركنية الخاصة بيا 

أك التنصت بشكؿ غير هشركع كتزكيد الجية الهختصة بجهيع   أك االعتراض  اكتشافيا أك اكتشاؼ أية هحاكلة لبللتقاط
يكهان كتزكيد  120االحتفاظ ببيانات تكنكلكجيا الهعمكهات كهعمكهات الهشترؾ لهدة ال تقؿ عف  -3شؼ الحقيقةالهعمكهات لك

 التعاكف هع الجيات الهختصة لتنفيذ اختصاصاتيا."-4الجية الهختصة بتمؾ البيانات
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إضافة عبارة لكشؼ الحقيقة في جناية عندها عدؿ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الهشرع 
ذه لحساسية ه ؿ ى كتبرز ضركرة ىذا  أك جنحة يعاقب عمييا بالحبس هدة ال تقؿ عف سنة

 . هف ذات القرار بقانكف 34الهادة  كانسجاها هع نص البيانات كتعمقيا بالخصكصيات

"حجب رابط أك هحتكل أك تطبيؽ عمى الشبكة اإللكتركنية بناان عمى األكاهر الصادرة إلييا  -2
 القرار بقانكف".ىذا ( هف 39هف الجيات القضائية هع هراعاة اإلجرااات الكاردة في الهادة )

كنبلحظ أف عهمية حجب كحظر هحتكل أك هكقع هعيف عمى شبكة االنترنت ال يككف إال ضهف 
( هف القرار بقانكف بحيث يجكز لهأهكرم الضبط تقديـ هحضر لمنائب 39نص الهادة ) شركط

كيقـك النائب العاـ   جب هكقع هاذف بحظر كحألحد هساعديو كذلؾ لمحصكؿ عمى اإلالعاـ أك 
ساعة هرفقا  24حد هساعديو بناا عمى الهحضر تقديـ طمب لقاضي هحكهة الصمال خبلؿ أك أ

الهحكهة بالحكـ في ذات الجمسة التي يعرض عمييا الطمب فييا بالحكـ  كتقكـ  بتكصياتو كرأيو
 255بالقبكؿ أك الرفض .

هف  1ا كرد في الفقرة " لغايات ههعمكهات الهشترؾ لهدة ال تقؿ عف  بلث سنكاتالحتفاظ ب"ا -3
 السالفة الذكر . 31الهادة 

                                                           
جيات التحرم كالضبط ل-1 هف القرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني عمى :" 39تنص الهادة رقـ  255

  أك صكر  أك أرقاـ  بكضع أية عبارات  إذا ها رصدت قياـ هكاقع إلكتركنية هستضافة داخؿ الدكلة أك خارجيا   الهختصة
أك اآلداب   أك النظاـ العاـ  أك السمـ األىمي  هف شانيا تيديد األهف القكهي  أك غيرىا  أك أية هكاد دعائية  أك أفبلـ
  كتطمب اإلذف بحجب الهكقع أك الهكاقع اإللكتركنية  هحضران بذلؾ عمى النائب العاـ أك أحد هساعديو أف تعرض  العاهة

ساعة  24يقدـ النائب العاـ أك أحد هساعديو طمب اإلذف لهحكهة الصمال خبلؿ -2.أك حجب بعض ركابطيا هف العرض
عمى أال تزيد   عرضو عمييا إها بالقبكؿ أك بالرفض في ذات يـك  كتصدر الهحكهة قرارىا في الطمب  هشفكعان بهذكرة برأيو

كيبلحظ أف ىذه الهادة قد   ها لـ تجدد الهدة كفقا لئلجرااات الهنصكص عمييا في ىذه الهادة"  هدة الحجب عمى ستة أشير
التي لـ يكف الكاردة في القرار بقانكف الهمغى بإضافة شرط هدة الحجب كتجديده ك  40عدلت عها كانت عميو في الهادة رقـ 

الهمغاة انتياكا لحؽ التعبير عف الرأم كالحصكؿ  40الهذككرة أك حتى الهادة  39قد نص عمييا سابقا .    كتشكؿ الهادة 
رار هجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلهـ الهتحدةػ حكؿ تعزيز كحهاية حقكؽ اإلنساف عمى عمى الهعمكهات كهخالفة كاضحة لق

.انظر بيذا الخصكص : هكقع الييئة الهستقمة لحقكؽ 27/06/2016بتاريخ  L.20) (A/HRC/3/2شبكة االنترنت رقـ
-9-20( بشأف الجرائـ اإللكتركنية  الصادرة في 16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )  اإلنساف عمى االنترنت

2017  http://www.ichr.ps/    هساا. 05:14  2017-12-15تاريخ الزيارة 
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حكهة الهختصة في جهع كبناان عمى قرار قاضي اله  التعاكف كهساعدة الجيات الهختصة "-4
 .256بيا"الهؤقت  أك تسجيؿ الهعمكهات أك البيانات اإللكتركنية كاالحتفاظ 

أها بخصكص قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني فإنو ال يكجد نص هها ؿ حكؿ عهمية الجهع 
ـ ائالتزكيد الفكرم لمبيانات كالهعمكهات كها فعؿ الهشرع الفمسطيني في القرار بقانكف بشأف الجر 

 257. 2018لسنة  10االلكتركنية رقـ 

  

                                                           
تهنع الحككهات هف    الهبادئ الدكلية لتطبيؽ حقكؽ اإلنساف فيها يتعمؽ بهراقبة االتصاالتشارة ىنا إال أف ال بد هف اإل 256

إجبار هزكدم خدهات االنترنت عمى تخزيف كحفظ هعمكهات هعينة لغاية فرض ىذه الحككهات رقابة عمى هحتكل 
هع تكقؼ ىذه الحككهات عف الزاـ   ف رأيو دكف رقابةفالفرد لو الحؽ بالتعبير ع  االتصاالت في الحاؿ أك في الهستقبؿ

هكقع الييئة الهستقمة  هزكدم الخدهة بتقديـ تعريؼ أك هعمكهات عف األشخاص الذم يستخدهكف االتصاالت كىكياتيـ .
-9-20ي ( بشأف الجرائـ اإللكتركنية  الصادرة ف16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )  لحقكؽ اإلنساف عمى االنترنت

2017   http://www.ichr.ps/   هساا. 05:14  2017-12-15تاريخ الزيارة 
كلكف   ال يكجد نص هحدد حكؿ هزكدم الخدهة 1995لسنة  13بهراجعة قانكف االتصاالت األردني كتعديبلتو رقـ  257

تسييبلت البلزهة لمجيات تشترط التزاـ الهرخص لو بتقديـ خدهات اتصاؿ بتقديـ ال 29نجد الفقرة )ز( هف الهادة رقـ 
 الهختصة لتنفيذ األكاهر القضائية كاإلدارية الهتعمقة بتتبع االتصاالت الهحددة بتمؾ األكاهر.
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 ثاني:المبحث ال

إجراء التفتيش والضبط في نظم الحاسب اآللي  أثناءضمانات المتيم المعموماتي 
 والنترنت :

 فيعدـ تكميفو ك  األصؿ في اإلنساف البرااة كىذا يؤدم لضركرة ضهاف الحرية الشخصية لمهتيـ
  هفترضو البرااةهتيـ برما حتى ت بت إدانتو كاعتبار ىذه ا بات ىذه البرااة تأسيسا عمى هبدأ ال

  258كعميو فإف اسناد جريهة ها إلى شخص هعيف يقتضي إقاهة الدليؿ عمى صمتو بيذه الجريهة 
إجراا ييدؼ إلى الدخكؿ أهاكف هعينة أك تمؾ التي يقع الحاسب اآللي الهراد تفتيشو  التفتيشف

أك ها الكصكؿ لحقيقة الجريهة كالتهكف هف نسبتيا لفاعميا كذلؾ بح ا عف أدلة تساعد في    فييا
 .)الهتيـ الهعمكهاتي( يسهى 

عف جرائـ الحاسب اآللي االنترنت فآ رنا استخداـ ىذا الهصطمال هكضكع دراستنا ىك  كحيث أف
نرل أف أنسب تعريؼ ليذا الهصطمال كفؽ قانكف اإلجرااات   ك لكحدىا259بدال هف لفظ هتيـ 

ىك أنو الشخص الذم صدرت بحقو الئحة اتياـ تستند لجريهة هف الجرائـ   طينيالجزائية الفمس
اإلجرااات ( هف قانكف 8كذلؾ تهاشيا هع الهادة ) الفمسطينيالتي نص عمييا ضهف القرار بقانكف 

 260الهتيـ بػأنو " كؿ شخص تقاـ عميو دعكل جزائية". تي عرفتالجزائية الفمسطيني ال

                                                           
  .56ص  1996  القاىرة  دار النيضة العربية، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  أحهد فتحي سركر 258
حيف أف الهجـر الهعمكهاتي تطمؽ عمى هصدر عميو حكـ كأديف في   كيبلحظ أف لفظ هتيـ لهف قيد ضده الئحة اتياـ 259

لهجـر االلكتركني أك هخترقك أهف الشبكات أك الهجـر الرقهي, ىك الهجـر ا كيعرؼ الهجـر الهعمكهاتي عمى أنو "  بالجريهة
ني الرقهي ك همحقاتو الذم لو القدرة عمى تحكيؿ لغتو إلى لغة رقهية كتخزينيا ك استرجاعيا باستخداـ الحاسكب االلكترك 

ككسائؿ االتصاؿ الرقهية, ك ذلؾ بأداا فعؿ أك االهتناع عنو ,هها يحدث اضطرابات في الهجتهع الدكلي أك الهحمي نتيجة 
لهخالفة قكاعد الضبط االجتهاعي هحميا أك دكليا باعتباره هرتكب جرائـ األذكياا نظرا لخصكصية الركف الهادم لمجريهة 

  خصكصية الهجـر االلكتركني  خميمي  سياـتاج التقدـ التكنكلكجي في هجاؿ الهعمكهات كاالتصاالت" اإللكتركنية, فيك ن
   275fdsp/article/view/3-biskra.dz/index.php/mf-http://revues.univعبر الهكقع االلكتركني :

 هساا. 03:00  10-12-2018
يبلحظ أف الهشرع الفمسطيني قد استخدـ هصطمال الهتيـ في جهيع هراحؿ الدعكل الجزائية ابتداا هف هرحمة التحرم 260

كها أنو لـ يهيز بيف لفظ هشتبو بو أك هتيـ حيث أنو أطمؽ لفظ الهتيـ عمى كؿ   كجهع االستدالالت حتى هرحمة الهحاكهة
ضمانات المتيم   ب جريهة حتى لك لـ يباشر في حقو أم إجراا هف إجرااات التحقيؽ .عهاد أحهد خميؿهف اتيـ بارتكا

 .  25ص  2006  فمسطيف  جاهعة العالـ األهريكية  رسالة هاجستر  أثناء مرحمة الستجواب

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/mf-fdsp/article/view/3275
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إال أف ىذا ال يهحك عنو   م الذم قد يحد و التفتيش في كشؼ الجريهةكرغـ الدكر الكبير كالجد
سرية هراسبلتو ك  كصؼ الخطكرة ككنو عهمية هتعمقة بشكؿ هباشر بحرهة الشخص كحرهة هنزلو

 كبريده االلكتركني.

كالبحث عف الجريهة كاألدكات  كتأسيسا عمى السابؽ هاداـ التفتيش ال غنى عنو لجهع األدلة
  كطبيعتو التي تؤدم إلى الهساس بالحريات هف جانب تخر  هف جانب ي ارتكابياالهستخدهة ف

كذلؾ   كؿ ذلؾ دفع إلى ضركرة إحاطتو بهجهكعة هف القكاعد كالقيكد كالضهانات عند تنفيذه
لمحفاظ عمى حقكؽ الشخص كصيانة ليا هف التعدم كالتعسؼ هف السمطات الهختصة بالتفتيش 

 أ ناا استعهاؿ ىذا الحؽ .

كبناا عمى السابؽ نكضال هكضكع ضهانات الهتيـ الهعمكهاتي كها يترتب عمى تجاكز كهخالفة 
 ىذه  الضهانات كالتالي :

 .ط في نظم الحاسب اآللي والنترنتالتفتيش والضب أثناءضمانات المتيم  المطمب األول:

 . نترنتبطالن إجراءات التفتيش والضبط في جرائم الحاسب اآللي وال المطمب الثاني: 

 

                                                                                                                                                                      

نو بهراجعة الهادة رقـ ) كالتي تنص عمى "كؿ شخص ( هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية 4أها في القانكف األردني كا 
أم أف الهشرع قد   تقاـ عميو دعكل الحؽ العاـ فيك هشتكى عميو كيسهى ظنينان إذا ظف فيو بجنحة كهتيهان إذا اتيـ بجناية "

 هيز في التسهية هف حيث االتياـ بجناية أك جنحة.  
أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني يأخذ كفي ىذا السياؽ نشير إلى كؿ هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني كقانكف 

بالنظاـ الهختمط )أم نظاـ االتياـ ك النظاـ التنقيبي ( حيث قسـ القانكناف الدعكل الجزائية إلى هرحمتيف األكلى ىي االتياـ 
                                                                   .     61-53ص   هرجع سابؽ  كال انية ىي هرحمة الهحاكهة. راجع بيذا الخصكص : نبيو صالال  كالتحقيؽ االبتدائي



119 
 

التفتيش والضبط في نظم الحاسب اآللي  أثناءضمانات المتيم  المطمب األول:
 والنترنت :
الذم تهيزه  261الجنائيخصائص التفتيش  لهكضكع ضهانات الهتيـ عبر شرح نتطرؽ           

هرحمة  أ نااضهانات الهتيـ الهعمكهاتي   ـ نقكـ بعد ذلؾ بياف  التحقيؽعف باقي إجرااات 
 عمى النحك التالي:   الضبط في نظـ الحاسب اآللي كاالنترنتك  فتيشالت

 الفرع األكؿ :خصائص التفتيش .

 .لنظـ الحاسب اآللي كاالنترنت  كالضبط التفتيش أ نااالفرع ال اني: ضهانات الهتيـ 

 الفرع األول: خصائص التفتيش :
تقسهيا   بخصائصاألخرل ئية الجزارااات جاإلعف غيره هف  الجنائي يتهيز التفتيش         
  عف غيره هف أنكاع التفتيش األخرلتهيزه  ةائيكأخرل خصائص إجر   خصائص هعنكيةالباح ة ل

 كالتالي :كذلؾ حيث سنقـك ببياف ىذه الخصائص كبياف أنكاع التفتيش 

 :خصائص التفتيش المعنوية : أول

سكاا في التفتيش  تفتيش نفسوتعكد لطبيعة اللمتفتيش هعنكية الخصائص ترل الباح ة أف ال
 كتحصر ىذه الخصائص بالتالي :  الجارم بشأف جريهة تقميدية أك جريهة حاسب تلي أك انترنت

 : عنصر اإلجبار واإلكراه -1

  يعرؼ الجبر أك اإلكراه عمى أنو " نكع هف أنكاع االعتداا عمى حؽ الفرد في االحتفاظ بسره 
 262.كالدفاع عها يحهيو هف هصالال "  العقاباقتضتو ضركرة إعهاؿ حؽ الهجتهع في 

                                                           

  حقوق المتيم في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي  لبلستزادة حكؿ هكضكع خصائص التفتيش انظر :نايؼ السمطاف
  73.261-58ص  2005  عهاف  دار ال قافة لمنشر كالتكزيع  الطبعة األكلى

دار   الطبعة األكلى، مانات المتيم في مرحمة التحقيق البتدائي في قانون اإلجراءات الجنائيةض  خميفة كمندر حسيف 262
 .392ص  2002  القاىرة  النيضة العربية
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كال يتـ طكاعية هف   ص التفتيش أنو ينطكم عمى قدر هف الجبر كاإلكراهخصائ كلها كاف هف
شريطة إجرااه كفؽ  فيك ال يتـ بهكافقة الشخص أك رضاه  263األشخاص أك برضاىـ 

 .264القانكف

فعند القياـ   بيذا الخصكص كىنا نبلحظ أف أغمب اإلجرااات الجزائية تشترؾ هع التفتيش
بالتفتيش لغرض البحث عف األدلة الهادية لمجريهة التي كقعت يهنال لرجاؿ الضبط الجنائي الحؽ 

حيث يرل البعض في ىذا السياؽ   265في اتخاذ جهيع اإلجرااات الضركرية لتحقيؽ ىذا الغرض
في إطار هكازنة كذلؾ   أنو "تعرض قانكني لحرية الهتيـ الشخصية بغض النظر عف إرادتو

 " .  266كبيف هدل تهتع الفرد بحريتو  القانكف بيف حؽ الهجتهع في كشؼ الجريهة كعقاب الجاني

"يتعيف عمى الهقيـ عمى : ( التي تنص42بالعكدة لقانكف اإلجرااات الجزائية كتحديدا لمهادة )  
كأف يقدـ التسييبلت   أك الهسؤكؿ عف الهكاف الهراد تفتيشو أف يسهال بالدخكؿ إليو  في الهنزؿ

 267جاز لهأهكر الضبط القضائي تنفيذ ذلؾ بالقكة."   فإذا رفض السهاح بدخكلو  البلزهة

تؤكد ها سبؽ حيث نرل أنيا فكؽ ها يحهمو التفتيش هف اكراه ال بؿ تحتـ  الهادةكعبارات ىذه 
زؿ الهراد فإذا رفض الهقيـ بالهن  عمى الهقيـ بالهنزؿ تسييؿ هيهة هأهكرم الضبط القضائي

  أك هنع الهأذكف ليـ بالتفتيش هف القياـ بأعهاؿ التفتيش  أك الهسؤكؿ عنو تنفيذ التفتيش تفتيشو
( هف ذات القانكف عمى 49حيث تنص الهادة )  فتيش بالقكة كدخكؿ الهكاف عنكةجاز أف ينفذ الت

ا عهمية التفتيش أف ها يدعـ ىذا أيضا " لهأهكرم الضبط القضائي في حالة قياهيـ بكاجباتيـ أ نا
 268يستعينكا بقكات الشرطة أك القكة العسكرية إذا لـز األهر".

                                                           
يرل رأم أنو يجكز أف يتـ التفتيش برضا الشخص بو شرط أف يككف الرضا قبؿ التفتيش كأف يصدر هف قبؿ صاحب  263

حقوق المتيم في مرحمة التحقيق    أشير ليذا في : عبد الحهيد اسهاعيؿ األنصارمكيككف ىذا الرضا صراحة .    الشأف
  الدكحة  جاهعة قطر  16العدد   حكلية كمية الشريعة كالقانكف كالدراسات االسبلهية، البتدائي في الشريعة والقانون

  .468ص  1998
 .38  1992  القاىرة  دار النيضة العربية  مقارنالنظرية العامة لمتفتيش في القانون المصري وال  ساهي الحسيني 264
 .22ص  هرجع سابؽ   هتعب ناصال العتيبي 265

الييئة الفمسطينية   61رقـ   سمسمة التقارير القانكنية، ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق البتدائي   ائر أبك بكر   266
 .18ص  2005  راـ اهلل  تقمة لحقكؽ الهكاطفالهس
 صكص الخاصة بالتفتيش في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني ال يكجد نص هها ؿ ليذه الهادة .بهراجعة الن 267
 بهراجعة النصكص الخاصة بالتفتيش في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني ال يكجد نص هها ؿ ليذه الهادة . 268
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كراه تفتيش الهنازؿ يتصؼ بو نجد ىنا بأف ها   ينطبؽ عمى تفتيش الحاسب اآللي هف جبر كا 
حيث أف غاية التفتيش ىي الكصكؿ لمحقيقة   كعمى ضبط كهصادرة هشتهبلتو  كالنظـ التابعة لو

ازؿ كنظـ الحاسب اآللي كىذا هشترؾ بيف تفتيش الهن  كص جريهة هاكجهع األدلة بخص
طبعا ها داـ تحت   كبرأيي أف اتحاد الغاية يؤدم اتحاد الصفات الخاصة باإلجراا  كاالنترنت

  ضكابطو كقيكده القانكنية .

 : المساس بحق الشخص بحماية أسراره -2

  القانكف حددىا سمطة بو تقـك التحقيؽ جراااتإ هف إجرااالتفتيش بأنو "  ت فكزية عبد الستارعرف 
كيته ؿ    عف أدلة الجريهة التي كقعت ككؿ ها يفيد في كشؼ الحقيقة يتـ بالبحث في هستكدع السر

  269.ك يقيـ فيو كذلؾ "أك الهكاف الذم يعهؿ فيو أفي شخص الهتيـ  هستكدع السر

لمتفتيش عمى أنو "البحث عف عناصر كتتفؽ هع التعريؼ السابؽ هحكهة النقض الهصرية بتعريفيا 
 270الحقيقة في هستكدع السر فييا."

فهنطقيا ال    أف التفتيش ال يقع عمى ها ال يعد سرافيـك الهخالفة نرل ىنا كفقا لمتعاريؼ السابقة كبه
كها أنو كبيذا االتجاه ذىب   يعد التفتيش اإلجراا يتخذ أك تتـ هباشره عمى شيا هكشكؼ كظاىر

ظياره فإف ضكابط إال  271البعض أف تخمي صاحب الشأف بالهحافظة عمى سره بحيث قاـ بكشفو كا 
 .بيا فبل يجكز الطعف بعدـ اتباعياكقيكد إجرااات التفتيش ال تحهيو فيسقط حقو بااللتزاـ 

كبالرغـ هف التعريؼ السابؽ ال يهكف القكؿ بأف القانكف لـ يفرض حهاية ألسرار الشخص التي كها 
لذم يعهؿ فيو أك ها تحكيو ريؼ السابؽ إها في حرهة شخصو أك الهكاف الهقيـ أك اأشار ليا التع

 272فكؿ ىذا يتهتع بالحهاية الدستكرية   هاكف هف هستمزهات خاصة بو بطبيعة الحاؿىذه األ
 .كالقانكنية 

                                                           
  .278ص  1986  القاىرة  ضة العربيةدار الني، شرح قانون الجراءات الجنائية  فكزية عبد الستار  269
   853ص   (205) رقـ   (13السنة )   هجهكعة احكاـ النقض   ـ17/12/1962قرار هحكهة النقض الهصرية في  270

 أشير ليذا القرار في الهكقع االلكتركني:
 هساا. http://almerja.com/reading.php?idm=79119 ،40:00   1-4-0182  الهرجع االلكتركني لمهعمكهاتية

  17ص  2002  هصر  هنشأة دار الهعارؼ  تفتيش األشخاص وحالت بطالنو  أحهد ع هاف  271
فبل تجكز هراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأهر قضائي هسبب ككفقان ألحكاـ القانكف. يقع باطبلن كؿ ها   "لمهساكف حرهة 272   

 القانكف االساسي الفمسطيني الهعدؿ.هف  17يترتب عمى هخالفة أحكاـ ىذه الهادة" الهادة 
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أنو يشترط لصحة التفتيش الذم يقـك بو الهأذكف ه ؿ   لتفتيش هحكـك كفؽ ضكابط كقكاعدكىذا ا
ف يككف ىذا الهأذكف لو عمى عمـ هف خبلؿ ألهنزؿ الهتيـ أك ها يتصؿ بشخصو  بالتفتيشلو 

ف ىنالؾ جريهة كقعت هف قبؿ شخص بقدر أخبلؿ الدالئؿ كاإلهارات القكية  تحرياتو كبح و كهف
يبرر كيجيز أف يتعرض التفتيش لحرهة هنزلو كشخصو سعيا لكشؼ اتصالو بالجريهة 

شخاص كاألهاكف ىذا اإلجراا رغـ هساسو بحرهة األ ة أف الغاية هفهع هبلحظ 273الهعمكهاتية.
 274ىك الحفاظ عمى هصمحة الهجتهع في هكافحة الجريهة كالحفاظ عمى االستقرار كاألهف.

كحيث أف التفتيش فييا يهس حؽ   أها بخصكص التفتيش في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ىنا
كالبريد    اسب اآللي كهككناتو الهادية كالهعنكيةفجياز الح   الشخص في خصكصيتو كأسراره

كميا يهس بسرىا كخصكصيتيا حيف التفتيش    االلكتركني كهحاد ات الشخص االلكتركنية
فالتفتيش بخصكص    جارم البحث كالتفتيش حياليا  كالضبط في هعرض جريهة إلكتركنية ها

طبعا ضهف قيكد كضكابط ىذا   ااجريهة تقميدية أك الكتركنية يتصؼ بيذه الخاصية عمى السك 
 اإلجراا . 

 خصائص التفتيش اإلجرائية : :ثانيا

ترل الباح ة أف خصائص التفتيش اإلجرائية تأتي هف ككنو إجراا ضهف إطار قانكني هضبكط 
بقكاعد قانكنية يجب هراعاتيا عند القياـ بالتفتيش سكاا في الجرائـ التقميدية أك بخصكص جرائـ 

  هع األخذ بعيف االعتبار القانكف اإلجرائي الخاص بكؿ جريهة هنيا  االنترنتالحاسب اآللي ك 
إال أنو   تقاربيا كاختبلطيا بهكضكع شركط التفتيش هف خبلؿبؽ شرحيا كىذه الخصائص س

نشرح ىذه الخصائص بصكرة   كضبطا لسياقيا كهضهكنيا الدراسةدقة العمهية ليذه اللهراعاة 
 هقتضبة كالتالي :

 

 

                                                           
  الهركز القكهي لئلصدارات القانكنية  الطبعة األكلى  الجريمة اللكترونية   هحهد صادؽ اسهاعيؿ  عبد العاؿ الديرم 273

 .307ص  2012  القاىرة
  .10ص  ة نشرببل سن  االسكندرية  هنشأة الهعارؼ، إذن التفتيش في ضوء الفقو والقضاء  عبد الحهيد الشكاربي 274
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 : إجراء تحقيقيتيش التف-1 

قد قهنا سابقا ببياف كتكضيال أف التفتيش في الجرائـ التقميدية أك جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ىك  
فعهؿ هف أعهاؿ التحقيؽ بحيث ال ي عيد بو لهأهكر الضبط  عد هف أعهاؿ جهع االستدالالت كا 

 . سابقا القضائي كقد تـ شرح ىذا الهكضكع هف خبلؿ ىذه الدراسة

 : بالفعلجناية أو جنحة  إجراء تابع لوقوعالتفتيش  -2

الحاؿ ال يجرم التفتيش في جرائـ التقميدية أك بجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت إال بعد كقكع  بطبيعة
 .جريهة جناية كانت أك جنحة كقد تـ تبياف ىذا األهر هف خبلؿ ىذه الدراسة سابقا

  التفتيش إجراء كاشف لدليل مادي : -3

كاألدلة الهادية ىي التي   هنتيى الغاية هف التفتيش ىك الكصكؿ إلى األدلة الهادية لمجريهة فإ
تنبعث هف عناصر هادية همهكسة كتجدر اإلشارة ىنا أف األدلة الهادية ال يتـ جهعيا فقط هف 

نها يهكف الحصكؿ عمييا أيضا عف طريؽ الهعاينة أك الضبط أك الخبرة  نو هها يعني أ التفتيش كا 
 .275ىذه الخاصية هشتركة هع اإلجرااات الهذككرة كذلؾ 

كاألدلة الهادية تختمؼ عف األدلة القكلية كالشيادة كاالعتراؼ  كها كأف أىهية الدليؿ الهادم تبرز هف 
سناد التيهة إليو .  خبلؿ نسبة الجريهة لفاعميا كا 

حيث جهع األدلة في الجرائـ  األهر قد يككف سيبل هفكقد كنا هف خبلؿ ىذه الدراسة قد رأينا أف 
تككف دليؿ  كيؼ ليا أفألدلة الجنائية الهحكسبة أك الهبرهجة كأف االستفياـ كاف حكؿ ا  التقميدية

       .سابقا عنيا هف خبلؿ ىذه الدراسةأجبنا ك الهسالة بح نا ىذه كقد   هاديا همهكسا

 : التفتيش إجراء قانوني -4

كفقا لمضكابط كالشركط القانكنية التي يش قانكنيا إال عبر القياـ بو الحاؿ ال يككف التفت كبطبيعة    
ال كاف تعديا  هف خبلؿ القكانيف كالتشريعاتكضعيا الهشرع  حيث تـ شرح كتبياف ىذه اإلجرااات   كا 

هف كافة  الهكضكعفي ىذه الدراسة شهؿ ىذا خاص  هطمبتخصيص  عبر بصكرة هكسعةسابقا 
 .النكاحي 

                                                           
ف كاف التفتيش يمتقي ببعض الخصائص هع اإلجرااات الجزائية األخرل ه ؿ الهعاينة كالشيادة كالخبرة 275 فإف ىذه اإلجرااات   كا 

انظر : أحهد   كلمكقكؼ عمى هقارنة بيف التفتيش كىذه اإلجرااات  تختمؼ عف التفتيش هف حيث الضكابط كالشركط القانكنية
 .21- 19ص  سابؽ هرجع  هحهد الطكيمة
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فإف الجرائـ التقميدية كجرائـ الحاسب اآللي   هكضكع خصائص التفتيش كخبلصة القكؿ في
في حيف أف هف يحكـ الخصائص اإلجرائية ىك   كاالنترنت تشترؾ في الخصائص الهعنكية

فإف الخصائص اإلجرائية لمجريهة التقميدية تستهد هف قانكف   القانكف اإلجرائي الناظـ لمجريهة
كفي   2001لسنة  3كىك في فمسطيف قانكف اإلجرااات الجزائية رقـ التقميدم اإلجرااات الجزائية 

في حيف أف جرائـ الحاسب اآللي   1961لسنة  9األردف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية رقـ 
الصادرة  تتبع اإلجرااات الخاصة في القكانيف اإلجرائية  أك الجرائـ االلكتركنيةكاالنترنت 

في فمسطيف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية رقـ  كىي  بخصكصيا كالتي خصصت ليا
 .2015لسنة  27كفي األردف قانكف الجرائـ االلكتركنية رقـ    2018لسنة  10

 ثالثا :أنواع التفتيش :

دكف التفتيش الجنائي بيا تهيز يخصائص   لمتفتيش التي سبؽ شرحياتعتبر الخصائص اإلجرائية 
هف خبلؿ ىذه الدراسة  ليذه األنكاعاإلشارة الزها عمينا كاف ف   خرلغيره هف أنكاع التفتيش األ

 األنكاع كالصكر ىي :كهف ىذه   لمتهيز بينيا كبيف التفتيش الجنائي

 التفتيش اإلدارم : -1

لكي   ىك أف "يخكؿ الهشرع هكظفا عاها بأف يفتش شخصا بكضع هعيف اإلدارميقصد بالتفتيش 
 276ريهة ها ".يتحرل ها إذا كاف قد ارتكب ج

  بعيدا عف إجرااات التحقيؽ  لتحقيؽ أىداؼ إدارية أك كقائية عاهةىك كىدؼ ىذا التفتيش 
كال حتى تكافر صفة الضبط   بحيث ال يمـز كجكد دالئؿ أك قرائف عمى أف جريهة كقعت لمقياـ بو

 277في الشخص الذم يجريو .  القضائي

أنو يحهؿ فيو هعنى التحرم كاالستدالؿ لهعرفة ىؿ الجريهة كقعت السابؽ كيبلحظ هف التعريؼ 
كهف جية أخرل   ليككف بيذا عهؿ احترازم ككقائي لهنع جريهة ها كانت بصدد الكقكع  أـ ال

 .فعبل إظيار ككشؼ الجريهة إذا ها كقعت 

                                                           
، أصول اإلجراءات الجنائية  نقبل عف الدكتكر : سميهاف عبد الهنعـ   22ص   هرجع سابؽ  أحهد هحهد الطكيمة 276

 .864ص  2005  بيركت  هنشكرات الحمبي الحقكقية  الكتاب ال اني
 .724ص   هرجع سابؽ  هصطفى الطراكنة  فيد الكساسبو 277
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كنضرب ه اال   أك بحكـ الضركرة  االتفاؽبأك   كيككف ىذا التفتيش جائزا باالستناد لنص القانكف
 عمى كؿ كاحدة هنيا التالي :

 التفتيش بنص القانكف :-أ

(  6( هف قانكف رقـ ) 8كأكضال ه اؿ عمى ىذا ىك العكدة لنص الفقرة األكلى هف الهادة رقـ )
يجب  كالتي تنص عمى "  ـ بشأف هراكز اإلصبلح كالتأىيؿ " السجكف " الفمسطيني1998لسنة 

ز كتضبط هنو الهكاد الههنكعة كيجرم تفتيش النزيؿ األن ى تفتيش النزيؿ لدل دخكلو الهرك
بهعنى أف ىذا األهر   كيبلحظ أف الهشرع نص عمى كجكب تفتيش النزيؿ  278" بكاسطة أن ى

نها حكها ىك هفركض عميو لمكقاية كاالحتراز هف أف   ليس هترككا لتقدير هدير هركز اإلصبلح كا 
 279.ال لحؽ بهكجب القانكف كاستعهايككف السجيف حائزا لهكاد ههنكعة 

لمهدير  - 1 كالتي تنص عمى "  ( هف القانكف الهذككر56ة رقـ )كذلؾ األهر بالعكدة لنص الهاد
كيجكز لو  - 2أف يعد سجبلن خاصان لمزائريف يدكف فيو اسـ كعنكاف كؿ زائر يدخؿ الهركز. 

ذا رفض الزائر خضكعو لمتفتيش فيجكز هنعو  تفتيش أم زائر يشتبو في حيازتو أشياا ههنكعة كا 
يبلحظ هف ىذه الهادة أف التفتيش ال يككف   "كف أسباب الرفض في السجؿ الهذككرهف الزيارة كيد

نها ىك جائز القياـ بو عمى أم زائر يشتبو في أنو يحكز ها ىك ههنكع كىنا ترؾ   لمنزيؿ فقط كا 
 . فقط ىذا األهر لتقدير هأهكر هركز اإلصبلح بناا عمى حالة االشتباه

 التفتيش باالتفاؽ : -ب

التفتيش الذم يقع عمى عهاؿ الهصانع كالهنشآت الصناعية عند هف كهف أه مة ىذا النكع 
كيككف االتفاؽ بيف العاهؿ كرب العهؿ عمى ىذا التفتيش إها هف خبلؿ   هغادرتيـ لهكاف عهميـ

                                                           
الفقرة ب هف الهادة رقـ   2004كتعديبلتو لسنة  9ف قانكف هراكز اإلصبلح كالتأىيؿ رقـ يقابؿ ىذه الهادة في األردف ه 278
( كالتي تنص عمى "ال يجكز إدخاؿ النزيؿ أك نقمو أك إخراجو أك اإلفراج عنو هف الهركز إال بعد تفتيشو كال يجكز 10)

 تفتيش النزيؿ األن ى إال هف أحد أفراد الشرطة النسائية ".
ـ هحكهة النقض الهصرية :" تفتيش السجيف الذم يقـك بو ضابط السجف لبلشتباه في حيازة أشياا ههنكعة جاا في حك 279

لسنة  2841الطعف رقـ  22/10/1987نقض جمسة   داخؿ السجف يعتبر استعهاال لحؽ. حكـ هحكهة النقض الهصرية
 هساا. www.aladalacenter.com  1-5-2018  03:00عبر الهكقع االلكتركني :   57

http://www.aladalacenter.com/
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ها ىك أك هف خبلؿ   280 بهكافقة العاهؿ الخضكع له ؿ ىذا التفتيش نص في العقد الهبـر بينيها
 281هتعارؼ عمييا كجارم الحاؿ عمى القياـ بو في الهنشأة .

 التفتيش بحكـ الضركرة : -ج

كنضرب ه بل ىنا ها يقكـ بو رجؿ اإلسعاؼ هف تفتيش لجيكب كهبلبس الهريض الهغهى عميو 
قبؿ  ا بحيث يجهع ها فييا هف أغراض أك أكراؽ كيحصيي  كنقمو لمهشفىه بل أ ناا عهمية اسعافو 

 282كبالتالي تتشكؿ ىنا حالة ضركرة عهمية تكجب ىذه العهمية .  نزع ىذه الهبلبس عنو

 التفتيش الكقائي :-2

( هف قانكف 36إف أبرز ه اؿ يهكف أف يحكم ىذه النكع هف التفتيش ىك العكدة لنص الهادة )
أهكر الضبط يجكز لهكالتي جاا فييا "   2001لسنة  3رقـ  يالفمسطيناإلجرااات الجزائية 

كأف   القضائي أك لهف يقبض عمى شخص أف يجرده هف األسمحة كاألدكات التي يجدىا بحكزتو
كيبلحظ أف   "يسمهيا إلى الجية الهختصة التي يقضي القانكف بإحضار الهقبكض عميو أهاهيا

النص ينظـ هسألة الكقاية كاالحتراز هها قد يككف بحكزة الشخص الهقبكض عميو هف أدكات 
 ة كأسمحة.خطر 

أك لهف يقبض   الضبط القضائي لهأهكرالهذككرة  التجريدكها يبلحظ أف النص قد أناط هيهة 
 كبالتالي ىك ليس باإلجراا التحقيقي بتاتا.  الشخص الحائز لؤلدكات كاألسمحة عمى

كلكف نرل أف النص السابؽ قد يقؼ عند حد التجريد كسحب األدكات الظاىرة أك التي بحكزة 
كلعمو كاف يجب عمى   لتي قد ي ير سؤاؿ حكؿ هدل اعتبارىا نكع هف أنكاع التفتيشالشخص ا

كخاصة إذا كانت عمة   ف أك ر كضكحاالهشرع ذكر كمهة تفتيش الشخص في هتف النص ليكك 
ات ك دعمى فرض أنو سيقكـ بإخباا األ  ية كاالحتراز هها يحهمو الشخصالهشرع تتجو نحك الكقا

 . اىرة كهخفيةاألسمحة بطريقة غير ظك 
                                                           

كالتي تعد السند في الزاـ العاهؿ   ـ2000( لسنة 7قانكف العهؿ الفمسطيني رقـ )( هف 34)نجد ه اال ليذا الهادة رقـ  280
لعاهؿ التقيد حيث جاا فييا :" عمى ا  لكؿ شركط الهنشاة كالتي قد يككف هف ضهنيا شرط تفتيشو عند هغادرة هكاف العهؿ
 بتطبيؽ شركط البلئحة الداخمية لمهنشأة كبقكاعد السبلهة كالصحة الهينية في العهؿ.

 .13-12ص   هرجع سابؽ  انظر :هحهد عمي غانـ 281
 .274ص  هرجع سابؽ  هصطفى الطراكنو  فيد الكساسبو 282
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أال   كعمى أية حاؿ فإف التفتيش الكقائي يظؿ عهبل هشركعا ها داـ اتخذ ضهف حدكد الغاية هنو
كبالتالي إذا لـ يكف   كىي كها ذكرنا تجريد الشخص هف كؿ ها يعد خطرا عميو كعمى اآلخريف

 فإف  الغرض هف التفتيش عهمية التجريد ىذه كأف ها يحكزه الشخص ىك شيا غير خطر
يش كبياف الغرض غاية التفتعمى أف عهمية التحقؽ هف   283هشركع االستهرار فيو يعد أهرا غير 

 284.هف ظركؼ كهبلبسات ىذا التفتيش هكضكعية تعكد لتقدير القاضي هنو يعتبر هسألة 

كخبلصة هكضكع أنكاع التفتيش أف التفتيش الجنائي الخاص بالجرائـ التقميدية أك جرائـ الحاسب 
إال أف األنكاع األخرل أقؿ   نترنت هحاط بضهانات خشية التعدم في عهمية التفتيشاآللي كاال

تستكجب   حيث نبلحظ أف التفتيش في ىذه الصكر هرىكف بكقكع حالة هعينة  ضهانات هنو
إال التفتيش الجنائي كىك هكضكع دراستنا ىنا ىك إجراا جزائي هضبكط   إجراا التفتيش في حينيا

 في الفرع ال اني.تبعا قيكد الضهانات كالتي سكؼ نقـك ببيانيا كهقيد بعدد هف ال

 :الحاسب اآللي والنترنتلنظم الفرع الثاني: ضمانات المتيم خالل مرحمة التفتيش 
بها أف التفتيش إجراا قانكني يقصد هف كرااه ككأم إجراا تخر تحقيؽ الهصمحة            

كهف باب الهكازنة بيف هصمحة الهجتهع كهصمحة الهتيـ فيذا اإلجراا كرغـ ىذه الضركرة   العاهة
أحاط الهشرع ىذه العهمية بضكابط    كخكفا هف ضياع حقكؽ األفراد الهكفكلة بالدستكر كالقكانيف

سكاا خبلؿ التفتيش أك   تيدؼ في هجهميا إلى التأكيد عمى الضهانات الكاجب هنحيا لمهتيـ
زيجا بيف الشركط الشكمية كالشركط الهكضكعية كنبلحظ اف ىذه الضهانات تعتبر ه   بعده

نكتفي باإلشارة إلييا بشكؿ هقتضب كعميو    لمتفتيش التي سبؽ شرحيا كبيانيا في ىذه الدراسة
 : كسريع تجنبا لمتكرار كالتالي

                                                           
ف كاف لرجؿ البكليس ال 283 هكمؼ هف قبؿ ضابط الهباحث نجد أساسا ليذا في حكـ هحكهة النقض حيث قضت "إنو كا 

حضاره تنفيذان لؤلهر الصادر بذلؾ هف النيابة أف يفتشو عند ضبطو لمبحث عها قد يككف هعو هف سبلح  بضبط الهتيـ كا 
إال أف ىذا الحؽ يجب لمقكؿ بقياهو أال يككف التفتيش لـ يبدأ فيو إال بيذا القصد.   خشية اعتدائو بو عميو أك إيذاا نفسو بو

ذا ها أ أها إذا كاف التفتيش قد أجرل هف   سفر التفتيش في ىذه الحالة عف كجكد هخدر هع الهتيـ صال االستشياد بوكا 
نقض   بادئ األهر بقصد البحث عف هخدر فإنو يككف باطبلن غير جائز االعتهاد عمي".حكـ هحكهة النقض الهصرية

 :لو عبر الهكقع االلكتركني أشير   536ص 271رقـ 5هجهكعة القكاعد القانكنية ج 2/6/1941جمسة 
www.aladalacenter.com ،15-5-2018  06:00 .هساا 

أصول    . نقبل عف : هحهد سعيد نهكر724هرجع سابؽ ص   هصطفى الطراكنة  أشير ليذا في  :فيد الكساسبو 284
 . 353ص   2013  دار ال قافة  عهاف  مات الجزائية ()شرح قانون أصول المحاك، اإلجراءات الجزائية

http://www.aladalacenter.com/
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  أول: وجود فائدة محتممة من التفتيش

أك ىدؼ هرجك هف ىذا  عمى فرض لك شرع الهأذكف لو بالتفتيش بأعهاؿ التفتيش دكف غايةإنو 
كبالتالي حتى    عمى اعتبار أف ال هصمحة هنو  فإف ه ؿ ىذا اإلجراا يككف تحكهيا  اإلجراا

نككف بصدد هصمحة هرجكة هف التفتيش يجب أف يككف ىنالؾ قرائف كدالئؿ قكية تشير إلى كجكد 
 285تيا .ها يهكف ضبطو لدل الشخص الهراد تفتيشو أك هنزلو سعيا لكشؼ الجريهة كحقيق

تحت   يعكد لسمطة التحقيؽ  لتفتيش سعيا نحك الفائدة الهرجكة هنو كتحققياإجراا اكتقدير ضركرة 
 286إشراؼ قاضي الهكضكع .

بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت كعمى اعتبار أف الفائدة الهرجكة هف التفتيش تشكؿ أها 
فيذا يشير   شخص الهراد تفتيش هنزلوفي هعناىا كجكد قرائف قكية لكجكد ها يهكنو ضبطو لدل ال

لضركرة كجكد ضهانة أخرل ىنا كىي ضركرة تككيؿ عهمية الضبط ألشخاص هؤىميف كقادركف 
عمى التعاهؿ ها يتـ ضبطو أك عمى دراية بآلية الضبط ذاتيا بخصكص األشياا الهتعمقة بالجرائـ 

ا لحيف استخداهيا كأدلة في فيـ عمى دراية كفاية بالكسائؿ الهستخدهة لحفظي   االلكتركنية
 287هكاجية الجاني أهاـ الجيات القضائية.

عمى السابؽ  2018لسنة  10كقد أكد القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ 
عمى أف يككف هأهكر الضبط هؤىبل هنو ( 32حيف اشترط في الفقرة الخاهسة هف الهادة رقـ )

 االلكتركنية.مجرائـ لمتعاهؿ هع الطبيعة الخاصة ل

عمى ه ؿ  2015لسنة  27في حيف لـ ينص الهشرع األردني في قانكف الجرائـ االلكتركنية رقـ 
 قانكف الهذككر.النصكص  ككاف األكلى عمى الهشرع األردني اشتراط ذلؾ ضهف  ىذه الهادة

                                                           
  1998  عهاف  هكتبة دارا ل قافة لمنشر كالتكزيع  الجزا األكؿ  ضمانات المتيم في الدعوى الجزائية  حسف خكيف 285
  .122ص

من 17جمسة، محكمة النقض، القضائية31سنة  49الطعن رقم ، قرار نقض "القصد هف التفتيش هسألة هكضكعية".) 286
  (.457ص، 1961أبريل سنة 

هركز اإلهارات لمدراسات كالبحكث    الطبعة األكلى   التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعمومات  راشد بشير ابراىيـ  287
لسنة  10. كذلؾ راجع القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية  الفمسطيني رقـ 64ص  2008  أبك ظبي  االستراتيجية

  ( كذلؾ.34هنيا كالهادة ) 5( الفقرة 33الهادة ) تحديدا 2018
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 ثانيا: صدور األمر بالتفتيش بعد وقوع الجريمة فعال

فبل يجكز أف   ة هف الضهانات الخاصة بالهتيـ الهعمكهاتييضركر  يعتبر كقكع الجريهة ضهانة
فكؿ هف قانكف اإلجرااات   أك لغاية احترازيةيصدر أهر التفتيش لهجرد االشتباه أك التكقع 

كقانكف الجرائـ االلكتركنية األردني   كالقرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنيةالفمسطيني الجزائية 
 ليصال أف يصدر بشأنيا أهر بالتفتيش.  جريهة بالفعؿكقكع ال د اشترطكاق

 كنكتفي باإلشارة ليذا األهر ىنا حيث تـ شرح ىذا الهكضكع سابقا هف خبلؿ ىذه الدراسة. 

 ثالثا: تحديد وقت معين إلجراء التفتيش

( هف قانكف 41بالعكدة لنص الهادة )ك  كها شرحنا سابقا هف خبلؿ ىذه الدراسة فإنو      
إال في حالتي   إلجراا التفتيش نرل أف الهشرع حدد الكقت بالنيارالفمسطيني ت الجزائية اإلجرااا

 .التمبس بالجريهة أك كانت هقتضيات االستعجاؿ تتطمب ذلؾ

كلكف    كحرهة هنزلو   أف التفتيش فيو هساس بحرية اإلنساف في االحتفاظ بسره كقد أشرنا سابقا
التفتيش سيككف كقعو أشد في ساعات الميؿ أف   الضهاناتشرح نضيؼ ىنا ضهف هكضكع 

  كخصكصا في حاؿ كجكد نساا أك أطفاؿ في الهنزؿ الهراد تفتيشو هها قد يحدث حالة خكؼ ليـ
  التفتيش خبللياكىذا يبرر حرص الهشرع الفمسطيني عمى تحديد كتخصيص فترة زهنية يباشر 

نقطاع بعد ذلؾ حتى دخكؿ فترة الميؿ فإف إال أنو يبلحظ أف التفتيش إذا بدأ نيارا كاستهر دكف ا
 288ىذا اإلجراا يبقى صحيحا. 

فإف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية    أها بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
في قانكف اإلجرااات شرط التفتيش نيارا كها كأف   شالفمسطيني لـ يحدد كقت هعيف إلجراا التفتي

 ك النفاذ لكسائؿ تكنكلكجياأجاا بخصكص دخكؿ الهنازؿ كليس الكلكج د ق يالفمسطينالجزائية 
 .الهعمكهات 

                                                           
  .849ص  1997  القاىرة  الهكتبة القانكنية  الطبعة ال انية  سمطات مأموري الضبط القضائي  ابراىيـ حاهد طنطاكم 288
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( السالفة الذكر كضهانة لمهتيـ الهعمكهاتي ال يككف إال بصدد إذف 41كتفعيؿ نص الهادة )
التفتيش الخاص بهنزلو حاؿ رغبة الهحقؽ بضبط الحاسب اآللي كهككناتو الهكجكدة في ىذا 

 است نااات ىذه الهادة بخصكص حالة التمبس كحالة االستعجاؿ.هع هراعاة   الهنزؿ

تحديدا في الفمسطيني  ( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية32أضؼ أف نص الهادة )
كبرأيي أف كمهة هحددا   الفقرة ال انية هنيا نص عمى شرط أف يككف أهر التفتيش هسببا كهحددا

كخاصة إذا ها كاف ىذا التفتيش بخصكص األهاكف رائو تكجب ضركرة تحديو بزهف هعيف إلج
 .جازتيا نفس الهادةالتي أ

قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني لـ يقـ باشتراط كقت هعيف إلجراا التفتيش الخاص  كيبلحظ أف
 ضهف نصكص ىذا القانكف.بالجرائـ االلكتركنية 

  رابعا: حضور المتيم أثناء التفتيش

فالتفتيش يجب أف يككف   هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني (43هادة )بالعكدة لنص ال   
فإف تعذر ذلؾ فبحضكر شاىديف هف أقاربو أك   بحضكر الهتيـ ها داـ قادرا عمى الحضكر

فيذه الضهانة تككف كفيمة بأف يطمع عمى   جيرانو عمى أف يدكف ذلؾ في هحضر التفتيش
ة لمجية القائهة بالتفتيش عبر سبلهة ىذا اإلجراا كها ضبط كىي كذلؾ ضهان   التفتيش كيراقبو

لكف إذا لـ يتهكف الهتيـ هف الحضكر ه بل في حالة ظرؼ قاىر كحالة كجكده في   هف خبللو
ا نيف هف  القضائي اختيار ا نيف هف أقاربو أك الهشفى ه بل فيذا يكجب عمى هأهكر الضبط

 289 .شارة لذلؾ في هحضر التفتيشجيرانو هع اإل

فكاف األكلى بالهشرع أف   لكف الهشرع تخمؼ عف هعالجة حالة عدـ كجكد أقارب أك جيراف
كأنو في حاؿ عدـ كجكدىـ فمهأهكر الضبط القضائي   يعطي األكلكية لؤلقارب  ـ الجيراف

 290صبلحية انتداب شاىديف هف غير األقارب كالجيراف .

                                                           
  .50ص  هرجع سابؽ  هحهد عمي غانـ 289
 . 36ص  هرجع سابؽ   ائر أبك بكر 290
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فأرل أنيا ضهانة هيهة   لي كاالنترنتتفتيش نظـ الحاسب اآل أ نااأها بخصكص حضكر الهتيـ 
أك الهعنكية حيف نسخيا عمى أقراص كشرائط أك   خصكصا عند ضبط هككنات الحاسب الهادية

 .كتكقيع الهتيـ عمييا لتككف حجة عميو في هعرض البينة  أكراؽ

لـ ينص عمى ىذه الضهانة الفمسطيني في حيف أف القرار بقانكف بخصكص الجرائـ االلكتركنية 
ضهف بنكده عمى أنو يصار لتفعيميا في حاؿ القياـ بالتفتيش لؤلهاكف الهنصكص عمييا ضهف 

هتى كاف ىذا الهكاف هنزال أك ها في   هذككر في الفقرة االكلى تحديدا( هف القرار ال32الهادة )
 حكهو.

لتفتيش باإلضافة إال أف قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني لـ ينص عمى حضكر الهتيـ أ ناا ا
 ضهف نصكص القانكف .

 خامسا: تسبيب أمر التفتيش

في فقرتيا ال انية تحديدا هف قانكف اإلجرااات  39نعكد بيذا الخصكص لنص الهادة         
حيث نرل أف   يجب أف تككف هذكرة التفتيش هسببة" "عمى أنو  التي تنصالجزائية الفمسطيني 

هحكهة حكؿ الهبررات كهدل ضركرة الاؿ رقابة ة تسبيب أهر التفتيش يككف هف أجؿ إعهر ضرك 
بحرهة األفراد كهساكنيـ  هكذلؾ تبرز ضركرة التسبيب لتعمؽ إجراا   إصدار التفتيش هف عدهو

ككذلؾ ذكر الهبررات التي   كيككف ذلؾ هف خبلؿ ذكر السبب ضهف هذكرة التفتيش   كأغراضيـ
  291الهأذكف لو  بإصدار ىذه األكاهرهها يعطي ضهانة لؤلفراد في عدـ تعسؼ   أكجبت إجرااه

ش عمى عدة ف يبنى األهر الصادر بالتفتيأ" ضركرة أنو كفي ىذا السياؽ يعرؼ التسبيب عمى 
 292ها يفيد في كشؼ الحقيقة".تفتيشو ف في الهكاف الهراد أقرائف كدالئؿ تدؿ عمى 

الحاسب اآللي  كأرل أف ىذه الضهانة كهبرراتيا تنطبؽ أيضا بخصكص أهر التفتيش في جرائـ
باإلضافة   ؿ  قة أهاـ هحكهة الهكضكع كذلؾفتسبيب أهر التفتيش هيـ ليككف هح  كاالنترنت

الهادة  الفقرة ال انية هف لمنص الكاضال عمى ضركرة أف يككف إذف التفتيش هسببا ضهف نص
 . الفمسطيني ( هف القرار قانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية32)

                                                           
  . 30ص  هرجع سابؽ   ائر أبك بكر  291
  .493ص  هرجع سابؽ  حسيف بف سعيد الغافرم 292
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كتركنية األردني لـ يشترط أف يككف أهر التفتيش هسببا تاركا ذلؾ لتفعيؿ أها قانكف الجرائـ االل
 . األردني القكاعد العاهة في ىذا األهر ضهف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية

ك ها سنقكـ ببيانو ى  كاحتراهيا لكف ها يترتب عمى عدـ هراعاتيا  ىذا بخصكص الضهانات
  كشرحو في الهطمب التالي .

بطالن إجراءات التفتيش والضبط في جرائم الحاسب اآللي  اني:المطمب الث
 . والنترنت

 2003الهعدؿ لسنة  الفمسطيني لمقانكف األساسي عند دراسة هكضكع الضهانات ت رنا العكدة ىنا
فبل تجكز هراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا   لمهساكف حرهة-1( هنو التي تنص"17كتحديدا لمهادة )
يقع باطبلن كؿ ها يترتب عمى هخالفة أحكاـ ىذه -2هسبب ككفقان ألحكاـ القانكف.إال بأهر قضائي 

  كلهف تضرر هف جراا ذلؾ الحؽ في تعكيض عادؿ تضهنو السمطة الكطنية الفمسطينية"  الهادة
بحيث نص   نرل أف الهشرع كنظرا لخطكرة إجراا التفتيش قد خصص لو ىذا النص الدستكرم

بحيث أف هخالفة ىذا النص   ا كتفتيشيا ال يتـ إال بأهر قضائي هسببأف لمهنازؿ حرهة كدخكلي
كلمهتضرر الحؽ بالهطالبة بتعكيض عادؿ تضهنو لو   تكجب بطبلف كؿ ها يتعارض هعو

 293 السمطة الفمسطينية حسب ها جاا في الهادة.

حريات عمى" كؿ اعتداا عمى أم هف الالفمسطيني هف القانكف األساسي 294( 32كها كتنص الهادة)
الشخصية أك حرهة الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا هف الحقكؽ كالحريات العاهة التي يكفميا القانكف 

كتضهف   جريهة ال تسقط الدعكل الجنائية كال الهدنية الناشئة عنيا بالتقادـ  األساسي أك القانكف
لكاقع عمى الحريات تداا االسمطة الكطنية تعكيضان عادالن لهف كقع عميو الضرر." كعميو لخطكرة االع

سكاا في كالذم قد يقع حاؿ التعسؼ في التفتيش كخركجو عف ضكابطو القانكنية كحرهة الحياة 
 لتجعؿ هف ىذا االعتدااىذه الهادة  جااتف  الجرائـ التقميدية أك جائـ الحاسب اآللي كاالنترنت
 جريهة ال تسقط بالتقادـ كتكجب التعكيض العادؿ .

                                                           
نجدىا تنص عمى :"   كتعديبلتو 1952هف دستكر الههمكة األردنية الياشهية لعاـ  10بالعكدة لنص الهادة رقـ  293

 " . كبالكيفية الهنصكص عمييا فيو   لمهساكف حرهة فبل يجكز دخكليا إال في األحكاؿ الهبينة في القانكف
نجدىا تنص عمى   2011كتعديمو لسنة  1952هف دستكر الههمكة األردنية الياشهية لعاـ  7لهادة رقـ بالعكدة لنص ا 294
كؿ اعتداا عمى الحقكؽ كالحريات العاهة أك حرهة الحياة الخاصة لؤلردنييف جريهة  -2الحرية الشخصية هصكنة.-1:" 

 يعاقب عمييا القانكف" .
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 فرعيف ا نيف كالتالي :في   ا ها يترتب عمى هخالفة األحكاـ الخاصة بالتفتيشنبحث ىن  كعميو

 الفرع األكؿ : البطبلف.

 الفرع ال اني : الحؽ بالهطالبة التعكيض.

 :الفرع األول : البطالن
حكؿ هكضكع البطبلف نجد الهادة الفمسطيني بشكؿ عاـ عند البحث في قانكف اإلجرااات الجزائية 

"يعتبر اإلجراا باطبلن إذا نص القانكف صراحة عمى بطبلنو أك إذا شابو  عمى ( تنص474رقـ )
كنرل أف ىذه الهادة جاات عاهة لجهيع اإلجرااات    عيب أدل إلى عدـ تحقيؽ الغاية هنو"

  بالبطبلف القانكني كىك ها يسهىفإها أف يككف البطبلف بهكجب نص القانكف الصريال   الجزائية
 295 ك ها يعرؼ بالبطبلف الذاتي لئلجراا.أي حالة عدـ تحقؽ الغاية هنو أك بتقدير القضاا ف

لذم التي جاات في تخر الفصؿ الرابع  اك هف ذات القانكف ( 52في حيف أف الهادة رقـ )
"يترتب البطبلف عمى عدـ هراعاة أم حكـ هف أحكاـ ىذا : خصصو الهشرع لمتفتيش تنص عمى

سالفة هف قانكف اإلجرااات  474ارت لو الهادة رقـ الذم أش يكىك النكع القانكن  الفصؿ"
 296.الذكر

                                                           
هف قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية كالتي أضيفت بهكجب  7ى هف الهادة رقـ يقابؿ ىذا النص في األردف الفقرة األكل 295

حيث جاا فييا " يككف االجراا باطبل اذا نص القانكف صراحة عمى بطبلنو اك شابو   2001لسنة  16القانكف الهعدؿ رقـ 
ا جاا في القانكف الفمسطيني ىك كنبلحظ ىنا الفرؽ بيف ىذه الهادة كه  عيب جكىرم لـ تتحقؽ بسببو الغاية هف االجراا "

 كبرأيي أف العيب الجكىرم ىك الذم يؤدم إلى عدـ تحقؽ الغاية هف اإلجراا.  كصؼ القانكف األردني لمعيب بالجكىرم
  البطبلف القانكني-1هف القانكف األردني الهذككر أخذت بنكعيف هف أنكاع البطبلف كىها :  7كالفقرة األكلى هف الهادة رقـ 

كىك إذا شاب اإلجراا عيب جكىرم لـ تتحقؽ الغاية هنو   البطبلف الذاتي-2نص القانكف صراحة عمى البطبلف . كىك إذا
الدفوع في   كىنا يترؾ األهر في تقدير ىؿ العيب جكىرم أـ ال لمقضاا. انظر : لكرنس سعيد الحكاهدة  بسبب ىذا اإلجراا

 ارنة هنشكرة عبر الهكقع االلكتركني :دراسة هق  58-57ص  قانون أصول المحاكمات الجنائية
https://books.google.ps/books?id=g2StDQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&

q&f=false   3-3-2018  04:00 .هساا 
ال نجد نص هباشر بخصكص   كتعديبلتو 1961لسنة  9بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  296

نرل أف البطبلف بخصكص قكاعد   الهشار إلييا سابقا 7إال أنو بقرااة الهادة رقـ   البطبلف فيها يتعمؽ بأحكاـ التفتيش
هسألة القكاعد الهتعمقة بالتفتيش تعتبر هف ضهف القكاعد  كها كأف  التفتيش كالضبط يخضع لمقكاعد العاهة لمبطبلف

 .89ص   هرجع سابؽ  الجكىرية التي تؤدم هخالفتيا لمبطبلف حتها. انظر :أحهد هحهد الطكيمة

https://books.google.ps/books?id=g2StDQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ps/books?id=g2StDQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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بخصكص ترتيب البطبلف عمى  297ىنا يحسـ الخبلؼ الفقييالفمسطيني كنرل أف الهشرع  
هف الضهانات الهعطاة لمهتيـ فنص  بالتفتيش كالتي هف بينيا الك ير هخالفة القكاعد الخاصة

 الخاص بالتفتيش كالضبط. حكاـ الفصؿ الرابعفة أم حكـ هف أصراحة عمى البطبلف بهجرد هخال

ىك بطبلف   كىذا البطبلف إذا قضت بو الهحكهة لهخالفة اإلجرااات القانكنية بخصكص التفتيش
   صراحة تـ التنازؿ عنو التصحيال حتى لكبأم حاؿ نى أنو ال يقبؿ بهع  298كليس نسبي  هطمؽ

يجكز  إضافة أال أنو  ي ره الخصكـ حتى لك لـ  الهحكهة تقضي بو هف تمقاا نفسياكها كأف 
حتى لك تـ إ ارتو ألكؿ هره أهاـ هحكهة   لمخصكـ التهسؾ بو في أم هرحمة هف هراحؿ الدعكل

  299.كىك بطبلف هتعمؽ بالنظاـ العاـ   النقض

كىذا البطبلف هتى ها قضي بو يؤدم إلبطاؿ اإلجرااات كها ترتب عمييا هف إجرااات أخرل 
 .301عف التفتيش ه ؿ الضبط الناتج  300

                                                                                                                                                                      

 274كها كأنو بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني فيها يخص البطبلف كاف كاجبا أف نشير لنص الهادة رقـ 
جاا فييا "ال يقبؿ التهييز إال لؤلسباب التالية :أكال :أ . هخالفة االجرااات التي أكجب القانكف هراعاتيا تحت  هنو كالتي

طائمة البطبلف .ب. هخالفة اإلجرااات األخرل إذا طمب الخصـ هراعاتيا كلـ تمبو الهحكهة كلـ يجر تصحيحيا في أدكار 
ف أك الخطأ في تطبيقو اك تأكيمو .  ال ان: هخالفة قكاعد االختصاص أك تجاكز الهحاكهة التي تمتيا . انيان : هخالفة القانك 

الهحكهة سمطتيا القانكنية .رابعان : الذىكؿ عف الفصؿ في أحد الطمبات أك الحكـ بها يجاكز طمب الخصـ .خاهسان : صدكر 
 ـ كفايتيا أك غهكضيا.حكهيف هتناقضيف في كاقعة كاحدة . سادسان : خمك الحكـ هف أسبابو الهكجبة أك عد

  " هحكر االختبلؼ الفقيي بأف ىنالؾ هف يقكؿ أف النصكص القانكنية الخاصة التفتيش تككف هتعمقة بالنظاـ العاـ 297 
كيجكز إ ارتو كالتهسؾ بو كلك لمهرة األكلى أهاـ هحكهة النقض   بهعنى أف لمهحكهة أف تقضي بالبطبلف هف تمقاا نفسيا

كعميو ال يجكز التهسؾ بو إال   بينها رأم تخر ذىب لككف البطبلف هتعمؽ بهصمحة الخصـك  مسطينيه مها فعؿ الهشرع الف
كذىب رأم  الث فهيز بيف القكاعد الهكضكعية ك   كال يجكز إ ارتو ألكؿ هرة أهاـ هحكهة النقض  أهاـ هحكهة الهكضكع

أها هخالفة القكاعد الشكمية فيك   هتعمؽ بالنظاـ العاـكرتب عمى هخالفة القكاعد الهكضكعية البطبلف ال  كالقكاعد الشكمية
مبادئ    كالرأم ال الث ىك ها استقرت عميو هحكهة النقض الهصرية . عبد الفتاح بيكهي  بطبلف هتعمؽ بهصمحة الخصـك

 .366-365ص    هرجع سابؽ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والنترنت
كتحديدا في الهادة رقـ   هسألة البطبلف في قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية كتعديبلتوالهشرع األردني في ها يخص  298
نرل أنو قد أخذ بالبطبلف الهطمؽ في الفقرة ال انية هف الهادة الهذككرة كىي تتعمؽ بهخالفة كؿ ها    الهشار إلييا سابقا 7

  ة هنيا فيها يتعمؽ بهصمحة الخصـك .فيها أخذ بالبطبلف النسبي في الفقرة ال ال  يتعمؽ بالنظاـ العاـ
  .43ص  1993القاىرة   دار النيضة العربية  1جزا   مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية  عهر السعيد رهضاف 299 

ال يترتب عمى بطبلف اإلجراا  "ـ عمى :2001 3هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ 477تنص الهادة  300
ذا كاف اإلجراا باطبلن في جزا   أك بطبلف اإلجرااات البلحقة لو إذا لـ تكف هبنية عميو  قة عميوبطبلف اإلجرااات الساب كا 

أها بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني كتعديبلتو نجد الفقرة    هنو فإف ىذا الجزا كحده ىك الذم يبطؿ"
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كنظرا إلحاطة الهشرع الفمسطيني بضركرة هراعاة إجرااات التفتيش القانكنية بجزاا البطبلف في 
عكضا عنيا كجب عمى النيابة العاهة أك هف تندبو   حاؿ هخالفة ىذه اإلجرااات كعدـ هراعاتيا

هحدد يش بشكؿ القانكنية الخاصة بالتفتكالضكابط  التفتيش هراعاة النصكصإجرااات لمقياـ ب
ضاعة  دكف ذات قيهةهف أف تصبال إجرااات التفتيش  خشيةكذلؾ   دقيؽك  الجيد كالكقت  كا 

عطاا الهجـر هحاكلةالهبذكؿ أ ناا التفتيش  بسبب بطبلف اإلجرااات لمتيرب هف جريهتو  كا 
 .التي اتخذت بحقوالجزائية 

 يا هف القانكف األساس( الهشار ليا سابق17أف نص الهادة ) كتبرز أىهية السابؽ خصكصا
كبالتالي ال   جاات جمية بخصكص بطبلف كؿ ها ينتج عف إجراا التفتيش الباطؿ الفمسطيني
هكضكع بطبلف  بخصكصحكؿ كجكد سمطة تقديرية لمقاضي  إ ارة نقاش أك تساؤؿيهكننا 

حاؿ البحث كالتحرم   ىذه السمطة التقديرية تبقى هكجكدهكلكف   اإلجراا أك عدـ بطبلنو
لرقابة هع خضكع قرار القاضي ىنا   خصكص ىؿ كقعت هخالفة النص كضكابطو أـ لـ تقعب

إجرااات كعدـ هراعاة لمضكابط القانكنية بخصكص هخالفة  كقعتكهتى ها   هحكهة االستئناؼ
أف تقضي بالبطبلف فبل يجكز أف يككف ليا ىنا سمطة  ى الهحكهةكجب عم  كالضبطالتفتيش 
 302. كها أسمفنا تقديرية

كتحديدا بهراجعة القرار بقانكف   بطبلف التفتيش في نظـ الحاسب اآللي كاالنترنتها فيها يخص أ
  الفمسطيني فإف الهشرع لـ يضع أم نص عاـ بخصكص البطبلفخصكص الجرائـ االلكتركنية ب

فإنو ال نجد أم نص بخصكص كقكع البطبلف في حاؿ هخالفة القكاعد اإلجرائية ككذلؾ األهر 
 .الضبط كذلؾ  كأالنفاذ عمى الهباشر  كأعمييا بخصكص التفتيش  التي نص

                                                                                                                                                                      

بطبلف اإلجراا بطبلف اإلجرااات السابقة لو أها اإلجرااات الرابعة هف الهادة السابعة هنو تنص عمى: "ال يترتب عمى 
 البلحقة بو فبل تككف باطمة إال إذا كانت هبنية عمى اإلجراا الباطؿ ".

حتى لك أ بت ىذا الدليؿ في هحضر التفتيش   بناا عمى أف التفتيش باطؿ فإنو يتـ استبعاد الدليؿ الذم تكلد عنو  301 
كاف  ابتا بكجكد األشياا التػي تـ ضبطيا أ ناا عهمية التفتيش أك عف طريؽ  شيادة هف قاـ أك    الذم حرره القائـ عميو

ببل هكاف   ببل دار نشر  1ج  إجراءات األدلة الجنائية  بالتفتيش كالذيف حضركا هعو ىذا اإلجراا كذلؾ. عبد الهييهف بكر
 .499ص    1996    نشر

بهعنى هتى ها كقع هخالفة    جراا في حكـ الهنعدـ فبل يرتب ت اره القانكنيةكذلؾ هتى ها قضي ببطبلف التفتيش يصبال اإل 
  إلجرااات التفتيش القانكنية فإنو يقضى ببطبلف ىذا التفتيش كبطبلف الػدليؿ الهسػتهد هنو كذلؾ .عهر السعيد رهضاف

  .46ص  1993  هرجع سابؽ
  .35-34ص  هرجع سابؽ   ائر أبك بكر  302
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إال أنو كفي ىذا السياؽ كبناا عمى الشرح السابؽ الخاص بالبطبلف في قانكف اإلجرااات الجزائية 
تنص عمى "يعتبر اإلجراا باطبلن إذا نص القانكف التي ( 474)الفمسطيني كتحديا الهادة رقـ 
 فإننا نجد التالي : شابو عيب أدل إلى عدـ تحقيؽ الغاية هنو"صراحة عمى بطبلنو أك إذا 

حالة لف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني ال شؾ في قدرة استيعاب نص قانك بأنو  ترل الباح ة -1
فيبطؿ التفتيش الهخالؼ   بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنتكالضبط بطبلف التفتيش 

كيبطؿ ها   في القانكف الهذككرلتفتيش كالضبط في إجرااه النصكص القانكنية الخاصة با
هتى ها كاف التفتيش الخاص بنظـ الحاسب اآللي كاالنترنت يقع عميو حكـ   يترتب عميو

 52سندا لنص الهادة رقـ كتعتبر ىذه الحالة حالة بطبلف قانكني   تفتيش الهنازؿ كاألشخاص
 العاـ .كىك بطبلف هتعمؽ بالنظاـ   هف قانكف اإلجرااات الهذككر

هها ال ينطبؽ عميو الكصؼ في بخصكص جريهة الكتركنية األهاكف كاألشخاص تفتيش أها  -2
الذم نصت عميو الفقرة األكلى هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات كتفتيش   أعبله 1الفقرة 

كبهراجعة الهادة ككؿ   نية الفمسطينيهف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكترك  32الهادة رقـ 
بكاسطة إذف   ف شركط ىذا التفتيش ىي أف يككف التفتيش بخصكص جريهة الكتركنيةنجد أ

بيعة لمتعاهؿ هع الط هسبب كهحدد هف النيابة العاهة لهأهكر الضبط القضائي الهؤىؿ
هباشرة حاؿ هخالفة ىذه البطبلف  تنص عمىكىذه الهادة لـ   الخاصة لمجرائـ اإللكتركنية

ىدار لمحريات كحرهة كط كنظرا لها في هكضكع التفتيش هف إتدقيؽ ىذه الشر بلكف   الشركط
ندخميا ضهف نكع  هها يجعمنا  تعتبر أحكاـ ىذه الهادة أحكاـ جكىريةف  شياااألهاكف كاأل

إنها يقع عمى عاتؽ   كىك البطبلف الذم ال يشترط النص عميو صراحة  البطبلف الذاتي
يث يحكـ بالبطبلف إذا تبيف أف ىذه األحكاـ بح  القضاا تقدير هدل أىهية القاعدة القانكنية

كيرل أف هسألة تقدير   كيهتنع عف الحكـ بالبطبلف إذا تبيف عكس ذلؾ  جكىريةىي أحكاـ 
لكف فيها يخص   303أك هعيار ها ىي القاعدة الجكىرية كها ىك غير ذلؾ ليس باألهر الييف 

ىي  اإف القكاعد الخاصة بيكها ذكرنا ف  كاالنترنت اآلليبخصكص جرائـ الحاسب التفتيش 
شرع النص عمى البطبلف فييا صراحة أسكة بقكاعد عمى الهقكاعد جكىرية ككاف األكلى 

 قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني .

                                                           
 .125-123ص   هرجع سابؽ  هحهد عمي غانـ303
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التي نص عمييا ألم كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات هسألة النفاذ عمى الهباشر أها   -3
  القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطينيهف  32ضهف الفقرة الرابعة هف الهادة 

فإف هحكر شركط ىذه العهمية يدكر حكؿ إذف هف النيابة العاهة لهأهكر ضبط قضائي هؤىؿ 
كرغـ قمة الضكابط التي تحيط ىذه العهمية   كهختص لمتعاهؿ هع الجرائـ االلكتركنية

حو ضهف الهبحث األكؿ هف ىذا كغهكضيا كضركرة تعديؿ النص القانكني كىك ها قهنا بشر 
إال أنو يهكف اعتبارىا هف ضهف البطبلف الذاتي باعتبارىا قاعدة جكىرية ال يجكز   الفصؿ

ال كقع البطبلف حاؿ القياـ بيذه العهمية دكف إذف هف النيابة العاهة لهأهكر ضبط   هخالفتيا كا 
 هؤىؿ لمقياـ بيذه العهمية .

فبل تكجد أية هادة في قانكف الجرائـ االلكتركنية األردني  بطبلف إجرااات التفتيشأها بخصكص 
هف القانكف  13هع األخذ بعيف االعتبار هطمع الفقرة )أ( هف الهادة   فيو تتحدث عف البطبلف

  الهذككر كالتي تأكد عمى هراعاة الشركط كاألحكاـ الهقررة في القكانيف كالتشريعات النافذة
يكجد هادة ال   كتعديبلتو 1961لسنة  9الجزائية األردني رقـ بهراجعة قانكف أصكؿ الهحاكهات و

 بالعكدةإال أنو   بخصكص البطبلف فيها يتعمؽ بأحكاـ التفتيش هباشرة كها أشرنا لذلؾ سابقا
نرل أف البطبلف بخصكص قكاعد   الهشار إلييا سابقاهف القانكف الهذككر ك  7الهادة رقـ لنص 

كها كأف هسألة القكاعد الهتعمقة بالتفتيش تعتبر   عاهة لمبطبلفالتفتيش كالضبط يخضع لمقكاعد ال
كىك ها يطبؽ عمى هخالفة أحكاـ   لمبطبلف حتهاهف ضهف القكاعد الجكىرية التي تؤدم هخالفتيا 

 التفتيش كالضبط بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت .

 :الفرع الثاني : الحق بالمطالبة بالتعويض
اف هنذ القدـ حتى اليكـ قد جاىد لتحصيؿ كصيانة حقكقو اإلنسانية عبر كها نعمـ أف اإلنس

 ت التي كفمت صيانة ىذه الحقكؽ هفحيث أف الدساتير كالقكانيف اليكـ هف أىـ الضهانا   التاريخ
كفي ىذا الصدد نعكد لهقدهة القانكف األساسي الفمسطيني التي كضحت أف القانكف   التعدم

باتجاه   هاف كحفظ الحقكؽ كالحريات سكاا أكانت عاهة أـ شخصيةاألساسي بني عمى أساس ض
تحقيؽ العدؿ كالهساكاة لمجهيع دكف تفرقة أك تهييز كذلؾ األهر فإف القانكف األساسي ارتكز لهبدأ 

كها كأف القانكف األساسي خصص الباب ال اني هنو لهكضكع الحقكؽ   سيادة القانكف كاحتراهو
 ( كالتي تنص عمى:"17جاات هف ضهف ىذا الباب الهادة رقـ )كالتي    كالحريات العاهة
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فبل تجكز هراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأهر قضائي هسبب كفقا ألحكاـ   لمهساكف حرهة
كلهف تضرر هف جراا ذلؾ   يقع باطبل كؿ ها يترتب عمى هخالفة أحكاـ ىذه الهادة  القانكف

 طنية الفمسطينية" .الحؽ في تعكيض عادؿ تضهنو السمطة الك 

ف الشؽ األكؿ هف ىذه الهادة يترجـ بهكاد قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني أكنرل ىنا 
لرقـ ككذلؾ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية   الخاصة بتفتيش الهنازؿ كضكابط ىذا اإلجراا

اعتبار أف لفظة األهاكف  في فقرتييا األكلى كال انية عمى 32)تحديدا الهادة  2018لسنة  10
 .التي كردت فييا ههكف أف تككف هنزال أك هسكنا( 

يتحدث عف البطبلف   هف القانكف األساسي الهذككرة 17في حيف أف الشؽ ال اني هف الهادة 
)أم الهخالفة أك كقكع الضرر جراا التفتيش الباطؿ كيتحدث أيضا أف هسألة  كالذم سبؽ شرحو

 بة بالتعكيض.ىي شرط لمهطالك  الخطأ (

فيك الذم يقع   كىنا نقؼ أكال عند هفيكـ الضرر الذم يكجب الهسؤكلية الهدنية أك التعكيض
بحيث يعتبر الضرر   لمشخص بسبب التعدم عمى حؽ هف حقكقو أك بهصمحة هشركعو تخصو

ف شرط ابتداا لقياـ الهسئكلية الهدنية كحيث لـ يقع الضرر ال تجكز الهطالبة بالتعكيض هيها كا
كقكع ك  كىنا لقياـ الهسئكلية الهدنية حاؿ حصكؿ الضرر لشخص  304حجـ التقصير أك الخطأ 

فيذا ال يكفي لقياـ تمؾ الهسؤكلية بؿ ال بد هف أف يككف ىنالؾ عبلقة سببية   خطأ هف تخر
  305بينيها أم الضرر الذم أصاب األكؿ ىك النتيجة الهباشرة لمخطأ الذم قاـ بو ال اني 

ال إهف القانكف األساسي السالفة الذكر لـ تحدد نكعا هعينا لمضرر  17لهادة رقـ كالكاضال أف ا
كأف الضرر ههكف أف يككف "ضررا هاديا كىك الضرر الذم يصيب اإلنساف في هالو أك في 

أك ضررا أدبيا كىك الضرر الذم يمحؽ باإلنساف في احساسو كشعكره أك كراهتو أك    جسهو
 ".306ي عاطفتوشرفو كاعتباره أك يمحقو ف

                                                           
  الهكتبة األكاديهية  الطبعة االكلى  مصادر اللتزام  أحهد طالب سكيطي  راجع بيذا الخصكص :ع هاف التكركرم  304

  .463ص  2016  فمسطيف
طبعة ال  هطبعة جاهعة األزىر  الوجيز في النظرة العامة لاللتزامات في القانون المدني المصري  هحهكد جهاؿ الديف زكي  305
  .563ص  1977  ال ال ة
  .149ص  2015  بيت لحـ  هطبعة النبراس  مصادر اللتزام"مصادر الحق الشخصي"  عمي أبك هاريا  306
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كتأسيسا عمى ها سبؽ فممهتيـ الحؽ في أف يأخذ تعكيضا عند كقكع ضرر كاف بسبب إجراا 
الذم شكؿ اعتداا عمى حرهة الحياة الخاصة لمشخص عند   التفتيش الهخالؼ ألحكاـ القانكف

حيث أف ىذا األهر يتطمب ا بات الشخص الهتضرر أهاـ القضاا أف سبب   بطبلف ىذا اإلجراا
كفي حاؿ تهكف   ر ىك اإلجراا الهخالؼ لمقانكف بحيث يطعف في قانكنية ذلؾ اإلجرااالضر 

الهتضرر هف الحصكؿ عمى حكـ ببطبلف اإلجراا بعدىا يككف هتاحا أهاهو االستناد لمقانكف 
 307األساسي لمهطالبة بالتعكيض .

و عمػػػى هػػػف أكقػػػع ضػػػررا أها هسألة التعكيض فيعرؼ التعكيض عمى أنو "الهػػػاؿ الػػػذم يحكػػػـ بػػػ
زالػة الضػرر أك التخفيؼ إكىك كذلؾ كسيمة القضاا إلى   شرؼعمػػػى غيػػػره فػػػي نفػػػس أك هػػػاؿ أك 

كىك ليس عقابا عمى الهسؤكلية عف الفعؿ   كىك الجزاا العاـ عف قياـ الهسؤكلية الهدنية  هنو
نها أداة أك كسيمة لهعالجة اآل ار ا كفي ىذا السياؽ نجد   "308لهترتبة عمى الفعؿ الضارالضار كا 

أف القاعدة العاهة بخصكص تقدير التعكيض عف الضرر الحاصؿ أف لقاضي الهكضكع سمطة 
كالكقائع ال تقكـ عمى  تقديرية بحيث أف لو حرية كاسعة في ذلؾ خاضعة الختبلؼ الزهاف كالهكاف

ال كاف إال أنو يجب عميو ذكر األس  ك نسؽ هعيفأنهط  ابت  باب التي بني عميو قراره كا 
 309باطبل.

كنرل ىنا أف إجراا تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت الهخالؼ لمنصكص الدستكرية كالقانكف 
فحتى لك لـ يتحقؽ النص   يرتب البطبلف الذم يكجب التعكيض حاؿ تحقؽ الهخالفة فعبل

نكف األساسي السالفة الذكر هف القا 17الخاص بتفتيش الهسكف الهنصكص عميو في الهادة 
لمهطالبة بالتعكيض بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت فإنو يهكف حينيا إعهاؿ نص 

هنو كذلؾ كالتي تنص عمى " كؿ اعتداا عمى أم هف الحريات الشخصية أك حرهة  32الهادة 
ف األساسي أك الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا هف الحقكؽ كالحريات العاهة التي يكفميا القانك 

                                                           
 .35 ص  هرجع سابؽ   ائر أبك بكر 307
  العراؽ  جاهعة بابؿ  هجمة كمية التربية اإلسبلهية  17العدد   التعويض عن التوقيف الباطل  لهى عاهر هحهكد  308

  .525ص  2014
  .595-594ص  هرجع سابؽ  أحهد طالب سكيطي  ع هاف التكركرم  309
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كتضهف السمطة   جريهة ال تسقط الدعكل الجنائية كال الهدنية الناشئة عنيا بالتقادـ  القانكف
 310الكطنية تعكيضا عادال لهف كقع عميو الضرر".

هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني تحهؿ  32كتبرز أىهية السابؽ لككف الهادة 
ؽ تتضال الخطكرة األكلى هف خبلؿ إعطاا صبلحية التفتيش في خطريف شديديف عمى الحقك 

كالتي تعتبر أهرا   كسائؿ تكنكلكجيات الهعمكهات هف قبؿ النيابة العاهة دكف إذف هف الهحكهة
ال بؿ كقد تعتبر أشد حساسية هف حرهة   حساسا بالنسبة ألصحابيا هف حيث الخصكصية

هف القانكف األساسي الهعدؿ كالهتعمقة بتفتيش ( 17الهساكف نفسيا التي نصت عمييا الهادة )
في حيف أف الخطكرة األخرل تبرز هف خبلؿ عدـ اشتراط أف   الهساكف كالتي تـ تكضيحيا سابقا

جراا التفتيش فييا  يككف التفتيش أك النفاذ عمى الهباشر بخصكص كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات كا 
   311.في حضكر الهتيـ كفي كجكده

   بطبلف التفتيش في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت في األردف بسببعكيض أها بخصكص الت
ككذلؾ قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني   لـ يشر لذلؾ  فإف قانكف الجرائـ االلكتركنية

هف دستكر الههمكة االردنية الياشهية لعاـ  10بالعكدة لنص الهادة رقـ كأيضا    السارم الهفعكؿ
نجدىا تنص عمى " لمهساكف حرهة فبل يجكز دخكليا إال في األحكاؿ الهبينة   توكتعديبل 1952

كلكنيا لـ تشر لمتعكيض كها فعؿ الهشرع كبالكيفية الهنصكص عمييا فيو "    في القانكف
 الفمسطيني في القانكف األساسي الهعدؿ.

نو  كتعديمو لسنة  1952عاـ هف دستكر الههمكة االردنية الياشهية ل 7بالعكدة لنص الهادة رقـ كا 
كؿ اعتداا عمى الحقكؽ كالحريات  -2الحرية الشخصية هصكنة.-1"  كالتي جاا فييا  2011

فيي لـ تنص عمى    ييف جريهة يعاقب عمييا القانكف"العاهة أك حرهة الحياة الخاصة لؤلردن
                                                           

في ىذا السياؽ نرل أف الهذكرة القانكنية الخاصة بالقرار بقانكف خصكص الجرائـ االلكتركنية الصادرة عف الييئة  310
سب الهعايير الدكلية في ىذا الهستقمة لحقكؽ اإلنساف أكدت عمى ضركرة  أف قكانيف هكافحة جرائـ تقنية الهعمكهات بح

الهجاؿ يجب أف تتضهف هف خبلؿ نصكصيا تجريـ انتياؾ الخصكصية  هع كضعيا لعقكبات جنائية كهدنية خاصة بذلؾ 
يجاد طرؽ لتعكيض الهتضرريف .هكقع الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف عمى االنترنت هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف   كا 

-12-2  تاريخ الزيارة  /http://www.ichr.ps     2017-9-20ـ اإللكتركنية  الصادرة في ( بشأف الجرائ16رقـ )
  هساا. 06:00  2017

( بشأف الجرائـ 16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )  هكقع الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف عمى االنترنت  311
  هساا. 05:00  2017-11-10تاريخ الزيارة    pshttp://www.ichr./ 2017-9-20اإللكتركنية  الصادرة في 
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ئـ الحاسب التعكيض بسبب االعتداا عمى الحريات الشخصية كالتي يقع ضهنيا التفتيش في جرا
إال أنيا أكدت عمى اعتبار ذلؾ   اآللي كاالنترنت الغير هراعي لمحقكؽ كالضهانات القانكنية

كفي ىذا قد يمجأ الطرؼ الهتضرر لرفع دعكل هدنية لمتعكيض عف   جريهة يعاقب عمييا القانكف
 الضرر الذم أصابو كذلؾ .
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 الخاتمة:
ال كرة الهعمكهاتية التي دخمت هناحي الحياة  فع نتجا تناكلت ىذه الدراسة هكضكع     

ترتكب بالكسائؿ االلكتركنية كارتكابيا  التيهف الجرائـ  حديثظيكر نكع أال كىك   الهختمفة
ك جرائـ الحاسب أحتى باتت تعرؼ بالجرائـ االلكتركنية   بكاسطة الحاسب اآللي كشبكة االنترنت

 حيث عهؿ  خطكرة ىذه الجرائـلدكؿ العالـ  ك ير هففي  رعكالتي انتبو الهش  تاآللي كاالنترن
 لمتعاهؿ حكاـ القائهة بخصكص الجرائـ التقميديةك هد األأ  عمى تعديؿ النصكص القانكنية القائهة

كبر عبر سف قانكف خاص ليذه الجرائـ أكهنيـ هف أكلى الهكضكع أىهية   ىذه الجرائـ كهجابية
 .كهكافحتيا

 الهكضكعي الشؽ ىهاك أهريف أال  عفتنظيهو  عهميةخرج تئـ االلكتركنية ال هكضكع هكاجية الجرا
  باإلجرااات العهمية كالضكابط القانكنيةاإلجرائي الخاص الشؽ اآلخر كىك ك   الخاص بالتجريـ

 فيالجرائـ االلكتركنية  تكقفت ىذه الدراسة عند هكضكع  كهف باب التخصيص كحصر الهكضكع
الحاسب اآللي  التفتيش كالضبط الجارم بخصكص ىذه جرائـ يا هكضكعشقيا اإلجرائي عبر بح 

 .كاالنترنت 

يتشابو إلى حد إف عهمية التفتيش كالضبط بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت ىك إجراا 
أك حيف النظر لذلؾ بشكؿ كبير بالتفتيش كالضبط الخاص بالجرائـ التقميدية هف حيث الظاىر 

كبرهجية  لكتركنيةأدكات ا استخداـ عف طريؽ ككقكعياالجرائـ االلكتركنية طبيعة أف ال إ  نظرم
التفتيش كالضبط  جعؿ هف ضركرم اعتبار إجراا  راضيفي هسرح جريهة افتغير همهكسة 

ئية كالعهمية ىك إجراا هختمؼ عف هف الناحية اإلجرا كاالنترنتبخصكص جرائـ الحاسب اآللي 
 ميدية.يتخذ بحؽ الجرائـ التقذلؾ الذم 

إشكالية ىذا البحث بخصكص خصكصية ىذه الجرائـ هف حيث  حددتكتأسيسا عمى السابؽ 
هف الهختصة الذم تمجأ لو سمطة التحقيؽ ك   عميياتطبيؽ إجرااات التفتيش كالضبط الجنائي 

سنادىا إلى في إ بات كقائع الجريهة  كذلؾ سعياضبط ىذه الجرائـ كجهع األدلة بشأنيا أجؿ  كا 
 .كشؼ الحقيقة ك  الهتيـ
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قاهت ىذه الدراسة بإحاطة هكضكع التفتيش كالضبط بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت 
قانكف هف خبلؿ عقد هقارنة بيف   ا هف الناحية النظرية أك العهمية اإلجرائيةبإطار قانكني سكا

ئـ االلكتركنية هع القرار بقانكف بشأف الجرا 2111( لسنة 3رقـ ) اإلجرااات الجزائية الفمسطيني
 لسنة 27 رقـكهقارنة األخير كذلؾ بقانكف الجرائـ االلكتركنية األردني  2118لسنة  11رقـ 

  1961لسنة  9ردني رقـ كاإلشارة كذلؾ لنصكص قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األ  2115
 كاالستناد ألحكاـ هحكهة النقض الهصرية في بعض هكاضع الدراسة هتى اقتضي األهر .

حيث اجتيدت الباح ة لمكصكؿ لمسابؽ ذكره عبر تناكليا لهكضكع التفتيش كالضبط في جرائـ 
الحاسب اآللي كاالنترنت هف خبلؿ إلقاا الضكا عمى هفيكـ عهمية التفتيش كها يتبعو هف ضبط 

كالتكقؼ   كبياف اإلجرااات العهمية كالضكابط القانكنية لذلؾ   كخصائص كشركط ىذا اإلجرااات
الضهانات كاإلجرااات  كها يترتب عمى عدـ هراعاة   كضكع ضهانات الهتيـ الهعمكهاتيعند ه

 القانكنية .

الحاسب لجرائـ تيش في هدلكلو القانكني بالنسبة التفف  كفي ختاـ ىذه الدراسةكفي ىذا السياؽ 
باح ة حيث ترل ال  ال يختمؼ عف هدلكلو السائد في فقو اإلجرااات الجزائية  اآللي كاالنترنت

أك كذلؾ لمدخكؿ   قكـ بو سمطة هختصةت  إجراا هف إجرااات التحقيؽ كانسجاها هع ذلؾ أنو
عمى أف ذلؾ يشهؿ كؿ هكاد هخزنة   أنظهة الهعمكهات هف بيانات كبرهجياتإلى  أك النفاذ الكلكج

هعنكم أك  فييا عف دليؿ هادم التحرم كالتدقيؽ كالبحثألجؿ   ك إخراجياأأك بيانات تـ ادخاليا 
ضبط ىذا  ـ   ككقائعيايفيد في ارتكاب جريهة  حدل الكسائؿ الهاديةإعمى  هستخرجأك هخزف 
 كهرتكبيا . نسبة ىذه الجريهة لفاعميااألهر النياية في ىذه السمطة  لتستطيع  كتحريزه الدليؿ
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 النتائج :
 : كجزىا في التاليتالدراسة لهجهكعو هف النتائج الباح ة في ىذه تكصمت 

ىك "الكلكج أك   ف الهصطمال األنسب لمتفتيش بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنتإ -1
كهحؿ التفتيش فييا يطاؿ هعمكهات كبيانات   النفاذ "عمى اعتبار أف ليذه الجرائـ خصكصية

كىذا ها أخذ بو   عبر البحث في جياز الحاسب اآللي كالشبكات الهتصمة بو  هعالجة الكتركنية
 هنو . 32ا في الهادة رقـ دتحدي 2018القانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني لسنة القرار 

  ال يباشر إال لمبحث كالتحقيؽ عف جناية أك جنحة تحقؽ كقكعيا فعميا  التفتيش إجراا تحقيقي-2
ار حيث ال نككف بصدد جريهة الكتركنية فمسطينيا إال بارتكاب إحدل الجرائـ التي نص عمييا القر 

تحقيقا لهبدأ الشرعية أف ال جريهة كال عقكبة إال   بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني
 بنص.

كفي جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت   هعنكم /أكك ىدؼ التفتيش ىك البحث عف دليؿ هادم-3
هف  عمى اعتبار أنو يتككف   ار خبلؼ حكؿ اهكانية ضبط الهككنات الهعنكية لمحاسب اآللي

إال أف الدراسة تكصمت إال أف جهيع   هككنات هادية كأخرل هعنكية كالبراهج كالبيانات االلكتركنية
عف طريؽ طباعتيا عمى أكراؽ   البيانات كالهعمكهات )الهعنكية( يهكف كضعيا في كياف هادم

أك االحتفاظ بنسخة هنيا في قرص هرف أك تخزينيا عمى كحدات تخزيف   عف طريؽ الطابعة
  أك ضبط الحاسب اآللي بجهيع همحقاتو  أك ضبط القرص الصمب لمحاسب اآللي  ضبطياك 

 كذلؾ تهاشيا هع أف الضبط ال يرد إال عمى شيا هادم .

التفتيش بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت أحيط بهجهكعة شركط كي ال تتعسؼ -4
 أك شكمية.  ط هكضكعيةكىي ه ؿ التفتيش التقميدم إها شرك   بإجرائوالسمطة الهختصة 

شركط التفتيش الخاص بجرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت الهكضكعية هنيا تتعمؽ بضركرة  -5
بعد كجكد قرائف قكية لدل السمطة   حتى يتسنى نسبتيا لفاعؿ هعيف  كقكع جريهة الكتركنية فعبل

كالشركط    ةبأف ىنالؾ أشياا أك هعدات الكتركنية تفيد في كشؼ كقائع الجريه  الهختصة
أك   الذم إها أف يككف الكيانات الهادية لمحاسب اآللي  الهكضكعية تتعمؽ بهحؿ التفتيش

 أك حاسب تلي هرتبط بآخر.  الكيانات الهعنكية التي قد تككف حاسب تلي هنفرد
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في حيف أف حالة ارتباط   أف تفتيش حاسب تلي هنفرد قد ال ت ير صعكبة ىتكصمت الباح ة إل-6
هها قد    آللي بحاسب تخر ت ير هشكمة إذا كاف الحاسب اآلخر هكجكد في دكلة أخرلالحاسب ا

هها يحتاج   يعتبر في ىذه الحالة تفتيش الحاسب اآللي اآلخر اعتداا عمى سيادة ىذه الدكلة
 أك السعي لكجكد اتفاقيات دكلية تتعاهؿ هع ىذا األهر .  إلذف هنيا بيذا الخصكص

ال   أف حالة تفتيش حاسب تلي تخر هكجكد داخؿ الدكلة نفسيا ىإلكها كتكصمت الباح ة  -7
كااللتزاـ بقكاعد التفتيش    إذا كاف التفتيش هراعيا ألساس اهتداد السمطة الهكاني   ي ير هشكمة

 الهقررة قانكنا .

التعاكف هع  عمىجيات الهختصة فمسطينيا حث القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية ال -8
كالكقاية هف جرائـ أنظهة الهعمكهات لمكشؼ الهبكر لتبادؿ الهعمكهات  األجنبية لمعهؿ عمى الدكؿ

 كذلؾ ضهف شركط كىي :كاالتصاؿ كالهساعدة عمى التحقيؽ فييا كتتبع هرتكبييا كقكعيا 
يقكـ ىذا عمى أف    هبدأ الهعاهمة باله ؿكفؽ ك    التفاقيات الدكلية كاإلقميهيةااالنضهاـ كتكقيع 

و هف األساس بناا عمى التزاـ الدكلة األجنبية الهعنية بالحفاظ عمى سرية الهعمكهات الهحالة كم
 إلييا.

قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني قد تكسع في الشركط الشكمية  ىتكصمت الباح ة إل -9
ـ االلكتركنية الخاصة بإجراا التفتيش إال أف الشركط الشكمية الكاردة في القرار بقانكف بشأف الجرائ

نها نرل أف الهشرع أطمؽ يد النيابة حد إجراا  التفتيش انطبلقا هف هكتب  لـ تكف بذات الحدة كا 
ككيؿ النيابة عبر تلية النفاذ الهباشر كذلؾ تهاشيا هع خصكصية الدليؿ االلكتركني كسرعة 

 تفتيش نيارا .تيش أك شرط إجراا الكفي ىذا تنازؿ عف شرط حضكر الهتيـ لمتف  كسيكلة تدهيره

كالسمطة الهختصة   تجد الباح ة أف السمطة القائهة عمى التفتيش يجب أف تككف هختصة -10
كقد يتـ   إلى أف التفتيش قد يتـ بهعرفة هأهكرم الضبط في حالة اإلنابة  ىي النيابة العاهة أصبل

رنت هع كىي ذات األهر بخصكص جرائـ الحاسب اآللي كاالنت  بناا عمى إذف قضائي كذلؾ
ضركرة أف تككف ىذه السمطة ذات عمـ كدراية بخصكص تلية إجراا التفتيش كالضبط في نظـ 

 الحاسب اآللي كاالنترنت.



136 
 

كها كتكصمت الباح ة إلى سرياف أحكاـ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية بخصكص  -11
الضبط ك  الخاصة بالتفتيش هع اإلبقاا عمى األحكاـ  جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت في فمسطيف

الخاصة بالهنازؿ كاألشخاص هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني كتطبيقيا عمى تفتيش 
هف القرار قانكف سالؼ  32نصت عميو الهادة الفقرة األكلى هف الهادة  ذماألهاكف كاألشخاص ال

 الذكر.

 )الهمغى(بشاف الجرائـ االلكتركنية (هف القرار بقانكف 35تكصمت الباح ة إال أف الهادة رقـ ) -12
( هف قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني بخصكص 51قد جاات أقؿ تشديدا هف الهادة  )
الهذككرة هف نكع الجرائـ التي  35حيث كسعت الهادة   هراقبة االتصاالت السمكية كالبلسمكية

دكف تحديد إذا ها كانت  حيث جاا النص بخصكص الجريهة ككؿ  يجكز إجراا الهراقبة بشأنيا
ككسعت كذلؾ هف جية تقديـ طمب اإلذف بالهراقبة بحيث سهحت    جناية أك جنحة اك هخالفة

ذلؾ   لقاضي الصمال اإلذف لمنيابة العاهة دكف تحديد إذا ها كاف النائب العاـ أك أحد هساعديو
راقبة هف النائب هف قانكف اإلجرااات الجزائية التي حصرت طمب اإلذف باله 51عكس الهادة 

حاطة ىذه ا  هف القرار بقانكف الجديد ك  34دة هها أدل لتعديميا بنص الها  العاـ أك أحد هساعديو
 .الهذككرة 51بقيكد تحاكي الهادة  العهمية

( هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية تطمؽ يد 33الهادة )أف   خمصت الدراسة إلى -13
 شرط بشأف ضبط أك الحصكؿ عمى البيانات كالهعمكهات االلكتركنية النيابة العاهة دكف قيد أك

ناىيؾ عف   فقط لككنيا هتعمقة بالجريهة  كالرسائؿ االلكتركنية  كهف ضهنيا كمهة السر الخاصة
هها يحتـ عمى الهشرع هراجعة ىذه النصكص   حجـ الخصكصية الذم تتهتع بو ىذه األهكر

 .كالتأكد هنيا 

تعارض ت الفمسطيني هف القرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنية 33ف الهادة تجد الباح ة أ -14
الهنصكص ( بخصكص ضبط الرسائؿ كالبرقيات لدل هكاتب البرؽ 51هع القيكد الكاردة بالهادة )

 عمييا في قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني .

هف القرار  32قرة ال ال ة هف الهادة ككذلؾ الف 33تجد الباح ة أف الفقرة السادسة هف الهادة  -15
كيفية تقدير في  األهرترؾ لمنيابة العاهة ت الفمسطيني بقانكف بخصكص الجرائـ االلكتركنية
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ال هانع  ترل الباح ة أنوكالتي   التصرؼ باألشياا الهضبكطة دكف الخكض بتفاصيؿ ىذه العهمية
ة في الفصؿ ال الث هنو في الهكاد هف) هف تفعيؿ نصكص هكاد قانكف اإلجرااات الجزائية الهذككر 

ككنيا ال تتعارض هع نصكص القرار بقانكف   الخاصة بالتصرؼ في الهضبكطات( 72-76
 بشأف الجرائـ االلكتركنية .

قضى قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني بالبطبلف صراحة عمى هخالفة أحكاـ الفصؿ  -16
ف ال نجد نص صريال يقضي بالبطبلف لهخالفة في حي  الرابع هنو بخصكص التفتيش كالضبط

 إجرااات التفتيش كالضبط بشاف الجرائـ االلكتركنية في القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية
 الفمسطيني .

هف القرار بقانكف بشاف الجرائـ االلكتركنية  33الهادة هف ترل الباح ة أف الفقرة األكلى  -17
ككذلؾ الفقرة األكلى هف    فتيش بذكرىا عبارة " ذات الصمة بالجريهة "تطمؽ يد النيابة العاهة بالت

 انتياؾ لحؽ األفراد في الخصكصية . ها يشكؿ كفي ىاتاف الهادتاف   32الهادة 

يرتب  إجراا تفتيش نظـ الحاسب اآللي كاالنترنت الهخالؼ لمنصكص الدستكرية كالقانكف -18
هف القانكف األساسي  32الهادة ك  17 رقـ هادةلمباالستناد  البطبلف الذم يكجب التعكيض

 الهعدؿ.الفمسطيني 
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 التوصيات :
فإننا نخمص لهجهكعة    كالضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت شالتفتيبعد دراسة هكضكع 

 الخاصة كالعاهة كالتالي : التكصياتهف 

 تكصيات خاصة:

 نص عميو القانكف األساسي الفمسطيني تعديؿإنو يكصى حرصا عمى حرهة الهساكف التي  -1
ف الجرائـ االلكتركنية بحيث يجب إحاطة هف القرار قانكف بشأ 32هف الهادة كلى نص الفقرة األ

كذلؾ  الجريهة االلكتركنية فقطب لصمتوتو كأحكاـ كعدـ ترؾ النص عمى عهكهي التفتيش بضكابط
حيث يقترح أف   رااات الجزائية الفمسطينيهف قانكف اإلج 39هف الهادة  1انسجاها هع الفقرة 

 يصبال النص كالتالي :

دخكؿ الهنازؿ كتفتيشيا عهؿ هف أعهاؿ التحقيؽ ال يتـ إال بهذكرة  هف قبؿ النيابة العاهة اك  -أ "
بناا عمى اتياـ هكجو إلى شخص يقيـ في الهنزؿ الهراد تفتيشو بارتكاب جناية أك   في حضكرىا

أك لكجكد  القانكفالقرار برتكابيا هف الجرائـ الهنصكص عمييا في ىذا جنحة أك اشتراكو في ا
 .قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياا تتعمؽ بالجريهة كالحاسب اآللي كها ارتبط بو هف شبكات 

لهأهكر الضبط القضائي كها يجكز لمنيابة العاهة اإلذف بتفتيش كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات  -ب
  ".االلكتركنية عمى صمتيا بالجريهة كية لكجكد قرائف قالهتخصص 

 

بحاجة هاسو  ف الجرائـ االلكتركنية ف القرار قانكف بشأه 33نص الفقرة األكلى هف الهادة  -2
انسجاها هع   اختصاص النائب العاـ أك أحد هساعديو ليذه الهيهةعمى  كضركرة النص  لمتعديؿ

نو يقترح أف يصبال النص عمى أ  جزائيةهف قانكف اإلجرااات ال 51هف الهادة  1نص الفقرة 
 :كالتالي

أك   أك الكسائؿ أك البيانات  أك األدكات  الحصكؿ عمى األجيزة لمنائب العاـ أك أحد هساعديو " 
أك   أك البيانات الهتعمقة بحركة االتصاالت  أك بيانات الهركر  الهعمكهات اإللكتركنية

 بالجريهة االلكتركنية".ذات الصمة  شترؾبهستعهمييا أك هعمكهات اله

هف القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية بطريقة  32الفقرة الرابعة هف الهادة  يكصى بتعديؿ-3
بحيث ال تضهف حؽ األفراد بالخصكصية عف طريؽ تقييد عهمية النفاذ الهباشر بضكابط قانكنية 
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نو يقترح أف يصبال كا    كتركنيةيتـ المجكا لو إال بناا عمى تحريات جدية تفيد بكقكع جريهة ال
 النص كالتالي :

أك هف   فالقضائي الهتخصصيلهأهكرم الضبط  الهباشر لككيؿ النيابة العاهة أف يأذف بالنفاذ"
جراا التفتيش   يستعينكف بيـ هف أىؿ الخبرة إلى أية كسيمة هف كسائؿ تكنكلكجيا الهعمكهات كا 

جدية تفيد بكقكع جريهة بناا عمى تحريات   فييا بقصد الحصكؿ عمى البيانات أك الهعمكهات
 ."الكتركنية

انسجاها هع ذات قانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية بالقرار هف   34هف الهادة  2الفقرة إحاطة -4
كذلؾ لخطكرة إجراا الجهع كالتزكيد الفكرم   نفس الهادةهف  1الضكابط التي نصت عمييا الفقرة 
نو يقترح أف يصبال نص الفقرة   صكصية األفرادلمبيانات كتعمقو بصهيـ سرية كخ  كالتالي : 2كا 

بالجهع كالتزكيد الفكرم ألم بيانات بها لقاضي الصمال أف يأذف لمنائب العاـ أك أحد هساعديو  "
التي  الهشترؾأك هعمكهات   أك بيانات هركر  أك هعمكهات إلكتركنية  فييا حركات االتصاالت

   ي جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالحبس هدة ال تقؿ عف سنةؽ فراىا الزهة لهصمحة التحقيي
حسب نكع  اتي ذلؾ عند االقتضاا بهزكدم الخدهباستعهاؿ الكسائؿ الفنية الهناسبة كاالستعانة ف

 ".الخدهة التي يقدهيا

 تكصيات عاهة :

حقة بحيث تتناغـ قكانيف هكافحة كهبل  ضركرة التعاكف الدكلي كتنسيؽ السياسات الجنائية -1
اإلجراـ الهعمكهاتي بيف الدكؿ بها يكفر ضهانات تتفؽ هع الهعايير الدكلية كتسيؿ التعاكف بشأف 

 كتكضال فيو إجرااات التفتيش كالضبط في العالـ االفتراضي بطريقة عالهية .   ىذه الجرائـ

ت ضركرة تعديؿ القرار بقانكف بشأف الجرائـ االلكتركنية كفؽ ها طالبت بو بعض هؤسسا -2
 بطريقة تضهف  هؤسسة الحؽك  لحقكؽ اإلنساف لهستقمةحقكؽ اإلنساف في فمسطيف ه ؿ الييئة ا

تكفير قدر هعيف هف حفط الحؽ بالخصكصية لؤلفراد عف طريؽ إعادة صياغة نصكص القرار 
حاطتيا  يا تقيد النيابة العاهة كتمزه بضكابطبقانكف بخصكص التفتيش كالهراقبة كالتزكيد الفكرم كا 
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الكطنية الفمسطينية هف انتياؾ كفي ىذا يجب االنتباه لها قد يقع عمى عاتؽ السمطة   راهياباحت
 لحقكؽ االنساف بناا عمى التزاهاتيا الدكلية بها يخص العيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف .

عقد دكرات هحمية كاالشتراؾ بدكرات إقميهية لهأهكرم الضبط القضائي لبناا كادر خاص -3
 تفتيش الضبط في جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت.بعهمية ال

 فتال تخصص في الكميات الشرطية كاألهنية يخص هكضكع التحقيؽ في العالـ االفتراضي. -4

إنشاا شرطة هتخصصة لهكافحة جرائـ الحاسب اآللي كاالنترنت تحاكي ها تـ في فمسطيف  -13
 هف إنشاا نيابة هتخصصة بالجرائـ االلكتركنية.

رساؿ هأهكرم  حة جرائـ االنترنترة التعاكف العربي كالدكلي في هجاؿ هكافضرك  -14 الضبط  كا 
ستفادة إلى جانب هأهكرم الضبط في الدكؿ األجنبية كاال  القضائي في بع ات خارجية لمتدريب

 2010لسنة االتفاقية العربية لهكافحة جرائـ تقنية الهعمكهات تفعيؿ كالعهؿ عمى   هف خبراتيـ
 /12 /21في  عف األهانة العاهة لجاهعة الدكؿ العربية كالتي كقعت عمييا دكلة فمسطيفالصادرة 
 . 2001بصكرة هشابو لبلتفاقية األكركبية لجرائـ االنترنت لسنة    2010

  



141 
 

 : المراجعالمصادر و 
 المصادر : أول :

الدساتير:-أ  

 . 2003القانكف األساسي الفمسطيني الهعدؿ لسنة  -1
 . كتعديبلتو 1952ردنية الياشهية لعاـ ألدستكر الههمكة ا -2

 القوانين :-ب

 ـ.1960لسنة  (16)قانكف العقكبات األردني رقـ  -1
 ـ كتعديبلتو .1961لسنة  (9)قانكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية األردني رقـ  -2
 ـ.1995لسنة  (13)قانكف االتصاالت األردني كتعديبلتو رقـ  -3
 .صاالت السمكية كالبلسمكية الفمسطينيبشأف االتـ 1996( لسنة 3القانكف رقـ ) -4
 .ـ بشأف هراكز اإلصبلح كالتأىيؿ " السجكف " الفمسطيني1998( لسنة 6قانكف رقـ ) -5
 .بشأف تنظيـ هينة الهحاهاة الفمسطيني ـ1999نة لس (3)قانكف رقـ  -6
 .ـ2000( لسنة 7قانكف العهؿ الفمسطيني رقـ ) -7
 ـ .2001لسنة  (3قانكف اإلجرااات الجزائية الفمسطيني رقـ ) -8
 .ـ 2001( لسنة 4قانكف البينات الفمسطيني  في الهكاد الهدنية كالتجارية رقـ ) -9

 ـ .2002لسنة  (1)قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ  -10
 ـ .2004كتعديبلتو لسنة  (9)قانكف هراكز اإلصبلح كالتأىيؿ األردني رقـ  -11
 هعمكهات الهؤقت األردني.قانكف جرائـ أنظهة ال ـ2010 لسنة  (30)قانكف رقـ  -12
 .بشأف هكافحة الجرائـ اإللكتركنيةـ  2012( لسنة 5القانكف االتحادم رقـ ) -13
 .ـ 2015لسنة  (27) قانكف الجرائـ اإللكتركنية األردني رقـ -14

 المراسيم والقرارات بقانون:-ج

 بشأف هكافحة جرائـ تقنية الهعمكهات اإلهاراتي. ـ2012لسنة  (5)الهرسـك بقانكف رقـ  -1
 ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني.2017( لسنة 16القرار بقانكف رقـ ) -2
 ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية الفمسطيني.2018( لسنة 10القرار بقانكف رقـ ) -3

 

http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/Twitter27102013/;jsessionid=W5mQStshR0crDvt417nS825vVtX2N0BjpG3tXdKZtyQ9pHyvF0KC!595064726!NONE
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 التفاقيات : -د

 ـ.2001االتفاقية األكركبية لجرائـ االنترنت لسنة  -1
 ـ.2010لسنة االتفاقية العربية لهكافحة جرائـ تقنية الهعمكهات  -2

 : قرارات المحاكم -ىػ

هحكهة   الدائرة الجزائيةهجهكعة األحكاـ الصادرة هف الييئة العاهة لمهكاد الجزائية كهف  -1
 .1961  القاىرة  هطبعة دار القضاا العالي  2العدد  النقض

 المعاجم :-ز

ببل   ببل دار نشر  2-1الجزا  باب الفاا، المعجم الوسيط  كتخركف  ابراىيـ أنيس -1
 ببل سنة نشر.  هكاف نشر

 المراجع :ثانيا : 

 المؤلفات العامة : -أ

 الهكتبة  الطبعة ال انية  أموري الضبط القضائيسمطات م  ابراىيـ حاهد طنطاكم -2
 .1997  القاىرة  القانكنية

 .2002  هصر  هنشأة دار الهعارؼ  تفتيش األشخاص وحالت بطالنو  أحهد ع هاف -3
  دار النيضة العربية  الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  أحهد فتحي سركر -4

 .1996  القاىرة
هصكرة ، الدعوى الجزائية، جراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانون اإل  أساهة عكايصو -5

 .ببل سنة نشر  األردف  ببل دار نشر  الجزا األكؿ  عف طبعة
، البحث األولي أو الستدلل في قانون أصول المحاكمات الجزائية   حسف الجكخدار -6

 .2012  دار ال قافة لمنشر كالتكزيع  األكلى الطبعة
تبة دار ال قافة هك  الجزا األكؿ  الدعوى الجزائية ضمانات المتيم في  حسف خكيف -7

 . 1998  عهاف  لمنشر كالتكزيع
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ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق البتدائي في قانون   خميفة كمندر حسيف -8
 .القاىرة  دار النيضة العربية  الطبعة األكلى  اإلجراءات الجنائية

دار النيضة   ن المصري والمقارنالنظرية العامة لمتفتيش في القانو  ساهي الحسيني -9
 .1992  القاىرة  العربية

  االسكندرية  هنشاة الهعارؼ  1طبعة  ، الدفوع الجنائية   عبد الحهيد الشكرابي -10
2002. 

  ببل هكاف نشر  ببل دار نشر  1ج  إجراءات األدلة الجنائية  عبد الهييهف بكر -11
1996 . 

 الهكتبة  الطبعة االكلى  لتزاممصادر ال   أحهد طالب سكيطي  ع هاف التكركرم -12
 .2016  فمسطيف  األكاديهية

  بيت لحـ  هطبعة النبراس، مصادر اللتزام"مصادر الحق الشخصي"  عمي أبك هاريا -13
2015. 

دار النيضة   1جزا   مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية  عهر السعيد رهضاف -14
 .1993  القاىرة  العربية

  القاىرة  دار النيضة العربية  الجراءات الجنائية شرح قانون  فكزية عبد الستار -15
1986. 

 .2005  عهاف  دار ال قافة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  كاهؿ السعيد -16
 .1997  عهاف  هكتبة دار ال قافة  "شرح قانون العقوبات"القسم العام  هحهد الحمبي -17
ف أصكؿ الهحاكهات شرح قانك   أصول اإلجراءات الجزائية  هحهد سعيد نهكر -18

 .2013  دار ال قافة  عهاف  الجزائية
  اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والستدلل  هحهد عمي السالـ الحمبي -19

 .1982  1ط  عهاف  ل قافة لمنشر كالتكزيع  دار هكتبػة
الوجيز في النظرة العامة لاللتزامات في القانون المدني   هحهكد جهاؿ الديف زكي -20

 .1977  الطبعة ال ال ة  هطبعة جاهعة األزىر  المصري
  ار نشر ال قافةد  2ط  شرح قانون اإلجراءات الجنائية  هحهكد هحهكد هصطفى -21

 . 1953  اإلسكندرية
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دار النيضة   القاىرة  2ط  شرح قانون اإلجراءات الجنائية  هحهكد نجيب حسني -22
 .1988  العربية

ط القضائي في القانون اإلماراتي اختصاصات مأمور الضب  ههدكح خميؿ البحر -23
 . 2012  القاىرة  النيضة العربية دار  والمقارن

  الطبعة األكلى، حقوق المتيم في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي  نايؼ السمطاف -24
 .2005  عهاف  لمنشر كالتكزيع دار ال قافة

الشركؽ لمنشر دار   شرح مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني   نبيو صالال -25
 .2006  الطبعة ال انية  راـ اهلل  كالتكزيع

 :بالمغة العربية الخاصة المؤلفات-ب

  دار كائؿ لمنشر، جرائم الحاسب اآللي والنترنت  جبلؿ الزعبي  أساهة الهناعسة -1
 .2001  عهاف

  عهاف  دار أساهة لمنشر  معجم مصطمحات النترنت والحاسوب  أسد الديف التهيهي -2
 ة نشر.ببل سن

دار الفكر   التفتيش عن المعمومات في وسائل التقنية الحديثة  بكرم يكسؼ بكرم -3
 .2011  االسكندرية   الجاهعي

دار النيضة   السياسة الجنائية في مواجية جرائم النترنت  حسيف بف سعيد الغافرم -4
 .2009  القاىرة  العربية

هنشكرات الحمبي   األكلىالطبعة   الجرائم المعموماتية  حناف ريحاف الهضحكي -5
 .2014  بيركت  الحقكقية

الطبعة   إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب والنترنت  خالد عياد الحمبي -6
 .2011  عهاف  نشر كالتكزيعلمدار ال قافة    األكلى

 .2008  االسكندرية  الدار الجاهعية  أمن الجريمة اللكترونية  خالد ههدكح ابراىيـ -7
 الجاهعي الفكر دار  اإللكترونية الجرائم في الجنائي التحقيق فن  إبراىيـ ههدكحخالد  -8

 .2009   اإلسكندرية



145 
 

هركز   الطبعة األكلى ، التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعمومات  راشد بشير ابراىيـ -9
 .2008  أبك ظبي  اإلهارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية

هنشكرات الحمبي   الكتاب ال اني  اإلجراءات الجنائيةأصول   سميهاف عبد الهنعـ -10
 .2005  بيركت  الحقكقية

دار السحاب لمنشر   التعميم والمدرسة اللكترونية  طارؽ عبد الرؤكؼ عاهر -11
 .2007  القاىرة  كالتكزيع

دار ال قافة   الطبعة األكلى  المسؤولية التقصيرية اللكترونية  عايد رجا الخبليمة -12
 .2009  عهاف  كزيعلمنشر كالت

  هنشأة الهعارؼ  إذن التفتيش في ضوء الفقو والقضاء  عبد الحهيد الشكاربي -13
 .ببل سنة نشر  االسكندرية

  الطبعة األكلى  الجريمة اللكترونية   هحهد صادؽ اسهاعيؿ  عبد العاؿ الديرم -14
 . 2012  القاىرة  القانكنية لئلصداراتالهركز القكهي 

الجوانب اإلجرائية لألعمال التحقيق البتدائي في الجرائم   ازمعبد الفتاح يكهي حج -15
 .2009   الطبعة األكلى   القاىرة  هنشأة الهعارؼ  المعموماتية

 ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والنترنت  عبد الفتاح بيكهي حجازم -16
 . 2007  هصر)الهحمة الكبرل(  دار الكتب القانكنية

التحقيق البتدائي في الجريمة و  إجراءات التحري وجمع األدلة  ف الفيؿعمي عدنا -17
 . 2012  الهكصؿ  دار الكتب كالك ائؽ القكهية  المعموماتية

  هنشكرات الحمبي الحقكقية، جرائم الكمبيوتر  عفيفي عفيفي  الشاذلي  فتكح -18
 .2003  اإلسكندرية

  دار الهناىج لمنشر كالتكزيع  الطبعة األكلى  جرائم الحاسوب  هحهد حهاد الييتي -19
2006 . 

الحماية القانونية الدولية لمبيانات الشخصية عبر   هركة زيف العابديف صالال -20
 .2016  القاىرة  هركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع  الطبعة األكلى  النترنت

  الطبعة األكلى  التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية  هصطفى هحهد هرسي -21
 .2008  القاىرة  هطابع الشرطة
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، الجوانب اإلجرائية لجرائم النترنت في مرحمة جمع الستدللت  نبيمة ىبو ىركاؿ -22
 .2007  اإلسكندرية  دار الفكر الجاهعي، الطبعة األولى

  القاىرة  دار النيضة العربية  جرائم الحاسب والنترنت   ىبللي عبد البله أحهد -23
2015 . 

  الطبعة األكلى، تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم  ه أحهدىبللي عبد البل -24
 .1997  القاىرة  دار النيضة العربية

بالمغة اإلنجميزية: الخاصة المؤلفات -ج  

1- Adrian Rozengardt, Alejandra Davidziuk, Daniel Finquelievich, 

National Information society Policy ,The Information For All 

Programme Of UNESCO, Paris, 2009. 

2- Anthony Reyes, Richard Brittson, Kevin O'Shea, James Steele, 

Cyber Crime Investigations, Syngress Publishing, USA, 2007, 

Page 19. 

3- David S Wall, Cybercrime, Polity Press, Cambridge , United 

Kingdom ,2007. 

4- J.D.Richards, N.S.Ryan, Data Processing In Archaeology, 

Cambridge University Press, First Published, 1985, Page 43 

5- Jessica Evans, Ralph Hooper, New Perspectives on the Internet, 

Comprehensive, 10
th
 Edition ,Print Number 01, The University Of 

Alabama, USA ,2016. 

6- Jonathan Clough, Principles Of Cybercrime, Second Edition, 

Cambridge University Press, University Printing House, Cambridge 

CB2 8BS, United Kingdom,2015. 

7- Roger A. Grimes, Honeypots for Windows, Published By Apress, 

USA, 2005. 

8- Sandra Weber, The Internet, First Printing, Chelsea House 

Publisher, USA ,2004. 

9- Vannesa Pitts, Cyber Crimes: History of World's Worst Cyber 

Attacks, Alpha Editions,A Vij Publishing Group Company, without 

publishing place,2017. 

 

 ثالثا:
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: العمميةالرسائل   

رسالة   في القانونين األردني والكويتيبطالن إجراءات التفتيش   أحهد هحهد الطكيمة -1
 .2011  جاهعة الشرؽ األكسط  هاجستير

واقع إدارة أمن نظم المعمومات في الكميات التقنية بقطاع   أيهف هحهد فارس الدنؼ -2
 .2013  غزة  الجاهعة اإلسبلهية  رسالة هاجستير  غزة وسبل تطويرىا

الجاهعة   رسالة هاجستير  السالميجرائم الحاسب اآللي في الفقو   عبير عمي النجار -3
 غزة.  2009  اإلسبلهية

جاهعة   رسالة هاجستر  ضمانات المتيم أثناء مرحمة الستجواب  عهاد أحهد خميؿ -4
 .2006  فمسطيف  العالـ األهريكية

ضمانات تفتيش المتيم في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي   هتعب ناصال العتيبي -5
جاهعة نايؼ   رسالة هاجستير، يق الدولية لحقوق اإلنسانومدى توافقيا مع المواث

 .2012  الرياض  العربية لمعمـك األهنية
ميارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب   هحهد بف نصير السرحاني -6

 .2004  الرياض  جاهعة نايؼ العربية لمعمـك األهنية  رسالة هاجستير، والنترنت
  رسالة هاجستير، جرائم النترنت في المجتمع السعودي  هحهد عبد اهلل الهنشاكم -7

 .2003  الرياض  اكاديهية نايؼ العربية لمعمـك األهنية
  رسالة هاجستير  درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية  هحهد ع هاف اآلغا -8

 2009  غزة  الجاهعة اإلسبلهية  جاهعة
  رسالة هاجستير  لتشريع الفمسطينيالجرائم اللكترونية في ا  يكسؼ خميؿ العفيفي -9

 .2013  غزة  الجاهعة اإلسبلهية

  



148 
 

 رابعا:
 المنشورات والدوريات :

  سمسمة التقارير القانكنية، ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق البتدائي   ائر أبك بكر -1
 .2005  راـ اهلل  ستقمة لحقكؽ الهكاطفالييئة الفمسطينية اله  61رقـ 

  الطبعة األكلى   التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعمومات  يـراشد بشير ابراى -2
 .2008  االهارات  هركز االهارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية  131العدد

حقوق المتيم في مرحمة التحقيق البتدائي في   عبد الحهيد اسهاعيؿ االنصارم -3
  16العدد   سات االسبلهيةحكلية كمية الشريعة كالقانكف كالدرا، الشريعة والقانون

 .1998  الدكحة  جاهعة قطر
دراسة   مشروعية الدليل اللكتروني المستمد من التفتيش الجنائي  عمي طكالبو -4

 .2009  البحريف  جاهعة العمـك التطبيقية  هقارنة
الضوابط القانونية لمتفتيش بغير إذن في القانونين   هصطفى الطراكنة  فيد الكساسبو -5

  هنشكرات عهادة البحث العمهي  الجاهعة األردنية  دراسة هقارنة  المصرياألردني و 
 .2015  2العدد  42هجمد 

هجمة كمية التربية   17العدد   التعويض عن التوقيف الباطل  لهى عاهر هحهكد -6
 .2014  العراؽ  جاهعة بابؿ  اإلسبلهية

سمسمة الهعاىدات   رونيةالتقرير التفسيري لتفاقية الجريمة اللكت  الهجمس األكركبي -7
 .2001  بكدابست  185  األكركبية

  تأىيل المحققين في جرائم الحاسب اآللي وشبكات النترنت  هحهد األهيف البشرم -8
قسـ   جاهعة نايؼ العربية لمعمكـ األهنية بالتعاكف هع جاهعة عيف شهس  حمقة عمهية

 . 2008  القاىرة  البراهج التدريبية
  فمسطيف-راـ اهلل  2017التقرير السنوي الثامن   دكلة فمسطيف النيابة العاهة ل -9

2018. 
  ديكاف الفتكل كالتشريع الفمسطيني   16رقـ   العدد الههتاز  الكقائع الفمسطينية -10

2018. 
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 خامسا:

 أبحاث المؤتمرات والندوات والدورات :

ي التشريعات دعاوى الجرائم اإللكترونية وأدلة إثباتيا ف  إدارة الدراسات كالبحكث -1
  التهييز  الهؤتهر ال الث لرؤساا الهحاكـ العميا )النقض، العربية بين الواقع والمأمول
 2011  الخرطكـ  التعقيب( في الدكؿ العربية

هجمة جاهعة تشريف لمبحكث ، أنظمة كشف الختراقات المفتوحة المصدر  بشرل ديكب -2
   2015  البلذقية  5العدد   37الهجهد   كالدراسات العمهية

الندكة العمهية لدراسة الظكاىر االجراهية   جرائم الحاسب والنترنت  ذياب البداينة -3
 .1999  تكنس  أكاديهية نايؼ العربية لمعمـك األهنية  الهستحد ة كسبؿ هكاجيتيا

الهؤتهر الهغاربي األكؿ   الدليل الرقمي في مجال الثبات الجنائي  طارؽ هحهد الجهمي -4
 2009  طرابمس  أكاديهية الدراسات العميا  القانكفك  يةحكؿ الهعمكهات

الثبات الجنائي باألدلة الرقمية من   هحهد عبيد الهسهارم  عبد الناصر هحهد فرغمي -5
  الجنائية كالطب الشرعي الهؤتهر العربي األكؿ لعمـك األدلة، الناحيتين القانونية والفنية

 .2007  الرياض
هكتبة األفاؽ   دكرة فيركس الحاسب اآللي، لحاسب اآلليةجرائم ا  هحهد هحهكد هندكرة -6

 ػ1989  الرياض  الهتحدة
مؤتمر القانون ، أصول التحقيق الجنائي الفني  الجرائـ الهعمكهاتية  ىشاـ هحهد رستـ -7

 .2000  جاهعة االهارات العربية الهتحدة  والكمبيوتر والنترنت

 سادسا:

: لكترونيةالمواقع ال   

بالمغة العربية :لكترونية ال قع االمو -أ  

 . http://www.lasportal.org  هكقع جاهعة الدكؿ العربية عمى االنترنت -1
( لسنة 16هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف رقـ )   هكقع هؤسسة الحؽ عمى االنترنت -2

 .           q.orghttp://www.alha، بشأف الجرائـ االلكتركنية 2017

http://www.lasportal.org/


151 
 

التقرير    النيابة العاهة لدكلة فمسطيف   هكقع النيابة العاهة الفمسطينية عمى االنترنت -3
              . http://www.pgp.ps:2017  2016السنوي السابع 

                                                                                                .www aladalacenter.com  هكقع هركز العدالة لمتحكيـ كاالستشارات القانكنية -4
عبر   النيابة العاهة كدكرىا كىيكميتيا   كفا –هركز الهعمكهات الكطني الفمسطيني  -5

 . .aspx?id=3846http://info.wafa.ps/atemplate:الهكقع االلكتركني 
مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم   ديكاف الهظالـ  الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف -6

عبر الهكقع    2018-5-20  بشأن الجرائم اللكترونية 2018لسنة  10
 .  http://ichr.psااللكتركني:

   عبر الهكقع االلكتركني  النترنتاهكقع هديرية األهف العاـ األردني عمى  -7
8- -20-09-17-03-https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015

56 . 
حالة التمبس في الجرائـ   يعقكب عبد العزيز الصانع  هكقع جريدة القبس االلكتركني -9

 .http://alqabas.com الهكقع االلكتركني: عبر  االلكتركنية
  السياسات الكطنية ألهف كحهاية الهعمكهات  هكقع الحككهة األردنية االلكتركني -10

   االلكتركني عبر الهكقع  المجنة الكطنية الفنية ألهف كحهاية الهعمكهات
http://nitc.gov.jo . 

 : عبر الهكقع االلكتركني  الهكسكعة الحرة عمى االنترنت -11
https://ar.wikipedia.org.  

   عبر الهكقع االلكتركني  خكارزهيات هطابقة النصكص  كجدم عصاـ -12
ar.com/string_matching-https://informatic. 

  :هقالة هنشكرة عمى الهكقع  هكافحة الجرائـ السيبرانية -13
https://www.hangshare.com. 

بحث هنشكر   عػف الجرائـ التقميديػة السهات الههيزة لمجرائـ الهعمكهاتية  حكيـ سياب -14
 عبر هكقع :

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/1/1/4425. 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3846
http://ichr.ps/
https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-03-17-09-20-56
https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-03-17-09-20-56
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/1/1/4425


151 
 

هذكرة قانكنية حكؿ القرار بقانكف   هكقع الييئة الهستقمة لحقكؽ اإلنساف عمى االنترنت -15
عبر الهكقع   2017-9-20( بشأف الجرائـ اإللكتركنية  الصادرة في 16)رقـ 

 . /http://www.ichr.ps االلكتركني :
 :هكقع الهرجع االلكتركني لمهعمكهاتية عبر االنترنت -16
17-   http://almerja.com/reading.php?idm=79119 . 
دراسة هقارنة    الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجنائية  لكرنس سعيد الحكاهدة -18

 :هنشكرة عبر الهكقع االلكتركني
19- https://books.google.ps/books?id=g2StDQAAQBAJ&printse

c=frontcover#v=onepage&q&f=false . 
 . www.uobabylon.edu.iq:ى االنترنت هكقع جاهعة بابؿ عم -20
 . mawdoo3.comهكقع هكضكع عبر االنترنت :  -21
 :الهكقع الرسهي لمجيش المبناني عمى االنترنت  -22

https://www.lebarmy.gov.lb/ar. 
 . https://www.almaany.com: االنترنت هكقع الهعاني عبر -23
 : عبر الهكقع االلكتركني  خصكصية الهجـر االلكتركني  خميمي  سياـ -24

-hp/mfbiskra.dz/index.p-http://revues.univ
fdsp/article/view/3275. 

 بالمغة اإلنجميزية :اللكترونية المواقع  -ب

1- European Convention on cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/document

s/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf,2-10-

20017,05:05PM.   

  

https://books.google.ps/books?id=g2StDQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ps/books?id=g2StDQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.uobabylon.edu.iq/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar
https://www.lebarmy.gov.lb/ar
https://www.almaany.com/
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/mf-fdsp/article/view/3275
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/mf-fdsp/article/view/3275


152 
 

 الفيرس:

 المحتويات

 أ  ............................................................................................. إقرار

 ب  .................................................................................. كالتقدير الشكر

 ج  ........................................................................................ الهمخص

Abstract .....................................................................................  ق 

 1 ......................................................................................... :الهقدهة

 7 .............................................................. : النظرية الناحية هف الدراسة أىهية

 7 ............................................................... : العهمية الناحية هف الدراسة أىهية

 8 ................................................................................. : الدراسة أىداؼ

 9 ................................................................................. : الدراسة هشكمة

 10 ............................................................................. : الدراسة هحددات

 11 ................................................................................ : الدراسة أسئمة

 11 ................................................................................ : الدراسة هنيج

 11 ................................................................................. :الدراسة تقسيـ

 12 ....... :والنترنت اآللي الحاسب جرائم في والضبط التفتيش عممية محددات األول الفصل

 14 ............... كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ في  كالضبط التفتيش كشركط هاىية :األكؿ الهبحث

 14 ...................................................... : كالضبط التفتيش  هفيـك: األكؿ الهطمب

 15 ................................................................. : التفتيش هفيـك:  األكؿ الفرع

 20 .................................................................. : الضبط هفيـك: ال اني الفرع

 24 .................................. : كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ تفتيش شركط:  ال اني الهطمب

 24 ............................................................. : الهكضكعية الشركط: األكؿ الفرع

 38 .................................................................. الشكمية الشركط: ال اني الفرع



153 
 

 46 ..................... كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ في بالتفتيش تصةالهخ السمطة ال اني الهبحث

 47 ............... : األصمية التحقيؽ سمطة بهعرفة اآللي الحاسب نظـ تفتيش إجراا: األكؿ الهطمب

 47 .......................... :التفتيش عمى القائـ في العاهة النيابة عضك صفة تكافر:  األكؿ الفرع

 54 ........................ :التفتيش هحؿ بالجريهة بالتحقيؽ النيابة عضك اختصاص:  ال اني الفرع

 56 .............. :القضائي الضبط هأهكرم بهعرفة اآللي الحاسب نظـ تفتيش إجراا: ال اني الهطمب

 58 .......... :القانكني كأساسو اآللي الحاسب نظـ تفتيش بإجراا القضائي اإلذف هفيـك: األكؿ الفرع

 59 ...................................... : اآللي الحاسب نظـ بتفتيش اإلذف ضهانات: ال اني الفرع

 67 :والنترنت اآللي الحاسب جرائم في والضبط التفتيش لعممية اإلجرائية الجوانب الثاني لفصلا

 69 .................... :كاالنترنت اآللي الحاسب جرائـ في كالضبط فتيشالت إجرااات األكؿ الهبحث

 70 :كاالنترنت األلي الحاسب نظـ لتفتيش كهحؿ كاألشخاص الهنازؿ تفتيش إجرااات: األكؿ الهطمب

 71 ............... :كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ لتفتيش كهحؿ الهنازؿ تفتيش إجرااات: األكؿ الفرع

 79 ........... :كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ لتفتيش كهحؿ األشخاص تفتيش إجرااات: ال اني الفرع

 88 .................... : كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ عمى الكاقع الضبط إجرااات: ال اني الهطمب

 89 .............. :االلكتركنية الرسائؿ كضبط البرؽ هكتب لدل الرسائؿ ضبط إجرااات: األكؿ الفرع

 99 ........................... : كالبلسمكية السمكية الهكالهات كتسجيؿ هراقبة إجرااات: ال اني الفرع

 اآللي الحاسب نظـ في كالضبط التفتيش إجراا أ ناا الهعمكهاتي الهتيـ ضهانات ال اني الهبحث
 107 ................................................................................... :كاالنترنت

 109 ..... : كاالنترنت اآللي الحاسب نظـ في كالضبط التفتيش أ ناا الهتيـ ضهانات: األكؿ الهطمب

 109 ............................................................ : التفتيش خصائص: األكؿ الفرع

 117 ............ :كاالنترنت اآللي الحاسب لنظـ التفتيش هرحمة خبلؿ يـالهت ضهانات: ال اني الفرع

 122 ......... .كاالنترنت اآللي الحاسب جرائـ في كالضبط التفتيش إجرااات بطبلف: ال اني الهطمب

 123 ...................................................................... :البطبلف:  األكؿ الفرع

 127 .................................................... :بالتعكيض بالهطالبة الحؽ:  ال اني الفرع



154 
 

 132 ..................................................................................... :الخاتهة

 134 ..................................................................................... : النتائج

 138 ................................................................................. : التكصيات

 141 ......................................................................... : كالهراجع الهصادر
 

 

 

 

 ــــــــــ تم بحمد اهلل ــــــــــ


