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الممخص
شيد العالـ في السنوات األخيرة تطو ار ىائال في مجاؿ اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وأصبح
اإلنساف يعتمد عمى ىذه التكنولوجيا في حياتو اليومية وتحفظ خصوصيتو وسره ،وقد أساء البعض
استخداـ ىذه التكنولوجيا الحديثة باإلعتداء عمى المجتمع وتيديد أمنو واستق ارره ،مما أظير لنا جرائـ
جديدة وىي الجرائـ اإللكترونية " ،جرائـ التقنية العالمية".
التفتيش ،ىو أحد الطرؽ لمبحث عف األدلة ،وينصب في الجرائـ اإللكترونية عمى وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات ،وتفتيش ىذه الوسائؿ بحاجة إلى سمطة متخصصة وأدوات تقنية مساعدة إلستخراج
األدلة اإللكترونية وضبطيا وحفظيا ،وىذا العمؿ صعب وشاؽ ال يستطيع شخص واحد القياـ بو،
وانما يحتاج إلى فريؽ متخصص متكامؿ ،مع ضرورة مراعاة الضمانات المقررة لمتفتيش والتي
أقرىا الدستور والقانوف ،وجاءت بيا اإلتفاقيات اإلقميمية والدولية.
إف ىذه الدراسة بعنواف " التفتيش في الجرائـ اإللكترونية " ،وتكمف أىميتيا في الكشؼ عف مدى
إلتزاـ السمطة المختصة بمراعاة الضمانات المقررة لمتفتيش ،وقد جاءت اإلشكالية بالسؤاؿ التالي،
ىؿ وفؽ المشرع الفمسطيني في وضع نظاـ قانوني متكامؿ يراعي خصوصية إجراءات التفتيش
والضبط في الجرائـ اإللكترونية ،وخمؽ توازف بيف حؽ اإلنساف بالخصوصية وحؽ المجتمع في
معاقبة المجرميف؟ ،واليدؼ مف ىذه الدراسة يتمثؿ بيدؼ عاـ ىو ،توضيح مفيوـ التفتيش وصوره
وبياف خصائصو وتحديد طبيعتو القانونية والغاية منو ،وأىداؼ خاصة تتمحور في إظيار
خصوصية التفتيش في الجرائـ اإللكترونية وبياف كيفية الحصوؿ عمى األدلة اإللكترونية وضبطيا
وتخزينيا ،وحتى يجيب الباحث عف إشكالية الدراسة إتبع المنيج الوصفي التحميمي المقارف ،مف
خالؿ تحميؿ النصوص الخاصة بالتفتيش والضبط الواردة في القرار بقانوف رقـ ( )10لسنة ،2018
بشأف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،وقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة ،2001
والقوانيف المقارنة.
تناوؿ الباحث في الفصل التمييدي ماىية الجرائـ اإللكترونية والتفتيش ،وخصص المبحث األوؿ
لتعريؼ الجرائـ اإللكترونية التشريعية والفقيية ،ووسائؿ إرتكابيا ،وبياف خصائصيا ومميزاتيا

ح

وطبيعتيا القانونية ،وتناولنا في المبحث الثاني ماىية التفتيش ،حيث قمنا بتعريفو ،وبينا صوره،
وطبيعتو القانونية وخصائصو والغاية مف المجوء إليو.
تناوؿ الباحث في الفصل األول ،خصوصية التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وبحثنا في المبحث
األول السمطة المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وفي المبحث الثاني شروط التفتيش في

الجرائـ اإللكترونية ،أما الفصل الثاني مف الرسالة ،تناولنا ،خصوصية إجراءات التفتيش
والضبط في الجرائـ اإللكترونية ،وبحثنا في المبحث األول خصوصية إجراءات التفتيش في
الجرائـ اإللكترونية ،وفي المبحث الثاني أثار التفتيش في الجرائـ اإللكترونية.
وفػػي نيايػػة الد ارسػػة توصػػؿ الباحػػث إلػػى نتاااائج أىميػػا ،أف المشػػرع الفمسػػطيني فػػي قػػانوف الج ػرائـ
اإللكترونية لـ يقر جميع ضمانات التفتيش التي نص عمييا قانوف اإلجراءات الجزائيػة ،وأف التفتػيش
في الجرائـ اإللكترونية مف أخطر وأدؽ إجراءات التحقيؽ كوف أسرار الناس وخصوصػيتيـ أصػبحت
مخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وىو بحاجة إلى نظػاـ إج ارئػي متكامػؿ ،وسػمطة متخصصػة
مدربػػة ومؤىمػػة فنيػػا تكػػوف مسػػمحة بػػأدوات إلكترونيػػة إلج ارئػػو واسػػتخراج األدلػػة وضػػبطيا وحفظيػػا،
والتغمػػب عمػػى الح ارسػػة اإللكترونيػػة ،وىػػذا التفتػػيش إج ػراء صػػعب شػػاؽ يحتػػاج إلػػى فريػػؽ متكامػػؿ،
ويمكف أف يمتػد خػارج حػدود الدولػة ،ويحتػاج إلػى تعػاوف بػيف الػدوؿ ،ولقػد أوصاى الباحػث فػي نيايػة
دراستو إلى وضع نظاـ إجرائي خاص لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية يقر جميع ضػمانات التفتػيش،
والػػنص ص ػراحة فػػي القػػانوف عمػػى أف الوسػػائؿ غيػػر الماديػػة قابمػػة لمتفتػػيش والضػػبط ،وتحديػػد مكػػاف
تخزينيا ،والسماح لمسػمطة المختصػة بتجػاوز التفتػيش لحػدود الدولػة ،وانشػاء محكمػة مختصػة لمنظػر
ف ػػي الجػ ػرائـ اإللكتروني ػػة يك ػػوف أعض ػػائيا م ػػؤىميف ،واص ػػدار دلي ػػؿ إلجػ ػراءات التفت ػػيش والض ػػبط ف ػػي
الجرائـ اإللكترونية ،وانشاء مجمس وطني لمكافحة الجرائـ اإللكترونية.
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Abstract
In recent years, the world has witnessed a tremendous development in the field of
communications and information technology, and people are relying on this technology
in their daily lives and preserving their privacy and happiness. Some have abused this
modern technology to attack society and threaten its security and stability, “Crimes of
global technology” .
Inspection is one of the ways to search for evidence. It focuses on electronic crimes on
the means of information technology. The inspection of these means requires
specialized authority and technical tools to assist in the extraction, control and
preservation of electronic evidence. This work is difficult and hard that one person
cannot do. Integrated, with the need to take into consideration the safeguards prescribed
for inspection and approved by the Constitution and the law, and came by the regional
and international conventions.
This study is entitled "Inspection of Electronic Crimes", whose importance lies in
disclosing the extent of the obligation of the competent authority to take into account
the guarantees of inspection, The problem has come up with the following question: Is
the Palestinian legislator in the development of an integrated legal system that takes into
account the specificity of the procedures of inspection and control of cybercrimes, and
the creation of a balance between the human right to have privacy and the right of
society to punish criminals? The aim of this study is to clarify the concept of inspection,
its image, its characteristics, its legal nature and its purpose. The objectives of this study
are to show the privacy of the inspection of electronic crimes and to explain how to
obtain, and store electronic evidence through what was explained in Law No (10) for
the year 2018, on the Palestinian electronic crimes, And Palestinian Penal Procedures
Law No. (3) Of 2001, and the comparative laws.
The researcher dealt with the computer in the first section, the Internet in the second
section, the electronic crime and its characteristics in the third section, its legal nature in
section 4, and the methods of proving it to the inspection, which we identified, reviewed
its characteristics, and determined its legal nature and purpose in section 5.
In the first chapter of the thesis, the researcher examined the specificity of the
investigation of electronic crimes. In the first section the competent authority to inspect
electronic crimes was examined.
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The second part of the thesis dealt with the specificity of the procedures of the search
and control of electronic crimes. In the first part, we discussed the specificity of the
procedures for searching electronic crimes.
At the end of the study, the researcher concluded that the Palestinian legislator in the
Electronic Crimes Law did not approve all the inspection guarantees stipulated in the
Code of Criminal Procedure, and that the inspection of electronic crimes is one of the
most serious and accurate procedures of investigation. The need of an integrated
procedural system, and a specialized trained and technically qualified authority, armed
with electronic tools to conduct, extract and maintain evidence, and overcome electronic
custody. This inspection is a difficult procedure that needs an integrated team, and can
extend beyond the borders of the state, and needs Li cooperation between States.
At the end of his study, the researcher also recommended the establishment of
a special procedural system for the inspection of electronic crimes, which guarantees the
inspection guarantees, the explicit provision in the law that the non-material means are
subject to inspection and seizure, the location of their storage, the permission of the
competent authority, and the creation of a manual for electronic crime investigation and
seizure procedures and the establishment of a national council to combat cybercrime.
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