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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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Inspection of Electronic Crimes
Preparation by: Ashraf Ahmad Mostafa Amouri
Supervised :Dr. Habes Zedat
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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مقدمة.
إذا كاف التفتيش أم اًر ممقتاً ،فاف الجريمة ت فوقو مقتاً( ،)1حيث تتطور أساليب إرتكب الجريمة
بتطور الحياة بنواحييا المختمفة ،وفي عصرنا الحالي ومع تطور التكنولوجيا الحديثة أصبحت
الجرائـ التقميدية ترتكب بطرؽ غير تقميدية ،وظير في ىذا الكوف عالـ خفي افتراضي أوجد لنا
جرائـ مستحدثة لـ تكف معروفة سابقا ،مما أدى ذلؾ إلى ظيور فرع جديد في القانوف الجزائي،
وىو الجرائـ اإللكترونية.
تطور ىائالً في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،
شيد العالـ في نصؼ القرف العشريف
اً
وتجمى ىذا التطور في اختراع الحاسوب ،وتبعو ظيور اإلنترنت الذي جعؿ البعيد قريب ،وأصبح
العالـ الكبير متصؿ مع بعضو البعض كأنو يجمس في حديقة صغيرة مميئة بالورود ،وأستغؿ البعض
ىذه التقنيات الحديثة التي ظيرت لتسييؿ حياة الناس ،لزرع األشواؾ في ىذه الحديقة لمقياـ بأعماؿ
تمس األشخاص وحقوقيـ وتعتدي عمييا مف ناحية ،والقياـ بأعماؿ تمس أمف وسالمة الدوؿ
واقتصادىا ،واألمف والسمـ العالمي مف ناحية أخرى ،مما دفع المشرعيف في بعض دوؿ العالـ لتجريـ
تمؾ األفعاؿ كوف قانوف العقوبات العاـ والقوانيف الجنائية األخرى قاصرة عف معالجتيا ،فسارعت
بعض األنظمة إلى إدخاؿ تعديالت عمى قانوف العقوبات ،واضافة فصوؿ لتجريـ تمؾ األعماؿ
()2

كقانوف العقوبات الفرنسي

وااليطالي( ،)3والبعض األخر جرـ تمؾ األفعاؿ بقوانيف مستقمة كالقانوف

السعودي واألردني والقطري والفمسطيني ،حيث سنتعرض لتمؾ القوانيف الحقا ،وما زاؿ ىناؾ بعض
دوؿ لـ تصدر أي تشريعات تعالج تمؾ الجرائـ محتجة بأف القوانيف الجنائية النافذة قادرة عمى
معالجة ىذه الجرائـ الحديثة كالقانوف المصري والمبناني.
الجرائـ االلكترونية ت رتكب بواسطة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وىذه الوسائؿ متعددة ومتنوعة
ولكؿ منيا خصوصية مختمفة عف األخرى ،وىي منتشرة في جميع أنحاء العالـ ويمكف إرتكاب
الجريمة اإللكترونية مف خالؿ استخداميا مف أي مكاف في ىذا العالـ ،لذلؾ تحتاج ىذه الجرائـ
إلى طرؽ خاصة لجمع أدلتيا نظ ار لخصوصيتيا التقنية سواء في مرحمة جمع اإلستدالالت أو في
()1
()2
()3

عوض ،رمزي رياض ،اإلجراءات الجنائية في القانوف األنجموأمريكي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2009 ،ص.118
أنظر المادة ( )323مف قانوف العقوبات الفرنسيCode pénal français,1992 .

أنظر المادة (  )5+4+3/ 615مف قانوف العقوبات اإليطاليCodice penale italiano,1930. .
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مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي أو النيائي.
التفتيش في الجرائـ االلكترونية ،ىو أحد الوسائؿ التي يمكف أف تستخدميا سمطة التحقيؽ
لموصوؿ إلى األدلة ،وقد أقرت الدساتير والقوانيف ضمانات إلجراءات التفتيش يجب مراعاتيا مف
قبؿ السمطات العامة ،حفاظاً عمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية وحفاظاً عمى أس ارره
وخصوصيتو ،بأف ال تمتد يد أعضاء السمطة العامة إلى ىذه األسرار إال مف خالؿ القانوف.
إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تحوي أسرار الناس وخصوصيتيـ ،وتفتيش ىذه الوسائؿ يحتاج
إلى سمطة متخصصة مؤىمة فنيا ،وطرؽ خاصة وأدوات تقنية إلستخراج األدلة االلكترونية ،وىذه
األدلة تحتاج إلى طرؽ خاصة لضبطيا وتخزينيا.

 أىمية الدراسة.
تكمف أىمية الدراسة في تحديد النصوص القانونية الناظمة إلجراءات التفتيش في الجرائـ
اإللكترونية ،لكشؼ مدى اإللتزاـ بضمانات التفتيش.

أىداف الدراسة.
األىداف العامة :توضيح مفيوـ التفتيش ،وصوره ،وخصائصو ،وطبيعتو القانونية ،واجراءاتو،
والغاية منو.
األىداف الخاصة :إظيار خصوصية التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وبياف كيفية الحصوؿ عمى
األدلة اإللكترونية ،وطرؽ ضبطيا وحفظيا.

 إشكالية الدراسة.
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؟
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 منيج الدراسة.
سيتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي المقارف ،وىي دراسة تحميمية لنصوص القانوف الخاصة
بالتفتيش والضبط في الجرائـ اإللكترونية ،لموصوؿ إلى معرفة مدى نجاح المشرع الفمسطيني في
وضع نظاـ متكامؿ لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وبالتالي الوصوؿ إلى إجابة عمى إشكالية
البحث.

 محددات الدراسة.
محددات الدراسة ىي قانوف اإلجراءات الجزائية وقانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،والقوانيف
المقارنة ،واإلتفاقيات الدولية واإلقميمية ذات العالقة بالجرائـ اإللكترونية ،والق اررات القضائية ،واآلراء
والنظريات الفقيية.

 الدراسات السابقة.
-1الجرائم االلكترونية في التشريع الفمسطيني ،دراسة تحميمية مقارنة ،لمباحث يوسؼ خميؿ
يوسؼ العفيفي ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف ،رسالة ماجستير.2013 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بالجريمة اإللكترونية ،وبياف خصائصيا ،وطبيعتيا القانونية،
وطرؽ جمع األدلة في مرحمة اإلستدالالت ،والتحقيؽ اإلبتدائي ،والتعرؼ عمى آلية تفتيش مكونات
الحاسوب المادية والغير مادية ،وضبطيا ،والمشكالت التي تواجو القائـ بالتفتيش.
 -2المشكالت العممية والقانونية لمجرائم االلكترونية ،دراسة مقارنة ،لمباحث عبد اهلل دغش
العجمي ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف ،رسالة ماجستير.2014،
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مفيوـ الجريمة اإللكترونية ،وطبيعتيا القانونية ،والحموؿ التشريعية
لمواجية الجريمة اإللكترونية ،وضرورة التعاوف الدولي لمواجيتيا ،والحموؿ العممية لمواجية
مشكالت التفتيش والضبط في تمؾ الجرائـ.
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 -3خصوصية الجرائم المعموماتية ،لمباحثة نداء نائؿ فايز المصري ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطيف ،رسالة ماجستير.2017،
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف خصوصية الجرائـ اإللكترونية عمى المستوى الموضوعي(التجريـ
والعقاب) ،وعمى المستوى اإلجرائي (مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي والنيائي).
 تقتضي الجابة عمى إشكالية الدراسة تقسيميا إلى:
الفصل التمييدي :ماىية الجرائـ االلكترونية والتفتيش.
الفصل األول :خصوصية التفتيش في الجرائـ اإللكترونية.
الفصل الثاني :خصوصية إجراءات التفتيش والضبط في الجرائـ اإللكترونية.
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الفصل التمييدي
ماىية الجرائم ال لكترونية والتفتيش
تمييد وتقسيم.
الجرائـ االلكترونية ،ع رفت نتيجة التطور التكنولوجي الذي ظ ير لمبشرية لتيسير حياتو ،وأصبح
اإلنساف يستخدميا في جميع نواحي الحياة.
إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات متعددة ومتنوعة ،وتتجمى صورىا بالحاسوب ،واليواتؼ النقالة
الذكية التي تعمؿ بالتقنية الحديثة ،واألجيزة اإللكترونية بشتى أنواعيا ،واتصاؿ تمؾ الوسائؿ
ببعضيا البعض عف طريؽ الشبكات العامة والخاصة أو الشبكات العالمية كشبكة اإلنترنت،
ووسائؿ تخزيف المعمومات والبيانات الصمبة والمرنة ،وأي وسائؿ الكترونية تعمؿ بالتقنية الحديثة.
نظر إلنتشار وسائؿ تكنولوجيا المعمومات في جميع أرجاء العالـ ،قاـ البعض بإستغالؿ نقاط
ا
ضعفيا لإلعتداء عمييا وتدميرىا ،أو اإلعتداء عمى الناس وأمواليـ ،أو تعريض سالمة الدولة
واقتصادىا لمخطر ،إما بقصد التسمية أو حباً لممعرفة ،أو بقصد تحقيؽ مصالح شخصية ،مما أدى
إلى ظيور الجرائـ اإللكترونية التي تمتاز بخصائص تستمدىا مف طبيعة تمؾ الوسائؿ اإللكترونية
وىي مختمفة تماما عف الجرائـ األخرى.
إف التفتيش أحد اإلجراءات التي قد تمجأ إلييا سمطة التحقيؽ لموصوؿ إلى األدلة المطموبة إلظيار
الحقيقة ،ولكف ىذا اإلجراء يمس خصوصية الناس باالطالع عمى أسرارىـ المخزنة في وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات ،ولكف يجب أف يتـ ىذا اإلجراء وفؽ ما رسمو القانوف .حيث يقتضي تقسيـ
المبحث التمييدي إلى مطمبيف.
المبحث األول :ماىية الجرائم االلكترونية.
المبحث الثاني :ماىية التفتيش.
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المبحث األول
ماىية الجرائم ال لكترونية
يختمؼ تعريؼ الجريمة اإللكترونية نظ اًر إلختالؼ تسمياتيا ،فاإلتفاقية العربية سمتيا جرائـ تقنية
()3

المعمومات( ،)1وسار عمى دربيا المشرع العماني( )2والبحريني
()6

سماىا جرائـ المعموماتية ،كالمشرع السعودي
()9

الجرائـ اإللكترونية ،كالمشرع الفمسطيني

والسوداني
()10

والقطري

()7

()4

واإلماراتي

والكويتي( ،)5والبعض

والسوري( ،)8والبعض األخر سماىا

واألردني( ،)11ولكف اإلتفاقية األوربية سمتيا

سمتيا الجرائـ السيبرانية(.)12
أما المشرع اإلنجميزي أطمؽ عمييا جريمة إساءة إستخداـ الحاسوب( ،)13والبعض أطمؽ عمييا
مصطمح "جرائـ التقنية العالمية " كوف ىذا المصطمح شامؿ ويدخؿ ضمنو كؿ المسميات
السابقة( .)14الباحث سيستخدـ مصطمح الجريمة اإللكترونية في البحث ،لمداللة عمى كؿ التسميات
السابقة ،ويرى الباحث أف اإلختالؼ في تسمية الجريمة اإللكترونية طبيعي ،كونيا جريمة حديثة
أوجدىا المشرع لظروؼ تتعمؽ بتنظيـ المجتمع اإللكتروني الحديث ويختمؼ النظر إلييا مف دولة
()1

اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية ،بتاريخ  ،2010/12/21بالقاىرة،

()2

قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات العماني ،الصادر بالمرسوـ السمطاني ،رقـ( )12لسنة .2011

دخمت حيز النفاذ بتاريخ  ،2014/2/7صادقت عمييا دولة فمسطيف بتاريخ .2013/5/21
()3

قانوف جرائـ تقنية المعمومات البحريني ،رقـ ( )60لسنة .2014

( )4قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات اإلماراتي ،رقـ ( )5لسنة.2012

( )5قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات الكويتي ،رقـ( )63لسنة .2015
()6

قانوف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية السعودي ،الصادر بالمرسوـ الممكي رقـ (/17ـ) لسنة .2007

()8

قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري ،الصادر بالمرسوـ التشريعي ،رقـ ( )17لسنة

()9

قرار بقانوف بشأف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،رقـ ( )10لسنة .2018

()7

قانوف جرائـ المعموماتية السوداني ،رقـ ( )13لسنة .2007

.2012
()10

قانوف مكافحة الجرائـ اإللكترونية القطري ،رقـ ( )14لسنة .2014

()12

اإلتفاقية األوروبية لمكافحة الجرائـ السيبرانية ،اتفاقية بودابست ،الصادرة عف اإلتحاد األوروبي بتاريخ ،2001/11/23

()11

قانوف الجرائـ اإللكترونية األردني ،رقـ ( )27لسنة .2015

بودابست ،المجر.
()13
()14

قانوف إساءة إستخداـ الحاسوب البريطاني.

Computer Misuse Act 1990

يوسؼ ،أمير فرج ،الجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإلنترنت ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.107
6

إلى دولة أخرى ،لوجود تفاوت بيف الدوؿ في إستخداـ التكنولوجيا الحديثة ،فبعض الدوؿ متطورة
في إستخداميا ،كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا والمانيا ،والبعض األخر أقؿ منيا
تطو اًر كأغمب الدوؿ العربية واألسيوية واإلفريقية .حيث سنتناوؿ مفيوـ الجريمة اإللكترونية في
المطمب األوؿ ،ووسائؿ إرتكابيا في المطمب الثاني ،وخصائصيا وطبيعتيا القانونية في المطمب
الثالث.

المطمب األول
مفيوم الجريمة اللكترونية.
الجريمة لغة ،إشتقت مف الجرـ ،وتعني التعدي أو الذنب( ،)1وعرفت الشريعة اإلسالمية الجريمة،
بأنيا إتياف فعؿ محرـ معاقب عمى فعمو ،أو ترؾ معاقب تركو ،ولو جزاء عاجؿ في الدنيا وجزاء
أجؿ في اآلخرة( ،)2أما الجريمة فقياً ،عرفيا الفقيو جارو بأنيا " كؿ فعؿ أو ترؾ يعاقب عميو
القانوف بعقوبة جنائية وال يبرره إستعماؿ حؽ وال أداء واجب( .)3حيث سنتناوؿ التعريفات التشريعية
لمجريمة االلكترونية في الفرع األوؿ ،والتعريفات الفقيية في الفرع الثاني.

الفرع األول :التعريفات التشريعية لمجريمة اللكترونية.
اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات لـ تعرؼ الجريمة اإللكترونية ،وسار عمى نيجيا
المشرع الفمسطيني ،واألردني والبحريني ،والسوداني واإلماراتي.
بعض القوانيف العربية المقارنة عرفت الجريمة اإللكترونية ،وأسيميا ما ورد في المادة (/1ج) مف
قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات العماني ،والذي عرفيا بأنيا الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا
القانوف ،ولكف المشرع الكويتي عرفيا في المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
()1

لساف العرب ،لإلماـ العالمة أبي الفضؿ ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ إبف منظور اإلفريقي المصري  ،المجمد الثاني عشر،

()2

الحمبي ،خالد عياد ،إجراءات التحري والتحقيؽ في ج ارئـ الحاسوب واإلنترنت ،ط ،1دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

()3

مشار إليو في كتاب عبد الممؾ ،جندي ،الموسوعة الجنائية ،ط ،2ج ،3دار العمـ لمجميع ،بيروت ،بدوف سنة نشر ،ص.6

عشر ،حرؼ الميـ ،فصؿ الجيـ ،دار صادر ،بيروت ،بدوف سنة نشر ،ص .91
عماف ،2011،ص.27
ص.6
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بأنيا " كؿ فعؿ يرتكب مف خالؿ إستخداـ الحاسب اآللي أو الشبكة المعموماتية أو غير ذلؾ مف
وسائؿ تقنية المعمومات" ،وبالتمعف في ىذا النص نجد أف المشرع الكويتي إعتمد في تعريفو
لمجريمة اإللكترونية عمى معيار وسيمة إرتكابيا ،وبإلعتماد عمى نفس المعيار عرفيا المشرع
السعودي في المادة( )8/1مف قانوف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية ،وبشكؿ مشابو عرفيا المشرع
القطري في المادة األولى مف قانوف الجرائـ اإللكترونية.
أما المشرع السوري إعتمد في تعريفة لمجريمة اإللكترونية عمى المعيار المزدوج ،وىو وسيمة إرتكاب
الجريمة ومحميا ،فعرفيا في المادة األولى مف قانوف التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة
المعموماتية بأنيا "جريمة ترتكب بإستخداـ األجيزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع عمى المنظومات
المعموماتية أو الشبكة" ،وقد أكدت التعميمات التوضيحية والتنفيذية ليذا القانوف عمى ىذا المعيار(.)1

الفرع الثاني :التعريفات الفقيية لمجريمة اللكترونية.
جاءت التعريفات الفقيية لمجريمة اإللكترونية مختمفة ،فالبعض إعتمد في تعريفيا عمى وسيمة
إرتكابيا وعرفيا بأنيا " أي سموؾ غير مشروع يرتبط بإساءة إستخداـ الحاسب اآللي ويؤدي إلى
تحقيؽ أغراض غير مشروعة "( ،)2وكذلؾ عرفت بأنيا "السموؾ اإلجرامي الذي يرتكب عبر الفضاء
اإللكتروني باإلستعانة بالخدمات المعموماتية المضافة لجياز الياتؼ المحموؿ سواء بإستخداـ شبكة
اإلنترنت أو شبكة إتصاؿ الياتؼ"( .)3والبعض األخر ،عرفيا باإلستناد إلى موضوعيا ،حيث عرفيا
الفقيو ماس بأنيا "اإلعتداء القانوني الذي يرتكب بواسطة المعمومات الحاسوبية بغرض تحقيؽ
الجريمة"( .)4وكذلؾ عرفت الجريمة اإللكترونية بشكؿ أقرب إلى التعريؼ العاـ لمجريمة ،بأنيا " كؿ
أشكاؿ السموؾ غير المشروع أو الضار بالمجتمع الذي يرتكب بإستخداـ أية تكنولوجيا أو تقنية

()1

أنظر المادة (ت  )15مف التعميمات التوضيحية والتنفيذية لقانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية

()2

حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،دار الكتب القانونية ودار شتات

السوري ،الصادرة بالقرار رقـ ( ،)290عف وزير اإلتصاالت والتقانة السوري ،بتاريخ .2012/5/7
لمنشر والبرمجيات ،المحمة الكبرى ,2007 ،ص.385

( )3أحمد ،طارؽ عفيفي صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،جرائـ الياتؼ المحموؿ ،دراسة مقارنة بيف القانوف المصري واإلماراتي

والنظاـ السعودي ،ط ،1المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،2015 ،ص.33
()4

مشار إليو في كتاب المناعسة ،أسامة احمد ،والزعبي ،جالؿ محمد ،جرائـ تقنية نظـ المعمومات اإللكترونية ،دراسة مقارنة،

ط ،2دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،2014،ص .70
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حديثة لتحقيؽ النتيجة اإلجرامية التي يؤثميا المشرع"( ،)1ولكف البعض عرؼ الجريمة اإللكترونية
باإلستناد إلى مدى معرفة إستخداـ الحاسوب ،ووضع تعريؼ لمجريمة باإلعتماد عمى مدى قدرة
الفاعؿ بإستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وعرفيا بأنيا "جريمة تتطمب إلقترافيا أف تتوفر لدى
فاعميا معرفة بتقنية النظاـ المعموماتي( ،)2وقد أخذت و ازرة العدؿ األمريكية بيذا االتجاه عندما
عرفت الجريمة المعموماتية بأنيا "أية جريمة يكوف فاعميا ذا معرفة فنية بالحاسوب تمكنو مف
إرتكابيا( .)3يرى الباحث وجود صعوبة في إيجاد تعريؼ شامؿ لمجريمة اإللكترونية ،ولكف نرى أف
المشرع السوري كاف موفقا في تعريؼ الجريمة اإللكترونية ،حيث جاءت صياغة النص شاممة،
يستوعب جميع الجرائـ التي ترتكب بواسطة تكنولوجيا المعمومات.

المطمب الثاني
وسائل إرتكاب الجريمة االلكترونية
وسائؿ إرتكاب الجريمة اإللكترونية متعددة ومتنوعة ،وىي متمثمة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات،
التي عرفيا المشرع الفمسطيني بالمادة األولى مف قانوف الجرائـ االلكترونية بأنيا " أي وسيمة
إ لكترونية مغناطيسية بصرية كيروكيميائية أو أي وسيمة أخرى سواء كانت مادية أـ غير مادية ،أو
مجموعة وسائؿ مترابطة أو غير مترابطة ،تستخدـ لمعالجة البيانات وأداء المنطؽ والحساب أو
الوظائؼ التخزينية ،وتشمؿ أي قدرة تخزيف بيانات أو إتصاالت تتعمؽ أو تعمؿ باإلقتراف مع مثؿ
ىذه الوسائؿ".
المجرـ اإللكتروني( ،)4يستخدـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات إلرتكاب الجريمة اإللكترونية ،والذي
يعرؼ بأنو الشخص الذي لدية دراية وميارات تقنية في مجاؿ الحاسبات وأمف المعمومات تمكنو مف

()1

الشناوي ،محمد ،جرائـ النصب المستحدثة ،اإلنترنت وبطاقة اإلئتماف والدعاية التجارية الكاذبة ،دار الكتب القانونية،

المحمة الكبرى ،مصر ،2008 ،ص.71

( )2الممط ،أحمد خميفة ،الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة ،ط ،2دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.86
()3

مشار إليو في كتاب حسيف ،سامي جالؿ فقي ،التفتيش في الجرائـ المعموماتية ،دراسة تحميمية ،دار الكتب القانونية ودار

()4

أحمد ،ىاللي عبد الاله ،جرائـ الحاسب واإلنترنت بيف التجريـ الجنائي وآليات المواجية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

شتات لمنشر والبرمجيات ،المحمة الكبرى ،2011 ،ص.22
 ،2015ص.177+176
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القياـ باإلختراؽ والتخريب والتجسس وفؾ وكسر الشيفرات عبر شبكة اإلنترنت وقد تـ تصنؼ
المجرميف االلكترونييف إلى عده أصناؼ ،بالنظر إلى أىدافيـ مف إرتكاب الجريمة ،فالمخترقوف
المتطفميف ،صغار السف دافعيـ ىو التحدي ،والمحترفوف ،يكوف ىدفيـ تحقيؽ أغراض محددة،
والحاقدوف ىدفيـ الثار واإلنتقاـ( .)1حيث سنتناوؿ الحاسوب في الفرع األوؿ ،واإلنترنت في الفرع
الثاني.
الفرع األول :الحاسوب .الحاسوب ،ىو أحد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي يستخدميا المجرـ
إلرتكاب جريمة إلكترونية ،ويمكف أف يكوف الحاسوب محؿ لمجريمة اإللكترونية .حيث سنتناوؿ نشأة
الحاسوب في الفقرة األولى ،والتسمية في الفقرة الثانية ،وتعريفة في الفقرة الثالثة ،ومكوناتو في الفقرة
الرابعة.
أوال :نشأة الحاسوب .يعود نشأة الحاسوب إلى عاـ 1937عندما صنعت جامعة ىارفارد األمريكية
أوؿ حاسوب آلي ،وتـ تطوير ىذا الجياز برعاية و ازرة الدفاع األمريكية ،وأصبح منذ عاـ 1946
سر مف أسرار الدفاع ويستخدـ لألغراض الحربية وزنتو( 30طنا)( ،)2واستمر تطوير ىذا الجياز
ومكوناتو إلى أف وصؿ إلى أحجاـ صغيرة في وقتنا الحاضر.
ثانيا :تسمية الحاسوب .تعددت الترجمات العربية لممصطمح االنجميزي ( ،)computerحيث سمي
بعدة تسميات منيا كمبيوتر ،حاسوب ،حاسب آلي ،ناظمة آلية ،وقد أقرت المنظمة العربية
لممواصفات والمقاييس كممة حاسوب كمقابؿ لكممة ( ،)3()computerوأخذ المجمع المغوي في
األردف بكممة حاسوب ،أما المجمع المصري لمغة العربية إستخدـ كممة الحاسب( .)4الباحث
سيستخدـ كممة حاسوب في البحث لمداللة عمى الكمبيوتر.
ثالثا :تعريف الحاسوب .المشرع الفمسطيني لـ يعرؼ الحاسوب في قانوف الجرائـ اإللكترونية،ولكف
()1

طو ،محمود احمد ،المواجية التشريعية لجرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،دراسة مقارنة ،دار الفكر والقانوف لمنشر والتوزيع،

()2

موقع ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة عمى اإلنترنت ،تاريخ الدخوؿ  ،2018/3/1الساعة .22:30

المنصورة ,2017/2016 ،ص 14وما بعدىا.
()3

الديربي ،عبد العاؿ واسماعيؿ ،محمد صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،دراسة قانونية قضائية مقارنة ،مع أحدث التشريعات

()4

الطوالبة ،عمي حسف محمد ،التفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت ،دراسة مقارنة ،عالـ الكتب الحديث ،اربد

العربية في مجاؿ مكافحة تكنولوجيا المعمومات ،ط،1المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،2012،ص.15

عماف ،2004 ،ص .17
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أشار إليو بشكؿ ضمني في المادة األولى عند تعريفو تكنولوجيا المعمومات كونو أحد ىذه الوسائؿ،
ولكف المشرع السوري عرؼ الحاسوب بشكؿ صريح في المادة األولى مف قانوف تنظيـ التواصؿ
عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية ،بأنو "أي جياز يستخدـ التقانات اإللكترونية أو
الكيرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابية بغرض توليد المعمومات أو جمعيا
أو حفظيا أو الوصوؿ إلييا أو معالجتيا أو توجيييا أو تبادليا" ،وقد تـ تفسير ىذا التعريؼ الفني
لمحاسوب في المادة(/1ت )1مف التعميمات التوضيحية والتنفيذية لمقانوف السوري ،بأنو "كؿ ما يدؿ
عمى أي جياز سمكي أو السمكي ميما كاف نوعو يممؾ معالجا لممعمومات مثؿ المخدـ والحاسوب
الشخصي والياتؼ الذكي."...
وقد عرؼ المشرع األمريكي الحاسوب بأنو "أداة إلكترونية مغناطيسية مرئية كيروكيميائية ،أو أية
أداة ذات سرعة عالية في معالجة البيانات ،تؤدي عمميات منطقية رياضية أو عمميات تخزيف
وتتضمف أية تسييالت لتخزيف البيانات أو تسييالت إتصالية ذات ارتباط مباشر ب /أو
التشغيؿ"( ،)1وقد ورد التعريؼ الشامؿ لمحاسوب ،في الموسوعة الشاممة لمصطمحات الحاسب
اإللكتروني (دلتا كمبيوتر) ،بأنو "جياز إلكتروني يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسمسؿ منطقي
لتنفيذ عمميات إدخاؿ بيانات أو إخراج معمومات واجراء عمميات حسابية أو منطقية ،وىو يقوـ
بالكتابة عمى أجيزة اإلخراج أو التخزيف ،والبيانات يتـ إدخاليا بواسطة مشغؿ الحاسب عف طريؽ
وحدات اإلدخاؿ مثؿ لوحة المفاتيح أو إسترجاعيا مف خالؿ وحدة المعالجة المركزية التي تقوـ
بإجراء العمميات الحس ابية وكذلؾ العمميات المنطقية وبعد معالجة البيانات تتـ كتابتيا عمى أجيزة
اإلخراج مثؿ الطابعات أو وسائط التخزيف المختمفة(.)2
رابعا :مكونات الحاسوب .يتكوف الحاسوب مف مكونات مادية ،وأخرى غير مادية تسمى (منطقية
أو معنوية) ،ولكؿ منيا عمؿ تقوـ بو.
-1المكونات المادية لمحاسوب :تنقسـ إلى وحدات اإلدخاؿ (لوحة المفاتيح والفارة(الماوس)والماسح

()1

مشار إليو في كتاب بف يونس ،عمر محمد أبوبكر ،الجرائـ الناشئة عف إستخداـ اإلنترنت ،األحكاـ الموضوعية والجوانب

()2

مشار إليو في كتاب أحمد ،ىاللي عبدالاله ،تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي ،دراسة مقارنة،

اإلجرائية ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة  ،2004،ص.57
ط ،2بدوف ناشر  ،2008ص.17+16
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الضوئي(السكانر) ،وتستخدـ في إدخاؿ البيانات والبرامج إلى وحدة التشغيؿ المركزية( ،)1والذاكرة
الرئيسية ،وىي التي تقوـ بحفظ البيانات والمعمومات بشكؿ مؤقت ،والذاكرة الثانوية ،التي تقوـ بدعـ
الذاكرة الرئيسية لتأميف مكاف حفظ البرامج والبيانات( ،)2ومكاف تخزيف المعمومات يتـ إما في وحدات
تخزيف داخمية وخارجية ،وتتمثؿ في األقراص الصمبة ،وتعد مف مكونات الحاسوب كونيا تتميز في
سرعة التخزيف ،وتوفر حجـ كبير لمتخزيف(.)3
-2المكونات الغير مادية (المنطقية) لمحاسوب :عرفتيا المادة( )1مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية
المعمومات اإلماراتي بأنيا "مجموعة مف البيانات والتعميمات واألوامر القابمة لمتنفيذ بوسائؿ تقنية
المعمومات والمعدة إلنجاز ميمة معينة" ،وقد عرفيا المنشور الفرنسي الصادر في 1981/11/22
بأنيا "مجموعة مف البرامج واألساليب والقواعد المتعمقة بتشغيؿ وحدة معالجة البيانات( ،)4وبنفس
المعنى عرفتيا االتفاقية األوربية لمكافحة الجرائـ السيبرانية(.)5
البرمجيات ،تعتبر الكياف المنطقي لمحاسوب ،وىي كؿ البرامج الضرورية لعمؿ الحاسوب المدمجة
بالجياز ذاتو والبرامج التي تمكف مستخدـ الجياز مف أف ينفذ عمال محدداً بدقة(.)6
الفرع الثاني :ال نترنت .إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات بحاجة إلى شبكات لربطيا ببعضيا،
ومف ىذه الشبكات شبكة اإلنترنت ،حيث سنتناوؿ تاريخ ظيور اإلنترنت في الفقرة األولى ،وتعريفو
في الفقرة الثانية.
أوال :ظيور ال نترنت .يعود ظيور اإلنترنت إلى عاـ  1963في الواليات المتحدة األمريكية ،لربط

()1

أحمد ،ىاللي عبدالاله ،المواجية الجنائية لجرائـ المعموماتية ،في النظاميف المصري والبحريني ،عمى ضوء إتفاقية

()2

سالمة ،عماد محمد ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي ،ومشكمة قرصنة البرامج ،ط ،1دار وائؿ لمنشر والتوزيع،

()3

الييتي ،محمد حمادة مرىج ،جرائـ الحاسوب ،دراسة تحميمية ،ط ،1دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف  ،2006 ،ص.40

بودابست ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة  ،2013 ،ص.56
عماف  ,2005ص.31
()4

مشار إليو في كتاب الطوالبة ،عمي حسف ،الجرائـ اإللكترونية ،ط ،1جامعة العموـ التطبيقية ،مممكة البحريف،2008،

ص.22

( )5انظر المادة (/1ب) مف اإلتفاقية األوروبية لمكافحة الجرائـ السيبرانية .ترجمة ،أحمد ،ىاللي عبد الاله ،إتفاقية بودابست

لمكافحة جرائـ المعموماتية ،معمقا عمييا ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة ،2011 ،ص.17
()6

الحسيناوي ،عمي جبار ،جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،عماف ،2009 ،ص.26
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مكاتب و ازرة الدفاع األمريكية مع بعضيا البعض في شبكة محمية واحدة لتبادؿ المعمومات(،)1
وجرى تطوير الفكرة لربط الحواسيب ببعضيا البعض في مناطؽ متباعدة ،واستمر تطويرىا إلى أف
خرجت مف الخدمة العسكرية في عاـ  ،1986حيث ظيرت ألغراض مدنية ليستخدميا اإلنساف في
حياتو اليومية(.)2
ثانيا :تعريف ال نترنت .المشرع الفمسطيني لـ يعرؼ اإلنترنت بشكؿ صريح في قانوف الجرائـ
اإللكترونية ،ولكف أشار إليو في تعريؼ الشبكة اإللكترونية بالمادة األولى بإعتباره وسيمة لربط
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات داخؿ شبكة عامة أو عالمية ،وىذا النص جاء بنفس العبارات التي
وردت في المادة األولى مف قانوف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية السعودي ،والمادة األولى مف
قانوف مكافحة الجرائـ اإللكترونية القطري ،والمادة( )6/2مف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية
المعمومات.
وزير اإلتصاالت والتقانة السوري ،كاف أكثر جراءة ،وعرؼ اإلنترنت في المادة(/1ت )4مف
التعميمات التوضيحية والتنفيذية لقانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية
بأنو " ترابط مف األجيزة الحاسوبية والمنظومة المعموماتية يسمح بتبادؿ المعمومات أو التشارؾ فييا
بيف مرسؿ ومستقبؿ أو مجموعة مف المستقبميف وفؽ إجراءات محددة" ،وتعرؼ شبكة اإلنترنت،
بأنيا عبارة عف مجموعة مف الحاسبات المتصمة مع بعضيا البعض والتي تعتبر المكونات المادية
لمشبكة باإلضافة إلى مكونات معنوية(.)3

المطمب الثالث
خصائص الجرائم ال لكترونية وطبيعتيا القانونية.
الجريمة اإللكترونية ليا خصائص تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ ،وليا طبيعة قانونية متعددة ،حيث
سنتناوؿ خصائص الجرائـ اإللكترونية في الفرع األوؿ ،وطبيعتيا القانونية في الفرع الثاني.
()1
()2

الحمبي ،خالد عياد ،إجراءات التحري والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.51

موقع ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة عمى شبكة اإلنترنت ،تاريخ الدخوؿ  ،2018/3/2الساعة .20:45

( )3عزت ،محمد فتحي محمد أنور ،تفتيش شبكة اإلنترنت لضبط جرائـ اإلعتداء عمى اآلداب العامة والشرؼ واإلعتبارات التي

تقع بواسطتيا ،دراسة مقارنة ،ط ،1المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،2012 ،ص.60
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الفرع األول :خصائص الجرائم ال لكترونية .تتميز الجريمة اإللكترونية بخصائص تختمؼ
عنيا في الجرائـ التقميدية ،فيي جرائـ سيمة وسريعة التنفيذ ترتكب بكبسة زر رغـ أنيا تحتاج
لتحضير قبؿ إرتكابيا( ،)1وىي جرائـ تنفذ عف بعد ،كوف أنيا ال تحتاج وجود الفاعؿ في مسرح
الجريمة ،وتالحظ أثارىا فقط كونيا مخفية وجاذبة ومغرية إلستثمار األمواؿ وغسميا( ،)2وتسمى
جرائـ ناعمة كونيا ال تحتاج إلى عنؼ ،وال تترؾ أي اثر خارجي( ،)3وىي جرائـ عابرة لمحدود،
غير مقيدة بمنطقة جغرافية معينة ،يمكف إرتكابيا مف أي مكاف في ىذا العالـ وتتحقؽ نتيجتيا
اإلجرامية في مكاف أخر أو أكثر.
يرى الباحث مف خالؿ استعراض خصائص الجرائـ اإللكترونية ،أف ليا مميزات مختمفة تماما عف
الجرائـ التقميدية ،وصعوبة بالغة في إكتشافيا ومعرفة فاعميا ،وكذلؾ صعوبة في جمع األدلة
اإللكترونية كوف أنو يمكف تدميرىا واخفائيا بسيولة ،مما يجعؿ نسبتيا إلى الفاعؿ إف عرؼ أمر
في غاية الصعوبة.
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لمجرائم ال لكترونية .لتحديد الطبيعة القانونية لمجرائـ
اإللكترونية ،البد بداية مف اإلشارة إلى التقسيمات الواردة في قانوف
العقوبات النافذ ،حيث ورد في الباب األوؿ مف الكتاب الثاني ،الجرائـ التي تقع عمى أمف الدولة
الداخمي والخارجي ،و في الباب الثامف ،الجرائـ التي تقع عمى اإلنساف ،وفي الباب الحادي عشر،
الجرائـ التي تقع عمى األمواؿ( ،)4ولكف أيف تقع الجرائـ اإللكترونية مف ىذه التقسيمات.
أوال :الجرائم ال لكترونية جرائم أموال .عرفت المادة األولى مف قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ
اإلرىاب الفمسطيني( ،)5األمواؿ بأنيا "األصوؿ مف كؿ نوع سواء كانت مادية أـ معنوية ،منقولة أـ
غير منقولة ،والوثائؽ أو المستندات القانونية أيا كاف شكميا بما فييا اإللكترونية أو الرقمية."....
حيث تستخدـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات في سرقة األمواؿ ،وتدمير المكونات المادية والمعنوية
()1

أحمد ،طارؽ عفيفي صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،جرائـ الياتؼ المحموؿ ،مرجع سابؽ ،ص .34

()3

الشناوي ،محمد ،جرائـ النصب المستحدثة ،مرجع سابؽ ،ص.73

()5

قرار بقانوف بشأف غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب الفمسطيني ،رقـ( )20لسنة .2015

()2

الديربي عبد العاؿ ،و األستاذ .إسماعيؿ محمد صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص.55

()4

قانوف العقوبات األردني النافذ في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ،رقـ( )16لسنة .1960
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لتمؾ الوسائؿ ،وال إشكاؿ في الطبيعة القانونية لممكونات المادية لتكنولوجيا المعمومات كونيا تقدر
بثمف ،ولكف ما ىي الطبيعة القانونية لمبيانات والبرامج والمكونات المنطقية لتكنولوجيا المعمومات؟
ىؿ اإلعتداء عمييا يدخؿ ضمف جرائـ األمواؿ كونيا غير ممموسة؟.
عرفت اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،الممتمكات بأنيا " الموجودات سواء
كانت مادية أـ غير مادية ،ممموسة أـ غير ممموسة "( ،)1وىذا النص مطابؽ لمتعريؼ الوارد بإتفاقية
األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( .)2والمكونات المنطقية لتكنولوجيا المعمومات،
ليا قيمة مادية وتقدر بثمف مادي ،كونيا تأخذ شكؿ نبضات إلكترونية ،وىي بذلؾ تشبو التيار
الكيربائي الذي اعتبره الفقو والقضاء في فرنسا ومصر مف قبؿ األشياء المادية( ،)3وبالتبصر في
المواد( )14+13+4/12+6مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني نجدىا جرائـ أمواؿ.
ثانيا :الجرائم ال لكترونية جرائم أشخاص .الجرائـ اإللكترونية جرائـ أشخاص ،عندما يكوف محؿ
الجريمة أحد األشخاص ،وتتجمى ىذه الجرائـ بشكؿ واضح في جرائـ الذـ والقدح والتحقير واإلبتزاز
والتيديد وجرائـ إفساد األخالؽ واإلباحية واالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ ،بإستخداـ وسائؿ التقنية
الحديثة ،وشواىد ذلؾ كثيرة بالقانوف(.)4
ثالثا :الجرائم ال لكترونية جرائم إقتصادية .إنتشار التجارة اإللكترونية في أرجاء المعمورة ،أدى إلى
ظيور جرائـ إلكترونية تمس اإلقتصاد ،وىذه الجرائـ عمى درجة كبيرة مف الخطورة ،ألنيا تمس
إقتصاد الدولة ،ويمكف أف تؤدي إلى إنييار اإلقتصاد الوطني.
وقد عرفت المادة( )3مف قانوف الجرائـ اإلقتصادية األردني( ،)5الجريمة اإلقتصادية بأنيا " الجرائـ
التي تتعمؽ باألمواؿ العامة ،وتمحؽ الضرر بالمركز اإلقتصادي لمبالد أو بالثقة العامة باإلقتصاد

( )1انظر المادة ( )8/2مف اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية

بتاريخ  ،2010/12/21دخمت حيز التنفيذ بتاريخ  ،2013/10/5صادقت عمييا دولة فمسطيف بتاريخ .2013/5/21

( )2أنظر المادة( /2د) مف إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ

المتحدة ،بتاريخ .2000/11/15

( )3الطوالبو ،عمي حسف ،الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص ، 85في اليامش.
()4

انظر المواد( )22+16+15+7مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني.

()5

قانوف الجرائـ اإلقتصادية األردني رقـ( )11لسنة  ،1993والمعدؿ بالقانوف رقـ ( )20لسنة .2004

 -كذلؾ انظر المادة ( )18مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات العماني.
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الوطني أو العممة الوطنية أو السيـ أو السندات أو األوراؽ المالية المتداولة".
وتعرؼ الجريمة اإلقتصادية بأنيا " كؿ تصرؼ أو إمتناع يخالؼ أحكاـ النشاط اإلقتصادي رتب
عميو القانوف جزاء"( ،)1وقد نص قانوف الجرائـ اإللكترونية األردني في المادة(/12ج) صراحة عمى
تجريـ األعماؿ التي تمس اإلقتصاد الوطني ،وىو القانوف العربي الوحيد الذي تميز بيذا النص في
الجرائـ اإللكترونية.
يرى الباحث أف المشرع الفمسطيني لـ يكف موفقا في عدـ إدراج نص مماثؿ لما جاء بالنص
األردني في تجريـ األعماؿ التي تمس اإلقتصاد الوطني ،وذلؾ لعدـ وجود قانوف خاص بالجرائـ
اإلقتصادية في فمسطيف ،ولكف يمكف فيـ قصد المشرع الفمسطيني أف قانوف الجرائـ اإللكترونية
شمؿ الجرائـ اإلقتصادية بشكؿ ضمني ،مف خالؿ المواد( )45+44التي جرمت إرتكاب الجرائـ
المنصوص عمييا بالتشريع النافذ بإستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،واشارتو بالمادة( )18إلى
جرائـ غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،ورغـ ذلؾ نرى أنو مف الضروري إدراج نص صريح يخص
الجرائـ اإلقتصادية كما فعؿ المشرع األردني.
رابعا :الجرائم ال لكترونية جرائم أمن دولة .بعض الجرائـ اإللكترونية تعتبر إعتداء عمى أمف الدولة
الداخمي والخارجي ،وتتمثؿ في الدخوؿ عمى الحاسوب الخاص بالدولة واإلطالع عمى األسرار
السياسية والعسكرية ،واثارة الفتف الطائفية ،وقد شددت القوانيف اإللكترونية العقوبات المقررة لمجرائـ
التي تدخؿ تحت الجرائـ الماسة بأمف الدولة(.)2
خامسا :الجرائم ال لكترونية ج ارئم دولية .مف خصائص الجرائـ اإللكترونية أنيا عابرة لمقارات
وتدخؿ تحت تصنيؼ جرائـ دولية ،والتي تعرؼ بأنيا "كؿ فعؿ أو سموؾ يحظره القانوف الدولي
اء جنائيا(،)3ويصدر ىذا الفعؿ عف شخص ذو إرادة معتبرة قانونيا وتطبؽ
الجنائي ويقرر لمرتكبو جز ً

( )1صالح ،نائؿ عبد الرحمف ،الجرائـ اإلقتصادية في التشريع األردني ،ط ،1ج ،1دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف،1990 ،

ص.17
()2

أنظر المواد( )4+2/4مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني.

()3

القيوجي ،عمي عبد القادر ،القانوف الدولي الجنائي ،أىـ الجرائـ والمحاكـ الدولية الجنائية ،ط ،1منشورات الحمبي الحقوقية،

 -وكذلؾ أنظر المادة ( )44مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات اإلماراتي.

بيروت ،2001 ،ص.7
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عميو العقوبة باسـ الجماعة الدولية(.)1
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني جرـ في المواد( )25+24إنشاء مواقع إلكترونية بقصد إثارة
النعرات العنصرية أو لمتحريض عمى أعماؿ اإلبادة الجماعية أو جرائـ ضد اإلنسانية التي نصت
عمييا القوانيف الدولية ،وبالرجوع إلى نص المادة ( )5مف القانوف األساسي لممحكمة الجنائية
الدولية( ،)2التي عددت الجرائـ الدولية التي تختص بيا المحكمة ،نجد مف ضمنيا جرائـ اإلبادة
الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية ،وأكدت المادة( )25مف قانوف المحكمة عمى إختصاصيا في
معاقبة األشخاص الذيف يحرضوف بشكؿ مباشر وعمني عمى إرتكاب تمؾ الج ارئـ ،وكوف أف دولة
فمسطيف إنضمت إلى القانوف األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وأصبحت عضو في الجمعية
العامة لممحكمة ،مما يترتب عمييا مع ىذا الوضع القانوني الجديد إلتزامات قانونية ،منيا موائمة
تشريعاتيا الداخمية ،والنص عمى الجرائـ المذكورة في القانوف األساسي لممحكمة الجنائية الدولية،
وىذا ما أكدتو المحكمة الدستورية الفمسطينية في ق ارراىا الذي أكدت فيو عمى سمو اإلتفاقيات
الدولية عمى التشريعات الداخمية(.)3
يرى الباحث إف المشرع الفمسطيني كاف موفقا في إدراج ىذا النص لتجريـ الدعوة أو التحريض عمى
إرتكاب جرائـ ضد اإلنسانية أو جرائـ اإلبادة الجماعية عبر المواقع اإللكترونية متماشيا بذلؾ مع
القانوف الجنائي الدولي ،ولـ يجد الباحث أي نص مماثؿ لمنص الفمسطيني في اإلتفاقية العربية
لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات والقوانيف العربية المقارنة التي تـ اإلشارة إلييا ،ولكف نجد أف أغمبيا
جرـ إنشاء مواقع لجمعيات أو لجماعات إرىابية وترويج المخدرات واإلتجار بالبشر .وكذلك نرى أف
الجرائـ اإللكترونية ليس ليا طبيعة قانونية واحدة ،وانما ليا طبيعة قانونية متعددة.

()1

إبراىيـ ،ىشاـ مصطفى محمد ،التحقيؽ والمحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دار المطبوعات الجامعية،

()2

القانوف األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ،نظاـ روما األساسي ،الذي إعتمده مؤتمر األمـ المتحدة المعنى بإنشاء محكمة

اإلسكندرية ،2015 ،ص.60

جنائية دولية بتاريخ  ،1998/7/17دخؿ حيز النفاذ بتاريخ  ،2002/7/1وأصبحت فمسطيف عضو في المحكمة الجنائية مف

تاريخ .2015/4/1
()3

أنظر قرار المحكمة الدستورية العميا الفمسطينية ،قضية رقـ( ،)12لسنة ( )2قضائية ،الصادر بتاريخ ،2017/11/19

منشور بالجريدة الرسمية ،بتاريخ  ، 2017/11/29بالعدد (.)138
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المبحث الثاني
ماىية التفتيش
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني( ،)1ىو القانوف الذي يرسـ خط سير الدعوى الجزائية مف
لحظة وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكـ ،ويعتبر مف أدؽ القوانيف في حياة الدولة القانونية ،كونو
يتعيف عمى المشرع تحقيؽ التوازف بيف مصمحتيف متعارضتيف المصمحة العامة والمصمحة
الخاصة( ،)2وقد رسـ ىذا القانوف الطرؽ القانونية الواجب إتباعيا لجمع األدلة القانونية مف قبؿ
مأموري الضبط القضائي أو سمطة التحقيؽ.
التفتيش يعتبر أخطر إجراء تقوـ بو السمطة العامة لما فيو مساس بالحياة الخاصة لإلنساف ،ولو
خصوصية أكثر في الجرائـ اإللكترونية ،كوف أىـ أسرار الناس محفوظة بوسائؿ التكنولوجيا
الحديثة ،التي حمتيا الشريعة اإلسالمية( ،)3وكذلؾ القانوف األساسي الفمسطيني( ،)4والمواثيؽ
الدولية(.)5
المشرع الفمسطيني نظـ إجراءات التفتيش في الفصؿ الرابع مف الباب األوؿ مف قانوف اإلجراءات
الجزائية ،وكذلؾ أفرد المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية بعض نصوص القانوف
لمتفتيش ،معتب اًر بذلؾ أف نصوص قانوف اإلج ارءات الجزائية غير قادرة لوحدىا عمى معالجة
إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللكترونية .حيث سنتناوؿ مفيوـ التفتيش وصوره في المطمب األوؿ،
وطبيعتو القانونية في المطمب الثاني.
( )1قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .2001
()2

سرور ،أحمد فتحي ،الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،طبعة معدلة ،دار النيضة العربية،

()3

لقولو تعالى (يا أييا الذيف امنوا ال تدخموا بيوتا غير بيوتكـ حتى تستأنسوا وتسمموا عمى أىميا ذلؾ خير لكـ لعمكـ تذكروف)

()4

أنظر المواد( )17+11مف القانوف األساسي الفمسطيني.

القاىرة ،1995 ،ص.3

اآلية ( )27مف سورة النور.
()5

انظر المواد(/1/13+3/1ب/55+ج) مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،الصادر بتاريخ  ،1945/6/26دخؿ حيز النفاذ بتاريخ

.1945/10/24

 -كذلؾ أنظر المادة( )12مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ

.1948/12/10
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المطمب األول
مفيوم التفتيش وصوره.
التفتيش المباح  ،ىو الذي يحقؽ التوازف بيف حقوؽ األفراد في الحرية الشخصية والخصوصية وبيف
حؽ المجتمع في المحافظة عمى كيانو واستق ارره( ،)1ولمتفتيش أىمية كبيرة سواء في إثبات الجريمة
ونسبتيا إلى المشتبو بو أو نفييا عنو .لذلؾ سنتناوؿ صور التفتيش في الفرع األوؿ ،وتعريفو في
الفرع الثاني.
الفرع األول :صور التفتيش .لمتفتيش عدة صور ،حيث سنتناوؿ التفتيش الوقائي في الفقرة
األولى ،واإلداري بالفقرة الثانية ،والتفتيش الوقائي بالفقرة الثالثة.
بناء عمى القوانيف والموائح،
أوال :التفتيش الوقائي .ىو إجراء يقوـ بو مأموري الضبط القضائي ً
ويعتبر التفتيش الوقائي ،مجرد إجراء احتياطي لمحيمولة دوف إعتداء الشخص عمى نفسو أو غيره،
ولمحفاظ عمى األمف العاـ ،وتنفيذ أوامر القانوف والموائح التنفيذية( ،)2وتطبيقاً لصور التفتيش
الوقائي ،نصت المادة( )6مف قانوف األمف الوقائي الفمسطيني( ،)3عمى أنو مف مياـ اإلدارة العامة
لألمف الوقائي حماية األمف الداخمي والعمؿ عمى منع وقوع الجرائـ ،وتتجمى صورتو العممية لمتفتيش
الذي يخضع لو المسافريف في المطارات ونقاط العبور ،والفنادؽ وبعض األماكف األخرى ،وىذا
التفتيش يكوف وقائي ،لمنع الجريمة قبؿ إرتكابيا حماية لألمف والنظاـ العاـ.
ثانيا :التفتيش الداري .ىو إجراء تحفظي إداري ،يقوـ بو موظفاً عاما بتفتيش شخص لكي يتحرى
إذا كاف قد إرتكب جريمة أـ ال وييدؼ إلى حسف سير العمؿ( ،)4وتظير صوره في ما نصت عميو
المادة( )2مف قانوف الضابطة الجمركية( ،)5عمى أف مرجعية الضابطة الجمركية الفنية والعممية إلى
إلى و ازرة المالية والتخطيط ،وأكد القانوف في المادة( )6عمى أف مجمس الوزراء يصدر األنظمة
()1

عوض ،رمزي رياض ،اإلجراءات الجنائية في القانوف األنجموأمريكي ،مرجع سابؽ ،ص.83

()2

الشياوي ،قدري عبد الفتاح ،مناط التفتيش ،قيوده وضوابطو ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص.25

()4

الكواري ،منى جاسـ ،التفتيش ،شروطو وحاالت بطالنو ،دراسة مقارنة ،ط ،1منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،2008،

()3

قرار بقانوف بشأف األمف الوقائي الفمسطيني رقـ ( )11لسنة .2007

ص .26

( )5قرار بقانوف بشأف الضابطة الجمركية الفمسطيني ،رقـ ( )2لسنة .2016
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الالزمة لتنفيذ أحكاـ القانوف ،ويعتبر قياـ أفراد الضابطة الجمركية بتفتيش المسافريف وأمتعتيـ
وناقمي البضائع لمنع التيريب ىو تفتيش إداري.
ثالثا :التفتيش القضائي .ىو التفتيش الذي سنبحثو في الفرع الثاني ،لنصؿ إلى موضوع بحثنا وىو
التفتيش بالجرائـ االلكترونية.
الفرع الثاني :تعريف التفتيش .التفتيش لغةً ،يعني الطمب والبحث ،ويقاؿ فتشت الشيء فتشاً
أي سأؿ عنو واستقصاه( ،)1والتفتيش فقياً ،إجراء تحقيؽ ،يقوـ بو موظؼ مختص ،لمبحث عف أدلة
مادية لجناية أو جنحة ،وذلؾ في محؿ خاص أو لدى شخص ،وفقا لألحكاـ المقررة قانونا( ،)2وىو
اإلطالع عمى محؿ منحو القانوف حرمة خاصة ،بإعتباره مستودع سر صاحبو ،لضبط ما عسى قد
يوجد بو مما يفيد في كشؼ الحقيقة عف جريمة معينة( .)3والحرمة ،ىي ذلؾ الشيء الواجب
اإلحت ارـ ،وىو موضع حماية مف القانوف فالجسـ والمسكف والرسائؿ ليا حرمة ألنيا مستودع
األسرار(.)4

المطمب الثاني
الطبيعة القانونية لمتفتيش وغايتو وخصائصو.
الطبيعة القانونية لمتفتيش والغاية منو حددىا القانوف ،حيث سنتناوؿ الطبيعة القانونية لمتفتيش في
الفرع األوؿ ،والغاية منو بالفرع الثاني.
الفرع األول :الطبيعة القانونية لمتفتيش .القانوف نص عمى الطبيعة القانونية لتفتيش المنازؿ،
ولكنو لـ ينص عمى الطبيعة القانونية لتفتيش األشخاص.
أوال :الطبيعة القانونية لتفتيش المنازل .نصت المادة()39مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

()1

لساف العرب ،المجمد السادس ،حرؼ الشيف ،فصؿ الفاء ،مصدر سابؽ ،ص .325

()2

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،ط ،1ج  ،2التفتيش والضبط ،مطبعة جامعة

()3

المرصفاوي ،حسف صادؽ ،المرصفاوي في أصوؿ اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،2000 ،ص.438

القاىرة والكتاب الجامعي ،1978 ،ص .14
()4

ثروت ،جالؿ ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،1997 ،ص .465
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عمى الطبيعة القانونية لتفتيش المنازؿ بأنو عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ،والسمطة المختصة بالتحقيؽ
بالجرائـ في فمسطيف ىي النيابة العامة.
ثانيا :الطبيعة القانونية لتفتيش األشخاص .القانوف لـ يحدد الطبيعة القانونية لتفتيش األشخاص،
ستثناء خوؿ
واألصؿ أف تفتيش األشخاص عمؿ تحقيؽ ،تمارسو السمطة المختصة بالتحقيؽ ،وا
ً

القانوف لمأموري الضبط القضائي إجراء تفتيش األشخاص في حاالت معينة( ،)1وىذا اإلستثناء

ممنوعوف مف إجرائو إال إذا رخص ليـ القانوف ترخيصاً خاصاً في أحواؿ معينة أو كاف بيدىـ إذف
مف السمطة القضائية المختصة(.)2
الفرع الثاني :خصائص وغاية التفتيش .التفتيش كإجراء مف إجراءات التحقيؽ لو خصائص
يتميز بيا ،ولو غاية مف المجوء إليو.
أوال :خصائص التفتيش .أجازت المادة( )42مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،تنفيذ
التفتيش بالقوة إذا رفض المقيـ بالمنزؿ أو المسئوؿ عف المكاف المراد تفتيشو السماح بالدخوؿ ،وىنا
نجد أف مف خصائص التفتيش ،الجبر واإلكراه ،بغض النظر عف إرادة مف يقع عميو في شخصو أو
مسكنو(.)3
ثانيا :غاية التفتيش .نصت المادة( )50مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى غاية
التفتيش ،البحث عف األشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيؽ بشأنيا ،ونصت المادة( )32عمى
أف الغاية مف التفتيش الحصوؿ عمى وسائؿ ذات صمة بالجريمة اإللكترونية.
والغاية مف إجراء التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،ىو البحث عف أدلة تفيد التحقيؽ سواء كانت ضد
المشتبو بو أو في صالحو ،ويتـ البحث عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ذات الصمة بالجريمة
اإللكترونية ،سواء كانت تمؾ الوسائؿ مادية أو غير مادية.

()1

السعيد ،كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ،في القوانيف األردنية والمصرية

()2

عبد الممؾ ،جندي ،الموسوعة الجنائية ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.565

والسورية وغيرىا ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،2005 ،ص.392

()3

عطية ،كاظـ السيد ،الحماية الجنائية لحؽ المتيـ في الخصوصية ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2007،

ص.605
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الفصل األول
خصوصية التفتيش في الجرائم ال لكترونية

1

الفصل األول
خصوصية التفتيش في الجرائم ال لكترونية
تمييد وتقسيم.
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،لو خصوصية تميزه عف التفتيش بالجرائـ العادية ،كوف
أف تمؾ الجرائـ ليا خصائص وبيئة مختمفة ،وىي بحاجة إلى سمطة متخصصة ،تكوف
مؤىمة ،لرفع قدرتيا عمى التعامؿ مع ىذه الجرائـ الحديثة ،واستخراج األدلة المقبولة
قانونا.
الجرائـ اإل لكترونية ،بحاجة إلى سمطة مختصة تكوف مؤىمة فنيا ومدربة عمى التعامؿ
مع الطبيعة الخاصة لمجرائـ اإللكترونية ،كوف السمطات العادية المختصة بالتحقيؽ
بالجرائـ غير قادرة عمى التعامؿ مع الجرائـ اإللكترونية ،مما يتطمب وجود سمطة
مختصة لمتحقيؽ في تمؾ الجرائـ ،وىذه السمطة المختصة تكوف مؤىمة لمتفتيش في
الجرائـ اإللكترونية ،وعمى عمـ في إستخراج األدلة اإللكترونية.
ويجب عمى السمطة المختصة في التفتيش بالجرائـ اإللكترونية أف تراعي الضمانات
الدستورية والقانونية الخاصة بالتفتيش ،كوف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يمس
خصوصية الناس واإلطالع عمى أسرارىـ المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات.
حيث ينقسـ الفصؿ إلى مبحثيف.
المبحث األول :السمطة المختصة في التفتيش بالجرائم ال لكترونية.
المبحث الثاني :شروط التفتيش بالجرائم ال لكترونية.
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المبحث األول
السمطة المختصة بالتفتيش في الجرائم ال لكترونية
أوصى المؤتمر الدولي لقانوف العقوبات ،بضرورة اإلشارة بوضوح إلى السمطة المختصة ،بإجراءات
التفتيش والضبط في بيئة تكنولوجيا المعمومات( ،)1واف ىذه التوصية بوجوب تحديد السمطة
المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،يدؿ عمى أف ىذه الميمة ال تستطيع السمطات العادية
القياـ بيا ،وانما تحتاج إلى سمطة متخصصة مؤىمة لمتعامؿ مع نوعية تمؾ الجرائـ.
أخذت إتفاقية بودابست لمكافحة الجرائـ اإللكترونية بتوصية المؤتمر الدولي لقانوف العقوبات في
المادة( ،)14ونصت عمى ضرورة إنشاء سمطات مختصة لمتنقيب والقياـ باإلجراءات الجنائية
الالزمة في الجرائـ اإللكترونية ،ووضحت المذكرة التفسيرية إلتفاقية بودابست ،أف المقصود بتحديد
السمطة المختصة تعني ،سمطة قضائية ،أو إدارية ،أو بوليسية ،مؤىمة قانونا في القانوف الداخمي،
يناط بيا األمر في تنفيذ إجراءات جمع األدلة المرتبطة بالتنقيبات(.)2
المشرع الفمسطيني ،أخذ بتمؾ التوصيات كذلؾ في قانوف الجرائـ اإللكترونية ،وحدد بوضوح السمطة
المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،بالمادة( )32+2/3وأسند الميمة لمنيابة العامة ،وكذلؾ
القانوف الكويتي ،والسعودي ،واألردني ،والبحريني ،والقطري( ،)3إال أف بعض القوانيف أسندت ميمة
التفتيش بالجرائـ اإللكترونية إلى مأموري الضبط القضائي الذيف يتـ تسميتيـ مف الوزير المختص،
كالمشرع السوري( ،)4والبعض األخر لـ يحدد السمطة المختصة بالتفتيش في الجرائـ االلكترونية،
()1

أنظر البند(/3أ) ،مف توصيات المؤتمر الخامس عشر لمجمعية الدولية لقانوف العقوبات ،حوؿ القواعد اإلجرائية في بيئة

()2

المذكرة التفسيرية لإلتفاقية األوروبية لمجرائـ السبيرانية ،ترجمة أحمد ،ىاللي عبد الاله ،إتفاقية بودابست لمكافحة جرائـ

جرائـ الكمبيوتر ،الشؽ اإلجرائي ،المنعقد بتاريخ  4إلى  ،1994/10/9في ريو دي جانيرو ،الب ارزيؿ.
المعموماتية ،معمقا عمييا ،مرجع سابؽ ،ص.165

( )3أنظر المادة ( )17مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات الكويتي.

 كذلؾ أنظر المادة( )15مف قانوف نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتية السعودي. -كذلؾ أنظر المادة( )13مف قانوف الجرائـ اإللكترونية األردني.

 كذلؾ أنظر المادة( )15مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات البحريني. -كذلؾ أنظر المادة( )14مف قانوف الجرائـ اإللكترونية القطري.

( )4أنظر المادة ( )26مف قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري.
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كقانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات العماني واإلماراتي( ،)1معتبرة بأف قانوف اإلجراءات الجزائية
يعالج ىذه المسالة.
كما أسمفنا في المقدمة ،واستعرضنا خصائص الجرائـ اإللكترونية ،فيي بتمؾ الخصائص والمميزات
ال بد أف تكوف السمطة المختصة بالتحقيؽ والتفتيش ليا مميزات تؤىميا لمقياـ بيذه الميمة .حيث
سنتناوؿ في ىذا المبحث تحديد السمطة المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية بالمطمب األوؿ،
وخصوصية تمؾ السمطة في المطمب الثاني.

المطمب األول
تحديد السمطة المختصة بالتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
نص المشرع الفمسطيني بالمادة ( )32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية ،عمى السمطة المختصة في
التفتيش بالجرائـ اإللكترونية ىي النيابة العامة( ،)2ولـ ينشئ القانوف الفمسطيني نيابة متخصصة
لمجرائـ اإللكترونية كما فعؿ المشرع السوداني الذي أمر بالمادة ( )29مف قانوف جرائـ المعموماتية
بإنشاء نيابة متخصصة لجرائـ المعموماتية.
إف العمة مف وضع إجراء التفتيش بيد النيابة ،باعتبارىا سمطة قضائية( ،)3وأف التفتيش ال يجوز
قانونا إال بأمر قضائي تطبيقا لممواد( )17+11الواردة بالقانوف األساسي الفمسطيني ،واإلتفاقيات

()1

أنظر المادة ( )34مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات العماني.

()2

النيابة العامة في فمسطيف ،مشكمة بقاعدة تسمسمية عمى رأسيا النائب العاـ ،يساعده نائب عاـ مساعد أو أكثر ،وعمى رأس

 -كذلؾ أنظر المادة ( )49مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات اإلماراتي.

كؿ مكتب لمنيابة العامة في المحافظات رئيس نيابة وعدد كافي مف وكالء النيابة ومعاوني النيابة ،أنظر في تشكيؿ النيابة

العامة في فمسطيف ،الباب الخامس مف قانوف السمطة القضائية ،رقـ( )1لسنة .2002

 -وكذلؾ يوجد نيابة عسكرية متخصصة بالتحقيؽ في الجرائـ التي يرتكبيا العسكرييف ،أنظر الباب الثاني مف الكتاب األوؿ

مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الثوري ،الصادر عف المجمس الوطني الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية ،بالقرار

التشريعي رقـ( )5بتاريخ  ،1979/7/11بيروت ،وكذلؾ أنظر الباب السادس مف قرار بقانوف بشأف الييئة القضائية لقوى
األمف الفمسطيني ،رقـ( )2لسنة .2018

( )3صالح ،نبيو ،شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،دراسة مقارنة ،ط  ،2ج ،1دار الفكر ،القدس ،2006 ،ص.90
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والمبادئ الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف( ،)1لضماف الحفاظ عمى عدـ المس بالحقوؽ والحريات
األساسية لإلنساف إال مف خالؿ سمطة قضائية ،كوف التفتيش يمس خصوصية األفراد باإلطالع
عمى أسرارىـ
النيابة العامة ،مختصة في التفتيش بجميع الجرائـ ،وأعضاء النيابة موزعيف جغرافياً داخؿ حدود
الدولة ،وكؿ لو منطقة جغرافية محددة يمارس صالحياتو بيا( ،)2ولكف التفتيش في الجرائـ
اإللكترونية يمتاز بصعوبة بالغة في أغمب األحياف ،واف لـ يكف إجراءه مستحيؿ أحيانا ،وىو
بحاجة إلى جيود مضاعفة مف قبؿ السمطة المختصة بو ،ولعدـ قدرة أعضاء النيابة العادييف عمى
القياـ بيذه الميمة ،دعت الحاجة إلى وجود أعضاء نيابة متخصصيف لمتعامؿ مع تمؾ الجرائـ.
حيث سنبحث في نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية بالفرع األوؿ ،وبالفرع الثاني ،مأموري الضبط
القضائي.

الفرع األول :نيابة مكافحة الجرائم ال لكترونية.
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ىو مف إجراءات التحقيؽ الصعبة ،كونو ييدؼ إلى التنقيب عف
األدلة في البيئة اإللكترونية ،ولذلؾ ظيرت حاجة ممحة إلنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الجرائـ
اإللكترونية ،حيث سنبحث تشكيميا في الفقرة األولى ،واختصاصيا بالفقرة الثانية.

أوالً :تشكيل نيابة مكافحة الجرائم ال لكترونية.
أنشأت نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في فمسطيف بقرار مف النائب العاـ بتاريخ 2016/3/20
لمتابعة الجرائـ اإللكترونية( ،)3ولكف ما ىي تشكيالت نيابة الجرائـ اإللكترونية؟.

()1

أنظر المادة ( )17مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة،

بتاريخ  .1966/12/16وأصبحت فمسطيف طرؼ فيو مف تاريخ .2014/4/2

 -كذلؾ أنظر المادة( )8مف اإلتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف ،الصادرة عف مجمس أوروبا بتاريخ  ،1950/11/4روما.

 -كذلؾ أنظر المادة ( )18مف إعالف القاىرة ،حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ ،الصادر عف منظمة المؤتمر اإلسالمي،

بتاريخ  ،1990/8/5القاىرة ،مصر.

( )2أنظر المادة( )1/19مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
()3

مقابمة بحثية ،مع األستاذة نسريف زينة ،رئيسة نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،أجريت بتاريخ  ،2018/5/2الساعة

العاشرة صباحاً ،في مكتب نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،مقر النائب العاـ ،راـ اهلل ،فمسطيف.
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-1رئيس نيابة مكافحة الجرائم ال لكترونية .في مقابمتي مع رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية
أفادت ،أف النائب العاـ لدولة فمسطيف كمؼ بتاريخ  2016/3/27رئيس نيابة عمى رأس نيابة
مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،ومقره مكتب النائب العاـ راـ اهلل ،ميمتو متابعة قضايا الجرائـ
اإللكترونية الواردة إلى النيابة العامة ،وتكمف ميمة رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في
إستقباؿ طمب اإلحتياج المرفوع مف أعضاء النيابة المتخصصيف والمنتشريف في المحافظات،
(معرفة الخطوط التي إرتكبت منيا الجريمة اإللكترونية) ،واحالة الطمبات إلى وحدة الجرائـ
اإللكترونية في جياز الشرطة ،وعند الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة ،يقوـ رئيس النيابة بإرساؿ
النتائج إلى عضو النيابة الذي طمبيا ،وفي بعض األحياف وإلعتبارات خاصة يتـ إرساؿ النتائج مع
إحالة الممؼ إلى عضو نيابة أخر.
يرى الباحث أنو بالنظر إلى األعماؿ التي يقوـ بيا رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في
مكتب النائب العاـ ،وظيفتو تعتبر حمقة وصؿ بيف أعضاء النيابة المنتشريف بالمحافظات الذيف
يمارسوف إختصاصيـ داخؿ حدود جغرافية محددة ،وبيف وحدة الجرائـ اإللكترونية الرئيسية في
جياز الشرطة.
-2أعضاء نيابة مكافحة الجرائم ال لكترونية .أعضاء النيابة العامة مكمفيف بحكـ القانوف في
التحقيؽ بالجرائـ والتصرؼ بيا( ،)1وبعد قرار إنشاء نيابة الجرائـ اإللكترونية ،وتكميؼ رئيس نيابة
عمى رأسيا ،أصدر النائب العاـ بتاريخ  ،2017/1/2قرار بتخصيص عضو نيابة في كؿ مكتب
لمنيابة العامة المنتشرة في المحافظات ،وعضو النيابة الذي تـ تكميفو ،متخصص في متابعة قضايا
الجرائـ اإللكترونية الواردة عمى مكتب النيابة( ،)2ولكف ما ىو إختصاص نيابة مكافحة الجرائـ
اإللكترونية؟.

ثانياً :إختصاص نيابة مكافحة الجرائم ال لكترونية.
ينقسـ أعضاء النيابة العامة إلى أعضاء ذو إختصاص عاـ ليـ صالحية التحقيؽ في جميع
الجرائـ ،وأعضاء ذو إختصاص خاص ليـ صالحية التحقيؽ في بعض الجرائـ المحددة دوف غيرىا

()1
()2

أنظر المادة( )55مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

مقابمة بحثية مع رئيس نيابة الجرائـ اإللكترونية ،مصدر سابؽ.
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ويكوف إختصاصيـ بمكاف جغرافي محدود ،أو عمى كامؿ أراضي الدولة( ،)1وبذلؾ يكوف ألعضاء
نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية إختصاص نوعي ومكاني.
-1الختصاص النوعي .اإلختصاص النوعي يعني ،أنو يجب عمى مف يقوـ بالتفتيش أف يكوف
مختص بالتحقيؽ بالجريمة مف حيث نوعيا أو موضوعيا( ،)2وىذا الشرط مف متطمبات الشرعية
اإلجرائية ،حيث أف بعض أعضاء النيابة العامة يكوف ليـ إختصاص بالتحقيؽ في نوعية معينة مف
الجرائـ تكوف محددة ،وفي الجرائـ اإللكترونية التي تفرض أف يكوف عضو النيابة الذي يقوـ
بالتحقيؽ فييا متخصص ومدرب نظ ار لخصوصيتيا.
تشكيؿ نيابة متخصصة في مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،وتحديد أعضائيا ،أصبح ليـ صالحية
اإلختصاص النوعي المحدد

()3

بالتحقيؽ بالجرائـ المنصوص عمييا في قانوف الجرائـ اإللكترونية،

وجميع الجرائـ التي ترتكب بواسطة تكنولوجيا المعمومات ،وال يجوز لسمطة أخرى التحقيؽ بنوعية
تمؾ الجرائـ ،وبالتالي اإلختصاص ينعقد ليـ في التفتيش بتمؾ الجرائـ.
يرى الباحث أف قانوف الجرائـ اإللكترونية لـ ينشئ نيابة متخصصة لمكافحة الجرائـ اإللكترونية،
ولكف تـ تشكيميا بقرار مف النائب العاـ ،وىذا القرار ىو قرار إداري تنظيمي ،لتوزيع العمؿ بيف
أعضاء النيابة العامة ،بموجبو يمنح بعض أعضاء النيابة إختصاص نوعي في التحقيؽ بالجرائـ
اإللكترونية ،ولكف ليس مف شاف ىذا القرار اإلداري التنظيمي أف يجرد أعضاء النيابة اآلخريف مف
صالحياتيـ بالتحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية ،كوف أف الق اررات اإلدارية ال تقوى عمى القانوف(،)4
وجائز قانوناً أف يقوـ أي عضو نيابة عامة بالتحقيؽ بجريمة تدخؿ نوعياً في إختصاص عضو
نيابة ذوو اإلختصاص الخاص( .)5لذلؾ فاف أي عضو مف أعضاء النيابة العامة لو صالحية
التحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية وال مخالفة قانونية ليذا اإلجراء.

()1

الجوخدار ،حسف ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،ط ،2مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف،1997 ،

ص.220+219
()2

()3

أحمد ،ىاللي عبد الاله  ،تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي ،مرجع سابؽ ،ص.137

ىرواؿ ،نبيمة ىبة ،الجوانب اإلجرائية لجرائـ اإلنترنت ،في مرحمة جمع اإلستدالالت ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار الفكر

الجامعي ،اإلسكندرية ،2007،ص.95

( )4راسخ ،إبراىيـ ،التحقيؽ الجنائي العممي ،ط ،1أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،1991،ص.389
()5

طنطاوي ،إبراىيـ حامد ،الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1997 ،ص .30
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-2الختصاص المكاني .يتحدد اإلختصاص المكاني في التحقيؽ بالجرائـ بشكؿ عاـ ،بمكاف وقوع
الجريمة ،أو المكاف الذي يقيـ فيو المتيـ ،أو المكاف الذي يتـ إلقاء القبض عميو( ،)1وقد حدد قانوف
الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني في المادة الثانية ميداف تطبيؽ أحكامو ،والذي جاء فييا " تطبؽ
أحكاـ ىذا القرار بقانوف عمى أي مف الجرائـ المنصوص عمييا فيو ،إذا إرتكبت كمياً أو جزئياً داخؿ
فمسطيف أو خارجيا ،أو إمتد أثرىا داخؿ فمسطيف ...مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانوف
العقوبات النافذ"
الجرائـ اإللكترونية ،يصعب معرفة فاعميا ،أو مكاف ارتكابيا ،كونيا جرائـ مستترة( ،)2ويمكف أف
ترتكب مف داخؿ الدولة أو مف خارجيا ،وفي مقابمتي مع رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية،
حوؿ اإلختصاص المكاني في الجرائـ اإللكترونية ،أكدت عمى أف عضو النيابة المتخصص
بالجرائـ اإللكترونية في منطقتو ،يقوـ بتمقي البالغات ،واستقباؿ الشكاوي بوقوع جريمة إلكترونية،
وسماع الشيود لمحصوؿ عمى المعمومات اإللكترونية األولية الالزمة والضرورية ،وارساؿ طمب
إحتياج إلى رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في مكتب النائب العاـ ،يطمب فيو معرفة
الخطوط والشبكات التي إستخدمت في إرتكاب ىذه الجريمة ،وينتظر نتائج الفحص ،لمحاولة تحديد
نقطة الشبكة والوسيمة اإللكترونية المستخدمة لموصوؿ إلى الفاعؿ ،سواء إرتكبت الجريمة مف داخؿ
الدولة أو خارجيا.
أ-االختصاص الداخمي بالتفتيش .عضو النيابة المختص بالتفتيش ،مقيد داخؿ نطاؽ مكاني
محدد( ،)3فإذا كانت نتائج الفحص الواردة إليو ،تؤكد أف الفاعؿ استخدـ شبكات محمية داخؿ
الدولة ،وتـ حصر ىذه الشبكة في منطقة إختصاصو ،يستكمؿ عضو النيابة التحقيؽ بالقضية،
ومنيا إجراء التفتيش إذا ظيرت ضرورة إلجرائو ،سواء في تفتيش األشخاص ،أو األماكف ،لغاية
البحث عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وال يجوز النفاذ المباشر إلى تمؾ الوسائؿ اإللكترونية
وتفتيشيا إال بأذف مف عضو النيابة تطبيقا لنص المادة ( )4/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية.
()1

أنظر المادة ( )163مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

()2

المضحكي ،حناف ريحاف مبارؾ ،الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة ،ط ،1منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبناف،

()3

عطية ،طارؽ إبراىيـ الدسوقي ،األمف المعموماتي ،النظاـ القانوني لمحماية المعموماتية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،

 ،2014ص.360

اإلسكندرية ،2009 ،ص.423
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ب-الختصاص الخارجي في التفتيش .األصؿ أف التفتيش ال يتخطى حدود الدولة ،حفاظا عمى
السيادة اإلقميمية لمدوؿ ،ىذا ما أكدت عميو المادة ( )4مف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية
المعمومات ،وكذلؾ المادة( )4مف اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
والتي نيت عف ممارسة أي دولة واليتيا القضائية عمى إقميـ دولة أخرى.
رئيسة نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في مقابمتي معيا أفادت ،عمى أنو في حاؿ تبيف لعضو
النيابة أف الجريمة اإللكترونية التي يحقؽ بيا إرتكبت مف خارج الدولة ،وتـ تحديد ىذه الدولة ،يقوـ
عضو النيابة بإعداد مذكرة يرفعيا إلى النائب العاـ ،يبمغو بما وصؿ إليو التحقيؽ ،ويطمب القياـ
بإجراء تفتيش في الدولة التي إرتكبت منيا الجريمة عف طريؽ طمب المساعدة القانونية ،لمحصوؿ
عمى األدلة الالزمة ،وفي ىذه الحالة يخضع تقدير الموقؼ بطمب المساعدة القانونية لمنائب العاـ.
نظـ المشرع الفمسطيني طمب المساعدة القانونية المتبادلة في المادة( )43مف قانوف الجرائـ
اإللكترونية ،في حالة وجود إتفاقيات ثنائية ،أو متعددة األط ارؼ ،تكوف فمسطيف طرؼ فييا ،أو
باإلستناد إلى مبدأ المعاممة بالمثؿ في حالة عدـ وجود إتفاقيات ،وقد أقرت اإلتفاقية العربية لمكافحة
جرائـ تقنية المعمومات المساعدة القانونية في المادة( ،)32وكذلؾ اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة
عبر الحدود الوطنية( ،)1وتكوف المساعدة القضائية عف طريؽ و ازرة العدؿ أو اإلنتربوؿ أو بدونيما.
.1المساعدة القضائية عن طريق وزارة العدل .نصت اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية
المعمومات ،عمى ضرورة تحديد كؿ طرؼ سمطة مركزية تكوف مسؤولة عف إرساؿ طمبات المساعدة
القانونية( ،)2وأفادت رئيس نيابة الجرائـ اإللكترونية في مقابمتي معيا ،أف الجية المختصة بإرساؿ
واستقباؿ طمبات المساعدة في فمسطيف ىي دائرة التعاوف القضائي الدولي في مكتب النائب العاـ،
وقد نظمت إتفاقية الرياض لمتعاوف القضائي ،آلية إرساؿ طمب المساعدة عف طريؽ و ازرة العدؿ،
وانابة طرؼ أخر لمقياـ بإقميمو بأي إجراء قضائي( ،)3ومف ضمنيا التفتيش ،وفي الحاالت العاجمة،
أجازت المادة (/8/34أ) مف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،إرساؿ طمب

()1

أنظر المادة ( )26مف اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

()3

أنظر المواد(/15 +14ب) مف إتفاقية الرياض لمتعاوف القضائي ،الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية ،بتاريخ ،1983/4/6

()2



أنظر المادة(/2/34أ) مف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

بالرياض ،المممكة العربية السعودية ،صادقت عمييا دولة فمسطيف بتاريخ .1983/11/28
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المساعدة القانونية مباشرة إلى السمطات القضائية في الدولة الطرؼ ،مع إرساؿ نسخة عف طريؽ
و ازرة العدؿ.
.2المساعدة القضائية عن طريق الشرطة الدولية (ال نتربول)  .مف أىداؼ إنشاء المنظمة الدولية
لمشرطة الجنائية (االنتربوؿ)( ،)1تاميف وتنمية المساعدة المتبادلة بيف الدوؿ لموقاية مف الجرائـ
الدولية ومكافحتيا ،ونصت المادة الثانية مف القانوف األساسي لممنظمة عمى أىداؼ إنشائيا وجاء
فييا باف أىداؼ المنظمة " تاميف وتنمية المساعدة المتبادلة عمى أوسع نطاؽ بيف كافة سمطات
الشرطة الجنائية في إطار القوانيف القائمة في مختمؼ البمداف وبروح اإلعالف العالمي لحقوؽ
اإلنساف ،والوقاية مف جرائـ القانوف العاـ ومكافحتيا.
اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات أجازت في المادة(/8/34ب) تقديـ طمب المساعدة
القانونية عف طريؽ الشرطة الدولية ،وبذلؾ تكوف دائرة التعاوف القضائي الدولي في مكتب النائب
العاـ ليا الخيار بطمب المساعدة القانونية إما عف طريؽ و ازرة العدؿ ،أو عف طريؽ منظمة الشرطة
الجنائية الدولية ،التي ليا فرع في فمسطيف.
.3التفتيش بدون مساعدة قانونية .قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني لـ يجيز إمتداد التفتيش
خارج حدود الدولة ،ولكف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات في المادة( ،)40أجازت
ألي دولة وبدوف تفويض ،الوصوؿ إلى معمومات تقنية بغض النظر عف موقعيا الجغرافي ،بشرط
أف تكوف ىذه المعمومات متوفرة لمعامة(مصدر مفتوح) ،أو أف تكوف حاصمة عمى الموافقة القانونية
مف الشخص الذي يممؾ السمطة القانونية لكشؼ المعمومات ،وأف المعمومات المطموبة ضرورية
لمتحقيؽ ،وىذا النص مشابو لنص المادة( )32مف اإلتفاقية األوربية لمكافحة الجرائـ السيبرانية،
حيث يجب أف تمنح السمطة المختصة في الجرائـ اإللكترونية ،إختصاص بالتفتيش خارج حدود
الدولة ،إذا كاف مرتكب الجريمة أجنبيا ،واستيدؼ مؤسسات الدولة(،)2وكذلؾ بتجاوز التفتيش لحدود

()1

أنظر المادة( )2مف القانوف األساسي لممنظمة الدولية لمشرطة الجنائية (اإلنتربوؿ) ،الصادر بتاريخ  ،1956/6/13فينا،

()2

بوزبوجة ،عبد الحكيـ ،موقؼ المشرع الجزائري مف الجريمة المعموماتية ،بحث مقدـ لممؤتمر العممي الحادي عشر ،كمية

وأصبحت فمسطيف عضو في الجمعية العامة لممنظمة ،بتاريخ  ،2017/9/27في الدورة ( )86المنعقدة في بكيف.
الحقوؽ ،جامعة جرش ،2015/5/7-5 ،ص .8
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لحدود الدولة ،في حاالت المطاردة الفورية(.)1
يرى الباحث أف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية داخؿ الدولة يمكف إجراءه بسرعة بعد الحصوؿ عمى
اإلذف بذلؾ ،والعثور عمى األدلة المطموبة ونسبتيا إلى الفاعؿ ،ولكف المشرع الفمسطيني لـ يجيز
إمتداد التفتيش خارج حدود الدولة ،ونظـ إجراءه عف طريؽ طمب المساعدة القضائية سواء تـ عف
طريؽ و ازرة العدؿ أو الشرطة الدولية ،وىذا اإلجراء ال يمكف القياـ بو بالسرعة المالئمة لمجرائـ
اإللكترونية ،كوف اإلجراءات والمخاطبات الالزمة بحاجة إلى وقت حتى تصؿ إلى الجيات
المختصة لتنفيذىا ،وىذا يؤدي إلى فقداف وتدمير األدلة الالزمة خالؿ تمؾ الفترة ،وبالتالي يفقد
التفتيش غايتو ،وتعتمد تمؾ اإلجراءات عمى عالقات الدوؿ فيما بينيا ،فإذا كانت العالقات جيدة
جرى التفتيش عمى وجو السرعة ،أماـ إذا كانت العالقة متوترة فاف التفتيش يتـ ببطء أو ال يتـ
إجراءه ،وبناءا عمى ذلؾ وكوف أف الجريمة اإللكترونية عابره لمحدود ،ويمكف إجرائيا مف أي مكاف
عمى وجو األرض ،يؤيد الباحث اآلراء التي تقر بضرورة توسيع التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا
ليمتد إلى خارج حدود الدولة في الجرائـ اإللكترونية.

الفرع الثاني :مأموري الضبط القضائي في الجرائم ال لكترونية.
مأمور الضبط القضائي ،ىو كؿ مف أوكؿ إليو القانوف مسؤولية ضبط الوقائع التي جرميا القانوف
اء جنائيا وجمع األدلة عمييا( ،)2والقانوف ىو الذي يحدد مف ىـ مأموري الضبط
ووضع ليا جز ً

القضائي ،ومنحيـ سمطة واسعة ،فال يريد القانوف أف يباشر مياـ الضبط القضائي إال أشخاص
وثؽ فييـ إبتدا ًء(.)3
أجاز قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني بالمادة( )1/32ندب مأموري الضبط القضائي لمقياـ
بتفتيش األشخاص واألماكف ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وذات الصمة بالجريمة ،ولكف
في الجرائـ اإللكترونية نظ اًر لخصوصيتيا ولطبيعتيا الرقمية ،يحتاج التفتيش إلى مأمور ضبط

( )1الطوالبة ،عمي حسف محمد ،التفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.94
()2

عالـ ،حسف ،قانوف اإلجراءات الجنائية ،ج ،1ـ 1مطابع روز اليوسؼ ،القاىرة ،1982 ،ص.80

( )3حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،الدعاوي الناشئة عف الجريمة ،اإلستدالؿ ،التحقيؽ اإلبتدائي ،ط،3

دار النيضة العربية ،القاىرة ،1995 ،ص .382
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قضائي متخصص في البيئة الرقمية ،لمبحث عف األدلة اإللكترونية(.)1
أنشأ قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني بنص المادة( ،)1/3وحدة متخصصة بالجرائـ اإللكترونية
في جياز الشرطة وقوى األمف مف مأموري الضبط القضائي ،وقد عدد قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني في المادة( )21مأموري الضبط القضائي( ،)2وكذلؾ قانوف الشرطة( ،)3والقوانيف الخاصة
األخرى .حيث سنبحث وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية بالشرطة في الفقرة األولى ،واألجيزة
األخرى في الفقرة الثانية ،وموظفو و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الفقرة الثالثة.

أوالً :وحدة مكافحة الجرائم ال لكترونية في جياز الشرطة.
أنشأت وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية وتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت في جياز الشرطة في
منتصؼ عاـ  ،2013بقرار مف مدير عاـ الشرطة ،وتتبع ىذه الوحدة إدارة المباحث العامة في
جياز الشرطة ،ومكتبيا الرئيسي في مقر قيادة الشرطة براـ اهلل( ،)4وأضحى عمؿ ليذه الوحدة
واإلجراءات التي تقوـ بيا شرعية مع دخوؿ القرار بقانوف بشأف الجرائـ اإللكترونية حيز التنفيذ.
قانوف الجرائـ اإللكترونية ىو الذي أنشاء وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،والعمة مف إنشائيا ىو
عدـ مقدرة مأموري الضبط العادييف عمى التعامؿ مع البيئة اإللكترونية ،ويعتبر إنشائيا نوع مف
اإلجراءات والضمانات لممحافظة عمى أمواؿ الغير وأسرارىـ( ،)5وأصبح لتمؾ الوحدة إختصاص
نوعي محدد ،ال يجوز لغيرىـ القياـ بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية .حيث سنبحث في تشكيالت تمؾ
الوحدة وتحديد أعضائيا.
-1الوحدة الرئيسية .رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في الشرطة في مقابمتي معو أفاد ،أف
الوحدة تتكوف مف عدة أقساـ ،عمى رأسيا مدير يدير شؤونيا ،ونائب لو في حالة غيابو ،وأقساـ
()1
()2

موسى ،مصطفى محمد ،التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،ط ،1مطابع الشرطة ،القاىرة ،2009 ،ص.166

وىـ مدير الشرطة ونوابو ومساعديو ،ومديرو المحافظات،وضباط وضباط صؼ الشرطة في دائرة إختصاصيـ ،رؤساء

المراكب البحرية والجوية.

( )3أنظر المادة( )6مف قرار بقانوف بشاف الشرطة ،رقـ( )23لسنة .2017
()4

مقابمة بحثية ،مع المقدـ /سامر اليندي ،رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية وتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت في

جياز الشرطة ،أجريت بتاريخ  ،2018/5/6الساعة الخامسة والنصؼ مساء ،في مكتب وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،راـ

اهلل ،فمسطيف.
()5

الصغير ،جميؿ عبد الباقي ،الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باإلنترنت ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2002 ،ص.77
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متخصصة ىي ،قسـ جرائـ اإلنترنت وجرائـ التقنية ،وقسـ األدلة الرقمية الذي ينقسـ إلى( مختبر
األدلة الرقمية ،ومخزف األدلة الرقمية) ،وىو القسـ المختص بالتفتيش وضبط األدلة وتخزينيا ،وقسـ
التوعية واإلرشاد ،وقسـ اإلتصاالت وتأميف المعمومات ،وقسـ التحقيؽ والدائرة القانونية.
إف إختصاص الوحدة الرئيسية كما أفاد رئيسيا ،يتمثؿ أوالً في إستقباؿ اإلحتياج الوارد مف رئيس
نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،لتحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،واإلتصاالت ،التي إرتكبت
بواسطتيا الجريمة اإللكترونية ،وتزويد رئيس النيابة بتقرير فني بالمعمومات المطموبة ،وثاني
مياميا ،تنفيذ أمر النيابة بالنفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المضبوطة وتفتيشيا،
لمحصوؿ عمى المعمومات واألدلة المطموبة ،وثالثاً وفي حاالت معينة متابعة بعض القضايا المعقدة
التي ال يقدر عمييا ضباط الشرطة بالمحافظات.
-2أعضاء وحدة مكافحة الجرائم ال لكترونية  .إختيار أعضاء وحدة الجرائـ اإللكترونية يجب أف
يتـ بعناية ،ويكونوا مف النخبة المتخصصة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ،ليـ موىبة التحقيؽ
واإلبداع والقدرة عمى االستنتاج والتحميؿ وسرعة التصرؼ وقوة المالحظة واليدوء وضبط النفس
وحفظ األسرار(.)1
رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة أفاد في مقابمتي معو ،عمى وجود إثنيف
إلى ثالثة ضباط شرطة بقسـ المباحث في كؿ محافظة ،مدربيف عمى التعامؿ ومتابعة قضايا
الجرائـ اإللكترونية الواردة إلى الشرطة في مناطقيـ ،ويمارسوف عمميـ تحت إشراؼ عضو النيابة
المختص ،وتنفيذ ق ارراتو.

ثانياً :وحدات مكافحة الجرائم ال لكترونية في األجيزة األخرى.
وحدات مكافحة الجرائـ اإللكترونية في قوى األمف ،نص عمى إنشائيا قانوف الجرائـ اإللكترونية في
المادة( )1/3كما في جياز الشرطة ،عمى أف تكوف ىذه القوى مف مأموري الضبط القضائي.
القانوف األساسي الفمسطيني في المادة( )84حدد قوى األمف ،وفصؿ قانوف الخدمة في قوى األمف

()1

إبراىيـ ،خالد ممدوح ،فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونيةػ ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2010 ،ص

 95ما بعدىا.
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الفمسطينية تشكيالتيا( ،)1حيث منح القانوف بعض ىذه القوى صفة الضابطة القضائية كجياز
األمف الوقائي( ،)2والمخابرات العامة( ،)3واالستخبارات العسكرية( ،)4وىذه الصفة تمكنيـ مف إنشاء
وحدات متخصصة لمكافحة الجرائـ اإللكترونية وفؽ القانوف ،ولكف ىذه الوحدات تحتاج إلى كوادر
بشرية متخصصة ،ومعدات تقنية فنية لمقياـ بعمميا كما في جياز الشرطة.

ثالثاً :موظفو وزارة ال تصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
مأموري الضبط القضائي ،بعضيـ مف رجاؿ األمف ،والبعض األخر مف غير رجاؿ األمف ،والقانوف
ىو الذي يحدد مف ىـ مأموري الضبط القضائي بشكؿ مباشر ،أو بطريقة غير مباشرة عف طريؽ
تفويض الوزير المختص منح ىذه الصفة لبعض موظفيو بالنسبة لبعض الجرائـ المرتبطة بوظائفيـ.
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني في المادة ( )54منح موظفي و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات الذيف يعينيـ الوزير صفة مأموري الضبط القضائي ،لتقديـ الدعـ والمساعدة الفنية
لوحدات مكافحة الجرائـ اإللكترونية في قوى األمف ،وبيذه الصفة يجوز إنتداب موظفي و ازرة
اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمقياـ بإجراءات التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات.

المطمب الثاني
خصوصية السمطة المختصة في التفتيش بالجرائم ال لكترونية.
يمتاز أعضاء السمطة المختصة بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية بخصائص تميزىـ عف زمالئيـ،
عمى صعيد التدريب والتأىيؿ الفني الذي يخضعوا لو.
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ اإلبتدائي ،والتحقيؽ اإلبتدائي ىو مجموعة
مف اإلجراءات تباشرىا السمطة المختصة لكشؼ الحقيقة عف جريمة إرتكبت ،بالبحث والتنقيب عف

( )1أنظر المواد ( )13+12+7+3مف قانوف الخدمة في قوى األمف الفمسطينية ،رقـ ( )8لسنة .2005
( )2أنظر المادة ( )7مف قرار بقانوف بشأف األمف الوقائي الفمسطيني.

( )3انظر المادة ( )12مف قانوف المخابرات العامة الفمسطيني ،رقـ ( )17لسنة .2005
()4

أنظر المادة ( )1مف قرار بقانوف بشػأف اإلستخبارات العسكرية الفمسطيني ،رقـ ( )34لسنة .20014
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األدلة وتجميعيا( ،)1وىي المرحمة األولى والميمة بالخصومة الجنائية ،والتي يتـ مف خالليا جمع
األدلة ،وتحديد مدى جدوى تقديـ المتيـ لممحكمة إلقرار حؽ الدولة في العقاب( ،)2ويتولى ذلؾ
عضو النيابة الذي يعد المحقؽ في الدعوى الجزائية ،والمحقؽ ،ىو كؿ مف عيد إليو القانوف بتحري
الحقيقة في الحوادث الجنائية( ،)3ويمكف أف يفوض عضو النيابة بعض مف صالحياتو في التحقيؽ
إلى مأمور الضبط القضائي ،ومنيا إجراء تفتيش ،ولكف يجب عمى أعضاء السمطة المختصيف
بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية أف يكونوا مؤىميف لمتعامؿ مع نوعية تمؾ الجرائـ ،كوف ىذا العمؿ ىو
عمؿ دقيؽ ،وحساس ،ويمس خصوصية الناس ،باإلطالع عمى أسرارىـ ،ومف الممكف أف تكوف
نتائجو عكسية بإضاعة األدلة وتدميرىا .حيث سنبحث في خصوصية أعضاء نيابة مكافحة الجرائـ
اإللكترونية بالفرع األوؿ ،وبالفرع الثاني خصوصية مأموري الضبط القضائي.

الفرع األول :خصوصية أعضاء نيابة مكافحة الجرائم ال لكترونية.
إف إجراء التفتيش بالجرائـ اإللكترونية عمـ وفف( ،)4ومف ىنا تظير خصوصية أعضاء نيابة مكافحة
الجرائـ اإللكترونية ،في خبراتيـ ،وتأىيميـ ،لمتعامؿ مع البيئة اإللكترونية ،كوف التفتيش يعتبر أحد
أعمدة التحقيؽ اإلبتدائي ،وىو أخطر إجراء لمكشؼ عف األدلة ونسبتيا إلى الفاعؿ أو نفييا عنو.
لخطورة إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،ال بد لمف منح ىذه السمطة أف يكوف عمى دراية
تامة في بيئة تكنولوجيا المعمومات ،والتمتع بقدرات تؤىمو لمتعرؼ عمى آلية عمؿ ىذه البيئة وطرؽ
إرتكاب الجرائـ اإللكترونية ،كوف التفتيش في البيئة الرقمية يعد أىـ وأصعب مرحمة في التحقيؽ
اإلبتدائي ،لذلؾ ال بد أف يمتاز أعضاء نيابة الجرائـ اإللكترونية بمؤىالت تميزىـ عف غيرىـ مف
أعضاء النيابة اآلخريف ،وبقدرات تؤىميـ لمتعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات ،حيث سنبحث تأىيميـ
القانوني في الفقرة األولى ،وتأىيميـ الفني في الفقرة الثانية.
( )1حسف ،سعيد عبد المطيؼ ،إثبات جرائـ الكمبيوتر والجرائـ المرتكبة عبر شبكة اإلنترنت ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،1999ص .133
()2
()3

سرور ،احمد فتحي ,الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية ،ط ،7دار النيضة العربية ،القاىرة ،1996 ،ص.456

جاد ،نبيؿ عبد المنعـ ،أسس التحقيؽ الجنائي العممي ،بدوف ناشر ،1991 ،ص.11

( )4بف يونس ،عمر محمد ،اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي ،ترجمة ودراسة المرشد الفدرالي لتفتيش

وضبط الحواسيب وصوال إلى الدليؿ اإللكتروني في التحقيقات الجنائية ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة،2006/2005 ،

ص .18
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أوالً :تأىيل قانوني.
يشترط فيمف يعيف عضوا في النيابة العامة ،أف يكوف حاصال عمى إجازة الحقوؽ ،أو إجازة الشريعة
والقانوف ،مف إحدى الجامعات المعترؼ بيا( ،)1وبعد إخضاعو لمتدريب الالزـ عمى إجراءات
التحقيؽ ،يكوف عمى معرفة في قوانيف الدولة ،وخاصة القوانيف اإلجرائية الجزائية.
-1القوانين الوطنية .الجرائـ اإللكترونية بحاجة إلى رجاؿ قانوف عمى دراية تامة بالقوانيف المحمية،
وقادريف عمى التعامؿ مع الجريمة اإللكترونية بمنظور يجمع بيف عمـ اإلجراـ وعمـ ضحايا الجريمة
وتكنولوجيا المعمومات(.)2
يرى الباحث أف أعضاء نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية المختصيف بالتفتيش في الجرائـ
اإللكترونية ،يجب أف يكونوا عمى دراية تامة بالنصوص الدستورية المقررة لمتفتيش ،والتعمؽ في
معرفة نصوص القانوف اإلجرائي العاـ وقانوف الجرائـ اإللكترونية المتعمقة بالتفتيش ،لدقتيا،
وخطورتيا ،كوف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية مف اشد إجراءات التحقيؽ مساسا بالحرية
الشخصية ،والمتمثؿ باالطالع عف خصوصية الناس المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات،
وكذلؾ ضرورة أف يكوف أعضاء نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية عمى دراية تامة في القوانيف
الوطنية ذات العالقة بوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،إضافة إلى قانوف الجرائـ اإللكترونية ،قانوف
مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،وقانوف اإلتصاالت السمكية والالسمكية ،وقانوف الييئة
الفمسطينية لتنظيـ قطاع اإلتصاالت ،وقانوف المعامالت اإللكترونية ،وجميع القوانيف ذات العالقة
بالتكنولوجيا الحديثة.
-2ال تفاقيات الخاصة بالجرائم ال لكترونية .مالحقة المجرـ اإللكتروني تكوف بال جدوى ،بدوف
التعاوف القضائي بيف الدوؿ ،وخاصة في إجراءات التفتيش( ،)3وىذا ما أكدت عميو المادة ( )42مف
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،عمى تيسير التعاوف مع البالد األجنبية في إطار اإلتفاقيات
()1

أنظر المواد( )61 +16مف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني.

()2

توصيات المؤتمر الثاني لمرابطة الدولية لمقانوف الجنائي ،حوؿ الجرائـ الرقمية ،الذي عقد في عاـ  ،2000أمسترداـ،

()3

قشقوش ،ىدى حامد ،الجريمة المنظمة ،القواعد الموضوعية واإلجرائية والتعاوف الدولي ،ط ،1دار النيضة العربية،

ىولندا.

القاىرة ،1997 ،ص..85
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المصادؽ عمييا ،أو عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ.
يرى الباحث أنو واجب عمى عضو النيابة أف يكوف عمى معرفة ودراية تامة باإلتفاقيات الثنائية
ومتعددة األطراؼ ،الموقعة عمييا الدولة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ،وخاصة اإلتفاقية العربية
لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،واإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
وقانوف اإلمارات العربي اإلسترشادي لمكافحة تقنية المعمومات وما في حكميا ،واتفاقية الرياض
العربية لمتعاوف القضائي ،لمعرفة الجرائـ اإللكترونية المشتركة بيف الدوؿ العربية ،وطرؽ طمب
المساعدة القضائية واجراءاتيا ،وكذلؾ االطالع عمى شروط تجاوز التفتيش لحدود الدولة.
وكذلك يرى الباحث أنو يجب عمى عضو النيابة اإلطالع عمى اإلتفاقيات الخاصة بحقوؽ اإلنساف،
الموقعة عمييا الدولة ،كالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ،واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،والعيد
الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،لتكوف ىذه اإلتفاقيات سداً منيعا بعدـ تجاوز القانوف في
التفتيش ،واإلطالع عمى ميثاؽ األمـ المتحدة ،واإلتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف كوف أف المراقبيف
األوروبييف يراقبوا بإستمرار مدى إحتراـ حقوؽ اإلنساف ببالدنا ،واالطالع عمى إتفاقية األمـ المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والقوانيف العربية المقارنة في الجرائـ اإللكترونية ،واذا أمكف
اإلطالع عمى القوانيف األجنبية ،وقراءة كتب شراح القانوف الغربييف في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات
لإلطالع عمى إجراء التفتيش ،ومالحقة التطورات الخاصة بالجريمة اإللكترونية في الدوؿ المتقدمة.

ثانياً :التأىيل الفني.
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،يحتاج إلى نيابة لمكافحة تمؾ الجرائـ يكوف أعضائيا متميزيف
ومدربيف تدريب فني يساعدىـ في السير بخطى ثابتة في التحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية.
التأىيؿ الفني ألعضاء النيابة المختصيف بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،لو أىمية بالغة في تطوير
معموماتيـ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات( ،)1والرفع مف قدرتيـ عمى اإلشراؼ عمى إجراءات
التفتيش ،ومعرفة طرؽ التفتيش في البيئة اإللكترونية ،وطرؽ إستخراج األدلة ،وىذا يؤدي إلى فيـ

()1

رمضاف ،مدحت ،جرائـ اإلعتداء عمى األشخاص واإلنترنت ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2000 ،ص.82
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األدلة المتحصمة عف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية( ،)1وأعضاء نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية
بحاجة إلى تدريب فني مستمر ،واطالع دائـ ،ليالحقوا التطورات التقنية المستمرة والمتجددة(.)2
-1وسائل ارتكاب الجريمة ال لكترونية .يجب تدريب أعضاء النيابة المختصيف بالتحقيؽ بالجرائـ
اإللكترونية عمى معرفة جميع وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي ترتكب مف خالليا الجريمة
اإللكترونية ،وأف يكوف عضو النيابة المختص عمى عمـ كامؿ بالمكونات المادية وغير المادية
لمحاسب اآللي ،وكيفية عممو ،ومعرفة بالشبكات المحمية ،والعالمية ،وطريقة عمميا ،ومعرفة طرؽ
ارتكاب الجريمة اإللكترونية(.)3
-2المغة ال نجميزية .يجب تدريب أعضاء النيابة المختصيف بالتحقيؽ بالجرائـ اإللكترونية ،عمى
لغة اإلنترنت ،ولغة البرامج ،ووظائفيا ،واختصاصاتيا المتنوعة ،وطرؽ معالجة البيانات ،والمخاطر
التي يمكف أف تتعرض ليا(.)4
إف المغة العربية ،ىي المغة المعتمدة في التحقيؽ( ،)5كونيا المغة الرئيسية لمدولة ،ولكف في الجرائـ
اإللكترونية يجب عمى عضو النيابة أف يكوف عمى إطالع ومعرفة بالمغة اإلنجميزية ،لفيـ
المصطمحات العممية الخاصة بوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وفيـ أليو عمميا ووظائفيا( ،)6كوف أف
أغمب ىذه المصطمحات تكتب بمغتيا األـ ويصعب تعريبيا ،ويجب كتابتيا كما ىي في محضر
التحقيؽ والضبط ،وكذلؾ يستفاد مف المعرفة بالمغة اإلنجميزية ،اإلطالع عمى آخر ما وصؿ إليو
العمـ في طرؽ التفتيش بمجاؿ تكنولوجيا المعمومات في الدوؿ المتقدمة.
رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،في فمسطيف ،في مقابمتي معيا أفادت ،انو تـ إعطاء
()1

سقؼ الحيط ،عادؿ عزاـ ،جرائـ الذـ والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية ،ط ،2دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

()2

الصاعدي ،محمد ،جرائـ اإلنترنت وجيود المممكة العربية السعودية في مكافحتيا ،بحث مقدـ إلى ندوة "مكافحة الجريمة

()3

الغافري ،حسيف بف سعيد ،السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلنترنت ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

()4

رستـ ،ىشاـ محمد فريد ،الجرائـ المعموماتية ،أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني والية التدريب التخصصي لممحققيف ،مقالة

()5

أنظر المادة( )60مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

عماف ،2015،ص.232

عبر اإلنترنت عمى المستوى العربي ،ابريؿ ،2008/شرـ الشيخ ،مصر ،ص .7
 ،2009ص 504وما بعدىا.

منشورة في مجمة األمف والقانوف ،كمية شرطة دبي ،العدد الثاني ،1999 ،ص 30وما بعدىا.
( )6إبراىيـ ،خالد ممدوح ،فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .69
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جميع أعضاء النيابة العامة في فمسطيف ،دورات بشكؿ عاـ ،لتعريفيـ بمفيوـ الجرائـ اإللكترونية
وكيفية التعامؿ معيا وطرؽ إرتكابيا ،وبشكؿ خاص تـ إعطاء أعضاء نيابة مكافحة الجرائـ
اإل لكترونية ،دورات تدريبية متخصصة في أدوات التقنية الرقمية التي يمكف الحصوؿ منيا عمى
الدليؿ الرقمي ،وتحميمو ،لرفع كفائتيـ في التحقيؽ بالجرائـ اإللكترونية ،وسيتـ إعطائيـ مزيد مف
الدورات المتخصصة في البيئة اإللكترونية.

الفرع الثاني :خصوصية وحدات مكافحة الجرائم ال لكترونية.
األصؿ ،أف يقوـ عضو النيابة المختص بإجراء التفتيش بنفسو ،ولكف في أغمب األحياف يقوـ بو
بناء عمى ندب مف عضو النيابة ،ولكف في الجرائـ اإللكترونية ال يستطيع
مأموري الضبط القضائي ً
عضو النيابة القياـ في التفتيش بنفسو ،كوف أف إج ارءاتو معقد ال يستطيعو سوى المتخصص(.)1

إنتداب مأموري الضبط القضائي لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية يتـ مف وحدات مكافحة الجرائـ
اإللكترونية ،كوف تمؾ الوحدات تضـ كوادر بشرية مدربة تدريبا خاصا لمتعامؿ مع البيئة الرقمية،
وكوف التفتيش بالجرائـ اإللكترونية عمؿ شاؽ يحتاج إلى خبرة فنية عميقة ،ال يستطيع القياـ بيا إال
الخبير المتخصص ،وىذا ما أكدت عميو المادة( )5/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني،
عندما اشترط أف يكوف مأمور الضبط القضائي مؤىال لمتعامؿ مع الطبيعة الخاصة لمجرائـ
اإللكترونية ،ولكف القانوف لـ يفسر طبيعة ىذا التأىيؿ .لذلؾ سنبحث أعضائيا في الفقرة األولى،
وتأىيميـ الفني في الفقرة الثانية ،وفريؽ التفتيش في الفقرة الثالثة ،وطرؽ تعاونيـ مع الشرطة الدولية
في الفقرة الرابعة ،ومعرفتيـ بالمغة اإلنجميزية في الفقرة الخامسة.

أوالً :أعضاء وحدة مكافحة الجرائم ال لكترونية.
يجب أف تتوافر في مف يتـ إختياره مف مأمور الضبط القضائي لمعمؿ في وحدة مكافحة الجرائـ
اإللكترونية ،خبرة في التحقيؽ في القضايا المعقدة ،والدراية الفنية لتكنولوجيا المعمومات لمقياـ
بالتفتيش( ،)2وأف تجمع الوحدة أعضاء متخصصيف في جميع مجاالت تكنولوجيا المعمومات ،وأف

()1
()2

عزت ،محمد فتحي محمد أنور ،تفتيش شبكة اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.350+349

داود ،حسف طاىر ،جرائـ نظـ المعمومات ،ط ،1أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،2000،ص.222
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يكوف أعضاؤىا ممف يممؾ ميارات فنية تميزه عف غيره ،حتى يستطيع القياـ بالتفتيش في البيئة
الرقمية(.)1

ثانياً :تأىيل فني.
التأىيؿ الفني لمأموري الضبط القضائي المختص بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،أىـ بكثير مف
ناء عمى ندب مف عضو
تأىيؿ أعضاء النيابة ،كوف أنيـ ىـ الذيف يجروف التفتيش بأنفسيـ ،ب ً

النيابة ،ويجب أف يحصؿ أعضاء الوحدة عمى تدريب متخصص عمى تقنيات تكنولوجيا المعمومات

وأساليب التفتيش فييا وجمع األدلة( ،)2وكمما كاف تأىيؿ مأمور الضبط القضائي عمى تقنية
تكنولوجيا المعمومات عاليا فانو يؤدي إلى نجاح ميمة التفتيش ،واذا كاف ينقصو الخبرة يؤدي إلى
تدمير األدلة وضياعيا(.)3
يقع عمى عاتؽ الدولة دعـ إعداد برامج عممية وفنية مستمرة لتأىيؿ وتدريب مأموري الضبط
القضائي عمى تقنية تكنولوجيا المعمومات وتزويد الوحدات باألجيزة والتقنيات الحديثة لتساعدىـ في
إجراء التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات والحصوؿ عمى األدلة.

ثالثاً :تشكيل فريق لمتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
إف تشكيؿ فريؽ لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،لو أىمية كبرى في نجاح الميمة والحصوؿ عمى
األدلة المطموبة ،كوف التفتيش في البيئة الرقمية أكبر مف أف يتواله شخص واحد بمفرده ،ألف
الجريمة اإللكترونية ليا عدة أنواع ونماذج ،وبحاجة إلى تخصصات عممية وفنية دقيقة ومتنوعة
ومتطورة ومتالحقة ،لدرجة يصعب عمى المختص تتبعيا لوحده( ،)4وال يوجد خبير واحد قادر عمى
التعامؿ مع كافة أنماط الجرائـ اإللكترونية ومعرفة كافة المصطمحات التي يتـ إستخداميا(.)5
فريؽ التفتيش ،يجمع بيف أعضائو جميع التخصصات في البيئة اإللكترونية ،كمختصيف في
()1

الحمبي ،خالد عياد ،إجراءات التحري والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.155

()3

أحمد،ىاللي عبد الاله  ،تفتيش نظـ الحاسب اآللي ،مرجع سابؽ ،ص .147+146

()2

الحسيناوي ،عمي جبار ،جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.130

()4

الديربي ،عبد العاؿ ،واسماعيؿ ،محمد صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص.317

( )5حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،الجوانب اإلجرائية ألعماؿ التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة في ضوء
القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ،ط ،1بدوف ناشر ،2009 ،ص.232
41

الحاسوب بجميع أنواعو ،واألجيزة الخموية بأنواعيا المختمفة ،والشبكات المحمية والدولية،
ومختصيف في البرامج المختمفة ،والتحميؿ و الصوت ،وشبكة اإلنترنت( ،)1معتمدا عمى البناء
العممي والتكنولوجي ألفراده ،تؤىميـ إلجراء مطاردة إلكترونية تخصصية لممجرميف( ،)2وكؿ واحد
مف أعضاء الفريؽ متخصص في قسـ معيف بتقنيات المعمومات ،يعمموف مع بعضيـ البعض بروح
الفريؽ الواحد ،منيـ لممداىمة وأخر إلجراء تفتيش وجمع لألدلة وضبطيا.
يجب تكويف محققيف مختصيف في الجريمة اإللكترونية ،واحداث خاليا متخصصة عمى مستوى
المحافظات ،والحاؽ ميندسي تقنييف مختصيف بتكنولوجيا المعمومات ،وتزويدىـ بأحدث التقنيات
والوسائؿ الالزمة النجاز مياميـ( ،)3وال يقتصر ذلؾ عمى الوحدة الرئيسية.

رابعاً :التعاون مع الشرطة الدولية.
إف التفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،خارج حدود الدولة ال يتحقؽ في أغمب األحياف إال بتعاوف مع
الشرطة الدولية ،ويسمح بو بيف أجيزة الشرطة في الدوؿ المختمفة( ،)4ويجب أف تشمؿ الوحدات
عمى أشخاص لمتواصؿ مع األجيزة الشرطية في دوؿ العالـ ،وخاصة ،الشرطة الدولية(اإلنتربوؿ).
إف مواجية الجرائـ اإل لكترونية يستحيؿ عمى أي دولة أف تقوـ بو بمفردىا ،ومكافحة ىذه الجرائـ
بحاجة إلى القياـ ببعض العمميات الشرطية واألمنية المشتركة لمقياـ بالتفتيش العابر لمحدود بحثا
عف األدلة ،كوف شرطة الدولة ال تستطيع لوحدىا تعقب المجرميف ومالحقتيـ( ،)5وخاصة في
المطاردة أو التتبع اإللكتروني ،والذي يعتبر مف قبيؿ التمبس اإلعتباري لمجاني(.)6

()1

موسى ،مصطفى محمد ،التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص 221وما بعدىا.

()3

فالي ،عالؿ ،حجية األدلة الرقمية أماـ القاضي الجزائي ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الحادي عشر ،المنعقد مف  5إلى

()4

عفيفي ،كامؿ عفيفي ،جرائـ الكمبيوتر وحقوؽ المؤلؼ والمصنفات الفنية ،ودور الشرطة والقانوف ،دراسة مقارنة ،بدوف

()5

القبالي ،سعيد حماد صالح ،الجيود الدولية في مواجية الجرائـ المعموماتية ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الحادي عشر،

()6

بف يونس ،عمر محمد أبو بكر ،الجرائـ الناشئة عف إستخداـ اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.848

()2

الغافري ،حسيف بف سعيد ،السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.450

 ،2015/5/7جامعة جرش ،األردف ،ص .12
ناشر ،2000 ،ص.325

تحت عنواف الجرائـ المعموماتية 5 ،إلى  2015/5/7جامعة جرش ،عماف ،ص.13+12
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خامساً :المغة ال نجميزية.
كما أسمفنا ،ولنفس األسباب التي تـ شرحيا في تأىيؿ أعضاء نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية
ورفع قدرتو في المغة اإلنجميزية ،يجب رفع قدرات أعضاء وحدة الجرائـ اإللكترونية في المغة
اإلنجميزية ،ولكف بشكؿ أعمؽ لمأموري الضبط القضائي ،كوف أنيـ يقوموف بالتفتيش والضبط
وتنظيـ المحاضر بأنفسيـ ،ولسبب أخر ال يقؿ أىمية ،متمثؿ في إتصاليـ مع الشرطة الدولية ،أو
األجنبية ،سواء شفاىة أو كتابة ،ويجب عمى مف يقوـ بيذه الميمة إتقاف المغة اإلنجميزية بطالقة.
رئيس وحدة الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة ،أفاد في مقابمتي معو ،أف أعضاء وحدة الجرائـ
اإللكترونية ،جميعيـ مف منتسبي جياز الشرطة ،وتـ اختيارىـ مف األكاديمييف واليواة في المجاؿ
اإللكتروني ،وحصموا عمى تدريب داخمي وخارجي بكؿ نواحي الجرائـ اإللكترونية ،ومنيا التفتيش
والضبط في البيئة الرقمية ،والمغة اإلنجميزية لمتعامؿ مع المصطمحات اإللكترونية ،ولـ يتـ
اإلستعانة بأي خبراء مف خارج جياز الشرطة ،وأف الوحدة تقوـ بأعماليا وفؽ القانوف ،وتحت
إشراؼ رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،وال يمكف النفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات واجراء تفتيش عمييا إال بإذف مف النيابة ،وأف اإلتصاؿ مع مكتب الشرطة الدولية في
فمسطيف يتـ عبر النيابة إلعطاء شرعية قانونية لإلجراء.
يرى الباحث انو يتوجب عمى وحدات مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،إستقطاب الياكرز والكراكرز(،)1
واستصالحيـ ،وتوظيفيـ لمعمؿ في الوحدات اإللكترونية ،لما يممكوه مف ميارات فنية عالية في
إستخداـ تكنولوجيا المعمومات ،ومعرفة متطورة بطرؽ إرتكاب الجرائـ اإللكترونية وكشفيا،
ومكافحتيا ،والطرؽ الخفية بالنفاذ المباشر إلى الوسائؿ اإللكترونية ،وتفتيشيا ،والحصوؿ عمى
األدلة منيا ،ويجب وضع عمميات التفتيش تحت الدراسة والتقييـ بإستمرار مف حيث عوامؿ النجاح
وعوامؿ والفشؿ.
كذلك نرى ضرورة إنشاء مجمس وطني لمكافحة الجرائـ اإللكترونية ،ويكوف ليذا المجمس سمطة
()1

 :Hackerيطمؽ عمى الشخص الذي يقوـ بعمميات االختراؽ والتخريب والتجسس عبر شبكة اإلنترنت.

 :Cracherيطمؽ عمى الشخص المتخصص في فؾ أو كسر شفرات البرامج أو كممات السر.

ورد في كتاب أحمد ،ىاللي عبد الاله ،جرائـ الحاسوب واإلنترنت بيف التجريـ الجنائي واليات المواجية ،مرجع سابؽ ،ص

.176
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قانونية وتقنية وأمنية ،يضـ بيف أعضاءه ،ممثؿ عف نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،وممثؿ عف
وحدات الجرائـ اإللكترونية في قوى األمف المتخصصة ،وممثؿ عف و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ،وخبراء فنييف وأكاديمييف في البيئة الرقمية ،وخبراء في القانوف المحمي والدولي ،ويكوف
مف مياـ ىذا المجمس وضع معايير السياسة الجنائية في الميداف اإللكتروني ،ودراسة القوانيف
المتعمقة في الميداف اإللكتروني وتقيمييا ،واقتراح التعديالت الالزمة عمييا ،ودراسة وتقييـ اإلتفاقيات
الدولية أو الثنائية أو اإلقميمية الخاصة بالجرائـ اإللكترونية ،قبؿ المصادقة عمييا مف الجية
المختصة في الدولة.
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المبحث الثاني
شروط التفتيش في الجرائم ال لكترونية
أحاط المشرع إجراءات التفتيش بمجموعة مف الشروط والضمانات ،ليكفؿ إجراءه بشكؿ صحيح
ولتحقيؽ الغاية منو ،ولضماف عدـ التعسؼ في إستعمالو ،وتجاوز حدوده ،في االعتداء عمى
خصوصية الناس ،وكشؼ أسرارىـ التي حماىا الدستور والقانوف.
نص القانوف األساسي الفمسطيني في المادة ( )2/11عمى ضمانات تفتيش األشخاص ،حيث جاء
بالنص عمى أن و " ال يجوز القبض عمى احد أو تفتيشو  ...إال بأمر قضائي ،"...وكذلؾ نص
بالمادة( )1/17عمى ضمانات تفتيش المساكف وجاء بالنص عمى انو " لممساكف حرمة ،فال تجوز
مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكاـ القانوف" .وىذه النصوص أقرت
ضمانات دستورية لتفتيش األشخاص واألماكف.
وعمى ىدي القانوف األساسي وتطبيقا لنصوصو ،جاء قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ليؤكد
عمى الضمانات الدستورية ويضيؼ ضمانات وشروط أخرى إلجراءات التفتيش ،حيث نصت المادة
( )38عمى ضمانات تفتيش األشخاص ،وبالفصؿ الرابع مف الباب الثاني عمى ضمانات تفتيش
المساكف ،كوف أف التفتيش مف أكثر إجراءات التحقيؽ خطورة ،كونو يمس حؽ اإلنساف المقدس في
خصوصيتو ،باإلعتداء القانوني عمى حرمتو الشخصية أو حرمة مسكنو ،باالطالع عمى أس ارره
وخصوصياتو.
المشرع الفمسطيني أقر في المادة( )32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية بعض الضمانات لمتفتيش في
الجرائـ اإللكترونية ،ولـ ينص عمى الضمانات األخرى التي وردت في قانوف اإلجراءات الجزائية،
والسؤاؿ ىنا ،ىؿ المشرع الفمسطيني إكتفى بضمانات التفتيش التي أقرىا في قانوف الجرائـ
اإل لكترونية نظ ار لخصوصيتيا ،تاركا الضمانات األخرى كوف أنيا يمكف أف تكوف عائقا عمى إجراء
التفتيش؟ .حيث سنبحث في المطمب األوؿ الضمانات المحددة لمتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،وفي
المطمب الثاني الضمانات المقيدة.
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المطمب األول
الضمانات المحددة لمتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
الضمانات المحددة لمتفتيش في الجرائـ بشكؿ عاـ ،نجدىا في نص الدستور ،أو قانوف اإلجراءات
الجزائية ،أو القوانيف الجزائية األخرى كقانوف الجرائـ اإللكترونية.
إف الضمانات الخاصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية أقرت لألشخاص واألماكف ووسائؿ
تكنولوجيا المعمومات ،كوف أف التفتيش ال يجوز إجراءه إال بأمر مف السمطة القضائية المختصة،
بإعتبارىا األمينة عمى حياة الناس وحفظ أسرارىـ .حيث سنتناوؿ سمطة التفتيش في الجرائـ
اإللكترونية بالفرع األوؿ ،وسبب التفتيش في الفرع الثاني ،ومحؿ التفتيش بالفرع الثالث.

الفرع األول :سمطة التفتيش بالجرائم ال لكترونية.
مف الضمانات الدستورية التي أقرىا القانوف األساسي الفمسطيني في المواد ( ،)17+11لتفتيش
األشخاص والمساكف ،أف يجرى التفتيش بأمر مف السمطة القضائية المختصة ،سواء أثناء مرحمة
التحقيؽ االبتدائي أو النيائي .لذلؾ سنبحث السمطة األصمية في الفقرة األولى  ،والسمطة المنابة في
الفقرة الثانية.

أوالً :السمطة األصمية.
السمطة األصمية ،التي أناطيا القانوف بالتفتيش ىي السمطة القضائية ،والسمطة القضائية تتمثؿ في
النيابة العامة الموكوؿ إلييا التحقيؽ اإلبتدائي ،وقضاة المحاكـ ،الموكؿ إلييـ بحكـ القانوف
األساسي إجراء التحقيؽ النيائي واصدار األحكاـ عنواف الحقيقة واصدارىا باسـ الشعب العربي
الفمسطيني.
-1النيابة العامة .كما أسمفنا ،أف النيابة العامة المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،بالدرجة
األولى نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،وبالدرجة الثانية يعود اإلختصاص إلى جميع أعضاء
النيابة العامة اآلخريف.
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األصؿ ،أف يقوـ عضو نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية المختص مكانيا بإجراء التفتيش بنفسو،
بمرافقة مأموري الضبط القضائي ،باالنتقاؿ إلى محؿ التفتيش بصحبة كاتبا( ،)1ليقوـ الكاتب بتدويف
جميع اإلجراءات التي يقوـ بيا عضو النيابة ،ويتقيد عضو النيابة عند قيامو بإجراء التفتيش بالقيود
والضمانات التي يتقيد بيا مأمور الضبط القضائي( ،)2ولكف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يصعب
عمى عضو النيابة القياـ بو في أغمب األحياف إف لـ يكف في جميعيا ،كونو يحتاج إلى مختصيف
فنييف إلجرائو ،وبالتالي يقوـ عضو النيابة بندب أحد مأموري الضبط القضائي مف وحدة الجرائـ
اإللكترونية في قوى األمف المتخصصة لمقياـ بو.
-2المحكمة .لـ يعطييا القانوف سمطة إجراء التفتيش أثناء نظرىا لمدعوى ،كوف التفتيش ينفرد عف
باقي طرؽ اإلثبات بأنو إجراء تحقيؽ ابتدائي بينما الطرؽ األخرى جائزة في مرحمة المحاكمة(،)3
ولكف ليس ىناؾ ما يمنع المحكمة أثناء نظرىا الدعوى مف ندب أحد أعضائيا لمقياـ بالتفتيش إذا
رأت ضرورة لذلؾ(.)4
نصت المادة ( )208مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى انو " لممحكمة بناء عمى طمب
الخصوـ ،أو مف تمقاء نفسيا أثناء سير الدعوى أف تأمر بتقديـ أي دليؿ تراه الزماً لظيور
الحقيقة ،"...وكممة أي دليؿ الوارد في النص يستوعب أف يكوف مف ضمنيا إجراء تفتيش لمحصوؿ
عمى دليؿ يؤيد التيمة أو ينفييا عف المتيـ.
الباحث يرى أف لممحكمة الحؽ بإجراء تفتيش أثناء نظرىا الدعوى ،كوف القانوف منحيا صالحية
واسعة لمقياـ بأي إجراء تراه مناسبا لظيور الحقيقة ،ولعدـ وجود مانع قانوني يحد مف سمطتيا
إلجراء التفتيش ،ويمكف تصور حالة تتمثؿ في ظيور شاىد لـ يكف قد سمع بمرحمة التحقيؽ
اإل بتدائي ،وأدلى بمعمومات أماـ المحكمة تفيد بوجود أدلة في مكاف ما تؤيد التيمة أو تنفييا عف
المتيـ ،وفي ىذه الحالة لممحكمة أف تقوـ بإجراء التفتيش بنفسيا بتكميؼ أحد أعضائيا ،أو أف
تنتدب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي إلجراء التفتيش.
()1

أنظر المادة( )58مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

()2

راشد ،حامد ،أحكاـ تفتيش المسكف في التشريعات اإلجرائية العربية ،دراسة مقارنة ،ط  ،1دار النيضة العربية ،القاىرة،

()3

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية ،الجزء الثاني ،التفتيش والضبط ،مرجع سابؽ ،ص .3

 ،1998ص . 367
()4

السعيد ،كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .457
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ونرى كذلك أنو في الجرائـ اإللكترونية ،وبالنظر إلى خصائصيا ومميزاتيا الخاصة ،يمكف أف
تفرض نوعية ىذه الجرائـ عمى المحكمة القياـ بإجراء تفتيش أثناء نظرىا الدعوى عمى وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات ،كوف ىذه الوسائؿ تمتاز بأنيا توثؽ وتحفظ أي حركة يتـ القياـ بيا مف قبؿ
أي شخص ،إلمكانية استخداـ برامج أو وسائؿ تقنية إلسترجاع كؿ األشياء التي تـ حذفيا مف ىذه
الوسائؿ.

ثانياً :السمطة المنابة.
أجاز المشرع الفمسطيني إنتداب مأموري الضبط القضائي إلجراء تفتيش بدؿ أعضاء النيابة العامة،
حيث نصت المادة ( )1/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني عمى أنو " لمنيابة العامة أو
مف تنتدبو مف مأموري الضبط القضائي تفتيش األشخاص واألماكف ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات
ذات الصمة بالجريمة".
اإلنابة أو الندب بالتحقيؽ ،يعرؼ بأنو " إجراء يصدر مف قضاء إلى أحد مأموري الضبط القضائي
لكي يقوـ بدالً منو بنفس الشروط التي يتقيد بيا بمباشرة إجراء معيف مف إجراءات التحقيؽ التي
تدخؿ في سمطتو(.)1
نظ ار لخصوصية الجرائـ اإللكترونية ،يصعب عمى أعضاء السمطة القضائية القياـ بإجراءات
التفتيش بأنفسيـ ،حيث أجاز القانوف ليـ إنتداب احد مأموري الضبط القضائي مف وحدة الجرائـ
اإللكترونية في قوى األمف إلجراءه ،سواء عمى األشخاص واألماكف أو عمى وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات ،ولكف يجب أف يكوف المنتدب لو صفة الضبط القضائي ومختص نوعيا ومكانيا(،)2
والقانوف نظـ شروط التفويض وحدوده( ،)3وحجة المجوء إليو ،لسرعة اتخاذ اإلجراءات ،أو لكوف أف
اإلجراء يمزـ لمقياـ بو الخروج عف دائرة االختصاص( ،)4ويجب أف يكوف الندب كتابي لمقياـ بعمؿ
أو بعض أعماؿ محددة مف أعماؿ التحقيؽ(.)5
()1

الشواربي ،عبد الحميد ،إذف التفتيش في ضوء القضاء والفقو ،منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدوف سنة نشر ،ص .61

()2

طنطاوي ،إبراىيـ حامد ،الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش ،مرجع سابؽ ،ص  25وما بعدىا.

()4

الرخاوي ،كماؿ كماؿ ،إذف التفتيش فقياً وقضاءاً ،ط ،1دار الفكر والقانوف ،المنصورة ،2000 ،ص .25



()3

أنظر المادة( )55مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

()5

القيوجي ،عمي عبد القادر ،الندب لمتحقيؽ ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،1997 ،ص .2
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يرى الباحث أف المنتدب لمتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،ىـ مأموري الضبط القضائي مف أعضاء
وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،وموظفو و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الممنوحيف صفة
مأمور الضبط القضائي مف قبؿ الوزير المختص فقط وال يمتد إلى غيرىـ.

الفرع الثاني :سبب التفتيش في الجرائم ال لكترونية.
سبب التفتيش ،مف الشروط الموضوعية الجوىرية الواجب تحققيا لمقياـ بالتفتيش ،وىو مف
الضمانات القانونية التي أقرىا قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في صمب المادة( )39والتي
بناء عمى إتياـ موجو إلى شخص بإرتكاب جناية أو جنحة أو لوجود
أوجبت أف التفتيش ال يتـ إال ً

قرائف قوية عمى أنو يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة  ،وعبر عنو المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ

اإللكترونية بالمادة( )2/32بوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ذات الصمة بالجريمة ،وأجاز التفتيش
لمبحث عنيا.
ال يصح إصدار إذف التفتيش إال لضبط جريمة -جناية أو جنحة -وقعت بالفعؿ وترجحت نسبتيا
إلى متيـ معيف أو ىناؾ مف الدالئؿ ما يكفي لمتصدي لحرمة مسكنو أو لحريتو الشخصية( .)1حيث
سنبحث في وقوع جريمة إلكترونية بالفقرة األولى ،ومعرفة المجرـ اإللكتروني في الفقرة الثانية،
ومبررات التفتيش في الفقرة الثالثة.

أوالً :وقوع جريمة إلكترونية.
وقوع جريمة إلكترونية أوؿ شرط مف أسباب التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وىذا مستقى مف طبيعة
التفتيش كعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ،كوف التحقيؽ ال يبدأ إال بعد أف تكوف الجريمة قد وقعت ،وال
يجوز التفتيش لجريمة مستقبمية محتممة الوقوع( ،)2ويعد باطال التفتيش الذي يتقرر بالنسبة لجريمة
()1

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1987/11/11أحكاـ النقض ،س  ،38ؽ  ،153ص  ،943مشار إليو في كتاب

المرصفاوي ،حسف صادؽ ،المرصفاوي في القانوف الجنائي ،قانوف اإلجراءات الجنائية تشريعا وقضاء في مائة عاـ .ج،3

منشأة المعارؼ ،بدوف سنة نشر ،ص .372
()2

الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،دراسة مقارنة ،ط ،2دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

عماف ،2011 ،ص .131
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لـ تقع بعد ،ولو توافرت دالئؿ جدية عمى أنيا ستقع فعال في المستقبؿ(.)1
المشرع حصر التفتيش في جرائـ الجنح والجنايات فقط ،وبذلؾ يكوف قد إستبعد التفتيش في
المخالفات لتفاىتيا ،وتحدد نوعية الجرائـ باإلعتماد عمى نوع ومقدار العقوبة وجسامتيا ،أشدىا
الجنايات وأخفيا المخالفات و أوسطيا الجنح( ،)2وقد حدد قانوف العقوبات النافذ ،أنواع الجرائـ
بالنظر إلى العقوبات المقررة ليا ،فالجنح ىي الجرائـ التي تتراوح عقوبتيا مف أسبوع حتى ثالث
سنوات ،والجنايات الجرائـ التي تفوؽ عقوبتيا الثالث سنوات( ،)3ولكف المشرع الفمسطيني في قانوف
الجرائـ اإللكترونية لـ ينص صراحة عمى نوعية الجرائـ التي يجوز التفتيش فييا.
يرى الباحث أف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى نوعية الجرائـ اإللكترونية التي يجوز التفتيش
فييا ،كوف أف جميع الجرائـ الواردة في قانوف الجرائـ اإللكترونية مف نوعية الجنح والجنايات،
وكذلؾ نرى ،أف شرط ضرورة وقوع جريمة إلكترونية قبؿ إجراء التفتيش يتفؽ مع القواعد العامة.

ثانياً :تحديد المجرم ال لكتروني.
المجرـ اإللكتروني يتـ تحديده بعد وقوع الجريمة ،وىو الشرط الثاني مف أسباب التفتيش ،ويتمثؿ
بإسناد التيمة إلى شخص معيف ،ولكف يجب أف يكوف ىذا اإلتياـ جدي ويحوز في شخصو أو في
مسكنو أشياء متعمقة بالجريمة(.)4
تحديد الفاعؿ ،عبر عنو المشرع الفمسطيني بالمادة( )1/39مف قانوف اإلجراءات الجزائية بوجود
إتياـ موجو إلى شخص ،والدالئؿ الكافية ىي مجموعة المظاىر واإلمارات التي تقوـ عمى
المضموف العقمي والمنطقي لمالبسات الواقعة ،وتؤيدىا حرفية الخبرة الفنية بنسبة الجريمة
اإللكترونية إلى شخص معيف( ،)5وعمة ىذا الشرط بأف توجيو إتياـ إلى شخص معيف بالذات يبرر

()1
()2

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .16

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف العقوبات ،القسـ العاـ ،النظرية العامة لمجريمة ،والنظرية العامة لمعقوبة والتدبير

اإلحترازي ،ط  ،7دار النيضة العربية ،القاىرة ،2012 ،ص .60+59
()3
()4

أنظر ،الفصؿ األوؿ ،مف الباب الثاني ،مف الكتاب األوؿ ،المادة( )14وما بعدىا ،مف قانوف العقوبات النافذ.
الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .133

( )5حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .387
51

القياـ بالتفتيش( ،)1ولكف المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية لـ يقر ىذا الشرط في
نصوصو.
يرى الباحث أف األمر يختمؼ في الجرائـ اإللكترونية عنو في الجرائـ العادية ،كوف الفاعؿ في
الجريمة اإللكترونية في أغمب الجرائـ إف لـ يكف في جميعيا مجيوؿ ،ويصعب معرفتو بعد إرتكابو
الجريمة اإللكترونية ،وقبؿ إجراء التفتيش ،وىذا يرجع إلى خصائص تمؾ الجريمة ،ويكوف التفتيش
في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات عنص اًر ميما في التحقيؽ لمعرفة الفاعؿ ،وىذا يبرر خروج السمطة
المختصة بالتفتيش عف القواعد العامة في شرط تحديد الفاعؿ قبؿ إجراء التفتيش في تكنولوجيا
المعمومات.

ثالثاً :مبررات إجراء التفتيش.
إف مبررات إجراء تفتيش ،عبر عنيا المشرع الفمسطيني في المادة( )1/39مف قانوف اإلجراءات
الجزائية ،بضرورة وجود قرائف قوية عمى أف المشتبو بو يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة ،وفي قانوف
الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني عبر عنيا المشرع بالمادة( )1/32بأشياء ذات صمة بالجريمة
اإللكترونية ،بشرط أف تكوف ىذه األشياء مفيدة لمتحقيؽ وضرورية إلظيار الحقيقة ،واال أصبح
التفتيش بانتياؾ حرمة الناس غير مبرر(.)2
مبررات إجراء التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،ىو توافر دالئؿ قوية عمى أف المشتبو بو
ىو مف قاـ بإرتكاب الجريمة اإللكترونية ،ويجري التفتيش في البيئة اإللكترونية لمحصوؿ عمى دليؿ
يفيد التحقيؽ وينسب التيمة لممتيـ أو ينفييا عنو.
يرى الباحث أف شرط توافر مبر ارت لمتفتيش ،تنطبؽ عمى الجرائـ اإللكترونية ،وىذه مف الضمانات
الواجب التدقيؽ فييا قبؿ إجراء عممية التفتيش في وسائؿ تكنولوجيا ،لتفادي اإلطالع عمى أسرار
الناس وخصوصيتيـ الموجودة والمخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المختمفة بشكؿ عشوائي،
بحيث يجب اإلعتماد عمى محاضر إستدالؿ أوليو جدية ومعقولة ،تؤكد بأف األماكف تحتوي عمى
()1

تاوضروس ،جماؿ جرجس مجمع ،الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية ،النسر الذىبي لمطباعة ،مصر،2005 ،

ص. 182
()2



عوض ،محمد محيي الديف ،حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،بدوف ناشر ،1989 ،ص .227
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الوسائؿ اإللكترونية المنوي تفتيشيا والتي يمكف أف يتـ الحصوؿ منيا عمى أدلة تفيد التحقيؽ.

الفرع الثالث :محل التفتيش في الجرائم ال لكترونية.
محؿ التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،األشخاص واألماكف لمبحث عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات
التي تحتوي أفكار الشخص وأفعالو سواء كانت ضده أو لصالحو .حيث سنبحث في تفتيش
األشخاص في الفقرة األولى ،واألماكف في الفقرة الثانية ،ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات في الفقرة
الثالثة.

أوالً :تفتيش األشخاص.
في الحاالت التي أجاز القانوف فييا التعرض لحرية الشخص فإنو يجوز تفتيشو( ،)1والشخص
كمحؿ لمتفتيش رسـ القانوف األساسي طرؽ تفتيشو بالمادة ( )11في باب الحقوؽ والحريات العامة
حيث نيى النص الدستوري تفتيش الشخص إال بإذف قضائي ،وكذلؾ نصت المادة( )38مف قانوف
اإلجراءات الجزائية عمى انو ال يجوز تفتيش الشخص إال إذا كاف مقبوضا عميو بشكؿ قانوني،
وىذه الضمانات أقرت لتفتيش شخص المتيـ ،وغيره.
-1تفتيش شخص المتيم .تفتيش شخص المتيـ ،يعني البحث في جسـ الشخص ومالبسو عف
األشياء التي توجد بحوزتو وعف أدلة متعمقة بالجريمة تفيد في كشؼ الحقيقة ونسبتيا إليو( ،)2ويشمؿ
تفتيش الشخص توابعو ،المنقولة كاألمتعة واألكياس والسيارات ووسائؿ تكنولوجيا المعمومات.
نظـ المشرع الفمسطيني طرؽ تفتيش شخص المتيـ المقبوض عميو قانونا( ،)3وحاالت القبض
القانوني تتمثؿ في التمبس بالجريمة ،وأمر مف السمطة القضائية ،وحاالت التفتيش الوقائي واإلداري.
أ-تفتيش شخص المتيم بناء عمى أمر قبض :القبض الصحيح ،أشار إليو المشرع في المادة
ناء
( )2/31مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،وىو الذي يكوف بأمر مف السمطة القضائية المختصة ب ً
عمى وجود دالئؿ كافية بإتياـ شخص بإرتكاب جناية أو جنحة ،وىذا ىو القبض القانوني الذي

()1

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،مرجع سابؽ ،ص.21

()3

أنظر المادة( )38مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

()2

عقيدة ،محمد أبو العال ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة ،2001 ،ص .377
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يخوؿ مأمور الضبط القضائي تفتيش شخص المتيـ عمى معنى المادة(.)38
ستثناء ،وبدوف أمر مف السمطة القضائية ،أجاز
ب-تفتيش شخص المتيم في حالة التمبس :إ
ً
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة ( ،)30إلقاء القبض عمى شخص المتيـ في حالة

التمبس بإرتكاب الجريمة ،وذكر المشرع صور التمبس في المادة( )26مف ذات القانوف ،وكذلؾ فعؿ
المشرع األردني والمصري(.)1
التمبس بإرتكاب الجريمة لو صورتيف ،األولى ما يعبر عنو بالتمبس الواضح أو الحقيقي ،والذي
يتحقؽ عند مشاىدة الجاني أثناء ارتكابو األفعاؿ التي يتكوف منيا الركف المادي لمجريمة أو جزء
منو( ،)2ويمتد نطاقو إلى كؿ حالة يتـ فييا إدراؾ إرتكاب الجريمة عف طريؽ حاسة مف الحواس
عمى سبيؿ اليقيف( ،)3والثانية ما يعبر عنو بالتمبس الحكمي ،ويتحقؽ عند عدـ مشاىدة إرتكاب
الجريمة ،وانما عند رؤية أثارىا ،وتتبع المجني عميو ،أو العامة ،مرتكبيا بالصياح أثر وقوعيا ،أو
وجد مرتكبيا حامال أشياء تفيد أنو مساىـ فييا أو عميو آثار أو عالمات تفيد بذلؾ( ،)4والقبض في
حالة التمبس ،ىو قبض صحيح متفؽ مع القانوف ،وىذا القبض يخوؿ مأمور الضبط القضائي
تفتيش شخص المتيـ عمى معنى المادة(.)38
ت-التفتيش الوقائي والداري :كما أسمفنا في ىذا البحث وبينا صور التفتيش ومنيا التفتيش
الوقائي واإلداري ،فإف ىذا التفتيش الذي يجرى لألشخاص ،ويقوموف بو مأموري الضبط القضائي
المختصيف ،يعتبر تفتيش صحيح متفؽ والقانوف ،عمى معنى المادة(.)38
-2تفتيش شخص غير المتيم .تفتيش شخص غير المتيـ وشروطو نظمو قانوف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني في المادة( ،)44وتتمثؿ ىذه الشروط ،في وجود ىذه الشخص في المكاف الذي
يجري تفتيشو واشتبو بأنو يخفي شيء مف األشياء التي يجري التفتيش عنيا ،وىذا اإلجراء يعتمد
عمى ذكاء القائـ عمى التفتيش ،وفطنتو في التخميف والشؾ في شخص غير المتيـ بأف يكوف حائز
()1

أنظر المادة( )28مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ،رقـ( )9لسنة .1961

()2

عبد الستار ،فوزية ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،وفقا ألحدث التعديالت ،ط ،2ج ،1دار النيضة العربية ،القاىرة،

()3

أبو الروس ،احمد ،التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية،المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية،2008،ص.107

 -كذلؾ أنظر المادة( )30مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري ،رقـ( )150لسنة .1950

 ،2010ص.311
()4

الشياوي ،قدري عبد الفتاح ،مناط التفتيش قيودة وضوابطو ،مرجع سابؽ ،ص.87
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ألشياء متعمقة بالجريمة.
-3تفتيش األنثى .مف الضمانات التي أقرىا القانوف ،بأف يجري تفتيش األنثى بمعرفة أنثى ينتدبيا
لذلؾ القائـ بالتفتيش( ،)1وىذه القاعدة تتعمؽ بالنظاـ العاـ ،اليدؼ منيا الحفاظ عمى اآلداب العامة،
وحدودىا عورات المرأة التي تخدش حياءىا إذا مست( ،)2وتطبيقاً ألحكاـ القانوف ،تـ إلحاؽ عنصر
نسائي متخصص في وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية بجياز الشرطة ،مف مياميا األساسية إجراء
تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات إذا كانت تمؾ الوسائؿ تخص أنثى ،لمحفاظ عمى
خصوصيتيا(،)3عمما أف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني لـ ينص عمى ضمانات تفتيش األنثى.
يرى الباحث أف األشخاص كمحؿ لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية يكوف اليدؼ منو البحث في
مالبس الشخص وتوابعو عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات لتفتيشيا ،ومثاؿ ىذه األشياء ،الياتؼ
النقاؿ ،جياز الحاسوب الشخصي ،وغيرىا مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي يمكف أف يخفييا
الشخص في مالبسو ،أو في الحقائب التي يحمميا بيده ،وال خالؼ عمى تفتيش الشخص المقبوض
عميو بأمر مف السمطة القضائية المختصة ،أو في حاالت التفتيش اإلداري والوقائي ،ولكف ىؿ
يتصور حالة التمبس في الجرائـ اإللكترونية؟.
اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،جاءت عمى لساف رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في جياز
الشرطة الفمسطينية ،والذي أفاد أثناء مقابمتي معو ،أف حالة التمبس بالجريمة اإللكترونية غير
متصورة ،وانو مضى أكثر مف ثالث سنوات عمى إنشاء الوحدة في مكافحة الجرائـ اإللكترونية لـ
يقبض عمى أي شخص في حالة تمبس في جريمة إلكترونية.
ونرى أنو يمكف تصور حاالت تمبس في الجريمة اإللكترونية ،ومثاليا أف يشاىد مأمور الضبط
القضائي المختص شخص يجمس في مكاف عاـ يقوـ بإرتكاب جريمة إلكترونية مف ىاتفو النقاؿ،
أو إرتكاب جريمة إلكترونية أثناء إستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات في األماكف العامة
لإل نترنت ،أو مشاىدة الجاني وىو يقوـ بسرقة بيانات أو معمومات مف جياز حاسوب خاص
بمؤسسو حكومية ،أو خاصة ،ووضعيا عمى وسيمة تخزيف(فالشو) وتخبئتيا في مالبسو ،أو تدمير
()1
()2
()3

أنظر المادة( )47مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

عبد الستار ،فوزية ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .306

مقابمة بحثية ،مع رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة ،مصدر سابؽ.
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البرامج داخؿ تمؾ األجيزة ،كذلؾ يمكف تصور حاالت أخرى لمتمبس في ارتكاب جريمة إلكترونية
برأينا ستكوف األكثر شيوعا ،وىي حاالت التمبس اإلفتراضية في البيئة اإللكترونية ،ومثاليا قياـ
مأمور الضبط القضائي بإجراء تفتيش إداري عمى المواقع اإللكترونية المتاحة عمى الشبكات
المختمفة وىو يجمس في مكتبو داخؿ الوحدة اإللكترونية المجيزة بوسائؿ تكنولوجية حديثة ،والحظ
أثناء التفتيش اإلداري قياـ أحد األشخاص بإرتكاب إحدى الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف
الجرائـ اإللكترونية عبر الشبكة ،وال خالؼ إذا تمكف مف معرفتو وتحديد مكانو وتبميغ مأموري
الضبط المختص مكانيا بإلقاء القبض عميو وتفتيشو إذا كاف في مكاف عاـ ،وطمب إذف تفتيش إذا
كاف في مكاف خاص ،ولكف في أغمب الجرائـ اإللكترونية يصعب معرفة الفاعؿ ،ومكانو ،بوقت
قصير لتوافر حالة التمبس ،ويمكف أف يستغرؽ معرفة الجاني ومكاف إرتكاب الجريمة وقت طويؿ،
وحالة التمبس التي تتيح لمأمور الضبط إلقاء القبض عمى الجاني وتفتيشو ىي معاصرة إلرتكاب
الجريمة ،وتكوف ىناؾ مالحقة مادية ،تعقبيا صراخ الناس ،وىذا غير متصور في ىذه الحالة
وبالتالي في أغمب الحاالت.

ثانياً :تفتيش األماكن.
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني أجاز تفتيش األماكف في المادة ( ،)1/32ولكف لـ يحدد ىذه
األماكف ،فجاءت عبارات النص مطمقة ،وىي تشمؿ األماكف العامة والخاصة.
-1األماكن العامة .المكاف العاـ( ،)1ىو كؿ مكاف مباح لمجميور الدخوؿ إليو في كؿ وقت وبغير
قيد أو بمقابؿ مادي ،والعبرة بالمكاف العاـ ليس باألسماء التي تعطى ليا وانما بحقيقة الواقع مف
أمرىا( ،)2وتفتيشيا ليس بحاجة إلى إذف قضائي كوف القانوف لـ يقر ليا ضمانات في التفتيش،
ألنيا ال تعتبر مكاف خاص لخصوصية اإلنساف ،وبالتالي ليس ليا الحرمة كما المساكف.
يرى الباحث أف األماكف العامة في البيئة اإللكترونية كثيرة ،سواء كانت حقيقية أو افتراضية،
وتتمثؿ األماكن العامة الحقيقية ،في األماكف العامة الستخداـ اإلنترنت ،والتي يستطيع أي أحد
()1

عرؼ قانوف العقوبات النافذ ،بالمادة( )2المكاف العاـ أو المحؿ العاـ بأنو " كؿ طريؽ عاـ ،أو مكاف ،أو ممر ،يباح

لمجميور المرور بو ،أو الدخوؿ إليو ،في كؿ وقت وبغير قيد ،أو كاف مقيدا بدفع مبمغ مف النقود ،وكؿ بناء ،أو مكاف،

يستعمؿ إذ ذاؾ ألي اجتماع ،أو حفؿ عمومي ،أو ديني ،أو كساحة مكشوفة.

()2

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1976/2/16أحكاـ النقض ،س  ،27ؽ  ،45ص .225
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الدخوؿ إلييا واستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الموجودة فييا بمقابؿ مادي ،رغـ تقمص عددىا
في ىذه األياـ بسبب إنتشار شبكة اإلنترنت ،وأصبح اإلنترنت في اغمب البيوت واألماكف الخاصة،
واألماكن العامة االفتراضية عمى الشبكات ،تتمثؿ في المواقع اإللكترونية المفتوحة ،والتي يستطيع
أي شخص الدخوؿ عمييا بواسطة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،بأي وقت وبدوف قيد واف كاف
بمقابؿ مادي.
-2المساكن .ىي التي وفر ليا القانوف ضمانات مف إجراءات التفتيش ،كونيا المكاف الذي لو
حرمو ،ورسـ القانوف طرؽ خرؽ حرمتيا وتفتيشيا.
المنزؿ ،كؿ مكاف مخصص لمسكف ألحد األشخاص ولعائمتو وضيوفو وخدمو ،وتوابعو وممحقاتو،
واف لـ يكف مسكونا فعال( ،)1ويمكف أف يكوف خيمة ،أو عربة كبيرة يسكنيا بشكؿ مؤقت ومخصص
لمنزىو ولكنيا تكوف مخزف أس ارره( ،)2ولكف يجب أف يكوف المسكف المراد تفتيشو محدد بالذات.
في الجرائـ العادية ،تفتيش المنزؿ يجيز تفتيش ما بو مف أشياء منقولة أو غير منقولة ،ولكف
يختمؼ األمر في الجرائـ اإللكترونية ،فتفتيش المنزؿ يكوف لضبط وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي
إستخدمت في إرتكاب الجريمة ،كالحاسوب وممحقاتيا ،أو وسائؿ تخزيف المعمومات وغيرىا ،فاف
إذف تفتيش المنزؿ ال يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الوسائؿ اإللكترونية المضبوطة ،وال بد
لمح صوؿ عمى إذف خاص مف النيابة لمنفاذ المباشر لتمؾ الوسائؿ وتفتيشيا لمحصوؿ عمى
المعمومات المطموبة ،وىذا ما أشار إليو المشرع بوضوح في المادة(  )4/32مف قانوف الجرائـ
اإللكترونية ،وأكد عميو رئيس نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،ورئيس وحدة مكافحة الجرائـ
اإللكترونية بالشرطة ،ولكف بنفس الضمانات والشروط المقررة لو.
-3األماكن الخاصة .المكاف الخاص ،ىو المكاف الذي يعتبره صاحبو مستودعا لسره ،وليس
إلقامتو ،فتمؾ األماكف تخضع لقواعد تفتيش األشخاص ،كمكاتب المحاميف ،ورجاؿ األعماؿ،
وعيادات األطباء( ،)3فجواز تفتيش الشخص يرتبط بو جواز تفتيش ما يحوزه مف أشياء و أماكف
()1
()2

السعيد ،كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص.446

عزيز ،سردار عمي ،النطاؽ القانوني إلجراءات التحقيؽ اإلبتدائي ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ودار شتات لمنشر

والبرمجيات ،مصر ،2011 ،ص.396

( )3الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .145
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خاصة(.)1
القانوف األساسي الفمسطيني إشترط إجراءات محددة لتفتيش بعض األماكف الخاصة ،بأعضاء
المجمس التشريعي ،ونظـ إجراءات التحقيؽ مع الوزراء( ،)2كونيـ يتمتعوف بحصانة أقرت ليـ،
والقانوف نظـ إجراءات التحقيؽ مع القضاة( ،)3وألزـ حضور نقيب المحاميف أو مف يمثمو عند
تفتيش مكتب المحامي( ،)4ويستثني مف التفتيش المساكف واألماكف الخاصة المشمولة بالحصانة،
كمقر البعثات الدبموماسية والقنصمية( .)5ولكف ما ىو حكـ تفتيش السيارة؟.
إختمؼ الفقياء في حكـ تفتيش السيارة ،فمنيـ مف يرى أنيا تخضع لقواعد تفتيش األماكف ،ومنيـ
مف يرى أنيا تخضع لقواعد تفتيش األشخاص ،حيث سنستعرض تمؾ اآلراء عمى النحو التالي:
الرأي األول :يرى األستاذ عمي زكي العرابي ،أف السيارة مكاف خاص تتمتع بحرمة ،وتخضع لقواعد
تفتيش المنازؿ ،سواء كانت داخؿ المنزؿ أـ خارجو(.)6
الرأي الثاني :يرى الدكتور سامي حسني الحسيني ،أف تفتيش السيارة الخاصة ترتبط بتفتيش
شخص صاحبيا أو حائزىا ،كونيا تستمد حرمتيا منو(.)7
الباحث يرى بأف السيارة الخاصة تخضع لقواعد تفتيش المنازؿ إذا كانت داخؿ المنزؿ ،أما إذا
كانت السيارة بحوزة صاحبيا أو حائزىا خارج المنزؿ تخضع لقواعد تفتيش األشخاص.

()1

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .546

()3

أنظر المادة( )56مف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني.

()2

أنظر المادة( )76+75+2/53مف القانوف األساسي الفمسطيني.

()4

أنظر المادة( /20د) مف قانوف تنظيـ مينة المحاماة الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .1999

()6

عمي زكي العرابي ،المبادئ األساسية لمتحقيقات واإلجراءات الجنائية ،ج ،1مطبعة التأليؼ والترجمة والنشر،1940 ،

()5

أنظر المادة( )30مف إتفاقية فينا لمعالقات الدبموماسية ،الصادرة بتاريخ  ،1961/4/18فينا.

ص ،254ورد في كتاب أحمد ،ىاللي عبد الاله ،تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي ،مرجع سابؽ،
ص.127
()7

الحسيني ،سامي حسني ،النظرية العامة لمتفتيش في القانوف المصري والمقارف ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،1972 ،ورد في كتاب الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية،

مرجع سابؽ ،ص.153
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ثالثاً :تفتيش وسائل تكنولوجيا المعمومات.
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني اشترط في المادة( )32إجراء التفتيش عمى سائؿ تكنولوجيا
المعمومات والنفاذ المباشر إلييا بعد إذف مف النيابة العامة ،وىذه الوسائؿ تكوف مادية وغير مادية
كما عرفيا المشرع الفمسطيني بالمادة األولى مف قانوف الجرائـ اإللكترونية.
تكنولوجيا المعمومات ،كمحؿ لمتفتيش ،ذات معنى كبير وواسع ،تشمؿ جميع الوسائؿ اإللكترونية
الحديثة ،كأجيزة الكمبيوتر ،واليواتؼ النقالة الحديثة وما بداخميا ،والشبكات العامة والخاصة،
وشبكات اإلنترنت الداخمية والعالمية ،والمواقع اإللكترونية الخاصة والعامة ،والبريد اإللكتروني،
ووسائؿ تخزيف المعمومات ،أو أي وسيمة تعمؿ بالتقنية الرقمية.
يرى الباحث أنو يجب عند إعطاء اإلذف بالنفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات بإجراء
تفتيش عمييا ،أف يتـ التحديد بدقة ووضوح عمى وسيمة تكنولوجيا المعمومات المراد تفتيشيا ،تطبيقا
لنص المادة( )2/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،والتي أكدت عمى أف أمر التفتيش
يجب أف يكوف مسببا ومحددا ،واال تـ تفتيش جميع الوسائؿ اإللكترونية وبالتالي يؤدي إلى خرؽ
الضمانات المقررة لحماية خصوصية الناس وحرمتيـ باإلطالع عمى أسرارىـ بدوف وجو حؽ.

المطمب الثاني
الضمانات المقيدة لمتفتيش في الجرائم

ال لكترونية.

الضمانات المقيدة في التفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،تتمثؿ في شروط شكمية ،أقرىا المشرع ،ال تقؿ
أىمية عف الضمانات المحددة ،ويجب مراعاتيا بالتفتيش .حيث سنبحث تسبيب أمر التفتيش في
الفرع األوؿ ،وقت التفتيش بالفرع الثاني ،وشيود ومحضر التفتيش بالفرع الثالث.
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الفرع األول :تسبيب أمر التفتيش.
القانوف األساسي الفمسطيني في المادة ( )17أوجب أف يصدر أمر التفتيش عف السمطة القضائية،
واف يكوف ىذه األمر مسبب ،وعمى ىدي القانوف األساسي جاءت المادة ( )2/39مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،والمادة( )2/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني وأكدت
عمى ىذا الشرط في التفتيش ،ولكف ىذا الشرط أقر لتفتيش المنازؿ ،ولـ يقره المشرع لتفتيش
األشخاص .لذلؾ سنتناوؿ أمر التفتيش في الفقرة األولى ،ومذكرة التفتيش في الفقرة الثانية.

أوالً :أمر التفتيش .
أمر التفتيش ،ىو تفويض يصدر مف سمطة التحقيؽ المختصة إلى احد مأموري الضبط القضائي
مخوال إياه التفتيش الذي تختص بو تمؾ السمطة(.)1
القانوف لـ يرسـ شكؿ خاص لتسبيب األمر ،ولكف يكفي أف يسبب باإلعتماد عمى الدالئؿ التي
إستخمصتيا سمطة اإلستدالؿ مف تحرياتيا( ،)2وتقدير جدية التحريات وكفايتيا مف المسائؿ
الموضوعية التي يوكؿ األمر فييا إلى سمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة الموضوع(.)3

ثانياً :مذكرة التفتيش.
بعد صدور أمر التفتيش المسبب مف السمطة المختصة ،يجب أف يكوف أمر التفتيش مكتوباً ،وال
قيمة لو إذا صدر شفاىة أو بالياتؼ أو بالوسائؿ اإللكترونية الحديثة قبؿ أف يكتب( ،)4وال يشترط
أف يكوف األمر بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب ،ولكف يجب أف يكوف فحوى اإلذف ثابت
بالكتابة في األوراؽ( ،)5ويجب إف تحتوي المذكرة عمى بيانات إلزامية عددىا المشرع.
-1بيانات مذكرة التفتيش .القانوف لـ يشترط شكؿ معيف لممذكرة ،ولكف قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني إشترط بالمادة( )40وجود بيانات واجب ذكرىا في مذكرة التفتيش وىي:
( )1الكواري ،منى جاسـ ،التفتيش ،شروطو وحاالتو وبطالنو ،مرجع سابؽ ،ص .49
()2

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.551

()4

الطوالبة ،عمي حسف محمد ،التفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.112

()3

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1976/1/11أحكاـ النقض ،س  ،27ؽ  ،9ص .52

()5

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1981/11/19أحكاـ النقض ،س  ،32ؽ  ،163ص .944
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أ-اسم الشخص :يجب أف تشتمؿ مذكرة التفتيش عمى إسـ الشخص المراد تفتيشو ،أو تفتيش
منزلو ،وأي إسـ أو لقب يدؿ عميو.
ب-عنوان المنزل :يجب أف يكتب بالمذكرة عنواف المنزؿ المراد تفتيشو بكؿ دقة.
ت-غرض التفتيش :يجب أف يكتب بالمذكرة الغرض مف تفتيش الشخص أو الغرض مف تفتيش
منزلو ،ولكف يجب أف يكوف الغرض محددا نافيا لمجيالة(.)1
ث-مأمور الضبط القضائي :يجب أف يكتب بالمذكرة اسـ مأمور الضبط القضائي المكمؼ بإجراء
التفتيش.
ج-مدة سريان المذكرة :يجب أف يكتب بالمذكرة مدة سرياف مذكرة التفتيش ،محدد بمدة معينة يتـ
التفتيش خالليا ،سواء بالساعات أو باألياـ.
القانوف لـ يقيد سمطة التفتيش بمدة محددة عند إصدار مذكرة التفتيش ،وينبغي أف ال تطوؿ إلى حد
طويؿ يجعؿ المتيـ ميددا بالتفتيش لفترة طويمة( ،)2أما التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،منح قانوف
الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني في المادة( )2/33النيابة العامة حؽ تجديد أمر التفتيش أكثر مف مره
ما دامت مبررات التفتيش قائمة.
ح-تاريخ وساعة إصدار المذكرة :يجب أف يكتب في المذكرة ساعة وتاريخ إصدارىا ،وعمة ذلؾ،
باف التفتيش يجب أف يتـ بعد وقوع الجريمة ،وفي خالؿ مدة سرياف المذكرة ،وكتابة تاريخ وساعة
إصدار المذكرة يظير مدى صحة إجراء التفتيش(.)3
-2بيانات مصدر المذكرة :مف الشروط الجوىرية التي أوجبيا القانوف ،توقيع مذكرة التفتيش مف
عضو النيابة الذي أصدرىا ،وتطبيقا لنص القانوف يجب أف يكتب في مذكرة التفتيش إسـ عضو
النيابة وصفتو وتوقيعو ،لبياف اإلختصاص المكاني والنوعي لعضو النيابة( ،)4كوف المذكرة ورقة

()1

عطية ،كاظـ السيد ،الحماية الجنائية لحؽ المتيـ في الخصوصية ،مرجع سابؽ ،ص .664

()3

الشواربي ،عبد الحميد ،إذف التفتيش في ضوء الفقو والقضاء ،مرجع سابؽ ،ص .43

()2

راسخ ،إبراىيـ ،التحقيؽ الجنائي العممي ،مرجع سابؽ ،ص .336

()4

طنطاوي ،إبراىيـ حامد ،الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش ،مرجع سابؽ ،ص .57+56
61

رسمية يجب أف تحمؿ بذاتيا دليؿ صحتيا ومقومات وجودىا ألف التوقيع عمييا يشيد بصدورىا
عمف صدرت منو(.)1
يرى الباحث أف المشرع الفمسطيني أوجب تسبيب أمر التفتيش ،ألف التسبيب مف الضمانات التي
يجب مراعاتيا في التفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،وكوف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الموجودة بحوزة
األشخاص أو في المنازؿ تخزف بيا خصوصيتيـ ،وتعتبر مستودع لمسر "البيت االفتراضي" ،ال
تقؿ أىمية عف البيوت الحقيقية ،مع ضرورة وجود مذكرة تفتيش تحتوي عمى البيانات اإللزامية التي
ذكرناىا ،وتحديد الوسيمة االلكترونية المراد تفتيشيا بدقة.

الفرع الثاني :وقت التفتيش.
وقت التفتيش لـ ينص عميو قانوف الجرائـ اإللكترونية ،وىو مف الشروط التي أقرىا المشرع لتفتيش
المنازؿ في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بالمادة ( ،)41وحصر وقت تفتيش المنازؿ في فترة
النيار ،وفي حاالت محصورة ليالً ،حيث سنتناوؿ التفتيش نيا ار في الفقرة األولى ،وليالً في الفقرة
الثانية.

أوالً :التفتيش في النيار.
المشرع الفمسطيني أجاز بالمادة ( )41مف قانوف اإلجراءات الجزائية تفتيش المنازؿ نيا اًر ،ولكنو لـ
يحدد ساعات النيار رغـ إختالفيا خالؿ فصوؿ السنة ،كوف النيار أطوؿ في فصؿ الصيؼ منو
في الشتاء ،ولكف قانوف العقوبات النافذ عرؼ النيار أو الميؿ بالمادة( )2بأنيا "الفترة التي تقع بيف
غروب الشمس وشروقيا".
النيار لغة ،ىو ضياء ما بيف طموع الفجر إلى غروب الشمس ،ويقاؿ انو انتشار ضوء البصر
واجتماعو(.)2
بعض القوانيف المقارنة حددت ساعات النيار ووضحتيا ،فالبعض حدد ساعات النيار مف السادسة

()1
()2

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1967/11/13أحكاـ النقض ،س  ،18ؽ  ،229ص .1101
لساف العرب ،المجمد الخامس ،حرؼ الراء ،فصؿ النوف ،مصدر سابؽ ،ص .238
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مساء( ،)2أو مف
صباحا حتى الثامنة مساءا( ،)1أو مف الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة
ً

مساء( ،)3ولكف البعض األخر حدد ساعات النيار بشكؿ ضمني،
الخامسة صباحا حتى الثامنة
ً
عندما حدد بالنص ساعات الميؿ التي ال يجوز التفتيش فييا وراعت تغيرىا خالؿ فصوؿ السنة(.)4

قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ،وقانوف اإلجراءات الجنائية المصري ،لـ تحدد تمؾ
القوانيف أوقات التفتيش ،ولكف قضت محكمة التمييز األردنية ،بأنو ال يجوز تفتيش المنازؿ في
منتصؼ الميؿ ،وال يجوز تفتيش البيوت إال نيا اًر( ،)5وعمى عكس ذلؾ ،قضت محكمة النقض
المصرية ،بأ ف تحديد الوقت المناسب لمقياـ بالتفتيش ترؾ لمقائـ بو ،إلجرائو بطريقة مثمرة ،وفي
الوقت الذي يراه مناسب ،ماداـ ذلؾ خالؿ الفترة المحددة باإلذف ،وأجازت التفتيش ليالً (.)6

ثانياً :التفتيش بالميل.
نيى المشرع الفمسطيني في المادة( )41مف قانوف اإلجراءات الجزائية عف تفتيش البيوت ليالً إال
في حاالت إستثنائية حددىا عمى سبيؿ الحصر ،وىي حالة التمبس في الجريمة وظروؼ
اإلستعجاؿ.
-1حالة التمبس في الجريمة .حالة التمبس كما أسمفنا ،اإلستثناء األوؿ الذي أورده المشرع
الفمسطيني في المادة( )41مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،وأجاز تفتيش منزؿ المتيـ ليال في حاؿ
تـ إلقاء القبض عميو متمبسا بالجريمة.

()1

أنظر المادة( )95مف مجمة اإلجراءات الجزائية التونسية ،قانوف رقـ( )23لسنة .1968

( )2أنظر المادة( )62مف المسطرة الجنائية المغربية ،قانوف رقـ( )22/1لسنة .2002

 -كذلؾ أنظر المادة( )1/59مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي.Code de procédure pénale ،

()3
()4

أنظر المادة( )47مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري ،الصادر باألمر رقـ( )155/66لسنة .1966
أنظر المادة( )3/104مف قانوف اإلجراءات الجنائية األلماني ،لسنة .1950

Strafprozeßordnung (StPO). Ausfertigungsdatum: 12.09.1950.

 المشرع األلماني ،حدد ساعات الميؿ مف (تاريخ  /1ابريؿ إلى  /30سبتمبر) مف الساعة التاسعة مساءا إلى الساعة الرابعةفجرا ،و مف(  /1أكتوبر إلى  /31مارس) مف الساعة التاسعة مساءا حتى الساعة السادسة فجرا.

()5

تمييز جزاء أردني ،رقـ  ،97/697س  ،1998ع  2و ،4ص  ،941وتميز جزاء أردني رقـ  ،99/420س  ،2000ص

()6

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1979/3/18أحكاـ النقض ،س  ،30رقـ  ،72ص  ،351ونقض جنائي مصري ،بتاريخ

 ،1147مجمة نقابة المحاميف.

 ،1979/11/8س  ،30رقـ  ،170ص .799
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والسؤاؿ الذي يطرح ،ىؿ التمبس بالجريمة يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزؿ المتيـ
المقبوض عميو بدوف أمر مف السمطة القضائية؟ أـ يجب الحصوؿ عمى أمر منيا؟.
نصت المادة( )47مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى انو " لمأمور الضبط القضائي في
حالة التمبس بجناية أو جنحة أف يفتش منزؿ المتيـ ،"...ولكف قضت المحكمة الدستورية العميا في
مصر بعدـ دستورية ىذا النص ،وحكمت بعدـ جواز تفتيش منزؿ المتيـ المقبوض عميو متمبسا
بالجريمة إال بأمر قضائي ،وأجازت تفتيش األشخاص فقط في حالة التمبس(.)1
يرى الباحث أنو بالرجوع إلى المادة( )11مف القانوف األساسي الفمسطيني ،التي نصت عمى انو "
ال يجوز تفتيش األشخاص إال بأمر قضائي" ،وكذلؾ بالرجوع إلى نص المادة( )17التي نصت
عمى انو " ال يجوز تفتيش المساكف إال بأمر قضائي" فإننا نجد أف النص الدستوري لـ يستثني حالة
التمبس مف الحصوؿ عمى األمر القضائي إلجراء التفتيش ،وبالتالي فاف التفتيش في حالة التمبس
بالتشريع الفمسطيني بحاجة إلى أمر قضائي قبؿ إجراءه ،ويؤيد الباحث ما ذىبت إليو المحكمة
الدستورية العميا في مصر باف تفتيش منزؿ المتيـ المقبوض عميو متمبسا بالجريمة اليجوز إال بأمر
مف السمطة القضائية المختصة فقط ،واقتصار التفتيش بدوف إذف قضائي عمى شخص المقبوض
عميو متمبسا بالجريمة.
-2ظروف االستعجال .ظروؼ اإلستعجاؿ ،ىي اإلستثناء الثاني لتفتيش المنازؿ ليالً ،ولكف المشرع
لـ يوضح ما ىي ظروؼ االستعجاؿ الموجبة لتفتيش المنازؿ في الميؿ.
المشرع الفمسطيني أجاز في المادة( )98مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،إستجواب المتيـ بمعزؿ عف
محاميو في حاالت الضرورة واإلستعجاؿ ،وذكر منيا الخوؼ مف ضياع األدلة مع ضرورة ذكرىا
في المحضر ،وىذه الظروؼ تخضع لتقدير السمطة المختصة.
الجرائـ اإللكترونية تكثر في ساعات الميؿ ،كوف المجرـ االلكتروني ينشط ليال مستغال عدـ وجود
الموظفيف في المؤسسات العامة والخاصة ،محاوالً إرتكاب جريمتو( ،)2ونظ اًر لخصوصية الجرائـ

()1

دستورية عميا ،بتاريخ  ،1984/2/2القضية رقـ  ،5س  4قضائية ،أحكاـ المحكمة الدستورية العميا المصرية ،ج  ،3رقـ

()2

الطوالبة ،عمي حسف محمد ،التفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص.61
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اإللكترونية فإف التفتيش فييا ال يخضع لوقت محدد(.)1
يرى الباحث أنو بالقياس عمى ظروؼ اإلستعجاؿ التي أوردىا المشرع في باب اإلستجواب ،فأف
ظروؼ اإلستعجاؿ يخضع توافرىا وتقديرىا إلى السمطة المختصة بالتفتيش ،وفي الجرائـ اإللكترونية
فاف ظروؼ اإلستعجاؿ ستكوف متحققة دوما نظ ار لخصوصية تمؾ الجرائـ ،وسيكوف اليدؼ مف
تفتيش المنازؿ ليالً الخوؼ مف ضياع األدلة اإللكترونية وتدميرىا والتخمص منيا ،ويجب تدويف
ظروؼ اإلستعجاؿ في أمر التفتيش.
بناء عمى موافقة المتيم .المشرع الفمسطيني لـ ينص في قانوف اإلجراءات الجزائية
-3التفتيش ً
وقانوف الجرائـ اإللكترونية عمى حالة رضا المتيـ أو حائز المنزؿ عمى التفتيش ،ولكف يمكف أف
نممس ىذه الحالة مف أراء الفقياء.
تفتيش المنزؿ ال يجوز ليال إال برضا صاحب المنزؿ( ،)2ويجب أف يكوف الرضا صريحا ومكتوبا
خالي مف الخداع والزيؼ وبدوف عنؼ أو إكراه إلجبار أحد عمى إصدار تمؾ الموافقة( ،)3ويترتب
عميو نتائج صحيحة ،إذا كاف عمى عمـ باف مف يريد التفتيش ال يممكو قانونا( ،)4ويجب أف يصدر
عف صاحب الحؽ وليس عف ممثمو ،وال يعتد بو إذا كاف صادر عف معدوـ األىمية أو ناقصيا(.)5
البعض

()6

ال يؤيد األخذ بالرضا في التفتيش ،معمالً ذلؾ بأف المسكف قمعة اإلنساف ،كفؿ الدستور

حمايتو ،لرفعة الشعور بالعزة والكرامة ،الذي يرقى بيا المجتمع الحر الغيور عمى أماف وسكينة
أبنائو ،مما يستدعي عدـ انتظار تنازؿ األبرياء عف حرماتيـ وعدـ المساس بيـ أو التعرض إلييـ.
الباحث يؤيد الرأي الذي يعارض اإلستناد إلى الرضا بالتفتيش ليالً ،كوف أنو ال يتصور أف يتخمى
اإلنساف كامؿ األىمية عف حماية دستورية وقانونية أقرت لو ،إال بالخوؼ والتيديد والخديعة مف قبؿ
مأموري الضبط القضائي .ونرى أف وقت التفتيش في الجرائـ اإللكترونية عمى درجة كبيرة مف
()1

ىرواؿ ،نبيمة ىبة ،الجوانب اإلجرائية لجرائـ االنترنت ،مرجع سابؽ .ص .262

()3

عطية ،طارؽ إبراىيـ الدسوقي ،األمف المعموماتي ،مرجع سابؽ ،ص .440+439

()5

حجازي،عبد الفتاح بيومي،الجوانب اإلجرائية ألعماؿ التحقيؽ اإلبتدائي في الجرائـ المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .635

( )2جارو ،3 ،ف  ،906مشار إليو في عبد الممؾ ،جندي ،الموسوعة الجنائية ،ج  ،2مرجع سابؽ ،ص .262
()4

عبد الممؾ ،جندي ،الموسوعة الجنائية ،ج  ،4مرجع سابؽ ،ص .588

()6

الدسوقي ،ناينتي نايف أحمد ،الرضا كتكأة في التفتيش الجنائي ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة،2008 ،

ص.29
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األىمية ،واف تقييد وقت التفتيش يتعارض مع خصوصية تمؾ الجرائـ ،كونيا ترتكب بكؿ األوقات،
وتنشط في ساعات الميؿ ،وأي تأخير عمى إجراء التفتيش يعرقؿ سير التحقيؽ لسيولة التخمص مف
األدلة ،واعتبار ظروؼ اإلستعجاؿ متحققا دائماً ،وأف يترؾ إختيار الوقت المناسب إلجراء التفتيش
لتقدير مأمور الضبط القضائي المختص ،وليذه األسباب نرى أف المشرع الفمسطيني لـ يقيد
التفتيش بالجرائـ اإللكترونية بوقت محدد.

الفرع الثالث :شيود ومحضر التفتيش.
شيود ومحضر التفتيش ،ضمانات أقرىا قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المواد
( ،)4/50+43وعمة ذلؾ حماية الخاضع لمتفتيش وصيانة حقو في الدفاع وتقوية الدليؿ الذي يتـ
الحصوؿ عميو ويعزز الثقة بو( .)1لذلؾ سنبحث في شيود التفتيش بالفقرة األولى ،ومحضر التفتيش
بالفقرة الثانية.

أوالً :شيود التفتيش.
نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة( )43عمى ضرورة إج ارء تفتيش المنزؿ
بحضور المتيـ ،أو حائز المنزؿ ،واذا تعذر حضورىـ ،أوجب حضور شاىديف مف أقاربيـ ،أو
جيرانيـ ،ولكف المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية لـ ينص عمى ضرورة حضور
المتيـ أو غيره إجراءات التفتيش ،وانما نص في المادة ( )6/33عمى حضور المتيـ أو مف وجد
لدية المضبوط عند تحرير محضر بالمضبوطات إذا أمكف ذلؾ.
إف عمة حضور المتيـ أو غيره إجراءات التفتيش ،ىو إدخاؿ االطمئناف إلى نفس مف يجري تفتيش
مسكنو باف اإلجراءات تسير وفؽ القانوف( ،)2ولتفادي التعسؼ في تنفيذ التفتيش( ،)3ولـ يقر المشرع
الفمسطيني حضور شيود عند تفتيش األشخاص ،وعمة ذلؾ أف حضور بعض األشخاص ينطوي
عمى إمتياف لمشخص أماـ غيره( ،)4أما إذا كاف متعذ ار حضور المتيـ أو غيره إجراءات التفتيش
( )1تاوضروس ،جماؿ جرجس مجمع ،الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية ،مرجع سابؽ ،ص .187
()2

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .552 +551

()4

ثروت ،جالؿ ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .476

()3

عزت ،محمد فتحي محمد أنور ،تفتيش شبكة اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .367
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صح التفتيش في غيبتيما وال يشترط في ىذه الحالة حضور شيود( ،)1كوف حضورىـ ليس شرطا
جوىريا لصحة التفتيش(.)2
يرى الباحث أف حضور المتيـ ،المجرـ اإللكتروني ،إجراءات تفتيش وسائؿ تكنولوجيا المعمومات
أمر مستوعب ،كونو عمى معرفو بإستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وقادر عمى فيـ ما يقوـ بو
القائـ بالتفتيش ،رغـ أنو يمكف أف يكوف حضور المتيـ سبب في إعاقة إجراءات التفتيش وتدمير
األدلة إذا سمح لو إستخداـ تمؾ الوسائؿ أو تضميؿ القائـ بالتفتيش ،وكذلؾ ال يتصور حضور
المتيـ إلجراءات التفتيش إذا حصؿ التفتيش عف بعد مف مكتب القائـ بو بالنفاذ المباشر عمى
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الخاصة بالمتيـ ،وىو غير مقبوض عميو ،أو لعدـ القدرة عمى
إحضاره ،ولكن نرى أف شرط حضور أشخاص كشيود عمى إجراءات التفتيش في الجرائـ
اإللكتروني ة ،غير مقنع ،كوف أف وجودىـ ال يفيد العدالة ،ألنيـ أناس عادييف ،ليسو أصحاب خبرة
في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وغير قادريف عمى معرفة ما يجريو القائـ بالتفتيش ،لذلك نرى
ضرورة الخروج عف القواعد العامة في حضور التفتيش ،وأف يقتصر الحضور عمى شخص المتيـ
فقط إذا أمكف ذلؾ وال يمتد إلى غيره ،الف المشرع منح مأموري الضبط القضائي ىذه الصفة كونو
وثؽ بيـ بأنيـ ال يخالفوف القانوف ،ويحافظوف عمى أسرار الناس وخصوصياتيـ.

ثانياً :محضر التفتيش.
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بالمادة( )4/50ألزـ القائـ بالتفتيش تحرير محضر باإلجراءات
التي قاـ بيا ،والتي جاء بيا " يحرر محضر التفتيش مف قبؿ القائـ عميو ،ويذكر فيو األشياء التي
تـ ضبطيا واألمكنة التي وجدت فييا ويوقع عميو ومف حضر إجراءات التفتيش".
لـ يقر المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية تحرير محضر التفتيش ،والذي يقصد بو
جميع التدابير واإلجراءات التي اتخذىا القائـ بالتفتيش أثناء إجراء التفتيش( ،)3وىو الصورة المكتوبة
لنتيجة التفتيش ،سواء أسفر عف ضبط ،أـ لـ يسفر عف شي( ،)4والغرض مف تحرير المحضر ،ىو
()1

عوض ،محمد محيي الديف ،حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .227

()3

حسيف ،سامي جالؿ فقي ،التفتيش في الجرائـ المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .171

()2

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1972/6/19أحكاـ النقض ،س  ،23ؽ  ،209ص .936

()4

ثروت ،جالؿ ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .478
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تدويف ما عسى أف يبديو المتيـ مف مالحظات عمى التفتيش ،وال يبطؿ التفتيش إذا اغفؿ تحرير
ىذا المحضر(.)1
-1لغة المحضر :كما أسمفنا ،يدوف المحضر بالمغة العربية ،كونيا المغة الرسمية لمدولة ،مع مراعاة
المصطمحات األجنبية في الجرائـ االلكترونية ،واذا كاف مف يجري تفتيشو أو تفتيش منزلو يجيؿ
المغة العربية ،أجازت لو المادة( )60مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني االستعانة بمترجـ.
-2تدوين المحضر :إذا كاف القائـ بالتفتيش عضو النيابة ،ألزمو القانوف في المادة( )58مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إصطحاب كاتباً حتى يتفرغ فكره في مجريات التفتيش ،ويقوـ الكاتب
بتدويف كؿ اإلجراءات التي يقوـ بيا عضو النيابة ومنيا محضر التفتيش ،أما إذا قاـ عضو النيابة
بكتابة محضر التفتيش بنفسو إعتبر محضر التفتيش محضر جمع إستدالالت كالذي ينظمو مأمور
الضبط القضائي بنفسو(.)2
-3تغيير محتوى المحضر :تغيير محتوى محضر التفتيش لـ يشر المشرع الفمسطيني إليو صراحة،
ولكف في باب سماع الشيود بمتف المادة( )91مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،نيى المشرع عف فعؿ
حؾ أو شطب في المحضر ،واذا حصؿ ذلؾ وجب التوقيع عمى أي تغيير مف جميع اإلطراؼ.
تتفؽ غالبية التشريعات العربية المقارنة( ،)3عمى عدـ وجود شطب أو كشط في المحاضر ،واذا
دعت الضرورة لذلؾ يجب التوقيع عمى ىذا التغيير مف قبؿ القائـ بو والكاتب والشيود.
يرى الباحث أف ما ينطبؽ عمى محاضر شيادة الشيود ،ينطبؽ عمى محاضر التفتيش كوف إنيا
ذات طبيعة واحدة وىي عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ،وبالتالي ال يجوز شطب أو إضافة أي كممات
عمى محضر التفتيش إال إذا قاـ الحاضريف بالتوقيع عمى ىذا التغيير ،واال بطؿ محضر التفتيش.
-4توقيع المحضر:القانوف أوجب توقيع المحضر مف قبؿ القائـ بو،ومف حضر إجراءات
التفتيش( ،)4فإذا كاف القائـ بالتفتيش عضو النيابة يجب أف يقوـ بالتوقيع عمى المحضر مع الكاتب

( )1نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1957/6/10أحكاـ النقض ،س  ،8ؽ  ،173ص .633
()2

نقض جنائي مصري ،1961/2/20 ،أحكاـ النقض ،س  ،12رقـ  ،40ص .233

()4

أنظر المواد( )4/22و ( )4/50مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

()3

أنظر المادة( )73مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ،والمادة( )113مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.
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ومف حضر التفتيش ،سواء المتيـ أو حائز البيت أو الشيود الحاضريف ،واذا رفض أحد الحاضريف
التوقيع عمى المحضر يكتب ذلؾ بالمحضر.
-5وقت إجراء التفتيش :يرى الباحث ضرورة كتابة تاريخ ووقت إجراء التفتيش في المحضر ،رغـ
أف القانوف لـ يأمر بذلؾ ،كوف أف وقت إجراء التفتيش تستدؿ منو المحكمة عمى تاريخ إجراء
التفتيش ،وتتثبت مف انو وقع قبؿ ارتكاب الجريمة أـ بعدىا ،وىؿ جرى التفتيش أثناء سرياف المذكرة
أـ ال ،وأف التفتيش جرى في النيار أو الميؿ.
-6مالحظات التفتيش :يرى الباحث أنو يجب عمى القائـ بالتفتيش تدويف في المحضر كؿ
المالحظات التي يبدييا مف حضروا التفتيش ،وكذلؾ تدويف كيفية إجراء التفتيش ،وىؿ تـ التفتيش
بالرضا أو بموافقة المتيـ أو بالعنؼ ،وفي الجرائـ اإللكترونية يتـ تدويف كيفية الدخوؿ إلى وسيمة
تكنولوجيا المعمومات ،وتفتيشيا.
يرى الباحث أف محضر التفتيش مف الضمانات التي أقرىا قانوف اإلجراءات الج ازئية ،ولـ يقرىا
قانوف الجرائـ اإللكترونية ،وليذا المحضر أىمية عممية ألنو يدوف فيو جميع إجراءات التفتيش منذ
بدايتيا حتى نيايتيا ،وتسجؿ بو جميع المالحظات ،ومالحظات مف حضروا التفتيش ،ولكف المشرع

الفمسطيني بالمادة ( )6/33مف قانوف الجرائـ اإللكترونية ذكر حضور المتيـ أو حائز المضبوط
عند تحرير قائمة بالمضبوطات فقط ،وىذا يعني أف القانوف لـ يقر ضرورة حضور أحد عند إجراء

.

التفتيش .
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الفصل الثاني
خصوصية إجراءات التفتيش وآثاره في الجرائم
ال لكترونية
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الفصل الثاني
خصوصية إجراءات التفتيش وآثاره في الجرائم
ال لكترونية
تمييد وتقسيم.
إجراءات التفتيش والضبط في الجرائـ اإللكترونية بحاجة إلى إجراءات خاصة ،وطرؽ فنية إلكترونية
لمقياـ بو لموصوؿ إلى الدليؿ اإللكتروني ،وضبطو ،وىذه اإلجراءات مختمفة عف ما ىو مألوؼ في
التفتيش في الجرائـ العادية.
إف التفتيش والضبط بالجرائـ اإللكترونية لو طرؽ خاصة ،واتباع ىذه الطرؽ يؤدي إلى الوصوؿ
لألدلة المطموبة وضبطيا بالطرؽ الفنية الصحيحة ،وكذلؾ يحتاج القائـ بالتفتيش إلى وسائؿ
الكترونية خاصة لمقياـ بالتفتيش ،ووسائؿ أخرى لضبط األدلة كوف أنيا بحاجة إلى طرؽ تقنية.
إف األدلة اإللكترونية ذات طبيعة حساسة ،ال تحتمؿ الخشونة والقوة بالتعامؿ معيا ،وكذلؾ تحتاج
إلى أماكف وطرؽ خاصة لحفظيا ،كوف أنو يمكف تدميرىا أو مسح محتواىا بسيولة ،وكذلؾ يمكف
استبداليا بقطع إلكترونية مشابيو ليا ،مما يجعؿ إثبات الجريمة اإللكترونية ونسبتيا إلى الفاعؿ أمر
صعب.
حيث سنتناوؿ في ىذا الفصؿ ،خصوصية إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللكترونية لمتعرؼ عمى
الطرؽ الفنية المالئمة الستخراج األدلة اإللكترونية ،وكذلؾ سنبحث في أثار التفتيش سواء تـ
إجراءه وفؽ القانوف أـ بخالفو .حيث ينقسـ الفصؿ الثاني إلى مبحثيف.
المبحث األول :خصوصية إجراءات التفتيش في الجرائم ال لكترونية.
المبحث الثاني :أثار التفتيش في الجرائم ال لكترونية.
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المبحث األول
خصوصية إجراءات التفتيش في الجرائم ال لكترونية
لمجرائـ اإللكترونية إجراءات تفتيش خاصة ،وذلؾ لخصوصية ىذه الجرائـ التي تمتاز بسرعة
إرتكابيا وتدمير أدلتيا ،حيث أنيا تمتاز عف غيرىا مف الجرائـ األخرى ،وتحتاج لعدة مراحؿ
لتنفيذىا.
إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،تتكوف مف وسائؿ كيرومغناطيسية بصرية كيروكيميائية ،مادية
وغير مادية( ،)1وكممة كيرومغناطيسي تشمؿ ،كؿ نظاـ لنقؿ اإلشارات بواسطة األسالؾ الكيربائية
والموجات الالسمكية وكؿ مصدر أخر لمطاقة( ،)2وىذه اإلجراءات بالغة الصعوبة ،كوف أف وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات تتكوف مف مجموعة وسائؿ مترابطة وغير مترابطة ،تستعمؿ لتخزيف المعمومات
وترتيبيا وتنظيميا واسترجاعيا ومعالجتيا وتبادليا ،وتشمؿ جميع المدخالت والمخرجات المرتبطة
بيا سمكيا أو السمكيا( ،)3وىذه مميزات خاصة بالتقنية الحديثة ،يحتاج تفتيشيا إضافة إلى أشخاص
متخصصيف بالتعامؿ مع مكوناتيا إلى وسائؿ تقنية حديثة.
تظير خصوصية إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللكترونية في أنيا تنقسـ إلى إجراءات يجب
مراعاتيا قبؿ القياـ بالتفتيش ،واجراء معاصر لو ،واجراءات الحقة لو ،وتختمؼ ىذه اإلجراءات
بإ ختالؼ محؿ التفتيش ،سواء كاف التفتيش منصب عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الموجودة
بحوزة شخص أو بأماكف عامة أو خاصة ،داخؿ حدود الدولة أو خارجيا.
حيث سنتناوؿ في المطمب األوؿ ،اإلجراءات التحضيرية لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وفي
المطمب الثاني ،اإلجراءات الفنية لمتفتيش بالجرائـ اإللكترونية.

()1

أنظر المادة األولى مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني.

()3

أنظر المادة األولى مف قانوف مكافحة الجرائـ اإللكترونية القطري.

()2

أنظر المادة األولى مف قانوف اإلتصاالت السمكية والالسمكية الفمسطيني ،رقـ( )3لسنة .1996
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المطمب األول
الجراءات التحضيرية لمتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،بحاجة إلى إجراءات تحضيرية ،وىذه اإلجراءات الزمة
وضرورية لنجاح التفتيش ،وتكوف ىذه اإلجراءات التحضيرية مساعدة لمقائـ بالتفتيش لضماف نجاحو
في الحصوؿ عمى األدلة المطموبة .حيث سنتناوؿ تحديد محؿ التفتيش في الفرع األوؿ ،والية
التفتيش في الفرع الثاني.

الفرع األول :تحديد محل التفتيش في الجرائم ال لكترونية.
تحديد محؿ التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،ىو أوؿ األعماؿ التحضيرية اليامة إلجراء التفتيش،
حيث يتـ تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المراد تفتيشيا والمستخدمة في إرتكاب الجريمة
اإللكترونية ،وتحديد مكانيا ،سواء بحوزة أشخاص أو في أماكف خاصة أو عامة ،بيدؼ معرفة
الفاعؿ واجراء تفتيش عمييا لمحصوؿ عمى األدلة المطموبة.
إف تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في إرتكاب الجريمة اإللكترونية ،يتـ مف خالؿ
الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات اإللكترونية لألشخاص و لمشبكات ،والتي يتـ الحصوؿ عمييا
مف شركات مزودي الخدمة أو شركات االتصاالت ،وىذا مف أىـ اإلجراءات التحضيرية التي يجب
الحصوؿ عميو ،لكشؼ الوسائؿ اإللكترونية والشبكات المستخدمة في ارتكاب الجريمة اإللكترونية،
وتعتبر ىذه المعمومات اإللكترونية أساسية وضرورية إلجراء التفتيش.
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني عرؼ معمومات المشترؾ بالمادة األولى بأنيا " أي معمومات
موجودة لدى مزود الخدمة والمتعمقة بمشتركي الخدمات ،بما في ذلؾ نوع خدمة اإلتصاالت
المستخدمة وىوية المشترؾ وعنوانو الجغرافي وىاتفو وأي معمومات أخرى ،وىذه المعمومات تكوف
مخزنة لدى الجيات المختصة في اإلتصاالت ومزودي الخدمات ،وقد ألزـ قانوف الجرائـ
()1

اإللكترونية الفمسطيني
()1

مزود الخدمة بتزويد الجيات القضائية المختصة بجميع البيانات

أنظر المادة ( )1/31مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني.
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والمعمومات الالزمة والتي تساعد في كشؼ الحقيقة ،وتطبيقا ليذا النص فإف مزود الخدمات ممزـ
بحكـ القانوف تزويد الجيات القضائية المختصة بجميع البيانات والمعمومات الالزمة لمعرفة وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات والشبكات المستخدمة في إرتكاب الجريمة اإللكترونية ،لموصوؿ إلى مكانيا
ومعرفة فاعميا واجراء تفتيش عمييا لمحصوؿ عمى األدلة المطموبة ،وكذلؾ ألزـ المشرع السوري
مقدمي الخدمات عمى الشبكة تقديـ أي معمومات تطمبيا السمطات القضائية المختصة( ،)1كما أجبر
القانوف الفمسطيني ،مزودي الخدمة باإلحتفاظ بالمعمومات الشخصية واإللكترونية لممشتركيف لديو
لمدة ال تقؿ عف ثالثة سنوات( ،)2ولكف المشرع القطري حدد المدة بسنة واحدة فقط( .)3حيث
سنبحث في تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة إلرتكاب الجريمة اإللكترونية في الفقرة
األولى ،وتحديد مكاف وجودىا في الفقرة الثانية.
أوالً :تحديد وسائل تكنولوجيا المعمومات.
تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يتـ مف خالؿ المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف شركات
اإل تصاالت ومزودي الخدمات ،وكذلؾ يتـ تحديد الشبكات المستخدمة ،سواء كانت داخمية أـ
خارجية.
عرفت المادة األولى مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني الشبكة اإللكترونية بأنيا " إرتباط بيف
أكثر مف وسيمة لتكنولوجيا المعمومات لمحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا بما في ذلؾ الشبكات
الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية اإلنترنت" ،وىذا التعريؼ يشمؿ جميع الشبكات سواء كانت
عامة أو خاصة ،محمية أو دولية ،وأف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يتـ تحديدىا إذا استخدمت تمؾ
الشبكات ،سواء كانت أجيزة حاسوب أو ىواتؼ نقالة أو غيرىا مف الوسائؿ اإللكترونية التي تعمؿ
بالتقنية الحديثة ،وىذا التعريؼ متناغـ مع التعريؼ الوارد في المادة ( )6/2مف اإلتفاقية العربية
لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
وقد ألزمت اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،كؿ دولة بتبني اإلجراءات الضرورية

()1
()2

أنظر المادة(/2ب) مف قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري.
أنظر المادة( )3/31مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني.

( )3أنظر المادة ( )3/21مف قانوف مكافحة الجرائـ اإللكترونية القطري.
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لتمكيف السمطات مف إصدار األوامر إلى مزودي الخدمة لتسميـ معمومات المشترؾ( ،)1وبالعودة إلى
المادة ( )31مف قانوف الجرائـ اإللكترونية نجد أف المشرع الفمسطيني ألزـ مزودي الخدمات تزويد
الجيات المختصة بجميع المعمومات الالزمة لكشؼ الحقيقة ،ومنح النيابة العامة بالمادة ()1/33
الحؽ في الحصوؿ عمى األجيزة واألدوات والوسائؿ اإللكترونية وحركة اإلتصاالت وبمستعممييا أو
معمومات المحتوى ذات الصمة بالجريمة اإللكترونية.
إف تحديد وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في إرتكاب الجريمة اإللكترونية ،ليا أىمية كبيرة
كوف التفتيش ينصب عمييا لمحصوؿ عمى األدلة المطموبة ،وىذا الشرط مف الشروط الموضوعية
لمتفتيش كما أسمفنا ،وقد ألزـ القانوف مزودي الخدمات اإللكترونية تقديـ الدعـ الفني الالزـ لجيات
التحقيؽ لموصوؿ إلى المعمومات المطموبة والتي تفيد في كشؼ الحقيقة.
ثانياً :تحديد مكان وجود وسائل تكنولوجيا المعمومات.
تحديد مكاف وجود وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في إرتكاب الجريمة اإللكترونية ،يكوف
إما بحوزة شخص أو األشخاص الذيف ارتكبوا تمؾ الجريمة تمييدا لمقياـ بالتفتيش.
-1تحديد األشخاص .يجب أف يتـ تحديد الشخص أو األشخاص المراد تفتيشيـ بكؿ دقة ،سواء
مف حيث اإلسـ واألوصاؼ والوظيفة والعمر ومحؿ إقامتو وعممو ،وىذه المعمومات تنفي مظنة
الخطأ مف تفتيش شخص أخر(.)2
-2تحديد األماكن .يجب عمى القائـ بالتفتيش التعرؼ عمى األماكف المراد تفتيشيا والطرؽ المؤدية
بناء عمى معاينة سرية ،لتحقيؽ عنصر
إلييا ،ومعرفة مداخميا ومخارجيا والمسالؾ المخفيةً ،

المفاجأة خوفا مف التخمص مف األدلة(.)3

إف آلية تحديد المكاف الموجودة بداخمو وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المراد تفتيشيا يتـ عف طريؽ
إتصاؿ تمؾ الوسائؿ بالشبكات ،سواء كاف إتصاليا بالشبكات سمكي أو السمكي ،مع ضرورة معرفة

()1
()2

أنظر المادة ( )1/25مف اإلتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعمومات.

راسخ ،إبراىيـ ،التحقيؽ الجنائي العممي ،مرجع سابؽ ،ص .393+392

( )3راسخ ،إبراىيـ ،المصدر نفسو ،ص .294+293
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إذا كاف ىناؾ أكثر مف شخص أو جية تستخدـ تمؾ الشبكات(.)1

الفرع الثاني :آلية التفتيش في الجرائم ال لكترونية.
إف السمطة القائمة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية تضع آلية لمتفتيش بعد حصوليا عمى المعمومات
الضرورية والالزمة والتي مف خالليا حددت وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي إرتكبت بواسطتيا
الجريمة اإللكترونية ،سواء كانت تمؾ الوسائؿ بحوزة أشخاص ،أو داخؿ األماكف.
إف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يحتاج إلى فريؽ متكامؿ يكوف لو دور في نجاح التفتيش
والحصوؿ عمى األدلة ،كونو يتكوف مف عدد كاؼ مف األشخاص المتخصصيف في وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات ،ويكوف تشكيمو مالئـ مع خصوصية الجرائـ اإللكترونية ،وتحديدا لمكافحة
سرعة تدمير األدلة اإللكترونية والتخمص منيا.
التفتيش غير مقصور عمى شخص واحد محدد ،وال يقدح في صحة التفتيش أف ينفذه أي واحد مف
مأموري الضبط القضائي( ،)2إف إجراءات التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ال يمكف لشخص واحد
القياـ بيا ،بؿ بحاجة إلى تعاوف عدة أشخاص لضماف نجاحو ،كوف إجراءات التفتيش بحاجة إلى
أشخاص فنييف متخصصيف في تفتيش وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،يساندىـ فريؽ أمني متخصص
لفرض السيطرة األمنية عمى المكاف المراد تفتيشو لضبط مداخمو ومخارجو .حيث سنتناوؿ الفريؽ
الفني لمتفتيش بالجرائـ اإللكترونية في الفقرة األولى ،وفريؽ االقتحاـ في الفقرة الثانية.
أوالً :الفريق الفني لمتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
الفريؽ الفني لمتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،يتكوف مف عدة أشخاص كؿ واحد منيـ لو دور محدد في
بناء عمى دليؿ معد مسبقا ،وىذا الدليؿ يحدد اليدؼ مف
إجراءات التفتيش ،وتمؾ األدوار محددة ً

التفتيش والتنبؤ بوجود الوسائؿ اإللكترونية وتحديد أدوار كؿ عضو بالفريؽ(.)3

يتكوف الفريؽ الفني لمتفتيش ،مف مشرؼ عمى التفتيش ،ميمتو اإلشراؼ عمى إجراءات التفتيش

()1
()2

مقابمة مع رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة ،مصدر سابؽ.

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1972/5/22أحكاـ النقض ،س  ،23ؽ  ،177ص .786

( )3موسى ،مصطفى محمد ،التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .246+245
75

وخبراء في وسائؿ التكنولوجيا الحديثة( ،)1وخبراء مختصيف في مسرح الجريمة اإللكترونية ،ميمتيـ
البحث والتدقيؽ في مسرح الجريمة ،وفحص جميع الغرؼ والمخازف والمخابئ( ،)2وأشخاص
مختصيف بضبط وتحريز األدلة ،وىـ ذو خبرة في التقنية اإللكترونية( ،)3وكذلؾ يضـ أشخاص
لمرسـ والتصوير ،ميمتيـ رسـ الخرائط (الكروكة) لمسرح الجريمة وتحديد مواقع األجيزة والممفات
واألشخاص والتقاط الصور الفوتوغرافية والتصوير بالفيديو(.)4
ثانياً :فريق القتحام لمتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
فريؽ اإلقتحاـ لمتفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،ىو القوة التي تكوف معدة ومجيزة لمرافقة الفريؽ
الفني المتخصص( ،)5ويتـ تجييز ىذا الفريؽ باختيار أعضائو مف قوات مسمحة ومدربة عمى تأميف
المكاف المراد تفتيشو بالسرعة المطموبة لمحفاظ عمى الوسائؿ اإللكترونية مف التدمير.
أجاز المشرع الفمسطيني في المادة ( )43مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،تنفيذ التفتيش بإستخداـ
القوة إذا رفض المقيـ بالمنزؿ أو المسؤوؿ عف المكاف السماح لمقائـ بالتفتيش بالدخوؿ ،ولـ يشير
المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية إلى آلية تنفيذ التفتيش ،ولكف التفتيش في الجرائـ
اإللكترونية ليحقؽ أىدافو يجب أف يعتمد عمى عنصر المفاجئة والسرعة في السيطرة عمى المكاف
لتنفيذ التفتيش تماشيا مع طبيعة تمؾ الجرائـ.
ويجب أف يتـ دخوؿ المكاف الم ارد تفتيشو في الجرائـ اإللكترونية عف طريؽ فريؽ اإلقتحاـ بدوف
إذف مف صاحب البيت لتحقيؽ عنصر المفاجئة ،ولمنع المجرـ اإللكتروني مف إخفاء األدلة أو
تدميرىا( ،)6وىذا األسموب مطابؽ لألسموب األمريكي لمتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،الذي يتـ عبر
قياـ الشرطة في إقتحاـ المكاف بصورة سريعة ومف كافة المنافذ في وقت واحد ،ويتـ إستبعاد الجميع

()1

حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .392

()2

البشري ،محمد األميف ،التحقيؽ في جرائـ الحاسب اآللي ،بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيوتر واإلنترنت ،المنعقد في

()3

حسيف ،سامي جالؿ فقي ،التفتيش في الجرائـ المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .199

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كمية الشريعة والقانوف ،بتاريخ  1إلى  ،2000/5/ 3ط  ،3ـ  ،3ص .1057

()4

الديربي ،عبد العاؿ ،واسماعيؿ محمد صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .310

()6

محاضرات لمخبير البريطاني  ،Jon Blakeبعنواف التحقيؽ بالجرائـ اإللكترونية ،أعطيت في مقر ىيئة قضاء قوى األمف،

( )5راسخ ،إبراىيـ ،التحقيؽ الجنائي العممي ،مرجع سابؽ ،ص .396
بتاريخ  ،2018 / 2 / 25 – 24راـ اهلل ،فمسطيف.
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عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وادخاؿ الجميع إلى غرفة ال توجد بيا وسائؿ إلكترونية وبعد ذلؾ
يتـ تقديـ إذف التفتيش ،والبحث عف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المطموبة(.)1
ترجع طريقة تنفيذ التفتيش لتقدير القائـ بو ،لما يكوف منتجا وما ال يكوف ،ماداـ التفتيش في ذاتو
حصؿ بناء عمى أمر قانوني( ،)2واألصؿ أف الدخوؿ لألماكف يتـ مف بابو ،ولكف يجوز لمأموري
الضب ط القضائي بعد الحصوؿ عمى إذف بالتفتيش أف يتخذوا لتنفيذه ما يرونو كفيال بتحقيؽ الغرض
منو دوف أف يمتزموا في ذلؾ طريقة معينة بعينيا ما داموا ال يخرجوف عف القانوف( ،)3ويجوز
الدخوؿ س اًر أو خمسة إلى المكاف المراد تفتيشو ،واعالـ الشخص المراد تفتيشو وتفتيش ممتمكاتو بعد
ذلؾ كوف أف اإلعالـ ربما يكوف لو تأثي ار عكسيا في الجرائـ اإللكترونية لما يعرض التفتيش لمخطر
لمحاولة العبث بالدليؿ ومحوه(.)4
لممشرؼ عمى التفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،أف يصدر أوامره لمقوة المرافقة التحفظ عمى أفراد أسرة
الجاري تفتيش مسكنو ريثما ينتيي مف التفتيش ،وىذا ليس قبضاً ،وانما مف اإلجراءات التحفظية
لتساعده عمى إجراء ميمتو( ،)5واذا صدر اإلذف بالتفتيش لمأموري الضبط بإجراء التفتيش واستعاف
الضابط بزمالئو لمساعدتو إلجراء التفتيش ،فاف كؿ ما أجراه كؿ منيـ مف تفتيش بمفرده صحيحا
لوقوعو في حدود اإلذف(.)6
يرى الباحث أف الطرؽ التقميدية لمدخوؿ إلى األماكف يحتاج إلى قرع الجرس ،وعرض إذف التفتيش
عمى الموجود بالمكاف المراد تفتيشو ،وطمب اإلذف منو إلجراء تفتيش ،فإذا رفض يجوز إستخداـ
القوة لتنفيذ التفتيش ،وىذا يحتاج إلى وقت ،ولكف ىذا الوقت يعتبر كبير في التفتيش بالج ارئـ
اإللكترونية نظ اًر لخصوصيتيا ،وىذا الوقت كافي ألي مجرـ إلكتروني بتدمير األدلة اإللكترونية أو
إخفائيا ،وىذا ال يتفؽ مع خصوصية الجرائـ اإللكترونية التي تحتاج إلى سرعو فائقة في الدخوؿ
إلى المكاف المراد تفتيشو والسيطرة عمى الوسائؿ اإللكترونية.
()1

حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .384

()3

نقض جنائي مصري ،بتاريخ ،1972/5/29أحكاـ النقض ،س  ،23ؽ  ،188ص .830

()5

طنطاوي إبراىيـ حامد ،الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش ،مرجع سابؽ ،ص .81

()2

عبد الممؾ ،جندي ،الموسوعة الجنائية ،ج ،4مرجع سابؽ ،ص.587

()4

بف يونس ،عمر محمد ،اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي ،مرجع سابؽ ،ص .207



( )6نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1957/5/7أحكاـ النقض ،س  ،8ؽ  ،130ص.471
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المطمب الثاني
الجراءات الفنية لمتفتيش في الجرائم ال لكترونية.
التفتيش التقميدي ،ىو الذي ييدؼ إلى البحث عف األشياء المادية المتعمقة بالجريمة وتفيد في كشؼ
الحقيقة ،ولكف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ييدؼ إلى البحث عف أشياء مادية وغير مادية
لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،كوف أف األدلة اإللكترونية تحفظ وتخزف داخؿ تمؾ الوسائؿ
اإللكترونية المتعددة.
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يحتاج إلى وسائؿ وأدوات إلكترونية خاصة ،لمبحث في وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات عف األدلة المطموبة( .)1لذلؾ سنتناوؿ تفتيش مكونات وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات ف ي الفرع األوؿ ،ونبحث بالصعوبات والتحديات التي تواجو القائـ بالتفتيش عند إجراء
تفتيش عمى تمؾ المكونات في الفرع الثاني.

الفرع األول :تفتيش مكونات وسائل تكنولوجيا المعمومات.
تفتيش مكونات وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة في تمؾ الوسائؿ كونيا
تتكوف مف مكونات مادية وأخرى غير مادية ،وتسمى كذلؾ (منطقية أو معنوية) ،ويمكف أف تكوف
ىذه الوسائؿ اإللكترونية متصمة بشبكات سمكية أو ال سمكية ،ومتصمة بأجيزة وشبكات داخؿ الدولة
أو خارجيا(.)2
إجراء تفتيش عمى مكونات وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،يخضع لصفة مكاف وجودىا ،سواء بحوزة
األشخاص أو داخؿ األماكف ،سواء كانت منعزلة ،أو متصمة بأجيزة أخرى عف طريؽ الشبكات
الخاصة والعامة ،داخؿ الدولة أو خارجيا ،لذلؾ سنبحث بتفتيش المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا
()1

جابر ،محمود محمد محمود ،األحكاـ اإلجرائية لمجرائـ الناشئة عف إستخداـ اليواتؼ النقالة ،جرائـ نظـ اإلتصاالت

والمعمومات ،دراسة مقارنة في التشريع المصري والفرنسي واألمريكي واإلتفاقيات الدولية واإلقميمية ،الكتاب الثاني ،المكتب

الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،2018/2017 ،ص .164
()2

حمودة ،عمي محمود عمي ،األدلة المتحصمة مف الوسائؿ اإللكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي ،بحث مقدـ إلى

مؤتمر الجوانب القانونية واألمنية لمعمميات اإللكترونية ،المنعقد في أكاديمية شرطة دبي ،في شير  ،2003/4المجمد األوؿ،

ص .272
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المعمومات في الفقرة األولى ،وتفتيش المكونات المعنوية في الفقرة الثانية.
أوالً :تفتيش المكونات المادية لوسائل لتكنولوجيا المعمومات.
كما أسمفنا ،المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات متعددة ومتنوعة ،منيا ما يستخدـ في
عمميات إدخاؿ المعمومات والبيانات واستخراجيا ،ومنيا ما يستخدـ لعمميات التخزيف اإللكترونية.
المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،ىي عبارة عف المواد واألجساـ التي توجد بمكاف
الحادث أو ذات صمة بالحادث ويمكف إدراكيا واحساسيا بأحد الحواس( ،)1وييدؼ تفتيش المكونات
المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات إلى البحث عف شي يتصؿ بجريمة إلكترونية وقعت ويفيد
بكشؼ الحقيقة عنيا وعف مرتكبيا(.)2
إف تفتيش المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات،ال يثير أي مشكمة قانونية عند تفتيشيا(،)3
طالما تمت وفؽ اإلجراءات القانونية وتطبؽ عمييا القواعد التقميدية لمتفتيش ،ولكف مكاف وجودىا لو
أىمية ،حيث يتوقؼ تفتيشيا عمى طبيعة المكاف الموجودة فيو ،فإذا كانت بحيازة الشخص فإنيا
تخضع لقواعد لتفتيش األشخاص ،واذا كانت موجودة في مكاف فاف تفتيشيا يخضع لقواعد تفتيش
األماكف بنفس الضمانات والشروط المقررة.
يرى الباحث عدـ وجود مشكمة قانونية في تفتيش المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات،
كوف أف تمؾ المكونات ليا طبيعة مادية ممموسة ،وتنطبؽ عمييا القواعد العامة لمتفتيش ،ورغـ ذلؾ
كاف ال بد عمى المشرع وضع نص في القانوف لتعريفيا وتحديدىا.
ثانياً :تفتيش المكونات الغير مادية لوسائل لتكنولوجيا المعمومات.
إف تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،والتي تسمى كذلؾ المكونات
المنطقية أو المعنوية ،يثير صعوبات ومشاكؿ قانونية نظ ار لطبيعتيا الغير ممموس ،ونظ اًر
لخصوصيتيا وطرؽ تخزينيا وأماكف وجودىا.
()1

أبو الروس ،احمد ،التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .317

()2

الفيؿ ،عمي عدناف ،إجراءات التحري وجمع األدلة والتحقيؽ اإلبتدائي في الجريمة المعموماتية ،دراسة مقارنة ،المكتب

()3

أحمد ،ىاللي عبد الاله ،تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي ،مرجع سابؽ ،ص .73

الجامعي الحديث ،2012 ،ص .41
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المشرع الفمسطيني أجاز في المادة( )1/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية تفتيش وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات ،التي عرفيا في المادة األولى عمى أنيا تتكوف مف وسائؿ مادية و غير مادية ،وقد
نصت المادة( )1/50مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،عمى أنو ال يجوز التفتيش إال عمى
األشياء الخاصة بالجريمة ،ولكف المشرع البحريني كاف أكثر جرأة ووضوحا عندما عرؼ كممة شيء
أو أشياء بالمادة( )2/22مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات ،عمى أنيا تشمؿ نظاـ تقنية المعمومات
أو أي جزء منو ،وبيانات تقنية المعمومات ،وأي مف وسائط تخزيف بيانات وسيمة تقنية المعمومات،
أما المشرع الفرنسي أضاؼ كممة المعطيات المعموماتية إلى كممة أشياء الواردة بالنص ،لتشمؿ
المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات(.)1
إ ختمؼ الفقياء عمى إمكانية تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،منيـ مف
أنكر إمكانية تفتيشيا لطبيعتيا الغير ممموسة ،ومنيـ مف أقر إمكانية تفتيشيا ،حيث سنستعرض
تمؾ اآلراء بشكؿ مف البياف عمى النحو التالي-:
الرأي األول :يرى ( ،(Vassilakiانو يجوز تفتيش المكونات المنطقية اإللكترونية بمختمؼ أشكاليا
مستندا إلى القوانيف اإلجرائية التي تنص في إذف التفتيش عمى ضبط "أي شيء" ،وكممة أي شيء
تشمؿ المكونات المعنوية المحسوسة وغير المحسوسة( ،)2وكممة "الشيء" تشمؿ المكونات المادية
والغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات( ،)3والمكونات الغير مادية تفسر عمى أنيا تشتمؿ عمى
البيانات المخزنة أو المعالجة الكترونيا(.)4
إف الوصوؿ إلى معرفة المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات يمكف مف خالؿ البحث
في تعريؼ المادة ،حيث تعرؼ المادة بأنيا " كؿ ما شغؿ حي اًز مادياً في فراغ معيف ،وأف الحيز
يمكف قياسو والتحكـ فيو" واف الكيانات المنطقية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات تأخذ حي اًز مادياً في

()1
()2

انظر المادة( )94مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي.Code de procédure pénale ،

Article by, Dr. Vassilaki (irini), Computer Crimes and Other Crimes Against Information

 .Technology In Greec.1993. P 371.مشار إليو في كتاب أحمد ،طارؽ عفيفي صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية وجرائـ

الياتؼ المحموؿ ،مرجع سابؽ ،ص .218
()3

القيوجي ،عمي عبد القادر،الحماية الجنائية لمبيانات المعالجة إلكترونيا،بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيوتر واالنترنت

()4

سقؼ الحيط ،عادؿ عزاـ ،جرائـ الذـ والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .244

المنعقد في جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كمية الشريعة والقانوف ،بتاريخ  1إلى  ،2000/5/3ـ  ،2ط  ،3ص .561
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الذاكرة ويمكف قياسيا بمقياس معيف ،وتأخذ شكؿ نبضات إلكترونية تمثؿ الرقميف صفر أو واحد،
وطبقا لذلؾ تعد كياف مادي تشابو التيار الكيربائي(.)1
الرأي الثاني :يرى ( )Piragoffأف كممة "أي شيء" ال تنطبؽ عمى المكونات المنطقية اإللكترونية،
ويجب مواجيو ىذا القصور التشريعي باإلضافة إلى كممة شيء كممة المكونات المعنوية
االلكترونية( ،)2كما فعؿ المشرع الفرنسي.
الرأي الثالث :يرى ( )Mohrenschlagerأف ىدؼ التفتيش ىو ضبط األدلة ،واف الضبط ال يقع
إال عمى األشياء المادية ،ويمكف ضبط األدلة التي تتخذ شكال ماديا ،عف طريؽ تصويرىا أو طبعيا
أو نقميا عمى حافظة بيانات مادية(.)3
ولكف يجب التمييز بيف المعمومات والبيانات ،كوف أف المعمومات ليس شيئا ماديا وال يرد عمييا
تفتيش ،ولكف البيانات المعالجة الكترونيا ىي نبضات أو ذبذبات إلكترونية قابمة لمتسجيؿ والتخزيف
عمى وسائط معينة ويمكف نقميا ويمكف تقديرىا كميا وقياسيا وىي بذلؾ شيء ممموس لمعالـ
الخارجي لو وجود مادي ويرد عمييا التفتيش( ،)4وىذه البيانات والمعمومات المخزنة في وسائؿ
التكنولوجيا تصمح الف تكوف محال لمتفتيش إذا تـ تسجيميا عمى ورؽ أو عمى األقراص أو أية
دعامة أخرى(.)5
إف تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،ىو تفتيش لمفضاء اإلفتراضي غير
الممموس في أغمب األحياف بما يصعب معو تحريز األدلة إال مف خالؿ تجميده عمى شكؿ مادي

( )1الفيؿ ،عمي عدناف ،إجراءات التحري وجمع األدلة والتحقيؽ اإلبتدائي في الجريمة المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .43
()2

Article by, Dr. Piragoff (Donald K), Computer Crimes and Other Crimes Against Information

 Technology In Canda, 1993, P 241.مشار إليو في كتاب الغافري ،حسيف بف سعيد ،السياسة الجنائية في مواجية

جرائـ اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .477
()3

Article by, Dr. Mohrenschlager (Manfred), Computer Crimes and Other Crimes Against

 Information Technology In Germany, 1993, P 351.مشار إليو في كتاب أحمد ،ىاللي عبد الاله ،تفتيش نظـ

الحاسب اآللي ،مرجع سابؽ ،ص .85

( )4جابر ،محمود محمد محمود ،األحكاـ اإلجرائية الناشئة عف إستخداـ اليواتؼ النقالة ،مرجع سابؽ ،ص .168
()5

الحمبي ،خالد عياد ،إجراءات التحري والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .160
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ممموس( ،)1وىو أمر صعب إذا بقيت عمى صورتيا المعنوية في شكؿ نبضات أو ذبذبات ،أما إذا
حولت إلى مستخرجات أو مستندات أو سجالت فإنو يسيؿ الوصوؿ إلى الجرائـ التي ترتكب
عمييا(.)2
يرى الباحث أنو رغـ الخالؼ الدائر عمى إمكانية تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا
المعمومات ،نرى عدـ وجود مشكمة قانونية وعممية في تفتيش المكونات الغير مادية لوسائؿ
تكنولوجيا المعمومات في التشريع الفمسطيني ،كوف أف المشرع نص صراحة عمى تفتيش تمؾ
المكونات سواء كانت مادية أـ غير مادية ،وأف كممة األشياء الواردة في المادة( )1/50مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني واسعة وتستوعب الوسائؿ الغير مادية لتكنولوجيا المعمومات ،ومع
ذلؾ كاف ال بد عمى المشرع الفمسطيني أف ينص صراحة عمى تفتيش المكونات المعنوية لوسائؿ
تكنولوجيا المعمومات ،كما فعؿ المشرع السوري في قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة
الجريمة المعموماتية ،بنص المادة (/26ب) والذي أكد فييا أف البرمجيات الحاسوبية خاضعة
لمتفتيش كما ىي األشياء المادية.

الفرع الثاني :تحديات إجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعمومات.
إف تفتيش وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ال يتـ بسيولة كما في الجرائـ التقميدية ،كوف التفتيش في
البيئة اإللكترونية لو خصوصيتو التي تخمؽ صعوبات ومعوقات لمقائـ بالتفتيش لمنعو مف القياـ
بالتفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وحرمانو مف الوصوؿ إلى األدلة اإللكترونية.
منع المشرع الفمسطيني في المادة( )3/50مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،مأموري الضبط القضائي
الذيف يقوموف بالتفتيش مف اإلطالع عمى األوراؽ المختومة أو المغمقة التي يتـ العثور عمييا في
المكاف الذي يتـ تفتيشو ،وىذا النص مشابو لمنص المصري( ،)3وكرر المشرع الفمسطيني ىذا المنع
مرة أخرى في المادة ( )4/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية ،وحظر عمى مأمور الضبط القضائي
النفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وتفتيشيا إال بعد الحصوؿ عمى إذف خاص مف
()1

ربايعة ،عبد المطيؼ محمود ،الجرائـ اإللكترونية ،التجريـ والمالحقة واإلثبات ،بحث مقدـ إلى المؤتمر األوؿ لمجرائـ

()2

إبراىيـ ،خالد ممدوح ،فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .200+199

اإللكترونية في فمسطيف ،المنعقد في جامعة النجاح الوطنية ،بتاريخ  ،2016/4/17نابمس ،فمسطيف ،ص .15
()3

أنظر المادة( )52مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.
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النيابة العامة إلجراء تفتيش عمييا ،كوف أف األوراؽ والصور أصبحت تحفظ في وعاء إلكتروني
غير تقميدي.
إف أ غمب وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تكوف محمية عف طريؽ نظاـ حماية سواء برقـ سري أو
برنامج حماية لمنع الدخوؿ إلييا أو االطالع عمى محتوياتيا ،وأف الدخوؿ إلييا أو اإلطالع عمى ما
بداخميا ال يجوز بغير تصريح مف القانوف( ،)1ويمنع عمى مأموري الضبط القضائي اإلطالع عمى
البيانات والمعمومات والصور المخزنة إلكترونيا في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات سواء توافرت لديو
القدرة الفنية عمى ذلؾ ،أو عف طريؽ أىؿ الخبرة لفؾ الحماية أو عف طريؽ االختراؽ( ،)2إال بعد
الحصوؿ عمى إذف تفتيش مف الجيات المختصة ،ويستطيع بعدىا مأمور الضبط القضائي القياـ
وبناء عمى ىذه الخصوصية التي تتمتع بيا
بتفتيش تمؾ الوسائؿ والتجوؿ داخميا بحثا عف األدلة،
ً
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تظير صعوبات ومعوقات تواجو القائـ بالتفتيش ،حيث سنبحث

بالمعوقات الفنية في الفقرة األولى ،والصعوبات الجغرافية في الفقرة الثانية.
أوالً :صعوبات فنية تقنية.
القائـ بالتفتيش يواجو أثناء قيامو بإجراء تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات صعوبات فنية
تقنية ،وتمؾ المعوقات يمكف أف تكوف مانعا إلكترونيا إلجراء تفتيش عمى تمؾ الوسائؿ.
عرؼ المشرع الفمسطيني في المادة األولى مف قانوف الجرائـ اإللكترونية كممة السر بأنيا "كؿ ما
يستخدـ لمولوج لنظـ تكنولوجيا المعمومات ،وما في حكميا ،لمتأكد مف ىويتو ،وىي جزء مف بيانات
المرور ،وتشمؿ الرموز وبصمة العيف أو الوجو أو األصبع أو ما في حكميا ،وكذلؾ عرؼ الشفرة
بأنيا " مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة لشخص أو لجية معينة تستخدـ لتشفير البيانات الحاسوبية
باألرقاـ والحروؼ والرموز والبصمات أو ما في حكميا".
إف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،يمكف حمايتيا بأرقاـ سرية لمنع الوصوؿ إلى البيانات والمعمومات
المخزنة داخميا ،وىذه األرقاـ ال يعرفيا إال صاحب تمؾ الوسائؿ أو مستخدميا ،وال يمكف إجباره
()1
()2

عطية ،طارؽ إبراىيـ الدسوقي ،األمف المعموماتي ،مرجع سابؽ ،ص .472

رستـ ،ىشاـ محمد فريد ،أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني ،واقتراح إنشاء آلية عربية موحدة لمتدريب التخصصي ،بحث مقدـ

إلى مؤتمر القانوف والكمبيوتر واإلنترنت ،المنعقد في كمية الشريعة والقانوف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،بتاريخ5/ 3 -1

 ،2000/ـ  ،2ط  ،3ص .427
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عمى البوح بيا( ،)1وقد أجاز المشرع الفمسطيني بالمادة( )1/33مف قانوف الجرائـ اإللكترونية لمنيابة
العامة الحصوؿ عمى بيانات المرور الخاصة بالمشتركيف ،كوف انو ال يمكف إجراء تفتيش عمى
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات دوف الكشؼ عف أرقاـ الحماية ،ولكف إذا لـ يتـ الحصوؿ عمييا أو لـ
يفصح المتيـ عنيا ،يجوز لممفتش أف يستخدـ برامج خاصة لفؾ الشيفرة والنفاذ إلى وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات واجراء تفتيش عمييا(.)2
يرى الباحث أف اغمب وسائؿ تكنولوجيا المعمومات محمية بأرقاـ سرية وال يمكف النفاذ إلى تمؾ
الوسائؿ إال بعد معرفة األرقاـ السرية سواء تـ الحصوؿ عمييا مف شخص المتيـ ،أو عف طريؽ
استخداـ القائـ بالتفتيش لبرامج خاصة قادرة عمى معرفة الرقـ السري ،وكذلك نرى انو مف غير
المتصور أف يقوـ المتيـ بإرادتو بإعطاء الرقـ السري لمقائـ بالتفتيش إال بعد الضغط عميو واجباره
مف قبؿ مأموري الضبط القضائي عمى إعطاء األرقاـ السرية ،كوف انو ال يعقؿ أف يقدـ المتيـ
دليؿ عمى نفسو ،وأف إستخداـ القائـ بالتفتيش لبرامج ووسائؿ خاصة لفؾ الشيفرة يحتاج إلى وقت
وجيد كبير ،ويمكف أف يكوف ليذا الفعؿ نتائج عكسية بتدمير الوسيمة المراد تفتيشيا واتالؼ األدلة
المخزنة بداخميا ،كوف أف المجرـ اإللكتروني يمكف أف يضع نظاـ تدمير ذاتي لموسيمة اإللكترونية
إذا حاوؿ أي شخص الدخوؿ عمييا واختراقيا ،لذلؾ فاف النفاذ المباشر إلى وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات المحمية بأرقاـ سرية لتفتيشيا أمر صعب وبحاجة إلى خبراء ومتخصصيف في تمؾ
الوسائؿ وىي مخاطرة مجيولة النتيجة.
ثانياً :صعوبات جغرافية.
إضافة إلى الصعوبات الفنية التقنية إلجراء تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،يواجو القائـ
بالتفتيش صعوبات أخرى جغرافية ،تحتاج إلى وقت وجيد ال يقؿ أىمية عف الصعوبات التقنية.
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات يمكف أف تكوف منعزلة ،ويمكف أف تكوف متصمة بوسائؿ أخرى نيايتيا
في مكاف أخر غير المكاف المراد تفتيشو ،ويخضع تفتيشيا لنفس الضمانات المقررة بالقانوف(،)3

()1

يوسؼ ،أمير فرج ،الجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .234

()3

الديربي ،عبد العاؿ ،واسماعيؿ محمد صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .299

( )2حسيف ،سامي جالؿ فقي ،التفتيش في الجرائـ المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .223
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واتصاؿ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ببعضيا مف الصعوبات الجغ ارفية التي تواجو القائـ بالتفتيش،
سواء كانت ىذه الوسائؿ متصمة ببعضيا داخؿ الدولة أو مع وسائؿ أخرى خارج الدولة.
-1معوقات جغرافية داخل الدولة .مف الصعوبات التي تواجو القائـ بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية،
وجود المعمومات واألدلة التي يتـ البحث عنيا مخزنة في وسائؿ إلكترونية متواجدة في مكاف أخر
داخؿ حدود الدولة غير المكاف الذي يتـ البحث فيو.
المشرع الفمسطيني ،أجاز لوكيؿ النيابة إذا اقتضى األمر اتخاذ إجراء مف اإلجراءات خارج دائرة
اإلختصاص الجغرافي أف ينيب عنو وكيؿ نيابة تمؾ الدائرة( ،)1وىذا النص يسمح لمقائـ بالتفتيش
بالجرائـ اإللكترونية في حاؿ أف األدلة المطموبة مخزنة خارج دائرة إختصاصو أف ينيب عنو مف
ىو مختص بالتفتيش في المكاف األخر التي توجد بو األدلة المطموبة ،وىذا بحاجة إلى أذوف
إضافية لكؿ مكاف تتواجد بو البيانات إلجراء تفتيش عميو(.)2
يرى الباحث أف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يحتاج إلى سرعة في تنفيذه لمطبيعة الخاصة لتمؾ
الجرائـ ،وأف وجود األدلة التي يتـ البحث عنيا المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات بمكاف أخر
غير المكاف الذي يتـ البحث فيو ،فإنو والحالة تمؾ تكوف ىذه مف معوقات التفتيش بالجرائـ
اإللكترونية ،ولكف يمكف التغمب عمى تمؾ المعوقات إذا كاف ىناؾ سرعة في الحصوؿ عمى األذوف
القانونية المطموبة مف الجيات القضائية المختصة إستناداً إلى اإلنابة في التحقيؽ ،وسرعة تحرؾ
مأموري الضبط القضائي إلى المكاف المحدد والسيطرة عميو ومنع التخمص مف الوسائؿ واألدلة،
ورغـ ذلؾ فاف مسح وتدمير األدلة يكوف أقرب مف الوصوؿ إلييا.
-2معوقات جغرافية خارج الدولة .المعوقات الجغرافية بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ليست داخمية
فقط ،وانما يوجد معوقات خارجية كذلؾ تواجو القائـ بالتفتيش.
نظ ار إلى خصوصية الجرائـ اإللكترونية وطبيعتيا العالمية ،فاف القائـ بالتفتيش يواجو مشاكؿ
وصعوبات جغرافية إلجراء تفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي تكوف متصمة مع وسائؿ
أخرى خارج الدولة ،ألف األدلة والمعمومات يمكف تخزينيا خارج حدود الدولة عف طريؽ الشبكات
()1
()2

أنظر المادة( )57مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

بف يونس ،عمر محمد ،اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي ،مرجع سابؽ ،ص .202
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العالمية ،بيدؼ عرقمة سمطات التحقيؽ مف الوصوؿ إلييا(.)1
ومف أصعب المشاكؿ التي تواجو القائـ بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية قياـ المجرميف بتخزيف
بياناتيـ في أنظمة تقنية خارج حدود الدولة ،مستخدميف في ذلؾ شبكات اإلتصاؿ اإللكترونية لعرقمة
سمطة التفتيش مف جمع األدلة ،وبسبب ذلؾ يتعذر إجراء تفتيش عمى تمؾ الوسائؿ إلتزاماً بمبدأ عدـ
اإلعتداء عمى سيادة دولة أخرى.
المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية لـ يشر إلى إمكانية تجاوز التفتيش لحدود الدولة،
إلتزاماً منو بمبدأ اإلقميمية بعدـ اإلعتداء عمى سيادة دولة أخرى ،كوف التفتيش العابر لمحدود ال
يجوز القياـ بو إال مف خالؿ إتفاقيات ثنائية أو دولية عف طريؽ التعاوف القضائي أو بعد الحصوؿ
عمى إذف الدولة( ،)2وفي ىذه الحالة فاف يد القائـ بالتفتيش تبقى مقيدة بأف ال تمتد إلى تمؾ األدلة.
اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات أجازت في المادة( )40إجراء تفتيش عمى وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات المتواجدة في دولة أخرى دوف تفويض مف تمؾ الدولة ،ولكف وضعت شرطيف
إلجراء ىذا التفتيش دوف النظر إلى الموقع الجغرافي المتواجدة فيو ،األول أف يكوف الوصوؿ إلى
المعمومات مفتوح ومصرح بو ،والثاني وجود موافقة طواعية مف الشخص الذي يممؾ السمطة
القانونية عمى تمؾ المعمومات ،وىي نفس الشروط التي وردت في المادة( )32مف اإلتفاقية
األوروبية لمج ارئـ السبيرانية ،وىذه الشروط توصؿ إلييا واضعوا اإلتفاقية األوروبية بعد مخاض
عسير ،كوف أنيـ وجدوا أنو ليس مف الممكف إعداد نظاـ قانوني عالمي ممزـ يمكف تطبيقو في
المجاؿ اإللكتروني ،وتراعى الظروؼ الخاصة بكؿ حالة فردية عمى حدى(.)3
المشرع البحريني ،أجاز إمتداد الدخوؿ والتفتيش إلى نظاـ تقني أخر إذا كاف ىناؾ إمارات قوية باف
البيانات المتصمة بالجريمة مخزنو عميو ،وتكوف قابمو لمدخوؿ إلييا مف النظاـ األوؿ وتكوف متاحة
عمى نحو مشروع( ،)4وكذلؾ فعؿ المشرع الفرنسي وأجاز لرجاؿ الضبط القضائي أف يدخموا عمى
البيانات التي تيـ التحقيؽ والمخزنة في النظاـ أو في أي نظاـ معموماتي أخر مادامت متصمة
()1

حجازي ،عبد الفتاح بيومي ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .382

()3

أحمد ،ىاللي عبد الاله ،إتفاقية بودابست لمكافحة جرائـ المعموماتية معمقا عمييا ،مرجع سابؽ ،ص .379

()2

الفيؿ ،عمي عدناف ،إجراءات التحري وجمع األدلة والتحقيؽ اإلبتدائي في الجريمة المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .46

()4

أنظر المادة( )2/15مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات البحريني.
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بشبكة واحدة مع النظاـ الرئيسي وتكوف متاحة(.)1
نظـ المشرع الفمسطيني بالمادة ( )43مف قانوف الجرائـ اإللكترونية طرؽ طمب المساعدة القانونية
مف الدوؿ األخرى لمحصوؿ عمى األدلة المطموبة الموجودة عمى أراضييا ،وقد تناولنا طرؽ طمب
المساعدة القانونية ،حيث منح المشرع الفمسطيني في المادة( )38مف قانوف الجرائـ اإللكترونية
شرعية لتمؾ األدلة طالما أف الحصوؿ عمييا قد تـ وفقا لإلجراءات القانونية والقضائية لمتعاوف
الدولي.
إف الوضع الغالب بالتفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،أف يتجاوز التفتيش المكاف الذي يجري تفتيشو
إلى مكاف أخر ،في ظؿ شبؾ األجيزة وربطيا ببعضيا سواء محميا أو إقميميا( ،)2كوف انو ال وجود
لحدود جغرافية محددة في الجرائـ اإللكترونية وال يشترط الحصوؿ عمى موافقة طرؼ ثالثا(.)3
يرى الباحث أف المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية ،لـ يأخذ بالمادة( )40مف اإلتفاقية
العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات كما فعؿ المشرع البحريني ،والتي أجازت تجاوز التفتيش
لحدود الدولة لمبحث عف األدلة والمعمومات المطموبة لمتحقيؽ والمخزنة في وسائؿ إلكترونية بدولة
أخرى أو عدة دوؿ في حاالت معينة ،وبالتالي لـ يجيز المشرع الفمسطيني تجاوز التفتيش لحدود
الدولة ،واكتفى بالحصوؿ عمى األدلة المطموبة مف دولة أخرى مف خالؿ طمب المساعدة القانونية
بالطرؽ القضائية المحددة بالقانوف واإلتفاقيات الموقعة فقط ،وبذلؾ يكوف إمتداد التفتيش خارج
حدود الدولة بغير سند مف القانوف ،ولكف نرى أف المشرع الفمسطيني لـ يكف موفقا في ذلؾ ،كوف
الجرائـ اإللكترونية ال تعترؼ بالحدود الجغرافية لمدوؿ ،وأف السمطة القائمة بالتفتيش يجب عمييا
مالحقة المجرميف اإللكترونييف مف دولة إلى دولة وبالتالي فاف الباحث يؤيد تجاوز التفتيش حدود
الدولة في الجرائـ اإللكترونية لمحصوؿ عمى المعمومات واألدلة التي تفيد التحقيؽ.

()1

أنظر المادة( )1/57مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي.Code de procédure pénale . .

( )2طو ،محمود احمد ،المواجية التشريعية لجرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .211
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المبحث الثاني
أثار التفتيش في الجرائم ال لكترونية
العثور عمى األدلة وضبطيا مف أىـ أثار التفتيش ،لذلؾ وضع المشرع الفمسطيني شروط إلجراء
التفتيش ،ويجب أف يتـ إجراء التفتيش وفؽ تمؾ القواعد التي رسميا المشرع ،حتى يتـ العثور عمى
األدلة المطموبة لفائدة التحقيؽ ،وضبطيا بالشكؿ الذي يتفؽ ونص القانوف.
إف البينة في الدعاوي الجزائية بفمسطيف تقاـ بجميع طرؽ اإلثبات ،إال إذا نص القانوف عمى طريقة
معينة لإلثبات( ،)1وىذا نظاـ اإلثبات الحر في المادة الجزائية ،والذي يعني أف القاضي الجزائي لو
حرية في تكويف قناعتو ،بأ ف يقبؿ باألدلة التي يطمئف إلييا ويستبعد أي دليؿ ال يطمئف إليو ،فال
وجود ألدلة مفروضة عميو ،ولو السمطة الكاممة في وزف قيمة كؿ دليؿ(.)2
نصت المادة ( )37مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،عمى انو " يعتبر الدليؿ الناتج بأي
وسيمة مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات أو أنظمة المعمومات أو شبكات المعمومات أو المواقع
الكترونية أو البيانات والمعمومات اإللكترونية مف أدلة اإلثبات" ،ونصت المادة( )38مف ذات
القانوف عمى أف األدلة المتحصمة مف جيات التحقيؽ مف دولة أخرى تعتبر أدلة إثبات ،وىذا يعني
أف األدلة اإللكترونية تخضع لتقدير القاضي الجزائي كغيرىا مف األدلة األخرى ،ولكف المشرع
السوري كعادتو كاف أكثر وضوحا عندما نص بشكؿ صريح بالمادة( )25مف قانوف التواصؿ عمى
الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية ،أف الدليؿ اإللكتروني يعود تقديره لممحكمة.
الدليؿ اإللكتروني المأخوذ مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات كغيره مف األدلة يجب الحصوؿ عميو
بطرؽ مشروعة ،مع إمكانية مناقشتو ،ويكوف غير قابؿ لمشؾ( ،)3وبذلؾ يصبح دليؿ يمكف إعتماده
أماـ القضاء ،سواء في حالة اإلدانة أو البراءة.

()1

انظر المادة( )1/206مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

()3

عبد المطمب ،ممدوح عبد الحميد ،البحث والتحقيؽ الجنائي الرقمي في جرائـ الحاسب اآللي واإلنترنت ،دار الكتب

()2

 Rached.مشار إليو في كتاب عزات ،محمد فتحي محمد أنور ،تفتيش شبكة اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .319
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كما أسمفنا ،قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني لـ ينص عمى ضرورة إنشاء محكمة مختصة
لمنظر بالجرائـ اإللكترونية ،عمى عكس قانوف الجرائـ المعموماتية السوداني ،الذي اوجب
بالمادة( )28إنشاء محكمة مختصة لمنظر بالجرائـ اإللكترونية ،ولكف نظ ار لخصوصية تمؾ الجرائـ
التي يغمب عمييا الطابع التقني ،فيي بحاجة إلى قضاه مؤىميف لمنظر بيا ،حتى يستطيعوا فيـ
فحوى ىذه التقنية ،وأف يكونوا عمى معرفة بطبيعتيا ،ويجب أف يتفيـ القاضي الجزائي خصائص
الدليؿ اإللكترونية وطرؽ إستخراجو ،الذي يغمب عميو الطابع الفني( ،)1حتى يكوف لو دو اًر ميماً في
مكافحة الجرائـ اإللكترونية.
تناولنا في المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ مف ىذا البحث ضمانات التفتيش ،فإذا تـ مراعاتيا مف
قبؿ القائـ بالتفتيش ،فإف التفتيش ينتج أثار قانونية ،وفي حاؿ تـ مخالفتيا يكوف البطالف مصير
التفتيش ،وقد رسـ المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية طرؽ ضبط األدلة ،وحفظيا،
والتصرؼ فييا ،وكذلؾ فعؿ في قانوف الجرائـ اإللكترونية ،كوف األدلة اإللكترونية ليا خصوصية،
فيي بحاجة إلى طرؽ فنية لمتعامؿ معيا وطرؽ لحفظيا .لذلؾ سنتناوؿ في المطمب األوؿ ،أثار
التفتيش القانوني ،وبالمطمب الثاني أثار التفتيش غير القانوني .

المطمب األول
أثار التفتيش القانوني في الجرائم ال لكترونية.
التفتيش القانوني في الجرائـ اإللكترونية الذي يجري وفؽ ما رسمو القانوف يعطي مشروعية قانونية
ألىـ آثاره وىو ضبط األدلة اإللكترونية ،وليذه األدلة صمة مباشرة في كشؼ الحقيقة بنسب الجريمة
لمفاعؿ أو نفييا عنو ،ويمكف أف تكوف األدلة المضبوطة في ذاتيا دليؿ عمى الجريمة ،أو يظير
منيا ىذا الدليؿ ،أو قد تكوف تمؾ األشياء المضبوطة ىي التي إستعممت في إرتكاب الجريمة أو
تكوف السبب الذي إرتكبت ألجمو الجريمة(.)2
()1
()2

يوسؼ ،أمير فرج ،الجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .238
حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .481
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نصت المادة( ) 1/50مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،عمى انو "ال يجوز التفتيش إال عف
األشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيؽ بشأنيا ،واذا ظير عرضا أشياء تعد حيازتيا جريمة أو
تفيد في كشؼ الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطيا" ،وكذلؾ نصت
المادة( )1/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية ،عمى أف التفتيش يتـ عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات
ذات الصمة بالجريمة اإللكترونية ،وىذه النصوص حددت الغاية مف التفتيش وىي البحث عف األدلة
المرتبطة بالجريمة وضبطيا ،وفي حاؿ تمت إجراءات التفتيش بمراعاة الضمانات المقررة لو ،يكوف
ضبط األشياء الخاصة بالجريمة واألشياء التي تظير عرضا ضبطا قانونيا(.)1
إف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يسعى إلى ضبط األدلة اإللكترونية ،ولكف بطرؽ مختمفة عف ما
يتـ بالجرائـ التقميدية نظ ار لخصوصيتيا ،حيث سنتناوؿ ضبط األدلة اإللكترونية في الفرع األوؿ،
وبالفرع الثاني محضر الضبط وحفظ األدلة.

الفرع األول :ضبط األدلة ال لكترونية .
ضبط األدلة اإللكترونية سواء كانت أدلة مادية أـ غير مادية ،ىو غاية التفتيش في الجرائـ
اإللكترونية.
أوصت المجنة الدولية لقانوف العقوبات ،أف يتـ التحديد بوضوح عمى السمطات التي تقوـ بالتفتيش
والضبط في بيئة تكنولوجيا المعمومات ،وخاصة ضبط األشياء غير المحسوسة ،وشبكات
الحاسوب( ،)2كما أف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات في المادة( ،)1/27أوجبت
عمى كؿ دولة تبني اإلجراءات الضرورية لتمكيف السمطات المختصة مف ضبط وتاميف المعمومات
اإللكترونية التي يتـ الوصوؿ إلييا ،وىذا النص مشابو لنص المادة ( )3/19مف اإلتفاقية األوروبية
لمكافحة الجرائـ السبيرانية.
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،أوجب في المادة( )2/50عمى ضرورة ضبط جميع األشياء
التي يعثر عمييا أثناء إجراء التفتيش والمتعمقة بالجريمة ،ولكف المشرع األردني ذكر بالمادة()87
()1
()2

عوض ،محمد محيي الديف ،حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .232
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مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية مصطمح ضبط جميع األشياء التي يراىا المدعي العاـ
ضرورية إلظيار الحقيقة ،واستخدـ المشرع المصري في المادة( )55مف قانوف اإلجراءات الجنائية
كممة ضبط كؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة.
المشرع الفمسطيني ،نظـ ضبط األدلة اإللكترونية المادية في المادة( )3/32مف قانوف الجرائـ
اإل لكترونية ،حيث نص عمى انو " إذا أسفر التفتيش عمى ضبط أجيزة أو أدوات أو وسائؿ ذات
صمة بالجريمة يتعيف عمى مأمور الضبط القضائي تنظيـ محضر ضبط بالمضبوطات وعرضيا
عمى النيابة التخاذ ما يمزـ بشأنيا " ،وىذا النص مشابو لما جاء في قانوف الجرائـ اإللكترونية
األردني( ،)1وكذلؾ نص المشرع الفمسطيني في متف المادة ( )4+3+2/33مف قانوف الجرائـ
اإللكترونية ،عمى ضبط األدلة اإللكترونية غير المادية ،حيث جاء بالفقرة األولى عمى أنو " لمنيابة
العامة اإلذف بالضبط والتحفظ عمى كامؿ نظاـ معمومات ،أو جزء منو ،أو أية وسيمة إلكترونية،
ونص بالفقرة الثالثة عمى انو إذا تعذر إجراء الضبط والتحفظ  ،يتـ نسخ البيانات أو المعمومات التي
ليا عالقة بالجريمة عمى وسيمة إلكترونية مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،ونص بالفقرة الرابعة،
في حاؿ إستحالة الضبط والتحفظ بصفة فعمية ،يتـ إستعماؿ كافة الوسائؿ المناسبة لمنع الوصوؿ
والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظاـ المعمومات ،وأشترط المشرع الفمسطيني بالمادة( )6/33أف يتـ
تحرير قائمة بالمضبوطات بحضور المتيـ أو مف وجدت لدية إذا أمكف ذلؾ.
المشرع الفمسطيني ،لـ يستخدـ بقانوف الجرائـ اإللكترونية وخاصة بالنصوص المتعمقة بالضبط كممة
األدلة غير المادية بشكؿ مباشر ،ولكنو إستخدميا عند تعريؼ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات في
المادة األولى ،عندما أكد عمى أف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تتكوف مف وسائؿ مادية وغير
مادية .لذلؾ سنبحث بتعريؼ الضبط في الفقرة األولى ،وضبط األدلة اإللكترونية المادية في الفقرة
الثانية ،والغير مادية في الفقرة الثالثة.

أوالً :تعريف الضبط.
الضبط القضائي ،ىو إجراء تحقيقي ،بوضع اليد عمى الشيء وحبسو والمحافظة عميو لمصمحة

()1

أنظر المادة(/13ب) مف قانوف الجرائـ اإللكترونية األردني.
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التحقيؽ( ،)1وينصب عمى األشياء التي تفيد في كشؼ الحقيقة وكذلؾ األشياء التي تعد حيازتيا
جريمة( ، )2وىو الوسيمة القانونية التي تضع بواسطتيا سمطة التحقيؽ يدىا عمى األشياء التي تساعد
عمى ظيور الحقيقة(.)3
إف مصطمح كشؼ الحقيقة يعني ،أف يكوف مأمور الضبط موضوعيا في أداء واجبو ،فال يقتصر
الضبط عمى األشياء التي تفيد في إدانة المتيـ وانما يجب أف يمتد إلى تبرئتو( ،)4ومعيار ضبط
األشياء ،ىو أف تكوف مفيدة في شأف حقيقة الجريمة الجاري التحقيؽ بشأنيا حتى لو لـ تعد حيازتيا
جريمة ما داـ أنيا تفيد الحقيقة( ،)5ويجب أف يكوف الضبط في مكاف معيف ،أو لدى شخص معيف،
وينصب عمى أشياء معينة ،تفيد في كشؼ الحقيقة إثباتا ونفيا ،وتكوف تمؾ األشياء مرتبطة
بالجريمة التي أمر فييا الضبط( ،)6واألصؿ في األشياء التي يجوز ضبطيا أف تكوف مادية ،ولكف
يجوز أف يرد الضبط عمى أشياء أخرى في مدلوليا الواسع كالمحادثات السمكية أو الالسمكية ،أو
أشياء في حيازة غير المتيـ(.)7
الضبط بالجرائـ اإللكترونية ،ىو وضع اليد عمى المكونات المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات
واألدلة اإللكترونية المخزنة فييا ،والتي تفيد في كشؼ الحقيقة في جريمة إلكترونية قد وقعت وجاري
التحقيؽ فييا( ،)8ويقع الضبط عمى المكونات المادية والغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات،
()9

كونيا تشكؿ أدلة إلكترونية

الدليؿ اإللكتروني غير المادي يقصد بو ،معمومات يقبميا العقؿ والمنطؽ ويعتمدىا العمـ ،يتـ
الحصوؿ عمييا بإجراءات عممية وقانونية ويتـ إستخداميا إلثبات حقيقة فعؿ أو شيء أو شخص لو
( )1ثروت جالؿ ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .457
( )2الشواربي ،عبد الحميد ،إذف التفتيش ،مرجع سابؽ ،ص .86
()3

Vidal(Georges) et Magnol,(Joseph) Cours de droit criminal et de science penitentiaire,

 tome11,Procedure pe-nale,9 edition, Rousseau, Paris,1949.no,807,p,1157.مشار إليو في كتاب

الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .186
()4

()5

عبد الستار ،فوزية ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالت ،مرجع سابؽ ،ص .309

السعيد كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .467

()6

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .81

()8

حسيف ،سامي جالؿ فقي ،التفتيش في الجرائـ المعموماتية ،مرجع سابؽ ،ص .263

( )7حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .560

( )9إبراىيـ ،خالد ممدوح ،فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ ،ص .275
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عالقة بالجريمة(.)1

ثانياً :ضبط األدلة ال لكترونية المادية.
األدلة المادية اإللكترونية التي يجوز ضبطيا ،ىي األشياء المنقولة التي تفيد في كشؼ الحقيقة،
وكؿ األشياء التي توجد في مكاف وقوع الجريمة ،أو غيره مف األماكف ،والتي تؤدي إلى معرفة
الفاعؿ والمساىميف كوف أنيا بطبيعتيا المادية تمثؿ دالئؿ تفيد التحقيؽ(.)2
المشرع الفمسطيني ،عبر في قانوف الجرائـ اإللكترونية عف الوسائؿ المادية بالمادة( )3/32بأنيا
األجيزة ،واألدوات ،أو أي وسائؿ ليا صمة بالجريمة اإللكترونية ،والوسائؿ المادية لتكنولوجيا
المعمومات ،ىي األدوات الفنية التي غالبا ما تستخدـ في بنية نظـ المعمومات وتثبت وقوع الجريمة
اإللكترونية وتساعد عمى تحديد ىوية مرتكبيا( ،)3وىي عبارة عف أجساـ توجد بمكاف الحادث أو
ذات صمة بالجريمة اإللكترونية ،ويمكف إدراكيا واحساسيا بأحد الحواس ،وتؤدي إلى معرفة طرؽ
إرتكاب الجريمة ،ومعرفة شخصية المتيـ( ،)4وىي التي يقع عمييا الضبط ،سواء كانت حيازتيا تعد
تعد جريمة ،أو أف تمؾ القطع أداة الرتكاب الجريمة اإللكترونية(.)5
ويمكف أف تكوف األدلة المادية اإللكترونية وسائؿ منقولة ،أي يمكف نقميا مف مكاف ألخر لحفظيا،
وكذلؾ يمكف أف تكوف عقار إلكتروني ال يمكف نقمو ويحتوي عمى األدلة المطموبة ،يتـ ضبط ىذا
العقار عف طريؽ وضع أختاـ أو تعييف حراس عميو بما تحويو(.)6
يرى الباحث أف ضبط األدلة المادية اإللكترونية ال يشكؿ أي مشكمة لدى القائـ بالتفتيش ،كوف أنيا
مادية ويتـ ضبطيا كما في الجرائـ التقميدية ،وتنطبؽ عمييا قواعد الضبط المنصوص عمييا
بالقواعد العامة ،ولكف مع ضرورة اتخاذ الحذر في التعامؿ معيا لحساسيتيا وىي بحاجة إلى رقة
()1

البشري ،محمد األميف ،التحقيؽ في الجرائـ المستحدثة ،ط ،1منشورات جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض،

 ،2004ص .234

( )2الشياوي ،قدري عبد الفتاح ،مناط التفتيش ،قيوده وضوابطو ،مرجع سابؽ ،ص .169
()3

العنزي ،سميماف بف ميجع ،وسائؿ التحقيؽ في جرائـ نظـ المعمومات ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض،

()4

أبو الروس ،احمد ،التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .318+317

()6

الشياوي ،قدري عبد الفتاح ،مناط التفتيش ،قيوده وضوابطو ،مرجع سابؽ ،ص .180

 ،2003ص .98

( )5بف يونس ،عمر محمد ،اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي ،مرجع سابؽ ،ص .219
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بالتعامؿ ،وال تمزـ أي نوع مف القوة.

ثالثاً :ضبط األدلة ال لكترونية الغير مادية.
التفتيش بالجرائـ اإللكترونية ،يقع عمى األشياء المادية والغير المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات،
والضبط ال يرد إال عمى شي مادي ،واألشياء المعنوية ال تصمح بطبيعتيا الف تكوف محال
لمضبط(.)1
كما أسمفنا ،أف المشرع الفمسطيني إستخدـ في المادة ( )50مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،مصطمح
ضبط جميع األشياء المتعمقة بالجريمة ،والمشرع المصري إستخدـ بالمادة( )55مف قانوف
اإلجراءات الجنائية مصطمح ضبط كؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة ،والمشرع األردني إستخدـ في
المادة( )87مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،ضبط جميع األشياء الضرورية إلظيار الحقيقة،
ولكف في قانوف الجرائـ اإللكترونية إستخدـ المشرع الفمسطيني بالمادة( )32مصطمح ضبط وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات ذات الصمة بالجريمة ،واف كممة األشياء ،التي استخدميا المشرعيف ،تسمح
بضبط األدلة اإللكترونية غير المحسوسة(.)2
المشرع السوري عرؼ الدليؿ الرقمي بالمادة األولى مف قانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة
الجريمة المعموماتية بأنو "البيانات الرقمية المخزنة في األجيزة الحاسوبية ،أو المنظومات
المعموماتية ،أو المنقولة بواسطتيا ،والتي يمكف إستخداميا في إثبات أو نفي جريمة معموماتية،
ونص المشرع السوري بشكؿ صريح بالمادة(/26ب) مف ذات القانوف عمى ضبط األشياء غير
المادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،حيث جاء فييا أنو " تعد البرمجيات الحاسوبية مف األشياء
المادية التي يجوز ضبطيا وفؽ القواعد المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية،
وذكرت التعميمات التوضيحية والتنفيذية لمقانوف السوري ،أف الغرض مف ىذه الفقرة ىو أف
البرمجيات الحاسوبية إلى جانب األشياء المادية األخرى تكوف خاضعة لمضبط.
إال أف المشرع البحريني ،أخذ نيجاً اخ اًر ،ونص بالمادة( )2/22مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات،
()1
()2

حجازي،عبد الفتاح بيومي ،الجوانب اإلجرائية ألعماؿ التحقيؽ اإلبتدائي في الجرائـ اإللكترونية ،مرجع سابؽ،ى ص.670

حمود ،عمي محمود عمي ،األدلة المتحصمة مف الوسائؿ اإللكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي ،بحث مقدـ إلى

مؤتمر حوؿ الجوانب القانونية واألمنية لمعمميات اإللكترونية ،دبي ،مرجع سابؽ ،ص .14
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عمى أف كممة شيء ،أو أشياء ،تشمؿ نظاـ تقنية المعمومات أو أي جزء منو ،وبيانات وسيمة
تقنية المعمومات ،وأي مف وسائط تخزيف بيانات وسيمة تقنية المعمومات.
الدليؿ اإللكتروني ،دليؿ غير ممموس ،ولكف البرامج والمعمومات والممفات المخزنة في الذاكرة
اإللكترونية يحتاج ضبطيا إلى إجراءات خاصة مناسبة تراعي خصوصيتيا( ،)1كوف تمؾ األدلة
مخزنة بشكؿ إلكتروني بالقطع الصمبة لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات( ،)2واف البيانات والمعمومات
المخزنة ال تعتبر أدلة مادية ،ولكف يمكف ضبط حاممة البيانات (الدعامة التي تـ تخزيف البيانات
عمييا) وأخذ نسخة ورقية لتأخذ شكال ماديا( ،)3وليا قيمة قانونية ألنيا مف قبيؿ األدلة الفنية
المستمدة مف الوسائؿ اإللكترونية.
إف الضبط ،يمتد إلى األشياء الغير مادية ،ولكف بعد تفريغيا في كياف مادي ممموس( ،)4كطباعتيا
فرغ البيانات عمى األقراص المدمجة أو المرنة(.)5
عمى ورؽ أو إ ا
يرى الباحث أف ضبط األدلة اإللكترونية الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،ال يشكؿ أي
مشكمة في التشريع الفمسطيني ،كوف أف المشرع في تعريفة لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات أشار إلى
أنيا تتكوف مف وسائؿ مادية وغير مادية ،واف كممة جميع األشياء ،أو ذات صمة بالجريمة التي
إستخدميا المشرع الفمسطيني تشمؿ األدلة اإللكترونية غير المادية ،وأجاز المشرع الفمسطيني في
المادة( )3/33مف قانوف الجرائـ اإللكترونية نسخ البيانات والمعمومات المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات وليا عالقة بالجريمة اإللكترونية ،ورغـ ذلؾ كاف البد عمى المشرع النص بوضوح عمى
قابمية البرمجيات اإللكترونية وغيرىا مف األشياء الغير مادية لوسائؿ لتكنولوجيا المعمومات لمضبط.

الفرع الثاني :محضر الضبط وحفظ األدلة في الجرائم ال لكترونية.
أوجب المشرع الفمسطيني في المادة( )50مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،والمادة( )3/32مف قانوف
()1

أحمد ،طارؽ عفيفي صادؽ ،الجرائـ اإللكترونية ،جرائـ الياتؼ المحموؿ ،مرجع سابؽ ،ص  225وما بعدىا.

( )2بف يونس ،عمر محمد ،اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي ،مرجع سابؽ ،ص  230وما بعدىا.
()3

أحمد ،ىاللي عبد الاله ،المواجية الجنائية لجرائـ المعموماتية في النظاميف المصري والبحريني ،عمى ضوء اتفاقية

بودابست ،مرجع سابؽ ،ص 206وما بعدىا.

( )4رستـ ،ىشاـ محمد فريد ،الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المعموماتية ،مكتبة اآلالت الحديثة ،أسيوط ،1994 ،ص .93
()5

الطوالبة ،عمي حسف محمد ،التفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .149
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الجرائـ اإللكترونية ،تنظيـ محضر ضبط بالمضبوطات التي يتـ العثور عمييا أثناء التفتيش ،وكذلؾ
رسـ طرؽ وأماكف حفظيا.
القائـ بالتفتيش ممزـ بنص القانوف في حاؿ العثور عمى أدلة أف يقوـ بتحرير محضر ضبط بتمؾ
األدلة والمحافظة عمييا ومنع محاولة العبث بيا ،وعمة ىذا اإلجراء يكمف في ضماف اإلطالع عمى
األشياء المضبوطة إلستخالص الدليؿ منيا( ،)1ويجب أف يوضع المضبوط في حرز مغمؽ ويختـ
عميو واذا كاف المضبوط عقا ار يتـ وضع األختاـ عميو وغمقو وختمو ووضع حارس عميو ولضماف
التعرؼ عمييا( .)2حيث سنتناوؿ محضر الضبط في الفقرة األولى ،وحفظ األدلة في الفقرة الثانية،
والتصرؼ بيا في الفقرة الثالثة.

أوالً :محضر الضبط في الجرائم ال لكترونية.
الضبط ،ىو الصورة المادية لنتيجة التفتيش ،أما محضر الضبط فيو الصورة المكتوبة لو( ،)3لذلؾ
يجب عمى القائـ بالتفتيش أف يحرر محضر ضبط باألشياء المضبوطة.
مف الضمانات التي أوردىا المشرع الفمسطيني بالمادة ( )2/50مف قانوف اإلجراءات الجزائية،
ضبط جميع األشياء وتحريزىا ،وتثبيتيا بمحضر وحفظيا واحالتيا إلى الجيات المختصة ،وكذلؾ
بالمادة( )3/32مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،والتي نصت عمى ضرورة تنظيـ محضر
ضبط بالمضبوطات وعرضيا عمى النيابة العامة التخاذ ما يمزـ بشأنيا ،وأشترط المشرع الفمسطيني
بالمادة( )6/33مف قانوف الجرائـ اإللكترونية أف يتـ تحرير قائمة بالمضبوطات بحضور المتيـ أو
مف وجدت لدية إذا أمكف ذلؾ ،ولكف المشرع المصري أضاؼ في المادة( )55مف قانوف اإلجراءات
الجنائية ضرورة قياـ مأمور الضبط القضائي بعرض األشياء المضبوطة عمى المتيـ إلبداء
مالحظتو عمييا والتوقيع عمى المحضر ،أما المشرع الفمسطيني لـ ينص صراحة عمى ىذا اإلجراء
األخير ،ولكف يمكف استنتاجو مف المادة( )94مف قانوف اإلجراءات الجزائية عند إستجواب المتيـ،
ومواجيتو باألدلة وسماع أقوالو حوليا وتدويف ذلؾ بمحضر التحقيؽ.

()1

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .568

()3

ثروت جالؿ ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .477

()2

عبد الستار ،فوزية ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالت ،مرجع سابؽ ،ص .310
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المشرع الفمسطيني ،أمر بتنظيـ محضر ضبط بالمضبوطات ،ولكف لـ يحدد شكؿ معيف ليذا
المحضر ،ولكنو أورد ثالثة شروط كي يكتسب المحضر قوة ثبوتية في متف المادة( )213مف قانوف
اإلجراءات الجزائية ،وىذه الشروط متمثمة في أف يكوف المحضر صحيحا بالشكؿ ،ومحرره عايف
الواقعة بنفسو أو أبمغ عنيا ،وأف يكوف محرره قد دونو ضمف حدود إختصاصو وأثناء قيامو بمياـ
وظيفتو ،ولكف يجب عمى القائـ بالتفتيش اإلطالع عمى األشياء المضبوطة بنفسو ،وأف ينتدب خبير
إذا كاف اإلطالع عمييا واستخالص الدليؿ منيا يتطمب خبرة فنية ،وينظـ محضر ضبط بيا(.)1
يرى الباحث إف تنظيـ محضر الضبط مف الضمانات التي أقرىا المشرع الفمسطيني في الجرائـ
اإللكترونية ،حتى يتـ تسجيؿ بيانات جميع األدلة اإللكترونية المضبوطة في المحضر ،وذكر
تفاصيميا ،ووظائفيا التقنية ،وليذا المحضر أىمية بالغة في الجرائـ اإللكترونية ،ليتـ التعرؼ عمى
األدلة اإللكترونية المضبوطة وليتـ تمييزىا عف غيرىا ،ومنعا مف إستبداليا كوف انو يوجد وسائؿ
إلكترونية ليا نفس الشكؿ إذا كانت مف نفس النوع وناتجة عف نفس الشركة المصنعة ،وبيذه
الخصوصية يمكف تغييرىا بسيولة بوضع وسائؿ أخرى مشابية ،يصعب تمييزىا عف بعضيا.

ثانياً :حفظ األدلة ال لكترونية.
األدلة اإللكترونية التي يتـ ضبطيا تحتاج إلى طرؽ خاصة لحفظيا نظ ار لخصوصيتيا التقنية،
التي تجعؿ منيا أدلة حساسة تحتاج إلى طرؽ ومعاممة لينة لحفظيا ،كوف إتالفيا أو إتالؼ ما
تحتويو أمر سيؿ.
رسـ المشرع الفمسطيني طرؽ حفظ األدلة في قانوف اإلجراءات الجزائية ،حيث نصت المادة()2/50
عمى أف المضبوطات تحرز وتحفظ وتحاؿ إلى الجيات المختصة ،وحدد المشرع في المادة()1/72
مف ذات القانوف عمى أف يتـ وضع المضبوطات في حرز مغمؽ وتكتب عمييا بياناتيا وتودع في
مخزف النيابة أو المكاف الذي تقرر لذلؾ.
المشرع األردني نص عمى طرؽ حفظ األدلة بالمادة( )1/35مف قانوف أصوؿ المحاكمات
الجزائية ،والتي جاء فييا انو يعنى بحفظ األشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عمييا ،فتحزـ أو
توضع في وعاء إذا اقتضت ماىيتيا ذلؾ وتختـ بختـ رسمي ،ووضح المشرع المصري بالمادة()56
()1

حسني ،محمود نجيب ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .568
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مف قانوف اإلجراءات الجنائية آلية حفظ األشياء المضبوطة ،وأمر بوضعيا في حرز مغمؽ وربطيا
وختميا ويكتب عمى شريط داخؿ الختـ تاريخ المحضر المحرر بضبط تمؾ األشياء ويشار إلى
الموضوع الذي حصؿ الضبط مف اجمو.
قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،نص في المادة( )3/32عمى ضرورة ضبط األدلة واحالتيا
إلى النيابة العامة إلتخاذ ما يمزـ بشأنيا ،ونظـ طرؽ حفظيا في المادة( )6/33مف ذات القانوف
والذي جاء فييا " يحفظ المضبوط المتحفظ عميو حسب الحالة في ظرؼ ،أو في مغمؼ مختوـ،
وتكتب عميو ورقة مع بياف تاريخ التحفظ وساعتو وعدد المحاضر والقضية.
حفظ األدلة بشكؿ يمنع الوصوؿ إلييا وتغييرىا ،ىو ضماف ذاتية األشياء المضبوطة لصونيا مف
يد العبث( ،)1ويتـ وضع المضبوطات في وعاء تناسب حجميا ،وختميا بوجود األشخاص الذيف
حضروا التفتيش،لممحافظة عمييا بالحالة التي كانت عمييا لمنع التالعب بيا أو تحريؼ معالميا(.)2
إف قواعد حفظ األدلة ،ىي قواعد إرشادية تنظيمية ال ترتب البطالف وانما تؤدي إلى إثارة الشؾ
حوؿ الدليؿ( ،)3ويترتب عدـ تحريز األدلة إىماؿ الدليؿ غير المحرز(.)4
كما أسمفنا ،أف األدلة اإللكترونية تحتاج إلى طرؽ فنية لحفظيا نظر لطبيعتيا وخصوصيتيا
الحساسة ،وىي بحاجة إلى لطؼ بالتعامؿ ال تحتمؿ أي خشونة ،وكذلؾ تحتاج إلى أشخاص
متخصصيف ومؤىميف لحفظيا ،وكذلؾ تحتاج أماكف مخصصة لحفظيا( ،)5ويجب إبعادىا عف
درجات الح اررة العالية والرطوبة ومعاممة لينة بعيدة عف العنؼ ووضعيا في صناديؽ معدنية
مغمقة( ،)6ويجب أف ال يكوف تحريز الدليؿ اإللكتروني سبب في تغيير طبيعتو ،وأف أي تعامؿ معو
يجب أف يكوف موثقاً(.)7
األدلة اإللكترونية المضبوطة في دولة فمسطيف ،تحفظ في قسـ األدلة الرقمية التابع لوحدة مكافحة
()1

السعيد كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .471

()3

طنطاوي ،إبراىيـ حامد ،الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش ،مرجع سابؽ ،ص  92وما بعدىا.

()5

بف يونس ،عمر محمد أبو بكر ،الجرائـ الناشئة عف إستخداـ اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .872

()7

جابر ،محمود محمد محمود ،األحكاـ اإلجرائية لمجرائـ الناشئة عف إستخداـ اليواتؼ النقالة ،مرجع سابؽ ،ص .204

()2

الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .194

( )4عوض ،محمد محيي الديف ،حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .264
()6

ىرواؿ ،نبيمة ىبة ،الجوانب اإلجرائية لجرائـ اإلنترنت ،مرجع سابؽ ،ص .274+273
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الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة ،كوف ىذا القسـ يحتوي عمى مختبر األدلة الرقمية ،ومخزف
األدلة الرقمية ،وىذا المخزف مجيز لحفظ األدلة اإللكترونية عمى الحالة التي ضبطت فييا،
ولضماف منع العبث فييا أو إتالفيا( ،)1وقد رتب المشرع الفمسطيني في صمب المادة( )47مف
قانوف الجرائـ اإللكترونية عقوبات جزائية عمى كؿ مف يقوـ بالعبث باألدلة القضائية اإللكترونية.
يرى الباحث انو بالنظر إلى خصوصية األدلة اإللكترونية فاف مخازف النيابة التي تحفظ بيا األدلة
المضبوطة غير مييأة لحفظ األدلة اإللكترونية بيا ،وبالتالي فاف المكاف األنسب لحفظيا ىو مخزف
األدلة الرقمية في وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة.

ثالثاً :التصرف باألدلة ال لكترونية المضبوطة.
المشرع الفمسطيني ،نظـ آلية التصرؼ باألدلة اإللكترونية المضبوطة ،والمحفوظة تحت تصرؼ
سمطة التحقيؽ إلى حيف صدور قرار بالدعوى.
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،حدد آلية وطرؽ التصرؼ بالمضبوطات في الفصؿ الثالث
مف الباب الثالث ،حيث ورد بالمادة( )2/72عمى إمكانية بيع المضبوطات إذا كانت مف األشياء
القابمة لمتمؼ بمرور الزمف ،وكذلؾ سمح بالمادة( )73لمنيابة أو المحكمة برد المضبوطات إذا لـ
تكف الزمة لسير الدعوى ،ولـ تكف محال لممصادرة الوجوبية ،ولو قبؿ النطؽ بالحكـ.
المشرع األردني أجاز في نص المادة( )90مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية مصادرة
المضبوطات لصالح الدولة في حاؿ لـ يطمبيا أصحابيا في ميعاد ثالثة سنوات مف تاريخ إنتياء
الدعوى المتعمقة بغير حاجة إلى حكـ يصدر بذلؾ.
المشرع الفمسطيني في قانوف الجرائـ اإللكترونية لـ ينص عمى الخيارات التي أوردىا في قانوف
اإلجراءات الجزائية ،ولكف أمر في نص المادة( ،)2/50عمى وجوب مصادرة األجيزة أو البرامج أو
الوسائؿ المستخدمة في ارتكاب الجرائـ اإللكترونية ،مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ حسف النية ،وىذا
النص مشابو لمنص السعودي(.)2

()1
()2

مقابمة مع رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية في جياز الشرطة ،مصدر سابؽ.
أنظر المادة( )13مف قانوف مكافحة جرائـ المعموماتية السعودي.
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األصؿ ،أف يتـ االحتفاظ باألشياء المضبوطة كمما كاف ذلؾ الزما إلظيار الحقيقة ،وعممية
التحقيؽ ،وإلطالع المحكمة ،ولكف إذا لـ يقتض ذلؾ يجوز ردىا( ،)1تماشيا مع القاعدة العامة التي
تبيح رد األشياء التي ضبطت أثناء التحقيؽ ولو قبؿ الحكـ ،ويستثنى مف ذلؾ األشياء المضبوطة
التي تكوف الزمة لمسير بالدعوى ،واألشياء التي تكوف محال لممصادرة(.)2
يرى الباحث إف الخيارات التي منحيا المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية لمتصرؼ
بالمضبوطات لـ ينص عمييا قانوف الجرائـ اإللكترونية ،وجعؿ مصادرتيا أمر وجوبي إذا استخدمت
في إرتكاب جريمة إلكترونية ،وىذه إشارة واضحة مف المشرع الفمسطيني عمى أف التصرؼ باألدلة
اإللكترونية ال تنطبؽ عمييا القواعد العامة ،ونرى أف حيازة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ال يعد
جريمة ،ويمكف أل ي شخص حيازتيا ،وكاف أولى بالمشرع وضع خيارات لمنيابة أو المحكمة
لمتصرؼ بالمضبوطات إما بردىا أو مصادرتيا ،وتقتصر المصادرة عمى األجيزة اإللكترونية
الخطيرة إف وجدت والتي تكوف مصخرة إلرتكاب جرائـ إلكترونية.

المطمب الثاني
أثار التفتيش غير القانوني في الجرائم ال لكترونية.
ينتج عف التفتيش القانوني أثار قانونية ،ولكف التفتيش الغير قانوني الذي يجري بدوف مراعاة
الضمانات الدستورية والقانونية فاف إجراءاتو باطمة ،وتبطؿ جميع أثاره.
نصت المادة ( )17مف القانوف األساسي الفمسطيني بالفقرة األولى عمى ما يمي " لممساكف حرمة
فال تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكاـ القانوف" ،ونصت
الفقرة الثانية مف ذات المادة عمى ما يمي " يقع باطالً كؿ ما يترتب عمى مخالفة أحكاـ ىذه المادة،
ولمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في تعويض عادؿ تضمنو السمطة الوطنية الفمسطينية" ،وكذلؾ
نص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى البطالف في الباب الرابع ،وأنزؿ البطالف عمى أي
إجراء مخالفة لنص القانوف ،ولكف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى البطالف في حاؿ مخالفة
()1
()2

الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .195

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .97
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إجراءات التفتيش في قانوف الجرائـ اإللكترونية ،حيث أف البطالف ىو النتيجة الحتمية لعدـ مراعاة
أي نص مف تمؾ النصوص القانونية .لذلؾ سنبحث في البطالف بالفرع األوؿ ،والجزاءات التي
يتعرض ليا المخالؼ بالفرع الثاني.

الفرع األول :البطالن.
البطالف ،ىو عقوبة فرضيا المشرع عمى اإلجراءات المخالفة لنصوص القانوف ،ويبطؿ جميع أثار
ىذا اإلجراء الباطؿ  .حيث سنتناوؿ تعريؼ البطالف في الفقرة األولى ،وتحديد البطالف الذي يمحؽ
بمخالفة ضمانات التفتيش في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة ،وآثار البطالف في الفقرة الخامسة.
أوالً :تعريف البطالن.
البطالف ،ىو أحد صور الجزاءات التي تمحؽ باإلجراء المعيب ،متى افتقر العمؿ إلى أحد مقوماتو
الموضوعية ،أو تجريده مف أحد شروطو الشكمية ،ويطاؿ البطالف أثاره القانونية(.)1
كما أسمفنا ،القانوف األساسي الفمسطيني نص بالمادة( )2/17عمى بطالف كؿ إجراء يخالؼ
النصوص المخصصة لتفتيش المنازؿ ،وقد نصت المادة( )474مف قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني ،عمى أنو " يعتبر اإلجراء باطال إذا نص القانوف صراحة عمى بطالنو أو إذا شابو عيب
أدى إلى عدـ تحقيؽ الغاية منو " ،وقد ذكر المشرع في النصوص الالحقة نوعيف مف البطالف،
األول ىو البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ ،والذي نصت عميو المادة( )475مف قانوف اإلجراءات
الجزائية الفمسطيني ،وذكر المشرع مثاؿ عمى ىذا البطالف ،وىو عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة
بتشكيؿ المحاكـ أو بواليتيا ،أو بإختصاصيا ،وأية أحكاـ متعمقة بالنظاـ العاـ ،وىذا البطالف يجوز
إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى وتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا ،وىذا النص مشابو
لما جاء بو المشرع المصري في نص المادة( )331مف قانوف اإلجراءات الجنائية .والثاني ىو
البطالف المتعمؽ بمصمحة الخصوـ ،والذي نصت عميو المادة( )476مف قانوف اإلج ارءات الجزائية
الفمسطيني ،وىذا البطالف ال يجوز إثارتو إال ممف شرع لمصمحتو ،ما لـ يكف قد تسبب فيو أو
تنازؿ عنو صراحة أو ضمنا.
()1

عبد المنعـ ،سميماف ،بطالف اإلجراء الجنائي ،محاولة تأصيؿ أسباب البطالف في ظؿ قضاء النقض في مصر ولبناف

وفرنسا ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2008 ،ص .17
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المشرع الفمسطيني ،نص صراحة عمى البطالف في حاؿ مخالفة قواعد تفتيش المنازؿ ،في متف
المادة(  )52مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،والتي جاء فييا انو" يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة
أي حكـ مف أحكاـ الفصؿ الرابع مف الباب الثاني ،وىذا الفصؿ نظـ إجراءات تفتيش المنازؿ
وحدوده المواد( 39إلى  ،)50ولكف المشرع لـ يحدد طبيعة ىذا البطالف سواء ما أورده في القانوف
األساسي أو قانوف اإلجراءات الجزائية ،والتساؤؿ الذي يطرح ،ىؿ قواعد التفتيش تعتبر مف النظاـ
العاـ عمى معنى المواد ( )2/17مف القانوف األساسي الفمسطيني ،والمادة( )475مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني؟ ،أـ ىي قواعد خاصة وجدت لمصمحة الخصوـ عمى معنى
المادة( )476مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني؟.
ثانياً :مخالفة ضمانات التفتيش يرتب البطالن المطمق.
المشرع الفمسطيني ذكر بالمادة( )475مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو يترتب البطالف عمى
عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بتشكيؿ المحاكـ واختصاصيا وواليتيا ،أو مما ىو متعمؽ
بالنظاـ العاـ ،ولـ يذكر المشرع الفمسطيني قواعد التفتيش بشكؿ صريح عمى أنيا متعمقة بالنظاـ
العاـ ،ولكي نتمكف مف معرفة فيما إذا كانت قواعد التفتيش مف النظاـ العاـ يجب أوالً تحديد مفيوـ
مصطمح النظاـ العاـ الذي ذكره المشرع.
مصطمح النظاـ العاـ ،مصطمح غامض يستمد عظمتو مف ذلؾ الغموض الذي يحيط بو ،فمف
مظاىر سموه انو ظؿ متعاليا عمى كؿ الجيود التي بذليا الفقياء لتعريفو(.)1
إف القواعد الموضوعية والشكمية لمتفتيش مف القواعد الجوىرية ،وىي متعمقة بالنظاـ العاـ بال شبيو،
ويترتب عمى مخالفتيا بطالف مطمؽ ،وينسحب البطالف عمى الدليؿ المستمد منيا( ،)2ويجوز
اإلحت جاج بو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى ،ولكف ال يجوز االحتجاج بو أماـ محكمة النقض،
كوف أف الدفع ببطالف التفتيش يختمط فيو الواقع بالقانوف ويقتضي تحقيقا موضوعيا ال تختص بو
محكمة النقض(.)3
()1

عرفة ،محمد عمي ،مبادئ العموـ القانونية ،ط ،1951 ،2ص  ،98مشار إليو في كتاب أحمد ،ىاللي عبد الاله ،تفتيش

()2

مصطفى ،محمود محمود ،اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .108+106

نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي ،مرجع سابؽ ،ص .227
()3

نقض جنائي مصري ،بتاريخ  ،1983/10/2مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،س  ،34رقـ  ،167ص .841
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ثالثاً :مخالفة ضمانات التفتيش يرتب البطالن النسبي.
البطالف النسبي ،ىو كؿ بطالف ينشأ عف مخالفة قاعدة غير متعمقة بالنظاـ العاـ واف كانت
جوىرية في إظيار الحقيقة(.)1
المشرع الفمسطيني ذكر بالمادة( )476مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،عمى أنو فيما عدا حاالت
البطالف المتعمقة بالنظاـ العاـ ال يجوز الدفع بالبطالف إال ممف شرع لمصمحتو ما لـ يكف قد تنازؿ
عنو صراحة أو ضمنيا ،وذكر المشرع بالمادة( )478مف ذات القانوف حاالت التنازؿ عف البطالف
وىو القياـ باإلجراء بوجود محامي لممتيـ دوف إعتراض منو.
إف مخالفة قواعد التفتيش الموضوعية والشكمية يرتب بطالف يتعمؽ بمصمحة جوىرية لمخصوـ ،وال
يتعمؽ بالنظاـ العاـ( ،)2ويترتب عميو بطالف نسبي ،وال يجوز الدفع بو إال مف صاحب الشأف،
ويجب الدفع بو بمرحمة جمع اإلستدالالت أو التحقيؽ اإلبتدائي أو بالتحقيؽ بالجمسة عمى معنى
المادة( )478مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،والرضا بالتفتيش يسقط ىذا البطالف ،كوف
أنو يجوز التنازؿ عنو صراحة أو ضمنيا( ،)3كوف قواعد التفتيش ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ( ،)4واف قوؿ
محكمة النقض بأف الدفع ببطالف التفتيش ال يجوز أف يبدى ألوؿ مرة في النقض يشير بحد ذاتو
إلى أف ىذا البطالف نسبي وليس مطمقا(.)5
رابعاً :ضوابط التفرقة بين البطالن المطمق والنسبي.
إف الضابط في التفرقة بيف البطالف المطمؽ والبطالف النسبي ،ىو نوع المصمحة التي تحمييا
القاعدة اإلجرائية ،فإذا كانت المصمحة التي يحمييا القانوف عامة يترتب عمى مخالفتيا بطالف
مطمؽ ،واذا كانت قاعدة مقررة لمصمحة الخصوـ يترتب عمى مخالفتيا بطالف نسبي( ،)6وبالنتيجة

( )1الشواربي ،عبد الحميد ،إذف التفتيش ،مرجع سابؽ ،ص .146

( )2سالمة ،مأموف محمد ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج ،2دار الفكر العربي ،القاىرة ،1988 ،ص .623
()3

السعيد كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص  461وما بعدىا.

()5

عبيد ،رؤوؼ ،المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية ،ج  ،1مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،2015 ،ص

()4

عبد الستار ،فوزية ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالت ،مرجع سابؽ ،ص .358+308

.196

( )6الجوخدار ،حسف ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .183
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فإف مخالفة الشروط الموضوعية لمتفتيش ،يتصؿ بالنظاـ العاـ ،مما يرتب البطالف المطمؽ( ،)1أما
مخالفة الشروط الشكمية لمتفتيش ،فيو متعمؽ بمصمحة الخصوـ ،مما يرتب البطالف النسبي(.)2
الباحث يرى أف ضمانات تفتيش المنازؿ سواء كانت شكمية أـ موضوعية ىي قواعد جوىرية متصمة
بالنظاـ العاـ ،ال يجوز مخالفتيا ،ويترتب عمى مخالفتيا البطالف المطمؽ ،وذلؾ باالستناد إلى
نص بالمادة ( )2/17مف القانوف األساسي الفمسطيني ،والمواد ( )475+474+52مف قانوف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،كوف أف تمؾ المواد أنزلت حكـ البطالف بشكؿ صريح عمى مخالفة
النصوص المتعمقة بتفتيش المنازؿ ،وىي تحمي المصمحة العامة ومصمحة الخصوـ معا ،أمام
قواعد تفتيش األشخاص نرى أنيا متعمقة بمصمحة جوىرية لمخصوـ وغير متعمقة بالنظاـ العاـ،
كوف القانوف األساسي وقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لـ ينص عمى بطالف تفتيش
األشخاص في حاؿ مخالفة قواعده كما فعؿ في تفتيش المنازؿ.
خامساً  :أثار بطالن التفتيش.
إف بطالف إجراءات التفتيش لمخالفتيا ضمانات التفتيش ،سواء كاف البطالف مطمؽ متعمؽ بالنظاـ
العاـ ،أو متعمؽ بمصمحة الخصوـ ،وتـ الدفع ببطالنو فاف ما ينتج عف ىذا التفتيش يكوف باطؿ.
نصت المادة( )477مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،عمى انو" ال يترتب عمى بطالف
اإلجراء بطالف اإلجراءات السابقة عميو ،أو بطالف اإلجراءات الالحقة لو إذا لـ تكف مبنية عميو،
واذا كاف اإلجراء باطال في جزء منو فاف ىذا الجزء وحده ىو الذي يبطؿ ".
بطالف التفتيش ،يؤدي إلى بطالف الدليؿ المستمد منو ،وبطالف أىـ أثاره وىو ضبط األشياء التي
أسفرت عف التفتيش( ،)3ويجب عمى المحكمة أف تستبعد الدليؿ المستمد منو ،وال يؤثر ىذا البطالف
عمى اإلجراءات السابقة والالحقة عميو عمى معنى المادة( )477مف قانوف اإلجراءات الجزائية.
إف التفتيش الباطؿ ،يترتب عميو إستبعاد الدليؿ المستمد منو ،وال تستطيع المحكمة اإلعتماد عمى
()1

الحسيني ،سامي حسني ،النظرية العامة لمتفتيش في القانوف المصري والمقارف ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،1972 ،ص  ،416مشار إليو في الجوخدار ،التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات

الجزائية حسف ،ص .183

( )2الشياوي ،قدري عبد الفتاح ،مناط التفتيش ،قيوده وضوابطو ،مرجع سابؽ ،ص .119
()3

السعيد كامؿ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .465
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شيادة األشخاص الذيف قاموا بو ،ألف معموماتيـ إستقيت مف إجراء مخالؼ لمقانوف( ،)1وال يؤثر
البطالف عمى األدلة المنفصمة عف اإلجراء الباطؿ( ،)2واذا جرى التفتيش بحضور محامي المتيـ
وبدوف اعتراض منو ال يحؽ الدفع ببطالف التفتيش(.)3
يرى الباحث أف كؿ األدلة اإللكترونية التي يتـ العثور عمييا وضبطيا تكوف باطمة ،كونيا ناتجة
عف إجراءات تفتيش لـ تراع الضمانات األساسية والقانونية ،وال يجوز اإلعتماد عمييا ويجب
إستبعادىا مف األدلة.

الفرع الثاني :العقوبات الجزائية والتأديبية.
إف مخالفة ضمانات التفتيش يرتب بطالف إجراءاتو ،واستبعاد األدلة الناتجة عنو ،وكذلؾ رتب
المشرع عقوبات جزائية وتأديبية بحؽ مأموري الضبط القضائي الذيف يخالفوف قواعد القانوف.
إف عدـ مراعاة قواعد التفتيش يترتب عميو البطالف كجزاء إجرائي ،ويترتب عميو كذلؾ عقاب جزائي
وتعويض مدني( ،)4وىذا الجزاء الذي فرضو المشرع عمى مأموري الضبط القضائي حتى يكوف رادع
مسمط عمييـ ،في حاؿ قياميـ بتفتيش األماكف الخاصة لمناس واإلعتداء عمى خصوصيتيـ
واإلطالع عمى أسرارىـ بدوف إذف مف القانوف .لذلؾ سنتناوؿ العقوبات الجزائية بالفقرة األولى،
والعقوبات التأديبية بالفقرة الثانية.

أوالً :العقوبات الجزائية.
إف فرض عقوبات جزائية عمى مأموري الضبط القضائي ،ىدفو منعيـ مف مخالفة نصوص القانوف،
واال إعتبروا أنفسيـ فوؽ القانوف ،بقياميـ باإلعتداء عمى حريات الناس األساسية التي كفميا القانوف
األساسي والقوانيف والمواثيؽ واإلتفاقيات الدولية ،باإلطالع عمى أسرار الناس بدوف وجو حؽ،
مستغميف وظائفيـ ومناصبيـ.
نصت المادة( )1/27مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،عمى أنو " كؿ موظؼ إرتكب أيا
()1

المرصفاوي ،حسف صادؽ ،المرصفاوي في أصوؿ اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .467

()3

ثروت جالؿ ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .479

()2

()4

الشواربي ،عبد الحميد ،إذف التفتيش ،مرجع سابؽ ،ص .151

عوض ،محمد محيي الديف ،حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .264
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مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،مستغال صالحياتو وسمطاتو أثناء تأديتو عممو أو
بسببيا أو سيؿ ذلؾ لغيره يعاقب بالحبس لمدة سنة ،"...وبالرجوع إلى تعريؼ الموظؼ الوارد
بالمادة األولى مف قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،نجد أف الموظؼ المقصود ىو كؿ مف
يعمؿ بالقطاع العاـ ،وأف مأموري الضبط القضائي ىـ موظفيف عمومييف ،وقد شدد المشرع
الفمسطيني في ذات المادة ( )1/27العقوبة عمى الموظؼ بمقدار الثمث.
وكذلؾ أكدت المادة( )25مف قانوف الشرطة الفمسطيني ،عمى أف المسؤوؿ المباشر يتحمؿ
المسؤوليات القانونية عف أي أمر مخالؼ لمقانوف ،فيما أمر أو أشار بتنفيذه ،ونصت المادة()42
مف ذات القانوف ،عمى أف مجالس التأديب تقوـ بإحالة القضايا الجزائية إلى المدير العاـ لمشرطة
ليقوـ بدوره بإحالتيا إلى النيابة العامة إلتخاذ المقتضى القانوني وفؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات النافذ،
وقد نصت المادة( )53مف ذات القانوف ،عمى أف عناصر الشرطة تخضع لممساءلة الجزائية أماـ
القضاء في حاؿ إرتكاب أي منيـ لجريمة معاقب عمييا وفقا لمقوانيف النافذة ،سواء أماـ القضاء
النظامي أو القضاء العسكري وفقاً إلختصاصاتيما.
يرى الباحث أف المشرع الفمسطيني كاف موفقا في تشديد العقوبة عمى مأموري الضبط القضائي
الذيف يرتكبوف أي مف الجرائـ اإللكترونية ،كونيـ مكمفيف بحكـ القانوف بتنفيذ أحكامو ،ومؤتمنيف
عمى أسرار الناس وأعراضيـ ،وأف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات تحتوي عمى أسرار الناس
وخصوصياتيـ ،وال يجوز لمأمور الضبط القضائي اإلطالع عمى تمؾ األسرار مستغالً وظيفتو وما
وفرتو لو الدولة مف وسائؿ تكنولوجيا حديثة لخدمة القانوف باإلطالع عمى ما تحتويو تمؾ الوسائؿ
اإللكترونية الخاصة بالناس إال بعد الحصوؿ عمى إذف القانوف.

ثانياً :العقوبات التأديبية.
أقر المشرع الفمسطيني ،إضافة إلى العقوبات الجزائية التي فرضيا عمى مأموري الضبط القضائي
عقوبات تأديبية ،يوقعيا عمييـ مرؤوسييـ في حاؿ مخالفتيـ لواجباتيـ ومخالفتيـ لنصوص القانوف.
نصت المادة( )20مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،عمى أف النائب العاـ يشرؼ عمى
مأموري الضبط القضائي ومراقبتيـ فيما يتعمؽ بأعماؿ وظيفتيـ ،ومنحت لمنائب العاـ أف يطمب مف
الجيات المختصة إ تخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة لواجباتو أو تقصيره في
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عممو .وىذه نصت بوضوح عمى وجود عقوبات تأديبية تقع عمى مأمور الضبط القضائي ،وىذا ما
أكد عميو قانوف الشرطة الفمسطيني ،في متف المادة( )6عمى أف عناصر الشرطة يباشروف أعماليـ
تحت إشراؼ النائب العاـ ،وأمر القانوف في المواد ( )38+27عمى تشكيؿ مجالس تأديبية
لعناصر الشرطة ،ونظـ في المادة( )24آلية معاقبة المخالفيف تأديبيا كؿ حسب رتبتو العسكرية ،في
حاؿ مخالفة واجباتيـ المنصوص عمييا بالقوانيف النافذة ،دوف اإلخالؿ بالدعوى الجزائية والمدنية.
وكذلؾ يوجد عقوبات تأديبية تفرض عمى مأموري الضبط القضائي ،نظميا قانوف العقوبات
العسكري الفمسطيني النافذ ،حيث نصت المادة( )189عمى عقوبات تأديبية تفرض عمى الضباط
وضباط صؼ قوى األمف ،ومنيا التنبيو واإلنذار ،تأخير األقدمية ،وتنزيؿ الرتبة ،والحجز بالوحدة
العسكرية ،والحرماف مف اإلجازات األسبوعية ،والحبس لمدة ال تتجاوز ثالثة أشير.
وكذلؾ نص قانوف الخدمة في قوى األمف الفمسطينية ،عمى عقوبات تأديبية أخرى في صمب
المادة( ،)96وىذه العقوبات التأديبية توقع عمى الضباط في حاؿ مخالفتيـ أحكاـ القانوف ،ومف تمؾ
العقوبات التأديبية اإلحالة عمى االستيداع ،والترؾ بالرتبة ،والحرماف مف العالوة الدورية وعالوة
القيادة ،ونظمت المادة( )174العقوبات التأديبية التي توقع عمى صؼ الضباط واألفراد.

117

الخاتمة.
في العصر الحديث ،أصبحت أسرار الناس وخصوصيتيـ تحفظ في مخزف إلكتروني ،وىذا
المخزف اإللكتروني متمثؿ في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات التي أصبح اإلنساف يستخدميا في
حياتو اليومية ،وقد نظـ القانوف طرؽ الوصوؿ إلييا وتفتيشيا ،وأحاطيا بمجموعة مف الضمانات
لحماية أسرار الناس وخصوصيتيـ مف العبث.
التقنية الحديثة ظيرت لخدمة اإلنساف ،إال أف البعض أساء استخداميا باالعتداء عمى المجتمع
والدولة ،ومع إزدياد إستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ظيرت جرائـ جديد ىي الجرائـ
اإللكترونية ،وىذه الجرائـ عابرة لمقارات ،ال تعترؼ بالحدود الجغرافية لمدوؿ ،وترتكب عف بعد ،ال
تحتاج إلى مجيود إلرتكابيا ،ونتائجيا تظير في مكاف أخر أو عدة أمكنة سواء داخؿ حدود الدولة
أو خارجيا أو في عدة دوؿ ،وتصيب كؿ مناحي الحياة داخؿ الدولة ،فتطاؿ األشخاص واألمواؿ،
وتيدد أمف الدولة واقتصادىا.
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يحتاج إلى نظاـ إجرائي خاص ،وسمطة مختصة بو ،تكوف مدربة
ومؤىمة فنيا ،كوف عممية إستخراج األدلة اإللكترونية عمؿ شاؽ وطريؽ مميء بالصعوبات
والتحديات ويحتاج جيد كبير.
لقد تناوؿ الباحث في ىذه الدراسة ،التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وقاـ ببحث خصوصية
التفتيش في الجرائـ اإللكترونية بالفصؿ األوؿ ،وبالفصؿ الثاني خصوصية إجراءات التفتيش
والضبط في الج ارئـ اإللكترونية.
وقد عالج الباحث إشكالية الدراسة وىي ،ىؿ وفؽ المشرع الفمسطيني في وضع نظاـ متكامؿ
ي ارعي خصوصية التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،وا قامة توازف بيف حؽ اإلنساف في الخصوصية
وحؽ المجتمع في العقاب مف المجرميف؟،
وقد توصؿ الباحث إلى العديد مف النتائج ،وعمى ضوء تمؾ النتائج إقت رح عدة توصيات وىي عمى
النحو التالي:
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أوالً :النتائج.
-1التفتيش في الجرائـ اإللكترونية مف أدؽ وأخطر إجراءات التحقيؽ ،كونو يمس خصوصية
الناس باإلطالع عمى أسرارىـ المخزنة في وسائؿ تكنولوجيا المعمومات.
-2الجرائـ اإللكترونية جرائـ مستترة ،يصعب معرفة فاعميا ،ترتكب مف أي مكاف في ىذا العالـ،
وتتحقؽ أثارىا في مكاف أخر ،والتفتيش بتمؾ الجرائـ بحاجة إلى نظاـ إجرائي خاص يراعي
خصوصيتيا ،وبحاجة إلى أشخاص مؤىميف ومدربيف تدريباً قانونياً وفنياً ،لمتعامؿ مع وسائؿ
تكنولوجيا المعمومات والتغمب عمى التحديات الفنية التي تمتاز بيا.
-3التفتيش في الجرائـ اإللكترونية مف إختصاص السمطة األصمية المتمثمة في نيابة مكافحة
الجرائـ اإللكترونية بالدرجة األولى ،والسمطة المنابة المتمثمة في وحدات مكافحة الجرائـ
اإللكترونية في قوى األمف المتخصصة فقط.
-4محؿ التفتيش في الجرائـ اإللكترونية ،ىو وسائؿ تكنولوجيا المعمومات سواء كانت بحوزة
أشخاص أو داخؿ األماكف ،وىذه الوسائؿ يمكف حمايتيا بأرقاـ سرية لمنع الوصوؿ إلييا ويصعب
إختراقيا ،وتحتاج إلى أجيزة ومعدات تقنية إلستخراج األدلة ،وىذا إجراء شاؽ وصعب ومجيوؿ
النتيجة.
-5التفتيش في الجرائـ اإللكترونية بحاجة إلى فريؽ فني لمقياـ بو ،وىذا الفريؽ يضـ جميع
التخصصات عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،يرافقو فريؽ أمني لإلقتحاـ لمسيطرة والقبض عمى
وسائؿ تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في إرتكاب الجريمة اإللكترونية بالسرعة المطموبة.
-6التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يكوف داخؿ حدود الدولة أو يمتد إلى خارجيا.
-7التفتيش في الجرائـ اإل لكترونية بحاجة إلى تعاوف ومساعدة بيف الدوؿ ،كوف أن و ال تستطيع
دولة واحدة بمفردىا مكافحة تمؾ الجرائـ لوحدىا.
-8األدلة اإللكترونية تتكوف مف أدلة مادية وغير مادية ،وىي أدلة حساسة بحاجة إلى معاممة لينة
وا جراءات خاصة لضبطيا ،وكذلؾ تحتاج إلى أماكف مخصصة لحفظيا عمى الحالة التي ضبط
عمييا.
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 -9قانوف الجرائـ اإللكترونية الفمسطيني ،نص عمى بعض ضمانات التفتيش ،ولـ ينص عمى
الضمانات األخرى التي اقرىا قانوف اإلجراءات الجزائية لمتفتيش في الجرائـ العادية ،منيا حضور
المتيـ وغيره إجراء التفتيش ،ووقت لمتفتيش ،وضماف تفتيش األنثى ،ولـ يأمر بتنظيـ محضر
التفتيش ،ولـ يحيؿ األمر إلى قانوف اإلجراءات الجزائية النافذ.
ثانيا :التوصيات.
-1النص بوضوح عمى أف التفتيش في الجرائـ اإللكترونية يخضع لنفس الضمانات الواردة في
القانوف األساسي وقانوف اإلجراءات الجزائية النافذ ،أو إدراج نصوص شاممة في القرار بقانوف
بشأف الجرائـ اإللكترونية تقر جميع ضمانات التفتيش.
-2النص بوضوح عمى أف تكوف مذكرة التفتيش مكتوبة ،وتحتوي عمى جميع بياناتيا اإللزامية،
والتحديد بوضوح الوسيمة اإللكترونية المراد تفتيش ،وأي جزء مف ىذه الوسيمة المراد تفتيشو.
-3النص بوضوح عمى قابمية المكونات الغير مادية لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات لمتفتيش
والضبط ،وبياف طرؽ ضبطيا.
-4النص بوضوح عمى ضرورة حضور المتيـ أو شيود أثناء إجراء التفتيش عمى وسائؿ تكنولوجيا
المعمومات.
-5النص بوضوح عمى ضرورة تنظيـ محضر بإجراءات التفتيش ،لتدويف جميع اإلجراءات التي
تمت عمى وسائؿ تكنولوجيا المعمومات ،وطرؽ إجرائيا ،والوسائؿ المستخدمة ،وتاريخيا وساعتيا،
والتدويف في المحضر جميع المالحظات التي يبدييا المتيـ أو الشيود.
-6النص بوضوح عمى أف السيارة الخاصة تخضع لضمانات تفتيش األشخاص إذا كانت بحوزة
صاحبيا أو حائزىا ،وتخضع لضمانات تفتيش المنازؿ إذا كانت داخؿ المساكف.
-7النص بوضوح عمى أف تقوـ أنثى بتفتيش وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الخاصة باألنثى.
-8النص بوضوح عمى مكاف حفظ األدلة االلكترونية المضبوطة ،لضماف الحفاظ عمييا عمى
الحالة التي ضبطت بيا ،ولضماف عدـ العبث بيا أو تغيير محتواىا.
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-9النص بوضوح عمى طرؽ التصرؼ بالمضبوطات اإللكترونية ،ومنح السمطة القضائية خيارات
التصرؼ بيا إما بردىا إلى أصحابيا أو مصادرتيا بقرار مسبب ،سواء تـ تحريؾ دعوى الحؽ
العاـ أـ تـ حفظ أوراؽ الدعوى لدى النيابة العامة.
-10النص بوضوح عمى تجريـ األعماؿ التي تمس االقتصاد الوطني بواسطة تكنولوجيا
المعمومات.
-11إنشاء نيابة متخصصة لمجرائـ اإللكترونية بنص القانوف.
-12إنشاء محكمة متخصصة لمنظر في الجرائـ اإللكترونية بنص القانوف.
-13النص بوضوح عمى أف الدليؿ اإللكتروني يعود تقدير قيمتو لممحكمة ،ليكوف بإمكاف المحكمة
التيقف مف سالمتو.
-14النص بوضوح عمى الجية المختصة بالتعاوف الدولي وطمب المساعدة القضائية في التفتيش
بالجرائـ اإللكترونية ،والجية المختصة بالتعامؿ مع الشرطة الدولية.
-15السماح لمسمطات المختصة بالتفتيش في الجرائـ اإللكترونية بتجاوز حدود الدولة في
الحاالت والشروط الواردة بالمادة ( )40مف اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
-16إصدار مرشد لمتفتيش والضبط في الجرائـ اإللكترونية ،يكوف دليؿ لمقائـ بالتفتيش.
-17إنشاء مجمس وطني لمكافحة الجرائـ اإللكترونية ،يضـ بيف أعضائو ممثؿ عف نيابة مكافحة
الجرائـ اإللكترونية ،وممثؿ عف وحدات مكافحة الجرائـ اإللكترونية في قوى األمف ،وممثؿ عف
و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وخبراء وأكاديمييف فنييف في البيئة الرقمية ،وخبراء في
القانوف اإللكتروني المحمي والدولي ،ويكوف ليذه المجمس صالحية وضع معايير السياسة الجنائية
في الميداف اإللكترونية ،ودراسة القوانيف المتعمقة بو ،وتقييميا ،وا قتراح التعديالت الالزمة عمييا،
ودراسة اإلتفاقيات الثنائية واإلقميمية والدولية الخاصة بالجرائـ اإللكترونية قبؿ المصادقة عمييا
مف الجية المختصة.

تم بحمد هلل
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المصادر والمراجع.
أوالً  :المصادر.
 -1القرآن الكريم.
 -2لسان العرب لإلماـ العالمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور اإلفريقي
المصري ،دار صادر ،بيروت ،بدوف سنة نشر.
 -3التشريعات الفمسطينية.
 قانون العقوبات األردني النافذ في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ،رقـ( )16لسنة.1960
 قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري الصادر عف المجمس الوطني الفمسطينيلمنظمة التحرير الفمسطينية ،بالقرار التشريعي رقـ( )5لسنة  ،1979بيروت.
 قانون ال تصاالت السمكية والالسمكية رقـ ( )3لسنة .1996 قانون تنظيم مينة المحاماه رقـ( )3لسنة .1999 قانون الجراءات الجزائية رقـ( )3لسنة .2001 قانون السمطة القضائية رقـ( )1لسنة .2002 القانون األساسي الصادر بتاريخ  ،2002/5/29والمعدؿ بتاريخ .2003/3/18 قانون الخدمة في قوى األمن رقـ( )8لسنة .2005 قانون المخابرات العامة رقـ( )17لسنة .2005 قرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقـ( )11لسنة .2007 قرار بقانون بشأن االستخبارات العسكرية رقـ( )34لسنة .2014 قرار بقانون بشأن غسل األموال وتمويل الرىاب رقـ( )20لسنة .2015 قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية رقـ( )2لسنة .2016 قرار بقانون بشأن الشرطة رقـ( )23لسنة .2017 قرار بقانون بشأن الييئة القضائية لقوى األمن رقـ ( )2لسنة .2018 -قرار بقانون بشأن الجرائم ال لكترونية رقـ ( )10لسنة .2018
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 -4التشريعات العربية.
 قانون الجراءات الجنائية المصري رقـ( ،)150لسنة .1950 قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقـ( ،)9لسنة .1961 قانون الجراءات الجزائية الجزائري الصادر باألمر رقـ( ،)155/66لسنة .1966 مجمة الجراءات الجزائية التونسية القانوف رقـ( )23لسنة .1968 المسطرة الجنائية المغربية القانوف رقـ ( )22/1لسنة .2002 قانون الجرائم القتصادية األردني رقـ()11لسنة  ،1993والمعدؿ بالقانوف رقـ( )20لسنة.2004
 قانون نظام مكافحة جرائم المعموماتية السعودي الصادر بالمرسوـ الممكي رقـ (ـ،)17/لسنة .2007
 قانون جرائم المعموماتية السوداني رقـ ( )13لسنة .2007 قانون مكافحة جرائم تقنية المعمومات العماني الصادر بالمرسوـ السمطاني،رقـ( ،)2011/12لسنة .2011
 قانون تنظيم التواصل عمى الشبكة ومكافحة الجريمة المعموماتية السوري الصادربالمرسوـ التشريعي ،رقـ ،2012/17بمسنة .2012
 التعميمات التوضيحية والتنفيذية لقانوف تنظيـ التواصؿ عمى الشبكة ومكافحة الجريمةالمعموماتية السوري ،الصادرة بالقرار رقـ ( ،)290عف وزير االتصاالت والتقانة السوري.
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعمومات الماراتي رقـ ( )5لسنة.2012 قانون مكافحة الجرائم ال لكترونية القطري رقـ( )14لسنة .2014 قانون جرائم تقنية المعمومات البحريني رقـ ( )60لسنة .2014 قانون الجرائم ال لكترونية األردني رقـ ( )27لسنة .2015 قانون مكافحة جرائم تقنية المعمومات الكويتي رقـ( )63لسنة .2015 -5التشريعات األجنبية.
 قانون العقوبات االيطالي لسنة Codice penale italiano, 1930. .1930 قانون إساءة استخدام الحاسوب االنجميزي Computer Misuse Act 1990. قانون العقوبات الفرنسي لسنة .1992113

Code pénal français, 1992.

 -قانون الجراءات الجنائية الفرنسي

Code de procédure pénale.

 قانون الجراءات الجنائية األلماني.Strafprozeßordnung (StPO). Ausfertigungsdatum: 1950.

ثانياً  :المراجع
 -1المراجع القانونية العامة.
 الدكتااااااور إبراىيم حامد طنطاوي.الدفع ببطالف إذف النيابة العامة بالتفتيش ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1997 ،
 إبراىيم راسخ.التحقيؽ الجنائي العممي ،الطبعة األولى ،أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.1991 ،
 أحمد أبو الروس.التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو واألدلة الجنائية ،المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية.2008 ،
 الدكتااااااور أحمد فتحي سرور. الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،طبعة معدلة ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1995 ،
 الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة السابعة ،دار النيضة العربية،
القاىرة.1996 ،
 الدكتااااااور جندي عبد الممك.الموسوعة الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار العمـ لمجميع ،الجزء الثاني ،والثالث ،والرابع،
بدوف سنة نشر ،بيروت ،لبناف.
 الدكتااااااور جالل ثروت.نظـ اإلجراءات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.1997 ،
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 الدكتااااااور جمال جرجس مجمع تاوضروس.الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية ،النسر الذىبي لمطباعة ،مصر،
.2006
 الدكتااااااور حامد راشد.أحكاـ تفتيش المسكف في التشريعات اإلجرائية العربية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،
دار النيضة العربية ،القاىرة.1998 ،
 الدكتااااااور حسن الجوخدار. شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،عماف.1997 ،
 التحقيؽ االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عماف.2011 ،
 الدكتااااااور حسن صادق المرصفاوي. المرصفاوي في القانوف الجنائي ،قانوف اإلجراءات الجنائية ،تشريعا وقضاء في مائة
عاـ ،الجزء الثالث ،منشاة المعارؼ ،بدوف سنة نشر.
 المرصفاوي في أصوؿ اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.2000 ،
 الدكتااااااور حسن عالم.قانوف اإلجراءات الجنائية ،الجزء األوؿ ،مطابع روز اليوسؼ ،القاىرة.1982 ،
 الدكتااااااور رؤوف عبيد.المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية ،الجزء األوؿ ،مكتبة الوفاء القانونية،
اإلسكندرية.2015 ،
 الدكتااااااور رمزي رياض عوض.اإلجراءات الجنائية في القانوف االنجموامريكي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2009 ،
 سردار عمي عزيز.النطاؽ القانوني إلجراءات التحقيؽ االبتدائي ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،ودار
شتات لمنشر والبرمجيات ،مصر.2011 ،
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 الدكتااااااور سميمان عبد المنعم.بطالف اإلجراء الجنائي ،محاولة تأصيؿ أسباب البطالف في ظؿ قضاء النقض في
مصر ولبناف وفرنسا ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2008 ،
 الدكتااااااور عبد الحميد الشواربي.إذف التفتيش في ضوء القضاء والفقو ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1995 ،
 الدكتااااااور عمي عبد القادر القيوجي. الندب لمتحقيؽ ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.1997 ،
 القانوف الدولي الجنائي ،أىـ الجرائـ الدولية ،المحاكـ الدولية الجنائية ،الطبعة
األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية.2001 ،
 الدكتااااااورة فوزية عبد الستار.شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،وفقا ألحدث التعديالت ،الطبعة الثانية ،الجزء األوؿ،
دار النيضة العربية ،القاىرة.2010 ،
 الدكتااااااور قدري عبد الفتاح الشياوي.مناط التفتيش ،قيوده وضوابطو ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2006 ،
 الدكتااااااور كاظم السيد عطية.الحماية الجنائية لحؽ المتيـ في الخصوصية ،دراسة مقارنة بيف القانوف المصري
والفرنسي واألمريكي واالنجميزي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2007 ،
 الدكتااااااور كامل السعيد.شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ،في القوانيف
األردنية والمصرية والسورية وغيرىا ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.2005 ،
 الدكتااااااور كمال كمال الرخاوي.إذف التفتيش فقياً وقضاءاً ،الطبعة األولى ،دار الفكر والقانوف ،المنصورة.2000 ،
 الدكتااااااور مأمون محمد سالمة.اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ،الجزء الثاني ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
.1988
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 الدكتااااااور محمد أبو العال عقيدة.شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.2001 ،
 الدكتااااااور محمد محيي الدين عوض.حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ،بدوف ناشر.1989 ،
 الدكتااااااور محمود محمود مصطفى.اإلثبات في المواد الجنائية ،الجزء الثاني ،التفتيش والضبط ،الطبعة األولى ،مطبعة
جامعة القاىرة والكتاب الجامعي.1978 ،
 الدكتااااااور محمود نجيب حسني. شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،الدعاوي الناشئة عف الجريمة ،االستدالؿ والتحقيؽ
االبتدائي ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية و مطبعة جامعة القاىرة ،القاىرة،
.1995
 شرح قانوف العقوبات ،القسـ العاـ ،النظرية العامة لمجريمة والنظرية العامة
لمعقوبة والتدبير االحترازي ،الطبعة السابعة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.2012
 القاضية منى جاسم الكواري.التفتيش ،شروطو وحاالت بطالنو ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي
الحقوقية ، ،بيروت.2008 ،
 الدكتااااااور نائل عبد الرحمن صالح.الجرائـ اإلقتصادية في التشريع األردني ،الطبعة األولى ،الجزء األوؿ ،دار الفكر لمنشر
والتوزيع ،عماف.1990 ،
 الدكتااااااور ناينتي ناين احمد الدسوقي.الرضا كتكأة في التفتيش الجنائي ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.2008
 الدكتااااااور نبيل عبد المنعم جاد.أسس التحقيؽ الجنائي العممي ،بدوف ناشر.1991 ،
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 الدكتااااااور نبيو صالح.شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،الجزء
األوؿ ،مكتبة دار الفكر ،القدس.2006 ،
 الدكتااااااورة ىدى حامد قشقوش.الجريمة المنظمة ،القواعد الموضوعية واإلجرائية والتعاوف الدولي ،الطبعة األولى ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1997 ،
 الدكتااااااور ىشام مصطفى محمد إبراىيم.التحقيؽ والمحاكمة ،أماـ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية.2015 ،
 -2المراجع القانونية الخاصة.
 الدكتااااااور احمد خميفة الممط.الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
.2006
 القاضي أسامة أحمد المناعسة والقاضي جالل محمد الزعبي.جرائـ تقنية نظـ المعمومات اإللكترونية ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عماف.2014 ،
 المحامي أمير فرج يوسف.الجرائـ المعموماتية عمى شبكة اإلنترنت ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،
.2008
 الدكتااااااور جميل عبد الباقي الصغير.الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المتعمقة باإلنترنت ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2002 ،
 الدكتااااااور حسن طاىر داود.جرائـ نظـ المعمومات ،الطبعة األولى ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض،
.2000

118

 الدكتااااااور حسين بن سعيد الغافري.السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلنترنت ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية،
القاىرة.2009 ،
 حنان ريحان مبارك المضحكي.الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت،
لبناف.2014 ،
 المحامي خالد عياد الحمبي.إجراءات التحري والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،الطبعة األولى ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عماف.2011 ،
 الدكتااااااور خالد ممدوح إبراىيم.فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2010 ،
 الدكتااااااور سامي جالل فقي حسين.التفتيش في الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية و دار شتات لمنشر
والبرمجيات ،مصر.2011 ،
 الدكتااااااور سميمان بن ميجع العنزي.وسائؿ التحقيؽ في جرائـ نظـ المعمومات ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،
الرياض.2003 ،
 الدكتااااااور سعيد عبد المطيف حسن.إث بات جرائـ الكمبيوتر والجرائـ اإللكترونية المرتكبة عبر شبكة اإلنترنت ،الطبعة
األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1999 ،
 الدكتااااااور طارق إبراىيم الدسوقي عطية.األمف المعموماتي ،النظاـ القانوني لمحماية المعموماتية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
اإلسكندرية.2009 ،
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 الدكتااااااور طارق عفيفي صادق احمد.الجرائـ اإللكترونية ،جرائـ الياتؼ المحموؿ ،دراسة مقارنة بيف القانوف المصري
واإلماراتي والنظاـ السعودي ،الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية،
القاىرة.2015 ،
 الدكتااااااور عادل عزام سقف الحيط.جرائـ الذـ والقدح والتحقير ،المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية ،الطبعة الثانية ،دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.2015 ،
 الدكتااااااور عبد العال الديربي واألستاذ محمد صادق إسماعيل.الجرائـ اإللكترونية ،دراسة قانونية قضائية مقارنة ،مع أحدث التشريعات العربية في
مجاؿ مكافحة جرائـ المعموماتية واإلنترنت ،الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات
القانونية ،القاىرة.2012 ،
 الدكتااااااور عبد الفتاح بيومي حجازي. مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،دار الكتب القانونية و
دار شتات لمنشر والبرمجيات ،مصر.2007 ،
 الجوانب اإلجرائية ألعماؿ التحقيؽ اإلبتدائي في الجرائـ المعموماتية ،دراسة مقارنة
في ضوء القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ،الطبعة األولى ،بدوف ناشر.2009 ،
 الدكتااااااور عمي جبار الحسيناوي.جرائـ الحاسوب واإلنترنت ،الطبعة العربية ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،
عماف.2009 ،
 الدكتااااااور عمي حسن الطوالبة. التفتيش الجنائي عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت ،دراسة مقارنة ،عالـ الكتب
الحديث ،اربد ،األردف.2004 ،
 الجرائـ اإللكترونية ،الطبعة األولى ،جامعة العموـ التطبيقية ،مممكة البحريف،
.2008
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 عمي عدنان الفيل.إجراءات التحري ،وجمع األدلة ،والتحقيؽ اإلبتدائي في الجريمة المعموماتية ،المكتب
الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.2012 ،
 المحامي عماد محمد سالمة.الحماية القانونية ،لبرامج الحاسب اآللي ،ومشكمة قرصنة البرامج ،الطبعة األولى ،دار
وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف.2005 ،
 الدكتااااااور عمر محمد أبو بكر بن يونس. الجرائـ الناشئة عف إستخداـ اإلنترنت ،األحكاـ الموضوعية والجوانب اإلجرائية،
الطبعة األولى العربية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2004 ،
 اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي ،المرشد الفيدرالي األمريكي
لتفتيش وضبط الحواسيب ،وصوالً إلى الدليؿ اإللكتروني في التحقيقات الجنائية،
الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2006/2005 ،
 الدكتااااااور كامل عفيفي عفيفي.جرائـ الكمبيوتر ،وحقوؽ المؤلؼ ،والمصنفات الفنية ،ودور الشرطة والقانوف ،دراسة
مقارنة ،بدوف ناشر.2000 ،
 الدكتااااااور محمد األمين البشري.التحقيؽ في الجرائـ المستحدثة ،الطبعة األولى ،منشورات جامعة نايؼ العربية لمعموـ
األمنية ،الرياض.2004 ،
 الدكتااااااور محمد الشناوي.جرائـ النصب المستحدثة ،اإلنترنت وبطاقة االئتماف والدعاية التجارية الكاذبة ،دار
الكتب القانونية ،المحمة الكبرى ،مصر.2008 ،
 الدكتااااااور محمد حمادة مرىج الييتي.جرائـ الحاسوب ،دراسة تحميمية ،الطبعة األولى ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف،
.2006
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 الدكتااااااور محمد فتحي محمد أنور عزت.تفتيش شبكة اإلنترنت ،لضبط جرائـ اإلعتداء عمى اآلداب العامة والشرؼ واإلعتبارات
التي تقع بواسطتيا ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية،
القاىرة.2012 ،
 الدكتااااااور محمود احمد طو.المواجية التشريعية لجرائـ الكمبيوتر واإلنترنت ،دراسة مقارنة ،دار الفكر والقانوف
لمنشر والتوزيع ،المنصورة.2017/2016 ،
 الدكتااااااور محمود محمد محمود جابر.األحكاـ اإلجرائية لمجرائـ الناشئة عف إستخداـ اليواتؼ النقالة ،جرائـ نظـ اإلتصاالت
والمعمومات ،دراسة مقارنة ،في التشريع المصري والفرنسي واألمريكي ،واإلتفاقيات
الدولية واإلقميمية ،الكتاب الثاني ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
.2018/2017
 الدكتااااااور مدحت رمضان.جرائـ االعتداء عمى األشخاص واإلنترنت ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2000 ،
 الدكتااااااور مصطفى محمد موسى.التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،الطبعة األولى ،مطابع الشرطة ،القاىرة،
.2009
 الدكتااااااور ممدوح عبد الحميد عبد المطمب.البحث والتحقيؽ الجنائي الرقمي في جرائـ الحاسب اآللي واإلنترنت ،دار الكتب
القانونية ،المحمة الكبرى ،مصر.2006 ،
 نبيمة ىبة ىروال.الجوانب اإلجرائية لجرائـ اإلنترنت ،في مرحمة جمع اإلستدالالت ،دراسة مقارنة،
الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2007 ،
 الدكتااااااور ىشام محمد فريد رستم.الجوانب اإلجرائية لمجرائـ المعموماتية ،مكتبة اآلالت الحديثة ،أسيوط.1994 ،
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 الدكتااااااور ىاللي عبد الاله احمد. تفتيش نظـ الحاسب اآللي وضمانات المتيـ المعموماتي ،دراسة مقارنة ،الطبعة
الثانية ،بدوف ناشر.2008 ،
 إتفاقية بودابست لمكافحة جرائـ المعموماتية ،معمقا عمييا ،الطبعة األولى ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.2011 ،
 المواجية الجنائية لجرائـ المعموماتية ،في النظاميف المصري والبحريني ،عمى ضوء
إتفاقية بودابست ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2013 ،
 جرائـ الحاسب واإلنترنت ،بيف التجريـ الجنائي واليات المواجية ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.2015 ،

ثالثاً  :ال تفاقيات.
 ميثاق األمم المتحدة الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،بتاريخ .1945/6/26 ال تفاقية األوروبية لحقوق النسان الصادرة عف مجمس أوروبا ،بتاريخ ،1950/11/4روما.
 القانون األساسي لممنظمة الدولية لمشرطة الجنائية (ال نتربول) الصادر بتاريخ ،1956/6/13فينا.
 إتفاقية فينا لمعالقات الدبموماسية الصادرة بتاريخ  ،1961/4/18فينا. العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عف الجمعية العامة لألمـالمتحدة ،بتاريخ .1966/12/16
 إتفاقية الرياض لمتعاون القضائي الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية ،بتاريخ ،1983/4/6الرياض ،المممكة العربية السعودية،
 إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عف الجمعيةالعامة لألمـ المتحدة ،بتاريخ .2000/11/15
 ال تفاقية األوروبية لمكافحة الجرائم السيبرانية الصادرة عف االتحاد األوروبي ،بتاريخ ،2001/11/23بودابست ،المجر.
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 القانون األساسي لممحكمة الجنائية الدولية نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائيةالدولية ،الذي اعتمده مؤتمر األمـ المتحدة المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ
 ،1998/7/17دخؿ حيز النفاذ بتاريخ .2002/7/1
 ال تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الصادرة عف جامعةالدوؿ العربية ،بتاريخ  ،2010/12/21دخمت حيز النفاذ بتاريخ .2013/10/5
 ال تفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات الصادرة عف جامعة الدوؿ العربية،بتاريخ  ،2010/12/21بالقاىرة ،دخمت حيز النفاذ ،بتاريخ .2014/2/7

رابعاً  :العالنات والتوصيات الدولية.
 العالن العالمي لحقوق النسان الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،بتاريخ.1948/12/10
 إعالن القاىرة ،حول حقوق النسان في السالم الصادر عف منظمة المؤتمر اإلسالمي،بتاريخ  ،1990/8/5القاىرة ،مصر.
 توصيات المؤتمر الخامس عشر لمجمعية الدولية لقانون العقوبات حوؿ القواعداإلجرائية في بيئة جرائـ الكمبيوتر ،الشؽ اإلجرائي ،المنعقد بتاريخ  4إلى ،1994/10/9
في ريو دي جانيرو ،الب ارزيؿ.
 توصيات المؤتمر الثاني لمرابطة الدولية لمقانون الجنائي حوؿ الجرائـ الرقمية ،المنعقدفي عاـ  ،2000في أمسترداـ ،ىولندا.

خامساً  :األبحاث والمقاالت والمحاضرات.
 الدكتااااااور محمد األمين البشري.التحقيؽ في جرائـ الحاسب اآللي ،بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيوتر واإلنترنت،
المنعقد في كمية الشريعة والقانوف ،مف  1إلى  ،2000/5 /3الطبعة الثالثة ،المجمد
الثالث ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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 الدكتااااااور محمد الصاعدي.جرائـ اإلنترنت ،وجيود المممكة العربية السعودية في مكافحتيا ،بحث مقدـ إلى ندوة
مكافحة الجريمة عبر اإلنترنت عمى المستوى العربي ،المنعقد في شير ابريؿ،2008/
شرـ الشيخ ،مصر.
 الدكتااااااور عبد الحكيم بوزبوجة.موقؼ المشرع الجزائري مف الجريمة المعموماتية ،بحث مقدـ لممؤتمر العممي الحادي
عشر ،المنعقد مف تاريخ  5إلى  ،2015/5/ 7كمية الحقوؽ ،جامعة جرش ،األردف.
 الدكتااااااور عالل فالي.حجية األدلة الرقمية أماـ القاضي الجزائي ،بحث مقدـ لممؤتمر العممي الحادي عشر،
المنعقد مف تاريخ  5إلى  ،2015/5/ 7كمية الحقوؽ ،جامعة جرش ،األردف.
 الدكتااااااور عبد المطيف محمود ربايعة.الجرائـ اإللكترونية ،التجريـ والمالحقة واإلثبات ،بحث مقدـ إلى المؤتمر األوؿ لمجرائـ
اإللكترونية ،المنعقد في جامعة النجاح الوطنية ،بتاريخ  ،2016/4/17نابمس،
فمسطيف.
 الدكتااااااور عمي عبد القادر القيوجي.الحماية الجنائية لمبيانات المعالجة إلكترونيا ،بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيوتر
واإلنترنت ،المنعقد في كمية الشريعة والقانوف ،مف  1إلى  ،2000/5 /3الطبعة
الثالثة ،المجمد الثالث ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 الدكتااااااور عمي محمود عمي حمودة.األدلة المتحصمة مف الوسائؿ اإللكترونية في إطار نظرية اإلثبات الجنائي ،بحث
مقدـ إلى مؤتمر الجوانب القانونية واألمنية لمعمميات اإللكترونية ،المنعقد في أكاديمية
شرطة دبي ،2003/4 ،المجمد األوؿ ،اإلمارات العربية المتحدة.
 الدكتااااااور سعيد حماد صالح القبالي.الجيود الدولية في مواجية الجرائـ المعموماتية ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي
الحادي عشر ،تحت عنواف الجرائـ المعموماتية 5 ،إلى  2015/5/7جامعة جرش،
األردف.
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 الدكتااااااور ىشام محمد فريد رستم. الجرائـ المعموماتية ،أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني والية التدريب التخصصي
لممحققيف ،مقالة منشورة في مجمة األمف والقانوف ،كمية شرطة دبي ،العدد
الثاني.1999 ،
 أصوؿ التحقيؽ الجنائي الفني ،واقتراح إنشاء آلية عربية موحدة لمتدريب
التخصصي ،بحث مقدـ إلى مؤتمر القانوف والكمبيوتر واإلنترنت ،المنعقد في
كمية الشريعة والقانوف ،مف  1إلى  ،2000/5 /3الطبعة الثالثة ،المجمد الثالث،
جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 محاضرات لمخبير البريطاني  ،Jon Blakeبعنواف التحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية،أعطيت في مقر الييئة القضائية لقوى األمف ،بتاريخ  24إلى  ،2018/2/25راـ اهلل ،
فمسطيف.

سادساً  :المقابالت.
 مقابمة بحثية مع األستاذة نسرين زينة ،رئيسة نيابة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،أجريتبتاريخ  ،2018/5/2الساعة العاشرة صباحا ،في مكتب

نيابة مكافحة الجرائـ

اإللكترونية ،مقر النائب العاـ ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 مقابمة بحثية مع المقدم /سامر اليندي .رئيس وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،فيجياز الشرطة ،أجريت بتاريخ  ،2018/5/6الساعة الخامسة والنصؼ مساء ،في
مكتب وحدة مكافحة الجرائـ اإللكترونية ،مقر الشرطة ،راـ اهلل ،فمسطيف.

سابعاً  :الق اررات القضائية.

 -1ق اررات قضائية دستورية.

-قرار المحكمة الدستورية العميا المصرية ،في القضية رقـ  ،5س  4قضائية ،الصادر

بتاريخ ،1984/2/2 ،أحكاـ المحكمة الدستورية العميا المصرية ،ج  ،3رقـ  ،13ص .67

 قرار المحكمة الدستورية العميا الفمسطينية ،في القضية رقـ ( ،)12لسنة ( )2قضائية،الصادر بتاريخ  ،2017/11/19منشور بالجريدة الرسمية ،بتاريخ ، 2017/11/29
بالعدد (.)138
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 -2ق اررات قضائية جزائية.
 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1957/5/7أحكاـ النقض ،س  ،8ؽ  ،130ص .471 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1957/6/10أحكاـ النقض ،س  ،8ؽ  ،173ص .633 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1961/2/20أحكاـ النقض ،س  ،12رقـ  ،40ص .233 نقض جنائي مصري بتاريخ ،1967/11/13أحكاـ النقض،س ،18ؽ ،229ص .1101 نقض جنائي مصري بتاريخ ،1972/5/22أحكاـ النقض،س  ،23رقـ  ،177ص .786 نقض جنائي مصري بتاريخ ،1972/6/19أحكاـ النقض ،س  ،23ؽ  ،209ص .936 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1976/1/11أحكاـ النقض ،س  ،27ؽ  ،9ص .52 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1976/2/16أحكاـ النقض ،س  ،27ؽ  ،45ص .225 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1979/3/18أحكاـ النقض ،س  ،30رقـ  ،72ص .351 نقض جنائي مصري بتاريخ ،1981/11/19أحكاـ النقض،س  ،32ؽ  ،163ص .944 نقض جنائي مصري بتاريخ  ،1983/10/2أحكاـ النقض،س ،34رقـ،167ص.841 نقض جنائي مصري بتاريخ ،1987/11/11أحكاـ النقض،س  ،38ؽ  ،153ص .943 تمييز جزاء أردني رقـ  ،97/697مجمة نقابة المحاميف األردنييف ،س  ،1998ع 3و ،4ص.941
 تميز جزاء أردني رقـ  ،99/420مجمة نقابة المحاميف األردنييف ،س  ،2000ص.1147

ثامناً  :المواقع االلكترونية.
 موقع ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة عمى ال نترنت.https://ar.wikipedia.org
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