


 

 

 برنامج الدراسات العليا املشرتك بني

 العليا أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات 

 ةوجامعة األقصى بغز

 ختصص القانون واإلدارة العامة

 

 

 اآلليتفتيش نظم احلاسب 

 مقارنة حتليلية وصفية دراسة

 
 

 إعداد الباحث

 عنان حممد الدحدوح

 

 إشراف الدكتور

 حسنية أسامةأمحد 

 

الدراسة استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري من أكادميية قدمت هذه 

 اإلدارة والسياسية ختصص القانون واإلدارة العامة

 

م 2017ه ـ  1439





 

 أ
 

  

 اآلية الكريمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  

 

 

 

 

 

 

 صدق اهلل العظيم

 114سورة طه اية

  



 

 ب
 

 إهداء



 يا من أمحل امسك بكل فخر

 فتقدك منذ الصغرايا من 

 يا من يرتعش قليب لذكرك

 أهديك هذا العمل صدقة عن روحك ، يا من أودعتين هلل

 أبي الغايل

 إىل حكميت ... وعلمي

 وحلميأدبي ... إىل 

 إىل طريق ... اهلداية

 إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل

إىل من ندرت عمرها يف أداء رسالة صنعتها من أوراق الصرب وطرزهتا يف ظالم الدهر إىل سراج األمل بال فتور أو 

 كلل.

 إليك أمي الغالية

 أكرب وعليه أعتمد، وبوجوده أكتسب قوة وحمبة إىل أخي احلبيب...  إىل من به

 ىل من سارت معي حنو احللم زوجيت العزيزة ...إ

 إىل قرة عيين وهنائي ... ابين حممد الغايل.

 

 

 



 

 ج
 

 

 

 شكر وتقدير



 

وَأَصْلِحْ لِي فِي ]رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 

 [15ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمنِيَ[ ]سورة األحقاف: 

 

 

 الباحث

 الدحدوح حممد عنان

 

  



 

 د
 

 ملخص الدراسة:
تناولتته هتتلد الة افتتش تظتتتلح نبتتآل الوافتتع ا لتتل و اتت ورلش التتةللد انلهت ونتتل ال فتتت ة  تت  هتتلا 

  الظصتد الت يلتةب نونتوا  ان تا  اوللك    خالد تقفلآل الة افش إلى فصتيل  ولتك هت ،انج اء
الضتتوء  التتلب فتتي  الناوتتك فلتت الوتتاآل ليتظتتتلح  تت   نبتتو  جتتانو  انجتت اءاه الجيايلتتش الظيفتت لنل 

ريتتى ال اهلتتش الوا تتش ليتظتتتلح واتت و  إجتت اء التظتتتلح و ويتت ، و تت  نتتآل  نتتوا  التظتتتلح  تت  ولتتك 
واألاتتتخاو، وتظتتتتلح األننتتتى، وءللتتتش إجتتت اء التظتتتتلح، والجيتتتش ال خولتتتش جانونلتتتا  تظتتتتلح ال فتتتاه ، 
 نإج اء التظتلح.

وتو ض الناوك إلى الجتياء ال ت تتع ريتى  خالظتش جوارتة التظتتلح واألنت  ال ت تتع ريتى إجت اءاه 
 التظتلح واألةلش الناج ش ر  هلا انج اء.

التظتلح نج ايآل الوافتع ا لتل، فت ت ل الناوتك   ا الظصد األود فها  نونوا : ان ا  الواآل فل 
فل نةالت  إلى تظتلح نبتآل الوافتع ا لتل نتل  ال اهلتش وال ولقتاه الو يلتش، تنتاود  اهلتش التظتتلح 
والغالتتتتش  نتتتت ، و تتتتةن جانيلتتتتش  هونتتتتاه الوافتتتتع ا لتتتتل والاتتتتنهاه ال  تن تتتتش نتتتت  ليتظتتتتتلح ووضتتتت  

التتتل تواجتت  الفتتي ش القاي تتش ريتتى التظتتتلح  اهال هونتتاه ال ونولتتش وال اةلتتش ليوافتتع ا لتتل وال ولقتت
ال فتتخة ش فتل ا تهتاع الج ل تش فل ج ايآل الوافع ا لتل  ت  ولتك ال ولقتاه ال تويقتش نالوفتايد 

وال ولقتتتتاه التاتتتت لولش وال ولقتتتتاه ال تويقتتتتش نالجيتتتتاه ال تضتتتت  ت وصتتتتو   إلتتتتى ال ولقتتتتاه ال تويقتتتتش 
 نجياه التظتلح.

الوافتع ا لتل و هتي الناوتك فتل نيالتش هتلا الظصتد   ج  ولو ييا الناوك إلى الف اه وت  ل 
 ريى الجياء ال ت تع ريى  خالظش جوارة التظتلح ووجو  الن ال .

  ا الظصد النانل فهتا  نونتوا :  خ جتاه التظتتلح فتل نبتآل الوافتع ا لتل وفليتا تنتاود الناوتك 
لتتش ال فتتت ةت  تت  تظتتتلح  اهلتتش التتةللد انلهت ونتتل، وخصتتايو و  لتتياه و نتتوا  األةلتتش انلهت ون

ج ايآل الوافع ا لل و   نآل تناود  ا ورلش الةللد انلهت ونل فل اننناه الجنايل، ووجلش هلا 
الةللد   اآل القضاء، و هي الناوك فل نيالش هلا الظصد ريتى الضتوان  التتل توهتآل ر تد الخنلت  

 والصووناه التل تواج  اننناه فل الةللد انلهت ونل.
  



 

 ه
 

Abstract 
 This study dealt with the inspection of the computer systems and the legitimacy of 
the electronic evidence derived from this procedure. The study was divided into two 
chapters. The introductory chapter was titled "General Framework of Inspection" 
from the perspective of the Palestinian Criminal Procedure Law, in which the 
researcher highlighted the general nature of the inspection, And then types of 
inspections in terms of house inspection, persons, female inspection, the inspection 
procedure, and the body authorized to conduct the inspection. 
The researcher was subjected to the penalty of violating the rules of inspection and 
the impact of the inspection procedures and evidence resulting from this procedure. 
The first chapter was entitled: The general framework in the inspection of computer 
crimes. The researcher began in his beginning to inspect the computer systems 
between the practical obstacles and obstacles, dealing with the purpose of the 
inspection and the purpose of it, and the ability of the computer components and 
the related networks to inspect and clarify the moral and material components of 
the computer and obstacles Which faces the authority based on the inspection of 
computer crimes in terms of obstacles related to the means used in the commission 
of the crime and the legislative impediments and impediments related to the 
affected parties to the obstacles related to the inspection bodies. 
The researcher pointed to the features carried by the computer criminals and the 
researcher focused at the end of this chapter on the penalty resulting from violation 
of the inspection rules and the occurrence of invalidity. 
The second chapter was entitled: The outputs of the inspection in the computer 
systems in which the researcher dealt with what the electronic guide, the 
characteristics, features and types of electronic evidence derived from the computer 
crimes inspection and then the legitimacy of the electronic evidence in the criminal 
evidence, This chapter on the controls governing the work of the expert and the 

difficulties encountered in the proof in the electronic directory. 
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 : مقدمة

ل   تنفتتجآل  تتي   القتتانو  التتلب وضتتي لهتتل لهتتو   نب تتا   ليوقتتول والو لتتاه و ضتتي  لضتتا   ن وتتالإ
فتا  جتانو  الوقونتاه التلب وجتة  إناوتيتا األنفتا   فوتادفتل  األصتدلا هتا  ا  و  ،الوضي ا جت تارل

لهل لنبآل  فايد فل غالش الةجش تتويل نولات الناس و  واويآل وخصوصلتيآل وجاء نال  وضورلا  
التتل جتة ت تهتع ةاختد ال نبو تش ا جت ارلتش وظابتا   األاتخاووجت ايآل  األ تواداا ال  لال ج ايآل 

ن وجتع اتتل  إ فتاهنا  و  لتوت ك هتلا القتانو  التلب لوتنتت  ، ريتل ا نفتجاآل فتل الولتات ال جت ولتتش
ل     لةالجنايلش اللب  و  الجيايلش ج اءاهخ  ةاخد القانو  الجنايل وهو  ا ل يل ريلش جانو  انء
  تتوتت ك  نتتة ا ل تهتع فتتا  ءلتتش الوةالتش لجتتع   الجتت آل ر وت ك  تتا نتة د جتتانو  الوقونتتاه وهتو   ل 

 انةانتشو   ت تهي ريتل القارتةت التتل تقتود     ،ننصاف ال بيو ل  و   تو ل هد لب ول وق 
التلب لونتل  ننتا لتو هلا ال نة  . والتخ ل ،   ريل الب  ،  تهو   ننلش ريل الجيآل واللقل  لجع 

 .  نةل  ن بء  واوةا   لنا     لف  تيآل خل ا    نا فاوش    ن

إلتى  الجيايلتش هتو النتابآل والوتافب ليوقتول و الو لتاه هتو التلب لوصتد ال جت آل جت اءاهانجانو  و 
 .اه ش  للناد جياء  ا اجت فه لةادجارش ال و

الجيايلتتتش التتتتل تنتتتة   تتت    ويتتتش النوتتتك والتوتتت ب  جتتت اءاهان   جتتتة وضتتتي  ج ورتتتش  تتت    ال ا تتتاو 
لجيايلتتش إجتت اء  فتتل غالتتش ا جتت اءاهانوتنتيتل فتتل   ويتتش ال واه تتش ضتت    فتتل  تتا نتتل  ننالتتاد جتتانو  

   ا  التوقلل اللب لونل  إج اءاهة    األه لش وفل غالش الصوونش وهو إج اء التظتلح اللب لو
    و ا هتظاء نن اءت هلا ال تيآل هو    اآل ال وه ش نتوجل  انةانش   لوت ة ريل   لنتج رن  ل ه  

   . ب ةللدإلى  ر يلش التظتلح لآل تتوصد

ف ا     تنوك فل ننالا   ختصش فل تو لك الةرون الجنايلش ورنة ا ا تأه  النلانش الوا ش هجيش 
هتتي ريلتتش فتتل توجلتت  انةانتتش   ةانتتش واوتتة لتفتتت لي    تقتتف ريلتت  وت تإإلتتى ةللتتد  هتتلا ال تتتيآل لتصتتد

 ةانت     رة يا.إ  تق   ال وه ش  جند 

للتك لغالتش نتةالاه   فتاهنيآل هتا  و    هنتاتيآلل اد  و  هلا التظلح اللب ل اد األاخاو  نظفيآل
 هوفتليش ا لتلالتتل تفتتخةآل الوافتع  لهت ونلتش   تناأ ج ايآل جةلةت هل الجت ايآل ان هلا الق   جند

فظتتل هتتال  ا لتتله وتتد ليتتلا النتتو  الجةلتتة  تت  الجتت ايآل التتلب نتتاه ل يتتل ريلتتش جتت ايآل الوافتتع  و 
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ايآل التقيلةلش فتا  النلانتش الوا تش رنتة ا تصتة   تله ت الج   و  النورل   فواء فل  الج ايآل ال فتوةنش
 .ال يف وظب و  القود نن اءت و  انةانشةللد لت تهي ريلش إلى  تظتلح فإنيا تفول لوصود

هتتتلا التظتتتتلح و تتتاد ال اتتت   و وا تتت  ن ج ورتتتش  تتت  الضتتت اناه و الضتتتوان  التتتتل لتوتتتل     لتتتتآل 
وخالش    لظيته ال تتيآل لوتةآل  انج اء   لية  الةللد لن ال  أاوت ا يا  خالش    النلانش الوا ش ن

 .الةللد اللب لةلن إلى  توصينا

الجيايلش التل تنو  ج اءاهان   جانو   39نة     ال اةت  للنوواضوا  وص ل    ها ال ا   و 
ريل إج اء التظتلح و ا  وجةد    افتنناءاه فوض ن وجنيا  أ و ب الضن  القضايل نا  لقو وا 

ب لفتتوجع إصتةا   تله ت نإج اء التظتلح فل وا ه التينس  هخ وت فليا خ وج رت  األصتد التل
التتتلب صتتتة  رتتتاآل  الجيايلتتتش جتتت اءاهو  تتتاآل جتتتةآل جتتتانو  ان ا لتتتلالوا تتتش فتتتإ  الوافتتتع  ، تتت  النلانتتتش

 الجت آلنتاه ل ت ل لنتا ف ضتلش    لهتو  و  إلى تظتلح نبآل الوافع ا لتل، ل تقلإ   ن  لآل  2001
نتل  لتةب ال تتيآل  ا لتل   التيتنس جتة تتآل  نوجتوة الوافتع  و  ا لتلجة ا تهع  ت  ختالد الوافتع 

  نقتتوآل نتظتتتلح هتتلد  هتتد نإ هاننتتا  :التتلب لظتت ض ف ضتتلش تت نتتد فتتل األ تت  ،التتلب جتتنض  تينفتتا  
القتود إلتى  التلب لتةفونا األ ت  ،الجيايلتش ريلت  جت اءاهانالووافلع فل بد رتةآل تنصتلو جتانو  

الجيايلتتش  تت  ضتتوان  وجوارتتة وصتتو  ليتظتتتلح    تنفتتجآل  جتت اءاهانهتتد ل هتت  ل تتا و ة فتتل جتتانو  
نو لجوينتا نتفتأد فتل بتد غلتاع الت ا لتلفتظتلح الوافتع  ا لل ي التظتلح فل ج ايآل الوافع 

  القلتتتاس غلتتت   وبتتتو  فتتتل ال تتتاةت  لا افت ضتتتنا إش خصوصتتتا تآل  اتتت ورل رتتت  رتتتةآل  اتتت ورلش 
  ،  ضتتتف إلتتتى للتتتك   وبتتتو  فلتتت  القلتتتاس ليتجتتت لآلوللتتتك ختتتالف لياتتتل ال وضتتتو  ال ،انج ايلتتتش

 ةلتش تظلتة إلتى  لنوك فل ننالا  ف ا  الاتخو وصتو    توقلقلا   تظتلح نيلد الصو ت ونصظت  إج اء  ال
   تصتد لقنارتش نوتةآل الجتةون  ت   و  لياتخو لاتت  ا تيتاآل جييت التوقلل وتفارةهآل فل توجلت  

و اء ال تانوش لهو  األةلش غل   تواف ت نصو ت ت ية لإلةانش، هتلد األةلتش التتل تنوتك النلانتش الوا تش 
رنيتتا نصتتظتيا فتتي ش توقلتتل ف ضتته نظفتتيا نقتتوت و نتتا ه  اتتهيش هنلتت ت فتتل إ تتا  جتت ايآل الوافتتع 

 تت ل ختالف فقيتتل وتود إ هانلتتش  هتو   نيتتا ت تتاي ن نلوتيتتا ال ونولتش وهتتو  تا ت ختتض رنت  ا لتل
   ل تتة التظتتلح لينوتك رت  األةلتش ال ونولتش الغلت   ي وفتش وهتو  وجوايلتشنيا    رة ت   ا رتةاة

 .ن    اآل  وه ش ال وضو  ا رتةاةاللب ت خض رن   ةن  ا ورلش  األ    لضا  
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 مشكلة البحث 

إلتتى  الجيايلتتش هتتو ال وتت ك لقتتانو  الوقونتتاه و ا نتقتتاد  تت    ويتتش الفتتهو  جتت اءاهان  جتتانو  إ
 األ تتت هتتتلا  ،الجيايلتتتش جتتت اءاهان  ويتتش الو هلتتتش فتتتالج ايآل ور يلتتتش اهتاتتتافيا تتتتنبآل ن وجتتع جتتتانو  

وبيتتو  الجلتتد ال فتتتوةك  تت   انج ا لتتش فتتتق  ريلتتش لتتةب الظقتت  والقضتتاء   تتاآل ت تتاةب البتتاه ت 
 ةات   تهتتاع الظوتد الج  تتل ناتتته هوفتليش  و  وتتد  و  ا لتتلخةاآل الوافتتع ال ت نتتد نافتت ،الجت ايآل

ج ايلتش تت وتو  فتل الجنات تهتنظيا صوإلى  ر يلش النوك ر  الةللد ليوصد  اتها    وناه ر يلش وا 
الجيايلتتش  جتت اءاهانال نتتاةا التقيلةلتتش ال فتتتق  ريليتتا فتتل جتتانو  لش جتتة ت القوارتتة و أجوه لتتا هتتو  فتت
التتل توهتآل ر يلتش  األصتود،  قا   فل  فال ت هلد الت و  وريتل   س هتلد ال نتاةاالظيف لنل وال

 الاخو   تهتع الظوتد الج  تل ليوصتود و ف ا التظتلح نارتنا ها إج اء  توقلقلا لنوك فل خظالا 
 إلل .نالظود ال نفوع   جاد الوةالش    إةانت  الةللد اللب لت ه   و إلى 

فتتتل جتتتانو   ا لتتتل اتتت ورلش تظتتتتلح الوافتتتع  ريتتتل جتتتوايفظتتتل بتتتد غلتتتاع التنصتتتلو الصتتت ل  
 ال وو لتتش وهتتل اناتتهاللشليتتا ا تنا تتا  ونلقتتا   تتي هتتلد   ختت نالظيفتت لنل ل تت ل تفتتا  ه  جتت اءاهان

 : ةت تفا  ه وهل ريى النوو التاللرنا ت ر  ر

لتش الجياي جت اءاههد النصتوو التقيلةلتش التوا ةت فتل خصتوو التظتتلح فتل جتانو  ان .1
 ؟ا للظتلح نبآل الوافع تف   نت

فيتد لقصتة ناألاتلاء األاتلاء  ،تظتتلح األاتلاء جت اءاههد جود ال ات   فتل جتانو  ان .2
 ؟(ش )ال ويو اهال ونولإلى  تتص فال اةلش  آل    األالاء 

  الاء ل ه  نقييا وصلانتيا ؟ ا للهد توتن  ال ويو اه ال خينش فل لاه ت الوافع  .3

 ؟و ت إفصال ال تيآل ر  هي ش ال  و وض   هلف لتآل التوفلل نل  ول الص ه .4

الجيايلتتتتش وغلتتتت د  تتتت  القتتتتوانل   جتتتت اءاهان تتتتا  وجتتتتف ال اتتتت   الظيفتتتت لنل فتتتتل جتتتتانو   .5
 ؟ا للالظيف لنلش    تظتلح الوافع 

وهتتد  ،ا لتتل  تتا الظتت ل نتتل  ال هونتتاه ال اةلتتش وال هونتتاه ال ونولتتش واتتنهاه الوافتتع .6
 ؟خاصش نهد نو     هلد ال هوناه اآل وههناك 
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 ؟ا لل ب الفي اه هل  ختصش فل تظتلح الوافع  .7

لا هتتا   تصتتد ننيالتتش   فلتتش ختتا ج وتتةوة إ ا لتتلهتتد لجتتوي ا تتتةاة تظتتتلح الوافتتع  .8
وهتتتد وتتتةة ال اتتت   وجتتته  وتتتةة لتظتتتتلح الوافتتتع  ،و تتتا الفتتتنة القتتتانونل لتتتللك ،الةولتتتش
 ؟ا لل

 ؟ا لل اهل ض اناه التظتلح فل الوافع  .9

 : أهداف البحث

ال تويقش نالتظتلح وغل ها و واولتش إفتقا يا  الجيايلش الظيف لنل ج اءاهجانو  انتت  ل نصوو 
 ت  ختتالد إر تتاد  لهت ونلتتشوت ولويتا لخة تتش التوقلتل فتتل الج ل تش ان ا لتتلريتى تظتتتلح الوافتع 

وتوةلتة  توا    ،جوارة القلاس والتظفل  وفل القوارة الوا ش فتل الظقت  الجيايتل هي تا اجتضتى األ ت 
ن ايها ألجد توصلش ال ا   الجيايل ألف اة نصوو خاصش تتفل ولاتلش هلا النتو   ت  القصو  و  ا 
 :ر  التفا  ه الفانقش والتو ف ريى التالل وانجانشالج ايآل 

 والجياه ال ختصش نالتظتلح ا لل و فش  اهل ش تظتلح الوافع  .1
ونلا   وا   القصو   ا للالتو ف ريى  وجف ال ا   الظيف لنل تجاد تظتلح الوافع  .2

 فل نصوو القوارة القانونلش التل تتويل نالتظتلح
 .ا للالتو ف ريى ض اناه تظتلح الوافع  .3
 . ا للالجياء ال ت تع ريل  خالظش جوارة تظتلح نبآل الوافع  .4
  اهلش الةللد انلهت ونل وخصايص  و  نوار  . .5
   اآل القضاء . لهت ونلش ةن وجلش األةلش ان .6

 : ثأهمية البح

 : األهمية النظرية: أوالً 

تبيتتت   ه لتتتش هتتتلد الة افتتتش  تتت  ختتتالد ا تنا يتتتا الونلتتتل وال نااتتت  نبتتتاه ت جةلتتتتةت وهتتتل الجتتت ايآل 
التل نة ه فل البيو  وا نتاا  وةلنا ولتك توتنت   ت  ال واضلي الاايهش التل نة ه  لهت ونلشان
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الجنايلتش    تتوا تد  تي  اتهاد  فتتوةنش وتت يع  جييت الوةالتش  تاغد فه  فقياء القانو  الجنايل
ولتك هانته  انلهت ونتلخاصتش  فألش جنتود ووجلتش التةللد     األةلش فل  فايد اننناه الجنتايل

 .هلد ال فألش    ال فايد اليا ش التل تو ضه ليا ال  ت  اه الةوللش

وفتتواود  ،ال ويو اتلشوته    ه لش هلد الة افش فل إلقاء الضوء ريى إج اء التظتلح فتل الجت ايآل 
الة افش التوت ف ريتى القوارتة الوا تش لتظتتتلح ن بتتآل الوافتتوع واننت نته وهتللك إلقتاء الضتوء ريتى 

والتو ف ريى الجتياء ال ت تتع ريتى  خالظتش  الفي اه ال ختتصش نتظتتلح ن بتآل الوافتوع واننت نه
ريتى ضت اناه التظتتتلح فتتل ن بتتآل جوارة التظتلح وضتن  ن بتآل الوافوع واننت نته و لضتا  التوت ف 

الظيف لنل نالنوتك  ج اءاه ننا فنتناود النصوو القانو  انإلى  نانضافش ،الوافتوع واننت نه
للك لهتفع هلا النوك  ه لش  ت  نتة ت األنوتاك التتل إلى   ضف ،و و فش  وا   جوتيا وضوظيا

 .فل ا الة افاه الظيف لنلش هتنه فل هلا ال وضو 

 :العملية هميةاأل: ثانياً 

تظولد ةو  ال جيس التا لول نالق ا   صواعأللد الة افش نتوجل   نااةت الو يلش لي األه لشته   
 .وفند  هافوتيا لهت ونلشج ل ش انجوانل  ل الوقش ت و  ال إصةا ة    هلد الج ايآل يلو

 : حدود الدراسة

فل  األةلشللش التظتلح وضن  ء اننت نهتناوله الة افش  وضو  ج ايآل : الحد الموضوعي •
 .الظيف لنل ج اءاهانضوء جانو  

 .الظيف لنلش األ اضلالتا لواه الفا لش فل : الحد المكاني •

 : منهجية البحث

فتتتتلنتيج الناوتتتتك ال تتتتنيج الوصتتتتظل التويليتتتتل ال قتتتتا   وللتتتتك  تتتت  ختتتتالد تويلتتتتد نصتتتتوو جتتتتانو  
والنصتتتتوو  ،الخاصتتتتش نأوهتتتتاآل التظتتتتتلح 2001( لفتتتتنش 3الجيايلتتتتش الظيفتتتت لنل  جتتتتآل ) جتتتت اءاهان

وجتتتتانو   ،1936لفتتتتنش  (74هقتتتتانو  الوقونتتتتاه الظيفتتتت لنل  جتتتتآل ) ،األختتتت ن لاه الوالجتتتتش والصتتتتيش
وجتانو  ا تصتا ه الفتيهلش والالفتيهلش  ،2013لفتنش  (6الظيفت لنل  جتآل ) لهت ونلشانال وا اله 
 تتتتي ا فتتتتتوانش  ،2006والتويل تتتتاه القضتتتتايلش لينايتتتتع الوتتتتاآل ،1996نش ( لفتتتت3)  جتتتتآل الظيفتتتت لنل
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 الضتتتتتوء ريتتتتتى  وجتتتتتف الظقتتتتت  الظيفتتتتت لنل وال قتتتتتا   نلقتتتتتاءال قتتتتتا   التأصتتتتتليل وال تتتتتنيج نتتتتتال نيج 
و تتتي ا فتتتتوانش نالفتتتوانل القضتتتايلش  ،ةو  الختتت وج رتتت  الصتتتنغش التويليلتتتش لية افتتتش ،نالخصتتتوو

الجيايلتتش إ  لتتآل لهتت   جتت اءاهال صتت لش ال تويقتتش نال وضتتو  فتتل ا و نيتتا نتتتاج لاه  تتواة جتتانو  ان
 .هناك ت انل فل النصوو القانونلش ال ص لش والظيف لنلش

 : صعوبات الدراسة

د جيتتتش الت نلقتتتاه ال لةانلتتتش وة افتتتش ال وضتتتو   تتت  الجانتتتع الت نلقتتتل  تتت   تتت ف  جتتتا .1
 .القضايلشالضن لش 

 .جيش ال  اجي القانونلش فل ج ا  غيت .2
والتتتتش ا نقفتتتتاآل الظيفتتتت لنل وتأنل هتتتتا الفتتتتينل ريتتتتل ال جت تتتتي الظيفتتتت لنل وخاصتتتتش ةو   .3

 .القوانل  إصةا ال جيس التا لول فل 
  .لهت ونلشانجصو  القوانل  الظيف لنلش ريل  واجيش الج ل ش  .4

 : الدراسات السابقة

الفتتانقش  تت   هتتآل ال هتتايي الوي لتتش التتتل لوت تتة ريليتتا الناوتتك نوتتة توةلتتة واختلتتا  توتنتت  الة افتتاه 
 اتتهيش النوتتك فلنتتة  الناوتتك نالنوتتك فتتل الة افتتاه الفتتانقش وهتتلا لتتوف  ليناوتتك الوةلتتة  تت  الظوايتتة 

إغنتتتتاء  اتتتتهيش الة افتتتتش  ،والتتتتتل تت نتتتتد فتتتتل التوصتتتتد ل اتتتتهيش النوتتتتك وتوةلتتتتة  نواةهتتتتا و جا تيتتتتا
لفتتت لي  ،فتتاه وال فتي اه والنتتتايج التتل توصتتد إلليتا ءختت و  وتيولتة الة افتتش نيتانال وتا ف والة ا

تيولتتتة الناوتتتك  ،الناوتتتك  تتت  ختتتالد الة افتتتاه الفتتتانقش توةلتتتة األةواه التتتتل لفتتتتخة يا فتتتل نونتتت 
ه تا توتة الة افتاه الفتانقش نق تش جتوت  ،نالهنل     ال  اجي وال صاة  وة افاه ال اجفتل  لية افش

 .ا للورلش التظتلح فل ج ايآل الوافع فنفتظلة    خالليا نالتو ف ريى  ا   فل النوك التل
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 : الدراسات العربية: أوالً 

 .(واإلنترنت اآلليتفتيش وضبط نطم الحاسب  إجراءات ،دراسة )عبد اهلل راشد اليماحي. 1

وهلظلتش إجت اء التظتتلح  اننت نهالتظتلح فل الج ايآل الواجوش ريل  إج اءاهنلا  إلى  هةفه الة افش
واجوتتش ريتتل اتتنهش للتتش التوا تتد  تتي جتت ايآل ال ويو تتاه خاصتتش الجتت ايآل الءإلتتى التوتت ف ريتتى  و لضتتا  

 : لمجموعة من النتائج نذكر منهاخيو الناوك ، و الوافع األنت نه

والاتتتتوع نوضتتتتيا نوتتتتض ونقيتتتته النقافتتتتاه  األ تتتتآل جتتتتة وصتتتتيه اننت نتتتتهالا هانتتتته اتتتتنهش  •
هتا   قانييتا  ت   اننت نته  للك الهآل الهنل     الظواية التتل تقتة يا اتنهش   إ والخن اه 

 .ال فاوا الهنل 
رتةة  ت   إنتا تإلتى  لتوةب إن تا ا لتل  رةآل ا تظتال ريتل تو لتف  وتةة لجت ايآل الوافتع إ •

الويتود  إلجتاةفل صوونش تقتةل  وجتآل هتلد البتاه ت توتل    ه ياال اهاله الو يلش لت ند 
 .الالي ش ليا

  ليخنتت اء   لو تتد الخ تتأ ولصتتوع التالرتتع نتت  ل هتت إلهت ونلتتش  الصتتوه رنتتة تفتتجلي  إ •
 .  لهاظوا  ب تالرع ن  

التفتــيش فــي الجــرائم المعلوماتيــة فــي  ،2011،دراســة )عبــد اهلل بــن عبــد الععيــع الخثعمــي. 2
 النظام السعودي(

 لهت ونلتتشانالجت ايآل  فتل توضتل  التظتتتلح التقيلتةب نصتظش را تش ونلتتا  التظتتلحإلتى  هتةفه الة افتش
التظتتلح فتل  إج اءاهنلا  وتوةلة الجيش التل تتولل القلاآل فتل نتإلى  هةف الة افشو نصظش خاصش 

، لهت ونلتتشانفتتل النبتتاآل الفتتووةب و نلتتا  هلظلتتش   ا فتتش التظتتتلح فتتل الجتت ايآل  لهت ونلتتشانالجتت ايآل 
 : خلص الباحث لمجموعة من النتائج نذكر منهاو 

الجيايلش نولتك تتضت    جتاد الضتن  فتل هليت   ج اءاه   جانو  ان (26)توةلد ال اةت  •
ا تصتتا ه وتقنلتتش ال ويو تتاه وللتتك نتتنو ريلتت  صتت اوتا ضتت   الجيتتاه التتتل تختتتو 

 التل و ةه نيا الجياه الضن  ريل فنلد الوص  لهت ونلشاننصظش الضن  فل الج ايآل 
ولنتل  الجت ايآل الواجوتش  ا لتلالو د ريل وضتي تات لي ختاو لوتالج افتتخةا اه الوافتع  •

  .ريل
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ض و ت التنفلل نل  هيتا اليليتل  هليتش التوقلتل وا ةرتاء الوتاآل وهليتش ا تصتا ه وتقنلتش  •
  .التظتلح إج اءال ويو اه فل 

    إلل فل  جاد تهنولوجلا ال ويو اه و ا توتاج  ا خ ل ض و ت ا فتظاةت نه تجا ع  •
 .ش الج ل شتجةت فل التظتلح و هافو ف  فاللع

  .الو د ريل رقة ةو اه جصل ت  تخصصش ل جاد هليش التوقلل •

 وسائل التحقيق في نظم المعلومات( ،2003،دراسة )سليمان مهج العنعي. 3

توةلتتة وفتتايد التوقلتتل فتتل  جتتاد جتت ايآل نبتتآل ال ويو تتاه وللتتك نالهاتتف رتت  إلتتى  هتتةفه الة افتتش
نتت اي  ضتت ا ها،  الجوانتتع ال ختيظتتش ال ول تتش نج ل تتش نبتتآل ال ويو تتاه نتوةلتتةها، و و فتتش ةوافويتتا وا 

ووصتت  األفتتاللع واألةواه ال فتتتخة ش  تت  جنتتد  ج  تتل نبتتآل ال ويو تتاه، ورتت  هلظلتتش الوصتتود 
ريتتى تيتتك األةواه ال فتتتخة ش فتتل ا تهتتاع جتت ايآل نبتتآل  تت  جنتتد  ج  تتل نبتتآل ال ويو تتاه نال  يهتتش 

نيا، و ةواه ضن  الج ل ش والتوقلل    خا جيا   تها و  وال نافل ال فتخة ش    ةاخد ال  ففش
فليتتا ونلتتا  الووايتتل التتتل توتتود ةو  افتتتخةاآل تيتتك الوفتتايد وتوةلتتة  نتتوا  األةلتتش ال ننتتتش   تهتتاع 

إةا لتتش لتوقلتتل   تت  نبتتآل ال ويو تتاه  و  األ نلتتش فتتواء هانتته فنلتتش جتت اءاهتيتتك الجتت ايآل وتوةلتتة ان
خلص الباحث و ، يش لو الش نبآل ال ويو اهلش الاا و و فش  فس صلاغش إ ا  راآل ليفلافش األ ن

 : لمجموعة من النتائج نذكر منها

رةآل تقةآل  وبآل ال  ففاه ال تض  ت    ج ايآل نبآل ال ويو اه ناهون ليجياه ال فت لش  •
  تتا  وتتتول األوجتتاآل رتتت  اننتتتالم رتت  جتتت ايآل نبتتآل ال ويو تتتاه فيتتتل نفتتنع الوظتتتاب ريتتتى 

 .الضولشالف وش ونفنع رةآل ال غنش فل البيو  ن بي  

 .اننت نهنقة  الهافل ل واجيش ج ايآل  األ نلش األجييترةآل تة لع رناص   •

 فتتتتي  يتتتتا اه ضتتتتنا  اتتتت  ش  ةلنتتتتش ال لتتتتاض فتتتتل  جتتتتاد النوتتتتك والتوقلتتتتل فتتتتل الجتتتت ايآل  •
ال ويو اتلتش نوقتة ةو اه تأفلفتلش و تقة تتش ليتآل لتةن الجا وتتاه وال واهتة ال تخصصتش فتتل 

 .يو اتلش جاد النوك والتوقلل فل الج ايآل ال و

ضي ووافي  اةلش و ونولش لي ت ليل     الضنا  فل  جاد النوتك والتوقلتل فتل الجت ايآل  •
 .ال ويو اتلش
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 (ال ويو اتل ال تيآل وض اناه ا لل الوافع نبآل تظتلح (2008) . ة افش )هاللل  و ة4

نتتتإج اءاه هتتتةفه الة افتتتش لنلتتتا  إجتتت اءاه تظتتتتلح نبتتتآل الوافتتتع ا لتتتل والجيتتتش ال ختصتتتش نالقلتتتاآل 
تظتلح نبآل الوافع ا لل، وضن  الةللد انلهت ونل ال فت ة    إجت اءاه التظتتلح وتووللت   ت  
ةللد إلهت ونل غل   ي وس إلى ةللد  اةب  ي وس ل خل ن    اآل ال وه ش لتن يش فاوش ال تيآل  و 

 إةانت ، و    هآل نتايج الة افش:

 لوت ة   اآل القضاء.ل ه  ارت اة الةللد انلهت ونل هةللد  اةب  .1
 رةآل ا تظال ريى تو لف  وةة لج ايآل الوفاع ا لل. .2
 األخل ن نة   ا ورلش تظتلح نبآل الوافع ا لل. .3

 : التعقيب على الدراسات السابقة

وتناوليتتا هتتةف الناوتتك  تت  الة افتتاه الفتتانقش هتتو إلجتتاة الظجتتوت نلضتتاويا مــن حيــث الموضــو : 
الغالنلتتش الوب تتى  تت  الة افتتاه الفتتانقش  هتتلد الظجتتوت فتتةو لتت  تهتتو   فتتاه ش الة افتتش فتتل الناوتتك 
 .اننت نهالتوقلل فل ج ايآل  ءللشتناوله 

   .توتن  الة افاه الفانقش وةلنش وواهنه الت و اهمن حيث العمان: 

  ه تتنيج غالنلتش الة افتاه الفتتانقش ارت تةه ال تنيج الوصتتظل التويليتل وال قتا  مـن حيـث المــنهج: 
  فافل لية افش
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 الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ة افتتتتش  اجفتتتتتل  رنتتتتةا   ااتتتتة 
تظتتتتتتتتتتلح  إجتتتتتتتتت اءاه ،الل تتتتتتتتتاول

 ا لتتتتتلوضتتتتتن  ن تتتتتآل الوافتتتتتع 
 واننت نه

التظتتتتتلح فتتتتل الجتتتت ايآل الواجوتتتتش  إجتتتت اءاهتنتتتتاود 
 ا لتتتتلوهلظلتتتتش إجتتتت اء التظتتتتتلح  اننت نتتتتهريتتتتل 

للتتتش التوا تتتد  تتتي جتتت ايآل ءالتوتتت ف ريتتتى  لضتتتا   و 
ال ويو تتاه خاصتتش الجتت ايآل الواجوتتش ريتتل اتتنهش 

  اننت نه
 التظتلح فل الج ايآل التقيلةلش إلى  لآل الت  ل

تناولتتتته الة افتتتتش الواللتتتتش التظتتتتتتلح 
إلتتتى  الجتتت ايآل التقيلةلتتتش وصتتتو  فتتتل

 التظتلح فل الج ايآل ال ويو اتلش 

ة افتتش  اجفتتتل  )رنتتة ا  نتت   
 ،2011،الويلتتتي الخنو تتتلرنتتتة 

ويو اتلتش التظتلح فتل الجت ايآل ال 
 فل النباآل الفووةب(

توضتتل  التظتتتلح التقيلتتةب إلتتى  الة افتتش تناولتته
نصتتتتتتظش را تتتتتتش ونلتتتتتتا  التظتتتتتتتلح فتتتتتتل الجتتتتتت ايآل 

 نصظش خاصش  لهت ونلشان
نلتا  الجيتتش ال ختصتش فتتل التظتتلح فتتل الجتت ايآل 

التتتتنقو فتتتل نوتتتض ال تتتتواة  و وجتتت  لهت ونلتتتشان
 القانونلش 

لآل تت  ل فتل وتا ه انوت ف  تأ و ب الضتن  
 التظتلح  و هةافالقضايل ر  ضوان  

 لهت ونلتتتشانالة افتتتش تهلتتتف الجتتت ايآل  لتتتآل ت تتت ل
    الج ايآل ال فتوجيش    رة  

وجتتتتتتت   تناولتتتتتتته الة افتتتتتتتش الواللتتتتتتتش 
القصتتتتتتتتو  والتتتتتتتتنقو فتتتتتتتتل جتتتتتتتتانو  

 الظيف لنل  ج اءاهان
 تت    إصتتةا الجيتتش ال ختصتتش فتتل 

التظتتتتتتتتلح الجيتتتتتتتش ال ختصتتتتتتتش فتتتتتتتل 
 تنظللد

تناولتتتتتته الة افتتتتتتش تهلتتتتتتف الجتتتتتت ايآل 
 ت  الجت ايآل ال فتتتوجيش  لهت ونلتشان

    رة   
وتتتتتا ه انوتتتتت ف  تناولتتتتته الة افتتتتتش

 تتتتتأ و ب الضتتتتتتن  القضتتتتتتايل رتتتتتت  
 التظتلح  و هةافضوان  

ة افتتتش  اجفتتتتل  فتتتيل ا   يتتتج 
وفتتايد التوقلتتل ،2003،الونتتيب

 نبآل ال ويو اه فل

توةلتتتة وفتتتايد التوقلتتتل فتتتل  جتتتاد جتتت ايآل نبتتتآل 
ال ويو تتتتتتتاه وللتتتتتتتك نالهاتتتتتتتف رتتتتتتت  الجوانتتتتتتتع 
ال ختيظتتتتش ال ول تتتتش نج ل تتتتتش نبتتتتآل ال ويو تتتتتاه 
نتتتت اي  ضتتتت ا ها،  نتوةلتتتتةها، و و فتتتتش ةوافويتتتتا وا 
ووصتتتتت  األفتتتتتاللع واألةواه ال فتتتتتتخة ش  تتتتت  

 جند  ج  ل نبآل ال ويو اه
التوقلتل   فتاللع هي الناوك فتل  فتالت  ريتل 

ا تهتتتتاع   ةواهريتتتتل  لهت ونلتتتتشانفتتتتل الجتتتت ايآل 
 يافل هاظ األ  الج ل ش وةو   جاد 

تناولتتته الة افتتتش الجيتتتش ال ختصتتتش 
فتتتتتتتتتتتتتل التظتتتتتتتتتتتتتتلح فتتتتتتتتتتتتتل الجتتتتتتتتتتتتت ايآل 

فتتل  األ تت وةو   جتتاد  لهت ونلتتشان
هاتتتتتظيا والوتتتتتة  نيتتتتتا والصتتتتتووناه 
 التل تواجييآل وهلظلش التغيع ريليا

  



 

11 
 

 الفصل التمهيدي
 الفلسطيني الجعائية جراءاتاإلطار العام للتفتيش من منظور قانون اإل

 : تمهيد وتقسيم

 هونت  ،جت اءاهخ ت  ان لوة    التوقلل ا نتةايل  إج اءاه ج اء    إنارتنا د التظتلح  ج اءإ  إ
و و  تش  فتاهنيآل والنوتك فتل  فتتوة   فت ا  الاتخ تويل نال فاس فل و لتاه األفت اة وانتيتاكل

الةفتاتل   و التيتا التتل ضت   نالو لتاهالتظتلح فلت   فتاس فت ،تظلتة فتل هاتف الوقلقتش ر   الاء
"  ريتى نتو ولتك األخت نالةفتاتل   ريل نظس نيجالظيف لنل  األفافلالقانو   فا و ، والقوانل 

 نوتت   تت  التنقتتد إ   و  تقللتتة و لتتت  نتتأب جلتتة و  ونفتت  و  تظتلاتت  و    لجتتوي القتتنض ريتتى  وتتة
 .(1)"وفقا  ألوهاآل القانو نأ   جضايل 

نت  " لي فتاه  و  تش فتال  رنة ا نو ريل  ريى و  ش ال فاه  و  األفافل الظيف لنل هة القانو 
 .(2)تظتلايا إ  نأ   جضايل  فنع وفقا  ألوهاآل القانو  " و  ةخوليا و    اجنتيا لجوي

لجتوي ل تأ و ب الضتتن  القضتايل ةختود ال نتايد وتظتلاتيا ةو  الوصتود ريتتى      نتإلتى  ضتافشإ
وتتتتا ه جتتتتة نتتتتو ريتتتتل نوتتتتض الالجيايلتتتتش الظيفتتتت لنل  جتتتت اءاهجتتتتانو  انهتتتتا  وا    تتتتله ت تظتتتتتلح 

 ل تتأ و ب الضتتن  القضتتايل فتتل وتتا ه  ولنتتش و وتتةةت فليتتالجلتتي  فتتتننايلش هختت وج رتت  التتنو ا
 " فتتل األوتتواد التتتل (38) ال تتاةت تتا جتتاء فتتل وهو وةختتود ال نتتايد  األاتتخاوتظتتتلح ن نتتا  لقو تتوا

لجتتتوي القتتتنض فليتتتا جانونتتتا  ريتتتى ال تتتتيآل لجتتتوي ل تتتأ و  القتتتنض القضتتتايل    لظتتتتح ولوتتت   جاي تتتش 
 .(3)"ال ها  ال خصو لللكجويا وال ضنو  ريل  ولضويا فل نال ضنو اه ولو 

ر تتل جتتة    ال اتت    لتنتتل  لنتتا الظيفتت لنل  جتت اءاهان تت  جتتانو   38ال تتاةت  الاتت   فتتل و ةد ف تا 
، تظتتلح األاتخاو فتل وتا ه التيتنس وتو لتي ال ضتنو اه صتالولشل أ و ب الضن  القضايل 

 والقنض.

                                                           

 .2003لفنش   القانو  األفافل الظيف لنل  11( ال اةت 1)
 .2003لفنش     القانو  األفافل الظيف لنل 17ال اةت ) 2)
 . 2001( لفنش 3( جانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنل  جآل) 3)
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التلب لوتة  ه ت  نتل  التظتتلح انةا ب والتظتتلح القضتايل   نت  لجتع الت للتيإلتى  : اناتا تتجة  و 
تناات د فتي ش  ولنتش وفقتا   ا نتتةايل التوقلتل ر تاد  ت   التظتلح القضايل لوتة ر تال  ف ،هلا النوك

 .ألوهاآل القانو 

 هتتةاف  توقلتتلنوتتض ال تتوبظل  نيتتةف  نتت لقتتوآل  ا  توظبلتت التظتتتلح انةا ب لوتتة إجتت اء     فتتل وتتل  
 انةا ب ش فتتل التظتتتلحنتتلش تتتواف  الاتت و  الواجأ فتتإلتتى  ولوتنتت  وجتت  ا ختتتالف ،وجايلتتش و  إةا لتتش

الجيايلش والخاصش نتالتظتلح  ج اءاهال نصوو ريليا فل جانو  انتواف  الا و   توجعنلن ا   ل
القضتتايل فويتتتى فتتتنلد ال نتتتاد جلتتتاآل  جتتتد انفتتواف نتظتتتتلح الغايتتتع رتتت  التتتورل ل و فتتتش هولتتتت    

 .(1) ت و  لت يع تواف  والش التينسإصةا   له و  لت يع وصول  ريى إل 

  نتوت ف رت  الجت ايآل التقيلةلتش   نتة لنتا  لهت ونلتشان جند الخوض فتل غ تا  الوتةلك رت  الجت ايآل
والتظتلح فل هلا الج ايآل و و فش ا و  وخصايو الج ل ش التقيلةلش والجيش ال ختصش فل اصة  

 : وللك رن  ال ناوك التاللش ل  التظتلح والجيش ال ختصش فل تنظللد 

 .ال اهلش الوا ش لتظتلح: األولالمبحث  •
 .التظتلح إج اءاهللش ء: المبحث الثاني •

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 اجتتي ،   لوجتتة فتتنش،   لوجتتة  نوتتش، الظهتت  والقتتانو  ةا ، وقتتول ال تتتيآل وضتت انات ، (  صتت ظى  جتتةب ه جتتش1)
 . 96، 95و 
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 األولالمبحث 
 الماهية العامة للتفتيش

 فتاس الو لتاه التتل ريتى  وبهونت  لن يت ،والخ لت ت ال ي تش لتلالتوق إجت اءاهوتن  التظتلح  ت  ل
  ال ا   فإوأله لش التظتلح  ،   نتايج     ولك  ا لفظ  رنوخ و ت   فت ةت  ،هظيتيا القوانل 

للتك  تت   و ،و لضت ا  رتتةآل تجتاوي وتتةوة الغالتش  نتت   ولنتش لو التتش وضتي لتت  ضت اناه وضتتوان 
 انجت اءتنظلتل هتلا نالجيتاه ال ختصتش  و ل  التظتتلحإصتةا  إخالد توةلة الجياه ال ختصش فتل 

تتوف  ات و   ترتاا   وتأهلتة الات   ريتى ضت و ت  ،ل  التظتلحإصةا  إوا ه التل لجوي فليا الو 
ع لتجنتتفتتل والتتش  خالظتتش  ب اتت    تت  الاتت و  ال وتتةةت فتتل القتتانو    والتظتتتلح ال وتتةةت جانونلتتا  

 .(1)انج اء إ هانلش الةفي نن الن 

 تتت  تو لتتتف  خاللتتتشالجيايلتتتش الظيفتتت لنل نجتتتةها جتتاءه  جتت اءاهنصتتتوو جتتتانو  انإلتتتى  ونتتال جو 
 .فل الظق  والقضاء  التظتلح وهلا  ا لةفونا لينوك ر  تو لظ

النوتك رت   ةلتش إلتى  ر د  ت   ر تاد التوقلتل ا نتتةايل ليتةف: "نأن  نوض الظقياء واللب ر َّف 
و  تتش خاصتتش لهونتت   فتتتوة  فتت  ج ل تتش وجوتته  تت  ختتالد ا  تتال  ريتتى  وتتد  نوتتش القتتانو  

" إج اء توقلل لختو ن  ال وقل ولفتتيةف التنقلتع فتل  فتتوة  الفت  ولو ف نأن  ، (2)"صاون 
 .(3)"تآل  غآل إ اةت صاوع الاأ فوال  ولر  األةلش ال اةلش لج ل ش وجوه 

 : ال  الع التاللشإلى  تقفلآل ال نوكإلى  ل و فش ا و  وخصايو التظتلح فوف نوت ةو 

 .التفتيش ومحل التفتيش إجراءشروط : األولالمطلب  •
 .خصائص التفتيش وأنواعه: المطلب الثاني •

                                                           

، 2005فتنش ،  نوتش  ولتى، ةا  النقافتش والنات ، الظيف لنل صود انج اءاه الجيايلش ، ( ة.  و ة فولة ن و 1)
 126و
 .449 و ة فت  ف و ، الوفل  فل ا ل انج اءاه الجنايلش، الجيء النانل، و ( 2)

، ال نوتش األولتى،  هتنتش القتةس،  صتود انجت اءاه الجيايلتش فتل التات لي الظيفت لنل،  و ة اله ةفالآل  نب   لضا  
 . 276و، 2002فنش 

، ةا  النقافتش لينات ، ة افتش  قا نتش، التوقلل ا نتةايل فل جانو   صود ال واه اه الجيايلش، ( وف  الجوخةا 3)
 105و ، 2008لفنش ،  نوشنةو  
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 األولالمطلب 
 جراء التفتيش ومحل التفتيشإشروط 

نجت اء التظتتلح وو اهتا ووتةةها ن ج ورتش  ت   ا  الجيايلش الظيفت لنل ات و  ج اءاهوةة جانو  ان
تتتوف  هتتلد الاتت و  وللتتك لو التتش و لتتش نالضتتوان  والاتت و  التتتل   لجتتوي إجتت اء   تت  التظتتتلح إ  

 نتتيد الغلتت    لنتتال إ  فتتل وهتتو  تتا نتتتج رنتت  التأهلتتة ريتتى    ، األاتتخاو و نتتي ا رتتتةاء ريليتتا
 .(1)و القانو  والض و تون ىوا ه نالك ال ض

 : ف رل إلى  تقفل  إلى  وفل فنلد إلضال  ض و  هلا ال  يع فنو ة

  الفر  األول

  شروط إجراء التفتيش 

الاتت     ي تتش للتتتآل التظتتتلح نالصتتو ت التتتل تواصتتيا ج ورتتش  تت  الاتت و   وجتتةها الاتت   و صتتنوه 
 : نو ةها ريى التوالل

 .جنحةأو   تشكل في القانون جنايةفعالجريمة وقعت بأن يكون التفتيش متعلق   .1

 ،جنتد وجتو  الج ل تش نةرو التتو لتك     لتتآل التوقلتل فتال لوقتد إجت اءاهن ا    التظتلح إج اء    
هتتلا  تت   هتتآل اتت و  لوتتة و ،(2)فتتال لجتتوي التظتتتلح نخصتتوو ضتتن  ج ل تتش  تويقتتش فتتل ال فتتتقند

ل ش التظتلح فل الج ايآل ال فتقنيلش أل  الويش    التظتلح هو هاف  فناع الج   فال لجويالتظتلح 
 .(3)وللس هاف الج ايآل ال فتقنيلش

   تتا إلا هانتته  تت  نتتو   خالظتتش فتتال ،جنوتتش و  لاتتت   فتتل التظتتتلح وجتتو  ج ل تتش  تت  نتتو  جنالتتش و
األاخاو  و لش لجوي تظتلح ال نايد نصةةها لنفا ش هلد الج ل ش أل  ال نايد وخصوصلتيا و

الجنالش والجنوش و إ  هانه   تقاس نة جتش جةفتلش  جنالشو  وخصوصلاتيآل تقةآل ريى هلد الج ل ش
                                                           

 .126و،   جي فانل، د انج اءاه الجيايلش صو ، ( و ة فولة ن و 1)
، 2014فتنش ، ال نوتش األولتى،  ت  ةو  ةا  نات ، الظيفت لنلات ل جتانو  انجت اءاه الجيايلتش ، فاه  الوللة(2) 

 .263 اجي صظوش 
 و ا نوةها . 352و ،   جي فانل،  صود انج اءاه الجيايلش، (  و ة فولة ن و 3)
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ال ات    د هتةهتو  تا .و (1)وو  ش ال نايد إ     الخ و ت انج ا لش تظ ض نظفيا فل هتلا ال ضت ا 
وتظتلاتتتيا ر تتتد  تتت  " ةختتتود ال نتتتايد  الجيايلتتتش جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان ( 39/1فتتتل نتتتو ال تتتاةت )

إلى  فل وضو ها نناء ريى اتياآل  وج  و   ر اد التوقلل   لتآل إ  ن له ت    جند النلانش الوا ش
لوجتوة  و  نااتت اه  فتل ا تهانيتا و  جنوتش و  اخو لقلآل فل ال نيد ال  اة تظتلا  نا تهاع جنالش

 التظتتلحإلتى  اليجتوء لنت   لهتع الظقت  هتلو " الج ل تشولتش ريتى  نت  لوتوي  اتلاء تتويتل فتل ج اي  ج
 جنوتتش جتتاي إجتت اء التظتتتلح و  وول نا تهتتاع جنالتتشلتتالبتتاه  فتتإلا هتتا  بتتاه  الواجوتتش نختتل األإلتتى 

 . خالظشهو ف الج آل تهل   وتى لو تنل   وقا 

 و  نوجتو  جنالتش   لجوايلتش التظتتلح    لهتو  األ ت   تويتلوجاء ال ا   ال ص ب واضوا ناات ا 
الجيايلتتش ريتتى للتتك " تظتتتلح ال نتتايد ر تتد  تت   جتت اءاه تت  جتتانو  ان 91جنوتتش ونصتته ال تتاةت 

 إلل  إ  ن قتضى        جاضل التوقلتل ننتاء ريتى اتيتاآل  وجت  اليجوء  ر اد التوقلل و  لجوي
إلا  و  ناات اه  فل ا تهانيتا و  جنوش و  اخو لقلآل فل ال نيد ال  اة تظتلا  نا تهاع جنالشإلى 

  ن  وايي  الاء تتويل فل الج ل ش " وجةه ج اي  تةد ريى

   لتويتل  التظتتلح   لصتوشوجة ولن ال ا   الظيف لنل ولو ال ا   ال صت ب  ت  ولتك ااتت ا 
  .جنوش  فتننلا  جوايلش التظتلح رنة ا لتويل األ   ن خالظش و  نجنالش

أو أن توجـد قـرائن  تفتـيش مسـكنهأو  الشخص المراد تفتيشـهإلى  أن يتم توجيه اتهام  .2
قــرائن تفيــد فــي الكشــف عــن أو  تتعلــق فــي الجريمــة ألشــياءائع جــقويــة تــدل علــى أنــه 

 .الحقيقة

الجيايلتتش الظيفتت لنل ريتتى ضتت و ت تتتوف   جتت اءاه(  تت  جتتانو  ان39/1ال تتاةت )ال اتت   فتتل  ااتتت  
آل ج تتي اتت لك ولتتت و   ةلتتش وجتت اي  لتتةن ال وقتتل ضتتة ال تتتيآل فتتل ا تهتتاع الجتت آل فتتواء هتتا   صتتلد

إلتتى   تت  رة تت   فتتألش الظصتتد نجةلتتش األةلتتش  تتي تتت ك األةلتتش والقتت اي   تت  ختتالد التو لتتاه الجةلتتش
أ  ليتتا نتت ال فتتت ة  تت  للتتك التظتتتلح إلا تنتتل  صتتالولش  فتتض التتةللد وه تتش ال وضتتو  التتتل ت يتتك 

 نالتوقلتل فتل هتلد التةرو  إجت اءاههأود إج اء  ت  التظتلح تآل نصو ت غل  جانونلش لهو  التظتلح 
 خت  التوقلتل  و  إجت اءاههتأود  جت اء  ت   ولتك    ال ات   لتآل لوتة  تتل لهتو  التظتتلح الجنايلش

                                                           

 .280و ،   جي فانل، الظيف لنل صود انج اءاه الجيايلش ، ( فالآل  و ة اله ة1)
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الجيايلش ل أ و ب الضن  القضايل القايآل ريى  ج اءاه   جانو  ان 44 جايه ال اةت و ، (1) إج اء
اتتلء لتتت  قلا تتت  نإخظتتاء ن التظتتتلح إل ااتتتن  فتتل  وتتتة األاتتخاو ال تواجتتةل  ةاختتتد  وتتد التظتتتلح

نيج وهو نظس الفينا لول ل أ و  الضن  القضايل تظتلا   ،األالاء التل لتآل النوك رنيارالجش ن
 .(2)اللب فا  ريل  ال ا   ال ص ب

 .اء التفتيش في الكشف عن الجريمةوجود فائدة ترجى من إجر  .3

 وصتد فتواء  ،هاتف الج ل تشو   ضتنإلتى  الوصتود :ا نتةايل هتوإ  اليةف    إج اء التوقلل 
الو لتاه ولقلتةها فقتة نون ا    التظتلح ل س  ،تن يش فاوت     انةانش و  لاخوإةانش اإلى  للك
الغالش التل وتةةها إلى  لفوى ليوصودوللك نجوي  ال ا   الظيف لنل  فوت نالقوانل  الو نلش  جلةد

   تا إلا هتا  لفتتيةف التظتتلح غالتش  خت ن غلت  التتل وهل هاف الج ل ش وضتن   ةلتيتا ،ال ا  
 افتتتخةاآلتجتتاوي فتتل إلتتى  ةد ولتت ةبو تو تتد ال اتت   جصتت ا  لتتآل لتت   وتتةةها ال اتت   فينتتا نهتتو    تتاآل

 ن نلوتيتتا فينتتاك نوتتض الجتت ايآل التتتل   توتتتاجال اتت    ةرتت  جصتت خصوصتتا   خولتتش و الصتتالولش ال
فتتتل هتتتلد الجتتت ايآل  تتت  إجتتت اء غالتتتش  و  إجتتت اء   تتت  تظتتتتلح هجتتت ايآل الفتتتع والقتتتلف و  لوجتتتة هتتتةف

 .(3)التظتلح

ـ .4 يكـون تحديـد المكـان  با علـى مكـان محـدد ويجـب أنيجب أن يكون أمـر التفتـيش منص 
 : تحديدا واضحا

  هنتت   تت إلتتى  التظتتتلح إ   تتله ت التظتتتلح تصتتة  لتظتتتلح  نتتيد  وتتل  نلاتتت  و  لجتتوي  تتة  تتله ت
وافتآل  وافت   توةلتةا  ةجلقتا   نت يا  فلت   جتآل الاتا   ولهو  للك نتوةلة الونوا  الخاو نال نيد  نيد

 .(4)و جآل الاقش رنة الواجش وللك تظاةلا  لضلا  ف صش ضن  الةللد الو ا ت الفهنلش

 :تسبيب إذن التفتيش  .5

                                                           

 .281و ،   جي فانل، ( فالآل  و ة اله ة1)
ي  ددم ، ت معددم م ا دد  ، تف دد ا م ميدد ي  اددن ادد  ءا ماتدد ميم  م   م  ددم، رسدد  م م تيدد   ، محمددع ي ددن  دد    (2)

 .70ص ، 2008سام ، م ق  ءا

 . 282 - 281و    جي فانل، ،الظيف لنل صود انج اءاه الجيايلش ، ( فالآل  و ة اله ة3)
 . 366و    جي فانل، ،الظيف لنلا ل جانو  انج اءاه الجيايلش ، ( فاه  الوللة4)
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 تفتتنلع إل  التظتتتلح ااتتت ال  ريتتى الوناصتت  التتتل افتخيصتتيا ال وقتتل  تت  األةلتتش الهافلتتشنلقصتتة 
ريتتتى جةلتتتش هتتتلد  تفتتتي   جانتيتتتالتتتتل  ل وه تتتش ال وضتتتو     وهتتتلا  تتت  اتتتأن      دصتتتةو  لوال نتت  ت 

 تتا  لتويتتل األ تت  نال فتتاه  وو  تيتتا ال و لتتش ن وجتتع القتتانو  األفافتتل وهتتو (1)التتة يد وهظالتيتتا 
 تتتت  القتتتتانو  األفافتتتتل الظيفتتتت لنل ال وتتتتةد " لي فتتتتاه  و  تتتتش   لجتتتتوي  17ال تتتتاةت نصتتتته ريلتتتت  

ل فتتتنلد وجتتتاء فتتتتظتلاتتتيا إ  نتتتأ   جضتتتايل  فتتتنع وفقتتتا ألوهتتتاآل القتتتانو  " و  ةخوليتتتا و    اجنتيتتتا
الجيايلتتتش  جتتت اءاه(  تتت  جتتتانو  ان39/2ال تتتاةت )افتتتته اد الو التتتش لو  تتتش ال نتتتايد  تتتا جتتتاءه نتتت  

 ." لجع    تهو   له ت التظتلح  فننش" التل نصه ريى  ن  الظيف لنل

 :الالعمة و الواضحةصدور إذن التفتيش شامال لجميع البيانات  .6

ج لتتتي النلانتتتاه   اتتتت يش ريتتتىتهتتتو  واضتتتوش و ااتتت   القتتتانو  الظيفتتت لنل فتتتل  تتتله ت التظتتتتلح    
ال تويقتتش نافتتآل صتتاوع ال نتتيد ال تت اة تظتلاتت  واليتتةف  تت  ر يلتتش التظتتتلح وافتتآل  تتأ و ب الضتتن  

  وفتارش ر يلتش التظتتلح وال تةت التتل تفت ب خالليتا  تله ت التظتتلح وتا لخت ريىالقضايل القاي ل  
 .(2) إصةا د

وجتتي  تتله اه التظتتتلح  تت  رضتتو الجيايلتتش ننصتتيا  جتت اءاه تت  جتتانو  ان 40هتتلا  تتا  هةتتت  ال تتاةت 
 : النلانش ال ختو وتا د  ا ليل

 افآل صاوع ال نيد ال  اة تظتلا  واي ت . .1
 رنوا  ال نيد ال  اة تظتلا . .2
 الغ ض    التظتلح. .3
 افآل  أ و  الضن  القضايل ال ص ل ل  نالتظتلح .4
 ال ةت التل تف ب خالليا  له ت التظتلح. .5
 إصةا هاتا لخ وفارش  .6

                                                           

فتنش ، القتاه ت، ال نوتش األولتى، ةا  النيضش الو نلتش، ،  ناةا جانو  انج اءاه الجيايلش، (   ضا  ر   فولة1)
 .382و ، 1993

 . 367و 366و، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، فاه  الوللة( 2)
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نتتتإج اء التظتتتتلح فتتتل  هتتتا  ءختتت  غلتتت   توةلتتتة ال فتتته  توةلتتتةا واضتتتوا هتتتو رتتتةآل القلتتتاآل ولاتتتت  
وجاءه التويل اه القضايلش لينايع الواآل   هةت ريى ض و ت توف  الا و  و النلاناه .(1)ال قصوة

و فاس فل  فتوة   فت ا  الاتخو وللتك فتل نتو ال تاةت  إض ا ةاخد إل  التظتلح ل ا ل     
 تت  التويل تتاه القضتتايلش لينايتتع الوتتاآل التتتل نصتته " إ  تولتتل   تتله ت التظتتتلح افتتآل و نلوتتش  330

وتوجلتتي  تت   صتتة ها وافتتآل ووبلظتتش  تتأ و ب الضتتن  ال صتت ل لتت  ن نااتت ت  وافتتآل صتتاوع ال نتتيد 
ض  تت  التظتتتلح ورنتتوا  ال نتتيد ال تت اة تظتلاتت  والتي تتش ال فتتنةت إللتت  والغتت   ال تت اة تظتلاتت  واتتي ت 

 ي وجوع نلا   ود  ه ا لجع    تهو  ال له ت  فننش ،وال ةت التل تف ب خالليا  له ت التظتلح
 ." له ت التظتلح

ل  التظتلح  ت   فته  ال تتيآل ريتى وجت  إخيو النقض ال ص لش فل وهآل ليا "ولقة جضه  وه ش 
واتجتت  القضتتاء ، ا  أنتته  نتت  الاتتخو ال قصتتوة فتتل انل  التوةلتتة   لن يتت   ال تتا    ال وه تتش

 و  ال صتتت ب ريتتتتى    لهتتتو  إل  التظتتتتتلح  وتتتل  نالقتتتتة  النتتتتافل ليجيالتتتش فتتتتواء وجتتتي ريتتتتى  نتتتتيد
 ."(2)اخو

 :حضور صاحب المنعل إلجراء التفتيش .7

 تت  الضتت اناه الاتتهيلش التتتل لتضتت نيا إجتت اء التظتتتلح هتتو وضتتو  نوتتض األاتتخاو  ننتتاء القلتتاآل 
تتتلح ووجتتوة اتتيوة ريتتى إجتت اييآل انجتت اء وللتتك لتوقلتتل ال  أنلنتتش ليقتتاي ل  ريتتى إجتت اء التظنيتتلا 

 جت اءاهآل وجوارتة جتانو  انأ  انج اء لف ب وفقا  ألوهتاو لضا  توفل  ال اوش لةن ال تيآل والايوة ن
 ،ال نتيدوتايي  و  لتتآل التظتتلح نوضتو  ال تتيآلننصتيا "  43وهلا  تا  هتةه ريلت  ال تاةت  ،شالجيايل

فتل  وضت   جل ان  ولةو  للتك و  لج ب التظتلح نوضو  ااهةل      جا ن  فإلا تول  وضو د،
 ننتتتاء القلتتتاآل نتتتإج اء  رتتتةآل ضتتت و ت وضتتتو  ال تتتتيآلإلتتتى  ".ولتتتلهع ج يتتتو  الظقتتت  ال صتتت ب التظتتتلح

هو لتأهة    فل  التظتلح وفل  وهاآل تظتلح ال نيد فيةف    الوضو  صاوع ال نيد والايوة 
 نو .القا

                                                           

 اجتتتي ، 2000فتتتنش ، القتتتاه ت، ةا  الظهتتت  والقتتتانو ،  نوتتتش  ولتتتى، إل  التظتتتتلح فقيتتتا وجضتتتاء  ، ( ه تتاد ال ختتتاوب1)
 .118و
 . 17و ، 128 جآل ، 14س ،  ج ورش  وهاآل  وه ش النقض، 1963 هتون   28( نقض  ص ب 2)
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 :(1)عدا حاالت التلبس واالستعجالجراء التفتيش ا ميعاد وقواعد .8

" تظتلح ال نايد لجع    لهو  نيا ا و   ( ريى   41) ال اةتالجيايلش فل  ج اءاهجانو  ان نو
هانه ب وف ا فتتوجاد تفتتوجع  و  ،لجوي ةخود ال نايد للال إ  إلا هانه الج ل ش  تينفا نيا

نيتا ا وهتو    لهتو  التظتتلح   لوتاةالجيايلتش  جت اءاهجتانو  ان ال ا   وتةة فتلونالتالل فإ  للك "
نصتتوو إلتتى  و  لجتتوي تظتتتلح ال نتتايد لتتلال إ  فتتل وتتا ه الضتت و ت وا فتتتوجاد ولهتت  نتتال جو 

 .(2)اليلد  ظيوآلالجيايلش الظيف لنل ن ن  ن  لآل لوةة  ج اءاهجانو  ان

نتت ن  نتت  وتتةة فتتت ت  1936لفتتنش  74الظيفتت لنل  جتتآل  ال  ريتتى نصتتوو جتتانو  الوقونتتاه ا ونتت
نأن  الظت ت الواجوش نل  الفارش الفاةفش والنصف  فاء والفارش الفاةفش  "5"اليلد فل نو ال اةت 

هنا ن ن    جانو  الوقوناه ال  نل فل ج ا  غيت وةة فت ت اليلد    الفاةفتش و  والنصف صناوا  
رتتت  اختتتتالف فصتتتود الفتتتنش ء نصتتت ف النبتتت  الفاةفتتتش والنصتتتف  فتتتا والنصتتتف صتتتناوا ووتتتتى

 .األ نوش

 2رتت ف اليلتتد فتتل ال تتاةت  1960لفتتنش  16الضتتظش الغ نلتتش  جتتآل   نتتل فتتل   تتا جتتانو  الوقونتتاه ال
 ."الواجوش نل  غ وع الا س وا وجيا "اليلد هو الظت ت

لتة  ت  ختالد توة ،   جتانو  الوقونتاه ال  نتل فتل الضتظش الغ نلتش هتا   هنت  توةلتةا يرى الباحـث
وهنتتا  تت ل  ،ل ارتتل اختتتالف الظصتتود األ نوتتش ألنتت فتتت ت اليلتتد  تت  اتت ول الاتت س وتتتى غ ونيتتا 

التتوا ة فتتل جتتانو  الوقونتتاه ريتتى ال تتاةت انج ايلتتش ون تتا  تفتتا د وتتود إ هانلتتش ت نلتتل  ظيتتوآل اليلتتد
ء اء الظقيتتتتاء نإ هانلتتتتش ا رت تتتتاة نتو لتتتتف اليلتتتتد وفتتتتل جتتتتانو  الوقونتتتتاه أل  جتتتتانو  إلتتتتى  ونتتتتال جو 

فتتال ل هتت  ت نلتتل الاتتل ال وضتتورل ريتتل لنت لتتا  ليقتتانو  الجنتتايل  جتت اءاهالوقونتتاه وجتتانو  ان
 جتتت اءاهون تتتا    جتتتانو  ان  اليلتتتد فتتتل جتتتانو  الوقونتتتاه جتتتاء هبتتت ف  اتتتةة أل انج ايتتتلالاتتتل 

رهتتس جتتانو  الوقونتتاه فإنتت  لوجتتع ريتتى ال اتت    الجيايلتتش   نتتل فتتل ج تتا  غتتيت والضتتظش الغ نلتتش
 .الجيايلش للوةة فت ت اليلد هنا لهو  تو لف فت ت اليلد  ووة فل الو   ج اءاهانتوةلد جانو  

                                                           

 .367، وجانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنل ا ل، ( فاه  الوللة1)
 .368و ، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنل، ( فاه  الوللة2)



 

20 
 

 الفر  الثاني 
 محل التفتيش

 فتوة   ف ا  الاخو التل لوتظب نيتا التتل تهتو   اةلتش   تا إلى   ود التظتلح الوصود ليةف
 إخ اجيتا رت    لتللتلس  وضتو  التظتتلح ول هت  التل لوتظب نيا فل ةاخي  فل جت ا ت نظفت  فيتلا 

 .(1)ا فتجواع

إيالش  و  ال ها  فلجوي تظتلح  ب  ها  لهو  ل  ةو  فل ال فارةت فل هاف الوقلقشفل ا لتويل ن
 .(2)هو  هلا ال ود  وةوة و وض  و ول الفتا  ر  الج ل ش وهاظيا ولات      ل

 (3).يتظتلحلاخو لصي     لهو   وال  لوريل  فهد  ا ل ه     لوتن   فتوة  ألف ا  ا

 : ت يع تواف   ج ورش    الا و  وهلهلا ال ود اللب لصي  ليتظتلح ل

 : أن يكون محل التفتيش معيناً : أوالً 

ليجيالش وفقا  لنو ال اةت     لهو   ود التظتلح  ولنا  و وةةا  توةلةا  واضوا  نافلا   ل ا   وجع ا
   تاتتتت د إل  التظتتتتلح افتتتتآل  ريتتتىنصتتته الجيايلتتتش الظيفتتت لنل التتتتتل  جتتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 40

والغتت ض  تت   صتتاوع ال نتتيد ال تت اة القلتتاآل فتتل تظتلاتت  وافتتآل الاتتي ت ورنتتوا  ال نتتيد ال تت اة تظتلاتت 
ت التظتتلح وتتا لخ القلاآل فل التظتلح وافآل القتايآل ريتى التظتتلح وال تةت التتل تفت ب  ت  خالليتا  تله  

قصتتة رتتةآل القلتتاآل فتتل نهنتتا ااتتت ا  ال اتت   توةلتتة ال نتتيد توةلتتةا  نافلتتا  ليجيالتتش وفتتارش إصتتةا ها 
وفتتل فتتنلد رتةآل إضتتارش الوجتته والجيتتة  ال  يتوع و  ر يلتش التظتتتلح فتتل غلت  ال هتتا  ال خصتتو

تت و  ال تتتيآل  ورتتةآل  تتن فتتإلا هتتا  ال تت اة تظتلاتت  اتتقش فتتل  ،  إخظاييتتالخظتتل  ةلتتش تقتتوة ليوقلقتتش  تت      
 توةلة الول التلب تقتي فلت  هتلد الو تا ت وتوةلتة ال تانل التلب تقتي فلت  الاتقش ول تن ج فل و  ر ا ت

 .وتوةلة  جآل الاقش

                                                           

، 2009فتتتنش،  نوتتتش نتتتةو ،  فتتتال هتنتتتش ، ال جيتتتة النتتتانل، الجيايلتتتش انجتتت اءاه وفتتتورش ، ( رنتتتة القتتتاة  جتتت اةت1)
 .471و
 356و،   جي فانل، ا ل  صود انج اءاه الجيايلش، (  و ة فولة ن و 2)
 . 71و ،   جي فانل،  فالش  اجفتل  تظتلح ال فاه  فل جانو  انج اءاه الجيايلش، (  و ة ريل غانآل3)
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رةة غل   وةة    ال نايد  و  ج لش و  فل تظتلح ول نالقلاآل  لجوي ليفي ش ال ختصش    تأ   
فتل  ءخت إ      وه تش التنقض ال صت لش نجتة  نيتا فتيهه  فتيها  ،(1) ر  ةللد ةاخد  وتة  نايليتا

خيتتتو  تتتله ت التظتتتتلح  تتت  لهتتت   فتتته  ال تتتتيآل ريتتتى وجتتت  التوةلتتتة   لن يتتت   ال تتتا    ال وه تتتش 
 .(2) ن  الاخو ال قصوة نانل إلى  ا  أنه

ونت ن وفقتا  لي تاةت  ،الظيفت لنل الجيايلتش ج اءاه   جانو  ان 40لخالف ص ل  ال اةت  لتوج هلا ا
 .وفل القانو  لن د  له ت التظتلح    رةآل توةلة نلاناه إل  التظتلح فل الاهد ال وةة 40

"ةختتود ال نتتايد وتظتلاتتيا ر تتد  تت   ر تتاد  األولتتىفتتل فق تيتتا  31 ال تتاةت ت صتت او   هةتتتهتتو  تتا 
إلتتى  اتيتتاآل  وجتت فتتل وضتتو ها، ننتتاء ريتتى  و  لتتتآل إ  ن تتله ت  تت  جنتتد النلانتتش الوا تتشالتوقلتتل   

لوجتوة  و  ناات اه  فل ا تهانيا، و  جنوش و  اخو لقلآل فل ال نيد ال  اة تظتلا  نا تهاع جنالش
 ." ن  لووي  الاء تتويل نالج ل ش ج اي  جولش ريى

 :أن يكون المحل جائعًا تفتيشه قانونياً : ثانيا

 وجنيتا   لجتوي تظتتلح لقة  ضاف ال ات   وصتانش ريتى نوتض األ تاه  واألفت اة هتلد الوصتانش ن
 (3).ةفتو لش و  ةوللش و  ت جي هلد الوصانش إ ا  رتنا اه فلافلش ،األاخاو و  ال نايد

توة الوصانش الةنيو افلش جةل ش جةآل الوضا اه وتوة    القوارة  : الحصانة الدبلوماسية .1
والةنيو افتلل  الو فلش وافت  ه هلد القوارة ريى إر اء الو الش الجنايلش ريى ال نوونل  

 .(4)تيآلو  افال ر ييآل فل  نظفيآل و نايليآل و  اه  فهناهآل و  قا 
وصتتانش الريتتى  22ال تتاةت  تضتت ن  فتتل  1961ليوالجتتاه الةنيو افتتلش فتتنش  فلنتتاوجتتاءه اتظاجلتتش 

الجنايلش فل النية ال تواجتةل   ج اءاهال نوونل  الةنيو افلل  لإل الةنيو افلل  ورةآل جواي إخضا 

                                                           

، 1982فتنش ، نتةو   نوتش، القاه ت، ةا  النيضش الو نلش، ، جانو  انج اءاه الجنايلش، (  و وة نجلع وفنل1)
 .546و
 . 636-140-35النقض   ج ورش  وهاآل، 1984 هتون  فنش  8( نقض 2)
 . 76و،   جي فانل، تظتلح ال فاه  فل جانو  انج اءاه الجيايلش،  فالش  اجفتل ، (  و ة ريل غانآل3)
التتتةا  الوي لتتتش الةوللتتتش ليناتتت  وةا  النقافتتتش ، ة افتتتش جانونلتتتش، الةنيو افتتتلش ال واصتتت ت، ( غتتتايب وفتتت  الصتتتنا لنل4)

  ا نوةها .و  134و، 2002، ال نوش األولى، ا ر ، لينا 
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ل  نيتتل الوهو تتش ال وت تتةل  لتتةليا ولتتلس  ،تت تتتي  نتتانل النونتتش نالو  تتشريتتى )ولتتك نصتته فليتتا 
 الول فل ةخود  نانل النونش إ  إلا وافل ريل للك  يلس النونش.

 و  انضت ا  و  ريل الةولتش ال وت تة لتةليا التتياآل ختاو ناتختال هافتش الوفتايد الالي تش ل نتي اجتوتاآل
هتتد  تتا لوجتتة فليتتا  تت   و   ظ واتتاتيا و    تهتتو   نتتانل النونتتش   لجتتوي ، و  تت  الوتت   تت  ه ا تيتتا

تهتتو   تنظلتتلب( إجتت اء ألبالوجتتي  و  التظتتتلح و  هافتتش وفتتايد النقتتد ر ضتتش لالفتتتلالء و   اتتلاء
و  لجتتتوي ل تتتأ و ب الةولتتتش ال وت تتتةت لتتتةليا ةخوليتتتا إ  ن ضتتتاء  يتتتلس  ،و  تتتش ةا  النونتتتش  صتتتونش

 .النونش

 افتتلش  تت  ولتتك  نتتي نونتتاه الةنيو و وافبتت  ريتتى الاتظاجلتتش فلنتتا جتتاءه وا لتتش  أن يــرى الباحــث
النونتش إ  ننتتاء ريتى  يتع  يتتلس النونتش وجتتاءه الظقت ت النانلتش  تت  نظتس ال تتاةت جصتت  إلتى  التةخود

النونتتتش و نانيتتتا و   واليتتتا األختتت ن ال وجتتتوةت فليتتتا  ل وتتتد إجا تتتشوصتتتانش  لتو تتتل وتصتتتو  وتو تتتل
ضافش وات يه الوصتانش الوقلنتش الةنيو افتلش ،التظتلح إجت اءاهد التانوتش ليتا فتل وفايد النقتإلى  وا 

 .27/3تظتلايا وفقا   تظاجلش فلنا ال اةت  و  فال لجوي فتويا

ريى اوت اآل هلد ا تظاجلش والو ف الةولل أل  هنا تهو  ال وا يش الةنيو افلش وج ن الو ف والواةت 
 .نال ند نل  الةود

ـــة .2  و   اتتتخاو و  جتتتة لتوتتت ض تنظلتتتل  جتتت اء التظتتتتلح نوجتتتوة   تتتاه : الحصـــانة البرلماني
 تتتت  القتتتتتانو   53/2ال تتتتتاةت إلتتتتى  نتتتتال جو خاصتتتتتش و  إجتتتت اءاهلت يتتتتع تظتلاتتتتتيا   هنتتتتاه 

لجتتوي التوتت ض لوضتتو ال جيتتس التاتت لول نتتأب اتتهد  األفافتتل الظيفتت لنل ريتتى  نتت  "  
 و  فتلا ت  و  إجا تت  ود  و  نلت  و  و  لجوي إج اء  ب تظتلح فل   توت  ،   األاهاد

 . نقود خاو ن   ليش  ةت الوصانش و  ونصظش را ش  ب رقا  ، هتن 

ال فاس نيآل  و  ا رتةاء ني  وصانش خاصش ال ا   الظيف لنل ألرضاء ال جيس التا لول  ن 
لهتو  فتل   تا   و   و لش ونياهش وولاةلتشنلوضو ال جيس التا لول    لناا  ر ي   هل لض  ل

 .(1)جد  ةاء ةو د فل ال جيس التا لولهلةلش جة تو   إج اءاه    ب 

                                                           

 . 480و ،   جي فانل، الجيايلش انج اءاهرش جانو  و  وف، ( رنة القاة  ج اةت1)
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 تتت  القتتتانو  األفافتتتل الظيفتتت لنل ريتتتى  نتتت  "   لجتتتوي فتتتل غلتتت  وتتتا ه  35/4ونصتتته ال تتتاةت 
جيايلتتتتش ضتتتتة  ب رضتتتتو  تتتت   رضتتتتاء ال جيتتتتس التاتتتت لول  إجتتتت اءاه لتتتتش  اتختتتتالالتيتتتتنس نجنالتتتتش 

ال تختلت ضتة الوضتو للتختل ال جيتس   اءاهجالظيف لنل ريى    لنيغ ال جيتس التات لول فتو ا  نتان
 ل اد  نافنا  "  ا

الجيايلتتش فتتل الجنالتتاه  جتت اءاهانجتتانو   وفتتل وتتا ه التيتتنس ألرضتتاء ال جيتتس التاتت لول وتهتتو 
  رضو ال جيس التا لول  تينفا  فتل جنوتش   نفل والش ض و ،نو ال اةت ال لهو   رالد وفل

 ،التيتنس تتيود  بيتش الخ تأ  هفل وا والويش ،لص اوش النوج اء القانونل نوق  لجوي اتخال ان
ولهو  ريى  تأ و  الضتن  القضتايل التتوظب ريتى  فت ل الج ل تش وتتى   تضتلي  وتالآل الج ل تش 

 تتالل لتتة النلانتتش الوا تتش فتتل غلتت  وتتا ه التيتتنس إ  إفتتفنالتتتالل  ،(1)وتتتى الوصتتود ريتتى انل  
ال ات   ضت و ت   وجتعوالتش التيتنس    ال جيس التا لول ووتل فل  إل   هو  نالوصود ريل 

ال تيرآل اتخالهتا ضتة رضتو ال جيتس التات لول التلب ضتن   ج اءاهنتانال جيتس التات لول  إنالم
 . تينفا نج ل ش    نو  جنالش

ويــرى الباحــث أن جــعء مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي اســتنلت فــي بعــ  األحيــان الحصــانة 
ــة لهــم فــي الممنوحــة  ــالقوانين التــي يقومــون بســنها، وهــذا مــا يخــالف العدال حمايــة أنفســهم ب

 وسيادة القانون.

                                                           

ال نوتتتش ، ةا  الظهتتت  الو نتتتل، الهيلتتتش القانونلتتتش، الضتتتن  القضتتتايل  تتتأ و بفتتتي اه ، ( إنتتت اهلآل وا تتتة  ن تتتاوب1)
 . 769و ، 1997فنش ، النانلش
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 المطلب الثاني
 أنوا  التفتيش

وفتنتناود فتل هتلا ال  يتع  نتوا  التظتتلح  ،وات و   و ويت  ،ال اهلتش الوا تش ليتظتتلح له نا فتانقا  
ش القانونلتتتش والو يلتتتش فتظتتتتلح هنلتتت   تتت  الناولتتت  ه لتتتش االتظتتتتلح ل  نتتتوا لوتنتتت  الت لتتتي نتتتل  ولتتتك ن

ختتتتتاو تختيتتتتف رتتتت  تظتتتتتتلح  إجتتتت اءاهلختيتتتتف رتتتتت  تظتتتتتلح ال نتتتتايد التتتتتلب لت يتتتتع  األاتتتتخاو
  ال نتايد توتنت  وو اها ال ا   نج ور     الضوان  لو الت  و ني ا رتةاء ريلش أل األاخاو

 ،اتتخاووتظتتتلح األ ال فتتاه   تظتتتلح لنتتورإلتتى  آل التظتتتلحلقفتتنلتته الفتتهلنش وال اوتتش وفتتنقوآل نت
 : فل ف رل وفنتناود هال  ني ا 

 .تفتيش المساكن: الفر  األول •
 .تفتيش األشخاص: الفر  الثاني •
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 األولالفر  
 تفتيش المساكن

 :تفتيش المساكن: أوالً 

ه لتش  آل الةفتاتل  والقتوانل  ل تا لت   ت   وبت   التظتتلح و صته ريتل و التت   فتانقا   الناوك له 
الغتتت اء فتتتناجش فتتتل هتتتد ال جتتتا ه  انفتتتال لشالاتتت لوش  هانتتتهالاتتتخو و   فتتت ا و فتتتاس فتتتل  ننتتتي 

ونلتتا   (1) شآل واضتتوش و نب تتبتت   تت  ختتالد نإ ه ا رتتتةاء ريلتت و تته خصوصتتلش ال نتتيد و نوتتف
يـا أيهـا الـذين أمنـو ال تـدخلوا بيوتنـًا ويـر بيـوتكم حتـي تستلنسـوا وتسـلموا للك فل جول  توالل "

فـال تـدخلوها حتـي يـ ذن  ،حـداً أفـنن لـم تجـدو فيهـا  ،لعلكـم تتـذكرونذلك خيـر لكـم  ،علي أهلها
ن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اعكي لكـم ،لكم ولـيس وجولت  توتالل " (2)"واهلل بمـا تعملـون علـيم ،وا 

اهلل لعلكـم  وأتقـو أبوابهـاتوا البيوت مـن ألكن البر من اتقي و  ،البر بلن تلتوا البيوت من ظهورها
 .نفا  وه ا ت  و ني ا رتةاء ريليااننلتف و  انفال لشهنا جاءه الا لوش و  (3) "تفلحون

ال توا ف ريل     لي فاه  خصوصلش فتال لجتوي ةخوليتا إ  الوضول فإ   وريى  فتون القانو 
وجتتاءه جتتوانل  الوقونتتاه توافتتع هتتد  تت   ، وهتتاآل القتتانو  ننتتاء  ريتتى و   هييتتا  وافقتتشننتتاء ريتتى 

ال هتوك  و  ج ل ش تف ى ج ل تش خت ل و  تش ال فتاه  ناجتوا يتا رنتوتنلةخد ةو  إل      هييا 
 .(5()4)نيا  غآل ارت اض صاونيا

                                                           

 453و،   جي فانل، الجيايلش انج اءاه وفورش ، (رنة القاة  ج اةت1)
 (    فو ت النو .28-27) ا لتا  (2)
    فو ت النق ت. (189) ا لش (3)
 . 126و ،   جي فانل،  صود انج اءاه الجيايلش، (  و ة فولة ن و 4)
(  تت  جتتانو  الوقونتتاه األ ةنتتل ريتتى    هتتد  تت  ةختتد  فتته  ءختت   و  يوقتتاه  فتتهن  347/1( نتتو ال تتاةت )5)

خالفا ن اةت للك ا خ  وهللك     هك فل األ اه  ال لهو ت خالفا ن اةت    ل  الول فل إجصتاي  رنيتا روجتع 
 نالونس  ةت   تتجاوي الفتش  اي  

القانو  ريتى    " هتد  وبتف لتةخد نصتظش هونت   وبظتا   فته   وتة النتاس (    نظس 181/1ه ا تنو ال اةت )
 و  يوقتتاه  فتتهن  فتتل غلتت  األوتتواد التتتل لجليهتتا القتتانو  لواجتتع نتتالونس  تت  نتتالك  اتتي  إلتتى نتتالك فتتنواه 

 ." ش    را ل  ةلنا  إلى  يش ةلنا ونغ ا
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 و  جيء و  هو  ب ننالش آل "1936لفنش  (74جانو  الوقوناه الظيف لنل  جآل ) ال فه  فل ف   ور  
 راييت  وخة ش و  فهنا ل  ول  لاكالفاه   و  ر ا ت اتخلد ال الك و   ب جفآل    ننالش و  ر ا ت
ر تتا ت  و  أل تتنيآل و  رنتت ت فتتل للتتك الا ختتال  تت  الفتته  نتتل  ا ونتتش واألختت ن وتوتنتت  هتتد ننالتتش و 

هانتتا  و    هتتا  نلتتنيآل اتصتتاد  نااتت إ يوقتتش نتت  جفتت ا  تت  نلتته الفتته   و   الصتتقش لنلتته الفتته 
 و  نفتننل    للك هتد ننالتش ،وةه ا لألخ   وو  ل ةب     و   تصيل  نواف ش      فقوف

هتو التنقلتع فلت  :  نت  ورت ف نوتض الظقيتاء تظتتلح ال نتايد ،(1)ر ا ت   لتوف  فليا هلا الات و  "
النوتك رت  رناصت  : ور فتت   وه تش التنقض ال صت لش  نت  ،(2)ر   ةلش فل اأ  ج ل ش ا تهنته 

 .(3)فلياالوقلقش فل  فتوة  الف  

 ت  القتانو  األفافتل الظيفت لنل لتهتو  وا لتش و 17تظتلح ال فاه  جاءه ال اةت  نب ا  لخ و تو 
 و  ةخوليتتا و  لي فتتاه  و  تتش، فتتال تجتتوي   اجنتيتتا"  رنتتة ا نصتته ريتتى    نب تتش ليتتلا انجتت اء 

 الظيفت لنلفينتا صتا  القتانو  األفافتل ووفقتتا ألوهتاآل القتانو "  ،تظتلايا إ  نأ   جضتايل  تتفنع
انتيتاك ةو   و  تض   رةآل تو ض هلا الول الةفتو ب ألب تالرعقلوة و  ش ال نايد و وا   ن

"ةختود    ( 39/1) فتل ال تاةت الجيايلتش الظيفت لنل جت اءاهجتانو  ان  ي للك نتو  ،  ن   جانونل
فتتتتل  و  ال نتتتايد وتظتلاتتتيا ر تتتد  تتت   ر تتتاد التوقلتتتل   لتتتتتآل إ  ن تتتله ت  تتت  جنتتتد النلانتتتش الوا تتتش

 و  اتتخو لقتتلآل فتتل ال نتتيد ال تت اة تظتلاتت  نا تهتتاع جنالتتشإلتتى  ها ننتتاء ريتتى اتيتتاآل  وجتت وضتتو  
فتال  ،لوجوة ج اي  جولش ريى  نت  لوتوي  اتلاء تتويتل فتل الج ل تش " و  جنوش ناات اه  فل ا تهانيا

و  لجتتوي ل تتأ و ب  ،ولهتتو  نفتتنع ،لجتتوي تظتتتلح ال فتتاه  إ   تت  ختتالد   تت   تت  النلانتتش الوا تتش

                                                           

  القتتانو  التظفتتل  الظيفتت لنل رتت ف  ، 1936لفتتنش  (74 تت  جتتانو  الوقونتتاه الظيفتت لنل  جتتآل ) (5ال تتاةت ) (1)
نوضتش فتول   وخت  فتواء هتا  جاي تا هيتش ء إناتاء ب   وننالتش   و جفآل  ت  التةا    و ص ي  الةا  نقولش "هد ةا  

 األاتغادآل  ل نظوش فل للك الفته  و نيا ا وفواء هانه تتوف  ا لاغيون  للال   وتوتيا ولقلآل فل  الناس   و األ ض
( تت  القتتانو  التظفتتل ب 2ال تتاةت )، و لتتآل لهتت  ريتتل وجتت  ال تتلهو    اتتغالياو  هتتا  ال قصتتوة الفتته  فليتتا   و، آل   

 19450لفنش  (9الظيف لنل  جآل )
، 1982فتتنش ، نتتةو   نوتتش، القتتاه ت، ةا  النيضتتش الو نلتتش، جتتانو  انجتت اءاه الجنايلتتش، ( و تتوة نجلتتع وفتتنل2)

 .519و 
ةلفتت ن   174و  391و 87 جتتآل  10 وهتتاآل  وه تتش التتنقض س   ج ورتتش، 1959 تتا س فتتنش  31( نقتتض 3)

 852و  305 جآل  13س 
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 ت   إجت اءارتنت  التظتتلح  فتنو ال تاةت ،لح ال فاه  نأب والش    األوتوادلقضايل نتظتالضن  ا
ختتود  ال اتت  ولهتت   ،تختتتو نتت  النلانتتش  تت  ولتتك إصتتةا  إل  التظتتتلح وتنظلتتلد التوقلتتل إجتت اءاه

افتنناء ل أ و ب الضن  القضايل في ش القلاآل نالتظتلح وةخود ال نايد فل وا ه التينس والج آل 
له    لجتوي ل تأ و  الضتن  القضتايل القلتاآل نتظتتلح ال فتاه  ةو  الوصتود ريتى و  ،(1)ال ايوة

 .ت تع ريل  وهد  ا وا   وجي التظتلح نا ال ،إل     النلانش الوا ش

ال ات   ونإلقاء نب ت ريى الواجي التا لول الظيف لنل والتا لي ال ص ب نجة    هناك تقا ع نل  
لتتش و  تتش ال فتتاه  فتتل التتنو القتتانو  ولتتك الوتت و ريتتى و االظيفتت لنل وال اتت   ال صتت ب  تت  

" لي فتتاه  و  تتش فتتال لجتتوي ةخوليتتا و  تظتلاتتيا إ  نتتأ    17ال تتاةت  ونتتن الظيفتت لنل األفافتتل
 جضايل  فنع وفقا ألوهاآل القانو ".

" تظتتلح ال نتايد ر تد  ت  : الجنايلتش ال صت ب ريتى  نت  جت اءاه ت  جتانو  ان 96وجاءه ال اةت 
 لتوقلل و  لجوي ا لتجاء إلل  إ  ن قتضى        جاضل التوقلل نناء ريى اتياآل  وج  ر اد ا
 و  فل ااتت اه  فتل ا تهانيتا و  جنوش و  اخو لقلآل فل ال نيد ال  اة تظتلا  نا تهاع جنالشإلى 

 إلا وجةه ج اي  تةد ريى  ن  وايي ألالاء تتويل فل الج ل ش "

وو القانونلتتش اتت   الظيفتت لنل  تتي ال اتت   ال صتت ب فتتل النصتتال  هتتلا لتتت جآل  تتةب انفتتجاآل  وجتتف
نإر تاء فتي ش ل تأ و ب الضتن  رت  الظيفت لنل اختيتف ال ات   ال صت ب   ا  و  ،التظتلحنت ال تويقش

"ل تأ و ب : الجنايلتش جت اءاه ت  جتانو  ان 47تظتلح فل وتا ه التيتنس نتنو ال تاةت الالقضايل ن
جنوتتتش    لظتتتتح  نتتتيد ال تتتتيآل ولضتتتن  فتتتل  و  الضتتتن  القضتتتايل فتتتل وتتتا ه التيتتتنس فتتتل جنالتتتش

      ا اه جولش  نيا  وجوةت فل ".  األالاء واألو ال التل تظلة فل هاف الوقلقش إلا  ا اتض 

الفتتتانل ريتتتل فتتتوع هتتتلا ا ختصتتتاو وال لتتتيت  تتت   2011الةفتتتتو  ال صتتت ب لفتتتنش  ولهتتت  جتتتاء
 تتت  انرتتتال   10 وال تتتاةت تتت  الةفتتتتو  الفتتتانل ٤٤ تتتأ و ب الضتتتن  القضتتتايل وجتتتة نصتتته ال تتتاةت 

تظتلاتتيا إ  نتتأ   جضتتايل  و  ريتتى    "لي فتتاه  و  تتش فتتال لجتتوي ةخوليتتا2011الةفتتتو ب لفتتنش 
تظتتتلح ال نتتايد ر تتد  تت   ر تتاد  ريتتى    " 91وجتتة نصتته ال تتاةت   فتتنع وفقتتا ألوهتتاآل القتتانو "

إلتى  اتيتاآل  وجت ا لتجاء إلل  إ  ن قتضتى   ت   ت  جاضتى التوقلتل ننتاء ريتى  التوقلل و  لجوي
                                                           

 و ا نوةها . 591و ،   جي فانل، جانو  انج اءاه الجنايلش، (  و وة نجلع وفنل1)
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إلا  و  ،ا تهانيتتا فتتلنااتتت اه   و  جنوتتش و  ال نتتيد ال تت اة تظتلاتت  نا تهتتاع جنالتتش فتتلاتتخو لقتتلآل 
  بلقاضتل التوقلتل    لظتتتح لوتل تتةد ريتى  نت  وتايي ألاتلاء تتويتتل نالج ل تش. و  وجتةه جت اي 

 نتج رنيتا و  األو ال واألفيوش وهد  ا لوت د  ن  افتو د فل ا تهاع الج ل ش  ها  ولضن  فل 
هاف الوقلقتش. وفتى ج لتي األوتواد لجتع    لهتو    ت  التظتتلح  فلريل  وهد  ا لظلة  وجوه و 

 ." فننا  

 : دون مذكرة تفتيش دخول المناعل: ثانياً 

 ال نتتادوهتتل ريتتى فتتنلد  ةو  صتتةو  إل  تظتتتلح وتتةة ال اتت   الظيفتت لنل وتتا ه لتتةخود ال نتتايد
الوا ه لجوي ل جاد الفي ش الوا ش ةخود ال نتايد ةو  وجتوة فل هلد  الوص وللس ريى فنلد 

 .(1) خل انل  ال فنل و   له ت تظتلح

  لجتتتتوي ةختتتتود ال نتتتتايد  تتتت   الجيايلتتتتش الظيفتتتت لنل جتتتت اءاه تتتت  جتتتتانو  ان 48جتتتتاء فتتتتل ال تتتتاةت 
 : الفي اه ال ختصش نةو   له ت إ  فل  وة الوا ه التاللش

 . يع ال فارةت    الةاخد .1
 .الغ ل و  الو للوالش  .2
 .إلا ها  هناك ج ل ش  تينفا  نيا .3
ل هتا  ال وجتوف نت  نوجت  اخو ف      ا و  ،فل والش توقع اخو لجع القنض ريل  .4

 ."غل   ا و 

الجيايلتش لجتوي ل تأ و ب الضتن  القضتايل ةختود  جت اءاهفل هلد الوا ه ال تلهو ت فتل جتانو  ان
صتتنظت  و  ،(2)و  لوتتة تظتلاتتا  فتتل هتتلد الوتتا ه ال نتتايد ل فتتارةت هو تتد  تتاةب اجتضتتت  الضتت و ت 

                                                           

 .2001( لفنش 3(    جانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنلش  جآل )48انب  نو ال اةت ) (1)
، نتةو   نوتش، ر تا ،  هتنتش ةا  النقافتش لينات  والتويلتي، ال واه تاه الجيايلتش نتاةا  صتود ،   ةول خيلتد النوت 

 .216و ، 1998فنش 
 . 311و ، نةو  فنش نا ، الجيء األود، نةو  ةا  نا ، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، (  ا ل الةل اوب2)
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وتت و ون تتا لبيتت   لضتتا   ،(1) وه تتش التتنقض نأنتت  "  جتت ة ر تتد  تتاةب اجتضتتت  والتتش الضتت و ت " 
ال ا   الظيف لنل ريى و الش و  ش ال فاه  و ني ا رتةاء ريليا وو التش ال توا نل  فقتة جت  ه 

 جتتتياء ريتتتى  ب  خالظتتتش ألوهتتتاآلهالجيايلتتتش الظيفتتت لنل التتتن ال   جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 52ال تتتاةت 
 لنل هتلد ال تاةت  نفتج ش  تي القتانو  األفافتل الظيفت هجتاء ،الظصد ال انتي ال تويقتش فتل التظتتلح

ال تتاةت  نوتتته تظتتتلح ال نتتايد ةو  الوصتتتود ريتتى إل  تظتتتتلح  تت  الجيتتتاه فيتتتلد  17فتتل ال تتاةت 
 (2).ال ختصش وهل النلانش الوا ش

 

 

 

  

                                                           

الفتتي ش الوا تتش فتتل غلتت   وه تتش التتنقض فتتل للتتك " ةختتود ال نتتايد إ  هتتا   وصتتو ا  ريتتى  جتتاد  جضتته( وجتتة 1)
وفل غل  والش  يع ال فارةت    الةاخد ووالش الغ ل والو لل إ     هتلد األوتواد ، األوواد ال نلنش فل القانو 

نتتد  ضتتاف التتنو إلليتتا  تتا ،  تت  جتتانو  انجتت اءاه الجنايلتتش 45األخلتت ت لتتآل تتت ة ريتتى فتتنلد الوصتت  فتتل ال تتاةت 
آل والش الض و ت    نلنيتا توقتع ال تتيآل نقصتة تننلته   ت  القتنض ريلت  اانييا    األوواد التل لهو   فافيا جلا

 . 391و، 87 جآل 10س،  ج ورش  وهاآل  وه ش النقض، 1959 ا س فنش  31نقض ، "
،   جتي فتتانل، تظتتلح ال فتاه  فتل جتتانو  انجت اءاه الجيايلتش،  فتتالش  اجفتتل ، (  و تة ريتل  صت ظى غتانآل2)

 . 32و 
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 الفر  الثاني 
 األشخاصتفتيش 

 و نيتتا ل تتأ و ب القتتنض القضتتايل  وتتةةت الجيايلتتش الظيفتت لنل صتتالولاه جتت اءاهجتتانو  ان  تتن 
جتتة لظلتتة فتتل هاتتف  لءجولتتش ريتتى  نتت  لخظتتل اتت  تتا اهة يتتد وا  تظتتتلح األاتتخاو فتتل والتتش تتتوف  

 .الج ل ش

لضتتن  القضتتايل ا  تتأ و بالقتتانو  الظيفتت لنل فتتال   وبتتآل القتتوانل  التتتل خولتته  أن يــرى الباحــث
لتظتتتتتلح   ولنتتتتا   فتتتتل ج لتتتتي وتتتتا ه القتتتتنض ريلتتتت  وتظتتتتتلح األاتتتتخاو فتتتتي ش تظتتتتتلح األاتتتتخاو

 .لوة تظتلح األاخاو  جد ض  ا     تظتلح ال فه  ،(1)ال ها 

 : بصورة عامة تفتيش األشخاص: أوالً 

 تت  جتتانو   38نصتته ال تتاةت  .(2)الج ل تتش فتتل جفتت   و النفتت  و تتا لو يتت رتت  ةللتتد  التنقلتتع أي
 ،الجيايلش الظيف لنل ريى  ن  " فل األوواد التل لجوي القنض فليا جانونلا  ريى ال تيآل ج اءاهان

لجتتوي ل تتأ و  الضتتن  القضتتايل    لظتاتت  ولوتت   جاي تتش نال ضتتنو اه ولوجويتتا وال قنتتوض ريلتت  
هنتتا لهتتو  ل تتأ و  الضتتن  القضتتايل فتتي ش التظتتتلح فتتل  ".ولضتتويا فتتل ال هتتا  ال خصتتو لتتللك

    و  ووتا ه القتنض ريتى ال تتيآل إ تا    تهتو  ن تله ت ه تا له نتا  رتالد ،ج لي وتا ه القتنض
التتتل نصتته الجيايلتتش  جتت اءاه تت  جتتانو  ان 30 ت ه تتا جتتاء فتتل نتتو ال تتاةت تهتتو   تت  ةو   تتله

واضت  توجتة ة يتد ريتى  ل أ و  الضن  القضايل    لقتنض نتال  تله ت ريتى  ب اتخوريى " 
 : اتيا   فل األوواد التاللش

الوتتنس  تةت تيلتة ريتى فتتتش  الجتتن  التتل تفتتوجع رقونتش و  والتش التيتنس فتل الجنالتاه، .1
 . اي 

هتتا   وجوفتتا  نوجتت   و  رتتا ض  تتأ و  الضتتن  القضتتايل  ننتتاء جلا تت  نواجنتتاه وبلظتتت إلا  .2
 .واود الظ ا      ها  التوجلف و   ا و  وف 

                                                           

 . 313و ،   جي فانل، جانو  انج اءاه الجيايلشا ل ، (  ا ل الةل اوب1)
 .581و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه، (  و وة وفنل2)
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لتتآل  و  رنوانتت  و  اتيتتآل   ا تت  نا تهتتاع ج ل تتش، و فتتض إر تتاءد افتت   و  إلا ا تهتتع ج  تتا   .3
 " نانه فل فيف ل  و  له  ل   ها  فه   و وف

 له ت جنض ولجوي نناء  ريليتا التظتتلح  ال تا هانته هتلد ال تله ت صتاة ت توتن   له ت انوضا  و 
جانونلتتا  فيتتلس  تت   تجتتايي   تتله ت انوضتتا ون تتا     ،نالاتتهد القتتانونل  تت  الجيتتش ال ختصتتش جانونلتتا  

و ر تتتتى ال اتتتت   الظيفتتتت لنل  تتتتأ و ب الضتتتتن   ،وتظتتتتتلح  نيلتتتت  الضتتتت و ب القتتتتنض ريتتتتى ال تتتتتيآل
 القضايل

و فتل والتش القتنض  ،إوضتا النوتك رت  الاتخو الصتاة  نوقت   تله ت  تظتلح ال نتايد  ت   جتد
 .(1)ريل  لجوي ل أ و  الضن  القضايل تظتلا  فل الوةوة التل تظلة فل الهاف ر  الج ل ش

 و  وجتتتوة إ تتتا اه نتتتأ  ال تتتتيآلنإلا جتتتاآل  تتتأ و  الضتتتن  القضتتتايل فتتتل والتتتش تظتتتتلح  نتتتيد ال تتتتيآل 
لفتارة فتل  و  اتليا  جتة لظلتة فتل الهاتف رت  الج ل تش لخظتو  األاخاو ال تواجةل  ةاخد ال نتيد

ونصته ريتى للتك  ،تظتلاتيآللقتوآل ن  فتل التظتتلح   القتايآلويتى ف ، ةواه الج ل ش  ةات    و  هاظيا
إلا ااتتتتن  ألفتتتناع  وقولتتتش نتتتأ  اخصتتتا  " الجيايلتتتش الظيفتتت لنل جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 44ال تتتاةت 

جتاي  لخظل  تاةت  ت  ال تواة التتل لجت ن التظتتلح رنيتالج ن التظتلح فل    وجوةا  فل ال ود اللب
ولتتآل لتتنو  اتت رنا الظيفتت لنل وال صتت ب ريتتى وجتتوع وضتتو  اتتيوة  "ل تتأ و  الضتتن     لظتاتت 

 (2).ل تيآل ولآل لقلةها فل  ورة ي نل  ول  نناء ر يلش تظتلح الاخو ا

 والختا جل و تتالتويتل فتتل هلانت  ال تاةب التتةاخيل  هتتد  تا ناألاتخاو ه وتتد جانتد ليتظتتلحولقصتة 
 اتلاء  نقولتش فتواء  و  جة ل  و  لةل  و  ،وقلنش لة و    الخا جل     النسلتصد فل هلا الهلا

 ،فل تتا لتويتتل فتتل هلانتت  التتةاخيل فلاتت د  رضتتاء جفتتآل اننفتتا    تتا وقلنتتت  ال و ولتتش و  فتتل جلنتت 
إلتتتى  ةالتظتتتتلح   لقتصتتت  ريتتتى األرضتتتاء وال النتتتس الخا جلتتتش لياتتتخو نتتتد ل تتتت وهتتتلا لونتتتل   

 و ختل رلنتاه  ت  التةآل تويلييتال و فش ال اةت ال وجوةت ةاخييا و األرضاء الةاخيلش    غفلد  وةت 

                                                           

نتتةو  ، نتتةو   نوتتش، ةا  الظهتت  الو نتتل، الجتتيء األود، انجتت اءاه الجنايلتتش والقتتانو  ال صتت ب، (  تتأ و  فتتال ش1)
 .432و ، فنش نا 

 777و ،   جي فانل،   القضايلفي اه و  و  الضن، ( إن اهلآل وا ة ون اوب2)
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القتتة  وتتة  تت  و لتتش ال تتتيآل نل ولجتتع    ،  لونتتل التغتتود فتتل إجتت اء التظتتتلحوهتتلا  ،(1)النتتود و 
 .(2)التظتلحر يلش نج اء الاليآل 

نأنتتت  لت تتتتع التتتن ال  نتتتلاه ال فتتتألش إلا  تتتس نالفتتتال ش الجفتتتةلش لياتتتخو ال تتت اة  ويـــرى الباحـــث
 تظتلا .

 : تفتيش األنثى: ثانيا

ل والتتش هتتو  الجيايلتتش الظيفتت لنل ريتتى إجتت اء ختتاو فتت جتت اءاه تت  جتتانو  ان 47نصتته ال تتاةت 
إلا هتتتا  الاتتتخو ال تتت اة تظتلاتتت   ننتتتى فتتتال لجتتتوي تظتلاتتتيا إ  نوافتتت ش  ننتتتى ال تتت اة تظتلاتتت   ننتتتى "

 تت ة للتتك    لهتتو   واضتي التظتتتلح ال واضتتي التتتل   لجتتوي و  ،"لنتتةنيا نتتللك القتتايآل ريتتى التظتتلح
 ،(3)ريليتتا وهتتل رتتو ت ال تت  ت التتتل تختتةح الولتتاء الوتتاآل إ   فتته ا  تتال ل جتتد الضتتن  القضتتايل 

وهلد القارةت تتويل فل ال وافبتش ريتى األختالل الوا تش والنبتاآل الوتاآل وو التش رت ض ال ت  ت وتتى 
    ا رتنتا  تي األختل فتل رتل  ولك   لجوي تظتلح األننتى إ   ت  جنتد  ننتل  ،هانه  تي ش  إ

فتتل  لهتت   نلتتع النفتتاء والتوللتتة لتتتال لتت  نوهتتآل  ينتتت   تتا  لتتتال ليغلتت   تت  الهاتتف ريتتى اننتتاك
ألنت  لوتة  خالظتش  (4)الش جيتع  ننتى للقتوآل فتل التظتتلح لح األننى   لجوي األختل نت  رنتة افتتوتظت

إلا هتتتا   تولنتتتا  ريتتتى   تتتو  الضتتتن   ،الجيايلتتتش جتتت اءاهان تتت  جتتتانو   47صتتت لوش لتتتنو ال تتتاةت 
ويلتتت     لنتتتةع  ننتتتى لتقتتتوآل فتتتل هتتتلا القضتتايل    لقتتتوآل نتظتتتتلح جتتتيء  تتت  جفتتتآل ال تتت  ت لوتتتة رتتتو ت ف

و  ،(5)ةاع الوا تتش و فتتاس فتتل رتت ض ال تت  ت األختتالل الوا تتش وا  ألنتت  لوتتة  فتتاس فتتل انجتت اء
 جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 52 خالظتتتش هتتتلد القارتتتةت لتوجتتتع التتتن ال  وجتتتة  هتتتةه ريتتتى للتتتك ال تتتاةت 

 " الظصتد لت تع الن ال  ريى رةآل   ارات  ب وهآل     وهاآل هلاولك نصه ريى " الظيف لنل 

                                                           

و ، 1980 فتتتنش صتت ، ، ، نتتةو  ةا  ناتت ، الوفتتتل  فتتل جتتانو  انجتت اءاه الجيايلتتتش، (  و تتة فتوتتل فتت و 1)
 نوةها . و ا 582

 . 583و ،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجنايلش، (  و وة وفنل2)
 فتنش،  نوتشنتةو  ، اليليتش ال صت لش الوا تش ليهتتع، ات ل جتانو  انجت اءاه الجنايلتش، ء اد رنة ال ولآل رن ا  (3)

 . 463صظوش ، 1991
 .159،   جي فانل، وقول ال تيآل وض انات ، (  ص ظى ه جش4)
 321و ،   جي فانل،  ناةا جانو  انج اءاه الجيايلش، ( ر   فولة   ضا 5)
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التتن ال  فتتل  الجيايلتتش لت تتتع جتت اءاه تت  جتتانو  ان 47ش لتتنو ال تتاةت ألنتت  لونتتل  خالظتتش صتت لو
لوبتت  ريتتى  تتأ و  الضتتن  القضتتايل تظتتتلح  (1)وهتتاآل ال تتواة ال تويقتتش فتتل التظتتتلحوالتتش  خالظتتش  

 فتتاس فتتل األختتالل وا ةاع  فيتلا األختتل لوتتة التوتت ض لتت  جتياء  تت  جفتتآل األننتتى ألنتت  لوتتة رتتو ت 
الوا تتش ليتتلا لقتتي التظتتتلح نتتا ال  ولهتت  لوجتتة  نتتا ل فتتل جفتتآل ال تت  ت   لوتتة رتتو ت ولجتتوي ل تتأ و  

فتتض نتتل   صتتاني  و   ختتة اه و  للختت ج  نيتتا  ةات ال تت  تالضتتن  القضتتايل تظتلاتتيا  نتتد فتتض لتتة 
فل والتش  يتع  تأ و  الضتن  و  ،(2)ال   ت  وتواييآل ريى  واة  خة ت فينا   لوة انج اء نا ال  

األةات التتل لجت ب التظتتلح رنيتا و خ جتيتا  و  القضايل  ت  ال ت  ت    تقتوآل نتإخ اج ال تاةت ال ختة ت
 تت  صتتة ها وجا تته نإر اييتتا ل تتأ و  الضتتن  القضتتايل فلوتتة هتتلا انجتت اء صتتولوا  فتتواء هاتتظه 

 .(3)اوتا ه  و  ر  صة ها رنة ا  خ جه الالء

 

  

                                                           

 . 857و ، 183 جآل  15س،  ج ورش  وهاآل النقض، 1959، نوف ن  9( نقض  ص ب 1)
وجتتة  اتتل  إلليتتا ، 4105و  44 جتتآل  4 وه تش التتنقض س   وهتتاآل ج ورتتش  1952نتتوف ن  فتتنش  10( نقتض 2)

 . 590و،   جي فانل، ا ل انج اءاه الجيايلش، فل   لف  و وة وفنل
. انبتت   لضتتا  رنتتة القتتاة   540و،   جتتي فتتانل، اتت ل جتتانو  انجتت اءاه الجيايلتتش،  و تتوة نجلتتع وفتتنل (3)

لنتال   30و تا نوتةها . انبت   لضتا  نقتض  500و،   جي فانل، نو  انج اءاه الجيايلشج اةت  وفورش ا ل جا
، وجتة  اتل  إلليتا فتل   لتف  و توة وفتنل، 98و 27 جتآل  13 ج ورش  وهاآل  وه ش التنقض س، 1962فنش 

 . 590و ،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش
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 المبحث الثاني 
 التفتيش إجراءاتآلية 

األاتلاء نلتا  و  إج اءدتتويل القوارة الخاصش نإج اء التظتلح فل الجيش ال ختصش التل لجوي ليا 
الاتتخو إلتتى  وهنتتا تتتتولى النلانتتش الوا تتش توجلتت  ا تيتتاآل ،(1)التتتل ليتتةف التظتتتلح الوصتتود إلليتتا 

جت اء التوقلتل والتظتتلح ولهتو  لوهلتد النلانتش غلت  وتا ه التيتنس    لقو توا فتل  يلفتيا ولتو  و  وا 
 و  تظتتتلح ال تتتيآل وتظتتتلح  نيلتت   تتتى تتتواف ه التو لتتاه واأل تتا اه الجةلتتش ريتتى ا تهانتت  ليج ل تتشن

هتتتلا ا ختصتتتاو لينلانتتتش الوا تتتش جتتتاء و  ،(2).تفتتتارة فتتتل الهاتتتف رتتت  الج ل تتتش و   فتتتاه ت  فليتتتا
  لهتو   تةونا  و وجوتا  نإ ضتاي  و  لهو   ختصا   هانلا   و   ،القلوة ال ا   للوه   ن ج ورش   

ا ختصتتاو األصتتلد فتتل هتتل صتتاونش  النلانتتش الوا تتشف ،ارتتة القانونلتتش   لجتتوي  خالظتيتتاوهتتلد القو 
الضن  القضايل فل القلاآل نإج اء التظتلح   أ و بنةع  القلاآل نإج اء التظتلح وله  لجوي افتنناء  

 .(3)توقلقل إج اء نارتنا د

 :   ينل  هالتاللإلى  ال نوكوريل  فنقوآل نتقفلآل هلا 

 السلطة المختصة في التفتيش: األولالمطلب  •
 .الجعاء المترتب على مخالفة قواعد التفتيش: المطلب الثاني •

 

 

  

                                                           

 604و ،   جي فانل، الجيايلشا ل جانو  انج اءاه ، (  و وة نجلع وفنل1)
 82و ،   جي فانل، تظتلح ال فاه  فل جانو  انج اءاه الجيايلش،  فالش  اجفتل ، (  و ة ريل غانآل2)
 . 279و،   جي فانل،  صود انج اءاه الجيايلش فل التا لي الظيف لنل، ( فالآل  و ة اله ة3)
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 األولالمطلب 
 السلطة المختصة في التفتيش

لتويتل فتل خصوصتلش  هونت  نالغتش  ه لتشلت   التوقلتل إجت اءاه   التظتتلح  ت  إلتى  فنقه اناا ت
 تتت  توفتتتف الفتتتي ش  انجتتت اءفجتتتاء ال اتتت   الظيفتتت لنل للو تتتل هتتتلا  ، فتتت ا هآلو فتتتتوة   ،األفتتت اة

 انجتت اءوضتتوان  فتتل والتتش  خالظتيتتا لقتتي  ،انجتت اءللضتتي وتتةوة ليتتلا  التغتتود نتت  و تت  ،التنظلللتتش
  وريلت الظيفت لنل األفافتلوفتل  تا نتو ريلتش القتانو   خصوصتل  ال توا  لو الش وللك  ،نا ال

ال تتاةت ريلتتش نتتو  اختصتتاو  صتتليش وللتتك وفتتل  تتا نارتنا هتتا جيتتش تتتتولى    ختتود النلانتتش الوا تتش
و إ  هتتتا  لجتتتوي فتتتل وتتتا ه افتتتتننايلش    تقتتتوآل  الجيايلتتتش الظيفتتت لنل جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 39

 .التظتلحن تخولد  أ و ب الضن  القضايل القلاآلنالنلانش الوا ش 

 :التفتيش إذنلنيابة العامة صاحبة االختصاص بنصدار : األولالفر  

ولتةخد  ت  ضت   اختصاصتيا  ا نتتةايلوالتوقلتل    النلانتش الوا تش هتل جيتش توجلت  ا تيتاآلن ا  
ا ختصاو الوافي والقلاآل ن  فجاء القانو  للقلة هلا  التوقلل إج اءاههأوة  إصةا  إل  التظتلح

هتتلا الضتوان  ريتتل  إجت اءلتلا لتوتتل   تد وفتتل ضتوان  وجلتتوة هتلا التاتت لي للهتتو  الولينلانتش الوا تش 
 : النوو التالل

 : االختصاص المكاني .1

" لتوتل  ا ختصتاو نال هتا  التلب الجيايلتش  جت اءاه   جتانو  ان 163وفل  ا جاءه ن  ال اةت 
نتوةلتتة ةايتت ت جا تته و  ،التتلب لقتتنض ريلتت  فلتت  " و  التتلب لقتتلآل فلتت  ال تتتيآل، و  وجوتته فلتت  الج ل تتش،

ال هتا  التلب  و  يآل وتد إجا تش ال تت و  ا ختصاو ال هانل فتل ال هتا  التلب وجوته فلت  الج ل تش
فلوتنتت   فتت ل  انننتتاه ر يلتتش دفتتي  لوتته فلتت  الج ل تتش توةلتتة ال هتتا  التتلب وجف ،جتتنض ريلتت  فلتت 
وجوته التتل  اتوةلة اختصاو وهلد النلانش  هانلا  فل ال ن قش التل لو تد فليتريى الج ل ش وه ا  
ريتى  نت  "  2006 ت  تويل تاه النايتع الوتاآل الظيفت لنل فتنش  19وجة نصه ال اةت  ،نيا الج ل ش

لنااتت  وهتتالء النلانتتش الج ل تتش هتتد  فتتل ةايتت ت اختصاصتت  هافتتش ا ختصاصتتاه الواةلتتش فتتل تو لتتك 
ش الوا تتش الجيايلتتش و نااتت تيا فليتتا رتتةا  تتا لختتو نت  القتتانو  وتويل تتاه  وتتة  رضتتاء النلانتت نالتةرو 

 ريى فنلد ا نظ اة "
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 : أن يكون إذن التفتيش مدونًا وموقعاً  .2

الجيايلتتش الظيفتت لنل    تهتتو   تتله ت التظتتتلح  ةونتتش و وجوتتش  تت  وهلتتد  جتت اءاهانااتتت   جتتانو  
وفقتا  و  ،"توجلي  له اه التظتلح  ت  رضتو النلانتش الوا تش ال ختتو " 40النلانش وفل نو ال اةت 

وصتتتتاة   تتتت  الجيتتتتش  ا  تظتلح ةو  وجتتتتوة إل  تظتتتتتلح  هتونتتتتاللجتتتتوي القلتتتتاآل نتتتتألوهتتتتاآل القتتتتانو    
 .ال ختصش

تتلوت تتت وتتتى لهتتتو  لنقتتى وجتتش   ا    ال اتت      لهتتو  إل  التظتتتتلح  هتونتتاااتتت    ش واضتتتوش  ة نيتتا ووج 
 تتي نتتو ال تتاةت   لتوا ضتت اتتظاه ونالتتتالل   لجتتوي    لصتتة  إل  التظتتتلح  ،(1)انننتتاهوجا وتتش 

الجيايلتتش التتتل  وجنتته    لهتتو   هتتتوع و وجتتي ريلتت   تت  وهلتتد النلانتتش  جتت اءاهان تت  جتتانو   40
وله  لوجة وا ه ض و لش وتقتضتل الفت رش فتل القلتاآل فتل  ،(2)الوا ش ولوتن  غل  جايي جانونلا  

ال نتتةوع فتتل التظتتتلح اتت      تهتتو   تتله ت التظتتتلح صتتاة ت وفتتل  إنتتالمر يلتتش التظتتتلح فلجتتوي 
ولتتتآل لوتتتةة  ، نتتتةوع التظتتتتلح هاتظلتتتا   إنتتتالميتتتع ولهتتت  اجتضتتتاء الفتتت رش تت  القتتتانو  و وجتتتي ريليتتتا

   ولهنت  ااتت ،رنتا اه  وتةةت لتصتام نيتا و  اهد  ول  ل له ت التظتلح و   ولنش ال ا   صلغش
 .    فنقا  ا  تتض   نلاناه ض و لش وةةها ال   و (3)   تهو   هتونش    خش و وجوش 

توجتتتتي  تتتتله اه تتتتتنو ريتتتتى "  ايلتتتتش الظيفتتتت لنلالجي  جتتتت اءاه تتتت  جتتتتانو  ان 40/6وجتتتاءه ال تتتتاةت 
 ". . تا لخ وفارش إصةا ها.....: التظتلح    رضو النلانش ال ختو وتا د  ا ليل

  تاآل  لنتا لت تتع ريليتا  ت  نتتايج و تا  إ   له ت التظتلح لجع    تهو     خش للتك  ت   جتد  تا
 لخ  تتله ت أوفتتل والتش رتتةآل تت ،(4)التقتاةآل جنتد صتتةو  ال تله ت ولق تتي  تتتآلال وه تش نتأ  التظتتتلح جتة 

الجيايلتش التتل  جت اءاه ت  جتانو  ان 52التظتلح نا ال  ألن  ختالف نتو ال تاةت  إج اءالتظلح لقي 
 .  ل ارل  وهاآل التظتلح إج اءب نصه ريى ن ال   

                                                           

 و تا 86و،   جتي فتانل، جانو  انج اءاه الجيايلشتظتلح ال فاه  فل ،  فالش  اجفتل ، (  و ة ريل غانآل1)
 نوةها.

 155و ،   جي فانل، إل  التظتلح، (  جةب وافب2)
 486و ،   جي فانل،  وفوش جانو  انج اءاه الجيايلش، ( رنة القاة  ج اةت3)
 487و ،   جي فانل،  وفوش جانو  انج اءاه الجيايلش، ( رنة القاة  ج اةت4)
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   تله ت التظتتلح للفته ولتك   ،وهنا يثار تسـا ل حـول مـدة المـذكرة التـي تبقـى سـارية خاللهـا
فتتل إجتت اء  جتتد ولهتت  تتوتتل  نتتتا لخ وتنتيتتل نتتتا لخ فينتتا الا انقضتته ال تتةت ال فتت ووش ظتووتتش األ

فيوهلتتد النلانتتش توةلتتة نوتتة انتيتتاء ال تتةت  إجتت اءدالتظتتتلح ل تتأ و ب الضتتن  القضتتايل فتتال لجتتوي ليتتآل 
آل   ل ارتل  صتيوش ال تتيآل ورتةآل ت هتش  يتةة نالقلتا ح التتل لجتع  جت اءد خالليتا وريلت   تةت التظتتل

 فل  له ت التظتلح    جنتد وهلتد النلانتش ال ةت وريلش لتآل له ها، (1)التظتلح فل  ب وجه إج اءفل 
  له ت القنض.نه ا فود   ي رةآل توةلة ال ا   ل ةت جصون الوا ش

 

  

                                                           

 . 128و،   جي فانل، إل  التظتلح فقيا وجضاء  ، ( ه اد ال خاوب1)
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 الفر  الثاني 
 بالتفتيشحاالت قيام ملموري الضبط القضائي 

لجتوي ل تأ و ب الضتن  القضتايل ا   هتا  و  لنلانش الوا شا اختصاو فنل القود    التظتلح لهو 
فتتتي ش  جنتتتد نتتتةع  تتت   تتت  ختتتالد فتتتل وتتتا ه افتتتتننايلش وتتتةةها القتتتانو  القلتتتاآل فتتتل التظتتتتلح فتتتواء

( 30(  ضتافا  إلليتا ال تاةت )26، نناء ريتى نتو ال تاةت )التظتلح نناء ريى     جنض و  التوقلل
    جانو  انج اءاه الجيايلش.

 : السلطة المختصة قبل ندب منالتفتيش بناًء على أواًل: 

رتت ف نوتتض الظقيتتاء النتتةع ليتوقلتتل نأنتت  تصتت ف إج ايتتل لصتتة  رتت  فتتي ش التوقلتتل ن قتضتتاد 
 أ و  الضن  القضايل ليقلاآل نة    ن  نالا و  نظفيا التل /لتقلتة  و  لظوض ال وقل  وققا  ءخ 

ور فتت  التتنوض نأنتت   ،(1) تتتةخد فتتل فتتي ت التوقلتتل التتتل  إجتت اءاهنيتتا ن نااتت ت إجتت اء  وتتل   تت  
 هنت   ت   و  نةع  أ و  الضن  القضايل وتهيلظ     الفي ش ال ختصش فل التوقلل نو د  وتةة

 نت  صتاة  رت  فتي ش  ه تا ،القانونلتش  ر اد التوقلل ولت تع ريل  ارتنا  الو تد  ت  ولتك جل تت 
  تت  ال ظتتوض ا ختصتتاوفالنتتةع وفتتل التو لتتف الفتتانل هتتو إر تتاء جتتيء  تت   ،(2)التوقلتتل نظفتتيا

 أ و  الضن  القضايل لهل لت ه     القلاآل نالو د نة   رن  ولهو  انج اء القتانونل التلب إلى 
وهتتو جلتتاآل النلانتتش الوا تتش  ،أنتت  صتتاة  رتت  فتتي ش التوقلتتل نظفتتياجتتاآل نتت   تتأ و  الضتتن  القضتتايل ه

 (3).التوقلل إج اءاه هن      و  نتهيلف  وة  أ و ب الضن  القضايل فل القلاآل نو د واوة

 لينايع الوتاآل.... ريى  ن  "الجيايلش  ج اءاه   جانو  ان فل فق تيا النانلش/55نصه ال اةت ولقة 
الضن  القضتايل ال ختتو نالقلتاآل نتأب  ت   وهلد النلانش الوا ش ال ختو تظولض  وة  رضاء و 

                                                           

 51و، الوفل  فل ا ل جانو  انج اءاه الجنايلش   جي فانل، (  و ة فتول ف و 1)
، 1988، ، ال نوتتش النانلتتش،   نوتتش جا وتتش القتتاه ت، اتت ل جتتانو  انجتت اءاه الجيايلتتش، (  و تتوة نجلتتع وفتتنل2)

 .601و
الجتيء ، نتةو  ةا  نات ،   ويش  ا جنتد ال واه تش، انج اءاه الجنايلش ا ل جانو ، (  ا ف توفلل ا س الةل 3)

 .202، و نةو  فنش، األود
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فتتل  و ضتتافه ةرتون  وتتةةت، وللتك رتتةا افتتجواع ال تتتيآل فتل  تتواة الجنالتاه  ر تاد التوقلتتل فتل
 ."ل خولش لوهلد النلانشولض نج لي الفي اه اظلت تي ال ظوض فل وةوة الت الظق ت ال انوش

قلتتتل التو إجتتت اءاهأل  نوتتتض  ج اءاهاننتتتل جتتتي نوتتتض الظقيتتتاء الويتتتش فتتتل النتتتةع لفتتت رش القلتتتاآل و 
الوا تتش تتتتوف  رنتتة  رضتتاء النلانتتش  ي تتش وا  هانلتتاه  اةلتتش وفنلتتش جتتة  لالاوال  ونتتش  تت يتتع الفتت رش

ليتتلا لنتتةع  تتأ و ب الضتتن  القضتتايل ليقلتتاآل نتتنوض  ر تتاد التوقلتتل لتتتوفل  الوجتته والفتت رش فتتل 
إهتتةا  إلتتى  نولتتةل  رتت   وجتتي الوتتةك   تتا لتت ةب التنظلتتل أل  نوتتض  رضتتاء النلانتتش الوا تتش لهتتو 

 .الوجه واألةلش

 : )التفوي ( الندبشروط  .1

 :فيها تحريات جديةعت فعاًل ويجري أن يكون الندب متعلق في جريمة وق -أ

التوقلتتتل ولصتتتة  النتتتةع نجتتت اء التوقلتتتل و  لصتتت   إجتتت اءاهفتتتانقا     النتتتةع إجتتت اء  تتت    و ةنتتتا
ولجتتع    لتويتتل النتتةع فتتل ج ل تتش وجوتته   فتتتقنيلش و  صتتةو د فتتل ج ل تتش جتتة تقتتي فتتل ال فتتتقند

إلى  لد التو لاهفويلا  ولتوف  التو لاه الجةلش وهظالتيا لصةو  إل  التظتلح ول جي تقةل  جةلش ه
التظتلح    رة   أل  ن   فاس فل  و  الجيش ال ختصش النلانش الوا ش لتقوآل نإصةا  إل  القنض

ال ا   ن ج ورش    الض اناه لوتةآل   وا ياريليآل ليلا  وا رتةاءو لاه األاخاو و فاهنيآل 
نيتا وفتل  ا لتتياآلالتل لجتع  لضوان ظلللش ووةة  ج ورش    انريليا    جند الفي ش الت ا رتةاء

 (1).النةع والتظتلح نا ال  نقوت القانو  لقيوالش  خالظتيا 

 : صدور الندب ممن يملكه -ب

 وهتتتاآل القتتتانو  إلتتتى  ونتتتال جو  ،لاتتتت   لصتتتوش النتتتةع صتتتةو د  تتت  الجيتتتش ال ختصتتتش نتتت  جانونلتتتا  
جتتتاةت التوقلتتتل لختتتود  و  الظيفتتت لنل    الفتتتي ش ال ختصتتتش فتتتل إصتتتةا  النتتتةع هتتتل النلانتتتش الوا تتتش

وهنتا  ل أ و ب الضن  القضايل في ش القلاآل نتالتوقلل والتظتتلحن وجع هلد الفي ش والصالولاه 

                                                           

والفتي اه ا فتتننايلش ل أ و لتش الضتن  القضتايل فتل  ا ختصتاو،  فتالش  اجفتتل ، (  اود في ا  ال اتود1)
 . 144و ، 2003، جا وش نالف الو نلش ليويوآل األ نلش، النباآل الهولتل
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 ت   الصتاة ل أ و ب الضن  القضايل    لنةع غل د إ  فل والتش  جتاي لت  جت ا  النتةع    لجوي
 .(1)الجيش األصيلش للك

 : يجب أن يكون الندب كتابياً   -ج

 إجتت اءاه النتتةع الضتت نل ألنتت  إجتت اء  تت ن صتت لوا  أل  القتتانو    لوتتت فع لجتتع    لهتتو  النتتة
 .التوقلل    تهو  ص لوش وواضوش إج اءاهالتوقلل واألصد فل 

التوقلتتل    تهتتو   هتونتتش لتهتتو  وجتتش  إجتت اءاهولجتتع    لهتتو  النتتةع  هتونتتا  أل  األصتتد فتتل 
 (2)القانونلشريليا النتايج  ريى  صة      النةع و   صة  إلل  األ   لتهو  فيل ش لت تع

 : القب إلى  التفتيش استناداً ثانيًا: 

 و  القتتنض ريتتى  وتتةلجتتوي   فتتل الظيفتت لنل ريتتى  نتت  " تت  القتتانو  األفا 11/2نصتته ال تتاةت 
نتتتأ   جضتتتايل وفقتتتا  ألوهتتتاآل  نوتتت   تتت  التنقتتتد إ   و  تقللتتتة و لتتتت  نتتتأب جلتتتة و  ونفتتت  و  تظتلاتتت 
الجيايلتتش فتتل نوتتض نصوصتت  للوتتةة البتت وف التتتل لجتتوي فليتتا  جتت اءاهوجتتاء جتتانو  ان، "القتتانو 

 .ال فاس نو لش الظ ة

فل األوواد التل لجتوي القتنض فليتا الجيايلش الظيف لنل " ج اءاه   جانو  ان 38نصه ال اةت و 
جانونا  ريى ال تيآل لجوي ل أ و  الضتن  القضتايل    لظتات  ولوت   جاي تش فتل ال ضتنو اه التتل 

 ."ل  ولضويا فل ال ها  ال خصو لللكال قنوض ريلوجويا و 

نغل  إل   القنض ريى ال تي ل  نآل تظتلايآل في ش أ و ب الضن  القضايل ل هنا جة خود القانو 
ولتآل لتتل  فتل ال خالظتاه والجت ايآل  جنوتش و     النلانش الوا ش نا   ا تهانيآل ج ايآل    نتو  جنالتش

غ ا تتاه  اللتش وفتتل التات لي الظيفتت لنل  و  ،فتتش  اتي ال واجتع ريليتا فتتل الوتنس ل تتةت تقتد رتت  
 ا  صتتون  هنتتا ا ختصتتاو لنقتتلونالتتتالل  ،  القانونلتتش لوتتة التظتتتلح صتتولوا  و تتتى تتتواف ه الاتت و 

 .نتظتلح األاخاو رنة ا لتآل إلقاء القنض ريى ال تي ل  ةو     تتجاوي في تيآل وةوة للك

 
                                                           

 . 608و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، نجلع وفنل (  و وة1)
 . 203و ،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه، الةل   س(  ا ف توفلل ا2)
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 المطلب الثاني 
 لمخالفة قواعد التفتيشالبطالن كجعاء إجرائي 

القانو  هجياء ريى  خالظش النو القانونل   تن ال ت تنش ريى  خالظش جوارة التظتلح  ياءاهالج   
 .وهو ن ال  هلا انج اء لوةآل   ارات  وهاآل القانو 

أل   ،رتتةآل ت تلتتع األ تت  القتتانونل التتلب نصتته ريلتت  القارتتةت انج ايلتتشر فتت  نوتتض الظقيتتاء  نتت  "
الهلظلتتش ال نصتوو ريليتا فتتل  و  صتلغت  و  اتهي  و  صتتوت  ايتل لتتآل لفتته د ات و الو تد انج  

 .(1)  جل ش ليا جانونا " إج اءاهالقانو  فلصن  انج اء و ا لت تع ريل     

جتتتياء إج ايتتتل لتتت ة ريتتتى الو تتتد انج ايتتتل ال ولتتتع وجتتتي نال خالظتتتش لن ولجتتت  نأنتتت  "ر فتتت  التتتنوض 
 .(2)"ل ه  ت تلنيا فل ا لو وجي صولوا  ال  فوآل جانونا  ولج ةد    ءنا د القانونلش التل ها  

وةةها القانو  فإن  لقي "إلا وجي التظتلح ريى غل  الصو ت التل   و ة فولة ن و  الةهتو ر ف  و 
 .نا ال  "

والنتتتانل التتتن ال    ولي تتتا التتتن ال  القتتانونل ،األختتل ننتتتورل   تتت  التتن ال إلتتتى  التاتتت لواه اتجيتته
 .(3)جة تا لواه  خله نال لهنل   وا  ولو  ،اللاتل

 

  

                                                           

 وتتتتواد و جتتتاد  1961لفتتتنش  291جتتتانو   صتتتود ال واه تتتاه الجيايلتتتش األ ةنتتتل  جتتتآل ، (  و تتتة صتتتنول نجتتتآل1)
 . 381و ، 1998، ر ا ، ةا  النقافش، ت نلق 

، نتتتةو   نوتتتش، انفتتتهنة لش، ةا  الجا وتتتش الجةلتتتةت ليناتتت ، ن تتتال  انجتتت اءاه الجنايلتتتش، ( فتتتيل ا  رنتتتة ال تتتنوآل2)
 . 1و، 1999

، ا ختصتتاو والفتتي اه ا فتتتننايلش ل تتأ و ب الضتتن  القضتتايل فتتل النبتتاآل األ ةنتتل، (  اتتود فتتي ا   اتتود3)
 156و ،   جي فانل
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 الفر  األول
 :لمخالفة قواعد التفتيش ئيالبطالن كجعاء إجرا

 : مذهب البطالن القانوني

والتتش تغلتتع اتت    تت  اتت و  ن ، (1)التتنولهتتع  نصتتا  هتتلا ال تتلهع نأنتت    ن تتال  إ  نوجتتوة 
التظتلح ال وةةت جانونا  لوة هلا انج اء نا ال   ي ن ال  ءنتا د ولت تتع ريتى هتلا التن ال  ن تال  

 تت  جتتانو   52ريتتى للتتك ال تتاةت  هو هتتة (2)يا  ننتتاء القلتتاآل نتتأج اء التظتتتلح،ضتتن األاتتلاء التتتل تتتآل 
 هلا الظصد "" لت تع الن ال  ريى رةآل   ارات  ب وهآل     وهاآل الظيف لنل الجيايلش ج اءاهان
رتتتتةآل  و      تتتت  جتتتتانونل نتتتتالتظتلحو صتتتتة رتتتتةآلقضتتتته  وه تتتتش ا فتتتتتيناف الويلتتتتا فتتتتل غتتتتيت نأنتتتت  ف

التتل هتو   ت  األفتناع لاخصتل   ت  األرلتا   و  اص واع  أ و ب الضن  القضتايل لاتخو
التتتةفي نتتتن ال  و ر تتتل ال اتتت   فتتتي ش ، (3)ونتتت اءت ال تتتتيآل ا نتتتتةايلتتتتةرو ال وه تتتش إلغتتتاء الوهتتتآل 

 ،(5()4)وتضت    ت  هتلا األجت اء ل   لت   صتيوش وهتو الاتخو التلب وجتي ريلت  التظتتلح التظتلح 
الجيايلتتش " فل تتا رتتةا الوتتا ه التتتل تتويتتل  جتت اءاه تت  جتتانو  ان 476ال تتاةت  نتتو ةتتت  هوهتتلا  تتا 

ل صتيوت   تالآل لهت  جتة تفتنع   التةفي نتالن ال  إ    ت  ات   لجتوي فليا الن ال  نالنباآل الوتاآل   
لظيآل    نو ال اةت الفانقش نتأ  ةو  القاضتل فتل الوتا ه  ض نا  " و  تنايد ر  ص اوش و  فل

التل   تتويل نالنباآل الواآل لهو  فينل صتا ه نولتك   لفتت لي    لوهتآل نتن ال  األجت اء  ت  
 .(6)تيقاء نظفش

                                                           

ج اءات القانو  الجنا، ( روض  و ة  ولل الةل 1)  . 754و ، 1981 نوش ، نةو  ةا  نا ، يل وا 
 . 282و ،   جي فانل،  صود انج اءاه الجيايلش فل التا لي الظيف لنل، ( فالآل اله ة2)
. افتيناف ريلا جتياء غتيت القضتلش  جتآل  390و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، ( فاه  الوللة3)

وجتة ، 89و ، 15الجتيء ،  ختتا ت  ت   وهتاآل  وه تش ا فتتيناف الويلتا ج ورتش ، 24/3/1951جيفش ، 34/51
 . 390و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش،  ال  إلل  فل   لف ة. فاه  الوللة

 و ا نوةها . 282و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه، ( فالآل اله ة4)
 .358و، فانل   جي،  صود انج اءاه الجيايلش، (  و ة فولة ن و 5)
 و ا نوةها . 282و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، ( فالآل اله ة6)
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افتوالش وص  ج لي وا ه الن ال  أل  القتانو       هلا ال لهع لولنإلى  لهع نوض الظقياء
 ، ت و  و تغل  وهنا لهو  القاضتل  قلتةا  فتل وتا ه  ولنتش و وصتو ت وفقتا  ل تا و ة فتل القتانو 

 ال  افتي ش القاضتل التقةل لتش ونتإلتى  نتال جو التن ال  ولهت  ليتا ونوض الوا ه لقت   القتانو  
الن ال  فل هلد الوالش ال ولنش وله  نآل إج اء  جد    الن ال  له  لجة  القاضل ل ن  ن    لييآل
 .(1)نظف   قلةا  فل القانو 

إ  فه ت الن ال  اللاتل  ننلش ريى الفي ش التقةل لش ليقاضتل فتل إلقتا  : البطالن الذاتي  -1
  تتتا هنتتتا فتتتل  ،ه تتتا هتتتو فتتتل التتتن ال  ال  يتتتل ،التتتن ال  ةو  وجتتتوة نتتتو صتتت ل  و قلتتتة

لقتتا  التتن ال  فتتل والتتش  التتن ال  التتلاتل لتتت ك ليقاضتتل  فتتاوش لتقتتةل  القارتتةت القانونلتتش وا 
ال خالظتتش الجوه لتتش ليقارتتةت القانونلتتش ولتتآل لتتنو ال اتت   الظيفتت لنل ريتتى توةلتتة ال خالظتتش 

الظقياء والقضاء فل  و فها واتجاهاه  ء اءفل هلا الوالش لتنال   الجوه لش والغل  جوه لش
هتتلا ال تتلهع لو تتل القاضتتل ال  ونتتش الالي تتش فتتل توجلتتي التتن ال   ،(2)ال فتتايد القانونلتتش 

ر اء  .(3) رت اف فل الفي ش التقةل لش ليآلالنقش فل القضات وا وا 

ــام -2 ــي النظــام الع ــق ف التتن ال  ال  يتتل هتتو ال تويتتل فتتل النبتتاآل الوتتاآل لتتت ع وجتتو  : المتعل
القتتانو  لجتتوي   وهتتاآلالتتن ال  فتتل والتتش  خالظتتش القارتتةت ال تويقتتش فتتل النبتتاآل الوتتاآل وفتتل 

لهتو  لي وه تش  نليخصوآل الت فك فل التن ال  ال  يتل فتل  ب   ويتش  ت    اوتد التةرو 
وتتل وا  تتآل يتع  ت  الخصتوآل نقض الج اء ال خالف لينباآل الواآل    تيقاء نظفيا ةو   

 .(4)نالتنايد ر  الةرو 

                                                           

  هتتي الو نتتل لية افتتاه ،  فتتالش  اجفتتتل  التظتتتلح وةو د فتتل انننتتاه الجنتتايل، (  و تتة رلتتة نتت  وتت ع الو تتون1)
 . 188و، ال لاض، األ نلش والتة لنلش

 49صظوش ،   جي فانل، انج اءاه الجنايلشن ال  ، فيل ا  رنة ال نوآل (2)
 339صظوش ،   جي فانل، ال نوش النانلش، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش،  و وة نجلع وفنل (3)
، ناتتتات ال و فتتتش ، ال صتتت ب انج ايتتتلضتتتوان  الفتتتي ش الاتتت  لش فتتتل التاتتت لي ، جتتتة ب رنتتتة الظتتتتال الاتتتياوب (4)

 وش صظ، 1999فنش ، األولى نوش ، انفهنة لش
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 تتت  جتتتانو   476و 475لهتتت   اتتت رنا الظيفتتت لنل التتتن ال  ال تويتتتل فتتتل النبتتتاآل الوتتتاآل فتتتل ال تتتواة
و  ال تويقش فل تاهلد ونصوو القان  وهاآلالجيايلش فلت تع الن ال  ريل رةآل   ارات  ج اءاهان

 .تياا لاتيا و اختصاصو  ال واهآل

"فل ا رة الوا ه التل لتويل فليا الن ال  ننباآل الواآل   لجوي الةفي ا      476نصه ال اةت 
  ض نا " و  تنايد رنش ص اوش و  ا   ل صيوت   الآل له  جة تفنع فل 

وة جتاه التقاضتتل و  ،الجيايلتش  تت  صتالولاه القضتتاء ن  تاتتهلد ال وتاهآل والنبتت  فتل التتةرو إفت 
التش الصتال  الوتاآل و ايليتا و   الجوه لتش التتل لقصتة  ت جت اءاهان لوتة  ت  ارالنلش الجيفتاه فيتل

 (1).وتوقلل الوةالش

 تويتل فتل  لهو  انجت اء جوه لتا  : )البطالن النسبي( البطالن المتعلق في مصلحة الخصوم -3
 صيوش الخصآل ولهو  ال و  فل الن ال      صيوش الخصتوآل  ب   لت تتع ضت   ريتى غلت  

وهنتتتا   لجتتتوي ليقاضتتتل    لوهتتتآل نتتتالن ال  إ  ننتتتاء  ريتتتى  يتتتع  تتت   وتتتة  نالخصتتتوآل فتتتل التتتةرو 
 (2).وص لوا   الخصوآل وجع    لهو   صيوش     في ال و  ولجوي التنايد رن  ض نا  

  

                                                           

نتةو  ، القتاه ت، ةا  النيضتش الو نلتش، النب لش الوا ش ليتظتلح فتل القتانو  ال صت ب وال قتا  ، ( فا ل الوفلنل1)
 .413و، 1972،  نوش

 . 939و ،   جي فانل، في اه  أ و ب الضن  القضايل، ( إن اهلآل وا ة  ن اوب2)
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 الفر  الثاني
 التفتيش إجراءاتآثار البطالن على 

اآل القارةت القانونلش فظل والش  خالظش هلد القارةت القانونلش لت تع الن ال  ريى اوت   وجع ال ا   
انجتت اء ال ختتالف ليتتلد القارتتةت القانونلتتش و تتا لت تتتع ريليتتا  تت  ضتتن  وهنتتا لتوتتل  ريتتى القضتتاء 

 تا ت تتع ريلت   ت   ةلتش و  ضتنو اه ننفتع    ن تال  إل  التظتتلح إلتى  الوهآل نت  ولقوةنتا للتك
 .(1)وتوة ولايتيا ج ل ش لواجع ريليا القانو  وتهو  هأ  لآل له 

الجيايلتتتش لت هتتتة ريتتتى ن تتتال  إجتتت اء التظتتتتلح فتتتل والتتتش  جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 52جتتتاءه ال تتتاةت 
 هتتتلا خالظتتتش القارتتتةت القانونلتتتش نقوليتتتا " لت تتتتع التتتن ال  ريتتتى رتتتةآل   ارتتتات  ب وهتتتآل  تتت   وهتتتاآل 

 ."الظصد

 : أثر البطالن على اإلجراء ذاته: أوالً 

هتتةا  القل تتش  فتتل والتتش جتت   القضتتاء ن تتال  إجتت اء  وتتل  ل خالظتتت  ليقتتانو  فينتتا لت تتتع التتن ال  وا 
 .القانونلش ليلا انج اء ولهو  هأ  لآل له 

القتتانونل الفتتيلآل ولوتنتت  انجتت اء ال ختتالف ليقتتانو    لتق تتي فتتل التقتتاةآل و تتا لت تتتع ريتتى انجتت اء 
التتتتتن ال  هأنتتتتت  التتتتتن ال  ال  يتتتتتل والتتتتتن ال  النفتتتتتنل ال تويتتتتتل فتتتتتل  صتتتتتيوش  ولتصتتتتت ف وتتتتتا ه

 .(2)الخصوآل

 : السابقة عليه جراءاتأثر بطالن اإلجراء على اإل: ثانياً 

لت تتتع  الجيايلتش "   جتت اءاه تت  جتانو  ان 477جتاء ال اتت   الظيفت لنل واضتتوا  فتل نتتو ال تاةت 
الالوقش ل  إلا لآل تهت   ج اءاهن ال  ان و  ،الفانقش ريل  ج اءاهانج اء ن ال  انريى ن ال  
 "الجيء ووةد هو اللب لن دفإلا ها  انج اء نا ال  فل جيء  ن  فإ  هلا  ، نلش ريل 

                                                           

، ال نوتتتتتتش األولتتتتتتى،  ناتتتتتتأت ال وتتتتتتا ف، فتتتتتتل ضتتتتتتوء القضتتتتتتاء والظقتتتتتت إل  التظتتتتتتتلح ، ( رنتتتتتتة الو لتتتتتتة الاتتتتتتوا نل1)
 . 39و ،   جي فانل، الجيايلش انج اءاها ل جانو  ، .  اجي  لضا  فاه  الوللة 151و2000

، و اجتي  لضتا   و تة فتوتل فت و ، 354و،   جتي فتانل، جانو  انجت اءاه الجنايلتش، (  و وة نجلع وفنل2)
 . 368و ،   جي فانل، نب لش الن ال 
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الالوقتتش لتت   تتا  و  الفتتانقش جتت اءاهانإلتتى  و وضتت  ال اتت   الظيفتت لنل    انجتت اء النا تتد   ل تتتة
 .الواجي ريل  الن ال  للس    رناص ها و انج اء ،صولوش و فتقيشةا ه  نيا 

 : الالحقة له جراءاتأثر بطالن اإلجراء على اإل: ثالثاً 

"  تتتا ن نتتتل  ريتتتى نا تتتد فيتتتو نا تتتد " تقتتتود جارتتتةت فقيلتتتش هنتتتاك
  تن تتتش  جتتت اءاهفتتتإلا هانتتته ان ،(1)

وهنتا  جت اءاهنتاجل انإلتى  ننوضيا النوض وغل   فتتقيش وجتي  ت  ضت نيا إجت اء نا تد فإنت  ل تتة
نوتة انجت اء النا تد فيتلس  ت  الضت و ب  جت اءاهان فتل والتش تتانوته، لن د الةللد ال فت ة  نت 

   تن د ج لويا فل والش هانته  فتتقيش رت  انجت اء الفتانل ال وتل  وهتلا  تا  هتةه ريلت  ال تاةت 
 .الجيايلش ج اءاه   جانو  ان 477

  

                                                           

 . 372و،   جي فانل، جانو  انج اءاه الجنايلش، وفنل(  و وة نجلع 1)
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 الفصل األول
 اآللياإلطار العام للتفتيش في نظم الحاسب 

 : تمهيد وتقسيم

اتتتتية الوتتتتالآل فتتتتل  نتصتتتتف القتتتت   الواتتتت ل  نتتتتو ت جةلتتتتةت غلتتتت ه  فتتتتا  الناتتتت لش وفتتتت له نتتتتالنو ت 
ال ويو اتلش التل ناته تيوع ةو ا   ي ا فل رال نا الواض  فيل ا   جوت   لفتيا  نيا فل  لةب 

وهتتللك فتتل  لتتةب الةولتتش. و  اتتك    هتتلد النتتو ت ال ويو اتلتتش هانتته تت نتتد نتلجتتش ضتت    ،األفتت اة
التقنلتتتاه الواللتتتش التتتتل تقتتتوآل ريتتتى افتتتتخةاآل الووافتتتلع والاتتتنهاه التتتتل تتتت تن  نيتتتا فيتتتلا الت تتتو  
التهنولوجل  وةك نو ت ونقيش نورلش فل ج لي  جا ه الولات واهد جظيت وضا لش نورلش فل ولات 

فأصنوه  وبآل الصناراه توت ة ريل  نب ش ال ويو اه وللتك ل تا ل تتاي نت   ت   ،ف اةالةود واأل
فقتة  ا لتلليلا الت و  الف لي ألنب ش الوافع  نتلجش(1)ف رش وةجش فل تج لي النلاناه و والجتيا

ا تهتتاع   فتتيوعبيتتو  نتتو  جةلتتة  تت  الجتت ايآل لختيتتف رتت  الجتت ايآل التقيلةلتتش  تت  ولتتك إلتتى   ةن
فجتتاءه النتتو ت ال ويو اتلتتش لتناتتب وتتتوف  نليتتش خصتتنش لنتتو  جةلتتة  ،ال هتتا  و  الوفتتليش و  ،الج ل تتش

فيلا النو     الج ايآل لآل له   وجوةا   ت   ،لهت ونلش   الج ايآل هو  ا ناه ل يل ريل  الج ايآل ان
 تفالات   وجتوة وجتايآل فتالنو   اننت نتهن    لوجة جت ايآل جنتد بيتو   ها  للك فيلا   لونل  (2)جند

 ا لتتتلنبآل الوافتتتع التتتصتتتن  أوال ختتتا   ريتتتل وتتتة فتتتواء ف ال ويو اتلتتتش تو تتتد نتتتل   لاتيتتتا الظوايتتتة
 ا لتتلةب بيتو  نبتتآل الوافتتع أفتت اننفتتا   الاتت   وجتتوة نوجتوة  لفتتخةآل هفتتالل لو وتتةل  ن تا 

خ وج نو  جةلة    الج ايآل ال فتوةنش التل لآل تهت   وجتوةت  ت  جنتد ونب نتا ل نلوتش هتلا الجت ايآل 
 ا   ت   وفيول  ا تهانيا ننفنش لنوض وصوونش هاظيا لنقل توةلة الخفاي  الناج ش ر  هتلا الجت ايآل 

 ا .صون

                                                           

، ال نوتتتتتش النانلتتتتتش، األ ة ، ةا  النقافلتتتتتش لناتتتتت  والتويلتتتتتي، الجتتتتت ايآل ال ويو اتلتتتتتش، ( نيتتتتتال رنتتتتتة القتتتتتاة  ال تتتتتو نل1)
 .13و، 2015فنش
ال نوتش ،  تا ر، األ ةنتل  هتي الهتتع ،  جت ي التقنلش الواللش )ت ج ش  و ة ها د رنة الويلتي(، ( توآل فو لفت 2)

 .23، و  جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، نيال ال و نل، فل   جي إلل  اا  ، 35و، 1989فنش ، األولى
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بتآل ال جت وتاه    وخاصتش أل  ه لتشتهتفع ة افش الج ايآل ال ويو اتلش  األفناع دهل ريى ونناء   
فتتل  ا  صتتن  ال تت ء  يي تت ولتتك  تيتتاإ اةتوت تتة ريتتل النتتو ت ال ويو اتلتتش وهتتلا ا رت تتاة لتتلس ن وتتض 

اصتن   جتا ه ولاتنتا و  فتل هافتش األود يا ناففت ا لتلصتن  الوافتع  افتخةاآل هلا الووافلع و 
 ضتتتول افتتتتخةاآل التهنولوجلتتتا نصتتتو ت فتتتليش هاجفتتتا  جانونلتتتا  ليتتتلا فقتتتة ،(1)نلنتتتا  آل  ن  ننتتتا اتتتينا   لتتت

نب ا  ل ا ت تاي ن     ت الي هنل  ر  الصو ت التقيلةلش ليج ايآل ونب  ليفت اه الوا تش  ،لي ختصل 
فيقتتة ف ضتته  ا لتتلالوافتتع   نب تتشو نلوتتش ي تتا  و هتتا  ا تهانيتتا وهتتل  و ه لتتشالتتتل ت تتتاي نيتتا 

ل تتا ل تتتاي نتت   تت  فتت رش فتتل  ا لتتلتظتتتلح  نب تتش الوافتتع إاتتهاللش النوتتك رتت  التتةللد  تت  ختتالد 
 تت  ختتالد  تتا  انجتت اءريتتل هتتلا  التتةللد لتتلا فنفتتي  الضتتوء إخظتتاءوفتت رش  انج ا تتلالو تتد  إنجتتاي
  ليل

 بين الماهية والمعيقات اآلليتفتيش نظم الحاسب : األولالمبحث  •
 .اآللي بضمانات التفتيش في نظم الحاس: المبحث الثاني •

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ا ولتلال نوتش ، ر تا ، ةا  النقافتش لنات  والتويلتي، ، جت ايآل الوافتوع وانواةهتا الةولتش، (  و وة او ة رناننش1)
  12و، 2009فنش 
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 المبحث األول
 بين الماهية والمعيقات العملية اآلليتفتيش نظم الحاسب 

 ا لتتتل اهلتتتش الوافتتتع  :إلتتتى لجتتتع الت تتت ل ا لتتتلوتتت ف ريتتتل  ولقتتتاه التظتتتتلح فتتتل الوافتتتع لتَّ 
ءلتتتش تقتتتوآل  "نأنتتت "فو فتتت  التتتنوض  ا لتتتلوتتتةةه تو لظتتتاه الوافتتتع قتتتة تف ا لتتتلو هونتتتاه الوافتتتع 

وللتتك  إلهت ونلتتشريتتى النلانتتاه ال ج لتتش نوفتتايد  ننتتاء لتتشنالو يلتتاه الوفتتانلش واتختتال القتت ا اه ال ن ق
ه ا ر   ف نأن   ج ورش    األجيتيت التتل تو تد  تها يتش  تي ، (1)توه توهآل الن ا ج ال خينش فليا

وضتتتو   فتتتنقا   نوضتتتيا التتتنوض نيتتتةف تاتتتغلد  ج ورتتتش  تتت  النلانتتتاه الةاخيتتتش  نقتتتا  لن نتتتا ج تتتتآل
 .(2)ليوصود ريى نتايج  ولنش

لتةليا هتةف  اتت ك  ت  ختالد  ةاء الو يلتاه  جت اءاهور   ف  لضا  نأنت   ج ورتش  تةاخيتش  ت  ان
 .(3)ال خينش 

وضتتتوه إلتتتى  نتتت ن  نتتت  تت تتت ل 2013لفتتتنش  6 جتتتآل  لهت ونلتتتشجتتتانو  ال وتتتا اله انإلتتتى  نتتتال جو 
 فتيهل لوتتوب ريتى  و   نقتود فتيهل و  إلهت ونل نانه"  ب جياي : نأن  ا للتو لف ليوافع 

تصتتتظويا لتتت ةب وبتتتايف  وتتتةةت  و  افتتتتقناليا و  إ فتتتاليا و  تخيلنيتتتا و  نبتتتاآل  والجتتتش النلانتتتاه
 إختت اجووتتةاه  إةختتادووتتةاه   تت  ا لتتللتهتتو  الوافتتع ف، نوفتتع النتت ا ج واألوا تت  ال و تتات لتت "

 : ووةت اللاه ت ال يلفلش

إلتى  هتل تيتك الووتةت التتل تهتو   فت ولش رت  إةختاد ال ويو تاه والنلانتاه: انةختاد ووةاه: أوالً 
 : وتتهو     ا للالوافع 

                                                           

نتةو  ، ا فتهنة لش، ال هتتع الجتا ول الوتةلك، الوافناه وتاتغلد الوافتناه الصتغل ت قة ش ، (  و ة الظلو ل1)
،   جتي فتانل، ات ل جتانو  انجت اءاه الجيايلتش، فتاه  الوللتة وجة  ال  إلل  فل   لتف ة.، 7و، 1998،  نوش
 . 375و
ال نوتتش ، القتتاه ت، شةا  النيضتتش الو نلتت، جتت ايآل الوافتتع انلهت ونتتل فتتل التاتت لي ال قتتا  ، جاتتقوح(هتتةن وا تتة 2)

 .6و، 1992، األولى
وجتتة ، 8و، 1993، لننتتا ، نلتت وه، ةا  ال اتتتع الجا ولتتش،  فافتتلاه الوافتتع ا لتتل، (  و تتة  و تتة نه لتته3)

 . 375و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، فاه  الوللة  ال  إلل  فل   لف
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وتوتنت   ا لتلتوتن  لووش ال ظاتل      هآل ووةاه انةخاد فتل الوافتع : لوحة المفاتيح .1
الوافتتتتع إلتتتتى  الووتتتتةت األفافتتتتلش فتتتتل انةختتتتاد وتتضتتتت   إةختتتتاد النصتتتتوو و األوا تتتت 

 (1).ا لل

 تت  ختتالد تو لتتك ال  اتت  ريتتى الاااتتش  ا لتتلتفتتتخةآل فتتل التتتوهآل فتتل الوافتتع : الفــلرة .2
 (2). فيهلا  ولوتوب ريى ي  ل  لي ا وبايف  ختيظش و  ولك لهو   تصد اتصا   فيهلا  

وفتاس لفتارة ريتى التتوهآل فتل الاااتش ن  لقتش   انيتش ليظتأ ت  هتو جيتاي إلهت ونتل: القلم .3
نتغللتتت  وج يتتتا و لوانيتتتا وتنظلتتتل التويل تتتاه وفتتتع الن نتتتا ج  لهنتتت   جتتتد انتاتتتا ا  ولتتتك لقتتتوآل

 .ال فتخةآل

 ةات تفتتخةآل نةليتش رت  الظتأ ت ت ه ت  ال فتتخةآل  ت  التتوهآل فتل الاااتش : دارة تتبع المسار .4
 .(3)وتت يع  فا   فتولش

الوافتتوع والتواصتتد إلتتى  تفتتتخةآل نةختتاد  يظتتاه الظلتتةلو: آلــة تصــوير الفيــديو الرقميــة .5
 .(4)   خالد الها ل ا اننت نهال ناا  رن  

الوفتتت  الختتتا جل نوهتتتس ووتتتةاه إلتتتى  ت بيتتت  ال ويو تتتاه  تتت  الوافتتتوع: انختتت اج ووتتتةاه: ثانيـــاً 
 انةخاد.

 ةواه انخت اج ولتك ل هت   آل  جتياء الوافتوع و  ت   هتآل هتتوتنت  الاااتش  ت  : الشاشة .1
 تت  خالليتتا  اتتاهةت األر تتاد ونتتتايج  تتا جتتاآل نتت  ال فتتتخةآل ولتتك لتتتآل افتتتو اض النلانتتاه 

                                                           

ال نوتتتش ، نتتتةو  ةا  ناتتت ، وضتتت اناه ال تتتتيآل ال ويو تتتاتلتظتتتتلح نبتتتآل الوافتتتع ا لتتتل ، ( هاللتتتل رنتتتةا   و تتتة1)
 . 18و ، 2008، النانلش

، 2009، ال نوتش األولتى،   تاني الات  ش، التوقلتل الجنتايل فتل الجت ايآل انلهت ونلتش، (  ص ظى  و ة  وفتى2)
 . 20، 19و ،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، . هاللل  و ة 37و
 .20و ،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة3)
 . 39و،   جي فانل، التوقلل الجنايل فل الج ايآل انلهت ونلش، (  ص ظى  وفى4)
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التتتتل جتتتاآل نإةخاليتتتا و والجتتتش النلانتتتاه و التويل تتتاه ال وجيتتتش لي فتتتتخةآل نوافتتت ش النتتت ا ج 
 (1).لوجة رةت  نوا   ختيظش    الااااه وتت و  ناهد  فت   ،الت نلقلش

ال انوتش  ت   هنت  الوفتايد افتتخةا ا  نوتة الاااتش لتتآل  ت  خالليتا الوصتود  توة: الطابعة .2
 تتنتو  ال انوتاه ،ناتهد   نتو  ا لتلريى ال ويو اه والنلاناه ال وجوةت ةاخد الوافع 

 انوتتتتاه تصتتتتاة لش تو تتتتد  تتتت  ختتتتالد ا لتتتتش الهاتنتتتتش و انوتتتتش غلتتتت  هتانلتتتتش تفتتتتتخةآل إلتتتتى 
 (2).اليلي 

 :وحدة الذاكرة الرئيسية: ثالثاً 

  التتتلاه ت ال يلفتتتلش تت نتتتد نأنيتتتا الووتتتةت التتتتل لتتتتآل فليتتتا وظتتتب ال ويو تتتاه والنلانتتتاه وال والجتتتاه إ
نتتوا   وهتتل توتت ف  ،  جتتتا   و  ولتتك تقتتوآل نوظتتب ال ويو تتاه وظبتتا  ةاي تتا   الوفتتانلش وتختتيل  النتتتايج

 : رةت تت ند فل ا ليل

 : اآلليأنوا  ذاكرات الحاسب 

وفتتتوف لتتتتآل  RAMو اتتتي ها  لهت ونلتتتش تتت  التتتلاه ت ان  نتتتوا توجتتتة فتتتل الوافتتتناه الاخصتتتلش رتتتةت 
 : ا للالتو ف ريى  نوا  لاه اه الوافع 

 RAMال و وفتتش اختصتتا ا   Random Access Memoryلاهتت ت الوصتتود الواتتوايل  .1
تخيلنيا فتل  و  وهل اللاه ت التل لتآل تخيل  ال ويو اه نيا نصو ت   جتش ت يلةا  ل والجتيا

اي تتش وهتتل تفتتتخةآل فتتل ج لتتي  غتت اض التختتيل   ننتتاء تاتتغلد الوافتتع وفتتاي  التختتيل  الة
تتغلتت   وتولاتيتتا وفتتع النتت ا ج التتتل  ،فتوتتة ال هتتا  ال نتتالل ليتوا تتد  تتي النلانتتاه والنتت ا ج

 .لتآل تو لييا فل الوافع ليلا ف له  لضا  ناللاه ت ال  جتش

                                                           

تظتتتلح نبتتآل الوافتتع ، . هاللتتل  و تتة 28و،   جتتي فتتانل، الجتت ايآل ال ويو اتلتتش، ( نيتتال رنتتةالقاة  ال تتو نل1)
 . 23و ،   جي فانل، وض اناه ال تيآل ال ويو اتل ا لل

، . نيتتال ال تتو نل 41و،   جتتي فتتانل، التوقلتتل الجنتتايل فتتل الجتت ايآل ال ويو اتلتتش، (  صتت ظى  و تتة  وفتتى2)
 . 42و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش
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تاتغلد الجيتاي ليتلا توتة فتوش تقوآل هلد اللاه ت نوظب ج لي ال يظاه ال يلفلش لين ا ج رنة 
لاهتت ت راللتتش إلتتى  التتلاه ت ليتتا ةو   يلفتتل فتتل  والجتتش الجيتتاي أل  نوتتض النتت ا ج توتتتاج

 (1).ليقلاآل نتاغلييا

تهتتتو   ROMال وتت وف اختصتتا ا  نافتتآل  Read Only Memoryلاهتت ت القتت اءت فقتت   .2
لت  وتهتو    وتولاه هلد اللاه ت  ت  نلانتاه  خينتش فتل الجيتاي  ت  جنتد الات هش ال صتنوش

لفتتت لي    لقتت   النلانتتاه  ا لتتلليقتت اءت فقتت  و   ل هتت  التوتتةلد ريليتتا ولتتك    الوافتتع 
التتتل ل هتت  ليوافتتع القتت اءت والهتانتتش  RAMةو  التوتتةلد ريليتتا وهتتلد التتلاه ت رهتتس لاهتت ت 

هلد اللاه ت نولك   ل ه  نيريا ولتآل تخيل  النلاناه ريليا    جند الات هش ت نن ه  ،ريليا
ل هتتت   و  وتقتتتوآل نوظتتتب النلانتتتاه وتتتتى فتتتل والتتتش انق تتتا  التلتتتا  الهي نتتتايل ، صتتتنوش ليتتتاال

رتت    لتتل  جيتتيت  و  رتت    لقيتتا و  تختتيل  النلانتتاه ريليتتا إ  ن و فتتش الاتت هش ال صتتنوش
 (2).خاصش

توتنتت  هتتلد الووتتةت  تت  الووتتةاه النانولتتش  Auxiliary Memoryووتتةت التتلاه ت ال فتتارةت  .3
تهتتتو  ووتتتةت  فتتتارةت ليووتتتةت  ،وال ويو تتتاه  قا نتتتش فتتتل الووتتتةت ال يلفتتتلشلتختتتيل  النتتت ا ج 

ال يلفتتلش ليتتلا تهتتو   جتتد ن نتتا  و جتتد فتتوش  تت  الووتتةت ال يلفتتلش وتقتتوآل نوظتتب النلانتتاه لظتتت ت 
 (3). وليش

 :  ينل إلى  فإننا فنقوآل فل تقفلآل هلا ال نوك ا لللنلا  تظتلح نبآل الوافع 

  

                                                           

. صتت ظى  21و،   جتتي فتتانل، تظتتتلح نبتتآل الوافتتع ا لتتل وضتت اناه ال تتتيآل ال ويو تتاتل، ( هاللتتل  و تتة1)
الجتتتتت ايآل ، . نيتتتتتال ال تتتتتو نل 43و،   جتتتتتي فتتتتتانل، التوقلتتتتتل الجنتتتتتايل فتتتتتل الجتتتتت ايآل انلهت ونلتتتتتش،  و تتتتتة  وفتتتتتى

 . 27و،   جي فانل، ال ويو اتلش
، . نيتتال ال تتو نل 45و،   جتتي فتتانل، التوقلتتل الجنتتايل فتتل الجتت ايآل ال ويو اتلتتش، (  صتت ظى  و تتة  وفتتى2)

 . 27و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش
 . 28، 27و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، (نيال ال و نل3)
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 األولالمطلب 
و الشبكات المرتبطة به  اآلليماهية التفتيش والناية منه ومدى قابلية مكونات الحاسب 

 للتفتيش

ه تا له نتا   فت ا هآلو فتتوة   األفت اةو لتاه نالتل توة فليا  فتاس  ج اءاهانالتظتلح     خ   
التوقلتتل ا نتتتةايل ليتتلا تتتةاخيه لو التتت  وصتتلانت   إجتت اءاهجتت اء  تت  خ تت   فتتانقا ولوتتة التظتتتلح 

ال ت تتع ريتل  انج ايلت نلل وتوةلة الجياء إلى  التل فوهو ني التغود ن  الةفاتل  و القوانل  
 .  خالظش تيك القوارة والضوان 

 الفر  األول 
 اآلليماهية التفتيش والناية منه في جرائم الحاسب 

ةف ي ت  التظتتلح لفتت التوقلتل  نتة  ت  جلا تش وجتو  ج ل تش وتنظلتل  إجت اءاه    إج اء (1)التظتلح
وتووة  و النفاتيا تفارة فل الهاف ر  الج ل ش  ةلشإلى  الوصود و  الهاف ر  ج ل ش وجوه

وهتتو الهاتتف رتت   جتتانونل  لوجتتوة  نتت   انتيتتاك الوتتل فتتل الخصوصتتلش إناوتتشفتتل  األفافتتلشالظهتت ت 
بيا الج ل ش  لو التش هتلا الوتل وضتي الات و  القانونلتش الواجتع  الةفتاتل جتاءه ليتلا  الوقلقش وا 
الصتالولاه  خ ت  التظتتلح  ت     ن تا و  األفت اةل ني التوفف فتل انتيتاك خصوصتلش نيا ا لتياآل 

ال وققتل   و  فلجع ا لتتياآل  ت  جنتد  تأ و ب الضتن  القضتايلالتل ت ا فيا الةولش ضة  وا نليا 
التوا ةت فتل القتانو  لات و  افتل والتش  خالظتش الجيايلتش و  جت اءاهانفل الا و  الوا ةت فل جتانو  

تتآل و   فت ا هآلو فتتوة   الخاصتش األفت اةريتل ولتات  ارتتةاء ألنت  فلت  التظتتلح إج اءت تع ن ال  ل
لوت تتة ريتتل  لب لفتتتيةف ج تتي األةلتتش والنلانتتاه والتظتلح فتتل الجتت ايآل التقيلةلتتش التتنتت الت تت ل فتتانقا

لختيف اختالف هنل ا ر  التظتلح فل الج ايآل  ا للتلح فل ج ايآل الوافع التظ التظتلح ال اةب و

                                                           

ةختود ال نتايد -1ريتل  نت  "39فتل ال تاةت  جتآل 2001لفتنش3الجيايلتش الظيفت لنل  جتآل  انجت اءاهنتو جتانو   (1)
وجت  نناء ريل  تياآل  ، وتظتلايا ر د     ر اد التوقلل   لتآل إ  ن له ت    جند النلانش الوا ش  و فل وضو ها

لوجتوة جت اي  جولتش   و، جنوتش  و نااتت اك فتل ا تهانيتا  وإلى اخو لقلآل فل ال نيد ال  اة تظتلا  نا تهاع جنالش 
  وتوت  ال تله ت نافتآل واوتة -3  تهتو   تله  التظتتلح  فتننش  لجتع -2ريل  ن  لووي  الاء تتويتل فتل الج ل تش 

  هن      أ و ب الضن  القضايل"
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ههلا   اةب و ونتوب فتتتوف  فلت  الصتظش فيو  (1)لوتن  هتظتلح فل الظضاء الخا جل ألن التقيلةلش 
وج ويتتتا  يتتتا اه  إخ اجيتتتالوتتتتاج  إلهت ونلتتتشال ونولتتتش والصتتتظش ال اةلتتتش ولوتتتتوب ريتتتى  ويو تتتاه 

ناولتش تتوف  القتانو  ال نافتع وال ت تو    ت  و  فتواء هتا   ت  الناولتش الظنلتشجتةا  وهظاءاه راللتش 
جتتتانو  ختتاو لتنافتتع  تتتي إلتتى  فيتتو لوتتتاجلتتتلا ناتتهد ةايتتآل ل الوقتتش  نتتتد هتتلد الجتت ايآل ال ت تتو ت 

الظقيتتاء تظتتتلح نبتتآل  فوتت فالتتتل ناتتته تيتتةة ج لتتي  نتتاول الولتتات  لهت ونلتتشخ تتو ت هتتلد الجتت ايآل ان
نأن  )النوك ر  الء لتصد نج ل ش وجوه، ولظلة فل  ا للتظتلح نبآل الوافع  ا للالوافع 

فتتتل  وتتتد لتتت  و  تتتش  هاتتتف الوقلقتتتش رنيتتتا ورتتت    تهنليتتتا وجتتتة لقتضتتتل التظتتتتلح إجتتت اء النوتتتك
نالنوتك فتل  لتتآل ،التوقلتل تقتوآل نت  فتي ش وتةةها القتانو  إجت اءاهإجت اء  ت  ورت ف ) (2)خاصتش(

التل وجوه وهد  ا لظلة فل هاف الوقلل ولت ند  فتوة  الفت   فتوة  الف  ر   ةلش الج ل ش 
 ت   إج اء)رنا ت ر    لضا  ر ف  (3))لقلآل فل  و  فل ال ها  اللب لو د ن  و  فل اخو ال تيآل

توقل وجوريتا فتل  وتد جنوش  و   اةلش لجنالش  ةلشالنوك ر  إلى  التوقلل التل تيةف إج اءاه
ال تتتتيآل وفقتتتا إلتتتى  نفتتتنتيا و  ا تهانيتتتا إننتتتاهالاتتتخو وللتتتك  تتت  اجتتتد  و  لت تتتتي نو  تتتش ال فتتته 

الجيايلتش الظيفت لنل نت ن  نت  ختالل  جت اءاهجتانو  انإلتى  ونتال جو  (4)القانونلش ال ق  ت( ج اءاهن
فتت اة  اتتخاو ل تيهتتو   يتتا اه راللتتش  ا لتتلتظتتتلح الوافتتع ن تتويتتل تت  إفتت اة نصتتوو جانونلتتش  وا 

  .ا للوتو لف تظتلح نبآل الوافع  ليقلاآل نإج اء التظتلح

ن ب ان  خالل    تو لف تظتتلح  "2013"لفنش  "6" جآل لهت ونلشجانو  ال وا اله انإلى  نال جو 
جلتا يآل فتل   نناءر د  أ و ب الضن   إراجشريل الجياء ال ت تع ريل نو ف ا للنبآل الوافع 

اتة و ةه فتل جتانو   د نتاب رقونتش ( نو ريى "  ي رةآل انخال44/6)التظتلح فل نو ال اةت 
  ةنتل  ف ةلنتا  ءك فنواه ونغ ا ش   تيلتة رت  فتتش لواجع نالونس ل ةت   تيلة ر  نال ،خ ء

 : نإوةن هاتل  الوقونتل  هد    و  ، ا لواةليا نالو يش ال تةاولش جانونا و 
                                                           

الفلافش ،  فالش لنلد ة جش ال اجفتل ’ تظتلح فل الج ايآل ال ويو اتلش فل النباآل الفووةبال، رنةا  الخن ول (1)
 47و، 2011، األ نلشجا وش نالف ليويوآل ، الجنايلش

 و . 449 .،   جي فانل، الوفل  فل جانو  انج اءاه الجنايلش، و ة فتول ف و  (2)
 .1986)،  نوتتتش  ولتتتل، القتتتاه ت، ةا  النيضتتتش الو نلتتتش، اتتت ل جتتتانو  انجتتت اءاه الجنايلتتتش، فويلتتتش رنةالفتتتتا  (3)

 7و
 47و،   جي فانل، وض اناه ال تيآل ال ويو اتل ا للتظتلح نبآل الوافع ، (هاللل او ة4)
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" انلهت ونتلآل اتتلح لنبتال خود ليتآل جانونتا نتإج اء التظ و   ني ر ةا اوة  جاد الضن لش القضايلش
تو لف التظتلح فل إلى  لآل لت  ل   نن ب  لهت ونلشانج ا  نقانو  ناا  الج ايآل إلى   لضا  ن جو  

إلتتى  ا لتتل  ال اتت   الظيفتت لنل تتت ك تو لتتف تظتتتلح نبتتآل الوافتتع  لونتتل  ا لتتلالجتت ايآل الوافتتع 
 النوك ر  األالاء وال ويو اه والنلاناه ال تويقش فل القضتلش هو هو  الغالش    التظتلحالظق  ول

التوقلتل  إجت اءاهفتالتظتلح إجت اء  ت   ،األةلتش و  الج ل ش والتتل تظلتة فتل الهاتف رت  الج ل تش و 
تفتارة فتتل هاتتف الج ل تش لتتللك لقتتي      و لجتع    لهتتو  جتة تتتآل  لغالتتش هاتف  النفتتاه الج ل تتش

والتظتتتلح   غنتتى رنتت  ليقلتتاآل  ،خالظتتش الغالتتش التتتل وتتةةها ال اتت  إجتت اء التظتتتلح نتتا ال  فتتل والتتش  
تن يتتتش  و  فتتالونو  ريتتى األةلتتش  تتت  اتتأن  إةانتتش ال تتتيآل ،التوقلتتل وتقولتتش  واصتتد األةلتتتش إج اءاهنتت

 .(1)ا تياآلفاوت     

 ،األجيتتتيت ال تصتتتيش نتتتت  و  ،هتتتو اله نلتتتوت  لهت ونلتتتش وتتتد التظتتتتلح فتتتل الجتتت ايآل ان رنتتتةها لهتتتو 
صع ريتى ن   ل وهلا لونل    التظتلح لجع (2)والانهاه التل تا د فل  هونات   قة ش الخة ش 
تاتت د  ،ا لتتلفال هونتتاه ال اةلتتش ليوافتتع  ،ا لتتلال هونتتاه ال اةلتتش وال هونتتاه ال ونولتتش ليوافتتع 

نتاه   تا ال هو  ،اللاه ت ال يلفلش وووةاه انةختاد وووتةاه انخت اج وووتةت التختيل  وووتةت التتوهآل
 .والن ا ج لهت ونلش ب النلاناه ان ا للال ونولش فتا د النلاناه ال تواجةت فل الوافع 

 وتال ليج ل تش  ا لتلللفه تيك الج ايآل التل لهو  فليتا الوافتع  ا للال قصوة نج ايآل الوافع  
فتتتل هتتتلا الوالتتتش لتتتآل ت نلتتتل جتتتانو  الوقونتتتاه الوتتتاآل  ألنتتت  لتيتتف، و  فتتت ل الجيتتتايهتتتأ  ل   3التقيلةلتتش
اصتتتونيا و التتتتل و اهتتتا ال اتتت    تتت  إلتتتى   راةتيتتتاالتتتتل لجتتتع  األ تتتواد رتنتتتا د  تتت  ، التقيلتتتةب

هتل تيتك الجت ايآل التتل  ا لتلالج ايآل الوافتع  إن ا ا للا رتةاء وله  لقصة هنا نج ايآل الوافع 

                                                           

، نتةو  فتنش، نةو   نوش، نةو  ةا  نا ، التظتلح ر  ةللد فل الج ايآل ال ويو اتلش، (  فا ش ن  غانآل الونلةب1)
، ةا  النقافش لينا  والتويلي، ج ايآل اللآل والقةل والتوقل  ال  تهنش رن  الوفاي ، الول رياآل فقف . راةد  68و

 نتتاةا انجتت اءاه الجنايلتتش فتتل جتت ايآل ، نوتتةها .رنتتة الظتتتال وجتتايب و تتا 230و، 2011،  نوتتش األولتتل، ر تتا 
 ةها.نو و ا 257و، 2007، نةو   نوش، القاه ت، ةا  الهتع القانونلش، اله نلوت  واننت نه

 . 36و،   جي فانل، التظتلح فل الج ايآل ال ويو اتلش فل النباآل الفووةب، (رنةا  الخن ول2)
 م ح سب ت م   خال م   ه  م مكم م وم قءم    م عق ب م م  ش يع   ان ي  ه  م ماصءص م   م   ت ك هن م  ق  عيم م   م   ان م مقصءد 3

 142ص ،م تع س بق أحمع، هال ن أ ظ  م مع ءم ت م، وم   م   مآل ن
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والاتتتنهاه ال تصتتتيش نتتت  التتتتل تو تتتد ال نلوتتتش  لا لتتتلتتتتآل ا رتتتتةاء فليتتتا ريتتتل  هونتتتاه الوافتتتع 
 .(1)ل  ةو  فل تنظلل الج ل ش و  ةات فل ا تهاع الج ل ش  ا لل  لهو  النباآل   و  ال ونولش

 الفر  الثاني 
 :والشبكات المرتبطة به للتفتيش اآلليقابلية مكونات الحاسب 

 و  رتت   النفتتاه الج ل تتشهتتو  اليتتةف  نتت  الهاتتف  ،لتتلالتوق إجتت اءاهالتظتتتلح هتتو إجتت اء  تت  
ولوة إج اء التظتلح انتياك لو لش األف اة وهاف  فتوة   ف ا هآل ليتلا جتاء  ،ال فارةت فل هاظيا

وفتتتل والتتتش  خالظتتتش األخلتتت  لوتتتة هتتتلا  ،وفتتتل ضتتتوان  واتتت و   وتتتةةتالقتتتانو  للتتتنبآل هتتتلا انجتتت اء 
ل جتت ايآل الوافتتع ت تتتع ريلتت   تت  ضتتن  فينتتا فتتل والتتش التظتتتلح فتت ولن تتد هتتد  تتا ،نتتا ال انجتت اء
وتتا ه خاصتتش و فتتتوجيش ليقلتتاآل فتتل   تت  التظتتتلح ولتتك    ال اتت   الظيفتت لنل إلتتى  لوتتتاج ا لتتل
( ريى    " تظتتلح ال نتايد لجتع    لهتو  41الجيايلش فل نو ال اةت) ج اءاهجانو  ان فل وةة

بت وف ا فتتوجاد هانته  و  نيا ا و  لجوي ةخود ال نتايد لتلال إ  إلا هانته الج ل تش  تينفتا نيتا
الجيايلتتش  لوتتاة التظتتتلح وهتتو     جتت اءاهتفتتتوجع للتتك" ونالتتتالل فتتإ  ال اتت   وتتةة فتتل جتتانو  ان

إلتى  لهو  نيا ا و  لجوي تظتلح ال نايد لتلال إ  فتل وتا ه الضت و ت وا فتتوجاد ولهت  نتال جو 
 (2)آل اليلتتتتد نتتتت  لتتتتآل لوتتتتةة  ظيتتتتو  ، لتتتت ن الناوتتتتكالجيايلتتتتش الظيفتتتت لنل جتتتت اءاهنصتتتتوو جتتتتانو  ان

نتت ن  نتت  وتتةة فتتت ت  1936لفتتنش  74ونتتا  ال  ريتتى نصتتوو جتتانو  الوقونتتاه الظيفتت لنل  جتتآل 
نأن  الظت ت الواجوش نتل  الفتارش الفاةفتش والنصتف  فتاء والفتارش الفاةفتش  5اليلد فل نو ال اةت 

والنصف صناوا  وهنا ن ن    جانو  الوقوناه ال  نل فل ج ا  غيت وةة فت ت اليلد    الفاةفتش 
الف فصتتتود الفتتتنش رتتت  اختتتتوالنصتتتف صتتتناوا ووتتتتى الفاةفتتتش والنصتتتف  فتتتاء نصتتت ف النبتتت  

 .األ نوش

و  ،والشـبكات المرتبطـة بـه للتفتـيش اآلليعن مدي قابلية الحاسب  تسا الالباحث هنا يطرح و  
بـنفس إجـراء التفتـيش فـي الجـرائم التقليديـة  اآللـيتقيد إجراء التفتيش في جـرائم الحاسـب يهل 

                                                           

 14و،   جي فانل، الةوللش و نواةها ا للج ايآل الوافع ،  و وة رناننش (1)
 368و ،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، ( فاه  الوللة2)
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والتي تقع والبـًا لـياًل و جرائم سريعة من هي  اآلليبلن جرائم الحاسب بعين االعتبار مع األخذ 
 طبيعة مرتكبي هذا الجرائم؟؟إلى  وهذا يعود

إلتى  ال ونولتش لتظتتلح وفتنقوآل فتل الت ت ل ا لتلانقفآل الظقياء فل  ةب خضو   هونتاه الوافتع 
 : خل ن  ال ا   فل جوايل  تظتلح ال هوناه ال ونولش فلهو  هالتالل هلا الخالف وننل   ا 

 : اآلليتفتيش المكونات المادية للحاسب : أوال

لتهتتتو   تتت   هونتتتاه  اةلتتتش و هونتتتاه  ونولتتتش فتتتال صتتتوونش فتتتل تظتتتتلح ال هونتتتاه  ا لتتتلالوافتتتع 
أل   فتت ل الج ل تتش لوتتتوب ريتتى األةلتتش ال ي وفتتش التتتل تتتةد ريتتى   تهتتع  ا لتتلال اةلتتش ليوافتتع 
   ا لتتلال هونتتاه ال اةلتش الواضتتوش ال ي وفتتش فتل الوافتتع  فتتا  التظتتلح فتتل، (1)الظوتد انج ا تتل

 .(2)التظتلح فيل ش إج اءاهلنل  جةد الظقياء  ال ا هانه 

 ا لتتلجوارتتة تظتتتلح ال هونتاه ال اةلتتش ليوافتتع    فتتل هتتلا الصتةة  إللتت  اناتا ت  هتا   تتا نتتوة ا  و  
ال هتنتل  ا لتلال ت اة تظتلات  ولتك لجتع التظ جتش نتل  الوافتع  ا لتلتختيف نوفع نتو  الوافتع 

 .ال و ود ا للوالوافع 

نولتتك  ، فتتتق  فتتل  هتتا   وتتل   هتتو الوافتتع التتلب لهتتو  اتتن :المكتبــي اآللــيالحاســب  .1
 إج اءاهتختيف  رنةها لوافعا اريى  نلوش ال ها  ال وجوة ن  هل تظتلا  إج اءلتوجف 

لقوارتتة تظتتتلح  يارو خضتتن األختتل تتي  التظتتتلح فتتل األ تتاه  الوا تتش رتت  األ تتاه  الخاصتتش
 وتة  يوقاتتت  فتال لجتوي تظتتتلح  و  ختتاو ه نيلت ال ت اة تظتلات  األ تاه  فتإلا هتا  ال هتتا  
 و  إ  نتتنظس الضتت اناه ال قتت  ت جانونلتتا لتظتتتلح ال نتتايد ا لتتلال هونتتاه ال اةلتتش ليوافتتع 

                                                           

، ال نوتتش األولتتى، ةا  النقافتتش، إجتت اءاه التوتت ب والتوقلتتل فتتل جتت ايآل الوافتتوع واننت نتته، ( خالتتة رنتتاة الوينتتل1)
 . 158و، 2011

تظتتتلح نبتتآل الوافتتع ، .هاللتتل او تتة 377و،   جتتي فتتانل، اتت ل جتتانو  انجتت اءاه الجيايلتتش، ( فتتاه  الوللتتة2)
 . 126، 125و ،   جي فانل، ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل
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فتتل  نتتيد غلتت  ال تتتيآل فينتتا  ا لتتلفتتإلا هانتته ال هونتتاه ال اةلتتش ليوافتتع  (1)هتتلا ال هتتا 
 .(2) لضا   لجوي تظتلايا إ  وفل الض اناه ال ق  ت جانونا ليتظتلح فل هلا ال ها 

 ةات اتصاد  فيهلش تو د خالد انهش     ن اج النتك  ويرتش : المحمول اآلليالحاسب   .2
 تي ت تو  هتلد و  ج تا  صتنارلش.  و  خ و  نانتتشلتغ ل  فاوش  ولنش، نآل تت ان  رن  

األجييت  صنوه  هن      ج ة وفليش اتصاد صوتل فيل وافوع  و ود لفجد  نال 
ه تتتا جتتتة  صتتتنوه  -ال وارلتتتة وافتتتتقناد الن لتتتة الصتتتوتل وتصتتتظ  الاتتتنهش والتصتتتول  إلتتتخ 

ه اليواتتتف النقالتتش  وتتة وفتتايد انرتتال  هتتللك ونفتتنع تنتتافس  اتتغيل اتتنهاه ا تصتتا 
انخظضتتته تهيظتتتش ال هال تتتاه وتنتتتاةد النلانتتتاه لتفتتتي فيتتتاه  هنتتت   تتت  ال جت تتتي، وتوفتتتوه 
اليواتتتف النقالتتش فتتل  نتتا ل نايلتتش. لتتلا فقتتة تيالتتة رتتةة  فتتتخة ل هتتلد األجيتتيت نافتتت  ا  

 إنتتت  لخضتتتي لقوارتتتة تظتتتتلح األاتتتخاو وجتتتةلتتتللك ف ،للوتتتد  وتتتد  جيتتتيت ا تصتتتاد النانتتتتش
إلا هانتتته  ا نتنتتتادولجتتتع  ،خو ءختتت  غلتتت  ال تتتتيآل ن تتتا اتتت و  ولهتتتو  هتتتو نظفتتت  ال تتتتيآل

فيتتلا لت يتتع  ،ال هونتتاه ال اةلتتش  تصتتيش ننيالتتش   فلتتش  وجتتوة نيالتيتتا رنتتة اتتخو ءختت 
تةخد الفي اه ليهاف ر  الج ل ش ولهو  للك وفل  وهتاآل  ا للج ل ش الوافع  نوجو 

 .ونصوو القانو 

 : اآلليتفتيش المكونات المعنوية للحاسب : ثانيا

جتتواي تظتلاتتيا  تت  رة تت  فتتلهع إلتتى  جتتة  فقيلتتا ا لتتل نتتا  تظتتتلح ال هونتتاه ال ونولتتش ليوافتتع 
أل  التظتتلح والضتن   ا لتلالتظتلح فل ال هوناه ال ونولش ليوافع  جوايل رةآل إلى  ال  ب األود

 ،لهو  الةللد  اةب  ي وس وللس غل  للك   نولك لجع لهونا   قصو ا  ريى األةلش ال اةلش 
ونيتلا  وجاد ةو هاآل هود " إ  األاتلاء ال وفوفتش فتل القتانو  األل تانل هتل التتل ل هت  ضتن يا "

لختت ج  تت  ن تتال التظتتتلح األاتتلاء ال ونولتتش نوجتتش  نتت    ل هتت  ضتتن يا فتتإلا   اة ال اتت   تظتتتلح 
                                                           

 نوتش ، الجتا ولةا  الظهت  ، ا فتتة دالجوانع انج ايلش لج ايآل اننت نه فتل   ويتش ج تي ، ( ننليش هنش ه واد1)
 . 237و ، 2013

 .239، و  جي فانل، ج ايآل اللآل والقةل والتوقل  ال  تهنش رن  وفاي  اننت نه، ( راةد رياآل فقف الول 2)
، القتاه ت، ةا  النيضتش الو نلتش، الجتيء األود، ات ل جتانو  انجت اءاه القانونلتش،  و ة  نو الوتال رقلتةت نب   لضا  

 .273و ، 1996
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وآل ون ظي (1)األالاء ال ونولش فلجع    لتةخد ناهد واض  نجايت التظتلح فل الهلاناه ال ونولش 
  ل هتت  ضتتن يا ولهتت  فتتل والتتش تتتآل تظ لتتغ هتتلد النلانتتاه ناتتهد  لهت ونلتتشال خالظتتش    النلانتتاه ان

 .(2)صو  فنللك تصن  ل ه  ضن يا و ي وفش و    نوراه

فل ن    اليةف األفافل    ر يلش التظتلح هو الهاف ر  الوقلقش خاصش إلا  :  ا ال  ب النانل
ال ا   الظيفت لنل صت اوتا   هةدنإج اء تظتلح ال هوناه ال ونولش وهلا  ا  نصوو تف   ءهجا

 تت   و  "لينلانتتش الوا تتش 33/1رنتتة ا نتتو فتتل ال تتاةت  لهت ونلتتشانفتتل جتت ا  نقتتانو  ناتتا  الجتت ايآل 
ووفتتايد تهنولوجلتتا ال ويو تتاه  واأل تتاه  األاتتخاوتنتةنتت   تت   تتأ و ب الضتتن  القضتتايل تظتتتلح 

 و  األجيتتتيتلينلانتتتش الوا تتتش الوصتتتود ريتتتل " 34/1فتتتل ال تتتاةت  لضتتتا  لاه الصتتتيش نالج ل تتتش" ونتتتو 
النلانتاه ال تويقتش  و  نلانتاه ال ت و  و  لهت ونلتشانال ويو تاه  و  النلاناه و  الوفايد و  األةواه

 "لهت ونلتتتتشانه الصتتتتيش نالج ل تتتتش  ويو تتتتاه ال وتتتتتوب لا و  ،ن فتتتتتو يليا و  نو هتتتتش ا تصتتتتا ه
و هوناتت  ال اةلتش وهتلا  تا اختل نت   ا لتلولتض     نو ال واة جوايل  تظتتلح النلانتاه الوافتع 

تو تتل صتتالولش لفتتي ش  جتت اءاه تت  جتتانو  ان 251ظتتل اللونتتا  نجتتة ال تتاةت   وتتآل التاتت لواه ف
ونالتتالل فتإ  التظتتلح فتل الظقت  اللونتانل لوت ف (3)التوقلل نالقلاآل نأب اتلء لج تي وو التش التةللد 

 ا لتل ب إ  تظتتلح الوافتع  ا لتلنأن   ب الء لضن  ج لي النلاناه ال تواجتةت ريتى الوافتع 
 ر تتتى جتتتانو   صتتتود ال واه تتتاه الجيايلتتتش األ ةنتتتل فتتتي ش  .(4)فتتتل اللونتتتا    لاتتتهد  ب  اتتتهيش

ج لتتي األاتتلاء التتتل ت اهتتا ضتت و لش  "نتتأ  تقتتوآل نضتتن  87التوقلتتل صتتالولاه وفقتتا لتتنو ال تتاةت 
نبيا  الوقلقش " ولظف  الظق  األ ةنل األالاء نأن  لا د تظتلح وضن  ج لي النلاناه ال تواجةت 

 .(5)ا للريى الوافع 

                                                           

، الوتت ال، رتتالآل الهتتتع الوةلنتتش، التظتتتلح الجنتتايل ريتتى نبتتآل الوافتتع ا لتتل واننت نتته، ال والنتتش ( ريتتل وفتت 1)
التظتتتلح رتت  ةللتتد فتتل الجتت ايآل ، .و اتتل  إللتت  فتتل   جتتي  فتتا ش نتت  غتتانآل الونلتتةب 11و ، 2004، ال نوتتش ا ود
 . 89و، نةو   نوش، نةو  ةا  نا ، ال ويو اتلش

 .  278و،   جي فانل، الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتلتظتلح نبآل ، ( هاللل او ة2)
(3 )VASSILAKI (Irini) : art.citee.P371 .تظتلح نبتآل الوافتع ا لتل ،  ال  إلل  فل   جي هاللل  و ة

 . 200و ،   جي فانل، وض اناه ال تيآل ال ويو اتل
 . 201و ،   جي فانل، يو اتلتظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال و، ( هاللل  و ة4)
 . 141و،   جي فانل، التظتلح الجنايل ريى نبآل الوافع واننت نه، ( ريل وف  ال والنش5)
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تصي  أل  تهو   وال ليتظتتلح  ا لل   النلاناه وال ويو اه ال خينش فل الوافع  ل ن الناوكو 
أل  اليةف األفافل والجوه ب    ر يلش التظتلح هو هاف الوقلقش فل ه  ال ة ريى وجتش رتةآل 

تصول ها وفل هلد الوالش  صنوه  و  القة ت ريى التوا د  ي النلاناه ال ج لش نأن  ل ه   نارتيا
ا فتتناة ريتى جتانو   ليتلا ل هت  اةلش  ي وفش ول ه  ا فتتناة ريليتا هتةللد ريتى ا تهتاع ج ل تش 

وهتو  تا ل هتةد  (1)ال اةلتش وال ونولتش  ا لتلالجيايلش فتل و لتش تظتتلح  هونتاه الوافتع  ج اءاهان
 .األل انل وجف الوةلة    الظق  و  نيآل الظق  

 : للتفتيش اآلليمدى خضو  شبكات الحاسب : ثالثاً 

ت ا تنتا  نتتل   نأنيتتاالاتتنهش ال ويو اتلتش  2017فتنش  16 جتآل  لهت ونلتتشنقتتانو  الجت ايآل ان جت ا  ف     ر 
 لتهنولوجلا ريل وصود ريل ال ويو اه وتناةليتا ن تا فتل للتك الاتنهاه الخاصتش  هن     وفليش

 نأنيا  ج ورتش  هونتش  ت  جيتايل  ا للولقصة نانهاه الوافع ، و الانهاه الوال لش الوا ش و 
فينتتاك اتتنهاه  ، فتتيهلا   و  ال تصتتيش ننوضتتيا اتصتتا   فتتيهلا   ا لتتل هنتت   تت   جيتتيت الوافتتع  و 

 .(2)وافوش فل   اه   تظ جش ت تن  ننوضيا النوض ر    لل الياتف

لتنبآل ال ويو تاه والاتنهاه  لهت ونلتشوالاتنهاه ال  تن تش نت  وال  اجنتش ان ا لتلإ  تظتلح الوافع 
ليتلا تتةخيه الةفتاتل  لتقتوآل نو التش هتتلد  (3)اتخاولوتنت  تو ضتا  لوقتول وو لتاه األ ال ويو اتلتش

الظيفتت لنل ريتتل و التتش الوتتل فتتل الخصوصتتلش و نتتي ا رتتتةاء  األفافتتلالقتتانو  الوقتتول فتتنو 
وهنتتا لنتتة ج  (4)األفوتتادريلتتش فتتل والتتش وجتتي ا رتتتةاء ريتتل الولتتات الخاصتتش لت تتتع التوتتولض رتت  

ريتتتل ا رتتتتةاء ريليتتتا ارتتتتةاء  لوتتتةو  ،  اجنتتتش ا تصتتتا ه الفتتتيهلش و فتتتيهلش الولتتتات الخاصتتتش توتتته
 ل  فتل ال تاةت وتةفتتو    يهتش النونتو الظيفت لنل  األفافتلالولات الخاصش التل و اها القتانو  

                                                           

 . 379و،   جي فانل، جانو  انج اءاه الجيايلش، ( فاه  الوللة1)
 . 158و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة رناة الوينل2)
 161و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة رناة الوينل3)
الظيفت لنل نصته " هتد ارتتةاء ريتى  ب  ت  الو لتاه الاخصتلش  و و  تش  األفافتل ت  القتانو   32ال تاةت  (4)

ج ل تش   ، ا القتانو  األفافتل  و القتانو الولات الخاصش لإلنفا  وغل ها  ت  الوقتول والو لتاه الوا تش التتل لهظييت
وتضت   الفتي ش الو نلتش توولضتا رتاة  ل تت  وجتتي ريلت  ، تتفق  التةرون الجنايلش و  ال ةنلش الناايش رنيا نالتقتاةآل

 الض  ."
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 نيتتا  صتتونش فتت لتيا  هظولتتش فتتال  لهت ونلتتشوانال  افتتيش الن لةلتتش والن لتتش والياتظلتتش نأنتت  " و لتتش  26
 جتت اءاهنلنيتتا القتتانو  ووفقتتا  لإل ه تتافتت لتيا إ  فتتل الضتت و اه  إفاتتاء و  لجتتوي   اجنتتش ال  افتتاله

" و لش ال  افيش الن لةلش 39"الةفتو  الهولتل فل ال اةت والض اناه ال نصوو ريليا فل  "ونو 
فتتت لتيا إ  فتتتل  إفاتتتاء و  والنةنلتتتش والياتظلتتتش  صتتتونش وفتتت لتيا  هظولتتتش فتتتال لجتتتوي   اجنتتتش ال فتتتايد

ونتتتو ةفتتتتو  ةولتتتش ان تتتا اه " فلتتت  ال نصتتتوو ريليتتتا ج اءاهنو  ونتتتاناألوتتتواد ال نلنتتتش فتتتل القتتتا
ريى و لش ال  افاله الن لةلش والنةنلش وغل ها    وفايد ا تصتاد  31الو نلش ال توةت فل ال اةت 
قتتانو  الجتت ايآل نجتت ا   ش  صتت او و جتتاي، (1)وفقتتا  ليقتتانو  وفتت لتيا  هظولتتتا و   و لتتش تيتتك ال  افتتاله 

لقاضل الصي  " : 35/1نو ال اةت ف لهت ونلشان  اجنش ا تصا ه و ال واةناه  فل لهت ونلشان
وتفجلييا والتوا د  ويا لينوك  لهت ونلشان  لأل  لينلانش الوا ش ن  اجنش ا تصا ه وال واةناه  

ولتضت  " ر  الةللد ال تويل نالج ل تش وللتك ل تةت خ فتش رات  لو تا جانيتش لتجةلتة  ت ت واوتةت.....
وتفتتجلييا والتوا تتد  لهت ونلتتشانوال واةنتتاه  ا لتتلالوافتتع   جيتتيت  اجنتتش   جتتاي تت  نتتو ال تتاةت 

جنتتش  تت  اال    إل   لهتتو   جيتتاه ال ختصتتش ولهتت  ااتتت   ال اتت   ال   تتاآل ويتتا وضتتن يا هتتةللد 
 .جاضل الصي  ل ةت خ فش را  لو ا جانيش لتجةلة   ت واوةت

 : ضياتيخضع تفتيش الحاسب اآللي لعدة فر 

نهايــة طرفيــة موجــودة فــي مكــان آخــر داخــل أو  آخــر اتصــال حاســب المــتهم بحاســب .1
ـــة فتتتل ال هتتتا   وجتتتوة  ا لتتتلهتتتا  الوافتتتع  إ فيتتتلا لوتتتة  تتت  الاتتتنهاه ال ويلتتتش فتتت: الدول

ال ا ود نإل  التظتلح  ا لللا ها  الوافع إ  ا  ،ال ا ود ن  إل  التظتلح جاي تظتلا 
فتجاله إلتى     ل تتة التظتتلح وجوة فل  ها  ءخ  فينا لت ن الظقت  لى ء  تصال نوافع

النلانتتاه ال وجتتوةت فتتل  وجتتي ءختت  اتت      تهتتو  النلانتتاه ضتت و لش نبيتتا  الوقلقتتش  تتي 
هتتأ  تهتتو  هتتلد  األختت ن ضتتوان  و اتت و  التظتتتلح ال قتت  ت فتتل األ تتاه  وال نتتايد  ارتتات 

 .(2)اخو غل  ال تيآل  اه   و    اه  فه  و  ال نايد تت تي نالوصانش

                                                           

 و ا نوةها . 95و ،   جي فانل، التوقلل فل الج ايآل انلهت ونلش، (  ص ظى  وفى1)
تظتتتلح ، . انبتت   لضتتا  هاللتتل  و تتة 380و ،   جتتي فتتانل، انجتت اءاه الجيايلتتش اتت ل جتتانو ، ( فتتاه  الوللتتة2)

 . 77و ،   جي فانل، نبآل الوافع ا لل
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ريتتتتى  نتتتت  " إلا   تتتت  جاضتتتتل  88الجنايلتتتتش النيجلهتتتتل فتتتتل ال تتتتاةت  جتتتت اءاهجتتتتانو  ان لهتتتت 
 فتل جتيء  نت  فتإ  هتلا النوتك ل هت     ل تتة و  التوقلل نالتظتلح فتل النبتاآل ال ويو تاتل

نبتتتاآل  ويو تتتاتل ءختتت  لوجتتتة فتتتل  هتتتا  ءختتت  غلتتت   هتتتا  النوتتتك األصتتتيل ولتتتتآل هتتتلا إلتتى 
 :وفقا  لضان لش ا  تةاة

 . إلا ها  ض و لا  لهاف الوقلقش ناأ  و لش  ود النوك.1

 و  إتتالف و  ووض األةلتش نبت ا  لفتيولش ر يلتش  وتنضلا  ن إلا وجةه  خا   تتويل.2
 (1) .نقد النلاناه     ود النوك

 التظتتلحنو ريتى جتواي ا تتةاة لتفتل هولنتةا  ا لتلفتإ  جتانو  جت ايآل الوافتع   افتنل إلتى إضافش
اتتت ل ش    تهتتتو  النلانتتتاه الخاصتتتش ضتتت و لش   ، وجتتتي ءختتتنبتتتآل ال ويو تتتاه ال وجتتتوةت فتتتل إلتتتى 

 .(2)نبيا  الوقلقش

 : نهاية طرفية موجودة في مكان آخر خارج الدولةأو  اتصال حاسب المتهم بحاسب .2

 ي وفش  و  ،و  لقف نوجي  وةوة   يلش ،  لو ف الوةوة الجغ افلش ال جت ي ال ويو اتل
 و    الخضتتو  لوتتةوة التتةودةو فيتتو  جت تتي  نظتتت  رنتت  اتتنهاه تختتت ل ال هتتا  والي تتا  

ليتتتلا فتتتال ج آل ال ويو تتتاتل نإ هانتتت  ا تهتتتاع ج ل تتتش رتتتان ت ليوتتتةوة وهتتتو جتتتالس  (3)فتتتلاةتيا
ليتتلا فتتإ  جتت ايآل الوافتتوع تاتتت ك  تتي غل هتتا  تت  الجتت ايآل  ،خيتتف  هتنتت  ةو     لتوتت ك

الوان ت ليوةوة  ند ج ايآل انتجتا  نال ختة اه وغفتلد األ تواد إ   نيتا تت لتي رت  األخلت  
واجت  لنتإل  التظتتلح  ا ةرتاءفينتا  (4) نأن  ل تهتع الج ل تش ةو  التوت ك  ت  خيتف  هتنت 

                                                           

، انفتتهنة لش، ةا  الظهتت  الجتتا ول، التظتتتلح رتت  ال ويو تتاه فتتل وفتتايد التقنلتتش الوةلنتتش، ( نهتت ب لوفتتف نهتت ب1)
 و ا نوةها. 81و ، 2011، ال نوش األولى

،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، جانو   هافوش ج ايآل الوافع ا لل اليولنةب .نيال ال و نل، 125( ال اةت 2)
 نوةها . و ا 50و
 . 34و،   جي فانل، ج ايآل الوافوع و نواةها الةوللش، (  و ة  و ة رناننش3)
 204و، انفتهنة لش،  ولةا  الظه  الجا، انلهت ونلشف  التوقلل الجنايل فل الج ايآل ، ( خالة   ةول إن اهلآل4)

التظتتتتلح فتتتل جتتت ايآل ال ويو تتتاه فتتتل النبتتتاآل ، . انبتتت   لضتتتا   فتتتالش  اجفتتتتل  رنتتتةا  نتتت  رنتتتة الويلتتتي الخنو تتتل
 . 39و،   جي فانل، الفووةب
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 ختت ن وهنتتا لتوتتل  القلتتاآل نتت  نفتتنع فتتلاةت ةولتتش إلتتى  ختتا ج فتتلاةت الةولتتش اتتهيش خ وجتت  
لقوآل  ج آل ال ويو اه نتختيل  نلاناتت   ، ل ن ا ت فك هد ةولش نفلاةتيا ووةوةها انجيل لش

نتو  جتانو   ا وت تادوليتوا د  ي هتلا  (1)لش لو جيش القلاآل نإج اء التظتلحخا ج وةوة الةو 
لجيتتاه التوقلتتل القلتتاآل فتتل تظتتتلح نبتتآل  اليولنتتةب لصتت  ل ا لتتل هافوتتش جتت ايآل الوافتتع 

وتى ولو هانه  وجوةت فل ةولش  خ ن نا      لهو  هلا التتةخد   جتتا   ا للالوافع 
ليتتلا لوتتة اخت اجتتا   (2)و   التهتتو  النلانتتاه التتتل لتتتآل التظتتتلح رنيتتا  ي تتش نبيتتا  الوقلقتتش 

 ختتل نتت  الظقيتتاء األل تتا  لفتتلاةت الةولتتش األختت ن وفقتتا  لتق لتت  ال جيتتس انةا ب وهتتلا التت  ب 
نتإ ال  و  (3)نارتنا د اخت ال لفلاةت ةولش  خ ن وخ ل ليقوانل  الننايلتش والو نلتش الخاصتش 

ال وتاهآل فتل النبت   اختصتاوالظيفت لنل ناتأ   جت اءاهريى نصوو جانو  ان الناوك
 نتتت  ريتتى " إلا وجوتته فتتل الختتتا ج ج ل تتش  تت  الجتت ايآل التتتتل  165نصتته ال تتاةت  ةروننتت

ريليتتا  وهتتاآل القتتانو  الظيفتت لنل ولتتآل لهتت  ل  تهنيتتا  وتتد إجا تتش فتتل فيفتت ل  ولتتآل تفتت ب 
ةت   اآل ال وه ش ال ختصش فل الواص ش القتةس " وفتل ال تا ةرونت  في ريل   ،ل ضن  فليا

فوتتتد نوضتتت  ةاختتتد ن تتتال اختصتتتاو  إلا ا ت هتتتع تتت  نظتتتس القتتتانو  نصتتته ريتتتى " 166
 ،يا وهتتتا  للتتتك الظوتتتد ل لتتتف ضتتت  ا  ال وتتتاهآل الظيفتتت لنلش ونوضتتت  ختتتا ج ن تتتال اختصاصتتت

تن نتتتل ريلتتت   وهتتتاآل جتتتانو  الوقونتتتاه الظيفتتت لنل فل تتتا لتتتو ا ت هتتتع نأه يتتت  ضتتت   ن تتتال 
فهد اخو ا تهع  ب جيء    للك الظود ض   ن تال  ،اختصاو ال واهآل الظيف لنلش

اختصاو ال واهآل الظيف لنلش تجتوي  واه تت  ن قتضتى جتانو  الوقونتاه الظيفت لنل ه تا 
ة ا تهع للك الظود نأه ي  ض   ن ال اختصاو تيك ال واهآل " ونالتتالل ننتاء  لو ها  ج

فتل التظتتلح رت  جت آل ريى هلد النصوو فإن  نان ها  ا تةاة اختصاو النلانش الوا تش 

                                                           

 93و،   جي فانل، التظتلح ر  ةللد فل الج ايآل ال ويو اتلش، ن  غانآل الونلةب   اف ( 1)
تظتتلح نبتآل الوافتع ا لتل ،  و تة هاللتل  ج ايآل الوافع ا لتل اليولنتةب . انبتجانو   هافوش  120( ال اةت 2)

التظتتتلح رتت  ةللتتد فتتل الجتت ايآل ،  فتتا ش نتت  غتتانآل الونلتتةب و. 78و،   جتتي فتتانل، وضتت اناه ال تتتيآل ال ويو تتاتل
 .  93و،   جي فانل، ال ويو اتلش

نوتتةها .  و تتا 78و،   جتتي فتتانل، ال ويو تتاتلتظتتتلح نبتتآل الوافتتع ا لتتل وضتت اناه ال تتتيآل ، (  و تتة هاللتتل3)
 . 381و،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، انب   لضا  فاه  الوللة
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ونالقلتتتاس فإنتتت  لهتتتو   تتت   ،وجتتتي جتتتيء  نتتت  فتتتل فيفتتت ل  والجتتتيء ا ختتت  ختتتا ج فيفتتت ل 
 .اختصاو ال واهآل الظيف لنلش

  المطلب الثاني
 اآلليمعيقات التفتيش في مكونات الحاسب 

 ،وتتةوة الةولتتش الجغ افلتتش و  تهتتت ك ليتتلد الوتتةوةل الوتتان ت تت  الجتت ايآل  ا لتتلجتت ايآل الوافتتع توتنتت  
وهتتو جتتالس خيتتف  هتنتت  ةو     ولتتك نإ هتتا  ال جتت آل ال ويو تتاتل ا تهتتاع ج ل تتش رتتان ت ليوتتةوة 

الهنل     ال ولقاه التل ت ن  ريى ر يلش التظتلح فل جت ايآل  اللب لت وو رنش األ   (1)لتو ك
فتل  و  انوهاس نتتايج التوقلتل ريتى نظفتلش ال وقتل نظقتةا  النقتش ننظفت إلى  وت ةب ا للالوافع 

 ةايتت  وهتتلا لت تتتع ريلتت  فقتتةا  نقتتش ال جت تتي فتتل  ةاء  تتأ و ب الضتتن  القضتتايل نوتتةآل القتتة ت ريتتى 
وهتتلا ليقتتل نباللتت  ريتتى تتتوفل   جتتواء ال اوتتش وال  أنلنتتش  ،يو تتاتلو التتش ال تتوا    تت  ال جتت آل ال و

جة ت األجييت األ نلش ريتى  الوقتت   ت  الناولتش الظنلتش و لضتا   ت  الناولتش  لي ج آل ال ويو اتل لوةآل
ورةآل جة تيآل هاف تظاصلد الج ل ش وهلا لو ل  النقش الهنل ت فل ا تهاع الج ايآل وتهو   ،القانونلش
تظتتتلح  هونتتاه الوافتتع و ولقتتاه وريلتت  فتتلتآل تقفتتلآل صتتووناه  .(2)اتتة ضتت  ا  اوتتش و   هنتت  فة
 تل:وفل ا رةت ف و  إلى  ا لل

 .الوفايد ال فتخة ش فل ا تهاع الج ل شن  تويقشالال ولقاه : األولالفر   •
 .ال ج آل ال ويو اتلنال تويقش  ال ولقاه: الفر  الثاني •

  

                                                           

 34و،   جي فانل، ج ايآل الوافع ا لل و نواةها الةوللش، (  و وة رناننش1)
 220و،   جي فانل، إج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع، ( خالة رناة الوينل2)
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 الفر  األول
 ريمةالوسائل المستخدمة في ارتكاب الجبمتعلقة المعيقات ال

 صتوونشإلتى  إضتافش ،الج ايآل التقيلةلتشنت لا  تا جو نتهإا تهانيتا  نفتيولش ا للج ايآل الوافع  ت تاي
و وقتتةت ول جتتي للتتك ل ج ورتتش  تت  الصتتووناه وال ولقتتاه  اهتاتتافيا  ي تتش صتتونش   ولتتك هاتتظيا 

 : تت ند فل  ا ليل

 : المعيقات التشريعية: أوالً 

هتتلد  تظتتاجآلإلتتى  فتتل ةب ا لتتلالوافتتع  إجتت اآلفتتل  جتتاد نقصتتيا  و  غلتتاع التاتت لواه القانونلتتشإ  
  ويتش تصتن  نيتا ر يلتش الوتالج  صتوع  ت  إلتى  ووتى نصد ،واتفا  ن اجيا انج ا لشال اه ت 
لتهو  ج لي ةود الوالآل وتى الةود النا لش  فل  تتوج  الوجه الواض  اللب فلخصوصا ال توجي 
التاتت لواه التقيلةلتتش جتتة تناولتته الجتت ايآل التقيلةلتتش ناتتهد فتتإلا هانتته ، (1)إلهت ونلتتش  وا التيتتاج لتتي 

واضتت  وةجلتتل هتتالج ايآل التتتل تقتتي ريتتى األ تتواد واألاتتخاو وال  تيهتتاه الوا تتش والخاصتتش وغل هتتا 
إلتتى  تظتقت القتوانل  الظيفت لنلش ن اهتا إلتى  فنتتال جو  (2) لهت ونلتشالجت ايآل ان ريتل   لن نتل تا وهتو 

 و  لتتتآل لتوتتتةك الجيايلتتتش جتتت اءاهانفقتتتانو   ،لهت ونلتتتشالهنلتتت   تتت  النصتتتوو ل واجيتتتش الجتتت ايآل ان
  التاللش  نن يها ه جوه  الج ل ش ال ويو اتلش ول ه  ل ج ورش    ال فايد ال تويقش نلت  ل 

 تصد ختا ج  ا للرةآل وجوة جوارة لتنبآل التظتلح رنة ا لهو  اوة   فل الوافع  .1
 .(3)وةوة الةولش

لتتآل لوتتةة ءللتتش التوا تتد  تتي ال جتت آل ال ويو تتاتل فتتل والتتش  فضتت  انفصتتال رتت  هي تتش  .2
 .(4)لقوآل نإتالف هلد ال ويو اه والنلاناه و  ال  و  الخاصش نجيايد

                                                           

 220و،   جي فانل، إج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع، ( خالة رناة الوينل1)
 . انب   لضا  ال وجي72و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل2)

 www.ALRIvADH.com.SA  
 . 220و،   جي فانل، والتوقلل فل ج ايآل الوافع ا للإج اءاه التو ب ، ( خالة الوينل3)
 .123، و2005، نةو   نوش، ر ا ، ةا  ال نا  لينا ، ج ايآل اننت نه، جالل وضال الو وة وناأه ال (4)

http://www.alrivadh.com.sa/


 

66 
 

نتال جو  و  ،ا للالتظتلح فل ج ايآل الوافع  إج اءاه خاللا    الجيايلش  ج اءاهجانو  ان لقة جاء
 ا لتتتلنبتتتآل ال فتتتايد ال تويقتتتش فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع فيقتتتة  2017لفتتتنش  16قتتت ا  نقتتتانو   جتتتآل اللتتتل 

و تتتا افتتتتوةن   تتت  اتتت و  واجتتتع تواف هتتتا فتتتل  تتتأ و  الضتتتن  والجيتتتاه ال ختصتتتش فتتتل التظتتتتلح 
هتلا القتانو  نتاه   نقتا  فتل الضتظش  ،  لهتو   ت هال   ل ال هيتف نتالتظتلح وااتت   ضت و ت القضاي

 .غيتالغ نلش ةو  ج ا  

ريتتى ال اتت   الظيفتت لنل التتتةخد وتنتتاود التوتت لآل والوقتتاع ريتتى  تتا الواجتتع     تت   ويــرى الباحــث
 نوص   صاة  التو لآل والوقاع ننو القانو . ا لللفتجة    ج ايآل نبآل الوافع 

 : لمطلب مسووينولهذا ا

 .(1)رلش وجانونلش الج ايآل  ب    هد ج ل ش تقي  نصوو ريليا فل القانو ا   .1

   فتتتتي ش  ال نصتتتتوو ريليتتتتا جانونتتتتا  اتتتت رلش الوقونتتتتش  ب خضتتتتو  ال تتتتتيآل ليوقونتتتتش  .2
لتتلس  قا نتتش جتت آل نجتت آل القاضتتل فتتي ش تقةل لتتش نتتل  وتتة  ةنتتى ووتتة  جصتتى ليوقونتتش و 

 .(2)ءخ   فتقد

 ا لتتلتوةلتتة  ورتتة التظتتتلح فتتل جتت ايآل الوافتتع إلتتى لظتقتت   الظيفتت لنل ولتت ن الناوتتك    القتتانو 
وتتة  أختتل ريتتى القتتانو  الظيفتت لنل ت  تهتتع فتتل اليلتتد وهتتلا ل   ا لتتلوافتتع ولتتك     وبتتآل جتت ايآل ال

فتتتل اليلتتتد وللتتتك    جتتتانو   ا لتتتلوفتتتل  ظيتتتوآل ال خالظتتتش فتتتال لجتتتوي التظتتتتلح فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع 
والتش  وهتآل لهت ونلتشفيتد تأختل الجت ايآل انالتظتلح فل اليلد  نإج اء وب  القلاآلالجيايلش  ج اءاهان

 .ا فتوجاد والتينس

  تتا  لهت ونلتتشالتظتتتلح فتتل الجتت ايآل ان إجتت اءفتتت ت  ةفيتتآل لوتتة لهت ونلتتشجتتانو  الجتت ايآل انإلتتى   جو النتت
 نتتت  التتتتل تتتتنو ريتتتل  41ال تتتاةت  و توةلتتتةا  الجيايلتتتش  جتتت اءاهجتتتانو  انإلتتتى  ال جتتتو إلتتتى  لتتتةفونا

 و   تينفتا  نيتا،"تظتلح ال نايد لجع    لهو  نيا ا  و  لجتوي ةخوليتا لتلال، إ  إلا هانته الج ل تش 

                                                           

 .72و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل1)
 .73و، ل،   جي فانالج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل2)
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 ت  الجت ايآل  لهت ونلتشللتك" فينتا هتد نإ هتا  ارتنتا  الجت ايآل ان هانه ب وف ا فتتوجاد تفتتوجع
 .ا رتنا اه الي نلشنال فتوجيش التل تفتوجع التظتلح الظو ب ةو  األخل 

التتتل تفتتتوجع  ،آل ال فتتتوجيش تت  الجتت اي ا لتتلجتت ايآل الوافتتع توتنتت      نتت  لجتتع  يــري الباحــثو
 ج آل ال ويو تاتل  نتد الغالنتا  تا ت تهتع لتلال  فت لهت ونلتشالتظتتلح فتو ا     الجت ايآل ان نتإج اءالقلاآل 

غتتاللالخظتتاح لنتبتت  ا نتيتتاء  تت  الو تتد  ال  ففتتاه والنتتةء فتتل ا تهتتاع ج ل تتت  وتوتتة الجتت ايآل  وا 
 نإ هتا   أل   توت تد ا نتبتا  يتل جت ايآلففايقش الخ و ت  قا نش فل الجت ايآل التقيلةلتش  لهت ونلشان

ليفت رش  إضتافش  يلا اه التةو  اه فتل ختالد  تةت وجلتيت  ف اةها و  ال ج آل ال ويو اتل تهنلة الةولش
 .الةللد إخظاءواللهاء والظ نش فل 

لتتآل لوتتةة وجتتتا  ليقلتتاآل نتتإج اء وجتتة انتت  الجيايلتتش ال صتت ب  جتت اءاهجتتانو  ان ريتتل الناوتتك  ال إنتت
ن ا  ت ك األ   ليقاي ل  ريى التظتلح لتقةل  األ   وتوةلة الوجه ال نافع ليقلاآل نإج اء التظتلح وا 

 (1).التظتلح

 VIIIليفتنش النا نتش  Frimaireف ل لت   22   ةفتو   76وله  القانو  الظ نفل فل نو ال اةت 
فتتل  لينتتو ت  نتت  "  نتتيد هتتد  تتوا   لق تت  انجيتتلآل الظ نفتتل  يجتتأ وصتتل    لجتتوي ةخولتت  لتتلال  إ 

الجيايلش فتل  ج اءاهونو جانو  ان (2).   ةاخد ال نيد " ا فتغانش و  الغ ل و  وا ه الو لل
ت نوافتت ش ا فتتتنناءاه ال قتت    و  الصتتاة ت  تت  ةاختتد ال نتتيد ا فتتتوانشنتتأ  " فل تتا رتتةا  59ال تتاةت 
وةختتتود ال نتتتايد   ل هتتت     لنتتتة  جنتتتد الفتتتارش الفاةفتتتش صتتتناوا  و  نوتتتة  فتتتإ  التظتتتتلح ،القتتتانو 

  هتتتا  الت فتتتك هنتتتا نو فلتتتش التتتنو لتتتآل لوتتتة  نفتتتج ا  تتتي ال نلوتتتش ا  . و (3)الفتتتارش التافتتتوش  فتتتاء "
 التةخد الف لي والوايآل والظو ب. اللب لقضل انج اآلال تفا رش والخ ل ت ليلا النو  ال فت ة    

                                                           

 . 175و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة1)
(2)  La maison de toute personne habitant le territoire francais est un asile inviolable 

pendant la nuit : nul na le droit dyentrer que dans le cas dincendie ،dinonddation ou de 

reclamation faite de linterieur de la maison . Code de procedure Penale Dalloz 1955-

1996.P.116 .  

 . 176  جي فانل و ، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، انب   لضا  هاللل  و ة
(3 ) "Sauf reclamation faite de linterieur de la maison ou exceptios prevued par la loi: 

les perquisition et les visites domiciliaires ne peuvent etre commences avant heures et 

après 21 heures" Code de procedure Penale Dalloz 1955-1996.P.115 
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 الجريمة والجهات المتضررة بعيقات المتعلقة مال: ثانياً 

نبتآل  نوض األ و  التل تولل في اه  تأ و ب الضتن  القضتايل  ننتاء القلتاآل نو يلتش تظتتلح هناك
جتتتة لنصتتتةآل  تتتأ و ب الضتتتن  القضتتتايل نوتتتةآل وجتتتوة ال ويو تتتاه ريتتتى  نتتت  ولتتتك  ،ا لتتتلالوافتتتع 
ولتك لقتوآل ن وتِو هتلد  ا  صتون ا  و  لوتة هتلا   ت   ،لقلاآل ال ج آل ن وِو هلد ال ويو تاه ا للالوافع 

جلتتتتاآل ال جتتتت آل ال ويو تتتتاتل نتختتتتيل   و  ،ال ويو تتتتاه فتتتتل وجتتتته جلافتتتتل   لتوتتتتةن  هنتتتت   تتتت  نتتتتوا   
جلتاآل ال جت آل ال ويو تاتل نوضتي هي تش  و  خا ج إجيلآل الةولش فل ف اه و  ال ويو اه فل ةولش  خ ن
األةلتتش إلتتى  نلانتتاه ناتتهد ل نتتي وصتتود ال وقتتلالقلتتاآل نو يلتتش تاتتظل  لي و  ، تت و  خاصتتش نالجيتتاي

و تتا توتاجتت   تت   الوافتتوع و  ضتتخا ش هتتآل النلانتتاه ال تواجتتةت ريتتى الووافتتلع تتي  و لهت ونلتتشان
 .(1)ليظوو   ا ليلة الوعء ريى ال وقل األ   إخضا 

 ا لتتل تت  جتت ايآل نبتتآل الوافتتع  اال جنتتل ريليتت و  جيتتاه ال تضتت  تنال  تتا الصتتووناه التتتل تتويتتل 
اجتصتا   و  ال ونلتش ليجيتاه وغلاع الةو  الت اتلةب ا للهل رةآل إة اك  خا   ج ايآل الوافع 

الجانتتع األ نتتل ويلتتاةت الوتت و إلتتى   تتي رتتةآل ا نتنتتاد ،وتنفتتل يا جتت اءاهةو هتتا ريتتى تفتتيلد ان
لوةآل البيتو  نتال بي  ال اتل    تاآل  لهت ونلشإوجاآل اننالم ر  الج ايآل انإلى    ا ل ةب األ نل
  (2).ا خ ل 

 : المعيقات المتعلقة بجهات التفتيش: ثالثاً 

وضتن  ا ةلتش  ،توتن  الجياه القاي ش ريل التظتلح ليا الةو  النا ي فل هاف  النفتاه الج ل تش
لجتع هظاءت و ينلتش نيلا الو د نالقلاآل    لت ه   أ و ب الضن  القضايل  لهلوال وافبش ريليا 

 : التغيع ريل ال ولقاه التاللش
                                                                                                                                                                      

 . 176انل و   جي ف، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، انب   لضا  هاللل  و ة
 و انوتتةها225و،   جتتي فتتانل، إجتت اءاه التوتت ب والتوقلتتل فتتل جتت ايآل الوافتتوع وا نت نتته، ( خالتتة الوينتتل1)

،   جتتتي فتتتانل،  نتتتاةا انجتتت اءاه الجنايلتتتش فتتتل جتتت ايآل اله نلتتتوت  وا نت نتتته، .انبتتت   لضتتتا  رنتتتة الظتتتتال وجتتتايب
، ة افتش  قا نتش،  واجيش ج ايآل اننت نه، الجنايلشالفلافش ، نوةها . انب   لضا  وفل  فولة الغظ ب و ا 396و

التظتتتلح رتت  ةللتتد فتتل ، .انبتت   لضتتا   فتتا ش نتت  غتتانآل الونلتتةب 20و ، 2009، القتتاه ت، ةا  النيضتتش الو نلتتش
 .122و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش

 و انوةها . 223و، ل  جي فان، إج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع وا نت نه، ( خالة الوينل2)
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 : قلة خبرة القائمين بالتحقيق في هذه الجرائم .1

لاتتتت   فتتتل " لهت ونلتتتشناتتتأ  الجتتت ايآل ان 2017لفتتتنش 16 تتت  جتتت ا  نقتتتانو   (33/5نصتتته ال تتتاةت)
 ،"لهت ونلتتتشالخاصتتتش ليجتتت ايآل ان نلوتتتش ال  لهتتتو   تتت هال  ليتوا تتتد  تتتي   تتتأ و ب الضتتتن  القضتتتايل 

   و فتتش و الوقتتش ت تتو  تقنلتتاه رتتال وقتتل  رجتتيهتتو  :يتتتالللنتويلتتد نتتو ال تتاةت لجتتع الت تت ل 
ورتتتةآل  واننت نتتتهوجيتتتش ال و فتتتش فتتتل  صتتت يواه الوافتتتوع  واننت نتتتهوالاتتتنهاه  ا لتتتلالوافتتتع 

و لضتا رتةآل تتوف   ،وجيش الخنت ت فتل  جتاد التوقلتل ،ا للال و فش نأفاللع ا تهاع ج ايآل الوافع 
ل وتتتةاه والنتتت ا ج والخاصتتتش ورتتتةآل تتتتوف  ال تخصصتتتل  وال تتتة نل  ورتتتةآل التنفتتتلل نتتتل  األجيتتتيت وا

إلى  ل ةب(1)ال وققل  والوا يل  فل  جاد تهنولوجلا ال ويو اه ليلاةت ال و فش فل ج ايآل اننت نه 
 توتتاج ا لتله تا لهت   رتالد    جت ايآل الوافتع  ا لتلا تظا  تهيلف التوقلتل فتل جت ايآل الوافتع 

  ت تتتو ت  جيتتتيت خاصتتش ونتتت ا جإلتتتى   وتتتةاه ووفتتايد رةلتتتةت فتتتل إجتت اء التوقلتتتل فيتتتل توتتتاجإلتتى 
رقة الةو اه التة لنلش ونةع الخن اء فل هلا ال جاد ل و فش و الوقش الت و  الواصد إلى  إضافش

 ،هتتتلا ليقتتتل نباللتتت  ريتتتى التهيظتتتش ال اللتتتش التتتتل تتو ييتتتا الةولتتتشلوتتتد و  ا لتتتلفتتتل  جتتتاد الوافتتتع 
فتل  انجت اء  لنجتي  للفتت لي  ال ويو تاه ت   هآلإلى  لوتاج فل هلا الج ايآل ر  األةلشالتظتلح ف

الوجته والجيتة إلتى  لوتتاجفتوف  ال لتيت دلتش وفتل والتش تغلتع هتلالوجه ال نافع والوظتاب ريتل ا 
ريتتل  لال تتال الوتتعء  تتا ليلتتة  يلتتاةت  رتتةاة ال تخصصتتل  فتتل هتتلا ال جتتادإلتتى  انضتتافل ولوتتتاج

 ننلتتش ريتتى الت تتو   لهت ونلتتشالج ايآل انفتت(2)،الةولتتش ورتتةآل القتتة ت ريتتل  الوقتتش   تهنتتل هتتلا الجتت ايآل
ولجتتتع ريتتتى ال وقتتتل    لهتتتو  ريتتتى ة التتتش هافلتتتش  ،ت تتتو  التهنولوجلتتتان   تن تتتش  نيتتتاال فتتتت   

بيتتا  األةلتتش ،نتتالت و  التهنولتتوجل للتتت ه   تت  الهاتتف رتت   النفتتاه الج ل تتش ووتتتى لتغيتتع  ،وا 
ةو اه تة لنلتتتش ولتتتك اهت تتته الوةلتتتة  تتت  ةود الوتتتالآل نوقتتتة التتتةو اه  ريتتتى هتتتلا األ تتت  لجتتتع رقتتتة

وجا ته نوتض ةود الوتالآل نإناتاء إةا اه  تخصصتش فتل  ،ا لتلالتة لنلتش ل هافوتش جت ايآل الوافتع 
جتت ايآل هتتلا ال جتتاد ف تتنال جا تته الو لتتاه ال توتتةت األ  لهلتتش نإناتتاء إةا ت  تخصصتتش فتتل  هافوتتش ال

                                                           

، ال لتاض،  هاةل لش نالف ليويتوآل،  فالش  اجفتل ، وفايد التوقلل فل ج ايآل نبآل ال ويو اه، ( فيل ا  الغظ ب1)
و تا  123، و  جتي فتانل، التظتلح فتل جت ايآل الوافتع ا لتل، نلةب. وانب   لضا  فا ش الو119و ، 2003
 .نوةها

 . 121و،   جي فانل، اننت نهج ايآل ، جالل ( وضال الو وة وناأه ال2)
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ناتتتتهد ةو ب  تة لنلتتتتش ضتتتت    هتتتتتع التوقلقتتتتاه الظلتتتتة الل نولتتتتك تخضتتتتي لو يلتتتتاه ،لهت ونلتتتتشان
وجا ه ال  يهش األ ةنلش نإنااء جيتش  ،و فت   ل الوقش الت و  ال فت   فل تهنولوجلا ال ويو اه

فتل هتلد التوقلل  إج اءاهولك لتولى  1998 نل راآل  ا لل ختصش فل  هافوش ج ايآل الوافع 
(" 3/1) فل ال اةت 2017لفنش 16 جآل  ن  الق ا  نقانو جاء هلا  ا و  (1)الج ايآل و الوقش   تهنليا

ريتتتل    تت تتتتي  األ تتت فتتتل  جيتتتيت الاتتت  ش وجتتتوب  لهت ونلتتتشانووتتتةت  تخصصتتتش فتتتل الجتتت ايآل  أتناتت
ريل  أ و ب الضتن  القضتايل هتد فتل  انا افنصظه الضان ش القضايلش وتتولل النلانش الوا ش 

وفتتتل ج تتتا  غتتتيت  ناتتتأه ال ناوتتتك الوا تتتش ةايتتت ت  ختصتتتش فتتتل  هافوتتتش جتتت ايآل ةايتتت ت اختصاصتتت " 
 .  يقه ريليا ةاي ت ال صاة  الظنلش وهل ةاي ت  فتخة ش فل إةا ت ال ناوك الوا ش ا للالوافع 

لتنتاةد  لهت ونلتشيجت ايآل انل ل ال ختصفل الخن اء  ا فتوانشإ  رةآل : لخبراءبا االستعانة. عدم 2
ال ت تتو ت ناتتهد هنلتت  لجوتتد القتتاي ل  ريتتى التوقلتتل لظتقتت و   ا لتتلالخنتت اه فتتل جتت ايآل الوافتتع 

 .(2)لإلوصاءاه ر  ج ايآل اننت نه وانفتقا  ل تانوش ت و  القوانل 

 :TCP/IPم البروتوكولاالصعوبات الفنية المتعلقة في استخد .3

ريى ووةت  ويو اه ر  الوافوع وللس ر  الاخو ليلا لصتوع توةلتة  IP ن وتوهود لوتوب
الاتتخو التتلب ل تهتتع الظوتتد انج ا تتل وريلتت  ل هتت  افتتتخةاآل ج لنتتش جضتتايلش ضتتة  التتك الوافتتع 

ولك  ،ر يلاه التوقلل رن  نتقيلدافتخةاآل رناول  غل  صولوش للقوآل إلى  والجانل لو ة ،ا لل
اتصتتا ه نتتآل لوتتاوة  فتتتخة ل  هنتت  ونوتتة  تت و  فتتت ت ي نلتتش لقتتوآل نوتتةت ل لوتتوة IPلفتتتخةآل رنتتوا  

 .IPرناول   هون  توةة ا للرةآل  و فش   تهنل ج ايآل الوافع إلى    ا ل ةب ا تصاد

غلتت  وقلقلتتش ويايظتتش وهتتلا نافتتتخةاآل  صتتة  يايتتف  IPالنلانتتاه ال و يتتش ريتتى  و  تهتتو  ال ويو تتاه
ولتتك تبيتت  ال ويو تتاه  نيتتا جتتاءه  تت  وافتتوع  وتتةة ولهتت  الوقلقتتش  نيتتا  IPل صتتة  رنتتوا  

 .(3)جاءه    وافوع ءخ 

                                                           

 . 225و ،   جي فانل، إج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافع ا لل، ( خالة رناة الوينل1)
 . 226و ،   جي فانل، إج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافع ا لل، ( خالة رناة الوينل2)
ال ت ت   الوي تتل ، وقلتل الجت ايآل ريتل اله نلتوت فتل نوتك وت TCPIP فتتخةاآل ن توهتود، (   تةول رنتة ال  يتع3)

  هتي الة فتاه ،  تنبآل ال ت ت   إهاةل لتش ات  ش ةنتل، ا ود وود الجوانع القانونلش وا  نلش ليو يلاه ا لهت ونلتش
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 الفر  الثاني 
 لمجرم المعلوماتيخاصة و فئات متعددة لسمات 

إ  النو ت ال ويو اتلتش  نتجته الهنلت   ت  الجوانتع انلجانلتش فتل ولاتنتا إ   نيتا خيقته نورتا جةلتةا 
ولهتتت  هتتتلا النتتتو   تتت  ال جتتت  ل   "ال جتتت آل ال ويو تتتاتل"ريلتتت   لل يتتت وا تتت  ال جتتت  ل  التتتلل   صتتتنو

نقش هنل ت فل ن وت تويآلولك ل تاي ناللهاء وال يا اه الواللش  ،الج ايآل التقيلةلش   تهنللختيف ر  
ول هتتت  تو لتتتف ال جتتت آل ال ويو تتتاتل ريتتتى  نتتت  " هتتتو الاتتتخو التتتلب لةلتتت   (1) ا جت تتتارلال وتتتل  

قتتتاة  ريتتتى انلهت ونتتتل وال ا لتتتلإةا لتتتش نالتهتلتتتك ال فتتتتخةآل فتتتل نبتتتآل الوافتتتع  و   يتتتا اه تقنلتتتش
 و  لتقيلتتتة النتتت ا ج و  الهتتتوة الفتتت ب لتغللتتت  ال ويو تتتاه  ختتتت الخت اجتتتل افتتتتخةاآل هتتتلا التهتلتتتك ا 

 قتانو  الجت ايآلنجت ا  إلتى  ونال جو  ،(2)"اه ر    لل افتخةاآل الوافوع نظف التوولد    الوفان
فتتل  األصتتدفتتل للتتك ريتتل  ا   وت تتة تت  تو لتتف ال جتت آل انلهت ونتتل  د  ختتاجتتاء نتت ن  نتت   لهت ونلتتشان

وفنوت ة فل هتلا الظت   لتنلتا   اختصاص لوتن  وضي التوا لف    صيع  اللبالو د التا لول 
 .   ال ج  ل الف اه الخاصش لي ج آل ال ويو اتل و ا هل الظياه التل لو فيا 

  

                                                                                                                                                                      

إجتت اءاه التوتت ب ، .  اجتتي  لضتتا  خالتتة رنتتاة الوينتتل 665و، ، 2003ان لتتد 28-27تتتا لخ ا نوقتتاة ، والنوتتوك
 . 226، و   جي فانل، ج ايآل الوافع ا للوالتوقلل فل 

 . 76و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل1)
 . 27و،   جي فانل، ج ايآل الوافع انلهت ونل فل التا لي ال قا  ، ( هةن وا ة جاقوح2)
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 المجرم المعلوماتي بالخاصة  مهاراتال: أوال

 : . يتمتع المجرم المعلوماتي بمهارات وذكاء عال1

فتتل  جتتاد  والجتش النلانتتاه فتنظلتتل و  يآللت تتي  ج  تتو ال ويو تاه نقتتة  هنلتت   ت  ال و فتتش فتتل  جتال
 وقتتةت  إلهت ونلتتشا تهتتاع ج ل تتش  لتتت ه   تت ولتتك  ،الج ل تتش لةلتت  هتتو رنتتا ت رتت  اتختتال جتت ا  فقتت 

 .لصوع ود لغيها وتهو  جة ا تهنه    جند الجانل نهد فيولش

لفتتتت لي    لننتتتل تصتتتو ا هتتتا ال ليج ل تتتش ولتتتك ل نتتتل  ال جتتت آل ال ويو تتتاتل ضتتتف التتتى للتتتك    
وهنتتا لبيتت   تتا لت لتتي نتت  ال جتت آل ال ويو تتاتل  تت   ،ريتتى  نب تتش   انيتتش جنتتد ا تهانيتتا فويلتتا تتت ج ل 

ةو   ولتك نإ هانت  ا تهتاع وتهنلتة التةود خفتاي   اللتش نال يلتا اهلهاء وجتة ت لهنلتش ورقيلتش هنلت ت 
 .(1)   لتو ك    خيف ه فل  هتن 

التوتتت ف ريتتتى هافتتتش البتتت وف التتتتل توتتتل  فتتتل   هانتتت نإ ال جتتت آل ال ويو تتتاتل   للتتتك  لفتتتتنتج  تتت 
لت تي نقتة  هنلت   ت  ال و فتش  اننت نه ف ج آل ،الج ل ش ال  اة ا تهانيا واوت ا ه نجاويا وفاييا

فتتتتتتل  يتتتتتتا اه الوافتتتتتتوع واننت نتتتتتته ولتتتتتتك لهتتتتتتو  نوضتتتتتتيآل  تخصتتتتتتو فتتتتتتل  والجتتتتتتش النلانتتتتتتاه 
 .(2)وال ويو اه

 : ارتكاب جريمته سوغ. المجرم المعلوماتي ي2

ا جت تتارل ال جتت آل ال ويو تتاتل هتتو فتتل الوتتاةت اتتخو اجت تتارل لفتتت لي    لتهلتتف فتتل ال وتتل  
 ،ولهت  لضتي نظفت  ن وضتي تصتال   تي ال جت تي ،نوتةاء  تي ال جت تيي نظف  وهو اخو   لض

و  ا لتتللوافتتع ألنتت  لوتقتتة  نتت  جتتاآل نقيتت   نب تتش ا لفتتتول الوقتتاعو  فيتتو اتتخو   لتتة ك فتتيوه 
 : نورل إلى  ا للج ايآل الوافع    تهنوتخ ل نباآل الو الش ال ظ وض وهنا ل ه  ت للي 

                                                           

 و ا نوةها . 77و ،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل1)
(2 )  MASCALA Corinne ،criminalite et contrat electronique ،op-cit ،p118 .  

، جا وتش  ولتوة  و ت ب،  فتالش  اجفتتل  فتل الج ل تش ال  تهنتش رنت  اننت نته،  ال  إلل  فل   لف صظل  لوفف
  . 33و ، 2013، هيلش الوقول والويوآل الفلافلش
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فانضتتت ا   :الثـــانيالال خالجلتتتش   تتتا   نتيتتتى ولوتن ونتتت  فتتتلالجتتت ايآل ال  تهنتتتش ضتتتة األفتتت اة  :األول 
جيتش فتل افتت ارتيا  اللتا و  و  الجياه والويا اه هتويا ت التةفا  و ويا ت ا جتصتاة و  نال  ففاه

ت لي التهلف اللهاء ولف اةلةفال ج آل ال ويو اتل  ،تالرنيآل و  واداجتصاةلا تو د نتايج هلد األف
  ال ج آل ال ويو اتل  ن   وتد نقتش و نت  نولتة رت  الاتنياه ل هنت  و اوو  ، ي الوضي ا جت ارل

فيلا لو ل  نقتش نأنت   ،ا تهاع ج ل ش فل جا ت  خ ن وتى و  ا تهاع ج ل ش خا ج وةوة ةولت    
ولتتك  نتت  لنتتل ننظفتت  ولقيتتد  تت   ا تهتتاع  يلتتة  تت  الجتت ايآلإلتتى  نولتتة رتت  الاتتنياه وهتتلا  تتا لةفوتت 
ضتوف ف لتتل التوقلتتل وجيتتش ان هانلتتاه ونقتتو الخنتت اه إلتتى  لوتتوة ختا   اهتاتتاف ج ل تتت  وهتتلا 

 .(1)وصوونش اننناه ريى   تهع الج آل 

   ال جتتتت آل ال ويو تتتتاتل إنفتتتتا  إلتتتتى  ت  جنتتتتا فتتتتانقا: اجتمــــاعيالمجــــرم المعلومــــاتي إنســــان . 3
فتتال ج آل  ،ول تتا س ر يت  نهتتد   لولتش ،ال تواجتةت ا جت ارلتتشاجت تارل فت لوا  تتا لتتأجيآل  تتي الننلتش 

اجت ارل ن نو  ليلا نجة هنل     الج ايآل  إنفا ال ويو اتل لختيف ر  ال ج آل التقيلةب فل  ن  
 (2)إبيا   ةن  ا لت تي ن     جة اه  و  الييو و  ت تهع نةافي الوفة والوقة

اتت هوا لن ن    ال ج آل ال ويو اتل وال ج آل فتل الجت ايآل التقيلةلتش : الخوف من كشف الجريمة. 4
فتتل والتتش اهتاتتاف ال جتت آل  ،وافتضتتال   تت هآل ،لخاتتو   تت  هاتتف جتت اي يآل نيتتآل إلتتى  نيتتلد الفتت ش

فل الغالع   تهنو هتلد الجت ايآل لو يتو  و  (3) ا الل ا تناه و  ال ويو اتل لت تع ريل  فقةا  وبلظت 
 "FBI "وهتتلا  تا تتآل اهتاتتاف  فتل  وتة الة افتتاه التتل جا ته نيتتا ،فتل نظتس ال  ففتتش ال جنتل ريليتا

 اتت و   تت  الغلتت   ا جتوتتاآل هتتتع التوقلقتتاه الظلتتة الل فتتل الو لتتاه ال توتتةت األ  لهلتتش    ر يلتتش 
هتلا ريتى ختالف  تا  1999% رتاآل 55نفتنش إلتى  ر اد ال  ففش نظفيا ريى   ففتتيآل وصتيه

 .(4)%44ولك نيغه النفنش  1994ن  راآل جاء 

                                                           

 فتتالش ، . انبتت   لضتتا    لتتف صتتظل  لوفتتف 77و ،   جتتي فتتانل، الجتت ايآل ال ويو اتلتتش، ( نيتتال ال تتو نل1( )1)
   جي فانل .،  اجفتل  فل الج ل ش ال  تهنش رن  اننت نه

، هيلتش الات لوش والقتانو ،  فالش  اجفتل  ج ايآل الوافتع ا لتل فتل الظقت  انفتال ل، ( رنل  ريل  و ة النجا 2)
 .79و ،   جي فانل، يآل ال ويو اتلشالج ا، . نيال ال و نل 12و، 2009، الجا وش انفال لش

 .79و ،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل3)
 . 12و ،   جي فانل،  فالش  اجفتل  ج ايآل الوافع ا لل فل الظق  انفال ل، ( رنل  ريل  و ة النجا 4)
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ريى ف لش  ا ا تهع     فوتاد إج ا لتش إ   نلوش األنب ش ال ويو اتلش تفارة ال ج آل ال ويو اتل 
بيا  الوقلقش هتو خ تأ  ظتاجب غلت   توجتيإلى  ولك  هن   ا لو ض ال ج آل  و  هاف ج ل ت  وا 

 .   ل    روا د  ظاجيش غل   توجوش الوةوك

ولك ت ةب ر ييتا  ا للا تهاع الج ايآل ال ويو اتلش  نلوش  نب ش الوافع  ريى  لضا   هلا لاجي
هاتف الج ل تش  و  فيلا   لفارة فل  و فتش الجيتاي ،ال  اود التل ت   نيا ن  لقش ءللش و  تتغل 

أل  خ تتواه التنظلتتل  و وفتتش  فتتنقا ولتتك   لوت تتد تتتةخد روا تتد غلتت   توجوتتش  تت  اتتأنيا هاتتف 
 .(1) نناء القلاآل نالظود انج ا ل و   النفاه الج ل ش

  

                                                           

، ال نوتتتش ا ولتتتتل، القتتتتاه ت، الو نلتتتشةا  النيضتتتتش ، ال نوتتتش األولتتتى، جتتتت ايآل الوافتتتع ا جتصتتتتاةب، ( ناييتتتش فتتتو ت1)
 . 56و، 2003-2004
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 : المعلوماتفئات مجرمي : ثانيا

هتتتس نباللتتت  ريتتتى وانإ  الت تتتو  والتفتتتا   اليايتتتد فتتتل  جتتتاد رتتتالآل ال ويو تتتاه والتقنلتتتاه ال ج لتتتش 
 تت  الصتتتوع  لتتلا فانتتتش واننت نتتته ا لتتلهتتلد الجتتت ايآل نت تتو  الوافتتتع  اه تتتو  وت ،جتت ايآل اننت نتته

 ايظتش إلتى  ا لتل  تهنتل جت ايآل الوافتع  ليلا لنقفتآل (1)وضي تصنلف نانه ل ج  ل ال ويو اه 
و  لوجتتة فايتتةت ت جتتى  تت  هتتلا التصتتنلف ل  تهنتتل جتت ايآل الوافتتع  ،صتتغا  الفتت  و ايظتتش النتتالغل 

  ب األفتتتال  و تتوة رناننتتش فتتل تصتتنلظ  أل  تصتتنلف   تهنتتل إلتتى  يميــل الباحــثحيــث  (2) ا لتتل
و لصتتتن  غلتتت   جتتتةب  تتت  الناولتتتش الجتتت ايآل ريتتتى  فتتتاس صتتتغل  وهنلتتت  الفتتت  لتتتتةاخد ولتاتتتانك 

 الو يلش 

 : وعلي الروم من ذلك فنن التصنيف يتمثل فيما يلي

  يتتتل هتتتلا ال صتتت ي   ود  تتت ت فتتتل  Hackers (3)صتتتنش اليتتتوات ول يتتتل ريتتتليآل افتتتآل االق   .1
ولقصتتة نيتتآل  (4)الفتتلناه نوافتت ش  ج ورتتش  تت  ال ينتتش لة فتتو  فتتل الجا وتتاه األ  لهلتتش 

لوتةو  ليتفيلش وال توتش  ،الااع النالغ ال ظتو  نال ويو اه و غيع هلد ال ايظش    ال ينش
بيتتتا   تتوا  نيتتةف  ةو  ت تلتتتع  ،ا لتتتلفتتل  نب تتتش الوافتتع  الضتتتوف إننتتتاه جتتة اتيآل وا 

ولقة تنالنه ا  اء نيلد ال ايظش ر  الوضي  (5)الض   أل  اليةف األفافل هو ال غا  ت 
ل تتا لقو تتوا نتت   تت  إبيتتا   ارتنتتا هآل  ن تتاد اتتونلل إلتتى  القتتانونل ناتتأنيآل فتتلهع التتنوض

                                                           

 81و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل1)
 . 40و،   جي فانل، ج ايآل الوافوع و نواةها الةوللش، (  و وة رناننش2)
 .وهو للك الاخو اللب لةخد ريى انهاه ووافناه ا خ ل  ةو  ول Hacker( لونل  ص ي  3)

 ال  إلل  فل   لتف ، 1999، نل وه، ةا  ال اتع الجا ولش،  وجآل  ص يواه الوافع ا لل،  ول وفل آل. فا
 . 40و،   جي فانل، ج ايآل الوافوع و نواةها الةوللش،  و وة رناننش

 . 40و،   جي فانل، ج ايآل الوافوع و نواةها الةوللش، (  و وة رناننش4)
، ةا  الظهت  الجتا ول، انج اءاه الجنايلتش فتل جت ايآل اله نلتوت  واننت نته ناةا ، ( رنة الظتال لفو ل وجايب5)

، جتت ايآل الوافتتوع و نواةهتتا الةوللتتش، . انبتت  هتتللك  و تتوة رناننتتش 46و، 2006، ال نوتتش األولتتى، انفتتهنة لش
و تتتا  81و،   جتتي فتتتانل، الجتت ايآل ال ويو اتلتتتش، و تتا نوتتتةها . انبتت   لضتتتا  نيتتال ال تتتو نل 40و،   جتتي فتتتانل

 وةها .ن
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اننجيليب هوجو  ا تجادو    نصا  هلا  ،ا لل وا   القوت والضوف فل نبآل الوافع 
 (1).هونود اللب نا  هتانا نونوا  الةللد الجةلة لي تيون ل 

ة تتش وللتتك  تت  ختتالد خالفتتانل ولتتك لوتن هتتا تقتتةلآل  ا تجتتادهتتلا  جضنلن تتا لوجتتة اتجتتاد ءختت  لنتتا
ال ويو تتاه وارتنتت  هتتلد الظيتتش   لفتتننو  ضتت  ا لينبتتاآل و   و فتتش نقتتا  القتتوت والضتتوف فتتل  نب تتش 

 .(2)لقو و  نأر اد تخ لع ند ليآل الظضد فل هاف نقا  الضوف

    فوتتتاد هتتتلد ال ايظتتتش  تتت  األفوتتتاد ال وبتتتو ت التتتتل  لت نتتتد فتتتل  تتتا ا تجتتتاد األخلتتت  فتنن تتتى   ب 
لوافع ريليا القانو  ولك ارتن هآل هغل هآل    ال ج  ل  ولك     فوتاليآل فليتا انتيتاك لألنب تش 

 .(3)األ نلش وانتياك ليوواجي

 ا لتتلا تجتتاد النالتتك ولتتك    ر يلتتش اختتت ال الوافتتع يــرى الباحــث أن مــا ذهــب إليــه أنصــار و 
فتتل وتتل  نإ هتتا  الةولتتش ا فتتتوانش نيتت  ء  ،   لاتته   ولجتتع    لواجتتع ريليتتا الجتتانل و  ،ج ل تتش

ا افيا ل و فش نقا  القوت والضوف فل  نب ش ال ويو اه  وتفخل ها فل األاخاو توه  بيتيا وا 
 .الواآل ال ويو اتل األ  صو  

 : اآللي. محترفو ارتكاب جرائم الحاسب 2

را تتتا  25وهتتتلد ال ايظتتتش  تتت  الاتتتناع فتتتول فتتت   Crackersول يتتتل ريتتتى هتتتلد الظيتتتش  صتتت ي  
ولك تهو  ج ايآل هلد الظيش ريى جة  هنل   ا للولت ليو  نالتخصو الوالل فل  جاد الوافع 

و فت اة هتلد ال ايظتش لو يتو  فتل ال نات ه  ،Hackers   الخ و ت انج ا لتش نوهتس  ايظتش اليتوات 

                                                           

(1 ) Pour plus dinformation sur les motivation des hacker voir: AGSOUS Naima 

"cybercriminalite:les reseaux informatiques"Revae degendarmerie .No.29. November 

2008 

ةا  الجا وتتش ، ال ويو تتاهالنبتتاآل القتتانونل لو التتش ، األ تت  ال ويو تتاتل، انبتت   لضتتا   تتا ل إنتت اهلآل الةفتتوجل ر لتتش
 . 180و ، 2009، انفهنة لش، الجةلةت لينا 

 35و،   جي فانل، جصش نو ت تقنلش ال ويو اه،  جت ي التقنلش الواللش، ( توآل نو  لفت 2)
، نلت وه، الجتيء األود، اتواة ال صا ف الو نلش، ةللد    ال ويو اه ج ايآل اله نلوت  واننت نه، ( لونس ر ع3)

 . 286و ، 2002، األولىال نوش 
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األ تت  التتلب لجوييتتآل  ا لتتلآل لتصتتيو  نالوافتتع وهنتتا نوهتتآل وبلظتتتي ا لتتلالتتتل تفتتتخةآل الوافتتع 
 .(1)ل يوو  ريى  ف ا  الو د نوهآل وبلظتيآل

 اخاو لت توتو  نقتة اه راللتش وهتآل  ت   صتواع الهظتاءاه فتل جت ايآل الوافتع : . ال خاةرو 3
الوفتتاناه ال صتت فلش وال اللتتش ولهتتو  فتتل  قتتةو هآل إخظتتاء نوتنصتتع جتت اي يآل فتتل التالرتتع  ا لتتل

 .(2)ال  ه     تةلنيآل األةلش التل   

تهتتو   ي تتتيآل افتتتخنا اتلش ولتتك تقتصتت   ي تتتيآل ريتتى ج تتي ال ويو تتاه ليجيتتش : الجواســيس. 4
ات هش  و    ففتش و  التل لو د لصالويا نص ف النب  ر   نلوش هلد الجيش فتواء هانته ةولتش

ولهتتو   تت   قتضتتلاه الو تتد رتتةآل تتت ك ةللتتد خيظيتتآل ليتتلا لوتنتت وا  تت  الخنتت اء فتتل جتت ايآل الوافتتع 
 .(3)ا لل

 األةلتا  و  وتتى نتل  القتا اه و  فاهآل ا ختالف ال وجوة نل  الةود :ا. طائفة المتطرفين فكري5
ن ونتتى    توت تتة هتتد  ايظتتش  ،افتتتخةاآل اننت نتته هوفتتليش ننتت اي هتتلد ال ايظتتشإلتتى  وتتتى الوتت ل و 

ال ت  فتتش فه لتتتا ولتتتك لهتتتو   و  ريتتى تتتتأجلج  فها هتتتا وتهتتو  هتتتلد الظيتتتش  تت  الج ارتتتاه ان هانلتتتش
ر جلتتتتش ول لتتتتةو  فتتتت ض هتتتتلد  و  اجت ارلتتتتش و  ةلنلتتتتش و   غتتتت وس فتتتتل  نظفتتتتيآل  وتقتتتتةاه فلافتتتتلش

 (4)لةرو  إلل    اإلى  الناا  انج ا ل وللك ليظه ا نتنادإلى  ال وتقةاه نالقوت وناليجوء

هتتو رنتتا ت رتت   ناتت ش توبتتف فليتتا اتتنهش اننت نتته لناتت  ونتتك ولوتت ف الت تت ف فتتل هتتلا ال جتتاد "
ناتتاءوافتتتقناد  ال واجتتي والختتة اه التتتل تفتتيد انتقتتاد وتتت ولج ال تتواة الظه لتتش وال غللتتش ليت تت ف  وا 

 و  تتننتتىالج ارتتش التتتل  و  الاتتخو و  الظهتت ب وخاصتتش ال و ضتتل  ريتتى الونتتف  لتتا هتتا  التلتتا 

                                                           

ةللد    ال ويو اه ج ايآل اله نلتوت  ، . لونس ر ع 82و،   جي فانل، الج ايآل ال ويو اتلش، ( نيال ال و نل1)
و تا  42و ،   جتي فتانل، جت ايآل الوافتوع و نواةهتا الةوللتش، .  و وة رناننتش286و،   جي فانل، واننت نه
 نوةها .

 . 10و ،   جي فانل، لل فل الظق  انفال لج ايآل الوافع ا ، ( رنل  النجا 2)
 . 11و ،   جي فانل، ج ايآل الوافع ا لل فل الظق  انفال ل، ( رنل  النجا 3)
 . 58و،   جي فانل، ج ايآل الوافع ا جتصاةلش، ( ناييش فو ت4)
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ولفتتتتقند ال ت  فتتتو  هافتتتش  (1)ت تتتود هتتتد  تتت  اتتتأن  توفتتتلي ةايتتت ت  نتتتد هتتتلد األناتتت ش "  و  تاتتتجي
 .لتوقلل الةرالش لصالويآل لهت ونلشال واجي ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

النتتةوت الوي لتتش افتتتو اد ، نقافتتش الت تت ف ريتتى اتتنهش اننت نتته ال ال تت  وا تجاهتتاه، ( فتتالي نتت  رنتتةا  الاتتي ب1)
، جفتتتآل النتتتةواه واليقتتتاءاه الوي لتتتش،   هتتتي الة افتتتاه والنوتتتوك، فتتتل توولتتتد ان هتتتاع وتجنلتتتة ان هتتتانلل  اننت نتتته
 . 27/10/2010-25، ال لاض
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 المبحث الثاني
 اآللينظم الحاسب ب ضمانات التفتيش

األصتتد    و لتتش األاتتخاو  صتتتونش فتتال لجتتوي التوتت ض ليتتتا نتتالتظتلح إ  ن وجتتع القتتانو  فتتتل 
  لجتوي القتنض " 11افتل الظيفت لنل فتل نتو ال تاةت ، و هة ريى للك القتانو  األفن ال ضلل 
 نوت   ت  التنقتد إ  نتأ   جضتايل وفقتا  و  تقللتة و لتت  نتأب جلتة و  ونفت  و  تظتلات  و  ريى  وة
 و  ةخوليتا و  لي فتاه  و  تش فتال لجتوي   اجنتيتا" نصته ريتى 17انو  " و فتل ال تاةت لقألوهاآل ا

  ر تىو  األفت اةوقتول  ال ات  ولك صا   تظتلايا إ  نأ   جضايل  فنع وفقا ألوهاآل القانو "
و تتا لت تتتع ريلتتش  تت   انجتت اءالتظتتتلح  ج ورتتش  تت  القلتتوة والضتت اناه و للتتك لو التتش هتتلا  إجتت اء

  خالظتتش الضتت اناه والقلتتوةالقلتتاآل نفتتل والتتش  جتتياءاهوخصوصتتلاتيآل ولت تتتع  األفتت اةخ تتو ت ريتتل 
  ا  وتتتل و  و ةلتتشالتظتتتلح و تتا ت تتتع ريلتتش  تت   ضتتنو اه  إجتت اءالتتوا ة فتتل القتتانو  و نيتتا ن تتال  

وو لتش  الظيفت لنل صتا  خصوصتلش األفافتل  القتانو  ةا غش فل الج ل ش ال  تهنش أل  ةلشهانه 
 شفتل  خالظت (1)52 الجيايلتش فتل ال تاةت جت اءاهجتانو  ان  هتةدتةاء ريليا وهلا  ا و ني ا ر األف اة

ال تختل ن خالظتش هتلا النتاع و تا ننتل  انجت اءفتل التن ال   ريتل الناع ال تويل فتل التظتتلح لت تتع
 : وريى ضوء  ا فنل فوف نتناود ة افش ال  الع التاللش ،ريل 

 .إذن التفتيش والسلطة المختصة في تنفيذه السلطة المختصة في إجراء: المطلب األول

 .السلطة المختصة في إصدار إذن التفتيش: الفر  األول •
 .السلطة المختصة في تنفيذ إذن التفتيش: الفر  الثاني •

 

 

  

                                                           

"ت تتع التن ال  ريتى رتةآل   ارتات  ب وهتآل  ت   2001لفتنش  3 جآل     جانو  ا ج اءاه الجيايلش 52( ال اةت 1)
 صد"الظ  وهاآل هلا
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 المطلب األول 
 .إذن التفتيش والسلطة المختصة في تنفيذه اصدرالسلطة المختصة في 

جتت اءاهجتتاء القتتانو  للوضتتي ضتتوان  و  جتت اءالتظتتتلح  إل  إصتتةا  ولنتتش لجتتع ا لتتتياآل نيتتا فتتل  ا   وا 
نا ال  ولت تع  انج اء ارتنا  ل ا وةة  فنقا ن وجع القانو  ولت تع ريلشفل والش  خالظش  تنظللد

 ف رل  إلى  وريلش فوف نقوآل نتقفلآل هلا ال  يع ج اءاهالن ال  ريل هافش ان

   ل  التظتلح إصةا الفي ش ال ختصش فل : األولالفر   •
 الفي ش ال ختصش فل تنظلل  ل  التظتلح: الفر  الثاني •

 الفر  األول 
 السلطة المختصة في إصدار إذن التفتيش

إ  التوقلل لوتن     ال ياآل التل جص ها ال ا   الظيف لنل ريى النلانش الوا ش ةو  غل ها وللك 
 ،و فتتتاهنيآلو صتتتا  نتتت  ريتتتى توقلتتتل الوةالتتتش وأل  فتتتل التظتتتتلح  فتتتاس خ لتتت  لو لتتتاه األفتتت اة 

 التل ناته لهت ونلشوجلافا  ريى للك األجييت ان ، فتوة  األف ا   وجع القانو  و الت  ل فه فا
ال ا      لقوآل نو الش  ل فتوةرا  ألف ا  الظ ة ولو د خصوصلش صاون  ليلا الفنع وجع ري

 .لهت ونلشتظتلح األجييت انلتول    اراتيا رنة ووضي ضوان  وا و   لهت ونلشهلد األجييت ان

األصتتد فتتل تو لتتك  النلانتتش الوا تتش هتتل صتتاونش ا ختصتتاوألصتتد الوتتاآل التتلب لقضتتل نتتأ  ا  ا
اء األود التلب تنتتة  نت  التتةرون فتو لتتك التةرون الجيايلتتش هتو انجتت   ةو  غل هتا (1)جيايلتتشالتةرون ال
 أ و ب الضتن  القضتايل ليقلتاآل نةع     خالد و  إج اء التوقلل ن و فتيانينلانش الوا ش ل ؛فلهو 

الجيايلتتتتتش  جتتتتت اءاه تتتتت  جتتتتتانو  ان 1ةت ل تتتتتااولتتتتتك نب تتتتته  (2) وتتتتتة  ر تتتتتاد التوقلتتتتتل و  نتتتتتالتوقلل
 : هلا الج اء ونصه ريى للكالظيف لنل 

                                                           

، القتتاه ت، ةا  النيضتتش الو نلتتش، ال نوتتش النا نتتش، الوفتتل  فتتل جتتانو  انجتت اءاه الجيايلتتش، (  و تتة فتوتتل فتت و 1)
 . 613و، 2012، نةو   نوش

 . 103و ،   جي فانل، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنل، ( فاه  الوللة2)
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و ناات تيا و  تقتاآل  ت  غل هتا إ  فتل  "تختتو النلانتش الوا تش ةو  غل هتا نإجا تش التةرون الجيايلتش
 و  تو لتد فتل ها و  ت هيتا و  التنايد رنيتا و  األوواد ال نلنش فل القانو  و  لجوي وجف الةرون

 الوا ةت فل القانو "التصال  ريليا، إ  فل الوا ه 

 اإلجرائـات الجعائيـةمـن القـانون 55في جانب ندب ملموري الضبط القضـائي فنصـت المـادة  أما
 : نهأ ىعل

 .التوقلل فل الج ايآل والتص ف فلياتختو النلانش الوا ش ةو  غل ها ن .1
تظتتتولض  وتتتة  رضتتتاء الضتتتن  القضتتتايل وهلتتتد النلانتتتش الوا تتتش ال ختتتتو  و  لينايتتتع الوتتتاآل .2

ةرتتون  وتتةةت وللتتك رتتةا افتتتجواع ال تتتيآل  لنالقلتتاآل نتتأب  تت   ر تتاد التوقلتتل فتت ال ختتتو
 .فل  واة الجنالاه

 .لجوي    لهو  التظولض راآل   .3
 لت تي ال ظوض فل وةوة تظولض  نج لي الفي اه ال خولش لوهلد النلانش  .4

 تقتوآل   ونو ريل جويلتش و التوقلل لينلانش الوا ش  ن  وةة اختصا 55     نو ال اةت لتض
 .تظولض  أ و ب الضن  القضايل ليتوقلل فل ج لي الج ايآل رةا الجنالاهنالوا ش  لينلانش

وتو لتتتك التتتةرون الجيايلتتتش لهتتتو  لينلانتتتش الوا تتتش وهتتتلا  تتتا نصتتته ريلتتت  ال تتتاةت األولتتتى  تتت  جتتتانو  
تقتاآل  النلانش الوا ش ةو  غل ها نإجا تش التةرون الجيايلتش و ناات تيا و  ختوالجيايلش " ت ج اءاهان

" وهتتلا لونتتل    النلانتتتش الوا تتش لتتتلس وهتت ا ريليتتتا  فتتتل األوتتواد ال نلنتتتش فتتل القتتتانو  تت  غل هتتا إ 
ووتتةها تو لتتك التتةرون الجيايلتتش ولهتت  تاتتا هيا جيتتاه  ختت ن فتتل تو لتتك التتةرون الجيايلتتش ولهتت  

 .(1)إ  فل األوواد ال نلنش جانونلا اات   ال ا   فل نو ال اةت األولى فانقش الله 

فيتتل  لضتتا  تت   ،الجيايلتتش والتوقلتتل فليتتا نلوا تتش هتتل التتتل ت تيتتك تو لتتك التتةرو ون تتا    النلانتتش ا
فتل الجت ايآل وهتلا  تا نصته التوقلتل  إجت اءاه ت   إجت اءنارتنتا د ل تيك ول إصتةا  إل  التظتتلح 

" ةختتود ال نتتايد وتظتلاتتيا ر تتد  تت  : الجيايلتتش فتتل نصتتيا جتت اءاهو  ان تت  جتتان 39ريلتت  ال تتاةت 
 فتل وضتو ها وننتاء ريتى اتيتاآل  وجت  و   ر اد التوقلل   لتتآل إ  ن تله ت  ت  جنتد النلانتش الوا تش

 و  نااتتت اه  فتتل ا تهانيتتا و  جنوتتش و  اتتخو لقتتلآل فتتل ال نتتيد ال تت اة تظتلاتت    تهانتت  جنالتتشإلتتى 
                                                           

 . 104و، فانل   جي، ا ل جانو  انج اءاه الجيايلش، ( فاه  الوللة1)
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الجيايلتتش  جتت اءاه". وااتتت   جتتانو  انوي  اتتلاء تتويتتل فتتل الج ل تتشجتت نتت  للوجتتوة جتت اي  جولتتش ريتتى 
 جت اءاه   جانو  ان 45 وتل ال اةت 39رةت ا و  ليقلاآل نو يلش التظتلح وللك فل نو ال واة 

الجيايلتش الظيفت لنل  جت اءاهون تا    جتانو  ان ،ل الت  ل لتيك ال تواة نالتظصتلدالجيايلش ولك فن
التظتتلح فتل فتل فقتة تتآل فتوع ال تواة ال تويقتش  ا لللآل لت  ل لوضي  واة لتظتلح ج ايآل الوافع 

ولهتت  جتت ايآل ، لوتتل  توتتةلد القتتانو  ا لتتلالجتت ايآل التقيلةلتتش وت نلقيتتا ريتتى تظتتتلح جتت ايآل الوافتتع 
فتتآل نتت   تت  فتت رش فتتل  تتواة خاصتتش تتنافتتع  ويتتا و تتي  تتا تت و  جتتانو إلتتى  توتتتاج ا لتتلالوافتتع 

 التنظلل التظتلح.
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 الفر  الثاني
 الضبط القضائي ملموريوهم  ذن التفتيشإالسلطة المختصة في تنفيذ 

جاضتتتل التوقلتتتل  و  هتتتل النلانتتتش الوا تتتش ا لتتتلالفتتتي ش ال ختصتتتش فتتتل التظتتتتلح نبتتتآل الوافتتتع   إ
 ولجوي توهلد  أ و ب الضن  القضايل لقلاآل فل  ج اء التظتلح

 :بمعرفة سلطة التحقيق األصلية اآلليأجراء تفتيش نظم الحاسب : أوالً 

 لينلانش الوا ش نصظش  صيلش لي وه ش فل وا ه افتتننايلشجود ال ا   الظيف لنل في ش التظتلح 
يتتت  وجتتت  الاتتتنش نتتتل  ال اتتت   بوهنتتتا لالجيايلتتتش  جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان39ال تتتاةت    هةتتتتوهتتتلا  تتتا 

ر تتاء إصتت ب فتتل  ال اتت   ال وتتلول ال اتت   الظيفتت لنل ختتوال اتت   ال صتت ب ولتتك  الظيفتت لنل 
الا  ش  تا ن نا ش  ج اءاهانتظتلح   ا فل إنجيت ا ف وبآل الن األصلدالنلانش الوا ش ا ختصاو 

 : ولهو  ا ختصاو لوهلد النلانش ض   الا و  التاللش ،رةا نوة الج ايآل ال نا ش نال ةرل الواآل

  ها  ا تهاع الج ل تشفل الج ايآل ولتوة ا ختصاو نالتوقلل فل : االختصاص المكاني -1
  لهتو   ن ونتل انت  لجتع  جا تت إ وتد  و  ال تيآل  ال ها  اللب تآل ضن  ن و  الواجوش و 

  ختصاصتتتت ن تتتتال ختتتتا ج  انجتتتت اء ختتتتتو  هانلتتتتا فتتتتل الواجوتتتتش نولتتتتك   ل تتتتا س هتتتتلا 
ختتتا ج   ختتت نةايتتت ت اختصتتتاو إلتتتى  التوقلتتتل إجتتت اءاهفتتتل والتتتش ضتتت و ت انتقتتتاد  ال هتتتانل

 .(1)صولوا انج اءن ال ا ختصاو ال هانل فلوة هلا 

   ولتك   ل ش التل لقوآل نالتظتلح نصةةهاجال وقل نال ختصاوا: االختصاص النوعي -2
  النلانش الوا ش وجاضل التوقلتل لنوقتة ليتآل التوقلتل فتل ج لتي الجت ايآل الجنالتاه إنوريا ف

ولتتك تختتتو نيتتا النلانتتش الوفتته لش والجتتن  ولفتتتننل جتت ايآل ال تويقتتش فتتل الاتتل الوفتته ب 
    األصتيلش  فتي ش التوقلتل   فاألصتد ا لتلالوافع  تظتلح ج ايآل وهلا   لختيف ر 

فتتي ش التوقلتتل تهتتو   ا لتتلفتتل جتت ايآل الوافتتع و  ،التوقلتتل إج اءاهنالقلتتاآل نتتتقتتوآل ننظفتتيا 
الوتعء ريليتا  ج اء التظتلح فل هد الوا ه وللتك لتوقلتلإغل    النش نالقلاآل ن األصيلش

لوةآل وجوة الوجه الهافل لةليا فل القلتاآل فتل  األةوا وتقوآل النلانش الوا ش فل نةع وتويلي 
 تتأ و ب الضتتن  إلتتى  فتتي ت التوقلتتل فينتتا لهتتو  لي وقتتل نتتةع جتتيء  تت   إجتت اءاهج لتتي 

                                                           

 .و نوةها133و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، هاللل او ة (1)
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 ا للالتظتلح و التوقلل و نيا  ا لتويل فل الج ايآل الوافع  إج اءاهلقلاآل فل القضايل 
 .(1)وهلا هو الغالع فل الو د

 :بمعرفة ملموري الضبط القضائي اآلليتفتيش نظم الحاسب  إجراء: ثانيا

 و ب الضتن  القضتايل هتل  هنت  الصتو  اتلورا  أن و فت   ت ا لتلتظتتلح نبتآل الوافتع  إج اءلتآل 
 : وهل هالتالل

 بنجرائهبناء علي إذن قضائي  اآلليتفتيش نظم الحاسب  -أ
  الجيش األصليش فل القلاآل نأج اء التظتتلح هتل النلانتش الوا تش ولهت  لجتوي  ت  جنا فانقا  

التظتلح نة   ر  النلانش الوا تش  نإج اءلينلانش الوا ش نةع  أ و ب الضن  القضايل ليقلاآل 
 تتت  فتتتي ش  رنتتتا ت رتتت  تظتتتولض لصتتتة : ل هتتت  لنتتتا تو لتتتف األل ل  تصتتتة د إ تتت  ختتتالد 

إجتت اء التظتتتلح التتلب  إلتتادضتتن  القضتتايل  ختتو    وتتة  تتأ و ب الإلتتى  التوقلتتل ال ختصتتش
لنةع  أ و ب الضتن   ا   وجع ال ا   الظيف لنل ا و و  (2)لختو ن   صال تيك الفي ش

 : القضايل

الضتن  القضتايل   أ و ب إر اءإلى  ول ةب النةع: ن يكون ندب التفتيش صريحا واضحاأ -1
   رتتة ا ختصتتاو التتوبلظل ليتتلا لتوتتل  فتتي ش افتتتننايلش ليقلتتاآل نأر تتاد توتتة خ وجتتا  رتت  جوا

وفل وةوة  نإج اء أ و ب الضن  القضايل في ش القلاآل  إر اء فللهو  ج ا  النةع واضوا 
وهتلا  تتا لجتتع  انننتتاه  لهتو  النتتةع هتانلتتا  وتتل لهتتو   وجتتوة ووجلتش فتتل  النتةع ولوجتتع 

 (3)الوا ش النلانش   جند    ارات 

 و  اننانتشنصتوو تتويتل فتل  لظيفت لنال الجيايلش ج اءاهلوجة فل جانو  ان جةل  نالله  ان   
  لنقتل  فتل هتلا الوتاد ال ونولتش ريتل وتة فتواء و  شال اةلت ا لتلالوافتع نبتآل النةع فل تظتتلح 

ضـرورة تعـديل إلـى  المشر  وتوجيه ا لللش ريل ج ايآل الوافع لنا فون ت نلل نصوو التقيلة
 : الجعائية الفلسطيني بالتالي جراءاتقانون اإلمن  (55/2المادة )

                                                           

 137و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، هاللل  و ة (1)
 138و، فانل   جي، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، هاللل  و ة (2)
 50و،   جي فانل، التظتلح فل ج ايآل ال ويو اه فل النباآل الفووةب، رنة ا  الخن ول (3)
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القضتايل ال ختتو  الضتن   رضاءوهلد النلانش الوا ش ال ختو تظولض اوة  و  لينايع الواآل-1
 ةرتتونفتتل  ا لتتلالتوقلتتل ن تتا فتتل للتتك النتتةع ليتظتتتلح  هونتتاه الوافتتع   ر تتادنالقلتتاآل نتتأب  تت  

تظتلح الل  تتويل نإصةا   ض اناه لوجة ،  تيآل فل  واة الجنالاه وةةت وللك رنة افتجواع ال
 : وفنله ها هالتالل ا للالوافع  فل ج ايآل

هآل الضت اناه التتل تتويتل     : اآلليذن تفتيش نظم الحاسب إصدر أضمانات تتعلق بمن  -2
هتتلا  إصتتةا فتتل  األصتتلد ختتتو ال  لهتتو    (1)التظتتتلح فتتل الجتت ايآل التقيلةلتتش  إل  إصتتةا ن

  و(2)ال تتيآل  ال هتا  التلب ضتن  نت و  ا ختصتاو فتل  وتد الواجوتش هنا لهو  توقتلو  انل 
التظتتتتلح  إل  إصتتتةا وفتتتل والتتتش  خالظتتتش ا ختصتتتاو ال هتتتانل والنتتتورل فتتتل (3) إجا تتتت  وتتتد 

 .(4) ال  الوتن  هنا ن

إلتتى  التظتتتلح ةاختتد ا ختصتتاو ال هتتانل نتتآل افتتتوجع األ تت  ا نتقتتاد إج اءاهوفتتل والتتش القلتتاآل نتت
 (5).التوقلل صولوش إج اءاهةاي ت اختصاو  خ ن فينا تهو  

                                                           

ال قصوة فل الج ايآل التقيلةلش هل تيك الج ايآل ال نصوو ريليا فل التا لواه الوقانلش والقتوانل  ال ه يتش ليتا  (1)
، ضت انا  التظتتلح فتل جت ايآل الوافتع...، هاللتل  و تة نبت  ،  ا ختال جت ايآل الوافتع ا لتل والجت ايآل ال ويو اتلتش

 142و،   جي فانل
 142و،   جي فانل، ض انا  التظتلح فل ج ايآل الوافع...، و ة هاللل  (2)
 262و210 جآل  5النقض س   وهاآل ج ورش  1954 الو فنش 12نقض  (3)
  117 جآل  42النقض و   وهاآل ج ورش  1973 الو لفنش  22نقض  (4)

 124و  23 جآل  38النقض س   وهاآل ج ورش  1968فن ال  فنش  5نقض 
 97و 73 جآل ،  ج ورش القوارة القانونلش ج 1943لنال  فنش 11نقض 
واال  الليآل فتل   لتف هاللتل او تة ، 681و  432 جآل  5 ج ورش القوارة القانونلش ج  1942لونلش 22نقض 

 142و،   جي فانل
 238و، 47ف  جآل 15رش  وهاآل النقض س ج و  1946إن لد فنش  6( نقض 5)

 . 706و 134ف  جآل11 ج ورش  وهاآل س1960 هتون  فنش  24نقض 
، و اتتل  إللتت  فتتل   لتتف هاللتتل  و تتة، . 731و ، 159ف  جتتآل 15 ج ورتتش  وهتتاآل س1959لونلتتو  30نقتتض 

 . 143و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل
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ولتتتك لهتتتو   تتت   صتتتة  إل  رتتت  الجتتت ايآل التقيلةلتتتش  ا لتتتلو  لختيتتتف الوتتتاد فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع 
 ختصا   هانلا  ووبلظلا  ونورلا  نإج اء لنتةع نت   تأ و ب الضتن   ا للالتظتلح فل ج ايآل الوافع 

 (1).القضايل

 : اآلليذن بتفتيش نظم الحاسب بالجهات المستقبلة لإلضمانات تتعلق   -3

 تتتأ و ب الضتتتن  إلتتتى  نتتتأ    نيتتتا تصتتتة د و  تظتتتتلح ال نتتتايد   لهتتتو  إ  ن و فتتتش النلانتتتش الوا تتتش
القضتتايل ه تتا لجتتوي لألخلتت  القلتتاآل نتتإج اء التظتتتلح ةو  ال جتتو  لينلانتتش الوا تتش فتتل وتتا ه التيتتنس 

 .(2)الج ل شن

ن  القضتتايل فتتال لجتتوي نتتةع صتتة  لتت  انل  نتتالتظتلح  تت   تتأ و ب الضتتهنتتا لجتتع    لهتتو   تت  
جتت ا  نقتتانو   (33/2)ل تتاةت نتتو إلتتى  نتتال جو  ،وفتتل هتتلد الوالتتش لهتتو  النتتةع نتتا ال   (3) رتتوانيآل
 تتت  تنتةنتتت   تتت   و  " لينلانتتتش الوا تتتش نجتتتةها نتتتو ريتتتل 2017لفتتتنش  16 جتتتآل  لهت ونلتتتشآل انالجتت اي

ووفتايد تهنولوجلتتا ال ويو تاه لاه الصتتيش  واأل تتاه  األاتخاو تأ و ب الضتتن  القضتايل تظتتتلح 
إل  ريتتى  نتتت  لجتتتع    لصتتتة   لهت ونلتتتش تت  جتتتانو  الجتتت ايآل ان 33و هتتتةه ال تتتاةت  ،فتتل الج ل تتتش"

ولجتتتع   ارتتتات اختصتتتاو  تتتأ و ب الضتتتن   ،ال وه تتتش ال ختصتتتش و  التظتتتتلح  تتت  النلانتتتش الوا تتتش
الجيايلش  أ و ب الضتن  القضتايل  ج اءاهجانو  ان    21القضايل  هانلا  ونورلا  ونلنه ال اةت 

 :  ن  لهو      أ و ب الضن  القضايل 21جاء فل ال اةت  ولك ،ووةةه اختصاصيآل

  ةل  الا  ش ونوان  و فارةود و ةل  ا  ش ال وافباه وانةا اه الوا ش. .1
 هد فل ةاي ت اختصاص  ،ضنا  صف الا  شضنا  و  .2
 .والجولشاهع النو لش     فاء ال  .3
 بظو  اللل  خولوا صالولاه الضن  القضايل ن وجع القانو .و ال  .4

                                                           

 . 143، ي فانل  ج، تظتلح نبآل الوافع ا لل، ( هاللل  و ة1)
 2001لفنش  3   جانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنل  جآل  39( ال اةت 2)
 . 143،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل، ( هاللل  و ة3)
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وللتتتك لوتتتةآل وجتتتوة وجتتته رنتتتة  ،تهتتتو  فتتتي ش التوقلتتتل غلتتت   يي تتتش نالقلتتتاآل نتتتإج اء التظتتتتلح ننظفتتتيا
نتتةع  وتتة  تتأ و ب  فلجتتوي لينلانتتش الوا تتش ،األاتتخاو و  ال وقتتل فتتل والتتش توتتةة   تتاه  التظتتتلح
 .(1)الضن  القضايل ليقلاآل نإج اء التظتلح

"   لجتوي ل جتاد الضتن  الجنتايل  انت  الجيايلش الفووةب فقة نتو ريتى ج اءاهنباآل انن و قا نش
ال نصوو ريليا نبا ا  نأ    فنع  ت   األووادتظتلا  إ  فل  و  الةخود فل  ب  ود  فهو 

 ،(2)الواآل و ا رةا ال فاه  فنهتظل فتل تظتلاتيا نتإل   فتنع  ت  ال وقتل " وا ةراءهليش التوقلل 
 فتته  غلتت   و  "  لوتتو ي غلتت  ال تتتيآل 54الجيايلتتش الفتتووةب فتتل ال تتاةت  جتت اءاهونتتو جتتانو  ان

 ."   هلا التظتلح فلظلة فل التوقلل فهن  إ  إلا اتض     إ ا اه جولش 

 تتأ و ب الضتتن  ل  لهتتو   فلجتتع  ا لتتلوافتتع نظتتس هتتلد الضتت اناه تفتت ب ريتتى تظتتتلح نبتتآل ال
القضايل ا ختصاو ال هانل وال ونوب نالج ل ش ال ويو اتلش  ود التظتلح وهنا لجع   ارتات    

وريتتى ا تتال   ا لتتلالضتتن  القضتتايل لوب خنتت ت و و فتتش فتتل تظتتتلح نبتتآل الوافتتع  ل تتأ و لهتتو  
والقتتة ت ريتتى  لهت ونلتتشالتوا تتد  تتي الجتت ايآل ان للهتتو  فتتل  قتتةو ت ،ا لتتل ةايتتآل ريتتى جتت ايآل الوافتتع

فتتل ال تتاةت  لهت ونلتتشنقتتانو  ناتتا  الجتت ايآل ان وهتتلا  تتا ااتتت    جتت ا افتت جا  النلانتتاه ناتتهد فتتيلآل 
   لهو    هال ليتوا د  ي ال نلوتش "لات   فل  أ و  الضن  القضايل  نصه ريل ولك33/5

ا ال هل يجب علي من يقوم بلجراء التفتيش في هذا ما يطرح تسو  "لهت ونلتشالخاصش ليج ايآل ان
وما  اآللين يكون متمتع في المهارات والخبرات في مجال جرائم الحاسب أ اآلليجرائم الحاسب 

 ؟هو جعاء المخالفة في ذلك

فتتل  تتأ و ب الضتتن  القضتتايل الخنتت اه وال يتتا اه  لهت ونلتتشااتتت   القتت ا  نقتتانو  ناتتأ  الجتت ايآل ان
 األخلتت   ألوضتتن  التتةللد ال ت تتتع  تت  هتتلا الجتت ايآل  ا لتتلالتتتل تختتوليآل لهاتتف جتت ايآل الوافتتع 
وفايد  ولنش ل هافوتيا والوة  نيا وله  فل والتش رتةآل إلى  توتن     الج ايآل الةوللش التل توتاج

نتو  للتك ل خالظتت  صت وتا و التظتتلح إجت اءهتد لت تتع التن ال  ريتل   رتالا لتياآل ننو ال تاةت 
و ت تتتتواف  الخنتتت اه ريتتتل   هتتتةف ال اتتت   فتتتل التتتنو هتتتو ضتتت    تتت  جتتت ا  نقتتتانو   33/5ال تتتاةت 

                                                           

، نتتةو   نوتتش، القتتاه ت، ةا  الجيلتتد لي نارتتش،  نتتاةا انجتت اءاه الجنايلتتش فتتل القتتانو  ال صتت ب، (   وف رلتتة1)
 . 405و، 1989

 .ه1422، 200 جآل   نباآل انج اءاه الجيايلش الفووةب  41( ال اةت 2)
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التل تت يع  لهت ونلشج ل ش انالخاصش لالتظتلح للك للفت لي التوا د  ي  نلوش  نأج اءالقاي ل  
نت اه  ت  خع هتلد الافتتهإولتتآل  ،  تتتواف  رنتة  ب اتخو وقللتالفل القاي ل  ن  يا اه وجة اه

 ي هلا النو  الخاو التوا د  وضو  الةو اه وال  ت  اه الةوللش والتواو  الةولل للفت لي خالد
رةآل توف  الخنت ت فال لت تع الن ال  فل والش  وريل    الج ايآل اللب لختيف ر   نليش    ج ايآل 

وله  و و ال ات   ريتل تتوف  نيتآل الات و  الفتانل للفتت لووا هاتف فل القاي ل  ريل التظتلح 
لضتلي   فل والش رةآل توف  الخن  فل القاي ل  ريل التظتلح هلد الج ايآل والوة  نيا و هافوت  أل

   ا لجود الجانل لظيه    الوقاع. هاف  النفاه الج ل ش ولصوع  و  انلهت ونلالةللد 

 لهت ونلتتشوجيتتاي التوقلتتل فتتل الجتت ايآل ان لهت ونلتتشلجتت ايآل انتهتتول  جيتتاي توقلتتل فتتل الوجتتع وهتتلا 
وتات د نتورل   ت   ،ش إلهت ونلا  وجانونلا  التل لصة  نيا ج ا  إةا بصص تخ ووةتهو رنا ت ر  

وتوهتآل رالجتتيآل الوبلظلتش وتفيفتد الوفته ب  ،صف وال ةنلل  األف اة النبا لل  وضنا  و ضنا 
وفقتتتتا  ويا ت التتتتوتتتتتتولى  "لهت ونلتتتتش تتتت  جتتتت ا  نقتتتتانو  الجتتتت ايآل ان 58وهتتتتلا  تتتتا  هتتتتةه ريلتتتت  ال تتتتاةت 

 وبظتتو التتويا ت ال ولنتتو  القتتانو  ولوتنتت   إنظتتاللالختصتتاو تقتتةلآل التتةرآل وال فتتارةت الظنلتتش لجيتتاه 
 3جتانو   جتآل    جند الويل   أ و ب ضن  جضايل لغالاه تنظلل  وهاآل هلا القت ا  نقتانو " ونتو 

ريتتتتى     تتتتوبظل التتتتويا ت  83ال تتتتاةت ل فتتتتالفتتتتيهلش والالفتتتتيهلش ناتتتتأ  ا تصتتتتا ه  1996لفتتتتنش 
ال ظوضتتلش صتتظش الضتتن لش القضتتايلش و   لو تتد فتتل تق لتت هآل وفقتتا لتتللك وةرتته الفتتي اه ال ةنلتتش 

 : لتض  لنا    التو لف الفانل ،و جييت األ   نتقةلآل ود لفارةد ول هنيآل    القلاآل ن يا يآل

 . نيا إةا ت  تخصصش .1
 .هلهد إةا ب رفه ب    وبايظيا لوه يا .2
فتتل هتتلد الجتت ايآل وفتتل وتتةوة والتظتتتلح  لهت ونلتتش نتت  جيتتاي لختتتو فتتل  هافوتتش الجتت ايآل ان .3

 .(1)القانو 

 ا  ولهت  وتتل جياي جةلة  خله ن  الوةلة    التةود  لهت ونلشإ  جياي التوقلل فل الج ايآل ان
و الوقتيتتتا فتتل فيفتتت ل  لوتنتتت  والتتتش  لهت ونلتتتشإ   الجتت ايآل ان لتتآل تظوتتتد للتتتكلوجتتة الهنلتتت  التتتةود 

                                                           

. انبتتت   لضتتا  هاللتتتل 286و ،   جتتتي فتتانل، انلهت ونلتتشالتوقلتتتل الجنتتايل فتتتل الجتت ايآل ، (  صتت ظى  وفتتى1)
 و ا نوةها . 145و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل،  و ة
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فل ةود الوالآل نفنع خضو  ةولتنتا توته ا وتتالد  ا للافتننايلش و ختيقش ر  الج ايآل الوافع 
فتتل  ت  انلهت ونتتلالصتتيلونل التتلب نتتأن ت لفتتل   ريتتل ج لتتي جنتتواه ا تصتتاد وفضتتاء فيفتت ل  

 .(1)ةولتنا فل ا للها يش وهلا  ا لضوف     الوقش   تهنل الج ايآل الوافع 

وصتايلل ف لل التوقلتل ضت   انةا ت ال تخصصتش  ت  فنلتل   ل ن الناوك نوجوع تاهلد  وبل وا 
خاصتتش  انلهت ونتلو جتاد التوقلتل را تتش و جتاد التوقلتل  ا لتلخنت ت  وليتش فتل  جتاد الوافتتع 

ولتك لفتت لي هاتف  ا لتلوا   لآل نجة لتآل ا فتوانش فل خن اء فل  جاد  هافوش ج ايآل الوافع 
إ  التوقلتتل فتتل هتتلد الجتت ايآل لت يتتع ا فتتتوانش فتتل خنتت اء  ،(2)وفتتك توقلتتةاتيا لهت ونلتتشالجتت ايآل ان

وه  ء لوتن و     الخن اء األفافلل   ،الج ايآل التقيلةلش هخنل  فل النص اه وخنل  فل التصول 
 .(3)فل  وبآل الج ايآل وا فتوانش  لضا  ن وققل  الج ايآل التقيلةلش

لوهلتتد النلانتتش الوا تتش    " : ريتتى  نتت  لهت ونلتتش تت  جتت ا  نقتتانو  الجتت ايآل ان 4/ 33ةت ونصتته ال تتا
 ش لتتإلتتى  هتتد الخنتت ت  تت  لفتتتولنو  نيتتآل  تت   و  لتتأل  نالنظتتال ال نااتت  ل تتأ و ب الضتتن  القضتتايل

التظتتتتلح فليتتتا نقصتتتة الوصتتتود ريتتتل النلانتتتاه  ايد تهنولوجلتتتا ال ويو تتتاه و جتتت اءوفتتتليش  تتت  وفتتت
اتت   فتل  تأ و ب الضتن  القضتايل    لهتو  ت  ت  نظتس القتانو  33/5 تاةت ال" وفتل وال ويو اه

   هال ليتوا د  ي ال نلوش الخاصش ليج ايآل ال ويو اتلش.

 : اآلليإذن تفتيش نظم الحاسب  تصميمضمانات تتعلق في  -4

ن تتتا  و  الجيايلتتتش لتتتآل لاتتتت   اتتتهال   ولنتتتا  ل تتتله ت التظتتتتلح جتتت اءاهإ  جتتتانو  ان صتتتلاغش خاصتتتش وا 
 جتتت اءاه تتت  جتتتانو  ان 40ااتتتت      تهتتتو  ال تتتله ت  هتونتتتش و تتتتواف  فليتتتا  تتتا جتتتاءه نتتت  ال تتتاةت 

 : الجيايلش

 افآل صاوع ال نيد ال  اة تظتلا . .1

                                                           

 287و ،   جي فانل، انلهت ونلشالتوقلل الجنايل فل الج ايآل ،  ص ظل  وفل (1)
 تتت ت   الجوانتتتع القانونلتتتش ، إجتتت اءاه ج تتتي األةلتتتش فتتتل  جتتتاد الج ل تتتش ال ويو اتلتتتش، ( رنتتتة ا  وفتتتل   و تتتوة2)

 .612و، 2003، ةنل، انلهت ونلشواأل نلش ليو يلاه 
، جا وتش ان تا اه،   ت ت   القتانو  واله نلتوت، و جتش ر تد، التوقلل فتل جت ايآل الوافتع ا لتل، (  و ة النا ب3)

 . 173و، 2000
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 .رنوا  ال نيد ال  اة تظتلا  .2
 .الغ ض    التظتلح .3
 .افآل  أ و ب الضن  القضايل ال ص ل ليآل نالتظتلح .4
 .ال ةت التل تف ب    خالليا  له ت التظتلح .5
 .تا لخ وفارش إصةا د .6

وهنتتا لجتتع ريتتى  تت  صتتة  إللتت  انل   ،ولجتتع    لهتتو   وجوتتا  ريلتت    تت   صتتة  إل  التظتتتلح
القلاآل نانج اء ال قلة نوةوة إل  النةع وتتى إلا وتةك ضت و ت تقتضتل الخت وج رت  وتةوة النتةع 

ش  ت    ت  فل تجاوي تيك الوةوة و تنظلل ن تا لتةخد فتل فتي فإ  وةوة  أ و ب الضن  القضايل 
إل  التظتتتلح ا فتتتوانش فتتل خنتت اء فتتل النلانتتاه وال ويو تتاه أل  إل   نالنتتةع ولجتتع رنتتة إصتتةا 

  تن تتش فتل اتتنهاه  ويلتتش  ا لتتلالتظتتلح لجتتع    لهتو  واضتتوا  ووتتةةا  ون تا    جتت ايآل الوافتع 
 (1).وةوللش فلجع ريليآل ا فتوانش فل خن اء فل هلا ال جاد

 : القب  على األشخاص بعد اآلليتفتيش نظم الحاسب  -ب

 تت  جتتانو   38القلتتاآل نتظتلاتيآل فقتتة نصتته ال تاةت  ريتل ال تي تتل   ت  ا نتتا  ال ت تنتش ريتتى القتتنض
ريتتتى ال تتتتيآل لجتتتوي  ريتتتى  نتتت  "فتتتل األوتتتواد التتتتل لجتتتوي فليتتتا القتتتنض جانونتتتاالجيايلتتتش  جتتت اءاهان

الضتتتن  القضتتتايل    لظتاتتت  ولوتتت   جاي تتتش فتتتل ال ضتتتنو اه ولوجويتتتا وال قنتتتوض ريلتتت   ل تتتأ و ب
 46الجنايلش ال صت ب فتل ال تاةت  ج اءاهانونو جانو   .ولضويا فل ال ها  ال خصو لللك "

فل األوواد التل لجوي فليا القنض جانونا  ريى ال تيآل لجوي ل أ و ب الضن  القضايل    لظتا  "
 ،" و  الضن  القضايللنةنيا لللك  أ  ننى ننى وجع    لهو  التظتلح ن و فش  إلا ها  ال تيآل –

 تتأ و ب الضتتن  القضتتايل تظتتتلح األاتتخاو ناتتهد  وتت ِ الظيفتت لنل لتتآل ل   جتت اءاهان ب    جتتانو  
  فتل ر يلتش القتنض التوت ض  ون تا  ،(2)رت  القتنض نتد  نت  تظتتلح األاتخاو نتالقنض  د فتق

وتقللتتةها فينتا لجتتوي التظتتلح أل  إجتت اء التظتتلح لوتتة  جتد خ تتو ت  تت  لو لتتش الاتخو وال فتاس نا
هةا  و لش الاخو ولهو  ل أ و  الضن  القضايل    لقوآل نالتظتلح و  لجتوي  ،إج اء القنض وا 

                                                           

   جي فانل .، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة1)
 . 77و، 2005، ةا  الهتع والقانو ، التوقلل الجنايل ا نتةايل، (  و ة ال يةب و  ا ف الاافول2)
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ولتتآل لوتتة القتتانو    لقتتش  ،   لقتوآل اوتتة  روانتت  فتتل تظتتلح ال تتتيآل إ  إلا هتتا  توتته إاتت اف  ونصت د
ولهتتو  .(1)ليقتتايآل ريتتل التظتتتلح تتتلح نولتتك جوتتد   لقتتش التظتتتلح  ت وهتتش ولنتتش لقلتتاآل نتتأج اء التظ

ال فتارةت فتل هاتف  النفتاه الج ل تش  و  اليةف  ت  التظتتلح النوتك والقتنض رت   ةلتش الج ل تش
فل الج ايآل التقيلةلش ولهو   ود التظتلح فل لاه الاخو له  فتل جت ايآل نبتآل ال ويو تاه لهتو  

الجيايلتتش الظيفتت لنل لتتتآل  جتت اءاهلهتت  جتتانو  ان ،إلهت ونلتتش خو نظفتت  و تتا لو يتت   تت   جيتتيتاتتال
ولهتت  نوتتض التتةود جا تته نت نلتتل  ا لتتللتتنو صتت اوش ريتتى القلتتاآل نتتإج اء تظتتتلح نبتتآل الوافتتع 

نناء  ريى القنض ريى األاخاو جانونا  لفوء افتخةآل الوافع  ا للن ولج تظتلح نبآل الوافع 
 ا لتلالجيايلتش الظيفت لنل جتاء ختاد   ت  جوانتع جت ايآل الوافتع  جت اءاهون ا    جانو  ان ،ا لل

نصوو التظتلح فل الج ايآل التقيلةلش    نظت  الناع   اآل ت نللفيلا الظ ام التا لول ل ه  افتلوان
 غتتآل ا ختتتالف نلتتنيآل فتتل ال  لقتتش والوفتتليش و نلوتتش التتةللد ال نوتتوك  ا لتتللتظتتتلح نبتتآل الوافتتع 

 (2).رنش

 :جريمةالتلبس بال توافر بناًء على اآلليم الحاسب ظ  تفتيش ن   -ج

 تت  القتتانو  األفافتتل  17ال تتاةت  فتل نتتونو التش إجتت اء التظتتتلح و جتاء ال اتت   الظيفتت لنل للقتتوآل 
فيتتتآل لتتنو جتتت ا  نقتتتانو  ريتتتل  تظتلاتتتيا إ  نتتأ   جضتتتايل " و  "لي فتتاه  و  تتتش فتتتال لجتتوي ةخوليتتتا

الجيايلش ريى رتةآل تظتتلح  ج اءاهونو جانو  ان ا للتوةلة واله التينس فل الج ايآل الوافع 
 جتت اءاهجتتانو  ان هنتتا ولت تتانل (3)ال نتايد  تت  جنتتد  تتأ و ب الضتتن  القضتتايل ةو   تتله ت تظتتتلح 

الجيايلش الظيف لنل  ي القانو  ال ص ب فل رةآل الف ال ل أ و ب الضتن  القضتايل القلتاآل نتإج اء 
لوجتتتة نوتتتض القتتتوانل  تجلتتتي ل تتتأ و ب الضتتتن   التظتتتتلح ةو   ختتتل إل   تتت  النلانتتتش الوا تتتش ولهتتت 

 56نصته ريلت  ال تاةت  القضايل القلاآل نإج اء التظتتلح وتظتتلح ال نتايد فتل والتش التيتنس وهتلا  تا
نوافتت ش  إنناتيتتافتتل فق تيتتا األولتتى  تت  القتتانو  الظ نفتتل " إلا هانتته الجنالتتش  تت  النتتو  التتلب ل هتت  

                                                           

، نةو   نوش، ةا  النا  ليجا واه ال ص لش، انج اءاه وفوش التويلقاه ريى جانو  ، (  و ة رن ا  و ياوب1)
تظتتتتتلح نبتتتتآل الوافتتتتع ا لتتتتل وضتتتت اناه ال تتتتتيآل ، . اتتتتل  إللتتتت  فتتتتل   لتتتتف هاللتتتتل او تتتتة 283و، 1953فتتتتنش 

 . 154و،   جي فانل، ال ويو اتل
 . 156و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة2)
 .2001لفنش  3 جآل    جانو  انج اءاه الجيايلش الظيف لنل  39ةت ( ال ا3)
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وجتتوةت فتتل وتتويت  اتتخاو تبتت   اتتا هتيآل فتتل  فتتتنةاه وغل هتتا  تت  األاتتلاء ال  و  وجتتي  و ال
 اتتلاء تتويتتل فتتل األفوتتاد انج ا لتتش ال  تهنتتش فتتإ  ضتتان   و  تهتتو  فتتل لتتةهآل  فتتتنةاه و  الجنالتتش

 نيد  وليك األاخاو نج اء التظتلح وتو ل   وض  ناأن  إلى  الا  ش القضايلش لنتقد راجال
 .(2) ا للجن  ج ايآل الوافع  و  وهنا لجوي فل وا ه التينس فل جنالاه(1)"

 : المتهمموافقة بناء على  اآلليتفتيش نظم الحاسب  -د

وقتول وجوارتة   لجتوي ال فتاس نيتا وفتل والتش تتآل ال فتاس نيتا لقتي   فلإ  ال ا   الظيف لنل  
 ب    فتتل والتتش  ،وتتتى وا   هانتته  تويقتتش فتتل الهاتتف رتت  ج ل تتش جتت اءاهالتتن ال  فتتل هافتتش ان

 خالظتتش القوارتتتة  ننتتتاء إجتتت اء التظتتتلح فينتتتا لقتتتي إجتتت اء التظتتتلح نتتتا ال  وتتتتى وا   هاتتتف  النفتتتاه 
ولهت  لجتوي لي توا       ،ريل هلا انج اء    ر يلش ضن   ا ت تعهد ليول الن ال  الج ل ش 

هتلد ظتتلح وفتل يقلتاآل نتإج اء التل تأ و  الضتن  القضتايل ل نأ  لنةب  وافقتت  لتنايد ر  هلا الول
الا انتتةب  ا لتتل  صتتاوع الوافتتع  التتلب لظيتتآل  نتت   األ تت وهتتلا  ،الوالتتش لهتتو  انجتت اء صتتولوا  

 .إج اءاهلت تع ريلش رةآل الن ال  فل ا تآل     ا لل وافقت  لتظتلح وافع 

 اآللــيجهــاع الحاســب إلـى  الولــوج إمكانيــةالمشــر  الفلسـطيني  أجــاعهـل  :الن  وهنـا يطــرح تســا
 م ال؟أرادة المتلبس بالجريمة إروما عن 

ال ويو اتلتش ولهت   يوتةلك رت  الجت ايآلللت ت ل  و  الجيايلش لتآل لتنو ج اءاهجانو  انإلى  ن جو  
الج ل تتش فتتل الجتت ايآل التقيلةلتتش ووصتت  وتتا ه التيتتنس فتتل الج ل تتش وهتتل تختيتتف د  فتت ل ةنبتتآل ووتت

القت ا  نقتانو  ناتأ  إلتى  و ن جتو  (3) ا لتلاختالفا هنل ا ر  وا ه التينس فل الجت ايآل الوافتع 
                                                           

 Cass. Crim.30mai 1980.D 1981 .533note JEANDIDIER(  ت  الت نلقتاه القضتايلش ليتا 1)
.Gaz pal 1981 .1.221.note SUZANNE. تظتتلح نبتآل الوافتع ، .  اتل  إللت  فتل   جتي هاللتل او تة

 .158و،   جي فانل ،ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل
 .158، و  جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل او ة2)
 : ريل " تهو  الج ل ش  تينفا  نيا فل إوةن الوا ه التاللش26نصه ال اةت  (3)

 .واد ا تهانيا  و رقع ا تهانيا نن هش وجليت 1 -
 . ن  وجوريا تنوت  الوا ش نصخع  و صلالإلا تني ال جنل ريل    تهنيا  و 2 - 
 =إلا وجة   تهنيا نوة وجوريا نوجه ج لع وا ال ء ه  و  فيوش3- 
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وهتتلا لوتتة جصتت  فتتل إلتتى  فيتتآل لتتنو ريتتل وتتا ه التيتتنس فتتل الجتت ايآل الوافتتع لهت ونلتتشالجتت ايآل ان
فل الج ايآل ال ويو اتلش نهال القانونلل   غتآل  وا ه التينسإلى  ال ا   الظيف لنل ولك لآل لت  ل

 .وةنتيآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

  و   توش  و  و اجا  و  الاء  خ ن لفتةد  نيا ريى  ن  فارد
 تظلة للك  و إلا وجةه ن  فل هلا الوجه ءنا   و رال اه،  و ا لك فليا
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 الثانيالمطلب 
 والجعاء المترتب على مخالفة قواعد التفتيش اآلليضوابط تفتيش نظم الحاسب 

افتو ضنا فل ال  يع الفانل الجياه ال ختصش فل إصةا  إل  التظتلح والجيش ال خولتش جانونلتا  
ضتافش ،انج اءنيلا ليقلاآل   تا فتنل فتإ  هنتاك  ج ورتش  ت  الضتوان  التتل لتوتل    اراتيتا إلتى  وا 
ل خالظتتش صتت ل   إج ايتتل   خالظتتش هتتلد الضتتوان  لت تتتع ريليتتا جتتياء  التظتتتلح و  نتتإج اءاآل لتترنتتة الق

تنتتاود هتتلد الضتتوان  والجتتياء ال ت تتتع  خالظتتش إلتتى  لتتلا فتتنو ة فتتل هتتلا ال  يتعنتو القتتانو  لتتلب 
 : فوارة وضوان  التظتلح فل ف رل 

 .اآلليضوابط تفتيش نظم الحاسب : الفر  األول •
 .المترتب على مخالفة قواعد التفتيشالجعاء : الفر  الثاني •
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 األول الفر 
 اآلليضوابط التفتيش في نظم الحاسب 

 .ضوان   وضورلش وضوان  اهيلشإلى  ا للتنقفآل ضوان  التظتلح فل ج ايآل الوافع 

 : الضوابط الموضوعية: أوالً 

ـــيش. 1  إجتتت اءاه  فتتتنع التظتتتتلح فتتتل الجتتت ايآل التقيلةلتتتش نوصتتتظ   تتت     فتتتانقا  ل هتتت: ســـبب التفت
ال فتتاه ش  و  ا تهتاع ج ل تتشناتيتاآل  اتتخاو  و  جنوتتش و  هانتته وجتو  ج ل تتش جنالتش هتتو التوقلتل

ريلتت    هتتةهفتتل ا تهتتاع ج ل تتش  تتي   ارتتات تتتوف    تتا اه جولتتش تظلتتة فتتل هاتتف الج ل تتش وهتتلا  تتا 
 إجتت اءاه" األصتتد فتتل القتتانو     انل  فتتل التظتتتلح هتتو إجتت اء  تت  :  وه تتش التتنقض ال صتت لش

إلتى  جنوتش وجوته نالظوتد وت جوته نفتنلا   و  جنالتش –  لص  إصةا د إ  لضن  ج ل تش لل التوق
وننتاء   (1)لو  تت  الاخصتلش" و  لو  ش  فهن  تيآل  ول  و   هناك    الة يد  ا لهظل ليتصةب 

ووتتى لهتو  إجت اء التظتتلح صتولوا  جانونلتا  لجتع تتوف   ا لتلج ايآل الوافتع ل تصنلظا  و  ريى للك
 : ا تل

 جنالش. و  وجوه فواء هانه جنوش    نهو  نصةة ج ل ش  ويو اتلش •
ال اا هش  و  يو اتلش اخاو  ولنل  نا تهاع الج ل ش ال و و  توجل  ا تياآل لاخو •

 .فل ا تهانيا
 وتةاه  ويو اتلتش تظلتة فتل  و   جييت و  ج اي  ريى وجوة  الاء و  توف    ا اه جولش •

 : فنقوآل نتظصلد هد واوةت ريى وةت .غل د و  ال ويو اتلهاف الوقلقش لةن ال تيآل 

اختيتف الظقيتاء ريتى : جنايـةأو  أن نكون بصدد جريمة معلوماتيـة وقعـت سـواء كانـت جنحـة.2
و تتنيآل  تت   ا لتتلتو لتتف  وتتةة ليج ل تتش ال ويو اتلتتش ف تتنيآل  تت  توفتتي فتتل تو لتتف جتت ايآل الوافتتع 

 و  ا لتلضلل التو لف و   التوا لف الضلقش " هل  ب فوتد ل  تهتع  تضت نا  افتتخةاآل الوافتع 
 و  الانهش ال ويو اتلش ن خالظش  وهاآل هلا القانو  " وتو ف الج ل تش ال ويو اتلتش ريتى  نيتا " ر تد

                                                           

، . انبتت   لضتتا  هاللتتل او تتة965و، 195 جتتآل  18اآل التتنقض س ج ورتتش  وهتت، 1967 هتتتون   16( نقتتض 1)
 .. 104و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل
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ل لو ليتا جتانو  ا تنا  لأتل  اننفا  إض ا ا  ن هوناه الوافع وانهاه ا تصاد الخاصش نت  التت
و تتة لناتتأ رتت  ا فتتتخةاآل غلتت  ال اتت و   تا تنتتا   و  " هتتد فوتتد،(1)ولظتت ض ليتتا رقانتتا " الوقونتتاه

و تنيآل  ت  ر فيتا  نيتا  ،(2)ا رتتةاء ريتى األ تواد ال اةلتش وال ونولتش " إلتى  لتقنلش ال ويو تاه  ةه
 .(3)وانهات  نواف تي ا  ا للريى نباآل الوافع هد ارتةاء لقي 

   جند ال ا   الظيف لنل نجة إف اة نصوو  لهت ونلشصولة ال واجيش التا لولش ليج ايآل انريى 
 262وتو تتتد  جتتتآل 2009لفتتتنش  3فتتتل جتتتانو  الوقونتتتاه  جتتتآل  لهت ونلتتتشجانونلتتتش ل واجيتتتش الجتتت ايآل ان

إفتتتت اة الظصتتتتد النتتتتا    2013( 6الظيفتتتت لنل  جتتتتآل ) لهت ونلتتتتشوفتتتتل جتتتتانو  ال وتتتتا اله ان ، هتتتت  
 لهت ونلتتشإصتتةا  جتت ا  نقتتانو  ليجتت ايآل انإلتتى  وصتتو    45 ،43،44الوقونتتاه فتتل ال تتواة  ،ليجتت ايآل

  ويتش وضتي جوارتة إلتى  إ   ن  لتآل لصتد لهت ونلشو ي وضي ال ا   الظيف لنل جانو  ليج ايآل ان
ل ليها  ليا  ا لهت ونلشوا   الج ايآل ان ،لهت ونلشإج ا لش لتنبلآل القلاآل نإج اء التظتلح فل الج ايآل ان

   الخصايو وال  لياه التل تختيف ر  الج ايآل التقيلةلش فال ا   ت ك ت نلتل القوارتة ال تويقتش 
 .ا للفل تظتلح الج ايآل التقيلةلش ريى التظتلح فل ج ايآل الوافع 

المشـاركة فـي أو  أشخاص معينين بارتكـاب الجريمـة المعلوماتيـةأو  توجيه االتهام لشخص .3
الجيايلش الظيف لنل ريى ض و ت توف   ةلتش  ج اءاه   جانو  ان 39/1ال اةت  اات  ه: ارتكابها

اتت لها  وهتتلا  تتا  ختتل نتت   و  وجتت اي  لتتةن ال وقتتل ضتتة ال تتتيآل فتتل ا تهتتاع الجتت آل فتتواء  هتتا   صتتال  
الجنايلتش ال صت ب " إلا   ن جاضتل  جت اءاه ت  جتانو  ان 154ال ا   ال ص ب فتل نتو ال تاةت 

" وهلا  ا لق د جتانو   نى ال تيآل غل  هافلش لصة     ا    وج  نجا ش الةرو التوقلل    األةلش ري
التتتل توجتتع ريتتى جاضتتل التوقلتتل    لتتأ   نتتأ     177الجنايلتتش الظ نفتتل فتتل ال تتاةت  جتت اءاهان

                                                           

هاللتل   لضتا  انبت  ، انلهت ونلتشال تويل فل الجت ايآل  2017فنش  16( التو لظاه الخاصش فل ج ا  نقانو   جآل 1)
 .106و،   جي فانل، وض اناه ال تيآل ال ويو اتلتظتلح نبآل الوافع ا لل ، او ة

، ال نوتش النانلتش، ةا  النيضتش الو نلتش، نو ت ال ويو تاه وانوهافتاتيا ريتى جتانو  الوقونتاه، (  و ة فا ل الاوا2)
 . 7و، ، 1998

، 2011، شال نوتش ال انوت، ةا  النقافتش، والج ل ش ال ويو اتلتش واننت نهج ايآل الوافوع ، (  و ة   ل  الاونهل3)
 . 10و
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ولتتتآل  (1)ضتتة ال تتتيآل  Charges Suffisantesهافلتتش  إنناتتتاهوجتت  نجا تتش التتةرون إلا لتتآل لجتتة 
ج ي األةلش والق اي     خالد التو لاه الجةلتش  تي تت ك  فتألش الظصتد فتل جةلتش هتلد األةلتش  ت  

 وه تتش ال وضتتو  التتتل ت يتتك  فتتض التتةللد ال فتتت ة  تت  للتتك التظتتتلح إلا تنتتل  ليتتا    إلتتى  رة تت 
 تت   التظتتتلح تتتآل نصتتو ت غلتت  جانونلتتش و  لوجتتة  تتاني جتتانونل    لهتتو  إجتت اء التظتتتلح هتتأود إجتت اء

الوقتتد تنتتة   تت  إلتتى  تونتتل رال تتاه  ولنتتش تفتتتنة الجنايلتتش والتتة يد نالتوقلتتل فتتل التتةرو  إجتت اءاه
اخو  ول  ا تهع الج ل ش فيتل فتل الغالتع افت اضتلاه جتة  و  ب وف فتنتج  نيا وجو  ج ل ش

 .(2) ةان  الاخوإلى   تصد

معدات معلوماتية تفيد في كشـف أو  أجهعةأو  قرائن على وجود أشياءأو  توفر أمارات قوية .4
  :ويرهأو  الحقيقة لدى المتهم المعلوماتي

إ  القلاآل نإج اء التظتلح لت يع وجوة  ةلش و  ا اه جولش تفاهآل فل الهاف ر  الج ل ش و  لهظل 
جنوتتتتش واتيتتتتاآل اتتتتخو  وتتتتل  نا تهتتتتاع الج ل تتتتش إ     تتتتتتوف   و  وجتتتتو  ج ل تتتتش  تتتت  نتتتتو  جنالتتتتش

فتالتظتلح    ،جييت التل تفارة فل ر يلش الهاف ر   النفاه الج ل تشال ويو اه وال وةاه واأل
لج ب إ  إلا توف ه  ويو اه ونلاناه هافلتش لتةن ال وقتل نتأ  تظتتلح ال نتيد لفتارة فتل الهاتف 

ان  لوجة لةن الاخو ال  اة تظتلح  نيلت   ةواه  و  ال فاه ش فل  و فش الجانل و  ر  الج ل ش
ري تتتا     تهتتتو  ليتتتا رالجتتتش فتتتل  إلهت ونلتتتش فتتتتنةاه  و  نلانتتتاه و   وتتتةاه و  فتتتواء هانتتته  جيتتتيت

 الج ل تش وتفتارة فتل وييتا وهتتلد الات و  ضت و لش فتل والتش التظتتتلح فتل الجت ايآل التقيلةلتش فينتتا  
لآل لهت   وجتوة ة يتد جولتش وهافلتش ريتى ا تهتاع فوتد فتواء هتا  الجوي تظتتلح الاتخو و نيلت   ت

الجيايلش الفووةب " لي وقل    لظتح ال تتيآل ولت  تظتتلح  ج اءاه  انفنو جانو  ،ا لك و   صيلا  
غل  ال تيآل إلا اتضوه   ا اه جولش  ن  لخظل  الاء تظلة فل هاف الوقلقش ول ارل فتل التظتتلح 

                                                           

 (1 ) MERLE(R) : "Linculpation "in"Problems contemporains de procedure Penale" 

Melanges HUGUENEY . SIREY . Paris1964. تظتتلح نبتآل ، .  اتل  إللت  فتل   جتي هاللتل  و تة 
. 115و،   جي فانل، الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل  .n"Problems IREY . Paris1964و 

contemporains de procedure Penale" Melanges HUGUENEY  انناتاه هافلش وقلتل    األةلتش .
 ريى ال تيآل غل 

 . 98و،   جي فانل، التظتلح ر  ةللد فل الج ايآل ال ويو اتلش، ش الونلةب (  فا2)
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الجيايلتش الفتووةب ريتى " ول ارتل  ج اءاهونو  لضا  جانو  ان    هلا النباآل " 42وهآل ال اةت 
ايد وال  نورتتتتاه والج ايتتتتة وال تتتت وة والن جلتتتتاه وال واةنتتتتاه الياتظلتتتتش فتتتتل ضتتتتن  الخ انتتتتاه وال فتتتت
ال تاةت الواةلتش والفتتل   ت  إلتى   وهاآل ال تواة  ت  الخا فتش والخ فتلوغل ها    وفايد ا تصاد 

التوقلل ا نتةايل وللس  إج اءاه  وةولوتن    اجنش ال واةناه وضن  ال  افاله  (1)هلا النباآل "
وهلا  ا  هةه ريلت   وه تش التنقض ال صت لش فتل الوةلتة  ت   وها يتا  (2)ا فتة د  إج اءاه   

"   ل يك  جاد الضن  القضتايل   ا فتش  جانتش ال هال تاه التيظونلتش لهونيتا   ن  ولك نصه ريى
هتتتل ر يلتتتش ارتتتتةاء ريتتتى الو لتتتش  وال جانتتتش (3)ا فتتتتة د  إجتتت اءاهالتوقلتتتل " أل   إجتتت اءاه تتت  

وتوتتة  ،(4)والتتش انتيتتاك هتتلد الو لتتش لصتتن  الظتت ة خايظتتا   تتت ةةا  فتتل الوتتةلك  ولتتك فتتلالاخصتتلش 
  اجنش ال واةناه الفيهلش والالفتيهلش  ت   اتهاد التظتتلح للتك أل  التظتتلح فلت  ارتتةاء ريتى وتل 

فل الوظاب ريى  فت ا د وجتوه  التظتتلح التنقلتع فتل  فتتوة   فت ا  الاتخو فتواء هتا   اننفا 
وال اتتت    ،(5)  افتتتاله تيظونلتتتش  و  ا لتتتلجيتتتاي الوافتتتع  و   فتتتالش و   فتتتهن  و  نظفتتت  اننفتتتا 

 وتة  و  وضي ا و   نة    تواف ها ل  اجنش ا تصا ه وهل تقةلآل  يع لينايع الواآل الظيف لنل
الوقلقتتش فتتل  إبيتتا   هنتتاك فايتتةت   جتتوت فتتل ل  وناتتهد وصتت ب لقاضتتل الصتتي     تهتتو  فتتارة
 هتتةه ريتتى  (6)إل  ال  اجنتتش  فتتننا   و  ولجتتع    لهتتو    تت  الضتتن جنوتتش وجوتته فوتتال   و  جنالتتش

 .(7)لهت ونلش   ج ا  نقانو  الج ايآل ان 33/2للك ال اةت 

                                                           

    نباآل انج اءاه الجيايلش الفووةب . 82و 81( ال اةت 1)
 انننتتاهال اتتهاله الو يلتتش فتتل   اجنتتش التيظونتتاه والتفتتجلاله الصتتوتلش وال  يلتتش وءنا هتتا فتتل ، ( فتت ل  األ تتل 2)

 . 7و، 1996فنش ، ال نوش األولى، نةو  ةا  نا ، الجنايل
 . 12/2/1962نتا لخ  135صظوش  جآل  13 هنه فل  31.فنش  989( ال و   جآل 3)
والالفتتيهلش "    فتت لش ا تصتتاد  ا تصتتا ه الفتتيهلش ناتتأ  1996لفتتنش  3 تت  القتتانو   جتتآل  4( نصتته ال تتاةت 4)

 ريى األ اضل الظيف لنلش  صونش و  لجوي ال س نيا إ  ليفي ش الوا ش ووةها وفل وةوة القانو  "
 . 52و،   جي فانل، ا نتةايل فل جانو   صود ال واه اه الجيايلش التوقلل، ( وف  الجوخةا 5)
 . 389و، نةو  فنش نا ، نةو   نوش، نةو  ةا  نا ، جنايل الوبلظلالتوقلل ال، ( رنة الظتال   اة6)
  لهو  ا   التظتلح  فننا  و وةةا  ولجوي تجةلةد اهن       ت  ا ةا ه  نت  اه هتلا  ("لجع 33/2ال اةت ) (7)

 جاي ش" انج اء
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نوافتتتت ش  و  هافتتتتش ال فتتتتايد ال هتونتتتتش فتتتتواء تيتتتتك ال  فتتتتيش ن  لقتتتتش الن لتتتتة: نال  افتتتتالهوال قصتتتتوة 
 و  وفتتواء هانتته ال واةنتتاه اتتظولش (1)اتتخو لقتتوآل ننقتتد تيتتك ال فتتايد وتوتت ف  لضتتا  نالن جلتتاه 

 . هتونش فإنيا تتوة فل الجوه  و إ  اختيف الاهد

الات و  ال وضتورلش التتتل إلتى  نانضتافش: اآللــيالضـوابط الشـكلية لتفتــيش نظـم الحاسـب : ثانيـاً 
 وجع ال ا   ا لتياآل نيا لوجة  لضا  الضوان  ال وضتورلش والتتل لهتو  اليتةف  ت  هتلد الات و  

ا نوت اف فتل افتتخةاآل الفتي ش وفتوف نتنتاود هتلد الات و   و  و لاه األف اة    التوففو الش 
 : نالتظصلد

قصتة نتفتنع إل  التظتتلح ااتت ال  ريتى الوناصت  التتل ل  : أن يكون إذن التفتـيش مسـبباً  .1
و هتلا  ،لصتةو  إل  التظتتلح وننتاء  ريليتا لفتخيصيا ال وقل  ت  األةلتش الهافلتش وال نت  ت

لتتل  لي وه تش ال وضتو     تفتي   جانتيتا ريتى جةلتش هتلد التة يد وهظالتيتا     اتأن    
(2). 

الجيايلتتش ولهتتو  الغالتتش  جتت اءاهلوتنتت  تفتتنع إل  التظتتتلح  تت  الضتت اناه ال وجتتوةت فتتل جتتانو  ان
ج صتتنش  و   تت  القلتتاآل نتتإج اء التظتتتلح  وتتةة وهتتو الهاتتف رتت   النفتتاه الج ل تتش  تت  فتتك تاتتظل 

 (3). وةةا وللس را ا  ولهو      التظتلح 

الجيايلتتش نأنتت  " لجتتع    تهتتو   تتله ت  جتت اءاه تت  جتتانو  ان 39/2وهتتلا  تتا  هتتةه ريلتت  ال تتاةت 
الجيايلش الفووةب ريتى "   لجتوي  ج اءاه   نباآل ان 41التظتلح  فننش " ونصه  لضا  ال اةت 

التوقلل وا ةرتاء تظتلا  إ  نأ    فنع    هليش  و  ل جد الضن  الةخود فل  ب  ود  فهو 
فلهتظتل فتل تظتلاتيا نتإل   فتنع  ت  ال وقتل " ولجتوي لي وقتل تظتتلح  ب  ،الواآل  ا رةا ال فته 

هد  تا  و     لنتج رنيا و   ها  ض    له ت التظتلح وضن  هد  ا لوت د فل ا تهاع الج ل ش
 .لفارة فل الهاف ر  الوقلقش

                                                           

آل الوافتتع ا لتتل نوتتك نونتتوا  و التتش الوتتل فتتل الولتتات الخاصتتش فتتل   اجتت  جتت اي، (  فتتا ش نتت  غتتانآل الونلتتةب1)
 . 61و،   جي فانل، واننت نه

 .382و،   جي فانل،  ناةا جانو  انج اءاه الجيايلش، (   ضا  ر   فولة2)
 . 100و ،   جي فانل، التظتلح ر  ةللد فل الج ايآل ال ويو اتلش، (  فا ش الونلةب3)
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التوقلتتل فلجتتع    لفتتتتو د هتتد الوفتتتايد ال تاوتتش جانونلتتتا   إجتتت اءاهفتتالتظتلح نارتنتتا د إجتتت اء  تت  
بيا  نيةف الهاف ر  الج ل ش ف جش  و  الوقلقش والتوصد لهاف ج ل ش ا وتلاد ال ويو اتل وا 

 (1).ا للغل ها    ج ايآل الوافع  و  اننت نه اد ر    لل 

فينتتتا نجتتتة  ،التظتتتتلح ون تتتا      تتت  التظتتتتلح لجتتتع    لهتتتو   فتتتننا  و وتتتةةا  فتتتنع انجتتت اء و هتتتا 
ولتتتك جتتتة لتظاجتتتأ ال وقتتتل نه لتتتش  ا لتتتلصتتتوونش فتتتل توةلتتتة  هتتتا  التظتتتتلح فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع 

 تفتتنلعال ويو تتاه الياييتتش  ننتتاء التظتتتلح والتتتل جتتة   تهتتو  ليتتا رالجتتش فتتل التظتتتلح فيتتلا لصتتوع 
التتل و جونفتتو  ضتتة  هتتتع التوقلتتل جضتتلش :  نتتاد للتتك ا لتتل تتله ت التظتتتلح فتتل جتت ايآل الوافتتع 

التتتلب ضتتتن  فتتتل  هتتتتع التوقلتتتل الظلتتتة الل ال هونتتتاه الوافتتتنلش و يظتتتاه  FBIالظلتتتة اد األ  لهتتتل 
األ   اللب  وجف ناا  الا هش نالها د وهلا  تا ت تتع  ،نلاناه نوةن ا هاه الن ا ج الوافونلش

فتتيا فقتتة ارتقتتة  هتتتع التوقلتتل  يل و  نخفتتاي  فاةوتتش لياتت هش ولو الييتتا ولتتآل لتتتآل  قاضتتات الاتت هش
 .(2)الظلة اللش    ال اةت التل تآل ضن يا توتوب ريى  ةلش لج ل ش ا تهنيا  وة ر الء الا هش 

ــنجراء التفتــيش .2 ــام ب ــاء القي ــبع  األشــخاص أثن  تت  الضتت اناه : الحضــور الضــروري ل
نتتإج اء الاتتهيلش التتتل لت ينيتتا إجتت اء التظتتتلح هتتو وضتتو  نوتتض األاتتخاو  ننتتاء القلتتاآل 

التظتتتلح وللتتك لتوقلتتل ال  أنلنتتش لتتةن القتتاي ل  ريتتى التظتتتلح نوجتتوة اتتيوة ريتتى إجتت اء 
 جتت اءاهوجتتانو  ان ،التظتتتلح و   انجتت اء لفتت ب وفقتتا  ألوهتتاآل القتتانو  وهتتللك لتتةن ال تتتيآل

 ،ااتتتت   تواجتتتة  اتتتخاو فقتتت  فتتتل تظتتتتلح ال نتتتايد ولتتتآل لاتتتت   وضتتتو  ال تتتتيآل الجيايلتتتش
رةآل ض و ت وضو  ال تيآل  نناء القلاآل نتظتلح  نيل  إلى   ص وللهع ج يو  الظق  فل 

 .(3)وله  رةله ر    ليا وةلنا    ي  خل  وه ش النقض جةل ا  رهس للك

لت تتتع ريلتت  ن تتال  إجتت اء     رتتةآل وضتتو  ال تتتيآل  ننتتاء القلتتاآل نتتإج اء التظتتتلح   ويــرى الباحــث
الجيايلتتش الظيفتت لنل لتتآل لتتنو صتت اوش ريتتى ضتت و ت وضتتو   جتت اءاهالتظتتتلح وللتتك أل  جتتانو  ان

 .ال تيآل

                                                           

 .355و،   جي فانل، واننت نهالجنايلش فل ج ايآل اله نلوت   انج اءاه ناةا ، ( رنة الظتال وجايب1)
 .358و، فانلال  جي ال، ( رنة الظتال وجايب2)
 و ا نوةها . 164و ،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة3)
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التوقلل لفتوجع القلاآل   ر ادإ  التظتلح ر د    : اآلليمحضر تفتيش نظم الحاسب  .3
نتو لتتت   وضتتت   ننتتتاء القلتتتاآل نتتتإج اء التظتتتتلح و تتتا  فتتتظ  رنتتت  إجتتت اء التظتتتتلح  تتت  ضتتتن  

الظيفت لنل لتآل لت يتع اتهال   ولنتا   وال ا   ،لألةلش والوفايد ال تويقش فل ا تهاع الج ل ش
نج اء  وضت  التظتتلح فتواء  تا تفتتوجن  القوارتة الوا تش نتأ  لهتو  ناليغتش الو نلتش وهتل 

التتل نتو ريليتا  جت اءاهاليغش ال ف لش وتا لخ تو ل د وتوجلي ال و   و   لا د هافتش ان
ضتتتتو النلانتتتتش " توجلتتتتي  تتتتله ت التظتتتتتلح  تتتت  ر 40فتتتتل ال تتتتاةت  الجيايلتتتتش جتتتت اءاهجتتتتانو  ان

 : ال ختو تا د  ا ليل

 افآل صاوع ال نيد ال  اة تظتلا  و اي ت . •
 .رنوا  ال نيد ال  اة تظتلا  •
 الغ ض    التظتلح. •
 افآل  أ و ب الضن  القضايل ال ص ل ليآل التظتلح. •
 ال ةت التل تف ب    خالليا  له ت التظتلح. •
 تا لخ وفارش إصةا د. •

لجتتع إننتتاه ج لتتي ريتتى  نتت  " 2006يلش لينايتتع الوتتاآل  تت  التويل تتاه القضتتا (366) نصتته ال تتاةت
لتتتله  فلتتت  األاتتتلاء التتتتل تتتتآل  وريتتتى القتتتايآل نتتتالتظتلح تو لتتت   وضتتت  ،التظتتتتلح نالهتانتتتش إجتتت اءاه
ج لتي وتا ه التوقلتل فتل الهتانتش  إننتاهوالقارةت الوا ش فل التا لي الظيف لنل لجتع  ،".ضن يا

 .(1)اظاهلش لقي نا ال  وهد  ا لت تع ريل  لقي نا ال  " إ      التظتلح الصاة "

  

                                                           

 نوةها .و ا  227و،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة1)
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 الفر  الثاني
 الجعاء المترتب على مخالفة قواعد التفتيش

ن ال  إجت اء الظيف لنل الجيايلش  ج اءاهلت تع ريى  خالظش جوارة التظتلح ال وةةت فل جانو  ان
وفتل والتش ال خالظتش لوجتع القتانو   ، خالظتت  ألوهتاآل القتانو  و  القتانو إلتى  التظتلح لوةآل افتناةد

ولوجتتة تقفتتل اه ليتتن ال   نيتتا التتن ال  ال تويتتل فتتل  ، ب ةللتتد ت تتتع ريتتى إجتت اء التظتتتلح إن تتاد
 .النباآل الواآل والن ال  ال تويل فل  صيوش الخصوآل

 : تقسيمات بطالن إجراء التفتيش: أوالً 

النباآل الوتاآل لصتوع وضتي إ  الن ال  ريى  خالظش : النظام العامبالبطالن المتعلق  .1
تو لف ل  ألنت   صت ي  غتا ض ووافتي وهتو التن ال  ال تويتل فتل ال صتيوش الوا تش 
و  لوجتتتتة  صتتتتيوش اخصتتتتلش  تتتت  و اء التتتتن ال  الوتتتتاآل ولهتتتتو  هتتتتلا التتتتن ال  ن النتتتتا  

   يقا .

ولقتود نوتض  ،ل يتل ريلت  التن ال  النفتنل: البطالن المتعلق في مصـلحة الخصـوم .2
  الن ال  ال  يل ال تويل فل ال صيوش الوا ش والن ال  النفتنل الظقياء  ن  ل يج نل

و هتتةه ال تتاةت  ،(1)ال تويتتل فتتل  صتتيوش الخصتتوآل فتتل ال واه تتش   تتاآل  وه تتش راةلتتش 
تقتصتت  ال تتاةت فتتل  ،(2)"لت تتتع التتن ال  ريتتى  ب وهتتآل  تت   وهتتاآل هتتلا الظصتتد " 52

 .وفل  وهاآل القانو األوهاآل ال تويقش فل التظتلح والا و  الواجع ا لتياآل نيا 

  :المتعلقة في إجراء التفتيش األحكاماآلثار المترتبة على مخالفة : ثانياً 

نتتا ال  إلا تتتآل الوصتتود إللتت  ن  لقتتش غلتت  ال نصتتوو ريليتتا فتتل  وهتتاآل  انلهت ونتتللوتنتت  التتةللد 
ولت تع ريى هلا األ    ه لش هنل ت هون  لنظل  ةلتش ا تيتاآل ريتى الجتانل ون تال  األةلتش  ،القانو 

النلانش الوا ش صاونش  و  التل تآل الوصود إلليا نوة جية ورناء    جند  أ و ب الضن  القضايل
فتتتإلا هتتتا  التتتةللد ال وجتتت  ضتتتة الجتتتانل هتتتو التتتةللد  ،التوقلتتتل إجتتت اءاها ختصتتتاو األصتتتلد فتتتل 

                                                           

  12/10/1970نتا لخ  972صظوش  جآل 21 هتع فنل 40لفنش  977( ال و  1)
 . 2001لفنش  3   جانو  انج اءاه الجيايلش  جآل  52(  اةت 2)
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فينتتا إلا اتتاع ر يلتتش  ،هتتا  هتتلا التتةللد نتتا ال  فتتال لجتتوي ا فتتتناة إللتت  فتتل إةانتتش الجتتانلالوولتتة و 
 .(1)التظتلح و ا لت تع ريل     إةانشفإن  لن د إج اء   ب  خالظش ليقانو  انلهت ونلالتظتلح 

 

 

 

 

  

                                                           

 و ا نوةها . 235و ،   جي فانل، تظتلح نبآل الوافع ا لل وض اناه ال تيآل ال ويو اتل، ( هاللل  و ة1)
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 الثانيالفصل 
 اآلليمخرجات التفتيش في نظم الحاسب 

   الج ايآل ال ت تو ت وال  تن تش نت تو  التهنولوجلتا ناتهد  صتنوه  وت   لهت ونلشتوتن  الج ايآل ان
     ل تهتع  هنت   ت  ج ل تش فتل  ج لتي ةود الوتالآل ونإ هتا  ال تتيآل  نتد األخ نتو   نتات ت فتل 

 وانرتتةاةواوتتة نهتتد فتتيولش ونفتتا ش وهتتلا رهتتس الجتت ايآل التقيلةلتتش التتتل تت يتتع نتتو   تت  التخ تتل  
األفتتاللع التتتل  ضتتوه نإ هتتا  الجتتانل  دهتتل هانوتتة   اتتن لهت ونلتتشج ل تتش انل الال فتتنل ليتتا فتت

اليلتتد وهتتو جتتالس  و  ا تهتتاع الج ل تتش فتتل  ب وجتته ةو  ا هتتت اك فتتواء هتتا  فتتل وضتت  النيتتا 
نت    و  جتاآل نإخظتاء هولتت  إ   نت ف ج ل ت     رة ت  اهاإنخيف ه فل  هتنش و  لنالل لظ ضلش 

ولو تتل  لهت ونلتشالتلب ليلتتة  ت  خ تو ت الج ل تتش ان أل ت ال تهتع الج ل تش ختتا ج وتةوة ةولتت  هتتو 
 إفاءتهنل ت ل هافوش هلا الج ايآل  ويلا وةوللا وهو  ا اجي الةود لف  التا لواه ل واجيش   ه لش

  ويتش  ت  النضتوج الواضت  التلب تفتت لي  وت  إلتى     نيا لآل تصد نوة ا للافتخةاآل الوافع 
وخا جلتتتا هتتتو   جانيتيتتتا نواجتتتش نرتتتةاة  وققتتتل  جتتتاة ل  ريتتتى الفتتتل  ت ريتتتل هتتتلا الجتتت ايآل  ويلتتتا 

هليتتش ال وه تتش للنتتاد إلتتى  وضتتن  التتةللد  ي تتا لهتتو  صتتونا وتقةل تتش لهت ونلتتش الوقتتش الجتت ايآل ان
ال ج آل الوقونش الالي ش ريل  تا اجت فته لتةاد وننتاء  ريتل  تا فتنل فتنتناود فتل هتلا الظصتد ر يلتش 

 انلهت ونتتلوالنوتتك رتت   تتةن  اتت ورلش التتةللد  انلهت ونتتلالتتتل تتتتآل رتت    لتتل التتةللد  انننتتاه
 : الجنايل وللك    خالد  نونل  اننناهالناتج ر  التظتلح فل 
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 األولالمبحث 
 اإللكترونيعن طريق الدليل  اإلثبات

ال ختيظتتش رتت  الجتت ايآل التقيلةلتتش التتتل  جةلتتةت  تت  الجتت ايآل  نتتوا و ةت إلتتى   ةب الت تتو  التهنولتتوجل
 فلافتلش  ضت ا و تا لت تتع ريليتا  ت   ،ريتل وتة فتواء األفت اةتاهد تية ص ل  لةود و   صنوه

وهتتلا  تتا افتتتوجع تتتةخد  ،ال جت تتي و  ..الخ فتتواء ريتتل  فتتتوب الظتت ة.اجت ارلتتش و  اجتصتتاةلش و 
ا تياآل وتقةلآل   ةلشال ا   ل هافوش هلد النو     الج ايآل والوة  نيا وللك لهو     خالد ضن  

 انننتتاهولهتت  توتة ر يلتتش النوتك و  ،إج ا لتش  فوتتادالوةالتتش للنتاد  تتا ا تهنته لتتةد  ت  إلتى  نلالجتا
الظايقش الخ و ت  فل ا ن ا ت تاي ن  ر  نبل تيا فل الج ايآل التقيلةلش نأن   األ و نيلا الج ايآل    

القتتايآل ريتتل ر يلتتش التظتتتلح رتت   لظتتاجبوهنتتا جتتة  ،لتتتآل التوا تتد  تتي ةللتتد  ويو تتاتل غلتت   ي تتوس
نتت اءت جتتة صتتنويا   ةلتتشلجتتة  و  نو يلتتش نوتتك فتتل الظضتتاء الختتا جل  اتتن  نانتت  انلهت ونتتلالتتةللد 

  لقتتوآل   و  انةانتتشش انتتةإالقتتاي ل  ريتتل التظتتتلح نتتةد رتت   الجتانل لهتتل لتتتآل الونتتو  ريليتتا  تت  جنتتد
وهلا  تا ل لتيد ن يالتا تجويت   افلش لةولشخا ج الوةوة الجغ   نفل ف اهتخيلنيا  و  انةانشةلش  نولف 

ا هتت اك فتل  و  الخصنش لجانل   تهاع ج ل ت  فتل  ب وجته و  هتا  ةو  ا هت تاآل لوف  النليش
 هافوتش هتلا النتو   ت  الجت ايآل ل واولتش الوتة  نيتا  ت  إلى  تجيه الةوداالوةوة الجغ افلش ليةود ف

  الجت ايآل الوافتع اهنت   التة لنلش نارتنتا  ةو اه خالد ف  التا لواه وا تظاجاه الةوللش ورقة ال
نولتتك ل هتتت  افتتتغالد التهنولوجلتتا لاتت  الوتت ع ريتتل التتتةود  خ تتو ت ريتتل الةولتتش نهافتتش ج واتيتتا

فتتقا يا لفتتتوجع   ةلتيتتاوضتتن   ا لتتللوتتة  تت  جتت ايآل الوافتتع اف ،يوتت ع التقيلةلتتشلةو  ال جتتو   وا 
التوتتاو  التتتةولل فتتل هتتتلا ال جتتاد نارتنا هتتتا  تت  رتتتان ت الوتتةوة فتتتل الغالتتع لقتتتوآل الجتتانل نا تهتتتاع 

 .ةولت ج ل ت  خا ج وةوة 

اءاه الجيايلتش جتاء فضظاضتا فتل نتو ال تاةت ي   جانو  الجت  نا   الظيف لنل ن  ال إلى   جو النو 
ال ونولتتتش  و  فتتواء ال اةلتتش لوتتةة ال نلوتتش و  فيتتآل لوصتتتو األاتتلاء جتتاي ضتتن   ا( رنتتة 15/1)

إلتتتى  ولتوضتتل  للتتك فتتتنقوآل فتتل تقفتتلآل هتتتلا ال نوتتك انلهت ونتتتل انننتتاهختتل ال اتتت   فتتل  وريلتت  
 :   ينل 

  اهلش الةللد انلهت ونل وخصايص  : األولالمطلب  •
 انلهت ونل نوا  و  لياه الةللد : المطلب الثاني •
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 األولالمطلب 
 وخصائصه اإللكترونيماهية الدليل 

 و  األةلتتش التتتل تظلتتة فتتل هاتتف الج ل تتش و  األاتتلاءضتتن  إلتتى  األودليتتةف التظتتتلح فتتل ال قتتاآل 
إنتاج جت ايآل  و  ال فارةت فل هاف  النفاه الج ل ش ون ا    الت و  التهنولوجل فاهآل فل و ةد

جت ايآل  و  لهت ونلتش و وفتش  ت  جنتد ولتك   يتل ريليتا افتآل الجت ايآل ان و  جةلةت لآل تهتو   وجتوةت
والوتة  نيتا  ت  ختالد  وافتنش ال تتيآل  فينا تةخد ال ا   للق ي ج تال هتلا الجت ايآل ا للالوافع 

وفتنتو ف فتل هتلا التلب لتةل  ال تتيآل  انلهت ونتلريتل هتلا الجت ايآل وللتك  ت  ختالد تتوفل  التةللد 
و تتا ل تتتي نتت  التتةللد و تتا ل لتتيد رتت  التتةللد فتتل الجتت ايآل التقيلةلتتش  انلهت ونتتلال  يتتع رتت  التتةللد 

 تتت  خصتتتايو و نلوتتتت  ال  نتتتش التتتتل تفتتتيد ريتتتل الجتتتانل ا تهتتتاع الج ل تتتش فيتتتل هتتتد  انلهت ونتتتل
خظاءنفا ش  جةلتةت   ةلتشألن  لتوا تد ناألةلتش ال ج لتش التتل نالفتيولش ن هتا  وتلفيا وصتني   ةلتيا وا 

 .انةانش  ةلشنةلد ر  

 :اإللكترونيماهية الدليل : األولالفر  

الوقلقتتش التتتل إلتتى  " هتتل الوفتتليش التتتل لفتتتول  نيتتا القاضتتل ليوصتتود: التتةللد ناتتهد رتتاآللوتت ف 
والوجتتايي ال و وضتتش  ج اءاهلناتتةها وال قصتتوة فتتل الوقلقتتش فتتل هتتلا الصتتةة هتتو هتتد  تتا لويتتل نتتان

 (1)ريلش   ر اد وهآل القانو  ريليا"

جل تش فتتل الخصتتو ش   ةلتتش إرتتةاةإلتى  ليتتةف و  "هتتو هتد ر تتد لجتت ب فتل الخصتتو ش  لضتتا  ولوت ف 
"هتتو : ورتت ف  لضتتا  نأنتت  (2)ت نلتتل القتتانو  ال وضتتورل فليتتا"إلتتى  نب تت  القتتانو  نقصتتة الوصتتود

                                                           

 األيهتت و جا وتتش  ةهتتتو اد فتتالش ، ة افتتش  قا نتتش األةلتتشالقاضتتل فتتل تقتتةل   فتتي ش،  و تتة يهتتل إنتت اهلآل( ناصتت  1)
 211و، 1987فنش ، هيلش الا لوش والقانو ،  ص 

، جا وتش رتل  ات س، هيلتش الوقتول، ةهتتو اد فتالش ،  ات ورلش التةللد فتل ال تواة الجنايلتش، ( او ة ضتلاء التةل 2)
 و انوةها473و، 1983،  ص 
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الوتتتاد وال نااتتت   تتت  اجتتتد الوصتتتود ريتتتل اللقتتتل  القضتتتايل وفقتتتا ل نتتتةا الوقلقتتتش  انج ايتتتلالناتتتا  
 (1)تأهلة ا تياآل " و  ال اةلش وللك ر    لل نوك

خاصتا  نالتةللد فتل الجت ايآل التقيلةلتش األ ت  التلب لتةفونا  فتلضتال  ف ا فنل نلان  هو فتل الوقلقتش
نأنتتت   فلوتتت ف التتتةللد انلهت ونتتتل لهت ونلتتتشاأل تتت  رنتتتة ا لتويتتتل فتتتل تو لتتتف التتتةللد فتتتل الجتتت ايآل ان

ننضاه  غنا لفتلش وهي نايلتش  و  "الةللد ال أخول     جييت اله نلوت  ولهو  ريل اهد  جفاه
افتتتخةاآل نتت ا ج وت نلقتتاه تهنولوجلتتا ال ويو تتاه و  هتتو   ج تتل لتقتتةلآل ل هتت  تج لويتتا وتويلييتتا ن

 و  األاتتتهاد و  األصتتتواه و  الصتتتو  و   ويو تتتاه فتتتل  اتتتهاد  تنورتتتش  نتتتد النصتتتوو ال هتونتتتش
لضا  نأن  "التةللد التلب  ور ف  (2) جييت إنظال القانو  وت نلق    اآلال فوآل وللك    اجد ارت اةد 

تخيلنيتا  و  الج ل ش فيو هتد نلانتاه ل هت  إرتةاةهاإلى  ا فت اضل ولقوةل  فل الوالآل   فافا  لجة 
ورتتت ف نأنتتت  "التتتةللد التتتلب تتتتآل  (3)لهت ونتتتل نولتتتك ت هتتت  الوافتتتوع  تتت  إنجتتتاي  ي تتتش  تتتا"إناتتتهد 

و  اننت نتتته تتت   و لتتتاه الوافتتتع واتتتنهاه  لهت ونلتتتشالوصتتتود ريلتتتش نوافتتت ش التقنلتتتش الظنلتتتش ان
جانونلتتش لتقتتةل يا ليقضتتاء  إجتت اءاهال يوقتتش نتت  واتتنهاه ا تصتتاد  تت  ختتالد  لهت ونلتتشان األجيتتيت
 .(4)لهت ونل جنايل لصي  ننناه الجانل"إهةللد 

وهتللك جتاء  انلهت ونتلجاء خاللتا   ت  تو لتف التةللد قة الجيايلش ف ج اءاهجانو  انإلى  ونال جو 
 األ   ،التظتلح إج اءاهال فت ة     انلهت ونلفيآل لو ف الةللد 2017لواآل 16ج ا  نقانو   جآل 

نأنت  " تيتك  انلهت ونتل ت ل تو لتف فتل هتلا الصتةة فتل ه  لنتا    نوت ف التةللد إلتى  اللب لتةفونا
   تهتتو   و  رتت    لتتل ال انوتتاه إنتاجيتتااألةلتتش التتتل جتتة تهتتو  ريتتى اتتهد  خ جتتاه و جلتتش لتتتآل 

 .ش وال توصيش ريليا وفقا  ليقانو هاألج او ال  غن  إلهت ونلش   تهو   و   خ جاه غل  و جلش
                                                           

  نوتتتش هيلتتتش ، الجنايلتتتش و ناةييتتتا فتتل القتتتانو  ال صتتت ب انجتتت اءاهجوارتتتة ،  و تتتة خيلتتد(  او تتة ضتتتلاء التتتةل  1)
 .316و، 2004فنش، الا  ش

ةا  الهتتع ، واننت نتهالنوك والتوقلل الجنايل ال ج ل فل ج ايآل اله نلوت  ، نة ال  يعر(   ةول رنة الو لة 2)
 .88، و2000، القاه ت، القانونلش

، هيل  الوقول،  ص ، جا وش رل  ا س،  فالش ةهتو اد، اننت نهج ايآل الناايش ر  ال، نه  لونس  نو( ر   3)
 .969و ، 2000

ال ج لتتش  تت  النتتاولتل  القانونلتتش  ناألةلتتشالجنتتايل  انننتتاه، (رنتتة الناصتت   و تتة ف غيتتل و و تتة رنلتتة ال فتت ا ب4)
 .14و، 14/11/2017-12فل الظت ت  األ نلشليويوآل  األود قةآل ض   ال  ت   الو نل ، والظنلش ة افش  قا نش
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 من التفتيش المستمد اإللكترونيخصائص الدليل : الفر  الثاني

 األةلشهل ج ايآل  فتوةنش و ت و ت و  ختيظش ر  الج ايآل التقيلةلش    ولك  ا للج ايآل الوافع 
فالتتتةللد فتتتل الجتتت ايآل التقيلةلتتتش اصتتتن   و وفتتتا  و وظوبتتتا  رتتت  بيتتت  جيتتتع وللتتتك هتتتو  هتتتلد الجتتت ايآل 

ولظيآل    هلا  نت   ا لل  نو  نالوافع  انلهت ونلافتق ه ريى هلد الوالش فل ول     الةللد 
وتوتةةه  ةلتيتا و  تا فتنل لتضت  لنتتا     لهت ونلتشت تو ه الج ل تش ان ا لتلهي تا ت تو  الوافتع 

ل تتاي نوتةت خصتايو تختيتف رت  التةللد فتل الجت ايآل التقيلةلتش نو ةهتا وفقتا  ل تا  انلهت ونتللةللد ا
 : ليل

غلتت   ي وفتتش نولتتك   ل هتت   إلهت ونلتتش تت   ويو تتاه ونلانتتاه  انلهت ونتتللتهتتو  التتةللد  .1
نارتنا د ةلتلال   ج تل ولتلس  تاةب ولهتو   انلهت ونلإة اهيا نالوواس ل ا لت تي ن  الةللد 

   ت  ختالد افتتخةاآل  جيتيت الوافتع إال ويو تاه  و    الصوع التوت ف ريتل النلانتاه 
 .(1) ا لل

 األةلتش  يا ووج يا و لجيتد  هتا  تواجتةها ألهل  ةلش تخليلش فل اهي لهت ونلشان األةلش .2
 و  الخاضتتي نجتت اء التظتتتلح فقتتة لنصتتةآل ا لتتلتاتت د ج لتتي نلانتتاه الوافتتع  لهت ونلتتشان

 ريتتل التظتتتلح نتتالهآل اليايتتد  تت  النلانتتاه نولتتك لهتتو   تت  الصتتوع التوصتتد لتظاجتتأ القتتايآل
  اتتهادهاتتف التتةللد التتلب لتت ن  نتتل  ال جتت آل ونتتل  الضتتولش ألنتت  لهتتو    تتاآل هافتتش إلتتى 
 و  ةاخيلتش  خت ن  جيتيتال تصيش فل  و  النلاناه وال ويو اه ال خينش ريل الجياي و نوا 

 (2).لةوللشا ا للانهاه الوافع إلى  خا جلش وصو 

ال تواجتتةت فتتل  فتت ل  ا لتتل تت   جيتتيت الوافتتع  انلهت ونتتلفتتل والتتش القلتتاآل ننفتتخ التتةللد  .3
 و  ولو لتت   تت  التيتتف انلهت ونتتلالج ل تتش فتتإ  للتتك لقيتتد  تت  ة جتتش الخ تت  ريتتل التتةللد 

                                                           

 و انوةها230و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة الوينل1)
، 1 ، ال لتاض، األ نلتش ناو اه جا وش نتالف ليويتوآل ، التوقلل فل الج ايآل ال فتوةنش، النا ب األ ل (  و ة 2)

 237و   2004
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ال وتتو التيقتتتايل األ تت  التتلب لتتوف  ةلتتتلال  و  فقتتةا  ال ويو تتاه للتتك رتتت    لتتل ا ختتت ال
 (1).وهل غالنا   ا توجة ريى اهد نفخ  خنأت األوداوتلا لا  فل والش  ف  الةللد 

فينتا تبيت  إ هانلتش افتت جا  تيتك  ا لتلرت  الوافتع  األةلتشن وتو  فل والش جلاآل الجانل .4
لقتتاي ل  ريتتل  قتتة ت اإلتتى  ال ويو تتاه التتتل تتتآل وتتلفيا  تت  جنتتد الجتتانل  غتتآل    للتتك لوتتوة

 (2)و وةاه فنلش وهلا ا وت اد   لنج  ةاي ا.  ةواه     لةليآلالتظتلح و ا لتواف  نل  

 ل هتت   تت  ختتالد التتةللد ال ج تتل   اجنتتش تو هتتاه الجتتانل و صتتة وتويلتتد اخصتتلش الجتتانل .5
فالتتتةللد لقتتتوآل فتتتل تفتتتجلد ج لتتتي و هتتتاه الجتتتانل ولفتتتجد  انلهت ونتتتلد رتت    لتتتل التتتةلل

 ا لتتل ت  خنت اء الوافتع  نولتك تفتتتغد هتلا النقتا  رتاةاه وتقاللتة هتلا الاتخو و لولتش
 (3)لتويلد و  و فش اخصلش الجانل ل واولش هاف الج ل ش

 و  ءخت إلتى  ال ج لش ت تتاي ن نلوتش فايقتش الفت رش نولتك ل هنيتا ا نتقتاد  ت   هتا  األةلش .6
 . خ ب فل فت ت ي نلش جصل تإلى  هشان

 

 

  

                                                           

 217و،   جي فانل، التوقلل الجنايل فل ج ايآل اله نلوت ، (  ص ظل  وفل1)
 217و،   جي فانل، التوقلل الجنايل فل ج ايآل اله نلوت ، ( ص ظل  وفل2)
، فتتل نوتتك وتوقلتتل الجتت ايآل ريتتل اله نلتتوت  TCPIPن توهتتود افتتتخةاآل،   تتةول رنتتة الو لتتة رنتتة ال  يتتع ( ة.3)

 و انوةها 649و،   جي فانل



 

110 
 

 المطلب الثاني 
 اإللكترونيالمستمدة من التفتيش  لكترونيةاإل  األدلةومميعات  أنوا 

الونتتتك نيتتتا  تتت  جنتتتد الجتتتانل وتغلتتت   نأنيتتتا غلتتت   ي وفتتتش نولتتتك ل هتتت  لهت ونلتتتشان األةلتتتشت تتتتاي 
 انةانتش  ةلتش ن اءت ل  و لقوآل فل نإخظاء وولف  ةلش وتواها ل ا ل اد  نافع ل  فقة لصني الجانل 

 إتالفيتا و  إخظاءهتانولتك ل هت  الليتا ليوصتود  ، ت  خ تو ت لهت ونلشوهلا  ا ت تاي ن  الج ايآل ان
هلا افتوجع تةخد و  ،لوةآل وجوة  ا لةلن  فاوت وتن يش  ل تيآل إةانشوهلا  ا لت تع ريلش    رةآل 

  ةلتشال ا   لف  القوانل  ال نافنش وال ت تو ت ل الوقتش هتلا النتو   ت  الجت ايآل و تا لنتجتي رنتش  ت  
 نأةلتش لهت ونلتشنو  جةلة    الج ايآل ان  و  تنورش وجةلة نولك هي ا ياة الت و  التهنولوجل ولة 

 ،ل تيا فل الج ايآل التقيلةلشبر  ن لشلهت ونفل الج ايآل ان اننناه ألةلشجةلةت وهلا  ا ل لي  إنناه
وهتتلا  تتا لت يتتع التتتةخد  لهت ونلتتشنانتتتش واتتنش  و وفتتش نوهتتس الجتت ايآل ان األخلتت ت  صتتنوهنولتتك 

للتتش التوا تتد  تتي التتةللد ءوالوتتة  نيتتا و  لهت ونلتتشالتاتت لول ل الوقتتش الت تتو  ال فتتت   فتتل الجتت ايآل ان
وت ول  القة اه لةب القاي ل   وهلظلش الوصود ريلش    خالد توفل  القوانل  ال نافنش انلهت ونل

 .التيف و  التظتلح  فتخ ج الةللد ال ويو اتل وال وافبش ريليا    الضلا  إج اءريل 
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 األولالفر  
 لكترونيةتقسيمات األدلة اإل 

 لهت ونلتتش ختيظتتش رتت  الجتت ايآل التقيلةلتتش فتتالج ايآل ان ا لتتلفتتل جتت ايآل الوافتتع  انننتتاهتوتنتت   ةلتتش 
نتأ  تهتو  نليتش افت اضتلش  ت   فتآل   اتن وفتل نليتش  ،  تهنش فل الظضتاء ال ظتتول و ال جتاد الوافتي

فال ج آل ال ويو اتل نإ هان  ا تهتاع ج ل تش  ،الخلاد هل تهو  راةت نليش غل   ي وفش غل   اةلش
جةلتةت   ةلتشخيتل  و  فل هد نفا ش وف رش فايقش  ي  تالف الةللد ال وجتش ضتةت فتل هتلا الج ل تش

وفتتل الغالتتع  لهت ونلتتشالنتتاجآل رتت  الجتت ايآل ان انلهت ونتتللتن يتتت  فينتتا تت نتتد صتتوونش ضتتن  التتةللد 
رتتتةت إلتتتى  لنقفتتتآل انلهت ونتتتلوهتتتلا التتتةللد  (1)شلهت ونلتتتتغيتتتع ريتتتل  نتتتد هتتتلد الجتتت ايآل ال نلوتتتش ان

 : تقفل اه و اهاد نتناوليا تنارا  

 : (2)التالية لكترونيةاألقسام الرئيسية لألدلة اإل : أوال

 ا لل ةلش  ج لش خاصش نأجييت الوافع -1

 اننت نه ةلش  ج لش خاصش نالانهش الوال لش لي ويو اه  -2

 الانهش الوال لش لي ويو اه  جييت ةلش  ج لش خاصش نن وتوهو ه تناةد ال ويو اه نل   -3

  ةلش خاصش نالانهش الوال لش لي ويو اه -4

 انلهت ونتلجا ته نتقفتلآل التةللد 2002فتل رتاآل  األ  لهلتشويا ت الوتةد  ووفل نظس الفلال نجة   
 (3): نالك ف و  هالتاللإلى 

وتهتو   ا لتلهتل تيتك ال يظتاه ال وجتوةت ةاختد الوافتع : فـي الحاسـوبالسجالت المحفوظة -1
نتتتت ا ج و يظتتتتاه  و لضتتتتا   انلهت ونتتتتل وظوبتتتتش نةاخيتتتت  ريتتتتى اتتتتهد ونتتتتايل و ويو تتتتاه فتتتتل الن لتتتتة 

                                                           

  هتي ، ليجت ايآل ال ويو اتلتش األ نلتشنوتك  ناتو  ننتةوت ال واجيتش ، ج ايآل الوافع ا لتل، آل جاةننلد رنة ال نو (1)
 .128و، 2005، ةنل،   نوش ن  ف اك، ةرآل اتخال الق ا اه نالقلاةت الوا ش فل ا  ش ةنل

 .233و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة الوينل2)
ال ج لش    النتاولتل  القانونلتش والظنلتش ة افتش  ناألةلشالجنايل  اننناه، رنة الناص  ف غيل و  و ة ال ف ا ب( 3)

 .14و،  قا نش
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رنتت  الاتتنهاه ال  تن تتش نتت  ونهتتو  فتتل هتتلد  و  اننت نتتهو واةنتتاه و غل هتتا فتتواء هانتته رنتت  
ولهتتتو  لفتتتي ش التوقلتتتل تظتلاتتتيا والتتتتوظب ريليتتتا  لا لتتت وظوبتتتش فتتتل الوافتتتع   ةلتتتشالوالتتتش   تتتاآل 

 لي فارةت فل هاف  النفاه الج ل ش 

هتتتل توتنتتت   تتت   ،  لهتتتو  لإلنفتتتا  ةختتتد نيتتتا ا لتتتلنوافتتت ش الوافتتتع  إناتتتا هافتتتجاله تتتتآل -2
و نتتاد للتتك فتتواتل   إناتتا ها فتتاه ش فتتل  و  هنتتا   لهتتو  لإلنفتتا  ةو ا   ا لتتل خ جتتاه الوافتتع 

 .ATM ا للالياتف و فواتل  الفوع 

 ا لتتلنوافتت ش الوافتتع  إناتتا دتتتآل  ا ختت الفتتجاله التتتل وظتتب جتتيء  نيتتا فتتل التتةاخد والجتتيء -3
و   نآل  ا للالوافع إلى  الو د ال اللش التل توتوب ريل  ةخاله تآل تيقلنيا  و الوال ناد ريل  

 .لياالقلاآل نأج اء الو يلاه الوفانلش ري

نولك تهو  ليا وجلتش  ،ن     األةلش ال وةت  فنقا لإلنناهخل ن  الظقياء وارت   و ا تآل له د فانقا  
فل ر يلتش انننتاه   تاآل الجيتاه ال ختصتش فتل وتل   نت  لوجتة  ةلتش لتآل توتة  فتنقا لإلننتاه و نتاد 

هافتتتش  و  نتتتهاننت  نلانتتتاه  فتتتتخةآل اتتتنهش  و  جلتتتاآل الجتتتانل نإ فتتتاد  فتتتالش األةلتتتشهتتتلا النتتتو   تتت  
الغلتت    غتتوع نيتتا  تت  الجتتانل وختتا ج إ اةتتت   ا لتتلا تصتتا ه التتتل جتتاآل نيتتا  تت  جيتتاي الوافتتع 

 نيتتا لتتآل توتتة ليوظتتب   تت  صتتة ه  نتت   األةلتتش دوتوتنتت  هتتل ،لهت ونلتتشافتتآل النصتت ش ان ول يتتل ريلتتش
ال ويو تتتتاه جتتتتاة ت ريتتتتل افتتتتت جا  هتتتتلد  وتوتنتتتت  الجيتتتتاه الظنلتتتتش الخاصتتتتش لو الهظتتتتاءت وال يتتتتا اه

 ا لتتلالوهتتس و للتتك رتت    لتتل اتتنهش الوافتتع  و  وال  فتتاله الصتتاة ت  تت  الاتتخو والنلانتتاه
  هلا النتو   ي ل  نإج اء التظتلح وفل الواجي نتوف  الخن ت فل القا األخلال  تن ش ن   ي  واألجييت

 ا لتتلليوظتتب ولهتت  تتتآل وظبيتتا  تت  ختتالد النتت ا ج الخاصتتش فتتل الوافتتع   فافتتا  لتتآل لوتتة  األةلتتش تت  
 .(1)والوفايد الظنلش الخاصش التل تت ه     ضن  هلا ال ويو اه ا للو نلوش الوافع 

 :اإللكترونيالدليل  أشكال: ثانيا

 لهت ونلتتتش  الجتتت ايآل ان فتتتل للتتتك الجتتت ايآل التقيلةلتتتش نولتتتك  وتاتتتن  انلهت ونتتتلالتتتةللد   اتتتهادتتنتتتو  
الت تو  التهنولتوجل نولتك هي تا ياة إلتى  جةلتة هتد لتوآل وهتلا لوتوة  ةلتش إضتافشولتتآل  األةلش توةةت 

جةلتةت ضتةها هنتا   ةلتشالت و  التهنولوجل ياة  و  نفنش ا تهاع الج ل تش وو ةت جت ايآل جةلتةت  تي 
                                                           

 234و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة الوينل1)
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 وفش ونانتتش  تي   ارتات فل الج ايآل التقيلةلش  و األةلش  اهادتختيف ر  الج ايآل التقيلةلش ولك    
نوتل   األختل ي  لهت ونلشان األةلش  اهادإلى  فوف نت  ل ،الج ايآل التقيلةلش هللك  نوا اختالف 

 : جةلةت وفقا  ليت و  التهنولوجل ال يود  اهادا رتنا  إ هانلش خ وج 

هتل رنتا ت رت  تجفتلة الوقتايل وتود ج ل تش  تا وتهتو  الصتو  ال ج لتش  :الصورة الرقمية .1
غلتتت   و جلتتتش وهتتتل رتتت    لتتتل ال خ جتتتاه التتتال و  ريتتتل اتتتهد و جتتتل هأصتتتو ت الظتوغ افلتتتش
 .(1)ا لل  نورش هالو ض ريل اااش الوافع 

لوتتتةلك نتتتل   ا لتتتلهتتتل التفتتتجلاله التتتتل تتتتتآل نوافتتت ش الوافتتتع : التســـجيالت الصـــوتية .2
الجنتتايل نوتتة التأهتتة  تت   انننتتاهوتفتتتخةآل نغتت ض  اننت نتتهاهنتت  رنتت  اتتنهش  و   تت فل 

الوةلنتتتش نولتتتك لتتتتآل  انننتتتاه  ةلتتتشوجلتتتش نصتتت ش الصتتتوه ولوتنتتت  التفتتتجلد الصتتتوتل  تتت  
 .(2)ال ج لش  األةلشضن يا وتخيلنيا نواف ش 

 

 

  

                                                           

نتةو  ةا  ، الجنتايل انننتاهووجلتش التةللد ال ج تل فتل  انلهت ونلتشالج ل تش ، (   هي ه ةو لةرآل التويلآل ال ج ل1)
 25و، 2004، القاه ت، نةو   ، نا 
 ( نظس ال  جي الفانل2)
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 الفر  الثاني
 اإللكترونيشروط ومميعات الدليل 

 التفتيش  إجراءاتالمستمد من  اإللكترونيشروط الدليل : والً أ

و جلش و   خ جاه و جلش وجة تهو   خ جاه   ه ا له نا فانقا  تهو  ا لل   خ جاه الوافع إ
ونوتتة  ا لتتلرتت    لتتل اااتتش الوافتتع  ا لتتللتتتآل ر ضتتيا نافتتتخةاآل الوافتتع  إلهت ونلتتش  ةلتتشهتتل 

  لتتتتتوف  فتتتتل التتتتةللد  اوتتتتة ال خ جتتتتاه الفتتتتانقش  نتتتتة  تتتت   انلهت ونتتتتل والجتيتتتتا ولهتتتتو  التتتتةللد 
 : الا و  التاللش انلهت ونل

 : الحصول علي الدليل بطريقة مشروعة -1

جتت اءاهالتوقلتتل و  إجتت اءاهنبتآل القتتانو   وضتتن يا ضتت   القتتانو   تتي   ارتتات نوتتض  األةلتتشج تتي  ا 
الضتتتوان  الالي تتتش  إر اءهتتتاالوتتتا ه التتتتل  جتتتاي فليتتتا ال اتتت   الختتت وج رتتت  األصتتتد الوتتتاآل  تتتي 

الظيفت لنل  األفافتلووا لش ليتا وهتلا اهتة ريلتش القتانو   اننفا والض و لش لتهو  صاينش له ا ش 
هو تنبتلآل  ف ل هةف إلى  فتأتل فالةفاتل  ت  ل ةو ا  ، ولك ض   لألف اة وقوجيآل وو لاتيآل (1)

نولتك  و وها ت وفقتا ليقتانو   إ و ني ا رتةاء ريليا   ف اةهاا و  الةولش وو الش وصلانش وقول 
ن تتتتا ت يهتتتت  الةولتتتتش  تتتت  صتتتتالولاه فتتتتل ال فتتتتايد  ،ألفتتتت اةا  لجتتتتوي ا رتتتتتةاء ريتتتتل خصوصتتتتلش 

ناتتتتا  1996لفتتتتنش  3ه  اجنتتتتش ا تصتتتتا ه وغلتتتت د وهتتتتلا  تتتتا نتتتتو ريلتتتت  جتتتتانو   جتتتتآل  لهت ونلتتتتشان
 نتتت  ريتتتل "    فتتت لش ا تصتتتا ه ريتتتل  4فتتتل ال تتتاةت  ا تصتتتا ه الفتتتيهلش والالفتتتيهلش وتوةلتتتةا  

ليفتي ش الوا تش ووتةها وفتل وتةوة القتانو  "  إ الظيفت لنلش  صتونش و  لجتوي ال تس نيتا  األ اضل
الوصود ريل  إج اءو ه الول فل الخصوصلش فينا لهو    نياولتض     نو ال اةت الفانقش 

وفتتتل وتتتةوة القتتتانو  وفتتتل والتتتش ال خالظتتتش ليتتتلد الوتتتةوة لت تتتتع التتتن ال  لتويقتتت   انلهت ونتتتلالتتتةللد 
   تقتتض  و   تتاآل ال وه تتش ال ختصتتشنالنبتتاآل الوتتاآل ولهتتو  لهتتد لب  صتتيوش الت فتتك نتتالن ال   

                                                           

 نتأ   إ تظتلاتيا   وةخوليتا   والظيف لنل "لي فاه  و  ش فال لجوي   اجنتيتا  األفافل   القانو  17( ال اةت 1)
هتتلا ال تاةت ول تت  تضت    تت    وهتاآلريتل  خالظتتش  لت تتتع  تاالقتانو  ولقتتي نتا ال هتتد  لألوهتتاآلجضتايل  فتتنع وفقتا 

"الو لش الاخصلش 11ال اةت   لضا  ف لنلش " ونصه يالفي ش الو نلش الظ تض ن ج اء للك الول فل توولض رةد 
 ول  نلول وهل  هظولش   ت فل"
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وجتتاء  15فتتل نتتو ال تتاةت  األ ةنتتلالةفتتتو    لضتتا  هتتة ريلتت   وهتتلا  تتا  ال وه تتش  تت  تيقتتاء نظفتتيا
نو التتش خصوصتتلش ال  فتتاله الن لةلتتش وال خا نتتاه الياتظلتتش نتتنو  للقتتوآل نتتةو د األ ةنتتلالةفتتتو  
لتتتش والن جلتتتش وال خا نتتتاه  نتتت  رنتتتة ا نتتتو ريتتتى  نتتت  "توتنتتت  ج لتتتي ال  افتتتاله الن لة 18ال تتتاةت 

ال نلنتتتش فتتتل القتتتانو  " فال اتتت    األوتتتوادفتتتل  إ التوجلتتتف  و  الياتظلتتتش فتتت لش فتتتال تخضتتتي لي  اجنتتتش
ال نصتتوو ريليتتا  تت   جتت اءاهجتتة  تتتع إل  التتن ال  هجتتياء إج ايتتل فتتل والتتش  خالظتتش ان األ ةنتل

 .(1) األةلشاجد الوصود ريل 

تسا اًل حول هل تعتبر مراقبـة االتصـاالت والتنصـت عليهـا مـن قبـل الجهـات  الباحث وهنا يطرح
وأن القـوانين لتصـون  األفـرادومن قبيل خصوصية  ،طالما أنها تعتبر من السرية الرسمية باطالً 

 لمن تكون سلطة المراقبة؟؟ ،وهل يجوع االعترا  عليها من قبل المتهم ،هذا الخصوصية

 ولهتو  تنوتا  ألوهتاآل القتانو  أل  فتل والتش  خالظتش  وهتاآل ،  لد  ا ورا وجع القانو     لهو  الةل
 وتتى إلا هتا  هتو التةللد الوولتة ،  هلا القانو   نناء الوصود ريى الةللد لهو  هتلا األخلت  نتا ال

فل القضلش و خله نوض الةود فل  واجنش  أ و ب الضن  القضايل اللل  انتيهوا و  تش القتانو  
فالةولتتتش   تظتتت ض الوقونتتتش نقصتتتة  ، جتتتد الوصتتتود ريتتتى هتتتلا التتتةللدوخصوصتتتلش األاتتتخاو  تتت  

رتتاةت ة جتت  ةاختتد ال جت تتي للصتتن   الوقتتاع ووتتةد ولهتت  ل افقتت  ر يلتتاه إصتتالل لي وهتتوآل ريلتت  وا 
فينتتا اختيتتف الظقيتتاء ريتتى جوايلتتش   اجنتتش ا تصتتا ه  تت  رة تت  فجتتاء جتت ا  نقتتانو   ، تتوا   نتتافي
الظقيل فل فيف ل  وا   هتا    نتل فتل الضتظش الغ نلتش ةو  للوفآل ا ختالف  لهت ونلشالج ايآل ان

 ج ا  غيت نفنع ا نقفاآل الظيف لنل.

ريتى  نت  " لقاضتل الصتي     لتأل  لينلانتش الوا تش  35/1ق ا  نقتانو  وتوةلتةا  فتل ال تاةت الونو 
ويتتل وتفتتجلييا والتوا تتد  ويتتا لينوتتك رتت  التتةللد ال ت لهت ونلتتشن  اجنتتش ا تصتتا ه وال واةنتتاه ان

نالج ل تتش وللتتك ل تتةت خ فتتش راتت  لو تتا  جانيتتش ليتجةلتتة ل تت ت واوتتةت وننتتاء ريتتى تتتوف  ة يتتد جةلتتةت 
 .النلانش الوا ش "إلى  التفجلد    لنبآل  وض ا  نللك ولقة   و  ال  اجنش و  ريى    جاآل نالتظتلح

                                                           

، نتةو   ، ةا  نات  نتةو ، الةللد ال فت ة    التظتلح الجنايل ة افش  قا نش  ا ورلش، ( ريل وف  ال والنش1)
 .6و، 2009
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فتتتتيهلش صتتتت لوا  نجوايلتتتت    اجنتتتتش ا تصتتتتا ه الفتتتتيهلش والالجتتتتاء نتتتتو ال تتتتاةت  ويــــرى الباحــــث أن
وللتتك نوتتة الوصتتود ريتتى  وافقتتش  تت  جاضتتل  ،وتفتتجلييا والتوا تتد  ويتتا ل تتةت خ فتتش راتت  لو تتا  

الصي  نولك اات   القانو     تهو  ال وافقش    جاضتل الصتي  ولجتوي التجةلتة ل ت ت  خت ن  تي 
تتتتوف  ة يتتتد هافلتتتش ولتتتآل لتتتأتل القتتت ا  نتتتأب جةلتتتة نخصتتتوو وتتتل ال تتتتيآل نتتتا رت اض ريتتتى هتتتلد 

    اللب    اأن     ل ج  هظش  وة ال  فل  ريى ا خ .التفجلاله األ

 : لكترونيةقطعية األدلة اإل   -2

ليقاضتل فتتي ش ليظصتتد نالتتةرون الجيايلتش وللتتك هونتت    لوهتتآل نانةانتش و  لقضتتل نتتالن اءت إ  فتتل 
هلد الة جش لجع    تتوف  األةلش إلى  وليوصود ،ة جش اللقل  وا جتنا  والجيآلإلى  والش الوصود

ولهتو  للتك ننتاء ريتى  تا لتوصتد إللت   ت   الوهس و  جا وش الننوتلش  ي وضوويا ننناه الن اءت
 تتي تنتتو   اتتهاليا وهنتتا لفتتت لي القاضتتل الظصتتد نالتتةرون ننتتاء  ا لتتل خ جتتاه الوافتتع  و   ةلتتش

و للتتك رت    لتتل ننتاء جنارتتش لتتةن القاضتل  تت  األةلتتش  إلهت ونلتتشريتى  تتا لوت ض ريلتت   تت   ةلتش 
التل ر ضه ريل  خالد فل  الةرون الجيايلش األ   اللب لت تع ريل     لقتوآل القاضتل  والق اي 

 .(1)نوة التأهة    الوجايي نناء  ريى  ا جةآل نالظصد فل الةرون الجيايلش ال و وضش   ا  

 : مبدأ وجوب مناقشة مخرجات الكمبيوتر من األدلة  -3

القاضتل اجتنارت  فتل الوناصت  الننوتلتش  إ   نة  وجوع  ناجاش األةلتش نصتظش را تش هتو    ل فتس
  تختيتتتف نالنفتتتنش ألةلتتتش  جتتت اءاهال وه تتتش وهتتتلد ان إجتتت اءاهوتهتتتو  وفتتتل  ،التتتتل   وتتته   ا تتت 

فتتتواء هانتتته  ا لتتتلرنتتت  فتتتل  ةلتتتش الجتتت ايآل التقيلةلتتتش وهتتتلا لونتتتل     ةلتتتش الوافتتتع  ا لتتتلالوافتتتع 
 و   ج لتتتش و  ا لتتتل ونولتتتش ريتتتى اااتتتش الوافتتتع  إلهت ونلتتتش و   خ جتتتاه و جلتتتش  ي وفتتتش  اةلتتتش

 صغ اه في لتش فتتهو   وتال  لينقتاح واألختل نيتا هتةللد ننوتلتش   تاآل ال وه تش  و   ج او   غن ش
 و  فالقارةت الوا ش  ناجاش الةللد فتواء ال ويو تاتل ،ةللد افتيناس و  نهةللد ف ل صيل  نناء الةرو 

                                                           

و تا نوتةها . ريتى وفت   66و ،   جتي فتانل، وجلش  خ جاه اله نلوت  فل ال واة الجنايلتش، ( هاللل  و ة1)
 . 8و ،   جي فانل، ال والنش
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ا تتش الوقتتول وتوقلتتل الوةالتتش وتتتى   لوهتتآل القاضتتل غلتت د فيتتل جارتتةت ها تتش وخاصتتش فتتل فتتنلد إج
 (1).نناء  ريى   ب الغل  و  نوي   الاخصل فل الج ايآل ال ويو اتلش

 : مميعات الدليل اإللكتروني: ثانياً 

لت لتتي التتةللد انلهت ونتتل نأنتت   تت  األةلتتش النانتتتش التتتل لصتتوع  فتتويا ولوتتوة للتتك نفتتنع  .1
وفتتل والتتش جلتتاآل ال تتتيآل ن وتتو  ا لتتل جيتتيت الوافتتع  و  لهت ونلتتشوظبيتتا فتتل الاتتنهاه ان

لاهتت ت إلتتى  النلانتتاه فلهتتو  هنتتا ف ضتتلش لي وقتتل نإرتتاةت هتتلد النلانتتاه  تت  ختتالد ال جتتو 
األنب تتتتش  و  اليتتتتاتف نافتتتتتخةاآل النتتتت ا ج الخاصتتتتش نافتتتتت جا  النلانتتتتاه  تتتت  الجيتتتتاي نظفتتتت 

ل  ريتى التوقلتل و تةن تتوف  األخ ن وهلا   لتوقل إ  نال قة ت الظنلش والخن ت لةن القاي 
 .(2)ييت وال وةاه الالي ش ليلا األ  األج

هلا انج اء لتآل تفتجلي  ريتى إ  ف ، واولش  ووها و  فل والش جلاآل ال تيآل ن وو النلاناه .2
إ هتتا  القتتاي ل  ريتتى إجتت اء نا وتظتتاب نتت  تيقايلتتا  وهنتتا لهتتو  ولتتتآل  ا لتتللاهتت ت الوافتتع 

التتتل وتتاود  و  نتتا  ال  ريتتى ال يظتتاه التتتل تتتآل وتتلفيا ا لتتلالتظتتتلح فتتل نبتتآل الوافتتع 
 .(3)ولفيا ولتآل افت جا  هلد ال يظاه ال ولوفش و إرةاةها هأةلش ضة ال تيآل

جلتتاآل  جتتاد   تت    لتتياه التتةللد انلهت ونتتل إ هانلتتش: التأهتتة  تت  فتتال ش التتةللد انلهت ونتتل .3
ولتك  ،ا لتلل الوافتع وهتلا رت    لت ،التوقلل نتأهة    فال ش الةللد ورتةآل الونتك نت 

تقةلآل النلاناه وال ويو اه التل تفارة ريى فيآل الةللد انلهت ونل  ا للنإ ها  الوافع 
للتتتك افتتتتخةا يا ل و فتتتش  تتتةن فتتتال ش التتتةللد انلهت ونتتتل  تتت  إلتتتى  و ضتتت ون  و إضتتتافش

و لضتا  لوجتة  نتوا   ،الونك ن  وللك    خالد فه ت التويلد التناب ب ال ج تل و  التالرع
لتلس لتت  رالجتش نالواجوتش ال  تهنتش ول يتتل ريلت  افتآل التةللد ال والتتة  لهت ونلتش ت  األةلتش ان

                                                           

 و ا نوةها . 99و ،   جي فانل، وجلش  خ جاه اله نلوت  فل ال واة الجنايلش، ( هاللل  و ة1)
  جتتتي ، الجنتتتايل انننتتتاهووجلتتتش التتتةللد ال ج تتتل فتتتل  انلهت ونلتتتشالج ل تتتش ، التويتتتلآل ال ج تتتل(  هتتتي هتتت ةو لتتتةرآل 2)

 . 24و ، فانل
 22و ، ال  جي الفانل، (  هي ه ةو لةرآل التويلآل ال ج ل3)
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 و  لتتتتآل افتتتتخةا   ليتأهتتتة  تتت  فتتتال ش التتتةللد ورتتتةآل الونتتتك نتتت  وللتتتك نوتتتةآل وصتتتود تغللتتت 
 .(1)توةلد فل الةللد ال والة

 المبحث الثاني
 الجنائي اإلثباتفي  اإللكترونيمشروعية الدليل 

فنبتاآل  ،ال ختيظتش انننتاهالقضاء  ي   ارتات نبتآل    اآل اننناهوجلش فل  انلهت ونللوتن  الةللد 
ولهتت  لتتت ك  ،للتقلتتة نيتتا القاضتتل انننتتاهال ونتتوب  تت  ناولتتش   ل فتتآل   لتتل  ولنتتش فتتل  انننتتاه
  لتتي س القاضتل    خت ن   ناولتش  ، جتنا  القاضل ا  الخصوآل لتقةلآل  ا ل ون   نافنإلى  األ  

لفي ش تقةل لش ن وجع القانو  ل ةب الهو  ليقاضل و  ،  ا  التل ت  ل  األةلشتهول  ارتقاة    
فلوهآل ننتاء ريتل  تا توصتد إللت   ت  جنارتاه ختالد فتل  التةرون    ا  ال قة ش  األةلشاجتنا  فل 

نبتاآل لت لتي فتل هتلا ال ، دفتوب ضت ل األوهتاآل إصتةا الجيايلش فال تهتو  فتي ش ريتل القاضتل فتل 
الوقلقتتش هتتلا رهتتس وتتاد إلتتى  نيتتةف الوصتتود انننتتاه  لتتت ك ليقاضتتل ا فتتتوانش نهافتتش  تت ل  

  تهتتتو   الخصتتتوآل ال قة تتتش لتتت  ن ونتتتل   ةلتتتش  القاضتتتل ال تتتةنل التتتلب تهتتتو  لتتت  فتتتي ش تقةل لتتتش نتتتل
ولهتتتو   ،  ا تتت ال   ووتتتش  األةلتتتشفتتتل التتتةرون ننتتتاء ريتتتل  األجتتتونفتتتي ت  توةلتتتة  وجتتتف ال تتت ف 

و ل تاي اننناه الجنتايل  ،التل تهو  فل  صيوتيآل وتقولش وضويآل القانونل األةلشلخصوآل تقةلآل 
نيتتةف  والجتتش وجتتايي  اةلتتش  انننتتاهنتتأ  األ تت اف لهونتتو   وتت ا ا  فتتل ا فتتتوانش فتتل هافتتش  تت ل 

إلتى  ودهاف الج ل ش والتقيلد    نفنش الج ايآل والنضاد ضةها والوصتإلى  فإ  الفول ،و ونولش
الوقلقتتش وهاتتف الج ل تتش فيتتلا  وجتتع ريتتى ال اتت      لو تتل القاضتتل الجنتتايل فتتي اه لتفتتارةد 
ريتتى التقيلتتد  تت  الج ل تتش و وا نتيتتا وهاتتظيا فلوتتل ليقاضتتل نتتةع الخنتت اء وفتت ا  جتتود الاتتيوة 

القاضل صتالولش اتختال "هتد  نإر اءالظ نفل  ج اءاهوهلا  ا  هةت جانو  ان(2).وافتجواع ال تيآل
 .(3)الوقلقش" نبيا  ظلةت   نياالتل توتقة  ج اءاهان

                                                           

 و ا نوةها . 28و ، ال  جي الفانل، (  هي ه ةو لةرآل التويلآل ال ج ل1)
 و ا نوةها . 29و،   جي فانل، ال واة الجنايلشوجلش  خ جاه اله نلوت  فل ، ( هاللل  و ة2)
 اتل  إللتت  فتتل ، الجنتايل الظ نفتتل انجتت اءاه ت   ةونتتش 536، 512، 427، 353، 31، 3، 4( انبت  ال تتواة 3)

 31و،   جي فانل، وجلش  خ جاه اله نلوت  فل ال واة الجنايلش،   لف هاللل  و ة
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التظتتتتلح فتتتل جتتت ايآل  إجتتت اءاهال فتتتت ة  تتت   انلهت ونتتتلو ختتتل ال اتتت   الظيفتتت لنل نوجلتتتش التتتةللد 
أل  اليتتةف األود لي اتت   هتتو  هافوتتش الج ل تتش والوتتة  نيتتا وهتتلا  تتا   غ تت  ريتتى  ا لتتلالوافتتع 

 وبتتتآل ةود الوتتتالآل أل  الجتتت ايآل  فتتتال  فتتتل للتتتك  انننتتتاههوجلتتتش فتتتل  انلهت ونتتتلاألختتتل نالتتتةللد 
 جتت اءاه صتتنوه تظتتول خ و تيتتا الجتت ايآل التقيلةلتتش  ضتتواف  ضتتارظش فجتتاء جتتانو  ان لهت ونلتتشان

   التات لي وهتو  األود  اليةف  وله  ن ا  لهت ونلشالج ايآل انإلى     الت  ل خاللا   (1)الجيايلش 
القلتتتتاس ريتتتتل جتتتتانو    وجتتتتع هافوتتتتش الج ل تتتتش وتوقلتتتتل ا فتتتتتق ا  ال جت وتتتتل و وا نتتتتش الج ل تتتتش 

تاتتت د  فضظاضتتتا  فهي تتتش األاتتتلاء فتتتل فق تيتتتا النانلتتتش 50 ال تتتاةت فجتتتاء التتتنوالجيايلتتتش  جتتت اءاهان
فتل فيفت ل  وا   هتا   تتأخ ا   لهت ونلتشال ونولش وال اةلش وصة  ج ا  نقانو  خاو فل الجت ايآل ان

جتت اءاهولهتت  لوتتالج  فتتايد جانونلتتش هنلتت ت ول ختتل ه هلتتيت فتتل  وهتتاآل ال وتتاهآل و  التوقلتتل و  اجنتتش  ا 
  .ا تصا ه

فتل القتوانل  لاه الصتلاغش الالتلنلتش و نيتا  انننتاه فآل تصو  راآل وود وجلتش  فلواود الناوك
  تنل   لهت ونلشاألةلش انتيك  ،انل والظيف لنلالقانو  األ ةنل والظ نفل وال ص ب والفو ب والينن

 .فل اننناه الجنايل ا للفل  ةن و لش تقةلآل  ةلش الوافع  جة   

 ،فينا لوتةة ال ات    ةلتش انننتاه و تةن تأنل هتا ريتى اجتنتا  القاضتل وفل النباآل األنجيوفهفونلش
 .(2)و ايةت هلا النباآل ال  يهش ال توةت ن ل انلا

فينا لوةة هلا  ،لاه النباآل ال ختي  / هو النباآل اللب لج ي نل  النبا ل  الفانقل  وفل القوانل 
لو تتل القاضتتل الو لتتش فتتل تقتتةل   و  النبتتاآل  ةلتتش  ولنتتش لإلننتتاه فتتل نوتتض الوجتتايي ةو  األختت ن

 .(3)األةلش نناء  ريى توةلة األةلش ل 

ةانتتش ال تتتيآل ،لوتتة التتةللد انلهت ونتتل  تت  الوفتتايد ال ي تتش فتتل إننتتاه الج ل تتشو   ،تن يتتش فتتاوت  و  وا 
 تي   ارتات اختتالف األةلتش  ا لتلو خله  وبآل ةود الوالآل فل نبتاآل انننتاه فتل وفتايد الوافتع 

                                                           

لتتش : لتتآل ضتتن  ج لتتي األاتلاء التتتل لونتت  ريليتا  ننتتاء إجتت اء الجياي انجتت اءاه تت  جتانو   2/ 50( نتو ال تتاةت 1)
 وتواد إلى الجياه ال ختصش وال تويقش نالج ل ش وتو ي وتوظب وتننه فل  وض  التظتلح التظتلح

 و ا نوةها . 55و،   جي فانل، وجلش  خ جاه اله نلوت  فل ال واة الجنايلش، ( هاللل  و ة2)
 62و،   جي فانل، اله نلوت  فل ال واة الجنايلشوجلش  خ جاه ، ( هاللل  و ة3)
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ولتك   ر تل التةللد انلهت ونتل  ه لتش نالغتش  ،ا لتلوتنوريا نل  الج ايآل التقيلةلش وج ايآل الوافتع 
  ضت   وخفتاي   اةلتش و ونولتش تقتي ريتى  ت لهت ونلتش   جند ال ا   ل ا لت تع ريتى الجت ايآل ان

 ف اةها وتفتتخة يا نوتض التةود هوفتليش ل وا نتش التةود ولتك لتتآل اختت ال ويا اه  و  راتل الةولش
الةفا  والتجفس ريى نباآل الةولش و واجي الجلح وال واجتي ا فتت اتلجلش ال ي تش فأصتنوه الجت ايآل 

 صتنوه تهن تة الةولتش خفتاي  نال يلتا اه  ت    ت تع ض   ريى األف اة ووةهآل ولهت   لهت ونلشان
الناولتل  ال اةلش وال ونولش ونناء ريتى  تا فتنل  ر تل التةللد انلهت ونتل  ه لتش  ت  جنتد ال ات   
تظتتتول األةلتتتش التقيلةلتتتش فتتتل الجتتت ايآل التقيلةلتتتش أل  الجتتت ايآل التقيلةلتتتش  و وفتتتش و صتتتنوه اتتتن  نانتتتتش 

التل تت و  نت و  التهنولوجلا ولولتة هتد لتوآل  ا لل و فتق ت وغل   ت و ت  قا نش نج ايآل الوافع
نتتو  جةلتتة  تت  الجتت ايآل  تتي اختتتالف  ةلتتت  ونوتتض الخصوصتتلش رتت  األةلتتش الفتتانقش فتتل الج ل تتش 

 .لهت ونلشان

 :   ينل إلى  وريل  فنقوآل نتقفلآل ال نوك

 مدى مشروعية الدليل اإللكتروني: المطلب األول •
 .تحكم عمل الخبير في عملية اإلثبات الجنائي القواعد الفنية التي: المطلب ثاني •
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 المطلب األول
 مدى مشروعية الدليل اإللكتروني

التظتتلح فتل جت ايآل الوافتع  إجت اءاه خله القوانل  فل  ا ورلش الةللد انلهت ونل ال فتت ة  ت  
 ا للع ولك ل ه  ارتنا  الةللد ال فت ة    التظتلح فل الج ايآل ال  تهنش نواف ش الواف ،ا لل
 تتتا لفتتت ى  لضتتتا  نتتتالج ايآل ال ويو اتلتتتش  فتتتاو لنبلتتت د التتتةللد ال فتتتت ة  تتت  التظتتتتلح فتتتل الجتتت ايآل  و 

التقيلةلتتتتش ولقصتتتتة نتتتتالج ايآل التقيلةلتتتتش ناتتتتهد  ختصتتتت  هتتتتل تيتتتتك الجتتتت ايآل ال نصتتتتوو ريليتتتتا فتتتتل 
والج ايآل ال ويو اتلش وهلا  ا  ا للالتا لواه الوقانلش والقوانل  ال ه يش ليا  ا خال ج ايآل الوافع 

 ختتل نتت  ال اتت   الظيفتت لنل نولتتك ارتنتت  األةلتتش ال فتتت ةت  تت  إجتت اء التظتتتلح  ةلتتش لاه وجلتتش و 
لفتنش  16 جتآل  لهت ونلتشج ا  نقانو  ال تويتل فتل الجت ايآل ان   اآل القاضل ولك جاء ن وجع إنناه
  تتاآل القاضتتل و  ةلتتش اتيتتاآل ضتتة ليتتا وجلتتش  ريتتى ارتنتتا     األةلتتش ال فتتت ةت  تت  التظتتتلح 2017

والوفتتتايد  ا لتتتلالتظتتتتلح ريتتتى نبتتتآل الوافتتتع  إجتتت اء  تهتتتع الج ل تتتش نولتتتك ال اتتت   لتتتآل لقصتتت  
ند  خضي تظتلح األاتخاو وال فتاه  للات د ج لتي األجيتيت ال وجتوةت ةاختد ال نتيد  لهت ونلشان

  ويو اتلش. و  إلهت ونلش و  فواء هانه هلد األجييت  اةلش

األةلش فالقانو  الظيف لنل إلى     اليةف األفافل    و اء التظتلح هو الوصود و   ال و وف 
" ليتتتيآل  تتيوة  32/1وهتتلا  تتا نصتته ريلتت  صتت اوش ال تتاةت  انلهت ونتتل ختتل ن نتتة   اتت ورلش التتةللد 

 :القانونلش ال ق  ت نا تل ج اءاهالخة ش وفقا  لإل

لالي تتش التتتل تفتتارة فتتل هاتتف تيولتتة الجيتتاه ال ختصتتش نج لتتي النلانتتاه و ال ويو تتاه ا .1
 ريى" 33ش ال ختصش " ونصه ال اةت ال وه  و  نناء ريى  يع النلانش ،الوقلقش

لجع    لهو      التظتلح  فننا  و وةةا  ولجوي تجةلةد  هن       ت  ا ةا ه  نت  اه  .2
  .هلا انج اء جاي ش

 و   ةواه و   جيتتتيت تتت  هتتتلد ال تتتاةت رتتت  ضتتتن   2إلا  فتتتظ  التظتتتتلح ال وتتتةة فتتتل الظقتتت ت  .3
وفتتتتتايد لاه صتتتتتيش نالج ل تتتتتش لتوتتتتتل  ريتتتتتى  تتتتتأ و ب الضتتتتتن  القضتتتتتايل تنبتتتتتلآل  وضتتتتت  
نال ضنو اه ور ضيا ريى النلانش الوا ش  تخال  ا لييآل ناأن  " ولظيتآل  ت  نتو ال تاةت 

تظتتلح األاتخاو  إجت اءاهال فتت ة  ت   انلهت ونتلجوايلش الضن  والتوظب ريتى التةللد 
 والنوتك ةاختد األجيتيت ليوصتود إلهت ونلتشنةاخد  نايليآل  ت   جيتيت  تظتلح  ا و   نظفيآل
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 ونولتش وتقتةل يا لينلانتش  و  وضن يا فواء هانه هتلد األةلتش  اةلتش لهت ونلشاألةلش انإلى 
للنتتتاد الوقتتتاع ريتتتى  تتتا جتتتة  انج ا تتتلالوا تتتش هأةلتتتش اتيتتتاآل ضتتتة الاتتتخو   تهتتتع الظوتتتد 

ضة الةولش وهلا  ا  هة ريل  جانو  الج ايآل  و  ضة األف اة إج ا لشا تهنه لةاد     فواد 
الواجتتتي ضتتت   نصوصتتت  فتتتواء ت تتتتع  إج ا تتتلن واجنتتتش هتتتد  تتت  ا تهتتتع فوتتتد  لهت ونلتتتشان

 الوتنس و  ريى  ف اة الةولش وتتةو  الوقونتاه نتل  رقونتاه غ ا لتش و  الض   ريى الةولش
 .هيتا الوقونتل   وا   و 

فهـل  ،الخـاص بـه اآللـيفـي حالـة قيـام المـتهم بوضـع كلمـة سـر للحاسـب  :وهنا يطـرح تسـا ل
مـع األخـذ بعـين االعتبـار  ،بكلمة المـرور اإلفصاحيجوع لملموري الضبط القضائي إجباره على 

 بحق الصمت للمتهم ؟؟

فاختيظه وتنوره  نوا  و اهاد هي تاه ال ت و   ، ت و ت نت و  التهنولوجلا لهت ونلشإ  الج ايآل ان
نصتتت ش  و  فأصتتنوه هي تتتش ال تتت و  للفتته  قتصتتت ت ريتتتى  جتتآل نتتتد  صتتتنوه نصتت ش صتتتوه ورتتتل 

ال فتتت ة  تت  التظتتلح وفقتتا ألوهتاآل وجوارتتة القتتانو   تي ضتت و ت رتتةآل  انلهت ونتل صتني وا   التتةللد 
  هلا الةللد  وتتج نت    تاآل القضتاء  خالظتيا األ   اللب لنتج رن  ارتنا و  نيلد القوارة انخالد

 تتتت  تنتةنتتت   تتتت   تتتأ و ب الضتتتتن   و  لينلانتتتتش الوا تتتش " 33/1ولهتتتو  ةللتتتتد فوتتتاد ونصتتتته ال تتتاةت 
" وال اةت .القضايل تظتلح األاخاو واأل اه  ووفايد تهنولوجلا ال ويو اه لاه الصيش نالج ل ش

 ال ويو تتاه و  النلانتتاه و  وفتتايدال و  األةواه و  " لينلانتتش الوا تتش الوصتتود ريتتى األجيتتيت 34/1
 ويو اه ال وتون لاه الصيش نالج ل ش  و  ن فتو يليا و  النلاناه ال تويقش نو هش ا تصا ه و 
 ،ريتى جت ا   ت  القاضتل ه ا  ر ى ول   اجنش وفايد ا تصا ه التهنولوجلتش ننتاء  ، "لهت ونلشان

رت   ب  انفصتال و  ن ونى لجوي لي تيآل رةآل التوتةك ،و ر ى ال ا    نة  ول الص ه لي تيآل
ولهت  هتد لجتوي ت نلتل هتلا  ،و  لجتوي ا رتتةاء ريلت  ، ويو اه وهلا الول  هظود وفتل القتانو 
نوتتتل  ا رتنتتتا      وبتتتآل الجتتت ايآل ال  تهنتتتش نوافتتت ش  األختتتلال نتتتة  ريتتتى الجتتت ايآل ال ويو اتلتتتش  تتتي 

فينتتا هتتد لوتنتت  جلتتاآل  ،وللتك لو التتت   تت  الت ظتتدليتتا هي تتش  تت و  خاصتتش نصتتاون   ا لتتلالوافتع 
جنتتتا  ا لتتتل جتتتاد التوقلتتتل نالتتتةخود ريتتتى الوافتتتع  رنيتتتا ت ظتتتد ريتتتى  انفصتتتالال تتتتيآل ريتتتى  وا 

فتاختيف الظقيتاء  ،؟الخصوصلش وانتياك ص ل  ل نة  و اد القانو  وصان  وهو  نة  وتل الصت ه
ةولتنتتتا نتتت ن جتتت ا  إلتتتى  هتتت  نتتتال جو اتجتتتاهل  فتتتواء هتتتا   تتتنيآل ال  لتتتة وال وتتا ض ولإلتتتى  وانقفتت وا
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وهتلا  تا لظيتآل ضت نلا   ت  نتو  ،وفآل الخالف نل  الظقياء فل فيف ل  لهت ونلشنقانو  الج ايآل ان
 و  جتيء  نت  و  " لينلانش الوا ش انل  نالضن  والتوظب ريى ها تد نبتاآل ال ويو تاه 34/1ال اةت 

  تفتتارة ريتتى هاتتف الج ل تتش " و  يا ولوجلتتا ال ويو تتاه التتتل  تت  اتتأن لتتش وفتتليش  تت  وفتتايد تهن
 تتت  نظتتتس القتتتانو  " لينلانتتتش الوا تتتش    تتتتأ   نتتتالج ي والتيولتتتة الظتتتو ب 35/2 لضتتتا  نصتتته ال تتتاةت 

 ويو تتتاه  و  نلانتتتاه ال تتت و  و  لهت ونلتتتشال ويو تتتاه ان و  لينلانتتتاه ن تتتا فليتتتا و هتتتش ا تصتتتا ه
الوفتايد الظنلتش ال نافتنش وا فتتوانش نتللك ال وتون التل ت اها  ي ش ل صيوش التوقلقاه نافتو اد 

 39وال تاةت  38رنة ا جتضاء ن يوةب الخة تش وفتع نتو  الخة تش التتل ليوةهتا " ونصته ال تاةت 
التتتتل جتتتة لتوصتتتد إلليتتتا  تتتأ و ب الضتتتن   لهت ونلتتتشريتتتى رتتتةآل جوايلتتتش افتتتتنواة  ب  تتت  األةلتتتش ان

 ج وت نلقاه خاصش ليوصود ريتى ر    لل افتخةاآل ن ا و  القضايل نصو ت  ناا ت    األةلش
فوفتتآل الختتالف الظقيتتل فتتل فيفتت ل   ختتل  ،ال تتتيآل رتت  هي تتش ال تت و  إفصتتالاألةلتتش فتتل والتتش رتتةآل 

إلتتى   ت  جنتتد ال تتتيآل ليتتةخود انفصتتالرتت  هي تتش ال ت و  فتتل والتتش رتتةآل  انفصتتالناتجتاد نجوايلتتش 
  نافتخةاآل الن ا ج وال وةاه فلهو  لي وققل  ا فتوانش نالخن اء ال ويو اتلل ا لل نب ش الوافع 
وضتتن   تتا نتت   تت   ةلتتش و ويو تتاه تفتتارة وتظلتتة فتتل هاتتف  ا لتتلالوافتتع إلتتى  الالي تتش ليتتةخود

 النفتتاه الج ل تتش و  ارتتات لييتتةف األفتت ى  تتت  التظتتتلح وهتتو النوتتك رتت  األةلتتش وضتتتن يا أل  
ج ل تتت   تتي   النفتتاه نخظتتاءال تتتيآل   لقتتةآل ةلتتلال  ضتتة نظفتت  ولفتتتغد  نتتة  الوتتل فتتل الصتت ه 

 األةلتش نخظتاءوافتتغالد هافتش هتلا ال لتياه   ت  جنتد ال تتيآل ا لتلن  لياه الجت ايآل الوافتع  األخل
ن نتتة  الصتت ه  واألختتلهتتلا لفتتتوجع ريتتل ال وقتتل فتتل والتتش رتتةآل جلتتاآل ال تتتيآل نتوتتةك  لهت ونلتتشان

ر    لل الن ا ج وال وةاه فع والش رةآل  ا للفينا لجع ريل ال وققل  الةخود ريل الوافع 
نالغش فل   ه لش لألخل افت ارش ال وققل  للك لجع ا فتوانش فل الخن اء فل هلا ال جاد ولك 

لتتتلا فتتتنقوآل نتقفتتتلآل هتتتلا  ،الخنلتتت   وقتتتا ألر تتتادهاتتتف الج ل تتتش والوتتتة  نيتتتا وفتتتنقوآل فتتتل الت تتت ل 
  :ف رل إلى  ال  يع

 اإللكتروني أمام القضاءحجية الدليل : الفر  األول •
 .اإللكترونيوسائل تقييم الدليل : الفر  الثاني •
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 الفر  األول 
 حجية الدليل اإللكتروني أمام القضاء

وتقةل تتت  ليقضتتتاء فيتتتلا   لونتتتل ارت تتتاة هتتتلا التتتةللد  انلهت ونتتتلفتتتل والتتتش الوصتتتود ريتتتى التتتةللد 
الن اءت ولك    ال نلوش الخاصش ليلا الةللد  و  فواء ها  نانةانش ،واألخل ن  ليظصد فل الةرون

الوهس  و  نولك تصن   ةلش انةانش هل  ةلش ن اءت ،وتغلل   وتواها ،ل ه  الونك نيا انلهت ونل
انوتتتت اف نوصتتتتيش الوقلقتتتتش والوةالتتتتش و  نفتتتتت لي هاتتتتف  النفتتتتاه الج ل تتتتش إلتتتتى  وهتتتتلا  تتتتا لتتتت ةب

ا   نفتتت لي هاتتف للتتك ا نوتت اف إ  رتت  األاتتخاو و لضتت و  الواجوتتش ريتتى األفتت اة لهت ونلتتشان
ولتةليآل ال و فتتش والخنت ت فتل هتتلد  لهت ونلتش  لتل األاتخاو ال تخصصتتو  فتل  هافوتش الجتت ايآل ان

وهـذا يطـرح تسـا اًل هـل لهت ونتل صتاةل راللتش إوصتود ريتى ةللتد لاأل و  فإ  نفنش الخ أ فل ا
 لعدم الصدق ؟؟ اإللكترونيالدليل  استبعادمن الممكن 

ا  تا  تف نيالتات لواه ال قا نتش نجتة    ال ولتا  لتنتال  انفتجا ا   تي جتانو  هتد ةولتش إلى  ونال جو 
 و  لو ل القاضل في ش تقةل لش فتل جنتود التةللد  ت  رة ت  ال  ت ول   ا ت  فتل التةرون الجيايلتش

  :هالتالل فنتناوليا فل الةولش وهل نالك  نب ش اننناه نناء فل ها وهلا لووة لنباآل 

ونناء ريى هتلا النبتاآل  ،وهلا  ا تأخل ن  ةولش  ص  وف نفا وفو لا وغل ها :النظام الالتيني: والً أ
فلهتتو  ليقاضتتل الفتتي ش  ،انننتتاهفإنتت  لو تتل ليقاضتتل فتتي ش وافتتوش فتتل ا فتتتوانش نهافتتش  تت ل 
و فهتا  ةاخيلتش فتل نظتس القاضتل  التقةل لش التل تخول  نالوهآل نناء ريى  ا وصتد لت   ت  جنارتاه

وهتلا  تا نصته ريلت   1فل  ةن صوش األةلش ل قة ش ل  وال نبو ت   ا ت  فتل  تةن جتوت هتلد األةلتش
فقت ت النانلتش ه تا  1961فنش  9   جانو   صود ال واه اه الجيايلش األ ةنل  جآل  147/2ال اةت 
نج لتي  وال خالظتاه" تقوآل النلنش فتل الجنالتاه والجتن   2001لفنش  16 وجع جانو   جآل نتوةله 

ولوهتتآل القاضتتل نوفتتع جناراتتت  الاخصتتلش " ولظيتتآل  تت  نتتو ال تتاةت الفتتانقش  نيتتا  انننتتاه ل  تت
 ر تته ليقاضتتل الفتتي ش الوافتتوش فتتل    لوهتتآل ولظصتتد فتتل التتةرون الجيايلتتش ننتتاء ريتتى جناراتتت  

تق لت  خنتت اء نولتك ل هتت   و  اتياةت اتتيوة و  الاخصتلش ون تا لوتت ض ريلت  فتتل التةرون  تت   ةلتش
و   لأخل وفليش ةو  األخ ن  نيتا وأل  لوت تة ةللتد ةو   اننناهنهافش وفايد ليقاضل ا فتوانش 

                                                           
 وم  بععه  246ص،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، خ  ع م   بن 1
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القاضتتل  تت  جنارتتاه  ننلتتش ريتتى األةلتتش والاتتياةت وتقتتا ل  الخنتت اء إلتتى  ا ختت  وفتتع  تتا لتوصتتد
ال ختيظتتتش ولهتتتو  ليقاضتتتل افتتتتنواة األةلتتتش التتتتل لاتتتك نضتتتوظيا ورتتتةآل  انننتتتاهوغل هتتتا  تتت   ةلتتتش 

وهنتتا تهتتو  فتتي ش القاضتتل تقةل لتتش فتتل الظصتتد فتتل التتةرون  ، ن رنيتتا صتتةاجلتيا ولجتتة  ةلتتش  ختت
لةلت   ت  جنارتتاه   تا تهتو الجيايلتش نولتك لهتو  ليقاضتل الظصتتد فتل التةرون الجيايلتش ننتاء ريتتى 

 ننتتاء فتتل  التتةرون الجيايلتتش و  لهتتو   جانتتش ريتتى القاضتتل فتتون  جانتتش ضتت ل د فينتتا   لجتتوي    
اللقتتتل  فتتتل التتتةللد إلتتتى  ةلتتتش ال و وضتتتش   ا تتت  ةو  التوصتتتدلننتتتل القاضتتتل جناراتتتت  ننتتتاء ريتتتى األ

ال قتتةآل لتت  أل  ال اتت    ر تتى القاضتتل فتتي ش وافتتوش لالفتتتوانش نتتالخن اء والقتتاي ل  ريتتى التظتتتلح 
ن ونى    األةلش ال و وضش   اآل القضاء   تهتو  نولتةت  ،وال وققل  ليتأهة     ةن صوش الةللد

فل الوصود ريى هلا الةللد وفتل هتلد  ج اءاه ةن صوش ان و  ر  الونك وتغلل   ا ن وتواها
التتل  لهت ونلتشالوالش ليقاضل    لنتةع  هد الخنت ت ليتأهتة  ت  صتوش التةللد خاصتش فتل األةلتش ان

 .(1)تت لي ننو     الغ وض وألنيا توتن     ال فايد الظنلش

ـــاً   تأختتتلهتتتل التتتةود التتتتل  األنجيوفهفتتتونلشال قصتتتوة فتتتل النبتتتاآل  :األنجلوسكســـونيةالنظـــام : ثاني
 ختيف    ولك  صاة د  األنجيوفهفونلشالنباآل  ،وهو نباآل جانونل جايآل نلات  اننجيليبنالنباآل 
 .)2(و ا ص الولش القانونلش ر  النباآل الالتلنل التا لولش

  ت نلقلتش وتوةلة جل تيتا ن ونتى    فتي ش القاضتل تهتو  اننناهوفل هلا النباآل لقوآل نتوةلة  ةلش 
و  نواريتتا التتتل لجتتع ريتتى  انننتتاهفلقتتوآل القتتانو  نتوةلتتة  ةلتتش  ،ةو     تهتتو  لتت  فتتي ش تقةل لتتش

اجتنتتا  القاضتتل  و   لتتود و  ال اتت   نتت  ب لأختتلالنتت اءت ةو      و  نانةانتتشالقاضتتل الوهتتآل ريليتتا 
والاتهيلاه رتةآل تتوف  الات و   ن ا هو  و وض   ا   فلهو  هنا ةو  القاضل ت نلقتل فقت  وفتل

النتتتت اءت ةو   و  نانةانتتتتشالظصتتتتد فليتتتا  و  لفتتتتت لي الوهتتتتآل فتتتل التتتتةرون الفتتتانقش فالقاضتتتتل هنتتتا  

                                                           

، و ا نوتةها . وانبت   لضتا خالتة الوينتل 29و،   جي فانل، وجلش  خ جاه الوافع ا لل، ( هاللل  و ة1)
 . و ا نوةها 246و،   جي فانل

 50و،   جي فانل، وجلش  خ جاه الوافع ا لل، ( هاللل  و ة2)
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فينلا   و  إلجانلا  إةانت  فال ل ن   و  ن ونى لو اجتني لقلنا  نن اءت ال تيآل ،جنارات  و  ا هت اك ن لول 
 .)1(فل الةرون الجيايلش

فيتتو التتلب لوتتةة جنتتود األةلتتش  تت   ،وتتةة ج لتتي األةوا لت لتتي هتتلا النبتتاآل نتتأ  ال اتت   هتتو التتلب ل
ولوتتتةة  تتتةن وجلتتتش التتتةللد  انننتتتاهفتتتل ر يلتتتش  انلجتتتانلرة تتت  و األختتتل نيتتتا فيتتتو لقتتتوآل نالتتتةو  

و ةن تأنل د فل الةرون و   ناولش األخل ن  هأةلش ةا غش و ظصيلش فل الةرون ولهت   انلهت ونل
 نا لتش التتل تقتوآل نتنظلتل و اتن ةو  القاضل لهو  تنظللا ليقوارة التل لضتويا ال ات   إلى  نال جو 

ا فتتتظياآل رنيتتا وهتتلا التتةو  الفتتينل ليقاضتتل لوتتة  تت  ت نلتتل الوةالتتش  و  األوا تت  ةو   والجتيتتا
انتت  اتتاهة الج ل تتش وتأهتتة  تت  نتت اءت ال تتتيآل  و  نولتتك لتتو اجتنتتي القاضتتل  يتتش نال يتتش ننتت اءت ال تتتيآل

ةلتتتلال   غتتتال  لقنارتتتش القاضتتتل فتتتاألخل  هتتتو التتتلب لهتتتو  لتتت  الهي تتتش ال ظصتتتيلش فتتتل التتتةرون  وجتتتاء
فتتل  الجيايلتتش إ     هتتلا النبتتاآل ل ختت ج القاضتتل رتت  وبلظتتت  ال نلولتتش للفتت   لي اتت      لتتتةخد

 ت  ولتك  ،لهت ونلشوهلا التقللة    و لش القاضل لالجل صةاد فل الج ايآل ان،  )2(ن ال   ل يه 
و  تفتتتت لي التاتتت لواه والقتتتوانل   الوقتتتش هافتتتش جتتت ايآل الوافتتتع  ،هتتتلد الجتتت ايآل فتتت لوش الت تتتو    

واألةلش الناتجش رنيا  ي الويآل نأ  ن ل انلا هل ريى   س جاي ش التةود التتل  صتة ه جانونتا   ا لل
 29الصتاة  فتتل  ا لتلوهتو جتتانو  إفتاءت افتتخةاآل الوافتتع  ا لتلخاصتا ل الوقتش جت ايآل الوفتتع 

 غف س    نظس الفنش و ا لويب للك هو ت نلل جانو   29واللب  نل فويلا  فل  1990نلو لو 
 .)3(الجنايل اننناهاللب واد  ود جانو   1986النوللس لفنش 

 األنجيوفهفتونلشهتو للتك النبتاآل التلب لج تي نتل  النبتاآل الالتلنتل والنبتاآل  :النظام المختلط: ثالثاً 
فإن  لقوآل نتوةلة األةلش ولت ك ليقاضل تقةل  هلد األةلش  ،نولك لهو  وفل ا  نل  هلل  النبا ل 

 الجنايل نولك    هتلا النبتاآل لوتاود  ختل و تيج  يالتا النبتا ل  الفتانقل  وهتلا اننناهفل ر يلش 
نلنتتتاه  تتا  ختتل نتت  ال اتت   الظيفتت لنل فتتل انننتتاه الجنتتتايل وهتتلا  تتا نتتو ريلتت  و  هتتةد جتتانو  ال

ال ختتي    تا فل تا لتويتل فتل ال فتايد  انننتاهو فل والش ال فايد ال ةنلش ل خل نبتاآل  ،الظيف لنل

                                                           

.  170و ، 1977فتنش ، ةا  الظهت  الونتل، 2ج، انج اءاه الجنايلش فل التا لي ال صت ب، (  أ و  فال ش1)
 . 672و، 1976فنش ، نةو  ةا  نا ، 11  ،  ناةا انج اءاه الجنايلش فل القانو  ال ص ب، ة.  يل رنلة

 51و،   جي فانل، وجلش  خ جاه الوافع ا لل، هاللل  و ة( 2)
 53و،   جي فانل، ( هاللل  و ة3)
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الجيايلتتش " توهتتآل  جتت اءاه تت  جتتانو  ان 273/1الوتت  ولتتك جتتاءه ال تتاةت  انننتتاهالجيايلتتش فلأختتل 
تننتتتل  ال وه تتتش فتتتل التتتةرون وفتتتع جناراتيتتتا التتتتل تهونتتته لتتتةليا نها تتتد و لتيتتتا و  لجتتتوي ليتتتا   

تآل التوصد إلل  ن  لقش غل   ناات ت " ولظيتآل  و  وه يا ريى  ب ةللد لآل ل  ل   ا يا فل الجيفش
 تتت  نتتتو ال تتتاةت    ال اتتت   وتتتةة األةلتتتش التتتتل لجتتتع    تفتتتتنة إلليتتتا ال وه تتتش  ننتتتاء الظصتتتد فتتتل 

و   ،الةرون الجيايلش وهل    تهو  ر يلش الوصود ريى  ةلش  ا ورش وهلا فنل    ت  جنا إللت 
   تأختل نتأب ةللتد لتآل ل ت ل   ا يتا  ننتاء فتل  التةرون فلجتع  و  لجوي لي وه ش    تننل وه يا

   تهتتو  ر يلتتش ضتتن  التتةللد والتتتوظب ريلتت  وفتتل  وهتتاآل القتتانو  و   إجتت اء التظتتتلح التتلب ت تتتع 
افتخالو الةللد  ن  لجع    إج اء فتيل ا وضت   ات و  و وهتاآل القتانو   و  ريل  ضن  الةللد

الجيايلتش وفتل والتش ال خالظتش لت تتع التن ال  ريتى  ج اءاهفل  وهاآل ناع التظتلح فل جانو  انوو 
يآل إج اءات تتا لتوصتتد إللتت  ال وققتتو   ننتتاء جلتتا يآل نتت و  التظتتتلح إجتت اءاهالتتةللد ال فتتتخيو  تت  

نوتة  تا   ا الجييلتش النانلتش  ،وتى لو ها  هو الةللد الوولة اللب ل ند انةانش فل الةرون الجيايلش
وتتةة القتتانو  التتةللد التتلب لجتتع ريتتى القاضتتل األختتل نتت  فينتتا تتتأتل الفتتي ش التقةل لتتش ليقاضتتل فتتل 

فلهو   ،ا فتوانش فل  ب ةللد ل اد  نافنا  وفع جنارات  الاخصلش ووفع  ا ل يل ريل  ض ل د
 .)1(ليقاضل تقللآل األةلش التل تقةآل ل  و   لفتول  نالخن اء ليتأهة    فال تيا وصوتيا

ورتتةآل ت هتت   ،ال ختتتي  انننتتاهال اتت   الظيفتت لنل هتتا   وفقتتا  فتتل اختلتتا د لنبتتاآل  ويــرى الباحــث أن
وغتتد فتتل هتتلد الفتتي ش  تتي رتتةآل وجتتوة  جانتتش فتتون  جانتتش تخوفتتا   تت  ال ،الفتتي ش ال ظتووتتش ليقاضتتل

ولهتت  تتتةخد ال اتت   للقتتوآل نتوةلتتة النقتتا  األفافتتلش واألةلتتش التتتل لجتتع ريتتى القاضتتل  ،الضتت ل 
ا فتوانش نيا و ا  وجن  نأ  تهو   ا ورش ووفقا  ليقانو  و   تهو   خالظش ل ا جاء فل نصوو 

الونتتو  ريليتتا ولتتت ك  و  افتخالصتتيا و  القتتانو  و   لهتتو  تتتآل  خالظتتش القتتانو  فتتل والتتش ضتتن يا
قللآل هتلد األةلتش ننتاء ريتى الفتي ش التقةل لتش وفت ا   جتواد الاتيوة وتق لت  الخنت اء وريلت  ليقاضل ت

 .لقوآل فل الظصد فل الةرون وهلا لهو   هن  رة   

 

                                                           

جا وتتش ، األةلتتش انلهت ونلتتش  و ال نونلتتش فتتل جتتانو   هافوتتش الظفتتاة، (  و تتة و تتو و رتتالء رتتواة و   ء رنتتةا 1)
 . 39و، 2015فنش ،  وية الوقول، نل يله
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 الفر  الثاني
 اإللكترونيوسائل تقييم الدليل 

 )1(من حيث سالمته من العبث  اإللكترونيتقييم الدليل : أوالً 

التأهتة  ت  فتال ش التةللد انلهت ونتل  ا لتللهو  لي ختصل  القاي ل  ريتى تظتتلح جت ايآل الوافتع 
  :   الونك نوةت   ل فوف نت  ل إلليا

 تقتتةلآل ال ويو تتاه الظنلتتش ال ظلتتةت ليقتتاي ل  ريتتى افتتت جا إلتتى   ةن الت تتو  التهنولتتوجل .1
لتقلتتتلآل  تتتةن  انلهت ونتتتلالتتتتل تفتتتارةهآل فتتتل  و فتتتش اتتتهد التتتةللد  انلهت ونتتتلالتتتةللد 

ليتأهتة  انلهت ونتلوهتلا رت    لتل التويلتد التنتاب ب  انلهت ونتلالتالرع فل التةللد 
 .   رةآل وةوك الونك فل النفخش ال فتخ جش  آل  

 انلهت ونتتلالنفتتخش األصتتيلش ليتتةللد  و  التتةللد األصتتيلإلتتى  فتتل والتتش وصتتود الونتتك .2
الونتتك  تت  ختتالد  و   تت  التو لتتف انلهت ونتتلفينتتا ل هتت  التأهتتة  تت  فتتال ش التتةللد 

ختتالد تتتوف   ختصتتو  لوب  يتتا اه افتتتخةاآل ر يلتتاه خاصتتش وهتتلا   لهتتو  إ   تت  
 انلهت ونتلولةلت  ال و فتش فتل ر يلتش افتت جا  التةللد  ا للراللش فل ج ايآل الوافع 

 .ريل     الونك وا خت ال وال وافبش وضن  

الج ل تش ال  تهنتش ل يتل ريليتا التةللد  و  الواجوتش لوجة  ةلش  خ ن للس ليا رالجش فتل .3
ليتأهة  ت   تةن صتوش  ا للال والة ولتآل افتخةا      ال ختصو  وخن اء الوافع 

 .الةللد ال فت ة    التظتلح

المتبعـة فـي الحصـول علـى  جـراءاتمـن حيـث السـالمة الفنيـة لإل اإللكترونيتقييم الدليل : ثانياً 
 : اإللكترونيالدليل 

والوصتود ريلت   انلهت ونتلالتةللد إلتى  ال وتاة اتنا  فيفيش  ت  الخ تواه  ت   جتد الوصتود   
أوة األخ اء التل جة لتيف  وت  ن ج اءاهل ه     لصلع هلا فيفيش    ان ،فل نوض األولا 

 ت  الناولتش القانونلتش ليتلا تتآل ارت تاة فتل هتلا الاتأ  اختنتا اه ةاو نتو ه ليتأهتة  انلهت ونلالةللد 
                                                           

 و ا نوةها . 249و ،   جي فانل، واننت نهالتوقلل فل ج ايآل الوافوع إج اءاه التو ب و ، ( خالة الوينل1)
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والتأهتتتة  تتت  صتتتوت  فتتتل  انلهت ونتتتلال تختتتلت فتتتل الوصتتتود ريتتتى التتتةللد  جتتت اءاهفيفتتتيش ان  تتت 
ولجع    تتني خ واه ليتأهة  ت  فتال ش التةللد  ت  الناولتش  إنناهالجنايل وجنول  هةللد  اننناه
 : الظنلش

 : النتائج المبتناة إعطاءاألداة المستخدمة لعدة تجارب للتلكد من دقتها في  إخضا  .1

األةات ال فتخة ش فل الوصود ريى  إخضا ولهو  ر    لل : اختبار السلبيات العائفة •
و نيتا  لهت ونلتشاألةلتش ان إبيتا  ختنا اه  ةاء لنلا   ةن جتة تيا ريتى  انلهت ونلالةللد 

تبيتتتتت  ج لتتتتتي األةلتتتتتش و  تخظتتتتتل اتتتتتلء و   تهتتتتتو   غظيتتتتته نوتتتتتض األةلتتتتتش ال ي تتتتتش وهتتتتتلد 
لتت  وقلقلتتش  اتتن  فتتل ر يلتتش تج لتتع األةات ل و فتتش  فتتتون ا ختنتتا اه تهتتو  ريتتى  ةلتتش غ

الضن  وصوش النلاناه التل نوصد ريليا وهلا ليوصود ريتى نتتايج ةجلقتش وتود التةللد 
 ةجلل و  لوجة ن   ب نقو. انلهت ونلو    لهو  الةللد  انلهت ونل

ت ال فتتخة ش فتل األةا إخضتا هفانقتيا نولك لتآل  اوهلا اأني: اختبار اإليجابيات العائفة •
 و  ليتأهة       األةات تقوآل نو ض النلاناه ةو  يلاةت ،انلهت ونلالوصود ريى الةللد 

تج لنلتتتش ل و فتتتش صتتتوش  ةاء األةلتتتش فتتتل  إلهت ونلتتتشإضتتتافاه وهتتتلا لتتتتآل وضتتتو  ريتتتى  ةلتتتش 
الوصتتود ريتتى التتةللد ال ويو تتاتل  تت  الناولتتش الظنلتتش و   لقتتوآل القتتايآل ريتتى األةاء ن و فتتش 

 .األةات نالاهد الصول  الفيلآلر د 

ليتأهتتتتة  تتتت  ةجتتتتش األةلتتتتش  لهت ونلتتتتش تتتت  ختتتتالد ا ختنتتتتا ل  الفتتتتانقل  التتتتتل تخضتتتتي ليتتتتآل األةلتتتتش ان
و   تهتو  صتولوش نولتك    األةلتشو ةن صوش هلد  لهت ونلشان األةلشال فتخة ش فل افت جا  

ال تويقتتتتش فتتتتل األةلتتتتش نقصتتتتا  و   تقتتتتوآل نوتتتت ض هتتتتد النلانتتتتاه وال ويو تتتتاه  و  لوجتتتتة نيتتتتا يلتتتتاةت
نقصتتتتا  وهتتتتلا  تتتتا لو تتتتل األةلتتتتتش  و   تتتت   صتتتتةاجلش ووضتتتتول ه تتتتا لهتتتت  ةو  يلتتتتاةت لهت ونلتتتتشان
 (1). صةاجلش فل الةللد ريى الواجوش لهت ونلشان

 هنتاك: االعتماد على األدوات التي أثبتت الدراسة العلمية كفاءتها في تقـديم األدلـة -2
ة افاه ري لش وود  جاد تقنلتش ال ويو تاه وللتك رت    لتل ال ت ل التتل لجتع اتناريتا 

و ت   ،لهت ونلشلهل تةلد ريى الواجوش ان و  ،    جد الوصود ريى  ةلش فيل ش واضوش
                                                           

 و ا نوةها . 249و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة الوينل1)
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 انلهت ونتتتلت تتتو  التتتةللد إلتتتى   ت تتتو ت و  تتتا لتتت ةب ا لتتتلال وتتت وف    جتتت ايآل الوافتتتع 
 ت ل ري لتش جةلتةت والوصتود ريتى تقنلتاه  ويو اتلتش   ا لفتوجع    لتآل ة افتش  ، ويا

نولتتتتك تخضتتتتي األةواه التتتتتل لتتتتتآل  ،ليوصتتتتود ريتتتتى التتتتةللد ال ويو تتتتاتل نالاتتتتهد الفتتتتيلآل
تجتتا ع ل و فتتش  تتةن هظاءتيتتا وجتتة تيا إلتتى  انلهت ونتتلالوصتتود  تت  خالليتتا ريتتى التتةللد 

نولتتتتك لتتتتتآل  ،فتتتتل الت تتتتو  التهنولتتتتوجل الهنلتتتت  قا نتتتتش  ،لهت ونلتتتتشريتتتتى ضتتتتن  األةلتتتتش ان
 انلهت ونتلوهنتا لهتو  التةللد  ،ا فتغناء ر  األةواه التل لهو   اهوك فل  صةاجلتيا

الفتتيلآل التتلب تتتواف ه فلتت  ج لتتي اتت و  الفتتال ش  تت  ناولتتش الوصتتود ريلتت  فتتواء هانتتته 
ولقتنتي نت  القاضتتل  ،القاضتل و  ل نتد  فافتا  لينقتتش   تاآل ال وه تش ، هتلاالظنلتش و  القانونلتش

فإنت  لتأ   نإرتاةت تقلتلآل هتلا  ،التةللد   ا فل والش رةآل ا  ينا  القاضل ليتلا ،ول  ي  ل 
راةت     جةلة ريى  اولش التوقلل والنقاح ليتأهتة  ت   تةن   ارتات  انلهت ونلالةللد  وا 

التاتتهلك فتتل التتةللد ال فتتت ة  تت  التظتتتلح  إ هانلتتشفتتإلا هتتا  فتتيل ا  فتتل  ،الاتت و  الوا تتش
   لق تي هتلا التنتاي  نتد ليقاضتل ولتلس  ،تآل الونتك نت  و  ج اءاهفواء ها  خ أ فل ان

التةللد  ت  ول هت  فتل والتش الاتك فتل  لهت ونلتشلق ي فل اأنيا  هد الخنت ت فتل األةلتش ان
وفال ش الا و  التتل لتتآل  ،جند القاضل ا فتوانش فل  هد الخن ت ليتأهة     ةن صوت 

صتتاة ا  وفتتل الاتت و  و  ارلتتا   انلهت ونتتل  تتا فتتل والتتش هتتا  التتةللد  ،النبتت  إلليتتا فتتانقا  
وهتلا  تا  (1)ج لي النواول  ت  ولتك الفتال ش فينتا   لجتوي ليقاضتل افتتنواة هتلا التةللد 

ولتك نصته ريتى "   لجتوي  لهت ونلتش   ج ا  نقتانو  ناتأ  الجت ايآل ان 38 هةت  ال اةت 
  نب تش ال ويو تاه  و افتنواة  ب ةللد ناتج رت  وفتليش  ت  وفتايد تهنولوجلتا ال ويو تاه

و    ..".لهت ونلشالنلاناه وال ويو اه ان و  لهت ونلشال واجي ان و  انهاه ال ويو اه و 
الواضتتت   تتت  نتتتو ال تتتاةت  نتتت    لجتتتوي افتتتتنواة  ب ةللتتتد لتتتتآل الوصتتتود إللتتت   ننتتتاء فتتتل  

 و  ا للانهاه الوافع  و  التوقلل فواء تآل الوصود ريل     الوافع نظف  إج اءاه
  لهت ونلشال واجي ان

  

                                                           

 . و ا نوةها 251و،   جي فانل، واننت نهإج اءاه التو ب والتوقلل فل ج ايآل الوافوع ، ( خالة الوينل1)
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 المطلب الثاني
 اإللكترونيفي الدليل  اإلثباتالضوابط التي تحكم عمل الخبير وصعوبات 

وللتك نا هت تاآل فتل  لهت ونلتشالجنايل فل ال فتايد ان اننناهتوابآل ةو  إلى   ةن الت و  الوي ل
وال فارةت فل هاف  ن ا  الج ايآل  ،الجنايل لإلنناه لهت ونلشوااتقال األةلش ان انلهت ونلالةللد 

وفتتيولش ا تهتتاع  ،وصتتوونش اهتاتتاف   تهنليتتا ،و  ارتتات صتتوونش هتتلد الجتت ايآل ال  تهنتتش لهت ونلتتشان
 ي األخل نول  ا رتنا  ةوللش الج ل ش ورةآل اجتصا ها ريى وةوة  ،اننناهوولف  ةلش  ،الج ل ش

هتتتلد الجتتت ايآل و وا نتيتتتا والتصتتتةب ليتتتا في هافوتتتش  ،انج ا تتتلالةولتتتش ال وجتتتوة نيتتتا   تهتتتع الظوتتتد 
وتجت آل األفوتاد وفتل  لهت ونلتشفتل الجت ايآل ان انننتاهجة نل  ءللتش  لختو نياج ا  نقانو   نإصةا 

لآل تأخل الةو  الاليآل    وفايد النوك والتوقلتل فتل نتيا  وهاآل القانو  له  هلد الج ايآل نب ا  لوة
 ،جتانو  جةلتة لهت ونلتشجتانو  الجت ايآل انهتو      لهت ونلتشهلد األةلتش انيا ضن  و لل  هلد الج ايآل

 ال ج آل ال ويو تاتلنتنوتة فتل الصتووناه الو يلتش ال وجتوةت ريتى األ ض ال تويقتش  نولك لآل لتواج 
وهتلا  تا ليقتل  انلهت ونتلالقتاي ل  ريتى التوقلتل إلتى  وصتو  انننتاهال تويقش فل الةللد  وتد  و 

لتتت  األه لتتتش  انلهت ونتتتل   التتتةللد رتتتالوت ريتتتى رنيتتتا  نقتتتلال  ريتتتى رتتتاتل ال ونلتتتل  هاتتتف الج ل تتتش 
نولتتك فتتل والتتش رتتةآل  لهت ونلتتشالج ل تتش ال هتاتتظش و و فتتش  النفتاه الج ل تتش ان إننتتاهالهنت ن فتتل 

ش ال فتتخة ش ا لت و  لصتوع  وت   و فتش هلظلتش ا تهتاع الج ل تش انلهت ونتلالوصود ريى التةللد 
 الجنايل  اننناهفل هلد الج ل ش وهلد الصووناه التل تواج  القاي ل  ريى 

و ا ليا     ا لللجع األخل نول  ا رتنا     ر يلش تظتلح نبآل الوافع لجةة اناا ت الى ان  
 ،وال يتتا اه الواللتتش ،ا ختصاصتتاه نالخن اء فتتل هتتلا ال جتتاد لو نتتتوجتتع ا فتتتوانش  ،خصوصتتلش

غلتت هآل  تت   و   تت  اليهتت  افتتواء هتتانو  ،ا لتتلخنتت اء الوافتتع ناألفتتتوانش نوتقتتوآل  وبتتآل ةود الوتتالآل 
يتلد ال يتا اه ا فتتوانش نالتلل  لت توتو  ن يتا اه فنلتش راللتش فتل هتلا ال جتاد نولتك لتتآل  ،الخن اء

ش و ا لةليآل     و فش فل ال جتاد التهنولتوجل و جتاد ال ويو تاه وتوبلتف هتلد ال اجتاه ل صتيو
وليتلا لجتع     ،   ا ختت ال انلهت ونلالةولش وليوة    هلد الج ايآل التل ت فيا وتقوب نبا يا 

 ا هو الخنلت  وات و  ا فتتوانش نتالخن اء و  ه لتش هتلد ا فتتوانش  تي األختل نالقلتاس إلى  نت  ل
 .ا للفل الج ايآل التقيلةلش ريى ج ايآل الوافع 
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 : ماهية الخبير: أوال

 (1)افتتخالو التةللد  نت  "     هتا ن ويو اه فنلتش  انل اآلالخن ت إج اء لتويل ن وضو  لت يع "
ل فتارةت   اننناهالقاضل فل  جاد  و   لضا  " ا فتاا ت الظنلش التل لفتول  نيا ال وقل فور  

رضتتو  إةا لتتش   تتتتوف  لتتةن و   فتتارةت فنلتتشإلتتى  فتتل تقتتةل  ال فتتايد الظنلتتش التتتل لوتتتاج تقتتةل ها
ورتت ف  لضتتا " ا فتاتتا ت الظنلتتش التتتل لفتتتول   (2)الفتتي ش القضتتايلش ال ختتتو نوهتتآل ر يتت  ونقافتتت  "

  و فتشإلتى  ال وقل ن فارةت  فل تهول  رقلةتت  فتل ال فتايد التتل لوتتاج تقتةل ها و  نيا القاضل
التوقلتتل نوفتتع  إجتت اءاه تت   إجتت اءة التتش ري لتتش خاصتتش   تتتتوف  لةلتت  والخنتت ت الظنلتتش توتنتت   و 

نوتة ا فتتوانش نيتآل  اننناهولوة هنا ا فتوانش نالخنل     جند القاضل  فتنتاج  ةلش  (3)األصد"
  تتاآل القضتتاء نولتتك لوتنتت   انننتتاهال وقتتل نتقتتةلآل تقتتا ل  تهتتو  وجلتتش فتتل  و   تت  جنتتد القاضتتل

 .(4)ج ي األةلش إج اءاهنةع الخنل      إج اء

تويلتد ةللتد  وتل    ت ول   تاآل  و  فتتوانش نت  اييآل فتل  فتألش  ولنتشولفتول  القاضل نالخن اء لال
 .القضاء

 : أهمية االستعانة بالخبراء: ثانياً 

ال فتايد ال و وضتش   تاآل  و  التوقلتل إجت اءاهالخن اء ضت   نتا فتوانش ن اهتآل القانو  الظيف لنل
وت نلتتتل الوةالتتتش و وهتتتاآل  ،وللتتتك ل تتتا لت تتتتع ريلتتت   تتت   ه لتتتش فتتتل إنتتتا ت   لتتتل القاضتتتل ،القضتتتاء

الجيايلتش الظيفت لنل فتل الظصتد النتانل  نت  ريتى  جت اءاهولك نتو جتانو  ان ،ونصوو القانو 
 نت  " لفتتول  وهلتد النلانتش الوا تش فتل ال نلتع  64تنبلآل ر يلش نةع الخنل  ولك نصته ال تاةت 

 نتةع نتللك وغلت د  ت  والش الج ل ش ال  تهنش ولقوآل ال نلع ال ننناهال ختو وغل د    الخن اء 

                                                           

 645و،   جي فانل، انج اءاه الجنايلش فل التا لي ال ص ب، (  أ و  فال ش1)
 . 191و،   جي فانل، ج ايآل الوافع ا لل، ( ننلد رنة ال نوآل جاة2)
و ، 1964فتنش ، جا وتش القتاه ت، هيلتش الوقتول،  فتالش ةهتتو اد، الخن ت فل ال فتايد الجنايلتش، (  ء اد رن ا 3)

 .نوةهاو ا  28
 . 332و،   جي فانل، الجنايلش انج اءاها ل جانو  ، فويلش رنة الفتا ( 4)
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الجيتتش ال ختصتتش نتتالتوقلل ولي وقتتل الوضتتو   إجتت اءاهالالي تتش توتته  جتت اءاهالخنتت اء ناتختتال ان
  نناء  ناا ت  ر اد الخن اء ورلا جة      صيوش التوقلل تقتضل للك ".

الخن اء فتتل نتتوجتتاء ال اتت   للوتتةة ر تتد الخنلتت  ضتت   الاتت و  القانونلتتش نولتتك لجتتوي ا فتتتوانش 
لا هتا  إالخن اء ننتاء ريتى  يتع الخصتوآل نتوا ه فل  التةرون الجيايلتش ولجتوي ا فتتوانش ج لي 

فتصتتتن   ا لتتتلليخنتتت ت  ه لتتتش فتتتل الجتتت ايآل التقيلةلتتتش فإنيتتتا تصتتتن   هنتتت   ه لتتتش فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع 
وتهو  الخن ت وفليش    الوفايد التل تيةف وتفتارة فتل الهاتف رت   ل،الجناي لإلنناهض و لش 
 تتت  الجتتت ايآل الخ لتتت ت  ا لتتتلوأل  جتتت ايآل الوافتتتع  ،والتتتتوظب ريليتتتا ،األةلتتتش وضتتتن يا و  التتتة يد

وفتتايد  ولنتتش و جيتتيت  تخصصتتش ليقلتتاآل إلتتى  وال ت تتو ت نت تتو  تهنولوجلتتا ال ويو تتاه والتتتل توتتتاج
التوقلتل والنوتك رت  األةلتش فتل رتالآل الظت ام التتل لت يتع الجيتة والة التش الهافلتش فتل  إجت اءاهفل 

ألنتت   نتتل بيتتو  جتت ايآل الوافتتع  نتتانليا للوافتتوع فلصتتن  ا فتتتوانش نتتالخن اء اتتلء  اتتن  رتتالآل ا
وللتتك نيتتةف هاتتف الغ تتوض فتتل جتت ايآل  ا لتتل صتتنوه الاتت  ش تفتتتول  نخنتت اء الوافتتع  ا لتتل

ولهتتت  تفتتتتول  نفتتتي ش التوقلتتتل  ،  لقتصتتت  ريتتتى الاتتت  ش ووتتتةها األ تتت وهتتتلا  ،ا لتتتلالوافتتتع 
فتل   ويتش  ا لتل  ر يلتش النوتك الظنتل التتل لقتوآل نيتا خنت اء الوافتع   اناتا توال وه ش وتجة  

ا فتتتة د التتتل تهتتو  ننتتاء ريتتى  يتتع  تتأ و ب الضتتن  القضتتاء   توتتة  تت  جنلتتد الخنتت ت ألنيتتا   
الاهيلش التتل وتةةها القتانو  وهتل    تهتو  ر يلتش النتةع  ت  فتي ش التوقلتل  تي  ج اءاهتتني ان

 (1). ةاء الل ل 

 : شروط صحة عمل الخبير: ثالثاً 

الجيايلش للقوآل نتنبلآل ر د الخنل  و  ل ا فتتوانش  ج اءاهجاء جانو  ان: تعيين الخبير .1
 تتتت  جتتتتانو   71ال تتتتاةت إلتتتتى  64وتنوتتتتل الخنلتتتت  وهتتتتلا  تتتتا نب تتتتت  ال تتتتواة  ،نتتتت  وافتتتتتنةال 

ريتى الات و  الخاصتش التتل  1952فتنش  96ولك نو ال  فتوآل نقتانو   جتآل  ج اءاهان
 : 35و  18ف ها فل الخنل  فل القانو  ال ص ب فل ال اةتل  لجع توا

    لهو   ت توا  ناألهيلش ال ةنلش. •

                                                           

ال ج لش    النتاولتل  القانونلتش والظنلتش ة افتش  ناألةلشالجنايل  اننناه، ( رنة الناص  ف غيل و  و ة ال ف ا ب1)
 و ا نوةها . 24و،   جي فانل،  قا نش
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اليلفتتانس  تت   وتتة الجا وتتاه ال صتت لش فتتل  تتاةت  و  لة جتتش النهتتالو لوس ا     لهتتو  وتتايي  •
اتتتياةت توتنتتت   واةلتتتش ليتتتلد الة جتتتش  تتت   ويتتتة ري تتتل  و  القفتتتآل التتتلب ل يتتتع التولتتتل  فلتتت 

  . وت ف ن 

  .لهو    خصا ل  ن ياولش ال ينش فل الظ   اللب ل ا  نالتولل  فل     •

      خد نالا ف. و      جيس تأةلع و     لهو  جة وهآل ريل  نوهآل    ال وه ش •

 .   و وة الفل ت ووف  الف ي   لهو  •

 ريى ا و   ولنش  ختلا  الخنل  وهلا  ا نصه ريل  ال اةت النالنش    ان ا اتلولنو القانو  
  ر تتادناتتأ  تنبتتلآل الخنتت ت   تتاآل ال وتتاهآل " لجتتوي    لتتتولى  1974لفتتنش  8القتتانو  ا توتتاةب  جتتآل

ال واهآل  وبظو  فنلو   ولنو  فل ويا ت الوةد    نتل  ال تخصصتل  نأر تاد الخنت ت  الخن ت   اآل
ولتظ م ه  ء ال وبظو  لألر اد ال له ت ولخضوو  فل  ةاء  ي اتيآل ألوهتاآل النصتوو فتل هتلا 

ال تويقتتش نالتأةلتتع " نولتتك ااتتت   فتتل   لوتتل  هخنلتت     لهتتو   وبتتف فتتل  األر تتادلقتتانو  رتتةا ا
 .ر اد الخنل لهو   تظ م ألالةولش و 

  الجتت ايآل أل ،  ال اتت   ال صتت ب لتتآل لهتت   وفقتتا وتتل  ااتتت   فتتل الخنتت ت الجنفتتلش  يــرى الباحــث
القا اه ولهت   و  تهت ك نالوةوة الجغ افلش ليةود  نيا و  ،  تختص  ريى ةولش  ولنش لهت ونلشان

اليتتةف  تت  الت نلتتل ريتتى الجتت ايآل التقيلةلتتش ةو  جتت ايآل الوافتتع  هتتلا التتنو القتتانونل جتتةلآل ولهتتو 
أل  األخلتت ت  تت ل  وا نتيتتا والتصتتةب ليتتا تظتت ض ريتتى الةولتتش التوتتاو  التتةولل ل هافوتيتتا  ا لتتل

 وجع    لهو  الخنل   وبف وواصد ريتى  ت هاله  ان ا اتلوالوة  نيا وفل ا لتويل نالقانو  
وهتتلا   لفتتارة فتتل هاتتف  ،ري لتتش  تخصصتتش فتتل  جتتاد تهنولوجلتتا ال ويو تتاه و هافوتتش الج ل تتش

اجتص ه الةولش الخن ت ريى  وبف وهلا  ا لصوع فل ا فتوانش نخن اء  ألن  لهت ونلشالج ايآل ان
نتتت اء   ل غنتتتو  نالتقلتتتة فتتتل الوبتتتايف الوهو لتتتش ءختتت ل  غلتتت   تتتوبظل   تتتي األختتتل نتتتأ  نوتتتض الخ

وةاك نو   ت  التوتاو   ولجع ريى الخنل  ت ول  ر ي  ونةن  نوضو  الةو اه التة لنلش الو لش وا 
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األفتتاللع ال فتتتخة ش  وءختت  لهت ونلتتشالتتةولل ل و فتتش ءختت  الت تتو اه و تتا وصتتيه إللتت  الج ل تتش ان
 (1).لهاظيا وضن   ةلتيا

 الجيايلش ريى الخنلت  ويتف الل تل  ج اءاه   جانو  ان 68ال اةت  وجنه : حلف اليمين .2
 نتتنو " لجتتع    لقتتوآل الخنلتت  نويتتف الل تتل  نأنتت  لتت ةب ر يتت  ننياهتتش وصتتةل وللتتك جنتتد
النتتةء نو يتت  و تتا لتتآل لهتت   قلتتةا فتتل جتتةود الخنتت اء ال وت تتةل  جانونلتتا  " ولتضتت   تت  نتتو 

ال  أنلنتش لتةن هليتش ال وه تش ولتةفي ال اةت  وجع ريى الخنل  ويف الل ل  وللتك للنوتك 
لقتتوآل الخنلتت  جنتتد  توتت ب الصتتةل واأل انتتش فتتل القلتتاآل نو يتت  و وجنتته  لضتتا    إلتتى  الخنلتت 

 (2). ةاء ر ي  نويف الل ل  إ  ها  ر ي   غلا  

صت اوش ريتى وتل  جت اءاه ت  جتانو  ان 71نصته ال تاةت : حق الخصوم في رد الخبيـر .3
إلتتى   فتتناع جةلتتش و قنوتتش لتتللك ولهتتو  تقتتةلآل ال يتتع الخصتتوآل فتتل  ة الخنلتت  إلا وجتتةه

 وتتتة  فتتتارةل  فتتتل  و  وهلتتتد النلانتتتش ولقتتتوآل وهلتتتد النلانتتتش فتتتل ر ضتتت  ريتتتى النايتتتع الوتتتاآل
الظصتتد فتتل  تتةت نتتالك  لتتاآل  تت  تتتا لخ تقةل تت  ولتوجتتف ر تتد الخنلتت  لوتتل  صتتةو  جتت ا  

ل  نناء ريتى   ب صالولش    صالولاه ال خولش و  النايع الواآل نولك   ل ا س ر ي 
 .ج ا  النةع

الجيايلتش  تةت  ولنتش ليتتيآل  جت اءاهلتآل لوتةة جتانو  ان: ميعاد تسليم تقريـر الخبيـر وشـكله .4
ليقلتتتاآل نو يتتت  ولهتتت  تتتت ك توةلتتتة تيتتتك ال تتتةت لوهلتتتد النلانتتتش للهتتتو  ننتتتاء ريتتتى  ،نيتتتا الخنلتتت 

الفتتي ش التقةل لتتش لتت  للوتتةة  نلوتتش هتتلا التتةللد و تتا لفتتتول  تت   تتةت  نتيتتاء الخنلتت   تت  
 (3).الو د ن  وليتيآل الخنل  نال ةت التل لوةةها وهلد النلانش

                                                           

نوتك  قتةآل إلتى ال ت ت   الوي تل ، انلهت ونلتشالتوقلل وج ي األةلش فل  جتاد الجت ايآل ، الوال رقلةت (  و ة  نو1)
 28-26ختتالد الظتتت ت ، ةنتتل،  وتتو  القتتانو  الجنتتايل، انلهت ونلتتشاألود وتتود الجوانتتع القانونلتتش واأل نلتتش ليويلتتاه 

 . 28و ، 2003 إن لد
 432و ، 1963، القاه ت،   اني الاوعةا  ، ا ل جانو  انج اءاه الجنايلش، (  و وة  و وة  ص ظى2)
الجيايلش " ليتيآل الخنل  نتقةلآل تق ل  فنل ر  ر ي  خالد ال ورة اللب لوةةد  انج اءاه   جانو   66( ال اةت 3)

 وهلد النلانش الوا ش وال وقل  ي   ارات وجوة  الاء جانيش ليتيف "
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 .(1)   لهو  تق ل  الخنل   هتونا  و وجوا  ريى هد صظوش  ن  ج اءاه وجع جانو  ان

 المستمد من التفتيش اإللكترونيفي الدليل  اإلثباتالصعوبات التي تواجه عملية : الفر  األول

تتفآل ج ايآل اله نلوت  نصوونش اهتاافيا وصوونش ضن   ةلتيا فالج ل ش الةوللش هتل ج ل تش رتان ت 
، رت  هتلد الجت ايآل  ت  جنتد ال توا نل  ألفتناع تختوف خاصتش اننتالمإوجاآل إلى  وصو    ،ليقا اه

و لضتتا  صتتوونش التوتتاو  التتةولل فتتل  هافوتتش الجتت ايآل ال ويو اتلتتش وهتتلا  تتا ليقتتل نباللتت  وليلتتة  تت  
وهلظلش  واجيش هلد الجت ايآل وضتن يا  انلهت ونلفل الةللد  اننناهالصووناه التل تواج  ر يلش 

 أ و ب الضن  القضايل الوةلة    الصووناه     جد الوصود ريى األةلش  والوة  نيا ولواج 
 : (2)ل هالتاللوه ا للال ج لش ليوافع 

نفتتتنع  و  ا لتتلالغلتت  صتتول  ليوافتتتع  انغتتتاللفقتتةا  ال ويو تتاه والنلانتتتاه فتتل والتتش  .1
 .انق ا  التلا  الهي نايل

تتتة ل د ن جتت ة تاتتغلي  والضتتغ  ريتتى ي   و  ليتظجلتت  ا لتتلجلتتاآل الجتتانل نتيليتتش الوافتتع  .2
  ا للتوصلد ال اجش ليوافع 

وهتتتلا  تتتا  ،صتتتغل ت الوتتتالآل ج لتتتشنأنتتت  جوتتتد  ا لتتتللت لتتتي الوافتتتع :  نلوتتتش  فتتت ل الج ل تتتش .3
فتتل القلتتاآل فتتل تويلتتي  فتت ل الج ل تتش نتتل  الوةلتتة  تت  ةود  ا لتتلالوافتتع  افتتتغي   ج  تتو

لولش ال وجتوةت فتل التةود التتل توتود ةو  الوالآل ول رتى ال جت آل ال ويو تاتل القوارتة التات  
 و  تفتيلآل الجتانل لوتةآل وجتوة اتظاجلتاه لتنتاةد ال ويو تاه و  ةولتش  خت نإلتى  تفيلآل الةللد

تو تتتتتل  انج ا تتتتتل   تاتتتتت لواه الةولتتتتتش التتتتتتل ا تهتتتتتع فليتتتتتا الظوتتتتتد  و  تفتتتتتيلآل ال جتتتتت  ل 
الجتت ايآل الغلتت    تهنتتش ريتتى   اضتتليا وه تتا     خصوصتتلش فايقتتش لألفتت اة و  توافتتنيآل ريتتى

تفتارة وتو تل ف صتش  ا لتلو ت و  النلانتاه ال ج لتش نتل  اتنهاه الوافتع  إ فتادف رش 
 .تو لظ  و  وتة ل د انلهت ونلالةللد  إتالفهنل ت لي ج  ل  فل 

                                                           

 .صظوش  ن  " " لقةآل الخنل  تق ل د  فننا  ولوجي ريى هد 69( ال اةت 1)
ال ج لتش  ت  النتاولتل  القانونلتش والظنلتش ة افتش  ناألةلتشالجنتايل  انننتاه، ( رنة الناص  ف غيل و و ة ال فت ا ب2)

 .32و،   جي فانل،  قا نش



 

137 
 

 و  فونتتة ا ل لتتة الجتتانل ا تهتتاع ج ل تتش فتتواء هتتا  فتتل الجتت ايآل التقيلةلتتش: الاخصتتلش إخظتتاء .4
هولتت  ورتةآل اهتاتافيا وهتلا  تا لوت تة ريلت   إخظتاءالوةلنش فإن  لهو  اليةف األود ل  هو 

نليتتش خصتتنش ل  تهنليتتا نخظتتاء  فتتل إر تتاء لهت ونلتتشالجتت ايآل ان وتفتتارة ، وبتتآل ال ج  تتو 
خظاء ،اخصلتيآل وللك ر    لل افتخةاآل الن ا ج واألفاللع الوي لش التل     ،هولتيآل وا 

غل   نافتخةاآل  ويو اه و  خالليا لقوآل نتضيلد هولت  وال ها  اللب ا تهع  ن  الج ل ش
صتتولوش للقتتوآل نا تهتتاع ج ل تتت  ونهتتد نفتتا ش لنوتتة  صتتاني ا تيتتاآل رنتت   فتتتخة ا نتتللك 

 .الوفايد ال ويو اتلش

ال ويو تتاه رتت   نخظتتاءالنتت ا ج الخاصتتش لتتتآل افتتتخةا يا  لوجتتة نوتتض: ال ويو تتاه إخظتتاء .5
 اننت نتهنيةف خيل  ا لوت ف ننبتاآل  يتف ء ت  رت    لتل اتنهش  اننت نه  لل انهش 
 ريى التظتلح القاي ل لهو  ان   فتولد افت جا  هلد ال ويو اه     و  نولك لصوع

 تويقش فل الج ل ش واألةلتش النلاناه ال و  جلاآل ال ج آل ال ويو اتل فل تخيل  ال ويو اه و 
الةولتتش و  لتتآل الوصتتود إلليتتا إ  رت    لتتل هي تتاه  إجيتلآل اه ختتا ج اف  التتل تةلنتت  فتل فتتل

ال جتت آل ال ويو تتاتل فالج ل تتش  والتتتل   لو فيتتا ا  ،نصتت ش رتتل  و   تت و  ونصتت ش صتتوه
يتتى القتتايآل ر و  ال ويو اتلتتش وصتتيه لوتتة هنلتت   تت  التوقلتتةاه التتتل جتتة لتظاجتتأ نتت  الخنلتت 

 ةلتش ا تيتتاآل  إلجتاة ةلتش نت اءت صتنويا ال تتتيآل نتةد  لوتتاود إلجتاة التظتتلح فتل الج ل تش نتأ 
ن ونى جلاآل ال ج آل ال ويو اتل فل صنارش ةللد الن اءت وجوي    اآل القاي ل  ريى التظتلح 

رت    لتل النبتاآل ا  ت  فتل اتنهش  و   اه خا جلشاف  و   لقوآل نإخظاء ةللد الةانش فل فل
هتلا التةللد نالوةلتة  ت  الوفتايد وال ت ل الظنلتش التتل لصتوع  إتتالفإلتى  وصتو نت نه ان

 . أ و ب الضن  القضايل و   ويا افت جاريا    جند الخن اء

الجت ايآل ال ويو اتلتش   تقتصت  : صووناه التواو  الةولل فتل  هافوتش الجت ايآل ال ويو اتلتش .6
ه اجتصتتاةلش رفتته لش نقافلتتش فتتواء هانتت  ولنتتش ولهتت  ت تت ل  نتتواع ال جتتا ه ريتتى ج ل تتش

ل هافوتش هتلد  األف اة لاتيآل فيلا لفتتوجع توتاو  ةولتلن تويقش  و  ،..إلخ.فلاولش فلافلش
الج ايآل ند لظ ض التواو  الةولل ل هافوش هلد الج ل ش أل  فل واد جلتاآل  تأ و  الضتن  

إلتى  وصو      الةللد خا ج وةوة الةولش الجغ افلش تتني األةلش لجة  اهقضايل فل إج اءال
غل  اقلقش   ا لت يع التواو  التةولل وضتن  هتلد األةلتش وضتن  الجتانل  و  ةولش اقلقش



 

138 
 

ال وجوة فل هتلد الةولتش وتفتيل   ولهت   غتآل هتلد الضت و ت لتوقلتل التوتاو  التةولل إ     
 (1)هناك روايل توود ةو  للك وتجود هلا التواو  صونا  و نيا 

ورتةآل توولتة تو لتف  ،ا لتلافتتخةاآل الوافتع  إفتاءتن ولج واوة لنتة ج توتت   للس هناك -
ل جتتي للتتك لقصتتو  التاتت لي فتتل  الوقتتش الت تتو  التهنولتتوجل  ، وتتل  ليج ل تتش ال ويو اتلتتش

   وبتتآل التاتت لواه فتتل   ويتتش ال يتتة خاصتتش التاتت لواه فتتل التتةود الو نلتتش وليتتلا فتتإ  أل
 .ا جا وش  انوش وبآل تا لواه الوالآل   ل ه  ارتنا ه

الجنايلتتش ال تختتلت فتتل اتتأ  الج ل تتش ال ويو اتلتتش خاصتتش إلا هانتته  جتت اءاهرتتةآل تنفتتلل ان -
نيا خا ج وةوة  قللتويل فل ر يلش ا فتة د والتو ةلش الج ل ش خا ج وةوة الةولش و ا ل

 .هلد الةولش

هتل  ت   وتة ال اتاهد القاي تش التتل تو جتد  :ا لل اهيش ا ختصاو فل ج ايآل الوافع  -
 اتتتن   ا لتتتلر يلتتتش الضتتتن  والتظتتتتلح ريتتتى وتتتة فتتتواء  ويلتتتا وةوللتتتا أل  جتتت ايآل الوافتتتع 

فيل غل  نانتش و فتتق ت و تظ رتش ةاخيلتا وةوللتا ولهت  لوتةة ا ختصتاو فتل  ناألخ نو 
 هتتتا   و   تتتشه تتتا لوتتتةة فتتتل الجتتت ايآل التقيلةلتتتش فتتتل  هتتتا  وجتتتو  الج ل لهت ونلتتتشالجتتت ايآل ان

 . ها  ال جنل ريل  و  القنض غيى القايآل نا تهاع الج ل ش

جاي ش الصتووناه التتل إلى  ونضآل: الصووناه ال تويقش نضخا ش هآل النلاناه وال ويو اه .7
 و   تتتت  جنتتتتد  تتتتأ و ب الضتتتتن  القضتتتتايل انلهت ونتتتتلتواجتتتت  ر يلتتتتش التظتتتتتلح رتتتت  التتتتةللد 

ة افتتتش إلتتتى  ه الضتتتخ ش التتتتل تهتتتو  نواجتتتشال وققتتتل  والخنتتت اء ه لتتتش النلانتتتاه وال ويو تتتا
 ت  نلنيتا وغالنتا  تا تهتو  ناله لتاه الياييتش  ت   انلهت ونلوتويلد ليوصود ريى الةللد 

ال ويو تتتتتاه فويتتتتتى فتتتتتنلد ال نتتتتتاد ل هتتتتت  ضتتتتتن  ن فقتتتتتش الجتتتتتانل فتتتتتالح   لتجتتتتتاوي  ولتتتتت  
 تت   الفتتنتل ت اه ووينتت  الج ا تتاه لوتتتوب ريتتى فتتوش تخيلنلتتش هنلتت ت للوتتتوب ريتتى ا  ف

الهتتتتتتع والظلتتتتتةلوهاه والصتتتتتو  وال فتتتتتجاله الصتتتتتوتلش وال ويو تتتتتاه و إ  ضتتتتتخا ش هتتتتتلد 
القلتتاآل فتتل  و  انجتت اءال ويو تتاه  صتتن  رايقتتا    تتاآل إجتت اء التظتتتلح ول تتود  تت   تتةت هتتلا 

 األجتتت اوتظتتتتلح  وتتتة األاتتتخاو ال تتتتيآل فتتتل ا تهتتتاع ج ل تتتش فقتتتة نجتتتة ه لتتتش هاييتتتش  تتت  
                                                           

 و ا نوةها . 187و،   جي فانل، واننت نهالجنايل فل ج ايآل اله نلوت   اننناه، ( رنة الظتال وجايب1)
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ال وجتتتوةت فتتتل  لهت ونلتتتشان لألجيتتتيت إضتتتافشل ختيظتتتش الضتتتويلش والظالاتتتاه و تتتواة التختتتيل  ا
ال نيد وهلا ليلة     رناء التظتلح ريى القتاي ل  ريلت  وليلتة  ت  ال تةت الي نلتش ال ت ينتش 

نوتل   األختليلاةت القضالا التل تنتب  ال ختصل   ي إلى  التظتلح   ا لةفي إج اء ننياء
 ريتى ضتغ  الو تد ال تت اهآل ريتليآل لت ةب  فل هلا ال جتاد وننتاء لا رتنا  نة ت ال ختص

نتتل  هتتلا الهتتآل اليايتتد  تت   انلهت ونتتلضتتلا  التتةللد  و  رتتةآل ةجتتش  خ جتتاه التظتتتلحإلتتى 
و فتتتارةت  انجتتت اءال ويو تتتاه وليتغيتتتع ريتتتى هتتتلد ال اتتتهيش لتتتتآل نتتتةع الخنتتت اء ليقلتتتاآل نيتتتلا 

 (1). أ و ب الضن  القضايل فل  يا يآل وفل ا و  وضوان  التل ت  جنا ليا فانقا

 

  

                                                           

 و ا نوةها . 205و،   جي فانل، واننت نهالجنايل فل ج ايآل اله نلوت   اننناه، وجايب( رنة الظتال 1)
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 الفر  الثاني
 اآلليتلهيل ملمور الضبط القضائي والمحقق لمكافحة جرائم الحاسب 

النوتتك  إجتت اءالقتتاي ل  ريتتى  إرتتةاةلجتتع  اننت نتته ال  تهنتتش رنتت  ا لتتلجتت ايآل الوافتتع  ل هافوتتش
والتوت ب والتظتتلح رت  التةللد  ت  ختالد نت ا ج تة لنلتش اتا يش و ت تو ت و  لقتصت  ريتليآل ووتتةهآل 

وجا تته نننتتاء  انجتت اءولتتك  ختتله الوةلتتة  تت  ةود الوتتالآل نيتتلا  ،نتتد لاتت د  تت  فتتل فتتيك القضتتاء
الةو اه التة لنلش لهد    الوا يل  فتل  جتاد  هافوتش جت ايآل الوافتع  نر اءووةاه  تخصصش 

الخاصتش فتل الج ل تش ال ويو اتلتش  ن  الوةلتة  ت  توصتلاه ال ت ت  اه الةوللتش  خلهوهلا  ا   للا
 .(1)و نويا

 إلهت ونلتش إجت اءاه نيتآل لواجيتو   لهت ونلتشال تخصصتل  فتل الجت ايآل ان إرتةاةجع    لتآل تو للا 
الهنتتا   و   وقتتةت و  تهنتتل هتتلد الجتت ايآل لت لتتيو  نالتتلهاء والتتةهاء فتتواء هتتانوا  تت  فيتتاه الصتتغا 
  لهونتوا  ولهو  للك    خالد ت ول   جاد التوقلل ل و فتش و الوقتش هتلا الت تو  التهنولتوجل و 

فتتانقل  لي جتت آل فتتل خ تتوت  ويو اتلتتش و  لاتتت   تتتواف  هتتد هتتلد الخنتت اه فتتل  جتتاد التوقلتتل ألنتت  
رتتت   جتتتاد والتوقلتتتل نأنتتت   لهت ونلتتتشالجتتت ايآل ان لا اتتتن   فتتتتولد و    تتتا ل لتتتي   تهنتتتلصتتتن    تتت  

خظاءنإ هانيآل ا تهاع الج ل ش و   انجت اءنفتا ش هتلا إلتى  وهتلا لوتوة ،الةللد نهد فتيولش ونفتا ش ا 
رنتتة " اليهتت " ولهتت  لجتتع ريتتى  جتتاد التوقلتتل    لهتتو  لتتةليآل ة التتش فتتل ال فتتايد األفافتتلش التتتل 

جتتت اءاهالتوقلتتتل والتظتتتتلح وال جتتت  ل  و  إجتتت اءت هنتتت   تتت   ضتتتن  األةلتتتش ووظبيتتتا والتتتتوظب ريتتتى  ا 
 .(2) ف ل الج ل ش

ريى التوقلل  دإج اء   لقتص   و  رةآل ا نظ اة فل التوقلل فل جضلش  ولنش لووةد لضا ولتول  
وتقفلآل الو د فل ا نل  ال وققل  و    األةوا  تأ دفل هلد القضلش ريل  ةو  غل د ند لجع اتنا  

للت  ي ليت  وا فتتوانش إقل ا خ  فل النناء ريى  ا توصد لقوآل هد  وقل نأةاء  يا   ولقوآل ال و

                                                           

، 1996، 1 ،  هاةل لتتش الاتت  ش،  تت   نبتتو  الفلافتتش الجنايلتش ال واصتت ت األوتةاكانوتت اف ، ( ة. وا تة  ااتتة1)
 .178و 

 ت   القتتتانو  واله نلتتتوت  نوتتتك  قتتتةآل إلتتتى  تتت، التوقلتتتل فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع ا لتتتل، ( ة.  و تتتة األ تتتل  الناتتت ب2)
 . 3/1/2000-1الظت ت    ، الو نلش ال توةت ان ا اهجا وش ،  قةآل إلى هيلش الا لوش والقانو ، واننت نه
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ا فتتوانش نت   و  توبلف اليه  و  لتناةد الخن اه فل ا نلنيآل ا للفل الخن اء فل  جاد الوافع 
ر اءل هافوش الج ل ش   .(1)الةو اه التة لنلش والوي لش لي وققل  وتناةد ال و فش والخن اه وا 

ول ن فقياء القانو   ن  لجع توفل  ا و   ولنش فل الةو اه التة لنلش لي وققل  وفل  نيج الةو ت 
 (2): التة لنلش لقت ل    تتناود التالل

 .الانهش ال ويو اتلش و  ا لليظش التل جة لتو ض إلليا الوافع ال خا   ال خت .1

 .والن ا ج والت نلقاه ا لل و فش فل  هوناه و ظاهلآل الوافع  .2

  و نواريا لهت ونلشالتو ف ريى الج ل ش ان .3

  لهت ونلش  ل  هافوش الج ل ش ان .4

 .لهت ونلشالتو ب والضن  وج ي ا فتة د والتوقلل فل الج ايآل ان إج اءاه .5

وهنتتا لجتتع   ارتتات    تاتت د  ،التتتة لع فتتل الوةلتتة  تت  ةود الوتتالآل  هاةل لتتاهنتت    ختتلهوهتتلا  تتا 
 تت   جتتاد ضتتن  وج تتي افتتتة د  اننت نتتهالخ تتش التة لنلتتش والتأهليلتتش ج لتتي القتتاي ل  ريتتى جتت ايآل 

تتتة لع فنلتتا والتوقلتتل وللتتك ل و فتتش هتتلد الجتت ايآل و وا نتيتتا وهتتلا   لونتتل    القاضتتل نولتتةا رتت  ال
فالقاضتتل ول تتا لتت   تت   ،خنتت اه راللتتشإلتتى  ريتتى  والجتتش  نتتد هتتلا النتتو   تت  القضتتالا التتتل توتتتاج

فتتي ش تقةل لتتش فتتل الظصتتد فتتل األةلتتش ال قة تتش   ا تت  فلجتتع    لهتتو  ريتتى  و فتتش ها يتتش نالتتةللد 
الجنايل للت ه  فل النيالش    الظصد فل  اننناهفل  انلهت ونلو ةن صوش الةللد  انلهت ونل

 .(3)الجيايلش نهظاءت وجةا ت نالةرو 

  

                                                           

 .و ا نوةها 234، و  جي فانل، واننت نهالجنايل فل ج ايآل اله نلوت   اننناه، ( رنة الظتال وجايب1)
 .234، و  جي فانل، واننت نهالجنايل فل ج ايآل اله نلوت   اننناه، ( رنة الظتال وجايب2)
، القتتتاه ت، ةا  النيضتتتش الو نلتتش، الجنتتايل والتهنولوجلتتتا الوةلنتتش انننتتتاه ةلتتش ، ( ة. ج لتتد رنتتتة النتتاجل الصتتتغل 3)

 .118و ، 2001
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 الخاتمة:

تظتلح نبتتتآل " تتت  جتتت اءت جانونلتتتش  تأنلتتتش فتتتل ننالتتتا هتتتلا الة افتتتش وتتتود آل نتتت  الناوتتتكفتتتل ضتتتوء  تتتا جتتتا
لتنل   لهت ونلشالتظتلح نالج ايآل ان إج اءاهال فت ة     انلهت ونلو اهلش الةللد  "ا للالوافع 

 التالل لنا

فتتتتواء  ا لتتتتلن اتتتت ورلش التظتتتتتلح نتتتتالج ايآل الوافتتتتع ا رتتتتتةاة جلتتتتاآل  وبتتتتآل ةود الوتتتتالآل ن  .1
الاتتتلء ال ونتتتوب ل نوتتتةآل ال قتتتة ت ريتتل تظتتتتلح يتتتال ونولتتتش ووفتتتآل الختتالف الظق و  ال اةلتتش

 األ ت ويتا  الي ات   هتو الوتة  ت  الجت ايآل وهتن  ج األود  اليتةف  الغل   ي توس ون تا 
ال ونولتتتش الغلتتت   ي وفتتتش  وريتتتل صتتتووناه  األاتتتلاءالتظتتتتلح فتتتل إلتتتى  التتتلب ا غتتتآل التتتةود

هالتظتلح  ا للنولك لوتن  التظتلح فل ج ايآل الوافع ، التظتلح  نيلا النو     الج ايآل
  ان انهش ةوللش وافوش  ا للانهش الوافع  هو إلى  وللك ل جيفل الظضاء الخا جل 

  ةنال ونولتتتتتش  األاتتتتتلاءنتتتتتالتظتلح فتتتتتل لألختتتتتل ال اتتتتت     تتتتتاةرتالظضتتتتتاء الختتتتتا جل وا  ان
ريلتش ا تظاجلتاه  و هتةهن  ناألةلش ال ونولش الغل   ي وفش وهلا  ا جاءه  لالرت اة نأخل
 ا لتلتظتتلح نبتآل الوافتع نوفتنه الوةلتة  ت  ا تظاجلتاه ال تويقتش  انجت اء،الةوللش ليتلا 

 نإضتتوافللتتك لو التتش التتةود  تت  جتت ايآل الوافتتع التتتل تظتتول خ و تيتتا الجتت ايآل التقيلةلتتش 
 األخ نو هرظش وتوتن  ران ت لوةوة الةود و  تقتص  ريل الةولش نظفيا ند ت تة ا ض

ت يع تةخد ال ا   ال ويل ل هافوش نو  جةلة    الج ايآل اللب ناه لوت ف  األ   اهل  .2
فال ات   لالوتل الجت ايآل  ،الولتات  جتا هالتل  تيةة الةود فل هافتش  لهت ونلشنالج ايآل ان

هد        الناولش التا لولش ناهد  فت   لت و ها نت و  التهنولوجلا ولك لهت ونلشان
    تهاع ج اي يآل وهل نللك تولة هد و لوآل تولة التهنولوجلا انتها  جةلة لفتغي  ال ج  

فتتتل ا تهتتتاع الظوتتتد الج  تتتل   تتتا لجوتتتد  تتتأ و ب  ل ت رتتت  األختتت نالتتتوآل نتتتو  ووفتتتليش  غتتت
التظتتلح   إج اءاهنت نالقلتاآل   ت هآلالضن   القضايل والقاي ل  ريل التظتتلح فتل ولت ت  ت  

 ي غلاع النو التا لول فل نوض الجت ايآل ال فتتوةنش وهتل نتللك تختيتف رت  الجت ايآل 
النتو  ي   ي هلا ريل توا التا لول  ال وجف انش  و وفش وافتق   صنوهالتقيلةلش التل 

القةلآل    الجت ايآل ول هافوتش هتلا النتو  الجةلتة  ت  الجت ايآل ت يتع رقتة ا تظاجلتاه الةوللتش 
وتتتواف  وتواضتتة الجيتتوة الةاخيلتتش والةوللتتش لوتتة نيتتلا النتتو   ا لتتلل وا نتتش جتت ايآل الوافتتع 
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ن تتا لفتتال   تت  الجتت ايآل وفتتل الفلافتتش الجنايلتتش الةاخيلتتش والةوللتتش وتوتتةلد القتتوانل  القاي تتش 
التهنولتتتتوجل فتتتتل الوتتتتالآل ن تتتتا لضتتتت   هاتتتتف  ريتتتتل صتتتتولة ولتتتتالءآل الت تتتتو اه الواصتتتتيش
 انلهت ونلنالوصود ريل الةللد  ج اءاهان فالفش  النفاه الج ل ش و فال  

جتتت اءاه اهلتتتش التظتتتتلح فتتتل الجتتت ايآل التقيلةلتتتش و إلتتتى   تتت  ختتتالد الة افتتتش الناوتتتك ت تتت ل  .2  ا 
التظتلح والجيش ال ختصش فل تنظللد و  إل  إصةا وا و  التظتلح والجيش ال ختصش فل 

يتةخود فتل صتيع لالتظتتلح فتل الجت ايآل التقيلةلتش هت يلتة إلتى    ب الناوك وجتوع الت ت ل
جت اءاهو  ا لتلو هوناه الوافع  ا للالة افش فافتو ضنا  اهلش الوافع  تظتتلح نبتآل  ا 

ه ال ونولتتتش والاتتتنهاه فتتتل الوتتتالآل ال ج تتتل  وجانيلتتتش التظتتتتلح فتتتل ال هونتتتا ا لتتتلالوافتتتع 
التظتتتتتلح  إجتتتت اءوالصتتتتووناه التتتتتل تواجتتتت  القتتتتاي ل  ريتتتتل  ا لتتتتلال  تن تتتتش فتتتتل الوافتتتتع 

وجوارتتتتة القتتتتانو  والجتتتتياء ال ت تتتتتع ريتتتتل  خالظتتتتش   وهتتتتاآلن وجتتتتع  لشالتظتلاتتتت جتتتت اءاهوان
الج ايآل ال تويقتتتتش نتتتتالتظتتتتتلح  إجتتتت اءاهال فتتتتت ةت  تتتت   األةلتتتتشالقانونلتتتتش ووجلتتتتش  جتتتت اءاهان
وتناولتتته الة افتتتش تويلتتتد نصتتتوو  لهت ونلتتتشان األةلتتتشالتوا تتتد  تتتي هتتتلا   للتتتا  و  لهت ونلتتتشان

 لهت ونلتتشناتتأ  الجتت ايآل ان 2017لفتتنش 16الجيايلتتش و جتت ا  نقتتانو   جتتآل  جتت اءاهجتتانو  ان
 ال نبو ش القانونلش الظيف لنلش. ونلا   وا   القصو  والقوت فل

 : النتائجأوالً 

 د الناوك الى توص

 األ ت نفهوتش ر  توةلة  لواة التظتتلح وهتو   خ ناله ت   ت   راة   ال ا   الظيف لنل  .1
 .انج ايلشاللب لتنافى  ي توقلل الوةالش 

 ت   جتاء ختاد   2001لفتنش  3الجيايلتش  جتآل   جت اءاه  ال ا   الظيف لنل فل جتانو  ان  .2
 .ا للإف اة جوارة خاصش ليج ايآل الوافع 

   تت   هونتتاه  اةلتتش و هونتتاه  ونولتتش نولتتك لتتآل لت تت ل جتتانو  لتهتتو  ا لتتل  الوافتتع   .3
 .ا للالتوا د  ي ال هوناه ال ونولش لوافع  ءللشإلى  الجيايلش ج اءاهان
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نجتتتآل  ا لتتلوجوارتتة تظتتتلح الوافتتع  إجتت اءاه  فتتهوه ال اتت   الظيفتت لنل رتت  تنبتتلآل   .4
وتظتلاتتتيا  ا لتتتلنبتتتآل الوافتتتع  إخضتتتا رتتتةآل جويلتتت   و  رنيتتتا خالفتتتا  فقيلتتتا  وتتتود جوايلتتت 

  .الجيايلش ج اءاهليقوارة التقيلةلش  الخاصش نالتظلح الوا ةت فل جانو  ان

  ل هت  فتل  ب وتاد  ت   ا لتلالناج تش رت  جت ايآل الوافتع  لألةلش  ال نلوش ال ونولش   .5
 .  تهع الظود الج  لإلى  جييت ال ختصش فل الوصود اآل األ   ت ند رايقا    األوواد

 هتتت   لتنبتتتلآل جتتت ايآل  262ال تتتاةت  نإضتتتافش  ال اتتت   الظيفتتت لنل فتتتل ج تتتا  غتتتيت جتتتاء   .6
ضتتتافش إالجنتتايل  تنافتتتلا     للتتك لت يتتتع  فتتل الاتتتل ال وضتتورل ليقتتتانو  ا لتتتلالوافتتع 

للوتتةك نتتو   تت  التنتتاغآل وا نفتتجاآل  جتت اءاهوتوتتةلد  تتوايب ريتتل  فتتتوب جتتانو  ان  ختت ن
 .و ك ليةرون الجيايلشال  انج ايلنل  الال ال وضورل والال 

 إصتةا دنوتة  ا للخاصش ليج ايآل الوافع  إج اءاهفهوه ال ا   الظيف لنل ر  تنبلآل  .7
جتتتتاي ت نلتتتتل  تتتتا و ة فتتتتل جتتتتانو     نتتتت لظيتتتتآل  نتتتتش ضتتتت نلا  2009لفتتتتنش  3ليقتتتتانو   جتتتتآل 

فقا  الجيايلش ن  ت   ج اءاهان  .ا للريل ج ايآل الوافع  وا 

ال فت ة  ت  التظتتلح لت  نظتس القتوت والوجلتش التتل ل تيهيتا التةللد  انلهت ونلالةللد  لوتن  .8
تنتت  ت  و  نةانتتشال تتاةب ال توصتتد ريلتت  فتتل الجتت ايآل التقيلةلتتش والتتتل ل هتت  ا رت تتاة ريلتت  

 .فاوش ال تيآل

ورتتةآل  اتت ورلت  هتتو   وتتا  جتتة اصتتن   تجتتاويا فتتل بتتد  انلهت ونتتل   اتت ورلش التتةللد إ .9
 جضايلش نيلا الصةة فل  غيع الةود.  وهاآلوصةو   هت ونلشلالتفيلآل نوجوة الج ل ش ان

 وافقت  ريل القلاآل نالتظتلح لت تع ريلت  رتةآل ن تال   ا للصاوع الوافع  إنةاء لوتن  .10
 .إجنا د و  إ غا  وةو     اةت هون  تآل ن وض  انج اء

   تتتواف  فتتل  تتأ و ب الضتتن  القضتتتايل )  ل  ا  ال اتت   ن وجتتع القتت ا  نقتتانو    ااتتتإ .11
 انجت اءافتت اض ن تال  هتلا    تاآل( فتوف لظتت  النتاع 33/5لهو   ت هال  ن وجتع ال تاةت 

 ختتتتو فتتتل التظتتتتلح فتتتل الجتتت ايآل  و  فتتتل والتتتش جلتتتاآل  تتتأ و  ضتتتن  جضتتتايل غلتتت    هتتتد
 . لهت ونلشان
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لقضتايل و النلانتش ش و الوفليش التل لتول  ريل  أ و ب الضتن  اا لل  ال ا   لآل لوةة إ .12
 األ ت تيولتةهآل نهي تش ال ت و   ا لتللليا فل والش  فض صتاوع الوافتع إالوا ش اليجوء 

 . ا للنباآل الوافع إلى  ال تيآل ولو نيقوت ليولوج إ غاآلاللب لظت  ف ضلش 

الختتتاو  ا لتتتل تتت  لقتتتوآل  قا يتتتا هتتتالخن اء لينبتتتاآل الوافتتتع  و  النلانتتتش الوا تتتش تتتتةخد  إ .13
  لهتو     الغالتش هنتا افت ل  ت   وتا ض  تي  نتةا الوتل فتل الصت ه هتو  نال تيآل   لت

اليتتتةف  تتت  و اييتتتا انتيتتتاك وتتتل  تتت   وقتتتول وضتتت اناه ال تتتتيآل وهتتتل  هافوتتتش الج ل تتتش 
 .لهت ونلشان

التقيلةلتتش نضتت و ت اوتتت اآل القوارتتة التتتل تقتضتتليا  األةلتتشلتاتتان   تتي  انلهت ونتتل  التتةللد إ .14
ليوظتاب ريلت    وتوا  ها  لختيتف ن  لقتش التوا تد  الا رلش القضايلش فل الوصود ريلش 

 . إةانشإهةا د وضلار  هةللد إلى  ضافش جة ت ةبإ و  نقو و      ب ولف

غيتع وا تت  لتتآل  فتل  انلهت ونلتاه   جند  ج  ل  ا للالوافع   نب شإلى    الولوجإ .15
التتلب لتتآل  األ تت   التوجلتته ليوتتع ةو ا ها تتا فتتل تفتتيلد ر يلتتش ا ختتت ال وهتتو  لتتلال   هتتو  

الضتتظش الغ نلتتش رنتتة ا صتتام الفلافتتش  و  فتت لنل فتتواء فتتل ج تتا  غتتيتل ارلتت  ال اتت   الظي
 . انج ايلاقيا  و  فواء فل اقيا ال وضورل لهت ونلشالجنايلش الخاصش نالج ايآل ان

 افلش ليتةود و نيتا   تاتهد رتايل فل الوةوة الجغ ا لل  رةآل ارت اف  ج  ل الوافع إ .16
نتل  التةود  انلجتانل تاآل تنتاي  ا ختصتاو  اآل فوييآل الج  ل فتوف لظتت  النتاع ت إ اآل  

 لينب  فل هلا الج ايآل ال  تهنش.
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 التوصياتثانيًا: 

 لوصل الناوك ن ا ليل

)جت ايآل الوافتع  لهت ونلتشتوولة ال واجيش التات لولش نتل  اتقل التو   فتل اتل الجت ايآل ان .1
 .(ا لل

التتلب لت يتتع  تت   األ تت  وانخظتتاءةللتتد فتت لي ا ختظتتاء   نتت  انلهت ونتتلالتتةللد  إرت تتاة  .2
الجيايلتتتش للنفتتتجآل  تتتي ال نلوتتتش  جتتت اءاه  لوتتتةد  ضتتت و  جتتتانو  ان ال اتتت   الظيفتتت لنل 

  .األةلشال فتوجيش لضن  هلا 

الج ل تتتتش  للوتتتتةة الوتتتا ه التتتتل توتنتتت  فليتتتا  2017لفتتتنش  16توتتتةلد جتتت ا  نقتتتانو   جتتتآل  .3
الوتتاآل ليتتلا النتتو   تتت   تتا  ريتتى األجتتتد توةلتتة ان و  تفتتتوجع التتتةخد الظو لتتت لهت ونلتتشان

 الج ايآل. 

الجيايلتتش الظيفتت لنل للاتت د النتتةع فتتل  جتت اءاه( تت  جتتانو  ان55/2توتتةلد نتتو ال تتاةت ) .4
 .ا للج ايآل الوافع 

 تي تتوفل  الهظتاءاه  ا لتلتخصلو ا  ش خاصش و تخصصش ل هافوتش جت ايآل الوافتع  .5
وال وةاه الظنلش وللس  ج ة ووةت ه ا فود الق ا  نقتانو . نتد لتوتل  إناتاء جيتاي ختاو 

فتقالللش تا ش ر  جياي ال ناوك وليتا اد نن فتقد  فوت نووةت الياه ي الصلنلش التل تت 
ةا ب. افتقالد   الل وا 

هافوتتتتتش الج ل تتتتتش تنفتتتتتلل الجيتتتتتوة نتتتتتل  الفتتتتتي اه التتتتتنالك لفتتتتتة النغتتتتت اه والقتتتتتة ت ريتتتتتل   .6
 ال ويو اتلش .

وفتتتايد ج تتتي   لهت ونلتتتشرقتتتة ا تظاجلتتتاه نتتتل  التتتةود لتنتتتاةد الخنتتت اه فتتتل اتتتأ  الجتتت ايآل ان .7
نارتنتتا د   لقتتف  انلهت ونتتلضتتي تاتت لواه ةوللتتش تختتتو فتتل التتةللد  لهت ونلتتشاألةلتتش ان

  .ريل وةوة ةولش
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، وهتلا انلهت ونتلليوصود ريتل التةللد  ج اءاهالتأهة    جند ال وقل نفال ش فيفيش ان .8
ل  لتأتى إ  نوة تخولد القانو   أ و ب الضن  القضايل  صالولاه تنفتجآل  تي  نلوتش  

 ج ايآل الوافع األلى. 

رتت  هي تتش  انفصتتالال تتتيآل ريتتل  إجنتتا توتتةلد جتت ا  نقتتانو  للتتنو صتت اوش  ريتتل جوايلتتش  .9
د لت تع ريلت  فل تا نوتة ت تلتع  ود جة األ  ، ورةآل ت ك ا للال  و  الخاصش نوافع 

 األ نلش جة  فنه فليا جة اه و وجاه ن لنش. األجييت وليش تهو   إج اءاهن ال  
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ج اءاتتترتتوض  و تتة  ولتتل التتةل  ، القتتانو  الجنتتايل و  .17  ةا  ناتت ، نتتةو   نوتتش، نتتةو   ، ا 

1981. 
غايب وفت  الصتنا لنل ، الةنيو افتلش ال واصت ت ، ة افتش جانونلتش ، التةا  الوي لتش الةوللتش  .18

 2002،  ر ا لينا  وةا  النقافش لينا  ، ال نوش األولى ، 
الجنايلش ، ةا  النيضش الو نلش ، نةو   نوتش،  ج اءاهفويلش رنة الفتا  ، ا ل جانو  ان .19

 .1986القاه ت ، 
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2005. 
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 .1998 ،، ر ا والتويلي

 
 :متخصصةثانيًا: الكتب ال

 و ال نونلتتتش فتتتل جتتتانو   لهت ونلتتتش و تتتة و تتتو و رتتتالء رتتتواة و   ء رنتتتةا  ، األةلتتتش ان .1
 . 2015،  وية الوقول، جا وش نل يله، اة هافوش الظف

،  ايآل ال ويو اتلتتش ، نتتةو  ةا  ناتت نتت  غتتانآل الونلتتةب ، التظتتتلح رتت  ةللتتد فتتل الجتت فتتا ش  .2
 .نةو   نوش

توآل نو  لفت  ،  جت ي التقنلش الواللش ، جصش نو ت تقنلش ال ويو اه ، ت ج ش ونا    هي  .3
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 العلمية:ثالثًا: الرسائل 
 رسائل الدكتوراه: -

 

ء تتتاد رن تتتا  ، الخنتتت ت فتتتل ال فتتتايد الجنايلتتتش ،  فتتتالش ةهتتتتو اد ، هيلتتتش الوقتتتول ، جا وتتتش  .1
 .1964القاه ت ، فنش 

،  فالش ةهتو اد ، جا وش رتل  ات س ، اننت نهنه  لونس، الج ايآل الناايش ر    نور    .2
 .2000 ص  ، 

 ةهتتو ادة افش  قا نش ،  فالش  األةلش و ة يهل ، في ش القاضل فل تقةل   إن اهلآلناص   .3
 .1987 ص  ، هيلش الا لوش والقانو ، فنش  األيه و جا وش 

  



 

153 
 

 

 رسائل الماجستير -
 و تتتة رلتتتة نتتت  وتتت ع الو تتتون ،  فتتتالش  اجفتتتتل  التظتتتتلح وةو د فتتتل انننتتتاه الجنتتتايل ،  .1

 .، ال لاض  هي الو نل لية افاه األ نلش والتة لنلش 
  لتشفيل ا  الغظ ب ، وفايد التوقلل فل ج ايآل نبآل ال ويو اه ،  فتالش  اجفتتل  ،  هاةل .2

 .2003نالف ليويوآل ، ال لاض ، 
 فتالش لنلتد ة جتش ’ رنةا  الخن ول، التظتلح فل الج ايآل ال ويو اتلش فل النباآل الفتووةب .3

 .2011، شاأل نلال اجفتل ، الفلافش الجنايلش ، جا وش نالف ليويوآل 
فتتل الظقتت  انفتتال ل ،  ا لتتلرنلتت  ريتتل  و تتة النجتتا  ،  فتتالش  اجفتتتل  جتت ايآل الوافتتع  .4

 .2009انو  ، الجا وش انفال لش ، هيلش الا لوش والق
والفتي اه ا فتتننايلش ل أ و لتش  ا ختصتاو اود في ا  ال اود ،  فتالش  اجفتتل  ،  .5

 . 2003الضن  القضايل فل النباآل الهولتل ، 
ال ج لتش  ت   ناألةلتشالجنتايل  انننتاهرنة الناص   و ة ف غيل و و ة رنلتة ال فت ا ب ،  .6

 األ نلشليويوآل  األودالناولتل  القانونلش والظنلش ة افش  قا نش،  قةآل ض   ال  ت   الو نل 
 .14/11/2017-12فل الظت ت 
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، نوتتتك  ناتتتو  ننتتتةوت ال واجيتتتش  ا لتتتللتتتواء ة. ننلتتتد رنتتتة ال تتتنوآل جتتتاة ، جتتت ايآل الوافتتتع  .2

ليجتت ايآل ال ويو اتلتتش،   هتتي ةرتتآل اتختتال القتت ا اه نالقلتتاةت الوا تتش فتتل اتت  ش ةنتتل ،  األ نلتتش
 .2005  نوش ن  ف اك ،ةنل ، 

 ، نوتك  قتةآل لهت ونلشالوال رقلةت ، التوقلل وج ي األةلش فل  جاد الج ايآل ان  و ة  نو .3
،  وتو   ونلتشلهت  ال ت ت   الوي تل األود وتود الجوانتع القانونلتش واأل نلتش ليويلتاه انإلى 

 .2003 إن لد 28-26القانو  الجنايل ، ةنل ، خالد الظت ت 



 

154 
 

 تتت ت   إلتتتى  ، نوتتتك  قتتتةآل ا لتتتل و تتتة األ تتتل  الناتتت ب ، التوقلتتتل فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع  .4
الو نلش  ان ا اههيلش الا لوش والقانو  ، جا وش إلى  ،  قةآل واننت نهالقانو  واله نلوت  
 . 3/1/2000-1ال توةت ، الظت ت    

فتتل نوتتك وتوقلتتل الجتت ايآل  TCPIPن توهتتود افتتتخةاآل  تتةول رنتتة الو لتتة رنتتة ال  يتتع ،  .5
ليو يلتتتتتاه  واأل نلتتتتتشوتتتتتود الجوانتتتتتع القانونلتتتتتش  األودريتتتتتل اله نلتتتتتوت ، ال تتتتت ت   الوي تتتتتل 

وتتتوك، تتتتا لخ والن الةا فتتتاهاتتت  ش ةنتتتل ،   هتتتي   هاةل لتتتش،  تتتنبآل ال تتت ت    لهت ونلتتتشان
  .2003ان لد 28-27ا نوقاة 

 تتت ت   إلتتتى  ، نوتتتك  قتتتةآل ا لتتتل و تتتة األ تتتل  الناتتت ب ، التوقلتتتل فتتتل جتتت ايآل الوافتتتع  .6
الو نلش  ان ا اههيلش الا لوش والقانو  ، جا وش إلى  ،  قةآل واننت نهالقانو  واله نلوت  
 . 3/1/2000-1ال توةت ، الظت ت    
 خامسًا: األحكام القضائية:

  وهاآل  وه ش ا فتيناف الويلا. .1
  ج ورش  ختا ت     وهاآل  وه ش النقة ال ص لش .2

 
 سادسًا: القوانين والتشريعات:

 .آل1961( لفنش 9 صود ال واه اه الجيايلش األ ةنل  جآل ) .1
 .VIIIفن ال  لفنش النا نش  22الةفتو  الظ نفل  .2
 .آل2011الةفتو  ال ص ب لفنش  .3
 الن ل انل. آل1999لونلو  29افتخةاآل الوافع ا لل الصاة  فل  إفاءتجانو   .4
 ان ا اتل. آل1974لفنش  8جانو  ا تواةب  جآل  .5
 .آل1996( لفنش 3جانو  ا تصا ه الفيهلش والالفيهلش الظيف لنل  جآل ) .6
 .آل2002لواآل  جانو  انج اءاه الجيايلش اللونانل .7
 .آل2001( لفنش 3جانو  انج اءاه الجيايلش  جآل ) .8
 .، وتوةلالت جانو  انج اءاه الجنايلش النيجلهل .9

 .آل2003لوتاآل  جانو  انج اءاه الجنايلش ال ص ب .10
 .آل2005لواآل  القانو  األفافل الظيف لنل .11
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 .آل1960لواآل  جانو  الوقوناه األ ةنل .12
 آل2017لفتنش  16، جت ا  نقتانو   جتآل 1936( لفتنش 74جانو  الوقونتاه الظيفت لنل  جتآل ) .13

 ناأ  الج ايآل انلهت ونلش.
 .آل1960لفنش  16جانو  الوقوناه ال  نل فل الضظش الغ نلش  جآل  .14
 .آل1993لواآل  جانو   هافوش ج ايآل الوافع ا لل اليولنةب .15
 .آل2001لواآل  نباآل انج اءاه الجيايلش الفووةب .16

 المراجع األجنبية:
1. "Sauf reclamation faite de linterieur de la maison ou exceptios prevued par la 

loi: les perquisition et les visites domiciliaires ne peuvent etre commences 

avant heures et après 21 heures" Code de procedure Penale Dalloz 1955-

1996.P.115 

2. La maison de toute personne habitant le territoire francais est un asile 

inviolable pendant la nuit : nul na le droit dyentrer que dans le cas dincendie ،

dinonddation ou de reclamation faite de linterieur de la maison . Code de 

procedure Penale Dalloz 1955-1996.P.116 .  

3. MERLE(R) : "Linculpation "in"Problems contemporains de procedure Penale" 

Melanges HUGUENEY . SIREY . Paris1964. 

4. Pour plus dinformation sur les motivation des hacker voir: AGSOUS Naima 

"cybercriminalite:les reseaux informatiques"Revae degendarmerie .No.29. 

November 2008 

 
 

 

 

 

 


