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مقدمػػة
كشفت السنوات األخيرة النقاب عف تكنولوجيا متطورة لـ تكشفيا عقود مف الزمف،
وازاء التطورات السريعة فى ىذه التكنولوجيا التى جاءت لخدمة اإلنساف ،إال أف البعض لـ
يحسف استخداميا وألحؽ الضرر بأخيو اإلنساف ،لنجد أنفسنا أماـ صنوؼ شتى مف الجرائـ
اإللكترونية.
ونظ اًر لحداثة الجرائـ اإللكترونية وظيورىا مع كؿ تقنية حديثة يتـ اكتشافيا ،تجد
إساءة فى االستخداـ ،مما يستوجب عمى المشرع المصرى مواكبة التطور الحاصؿ فى ىذا
المجاؿ ،وذلؾ مف خبلؿ استحداث نصوص تشريعية لمكافحة الجرائـ الناتجة عف ىذه
التقنيات ،ووضع حد ليا ،إف لـ يكف فى اإلمكاف القضاء عمييا.
ونظ اًر ألف مرتكبى الجرائـ اإللكترونية يتمتعوف بذكاء حاد مما يسيؿ ليـ ارتكاب
تمؾ الجرائـ أو صعوبة إثباتيا ،واإلفبلت مف العقاب ،فضبلً عف أف كثي اًر مف ىذه الجرائـ
ترتكب فى إطار عابر لمحدود الوطنية ،فإف كؿ ذلؾ يستتبع أىمية وجود تعاوف دولى
لمواجية ىذا النوع مف الجرائـ.
 -7ماهية الجريمة اإللكترونية:
خبل قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات المصرى – الصادر بالقانوف رقـ 553
لسنة  – 8156مف تعريؼ لمجريمة اإللكترونية ،كغيره مف التشريعات المقارنة فى ىذا
الشأف.

ومع ذلؾ فقد عرفت بعض مف ىذه التشريعات الجريمة اإللكترونية ،فعرفيا نظاـ

مكافحة جرائـ المعمومات السعودى بأنيا " أى فعؿ يرتكب متضمناً استخداـ الحاسب اآللى
()5

أو الشبكة المعموماتية بالمخالفة ألحكاـ ىذا النظاـ .

()5

المادة  5/5مف نظاـ جرائـ المعموماتية السعودى رقـ  55لسنة 5286ىػ.
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وعرؼ القانوف األمريكى الجريمة اإللكترونية بأنيا " االستخداـ الغير مصرح بو

ألنظمة الكمبيوتر المحمية أو ممفات البيانات أو االستخداـ المتعمد الضار ألجيزة
()5

الكمبيوتر أو ممفات البيانات .
وبمطالعة أحكاـ قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،يمكف تعريؼ الجريمة

اإللكترونية بأنيا كؿ فعؿ أو امتناع ينشأ عف االستخداـ غير المشروع لتقنية المعمومات.
 -8خصائص الجريمة اإللكترونية:

لمجريمة اإللكترونية مجموعة مف الخصائص تنفرد بيا عف الجرائـ التقميدية ،فيذه

الجرائـ تتطمب وجود جياز إلكترونى ومعرفة كيفية استخدامو ،كما أف ىذه الجريمة ال
حدود ليا ،فضبلً عف أنيا جريمة صعبة اإلثبات واالكتشاؼ.
فأغمب الجرائـ اإللكترونية ترتكب عبر اإلنترنت ،حيث تقع تمؾ الجرائـ ،فيكوف

المجرـ فى دولة والمجنى عميو فى دولة أخرى ،وقد يكوف الضرر أو النتيجة اإلجرامية فى

دولة ثالثة أو عدة دوؿ ،مثؿ اختراؽ المواقع واألجيزة واتبلفيا وسرقة البيانات والمعمومات
واألمواؿ ،كؿ ذلؾ جعؿ مف مكافحة الجريمة اإللكترونية أم اًر عسي اًر ،وذلؾ لتعدد األماكف
التى تتعمؽ بالجريمة ،وتنازع قوانيف الدوؿ الواجبة التطبيؽ ،واختبلؼ اإلجراءات الجنائية

مف دولة إلى أخرى.

وأخي اًر فالجريمة اإللكترونية ال تترؾ آثا اًر خارجية مادية ،فيى جرائـ نظيفة أى ال

تترؾ آثا اًر مادية ممموسة ،ولذلؾ كانت ىذه الجرائـ صعبة االكتشاؼ واإلثبات.

ومما يزيد مف صعوبة اكتشاؼ واثبات الجرائـ اإللكترونية ،البعد الجغرافى بيف

الجانى والمجنى عميو ،واستخداـ الجانى وسائؿ تقنية حديثة فى ارتكاب جريمتو ،كما أف
ىذه الجريمة ترتكب فى وقت سريع ،ويتـ محو آثارىا فى وقت أسرع ال يتعدى الثوانى،

فضبلً عف عدـ وجود خبرة لدى القائميف عمى مكافحة ىذه الجرائـ مف ناحية البحث
والتحقيؽ.

()5

المادة األولى مف القانوف األمريكى رقـ  5851لسنة  5764بمواجية جرائـ الكمبيوتر ،أشار إليو د /رامى متولى

القاضى ،مكافحة الجرائـ المعموماتية ،8155 ،ص .81
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 -9خطة البحث:
سنعرض لموضوع المواجية الجنائية لمجرائـ اإللكترونية – فى ضوء قانوف مكافحة
جرائـ تقنية المعمومات رقـ  553لسنة  – 8156وذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مباحث وخاتمة،
عمى النحو التالى:

المبحث األوؿ :األحكاـ الموضوعية لمكافحة الجرائـ اإللكترونية.
المبحث الثانى :األحكاـ اإلجرائية لمكافحة الجرائـ اإللكترونية.
المبحث الثالث :نطاؽ تطبيؽ قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات مف حيث المكاف.
الخاتمة :النتائج والتوصيات.
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المبحث األوؿ
األحكاـ الموضوعية لمكافحة الجرائـ اإللكترونية
لػػـ تعػػد القواعػػد العامػػة فػػى قػػانوف العقوبػػات كافيػػة لمواجيػػة التعػػامبلت اإللكترونيػػة،
وما قد يػنجـ عنيػا مػف جػرائـ إلكترونيػة ،ومػف ثػـ بػدت الحاجػة إلػى تشػريعات لمواجيػة تمػؾ
الجرائـ.
ونظ اًر لحداثة الجرائـ اإللكترونية ،وظيور ىذا النوع مف الجرائـ مع كؿ تقنية حديثة
مػف تقنيػات المعمومػػات ،فقػد سػعى المشػػرع المصػرى لمواكبػػة ىػذا التطػور الحاصػػؿ فػى ىػػذا
المجاؿ ،وذلػؾ مػف خػبلؿ اسػتحداث نصػوص وأحكػاـ موضػوعية لمكافحػة ومواجيػة الجػرائـ
اإللكترونية.
وىػػدياً بمػػا تقػػدـ ،فسػػوؼ نعػػرض لؤلحكػػاـ الموضػػوعية لمواجيػػة الج ػرائـ اإللكترونيػػة
مف خبلؿ خمسة مطالب عمى النحو التالى:
المطمب األوؿ :االعتداء عمى سالمة شبكات وأنظمة تقنيات المعمومات.
المطمب الثانى :الجرائـ المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعمومات.
المطمػػػػب الثالػػػػث :جػػػػرائـ االعتػػػػداء عمػػػػى حرمػػػػة الحيػػػػاة الخاصػػػػة والمحتػػػػو
المعموماتى غير المشروع.
المطمب الرابع :الجرائـ المرتكبة مف مدير الموقع.
المطمب الخامس :جرائـ مقدمى الخدمة.
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المطمب األوؿ
االعتداء عمى سالمة شبكات وأنظمة تقنيات المعمومات
أوالً :جريمة االنتفاع بدوف حؽ بخدمات االتصاالت والمعمومات وتقنيتها.
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو
وال تجاوز خمسيف ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف انتفع بدوف وجو حؽ
عف طريؽ شبكة النظاـ المعموماتي أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات بخدمة اتصاالت أو
()5

خدمة مف خدمات قنوات البث المسموع أوالمرئى .
ويقص ػػد بالشػػػبكة المعموماتيػػػة ،مجموع ػػة م ػػف األجيػ ػزة أو نظ ػػـ المعموم ػػات تك ػػوف
مرتبطػػة معػاً ،ويمكنيػػا تبػػادؿ المعمومػػات واالتصػػاالت فيمػػا بينيػػا ،ومنيػػا الشػػبكات الخاصػػة
()8

والعامة وشبكات المعمومات الدولية؛ والتطبيقات المستخدمة عمييا .
والنظاـ المعموماتى ىو مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانػات
والمعمومات ،أو تقديـ خدمة معموماتية.
وعرؼ المشرع تقنية المعمومات بأنيا أي وسيمة أو مجموعة وسائؿ مترابطة أوغير
مترابطة تستخدـ لتخزيف واسترجاع وترتيب وتنظيـ ومعالجة وتطوير وتبادؿ المعمومات أو
()1

البيانات ،ويشمؿ ذلؾ كؿ ما يرتبط بالوسيمة أو الوسائؿ المستخدمة سمكياً أو السمكياً .

()5

المادة  55مف القانوف رقـ  553لسنة  8156فى شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()8

المادة األولى مف القانوف رقـ  553لسنة  8156فى شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()1

المادة األولى مف القانوف رقـ  553لسنة  8156فى شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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ثانياً :جريمة الدخوؿ غير المشروع لممواقع أو الحسابات الخاصة أو النظاـ المعموماتى.
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال
تجاوز مائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف دخؿ عمداً ،أو دخؿ بخطأ
غير عمدى وبقى بدوف وجو حؽ ،عمى موقع أو حساب خاص أو نظاـ معموماتى محظور
الدخوؿ عميو .فإذا نتج عف ذلؾ ،إتبلؼ أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر لمبيانات
أو المعمومات الموجودة عمي ذلؾ الموقع أو الحساب الخاص أو النظاـ المعموماتي ،تكوف
العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف ،وغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى
()5

ألؼ جنيو أو بإحدي ىاتيف العقوبتيف .

ثالث ػاً :جريمػػة تجػػاوز حػػدود الحػػؽ فػػى الػػدخوؿ إلػػى موقػػع أو حسػػاب خػػاص أو نظػػاـ
معموماتى.
جػرـ المشػػرع فعػػؿ أى شػػخص يقػػوـ بالػػدخوؿ إلػػى المواقػػع أو الحسػػابات الخاصػػة أو
أى نظاـ معموماتى ،وذلؾ باستخداـ الحؽ المخوؿ لو ،ولكنو يتعػدى حػدود ىػذا الحػؽ سػواء
مف حيث الزماف أو مستوى الدخوؿ.
حيػػث قػػررت المػػادة الخامسػػة عش ػرة مػػف القػػانوف بأنػػو " يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ
عػػف سػػتة أشػػير ،وبغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف ثبلثػػيف ألػػؼ جنيػػو وال تجػػاوز خمسػػيف ألػػؼ جنيػػو ،أو
بإحػػدى ىػػاتيف العقػػوبتيف ،كػػؿ مػػف دخػػؿ إلػػى موقػػع أو حسػػاب خػػاص أو نظػػاـ معمومػػاتى
مستخدماً حقاً مخوالً لو ،فتعدى حدود ىذا الحؽ مف حيث الزماف أو مستوى الدخوؿ".

رابعاً :جريمة االعتراض غير المشروع.
يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػنة ،وبغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػيف ألػػؼ جنيػػو وال
تجاوز مائتيف وخمسيف ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف اعترض بدوف وجػو

()5

المادة  52مف القانوف رقـ  553لسنة  8156فى شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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حؽ أى معمومات أو بيانات أو كؿ ماىو متداوؿ عف طريؽ شبكة معموماتية أو أحد أجيزة
()5

الحاسب اآللي وما في حكميا .
ويقصػػد بػػػاالعتراض مشػػاىدة البيان ػػات أو المعموم ػػات أو الحصػػوؿ عميي ػػا ،بغػ ػرض
التنص ػ ػػت أو التعطي ػ ػػؿ أو التخػ ػ ػزيف أو النس ػ ػػخ أو التس ػ ػػجيؿ أو تغيي ػ ػػر المحت ػ ػػوى أو إس ػ ػػاءة
االسػػتخداـ أو تعػػديؿ المسػػار أو إعػػادة التوجيػػو ،وذلػػؾ ألسػػباب غيػػر مشػػروعة ودوف وجػػو
()8

حؽ .

خامساً :جريمة االعتداء عمى سالمة البيانات والمعمومات والنظـ المعموماتية.
تشػػمؿ ىػػذه الجريمػػة ،اإلتػػبلؼ العمػػومى أو التعطيػػؿ أو تعػػديؿ المسػػار ،أو اإللغػػاء
الكمػػى أو الجزئػػى المتعمػػد ،وبػػدوف وجػػو حػػؽ لمب ػرامج أو البيانػػات المخزنػػة أو المعالجػػة أو
المول ػػدة أو المخمق ػػة عم ػػى أى نظ ػػاـ معموم ػػاتى وم ػػا ف ػػى حكم ػػو ،وذل ػػؾ أيػ ػاً كان ػػت الوس ػػيمة
المستخدمة فى الجريمة.
حيث قررت المادة السابعة عشرة مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بأنو "
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف ،وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تجاوز
خمسمائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف أتمؼ أو عطؿ أو عدؿ مسار أو
ألغي كمياً أو جزئياً متعمداً وبدوف وجو حؽ البرامج والبيانات أو المعمومات المخزنة ،أو
المعالجة ،أو المولدة أو المخمقة عمي أي نظاـ معموماتي وما في حكمو ،أياً كانت الوسيمة
التي استخدمت في الجريمة ".
ويقص ػػد بالبيانػػػػات والمعمومػػػػات اإللكترونيػػػػة ك ػػؿ م ػػا يمك ػػف إنش ػػاؤه أو تخزين ػػو أو
معالجتػ ػػو أو تخميقػ ػػو أو نقمػ ػػو أو مشػ ػػاركتو أو نسػ ػػخو ،بواسػ ػػطة تقنيػ ػػة المعمومػ ػػات كاألرقػ ػػاـ
واألكواد والشفرات والحروؼ والرموز واإلشارات والصور واألصوات ،وما في حكميا.
والبيانات والمعمومات اإللكترونية ،قد تكوف بيانات شخصية ،أو بيانات حكومية.
()5

المادة  54مف القانوف رقـ  553لسنة  8156فى شأف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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ويقصػػد بالبيانػػات الشخصػػية أى بيانػػات متعمقػػة بشػػخص طبيعػػي محػػدد أو يمكػػف
تحديده ،بشكؿ مباشر أو غير مباشر عف طريؽ الربط بينيا وبيف بيانات أخرى.
والمقصػػود بالبيانػػػات الحكوميػػػة ،البيانػػات المتعمقػػة بالدولػػة أو إحػػدى سػػمطاتيا ،أو
أجيزتيػػا أو وحػػداتيا ،أو الييئػػات العامػػة ،أو الييئػػات المسػػتقمة أو األجيػزة الرقابيػػة ،وغيرىػػا
مف األشخاص االعتبارية العامة وما في حكميا ،والمتاحة عمى الشبكة المعموماتية أو عمى
أي نظاـ معموماتي أو عمى حاسب أو ما في حكميا.
والمعالجة اإللكترونية ىػى أي عمميػة إلكترونيػة أو تقنيػة تػتـ كميػاً أو جزئيػاً ،لكتابػة
أو تجميع أو تسجيؿ أو حفظ أو تخزيف أو دمج أو عرض أو إرساؿ أواستقباؿ أو تداوؿ أو
نشر أو محو أو تغيير أو تعديؿ أو استرجاع أو استبداؿ البيانػات والمعمومػات اإللكترونيػة،
وذلػػؾ باسػػتخداـ أي وسػػيط مػػف الوسػػائط أو الحاسػػبات أو األجي ػزة األخػػرى اإللكترونيػػة أو
()5

المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث مف تقنيات أو وسائط أخرى .

سادساً :جريمة االعتداء عمى البريد اإللكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
حرصاً مف المشرع عمى حماية البريد اإللكترونى أو الموقع أو الحسػابات الخاصػة،
فقد جرـ المشرع كػؿ أفعػاؿ اإلتػبلؼ أو التعطيػؿ أو اإلبطػاء أو االختػراؽ لمبريػد اإللكترونػى
أو المواقع أو الحسابات الخاصة بآحاد الناس.
وشػػدد المشػػرع العقوبػػة إذا وقعػػت الجريمػػة عمػػى بريػػد إلكترونػػى أو موقػػع أو حسػػاب
خاص بأحد األشخاص االعتبارية الخاصة.
حيث قررت المادة الثامنة عشرة مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بأنو "
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز
مائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف أتمؼ أو عطؿ أو أبطأ أو اخترؽ بريداً
إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس .فإذا وقعت الجريمة عمى بريد إلكترونى

()5

المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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أو موقع أو حساب خاص بأحد األشخاص االعتبارية الخاصة ،تكوف العقوبة الحبس مدة
ال تقؿ عف ستة أشير وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو
بإحدى ىاتيف العقوبتيف".
ويقصد بالحساب الخاص ،مجموعة مف المعمومات الخاصة بشخص طبيعى أو
اعتبارى ،تخوؿ لو دوف غيره الحؽ فى الدخوؿ عمى الخدمات المتاحة أو استخداميا مف
خبلؿ موقع أو نظاـ معموماتى.
والبريد اإللكترونى ىو وسيمة لتبادؿ رسائؿ إلكترونية عمى عنواف محدد ،بيف أكثر
مف شخص طبيعى و إعتبارى ،عبر شبكة معموماتية ،أو غيرىا مف وسائؿ الربط
اإللكترونية ،مف خبلؿ أجيزة الحاسب اآللى وما في حكميا.
سابعاً :جريمة االعتداء عمى تصميـ موقع.
حماية لمموقع ،فقد جػرـ المشػرع إتػبلؼ أو تعطيػؿ أو إبطػاء أو تشػويو أو إخفػاء أو
تغييػػر تصػػاميـ موقػػع خػػاص بشػػركة أو مؤسسػػة أو منشػػأة أو شػػخص طبيعػػى ،وذلػػؾ بػػدوف
وجو حؽ.
فيعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ
جنيو وال تجاوز مائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف أتمؼ أو عطؿ أو
أبطأ أو شوه أو أخفي ،أو غير تصاميـ موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو
()5

شخص طبيعي بغير وجو حؽ .
()8

والموقع ىو نطاؽ أو مكاف افتراضي لو عنواف محدد عمى شبكة معموماتية .

()5

المادة التاسعة عشرة مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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ثامناً :جرائـ االعتداء عمى األنظمة المعموماتية الخاصة بالدولة.
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال
تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو بإحدي ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف دخؿ عمداً ،أو دخؿ بخطأ
غير عمدى وبقى بدوف وجو حؽ ،أو تجاوز حدود الحؽ المخوؿ لو مف حيث الزماف أو
مستوى الدخوؿ أو اخترؽ موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معموماتياً
يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة ،أو ممموكاً ليا ،أو
يخصيا.
فإذا كاف الدخوؿ بقصد االعتراض أو الحصوؿ بدوف وجو حؽ عمى بيانات أو
معمومات حكومية ،تكوف العقوبة السجف ،والغرامة التى ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال
تجاوز خمسمائة ألؼ جنيو.
وفى جميع األحواؿ ،إذا ترتب عمى أى مف األفعاؿ السابقة إتبلؼ تمؾ البيانات أو
المعمومات أو ذلؾ الموقع أو الحساب الخاص أو النظاـ المعموماتى أو البريد اإللكترونى،
أو تدميرىا أو تشويييا أو تغييرىا أو تغيير تصاميميا أو نسخيا أو تسجيميا أو تعديؿ
مسارىا أو إعادة نشرىا ،أو إلغاؤىا كمياً أو جزئياً ،بأى وسيمة كانت ،تكوف العقوبة السجف،
والغرامة التى ال تقؿ عف مميوف جنيو وال تجاوز خمسة مبلييف جنيو.
وباستقراء نص المادة العشريف – سالفة البياف – يتضػ تعػدد جػرائـ االعتػداء عمػى
األنظمة المعموماتية الخاصة بالدولة عمى النحو التالى:
 -5جريم ػ ػػة ال ػ ػػدخوؿ العم ػ ػػدى لموق ػ ػػع أو بري ػ ػػد إلكترون ػ ػػى أو حس ػ ػػاب خ ػ ػػاص أو نظ ػ ػػاـ
معموماتى يدار بمعرفػة أو لحسػاب الدولػة أو أحػد األشػخاص االعتباريػة العامػة ،أو
ممموكاتيا أو يخصيا.
 -8جريمػػة الػػدخوؿ خطػػأ والبقػػاء بػػدوف وجػػو حػػؽ لموقػػع أو بريػػد إلكترونػػى أو حسػػاب
خاص أو نظاـ معموماتى ،المشار إلييـ بالبند (.)5
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 -1جريمػػة تجػػاوز حػػدود الحػػؽ المخػػوؿ مػػف حيػػث الزمػػاف أو مسػػتوى الػػدخوؿ لموقػػع أو
بريد إلكترونى أو حساب خاص أو نظاـ معموماتى ،المشار إلييـ بالبند (.)5
 -2جريمة اختراؽ موقع أو بريد إلكترونى أو حساب خاص أو نظػاـ معمومػاتى المشػار
()5

إليو بالبند (. )5
 -3جريمػػة الػػدخوؿ لموقػػع أو بريػػد إلكترونػػى أو حسػػاب خػػاص أو نظػػاـ معمومػػاتى –
المشػػار إلػػييـ بالبنػػد ( – )5بقصػػد االعت ػراض أو الحصػػوؿ بػػدوف وجػػو حػػؽ عمػػى
()8

بيانات أو معمومات حكومية .
 -4جريمػػة ارتكػػاب أى مػػف األفعػػاؿ المشػػار إلػػييـ فػػى البنػػود مػػف ( )5إلػػى ( )3وترتػػب
عميي ػػا إت ػػبلؼ البيان ػػات أو المعموم ػػات أو الموق ػػع أو الحس ػػاب الخ ػػاص أو النظػ ػػاـ
المعمومػ ػػاتى أو البريػ ػػد اإللكترونػ ػػى ،أو تػ ػػدميرىا أو تشػ ػػويييا أو تغييرىػ ػػا أو تغييػ ػػر
تصاميميا أو نسخيا أو تسجيميا أو تعديؿ مسارىا أو إعادة نشرىا ،أو إلغاؤىا كميػاً
أو جزئياً بأى وسيمة كانت.
وتكػػوف العقوبػػة السػػجف ،والغ ارمػػة التػػى ال تقػػؿ عػػف مميػػوف جنيػػو وال تجػػاوز خمسػػة
مبلييف جنيو.
()1

تاسعاً :جريمة االعتداء عمى سالمة الشبكة المعموماتية .

 -7التسبب العمد فى إيقاؼ الشبكة المعموماتية عف العمؿ أو تعطيمها أو الحد مف
كفاءة عممها.
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشػير ،وبغ ارمػة التقػؿ عػف مائػة ألػؼ جنيػو وال
تجاوز خمسمائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف تسػبب متعمػداً فػي
إيقػ ػػاؼ شػ ػػبكة معموماتيػ ػػة عػ ػػف العمػ ػػؿ أو تعطيميػ ػػا أو الحػ ػػد مػ ػػف كفػ ػػاءة عمميػ ػػا أو
()5

العقوبة فى البنود ( )5إلى ( )2ىى الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز

مائتى ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.
()8
()1

تكوف العقوبة السجف ،والغرامة التى ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تجاوز خمسمائة ألؼ جنيو.

المادة  85مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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التشػػويش عمييػػا أو إعاقتيػػا أو اعت ػراض عمميػػا أو أجػػرى بػػدوف وجػػو حػػؽ معالجػػة
إلكترونية لمبيانات الخاصة بيا.

 -8التسبب خطأ فػى إيقػاؼ الشػبكة المعموماتيػة عػف العمػؿ أو تعطيمهػا أو الحػد مػف
كفاءة عممها.
يعاقب كؿ مف تسبب بخطئو فػى إيقػاؼ الشػبكة المعموماتيػة عػف العمػؿ أو تعطيميػا
أو الحػػد م ػػف كفػػاءة عممي ػػا ،بػػالحبس م ػػدة ال تقػػؿ ع ػػف ثبلث ػة أش ػػير ،وبغ ارمػػة ال تق ػػؿ ع ػػف
خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.

 -1تشديد العقوبة حاؿ وقػوع الجريمػة عمػى شػبكة معموماتيػة تخػص الدولػة أو أحػد
األشخاص االعتبارية العامة أو ممموكة لها أو مدارة بمعرفتيا.
تكػػوف العقوبػػة السػػجف المشػػدد ،وغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػمائة ألػػؼ جنيػػو وال تجػػاوز
مميػػوف جنيػػو ،إذا وقعػػت الجريمػػة عمػػى شػػبكة معموماتيػػة تخػػص الدول ػة أو أحػػد األشػػخاص
االعتبارية العامة أو تمتمكيا أو تدار بمعرفتيا.
عاشػرً :جريمػػة حيػازة أو إحػراز أو جمػػب أو بيػع أو إنتػػاج أو صػنع أو اسػػتيراد أو تػػداوؿ
ا
أجهزة بدوف تصريح مف الجهػاز القػومى لتنظػيـ االتصػاالت ،أو بػدوف مسػوغ مػف
الواقع أو القانوف.
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف ،وبغرامة ال تقؿ عف ثبلثمائة ألؼ جنيو وال
تجاوز خمسمائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف حاز أو أحرز أو جمب أو
باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداوؿ بأى صورة مف صور التداوؿ،
أي أجيزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو
شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثمة ،بدوف تصري مف الجياز أو مسوغ مف الواقع أو
القانوف ،وثبت أف ذلؾ السموؾ كاف بغرض استخداـ أى منيا فى ارتكاب أو تسييؿ
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ارتكاب أى جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا فى ىذا القانوف ،أو إخفاء آثارىا أو أدلتيا
()5

أو ثبت ذلؾ االستخداـ أو التسييؿ أو اإلخفاء .
ويشترط لتحقػؽ ىػذه الجريمػة – فضػبلً عػف الػركف المػادى والقصػد الجنػائى العػاـ –
تػ ػوافر قص ػػد جن ػػائى خ ػػاص يتمث ػػؿ ف ػػى ارتك ػػاب إح ػػدى ص ػػور الس ػػموؾ اإلج ارم ػػى بغ ػػرض
اسػتخداـ أى منيػا فػى ارتكػاب أو تسػييؿ ارتكػػاب أى جريمػة مػف الجػرائـ المنصػوص عمييػػا
ف ػػى ق ػػانوف مكافح ػػة جػ ػرائـ تقني ػػة المعموم ػػات ،أو إخف ػػاء آثارى ػػا أو أدلتي ػػا ،أو ثب ػػوت ذل ػػؾ
االستخداـ أو التسييؿ أو اإلخفاء.

المطمب الثانى
الجرائـ المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعمومات
أوالً :جرائـ االحتياؿ واالعتداء عمى بطاقات البنوؾ وأدوات الدفع اإللكترونى.
عرض المشرع لجرائـ االحتياؿ واالعتداء عمى بطاقات البنوؾ والخدمات وأدوات
الدفع اإللكترونى فى المادة  81مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،حيث قررت
بأنو " يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف ثبلثيف ألؼ جنيو،
وال تجاوز خمسيف ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف استخدـ الشبكة
المعموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات ،فى الوصوؿ بدوف وجو حؽ إلى أرقاـ أو
بيانات بطاقات البنوؾ والخدمات أو غيرىا مف أدوات الدفع اإللكترونية.
فإف قصد مف ذلؾ استخداميا فى الحصوؿ عمى أمواؿ الغير أو ما تتيحو مف
خدمات يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو
وال تجاوز مائة ألؼ جنيو ،أو بإحدي ىاتيف العقوبتيف.

()5

المادة  88مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال
تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو إحدي ىاتيف العقوبتيف ،إذا توصؿ مف ذلؾ إلي االستيبلء
لنفسو أو لغيره عمى تمؾ الخدمات أو ماؿ الغير".
وبمطالعػػة المػػادة سػػالفة البيػػاف ،تجػػد أنيػػا قػػد حػػوت ثبلثػػة أنػواع مػػف الج ػرائـ ،وذلػػؾ
عمى النحو التالى:
الجريمػػػػة األولػػػػى :اس ػػتخداـ الش ػػبكة المعموماتي ػػة أو إح ػػدى وس ػػائؿ تقني ػػة المعموم ػػات ف ػػى
الوصوؿ – بدوف وجو حؽ – إلى أرقاـ أو بيانات بطاقات البنػوؾ والخػدمات أو غيرىػا مػف
()5

أدوات الدفع اإللكترونية .
فتتحق ػ ػػؽ ى ػ ػػذه الجريم ػ ػػة بمج ػ ػػرد اس ػ ػػتخداـ الش ػ ػػبكة المعموماتي ػ ػػة أو إح ػ ػػدى وس ػ ػػائؿ
المعموم ػ ػػات ف ػ ػػى الوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى بيان ػ ػػات أو بطاق ػ ػػات البن ػ ػػوؾ أو غيرى ػ ػػا م ػ ػػف أدوات ال ػ ػػدفع
اإللكترونية.
الجريمة الثانية :اسػتخداـ الوسػائؿ المشػار إلييػا فػى الجريمػة األولػى بقصػد الحصػوؿ عمػى
()8

أمواؿ الغير أو ما تتيحو مف خدمات .
الجريمة الثالثة :جريمة اسػتخداـ الوسػائؿ المشػار إلييػا فػى الجريمػة األولػى والتوصػؿ فعػبلً
()1

إلى استيبلء الجانى لنفسو أو لغيره عمى تمؾ الخدمات أو ماؿ الغير .

ثانياً :جرائـ اصطناع موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى ونسبته زو ارً إلى شػخص
طبيعى أو اعتبار .

()5

العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف ثبلثيف ألؼ جنيو وال تجاوز خمسيف ألؼ جنيو أو

بإحدى ىاتيف العقوبتيف.

( )8تكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز مائة ألؼ جنيو أو

بإحدى ىاتيف العقوبتيف.
()1

تكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو بإحدى

ىاتيف العقوبتيف.
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ح ػػرص المش ػػرع عم ػػى تجػ ػريـ أفع ػػاؿ اص ػػطناع بري ػػد إلكترون ػػى أو موق ػػع أو حس ػػاب

خاص ونسبتو زو اًر إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

حيث قررت المادة  82مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بأنو " يعاقب

بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تجاوز

ثبلثيف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو

حساباً خاصاً ونسبو زو اًر إلى شخص طبيعى أو اعتباري.

فإذا استخدـ الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر

يسىء إلى ما نسب إليو ،تكوف العقوبة الحبس الذي ال تقؿ مدتو عف سنة ،والغرامة التى

ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو بإحدى العقوبتيف.

واذا وقعت الجريمة عمى أحد األشخاص االعتبارية العامة ،تكوف العقوبة السجف،

والغرامة التى ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو ،وال تزيد عمى ثبلثمائة ألؼ جنيو".

وتتحقػػؽ ىػػذه الجريمػػة بمجػػرد اصػػطناع بريػػد إلكترونػػى أو موقػػع أو حسػػاب خػػاص

ونسبتو زو اًر إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وشدد المشرع العقوبة إذا وقعت تمؾ الجريمة فى حالتيف:

الحالة األولى:
استخداـ الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى
مػػا نسػػب إليػػو ،وتكػػوف العقوبػػة الحػػبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػنة ،والغ ارمػػة التػػى ال تقػػؿ عػػف
خمسيف ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.

الحالة الثانية:

()5

وقوع الجريمة عمى أحػد األشػخاص االعتباريػة العامػة وتنقمػب الجريمػة مػف جنحػة

إل ػػى جناي ػػة عقوبتي ػػا الس ػػجف ،والغ ارم ػػة الت ػػى ال تق ػػؿ ع ػػف مائ ػػة أل ػػؼ جني ػػو ،وال تزي ػػد عم ػػى
ثبلثمائة ألؼ جنيو.
()5

حدد المشرع األشخاص االعتبارية فى المادة  38مف القانوف المدنى ،حيث قررت بأف " األشخاص االعتبارية ىى-5 :

الدولة وكذلؾ المديريات والمدف والقرى وبالشروط التى يحددىا القانوف واإلدارات والمصال وغيرىا مف المنشآت العامة التى

يمنحيا القانوف شخصية اعتبارية -8 .الييئات والطوائؼ الدينية التى تعترؼ ليا الدولة بشخصية اعتبارية -1 .األوقاؼ.

 -2الشركات التجارية والمدنية -3 .الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً ألحكاـ القانوف -4 .كؿ مجموعة مف األشخاص
أو األمواؿ تثبت ليا الشخصية االعتبارية بمقتضى نص القانوف.
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المطمب الثالث

جرائـ االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة
والمحتو المعموماتى غير المشروع

أوالً :جرائـ االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة.
حػػرص المشػػرع عمػػى تأكيػػد حمايػػة حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة لمم ػواطنيف مػػف االعتػػداء
()5

عميي ػػا – والت ػػى ن ػػص عميي ػػا ف ػػى الدس ػػتور المص ػػرى – وذل ػػؾ ف ػػى الم ػػادة  83م ػػف ق ػػانوف
مكافحػػة جػرائـ تقنيػػة المعمومػػات ،والتػػى قػػررت بأنػػو " يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػتة
أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو وال تجاوز مائة ألؼ جنيػو ،أو بإحػدى ىػاتيف
العقوبتيف ،كؿ مف اعتدى عمى أى مف المبادئ أو القيـ األسرية فى المجتمع المصػرى ،أو
انتيؾ حرمة الحياة الخاصة أو أرسؿ بكثافة العديد مػف الرسػائؿ اإللكترونيػة لشػخص معػيف
دوف موافقت ػػو ،أو م ػػن بيان ػػات شخص ػػية إل ػػى نظ ػػاـ أو موق ػػع إلكترون ػػى لت ػػرويج الس ػػمع أو
الخ ػػدمات دوف موافقت ػػو أو نش ػػر ع ػػف طري ػػؽ الش ػػبكة المعموماتي ػػة أو بإح ػػدى وس ػػائؿ تقني ػػة
ػور ومػػا فػػى حكميػػا ،تنتيػػؾ خصوصػػية أى شػػخص
ػار أو صػ اً
المعمومػػات ،معمومػػات أو أخبػ اً
دوف رضاه ،سواء كانت المعمومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
الجرئـ المشار إلييا فى المادة  83سالفة البياف ،كما يمى:
ا
وتتعدد صور
 -5جريمة االعتداء عمى أى مف المبادئ أو القيـ األسرية فى المجتمع المصرى.
 -8جريمة انتياؾ حرمة الحياة الخاصة.
 -1جريمة إرساؿ العديد مف الرسائؿ اإللكترونية لشخص معيف دوف موافقتو.

( )5تقػػرر المػػادة  77مػػف الدسػػتور المصػػرى بأنػػو " كػػؿ اعتػػداء عمػػى الحريػػة الشخصػػية أو حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة لمم ػواطنيف،
وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التى يكفميا الدستور والقانوف ،جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنيػا

بالتق ػػادـ ،ولممض ػػرور إقام ػػة ال ػػدعوى الجنائي ػػة ب ػػالطريؽ المباش ػػر .وتكف ػػؿ الدول ػػة تعويضػ ػاً ع ػػادالً لم ػػف وق ػػع عمي ػػو االعت ػػداء،
ولممجمػػس القػػومى لحقػػوؽ اإلنسػػاف إبػػبلغ النيابػػة العامػػة عػػف أى انتيػػاؾ ليػػذه الحقػػوؽ ،ولػػو أف يتػػدخؿ فػػى الػػدعوى المدنيػػة

منضماً إلى المضرور بناء عمى طمبو ،وذلؾ كمو عمى الوجو المبيف بالقانوف".
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 -2جريمة من بيانات شخصية إلى نظاـ أو موقع إلكترونى لترويج السمع أو الخدمات
دوف موافقتو.
 -3جريمػػة نشػػر معمومػػات أو أخبػػار أو صػػور – ومػػا فػػى حكميػػا – تنتيػػؾ خصوصػػية
أى شػػخص دوف رضػػاه ،وذلػػؾ عػػف طري ػػؽ الشػػبكة المعموماتيػػة أو بإحػػدى وس ػػائؿ
تقنية المعمومات.
وتقػػع ىػػذه الجريمػػة األخي ػرة ،بمجػػرد نشػػر المعمومػػات أو األخبػػار أو الصػػور – ومػػا
فى حكميا – وسواء أكانت المعمومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ثانيػػاً :جريمػػػة اسػػػتعماؿ برنػػامج معمومػػػاتى أو تقنيػػػة معموماتيػػة فػػػى معالجػػػة معطيػػػات
شخصية لمغير لربطها بمحتو مناؼ لآلداب العامة.
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف وال تجاوز خمس سنوات ،وبغرامة ال تقؿ
عف مائة ألؼ جنيو وال تجاوز ثبلثمائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف
تعمد استعماؿ برنامج معموماتي أو تقنية معموماتية في معالجة معقطيات شخصية لمغير
لربطيا بمحتوى مناؼ لآلداب العامة ،أو إلظيارىا بطريقة مف شأنيا المساس باعتباره أو
()5

شرفو .
ويقصد بالبرنامج المعموماتى ،مجموعة األوامر والتعميمات المعبر عنيا بأية لغة أو
رمز أو إشارة ،والتى تتخذ أي شكؿ مف األشكاؿ ،ويمكف استخداميا بطريؽ مباشر أو غير
مباشر في حاسب آلي ألداء وظيفة أو تحقيؽ نتيجة ،سواء كانت ىذه األ وامر والتعميمات
في شكميا األصمي أو في أي شكؿ آخر تظير فيو مف خبلؿ حاسب آلى ،أو نظاـ
معموماتى.
وعرؼ المشرع تقنية المعمومات بأنيا " أى وسيمة أو مجموعة وسائؿ مترابطة أو
غير مترابطة تستخدـ لتخزيف واسترجاع وترتيب وتنظيـ ومعالجة وتطوير وتبادؿ

()5

المادة  84مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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المعمومات أو البيانات ،ويشمؿ ذلؾ كؿ ما يرتبط بالوسيمة أو الوسائؿ المستخدمة سمكياً أو
السمكياً".
والمقصود بالمعالجة اإللكترونية ،أى عممية إلكترونية أو تقنية تتـ كمياً أو جزئياً،
لكتابة أو تجميع أو تسجيؿ أو حفظ أو تخزيف أو دمج أو عرض أو إرساؿ أواستقباؿ أو
تداوؿ أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديؿ أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعمومات
اإللكترونية ،وذلؾ باستخداـ أي وسيط مف الوسائط أوالحاسبات أو األجيزة األخرى
اإللكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث مف تقنيات أو وسائط أخرى.
والمحتوى ىو أى بيانات تؤدي بذاتيا أو مجتمعة مع بيانات أو معمومات أخرى
إلى تكويف معمومة أو تحديد توجو أو اتجاه أو تصور أو معني أو إشارة إلى بيانات
()5

أخرى .

()5

المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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المطمب الرابع
الجرائـ المرتكبة مف مدير الموقع
أوالً :جريمة إنشاء أو إدارة أو استخداـ موقع أو حساب خاص عمى شبكة معموماتية،
يهدؼ ارتكاب أو تسهيؿ ارتكاب جريمة معاقب عميها قانوناً.
تتحقؽ ىذه الجريمة بمجرد إنشاء أو إدارة أو استخداـ موقع أو حساب خاص عمى

شبكة معموماتية ،بيدؼ ارتكاب أو تسييؿ ارتكاب جريمة معاقب عمييا قانوناً .حتى ولو لـ
تتحقؽ ىذه الجريمة األخيرة.
ويستوى أف تكوف الجريمة التى ييدؼ الجانى إلى ارتكابيا أو تسييؿ ارتكابيا
معاقباً عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،أو أى قانوف آخر.
وقد أكدت المادة  85مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات عمى ذلؾ ،بقوليا "
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو ،وال تزيد عف
ثبلثمائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف أنشا أو أدار أو استخدـ موقعاً أو
حساباً خاصاً عمى شبكة معموماتية ييدؼ إلى ارتكاب أو تسييؿ ارتكاب جريمة معاقب
عمييا قانوناً".

ثانياً :جريمة إخفاء أو العبث باألدلة الرقمية إلحد

الجرائـ المنصوص عميها فى

قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
جرـ المشرع أفعاؿ اإلخفاء أو العبث باألدلة الرقمية إلحدى الجرائـ المنصوص
عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،التى يقوـ بيا كؿ مسئوؿ عف إدارة موقع
أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظاـ معموماتى ،والتى تقع عمى موقع أو حساب أو
بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمؿ الجيات الرسمية.
حيث قررت المادة  86مف القانوف بأنو " يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة
أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو ،أو بإحدى
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ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مسئوؿ عف إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظاـ
معموماتى إذا أخفى أو عبث باألدلة الرقمية إلحدى الجرائـ المنصوص عمييا فى ىذا
القانوف والتى وقعت عمى موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمؿ الجيات
الرسمية المختصة".
ويقصد بالدليؿ الرقمى ،أى معمومات إلكترونية ليا قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو
منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة مف أجيزة الحاسب أو الشبكات المعموماتية وما في
حكميا ،ويمكف تجميعيا وتحميميا باستخداـ أجيزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية
()5

خاصة .

ثالثاً :جريمة تعريض المسئوؿ عف إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو
نظاـ معموماتى ،إلحد

الجرائـ المنصوص عميها فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية

المعمومات.
فكؿ مسئوؿ عف إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد اإللكتروني أو النظاـ
المعموماتي عرض أي منيـ إلحدي الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف يعاقب
بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ
()8

جنيو ،أو بإحدي ىاتيف العقوبتيف .
والمقصود بالمسئوؿ عف إدارة الموقع – أو الحساب الخاص أو البريد اإللكترونى
أو النظاـ المعموماتى – كؿ شخص مسئوؿ عف تنظيـ أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ عمى
موقع أو أكثر عمى الشبكة المعموماتية ،بما فى ذلؾ حقوؽ الوصوؿ لمختمؼ المستخدميف
()1

عمى ذلؾ الموقع أو تصميمو ،أو توليد وتنظيـ صفحاتو أو محتواه أو المسئوؿ عنو .

()5

المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()8

المادة  5/87مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()1

المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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رابعاً :جريمة التسبب باإلهماؿ فى تعريض موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو
نظاـ معموماتى ،إلحد

الجرائـ المنصوص عميها فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية

المعمومات.
تقع ىذه الجريمة بمجرد تسبب المسئوؿ عف إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو
البريد اإللكترونى أو النظاـ المعموماتى ،بإىمالو فى تعرض أى منيا إلحدى الجرائـ
المنصوص عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،ويشترط أف يكوف ذلؾ
اإلىماؿ راجعاً إلى عدـ اتخاذ التدابير واالحتياطات التأمينية الواردة فى البلئحة التنفيذية
ليذا القانوف.
حيث قررت المادة  8/85مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بأنو " يعاقب
بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تجاوز مائة
ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مسئوؿ عف إدارة الموقع أو الحساب الخاص
أو البريد اإللكتروني أو النظاـ المعموماتي تسبب بإىمالو في تعرض أى منيـ إلحدي
الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،وكاف ذلؾ بعدـ اتخاذه التدابير واالحتياطات
التأمينية الواردة في البلئحة التنفيذية لقانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات".
ويستمزـ المشرع فى الجرائـ الواردة بالبنود ثانياً ،وثالثاً ،ورابعاً توافر صفة معينة فى
مرتكبيا ،أى شرط مفترض لمجريمة ال يتصور قياميا بدوف ىذه الصفة ،وىى أف يكوف
مرتكب ىذه الجرائـ مسئوالً عف إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد اإللكترونى أو
النظاـ المعموماتى ،عمى حسب األحواؿ.
فيذه الجرائـ ال يمكف ألى شخص أف يرتكبيا ،فيى ال تقع إال مف الشخص الذى
()5

توافرت فيو ىذه الصفة المحددة وقت ارتكاب الجريمة .

()5

د /عبد العظيـ مرسى وزير ،الشروط المفترضة فى الجريمة ،دراسة تحميمية تأصيمية ،دار النيضة العربية ،5761 ،ص

 55وما بعدىا.
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المطمب الخامس
جرائـ مقدمى الخدمة
يقصد بمقدـ الخدمة أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدميف بخدمات
تقنيات المعمومات واالتصاالت ،ويشمؿ ذلؾ مف يقوـ بمعالجة أو تخزيف المعمومات بذاتو
أومف ينوب عنو في أي مف تمؾ الخدمات أو تقنية المعمومات.
وقد جاء الفصؿ الخامس مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات تحت عنواف "
المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة ،وأورد العديد مف الجرائـ التى تقع مف مقدمى الخدمة،
وذلؾ عمى النحو التالى:

أوالً :جريمة االمتناع عف تنفيذ القرار الصادر مف المحكمة الجنائية بحجب أحد المواقع
أو الروابط.
تقع ىذه الجريمة مف كؿ مقدـ خدمة امتنع عف تنفيذ القرار الصادر مف المحكمة
الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط التى ت َبث مف داخؿ مصر أو خارجيا،

يضع أى عبارات أو أرقاـ أو صور أو أفبلـ أو أى مواد دعائية أو ما فى حكميا ،ويشكؿ
جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
ويشترط أف تشكؿ األفعاؿ السابقة – أو أى منيا – تيديداً لؤلمف القومى أو
تعريض أمف الببلد أو اقتصادىا لمخطر.
حيث قررت المادة  11مف قانوف جرائـ تقنية المعمومات بأنو " يعاقب بالحبس مدة
ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة ألؼ جنيو وال تجاوز مميوف جنيو ،أو
بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مقدـ خدمة امتنع عف تنفيذ القرار الصادر مف المحكمة
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الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليو فى الفقرة األولى
مف المادة  5مف ىذا القانوف"

()5

.

حالتى التشديد:
تصب

الجريمة جناية ،إذا ترتب عمى االمتناع عف تنفيذ القرار الصادر مف

المحكمة بحجب أحد المواقع ،وفاة شخص أو أكثر ،أو اإلضرار باألمف القومى.
والمقصود باألمف القومى ،كؿ ما يتصؿ باستقبلؿ واستقرار وأمف الوطف ووحدتو
أرضيو ،وما يتعمؽ بشئوف رئاسة الجميورية ومجمس الدفاع الوطني ومجمس
وسبلمة ا
األمف القومي ،وو ازرة الدفاع واإلنتاج الحربى ،وو ازرة الداخمية ،والمخابرات العامة ،وىيئة
()8

الرقابة اإلدارية ،واألجيزة التابعة لتمؾ الجيات .
وتكوف العقوبة السجف المشدد ،والغرامة التى ال تقؿ عف ثبلثة مبلييف جنيو وال
تجاوز عشريف مميوف جنيو ،والغاء ترخيص مزاولة النشاط.

ثانياً :جريمة إفشاء مقدـ الخدمة لمبيانات المحفوظة أو المخزنة.

()1

يمتزـ كؿ مقدـ خدمة بالمحافظة عمى سرية البيانات التى تـ حفظيا وتخزينيا .
ويعاقب مقدـ الخدمة الذى يخالؼ ىذا االلتزاـ – بالمحافظة عمى السرية – بالحبس مدة ال
تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تجاوز عشريف ألؼ جنيو ،أو

()5

تقرر المادة  5مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بأنو " لجية التحقيؽ المختصة متى قامت أدلة عمى قياـ موقع

يبث مف داخؿ الدولة أو خارجيا ،بوضع أي عبارات أو أرقاـ أو صور أو أفبلـ أو أى مواد دعائية ،أو ما في حكميا ،مما

يعد جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا فى ىذا القانوف ،ويشكؿ تيديداً لؤلمف القومى أو يعرض أمف الببلد أو اقتصادىا
القومى لمخطر ،أف تأمر بحجب الموقع أو المواقع محؿ البث ،كمما أمكف تحقيؽ ذلؾ فنياً .وعمي جية التحقيؽ عرض أمر
الحجب عمى المحكمة المختصة ،منعقدة في غرفة المشورة ،خبلؿ أربع وعشريف ساعة مشفوعاً بمذكرة برأييا ،وتصدر

المحكمة قرارىا في األمر مسبباً إما بالقبوؿ أو بالرفض ،في مدة ال تجاوز اثنيف وسبعيف ساعة مف وقت عرضو عمييا".
()8
()1

المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

وفقاً لممادة الثانية مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،تتمثؿ البيانات التى يمتزـ مقدمو الخدمات بحفظيا

وتخزينيا ،والمحافظة عمى سريتيا فيما يمى :أ -البيانات التي تمكف مف التعرؼ عمى مستخدـ الخدمة .ب– البيانات

المتعمقة بمحتوي ومضموف النظاـ المعموماتي المتعامؿ متي كانت تحت سيطرة مقدـ الخدمة .ج– البيانات المتعمقة بحركة

االتصاؿ .د -البيانات المتعمقة باألجيزة الطرفية لبلتصاؿ .ىػ– أي بيانات أخرى يصدر بتحديدىا قرار مف مجمس إدارة
الجياز القومى لتنظيـ االتصاالت.
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بإحدى ىاتيف العقوبتيف .وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عمييـ مف مستخدمى
()5

الخدمة .
ويقصد بمستخدـ الخدمة ،كؿ شخص طبيعى أو اعتبارى ،يستعمؿ خدمات تقنية
()8

المعمومات ،أو يستفيد منيا بأى صورة كانت .

ثالثاً :جريمة إفشاء أو إفصاح مقدـ الخدمة عف البيانات المحفوظة أو المخزنة بغير
أمر مسبب ،مف إحد الجهات القضائية المختصة.
يمتزـ مقدمو الخدمة – وفقاً لممادة الثانية مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
– بعدـ اإلفصاح ،عف البيانات المحفوظة أو المخزنة.
ويعاقب مقدـ الخدمة الذى يفص بغير أمر مسبب ،مف إحدى الجيات القضائية
المختصة ،عف البيانات المحفوظة أو المخزنة ،بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال
تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تجاوز عشريف ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.
()1

وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عمييـ مف مستخدمى الخدمة .

رابعاً :جريمة امتناع مقدـ خدمة عف تنفيذ قرار جهة التحقيؽ بتسميـ ما لديه مف
بيانات أو معمومات.
يمتزـ مقدـ الخدمة بتسميـ ما لديو مف بيانات أو معمومات تتعمؽ بنظاـ معموماتى
أو جياز تقنى موجود تحت سيطرتو أو مخزنة لديو ،وكذا بيانات مستخدمى خدمتو وحركة
()2

االتصاالت التى تمت عمى ذلؾ النظاـ أو النظاـ التقنى  ،وذلؾ بناء عمى القرار الصادر
بذلؾ مف جية التحقيؽ المختصة.

()5

المادة  15مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

( )8المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
()1

المادة  15مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()2

المادة  1/4مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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ويعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير ،وبغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو
وال تجاوز مائة ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مقدـ خدمة امتنع عف تنفيذ
القرار الصادر مف جية التحقيؽ المختصة بتسميـ ما لديو مف البيانات أو المعمومات
()5

الواردة بقرار جية التحقيؽ المختصة .

خامساً :جريمة امتناع مقدـ الخدمة عف حفظ وتخزيف سجؿ النظاـ المعموماتى أو أ
وسيمة لتقنية المعمومات.
كما يمتزـ مقدـ الخدمة – أيضاً – بحفظ وتخزيف سجؿ النظاـ المعموماتى أو أى
وسيمة لتقنية المعمومات ،لمدة مائة وثمانيف يوماً متصمة.
ويعاقب مقدـ الخدمة إذا أخؿ بأى مف ىذه االلتزامات بغرامة ال تقؿ عف خمسة
مبلييف جنيو وال تجاوز عشرة مبلييف جنيو ،وتضاعؼ عقوبة الغرامة فى حالة العود،
()8

ولممحكمة أف تقضى بإلغاء الترخيص الصادر لمقدـ الخدمة .

سادساً :جريمة عدـ توفير مقدـ الخدمة البيانات والمعمومات لمستخدمى خدماته.
يجب عمى مقدـ الخدمة – طبقاً لمفقرة ثانياً مف المادة الثانية مف قانوف مكافحة
جرائـ تقنية المعمومات – أف يوفر لمستخدمى خدماتو وألى جية حكومية مختصة ،بالشكؿ
والطريقة التى يمكف الوصوؿ إلييا بطريقة ميسرة ومباشرة ومستمرة ،البيانات والمعمومات
اآلتية:
 -5اسـ مقدـ الخدمة وعنوانو.
 -8معمومات االتصاؿ المتعمقة بمقدـ الخدمة ،بما في ذلؾ عنواف االتصاؿ اإللكتروني.
 -1بيانات الترخيص لتحديد ىوية مقدـ الخدمة ،وتحديد الجية المختصة التي يخضع إلشرافيا.
 -2أى معمومات أخرى يقدر الجياز أىميتيا لحماية مستخدمي الخدمة ،ويصدر
بتحديدىا قرار مف وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
()5

المادة  18مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()8

المادة  5/11مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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ويعاقب مقدـ الخدمة – ممف ال يوفر لمستخدمى خدماتو تمؾ البيانات والمعمومات
()5

– بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو .

سابعاً :جريمة عدـ حصوؿ مقدمى الخدمة عمى بيانات المستخدميف.
وفقاً لمبند رابعاً مف المادة الثانية مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،يمتزـ
مقدمو خدمات تقنية المعمومات ووكبلؤىـ وموزعوىـ التابعوف ليـ المنوط بيـ تسويؽ تمؾ
الخدمات بالحصوؿ عمى بيانات المستخدميف ،ويحظر عمى غيرىـ القياـ بذلؾ.
ويعاقب كؿ مقدـ خدمة خالؼ ىذا االلتزاـ ،بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو
()8

وال تجاوز مائتى ألؼ جنيو .

ثامناً :جريمة عدـ التزاـ مقدمو الخدمة بتوفير كافة اإلمكانيات لجهات األمف القومى بما
يمكنها مف ممارسة اختصاصاتها.
يمتزـ مقدمو الخدمة – وفقاً لمفقرة ثالثاً مف المادة الثانية مف قانوف مكافحة جرائـ
تقنية المعمومات – بأف يوفروا لجيات األمف القومى – ووفقاً الحتياجيا – كافة اإلمكانيات
الفنية التى تتي لتمؾ الجيات ممارسة اختصاصاتيا وفقاً لمقانوف ،وذلؾ بناء عمى طمب
تمؾ الجيات.
وحدد المشرع – فى المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات –
جيات األمف القومى بأنيا :رئاسة الجميورية ،وو ازرة الدفاع ،وو ازرة الداخمية ،والمخابرات
العامة ،وىيئة الرقابة اإلدارية.
ويعاقب كؿ مقدـ خدمة – خالؼ ذلؾ االلتزاـ – بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة
()1

أشير ،وبالغرامة التى ال تقؿ عف مائتى ألؼ جنيو وال تجاوز مميوف جنيو .

()5

،

()1

المادة  1/11مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.

()8

المادة  8/11مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
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المبحث الثانى
األحكاـ اإلجرائية

لمكافحة الجرائـ اإللكترونية
أوالً :منح صفة الضبطية القضائية لمعامميف بالجهاز القومى لتنظيـ االتصاالت.
يجوز بقرار مف وزير العدؿ – باالتفاؽ مع وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومػات
– مػػن صػػفة الضػػبطية القضػػائية لمعػػامميف بالجيػػاز القػػومى لتنظػػيـ االتصػػاالت ،أو غيػػرىـ
مم ػػف تح ػػددىـ جي ػػات األم ػػف الق ػػومى بالنس ػػبة لمجػ ػرائـ الت ػػى تق ػػع بالمخالف ػػة ألحك ػػاـ ق ػػانوف
()5

مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،والمتعمقة بأعماؿ وظائفيـ .
ويقصػػد بجيػػات األمػػف القػػومى :رئاسػػة الجميوريػػة ،وو ازرة الػػدفاع ،وو ازرة الداخميػػة،
والمخابرات العامة ،وىيئة الرقابة اإلدارية.

ثانيػػػاً :إصػػػدار جهػػػة التحقيػػػؽ أمػػػ ارً مسػػػبباً لمػػػأمور الضػػػبط القضػػػائى التخػػػاذ بعػػػض
اإلجراءات.
يكػػوف لجيػػة التحقيػػؽ المختصػػة ،أف تصػػدر أمػ اًر مسػػبباً لمػػأمورى الضػػبط القضػػائى،
لمقياـ بإجراء أو أكثر مف اإلجراءات التالية:
 -5ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ عمى البيانات والمعمومات أو أنظمة المعمومات
أو تتبعيػػا فػػى أى مكػػاف أو نظػػاـ أو برنػػامج أو دعامػػة إلكترونيػػة أو حاسػػب تكػػوف
موجودة فيو.

()5
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()5

ويتـ تسميـ أدلتيا الرقمية

لمجيػة مصػدرة األمػر ،وذلػؾ بشػرط أال يػؤثر ذلػؾ عمػى

استم اررية النظـ وتقديـ الخدمة.
 -8البحػػث والتفتػػيش والػػدخوؿ والنفػػاذ إلػػى ب ػرامج الحاسػػب وقواعػػد البيانػػات وغيرىػػا مػػف
األجيزة والنظـ المعموماتية تحقيقاً لغرض الضبط.
 -1أمر مقدـ الخدمة

()8

بتسميـ ما لديو مف بيانات أو معمومات تتعمؽ بنظػاـ معمومػاتى

أو جياز تقنى موجودة تحت سيطرتو أو مخزنة لديو ،فضبلً عف بيانات مسػتخدمى
()1

خدمتو وحركة االتصاالت التى تمت عمى ذلؾ النظاـ أو النظاـ التقنى .
شروط األمر الصادر مف جهة التحقيؽ:
يشترط فى األمرالصادر مف جية التحقيؽ لمأمور الضبط القضائى – باتخاذ إجػراء
أو أكثر مف اإلجراءات السابقة – توافرالشرطيف التالييف:
الشرط األوؿ :أف يكوف األمر مسبباً.
الشػػرط الثػػانى :أف يكػػوف لػػذلؾ فائػػدة فػػى ظيػػور الحقيقػػة عمػػى ارتكػػاب جريمػػة مػػف الج ػرائـ
المعاقب عمييا بمقتضى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
استئناؼ أوامر جهة التحقيؽ:
يك ػػوف اس ػػتئناؼ أى م ػػف األوامػ ػػر الس ػػابقة – الص ػػادرة مػ ػػف جي ػػة التحقي ػػؽ – أمػ ػػاـ
المحكمػة الجنائيػػة المختصػػة ،منعقػدة فػػى غرفػػة المشػػورة ،خػبلؿ المواعيػػد ،ووفقػاً لئلجػراءات
المقررة فى قانوف اإلجراءات الجنائية.
()5

الدليؿ الرقمى ىو أى معمومػات إلكترونيػة ليػا قػوة أو قيمػة ثبوتيػة مخزنػة أو منقولػة أو مسػتخرجة أو مػأخوذة مػف أجيػزة

الحاسب أو الشبكات المعموماتية ومػا فػى حكميػا ،ويمكػف تجميعيػا وتحميميػا باسػتخداـ أجيػزة أو بػرامج أو تقنيػات تكنولوجيػة

خاصة( .المادة األولى مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات)
()8

مقدـ الخدمة ىو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدميف بخدمات تقنيات المعمومات واالتصاالت ،ويشمؿ ذلؾ

مف يقوـ بمعالجة أو تخزيف المعمومات بذاتو أو مف ينوب عنو فى أى مف تمؾ الخدمات أو تقنية المعمومات( .المادة األولى

مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات)
()1
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ثالثاً :األمر بحجب الموقع محؿ جريمة مف الجػرائـ الػواردة بقػانوف مكافحػة جػرائـ تقنيػة
المعمومات.
يكػػوف لجيػػة التحقيػػؽ متػػى قامػػت أدلػػة عمػػى قيػػاـ موقػػع – ي َبػػث مػػف داخػػؿ مصػػر أو

خارجيا – بوضع عبػارات أو أرقػاـ أو صػور أو أفػبلـ أو مػواد دعائيػة – أو مػا فػى حكميػا
– يعػػد جريمػػة مػػف الج ػرائـ المنصػػوص عمييػػا فػػى قػػانوف مكافحػػة ج ػرائـ تقنيػػة المعمومػػات،
ويشكؿ تيديداً لؤلمف القػومى أو يعػرض أمػف الػببلد أو اقتصػادىا القػومى لمخطػر ،أف تػأمر
()5

بحجب الموقع أو المواقع محؿ البث ،كمما أمكف تحقيؽ ذلؾ .

 -7شروط أمر الحجب:
يشػترط لصػدور أمػر الحجػػب ،أف تشػكؿ أى مػف تمػؾ األفعػػاؿ تيديػداً لؤلمػف القػػومى
أو يع ػػرض أم ػػف ال ػػببلد أو اقتص ػػادىا الق ػػومى لمخط ػػر ،وامكاني ػػة تحقي ػػؽ ذل ػػؾ الحج ػػب م ػػف
الناحية التقنية.

 -8عرض أمر الحجب عمى المحكمة المختصة:
يتعػػيف عمػػى جيػػة التحقيػػؽ عػػرض أمػػر حجػػب الموقػػع – أو المواقػػع محػػؿ البػػث –
عمى المحكمة المختصة – منعقدة فى غرفة المشورة – خبلؿ أربع وعشػريف سػاعة مشػفوعاً
بمذكرة برأييا.

 -9جػػػواز إبػػػالغ الجهػػػاز القػػػومى لتنظػػػيـ االتصػػػاالت لمقيػػػاـ ب خطػػػار مقػػػدـ الخدمػػػة
بالحجب المؤقت لمموقع.
يجوز فى حالة االستعجاؿ ،قياـ جيات التحرى والضػبط المختصػة ،بػإببلغ الجيػاز
القومى لتنظيـ االتصاالت ،ليقوـ بإخطار مقدـ الخدمة عمى الفور بالحجب المؤقػت لمموقػع
أو المحت ػػوى أو المواق ػػع أو ال ػػروابط مح ػػؿ الجريم ػػة ،ويمت ػػزـ مق ػػدـ الخدم ػػة بتنفي ػػذ مض ػػموف
اإلخطار فور وروده إليو.
()5
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 -:شروط اإلخطار بالحجب المؤقت لمموقع:
أ -توافر حالة االستعجاؿ لوجود خطر حاؿ ،أو ضرر وشيؾ الوقوع.
ب -صدور اإلخطار بالحجب المؤقت مف الجياز القومى لتنظيـ االتصػاالت بنػاء
عمى ببلغ مف جيات التحرى والضبط المختصة.
ج -تحرير جيات التحرى والضبط لمحضر يثبػت فيػو مػا تػـ مػف إجػراءات يعػرض
عمى جيات التحقيؽ خبلؿ ثماف وأربعيف ساعة مف تاريخ اإلببلغ لمجياز.

; -اعتبار الحجب المؤقت كأف لـ يكف:
إذا ل ػػـ يع ػػرض المحض ػػر المح ػػرر بمعرف ػػة جي ػػات التح ػػرى والض ػػبط عم ػػى جي ػػات
التحقيؽ خبلؿ المواعيد المقررة ،يعد الحجب الذى تـ كأف لـ يكف.

< -سمطة محكمة الموضوع فى إلغاء قرار الحجب أو تعديؿ نطاقه:
لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى ،أو بناء عمى طمػب جيػة التحقيػؽ أو الجيػاز
القػ ػػومى ل تنظػ ػػيـ االتصػ ػػاالت ،أو ذوى الشػ ػػأف ،أف تػ ػػأمر بإنيػ ػػاء الق ػ ػرار الصػ ػػادر بالحجػ ػػب
المؤقت ،أو تعديؿ نطاقو.
= -سقوط أمر الحجب المؤقت:
يسقط األمر الصادر بالحجب المؤقت فى حالتيف :الحالة األولػى :صػدور أمػر بػأال
وجو إلقامة الدعوى الجنائية ،والحالة الثانية :صدور حكـ نيائى بالبراءة.
> -التظمـ مف ق اررات حجب الموقع:
لكػػؿ مػػف صػػدر ضػػده ق ػرار بالحجػػب ،و لمنيابػػة العامػػة ولجيػػة التحقيػػؽ المختصػػة،
ولكػ ػػؿ ذى شػ ػػأف ،الػ ػػتظمـ مػ ػػف ذلػ ػػؾ الق ػ ػرار ،أو إج ػ ػراءات تنفيػ ػػذه أمػ ػػاـ محكمػ ػػة الجنايػ ػػات
المختصػػة ،وذلػػؾ بعػػد انقضػػاء سػػبعة أيػػاـ مػػف تػػاريخ صػػدور األمػػر ،أو مػػف تػػاريخ تنفيػػذه
حسب األحواؿ.
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وفى حالػة رفػض الػتظمـ ،يجػوز لمنيابػة العامػة أو جيػة التحقيػؽ المختصػة ،أو ذوى
الشأف التقدـ بطمب جديد ،كمما انقضت ثبلثة أشير مف تاريخ الحكـ برفض التظمـ.
ويكػػوف الػػتظمـ بتقريػػر يػػودع قمػػـ كتػػاب محكمػػة الجنايػػات المختصػػة ،ويحػػدد رئػػيس
المحكمة جمسػة لنظػر الػتظمـ ،يعمَػف بيػا المػتظمـ والجيػاز القػومى لتنظػيـ االتصػاالت ،وكػؿ
ذى شأف.
ويجػػب عمػػى المحكمػػة أف تفصػػؿ فػػى الػػتظمـ خػػبلؿ مػػدة ال تتجػػاوز سػػبعة أيػػاـ مػػف
تاريخ التقرير بالتظمـ.
()5

وىذا الميعاد ميعاد تنظيمى ال يترتب عمى مخالفتو أى جزاء إجرائى .

رابعاً :األمر بالمنع مف السفر أو الوضع عمى قوائـ ترقب الوصوؿ.
يجوز لمنائب العاـ أو مػف يفوضػو مػف المحػاميف العمػوـ األ َوؿ بنيابػات االسػتئناؼ،
ولجيات التحقيؽ المختصة ،عند الضرورة ،أو عند وجود أدلة كافية عمى جدية االتيػاـ فػى
ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصػوص عمييػا فػى قػانوف مكافحػة جػرائـ تقنيػة المعمومػات أو
الشػػروع فػػى ارتكابيػػا ،أف يػػأمر بمنػػع المػػتيـ مػػف السػػفر ،أو بوضػػع اسػػمو عمػػى قػوائـ ترقػػب
()8

الوصوؿ ،وذلؾ بأمر مسبب لمدة محددة .

 -7شروط صدور األمر بالمنع مف السفر أو الوضع عمى قوائـ ترقب الوصوؿ:
يشترط لصحة األمر بػالمنع مػف السػفر أو الوضػع عمػى قػوائـ ترقػب الوصػوؿ ،الشػروط
التالية:

الشػػرط األوؿ :صػػدور القػرار مػػف النائػػب العػػاـ أو مػػف يفوضػػو مػػف المحػػاميف العمػػوـ األ َوؿ
بنيابات االستئناؼ ،أو جيات التحقيؽ المختصة.

الشرط الثانى :توافر حالة مف حاالت الضرورة.
()5

نقض جنائى جمسة  7يناير  ،5775مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،س  26رقـ  ،6ص 37؛ الطعف رقـ  5لسنة

 8155كيانات إرىابية ،جمسة  ،8155/3/81لـ ينشر بعد.
()8
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الشػػػػرط الثالػػػػث :وج ػػود أدل ػػة كافي ػػة عم ػػى جدي ػػة االتيػ ػاـ ف ػػى ارتك ػػاب جريم ػػة م ػػف الجػ ػرائـ
المنصوص عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات أو الشروع فييا.

الشرط الرابع :تسبيب األمر بالمنع مف السفر أو الوضع عمى قوائـ ترقب الوصوؿ.

الشرط الخامس :تحديد مدة األمر.

 -8التظمـ مف األمر بالمنع مف السفر:

يجوز لمف صدر ضده أمر المنع مػف السػفر أف يػتظمـ مػف ىػذا األمػر أمػاـ محكمػة

الجنايات المختصة ،خبلؿ خمسة عشر يوماً مف تاريخ عممو بو.

وفى حالة رفض الػتظمـ ،يكػوف لمػف صػدر ضػده األمػر ،أف يقػوـ بػتظمـ جديػد كممػا

انقضت ثبلثة أشير مف تاريخ الحكـ برفض التظمـ.

ويكوف التظمـ بتقرير يودع فى قمـ كتاب محكمة الجنايات المختصػة ،ويحػدد رئػيس

المحكمة جمسة لنظر التظمـ ،تعمف بيا النيابة العامة والمتظمـ.

()5

وتفصؿ المحكمة فى التظمـ خبلؿ خمسة عشر يوماً مف تاريخ التقرير بػو  ،بحكػـ

مسبب ،وذلؾ بعد سماع أقواؿ المتظمـ والنيابة العامة أو جية التحقيؽ حسب األحواؿ.

ولممحكمػػة – فػػى سػػبيؿ نظػػر الػػتظمـ – أف تتخػػذ مػػا ت ػراه مػػف إج ػراءات أو تحقيقػػات

ترى لزوميا فى ىذا الشأف.

 -9العدوؿ عف التعديؿ فى أمر المنع مف السفر أو ترقب الوصوؿ:

يجػػوز لمنيابػػة العامػػة وجيػػات التحقيػػؽ المختصػػة فػػى كػػؿ وقػػت العػػدوؿ عػػف األمػػر

الصادر منيػا ،كمػا يجػوز ليػا التعػديؿ فيػو برفػع االسػـ مػف قػوائـ المنػع مػف السػفر أو ترقػب

الوصوؿ لمدة محددة ،إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ.

 -:إنهاء األمر بالمنع مف السفر:

ينتيى األمر بالمنع مف السفر فى ثبلث حاالت – أييما أقرب – ىى:

أ -مرور سنة مف تاريخ صدور األمر بالمنع مف السفر.
ب -صدور قرار بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية.

ج -صدور حكـ نيائى بالبراءة.

( )5وىذا الميعاد تنظيمى ال يترتب عمى مخالفتو أى جزاء إجرائى.
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المبحث الثالث
نطاؽ تطبيؽ قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
مف حيث المكاف
تقرر المادة ( )1مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،بأنو " مع عدـ اإلخبلؿ

بأحكاـ الباب األوؿ مف الكتاب األوؿ مف قانوف العقوبات ،تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى
كؿ مف ارتكب خارج جميورية مصر العربية مف غير المصرييف جريمة مف الجرائـ
المنصوص عمييا فى ىذا القانوف ،متي كاف الفعؿ معاقباً عميو فى الدولة التي وقع فييا
تحت أي وصؼ قانوني ،وذلؾ فى أى مف األحواؿ اآلتية :

 -5إذا ارتكبت الجريمة عمى متف أى وسيمة مف وسائؿ النقؿ الجوي أو البرى أو
المائى ،وكانت مسجمة لدى جميورية مصر العربية أو تحمؿ عمميا.

 -8إذا كاف المجني عمييـ أو أحدىـ مصرياً.

 -1إذا تـ اإلعداد لمجريمة أو التخطيط أو التوجيو أو اإلشراؼ عمييا أو تمويميا في
جميورية مصر العربية.

 -2إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ،تمارس أنشطة إجرامية في
أكثر مف دولة مف بينيا جميورية مصر العربية.

 -3إذا كاف مف شأف الجريمة إلحاؽ ضرر بأى مف مواطني جميورية مصر العربية أو
المقيميف فييا ،أو بأمنيا أو بأي مف مصالحيا ،فى الداخؿ أو الخارج.

 -4إذا وجد مرتكب الجريمة فى جميورية مصر العربية ،بعد ارتكابيا ولـ يتـ تسميمو".
فيطبػػؽ قػػانوف مكافحػػة ج ػرائـ تقنيػػة المعمومػػات خػػارج الحػػدود – ولػػو كانػػت الجريمػػة

المنصػػوص عمييػػا فيػػو – قػػد وقعػػت فػػى ظػػؿ تش ػريع أجنبػػى ،وحػػاالت امتػػداد االختصػػاص
القضائى المصرى ىى:

(أ) إذا ارتكب ػػت الجريم ػػة عم ػػى م ػػتف وس ػػيمة م ػػف وس ػػائؿ النق ػػؿ الج ػػوي أو الب ػػري أو
المائي وكانت مسجمة لدي جميورية مصر العربية أو تحمؿ عمميا.

(ب) إذا كاف المجني عمييـ أو أحدىـ مصرياً.

(ج) إذا تـ اإلعداد لمجريمة أو التخطيط أو التوجيػو أو اإلشػراؼ عمييػا أو تمويميػا
في جميورية مصر العربية.
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(د) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجراميػة فػى
أكثر مف دولة مف بينيا جميورية مصر العربية.

(ى ػػ) إذا كػػاف مػػف شػػأف الجريمػػة إلحػػاؽ ضػػرر بػػأي مػػف م ػواطني جميوريػػة مصػػر
العربي ػػة أو المقيم ػػيف فيي ػػا ،أو بأمني ػػا ،أو ب ػػأي م ػػف مص ػػالحيا ف ػػي ال ػػداخؿ أو

الخارج.

(و) إذا وجػػد مرتكػػب الجريمػػة فػػي جميوريػػة مصػػر العربيػػة ،بعػػد ارتكابيػػا ولػػـ يػػتـ
تسميمو.

مع مبلحظػة أنػو يشػترط المتػداد االختصػاص القضػائى المصػرى فػى ىػذه الحػاالت

توافر شرطيف ىما :أف يكوف مرتكب الجريمة مف غيػر المصػرييف ،وأف يكػوف الفعػؿ معاقبػاً
عميو فى الدولة التى وقع فييا تحت أى وصؼ قانونى.

أما إذا ارتكب المصرى جريمة – مف الجػرائـ المنصػوص عمييػا فػى ىػذا القػانوف –

فى الخارج ،فيشػترط لمحاكمتػو أف يعػود إلػى مصػر وأف يكػوف الفعػؿ معاقبػاً عميػو بمقتضػى
()5

قانوف البمد الذى ارتكب فيو .وىو ما يعرؼ بمبدأ الشخصية اإليجابية .
وىدياً بما تقدـ فسوؼ نعرض لنطػاؽ تطبيػؽ قػانوف مكافحػة جػرائـ تقنيػة المعمومػات

– مف حيث المكاف – وذلؾ مف خبلؿ أربعة مطالب عمى النحو التالى:

المطمب األوؿ :مبدأ إقميمية قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
المطمب الثانى :مبدأ الشخصية السمبية فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
المطمب الثالث :مبدأ عينية قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
المطمػب ال اربػع :مبػدأ االختصػاص الجنػائى العػػالمى فػى قػانوف مكافحػة جػرائـ تقنيػػة
المعمومات.

المطمػػب الخػػامس :شػػروط اختصػػاص السػػمطات المص ػرية بج ػرائـ تقنيػػة المعمومػػات
المرتكبة فى الخارج.

()5

تقرر المادة ( )1مف قانوف العقوبات بأنو "كؿ مصرى ارتكب وىو فى خارج القطر فعبلً يعتبر جناية أو جنحة فى ىذا

القانوف يعاقب بمقتضى أحكامو إذا عاد إلى القطر وكاف الفعؿ معاقباً عميو بمقتضى قانوف البمد الذى ارتكبو فيو".
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المطمب األوؿ
مبدأ إقميمية قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
 -7ماهية مبدأ اإلقميمية:
يعنػػى مبػػدأ اإلقميميػػة أف قػػانوف مكافحػػة جػرائـ تقنيػػة المعمومػػات ىػػو القػػانوف الواجػػب

التطبيػػؽ بشػػأف أيػػة جريمػػة مػػف الج ػرائـ المنصػػوص عمييػػا فيػػو .ذلػػؾ أف قػػانوف البمػػد الػػذى

وقعػػت فيػػو الجريمػػة يسػػرى عمػػى الج ػرائـ التػػى تقػػع عمػػى إقمػػيـ تباشػػر الدولػػة سػػيادتيا عميػػو.

فالقانوف المصرى ىو الذى يسرى عمػى أيػة جريمػة ترتكػب عمػى إقمػيـ ىػذه الدولػة أيػاً كانػت

جنسية المتيـ ،وأياً كانت جنسية المجنى عميػو ،وسػواء وقعػت الجريمػة ضػد مصػال مصػر
أو ضد دولة غيرىا.

ولػػذلؾ فػػإف تطبيػػؽ قػػانوف مكافحػػة ج ػرائـ تقنيػػة المعمومػػات يقتضػػى االلتػزاـ بالقواعػػد

اآلتية-:

(أ) عنػػد وقػػوع فعػػؿ عمػػى اإلقمػػيـ المصػػرى ،فإنػػو يجػػب الرجػػوع إلػػى القػػانوف المصػػرى
لمعرفة ما إذا كاف الفعؿ المرتكب يعد جريمة والعقوبة المقررة لو ،فإف كاف الفعػؿ
يعد جريمة فعمى القاضى أف يطبؽ عمى مرتكب الجريمة العقوبة المقررة فػى ىػذا

القانوف.

(ب) ع ػػدـ تطبي ػػؽ قواع ػػد أى ق ػػانوف أجنب ػػى عم ػػى جريم ػػة م ػػف الجػ ػرائـ الػ ػواردة بق ػػانوف
مكافحػة جػرائـ تقنيػة المعمومػات وقعػت عمػى اإلقمػيـ المصػرى .فػإذا وقعػت جريمػة

مػػف ىػػذه الج ػرائـ عمػػى إقمػػيـ مصػػر فػػبل يجػػوز تطبيػػؽ أى قػػانوف خػػبلؼ القػػانوف
المصػػرى أيػاً كػػاف مرتكبيػػا أو المجنػػى عميػػو فييػػا ،وأيػاً كانػػت المصػػمحة المضػػارة

مف ارتكاب الجريمة.

 -8التوسع فى مبدأ اإلقميمية:
يعنى مبدأ اإلقميمية أف القانوف الوطنى ينطبؽ عمى كافة الجػرائـ التػى ترتكػب عمػى

إقميـ الدولة سواء كاف الجانى أو المجنى عميو فييا وطنياً أو أجنبياً ،وسواء أكانت الجريمػة
قد ىددت مصال الدولة صاحبة السيادة عمى اإلقميـ أو ىددت مصال دولة أجنبية.
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ولـ يضع المشرع المصػرى تحديػداً خاصػاً إلقمػيـ الدولػة ومػف ثػـ يتعػيف الرجػوع إلػى

قواعد القانوف الدولى العاـ لمعرفة المقصود بو .واقميـ الدولة – طبقاً لقواعد القػانوف الػدولى
العاـ -يشمؿ اإلقميـ األرضى واإلقميـ البحرى واإلقميـ الجوى.

ويقصد باإلقميـ األرضى تمػؾ األ ارضػى التػى تنتيػى عنػد حػدود الدولػة السياسػية مػع

الببلد المجاورة بما فييا األنيار الداخمية وىى التى تباشر عمييا الدولة سيادتيا.

واإلقمػػيـ البحػػرى لمدولػػة ىػػو الميػػاه اإلقميمي ػػة ليػػا ،أى جػػزء البحػػر العػػاـ المبلص ػػؽ

لشواطئ الدولة والذى يمزميا لتحقيؽ أغراضيا الدفاعية واالقتصادية والصحية.

وأما اإلقميـ الجوى لمدولة ،فيو األجواء اليوائية التى تعمو إقميميػا األرضػى ومياىيػا

اإلقميمية بغير حدود فى االرتفاع فتمتد سيادة الدولة إلى ىذه األجواء.

وقد توسع المشرع المصرى – فى القانوف رقـ  553لسنة  8156فػى شػأف مكافحػة

ج ػرائـ تقنيػػة المعمومػػات – فػػى تحديػػد المقصػػود باإلقميميػػة – فػػى نطػػاؽ تطبيػػؽ القػػانوف –

حيث قرر بسػرياف أحكػاـ ىػذا القػانوف عمػى كػؿ مرتكػب جريمػة مػف الجػرائـ الػواردة فػى ىػذا
القانوف – مف غير المصػرييف – إذا تػـ ارتكابيػا عمػى مػتف وسػيمة مػف وسػائؿ النقػؿ الجػوى
أو البرى أو المائى ،متى كانت ىذه الوسيمة مسجمة لدى جميوريػة مصػر العربيػة أو تحمػؿ

عمميا.

- 37 -

المطمب الثانى
مبدأ الشخصية السمبية فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
يراد بمبدأ شخصية القانوف صورتاف:
صورة إيجابية :وىى تطبيؽ القانوف الػوطنى عمػى األفعػاؿ التػى يرتكبيػا المواطنػوف

فى الخارج ،فمجرد تمتعو بجنسية الدولة يكفى لكى ينطبػؽ عمػى أفعالػو قػانوف بمػده أيػاً كػاف

مكاف ارتكابو لجرائمو.

ػداء عمػػى
وصػػورة سػػمبية :وىػػى تطبيػػؽ القػػانوف الػػوطنى عمػػى الجػرائـ التػػى تقػػع اعتػ ً
المواطنيف فى الخارج أياً كانت جنسية المعتدى.
فالوجو السمبى لمبدأ شخصية القانوف يعنى تطبيؽ القانوف الوطنى عمى كػؿ جريمػة
يكػػوف المجنػػى عميػػو فييػػا وطني ػاً ولػػو كػػاف مرتكػػب ىػػذه الجريمػػة أجنبي ػاً ارتكبيػػا خػػارج إقمػػيـ

الدولة.

وترجػػع العمػػة فػػى ذلػػؾ إلػػى رغبػػة الدولػػة فػػى حمايػػة رعاياىػػا إذا تعرض ػوا العتػػداء

إجرامى وىـ خارج إقميميا.

وقػػد أخػػذ المشػػرع المصػػرى فػػى القػػانوف رقػػـ  553لسػػنة  – 8156بشػػأف مكافحػػة

جرائـ تقنية المعمومات – بمبػدأ الشخصػية السػمبية ،وذلػؾ بتطبيػؽ أحكػاـ ذلػؾ القػانوف عمػى
مف ارتكب خارج مصر – مف غير المصرييف – جريمة مف الجرائـ الواردة فى ىذا القػانوف

– مت ػػى ك ػػاف الفع ػػؿ معاقبػ ػاً عمي ػػو ف ػػى الخ ػػارج تح ػػت أى وص ػػؼ ق ػػانونى – وذل ػػؾ إذا ك ػػاف

المجنى عمييـ أو أحدىـ مصرياً.

وفػػى ذلػػؾ تقػػرر المػػادة الثالثػػة مػػف القػػانوف بأنػػو "  ...تسػػري أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف ...

وذلؾ فى أى مف األحواؿ اآلتية -8 ... -5 :إذا كاف المجنى عمييـ أو أحدىـ مصرياً".
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المطمب الثالث
مبدأ عينية قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
 -7ماهية مبدأ العينية:
يعنػػى مبػػدأ العينيػػة أف يطبػػؽ القػػانوف الجنػػائى لمدولػػة عمػػى الجػرائـ التػػى تيػػدد كيػػاف

الدولة وأمنيا أو تمس مصالحيا الجوىرية ،وذلػؾ بصػرؼ النظػر عػف جنسػية مرتكبيػا وكػذا
()5

المكاف الذى وقعت فيو  .حتى ولو لـ تكف ىػذه الجريمػة معاقبػاً عمييػا طبقػاً لقػانوف الدولػة
()8

التى ارتكبت فييا .
وت ػػأتى أىميػ ػػة مبػ ػػدأ العينيػ ػػة ،حيػ ػػث تح ػػرص الػ ػػدوؿ جميعيػ ػػا عمػ ػػى بسػ ػػط سػ ػػمطانيا
التشريعى عمى الجرائـ الماسة بمصالحيا األساسية ،وذلؾ فى حالة عدـ اىتماـ الدولة التى

وقعت ىذه الجرائـ عمى إقميميا ،ذلؾ أنو قد يحدث أال يطبؽ قانوف ىذه الدولػة – لسػبب أو

آلخػػر – ممػػا قػػد يترتػػب عميػػو إفػػبلت الجػػانى مػػف العقػػاب .ولػػذلؾ فػػإف الدولػػة بتقريرىػػا مبػػدأ
()1

العينية تمارس نوعاً مف الدفاع الشرعى عف مصالحيا األساسية .

 -8نطاؽ مبدأ العينية:
نظػ ػ اًر ألف الجػ ػرائـ اإللكتروني ػػة م ػػف ش ػػأنيا تيدي ػػد كي ػػاف الدول ػػة وأمني ػػا ،فضػ ػبلً ع ػػف

المساس بمصػالحيا الجوىريػة ،فمػـ يكػف ثمػة بػد مػف مواجيتيػا تشػريعياً بكػؿ الحسػـ وبسػيؼ

القانوف وسػبلح الشػرعية ،وذلػؾ مػف خػبلؿ توسػيع نطػاؽ تطبيػؽ قػانوف مكافحػة جػرائـ تقنيػة

المعمومات واألخذ بمبدأ العينية.
()5

د /أحمد شوقى أبو خطوة ،شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات ،دار النيضة العربية ،8113 ،ص .552وترجع عمة

ىذا المبدأ إلى أف " ىذه الجرائـ لو ارتكبت خارج إقميـ الدولة فميس مف المؤكد أف تيتـ الدولة التى ارتكبت الجرائـ عمى
إقميميا بمبلحقة المتيـ ومحاكمتو عف تمؾ الجرائـ".
()8
()1

د /سميماف عبد المنعـ ،النظرية العامة لقانوف العقوبات ،8117 ،ص .516
R. MERLE et A. VITU, Procédure Pénale cujas, no 39, p.53.

إذا كاف مبدأ إقميمية قانوف العقوبات يقصر تطبيؽ قانوف العقوبات عمى إقميـ الدولة فإنو بذلؾ ال يحيط بالمصمحة العامة
لمدولة تماماً ،إذ توجد جرائـ ترتكب خارج إقميـ الدولة ولكنيا ذات خطر عمى الدولة وتقتضى المصمحة أف تخضع لحكـ
قانوف العقوبات الوطنى ،فإخضاع ىذه الجرائـ لحكـ القانوف ىو ما يسمى بمبدأ عينية قانوف العقوبات بصرؼ النظر عف
جنسية مرتكبيا .د /عبد الرءوؼ ميدى ،شرح القواعد العامة لقانوف العقوبات ،دار النيضة العربية ،8117 ،ص .521
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حيث يقرر البند الخامس مف المادة ( )1مف قػانوف مكافحػة جػرائـ تقنيػة المعمومػات

بأنو " إذا كاف مف شأف الجريمة إلحاؽ ضرر بأى مف مواطنى جميورية مصر العربية ،أو

المقيميف فييا ،أو بأمنيا ،أو بأى مف مصالحيا ،فى الداخؿ أو الخارج".

وتعد ىذه الحاالت تطبيقاً لمبدأ عينية قانوف العقوبػات المصػرى ،حيػث تقػرر المػادة

/8ثانياً منو بسرياف أحكاـ ىذا القانوف عمى " كؿ مف ارتكػب فػى خػارج القطػر جريمػة مػف

الجرائـ اآلتية( :أ) جناية مخمة بأمف الحكومة مما نص عميػو فػى البػابيف األوؿ والثػانى مػف
الكتاب الثانى مف ىذا القانوف( .ب) جناية تزوير مما نص عميػو فػى المػادة  814مػف ىػذا

القػػانوف( .ج) جنايػػة تقميػػد أو تزييػػؼ أو تزويػػر عممػػة ورقيػػة أو معدنيػػة ممػػا نػػص عميػػو فػػى

المػادة  818أو جنايػػة إدخػػاؿ تمػػؾ العممػػة الورقيػػة أو المعدنيػػة المقمػػدة أو المزيفػػة أو المػػزورة
إلى مصر أو إخراجيا منيا أو ترويجيا أو حيازتيا بقصد الترويج أو التعامؿ بيا مما نػص

عميو فى المادة  811بشرط أف تكوف العممة متداولة قانوناً فى مصر ".
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المطمب الرابع
مبدأ االختصاص الجنائى العالمى

فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
 -7ماهية االختصاص الجنائى العالمى:
يقصد باالختصاص الجنائى العالمى ،أف تمد كؿ دولة سمطاف قانونيا العقػابى إلػى

كػػؿ أنحػػاء العػػالـ ،بػػأف يكػػوف لكػػؿ دولػػة واليػػة القضػػاء فػػى أيػػة جريمػػة تػػنص عمييػػا قوانينيػػا
الجنائيػة ،وذلػؾ بصػرؼ النظػػر عػف مكػاف ارتكػاب الجريمػػة – سػواء وقعػت عمػى إقميميػػا أو

إقميـ دولة أخػرى – وبصػرؼ النظػر عػف شخصػية مرتكبيػا ،بشػرط أف يقػبض عمػى الجػانى
()5

فى إقميـ الدولة .
()8

فطبقاً لمبدأ االختصاص الجنائى العالمى  ،يجب تطبيؽ القانوف الوطنى عمى كؿ

جريمػة يقػػبض عمػػى مرتكبيػػا فػػى إقمػػيـ الدولػػة ،وذلػػؾ بصػػرؼ النظػػر عػػف جنسػػية الجػػانى أو

جنس ػػية المجن ػػى عمي ػػو أو مك ػػاف ارتك ػػاب الجريم ػػة ،فطبقػ ػاً لي ػػذا المب ػػدأ يتح ػػدد االختص ػػاص
المكانى لمقانوف الوطنى بتواجد الجانى فى الدولة أو القبض عميو فييا.

فاالختصاص الجنائى العالمى يعنػى صػبلحية تقػررت لمقضػاء الػوطنى فػى مبلحقػة

ومحاكمة وعقاب مرتكب أنواع معينة مف الجػرائـ التػى يحػددىا القػانوف الػوطنى دوف النظػر

لمك ػػاف ارتكابي ػػا ،ودوف اش ػػتراط تػ ػوافر ارتب ػػاط مع ػػيف يجم ػػع ب ػػيف الدول ػػة وب ػػيف مرتكبيي ػػا أو

ضحاياىا ،وأياً كانت جنسية مرتكبييا أو ضحاياىا.

()5

د /طارؽ سرور ،االختصاص الجنائى العالمى ،دار النيضة العربية8114 ،؛ د /كماؿ أنور محمد ،تطبيؽ قانوف

العقوبات مف حيث المكاف ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ جامعة القاىرة ،5745 ،ص 537وما بعدىا.
()8

يرى بعض الفقو تسمية مبدأ االختصاص الجنائى العالمى بػ "مبدأ العالمية" د /عبد الرءوؼ ميدى ،شرح القواعد العامة

لقانوف العقوبات ،المرجع السابؽ ،ص531؛ د /أحمد فتحى سرور ،الوسيط فى قانوف العقوبات ،القسـ العاـ ،الطبعة
السادسة ،5777 ،ص .555وأسماه البعض اآلخر " مبدأ عالمية القاعدة الجنائية" .د /عبد العظيـ وزير ،شرح قانوف
العقوبات ،القسـ العاـ ،8151 ،ص.518
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وفى ضوء مػا تقػدـ يصػب تحديػد نطػاؽ إقمػيـ الدولػة أو تحديػد مكػاف وقػوع الجريمػة
()5

أو النظر إلى جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية ضحاياىا غير ذى جدوى .
وعمى ذلؾ يمن االختصاص الجنائى العالمى أجيزة الدولػة سػمطة مبلحقػة مرتكبػى
()8

جػ ػرائـ معين ػػة يح ػػددىا الق ػػانوف ال ػػوطنى – أيػ ػاً ك ػػاف مك ػػاف ارتك ػػاب الجريم ػػة – وتقديم ػػو
()1

لممحاكمة بواسطة قضػائو الػوطنى الػذى يكػوف لػو واليػة الفصػؿ فػى الػدعوى  ،دوف تطمػب

صفة معينة تربطو بالدولة.

 -8مبررات مبدأ االختصاص الجنائى العالمى:
ترجع مبررات األخذ بمبدأ االختصاص الجنائى العالمى فى انتشػار ظػاىرة الجريمػة

المنظمػػة ،والتػػى تتنػػوع فييػػا أركػػاف الجريمػػة وتتجػػاوز آثارىػػا إقمػػيـ أكثػػر مػػف دولػػة ،حيػػث ال
توجػػد ىنػػاؾ دولػػة معنيػػة مباش ػرة بػػأمر الجريمػػة ،وذلػػؾ مثػػؿ ج ػرائـ اإلرىػػاب ،واالتجػػار فػػى

المواد المخدرة ،واالتجار بالبشر ،وغسؿ األمواؿ ،والجرائـ اإللكترونية.

وىناؾ مبرر آخر لؤلخذ بمبدأ االختصاص الجنائى العالمى ،يتمثؿ فى تقدـ وسائؿ

المواصبلت واالتصػاالت فػى العصػر الحػديث عمػى نحػو جعػؿ انتقػاؿ األشػخاص مػف دولػة
()2

ألخرى أم اًر ميسو اًر ،وىو ما ساعد المجرميف عمى التخفى والفرار .
وىذا المبدأ ينبع مف فكرة التعاوف الدولى فػى مكافحػة اإلجػراـ ،والرغبػة فػى الحيمولػة

دوف إفبلت المجرميف مف العقاب بعد أف ازدادت مظػاىر اإلجػراـ الػدولى ،وتخطػى اإلجػراـ

حدود الدولة الواحدة فظير ما يسمى بالجرائـ المنظمة العابرة لمقارات ،لذلؾ اتجيت األفكار
إلػػى تجػػاوز مبػػدأ إقميميػػة القػػانوف الجنػػائى إلػػى جعػػؿ االختصػػاص لكػػؿ دولػػة فػػى انطبػػاؽ
قانونيػػا عمػػى الجريمػػة أي ػاً كػػاف مكػػاف ارتكابيػػا أو شػػخص مرتكبيػػا وجنسػػيتو ،متػػى ضػػبط
()3

مرتكبيا فوؽ إقميـ الدولة" .
()5

د /طارؽ سرور ،المرجع السابؽ ،ص.83

()8

د /سميماف عبد المنعـ ،دروس فى القانوف الجنائى الدولى ،دار الجامعة الجديدة ،8111 ،ص.54

( )1د /طارؽ سرور ،المرجع السابؽ ،ص.84
( )2د /سميماف عبد المنعـ ،النظرية العامة لقانوف العقوبات ،المرجع السابؽ ،ص 516وما بعدىا.
()3

د /عبد الرءوؼ ميدى ،المرحع السابؽ ،ص 531وما بعدىا؛ د /أحمد شوقى أبو خطوة ،المرجع السابؽ ،ص.584
وىذا المبدأ تمميو اعتبارات التعاوف بيف الدوؿ مف أجؿ مكافحة الجريمة ومنع إفبلت المجرميف مف العقاب.
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 -9شروط االختصاص الجنائى العالمى فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات:
ورد النص عمى مبدأ االختصاص الجنائى العالمى فى المادة الثالثة مف قانوف

مكافحة جرائـ تقنية المعمومات التى قررت بأنو " مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ الباب األوؿ مف
الكتاب األوؿ مف قانوف العقوبات ،تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ مف ارتكب خارج

جميورية مصر العربية مف غير المصرييف جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا فى ىذا
القانوف ،متي كاف الفعؿ معاقباً عميو فى الدولة التي وقع فييا تحت أي وصؼ قانوني،

وذلؾ فى أى مف األحواؿ اآلتية  -4 ... -5:إذا وجد مرتكب الجريمة فى جميورية مصر
العربية ،بعد ارتكابيا ولـ يتـ تسميمو".
وباستقراء نص المادة الثالثة – سالفة البياف – يتبيف أنو يشترط النعقاد
االختصاص الجنائى العالمى لمقضاء المصرى – بنظر الجرائـ الواردة فى قانوف مكافحة

جرائـ تقنية المعمومات – توافر شرطيف:

الشرط األوؿ :وجود مرتكب الجريمة فى مصر.
يشترط فضبلً عف أف يكوف مرتكب الجريمػة ،أجنبيػاً أو عػديـ الجنسػية ،وذلػؾ حتػى

ينعقػػد االختصػػاص الجنػػائى لمقضػػاء المصػػرى ،أف يكػػوف مرتكػػب تمػػؾ الجريمػػة موجػػوداً فػػى

مصر.

وال ش ػػؾ أف وج ػػود الم ػػتيـ عم ػػى أرض مص ػػر الت ػػى تم ػػارس االختص ػػاص الجن ػػائى
العػػالمى مػػف شػػأنو أف يولػػد ارتباطػاً بينيػػا وبػػيف المػػتيـ ،األمػػر الػػذى يبػػرر ويسػػيؿ معػػو مػػف
الناحيػػة العمميػػة ممارسػػة االختصػػاص الجنػػائى العػػالمى بشػػأف ج ػرائـ تقنيػػة المعمومػػات التػػى
()5

ترتكب فى الخارج .

()5

Donnedieu de Vabres (Henri), Pour quells délits convient-il d´admettre la competence
universelle? R.I.D.P 1932, p 315.
مف التشريعات التى نصت عمى ىذا الشرط النعقاد االختصاص الجنائى العالمى لقضائيا الوطنى :قانوف اإلجراءات

الجنائية الفرنسى (المادة  )467-51وقانوف التحقيؽ الجنائى البمجيكى (المادة  .)58د /طارؽ سرور ،المرجع السابؽ،

ص .858حيث يرى سيادتو أف شرط وجود المتيـ عمى أرض الدولة لممارسة االختصاص الجنائى العالمى ،يمكف
اعتباره شرطاً مفترضاً لتطبيؽ االلتزاـ التخييرى بيف التسميـ أو المحاكمة.
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ويفسػػر وجػػود المػػتيـ فػػى مصػػر – طبقػاً لممػػادة ( )1مػػف قػػانوف مكافحػػة جػرائـ تقنيػػة

المعمومات – تفسي اًر واسعاً ،حيث يرمى إلى االكتفاء بوجود المتيـ بإقميـ الدولة – مصر –
()5

ولو كاف بصفة عابرة ،فبل يشترط توافر رابطة معينة تربط المتيـ بالدولة (مصر) .
واذا وجػػد المػػتيـ – األجنبػػى أو عػػديـ الجنسػػية – بػػإقميـ الدولػػة ،فػػبل عب ػرة بوسػػيمة

دخولو إقميـ الدولة ،فيستوى أف يكػوف دخولػو بطريقػة مشػروعة أو غيػر مشػروعة ،وال أىميػة
بعػد ذلػػؾ ألف يكػوف اسػػتمرار وجػػود المػتيـ فػػى إقمػيـ الدولػػة مخالفػاً لقانونيػا الػػداخمى بعػػد أف

كانػػت إقامتػػو قانونيػػة قبػػؿ ذلػػؾ .وال يػػؤثر ىػػروب المػػتيـ بعػػد ذلػػؾ فػػى انعقػػاد االختصػػاص
()1

()8

لمقضاء الوطنى بمحاكمة المتيـ  ،ذلؾ أف ىروبو ال يؤثر فى استمرار المحاكمة .

()5

يقص د بالتفسير الضيؽ لوجود المتيـ بإقميـ الدولة ،اإلقامة فى إقميـ الدولة لفترة بسيطة عمى األقؿ بعد ارتكاب الجريمة،
وفى ىذا اإلطار فقد اشترط القضاء األلمانى لممارسة االختصاص الجنائى العالمى أف يكوف المتيـ الذى قبض عميو

مقيماً باختياره فى ألمانيا منذ عدة شيور ويتخذىا مرك اًز لحياتو .د /طارؽ سرور ،المرجع السابؽ ،ص.851

ولـ يأخذ القضاء الفرنسى بالمفيوـ الضيؽ لوجود المتيـ بإقميـ الدولة ،كما ىو الشأف فى القضاء األلمانى الذى يشترط

توافر ارتباط معيف بيف المتيـ والدولة لمدة معينة ،كأف يتخذىا مرك اًز لحياتو أو نشاطو.المرجع السابؽ ،ص.853
()8

وفقاً لممادة الثانية مف القانوف رقـ  67لسنة  5741فى شأف دخوؿ واقامة األجانب بأراضى الجميورية والخروج منيا ،ال

يجوز دخوؿ أراضى الجميورية إال لمف يحصؿ عمى جواز سفر سارى المفعوؿ صادر مف سمطات بمده المختصة أو أية

سمطة أخرى معترؼ بيا أو و ازرة الداخمية أو لمف يحمؿ وثيقة تقوـ مقاـ الجواز وتكوف صادرة مف إحدى السمطات

المذكورة ،ويشترط فييا أف تخوؿ حامميا العودة إلى البمد الصادر مف سمطاتو ،ويجب أف يكوف الجواز أو الوثيقة مؤش اًر
عميو مف و ازرة الداخمية أو مف إحدى السمطات السياسية أو القنصمية لجميورية مصر العربية أو أي ىيئة أخرى تندبيا.

ووفقاً لممادة الرابعة مف ذات القانوف ،ال يجوز دخوؿ أراضى الجميورية أو الخروج منيا إال مف األماكف التى يحددىا

وزير الداخمية بقرار يصدر منو وبإذف مف الموظؼ المختص ويكوف ذلؾ بالتأشير عمى جواز السفر أو الوثيقة التى تقوـ

مقامو .ويعاقب عمى مخالفة ىذا النص أو الق اررات الصادرة تنفيذاً لو بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير وبغرامة ال
تقؿ عف خمسيف جنيي ًا مصرياً وال تزيد عمى مائتى جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ
عف سنتيف وال تزيد عف خمس سنوات وغرامة ال تقؿ عف مائتى جنيو وال تزيد عف خمسمائة جنيو مصرى إذا كاف

المخالؼ أو األجنبى مف رعايا دولة فى حالة حرب مع مصر أو فى حالة قطع عبلقات سياسية معيا ،ومع عدـ
اإلخبلؿ بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز إبعاد األجنبى عف الببلد .د /عصاـ الديف القصبى ،د /رشا عمى

الديف ،القانوف الدولى الخاص ،بدوف دار نشر ،8117 ،ص.328
(Bassiouni (Cherif), International Extradition, fourth edition, Oceana Publications, 2002, p8. )1
نقبلً عف د /طارؽ سرور ،المرجع السابؽ ،ص.853
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الشرط الثانى :وجود الجانى فى مصر وعدـ تسميمه.
يشػػترط لتطبيػػؽ مبػػدأ االختصػػاص الجنػػائى العػػالمى بحػػؽ فاعػػؿ جريمػػة مػػف الجػرائـ

اإللكترونية المرتكبة بالخارج ،وجػود الجػانى فػى مصػر بعػد ارتكػاب الجريمػة وعػدـ تسػميمو،
بأف يتـ إلقاء القبض عميو فى مصر أو أف يكوف مقيماً فييا بعد ارتكاب الجريمة.

ويستوى وجود الجانى باإلقميـ البرى أو المػائى أو الجػوى ،فػإذا لػـ يػتـ القػبض عمػى
الجػػانى فػػى مصػػر فػػبل تجػػوز محاكمتػػو غيابي ػاً ،أمػػا إذا قػػبض عميػػو وتػػـ البػػدء ف ػى اتخػػاذ

إجراءات االستدالؿ أو التحقيؽ أو المحاكمػة ثػـ ىػرب الجػانى فيجػوز محاكمتػو غيابيػاً .وقػد

أكػػدت عمػػى ىػػذا الشػػرط المػػادة  4/1مػػف قػػانوف مكافحػػة جػرائـ تقنيػػة المعمومػػات بػػأف قػػررت

بأنو " إذا وجد مرتكب الجريمة فى جميورية مصر العربية ،بعد ارتكابيا ."...

ويكمؿ ىذا الشرط ضرورة أال يكوف الجانى قد طمِب تسميمو – أو قبِؿ أو تـ – مػف

الدولػػة التػػى وقعػػت الجريمػػة عمػػى أ ارضػػييا أو الدولػػة التػػى يحمػػؿ الجػػانى جنسػػيتيا أو قػػدـ

طمػػب مػػف الدولػػة صػػاحبة االختصػػاص الجنػػائى العػػالمى وقبِػػؿ .وقػػد اشػػترطت ذلػػؾ الفق ػرة
السادسة مف المادة ( – )1سالفة البياف – بقوليا " ولـ يتـ تسميمو".

 -:االختصاص الجنائى العالمى فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات اختصاص مقيد:
إذا كانػػت الػػدوؿ قػػد اتفقػػت عمػػى وضػػع حػػد إلفػػبلت مرتكبػػى الج ػرائـ الدوليػػة ،وذلػػؾ

عف طريؽ ممارستيا الوالية القضائية الجنائية ،عمى مرتكبى ىذه الجرائـ الدولية .إال أنو قد
ال يشترط التشريع الوطنى شروطاً خاصة النعقاد واليػة قضػائو الػوطنى ،بمعنػى أال يتطمػب

القانوف الوطنى توافر أية صمة أو ضابط يربط الجريمة أو مرتكبيا أو المجنى عميو بالدولة

النعقػػاد اختصػػاص سػػمطاتيا بمبلحقػػة ومحاكمػػة ومعاقبػػة مرتكبػػى ىػػذه الج ػرائـ .وفػػى ىػػذه

الحالة يكوف االختصاص الجنائى لمقضاء الوطنى اختصاصاً مطمقاً.

ومػ ػػع ذلػ ػػؾ فقػ ػػد يشػ ػػترط القػ ػػانوف الػ ػػوطنى شػ ػػروطاً إلعمػ ػػاؿ االختصػ ػػاص الجنػ ػػائى

الع ػػالمى ،وى ػػذه الش ػػروط يتطمبي ػػا التشػ ػريع ال ػػوطنى النعق ػػاد واليت ػػو القض ػػائية بنظ ػػر الجػ ػرائـ

الدولية التى وقعت خارج إقميـ الدولة ،وفػى ىػذه الحالػة يكػوف انعقػاد االختصػاص القضػائى

مشروطاً بتوافر شرط أو ضػابط معػيف النعقػاد االختصػاص ،وىػو مػا يسػمى "باالختصػاص
الجنػائى العػػالمى المقيػد" .وفيػػو يتطمػػب تػوافر ضػػابط أو شػػرط النعقػاد االختصػػاص لمقضػػاء
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الوطنى ،كضبط مرتكب الجريمة فى إقميـ الدولة ،وذلؾ حتى ينعقػد االختصػاص لمحاكميػا

وسمطاتيا الوطنية.

فاالختصاص الجنائى العالمى المطمػؽ ىػو االختصػاص الػذى يجػوز ممارسػتو دوف
اشتراط أى ضابط يػربط المػتيـ بالدولػة ،أو أى شػرط النعقػاد االختصػاص لمقضػاء الػوطنى

بنظػػر الج ػرائـ الدوليػػة .فاالختصػػاص الجنػػائى الػػدولى يكػػوف مطمق ػاً إذا نػػص المشػػرع عمػػى

انعقػاد الواليػػة القضػػا ئية لمقضػػاء الجنػػائى الػػوطنى بنظػر الجػرائـ الدوليػػة والتػػى ترتكػػب خػػارج
إقميـ الدولة ولو لـ يوجد المتيـ بإقميـ الدولة.

أما االختصاص الجنائى العالمى المقيػد فيػو االختصػاص المشػروط بشػروط معينػة

وضػوابط محػػددة النعقػػاد االختصػػاص الجنػػائى العػػالمى لمقضػػاء الػػوطنى تجمػػع بػػيف المػػتيـ
()5

والدولة التى ينعقد االختصاص لقضائيا ،أىميا وجود مرتكب الجريمة فى إقميـ الدولة .
وعم ػػى ذل ػػؾ ،ف ػػإف االختص ػػاص الجن ػػائى الع ػػالمى ف ػػى ق ػػانوف مكافح ػػة جػ ػرائـ تقني ػػة
المعمومػػات ،يعػػد اختصاصػاً مقيػػدأً ،ذلػػؾ أف المػػادة ( )1مػػف ىػػذا القػػانوف ،اشػػترطت لسػرياف
أحكاـ ىذا القانوف عمى مرتكب جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا فيػو ،خػارج مصػر فػى
الحالػػة السادسػػة مػػف تمػػؾ المػػادة – والخاصػػة باالختصػػاص الجنػػائى العػػالمى – أف يكػػوف

مرتكب الجريمة – األجنبى – موجوداً فى مصر ولـ يتـ تسميمو.

()5

د /طارؽ سرور ،المرجع السابؽ ،ص 825وما بعدىا.
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المطمب الخامس
شروط اختصاص السمطات المصرية

بجرائـ تقنية المعمومات المرتكبة فى الخارج
فضبلً عف الشروط الخاصة بكؿ حالة مف الحاالت الستة الواردة فى المادة ()1

مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،فمكى ينعقد االختصاص لمسمطات المصرية
بمباشرة إجراءات االستدالؿ والتحقيؽ والمحاكمة عف الجرائـ اإللكترونية – الواردة فى ىذا
القانوف – التى تقع بالخارج ،ال بد مف توافر الشروط الثبلثة اآلتية:
الشرط األوؿ :مراعاة حكـ المادة الرابعة مف قانوف العقوبات.
الشرط الثانى :ازدواج التجريـ.
الشرط الثالث :ارتكاب جريمة اإللكترونية مف غير المصرييف.

الشرط األوؿ :مراعاة حكـ المادة الرابعة مف قانوف العقوبات.
أشارت الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف قانوف العقوبات إلى ىذا القيد فى تحريؾ

الدعوى الجنائية عف الجرائـ المرتكبة فى الخارج بقوليا " ال تقاـ الدعاوى العمومية عمى
مرتكب جريمة أو فعؿ فى الخارج إال مف النيابة العمومية ،وال تجوز إقامتيا عمى مف يثبت

أف المحاكـ األجنبية برأتو مما أسند إليو أو أنيا حكمت عميو نيائياً واستوفى عقوبتو".

فبل يجوز لمنيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكب جريمة مف الجرائـ –

المنصوص عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات – المرتكبة فى الخارج إذا

حوكـ الجانى أماـ المحاكـ األجنبية ،وقضت ببراءتو أو حكمت عميو نيائياً واستوفى
عقوبتو.

وعمى ذلؾ حتى يمتنع عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى الجنائية عمى مرتكب

جريمة مف ىذه الجرائـ – سالفة البياف – التى وقعت فى الخارج ،ال بد مف توافر الشرطيف
التالييف:
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 -5محاكمة المتيـ فى الخارج أماـ محكمة أجنبية:

فإذا صدر قرار بحفظ التحقيؽ فى الدولة األجنبية عف جريمة مف ىذه الجرائـ فبل

يمنع مف ذلؾ محاكمة الجانى فى مصر ،وكذلؾ الحاؿ إذا انقضت الدعوى الجنائية
بالتقادـ ،أو سقوط العقوبة بمضى المدة ،أو صدور عفو شامؿ أو عفو عف العقوبة

لمصمحة المتيـ ،فيذه األسباب كافة ال تحوؿ دوف تحريؾ الدعوى الجنائية.

وقد أكدت ذلؾ محكمة النقض حيث قضت بأنو " لما كاف الشارع قد حصر فى

النص المتقدـ (المادة الرابعة عقوبات) القيود المانعة مف إعادة تحريؾ الدعوى ضد المتيـ
فى حالتى البراءة أو اإلدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة ،فإف ذلؾ يعنى استبعاد ما عداىما مف

األسباب األخرى كتقادـ الدعوى أو العقوبة طبقاً لمقانوف األجنبى أو صدور عفو شامؿ أو
عفو عف العقوبة لمصمحة المتيـ أو حفظ سمطات التحقيؽ لمدعوى ،فيذه األسباب كافة ال
()5

تحوؿ دوف تحريؾ الدعوى الجنائية فى مصر" .
 -8صدور حكـ نيائى فى الدعوى الجنائية مف المحاكـ األجنبية:

سواء بالبراءة أو باإلدانة واستيفاء العقوبة كاممة ،ويستوى أف يصدر الحكـ النيائى

بالبراءة ،أو باإلدانة مع تنفيذ العقوبة كاممة ،ففى الحالتيف يمتنع إقامة الدعوى الجنائية ذلؾ

أنو ال يجوز محاكمة الشخص عف فعؿ واحد مرتيف ،وىذا أمر تمميو اعتبارات العدالة.
()8

والعبرة فى نيائية الحكـ بقانوف البمد الذى صدر فيو .
وعمى ذلؾ فيناؾ حالتيف ال يجوز فييما تحريؾ الدعوى الجنائية ضد مرتكب

جريمة مف الجرائـ اإللكترونية – المنصوص عمييا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية
المعمومات – وقعت فى الخارج وىما :حالة صدور حكـ مف المحاكـ األجنبية بالبراءة،
وحالة صدور حكـ باإلدانة واستيفاء العقوبة.
الحالة األولى :صدور حكـ بالبراءة.
تمتنع إعادة محاكمة مرتكب أى مف ىذه الجرائـ – سالفة البياف – فى الخارج فى

حالة صدور حكـ نيائى بالبراءة أياً كانت األسباب الموضوعية لمبراءة ،كعدـ ثبوت الواقعة
أو عدـ نسبتيا لممتيـ ،أو عدـ صحة الواقعة ،أو عدـ كفاية األدلة.

()5

نقض جنائى 4 ،فبراير  ،8113مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،س  34ص  516رقـ .51

()8

د /محمود مصطفى ،شرح قانوف العقوبات ،القسـ العاـ ،5761 ،ص .513
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الحالة الثانية :صدور حكـ باإلدانة واستيفاء العقوبة كاممة.
فصدور حكـ نيائى باإلدانة مف المحكمة األجنبية ،وتنفيذ العقوبة المقضى بيا،

يمنع مف إقامة الدعوى الجنائية فى مصر عف جريمة مف ىذه الجرائـ التى وقعت بالخارج،
أياً كانت العقوبة المقضى بيا عمى الجانى ،وسواء أكانت عقوبة أـ تدبي اًر احت ارزياً .وال
يشترط بعد ذلؾ أف تكوف العقوبة الصادرة مف المحكمة األجنبية مف نوع العقوبات

المعروفة فى القانوف المصرى ،فضبلً عف أنو ال يشترط أف تكوف أشد أـ أخؼ مف العقوبة

المقررة لمجريمة فى القانوف المصرى لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،وال يشترط أخي اًر أف
()5

يكوف ىناؾ اتحاد فى الوصؼ القانونى لمجريمة فى كبل التشريعيف األجنبى والمصرى .
وكؿ ما تشترطو المادة الرابعة مف قانوف العقوبات المصرى ىو أف يقوـ الجانى

بتنفيذ الحكـ الصادر مف المحكمة األجنبية ،عف طريؽ استيفاء العقوبة المقضى بيا

فاء كامبلً.
استي ً

()8

ذلؾ أنو طالما أصب الحكـ الصادر مف المحكمة األجنبية نيائياً  ،وقاـ المحكوـ

عميو فى الجريمة بتنفيذ العقوبة المقضى بيا تنفيذاً كامبلً ،فإف ذلؾ الحكـ يكتسب حجية

تمنع مف إعادة المحاكمة ،حتى ولو كاف وصؼ الجريمة فى القانوف األجنبى أقؿ خطورة

مف وصفيا فى قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات المصرى.
أما إذا لـ تنفذ العقوبة كميا أو جزء منيا ،فيجوز إعادة محاكمة مرتكب الجريمة

التى وقعت بالخارج أماـ القضاء المصرى ،وفى حالة صدور حكـ باإلدانة يتـ احتساب

المدة التى قضاىا فى الحجز أو الحبس االحتياطى أو تنفيذ العقوبة فى الخارج.

الشرط الثانى :ازدواج التجريـ.
إف أىـ مبدأ ساد القانوف الجنائى ،ىو مبدأ الشرعية الجنائية ،ويعنى ىذا المبػدأ أنػو
"ال جريم ػػة وال عقوب ػػة إال ب ػػنص ق ػػانونى" .أى أف الق ػػانوف المكت ػػوب وح ػػده ى ػػو ال ػػذى يح ػػدد

األفعاؿ المعتبرة جرائـ ،وىو وحده الذى يحدد العقوبات المقررة عمى ارتكابيا.
()5

د /عبد الرءوؼ ميدى ،شرح القواعد العامة لقانوف العقوبات ،المرجع السابؽ ،ص .545

()8

استعمؿ المشرع فى المادة الرابعة مف قانوف العقوبات عبارة " حكمت عميو نيائياً " لمداللة عمى الحكـ النيائى،
والصحي أنو الحكـ البات .د /عبد الرءوؼ ميدى ،شرح القواعد العامة لقانوف العقوبات ،المرجع السابؽ ،ص 536؛ د/

محمود نجيب حسنى ،قوة الحكـ الجنائى فى إنياء الدعوى الجنائية ،بدوف دار نشر ،5755 ،ص .56
- 49 -

ويتمت ػػع مب ػػدأ الش ػػرعية الجنائي ػػة بالط ػػابع الدس ػػتورى ،حي ػػث ق ػػررت الم ػػادة  73م ػػف

الدستور بأنو " ال جريمة وال عقوبة إال بنػاء عمػى قػانوف وال توقػع عقوبػة إال بحكػـ قضػائى،

وال عقاب عمى األفعاؿ البلحقة لتاريخ نفاذ القانوف ".

وىذا الطابع الدستورى – لمبدأ الشرعية الجنائية – تتمثؿ قيمتو فى أنو يفرض عمى

المشرع نفسو ،فبل يسػتطيع أف يخػالؼ مبػدأ الشػرعية الجنائيػة بػأف يصػدر تشػريعاً يمػن فيػو
القضاة سمطة تجريـ األفعػاؿ أو سػمطة تحديػد اختصػاص المحػاكـ ،واذا حػدث وصدرتشػريع
ال يحترـ الحدود الدستورية ،فإف لمقاضى أف يمتنع عف تطبيقو لمخالفتو لمدستور.

وبػ ػػالنظر إلػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  553لسػ ػػنة  8156فػ ػػى شػ ػػأف مكافحػ ػػة ج ػ ػرائـ تقنيػ ػػة

المعمومػػات ،نجػػد أنػػو قػػد احتػػرـ مبػػدأ الشػػرعية الجنائيػػة حػػيف اشػػترط ازدواج التجػريـ فػػى كػػؿ
مف القانونيف المصرى واألجنبى ،وذلؾ بأف اشترط لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف عمػى مرتكػب

جريم ػػة م ػػف الجػ ػرائـ المنص ػػوص عميي ػػا في ػػو خ ػػارج جميوري ػػة مص ػػر العربي ػػة – م ػػف غي ػػر
المصػ ػرييف – أف يك ػػوف الفع ػػؿ معاقبػ ػاً عمي ػػو ف ػػى الدول ػػة الت ػػى وق ػػع فيي ػػا تح ػػت أى وص ػػؼ

قانونى.

فقػػد تطمػػب المشػػرع – فػػى المػػادة الثالثػػة – أف يكػػوف الفعػػؿ المرتكػػب فػػى الخػػارج

معاقبػاً عميػػو طبقػاً لقػػانوف الدولػػة التػػى ارتكػػب فييػػا ،أيػاً كانػػت درجػػة جسػػامة ىػػذا الفعػػؿ وأيػاً
كاف نوع العقوبة المقررة لو.

فإذا كاف القانوف األجنبى ال يعاقب عمى الفعؿ تحت أى وصػؼ فػبل يسػرى القػانوف
المصرى لمكافحػة جػرائـ تقنيػة المعمومػات ولػو كػاف الفعػؿ يعػد جريمػة وفقػاً ألحكامػو ،وذلػؾ

ألف الشخص يتقيد أثناء وجوده فى الخارج بقوانيف الدولة التى يوجد فى إقميميػا ،فػبل يجػوز

معاقبتو عف فعؿ لـ يحظره ىذا القانوف.

الشرط الثالث :ارتكاب الجريمة مف غير المصرييف.
اشترطت المادة ( )1مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات – لسرياف أحكاـ ىذا

القػانوف عمػػى كػؿ مػػف ارتكػػب جريمػة مػػف الجػرائـ المنصػػوص عمييػػا فيػو خػػارج مصػػر – أف
يكوف مرتكب الجريمة مف غير المصرييف .وىو قد يكوف أجنبياً أو عديـ الجنسية.
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واألجنبػػى ،ىػػو كػػؿ شػػخص ال يحمػػؿ جنسػػية جميوريػػة مصػػر العربيػػة ،س ػواء أكػػاف
()5

يحمػؿ جنسػية دولػة أو دوؿ أخػػرى أـ كػاف ال يحمػؿ أيػة جنسػػية عمػى اإلطػبلؽ  .فالمعيػػار
المميػز "لؤلجنبػى" عػف "المػواطف" ىػو معيػػار الجنسػية ،أمػا معيػار المػوطف أو محػؿ اإلقامػػة

الدائمػة فػػبل يفيػػد فػػى التمييػز بينيمػػا .فمػػف ال يحمػػؿ جنسػػية الدولػة يظػػؿ أجنبيػاً عنيػػا ،ميمػػا
()8

طالت مدة إقامتو عمى إقميميا .
وع ػػديـ الجنس ػػية ،ى ػػو الش ػػخص ال ػػذى تتخم ػػى عن ػػو قػ ػوانيف الجنس ػػية ف ػػى كاف ػػة دوؿ
العػػالـ ،فػػبل تمنحػػو أيػػة دولػػة الصػػفة الوطنيػػة .فانعػػداـ الجنسػػية ىػػو عبػػارة عػػف الحالػػة التػػى
تنك ػػر فيي ػػا كاف ػػة القػ ػوانيف ف ػػى ك ػػؿ ال ػػدوؿ تبعي ػػة الف ػػرد لي ػػا ،مم ػػا ي ػػؤدى إل ػػى اعتب ػػاره ع ػػديـ
()1

الجنسية .
فإذا ارتكب المصرى جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا فػى قػانوف مكافحػة جػرائـ

تقنيػػة المعمومػػات ،خػػارج مصػػر فػػإف ىػػذا القػػانوف يسػػرى عمػػى ىػػذا الشػػخص تطبيق ػاً لمبػػدأ

الشخصية اإليجابية ،وليس إعماالً لمبدأ االختصاص الجنائى العػالمى ،وذلػؾ متػى تػوافرت

شروط تطبيؽ المبدأ األوؿ.

()5

د /ىشاـ عمى صادؽ ،موجز القانوف الدولى الخاص ،الدار الجامعية ،5764 ،ص 3وما بعدىا.

()8

د /محمد السيد عرفة ،الجنسية ومركز األجانب ،دار الفكر والقانوف بالمنصورة ،8158 ،ص.865

()1

يكوف عديـ الجنسية فى وضع شاذ ،فبل ىو مواطف وال ىو أجنبى يتمتع بحماية دولة معينة ،وانما ىو أجنبى عف كؿ
الدوؿ ،فيو أجنبى مف نوع خاص .ويشبو أحد الفقياء عديـ الجنسية بالسفينة التى تجرى فى أعالى البحار دوف عمـ،

ومف ثـ دوف حماية .د /محمد السيد عرفة ،المرجع السابؽ ،ص.515
- 50 -

الخاتمػػة
انتيينا مف خبلؿ عرضنا لموضوع المواجية الجنائية لمجرائـ اإللكترونية – فى
ضوء قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات – إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج.
 -5الجريمة اإللكترونية ىى كؿ فعؿ أو امتناع عف فعؿ مف خبلؿ الوسائؿ
اإللكترونية ،ييدؼ إلى االعتداء عمى أية مصمحة مشروعة سواء كانت مادية أو
معنوية.
 -8لمجريمة اإللكترونية مجموعة مف الخصائص تنفرد بيا عف الجرائـ التقميدية ،فيذه
الجرائـ تتطمب وجود جياز إلكترونى ومعرفة كيفية استخدامو ،كما أف ىذه الجريمة
ال حدود ليا ،فضبلً عف أنيا جريمة صعبة اإلثبات واالكتشاؼ.
 -1أف االستعانة بالخبراء فى الجرائـ اإللكترونية ،أمر البد منو فى جميع مراحؿ
الدعوى الجنائية وجمع االستدالالت والتحقيؽ والمحاكمة.
 -2أصدر المشرع المصرى القانوف رقـ  553لسنة  – 8156فى شأف مكافحة جرائـ
تقنية المعمومات – استجابة لمتطور التكنولوجى السريع والمتنامى فى مجاؿ نظـ
تقنية المعمومات ،وذلؾ بيدؼ مواجية االستخداـ غيرالمشروع لتقنية المعمومات،
فضبلً عف حماية حرمة الحياة الخاصة.
ثانياً :التوصيات.
 -5ضرورة إعادة النظر فى النظـ اإلجرائية المتعمقة بإجراءات التحرى والتحقيؽ فى
الجرائـ اإللكترونية ،بما يتناسب مع الطبيعة الذاتية لتمؾ الجرائـ.
 -8تفعيؿ التعاوف القضائى الدولى فى مكافحة الجرائـ اإللكترونية ليشمؿ تيسير تبادؿ
المعمومات والبحث والتحرى واالستدالؿ بيف أجيزة الضبط القضائى المختصة فى
مختمؼ دوؿ العالـ ،والتوسع فى مجاؿ المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة وكذا
اإلنابة القضائية وتسميـ المجرميف.
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 -1ضرورة االنضماـ إلى االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجرائـ اإللكترونية،
وأىميا اتفاقية بودابست الخاصة بمكافحة الجرائـ المعموماتية ،واالتفاقية العربية
لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات.
 -2أىمية عقد الدورات التدريبية وورش العمؿ لمقائميف عمى إنفاذ التشريعات الخاصة
بمكافحة الجرائـ اإللكترونية ،مف السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأمورى
الضبط القضائى ،وذلؾ لبناء وزيادة قدراتيـ عمى التعامؿ مع كافة الدعاوى
المتعمقة بالجرائـ اإللكترونية وكيفية التحقيؽ فى تمؾ الجرائـ واثباتيا ،وصوالً إلى
مواجية فاعمة فى ىذا الشأف.
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