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مظاهر التقاضي في جرائم المعلوماتية وتطبيقاتها المعاصرة
أمير محمد كافي

مستخمص البحث:
يتصؿ ىذا البحث الموسوـ بمظاىر التقاضي في جرائـ المعموماتية
وتطبيقاتيا المعاصرة باألسباب المتعمقة بوجود القصور التشريعي في الكشؼ
عنيا وطرؽ إثباتيا خاصة في ظؿ تبايف طرؽ ارتكابيا ،لذلؾ يعد ىذا

الموضوع بمثابة مقوـ رئيس ألىمية بياف إجراءات التقاضي في جرائـ

المعموماتية لذلؾ المشرع القانوني البد أف يعيد النظر في كثير مف المسائؿ

واإلجراءات الجنائية .فنظ اًر لخصوصية جرائـ المعموماتية فإنيا تثير تساؤالت
عديدة منيا ما يتعمؽ بما مدى قابمية اإلجراءات الجنائية لمجرائـ التقميدية

لمتطبيؽ عمى جرائـ المعموماتية وذلؾ بمنيج استقرائي وصفي تحميمي يوضح

مخرجاتو العممية عمى النحو اآلتي:
أوً :النتائج:

- 1صعوبة الكشؼ عف جرائـ المعموماتية.

- 2يؤدي الخطأ في إجراءات التفتيش وضبط األدلة إلى فوات فرص
اإلدانة حتى مع معرفة الجاني.

انناً :التأصنات:

- 1ضرورة تأىيؿ القضاة عمى التعامؿ مع ىذه الجرائـ بصورة متخصصة.

- 2ضرورة اإلببلغ عف أي جريمة إلكترونية فور مبلحظتيا.

*

األستاذ المساعد ورئيس قسـ القانوف بكمية الشريعة والقانوف -جامعة أـ درماف اإلسبلمية
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Abstract
This theses which entitled by judicial Aspects in
intellectual crimes and contemporary Application by the
conditions which related which the existence of legislature
insufficiency in disclosing these armies, and the ways of
improving it particularly with in rarity of the ways of
committing it, so this topic is appear as inessential element
in explaining judicial procedures in intellectual crimes this
the legislator must stating these procedures – inspite of
intellectual crimes privacy it raises many questions related
by criminal procedures for traditional crimes placation
through, deduituie, inductive , analytical methods which
achieve the following findings.
I- Results:
1- Its difficult to disclose the intellectual crimes.
2- The inaccuracy in inspecting and Adjustment of
evidence to convicte even the wrong door.
II- Recommendations:
1- Necessary to entitle the judges for cleanly with these
crimes with specialized from.
2- Necessary to about the intellectual crime instantly.
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مقدمة:
الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل األميف وعمى

آلو وصحبو األكارـ الطيبيف ومف اىتدى بيديو إلى يوـ الديف.
أبعد:

فإف الحياة اليومية تشيد تطو اًر متسارعاً في مجاؿ تقنية المعمومات

واالتصاالت والتي صارت جزءاً رئيسياً مف حياة األفراد وتدخؿ جوانب حياتيـ
المختمفة االقتصادية أو األعماؿ اليومية التقميدية ،وبما أف ىذه البيئة ليا رواد

كثيروف جداً وجد المجرموف في ىذه البيئة التقنية مرتعاً خصباً ليـ وخاصةً

أف طبيعتيا توفر ليـ الكثير مف الضمانات التي تدعوىـ إلى اعتقاد صعوبة

الوصوؿ إلييـ أو البرمجيات التي يستخدمونيا ،وكما ىو معروؼ إف الجريمة
سابقة لوجودىا عمى وجود القانوف فإف التشريعات المختمفة ما زالت متخمفة

عف مواكبة السرعة والتطور المضطرد الذي يسير بو المجرموف ،إال أف ىذه
التشريعات متفاوتة في مقدار الحماية التشريعية والتغطية القانونية الخاصة

لمواكبة الجريمة فبعضيا يممؾ أسساً قانونية خاصة حوؿ مثؿ ىذا النوع مف
الجرائـ ومتطورة بشكؿ مستمر حيث تعدؿ كمما ظيرت مستجدات تستوجب
ذلؾ ،ولكف بعضيا اآلخر ال يممؾ في األصؿ تشريعات ناظمة لمثؿ ىذا

النوع مف الجرائـ التي تعرؼ بػ"جرائـ المعموماتية" وأماـ ىذا الوضع الخطير،
ظيرت العديد مف التحديات الجديدة والمشاكؿ القانونية التي تواجو القانوف

الجنائي بشقيو الموضوعي واإلجرائي.
ووًال :سباب اختيار الموضوع:
 .1تعد الجرائـ المعموماتية مف المواضيع المعاصرة.
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 .2لوجود القصور التشريعي في اإلجراءات التي تتبع في الجرائـ

المعموماتية.

 .3إلثراء المكتبة القانونية بإجراءات التقاضي.
اايا ًال :همية الموضوع:
 .1يعتبر موضوع اإلجراءات الجنائية لجرائـ المعموماتية مف المواضيع

الجديدة في ميداف الدراسات القانونية المقارنة فيو يعد مف المقدمات

الضرورية التي تظير مدى كفاءة الدوؿ في التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات

ومدى تواصميا مع معادلة التطوير والتطبيؽ عمى السواء.

 .2أف جرائـ المعموماتية مف الجرائـ المستحدثة التي تستعمؿ فييا

التقنية العالية.

 .3فإف المشروع البد أف يعيد النظر في كثير مف المسائؿ اإلجرائية،

ألف ىذا النوع مف الجرائـ جعؿ موضوع اإلجراءات الجنائية في مأزؽ حقيقي،

إذ ظيرت جممة مف الصعوبات واإلشكاالت العممية التي تعيؽ األجيزة

العدلية.
ال ا ًال :مشكلة البحث:
ظيرت الحاجة لدراسة ىذا النوع مف الجرائـ والتنظيـ القانوني ليا في

محاوالت لكشؼ الخمؿ التشريعي والبد مف صدور تشريعات خاصة بالجرائـ
المعموماتية ولحث المشرعيف عمى إصدار مثؿ ىذه القوانيف ،لوجود العديد

مف المشكبلت اإلجرائية.

وتبدأ المشكبلت اإلجرائية في نطاؽ الجرائـ المعموماتية بتعمقيا في

كثير مف األحياف ببيانات معالجة إلكترونية وكيانات منطقية غير مادية،

وبالتالي يصعب كشؼ ىذه الجرائـ مف ناحية ،ويستحيؿ مف ناحية أخرى في
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بعض األحياف جمع األدلة بشأنيا ،ومما يزيد مف صعوبة اإلجراءات سرعة

ودقة تنفيذ الجرائـ المعموماتية وامكانية محو آثارىا ،واخفاء األدلة المتحصؿ
عمييا عقب التنفيذ مباشرة ،ويواجو التفتيش وجمع األدلة صعوبات كثيرة بما

يتعمقاف ببياف مخزنة في أنظمة ،أو شبكات إلكترونية موجودة في دوؿ

مختمفة ،ويثير مسألة الدخوؿ إلييا ومحاولة جمعيا وتحويميا إلى الدولة التي

يجري فييا التحقؽ.
رابعا ًال :سئلة البحث:
نظ اًر لخصوصية جرائـ المعموماتية فإنيا تثير العديد مف األسئمة أىميا:
 .1ما مدى قابمية اإلجراءات الجنائية لمجرائـ التقميدية لمتطبيؽ عمى

جرائـ المعموماتية؟

 .2ىؿ توجد أجيزة عدلية متخصصة في مكافحة الجرائـ اإللكترونية؟
 .3ما مدى قابمية تطبيؽ القواعد التقميدية لمتفتيش والضبط في مثؿ

ىذه البيئة االفتراضية؟

 .4كيؼ يتمقى المتحري الببلغات حوؿ وقوع تمؾ الجرائـ؟

 .5كيؼ تكوف محاكمة ىذا النوع مف المجرميف؟
خامسا ًال :هداف البحث
ييدؼ البحث إلى تحقيؽ المقاصد العممية اآلتية:

 .1بياف طبيعة الجرائـ اإللكترونية واجراءات التقاضي فييا.

 .2الدفع برؤية عممية تستيدؼ المراحؿ التي تمر بيا الدعوى

المعموماتية.

 .3استعراض أسس المحاكمة في الجرائـ المعموماتية.
سادساً :منيج البحث:
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اعتمدت عمى عناصر منيج البحث الوصفي ،االستقرائي والتحميمي

بأسموب مقارف.
سابعا ًال :خطة البحث:
يتكوف البحث مف مقدمة وثبلثة مباحث.

ييتـ المبحث األوؿ ببياف طبيعة الجرائـ اإللكترونية مف واقع تعريفيا،

وأنواعيا وخصائصيا.

ويناقش المبحث الثاني إجراءات فتح الدعوى الجنائية والتحري في

الجرائـ المعموماتية عمى نحو يوضح طريقة فتح الدعوى الجنائية وحقيقة
التحري.

ويعالج المبحث الثالث إجراءات التحري في الجرائـ المعموماتية.

ويتناوؿ المبحث الرابع المحاكمة في الجرائـ المعموماتية مف واقع

تعريؼ المحاكمة والتطبيقات القضائية المعاصرة.

- 178 -

مجلة جامعة السالم  -العدد الخامس  -ديسمبر 2017م
المبحث األأل
طبنعة الجرائم المعمأماتنة
المطمب األأل :تعرنف الجرائم المعمأماتنة
لـ يتفؽ الفقياء عمى وضع تعريؼ محدد لجرائـ المعموماتية ،فالبعض

يطمؽ عمييا جرائـ الحاسب اآللي ،واآلخر يطمؽ عمييا الغش المعموماتي،

وآخروف يطمقوف عمييا جرائـ اإلنترنت ،وأيضاً يطمؽ عمييا جرائـ المعموماتية.
ويمكف تعريفيا بأنيا جرائـ يتـ ارتكابيا بواسطة الحاسب اآللي عف

طريؽ شبكة اإلنترنت ،وبواسطة شخص ذو دراية فائقة بيا(.)1

وعرفت أيضاً بأنيا األنشطة أو األفعاؿ اإلجرامية التي تصدر عف إرادة

جنائية ،والتي يستخدـ فييا الحاسوب وشبكاتو ألجؿ االعتداء عمى أمواؿ

وأنفس أو عرض ،أو أي حؽ يحميو القانوف ،ويصؼ االعتداء عميو بأنو

جريمة يقرر ليا عقوبة أو تدبي اًر احت ارزياً(.)2

لـ يعرؼ قانوف جرائـ المعموماتية السوداني لسنة

2007ـ الجريمة

المعموماتية وانما عرؼ المعموماتية ،وعرؼ البيانات والمعمومات بأنيا األرقاـ

والحروؼ والرموز وكؿ ما يمكف تخزينو ومعالجتو وتوليده وانتاجو ونقمو
بالحاسوب ،أو أي وسائط إلكترونية أخرى(.)3

ويمكف القوؿ أف الجريمة المعموماتية ىي كؿ فعؿ يعاقب عميو ،بموجب
أحكاـ قانوف جرائـ المعوماتية لسنة

2007ـ ،يقع بواسطة أو عمى نظـ

وشبكات ووسائؿ المعمومات ،والبرمجيات والحواسيب واإلنترنت واألنشطة

المتعمقة بو.

المطمب ال اني :نأاع جرائم المعمأماتنة:
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أوً :جرائم النظم أأسائط أشبكات المعمأمات:

 /1جرنمة دخأل المأاقع أ نظمة المعمأمات المممأكة لمغنر:
أورد المشرع السوداني في قانوف جرائـ المعموماتية لسنة

المادة(:)4

2007ـ في

 -كؿ مف يدخؿ موقعاً أو نظاـ معمومات دوف أف يكوف مصرحاً ويقوـ

باالطبلع عميو أو نسخو يعاقب بالسجف مدة ال تتجاوز سنتيف ،أو بالغرامة،

أو العقوبتيف معاً.

 -بإلغاء بيانات ،أو معمومات ممكاً لمغير ،أو حذفيا ،أو تدميرىا ،أو

إفشائيا أو إتبلفيا ،أو تغيرىا أو إعادة نشرىا ،أو تغيير تصاميـ الموقع ،أو

إلغائو ،أو شغؿ عنوانو يعاقب بالسجف مدة ال تتجاوز أربع سنوات ،أو

بالغرامة ،أو بالعقوبتيف معاً(.)4

يتضح مف خبلؿ النص أعبله أف أركاف ىذه الجريمة كما يمي:

 -أف يقوـ الجاني بدخوؿ موقع نظاـ معمومات.

 -أف ال يكوف مصرحاً لمجاني بدخوؿ الموقع أو نظاـ المعمومات.

 أف يقوـ الجاني باالطبلع عمى الموقع أو نسخو أو إلغاء بيانات أومعمومات ممموكة لمغير ،أو حذؼ ىذه المعمومات ،أو تدميرىا ،أو تغييرىا،
أو إعادة نشرىا ،أو تغيير تصاميـ الموقع ،أو شغؿ عنوانو(.)5

وشرح ىذه المادة يتطمب التعرض لتعريؼ الموقع وأنظمة المعمومات

عرؼ قانوف جرائـ المعموماتية لسنة 2007ـ الموقع في المادة (:)3

يقصد بو مكاف إتاحة المعمومات عمى شبكة المعمومات مف خبلؿ

عنواف محدد(.)6
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وعرؼ قانوف جرائـ المعموماتية لسنة

2007ـ شبكة المعمومات في

المادة ( )3بأنيا أي ارتباط بيف أكثر مف نظاـ معمومات لمحصوؿ عمييا أو
تبادليا(.)7

وعرؼ قانوف جرائـ المعموماتية نظاـ المعمومات بأنو :مجموعة البرامج

واألدوات والمعدات إلنتاج وتخزيف ومعالجة البيانات ،أو المعمومات ،أو إدارة

البيانات أو المعمومات(.)8

 /2اوعتداء عمى سالمة البنانات:

يعد ىذا الفرع مف الجرائـ المعموماتية مف أشدىا خطورة وتأثي اًر وأكثرىا

حدوثاً وتحقيقاً لمخسائر ويتمثؿ ىذا النوع مف الجرائـ في الدخوؿ إلى محتوى

الحاسب اآللي ،واعتداء عمى البيانات والمعمومات الموجودة بصورة إلكترونية

عمى الحاسبات اآللية المتصمة ،أو غير المتصمة بشبكات المعمومات ،والقياـ
بتعديميا ،أو إلغاءىا أو محوىا أو تعطيميا بصورة ينتج عنيا تعطيؿ أداء

البرامج أو قيامو بوظائؼ غير تمؾ التي أعد ليا واتبلفيا

()9

والمقصود

باإلتبلؼ الذي يوجو لمجانب المعنوي في الحاسب اآللي.
 /3اوعتداء عمى سالمة النظم أاوتصاوت:
مف أمثمة نظـ المعمومات والتقنيات الخاصة:

 -نقؿ البيانات عبر الحدود.

 -نقؿ الصوت والصورة إلى مسافات بعيدة عف طريؽ األلياؼ

البصرية(.)10

 -حفظ الصورة واسترجاعيا.

 نقؿ وتبادؿ المعمومات اإللكترونية. -اإلنترنت والوسائؿ المتعددة(.)11
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 اإلنجاز اآللي لؤلعماؿ المصرفية. -التسويؽ اإللكتروني.

وقد أدت ىذه النظـ إلى تقارب ىائؿ بيف الشعوب ،ليس فقط في

المسافات حيث أصبح العالـ أو كاد يصبح قرية كونية بؿ أيضاً إلى تقارب
الثقافات والنظـ.

 /4اوعتراض غنر القانأني:
ذىبت المادة ( )6مف قانوف جرائـ المعموماتية 2007ـ إلى تجريـ واقعة

االعتراض العمدي لمرسائؿ بدوف تصريح مف النيابة العامة أو الجية

المتخصصة أو الجية المالكة لممعمومة ،عف التنصت أو التقاط أو اعتراض
الرسائؿ ،مف خبلؿ الوسائؿ الفنية في مكاف الوصوؿ إلى المنشأ أو داخؿ

النظاـ المعموماتي كؿ مف يتنصت ألي رسائؿ عف طريؽ شبكة المعمومات

أو أجيزة الحاسوب وما في حكمو أو يمتقطيا أو يعترضيا ،دوف تصريح

بذلؾ مف النيابة العامة أو الجية المالكية لممعمومة ،يعاقب بالسجف مدى ال

تتجاوز ثبلثة سنوات أو بالغرامة أو العقوبتيف معاً(.)12

انناً :الجرائم الأاقعة عمى األمأال أالبنانات أاوتصاوت:
نص قانوف جرائـ المعموماتية السوداني لسنة

2007ـ عمى الجرائـ

الواقعة عمى األمواؿ والبيانات واالتصاالت عمى التالي:
 )1التهدند أ اوبتزاز:

جاءت المادة (  )10مف قانوف جرائـ

المعموماتية لسنة 2007ـ(:كؿ مف يستعمؿ شبكة المعمومات أو أحد أجيزة
الحاسوب أو ما في حكميا ،في تيديد أو ابتزاز شخص آخر ،لحممو عمى

القياـ بفعؿ أو االمتناع مشروعاً ،يعاقب السجف مدة ال تتجاوز سنتيف أو

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً)(.)13
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أركاف الجريمة:

 أف يستعمؿ الجاني شبكة المعمومات أو ما في حكميا في اآلتي:القياـ.

تيديد شخص أو ابت اززه بغرض حممو عمى القياـ بفعؿ أو منعو مف
يستوى أف يكوف الفعؿ أو االمتناع مشروعاً أو غير مشروع وقد حددت

المادة أف يكوف بعث الخوؼ بغرض حمؿ الشخص عمى أف يؤدي عمبلً
تحت ىذا التخويؼ أو يمتنع عف أدائو ،وال فرؽ بيف أف يكوف الفعؿ أو

االمتناع عف الفعؿ مشروعاً أو غير مشروع ومثاؿ ذلؾ أف ييدد الشخص
لعممو أو غيابو عنو في األياـ العادية ىي أفعاؿ مشروعة في حد ذاتيا

ويكوف الفعؿ غير مشروع مثؿ إجبار الشخص عمى إفشاء أسرار خاصة

بعممو(.)14

 )2اوحتنال أ انتحال الشخصنة أ صفة غنر صحنحة:

االحتياؿ ىو كؿ تظاىر أو إيحاء يكوف صالحاً إليقاع المجني في

الغمط ،بطريقة تؤدي إلى االقتناع المباشر بالمظير المادي الخارجي أي أف

المجني عميو في جريمة االحتياؿ ىو مف جازت عميو حيمة الجاني ،فانخدع

بيا وسممو مالو ( .)15نص قانوف جرائـ المعموماتية في المادة (  )11كؿ مف
يتوصؿ عف طريؽ شبكة المعمومات أو أحد أجيزة الحاسوب أو ما في

حكميا عف طريؽ االحتياؿ أو استخداـ اسـ كاذب أو انتحاؿ صفة غير

صحيحة بغرض االستيبلء لنفسو أو لغيره عمى ماؿ أو سند أو توقيع لمسند،

يعاقب السجف لمدة ال تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو العقوبتيف معاً(.)16
ركان الجرنمة:
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 -أف يتوصؿ الجاني لخداع شخص آخر عف طريؽ االحتياؿ أو

استخداـ اسـ كاذب أو انتحاؿ صفة غير صحيحة.

 -أف يكوف ذلؾ بغرض الحصوؿ عمى ماؿ لنفسو أو لغيره عمى ماؿ

أو سند أو توقيع السند.

 -أف يتـ ذلؾ عف طريؽ شبكة الحاسوب أو ما في حكميا(.)17

االحتياؿ ىو الغش والخداع ،وقد عرفو القانوف الجنائي السوداني لسنة

1999ـ في المادة  178منو بأنو التوصؿ لخداع الشخص بأي وسيمة بغرض
الحصوؿ عمى كسب غير مشروع لنفسو أو تسبيب خسارة غير مشروعة

لممجني عميو أو لغيره( .)18إما انتحاؿ الشخصية ينقسـ إلى قسميف:
 -انتحاؿ شخصية الفرد وىو مف الجرائـ القديمة.

 -انتحاؿ شخصية المواقع ويعتبر ىذا حديثاً نسبياً ويتـ ذلؾ ضمف

نظـ االتصاؿ(.)19

وعناصر جريمة االحتياؿ ىي:

 -أف يمارس الجاني الخداع بأي طريقة.

 -أف يتـ بناء عمى ذلؾ الخداع تسميـ ماؿ.

 أف يتـ تسميـ الماؿ بناء عمى رضاء المجني ولكف رضا معيباً. -القصد الجنائي(.)20

ظير نوع جديد مف أنواع االحتياؿ في كثير مف القضايا يكيؼ ضمف

القضايا المدنية ولكف ىنالؾ رأي لموالنا محمد الطيب سرور

()21

أنيا مف

ضمف القضايا الجنائية وأدرجو تحت المادة (  )11وقاؿ أنيا تسويؽ ىرمي
وليس شبكي.

ج) الحصوؿ عمى أرقاـ بطاقات االئتماف:
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تعريؼ بطاقة االئتماف :ىي عبارة عف بطاقة مستطيمة مف الببلستيؾ

المقوى تحمؿ اسـ المؤسسة المصدرة ليا ،وشعارىا وتوقيع حامميا بشكؿ بارز
عمى وجو الخصوص رقميا واسـ المصدرة ليا ،وشعارىا وتوقيع حامميا ،ورقـ

حسابو وتاريخ انتياء صبلحيتيا ( .)22والبطاقات االئتمانية ليا أنواع متعددة
ىي:

 -بطاقات السحب اآللي ،وىي تخوؿ لحامميا إمكانية سحب مبالغ

نقدية مف حسابو بحد أقصى متفؽ عميو مف خبلؿ أجيزة الحسب اآللي

لمنقود.

 -بطاقة الشنكات :وبمقتضاىا يتعيد البنؾ مصدر الشيادة بأف يضمف

سداد الشيكات وبمقتضاىا يتعيد البنؾ مصدر الشيادة بأف يضمف سداد

الشيكات التي يحررىا العميؿ مف ىذا البنؾ وفقاً لشروط إصدار ىذه البطاقة.
 -بطاقة الأفاء :وىي بطاقة تخوؿ لحامميا الحؽ في الحصوؿ عمى

تسييؿ ائتماني مقابؿ سداد قيمة السمع والخدمات التي يحصؿ عمييا مف

بعض المحاالت التجارية يوجب اتفاؽ خاص مع الجيات المصدرة ليا(.)23

جاء في قانوف جرائـ المعموماتية السوداني لسنة 2007ـ المادة ( )12

كؿ مف يستخدـ شبكة المعمومات أو أحد أجيزة الحاسوب وما في حكميا
لموصوؿ إلى أرقاـ أو بيانات البطاقات االئتمانية أو ما في حكميا بقصد

الحصوؿ إلى بيانات الغير أو أمواليا وما تتيحو تمؾ البيانات واألرقاـ مف

خدمات يعاقب بالسجف مدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتيف
()24

معاً

فاالستيبلء عمى بطاقات االئتماف أمر ليس بالصعوبة بمكاف إطبلقاً.

فمصوص بطاقات االئتماف عبر اإلنترنت مثبلً يستطيعوف اآلف سرقة

مئات األلوؼ مف أرقاـ البطاقات في يوـ واحد مف خبلؿ شبكة اإلنترنت،
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ومف ثـ بيع ىذه المعمومات لآلخريف ،وقعت بالفعؿ عدة حوادث ومف ذلؾ
حادثة شخص ألماني قاـ بالدخوؿ غير المشروع إلى أحد مزود الخدمة

بإفشاء أرقاـ تمؾ البطاقات ما لـ يستمـ فدية وقد تمكنت الشرطة األلمانية مف

القبض عميو.

ويتعدى األمر المخاطر األمنية التي تتعرض ليا بطاقات االئتماف

فنحف في ثورة نقدية تعرؼ باسـ النقود اإللكترونية التي يتنبأ ليا إف تكوف
مكممة لمنقود الورقية والببلستيكية (بطاقات االئتماف) وأف يزداد االعتماد عمييا
والثقة بيا كما أف ىناؾ األسيـ والسندات اإللكترونية المعموؿ بيا في دوؿ

األوربية والتي أقر الكونجرس األمريكي التعامؿ بيا في 1990ـ .وبالتالي فإف
التعامؿ معيا مف خبلؿ اإلنترنت سيواجو مخاطر أمنية وال شؾ في ذلؾ(.)25

األسالنب اإلجرامنة لالستنالء عمى رقام بطاقات اوئتمان:
مف صور استخداـ ىذه البطاقات ما يمي :التبلعب في مبالغ قسائـ أو

تقديـ الخدمة بزيادتيا عف المطموب وذلؾ باستغبلؿ عدـ معرفة األجنبي

بالمغة التي تكتب بيا اإلشعارات.

تزوير وتزيؼ بطاقات االئتماف وىو أسموب يقوـ بو غالباً األجانب

القادموف مف خارج الببلد ،وذلؾ مف خبلؿ تزييؼ بعض بياناتيا خصوصاً
في النوع العادي مف البطاقات(.)26

وعميو يمكف القوؿ إف جرائـ السطو عمى البطاقات االئتمانية محرمة

شرعاً وقانوناً حيث تصنؼ ضمف جرائـ السرقات ،فالشريعة ترغب في
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المحافظة عمى أمواؿ الناس وصيانتيا مف كؿ اعتداء غير مشروع ييدد

األمف واالستقرار.

د) االنتفاع دوف وجو حؽ بخدمات االتصاالت:

أورد المشرع السوداني في المادة (  )13مف قانوف جرائـ المعموماتية

لسنة 2007ـ :كؿ مف ينتفع دوف وجو حؽ بخدمات االتصاؿ عف طريؽ

شبكة المعمومات أو أحد أجيزة الحاسوب أو ما في حكميا ،ويعاقب بالسجف

مدة ال تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً(.)27

ىذه المادة تجرـ االنتفاع غير المشروع بخدمات االتصاؿ عف طريؽ

شبكة المعمومات أو ما في حكميا ،ويشمؿ االنتفاع غير المشروع الياتؼ
السيار سواء عف طريؽ سرقة البطاقات نفسيا أو تخميف األرقاـ وتدوينيا

وارساليا لمشركة فإذا كاف التخميف صحيحاً تـ إدخاؿ القيمة تمقائياً ىو أمر

صعب ولكنو ممكف الحدوث كما يمكف تصور أف يتـ الحصوؿ األرقاـ مف

عامؿ بالشركة المعينة فإذا قاـ ببيعيا آلخريف وكانوا عمى عمـ بذلؾ يكونوا قد

ارتكبوا ىذه الجريمة وتعتبر مخالفة لممادة

 23والتي جاءت تحت عنواف

التحريض أو االتفاؽ أو االشتراؾ ،كما يشمؿ ىذه االنتفاع غير المشروع

بخدمات القنوات القضائية المشفرة ،فضبلً عف خدمات اإلنترنت(.)28
ال اً :جرائم النظام العام أاآلداب:

أدى انفتاح اإلنترنت عمى المستوى العالمي إلى ظيور مساحة لممارسة

مختمؼ أنواع الجرائـ الممكنة والمحتممة ،ومنيا المتعمقة باآلداب العامة

واألخبلؽ.

مف جرائـ اآلداب عبر اإلنترنت:
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 .1المأاقع اإلباحنة :ويندرج تحت ىذا البند ارتياد المواقع اإلباحية
وأصبحت مشكمة مدمرة وال تقتصر عمى مجتمع مف دوف اآلخر وىي مف

المحظورات الشرعية التي حرص الشرع عمى تحريميا ،لقد أمرنا بغض
البصر وحرـ النظر إلى المحرمات.

 .2إشانة السمعة :أورد قانوف جرائـ المعموماتية في المادة (  )17كؿ
مف يستخدـ شبكة المعمومات أو أحد أجيزة الحاسوب أو ما في حكميا

إلشانة السمعة يعاقب بالسجف مدة ال تتجاوز سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف

معاً(.)29

تحكـ ىذه المادة إشانة السمعة عف طريؽ شبكة المعمومات أو ما في
حكميا ولـ يحدد النص معيار إشانة السمعة عمى خبلؼ القانوف الجنائي
لسنة 1999ـ حيث نصت المادة  159منو يحدد إشانة السمعة تكوف بأف:
ينقؿ الشخص أو يروى آلخر وقائع منسوبة لشخص آخر بقصد اإلساءة
لسمعتو ،ووضعت المادة استثناءات ال تجعؿ الفعؿ في سياؽ إجراءات
قضائية بقدر ما تفتضيو أو كنشر لتمؾ اإلجراءات ،أو كانت لو أو لغيره
شكوى مشروعة يعبر عنيا أو مصمحة مشروعة يحمييا وكاف ذلؾ ال يتـ
بإسناد تمؾ الوقائع لمشخص المعني ،أو إذا كاف الفعؿ في شأف مف يرشح
نفسو لمنصب عاـ أو يتواله تقويماً ألىميتو أو أدائو بقدر ما يقتضيو األمر،
أو أف يكوف الفعؿ في سياؽ النصيحة لصالح مف يريد التعامؿ مع ذلؾ
الشخص أو لمصالح العاـ ،أو إسناد الوقائع بحسف نية لمف اشتير بسموؾ
معيف وغمب عميو أو كاف مجاى اًر بو ،في حيف جاء نص المادة معمماً بدوف
أي تفرقة بيف فعؿ وآخر ،وىذا يعني خضوع الفعؿ لمتقييـ مف قبؿ المحكمة
لمتفتيش عف القصد الجنائي لممتيـ عند نشره لموقائع لمعرفة ما إذا كاف
القصد(.)30
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رابعاً :جرائم التحرنض أ اوتفاق أ اوشتراك:
نصت المادة  1/23مف جرائـ المعموماتية لسنة 2007ـ "يعد مرتكباً
جريمة التحريض كؿ مف حرض أو ساعد أو اشترؾ أو اتفؽ مع الغير عمى
ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،واف لـ تقع
الجريمة يعاقب بنصؼ العقوبة المقدرة ليا"(.)31
وأركاف جريمة التحريض ىي:
 أف يحصؿ اعتداء أو اتفاؽ أو مساعدة. يكوف موضوعو جريمة. -القصد الجنائي(.)32

خامساً :جرائم التجسس اإللكترأني:

تطورت عمميات التجسس طبقاً لما يسود في المجتمع مف تطورات

عممية وتكنولوجية ،فمثبلً اختراع اإلنساف جياز ليتجسس عمى أعدائو،

ومعرفة كافة تحركاتيـ ،ثـ حدث تطور كبير وىو اختراع األقمار الصناعية،
التي تقوـ بتصوير اإلنساف واآلالت الحديثة والمدنية ،وكؿ ما ىو فوؽ

األرض ،يتـ تصويره كؿ فترة زمنية معينة لمعرفة التحركات التي تتـ اآلف،
وفي ظؿ التطور التقني اليائؿ الذي نعيشو ،فقد أصبح ىناؾ ما يعرؼ

بالتجسس اإللكتروني ( .)33والمبلحظ أف جرائـ التجسس اإللكتروني أخطر
الجرائـ ألف التجسس يكوف في الخفاء.

المطمب ال اني :خصائص جرائم المعمأماتنة:
وأىـ خصائص الجريمة المعموماتية:

 .1تقع الجريمة في بيئة المعالجة اآللية لمبيانات ،حيث تستمزـ لقياميا

التعامؿ مع بيانات مجمعة ومجيزة لمدخوؿ لمنظاـ المعموماتي.
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 .2إثبات تمؾ الجرائـ يحيط بو كثير مف الصعوبات التي تتمثؿ في صعوبة
اكتشاؼ ىذه الجرائـ ،ألنيا ال تترؾ أث اًر خارجياً.

 .3إحجاـ الشركات والمؤسسات في المجتمع عف اإلببلغ.

 .4ىذه الجرائـ ال تعرؼ الحدود بيف القارات عمى النظاـ المعموماتي(.)34
 .5تعتبر جرائـ الحاسب اآللي مف أكثر الجرائـ التي تثير مشكبلت

االختصاص عمى المستوى المحمي والدولي.

االختصاص وتبادؿ األدلة الجنائية وتسميـ المجرميف .إف األمر في

حاجة إلى قوانيف جنائية أكثر مرونة تواكب التعامؿ بالحاسب اآللي في

مختمؼ مناحي الحياة(.)35

المبحث ال اني
فتح الدعأى الجنائنة أالتحري فنها
المطمب األأل :فتح الدعأى الجنائنة:

أوالً :تعريؼ فتح الدعوى الجنائية :الفت لغة :نقيض اإلغبلؽ ويقاؿ

فتح الباب أزاؿ قمقو(.)36

فتح الدعوى الجنائية في القانوف :وأورد المشرع السوداني في المادة

بناء عمى عمـ لدى شرطة الجنايات العامة ،أو
( :)33تفتح الدعوى الجنائية ً
بناء عمى ما يرفع إلى أييما مف ببلغ أو شكوى(.)37
وكيؿ النيابة ،أو ً
كيفية الببلغ عف جرائـ اإلنترنت:

ال نجد اختبلفاً كبي اًر عما ىو الحاؿ في الجرائـ التقميدية ،واف كاف

يتمتع بنوع مف الخصوصية تتماشى مع طبيعة ىذه الجرائـ.
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فبمجرد تمقى مأمور الضبط القضائي أو جية التحقيؽ المختصة ببلغاً

يشير إلى ممارسة شخص معروؼ أو غير معروؼ أنشطة تندرج ضمف

جرائـ اإلنترنت في مكاف معروؼ وعمى أجيزة محددة وفؽ لغات برمجية

معمومة ،كتمقيو ببلغاً مثبلً فيو معمومات عف نشر فيروسات تخزينية عبر

شبكة اإلنترنت ،أو بث صور إباحية عبر تمؾ الشبكة أو عف وجود مواقع أو
صفحات خادعة أعدت لبلحتياؿ عمى الناس ،فإنو حينئذ تنعقد لو جممة

االختصاصات السابقة.

والببلغ ىنا يتـ عف طريؽ اإلنترنت أي ما يسمى بالببلغ الرقمي،

وذلؾ إما عف طريؽ إرساؿ رسالة إلكترونية إلى عنواف البريد اإللكتروني

لمجيات المختصة بالتحقيؽ والتحري إلببلغيا عف وجود صفحات أو مواقع

غير مشروعة ،كإرساؿ رسالة إلكترونية مثبلً تتضمف التبميغ عف وجود موقع
منشور فيو صور لبلستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ إلى عنواف البريد اإللكتروني

لمدرؾ الوطني الفرنسي باعتبار الجية المختصة بالتحقيؽ والتحري عف تمؾ

الجرائـ في فرنسا أو عمى موقع شرطة إدارة مكافحة جرائـ الحاسبات وشبكات

المعمومات المخصص لتمقي الببلغات والشكاوي ،وشبكات المعمومات

المخصصة لتمقي الببلغات والشكاوي كالموقع الرسمي لئلنترنت األحداث
الذي يوفر استمارة بيانات رقمية ،لمتبميغ عف مواقع أو خدمات أخرى

لئلنترنت (كالبريد اإللكتروني ،منتديات الحوار والدردشة).

رابعاً :أوجو االختبلؼ بيف الببلغ عف الجرائـ التقميدية والببلغ عف

جرائـ المعموماتية وبالرغـ مف أف الببلغ عف تمؾ الجرائـ يتشابو في نقاط
كثيرة مع الببلغ عف الجرائـ التقميدية ،إال أف جرائـ المعموماتية ال تصؿ عادة
إلى عمـ السمطات المعنية بالصورة العادية وذلؾ لصعوبة اكتشافيا بواسطة
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األشخاص العادييف ،فيي كثي اًر ما تبقى مستترة ،وخصوصاً عندما تقع عمى
أمواؿ المؤسسات المالية ،والشركات المالية ،والشركات التجارية ،إذا ترددت

ىذه األخيرة في التبميغ عنيا خوفاً عمى سمعتيا.

الجيات المختصة بتمقي الببلغ عف جرائـ اإلنترنت واإلجراءات

الشرطية التي تتبع ذلؾ الببلغ.

الجية المختصة في السوداف ىي نيابة التحقيقات الجنائية والجرائـ

المستحدثة.

الشكأى في جرائم المعمأماتنة:
ال تختمؼ أحكاـ الشكوى في الجرائـ التقميدية عف تمؾ الجرائـ

المعموماتية ،إذ ال يجوز لمجيات المختمفة تحريؾ الدعوى العمومية في تمؾ
الجرائـ إال بعد تقديـ شكوى مف المجني عميو أو المتضرر منيا أو وكيمة

الخاصة ضد المتيـ.

فإنو كثي اًر ما يصعب تحديد الجاني أو المتيـ شخصياً في ىذا النوع

مف الجرائـ .وىذا ما أدى ببعض الفقو إلى ترتيب مسئولية مزود الدخوؿ أو
خدمات اإلنترنت عف تمؾ الجرائـ مستنديف في ذلؾ عمى مبدأ افتراض

مسؤولية الغير(.)38

المطمب ال اني :تعرنف التحري:
ىو مجموعة مف اإلجراءات تستيدؼ التنقيب عف األدلة بشأف جريمة

ارتكبت وتجميعيا ثـ تقديرىا لتحديد مدى كفايتيا إلحالة المتيـ إلى

المحاكمة(.)39
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أما التحري عبر شبكة اإلنترنت ىو عمؿ أمني وقانوني يقوـ بو

المتحري عبر شبكة اإلنترنت بواسطة التقنية اإللكترونية الرقمية تحت تغطية
لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات تعريفية أو توضيحية عف األشخاص أو

األماكف أو األشياء حسب طبيعتيا لمحد مف الجرائـ اإللكترونية أو ضبطيا

لتحقيؽ األمف اإللكتروني أو ألي غرض آخر(.)40

مكاف التحري :ىو المكاف الذي تمارس فيو النيابة ،والشرطة التحري ثـ

مكاف المحاكمة ىي الحدود الجغرافية ،والحدود المكانية ،اختمفت المذاىب
الفقيية والتشريعية في العالـ في قواعد االختصاص(.)41
المبحث ال الث

إجراءات التحري في الجرنمة المعمأماتنة
المطمب األأل :تدرنب الكأادر أاوستعانة بالخبرة الفننة:
أوً :تدرنب الكأادر:

إف طبيعة جرائـ المعموماتية تقتضي معرفة متميزة بنظـ الحاسبات

وكيفية تشغيميا ووسائؿ إساءة استعماؿ مف قبؿ مستخدمييا ،ولف تتحقؽ ىذه
المعرفة التقنية ،إال باتخاذ التدابير التالية:

 .1تعميـ رجاؿ األمف مبادئ عموـ الحاسب اآللي وأسموب التعامؿ مع

أجيزة الحاسب اآللي.

 .2العمؿ عمى تخصيص وحدات خاصة لدييا اإللماـ الكافي بتقنيات
الحاسب اآللي لمعمؿ في المواقع ذات الصمة بالحاسب اآللي والتي يمكف أف

تكوف مستيدفة ،مثؿ:

البنوؾ التجارية – المؤسسات المالية – الشركات التجارية – البريد

والبرؽ والياتؼ مركز المعمومات القومية – أسواؽ أجيزة الحاسب اآللي –
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أسواؽ بيع البرامج وقطع الغيار – أماكف الصرؼ اآللي – أماكف التحويبلت

اإللكترونية – معارض السيارات وتجار الجممة – المصالح الحكومية.
 .3التواجد في الدورات التدريبية التي تنظميا المعاىد الخاصة

والشركات في مجاؿ الحاسب اآللي ،وتكويف عبلقات قوية مع المتدربيف
والمدربيف.

 .4رصد حركة ىواة الحاسب اآللي مف الشباب(.)42

انناً :الخبرة الفننة:

 /1تعرنف الخبرة:

أ .تعريؼ الخبرة لغة :الخبرة بمعنى كبلـ ناقص والخبير مف أسماء اهلل

عز وجؿ بمعنى العالـ بما كاف وما يكوف عمى حقيقتو ،والخابر المختبر

المجرب والخبرة :العمـ بالشيء(.)43

ب .تعريؼ الخبرة اصطبلحاً :عرفيا الفقياء بأنيا وسيمة مف وسائؿ

اإلثبات التي تيدؼ إلى كشؼ بعض الدالئؿ أو األدلة ،أو تحديد مدلوليا

باالستعانة بالمعمومات العممية(.)44

ج .الخبرة في القانوف :أورد المشرع السوداني في المادة (

قانوف اإلثبات السوداني لسنة

 )30مف

1991ـ :إذا اقتضى الفصؿ في الدعوى

استيعاب مسائؿ فنية ،كالطب ،واليندسة والمحاسبة ،والخطوط واألثر وغيرىا

مف المسائؿ الفنية ،فيجوز لممحكمة االستعانة برأي الخبراء فييا ،وتندب لذلؾ

خبي اًر أو أكثر ،ما لـ يتفؽ الخصوـ عمى اختيارىـ(.)45

التي يجب استيعابيا وفيميا واستخبلص النتائج منيا لمفصؿ في

الدعوى عند االقتضاء لذلؾ ،فيجوز لمحكمة االستعانة بشيادة الخبرة وآراء
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الخبراء وتندب لذلؾ الغرض مف يقوـ بيذه الميمة مف الخبراء ،ويكوف

تحديدىـ بواسطة المحكمة ،غير أنو يجوز لمخصوـ في الدعوى االتفاؽ عمى

اختيارىـ.

وتجدر اإلشارة إلى أف أمير مبرمجي نظـ التشغيؿ حتى اآلف أغمبيـ

لـ يكف مستواىـ العممي يتجاوز شيادة ثانوية ،وكذلؾ األمر ينطبؽ عمى

اليكره ومحترفي األنظمة ،فأعمارىـ ال تتجاوز مرحمة التعميـ الثانوي والسنوات
الجامعية األولى في أحسف األحواؿ ،فشيادة الخبير تعتبر طريؽ مف طرؽ

إثبات جرائـ المعموماتية باإلضافة إلى أنيا إجراء يتبعو المتحري لموصوؿ إلى

التعرؼ عمى المتيـ أو الجريمة التي ارتكبت.

المطمب ال اني :المعاننة:
أوً :تعرنف المعاننة:

مف العيف والعيف حساسة البصر والرؤية ،وتكوف لئلنساف وغيره مف

الحيواف

()46

قاؿ ابف سيدة

()47

العيف الذي يبعث لتجسس الخبر والمعاينة

النظر ،وقد عاينو معاينة وعياناً(.)48

المعاينة قانوناً :ىي االنتقاؿ ،وىو عمؿ مادي يقصد بو تغيير محؿ

إجراءات التحقيؽ ،فاألصؿ أف إجراءات التحقيؽ تتـ بمكتب المحقؽ ،إال أف
النظاـ أجاز لممحقؽ أف ينتقؿ إلى أي مكاف لمباشرة أي إجراء مف إجراءات

جمع األدلة ،أو التحقيؽ عند االقتضاء(.)49

وقد جاء النص عمى المعاينة في قانوف اإلجراءات الجنائية السوداني

في المادة ..." 48عمى الضابط المسئوؿ بعد رفع محضر التحري أف يتخذ
اإلجراءات الفورية التالية :إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلؾ ،وأف ينتقؿ

فو اًر لمكاف الوقائع ليتحرى فييا.)50("...
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إال أف الغرض مف االنتقاؿ ليس دائماً المعاينة ،بؿ قد يكوف االنتقاؿ

لمباشرة أي إجراء مف إجراءات جمع األدلة كالتفتيش ،أو سماع الشيود ،أو
استجواب المتيـ

()51

أو يرد المحقؽ مف االنتقاؿ إلى المكاف الذي ارتكبت فيو

الجريمة ،قد يسيؿ لو سماع الشيود فور وقوع الحادث قبؿ أف يخضعوا

لمؤثرات خارجية ،فضبلً عف أنو يطمع عمى أدلة الجريمة وثبتيا قبؿ أف تزوؿ
آثارىا ،أو تتغير معالميا(.)52

نص المادة  61مف قانوف اإلثبات السوداني لسنة

1994ـ ،عمى

اآلتي(:يجوز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الخصوـ ،أف
تقرر االنتقاؿ لمعاينة الشيء المتنازع فيو ،ويجوز ليا أف تستعيف بمف ترى

لزوماً لسماع مف الخبراء أو الشيود).

تحدد المحكمة محض اًر تبيف فيو جميع مبلحظاتيا ،دوف أف تثبت

انطباعاتيا عف المعاينة أو رأييا الخاص.

يعتبر محضر المعاينة جزًء مف البينة التي تؤسس عمييا المحكمة
حكميا(.)53

يرى الباحث أف المعاينة ىي أقوى وسائؿ إثبات ىذه الجرائـ الخطيرة

التقنية تجرى المبلحظة والفحص المباشر لمكاف الجريمة المتعمقة باإلنترنت،
ويتطمب ذلؾ سرعة االنتقاؿ مكاف الجريمة ،حتى ال يتطرؽ الشؾ إلى الدليؿ
المستفاد منيا حتى ال يتمكف الجاني مف إزالة بعض اآلثار المادية ،التي تفيد

في كشؼ الحقيقة وبعد معاينة مسرح الجريمة تقوـ المحكمة بحجز األقراص
الصمبة الخاصة بالخصـ ،ويجوز لمنيابة االنتقاؿ والمعاينة ثـ سماع الشيود

بعد ذلؾ ،وكؿ ىذا يتطمب أف يكوف مف يقوـ بيذه اإلجراءات ممماً بالكمبيوتر
واإلنترنت ومتعمقاتيا ،وأف يكوف مع المحكمة أو النيابة أو الشرطة خبير(.)54
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انناً :المعاننة في جرائم المعمأماتنة:

حتى يكوف لممعاينة في الجرائـ المعموماتية فائدة في كشؼ الحقيقة

عنيا وعف مرتكبيا ينبغي مراعاة عدة قواعد وارشادات فنية أبرزىا ما يمي:
 .1تصوير جياز الحاسب اآللي واألجيزة الطرفية المتصمة بو
والمحتويات واألوضاع العامة لمكانو.

 .2العناية البالغة بمبلحظة الطريقة التي تمت بيا إعداد النظاـ واآلثار

اإللكترونية الخاصة بالتسجيبلت اإللكترونية التي تتزود بيا شبكات

المعمومات بموافقة موقع االتصاؿ ونوع الجياز الذي تـ عف طريقة الولوج
إلى النظاـ أو الموقع.

 .3مبلحظة واثبات حالة التوصيبلت والكاببلت المتصمة بكؿ مكونات

النظاـ حتى يمكف إجراء عممية المقارنة والتحميؿ عند عرض األمر فيما بعد

عمى القضاء.

 .4وضع مخطط تفصيمي لممنشأة التي وقعت بيا الجريمة مع كشؼ

تفصيمي بالمسئوليف بيا ودور كؿ واحد منيـ.

 .5عدـ نقؿ أي معمومة مف مسرح الجريمة إال بعد التأكد مف خمو

المحيط الخارجي لموقع الحاسب اإللكتروني مف أي مجاؿ مغناطيسي يمكف

أف تسبب في محو البيانات المسجمة(.)55

 .6القياـ بحفظ المستندات الخاصة باإلدخاؿ وكذلؾ مخرجات

الحاسوب الورقية ذات الصمة بالجريمة.

 .7ربط األقراص الكمبيوترية التي ربما تحمؿ األدلة مع جياز يمنع

الكتابة أو التسجيؿ عمييا ،مما ينتج لمتحقيؽ قراءة بياناتيا دوف تغيرىا(.)56
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يختمؼ مسرح الجريمة المعموماتية عف مسرح الجرائـ األخرى ،ألنو

يتميز بوجود األدلة اإللكترونية ذات الطبيعة غير المرئية ،لذلؾ ينبغي تعامبلً

خاصاً معو ويكوف ذلؾ مف خبلؿ إتباع عدة قواعد فنية قبؿ االنتقاؿ إلى
مسرح الجريمة المعموماتية ،أبرزىا ما يمي:

 -توفير معمومات مسبقة عف مكاف الجريمة ،ونوع وعدد خطة األجيزة

المتوقع مداىمتيا ،وشبكات االتصاؿ الخاصة.

 -إعداد فريؽ التفتيش مف المختصيف ،عمى أف يكوف الفريؽ مرفقاً

باألمر القضائي البلزـ لمقياـ بالتفتيش(.)57

ثالثاً :مسرح الجريمة اإللكترونية :عند تمقي ببلغ إحدى الجرائـ

اإللكترونية ،وبعد التأكد مف البيانات الضرورية ،تتخذ إجراءات التحرؾ إلى

مسرح الجريمة ومسرح الجريمة ىنا يختمؼ عف جريمة القتؿ أو االغتصاب

مثبلً .وفي الغالب تكوف الجريمة اإللكترونية جريمة مستمرة .خاصة إذا كانت
جريمة اقتصادية .وقد يكوف مسرح الجريمة اإللكترونية مثؿ مسرح الجرائـ
األخرى عندما يكوف اليدؼ منيا التخزيف أو إتبلؼ البرامج أو تزويد

المستندات والوثائؽ أو المباني والمنشآت ،ففي الحالة األولى عندما يكوف

التحرؾ لمسرح الجريمة بقصد المداىمة وضبط األدلة عمى حالتيا الطبيعية.
أما الحالة الثانية ،والتي يتـ فييا التحرؾ بعد وقوع الجريمة وتحقيؽ نتائجيا
التخريبية فالنجاح فييا مرىوف بتوافر اعترافات المتيميف.

يرى الباحث أف المعاينة في الجريمة المعموماتية ،تختمؼ عف المعاينة

في الجريمة التقميدية ،ألف المعاينة في الجريمة التقميدية غالباً مسرح الجريمة
يكوف محتفظاً بآثاره المادية مف بصمات وآثار دماء أو غير ذلؾ .ولكف

مسرح الجريمة التقميدية غالباً ما يكوف في مكاف الجاني أو المجني عميو ،أما
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مسرح الجريمة المعموماتية قد يكوف بعيداً جداً ،فمثبلً قد ترتكب جريمة في
أمريكا ويكوف الجاني في السعودية ،والمجني عميو في السوداف ،وىذا ما

يشكؿ عمى مبدأ تطبيؽ القانوف.

المطمب ال الث :التفتنش:

ىو أيضاً إجراء مف إجراءات التحقيؽ يستيدؼ البحث عف الحقيقة في

مستودع السر ،لذلؾ يعتبر مف أىـ إجراءات التحقيؽ في كشؼ الحقيقة ،ألنو

ما ينتج عنو أدلة تؤيد نسبة الجريمة إلى المتيـ(.)58

ويرى الباحث إف تفتيش نظاـ الحاسوب واإلنترنت مف أخطر المراحؿ

حاؿ اتخاذ اإلجراءات الجنائية ضد مرتكب الجريمة اإللكترونية ،لكوف محؿ
التفتيش في الحاسوب وألف آثار الجريمة المعموماتية صعب العثور عمييا.
وقد نظـ قانوف اإلجراءات الجنائية السوداني لسنة

1991ـ موضوع

التفتيش في (  ،)95-86التي تقابؿ ىذه المواد الفصؿ السادس كؿ قانوني

1974ـ – 1983ـ.

ويمكف تعريؼ تفتيش نظـ الحاسوب :بأنو إجراء مف إجراءات التحقيؽ

ييدؼ إلى البحث في داخؿ نظاـ حاسوبي معيف بأذف قضائي مسبؽ ،سواء

كاف ىذا النظاـ مكوناً مف حاسوب واحد أو عدة حواسيب مرتبطة فيما بينيا
بشبكة في محؿ لو حرمة منحو إياه القانوني ،والعرض استخراج أدلة

معموماتية متمثمة بالمعمومات أو البيانات والتي تساعد في كشؼ الحقيقة في

جريمة وقعت وجاد التحقيؽ فييا(.)59

المطمب الرابع :الضبط:

الغاية مف التفتيش ضبط شيء يتعمؽ بالجريمة ويفيد في التحقيؽ

الجاري بشأنيا سواء أكاف ىذا الشيء أدوات استعممت في ارتكاب الجريمة أو
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شيئاً نتج عنيا أو غير ذلؾ مما يفيد في كشؼ الحقيقة .وىذا مف السيؿ

الحديث عنو في كشؼ الحقيقة في حالة األدلة المادية لمكونات الحاسوب
ولكف المشكمة التي ما زالت تظير ىي ضبط البيانات والبرمجيات.

يقصد بو قانوف اإلجراءات الجنائية وضع اليد عمى شيء يتصؿ

بجريمة وقعت ويفيد في كشؼ الحقيقة عنيا وعف مرتكبييا ومف حيث طبيعية

القانونية قد يكوف مف إجراءات االستدالؿ أو التحقيؽ والضبط بطبيعتو وغايتو

ال يريد إال عمى األشياء أما األشخاص فبل يصحوف محبلً لمضبط بالمعنى

الدقيؽ(.)60

المطمب الخامس :الشهادة:
نص المادة  23مف قانوف اإلثبات السوداني لسنة 1994ـ عمى أف:

الشيادة ىي البينة الشفوية لشخص عف إدراكو المباشر لواقعة تثبت لغيره

مسئولية مدعى بيا عمى آخر أماـ المحكمة(.)61

الشاىد في الجريمة المعموماتية ىو الفني صاحب الخبرة والتخصص

في تقنية وعموـ الحاسب اإللكتروني والذي تكوف لديو معمومات جوىرية أو
ىامة الزمة لمولوج في نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات إذا كانت مصمحة

التحقيؽ تقتضي التنقيب عف أدلة الجريمة داخمة ويطمؽ عمى ىذا النوع مف

الشيود مصطمح الشاىد المعموماتي وذلؾ تميي اًز لو عف الشاىد التقميدي(.)62

المطمب السادس :اوستجأاب:

يعتبر االستجواب مف أىـ إجراءات التحقيؽ المستخدمة في كشؼ

الحقيقة.

االستجواب :ىو التحقيؽ مع األفراد ،بتوجيو األسئمة إلييـ ،وطمب

الجواب عنيا .وىو مناقشة المتيـ ،تفصيبلً في األدلة ،والبنيات القائمة ضده،
- 200 -

مجلة جامعة السالم  -العدد الخامس  -ديسمبر 2017م
ومطالبة بالرد عمييا ،إما بإنكارىا ،واثبات فسادىا ،وأما بالتسميـ بيا ،وما
يتبعو ،مف اعتراؼ بالجريمة

()63

وىو أيضاً إجراء مف إجراءات التحقيؽ تتـ

فيو مناقشة المتيـ فيما ىو منسوب إليو مف جرـ ويطمب منو عمى األدلة
القائمة ضده أما بتنفيذىا أو التسميـ بيا(.)64

طبيعة االستجواب :يعتبر االستجواب ،إجراء ذا طبيعة مزدوجة ،فيو

إجراء مف إجراءات التحقيؽ ،ومف ناحية أخرى إجراء مف إجراءات الدفاع،
أي أنو ،إجراء أساسي لكؿ مف سمطة التحقيؽ والمتيـ ،فبوصفو إجراء مف

إجراءات التحقيؽ لجمع أدلة اإلثبات ،يعتبر واجباً عمى المحقؽ ،وبوصفو مف
إجراءات الدفاع يعتبر لممتيـ ،ويترتب عمى ىذا ،بوصفة مف إجراءات

التحقيؽ ،يجوز لممحقؽ االلتجاء إليو في أي لحظة ،خبلؿ التحقيؽ ،كما

يجوز لممحقؽ أيضاً ،إعادة استجواب المتيـ ،كمما رأى ذلؾ ضرورياً،

وباعتباره مف إجراءات الدفاع ،يجب عمى المحقؽ أف يستجوب المتيـ ،في

كؿ تحقيؽ يجريو طالما كاف ذلؾ ممكناً(.)65

المبحث الرابع
المحاكمة في جرائم المعمأماتنة
المطمب األأل :مفهأم المحاكمة:
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ىي آلية تيدؼ إلى الفصؿ في براءة المتيـ أو إدانتو وفقاً لؤلصوؿ

القانونية .والمحكمة المختصة في جرائـ المعموماتية ىي محكمة الممكية
الفكرية.

مقابمة قاضي محكمة جرائـ المعموماتية(:)66
إف محكمة جرائـ المعموماتية ىي واحدة في السوداف ومقرىا في

الخرطوـ وىي أوؿ محكمة في أفريقيا وفي الوطف العربي وأنشئت في

2015/2/26ـ ،وتـ تعييف ليا قاضي مختص بقرار مف المحكمة العميا،
وأكثر القضايا ىي جريمة إشانة السمعة وجرائـ النشر اإللكتروني.

وأيضاً ظيرت جريمة جديدة جداً ىي جريمة التسويؽ الشبكي وتدرج في

المادة (  )11مف قانوف جرائـ المعموماتية لسنة

جرائـ تسويؽ ىرمي.

2009ـ وىي في األصؿ

المطمب ال اني :التطبنقات القضائنة المعاصرة لجرائم المعمأماتنة:
أوً :بعض األحكام القضائنة في جرنمة إشانة السمعة

محمد التاي أحمد المصطفى – قرية الدوينب  /الحصاحيصا ضد عز

الديف عمي أحمد الجاؾ الصراؼ – قرية الدوينب  /الحصاحيصا.

تتمخص الوقائع في أف الشاكي أبمغ النيابة بموجب عريضة أف صاحب

دكاف ود النعيـ ومجموعتو التي تسمى مجموعة التغيير وىي مجموعة

معارضة لكؿ تعرضوا إلى باإلساءة الشخصية ووصفوني بالخداع والتطرؽ

والعمالة وانعداـ الضمير والدكتاتورية والفساد بالجنة الشعبية لقرية الدوينب.
فقد أفاد الشاكي أف ىناؾ خبلؼ سياسي بيني وبيف المتيميف وسموا

أنفسيـ مجموعة التغيير بقيادة المتيـ األوؿ والخبلؼ كاف ىدفو تغيير رئيس

المجنة الشعبية(.)67
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وقاـ المجمس التشريعي بمحمية الحصاحيصا بحؿ المجنة لمخبلؼ وتـ

عمؿ انتخابات وتـ انتخابي رئيساً ،وبعد اختياري رئيساً أصبحت ىذه

المجموعة تقود عمؿ مضاد إساءة لسمعتي وتجريمي مف خبلؿ تواجدىـ في

دكاف النعيـ (المتيـ الثالث) وكتابة المنشورات عمى صفحة التواصؿ

االجتماعي (الفيس بوؾ) الموقع األوؿ باسـ عز الديف عمي (المتيـ األوؿ)
والموقع الثاني باسـ أبناء قرية الدوينب بالمممكة العربية السعودية والموقع

الثالث باسـ الدوينب نيوز وموقع غريب الدنيا(.)68
وصدر الحكـ كاآلتي:

أ .تشطب الدعوى الجنائية في مواجية المتيـ عز الديف عمي أحمد

لسبؽ محاكمة في نفس موضوع ىذه الجريمة.

ب .إدانة المتيـ محمد الحاج الصراؼ بالمادة

 159مف القانوف

الجنائي.

بعد مراعاة لمظروؼ المخففة والمشددة استناداً لنص المادة (  )39مف

القانوف الجنائي ثـ الحكـ المتيـ بالسجف شير مع وقؼ التنفيذ وعميو المتيـ

يعوؿ أسرة كبيرة ومغترب وليس لديو سوابؽ والشاكي والمتيـ مف قرية واحدة

وعميو أرى تطبيؽ عقوبة السجف مع استعماؿ سمطاتنا بموجب المادة بموجب

المادة  17مف قانوف اإلجراءات الجنائية وايقاؼ العقوبة(.)69
محاكمة/سراج الديف النعيـ وآخر
النمرة :ـ.ع/ط.ج2014/234/ـ

الحكم

ىذا طعف بالنقض مقدـ مف األستاذ محمد الطيب نيابة عف الطاعف

"الشاكي" في مواجية حكـ محكمة استئناؼ الخرطوـ بالرقـ
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2013ـ بتاريخ 2014/1/6ـ والذي عمـ بو الطاعف بتاريخ

2014/1/29ـ

وقدـ ىذا الطعف بتاريخ 2014/2/8ـ وخبلؿ القيد الزمني الوارد في نص

المادة  184مف قانوف اإلجراءات الجنائية لسنة 1991ـ.

موجز الوقائع أف الشاكي أبمغ يفيد بأف المتيـ األوؿ الكاتب الصحفي

بجريدة الدار وبصحيفة النيميف اإللكترونية أشاف سمعة أسرتو وتـ القبض

عمي المتيـ األوؿ وقادت التحريات إلى المتيـ الثاني والذي كاف زوج ألحد

أخوات الشاكي وبعد اكتماؿ التحريات ووضع األوراؽ أماـ المحكمة لممحاكمة

سمعت قضية االتياـ واستجوبت المتيميف وأصدرت أم اًر قضي بشطب

الدعوى الجنائية وأمرت باإلفراج عف المتيميف وعند الطعف لدى محكمة

االستئناؼ أيدت قضاء محكمة الموضوع وكاف ىذا الطعف الماثؿ.

ينعى محامي الطاعف عمى قضاء محكمة الموضوع المؤيدة بواسطة

محكمة االئتناؼ مخالفتو لمقانوف ووزف البيانات حيث أوضح أف المتيـ الثاني

طميؽ شقيقة الشاكي وتوعد بفضحيا ويرى أف سوء النية متوفر .والنشر تـ

بعبارات واضحة الداللة والمقصود منيا ىو شقيقة الشاكي وليذا طالب بإلغاء

قضاء المحاكـ األدنى.

وجرائـ المعموماتية تحاكـ بموجب قانوف جرائـ المعموماتية لسنة

2007ـ حيث كؿ مف يستخدـ شبكة المعموماتية أو أحد أجيزة الحاسوب أو
ما في حكميا في إشانة سمعة أي شخص يرتكب جريمة ويحاكـ بموجب

المادة ( )17مف جرائـ المعموماتية لسنة 2007ـ.

ومف خبلؿ االطبلع عمى النشر الذي تـ اتضح أف النشر لـ يكف

يقصد بو الشاكي إنما أنصب عمى شقيقة الشاكي وجاءت اإلشارة إلى أف

الشاكي شقيقيا وفي الخدمة الشرطية.
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ومف أقواؿ الشاكي أوضح أف الضرر واقع عمى األسرة وليس لديو

توكيؿ مف األسرة لممقاضاة وبالتالي تنعدـ الصفة في فتح الدعوى الجنائية،
ولـ يثبت في النشر إشانة لسمعة الشاكي وجاء شطب الدعوى الجنائية تطبيقاً
صحيحاً لمقانوف ولـ أجد أي مخالفة لمقانوف في قضاء محكمة الموضوع
المؤيد بواسطة محكمة االستئناؼ ويتعيف شطب الطعف(.)70
انناً :حكام قضائنة في جرنمة التسأنق الشبكي:

مرتضى الحاج عبداهلل ضد محمد عباس القاسـ

تتمخص وقائع القضية في الشاكي مرتضى الحاج عبداهلل بفتح ىذا

الببلغ بموجب عريضة مف النيابة مضموف شكواه أف المتيـ محمد عباس

القاسـ قد احتاؿ عميو واخذ منو مبمغ ( 7ألؼ جنيو) مقابؿ إشراكو ىو ونسيبو

حمزة أحمد في شركة تسمى (ماي رأيت) بعد اكتماؿ التحري أحيمت الدعوى
لمفصؿ بعد أف وجيت تيمة لممتيـ أعبله بموجب المادة (

 )11مف قانوف

جرائـ المعموماتية لسنة 2007ـ :كؿ مف يتوصؿ عف طريؽ شبكة المعمومات
أو أحد أجيزة الحاسوب وما في حكميا عف طريؽ االحتياؿ أو استخداـ اسـ

كاذب أو انتحاؿ صفة غير صحيحة ،بغرض االستيبلء لنفسو أو لغيره عمى

ماؿ أو سند أو توقيع لمسند ،يعاقب بالسجف مدة ال تتجاوز أربع سنوات أو

بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً

()71

المتيـ لـ يذكر استبلمو المبمغ أعبله مف

الشاكي نظير اشتراؾ الشاكي ونسيبو في شركة ماي رايت وىو أي المتيـ ىو

الذي شرح لمشاكي كيفية الدخوؿ في الشركة ومشاىدة اإلعبلنات والحصوؿ

عمى إرباح نظير تمؾ المشاىدة.
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بعد اكتماؿ مناقشة عناصر مادة االتياـ تقرر إدانة المتيـ محمد عباس

القاسـ دوف أدنى شؾ معقوؿ بموجب المادة (

 )11مف قانوف جرائـ

المعموماتية لسنة 2007ـ.

بالنسبة لمتعويض لـ يتـ سداد الرسوـ وبالتالي تحتفظ المحكمة لمشاكي

في المطالبة بو مدنياً الحقاً(.)72

محاكمة /إبراىيـ حسف إبراىيـ وآخر
النمرة :ـ.ع/ط.ج2014/739/ـ.

الحكم:

أديف المتيـ أعبله أماـ محكمة جنايات كرري ومعو المتيـ الثاني حسف

عمـ الديف حسف بموجب المادة

 178مف القانوف الجنائي لسنة

1991ـ

وحكمت عمى كؿ واحد منيما بالجسف لمدة عاـ مع وقؼ التنفيذ استناداً

لممادة  170مف قانوف اإلجراءات الجنائية لسنة

1991ـ ووضعيا تحت

اختبار حسف السير والسموؾ لمدة ستة أشير اعتبا اًر مف 2014/4/30ـ مع
إلزاميما بأف يدفعا بالتضامف واالنفراد لمشاكية نيي طو فتح الرحمف مبمغ أثنا

عشر ألؼ جنيو يحصؿ بالطريؽ المدني.

استؤنؼ ىذا الحكـ أماـ محكمة استئناؼ أـ درماف فأصدرت حكميا

بالنمرة ـ ع /ا س ج2014 / 783 /ـ بتأييد الحكـ ومف ثـ كاف ىذا الطعف
بالنقض المقدـ لنا مف األستاذ /عوض بشير أحمد بابكر المحامي نيابة عف

المحكوـ عمييما فنقبمو شكبلً لتقديمو خبلؿ التقيد الزمني المنصوص عميو في

المادة  184مف قانوف اإلجراءات الجنائية لسنة 1991ـ ونمخص أسبابو في
اآلتي:
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 .1وقائع الدعوى تدخؿ تحت مسمى التسويؽ الشبكي وىو عبارة عف

تجارة عبر اإلنترنت والشبكات العنكبوتية وقد أنشأت لو الدولة و ازرة تنظيـ

العمؿ فيو (و ازرة العموـ واالتصاؿ) وأصدرت قانوناً يحمى العمؿ فيو ويعاقب

مرتكبي الجرائـ عف طريقو (قانوف جرائـ المعموماتية 2007ـ بؿ أنشأت كذلؾ
لو نيابة متخصصة لمتحري في المخالفات التي ترتكب بشأنو وصدرت أحكاـ

مف المحاكـ الجنائية العامة شطبت األحكاـ الصادرة مف المحاكـ األدنى
درجة وكذلؾ مف المحكمة العميا.

 .2تجاىؿ الحكـ المطعوف فيو تفسير وفيـ قانوف جرائـ المعموماتية

لسنة 2007ـ مع عدـ االختصاص حيث جاء في مذكرة الحكـ ،أف المدانيف

لـ يذك ار أف ىذا العمؿ يندرج تحت قانوف جرائـ المعموماتية وىذا فيـ خاطئ.
 .3لـ تستطع المحكمة تكييؼ القانوف في فعؿ المداف الثاني حيث لـ

يثبت أنو لو أي دور تجاه الشاكية ولـ تتيمو بأي شيء خبلؼ أنو المسئوؿ

األوؿ ولـ تقـ البينة عمى ذلؾ.

 .4ما ورد في الحكـ بأف الشركة شركة وىمية وغير مسجمة ،يدؿ عمى

ضعؼ الحكـ وعدـ مواكبتو لتطورات القوانيف في التوسع في استخداـ التقنية

اإللكترونية وما تسعى إليو الدولة في تأسيس الحكومة اإللكترونية.

خمص األستاذ مف ىذه األسباب إلى إلغاء الحكـ المطعوف فيو والعقوبة
الصادرة بموجبو ورد مبمغ الكفالة المالية.

قبؿ الخوض في الموضوع ،أرى أف الخص وقائع الدعوى الجنائية في

اآلتي:

الشاكية نيمة طو فتح الرحمف وىي محامية كانت قد قبمت دعوة وجيت

ليا مف المدعو محمد إبراىيـ حاج الطيب الذي يعمؿ سائقاً ويمت بصمة
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قرابة لممتيـ األوؿ إبراىيـ حسف إبراىيـ لبلنضماـ لعضوية شركة تسمى

 T.V.I Expressتي.في.أي اكسبريس تعمؿ في مجاؿ التسويؽ الشبكي
عبر األجيزة اإللكترونية وأنيا بناء عمى ىذه الدعوة والعرض المقدـ إلييا،

سممت الشاكية مبمغ (  )12ألؼ جنيو لشاىد االتياـ محمد إبراىيـ الذي قاـ
بدوره بتسميـ المبمغ لممتيـ األوؿ الذي قاـ بتسميمو لممتيـ الثاني والمتيماف

األوؿ والثاني يقراف باستبلـ المبمغ الذي دفعتو الشاكية لممدعو محمد إبراىيـ
وأف المبمغ قد أودع في حساب الشركة تي .في .أي اكسبريس

 Expressكما مدوف بأقواليما بالمحضر عمى الصفحات مف
بالنسبة لممتيـ األوؿ ومف ص

T.V.I
57-49

 61-58لممتيـ الثاني وعمى ضوء ذلؾ

حركت الشاكية إجراءات ىذا الببلغ وقدـ لممحاكمة بعد الفراغ مف التحريات

فكانت األحكاـ المشار إلييا في مقدمة المذكرة.

أعود لمموضوع وأقوؿ أنو مف إطبلعي عمى األوراؽ وأسباب الطعف،

يوجد ضمف األوراؽ المرافقة مع الطعف حكـ صادر مف المحكمة القومية

العميا بالنمرة ـ ع /ط ج 2013 / 743 /ـ بتاريخ 2013/11/12ـ قد الغي
الحكـ الصادر مف محكمة أـ درماف الجنائي لسنة

1991ـ وحكـ عمييا

بالسجف لمدة سنة اعتبا اًر مف 2013/4/17ـ مع وقؼ التنفيذ إعماالً لنص

المادة  170مف قانوف اإلجراءات الجنائية لسنة 1991ـ والغرامة مبمغ مئتي
جنيو وبالعدـ السجف لمدة شير وأف تدفع المدانة لمشاكية مبمغ 26ألؼ جنيو
يحصؿ بالطريؽ المدني وذلؾ ألف وقائع الدعوى تشير إلى جرائـ المعموماتية

وأف الشارع قد أفراد لمثؿ ىذه الجرائـ قانوناً خاضاً ىو قانوف جرائـ

المعموماتية لسنة 2007ـ وشكؿ لو محكمة ونيابة خاصة وبالتالي يخرج
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اختصاص نظر ىذه الجرائـ أماـ المحكمة الجنائية رغـ أف القانوف الجنائي

قد نص عمى عقوبة جريمة االحتياؿ.

وحيث إف وقائع ىذه الدعوى مشابية لمدعوى التي أمامنا ،وحتى ال

تصدر أحكاـ متباينة مف المحكمة القومية العميا ،واستناداً إلى ىذه السابقة،

أرى إلغاء الحكـ الصادر مف محكمة الموضوع المؤيد مف محكمة االستئناؼ
بالحكـ محؿ ىذا الطعف وأف تحاؿ األوراؽ لمنيابة المختصة بالخرطوـ

إلحالتيا لممحكمة المختصة بالخرطوـ.

عميو وتأسيساً عمى ىذه األسباب ،أرى إذا وافؽ الزميبلف المحترماف أف

يكوف ق اررنا ىو إلغاء الحكـ المطعوف فيو المؤيد لحكـ محكمة الموضوع وأف
تحاؿ األوراؽ لممحكمة المختصة بالخرطوـ لنظر الدعوى وفؽ موجيات ىذا

الحكـ(.)73
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الخاتمة:
الحمد هلل رب العالميف الذي وفقني إلكماؿ الترتيبات العممية لمظاىر

التقاضي في الجرائـ اإللكترونية والتي تبدو معالميا واضحة مف خبلؿ
المخرجات اآلتية:
أوً :النتائج:

 /1مما سبؽ يظير لنا وجود عدة صعوبات تكتنؼ إجراءات الجريمة

المعموماتية والتي تتمثؿ في عدة أمور منيا:
 -سيولة محو األدلة وتدميرىا.

 -استعماؿ وسائؿ مختمفة لمتحايؿ واخفاء األدلة بوسائؿ حماية

وبرمجيات خاصة.

 -التكاليؼ العالية التي تكتنؼ عمميات التحري عبر اإلنترنت واألجيزة

المتخصصة.

 -ومسائؿ االختصاص وىذه المسائؿ مف أىـ المعيقات التي تسبب

باالمتناع عف المبلحقة أحياناً.

 -أحياناً تكوف المواقع والبرمجيات معدة بأساليب أو لغات برمجية

خاصة ال يمكف لممتعامميف العادييف بؿ وحتى بعض المتخصصيف التعامؿ

معيا.

 /2أف الخطأ في إجراء التفتيش وضبط األدلة قد يؤدي إلى فوات

فرصة كشؼ الجريمة أو فوات اإلدانة حتى مع معرفة الجاني.

 /3أظير البحث أف ىناؾ قصو اًر في الكثير مف التشريعات الجنائية

اإلجرائية في مواجية ظاىرة اإلجراـ اإللكتروني ،فما زاؿ الكثير منيا يخضع

ىذه الجرائـ لمنصوص التقميدية.
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 /4يتميز الببلغ في جرائـ اإلنترنت بأنو يقيد في الغالب ضد مجيوؿ.
 /5في السوداف تـ تشكيؿ األجيزة المختصة في جرائـ المعموماتية
"شرطة ،نيابة ،محكمة".

 /6أف المعاينة في الجريمة المعموماتية ال تتمتع بنفس الدرجة مف

األىمية التي تتمتع بيا في مسرح الجريمة التقميدية وذلؾ لؤلسباب التالية :قمة

اآلثار المادية المختمفة عف جرائـ اإلنترنت ،وامكانية حدوث تغيير أو تمفيؽ
أو عبث بآثار الجريمة أو إمكانية زواؿ بعضيا ،نتيجة تردد عدد كبير مف

األشخاص عمى مسرح الجريمة.

 /7أف ىناؾ جرائـ إنترنت يشترط لتحريؾ الدعوى الجنائية فييا تقديـ

شكوى مف قبؿ المجني عميو أو وكيمو الخاص ،كما ىو الحاؿ في جرائـ
النشر التي تتـ عف طريؽ اإلنترنت.

 /8أف المراقبة اإللكترونية عمى الشبكات ىي وسيمة لضبط المراسبلت

اإللكترونية عبر اإلنترنت واعتراض البيانات التي تمر مف خبلؿ الشبكة،

وانيا تحتاج إلى خبرة فنية لمقياـ بيا.
انناً :التأصنات:

 /1ضرورة قياـ المشرع السوداني بوضع تشريع خاص لمكافحة مثؿ

ىذه الجرائـ يبيف فيو اإلجراءات الخاصة والجيات التحقيقية والقضائية

الخاصة لمتابعة وتحري ومحاكمة المرتكبيف ،وخصوصاً حيف نعمـ أف عدـ
وجود مثؿ ىذه التشريعات تمنع األفراد عف التبميغ عف مثؿ ىذا النوع مف

الجرائـ.
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 /2الممكف عدـ إصدار قوانيف جديدة ولكف تعديؿ النصوص الموجودة

ولكف يجب في ىذه الحالة شموؿ نظـ الحاسوب واإلنترنت باألشياء التي يتـ
ضبطيا وتعديؿ النصوص المتعمقة بصبلحيات المدعي العاـ.

 /3العمؿ عمى تأىيؿ القضاء عمى التعامؿ مع ىذه الجرائـ بصورة

متخصصة وافراد قضاة متخصصيف بالقضايا اإللكترونية والمعموماتية.

 /4استحداث وحدة خاصة في السمطة القضائية تتكفؿ بميمة التحقيؽ

والتحري في الجرائـ المعموماتية وتوفير األجيزة واألدوات البلزمة واعداد
أفرادىا بالصورة الكافية.

 /5محاولة التنسيؽ مع الجيات والييئات الدولية إلصدار تشريعات

موحدة تكفؿ إمكانية تتبع بعض أنواع الجرائـ وخصوصاً تمؾ التي يتجاوز
وقوعيا المستوى الفردي أو تمؾ التي تمس بأمف الدولة سواء الداخمي أو

الخارجي وايجاد آليات لمتنسيؽ فيما يخص التحري والمبلحقة.

 /6ضرورة إعداد كوادر قضائية لمبحث والتحري والمحاكمة في نطاؽ

الجرائـ المعموماتية مع استحداث قواعد مناسبة في مجاؿ اإلجراءات الجنائية

بشأف التحري الجنائي.

 /7توعية وتشجيع المجني عمييـ باإلببلغ عف أي جريمة إلكترونية

فور مبلحظتيا.
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()61مجمة األحكاـ القضائية السودانية 1975ـ ،ص.449
()62مجمة األحكاـ القضائية السودانية 1977ـ ،ص.22

()63شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،محمود نجيب حسني ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ط ،2ص.678

()64فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكترونية ،خالد ممدوح إبراىيـ ،دار الفكر
الجامعي2010 ،ـ ،ص.241

()65اإلجراءات الجنائية في المممكة العربية السعودية ،أحمد عوض ببلؿ ،دار
النيضة العربية1411 ،ىػ1990-ـ ،ص.440-439

()66موالنا محمد الطيب سرور المقابمة في المحكمة بتاريخ 2016/2/7ـ.
()67سابقة غير منشورة.

()68محمد الطيب محمد الخير سرور قاضي المحكمة العامة ،محكمة الجرائـ
المعموماتية 2015/3/31ـ.

()69السابقة غير منشورة.
()70قانوف جرائـ المعموماتية لسنة 2007ـ المادة .11

()71صبلح سعيد عمي ،محكمة حقوؽ الممكية الفكرية ،الدرجة
2014/9/2ـ.

()72السابقة غير منشورة ،القاضي موالنا محمد الطيب سرور.
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