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ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2007
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻮاد
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إﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺗﻔﺴﯿﺮ .
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دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻗﻊ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﮐﺔ ﻟﻠﻐﯿﺮ .
دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻗﻊ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم .
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ﺟﺮﯾﻤﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻤﺪًا ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﯿﺔ .
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إﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﺸﻮﯾﺶ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ .
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اﻟﺘﻬﺪﯾﺪ أو اﻻﺑﺘﺰاز .
اﻻﺣﺘﯿﺎل أو اﻧﺘﺤـﺎل ﺻﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ .
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ أرﻗﺎم أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن .
اﻹﻧﺘﻔﺎع دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎل .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﻢ ووﺳﺎﺋﻂ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إﯾﻘﺎف أو ﺗﻌﻄﯿﻞ أو إﺗﻼف اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب

14ـ اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب .
إﻧﺸﺎء أو ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﯾﺞ أﻓﮑﺎر وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب .
15
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أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
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إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻋﺪ .
اﻟﻤﺤﮑﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
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ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ (1)2007
)(2007/6/20
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪﯾﺔ
1

إﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﯾﺴﻤﯽ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن " ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ . " 2007

2

ﺗﻄﺒﯿﻖ .
ﮐﻠﯿ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ًداﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺴﻮدان أو اﻣﺘﺪ أﺛﺮهﺎ ًداﺧﻞ اﻟﺴﻮدان
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﮑﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﯽ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﯿـﻪ إذا ارﺗﮑﺒﺖ
وﺳﻮاء ﮐﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ أﺻﻠﯿ ًﺎ أو ﺷﺮﯾﮑ ًﺎ أو ﻣﺤﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠﯽ أن ﺗﮑﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ
. 1991
ﺗﻔﺴﯿﺮ .

3ـ

ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺾ اﻟﺴﯿﺎق ﻣﻌﻨﯽ آﺧﺮ :
" اﻹﻟﺘﻘﺎط "
" اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "
"ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت"
" اﻟﻤﺤﺘﻮى"
" اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ "
" اﻟﻤﻮﻗﻊ "
"ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت"
"وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت"

ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ أي رﺳﺎﻟﺔ إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻬﺎ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻷرﻗﺎم واﻟﺤﺮوف واﻟﺮﻣﻮز و ﮐﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﮑﻦ ﺗﺨﺰﯾﻨﻪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وﺗﻮﻟﯿﺪﻩ وإﻧﺘﺎﺟﻪ وﻧﻘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب أو أي
وﺳﺎﺋﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ أﺧﺮى ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ أي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ أﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة اﻻﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﮐﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻧﺼ ًﺎ أو ﺻﻮر ًة أو ﺻﻮﺗ ًﺎ أو ﻓﯿﺪﯾﻮ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﻢ وﺷﺒﮑﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت واﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﯽ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪد ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷدوات واﻟﻤﻌﺪات ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﯾﻦ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو إدارة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ أﺟﻬﺰة ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
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ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﻢ ووﺳﺎﺋﻂ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
4ـ

دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻗﻊ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﯿﺮ .
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دون أن ﯾﮑﻮن ﻣﺼﺮﺣ ًﺎ ﻟﻪ وﯾﻘﻮم :
)أ ( ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﯿﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ ،
)ب( ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻠﮑ ًﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﯿﺮهﺎ أو إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎ أو إﻋﺎدة ﻧﺸﺮهﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو
إﻟﻐﺎﺋﻪ أو ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻪ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .

5ـ

دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻗﻊ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم .
ﮐﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم  ،ﯾﺪﺧﻞ ﺑﺪون ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻮﻗﻊ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو ﯾﺴﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﻐﯿﺮ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎً.

6

اﻟﺘﻨﺼﺖ أو إﻟﺘﻘﺎط أو إﻋﺘﺮاض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .
ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻨﺼﺖ ﻷي رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺟﻬﺰةاﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ أو ﯾﻠﺘﻘﻄﻬﺎ أو ﯾﻌﺘﺮﺿﻬﺎ  ،دون ﺗﺼـﺮﯾﺢﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﮑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
ﺟﺮﯾﻤﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻤﺪًا ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﺑﯿﺎﻧــﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﯿﺔ .

7

 8ـ

ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻤﺪًا ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ أو ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﺑﻐﺮض :
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو
)أ (
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ ،
أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد أو اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﯿﺮهﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ
)ب( إﻟﻐﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
إﯾﻘﺎف أو ﺗﻌﻄﯿﻞ أوإﺗﻼف اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ أو وﺳﺎﺋﻄ ًﺎ أو ﺷﺒﮑﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ وﯾﻘﻮم ﻋﻤﺪًا ﺑﺈﯾﻘﺎﻓـﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﯿﻠﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﯿـﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو
ﻣﺴﺤﻬﺎ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺖ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
إﻋﺎﻗﺔ أو ﺗﺸﻮﯾﺶ أو ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ .
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 9ـ

ﯾﺸﻮش أو ﯾﻌﻄﻞ ﻋﻤﺪًا  ،وﺑﺄي وﺳﯿﻠﻪ  ،اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯽ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯽ اﻷﺟﻬـﺰة أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو ﻣﺼـﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻮق أو
ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳـﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺘﻬﺪﯾﺪ أو اﻻﺑﺘﺰاز .
 10ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳـﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﯾﺪ أو إﺑﺘﺰاز ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ وﻟﻮ ﮐﺎن
هﺬا اﻟﻔﻌﻞ أو اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
اﻻﺣﺘﯿﺎل أو اﻧﺘﺤـﺎل ﺻﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ .
 11ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺣﺘﯿﺎل أو اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ ﮐﺎذب أو اﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ،
ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﯿﺮﻩ ﻋﻠﯽ ﻣﺎل أو ﺳﻨﺪ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻟﻠﺴﻨﺪ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
12

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن .
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯽ أرﻗﺎم أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﺎﻓﯽ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﯽ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻐﯿﺮ أو أﻣﻮاﻟﻪ أو ﻣﺎ ﺗﺘﯿﺤﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ
.

13

اﻹﻧﺘﻔﺎع دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎل .
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﻔﻊ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب
اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب .
pdfcrowd.com

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

open in browser PRO version

14

ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﺞ أو ﯾﻌﺪ أو ﯾﻬﯿﺊ أو ﯾﺮﺳﻞ أو ﯾﺨﺰن أو ﯾﺮوج ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ،أي ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺨﻞ
)( 1
ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
ف
) (2ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻮﻓﺮ أو ﯾﺴﻬﻞ ﻋﻤﺪًا أو ﺑﺈهﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎء أو ﻣﻨﺎ ٍ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
) (3إذا وﺟﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ ) (1و) (2إﻟﯽ ﺣﺪث ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦﻣﻌ ًﺎ .

إﻧﺸﺎء أو ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﯾﺞ أﻓﻜــﺎر وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب
 15ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺊ أو ﯾﻨﺸﺮ أو ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺸﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﯽ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ أو ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﻣﺞ أو أﻓﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
أو اﻵداب  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز .ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﯾﺴﺊ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳـﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ
 16ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﻬﻚ أو
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎً.
إﺷﺎﻧﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ .
17ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻹﺷﺎﻧﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
إﻧﺸﺎء أو ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯿﺔ.
 18ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺊ أو ﯾﻨﺸﺮ أو ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻋﻠﯽ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرهﺎﺑﯿﻪ ﺗﺤﺖ أي ﻣﺴﻤﻲ ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ اﻹﺗﺼﺎل
ﺑﻘﯿﺎداﺗﻬﺎ أو أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﺮوﯾﺞ أﻓﮑﺎرهﺎ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﻬﺎ أو ﻧﺸﺮ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺎرﻗﺔ أو اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة أو أﯾﺔ أدوات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرهﺎﺑﯿﺔ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
 19ـ

ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ .
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺮ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﮑﻤﻬﺎ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى واﻟﻤﺨﺪرات
وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى .
ﯾﻨﺸﺮ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻋﻠﯽ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺗﺠﺎر ﻓﯽ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى أو ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻪ ،
 20ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺊ أو
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .
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اﻹﺗﺠـﺎر أو اﻟﺘﺮوﯾـﺞ ﻟﻠﻤﺨﺪرات أو اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ .
ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺊ أوﯾﻨﺸﺮ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻋﻠﯽ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺗﺠﺎر أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﺨﺪرات أواﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﮑﻤﻬﺎ أو ﯾﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻬﺎ  ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎً.

ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .
 22ـ ﮐﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﯿﻞ أو اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ أو إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﮑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب أو ﻣﺎﻓﯽ ﺣﮑﻤﻬﺎ ﻟﯿﮑﺴﺒﻬﺎ
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ ًﺎ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
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اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ أو اﻹﺗﻔﺎق أو اﻹﺷﺘﺮاك .
ﯾﻌﺪ ﻣﺮﺗﮑﺒ ًﺎ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﮐﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض أو ﺳﺎﻋﺪ أو أﺗﻔﻖ أو اﺷﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﯽ إرﺗﮑﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،
وإن ﻟﻢ ﺗﻘﻊ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ .
إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﯾﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺤﺮض ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ .

اﻟﺸﺮوع .
24ـ ﯾﻌﺪ ﻣﺮﺗﮑﺒ ًﺎ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺸﺮوع ﮐﻞ ﻣﻦ ﺷﺮع ﻓﯽ إرﺗﮑـﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦاﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﯽ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ .
pdfcrowd.com

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

open in browser PRO version

اﻟﻤﺼﺎدرة .
 25ـ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻨﯽ اﻟﻨﯿﺔ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺤﮑﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺤﮑﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺟﻬﺰة أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﮑﺎب
أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﮐﻤﺎ ﯾﺠﺐ إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي إرﺗﮑﺒﺖ ﻓﯿﻪ أى ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﯽ
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻣﺎ إرﺗﮑﺒﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺎﻟﮑﻪ  ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ اﻟﻤﺤﮑﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
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إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻰ .
ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺼﻮص اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺤﮑﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ـ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ أي ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  21 20 18 16 15 7و  ، 22أن ﺗﺤﮑﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﻤﺪان إذا ﮐﺎن أﺟﻨﺒﯿﺎً.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻋﺪ .
 27ـ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1991ﯾﺠـﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻘﻀﺎء أن ﯾﺼﺪر ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
28ـ ﯾﻨﺸﺊ رﺋﯿﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺴـﻨﺔ  1986ﻣﺤﮑﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
29ـ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ وزارة اﻟﻌـﺪل ﻟﺴﻨﺔ  1983ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ .
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
30ـ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ (2).
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. 2007  ﻟﺴﻨﺔ13 ( ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ1)
. 1974  ﻟﺴﻨﺔ40 ( ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ2)
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