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اإلىداء
لف يحتار قممي كال عقمي فيمف أختار لىدم لو تعبي كسيرم كعنائي ،فالذم ذلؿ لي
الصعكبات ،كقدـ لي الغالي كالنفيس دكف إنتظار لمقابؿ ،سكل أف يراني في مقدمة
الصفكؼ كأعمى الدرجات ،والدي الغالي جزاؾ اهلل عني خير الجزاء كجعمني كعممي
الصالح في ميزاف حسناتؾ ،كمتعؾ بمكفكر الصحة كالعافية.
كالى مف غمرتني بعطفيا ،كرعايتيا ،كالتي ألمس في كفييا كؿ معاني الحب الخالص
كالصادؽ دكف رجاء لمقابؿ ،سكل رؤيتي أحيا بسعادة كىناء والدتي الحبيبة حفظيا اهلل.
إلى مف كقفت بجانبي في جميع الكقات كالمكاقؼ ،زكجتي العزيزة.
إلى سر السعادة كالفرح الدائـ في ىذه الدنيا ،إبني الغالي قيس.
إلى الركاح الطاىرة ،عمي الغالي الشييد /خمؼ نجاجره ،كصيرم الغالي المرحكـ /خميؿ
الفرحيف.
إلى جميع طالب العمـ في الكطف كالشتات ،إليكـ أقدـ كأىدم ىذا الجيد العممي
المتكاضع.

عاصؼ جودت أحمد النجاجره

ب

إقرار
أقر أنا معد الرسالة بأنيا ق دمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ،كأنيا نتيجة أبحاثي
الخاصة ،بإستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد ،كأف ىذه الدراسة أك أم جزء منيا لـ يقدـ
لنيؿ درجة عميا لم جامعة أك معيد آخر.
االسـ :عاصؼ جكدت أحمد النجاجره
التكقيع ...............................
التاريخ2019 / 6 / 23 :

أ

الشكر والتقدير
أحمد الميـ فاطر العباد ،كاليادم إلى سبيؿ الرشاد ،كأصمي كأسمـ عمي خير خمقؾ سيدنا
محمد سيد المرسميف كاماـ المتقيف ،كأطمب العكف كاليدل كالتكفيؽ كبعد-:
إف الكممات تقؼ عاجزة عف الثناء كالتقدير لستاذم الكبير الدكتكر جياد الكسكاني كالذم
أسعدني بتفضمو قبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كىك الذم بذؿ الجيد الكاسع في تقديـ
العكف كاإلرشاد ،فكؿ الحب لمف أرشد كنصح كسرد.
كما كأتقدـ بخالص الشكر كعظيـ اإلمتناف إلى جميع أساتذتي الفاضؿ ،الذيف تعممت
منيـ الكثير طكاؿ مرحمة دراستي ،في سبيؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف
الجنائي.
كي شرفني أف أشكر بخالص المحبة أساتذتي الفاضؿ ،أعضاء لجنة المناقشة عمى
تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كابداء مالحظاتيـ القيمة عمييا ،كالتي أثؽ بمدل
أىميتيا في إثراء ىذا البحث.

عاصؼ جودت أحمد النجاجره
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الممخص
التحقيؽ ىك المرحمة الثانية مف مراحؿ اإلجراءات الجزائية ،كتنطمؽ معو غالبان مرحمة الدعكل العمكمية،
كىك بشكؿ أصيؿ مف اختصاص النيابة العامة ،كبشكؿ ثانكم مف إختصاص مأمكرم الضابطة
القضائية ،بتفكيض صريح ،كيسعى إلى استجالء الحقيقة ،حيث تقكـ عميو سمطة قضائية كيستمر ىذا
حتى مع التشريعات الحديثة ،كالتي مف ضمنيا القرار بقانكف رقـ( )10لسنة  2018بشأف الجرائـ
اإللكتركنية ،كما كرد فيو مف خصكصيات كمف ضمنيا خصكصية التحقيؽ.
كنجد أف ىناؾ قصكر لدل النيابة العامة في إجراءات التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية ،كذلؾ
لضعؼ الخبرة الفنية كاإلمكانيات التقنية لدييـ ،كىك ما تعتمد عميو تمؾ الجرائـ المستحدثة ،الشيء
الذم جعؿ مأمكرم الضبط القضائي ذات صالحيات أكسع في العمؿ بيا ،لما يممككف مف معرفة
كخبرة تتكافؽ مع أسمكبيا.
كما يجعؿ التحقيؽ المرحمة الساسية ،ىك إعتماد القضاء عمى النتائج المستخمصة منو ،لجؿ
كشؼ الحقيقة كالكصكؿ إلى العدالة ،ما يجعؿ الدعكل إلى كجكد تخصص في النيابة العامة بزيادة
الخبرة ،كخمؽ مزيد مف اإلجراءات في الدعكل اإللكتركنية.
كقد كصمت ىذه الدراسة ،إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات تضمنتيا الخاتمة.
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Privacy of investigation of cyber-crimes
Prepared by: Assef Jawdat Ahmad Al- Najajrah
Supervisor: Dr. Jihad Al-Kiswani

Abstract:
Investigation is the second stage of penal procedures. Simultaneously, a public lawsuit is
often initiated with it. It is primarily the jurisdiction of the public prosecution and
secondarily the jurisdiction of the legal enforcement officer by virtue of an express
authorization in pursuit of truth which is the basis of the judicial authority. These
procedures also apply to modern legislations including Law number 15 of the year 2018
regarding cyber-crimes as well as provisions concerning the privacy of investigation.
It was concluded that there is inadequacy on part of the public prosecution with regard to
investigation procedures into cyber-crimes on the grounds that they lack technical
experience and technological facilities which are the basis of new crimes. This has lead
law enforcement officers to enjoy larger powers thanks to their compatible knowledge and
experience.
What makes investigation the fundamental stage is the reliance of the judiciary on the
extracted conclusions in order to uncover the truth and fulfill justice. Thus, there should be
jurisdiction in the public prosecution through experience and creation of more procedures
in cyber cases.
The study reached several outcomes and recommendations stated in the conclusion.
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المقدمة
يمر المجتمع الدكلي في الكقت الحالي بثكرة كبيرة جدان مف التطكرات ،كىي التي عرفت
إصطالحان بظاىرة العكلمة ،ما أدل إلى تعزيز العالقات كالتكاصؿ بيف الشخاص في جميع
أرجاء العالـ ،كذلؾ بفضؿ تقنية المعمكمات ،كالتي بدكرىا أظيرت مردكدان سمبيان ساعد عمى ظيكر
أساليب إجرامية مستحدثة مف التقنية اإللكتركنية ،كأصبحت كسيمة إعتداء عمى قيـ كمصالح
الناس الساسية(.)1
كيجدر القكؿ ،أف التزايد في إستخداـ الكسائؿ اإللكتركنية كشبكات اإلنترنت ،أدل إلى
ظيكر أشكاؿ جديدة مف الجرائـ كىي الجرائـ اإللكتركنية ،كاإلستيالء عمى البيانات ،أك إتالفيا،
أك كالدخكؿ غير المصرح بو إلى أنظمة الحاسكب ،ككذلؾ جرائـ اإلعتداء عمى حقكؽ الممكية
الفكرية لمؤلفييا(.)2
كبما أف ىذه الجرائـ تتصؿ بالتطكر التنككلكجي الحديث ،فيي تتميز بخصكصية منفردة
عف الجرائـ التقميدية بحيث أنيا ترتكب عبر كسائط إلكتركنية ،كبالتالي يككف إجراء مكافحتيا
ككشؼ مرتكبييا ذات طبيعة خاصو.
كفقان لما تقدـ يمكف تعريؼ الجرائـ اإللكتركنية؛ بأنيا كؿ فعؿ مخالؼ لمقانكف يتـ إرتكابو
بحؽ جميع الشخاص سكاء الطبيعييف أك المعنكييف كذلؾ عبر الكسائؿ اإللكتركنية كاإلنترنت.
ككذلؾ يمكف تعريؼ التحقيؽ اإلبتدائي؛ بأنو التصرؼ القانكني الذم تقكـ بو الييئات
اإلتيامية المختصة بغرض البحث عف مرتكب الجريمة كعف أدلة البراءة كاإلدانة لتشخيص كقائع
الجريمة المرتكبة.
()1
()2

أحمد كىداف :اإلنعكاسات المنية لمعكلمة ،القاىرة ،المجمة الجنائية القكمية ،مجمد  ،2001 ،44ص.91 .

سرحاف حسف محمد حسف المعيني :التحقيؽ في جرائـ تقنية المعمكمات ،مجمة الفكر الشرطي ،مركز بحكث

الشرطة ،القيادة العامة لشرطة الشارقة ،اإلمارات  ،2011ص.17 .
0

الناظر لمتاريخ يجد أف الجرائـ اإللكتركنية أثارت العديد مف اإلشكاليات بالنسبة لمقائميف
عمى مكافحتيا ،كيرجع ذلؾ إلى أف القكانيف العقابية كقكانيف اإلجراءات الجزائية التقميدية تبسط
حمايتيا عمى الشياء المادية المممكسة ،أما بالنسبة لممعمكمات اإللكتركنية كالشياء المعنكية
المرتبطة بيا فمـ تمتد إلييا الحماية إال حديثا إعتبا انر لحداثة الجرائـ اإللكتركنية.
فنجد أف قانكف العقكبات رقـ  16لسنة  ،1960ككذلؾ قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 3
لسنة  2001لـ تنص عمى الجرائـ اإللكتركنية.
كفي سبيؿ مكافحة الجرائـ اإللكتركنية عمى المستكل الدكلي ،تـ إبراـ إتفاقية بكدابست
لمكافحة الجرائـ المعمكماتية  ،2001كالتي كانت تيدؼ إلى تكحيد التدابير التشريعية بيف الدكؿ
لمكقاية مف الجرائـ اإللكتركنية ،ككذلؾ تفعيؿ خطة عمؿ عمى الجانب المكضكعي كاإلجرائي لمحد
مف تمؾ الجرائـ ،كالتأكيد عمى التعاكف اإلقميمي كالدكلي في سبيؿ مكافحتيا.
كعمى المستكل العربي فقد تـ إبراـ اإلتفاقية العربية لمكافحة الجرائـ المعمكماتية 2010
كالتي صادقة عمييا دكلة فمسطيف عاـ  ,2012بحيث كانت تيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى تعزيز
التعاكف كتدعيمو بيف الدكؿ العربية في مجاؿ مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات ،لدرء أخطار ىذه
الجرائـ حفاظان عمى أمف الدكؿ العربية كمصالحيا كسالمة مجتمعاتيا كأفرادىا.
كفي دكلة فمسطيف فقد تـ إقرار القرار بقانكف رقـ  17لسنة  2017بشأف الجرائـ
اإللكتركنية ،كالذم كاجو بعض اإلعتراضات ما أدل إلقرار القرار بقانكف رقـ  10لسنة 2018
بشاف الجرائـ اإللكتركنية.
كنستنتج أف الجرائـ اإللكتركنية جرائـ حديثة متطكرة ،ظيرت كتزايدة مع إنتشار التطكر
التكنكلكجي في جميع أنحاء العالـ.
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أىمية الموضوع:
 .1الىمية النظرية :تعتبر الجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ المستحدثة حسب الكسيمة المرتكبة
بيا ،فقد تككف ىناؾ جرائـ تقميدية مرتكبة بكسائؿ حديثة ،أك أف تككف جرائـ حديثة
أنشأت مع الكسائؿ اإللكتركنية كالجرائـ المرتكبة بالبطاقات اإللكتركنية أك الكاقعة عمييا
كتتجمى الىمية النظرية لممكضكع مف خالؿ مدل تطكر كسائؿ مالحقة ىذه الجرائـ
كبالخص التحقيؽ فييا ،باإلضافة إلى الجدؿ الفقيي الذم دار حكؿ مدل كفاية القكاعد
التقميدية كالحاجة إلى مكاكبة ىذه الجرائـ بتطكير تشريعي.
 .2الىمية العممية :تبرز الىمية العممية بالمكاكبة التشريعية لمجرائـ اإللكتركنية ،فباإلضافة
إلى القكاعد التقميدية الكاردة في قانكف العقكبات الردني رقـ  16لسنة  1960كقانكف
اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  2001فقد أصدر المشرع القرار بقانكف رقـ  10لسنة
 2018بشأف الجرائـ اإللكتركنية كالذم لـ يتسنى لو التطبيؽ الكاجب حتى ىذه المحظة
ما أثر في غياب الق اررات القضائية المتعمقة بخصكصية التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية.

أىداؼ الموضوع:
 .1تكضيح المقصكد بخصكصية التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية.
 .2إبراز الخصكصية في الجرائـ اإللكتركنية سكاء بالتحقيؽ بشكؿ أصمي مف قبؿ النيابة
العامة أك بالتفكيض لمأمكرم الضبط القضائي.
 .3تكضيح مدل سيطرة أجيزة العدالة كبالخص النيابة العامة أك الضابطة القضائية عمى
إجراءات التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية.
 .4بياف العقبات كالصعكبات التي تكاجو التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية كسبؿ تجاكزىا.
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المنيج المتبع:
لغايات تحقيؽ الىداؼ المرجكه مف ىذا البحث ،فقط تـ اإلعتماد عمى المنيجيف الكصفي
كالتحميمي.

إشكالية الموضوع:
ما ىي خصكصية التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية ....؟

خطة الموضوع:
إجابةن عف اإلشكالية المطركحة ،فقط تـ بياف الخصكصية فيما يمي:
الفصؿ األوؿ :خصوصية إجراءات التحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية.
الفصؿ الثاني :معوقات إجراءات التحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية.
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الفصؿ األوؿ :خصوصية إجراءات التحقيؽ في الجرائـ اإللكترونية.
أدل التطكر العممي كالتكنكلكجي الكبير الذم شيده العالـ في اآلكنة الخيرة ،إلى تغير
ممحكظ في أسمكب التفكير ،كذلؾ في ظؿ المعمكمات كالحداث المتناقمة عبر كسائؿ التكاصؿ
اإلجتماعي كاإلعالـ ،كبالتالي أصبح ىناؾ إزدياد ممحكظ في إرتكاب الجرائـ المستحدثة بأنماط
مختمفة ،الشيء الذم ساعد عمى ظيكر صعكبات كتحديات أماـ السمطة صاحبة اإلختصاص
الصيؿ بإجراء التحقيؽ اإلبتدائي(.)1
"كتعتبر النيابة العامة ىي صاحبة اإلختصاص الصيؿ في إجراء التحقيؽ" ،كىك ما تـ
النص عميو صراحة في قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة  2001المادة رقـ ()1/55
كالتي جاء فييا "تختص النيابة العامة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا"(.)2
ككذلؾ ذىبت المادة رقـ ( )2/3مف القرار بقانكف رقـ ( )10لسنة  2018بشأف الجرائـ
اإللكتركنية إلى أف المحاكـ النظامية كالنيابة العامة ىي صاحبة اإلخصاص بالنظر في دعاكم
الجرائـ اإللكتركنية(.)3
كتبرز الخصكصية فيما يمكف أف تتميز بو إجراءات التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية
مقارنةن بالقكاعد التقميدية الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية ( )3لسنة  ،2001كعميو تظير
الخصكصية في إجراءات التحقيؽ الصمية (المبحث الكؿ) ،كفي إجراءات التحقيؽ اإلستثنائية
(المبحث الثاني).

()1

ممدكح عبد الحميد عبد المطمب :البحث كالتحقيؽ الجنائي الرقمي في جرائـ الكمبيكتر كاإلنترنت ،دار الكتب

القانكنية ،مصر ،المجمة الكبرم ،2006 ،ص.28 .

()2
()3

قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2001ـ ،المادة رقـ (.)1/55

قرار بقانكف رقـ ( )10لسنة  2018بشأف الجرائـ اإللكتركنية ،المادة رقـ (.)2/3
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المبحث األوؿ :خصوصية في إجراءات التحقيؽ األصمية
يعتبر التحقيؽ مجمكعة اإلجراءات التي تقكـ بيا السمطة المختصة بالتحقيؽ بعد كقكع
جريمة معينة ،بقصد البحث عف الدلة التي قد تساعد في الكشؼ عف الحقيقة( ،)1كبالتالي يتـ
فيو تدكيف أقكاؿ الشيكد كالمشتبو بيـ ،كمكاجية المتيميف بالدلة المتكافرة ضدىـ ،أما التحقيؽ
في الجرائـ اإللكتركنية فالبد أف يتميز بنكع مف الخصكصية ،كذلؾ نظ انر لمطبيعة الخاصة ليذه
الجرائـ ،كبسبب الصعكبات التي قد تكاجو عممية التفتيش كالبحث عف الدلة(.)2
فالتحقيؽ مع الشخاص ذكم العالقة في تمؾ الجرائـ لو خصكصية ،كذلؾ مف حيث،
إجراء التفتيش عف الدلة اإللكتركنية ،كاجراء المكاجية بيف المتيميف ،كبيف المتيميف كالشيكد
كالذىاب بيـ الى مسرح الجريمة عند الضركرة ،لمناقشتيـ حكؿ الجيزة اإللكتركنية كممحقاتيا.
كما أف إستجكاب المتيـ في الجرائـ اإللكتركنية يتميز بخصكصية ،مف حيث قياـ القائـ
بالتحقيؽ كالخبير المختص بتبادؿ المعمكمات فيما بينيـ ،بحيث يكضح المحقؽ المختص لمخبير
أىمية ترتيب المتيميف كالشيكد كطريقة تكجيو السئمة إلييـ(.)3
كتيدؼ إجراءات التحقيؽ الصمية إلى الكشؼ عف الحقيقة ،سكاء مف حيث ثبكت التيمة
كنسبتيا إلى المتيـ ،أك عدـ ثبكتيا( ،)4كليذا فإف مف اإلجراءات الصمية صعكبة اإلستجكاب
(المطمب الكؿ) ،كخصكصية التفتيش (المطمب الثاني) ،كخصكصية الشيادة (المطمب الثالث).

()0

خالد ممدكح إبراىيـ :فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكتركنية ،دار الفكر الجامعي ،2009 ،ص.18 .

()9

حناف ريحاف مبارؾ المضحكي :الجرائـ المعمكماتية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،ص.369 .

()3

محمد الميف البشرم :التحقيؽ في جرائـ الحاسب اآللي كاإلنترنت ،المجمة العربية لمدراسات المنية كالتدريب

(السعكدية) ،العدد  ،2000 ،30ص.368/365 .

()4

محمد بف حسف السراء :الساليب الحديثة كالميارات المتقدمة في تحقيؽ الجرائـ اإللكتركنية ،مجمة الفكر

الشرطي -مركز بحكث الشرطة -القيادة العامة لشرطة الشارقة -اإلمارات ،مج ،21 .ع ،2012 ،81 .ص.
.38
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المطمب األوؿ :صعوبة اإلستجواب.
مف المعركؼ أف اإلستجكاب إجراء مف إجراءات التحقيؽ ،كىك مف اإلجراءات الخطيرة
كالميمة جدان( ،)1حيث يستخدـ في الكشؼ عف الحقيقة ،كيمنح السمطة القائمة بالتحقيؽ طرح
التساؤالت الدقيقة التفصيمية ،كالدخكؿ في مكضكع الدعكل لمتعرؼ عمى أىـ المكر المتعمقة
بالجريمة(.)2
كبناء عميو يقكـ القائـ
"إذا فاإلستجكاب يعتبر أىـ إجراءات التحقيؽ عمى اإلطالؽ"،
ن
بالتحقيؽ بمناقشة المتيـ تفصيميان في التيمة المسندة إليو ،كما يكاجيو في الدلة القائمة ضده
لغاية الحصكؿ عمى إعتراؼ منو بإرتكابو لمجريمة أك نفيو لذلؾ(.)3
كتبرز خصكصية اإلستجكاب في الجرائـ اإللكتركنية ،مف حيث أف قدرة مأمكرم الضبط
القضائي عمى اإلستجكاب أكبر مف قدرات النيابة العامة ،كذلؾ ككنيـ يممككف مف الكسائؿ التقنية
كالخبرات الفنية ما يتجاكز خبرات النيابة العامة ،التي ال يكجد فييا أعضاء مختصيف في
الميداف ،كىنا تتجمى صعكبة اإلستجكاب في تمؾ الجرائـ.
إذان فإجراء اإلستجكاب في الجرائـ اإللكتركنية قد يقكـ بو مأمكرم الضبط القضائي بشكؿ
أكبر مف الجرائـ التقميدية رغـ أنو إختصاص أصيؿ لمنيابة العامة ،كال يجكز التفكيض بو
لمأمكرم الضبط القضائي إال في حدكد القانكف كفي جرائـ معينة ،كمف ىنا يمكف تكضيح تعريؼ
اإلستجكاب (الفرع الكؿ) ،كضعؼ ضمانات اإلستجكاب (الفرع الثاني).

()1

محمد سامي البتراكم :إستجكاب المتيـ ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة ،1968 ،ص.7 .

()3

إبراىيـ راسخ :التحقيؽ الجنائي العممي ،الطبعة الكلى ،1991 ،مطبعة البياف التجارية ،دبي ،ص.436 .

()2

خالد ممدكح إبراىيـ :فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكتركنية ،مرجع سابؽ ،ص.241 .
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