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شكر و تقدير
احلمِد هلل رب العاملني والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية وعلى آله وصحبة ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إمتام هذا البحث ,إىل كل من كان سببا يف تعليمي وتوجيهي و
مساعدتي.
إىل مشرف البحث الفاضل الدكتور عبد اهلل النجاجرة
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اإلهداء
إىل من وهبوني احلياة واألمل والنشأة على شغف اإلطالع والعلم
إيل والدي ووالدتي األعزاء
إىل من كان يضيء يل طريق العلم واملعرفة ويبذل كل ما يف وسعه ملساعدتي
يف النجاح
أخي الغايل سائد
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إشكالية الدراسة:
لما كان الدليل االلكتروني ليس كاألدلة المادية وانما عبارة عن مزيج من المعلومات واألرقام
والطاقة ,والتي تكون مخزنة غالبا في الحاسوب والشبكات ,وبالتالي تكمن المشكلة في كيفية
التعامل مع الدليل االلكتروني بالدقة المطلوبة من النواحي التقنية القانونية واإلجرائية التي يجب
إتباعها للحصول على الدليل االلكتروني ,ومدى مشروعية األخذ به كدليل أو مقبوليته كوسيلة
من وسائل اإلثبات الجنائي وخاصة في ظل غياب النصوص التشريعية التي تنظمه.

أهمية الدراسة:
كان هناك دافعاً مهماً الختيار موضوع الدراسة أال وهو ارتباطه الوثيق بظاهرة جديدة أكبر
وهي(الجرائم االلكترونية) والتي بدأت بالظهور واالنتشار سريعا مع تطور وسائل االتصال والتقدم
التكنولوجي ,وتعد من الموضوعات الشائكة التي لم تكن معروفة لدى رجال القانون والقضاء
وأجهزة الشرطة والنيابة العامة,ولعل خير دليل على ذلك كثرة المؤتمرات الدولية واالتفاقيات التي
أبرمت في سبيل مكافحة هذه الجرائم.

أهداف الدراسة:
أ.تحقيق الجاهزية التقنية والقانونية واإلجرائية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
ب.التوصل لكيفية تقديم واجازة األدلة االلكترونية من الناحيتين القانونية والتقنية.

منهج الدراسة:
لقد قمنا باختيار المنهج التحليلي و التأصيلي للدراسة.
منهج تحليلي لبعض نصوص القوانين الفلسطينية و التشريعات المقارنة ,وللدراسات التي أجريت
حول الموضوع.
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منهج تأصيلي:ألنه يرد النقاط التفصيلية ألصولها النظرية وفي دراستنا هذه نرجعها إلى النظرية
العامة لإلثبات الجزائي.

مصطلحات الدراسة:
 الجرائم االلكترونية\جرائم الحاسب االلي وجرائم االنترنت(Computer Crime) :
عي نشاط اجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب االلي بطريقة مباشرة وغير مباشرة كوسيلة لتنفيذ
الفعل االجرامي المقصود.
 جرائم عبر الكمبيوتر(Cyber):
هي الجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر واالنترنت والشبكة المعلوماتية ,أي التي يكون النظام
االلكتروني وسطا الرتكابها ,مثل جرائم االحتيال وغسل االموال والمخدرات ,وكذلك جرائم
الكمبيوتر مثل االضرار بقواعد البيانات.
 الجرائم المستحدثة:
هي الجرائم التي ظهرت مع تقدم التقنيات والعلوم الحديثة ,والتي تحمل طابع هذه التقنيات
وتساير على الدوام تيار تقدمها باعتمادها على التقنيات.
 الدليل االلكتروني( Electronic Evidence):
وهو مجموعة المراسالت او المعلومات الرقمية والتي قد يكون لها قيمة قانونية بالكشف عن
الحقيقة ودور في تكوين حكم االدانة او البراءة
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خطة الدراسة:
سنقوم بتقسيم الدراسة إلى مبحثين أساسيين وهما -:
المبحث األول :ماهية الدليل االلكتروني
والذي ينقسم بدوره إلى المطالب التالية:
المطلب األول :تعريف جرائم الحاسب اآللي وسماتها
المطلب الثاني :تعريف الدليل االلكتروني وخصائصه
المبحث الثاني :مدى قبول وإجازة األدلة االلكترونية في اإلثبات الجنائي
والذي ينقسم بدوره إلى المطالب التالية:
المطلب األول :مشروعية استخدام الوسائل االلكترونية كوسيلة إلثبات الجرائم
المطلب الثاني :قيود االحتجاج بالدليل االلكتروني أمام المحكمة الجنائية وسلطة القاضي الجنائي
في تقدير األدلة االلكترونية
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المقدمـــــــــــــــة-:
التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد أحد أهم األسباب الرئيسية للعولمة ،وعلى
الرغم من المزايا والمنافع االيجابية للعولمة ،وثورة المجتمع االلكتروني ،إال أنها ساعدت على
ظهور وتعزيز الجرائم المستحدثة ومن أبرزها جرائم الحاسب اآللي والجرائم االلكترونية .ومع
ظهور شبكة االنترنت العالمية أصبح العالم كقرية صغيرة وأصبحت التعامالت بين الناس تتم
بيسر وسهولة ،وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة لشبكة االنترنت إال أنه أدى إلى انتشار نوع جديد
من الجرائم تسمى "جرائم االنترنت" ،وهي نوع من الجرائم االلكترونية .فقبل ظهور االنترنت
وجرائمه كانت توجد األفعال اإلجرامية وكانت هذه األفعال تشمل القتل والسرقة والنصب وغيرها
من الجرائم .فالشر قائم بيد أن االنترنت ساعد على سهولة ارتكاب هذه الجرائم ،فقد تم استغالل
الوسائل االلكترونية في الكثير من األحيان كبيئة الرتكاب الجرائم.
ومع ظهور هذه الجرائم المستحدثة ظهر الدليل االلكتروني كدليل في التحقيق الجنائي ,وأصبح
نوع من األدلة بجانب األدلة المادية والمعنوية ,ألن األخيرة أصبحت ال تتفق بشكل كامل مع
طبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة ,لذلك ظهرت طائفة جديدة من األدلة وهي األدلة
االلكترونية والتي تتفق مع الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة.
يمكن تعريف الدليل بشكل عام بأنه الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه
بالحكم الذي ينتهي إليه.
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وأما الدليل االلكتروني الدليل االلكتروني فيمكن تعريفه بأنه  :أي معلومات ذات قيمة في الكشف
عن الحقيقة سواء أن كانت مراسلة أو مخزنة في شكل رقمي.1
ويمتاز الدليل االلكتروني بإمكانية القيام بالنسخ االلكتروني للدليل والتعامل مع النسخة كأنها
أصل,والدليل االلكتروني من الصعب تحطيمه مقارنة باألدلة المادية حيث أنه عند مسح ملف أو
إعادة تهيئة قرص  Formattingتوجد تقنيات تقوم باستعادة البيانات المحذوفة.

 1فحص األدلة االلكترونية ألجهزة الحاسوب في التحقيقات الجنائية,د.عزة علي محمد الحسن,مجلة اإلستراتيجية واألمن
الوطني,ص.87
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المبحث األول
مـاهـيـــــة الدليل االلكتروني

نظ اًر للطبيعة الخاصة للجرائم االلكترونية فإن دليل إثباتها يختلف ويتميز عن الدليل الجنائي
التقليدي ,فالدليل االلكتروني يعيش في بيئة متطورة بطبيعتها وتشمل على أنواعاً متعددة من
البيانات الرقمية تصلح مجتمعة أو منفردة لكي تكون دليال لإلدانة أو البراءة ,فيعتبر الدليل
االلكتروني الوسيلة الوحيدة والرئيسية في اإلثبات الجنائي بجرائم الحاسوب واالنترنت ,ولهذا
سنقوم أوال بالتعرف على مفهوم الجرائم االلكترونية وتقسيماتها وذلك قبل الخوض في مفهوم
الدليل االلكتروني ,وذلك من خالل المطلب التالي.

المطلب األول
تعريف جرائم الحاسب اآللي وسماتها
المقصود بجرائم الحاسب اآللي ليست تلك الجرائم التي يكون فيها الحاسب اآللي موضوعا
للجريمة كأن يسرق الجهاز أو يتلف ،ألنه في هذه الحالة يعد من األموال التي كفل القانون
حمايتها من التعرض .وبالتالي فإن قانون العقوبات التقليدي يوفر الحماية لها.
وانما المقصود من جرائم الحاسب اآللي :تلك الجرائم التي ينصرف االعتداء فيها إلى مكونات
الحاسب اآللي المعنوية ،أو يكون النظام اآللي وسيلة الرتكاب الجريمة.

11

وقد انقسم الفقه في هذا المجال إلى اتجاهين 2منهم من عرفها حسب وسيلة ارتكاب الجريمة
ومنهم من استند إلى موضوع الجريمة كاآلتي-:
االتجاه األول:المستند إلى وسيلة ارتكاب الجريمة:
ويستند أنصار هذا االتجاه في تعريفهم لجرائم الحاسب اآللي إلى وسيلة ارتكاب الجريمة
فيشترطون وجوب ارتكابها بواسطة الحاسب بأنها ( :كل أشكال السلوك غير المشروع\أو الضار
بالمجتمع,الذي يرتكب باستخدام الحاسب ).
وعلى الرغم من قلة النصوص التشريعية التي تعاقب من يرتكب جرائم بالوسائل االلكترونية ولكن
نجد في بعض نصوص التشريعات المقارنة نصوص قانونية مستحدثة تعاقب كل من يرتكب
جريمة باستخدام الوسائل االلكترونية ومن هذه التشريعات التشريع األردني والذي جاء بقانون
المعامالت االلكترونية المؤقت رقم ( )85لعام  ,2001حيث نصت المادة( )38منه على أن:
" يعاقب كل من يرتكب فعال يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل
االلكترونية بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن
( )3000ثالثة آالف دينار وال تزيد على ( )10000عشرة آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
ويعاقب بالعقوبة األشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة
في هذا القانون".

2

محمود أحمد عبابنة,جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية.
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االتجاه الثاني :المستند إلى موضوع الجريمة:
ويستند أنصار هذا االتجاه في تعريفهم بجرائم الحاسب اآللي إلى وجوب أن يكون الحاسب اآللي
هو محل الجريمة ،فيجب أن يتم االعتداء على الحاسب أو على نظامه.
وعلى الرغم من عدم وجود نص عقابي لمعاقبة مقترفي الجرائم عبر االنترنت او ضد النظام
االلكتروني في قانون العقوبات األردني رقم()16لسنة -1960والساري المفعول في فلسطين-
فنجد بأن مشرعنا الفلسطيني قد شرع لوضع سياسة جنائية متطورة تلبي احتياجات المجتمع مع
ظهور مثل تلك الجرائم االلكترونية حيث جاء بالفصل السادس من مشروع قانون العقوبات
الفلسطيني\ ,32003والتي بين فيها جرائم الحاسب اآللي وجرائم االنترنت.
ومهما كان من أمر فالجرائم االلكترونية ،ومنها جرائم الحاسب اآللي ،تتميز بطبيعة خاصة تجعلها
مميزة عن الجرائم العادية ولكن هذا االختالف في السمات تكمن ورائه خطورة لهذا النوع من
3

الفصل السادس من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني\:2003جرائم الشبكة الدولية (اإلنترنت)

مادة (:)393
كل من قام بدون وجه مشروع بصناعة أو نشر الفيروسات عن طريق الشبكة الدولية (اإلنترنت) بقصد إحداث إتالف كّلي
أو جزئي للمعلومات لدى الغير ،يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن ألف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (:)394
كل من قام بدون وجه مشروع بمضايقة أو مالحقة شخص آخر عبر الشبكة الدولية (اإلنترنت) سواء من خالل البريد
اإللكتروني أو بواسطة أية وسيلة أخرى ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة ،وبغرامة ال تجاوز ألف دينار ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
مادة (:)395
كل من قام بدون وجه مشروع بنشر معلومات أو بيانات تتعلق باآلخرين عبر الشبكة الدولية (اإلنترنت) قاصداً اإلساءة لهم
أو تشويه سمعتهم ،يعاقب بالحبس ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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اإلجرام فهذه الجرائم تتسم بصعوبة إثباتها ،كما أن الدليل على ارتكابها ليس دليال ماديا ،بل يغلب
عليه الطابع االلكتروني وقد يحيط به عدم الوضوح ،و ما يضعف من ثقة جهات التحقيق
والمحاكمة فيه.

تصنيفات وأشكال الجرائم االلكترونية-:
نظ ار لزيادة التعامالت االلكترونية وتطورها الهائل ظهر هناك العديد من الجرائم المرتبطة بها
وهناك معايير في تصنيف الجرائم االلكترونية سنبينها على النحو التالي.
معايير تصنيف الجرائم االلكترونية:
هناك معياريين رئيسيين في تصنيف الجرائم االلكترونية 4هما:مواطن االختراق ومدى مساسها
باألشخاص أو األموال وذلك كما يأتي-:
()1تصنيف الجرائم حسب مواطن االختراق:
 اختراق األمن العادي :ومن أبرز تلك االختراقات :االحتيال بملفات التقنية واالحتيال
وااللتقاط السلكي واالحتيال باسترقاق األمواج وانكار أو إلغاء الخدمة.
 اختراق األمن الشخصي لألفراد :ومن أبرز تلك االختراقات االحتيال بانتحال صالحيات
شخص مفوض والهندسة االجتماعية واإلزعاج والتحرش وقرصنة البرمجيات.
 اختراق الحماية الخاصة باالتصاالت وأمن البيانات :ومن أبرز تلك االختراقات االعتداء
على البيانات واالعتداء على البرمجيات.

 4األستاذ الدكتور أمي ــر فـرج ي ــوسف,بطاقات االئتمان والحماية الجنائية لها.2008,
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 االعتداء على عمليات الحماية :ومن أبرز تلك االعتداءات غش البيانات واالحتيال على
بروتوكوالت االنترنت والتقاط كلمات السر واالعتداء باستغالل المزايا اإلضافية.
( )2تصنيف الجرائم حسب مساسها باألشخاص واألموال:
 الجرائم التي تستهدف األشخاص :ومن أبرزها الجرائم غير الجنسية التي تستهدف
األشخاص ومن أمثلتها( :التحريض على االنتحار ،التحريض على القتل ،اإلطالع على
البيانات الشخصية ،أنشطة ضخ البريد االلكتروني غير المرغوب به)والجرائم الجنسية
ومن أمثلتها( :نشر وتسهيل نشر واستضافة المواد الفاحشة عبر االنترنت بوجه عام
وللقاصرين بوجه خاص ،نشر المعلومات عن القاصرين عبر الكمبيوتر من أجل أنشطة
جنسية غير مشروعة ،إغواء أو محاولة إغواء القاصرين الرتكاب أنشطة جنسية غير
مشروعة ،حض وتحريض القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة ،التحرش
الجنسي بالقاصرين عبر الكمبيوتر والوسائل التقنية ،واستخدام االنترنت لترويج الدعارة
بصورة قصرية أو لإلغواء أو لنشر المواد الفاحشة التي تستهدف استغالل عوامل
الضعف واالنحراف لدى المستخدم ،لحصول على الصور والهويات بطريقة غير
مشروعة الستغاللها في أنشطة جنسية).
 الجرائم التي تستهدف األموال باستثناء السرقة :وتشمل أنشطة االقتحام أو الدخول أو
االتصال غير المرخص به مع نظام الكمبيوتر أو الشبكة وتخزين البيانات والنظم
والممتلكات وخلق البرمجيات الخبيثة والضارة ونقلها عبر النظم والشبكات واستخدام اسم
النطاق أو العالمة التجارية أو اسم الغير دون ترخيص ،وغيرها.
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 جرائم االحتيال والسرقة :وتشمل جرائم االحتيال بالتالعب بالبيانات والنظم أو استخدام
البطاقات المالية للغير بدون ترخيص أو تدميرها ،واالختالس عبر الكمبيوتر أو بواسطته
وسرقة خدمات الكمبيوتر وسرقة أدوات التعريف والهوية عبر انتحال هذه الصفات أو
المعلومات داخل الكمبيوتر.
 جرائم التزوير :وتشمل تزوير البريد االلكتروني وتزوير الوثائق والسجالت وتزوير
الهوية.
 جرائم المقامرة والجرائم األخرى ضد األخالق واآلداب وتشمل تملك وادارة وتسهيل
مشروعات الدعارة على االنترنت.
 جرائم الكمبيوتر ضد الحكومة وتشمل هذه الطائفة كافة جرائم تعطيل األعمال الحكومية
وتنفيذ القانون واإلخفاق في اإلبالغ عن جرائم الكمبيوتر والحصول على معلومات سرية
واإلرهاب االلكتروني وغيرها.
مما سبق يتضح مدى التنوع واالختالف في حاالت وأشكال الجرائم االلكترونية والتي تعكس
مدى التطور الهائل ،والتسارع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت,وهذا األمر أدى لظهور نوع
جديد من األدلة وهي األدلة االلكترونية لتواكب تلك التقنيات والتطورات وهذه األدلة تختلف
بدورها عن األدلة التقليدية.والتي سنقوم بالتعرف على ماهيتها من خالل المطلب الثاني.
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المطلب الثاني
تعريف الدليل االلكتروني وخصائصه
هو كل بيانات يمكن إعدادها أو تخزينها بشكل الكتروني بحيث تمكن الحاسوب من انجاز
مهمة ما ,وعرف كذلك بأنه :معلومات يقبلها العقل والمنطق ويعتمدها العلم ,يتم الحصول عليها
بإجراءات علمية وقانونية بترجمة المعلومات والبيانات المخزنة في الحاسوب وملحقاته وشبكات
االتصال ويمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة إلثبات حقيقة فعل أو
شيء أو شخص له عالقة بجريمة.5
والدليل االلكتروني بهذا المعنى ليس على صورة واحدة وانما له خصوصية التنوع نظ ار إلى ما
تتمتع بع طبيعته من ضرورة توافقه مع الواقعة اإلجرامية ,وهذا يعني انه ليس هنالك وسيلة واحدة
للحصول عليه وفي كل األحوال يظل الدليل المستمد منه رقميا ,ويمكن تقسيم األدلة االلكترونية
إلى أدلة الكترونية خاصة بأجهزة الحاسوب وشبكاته وأدلة خاصة بشبكة االنترنت.

خصائص الدليل الجنائي اإللكتروني:
-1الدليل االلكتروني دليل علمي :حيث يتكون من بيانات ومعلومات غير ملموسة ويتطلب
إدراكها االستعانة باألجهزة والمعدات االلكترونية وباستخدام برامج ونظم خاصة ,وهذا يعني أنه
كدليل يحتاج إلى بيئته التقنية التي يتكون فيها لكونه من طبيعة تقنية المعلومات وألجل ذلك فأن

 5خالد عياد الحلبي,إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت,الفصل الرابع.
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ما ينطبق على الدليل العلمي ينطبق على الدليل االلكتروني ,فال يجب أن يخرج هذا النوع من
األدلة عما توصل إليه العلم الرقمي واال فقد معناه.6
-2يعتبر الدليل الكتروني دليل فني غير ملموس ,أن ترجمته واخراجه في شكل مادي ملموس ال
يعني أن هذا التجمع يعتبر الدليل ,بل أن هذه العملية تعتبر عملية نقل لتلك البيانات من مجالها
إلى شكل ملموس يمكن االستدالل بها على معلومات معينة.
-3الدليل االلكتروني يصعب التخلص منه فيمكن استخراج نسخ منه والتي لها نفس قيمة األصل
وهذا يشكل ضمانة للحفاظ على الدليل االلكتروني من الضياع والتلف.وهذا األمر غير ممكن في
األدلة التقليدية والتي ال يمكن نسخها وبنفس الوقت يمكن التخلص منها بكل سهولة كالتخلص
من األشرطة واألوراق المسجلة والتي تدل على ارتكاب شخص لجريمة معينة ,كما يمكن أيضا
التخلص من بصمات األصابع بمسحها من موضع الجريمة.
وعلى الرغم من هذه الميزة في الدليل االلكتروني لكن هنالك سهولة بالتالعب به سواء أكان
تعديال أو إتالفا أو إدراجا في المستندات أو بيانات رقمية أخرى.
-4األدلة االلكترونية يمكن استرجاعها بعد محوها واصالحها بعد إتالفها وهذا من أهم ما يميز
الدليل االلكتروني عن الدليل التقليدي.

 6الدليل االلكتروني ومدى حجيته في اإلثبات الجزائي في القانون الجزائري,رشيدة بوكر,رسالة ماجستير منشورة في مجلة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية,المجلد (27العدد األول).
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-5الدليل االلكتروني ذو طبيعة متعدية للحدود وفائقة السرعة تنتقل من مكان آلخر عبر شبكات
االتصال واالنترنت  ,وكذلك فله سعة تخزينية عالية فدسك صغير يمكنه تخزين مئات الصور أو
مكتبة صغيرة...الخ.
-6الدليل االلكتروني يرصد معلومات عن الجاني ويحللها في الوقت ذاته لذلك قد يجد غايته
بسهولة ويسر أسرع من الدليل التقليدي ,فالمستخدم للدليل االلكتروني يستطيع رصد المعلومات
عن الجاني وتحليلها ويمكنه تسجيل تحركات الفرد وسلوكياته.
هذه الخصائص أكسبت الدليل االلكتروني طابعا ممي از جعلته األفضل إلثبات الجرائم
االلكترونية,مثل جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللية ,ألنه من طبيعة الوسط الذي ارتكبت
فيه,وكذلك يصلح ألن يكون دليل إثبات في الجرائم التقليدية ,ففي الجرائم المرتكبة بواسطة
الحاسوب مثل جرائم غسل األموال أو تهريب المخدرات ,ال صله في هذه الجرائم بين الجريمة
والحاسوب إال من حيث الوسيلة أي انه الوسيلة الرتكاب الجريمة ,وعلى الرغم من عدم اتصال
الجريمة بالحاسوب في مثل هذه الحاالت فإن الدليل االلكتروني يصلح ليكون دليال إلثباتها.

وبعد أن تعرفنا على ماهية الدليل االلكتروني وعلى خصائصه فيمكننا اآلن دراسة مدى حجيته
في اإلثبات الجنائي وما هي حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة االلكترونية وهذا
سيكون بشيء من التفصيل من خالل المبحث الثاني.
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المبحث الثاني
مدى قبول وإجازة األدلة االلكترونية في اإلثبات الجنائي
تنقسم األدلة االلكترونية والتي تعرف باألدلة الرقمية إلى نوعين أساسيين ال بد من توضيحهما
لمعرفة مدى حجية كل منهما في اإلثبات -:
النوع األول األدلة التي أعدت لتكون وسيلة إثبات :
وهذا النوع من األدلة يشمل:
أ. .السجالت التي تم أنشاؤها بواسطة اآللة تلقائياً ,والتي تعتبر من مخرجات اآللة ,مثل سجالت
الهاتف وفواتير أجهزة الحاسب اآللي.
ب .السجالت التي جزء منها تم حفظه بوساطة اإلنسان وجزء تم إنشاؤه بواسطة اآللة ومن
األمثلة على ذلك إجراء العمليات الحسابية على بيانات محفوظة بسجالت داخل نظام الكتروني
معين.
النوع الثاني األدلة التي لم تعد لتكون وسيلة إثبات:
وهذا النوع من األدلة تعتبر اثر يتركه الجاني دون أن يكون راغبا في وجوده ,أي دون إرادته,
ويسمى هذا النوع من األدلة بالبصمة الرقمية ،7والتي تتجسد في اآلثار التي يتركها مستخدم
الشبكة المعلوماتية كتسجيل الرسائل المرسلة منه أو التي يستقبلها وكافه االتصاالت التي تمت
من خالل الحاسوب أو االنترنت.
7

الموقع االلكترونيhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=30245909 -:
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والواقع أن هذا النوع من األدلة لم ُيعد أساسا للحفظ من قبل من صدر عنه ,ولكن هناك وسائل
فنية خاصة تمكن من ضبط هذه األدلة ولو بعد فترة زمنية.
وتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين فيما يلي :
في الواقع أن النوع الثاني من األدلة الرقمية هو األكثر أهمية من النوع األول ألنه في العادة
يتضمن معلومات تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبها ,ولكن الحصول على هذا النوع من
األدلة الرقمية يتطلب تقنيات خاصة وفيه بعض الصعوبة والتعقيد ,أما بالنسبة للنوع األول فيتميز
بسهولة الحصول عليه كونه قد اعد أصال الن يكون دليال على الوقائع التي يتضمنها.
ولكن النوع الثاني عرضة للفقدان ألنه لم يعد أصال ليحفظ وليكون دليال أما النوع األول عادة ما
يعمد إلى حفظه لالحتجاج به الحقا.
ولكن ما مدى مشروعية استخدام الحاسب اآللي كوسيلة إلثبات الجرائم؟
آثار الفقه الجنائي سؤاال هاما حول مدى إمكانية إجبار المتهم أو الشاهد باإلدالء ببيانات
مخزنة في الحاسب اآللي وتشكل جريمة ،أو مدى إمكانية الحصول من المتهم نفسه أو من غيره
على شفرات الدخول إلى هذه المعلومات متى كان يعلم بها,وسنقوم باإلجابة على ذلك من خالل
المطلب التالي.
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المطلب األول
مشروعية استخدام الوسائل االلكترونية كوسيلة إلثبات الجرائم
أوال:بخصوص المتهم-:
الرأي الراجح في الفقه أنه ال يجوز قانونيا إجبار المتهم على طباعة ملفات وبيانات مخزنة
داخل نظام المعالجة اآللية للمعلومات ،8أو إلزامه بالكشف عن الشفرات أو كلمات السر الخاصة
بالدخول إلى هذه المعلومات ،أو إجباره على تقديم األمر الالزم لوقف الفيروس ألن القاعدة
األساسية :أنه ال يجوز إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه ،سواء عن طريق الشهادة أو غيرها
من عناصر اإلثبات ،وفي الوقت نفسه يحق للمتهم التزام الصمت دون أن يفسر ذلك على أنه
إقرار منه بما هو منسوب إليه من أدلة اإلثبات .9لكن ذلك ال يمنع من إجبار المتهم على تسليم
الشفرة الخاصة بالحاسب اآللي المخزن فيه البيانات محل الجريمة.
ثانيا:بخصوص الشاهد-:
والشاهد" :هو ذلك الشخص الذي يقر أمام القضاء أو سلطة التحقيق ما يكون قد رآه أو
سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه".10
وأثير التساؤل حول مدى إمكانية إجبار الشاهد في الجريمة المعلوماتية على تقديم دليل فني
يتعلق بهذه الجريمة من ذلك العامل الفني ألحد األنظمة المعلوماتية والذي يقوم لحساب جهات
التحقيق بطباعة أو تحليل ذاكرة النظام المعلوماتي ليكشف عن آثار بعض البيانات فيه.
 8الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي,مبادئ اإلجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت, :ص.19
9

المادة()217من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم()3سنة .2001

 10الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي,مرجع سابق نفسه.
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والحقيقة أن هناك بعض البلدان األوروبية التي أوجبت على الشاهد أن يقوم بإجراء يسمى-
إنعاش الذاكرة -وذلك بفحص األماكن والمستندات التي توجد تحت سيطرتهم إذا لم تترتب على
ذلك أضرار خطيرة ومن هذه التشريعات كما في السويد وفنلندا والنرويج.
وفي بعض التشريعات التي تأخذ بالنظام اإلنجلوسكسوني فإن االلتزام بالتعاون يتسع ليس فقط
لمجرد إصدار األمر بإحضار الشهود أو إلحضار بعض المستندات ،ولكن إلزام الغير بتقديم
المساعدة للسلطة القضائية عن طريق تقديم األدلة أو المساعدة في الوصول إليها.
ولذلك فإن الشاهد يلتزم بالكشف عن الشفرات أو كلمات السر التي يكون على علم بها وال يعفيه
من هذا االلتزام سوى االعتصام باحترام السر المهني ومع ذلك فليس ثمة إجراء جنائي يوقع على
الشاهد إذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة إال إذا وقع ذلك في مرحلتي التحقيق االبتدائي
والمحاكمة.

مشروعية التفتيش بالنظر لمكان وجود الجهاز المراد تفتيشه:
من القواعد المتفق عليها أن نطاق تطبيق قانون اإلجراءات الجزائية يرتبط بنطاق تطبيق
قانون العقوبات ,فأينما ينطبق قانون العقوبات كان قانون اإلجراءات الجزائية واجب التطبيق.
يجب أن نشير هنا إلى أن الوسط االفتراضي لشبكة اإلنترنت ال يرتبط بنطاق إقليم دولة ما ,فإن
مكان تفتيش الحاسوب هو المكان الذي يتواجد فيه ,فإن اختصاص الدولة بالتحقيق في جريمة ما
وان كان يخولها تطبيق قانون إجراءاتها بشأن هذا التحقيق بصرف النظر عن مكان وقوع
الجريمة ما دامت خاضعة لقانون العقوبات الخاص بها ,إال أن ذلك ال يعني أن تباشر الدولة
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هذه اإلجراءات خارج إقليمها ,11ألن ذلك من مظاهر السيادة,لذلك فمن المتعذر قانونا مباشرة
الدولة المختصة بالتحقيق ألي إجراء بشأن الجريمة خارج إقليمها على الرغم من اختصاصها
بالتحقيق فيها .ولكن تستطيع الدولة حل هذه اإلشكالية في حال وجود دليل على جهاز خارج
إقليمها من خالل اإلنابة القضائية للدولة األخرى ,بحيث تقوم بتفويض تلك الدولة بالقيام ببعض
إجراءات البحث وجمع األدلة وارسالها لها.
وال بد من معرفة بأن تفتيش الوسط االفتراضي الذي يوجد به الدليل يأخذ حكم المكان الذي يوجد
فيه الجهاز ,فإذا وجد بمكان يأخذ وصف المسكن فال بد من مراعاة الشروط القانونية لتفتيش
المساكن ,وهذا ما أكدته المادة ( )13من القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات األردني لسنة
 ,2010حيث جاء بها-:
"أ .م ـ ـ ــع م ارع ـ ـ ــاة الش ـ ـ ــروط واألحك ـ ـ ــام المق ـ ـ ــررة ف ـ ـ ــي التشـ ـ ـ ـريعات ذات العالق ـ ـ ــة يج ـ ـ ــوز لم ـ ـ ــوظفي
الض ـ ـ ــابطة العدلي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدخول إل ـ ـ ــى أي مك ـ ـ ــان يشـ ـ ـ ـتبه باس ـ ـ ــتخدامه الرتك ـ ـ ــاب أي م ـ ـ ــن الجـ ـ ـ ـرائم
المنصـ ـ ــوص عليهـ ـ ــا فـ ـ ــي هـ ـ ــذا القـ ـ ــانون كمـ ـ ــا يجـ ـ ــوز لهـ ـ ــم تفتـ ـ ــيش األجه ـ ـ ـزة واألدوات والب ـ ـ ـرامج
واألنظم ـ ــة والوس ـ ــائل المش ـ ــتبه ف ـ ــي اس ـ ــتخدامها الرتك ـ ــاب أي م ـ ــن تل ـ ــك الجـ ـ ـرائم باس ـ ــتثناء بي ـ ــوت
السـ ــكن إال بـ ــإذن مـ ــن المـ ــدعي العـ ــام المخـ ــتص قبـ ــل الـ ــدخول إليهـ ــا وفـ ــي جميـ ــع األح ـ ـوال علـ ــى
الموظـ ــف الـ ــذي قـ ــام بـ ــالتفتيش أن يـ ــنظم محض ـ ـ ار بـ ــذلك ويقدمـ ــه إلـ ــى المـ ــدعي العـ ــام المخـ ــتص.
ب .م ـ ــع م ارع ـ ــاة حق ـ ــوق اآلخـ ـ ـرين ذوي الني ـ ــة الحسـ ـ ــنة وباس ـ ــتثناء الم ـ ــرخص له ـ ــم وف ـ ــق أحكــ ــام
قـ ــانون االتصـ ــاالت ممـ ــن لـ ــم يشـ ــتركوا بـ ــأي جريمـ ــة منصـ ــوص عليهـ ــا فـ ــي هـ ــذا القـ ــانون يجـ ــوز
لم ـ ـ ـ ـ ــوظفي الض ـ ـ ـ ـ ــابطة العدليـ ـ ـ ـ ـ ـة ض ـ ـ ـ ـ ــبط األجهـ ـ ـ ـ ـ ـزة واألدوات والبـ ـ ـ ـ ـ ـرامج واألنظم ـ ـ ـ ـ ــة والوس ـ ـ ـ ـ ــائل
 11خالد عياد الحلبي,مرجع سابق.
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المسـ ـ ـ ــتخدمة فـ ـ ـ ــي ارتكـ ـ ـ ــاب أي مـ ـ ـ ــن الج ـ ـ ـ ـرائم المنصـ ـ ـ ــوص عليهـ ـ ـ ــا أو يشـ ـ ـ ــملها هـ ـ ـ ــذا القـ ـ ـ ــانون
واألم ـ ـ ـ ـوال المتحصـ ـ ـ ــلة منهـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ــتحفظ علـ ـ ـ ــى المعلومـ ـ ـ ــات والبيانـ ـ ـ ــات المتعلقـ ـ ـ ــة بارتكـ ـ ـ ــاب أي
منها."12
يتبين من نص المادة السابقة بأنه حتى يكون تفتيش وضبط األجهزة واألنظمة من قبل مأمور
الضابطة العدلية تفتيشا صحيحا فال بد من مراعاة الحصول على إذن سابق من المدعي العام
المختص في حال وجود الجهاز في منزل ,ويجب أن يعد مأمور الضابطة العدلية محض ار في
ذلك حتى يكون لضبطه الحجية القانونية في المحكمة.

ولكن ماذا لو كان النظام المعلوماتي المراد تفتيشه يمتد لمسكن آخر فهل يمكن تفتيشه بهذه
الحالة؟
لقد حسمت بعض القوانين هذه المسألة بحيث أجازت التفتيش بهذه الحالة ودون الحاجه إلذن
مسبق من أي جهة ولكن بشرط أن ال يكون النظام المعلوماتي يمتد لدولة أخرى ,ومن هذه
األنظمة القانونية :قانون جرائم الحاسوب الهولندي بالمادة \25أ .
ولكنني أرى عدم إمكانية تطبيق هذه الحالة في كل من القانونين األردني والفلسطيني ,ألن هذا
النوع من التفتيش ينطوي في الواقع على معنى تفتيش غير المتهم ولذلك ال يمكن للقائم بالتفتيش
تطبيق هذه الحالة إال في الحاالت التي يسمح له القانون بتفتيش غير المتهم أو منزله.

 12القانون جرائم أنظمة المعلومات األردني المؤقت لسنة ,2010المادة (.)13
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مشروعية استخدام وسائل التسجيل الصوتي:
لقد ثار الجدل حول مدى إمكانية االعتماد على الدليل المستمد من أجهزة التسجيل كدليل في
اإلثبات الجنائي ,ولقد تردد القضاء في األخذ باألحاديث المسجلة أو طرحها في مجال اإلثبات
الجنائي ,13ولم يكن الخالف في جانب القضاء فحسب فكان هناك اختالف في الفقه حول
مشروعية الدليل المستمد من أجهزة التسجيل ,فيرى جانب من الفقه أن التسجيل إجراء غير باطل
وأنه يمكن االستعانة باألجهزة الحديثة لخدمة القضاء وتحقيق العدالة ,وبأنه ليس هناك انتهاك
لحرمات اإلنسان طالما أن هذه المحادثات صدرت منه طوعا واختيا ار دون تأثير أو إكراه ,ويرى
جانب آخر من الفقه بأن التسجيل الذي يقع خلسة هو إجراء باطل بطالن مطلق ,ألنه تعدي
على حقوق وحريات اإلنسان وابعد من هذا فإنهم يرون بأنه إجراء باطل حتى لو كان بإذن
القاضي.
وأما الجانب الثالث والذي يقف بين الرأيين وهو األرجح ,حيث يرى أنصار هذا الجانب بأنه إذا
كان الحديث في مكان عام كنادي أو سوق أو مقهى فيكون التسجيل في هذه الحالة مشروع ,وأما
إذا كان الحديث في مكان خاص كأن يتم في مسكن الشخص أو في سيارته فهنا يقع التسجيل
باطال.

 13محمد أحمد عابدين,مستشار,األدلة الفنية للبراءة واإلدانة في المواد الجنائية,ص.65
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حجية البريد االلكتروني في اإلثبات
يعتبر البريد االلكتروني نموذجا للبيانات المكتوبة والموقعة والمخزنة والمنقولة الكترونيا عبر
شبكات االنترنت والكمبيوتر ،وتثير الرسائل االلكترونية مشكلة من حيث اإلثبات ألنها تكتب
وتخزن وتحفظ في بيئة الكترونية ال تتدخل الكتابة الورقية في انجازها ،ويضاف إلى ذلك أن
المادة المرسلة الكترونيا خالية من أي توقيع ملموس كما هو الحال في الرسائل العادية التي
تحمل توقيع يدوي أو بصمة أو الخاتم ،لذلك تدخل المشرع الفلسطيني في قانون البينات
الفلسطيني ،نص المادة( )19فقرة( ،)2بإعطائها حجة اإلسناد العادية ضمن شروط معينة،14
ولكن دون أن يبين أحكام التوقيع االلكتروني أو الكتابة االلكترونية أو حتى شروطها.
وبما أن المشرع الفلسطيني قد أعطى البريد االلكتروني الحجية في اإلثبات في المواد المدنية
والتجارية من خالل قانون البينات الفلسطيني,فإنه من باب أولى أن يكون لمثل تلك الوسيلة
الحجية باإلثبات بالمواد الجنائية,فكما نعرف بأنه حين عدم وجود نص في قانون اإلجراءات
الجزائية فإننا نقوم بالرجوع للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون
البينات .ونستند أيضا إلى مبدأ حرية األطراف في اإلثبات بالمواد الجنائية وكذلك استنادا لمبدأ
اقتناع القاضي ,ففي المواد الجنائية وسائل اإلثبات كثيرة ومتعددة ولم تأتي على سبيل الحصر
كما في المواد المدنية والتجارية ولذلك فلكل طرف من األطراف اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة
إلثبات ما يدعيه وللقاضي بعد ذلك الحرية والسلطة في تقدير الدليل.
وقد عمدت التشريعات الحديثة إلى االعتراف بالحجية الكاملة للمستندات االلكترونية كالتشريع
المصري والفرنسي.

 14الدكتور المحامي ياسر زبيدات,شرح قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم()4لسنة ,2001ص.135
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ومن الجدير بالذكر حجية رسائل الفاكس في اإلثبات-كونها من الوسائط االلكترونية -فقد
أعطاها المشرع الفلسطيني حجية كاملة باإلثبات ،15ولم يفرق بين مضمونها أو تاريخها وهذه
الحجية هي حجية األسناد العرفية وتنتفي هذه الحجية إذا أثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم
بذلك ،أو لم يكلف أحد بإرسالها وهذا يعني أن اإلنكار ال يكفي النتفاء حجية رسالة الفاكس بل
ال بد من إثبات أنه لم يرسلها أو لم يكلف أحد بإرسالها.

إن مجرد وجود الدليل االلكتروني الذي يثبت وقوع جريمة ونسبتها لشخص معين ال يكفي
لالعتماد عليه إلصدار حكم ,إذ يلزم توافر أمرين أولهما المشروعية واآلخر اليقينية على الوقائع
المراد إثباتها ,ولذلك سنوضح من خالل المطلب الثاني القيود التي ترد على االحتجاج بالدليل
االلكتروني أمام المحكمة الجنائية وكذلك سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة االلكترونية.

المطلب الثاني
قيود االحتجاج بالدليل االلكتروني أمام المحكمة الجنائية وسلطة القاضي الجنائي
في تقدير األدلة االلكترونية

يعد مبدأ حرية اإلثبات في المسائل الجزائية من المبادئ المستقرة في نظرية اإلثبات الجزائي
ويقصد بهذا المبدأ حرية جميع األطراف في اللجوء إلى وسائل اإلثبات كلها للتدليل على صحة
ما يدعونه فلسلطة االتهام أن تلجأ إلى أي وسيلة إلثبات وقوع الجريمة على المتهم ويستظهر
 15قانون البينات الفلسطيني رقم()4لعام .2001
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القاضي الحقيقة بذلك أو بغيرها من طرائق اإلثبات ,16وهو ما يعرف بمبدأ اقتناع القاضي وهو
من أهم المبادئ المستقرة في اإلثبات الجنائي.
ماهية مبدأ االقتناع القضائي :يعني مبدأ االقتناع القضائي أن للقاضي أن يقبل جميع األدلة التي
يقدمها األطراف وله أن يطرح أي منها,أي أن له السلطة التقديرية في وزن كل دليل مقدم إليه
فإما أن يأخذ به أو أن يستبعده.
علة هذا المبدأ :أهم ما يعلل هذا المبدأ أنه يتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في الحياة
العادية والعملية وانه ال يقيد القاضي بأدلة معينة ولكن هذا الدور االيجابي القاضي الجنائي في
يلقي عليه عبئا أثقل مما يحمله القاضي المدني الذي تحده قيود قانونية باإلثبات.
ولكن إذا كان القانون يترك للقاضي الجنائي الحرية في أن يستمد اقتناعه من أي دليل وبأية
وسيلة يراها موصلة للحقيقة إال أن هذا ال يعني انه يمكن للقاضي أن يبني عقيدته على أي دليل
يقدم له مهما كان مصدره ووسيلة البحث عنه ,ألن الخصومة الجنائية تقوم على ضمان حرية
المتهم ال على مجرد إثبات سلطة الدولة في العقاب ومن ثم يتعين على القاضي أال يثبت توافر
هذه السلطة تجاه المتهم إال من خالل دليل مستمد من إجراءات مشروعة احترمت فيها الحريات
وأمنت فيها الضمانات التي رسمها القانون ,وهذا ما يسمى بمشروعية الدليل وهي القيد األول
على القاضي لالستعانة باألدلة االلكترونية ,فيكون الدليل باطال إذا استحصل عليه بالمخالفة

 16الدليل االلكتروني ومدى حجيته في اإلثبات الجزائي في القانون الجزائري,رشيدة بوكر,رسالة ماجستير منشورة في
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية,المجلد (27العدد األول).
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للقانون ,وحتى لو كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فال يصح االستناد عليه في إدانة
المتهم.17
وأما القيد الثاني فهو اليقينية :وهي أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل,أي أن الفعل المراد جمع
دليل على ارتكابه يشكل جريمة وفقا للقانون ,فإذا كان الفعل يتعلق بجرائم الحاسوب بالمعنى
الضيق وكان قانون عقوبات الدولة لم ينص على تجريم مثل هذه األفعال ,فهنا ال بد من تطبيق
مبدأ الشرعية والذي يقتضي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص لذلك يصبح التفتيش في مثل هذا
النوع غير مشروع ,أما إذا كان الفعل المراد جمع دليل على ارتكابه من األفعال التي يجرمها
القانون ولكن كان الحاسوب وسيلة في ارتكاب مثل هذه األفعال فهنا ال مانع من قيام وصف
الجريمة على الفعل ,فوسيلة ارتكاب الجريمة ال تغير من وصفها كجريمة ,ومثال على ذلك
حاالت استخدام الحاسوب في التزوير أو إرسال رسائل الذم والقدح أو التشهير.

وقد ورد في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني قيد آخر وهو أن يكون الدليل قد طرح بالجلسة
أمام المحكمة ,فإذا كان األصل أن القاضي حر في تكوين عقيدته في اإلثبات الجنائي من أي
دليل يرتاح إليه .إال أن هذا األمر مشروط بشرطين :األول هو أن يكون الدليل قد طرح على
المحكمة وتناوله الخصوم ,والثاني أن يكون الدليل قد حصلت المحكمة عليه بطريق مشروع.18

 17د.عبد الحميد الشواربي ,االثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه-النظريقة والتطبيق,ص.34

 18هشام الجميلى,الوافي في اإلثبات الجنائي في ضوء ممختلف االراء وأحكام محكمة النقض,ص.27
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وهذا ما ورد في نص المادة ( )207من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة

 2001حيث نصت على أن" :ال يبنى الحكم إال على األدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي
تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية ،أمام الخصوم".

وكذلك نص المادة ( )273من القانون نفسه حيث جاء بها-:
-1تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز لها أن
تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع
-2كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأة اإلكراه أو التهديد يهدر وال
يعول عليه.
حيث اشترط المشرع الفلسطيني شرطين وهما -:
الشرط األول:
بناء الحكم على دليل طرح أمام المحكمة,فقد حظر المشرع على القاضي االستناد في حكمه
على دليل استمده من علمه الشخصي ,والمقصود بالعلم الشخصي أي المعلومات التي حصل
عليها القاضي خارج مجلس القضاء سواء أكان قد شاهد الواقعة بنفسه أو حصل عليها من احد
الناس خارج مجلس القضاء بصفته شخصا عاديا ,ألنه في هذه الحاالت يكون شاهدا وال يجوز
ألحد أن يكون شاهدا وقاضيا في الوقت نفسه.
الشرط الثاني:
حتى يقوم القاضي بتكوين عقيدته في الموضوع المطروح أمامه ,يجب أن يكون الدليل الذي
استمد منه اقتناعه قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة ,فال يجوز األخذ بدليل قد تم الحصول
عليه بطريقة غير مشروعة حتى ولو كان هذا الدليل صادقا كأن يصدر اعتراف المتهم تحت
تأثير التهديد أو اإلكراه أو بناءا على التفتيش الباطل.
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يشترط بالدليل الجنائي عموما لقبوله كدليل في اإلثبات أن يتم الحصول عليه بطريقة
مشروعة,وهذا يتطلب بأن تلتزم الجهة المختصة بجمع الدليل بالشروط والطرق التي يحددها
القانون,أما بالنسبة للدليل االلكتروني فإن مشروعية الحصول عليه ترتكز بشكل أساسي على
إجراءات التفتيش للبحث عن هذا الدليل وعلى الجهة المختصة بالبحث والتفتيش وهي فئة
مأموري الضابطة القضائية أو جهة التحقيق حسب األحوال.

حجية الدليل االلكتروني أمام القاضي الجنائي:
المعيار الذي يتحدد على أساسه موقف القوانين المقارنة فيما يتعلق بسلطة القاضي الجزائي في
قبول الدليل االلكتروني هو طبيعة نظام اإلثبات في الدولة,فوفقا للنظم التي تأخذ بالنظام الالتيني
في اإلثبات مثل القانون األردني والمصري والسوري والفرنسي,فإن للقاضي حرية وسلطة واسعة
في تقدير الدليل المعروض عليه,وهذا المعنى نصت عليه المادة  2\147من قانون أصول
المحاكمات الجزائية األردني ,19ولكن سلطة القاضي في تقدير الدليل ال يمكن التوسع فيها
باألدلة العلمية,فالدليل العلمي كالدليل االلكتروني من حيث إثباته على الواقع تتوافر فيه شروط
اليقين ففي هذه الحالة ال يمكن للقاضي أن يمارس سلطته التقديرية في التأكد من ثبوت تلك
الوقائع التي يعبر عنها ذلك الدليل,ولكن هذا ال يعني أن الدليل االلكتروني بعيد عن الشك في
مدى صحته وبأنه غير معرض للعبث به أو مدى صحة إجراءات الحصول عليه ,في هذه الحالة
القاضي ال يملك تقدير مدى صحة الدليل فالقول هنا ألهل الخبرة ألنها مسألة فنية ,وان سلم
 19قانون اصول المحاكمات الجزائية األردنى رقم ( )9لسنة ,1961مادة  147الفقرة()2كما تعدلت بموجب القانون رقم 16
لسنة -2" ,2001تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق اإلثبات ويحكم القاضي حسب قناعته
الشخصية".
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الدليل االلكتروني من العبث فليس للقاضي التشكيك في صحته وحجيته ما لم يثبت عدم وجود
صلة بين الدليل والجريمة المرتكبة.
وقد حرص المشرع الفلسطيني على التأكيد على إمكانية استخدام األدلة االلكترونية كطريق من
طرق اإلثبات أمام القضاء ,فقد أقر المجلس التشريعي في مدينتي غزة ورام هللا وبالمناقشة العامة
مشروع قانون المعامالت اإللكترونية بالقراءة األولى تمهيدا إلق ارره بشكل نهائي والعمل به كأول
قانون من نوعه في فلسطين" ,وأكد أن مشروع القانون سيتيح استخدام الوسائل والسندات
والسجالت اإللكترونية كحجية مقبولة أمام القضاء ،وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي
يرغب باالحتجاج بها." 20

20

الموقع االلكترونيhttp://paltoday.ps/ar/post/165006 :
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الخاتمة والنتائج-:
بعد أن انتهينا بفضل هللا من إنجاز هذه الدراسة ,والتي تناولنا بها الطبيعة القانونية للدليل
االلكتروني في مجال اإلثبات الجنائي والتي كانت من خالل مبحثين تحدثنا بالمبحث األول عن
ماهية الدليل االلكتروني وفي المبحث الثاني تناولنا قبول واجازة األدلة االلكترونية في اإلثبات
الجنائي توصلنا إلى أن حجية األدلة اإللكترونية في مجال اإلثبات في التشريعات التي تأخذ
بمبدأ حرية اإلثبات وسلطة القاضي التقديرية,كالتشريع الفلسطيني واألردني,ال تثير صعوبات
لمدى حرية تقديم هذه األدلة إلثبات جرائم تقنية المعلومات ,وال لمدى حرية القاضي في تقدير
هذه األدلة ذات الطبيعة الخاصة بوصفها أدلة إثبات في المواد الجزائية بحيث يكون بمقدوره أن
يطرح مثل هذه األدلة -رغم قطعيتها من الناحية العلمية-ذلك عندما يجد أن الدليل االلكتروني ال
يتسق منطقيا مع ظروف الواقعة ومالبساتها.
وتوصلنا من خالل هذه الدراسة إلى انه إلضفاء المصداقية االلكترونية ومن ثم اقترابها نحو
الحقيقة وقبولها كأدلة إثبات في المواد الجزائية يتطلب توافر مجموعة من الشروط وهي-:
أ-يجب أن تكون األدلة المحصلة من الوسائل االلكترونية مشروعة :حيث أنه ومن المقرر أن
اإلدانة في أي جريمة ال بد أن تكون مبنية على أدلة مشروعة حصل عليها وفق القانون والنزاهة.
ب-يجب أن تكون األدلة االلكترونية مبنية على الجزم واليقين ,دون الظن واالحتمال والترجيح,
ويجب على القاضي الجنائي أن يستنتج منها الحقيقة بما يتفق واليقين ويبتعد عن االحتمال
والشك,وأن تكون هذه األدلة قد تم طرحها ومناقشتها أمام المحكمة.
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التوصيات-:
أ.ضرورة التعاون الدولي في المجال الجنائي وخاصة فيما يتعلق بالجرائم االلكترونية وبجمع
األدلة االلكترونية ,وضرورة وضع تشريع دولي خاص باألدلة االلكترونية ,ألن الدليل االلكتروني
ال يقف عند حدود دولة ,وضرورة التوسع في عقد االتفاقيات الدولية لالستفادة من نظام اإلنابة
القضائية وتبادل المعلومات في المجال المعلوماتي لتفادي مشكلة البحث عن الدليل الرقمي خارج
حدود الدولة .
ب.النص صراحة على جواز تفتيش الوسط االفتراضي وضبط محتوياته .
ج.ضرورة النص صراحة على األدلة الرقمية كأدلة إثبات في المجال الجنائي واالعتراف لها
بحجية قاطعة باعتبارها استثناء على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل ،مع إمكانية النص
على وسائل التأكد من سالمة الدليل الرقمي باعتبارها شرطاً لقبول هذا الدليل .
د.استحداث جهة مختصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية تتبع جهاز الشرطة يتمحض عنها
محققون إلكترونيون ذوو معرفة ودراية بالنواحي القانونية وأن يتم تأهيل أفرادها للتعامل مع النظام
ألمعلوماتي بما يمكنهم من تفتيش الوسط االفتراضي وضبط محتوياته.
ه.ضرورة تأكد المحققين أن الدليل االلكتروني اخذ بالطريقة الصحيحة في المرحلة األولى لتقييم
مدى االعتمادية عليه في المراحل األخرى للمحكمة.
و.عند عملية استعادة البيانات المحذوفة أو المخفية يجب التأكد مطابقتها لألصل وان أقصى
كمية من البيانات المفيدة قد تم استعادتها.
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