
 

 

 

  

 أستاذ القانون الجنائي املشارك(1)

 أكاديمية الشرطة

altarziyemen@yahoo.com        

 م2020        

 

 ملخص البحث

يكتسب موضوع سلطات احملكمة يف مواجهة 

( اهتمامًا cyber crimesاجلرائم اإللكرتونية )

كبريًا من قبل العديد من الباحثني القانونيني، 

 نصوصووجود  نظرًا لتزايد هذا النوع من اجلرائم،

يف العديد من التشريعات؛ منها التشريع  قانونية

 .يغلب عليها أنها ال تزال تقليديةاليمين 

 مبدأ ماهية بيانإىل  وهدفت هذه الدراسة

 الدليل من قناعته تكوين يف القاضي حرية

 اليت ترد على هذا املبدأ، والضوابط اإللكرتوني،

والسلطات اليت منحها املشرع لقاضي احملكمة 

 اإللكرتوني. الدليل تقدير زائية يفاجل

وقد اشتمل هذا البحث على ثالثة مباحث؛ 

مت ختصيص املبحث األول منه لبيان ماهية مبدأ 

حرية القاضي يف تكوين قناعته من الدليل 

اإللكرتوني، ومت ختصيص املبحث الثاني للحديث 

 قبول يف اجلزائي القاضي اقتناع مبدأ عن ضوابط

اإللكرتوني، أما املبحث الثالث فقد مت  الدليل

 يف القاضي اجلزائي ختصيصه للحديث عن سلطة
 اإللكرتوني. الدليل تقدير

البحث على  اعتمدت يف كتابة هذاوقد 

املقارن، ثم  ، وكذا املنهجاملنهج الوصفي التحليلي

 البحث مبجموعة من النتائج والتوصيات.  اختتمت

كمة الكلمات املفتاحية: سلطات، احمل

 اجلزائية، اجلرائم االلكرتونية.
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Abstract 

The issue of court powers in the 

face of cyber crimes is gaining much 

attention by many legal researchers, 

due to the increase in this type of 

crime, and the presence of legal texts 

in many legislations; Including 

Yemeni legislation dominated by it is 

still traditional. 

This research aimed to clarify 

what is the principle of the judge's 

freedom to form his conviction from 

the electronic evidence, the controls 

that respond to this principle, and the 

powers that the legislator has granted 

to the criminal court judge in 

assessing the electronic evidence. 

This research included three 

sections. The first topic was devoted 

to clarifying what the principle of a 

judge’s freedom is in forming his 

conviction from the electronic guide, 

and the second topic was devoted to 

talking about the principles of the 

conviction of the criminal judge in 

accepting the electronic evidence, 

while the third topic was dedicated to 

talking about the authority of the 

criminal judge in estimating the 

electronic evidence. 

In writing this research, it relied 

on the descriptive analytical 

approach, as well as the comparative 

approach, and then concluded the 

research with a set of results and 

recommendations. 
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 مقدمة:

بسبب التطور يف جمال  cyber-crimes))تزايد يف اآلونة األخرية حجم اجلرائم اإللكرتونية 

تكنولوجيا املعلومات، فأصبحت هذه اجلرائم متثل خطرًا حقيقيًا على اخلصوصية؛ سواًء على مستوى 

 الدولة أم على مستوى الفرد.

يستدعي من كل دولة أن تطور تشريعاتها  هذه اجلرائم ومما الشك فيه أن هذا التزايد يف حجم

عدم جتاهل هذا النوع من  -حاليًا  –نبغي على قضاة احملاكم ملواجهة هذا النوع من اجلرائم، كما ي

 اجلرائم حبجة ضعف النصوص القانونية احلالية، حيث قد يؤدي ذلك إىل تفاقم هذه اجلرائم.

وقد أعطى املشرع اليمين يف قانون اإلجراءات اجلزائية قضاة احملاكم سلطات قانونية واسعة 

وإن كان يغلب عليها أنها ال تزال  –ثناء، وهذا يعين أن نصوصه ملواجهة مجيع أنواع اجلرائم دون است

 تشمل اجلرائم اإللكرتونية. -تقليدية 

وتتميز إجراءات احملاكمة يف اجلرائم اإللكرتونية أن اقتناع القاضي بالدليل يستند بشكل 

أسانيد فنية تعزز يف املسائل اإللكرتونية من  -حتت رقابة القضاء  -كبري على ما يقدمه اخلبري الفين 

 قناعة القاضي، وللقاضي سلطة تقديرية يف تقدير الدليل الفين يف اجلرائم اإللكرتونية.

 

 تتمثل مشكلة الدراسة يف اآلتي: أواًل: مشكلة الدراسة:

 تزايد حجم اجلرائم اإللكرتونية بشكل متسارع، مما ُتشّكل حتديًا كبريًا ألجهزة  .1

 ملواجهة هذه اجلرائم. –صة ومنها احملاكم املخت –العدالة 
ندرة النصوص القانونية اجلنائية اليت ُتبني سلطات احملكمة املختصة يف اجلرائم  .2

 اإللكرتونية.
صعوبة التوصل إىل الدليل يف اجلرائم اإللكرتونية، نظرًا لقلة اخلربة يف جمال هذه اجلرائم  .3

 لدى معظم قضاة احملاكم اجلزائية.
 

تظهر أهمية الدراسة يف كونها تسلط الضوء على موضوع السلطات املخولة  ثانيًا: أهمية الدراسة:

لقضاة احملاكم اجلزائية يف اجلرائم اإللكرتونية، وما جيب عليهم اتباعه عند تقييم الدليل اجلنائي 

 اإللكرتوني.
 

 تهدف هذه الدراسة إىل حتقيق اآلتي: ثالثًا: أهداف الدراسة:

 العلمي. الدليل من قناعته تكوين يف القاضي حرية مبدأ التعرف على ماهية .1
 اإللكرتوني. الدليل قبول يف اجلزائي القاضي حتكم اليت بيان املبادئ .2
 اإللكرتوني. الدليل تقدير يف اجلزائي معرفة السلطات املمنوحة للقاضي .3
 إثراء الفكر القانوني اجلنائي باإلجراءات الواجب إتباعها ملواجهة اجلرائم اإللكرتونية. .4
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 نأمل يف هذه الدراسة أن جتيب على التساؤالت اآلتية: رابعًا: تساؤالت الدراسة:

 العلمي؟ الدليل من قناعته تكوين يف القاضي حرية ما هو املقصود مببدأ .1

 اإللكرتوني؟ الدليل قبول يف اجلزائي القاضي حتكم اليت املبادئ ما هي .2

 .اإللكرتوني الدليل تقدير يف اجلزائي للقاضي املمنوحة السلطات ما هي .3

 خامسًا: منهجية الدراسة:

سوف اعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي؛ لوصف اإلجراءات املتخذة من قبل احملاكم 

لتحليل  –كلما تطلب األمر ذلك  –اجلزائية ملواجهة اجلرائم اإللكرتونية، مع األخذ باملنهج التحليلي 

 –بعض املفاهيم والنصوص القانونية ذات العالقة باجلرائم اإللكرتونية، باإلضافة إىل املنهج املقارن 

ملعرفة املستوى الذي وصلت إليه بعض الدول يف مواجهة اجلرائم   –كلما تطلب األمر ذلك أيضًا 

 اإللكرتونية.

 سادسًا: خطة الدراسة: 

يف ثالثة مباحث، أخصص املبحث األول للحديث عن  –تعاىل  بإذن اهلل –سأتناول هذه الدراسة 

 ماهية مبدأ حرية القاضي يف تكوين قناعته من الدليل اإللكرتوني، وأتناول يف املبحث الثاني ضوابط

اإللكرتوني، أما املبحث الثالث فسوف أخصصه للحديث  الدليل قبول يف اجلزائي القاضي اقتناع مبدأ

اإللكرتوني، وسوف اختتم هذا البحث خبامتة تتضمن  الدليل تقدير يف يالقاضي اجلزائ عن سلطة

 جمموعة من النتائج والتوصيات.
 

 قائمة املختصرات:

 قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين. إ.ج.ي: -

 قانون اجلرائم والعقوبات اليمين. ق.ج.ع.ي: -

 قانون اإلجراءات اجلنائية املصري. ق.إ.ج.م: -

 اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.قانون  ق.إ.ج.ج: -

 قانون أصول احملاكمات العراقي. ق.أ.م.ع: -
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 المبحث األول

 ماهية مبدأ حرية القاضي يف تكوين قناعته من الدليل اإللكرتوني

 متهيد وتقسيم:

حجية  جديوفال  ؛ملبدأ االقتناع القضائي – سائر األدلة شأنه شأن -الدليل اإللكرتوني خيضع 

وفق ضوابط قانونية وإجراءات  من أي دليل قناعتهن يستمد أل القاضي بدأ خيّومطلقة ألي دليل، وهذا امل

وهذه القناعة لدى القاضي ال ميكن أن تسود إال من خالل املوثوقية اليت يوحي بها هذا الدليل  ،صحيحة

 أو ذاك.

ين قناعته من الدليل، يتمثل هذا سلطة تقديرية لتكومن إعطاء القاضي اجلنائي  هدف وللمشرع

 اهلدف يف إتاحة الفرصة أمام القاضي يف معرفة احلقيقة بقناعة تامة.

 وللمزيد من البيان، فإننا سنتناول هذا املبحث يف ثالثة مطالب على النحو اآلتي:

 املطلب األول: مفهوم مبدأ االقتناع القضائي. 

 ئي. املطلب الثاني: مربرات مبدأ االقتناع القضا

 املطلب الثالث: األساس القانوني ملبدأ االقتناع القضائي.
 

 المطلب األول

 مفهوم مبدأ االقتناع القضائي

إن اهلدف اليت تسعى لتحقيقه مجيع التشريعات اإلجرائية هو وصول القاضي إىل احلقيقة يف 

قد وصل إىل احلقيقة حكمه؛ سواًء باإلدانة أو الرباءة، فالقاضي قبل أن ُيحرر حكمه جيب أن يكون 

من خالل اقتناعه ويقينه حبدوث اجلرمية ونسبتها إىل املتهم. وملزيد من البيان، فإننا سنبّين هذا املطلب، 

 يف فرعني كما يلي:

 الفرع األول

 مفهوم مبدأ اقتناع القاضي

اف يعين مبدأ االقتناع القضائي أن للقاضي أن يقبل مجيع األدلة اليت يقدمها إليه مجيع أطر

الدعوى، فال وجود ألدلة حيظر عليه القانون قبوهلا مقدمًا، وله أن يستبعد أي دليل ال يطمئن إليه، فال 

فللقاضي كامل احلرية يف أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من . (1)وجود ألدلة مفروضة عليه

 .(2)األدلة اليت تقدم يف الدعوى

                                                           

  ااعةب    ااق هةة  ضننننننننننننناالختصننننننننننننن ق نان ا ج ا  ت نوج انيةا اج ااج       دا  اا   :( د. محمود نجيب حسننننننننننننن  1)
 . 60م  ق1992

 . 527م  ق2010  2شةح ت نوج انيةا اج ااج       دا  اا  ض  ااعةب    ااق هةة  ط :( د. اوزي  عبدااست  2)
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ومبعنى آخر، إن القاضي اجلزائي حر يف تكوين قناعته الوجدانية مما طرح أمامه أثناء املرافعة 

من أدلة علمية أو تقليدية، حمّصلة بطرق مشروعة، حتى يكون حكمه مبنيًا على اجلزم واليقني، ال 

 .(3)على الشك والريبة

إذا كانت قناعته مبنيًة على فالقاضي ال يستطيع دحض افرتاض األصل يف املتهم الرباءة، إال 

اجلزم واليقني، أي جيب أن ُيبنى حكم اإلدانة على اليقني واجلزم الستبعاد قرينة الرباءة اللصيقة بكل 

 .(4)إنسان، فإذا ُبنيت قناعة القاضي على الظن واالحتمال فإنها فاسدة ال تصلح لبناء احلكم عليها

حرية  –أيضًا  –وال يقتصر هذا املفهوم على تقدير األدلة املقدمة يف الدعوى، وإمنا يتسع ليشمل 

القاضي يف االستعانة بأي دليل يراه القاضي لتكوين قناعته، واستبعاد أي دليل ال يطمئن إليه أو ال يراه 

 .(5)ضروريًا

 :(6)وبناًء على ذلك، فإن االقتناع القضائي يتميز خبصيصتني، هما

إنه حالة ذهنية غري ملموسة، تكمن يف وجدان القاضي، ألنه من تقييم ضمريه الذي خيضع  .1

ملؤثرات خمتلفة؛ فقد يصيب وقد ُيخطئ يف تقديره لألمور، ومن ثم ال ميكن الوصول إىل 

 اليقني القاطع.
ي إنه يقوم على االحتمال، وهذا االحتمال يقوم على درجة كبرية من اليقني والتأكد، وه .2

 مرحلة سابقة على صدور احلكم اجلزائي.

                                                           

سلط  ااق ض  ا  تقدية اادايل ااعلم   بحث م شو  ا  اامجل  األك ديم   الاحث ااق نون   كل   ااحقوق  :( بو اس م ية3)
 .457م  ق1/2017  ااعدد 15نااعلوم ااس  س    ي مع  عبدااةحمن ميةة  بج ي   ااجزا ة  اامجلد 

 اااحةي   ااتشةيع ضو  ا  تأصيل   تحليل   د اس  ااج      ااق ض  اتت  ع مبدأ( د. نض ل ي سين ااح ج حمو: 4)
 .522ق اااحةين  نااس  س    ااق نون   العلوم ااق نوج  كل   مجل  ا  م شو  بحث ناامق  ج 

ان ا ج ااج     ب اوس  ل ااعلم   ااحديث    س ا  م يستية  كل   ااد اس ج  :( ااحسن ااطيب عبدااسالم األسمة ااحضيةي 5)
 . 122م  ق2016بةاه م انسالم   ااحكوم   م النج  ايب    إج  ي مع  موالن  م اك ااعل    تسم ااشةيع  نااق نو 

( مةبوح ت دة: تأ ية األدا  ااج      على االتت  ع ااشننننلصنننن  الق ضنننن  ااج       سنننن ا  م يسننننتية  كل   ااحقوق ناعلوم 6)
. نقاًل عن: مةنك نصننة 13  12م  ق2017 –م 2016ااسنن  سنن    ي مع  اادكتو  موالي ااط هة )سننعيدة(  ااجزا ة   

  دا  هوم  الطا ع  ناا شننننننننننننننة  ااجزا ة  1اادين: مح ضننننننننننننننةاج ا  ان ا ج ااجزا    اا ثةي  ااع م  ا  ا ج ااج      ج
 .622)د.ج(  ق
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وُيقصد باليقني تلك احلالة النفسية والذهنية اليت تتكون لدى القاضي نتيجة ملسببات موضوعية؛ 

 .(7)هي األدلة اليت تؤثر يف ضمريه، وجتعله يعتقد ويتأكد من صحة حدوث واقعة

 والعملية، العادية احلياة يف واملنطقي العادي التفكري أسلوب مع يتفق أنه املبدأ هذا ُيعلل ما وأهم

 مما أثقل عبئًا عليه يلقي اجلنائي للقاضي اإلجيابي الدور هذا ولكن معينة، بأدلة القاضي ُيقيد ال وأنه

 للقاضي يرتك القانون كان  باإلثبات. ومبعنى آخر، أنه إذا قانونية قيود حتده الذي املدني القاضي حيمله

 يعين ال هذا أن إال للحقيقة، موصلة يراها وسيلة وبأية دليل أي من اقتناعه يستمد أن يف احلرية اجلنائي

 ألن عنه، البحث ووسيلة مصدره كان مهما له يقدم دليل أي على عقيدته يبين أن للقاضي ميكن أنه

 ثم ومن العقاب، يف الدولة سلطة إثبات جمرد على ال املتهم حرية ضمان  على تقوم اجلنائية اخلصومة

 إجراءات من مستمد دليل خالل من إال املتهم جتاه السلطة هذه توافر يثبت أال القاضي على يتعني

 مبشروعية يسمى ما وهذا القانون، رمسها اليت الضمانات فيها وأمنت احلريات، فيها احرتمت مشروعة

 .(8)اإللكرتونية باألدلة لالستعانة القاضي على األول القيد وهي -اليت سنبينها الحقًا  –الدليل 

 
 الفرع الثاني

 واقعية االقتناع القضائي

ُيقصد بواقعية االقتناع القضائي هو أن يكون االقتناع اليت توّصل إليه القاضي والذي استند عليه 

يف حكمه متفقًا مع احلقيقة الواقعية اليت يهدف إليها القاضي. ومعنى ذلك أنه طاملا أن القاضي قد 

اً للحقيقة الواقعية؛ استخلص قناعته بطريقة وإجراءات قانونية مشروعة، فالبد أن يكون اقتناعه مطابق

وهو ما ُيشكل بطريقة غري مباشرة ضمانة للمتهم، واحرتامًا . (9)سواًء كان اقتناعه بالرباءة أم باإلدانة

 .(10)لنتائج قرينة الرباءة

كما جيب أن تكون النتيجة اليت توصل إليها القاضي تتفق مع العقل واملنطق؛ فحرية القاضي يف 

 .(11)لظن والتخمني، بل على اجلزم واليقنيتكوين قناعته ال تبنى على ا

                                                           

  1975( د. مأموج محمد سننننننننننالم : حدند سننننننننننلط  ااق ضنننننننننن  ااج     ا  تطبيل ااق نوج  دا  اا  ة ااعةب   ااق هةة  7)
  .299ق

( س ى إبةاه م عةيق ج: ااطب ع  ااق نون   الدايل انا تةنن  ا  مج ل ان ا ج ااج       س ا  م يستية  كل   ااحقوق  8)
 .29ي مع  ااقدس  ام ّي ة ت  يخ اا شة  ق

 .484( د. نض ل ي سين ااح ج حمو: مةيع س بل  ق9)

اج نن   نن  ناامنندن نن   دا  األا   اتوزيع اا تننب ااقنن نون نن   اام  نن   ( د. عبنندااحك م اودة: حج نن  اانندايننل اا    ا  اامواد ا10)
  .22مصة  )د. ج(  ق

  .63( عا س  خوا : مةيع س بل  ق11)
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 الدعوى يف القاضي "حيكم: حيث نصت على أنه إ.ج.ي(، 367) ويؤكد ذلك ما أوردته املادة

 يبين أن له جيوز ال ذلك ومع احملاكمة، خالل من حريته بكامل لديه تكونت اليت العقيدة مبقتضى

هذا النص أن العقيدة اليت تكّونت لدى  اجللسة". ومقتضى يف أمامه يطرح مل دليل أي على حكمه

القاضي ُبنيت على احلقيقة، وهذه احلقيقة تكونت من خالل األدلة اليت طرحت أمام القاضي يف 

 اجللسة، وهذا ما أظهره الشطر الثاني من هذه املادة.
  

لذلك يشرتط يف الدليل الذي تثبت به اجلرمية أن يكون وثيق الصلة بالواقعة املراد إثباتها)12(، أي 

 مطابقًا للحقيقة.

وبناًء على ما سبق، فإن غاية النشاط الذهين املكّون لقناعة القاضي يكون بهدف الوصول إىل 

احلقيقة، وتعين احلقيقة هنا احلقيقة القضائية، وهذه قد ال تكون هي ذاتها احلقيقة الواقعية، ذلك 

 األول: ة إثبات الواقعة اجلنائية، ويرجع ذلك لسببني:أنه من العسري الوصول إىل اليقني امُلطلق يف مسأل

متتع اليقني القضائي بسمة الذاتية،  الثاني: إنه ال يوجد دليل ميكن أن نصل بواسطته إىل اليقني املطلق،

وذلك ألنه نتيجة عمل ذهين أو عقلي؛ فالقاضي عند تقديره للوقائع يتأثر بعدة عوامل؛ منها التجارب، 

ات السابقة، الذكاء الشخصي، االستعداد الذهين يف وقت معني، باإلضافة إىل العادات، اخلرب

 .(13)األفكار اليت يعتنقها والقيم اليت حيملها والوسط العائلي الذي يعيش فيه

  

                                                           

مقبوا   اادايل ااةتم  ا  اامح كم ااج       بحث م شنننننننننننو  ا  مجل  د اسننننننننننن ج ت نون     ( د. سننننننننننن ام محمد األنيل :12)
 .33م ق2016  19ب غ زي  ايب    ااعدد 

دنا  ح  ج: حدند سلط  ان ا ج ناالتت  ع الق ض  ااجزا   نضوابطه   س ا  م يستية  كل   ااحقوق ناعلوم ااس  س     (13)
. نقاًل عن: ا ضل زيداج محمد: سلط  111م  ق2017- 2016ي مع  اادكتو  موالي ااط هة )سعيدة(  ااجزا ة  

 . 216م  ق2010ق ا  ال شة نااتوزيع  عم ج  ااق ض  ااج     ا  تقدية األدا   د اس  مق  ن   دا  ااث
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 المطلب الثاني

 مربرات مبدأ االقتناع القضائي 

صعوبة اإلثبات يف املواد يرجع األصل يف تطبيق مبدأ اقتناع القاضي إىل مربرين؛ املربر األول: 

اجلنائية، املربر الثاني: إبراز دور القاضي اجلنائي يف املواد اجلنائية، وسوف نتحدث عن هذين املربرين 

 يف فرعني، على النحو اآلتي:

 الفرع األول

 اجلنائية املواد يف اإلثبات صعوبة

الوقائع ال ميكن حتديدها  اإلثبات يف القضايا اجلنائية يرد على وقائع مادية أو نفسية؛ وهذه

مسبقًا، على خالف ما جيري عليه احلال يف القضايا املدنية. كما أنه من النادر أن ُيظهر مرتكبو 

القضايا اجلنائية أنشطتهم بصورة علنية، بل أنهم جيتهدون يف إخفاءها وإزالة كل أثر هلا. ونظرًا لذلك 

ما مت تقييد القاضي ببعض األدلة واستبعاد بعض  فإن نظام اإلثبات سيصبح صعبًا، بل مستحياًل إذا

 .(14)وسائل اإلثبات األخرى

لذلك فإن اإلثبات اجلنائي ينصب على وقائع مادية ال ميكن حتديدها مسبقًا، كما ينصب على 

وقائع معنوية هلا طابع استثنائي، أي أن اإلثبات اجلنائي ينصرف إىل الركن املادي للجرمية، وذلك 

م أو عدم قيام بتقصي الوقائع املادية كما ينصرف إىل الركن املعنوي هلا، وذلك بالقيام بالتحقق من قيا

كيان معنوي يقوم على  –أيضًا  –القصد اجلنائي؛ فاجلرمية ليست كيانًا ماديًا فحسب، وإمنا هي 

اإلدراك واإلرادة، وهذا يستدعي أن يكون القاضي غري مقيد بدليل معني، كما يستدعي عمالً تقديريًا 

اليت حيميها القانون اجلنائي من قبل القاضي من أجل الوصول إىل احلقيقة. كما أن طبيعة املصاحل 

ختتلف عن طبيعة املصاحل اليت حيميها القانون املدني؛ فالقانون اجلنائي يقوم حبماية كيان اجملتمع 

ومصاحل أفراده األساسية من أي اعتداء يقع عليها، يف حني يقوم القانون املدني حبماية مصاحل خاصة 

ي اجلنائي بنوع معني من األدلة، بل يستلزم ذلك ختويله وذات طابع مالي، وهذا يستحيل معه تقييد القاض

 .(15)إثبات اجلرائم بكل الوسائل املشروعة

وتأسيساً على ما سبق، فإن اهلدف الذي ابتغاه املشرع من إرساء مبدأ االقتناع القضائي هو الوصول 

اع منطقيًا، وليس مبنيًا إىل احلقيقة ومحاية اجملتمع ومصاحل أفراده، إال أنه ينبغي أن يكون هذا االقتن

 على الرأي الشخصي للقاضي.

                                                           

حةي  ااق ضننن  ااج     ا  االتت  ع اا قي   نأ ةي ا  تسنننبيب األحك م ااج       اا سنننة اا هب   :( د. محمد عيد ااغةيب14)
 .46م  ق1997الطا ع   مصة 

 .488قمةيع س بل   :( د. نض ل ي سين ااح ج حمو15)



73 

 

 

 73 

 الجرائم اإللكترونية سلطات املحكمة الجزائية يف    
 د. نديم محمد حسن الترزي                                                                      

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  واالجتماعيةللعلوم اإلنسانية 

 م2020يونيو  -إبريل( 7المجلد ) ( 32العدد )

 

 الفرع الثاني

 اجلنائية املواد يف اجلنائي القاضي دور إبراز

إن مبدأ االقتناع القاضي يساهم بفاعلية يف الوصول إىل العدالة اجلنائية، وهذا ما يربر إعطاء 

القاضي سلطة تقديرية يف القضايا اجلنائية، يستطيع مبوجبها أن يفصل يف الدعوى بالكيفية اليت 

 .(16)لة اإللكرتونيةحتقق العدالة بني املتخاصمني؛ خاصة بعد ظهور الكثري من األدلة العلمية؛ ومنها األد

له دورًا إجيابيًا يف الدعوى اجلزائية؛ فهو يقوم بوزن  –عكس القاضي املدني  –فالقاضي اجلنائي 

احلجج، حمتكمًا إىل ضمريه، ومبتعدًا عن األحكام املسبقة، ويفسرها وفقًا خلربته القانونية، وهذا 

ومنها الوسائل اإللكرتونية  –احلديثة  ما خيلق ضمانة قوية وركيزة أساسية لتحقيق العدل. والوسائل

تتطلب من القاضي املزيد من اجلهود إلظهار احلقيقة، لكي يوازن بني ما هو مشروع وما هو غري  –

 .(17)مشروع منها

وهذا الدور الذي يتمتع به القاضي اجلزائي هو تأكيد للسلطة التقديرية اليت منحها املشرع 

للقاضي اجلزائي، فبدون هذه السلطة يتحول القاضي إىل آلة توضع فيها الوقائع من جهة، فتخرج من 

امت على وإن ق –اجلهة األخرى مغلفة بنص قانوني، وال تعرب عن قناعة القاضي، بينما جوهر العدالة 

تبقى ذات حس إنساني ال ميكن أن يتوفر يف أية آلة مهما كانت دقيقة  -قواعد من العقل واملنطق 

 .(18)الصنع

إىل إسناد التحقيق إىل  –ومنها التشريع اليمين  –وتطبيقًا لذلك، اجتهت العديد من التشريعات 

وفيها يستطيع القاضي ، (19)سلطة قضائية؛ هي النيابة العامة، وإسناد سلطة احلكم إىل احملكمة

تكوين عقيدته من األدلة املعروضة عليه، وله يف ذلك أن يتخذ أي إجراء يراه مناسبًا إلظهار احلقيقة، 

 أو احملاكمة قبل تطلب أن "للمحكمة: حيث نصت على أنه إ.ج.ي(، 332)وقد أكدت ذلك املادة 

 إذا حيازته يف شيء بتقديم شخص ألي أمرًا تصدر وأن اإلحضار، بطريقة ولو كان شخص أي أثناءها

.."،  احلقيقة، كشف يف يفيد أو بالقضية يتعلق شخص أي بضبط تأمر أن وهلا مصلحة، ذلك يف كان

                                                           

 .489س بل  قاامةيع اا :( د. نض ل ي سين ااح ج حمو16)

 .26مةيع س بل  ق :( ااحسن ااطيب عبدااسالم األسمة ااحضيةي 17)

 .119مةيع س بل  ق :( دنا  ح  ج18)

إ.ج.ي( أ     ب  ن   اتعةيف ااق ض   2اام دة )عدة نصوق من ت نوج انيةا اج ااجزا    اا م    نم    ( بّي ت ذاك 19)
: يشمل ت ض  اامحكم  ااجزا    نتض ة هيئ  ااحكم ا  اامح كم قاضيل :  ا   ب  ااع م   حيث عةات م  كم أعض   ان 

 اق نوج ااسلط  ااقض    .  ااجزا    اامع يين ناق ً 

 .ااقض     ااسلط  اق نوج  ناق  اامع يين نأعض     اا   ب  ن ؤس   ناامح مين ااع م اا   ب تشمل: العامة النيابة أعضاء
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كما أن للمحكمة أن تناقش األدلة املعروضة عليها، كما سنبني ذلك يف املطلب الثالث من املبحث 

 الثاني. 
 

 المطلب الثالث

 األساس القانوني ملبدأ االقتناع القضائي 

سوف نتناول يف هذا املطلب األساس القانوني يف بعض التشريعات املقارنة، ونتطرق بعد ذلك إىل 

 هذا األساس يف التشريع والقضاء اليمين، وذلك على النحو اآلتي:
 

 الفرع األول

 املقارنةاألساس القانوني ملبدأ االقتناع القضائي يف بعض التشريعات 

اليت مشلت ، (20)أخذت العديد من التشريعات اجلنائية بهذا املبدأ، متأثرًة بالصياغة الالتينية

العديد من الدول؛ كالقانون اإليطالي والفرنسي واإلسباني واألملاني وقوانني أمريكا الالتينية، وعدد 

القانون اليمين وغريها من  كبري من الدول العربية؛ كالقانون املصري والعراقي واجلزائري، وكذلك

 الدول.

فهذه القوانني تتشابه يف الصياغة؛ فمصادر القانون فيها واحد، وأصوهلا العامة متحدة، 

 وتقسيماتها متماثلة، واالصطالحات القانونية فيها متشابهة.

يف اجلنائي  للقاضي التقديرية املصري يف قانون اإلجراءات اجلنائية بالسلطة وقد اعرتف املشرع

 بكامل لديه تكونت اليت العقيدة حسب عليه املعروضة الدعوى يف حيكم فالقاضي عدد من نصوصه،

 .(21)حريته

( 23)وكذلك يف القانون العراقي، فقد أخذ املشرع بهذا املبدأ يف بعض نصوص القانون رقم 

 ة تقديريةاملعدل بشأن أصول احملاكمات اجلزائية العراقي، حيث أعطى احملكمة سلط م1971 لسنة

                                                           

( يقصد ب اقوانين ذاج ااص  غ  ااالتي    مجموع  اا ثم اات  ت تم  أصول تواعده  الق نوج ااةنم ن  ااقديم  نُيعد أهم 20)
تطبيل ا  ي ااص  غ  ااق نوج اا ةنس   نمن  م ك ا  ااشةا ع اات  استمت م ه تواعده . د. هالا  عبدااالي أحمد: حج   

. نقاًل عن: د. 25م  ق1999     د اس  مق  ن   اا سة اا هب  الطا ع   مصة  ااملةي ج اا مبيوتةي  ا  اامواد ااج  
حمدي عبدااةحمن: اامدخل اد اس  ااق نوج اامق  ج  م كةاج اطلا  دبلوم ااق نوج اامق  ج  كل   ااحقوق  ي مع  عين 

 .25  ق1973شمس  

 .نتعديالته 1950اس    150 تم  اامصةي ( من ت نوج انيةا اج ااج      302نص اام دة ) (21)
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واسعة يف احلكم يف الدعوى بناًء على اقتناعها، الذي تكّون لديها من األدلة املقدمة يف أي دور من 

 . (22)أدوار التحقيق أو احملاكمة

ومل يكن املشرع اجلزائري بعيدًا عن هذا املبدأ، حيث أكد يف قانون اإلجراءات اجلزائية على 

األخذ بالسلطة التقديرية للقاضي اجلزائي؛ فالقاضي ُيصدر أحكامه بناًء على اقتناعه الوجداني، 

 (.23)وكذا بناًء على السلطة املمنوحة له يف تقدير األدلة املعروضة أمامه

 

 يالفرع الثان

 األساس القانوني ملبدأ االقتناع القضائي يف التشريع اليمين

يظهر األساس القانوني ملبدأ اقتناع القاضي من النصوص الصرحية يف قانون اإلجراءات اجلزائية 

حيكم على أنه: " إ.ج.ي( 367)، فقد تناول هذا املبدأ يف عدد من نصوصه، حيث نصت املادة (24)اليمين

..". كما القاضي يف الدعوى مبقتضى العقيدة اليت تكونت لدية بكامل حريته من خالل احملاكمة، 

القتناع احملكمة يف ضوء مبدأ تكامل  تقدير األدلة يكون وفقًاعلى أنه: " إ.ج.ي( 321/2)نصت املادة 

  ..".األدلة

دد من أحكامه، ومنها حكم وقد استقر القضاء اليمين على تأكيده وتطبيقه هلذا املبدأ يف ع

احملكمة العليا يف الطعن املقدم حول سلطة القاضي يف تكوين عقيدته، حيث قضى بأنه: "للقاضي 

اجلزائي أن يكّون عقيدته من أي دليل، بشرط أن يكون ذلك سائغًا يف العقل واملنطق، وأن يكون 

وكذلك احلال يف . (25)"يه اقرتافهاحامسًا بوجود صلة بني اجلرمية املقرتفة وبني شخص معني ُنسب إل

حكم احملكمة العليا يف الطعن املقدم يف سلطة حممة املوضوع يف تقدير األدلة، حيث قضت بأنه: "إن 

تقدير الدليل سلطة مقررة للمحكمة ُمصدرة احلكم املطعون وال متتد إليها مراقبة احملكمة 

 .(26)"العليا

  

                                                           

 (.220  217  216  215  213( نصوق اامواد )22)

  ( من ااق نوج  تم )( اس   بشأج انيةا اج ااجزا    ااجزا ةي.212( نص اام دة )23)

  م بشأج انيةا اج ااجزا    اا م  .1994( اس   12( ااقةا  ااجم و ي  تم )24)

ه  )يزا  (  مجل  ااقواعد ااق نون   نااقضننننن     ااجزا    اامسنننننتللصننننن  من أحك م 1425( اسننننن   20185( طعن  تم )25)
 .212م  ااجم و ي  اا م     ااعدد اال مس  ق10/3/2005 –م 5/6/2003اامحكم  ااعل   حالل اا تةة 

 .178  ق12عدد م  اامةيع ااس بل  اا17/5/2008ه  يلس  1429( اس   33577( طعن  تم )26)
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 المبحث الثاني

 اإللكرتوني  الدليل قبول القاضي اجلزائي يفضوابط مبدأ اقتناع 

 متهيد وتقسيم:

يف التشريعات احلديثة؛ أوسع املبادئ القانونية  ي منهمن الدليل  تكوين قناعتهحرية القاضي يف 

 ومنها التشريع اليمين.

وبالرغم من احلرية اليت منحها املشرع للقاضي يف تكوين قناعته من الدليل، إال أنه ُمقيد 

مبجموعة من الضوابط اليت متثل ضمانات للمحاكمة العادلة؛ منها أن تكون قناعته مستمدة من 

 إجراءات مشروعة، وأن يكون الدليل صاحل لإلثبات، وأيضًا وجوب مناقشة الدليل اإللكرتوني.

وألهمية الضوابط اليت جيب أن يتقيد بها القاضي اجلزائي أثناء احملاكمة، فإننا سنتناول هذا 

 ملبحث يف ثالثة مطالب، على النحو اآلتي: ا

 اإللكرتوني. الدليل األول: مشروعية املطلب

 اإللكرتوني لإلثبات. الثاني: صالحية الدليل املطلب

 الثالث: وجوب مناقشة الدليل اإللكرتوني. املطلب
 

 المطلب األول

 اإللكرتوني  الدليل مشروعية

ينبغي أن ترتكز األحكام اجلنائية على أدلة مشروعة؛ سواًء كانت تلك األحكام قد صدرت 

بالرباءة أم باإلدانة، وحتى تتضح الرؤية حول مبدأ املشروعية فإننا سنتناول هذا املطلب يف فرعني على 

 النحو اآلتي: 

 الفرع األول

 مفهوم مشروعية الدليل اجلنائي

ائي أنه جيب على القاضي أن يستمد اقتناعه من أدلة صحيحة يقصد مبشروعية الدليل اجلن

ومشروعة. واهلدف من ذلك، هو تقرير الضمانات األساسية لألفراد ومحاية حرياتهم وحقوقهم 

 .  (27)الشخصية اليت كفلتها التشريعات اإلجرائية من التعسف

                                                           

( ط هةي عبد اامطلب: ان ا ج ااج     ب ألدا  ااةتم    ش  دة م يستية ا  ااحقوق  ي مع  اامسيل   كل   ااحقوق 27)
 .45م  ق2015نااعلوم ااس  س    
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الدليل الذي يبين عليه حكمه، يف الوصول إىل القاضي الوسيلة اليت يستعني بها  ومبعنى آخر، فإن

ل البد ب ،ال بد أن تكون مطابقة للقانون، فال يكفي وجود الدليل من أجل احلكم باإلدانة أو الرباءة

 .(28)قوم على احرتام حقوق دفاع املتهم وكرامته اإلنسانيةتمن احرتام املشروعية القانونية اليت 

 املتهم عقاب يف الدولة سلطة توافر يثبت أال اجلزائي القاضي على يتعني فإنه ذلك، وبناًء على

 وتؤمن احلريات فيها حترتم مشروعة إجراءات خالل من إال خاصة بصفة املعلوماتي واملتهم عامة بصفة

 أم تقليدية كانت سواء - األدلة تكون أن ذلك دون حيول وال القانون، رمسها اليت الضمانات فيها

 يتسم وال مشبوهة األدلة هذه كانت طاملا املتهم إدانة على صارخة -اآللي  احلاسب عن ناجتة كانت

 .(29)القانون باحرتام مصدرها

 

 الفرع الثاني

 النتائج املرتتبة على مشروعية الدليل اإللكرتوني

جيب أن تكون عقيدة القاضي اجلنائي قد  –كغريه من األدلة األخرى  –الدليل اإللكرتوني 

استمدت من إجراء صحيح، إذ ال جيوز االستناد إىل إجراء باطل وإال بطل معه احلكم، ألن ما ُبين على 

باطل فهو باطل، لذلك إذا ترتب على األخذ بالدليل اإللكرتوني املساس باحلرية الشخصية لإلنسان، 

من واجبه احملافظة على احلقوق واحلريات اليت كفلتها فإن على القاضي رفض هذا الدليل، وألن 

 .(30)الدساتري والقوانني املنبثقة منها

قد تكونت عقيدة القاضي فيه  (31)وتأسيسًا على ذلك، جيب أن يكون احلكم الصادر باإلدانة 

 بناًء على دليل مشروع، ألن احلرية اليت ميارسها القاضي يف تكوين قناعته جيب أن تتم يف إطار

                                                           

د حج   اادايل انا تةنن  نمشةنعيته أم م ااق ض  ااج      مجل  ااق نوج ناألعم ل  اامغةب  ااعد :( محمد مةزنق 28)
تاريخ  http://www.droitetentreprise.com. م شو  على ااةابط انا تةنن : 6م  ق2018  يونيو 18

 مساًء. 10:00م، الساعة 15/8/2019
اادايل ا  ااجةيم  اامعلوم ت    ن ته عمل مقدم  إاى اامؤتمة اادنا  األنل حول حم ي   :اابلوش بن أحمد د.  اشد ( 29)

 2امن اامعلوم ج ناالصننوصنن   ا  ت نوج اننتةنت  بةع ي  ااجما   اادنا   امك اح  انيةام ااسننيبيةي ب ةنسنن   اا تةة من 
منننننننننننننن شنننننننننننننننننننننننننننو  عننننننننننننننلننننننننننننننى ااننننننننننننننةابننننننننننننننط: . 10م  ااننننننننننننننقنننننننننننننن هننننننننننننننةة  ق2008يننننننننننننننونننننننننننننننيننننننننننننننو  4إاننننننننننننننى 

www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3956http://   10:35م  ااسنننننننننننننننن عنن  5/8/2018تنن  ي 
 مس ً .

 .129ااحسن ااطيب عبدااسالم األسمة ااحضيةي: مةيع س بل  ق (30)

على أس س أج اامت م اه ااحةي  اا  مل  ا  اخت    نس  ل دا عه  ( شةط مشةنع   اادايل الزم اقط ا  ح ا  اندان  31)
بقد  م  يسع ه مةكزي ا  اادعوى  نم  تح ط ن سه من عوامل االوف نااحةق نااح   نغيةه  من ااعوا ض ااطب ا   ا  

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3956
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املشروعية، وحتت مظلة القانون. فكما يلتزم القاضي بتسبيب حكمه ليكون مطابقًا ملا نص عليه 

 أن تعين ال االقتناع ومبعنى آخر، فإن حرية القانون، فإن عليه االلتزام مببدأ مشروعية دليل اإلدانة.

 أن بضرورة ملزم هو بل مصدره؛ كان مهما به يظفر دليل أي من عقيدته يبين أن يستطيع القاضي

 مشروع غري الدليل للقانون، وُيعد خمالف غري ذاته يف مشروعًا حكمه يف إليه يستند الذي الدليل يكون

 وقد للقانون، باملخالفة عليه استحصل إذا باطاًل الدليل صحته؛ وبالتالي يكون شروط مل تتوفر إذا

 من قاعدة أساسية كمخالفة القانون؛ يف أو الدستور، يف حكم ملخالفة راجعًا الدليل بطالن يكون

 .(32)العام بالنظام متعلقا البطالن يكون احلالتني اإلجراءات، ويف قواعد

ويرتتب على ذلك، أنه ال يكفي لسالمة احلكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء 

املتحصل عليه من إجراء غري مشروع؛ كالتحقيق اليت ُتجريه  –وإن كان صادقاً  –غري مشروع، فالدليل 

النيابة العامة بناءً على ندب احملكمة أثناء سري احملاكمة ُيعد باطالً بطالناً يتعلق بالنظام العام، ملساسه 

 .(33)بالتنظيم القضائي، وال ُيصححه رضاء املتهم أو املدافع عنه بهذا اإلجراء

ل أن يتم احلصول عليه بطرق غري مشروعة؛ كاسرتاق السمع أو ويتنافى مع مشروعية الدلي

أو احلصول عليه باخرتاق أجهزة الكمبيوتر ، (34)التسجيل للمحادثات أو التصوير بأي جهاز من األجهزة

 أو عرب اإلنرتنت وحنو ذلك. 

على هذه القاعدة فأجاز للنيابة أو احملكمة  –استثناءً  –وبالرغم من ذلك، فقد خرج املشرع اليمين 

املختصة مراقبة املراسالت واالتصاالت، متى كان لذلك فائدة لكشف احلقيقة، حيث نصت املادة 

 وسائل وكافة والالسلكية والسلكية الربيدية املراسالت وسرية على أنه: "حرية إ.ج.ي( 12/2)

 مصادرتها أو تأخريها أو سريتها إفشاء أو تفتيشها أو امراقبته جيوز ال. للدستور وفقا مكفولة االتصال

 .املختصة" احملكمة من أو العامة النيابة من وبأمر القانون يبينها اليت احلاالت يف إال

                                                           

امع  ف  انسك د ي   اا  وس اااشةي . د. محمود نصة: ااسلط  ااتقديةي  نضم ن ج اامت م ا  انيةا اج ااج       م شأة ا
  م.2010

 .34م  ق1997( د. عبدااحميد ااشوا ب : ان ا ج ااج     ا  ضو  ااقض   ناا قه  م شأة اامع  ف  انسك د ي   32)

 38م  ق2004( د.  مزي  ي ض عوض: سلط  ااق ض  ااج     ا  تقدية األدا   دا  اا  ض  ااعةب    ااق هةة  33)
  نم  بعده .

ال يجوز اامس س بحةي  ااح  ة اال ص  المواطن ا  غية األحوال ": على أنه (إ.ج.ي 14) م دةاحيث نصت ا (34)
 ب   ا ت  ب أحد األاع ل اآلت  : اامصةح ب   ا  ه ا ااق نوج  نيعتبة مس س ً 

استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز  .1
 األجهزة أيا كان نوعه.من 

 كان نوعه. التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من األجهزة أيا   .2

 ."االطالع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها .3
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 المطلب الثاني

 اإللكرتوني لإلثبات  صالحية الدليل

يكون صاحلًا لإلثبات، وذلك  أن ُيشرتط يف الدليل الذي يستند إليه القاضي يف تكوين اقتناعه

 .(35)ال يتم إال إذا كان الدليل مستمدًا من الواقع، وال يتنافى مع العقل واملنطق

وحتى يكون الدليل اإللكرتوني صاحلًا لإلثبات فإنه جيب أن يكون سليمًا من العبث، وأن 

 واجلزم، ونبني ذلك يف فرعني، على النحو اآلتي: اليقني على مبنيًا يكون
 

رع األولالف  

 سالمة الدليل اإللكرتوني من العبث

أو الرقمي شروط اليقني،  إال أنه قد  -حيث تدليله  -ينبغي أن تتوافر يف الدليل اإللكرتوني من 

 .(36)يكون موضع شك بسبب العبث فيه أو من ناحية اإلجراءات املتبعة للحصول عليه

ولتقييم سالمة الدليل من العبث، أي موثوقيته، ينبغي التأكد من أن الدليل اإللكرتوني ميكن 

االعتماد عليه يف احملكمة، من خالل التأكد من أن الكمبيوتر الذي أنتج الدليل يعمل بصورة 

 .(37)واضحة، وكذا فحص الدليل اإللكرتوني ملعرفة خضوعه للعبث من عدمه

كون الدليل اإللكرتوني له نفس مسات الدليل التقليدي؛ من حيث الدقة ومبعنى آخر، جيب أن ي

 . (38)والسالمة من العبث

ويتم التأكد من سالمة الدليل اإللكرتوني من العبث من خالل اتباع جمموعة من الطرق؛ أهمها: 

تعتمد استعمال عملية التحليل التناظري، تعترب من أهم الوسائل للكشف عن مدى مصداقية الدليل، و

هذه العملية على مقارنة الدليل اجلنائي األصلي املقدم للقضاء، بالنسخة املستخرجة، ويف حالة عدم 

احلصول على النسخة األصلية أو يف حالة إتالف أو تعديل النسخة األصلية فيمكن يف هذه احلالة 

  التأكد من سالمةاستخدام عمليات حسابية تسمى باخلوارزميات، أو باللجوء إىل نوع آخر يساهم يف

                                                           

 .462( بو اس م ية: سلط  ااق ض  ا  تقدية اادايل ااعلم   مةيع س بل  ق35)

م  انا تةنن   نحج   اادايل ااةتم  ا  ان ا ج ااج      مةز هةدن  ااق هةة  ااجةي :( مةكز هةدن ادعم ااتعبية ااةتم 36)
 . 28م  ق2014

  .32( د. س ام محمد األنيل : مةيع س بل  ق37)

( إي  ب م هة ااس ا ط : ااجةا م انا تةنن   )ااجةا م ااسيبيةي (  بةن مج تعزيز حكم ااق نوج ا  بعض اادنل ااعةب    38)
يونيو  20 -19اا   ب ج  أعم ل اا دنة انتل م   حول: ااجةا م اامتصننننننننننننل  ب ا مبيوتة  ااممل   اامغةب    مشننننننننننننةنع أعم ل 

 .25م  ق2007
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الدليل اجلنائي الرقمي؛ يسمى بالدليل الرقمي احملايد، وهو عبارة عن استخراج جمموعة من النسخ 

 (.39)املطابقة

 الفرع الثاني

 السالمة الفنية إلجراءات استخالص الدليل الرقمي

ينبغي أن يتوافر فيها اليقني واجلزم، فالشك  –كغريه من األدلة األخرى  –الدليل اإللكرتوني 

واالحتمال إذا ما تطرق إىل اقتناع القاضي، وعجز عن الوصول إىل اليقني يف قضائه، فإنه جيب عليه 

أن ُيفسر ذلك ملصلحة املتهم وحيكم بالرباءة، ولكن هذا اليقني املطلق ال ميكن حتقيقه يف األدلة 

 .(40)ن نسبيًا، أما األدلة املادية فينبغي أن يكون اليقني فيها مطلقًااإلثباتية القولية؛ فيكفي أن يكو

أخطاء قد  –أثناء إجراءات احلصول عليه  –وبالرغم من ذلك فقد تعرتي الدليل اإللكرتوني 

ُتشكك يف سالمة النتائج، لذا ينبغي االعتماد على اختبارات حمددة كوسيلة للتأكد من سالمة 

 :(41)حلصول على الدليل اجلنائي اإللكرتوني، وتتمثل هذه االختبارات يف اآلتياإلجراءات املتبعة يف ا

يتم التأكد من  التأكد من دقة األدوات املستخدمة يف استخالص الدليل اجلنائي الرقمي: .1

دقة األدوات املستخدمة يف استخالص الدليل اإللكرتوني من خالل التأكد من مدى قدرة 

لبيانات املتعلقة بالدليل اإللكرتوني، باإلضافة إىل خضوعها هذه األدوات على عرض كافة ا

 الختبار فين ميكن من خالله التأكد من أنها ال تعرض بيانات إضافية جديدة.
تُبين  االعتماد على األدوات اليت أثبتت الدراسات العلمية كفاءتها يف تقديم نتائج أفضل: .2

الطرق السليمة اليت جيب اتباعها للحصول على الدراسات العلمية يف جمال تقنية املعلومات 

الدليل اجلنائي اإللكرتوني، فاالعتماد على األدوات اليت أوضحت الدراسات عدم كفاءتها 

يؤثر بصفة مباشرة على مصداقية الدليل اإللكرتوني، وبالتالي يتعدى ذلك إىل قناعة 

 القاضي من الدليل اإللكرتوني.

                                                           

ان ا ج ااج     ب ألدا  ااةتم     س ا  م يستية  كل   ااحقوق نااعلوم ااس  س    ي مع  اامسيل    :( ط هةي عبداامطلب39)
إيةا اج ااتحةي نااتحقيل ا  يةا م ااح سوب ناننتةنت  دا   ع  د ااحلب : )نقاًل عن: خ اد. 61م  ق2015 -2014

  ممدنح عبدااحميد عبداامطلب  اااحث نااتحقيل ااج     ااةتم  249م  ق2001  1ااثق ا  ال شة نااتوزيع  األ دج  ط
 (.125م  ق3006ا  يةا م اا مبيوتة  دا  اا تب ااق نون    مصة  

 .461س بل  ق مةيع :( بو اس م ية40)

 . 54مةيع س بل  ق :( ط هةي عبداامطلب41)
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أن تكون يقينية حيت ميكن  اإللكرتونيةنسي يف املخرجات الفر املشرعفي فرنسا يشرتط ف

ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل اإلدراك املختلفة للقاضي من خالل  ويتم الوصول إىل ،احلكم باإلدانة

 .(42)مت احلصول عليها بطرق سليمة ما يعرض عليه من خمرجات كمبيوترية

األدلة اإللكرتونية أن يتم احلصول عليها وتأسيسًا على ذلك، ينبغي لتكوين قناعة القاضي من 

 باستخدام األدوات اليت أثبت التجارب احلديثة مصداقيتها يف اإلثبات اجلنائي.
 

 المطلب الثالث

 وجوب مناقشة الدليل اإللكرتوني 

على إخضاع مجيع  -ومن بينها قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين  -حرصت القوانني اإلجرائية 

للمناقشة الشفوية، لضمان حتقيق العدالة يف اإلجراءات، ومزيدًا من املصداقية، ولبيان ذلك األدلة 

 سنتناول هذا املطلب يف فرعني، على النحو اآلتي:
 

 الفرع األول

 مفهوم مناقشة الدليل اإللكرتوني

تناعه إال املقصود مبناقشة الدليل يف املواد اجلنائية هو أن القاضي اجلنائي ال ميكن أن يؤسس اق

 .(43)على عناصر اإلثبات اليت ُطرحت يف جلسات احملاكمة، وخضعت حلرية مناقشة أطراف الدعوى

جيب أن يكون خاضعًا للمناقشة،  –كما هو احلال يف األدلة التقليدية  –والدليل اإللكرتوني 

 وتلتزم شفاهًة احملاكم أمام اإلجراءات "تكون: اليت نصت على أنه إ.ج.ي(، 264)وهذا ما أكدته املادة 

 والشهود عليه واجملين املتهم فتستجوب األدلة، مباشرة بنفسها تبحث أن القضية نظر عند احملكمة

 احملاضر وتتلو املادية األدلة وتفحص اخلرباء تقارير إىل وتستمع مدنيًا واملسؤول املدني باحلق واملدعي

 الشفوية". للمناقشة وختضعها املستندات من ذلك وغري

ووجوب مناقشة الدليل اإللكرتوني تفرضه متطلبات حتقيق العدالة، حتى ال ُتهدر حقوق اخلصوم؛ 

 هلم ليتسنى بالدعوى احلكم قبل ضدهم املقدمة األدلة من بينة على يكونوا أن جيب كافًة فاخلصوم

 ذلك الدليل  ومن –وتفنيدهـا. كما أن وجوب مناقشة الدليل اجلنائي  عليها والرد مواجهتها
 .(44)الدعوى يف لإلثبات وصالحيته الدليل جدية من هو من أجل التأكد –اإللكرتوني 

                                                           

 .7  قمةيع س بل :اابلوش بن أحمد د.  اشد ( 42)

 . 29مةيع س بل  ق :( د. عبدااحميد ااشوا ب 43)

   س ا  م يستية  تسم ااق نوج ااع م  انا تةنن تطبيل مبدأ االتت  ع ااقض    على اادايل  :( سالم  محمد اام صو ي 44)
 . 50م  ق2018كل   ااق نوج  ي مع  انم  اج ااعةب   اامتحدة  
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ويرتكز مبدأ مناقشة الدليل اإللكرتوني على قاعدتني هما: الشفوية واملناقشة؛ فاملبدأ العام يف 

إجراءات الشفوية يقتضي أن متتد إجراءات احملاكمة إىل كل ما يتعني على القاضي اختاذه من 

 على إال اقتناعه يؤسس أن ميكن ال اجلنائي القاضي احملاكمة دون استثناء، أما املناقشة فهي تعين أن

 .(45)الدعوى أطراف مناقشة حلرية وخضعت احملاكمة، جلسات يف ُطرحت اليت اإلثبات عناصر

 

 الفرع الثاني

 النتائج املرتتبة على مبدأ وجوب مناقشة الدليل اإللكرتوني

تعترب ضمانة هامة وأكيدة  -اإللكرتوني أو التقليدي  –قاعدة وجوب مناقشة الدليل اجلنائي 

 :(46)لتحقيق العدالة، ويرتتب على ذلك ما يلي

عدم جواز أن يقضي القاضي يف اجلرائم اإللكرتونية أو املعلوماتية بناًء على معلومات  .1

ضي أن حيكم مبقتضى معلوماته هذه النتيجة من أهم النتائج، إذ ال يسوغ للقا شخصية:

الشخصية يف الدعوى، أو على ما رآه بنفسه، أو حققه يف غري جملس القضاء، وبدون حضور 

اخلصوم. ذلك أن هذه املعلومات مل تعرض يف اجللسة، ومل تتم مناقشتها وتقييمها، ومن ثم 

ن تسود مرحلة فإن االعتماد عليها يكون مناقضًا لقاعدتي الشفوية واملواجهة اليت جيب أ

 احملاكمة. كما أنه ال ميكن أن جيمع القاضي بني صفيت القاضي والشاهد.
ينبغي على القاضي  عدم جواز أن يقضي القاضي يف اجلرائم اإللكرتونية بناًء على رأي الغري: .2

عند تكوين اقتناعه عدم التعويل على رأي الغري، بل جيب أن يستقي هذا االقتناع بنفسه، 

تقيها من التحقيق يف الدعوى. لكن ذلك ال يعين حرمان القاضي من األخذ من مصادر يس

 برأي الغري متى اقتنع بذلك، وعليه أن ُيبني أسباب اقتناعه بهذا الرأي.
تعين افرتاض براءة كل فرد، مهما كان وزن األدلة أو قوة الشكوك  افرتاض قرينة الرباءة: .3

عامل وُيصنف وفق ذلك، طاملا أن مسئوليته مل اليت حتوم حوله، أو ُتحيط به، وينبغي أن ُي

 تثبت مبقتضى حكم صحيح صادر من القضاء املختص.
عندما ال يطمئن القاضي لثبوت التهمة، أو لثبوت نسبتها للمتهم،  الشك ُيفسر لصاحل املتهم: .4

أو عندما تكون األدلة املقدمة ضد املتهم غري كافية، يكون القاضي ُملزماً بإصدار حكمه 

 اءة املتهم، وهذا ما ُيعرب عنه بأن الشك ُيفسر لصاحل املتهم.برب

                                                           

تأس س االتت  ع ااقض    ناامح كم  ااج      ااع دا   دا  محمود  :( حول ه ا ُي ثة: د. كم ل عبدااواحد ااجوهةي 45)
 .100م  ق1999ال شة نااتوزيع  

 .30د. عبدااحميد ااشوا ب : مةيع س بل  ق. 110مةيع س بل  ق :هالا  عبدااالي أحمدالمزيد ُي ثة: د.  (46)
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كما يرتتب على هذا املبدأ أن القاضي اجلنائي ليس ُملزمًا بتسبيب طرحه لبعض األدلة أو األخذ 

ببعضها اآلخر، فهو حر يف اقتناعه بالدليل الذي يراه، طاملا قد حتقق من شروط ثبوته، وقام بطرحه 

 .(47)خلصومللمناقشة من قبل ا

ويرتتب على عدم مناقشة الدليل اإللكرتوني بطالن الدليل وما ترتب عليه، كون ذلك ُيعد خمالفًة 

يف الدعوى من  (49)كما أنه أدى إىل حرمان املتقاضني، (48)صرحيًة لقانون اإلجراءات اجلزائية اليمين

 االطالع على األدلة ومناقشتها.
 

 المبحث الثالث

 اإللكرتوني  الدليل تقدير يف القاضي اجلزائي سلطة

 متهيد وتقسيم:

ُيثري إثبات اجلرائم اإللكرتونية مشكالت قانونية متعلقة بالنصوص القانونية اليت ينبغي على 

 احملكمة املختصة تطبيقها على هذا النوع من اجلرائم.

الدولة؛  يف اإلثبات نظام لطبيعة اإللكرتوني وفقًا اجلزائي يف األخذ بالدليل القاضي وتتحدد سلطة

فهناك من الدول من تأخذ بنظام اإلثبات املقيد، ومن الدول من تأخذ بنظام اإلثبات احلر؛ كما هو 

احلال يف القانون اليمين واملصري وغريها من القوانني املقارنة، وهناك من الدول من جتمع بني النظامني 

 يف نظام اإلثبات.

ير الدليل اإللكرتوني، فإننا سنتناول هذا املبحث يف ثالثة ولبيان سلطة القاضي اجلزائي يف تقد

 مطالب على النحو اآلتي: 

 املقيد. اإلثبات نظام يف تقدير الدليل اإللكرتوني يف اجلزائي القاضي األول: سلطة املطلب

 احلر. اإلثبات نظام يف اجلزائي يف تقدير الدليل اإللكرتوني القاضي الثاني: سلطة املطلب

 املختلط. اإلثبات نظام يف تقدير الدليل اإللكرتوني يف اجلزائي القاضي الثالث: سلطةاملطلب 

                                                           

 . 29مةيع س بل  ق :( د. عبدااحميد ااشوا ب 47)

يقع ب طاًل كل إيةا  ي   مل ا ً  ألحك م ه ا ااق نوج  إذا نص ااق نوج ": على أنه (إ.ج.ي 396( حيث نصت اام دة )48)
 ."ج انيةا  اا ي خواف أن أغ ل يوهةي ً صةاحً  على بطالنه أن إذا ك 

إ.ج.ي(  حيث نصت على أنه: "إذا ك ج اااطالج  ايع  اعدم مةاع ة أحك م ااق نوج  397( ه ا م  أش  ج إا ه اام دة )49)
اامتعلق  بك ف    اع اادعوى ااجزا    أن بتشكيل اامحكم  أن بواليت   ب احكم ا  اادعوى أن بعالن   ااجلس ج أن تسبب 
األحك م أن حةي  اادا ع أن عالن   اا طل ب ألحك م أن إيةا اج ااطعن أن ااعيب انيةا   ااجوهةي اام د  ألي حل من 

 ..." حقوق اامتق ضين اي  
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 المطلب األول

 المقيد  اإلثبات نظام في الجزائي في تقدير الدليل اإللكتروني القاضي سلطة

نظام اإلثبات املقيد هو من أنظمة اإلثبات اليت أخذت به بعض الدول، ويف هذا النظام القانون هو 

من ُيحدد طرق اإلثبات، وال جمال ملنح القاضي سلطة التقصي حول األدلة أو استنباطها، فموقفه سليب، 

 .(50)كما أن اخلصوم جمربون على إثبات حقوقهم بوسائل شتى حددها القانون سلفًا

 وللمزيد من البيان حول هذا املوضوع، سنتناول هذا املطلب يف فرعني على النحو اآلتي: 

 األول الفرع

 املقيد )القانوني( اإلثبات نظام مفهوم

متامًا؛ ففي هذا النظام ُيحدد املشرع أدلة اإلثبات وٌيقدر  احلر املذهب عكس هو املذهب هذا

، ومقتضى ذلك أن يتقيد القاضي يف حكمه بأنواع معينة من األدلة؛ سواًء يف الرباءة أم قيمتها االقناعية

اإلدانة، أي طبقًا ملا يرمسه املشرع، دون مراعاة القتناع القاضي بصحة ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها؛ 

هنا مراعاة حيث يقوم اقتناع املشرع بصحة اإلسناد أو عدم صحته مقام اقتناع القاضي. فدور القاضي 

تطبيق القانون من حيث توافر الدليل و شروطه، فإذا مل تتوفر هذه الشروط فإن القاضي ال يستطيع أن 

ومن أمثلة ذلك أن يستلزم املشرع عددًا معينًا . (51)حيكم باإلدانة، بصرف النظر عن اعتقاده الشخصي

 هنة أو بلوغ سن معينة. من الشهود، أو أن ُيقيد القاضي بصفات خاصة فيهم؛ كالذكورة أو امل

ويتميز نظام اإلثبات املقيد بأن املشرع هو الذي يقوم بالدور اإلجيابي يف عملية اإلثبات يف الدعوى؛ 

فهو الذي ُيحدد سلفًا األدلة املقبولة للحكم باإلدانة، أو األدلة اليت ُتستبعد، أو بإخضاع كل دليل 

قناعية لكل دليل؛ فهو الذي ُيضفي حجية دامغة لبعض لشروط معينة. باإلضافة إىل حتديد القيمة اال

األدلة، وحجية نسبية ألدلة أخرى. أما دور القاضي يف ظل هذا النظام فيتمثل يف جمرد التحقق من توافر 

األدلة وشروطها القانونية، لكي ُيقرر بعد ذلك اقتناعه أو عدم اقتناعه يف ضوء توافر األدلة أو عدم 

 .(52)توافرها

 
 
 

                                                           

( ز نق يوسف: حج   نس  ل ان ا ج ااحديث    س ا  دكتو اي  كل   ااحقوق نااعلوم ااس  س    ي مع  أبو 50)
 .17م  ق2013ااجزا ة  بكة بلق يد  تلمس ج  

 . 49مةيع س بل  ق :( د. هالا  عبدااالي أحمد51)

 . 7  قمةيع س بل :( د. محمد عيد ااغةيب52)
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 الثاني الفرع

 اإللكرتونية األدلة من املقيد اإلثبات بنظام اآلخذة التشريعات موقف

كان هذا النظام سائدًا يف فرنسا يف ظل النظام القديم؛ فاألدلة متى توافرت فإن دور القاضي 

دًا يتمثل يف جمرد التحقق من توافر شروطها القانونية، وال دخل القتناعه فيها. وقد ظل هذا النظام سائ

حتى جاءت الثورة الفرنسية فأدخلت نظام احمللفني، وقاعدة شفوية املرافعات، ونظام اإلثبات اجلنائي 

 .(53)املبين على حرية القاضي يف تكوين اقتناعه

الذي أصدره لويس الرابع عشر منوذجًا لنظام اإلثبات م 1670وميثل القانون الفرنسي القديم لعام 

املقيد، أو ما يسمى نظام األدلة القانونية، حيث ُصنفت فيه األدلة طبقًا لقوتها املقنعة إىل أربعة 

 :(54)أصناف

وهي األدلة الكافية بذاتها لتكوين قناعة القاضي، وهي تقيده تقييدًا  األدلة الكاملة )التامة(: -

وافرت فإن القانون ُيلزم القاضي احلكم مبقتضاها، بصرف النظر عن اقتناعه، تامًا، فإذا ت

 وهذه األدلة جيب توافرها يف أحكام اإلعدام.
وهي أدلة ال تكفي للحكم باإلعدام، وإمنا ُتمكن القاضي من إصدار عقوبة  األدلة الناقصة: -

 أخف، وتتمثل هذه األدلة يف الشهادة الواحدة واعرتاف املتهم.
وهذه األدلة غري كافية للحكم ال باإلدانة وال بالرباءة، إال إذا استكملت بأدلة  األدلة اخلفيفة: -

أخرى، وتنحصر مهمتها يف كونها قرينة ألدلة ناقصة، ويف هذه احلالة يكون املتهم يف حالة 

 اشتباه فيصدر القاضي أمرًا باإلفراج عنه.
مل يكن يسمح للقاضي أن حيكم ال باإلدانة وال  وهذا النوع من األدلة كذلك األدلة الضعيفة: -

بالرباءة، بسبب الشك الذي تسببه هذه األدلة، فيقوم القاضي بإيقاف الدعوى مؤقتًا، ويطلق 

 سراح املتهم، مع إمكانية فتح التحقيق من جديد يف حالة ظهور أدلة جديدة.
ثبات املقيد، وقد أصدرت قانونًا أما يف إجنلرتا فتعترب من طليعة الدول اليت تعتمد على نظام اإل

، وهذا القانون مل يتطرق إىل قواعد قبول األدلة م1990خاصًا بإساءة استخدام احلاسب اآللي عام 

قد احتوى تنظيماً حمددًا  م1984الناجتة عن أجهزة احلاسب اآللي، بسبب أن قانون البوليس الصادر عام 

نظر إىل قانون البوليس واإلثبات اجلنائي لوجدنا أنه ال يقبل ملسألة قبول األدلة اجلنائية الرقمية، وبال

                                                           

ان ا ج ااج     نمدى حةي  ااق ض  ا  ت وين عقيدته  مجل  اامح م ة  نق ب  اامح مين   :( محمد ن ي  عبدااحك م53)
 . 145م  ق1991  10  9يم و ي  مصة ااعةب    ااعدداج 

 –ااحدند ااق نون   اسلط  ااق ض  ااجزا   ا  تقدية األدا    س ا  م يستية  ي مع  ااح ج الضة  :( بلوه  مةاد54)
 .93نقالً عن: ا ضل زيداج  مةيع س بل  ق .13م  ق2011 -م2010ب ت    كل   ااحقوق نااعلوم ااس  س    ااجزا ة  
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عدم قبول  األدلة اإللكرتونية إال إذا استكملت اختبارات الثقة املنصوص عليها يف هذا القانون، ويرجع

هذا النوع من األدلة إما إىل وجود سبب معقول يدعو إىل االعتقاد بأن هذا الدليل غري دقيق، وإما أن 

 .(55)لي الذي أستخرج منه الدليل اإللكرتوني ال يعمل بصورة سليمةاحلاسب اآل

 
 المطلب الثاني

 احلر  اإلثبات نظام يف اجلزائي يف تقدير الدليل اإللكرتوني القاضي سلطة

غري مقيد بدليل معني؛ فهو يستقي اقتناعه من أي دليل ُيطرح  –يف املواد اجلنائية  –القاضي 

أمامه، بالشروط اليت جتعل الدليل صاحلًا لإلثبات؛ ومن ذلك املخرجات اإللكرتونية، فللقاضي أن 

 .(56)يأخذ بالدليل اإللكرتوني ما دام يقينه قد اطمأن لصالحيته يف إثبات الدعوى

احلر،  اإلثبات نظام يف اإللكرتوني الدليل تقدير اجلزائي يفوللمزيد من البيان عن سلطة القاضي 

 فإننا سنبني هذا املطلب يف فرعني على النحو اآلتي:
 

 األول الفرع

 احلر اإلثبات نظام مفهوم

نظام اإلثبات احلر أو نظام األدلة املعنوية هو النظام السائد يف العديد من التشريعات؛ ومنها 

التشريع اليمين واجلزائي. ففي هذا النظام ال يرسم القانون طرقًا حمددة لإلثبات يتقيد بها القاضي 

لوجدانه، حيث اجلزائي، بل ُيرتك للقاضي تكوين اعتقاده من أي دليل يطرح أمامه، حسبما تنكشف 

ال سلطان عليه يف ذلك إال ضمريه، كما يرتك حرية اإلثبات ألطراف اخلصومة يف أن يقدموا ما يرون 

 . (57)أنه مناسب القتناع القاضي

ال تقبل أي قيود لسلطة  –حبكم طبيعتها  –ويف جمال األدلة العلمية أو اإللكرتونية جند أنها 

 .(58)القاضي يف تكوين عقيدته من هذه األدلة

 

                                                           

 .61ع س بل  قي  مة :( ط هةي عبداامطلب55)

ااحم ي   :د. ش م   عبدااغ   محمد عط  هللاااحصول على اادايل ننيوب م  تشته.  ( من ه ي ااشةنط مشةنع  56)
 نم  بعده . 384م  ق 2013 -2012ااج      التع مالج انا تةنن    ام ُي كة اا  شة نمك ج اا شة  

 .11  قمةيع س بل :( د.  اشد بن حمد اابلوش 57)

االتج ه ج اا     ناألم    امواي   ااجةا م اامعلوم ت    ام ُي كة اا  شنننننننننننننة نمك ج  :المزيد ُي ثة: د. أيمن عبدااحف ظ( 58)
 .190م  ق2005اا شة  
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فال جيوز له أن  طلقة،املاحلرية حتكم القاضي أو  مبدأ اقتناع القاضي ال يعينفإن  ،ومع ذلك

 ؛(59)حيكم وفق هواه، وإمنا هو ملتزم بأن يتحرى املنطق الدقيق يف تفكريه الذي قاده إىل اقتناعه

القواعد اليت حتدد فالقانون وإن اعرتف للقاضي بسلطة واسعة يف تقدير الدليل فإنه قد قيده من حيث 

كيفية حصوله عليه والشروط اليت يتعني عليه تطلبها فيه، وخمالفة هذه الشروط قد تهدر قيمة الدليل 

 وتشوب قضاءه بالبطالن. وهكذا يتميز نظام األدلة املعنوية بالدور الفعال للقاضي حيال الدليل.
 :(60)أساسني على يرتكز احلّر اإلثبات ميكن القول: أن نظام ،ذلك وبالبناء على

 حر أساس على النظام هذا يقوم إذ حمددة؛ غري األدلة تكون النظام هذا يف :األدّلة إطالق .1
أطراف  –وللجميع  آخر، دليل عن ختتلف خاصة قوة ميلك دليل هناك فليس اإلثبات، ية

املدنّي؛ عن القانون  اجلزائي القانون خيتلف وبهذا دلة،أتقديم ما يشاؤون من  -اخلصومة 

 أدلة حيدد أن املشّرع يستطيع وبالّتالي قانونية، مسائل املدني على حيث ينصب القانون
 مادية معينة، وحيدد قوة معينة لبعض هذه األدلة، أما القانون اجلزائي فيتعلق بوقائع  إثبات
 .إطالقها بل األدلة تقييد معه جيوز اجلرمية واجملرم، مما ال ختّص

 يف اإلجيابّي اجلزائي القاضي دور احلر يف اإلثبات نظام يربز للقاضي:الدور اإلجيابي  .2
 التوصل إىل يف إجيابي بدور حيظى بل سلبيًا، موقفًا يقف ال فهو اإلثبات؛ مبجريات التدخل

 واملنطق إىل العقل قواعد طريق عن نفسه، ويسعى تلقاء من األدلة عن احلقيقة، فيبحث
تقدم  مل شهودًا ليدعو نفسه تلقاء من خل ويتد اخلصوم، بل يقدمها اليت األدّلة إعمال

املتهم أو  حييل أن املمكن من اجلزائّي فالقاضي الدفاع، وال النيابة قبل من ال أمساؤهم

 .احلقيقية كشف على تساعده تقارير على للحصول الشرعي الطب إىل عليه اجملين
 

 الثاني الفرع

 اإللكرتونية األدلة من احلر اإلثبات بنظام اآلخذة التشريعات موقف

وفقًا لنص  –التشريع اليمين من التشريعات اليت سلكت نظام اإلثبات احلر، فللقاضي اجلنائي 

أن حيكم يف الدعوى مبقتضى العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته من  – إ.ج.ي( 367)املادة 

                                                           

م  2002أدا  ان ا ج ااج     ناات  واوي   ااحديث   دا  اا  ضنننننننن  ااعةب    ااق هةة   :( د. يميل عبدااا ت  ااصننننننننغية59)
 . 13ق

ديث  ندن ه  ا  ان ا ج ااج       س ا  م يستية  كل   ااحقوق  ي مع  األدا  ااعلم   ااح :( آم ل عبدااةحمن يوسف60)
 . )نقاًل عن: حسن محمد يوخدا : شةح ت نوج أصول اامح كم  ااجزا     18م  ق2012  ااشةق األنسط  األ دج

 (.266  265)د. ج(  عم ج  األ دج  ق
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يبين حكمه على أي دليل مل القاضي أن ال خالل احملاكمة، ولكن املشرع يف هذه املادة اشرتط على 

 . يطرح أمامه يف اجللسة

منه  (302)وجند قريب من هذا النص يف قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، حيث نصت املادة 

 على أنه: "حيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته..".

اإللكرتوني من اخلضوع القتناع القاضي،  مل تستثنِ الدليلوإعماالً لنصوص هذه املواد، جند أنها 

ومن وجهة نظري أنه ال توجد مشكلة يف نظام اإلثبات احلر يف قبول القاضي للمخرجات اإللكرتونية، 

مراعاة خصوصية الدليل  ما دامت أنها ختضع القتناعه، وبالرغم من ذلك ينبغي على القاضي

 الدليل، صحة مدى تقدير -يقيناً  –العلمية اليت ال ميلك فيها القاضي  اإللكرتوني، باعتباره من املسائل

ومراعاة  .(62)الدليل هذا يف شك لديه توافر إذا إال فنية، مسألة ألنها (61)اخلربة ألهل هنا فالقول

 :(63)خصوصية الدليل اإللكرتوني يكون ضمن جمالني أساسيني، هما

 القيمة العلمية للدليل. -

 واملالبسات اليت وجد فيها الدليل.الظروف  -
وسلطة القاضي التقديرية ال تتناول األمر األول؛ وذلك ألن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية 

على اعتبار أنها أمور علمية دقيقة ال  -دقيقة، وال حرية للقاضي يف مناقشة احلقائق العلمية الثابتة 

أما الظروف واملالبسات اليت وجد فيها الدليل فإنها  - (64)اعرتاض عليها تتطلب االستعانة بأهل اخلربة

تدخل يف نطاق تقديره، فيستطيع القاضي أن يستبعد أي دليل علمي ال يتناسب مع ظروف الواقعة 

  ومالبساتها.

                                                           

إ.ج.ي( على  334امس  ل اا      حيث نصت اام دة )( أي ز اامشةع اا م   المحكم  أج تستعين بلبية أن أكثة ا  ا61)
أنه: "المحكم  أج تستعين بلبية أن أكثة ا  أي مسأا  ا    يدق ا م   ن يبدي االبية  أيه ا  تقةية مكتوب موتع عل ه 

 م ه".

 .31س بل  ق : مةيع( المزيد ُي ثة: س ى إبةاه م عةيق ج62)

  .46أحمد: مةيع س بل  ق د. هالا  عبدااالي( 63)

( نتأكيدًا ا اك حكمت محكم  اا قض اامصنننةي  على أنه: "ال يجوز الق ضننن  ااج     أج يحل ن سنننه محل االبية ا  64)
 859مسنأا  معي   ال يسنتط ع ااوصنول اي   إاى ي نب ااحل ا  اادعوى بلوغً  إاى غ ي  األمة اي  ". نقض مصنةي  تم 

 .1/4/1935ق يلس  5اس   
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ألنه مهما اتسعت السلطة التقديرية للقاضي يف رقابة تقرير اخلبري، فإن هلذه السلطة حدودها؛ 

هذه السلطة حتكمًا، وإمنا يتحرى بها مدى جدية التقرير ومقدار ما يوحي به من فالقاضي ال يستعمل 

             .(65)ثقة

السلطة التقديرية للقاضي هي األساس، فهي ليست من  وتأسيسًا على ما سبق، نستطيع القول أن

أدلة اإلثبات، وإمنا هي املبدأ الذي حيقق العدالة، وال يوجد تعارض بني هذه السلطة واألخذ بالدليل 

اإللكرتوني، فللقاضي أن يستأنس بأي دليل ميكن أن ُيحقق العدالة، كما ميكنه استبعاد أي دليل 

ن األدلة اإللكرتونية. وبالرغم من أن القاضي اجلنائي ال ميكنه أن ُيقرر يشك يف موثوقيته؛ ولو كان م

ويتجاوز عمل اخلبري، إال أنه يستطيع إعمال مبدأ االقتناع القضائي ويستبعد الدليل  يف مسألة فنية

     اإللكرتوني إذا رأى خمالفته أو تعارضه مع بقية األدلة األخرى وفقًا ملبدأ تكامل األدلة. 

لك فإن الرأي الفين للخبري حول الدليل اإللكرتوني أو الرقمي يكون ُملزمًا للقاضي إذا ومع ذ

 :(66)توافرت فيه الشروط اآلتية

 .نظريات علمية ثابتة ومستقرة –اإللكرتوني  –أن ُيّتبع يف شأن احلصول على الدليل الفين  .1
للمحكمة استكمال النقص أال يكون قد شاب التقرير الفين للخبري أي نقص، وهنا جيوز  .2

 مبا هلا من سلطة على ضوء جمموع األدلة أو تكامل األدلة.
 أن يكون الراي الفين قاطعًا يف املسألة اليت أراد القاضي الوقوف على وجه احلق فيها. .3
 أن يكون الراي الفين متفقًا باتساق مع باقي أدلة الدعوى األخرى. .4

 
 
 
 
 
 

 

               

                                                           

  .27د. عبدااحك م اودة: مةيع س بل  ق (65)

سننننننلط  ااق ضنننننن  ااج     ا  تقدية األدا   د اسنننننن  مق  ن   دا  اا  ضنننننن  ااعةب    ااق هةة   :( د.  مزي  ي ض عوض66)
 .159م  ق2004
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 المطلب الثالث

 املختلط  اإلثبات نظام يف اجلزائي يف تقدير الدليل اإللكرتوني القاضي سلطة

سنتناول يف هذا املطلب مفهوم نظام اإلثبات املختلط، والتشريعات اليت أخذت به؛ وخصوصًا يف 

 جمال األدلة اإللكرتونية، وذلك على النحو اآلتي:

 األول الفرع

 املختلط اإلثبات نظام مفهوم

ذا النظام بهذا االسم كونه يسعى إىل التوفيق بني النظامني السابقني؛ فهو حياول جاءت تسمية ه

التوفيق بني يقني القاضي ويقني املشرع، ومبقتضاه يكون مبقدور القاضي أن ُيصدر حكمًا استنادًا 

وقد أخذ هذا  إىل دليل وفقًا لقناعته، ولكن مع توافر الشروط اليت يستلزمها املشرع لقبول هذا الدليل.

  :(67)النظام صورتني

إن اجلمع بني اليقينني مطلوب؛ سواًء يف حالة اإلدانة أو حالة الرباءة، ويف حالة  الصورة األوىل:

انعدام هذا التطابق فليس بإمكان القاضي أن يصدر حكمه باإلدانة أو الرباءة، لذلك اقرتح أنصار 

لقاضي قرارًا بأن التهمة غري ثابتة، ويوقف سري الدعوى هذه الصورة حاًل وسطًا ومؤقتًا؛ وهو أن يصدر ا

 مؤقتًا مع متتع املتهم حبريته الشخصية.

 إن اجلمع بني اليقينني مطلوب يف حالة احلكم باإلدانة فقط. الصورة الثانية:

وُيعاب على هذا النظام إنه يربط بني قناعة القاضي والقناعة القانونية، فهذا النظام ال ينجح يف 

وفيق بني القناعتني، ومبعنى آخر إن كل قناعة من القناعتني قد تشكل عائقًا للقناعة األخرى، مما الت

ُيجرب القاضي على عدم احلكم باإلدانة كما يف الصورة األوىل، أو احلكم بالرباءة ضد قناعته 

 الشخصية كما هو احلال يف الصورة الثانية، ألن شروط القناعة القانونية غري موجودة.

  

                                                           

 .15مةيع س بل  ق :( بلوه  مةاد67)
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 الثاني الفرع

 اإللكرتونية األدلة من املختلط اإلثبات بنظام اآلخذة التشريعات موقف

أخذت بهذا النظام التشريعات ذات الصياغة املختلطة، وهي تلك اليت جتمع بني النظامني؛ الالتيين 

)املقيد(، فهذه التشريعات تتبع نظامًا وسطًا بني اإلثبات احلر واإلثبات  )احلر(، واالجنلوسكسوني

املقيد. ففي هذا النظام ُيحدد املشرع أدلة اإلثبات، بيد أنه ُيفسح اجملال أمام القاضي يف تقدير قيمتها 

م اإلثبات اإلقناعية؛ فهو عملية مزدوجة للتوفيق بني النظامني، وذلك لتاليف االنتقادات اليت وجهت لنظا

احلر من خشية احنراف القاضي عن جادة الصواب، وما وّجه إىل نظام اإلثبات املقيد من أنه جيعل دور 

 .(68)القاضي سلبيًا يف عملية اإلثبات

ومن الدول اليت أخذت بهذا النظام مجهورية مصر العربية، فقد أخذت به يف قانون اإلثبات 

اجلديد، وذلك يف العديد من نصوصه؛ حيث أجاز هذا القانون للمحكمة أن تستجوب من يكون 

 ، وأن توّجه(106)المادة ، وهلا أن تأمر من تلقاء نفسها حبضور اخلصم الستجوابه (105)المادة حاضرًا 

، وأن تقرر من تلقاء نفسها االنتقال (109)المادة للخصم ما تراه من أسئلة فوق ما يطلبه اخلصم اآلخر 

)المادة ، وأن توجه اليمني املتممة من تلقاء نفسها إىل أي من اخلصمني (13)المادة ملعاينة املتنازع فيه 

 .(69)من النصوصوغريها  ،(135)المادة وأن حتكم من تلقاء نفسها بندب خبري  ،(119

وبالرغم من أن املشرع املصري يف قانون اإلثبات قد حدد نصوصًا يلتزم بها املشرع يف اإلثبات، إال 

استدعاء من يرى مساع شهادته  70أنه بّين حرية القاضي يف تكوين قناعته، حيث أتاح للقاضي يف املادة 

املشرع من ذلك تأكيد الدور اإلجيابي إظهارًا للحقيقة ولو مل يستشهد به أحد من اخلصوم، وقد قصد 

للقاضي ومنحه مزيدًا من الفعالية يف توجيه الدعوى يف إحدى مراحلها اهلامة حتى يتمكن من حتري 

 .(70)احلقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .59( د. هالا  عبدااالي أحمد: مةيع س بل  ق68)

 .بشأج انيةا اج ااج      اامصةي نتعديالته 1950( اس   150( ااق نوج  تم )69)

 . 60مةيع س بل  ق :( د. هالا  عبدااالي أحمد70)
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  اخلامتة

ُيعد هذا البحث دراسة متواضعة لسلطات احملكمة يف اجلرائم اإللكرتونية، وقد تناولت يف 

االقتناع القضائي من الدليل العلمي، باعتبار االقتناع القضائي هو األساس الذي املبحث األول ماهية 

ينطلق منه القاضي يف الفصل يف القضايا اجلنائية، ثم بينت يف املبحث الثاني الضوابط اليت ينبغي على 

 سلطة فقد تناولت فيه الثالث املبحث أما اإللكرتوني، الدليل القاضي مراعاتها عند بناء قناعته من

اإللكرتوني، وحتى ُيحقق البحث الفائدة املرجوة منه البد من ذكر  الدليل تقدير يف اجلزائي القاضي

النتائج املستخلصة من هذا البحث، والتوصيات اليت أرجو من اهلل تعاىل أن ُتحقق هذه الفائدة، وذلك 

 على النحو اآلتي:
 ن هذا البحث على النحو اآلتي:ميكن ذكر أهم النتائج املستخلصة م أواًل: النتائج:

 –بالرغم من أن املشرع اجلنائي قد منح القاضي اجلزائي احلرية الكاملة يف تقدير األدلة  .1

 خصوصية مراعاة القاضي على وفق ضوابط معينة، إال أنه ينبغي –ومنها الدليل اإللكرتوني 

 تقدير - يقينًا – القاضي فيها ميلك ال اليت العلمية املسائل من باعتباره اإللكرتوني، الدليل

 الدليل قيمة ألن وذلك هذه املسائل؛ تتناول ال التقديرية القاضي الدليل، وألن سلطة صحة مدى

 السلطة هذه يستعمل ال مناقشتها؛ فالقاضي يف للقاضي حرية وال دقيقة، علمية أسس على تقوم

ثقة، ولكن تظل سلطة  من به يوحي ما ومقدار التقرير جدية مدى بها يتحرى وإمنا حتكمًا،

 يستبعد أن القاضي فيستطيع الدليل، فيها وجد اليت واملالبسات الظروف القاضي يف تقدير

 ومالبساتها. الواقعة ظروف مع يتناسب ال دليل أي
 واسعة قانونية سلطات احملاكم قضاة اجلزائية متنح اإلجراءات وردت عدة نصوص يف قانون .2

 .استثناء دون اجلرائم أنواع مجيع ملواجهة
أكد قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين يف عدد من نصوصه على جمموعة من الضوابط اليت  .3

 ينبغي مراعاتها من قبل قضاة احملكمة عند احلصول على الدليل اجلنائي دون استثناء.
 يكون أن إذ يكفي القولية؛ اإلثبات أدلة يف املطلق من الصعب الوصول إىل اليقني القضائي .4

 مطلقًا. يكون أن ينبغي فيها فإن اليقني –ومنها األدلة اإللكرتونية  –املادية  األدلة أما نسبيًا،
 استثناًء – اليمين املشرع أجاز فقد اجلنائي، الدليل على احلصول مشروعية قاعدة على خروجًا .5

 لكشف فائدة لذلك كان متى واالتصاالت، املراسالت مراقبة املختصة احملكمة أو للنيابة –

 .احلقيقة
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 أوصي مبا يلي: ثانيًا: التوصيات:

 باعتباره اإللكرتوني، االستعانة باخلرباء للوقوف على حقيقة الدليل اجلزائي القاضي على .1

الدليل، وكذلك فإن املسائل  صحة تقدير - يقينًا –فيها ميلك ال اليت العلمية املسائل من

 عن الثقافة القانونية اليت حيملها القاضي اجلزائي. –غالبًا  –العلمية خترج 
 حبجة اإللكرتوني الطابع ذات اجلنائية القضايا جتاهل عدم اجلزائية احملاكم قضاة على .2

 صرحية نصوص وجود وعدم التقليدي، الطابع ذات اجلرائم -فقط  – يواجه النافذ القانون أن

بها، حيث يوجد من النصوص يف  خاص قانون وجود عدم أو اإللكرتونية، اجلرائم حول

 القانون النافذ ما ميكن أن ُيطبق على اجلرائم اإللكرتونية، كما بّيناه يف هذا البحث. 

 قبول يف اجلزائي القاضي اقتناع على مبدأ ترد اليت على قضاة احملاكم مراعاة الضـوابط .3

احلصول على الدليل الدليل اجلنائي حتى ال يتعرض الدليل للبطالن؛ كضرورة مشروعية 

اإللكرتوني، ووجوب مناقشته، وأن يكون الدليل صاحلًا لإلثبات، كما هو احلال يف 

 الدليل التقليدي.
ينبغي على قضاة احملاكم اجلزائية عدم مساوة الدليل اجلنائي اإللكرتوني بالدليل اجلنائي  .4

ائي التقليدي يكفي أن التقليدي من حيث اليقني يف أدلة اإلثبات؛ فاليقني يف الدليل اجلن

 واليقني املطلق، اجلزم على مبين يكون أن فينبغي اإللكرتونية الدليل أما نسبيًا، يكون

 واضحة. داللة ذات علمية حبقائق يتعلق كونه واالحتمال، الظن دون
 على احلصول مشروعية قاعدة على جيب على قضاة التحقيق وقضاة احلكم عدم اخلروج .5

 ومبا يؤدي واالتصاالت، إال يف أضيق احلدود، املراسالت كمراقبةاإللكرتوني؛  الدليل

 احلقيقة. لكشف
 ضرورة حتديث قانون اإلجراءات اجلزائية، مبا يتفق مع املسائل اإللكرتونية. .6
ضرورة تدريس مادة اجلرائم اإللكرتونية والسلطات املعنية مبواجهتها يف الكليات اليت ُتعنى  .7

 ألهمية هذه املادة، وكون اجلرائم اإللكرتونية يف تزايد مستمر.بتدريس القانون؛ نظرًا 
ضرورة عقد دورات تدريبية وورش عمل لقضاة احملاكم اجلزائية حول طرق اإلثبات يف  .8

 اجلرائم اإللكرتونية، وتقدير قيمة الدليل اإللكرتوني.
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 قائمة املراجع

 أواًل: املراجع املتخصصة:

 الناشر ُيذكر مل املعلوماتية، اجلرائم ملواجهة واألمنية الفنية االجتاهات عبداحلفيظ: أمين. د .1

 .م2005 النشر، ومكان
 العربية، النهضة دار احلديثة، والتكنولوجيا اجلنائي اإلثبات أدلة الصغري: عبدالباقي مجيل. د .2

 .م2002 القاهرة،
سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، دراسة مقارنة، دار النهضة  :د. رمزي رياض عوض .3

 .م2004العربية، القاهرة، 
احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكرتونية، مل ُيذكر الناشر  :د. شيماء عبدالغين حممد عطا اهلل .4

 .م2013 -2012ومكان النشر، 
حجية الدليل الفين يف املواد اجلنائية واملدنية، دار األلفي لتوزيع الكتب  :د. عبداحلكيم فودة .5

 القانونية، املنيا، مصر، )د. ت(. 
اإلثبات اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف،  :د. عبداحلميد الشواربي .6

 .م1997اإلسكندرية، 
، 2طنهضة العربية، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار ال :د. فوزية عبدالستار .7

 . م2010
 العربي، الفكر دار القانون، تطبيق يف اجلنائي القاضي سلطة حدود سالمة: حممد مأمون. د .8

 .م1975القاهرة، 
 األحكام تسبيب يف وأثره اليقيين االقتناع يف اجلنائي القاضي حرية الغريب: عيد حممد. د .9

 .م1997 مصر للطباعة، الذهيب النسر اجلنائية،
 النهضة دار اجلنائية، اإلجراءات قانون يف واإلثبات االختصاص حسين: جنيب حممود. د .10

 .م1992 القاهرة، العربية،
السلطة التقديرية وضمانات املتهم يف اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف،  :د. حممود نصر .11

 . م2010اإلسكندرية، 
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البحث والتحقيق اجلنائي الرقمي يف جرائم الكمبيوتر، دار  :ممدوح عبداحلميد عبداملطلب .12

 .م3006الكتب القانونية، مصر، 
حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلنائية، دراسة مقارنة،  :د. هاللي عبدالاله أمحد .13

 . م1999النسر الذهيب للطباعة، مصر، 
 

 ثانيًا: الرسائل العلمية:

األمسر احلضريي: اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة،  احلسن الطيب عبدالسالم .1

رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، قسم الشريعة والقانون، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 م.2016اإلسالمية احلكومية ماالنج، ليبيا، 
رسالة ماجستري، آمال عبدالرمحن يوسف: األدلة العلمية احلديثة ودورها يف اإلثبات اجلنائي،  .2

  م.2012كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
بلوهي مراد: احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلزائي يف تقدير األدلة، رسالة ماجستري،  .3

 م.2011 -م2010باتنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر،  –جامعة احلاج خلضر 
القتناع للقاضي اجلزائي وضوابطه، رسالة ماجستري، كلية دوار حنان: حدود سلطة اإلثبات وا .4

- 2016احلقوق ولعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاهر )سعيدة(، اجلزائر، 

 .  م2017
زروق يوسف: حجية وسائل اإلثبات احلديثة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم  .5

 .م2013 ر،السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائ
سالمة حممد املنصوري: تطبيق مبدأ االقتناع القضائي على الدليل اإللكرتوني، رسالة  .6

 م. 2018ماجستري، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
 سهى إبراهيم عريقات: الطبيعة القانونية للدليل اإللكرتوني يف جمال اإلثبات اجلنائي، رسالة .7

 ماجستري، كلية احلقوق، جامعة القدس، مل ّيكر تاريخ النشر.
طاهري عبداملطلب: اإلثبات اجلنائي باألدلة الرقمية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم  .8

 م.2015 -2014السياسية، جامعة املسيلة، 
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ماجستري، مربوح قادة: تأثري األدلة اجلنائية على االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائي، رسالة  .9

 م2016،  كلية احلقوق ولعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاهر )سعيدة(، اجلزائر

 .13، 12م، ص2017 –
 ثالثًا: البحوث املتخصصة:

بوراس منري: سلطة القاضي يف تقدير الدليل العلمي، حبث منشور يف اجمللة األكادميية  .1

، جامعة عبدالرمحن مرية، جباية، للبحث القانوني، كلية احلقوق والعلوم السياسية

 م.1/2017، العدد 15اجلزائر، اجمللد 
مقبولية الدليل الرقمي يف احملاكم اجلنائية، حبث منشور يف جملة  :د. سامل حممد األوجلي .2

 م.2016، 19دراسات قانونية، بنغازي، ليبيا، العدد 
حتليلية تأصيلية يف ضوء د. نضال ياسني احلاج محو: مبدأ اقتناع القاضي اجلنائي، دراسة  .3

التشريع البحريين واملقارن، حبث منشور يف جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 

 البحرين.

 رابعًا: اجملالت القانونية:

جملة القواعد القانونية والقضائية اجلزائية املستخلصة من أحكام احملكمة العليا حالل  .1

 .212صاجلمهورية اليمنية، العدد اخلامس،  ،م10/3/2005 –م 5/6/2003الفرتة 
 جملة عقيدته، تكوين يف القاضي حرية ومدى اجلنائي اإلثبات عبداحلكيم: ناجي حممد .2

 م.1991 ،10 ،9 العددان العربية، مصر مجهورية احملامني، نقابة احملاماة،
اجلرمية اإللكرتونية وحجية الدليل الرقمي يف اإلثبات  :مركز هردو لدعم التعبري الرقمي .3

  م.2014ز هردو، القاهرة، كاجلنائي، مر

 خامسًا الندوات واملؤمترات:

اجلرائم اإللكرتونية )اجلرائم السيبريية(، برنامج تعزيز حكم  :إيهاب ماهر السنباطي .1

دوة اإلقليمية حول: اجلرائم القانون يف بعض الدول العربية، مشروع أعمال النيابات، أعمال الن

 م.2007 يونيو 20 -19املتصلة بالكمبيوتر، اململكة املغربية، 
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الدليل يف اجلرمية املعلوماتية، ورقه عمل مقدمة إىل املؤمتر الدولي  :د. راشد بن محد البلوشي .2

األول حول محاية امن املعلومات واخلصوصية يف قانون اإلنرتنت، برعاية اجلمعية الدولية 

 ، القاهرة.م2008 يونيو 4إىل  2ملكافحة اإلجرام السيبريي بفرنسا، الفرتة من 

 سادسًا: التشريعات:

 .اليمين اإلجراءات اجلزائية بشأن م1994لسنة  (13)رقم قانون ال .1

 اجلرائم والعقوبات اليمين. بشأن م1994لسنة ( 12)رقم قانون ال .2
 وتعديالته.اجلنائية املصري  اإلجراءات بشأن 1950 لسنة (150) رقمقانون ال .3
 بشأن قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي. 1971لسنة  (23)القانون رقم  .4
 بشأن اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.        لسنة)( القانون رقم  .5

 

 سابعًا: مراجع اإلنرتنت:

1.  http://www.droitetentreprise.com. 

2.  http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3956. 
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