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 تمهيد:

اإلثبات الجنائي نشاط إجرائي موجو مباشرة لموصوؿ إلى اليقيف القضائي طبًقا  
لمعيار الحقيقة الواقعية، وذلؾ بشأف االتياـ أو أي تأكيد أو نفي آخر يتوقؼ عميو 

آخر ىو إقامة الدليؿ عمى وقوع الجريمة ونسبتيا إلى ، وبمعنى ()*(1)إجراء قضائي
 .(2)فاعؿ معيف

واليدؼ مف اإلثبات ىو بياف مدى التطابؽ بيف النموذج القانوني لمجريمة وبيف 
الواقعة المعروضة ، فإنو في سبيؿ ذلؾ يستخدـ وسائؿ معينة ىي وسائؿ اإلثبات ، 

فيي نشاط يبذؿ في سبيؿ  – ووسيمة اإلثبات ىي كؿ ما يستخدـ في إثبات الحقيقة
اكتشاؼ حالة أو مسألة أو شخص أو شيء ما أو ما يفيد في إظيار عناصر اإلثبات 

، وتثير مسألة اإلثبات  (3)ونقميا إلى المجاؿ الواقعي الممموس –أي األدلة  –المختمفة 
في نظـ الحاسوب واإلنترنت صعوبات كبيرة أماـ القائميف عمى التحقيؽ ، وذلؾ لجممة 

كالتخزيف اإللكتروني لممعطيات -، لكف نذكر أمثمة منيا: (4)أمور ال يسعنا ذكرىا كميا
الذي يجعميا غير مرئية وغير مفيومة بالعيف المجردة ، ويشكؿ انعداـ الدليؿ المرئي 
)المفيوـ( عقبة كبيرة أماـ كشؼ الجرائـ ، وقد يشكؿ تشفير البيانات المخزنة إلكترونًيا 

شبكات االتصاؿ عف ُبعد عقبة كبيرة أماـ إثبات الجريمة المعموماتية  أو المنقولة عبر
والبحث عف األدلة ، كما أف سيولة محو الدليؿ في زمف قصير ُتعد مف أىـ 

                                                           
د. آمال عبد الرحيم عثمان  -1 – اإلثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية   – دار النهضة العربية   – القاهرة   – م 5797  – 

.6ص   

 .( Footnote References) طريقة التوثيق) الحواشي السفلية(   * استخدم الباحث 

د. محمود محمود مصطفى  -2 – شرح قانون اإلجراءات الجنائية   – القاهرة  -55ط  – م 5798  – .656ص    
د. آمال عبد الرحيم عثمان  -3 –مصدر سابق – .46ص    

إلثبات جرائم الكمبيووتر والجورائم المرتكبوة عبور اإلنترنوت  –للمزيد من المعلومات انظر: د.سعيد عبد اللطيف حسن  -4

وموا  77ص  ،م5777 –القواهرة  – دار النهضوة العربيوة – 5ط –الجورائم الواقعوة  وي مجوال تكنولوجيوا المعلوموات  –
 بعدها.
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 فهد دخين العدوانيد .        عن التفتيش الجنائي مشروعية الدليل االلكتروني الصادر
الصعوبات التي تعترض العممية اإلثباتية في مجاؿ جرائـ الحاسوب واإلنترنت ، ومف  

ارات العربية المتحدة ، حيث قاـ األمثمة الواقعية عمى ما تقدـ ما حصؿ في دولة اإلم
مشغؿ حاسوب بتيديد المؤسسة التي يعمؿ لدييا بتنفيذ مجموعة مف مطالبو، وذلؾ 
بعد أف حذؼ كافة البيانات الموجودة عمى الجياز الرئيسي لممؤسسة، وقد رفضت 
المؤسسة االستجابة لمطالبو فأقدـ عمى االنتحار ، ووجدت المؤسسة صعوبة في 

، وتتعقد المشكمة عندما يتعمؽ األمر  (5)انات التي كانت قد حذفتاسترجاع البي
بمعمومات أو بيانات تـ تخزينيا في الخارج بواسطة شبكة االتصاؿ عف ُبعد ، والقواعد 
التقميدية في اإلثبات ال تكفي لضبط مثؿ ىذه المعمومات بحثًا عف األدلة وتحقيقيا ، 

دلة في ىذه الحالة في داخؿ دولة فمف الصعب إجراء التفتيش لمحصوؿ عمى األ
أجنبية ، حيث أف ىذا اإلجراء يتعارض مع سيادة ىذه الدولة األخيرة ، ولما كانت أدلة 
اإلثبات المتحصمة مف التفتيش عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت تحتاج إلى خبرة فنية 

، فإف نقص خبرة سمطات جمع االستدالالت والتحقيؽ  (6)ودراية فائقة في ىذا المجاؿ
، ويضاؼ إلى ذلؾ أف كؿ  (7)والمحاكمة قد يؤدي إلى ضياع الدليؿ بؿ تدميره أحياًنا

المعطيات ليس ليا تجسيد دائـ عمى أية دعامة ، بمعنى أنيا ال توجد مسجمة عمى 
نت فقد توجد ىذه أسطوانة صمبة أو مرنة وال عمى أية دعامة مادية منقولة أًيا كا

المعطيات في الذاكرة الحية لمحاسوب ، ويتـ محوىا في حالة عدـ حفظيا أو تسجيميا 
عمى أية أسطوانة ، وحتى لو كانت المعطيات قد تـ تخزينيا عمى دعامة مادية إال أنو 
                                                           

 –الجوانب اإلجرائية للجورائم المعلوماتيوة  –وغيرها من األمثلة الواقعية انظر: د.هشام محمد  ريد رستم  -5

م5776 –أسوويوط  –مكتبووة ات ت الحديثووة  –دراسووة مقارنووة  – ومووا بعوودها، وانظوور: د.عبوود الفتوواح  57ص  

دراسووة متعمقووة  ووي جوورائم  –الوودليل الجنووائي والتزويوور  ووي جوورائم الكمبيوووتر واإلنترنووت  –بيووومي حجوواز  
.68ص  -م4004 –القاهرة  –دار الكتب القانونية  –الحاسب اتلي واإلنترنت   

ول موا يقوع علويهم أو ماسسواتهم او نوا مون  قودان الثقوة يتردد الضحايا  ي الجرائم المعلوماتية عن كشف المعلومات حو -6
جوورائم  –الرائوود كمووال الكركووي  بهووم أو اإلسوواءة لسوومعة ماسسوواتهم والتبعووات ا قتصووادية المترتبووة علووى  لوو  ، انظوور:

نظوورة ولووى  –ورقووة عموول مقدمووة ولووى نوودوة قووانون حمايووة حووق المالووف  –الحاسوووب ودور مديريووة األموون  ووي مكا حتهووا 

م7/9/5777المنعقدة  ي عمان بتاريخ  – المستقبل  – وما بعدها. 50ص    
دراسوة  –جورائم الحاسوب اتلوي واإلنترنوت  –أسامة أحمد المناعسة وجالل محمد الزعبي وصايل الهواوشوة   :انظر -7

.479-487ص  -م4005 –عمان  –دار وائل  – 5ط –تحليلية مقارنة   
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 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
قد يكوف مف الصعب الدخوؿ إلييا بسبب وجود نظاـ معموماتي لمحماية ، وعالوة عمى 

عس المجني عميو عف التبميغ عف الجرائـ المعموماتية إلى السمطات ذلؾ قد يتقا
 ،  (.9)، باإلضافة لما تقدـ مف صعوبات ومشكالت (8)المختصة

 مشكمة البحث:
 ومف أىمية مشروعية الدليؿ االلكتروني الصادر عف التفتيش الجنائي

اف الدليؿ التساؤؿ عما إذا ك لجأ الباحث لعمؿ دراستو في البحث الحالي ردا عمى
المستمد مف التفتيش يحتاج إلى شروط ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ يقسـ الباحث ىذا 
المطمب إلى مبحثيف : المبحث األوؿ :في شروط الدليؿ اإللكتروني المستمدة مف 

 التفتيش ، والمبحث الثاني : في حجية الدليؿ اإللكتروني الناشئ عف التفتيش.
 مشكمة البحث:

 "دراسة مقارنة" االلكتروني الصادر عف التفتيش الجنائيمشروعية الدليؿ 
 المبحث األول

 شروط الدليل اإللكتروني المستمد من التفتيش
إف األدلة اإللكترونية ، إما أف تكوف مخرجات ورقية يتـ إنتاجيا عف طريؽ  

ما أف تكوف مخرجات غير ورقية أو أف تكوف إلكترونية :  الطابعات ، أو الراسـ ، وا 
كاألشرطة واألقراص الممغنطة وأسطوانات الفيديو وغيرىا مف األشكاؿ اإللكترونية 

، أو تتمثؿ في عرض مخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب عمى  (10)غير التقميدية

                                                           
سوا عون أن نسوبة اإلبوال  عون جورائم الحاسووب واإلنترنوت لقد كشفت وحصائيات شركات التأمين  وي  رن -8

%( من مجموع الجرائم التي ارتكبت  ي ه ا المجال، انظر د.جميل عبد الباقي الصويير 50-7تتراوح بين )
 –البصومة الوراثيوة(  –الحاسوبات اتليوة  –)أجهوزة الورادار  –أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة  –

.558ص  -م4005 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة   
 –تعتبر الجريمة المعلوماتية جريمة بيضاء تعتمد على  كاء عاٍل  ي ارتكابها ، انظور: محمود محمود شوتا  -9

.505ص  -م4005 –اإلسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  – كرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اتلي   
10-Welch , Thomas – Op . Cit - P.56. 
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 فهد دخين العدوانيد .        عن التفتيش الجنائي مشروعية الدليل االلكتروني الصادر
،  (11)الشاشة الخاصة بو ، أو اإلنترنت بواسطة الشاشات أو وحدة العرض المرئي 
طريؽ مخالفة القانوف ، وليذا الموضوع ويكوف الدليؿ باطاًل إذا استحصؿ عميو عف 

أىمية بالغة لما يترتب عمى بطالف الدليؿ مف آثار،   فإذا كاف الدليؿ الباطؿ ىو 
الدليؿ الوحيد فال يصح االستناد عميو في إدانة المتيـ ، فإذ ما شاب التفتيش الواقع 

ير الشروط عمى نظـ الحاسوب عيب فإنو يبطمو ، والتفتيش الذي يقوـ بو المحقؽ بغ
التي نص عمييا القانوف يعتبر باطاًل بطالًنا مطمًقا وال يجوز التمسؾ بما ورد في 

. ويقع عبء (12)محضر التفتيش كما ال يجوز لممحكمة أف تعتمد عميو في حكميا
إثبات الجرائـ المعموماتية عمى عاتؽ النيابة العامة ، كما أف المدعي بالحؽ الشخصي 

ىذا العبء ، وفي أحياف أخرى ينقؿ القانوف عبء اإلثبات مف يشارؾ النيابة العامة 
، وأعطى المشرع األردني النيابة العامة  (13)النيابة العامة إلى عاتؽ المشتكى عميو

سمطة التحري وجمع األدلة مف خالؿ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ، وقد نصت 
صاء الجرائـ وتعقب المدعي العاـ مكمؼ باستق-1( منو عمى أنو: )17المادة )

ويقوـ  بذلؾ عمى السواء المدَّعوف العاّموف المختصوف وفًقا ألحكاـ -2مرتكبييا. 
( مف ىذا القانوف( ، والدليؿ المتحصؿ مف تفتيش نظـ الحاسوب واإلنترنت 5المادة )

 -ال يكوف مشروًعا ، ويعتبر باطاًل إذا تـ الحصوؿ عميو بغير الشروط التالية:
يجب الحصوؿ عمى الدليؿ بصورة مشروعة غير مخالفة ألحكاـ الشرط األوؿ:-

: إف أىـ ىدؼ لمدستور ىو صيانة كرامة اإلنساف  (14)الدستور وال لقانوف العقوبات
                                                           

دار  – 5ط –حجيووة المارجووات الكمبيوتريووة  ووي اإلثبووات الجنووائي  –انظوور: د.هاللووي عبوود الووال  أحموود  -11

.44-56ص  -م5779 –القاهرة  –النهضة العربية   
 5ط – 5ج–أصول اإلجراءات الجنائية  ي قوانون أصوول المحاكموات الجزائيوة  -أ. عبد األمير العكيلي  -12

م5797 –بيداد  –ف مطبعة المعار – – .568ص    
دار  – 5ط –محاضورات  وي قوانون أصوول المحاكموات الجزائيوة  –انظر: د. نائل عبد الرحمن صوال   -13

وما بعدها. 59ص  -م5779 –عمان  –الفكر العربي   
و ي مشروعية الدليل المستمد من التفتيش ، انظر: د. رمز  رياض عوض -14 –  مشروعية الدليل الجنوائي  وي مرحلوة 

–المحاكمووة ومووا قبلهووا  دراسووة تحليليووة تأصوويلية مقارنووة   – دار النهضووة العربيووة   – القوواهرة   – م 5779  – ومووا  87ص  

قاعودة اسووتبعاد األدلووة المتحصوولة بطوورق غيور مشووروعة  ووي اإلجووراءات الجنائيووة  –بعودها.وانظر: د. أحموود عوووض بووالل 
وما بعدها. 58ص  –م 5776 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –المقارنة   
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 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
وحماية حقوقو لذلؾ تتضمف الدساتير الحديثة نصوًصا تنظـ القواعد األساسية في 

المشرع بيا عند وضع االستجواب والتوقيؼ والحبس والتفتيش وغيرىا ، بحيث يتقيد 
( منو عمى 10قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ، فنص الدستور األردني في المادة )

أف: )لممساكف حرمة فال يجوز دخوليا إال في األحواؿ الُمبّينة في القانوف ، وبالكيفية 
( مف الدستور األردني أيًضا عمى 18المنصوص عمييا فيو( ، ونصت كذلؾ المادة )

تبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الياتفية سرية فال تخضع أنو: )تع
لممراقبة أو التوقيؼ إال في األحواؿ المعينة في القانوف( ، فيذه النصوص الواردة في 
الدستور تفرض عمى المشرع عند وضع قواعد اإلجراءات الجنائية االلتزاـ بيا وعدـ 

ت الحصوؿ عمى األدلة الجنائية يجب أف تكوف الخروج عنيا ، وكذلؾ فإف إجراءا
ال فإف الدليؿ المستمد بطريؽ مخالؼ  ضمف اإلطار العاـ الذي حدده الدستور وا 
لألحكاـ الواردة في الدستور يكوف باطاًل بطالنًا مطمقًا لتعمقو بالنظاـ العاـ ، ويجوز 

يا ، ونرى لكؿ ذي مصمحة التمسؾ بو كما أف لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفس
ضرورة أف يقوـ المشرع األردني بتشريع نصوص إجرائية تتكفؿ بحماية الحياة الخاصة 
المخزونة في الحاسوب واإلنترنت ، بحيث تمنع اقتحاـ الممفات الشخصية بدوف سند 
قانوني ، حماية لمحقوؽ والحريات الفردية التي كفميا الدستور األردني ، باإلضافة إلى 

 ة.المواثيؽ الدولي
أما جزاء مخالفة القانوف في الحصوؿ عمى األدلة فيترتب عميو جزاءات جنائية أو  

إدارية فضاًل عف الحكـ بالتعويض ، فالموظؼ الذي يعيد إليو القانوف بعمؿ فيتصرؼ 
،  (15)عمى وجو مخالؼ يعد مقصًرا في عممو ومخالًفا في واجباتو فيستحؽ المؤاخذة

ي إذ ال شؾ إف الدليؿ المستخمص عف طريؽ ارتكاب والميـ ىنا ىو الجزاء اإلجرائ
جريمة يكوف باطاًل بطالًنا متعمًقا بالنظاـ العاـ ، ومف أمثمة ذلؾ ما نصت عميو المادة 

                                                           
،عووالم الكتووب 5قارنووة،طدراسووة م –انظوور: د. علووي حسوون الطوالبووش،التفتيش الجنووائي علووى نظووم الحاسوووب وا نترنووت  -15

.597م،ص4006الحديث،اربد،  
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 فهد دخين العدوانيد .        عن التفتيش الجنائي مشروعية الدليل االلكتروني الصادر
مف دخؿ مسكف آخر أو ممحقات -1( مف قانوف العقوبات األردني عمى أنو: )347) 

مذكورة خالًفا إلرادة مسكنو خالًفا إلرادة ذلؾ اآلخر ، وكذلؾ مف مكث في األماكف ال
مف لو الحؽ في إقصائو عنيا عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشير( ، وكذلؾ 

( مف قانوف العقوبات األردني التي جاء فييا: )يعاقب بالحبس مدة 355نص المادة )
حصؿ بحكـ وظيفتو أو مركزه الرسمي عمى -1ال تزيد عمى ثالث سنوات كؿ مف :

ه األسرار لمف ليس لو صالحية اإلطالع عمييا أو إلى مف ال أسرار رسمية وأباح ىذ
كاف يقوـ بوظيفة رسمية -2تتطمب طبيعة وظيفتو ذلؾ اإلطالع وفًقا لممصمحة العامة.

أو خدمٍة حكومية واستبقى بحيازتو وثائؽ سرية أو رسوًما أو مخططات أو نماذج أو 
ف تقتضي ذلؾ طبيعة نسًخا منيا دوف أف يكوف لو حؽ االحتفاظ بيا أو دوف أ

كاف بحكـ مينتو عمى عمـ بسر وأفشاه دوف سبب مشروع.( ، ولـ يقتصر -3وظيفتو. 
المشرع في حمايتو ألسرار األفراد عمى االطالع عمييا بطرؽ عادية بؿ شمؿ حتى 

( عقوبات أردني عمى أنو: 356األسرار داخؿ المراسالت والبرقيات ، فنصت المادة )
شير إلى سنة كؿ شخص ممحؽ بمصمحة البرؽ والبريد يعاقب بالحبس مف -1)

يسيء استعماؿ وظيفتو ىذه بأف يطمع عمى رسالة مظروفة أو يتمؼ أو يختمس إحدى 
 الرسائؿ أو يفضي بمضمونيا إلى غير المرسؿ إليو.

ويعاقب بالحبس مدة ستة أشير أو بالغرامة حتى عشريف دينار مف كاف ممحًقا -2 
خابرة اطمع عمييا بحكـ وظيفتو أو عممو( ، وفي جميع ىذه بمصمحة الياتؼ وأفشى م

الحاالت يرتب العمؿ المخالؼ لمقانوف لمف وقع عميو الحؽ في التعويض فضاًل عف 
استحقاؽ القائـ بو لمعقوبة الجنائية مع وجوب بطالف ىذا العمؿ كونو وليد جريمة ، 

ما يبنى عمى الباطؿ يكوف وبالتالي بطالف الدليؿ الذي استمد منو ىذا العمؿ ، ألف 
باطاًل ، ويرى الباحث إمكانية انطباؽ القواعد التقميدية عمى ىؤالء المذكوريف في 
النصوص السابقة ، في حالة اطالعيـ بحكـ وظائفيـ عمى أسرار المواطنيف عبر 
أجيزة الحاسوب أو شبكاتو مف خالؿ أدائيـ لوظائفيـ ، لكف يبقى التساؤؿ عمى مف 
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اله كشيود عمى الجريمة المعموماتية ، فيؿ ىـ ممزموف أف يقوموا بطبع تـ ذكرىـ أع

ممفات البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب مفشيف لمسر ، أو اإلفصاح عف كممات 
 المرور السرية ، أو الكشؼ عف الشفرات المدونة بيا األوامر الخاصة بتنفيذ البرامج؟

ىذا التساؤؿ بيف مؤيد ومعارض   ويمكف لقد اختمؼ الفقو المقارف في اإلجابة عف  
 -:(16)بمورة ىذا الخالؼ في اتجاىيف رئيسيف ىما

االتجاه األوؿ: يذىب أصحابو إلى أنو ليس مف واجب الشاىد ، وفًقا لاللتزامات -
ففي لوكسبورغ ، الشاىد ليس مجبًرا  –أف يقوـ بما تـ ذكره سابًقا –التقميدية لمشيادة 

عمى التعاوف في كؿ ما يعرفو عند سؤالو أماـ المحكمة ، وبالتالي مف الصعب إجباره 
ف كاف  عمى تقديـ بيانات يجيميا ولـ يقـ بإدخاليا بنفسو في ذاكرة الحاسوب ، وا 

وف الشاىد ، أما إذا تعا (17)يستطيع الوصوؿ إلييا نظًرا لمعرفتو بكممات المرور السرية
عمى ىذا النحو فإف دوره يكوف أقرب إلى الخبرة منو إلى الشيادة ، وفي ألمانيا ، 
تذىب غالبية الفقو إلى عدـ التزاـ الشاىد بطبع البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسوب ، 
عمى أساس أف االلتزاـ بأداء الشيادة ال يتضمف ىذا الواجب ، وفي تركيا ال يجوز 

حممو عمى اإلفصاح عف كممات المرور السرية ، أو كشؼ شفرات إكراه الشاىد ل
 تشغيؿ البرامج المختمفة.

ففي فرنسا يرى جانب مف الفقو في غياب النص التشريعي يكوف الشاىد مكمًفا 
، ما عدا  (18)بالكشؼ عف كممات المرور السرية التي يعرفيا وشفرات تشغيؿ البرامج

نو يكوف في حؿ مف االلتزاـ بأداء الشيادة ،  حاالت المحافظة عمى سر المينة ، فإ

                                                           
للمزيود مون المعلوموات انظوور: د. هاللوي عبودا   أحموود  -16 – التوزام الشواهد بواإلعالم  ووي الجورائم المعلوماتيوة   – دراسووة  

–مقارنة  النسر ال هبي   – القاهرة   – م 4000  – .78-74ص    
17- Concil  of Europe activites relaled to Information Technology , Data Protection and 
computer crime , esonka , Peter-Information and Communiction Technology Law – Oat 19 
96.Vol.5.Issue 3.P177. 

مجلوة  –جرائم الحاسوب كصورة من صور الجرائم ا قتصادية المسوتحدثة  –د.هشام محمد  ريد رستم  -18

.559ص  -م5777 -59العدد  –ة أسيوط جامع –الدراسات القانونية   
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وفي ىولندا يتيح قانوف الحاسوب لسمطات التحقيؽ إصدار األمر لمقائـ بتشغيؿ النظاـ  

بتقديـ المعمومات الالزمة الختراقو والولوج إلى داخمو ، كاإلفصاح عف كممات المرور 
رموز البيانات  السرية ، والشفرات الخاصة بتشغيؿ البرامج المختمفة ، أو حؿ

 .(19)المشفرة
االتجاه الثاني: ويرى أنصاره أف مف االلتزامات التي يجب أف يقوـ بيا الشاىد ، 
ىي طبع ممفات البيانات ، أو اإلفصاح عف كممات المرور أو الشفرات الخاصة 
بالبرامج المختمفة ، وفي إطار مشروعية األدلة اإللكترونية ، نجد أف قانوف اإلجراءات 

ائية الفرنسي رغـ أنو لـ يتضمف أي نصوص تتعمؽ بمبدأ األمانة أو النزاىة في الجن
البحث عف الحقيقة ، إال أف الفقو والقضاء كانا بجانب ىذا المبدأ سواء في مجاؿ 
التنقيب عف الجرائـ التقميدية ، أـ في مجاؿ التنقيب في جرائـ الحاسوب واإلنترنت ، 

ية طرًقا معموماتية في أعماؿ التنصت عمى كأف يستخدـ أعضاء الضابطة العدل
المحادثات الياتفية ، ويشير رأي فقيي فرنسي إلى أف القضاء قد قبؿ استخداـ 
الوسائؿ العممية الحديثة في البحث والتنقيب عف الجرائـ تحت تحفظ أف يتـ الحصوؿ 

بطريقة  عمى األدلة الجنائية ، ومف بينيا األدلة المتحصمة مف الحاسوب واإلنترنت ،
. وفي بريطانيا ، قامت (20)شرعية ونزيية ، ونفس الشيء نجده في سويسرا وبمجيكا

الشرطة بتركيب جياز تنصت عمى خط ىاتؼ إحدى الشاكيات بناًء عمى موافقتيا ، 
وقد أجرت الشاكية عدة مكالمات ىاتفية مع الشخص الذي كانت الشرطة تشؾ في 

المكالمات التي تضمنت موضوعات تديف المتيـ ارتكابو الجريمة ، وقد تـ تسجيؿ ىذه 
، لكف القاضي استبعد ىذه التسجيالت عمى أساس أنيا تمت مف خالؿ شرؾ 

، أما في ىولندا ، فإذا كانت بيانات الحاسوب المسجمة في ممفات الشرطة  (21)خداعي
غير قانونية ، فذلؾ يؤدي إلى نتيجة مؤداىا ضرورة محو ىذه البيانات ، وعدـ 
                                                           
19- Jeffrey , Sassinsky – Computer Forensices – Op-cit – P.9. 

انظر: د. هاللي عبدا   أحمد  -20 – حجية المارجات الكمبيوترية   –مصدر سابق – .544-545ص    
د. هاللي عبدا   أحمد  -21 – المصدر السابق   – .554ص    
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، أما في ( 22)نية استخداميا كدليؿ جنائي بسبب مبدأ استبعاد األدلة غير القانونيةإمكا

حكمًا أقرت فيو مشروعية التنصت  (KOFV)الياباف فقد أصدرت محكمة مقاطعة 
مكانية استخداـ اإلجراءات في  لمبحث عف الدليؿ ، حيث ضرورة التحريات ، وا 

قو الياباني ، يرى أف األدلة الجنائية التحريات تكوف مأخوذة بعيف االعتبار،لكف الف
التي يتـ الحصوؿ عمييا بطرؽ مشروعة يجب أف تكوف مستبعدة سواء كانت تقميدية 

. ومف أمثمة الطرؽ غير المشروعة التي يمكف أف (23)أـ أدلة حاسوب أـ أدلة إنترنت
ادي تستخدـ في الحصوؿ عمى األدلة الناتجة عف الجرائـ المعموماتية ، اإلكراه الم

والمعنوي في مواجية المتيـ المعموماتي مف أجؿ فؾ شفرة نظاـ مف النظـ المعموماتية 
أو الوصوؿ إلى دائرة حؿ التشفير أو الوصوؿ إلى ممفات البيانات المخزنة ، أو 
التحريض عمى ارتكاب الجريمة المعموماتية مف قبؿ أعضاء الضابطة العدلية ، 

معموماتي أو التجسس المعموماتي ، واالستخداـ كالتحريض عمى الغش أو التزوير ال
 .(24)غير المصرح بو لمحاسوب ، والتنصت ، والمراقبة اإللكترونية عف ُبعد

وُتعد مف الطرؽ غير المشروعة أيًضا استخداـ التدليس أو الغش أو الخداع في  
 ، ولقد صادقت لجنة الوزراء التابعة لممجمس (25)الحصوؿ عمى األدلة اإللكترونية

ـ عمى اتفاقية خاصة بحماية األشخاص في مواجية 28/1/1981األوروبي في 
مخاطر المعالجة اآللية لمبيانات ذات الطبيعة الشخصية ، ومف المحاور الميمة التي 
تناولتيا االتفاقية ضرورة أف تكوف البيانات المضبوطة صحيحة وكاممة ودقيقة ، 

منًيا ، وعدـ إفشائيا أو استعماليا في ومستمدة بطرؽ مشروعة ، ومدة حفظيا محددة ز 
                                                           

لشوورطة عوون األشووااص موون أجوول حمايووة األموون العووام يجووب أن تبقووى تحووت سوولطة هووا ء ون البيانووات التووي تجمعهووا ا -22
المووظفين بسوبب وظيفوتهم  وي حمايوة األموون العوام ، وهوي أسواذ عملهوم بهو   البيانووات ، ومون ثوم يجوب منوع غيورهم موون 

، انظور: د.  الوصول وليها ممن ليذ لهم نفذ ا اتصاص  ي وطار الحفاظ علوى سورية هو   البيانوات وحوق الاصوصوية

–اسامة عبدهللا قايد  الحماية الجنائية للحياة الااصة وبنو  المعلومات   – دراسوة مقارنوة   – دار النهضوة العربيوة  -4ط  – 
–القاهرة  م 5787  – .76-75ص    

حجية المارجات   -د. هاللي عبدا   أحمد -23 – مصدر سابق   – .559ص    
انظر: د. جميل عبد الباقي الصيير  -24 – ثبات الجنائيأدلة اإل  –مصدر سابق – .555ص    

أدلة اإلثبات الجنائي -د. جميل عبد الباقي الصيير -25 –المصدر السابق – .554ص    
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غير األغراض المخصصة ليا ، وحؽ الشخص المعني في التعرؼ واإلطالع عمى  

البيانات المسجمة المتعمقة بو وتصحيحيا وتعديميا ومناقضتيا ومحوىا إذا كانت 
ـ ، 1984، ولقد تضمف قانوف الشرطة واإلثبات الجنائي اإلنكميزي لعاـ  (26)باطمة

الشروط الواجب توافرىا في مخرجات الحاسوب لكي تقبؿ أماـ القضاء ، تحديد 
وتضمف كذلؾ توجييات في كيفية تقدير قيـ أو وزف البياف المستخرج عف طريؽ 

، بمراعاة كؿ الظروؼ عند تقييـ البيانات  (27)( منو11الحاسوب ، فأوصت المادة )
( مف القانوف نفسو ، 69ة )الصادرة عف الحاسوب المقبولة في اإلثبات طبًقا لمماد

وبوجو خاص مراعاة )المعاصرة( أي ما إذا كانت المعمومات المتعمقة بأمر قد تـ 
تزويد الحاسوب بيا في وقت معاصر ليذا األمر أـ ال ، وكذلؾ مسألة ما إذا كاف أي 
شخص مف المتصميف عمى أي نحو بإخراج البيانات مف الحاسوب لديو دافع إلخفاء 

 -:(28)( عمى ثالثة شروط أساسية ىي69تشويييا ، وقد نصت المادة )الوقائع أو 
يجب أال يوجد أساس معقوؿ لالعتقاد أف البياف الخاطئ أو غير دقيؽ ، بسبب -1

االستعماؿ الخاطئ )االستعماؿ غير المالئـ لمظروؼ أو لمغرض الذي يستخدـ مف 
 أجمو الحاسوب(.

اسوب كانت تعمؿ بدقة وعمى نحو يجب أف تكوف جميع المكونات المادية لمح-2
 متوافؽ كما ينبغي.

إف أًيا مف الشروط المحددة )التي تدخؿ في متطمبات القبوؿ( المتعمقة بالموضوع -3
يجب أف تخضع لتقدير المحكمة ، ولقد قضت محكمة االستئناؼ الجنائي في إنكمترا 

ف الحاسوب ، بذلؾ ، حيث بينت في حكميا كيفية التعامؿ مع األدلة المستخرجة م
أنو مف الخاطئ رفض أو إنكار  –ويتمخص الحكـ بما يمي: )أنو يبدو ليذه المحكمة 

                                                           
محمد محمد شتا  -26 –مصدر سابق – .507-506ص    

27-Police and Criminal Evidence Act 1984- Op – Cit-P.28.  
28-Police and Criminal Evidence Act 1984- Op – Cit-P.25.. 
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أية مزايا أو صالحيات مقررة وفًقا لقانوف اإلثبات ، يمكف بمقتضاىا التوصؿ عف 
طريؽ التقنيات الجديدة والوسائؿ الحديثة التأكد مف صحة وصدؽ التسجيؿ ، حيث 
يمكف التثبت مف ذلؾ ، وكذلؾ يمكف التعرؼ بوضوح عمى األصوات المسجمة ، 

ىو أف الدليؿ وثيؽ الصمة بالموضوع ، مف جية أخرى ، يمكف  والمستخمص أيًضا
قبولو ، ومف ثـ تؤيد المحكمة قبوؿ ىذه األشرطة ويجب أف ينظر دائًما بعيف االعتبار 

 .(29)إلى مثؿ ىذا الدليؿ ، وتقدير قيمتو في ضوء جميع الظروؼ بالنسبة لكؿ قضية(
ير قابمة لمشؾ أي يقينية:ُيشترط الشرط الثاني: يجب أف تكوف األدلة اإللكترونية غ-

في األدلة المستخرجة مف الحاسوب واإلنترنت أف تكوف غير قابمة لمشؾ حتى يمكف 
الحكـ باإلدانة ، ذلؾ أنو ال مجاؿ لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسيا إال عندما 
يصؿ اقتناع القاضي إلى حد الجـز واليقيف ، ويمكف التوصؿ إلى ذلؾ مف خالؿ ما 

ض مف األدلة اإللكترونية ، والمصغرات الفيممية ، وغيرىا مف األشكاؿ اإللكترونية يعر 
التي تتوافر عف طريؽ الوصوؿ المباشر ، أـ كانت مجرد عرض ليذه المخرجات 
المعالجة بواسطة الحاسوب عمى الشاشة الخاصة بو أو عمى الطرفيات ، وىكذا 

ات إلكترونية ، وما ينطبع في يستطيع القاضي مف خالؿ ما يعرض عميو مف مخرج
ذىنو مف تصورات واحتماالت بالنسبة ليا، اف يحدد قوتيا االستداللية عمى صدؽ 

 نسبة الجريمة المعموماتية إلى شخص معيف مف عدمو.
ـ ، حتى تتحقؽ يقينية 1984ويشترط قانوف البوليس واإلثبات في بريطانيا لسنة  

،  (30)دقيقة وناتجة عف الحاسوب بصورة سميمةاألدلة اإللكترونية أف تكوف البيانات 
أما في كندا ، فإف الرأي السائد في الفقو ىو اعتبار مخرجات الحاسوب مف أفضؿ 

 األدلة ، لذا فإنيا تحقؽ اليقيف المنشود في األحكاـ الجنائية.

                                                           
انظر: د. سعيد عبد اللطيف حسن  -29 –مصدر سابق – .400-577ص    

30- Naughan Bevan and Ken Lidstone – Aguide to the Police and Criminal Evidence Act 
1984- Bulterworthe – London – 1985- P.497. 
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ونصت بعض قوانيف الواليات في أمريكا ، عمى أف النسخ المستخرجة مف البيانات  

يا الحاسوب ُتعد مف أفضؿ األدلة المتاحة إلثبات ىذه البيانات ، وبالتالي التي يحتوي
يتحقؽ مبدأ اليقيف ليذه األدلة ، و تنص القواعد الفيدرالية عمى أف: )الشرط األساسي 
لمتوثيؽ أو التحقؽ مف صحة أو صدؽ الدليؿ ، كشرط مسبؽ لقبولو ، ىو أف يفي 

)أو الوصوؿ( إلى األمور التي تتصؿ  بأمارة أو بينة كافية ألف تدعـ اكتشاؼ
 .(31)بالموضوع بما يؤيد االدعاءات أو المطالبة المدعي بيا(

ويقرر الفقو الياباني قبوؿ األدلة المستخرجة مف الحاسوب التي تـ تحويميا إلى 
الصورة المرئية سواء كانت ىي األصؿ أـ كانت نسًخا مستخرجة عف ىذا األصؿ ، 

( مف 323ستثناءات التشريعية المنصوص عمييا في المادة )وذلؾ استناًدا عمى اال
قانوف اإلجراءات الجنائية الياباني ، ففي ىذه الحالة يتحقؽ اليقيف الذي يبنى عميو 
الحكـ الجنائي ، كما يمكف أف يتحقؽ اليقيف ليذه المخرجات أيًضا مف خالؿ التقارير 

ف الخاصة بالحاسوب عمى قبوؿ التي يقدميا الخبراء ، وفي تشيمي ينص أحد القواني
السجالت الممغنطة لمحاسوب وكذلؾ النسخ الناتجة عنيا،ومعنى ذلؾ أف ىذه 
السجالت وصورىا تحقؽ اليقيف المنشود إلصدار األحكاـ الجنائية ، كما يتحقؽ ىذا 
اليقيف أيًضا عف طريؽ تقارير الخبراء الصادرة في عناصر معالجة البيانات )المادة 

.واعتبر المشرع األردني نظاـ (32)وف أصوؿ المحاكمات الجزائية التشيمي(مف قان 221
المعالجة اإللكتروني مؤىاًل إلثبات تحويؿ الحؽ مما يسيؿ عمى المحقؽ ضبط الدليؿ 

( مف قانوف المعامالت اإللكترونية رقـ 21اإللكتروني وذلؾ مف خالؿ نص المادة )
يعتبر نظاـ المعالجة اإللكتروني  -ـ ،والتي جاء فييا بأف : )أ2001( لسنة 85)

( مف ىذا القانوف إذا 20مؤىاًل إلثبات تحويؿ الحؽ في السند تطبيقًا ألحكاـ المادة )

                                                           
د. سعيد عبد اللطيف حسن  -31 –مصدر سابق – .577ص    

د. هاللي عبدا   أحمد  -32 – حجية المارجات الكمبيوترية   – .78ص  -مصدر سابق  



 

152 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
كاف ذلؾ النظاـ يسمح بإنشاء السند اإللكتروني وحفظو وتحويمو وذلؾ بتوافر الشرطيف 

 التالييف مجتمعيف:
ويؿ محددة بصورة غير قابمة إذا كانت النسخة المعتمدة مف السند القابؿ لمتح-1

 لمتغيير وذلؾ مع مراعاة أحكاـ الفقرة )ج( مف ىذه المادة.
إذا كانت النسخة المعتمدة مف السند تدؿ عمى اسـ الشخص الذي تـ سحب -2

 السند لمصمحتو وأف السند قابؿ لمتحويؿ وتضمنت اسـ المستفيد.
الحؽ فييا أو  ترسؿ النسخة المعتمدة وتحفظ مف قبؿ الشخص الذي يممؾ-ب

 الشخص المودعة لديو لمصمحة صاحب الحؽ في السند.
تعتمد النسخ المأخوذة عف النسخة المعتمدة التي حدث عمييا تغيير أو -1-ج

 إضافة بموافقة مف الشخص الذي يممؾ حؽ التصرؼ في السند.
 يؤشر عمى كؿ نسخة مأخوذة مف السند بأنيا معتمدة أو غير معتمدة.-2  
ؿ نسخة مأخوذة مف النسخة المعتمدة بأنيا نسخة مطابقة لمنسخة تعرؼ ك-3  

المعتمدة.(. يتضح مف ىذا النص إمكانية إثبات الحؽ مما ُيمكف المحقؽ مف استخداـ 
ىذه الوسائؿ أيًضا باإلضافة لموسائؿ السابؽ اإلشارة إلييا في تفتيش نظـ الحاسوب 

 واإلنترنت.
ة اإللكترونية المستخرجة مف الحاسوب الشرط الثالث: إمكانية مناقشة األدل

واإلنترنت:ويعني مبدأ وجوب مناقشة الدليؿ الجنائي بصفة عامة أف القاضي ال يمكف 
أف يؤسس اقتناعو إال عمى العناصر اإلثباتية التي طرحت في جمسات المحاكمة 

، وىذا يعني أف األدلة المتحصمة مف  (33)وخضعت لحرية مناقشة أطراؼ الدعوى
الحاسوب واإلنترنت سواء كانت مطبوعة أـ بيانات معروضة عمى شاشة جرائـ 

الحاسوب ، أـ كانت بيانات مدرجة في حامالت البيانات ، أـ اتخذت شكؿ أشرطة 
وأقراص ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيممية ، كؿ ىذه ستكوف محاًل لممناقشة عند 
                                                           

م 40/55/5788قرار محكمة النقض المصرية  ي  -33 – – 597رقم   المبادئ القانونية   – .765ص    
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كؿ دليؿ يتـ الحصوؿ عميو مف األخذ بيا كأدلة إثبات أماـ المحكمة ، وعمى ذلؾ فإف  

خالؿ بيئة تكنولوجيا المعمومات ، يجب أف يعرض في الجمسة ليس مف خالؿ ممؼ 
الدعوى في التحقيؽ االبتدائي ، لكف بصفة مباشرة أماـ القاضي ، وىذه األحكاـ 
تنطبؽ عمى كافة األدلة المتولدة عف الحاسبات الحواسيب، وأيًضا بالنسبة لشيود 

موماتية الذيف يكوف قد سبؽ أف سمعت أقواليـ في التحقيؽ االبتدائي ، فإنو الجرائـ المع
، كذلؾ فإف خبراء  (34)يجب أف يعيدوا أقواليـ مرة أخرى مف جديد أماـ المحكمة

، ينبغي أف يمثموا أماـ المحاكـ  (35)األنظمة المعموماتية عمى اختالؼ تخصصاتيـ
 ا إلييا إلظيار الحقيقة وكشًفا لمحؽ.لمناقشتيـ ، أو مناقشة تقاريرىـ التي خمصو 

ومف القواعد العامة المستقرة في القانوف الجنائي عدـ قبوؿ البينة السماعية أماـ  
،  (36)المحاكـ الجنائية ، إال في حاالت استثنائية حصرىا القانوف بشروط مشددة

وُيعزى عدـ قبوؿ البينة السماعية إلى استحالة استجواب ومناقشة الشاىد األصمي 
بواسطة المحكمة والدفاع ، والستثناءات البينة السماعية عالقة بمناقشة حجية األدلة 
الجنائية اإللكترونية ، عمى سبيؿ المثاؿ ، لقد تضمنت القواعد الفيدرالية األمريكية 

البيانات المنظمة بدقة بينة مقبولة أماـ المحاكـ الجنائية استثناًء نًصا يعتبر السجالت و 
لمبينة السماعية ، وبناًء عمى تمؾ القواعد تعد التقارير والمعمومات والبيانات المحفوظة 
في أي شكؿ ، وكذلؾ الوقائع واألحداث واآلراء ونتائج التحاليؿ المنقولة بواسطة 

نشطة والممارسات المنظمة بّينة مقبولة أماـ أصحاب المعرفة والخبرة في نطاؽ األ
المحاكـ الجنائية لكونيا بيانات أكثر دقة ومحفوظة بأسموب عممي يختمؼ عف غيرىا 

                                                           
والشاهد المعلوماتي : هو الفني صاحب الابرة والمتاصص  ي تقنية وعلوم الحاسووب والو   تكوون لديوش معلوموات  -34

رية  زمة لولوج لنظام المعالجة اتلية للبيانات و ا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة الجريموة داالوش ، جوه

–انظر: د. هاللي عبدا   أحمد  التزام الشاهد  مصدر سابق   – – وما بعدها.  45ص    
 –عووة كتووب دلتووا مجمو –دائوورة المعووارف الحاسووب اإللكترونووي  –انظوور: د. محموود  همووي طلبووش وآاوورون -35

م5775 –القاهرة  –مطابع المكتب المصر  الحديث   – وما بعدها. 55ص    
( موون قووانون أصووول 584،  579، 578وهنووا  اسووتثناءات علووى هوو   القاعوودة نووص عليهووا القووانون انظوور: المووواد ) -36

 المحاكمات الجزائية األردني.
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مف األدلة السماعية ، واألدلة الجنائية اإللكترونية مف ىذا القبيؿ لكونيا معدة بعمميات 

 .(37)وب عمميحسابية دقيقة ال يتطرؽ إلييا الشؾ ويتـ حفظيا آلًيا بأسم
ولإلجابة عف التساؤؿ الذي ُطرح في مقدمة ىذا المطمب حوؿ إمكانية ضبط األدلة  

ومشروعيتيا إذا كانت النياية الطرفية لمنظاـ المعموماتي في منزؿ آخر غير منزؿ 
/أ( منو ، إمكانية 25المتيـ ، فقد أجاز قانوف جريمة الحاسوب اليولندي في المادة )

المسكف إلى تفتيش نظاـ آلي... موجود في مكاف آخر بغية التوصؿ امتداد تفتيش 
ذا ما وجدت ىذه البيانات  إلى بيانات يمكف أف تفيد بشكؿ معقوؿ..في كشؼ الحقيقة وا 
يجب تسميميا ، وبالتالي أجاز المشرع لمقائـ بالتفتيش سمطة تسجيؿ البيانات الموجودة 

المعموماتي دوف التقيد بالحصوؿ عمى إذف في النياية الطرفية التي يتصؿ بيا النظاـ 
مسبؽ بذلؾ مف المحقؽ المختص ، إال أف ىذه السمطة غير مطمقة بؿ ىي مقيدة 

 :(38)بقيود ثالثة ىي
أال تكوف النياية الطرفية المتصؿ بيا الحاسوب موجودة ضمف إقميـ دولة أخرى -1

 ة.حتى ال يؤدي االتصاؿ بيا إلى انتياؾ لسيادة الدولة اإلقميمي
أف تحتوي النياية الطرفية المتصؿ بيا الحاسوب عمى بيانات ضرورية بصورة -2

 كافية لظيور الحقيقة.

أف يحؿ قاضي التحقيؽ محؿ الشخص صاحب المكاف الذي ينبغي تفتيشو -3
 بصورة مؤقتة.

  

                                                           
المجلووة  –مفهومهووا ودورهووا  ووي اإلثبووات  – األدلووة الجنائيووة الرقميووة –انظوور: د.محموود األمووين البشوور   -37

ص  -م4004أبريول  –الرياض  – 59السنة -55العدد  - -59المجلد  –العربية للدراسات األمنية والتدريب 
548-547.  

38- –  -جرائم الكمبيوتر وحقوق المالف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون  –د.عفيفي كامل عفيفي  

.569ص  -)د.ت( –دراسة مقارنة   
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ويبقى السؤاؿ ، ماذا لو كانت النياية الطرفية في إقميـ دولة أخرى ، فكيؼ يمكف  

/أ( مف قانوف الحاسوب 25اإللكتروني في ىذه الحالة؟ يالحظ إف المادة ) ضبط الدليؿ
اليولندي استثنت ىذه الحالة ، فيمكف الحصوؿ عمى األدلة حتى لو كانت في إقميـ 
دولة أخرى بواسطة االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاوف األمني والقضائي والخاصة 

، التي يتـ  (39)ت الجريمة المعموماتيةبالتفتيش وضبط األدلة، وأخيًرا فإف متحصال
ضبطيا يجب أف تعرض عمى القاضي المختص بكافة مفرداتيا وعناصرىا ، وذلؾ 
ألف حيادية القاضي توجب عميو أف ال يقيـ قضاءه إال عمى ما طرح أمامو وكاف 

 موضوع الفحص والتحقيؽ والمناقشة.ويترتب عمى مناقشة أدلة الحاسوب واإلنترنت:
األولى : عدـ جواز أف يقضي القاضي في الجرائـ المعموماتية بناًء عمى  النتيجة 

 معموماتو الشخصية.
والنتيجة الثانية: ضرورة التأىيؿ التقني والفني لمقضاة لمواكبة المناقشة العممية  

ألدلة الحاسوب واإلنترنت بشكؿ يتماشى مع التقارير التي تـ تقديميا في المؤتمرات 
 لحاسوب واإلنترنت.الخاصة بجرائـ ا

 المبحث الثاني
 حجية الدليل اإللكتروني الناشئ عن التفتيش

إفَّ حجية المخرجات المتحصمة مف الحاسوب ، ىي قوتيا االستداللية عمى صدؽ  
نسبة الفعؿ إلى شخص معيف أو كذبو، أو ىي قيمة ما يتمتع بو المخرج المتحصؿ 

إللكترونية والمصغرات الفيممية، مف قوة مف الكمبيوتر، بأنواعو المختمفة الورقية وا
 .(40)استداللية في كشؼ الحقيقة

                                                           
دراسووة  –تفتوويش نظووم الحاسووب اتلووي وضوومانات المووتهم المعلوموواتي  –انظوور: د.هاللووي عبوودالال  أحموود  -39

وما بعدها. 557ص  -م5779 –القاهرة  –دار النهضة العربية  – 5ط –مقارنة   
.44ص -مصدر سابق -حجية المارجات الكمبيوترية -د. هاللي عبد ا   أحمد -40  
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لقد اختمفت أنظمة اإلثبات في تقديرىا لحجية المخرجات ففي القوانيف ذات  

الصياغة الالتينية، ومنيا القانوف األردني والفرنسي والمصري والسوري والمبناني، فإف 
حجية األدلة اإللكترونية ال تثير صعوبات لمدى حرية تقديـ ىذه األدلة إلثبات جرائـ 

 حرية القاضي الجنائي في تقدير ىذه األدلة  الحاسوب واإلنترنت ، وال لمدى

ذات الطبيعة الخاصة باعتبارىا أدلة إثبات في المواد الجنائية، وفي فرنسا مشكمة 
حجية المخرجات المتحصمة مف الحاسوب عمى مستوى القانوف الجنائي ليست ممحة 

، (41)أو عاجمة في نظر الفقياء، فاألساس ىو حرية القاضي في تقدير ىذه األدلة
ويدرس الفقو الفرنسي ىذه الحجية تحت نطاؽ قبوؿ األدلة الناشئة عف اآللة أو األدلة 
العممية مثؿ أجيزة التصوير وأشرطة التسجيؿ وأجيزة التنصت، وقد قضت محكمة 
النقض الفرنسية: ) إف أشرطة التسجيؿ الممغنطة التي تكوف ليا قيمة دالئؿ اإلثبات 

، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لكؿ (42)أماـ القضاء الجنائي( يمكف أف تكوف صالحة لمتقديـ
، وكؿ ىذه الدوؿ تخضع األدلة (43)مف ألمانيا وتركيا ولوكسمبورج واليوناف والبرازيؿ

اإللكترونية لحرية القاضي في  االقتناع الذاتي، بحيث تكوف بمقدوره أف يطرح مثؿ 
يجد أف الدليؿ اإللكتروني ال  ذلؾ عندما -رغـ قطعيتيا مف الناحية العممية-ىذه األدلة

 .(44)يتسؽ منطقًيا مع ظروؼ الواقعة ومالبساتيا

أما في النظـ اإلنجمو سكسونية التي يحدد المشرع فييا أدلة اإلثبات ويقدر قيمتيا  
اإلقناعية، في طميعة ىذه الدوؿ التي تتبنى ىذا النظاـ، بريطانيا، التي أصدرت قانوف 

ـ، الذي لـ يتناوؿ األدلة الناتجة عف 1990عاـ إساءة استخداـ الحاسوب في 
ـ  1984الحاسوب، وربما كاف السبب ىو وجود قانوف البوليس واإلثبات الجنائي لسنة 

                                                           
.65-64ص  -المصدر السابق-حجية المارجات الكمبيوترية -  أحمدد. هاللي عبد ا  -41  

.65ص  -المصدر السابق-حجية المارجات الكمبيوترية  -د. هاللي عبد ا   أحمد -42  
المصوودر -حجيووة المارجووات الكمبيوتريووة  -للمزيوود موون المعلومووات عوون هوو   الوودول أنظوور: د. هاللووي عبوود ا   أحموود -43

.68-66ص -السابق  
44 - Welch, Thomas- Op- cit- p55. 
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الذي حوى تنظيًما محدًدا لمسألة قبوؿ مخرجات الحاسوب واإلنترنت، كأدلة إثبات في  

عض القوانيف حجية األدلة ، وفي الواليات المتحدة األمريكية تناولت ب(45)المواد الجنائية
ـ، 1984اإللكترونية، ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما نص عميو قانوف الحاسوب لسنة 

الصادر في والية )أيوا(، مف أف مخرجات الحاسوب تكوف مقبولة بوصفيا أدلة إثبات 
(، كما يتضح مف قانوف 16/أ/716بالنسبة لمبرامج والبيانات المخزنة فيو ) المادة 

ـ في والية كاليفورنيا، مف أف النسخ المستخرجة مف 1983الصادر في عاـ  اإلثبات
البيانات التي يحتوييا الحاسوب تكوف مقبولة بوصفيا أفضؿ األدلة المتاحة إلثبات 

، وفي كندا، يمكف قبوؿ السجالت الناجمة عف الحاسوب، إذا توافرت (46)ىذه البيانات
اإلثبات الكندي عمى عدد مف الشروط  ( مف قانوف29شروط معينة، وتنص المادة )

، مف السجؿ الذي يضاؼ إلى األدلة، (Copy)التي يجب توافرىا قبؿ عمؿ صورة 
ومف ىذه الشروط أف تكوف الصورة حقيقية مف المدخؿ األصمي، وقد قضت محكمة 

، بإنو يشترط لكي تكوف (MC Mullen)استئناؼ اونتاريو الكندية في قضية مكميالف 
سوب مقبولة بوصفيا نسًخا حقيقية مف السجالت اإللكترونية، وأف تكوف سجالت الحا

محتوية عمى وصؼ كامؿ لنظاـ حفظ السجالت السائد في المؤسسات المالية، كما 
يمكف أف يتضمف ذلؾ وصًفا لإلجراءات والعمميات المتعمقة بإدخاؿ البيانات وتخزينيا 

لحاسوب موثوؽ بو بشكؿ واسترجاعيا، حتى يتبيف أف المخرج المتحصؿ مف ا
. وتنص قواعد اإلثبات الفيدرالية األمريكية، عمى أف النسخة المطابقة لألصؿ (47)كاؼٍ 

ليا ذات حجية األصؿ، أًيا كانت الطريقة أو الوسيمة المستخدمة في النسخ، 
كالطباعة، والتصوير، والتسجيؿ الميكانيكي، والتسجيؿ اإللكتروني، بما يسمح بقبوؿ 

                                                           
م، وقوود ركووز بصووفة أساسووية علووى قبووول مارجووات 5785لقوود صوودر تشووريع اإلثبووات بالحاسوووب  ووي ونكلتوورا عووام - 45

الحاسوب كدليل إلثبات أية حقيقة مسجلة  يش والتي تزود بشهادة شفوية تكون مقبولة والتي يتم تقديرها من قبول المحكموة 
.576ص  -مصدر سابق -لطيف حسنانظر د. سعيد عبد ال -الماتصة  

46 - Csonka, peter – OP. Cit- P176-177. 
.79-77ص -مصدر سابق  -حجية المارجات الكمبيوترية -للمزيد من المعلومات انظر: د.  هاللي عبد ا   احمد - 47  



 

152 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
اسوب في اإلثبات، والغالب األعـ في القضاء األمريكي أنو ُيعوؿ عمى مخرجات الح

 .(48)قبوؿ دليؿ السجالت المحتفظ بيا عمى الحاسوب
أما في القوانيف ذات االتجاه المختمط ، وىي التي تجمع ما بيف النظاميف الالتيني 

إلثبات واالنجموسكسوني، فيعتمد النظاـ المختمط عمى أف يحدد القانوف أدلة معينة 
بعض الوقائع دوف بعضيا اآلخر، أو يشترط في الدليؿ شروًطا في بعض األحواؿ، أو 
يعطي القاضي الحرية في تقدير األدلة القانونية، مثؿ القانوف اإلجرائي الياباني، وقد 
حصر المشرع الياباني طرؽ اإلثبات المقبولة بما يأتي:     ) أقواؿ المتيـ، وأقواؿ 

، والخبرة(، أما بالنسبة ألدلة الحاسوب واإلنترنت، فيقرر الفقو الشيود، والقرائف
الياباني، أف السجالت اإللكترومغناطيسية تكوف غير مرئية في حد ذاتيا، ولذلؾ ال 
يمكف أف تستخدـ كدليؿ في المحكمة، إال إذا تـ تحويميا إلى صورة مرئية ومقرؤة عف 

مثؿ ىذه الحالة يتـ قبوؿ ىذه طريؽ مخرجات الطباعة لمثؿ ىذه السجالت، وفي 
األدلة الناتجة عف الحاسوب واإلنترنت، سواء كانت ىي األصؿ أـ كانت نسخة مف 

 .(49)ىذا األصؿ
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية الشيمي، عمى إمكانية استخداـ 113وتنص المادة ) 

تاج الصورة، األفالـ السينمائية، والحاكي ) الفونوغراؼ(، والنظـ األخرى الخاصة بإن
والصوت، واالختزاؿ، وبصفة عامة أية وسائؿ أخرى، قد تكوف مالئمة، ووثيقة الصمة، 

، ويرى (50)وتفضي إلى استخالص المصداقية، يمكف أف تكوف مقبولة كدليؿ إثبات
الفقو الشيمي، أف الدليؿ الناتج عف الحاسوب واإلنترنت، يمكف أف يكوف مقبواًل في 

أو مستندي، مثمو مثؿ النظـ الحديثة األخرى لجمع وتسجيؿ المحكمة، كدليؿ كتابي 

                                                           
.587ص  -مصدر سابق -انظر: د. سعيد عبد اللطيف حسن - 48  

مصدر سابق -حجية المارجات الكمبيوترية  -نقالن عن د. هاللي عبد ا   أحمد - 49 – .84ص    
.88-86ص  -المصدر السابق-حجية المارجات الكمبيوترية  -انظر: د. هاللي عبد ا   أحمد - 50  
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المعمومات، وحجة الفقو الشيمي تستيدؼ توسيع مظمة الوسائؿ العممية الحديثة في  

 .(51)اإلثبات، لتغطي العناصر اإلثباتية الناتجة عف جرائـ المعموماتية
مف الوسائؿ  -تحت رقابة القضاء –تعد مراقبة المكالمات السمكية والالسمكية  

المالئمة لضبط ما يفيد في كشؼ الحقيقة أحياًنا، وقد أحاط المشرع إجراء المراقبة 
الياتفية والالسمكية بضمانات معينة فال يجوز إجراؤىا إال بأمر مسبب مف القضاء 

 وبصورة مشروعة.
 ا؟ لكف ما القوة اإلثباتية لمتسجيالت الصوتية الُمسجمة إلكترونيً  
إف الصوت عند تسجيمو إلكترونًيا ، ال يحتمؿ الخطأ، ويصعب التالعب بو،  

ويمكف لمخبراء أف يكتشفوا أي تالعب أو خداع بوسائؿ تقنية عالية الكفاءة، ومف ثـ 
يمكف القوؿ بأف التسجيؿ الصوتي الممغنط يمكف أف تكوف لو حجة دامغة في 

 .(52)اإلثبات
محواسيب الحديثة واإلنترنت وطرؽ االتصاؿ ويمكف باستخداـ تكنولوجيا ل 

المعموماتي السريع، أف يستخدـ تسجيؿ الفيديو إلثبات ُتيـ استعماؿ القسوة أو إساءة 
استعماؿ السمطة مف قبِؿ أعضاء الضابطة العدلية ضد المواطنيف، كما يمكف 

جمة استخداميا لتسجيؿ عمميات القبض والتفتيش وضبط األدلة واآلثار األخرى النا
عف الجريمة تسجياًل دقيًقا، كما يمكف استخداميا كتقنية عالية الكفاءة لعمؿ المعاينات 

، ويشترط الفقو لمشروعية الدليؿ المستمد مف المراقبة (53)الالزمة لمسرح الجريمة
 -:(54)والتسجيؿ توافر الشروط التالية

                                                           
.596-595ص  -مصدر سابق -انظر: د. عفيفي كامل عفيفي- 51  

.455ص  -مصدر سابق -د. سعيد عبد اللطيف حسن- 52  

 –ترجمة أ.عبود السوالم رضووان  -المعلوماتية بعد اإلنترنت )طريق المستقبل(  –بيل جيتذ وآارون  - 53
 -م 5788موارذ  –الكويت  – 455العدد  –المجلذ الوطني للثقا ة والفنون اتداب  –سلسلة عالم المعر ة 

.647ص   
أصول المحاكمات الجزائية  – للمزيد من المعلومات حول ه ا الموضوع انظر: د.ممدوح اليل البحر - 54

.970-778ص  -م 5778 –عمان  –دار الثقا ة  – 5ط –األردني   
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، فيكوف الدليؿ إذا لـ يكف التسجيؿ منطوًيا عمى اعتداء عمى حؽ يحميو القانوف-1

في ىذه الحالة مشروًعا، ويمكف لممحكمة أف تستند إليو في قضائيا باإلدانة أو 
 بالبراءة.

تحديد دقيؽ لشخصية الشخص المراد تسجيؿ أحاديثو أو بريده اإللكتروني كؿ -2
 ما كاف ذلؾ ممكًنا في حالة اإلنابة لمتفتيش.

لمتعمقة بيا، والجية المصرح ليا تحديد نوع الحديث المراد التقاطو، والجريمة ا-3
 بذلؾ، والمدة الجائز خالليا التقاط الحديث خالليا.

ويمكف استخداـ "حاسوب الجيب" عمى أنو " أداة تبرئة" إذ يمكف أف تكوف  
التوقيعات المشفرة مف خاللو دليؿ براءة غير قابؿ لمدحض في مواجية أية اتيامات 

معيف أو جريمة معينة فبإمكانو أف ُيدافع عف باطمة، فمو أف شخًصا ما أُتيـ بأمر 
. أما البريد (55)نفسو مف خالؿ ما ىو ُمسجؿ مف أقواؿ وأفعاؿ في أي وقت

اإللكتروني، فعند إرساؿ رسالة مف خاللو  فإنو  يكوف لدى الشخص المستقبؿ توقيًعا 
فير الرسالة، رقمًيا ) إلكترونًيا(، ويكوف المستقبؿ وحده القادر عمى استعمالو، وسيتـ تش

بحيث لف يتمكف مف حؿ شفرتيا إال الشخص المقصود إرساليا إليو، ويمكف ليذه 
الرسالة أف تكوف معمومات مف أي نوع، مشتممة عمى الصوت والفيديو، أو تحويالت 
بنكية، وسيكوف بإمكاف متمقي الرسالة أف يتأكد مف أف الرسالة مرسمة بالفعؿ مف 

وقت إرساليا بالضبط، وأنيا لـ تتعرض ألي تالعب، الشخص الذي أرسميا، وتحديد 
وأف اآلخريف ال يستطيعوف فؾ شفرتيا، وبالتالي يمكف استخداـ ىذه المعمومات كحجة 

 .(56)في اإلثبات الجنائي

                                                           
ا يمكن وضعش داال الجيب، ويمكن ربطوش بمونيووتر أكبور وبالشوبكة العاموة بمكتوب  - 55 وهو حاسوب بحجم صيير جدن

ة  سوتادامش ككواميرا تصووير العمل الااص، ويمكن للمسوتادم أن يحفوظ  يوش كول موا يريود مون أرقوام ومواعيود، باإلضوا 
.646-645ص -مصدر سابق -انظر: بيل جيتذ -والو   

.455-454ص  -مصدر سابق -د. سعيد عبد اللطيف حسن - 56  
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ويستخدـ التوقيع اإللكتروني في تأميف المعمومات مف خالؿ إدخاؿ أختاـ توقيت   

وؿ شخص ما، أف يمفؽ أو يزور المفترض اإلرساؿ في الرسائؿ المشفرة، فإذا ما حا
كتابة أو إرساؿ الوثيقة فيو فسيكوف ىذا التمفيؽ أو التزوير قاباًل لمكشؼ، وسوؼ يرد 
ذلؾ االعتبار لمقيمة اإلثباتية لمصور الفوتوغرافية والفيديوية، ولقد أضاؼ عمـ 

لألماكف  التصوير لإلثبات الجنائي قيمة عممية بما لو مف أثر في نقؿ صورة صادقة
واألدلة إلى كؿ مف يعنيو األمر، اعتماًدا عمى آلة التصوير واألفالـ التي ال تعرؼ 
الكذب، بيد أنو ال يمكف إنكار اآلثار السمبية والخطيرة التي تنشأ عف استخداـ ىذه 

، (57)الوسائؿ، لما قد يحدثو في الحياة الخاصة إذا لـ توضع لو الضوابط الكافية
يع اإللكتروني في اإلثبات المدني عنو في اإلثبات الجنائي، حيث وتختمؼ حجية التوق

يخضع في اإلثبات المدني لقواعد شكمية، أما في اإلثبات الجنائي فيخضع تقديره 
، كما أف وجود (58)لمطمؽ سمطة قاضي الموضوع، واقتناعو بصحتو وقوتو اإلثباتية

خاص الذيف دخموا أو نظاـ تسجيؿ الدخوؿ في شبكة اإلنترنت يسمح بتحديد األش
حاولوا الدخوؿ بعد ارتكاب الفعؿ الجرمي، وتعد حاالت ضبط مرتكب الفعؿ متمبًسا 
نادرة أو أنيا وليدة الصدفة، وحتى لو تـ ضبطو متمبًسا، فقد يرجع ذلؾ إلى خطأ في 

، أو عف طريؽ مراقبة الشرطة بعد (59)نظاـ الحاسوب أو الشبكة أو األجيزة األخرى
بعض االعتداءات، والفقو الفرنسي يعتبر انتياؾ نظاـ األمف لبعض مالحظة وجود 

المواقع المحمية، دليؿ حتمي وقرينة قاطعة عمى وجود القصد الجرمي وسوء نية 

                                                           
اإلثبوات الجنوائي بوالقرائن  -وللمزيد من المعلومات انظور: د. عبود الحوا ظ عبود الهواد  عابود - 57 – دار  -دراسوة مقارنوة 

وما بعدها.  785ص  -م5778القاهرة  -النهضة العربية  
لقوود أصووب  التوقيووع اإللكترونووي بووديالن عوون التوقيووع التقليوود  ويوواد   ات الوظيفووة  يمووا يتعلووق بالوثووائق والرسووائل - 58

اإللكترونية، وهو مهم من حيث أنش يحدد شاصية الموقع، ويعبر عن ورادتش  ي التزاموش بمضومون الوثيقوة ووقورار  لهوا، 
ووا أو اتفاقنوواوهووو دليوول علووى حضووور أطووراف ا انظوور: د. سووعيد عبوود  -لتصوورف وقووت التوقيووع، أو حضووور موون يمووثلهم قانونن

الحماية الجنائية للتجوارة اإللكترونيوة  -وما بعدها، وانظر: د. هدى حامد قشقوش 466ص  -مصدر سابق -اللطيف حسن
حجيووة  –المرسووي زهوورة  ومووا بعوودها.وانظر: د. محموود 95ص -م4000 -القوواهرة -دار النهضووة العربيووة -عبوور اإلنترنووت

المصودر السوابق  –الجوانب القانونية الناجمة عن استادام الحاسب اتلي  وي المصوارف  -التوقيع اإللكتروني  ي اإلثبات
وما بعدها. 567ص  –  

.68ص  -مصدر سابق -د. عبد الفتاح بيومي حجاز  - 59  



 

122 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
، ويمكف لمماسحات الضوئية، وطابعات الميرز أف تكوف أداة ارتكاب (60)مرتكب الفعؿ

س األمريكية بتزوير ، قاـ أحد األشخاص في مدينة دال1994الجريمة، ففي عاـ 
أجازات قيادة سيارات التاكسي باستخداـ الماسحات الضوئية، وطابعات الميزر، كما 
جرت محاوالت إلصدار بطاقات التأميف، وأوامر صرؼ مالية، وبعض أنواع الصكوؾ 

 .(61)مف خالؿ استخداـ برمجيات الرسـو المتطورة، وأنظمة الطباعة المتخصصة
يد الرأي الفقيي الذي يرى أف المحاكـ الجنائية قد ال تواجو ويخمص الباحث إلى تأي 

مشاكؿ في تعامميا مع األدلة الجنائية اإللكترونية ) الرقمية(، وذلؾ لألسباب 
 :(62)التالية
الثقة التي اكتسبيا الحاسوب واإلنترنت والكفاءة التي حققتيا النظـ الحديثة -1

 .(63)لممعموماتية في مختمؼ المجاالت
 ارتباط األدلة الجنائية اإللكترونية وآثارىا بالجريمة موضوع المحاكمة.-2
وضوح األدلة اإللكترونية، ودقتيا في إثبات العالقة بيف الجاني والمجني عميو، -3

 أو بيف الجاني والسموؾ اإلجرامي.
 إمكانية تعقب آثار األدلة اإللكترونية والوصوؿ إلى مصادرىا بدقة. -4
ة اإللكترونية عمى نظريات حسابية مؤكدة ال يتطرؽ إلييا الشؾ مما قياـ األدل-5

 يقوي مف تقنية األدلة اإللكترونية. 

                                                           
دار  -دراسوة مقارنوة -) الحمايوة للحاسووب( -الجرائم الناشئة عن اسوتادام الحاسووب -انظر: د. أحمد حسام طش تمام - 60

.497-496ص  -م4000القاهرة  -النهضة  
61 - Flusche, Karl J. – Computer Crime and analysis of Computer evidence – 
Itain’t Just hackers and phreakers anynore- Information System Security – 
Spring 1998-Vol.7. Issue 1. P. 24. 

مصدر سابق  -انظر: د. محمد األمين البشر  - 62 – .548-549ص   
ا من التأمين، والسرعة  ي تبادل المعلومات بين أجهوزة وأقسوام الشورطة وصوو ن ولوى المجورم  - 63 ويحقق الحاسوب قدرن

ة، ويمكون ا سووتفادة موون الحاسووب  ووي تحليول نتووائج البحووث الجنوائي الفنووي والعلمووي، أو يمكون التوودال قبول وقوووع الجريموو
ومضوواهاة البصوومة ونقلهووا لوحوودات الشوورطة، ويكفوول الحاسوووب سوورية المعلومووات الشاصووية التووي تصوول ولووى وحوودات 

أكاديميوة نوايف  -5ط – دراسوة مقارنوة –العدالوة الجنائيوة ومنوع الجريموة -انظر: اللواء د. محمد األمين -التسجيل الجنائي
وما بعدها.  505ص  -5779 -الرياض -العربية للعلوم األمنية  
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ولمخبرة في المواد  -رأي خبير -عادة -األدلة الجنائية اإللكترونية يدعميا-6 

الجنائية دورىا في الكشؼ عف األدلة وفحصيا وتقييميا وعرضيا أماـ المحاكـ وفؽ 
 ظميا القانوف وأقرىا القضاء. شروط وقواعد ن

 النتائج والتوصيات:
ُيعد التفتيش مف أشد إجراءات التحقيؽ أثًرا عمى الحرية الشخصية، وجب عمينا     

أف نذكر ما نراه ضرورًيا لتعديؿ النصوص التشريعية القائمة، إليجاد أحكاـ جديدة 
، ومصمحة الفرد تحقؽ الغرض منو، وتوفؽ بيف صالح الجماعة في ضرورة حمايتيا

 في حماية حريتو. 
 وتوصؿ الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أىميا حسب خطة البحث: 

أواًل: يرى الباحث إمكانية تطبيؽ القواعد العامة في تفتيش نظـ الحاسوب واإلنترنت 
عمى المتيـ بناًء عمى وجود قرائف قوية تنبئ بحيازتو ألشياء أو أدلة تتعمؽ بجريمة، أو 

 ي بيانات أو برامج استخدمت في ارتكاب الجريمة. أنو يخف
ثانًيا: تثير مسألة اإلثبات في نظـ الحاسوب واإلنترنت صعوبات كبيرة أماـ القائميف 
عمى التحقيؽ ، كالتخزيف اإللكتروني لممعطيات الذي يجعميا غير مرئية وغير مفيومة 

عقبة كبيرة أماـ كشؼ الجرائـ بالعيف المجردة ، ويشكؿ انعداـ الدليؿ المرئي )المفيوـ( 
، وقد يشكؿ تشفير البيانات المخزنة إلكترونًيا أو المنقولة عبر شبكات االتصاؿ عف 
ُبعد عقبة كبيرة أماـ إثبات الجريمة المعموماتية والبحث عف األدلة ، كما أف سيولة 

ة في محو الدليؿ في زمف قصير ُتعد مف أىـ الصعوبات التي تعترض العممية اإلثباتي
 مجاؿ جرائـ الحاسوب واإلنترنت.

 
ثالثًا: وفي سبيؿ تحقيؽ العدالة وضماف حؽ المشتكى عميو عند إجراء التفتيش عمى 
نظـ الحاسوب واإلنترنت، يرى الباحث ضرورة حضور المشتكى عميو عند تفتيش 
حاسوبو أو نظمو وكذلؾ في حالة تفتيش حاسوب أو نظـ غيره إذا كاف األمر متعمًقا 



 

124 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
بضبط الدليؿ ضده وذلؾ إلتاحة الفرصة أماـ المشتكى عميو لمواجيتو بالدليؿ المترتب 

 عف التفتيش ، شريطة أال يسبب حضوره إضراًرا بسير التحقيؽ.
رابًعا: يقع عبء إثبات الجرائـ المعموماتية عمى عاتؽ النيابة العامة ، كما أف 

عبء ، وفي أحياف أخرى ينقؿ المدعي بالحؽ الشخصي يشارؾ النيابة العامة ىذا ال
القانوف عبء اإلثبات مف النيابة العامة إلى عاتؽ المشتكى عميو. إف االختصاص في 
إجراء التفتيش عمى نظـ الحاسوب واإلنترنت في التشريعات المقارنة، ىي كاختصاص 
أصيؿ لمنيابة العامة وبصورة استثنائية ألعضاء الضابطة العدلية، مع ضرورة تعديؿ 

النصوص اإلجرائية لإلشارة إلى الجانب المعموماتي، وضرورة إعداد وتييئة ىذه بعض 
 السمطة بشكؿ متميز لمواجية الجرائـ المعموماتية.

 التوصيات:
أواًل: لكي ُيعد الدليؿ المستخمص مف تفتيش وضبط نظـ الحاسوب واإلنترنت 

اإللكتروني المستمد مف مشروًعا يوصي الباحث بضرورة توافر ثالثة شروط في الدليؿ 
 -التفتيش وىي:

يجب الحصوؿ عمى الدليؿ المستمد مف التفتيش بصورة مشروعة غير مخالفة -أ
 ألحكاـ الدستور وال لقانوف العقوبات.

 يجب أف تكوف األدلة اإللكترونية غير قابمة لمشؾ أي يقينية.-ب
 واإلنترنت. إمكانية مناقشة األدلة اإللكترونية المستخرجة مف الحاسوب -جػ

ـ، والخاصة 1995ثانًيا: لقد أكدت التوصية التي أصدرىا المجمس األوروبي لعاـ 
بمشاكؿ اإلجراءات الجنائية الوطنية عمى ضرورة األخذ بالتوصيات التالية لكي تالئـ 
النصوص القانونية التطور الحاصؿ في ىذا المجاؿ، ويوصي الباحث المشرع الجزائي 

 -العربي أف يأخذ بيا:
أف توضح القوانيف إجراءات تفتيش أجيزة الحاسوب وضبط المعمومات التي -1

 تحوييا ومراقبة المعمومات أثناء انتقاليا.
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أف تسمح اإلجراءات الجنائية لمجيات القائمة عمى التفتيش بضبط برامج -2 

الحاسوب والمعمومات الموجودة باألجيزة وفًقا لذات الشروط الخاصة بإجراءات 
 العادية.التفتيش 

ثالثًا: ومف أجؿ ضماف حفظ أسرار المشتكى عميو غير المتعمقة بالجريمة مف 
 االطالع عمييا يوصي الباحث بإتباع القائـ بالتفتيش التعميمات التالية:

عمى القائـ بالتفتيش أف يمتـز واجب الحيطة والحذر أثناء التفتيش فال يطمع إال -1
أف يجد فييا بيانات أو برامج أو أشياء أو أدلة  عمى األشياء أو األماكف التي يحتمؿ

 أو براىيف ليا عالقة بالجريمة.
 عمى المحقؽ أف ال يسترسؿ في االطالع عما ظير أمامو صدفة.-2
عدـ اطالع غيره عمى محتويات الحاسوب -ما وسعو الجيد-أف يحاوؿ المحقؽ -3

 محؿ التفتيش.
ني حوؿ صور جرائـ الحاسوب ضرورة إصدار دليؿ إرشادي تقني وقانو رابًعا: 

واألصوؿ العممية لكشفيا والتحقيؽ فييا وأساليب التعامؿ مع األدلة الرقمية ومواصمة 
تحديث ىذا الدليؿ بشكؿ دوري وكمما دعت الحاجة لذلؾ وتعميمو عمى العامميف في 
مجاؿ التحقيؽ في الميداف وعمى أجيزة القضاء، واالستفادة مف الدليؿ الصادر عف 

 مة العالمية لمشرطة الجنائية اإلنتربوؿ.المنظ
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