الـجمهوريــة الـجزائريـة
الديـمـقـراطيـة الشـعبيـة
وزارة العــــدل

األدلة الرقمية
في المواد الجزائية

من اعداد:
القاض زينب ماموني

مقدمة
يعتبر تزايد الجرائم المعلوماتية نتيجة
االستخدام المفرط لتقني المعلومات في مختلف
مجاالت الحياة العام والذي أدى إلة اتاةا
نطاق الةدلي االلتترونةي إأ أحةبحأل ازة ةزة
اإللتترونيةة مةةح اواسةةوا فواتةةف أ يةة ا
اميةراتا وشبتةات االتصةاالت الرقمية تكةت
ةي
ماتودعةا م مةا للمعلومةات والبيانات التة
مح شةان ا أ تدعةةم ة ةود تحقيةع العدالة
الجنائي .
ونظرا للخصائص والمميزات االستثنائي التي
تتمتع ب ا فذه الفئ مةح ازدلة مةح عبيعة
فني ال مادي ا وسة ول إخفائ ةا أو التععةو
ب ا وسرع محوفا مح الماةر الجريمة ا فةا
أة زة القضاء الجنائية وةةدت نفاة ا أ مام
تحديات قانوني وعلمي ةديةدة یيةر مع ةودة
فيما يخص ف م الطبيع الخاحة ل ةذه ازدلة
ةي
ةي بيئ ة افتراضة
ةرة فة
اإللتتروني ة المنتكة
وأساليو البحث والتحري عن ةاا و ةذا يف ي
التعام مع ا بكت يبقي عل عبيعت ا ازحلي
وال يفقدفا قيمت ةا االسةتداللي ا وفةو ازمةر
الذي دفع الفقه الجنائي إلة التةدخ لرفةع
ةد
ةع تحدية
ةح خة
ةال مة
ةذه الماة
ةح فة
ةام عة
اإلب ة
الطبيع القانوني لألدل االلتتروني نطاق ا
ةي
ةه بالتفص ة فة
ةوی نبينة
ةا سة
ةيات ا مة
وخصوحة
بحثناا ولم يتوقف ازمر عند فةذا الحةدا بة
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أثارت الظافرة اإلةرامي التقني العديد مح
ةانو
ةام قة
ةوع ا زاتة
ةي خضة
ةتعت ازخ ةرى فة
المكة
اإلةراءات الجزائي المتعلق باإلثبةات الةذي
وضعأل نصوحه لتحتم اإلةراءات الخاحة بجةرائم
تقليدي ال تثير حعوبات بيرة في إثبات ا أو
التحقيع في ا وةمع ازدل المتعلق ب اا مع
خضةةوع ا لمبةةدأ االقتنةةا الكخصةةي للقاضةةي
الجزائيا من ا ما يتعلع بالقيم القانونية
لألدل اإللتتروني في عملي اإلثبات الجنةائي
وسةيل
أو بمعن أخر مدى قبو فةذه ازدلة
إثبات مح عری القاضي الجزائي و مافي اجيت ا
في ألك؟ وفو ازمةر الةذي سةوی يتةو محةور
دارستنا.

الفصل األول :ماهية الدليل
االلكتروني
تختلف البيئ التي ترتتةو في ةا الجريمة
اإللتتروني مح وسة مةادي محاةول إلة وسة
معنوي أو ما يعری با وس االفتراضةيا وعلة
فدى ألك فالبحث عح أدل اإلثبات في إعار ما
يتوافع ويتناسو مع الطبيعة التقنية ل ةذه
الجرائم ووسائ ارتتاب ا ال يتةو مجةديا إال
ّما مح قب التقني أات ةاا وفةو
إأا ا مدع
ةع
ما استتبع ظ ور عائف ةديدة مح ازدل تتفة
وعبيع الوسة الةذي ارتتبةأل فيةه الجريمة
اإللتتروني ا وفي ازدل الرقمي أو ما ياةم
بازدل اإللتتروني .
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والمعلوم أ عبيع الدلي تتكت وتتحةدد
مح عبيع الجريم التي تولد من اا فالةدلي
في ةريم التزويةر مةثع ياةتنب مةح إثبةات
تغيير الحقيق في المحرر الةذي يقةع عليةها
ودلي ةريم القت يولةد مةح فحةص الوسةيل
ةة
ةةا الجريمة
ةة ا أمة
ةةي القتة
ةةتعمل فة
الماة
اإللتتروني ا فةيمتح أ تثبةأل بلدلة تقن ي
ناتج عةح الوسةائ التقنية التةي ارتتبةأل
بواسطت ا.
وعليةةه ففةةي مجةةا التعامةة مةةع ازدلةة
الجنائي فا ة ات البحث والتحري مقبل عل
االنتقا مح مرال التعام مع ازدل المادي
الملموسةة المعلومةة المصةةدرا إلةة مرالةة
التعامةة مةةع ازدلةة الرقميةة اإللتترونيةة
ةي المج ول ة
ةالم االفتراضة
ةي العة
ةرة فة
المنتكة
المصدرا وفو ازمر الذي يثير ال محةا مكةتعت
عملي وأخرى قانوني ينبغي تحديةد معالم ةا
بوضو تم يدا لوضع الحلو المناسب لععة ا.
ولع أول فذه الحلو يتمح في تحديد عبيعة
الدلي االلتتروني مح خع الوقوی عند تعريفه
وأفةةم خصائصةةه التةةي تميةةزه عةةح ازدلةة
التقليدي ا ثم تبيا مافية أشةتا وأحةنای
الدلي االلتتروني التي تصلح ال تتو وسةيل
إثبات أمام القضاء الجنائي.

أوال -مفهوم الدليل االلكتروني
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الةةدلي االلتترونةةي فةةو مجموعةة
البيانات والمعطيةات المةلخوأة مةح العةالم
االفتراضةةي التةةي يمتةةح إعةةدادفا وتجميع ةةا
وتخزين ةةا وتحليل ةةا التترونيةةا باسةةتخدام
برامج وتطبيقات خاح لتظ ر في شةت حةور او
تاجيعت حوتي أو مرئية ا وفةو ألةك الةدلي
في
الملخوأ مح أة زة الحاسو اآللةيا ويتةو
ةي او
ةات مغناعياة
ةذبات رقمي ة ونبضة
ةت أبة
شة
ربائي يمتح ةمع ا او تحليل ةا باسةتخدام
بةةرامج وتطبيقةةات تتنولوةيةة خاحةة ويةةتم
تقديم ا في شت دلية علمةي يمتةح اعتمةاده
أمام القضاء الجنائي.
مةةا يعتبةةر الةةدلي االلتترونةةي
"كــل معمومــات مخزنــة ــي نلــا المعالجــة
اآلليـــة وممحقاتهـــا أو متنقمـــة عبرهـــا
بواســ ة كــبكة االتصــاالت ــي كــكل مجــاالت
ـات
ـة او نبضـ
ـة او ذب ـ بات كهربائيـ
الكترونيـ
ومغناطيســـية يـــتا استخا ـــها وجمعهـــا
وتحميمهــا و ــ إجــراتات قانونيــة وعمميــ
ـا
ـات يقبمهـ
ـي ك ـكل مخرجـ
ـر ـ
ـا لتلهـ
وترجمتهـ
العقــل والمن ــ ويعتمــدها العمــاو ويمكــن
اســتخدامها ــي أيــة مر مــة مــن مرا ــل
التحقيـــ والمحاكمـــة اتبـــات الجريمـــة
وتقرير البراتة أو اادانة"
وبالتالي ف ةو يتميةز بمجموعة
أفم ا:
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مةح الصةفات

ّ
* الدليل االلكتروني دليـل عممـي زنةه مكةت
مةةح معطيةةات التترونيةة یيةةر ملموسةة يةةتم
استخعح ا مةح عبيعة تقنية المعلومةات أات
ةة
ةةري علة
ةةا ياة
ةةيا وأ مة
ةة العلمة
المبنة
الةةةدلي العلمةةةي ياةةةري علةةة الةةةدلي
االلتتروني.
* الــدليل االلكترونــي دليــل تقنــي بمعنةة
انةةه ماةةتوا مةةح البيئةة التقنيةة التةةي
يتواةةةد في ةةاا والمتمثلةة فةةي مختلةةف
أة ةةزة تتنولوةيةة اإلعةةعم واالتصةةا مةةح
أة ةةةزة الحاسةةةو والخةةةوادم والمضةةةيفات
وال واتف والكبتات.
* ـــــعوبة الـــــتخما مـــــن الـــــدليل
ةةدا
ةةير ةة
ةةح الياة
ةةا مة
ٕاأا ة
ــي،و
االلكترونـ
الةةتخلص مةةح ازدلةة الماديةة ن ائيةةا دو
ةك
ةر ألة
ةا یية
ةا الحة
ةتعادت ا فة
إمتاني ة اسة
بالناةةةب لألدلةةة االلتترونيةةة إأ يمتةةةح
ةةد
ةةعا ا بعة
ٕحة
ةةا وا
ةةد محوفة
ةةترةاع ا بعة
اسة
ٕظ ارفةةا بعةةد إخفائ ةةاا وألةةك
إتعف ةةا وا
باسةةتخدام أدوات وبرمجيةةات أات الطبيعةة
الرقميةة حةةممأل خصيصةةا ل ةةذا الغةةر مثةة
Foremost,
برمجيةةةةةةةةةةةةات
.)...Recoverpegphotorec
* الرقمية الثنائية لمدليل االلكتروني ومفاد
فذا أ الدلي االلتتروني يتتةو مةح تعةداد
یير محدود زرقام ثنائية فةي فيئة الوا اد
والصفر  )0-1والتي تتميةز بعةدم التكةابه
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فيما بين ا ریم
تتكت منه.

وادة الرقم الثنةائي الةذي

تانيا -أنواع الدليل االلكتروني
يمتح تقايم الدلي اإللتتروني لحة عةام
إل حنفيح فما :الـدليل االكترونـي األ ـميا
وبتمث في المحررات اإللتتروني المتون مةح
بيانات ومعطيات يدخل ا المزود ويرسةل ا عح
ـي
ـدليل االكترونـ
ةي والـ
ةي التترونة
ةع وسة
عرية
المكررا فو الصورة عبع ازحة المةلخوأة عةح
الدلي اإللتتروني ازحةلي أو استناةار رقمةي
دقيةةع لجميةةع المعلومةةات والبيانةةات التةةي
يتضةةمن ا المحةةرر ازحةةلي ومةةح خةةع فةةاأيح
التقاةةةيميح الرئياةةةييح يتفةةةر الةةةدلي
االلتتروني إل عدة تصةنيفات أخةرى مـن يـ
هيئت ومح ي قيمت االستداللية:

 -1من

ي

هيئت :

ة
ةم
ـو  :ويكة
ـي المكتـ
ـدليل االلكترونـ
أ-الـ
المخطوعات والنصوص التةي يةتم تابت ةا مح
عری الماةتخدم بواسةط ازة ةزة اإللتترونية
المراسةةةةعت عبةةةةر البريةةةةد
الرقميةةةة
ةةةا
ةةةاتف النقة
ةةةي أو ال ة
االلتترونة
 smsو
ةح
ةا أو الناتج ة عة
ةم إدخال ة
ةي تة
)mmsا والتة
معالجةة البيانةةات فةةي واةةدة المعالجةة
ةات ب ةرامج معالج ة
ةف ملفة
المر زي ة أو مختلة
التلماتا ومث فذا النةو مةح ازدلة يم تح
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ةةزيح
ةةائ التخة
ةةف وسة
ةةي مختلة
ةةدفا فة
أ نجة
ةةازقراص الممغنطةة الصةةلب و
اإللتترونيةة
مةةا يمتةةح
المرنةة وازشةةرع المغناعاةةي
شت مخرةةات أات عبي ع
الحصو علي ا علة
ورقي باستخدام الطابعات.
ةارة
ةو عبة
ـي :وفة
ـي المرئـ
ـدليل االلكترونـ
الـعح تجاةيد الحقةائع المرئية اةو الجري م
وتظ ر عادة إما في حةور مرئية ثابتة علة
شةةت ورقةةي أو رقمةةي باسةةتخدام الكاشةة
المرئي في أشةتا تاةجيعت فيةديو أو أ فعم
ةورة الرقمي ة تمث ة
ةع أ الصة
ةيرة والواقة
قصة
تتنولوةيةةا بديلةة وأ ثةةر تطةةورا للصةةورة
الفوتویرافي القديم .
ةم
ـوتي :وتكة
ـمعي ـ
ـي سـ
ـدليل االلكترونـ
ج -الـ
مختلف التاجيعت الصةوتي التةي يةتم ضةبط ا
وتخزين ةةا بواسةةط الوسةةائ اإللتترونيةة ا
المحادثةةات الصةةوتي علةة یةةری الدردشةة
عبةةر االنترنةةألا أو عبةةر تطبيقةةات مواقةةع
التواحةةةة االةتمةةةةاعي SkypeاVibreا
 )twisterأو المتالمةةةةةةات
Messenger
ال اتفي .

 -2من

ي

قيمت

االستداللية:

أ-األدلــة االلكترونيــة التــي أعــدت لتكــو
دليــل إتبــات :مثةة الاةةجعت التةةي تةةم
أنكةةةا فا بواسةةةط الج ةةةان االلتترونةةةي
تلقةةائي وتعتبةةر فةةذه الاةةجعت مةةح مخرةةةات
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الج ةةان التةةي لةةم ياةةافم اإلناةةا فةةي
إنكائ ا مث سةجعت ال ةاتف وفةواتير أة ةزة
الحاسو اآلليا والاجعت التةي ةةزء من ةا تم
افظةةه باإلدخةةا وةزءفةةا ازخةةر تةةم إنكةةا ه
بواسط الج ان.
األدلة االلكترونيـة التـي لـا تعـد لتكـوةم الرقمي ة أو
ةم بالبصة
ـات :وتاة
ـل إتبـ
دليـ
اآلثةةار المعلوماتيةة الرقميةة وفةة تتجاةةد
ةبت
ةتعم شة
ةا ماة
ةي يتر ة
ةات التة
ةي المخلفة
فة
االنترنأل ةالمواقع التةي تصةفح ا والملفةات
التةةي نارفةةاا والتةةواري المرتبطةة ب ةةذه
الزيةةةارات التةةةي تاةةةج علةةة الةةةذا رة
المخفيةة للقةةرص الصةةلو بج ةةان الماةةتخدم
داخةة ف ةةرل خةةاص للنظةةاما و ةةذا ملفةةات
البريةةد االلتترونةةي اإليميةة ) التةةي تحمةة
مختلةةف الرسةةائ المرسةةل منةةه أو التةةي
اسةةتقبل ا الموةةةودة أو المحذوفةة و افةة
العمليةةات واالتصةةاالت التةةي تمةةأل مةةح خةةع
النظةةام المعلومةةاتي أو شةةبت المعلومةةات
العالمي .
وتبدو أفمية التمي يز بةيح فةذيح النةوعيح
مح ازدل االلتترونية فةي ةو النـوع األول
قةةد أعةةد ماةةبقا وسةةيل إثبةةات لةةبع
ةد
ةا تعمة
ةادة مة
ةمن اا وعة
ةي يتضة
ةائع التة
الوقة
إل افظه لعاتجاج بةه الاقةا وفةو مةا يقلة
الح صو
إمتاني فقدانةه ويجعة مةح الاة
عليه .أما النوع ال ثاني فنظةرا لتونةه لم
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يعد أحع ليتو أثةرا لمةح حةدر عنةها فانةه
ةو
ةح النة
ةتداللي مة
ةر أفمي ة وقيم ة اسة
از ثة
ازو زنةةه یالبةةا مةةا يتضةةمح معلومةةات أات
مصةةداقي تفيةةد فةةي التكةةف عةةح الجريمةة
ومرتتب ةةا ويتةةو الحصةةو عليةةه باتبةةا
تقنيةةةات خاحةةة ال تخلةةةو مةةةح الصةةةعوب
والتعقيدا وفو علة العتةم مةح النةو ازو
لم يعد ليحفظ مما يجعله عرض للفقدا .

الفصل الثاني :القيمة الثبوتية
لمدليل االلكتروني أمام القضات
الجزائي
ةات
ةا اإلثبة
ةي مجة
ةه فة
ةتقر علية
ةح الماة
ا مة
الجزائي أ القاضةي ال يمتنةه إحةدار أاتةام
باإلدان وفقا لعلمه الكخصيا فاااعته بوقائع
ةح
الدعوى يجو أ يتم مح خع ما يطر عليه مة
أدل إثبات مةح فنةا يبةدو الةدلي العنصةر
ازساسي الذي ينظر مح خعله القاضةي الجزائةي
للواقع موضةو الةدعوي ويبنةي علة أسا سه
قناعته في ثبوت أو نفي الت مة عةح المةت م
ومح ثم إن اء الخصوم الجزائي بحتةم يتةو
عنوانا للحقيق .
ومةةع ألةةك فوةةةود دليةة يثبةةأل وقةةو
ةي
ةيح ال يتفة
ةخص معة
ةبت ا إل ة شة
الجريم ة وناة
ةذا
ةو ل ة
ةي أ تتة
ةها ب ة ينبغة
للتعوي ة علية
الةةدلي قيمةة قانونيةة فةةي المكةةروعي
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والمصداقي
القضاء.

ات

يتم تع بحجية

دااضة

أمةام

وفةةةي نطةةةاق الجةةةرائم المتصةةةل
ةح
ةدا ة مة
ةا أبة
بتتنولوةي ة اإلع ةعم واالتصة
الفقه والقضاء مخةاوی بيةرة ايةا الةدلي
االلتترونةةي الرقمةةي باةةبو إمتانيةة عةةدم
ةح أ
ةا يمتة
ةح الحقيق ة ا نظ ةرا لمة
ةره عة
تعبية
تخضةةع لةةه عةةرق الحصةةو عليةةه مةةح التعةةر
والتزييف والتحريةف والعبةث وفةو مةا يث ير
ماةةلل مكةةروعي ازخةةذ بةةها إأ يكةةترط فةةي
ةةو
ةةام أ يتة
ةةه عة
ةةائي بوةة
ةةدلي الجنة
الة
مكروعا في وةوده وعريق تحصيله.
مةةا يثيةةر أيضةةا ماةةلل اجيةة الةةدلي
االلتتروني في تعبيره عح الحقيق التي تتطلع
إلي ا الةدعوى الجزائية السةيما إأا أخةذنا
ةع
باالعتبار الصعوبات التي تصااو استخعحهافضة
عح التطور المتزايد فةي مجةا المعلوماتية
الذي قد يتيح العبث با ول ب ذا النةو مةح
الدلي بما يجع مضمونه مخالفا للحقيق وفو
ما قد يؤثر سلبا عل مصداقيته واجيته أمةام
القضاء.

أوال :مشروعية الدليل االلكتروني
يقصةةد بالمكةةةروعي التقيةةد بلاتةةام
ةر
ةدی تقرية
ةارها ب ة
ةي إعة
ةانو والعم ة فة
القة
ضةةمان أساسةةي لألفةةراد لحمايةة اريةةات م
واقةةةوق م الكخصةةةي ضةةةد تعاةةةف الاةةةلط
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ةمو
ةاالت الماة
ةر الحة
ةي یية
ةا فة
ةدي علي ة
بالتعة
في ةةا بةةذلكا واعتبةةارا لةةذلك فالةةدلي
ّ عل يه
الجنائي ال يتو سةليما ويقينةا يعةو
القضةةاء فةةي أاتامةةه إال إأا تحلةة وتغلةةف
بالمكروعي .
ةةرائم
ةةرعي الجة
ةةدأ شة
ةةا مبة
ةةالي فة
وبالتة
والعقوبةةات الةةذي ياةةتقيم عليةةه بنيةةا
القةةانو الجنةةائي الموضةةوعي يةةنعتم علةة
قواعد اإلثبةات الجنةائي ويفةر خضةوع ا في
ازخةةرى لمبةةدأ الكةةةرعي ا والتةةي تاةةتلزم
عةةدم قبةةو أي دليةة إال إأ ةةا مكةةروعا
سةةواء فةةي وةةةودها أي أ يتةةةو مةةح ضةةمح
ازدلةةة التةةةي يجيةةز القةةةانو للقاضةةي
االسةةتناد إلي ةةا لتتةةويح عقيدتةةها أو فةةي
إةةةراءات ووسةةائ البحةةث عنةةه والحصةةو
عليه.

 -1مشــروعية الــدليل االلكترونــي
الوجود:

ــي

وفي فةذا اإلعةارا تختلةف عريقة االعتةرای
بالدلي االلتتروني وقبوله دلي إثبات مةح
دول إل أخةرى بحاةو عبيعة نظةام اإلثبةات
الاائد في اا والةذي ال يمتةح أ يخةرج عح
الفئات الثعث التالي :
أ -نلام ااتبات المقيـد :والةذي يقةوم فيةه
المكةر بتحديد سةلفا وبكةت اصةري ازد ل
التةةي يجةةون للقاضةةي قبول ةةا واالسةةتعان
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ب ةةا فةةي اإلثبةةاتا و ةةذا تحديةةد القةةوة
االسةةتداللي لتةة دليةة بنةةاء علةة قناعتةةه
ب اا في اةيح ال يتةو للقاضةي الجزائةي فةي
فةةذا النظةةام أي دور فةةي تقةةدير ازدلةة أو
ٕانمةةا يقتصةةةر دوره علةة
البحةةث عن ةةاا و
فحةةص الةةدلي للتل ةةد مةةح مةةدى مكةةروعيته
الكةةةروط التةةةي اةةةددفا
وتةةةوفره علةةة
القانو .
 نلــام االتبــات الحــر :وفةةو نظةةام ياةةودفيةةه مبةةدأ اريةة اإلثبةةات إأ ال يحةةدد فيةةه
ةا
ةات وال اجيت ة
ةا معين ة لتثبة
المك ةةر عرقة
أمةةام الفضةةاء إنمةةا يتةةرك ألةةك للقاضةةي
الجزائةةي الةةذي يتةةو لةةه دور ايجةةابي فةةي
ةةدير
وتقة
ةةب
ةة المناسة
ةةح ازدلة
ةةث عة
البحة
قيمت ا الثبوتي ااو اقتناعه ب ا.
ج -نلام االتبـات المخـتم  :وفةو نظةام وسة
ةات
ةام اإلثبة
ةد ونظة
ةات المقية
ةام اإلثبة
ةيح نظة
بة
ةةادات
ةةدي لعنتقة
ةةم التصة
ةةه تة
ةةرا وفية
الحة
ّ اةةو خكةةي
الموة ةة لنظةةام اإلثبةةات الحةةر
ةادة
ةح ةة
ةه عة
ةي و خروةة
ةي الجزائة
ةف القاضة
تعاة
الصوابا وألك بل اةدد لةه وسةائ اإلثبةات
التي يلجةل إلي ةا لتلسةيم اتمةه .مةا تم
تعف ما وةةه مةح انتقةادات لنظةام اإلثبةات
ةي
ةلبيا فة
ةي سة
ةا ةع ة دور القاضة
ّةدا لمة
المقي
عمليةة اإلثبةةات وألةةك مةةح خةةع إعطةةاء
ةدير وون
ةي تقة
ةي الحري ة فة
ةي الجزائة
القاضة
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مةةا يعةةر عليةةه مةةح أدلةة
القتناعه الكخصي.

ثبوتيةة

وفقةةا

وفةةةي فةةةذا الصةةةدد نجةةةد المكةةةر
الجزائري و غيةره مةح التكةريعات المنتمية
ةا
ةرد نصوحة
ةم يفة
ّ لة
ةات الح ةر
ةام اإلثبة
إل ة نظة
خاحةة تملةةي علةة القاضةةي الجزائةةي مقةةدما
بقبو أو عدم قبةو أي دلية بمةا فةي أ لك
الةةدلي اإللتترونةةي إأ ةةةاء القةةانو رقةةم
 )04-09المتضةةةةمح القواعةةةةد الخاحةةةة
بالوقايةةةة مةةةةح الجةةةةرائم المتصةةةةل
بتتنولوةيةةات اإلعةةعم واالتصةةا ومتافحت ةةا
خاليةةا مةةح أيةة أوضةةا خاحةة بالةةدلي
االلتترونةةي ليتةةرك ازمةةر بةةذلك للقواعةةد
العام ا وعليةه فاز ح فةي ازدلة مكةروعي
وةودفا ومح ثةم فالةدلي االلتترونةي سةيتو
مكروعا في الوةود احطحابا لألح .
ايث تقتضةي مكةةروعي وةةود الةدلي
ةةي
ةةر الجزائة
ةةری المكة
ةةي أ يعتة
االلتترونة
ةةح
ةة واضة
ةةوص قانونية
ةةدلي بنصة
ةةذا الة
ب ة
ويدرةةةه ضةةمح قائمةة وسةةائ اإلثبةةات التةةي
يجةةون للقاضةةي االسةةتناد إلي ةةا لتتةةويح
عقيدتةةه ا إأ ال ياةةول ل ةةذا ازخيةةر بنةةاء
اتمةةه علةة دليةة لةةم يةةنص عليةةه القةةانو
حراا ا ما لةيم لةه أ يتوسّةع فةي تفاةير
ةا
ةا أو تحميل ة
ةوص الجنائي ة أو تلويل ة
النصة
بل ثر مما تتحم لما قد يةنجم عةح ألةك مح
خلع أدل إثبات أخةرى لةم يعةری ل ةا وةةود
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فةةي القةةانو ااتةة ولةةو بلغةةأل ازفعةةا
المرتتب درة عالي مح الخطورة.

 -2مشروعية الدليل االلكترونـي
التحصيل:

ـي

يقصد بمكةروعي التحصةي ا أ تةتم عملية
ةح
وتقديمه للقضةاء مة
البحث عح دلي اإلدان
عةةری القةةائميح بةةالتحقيع وفقةةا للقواعةةد
ةدلي
ةانو فالة
ةم ا القة
ةي رسة
واإلة ةراءات التة
الماتمّ
د مح الوسائ االلتتروني الحديث فةو
أ ثةةر ازدلةة اقتحامةةا وتعةةديا علةة اقةةوق
وارمةةات ازفةةرادا اسةةتوةو عةةدم قبولةةه فةةي
العملي االثباتي إال إأا تم الحصو عليه في
وااترام مبادئ العدال
إعار أاتام القانو
وأخعقيات ا .فریم إقرار مبدأ ارية القا ضي
ةي
الجزائي في اإلثبات إال أ فذه الحرية يعنة
أال تمتّ
د ال قبو أدلة وليةدة إةةراء یيةر
مكرو ليم ال ألك يتعار مةع قةيم العدالة
فحاوا إنما زنه يمم بحع المت م فةي الةدفا
أيضا وعلة فةذا ازسةال فعملية ةمةع ازدلة
ةادئ
ةام والمبة
ةأل ازاتة
االلتتروني ة إأا خالفة
اإلةرائي التي تةنظم عريقة الحصةو علي ةا
تتو باعل ا وبالتالي بطع الدلي الماةتمد
هو
من ا عمع بقاعدة " ما بنـي عمـب باطـل
باطل وترتيبةا علة ألةك فةع يجةون للقاضةي
القبو بدلي التتروني تم الحصو عليةه مح
إةراء التارب ةةرى القيةام بةه دو مراعةاة
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والموضوعي لةتأ بمباشةرة
الكروط الكتلي
فذا اإلةراء أو ا الدلي متحصةع عليةه عةح
عريع إ راه المت م المعلوماتي عل فك شةفرة
أو اإلفصا عح لم الار العنم للولوج إلة
الملفات المخزن داخ النظم المعلوماتي أو
القيةةةام بةةةاةراء التصةةةنأل أو المراقبةةة
االلتتروني عةح بعةد دو ماةول قةانونيا أو
باستخدام عرق التدليم و الغش و الخةدا ا ز
الدلي المتحص وفةع الطةرق الاةابق يتةو
بةةاعع وفاقةةدا للمكةةروعي والقاعةةدة أ ال
يتوقف البطع عند اإلةراء الذي يكوبه عيو مح
عيوب البطع فحاو بة يمتةد إلة اإلةةراءات
العاق له مباشرةا وفو الموقف الذي تبنةاه
المكر الجزائري في المادة  )191مةح قةانو
اإلةراءات الجزائي التي تنص عل انه " تنلر
غر ة االتهـام ـي ـحة ااجـراتات المر وعـة
ٕاذا تكشف لها سبب من أسبا الـب ا
إليها و
قضت بب ا ااجرات المشو ب و وعند االقتضات
بب ا ااجراتات التالية كمها أو بعضها ".
وينبغي اإلشارة فنا إلة أ شةرط مكةروعي
الدلي مطلوب فةي االة اإلدانة فقة ا إأ ال
يجون أ تبنة اإلدانة الصةحيح علة دلية
باع ا أما في اال البراءة فالمكروعي لياأل
شرعا واةو التوفر فةي الةدلي ا إأ فةي فةذه
الحال يمتح للمحتم أ تاتند إل دلي فقد
ةا
شروط ححته ك ادة قاحةر یيةر مميةز أو ة
ثمرة إةراء باع إلقرار براءة المت م.
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والحقيق أ معيار قبو أي وسيل علمية
ةار
ةائي إلظ ة
ةات الجنة
ةا اإلثبة
ةي مجة
ةتمدة فة
ماة
ةدارفا
ةدم إفة
ةا عل ة عة
ةز أساسة
الحقيق ة يرتتة
الحريات العام للفةرد و رامتةه واإلناةاني
وفو ازمر الذي يحرص عليةه القاضةي الجنةائي
لتي يوان بيح ما فو مكرو فيقبله ومةا فو
یير مكرو فيتصدى له.

 -2جية الدليل االلكتروني
يقصةةد بحجيةة الةةدلي االلتترونةةي مةةا
ةف
ةي كة
ةتداللي فة
ةوة االسة
ةح القة
ةه مة
ةع بة
يتمتة
ةي إل ة
ةب الفع ة اإلةرامة
ةدق ناة
الحقيق ة وحة
شةةخص معةةيح أو ذبهالةةذلك فمجةةرد الحصةةو
عل الةدلي وتقديمةه إلة القضةاء ال يت في
ةةي
ةةا ينبغة
ةة ا إنمة
ةةدلي إدانة
ةةاده ة
العتمة
تقةةديره وفحةةص قيمتةةه فةةي إثبةةات الواقعةة
اإلةراميةة ا وماةةلل تقيةةيم الةةدلي فةةي
مالل موضوعي محضة تةدخ فةي حةميم سةلط
القاضةةي التقديريةة بحثةةا عةةح الحقيقةة .
ةةي
ةةلط القاضة
ةةه أ سة
ةةي الفقة
ةةائد فة
فالاة
ةدأ
ةا مبة
ةدلي يحتم ة
ةدير الة
ةي تقة
ةي فة
الجزائة
اريةة القاضةةي فةةي تتةةويح قناعتةةها ممةةا
ةي "
ةا نتيج ة م م ة أال وفة
ةك اتمة
ةتتبع ألة
ياة
رية القاضي ـي تقـدير األدلـةووعمةع ب ةذا
المبدأ فالقاضي الجزائةي يصةح لةه أ يؤ سم
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اقتناعه علة
أيضا.

أي دلية ا

مةا لةه أ

ي ةدره

ولتي يتتاو الةدلي االلتترونةي اجيتةه ي جو
أ تتوفر فيه شرعيح أساسييح وفما:
 يقينيــة الــدليل االلكترونــي يكةةترط فةةيازدلةة االلتترونيةة أ تتةةو یيةةر قابلةة
للظح أو التةرةيح ا ت يبنة علي ةا الح تم
باإلدانةةة ا زنةةةه ال مجةةةا لةةةدا قرينةةة
البةةراءة أو افتةةرا عتاةة ا إال عنةةد بلةةول
اقتنةةا القاضةةي اةةد الجةةزم و اليقةةيحا
ويقصد بةذلك ا ال ي تو الةدلي االلتترو ني
قاب للظح أو التةرةيح أي سةليم مةح العبةث
وأ تتةةةو فنةةةاك الاةةةعم الفنيةةة فةةةي
اةراءات تحصيله.
ةول
ةادة لبلة
ةي عة
ةي الجزائة
ةد القاضة
ويعتمة
اليقيح والجةزم فةي اقتناعةه بازدلة ع ل
نةةوعيح مةةح المعرفةة ا ازولةة فةةي المعرفةة
الحاةةي التةةي تاةةتنب مةةح الحةةوال بعةةد
معاينتةةه ل ةةذه المخرةةةات وفحصةة اا أمةةا
الثانيةة ف ةةي المعرفةة العقليةة التةةي
ةةيعتا
ةةع التحلة
ةةح عرية
ةةي عة
ةةدر ا القاضة
ية
واالسةةتقراءات واالسةةتنتاةات التةةي يجري ةةا
وربط ةةةا
علةةة المخرةةةةات االلتترونيةةة
بالمعباات التي أااعأل ب ا.
 مناقشــة الــدليل االلكترونــي فعبةةد مةةحمناقك فذا الةدلي بصةف ععنية فةي ةل ا
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المحا م وفقا لمبةدأ أساسةي فةي اإلةةراءات
ةفوي والمواة ة و
ةدأ الكة
ةو مبة
الجزائي ة وفة
ةرط مناقك ة
ةري شة
ةر الجزائة
ةد تبن ة المكة
وقة
ازدلةة ضةةمح الفقةةرة الثانيةة مةةح المةةادة
 )212مةةةح قةةةانو اإلةةةةراءات الجزائيةةة
بالصةةيغ التاليةة " ال يســول لمقاضــي أ
ـي
يبني قراره إال عمب األدلـة المقدمـة لـ
معــرض المرا عــات والتــي صــمت المناقشــة
يها ضوريا أمام .
ونخلةةةص إلةةة القةةةو بةةةل ازدلةةة
ةةي
ةة فة
ةة قاععة
ةةع بحجية
ةة تتمتة
االلتترونية
الداللةة علةة الوقةةائع التةةي تتضةةمن اا
ويمتةةح التغلةةو علةة مكةةتل التكةةتيك فةةي
مصةةداقيت ا مةةح خةةع إخضةةاع ا الختبةةارات
ةو
ةعمت اا ويجة
ةحت ا وسة
ةح حة
ةد مة
ةمح بالتل ة
تاة
عدم الخلة بةيح ال كك الةذي يكةوب الةدلي
االلتترونةةي باةةبو إمتانيةة العبةةث بةةه أو
لوةةةود خطةةل فةةي الحصةةو عليةةها والقيمةة
االقناعي ل ذا الدلي .
ولقةةةد ااةةةم المكةةةةر الجزائةةةري
موقفةةه مةةح أنظمةة اإلثبةةات الجنةةائي بكةةت
واضةةح فةةي نصةةي المةةادتيح  212و )307مةةح
ةا
ةك اينمة
ةراءات الجزائي ة ا وألة
ةانو اإلةة
قة
نص في المادة )212علة انةه " يجـوز إتبـات
ـا
ـات مـ
ـرث ااتبـ
ـن طـ
ـة مـ
طريقـ
ـرائا ب ـ
الجـ
عدا اال وال التـي يـنا يهـا القـانو ع مب
ـا
ـدر كم ـ تبعـ
ـي أ يصـ
ـوو ولمقاضـ
ـر ذلـ
غيـ
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القتناعــ الشخصــي" ونةةص فةةي المةةادة )703
بةةل " القــانو ال ي مــب مــن القضــاة أ
يقدموا سـابا عـن الوسـائل التـي بهـا قد
و موا إلب تكـوين اقتنـاعها وال يرسـا لهـا
ـا
ـعوا لهـ
ـيها أ يخضـ
ـين عمـ
ـا يتعـ
ـد بهـ
قواعـ
عمب األخا تقدير تمـام أو كفايـة دليـل مـاو
ولكن يـ مرها أ ي س لوا أنفسـها ـي ـمت
وتــدبرو ويبحثــوا بــمخار ضــمائرها ــي أ
ــي إداركهــا األدلــة
تــ تير قــد أ دتتــ
المســندة الــب المــتها وأوجــ الــد اع
عنها.
فبالنظر إلة نصةةي فةاتيح المةادتيح
يتضةةح ةليةةا أ المكةةةر الجزائةةري تبنةة
لح عةام نظةام اإلثبةات الحةر أو االقت نا
ةح
ةنح مة
ةذي مة
ةيا والة
ةي الجزائة
ةي للقاضة
الكخصة
خعلةةه للقاضةةي الجزائةةي اريةة واسةةع فةةي
مجةةةا تقةةةدير ازدلةةة وفقةةةا لقناعتةةةه
الذاتيةة ا وفةةتح أمامةةه بةةاب اإلثبةةات علةة
مصةراعيه ةي ياةتل م عقيدتةه مةح أي مةوعح
يرافةةدو أ يطالبةةه بتقةةديم مبةةرر لةةذلك.
وفةةي الوقةةأل نفاةةه وعلةة سةةبي االسةةتثناء
نجةةده أخةةذ بنظةةام اإلثبةةات المقيةةد أو مةةا
ةةذلك بنظةةام ازدلةة القانونيةة فةةي
ياةةم
ةا
ةترط إلثبات ة
ةح اشة
ةرائم أية
ةات بع ة الجة
إثبة
أدلةة قانونيةة محةةددة ماةةبقا علةة سةةبي
الحصر ما فةو الكةل بخصةوص ةريمة الز نا
المنصةةوص علي ةةا فةةي المةةادة  )933مةةح
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قةةانو العقوبةةات مةةا منةةع ازخةةذ بةةبع
وسائ اإلثبةةات المراسةل المتبادلة بةيح
ةةرای
ةةمنأل اعتة
ٕا تضة
ةةه و
ةةت م ومحامية
المة
المةةت م بلنةةه ارتتةةو الجريمةة وقةةد تل ةةد
ةذلك بطريق ة
ة
ةر
ةات الحة
ةدأ اإلثبة
ةذ بمبة
ازخة
یير مباشرة في عةدة نصةوص قةانو اإلةةراءات
ةذ ر
ةما نة
ةات الحتة
ةص ة ة
ةا يخة
الجزائي ة ا فيمة
من ا الفقةرة ازولة مةح المةادة )532التةي
تنص عل أنه " يجـوز لمجهـة القضـائية إمـا
مــن تمقــات نفســها أو بنــات عمــب طمــب
النيابــة العامــة أو المــدعي المــدني أو
المتها أ تـ مر بـمجرات االنتقـاالت الاز مة
اظهار الحقيقة ".
و ةةذلك الفقةةرة ازولةة مةةح المةةادة
")682لرئيس الجمسـة سـم ة كاممـة ـي ضـب
ســن ســير الجمســة و ــرض اال تــرام الكامــل
واتخــاذ أ إجــرات يــراه مناســبا اظهــار
الحقيقة ."...
ةع
ةم  )04-09المتعلة
ةانو رقة
ةا أ قة
مة
بالقواعةةد الخاحةة بالوقايةة مةةح الجةةرائم
ةةا
ةةعم واالتصة
ةةات اإلعة
ةةل بتتنولوةية
المتصة
ومتافحت ةةا لةةم يتضةةمح أيةة اسةةتثناءات أو
أوضا خاحة ب ةذا الصةددا ممةا يةواي بةل
الةةدلي االلتترونةةي مقبةةو مبةةدئيا فةةي
اإلثبات الجنةائي بصةف عامة ا واإلثبةات فةي
مجا ةرائم االعتةداء علة الةنظم المعالجة
اآللي بصف خاح ا ويمثة مظةافر مةح مظةافر
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ةةر
ةةاق المكة
اعتنة
واالقتنا .

ةة
ةةدأ ارية
لمبة

ةةات
اإلثبة

ولةةم يتتةةف المكةةر الجزائةةري بالنصةةوص
المةةةذ ورة التةةةي أعلقةةةأل اريةةة قاضةةةي
ةرق
ةات الجريم ة بتاف ة عة
ةي إثبة
ةو فة
الموضة
اإلثبات وأعطته سةلط تقديرية واسةع فةي
ةةذلك لاةةلطات
مواننةة الةةدلي ا بةة خةةو
االت ةةةام و
تنفيةةةذ القةةةانو ازخةةةرى
التحقيع) الحع فةي البحةث عةح ازدلة بتة
ةا
ةا في ةا اإللتتروني ة ا وتجميع ة
اري ة بمة
عح عريع وضةع الترتيبةات التقنية العنمة
ةي
ةوال إل ة الحقيق ة التة
ةذا تمحيص ة ا وحة
و ة
ةا
ةم علي ة
ةام وتؤسة
ةا االت ة
ةرر وفق ة
ةوی تبة
سة
ازوامةةر التةةي يصةةدرفا أثنةةاء التحقيةةعا
من ةةا مةةا تضةةمنته المةةادة  )261الفقةةرة
الثاني مةح قةانو اإلةةراءات الجزائية "
يمحا قاضي التحقيـ األدلـة ومـا إذا كـا
ـن
توجد ضـد المـتها دالئـل مكونـة جريمـة مـ
جــرائا قــانو العقوبــات" .إضةةاف إلةة
إمتانيةة االسةةتعان بتةة شةةخص مؤفةة أو
لديةةه علةةم وخبةةرة فةةي الواقعةة المةةراد
اتخاأ اإلةراء بكلن ا.
وفةةةةي مجةةةةا الجةةةةرائم المتصةةةةل
بتتنولوةيات اإلعةعم واالتصةا وضةع المكةر
الجزائةةةري علةةة عةةةاتع مقةةةدمي خةةةدمات
االنترنةةأل عةةددا مةةح االلتزامةةات لماةةاعدة
الالطات المختصة بةالتحري والتحقيةع بمةا
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مح شلنه تاةجي وافةظ المعطيةات المتعلقة
ةاا
ةي اين ة
ةل فة
ةا أو المراسة
ةوى االتصة
بمحتة
المعطيةةات التةةي تاةةمح بةةالتعری علةة
ماةةتعملي الخدمةة ا المعطيةةات المتعلقةة
بةةالتج يزات الطرفيةة الماةةتعمل لعتصةةا
خصائصةة ا التقنيةة ا و ةةذا تةةاري و وقةةأل
والمعطيةةات التةةي تاةةمح
ومةةدة االتصةةا
بةةالتعری علةة مرسةة االتصةةا والمرسةة
و ةةذا عنةةاويح المواقةةع المطلةةع
إليةةها
علي ا و ة ألةك يعةد إخبةارا حةريحا علة
أ المكةةر الجزائةةري قةةد سةةار علةة ن ةةج
نظام اإلثبات الحر.
وفناك أسباب أخرى عديدة تبرر أخذ المكر
الجزائري بنظام اإلثبات واالقتنا الحرا ولع
أفم ا ظ ور وتفكةي ازدلة العلمية بمختلةف
أنواع اا تلك الماةتمدة مةح الطةو الكةرعي
البصةةمات
والتحاليةة العلميةة الدقيقةة
الكخصي والبصم الوارثي ) ومضافاة الخطةوط
وازدل اإللتتروني الرقمي ا والتةي ال تق ب
بطبيعت ا إخضا القاضي زي قيود بكلن اا ب
ةديرفا
ةر تقة
ةرك أمة
ةر أ يتة
ةي تفة
ةالعتم ف ة
بة
وتمحيصةة ا لمحةة إرادة واقتنةةا القاضةةي
الجزائي.
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الخـــــــــــــــاتـمة
إ الةةةدلي الجنةةةائي الرقمةةةي
يتميةةز عةةح بةةاقي ازدلةة الجنائيةة ازخةةرى
ةك
ـةا وألة
ـة تقنيـ
ـي ذو طبيعـ
ـل عممـ
ةه دليـ
بلنة
مح خةع أ استخعحةه وتحليلةه يتطلةو عرقةا
وأسةةاليو یيةةر تقليديةة قائمةة علةة علةةوم
الحاسةةو اآللةةي وقوانينةةها مةةا أنةةه أو
طبيعــة تنائيــة ز المعلومةةات والبيانةةات
الماتخلص مةح أة ةزة الحاسةو اآللةي أو مةح
شةةبتاتها فةةي فةةي ازحةة تحمةة شةةتع رقميةةا
1و)0ا نيةةادة علةة ألةةك أيضةةا أنةةه دليــل
23

متنوع ومت ورا ف ةو يكةم ةميةع المعلومةات
والبيانةةات المخزنةة أو المعالجةة بواسةةط
ةةة
ةةةه أو اتة
ةةةي أو ملحقاتة
ةةةو اآللة
الحاسة
المتداول في شبت اإلنترنأل.
وإدرا ةةةا مةةةح المكةةةر الجزائةةةري
زفمي فذا النو مح ازدلة ا فقةد عمة علة
استحداث قواعد إةرائية ةديةدة تتماشة مةع
خصوحةةي الجريمةة المعلوماتيةة وأدلت ةةا
أسةةوة بمةةا عمةة بةةه المكةةر الفرناةةيا
ةة
ةةد اإلةرائية
ةةز القواعة
ةةح عجة
ةةا مة
وانطعقة
التقليديةةة فةةةي التعامةةة مةةةع ازدلةةة
الجنائي الرقمي .
ةا
ةه م مة
ةو أنة
ةح القة
ةال يمتة
ةذا ازسة
وعل ة فة
علةةأل القيمةة العلميةة والفنيةة للةةدلي
الجنائي الرقمةي فةي اإلثبةاتا إال أنةه يجةو
ةلط التقديري ة ا ز
ةي بالاة
ةع القاضة
أ يتمتة
فةةذه ازخيةةرة تتةةو النمةة لتةةي تجعةة مةةح
الحقيق العلمي اقيق قضائي .
وبعــــد أ تعرضــــنا ألبــــرز
النتــــائت التــــي تو ــــمنا
إليهاو نو ي بـ:
 العمــل علةة تحةةديث القواعةةد القانونيةةاإلةرائيةة لتةةي تتماشةة مةةع خاحةةي تطةةور
الجريمةة المعلوماتيةة ووسةةائ إثبات ةةاا
ةات الجريم ة
ةي إثبة
ةا ات ة فة
ةاد علي ة
واالعتمة
التقليدي .
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 عنةةةد القيةةةام بةةةاةراء المعاينةةة أوالتفتةةيش داخةة أنظمةة الحاسةةو اآللةةي يجةةو
علةةة الخبةةةراء الفنيةةةيح والمتخصصةةةيح
بــا ترام ةميةةع قواعةةد الاةةعم المتعلقةة
بالحفةةاع علةة ازدلةة الجنائيةة الرقميةة ا
ةو
ةي تتة
ةات الحال ة التة
ةع إثبة
ةح خة
ةك مة
وألة
علي ا توحةيعت الحاسةو اآللةي وملحقاتةه عةح
عريةةع التصةةويرا وتع يــل افةة االتصةةاالت
الاةةةلتي العسةةةلتي الموحةةةول بج ةةةان
الحاسو اآللي لمنةع تخريةو ازدلة الموةةودة
أو محوفا.
 االهتمام بةالخبرة العلمية لمةا ل ةا مةحدور فعا في مجةا اإلثبةات الجنةائيا وألةك
مح خةع االعتةرای بقيمت ةا فةي اإلثبةات دو
إخراة ةةا مةةح دائةةرة الاةةلط التقديريةة
للقاضي.
 فةةي إعةةار نيةة الجزائةةر االعتمةةاد علةةبروتو ةةةو االتصةةةا بكةةةبت اإلنترنةةةأل أو
ةح العم ة
ةي عة
ةادل IPv6ا والتخلة
ةدار الاة
اإلحة
باإلحةةةدار الرابةةةع IPv4ا نوحةةةي بتعزيـــز
الحمايةة ازمنيةة لعنةةوا  IPمةةح التزييةةف
أو العبةةةثا باعتبارفةةةا أداة م مةةة فةةةي
اإلثبات.
 تحقيــ التعةةاو والتناةةيع بةةيح ة ةةانالعدالةةة والكةةةر ات المةةةزودة لخدمةةة
االتصةةةاالت الاةةةلتي والعسةةةلتي وشةةةبت
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اإلنترنةةألا وألةةك بتقةةديم ةميةةع المعلومةةات
التي تفيد في التحقيع.
 العمــل عمــب تتةةويح القضةةاة والخبةةراءالفنيةةةيح وإرسةةةال م إلةةة دورات فنيةةة
متخصصةة فةةي مجةةا التعامةة مةةع ازدلةة
الجنائي الرقمي .
 تعزيز التعاو مةع البلةدا ازخةرى وأخةذالخبةةرات عن ةةا سةةواء فةةي مجةةا إعةةداد
الخبةةراء المتخصصةةيح أو فةةي مجةةا البحةةث
ةات
ةرا والوالية
ةا إنجلتة
ةذ ر من ة
ةريا ونة
والتحة
ةةب
ةةاا وبالناة
ةة وفرناة
ةةدة ازمريتية
المتحة
للةةةدو العربيةةة نجةةةد دولةةة اإلمةةةارات
العربيةة المتحةةدة التةةي قطعةةأل أشةةواعا
بيةةرة فةةي مجةةا االعتمةةاد علةة ازدلةة
الجنائي الرقمي في اإلثبات الجنائي.
 إدراج موضةةةو ازدلةةة العلميةةة فةةةيالمقررات الدراسةي سةواء فةي الجامعةات أو
ةةاة
ةة بالقضة
ةةويح الخاحة
ةةد التتة
ةةي معافة
فة
والمحاميح إلنال الغمةو الةذي يتتنةف فةذه
ازدل واجيت ا في اإلثبات الجنائي.
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