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الكتاب الموسوم (حجية الرسائل    ٢٠٢١صدر عن مكتبة القانون المقارن  
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  .انية وثالثين صفحةاألولى  للقاضي (حيدر فالح حسن) بمائة وثم

منه   األول  المبحث  في  الكاتب  ابتدأ  مباحث،  ثالثة  من  مكون  الكتاب 
بـ"ماهية الرسائل االلكترونية" ثم يليه المبحث الثاني والذي تناول فيه  
"دور الرسائل االلكترونية في اإلثبات الجنائي وطرق الحصول عليها"  

قيمة الرسائل االلكترونية  وانتهى بالمبحث الثالث الـــذي تطرق فيه إلى "
 . "في اإلثبات الجنائي 

وتحدث الباحث في مقدمة كتابه عن أن "العالم شهد تطوراً هائالً عبر  
استعمال شبكة المعلومات الدولية ( االنترنت ) حتى أضحى العالم بفضلها  
قرية صغيرة ال تفصله عن بعضه الحدود المعروفة بين الدول إلى أن هذه  

قتها تقمه هو االستخدام غير المشروع لتلك التقنيات فظهرت  النعمة قد راف
الجرائم   وهي  الحديثة  االتصال  وسائل  بواسطة  ترتكب  جديدة  جرائم 
والقذف  والسب  االلكتروني  واالحتيال  االلكتروني  اإلرهاب  االلكترونية 
والتهديد وظهر نتيجة الرتكاب تلك الجرائم نوع جديد من األدلة هي األدلة  

االلكترونية والتي يستند عليها  االلكترو الرسالة  أحد صورها  نية والتي 
     ."القاضي في حكمه في اإلثبات الجنائي

وكما تطرق الكاتب في الفرع األول إلى تعريف حجية الرسائل االلكترونية  
والتي يقصد بها "هي ما تتمتع به الرسائل االلكترونية من قوة االستدالل  

   ."رامي إلى شخص معين أو كذبةعلى صدق نسبة الفعل اإلج

التي   االلكترونية  الرسائل  عناصر  إلى  الثاني  الفرع  في  الكاتب  وأشار 
تتكون من الكتابة االلكترونية، والتوقيع االلكتروني والذي يجب أن يكون  



له إصدار   المرخص  المعنوي  الشخص  التصديق وهو  من جهة  معتمداً 
 .شهادات التوقيع االلكتروني

الكاتب في الفرع الثالث من كتابه إلى ثبات مضمون الرسائل  كما تناول  
االلكترونية أي ضمان عدم تعرضها للعيوب العادية كالكشط أو المحو أو  
التحشية أو الشطب وان بإمكان مرسلها تعديلها أو اإلضافة عليها قبل  

 .إرسالها بواسطة البريد االلكتروني

القضاة   تأهيل  بضرورة  كتابه  الباحث  على وختم  وتدريبهم  والمحققين 
أساليب التحقيق الحديثة في التعامل مع التقنيات المتطورة التي تستخدم  
التعاون بين شركات   االلكترونية، وإيجاد نوع من  الجرائم  في اكتشاف 
اتصال الهواتف النقالة واالنترنت مع األجهزة األمنية المختصة للكشف 

 .بقرار قاضي التحقيقعن الجرائم المنظمة أو الخطيرة بعد أذن 


