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  ملخص

  . التعریف بماھیة الوسائل التي تستخدم بشكل خفي في مجال اإلثبات الجنائي-

  . مدى مشروعیة الدلیل المستمد من الوسائل التي تستخدم بشكل خفي-

  .دلیل المستمد من الوسائل التي تستخدم بشكل خفي في اإلثبات الجنائيحجیة ال-

  .خطورة ھذه الوسائل لكونھا قد تتعدى على حقوق اإلنسان في حیاتھ الشخصیة-

 كیفی��ة التوفی��ق ب��ین اس��تخدام ھ��ذه الوس��ائل م��ن ناحی��ة واحت��رام حق��وق وحری��ات          -

  .األفراد من ناحیة أخرى 

 

Abstract 

- Defining what means are used in a hidden way in the 

field of criminal evidence. 

- The legitimacy of the evidence derived from means 

that are used in disguise. 

- Authenticity of evidence derived from means that are 

used in disguise in criminal evidence. 

- The seriousness of these means because they may 

infringe human rights in his personal life. 

- How to reconcile the use of these means on the one 

hand and respect for the rights and freedoms of 

individuals on the other. 
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   :مقدمـــــة

     الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم احمده حمد الشاكرین واثني 
علیھ بما ھو أھلھ، والصالة والسالم على معلم الناس الخیر وعلى آلھ وصحبھ وكل 

  .من دعا بدعوتھ واقتفى اثره إلى یوم الدین و بــعـــد 
ن حیث تدور في فلكھا فروع المعرفة كافة، وإذا      الحقیقة تعد مطلبًا أزلیًا لإلنسا

كانت الجریمة مما افرزه المجتمع البشري فإن الكشف عنھا ومعرفة فاعلیھا ھو 
، ولما )١(المحرك والغایة لكل ما جاء بھ العقل اإلنساني من نظم سیاسیة متعاقبة

ملھا ھذا كان الحكم الجنائي ھو ثمرة اإلجراءات الجنائیة وكانت الحقیقة التي یح
الحكم ھي غایتھا كان بدیھیًا أن یجمع الفقھ والقضاء على القول بأن كشف الحقیقة 

، وتثیر فكرة إظھار الحقیقة القضائیة )٢(القضائیة ھو غرض اإلجراءات الجنائیة
التعرض لمشكلة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة التي تستخدم بشكل خفي في مجال 

ث عن الحقیقة باعتبارھا من أھم الوسائل التي احتدم الجدل للبح) ٣(اإلثبات الجنائي
  .بصددھا

    وذلك أننا في ھذا العصر أدى التقدم التكنولوجي واالكتشافات العلمیة الحدیثة في 
كافة المجاالت إلي تقدم اإلنسان ورفاھیتھ في مختلف جوانب الحیاة، إال أنھ من 

وحریاتھ األساسیة في مجال جانب ظھرت جوانب سلبیة على حقوق اإلنسان 
الجریمة والكشف عنھا والبحث عن ادلھ اإلثبات، وذلك من خالل اعتداء األفراد على 
حقوق وحریات اآلخرین باستخدام تلك الوسائل في تنفیذ مشروعاتھم اإلجرامیة أو 
من حیث استخدام الوسائل في انتھاك حقوق المتھمین وكل من ارتبط بالواقعة 

 اإلثبات من قبل سلطات التحقیق والتحري أثناء تطبیق اإلجراءات اإلجرامیة محل
الجنائیة، ومن جانب آخر نتج عن التقدم العلمي والتكنولوجي تقدم مماثل في أسالیب 
ووسائل ارتكاب الجریمة، فأصبحت األجھزة العلمیة واالختراعات الحدیثة إحدى 

 مستفیدین من التقدم الكبیر في الوسائل التي یستعین بھا الجناة في ارتكاب جرائمھم
مجال أجھزة التصویر والتصنت ضاربین عرض الحائط بالقیم واألخالق واستقرار 

  . البالد من اجل الوصول إلى مبتغاھا
     لھذا وجدت الدول أنھا في مواجھة مجرمین ھجروا الوسائل التقلیدیة في تنفیذ 

اعات حدیثة برز الجانب السلبي الجرائم إلي ما استحدثھ التطور من منجزات واختر
لھذه االختراعات والتطور التكنولوجي فكان واجبًا على ھذه الدول أن تواجھ ھذا 

                                                           

رسالة -  الجریمة ضمانات المتھم واألسالیب الحدیثة للكشف عن: عدنان عبدالحمید زیدان/ د)  ١(
  .٤٣ صـ –م ١٩٨٢ – جامعة القاھرة –دكتوراه 

 - اإلسكندریة- الفنیة للطباعة والنشر-اإلثبات في المواد الجنائیة: محمد زكي أبو عامر/ د) ٢(
 . وما بعدھا ٧ صـ -م١٩٨٥

ما یستخدم بشكل : األول: الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال اإلثبات الجنائي على نوعین) ٣(
 . بحثيسأتناولھ فيما یستخدم بشكل خفي وھذا النوع الثاني ھو ما : اھر، والثانيظ
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اإلجرام المنظم بأسالیب حدیثة ومتطورة تتماشى معھ إن لم تتفوق علیھ للحد من 
خطورتھ، والعمل على مكافحتھ من أجل الحفاظ على مجتمع یسوده األمن والسلم 

 لجأت الدول للوسائل التي تستخدم بشكل خفي لمكافحة اإلجرام المتطور، والعدل لذا
  .كاعتراض المراسالت وتسجیل األصوات والتقاط الصور بشكل خفي

    إال أن ھذه الوسائل أثارت جدًال فقھیًا كبیرًا نظرًا لما قد یؤدي استخدامھا من 
 بحرمة وحریة الشخص انتھاكات للحقوق الفردیة والكرامة اإلنسانیة تمس لحد ما

وحقھ في ممارسة حیاتھ في ھدوء وطمأنینة بعیدًا عما یعكر خلوتھ أو یكدر الفتھ 
، ولما كان من غیر المنطق حرمان العدالة من إمكانات العلوم الحدیثة وسلبھا ما )١(

تسفر عنھ من وسائل قادرة على إیجاد نوع من التوازن بین ما یتسلح بھ اإلجرام 
ائل، وما تستخدمھ العدالة من أسالیب لتحقیق أھدافھا فإنھ یلزم الحدیث من وس

ضرورة االجتھاد لبیان مدى قبول استخدام أي وسیلة حدیثة دون االقتصار على 
  .تقدیر قبول وسیلة أخرى ما دام أن التطور العلمي متجدد ویستحیل إدراك حدوده

  : أسباب اختیار الموضوع
  .تستخدم بشكل خفي في مجال اإلثبات الجنائيبماھیة الوسائل التي   التعریف-
  . مدى مشروعیة الدلیل المستمد من الوسائل التي تستخدم بشكل خفي-
  .حجیة الدلیل المستمد من الوسائل التي تستخدم بشكل خفي في اإلثبات الجنائي-
  .خطورة ھذه الوسائل لكونھا قد تتعدى على حقوق اإلنسان في حیاتھ الشخصیة-
توفیق بین استخدام ھذه الوسائل من ناحیة واحترام حقوق وحریات    كیفیة ال-

  .األفراد من ناحیة أخرى 
  : أھداف البحث

في مدى إمكانیة االعتراف بمشروعیة وحجیة الوسائل        تتمثل أھداف البحث
 القضاء قیمة لدى أو مصداقیة وذا مقبوًال دلیًال التي تستخدم بشكل خفي باعتبارھا

مدى مشروعیتھ القانونیة، خصوصًا في  حول نقاش من یثور حولھ ما المختص مع

                                                           

فانقسموا . أثار استخدام الوسائل المستحدثة في التحقیق الجنائي جدًال فقھیًا شدیدًا بین الفقھاء) ١(
  -:إلي اتجاھات ثالثة 

بیقاتھ من تعد سافر على یرى ضرورة الرفض التام لذلك الدلیل بسبب ما تحدثھ غالبیة تط: األول
  .  حریة األفراد، وذلك إما باالنتقاص منھا أو بالقضاء علیھا كلیة 

یرى ضرورة الدفاع عن ھذه الوسائل العلمیة كافة ولزوم التسلیم بجوازھا ومشروعیتھا : الثاني
مھما كانت خطورتھا في الصراع ضد اإلجرام، ما دام استعمالھا ناتجًا عن ممارسة المجتمع 

حقھ في الدفاع عن نفسھ، انطالقا من أن مصلحة المجتمع أولى بالرعایة من مصلحة ل
  .األفراد

یتوسط ذلك االتجاه حیث یرى أن الطرق العلمیة الحدیثة ال یمكن أن تقدم وسائل أثبات : الثالث 
جدیدة، لكن یمكن أن تستخدم فقط في بحث افضل عن الحقیقة بوساطة طرق تفوق في 

إال أن تلك الوسائل رغم أھمیتھا فأنھا قد تتضمن قدرًا من . وسائل التقلیدیةقدرتھا تلك ال
: أحمد ضیاء الدین محمد خلیل/ د. االعتداءات غیر المقبولة على حقوق األفراد وحریاتھم

 .٤٧ صـ -م١٩٨٨ - جامعة عین شمس-  رسالة دكتوراه- مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة
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الحاالت التي قد یؤدي استخدامھا من قبل السلطات المختصة إلي اختراق حقوق 
وحریات وخصوصیات األفراد المصانة عادة بالتشریعات على المستویات المختلفة، 

ة وصوًال إلي تحقیق ومن ثم تبرز ضرورة دراسة ھذه الوسائل في جوانبھا المختلف
  .التوازن المطلوب في ھذا المجال 

  : منھج البحث 
     لقد اتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي وفقًا لما یقتضیھ كل جزء من 

  :أجزاء البحث، ولقد سلكت فیھ المنھج اآلتي 
  .قمت بتوثیق اآلیات القرآنیة :  أوًال 
ن معانى المصطلحات والمفردات اللغویة الواردة فى استعنت بكتب اللغة فى بیا: ثانیًا 

 .البحث بالقدر الذى یبین المعنى المقصود منھا
تناولت الموضوع فى القانون الجنائي بالتمھید لكل مسألة بما یوضحھا  إن : ثالثًا 

استدعي األمر ذلك مبینًا آراء فقھاء القانون فیھ إن كان ثمة خالف واختیار الرأي 
ًا فى ذلك إلى كتب أساتذة القانون وفقھائھ باإلضافة إلى بعض الكتب الراجح راجع

القانونیة األخرى كالدوریات واألبحاث والرسائل المتخصصة،  وأشرت فى كثیر من 
  .األحیان إلى أحكام محكمة النقص 

ذكرت المعلومات المتعلقة بالمراجع من أسم المؤلف والكتاب والناشر ورقم : رابعًا 
  .ریخھا ومكانھاالطبعة وتا

االعتناء بصحة المكتوب وسالمتھ من الناحیة اللغویة، وبالجانب الشكلي : خامسًا 
للبحث على وجھ العموم، وقد راعیت عند الكتابة سھولة العبارة وجزالة اللفظ 

   .ووضوح المعنى ما أمكن حتى یسھل على القارئ فھمھا 
  :وخاتمةبنیت خطتي علي مقدمة وثالثة فصول : خطـة البحث 

  .اشتملت علي أسباب اختیار الموضوع وأھداف ومنھج وخطة البحث: المقدمة
  .اعتراض المراسالت بشكل خفي : الفصل األول

  : ویشتمل علي ثالثة مباحث 
  .ماھیة اعتراض المراسالت وخصائصھ : المبحث األول
  .فيمدى مشروعیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت بشكل خ: المبحث الثاني

 .حجیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت بشكل خفي: الـمبحـث الثـالـث
  .تسجیل األصوات بشكل خفي : الفصل الثاني 

  :ویشتمل علي ثالثة مباحث 
  .ماھیة تسجیل األصوات وطبیعتھ القانونیة: المبحث األول  
  .ل خفيمدى مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشك: المبحث الثاني 
  .حجیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفي: المبحث الثالث 
  .التقاط الصور بشكل خفي : الفصل الثالث 

  :ویشتمل علي ثالثة مباحث 
  ماھیة التقاط الصور وخصائصھ وطبیعتھ القانونیة: المبحث األول 
  . خفيمدى مشروعیة الدلیل المستمد من التقاط الصور بشكل: المبحث الثاني
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  .حجیة الدلیل المستمد من التقاط الصور بشكل خفي: المبحث الثاني 
  .وتتضمن أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة 

أسأل اهللا العلى القدیر أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم وأن ینفع بھ 
           .       إنھ ولى ذلك القادر علیھ  المسلمین، وأن یجعلھ في میزان حسناتي ووالدي

                                         
  

                                        
  دكتــور

  أنیـس حسیب السید المحالوي
 جامعة األزھر أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلیة الشریعة والقانون

  نجران      وأستاذ القـانون الجنائي المساعد بكلیة العلوم اإلداریة جامعة
   م٢٠١٨/  ھـ ١٤٣٩
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  الفصــل األول

  اعرتاض املراسالت بشكل خفي 

  :  تمھیــد وتقسیـــم 
        إن سریة المراسالت من الحریات المتعلقة في بعض جوانبھا بحق الملكیة 

فقد تتضمن الرسائل أمورًا فلسفیة أو فكریة أو سیاسیة أو ) ١(وبحریة التعبیر
یة أو اقتصادیة أو عالقات عاطفیة، وبالتالي المساس بھا معتقدات دینیة أو تجار

یمثل اعتداء على خصوصیة اإلنسان، ویشمل اعتراض المراسالت ما یتم عن طریق 
أو غیرھما من الوسائل التي من شأنھا ) ٢(البرید العادي أو البرید اإللكتروني 

ذا الفصل مـن ، ومن ثم نتناول ھ)٣(احتواء أمور تتعلق بحیاة اإلنسان الخاصة 
  :خــــالل ثالثة مباحث

  .ماھیة اعتراض المراسالت وخصائصھ : المبحث األول
  .مشروعیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت بشكل خفي: المبحث الثاني
  .حجیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت بشكل خفي: المبحث الثالث

                                                           

ن یعتبر مالكًا لحیاتھ الخاصة في بادئ األمر بخصوص حق اإلنسان في نشأة فكرة أن اإلنسا)  ١(
الصورة، ثم انتقلت إلي الحق في الخصوصیة، فاإلنسان ُیعد مالكًا لجسمھ، وھي ملكیة 
تقتضي بالتبعیة أن تمتد عن طریق االنعكاس إلي ملكیتھ لصورة الجسم، ولھذا االتجاه جذور 

ل على إلحاق الحقوق الجدیدة الناجمة عن تطور الحیاة في أحكام القضاء الفرنسي، الذي عم
الحق في الحیاة : عبدالرحمن خلفي/ د. بالحقوق التقلیدیة، دون أن یبتكر تقسیمات جدیدة لھا

مجلة البحوث " دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة" الخاصة في التشریع العقابي الجزائري
: الطاھر زخمي/ ، د١٥٦ صـ -م٢٠١١-١١ العدد - الجزائر– جامعة الوادي -والدراسات 

 مجلة الجنان لحقوق –وسائل اإلثبات الجنائي الماسة بحق اإلنسان في الحیاة الخاصة 
  .٧٣ صـ-م٢٠١٦ - ١١ العدد-  لبنان-اإلنسان

انتھاك حرمة حیاة اإلنسان الخاصة عبر شبكة اإلنترنت یتعدى اإلشكاالت التقلیدیة، كون ھذه )  ٢(
 ،YouTube ،Twitter:(  إلكتروني لھ وسائل اتصال خاصة بھ مثل الشبكة خلقت مجتمع

Myspace ،Facebook  ( وجمیعھا تحتوي على معلومات خاصة باإلنسان تكون في ،
كثیر من األحیان متاحة للجمیع، وھي تضم رسائل وفیدیوھات وصور شخصیة لمناسبات 

  ). Hackers(خاصة وجمیعھا عرضة للمتطفلین و 
 مجلة جامعة -"دراسة مقارنة"انتھاك حرمة الحیاة الخاصة عبر اإلنترنت : ان عدنانسوز/       د

  .٤٢٣ صـ - م٢٠١٣ - ٣ العدد - سوریا-دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة
 مجلة الندوة -مكافحة الجریمة اإللكترونیة في التشریع الجزائري: فاطمة الزھراء بوعنان / د)  ٣(

  .٧٢ صـ – م٢٠١٣– ١ العدد -سنطینة الجزائر ق–للدراسات القانونیة 
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  الـمبحـث األول

  صائصهماهية اعرتاض املراسالت وخ

  :تقسیـــم 
       اعتراض المراسالت یتمثل في االطالع على جمیع الرسائل الواردة والصادرة 
من طرف أجھزة مخول لھا قانونًا القضاء على الجریمة، وھذا االعتراض أو االطالع 
بات یلجأ إلیھ لكون أسالیب البحث والتحري والتحقیق التقلیدیة لم تعد كافیة وفعالة 

ض الجرائم والقبض على مرتكبیھا وفك شبكاتھا، لذا نتناول ماھیة لمواجھة بع
اعتراض المراسالت في مطلب أول، ثم نوضح خصائص اعتراض المراسالت في 

  .  مطلب ثاني

 اطب اول

   اراض ارات 

سال  كافة الرسائل المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة :  يقص بالم

والتلكسات، ویستوي أن تكون الرسالة داخل  خاص كما یقصد بھا البرقیاترسول 
ظرف مغلق أو مفتوح أو أن تكون بطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح من قصد 

، وھناك من یرى أن المراسالت یقصد )١(المرسل عدم إطالع الغیر علیھا بغیر تمییز
الكتابة أو غیرھا أي سواء كانت بھا التخابر واالتصال بین األفراد فیما بینھم سواء ب

  .رسائل بریدیة أو مكالمات ھاتفیة
التتبع السري والمتواصل للمشتبھ بھم قبل وبعد : ویقصد باعتراض المراسالت

ارتكابھم للجریمة ثم القبض علیھم متلبسین بھا، ویعرف بأنھ إجراء تحقیقي یباشر 
قضائیة في الشكل المحدد خلسة وینتھك سریة األحادیث الخاصة تأمر بھ السلطة ال

  ).٢(قانونًا بھدف الحصول على دلیل غیر مادي للجریمة
   وتعد الرسائل ترجمة مادیة ألفكار شخصیة أو لرأي خاص ال یجوز لغیر طرفي 
الرسالة معرفتھا، وإذا قام أحد األشخاص باالطالع علیھا فإن ذلك یعد انتھاكًا لحرمة 

                                                           

 مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة –الحق في الحیاة الخاصة : أحمد فتحي سرور / د)  ١(
: محمد الشھاوي/ د، ٤٥ صـ –م١٩٨٦ - ٥٤ العدد - مطبعة جامعة القاھرة-واالقتصادیة

 صـ -م٢٠٠٥ - القاھرة-ربیة دار النھضة الع-الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة
 مكتبة الملك -الوجیز في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي: زكي محمد شناق/ انظر د،١٨٤

قانون : محمد عبدالجلیل العوابدة/ ،د١٨٠ صـ٢٠١٠ -الطبعة األولى  - فھد الوطنیة
  .١٥٩ -م١٤٣٩/٢٠١٧ - الطبعة األولى -  مكتبة المتنبي- اإلجراءات الجنائیة السعودي

 دار المطبوعات - مراقبة األحادیث الخاصة في اإلجراءات الجزائیة: یاسر األمیر فاروق/ د) ٢(
  .١٥٠ صـ –م٢٠٠٩ – الطبعة األولى-  جامعة القاھرة–الجامعیة 
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یھا إال باتباع إجراءات محددة وحاالت نظمھا فال یجوز االطالع عل) ١(المراسالت
: القانون، ومن ثم فھو انتھاك لحرمة الحیاة الخاصة، حیث یتعلق بالمراسالت حقان

، والمراسالت لھا )٢(أولھما الحق في الملكیة وثانیھما الحق في الحیاة الخاصة
بغض ) ٣ (حرمة مفادھا أنھ ال یجوز االطالع علیھا إال من المرسل أو المرسل إلیھ

النظر عما تحتویھ ھذه المراسالت حتى ولو تضمنت معلومات ال تتعلق بالحیاة 
  ).٤(الخاصة لھما فیتعین احترامھا

   وحرمة الرسائل یجب مراعاتھا من لحظة إرسالھا من المرسل حتى لحظة 
وصولھا إلي المرسل إلیھ، ألنھا تھدف إلي حمایة العالقة التي یجوز أن تكون سریة 

شخصین، والتي یعبر عنھا في تبادل األفكار أو األحاسیس والمشاعر بوسیلة بین 
من وسائل االتصال، ومنھا الرسائل البریدیة والتي ھي عبارة عن وسیلة اتصال 
مكتوبة تنقل جزءًا من أسرار األشخاص وحیاتھم الخاصة مھما تنوعت أخبارھا، 

انت مغلقة وما زالت في الطریق لم وترتبط ارتباطًا وثیقًا بحریاتھم الشخصیة، فإذا ك
تصل إلي المرسل إلیھ فال یجوز فتحھا ومعرفة محتوى تلك الرسالة، حتى ولو كانت 
تحمل معلومات عامة لیست لھا صلة بالحیاة الخاصة، وھذا اإلغالق دلیل على 
خصوصیتھا وعلى ملكیتھا ألصحابھا أي المرسل والمرسل إلیھ، ومن یرتكب ذلك 

ض الرسالة واالطالع علي محتواھا یعد مرتكبًا للجریمة متعدیًا على الفعل، وھو ف
  ) .٥(حرمة المراسالت

    وفي القدیم لم تكن الرسائل مغلقة نظرًا لخضوعھا لرقابة السلطة علیھا وتقییدھا 
الشدید للحریات الشخصیة، ومع تطور منظومة حقوق اإلنسان باتت المراسالت 

 اإلنسان الخاصة التي ال یجوز االطالع علیھا تحت أي البریدیة من أھم عناصر حیاة
  ) . ٦(ظرف من الظروف

                                                           

 دار النھضة -حرمة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة: ممدوح خلیل البحر/ د) ١(
  .٢٤٩  صـ-م١٩٨٣ھـ ١٤٣٠ - العربیة

  .٢٦٨ صـ - م١٩٩٣-  بدون دار نشر-إجراءات األدلة الجنائیة التفتیش: عبدالمھیمن بكر/د) ٢(
 مجلة النیابة - حرمة استراق السمع وتسجیل المحادثات التلفونیة: محمد محرم محمد علي/د) ٣(

  .١١ صـ - م١٩٩٥ - مصر-العامة
بالسریة ھو المرسل ولكن لما وتجدر اإلشارة أن األصل في الشخص الذي یحق لھ التمسك ) ٤(

كانت السریة قائمة على وجوب احترام الحقوق الشخصیة فأي شخص یذكر في الرسالة جاز 
عبدالرزاق / د. لھ التمسك بالحق في السریة سواء كان المرسل أو المرسل إلیھ أو أجنبیًا

ت الحلبي  منشورا- الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة: أحمد السنھوري
    . ٤٤٣ صـ٨ جـ - م١٩٩٨ -  الطبعة الثالثة- لبنان-الحقوقیة

الحمایة الجنائیة من : جمال عبدالناصر عجالي/ ، أ١٨٦ صـ -مرجع سابق: محمد الشھاوي/ د) ٥(
 رسالة - "دراسة مقارنة"أشكال المساس بحرمة الحیاة الخاصة عبر المكالمات والصور 

  .٧٨ صـ -م ٢٠١٤ / ٢٠١٣ -  جامعة محمد خیضر بسكرة-ماجستیر
اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات والتقاط الصورة والتسرب كإجراءات : فوزي عمارة/ د) ٦(

 العدد -  الجزائر-  جامعة قسنطینة- مجلة العلوم اإلنسانیة-تحقیق قضائي في المواد الجزائیة
  .٢٣٧ صـ -م ٢٠١٠  -الثالث والثالثون
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ب اطا  

   ص اراض ارات

تتضمن وسیلة اعتراض المراسالت خصائص معینة تساعد على تحدید مفھومة 
  :وطبیعة العمل بھ ، وتتمثل ھذه الخصائص فیما یلي 

  :ت یتم خلسة دون علم ورضا صاحب الشأن إجراء اعتراض المراسال:أوًال 
     اعتراض المراسالت إجراء یتم دون رضا وعلم أصحاب الشأن، وھي أھم 
خاصیة فبعلم المشتبھ بھم تنتفي خاصیة االعتراض، وھنا ال یمكننا القول أننا أمام 

  .أسلوب االعتراض فھذا األخیر یمحو خصوصیتھ ویزیل السریة
  :لمراسالت یمس بحق الشخص في السریة إجراء اعتراض ا:ثانیًا

     اعتراض المراسالت إجراء یمس بحق اإلنسان في سریة حدیثة رغم أن المادة 
للحیاة الخاصة حرمة " م تنص على أن ٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة ٥٧

وللمراسالت البریدیة، والبرقیة، واإللكترونیة، وللمحادثات . وھي مصونة ال تمس
یرھا من وسائل االتصال حرمة، وسریتھا مكفولة، وال تجوز مصادرتھا الھاتفیة، وغ

أو االطالع علیھا أو رقابتھا إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي األحوال التي 
، وھذا االستثناء وضعھ المشرع بغیة الحق في احترام )١"(یبینھا القانون

 على األمن العام، وھنا الخصوصیة والسیر الحسن للتحریات والتحقیقات والحفاظ
یعتبر اعتراض المراسالت إجراء یساعد دون شك الجھات القضائیة واألمنیة 
للوصول إلي أدلة ومعلومات كانت تعتبر شخصیة وال یمكن المساس بھا تحت ذریعة 

  .  الحریات الشخصیة
  : عملیة اعتراض المراسالت تستھدف الحصول على دلیل غیر مادي:ثالثًا
لمراسالت إجراء الھدف منھ الحصول على دلیل غیر مادي ینبعث من اعتراض ا   

عناصر غیر شخصیة مما یصدر عن الغیر من أقوال واحادیث تقنع القاضي بطریقة 
غیر مباشرة تفید في الكشف عن الجریمة فتعتبر األحادیث دلیل معنوي غیر مادي، 

ة بغیة تأكید أدلة وأن الھدف من اعتراض المراسالت ھو التقاط األدلة المعنوی
  .االتھام
  : اعتراض المراسالت تستخدم أجھزة قادرة على التقاط األحادیث:رابعًا

     مع تطور عھد التكنولوجیا الحدیثة مضي عھد استراق السمع من وراء األبواب 
والنوافذ وأصبح من الضروري إیجاد تقنیات جدیدة ذو فعالیة كبیرة القتحام 

بھ بھم، وخصوصًا مع التطور الذي عرفتھ العملیات خصوصیات األشخاص المشت
اإلجرامیة التي شكلت قلقًا رھیبًا في أوساط المجتمع، لذا تستلزم عملیة اعتراض 

                                                           

لحیاة المواطنین " م تنص على١٩٧١ستور المصري لسنة  من الد٤٥كذلك كانت المادة ) ١(
الخاصة حرمة یحمیھا القانون، وللمراسالت البریدیة والبرقیة والمحادثات الھاتفیة وغیرھا 
من وسائل االتصال حرمة وسریتھا مكفولة وال یجوز مصادرتھا أو االطالع علیھا أو رقابتھا 

  "حكام القانونإال بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقًا أل
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المراسالت استخدام أجھزة ذو تقنیة واسعة، إال أن استعمال ھذه الوسائل دون أیة 
 أصول ضمانات تقیدھا تشكل خطرًا على حریة األفراد فھي تتعارض أیضا مع

، وھذه الخصائص تعد العناصر األساسیة لقیام عملیة اعتراض )١(الدیمقراطیة 
 .المراسالت 

                                                           

  .١٦٥صـ  -  مرجع سابق-مراقبة األحادیث الخاصة: یاسر األمیر فاروق/ د )١(
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  املبحـث الثـاني 

   مدى مشروعية الدليل املستمد من اعرتاض املراسالت بشكل خفي

اعتراض المراسالت یعد من أھم وأخطر اإلجراءات على اإلطالق، فیتسم باألھمیة 
ك بالنظر لما یقدمھ من مساعدات وخدمات للعدالة حینما في المجال القضائي وذل

تكون أسالیب البحث والتحري والتحقیق التقلیدیة لم تعد كافیة وفعالة لمواجھة بعض 
الجرائم والقبض على مرتكبیھا وفك شبكاتھا، كون عملیات وأسالیب وارتكاب ھذا 

بوسائل متطورة، كما أن النوع من الجرائم یتزاید تصمیمًا وتعقیدًا وتطورًا ودعمًا 
تقنیات البحث والتحري في الغالب ممارسات أمنیة أكثر منھا قواعد قانونیة، وفي 

 أمرًا بالغ الخطورة في حد ذاتھ لكونھ یمس بالحریة  المقابل یعد اعتراض المراسالت
الشخصیة للفرد ویقیدھا ویتدخل في الحیاة الخاصة لھ، والمنصوص علیھا في المادة 

إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وبالتالي اللجوء إلى مثل ھذا اإلجراء  من ا١٢
یستلزم أن یحدد بقیود جدیة وأن یكون محاطًا بضمانات، وعلیھ فمشروعیة الدلیل 
المستمد من اعتراض المراسالت یتوقف على مدى مشروعیة وقانونیة اعتراض 

علومات الواردة أو الصادرة المراسالت في حد ذاتھ، فمثًال لو كان االطالع على الم
عبر وسیلة من وسائل االتصال أمرًا مسموحًا قانونًا فھنا نستطیع االعتماد على 

  .الدلیل المستخلص من ھذا االطالع
    وبالنظر إلي األھمیة من جھة والخطورة من جھة أخرى لھذا اإلجراء تدخل 

ى قانونیة المشرع ونص صراحة في الدستور والتشریع الجنائي المصري عل
ومشروعیة اعتراض المراسالت، ولكنھ أحاط ھذا االعتراض بشروط معینة محاولة 

  .منھ للموازنة بین خصوصیة األفراد ومقتضیات العدالة 

ست ل  نجد أن الدساتیر المصریة قد أكدت على تلك الحمایة من خالل :فم ناحية 

ونصت "  مكفولةالحریة الشخصیة"م بالنص على أن ١٩٢٣ما جاء بھ دستور 
ال یجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصالت "  منھ على أنھ١١المادة 

فحظر الدستور إفشاء أسرار ) ١" (التلیفونیة إال في األحوال المبینة في القانون
كما جاء دستور . الخطابات واالتصاالت التلفونیة إال في األحوال المبینة في القانون

دة الرابعة منھ مؤكدًا على كفالة حرمة الحیاة الخاصة وحمایة م في الما١٩٣٠
 الذي سار على نفس المنھج من خالل ١٩٥٦الحریة الشخصیة، ثم جاء دستور 

  ).    ٢(حمایتھ وكفالتھ لحرمة الحیاة الخاصة
م الذي لم یكتف بالنص على الحق في سریة المراسالت ١٩٧١    لیأتي دستور

                                                           

للمنازل حرمة فال یجوز دخولھا إال في "  على أن ١٩٢٣كما نصت المادة الثامنة من دستور ) ١(
   ".األحوال المبینة في القانون بالكیفیة المنصوص علیھا فیھ

 - المجلد األربعون- المجلة الجنائیة القومیة- یة الشخصیةالحق في الحر: عطیة مھنا/ د) ٢(
   .١٥٢ صـ -م١٩٩٧
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فارتفعت ) ١(تحمیھ بل أنھ جعل من انتھاك ھذا الحق جریمةوالضمانات التي تؤكده و
فیھ الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة إلي أعلى مكانة 

، وحرمة المساكن في ٤١لھا حیث أكد على كفالة حمایة الحریة الشخصیة في المادة 
ذه الحمایة لم یسبق ، وتعتبر ھ)٢(٤٥، وحرمة الحیاة الخاصة في المادة ٤٤المادة 

لھا مثیل في الدساتیر المصریة السابقة فرضتھا ظروف التطور التكنولوجي في 
  ). ٣(مجال المراقبة

 م مؤكدًا على أن الحریة الشخصیة حق طبیعي مصون ال ٢٠١٤كذلك جاء دستور 
ألن ) ٥(، كما بسط أیضًا الحمایة للمساكن )٤(یجوز المساس بھ كقاعدة عامة

ثم نص صراحة على حرمة الحیاة الخاصة ) ٦(ستودع سر القاطن فیھ المسكن ھو م
للحیاة الخاصة حرمة وھي مصونة ال "  منھ حیث نصت على أن ٥٧في المادة 

وللمراسالت البریدیة والبرقیة واإللكترونیة وللمحادثات الھاتفیة وغیرھا من . تمس
 االطالع علیھا أو وسائل االتصال حرمة وسریتھا مكفولة وال تجوز مصادرتھا أو

، )٧"(رقابتھا إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي األحوال التي یبینھا القانون
وتعكس ھذه المادة المكانة السامیة لحرمة الحیاة الخاصة من خالل إضفاء الحریة 

، ومشروعیة ضبط المراسالت أو االطالع أو مراقبتھا وفقًا لما )٨(الدستوریة علیھا
  .لقانونینص علیھ ا

نجد أنھ إذا كان األصل أن للحیاة الخاصة حرمتھا : أما من ناحیة التشریع الجنائي
وللرسائل البریدیة والبرقیة واإللكترونیة والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل 

                                                           

 - الطبعة األولى- القاھرة- دار الشرق- القانون الجنائي الدستوري: أحمد فتحي سرور /د) ١(
  .١٩،٢٠ صـ -م٢٠٠١

لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیھا " على أن ١٩٧١ من دستور ٤٥نصت المادة ) ٢(
للمراسالت البریدیة والبرقیة والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل االتصال القانون، و

حرمة وسریتھا مكفولة وال یجوز مصادرتھا أو االطالع علیھا أو رقابتھا إال بأمر قضائي 
  " مسبب ولمدة محدودة وفقًا ألحكام القانون

 -ر النھضة العربیة دا-حمایة الحق في حرمة األحادیث الخاصة: یوسف الشیخ یوسف/ د) ٣(
   .١٧٠ صـ -م١٩٩٣

الحریة الشخصیة حق طبیعي وھي مصونة ال تمس " منھ على أن ٥٤/١حیث نصت المادة ) ٤(
وفیما عدا حالة التلبس ال یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حبسھ أو تقیید حریتھ بأي قید 

   ".إال بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق 
للمنازل حرمة  وفیما عدا حاالت الخطر أو االستغاثة ال " منھ على أن ٥٨كما نصت المادة ) ٥(

   ".یجوز دخولھا وال تفتیشھا وال مراقبتھا أو التصنت علیھا إال بأمر قضائي مسبب 
 صـ -م١٩٨٦ - دار النھضة العربیة-شرح قانون اإلجراءات الجنائیة: فوزیة عبدالستار/ د) ٦(

٢٧٩.   
  . لجمھوریة مصر العربیة ٢٠١٤ من دستور ٥٧المادة ) ٧(
 دار النھضة - الحمایة الجنائیة ألسرار األفراد في مواجھة النشر: طارق أحمد فتحي سرور/ د) ٨(

   .٣٠ صـ -م١٩٩١ - العربیة
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ال یجوز االطالع علیھا أو مراقبتھا إال بأمر مسبب ولمدة محددة وفقًا لما ) ١(االتصال
إال أن المشرع قید ھذا الحق الخاص بمقتضیات المصلحة ) ٢(ن ینص علیھ القانو

 من ٩٥العامة في كشف الحقیقة في شأن الجریمة محل التحقیق لذا نصت المادة 
أن یأمر بضبط جمیع )٣(لقاضي التحقیق"قانون اإلجراءات الجنائیة على أن 

 وجمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید،
البرقیات لدى مكاتب البرق وأن یأمر بمراقبة المحادثات السلكیة والالسلكیة أو 
إجراء تسجیالت ألحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة على ظھور 

وفي . الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة تزید على ثالثة أشھر
الطالع أو المراقبة أو التسجیل بناء على جمیع األحوال یجب أن یكون الضبط أو ا

أمر مسبب ولمدة ال تزید على ثالثین یومًا قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى 
  ).٤"(مماثلة

أن المشرع یمیل إلي استخدام ھذه الوسائل في )ج.  أ٩٥(    ویستفاد من نص المادة
  :المجال الجنائي بھدف الوصول إلي الحقیقة وذلك وفق شروط أربعة

وتكمن علة ھذا الشرط في ضمان جدیة : أن یكون األمر بالضبط مسببًا: الشرط األول
إجراء الضبط، وذلك ببیان الدالئل التي قامت ضد المتھم، ومدى كفایتھا، والفائدة 
التي ستعود على التحقیق من ضبط الخطابات أو الرسائل أو الجرائد أو المطبوعات 

  .ضبط البرقیات لدى مكاتب البرقأو الطرود لدى مكاتب البرید أو 
بحیث : أن تكون الجریمة موضوع التحقیق على درجة من الجسامة: الشرط الثاني

تكون الجریمة موضوع التحقیق جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على 
ثالثة أشھر، أما لو كانت ھذه الجریمة معاقب علیھا بالحبس مدة أقل من ثالثة أشھر 

  .ت مخالفة فال یجوز إعطاء اإلذن بضبط المراسالتأو كان

                                                           

 - دار النھضة العربیة-اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري: مأمون محمد سالمة/ د) ١(
الوجیز في شرح نظام : د محمد الشریفالسی/ ، د٦٩٢ صـ ١ جـ -م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

 - ١٤٣٧/٢٠١٦ -  الطبعة األولى- مكتبة العالم العربي-اإلجراءات الجزائیة السعودي
   .٢٢٣صـ

عوض /د. إذ یرتبط ذلك بحق اإلنسان في أن یبوح وھو آمن بمكنون نفسھ لمن یأنس إلیھ ) ٢(
 رقم ١ جـ -م١٩٩٠ -ة دار المطبوعات الجامعی-قانون اإلجراءات الجنائیة: محمد عوض

   .٤٩٩ صـ ٤٣٩
یأخذ قانون اإلجراءات الجنائیة بوجوب الفصل بین سلطتي االتھام والتحقیق، وحجتھ في ذلك ) ٣(

أن الجمع بین ھاتین السلطتین في ید واحدة من شأنھ أن یجعل المحقق ذا مصلحة في إثبات 
 نفسھ على الوجھ األكمل، مما االتھام، األمر الذي یخشى معھ إھدار حق المتھم في دفاعھ عن

لھذا فھو یترك سلطة التحقیق االبتدائي . یؤدي في نھایة األمر إلي ضیاع معالم الجریمة
لقاضي مستقل یدعى قاضي التحقیق، بینما تتولى النیابة العامة وحدھا سلطة االتھام أو 

 الدار -ائیةأصول المحاكمات الجز: جالل ثروت / د. تحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتھا
  .٦٥- ٦٤ صـ - م١٩٨٩ -الجامعیة بیروت

   .٢٨/٩/١٩٧٢ بتاریخ١٣٩ الجریدة الرسمیة عدد رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم )٤(
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لثال والمقصود بذلك :  أن یكون إلجراء الضبط فائدة في كشف الحقیقة:لش 

كشف الحقیقة في شأن الجریمة الجاري التحقیق فیھا وھو ما یبرر القیام بھذا 
  .اإلجراء

ثالثین یومًا قابلة أن یكون األمر بالضبط ساریًا لمدة ال تزید على : الشرط الرابع
یعد األمر بالضبط أو المراقبة أو التسجیل ساریًا : للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة

لمدة ال تزید على ثالثین یومًا من تاریخ صدوره ما لم یتم تجدیده لمدة أو مدد أخرى 
  ). ١(وفقًا لمقتضیات التحقیق

حصول مقدمًا على أمر مسبب     ومن ثم یشترط التخاذ أي من اإلجراءات السابقة ال
من قاضي التحقیق حیث قرر المشرع أن سلطة ضبط المراسالت ھي من اختصاصھ 
بعد اطالعھ على األوراق متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة، وفي جمیع األحوال 
یجب أن یكون األمر بالضبط واالطالع لمدة ال تزید على ثالثین یومًا قابلة للتجدید 

اضي لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وقد ادخل على قانون اإلجراءات الجنائیة بمعرفة الق
عدة تعدیالت بحیث لم یعد لقاضي التحقیق وجود سوى االسم فقط، وأصبحت النیابة 
العامة ھي المھیمنة على التحقیق االبتدائي وغالبًا ما تقوم ھي بإجراء ضبط 

اقبة أو التسجیل بنفسھا أن تندب المراسالت ولھا إذا لم تشأ إجراء الضبط أو المر
على أنھ ال )  ٢(ج .  أ٢٠٠أحد مأموري الضبط القضائي إلجرائھ عمًال بنص المادة 

یجوز لمأمور الضبط القضائي الذي لجأ إلي النیابة أو إلي قاضي التحقیق بمحضر 
تحریات یطلب بمقتضاه ضبط مراسالت المتھم أو تسجیل احادیثھ أن یتولى ھو 

 اإلجراء عند صدور األمر بھ، فمھمتھ تنتھي عند مجرد االقتراح فإذا صدر بنفسة ھذا
األمر المسبب بھ ال یجوز لھ أن یتولى تنفیذ ھذا األمر إال إذا ندب خصیصًا لھذا 

  ) .٣(التنفیذ 
     وقد استقر وضع النیابة العامة في مصر على أنھا شعبة من شعب السلطة 

سائل أي البحث في مستودع األسرار فقد حصره القضائیة  أما االطالع على الر

                                                           

    .٢٢٤ صـ -مرجع سابق : السید محمد الشریف/ د)١(
یق لكل من أعضاء النیابة العامة في حالة إجراء التحق" إجراءات على أنھ ٢٠٠نصت المادة ) ٢(

  ." ببعض األعمال التي من اختصاصھبنفسھ أن یكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي
قضت محكمة النقض بأن أعضاء الضبط القضائي ال یملكون ممارسة رقابة المكالمات ) ٣(

التلیفونیة لكونھا من إجراءات التحقیق ال من إجراءات االستدالل، وال یجوز لھم مخاطبة 
اشرة في ھذا الشأن، بل یجب علیھم الرجوع في ذلك الي النیابة العامة القاضي الجزئي مب

بوصفھا صاحبة الوالیة العامة في التحقیق االبتدائي، وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما 
تطلبھ النیابة العامة من ذلك تعود إلیھا كامل سلطتھا في مباشرة الرقابة على النحو الذي 

فسھا أم عن طریق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفیذھا ترتئیھ سواء بالقیام بن
 مجموعة أحكام ١٢/٢/١٩٦٢نقض .  من قانون اإلجراءات الجنائیة٢٠٠عمًال بنص المادة 

مراقبة المكالمات : احمد فتحي سرور/  أشار إلیھ د١٣٥ ص ٣٧ رقم١٣النقض س
  .١٤٥ صـ -م١٩٦٣ -  العدد السادس- المجلة الجنائیة القومیة- التلیفونیة
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، وحسنًا فعل المشرع بتقریره )١(المشرع بقاضي التحقیق وحدة دون النیابة العامة
أن القضاء ھو الجھة الوحیدة لتقریر أي استثناء أو قید على الحق في سریة 

  .   المراسالت حیث أن ذلك یشكل ضمانًا یكفل عدم انتھاك حریة اإلنسان
یر بالذكر أن المشرع الدستوري قد قرر مبدأ التجریم فقط للحق في سریة والجد

 تاركًا لقانون العقوبات تحدید العقوبة ٢٠١٤ من دستور ٥٧المراسالت في المادة 
 من قانون ١٥٤تبعًا لدرجة خطورة االعتداء على ھذا الحق، وھذا ما أكدتھ المادة 

 الحكومة أو البوسطة أو كل من اخفى من موظفي"العقوبات فنصت على أن 
مأموریھا أو فتح مكتوبًا من المكاتیب المسلمة للبوسطة أو سھل ذلك لغیره یعاقب 

وكذلك كل من . بالحبس أو بغرامة ال تزید على مائتي جنیھ وبالعزل في الحالتین
أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموریھا تلغرافًا من التلغرافات 

إلي المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سھل ذلك لغیره یعاقب بالعقوبتین المسلمة 
  ".المذكورتین

    والواضح من نص ھذه المادة أن تطبیقھا ال یقتصر على ھیئة المواصالت 
السلكیة والالسلكیة وإنما على جمیع الموظفین العمومیین، كما اشترطت أن تكون 

صلحة التلغراف، أي أن الخطابات الخطابات مسلمة للبوسطة والبرقیات إلي م
والبرقیات ال تحظى بالحمایة إال حینما تكون مسلمة إلي الجھة المختصة بإرسالھا 
أما قبل تسلیم الخطاب إلى ھیئة البرید أو وضعھ في صندوق الخطابات فال یعاقب 

  ). ٢(الموظف إذا فتحھ أو أخفاه 
نقض على ضرورة عدم إفشاء     وتطبیقًا لمبدأ حرمة المراسالت أكدت محكمة ال

األصل أنھ ال یجوز إفشاء أسرار الخطابات "سریة المراسالت حیث قضت بأن 
والتلغرافات واالتصاالت التلیفونیة غیر أنھ إذا استلزمت مصلحة التحقیق ذلك فإنھا 

  .)٣(" تكون مصلحة أولى بالرعایة على أسرار المكتبات
  

  : من المراسالت الخاصة مدى اعتبار مراسالت البرید اإللكتروني
  

  -:    یلزم للمراسالت لكي تتسم بالخصوصیة توافر عنصرین أساسیین
یتعلق بمضمون الرسالة وھو أن تكون الرسالة ذات طابع :  عنصر موضوعي:األول

  . شخصي أو خاص فیما تخبر بھ

                                                           

 بدون -  المنصورة- مكتبة الجالء الجدیدة-قانون حقوق اإلنسان: الشافعي محمد بشیر/ د) ١(
   .١٤٢ صـ -تاریخ طبع

 الدار -  موسوعة الفقھ والقضاء-الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة: محمد زكي أبو عامر/ د) ٢(
   .١٤٢ صـ ٢٧   جـ -٣  القسم - بیروت-العربیة للموسوعات

    .١٣٥ ص ٣٧ رقم ١٣ مجموعة أحكام النقض لسنة ١٢/٢/١٩٦٢نقض ) ٣(
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یتعلق بإرادة المرسل في تحدید المرسل إلیھ ورغبتھ في :  عنصر شخصي:والثاني
، ومما ال شك فیھ أن رسائل )١(دم السماح للغیر باالطالع على مضمون الرسالةع

البرید اإللكتروني عند توافر عنصري الخصوصیة تعد من المراسالت الخاصة حیث 
  ).٢(ال أھمیة لوسیلة نقل الرسائل، وھذا ما ذھب إلیھ الفقھ

یة ھل تعد من ویثار التساؤل عن رسائل القوائم البریدیة والمجموعات اإلخبار
القوائم البریدیة والمجموعات اإلخباریة متنوعة وعدیدة . المراسالت الخاصة؟

واعتبارھا من المراسالت الخاصة أمر یختلف باختالف نوعھا فإذا كانت تلك القوائم 
أو المجموعات مغلقة على مجموعة معینة ومحددة بعدد معین من المشتركین، فذلك 

المتبادلة في ھذه الحالة رسائل خاصة، وبالتالي تخضع یعد دلیل على أن الرسائل 
أما إذا كانت تلك القوائم أو المجموعات . لمبدأ السریة المنصوص علیھ قانونًا

مفتوحة أمام الجمیع والرسائل المتبادلة من خاللھا ترسل لعدد غیر محدد من 
الت العامة المشتركین فإن ھذه الرسائل ال تتسم بالخصوصیة وتعد من قبیل االتصا

  ).       ٣(التي ال تخضع لمبدأ السریة 
، والتي تقابلھا )٤(م١٩٧١ من دستور ٤٥   لذلك ذھب الفقھ إلي تطبیق المادة  

م على المراسالت اإللكترونیة، وذلك حیث عمومیة ٢٠١٤ من دستور ٥٧المادة 
ممكن ، والتي تجعل من ال"وغیرھا من وسائل االتصال"النص بإضافة المشرع جملة 

  تطبیقھ على جمیع المراسالت المكتوبة أیًا كان طبیعتھا ودون النظر إلى وسیلة 

                                                           

 بدون دار -الحمایة القانونیة لخصوصیة مراسالت البرید اإللكتروني: نشوى رأفت إبراھیم/ د) ١(
    .٤ صـ - وبدون تاریخ- نشر

 - العربیة دار النھضة-الجوانب القانونیة للبرید اإللكتروني: عبدالھادي فوزي العوضي/ د) ٢(
الجوانب القانونیة لإلعالن : حمادة مصطفى عزب/ ، د١٠٨ صـ - بدون تاریخ نشر- القاھرة

/ ، د٣٥ صـ-م٢٠٠٣ - القاھرة- دار النھضة العربیة- عن المنتجات والخدمات عبر اإلنترنت
الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق اإلنسان والمسئولیة المدنیة : عصام أحمد البھجي

وتأییدًا لذلك ، ٢٨٩ صـ - م٢٠٠٥ - اإلسكندریة- دار الجامعة الجدیدة للنشر-"قارنةدراسة م"
ذھب جانب من الفقھ إلي أن الرسالة اإللكترونیة تعد من الناحیة القانونیة رسالة خاصة، 

محمود السید عبدالمعطي /  د.وھي بھذه الصفة تتمتع بحمایة قوانین سریة االتصال عن بعد
  .١١ صـ -م١٩٩٨ -  القاھرة-  دار النھضة العربیة-عض الجوانب القانونیةاإلنترنت وب: خیال

  .٩ صـ - مرجع سابق: نشوى رأفت إبراھیم/ د)٣(
للمراسالت البریدیة والبرقیة " م على أنھ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٤٥نصت المادة ) ٤(

ال یجوز مصادرتھا والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل االتصال حرمة وسریتھا مكفولة و
، "أو االطالع علیھا أو رقابتھا إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقًا ألحكام القانون

م، ٢٠١١ مارس ٣٠ من اإلعالن الدستوري المصري الصادر في ١١والتي تقابلھا المادة 
  .م٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة ٥٧وتقابلھا المادة 
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 باإلضافة إلى )١( أرسالھا، وبالتالي یمكن تطبیقھ على مراسالت البرید اإللكتروني
 من قانون اإلجراءات الجنائیة، والذي أشار إلي إمكانیة مراقبة ٩٥نص المادة 

  .  ة بذات شروط المراقبة القضائیة لالتصاالت التقلیدیةاالتصاالت السلكیة والالسلكی
 تتمتع - عند توافر شرطي الخصوصیة-    لذا فإن مراسالت البرید اإللكتروني

بخصوصیة المراسالت في مواجھة السلطات العامة حیث ال یجوز لتلك األخیرة 
  .  انتھاك حرمة ھذه المراسالت إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة

                                                           

نونیة للحیاة الخاصة للعامل وضماناتھا في ظل الوسائل الحمایة القا: صالح دیاب/ د) ١(
محمود السید / ، د٧٢ صـ -م٢٠٠٧ - القاھرة- دار النھضة العربیة-التكنولوجیة الحدیثة

اإلنترنت والقانون : جمیل عبدالباقي الصغیر/ ، د٨٩ صـ -مرجع سابق: عبدالمعطي خیال
قانون : غنام محمد غنام/ ، د٢٥ صـ -م٢٠٠١ - القاھرة- دار النھضة العربیة-الجنائي

 -م٢٠١٠ - المنصورة- دار الفكر والقانون-العقوبات في مكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت
  .١٣٤صـ 
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  مبحـث الثـالـثالـ

  حجية الدليل املستمد من اعرتاض املراسالت بشكل خفي 

حجیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت خفیة تتوقف بالدرجة األولى على 
السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي ومدى اقتناعھ بالدلیل المستمد من ھذا االعتراض، 

 اإلثبات فقد یكون الدلیل مستخلصًا فمشروعیة الدلیل ال تعني أن لھ حجیة مطلقة في
بناءًا على إجراء مشروع ومع ھذا ال یأخذ بھ القاضي أو یأخذ بھ ولكن لیس لوحده 
وإنما متساند مع أدلة أخرى، وبالتالي فالدلیل ھنا ال تكون لھ حجیة مطلقة وإنما 

كلما كانت وسیلة الحصول على ضبط المراسالت مشروعة ، و)١(حجیھ نسبیھ
 للقانون فإن الدلیل المستمد منھا ھو دلیل مشروع یفید في اقتناع القاضي ومطابقة

  .بھ 
    وفي الحقیقة أن اعتراض المراسالت إجراء في حد ذاتھ تأذن بھ السلطة 
القضائیة ویتم وفق شروط وأحوال معینة مذكورة في القانون كما سبق التوضیح، 

ي أو التحقیق سواء كان االبتدائي أو وھذا اإلجراء یتم اللجوء إلیھ لمقتضیات التحر
المحاكمة، ویھدف بالدرجة األولى إلي الحصول على الدلیل، ومشروعیة الدلیل 
المستمد من اعتراض المراسالت تتوقف على مدى مشروعیة وقانونیة اعتراض 
المراسالت في حد ذاتھ، فمثًال لو كان االطالع على المعلومات الواردة أو الصادرة 

ة من وسائل االتصال أمرًا مسموحًا قانونًا فھنا نستطیع االعتماد على عبر وسیل
الدلیل المستخلص من ھذا االطالع، وھذا ما تناولناه فیما سبق حیث وضحنا أن ھذا 
اإلجراء منصوص علیھ قانونًا وبالتالي ال مجال للتشكیك في مدى قانونیة 

  .مشروعیتھ
روعیة اإلجراء في حد ذاتھ والدلیل     ومن ثم فإن ھناك عالقة وطیدة بین مش

المستمد منھ، فإذا ما قامت الضبطیة القضائیة باعتراض المراسالت دون الحصول 
على إذن من الجھة المختصة فإن اإلجراء في مثل ھذه الحالة یعتبر باطًال وبالتالي 
 الدلیل المستمد منھ یعد غیر مشروع ألنھ جاء ولید إجراء باطل وما بني على باطل
فھو باطل، لذا إذا تم اعتراض المراسالت في غیر األحوال المصرح بھا قانونًا ال 
یصح التعویل على ما یسفر عن ذلك من نتائج في مجال اإلثبات الجنائي تحت أي 
وصف على اعتبار أن الوسیلة غیر جائزة قانونًا، بمعنى أن البحث عن األدلة یجب 

  أدى ذلك إلي بطالن اإلجراء المتخذ وكذا أن یتم من خالل إجراءات مشروعة وإال 

                                                           

 جامعة - رسالة ماجستیر- الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال اإلثبات الجنائي: وفاء عمران/ د) ١(
    .١١٧ صـ -م٢٠٠٨/٢٠٠٩ -اإلخوة منتوري قسنطینة
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  .)١(بطالن األدلة المتولدة عنھ 

  الفصــل الثـاني

  تسجيل األصوات بشكل خفي

  :تمھیــد وتقسیــم
     كثرت في اآلونة األخیرة أجھزة التسجیالت الصوتیة المتطورة وأصبحت سھلة 

یرة الحجم جدًا لدرجة الحمل واالستعمال واإلخفاء بأشكالھا المختلفة، بل باتت صغ
یصعب رؤیتھا في كثیر من األحیان، كما أنھا بلغت على درجة عالیة من الكفاءة مما 
أدى إلي استعمالھا في المجال الجنائي فضًال عن استعمالھا في المجاالت األخرى 

، ولما كانت التكنولوجیا الحدیثة قد ساھمت في )٢(وذلك بفضل التطور التكنولوجي
اإلنسان ومن ضمن المجاالت التي ساھمت فیھا تسجیل األصوات بشكل تھدید حیاة 

  .خفي فإننا سوف نتناول ھذا الفصل من خالل ثالثة مباحث 
  ماھیة تسجیل األصوات وطبیعتھ القانونیة: المبحث األول  
  مدى مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفي: المبحث الثاني

  .الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفيحجیة : المبحث الثالث 

  املبحث األول

  ماهية تسجيل األصوات وطبيعته القانونية

   :تقســـم

     نتناول في ھذا المبحث ماھیة تسجیل األصوات في مطلب أول ثم نتحدث عن 
  . الطبیعة القانونیة لتسجیل األصوات في مطلب ثان

  اطب اول

    ل اوات

لتسجيل لغة بأنهيع  سجل الشیئ أرسلھ متصًال، وسجل الماء أي صبھ صبًا : 

                                                           

یوجد عدة اعتبارات یمكن من خاللھا تبریر المساس بسریة المراسالت، خاصة أن بعض ) ١(
اتفاقیات حقوق اإلنسان تتضمن نصوصًا تفتح الباب أمام ذلك، مثلما نصت علیھ المادة الثامنة 
في فقرتھا الثانیة من االتفاقیة األوربیة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة لعام 

 تجیز تدخل السلطة العامة في ممارسة حق اإلنسان في حیاة الخاصة، إذا كان  والتي١٩٥٠
ھذا التدخل منصوص علیھ قانونًا، ویشكل في مجتمع دیمقراطي تدبیرًا ضروریًا لحمایة األمن 
الوطني والنظام العام والرفاھیة االقتصادیة للدولة والوقایة من الجرائم وحمایة الصحة 

  .ت اآلخرینواألخالق وحقوق وحریا
 مطابع -  دار الكتاب الذھبي-مراقبة التلیفونات والتسجیالت الصوتیة والمرئیة: سمیر األمین/ د) ٢(

    .٢٦ صـ - م٢٠٠٠ -  الطبعة الثانیة -المجموعة المتحدة
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، والسَّْجُل بفتح السین )١(متصًال، وسجل الصورة والقصیدة أي قرأھا قراءة متصلة
، )٢(وسكون الجیم الدلو إذا كان فیھ ماء قل أو كثر وال یقال لھا وھي فارغة السِِّجلُّ

  .)٣(تعني العھدة وجمعھا سجالت) السِِّجلُّ  ( وإذا كانت بكسر الجیم وضم الالم
ظاھرة فیزیائیة تصدر عن اإلنسان في مناسبات شتى عن : ویعرف الصوت بأنھ

إذ یكتسب الكالم لدى اإلنسان خواص ذاتیة تنطوي على ممیزات فردیة . طریق جھاز
)٤.(  

 الحدیث فقد تعرض لھ فقھاء القانون الجنائي بمناسبة: أما تعریف تسجیل األصوات
عن جریمة تسجیل المكالمات الھاتفیة واألحادیث الخاصة كأحد الجرائم الواقعة على 

 إلي القول بأن التسجیل الصوتي یقصد )٥(:حرمة الحیاة الخاصة، حیث ذھب البعض
بھ تسجیل األحادیث التي یدلي بھا الشخص مباشرة بوساطة أجھزة التسجیل 

في حین ، )٦( علنیة كما تتم بصورة خفیة االعتیادیة، وتتم ھذه العملیة بصورة
 بأنھ تلك العبارات أو الدالالت التي تتضمن معلومات معینة بصرف )٧(:عرفھ ثان

فقد تكون ھذه الكلمات موجھة للكافة أو الخاصة كما . النظر عن لغة تداولھا ونطاقھ
نوع  بأنھ )٨(: وعرفھ ثالث، قد تكون في صورة حوار أو كلمات معینة أو شیفرات

من استراق السمع یسلط على األحادیث الخاصة والمحادثات التلیفونیة خلسة دون 
وعرفھ  علم صاحبھا بواسطة أجھزة إلیكترونیة اسفر عنھا النشاط العلمي حدیثًا،

 بأنھ حفظ األحادیث الخاصة على المادة المخصصة إلعادة االستماع إلیھ، )٩(:رابع

                                                           

 إلبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد -مجمع اللغة العربیة بالقاھرة: المعجم الوسیط) ١(
  .٤١٧صـ ١ جـ - مادة سجل-  باب السین- الناشر دار الدعوة-جارالقادر، محمد الن

لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : مختار الصحاح) ٢(
 الدار النموذجیة، - المكتبة العصریة -یوسف الشیخ محمد:  تحقیق-)ھـ٦٦٦: المتوفى(

   .١٤٢ صـ ١ جـ - باب س ج ل- م١٩٩٩ /ھـ١٤٢٠ - الطبة الخامسة- صیدا- بیروت 
ألبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري : كتاب العین) ٣(

 الناشر دار ومكتبة -إبراھیم السامرائي/ مھدي المخزومي، د/ د:  تحقیق-)ھـ١٧٠: المتوفى(
   . ٥٤ صـ ٦ جـ - باب الجیم والسین والالم معھما س ج ل ، س- الھالل

 منشأة - كلیة الشرطة-الوسائل العلمیة الحدیثة في اإلثبات الجنائي: حسنین محمدي بوادي/ د) ٤(
  .٦٧ صـ -م ٢٠٠٥ - اإلسكندریة-المعارف

 -   بغداد - الطبعة األولى- مشروعیة الوسائل العلمیة في اإلثبات الجنائي: محمد فالح حسن/ د) ٥(
  .١٣٦ صـ -م١٩٨٧

ي ھذا المجال ھو عملیة التسجیل التي تقع بشكل خفي دون علم رضا إال أن الذي یھمنا ف) ٦(
  .الشخص الذي ُتسجل أقوالھ متھمًا كان أم شاھدًا

 - دار النھضة العربیة-اإلثبات الجنائي بالقرائن دراسة مقارنة: عبد الحافظ عبدالھادي عابد/د) ٧(
  .٥٦٦ صـ -م١٩٩١

یاة الخاصة في العالقة بین الدولة واألفراد نظریة عامة لحمایة الح: أحمد محمد حسان/د) ٨(
   .٢٧٤-٢٧٣ صـ -م٢٠٠١ - دار النھضة العربیة--دراسة مقارنة

  .٣٠٨ صـ - مرجع سابق: محمد الشھاوي/د) ٩(
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أو ھو استخدام ) ١( یمكن استرجاعھا مرة ثانیةأو ھو االحتفاظ بالحدیث على اشرطھ
  ).٢(األجھزة في تسجیل الصوت على اشرطھ تحفظ وتبرز إلدانة المدعي علیھ

ومما سبق یمكننا القول بأن التسجیل الصوتي عبارة عن نقل الموجات الصوتیة       
ب أو من مصادرھا بنبراتھا وممیزاتھا الفردیة وخواصھا الذاتیة بما تحملھ من عیو

بحیث یمكن إعادة " كاسیت"أزمات في النطق إلي شریط تسجیل داخل صندوق 
سماع الصوت للتعرف على مضمونھ وإدراك خواصھ التي تشكل عناصر المقارنة 
عند مضاھاتھ على صوت الشخص المنسوب إلیھ مما یتیح تقریر إسناده إلیھ أو نفي 

  .)٣(ذلك عنھ 
لى حفظ اإلشارات الكھربائیة التي تمثل ویتم التسجیل بواسطة أجھزة تعتمد ع

الصوت عند صدوره على ھیئة مخطط مغناطیسي على شریط بالستیك مغطى بطبقة 
رقیقة من مسحوق أكسید الحدید أو أي مادة مغناطیسیة أخرى، وعند التسجیل فإن 
اإلشارات الكھربائیة تمر برأس التسجیل الذي یطبع التسجیل المغناطیسي على 

، ولعل )٤(ن الممكن إزالة ھذه المغنطة إلعادة التسجیل علیھ مرة أخرىالشریط، وم
أول قضیة اسُتخدم فیھا التسجیل كدلیل إدانة على المتھم كان في مصر عام 

   .)٥(م١٩٥٣

ب اطا  

 ل واتل ا وا طا  
  

 األصوات خفیة إلي اختلفت اآلراء الفقھیة حول التكییف القانوني لعملیة تسجیل
  : ثالثة أراء نتناولھا بالعرض على النحو التالي

: یرى أن عملیة تسجیل األصوات تعد تفتیشًا وبالتالي تخضع لقیوده: الرأي األول
واستند ھذا الرأي في ذلك إلي أن التسجیل یتفق مع التفتیش في أن الھدف منھما 

ي السر ذاتھ وإزاحة الكتمان كشف نقاب السریة بالبحث في وعاء للسر توصًال إل
عنھ لالستفادة من ذلك في معرفة الحقیقة، أو االطالع على محل منحھ القانون حرمة 
خاصة باعتباره مستودع سر صاحبھ لضبط ما قد یوجد بھ مما یفید في كشف 
الحقیقة عن جریمة معینة، وأن ھذا المعنى ال یتقید بالكیان المادي لوعاء السر 

                                                           

 - منشأة المعارف اإلسكندریة-الحمایة الجنائیة للحریات الفردیة: عبد الحكیم الغزالي/د) ١(
  .٣٨٢ صـ - مرجع سابق: ممدوح خلیل البحر/ ، د٢٧٢ صـ -م٢٠٠٧

 أشغال الملتقى -عرض حول الطب الشرعي واألدلة الجنائیة: ناصر بن سالم عبدالرازق/ د) ٢(
 - الدیوان الوطني لألشغال التربویة- الوقائع واألفاق-الوطني حول الطب الشرعي القضائي

  .٢٦  صـ -م٢٠٠٦ - وزارة العدل الجزائریة
  .١١٩  صـ-مرجع سابق: وفاء عمران/ د) ٣(
  .٦٧ صـ -مرجع سابق: حسنین محمدي بوادي/ د) ٤(
 - القاھرة- مجلة األمن العام-مشروعیة الدلیل الذي تحصل علیھ الشرطة: رابح لطفي جمعة/ د) ٥(

  .٤٤ صـ -م١٩٦٨ أبریل ١١ھـ ١٣٨٧ ذي القعدة -العدد الحادي واألربعون
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 مسكنًا أو مكانًا أخر أضفى علیھ القانون حمایتھ باعتباره مكنونًا فیستوى أن یكون
  .لسر الفرد

    بمعنى أن لھ الحق في إبقاء سریتھ قاصرة على نفسھ ویحرم على غیره االطالع 
علیھ، فالقانون لم یبح في ھذه الحالة رعایة الشخص لجسم معین وال المسكن كبناء 

فیصح أن  لذي یعتبره مكانًا یطمئن إلیھ فیھخاص وإنما السر الذي یحملھ فقط وا
یكون مادیًا یمكن ضبطھ بوضع الید علیھ استقالًال، ویمكن أن یكون معنویًا یتعذر 

، فضًال على ضبطھ إال إذا اندمج في كیان مادي كأسالك التلیفون أو شریط التسجیل
 الفصل  مكرر من قانون اإلجراءات الجنائیة قد وردتا في٩٥ و ٩٥أن المادتین 

   ).١"(االنتقال والتفتیش وضبط األشیاء المتعلقة بالجریمة"الرابع تحت عنوان 
  :وقد انتقد البعض ھذا الرأي على أساس أن

 التفتیش إجراء غایتھ ضبط األدلة المادیة للجریمة بوضع الید علیھا وحبسھا -
طھ  لمصلحة العدالة، أما الحدیث الھاتفي لیس لھ كیان مادي ملموس یمكن ضب

ومراقبتھ فیھ اعتداء على المتحدث بسماع سره، فھناك اختالفًا بینًا بین جوھر كال 
 حیث أن تفتیش األشخاص یتطلب دومًا تحسس - التفتیش والتسجیل-اإلجراءین

الشخص ذاتھ محل التفتیش وكذلك تفتیش األماكن یستلزم دخول المكان للبحث عما 
، وھما ال یتوفران في عملیة التسجیالت قد یفید في كشف الحقیقة من أدلة مادیة

باإلضافة لكونھا ال تسفر في الغالب عن أي دلیل مادي مھما بذلت محاوالت فقھیة 
  .العتبار الشریط المسجل علیھ مظھرًا لذلك الدلیل

 القول بأن الحدیث الھاتفي یندمج في كیان مادي ھو أسالك التلیفون أو شریط -
 أن الحدیث لھ كیان مادي یمكن ضبطھ، فأسالك التسجیل ال یصح أن یفھم منھ

التلیفون أو التسجیل لیست ھي الدلیل ذاتھ وما ھي إال وسیلة أو أداة لسماع الحدیث 
أو إعادتھ ویبقى الدلیل المستمد منھ حدیثًا غیر مادي حیث ال تتأثر طبیعتھ بوسیلة 

  .أو أداة الحصول علیھ
 في الباب الذي تناول فیھ المشرع  أحكام  القول بأن أحكام التسجیل الصوتي وردت-

التفتیش ال یجدي أیضًا في الطبیعة القانونیة للتسجیل بوصفھا تفتیشًا وكل ما ھنالك 
أن المشرع أراد أن یسحب على التسجیالت أحكام ضبط الرسائل من حیث أن الحدیث 

  ھذا أمر ال الھاتفي لیس إال رسالة شفویة وینبغي أن تحاط بھا الرسالة المكتوبة، و

                                                           

 -  منشأة المعارف اإلسكندریة-المرصفاوي في المحقق الجنائي: حسن صادق المرصفاوي/ د) ١(
 -مراقبة المكالمات التلیفونیة: احمد فتحي سرور/، د٨٨- ٧٨ صـ -م١٩٩٠ - الطبعة الثانیة
صالح / ، د١٤١-١٤٠ صـ -مرجع سابق: محمد فالح حسن/ ، د١٤٧ صـ- مرجع سابق

 مطبعة -"دراسة مقارنة" أحكام التفتیش وأثاره في القانون العراقي: عبدالزھرة الحسون
  .١٤٠ صـ -م١٩٧٩ -  الطبعة األولى-دیب البغدادیةأ
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  .)١(عالقة لھ بالطبیعة القانونیة للتسجیل الصوتي
 القواعد اإلجرائیة لتسجیل األحادیث في التشریع تختلف عن قواعد التفتیش بصفة -

عامة، وذلك من حیث أن المشرع أوجب دومًا الحصول على أمر مسبب من قاضي 
 ذلك للنیابة العامة التحقیق بعد اطالعھ على األوراق إلجراء التسجیل، ولم یجز

عندما تباشر التحقیق أو انتداب مأمور الضبط القضائي لمباشرتھ، بخالف التفتیش 
الذي یتواله بحسب األصل القائم بالتحقیق سواء كان قاضي التحقیق أم أحد أعضاء 
النیابة العامة أم أحد مأموري الضبط القضائي استثناء في أحوال معینة أوردھا 

 الحصر، وقد حدد المشرع مدة اإلذن بالتسجیل بحیث ال تزید على المشرع على سبیل
ثالثین یومًا قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة خالفًا لإلذن بالتفتیش الذي لم 

كما تطلب المشرع أن یحصل التفتیش بحضور المتھم أو من . یشترط لھ مدة معینة
ور شاھدین ویكون ھذان ینیبھ عنھ كلما أمكن ذلك وإال فیجب أن یكون بحض

الشاھدان بقدر اإلمكان من أقاربھ البالغین أو من القانطین معھ بالمنزل أم من 
، وإذا حصل التفتیش في منزل غیر )ج.  أ٥١م (الجیران ویثبت ذلك في المحضر 

.  أ٩٢م (المتھم یدعى صاحبھ للحضور بنفسھ أو بواسطة من ینیبھ إن أمكن ذلك 
ض تمامًا مع عملیة التسجل التي ینبغي إجراءھا بشكل سري ، األمر الذي یتعار)ج

  .)٢(دون علم المشتبھ فیھ
: یرى أن عملیة تسجیل األصوات نوع من االطالع على الرسائل: الرأي الثاني

فالرسالة تتضمن بعض أسرار الحیاة الخاصة للمرسل وغیرة وھذا یقتضي غل ید 
 الراسل قد خصھ شخصیًا بمعرفة المرسل إلیھ عن فض محتویات ھذه الرسالة ألن

ھذه األسرار، ولم یقصد جعلھا في متناول الجمیع، وبالتالي یمتنع ھذا األخیر عن 
 فتسجیل األصوات ینشأ عن ضبط )٣(اإلعالن عما جاء بمحتویات ھذه الرسالة

  .الرسائل التي تتضمن حدیث كتابي وأن التسجیالت الصوتیة تتضمن حدیث شفوي
بسبب افتقاره إلي األساس السلیم إذ ال یمكن القول بأن : ھذا الرأيوقد انتقد البعض 

فإذا كانت الخطابات . التسجیل الھاتفي یعد رسالة شأنھ في ذلك شأن الخطابات
مستندًا مثبتًا للتھمة كما ذھب انصار ھذا الرأي فھي مستند لھ كیان ووجوده یقدم 

تمتع بھذه الصفة المادیة بل ھي ضمانات افضل للمتھم أما التسجیالت الصوتیة فال ت
أقوال شفویة ال تتمتع بمثل تلك الضمانات التي تتمتع بھا الرسائل المكتوبة، ھذا 

                                                           

 دار -النظریة العامة للتفتیش في القانون المصري والمقارن: سامي حسني الحسیني/ د) ١(
شرعیة األدلة المستمدة : حسن على حسن السمني/ ، د٣٤٥ صـ -م١٩٧٢ - النھضة العربیة

مقني بن / ،     د٤٠٨ صـ -م١٩٨٣ - جامعة القاھرة-  رسالة دكتوراه- من الوسائل العلمیة
التصنت على المكالمات الھاتفیة واعتراض المراسالت كآلیة : عمار، بوراس عبدالقادر

  .٤٢٨ صـ-  بدون تاریخ- مجلة مصر المعاصرة-لمكافحة جرائم الفساد
مدى مشروعیة الصوت والصورة في األثبات الجنائي دراسة : إیمان محمد عبداهللا الدباس/ د) ٢(

  .٤٨ –م ١٩٩٢ھـ ١٤١٢ - الجامعة األردنیة- رسالة ماجستیر - مقارنة
 مطبعة جامعة القاھرة والكتاب -اإلثبات في المواد الجنائیة: محمود محمود مصطفى/ د) ٣(

  .٩٠ صـ -م١٩٨٧ -الجامعي
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باإلضافة إلي أن نص المشرع على حمایة التسجیالت الصوتیة والمكالمات الھاتفیة 
والرسائل البریدیة في مادة واحدة ال یعني أن طبیعتھم واحدة وإن اتفقا في نوع 

   .)١(حمایة المقررة لكل منھم ال
    فضًال على أن من یكتب الرسالة ینتقي الكلمات التي یرید أن یعبر بواسطتھا عما 
یدور في فكره بینما من یتحدث في الھاتف ال یزن كالمھ لذا یسھل تزویرھا أو 

قت التغییر فیھا إن لم یتم مسحھا كلیًا، كما أنھا تصل فورًا بمجرد الحدیث فال یوجد و
  ).٢(بین أرسالھا ووصولھا مما یحتمل فیھا االندفاع حسب مجریات وتطور المحادثة

یماثل التفتیش : یرى أن عملیة تسجیل األصوات إجراء من نوع خاص: الرأي الثالث
ولكنھ لیس تفتیشًا فھو من قبیل المالحظة القضائیة المباشرة، فتسجیل األصوات 

ن تضع العدالة یدھا على األدلة المادیة التي لیس ضبطًا فالضبط إجراء یھدف إلي أ
تفید في كشف الحقیقة ولیس فیھ اعتداء على السر أصًال بل یمس حقوقًا مالیة، لذا 
ال مناص من القول بأن التسجیالت الصوتیة إجراء من نوع خاص یماثل التفتیش من 

 النطاق حیث أن أقرب اإلجراءات إلیھ ھو إجراء التفتیش، وقد عالجھ المشرع في
الذي عالج فیھ التفتیش وأحاطھ بالضمانات التي تحوط بتفتیش الرسائل ألن 

   .  )٣(المحادثة الھاتفیة في طبیعتھا رسالة شفویة 
أن الراجح ھو اعتبار التسجیل الصوتي إجراء ) ٤(     ونرى مع البعض من الفقھ

حھ القانون من إجراءات التفتیش، وذلك لكون التفتیش ھو االطالع على محل من
حرمة خاصة باعتباره مستودع لسر صاحبھ لضبط ما عسى أن یفید في كشف 
الحقیقة في جریمة معینة، وإذا تمعنا قلیًال في التسجیل الصوتي لوجدناه لصیق 
الشبھ بالتفتیش ما لم یعد نوعًا من التفتیش فعًال ، ذلك أن الغایة من التسجیل ھي 

فس الغایة من التفتیش، كما أن محل مباشرة البحث عن دلیل على الحقیقة وھي ن
التسجیل ھو ذات المحل الذي ینصب علیھ التفتیش، وإلى ھذا الرأي ذھب القضاء 

 وفي سبیل ذلك اعتبر المكالمات الھاتفیة بمثابة )٦(والقضاء المصري) ٥(األمریكي

                                                           

  .٤١١ صـ -مرجع سابق : حسن على حسن السمني/ د) ١(
  .٤٩ –مرجع سابق : إیمان محمد عبداهللا الدباس/ د) ٢(
  .٣٤٧ صـ -مرجع سابق : سامي الحسیني/ ، د١٨٢ صـ -مرجع سابق: یاسر األمیر/ د)  ٣(
مراقبة : احمد فتحي سرور/، د٨٨- ٧٨ صـ -مرجع سابق: حسن صادق المرصفاوي/ د) ٤(

-١٤٠ صـ -مرجع سابق: محمد فالح حسن/ ، د١٤٧ صـ-  مرجع سابق-المكالمات التلیفونیة
التسجیل الھاتفي ال " نسي في قرار حدیث لھ إلي أن ومع ذلك فقد ذھب القضاء الفر. ١٤١

اجتھادات "اإلثبات التقني والعلمي : سمیر فرنان بالي/ أشار إلیھ د" یعد من قبیل التفتیش
  .٥٣-٥٢صـ -م٢٠٠٩ - الطبعة األولى- منشورات الحلبي الحقوقیة- "قضائیة

لة بطرق غیر مشروعة في قاعدة استبعاد األدلة المتحص: أحمد عوض بالل/ أشار إلیھ د) ٥(
  .٣٥١ صـ - م٢٠٠٨ - القاھرة- دار النھضة العربیة-اإلجراءات الجنائیة

مراقبة المحادثات التلیفونیة وتسجیلھا ھو إجراء من إجراءات "قضت محكمة النقض بأن ) ٦(
  .٨٧٦ ص ١٤٧ ق ٥٣ س ٢٠٠٢ / ٩/ ٢٥ ق جلسة ٧٢ لسنة ٨٧٩٢الطعن " التفتیش
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فتیش  مما یجعلھا خاضعة ألحكام الت)١(الرسائل فھي ال تعدو أن تكون رسائل شفویة
ھذا التوجھ ) ٢(وضبط الرسائل وضماناتھ، وقد أید الغالب في الفقھ في مصر 

   .)٣(القضائي

  املبحث الثاني

  مدى مشروعية الدليل املستمد من تسجيل األصوات بشكل خفي

  :تقسیـــم 
     مما ال شك فیھ أن حظر تسجیل األصوات المتبادلة بین طرفین أو أكثر بطریقة 

لى عدم إفشاء مضمونھا وبأسلوب یوضح مدى الرغبة في تعكس مدى الحرص ع
عدم قبول نشرھا أو وصولھا إلي سمع أو علم أحد غیرھما، وذلك بسبب أھمیتھا 
الخاصة لھما وتقدیرًا لما تحویھ من أمور تتعلق بذاتھما أو تحوي وجھة نظرھما، 

ھ من حیث إن التسجیل خفیة یمثل خطرًا ھائًال على نطاق الخصوصیة وما تحوی
نتعرف أوًال ، لذا سوف )٤(سریة بسبب ما اعتراھا من تغیر ھائل في أسالیب تنفیذھا

على الجانب الفني لتسجیل األصوات بشكل خفي في مطلب أول، ثم الجانب القانوني 
  .  لتسجیل األصوات بشكل خفي في مطلب ثان

                                                           

  .٢١٩ صـ ٤٢ ق ١٨مجموعة أحكام النقض س  ١٩٦٧ / ٢ / ١٤نقض ) ١(
 - مطبعة نھضة مصر-مبادئ اإلجراءات الجنائیة في القانون المصري: رؤوف عبید/ د) ٢(

الدستور والقانون : محمود نجیب حسني/ ، د٣٨٢ صـ -م١٩٧٢ - الطبعة التاسعة- القاھرة
حقوق : كریاعصام عبد العزیز ز/ ، د١١٦ صـ - م١٩٩٢ - دار النھضة العربیة-الجنائي

احمد / ، د٢٧٨ صـ -م ٢٠٠١ - القاھرة- دار النھضة العربیة- اإلنسان في الضبط القضائي
  . ٢٧٤ صـ -مرجع سابق: محمد حسان

ومع ھذا التكییف ذھب البعض إلي أن اعتبار تسجیل المكالمات تفتیشًا یجعلھ نوعًا من ) ٣(
 ما یجعل ذلك التفتیش اإللكتروني التفتیش اإللكتروني ولیس تفتیشًا بالمعنى التقلیدي وھو

 یتم -٢.  أنھ یتطلب السریة لضمان الحصول على دلیل- ١: متمیزًا بعدد من الممیزات أھمھا
بالوسائل اإللكترونیة الحدیثة التي تستطیع اختراق الجدران والتسلسل إلي داخل الحیاة 

م بھذا التفتیش ال یطرق الخاصة، لذا عبر البعض عن ھذا النوع من التفتیش بالقول أن القائ
 الدلیل في التفتیش اإللكتروني یقدم دلیًال غیر -٣. الباب مستأذنا بخالف التفتیش التقلیدي

  .٢٧٦- ٢٧٥ صـ - مرجع سابق: أحمد محمد حسان/ د. مادي وغیر ملموس
 قدم ٣٠٠امكن تصغیر المیكروفون حتى أصبح حجم رأس عود الثقاب، ویتراوح مدى إرسالھ ) ٤(

من ربع میل، ویمكن وضعھ في تلیفون أو إطار صورة أو أي شیئ أخر، والعادة وأكثر 
المتبعة ھي تثبیتھ بشریط حول األثاث، وأن المیكروفونات التي تتمیز بطول التردد ال تحتاج 
إلي أسالك ألن لھا جھاز إرسال السلكیًا یعمل ببطاریة داخلیة ویمكن أن یستمر اإلرسال 

 أوقیة، ومن األجھزة األخرى المستخدمة في تسجیل ١,٥ھا خمسة أیام ببطاریة سعت
األحادیث من حجرة مغلقة جھاز بھ عاكسة مكونة من غشاء رقیق وھوائي ذي موجة صغرى 
ینفذ خالل الجدران الصلبة وعندما یعمل یرسل اھتزازات في الحجرة إلي جھاز استقبال في 

ل رصاصة یمكن أطالقھ نحو النوافذ الخارج وبذلك یتم التسجیل، وھناك میكروفون على شك
  . ٨ صـ - ١٤٦ العدد –رسالة الیونسكو . بواسطة بندقیة خاصة فیلتقط الكالم
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  اطب اول

 ل واتل ا ب اا   

ر العلمي في تقدم العدید من الوسائل العلمیة الحدیثة التي تساعد في ساھم التطو
كشف الجریمة وإظھار الحقیقة، وقد ظھرت من بین ھذه الوسائل أجھزة التسجیل 
الصوتي التي تزداد یومًا بعد یوم ُقدرة وكفاءة وتفوقًا مذھًال سواء من حیث كیفیة 

سھولة استخدامھا إذ یمكنھا أن التقاط الحدیث وتسجیلھ أو من حیث صغر حجمھا و
تلتقط ما یدور في المكان المغلق من أحادیث دون علم الحاضرین، وفیما یلي أعرض 

  .أحدثھا على سبیل المثال ال الحصر
  

  :أجھزة تتطلب اتصاًال سلكیًا خارجیًا: أوال
     وتتم عن طریق إخفاء میكروفون بسیط في المكان المراد سماع المحادثات التي 

م فیھ وتوصیلھ بجھاز لالستماع خارج المبنى بواسطة أسالك دقیقة، وقد أمكن تت
تطویر ھذا األسلوب عن طریق تصغیر أحجام المیكروفونات المستخدمة لھذا الغرض 

 قدم وأكثر ٣٠٠فأصبحت ال تتعدى حجم رأس عود الثقاب، ویتراوح مدى إرسالھ 
  .لحدیثةمن ربع میل، ویعد ھذا النوع أبسط طرق التسجیل ا

  

  :أجھزة للتسجیل من داخل المكان: ثانیًا
     وھي عبارة عن میكروفونات مغناطیسیة یزن الواحد منھا نحو خمسة جرامات 
وال یزید قطر الجزء الظاھر منھ تسعة ملیمترات، وتوصل ھذه المیكروفونات بجھاز 

 یمكن وضعھ في الجیب بسھولة، وتأخذ ھذه) أو بجھاز أرسال( تسجیل صغیر
األجھزة في الغالب أشكال مألوفة حتى ال تثیر الریبة، ومن ذلك أشكال أقالم الحبر 
وأزرار األكمام، ویعد ھذا النوع من أكثر األجھزة استخدامًا في أغراض مراقبة 
وتسجیل األحادیث الخاصة، بشرط أن یتاح لحاملھا التواجد في المكان الذي تتم فیھ 

  ).١ (تسجیل المحادثات
  

  : أجھزة استماع األحادیث وتسجیلھا من خارج المكان:ثالثًا
    تعد ھذه األجھزة األكثر تطورًا في ھذا المجال حیث أنھا قادرة على التقاط 

  :األصوات من المكان المغلق دون حاجة إلي وضعھا بداخلھ ومن أھم أنواعھا
  : المیكروفونات االتجاھیة-أ

وات من داخل المكان وذلك بتوجیھھا نحو     ھذه المیكروفونات یمكنھا التقاط األص
أي فتحة فیھ مثل النوافذ والشرفات أو فتحات التھویة أو التكییف، ومن ھذه 
المیكروفونات ما ھو قادر على التقاط األحادیث من داخل المكان حتى وإن كانت 

 ٥٠-٤٠نوافذه مغلقة، ویمكن استخدامھا لمسافات صغیرة نسبیًا تتراوح ما بین   
عالوة على استخدامھا في كل األحوال في أغراض استماع وتسجیل األحادیث متر 

                                                           

  . ٦٨ - مرجع سابق : إیمان محمد عبداهللا الدباس/ د) ١(
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  .التي تدور في أماكن مفتوحة مثل المنتزھات أو الحقول
  : میكروفونات التالمس-ب

     وھي میكروفونات صغیرة الحجم بحیث یتم وضعھا على السطح الخارجي لجدار 
شخصیة، ویقوم عمل تلك الغرفة المراد سماع ما یدور بداخلھا من أحادیث 

المیكروفونات نظریًا على قدرتھا في التقاط ذلك القدر الضئیل جدّا من االھتزازات 
التي تحدث بجدار المكان الملتصقة علیھ نتیجة اصطدام الذبذبات الصوتیة الصادرة 
من حدیث المتكلم بھذا الجدار، ویتم بعد ذلك تكبیر ھذه االھتزازات وإعادة تحویلھا 

  .وجات صوتیة یمكن االستماع إلیھاإلي م
  : المیكروفونات المسماریة-جـ 

    ھذا النوع من المیكروفونات مزودة بمسامیر دقیقة عندما یكون الشخص المراد 
مراقبتھ مزودًا بجدران سمیكة نسبیًا، إذ تتوغل ھذه المیكروفونات داخل ھذه 

التالمس المثبت على الجدار الجدران وتكون وظیفتھا نقل االھتزازات إلي میكروفون 
  .الخارجي

  : میكروفونات اللیزر-د
    وھي تعتمد على التقاطھا لألصوات من داخل األماكن المغلقة وإرسال حزمة غیر 
مرئیة من األشعة دون الحمراء یتم توجیھھا للمكان ثم یعاد استقبالھا مرة أخرى بما 

ت الصوتیة علیھا، ویجري بعد یكون قد لحق بھا من تعدیالت نتیجة لتأثیر الموجا
ذلك تحویلھا إلي موجات صوتیة یجري تكبیرھا واالستماع إلیھا أو تسجیلھا على 

  .)١(بعد عدة أمیال من مكان الحدیث

ب اطا  

 ل واتل ا وب اا  

 كلما كانت وسیلة الحصول على التسجیل الصوتي مشروعة ومطابقة للقانون فإن
الدلیل المستمد منھا ھو دلیل مشروع یفید في اقتناع القاضي، ومن ثم یحظر 
التسجیل الصوتي كقاعدة إال في إطار ما أجازه القانون، وذلك أن الحظر ینجم أساسًا 
عن خصوصیة ذلك الحدیث ویرتبط بھ وجودًا وعدمًا، وحرمتھ تنبع من حرمة الحیاة 

، لذلك سأشرع في   بیان موقف الفقھ الخاصة التي یحرص على صیانتھا المشرع
والمشرع والقضاء من مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفي 

  .من خالل ثالثة فروع على النحو التالي

                                                           

 رسالة - حمایة حقوق اإلنسان واألسالیب المستحدثة للتحقیق الجنائي: حسن محمد ربیع/ د) ١(
 -مرجع سابق: عدنان عبدالحمید زیدان/ ، د٣٥٧ صـ -م١٩٨٥ -ندریة جامعة اإلسك-دكتوراه

٧٩ .  
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  الفرع األول
  موقف الفقھ من مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفي

 التسجیل الصوتي في اإلثبات الجنائي، لقد ثار خالفًا فقھیًا حول مشروعیة استخدام
ومدى مشروعیة الدلیل المستمد منھ وقبولھ أمام القضاء الجنائي، وفیما یلي سوف 

  :أتناول مختلف اآلراء المؤیدة والمعارضة في ھذا الشأن
 یرى أن التسجیل الصوتي إجراء مشروع یجوز استخدامھ في :)١(الرأي األول

روعیة الدلیل المستمد منھ وقبولھ بوجھ عام، وإن تم المجال الجنائي، وبالتالي مش
ذلك بشكل خفي طالما أن ھذه اإلقرارات والمحادثات قد صدرت بحریة واختیار دون 
أي تأثیر وأن التسجیل قد تم بطریقة ال تخالف القانون، وال یلقي أنصار ھذا الرأي 

لتسجیل بنظرھم لیس إال باًال إلي ما یثیره خصومھم من اعتبارات إنسانیة وُخلقیة، فا
نوعًا من الحیل المشروعة التي یجوز استعمالھا في مرحلة جمع االستدالالت، شأنھ 

، كما أنھ )٢(شأن التنكر الذي یستعان بھ لضبط الجناة أو الحصول على اعترافاتھم
لیس من المحرم على العدالة أن تستعین بثمرة التطور العلمي والتقني ومنھا 

 ذات األثر الفعال في مكافحة الجریمة وإظھار الحقیقة بكشف التسجیل الصوتي
  ).٣(المجرمین وفضحھم وبالتالي إدانتھم

 فإذا كان أخطر المجرمین یستغلون أحدث ما توصلت إلیھ التطورات العلمیة في      
ارتكاب جرائمھم، فلیس ثمة ما یحول دون استخدام ھذه الوسائل في الكشف عن 

 فمن غیر المقبول وال المنطق أن یتم إغفال ثمرة التطور العلمي الجرائم ومحاربتھا،
 تحقیقًا -في مسائل اإلجراءات القانونیة، فإذا لم یقر القانون أوجھ التطور ھذه 

 فسینتھي األمر بعجز السلطات عن مالحقة الجناة ال سیما وأن العدید من -للعدالة
بھذه الوسائل ومنھا الجاسوسیة الجرائم یتعذر كشفھا أو إثباتھا دون االستعانة 

                                                           

 - الطبعة الثانیة- القاھرة- دار النھضة العربیة-اعتراف المتھم: سامي صادق المال/ د) ١(
حقوق اإلنسان ومشروعیتھ استخدام رجال الشرطة : حسن ربیع/ ، د١٢٣ صـ -م١٩٨٦

 اإلمارات العربیة - الشارقة- لة الفكر الشرطي مج- للوسائل المستحدثة للتحقیق الجنائي
التعرف على : أحمد عوض غنیم/ ، د١٥٠-١٤٩ صـ - العدد الرابع-  المجلد األول-المتحدة

 العدد -  اإلمارات العربیة المتحدة- مجلة الشرطة-شخصیة المتھم من خالل بصمة الصوت
القیمة : مھمامن بس/ ، د١٣ صـ -م ١٩٨٧ھـ أكتوبر ١٤٠٨ صفر -١٧ السنة- ٢٠٣

 -م٢٠١٥ -  العدد الرابع- جامعة تبسة-القانونیة للصوت والصورة كدلیل في اإلثبات الجزائي
  .١٧٤،١٧٥صـ 

 صـ -مرجع سابق: عبدالمھیمن بكر/ وما بعدھا، د٤٤ صـ -مرجع سابق: رابح لطفي جمعة/ د) ٢(
٣٣٣ .  

 العدد - مجلة األمن العام- يمشروعیة تسجیل الصوت في التحقیق الجنائ: أحمد محمد خلیفة/ د) ٣(
سعد حماد / ، د٤٩٢ صـ - مرجع سابق: أحمد محمد حسان/ ، د٢٥ صـ -م١٩٥٨ -األول

 دار النھضة - ضمانات حق المتھم في الدفاع أمام القضاء الجنائي دراسة مقارنة: القبائلي
  .٣١٧ صـ - م١٩٩٨ - القاھرة- العربیة
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كما أن القول بانطواء ھذا التسجیل على انتھاك واضح )١(وتھریب النقد والمخدرات
لحقوق األفراد مردود علیھ بأن مثل ھذا االنتھاك ال یزید عما ھو متحقق في القبض 

  )٢(والتفتیش
 -ه الوسیلة    وطبقًا لمبدأ االقتناع الشخصي للقاضي فإن االعتراف الناتج عن ھذ

، )٣( یعد بمنزلة شھادة تخضع لتقدیره فلھ أن یأخذ بھ أو یھدره-جھاز التسجیل
ویمكن للمحكمة أن تستند إلیھ في قضائھا باإلدانة أو بالبراءة حیث تعد عونًا ثمینًا 

، ویشترط تحدید نوع الحدیث المراد )٤(للتوصل إلي الحقیقة بطریقة سریعة وفعالة
متعلقة بھا والجھة المصرح لھا بذلك والمدة الجائز خاللھا التقاط التقاطھ والجریمة ال

الحدیث، ویرى ھذا االتجاه أن الصوت عند تسجیلھ إلكترونیًا ال یحتمل الخطأ 
ویصعب التالعب بھ، ویمكن للخبراء الجنائیین أن یكتشفوا أي تالعب أو خداع 

لمحادثات یرى البعض أن بوسائل تقنیة عالیة الكفاءة، وتحقیقًا لضمان سریة تلك ا
 لذا فإن التسجیل الصوتي الممغنط )٥(للمحقق وحده أن یطلع على تلك التسجیالت

  .یمكن أن تكون لھ حجة دامغة في اإلثبات
  

 یرى عدم استخدام التسجیل الصوتي في المجال الجنائي وبالتالي :)٦(الرأي الثاني 
لكونھ یشكل اعتداء على  ل علیھفال یجوز التعوی. عدم مشروعیة الدلیل المستمد منھ

حق أساسي من حقوق اإلنسان ھو حقھ في أن تبقى حیاتھ الخاصة وأحادیثھ 
 المكفولة لألماكن )٨( وتمتعھ بالحریة الكاملة)٧(الشخصیة بمنأى عن اطالع أحد

واالعتداء ) ٩(واألشخاص سواء بسواء، وھو صورة من صور التلصص على الغیر
خص دخل خفیة لكي یسترق السمع ثم یظھر بعد ذلك حدث من ش) ١٠(حریاتھ على

                                                           

: مراد رشدي/ ، د١٤٨ صـ - مرجع سابق-لیفونیةمراقبة المكالمات الت: أحمد فتحي سرور/ د) ١(
 جامعة - كلیة الحقوق -  مؤتمر حرمة الحیاة الخاصة-نظرة في حرمة الحیاة الخاصة لإلنسان

  .٢٢ صـ-م١٩٨٧ یونیو٦- ٤ الفترة من -اإلسكندریة
  .١٣٢ صـ -مرجع سابق: صالح عبدالزھرة الحسون/ د) ٢(
  .٣١٨  صـ- مرجع سابق: سعد حماد القبائلي/ د) ٣(
  .٢٧٦ صـ -مرجع سابق : عصام عبدالعزیز زكریا/ د) ٤(
  .٢٨٣ صـ -مرجع سابق: رؤوف عبید/ د) ٥(
 - القاھرة-  دار النھضة العربیة-الوسیط في شرح اإلجراءات الجنائیة: أحمد فتحي سرور/ د) ٦(

محاضرات في قانون أصول : فاروق الكیالني/ ، د٦١٠صـ ١ جـ-م١٩٨١ - الطبعة الرابعة
صـ ١ جـ-م١٩٨١ - الطبعة األولى- عمان-  األردن-حاكمات الجزائیة األردني والمقارنالم

 دار الثقافة -مشروعیة الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي: محمد أمین الخرشة/ ، د٥٤٠
  .٤٥ صـ -مرجع سابق: رابح لطفي جمعة/ ، د١٤٤ صـ - م٢٠١١ -للنشر والتوزیع

  .٤٩٠ صـ -مرجع سابق: أحمد محمد حسان/ د) ٧(
  .٨٢ صـ - مرجع سابق: حسن صادق المرصفاوي/ د) ٨(
  . ٣١٩ صـ - مرجع سابق: سعد حماد القبائلي/ د) ٩(
  - بدون دار نشر- األردن- عمان- التعدي على سریة المراسالت: إدوارد غالي الذھبي/ د) ١٠(

  .٣٠ صـ -م١٩٩٨
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في صورة شاھد آخر، كما أنھ في حاالت التسجیل الصوتي ال توجد عین ترى أو أذن 
  ).١(تسمع
لذا قد یكون ھذا التسجیل ذریعة للسلطات العامة الستخدامھا في غیر غرضھا       

لعامة والسیاسیة األصیل والتوصل من خاللھا إلي بسط الرقابة على الشخصیات ا
 إضافة إلي أن وسائل التسجیل الصوتي حالیًا ال یمكن )٢(والتنكیل بالمشتبھ فیھم

القطع بما جاء فیھا من الناحیة الفنیة لھا، ولكن ھذا ال یمنع من إزالة عیوبھا في 
  المستقبل واالطمئنان إلي صحة نتائجھا

یل ومراقبة المحادثات ویرى انصار ھذا الرأي أن رفض التسویة بین أجھزة التسج
الھاتفیة أمر غیر منطقي ألنھ برغم ما تتضمنھ المحادثات الھاتفیة من إخالل بحق 
الخلوة للمتھم ولمن تحدث معھ فقد أباحھا المشرع لضرورتھا في مكافحة اإلجرام، 
فضًال عن أن التسجیل في النھایة سیخضع لتقدیر محكمة الموضوع التي لھا إھمالھ 

  .یتضمن أقواال غیر صادرة من المتھمإذا رأت أنھ 
أن ھناك فارقًا كبیرًا بین التسجیل خفیة ومراقبة )٣(     بینما یرى البعض اآلخر

المحادثات الھاتفیة، فالتسجیل خفیة ینتھك الصق الحقوق بشخص اإلنسان وھو حقھ 
في اال یتسلل أحد الي حیاتھ الخاصة، وھو ما یطلق علیھ اسم حق الخلوة وھو حق 

 من حقوق اإلنسان الطبیعیة التي ال تجد الدساتیر أحیانًا حاجة إلي التنویھ )٤(مطلق
، بینما مراقبة المحادثات الھاتفیة تقع اعتداء على حق اإلنسان في سریة )٥(بھا

ولكن ھذه الحقوق لیست  مراسالتھ، وھي من الحقوق العامة التي تكفلھا الدساتیر،
جازة القبض ومراقبة المراسالت وغیر ذلك، فضًال  إذ یقیدھا القانون بإ)٦(مطلقة

على أن من یتحدث ھاتفیًا یمكن أن یتصور وجود مسترق للسمع وعلیھ أن یحذر في 
حدیثة، بینما ال یكلف الشخص الذي ال یتحدث في خلوة في مكان خاص بأن یفترض 

األمان ھذا الفرض، إذ أن ھذه الخلوة ھي أقصى ما یمكن أن یتھیأ للفرد من أسباب 
  .ألسراره واحادیثھ والبد من كفالة ھذا الحق كفالة مطلقة

                                                           

 المجلة -ام الوسائل الفنیة الحدیثةالجوانب التاریخیة والعلمیة الستخد: محمد إبراھیم زید/ د) ١(
  .١١٦ صـ -م١٩٦٧ نوفمبر - المجلد العاشر- العدد الثالث- الجنائیة القومیة

  .٢٧٦ صـ -مرجع سابق: عصام عبدالعزیز زكریا/ أشار الیھ د) ٢(
  . ٢٨ صـ -مرجع سابق: أحمد محمد خلیفة/ د) ٣(
  .  الدفاع أصالة أو بالوكالة، وحریة االعتقادحق: توجد حقوق مطلقة كفلھا الدستور دون أي قید مثل) ٤(
 منھ حیث نصت ١٢ في المادة ١٩٤٨وقد ورد ھذا الحق في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة ) ٥(

ال یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو مراسالتھ أو لحمالت على : "على أنھ
  ...".شرفھ وسمعتھ

حریة الكیان الشخصي، وحریة الرأي، وحریة : یدھا القانون بإجراءات معینة مثلتوجد حقوق مقیدة یق) ٦(
  . الصحافة والطباعة والنشر
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  :یرى أصحاب ھذا الرأي أنھ یجب التفرقة بین حالتین): ١(الرأي الثالث 
وفي ھذه الحالة یجب : أن یكون التسجیل الصوتي مقدمًا كدلیل إدانة: الحالة األولى

  :التفرقة بین فرضین 
وصورة ذلك أن یرضى : جیل اعتداء على حقأال یكون في استخدام التس: األول

المتحدث رضاًء صحیحًا بتسجیل حدیثة ویتساوى في ذلك أن یتم التسجیل في مكان 
، أو أن یكون الحدیث الذي تم تسجیلھ في مكان عام ال یتحرج )٢(عام أو خاص

المتحدث من أن یسمعھ من یشاء، أو أن یجري التسجیل أثناء مباشرة إجراءات 
و جمع االستدالالت لتسجیل أقوال المجني علیھ أو الشھود أو استجواب التحقیق أ

المتھم ما دام المحقق أو رجل الضبط معروف الصفة، وفي ھذه الصور الثالث یكون 
  .الدلیل المستمد من التسجیل مشروعًا وال جناح على المحكمة إذا أخذت بھ

 وصورة ذلك أن یجري :أن یتضمن التسجیل انتھاكًا لحریة من الحریات: الثاني
الحدیث في مكان عام ولكن یستدل من مسلك المتحدث رغبتھ في أن یظل حدیثھ طي 
الكتمان كما لو انتحى جانبًا بصدیق لھ وافضى إلیھ بسره، أو أن یجري الحدیث في 
مكان خاص وھو المكان الذي یتحدث فیھ الشخص وھو مطمأن إلي أن حدیثھ في 

ي ھذا الفرض بصورتیھ یكون التسجیل مشروعًا إذا مأمن من استراق السمع، وف
جرى وفقًا للشروط واإلجراءات التي یتطلبھا القانون لمشروعیة التسجیل 

  ).٣(الصوتي
  

  :أن یكون التسجیل الصوتي مقدمًا كدلیل براءة : الحالة الثانیة
    وفي ھذه الحالة یجوز االستناد إلي التسجیل بال قید أو شرط حتى ولو كان 

                                                           

 الحلقة الدراسیة في األفاق -كشف الجریمة بالوسائل العلمیة الحدیثة: عادل حافظ غانم/ د) ١(
 صـ -م١٩٧١ - ئیة المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنا- الحدیثة لتنظیم العدالة الجنائیة

  .  وما بعدھا٧٧ صـ - مرجع سابق: إیمان محمد الدباس/ ، د٢٣٥
ھو كل مكان محدد عن المجال الخارجي الذي یحیط بھ ویخصصھ اإلنسان : المكان الخاص) ٢(

لمزاولة نشاط معین من أنشطتھ الفردیة وسواء بصفة دائمة أو مؤقتة، ویجب ان یكون من 
  .ة صاحبھ في منع دخولھ إال بإذنھشان ذلك التحدید إظھار إراد

فھو المكان الذي یجتمع فیھ عددًا من األشخاص ال تربط بینھم صلة خاصة :       أما المكان العام
ولم توجھ إلیھم دعوات شخصیة لحضور ھذا االجتماع، ولم یكن ثمة معیار خاص في 

 عارضة تتنوع وتختلف اختیارھم وتكون األسباب التي جمعتھم في ھذا المكان إنما ھي أسباب
حسب ظروف كل منھم أو قد یكون السبب واحدًا، ولكنھ عام ال یخص واحدًا منھم بالذات 

. كاالجتماعات الدینیة أو السیاسیة أو القومیة، وقد یضم التجمع فئة معینة كالنقابات المھنیة
 -العربیة دار النھضة -  القسم الخاص- شرح قانون العقوبات: محمود نجیب حسني/ د: انظر

 المكتبة -استجواب المتھم فقھًا وقضاء: عدلي خلیل/ وما بعدھا، د٧٨٩ صـ -م١٩٨٨
الحمایة الجنائیة للحق : حامد راشد/ ،د١٢٩ صـ - م١٩٨٥ -  الطبعة األولى- القاھرة-القانونیة

  .١٣١ صـ -م١٩٨٠ -في حرمة المسكن
 والمعدلة بالقانون رقم  من قانون اإلجراءات الجنائیة،٩٥المنصوص علیھا بالمادة ) ٣(

  .٢٨/٩/١٩٧٢ صدر في ١٣٩ عدد رقم - الجریدة الرسمیة١٩٧٢ لسنة٣٧
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إال أن  تقریر ھذا المبدأ بالنسبة لدلیل البراءة . لحصول علیھ بطریق غیر مشروعا
أمر غیر سدید باعتبار أن كل متھم یتمتع بقرینة البراءة إلي أن یحكم بإدانتھ، وأن 
لھ الحریة كاملة في اختیار وسائلھ ودفاعھ وال ُتقید حریتھ في الدفاع باشتراط مماثل 

، فضًال على أن األخذ بھ من شأنھ أن یؤدي إلي اضطراب لما ھو مطلوب في اإلدانة
العمل على نحو ال یتفق مع روح المصلحة العامة خاصة بعد اختراع وسائل التعدیل 

فھو یتضمن تخصیصًا دون مبرر ألن اعتراف ھذا الرأي ) )١(المونتاج(واإلصالح 
ع قاعدة مستقرة بحجیة ھذه التسجیالت في ھذا الشق ال یتفق وال یسایر إمكانیة وض

  .)٢(یمكن األخذ بھا على إطالقھا
على القول بعدم ) ٣(    ومع كل ما تقدم من اآلراء الفقھیة فإن ھناك شبھ إجماع 

جواز كشف أو تسجیل األحادیث التي تجري بین المتھم ومحامیھ أو بینھ وبین 
 المعالجة، الطبیب ألنھما ملزمان بحفظ أسرار المھنة حتى انتھاء القضیة أو انتھاء

) ٤(كما أن حق الدفاع وحریة االتصال بین المتھم ومحامیھ أو خبیره االستشاري
یقتضي المحادثة معھم على انفراد وبالتالي ال یمكن ضبط مثل ھذه التسجیالت أینما 

فضًال عن ذلك أیضًا ال یجوز كشف أو تسجیل األحادیث الواقعة بین ) ٥(وجدت
وھذا المنع أكدتھ صراحة ) ٦(قى حتى لو وقع الطالقالزوجین ألن أسرار الزوجیة تب

                                                           

تعدیل التسجیل سواء كان مرئیًا أو سمعیًا وتحویره باإلضافة أو : یقصد بعملیة المونتاج) ١(
مرجع : محمد الشھاوي/ د. باإللغاء أو بالقطع إلحداث أثرًا منقطعًا أو ممتزجًا مع تسجیل آخر

  .٢٨٧ صـ -ابقس
یرى البعض أنھ رغم االنتقادات الموجھة إلي التسجیل الصوتي والتصنت على المكالمات ) ٢(

الھاتفیة خفیة باعتبارھا تتضمن انتھاكًا لسریة المراسالت التي كفلتھا معظم التشریعات، بید 
مس أمن أنھ یمكن اللجوء إلي ھذه الوسیلة فیما یتعلق بالجرائم الخطرة كالجرائم التي ت

الخ مؤدى ...الدولة الداخلي والخارجي والجریمة المنظمة وجرائم غسیل األموال والمخدرات
ذلك أن المعیار الذي یقول بھ أصحاب ھذا الرأي ھو جسامة الجریمة ، فإذا كانت الواقعة على 

عمر بن / د: انظر. قدر من الجسامة یجوز تسجیل المحادثات ضمن معاییر الحدود القانونیة
 العدد - مجلة البحوث األمنیة-بصمة الصوت وأثرھا في اإلثبات الجنائي: بدالمجید مصبحع

  . ٣٣ صـ -١٤٣٣ شعبان ٥٢
 – اإلسكندریة -  منشأة المعارف-اإلجراءات الجنائیة تحیًال وتأصًال : رمسیس بھنام/ د) ٣(

 دار -مبادئ قانون اإلجراءات الجنائیة: عمر السعید رمضان/ ، د٢٣٩ صـ٢ جـ-م١٩٧٨
شرح قانون : محمود محمود مصطفى/، د٣٠١،٣٠٢ صـ- م١٩٦٧ - النھضة العربیة

مرجع : سعد حماد القبائلي/ ، د٢٤٨ صـ -١٩٨٨ -  دار النھضة العربیة-اإلجراءات الجنائیة
 مطبعة دار -دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة: سامي النصراوي/ ، د٣١٢ صـ -سابق
  .٣٥ صـ -  مرجع سابق-إدوار غالي الذھبي/ ، د٤٣٩  صـ١ جـ- م١٩٧٦ - بغداد-السالم

 صـ ١ جـ-مرجع سابق: سامي النصراوي/ ، د٣٠١ صـ -مرجع سابق: عمر السعید رمضان/د) ٤(
٤٣٩.  

  ٣٠١ صـ - مرجع سابق: عمر السعید رمضان/د) ٥(
 -بغداد المكتبة القانونیة - أصول المحاكمات الجزائیة: سلیم حربة/ عبد األمیر العكیلي، د/ د) ٦(

  .١٣٥،١٣٦ صـ -م٢٠٠٨
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 ).١( من قانون اإلجراءات الجنائیة٩٦المادة 
 وبھذا الصدد أثار الفقھ تساؤًال مفاده ھل لرضاء المتحدث بالتسجیل أثر في قبول     

ذھب جانب من الفقھ إلي أنھ یجب التمییز بین الرضاء   التسجیل الصوتي من عدمھ؟
تسجیل والرضاء الالحق علیھ، واعتبروا األول جائزًا ومشروعًا متى السابق على ال

وجد ذلك الرضا ومتى تم التسجیل بغیر خلسة وخفیة، أما إذا جرى التسجیل خلسة 
فقد ذھب الراجح في الفقھ إلي أنھ ال قیمة لرضاء المتھم السابق متى جرى التسجیل 

طًال ألن األمر ال یتعلق برعایة متھم خلسة، وبالتالي یعد االستدالل بھذه التسجیالت با
معین وإنما األمر یتعلق بالمصلحة العامة لألفراد وھو إجراء متعلق بالنظام 

  ).٢(العام
إال أننا نرى أن مثل ھذا النوع من الرضا یعد صورة من صور الخیال ففي فرض      

شأن أن القبول السابق على التسجیل نرى أنھ من غیر المعقول أن یعلم صاحب ال
مكالمتھ قید التسجیل ویتكلم بما یدینھ، وفي فرض القبول الالحق نرى أنھ من 

  .الطبیعي أن ال یرضى صاحب الشأن بتقدیم دلیل إدانة ضده
  

  الفرع الثاني
  موقف المشرع من مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفي

جیالت ألحادیث جرت في مكان لم یتضمن المشرع ما یفید إباحة أو تجریم إجراء تس
م بشأن حمایة ١٩٧٢ لسنة ٣٧خاص في المجال الجنائي حتى صدور القانون رقم 

الحریات الفردیة، حیث تضمن ھذا القانون تعدیًال لبعض أحكام قانون اإلجراءات 
..... لقاضي التحقیق "  منھ بعد تعدیلھا تنص على أن   ٩٥الجنائیة فأصبحت المادة 

قبة المحادثات السلكیة والالسلكیة أو إجراء تسجیالت ألحادیث جرت في أن یأمر بمرا
مكان خاص متى كان لذلك فائدة على ظھور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا 

وفي جمیع األحوال یجب أن یكون الضبط أو . بالحبس لمدة تزید على ثالثة أشھر
بب ولمدة ال تزید على ثالثین یومًا االطالع أو المراقبة أو التسجیل بناء على أمر مس

  ).٣" (قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة
  

 أن المشرع یمیل إلي استخدام التسجیالت الصوتیة ٩٥ویستفاد من نص المادة 
  :في مجال اإلثبات الجنائي بھدف الوصول إلي الحقیقة وذلك بشروط أربعة 

فالبد من صدور إذن :  على أمر مسببًا  أن یكون األمر بالتسجیل بناًء:الشرط األول

                                                           

 على أنھ ال یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط لدى المدافع عن المتھم أو ٩٦نصت المادة ) ١(
الخبیر االستشاري األوراق أو المستندات التي سلمھا المتھم لھما ألداء المھمة التي عھد 

  .إلیھما بھا وال المراسالت المتبادلة بینھما في القضیة
،محمد ٢٤ صـ -مرجع سابق: مراد رشدي/ ، د٢٦ صـ - مرجع سابق: حمد خلیفةأحمد م/ د) ٢(

  .١٤٣،١٤٤ صـ -مرجع سابق: فالح حسن
   .٢٨/٩/١٩٧٢ بتاریخ١٣٩ الجریدة الرسمیة عدد رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم )٣(



 - ٢٧٩٠ -

قضائي بالتسجیل مسبب من قاضي التحقیق یذكر فیھ األسباب التي من أجلھا أصدر 
ھذا األمر، وأن یذكر أن ھناك تحریات جدیة تحمل على االعتقاد بأن محادثات المتھم 

  .تمس الجریمة وأنھ مما یفید في كشف الحقیقة تسجیلھا 
  

والمقصود : ون إلجراء التسجیل فائدة في كشف الحقیقةأن یك: الشرط الثاني
بذلك كشف الحقیقة في شأن الجریمة الجاري التحقیق فیھا وھو ما یبرر القیام بھذا 

  .اإلجراء
  

بحیث : أن تكون الجریمة موضوع التحقیق على درجة من الجسامة: الشرط الثالث
ثالثة أشھر أما لو كانت تكون جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على 

  .مخالفة فال یجوز إعطاء اإلذن بتسجیل المحادثات 
أال تزید مدة اإلذن بالتسجیل على ثالثین یومًا قابلة للتجدید لمدة أو : الشرط الرابع

یعد األمر بالتسجیل ساریًا لمدة ال تزید على ثالثین یومًا من : مدد أخرى مماثلة
  ). ١(لمدة أو مدد أخرى وفقًا لمقتضیات التحقیق تاریخ صدوره ما لم یتم تجدیده 

     ومن ثم یشترط التخاذ األمر بالتسجیل الحصول مقدمًا على أمر مسبب من قاضي 
التحقیق حیث قرر المشرع أن سلطة إجراء التسجیل ھي من اختصاصھ بعد اطالعھ 

 الجاري على األوراق متى كان لذلك التسجیل فائدة في ظھور الحقیقة في الجریمة
التحقیق فیھا، وعلیھ فإن التسجیالت التي یقوم بھا األفراد فیما بینھم ال تعد من قبیل 
اإلجراءات الجنائیة نظرًا ألنھا لم تصدر في شأن دعوى جنائیة حركتھا السلطات 
القضائیة قصد الوصول إلي الحقیقة، كما ال یعتبر أدلة استغالل التسجیل الذي ال 

ق من تم تسجیل صوتھ أو حدیثھ كما ھو الحال في حالة یتضمن اعتداء على ح
تسجیل األحادیث اإلذاعیة أو التلیفزیونیة أو الصحفیة، وفي جمیع األحوال یجب أن 
یكون األمر بالضبط واالطالع لمدة ال تزید على ثالثین یومًا قابلة للتجدید بمعرفة 

  .القاضي لمدة أو مدد أخرى مماثلة
ر في ھذا الصدد ھل یجوز تسجیل األحادیث الخاصة لمنع ولكن التساؤل الذي یثو

وقوع الجریمة؟ وماذا یكون الحال لو كشف التسجیل عن إعداد وترتیب الرتكاب 
 من قانون ٩٥بالنسبة للتساؤل األول یمكن القول بأن ظاھر نص المادة . جریمة؟

ت بالفعل ألن مفھومھ أن تكون ھناك جریمة وقع) ٢(اإلجراءات الجنائیة یمنع ھذا
والتسجیل ھو إجراء استثنائي مقید بأن یؤدي إلي كشف الحقیقة، وبالنسبة للتساؤل 

یعد جریمة اتفاق جنائي فإذا كشف تسجیل المحادثات ) ٣(الثاني فیمكن القول بأن ھذا
وجود ھذا االتفاق فیمكن القول بجوازه وإباحتھ استنادًا إلي أن مرحلة التحضیر 

ا جریمة مستقلة كاالتفاق الجنائي أو إحراز أسلحة أو واإلعداد تشكل في ذاتھ

                                                           

    .٢٢٤ صـ - مرجع سابق : السید محمد الشریف/ د) ١(
  .لخاصة لمنع وقوع الجریمةأي یمنع تسجیل األحادیث ا)  ٢(
  .اإلعداد والترتیب الرتكاب جریمة) ٣(
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متفجرات بغیر ترخیص، ولما كانت المحادثات السلكیة والالسلكیة تتم بین شخصین 
أو أكثر فإن جریمة االتفاق الجنائي تتكامل عناصرھا، لذا نرى مع البعض جواز 

یمة االتفاق إجراء التسجیالت الصوتیة التي  تفید في كشف الحقیقة بالنسبة لجر
  ).١(الجنائي ما دامت ھناك دالئل كافیة على ھذا االتفاق

     أما مسألة التصنت العارض التي تحصل عندما تتسلل معلومات تفید في كشف 
غموض جریمة أخرى أو تقطع بثبوت االتھام على مرتكبیھا إلي سمع الشخص 

م بارتكاب الجریمة المكلف قانونًا بمراقبة ھاتف ومحادثة المشتبھ بھ أو المتھ
األصلیة المتعلقة بأمر المراقبة ثم یقوم بتسجیل تلك المعلومات التي تسللت بصفة 

فھل ینبني على تلك المعلومات اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق تحقیقًا . عارضة
لما قد تملیھ اعتبارات العدالة المجردة؟ أم أن على ذلك الشخص صم أذنیھ عنھا 

تغلیب ) ٢( احترام الحیاة الخاصة لألفراد؟ نرى مع البعض من الفقھ انطالقا من مبدأ
االعتبار الثاني لعدة أسباب تتعلق بصعوبة إثبات عرضیة ذلك اإلجراء فضًال عن 

لذا من . إمكانیة التستر وراءه للقیام بمزید من عملیات التصنت والمراقبة والتسجیل
 من مبدأ احترام الحیاة الخاصة األفضل على ذلك الشخص صم أذنیھ عنھا انطالقا

  .لألفراد
 من قانون اإلجراءات ٩٥    وفي الحقیقة وواقع األمر أن المشرع بتعدیل المادة 

م قد حسم الخالف الفقھي الذي دار طویًال ١٩٧٢ لسنة ٣٧الجنائیة بالقانون رقم 
عن مدى مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات، وبإمعان النظر في نص 

ه المادة یتبین اتجاه نیة المشرع إلي األخذ بالمعیار الموضوعي للمكان الخاص، ھذ
ومؤدى ذلك أن الحدیث الخاص ال یحمیھ القانون إذا جرى في مكان عام بینما یحمي 
االحادیث الخاصة إذا جرت في مكان خاص، فضًال على أن المشرع قد ساوى بین 

األحادیث الخاصة من ناحیة أخرى في المحادثات السلكیة والالسلكیة من ناحیة و
جمیع القواعد المنظمة لعملیات التسجیل وأحاطتھا بالضمانات نفسھا، فالمنطق 
القانوني السدید ال یتردد مطلقًا في ضرورة االعتداد بخصوصیة الحدیث الذي یدور 

  .في مكان خاص وذلك بصورة عامة وبدون حاجة إلي إثبات خصوصیتھ
طاق الحمایة الجنائیة على ما یدور فقط من أحادیث في األماكن     وال ینبغي قصر ن

الخاصة بل یجب أن یتجاوز ذلك لیشمل األحادیث الخاصة بغض النظر عن مكان 
حدوثھا ما دام یتوافر فیھا مقومات الحدیث الخاص الذي یمكن أن یتحدد على أساس 

بارات التي یستھدى درجة الصوت الذي تم بھ ومدى ازدحام المكان وغیرھا من االعت
  .بھا في ھذا الصدد

                                                           

    .٦٤ صـ - مرجع سابق : إیمان محمد عبداهللا الدباس/ د) ١(
 وما بعدھا، إیمان محمد عبداهللا ٧٨٩ صـ -مرجع سابق : أحمد ضیاء الدین محمد خلیل/ د) ٢(

     .٦٤ صـ - مرجع سابق : الدباس
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  الفرع الثالث
 موقف القضاء من مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل األصوات بشكل خفي

 من قانون ٩٥االتجاه السائد في القضاء المصري قبل التعدیل التشریعي للمادة 
اإلجراءات الجنائیة ھو الحذر من استعمال تلك التسجیالت حیث ذھب في بعض 

، ومنھا قضیة لمحكمة امن الدولة حیث دفع محامو المتھمین )١(كامھ إلى رفضھاأح
، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٣١، ٢٠٦(ببطالن تلك التسجیالت كونھا تتعارض مع المواد 

من قانون اإلجراءات الجنائیة، وباعتبار أن تسجیل االحادیث التلیفونیة یعد  ) ٣٣٦
ا یستلزم معھ بطالن تلك من قبیل استراق السمع للمكالمة الشخصیة وھو م

التسجیالت، ومع أن المحكمة رفضت قبول ھذا الدلیل الصوتي إال أن السبب الحقیقي 
، وإنما ألن تلك التسجیالت قد جرت )٢(وراء ھذا الرفض ھو لیس دفع المحامین

بدون إذن القاضي الجزائي وأن القواعد التي نظمھا القانون والتي كفلت سریة 
د عامة تسري على قضایا امن الدولة مثلما تسري على القضایا المكالمات ھي قواع

( العادیة، وقد ردت المحكمة على دفوع المحامین بأن المادة الثامنة من القانون رقم 
تجیز إجراء التحریات السریة بالوسائل الفنیة المختلفة متى رأت ) م١٩٦٤ لسنة ٥٤

ال یعتد بالدلیل " محكمة بأنھ كما قضت ال). ٣(ضرورة لذلك ومنھا التسجیل الصوتي
المستمد من تسجیل المكالمة الھاتفیة عن طریق الغش والخداع وأن استعمال جھاز 

وھو ما یتنافى ومبدأ .. التسجیل یتنافى والخلق القویم وأنھ ال یعدو أن یكون تلصصًا
وقد ذھبت محكمة امن الدولة العلیا إلى ). ٤"(الحریة المكفولة لالماكن واألشخاص

إھدار الدلیل المستمد من التسجیالت الصوتیة التي أجرتھا مباحث امن الدولة 
وقضي ). ٥(للمتھمین في القضیة التي عرفت بقضیة التنظیم الشیوعي المسلح

ببطالن الدلیل المستمد من التسجیل إذا جرى خالفًا للضوابط والضمانات التي نص 
 التسجیالت ال یمنع من األخذ بطالن: وقضت محكمة النقض بأن) ٦(علیھا القانون

بعناصر األثبات األخرى المستقلة والمؤدیة إلى النتیجة التي اسفر عنھا التسجیل 
)٧.(  
  

     وعلى الرغم من أن االتجاه الذي كان سائدًا في القضاء المصري ھو الحذر من 
في استعمال تلك التسجیالت إال أن ھذا القضاء ذھب إلى قبولھا واعتبارھا دلیًال 

                                                           

م اإلذن بمراقبة وتسجیل المحادثات السلكیة والالسلكیة أو حیث قضت محكمة النقض بعد) ١(
القضیة . البحث عن األدلة وإنما عند توافر أدلة جادة تقتضي تدعیمھا بنتائج ھذا اإلجراء 

  .م١٩٩٦/ ینایر / ١٤ في ٦٨٥٢رقم 
    .١١٨ صـ - مرجع سابق - اعتراف المتھم : سامي صادق المال/ د) ٢(
   .١١٨ صـ - مرجع سابق : سامي صادق المال/ د) ٣(
    .١٢ صـ - مرجع سابق : سمیر فرنان بالي/ د) ٤(
  . م١٩٨٥ ینایر ١٠م وحكمھا الصادر في ١٩٨٣ لعام ٤٩٢٩القضیة رقم ) ٥(
   ٨٧٦ ص ١٤٧ ق ٥٣ س ٢٠٠٢ / ٩ / ٢٥ ق جلسة ٧٢ لسنة ٨٧٩٢الطعن رقم ) ٦(
   .م ٩/١١/١٩٨٩ جنایات الجیزة في ١٩٨٩ لسنة ٣١٩٢الجنایة رقم ) ٧(
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 ٣٧ من قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم ٩٥األثبات الجنائي بعد تعدیل المادة 
م ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٤٥م، وذلك إعماًال لنص المادة ١٩٧٢لسنة 

متي كانت مصلحة التحقیق تقتضي اللجوء في بعض األحیان إلي مراقبة األحادیث 
ویجوز للمحكمة أن تضبط ".. قض بأن الخاصة وتسجیلھا، وقد قضت محكمة الن

وأن تراقب ... لدى مكاتب البرید جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات
المحادثات السلكیة والالسلكیة وأن تقوم بتسجیالت لمحادثات جرت في مكان خاص 
متى كان في ذلك ظھورًا للحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة ال 

 على ثالثة اشھر ویشترط التخاذ تلك اإلجراءات الحصول مقدمًا على إذن تزید
قضائي مسبق من القاضي الجزائي بعد اطالعھ على األوراق وفي جمیع األحوال 
یجب أن یكون األمر بالضبط أو االطالع أو المراقبة لمدة ال تزید عن ثالثین یومًا 

كما ). ١"(و مدد أخرى مماثلة ویجوز للقاضي الجزائي أن یجدد ھذه المدة مدة أ
 الخاص ١٩٨٠ لسنة ١٠٥لما كانت المادة السابعة من القانون رقم " قضت بأنھ 

بأنشاء محاكم امن الدولة قد نصت في فقرتھا الثانیة على أن یكون للنیابة العامة 
باإلضافة الي االختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقیق في تحقیق الجنایات التي 

 من قانون اإلجراءات ٩٥ محكمة امن الدولة العلیا ولما كانت المادة تختص بھا
الجنائیة قد أناطت بقاضي التحقیق أن یأمر بمراقبة المحادثات السلكیة والالسلكیة أو 
أجراء التسجیالت الحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظھور 

مدة تزید على ثالثة أشھر، واذا الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس ل
كانت التسجیالت قد تمت بإذن من نیابة امن الدولة العلیا قد وافقت ھذا النظر فان 
الدفع ببطالنھا على ما تقدم إیراده یكون غیر قائم على سند صحیح من 

  ). ٢"(القانون
     وتعرضت محكمة النقض لمسألة تسجیل األحادیث الشخصیة في قضیة عرضت 

ا حیث لم ُتعتد بالتسجیل الذي تم في مكان عام بحجة أن من یتحدث في مثل ھذا علیھ
المكان یفترض أنھ تنازل عن حقھ في الحیاة الخاصة وذلك بعكس ما إذا تم التسجیل 

، وھذه األحكام ما ھي اال تردیدًا للقواعد العامة التي أوردتھا )٣(في مكان خاص
وتي وھو ما  یدل على أن ھذا التسجیل التشریعات المصریة بشأن التسجیل الص

یكون مقبوًال متى تم فیھ مراعاة الضمانات التي أوردھا القانون كالحصول على األذن 
القضائي المسبب وأن یكون لھذا األجراء فائدة في ظھور الحقیقة وأن یكون ذلك 

 .لفترة محددة

                                                           

   .١١٣٤ص ١٧٠ ق ٤٦م مكتب فني ١٩٩٥/ ١١ /١ ق جلسة ٦٣ لسنة ١٠٢٤٧طعن ) ١(
  .م ١٩٩٥ / ٣ / ٢٢ جلسة ٥٠١١الطعن رقم ) ٢(
  .٨٢٧ ص ١٥٨ رقم ١٦ مجموعة أحكام النقض السنة ٩/١١/١٩٥٦نقض ) ٣(
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  املبحث الثالث

  فيحجية الدليل املستمد من تسجيل األصوات بشكل خ

الدلیل المستمد من التسجیالت الصوتیة أمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي  حجیة
حسب قناعتھ الوجدانیة وارتیاح ضمیره إلي ذلك الدلیل من حیث كونھ  مشروعًا 
ومستمدًا من إجراء مشروع حتى تكون لھ حجیة في اإلثبات، وھذه الحجیة غیر 

تسجیالت الصوتیة قد تتطرق إلیھا مطلقة أو قطعیة وإنما حجیة نسبیة ألن ال
احتماالت التزویر بعد اختراع وسائل التعدیل والحذف واإلصالح في شریط التسجیل 

  ). ١(وھو ما یسمى بالمونتاج
      فیجب على القاضي أن یتأكد من أن النقل بواسطة جھاز التسجیل نقًال أمینًا 

اصره وخصائصھ أو عیوب یطابق الواقع خالیًا من عیوب التداخل التي تطمس عن
 واال یتعرض التسجیل بعد نقل الصوت التشویش التي تؤثر على وضوح مضمونھ،

على الشریط إلي عوامل أو مؤثرات مفتعلة باستبدال أو تغییر أو حذف أو إضافة أو 
نقل إلعطاء مضمونھ أو عناصره الذاتیة دالالت ال تمثل الحقیقة، وھذا یقتضي 

سیت محكم الغلق وال یقبل إعادة التسجیل علیھ بعد التسجیل استخدام أنواع من الكا
األول ، وذلك بأن یبقى التأثیر المغناطیسي المنطبع على الشریط ثابتًا یتعذر إزالتھ 

   ).٢(وھذه مھمة شركات التصنیع المتخصصة 
 في مجال )٣(بخبیر فني متخصص     وحتى یتأكد القاضي من ذلك فلھ أن یستعین 

إللكترونیات عند تنفیذ اإلجراء المشار إلیھ فھو أكثر األشخاص درایة الصوتیات وا
                                                           

حذف مقطع تم الطعن في قیمة التسجیل الصوتي من الناحیة العلمیة في أنھا غیر مضمونة حیث یمكن ) ١(
أو كلمة أو حرف من الشریط المسجل وإعادة تركیب الجمل من الحدیث بمھارة وكفاءة مما یغیر 
المعنى األصلي دون تغیر الصوت كما قد تتشابھ األصوات وقد یكون من السھل تقلید اآلخرین في 

تغییر في أصواتھم إال أن العلم الحدیث استطاع أن یثبت أن للصوت بصمة وأنھ من الصعب إحداث 
أصوات تضلیل فاألجزاء التي تتعاون في إخراج الصوت ھي أجزاء ثابتة فإذا حاول صاحبھا أن یغیر 
من تردد صوتھ، فإن فعلھ ھذا یعد بمثابة ظرف طارئ یمكن التوصل إلیھ شأنھ شأن المستكتب الذي 

مرحلة التحقیق االستجواب في : محمد عزیز/ د. یحاول أن یغیر من طریقة كتابتھ فیفضحھ الخبیر
محمد / ، د٦٣ صـ -م١٩٨٧- مطبعة بغداد-االبتدائي ومدى مشروعیة قواعده العملیة ووسائلھ العلمیة

 -ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري واالستدالل في القانون المقارن: على السالم عیاد الحلبي
 -ائیة دراسة مقارنةأصول المحاكمات الجز: عاطف النقیب/ ، د١٣٥ صـ -م١٩٨١جامعة الكویت 

  .٤٠٩ صـ-م١٩٨٦ – الطبعة األولى- لبنان- بیروت-منشورات عویدات
    .٧٢ صـ -مرجع سابق : حسنین بوادي المحمدي/ د) ٢(
استطاع الخبراء المختصین أن یكشفوا الخداع الصوتي باستخدام وسائل فنیة ذات نتائج مؤكدة فلكل ) ٣(

قد استطاعت البحوث المتقدمة في ذلك أن تحقق صوت بصمة تمیز الصوت وتحقق شخصیتھ، ول
تقدمًا في ھذا المجال، حیث استطاع العلماء التعرف على ھویة الشخص عن طریق بصمة صوتھ، 
وذلك بتسجیل الصوت وتحلیلھ بصوت یشبھ إلي حد كبیر تحدید الھویة عن طریق البصمة، وذلك 

كشف : عادل ناجح/ م بھذه التفرقة، دباستخدام جھاز طبقي كھربائي یمكن تحلیل الصوت والقیا
 تحت -م١٩٧٠ مایو سنة ٥-٤ الحلقة الدراسیة للمركز القومي للبحوث -الجریمة بالوسائل العلمیة

دور القرائن في : أیمن خالد فاضل/ أشار الیھ د. عنوان األفاق العلمیة الحدیثة لتنظیم العدالة الجنائیة
  . ١١٤ صـ-م٢٠٠٧ - مؤتھ األردن جامعة- رسالة ماجستیر-اإلثبات الجنائي
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بالكیفیة الصحیحة والمضبوطة إلجراء تسجیل الكالم المتفوه بھ، ویعد من أھم 
الضمانات على اإلطالق حتى ال یكون ھناك مجال للوقوع في الخطأ وبالتالي تفویت 

یرة مثًال، وحتى تطمئن فیما تسجیالت جد ھامة فیما یخص جریمة من الجرائم الخط
  ).١(بعد ھیئة المحكمة لما بین أیدیھا من أدلة 

ومھمة الخبیر تقتصر على فحص الصوت وإجراء المقارنة والمضاھاة      
الستخالص أدلة اإلسناد باستخدام جھاز التخطیط التحلیلي للصوت السابق اإلشارة 

 مع االستعانة بخبیر النطق إلیھ، والخبیر المختص بھذا الفحص ھو مھندس الصوت
الذي توكل لھ مھمة دراسة عیوب النطق والخصائص الذاتیة للتخاطب والتي تعتبر 
من عناصر الصوت التي یجب أن تخضع للدراسة عن طریق السماع من قبل خبیر 
النطق عند إجراء المقارنة، بحیث یلعب ھذا النوع من النطق دورًا حاسمًا في تقریر 

كوحدة " الفیزیائي" مرتبتھ اإلثباتیة جنبًا إلي جنب مع الفحص األول حجیة اإلسناد و
  ).٢(واحدة متكاملة 

الصوت المسجل على الشریط ھو صوت ویجب على القاضي أن یتأكد من أن      
، فمن المعلوم أن )٣(الشخص المعني وتقریر ھذا األمر یحتاج إلي خبراء مختصین

خصین یتمتعان بنفس المقدرة واألسلوب لكل صوت خصائص فردیة كما أن وجود ش
في النطق عن طریق تحریك اللسان والشفاه یعد أمرًا متعذر الحدوث، فاأللفاظ تتألف 

                                                           

    .١٢٧ صـ -مرجع سابق : وفاء عمران / د) ١(
   .٧٢ -٦٧ صـ -مرجع سابق : حسنین بوادي المحمدي/ د) ٢(
  :یوجد ثالث طرق مستخدمة في دراسة بصمة الصوت یعتمد علیھا خبراء األصوات) ٣(

مختص بتحلیل الصوت إلي التسجیالت الصوتیة وتقوم على أساس سماع الخبیر ال: الطریقة السمعیة:       األولى
بھدف الربط بین صوت معین وصوت المشتبھ بھ بعد االستماع إلیھ األمر الذي یقتضي تسجیل صوت المتحدث 
أو تسجیل مكالمتھ، ومن خالل الخبیر باألصوات یمكن تحلیل نبرات الصوت ونسبة الشریط المسجل أو المحادثة 

على األقل تأكید أن ھذا الصوت ھو صوت المشتبھ بھ، وھذه الطریقة ال تتسم الھاتفیة إلي شخص معین أو 
بالموضوعیة لكونھا تعتمد بشكل كلي على االعتبارات الشخصیة التي تتمثل بقدرة الخبیر على تحلیل نبرات 

ل یغلب الصوت، كما أنھا ال تتجرد من االحتمالیة وذلك ألن عناصر تحلیل الصوت بشریة ولیست آلیة فاالحتما
  .على رأي الخبیر المحلل للصوت ولیس الیقین فیضعف نتائجھا بالحصول على دلیل احتمالي

وھذه الطریقة تستند الي األسلوب العلمي دراسة بصمة الصوت باستخدام جھاز : الطریقة المرئیة:       الثانیة
ي إلي صور أو رسوم الذي یعتمد على ترجمة الصوت البشر) Spectrograph(المخطط الصوتي المرئي 

وتمتاز ھذه الطرقة ) كمقدار الذبذبة وحدة الصوت( تمثل ذبذبات النبة الصوتیة المكونة للعناصر الفیزیائیة
بتحلیل بصمة الصوت على أساس الترددات الصوتیة التي تظھر على شكل خطوط مرئیة األمر الذي ال یختلف 

  .الیقینفي تحلیل الصوت خبیران، ومن ثم یتحقق بھ الجزم و
وتعتمد ھذه الطریقة على استخدام أجھزة آلیة أو نصف آلیة لتحلیل المادة الصوتیة : الطریقة اآللیة:       الثالثة

المتوافرة بعد ربطھا بالحاسب اآللي وتزویده ببرامج من شأنھا تحلیل الصوت األدمي ومطابقتھ مع أصوات 
من أفضل الطرق المستخدمة في تحلیل مادة الصوت ومعرفة أخرى یتم إدخالھا عند الحاجة، وتعد ھذه الطریقة 

بصمتھ لالستدالل على صاحبھ عن طریقھا ، ولكونھا ترتكز في عملھا على التقنیة العلمیة فھي تعد أكثر كفاءة 
المجلة العربیة للدراسات -)سماتھا واستخداماتھا( بصمة الصوت: عادل عیسى الطویسي/ د: أنظر. وحیادیة

: محمد حماد الھیتمي/  وما بعدھا، د٧٩ صـ -م١٩٩٦ھـ١٤١٧ رجب -٢٢ العدد-الریاض-دریباألمنیة للت
 -م٢٠٠٨- القاھرة-دار الكتب القانونیة)األدلة الجنائیة المادیة( الموسوعة الجنائیة في البحث والتحقیق الجنائي

ات الحدیثة في مكافحة البصمة الصوتیة، التقنی: البیانات الحیویة: منصور بن محمد الغامدي/ ، د٤٨٥صـ
سعد / ، د٢٧-٢٠ صـ -م٢٠٠٥ھـ١٤٢٦ - الریاض- كلیة التدریب- جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة-الجریمة

عمر بن / د٢٣٣ صـ -م٢٠٠٧ - الطبعة األولى- القاھرة- دار النھضة العربیة-مسرح الجریمة: أحمد سالمة
  .٢٨-٢٧صـ  -مرجع سابق : عبدالمجید مصبح 
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من تتابع لألصوات الصادرة من شخص ما، وھذا التتابع ھو محصلة تغیرات ذات 
أزمنة دقیقة في شكل الفم والتحكم في نبضات الھواء الخارج من الحنجرة وطریقة 

تجاویف المختلفة، ومعدل انسیاب الھواء من الرئتین وموضع اللسان وغیره من ال
  .)١(أعضاء جھاز النطق مما یؤدي إلي حدوث تیارات صوتیة 

    فیمكن ألي شخص ملم بلغة المتكلم أن یفھمھا وتبرز االختالفات بین مختلف 
ر الزمني األشخاص في التشكیل الھیكلي الرقیق لآللیات الصوتیة، وفي المقدا

لألنشطة كافة التي تتضمنھا عملیة إصدار الصوت، ویتم االستعانة بھذه االختالفات 
كمعلومات لتحدید مھمة المتكلم، حیث تكون بعض ھذه المعلومات بمثابة خصائص 

فالصوت ، )٢(ینفرد بھا شخص دون غیره وبذلك یمكن التمییز بین شخص وآخر
حتى وإن ، )٣ (رة البلوغ وحتى سن الشیخوخةاآلدمي یبقى ثابتًا دون تغیر طیلة فت

 ،)٤(حاول التقلید ونجح في ذلك وخدع السامع وذلك بإخفاء مالمح صوتھ األساسیة
كما یحدث في بعض حاالت الحصول على نماذج للكتابة الیدویة في مجاالت التصنع 

ط والتالعب التي یلجأ إلیھا المستكتبون إلخفاء الممیزات الخطیة األصلیة في خ
الكاتب، فإن مثل ھذه المحاوالت قد یلجأ إلیھا الفرد عند محاولة الحصول على 
التسجیالت الصوتیة، وتكون على صورة ھمس أو غلق األنف عند الكالم، ولكن كل 
ھذه المحاوالت تذھب سدى وال یترتب علیھا أي تغیر في المالمح األساسیة لبصمة 

  ) . ٥ (صوت المشتبھ فیھ
اسات العلمیة أن ھناك عددًا وافرًا من الممیزات الفردیة والخصائص ولقد أثبتت الدر

العامة والشخصیة تفوق أحیانًا الممیزات والخصائص التي تتوافر في بصمات 
األصابع، ومن ھذه الخصائص الرسم الذي تخطھ العناصر المركبة وتحوالتھا 

  العناصر المركبة وترددات العناصر المركبة ومدة األحرف الساكنة والمسافات بین 
   فقد ثبت علمیًا أن لكل إنسان نبرات صوت ،)٦(على سلم التردد األساسي وغیرھا

                                                           

  .٢٣ صـ -   مرجع سابق-عمر بن عبدالمجید مصبح/ د) ١(
 -الشرعیة اإلجرائیة لألدلة العلمیة دراسة تحلیلیة ألعمال الخبرة: برھامي أبوبكر عزمي/ د) ٢(

  .٥٥٦ صـ -م٢٠٠٦ –دار النھضة العربیة 
 - دار الثقافة للنشر والتوزیع-األدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي: منصور عمر المعایطة/ د) ٣(

  .٨٥ صـ -م٢٠٠٧ -عمان
 اإلمارات العربیة -  مجلة الشرطي-الدلیل المادي المنتظر بصمة الصوت: توفیق محمد/ د) ٤(

  .٤٢ صـ -م١٩٩٧ھـ١٤١٧ ذو الحجة٩ – ١٢ العدد-المتحدة
 رسالة -األسس العلمیة والتطبیقیة للبصمات دراسة تحلیلیة مقارنة: محمود محمد عبداهللا/ د) ٥(

  .٣٤٧ صـ -م١٩٩١ القاھرة -دراسات العلیا بأكادیمیة الشرطة كلیة ال-دكتوراه
  .٨٥ صـ -مرجع سابق: منصور عمر المعایطة / د) ٦(
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، فیعرف صوت )١(خاصة تسھل التعرف علیھ تبعًا الختالف اإلحداثیات الصوتیة
الرجل عن المرأة بمجرد السماع، وقد فرق حدیثًا بین صوت الرجل والمرأة على 

ھرتز وأن المرأة )١٢٥( لترددات في صوت الرجلأسس علمیة فثبت أن متوسط ا
  ).٢% (٢٠تفوق الرجل في ھذا الجانب بمقدار 

وفي الحقیقة یمكن القول إن للصوت أھمیة في الكشف عن الجریمة وإسنادھا     
  إلي مرتكبھا، وذلك من خالل تحقیق شخصیة المشتبھ بھ حیث یمكن تحدید المتحدث 

تطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنھ یصح في ، و)٣(حتى ولو نطق بكلمة واحدة
، )٤(منطق العقل أن یعرف الشخص من صوتھ خصوصًا إذا سبق للشاھد معرفتھ 

وبما أن عرض الدلیل المستمد من التسجیالت الصوتیة أمام القضاء ال یعد إجراء 
                                                           

یتم استخدام أجھزة التحلیل اآللي الحدیثة للحصول على السمات الممیزة لصوت شخص ما ) ١(
ت التي تمیزه عن غیره من األشخاص، وتعتمد نظم التعرف على بصمة الصوت على السما

الفردیة لكل شخص من خالل استخدام عرض نص ما أو كلمات خاصة على الشخص 
لقراءتھا ونطقھا واالستفادة من ھذه التحلیالت في المجال الجنائي للكشف عن الجریمة 
وإسنادھا إلي فاعلھا، وتؤخذ بصمة الصوت بتشغیل شریط تسجیل من خالل جھاز رسمي 

ح بصمة الصوت مدة كلمات الحدیث وعلو وتوض) مطیاف الصوت( یسمى مرسمة الطیف
طبقتھ ونوعیة الصوت المسجل، وتقوم فكرة ھذا الجھاز على تحویل الكلمات والجمل إلي 
موجات صوتیة ذات طبیعة ممیزة، وإظھار الكالم المنطوق على شكل تسجیالت تظھر على 

لكالم من جھة ورق خاص على ھیئة خطوط أفقیة ورأسیة تمثل انعكاسات الجزئیات المكونة ل
ونبرات الصوت وشدتھ من جھة أخرى، ومن األجھزة العلمیة الحدیثة التي تظھر حدیثًا 

حیث أثبتت التجارب أن نسبة الخطأ باستخدامھ ال ) أوراس(وتستخدم في ھذا المجال جھاز 
، ومن ثم یعد افضل األجھزة التي أمكنھا تحقیق نسبة مئویة افضل من مثیالتھا %١تتجاوز 
ل في التمییز بین عدد كبیر من األصوات، فھو یساعد على تحدید مزایا مختلف من قب

التركیبات الصوتیة، ویتكون من حاسب آلي یستخدم استخدامًا عامًا للتعرف على األشكال 
ومن مجموعة أجھزة العملیات التي تتولى تحلیل اإلشارة وتخزن السمات الممیزة لألصوات 

عادل عیسى / د: أنظر.  وھو مزود بوحدة إدخال للصوتالتي تظھر في تحلیل اإلشارة
/ ، د٢٣٢ صـ-مرجع سابق: سعد أحمد سالمة/ ، د٨٢ - ٨٠ صـ -  مرجع سابق- الطویسي

 صـ -مرجع سابق: برھامي أبوبكر عزمي/ ، د١٣ صـ - مرجع سابق: أحمد عوض غنیم
  .٣٠ صـ -  مرجع سابق- عمر مصبح/ د.٥٥٨

 - أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة- یق الجنائي المتكاملالتحق: محمد األمین البشري/ د) ٢(
  .٣٢٠ صـ -م١٩٩٧ - الریاض

 تطبق بصمة -٢ أن صوت األدمي ثابت ال یتغیر -١:ومن أھم خصائص بصمة الصوت ) ٣(
الصوت بصورة واسعة في البنوك كوسیلة للتأكد من شخصیة صاحب الحاسب األلي، وأیضًا 

 التعرف -٣. الحدیثة بحیث تفتح وتغلق بواسطة صوت المتحدثفي بعض أجھزة االتصاالت 
. على خیوط الجریمة التي یتم التحقیق فیھا وعلى المساھمین بھا بل وعلى أماكن وجودھم

 یعد علم تمییز األصوات والتعرف على شخصیة المتھم عن طریق بصمة الصوت من -٤
.  التعرف على شخصیة المشتبھ بھماألدلة العلمیة التي أحدثت نقلة نوعیة في میدان علوم

مرجع : أحمد عوض غنیم/ ، د٨٤ صـ -مرجع سابق: منصور عمر المعایطة/ راجع في ذلك د
  .١٣ صـ -سابق

  .١٥٧ صـ -١٨ س-  مجلة األحكام- م١٩٦٧ / ١١/ ٢٧نقض ) ٤(
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ى منافیًا لألخالق أو متعارض مع القواعد العامة لإلجراءات الجنائیة فإن تقدیر مد
حجیتھ من عدمھا أمر متروك للتقدیر المطلق للقاضي الجنائي فلھ أن یأمر باتخاذ 
اإلجراءات التي یراھا الزمة وضروریة للتحقق من صحة ما تم التوصل إلیھ حتى 

  .یصدر الحكم بناًء على سلطتھ التقدیریة وقناعتھ الوجدانیة
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  الفصـل الثالـث

  التقاط الصور بشكل خفي

  :تمھید وتقسیــم 
       تعتبر عملیة التقاط الصور فنًا من الفنون التي أفرزتھا الثورة التكنولوجیة 
الحدیثة إذ یمكن أخذ صورة للمدعي علیھ من زوایا مختلفة وذلك لضمھا ضمن 
محفوظات الشرطة أو لمقارنتھا مع األوصاف المعطاة من الضحیة أو شھود الحادث، 

 ألنھ من أدلة االستدالل المادیة والتي یمكن أن وال یثیر التصویر ھنا مشكلة قانونیة
تصلح أیضًا إلبعاد الشبھة عن المدعي علیھ، ولكن المسألة تدق في حال وضع اآلت 
للتصویر خفیة في منزل المشتبھ بھ لضبط حركاتھ وتصرفاتھ، ومما ال شك فیھ أن 

تھ وھو أمر ھذا العمل یشكل انتھاكًا فاضحًا لحق اإلنسان في حرمة منزلة وخصوصیا
مرفوض أخالقیًا وقانونیًا، وال سیما أن ما یمكن أن تصوره الكامیرا یخرج عن إطار 
التحقیق لیمس حیاة اإلنسان الخاصة المحمیة دستوریًا وشرعیًا، وھذا یمثل شكًال 
من أشكال التجسس على اإلنسان ال یجوز أن یصدر عن مرجع قضائي أو غیر 

ق اإلنسان في حیاتھ الخاصة، لذا یقتضي البحث أن قضائي لما فیھ من انتھاك لحقو
نتناول ھذا الفصل من خالل ثالث مباحث نخصص المبحث األول لماھیة التقاط 
الصور وخصائصھ وطبیعتھ القانونیة، المبحث الثاني لمدى مشروعیة الدلیل 
المستمد من التقاط الصور بشكل خفي، والمبحث الثالث لحجیة الدلیل المستمد من 

  .تقاط الصور بشكل خفيال

  املبحـث األول

  ماهية التقاط الصور وخصائصه وطبيعته القانونية

  :تقســـم 
     نتناول في ھذا المبحث ماھیة التقاط الصور في مطلب أول ثم خصائص التصویر 

  : في مطلب ثان والطبیعة القانونیة اللتقاط الصور في مطلب ثالث

  اطب اول

    اط اور

اْلَأْخُذ ِمْن "َأَخْذُتُھ َوَأْصُلُھ . َلَقْطُت الشَّْيَء َلْقًطا ِمْن َباِب َقَتَل: ماھیة االلتقاط في اللغة
  ).١(" َحْیُث َلا ُیِحسُّ

                                                           

ألحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر) ١(
/ ، د٥٥٧صـ ٢ جـ – باب ل ق ط - بیروت- المكتبة العلمیة-)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 

 -  دار النھضة العربیة- القسم الخاص-الوسیط في قانون العقوبات: أحمد فتحي سرور
  .٧٦٣ صـ-م١٩٩١ -  الطبعة الرابعة- القاھرة



 - ٢٨٠٠ -

الصورة في اللغة لھا عدة معاني فھي تعني الشكل والتمثال : ماھیة الصورة في اللغة
 على ثالث صور، وصورة المسألة أو المجسم، كما تأتي بمعنى النوع فیقال ھذا األمر

األمر صفتھا، وصورة الشیئ ماھیتھ المجردة، وصورة الشیئ أو الشخص رسمھ 
، والصورة )١(على الورق أو الحائط ونحوھا بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصویر

مثلت صورتھ وشكلھ في : جمعھا صور مثل غرفة وغرف وتصورت الشیئ
تشابھ أو تطابق للجسم ناجم عن انعكاس األشعة ، وقیل بأن الصورة )٢(الذھن

  ).٣(الضوئیة المنبعثة على عدسة أو مرآة 
عرفت صورة اإلنسان بأنھا ذلك االمتداد الضوئي لجسمھ : ماھیة الصورة في الفقھ

عرفت ، و)٤(فال تعبر عن فكرة ولیس لھا داللة سوى إشارتھا إلي شخصیة صاحبھا
أي أنھا تعبر . تھ ومنعزلة عن ماضیھا وحاضرھاالصورة بأنھا لحظة من الزمن ثاب

  )٥(عن زمن ماضي 
عرف الفقھ التصویر بأنھ عملیة نقل صورة لواقع معین في ساعة : ماھیة التصویر

  ). ٦(معینة وحدث محدد بعینة 
تعد الصورة باعتبارھا الناتج عن عملیة التصویر من األدلة العلمیة في اإلثبات      

تحویھ من تفاصیل معلوماتیة بالغة األھمیة، والتي تعد توثیقًا الجنائي نظرًا لما 
فالصورة لیست مجرد إطار یجمع ) ٧(لمواقع أو شخصیات أو أثار وأحداث ومواقف

بین زوایاه مجموعة من األشیاء الجمیلة أو المرعبة التي ال ھدف لھا بل ھي وثیقة 
سان أو مكان ما كإثبات تسجیلیة تقدم نفسھا كمادة لإلعالم عن حدث ما أو عن إن

وصورة الشخص ھي الشكل الظاھر لروحھ الكامنة في جسده، ، )٨(لحظة من حدث
وكما قیل ، )٩(وھي تبرز األنا وتعد تعبیرًا عن حاالت الفرح والحزن التي یمر بھا 

بأن صورة اإلنسان تجسد صفات وسمات جسده المادیة وتعد مرآة لما یدور في عقلھ 

                                                           

  .٥٢٨ صـ ١ جـ- باب الصاد-مرجع سابق : المعجم الوسیط) ١(
  . ٣٥٠ صـ ١ جـ -  باب ص و ر-مرجع سابق: باح المنیر في غریب الشرح الكبیرالمص) ٢(
 -م١٩٦٥ - مصر-دار القلم ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر: الموسوعة العربیة المیسرة) ٣(

  . ١١٣٥صـ 
 -م١٩٨٩ -  دار النھضة العربیة- القسم العام-شرح قانون العقوبات: محمود نجیب حسني/ د) ٤(

  .٧٧٦صـ 
 صـ -م٢٠١٠ بحث منشور على شبكة اإلنترنت -الصورة الفوتوغرافیة: مصطفى السلیمان/ د) ٥(

 : متاح على الرابط-٣
http://www.mary-culture>com/vb/showthread.php?p=٢٥٢   

 بحث مقدم إلي كلیة علوم -التصویر الجنائي وكشف غموض الحادث: إبراھیم على الذوادي/ د) ٦(
  .٣٠ صـ - م ٢٠٠٧ - جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة-األدلة الجنائیة 

  .٤ صـ - القاھرة-  الدار الثقافیة للنشر- سحر التصویر فن وإعالم: عبدالباسط سلمان/ د) ٧(
 مجلة - "دراسة مقارنة"دور أجھزة التصویر في اإلثبات الجنائي : نوفل علي عبداهللا/ د) ٨(

  .٤٠٠ صـ–م ٢٠١٢ لسنة -١٧السنة  -٥٥ العدد -١٥ المجلد -الرافدین للحقوق
  .٢٠١ صـ -  مرجع سابق-الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة: محمد الشھاوي/ د) ٩(
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ره وانفعاالت الحزن والغضب، ویمكن من خالل ھذه الصورة فھي تعبیر عن مشاع
  ).١ (معرفة الشخص

    وأن التصویر یقترن بمجموعة من العلوم والفنون لكونھ قد نتج عن تجارب 
علمیة وفنیة، فالمواد المستخدمة في تھیئة ورق التصویر وعملیة الطبع الملون أو 

الصورة السالبة على الفیلم نفسھ ھي العادي والمواد التي تمزج مع الفیلم إلظھار 
مواد كیمیائیة وتعتمد على التفاعالت النابعة من ذلك العلم، وھناك العدسات التي تعد 
العنصر األساسي في عملیة التصویر فإنھا تعتمد وبصورة مباشرة على علم 
الفیزیاء، وحالیًا اعتمدت الكثیر من الشركات المتخصصة في صناعة آلة التصویر 

قنیات الرقمیة التي تستند على علوم الفیزیاء والھندسة اإللكترونیة كوسیلة الت
   ).٢(رئیسیة تسھل عملیة التصویر 

     والتقاط الصور یقوم أساسًا على استخدام الكامیرات أو أجھزة خاصة تلتقط 
الصور لوضعیة شخص أو عدة أشخاص مشتبھ في أمرھم على الحالة التي كانوا 

صویر لغرض استخدام محتوى الفیلم كمادة إثبات ودلیل مادي أو علیھا وقت الت
لضمان اتخاذ إجراءات وقائیة لضبط المجرمین، أو بمعنى أخر مادة مرئیة في 
المحاكم لضمان اتخاذ اإلجراءات الوقائیة لضبط المجرمین أو المشتبھ فیھم، وإن 

ألوفًا خاصة في  أصبح أمرًا م- سواء كانت علنًا أو خفیة-استخدام الكامیرات
المؤسسات الحساسة ال سیما البنوك و المصارف والمؤسسات التجاریة األخرى 

  .)٣(بسبب تزاید عملیات السطو والسرقة
     والتقاط الصور یربط األشخاص في زمان ومكان ووقت واحد، وخاصة مع 

ة التطور التكنولوجي والعلمي أصبح بإمكان استخدام وسائل حدیثة ذات تقنیة جید
تساعد على التقاط الصور بجودة عالیة دون علم الجھة المراد مراقبتھا ألغراض 
البحث األولي في القضایا الجنائیة، وھي عبارة عن أجھزة متطورة تعمل بشكل 
سریع بحیث تلتقط في أغلب األحوال خمس أو ست صور خالل الثانیة الواحدة مثل 

ویتم عادة ربط أجھزة خاصة بھذه كامیرات الفیدیو والكامیرات التلیفزیونیة، 
الكامیرات لغرض تقویة الصورة وجعلھا أكثر وضوحًا في حاالت الضوء الخفیف أو 

  .)٤(في حاالت الظالم في أشكال مختلفة تنصب في أماكن خاصة
    وكامیرا المراقبة تعرف بأنھا عبارة عن جھاز القط للصوت والصورة معًا مع 

ع، وقد تطورت ھذه اآللة تطورًا كبیرًا بحیث تكشف رصد كافة التحركات في الواق

                                                           

  .١ صـ - م١٩٨٦ - القاھرة- دار النھضة العربیة-الحق في الصورة: سعید جبر/ د) ١(
  .٧ صـ -مرجع سابق: عبدالباسط سلمان/ د) ٢(
 رسالة -الجنائي بالوسائل العلمیة دراسة تحلیلیة مقارنةاإلثبات : كوثر أحمد خالند/ د) ٣(

  .٢٢٥ صـ - م ٢٠٠٧ - مكتب التفسیر للنشر واإلعالن- جامعة صالح الدین-ماجستیر
   .٩ صـ -مرجع سابق : سمیر األمین/ د) ٤(
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  ) .١(الحقائق بدقة متناھیة
  :أھم وسائل التصویر 
وھي عبارة عن كامیرات تثبت على مناطق :  التصویر بواسطة الكامیرات الثابتة-١

معینة تحدد من قبل متخذ القرار ألھمیتھا وضرورة مراقبتھا على مدار الساعة، 
ت بنقل صورة إلي غرفة السیطرة باستخدام تقنیات السلكیة أو وتقوم ھذه الكامیرا

وتعد ھذه الطریقة من أكثر الطرق انتشارًا في العالم ، )٢(تقنیات شبكات التواصل
  .نظرًا لسھولة إمكانیتھا قیاسًا إلي غیرھا من الوسائل 

 دقة تعد األقمار الصناعیة من أكثر الوسائل:  التصویر بواسطة األقمار الصناعیة-٢
في عملیة التصویر وذلك الرتفاعھا الشاھق وبقائھا المستمر في الفضاء الخارجي، 
كما أنھا تعمل باألشعة تحت الحمراء في إجراء المراقبة والتصویر، والمعلوم أن 
استخدام األشعة تحت الحمراء في عملیة التصویر تزید من كفاءة الرقابة وتجعلھا 

 لھا عین لیلة تستطیع الرقابة لمسافات بعیدة أبعد مدى ، كما أن ھذه األقمار
وتستعمل وسائل فنیة في التصویر اللیلي، ویمكن عملیًا إجراء التصویر التلیفزیوني 

  ).٣(من مسافات بعیدة بدون اإلضاءة باألشعة تحت الحمراء 
عملیة التصویر بواسطة الطائرات قد تتم من خالل :  التصویر بواسطة الطائرات-٣

  :الطائراتنوعین من 
وھي عبارة عن طائرات مخصصة للمراقبة والتصویر : الطائرات بدون طیار: األول

بدون طیار، وھي صغیرة الحجم تستخدم لمراقبة عملیات التھریب عبر الحدود، 
وتقوم ھذه الطائرات برصد ونقل صور وتقاریر حیة ومباشرة عن كل ما یدور في 

  ).٤(المنطقة المراقبة
وتعد الطائرات المروحیة أداه خفیفة للمراقبة : رات المروحیةالطائ: الثاني و

والتصویر كما أنھا تغطي مساحة أوسع وأسرع من سیارة الدوریة األرضیة وقدرتھا 
على الحركة والمناورة تسمح برؤیة ممتدة ال یعوقھا عائق، وتزود ھذه الطائرات 

في مقر قیادة الشرطة، بآلة تصویر مع معدات إرسال السلكي لیتم استقبال الصورة 
ویمكن إرسال اإلشارات وتوزیعھا على مكاتب مختلفة وبذلك یتسنى الحصول على 

     ).٥(صور تلفزیونیة حیة للمراقبة 

                                                           

 رسالة -أثر اإلثبات بوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق اإلنسان: فیصل مساعد العنزي/ د) ١(
   .٩٠ صـ - م٢٠٠٧ - قسم العدالة الجنائیة-  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة-ماجستیر

 الندوة العلمیة تأمین -استخدام التقنیات الحدیثة في مجال أمن الحدود: وضاح الحمود/ د) ٢(
 مركز الدراسات –المنافذ البریة والجویة المقامة في جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 

   .١٤ صـ - م ٢٠٠٩ -والبحوث
 - اإلسكندریة-  منشأة المعارف- أثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة : مبدر الویس/ د) ٣(

   .١٢٣ -١٢٢ صـ - م ١٩٨٣
   .١٥ صـ -مرجع سابق : وضاح الحمود/ د) ٤(
   .١٢١- ١٢٠ صـ -مرجع سابق: مبدر الویس/ د) ٥(
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ب اطا  

  ص اور

یمتاز التصویر عند استخدامھ في مجال اإلثبات بمجموعة من الخصائص یمكن 
  : ) ١(ة تناولھا بإیجاز من خالل النقاط اآلتی

  
 یعد التصویر عنصرًا مساعدًا لرجال األمن في كشف بعض أنواع الجرائم :أوًال

وإقامة الدلیل علیھا من خالل تمثیل الجاني ارتكاب الجریمة والطریقة التي سلكھا في 
  .تنفذھا

 یعطي التصویر انطباع شامل لمسرح الجریمة مما یعمل على معالجة بعض :ثانیًا
لتي قد یغفل عنھا المحقق من مالحظات أو بیانات أو بعض األخطاء البشریة ا

التساؤالت التي لھا أھمیة ، حیث أن التصویر یعطي صورة طبق األصل لمسرح 
الجریمة فإذا اغفل المحقق إثبات بعض ھذه األمور فإن التصویر یأتي فیظھر جمیع 

  .ما یشتمل علیھ مسرح الجریمة دون إغفال شیئ منھ
صویر أن ینشط ذاكرة الشاھد الستعادة التفاصیل الھامة التي قد  یمكن للت:ثالثًا

  .ینساھا عند اإلدالء بشھادتھ
 التصویر یمثل وسیلة سریعة ودقیقة لتوضیح وبیان واقع الحال فھو یمنح :رابعًا

واقعیة منظورة للشاھد مما یقلل حاجة المحكمة إلي ) ثابتھ أو متحركة( صورة 
ذ أنھ یوفر لھا صورة دقیقة بما ُیمكنھا من الرجوع إلیھا االنتقال لمسرح الجریمة، إ

  .واستظھار ما تحتویھ ھذه الصورة من معلومات حول محل الحادث
 یعد التصویر الوسیلة المناسبة والمثلى إلعطاء أدق تفاصیل الحادث إذ :خامسًا

ر یتضمن عرضًا واقعیًا للجریمة دون أي مبالغة أو تقلیل عن جسامة الفعل مھما م
علیھ الزمن مما یساعد المحكمة على تفھم تفاصیل الحادث واإلجراءات التي اتخذت 
قبلھ بصورة محسوسة وملموسة على نحو یمكنھا من تكوین عقیدتھا وفقًا لمبدأ 

  .حریة القاضي في تكوین عقیدتھ
 یمكن للتصویر أن یكون جزًا أساسیًا من األرشیف الذي تحتاج إلیھ سلطات :سادسًا
ق بین الحین واآلخر، إذ أنھ یعد توثیقًا للحالة التي كان علیھا مسرح الجریمة التحقی

                                                           

 صـ - مرجع سابق: ھیم على الذواديإبرا/ ، د٢٦ صـ - مرجع سابق: عبدالباسط سلمان/ د) ١(
تسجیل مسرح الجریمة بواسطة التصویر الفوتوغرافي : سعد بن سفر آل عید/ ، د٣٠

 -  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة– بحث مقدم إلي كلیة علوم األدلة الجنائیة- والفیدیو
 بحث - لحقیقةأھمیة التصویر في استنباط ا: محمد نھار الجفال النعیمي/ ، د٦ صـ -م٢٠٠٨

، ٦ صـ -م٢٠٠٨ - جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة–مقدم إلي كلیة علوم األدلة الجنائیة 
 -م١٩٧٠ - الطبعة األولى- مطبعة العاني بغداد-أصول التحقیق الجنائي: سلطان الشاوي/ د

  .٤٠٥ صـ - مرجع سابق: نوفل علي عبداهللا/ ، د٥١صـ 
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  ).١ (في توقیت محدد دقیقة أو ساعة وتاریخ معین یوم أو شھر أو سنة
  

  اطب اث

  اط او ط اور

ن حیث اختلفت اآلراء الفقھیة حول الطبیعة القانونیة لعملیة التقاط الصور على رأیی
یرى البعض أن الحق في الصورة ھو حق عیني، بینما یرى البعض اآلخر أن الحق 

  :وذلك على التفصیل التالي. في الصورة ھو حق شخصي
 ذھب أنصار ھذا الرأي إلي أن الحق في الصورة ھو حق عیني أي حق :الرأي األول

مالكًا  بمعنى أن الشخص كما یكون مالكًا لجسمھ یكون )٢(من حقوق الملكیة
لصورتھ ویتمتع بحق ملكیة علیھا لكونھا تمثل ھذا الجسم وتعتبر انعكاسًا لھ، 
ویترتب على ذلك أن الشخص یملك على صورتھ السلطات الثالث التي یخولھا حق 
الملكیة لصاحبھ من استعمال واستغالل وتصرف، وبالتالي یستطیع أن یتصرف في 

بلة للتداول كما أنھ یستطیع أن یستغل ھذه صورتھ بالبیع أو التنازل متى ما كانت قا
واستنادًا لھذا ، )٣(الصورة سواء بمقابل أو بدون مقابل بالنشر ألغراض دعائیة

الرأي إذا قام شخص بتصویر آخر أو نشر صورتھ دون موافقتھ فإنھ یكون قد 
اعتدى على حق الملكیة الذي یكون لھذا الشخص على صورتھ، وبالتالي یكون 

ورة أن یرفع دعوى المسؤولیة التقصیریة لحمایة صورتھ من كل لصاحب الص
    ).٤(اعتداء 

  :وقد انتقد ھذا الرأي ومن أبرز االنتقادات التي وجھت إلیھ
  أن تكییف الحق في الصورة على أنھ حق ملكیة یؤدي إلي الخلط بین صاحب -

ئ الحق وموضوع الحق، فالحق العیني الذي ھو سلطة مباشرة لشخص على شی
یفترض وجود صاحب حق یستطیع ممارسة سلطاتھ من ) ٥(مادي معین بالذات

استعمال واستغالل وتصرف على شیئ خارج عن كیانھ وھو موضوع الحق، وھذا 
یعني وجود تمایز واستقالل بین صاحب الحق وموضوعھ غیر أن ھذا االستقالل غیر 

                                                           

محمد نھار / ، د٩ صـ -م١٩٧٠ -  مطبعة شفیق بغداد-الجنائيالتصویر : سالم عبدالجبار/ د) ١(
  .٤٠٥ صـ -مرجع سابق: نوفل علي عبداهللا/ ، د٦ صـ - مرجع سابق: الجفال النعیمي

یعرف حق الملكیة بأنھ اإلستثار باستعمال الشیئ واستغاللھ وبالتصرف فیھ على وجھ دائم ) ٢(
 صـ ٢٩٧ فقرة -مرجع سابق: سنھوريعبدالرزاق احمد ال/ د. وكل ذلك في حدود القانون

٤٩٣ .  
 -النظام القانوني للصورة الفوتوغرافیة: بشار طالل المومني/ عالء الدین عبداهللا فواز، د/ د) ٣(

 - بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون- الحقوق الواردة علیھا ووسائل الحمایة القانونیة
  .٢٤٥ صـ -م٢٠١٣ -٥٣عدد 

  .١٠٨ صـ - مرجع سابق - الصورةالحق في: سعید جبر/ د) ٤(
 -م ٢٠٠٦ -  القاھرة-  دار النھضة العربیة-النظریة العامة للحق: عبدالھادي فوزي العوضي/ د) ٥(

   .٦٨صـ 



 - ٢٨٠٥ -

ئ خارجیًا عن موجود بالنسبة للحق في الصورة، وذلك ألن الصورة لیست شی
الشخص، ومرد ذلك ھو أن مالمح اإلنسان جزء من كیانھ وال یمكن أن تكون محًال 
للحقوق، فمحل الحق یجب أن یكون شیئًا خارجیًا مستقًال عن صاحب الحق، إال أن 
الحق في الصورة یمكن أن یجد محًال مادي منفصل عنھ ویكون ذلك بعد طبع 

 شیئ مادي وبالتالي یمكن لصاحبھا أن الصورة حیث أن الصورة المطبوعة ھي
  ).١(یباشر علیھا سلطاتھ كمالك

 ال یمكن تكیف الحق في الصورة على أنھ حق ملكیة وذلك ألن اإلنسان لیس لھ حق -
ملكیة على جسمھ وإنما ھو مملوك هللا سبحانھ وتعالى، وما الجسد إال ودیعة 

ولیس لھ إفناء ھذا الجسد، استودعھا اهللا لدى اإلنسان، فاإلنسان ال یملك جسده 
منھا قولھ تعالى ﴿ َخَلَق ) ٢(وھناك العدید من اآلیات القرآنیة التي تدل على ذلك 

 وأیضا قولھ تعالى ﴿ ِللَِّھ ُمْلُك السََّمَواِت َواَألْرِض َیْخُلُق َما َیَشاُء َیَھُب ).٣(اِإلنَساَن ﴾
  ).٤(ذُُّكوَر﴾ِلَمْن َیَشاُء ِإَناثًا َوَیَھُب ِلَمْن َیَشاُء ال

 ذھب أنصار ھذا الرأي إلي أن الحق في الصورة ھو حق شخصي بحت :الرأي الثاني
وأن ربطھ بحق الملكیة بغیة حمایتھ على اعتبار أن حق الملكیة ھو أقوى ) ٥(

الحقوق وإذا ما أرید حمایة حق ما وإضفاء القوة علیھ فالبد من ربطھ بحق الملكیة 
یجب ربط الحق في الصورة بأقرب الحقین إلیھ الحق لیس سوى أمر تقلیدي، لذلك 

ویرون أن الحق في الصورة یكون أكثر شبھًا بالحق ) ٦(العیني أو الحق الشخصي
الشخصي منھ بالحق العیني حیث إن صاحب الصورة یكون في وضع مشابھ لوضع 
الدائن بحق شخصي، ومضمون ھذا الحق یتجسد في االمتناع عن التقاط صورتھ أو 

ھا ولكن الفرق بین االلتزام بعدم القیام بعمل وبین االلتزام بعدم التقاط صورة نشر
لشخص ما ھو أن االلتزام في الحالة األولى یكون في مواجھة شخص أو أشخاص 
محددین أما في الحالة الثانیة فإن االلتزام یكون في مواجھة الكافة إذ یجب على كل 

                                                           

المسؤولیة المدنیة عن االعتداء على الحق : حسین شاكر عساف/ جعفر محمود المغربي، د/ د) ١(
 الطبعة -م٢٠١٠ -  عمان- لنشر والتوزیع دار الثقافة ل-في الصورة بواسطة الھاتف المحمول

   .٧٣ صـ - األولى
  .٦ صـ -الطبیعة القانونیة للحق في الصورة: عقیل سرحان محمد، سیماء جبار رداد/ د) ٢(
  .٣اآلیة رقم : سورة الرحمن) ٣(
  .٤٩اآلیة رقم :  سورة الشورى) ٤(
لدائن واآلخر المدین عن رابطة قانونیة بین شخصین یسمى أحدھما ا: یعبر الحق الشخصي) ٥(

یكون بمقتضاھا للدائن مطالبة المدین بأداء معین سواء بإعطاء شیئ أو القیام بعمل أو 
 - مقدمات في الملكیة الفكریة: إیناس الخالدي/ محمد سعد الرحاحلة، د/ د. االمتناع عن عمل

  .٤٦ صـ -م ٢٠١٢ -  ١ طـ -  عمان-دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع
 - مكتبة دار الثقافة   عمان-حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي: وح خلیل البحرممد/ د) ٦(

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االعتداء : ممدوح محمد خیري ھاشم/ ، د٢٤٠ صـ -م١٩٩٦
 -  القاھرة- دار النھضة العربیة- على الحق في الصورة في ظل تطور وسائل االتصال الحدیثة

  .١٥ صـ -م٢٠٠١



 - ٢٨٠٦ -

 أو نشرھا، ویتضح مما تقدم أن ھذا شخص أن یمتنع عن التقاط صورة لشخص ما
االتجاه یھدف إلى استبعاد ربط الحق في الصورة بحق الملكیة وإن كان یحتج بھ في 

  ).١(مواجھة الكافة فھذا ال یعني أن الحق في الصورة یعتبر من قبیل الحقوق العینیة
  : وقد انتقد ھذا الرأي ومن أبرز االنتقادات التي وجھت إلیھ

 صاحب الحق في الصورة في مركز الدائن بالتزام یكون محلھ  أنھم یجعلون-
االمتناع عن القیام بعمل وھو التقاط أو نشر الصورة وھذا االلتزام یقع على عاتق 
الكافة، وھذا األمر ال یمكن قبولھ أو التسلیم بھ وذلك ألن الحق الشخصي یقوم على 

محدد أما في نطاق رابطة بین شخصین محددین أي یجب أن یكون المدین شخص 
الحق في الصورة فإذا كان صاحب الصورة ھو الدائن فإن المدین یكون غیر محدد 
والسبب في ذلك ھو أن االلتزام باحترام حق الشخص في صورتھ یسري في مواجھة 

  ).٢(الكافة
 أن الحق في الصورة یتمتع بخصائص ال یتمتع بھا الحق الشخصي مثال ذلك الحق -

صاحبھ میزة التتبع بخالف الحق الشخصي حیث یستطیع صاحب في الصورة یخول 
الصورة أن یسترد صورتھ في أي وقت إذا ما خرجت من یده دون أن یحتاج إلي أخذ 

 وذلك ألن حق ،)٣(الرخصة أو الموافقة من الشخص الذي وجدت عنده الصورة
لحق الشخص في صورتھ حق مؤبد ال ینتھي بانتھاء مدة محددة وعلى العكس منھ ا

الشخصي الذي یكون مؤقت حیث من غیر الممكن أن یبقى المدین ملتزمًا إلي 
ونتیجة لھذه االنتقادات ال یمكن وصف الحق في الصورة بأنھ حق ) ٤(األبد

  .) ٥(شخصي
 وفي الحقیقة وواقع األمر نجد أن المشرع المصري عاقب على التقاط أو نقل     

وأن الفقھ المصري یرى أن الحق ) ٦(حابھاالصور التي تتعلق بالحیاة الخاصة ألص
في الصورة ھو حق مستقل ومع ذلك یرى أن الصلة وثیقة بینھ وبین الحق في 

                                                           

 دار - الحق في الخصوصیة-الحق في احترام الحیاة الخاصة: حسام الدین كامل األھواني/ د) ١(
  .١٤٨،١٤٩ صـ - دون سنة طبع- القاھرة-النھضة العربیة

 - المؤسسة الحدیثة للكتاب-حق الخصوصیة في القانون الجنائي: على أحمد عبد الزغبي/ د) ٢(
  .١٤٩ صـ -م٢٠٠٦ -  - لبنان الطبعة األولى

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االعتداء على الحق في : حسن محمد كاظم المسعودي/ د) ٣(
  .١٣ صـ -٢٠٠٦ -  كلیة القانون جامعة بغداد- رسالة دكتوراه- الصورة دراسة مقارنة

 - بیروت-  دار النھضة العربیة للطباعة والنشر-صول القانونأ: عبدالمنعم فرج الصدة/ د) ٤(
  .٣٥٩ صـ -م١٩٨٧

  .٨ صـ -مرجع سابق: عقیل سرحان محمد، سیماء جبار رداد/ د) ٥(
یعاقب بالحبس مدة ال تزید " من قانون العقوبات بقولھا ) ٣٠٩(وھذا ما نصت علیھ المادة ) ٦(

على سنة من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتیة 
التقط أو نقل بجھاز ) ب:....(ًا أو بغیر رضاء المجني علیھفي غیر األحوال المصرح بھا قانون

  ".من األجھزة أیًا كان نوعھ صورة شخص في مكان خاص



 - ٢٨٠٧ -

من القانون المدني على  ) ٥٠( وأن المشرع قد نص في المادة ) ١(الحیاة الخاصة
ویستند الفقھ علي ھذا النص لالعتراف ) ٢(حمایة الحقوق اللصیقة بالشخصیة 

الصورة باعتباره احد الحقوق الشخصیة التي تحمي العناصر المعنویة أو بالحق في 
  ).٣ (األدبیة لشخصیة اإلنسان

                                                           

  .١٦٦ صـ -مرجع سابق: حسام الدین كامل األھواني/ د) ١(
لكل من وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق "وتنص ھذه المادة على أنھ ) ٢(

  ".ب وقف ھذا االعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضررالمالزمة لشخصیتھ أن یطل
نطاق : محمود عبدالرحمن محمد/ ، د٨٢ صـ -مرجع سابق: حسام الدین كامل األھواني/ د) ٣(

  .٦٥ صـ -م١٩٩٤ -١ طـ -  القاھرة- دار النھضة العربیة-الحق في الحیاة الخاصة



 - ٢٨٠٨ -

  املبحـث الثـاني

  مدى مشروعية الدليل املستمد من التقاط الصور بشكل خفي

  :تقسیــــم 
      تنطوي بعض إجراءات الخصومة الجنائیة التي تباشرھا الدولة بعد وقوع 

بیل الوصول إلي الحقیقة وإقرار سلطتھا في العقاب على المساس الجریمة في س
بحق المتھم في حرمة حیاتھ الخاصة، ومن اإلجراءات التي یتحقق عن طریقھا ھذا 
المساس التقاط أو نقل الصورة بجھاز من األجھزة، حیث أضحت الصورة وسیلة 

ربما أصبحت فعالة في كشف كثیر من الجرائم وإقامة الدلیل على مقترفیھا، و
أھمیتھا في مجال اإلثبات الجنائي تتفوق على ما عداھا من الوسائل األخرى في 
بعض األحیان، نظرًا لكون الصورة تجسد الواقع كما ھي علیھ إذا لم یدخل علیھا أي 
تحریف وبذلك تنقل إلي المحكمة ماال یستطیع الشاھد أن ینقلھ بحواسھ، إال أن ھذا 

 التصویر بشتى صوره وأغراضھ بات یحمل في طیاتھ مخاطر التقدم الھائل في مجال
جمھ تتجلى في انتھاك خصوصیات اإلنسان جراء إساءة استخدام صورتھ، فلكل 
شخص الحق في صورتھ ھذا الحق الذي أوجب حمایتھ قانونًا فإلى أي مدى تنصرف 

خص یوجد الحمایة الجنائیة لھذا الحق، فضًال على أن مسألة التقاط أو نقل صورة لش
في مكان ما محل جدًال كبیر إذ یثار التساؤل حول مدى مشروعیة الدلیل المستمد من 
التصویر في مكان خاص أو في مكان عام، وھو ما سنتناولھ في ثالث مطالب على 

  : النحو التالي

  اطب اول

 ل رون ا دل ادا رو ن رعف او  

روعیة فإن الدلیل المستمد من أجھزة التصویر ال یكون مشروعًا طبقًا لمبدأ المش
ومقبوًال في عملیة اإلثبات إال إذا جرت عملیة البحث عنھ أو الحصول علیھ وتقدیمھ 
إلي القضاء بالطرق المشروعة التي تكفل التوازن العادل بین حق المجتمع في 

، وھذا )١( كرامتھ اإلنسانیةالعقاب وحق المتھم في توفیر الضمانات الكافیة الحترام
 سواء -یعني أن مشروعیة الدلیل المستمد من أجھزة التصویر والمتمثل في الصورة

 مرتبط بمشروعیة استخدام ھذه األجھزة في عملیة التصویر -كانت ثابتة أم متحركة
أو المراقبة، وقد حرص المشرع على حمایة الحق في الصورة لما لھا من أھمیة في 

: األولى: د الخاصة بتنظیم صورتین من الحمایة الجنائیة للحق في الصورةحیاة الفر
وقائیة تكفل ردع األفراد عن التلصص على حرمة الحیاة الخاصة باستخدام أجھزة 

قمعیة تكفل الردع االزم لمنع كشف إفشاء أو استعمال ما تم : التصویر، والثانیة

                                                           

  .١٣٧ صـ -مرجع سابق: فیصل مساعد العنزي/ د) ١(



 - ٢٨٠٩ -

  ).١(الحصول علیھ عن طریق ھذه األجھزة
ث أن المشرع یحرص دومًا على عدم انتھاك حرمة الحیاة الخاصة     وحی

للمواطنین حتى ال تعم الفوضى وتغیب الثقة والطمأنینة، وحرصھ ھذا یتجلى من 
خالل النصوص القانونیة التي توضح وبدون أي غموض أو لبس مقتضیات التدخل 

 فنجد في خصوصیات الفرد كالتقاط صورة مثًال أثناء تواجده في مكان خاص
"  مكررا من قانون العقوبات نص على أنھ ٣٠٩ومن خالل نص المادة ) ٢(المشرع

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن 
وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتیة في غیر األحوال المصرح بھا قانونًا أو بغیر 

 :رضاء المجني علیھ
سمع أو سجل أو نقل عن طریق جھاز من األجھزة أیًا كان نوعھ استرق ال)أ ( 

  .محادثة جرت في مكان خاص أو عن طریق التلیفون
 .التقط أو نقل بجھاز من األجھزة أیًا كان نوعھ صورة شخص في مكان خاص) ب(

فإذا صدرت األفعال المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین أثناء اجتماع على مسمع أو 
ویعاقب . الحاضرین في ذلك االجتماع فإن رضاء ھؤالء یكون مفترضًامرأى من 

بالحبس الموظف العام الذي یرتكب األفعال المبینة بھذه المادة اعتمادًا على سلطة 
ویحكم في جمیع األحوال بمصادرة األجھزة وغیرھا مما یكون قد استخدم . وظیفتھ

  ".ا أو إعدامھافي الجریمة كما حكم بمحو التسجیالت المتحصلة عنھ
    ومن خالل ھذا النص یتضح أن المشرع جرم التقاط أو نقل صورة شخص في 
مكان خاص إذا ارتكبت في غیر األحوال المصرح بھا قانونًا أو بغیر رضاء المجني 
علیھ وأن جریمة االلتقاط أو النقل للصورة تتطلب لقیامھا توافر ثالثة أركان محل 

  ).٣(عنويالجریمة وركن مادي وركن م
إن محل الجریمة أو موضوع ھذه الجریمة ھو التقاط صورة : محل الجریمة: أوًال 

شخص أو نقلھا، فالصورة للشخص ھي محل الجریمة أساسًا، ھذا فضًال على 

                                                           

الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ : آدم عبد البدیع حسین آدم/ د) ١(
  .٣٣٨ صـ -م ٢٠٠٠- القاھرة- دار نھضة مصر للطبع والنشر-القانون الجنائي

وباعتبار أن المشرع یعرف النظریة العامة لحقوق الشخصیة فالتقنین المدني قد نص على ) ٢(
لكل من "  منھ على أنھ ٥٠وق المالزمة للشخصیة، لذلك نصت المادة طائفة متمیزة من الحق

وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا 
، ولما كان الحق في الصورة من "االعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر

 من القانون رقم ٣٦ما أن المادة الحقوق الشخصیة فإن وجوده یستند إلى ھذا النص ، ك
ال یجوز نشر صورة شخص دون " الخاص بحق المؤلف نصت على أنھ ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤
وھذا یعتبر تأكید لحق اإلنسان على صورتھ حیث إن جوھر ھذا الحق ھو سلطة " رضاه

المدخل : أحمد سالمة/ اإلنسان في االعتراض على تصویره أو نشر صورتھ دون رضاه د
 صـ -م ١٩٧٥- القاھرة- دار النھضة مصر - نظریة الحق- الكتاب الثاني-القانونلدراسة 

  .١٣ صـ - مرجع سابق: سعید جبر/ ، د١١٣
  .٣١٦ صـ - مرجع سابق: محمد الشھاوي/ د)٣(
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أن تكون ھناك صورة : أولھما: تواجده في مكان خاص، لذا یستلزم توافر شرطین
وجود : و مستند أو مكان، وثانیھمالشخص فال تقوم الجریمة إذا تم تصویر شیئ أ

الشخص في مكان خاص، وأساس ھذا الشرط ھو حمایة حرمة الحیاة الخاصة 
لألفراد، فال تقع الجریمة إذا وجد المجني علیھ في مكان عام، ومن ثم ال تتوافر ھذه 
الجریمة إذا تم تصویر شخص حال وقوفھ أو جلوسھ في شرفة منزلھ المطلة على 

المتروك للكافة، ومن المالحظ أن الجاني حین یلتقط صورة المجني الطریق العام 
علیھ فإنھ غالیًا ما یفعل ذلك أثناء وجود المجني علیھ في وضع ال یرغب في أن یراه 

 إحداث ضرر - كمستند مثًال-وقد یترتب على التقاط صورة لشيء   ، )١(أحد
جریمة شیئًا ولیس شخصًا، بالمجني علیھ، ورغم ذلك فال تقوم الجریمة، ألن محل ال

 وألن القانون یحمي صورة األشخاص، أما صور األشیاء فال تخضع لحمایة المشرع
   .ألن محل الحمایة صورة الشخص ولیس صورة الشیئ

یتحقق ھذا الركن لھذا االعتداء بالتقاط أو نقل صورة شخص : الركن المادي: ثانیًا
نونًا أو بغیر رضاء المجني علیھ في مكان خاص في غیر األحوال المصرح بھا قا

باستخدام جھاز من األجھزة أیًا كان نوعھ ، ویقصد بااللتقاط تثبیت الصورة على 
مادة خاصة یمكن عن طریقھا االطالع على الصورة ویتم ذلك بأجھزة التصویر، 
ویقع بمجرد التقاط الصورة أي بمجرد تثبیتھا أما إظھار المادة المخصصة لذلك 

 لتمام الجریمة، أما النقل فیعني أرسال الصورة مباشرة إلي مكان آخر فلیس شرطًا
سواء كان عامًا أو خاصًا عن طریق جھاز إرسال مثًال أو أي جھاز یمكن أن یكشف 

بحیث یتمكن الغیر من االطالع علیھا كما تعني ) ٢(عنھ التطور العلمي في المستقبل
ما یدور في مكان آخر مثل نقل الصورة وضع أجھزة تمكن المتلصص من رؤیة 

دائرة تلیفزیونیة مغلقة، ویستوي أن یكون المكان الذي تنقل إلیھ الصورة عامًا أو 
  .خاصًا

     كما یشترط المشرع لقیام ھذه الجریمة والحصول على الصورة أن یستخدم 
الجاني في ارتكاب فعلي االلتقاط والنقل جھاز من األجھزة أیًا كان نوعھ ، فلم یحدد 
المشرع الجھاز المستعمل في عملیة االلتقاط أو النقل للصورة، وھذا یعبر عن 
مسایرة المشرع للتطور العلمي، فیمكن أن تندرج تحتھ جمیع المستحدثات العلمیة 
في ھذا المجال، وبناء على ذلك ال یقع تحت طائلة التجریم رسم صورة الشخص أو 

حالة اختالس النظر إلي شخص من أو حتى ) ٣(نحت تمثال لھ أو حفر نقش یمثلھ
ثقب باب مسكنھ أو عبر نافذة تركت مفتوحة أو مراقبتھ بمنظار مقرب، كلھا أفعال ال 
تقوم بھا جریمة الحصول على الصورة، لحصر المشرع للركن المادي في فعلي 

                                                           

/ ،    د٧٩٤ صـ - مرجع سابق- القسم العام-شرح قانون العقوبات: محمود نجیب حسني/ د) ١(
 جرائم االعتداء على - القسم الخاص- ن العقوباتشرح قانو: أحمد حسني أحمد طھ

  .٣٧١ صـ- م٢٠٠٥/٢٠٠٦ھـ ١٤٢٦ -  مطبعة النور بتفھنا األشراف- األشخاص
  .٣٧١ صـ-مرجع سابق: أحمد حسني أحمد طھ/ د) ٢(
  .٥٩٨ صـ -مرجع سابق : آدم عبد البدیع حسین آدم/ د) ٣(
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االلتقاط والنقل إضافة إلي استخدام الجاني جھاز أیًا كان نوعھ، وفي ھذه الصور 
 یستخدم جھاز أیًا كان نوعھ، كما أن األدوات أو األلوان والریشة الشخص لم

المستعملة ال تصل إلي طبیعة الجھاز التي أوجب المشرع استعمالھا لتجریم ذلك 
  .الفعل

    كما أنھ ال أھمیة لمكان وجود جھاز التصویر فیستوى أن یكون المكان عامًا أو 
لحیاة الخاصة ضد المساس بھا عن خاصًا، بینما یحمي قانون العقوبات حرمة ا

طریق الصورة إال بشرط مؤداه أن تكون صورة المجني علیھ قد التقطت أو نقلت 
وھو في مكان خاص، وال أھمیة للھیئة التي كان علیھا المجني علیھ أو مظھره أو 

  ).١(وضعھ وقت التقاط أو نقل صورتھ
غیر رضاء المجني علیھ، فإن فضًال على أن المشرع قد تطلب أن یتم االعتداء ب     

الحصول على موافقة الشخص أمر البد منھ حتى ال نكون أمام انتھاك لخصوصیاتھ، 
ومن ثم كان الرضا عنصرًا مادیًا في النموذج القانوني للجریمة، وبالتالي وحتى 
یكون إجراء التصویر مشروعًا وبالتالي الدلیل المستمد منھ وجب أن یصدر اإلذن بھ 

لسلطة المختصة قاضي التحقیق أو رضاء المجني علیھ بتصویرة، وذلك من طرف ا
في األحوال المصرح بھا قانونًا وأن یكون مباشرة ھذا اإلجراء تحت الرقابة 
المباشرة للجھة المختصة، وأن یتضمن اإلذن الصادر بإجرائھ جمیع العناصر 

  .الموضحة والمسھلة للقیام بھ
ارج األحوال المذكورة آنفًا انتھاك لخصوصیة     وفي المقابل یعد التصویر خ

الشخص وبالتالي الدلیل المستمد منھ یصبح غیر مشروع وال یعتد بھ قانونًا بل أكثر 
من ذلك یتم تجریم اللجوء إلیھ وإنزال العقاب على من أقبل علي ھذا الفعل كما نصت 

 تكون محًال  مكررا عقوبات آنفة الذكر، كما أن الصورة ال٣٠٩على ذلك المادة 
للحمایة القانونیة إال إذا أخذت في مكان خاص ألنھا تشكل عندئذ ضربًا من ضروب 
االعتداء على الحیاة الخاصة للفرد، مما یستتبع حتمًا بطالن اإلجراءات المتبعة وعدم 

  .قبولھا كبینة ألنھا ثمرة عمل غیر مشروع 
 النقل لصورة شخص في مكان یجب لقیام جریمة االلتقاط أو: الركن المعنوي: ثالثًا

خاص أن یتوفر لدى مرتكبھا القصد الجنائي العام بعنصریة العلم واإلرادة لكونھا 
جریمة عمدیة یجب علم الجاني بأركانھا، ومن ثم فال عبرة بالبواعث على ارتكابھا، 
فال یكفي لقیامھا توافر الخطأ غیر العمدي، لذى ال تقع ھذه الجریمة ممن یترك سھوًا 

ھاز التصویر أو البث مفتوحًا في مكان خاص فالتقط أو نقل صورة شخص في ج
  ).٢(مكان خاص

                                                           

 - دار النھضة العربیة-ي صورتھالحمایة الجنائیة لحق اإلنسان ف: ھشام محمد فرید/ د) ١(
  .٩٢ صـ -م٢٠٠١ - القاھرة

  .٣٧٢ صـ-مرجع سابق: أحمد حسني أحمد طھ/ د) ٢(
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 أوجب المشرع معاقبة مرتكب الجریمة إذا كان :العقوبة المحددة لھذه الجریمة
شخص عادي بالحبس مده ال تزید عن سنة، أما إذا كان مرتكب الجریمة موظفًا عامًا 

حبس الذي یصل حده األقصى لمدة ال تتجاوز ثالث واعتمادًا على وظیفتھ یعاقب بال
زیادة على ذلك یجب الحكم بمحو التسجیالت الناتجة عن الجریمة وإعدامھا . سنوات

للحفاظ على حرمة الحیاة الخاصة لألفراد كعقوبة تكمیلیة، كذلك مصادرة وجوبیة 
  ). ١(لألجھزة المستعملة في الجریمة

  
تصریح القانون، ورضاء المجني علیھ : ھماونص القانون على سببین لإلباحة 

  .     مكررًا من قانون العقوبات٣٠٩/١بمقتضى المادة 
   ھذا وقد انقسم الفقھ بشأن العالقة بین الصورة والحق في الخصوصیة إلى 

  :اتجاھین
 یرى أنصار ھذا االتجاه اختالف الحق في الصورة عن الحق في :االتجاه األول 

 ذاتیتھ التي تمیزه عن اآلخر، فالحق في الصورة یثبت لھ الخصوصیة فلكل منھما
سواء كان مباشرتھ لحیاتھ الخاصة أو كان خارجا ھذا النطاق، كما أنھ ال یمكن فصل 

  ).٢ (اإلنسان عن صورتھ أثناء ممارستھ الحق في حرمة حیاتھ الخاصة
نھ توجد وقد سارت محكمة استئناف القاھرة في نفس االتجاه حیث ذھبت إلى أ     

حقوق تنصب على عناصر الشخصیة في مظاھرھا المادیة والمعنویة والفردیة 
واالجتماعیة، ویطلق علیھا جمھور الفقھاء المحدثین اسم الحقوق الشخصیة حیث 
یكون الھدف ھو حمایة الشخصیة وحقوقھا من اعتداء األشخاص اآلخرین، ومن 

لبدنیة والجسمیة والحقوق الواردة ھذه الحقوق الحق في الحیاة والحق في السالمة ا
على المقومات المعنویة للشخصیة مثل الحق في الشرف والحق في السریة والحق 

فاعتبرت المحكمة الحق في الصورة ) ٣(في االسم والحق في الھیئة والصورة 
  .مستقًال عن بقیة الحقوق األخرى

 بین الحقین ویشدد  یرى أنصار ھذا االتجاه وجود ارتباط وثیق: االتجاه الثاني
أنصاره على ضرورة اعتبار الصورة من عناصر الحق في الخصوصیة واعتبار 
المساس بحرمة الحیاة الخاصة عن طریق الصورة من المسائل الھامة من الناحیة 
العلمیة لذا ذھب البعض الي القول بأن الحق في الصورة مظھرًا من مظاھر حمایة 

ة حرمة الحیاة الخاصة للفرد، فھي ذو طبیعة الشخصیة كما أنھ من عناصر حمای
مزدوجة یبدوا ھذا االزدواج من خالل اعتبار الصورة عنصرًا من عناصر حرمة 

                                                           

  .٩٥ صـ -مرجع سابق: ھشام محمد فرید/ د) ١(
 بحث مقدم لمؤتمر كلیة الحقوق –الحق في حرمة الحیاة الخاصة : أحمد فتحي سرور / د) ٢(

  .٥٧ صـ –م١٩٨٧ -جامعة اإلسكندریة
 -م١٩٨٧ -٣٣١ القضیة رقم -مدونة التشریع والقضاء في المواد المدنیة: ني عبدالمنعمحس) ٣(

  ١١٨ صـ -١جـ 
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  ).١(الحیاة الخاصة 
وفي الحقیقة وواقع األمر أن أنصار االتجاه الثاني ھم أولى بالتأیید حیث أن      

الحقین بدائرتین الحق في الخصوصیة لھ نطاقھ الخاص، ویمكن تشبیھ نطاق 
تنقطعان وال تتطابقان مع مالحظة مساحة وجزء التقاطع بینھما كبیر جدًا، كما أنھ 
في غالب األحوال الصورة تحتوي على أھم وأدق مظاھر حرمة الحیاة الخاصة 

  .لألفراد

ب اطا  

  دى رو ادل اد ن اور ل   ن ص

  
كل مكان مغلق أو محدد في المجال الخارجي الذي یحیط بھ : لخاصیقصد بالمكان ا

وال یسمح بدخولھ للخارجین عنھ أو الذي یتوقف دخولھ على أذن من یملكھ أو من 
، وأن التقاط )٢(یستعملھ لمزاولة نشاط معین من أنشتطھ الفردیة لغرض االنتفاع بھ

نھ یعتبر من قبیل أو نقل صورة شخص في مكان خاص یعد أمر بالغ الخطورة أل
المساس بالحق في الخصوصیة، وذلك بصرف النظر عن وضع الشخص داخل 

  .المكان
    وقد اختلف الفقھاء حول مشروعیة التصویر خفیة في مكان خاص واالستناد إلیھ 

  :كدلیل في اإلثبات وظھر في ھذا الصدد اتجاھین
عیة التصویر في مكان ذھب أنصار ھذا االتجاه إلي القول بمشرو: االتجاه األول

خاص متى أذنت بھ سلطة التحقیق على أن یستوفى ھذا اإلذن كافة الشروط 
القانونیة، وقد استند أنصار ھذا االتجاه إلي أن ھذا اإلجراء یؤخذ بھ من قبیل القیاس 
على حكم تسجیل األحادیث التي تدور في مكان خاص، ومن ثم یصبح الدلیل المستمد 

وافرت الضمانات والشروط الالزمة في التسجیل الصوتي منھ مشروعًا متى ت
  .)٣(والتسجیل التلیفوني

 ذھب أنصار ھذا االتجاه إلي القول بعدم مشروعیة التصویر خفیة في :االتجاه الثاني
مكان خاص على إطالقة فلیس لقاضي التحقیق أو لقاضي الحكم سلطة األمر بھ، 

مكان خاص فیھ انتھاك لحرمة ویرون أن تسجیل المحادثات التي تجري في 
المحادثات الخاصة للشخص، وھو ال یجوز اال بناء على نص صریح یجیز ذلك تغلیبًا 
للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة للفرد، أما تصویر الوقائع خفیة في مكان 
خاص ینطوي على انتھاك لحرمة المحادثات الخاصة للشخص فضًال عن االعتداء 

ة، ولما كان األصل ھو تمتع كل إنسان بھذین الحقین فإن على حقھ في الصور

                                                           

  .٧٢صـ - ١٩٧٥ - دار النھضة العربیة-الحقوق والمراكز القانونیة: عبدالرحمن حمدي/ د) ١(
  .١٧٤ صـ -مرجع سابق: علي أحمد عبد الزغبي/ د) ٢(
 دار النھضة - مشروعیتھا وحجیتھا- ئل العلمیة الحدیثةكشف الجریمة بالوسا: عادل غانم/ د) ٣(

  .٥٤٤ صـ - م ٢٠١١- القاھرة- العربیة
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القواعد اإلجرائیة المقیدة ألولھما تكون استثناء من ھذا األصل واالستثناء ال یقاس 
  ).١(علیھ

     ومما تقدم عرضھ یمكننا أن نتناول مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر 
  :حلة التحقیق االبتدائيخفیة في مكان خاص في مرحلة جمع االستدالالت ومر

مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر خفیة في مكان خاص في مرحلة : أوًال
ال یجوز لرجال الضبط القضائي في سبیل الكشف عن الجرائم : جمع االستدالالت

ومرتكبیھا إجراء التصویر في مكان خاص وأن ھذا العمل یشكل خرقًا فاضحًا لحق 
صوصیاتھ وھو أمر مرفوض قانونًا، وال سیما أن ما اإلنسان في حرمة منزلھ وخ

یمكن أن تصوره الكامیرا قد یخرج عن إطار المراقبة لیمس حیاة اإلنسان المحمیة 
دستوریًا، وأن مثل ھذا اإلجراء ال یجوز أن یصدر عن رجال الضبط القضائي لما فیھ 

العقوبات، وال من انتھاك، حتى ولو كانت ھذه الوقائع مما یقع تحت طائلة قانون 
یغیر من األمر شیئًا أن تكون أجھزة التصویر قد وضعت في المكان الخاص أم أنھا 

، وأن الدلیل المستمد من ھذا التصویر یكون باطًال )٢(وضعت على بعد في مكان عام
ویتعلق البطالن بالنظام العام، لذا یجوز التمسك بھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى 

  .مة من تلقاء نفسھاوتقضي بھ المحك
عشرة الزوجین وسكون كل منھما إلي اآلخر "    وقد ذھبت محكمة النقض إلي أن 

وما یفرضھ عقد الزواج علیھما من تكالیف لصیانة األسرة في كیانھا وسمعتھا ما 
یخول كل منھما ماال یباح للغیر من مراقبة زمیلة في سلوكھ وفي سیره وفي غیر 

الزوجیة لكي یكون على بینة من عشیره، وھذا ما یسمح لھ ذلك مما یتصل بالحیاة 
عند االقتضاء أن یتقصى ما عساه یساوره من ظنون أو شكوك لینفیھ فیھدأ بالھ أو 

  .)٣(" لیتثبت منھ فیقر فیھ ما یرتئیھ
    غیر أن التقصي ال یتعین كما یرى البعض وبحق أن یصل إلي حد مراقبة الطرف 

 التجسس علیھ باستعمال وسائل فنیة یحظرھا القانون، اآلخر والتلصص علیھ أو
فلیس لمأمور الضبط . ویكون الدلیل المستمد من استعمال مثل ھذه الوسائل باطًال

القضائي أن یسترق السمع أو أن یتلصص أو یتجسس على ما یدور خلف األبواب 
المنجزات المغلقة سواء استعمل حواسھ الطبیعیة مباشرة أم استعان في سبیل ذلك ب

  .خفیة) التسجیل والتصویر(التكنولوجیة الحدیثة من الوسائل السمعیة والبصریة 
     

                                                           

  .٥٤٤ صـ - مرجع سابق : أحمد محمد حسان/ د) ١(
الحمایة القانونیة للحق في : عقالي فضیلة/ ، د٤٠٧ صـ -مرجع سابق: محمد الشھاوي/ د) ٢(

 - جامعة األخوة منتوري- كلیة الحقوق -  رسالة دكتوراه- حرمة الحیاة الخاصة دراسة مقارنة
قبول الدلیل العلمي أمام القضاء : موسى مسعود ارحومة/ ، د١٨٧ صـ -م ٢٠١٢-٢٠١١

م ١٩٩٩ - الطبعة األولى- بنغازي-  جامعة قاریونس- رسالة دكتوراه-الجنائي دراسة مقارنة
  .١٧٦ صـ - مرجع سابق : فیصل مساعد العنزي/ ، د٥١٥ صـ -

  .٤٧١ صـ -٢٥٣ رقم-٥ جـ -  مجموعة األحكام القضائیة١٩/٥/١٩٤٩نقض )  ٣(
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 لذا فإن تصویر الشخص خفیة في مكان خاص یعد إجراء غیر مشروع إذا تم في 
طبقًا ) صاحب الصورة(غیر األحوال المصرح بھا قانونًا أو بغیر رضاء المجني علیھ 

ھ یمثل اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة لألفراد،  عقوبات كون٣٠٩لنص المادة 
وبما أن السلطات األمنیة عند استخدامھا ألجھزة التصویر في إجراء المراقبة 
الوقائیة ال تنتظر موافقة األفراد في ھذا اإلجراء كما وأنھا تمارسھ خارج ساحة 

یة التصویر أو القضاء استنادًا إلي سلطتھا في مجال الضبط اإلداري فإن قیامھا بعمل
المراقبة في المكان الخاص یعد إجراء غیر مشروع، ومن ثم فإن الدلیل المستمد منھ 

  .یكون باطًال تبعًا لذلك
  

  :التصویر خفیة في مكان خاص في مرحلة التحقیق االبتدائي: ثانیًا
     لقد سوى المشرع بین ما یسمى بالمسارقة السمعیة بإجراء تسجیالت ألحادیث 

مكان خاص، والمسارقة البصریة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان جرت في 
خاص من حیث التجریم والعقاب بمقتضى قانون واحد وھو قانون العقوبات وذلك 

، وفرق بینھما من الوجھة اإلجرائیة )١( مكررا منھ٣٠٩بمقتضى نص المادة 
قتضى نص المادة بمقتضى قانون واحد أیضًا وھو قانون اإلجراءات الجنائیة وذلك بم

  حیث أجاز لقاضي التحقیق سلطة األمر بتسجیل المحادثات التي تدور )٢( منھ٩٥
في مكان خاص وفقًا للشروط التي قررھا ھذا القانون ، ولم یعطي لھ في ھذه المادة 
سلطة األمر بتصویر الوقائع المتزامنة وذلك عن طریق التصویر الضوئي  مع ھذه 

  .لھااألحادیث التي تم تسجی
    وعلیھ إذا كان تسجیل األحادیث في مكان خاص مشروعًا إذا توافرت فیھ الشروط 
الالزمة، مع أن تسجیل تلك األحادیث خفیة فیھ انتھاك لحق الشخص في 
الخصوصیة، فإن التصویر خفیة في مكان خاص ینطوي على مثل ھذا االنتھاك، 

كان األصل ھو تمتع كل فضًال عن االنتھاك على حق الشخص في صورتھ، ولما 
 فإن القواعد - الحق في الخصوصیة، والحق في الصورة-أنسان بھذین الحقین

اإلجرائیة المقیدة ألولھما تعتبر استثناء واالستثناء ال یقاس علیھ، زیادة على ذلك أن 

                                                           

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة من اعتدى "  مكررًا على أن ٣٠٩حیث  نصت المادة ) ١(
على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتیة في غیر األحوال 

التقط أو نقل بجھاز من األجھزة أیًا ) ب.... (المصرح بھا قانونًا أو بغیر رضاء المجني علیھ
  .كان نوعھ صورة شخص في مكان خاص

لقاضي التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل " على أن ٩٥حیث نصت المادة ) ٢(
والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید، وجمیع البرقیات لدى مكاتب البرق وأن 

ات السلكیة والالسلكیة أو إجراء تسجیالت ألحادیث جرت في مكان یأمر بمراقبة المحادث
خاص متى كان لذلك فائدة على ظھور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة 

وفي جمیع األحوال یجب أن یكون الضبط أو االطالع أو المراقبة أو . تزید على ثالثة أشھر
 تزید على ثالثین یومًا قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى التسجیل بناء على أمر مسبب ولمدة ال

  ".مماثلة
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عبارات المشرع صریحة بالنسبة إلجراء تسجیالت ألحادیث جرت في مكان 
  ).١(خاص

أن قانون العقوبات ال یجرم إال االلتقاط أو النقل عن طریق جھاز من      كما یالحظ 
ولھذا ذھب الفقھ إلي عدم تجریم المشاھدة عن طریق منظار مكبر أو ، )٢(األجھزة

النظر من خالل ثقب الباب على ما یدور في مكان خاص، وكذلك مشاھدة ما یدور في 
 ال یسري في مجال القانون مكان خاص عن طریق وضع المرایا، إال أن ذلك القید

المدني فالتجسس عن طریق الرؤیة قد یتم دون أجھزة مثل النظر بالعین المجردة أو 
  .بأي وسیلة بصفة عامة

     فإذا تسلل المصور إلي داخل نطاق الحیاة الخاصة للشخص فإن الصورة التي 
الشخص یلتقطھا تعتبر قد التقطت بطریقة غیر مشروعة، وتكون اعتداء على حق 

في الخصوصیة، وبالمثل إذا ما تم التصویر عن طریق اآلت التصویر عن بعد 
لتسجیل ما یدور داخل منزل أحد األشخاص من وقائع خاصة، وال فارق في عدم 
المشروعیة بین ما إذا كان الشخص عادیًا أو من الشخصیات العامة، كما ال یجوز 

 أثري معین أن یصور األشخاص للسائح الذي یسمح لھ بدخول مكان خاص لھ طابع
الذین یوجدون فیھ، حیث أنھ لم یسمح لھ بالدخول إال لرؤیة اآلثار وتصویرھا، فإذا 
صور األشخاص فإنھ یكون قد تعدى على حدود اإلذن الممنوح لھ واعتدى على 

  ). ٣(نطاق خصوصیة األفراد
صریة لما یدور      ومن ثم فإن المشرع قد جرم المسارقة السمعیة والمسارقة الب

في مكان خاص متى تم ذلك في غیر األحوال المصرح بھا قانونًا أو بغیر رضاء 
المجني علیھ، فإذا تم التقاط أو نقل الصورة لشخص متواجد في مكان خاص في غیر 
األحوال المصرح بھا قانونًا أوتم ذلك بغیر موافقة من المجني علیھ فإن ھذا اإلجراء 

تالي فإن الدلیل المستمد منھ یعد باطًال، أما إذا تم التقاط أو نقل یعد غیر مشروعًا وبال
الصورة لشخص متواجد في مكان خاص في األحوال المصرح بھا قانونًا أي عندما 
ینص القانون على ذلك أوتم ذلك بناًء على رضاء المجني علیھ، فإن ھذا اإلجراء یعد 

ع، ویكتفى بتوفر أحدھما حتى یكون مشروعًا وبالتالي یعد الدلیل المستمد منھ مشرو
  . اإلجراء صحیحًا وال یشترط توفرھما معًا ألن المشرع عبر بلفظ أو

                                                           

  .٤١١ صـ -مرجع سابق: محمد الشھاوي/ د)  ١(
  .٧٧٧ صـ - مرجع سابق-  القسم الخاص-شرح قانون العقوبات: محمود نجیب حسني/ د)  ٢(
  .٩٣ - ٩٢ - مرجع سابق: إیمان محمد عبداهللا الدباس/ د) ٣(
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  اطب اث

  دى رو ادل اد ن اور ل   ن م
  

المكان الذي یباح لجمھور الناس الدخول فیھ بغیر تمییز، : یقصد بالمكان العام
أماكن : ر شرط أم كان بشرط كأداء رسم مثًال، واألماكن العامة نوعانسواء أكان بغی

عامة بطبیعتھا وھي التي لھا الصفة العامة على وجھ الدوام فیستطیع أي شخص أن 
الخ، ...یدخل فیھا أو یمر منھا في أي وقت شاء، مثالھا الشوارع والحدائق العامة

ناس الدخول فیھا خالل أوقات وأماكن عامة بالتخصیص وھي التي یباح لجمھور ال
معینة وفي أجزاء معینة منھا، ومثالھا المطاعم والمقاھي والمحال التجاریة 

، وأن الوجھ اإلنساني ینظر إلیھ على أنھ المرآه التي تعكس ما بجوف )١(الخ...
اإلنسان فھل معنى ذلك أن مجرد المرور في مكان عام یعني حریة الغیر في تصویر 

  .كل ما یراه في ھذا المكان؟
      تعدد االتجاھات الفقھیة بشأن استخدام أجھزة التصویر الحدیثة في عملیة 

  :جراءھا في مكان عامالمراقبة التي یتم إ
 یرى أنصار ھذا االتجاه أن التصویر خفیة في مكان عام أمرًا مباحًا :االتجاه األول

یجوز لألجھزة األمنیة إجراءه بتسجیل ما یدور في األماكن العامة أو الطرق العامة 
، معللین ذلك بأن الحق في الخصوصیة یخول )٢(من وقائع عن طریق التصویر خفیة

یة االعتراض على نشر الصورة وال یعطیھ صالحیة االعتراض على صاحبھ صالح
التقاطھا،  فالتصویر في مكان عام ال ینطوي على أي مساس أو اعتداء على الحق 
في الخصوصیة لألفراد، وذلك ألن بتواجد الفرد في المكان العام یكون قد خرج من 

تھ وشكلھ ملكًا لھم نطاق الخصوصیة فأصبح عرضة ألنظار األفراد مما یجعل قسما
فیكون لھم علیھ حق المشاھدة والرؤیة شأنھ في ذلك شأن الموجودات األخرى، 
وكما تتم الرؤیة بالعین المجردة فإنھا تكون كذلك بالوسائل المساعدة كالمناظیر 

فضًال عن أنھ یمكن تثبیت ما تراه العین ) ٣(المقربة والتلسكوبات وأجھزة التصویر
التصویر الضوئي مثًال، وبالتالي ال یستطیع الفرد أن یعترض على فیلم عن طریق 

على التقاط صورتھ في مكان عام بل یحق لھ فقط االعتراض على نشرھا إذا ما لحق 
كما أن تسجیل الوقائع في مكان عام عن طریق ، )٤(بھ ضرر جراء ذلك النشر

 علمیًا لوصفھا  ال یعدو أن یكون بدیًال- متى خال من التعدیل والتحریف-التصویر

                                                           

االختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في األحوال العادیة : بمحمد عید الغری/ د) ١(
  .  وما بعدھا١١٠ صـ -م٢٠٠٣ - ب م-واالستثنائیة

  .٤٠٨ صـ –مرجع سابق : محمد الشھاوي / د) ٢(
  .٥٥٤ صـ –مرجع سابق: علي أحمد عبد الزغبي / د) ٣(
 صـ –مرجع سابق: لویس مبدر ا/ ، د١١٠ صـ -مرجع سابق: حسام الدین كامل األھواني/ د) ٤(

  . وما بعدھا٥٣٠ صـ - مرجع سابق : موسى مسعود ارحومة/ ، د٩٨- ٨٨
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كتابة، عالوة على أن التسجیل ال یمس شخص المتھم وحریتھ وحقھ في الحیاة 
  .الخاصة مساسًا مادیًا فعلیًا

 أن الصلة وثیقة جدًا بین التقاط الصورة ونشرھا، فلوال )١(ونرى مع البعض      
لبدیھي منح األولى لما كانت الثانیة، وإذا سلمنا بأن الوقایة خیرًا من العالج فمن ا

الشخص صالحیة االعتراض على التقاط الصورة ال أن نطالبھ باالنتظار حتى یرى ما 
سیسفر عنھ التصویر، ھذا باإلضافة إلي أنھ یصعب أحیانا التفرقة بین مرحلة التقاط 
الصورة ومرحلة نشرھا كما ھو الحال في حالة اإلرسال التلفزیوني المباشر على 

   . زمني بینھماالھواء إذ ال یوجد فاصل
یرى أنصار ھذا االتجاه أن التصویر خفیة في مكان عام أمرًا ال : االتجاه الثاني

معللین ذلك بأن العدالة ال ینبغي أن تكون جدیرة بھذا . یجوز لألجھزة األمنیة إجراءه
االسم ما لم تتوفر فیھا أفضل الضمانات، وأن ُتعامل اإلنسان كإنسان واال تعرض 

ھان، وأوجب أنصار ھذا االتجاه إحاطة ھذا اإلجراء ببعض الضمانات كرامتھ لالمت
التي من شأنھا زیادة الفاعلیة الوقائیة لھا بدًال من الفاعلیة الزجریة والقمعیة عند 
استخدامھا، وأھمھا أن ال یتم استخدام ھذه األجھزة بصورة خفیة وإنما یجب أن یتم 

ضع عالمات إرشادیة أم ببیانات دالة اإلعالن عن وجودھا قدر اإلمكان، سواء بو
على وجود تلك األجھزة، غیر أن ذلك ال یعني بالضرورة أن تكون ھذه األجھزة 
ظاھرة للعیان فذلك من شأنھ أن یضعف من فاعلیتھا في كشف الجرائم وضبطھا، 
وإنما یكفي اإلخطار بوجودھا وھذا كفیل بإزالة السریة عنھا، فلم تعد تشكل مساسًا 

فرد في صورتھ أو انتھاك حرمة حیاتھ الخاصة، ویصبح الدلیل المستمد منھا بحق ال
عندئذ مشروعًا، أما إغفال األخطار المشار إلیھ من شأنھ أن یفضي إلي بطالن 

  .)٢(اإلجراءات ومن ثم بطالن الدلیل المستمد منھ ألن ما بني على باطل فھو باطل
  

  :رة التفرقة بین حالتینیرى أنصار ھذا االتجاه ضرو: االتجاه الثالث
وھي ما إذا كان المصور یسعى إلي تصویر المكان العام بعینھ ویعتبره : األولى

الموضوع األساسي للصورة بصرف النظر عمن كان فیھ من األشخاص المتواجدین 
بمحض الصدفة ألن غایتھ في المقام األول تصویر المكان العام، كما ھو الشأن في 

قاط مناظر طبیعیة معینة من أجل طبعھا على بطاقات بریدیة المصور الذي یود الت
مثًال، ففي ھذه الحالة ال یحتاج المصور الحصول على إذن ھؤالء األشخاص إذ أن 
غرضھ فني بحت فھو ال یصور إال مشاھد الحیاة العامة، ویكون التصویر مشروعًا 

  .روعًاوال مجال لالعتراض علیھ، ومن ثم یكون الدلیل المستمد منھ مش

                                                           

  .٩١ صـ - مرجع سابق : إیمان محمد عبداهللا الدباس/ د) ١(
مرجع : نوفل على عبداهللا/ ، د٥٤٣-٥٤٢ صـ - مرجع سابق : موسى مسعود ارحومة/ د) ٢(

  .٤١٣ صـ - سابق 
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وھي ما إذا كان المصور یھدف بالدرجة األولى إلي التقاط صورة شخص : الثانیة
بعینھ واعتباره ھو الموضوع األساسي للصورة، ویمكن اعتبار الشخص موضوعًا 
للصورة في حالة تكبیر صورتھ ووضع دائرة أو إشارة معینة علیھ من بین 

، ففي ھذه الحالة یكون )١(ااألشخاص الذین جمعتھم الصورة التي تم التقاطھ
التصویر تعدیًا على حق من الحقوق الشخصیة أال وھو حق اإلنسان في صورتھ 
بالرغم من وجوده في مكان عام، ووجود الشخص في المكان العام وإن كان ال یحول 
دون امتداد النظرات إلیھ إال أنھ مع ذلك یتعین منحھ سلطة االعتراض على أن یكون 

ة نظرًا لكون ھذه األخیرة تضفي الدیمومة على الرؤیة العابرة، موضوعًا للصور
فالصورة التي یحمیھا القانون ھي الصورة المقصودة للشخص بصرف النظر عن 

، ومن باب أولى عدم نشر صورتھ إال بعد )٢(الخلفیة التي تكون في الصورة
  .الحصول على إذن مسبق منھ

     

التجاھان الثاني والثالث ھما األولى بالترجیح أن ما ذھب إلیھ ا) ٣( ونرى مع البعض
حیث أن كل منھما یكمل اآلخر وأنھما وضعا أھم المبادئ والضوابط التي یمكن 
االستناد إلیھا في استخدام أجھزة التصویر في عملیة المراقبة، وأن كنا نتحفظ على 
 ما ذھب إلیھ الرأي الثالث بخصوص الحالة الثانیة عندما یكون الشخص ھو

  :الموضوع األساسي للصورة، إذ یجب التمییز بین أمرین
عندما یكون ھناك سبب مبرر ألن یكون الشخص ھو الموضوع األساسي : األول

للصورة، مثل حالة ارتكاب الشخص لجریمة ما ومحاولة الھرب فھنا یجوز تركیز 
أباح التصویر علیھ كون ھذا یعد أجراء من إجراءات الضبط في حالة التلبس والتي 

المشرع فیھا لعضو الضبط القضائي إلقاء القبض على المتھم فمن باب أولى إباحة 
تتبعھ بكامیرا المراقبة من أجل معرفة اتجاھھ والقبض علیھ أو تشخیصھ من خالل 
الصورة، على أن تكون التسجیالت التصویریة متفقة مع إجراءات التصویر، وتكون 

مادة التصویر مع التأكد على عدم وجود ضمن محاضر تبین فیھا جھاز التصویر 
تسجیالت أخرى على ذات الشریط وتحریره لعرضھ على النیابة العامة أما التصویر 
في األماكن العامة أثناء فترة التحقیق فھو أمر مباح، وتستطیع سلطة التحقیق أن 

یر تأذن بتصویر المتھم وتسجیل جمیع الوقائع في األماكن العامة ویكون ذلك التصو
كدلیل یقدم أمام الجھات القضائیة المختصة وھو ال یشكل انتھاكا لحرمة الحیاة 

 فضًال على أن ما یمكن رصده بالعین في مكان عام یمكن رصده ).٤(الخاصة لألفراد
من قبل السلطة المخولة بحفظ النظام بواسطة عدسة الكامیرا، وما یمكن للذاكرة أن 

م أن یحفظھ، بل أن حفظھ یكون أكثر دقة من تحفظھ من عملیة الرصد یمكن لفیل

                                                           

  . وما بعدھا١١٣ صـ - مرجع سابق:حسام الدین كامل األھواني/ د) ١(
   .٥٥٥ - ٥٥٤ صـ - مرجع سابق : أحمد عبد الزغبي/ د) ٢(
  .٤١٤ صـ - مرجع سابق : نوفل علي عبداهللا/ د) ٣(
  .٦٧٥ صـ -مرجع سابق : آدم عبد البدیع حسین آدم/ د) ٤(



 - ٢٨٢٠ -

الذاكرة إذ یعكس تمامًا الواقع وال یدع مجاًال للتخیل الشخصي، فیكون بالتالي أفضل 
  ).١(وسیلة للرصد على أن تبقى نتائجھ خاضعة للمناقشة وإلبداء الدفاع بصددھا 

في مكان عندما ال یكون ھناك سبب مبرر لتركیز التصویر على شخص معین : الثاني
عام، ففي ھذه الحالة ال یجوز تصویر الشخص ذلك أن من شأن ھذا اإلجراء أن 
یستغل من قبل مشغل األجھزة للتطفل من خاللھا على األشخاص، وال تكون حین ذاك 
ھذه األجھزة سوى أداة لالعتداء على حقوق األفراد الخاصة، وھذا األمر تأباه قیم 

  .اء غیر مشروع كما یعد الدلیل المستمد منھ باطًالالعدالة وبالتالي یعد ھذا اإلجر
   ومما تقدم یمكن القول بأن استخدام أجھزة التصویر في مكان عام یكون مشروعًا 
إذا تم مراعاة جمیع الضوابط والشروط التي یتطلبھا ھذا اإلجراء لعدم مساسھ 

روعًا ویمكن بحرمة الحیاة الخاصة لألفراد، ومن ثم یكون الدلیل المستمد منھ مش
  . تقدیمھ إلي القضاء شأنھ شأن سائر أدلة اإلثبات المشروعة

    ویثور التساؤل عن مدى مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر الخفي في 
  ھو ما سنوضحھ في التالي؟. المحال التجاریة أو في المساكن أو في المظاھرات

لتجاریة من أجل الوقایة من استخدام األفراد ألجھزة التصویر في محالھم ا: أوًال
نرى مشروعیة استخدام ھذه األجھزة : حدوث االعتداء على ممتلكاتھم الخاصة

بشرط قیام أصحاب المحال التجاریة بإخطار زبائنھا وروادھا عن وجود نظام مراقبة 
  ).٢(للكشف عن مرتكبي الجرائم داخل ھذه المحال 

مساكنھم الخاصة بوضع الكامیرات من استخدام األفراد ألجھزة التصویر في : ثانیًا
ھو مشروعیة استخدام ھذه األجھزة دون : أجل الكشف عن أي اعتداء قد یقع علیھم

أن یتم تركیب ھذه : الحاجة إلي اإلعالن عن استخدامھا، ولكن بشروط أھمھا
األجھزة داخل حدود المسكن، وأال یتم توجیھھا إلي الطرقات أو المنازل المجاورة، 

 أم )٣(ن المشرع قد أحاط محل السكنى بسیاج من الحمایة سواء في الدستوروذلك أل
 وجعل الدخول إلیھا بغیر رضاء صاحبھا جریمة تقوم بھا )٤(في قانون العقوبات

                                                           

 -  لبنان- بیروت- مؤسسة نوفل-حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائیة: مصطفى العوجي/د) ١(
  .٩٢ صـ -مرجع سابق: إیمان محمد عبداهللا الدباس/  ، د٥٩٥ صـ - م١٩٨٩ -الطبعة األولي

  .٥٤٢ صـ -مرجع سابق : موسى مسعود أرحومة/ د) ٢(
للمنازل حرمة وفیما عدا : "  على أن٢٠١٤ من الدستور المصري لعام ٥٨نصت المادة ) ٣(

 وال مراقبتھا أو التصنت علیھا إال حاالت الخطر أو االستغاثة ال یجوز دخولھا وال تفتیشھا
بأمر قضائي مسبب یحدد المكان والتوقیت والغرض منھ، وذلك كلھ في األحوال المبینة في 
القانون وبالكیفیة التي ینص علیھا، ویجب تنبیھ من في المنازل عند دخولھا أو تفتیشھا 

  ".واطالعھم على األمر الصادر في ھذا الشأن
كل من دخل بیتًا مسكونًا أو معد للسكن أو : "ن قانون العقوبات على أن م٣٧٠نصت المادة ) ٤(

في أحد ملحقاتھ أو سفینة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت ھذه األشیاء في حیازة 
آخر قاصدًا من ذلك منع حیازتھ بالقوة أو ارتكاب جریمة فیھا أو كان قد دخلھا بوجھ قانوني 

شیئ مما ذكر، یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین وبغرامة ال وبقي فیھا بقصد ارتكاب 
  ".تتجاوز ثالثمائة جنیھ مصري
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المسؤولیة الجنائیة، وھذا یعني أن لصاحب المسكن الحق في أن یكون على علم 
ن یتم ذلك بالنظر أم من بالشخص الذي یقوم بالدخول إلي سكنھ خلسة، ویستوي أ

خالل أجھزة التصویر، ولیس من حق الشخص المعتدي أن یحتج بعدم مشروعیة 
  ).١(التصویر الذي أجراه لھ صاحب المسكن لمساسھ بحقھ في الخصوصیة

استخدام أجھزة التصویر الحدیثة في تصویر ومراقبة المظاھرات أیًا كان : ثالثًا
بادئ ذي بدء نقول بأن :  اقتصادي أم اجتماعيالھدف من المظاھرة سواء سیاسي أم

التظاھر حق مشروع ویندرج ضمن مفھوم حریة التعبیر وأن ھذا الحق یعد حقًا 
ال یمكن سلبھ من المواطن بأي شكل من األشكال إذا ما تمت ممارستھ ) ٢(دستوریًا

بصورة سلمیة وموافقة للقانون، وقد اختلف الفقھ بشأن مشروعیة تصویر 
  :ات وكذلك مشروعیة الدلیل المستمد منھ على رأیینالمظاھر

ذھب أنصار ھذا الرأي إلي عدم مشروعیة تصویر المظاھرات ومن ثم : الرأي األول
معللین ذلك بأن التظاھر ھو من الحقوق المقررة . عدم مشروعیة الدلیل المستمد منھ

ذا الحق أو لألفراد باعتباره أحد وسائل التعبیر عن الرأي، وأن الحرمان من ھ
االنتقاص منھ ھو مخالفة للقانون، وإذا كانت الدولة لھا الحق وفقًا لسیادتھا في 
اتخاذ كافة السبل لحمایة أمنھا ووجودھا إال أن ھذا الحق یجب أن ال یشكل قیدًا على 
حریة المواطنین في التظاھر، فرقابة السلطات األمنیة بتصویر المتظاھرین بآالت 

ھو في الحقیقة قید على حریة التعبیر وعلى حریة اشتراك األفراد التصویر الحدیثة 
في المظاھرة، وال سیما أن األجھزة األمنیة تسطیع بھذه الصور معرفة العناصر 
المسؤولة عن قیادة المظاھرة ومحاسبتھم عند الضرورة، وھذا یؤدي الي أحجام 

الوسائل قد ساھمت بفرض الكثیر من األفراد عن المساھمة فیھا، وبالتالي تكون ھذه 
  ).٣(قید على حق أساسي وھو حق التظاھر المكفول قانونًا

    ویرى البعض عدم مشروعیة تصویر المظاھرات ما لم تمارس بضمانات أكثر 
احتراما لحقوق اإلنسان وحقھ في التعبیر عن أرائھ وحقھ في صورتھ التي ھي 

 بموافقة صریحة منھ في جمیع امتداد طبیعي لجسده، فال یسمح بالتقاط صورتھ إال
األحوال، وأن الضمانات المقترحة في ھذا الشأن ھو األخطار المسبق للمتظاھرین 
بالتصویر فھذا األخطار قد یكون لھ فاعلیة وقائیة بدًال من الفاعلیة القمعیة إذ یمكن 

   ).٤(أن یتولد لدى الفرد ما یعرف بالخوف المفید

                                                           

  .٤١٥ صـ - مرجع سابق : نوفل علي عبداهللا/ د) ١(
للمواطنین حق تنظیم : " على أن٢٠١٤ من الدستور المصري لعام ٧٣نصت المادة ) ٢(

ل االحتجاجات السلمیة، غیر حاملین االجتماعات العامة، والمواكب والتظاھرات، وجمیع أشكا
وحق االجتماع الخاص سلمیًا . سالًحا من أي نوع بإخطار على النحو الذى ینظمھ القانون

مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، وال یجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبتھ أو التنصت 
  ".علیھ

  .١٢٤ صـ -مرجع سابق : مبدر الویس/ د) ٣(
  . وما بعدھا٤٧٨ صـ - مرجع سابق: سن السمنيحسن علي ح/ د) ٤(
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الرأي مشروعیة استخدام أجھزة التصویر في تصویر یرى انصار ھذا : الرأي الثاني
معللین ذلك بفاعلیتھا في معرفة الزعماء والمحرضین على : ومراقبة المظاھرات

، وبالتالي مشروعیة )١(االضطرابات وإقامة الدلیل الدامغ علیھم في حالة إنكارھم
  .الدلیل المستمد من ھذه األجھزة
یجب التمییز بین حالتین بشأن مشروعیة أنھ ) ٢(    ونرى مع البعض من الفقھ

  :تصویر ومراقبة المظاھرات ومدى مشروعیة الدلیل المستمد منھ 
عندما یتم استخدام ھذه الوسیلة من أجل حمایة المظاھرة وحفظ النظام العام : األولى

وتشخیص من یحاول العبث واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو االعتداء 
رین أو محاولة خلق حالة الفوضى في البالد من أجل اإلساء إلي على المتظاھ

المظاھرة، فإن استخدام ھذه األجھزة وفق الشروط والضمانات السابق ذكرھا یعد 
إجراء مشروعًا بل من أھم واجبات األجھزة األمنیة في ھذه الحالة ، ومن ثم 

  .  مشروعیة الدلیل المستمد منھا
م ھذه الوسیلة من أجل قمع المظاھرة وذلك من خالل عندما یتم استخدا: الثانیة

تصویر شخوصھا والتعرف علیھم ومن ثم إجراء الممارسات التعسفیة ضدھم ففي 
ھذه الحالة یمكن القول بأن استخدام ھذه األجھزة في مثل ھذا اإلجراء یكون غیر 

  .مشروع وبالتالي عدم مشروعیة الدلیل المستمد منھا

                                                           

 النسر - الشرعیة الدستوریة ألعمال الضبطیة القضائیة: جمال جرجس مجلع تا وضروس/ د) ١(
  .٢١١ صـ - م٢٠٠٦ - القاھرة-الذھبي

  .٤١٧ صـ - مرجع سابق : نوفل علي عبداهللا/ د) ٢(
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  املبحث الثالث

   الدليل املستمد من التقاط الصور بشكل خفيحجية

نظرًا لما تحظى بھ الصورة من أھمیة ومكانة في مجال اإلثبات الجنائي وما تتمتع بھ 
من قیمة علمیة كبیرة تضفي علیھا قدرًا من الحجیة قد ال تتوفر في غیرھا من 

صورة تعد وسائل اإلثبات األخرى التقلیدیة أو القائمة على أساس علمي، حیث إن ال
لسانًا فصیحًا ودلیًال ناطقًا على اقتراف الجریمة متى كانت خالیة من التحریف 
والخداع أو ما یطلق علیھ عملیة المونتاج، خاصة إذا ما تم تعزیزھا بوصف كتابي 

وبالتالي إذا ما حصل تحریف أو تالعب في أصل ، )١(یوضح ما كان مبھمًا فیھا
د الصورة قیمتھا القانونیة ویرفع عنھا صفة الصورة فإن ھذا من شأنھ أن یفق

الدلیل، إذ أن من المحال إعادة الزمن إلي الماضي للحصول على نفس الصورة 
  .)٢(لتقدیمھا كدلیل جنائي 

      

 إلي أن ھناك أربعة عوامل تتوقف علیھا حجیة )٣(وقد ذھب بعض الفقھ
  :التصویر في اإلثبات الجنائي

  

علق بمدى مراعاة القواعد واألصول العلمیة والفنیة  ویت:العامل الفني: األول
المتعارف علیھا في التصویر، وھي العوامل التي تتعلق بالجانب الفني للصورة 
والمرتبطة بعمل القائم بعملیة التصویر الذي یراد بھ كل من مارس عمًال فنیًا لھ صلة 

جلھ، سواء في مباشرة أو غیر مباشرة بالصورة حتى تصبح جاھزة لما أعدت من أ
عملیة التقاط الصورة أم في عملیة تحمیضھا وإظھارھا وتثبیتھا وطبعھا، وما إلي 
ذلك من العملیات الفنیة المتداخلة المكملة لبعضھا البعض، والتي من شأن الخطأ 
فیھا سواء كان عمدي كما في عملیة المونتاج أو غیر عمدي كما في حالة اإلھمال 

  ).٤(تأن یؤثر في حجیة اإلثبا
ویتعلق بالشخص القائم بالتصویر من حیث خبرتھ ودرایتھ : العامل الشخصي: الثاني

الفنیة وأمانتھ، فالمصور المنوط لھ إجراء عملیة التصویر وجب أن یكون أمینًا 
فیلتقط صورة الشخص أو األشخاص المعنیین بذاتھم وال یلجأ إلي الحیلة والخداع 

ھم المحكمة أن ھؤالء من كانوا متواجدون في كأن یلتقط صورة ألشخاص آخرین مو
المكان المحدد وفي الوقت المتفق علیھ اللتقاط الصورة، وقد یلتقط فعًال الصورة كما 
ھو علیھ الواقع ولكن فیما بعد یدخل علیھا من عملیات المونتاج والتحویر ما شاء 

                                                           

، ١٣٠ صـ -رجع سابقم: ، ھشام فرید٥٠٠ صـ -مرجع سابق : موسى مسعود ارحومة/ د) ١(
  .١١١ صـ -مرجع سابق: مبدر الویس

  .٤١٧ صـ - مرجع سابق : نوفل علي عبداهللا/ د) ٢(
  .١٥٠ صـ -مرجع سابق : محمد أمین الخرشة/ د) ٣(
  .٥٠٠ صـ -مرجع سابق : موسى مسعود ارحومة/ د) ٤(
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ارة في التقاط فھو خیر خبیر في مثل ھذه المسائل، كذلك وجب أن یتمتع المصور بمھ
الصور خاصة تلك التي تلتقط ألشخاص متواجدون في مكان خاص فیحرص على 

    ).١(إظھار وجھ كل واحد منھم، وذلك ألن الصور الجانبیة تخفي حقیقة األشخاص
ویتعلق بالصورة من حیث درجة وضوحھا وخلوھا : العامل الموضوعي: الثالث

 على مكان وزمان مالبستھا والتقاطھا من الخداع والحیل التصویریة ومدى داللتھا
أو األشخاص الذین تمثلھم، أي إیضاح الغرض الذي تصبو سلطة التحقیق الوصول 
إلیھ من خالل الصورة، فحجیة الصورة تنھار أو تضعف إذا كانت الصورة غیر كافیة 

، فقیمة الصورة في اإلثبات تأتي من )٢(في التعبیر عن الغرض المقدمة من أجلھ
ھا ومدى عالقتھا بالواقعة المراد إثباتھا إضافة إلي قیمتھا العلمیة فتصویر موضوع

 -شخص وھو یقوم بارتكاب جریمة ما لیس كتصویره وھو یركض فارًا بعد ارتكابھا
كما في حالة تصویر شخص وھو یقوم بكسر قفل محل تجاري ثم یقوم بسرقة المحل 

 تصویر شخص من األمام لیس  كما أن-لیس كتصویره بعد ھروبھ من محل الحادث
  ).٣(كتصویره من الخلف

    كما أن لطبیعة المكان عام أو خاص وقت التقاط الصور دور في حجیة الصورة 
كدلیل إثبات أو نفي وذلك ألن إجراء التقاط الصور في مكان خاص أمر غیر مشروع 

رة إال في حالة نص القانون على ذلك أو رضاء المجني علیھ، وبالتالي الصو
الملتقطة في مكان خاص في غیر األحوال التي یتطلبھا القانون وبغیر رضاء المجني 
علیھ لیس لھا حجیة ألن الدلیل استمد من ھذا اإلجراء غیر مشروع، ومع ھذا قد 
یأخذ القاضي بھذا الدلیل في حالة السعي للبراءة ال اإلدانة حسب القواعد العامة 

لة التقطت الصورة من مكان عام فھذا اإلجراء یعد المتعارف علیھا قانونًا، وفي حا
مشروع إال أنھ ال تكون لھ حجیة باعتباره دلیل وإنما باعتباره من قبیل القرائن التي 
البد أن تتضامن مع أدلة أخرى، كذلك الوقت الذي التقطت فیھ الصورة فھو اآلخر 

                                                           

  .١٤١ صـ -مرجع سابق : وفاء عمران/ د) ١(
  .٥٠١ صـ -ابق مرجع س: موسى مسعود ارحومة/ د) ٢(
ومن التطبیقات القضائیة التي أثارت الرأي العام والتي كشفت عنھا أجھزة التصویر الحدیثة ) ٣(

 في قتل - مصریین الجنسیة–ھي قضیة المتھمین ھشام طلعت إبراھیم ومحسن منیر علي
ا المجني علیھا سوزان عبدالستار تمیم والتي ارتكبت في دولة اإلمارات، والتي أدانت فیھ

م المتھمین المذكورین والحكم ٢١/٥/٢٠٠٩محكمة جنایات القاھرة بجلستھا المنعقدة في 
علیھما باإلعدام، وكانت من بین أدلة اإلثبات التي قدمت ضدھم الصور التي التقطتھا كامیرات 
المراقبة في فندق الواحة وبرج الرمال في إمارة دبي، إال أن محكمة النقض قد نقضت الحكم 

باب وكان من بین ھذه األسباب أن إحدى الصور التي استندت إلیھا محكمة جنایات لعدة أس
م لم تبین وجھ المتھم ولم ٢٨/٧/٢٠٠٨القاھرة في الحكم والملتقطة في برج الرمال بتاریخ 

حكم محكمة النقض المقید بجدول المحكمة برقم . تظھر معالمھ على الرغم من تكبیرھا
 ومتاح على -موقع دار العدالة والقانون العربیة -م٤/٣/٢٠١٠ ق بتاریخ ٧٩ لسنة ١٠٦٦٤

الرابط 
http:www.iustice_lawhome.com/vb/showthread.php?t=١١٩٤٠   
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امدة وال یستطیع یزعزع الثقة في الصورة أمام القضاء كدلیل ألن الصورة تكون ج
   ).١(القاضي معرفة متى تم التقاطھا بالضبط 

    ومن ثم ال یمكن بأي حال من األحوال أن یحدد على وجھ العموم نسبة معینة 
للقیمة القانونیة للصورة باعتبارھا دلیًال في اإلثبات نظرًا الختالف موضوع الصورة 

 تعبر عن موضوعھا بكل دقة من صورة إلي أخرى، إال أنھ یمكن القول بأن الصورة
وتنقلھ كما حدث فعًال بدون زیادة أو نقص، وھذا راجع إلي قیمتھا العلمیة التي من 
شأنھا أن ترفع القیمة القانونیة للصورة إلي درجة عالیة من الموثوقیة والصدق في 

  ).٢(نقل الحدث
تتضمن ویتعلق بإثبات إجراءات التصویر في محاضر : العامل اإلجرائي: الرابع

مناظر المحقق سواء كان قاضي التحقیق أو النیابة العامة لجھاز التصویر والفلم 
الحساس مع التأكد من خلوه من أیة تسجیالت سابقة ثم التحفظ علیھ بعد استعمالھ 

   ).٣(لحین تفریغ مضمونھ وتحریزه
ثبات     وفي الحقیقة وواقع األمر یمكن القول بأنھ لكي تكون للصورة حجیة في اإل

الجنائي فأنھ یجب أن تكون خالیة من التالعب والتحریف أو ما یسمى بعملیة 
المونتاج، والتي من شأنھا أن تؤثر على الجانب الفني للصورة وتفقدھا مصداقیتھا 
وترفع صفة الدلیل عنھا، وأن یكون موضوع الصورة ذا صلة وثیقة بالواقعة المراد 

  . ور أساسي في تحدید القیمة القانونیة لھاإثباتھا، وذلك ألن لموضوع الصورة د
    كما أن للقاضي وبحسب األصل السلطة في تقدیر القوة التدلیلیة لعناصر الدعوى 
المطروحة على بساط البحث إال أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة لیست 

                                                           

 ١٩ و١٨وجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنھ تم أثناء المظاھرات التي جرت في مصر یومي ) ١(
راحل محمد أنور السادات م والتي كانت مناوئة لنظام الحكم في عھد الرئیس ال١٩٧٧ینایر 

التقاط صور فوتوغرافیة للمتظاھرین من بینھم قیادات تلك المظاھرات ومنظمیھا، ثم قدمت 
النیابة العامة تلك الصور إلي محكمة أمن الدولة عند تصدیھا لھذه القضیة بمثابة دلیل على 

 ومن خالل تقییم تورط تلك القیادات في التحریض والتخطیط لقلب نظام الحكم في مصر آنذاك،
المحكمة لتلك الصور قررت بشأنھا أنھ یمكن اعتبارھا من قبیل قرائن األحوال التي البد أن 
تتضامن مع أدلة وقرائن أخرى بما یعززھا ویدعمھا، حیث استبان من مطالعتھا لھا أنھا قد 

موًال التقطت لجمع غفیر من الناس تمیز من بینھم وجھ ألحد األشخاص بدا صاحبھ كأنھ مح
على األعناق، إال أن المناظرة التي أجریت لتلك الصور ومقارنة ذلك الشخص بالمتھم أسفرت 
عن عدم القطع بأن الصورة ھي لذات المتھم، بل أن المقارنة لم ترجح حتى احتمال أن یكون 
المتھم صاحب الصورة، وقد أسست المحكمة قضاءھا في عدم التعویل على ھذه الصورة على 

عتبارات منھا ما ھو معروف من المكان أحداث تغییر وتعجیل الشكل والمالمح بعض اال
 - ینایر١٩و ١٨مصر في : حسین عبدالرازق/ د. استنادًا إلي ما تقدمھ األسالیب العلمیة

  .٣٩٠:١٤٢ صـ -م١٩٨٥ - مطبعة أخوان مورا فتلي-دراسة وثائقیة سیاسیة
  .٤٢١ صـ - مرجع سابق : نوفل علي عبداهللا/ د) ٢(
  .١٥٠ صـ -مرجع سابق : محمد أمین الخرشة/ د) ٣(
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، )١(أي بشأنھامن المسائل الفنیة البحتة التي ال یملك القاضي الخبرة فیھا إلبداء الر
فالسلطة التقدیریة للقاضي ال تمتد إلي الجانب الفني للصورة باعتبارھا من المسائل 
الفنیة البحتة وأن قیمة الدلیل في ھذا الجانب تقوم على أسس علمیة دقیقة، وال 

فإذا ما أراد القاضي التحقق ، )٢(حریة للقاضي في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة
رة من أي عملیة تحریف أو خداع فإنھ ملزم في ھذه الحالة باللجوء من سالمة الصو

إلي الخبراء المتخصصین في ھذا المجال، فإن لم یطمأن القاضي للتقریر المقدم من 
الخبیر في ھذا الشأن فیجب علیھ أن یستند إلي خبرة فنیة أخرى مماثلة، فالخبرة 

، ألن ھذا اإلجراء من المسائل الفنیة ال تدحضھا إال خبرة فنیة أخرى مماثلة لھا
  ).٣(الفنیة البحتة التي تخرج عن اختصاص القاضي

    كذلك بالنسبة للجانب الموضوعي للصورة والظروف والمالبسات التي وجد فیھا 
ھذا الدلیل فإنھا تدخل في نطاق السلطة التقدیریة للقاضي فھي من طبیعة عملھ ومن 

أقرب إلي ) ٤(ع وكما یرى البعض صمیم واجبھ، فالصورة من حیث الموضو
الشھادة مع الفارق في الشروط والضوابط، فیكون للقاضي كامل الحریة في تقدیر 
القوة التدلیلیة للصورة بأن یأخذ بھا أو بجزء منھا أو یطرحھا، فھو الخبیر األعلى 
بالنسبة لھذا الجانب وھو األقدر على فھمھ وتقدیره وحملھ على المحمل السلیم 

حیح في الدعوى، ویكون في مقدوره أن یطرح ھذا الدلیل على الرغم من والص
قطعیتھ من الناحیة العلمیة، وذلك عندما یجد أن موضوعھ ال یتسق منطقیًا مع 

  ).٥ (ظروف الواقعة ومالبستھا
فمن األمور الجد ھامة في مجال اإلثبات الجنائي بصفة عامة وحجیة الدلیل      

یة بصفة خاصة، أن أمر تقدیر حجیة ھذا الدلیل وقیمتھ المستمد من التصویر خف
اإلثباتیة متروك أوًال وأخیرًا لقناعة قاضي الموضوع وسلطتھ التقدیریة فلھ قبولھ 
متى اطمأن إلیھ في تكوین عقیدتھ، بأن أطمأن إلي الصورة الملتقطة بوصفھا شاھدًا 

ل علیھا قد تم بطریقة صادقًا لما تحویھ من عناصر اإلثبات أو النفي، وأن الحصو
مشروعة، وأنھا خالیة من التحریف والخداع، وأن تكون الصورة دالة على الواقعة 
المراد إثباتھا، فإذا ما اطمأن القاضي بمقتضى قناعتھ الوجدانیة وسلطتھ التقدیریة 
لھذه األمور فإن الدلیل المستمد من التصویر یكون مشروعًا ومن ثم فإن ھذا الدلیل 

الحجیة في اإلثبات، أما إذا لم یطمأن قاضي الموضوع للدلیل المستمد من یتمتع ب
                                                           

 - دار الكتب والوثائق بغداد-سلطة القاضي الجنائي في تفسیر األدلة: فاضل زیدان محمد/ د) ١(
  .٢٨٢ صـ - م ١٩٩٢

 –القاھرة – دار النھضة العربیة -النظریة العامة في اإلثبات الجنائي: ھاللي عبد الاله احمد/ د) ٢(
  .١١٦٨ صـ - ب س 

  .١٥٠ صـ -م٢٠٠٨ -الطبعة األولى-الخبرة في اإلثبات الجنائي: كریم خیس البدیري/ د) ٣(
 صـ - مرجع سابق: مصطفى العوجي/ ، د٥٠٣ صـ - مرجع سابق: موسى مسعود أرحومة/ د) ٤(

٥٩٥.  
 صـ -مرجع سابق : نوفل علي عبداهللا/ ، د١١٦٨ صـ - مرجع سابق: ھاللي عبد الاله احمد/ د) ٥(

٤٢١.  
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التصویر وقدر أنھ ال یصلح دلیل إثبات على الواقعة المعروضة علیھ فلھ أن یطرحھ 
  .جانبًا وال یتمتع بأي حجیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - ٢٨٢٨ -

  الـخــاتـمـــة 
مدى " نوان بعد العرض السابق لفصول ومباحث ومطالب ھذا البحث الذي بع
توصلت إلى " مشروعیة الوسائل التي تستخدم بشكل خفي كدلیل في اإلثبات الجنائي

  :بعض النتائج والتوصیات أوجزھا فیما یلي 
  :الـنـتـائـج : أوًال 

 تعد فكرة الحق في الحیاة الخاصة ذات أھمیة بالغة في القانون الوطني ألنھا تعبر -
ل بین ما ھو سري خاص وبین ما ھو عام عن ذاتیة الفرد وخاصیتھ وھي الفاص

مشترك بین اآلخرین، وأن موقف المشرع ھو االعتراف بحرمة الحیاة الخاصة 
بوصفھ حقًا مستقًال قائمًا بذاتھ سواء أكان ذلك من خالل نصوص الدستور أو 
التشریعات العادیة بالنص على حمایتھ جنائیًا ومدنیًا ضد كل صور االعتداء المحتملة 

  .ع من قبل السلطة العامة أو من قبل األفراد األخرینأن تق
 لیس من المحرم على العدالة أن تستعین بثمرة التطور العلمي والتقني ذات األثر -

الفعال في مكافحة الجریمة وكشف الحقیقة وضبط المتھمین، فال تتم التضحیة 
نوع من بمصلحة المجتمع في سبیل مصلحة المتھم وحقوقھ، بل البد من إقامة 

  .التوازن بین كال المصلحتین
 وفیما یخص الوسائل المستخدمة بشكل خفي جاء المشرع الجنائي بالتأكید على -

حرمة الحیاة الخاصة لإلنسان وصونھا من أي تطفل أو تجسس علیھا من قبل الغیر 
فحظر من انتھاك خصوصیة الفرد، ولم یجز التدخل فیھا أو التسلل إلیھا إال إذا دعت 

ورات الصالح العام ذلك، وبصورة جد استثنائیة وفي أضیق نطاق ممكن مع ضر
توفیر قدر من الضمانات یحددھا القانون بما یضمن كرامة اإلنسان، وذلك من خالل 

 من قانون اإلجراءات الجنائیة ٩٥ مكررًا من قانون العقوبات، والمادة ٣٠٩المادة 
  .م١٩٧٢ لسنة ٣٧المعدل بالقانون رقم 

اسالت البریدیة والبرقیة واإللكترونیة حرمة یجب مراعاتھا من لحظة إرسالھا  للمر-
من المرسل حتى لحظة وصولھا إلي المرسل إلیھ، فال یجوز االطالع علیھا إال من 
المرسل أو المرسل إلیھ بغض النظر عما تحتویھ ھذه المراسالت حتى ولو تضمنت 

 ال یجوز ضبطھا إال بأمر مسبب من معلومات ال تتعلق بالحیاة الخاصة لھما، كما
  .قاضي التحقیق ولمدة محددة وفقًا لما ینص علیھ القانون

 إن مشروعیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت بشكل خفي تتوقف على -
مدى مشروعیة وقانونیة اعتراض المراسالت في حد ذاتھ، فكلما كانت وسیلة 

قة للقانون فإن الدلیل المستمد منھا الحصول على ضبط المراسالت مشروعة ومطاب
  .ھو دلیل مشروع

 مشروعیة الدلیل المستمد من اعتراض المراسالت ال تعني أن لھ حجیة مطلقة في -
اإلثبات الجنائي فحجیة الدلیل تتوقف على السلطة التقدیریة للقاضي ومدى اقتناعھ 

وع ومع ھذا ال یأخذ بھ بھذا الدلیل، فقد یكون الدلیل مستخلصًا بناًء على إجراء مشر
القاضي أو یأخذ بھ ولكن لیس وحده وإنما متساند مع أدلة أخرى، وبالتالي فالدلیل 

  . ھنا ال تكون لھ حجیة مطلقة وإنما حجیة نسبیة
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 تلعب أجھزة التسجیل والتصویر الحدیثة دورًا بارزًا في مجال اإلثبات الجنائي، وأن -
دید من الوسائل األخرى، فھي تنقل صورة تجسد أھمیتھا في ھذا المجال قد فاقت الع

الوقائع التي حدثت كما ھي إذا لم یجري علیھا أي تحریف، وبالتالي یمكن أن تنقل 
للمحكمة ما ال یستطیع شاھد الرؤیة أن ینقلھ وال سیما إذا تم ذلك بواسطة شریط 

  .فیدیو
 والتصویر أن جعل  أدى التطور التكنولوجي الھائل في مجال إنتاج أجھزة التسجیل-

من الممكن اقتحام الحیاة الخاصة لإلنسان والمساس بأخص خصوصیاتھ بالتصنت 
على سریة المحادثات والتقاط أو نقل صورة الشخص، لذا ذھب المشرع إلي االعتداد 
بالمكان الذي جرى فیھ الحدیث المسجل أو التقطت فیھ الصورة بتجریم تسجیل 

لصور في مكان خاص، بدعوى أن مثل ھذا المكان االحادیث الخاصة أو التقاط ا
  . یعكس خصوصیة الحدیث أو الصورة

 على الرغم من الخالف الفقھي حول الطبیعة القانونیة للتسجیل الصوتي بین من -
یعتبره تفتیشًا وبالتالي یخضع لقیوده، وبین من یعتبره نوع من االطالع على 

اص، ذھب الرأي الراجح في الفقھ الرسائل، وبین من یرى أنھ إجراء من نوع خ
والقضاء إلي اعتباره إجراء من إجراءات التفتیش بدعوى أن التفتیش ھو االطالع 
على محل منحھ القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع لسر صاحبھ لضبط ما عسى 
أن یفید في كشف الحقیقة في جریمة معینة، وأن الغایة من التسجیل ھي البحث عن 

لي الحقیقة وھي نفس الغایة من التفتیش، كما إن محل مباشرة التسجیل دلیل یوصل إ
  .ھو ذات المحل الذي ینصب علیھ التفتیش

 لقد ثار جدًال فقھیًا حول مشروعیة الدلیل المستمد من التصویر بشكل خفي في -
اإلثبات الجنائي بین من یرى مشروعیة الدلیل المستمد منھ وقبولھ بوجھ عام، وبین 

 من ٩٥إال أن المشرع قد حسم ھذا الخالف بتعدیل المادة .  عدم مشروعیتھمن یرى
م، والتي یستفاد منھا أن ١٩٧٢ لسنة ٣٧قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم 

المشرع یمیل إلي استخدام التسجیالت الصوتیة في اإلثبات الجنائي متى تم مراعاة 
ى اإلذن القضائي، وأن یكون لھ فائدة الضمانات التي أوردھا القانون، كالحصول عل
  .في ظھور الحقیقة، وأن یكون ذلك لفترة محددة

 ال ینبغي قصر نطاق الحمایة الجنائیة على ما یدور فقط من احادیث في األماكن -
الخاصة بل یجب أن یتجاوز ذلك لیشمل األحادیث الخاصة بغض النظر عن مكان 

دیث الخاص الذي یمكن أن یتحدد على أساس حدوثھا ما دام یتوافر فیھا مقومات الح
درجة الصوت الذي تم بھ ومدى ازدحام المكان وغیرھا من االعتبارات التي یستھدى 

  .بھا في ھذا الصدد
 تعد بینة الصوت دلیًال مقبوًال وقویًا إلثبات الجنس والعمر، وأنھا تثبت إثباتًا قطعیًا -

خصائص والسمات الثابتة في أن الصوت والكالم لشخص معین متى توافرت ال
. التسجیل والعینة ومتى تم تحلیل ومقارنة مادة الصوت بالوسائل العلمیة المتطورة

كما أن بصمة الصوت ال یمكن إغفال حجیتھا اإلثباتیة في بعض أنواع الجرائم وإال 
  .ما كان المشرع أن یجیز تسجیل المحادثات
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الت الصوتیة أمر متروك للسلطة  تقدیر مدى حجیة الدلیل المستمد من التسجی-
التقدیریة للقاضي حسب قناعتھ بالدلیل المستمد من التصویر من حیث كونھ  
مشروعًا ومستمدًا من إجراء مشروع حتى تكون لھ حجیة في اإلثبات، وھذه الحجیة 
غیر مطلقة أو قطعیة وإنما حجیة نسبیة ألن التسجیالت الصوتیة قد تتطرق إلیھا 

ویر بعد اختراع وسائل التعدیل والحذف واإلصالح في شریط التسجیل احتماالت التز
  .وھو ما یسمى بالمونتاج

 اختلف الفقھ بشأن الطبیعة القانونیة اللتقاط الصور بین من یعتبره حق عیني وبین -
من یعتبره حق شخصي، واستقر الفقھ المصري على أنھ حق مستقل ولھ صلة وثیقة 

  . الخاصةبینھ وبین الحق في الحیاة
 جرم المشرع التقاط الصور لما یدور في مكان خاص متى تم ذلك في غیر األحوال -

المصرح بھا قانونًا أو بغیر رضاء المجني علیھ، فإذا تم التقاط أو نقل الصورة 
لشخص متواجد في مكان خاص في غیر األحوال المصرح بھا قانونًا أوتم ذلك بغیر 

ا اإلجراء یعد غیر مشروع ومن ثم یكون الدلیل موافقة من المجني علیھ فإن ھذ
المستمد منھ باطل تبعًا لذلك، أما إذا تم التقاط أو نقل الصورة لشخص متواجد في 
مكان خاص في األحوال المصرح بھا قانونًا أي عندما ینص القانون على ذلك أوتم 

تالي یعد الدلیل ذلك بناًء على رضاء المجني علیھ، فإن ھذا اإلجراء یعد مشروعًا وبال
  .المستمد منھ مشروع

 استخدام أجھزة التصویر في مكان عام یكون مشروعًا إذا تم مراعاة جمیع -
الضوابط والشروط التي یتطلبھا ھذا اإلجراء لعدم مساسھ بحرمة الحیاة الخاصة 
لألفراد، ومن ثم یكون الدلیل المستمد منھ مشروعًا ویمكن تقدیمھ إلي القضاء شأنھ 

  .سائر أدلة اإلثبات المشروعةشأن 
 إجراء الرقابة الوقائیة من قبل السلطات األمنیة باستخدام أجھزة التصویر إذا تمت -

في مكان عام یعد اإلجراء مشروعًا بضوابط أھمھا اإلعالن عن المنطقة المراقبة 
وعدم تركیز الكامیرات على األفراد بشكل خاص إال إذا كان ھناك سبب مبرر، وھذا 

 ینطبق على إجراء استخدام ھذه األجھزة من قبل األفراد في محالھم التجاریة، أما ما
عند استخدام األفراد أجھزة التصویر في منازلھم فنرى مشروعیة ھذا اإلجراء 
بضوابط أھمھا أن توضع ھذه األجھزة داخل حدود السكن وأن ال یتم توجیھھا إلي 

  .الطرق والمساكن المجاورة
: كون للصورة حجیة في اإلثبات الجنائي أن یتوافر فیھا شرطین یشترط لكي ت-

أن تكون الصورة خالیة من التالعب أو التحریف وھذا ال یتم التأكد منھ إال من : األول
أن یكون موضوع الصورة ذا صلة وثیقة بالواقعة : خالل خبیر مختص بذلك، الثاني

قناعة قاضي الموضوع بمقتضى المراد إثباتھا وھذا األمر متروك أوًال وأخیرًا ل
قناعتھ الوجدانیة وسلطتھ التقدیریة فلھ قبول الدلیل المستمد من التصویر متى 
أطمأن إلیھ ومن ثم یتمتع بالحجیة في اإلثبات، ولھ أن یطرحھ جانبًا إذا لم یطمأن 
إلیھ وقدر أنھ ال یصلح دلیل إثبات على الواقعة المعروضة علیھ ومن ثم ال یتمتع بأي 

  .جیةح
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  :التوصیــات : ثانیًا 
  م��ن ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة وذل��ك    ٩٥ نوص��ي الم��شرع بتع��دیل ن��ص الم��ادة    -

، وذلك لكي یسوي "أو التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص      " بإضافة عبارة   
من حیث اإلجراءات بمقتضى قانون واحد بین التسجیالت التي جرت في مكان خ�اص      

ة ش��خص ف��ي مك��ان خ��اص، كم��ا س��وى بینھم��ا م��ن حی��ث   وب��ین التق��اط أو نق��ل ص��ور 
  .  مكررًا من قانون العقوبات٣٠٩التجریم والعقاب بمقتضى قانون واحد في المادة 

لقاضي التحق�ي أن ی�أمر ب�ضبط جمی�ع         : "على النحو التالي  ٩٥    لیصبح نص المادة    
ع الخطاب��ات والرس��ائل والجرائ��د والمطبوع��ات والط��رود ل��دى مكات��ب البری��د، وجمی��      

البرقی��ات ل��دى مكات��ب الب��رق وأن ی��أمر بمراقب��ة المحادث��ات ال��سلكیة والالس��لكیة أو       
إجراء تسجیالت ألحادیث جرت في مكان خاص أو التق�اط أو نق�ل ص�ورة ش�خص ف�ي       
مكان خاص متى كان لذلك فائدة على ظھور الحقیقة في جنایة أو جنحة معاقب علیھا 

ی�ع األح�وال یج�ب أن یك�ون ال�ضبط أو       وف�ي جم  . بالحبس لمدة تزید عل�ى ثالث�ة أش�ھر        
االطالع أو المراقبة أو التسجیل بناء على أمر مسبب ولمدة ال تزید على ثالثین یوم�ًا          

  ".قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة
 عمل قاعدة بیانات خاصة بب�صمة ال�صوت بم�ا لھ�ا م�ن أث�ر ودور كبی�ر ف�ي س�رعة                  -

  .حة التسجیالت الصوتیةاكتشاف الجرائم وإثباتھا في حالة إبا
 یجب الحذر ال�شدید ف�ي إعط�اء اإلذن لممارس�ة الوس�ائل الت�ي ت�ستخدم ب�شكل خف�ي                      -

ألنھا ق�د ت�ؤثر س�لبًا عل�ى حق�وق األف�راد وحری�اتھم إذا ل�م یح�سن اس�تخدامھا فحرم�ة                    
الحی���اة الخاص���ة للف���رد أص���بحت ف���ي خط���ر ش���دید ف���ي ھ���ذا الع���صر نتیج���ة التط���ور     

  .تت معھ أسرار الناس شبھ عاریةالتكنولوجي الھائل الذي با
 ض��رورة تثقی��ف رج��ال ال��ضبط والتحقی��ق م��ن خ��الل عق��د دورات ولق��اءات قانونی��ة    -

متخصصة بشأن مراعاة الحق في الخ�صوصیة عن�د االس�تعانة بالمراقب�ة اإللكترونی�ة               
السمعیة والبصریة، وتوعیتھم باإلجراءات القانونیة التي یتعین علیھم إتباعھا إلباحة 

 بھ��ذا الح��ق، وبم�ا یكف��ل م��شروعیة ھ�ذا اإلج��راء الم��ستمد من�ھ دلی��ل اإلدان��ة    الم�ساس 
  . المشروع

  
    وفي النھایة أسأل اهللا عز وجل أن یتقبل مني ما بذلت ویغفر لي ما أخطأت فیھ أو 
قصرت، وأسألھ تعالى أن ینفع بھ عباده وأن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم 

  .حاطة جدیرانھ على كل شيء قدیر وباإل
  .  )١(                                     ﴿ ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ﴾ 

  
  
  

                                                           

 .٢٨٥جزء من اآلیة رقم : سورة البقرة )  ١(
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  )١(الـمـصـادر وأھـم الـمـراجـع
  :الـقــــرآن الـكـریــــم  : أوًال 
  :كتب اللغة والمصطلحات : ثانیًا 

الفی�ومي ث�م   ألحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي      :  المصباح المنی�ر ف�ي غری�ب ال�شرح الكبی�ر      -
  . بیروت- المكتبة العلمیة-)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

 إلب�راھیم م�صطفى، أحم�د الزی�ات،         -مجم�ع اللغ�ة العربی�ة بالق�اھرة       :  المعجم الوسیط  -
  . الناشر دار الدعوة-حامد عبد القادر، محمد النجار

 - م�صر  -طباعة والنشر دار القلم ومؤسسة فرانكلین لل    :  الموسوعة العربیة المیسرة   -
  .م١٩٦٥

ألب��و عب��د ال��رحمن الخلی��ل ب��ن أحم��د ب��ن عم��رو ب��ن تم��یم الفراھی��دي     :  كت��اب الع��ین-
 -إب�راھیم ال�سامرائي   / مھ�دي المخزوم�ي، د    / د:  تحقیق -)ھـ١٧٠: المتوفى(البصري  

  .الناشر دار ومكتبة الھالل
د الق�ادر الحنف�ي   لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بك�ر ب�ن عب�         :  مختار الصحاح  -

 ال�دار  - المكتب�ة الع�صریة   -یوسف الشیخ محم�د :  تحقیق-)ھـ٦٦٦: المتوفى(الرازي  
  .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠ - الطبعة الخامسة- صیدا-النموذجیة، بیروت 

  :الـمــراجــع الـقـانـونیــة : ثالثًا 
 جامع�ة ن�ایف     -التصویر الجنائي وكشف غم�وض الح�ادث      : إبراھیم على الذوادي  /  د -
  .م٢٠٠٧ - كلیة علوم األدلة الجنائیة -لعربیة للعلوم األمنیةا
 ج�رائم االعت�داء عل�ى    - الق�سم الخ�اص   -ش�رح ق�انون العقوب�ات      :أحمد حسني طھ  /  د -

  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ھـ ١٤٢٦ - مطبعة النور بتفھنا األشراف-األشخاص
النھ�ضة   دار - نظریة الحق  - الكتاب الثاني  -المدخل لدراسة القانون  : أحمد سالمة /  د -

  .م١٩٧٥- القاھرة-مصر 
قاع��دة اس��تبعاد األدل�ة المتح��صلة بط��رق غی��ر م��شروعة ف��ي  : أحم�د ع��وض ب��الل /  د-

  .م٢٠٠٨ - القاھرة- دار النھضة العربیة-اإلجراءات الجنائیة
  - القاھرة- دار الشرق-القانون الجنائي الدستوري: أحمد فتحي سرور/  د-

  .م٢٠٠١ -لى                         الطبعة األو
   دار النھضة -الوسیط في شرح اإلجراءات الجنائیة:  ،،     ،،    ،،   ،،-

  .م١٩٨١ - الطبعة الرابعة- القاھرة-                        العربیة
   دار النھضة - القسم الخاص-الوسیط في قانون العقوبات:  ،،     ،،    ،،   ،،-

  .م١٩٩١ - الطبعة الرابعة-قاھرة ال-                        العربیة
نظریة عام�ة لحمای�ة الحی�اة الخاص�ة ف�ي العالق�ة ب�ین الدول�ة                 : أحمد محمد حسان  / د -

  .م٢٠٠١ - دار النھضة العربیة-واألفراد دراسة مقارنة

                                                           

  .الكتاب ب التراث حسب الحرف األول من اسمیتم ترتیب المراجع بالنسبة لكت: ملحوظة )  ١(
  .     أما بالنسبة للكتب الحدیثة والقانونیة فیتم الترتیب حسب الحرف األول من اسم المؤلف
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الحق في حرمة الحی�اة الخاص�ة وم�دى الحمای�ة الت�ي          : آدم عبد البدیع حسین آدم    /  د -
  .م٢٠٠٠- القاھرة-دار نھضة مصر للطبع والنشر -یكفلھا لھ القانون الجنائي

 ب�دون دار  - األردن- عم�ان -التعدي على س�ریة المراس�الت  : إدوارد غالي الذھبي/  د -
  .م١٩٩٨  -نشر

 -ال��وجیز ف��ي ش��رح نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة ال��سعودي: ال��سید محم��د ال��شریف/  د-
  .١٤٣٧/٢٠١٦ - الطبعة األولى-مكتبة العالم العربي

 - المن�صورة  - مكتبة الجالء الجدیدة   -قانون حقوق اإلنسان  : افعي محمد بشیر  الش/  د -
  .بدون تاریخ طبع

الشرعیة اإلجرائیة لألدلة العلمیة دراسة تحلیلیة ألعمال   : برھامي أبوبكر عزمي  /  د -
  .م٢٠٠٦ – دار النھضة العربیة -الخبرة

دنیة عن االعتداء المسؤولیة الم: حسین شاكر عساف/ جعفر محمود المغربي، د/  د-
 - دار الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع -عل��ى الح��ق ف��ي ال��صورة بواس��طة الھ��اتف المحم��ول   

  . الطبعة األولى-م٢٠١٠ -عمان
  .م١٩٨٩ - الدار الجامعیة بیروت-أصول المحاكمات الجزائیة: جالل ثروت /  د-
ال���شرعیة الدس���توریة ألعم���ال ال���ضبطیة  : جم���ال ج���رجس مجل���ع ت���ا وض���روس /  د-

  .م٢٠٠٦ - القاھرة- النسر الذھبي-ةالقضائی
 - دار النھ��ضة العربی��ة -اإلنترن��ت والق��انون الجن��ائي  : جمی��ل عب��دالباقي ال��صغیر  /  د-

  .م٢٠٠١ -القاھرة
 - ب���دون دار ن���شر-الحمای���ة الجنائی���ة للح���ق ف���ي حرم���ة الم���سكن : حام���د راش���د/  د-

  .م١٩٨٠
 الح���ق ف���ي -ص���ةالح���ق ف���ي احت���رام الحی���اة الخا: ح���سام ال���دین كام���ل األھ���واني/  د-

  . دون سنة طبع- القاھرة- دار النھضة العربیة-الخصوصیة
 من�شأة المع�ارف     -المرص�فاوي ف�ي المحق�ق الجن�ائي       : حسن ص�ادق المرص�فاوي    /  د -

  .م١٩٩٠ - الطبعة الثانیة-اإلسكندریة
  . بدون تاریخ-مدونة التشریع والقضاء في المواد المدنیة:  حسني عبدالمنعم-
 كلی��ة -الوس��ائل العلمی��ة الحدیث��ة ف��ي اإلثب��ات الجن��ائي   : واديح��سنین محم��دي ب�� /  د-

  .م٢٠٠٥ - اإلسكندریة- منشأة المعارف-الشرطة
 مطبع�ة  - دراس�ة وثائقی�ة سیاس�یة    - ین�ایر  ١٩و  ١٨مصر في   : حسین عبدالرازق /  د -

  .م١٩٨٥ -أخوان مورا فتلي
مات عب�ر   الجوانب القانونیة لإلعالن عن المنتجات والخ�د      : حمادة مصطفى عزب  /  د -

  .م٢٠٠٣ - القاھرة- دار النھضة العربیة-اإلنترنت
 اإلسكندریة - منشأة المعارف-اإلجراءات الجنائیة تحیًال وتأصًال : رمسیس بھنام/  د-
  .م١٩٧٨ –
 مطبع�ة نھ�ضة   -مب�ادئ اإلج�راءات الجنائی�ة ف�ي الق�انون الم�صري           : رؤوف عبید /  د -

  .م١٩٧٢ - الطبعة التاسعة- القاھرة-مصر



 - ٢٨٣٤ -

 مكتب�ة المل�ك   -الوجیز في نظام اإلجراءات الجزائیة ال�سعودي    : زكي محمد شناق  /  د -
  .٢٠١٠ – الطبعة األولى -فھد الوطنیة

  .م١٩٧٠ - مطبعة شفیق بغداد-التصویر الجنائي: سالم عبدالجبار/  د-
 - مطبع�ة دار ال�سالم  -دراس�ة ف�ي أص�ول المحاكم�ات الجزائی�ة         : سامي النصراوي /  د -

  .م١٩٧٦ -بغداد
 -النظریة العامة للتفتیش في القانون المصري والمقارن: سامي حسني الحسیني/ د -

  .م١٩٧٢ -دار النھضة العربیة
 الطبع��ة - الق��اھرة- دار النھ��ضة العربی��ة -اعت��راف الم��تھم : س��امي ص��ادق الم��ال /  د-

  .م١٩٨٦ -الثانیة
بع��ة  الط- الق��اھرة- دار النھ��ضة العربی��ة -م��سرح الجریم��ة : س��عد أحم��د س��المة  /  د-

  .م٢٠٠٧ -األولى
ضمانات حق المتھم في الدفاع أمام القضاء الجن�ائي دراس�ة      : سعد حماد القبائلي  /  د -

  .م١٩٩٨ - القاھرة- دار النھضة العربیة-مقارنة
  .م١٩٨٦ - القاھرة- دار النھضة العربیة-الحق في الصورة: سعید جبر/  د-
 - الطبع�ة األول�ى    -ع�اني بغ�داد    مطبع�ة ال   -أصول التحقیق الجنائي  : سلطان الشاوي /  د -

  .م١٩٧٠
 دار الكت��اب -مراقب��ة التلیفون��ات والت��سجیالت ال��صوتیة والمرئی��ة : س��میر األم��ین/  د-

  .م٢٠٠٠ - الطبعة الثانیة - مطابع المجموعة المتحدة-الذھبي
 من��شورات -"اجتھ��ادات ق��ضائیة"اإلثب��ات التقن��ي والعلم��ي  : س��میر فرن��ان ب��الي /  د-

  .م٢٠٠٩ -لطبعة األولى ا-الحلبي الحقوقیة
دراس�ة  " أحكام التفتیش وأثاره ف�ي الق�انون العراق�ي   : صالح عبدالزھرة الحسون /  د -

  .م١٩٧٩ - الطبعة األولى- مطبعة أدیب البغدادیة-"مقارنة
الحمای��ة القانونی��ة للحی��اة الخاص��ة للعام��ل وض��ماناتھا ف��ي ظ��ل        : ص��الح دی��اب /  د-

  .م٢٠٠٧ - القاھرة-ھضة العربیة دار الن-الوسائل التكنولوجیة الحدیثة
 -الحمایة الجنائیة ألس�رار األف�راد ف�ي مواجھ�ة الن�شر      : طارق أحمد فتحي سرور   /  د -

  .م١٩٩١ -دار النھضة العربیة
 - م�شروعیتھا وحجیتھ�ا    -ك�شف الجریم�ة بالوس�ائل العلمی�ة الحدیث�ة         : عادل غ�انم  /  د -

  .م٢٠١١- القاھرة-دار النھضة العربیة
 - من�شورات عوی�دات    - أصول المحاكمات الجزائیة دراسة مقارن�ة      :عاطف النقیب /  د -

  .م١٩٨٦ – الطبعة األولى- لبنان-بیروت
 المكتب���ة -أص���ول المحاكم���ات الجزائی���ة : س���لیم حرب���ة/ عب���د األمی���ر العكیل���ي، د /  د-

  .م٢٠٠٨ -القانونیة بغداد
  .قاھرة ال- الدار الثقافیة للنشر-سحر التصویر فن وإعالم: عبدالباسط سلمان/  د-
 دار -اإلثب��ات الجن��ائي ب��القرائن دراس��ة مقارن��ة     : عب��د الح��افظ عب��دالھادي عاب��د   / د-

  .م١٩٩١ -النھضة العربیة



 - ٢٨٣٥ -

 من���شأة المع���ارف  -الحمای���ة الجنائی���ة للحری���ات الفردی���ة  : عب���د الحك���یم الغزال���ي / د-
  .م٢٠٠٧ -اإلسكندریة

  .م١٩٧٥ -عربیة دار النھضة ال-الحقوق والمراكز القانونیة: عبدالرحمن حمدي/  د-
الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني الجدی��د، ح��ق   : عب��دالرزاق أحم��د ال��سنھوري/  د-

  .م١٩٩٨ - الطبعة الثالثة- لبنان- منشورات الحلبي الحقوقیة-الملكیة
 - دار النھ�ضة العربی�ة للطباع�ة والن�شر         -أص�ول الق�انون   : عبدالمنعم فرج ال�صدة   /  د -

  .م١٩٨٧ -بیروت
  .م١٩٩٣- بدون دار نشر- إجراءات األدلة الجنائیة التفتیش:عبدالمھیمن بكر/ د-
 دار النھضة -الجوانب القانونیة للبرید اإللكتروني: عبدالھادي فوزي العوضي/  د-

  . بدون تاریخ نشر- القاھرة-العربیة
 - القاھرة- دار النھضة العربیة-النظریة العامة للحق: عبدالھادي فوزي العوضي/  د-

  .م٢٠٠٦
 الطبع�ة  - الق�اھرة - المكتب�ة القانونی�ة  -استجواب المتھم فقھًا وقضاء: لي خلیلعد/  د -

  .م١٩٨٥ -األولى
الح��ق ف��ي الحی��اة الخاص��ة ف��ي ض��وء حق��وق اإلن��سان        : ع��صام أحم��د البھج��ي  /  د-

 - اإلس��كندریة- دار الجامع��ة الجدی��دة للن��شر  -"دراس��ة مقارن��ة "والم��سئولیة المدنی��ة  
  .م٢٠٠٥

 دار النھ��ضة -حق��وق اإلن��سان ف��ي ال��ضبط الق��ضائي : ری��اع��صام عب��د العزی��ز زك /  د-
  .م٢٠٠١ - القاھرة-العربیة

 -الطبیع�ة القانونی�ة للح�ق ف�ي ال�صورة         : عقیل سرحان محمد، س�یماء جب�ار رداد       /  د -
  . وبدون تاریخ-بدون دار نشر

 المؤسسة الحدیثة -حق الخصوصیة في القانون الجنائي: على أحمد عبد الزغبي/  د-
  .م٢٠٠٦ - الطبعة األولى -نان لب-للكتاب

 - دار النھ�ضة العربی�ة     -مب�ادئ ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة       : عمر السعید رمضان  /  د -
  .م١٩٦٧

 - دار المطبوع��ات الجامعی��ة -ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة  : ع��وض محم��د ع��وض  / د-
  .م١٩٩٠

 دار -قانون العقوبات ف�ي مكافح�ة ج�رائم الكمبی�وتر واإلنترن�ت      : غنام محمد غنام  /  د -
  .م٢٠١٠ - المنصورة-الفكر والقانون

محاض��رات ف��ي ق��انون أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة األردن��ي      : ف��اروق الكیالن��ي /  د-
  .م١٩٨١ - الطبعة األولى- عمان- األردن-والمقارن

 دار الكت���ب -س���لطة القاض���ي الجن���ائي ف���ي تف���سیر األدل���ة: فاض���ل زی���دان محم���د/  د-
  .م١٩٩٢ -والوثائق بغداد

 - دار النھ���ضة العربی���ة-ش���رح ق���انون اإلج���راءات الجنائی���ة: ة عبدال���ستارفوزی���/  د-
  .م١٩٨٦

  .م٢٠٠٨ -الطبعة األولى-الخبرة في اإلثبات الجنائي: كریم خیس البدیري/  د-



 - ٢٨٣٦ -

 دار النھ�ضة   -اإلج�راءات الجنائی�ة ف�ي الت�شریع الم�صري         : مأمون محم�د س�المة    /  د -
  .م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ -العربیة

 - من�شأة المع�ارف    -التطور التكنول�وجي عل�ى الحری�ات العام�ة          أثر  : مبدر الویس /  د -
  .م١٩٨٣ -اإلسكندریة

 - دار النھ�ضة العربی�ة  -الحمایة الجنائیة لحرمة الحی�اة الخاص�ة    : محمد الشھاوي /  د -
  .م٢٠٠٥ -القاھرة

 دار -م��شروعیة ال��صوت وال��صورة ف��ي اإلثب��ات الجن��ائي  : محم��د أم��ین الخرش��ة /  د-
  .م٢٠١١ -عالثقافة للنشر والتوزی

( الموس�وعة الجنائی�ة ف�ي البح�ث والتحقی�ق الجن�ائي                : محمد حم�اد الھیتم�ي    /  د -
  .م٢٠٠٨- القاھرة-دار الكتب القانونیة)األدلة الجنائیة المادیة

 - الفنی��ة للطباع��ة والن��شر -اإلثب��ات ف��ي الم��واد الجنائی��ة : محم��د زك��ي أب��و ع��امر /  د-
  .م١٩٨٥ -اإلسكندریة

 موس����وعة الفق����ھ  -الحمای����ة الجنائی����ة للحری����ات الشخ����صیة   :    ،، ،،     ،،    ،،-
  .٣  القسم - بیروت- الدار العربیة للموسوعات-والقضاء

 دار -مق��دمات ف��ي الملكی��ة الفكری��ة  : إین��اس الخال��دي / محم��د س��عد الرحاحل��ة، د  /  د-
  .م٢٠١٢ - الطبعة األولى - عمان-ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع

 - مكتب�ة المتنب�ي    -قانون اإلجراءات الجنائیة السعودي   :  العوابدة محمد عبدالجلیل /  د -
  .م١٤٣٩/٢٠١٧ -الطبعة األولى 

االستجواب في مرحلة التحقیق االبتدائي ومدى مشروعیة قواع�ده         : محمد عزیز /  د -
  .م١٩٨٧- مطبعة بغداد-العملیة ووسائلھ العلمیة

خ��صیة أثن��اء التح��ري   ض��مانات الحری��ة الش : محم��د عل��ى ال��سالم عی��اد الحلب��ي    /  د-
  .م١٩٨١ جامعة الكویت -واالستدالل في القانون المقارن

االخت�صاص الق�ضائي لم�أمور ال�ضبط الق�ضائي ف�ي األح�وال              : محمد عید الغریب  /  د -
  .م٢٠٠٣ - ب م-العادیة واالستثنائیة

 الطبع��ة -م��شروعیة الوس��ائل العلمی��ة ف��ي اإلثب��ات الجن��ائي    : محم��د ف��الح ح��سن /  د-
  .م١٩٨٧ -داد   بغ-األولى

 دار -اإلنترن���ت وبع���ض الجوان���ب القانونی���ة : محم���ود ال���سید عب���دالمعطي خی���ال /  د-
  .م١٩٩٨ - القاھرة-النھضة العربیة

 - دار النھضة العربیة   -نطاق الحق في الحیاة الخاصة    : محمود عبدالرحمن محمد  /  د -
  .م١٩٩٤ - الطبعة األولى-القاھرة

 مطبع��ة جامع��ة الق��اھرة -الم��واد الجنائی��ةاإلثب��ات ف��ي : محم��ود محم��ود م��صطفى/  د-
  .م١٩٨٧ -والكتاب الجامعي

 - دار النھ����ضة العربی����ة-ش����رح ق����انون اإلج����راءات الجنائی����ة :  ،،     ،،    ،،   ،،-
  .م١٩٨٨

  - دار النھضة العربیة-الدستور والقانون الجنائي: محمود نجیب حسني/  د-
  .م١٩٩٢                        



 - ٢٨٣٧ -

   دار النھضة- القسم الخاص-شرح قانون العقوبات: ،،   ،، ،،     ،،    -
  .م١٩٨٨ -                        العربیة

   - دار النھضة العربیة- القسم العام-شرح قانون العقوبات:  ،،     ،،    ،،   ،،-
  .م١٩٨٩                        

 - بی�روت  -سة نوف�ل   مؤس -حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائیة    : مصطفى العوجي / د -
  .م١٩٨٩ - الطبعة األولي-لبنان

  حرمة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة: ممدوح خلیل البحر/  د-
  .م١٩٨٣ھـ ١٤٣٠ - دار النھضة العربیة-                            مقارنة

الثقاف�ة   مكتب�ة دار  -حمایة الحیاة الخاصة ف�ي الق�انون الجن�ائي    :  ،،     ،،    ،،   ،،-
  .م١٩٩٦ -عمان

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االعتداء عل�ى الح�ق   : ممدوح محمد خیري ھاشم   /  د -
 - الق�اھرة  - دار النھ�ضة العربی�ة     -في الصورة في ظ�ل تط�ور وس�ائل االت�صال الحدیث�ة            

  .م٢٠٠١
 دار الثقاف��ة للن��شر -األدل��ة الجنائی��ة والتحقی��ق الجن��ائي: من��صور عم��ر المعایط��ة/  د-

  .م٢٠٠٧ - عمان-وزیعوالت
 أش�غال  -عرض حول الطب الشرعي واألدلة الجنائی�ة : ناصر بن سالم عبدالرازق /  د -

 ال��دیوان ال��وطني - الوق��ائع واألف��اق-الملتق��ى ال��وطني ح��ول الط��ب ال��شرعي الق��ضائي 
  .م٢٠٠٦ - وزارة العدل الجزائریة-لألشغال التربویة

 -صوصیة مراسالت البرید اإللكترونيالحمایة القانونیة لخ: نشوى رأفت إبراھیم /  د -
  . وبدون تاریخ-بدون دار نشر

 دار النھ��ضة -الحمای��ة الجنائی��ة لح��ق اإلن��سان ف��ي ص��ورتھ  : ھ��شام محم��د فری��د /  د-
  .م٢٠٠١ - القاھرة-العربیة

 دار النھ�ضة العربی�ة   -النظریة العامة في اإلثبات الجن�ائي   : ھاللي عبد الاله احمد   /  د -
  . ب س– القاھرة –
 دار -مراقب��ة األحادی��ث الخاص��ة ف��ي اإلج��راءات الجزائی��ة  : یاس��ر األمی��ر ف��اروق / د -

  .م٢٠٠٩ – الطبعة األولى- جامعة القاھرة–المطبوعات الجامعیة 
 دار النھ�ضة    -حمای�ة الح�ق ف�ي حرم�ة األحادی�ث الخاص�ة           : یوسف الشیخ یوسف  /  د -

  .م١٩٩٣ -العربیة
  : الرســـائل العلمیــــة : رابعــًا 

 رس��الة -م��شروعیة ال��دلیل ف��ي الم��واد الجنائی��ة:  أحم��د ض��یاء ال��دین محم��د خلی��ل/ د-
  .م١٩٨٨ - جامعة عین شمس-دكتوراه

م��دى م��شروعیة ال��صوت وال��صورة ف��ي األثب��ات   : إیم��ان محم��د عب��داهللا ال��دباس /  د-
  .م١٩٩٢ھـ ١٤١٢ - الجامعة األردنیة- رسالة ماجستیر-الجنائي دراسة مقارنة

 جامع��ة - رس��الة ماج��ستیر-دور الق��رائن ف��ي اإلثب�ات الجن��ائي : لأیم�ن خال��د فاض�� /  د-
  .م٢٠٠٧ -مؤتھ األردن



 - ٢٨٣٨ -

الحمای�ة الجنائی��ة م�ن أش�كال الم��ساس بحرم�ة الحی��اة     : جم�ال عبدالناص�ر عج��الي  /  أ-
 جامع�ة محم�د     - رس�الة ماج�ستیر    -"دراس�ة مقارن�ة   "الخاصة عبر المكالمات والصور     

  .م٢٠١٤ / ٢٠١٣ -خیضر بسكرة
 رس�الة   -شرعیة األدلة المستمدة من الوسائل العلمی�ة      : ى حسن السمني  حسن عل /  د -

  . م١٩٨٣ - جامعة القاھرة-دكتوراه
حمای���ة حق���وق اإلن���سان واألس���الیب الم���ستحدثة للتحقی���ق   : ح���سن محم���د ربی���ع/  د-

  .م١٩٨٥ - جامعة اإلسكندریة- رسالة دكتوراه-الجنائي
 الناش��ئة ع��ن االعت��داء عل��ى الم��سؤولیة المدنی��ة: ح��سن محم��د ك��اظم الم��سعودي/  د-

 - كلی��ة الق��انون جامع��ة بغ��داد  - رس��الة دكت��وراه -الح��ق ف��ي ال��صورة دراس��ة مقارن��ة   
٢٠٠٦.  

ض���مانات الم���تھم واألس���الیب الحدیث���ة للك���شف ع���ن : ع���دنان عبدالحمی���د زی���دان/  د-
  .م١٩٨٢ – جامعة القاھرة – رسالة دكتوراه -الجریمة 

 -لحق في حرمة الحیاة الخاصة دراسة مقارن�ة الحمایة القانونیة ل: عقالي فضیلة /  د -
  .م٢٠١٢-٢٠١١ - جامعة األخوة منتوري- كلیة الحقوق-رسالة دكتوراه

 -اإلثب��ات الجن��ائي بالوس��ائل العلمی��ة دراس��ة تحلیلی��ة مقارن��ة : ك��وثر أحم��د خالن��د/  د-
  .م٢٠٠٧ - مكتب التفسیر للنشر واإلعالن- جامعة صالح الدین-رسالة ماجستیر

األس��س العلمی��ة والتطبیقی��ة للب��صمات دراس��ة تحلیلی��ة     : د محم��د عب��داهللا محم��و/  د-
  .م١٩٩١ القاھرة - كلیة الدراسات العلیا بأكادیمیة الشرطة- رسالة دكتوراه-مقارنة

قب��ول ال��دلیل العلم��ي أم��ام الق��ضاء الجن��ائي دراس��ة       : موس��ى م��سعود ارحوم��ة  /  د-
  .م١٩٩٩ -لطبعة األولى ا- بنغازي- جامعة قاریونس- رسالة دكتوراه-مقارنة

 رس��الة  -الوس��ائل العلمی��ة الحدیث��ة ف��ي مج��ال اإلثب��ات الجن��ائي       : وف��اء عم��ران /  د-
  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة-ماجستیر
  :الدوریات والمؤتمرات : خامسـًا 

 مجلة -التعرف على شخصیة المتھم من خالل بصمة الصوت: أحمد عوض غنیم/  د-
ھ�ـ أكت�وبر    ١٤٠٨ ص�فر    -١٧ ال�سنة  -٢٠٣ العدد   -ارات العربیة المتحدة   اإلم -الشرطة
  .م١٩٨٧

   مجلة القانون واالقتصاد                             -الحق في الحیاة الخاصة: أحمد فتحي سرور/  د-
   - مطبعة جامعة القاھرة-                        للبحوث القانونیة واالقتصادیة

  .م١٩٨٦ -٥٤       العدد                  
   - المجلة الجنائیة القومیة-مراقبة المكالمات التلیفونیة:  ،،     ،،    ،،   ،،-

  .م١٩٦٣ -                        العدد السادس
   بحث مقدم لمؤتمر كلیة–الحق في حرمة الحیاة الخاصة :  ،،     ،،    ،،   ،،-

  م١٩٨٧ -عة اإلسكندریة                        الحقوق جام
 مجلة األم�ن  -مشروعیة تسجیل الصوت في التحقیق الجنائي   : أحمد محمد خلیفة  /  د -

  .م١٩٥٨ - العدد األول-العام



 - ٢٨٣٩ -

وسائل اإلثبات الجنائي الماسة بحق اإلنسان ف�ي الحی�اة الخاص�ة            : الطاھر زخمي /  د -
  .م٢٠١٦ -١١ العدد- لبنان- مجلة الجنان لحقوق اإلنسان–
 اإلم�ارات   - مجل�ة ال�شرطي    -الدلیل المادي المنتظر ب�صمة ال�صوت      : فیق محمد تو/  د -

  .م١٩٩٧ھـ١٤١٧ ذو الحجة٩ – ١٢ العدد-العربیة المتحدة
حق��وق اإلن��سان وم��شروعیتھ اس��تخدام رج��ال ال��شرطة للوس��ائل       : ح��سن ربی��ع /  د-

 اإلم��ارات العربی��ة  - ال��شارقة- مجل��ة الفك��ر ال��شرطي  -الم��ستحدثة للتحقی��ق الجن��ائي  
  . العدد الرابع- المجلد األول-متحدةال
 مجل�ة األم�ن   -م�شروعیة ال�دلیل ال�ذي تح�صل علی�ھ ال�شرطة        : رابح لطف�ي جمع�ة    /  د -

  .م١٩٦٨ أبریل ١١ھـ ١٣٨٧ ذي القعدة - العدد الحادي واألربعون- القاھرة-العام
ت�سجیل م�سرح الجریم�ة بواس�طة الت�صویر الفوت�وغرافي       : سعد بن سفر آل عید   /  د -

 جامع��ة ن��ایف العربی��ة للعل��وم – بح��ث مق��دم إل��ي كلی��ة عل��وم األدل��ة الجنائی��ة-والفی�دیو 
  .م٢٠٠٨ -األمنیة

 -"دراس�ة مقارن�ة   "انتھاك حرمة الحی�اة الخاص�ة عب�ر اإلنترن�ت           : سوزان عدنان /  د -
  . م٢٠١٣ -٣ العدد - سوریا-مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة

 الحلقة الدراسیة في    -یمة بالوسائل العلمیة الحدیثة   كشف الجر : عادل حافظ غانم  /  د -
 - المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة-األفاق الحدیثة لتنظیم العدالة الجنائیة

  .م١٩٧١
المجل�ة العربی�ة   -)س�ماتھا واس�تخداماتھا  ( بصمة الصوت: عادل عیسى الطویسي /  د -

  .م١٩٩٦ھـ١٤١٧  رجب-٢٢ العدد-الریاض-للدراسات األمنیة للتدریب
 الحلق�ة الدراس�یة للمرك�ز الق�ومي         -كشف الجریمة بالوسائل العلمیة   : عادل ناجح /  د -

 تحت عنوان األفاق العلمیة الحدیث�ة لتنظ�یم العدال�ة     -م١٩٧٠ مایو سنة    ٥-٤للبحوث  
  .الجنائیة

" الح��ق ف��ي الحی��اة الخاص��ة ف��ي الت��شریع العق��ابي الجزائ��ري: عب��دالرحمن خلف��ي/  د-
 – جامع��ة ال��وادي   -مجل��ة البح��وث والدراس��ات    " یلیة تحلیلی��ة مقارن��ة  دراس��ة تأص��  

  .م٢٠١١-١١ العدد -الجزائر
 المجل��د - المجل��ة الجنائی��ة القومی��ة -الح��ق ف��ي الحری��ة الشخ��صیة  : عطی��ة مھن��ا /  د-

  .م١٩٩٧ -األربعون
النظ��ام الق��انوني لل��صورة  : ب��شار ط��الل الم��ومني / ع��الء ال��دین عب��داهللا ف��واز، د /  د-

 بحث منشور بمجلة - الحقوق الواردة علیھا ووسائل الحمایة القانونیة   -رافیةالفوتوغ
  .م٢٠١٣ -٥٣ عدد -الشریعة والقانون

 مجل�ة  -ب�صمة ال�صوت وأثرھ�ا ف�ي اإلثب�ات الجن�ائي       : عمر بن عبدالمجید م�صبح    /  د -
  .١٤٣٣ شعبان ٥٢ العدد -البحوث األمنیة

 -لكترونی�ة ف�ي الت�شریع الجزائ�ري      مكافحة الجریم�ة اإل   : فاطمة الزھراء بوعنان    /  د -
  . م٢٠١٣– ١ العدد - قسنطینة الجزائر–مجلة الندوة للدراسات القانونیة 



 - ٢٨٤٠ -

اعت���راض المراس���الت وت���سجیل األص���وات والتق���اط ال���صورة      : ف���وزي عم���ارة /  د-
 - مجل��ة العل��وم اإلن��سانیة -والت��سرب ك��إجراءات تحقی��ق ق��ضائي ف��ي الم��واد الجزائی��ة  

  .م٢٠١٠  - العدد الثالث والثالثون- الجزائر-جامعة قسنطینة
 -أثر اإلثبات بوسائل التقنیة الحدیثة على حق�وق اإلن�سان         : فیصل مساعد العنزي  /  د -

  .م٢٠٠٧  - قسم العدالة الجنائیة- جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة-رسالة ماجستیر
 -جزائ��يالقیم��ة القانونی��ة لل��صوت وال��صورة ك��دلیل ف��ي اإلثب��ات ال  : م��امن ب��سمھ/  د-

  .م٢٠١٥ - العدد الرابع-جامعة تبسة
الجوان���ب التاریخی���ة والعلمی���ة الس���تخدام الوس���ائل الفنی���ة  : محم���د إب���راھیم زی���د/  د-

  .م١٩٦٧ نوفمبر - المجلد العاشر- العدد الثالث- المجلة الجنائیة القومیة-الحدیثة
كادیمیة ن�ایف    بحث مقدم إلي أ    -التحقیق الجنائي المتكامل  : محمد األمین البشري  /  د -

  .م١٩٩٧ - الریاض-العربیة للعلوم األمنیة
 -حرم�ة اس�تراق ال�سمع وت�سجیل المحادث�ات التلفونی�ة           : محمد مح�رم محم�د عل�ي      / د -

  .م١٩٩٥ - مصر-مجلة النیابة العامة
 بح�ث مق�دم     -أھمی�ة الت�صویر ف�ي اس�تنباط الحقیق�ة         : محمد نھار الجفال النعیمي   /   د  -

  .م٢٠٠٨ - جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة–ئیة إلي كلیة علوم األدلة الجنا
 م��ؤتمر حرم��ة الحی��اة -نظ��رة ف��ي حرم��ة الحی��اة الخاص��ة لإلن��سان : م��راد رش��دي/  د-

  . م ١٩٨٧ یونیو٦-٤ الفترة من - جامعة اإلسكندریة- كلیة الحقوق -الخاصة
راض التصنت على المكالمات الھاتفی�ة واعت�      : مقني بن عمار، بوراس عبدالقادر    /  د -

  . بدون تاریخ- مجلة مصر المعاصرة-المراسالت كآلیة لمكافحة جرائم الفساد
الب���صمة ال���صوتیة، التقنی���ات : البیان���ات الحیوی���ة: من���صور ب���ن محم���د الغام���دي/  د-

 - كلی��ة الت��دریب- جامع��ة ن��ایف العربی��ة للعل��وم األمنی��ة-الحدیث��ة ف��ي مكافح��ة الجریم��ة
  .م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦ -الریاض

 -"دراس�ة مقارن�ة   "دور أجھزة التصویر في اإلثبات الجن�ائي        : عبداهللانوفل علي   /  د -
  .م٢٠١٢ لسنة -١٧ السنة -٥٥ العدد -١٥ المجلد -مجلة الرافدین للحقوق

 الن�دوة العلمی�ة     -استخدام التقنیات الحدیثة في مجال أمن الحدود      : وضاح الحمود /  د -
 مركز  –العربیة للعلوم األمنیة    تأمین المنافذ البریة والجویة المقامة في جامعة نایف         

  .م٢٠٠٩ -الدراسات والبحوث
  :مجموعات األحكام القضائیة :  سادسًا 

  . الصادرة من المكتب الفني بمحكمة النقض:  مجموعة أحكام النقض-
  :المـواقـع اإللكترونیة: سابعًا

 بحث منشور على شبكة اإلنترنت -الصورة الفوتوغرافیة: مصطفى السلیمان/  د-
  : ومتاح على الرابط-م٢٠١٠

http://www.mary-culture>com/vb/showthread.php?p=٢٥٢  
 ومتاح على الرابط -  موقع دار العدالة والقانون العربیة-

http:www.iustice_lawhome.com/vb/showthread.php?t=١١٩٤  
 




