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د

حلصول على درجة املاجستري يف اأقر بأن هذه 
راهيم اإلسالمية احلكومية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبوالقانونالشريعة
. وإذا ادعى ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرماالنج

ثي فأنا أحتمل املسؤولية على 
، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا ذلك

.راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إب

. ومل جيربين أحد على ذلك، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة هذا

م.2016باتو ، 

الطالب املقر، 

احلسن الطيب عبدالسالم األمسر احلضريي

االستهالل



ه

لَْو یُْعطَى (: قالهللارسولأنعنھماهللارضيعباسابنعن

النَّاُس بَِدْعَواُھْم، َالدََّعى ِرَجاٌل أَْمَواَل قَْوٍم َوِدَماَءُھْم؛ لَِكنَّ اْلبَیِّنَةُ 

1) َعلَى اْلُمدَِّعي، َواْلیَِمیُن َعلَى َمْن أَْنَكرَ 

صدق رسول اهللا 

اھــــــداء
يطيب النهار إىل بطاعتك ..الليل إال بشكرك والال يطيبإهلي 

ات إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. اهللا جل جاللهظتطيب اللحوال
..إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إىل نيب الرمحة ونور العاملني

سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
بة والوقار .. إىل من علمين العطاء بدون انتظار .. إىل من أمحل إىل من كلله اهللا باهلي

حديث حسن رواه البيهقي وغريه هكذا ، وبعضه يف الصحيحني .-1



و

أمسه بكل افتخار .. والدي العزيز
إىل مالكي يف احلياة .. إىل معىن احلب وإىل معىن احلنان والتفاين .. إىل بسمة احلياة 

أمي احلبيبة..وسر الوجود
..ة حيايتأعتمد .. إىل مشعة متقدة تنري ظلممأكرب وعليهم

..أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلامإىل من بوجوده
إخويت أخوايت األعزاء

اللوايت مل تلدهن أمي .. إىل من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء إىل ةإىل األخو 
ينابيع الصدق الصايف إىل من معهم سعدت ، وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة واحلزينة 

ة األهل واألصدقاءكافإىل .....سرت 
من مهدوا الطريق أمامي للوصول اىل ذروة العلمإىل

هذا الصرح العلمي الفيت اجلبارإىلأساتذيت ومشاخيي
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

أهدي هذا اجلهد املتواضع

البحثمستخلص

دراسة(احلديثة العلميةبالوسائلاجلنائياإلثبات: م2016احلسن الطيب عبدالسالم األمسر احلضريي ،
إبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكلية،)املعاصروالفقهاللييباجلنائيالقانونبنيمقارنة

نصر اهللا،الدكتور) 2الدكتوراهعون الرفيق،الدكتور) 1: املشرف. ماالنجاحلكوميةاإلسالمية
.الدكتوراه



ز

توضيح مشروعية اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة يف القانون اجلنائي هدف البحث إىل 
القانون بنيبيان وتفصيل أوجه االتفاق واالختالف يف الوسائل العلمية احلديثة،و الفقه املعاصرو اللييب

.الفقه املعاصرو اجلنائي اللييب

املنهج كذلك و للظاهرةى الوصف والتحليلاملنهج املكتيب الذي يعتمد علهومنهج هذا البحث و
وبعض ،القانون اللييبو املقارنة بني نصوص الشريعة اإلسالميةاستخدمه الباحث لغرض الذي املقارن

وذلك عن طريق بيان أوجه الشبه واخلالف يف مسائل حمل الدراسة.يف بعض الدول األخرى،القوانني 

بني القانون اللييب الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائيمشروعية إن وتشري نتائج البحث إىل :
إلثبات اجلنائي باألدلة اإللكرتونية، ثانيها:مشروعية اقسام: أوهلا: أةربعهي موزعة على أوالفقه املعاصر

بات اجلنائي ثاإلمشروعيةالبيولوجية، ثالثها:االختباراتاملستمدة بالوسائلثبات اجلنائي اإلمشروعية
املستخدمة الوسائل ثبات اجلنائي باإلمشروعيةالوسائل املستمدة بالتحليل الفيزيكمياوية واإلشارة، رابعها: ب

يف استجواب املتهمني
من الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعيةللييب والفقه املعاصربني القانون اواالختالفاالتفاقنتائج أوجه 

التطور العلمي والتكنولوجي انعكاساتنفإ،اإلثبات اجلنائيبالوسائل العلمية احلديثة ومشروعيتها من 
فرضت أشكاًال جديدة يف جمال النشاطات اإلجرامية، وأخذت اجلرمية أبعادًا جديدة، وباتت ختتلف عن 

كآليات جديدة ومتطورة يف هااستخدامو التكنولوجيا اجلديدة استغاللأشكاهلا التقليدية من خالل إساءة 
أو اجلرائم اليت ترتكب عرب شبكات اإلنرتنت، لذا تنفيذ السلوك اإلجرامي، كجرائم احلاسوب اآليل

ظهور ما يسمى بنظام اإلثبات استدعت

سس محاية حقوق وحريات املتهم األساسية بالتعامل معه بوصفه وحتقيق التوازن بني تلك الضرورات وأ
استخدامالفقه والقضاء والتشريعات املقارنة يف واختلفإنساناً من ناحية أخرى.

على احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان، فقد اعتداءاجلنائي ألغراض اإلثبات، نظرًا ملا قد تشكله من 
حتظر معظم و لتها املؤمترات الدولية واإلقليمية واحللقات الدراسية ذات العالقة حبقوق اإلنسان وحرياته.تناو 

التحليل عن طريق التخدير والتنومي استخدام- التشريعات اإلجرائية ومنها قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب:
على حقوقه وحرياته الشخصية.  واعتدائها، املغناطيسي، لتعارضها مع الضمانات القانونية املقررة للمتهم

على وانطوائها
الدساتري والتشريعات اجلنائية الشريعة اإلسالمية و الفقه املعاصر منرمهحياإلكراه املادي واملعنوي الذي 

أجهزة كشف الكذب استخدامحيظر بعض التشريعات واألنظمة القانونية -.الوضعيةيف القواننياملختلفة



ح

هذه األجهزة يف احلظر بني وسيليت التخدير والتنومي وأجهزة كشف الكذب. ومل تتناول معظم التشريعات 
- هااستخدامسواًء باملنع أم بإباحة 

على احلياة اخلاصة لإلنسان، ومتس حريته الشخصية، فقد اعتداءرغم أن وسائل املراقبة اإللكرتونية تشكل 
واستغاللملنظمة منها، نظرًا لتطور العلم والتكنولوجيا، أجازها بعض التشريعات لبعض اجلرائم، ال سيما ا

استخدامبعض اجلرائم أو إخفاء معاملها، وكذلك ظهور جرائم جديدة نتجت عن ارتكابهذا التطور يف 
اللجوء إىل وسائل أكثر فاعلية لغرض مكافحتها، واليت ال ميكن استدعىبعض أجهزة التكنولوجيا. مما 

األخرى، ومل تتناول التشريعات األخرى هذه األجهزة االعتياديةالكشف عن مرتكبيها أو
الوسائل العلمية اعتمادأجاز أغلب التشريعات - بنصوص صرحية ومنها قانون االجراءات اجلنائية اللييب.

ي. وأن أغلب 
باعتماداحملاكم بدأت 

بعض هذه الوسائل كطبعات األصابع استخدامومنها قانون االجراءات اجلنائية اللييب قد أشار صراحة إىل 
مية مهمة أخرى كنتائج فحوصات القانون املذكور على وسائل علاعتمادوالفحوصات الطبية. رغم عدم 

تناولتها بالتنظيم كالتشريع األمريكي اليتعلى عكس التشريعات يف البلدان األخرى DNAال 
والفرنسي.
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ك



ل

شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني ، وبعد.



م

كتابة هذه الرسالة العلمية للماجسـتري ، وهنـا يريـد الباحـث أن يقـدم انتهاءيسر الباحث 
مــن صــميم قلبــه العميــق أجــزل الشــكر وأمثــن التقــدير ملــن قــد ســاهم وســاعده علــى كتابــة هــذه 

الرسالة ، وهم:

، املاجســتري مــدير جامعــة موالنــا مالــك إبــراهيم الــدكتور احلــاج موجيــا راهرجــوالربوفيســور.1
ة مباالنج.اإلسالمية احلكومي

، املاجســتري مــدير الدراســة العليــا والــدكتورة توتيــك الــدكتور احلــاج حبــر الــدينالربوفيســور.2
محيدة ، املاجستري رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

احلكومية مباالنج.
، نصــــر اهللا ســــعيدالــــدكتور، املاجســــتري بصــــفته املشــــرف األول. عــــون الرفيــــقالــــدكتور.3

املاجستري بصفته املشرف الثاين ، اللذان وجها الباحث وأرشداه وأشـرفا عليـه بكـل اهتمـام 
وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

إبراهيممالكموالناجبامعةرئيسة قسم الشريعة والقانونبصفتهاتوتيك محيدةالدكتورة.4
.بحث والدراسةسهلت لنا الاليتمباالنجاحلكوميةاإلسالمية

امعــة موالنــا مالــك جبالــدكتور منــري العابــدين بصــفته مســجل العــام لكليــة الدراســات العليــا.5
ومؤازرته.بنصائحهأمد الباحثإبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الذي 

مجيــع األســاتذة يف الدراســات العليــا احملرتمــني ، واألصــدقاء ومــن ال يســتطيع الباحــث أن .6
هــذا ، وأســأل اهللا أن تكــون أعمــاهلم مقبولــة ومثابــة ، وتكــون رســالة هنــا.يــذكرهم مجيعــاً 

املاجستري هذه نافعة ومفيدة للعباد والبالد ، آمني.

م.2016أغسطس ماالنج ، 

الباحث ،
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لفصل األول : اإلطار العاما

أ . خلفية البحث

إن مسألة البحث عن حقائق األمور تبقى ضالة العقل البشري على مدى العصور ويعد 
من أهم جوانب البحث عن احلقائق، البحث عن مرتكب اجلرمية تلك الظاهرة اليت روع 

ظاهرة اجتماعية من حقبة تارخيية إىل أخرى. وتفاوتت املساعي اإلنسانية يف خمتلف املراحل 
حول البحث عن وسائل إثبات اجلرمية ونسبتها إىل فاعلها. ووفقا هلذا االختالف كانت 

كيفية الوصول إليها خمتلفة، من جمتمع إىل آخر، وتبعا لذلك تنوعت مراحل وسائل اإلثبات و 
ظهور نظم اإلثبات القانوين، فمن مرحلة نظام األدلة القانونية الذي يقوم على أساس أن 
املشرع هو الذي حيدد للقاضي سلفا األدلة اليت جيب أن يستند إليها، فيقرر قواعد قانونية 

ثبات املقبولة. والظاهر أن دور القاضي يف هذا النظام هو ثانوي، ثابتة تبني له وسائل اإل
يقتصر فقط على فحص مدى توفر األحكام القانونية املتعلقة باإلثبات، والتحقيق من مراعاة 
الشروط القانونية املمهدة للحكم دون إعمال اقتناعه الشخصي بصحة األدلة املقدمة له يف  

)1(كل واقعة تعرض عليه.

احلقيقة إن هذا النظام ال يكفل الوصول للحقيقة مبعناها املطلق، لكون القاضي فيه ويف 
مقيد من حيث إسناد التهمة للمتهم من عدمها، إذ أنه ال ميكن تصور مسألة إعداد الدليل 

وعلى أثر فشل هذا النظام الذي أخرج القاضي من وظيفته )2(مسبقا يف الوقائع اجلنائية.
ة ظهر نظام اإلثبات احلر، أو نظام االقتناع القضائي، الذي يقوم على فكرة الطبيعية واحلقيقي

(اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري ،حممد مروان ، 1
.35، 34م)، ص1999، 1ج
. (جامعة الكويت: جملة احلقوق، الصادرة اإلثبات يف الشريعة والقانون الوضعينظام أمحد حبيب السماك ، 2

.143م)، ص1997عن جملس النشر العلمي، العدد الثاين، 
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ختلي املشرع عن الدور الذي يقوم به يف النظام السابق، وأن يرتك للقاضي حرية قبول األدلة 
.)3(املطروحة وحرية تقديرها والوصول إىل القيمة اإلقناعية لكل منها 

م عليها هذا النظام، إال أن ما أحدثته العلوم احلديثة وبالرغم من املزايا العديدة اليت يقو 

جديد، وهو نظام األدلة العلمية، إذ مل يعد كشف غموض اجلرائم يعتد على العشوائية كما يف 
سلوب النمطي التقليدي.املاضي، بل أصبح متطورا يتعدى األ

يف مشروعيتهاومن هذا املنطلق كان البد من إلقاء الضوء على هذه األدلة وبيان 
اإلثبات اجلنائي يف عصر زاد فيه اإلجرام، إذ ال خيلو جمتمع من سلوك إجرامي ومنعه أمر 

تخلص به من قبضة العدالة، إذ أنه انتفع هو اآلخر من التقدم العلمي يف ابتكار وسائل ي
وأساليب جديدة الرتكاب اجلرمية من جهة، ومن جهة أخرى انتفع من إخفاء أثار اجلرمية 

والقضاء على األدلة الثبوتية اليت تكشف عن صلته باجلرمية.
مية، ضرورة حتمية ليقوم رجال البحث الوسائل العلاستخداموعلى هذا األساس أصبح 

ها يف جمال اإلثبات اجلنائي جيعل عملية استخداماجلنائي بأداء مهامهم على اكمل وجه، ف
اإلثبات قابلة للتجديد والتطور وفقا لإلجنازات اإلنسانية املستمرة.

يف ومن هنا تبدو أمهية موضوع حبثنا، كونه يربز ويبني فاعلية الدليل العلمي احلديث 
جمال اإلثبات اجلنائي، ومدى تأثريه على القاضي باعتبار أن هناك تالزم ال ميكننا إغفاله بني 
القاضي واألدلة يف خصم عملية اإلثبات، فاألدلة هي وسائل إظهار احلقيقة، وقد تكون 
واضحة يف داللتها املباشرة عليها، وقد ال تكون كذلك، إمنا يقتضي استخالصها، وعملية 

االستخال
ونظرا ألمهية املوضوع اليت تعد من أهم األسباب اليت دفعتين الختياره، ولظهور األدلة 

.145امحد حبيب السماك، املرجع السابق، ص3
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اسة األدلة اجلنائية احلديثة، إال أن التطور املستمر يف مظاهر اهتمام الكثري من الباحثني بدر 
احلياة و عامل اجلرمية جيعل منه موضوعا متجددا.

ويف الواقع إن دراسة موضوع " اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة بني القانون 
يرة بالبحث طاملا ثار "اجلنائي اللييب والفقه املعاصر 

يف الفقه املعاصر من القوانني بعض 
واملقصود ،القانون اجلنائي اللييبوموقفها مع الشريعة االسالمية بدراسة مقارنة مع الدول 

احلقيقي للفقه املعاصر يف هذه الرسالة هو موقف الشريعة االسالمية وبعض من القوانني 
تتعلق أساسا بشأن قيمة مشروعية اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة يف و الوضعية،

إلشكالية الفقه واملعاصر بدراسة مقارنة، واألمر الذي يقودنا إىل طرح او القانون اجلنائي اللييب
مدي مشروعية اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة يف القانون اجلنائي اللييب الفقه التالية:
اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية مشروعية ماهي أوجه االتفاق واالختالف يف ، و املعاصر

احلديثة بني اجلنائي اللييب الفقه املعاصر والقانون ؟

ب . أسئلة البحث

الفقه مدي مشروعية اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة يف القانون اجلنائي اللييبما -1
املعاصر ؟

اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة مشروعية االختالف يف ق و ماهي أوجه االتفا-2
الفقه املعاصر والقانون؟بني اجلنائي اللييب

ج . أهداف البحث

الفقه و اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة يف القانون اجلنائي اللييبتوضيح مشروعية اإلثبات -1
.املعاصر

القانون اجلنائي بنيبيان وتفصيل أوجه االتفاق واالختالف يف الوسائل العلمية احلديثة-2
.الفقه املعاصرو اللييب
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د . فوائد البحث

الفوائد النظرية:- 1

اً استخدامالوسائل العلمية وأكثرها تطورًا و تربز أمهية هذا البحث يف أنه يتناول أحدث 
يف قضايا اإلثبات اجلنائي، وذلك من خالل عرض حتليلي للجدل والنقاش الدائر يف األوساط 
الفقهية والقضائية حول مدى إمكان االعتماد على هذه الوسائل، وكذلك بيان مدى أمهيتها 

ها يف جمال اإلثبات اجلنائي.تخداماسبغية االعتماد على النتائج املرتتبة على مشروعيتها

الفيزياء وعلم النفس التكنولوجي، وأكثر ارتباطًا بالعلوم األخرى كعلم الطب والكيمياء و 
وغريها. وال تربز فائدة هذا البحث للمتخصصني يف جمال القانون فحسب، بل تربز لغري 
املتخصصني يف القانون كذلك ملا يتضمن البحث من طرح ألفكار وحقائق علمية مع موقف 

، للوسائل العلمية لإلثبات اجلنائي.املعاصرالفقه

الفوائد التطبيقية:- 2

وتكمن أمهية البحث أيضًا يف حماولته حتديد املعايري اليت جيب أخذها بنظر األمهية أو 
االعتماد عليها يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية وغريها، عندما يراد 

الوسائل احلديثة  املتولدة عن التطور العلمي التكنولوجي يف جمال اإلجراءات اجلنائية استخدام
يا مع الفقه اإلسالمي واملعاصر، مما يساعد يف سعيه لتحقيق العدالة، تلك معايري اليت متاش

مبقتضاها ميكن حتقيق نوع من التوازن بني محاية حق الدولة يف احملافظة على نظامها من أي 

حلقوق واحلريات األساسية، ومحاية خصوصياته يف حاالت الضرورة اليت تستدعي االستعانة له ا
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هـ . حدود البحث

الحد الموضوعي:- 1

تقتصر هذه الدراسة على موضوع اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة.

الحد المرجعي:- 2

املقارنة، وذلك عن الوضعية يف فقه الشريعة اإلسالمية وبعض القوانني مبااملعاصر الفقه
إلثبات اجلنائي يف االعلمية احلديثة للوسائلالفتخواالاالتفاقأوجه املشروعية و طريق بيان 

.سائلو ت القانون اللييب يف هذه الومدونا

الحد الزمني:- 3

م.2016م _ 2015

و . الدراسات السابقة  

الوسائل العلمية يف الدعاوى اجلنائية فإن الباحث قام بالبحث استخدامنظرًا حلداثة 
الوسائل العلمية يف اإلثبات اجلنائي بني الفقه مشروعية عن الدراسات والبحوث يف جمال 

الدراسات اليت ختتص مبوضوع حمدد ومن الدراسات ما يلي:سوى بعض 

.)4(الدراسة األولى: بعنوان البصمات ومشروعية اعتبارها قرينة لبناء الحكم الشرعي- 1

حصرها الباحث فيما يلي: بيان مدى مشولية الشريعة أهداف الدراسة السابقة:
الشريعة، تأكيد مدى إمكانية اإلسالمية ملوضوع البصمة رغم حداثتها باملقارنة مع عمر 

األخذ بالبصمة كقرينة لبناء احلكم عليها.

منية ه ...وقدمت إىل مركز العريب للدراسات األ41410
والتدريب، الرياض.
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اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي االستنباطي باإلضافة منهج الدراسة السابقة:
إىل القيام ببعض املقابالت للقضاة ألخذ رأيهم يف مدى اعتبار البصمة قرينة لبناء احلكم. 

ثة فصول وخامتة، عرض يف الفصل األول مشروعة اإلثبات حيث قسم الباحث دراسته إىل ثال
بالقرائن يف الفقه اإلسالمي، ويف الفصل الثاين تطرق للبصمات ومشروعية اعتبارها من 
القرائن، ويف الفصل الثالث عن االستفادة من البصمات يف جمال اإلثبات اجلنائي، مث اخلامتة 

لدراسه هي الوصفية املكتبية واملقارن.بينما منهجية هذه اعرض فيها أهم النتائج.

يوصي الباحث باالستعانة بقوة داللة البصمة على أهم نتائج الدارسة السابقة:
شخصية صاحبها يف توثيق ما حيمله الشخص من إثبات، كما يوصي الباحث بأن تؤخذ 

إحدى قدمي الطفل حديث الوالدة على ورقة حتفظ يف ملفة من أجل إثبات هويته.

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية االتفاق واالختالف مع الدراسة السابقة:أوجه

والقانون اجلنائي اللييببنيمشروعيتها وبيان أوجه االتفاق واالختالفعدة جوانب من حيث 
الفقه املعاصر.

الدراسة الثانية : بعنوان طرق إثبات جريمة السرقة باألساليب الحديثة وتطبيقها في - 2
.)5(المملكة العربية السعودية

ليب احلديثة حصرها الباحث فيما يلي: بيان مشروعية األسااهداف الدراسة السابقة:
إلثبات جرمية السرقة يف الشريعة اإلسالمية، ومدى استناد القضاء عليها يف بناء األحكام 

الشرعية.

ه. وقدمت للمركز العريب للدراسات األمنية 51410
والتدريب، الرياض.
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اعتمد الباحث على الطريقة االستقرائية واالستنباطية يف البحث السابقة:منهج الدراسة
إلثبات جرمية حيث قسم الباحث دراسته إىل ثالثة فصول، عرض يف األول األساليب احلديثة 

السرقة أثناء االستجواب وماهية هذه األساليب وتطورها، ويف الفصل الثاين عرض األساليب 
العلمية احلديثة إلثبات جرمية السرقة عن طريق حتقيق شخصية اجلاين، ويف الفصل الثالث بني 

ه موقف الشريعة اإلسالمية من هذه األساليب احلديثة كما بني التطبيقات العملية هلذ
بينما منهجية هذه االساليب يف اململكة العربية السعودية، مث اخلامتة ويعرض فيها أهم النتائج.

الدراسة احلالية هي الوصفية املكتبية واملقارن.

جيوز االستناد يف اإلثبات اجلنائي إىل كافة الوسائل احلديثة أهم نتائج الدراسة السابقة:
ن إليها القاضي، كما ال جيوز االستعانة بوسائل خمالفة اليت توصل إىل احلقيقة بطريقة يطمئ

آلداب الشريعة اإلسالمية إال عند الضرورة ويف أضيق نطاق مع وضع الضمانات الكافية 
الوسائل العلمية احلديثة لرقابة جدية، مع وضع الضمانات استخداملذلك، كما جيب إخضاع 

إىل الوسائل احلديثة إال إذا وجدت دالئل  الكفيلة لصيانة حرمات األفراد، وال جيوز اللجوء

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة السابقة:

هو جرمية السرقة بينما الدراسة احلالية ركزت على 
و 

منهج البحث حيث استخدمت الدراسة السابقة املنهج االستقرائي االستنباطي بينما الدراسة 
كتيب والدراسة النظرية املقارنة اليت تعتمد على اإلثبات املالوصفي النظرية احلالية تتبع املنهج 

.بالوسائل العلمية احلديثةالفقه املعاصرو القانون اجلنائي اللييبمشروعية اجلنائي بني 
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الدراسة الثالثة : بعنوان البصمة الوراثية ودورها في اإلثبات الجنائي بين الشريعة - 3
.)6(اإلسالمية والقانون الوضعي

هدفت هذه الدراسة إىل ما يلي: إلقاء الضوء على القرائن الدراسة السابقة:أهداف 

ها يف استخدامبالقرينة، وبيان ماهية البصمة الوراثية ومراحل اكتشافها وبيان مدى مشروعية 
معرفة التطبيقات املختلفة للبصمة الوراثية، وبيان مدى حجية البصمة اإلثبات اجلنائي، و 

الوراثية يف اإلثبات اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي.

اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي وذلك ببيان منهج الدراسة السابقة:
طور التارخيي فيما يتعلق باكتشاف البصمة اآلراء الفقهية واملسائل املختلفة عليها وتتبع الت

الوراثية ومراحل ذلك حيث قسم الباحث دراسته إىل فصل متهيدي واربعة فصول وخامتة 
حيث تناول يف الفصل األول اإلثبات بالقرائن يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ويف 
لثالث حجية البصمة الوراثية يف 
اإلثبات اجلنائي يف الشريعة والقانون الوضعي ويف الفصل الرابع التطبيق من واقع احملاكم مث 

الوصفي بينما الدراسة النظرية احلالية تتبع املنهج .اخلامتة وتشمل أهم النتائج والتوصيات
القانون اجلنائي مشروعية بات اجلنائي بني املكتيب والدراسة النظرية املقارنة اليت تعتمد على اإلث

.بالوسائل العلمية احلديثةالفقه املعاصرو اللييب

القرائن هي إحدى طرق اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية أهم نتائج الدراسة السابقة:

يفرد فقهاء الشريعة والقانون القرائن بالدراسة يف أبواب مستقلة إمنا تناولوها يف ثنايا كتبهم 
دي مبثابة اجلزء من الكل بالنسبة للقرائن، كما إن البصمة دون تعريف هلا، ويعترب الدليل املا

الوراثية تنتج بسبب وجود توابع صغرية متناثرة يف الكروموسومات، وجيوز األخذ بالبصمة 

ه، وقد قدمت إىل جامعة نايف العربية للعلوم 61415
ألمنية، الرياض.
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الوراثية يف إثبات النسب، وتتميز البصمة الوراثية بالفردية والدقة، كما أن يف الفقه اإلسالمي 
يتعارض مع حقوق املتهم أو التعرض لسالمته اجلسدية، ليس يف فحوص البصمة الوراثية ما

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة السابقة:
ورها يف اإلثبات اجلنائي. وختتلف هذه 

املشروعية وأوجه االتفاق واالختالف بنياحلالية ركزت على عدة جوانب من حيث بيان
الفقه املعاصر.و القانون اللييب 

ز . تحديد المصطلحات

اإلثبات:- 1

)7(يف اللغة: من ثبت الشيء ثبوتًا أي دام واستقر فهو ثابت، وثبت األمر أي صح

ويف االصطالح: هو إقامة الدليل على .)8(وعرفه اجلرجاين بأنه: " احلكم بثبوت شيء اخر"
.)9(صحة األمر

كل ما يتخذ من قبل سلطات العدالة يف ” ويعرف اإلثبات يف الوقائع اجلنائية بأنه 
، يف ظل ضمانات (10)جمايل التحقيق واحلكم من إجراءات لكشف الغموض وإظهار احلقيق

.احلريات ومحاية احلياة اخلاصة ومراعاة قرينة الرباءة وحقوق اإلنسان

،3، ( لبنان: دار صادر بريوت، ، طلسان العربأبو الفضل مجال الدين بن حممد ابن منظور،  ورابن منظ7
.85م)، ص1994،  1ج
9م) ص1983، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط-، (بريوت التعريفاتالشريف علي بن حممد اجلرجاين،8
، 1مصر: املطبعة العاملية، ، ط-، (القاهرة اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالميالفائز، إبراهيم بن حممد9

.39ه)، ص1405
، اإلثبات اجلنائي دراسة حتليلية لتحديد مواطن القوة والضعف يف الدليل اجلنائيأبو العال على أبو العال النمر، 10

.5م)، ص 1991(القاهرة: دار النهضة العربية، 
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يقصد باإلثبات إقامة الدليل على وقوع اجلرمية وعلى نسبتها إىل التعريف اإلجرائي:
أن أثر اإلثبات يهدف إىل الوصول حلكم قضائي عادل.و. )11(املتهم فرياد به إثبات الوقائع

الجنائي:- 2

لغة: من اجلنائية، وجنيت الثمرة (أجنيها) وجناية يف ألسنة الفقهاء تدل على اجلرح 
.)12(والقطع ومجعها (جنايات)

)13(اصطالحاً: مل يفرد فقهاء اإلسالم القدامى قواعد خاصة لإلثبات يف املواد اجلنائية

وكانوا يتناولون يف كتبهم اإلثبات اجلنائي واملدين معاً، ولذلك مل يضعوا لإلثبات اجلنائي تعريفاً 
مستقًال. ويذهب بعض احملدثني إىل تعريف بالطرق اإلثبات اجلنائي بأنه: " إقامة الدليل أمام 

 ")14(.

التعريف اإلجرائي: يقصد به إقامة الدليل على وقوع جرمية وعلى نسبتها إىل املتهم فرياد 
. )15(به إثبات الوقائع 

الوسائل:- 3

جاء ذكر الوسيلة يف كتب العربية كثريًا كلها تنصب على مفهوم الذريعة فقد جاء يف 
، )16(و الوسيلة الدََّرجة. والوسيلة الُقْربة.)لسان العرب ما نصه : (الوسيلة :املَْنزِلة عند املَِلك.

م) 1968، 2(مصر: دار النهضة العربية، ط،شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةحممود حممود مصطفى،11
.343ص
مصر: اهليئة املصرية العامة –، ترتيب: حممود خاطر، (القاهرة خمتار الصحاحالرازي: حممد بن أيب بكر12

.114م) ص1976، 1للكتاب، ط
، 1مصر: دار النهضة العربية، ط–(القاهرة النظرية العامة لإلثبات اجلنائي يف املواد اجلنائية،امحد، هاليل13

.12م) ص1987
مصر: مجعية الدراسات اإلسالمية، د.ط ، د.ت، –، (القاهرة موسوعة الفقه اإلسالميأبو زهرة، حممد14
.136)، ص2ج
.343، صشرح قانون اإلجراءات اجلنائيةحممود حممود مصطفى، 15
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ى حد سواء، إن هذه املفردة على قدمها املقاصد) كما عرفها شراح األنظمة والقانونني عل
لكن بتطور الوقت أخذت مفهوما" آخر يتعلق باآلليات واألساليب املعاصرة وميكن أن 

كل ما يتوصل به ويتقرب به إىل أمٍر آخر بغض النظر عن (:الوسيلة لغةً تلخص ما يلي:
يقصد للتوصل به إىل الوسيلة اصطالحاً : ( كل فعل ال يقصد لذاته ولكن.)17(املتقرب إليه)

فعل آخر أو لتحصيل فعل آخر سواء كان هذا الفعل مصلحة أو مفسدة وسواء كان مشروعاً 
)18(أو ممنوعاً)

العلمية الحديثة:- 4

التعريف اإلجرائي: يقصد بالعلمية احلديثة يف هذه الدراسة تلك الوسائل اخلاصة 
از أعمال ونتائج هامة يف اإلثبات اجلنائي ها إجناستخدامباإلثبات لألدلة اجلنائية واليت تتيح ب

حيث تعترب الوسائل العلمية احلديثة قرائن يف اإلثبات اجلنائي.

القرائن لغًة: مجع قرينة وهي األمر الدال على الشيء من غري االستعمال فيه، وهي 
.)19(مؤنث قرين، وهو الصاحب

واصطالحاً: هي األمارة أو العالمة.

م) 1994، 3، (لبنان: دار صادر بريوت، طلسان العربابن منظور،أبو الفضل مجال الدين بن حممد16
.13/254ص
وسائل التحقيق املستحدثة واثرها يف اإلثبات اجلنائي يف مرحليت االستدالل وائل بن عبدالرمحن الثنيان، 17

.40ه) ص1422م 2002(، اجلنائيوالتحقيق 
.40، صاملصدر السابقالثنيان، وائل بن عبدالرمحن18
.336، صلسان العربأبو الفضل مجال الدين بن حممد ابن منظور، 19
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قانوناً: اتفقت مجيع
إىل قرائن قانونية وقرائن قضائية. القرائن القانونية: وهي اليت وردت يف نص القانون، وتعفي 

.)20(صاحبها من اإلثبات وجيب على القاضي احلكم مبقتضاها

الدعوى وهى أقل درجة ومرتبة من القرائن القضائية: وهي اليت يتبعها القاضي من وقائع 

.)21(باستخالص األدلة األخرى

بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط –، (لبنان الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق السنهوري، 20
.20م) ص1952، 2، ج

–، (سوريا واألحوال الشخصيةوسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية حممد الزحيلي. 21
.م)1994دمشق: دار البيان، د.ط، 
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الفصل الثاني : اإلطار النظري

املبحث األول: أ . مفهوم وطبيعة اإلثبات اجلنائي.

العلمية احلديثة لإلثبات اجلنائي.املبحث الثاين: ب . الوسائل 

يف اإلثبات اجلنائياحلديثةالعلميةحجية الوسائلاملبحث الثالث: ج . 

مفهوم وفيه ستة مطالب: األول:،املبحث األول: مفهوم وطبيعة اإلثبات اجلنائي
وتطور الثالث: نظام ، القواعد االصولية لإلثباتالثاين:، اإلثبات اجلنائي وأمهيته وأهدافه

اجلنائي يف القانون اجلنائي اللييب والفقه نظام اإلثباتالرابع:، اإلثبات اجلنائي عرب التاريخ
.اإلثبات يف الفقه اإلسالميوسائل طرق اخلامس:،اإلسالمي

: ألولاالوسائل العلمية احلديثة لإلثبات اجلنائي، وفيه أربعة مطالب:: املبحث الثاين
الوسائل العلمية احلديثة بالدليل اإللكرتوين يف إلثبات اجلنائي، الثاين:الوسائل العلمية 

املستمدة من بعض االختبارات البيولوجية، الثالث: الوسائل العلمية املستمدة من التحليل 
.الفيزيوكمياوية واإلشارة، الرابع: الوسائل العلمية املستخدمة يف استجواب املتهمني

ويتكون من أربعة يف اإلثبات اجلنائياحلديثةالعلميةحجية الوسائل:املبحث الثالث
واملطلب الثالث: املبادئ املتعلقة بالقاضيواملطلب الثاين:ماهية االقتناعاألول: مطالب:

.القيمة الثبوتية للوسائل احلديثةاملطلب الرابع:و القوة اإلقناعية للوسائل احلديثة
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الفصل الثاني : اإلطار النظري

المبحث األولأ . 

مفهوم وطبيعة اإلثبات الجنائي.

مفهوم اإلثبات اجلنائي وفيه ستة مطالب: األول:،مفهوم وطبيعة اإلثبات اجلنائي
وتطور اإلثبات اجلنائي عرب الثالث: نظام ، القواعد االصولية لإلثباتالثاين:، وأمهيته وأهدافه

اخلامس:،اجلنائي يف القانون اجلنائي اللييب والفقه اإلسالمينظام اإلثباتالرابع:، التاريخ
.اإلثبات يف الفقه اإلسالميوسائل طرق 

مفهوم اإلثبات الجنائي وأهميته وأهدافه.المطلب األول:. 1

اإلثبات فجاءت آراؤهم متباينة وألمهية اختلف فقهاء القانون اجلنائي يف حتديد معىن 
االختالف يف إثراء موضوع البحث رأينا إن نضيف إليه تعريف اإلثبات يف اللغة واالصطالح 

. وسيتناول الباحث يف هذا املطلب على أربعة فروع وهي  )1(وتعريفه عند فقهاء الشريعة
ج) اهلدف من اإلثبات اجلنائي.رابع: ) الفرع البأ) الفرع األول: تعريف االثبات.كاآليت:

د) الفرع الرابع: اهلدف من اإلثبات اجلنائي.الثالث: أمهية اإلثبات اجلنائي.الفرع

أ) الفرع األول: تعريف االثبات :

االثبات لغة اصله : ثبت الشيء ثباتا وثبوتا فهو ثابت ، واثبته ، وثبَته ، وقبل التطرق 
بني نوعني من االثبات :اىل تعريفه اصطالحا علينا ان نفرق

م)، 2009، 3، ط1، (اجلزائر: دار هومه اجلزائر، جحماضرات يف اإلثبات اجلنائيمروك نصر الدين، 1
.164ص
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االثبات املدين: فقد عرفه السنهوري بأنه ( اقامة الدليل امام القضاء بالطرق القانونية 
.)2(اليت حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها ) 

اما االثبات اجلنائي: فعرفه البعض (اقامة الدليل امام القضاء بالطرق اليت حددها على 
. )3(اقعة قانونية يدعيها احد طريف اخلصومة وينكرها الطرف االخر) صحة و 

ومل تعرف التشريعات االثبات بنوعيه وان خصصت لكل منهما حقال خاصا يف 
:)4(التشريع الختالفهما وتظهر صور االختالف بينهما يف التايل

، فنفس الوسائل -1
اليت يتم على اساسها اثبات احلق تعتمد كوسائل لألثبات، الن يف التعامل املدين املطلوب 
اثبات ذلك التعامل كما يف حالة الدين فاملتعاملني يثبتون تعاملهم عن طريق الكتابة، اال ان 
عوى فاجلاين حياول 
اخفاء كل اثر يدل على فعله او نسبته اليه . االمر الذي يستدعي اجراء التحقيق والتوسع فيه 
للوصول اىل ادلة تثبت قيام اجلاين بفعله املتهم به وذهبت املدارس اىل اجتاهات خمتلفة يف 

االثبات كما رأينا. 

يف االثبات املدين تكون ادلة االثبات مقيدة يف-2

3-

لإلثبات اجلنائي واراه مستكمال لعناصر االثبات وهو : ما يقدمه اخلصوم من دليل مشروع 

ه) .1423، (الرياض: سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير ادلة االثبات بني الشريعة والقانونعبد اهللا بن صاحل، 2
،املصدر السابقعبد اهللا بن صاحل، 3
: القانون اجلنائي منوذجا ، مقالة على االنرتنت .توزيع وظائف الدولة كآلية حلماية احلرياتاهلادي ابو محرة ، 4
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القضاء إلثبات واقعة معينة، يتضح من هذا التعريف املختصر لإلثبات ان له معاين ويعتمده
ثالثة :

حصل على مصلحة او حق حيميه القانون عن طريق اقامة الدليل. ثانياً: ما يستطيع بواسطته 
اقناع القاضي بان هناك واقعة حصلت. ثالثاً: خالصة ما وصل اليه املدعي من املدعي من

اقناع القاضي بتعلق حقه يف واقعة معينه.

على ان جمال االثبات ال يقتصر على اقامة الدليل امام القاضي بل يتسع ليشمل 
ريد سلطات التحقيق واالستدالل. ومن حياول االثبات هو من حياول كشف احلقيقة اليت ي

اظهارها عن طريق القضاء وعن طريق اختاذ االجراءات اليت رمستها اخلصومة اجلنائية.

ب) الفرع الثاني: تعريف اإلثبات الجنائي:

هو الدليل أو الربهان أو البينة أو احلجة ويسمى الدليل ثبتًا أن يؤدي إىل :لغةً 
قال ال احكم بكذا إال بإثبات االستقرار احلق لصاحبه بعد إن كان خملخال بني املتداعني، في

أي إال حبجة ثبت الشيء املدعي به كما وان تأكد احلق بالبينة يسمى إثبات ولفظ ثبت 
.)5(تطلق جمازاً على من كان حجة أي ثقة يف روايته

:أما شرعا
ار. وعرفه البعض بأنه" إقامة الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل على واقعة ترتتب عليها اآلث

.)6(املدعى عليه". وهو فعل يصدر من املدعي يربهن مبوجبه على دعواه ضد املدعى عليه

أما اإلثبات من الناحية االصطالحية فال خيتلف بني إحكام القانون :أما اصطالحاً 
املدين واجلنائي، وقد عرفه الفقيه الفرنسي يف كتابه "القوانني املدنية يف وضعها الطبيعي" 

بأنه" هو ما يقنع الفكر حبقيقة ما" كما أورده األستاذ ديدي توماس 1689الصادر عام 

.93م)، ص1985، 3، ط1، (مصر: جاملعجم الوسيطمعجم اللغة العربية، 5
. 66، صحماضرات يف اإلثبات اجلنائيمروك نصرالدين، 6
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قال بعنوان "التحوالت يف تقدمي الدليل اجلنائي" مضيفا بأن األستاذ جبامعة مونبيلية يف م
اإلثبات يشكل اساس كل دعوى، وهو الشرط ال مناص لتسيري النظام القضائي. أما اإلثبات 
يف املواد اجلنائية يعرف بأنه "إقامة الدليل على وقوع اجلرم ونسبته لشخص معني فاعًال كان أم 

امة الدليل لدي السلطة املختصة باإلجراءات اجلنائية على . ويعرف أيضًا بأنه "إق)7(شريكاً 
حقيقة قيام اجلرمية أو عدم قيامها، وبالطرق املشروعة قانونا وبيان حقيقة نسبتها إىل املتهم 

كل ما يتخذ من قبل سلطات ” وكما يعرف اإلثبات يف الوقائع اجلنائية بأنه .)8(وشركائه
، يف ظل (9)ن إجراءات لكشف الغموض وإظهار احلقيقةالعدالة يف جمايل التحقيق واحلكم م

.ضمانات احلريات ومحاية احلياة اخلاصة ومراعاة قرينة الرباءة وحقوق اإلنسان

ج) الفرع الثالث: أهمية اإلثبات الجنائي:

أن احلق يتجرد من قيمته من الناحية العملية إذا مل يستطع صاحبه إثباته بالطرق اليت 
بأن يقدم الدليل على ما يدعيه أمام السلطة املختصة واليت عليها متحيص ما رمسها القانون ،

يقدم إليها من أدلة وفقًا للشروط القانونية والفصل يف الدعوى اعتمادًا على الدليل الذي 
اقتنعت به، فاملدعي باحلق لن يستطيع الوصول إىل حتقيق مطالباته إال بعد أن يقيم الدليل 

يستطيع الفصل يف الدعوى والبث يف مطالبات املدعني ودفوعهم إال بعد عليها ، والقاضي ال
أن يقدم اخلصوم أدلتهم مث يتوىل حبثها والفصل فيها يف ظل ما يقنعه من األدلة املعروضة عليه 
، فاإلثبات هو مفتاح الوصول إىل احلقيقة وبدونه يصبح احلق بعيد املنال على طالبه، ومن مت 

ات من أهم النظريات القانونية اليت تلقى تطبيقًا يوميًا يف احملاكم على كانت نظرية اإلثب

سلوكها عند تقدمي دليل اإلثبات وحتقيقه، فلإلثبات اجلنائي أمهية خاصة ، فاملتهم برئ حىت 

، طبعه يف 2011، (دار هومه اجلزائرإثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائينقًال عن جنيمي مجال، 7
.21)، ص2001

.197، صحماضرات يف اإلثبات اجلنائيمروك نصر الدين، 8
، الدليل اجلنائياإلثبات اجلنائي دراسة حتليلية لتحديد مواطن القوة والضعف يف أبو العال على أبو العال النمر، 9

.5م)، ص 1991(القاهرة: دار النهضة العربية، 
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ادًا على األدلة الواقعية والقانونية اليت تتضمنها قوانني اإلجراءات اجلنائية تثبت إدانته اعتم
واليت تضمنت قواعد خاصة تتميز عن قواعد اإلثبات يف القانون املدين ، وتبدو مظاهر هذه 
اخلصوصية والتفرد سواء من حيث هدف الدليل أو طبيعة املوضوع الذي يرد عليه أو عْب 

قبولة أو قواعد البحث والتنقيب عنها أو الدور املخول للقاضي اجلنائي يف اإلثبات أو األدلة امل
)10(اإلثبات 

والتمكن من قواعده جيعل حكمه أكثر رصانة واقرب للعدالة .

د) الفرع الرابع: الهدف من اإلثبات الجنائي:

الرئيسي لإلثبات يف املواد اجلنائية هو إظهار احلقيقة سواء تعلق األمر إن اهلدف 
باألفعال املرتكبة أو بشخصية املتهم الذي يكون حمل املتابعة اجلنائية وإظهار احلقيقة هو 
االنشغال األساسي الذي يذهب إليه املشرع من خالل إثبات اجلرائم ونسبتها إىل املتهم ولقد 

حلقيقة عدة مرات يف نصوص اإلجراءات اجلنائية. فلقد نص املشرع جاءت عبارة إظهار ا
إجراءات جنائية للقول علـى أنـه " وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها 264اللييب يف املادة 

. من خالل هذا النص القانوين جند أن البحث )11(بتقدمي أي دليل تراه الزما لظهور احلقيقة "
وحيوية بالنسبة للقضاء اجلنائي سواء تعلق األمر بالعناصر عن احلقيقة هو مسألة ضرورية

املادية للجرمية أو بتلك العناصر اليت هلا جانب معنوي.

).  1980، (حبث يف جملة القانون واالقتصاد، عدد خاص اإلثبات اجلنائيسرور، أمحد فتحي 10
.قانون اللييب لإلجراءات اجلنائية11
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.صولية لإلثباتالقواعد األالمطلب الثاني:. 2

أن قانون اإلجراءات اجلنائية يعد سياج األمان للمجتمع والفرد (املتهم) على السواء، إذ 
األول من اقتضاء حقه يف العقاب، كما حيقق للثاين الضمانات اليت متكنه من الدفاع أنه ميكِّن 

عن نفسه، ودرء التهمة املنسوبة إليه. انطالقا من املبدأ العام القاضي "إن املتهم بريء إىل أن 
. ونستعرض فيما يأيت بإجياز أهم املباديء اليت تستند إليها اإلثبات اجلنائي )12(تثبت إدانته"

افرتاض الرباءة (براءة املتهم).مبدأ أ) الفرع األول: االصل االول :لى ثالثة فروع وهي كاآليتع
ج) الفرع الثالث: االصل .ثاين مشروعية اجراءات مجع االدلةب) الفرع الثاين: االصل ال

مبدأ حرية اإلثبات.الثالث : 

المتهم) :مبدأ افتراض البراءة (براءة صل االول ألأ) الفرع األول: ا

من املباديء العامة اليت حتكم اإلثبات املدين "إن البينة على من ادعى.." وإن "املدعى 
عليه ينقلب مدعيًا عند الدفع". إال أن انطباق هذه املباديء على املواد اجلنائية حمل خالف 

و أن يف الفقه اجلنائي وال سيما فيما خيص املبدأ الثاين، ولكن الراجح والذي نتفق معه ه
التعويل على هذين املبدأين يف املواد اجلنائية ال حمل له، إذ أن املسألة حمسومة يف جمال اإلثبات 

حيث قانونًا بإثبات وقوع اجلرمية ونسبتها إىل فاعلها، وهذا التكليف وإن كان يبدو من
النتيجة وكأنه تطبيق لقاعدة "البينة على من أدَّعى..."، إال أن أساسه يف جمال اإلثبات 

.)13(اجلنائي هو: أن "األصل يف اإلنسان الرباءة". وأن هذا املبدأ ليس إال نتيجة من نتائجه

عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، -األردن (، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائيةحسن اجلو خدار، 12
. 5، ص2م)، ط1997

االسكندرية: دار املطابع - ، (مصروقضاء النقضالفقهضوءيفاجلنائيةاملسألةامتناع، فودةعبداحلكيم13
.31م)، ص1997اجلامعيةـ إسكندريةـ 
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وظروفها أي كل ما يتعلق بالوقائع املسندة اىل املتهم من حيث ماديات الواقعة وعناصرها 
يكفي إثبات الركن أو الفعل املادي لقيامها بل البد ان يشمل ذلك باقي املعنوية . فال

.)14(عناصرها

امر شاذ ان يرتكب الفرد جرمية لذا فاألصل هو الرباءة حىت يثبت عكس ذلك. وال 
يقتصر هذا األصل على اجلانب اجلنائي بل يشمل املدين أيضا. فهو ينص على براءة الذمة 

سد مما يقع عليه من عقوبة. أساس هذه القاعدة (اليقني ال يزال من احلقوق كما براءة اجل
ى توجيه بالشك). يرتتب على هذه القاعدة ان من غري املقبول ان يدان شخص بناء عل

اهم ما ميتاز به مبدأ األصل الرباءة هو:و 

هذا ان املتهم ال -1
يكلف بأثبات براءته وامنا له ان ينكر ما نُسب اليه وليس عليه اقامة الدليل فيما انكر.

2-
وازن بني اختاذ بعض االجراءات ضد املتهم واليت متس حريته. ويف هذه احلالة جيب ان يتم الت

هذه االجراءات وبني املبدأ العام القائل برباءة املتهم وهذا ما يطلق عليه املشروعية االجرائية. 
وبذلك حيقق املبدأ هدفني: كونه ضمان لإلنسان و مانع للسلطة من الركون اىل هواها 

والسقوط يف هاوية الظلم واالستبداد.

دلة :ألاجراءات جمع اصل الثاني مشروعية ألب) الفرع الثاني: ا

يفرتض ان كل ما صدر من تدابري او ما اختذ من اجراءات او قرارات يكون صادراً 
بنحو سليم ومتفق مع القانون. ولكن هذه االفرتاض ميكن اثبات عكسه فمن يدعي ان اجراء 

ص،ت).ب،للدراساتالقومياملركز: القاهرة(،اجلنائياإلثباتيفعامةمبادئ،البسطويسيرفيقحممد 14
6
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اختذ خالف القانون فعليه يقع عبء االثبات، فاذا جنح فيما ادعاه سقط االجراء، اما اذا 
:)15(اخفق بقيت املشروعية مالزمة لإلجراء وهذا يهدف اىل أمرين 

محاية املتهم حبفظ كافة حقوقه اثناء سري الدعوى، وحقه يف تفنيد كافة االدلة -1
املوجهة ضده.

منع القاضي من التعسف والتحكم وعدم االبتعاد قليال او كثريا عن القانون يف -2
ناعته.الركون اىل دليل غري شرعي لبناء ق

اذا يشرتط حىت يستطيع القاضي ان يستند اىل دليل معني ان تكون طريقة احلصول 
عليه قد جرت بصورة مشروعة ، تشمل مشروعية الدليل ناحيتني صحة االجراء للحصول 
على الدليل من جهة واالستعانة بطرق مشروعة يقرها العلم من يف احلصول على الدليل من 

ضي ال يبىن اال على أدلة صحيحة يف القانون ووليدة اجراءات جهة أخرى أن اقتناع القا
مشروعة حترتم فيها احلريات وتؤمن الضمانات اليت رمسها القانون حبيث ال يتم التذرع يف سبيل 
احلصول على ادلة اإلثبات باالعتداء على كرامة االنسان وحريته وإذا كان القانون قد أجاز 

املساس باحلرية الفردية يف حدو 
تراعي يف احلصول عليها القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف القانون االجراءات اجلنائية 
واملتعلقة بالتفتيش واالستجواب واالعرتاف واجراءات ندب اخلرباء أو الشهود ، ومن جهة 

دليل جاء بطريقة خمالفة للنظام العام واآلداب العامة  ثانية ال ميكن للقاضي أن يعتمد على 
كاحملرر املسروق مثال أو أن يستبدل مبا اسفر عليه دليل تفتيش باطل أو قبض غري صحيح أو 
استجواب خمالف للقانون او اعرتاف مشوب باإلكراه او استدالالت جاءت عن طريق 

من مساس حبرية املساكن ومنافاة اسراف السمع أو التجسس من ثقوب االبواب .ملا يف ذلك 
اآلداب ومىت تقرر بطالن أي اجراء من اإلجراءات وجب استدعاء كل ما ينتج عنه من ادلة 

ما يرتتب عن تلك األدلة من آثار.و 

.21م)، ص2012رام اهللا:-، (فلسطنياإلثبات اجلنائي يف مرحلة احملاكمةأجمد حيي شعار، 15
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مبدأ حرية اإلثبات:صل الثالث : ألج) الفرع الثالث: ا

وهذا لإلثباتحتكم اإلثبات اجلنائي مبدأ حرية اإلثبات الذي ال يقيد أدلة معينة
، بل يشرتط يف األدلة اليت يلجأ إليها القاضي اجلنائي موقف الشارع يف كثري من الدول العربية

أن تؤدي إىل اقتناعه، فيعين أن مجيع أدلة اإلثبات مقبولة وليس هناك تسلسل فيما بينها من 
الصادر يف إجراءات275املشرع اللييب يف املادة فقد اخذ بذلك حيث القوة التدليلية.

بقوله " حتكم احملكمة يف الدعوى حسب قناعتها اليت تكونت لديها م28/11/1953
أو مت بكامل حريتها وال جيوز هلا أن تبين حكمها على أي دليل مل يطرح أمامها يف اجللسة

من قانون اصول 213املشرع العراقي يف املادة التوصل إليه بطريق غري مشروع "، وكذلك
23واىل هذا ذهبت جملة االجراءات اجلزائية التونسية مبوجب القانون ،)16(اجلزائية احملاكمات

(ممكن اثبات اجلرائم بأية وسيلة من وسائل االثبات ما مل ينص 150يف املادة 1968لسنة 
القانون على خالف ذلك ، ويقضي احلاكم حسب وجدانه اخلالص ).

لقانون على طريقة معينة لإلثبات وجب 

االثبات ) ولذلك قضي بان القانون ال ينص على طريقة معينه إلجراء التشخيص للتعرف 
التشخيص ال خيالف القانون، على اجلاين. وبالتايل فان عدم توحيد مالبس الواقفني يف طابور

)17

.2007، دراسة حتليلية ، الطبعة االوىل االثبات اجلنائي بالوسائل العلميةكوثر امحد خالد ، 16
467ص11990احملامنينقابةجملة90| 164اردينجزاءمتييز17
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.تطور اإلثبات الجنائي عبر التاريخالمطلب الثالث:. 3

اإلثبات أ) الفرع األول:طلب على ثالثة فروع وهي كاآليت:سيتناول الباحث يف هذا امل
الفرع ج)ب) الفرع الثاين: اإلثبات اجلنائي يف العصور الوسطى.اجلنائي يف العصور القدمية.

الثالث: اإلثبات اجلنائي يف العصر احلديث.

:اإلثبات الجنائي في العصور القديمةأ) الفرع األول:

تعددت أساليب اإلثبات اجلنائي يف هذه العصور وكانت مجيعها تعتمد على العشوائية 
، وقد شهدت فرتات من هذه العصور ساد فيها (18)والبدائية وظهرت عند نشأة الدولة 

اإلثبات الديين وعرف قدماء املصريني وسائل إثبات جنائي أكثر تطورًا معظمها معروف يف
إلسالم وجاء بأحكام ومبادئ وأدلة شرعية يف اإلثبات اجلنائي وظهر ا، (19)عصرنا احلديث

.(20)كانت بعد ذلك مصدرًا للتشريعات الوضعية احلديثة سواء االجنلو أمريكية أو الالتينية 
ويصف العديد من الباحثني اإلثبات اجلنائي يف هذه العصور بالبدائية والقسوة والفطرية وغريها 

ال أنه قد ساد يف بعض العصور القدمية يف أماكن حمددة من ، إ(21)من األساليب العنيفة 

وما 578م)، ص 1984القاهرة: دار الفكر، -، (مصرقانون العقوبات والقسم العاممأمون حممد سالمة،18
بعدها.

القاهرة: أكادميية مبارك لألمن، كلية -، (مصرحماضرات يف علم اإلثبات اجلنائي التطبيقيحسني إبراهيم، 19
.13م)، ص 1998الدراسات العليا، ، 

، الضمانات اإلجرائية للمتهم يف الشريعة اإلسالمية نظام العدالة اجلنائية اإلسالميةأمحد عوض بالل، 20
.262م)، ص 1995

م)،1998رة: كلية الشرطة، (القاه،املدخل يف دراسة البحث اجلنائينبيل عبد املنعم جاد، حسن محيدة،21
.18ص 
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، حيث تفوق (22)العامل أساليب متطورة يف جمال اإلثبات اجلنائي مثال ذلك عند الفراعنة 
الفراعنة على الرومان يف إتباع املقاضاة الفردية وكانت الدعوى العمومية يتوالها لسان امللك 

ووكيله مثل وكيل النائب العام يف ع
، من أساليب ال يصدق عليها هذا الوصف من (24)، وما جاء به اإلسالم (23)والقضاء 

وكما سبق ذكره فإنه قد عرف يف هذه العصور طرق اإلثبات .األساليب البدائية والعنيفة
واإلغريقية والرومانية، وكان من وسائل الديين يف احلضارات املصرية والقدمية والبابلية واألشورية

هذا اإلثبات استشارة األصنام باعتبارها آهلة، واستجواب اجلثة، وتدخل الكهنة يف عملية 
حديد اجلاين من بني املشتبه فيهم عندما يتم عرضهم داخل املعبد خلف ساتر يسمح للكاهن 

..(25)أن يراهم دون أن يروه

:ائي في العصور الوسطىب) الفرع الثاني: اإلثبات الجن

كان االعرتاف يف هذه العصور أقوى دليل إثبات على وقوع اجلرمية ونسبتها إىل 
مرتكبها ووصف بأنه سيد األدلة وقد نصت بعض القوانني على مشروعية التعذيب باعتباره 
وسيلة للحصول على االعرتاف بأساليب قاسية تنصب على املتهم فيذوق أبشع أنواع 

كان يلتزم حبلف اليمني وقول احلق، وعند حتديده يعاقب وكان صمته يؤخذ العذاب، و 
وكان يوجد يف هذه العصور أدلة إثبات أخرى غري االعرتاف مثل الشهادة ولكنها  . .(26)ضده

، كلية الشرطة، 1، (ججهاد، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية لدولة اإلمارات العربيةجودة حسني 22
.13م)، ص 1994دىب 

23Revillout –CouraledroitEgyptien- Paris, 1885, p. 1423.
.35م)، ص 1984اإلسكندرية: منشأة املعارف، اإلجراءات اجلنائية، (

.20، ص املدخل يف دراسة البحث اجلنائيحسن محيدة، نبيل عبد املنعم جاد، 24
م)، 1994، (القاهرة: كلية الشرطة ، الظاهرة اإلجرامية بني الفهم والتحليلأمحد ضياء الدين حممد خليل،25

.22ص 
.27، ص املرجع السابق26
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ت يف هذه العصور األدلة القانونية املقيدة للقاضي بأدلة الواحد ال يعول عليها، كما برز 
.(27)ونصوص ملم بتطبيقها

يقتصر دور القاضي على تطبيق القانون فقط وكان طرفا اخلصومة جمىن عليه، ومتهم يسعى 
عواه والبحث عن األدلة، أما الثاين فيدفع بأدلة النفي لرفض أدلة األول إلثبات صحة د

اإلثبات اليت قدمها األول، وكان يف منتصف القرن الرابع عشر ممثل امللك هو املختص 
، وبعد ذلك ساد نظام (28)مبالحقة اجلاين، وظل هذا النظام حىت بداية القرن اخلامس عشر

هناك التزام بالسرية مع تدوين مجيع اإلجراءات، وعند 
التلبس باجلرمية كان اجلاين حياكم بصورة سريعة وخمتصرة حبيث مل يكن يتم استجواب املتهم 

.(29)ويوقع عليه العقاب

ج) الفرع الثالث: اإلثبات الجنائي في العصر الحديث:

مثل فولتري ومنتسيكو وبيكاريا يف القرن الثامن عشر برز العديد من الفالسفة والكتاب
وغريهم حيث نادوا بعدم اإلساءة لألشخاص أو تعذيبهم ما مل تثبت إدانتهم ونادوا بعدم 

بريطانيا وفرنسا حقيقي عن أعمال حمددة يكون قد ارتكبها، وظهرت مواثيق تنادى باحلرية يف
، وبالتايل فقد 1776وإجنلرتا، كذا مواثيق حقوق اإلنسان األمريكية بعد حرب التحرير عام 

أثرت هذه املواثيق وإعالنات حقوق اإلنسان اليت صدرت يف إجنلرتا وأمريكا على إعالن 
واة ومنع حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي الذى جاء بالعديد من املبادئ منها احلرية واملسا

.16م)، ص 1984اإلسكندرية: منشأة املعارف، -، (مصراإلجراءات اجلنائية تأصيال وحتليالً 27
.12، ص الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية لدولة اإلمارات العربية املتحدةجودة حسني جهاد، 28
.28، ص اإلجراءات اجلنائية تأصيال وحتليالً 29
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، وبناء عليه تغريت املفاهيم ”ال جرمية وال عقوبة بغري نص“الظلم والتعذيب وساد مبدأ 
.(30)وجرمت أعمال التعذيب يف القوانني

وبعد ذلك ظهرت نظريات علمية تفيد يف جمال التحقيق اجلنائي كنظرية البصمات 
واملقاسات البدنية لتحقيق لتحديد الشخصية وإثبات تواجه اجلاين يف مسرح اجلرمية، 

الشخصية وحتليل الدم والتشريح وغريها من النظريات واألساليب العلمية احلديثة اليت فرضت 
وطغى على السطح علم التحقيق اجلنائي العلمي والفين نفسها يف جمال اإلثبات اجلنائي،

نائي، وأنشأت حيث ظهر دور اخلبري اجلنائي يف اإلثبات، ومت األخذ بنظام التسجيل اجل
(31).

األنظمة اإلجرائية ومازال مطبقًا يف النظام األجنلو أمريكي إىل النظام املختلط الذى حتقق فيه 
ة يف مرحلة التحقيق وتسود فيه العالنية يف مرحلة احملاكمة حيث أصبح هذا النظام هو السري

، وقد ظهر نظام التحقيق اجلنائي يف ظل التحري والتنقيب أو (32)السائد يف معظم دول العامل
، أما اإلثبات اجلنائي يف النظام اإلجرائي اللييب فيغلب (33)ما يطلق عليه املالحقة القضائية

لتحري والتنقيب، ولذا شفوية وعلنية اجللسات يف احملاكم إال أن القاضي هو املسيطر عليه ا
وله اهليمنة على فساد الدعوى اجلنائية، حيث ال يقتصر دوره على الفصل يف النزاع بني طريف 

إجراءات الصادر يف 275املشرع اللييب يف املادة 
حتكم احملكمة يف أخذا مببدأ حرية القاضي يف االقتناع حيث نصت على" م28/11/1953

الدعوى حسب قناعتها اليت تكونت لديها بكامل حريتها وال جيوز هلا أن تبين حكمها على 
، (ليبيا: منشورات اجلامعة املفتوحة، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكانسامى سامل احلاج، 30

وما بعدها.231م)، ص 1995
وما بعدها.29، ص املدخل يف دراسة البحث االثينحسن محيدة، نبيل عبد املنعم جاد، 31
م)، 1998دار النهضة العربية، لقاهرة: ا-، (مصرشرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائيةعبد الرؤوف مهدى، 32

وما بعدها.35ص 
القاهرة: دار النهضة العربية، -، (مصرالتحقيق اجلنائي من الناحيتني النظرية والعمليةإبراهيم حامد طنطاوي، 33

.8م)، ص 2000
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. و ميكن تقسيم أو مت التوصل إليه بطريق غري مشروع"أي دليل مل يطرح أمامها يف اجللسة
الثبات اىل مرحلتني :

أ) مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية وميكن تقسيمها اىل ثالثة مفاصل تارخيية:

ذكرنا يف املقدمة التالزم بني قانون العقوبات املرحلة البدائية او مرحلة الفطرة :-1
وقواعد االثبات فحيث ال يوجد قانون وال يوجد قضاء ينتفي بانتفائها وجود قواعد او نظام
خاص باإلثبات. وحيث ينتفي وجود الثالث يف مرحلة الفطرة يربز الثأر كهدف لالقتصاص 

وعجزه، ففي هذه املرحلة يعتمد احلق يف وجوده على القوة ويدور معها وجودا وعدما فال حق 
للضعيف بل ه

شخصا ال ألنه هو املعتدي وامنا لوجود خالفات او احقاد بينهما وميكن القول ان مصدر 

بوجود نظام خاص لإلثبات كما هو احلال يف وقتنا القضاء والقانون، مما ينفي معه القول 

عادًة ما يلجأ إىل األخذ بالثأر من خصمه، فينتقم منه بنفسه بقدر ما يستطيع وتسعفه به 
.)34(قوته

اليت ينتمي اليها املعتدى عليه، عندما اصبح االعتداء مث انتقل الثأر من الفرد اىل القبيلة 
على الشخص هو اعتداء على القبيلة اليت ينتمي اليها، فيكون من حق القبيلة االخذ بالثأر 
من املعتدي وال ينحصر الثأر يف شخص املتعدي امنا يتجاوزه اىل كل افراد قبيلته. وهنا ال يهم 

ويف هذه املرحلة أيضًا مل فائدة إعمال قواعد االثبات.معرفة اجلاين مما يرتتب على ذلك عدم

م)، 1976، 1بنغازي: املكتبة الوطنية، ط-، (ليبياتاريخ النظم القانونية واالجتماعيةإدوار غايل الذهيب، 34
. 52ص
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يوجد نظام لإلثبات، وإمنا كان األمر مرتوكًا لالقتناع الشخصي من أية قرائن ولو كانت ال 
.)35(تؤدي بالضرورة إىل ما رتب عليها

مرحلة العقيدة أو الدليل االهلي: وتسمى أيضًا باملرحلة الدينية أو الدليل -2
وهي املرحلة اليت سادت فيها النظريات االهلية واليت ادت اىل نشوء الدولة حسب :)36(الديين

رأي البعض الذي يكون فيها احلاكم خمتارا من اهللا ليس ألحد مناقشته فلم يلتزم جتاههم باي 
التزام بل عليهم واجب الطاعة تبعا لطاعتهم هللا ، ولذلك فاحلاكم يقضي على من شاء مبا 

شاء وكيفما شاء 
العقول واصبح القانون ليس اال ارادة اهلية ينفذها من اختاره اهللا على شعب اهللا وعليه 

.)37(فاألحكام ال تصدر يف هذه الفرتة اال من قبل فئة معينة 

عتقدات السائدة. منها ما مت اللجوء يف هذه الفرتة اىل وسائل لإلثبات تتناسب وامل
يسمى (باحملنة) واساس هذه الفكرة ان االهلة سوف تتدخل لنصرة املظلوم واظهار اجلاين. ومن 
األعمال اليت متارس على املتهم إلظهار براءته او ادانته ان ُيكلف بغمس يده يف ماء مغلي 

املتهم حيمل سيخا فاذا مل تصب بأذى كان ذلك دليال على براءته واال فهو مذنب. او ان

القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة -، (مصراإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارنحممود حممود مصطفى، 35
ووسائل اإلثبات يف . إدريس العلوي البعدالوي، 12- 11م)، ص1951، 1، ج1والكتاب اجلامعي، ط

احملمدية: مطبعة فضالة، –القواعد العامة، الكتابة، الشهادة اإلقرار، اليمني، (املغرب ي، املغربالتشريع املدين 
.7م)، ص1990-ه1410، 1ط
، دراسة مقارنة، اإلثبات بني االزدواج والوحدة يف اجلنائي واملدين يف السودانحممد حميي الدين عوض، 36

.18م)، ص1973مطبوعات جامعة القاهرة باخلرطوم، (السودان: دار االحتاد العريب باخلرطوم، 
.59م)، ص1950دمشق: مطبعة اجلامعة السورية، –،(سورية احلقوق اجلزئية العامةعبدالوهاب حومد، 37
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. كما يعترب نظام املبارزة من تطبيقات التحكيم الغييب حيث احلق مع )38(واال فهو برئ 
. )39(املنتصر واىل غريها من الوسائل االخرى

يف هذه املرحلة. ولكن بظهور بوادر لقانون ال ميكن القول بوجود قواعد اثبات
العقوبات كان البد من ان يصاحبه ظهور قواعد االثبات تتناسب معه. ومبا ان القوانني 
مستمدة من اآلهلة فالبد ان يكون لآلهلة دور يف اظهار اجلاين حني يعجز االنسان عن  

دعي الدليل فيبتكر املبشع كشفه، فيتم اللجوء عندئذ اىل نظام (البشعة) مثال حيث ينقص امل
طريقة إلظهار اجلاين. كأن حيمي طاس من حناس مث يطلب من املتهم اي يلعقه بلسانه فاذا مل 

. واذا جاز لنا ان نطلق على القواعد املطبقة اسم قانون العقوبات جاز لنا )40(حيرتق فهو برئ 
بات اليت تتناسب مع قواعد يف الوقت ذاته ان نطلق على نظام البشعة او احملنة بقواعد االث

العقوبات يف ذلك العصر كالتشريع اإلجنليزي القدمي، كما يتم اللجوء إىل اليمني كوسيلة 
.)41(إثبات يف بعض اجلرائم 

مرحلة اإلثبات املقيد او مرحلة التحديد: وتسمى مرحلة الدليل اإلنساين: وفيها -3
على القاضي اتباعها. وحيث تتدخل ارادة تتدخل ارادة املشرع بقوة لتحديد األدلة اليت جيب

الشارع بقوة ترتاجع حرية القاضي اىل ادىن مساحة هلا، ويصل املشرع يف تدخله بأن حيدد 
القوة القانونية لألدلة وهنا اليبقى امام القاضي اال ان ينفذ ارادة الشارع وليس له ان يبين 

ال .)42(عسف القضاة وحتكمهمحكمه على غريها، وقد جاءت هذه املرحلة كرد فعل ضد ت
تؤخذ قناعة القاضي يف هذا النظام بنظر االعتبار فمىت توافرت عناصر وشروط االدلة على 

م)، 1976، 1بنغازي: املكتبة الوطنية، ط-، (ليبياتاريخ النظم القانونية واالجتماعيةإدوار غايل الذهيب، 38
.76ص
.30-28م)، ص1967القاهرة: دار النهضة العربية، -، (مصرمبادئ تاريخ القانونب، صويف أبو طال39
، 1القاهرة: مطبعة املعرفة، ط-، (مصرالنظرية العامة لإلثبات يف التشريع اجلنائي العريب املقارنحممد راغب، 40

.4م)، ص1960
.254م)، ص1967العربية، القاهرة: دار النهضة -، (مصرمبادئ تاريخ القانونصويف أبو طالب، 41
، 2، (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، طالوسيط يف اإلجراءات اجلزائية الكويتيةعبدالوهاب حومد، 42

.177م )، ص1977
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القاضي ان يصدر حكمه حىت لو كانت قناعته يف غري ذلك. كما هو احلال يف اجراءات 

ن اخطاء منها ما تعلق بقواعد اإلثبات. هذه املرحلة جاءت كردة فعل ختللت احملاكمات م
على مرحلة اخرى اعطي فيها للقاضي احلرية الكاملة يف اتباع ما يشاء اىل احلد الذي يوصله 
اىل التعسف والتحكم. وما حماكم التفتيش اليت نشأت يف أروبا اال دليال على ذلك. ظهر 

اره سيد االدلة ويف كثري من القضايا ال حيكم اال حبصوله، االعرتاف يف هذه املرحلة باعتب
لذلك جلأوا اىل التعذيب النتزاع االعرتاف من املتهم وال زال هذا املبدأ مطبق يف كثري من 

جمال حقوق االنسان، ويتم نفس احلال يف الدول املتقدمة  على االعرتاف يف الدول املتأخرة يف 
كأمريكا اال انه يتم على اراضي الغري ولغري األمريكيني. فال حقوق لغري االمريكيني وال ارض 
مقدسة غري االرض االمريكية. وهذا ما ُكشفت عنه السجون السرية، وما كشفته 

اهم مالمح هذه املرحلة وهي التايل :. ونستخلص )43(االستخبارات االمريكية نفسها مؤخرا 

الشارع هو من حيدد االدلة اليت يبين عليها القاضي قناعاته وليس له قبول سواها.- أ

مل يكتف املشرع بتحديد الدليل الواجب االتباع بل حيدد القيمة القانونية له اذا ما - ب
عتبار عند الشارع طاملا توافرت فيه شروط معينة اما قناعة القاضي يف الدليل فليست حمل ا

توافرت ادلة االدانة اليت حددها.

- ج

القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة -، (مصراإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارنحممود حممود مصطفى، 43
.15م)، ص1951، 1ج، 1والكتاب اجلامعي، ط
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هذه انظمة االثبات اليت سادت قبل الثورة الفرنسية، على ان هذا القول ال يعين عدم 
ناءات اليت ترد على وجود آثار هلا على مستوى التشريعات يف الوقت احلاضر وتتمثل باالستث

.)44(مبدأ االقتناع القضائي 

)45(عيوب نظام االثبات املقيد : 

ان عيوب هذا النظام كثرية ومساوئها اكثر الن تقييد سلطة القاضي بأنواع من - أ
االدلة دون مراعاة اقتناعه فيما هو معروض امامه هو يف احلقيقة اغفال لقناعته، بل واكثر من 

ل لقناعة املشرع حمل قناعة القاضي.ذلك ما هو اال احال

الدليل يتعلق بواقع معني وخيتلف من واقعة اىل اخرى. واذا كان االمر كذلك فهذا - ب
من ضمن عمل القضاء ال عمل املشرع. وحتديد الشارع لألدلة وحتديد قيمتها القانونية هو يف 

الواقع تدخل يف عملية االثبات اليت هي اصال من عمل القضاء.

سلب اي دور للقاضي يف عملية االثبات اال من التأكد من توافر عناصر الدليل - ج
وال عربة لقناعته وهذا ما جيعل من القضاء وظيفة آلية ليس له ان يبحث عن دليل قناعته فيما 
ينظر فيه بل عليه ان يبحث عن دليل قناعة املشرع فيما هو ينظر فيه ويف ذلك سلب حلرية 

القاضي يف احلركة.

ان هناك حدود لسطلة كل من الشارع والقاضي. فاذا كانت سلطة الشارع حيدها -د
مبدأ الشرعية اجلنائية. فان مبدأ االصل براءة املتهم هو الذي يرسم حدود سلطة القاضي. 
وكما ان اعطاء القاضي سلطة التجرمي والعقاب فيه جتاوز على سلطة املشرع حيث ليس 

ال من جرمه وفرضت عقوبته من قبل الشارع. فكذلك ليس للقاضي ان جيرم او يعاقب ا

القاهرة: دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، -،  (مصرشرح قانون االجراءات اجلنائيةحممود جنيب حسني، 44
.771، 770م) . ص1998مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي 

.770، صشرح قانون االجراءات اجلنائيةحممود جنيب حسني،  45
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االنتقادات للقاضي ان يتبع كافة طرق االثبات لبناء عقيدته دومنا تدخل من املشرع. وهذا ما 
راءات اجلنائية الفرنسي (تثبت اجلرائم بكافة طرق ) من قانون االج427نصت عليه املادة (

) من قانون 275
االجراءات اجلنائية اللييب.

ب) مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية:

من املتهم وفيها حتققت ثورة يف أروربا يف جمال االثبات. نتج عنها نقل عبء االثبات 

بغري ذلك اال بعد اكتمال االجراءات وتوفر االدلة القاطعة على ادانته. ويرى الفقهاء ان هذا 
اص القضاء بينما املبدأ له عالقة مببدأ شرعية اجلرائم والعقوبات. ألنه يُدخل االثبات يف اختص

مبدأ الشرعية يرسم اختصاص املشرع. وتنقسم هذه الفرتة اىل قسمني:

املرحلة الوجدانية او مرحلة حرية االقتناع: وفيها مينع املشرع ارادته من التدخل -1
فتنطلق حرية القاضي يف اختيار ما يراه مناسبا وعقالنيا من االدلة لتأسيس حكمه عليه وهنا 

لقاضي بأجلى صورها فهو يستعمل جهده العقلي دون ان يكون جمربا على تتجلى قناعة ا
االعتماد على جهد غريه. فيكون املشرع يف ظل هذا النظام قد ترك للقاضي حرية تقدير قيمة 
الدليل. اطالق حرية القاضي ال يعين عدم خضوعه ألية ضوابط وقواعد حتدد له اسلوب 

ا خالف القاضي هذه القواعد حيظر عليه ان يستمد البحث عن الدليل واسلوب عرضه فاذا م
.)46(اقتناعه من الدليل احملظور 

مبدأ اقتناع القاضي: االساس الذي يقوم عليه نظام االثبات احلر هو اقتناع القاضي 
ونعين به ما يبذله القاضي من جهد ذهين اثناء العملية القضائية وصوال اىل مبتغاه الذي 

حلقيقة، واليت يصعب يف بعض االحيان اظهارها اال بالبحث والتحري يهدف اليه وهو اظهار ا

.770، صقانون االجراءات اجلنائيةشرح حممود جنيب حسني، 46
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.)47(تناع فهنا يصل القاضي اىل االق

ماهية مبدأ اقتناع القاضي: صحيح ان على االدعاء العام ان يقدم الدليل الذي يثبت 
قيام املتهم مبا ُنسب اليه، وللمتهم ان يفند ما قدمة االدعاء العام. ولكن ما هو دور القاضي 

م له هل هو دور سليب ينحصر فقط يف املوازنة بني االدلة املقدمة وتلك اليت يفندها املتهم ا
وفق نظام االثبات االخري ان دور القاضي مل يعد دورا آليا كما كان يف نظام دور آخر؟

االثبات املقيد كذلك مل يكن دورا سلبيا وامنا للقاضي دور اجيايب يف ما يدور يف اجللسة من 
ليت ادلة لإلثبات او النفي وما يتحراه هو من ادلة حبثا عن احلقيقة مبا يراه جمديا من السبل ا

تكشف احلقيقة. فله ان يبين عقيدته وقناعته على ما يراه ومن اي طريق يشاء ألن اهم عنصر 
يقوم عليه نظام االثبات احلر هو اطالق االدلة وعدم تقييد القاضي ببعضها، فله ان خيتار ما 

.)48(يشاء منها ويقدرها حبريته التامة، بناء على األدلة املطروحة عليه

حرية القاضي يف ا
الشخصية حمل الدليل بل عليه ان يتبع الدليل ويبعد تصوراته الشخصية. على ان يكون 
تصرفه خاضعا للعقل واملنطق ويقوده الدليل اىل النتيجة املنطقية اليت رتبها ذلك الدليل. 

العنان للقاضي حبيث يكون لتصوراته دخال يف النتيجة ولذلك تدخل املشرع حىت ال يطلق
اليت توصل اليها، فاشرتط ان يكون الدليل مشروعا وان يطرح يف اجللسة حىت تتم مناقشته من 

قاضي واعتربت صمام االمان من ان يكون حكمه مسببا وهذه الشروط حَدت من حرية ال
احنراف القاضي عند ممارسته لواجبه واال كان القرار عرضة للطعن.

القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة -حممود حممود مصطفى، اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارن، (مصر47
.15م)، ص1951، 1، ج1والكتاب اجلامعي، ط

القاهرة: -، (مصرنائيةحرية القاضي اجلنائي يف االقتناع اليقيين وأثره يف تسبب األحكام اجلحممد عيد الغريب،48
.127صم)2008، 1دار النهضة العربية، ط
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املذهب املختلط: على ان هناك مذهب آخر هو مذهب االثبات املختلط ويسلك 
طريقا وسطا بني املذهب التقييدي واملذهب احلر حماوال اجلمع بني مميزات املذهبني متحاشيا 
مع حتديد طرق االثبات اال انه مينح القاضي سلطة تقدير االدلة. فمثال 
للقاضي ان حيكم مبا امجع عليه الشهود او ان يقضي خالفه وله سلطة تقدير القرائن، 
ومبقتضاه يكون القاضي أن يصدر حكمًا استنادًا إىل دليل وفقًا لقناعته، ولكن مع توافر 

بول هذا الدليل وقد أخذ هذا النظام صورتني:الشروط اليت يستلزمها املشرع لق

الرباءة، ويف اوالصورة األوىل: أن جيمع بني اليقينني مطلوب سواء يف حالة اإلدانة - أ
حالة انعدام هذا التطابق، فليس بإمكان القاضي أن يصدر حكمًا بإدانة أو الرباءة، ولذلك 
اقرتح أنصار هذه الصورة حال وسطاً ومؤقتاً مؤداه أن يصدر القاضي قراراً بأن التهمة غري ثابتة 

ويوقف سري الدعوى مؤقتاً مع متتع املتهم حبريته الشخصية.

.)49(الثانية: أن اجلمع بني اليقينني مطلوب يف حالة احلكم باإلدانة فقطالصورة - ب

وأظهر منوذج لنظام اإلثبات املختلط هو ذلك الذي اقرتحه روبيسبري أمام اجلمعية 
م، وكان اقرتاحه من شقني: 1791جانفي 4التأسيسية الفرنسية يف اجتماعها املنعقد يف 

ا مل تقم عليه اإلدانة اليت حددها القانون، ثانيهما أنه ال أوهلما أنه ال حيكم بإدانة املتهم إذ
حيكم إلدانته مع قيام األدلة القانونية إذا مل تتحقق قناعة القاضي، وقد أخذ على هذا النظام 
أنه وإن قصد به اجلمع بني مزايا النظامني السابقني والتخفيف من مضارمها، إال أنه يف الواقع 

ال يرعي التوازن بني مصل

،(اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائريحممد مروان، 49
دراسة مقارنة، (عمان: سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة،.، فاضل زيدان حممد، 771م)، ص1999، 1ج

.68م) ص2006، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
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مصلحة املتهم فقط، مبعىن أنه إذا مل يوجد الدليل القانوين فال جيوز للقاضي أن حيكم باإلدانة 
.)50(ولو كان هناك دليل آخر اقتنع به

مبعىن وما يعاب كذلك على هذا النظام هو أنه يربط قناعة القاضي بالقناعة القانونية،
أن الواحدة منهما قد تشكل عائقًا حقيقيًا على األخرى، مما جيرب القاضي على عدم احلكم 
باإلدانة كما يف الصورة األوىل، أو احلكم بالرباءة ضد قناعته الشخصية كما هو احلال يف 

.   )51(الصورة الثانية ألن شروط القناعة القانونية غري موجودة

مية كأي ظاهرة مشلها التقدم العلمي والتقين وقطع اجلناة اشواطا املرحلة العلمية: اجلر -2
بعيدة يف اخرتاع االساليب العلمية الرتكاب جرائمهم دون ان يرتكوا هلا اثرا يدل على 
مرتكبيها. واكثر من ذلك اصبح نتيجة التقدم التقين  اليت متكن اجلاين تنفيذ جرميته وهو يف 

الذي حيمل سالحه او يربط حزاما ناسفا يف وسطه ليفجر بيته، وتكون اشد خطرا من اجلاين
نفسه يف حشد من االبرياء، حيث يستطيع الدخول بواسطة جهاز الكمبيوتر على شركة دواء 
مثال ليغري يف تركيبة دواء معني مما يتسبب عنه قتل االالف. هذه التقنية اجلديدة توجب ان 

لقضاء لكشف اجلناة ويستنتج منها ما يثبت تقابلها تقنية يف اجلانب االخر وهو جانب ا
اإلدانة، أو الرباءة. وقد حبذ نظام هذه املرحلة أنصار املدرسة الوضعية وتنبؤا بأن يكون نظام 

. )52(املستقبل

قليدية اليت ال جتدي نفعا يف اثبات جرمية ارتكبت بوسائل للعدالة. وحىت يتجنب االساليب الت
علمية جديدة، كان عليه ان يشرك املشرع لتعزيز قناعته. ومن جانب اخر اخذ العلم دوره يف 
اكتشاف اساليب وطرق فنية لكشف هذه اجلرائم ونسبتها اىل فاعلها. وهنا يلعب اخلبري دورا 

النظرية العامة لإلثبات اجلنائي، دراسة مقارنة بني النظم اإلجرائية الالتينية هاليل عبداهللا أمحد، 50
.102، 101(مصر: دار النهضة العربية)، صواالجنلوسكسونية والشريعة اإلسالمية،

.44، صاإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائرينظامحممد مروان ، 51
القاهرة: دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، -،  (مصرشرح قانون االجراءات اجلنائيةحممود جنيب حسني، 52

. 772، 771م)، 1998مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي 
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اك ما ال يدركه القاضي حبسب ختصص كل منهما. رئيسيا يف االثبات فيستطيع اخلبري ادر 
فيستطيع الطبيب وعن طريق تشريح اجلثة مثال ان يقف على اسباب الوفاة او ساعة حدوثها 
وهذا ما ال يستطيع القاضي ادراكه ألنه خارج عن ثقافته وخربته القانونية كذلك مضاهاة 

يستطيع القاضي ان يبين قناعته اخلطوط الكتشاف جرمية التزوير. فهذه وغريها من االمور ال
على فهمه اخلاص وامنا يتطلب االمر منه وكشفا للحقيقة اليت هي مراده ان ينتدب اليها خبريا 

ان اعمال اخلربة تؤدي اىل قرائن ومما يتوصل اليه اخلبري يستطيع القاضي بناء قناعته. فريي
رائم اليت اخفتها الوسائل قاطعة وتصبح الوسائل العلمية هي االساس يف الكشف عن اجل

العلمية املضادة. ويرى ان الوسائل العلمية ال يقتصر دورها على كشف اجلرمية وحتديد مرتكبها 

ه املرحلة مل تؤت . وهناك من يرى ان هذ)53(خري وسيلة للمحقق والقاضي على حد سواء 
.)54(مثارها بعد وستظهر نتائجها يف املستقبل 

في القانون الجنائي الليبي نظام اإلثبات الجنائي طبيعة المطلب الرابع:. 4
والفقه اإلسالمي

والقانون اجلنائي اللييب والفقه اإلسالمي سنتناول يف طبيعة نظام اإلثبات بوجه عام  
كالتايل: الفرع األول: طبيعة نظام اإلثبات اجلنائي بوجه عام. عو فر ثالث وهي تتكون من 

نظام اإلثبات اجلنائي يف الفرع الثالث: يف الفقه اإلسالمي.الفرع الثاين: نظام اإلثبات اجلنائي
.اللييباجلنائي القانون 

أ) الفرع األول: طبيعة نظام اإلثبات الجنائي بوجه عام.

) طريقة اإلثبات القانونية:1

القاهرة: دار النشر للجامعات املصرية، الطبعة -، (مصرت اجلنائيةشرح قانون االجراءاعديل عبد الباقي، 53
م).1953االوىل 

م).1961، مطبعة جامعة دمشق 1دمشق: ج-، (سورياالوجيز يف اصول احملاكمات اجلزائيةحممد فاضل، 54
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وهي الطريقة اليت رمسها القانون وحددها والتزم القاضي باتباعها، ويعرض حكمه 
للنقض كلما خالفها، وميكن أن نسمي هذه الطريقة بالطريقة املوضوعية، وهي باحلقل املدين 
أليق منها باحلقل اجلنائي، وقد ظهرت هذه الطريقة لتحد من غلو النظرية الثانية اليت تعتمد 

بالدرجة األوىل
إثبات جرائم احلدود فألزمت القاضي بأن يدين املتهم كلما أثبت خصمه بشهادة رجلني أو 
رجل وامرأتني أو أربعة شهود يف جرائم القذف، وهذه الطريقة جتعل القاضي يصدر أحكاما 

وفقاً هلذا النظام فإن املشرع هو الذي حيدد حصرًا األدلة اليت جيوز للقاضي اللجوء ف
إليها يف اإلثبات، كما حيدد القيمة اإلقناعية لكل دليل، حبيث يقتصر دور القاضي على جمرد 

، فال سبيل لالستناد إىل أي )55(فحص الدليل للتأكد من توافر الشروط اليت حددها القانون
ص القانون عليه صراحة ضمن أدلة اإلثبات، كما أنه ال دور للقاضي يف تقدير دليل مل ين

القيمة اإلقناعية للدليل، ولذا يسمى هذا النظام بنظام اإلثبات القانوين أو املقيد، حيث إن 
القانون قيد القاضي بقائمة من األدلة اليت حددت قيمتها االثباتية، وهذا النظام ينتمي للنظم 

األجنلوسكسونية، مثل اململكة املتحدة " بريطانيا " والواليات املتحدة األمريكية، ذات الثقافة
ولذا فإن النظم اليت تتبىن هذا النظام ال ميكن يف ظلها االعرتاف للدليل اجلنائي بأية قيمة 
إثباتية  ما مل ينص القانون عليه صراحة ضمن قائمة أدلة اإلثبات، ومن مث فإن خلو القانون 

نص عليه سيهدر قيمته االثباتية مهما توافرت فيه شروط اليقني، فال جيوز للقاضي أن من ال
يستند إليه لتكوين عقيدته.

و ميكن أن يعاب على نظام اإلثبات القانوين أن من شأنه تقييد القاضي على حنو 
عته اليت يفقده سلطته يف احلكم مبا يتفق مع الواقع، فيحكم يف كثري من األحيان مبا خيالف قنا

رقم طبعة او دار بدون(، حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلنائية ، دراسة مقارنةهاليل عبد اإلله امحد، 55
.49، ص )م1999نشر، 
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القانون، ولذلك فإن هذا النظام بدأ ينحصر نطاقه حىت يف الدول اليت تعترب األكثر اعتناقاً  
انة له، فنجد بريطانيا مثالً قد بدأت ختفف من غلوائه، حيث ظهر فيها ما يعرف بقاعدة اإلد

دون أدىن شك، واليت مفادها أن القاضي يستطيع أن يكوُّن عقيدته من أي دليل وإن مل يكن 
.)56(من ضمن األدلة املنصوص عليها مىت كان هذا الدليل قاطعاً يف داللته

) طريقة اإلثبات الوجدانية:2

وهي اليت تعتمد بالدرجة األوىل على قناعة القاضي يف كون املتهم ارتكب الفعل 
املنسوب إليه أم ال، ويستطيع أن يبعد شهادة الشهود، وحىت اعرتاف املتهم مىت تبني له من 
خالل الوقائع واألحداث عدم صحتها، وهذه الطريقة هي أوىل الطريقتني، ظهرت يف العامل 
القانوين مث اختفت بعض الشيء أمام ظهور الطريقة القانونية. ويف مطلع العصر احلديث، 

بدأت يف الظه
وسيلة من وسائل اإلثبات ما عدا يف األحوال اليت يقضي القانون فيها خبالف ذلك، وحيكم 
القاضي حسب اعتقاده الصميم. فإذا رأى أن اإلثبات غري قائم، قرر عدم إدانة الشخص 

ال ينبغي أن يفهم من طريقة اإلثبات الوجداين، أن القاضي املتهم وحكم برباءته، إال أنه 
اجلنائي يف تكوين قناعته كيفما شاء بطريقة اعتباطية وإال ألصبح يدين من يشاء، وإمنا جيب 
عليه أن يكون قناعته يف األدلة واحلجج واملناقشات اليت راجت أمامه، ويعلل تكوين هذه 

ها.القناعة، الطريقة اليت سلكها يف تكوين

وال ميكن للقاضي أن يبني مقرره إال على حجج عرضت إثناء اإلجراءات، ونوقشت 
شفهيا وحضوريا أمامه، وكذلك إذا كان إثبات اجلرمية متوقفا على حجة جارية عليها أحكام 
القانون، فرياعي القاضي يف ذلك قواعد القانون املذكور. إن املشرع يف مثل هذا النظام ال 

أدلة اإلثبات، فكل األدلة تتساوى قيمتها اإلثباتية يف نظر املشرع، والقاضي حيفل بالنص على 
هو الذي خيتار من بني ما  يُطرح عليه ما يراه صاحلاً للوصول إىل احلقيقة، وهو يف ذلك يتمتع 

.91، مرجع سابق. ص حجية املخرجاتهاليل عبد اإلله امحد، 56
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مبطلق احلرية لقبول الدليل أو رفضه إذا مل يطمئن إليه، فاملشرع ال يتدخل يف حتديد القيمة 
للدليل، فعلى الرغم من توافر شروط الصحة يف الدليل إال أن القاضي ميلك أن يرده اإلقناعية 

حتت مربر عدم االقتناع، ولذلك فالقاضي يف مثل هذا النظام يتمتع بدور إجيايب يف جمال 
وعليه فإنه يف مثل هذا النظام ال تثور مشكلة .)57(اإلثبات يف مقابل احنصار دور املشرع

مشروعية الدليل اجلنائي يف اإلثبات بالوسائل العلمية احلديثة من حيث الوجود ومشروعية 
احلصول عليها، على اعتبار أن املشرع ال يُعهد عنه سياسة النص على قائمة ألدلة اإلثبات، 

لوسائل العلمية احلديثة ال ينال منها سوى ولذلك فمسألة قبول الدليل اجلنائي يف اإلثبات با
مدى اقتناع القاضـي به إذا كان هذا النوع من األدلة ميكن إخضاعه للتقدير القضائي، إذاً 

وفقا هلذا النظام فإن األصل يف األدلة مشروعية وجودها. 

الليبيالجنائي : نظام اإلثبات الجنائي في القانون نيب) الفرع الثا

ملشرع اللييب يتبىن نظام اإلثبات املقيد أو ما يعرف بنظام األدلة يرى البعض أن ا
القانونية مع متتع القاضي بسلطة واسعة يف تقدير الدليل، ويستند هذا الرأي إىل أن املشرع 
اللييب قد نص يف قانون اإلجراءات اجلنائية على جمموعة من األدلة ونظم طرق احلصول عليها، 

عين أن املشرع ال حيفل بغريها يف جمال اإلثبات اجلنائـي، فالنص على ومن مث فإن هذا املسلك ي
تلك األدلة دليل على أن املشرع أراد اعتماد نظام لألدلة جيب أن يتقيد به القاضي، غري أن 

سلطة يف تقدير األدلة يف الفصل التاسع إجراءات جنائية -أي للقاضي -هذا النظام يعطيه
حلكم تنص على أنه "حيكم القاضي يف الدعوى حسب يف أسس ا275موجب املادة 

العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ال جيوز له أن يبين حكمه على أي دليل 
. وكأن املشرع اللييب أراد أن جيمع بني النظامني، ولذا فإنه وفقا )58(مل يطرح أمامه يف اجللسة"

وما بعدها.29نفس املرجع، ص 57
، 1مطابع العدل، ط، (ليبيا: قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب، موسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا58
.75م)، ص2،2008ج
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على غري األدلة املنصوص عليها، فإن هو استند هلذا الرأي ال ميكن للقاضي أن يبين قناعته 
إىل دليل غري منصوص عليه كان حكمه باطالً ملخالفة القانون.

وخالفاً لذلك يذهب البعض إىل أن املشرع اللييب قد تبىن نظام اإلثبات احلر، وال ميكن 
واها، ألن القول إنه قد أخذ بنظام اإلثبات املقيد لكونه قد نص على طائفة من األدلة دون س

من قانون اإلجراءات اجلنائية، ولذلك فإن مضمون هذه 275ذلك يتناقض وما قررته املادة 
املادة هو الذي ُيستند إليه للقول إن املشرع اللييب قد تبىن نظام اإلثبات احلر ال املقيد، ولذا 

ام القاضي ا قانونًا أمفإن هذا الرأي يؤدي إىل القول إن كل األدلة تتساوى من حيث قبوهل
والذي يبدو لنا أنه إذا ما اتبع املشرع سياسة النص على اإلجراءات اليت جيب إتباعها اجلنائي.

للحصول على أدلة بعينها، فذلك يعين أن املشرع أراد أن يعتمد تلك األدلة دون سواها، وإن 
مل يتبع يف ذلك أسلوب القائمة يف التحديد، فذلك مستفاد من سياسته املذكورة، وعلية فإن 

لييب إذا افرد نصوصاً لتنظيم القواعد اخلاصة ببعض األدلة فإنه يكون قد اعتمدها دون املشرع ال
املذكورة فال شأن هلا مبسألة مشروعية الدليل من حيث الوجـود، فهي 275سواها، أما املادة 

قد أعطت للقاضي سلطة تقدير الدليل، ولكن ذلك ال يعين إطالق يده ليبين قناعته من 
ك مقصور على األدلة اليت حددها املشرع باألسلوب املذكـور، فهي وإن حيث شاء، إذ ذل

أجازت للقاضي أن يبين قناعته من أي دليل إال أن هذا جيب أن نرجع يف حتديده للدليل وفقا 
للمعهود اللفظي، أي الدليل الذي نص عليه قانون اإلجراءات والقوانني املكملة لـه، أي أن 

القاضي بتقدير القيمة االقناعية للدليل املنصوص عليه، ومن مث تتعلق بتفويض 275املادة 
فإن أي دليل مل ينص عليه القانون ال ميكن قبوله يف جمال اإلثبات اجلنائي، وال جمال 

إجراءات جنائية للقول خبالف ذلك واليت نصت علـى أنـه 264لالحتجاج باملادة 
فهذا . )59(يل تراه الزما لظهور احلقيقة ""وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بتقدمي أي دل

النص يتعلق بسلطة القاضي اجلنائي يف البحث عن الدليل، فهو ال يكتفي مبا طرح عليه من 
أدلة وإمنا ميلك البحث عن سواها، وهو ما يعرف بالدور االجيايب للقاضي اجلنائي، وذلك ال 

.73نفس املرجع، ص59
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يعين أنه ميلك طلب أي دليل وإن مل ينص عليه قانوناً، ف
املشرع على حنو ما قدمنا.

ه بإضافة مادة للقانون 1428لسنة 10مكرر من القانون رقم 6وقد نصت املادة 
م بشان إقامة حد الزىن وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه 1973لسنة 70رقم 

هذا القانون باعرتاف اجلاين أو بشهادة "تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها يف املادة األوىل من
وكذلك قد أجاز املشرع اللييب إثبات . )60(أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية أخرى"

جرمية السرقة وتوقيع العقوبة على السارق بناء نتائج البصمة الوراثية أو غريها من الوسائل 
بشأن حّدي السرقة واحلرابة تنص م) 1996لسنة 13) من قانون العقوبات رقم (9فاملادة (

على أنه " تثبت جرميتا السرقة واحلرابة املنصوص عليهما يف املادتني األوىل والرابعة من هذا 
القانون باعرتاف اجلاين مبرحلة التحقيق أو احملاكمة أو بالشهادة أو بأية وسيلة إثبات علمية 

")61(.

ة القيمة القانونية إلثبات هذه حيث أضفت هذه النصوص على وسائل اإلثبات العلمي
اجلرائم ، وقد يعتقد البعض أن األدلة العلمية اليت قصدها املشرع يف هذه النصوص هي تلك 

" D N Aاليت تعتمد على أسلوب التحليل الطيب أو املعملي كتحليل احلمض النووي "
جلرائم، ولذلك عمد على اعتبار أن هذا النوع من التحاليل يلعب دورًا مهمًا يف إثبات هـذه ا

املشرع إىل النص عليها، غري أننا نعتقد أن النص يستوعب أكثر من ذلك الفهم ، فاستعمال 

عمومه، والقول بغري ذلك هو ختصيص للنص بال خمصص، فتكتسب كل األدلة العلمية 
جية يف جمال إثبات جرمية الزىن والسرقة واحلرابة، و يدخل يف ذلك الدليل الرقمي بوصفه احل

من ضمن األدلة العلمية، ولذلك فإن هذا الدليل بأشكاله الثالث سيبدو ذا حجية يف إثبات 

،1، ج1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون العقوبات اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 60
.232م)، ص2008

،1، ج1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون العقوبات اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 61
.439م)، ص2008
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هذه اجلرمية، حبيث لن تكون الصور و التسجيالت جمرد قرائن حتتاج لدليل يسندها، بشرط أن 
ول عليها مبا يتفق وما يشرتطه القانون يف الدليل من حيث املشروعية، وعلى وجه يكون احلص

اخلصوص عدم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة.

الدور االجيايب للقاضي اجلنائي يف توجيه وسائل اإلثبات:) 1

هذه اخلصائص الدور الفاعل والرئيسي الذي يوكل للقاضي يف كشف احلقيقة، ويتضاعف 
أمهية هذا الدور بالنظر إىل طبيعة الدعوى اجلنائية، والذي يكون للقاضي فيه تكوين عقيدته 

من أي دليل. ف
إىل معرفة احلقيقة املادية اليت تشكل قناعته للحكم فيها. ومن مت فان القاضي اجلنائي ال ميلك 
فحسب إال مكانات القانونية للبحث عن احلقيقة يف كل مصادرها بل انه ملزم قانوناً بالبحث 

دليل عليها وال يكتفي يف سبيل ذلك مبا يقدمه اخلصوم أو ما يتفقون عليه من عنها وإقامة ال
أدلة، كما هو الشأن يف اخلصومة املدنية، بل فرض عليه القانون دورًا اجيابيًا يف البحث عن 

.)62(األدلة وفحصها وتقديرها وتكملة النقص والقصور فيها 

ن تلقاء نفسه أثناء نظر الدعوى تقدمي لقد خول القانون للقاضي اجلنائي أن يأمر ولو م
أي دليل يراه الزمًا إلظهار احلقيقة، وإذا تعذر حتقيق دليل أمام احملكمة جاز هلا أن تندب 
احد أعضائها أو قاضي أخر لتحقيقه، فواجب احملكمة هو مباشرة مجيع إجراءات الدعوى 
ة بالتعاون مع الدفاع يف أداء 
مأموريته، وان تأمر بالبحث عن الشاهد ما دام الدفاع قد جلأ إليها يف ذلك واثبت أن الشاهد 
يتهرب من تسلم اإلعالن ليتخلص من الشهادة. إن القاضي اجلنائي له احلق يف تعيني اخلرباء 

حبثه أن تتخذ من الوسائل ما يف الدعوى وبصفة عامة فان احملكمة أذا ما واجهت مسألة فنية 
تراه للوصول إىل حقيقة الدعوى.

النهضةدار،: مصر(االنرتنت،عرباملرتكبةواجلرائمالكمبيوترجرائمإثباتحسن،اللطيفعبدسعيد62
.142ص،)م1،1999ط، القاهرةالعربية
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من اجلاين وحكمًا عادًال يرضيه، واملتهم مصريه بني إدانة وبراءة بكل ما ينجم عنه من أثار 
حياتية ، فالقاضي معىن يلعب دور اجيايب، ولذلك منحه املشرع سلطات واسعة يف البحث 

قة ومل يقيده كمبدأ عام بأدلة دون غريها فله مطلق احلرية يف اختيار الدليل وتقييمه، عن احلقي
وطاملا كان املتهم هو الطرف الضعيف يف مواجهة السلطة العامة، فان نظرية اإلثبات اجلنائي 
حتكمها دعامة جوهرية يف محاية هذا الطرف بافرتاضها براءة املتهم حىت ثبوت إدانته على حنو 

بتفسري الشك يف مصلحته ، -، وإفادة هذا املتهم من أي شك يساور احملكمة يقيين
)63(.

فاملشرع اجلنائي مل ميل على القاضي دليل إثبات أو نفي حمدد بل جعل له مطلق احلرية يف 
دلة ووزن القوة التدليلية لكل دليل على حده واألخذ مبا تطمئن إليه تقدير ما يعرض عليه من أ

نفسه، وهذا ما حيقق للسلطة التقديرية، املمنوحة للقاضي اجلنائي أثرها املطلوب يف حتقيق 
.العدالة، وإعطاء الثقة يف النفوس حنو القضاء واحرتامه

في الفقه اإلسالمي.: نظام اإلثباتلثالث) الفرع اج

من األمور املعروفة واملقدرة عند األمم. مهما تفاوتت هذه األمم يف درجات القضاء
احلضارة رقيًا واحنطاط. ذلك ألن اخلصومة من لوازم الطبيعة البشرية، فلو مل يكن هناك رادع 
للقوي عن الضعيف الختل النظام وعمت الفوضى، وإىل هذا أشار املوىل عز وجل يف اآلية 

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ﴿َوَلْوال دَ الكرمية: ْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدِّ
، ويف قوله تعاىل: ﴿َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت )64(ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا﴾

به وترسى قواعده رتم الشريعة اإلسالمية القضاء، وتعىن، فال غرابة إذن أن حت)65(اَألْرض﴾

.املرجع السابق،قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مشروعة،امحد عوض بالل63
.40:، اآليةسورة احلج64
.251:، اآليةالبقرةسورة65
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وباالستقراء والنظر يف النظم القضائية جندها قد سلكت ثالثة مذاهب يف 
:)66(اإلثبات 

األول: مذهب اإلثبات املطلق: ويرمى هذا املذهب إىل عدم تقييد القاضي بطرق معينه 
يف اختاذ الدليل الذي يطمئن إليه، فله أن يستكمل ما و بل يرتك للقاضي احلرية الكاملة

نقص من األدلة اليت عجز عنها اخلصم، وله أن حيكم بعلمه الشخصي، وله استدراج اخلصوم 
ومباغتهم النتزاع احلقيقة من أقواهلم. وإىل هذا املذهب متيل القوانني الوضعية اجلنائية احلديثة 

حبجة تطور اجلرمية وأساليبها وصعوب

الثاين: مذهب االثبات املقيد: ويقوم هذا املذهب باحلد من السلطة املطلقة املمنوحة 
للقاضي يف املذهب السابق، وذلك بتحديد طرق معينة لإلثبات، فال يستطيع اخلصوم إثبات 
دده القانون، 

فال حيكم بعلمه الشخصي، وال جيعل للدليل قيمة أكثر مما هو حمدد له بالقانون.

الثالث: مذهب االثبات املختلط: هو املذهب الذي جيمع بني املذهبني السابقني، 

سلطة يف تقدير األدلة، فمثال: له أن يقضي مبا أمجع عليه الشهود، أو أن يقضي مينح القاضي 
بعكسه، وله سلطة تقدير القرائن. وهذا املذهب هو ما تأخذ به أغلب القوانني الوضعية 
املعاصرة، فتبلغ حدها األقصى يف املواد اجلنائية من جهة حرية القاضي يف تقدير األدلة، 

د املدنية حيث تكون سلطة القاضي يف تقدير األدلة أقل كثريا من وحدها األدىن يف املوا
.)67(سلطته يف املواد اجلنائية

:إلثباتانظاممذهب الفقه اإلسالمي يف اجتاه )1

اصول اإلثبات يف املواد . سليمان مرقص : 6، ص قانون اإلثبات يف املواد املدنيةحممد عبد اللطيف : 66
.7ص ،املدنية

،املدنيةاصول اإلثبات يف املواد ،. سليمان مرقص6، صقانون اإلثبات يف املواد املدنية،حممد عبد اللطيف67
.7ص
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أوالً :ن املذهب املختلط لألسباب اآلتيةان الفقه اإلسالمي كان قريبًا م
دلة  ولكنهم مل جيدوا من سلطة القاضي يف تقدير األ، ةطرق اإلثبات وجعلوها يف أدلة معين

. وبذلك مل جيعل الفقهاء وظيفة القاضي آلية ال أثر هلا يف كما فعل أنصار املذهب املقيد
شهود إذا ظهر تقدير األدلة، فللقاضي عند مجهور الفقهاء أن يقضي بغري ما أمجع عليه ال

: ال حتد املاحلق من طريق غريهم، ومن ذلك قالوا
طة وإن كانت تضيق يف جمال . هذه السلأعطوا القاضي سلطة تقدير القرائنثانياً .)68(

. تتسع يف دعاوى املعامالت املالية، كما سع يف غريها من الدعاوى اجلنائيةاحلدود
ئن هو ما منيز به . وسلطة تقدير القراإن شاء اهللاا عن القرائنوسيتضح هذا القول عند كالمن

وهذا ما متيز به ،زوا للقاضي ان يقضي يعلمه الشخصيثالثاً .املذهب املختلط
: إنه ال يلزم األمر باستشهاد رجلني أو رجل وامرأتني يف الديون رابعاً: قالوا.املذهب املختلط

، أو شاهد ن. فإن ثبت من طريق آخر كالنكولديوقت التحمل أال حيكم القاضي بذلك ال
،  تقديرهاوال شك أن هذا مزج بني حتديد األدلة وحرية القاضي يف .)69(وميني املدعى قضى به

خامساً .ا جلأ إليه أنصار املذهب املختلط، وهو ما أنه ختفيف ملضار تقييد اإلثباتكم
، ومل يقيدوها بقدر معني كما فعل دعى بهما قامت عليه مهما كان املجعلوا الشهادة حجة في

وهذا يدل على أن بعض القوانني اليت .)70(بعض القانونيني من أنصار املذهب املختلط 
، ألن القاضي يف هذه القوانني ال لط أشد تضييقا من الفقه اإلسالميأخذت باملذهب املخت

، ولو اعتقد القانوندعى به القدر الذي حددهحيكم بشهادة الشهود إذا جاوز احلق امل
كل هذه األسباب جعلت نظرة مجهور الفقهاء القاضي صحتها وصدقها فيما قامت عليه.

ص 8هــ . املغـين البـن قدامـة احلنبلـي ج 1215ط البـايب احللـيب سـنة 114ص 9حتفة احملتاج البن حجـر اهليثمـي الشـافعي ج 68
ويقول بذلك الدسـوقي املـالكي وإن كـان املـذهب علـى 180ص 5هـ . البحر الزخار فقه زيدي جـ 1367ط دار املنار سنة 207

خالف هذا القول.
هـ .1329ط مطبعة السعادة مصر سنة 319ص 4اشية الدسوقي جـ انظر الشرح الكبري وح

. طـرق القضـاء يف الشـريعة اإلسـالمية : 14هــ . الطـرق احلكيمـة ص 1379ط البايب احلليب سـنة 469ص 692
.13ألمحد إبراهيم ص 

جـــاوز احلـــق املـــدعى بـــه عشـــري جنيهـــا . جمموعـــة األعمـــال 70
.396ص 3التحضريية جـ 
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املذهبني اآلخرين املقيد واملطلق، وخيفف من أقرب إىل املذهب املختلط الذي جيمع بني مزايا 
ا ال ، كمة القاضي يف تقدير هذه الدلة، فهو حيدد أدلة اإلثبات وال حيد من سلطمضارها

، حىت ال ى من أي دليل يراه أو يطمئن إليهيطلق للقاضي احلرية ليتخذ دليله يف الدعو 
، فكان أن حدد الفقه اإلسالمي وظيفتهم

.م بغريهاوليس للخصوم أن يثبتوا دعواه،طرقا لإلثبات ال يتجاوزها القاضي

املختلطاملذهببأخذت و أن الشريعة اإلسالمية قد
اجلرائم مثل جرائم احلدود والقصاص وأطلقته يف البعض األخر مثل جرائم التعازير واملعامالت.

اإلثبات في الفقه اإلسالمي.وسائل طرق : المطلب الخامس. 5

اإلثبات يف الفقه اإلسالمي اليت يعتمد عليها وسائل طرق املطلبأتقدم يف هذه 
القاضي يف القضاء، 

أو الوسائلفإنين سوف أعرض هلذه الطرق، )71(الشريعة على حق أو واقعة ترتتب عليها آثار
عرضاً سريعاً واسأل اهللا أن ال يكون هذا العرض خمال، وتقدميا للموضوع أقول وباهللا التوفيق:

تعريف الدعوى: الدعوى لغة، قول يقصد به اإلنسان إجياب حق على غريه أو هي 
، وجتمع على دعاوى ودعاوي. وشرعاً: )72(﴾َوَهلُْم َما َيدَُّعونَ ﴿الطلب والتمين، قال تعاىل: 

، 4، ج1دمشق: مطبعة دار املكتيب، ط-، (سوريةموسوعة قضايا إسالمية معاصرةحممد وهبة الزحيلي،71
.60م) ص2009-ه1430

56:، اآليةيسسورة 72
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، وركنها: هو قول الرجل: يل على فالن، أو )73(ق لإلنسان على غريه عند احلاكم إخبار حب
.)74(قبل فالن كذا، أو قضيت حق فالن، أو أبرأين عن حقه، وحنوها

فإذا جاء املدعي إىل احملكمة مع خصمه سأله القاضي عن موضوع الدعوى، فإذا  
كانت الدعوى صحيحة، بأن كانت على خصم حاضر واستوفت شروطها، طلب القاضي 
من املدعى عليه جوابه عن الدعوى. فإن أقر املدعى عليه مبوضوع الدعوى، وإال طلب 

ات احلق طرقا عدة وهي ما يعرف بطرق القاضي من املدعي إثبات حقه، وللقضاء يف إثب
وقد أقرت الشريعة  وسائل كثرية لإلثبات أمهها سبعة، وهي الشهادة، واليمني، اإلثبات، 

واإلقرار، والكتابة، والقرائن، وواخلربة واملعاينة، وعلم القاضي(عند بعض الفقهاء واملذاهب) 
كل قسم وذكر حكمه.. )75(

األول: الشهادةالفرع) أ

﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر تعريفها لغًة: خرب قاطع. وهي مبعىن احلضور ومنه قوله تعاىل: 
.)76(فـَْلَيُصْمُه﴾

وشرعاً: هلا عدة تعريفات لدى املذاهب وأمجعها (إخبار صادق إلثبات حق بلفظ 
. واألصل يف الشهادة قبل اإلمجاع: الكتاب والسنة. أما )77(الشهادة يف جملس القضاء)

﴿َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكونَا َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َواْمرَأَتَاِن الكتاب فقوله تعاىل: 

، حممد الشربيين 26/4: شرح الكتاباللباب ، 137/6: تكملة فتح القدير، 437/4: الدر املختار73
.271/9: املغين، 461/4ه)، 1352، 4، (مصر: مطبعة احلليب، جمغين احملتاجاخلطيب، 

222/6: البدائع74
.62، صموسوعة قضايا إسالمية معاصرةحممد وهبة الزحيلي،75
.185، اآلية: سورة البقرة76
م )، 1970ه، 1989، 6، ج1، (مصر: طبعة مصطفى البايب احلليب، ط، فتح القديركمال بن مهام77
426/4: مغين احملتاج، 164/4: الشرح الكبري للدر دير، 385/4: الدر املختار. 2ص
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، وأما السنة فمثل )78(ُمهَا اُألْخَرى﴾ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمْن الشَُّهَداِء أَْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَدا
صلى اهللا أنه«، وخرب يف السنة: )79(».شاهداك أو ميينه«ملدٍع: صلى اهللا عليه وسلمقوله 

سئل عن الشهادة، فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها عليه وسلم
يف الفقه اإلسالمي حيث أن . والشهادة هي يف املرتبة األوىل يف اإلثبات)80(»فاشهد، أو دع

هلا حجية مطلقة أمام القضاء يف مجيع الوقائع واحلوادث ومل تقيد مبجال معني، وحكمها أنه 

وهذا ماال خالف .)81(ا ُدُعوا﴾﴿َوَال يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا مَ 
فيه بني الفقهاء يف وجوب حتمل الشهادة وأدائها، وهذا يف حقوق العباد أما يف حقوق اهللا 
تعاىل فقد ميز الفقهاء يف ذلك بني احلدود وغريها، فاحلدود ال جتب فيها الشهادة بل إن 

محل ماعزا باالعرتاف السرت فيها أفضل لصيانة عرض املسلم، وال خيفى حديث هزّال الذي 
، كما أنه )82(: (لو سرتته بثوبك لكان خريا لك)صلى اهللا عليه وسلمعند النيب فقال له النيب

أنه لقن املقر يف احلدود بالرجوع كما جاء يف احلديث صلى اهللا عليه وسلمورد عن النيب 
لما فال أن يكون الشاهد مسالذي رواه مسلم. وللشهادة شروط سوف جنملها فيما يلي:

، وأن )84()83(تقبل شهادة الكافر

.282:، اآليةسورة البقرة78
رواه البخاري ومسلم عن األشعث بن قيس79
وأخرجه ابن عدي بإسناد » بل هو حديث واه « رواه البيهقي واحلاكم وصحح إسناده وتعقبه الذهيب، فقال: 80

) .82/4: نصب الراية، 130/4: سبل السالمضعيف عن ابن عباس (
.282:، اآليةالبقرةسورة 81
نفه والطرباين يف معجمه النسائي وأبو داود واحلاكم وقال حديث صحيح اإلسناد كما رواه عبد الرزاق يف مص82

ومالك يف املوطأ
بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ -،(لبنانبدائع الصنائععالء الدين أيب بكر الكسائي، 83

املغين4/165حاشية الدسوقي10/211حتفة احملتاج. 6/280م)، 2000ه، 1421، 3العريب، ط
10/144

، 137/6: تكملة فتح القدير.  437، )، ص4، ج2، (القاهرة: طاملختارلدر ، احممد أمني بن عابدين84
.271/9: املغين، 461/4: مغين احملتاج، 26/4: اللباب شرح الكتاب

222/6: البدائع
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يكون بالغًا فال تقبل شهادة الصيب املميز وهذا عند اجلمهور وقال املالكية واحلنابلة يف رواية 
ًا ضابطاً ، وأن يكون حراً، وكونه رشيدا، وكونه بصريا ناطق)85(تقبل يف اجلراح على مثله

، وأال يكون الشاهد متهما.)87(، وأال يكون حمدودا يف قذف)86(عدالً 

الثاني: اليمينالفرع) ب

اخلالف، وقبل التعرض هلذا الطريق نقدم بتعريف لليمني.

ويف االصطالح: هلا تعريفات خمتلفة ولعلنا خنتار منها اليمني لغة: احلَِلف والقسم. 
.)88(اليمني هي: تأكيد ثبوت احلق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم اهللا أو بصفة من صفاته

﴿َوَيْستَـْنِبُئوَنك َأَحّق ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِّ إِنَُّه أما عن مشروعيتها فمن الكتاب قوله تعاىل:
يف ثالث مواضع أمر اهللا نبيه أن يقسم على احلق، واهللا تعاىل ال )89(ْعِجزِيَن﴾حلََّق َوَما أَنـُْتْم مبُِ 

َلْو يـُْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم، َالدََّعى ":قوله صلى اهللا عليه وسلميشرع حمرما. ومن السنة منها
ويف رواية "َواْلَيِمُني َعَلى َمْن أَْنَكرَ رَِجاٌل أَْمَواَل قـَْوٍم َوِدَماَءُهْم؛ َلِكنَّ اْلبَـيـَِّنُة َعَلى اْلُمدَِّعي،

. واللفظ الذي ينعقد به )90("َلِكنَّ اْلبَـيـَِّنُة َعَلى اْلُمدَِّعي ، َواْلَيِمُني َعَلى َمْن أَْنَكرَ البيهقي: "
اليمني هو القسم باهللا تعاىل أو بصفة من صفاته مثل: واهللا، ورب العاملني، واحلي الذي ال 

من غري استثناء فال تنعقد اليمني اتفاقًا إذا قال: إن شاء اهللا تعاىل، بشرط  ميوت، وأن يكون 

4/318حاشية قليويب وعمرية4/165حاشية الدسوقي6/267بدائع الصنائع85
وحاشية الدسوقي212و10/211احملتاجوحتفة 271و270و 268و6/286بدائع الصنائع86
171و 10/170واملغين 165و5/167
449املوطأ4/173حاشية الدسوقي10/178املغين 6/271بدائع الصنائع87
حاشية القليويب على شرح احمللي وما بعدها، 126/2: الشرح الكبري مع الدسوقي، 107/3: تبيني احلقائق88

.236/6: كشاف القناع، 270/4: للمنهاج
.53:اآلية، يونسسورة 89
حديث حسن رواه البيهقي عن ابن عباس، وبعضه يف الصحيحني90
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، كما ال )91(كونه متصًال باليمني من غري سكوت عادي؛ ألن االستثناء يزيل حكم اليمني
تدخل النيابة يف اليمني، وال حيلف أحد عن غريه، فلو كان املدعى عليه صغريًا أو جمنوناً، مل 

وأن يقول (واهللا أو باهللا أو رب العاملني)، وأما .)92(ألمر حىت يبلغ الصيبحيلف عنه، ووقف ا
على أن الكافر حيلف باهللا كاملسلم؛ ألن اليمني ال تنعقد )93(ميني الكافر: فاتفق أكثر الفقهاء

من حلف بغري «وملا رواه البخاري: » من حلف بغري اهللا فقد أشرك«بغري اسم اهللا، حلديث 
واليمني جيب أن تكون جازمة ال جمال فيها للرتدد والظن ». كما قالملة اإلسالم فهو

والتخمني.

أما عن شروط اليمني املتفق عليها فهي: أن يكون احلالف مكلفًا (بالغًا عاقًال) خمتاراً، 
أن يكون املدعى عليه منكرًا حق املدعي، أن يطلب اخلصم اليمني من القاضي ويوجهها 

تكون اليمني شخصية، أن ال تكون يف احلقوق اخلالصة هللا تعاىل  القاضي إىل احلالف، أن 

.)94(والقيم؛ ال يصح إقرارهم على الغري

الثالث: اإلقرارالفرع) ج

م)، ص 1992ه، 1412، 9، ج2، (مصر: دار اهلجرة، طاملغينموفق الدين أيب حممد املقدسي احلنبلي، 91
237.

302/2: املهذبوما بعدها،234/9: املغين92
، 473/4: مغين احملتاج، 306: ص القوانني الفقهية، 109/4: احلقائقتبينيوما بعدها، 227/6: البدائع93

، 1بريوت: درا إحياء الرتاث العريب، ط–، (لبنان كشاف القناع،منصور بن ادريس البهويت، 322/2: املهذب
. وما بعدها228م) ص2000ه، 1420، 6ج
وما بعدها، حممد عرفة 455/2:وما بعدها، 226/6: البدائع، 202/7: البحر الرائق94

. وما بعدها، 145، ب. ت)، ص4(بريوت: دار الفكر، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، 
وما بعدها، 232/6: كشاف القناعوما بعدها، 475/4: مغين احملتاج، ط فاس، 306: ص القوانني الفقهية

234/9: املغين
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االصطالح: إخبار عن اإلقرار لغة: االعرتاف وهو إظهار احلق لفظا أو كتابة. ويف
واحلكمة من اإلقرار التوصل إلثبات احلقوق وإيصاهلا إىل .)95(ثبوت حق للغري على نفسه 

ل شخص فأقر بدعواه فهو حاسم يف قطع النزاع أمام القاضي وهو من وسائل اإلثبات قال ج
، قال )96(﴾﴿ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكمْ وعال: 

املفسرون: شهادة املرء على نفسه إقرار.

واغُد يا : «صلى اهللا عليه وسلمأما السنة: فخرب الصحيحني يف قصة العسيف قوله 
احلد صلى اهللا عليه وسلمفأثبت الرسول » أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها

وأما اإلمجاع: فإن األمة اإلسالمية أمجعت على صحة اإلقرار، وكونه حجة من باالعرتاف.
أنه إىل يومنا هذا من غري نكري.صلى اهللا عليه وسلملدن رسول اهللا 

، واإلقرار مع ذلك فال يصح من أي أحد إال )97(حجة قاصرة على املقر فال يتعدى غريه.
بتحقق الشروط العقل والبلوغ واالختيار وعدم التهمة يف اإلقرار ومعلومية املقر به كما يشرتط 

.)98(أهليه املقر للتملك وأال يكون املقر به حماال

الرابع: القرائنالفرع) د

. واصطالحاً: هي كل )99(القرينة: القرينة لغة: هي العالمة الدالة على شيء مطلوبتعريف 
ومن القرائن القضائية: احلكم بالشيء ملن كان .)100(أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فـتدل عليه

2، ن.ت) ص5(بريوت : دار املعرفة، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، 95
6/279فتح القدير. 
.135:، اآليةسورة النساء96
، 203/4: الدر املختاروما بعدها، 279/6: تكملة فتح القديروما بعدها، 184/17: املبسوطراجع 97

137/5: املغين، 343/2، املهذب، الشريازي، 238/2: احملتاجمغين، 76/2: اللباب، 467
فتح وما بعدها، 196/17: املبسوط. 223/7: البدائعوما بعدها راجع 172، 148/2: مغين احملتاج98

474/4: الدر املختار، 11/5: تبيني احلقائق، 304/6: القدير
م) 1988ه، 1408، 3دار الكتب العربية، طبريوت:-، (لبنانالتعريفاتالشريف علي بن حممد اجلرجاين،99

.152ص 
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يف يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على امللك حبسب الظاهر. واحلكم بالقرائن للفقهاء على 
باجلواز ومنهم ابن تيمية وابن القيم، وعدمه وكل له دليل وحجة على ما يقول، اجتاهني

واألظهر يف ذلك أن القرائن وسيلة من وسائل اإلثبات وأكثر الفقهاء على العمل واالعتماد 
عليها وغري حمصورة وتتعدد حبسب العرف والعادة والعصر، والبينة هي كل ما يبني احلق 

سيلة دون أخرى فالشارع احلكيم جعل دم احليض أمارة على براءة ويظهره دون قصره على و 
الرحم وخلوه من احلمل ورتب عليه أحكام العدة والرجعة، كما أن فحص الدم يف هذه األيام 
يعترب من أهم الوسائل يف التحقيق اجلنائي ملعرفة القاتل، فهل يقال بإغفال كل هذه األمور 

نباط القرائن واالعتماد على األمارات املصاحبة للحق، والعالمات، وال نسمح للقاضي باست
قال ابن القيم: ومن أهدر األمارات والعالمات يف الشرع بالكلية، فقد عطل كثريًا من 

.)101(األحكام، ووضع كثرياً من احلقوق

الخامس: اإلثبات بالكتابةالفرع) ه

لقد اتبعت معظم الشرائع قاعدة اإلثبات بالكتابة وأمر بذلك القرآن الكرمي قوله عز 
َنُكْم َكاِتبٌ ﴿وجل:  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمًى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ

َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه بِاْلَعْدِل َوال يَْأَب َكاِتٌب أَْن َيْكُتبَ 
َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغريًا أَْو  ﴿إىل أن يقول سبحانه وتعاىل:﴾رَبَُّه َوال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً 

. فهذا األمر )102(﴾َد اللَِّه َوأَقْـَوُم لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىن َأالَّ تـَْرتَابُواَكِبريًا ِإَىل َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعنْ 
بالكتابة هو إرشاد منه تعاىل لعباده املؤمنني إذا تعاملوا مبعامالت مؤجلة أن يكتبوها ليكون 

)103(.

8/258الفقه اإلسالمي وأدلته،وهبة الزحيلي،  100
100بريوت: دار الكتب العلمية) ص - ،(لبنانالطرق احلكمية، اجلوزيةابن القيم101
.282اآلية:سورة البقرة،102
.305ص، 1، جتفسري القرآن الكرميأيب الفداء احلفظ ابن كثري الدمشقي، 103
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إن اإلثبات اجلنائي بالكتابة باملسائل اجلنائية يف الفقه اإلسالمي فال نرى للخط جماالً  
كبريًا إال إذا كان يف صورة إقرار بارتكاب جرمية سواء كانت تستوجب حدًا أو قصاصًا أو 

)104(تعزيراً 

كرها فيكون كمن انكر إقراره أو عدل عنه إن كانت حتتوي على إقرار جبرمية قتل وإن أن

القسامة. وإن كانت حتتوي على ما يستوجب التعزير كان األمر مرتوكًا للقاضي إن اقتنع مبا 
.)105(حتتويه عزر كاتبها وإال فال

السادس: المعاينة والخبرةفرع) الو

ختبار، واخلبري واخلربة واملخربة بالشيء كله: يقال من أين خربت هذا اخلربة لغة: هي اإل
. واملعاينة: النظر، وقد عاينه معاينة وعياناً، ورآه عياناً: مل )106(األمر؟ أي من أين علمته؟

وختتلف املعاينة عن اخلربة يف .)108(رآه بعينه، وعاينه معاينة وعياناً، )107(يشك يف رؤيته إياه
املعاينة تكون مبشاهدة القاضي بنفسه حملل النزاع بينما اخلربة إجراء يلجأ إليه القاضي فيما ال 

وقد ورد يف .)109(ميكنه معرفته. فالقاضي يلزمه إذا أشكل عليه األمر أن يستشري أهل اخلربة
املسروق، واختلف أهل العلم فقال بعضهم قيمتها املبسوط أنه "إذا أشكل على اإلمام قيمة 

عشرة دراهم، وقال بعضهم أدىن، مل يقطع ألن كمال النصاب شرط يراعى وجوده حقيقة، 
وورد يف املوطأ: "أن سارقًا يف زمان عثمان .)110(وذلك ينعدم عند اختالف املقومني فيه"

.187، صنظرية اإلثبات104
.188، صنظرية اإلثباتأمحد فتحي بنهسي، 105
. 266)، ص4، (دار صادر بريوت، جلسان العرب، مادة خربابن منظور، 106
. 357)، ص10، (جمرجع سابق، باب العنيابن منظور، 107
.641)، ص4ه، ج1405، (طاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية بالقاهرة، 108
.179، صنظرية اإلثبات109
، 1، ط9، (مصر:، مطبعة السعادة جاملبسوطأيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهيل السرخسي، 110

. 178ه)، ص1324
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. وجمال )111(طع عثمان يده"
واخلربة: هي اإلخبار عن .)112(اخلربة واسع، فيشمل إثبات العيوب، ويف هذا يقول ابن عاصم

فَاْسأَُلوا أَْهَل ﴿حقيقة الشيء املتنازع فيه بطلب من القاضي واألصل يف ذلك قوله تعاىل: 
مثال فريجع إىل أهل اخلربة وهم ،كمعرفة عيوب الزوج )113(الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن ﴾

األطباء ، ورجوع القاضي يف عيوب السلعة إىل أهل االختصاص يف ذلك وحنوه.

السابع: علم القاضيفرع) الز

علم القاضي بالواقعة يفيد اليقني والعلم ، فهل يعترب هذا العلم الذي اكتسبه بنفسه 
الفقهاء بأن القاضي ال يقضي خبالف علمه هناك اتفاق بني ؟وسيلة ليعتمد عليها يف القضاء

قالوا: ولو مع البينة فإذا علم بطالق أو بدين مث قامت البينة على ما خيالف علمه فال جيوز له 
القضاء بالبينة قطعا حىت ان بعض الفقهاء قال باإلمجاع عليه، فيعتزل القضية ويكون شاهدا 

ج جملس القضاء هل جيوز له أن حيكم به . واختلف الفقهاء فيما علمه القاضي خار )114(فيها
ام ال ؟ على عدة أقوال. اختلف الفقهاء يف األخذ مبعلومات القاضي كوسيلة لإلثبات يف 

ه قبل الشروع يف احملاكمة أو بعد به سواء علمه قبل التولية أو بعدها، يف  جملس قضائه أو غري 
. وقد أفاض يف شرح ذلك صاحب املبسوط إىل أن )115(الشروع، فهو أشد املذاهب يف ذلك

قال: "فأما احلدود اليت هي خالص حق اهللا تعاىل كحد الزنا، والسرقة وشرب اخلمر، فإن 
اس له ذلك، عاين السبب يف حالة القضاء، فليس له أن يقضي بعلمه استحساناً، ويف القي

ألن علمه مبعاينة السبب أقوى من علمه بشهادة الشهود عنده ولكنه استحسن ملا روي عن 

.725، صاسعاف املبطأ برجال املوطأجالل الدين السيوطي، 111
)، 1، (دار الفكر، معصام األندلسيأرجوزة حتفة احلكام البن أبو احلسن علي بن عبدالسالم التسويل، 112
. 64ص
.43سورة النحل، اآلية: 113
6/140التاج واإلكليل4/197كشاف القناع4/398مغين احملتاج114
.180، صنظرية اإلثبات115
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عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال لعبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه: "أرأيت لو لقيت 
رجال على الزنا ما كنت أصنع به فقال: شهادتك عليه كشهادة واحد من املسلمني فقال 

معلومات القاضي تتقاطع مع املعاينة كإجراء مستقل عن اخلربة، إذ كما سبق .)116(صدقت"
)117(تعريفها: "املعاينة هي مشاهدة القاضي بنفسه حمل النزاع"

من طرف بعض الفقهاء املسلمني الذين اعتربوها خروجا عن مبدأ حياد القاضي، فهي من 
ألنه يكون قد حصل على معلومات خارج جملس القضاء فيكون باب قضاء القاضي بعلمه، 

هذا دليًال يف القضية، وملا كان للخصوم احلق يف مناقشة هذا الدليل، اقتضى األمر أن ينزل 
. وهناك رأي آخر )118(القاضي منزلة اخلصوم فيكون خصما وحكما، وهو أمر ال يسوغ قبوله

مع غريه من الناس فيما قد تشوجر عنده، يرى البأس للقاضي أن يركب لينظر إىل الشيء 
واختلط األمر وطالت اخلصومة، وال جيد سبيًال إىل معرفته إال باملعاينة، ويكثر هذا يف باب 
دعوى الضرر، فقد ركب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف أمر لينظر إليه فذكر له يف الطريق 

.)119(نصرف ومل ينظر فيه"أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقف عليه وحكم فيه فا

ب . المبحث الثاني 

الوسائل العلمية الحديثة لإلثبات الجنائي

الوسائل العلمية : ألولاالوسائل العلمية احلديثة لإلثبات اجلنائي، وفيه أربعة مطالب:
الوسائل العلمية املستمدة من بعض احلديثة بالدليل اإللكرتوين يف إلثبات اجلنائي، الثاين:

ه، مطبعة السعادة مبصر، 1324، 1، (مصر: طاملبسوطأيب بكر حممد بن أمحد بن أيب  سهيل السرخسي: 116
180ص)، 9ج

)، 2ه، ج1347، (مصر: املطبعة السلفية القاهرة، طرق القضاء يف الشريعة اإلسالميةأمحد إبراهيم: 117
264ص
.130ه)، ص1406، 1، (طالقضاء والعرف يف االسالممسري عالية: 118
التقدم، ، (مطبعة تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنهاج احلكامبرهان الدين أيب الوفاء ابن فرحون املالكي، 119

30)، ص1ه، ج1320
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االختبارات البيولوجية، الثالث: الوسائل العلمية املستمدة من التحليل الفيزيوكمياوية واإلشارة، 
.الرابع: الوسائل العلمية املستخدمة يف استجواب املتهمني

يالوسائل العلمية الحديثة بالدليل اإللكتروني في إلثبات الجنائ. المطلب األول:1

الفرع ب).الفرع األول: مفهوم الدليل اإللكرتوينأ)ويتكون من أربعة فروع وهي كاآليت: 
ج) الفرع الثالث: األدلة . الثاين: أنواع الدليل اإللكرتوين و جماله يف اإلثبات اجلنائي

.حتمل تعدياً على حرمة احلياة اخلاصةاإللكرتونية اليت 

اإلثبات اجلنائي أن القاضي ال ميكنه أن يقضي بعلمـه من القواعد املستقرة يف جمال إن 
الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى جيب أن يتم من خالل ما يُطرح عليه من أدلة، ومن هنا 
يبدو الدليل هو الوسيلة اليت ينظر من خالهلا القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساسه 
الدليل عموماً حظي باهتمام املشرع يف خمتلف 
األنظمة القانونية من حيث حتديد شروط مشروعيته وتقدير قيمته اإلثباتية، مع اختالف النظم 
القانونية يف االجتاه الذي تتبناه بني موسع ومضيق. وعلى ذلك فكلما اسُتحِدث نوع من 

ددها النظام القانوين الذي يقدم يف ظله األدلة كان من الالزم أن تتوافر فيه الشروط اليت حي
هذا الدليل.

ونتيجة للتطور العلمي وانتشار التقنية اإللكرتونية يف التعامالت اليومية، أصبحت 
تستعمل تلك التقنية كوسيلة الرتكاب اجلرائم تارة، وكموضوع للجرمية تارة أخرى، وبذلك 

إىل وسط معنوي أو ما يعرف اختلف الوسط الذي ترتكب فيه اجلرمية، من وسط مادي
بالوسط االفرتاضـي، و هو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من األدلة تتفق وطبيعة الوسط 
الذي ارتكبت فيه اجلرمية، وهي األدلة اإللكرتونية أو ما يسمى باألدلة الرقمية، ولقد أثارت 

ئيستني مها:هذه األدلة الكثري من التساؤالت اليت ميكن إرجاعها إىل إشكاليتني ر 

األوىل: يتمتع الدليل اإللكرتوين بصفة احلداثة، فهو من األدلة احلديثة اليت افرزها التطور 
التقين، وهو أيضاً ذو طبيعة خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه والطبيعة اليت يبدو 
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بوجه علـيها، وهذا يثري التساؤل حول مشروعية األخذ به، إذ إنه يشرتط يف الدليل اجلنائي 
عام أن يكون مشروعاً من حيث وجوده واحلصول عليه، فمشروعية الوجود تقتضي أن يكون 

ملوقف من هذا النوع من األدلة ؟ الدليل قد قبله املشرع ضمن أدلة اإلثبات اجلنائي، فما هو ا

أما مشروعية احلصول فتقتضي أن يتم احلصول على الدليل بإتباع اإلجراءات اليت ينص 
عليها القانون، وبالنظر إىل الطبيعة اخلاصة للدليل اإللكرتوين والوسط الذي نشأ به، فإنه  تثور 

الوسط االفرتاضي وضبطه وفقا للقواعد اليت حتكم التفتيش، و كذلك صفة اإللكرتوين يف 
الشخص الذي يقوم جبمع هذا الدليل.                                                     

الثانية: إن نظام اإلثبات اجلنائي حتكمه قرينة الرباءة، واليت على أساسها يتعني دائما 
ا تتطرق للدليل الشك، ولذا  فإن ذلك يثري التساؤل حول مقبولية الدليل احلكم بالرباءة كلم

اإللكرتوين يف إثبات الوقائع اجلنائية، السيما إذا علمنا مقدار التطور يف جمال تقنية املعلومات 

صص إدراك ذلك، فهل مفهوم اليقني الذي جيب أن يتمتع به الدليل اجلنائي لغري املتخ
ل اإللكرتوين ؟                                     ييتعارض وهذه الطبيعة اخلاصة للدل

الوسائل العلمية احلديثة بالدليل اإللكرتوين يف هذا املطلب: يفالباحثولذلك بني
الفرع األول: وفق اخلطة التالية:تعديًا على حرمة احلياة اخلاصة، واليت حتمل، إلثبات اجلنائي

أنواع الدليل اإللكرتوين و جماله يف اإلثبات ب) الفرع الثاين:الدليل اإللكرتوين.أ) مفهوم 
.تعدياً على حرمة احلياة اخلاصةحتملاألدلة اإللكرتونية اليت ج)الفرع الثالث: .اجلنائي

وم الدليل اإللكترونيأ) الفرع األول: مفه

إن تقييم أي نظام قانوين ال ميكن أن يصل إىل نتائج صحيحة إال إذا توافر لدى املقوم 
تصوراً واضحاً لذلك النظام، إذ احلكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذا فإننا إذ نتطلع يف 

الواجب تناول هذا هذه الورقة إىل دراسة نظام األدلة اإللكرتونية إن جاز التعبري نعتقد أنه من
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النوع من األدلة بالتعريف ليتسىن فهم ماهيته لنتمكن يف النهاية من احلكم عليه، ولذلك فإننا 
يف هذا الفرع سنتناول مفهوم الدليل اإللكرتوين يف ثالث حماور :

الثالث: مميزات الثاين: خصائص الدليل اإللكرتوين.ل اإللكرتوين.األول:  تعريف الدلي
الدليل اإللكرتوين.  

) تعريف الدليل اإللكتروني:1

يُعرِّف الدليل اإللكرتوين بأنه  (هو الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر وهو يكون يف 
برامج استخدامشكل جماالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ممكن جتميعها وحتليلها ب

ي لتقدمي معلومات يف أشكال متنوعة مثل النصوص تطبيقات وتكنولوجيا وهى مكون رقم
املكتوبة أو الصور أو األصوات أو األشكال والرسوم وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ 

.)120(و تطبيق القانون)

والذي يالحظ على هذا التعريف أنه يقصر مفهوم الدليل اإللكرتوين على ذلك الذي 
شك أن ذلك فيه تضييف لدائرة األدلة اإللكرتونية، يتم استخراجه من احلاسب اآليل، وال

فهي كما ميكن أن تستمد من احلاسب اآليل، فمن املمكن أن يُتحصل عليها من أية آلة 
رقمية أخــرى، فاهلاتف و أآلت التصوير وغريها من األجهزة اليت تعتمد التقنية الرقمية يف 

، فضًال عن ذلك فإن هذا التعريف خيلط تشغيلها ميكن أن تكون مصدراً  للدليل اإللكرتوين
بني الدليل اإللكرتوين ومسألة استخالصه، حيث عرَّفه بأنه الدليل املأخوذ من الكمبيوتر.... 
اخل، وهذا يعين أن الدليل اإللكرتوين ال تثبت له هذه الصفة إال إذا مت أخذه أو استخالصه 

من مصدره، وهذا برأينا ليس صحيحاً؛ إذا من شأن الت
املغناطيسية أو الكهربائية قبل فصلها عن مصدرها بواسطة الوسائل الفنية ال تصلح ألن 
توصف بالدليل اإللكرتوين، أي أن خمرجات اآللة الرقمية ال تكون هلا  قيمة إثباتية مادامت يف 

. 2ص،االنرتنتعلىمنشورحبث،املعلوماتيةجرائميفااللكرتوينالدليلإبراهيم،ممدوحخالد120
http://www.f-law.netم.4/2016/ 22الزيارةتاريخ
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كما سنبني ذلك يف حمله، الوسط االفرتاضي الذي نشأت فيه أو بواسطته، وهذا غري دقيق  
وهو ما يضم هذا التعريف بالقصور لكونه ال يعطى تعريفاً جامعاً للدليل اإللكرتوين.

برامج وتطبيقات ماستخداالنبضات املغناطيسية أو الكهربائية اليت ميكن جتميعها وحتليلها ب
خاصة لتظهر يف شكل صور أو تسجيالت صوتية أو مرئية).

وترجع تسمية الدليل اإللكرتوين إىل أن البيانات داخل الوسط االفرتاضي سواء كانت 
) و يتم حتويل 0أو 1صوراً أو تسجيالت أو نصوص تأخذ شكل أرقام على هـيأة الرقمــني (

.)121(شكل صورة أو مستند أو تسجيلهذه األرقام عند عرضها لتكون يف 

اإللكتروني:) خصائص الدليل2

أي -يعترب الدليل اإللكرتوين دليًال غري ملموس أي هو ليس دليًال مادياً، فهو-1
–الدليل اإللكرتوين 

ال يعين أن هذا التجمع يعترب هو الدليل، بل أن اإللكرتوين وإخراجه يف شكل مادي ملموس

، وهو من طائفة ما )122(يعترب الدليل اإللكرتوين من قبيل األدلة الفنية أو العلمية-2
دلة املستمدة يف اآللة.يعرف باأل

الدليلاعتمادلقواعدمقرتحأمنوذجالعزيز،عبداهللاعبدقاسم،حممدزبيدةاملطلب،عبداحلميدعبدممدوح121
كليةنظمته" وااللكرتونيةاملصرفيةاألعمال"مؤمترأعمالضمنمنشورالكمبيوتر،جرائميفلإلثباتالرقمي
م،2003/ 12/5-10منالفرتةيفديب،وصناعةجتارةوغرفةاملتحدةالعربيةاإلماراتجبامعةوالقانونالشريعة

2237صاخلامس،
مقدماجلنائي،اإلثباتنظريةأطاريفااللكرتونيةالوسائلمناملتحصلةاألدلةمحودة،عليحممودعلي122

شرطةأكادمييةونظمتهااللكرتونيةللعملياتواألمنيةالقانونيةاجلوانبحولاألولالعلمياملؤمترأعمالضمن
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أجهزة خاصة بتجميع استخدامإن فهم مضمون الدليل اإللكرتوين يعتمد على -3
وحتليل حمتواه، و لذلك فكل ما ال ميكن حتديد وحتليل حمتواه بواسطة تلك األجهزة ال ميكن 
اعتباره دليًالً إلكرتونياً، وذلك لعدم إمكانية االستدالل به على معلومة معينة، ما يعدم قيمته 

التدليلية يف إثبات اجلرمية ونسبها إىل اجلاين.

)123(يتميز الدليل اإللكرتوين بعدة مميزات أمهها:اإللكتروني:) مميزات الدليل3

يف حالة حماولة إصدار يتميز الدليل اإللكرتوين بصعوبة حموه أو حتطيمه، إذ حىت-1
فمن املمكن إعادة إظهاره من خالل ذاكرة اآللة اليت حتتوى ذلك الدليل.تهأمر بإزال

إن حماولة اجلاين حمو الدليل اإللكرتوين-2
ه كدليل ضده.استخدامبذلك يتم تسجيله يف ذاكرة اآللة وهو ما ميكن استخراجه و 

إن الطبيعة الفنية للدليل اإللكرتوين متكِّن من إخضاعه لبعض الربامج والتطبيقات -3
للتعرف على ما اذا كان قد تعرض للعبث والتحريف كما سنرى الحقا.

الفرع الثاني: أنواع الدليل اإللكتروني و مجاله في اإلثبات الجنائيب) 

يف هذا الفرع أنواع الدليل اإللكرتوين واألشكال اليت يبدو عليها كدليل، الباحث تناول و 
وكذلك

إللكتروني وأشكاله:) أنواع الدليل ا1

الزيارةتاريخwww f-law.com.22صديب-2003-4-48إىل4-26منالفرتةيفديب،
29/6/2016
2240صذكره،سبقمرجعالعزيز،عبداهللاعبدقاسم،حممدزبيدةاملطلب،عبداحلميدعبدممدوح123
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إن التعريف بالدليل اإللكرتوين حيتم علينا حتديد أنواعه و أشكاله حىت يتسىن فهم اهليأة 
اليت يتخذها للحكم على قيمته القانونية فيما بعد، ولذا سنتناول أوًال أنواعه مث حندد األشكال 

اليت يبدو عليها هذا الدليل وذلك على النحو التايل:     

ميكن تقسيم الدليل اإللكرتوين لنوعني رئيسني:الدليل اإللكرتوين:أنواع- أ

أدلة مل تعد لتكون وسيلة إثبات.ثانياً:أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات.أوًال:

وهذا النوع من األدلة اإللكرتونية ميكن إمجاهلا :أدلة أعدت لتكون وسيلة إثباتأوًال:
فيما يلي:

أنشاؤها بواسطة اآللة تلقائياً، وتعترب هذه السجالت من السجالت اليت مت -1
خمرجات اآللة اليت مل يساهم اإلنسان يف إنشائها مثل سجالت اهلاتف وفواتري أجهزة احلاسب 

.)124(اآليل

السجالت اليت جزء منها مت حفظه باإلدخال وجزء مت انشاؤه بواسطة اآللة ومن -2
إىل اآللة و تتمُّ معاجلتها من خالل برنامج خاص،  أمثلة ذلك البيانات اليت يتم إدخاهلا

كإجراء العمليات احلسابية على تلك البيانات.

وهذا النوع من األدلة اإللكرتونية نشأ دون إرادة أدلة مل تعد لتكون وسيلة إثبات: ثانياً:

، وهى )125(األدلة بالبصمة الرقمية، وهى ما ميكن تسميه أيضًا باآلثار املعلوماتية الرقمية
تتجسد يف اآلثار اليت يرتكها مستخدم الشبكة املعلوماتية بسبب تسجيل الرسائل املرسلة منه 

.)126(أو اليت يستقبلها وكافه االتصاالت اليت متت من خالل اآللة أو شبكة املعلومات العاملية

.2صسابق،مرجعإبراهيم،ممدوحخالد124
.2238ص،سابقمرجعالعزيز،عبداهللاعبدقاسم،حممدزبيدةاملطلب،عبداحلميدعبدممدوح125
.الصفحةنفس،املرجعنفس126
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والواقع أن هذا النوع من األدلة مل يُعد أساسا للحفظ من قبل من صدر عنه، غري أن 
الوسائل الفنية اخلاصة متكن من ضبط هذه األدلة ولو بعد فرتة زمنية من نشوئها، 
فاالتصاالت اليت جترى عرب االنرتنت واملراسالت الصادر عن الشخص أو اليت يتلقاها، كلها 

وتبدو أمهية التمييز بني هذين النوعني فيما .)127(نية خاصة بذلكميكن ضبطها بواسطة تق
يلي:

النوع الثاين من األدلة اإللكرتونية هو األكثر أمهية من النوع األول لكونه مل يُعد -1
أصًال ليكون أثراً ملن صدر عنه، ولذا فهو يف العادة سيتضمن معلومات تفيد يف الكشف عن 

اجلرمية ومرتكبها.

النوع األول من األدلة اإللكرتونية بسهولة احلصول عليه لكونه قد أُعد أصالً يتميز-2
ألن يكون دليالً على الوقائع اليت يتضمنها، يف حني يكون احلصول علي النوع الثاين من 

األدلة بإتباع تقنية خاصة ال ختلو من صعوبة وتعقيد.

ائع فإنه عادة ما يُعمد إىل ألن النوع األول قد أُعدَّ كوسيلة إثبات لبعض الوق-3
حفظه لالحتجاج به الحقاً  وهو ما يقلل من إمكانية فقدانه، و على عكس النوع الثاين 

تيار الكهربائي عن اجلهاز  حيث مل يُعد ليحفظ ما جيعله عرض للفقدان ألسباب منها فصل ال
مثال.

ضبطمنميكِّنوالذيIPبربوتوكوليعرفماعلىاألدلةمنالنوعهذاضبطيفاالعتماديتمحيث127
يفراجعاخلدمة،مزودعنداجلهازبياناتخاللمنيستعملهالذياجلهازحتديالشبكةمستخدمحتركات

جرائميفمعمقةدراسةواالنرتنت،الكمبيوترجرائميفوالتزويرالرقميالدليلحجازي،بيوميالفتاحعبد: ذلك
.64-63صهامش،م)2009والتجليد،للطباعة: مصر(،واالنرتنتاآليلاحلاسب

ذلكأنضعالبويرىمنه،استعملتالذياجلهازحيددإمناواجلرميةمرتكبشخصيةحيددالالنظاموهذا
عبداحلميدعبدممدوح.دراجعالعكس،يثبتأنإىلاجلرميةمرتكباجلهازصاحبالعتباركقرينةيصلح

ص،م)2006،الوطنيةالكتبدار: مصر(،واالنرتنتالكمبيوترجرائميفاجلنائيوالتحقيقالبحثاملطلب،
108-109.
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ل رئيسة هي: (الصور يتخذ الدليل اإللكرتوين ثالثة أشكاأشكال الدليل اإللكرتوين:- ب
الرقمية، التسجيالت، النصوص املكتوبة) ونتناول هذه األشكال على النحو التايل:

أ. الصور الرقمية: وهي عبارة عن جتسيد احلقائق املرئية حول اجلرمية، وىف العادة تقدم 
الشاشة املرئية، والواقع أن الصورةاستخدامالصورة إما يف شكل ورقي أو يف شكل مرئي ب

الرقمية متثل تكنولوجيا بديلة للصورة الفوتوغرافية التقليدية و هي  قد تبدو أكثر تطوراً ولكنها 
.)128(ليست بالصورة أفضل من الصور التقليدية

ب. التسجيالت الصوتية: وهى التسجيالت اليت يتم ضبط وختزينها  بواسطة اآللة 
واهلاتف.... اخل .الرقمية، وتشمل احملادثات الصوتية على االنرتنت 

- ج
الرسائل عرب الربيد االلكرتوين، واهلاتف احملمول، والبيانات املسجلة بأجهزة احلاسب 

اآليل،.... اخل .

) نطاق العمل بالدليل اإللكتروني:2

ل اإللكرتوين قياسًا بغريه من األدلة األخرى املستمدة إن االهتمام الذي حيظى به الدلي
تقنية املعلومات الرقمية، واليت تعاظم دورها مع دخول استخداممن اآللة مرده انتشار 

االنرتنت شىت جماالت احلياة، وأصبح بذلك هذا الوسط مرتعًا لطائفة من اجلناة يطلق عليهم 
يرتكبها هؤالء تقع يف الوسط االفرتاضي أو ما ميكن 
تسميته بالعامل الرقمي، ولذا كان الدليل اإللكرتوين هو الدليل األفضل إلثبات هذا النوع من 
اجلرائم، ألنه من طبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه، ومن هنا بدت أمهية هذا النوع من األدلة، 

،م2005ديب،شرطةمركز،الكمبيوترعرباجلرائميفالرقميةالصورأدلةاملطلب،عبداحلميدعبدممدوح128
كالبهتعملالذيباألسلوبيتعلقتقينفارقهوالنوعنيبنيالفارقأنإىلاإلشارةوجتدر.10-9ص

.اآللتني
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ينحصر جماله كدليل إثبات فقط على جرائم املعلوماتية ولكن أيعين ذلك أن الدليل اإللكرتوين
؟

جيب التنويه إىل أنه ال تالزم بني نطاق العمل بالدليل اإللكرتوين ومشكلة اثبات 
اجلرمية املعلوماتية، فمن ناحية فإن الدليل اإللكرتوين مثلما يصلح إلثبات اجلرمية املعلوماتية 

ويعترب يف ذات الوقت الدليل األفضل إل
:)129(التقليدية إن جاز التعبري، حيث مييز الفقه يف هذا الشأن بني نوعني من اجلرائم

أ. اجلرائم املرتكبة بواسطة اآللة: 

وهذا النوع من اجلرائم يستخدم فيه احلاسب اآليل واالنرتنت كوسيلة مساعده الرتكاب 
ه يف الغش أو االحتيال أو غسل األموال أو لتهريب املخدرات، وهذا خداماستاجلرمية، مثل 

النوع من اجلرائم ال صلة له بالوسط االفرتاضي إال من حيث الوسيلة، وبكلمة أوضح فإن 

اتصال هذه اجلرمية بالنظام

ب. جرائم االنرتنت واآللة الرقمية:

وهذا النوع من اجلرائم يكون حمله جهاز احلاسب اآليل أو اآللة بصفة عامة، حبيث 
يكون االعتداء واقعًا إما على الكيان املادي لآللة، وهذه ميكن اعتبارها جرمية تقليدية تلحق 

وع األول، وإما يكون االعتداء واقعًا على الكيان املعنوي للحاسب أو اآللة أو على قاعدة الن
البيانات أو املعلومات اليت قد تكون على شبكة املعلومات العاملية، مثال انتهاك امللكية 

ية الفكرية، وجرائم القرصنة وغريها، وهذا النوع من اجلرائم هو ما ميكن تسميته جبرائم املعلومات
)130(.

.2237بق ،اسمرجعالعزيز،عبداهللاعبدقاسم،حممدزبيدة،املطلبعبداحلميدعبدممدوح129
راجعاخلالف،هلذاالتعرضنيتنايفوليساملعلوماتيةاجلرميةمفهومحتديدحولالفقهيفخالفهناك130

محايةحولاألولالدويلللمؤمترمقدمحبثاملعلوماتية،اجلرميةيفالدليل،البلوشيمحدبنراشد: ِبشأنه
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ومع ذلك فإننا نعتقد أن اجلرمية املعلوماتية رغم شدة صلتها بالدليل اإللكرتوين إال أن 

ميكننا أن نقول إنه ال تالزم بني مشكلة الدليل اإللكرتوين واثبات ، ولذلك )131(وغريها 
اجلرمية املعلوماتية، فلهذه األخرية إشكاليات قانونية أخرى ال شأن هلا بالدليل اإللكرتوين، فإذا  
كانت غاية الدليل عمومًا هي اثبات اجلرمية ونسبها إىل مربكها ، فإن هذا الدليل ال يكون 

إذا اقتصر على جمرد إثبات وقوع اجلرمية دون حتديد مقرتفها، إذ مع ذلك قاصرا يف تقديرناً 
تصح تسميته كدليل، وتبدو أمهية هذا النوع من األدلة بالنسبة للجرمية املعلوماتية لصعوبة 

إثبات وقوعها عادة.

غري أنه إذا كان من الصعوبات اليت تواجه إثبات اجلرمية املعلوماتية حتديد مفرتق 
اجلرمي

يف هذه الدراسة ندرس الدليل اإللكرتوين حينما يتوافر إلثبات واقعة معينة.

لدليل اإللكرتوين متضمناً إثبات اجلرمية ومرتكبها معا، مع مالحظة أنه قد يكون ا
فجسم اجلرمية املعلوماتية عادة هو الدليل اإللكرتوين ذاته، وقد يكون هذا اجلسم "الدليل 
اإللكرتوين" متضمناً ما يفيد نسبة اجلرمية لشخص ما، كما لو أرسل شخص آلخر رسالة عرب 

إىل إتالف املوقع االلكرتوين اخلاص بذلك الربيد االلكرتوين تتضمن  فريوسات تؤدى 

وما5صاالنرتنت،علىمنشور،2008يونيو/ 4-2القرتة،االنرتنتقانونيفواخلصوصيةاملعلومات
.23/4/2016الزيارةتاريخhttp://www.f-law.net. بعدها

مثالً فاخلربةاجلرائم،هلذهاخلاصةالطبيعةمعلتتناسبلتطويرحتتاجالتقليديةاألدلةبعضأنمالحظةمع131
الفنيةواملهارةالعلممنعالمبستوىمتمتعاً اخلبرييكونأنإىلحتتاجإالاملعلوماتيةاجلرميةإلثباتتصلح

مرجعمحودة،عليحممودعلي. داجلرائم،منالطائفةهذهإثباتجماليفبنجاحطريقةشقمنمتكنهاليت
.23ص،بقاس
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اليت ترتكب باستعمال ومما تقدم خنلص إىل أن الدليل اإللكرتوين يصلح اإلثبات اجلرمية
هاتف ، ..... اخل، أو اجلرمية اليت ترتكب ضد الكيان املعنوي لآللة - حاسوب- اآللة الرقمية

أو ضد شبكة املعلومات العاملية.

باإلضافة إىل ذلك فإن هذا الدليل يصلح إلثبات بعض اجلرائم وإن مل تكن من ضمن 
رقمية للتمهيد الرتكاب اجلرمية، أو إلخفاء النوعني املذكورين، وذلك إذا استعملت اآللة ال

وال بواسطتها.

تحمل تعدياً على حرمة الحياة الخاصةج) الفرع الثالث: األدلة اإللكترونية التي 

وتناول الباحث يف هذا الفرع على ثالثة أنواع من األدلة اإللكرتونية احلديثة واليت حتمل 
تعديا على حرمة احلياة اخلاصة وهي كاآليت: 

) الدليل 3التصوير.ب) الدليل اإللكرتوين2التسجيل الصويت. ب) الدليل اإللكرتوين1
بأجهزة التنصت واملراقبة.اإللكرتوين

:التسجيل الصوتيب) الدليل اإللكتروني1

يقصد بالتسجيل الصويت تسجيل األصوات باستعمال أجهزة التسجيل املستخدمة يف 
نقلهوتسجيل الصوت على شرائط ميكن مساعها فيما بعد ويف أي وقت، والتسجيل

أومن عيوبحتملهمباالذاتيةوخواصهاالفرديةمصادرهامنالصوتيةاملوجات
مضمونهعلىللتعرفالصوتمساعإعادةحبيث ميكنتسجيلإىل شريطالنطقيفلزمات

إليه،املنسوبالشخصصوتعلىعنداملقارنةعناصرتشكلاليتخواصهكدراإو 
حفظعلىتعتمدأجهزةبواسطةالتسجيلتميو .ذلكنفيأوإسنادهتقريرحيتيمما

ويقول أحد .مغناطيسيخمططهيئةعلىصدورهعندالصوتمتثلاليتالكهربائيةاإلشارات
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تلصص وانتهاك أللصق احلقوق بشخص اإلنسان وهو حقه أال الدستور، وهو يف حقيقته 
.)132(يتسلل أحد إىل حياته اخلاصة

يفبهلالستعانةالقضائيةالشرطةرجالالذي جيريههويهمناالذيالصويتفالتسجيل
قبيلمنتعدالفيما بينهمدرااألفاليت يقومالتسجيالتفاناجلنائي وعليهاإلثباتجمال

القضائيةالسلطاتحركتهاجنائيةدعوىشانيفتصدرملانظر اجلنائيةاإلجراءات
تتضمنالاليتاألحاديثتسجيلالبحثنطاقمنرجخيكمااحلقيقةعلىاحلصولبقصد
أوالتلفزيونيةاألحاديثتسجيلحالةيفكماحديثهتسجيلتميمنحقعلىاعتداء

ويتمثل بوضع مراقبة تسجيلية على هواتف . املعينمبوافقةذلكمتمىتالصحفيةأواإلذاعية
املتهم، أو وضع القطات ذات حساسية بالغة يف األماكن اليت يكثر املتهم ارتيادها مثًال. وبعد 
عرضها للتحليل يتم متييز بصمة الصوت كما هو يف علم األصوات. ألن احتمالية وجود 

. )133(ملنالشخصني هلما نفس بصمة الصوت بعيد ا

الصويت:التسجيلإجراءات- أ

املتهمخيصاملسجلالصوتأنمنأن يتأكدالقاضيعلىالصويتالتسجيللسالمة
على الشريطمونتاجإجراءأوبالتسجيلتعديلحدثقدال يكونوان)الصوتبصمة(

:التايلالنحوعلىستهرادتميسماوهذاواضحاالتسجيلهذايكونوكذلك

املمكن فنيامنأصبحاملتهم: لقداملسجل خيصالصوتأنمنالتأكد:أوال
العباراتونقلتراونقل العباحذفعملياتءاواجر يريتغوإحداثتبديلإدخالوببساطة

.66صم)،1991، 8(دار النهضة العربية، ط،املتهم فقها وقضاءاعرتافخليل ،عديل132
املقامةاملعاصر،اجلنائيالبحثندوةإىلمقدمةدراسةالصوت،مضاهاةعلم،املشهداينعبدالرزاقأكرم133
البصمات،علمجماليفاحلديثةالتقنياتعبداهللا،حممدحممودوأيضاً . 115صديب،بشرطةالبحوثمبركز

.4صبديباجلنائيالبحثندوةإىلمقدمةحبثيةدراسة



68

منأصبحوبذلكاملونتاجعمليةيطلق عليهماوهذاالتسجيلطيشر علىآخرموضعمن
.)134(التسجيلمضمونيريتغسوريامل

خاصالتسجيلطيشر علىاملسجلالصوتهلطرحهكنميالذيالسؤالولعل
ال؟أمباملتهم

قبولهعدمأوعليها قبول الدليليتوقفألنهاألمهيةمنجانب كبريعلىاملسالةوهذه
األصوات يكونيفخببرياالستعانةإىلاألمرهذاحسنحيتاج يفالقاضيإنيفشكوال
قداحلاالتبعضيفوانهالسيمااجلنائيةاإلجراءاتيفالعامةبالقواعدعمالاستشاريرأيه

أواألصواتنظرا لتشابهعدمهمناملتهمالصوت خيصكانإذاماالصعب حتديديكون من
شخصيةوانتحال الغرياختالطهاإىلملا يؤدياألصواتتتعدد فيهمكانيفالتسجيلجريان
مناليت ميكنمتطورةأجهزةاألخريةالسنواتيفظهرتولقد. )135(هاتفهمستعمالاملتهم

بعضإىلأدىحىتفائقةمبهارةاحلديثيفاجلملوإعادة ترتيبواإلضافةاحلذفخالهلا
.)136("اإلدانةإثباتيفالصوتيةالتسجيالتقبولاحذر"شعارلرفعالفقهاء

يصبحاألساسهذاوعلىالصويتالتسجيلسالمةمنالتأكدالقاضيعلىألنه
يهدرهأنلهيصبحكماالصويتالتسجيلمناملستمدالدليلعلىاقتناعهيؤسسأنللقاضي

تسجيالتحيفظفانهالكمبيوترمثلحديثةتسجيالت الكرتونيةهناكولكنتبعا الطمئنانه
.)137(ومكانيةوزمنيةصوتية

ذلك،أمكنإذاعليهاوخيتماملضبوطةاالشياءتغلقالتسجيالت:وحتريزتفريغ: ثانيا
حفظهااالجرائيةةيالشرعتقتضيأصليةماديةإثباتأدلةتعترباملسجلةاألشرطةأنكما

38ص،م)2000الذهيب،الكتابدار(،واملرئيةالصوتيةوالتسجيالتالتلفونمراقبةاألمني،مسري134
655صالسابق،املرجعفاروق،األمنيياسر135
دار:اإلسكندرية(،األوىلالطبعةاجلناية،اإلجراءاتيفاخلاصةاألحاديثمراقبةفاروق،األمنيياسر136

.671ص،)م2009اجلامعية،املطبوعات
: مصر(،املعلوماتيةاجلرائميفاالبتدائيالتحقيقألعمالاإلجرائيةاجلوانبحجازي،بيوميالفتاحعبد137

.781ص،)م2009األوىل،الطبعة
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احلديثيفالعبثأوالتالعبعدميضمنمباخمتومةأحرازيفبوضعهاخاصةبطريقة
أوتصفاليتاحملاضرمعاالجراءاتملفإىلوضمهااإلضافةأوباحلذفسواءاملسجل

.)138(احلقيقةلكشفحمتواهاتنسخ

التصوير.ب) الدليل اإللكتروني2

استخدام

اجلرمية ولذا استمر التطور التقين يف إنتاج أجهزة التصوير وزيادة كفاءة العدسات التلسكوبية 
مكان ما ومعرفة كل ما يدور واألفالم واخرتاع الدوائر التلفيزيونية املغلقة اليت تسمح مبراقبة 

بداخله دون علم احلاضرين .

وسائل التصوير:-أ

ة على أدوات خمتلفة، فاملستحدثات ية واملشاهدة: حتتوي وسائل الرؤ يأوًال: وسائل الرؤ 

حاجز املسافة وأجهزة التصوير
قة ملا يأتيه حتت جنح الظالم، واملرايا ذات االزدواج ي

املرئي املسماة باملرايا الناقصة، اليت تتيح مراقبة الشخص أو تصويره داخل مكان مغلق من 
أو كزجاج غري شفاف، وهي تسمح بالرؤية من خلفها خالل زجاج يبد من الداخل كمرآة

ة. وقد ظهرت آالت التصوير الدقيقة ي
اليت يسهل إخفاؤها يف املكان اخلاص لتصوير من بداخله بإشارات الكرتونية من اخلارج أو 

ضاءة، واليت حتتوي على عدسات عند استعماله العادي لألبواب أو النوافذ أو مفاتيح اإل
وضع العدس يف ثقب احلائط.بميكن أن تستخدم خلسة يف مراقبة نزالء إحدى احلجرات 

التحريأساليببعنوانمداخلةالقضائية،بالشرطةالعامةالنيابةعالقةحولدراسييومالدين،نورلوجاين138
.13م، ص2007،
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ثانياً: وسائل تسجيل الصورة: فقد احدث التطور التقين نقله لنوعية هذه األجهزة، إذ 
جرى تصغري حجم هذه اآلالت حبيث أصبح من السهل وضعها يف املباين أو على جسم 

لشخص الذي يستعملها بطريقه جتعل اكتشافها صعبا، وميكن إخفاء الكامريات الثابتة يف ا
احلجرات يف وضع يسمح هلا بالتقاط الصور على فرتات متقطعة ومنتظمة وعن طريق 
العدسات التلسكوبية اليت توضع على أجهزة التصوير ميكن التقاط صور األشياء الدقيقة 

.)139(دة وصغرية احلجم من مسافات بعي

أنواع التصوير:-ب

أوال: آلة التصوير: تعترب آلة التصوير يف العصر احلديث أكثر دقة يف التقاط الصور 
اليت تبني وتوضح احلادثة أو الشخص أو التصرف اليت تطرح أمام القاضي بدقة متناهية، 

بالتزوير والتالعب وهي قرينة قوية لوال التدخل البشري يف التصوير واالحتمال الوارد عليها 
لكانت قرينة قوية قاطعة تفيد اليقني يف اإلثبات، ولكنها ختضع للتدقيق والفحص من قبل 

.)140(املختصني للتأكد منها

ثانياً: كامريا الفيديو: وهي عبارة عن جهاز القط للصوت والصورة معاً مع رصد كافة 
فيها بالتزوير والتالعب، ولذا التحركات يف الواقع. ويدخل عليها احتمالية تدخل اإلنسان 

فهي تبقى جمرد قرينة، وجيب عرضها على املختصني للتأكد من سالمة تصوير الواقعة من 
.)141(التدخل عليها، وإال تكون جمرد قرينة ضعيفة

التصوير يف التحقيق اجلنائي له طريقان: األول: تصوير اجلرمية أثناء استخدامو 

ص،م)2011األوىل،الطبعة(عمان: ،اجلنائياإلثباتيفوالصورةالصوتمشروعيةخرشه،أمنيحممد139
171،170

،1طاألردن،،عماردار،207صاإلسالميةالشريعةيفالقرائنحجيةعزايزة،حسنعدنان140
.م1990

لتدارسالعلميةاحللقة،13صاإلثباتيفاملعاصرةالقرائنمشروعيةمدىالزحيلي،مصطفىحممد141
.األمنيةللعلومنايفجامعة، ه1427عامالشرعية،األحكام
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، )142(وقوعها، والثاين: تصوير اجلرمية بعد وقوعها، بتصوير اآلثار املوجودة يف ساحة اجلرمية
التصوير على وجه التسرت دون علم استخدامواملراد هنا هو القسم األول، وخاصة ما يتعلق ب

.)143(صاحب اجلرمية بذلك 

بأجهزة التنصت والمراقبة.) الدليل اإللكتروني3

والواقععالية،تقنيةذاتللمراقبةأجهزةإفرازإىلاحلديثالتكنولوجيالتطورأدىلقد
السلكيةاألحاديثتلتقطاليتالتنصتأجهزةعلىتقتصرالاملراقبةأجهزةاستخدامأن

كمااإلنرتنت،بطريقتتماليتاملكاملاتالتقاطإىلالفائقةامتدتبلوالالسلكية،
افقدالذيعالية، األمروبدقةبعدعناألشخاصصورالتقاطأيضاالسهلمنبات

(144).وخصوصيتهحريتهاإلنسان

هلهوالعلميةالوسائلهذهاستعمالحولواخلالفالبحثأساسإناحلقيقةويف
ال؟أمالفرديةاحلريةعلىعدواناتعتربالوسائلهذه

إذاأماالقاضي،اقتناعيفالعامةللقاعدةخضعتالفردية،باحلريةمتسالكانتفإذا
يفكثرتولقداجلنائية،املواديفإثباتكوسيلةاستبعادهاتعنيالفرديةباحلريةمتسكانت
التنصت،يفوكفاءةعاليةدرجةبلغتاليتالتصنتأجهزةالعلميالتطورمعاألخريةاآلونة

وسائلمنكوسيلةاألجهزةهذهمثلاستخداممشروعيةحولاجلدلإثارةإىلأدىمما
ومن بني هذه التقنيات احلديثة: التنصت اهلاتفي، أو ما يسمى بالتقاط .اجلنائياإلثبات

املكاملات واحملادثات اهلاتفية. واليت طرحت إشكالية املوازنة بني حق األفراد يف التمتع بسرية 
احلياة اخلاصة، وحقهم يف عدم انتهاك حرمتها دون إذن، وبني حق الدولة يف احلفاظ على 

.71صاملصدر السابق،انظر: عبد الرمحن بن شايع العريين، 142
وانظر: عبد الفتاح .172هـ)، ص 1344، (االعتماد، التحقيق اجلنائي العلمي والعمليانظر: حممد شعري،  143

م)، 1958األوىل، ، (مصر: مكتبة األجنلو املصرية، ط: أسس التصوير الضوئي العلمية واملعمليةرياض، 
.385ص 

اجلامعية،املطبوعاتداراألوىل،الطبعةاجلنائية،اإلجراءاتيفاخلاصةاألحاديثمراقبةفاروق،األمريياسر144
8-7ص،2009اإلسكندرية،
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ارجية ومراقبة كل ما من شأنه املساس بنظامها وأمن مواطنيها من خالل سالمتها الداخلية واخل
)145(.

هذا وقد منعت املواثيق الدولية كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص 
ق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذا باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية األوربية حلقو 

القوانني الوطنية، التنصت على املكاملات اهلاتفية وانتهاك سرية املراسالت.

إال أن املالحظ أن هذا املنع مل يعد مطلقا، ذلك أن التطور التقين وتطور تقنيات 
وبة ارتكاب اجلرمية بنوع من التسرت واالطمئنان، وخاصة عن طريق اهلاتف ترتب عنه صع

إثبات الواقعة اإلجرامية ونسبتها لشخص معني، لذلك أجاز املشرع اللييب وذلك على غرار 
العديد من التشريعات املقارنة مبدأ اعرتاض والتقاط املكاملات واالتصاالت املنجزة بوسائل 

االتصال عن بعد. 

اد، وهو ونظرا الرتباط موضوع التقاط املكاملات واالتصاالت بأهم حق من حقوق األفر 
ضمان احلرية الفردية وعدم املساس حبرمة احلياة اخلاصة، فإنه يتعني أوال حتديد موقف 
التشريعات والقوانني  من مشروعيته وحجيته، قبل حتديد أهم اإلجراءات والشروط اليت يتعني 

واملراد اتباعها واحرتامها من أجل قبول هذا الدليل كوسيلة إثبات أمام القضاء اجلنائي. 
أجهزة التسجيل الصويت أي تسجيل األصوات باستعمال أجهزة التسجيل، حيث حتفظ ب

الصوت يف شرائَط، وُميكن مساعها فيما بعد، ولعّل أول قضية اسُتخدم فيها التسجيل كدليل 
.)146(م 1953إدانة على املتهم، كان يف مصر عام 

التقاط احملادثات وهي أما بالنسبة ألجهزة التنصت: فهي األجهزة اليت تستخدم يف 
على درجة كبرية من احلساسية، هلا أنواع كثرية منها:

، (جملة امللفإشكاليات التنصت اهلاتفي والتحرش اهلاتفي يف التشريع اجلنائي املغريب واملقارنيوسف وهايب، 145
.131م)، ص2005ماي 6العدد

، ذي 41، (جملة األمن العام، عددمشروعية الدليل الذي حتصل عليه الشرطةانظر: رابح لطفي مجعة، 146
.44هـ)، ص1387القعدة، 
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) وهي على درجة كبرية من احلساسية ميكنها Micro directionnelأجهزة ()1
تسجيل احملادثات اخلاصة على مسافات بعيدة.

) وهي أجهزة تنصت دقيقة تسمح بالتصنت على Micro clousأجهزة ( )2
اليت تتم خلف حواجز أو حوائط.احملادثات اخلاصة

أجهزة التنصت الدقيقة جدًا ال تزيد يف حجمها عن رأس الدبوس، وميكن تثبيتها يف )3
)147(.

هذا ويدخل فيما سبق أيضاً أسلوب املراقبة، وهو على نوعني:

وذلك بتتبع الرسائل الربيدية الصادرة من املتهم، أو الواردة إليه.) املراقبة الربيدية: 1

.)148() املراقبة اهلاتفية: وذلك بوضع اهلاتف اخلاص باملتهم حتت املراقبة 2

املشكالت العملية يف مراقبة التلفونات والتسجيالت الصوتية واملرئية وأثرمها يف اإلثبات األمني،انظر: مسري 147
، التحقيق اجلنائي الشرطي مع وانظر: علي بن حممد احمليميد.4-2م)، ص1996األوىل، ، (ط:اجلنائي

.67هـ)، ص1422الرياض: أكادميية نايف للعلوم األمنية، –، رسالة ماجستري، (السعودية املرأة املتهمة
.67، ص، رسالة ماجستريالتحقيق اجلنائي الشرطي مع املرأة املتهمةانظر: علي بن حممد احمليميد، 148
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المستمدة من بعض اإلثبات الجنائي الوسائل العلمية الحديثة ب: المطلب الثاني.2
االختبارات البيولوجية.

أ) الفرع األول: اإلثبات اجلنائي : اآليتهذا املطلب على فرعني ومها كوتناول الباحث يف 
تحليل الدم (بصمة الدم).اإلثبات اجلنائي بب) الفرع الثاين: .DNAالبصمة الوراثية ب

.DNAالبصمة الوراثية أ) الفرع األول: اإلثبات الجنائي ب

) ماهية البصمة الوراثية:1

املراد بالبصمة الوراثية: "هي تعيني هوية اإلنسان من خالل حتليل جزء من أجزاء 
.)149(املتمركز يف نواة أي خلية من خاليا جسمه"D).A.N(محض 

وأطلق عليها بالبصمة الوراثية باعتبار أن هذا احلمض يأخذه اإلنسان بالوراثة عن أبيه 
كل شخص له خاليا، وكل خلية عدا  وأمه، حيث أثبت الطب عرب تتابع األحباث، أن  
، وأن النواة يف كل خلية من اجلسم )150(

حتمل املادة الوراثية، والشفرات الوراثية يف النواة منظمة يف تراكيب تسمى 
ذه )151(الكروموسومات

) من 46الكروموسومات هو هذا احلمض النووي، وكل شخص حيمل يف خليته اجلينية (
) كروموسومًا عن أبيه بواسطة احليوان 23صبغيات الكروموسومات، يرث نصفها وهي (

) كروموسومًا يرثها عن أمه بواسطة البويضة، فينتج عن 23املنوي، والنصف اآلخر وهي (

، (الكويت: مكتبة الكويت الوطنية، ط: األوىل، البصمة الوراثية وعالقتها الشرعيةانظر: سعد الدين اهلاليل، 149
. 25م) ص2001

تطبيقات انظر: اجلندي: هي مادة شفافة غري متجانسة، حتتوي على تراكيب دقيقة تسمى عضيات اخللية.150
.39صيف التحقيق والطب الشرعي،D.N.Aتقنية البصمة الوراثية 

ويعرف الكروموسوم بأنه تركيب كيميائي يوجد يف نواة اخللية، ويتكون من محض نووي، وبعض أنواع 151
الربوتينات، والكروموسوم هو الذي حيمل الشفرات الوراثية.

.39، صيف التحقيق والطب الشرعيD.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية انظر: اجلندي، 
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تقاللية عن كروموسومات والديه مع بقاء التشابه معهما ذلك كروموسومات ذات صفة االس

ويستعمل احلمض النووي يف جماالت عدة منها: قضايا .)152(تشبه أصوله من مجيع الوجوه 
النسب، وإثبات درجة القرابة بني األفراد، وقضايا 

حتدث بسبب حوادث املركبات، أو احلريق، أو احلروب وحنوها، وحتديد اجلنس بالنسبة 
للخنثى، واختبار سبب املوت املفاجئ،  وعالج بعض األمراض، والتحقيق اجلنائي، إىل غري 

ال التحقيق بصمة احلمض النووي يف جماستخداموميكن .)153(ات ستخدامذلك من اال
اجلنائي من جهة أن هذا احلمض ميكن عن طريقه الوصول إىل هوية الشخص يقيناً، ويتم 
ذلك من خالل أخذ ما يسقط من جسم اجلاين يف حمل اجلرمية وما حوله، وإجراء حتاليل 
البصمة الوراثية على تلك العينات املأخوذة، ومن مث مطابقتها على البصمات الوراثية 

وميتاز احلمض النووي إجراء الفحوصاتللمتهمني بعد
بإمكانية االحتفاظ به ولو ملدة طويلة، كما ميتاز بسهولة قراءته، كما ميكن من خالله حتديد 

جنس املتهم هل هو ذكر أو أنثى.

) تعريف البصمة الوراثية: 2

عبارة عن مركب وصفي مكون من  تعريف البصمة الوراثية لغة: لفظ البصمة الوراثية
كلمتني "البصمة" و "الوراثة"، والبصم: (بضم الباء) هو ما بني طريف اخلنصر إىل طرف 

، أما )154(البنصر، أي: الفرجة ما بني اخلنصر والبنصر، ورجل أو ثوب ذو بصم، أي: غليظ
أي انتقل من الوراثة: فهي مصدر من مصادر ورث أو أرث، ويقال ورث فالن املال عن أبيه، 

، (السعودية: جامعة نايف دور البصمة الوراثية يف إثبات النسب واجلرائم الوراثيةانظر: إبراهيم أمحد عثمان، 152
.4العربية للعلوم األمنية) ص 

.148- 113، صيف التحقيق والطب الشرعيD.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية انظر: اجلندي، 153
بريوت: مؤسسة الرسالة، –: مادة "البصم"، (لبنان القاموس احمليطدي،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريز أبا154

.1080م)، ص1998الطبعة السادسة، 
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، وبناء عليه فالبصمة الوراثية هي األثر الذي ينتقل )155(األب إىل االبن أو من األصل إىل فرع
تعريف .)156(من اآلباء إىل األبناء أو الصفات الوراثية الثابتة املنتقلة من الكائن احلي إىل فرعه

املنظمة اإلسالمية للعلومالبصمة الوراثية شرعاً: عرفت ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية برعاية
أي: املورثات التفصيلية اليت )157(

. )158(تدل على هوية كل فرد بعينه"

تعريف البصمة الوراثية قانوناً: اختلفت التعريفات القانونية لدى فقهاء القانون عند 
تعريفهم للبصمة الوراثية:

DNA (
.)159(الذي حتتوي عليه خاليا جسده"

ه) 1419يف (
التعريف السابق للمنظمة حيث قال: "البصمة الوراثية هي البنية اجلينية نسبة إىل م) 1998(

ال ،)160(

.423م)، ص1999، 3بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط-، (لبنان لسان العربابن منظور،155
دراسة فقهية مقارنة، البصمة الوراثية وعالئقها الشرعيةسعد الدين هاليل، 156
على الكروموسوم، وعلى الصعيد اجلزئي اجلينات: هي مجع جني واجلني عبارة عن جزء من احلمض النووي157

بأنه تعاقب من النيوكليوتيدات، وقيل إنه عنصر كروموزومي النتقال وظهور امليزات الوراثية، خليفة علي الكعيب، 
، (مصر: جامعة اإلسكندرية)، نة ، رسالة ماجستريدراسة فقهية مقار ، البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية

. 13ص
، (الكويت: برعاية املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ندوة الوراثة واهلندسة واجلينيوم البشري والعالج اجليين158

.1050م)، ص2000م، اجلزء الثاين 1988أكتوبر سنة 15-13املنعقدة من 
، (حبث مقدم إىل مؤمتر اهلندسة البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائيمدي حجيةأبو الوفا حممد أبو الوفا، 159

مايو 5-7الوراثية بني الشريعة والقانون، الذي عقد بكلية الشريعة والقانون بدولة اإلمارات وذلك يف الفرتة من 
2002675.

- 5دسة عشر اليت انعقدت يف الفرتة من "160
10/1/2002
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، حيث تتعدى )161(تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية
كانت هناك نسبة خطأ فهي ترجع إىل خطأ القائمني على الشفرة %، وإذا99.99دقتها 

)162(.
وفحص اجلينات للوقوف على البصمة الوراثية تتمثل يف أخذ جزء ال يزيد عن رأس دبوس من 

وراثية، مث جيرى عليه التحليل الالزم ملعرفة ما حتمله جسم الشخص الذى يراد معرفة بصمته ال
العينة من صفات وراثية مستجدة أو موروثة. واجلزء الذى يراد حتليله وفحصه يؤخذ من أي 
من املصادر التالية: الدم، املين، جذور الشعر، العظم، خاليا الفم، خاليا الكلية، السائل 

لية من اجلنني. ويستخلص (الدنا) أوًال من االمينوسى، خلية من البويضات املخصبة، خ
احدى عينات الدليل، ومن دم األب املشكوك فيه، ويقطع الدنا يف كل من العينتني إىل 
ماليني الشظايا، بواسطة انزمي حتديد يقطع احلمض النووي (دنا) عند مواقع حمددة وهذه 

قطع وعدد تكرار القطع أو الشظايا ختتلف من انسان إىل آخر، من حيث طول هذه ال

الدنا بسرعة ختتلف حبسب حجمها، فالشظايا الصغرى تتحرك بسرعة أكثر من الكربى، 
وتفصل شظايا الدنا يف كل حالة حسب حجمها، مث تنتقل بعد ذلك فوق قطعة ورق تسمى 

طوال الليل، فتظهر عليها Xن جاهزة للتحليل، مث يعرض الغشاء لفيلم اشعة الغشاء لتكو 

البيضاء املأخوذة من دم املشكوك فيه، فإذا توافقت الصورتان كان الشخص واحداً، وإذا مل 
وتتميز البصمة الوراثية بعدة خصائص لعل .)163(ن لشخصني خمتلفني تتوافقا كانت العينتا

، (دار اجلامعة البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف اثبات ونفى النسبانظر لدى انس حممد ناجى، 161
.    60، وكذلك حممد غامن ص 23-20م)، ص 2010اجلديدة، 

وقد يرجع اخلطأ إىل عامل التلوث وحنو ذلك ، حيث حيتاج إىل معايري عديدة للتأكد من صحتها  162
-98كاملواصفات العلمية واخلربة املتميزة وسالمة الطرق واإلجراءات اليت توظف لتحليلها (حممد غامن، ص

99    . (
ت األخرية امكن فحص البصمة الوراثية وتستغرق هذه الطريقة بني مخسة أيام وثالثة اسابيع ، وىف السنوا163

.    28-26البصمة الوراثية) ص -ساعة (انس حسن حممد ناجى48خالل 
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أمهها عدم التوافق والتشابه بني كل فرد عند حتليل البصمة الوراثية، فيستحيل التشابه بني 
الشخصني إال يف حالة التوائم املتماثلة الواحدة. وتعترب البصمة الوراثية هي أدق وسيلة عرفت 

االنسان وكذلك يف اثبات أو نفى االبوة أو البنوة البيولوجية ألن حىت اآلن يف حتديد هوية 
نتائجها قطعية ال تقبل الشك والظن. وتتمثل وظيفة البصمة الوراثية اما يف االثبات أو النفي 

)164( .

الوراثية:) تاريخ اكتشاف البصمة 3

مل تُعَرف البصمة الوراثية حىت  م)1974يرجع تاريخ اكتشاف البصمة الوراثية إىل عام (
حينما نشر د. "آليك جيفريز" عامل الوراثة جبامعة "ليسرت" بلندن حبثًا 1984كان عام 

، أنه من خالل دراسته املستفيضة على )165(فيه أن املادة الوراثية قد تتكرر عدة مراتأوضح
احلمض النووي الحظ بعض التكرارات والتتابعات املنتظمة واحملددة يف احلامض النووي 

)DNA وتعيد نفسها يف
مفهومة، وواصل أحباثه حىت توصل بعد عام واحد إىل أن هذه التتابعات تتابعات عشوائية غري

بارة عن مناطق فرط التغاير بني اجلينات املوجودة على سلم وهي عفرد،مميِّزة لكل
)DNA وهي ختتلف من فرد آلخر من حيث طوهلا ومسكها وموقعها على السلم، إال ،(

م) 1985وقد سجل العامل "آليك جيفري" برآءة اكتشافه سنة (.)166(لدى التوائم متطابقة
ن تشبيها هلا ببصمة األصابع اليت وأطلق على هذه التتابعات مسمى البصمة الوراثية لإلنسا

باإلضافة إىل أن من خصائص البصمة الوراثية أن قوة احلامض النووي جتعله يتحمل اسوأ الظروف والتلوثات 164
د سنوات من الوفاة ، كما يكفى ملعرفة البصمة الوراثية البيئية كالتعفن والتغيريات اجلوية وال تفقده هيئته ولو بع

) .   29، 28حتليل عينة ضئيلة من اجزاء اجلسم أو سوائله حىت بعد جفافها (انس حسن ناجى ص (
، (حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون، دور البصمة الوراثية يف اإلثباتغنام حممد غنام، 165

.2م)، ص2002مايو 7-5يعة والقانون بدولة اإلمارات املتحدة واملنعقد يف الفرتةبكلية الشر 
، (دراسة مقارنة، مكتبة دار الفكر القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احلديثةحممد لطفي عبد الفتاح، 166

. 79)، ص2010والقانون سنة 
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)167(

) ومساها بعضهم الطبعة الوراثية أو بصمة اجلينات.DNAعلى الشخص عن طريق مقاطع (

) األساس العلمي لتركيب البصمة الوراثية:4

األوىل للحامض النووي الريبوزي منزوع ) من األحرف DNAأخذ اسم مركب (
يتكون ) Acid  Deoxyribo  Bucleicاألكسجني، أي املؤكسد باللغة اإلجنليزية (

سلسة مرتاصة من األمحاض النووية هيئة سلم حلزوين، من شريطني يلتفان حول بعضهما على
وسكر، واليت تسمى بالنيوكليوتيدات وكل نيوكليوتيد يتكون من ثالث قطع: فوسفات،

تتكون من ارتباط أربع قواعد كيميائية حتت اسم ودرجات هذا السلموقاعدة نيرتوجينية، 
حيث يتصل دائمًا (األذنني مع التاميني) ،Gوجوانيني،C، سايتوسنيT، ثامينيAأذينني

ويتكون . )168(هيدورجينيتني، بينما يتصل (اجلوانني بالسايتوسني) بثالثة روابط هيدروجينية
قاعدة كل جمموعة ما من هذه زيء يف اإلنسان من حنو ثالثة باليني ونصف بليونهذا اجل

يف اإلنسان، إًذا فبعملية حسابية بسيطة جند القواعد متثل جيًنا من املائة ألف جني املوجودة
جيًنا معيًنا ميثل مسة مميزة هلذا الشخص، قاعدة حتمل2.200أن كل جمموعة مكونة من 

الشعر، أو الذكاء، أو الطول، وغريها (قد حتتاج مسة لون العني، أو لونهذه السمة قد تكون
) يف صورة صبغيات DNAوينظم ال(لتمثيلها). واحدة إىل جمموعة من اجلينات

) ميتد DNA(كروموزومات) حيث حيتوي كل صبغي (كروموزوم) على جزئي واحد من ال(
ويطوي عدة مرات ويرتبط بالعديد من من أحد طرفيه إىل الطرف اآلخر، إال أنه يلتف 

الربوتينات مكونًا ما يسمى بالكروماتني الذي حيتوي عادة على كمية متساوية من كل من 
) صبغي، فإذا تصورنا أنه 46) وحتتوي اخللية اجلسدية لإلنسان على (DNAالربوتني وال(

استخدامها يف جمال الطب الشرعي والنسبالبصمة الوراثية وحكم ناصر عبداهللا امليامي،  167
م)، 2003الشريعة والقانون جملس النشر العلمي، بدولة اإلمارات، العدد الثامن عشر، ذو القعدة، يناير 

.178ص
ر دار النفائس للنش: األردن(، أثر الدم والبصمة الوراثية يف اإلثبات، دراسة مقارنة، بسام حممد القوامسي168

. 67، ص)م2009سنة ،1طوالتوزيع، 
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يات على ) يف كل صبغي، ووضعت هذه اجلزئDNAأمكن فك اللولب املزدوج جبزئي ال(
) 23تقريباً، وحيتوي احليوان املنوي على ()169(امتداد بعضها البعض لوصول طوهلا إىل مرتين

) املوجودة باخللية اجلسدية، وبعبارة DNAصبغي، أي أن كل منهما حيتوي على كمية ال(
أخرى فإن كل خلية تناسلية وحيوان منوي أو بويضة جيب أن حيتوي على نصف املعلومات 

حيث أن الفرد اجلديد ينشأ من احتاد حيوان منوي مع البويضة.الوراثية،

) أجهزة قياس البصمة الجينية:5

توصل العامل جيفريز ومعاونيه إىل اخرتاع جهاز إلكرتوين يسجل الوسائل اليت تبثها 
اخلاليا بشكل خطوط مرتاوحة ما بني الغليظ والرفيع، وطاملا أن تسجيل خصائص خاليا 

DNA ًأصبح من السهل يف قضايا حتقيقات الشرطة تسجيل خصائص أنسجة بات ممكنا ،
متهم ما وكذلك شعره أو خاليا جلده عثر عليها مبسرح جرمية ما، ومبقارنة تسلسل اخلطوط 

.  )170(الرفيعة والغليظة على الشريطني ميكن التأكد من هوية املتهم أو املشتبه فيه

بكميات كافية وبنوعية مناسبة من DNAتطبيقًا لذلك فإذا ما أمكن استخالص 
بقعة دم عثر عليها مبسرح اجلرمية، ومبقارنتها مبثيلتها من دم املشتبه فيه ألمكن من جراء ذلك 

التوصل ملعرفة عما إذا كان هو الفاعل احلقيقي للجرمية أم ال؟.

) مجاالت العمل بالبصمة الوراثية : 6

البصمات استخداماء البصمات أنه ميكن 
الوراثية يف جماالت كثرية، ترجع يف جمملها إيل جمالني رئيسني مها: 

 :
ويف اء،ارتكاب جناية قتل، أو االعتدجرائميفوإدانة املتهم، 

.3، صدور البصمة الوراثية يف اإلثبات، د. غنام حممد غنام169
.74، صالبصمات وسائل فحصها وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي، أسامة الصغري170
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وأيضا يف حاالت املشاكل املتعلقة باجلنسية والتعرف على حاالت االختطاف بأنواعها، 
.)171(منتحلي شخصيات اآلخرين

، من أهم جماالت االستفادة من البصمة الوراثية يف جمال اثبات النسب جمال النسب:
وذلك يف حالة احلاجة إيل إثبات البنوة أو األبوة لشخص، أو نفيه عنه، يف احلاالت اآلتية: 

حالة الوالدة من فراشني، حالة التنازع على شخص جمهول النسب، عند الشك يف احلمل بعد 
الزواج اقل من ستة أشهر، وعند الشك يف شخصية مدعى االنتساب إىل شخص آخر ال 

يطًا أو ضائعًا لنفسه مث يظهر أهله ومعهم يقره وال ينكره، وحيث يلحق شخص طفًال لق
األدلة، وعند االشتباه يف اختالط املواليد باملستشفيات، وعند االشتباه يف حالة أطفال 

يف االنابيب، وعند اختالط األطفال يف احلروب والكوارث، وأخريًا ملنع الوصول إىل اللعان 
)172(.

) منها:DNA) اآلثار البيولوجية التي يمكن استخالص الحامض النووي(7

وهذه اآلثار غالباً ما تكون موجودة يف مسرح اجلرمية أو تكون متعلقة جبسم الضحية أو 
موجودة على جسم اجلاين، وهذه اآلثار هي:

فحص عينة الدم (بقع الدم): أثبتت التجارب يف جمال التحقيق اجلنائي أمهية االعتناء -أ
بالدم املوجود يف مسرح اجلرمية، فمىت وجدت زمرة دموية يف شخص ال توجد يف مدعيه 
ميكن االعتماد على ذلك يف نفي نسبه منه، ويف حال توافق الفصائل بني الطفل ومدعيه 

إثبات نسبه ألن الفصيلة الواحدة قد يشرتك فيها أناس كثريون، فإن هذا ليس قطعيًا يف
وختتلف طبيعة رفع آثار الدم باختالف طبيعة الدم يف مكان اجلرمية، فالبقع الدموية السائلة 

وسائل . وكذلك عالء بن حممد صاحل اهلمص، 37-30انظر كل ذلك بالتفصيل لدى انس ناجى ص 171
.    111، 110م، مكتبة القانون واالقتصاد)، ص 2012ه، 1433:الرياض(اجلاينالتعرف على 

، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، 13، ص ، البصمة الوراثية وتأثريها  علي النسب إثباتاً ونفياً انظر : 172
) ملخص أعمال احللقة النقاشية حول حجية البصمة 1/454ضمن ثبت أعمال الوراثة واهلندسة الوراثية ( 

) 334-3/2( املوسوعة العربية العاملية، 19الوراثية يف إثبات النسب ، ص 
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مثًال يتم سحبها إما بواسطة حقنة، مث توضع يف أنابيب زجاجية نظيفة، من خالل نقل الدم 
اهلواء ويُرسل بعد ذلك إىل املعمل اجلنائي، أما إذا كانت إىل قطعة قماش نظيفة مث ُجيفف ب

البقع الدموية جافة، فيتم رفعها عن طريق أخذ قشرة من هذه البقع ووضعها يف زجاجة 
بواسطة الَكْشط هلا إن أمكن، أو عن طريق القطع أو القص للمنطقة اليت توجد البقع 

حيث ميكن إجراء . )173(مل اجلنائي الدموية عليها، مث ُحترز وتُرسل بعد ذلك إىل املع
) كرات الدم DNAالفحص على الدم السائل أو اجلاف، ويتم استخالص ال(

، ويتم بعد ذلك إجراء الفحوص على العينات املرفوعة من مكان احلادث، )174(البيضاء

حتديد ما -1وميكن تلخيص الفائدة من فحص عينة الدم يف جمال اجلنائي مبا يلي: 
-2. )175(إذا كان الدم لرجل أو امرأة عن طريق حتديد نسب اهلرمونات الذكرية واألنثوية 

معرفة مكان نزول الدم من جسم اجلاين، حيث أن بقع الدم - 3ث. الدموية يف مكان احلاد
الدائرية يكون سقوطها بشكل عمودي ومصدرها جسم ساكن، بينما البقع الدائرية احملاطة 

.)176(بقطرات ثانوية تدل على سقوط الدم من علو أكثر من مرتين

امة أو خمدرة؛ وميكن معرفة بعض احلاالت اليت يكون سبب الوفاة فيها تعاطي مواد س
، كما ميكن حتديد )177(إذ من املعلوم أن الكحول واملواد املخدرة تصل إىل الدم وجتري فيه 

، (السعودية: أكادميية نايف العربية الطب الشرعي يف التحقيقات اجلنائيةانظر: إبراهيم صادق اجلندي، 173
مدى مشروعة . وانظر: فهد زامل احلوشان، 180-174م) ص2000هـ، 1420للعلوم األمنية، 

.50،  صاستخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف اجلرمية
م)، 2011، ( مصر: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراهالوسائل احلديثة يف اإلثبات اجلنائي،اهلاين حممد طايع، 174
.306ص

، (السعودية: أكادميية نايف العربية املرشد للتحقيق والبحث اجلنائيانظر: معجب بن معدي احلويقل،  175
.76هـ) ص1423للعلوم األمنية، 

.76، صالسابقاملصدرانظر: معجب بن معدي احلويقل،  176
خدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف مدى مشروعة استانظر: فهد الزامل احلوشان،  177
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عدد اجلناة يف مسرح احلادث من خالل تعدد اآلثار الدموية كتعدد فصائل الدم املعثور 
عليها، ومعرفة هوية اجلاين عن طريق حتديد الفصيلة الدموية أو بصمة احلمض النووي 

، كما حيدد زمن اجلرمية فالدم األمحر يدل قرب زمن اجلرمية، واألسود يدل على بعدها )178(
)179(.

وتظهر أمهية هذا األثر يف القضايا اجلنسية، وقد يكون موجود مبسرح فحص أثر املين: - ب
)180(.

إن وجود آثار اجلاين يف مسرح اجلرمية مما يساعد على كشف احلقيقة، إال أن حتصيل 
احليوانات املنوية قد ال يكون يف سهولة كشف الدم، فإن اآلثار املنوية قد ال ترى إال عن 

األشعة فوق البنفسجية، أو خبري خمتص.استخدامطريق 

فحص أثر اللعاب: وميكن أن يوجد هذا اللعاب يف مكان اجلرمية إما على األكواب - ج
الزجاجية، أو على بقايا املأكوالت، أو غري ذلك، ويتم رفع آثار اللعاب من األماكن املشتبه 

ك يف اهلواء لتجف، مث توضع يف أنبوب زجاجي، وتُرسل بعد ذلك إىل املعمل بعد ذل
اجلنائي لتحليلها، ويتم التعرف على اللعاب من خالل طرق علمية كالطرق امليكروسكوبية، 

)181(أوامليكروكيميائية، وغريها 

ل حتديد فصيلة الدم، أو حتديد البصمة الوراثية، اليت تُعرف 
عليهما من خالل سائل اللعاب، كما أن اللعاب يفيد يف جمال التحقيق يف التوصل إىل أن 

.51-50، صاجلرمية
م)، ص 1989، (دار املطبوعات اجلامعية، الطب الشرعي والبحث اجلنائيانظر: مدحية فؤاد احلضري، 178

117–124.
العربية للعلوم األمنية، ، (أكادميية نايف املرشد للتحقيق والبحث اجلنائيانظر: معجب بن معدي احلويقل، 178

.76هـ)  ص1423
.76، صالسابقاملصدرانظر: معجب بن معدي احلويقل، 179
.194، صالقانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احلديثةحممد لطفي عبدالفتاح، 180
.86، املصدر السابق، ص األدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة، وانظر: عبداحملسن القذيل ، 181



84

.)182(مثة خمدرات أو كحول إذا كان قد مت تناوهلا ممن وجد أثرها يف لعابه 

ن اإلنسان غري ما سبق ذكره وميكن فحص أثر العرق وحنوه: املراد هنا كل سائل خيرج م-د
-2. )183(ُيساعد العرق على حتديد فصيلة الدم -1تلخيص أمهية هذه الوسيلة فيما يلي:

يساعد حتليل البول على الكشف عن -3االستعانة بالعرق فيما يعرف ببصمة الرائحة.  
.)184(املواد املخدرة يف جسم اإلنسان

م ندوة 1981مة الدولية للشرطة اجلنائية عام فحص أثر األسنان: حيث عقدت املنظ- ه
خاصة بطرق دراسة حتقيق الشخصية وكشف اآلثار، وأقر يف تلك الندوة أمهية آثار األسنان 

واالستفادة منها يف التعرف على األشخاص. 

تقدير - 1وتتلخص االستفادة من وجود األسنان يف التحقيق اجلنائي فيما يلي: 
التعرف على اجلاين فيما إذا -3الدم وبصمة احلمض النووي.حتديد فصيلة -2العمر. 

معرفة ما إذا كان اجلاين يستخدم املواد -4حدثت تشوهات خلقية، كحريق أو حادث.
-6.)185(معرفة سبب الوفاة يف حالة التسمم - 5السامة كالدخان، واملخدرات، وحنوها.

. )186(التعرف على أمراض صاحب االسنان كالسكر، وضعف املناعة 

قد تتخلف أحيانًا سلخة من بشرة إنسان يف فحص أنسجة اجللد والعظام واألظافر: - و
أضافر اجلاين أو قطعة من عظام بشرية على سيارة صدمت شخصًا يف الطريق العام، وميكن 

) إجياد عالقة مؤكدة بني هذه اآلثار DNAمن خالل معاجلة هذه اآلثار بواسطة حتليل(

.89-87، املصدر السابق، األدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة، وانظر: عبداحملسن القذيل ، 182
مدى مشروعة استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف احلوشان،انظر: فهد الزامل 183

.52، صاجلرمية
.86هـ)، ص 1421، (ط: األوىل، األدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة وانظر: عبداحملسن القذيل ، 184
: أكادميية نايف العربية السعودية، (املرشد للتحقيق والبحث اجلنائيانظر: معجب بن معدي احلويقل،  185

.88هـ) ص1423للعلوم األمنية، 
األمنية، أكادميية نايف العربية للعلوم:السعودية، (التحقيق اجلنائي املتكاملالبشري،حممد األمني 186

.213م) ص1988هـ، 1419
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)187(.

فحص أثر الشعر: يهتم احملققون بالبحث عن آثار الشعر لكونه يُقاوم التـََّعُفن والتََّحُلل -ز
والتغريات اجلوية، وهلذا فإنه ُميكن االستفادة منه ولو بعد فرتة طويلة من حدوث اجلرمية، 
و 
يف حنو ذلك من األماكن، وطريقة رفع الشعر من مسرح اجلرمية أن يؤخذ مبلقاٍط، أو بشريط 
الصق، على حالته اليت ُوجد عليها سواء أكان ملوثاً بالدماء أو بأي شيء آخر مث يُوضع يف 

. )188(أُنبوبة نظيفة، مث يرسل إىل املعمل اجلنائي

معرفة فصيلة الدم من هذا -1وميكن تلخيص أمهية هذا األثر من خالل ما يلي: 
معرفة نوع اجلرمية، حيث أن الشعر - 2

عادة ال يتساقط بسهولة، ووجوده قد يدل على أن مثة متاسك وجتاذب، ذلك أن قاعدة 
ة عند الفحص امليكروسكويب كاملة ومنتفخة، أما يف حالة الشعر (البصيلة) تظهر بسهول

سقوط الشعر بسبب املشط، أو النوم، أو املرض فإن البصيلة تظهر يف هذه احلال ضامرة 
- 3. )189(العنف أم ال بدون غالف، لذا ميكن التمييز هل تساقط الشعر كان بسبب

معرفة البصمة الوراثية، حيث ُوجد أنه باإلمكان حتديد احلامض النووي من خالل الشعر 
املعثور عليه يف مسرح احلادث، ومعرفة اجلاين هل هو إنسان أو حيوان، وقد ميكن التمييز 

حتديد سبب سقوط الشعر هل مقصوص، أو منزوع، و -4. )190(هل هو ذكر أو أنثى 
معرفة مكان اجلسم الذي سقط منه الشعر، فإذا ما كان من العانة مثال يدل على أن ميكن 

، دراسة مقارنة، مدى مشروعية الدليل املستمد من البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائيعمران مفتاح زقلوم، 187
.8م)، ص2013-م2012، سنة املنصورةجامعة: مصر(

.80، صاملرشد للتحقيق والبحث اجلنائيانظر: معجب بن معدي احلويقل، 188
.219ص ، املتكاملالتحقيق اجلنائي البشري، حممد األمني189
.80-74ص األدلة اجلنائية، انظر: ، منصور املعايطة وانظر: عبداحملسن القذيل ، 190
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-5. )191(مثة اغتصاب 
الشعر، مما يساعد على معرفة وقت اجلرمية، ومعرفة نوع الربوتني املوجود بالشعر، وحتديد 

.)DNA)192اسطة محض الشخص الذي أخذ منه الشعر بو 

لقد أصبح لتخلف الشعر يف مسرح اجلرمية دورًا كبريًا يف البحث اجلنائي، حيث 
.)193(أصبحت الشعرة املختلفة يف مسرح اجلرمية دليًال على ارتكاب اجلرمية

فحص أثر اآلالت املوجودة يف موقع اجلرمية: إذ ال خيلو مكان اجلرمية غالبًا من اآلالت - ح
تبقى آثارها يف مسرح اجلرمية كالفأس، والسكني وحنومها، ومىت مت ضبط اآللة املستخدمة 
أمكن إجراء املقارنة املخربية للبحث عن اآلثار اليت قد تكون عالقة باآللة، كذرات اخلشب 

، أو آثار دم، أو طالء، أو شعر، ستخدامد، أو وجود خدوش على اآللة نتيجة االأو احلدي
ويستخدم امليكروسكوب يف عملية املقارنة، وإذا مل ميكن العثور على اآللة فيمكن معرفتها 
على وجه التقريب بواسطة اآلثار الناجتة عنها، ميكن القول بأن آثار اآلالت هي: "اخلطوط 

ا اآللة على سطح اجلسم"، وأثر اآللة على سطح اجلسم ميكن مشاهدته الدقيقة اليت حتدثه
العدسات املكربة، وينتج هذا األثر إما بسبب استخدام

ترددها عليه، أو الضغط القوي.انزالق اآللة على اجلسم، أو

ر اليت عثر عليها ويتم فحص أثر اآللة عن طريق مضاهاة األثر مع أثر مماثل لآلثا
بواسطة امليكروسكوب، ليتم معرفة نوع اآللة وعددها، وتعدد اجلناة، ومهارة اجلاين، واليد 

التقرييب عن طريق دراسة الربق املعدين، وما طرأ عليه من ستخداماليت استخدمها، وزمن اال
تغيري نتيجة الصدأ.

ا مبنية على الظن والتخمني، ملا 

.219، ص التحقيق اجلنائي املتكامل، حممد األمني البشري، 191
.81، صاملرشد للتحقيق والبحث اجلنائيانظر: معجب بن معدي احلويقل،  192
، (حبث مقدم إىل مؤمتر اهلندسة الوراثية بني دور البصمة الوراثية يف مكافحة اجلرميةعبداهللا عبدالغين غامن، 193

. 125م)، ص2002مايو 7-5الشريعة والقانون، باإلمارات واملنعقد يف الفرتة من 
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اآللة لغرض استخدامبني اآلالت من التشابه، وقد ال تكون اجلرمية مقصودة إذا ادعى املتهم 
هلا ستخدام، ومثة آثار أخرى كآثار األظافر، وآثار الزجاج، وآثار األتربة، لكن اال)194(آخر 

.)195(يف جمال التحقيق قليل جداً، لذا اكتفيت باإلشارة العابرة إليها 

تحليل الدم (بصمة الدم) .اإلثبات الجنائي بب) الفرع الثاني: 

قد تشكل آثار الدماء الناجتة عن جسم اإلنسان واليت ميكن العثور عليها يف مسرح 
خدش أو نزيف دموي، األمر الذي اجلرمية أمهية خاصة وكبرية، باعتبارها تنتج عن جرح أو

جيعل منها أثر ودليال ماديا يستفاد منه يف اإلثبات اجلنائي، والسبب يرجع إىل اختالف أنواع 
.)O-AB-B-A)196فصائل الدم بني الناس، وتقسم إىل أربعة فصائل: 

العثور ومبا أن هلذه الدماء فائدة كبرية يف جمال البحث اجلنائي، جيب على اخلبري وعند 
على البقع الدموية، فحصها جيدا ملعرفة ما إذا كانت دماء من عدمه، وهل هي دم إنسان أو 
حيوان، ومدي نسبة الدم لشخص معني، ويتم فحص البقع الدموية السائلة حتت 
امليكروسكوب، ويتم دراسة كريات الدم احلمراء، فإذا كانت بقع الدم كروية كان الدم الذي 

وإذا كانت كرات الدم بيضوية فإن كانت كرات الدم بيضوية فإن الدماء عثر عليه إلنسان،
.)197(ستكون حليوان

ماهية بقع الدم: يتكون الدم من املصل وكرات الدم احلمراء والبيضاء وهي ما تعرف 
باخلاليا الدموية، فبالنسبة لكرات الدم احلمراء فهي تكتسب اللون األمحر الحتوائها على 

وهي توجد مبعدل مخسة ماليني وحدة يف املليميرت املكعب، يف حني يقدر هيموغلوبني الدم
عدد الكرات البيضاء أقل عدد من احلمراء، إذ يقابل كل ألف كرة دم محراء واحدة أو اثنان 

194www.cip.gov.sa/print.php?siteid
.95-93، صللتحقيق والبحث اجلنائياملرشد احلويقل،انظر: معجب بن معدي 195
م، 2000، اجلزائر: طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعة وحدة الرعاية، القرائن القضائيةمسعود زيده، 196
.68ص

197 Steven a. Koehler avec Pete moore et David Owen, op.cit, p.85.
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بيضاء، وتبلغ كمية الدم يف جسم اإلنسان عشر وزن جسم اإلنسان، ويتدفق الدم عندما 
حتديد ما إذا كان الدم املتواجد يف مكان احلادث هو تتعرض أنسجة اجلسم للهتك، وميكن

املضادات املصلية لإلنسان مع الشخص املشتبه به، وينتج عن التفاعل رواسب استخدامب
.)198(يعرف منها نوع الدم

خصائيني تسجيل األماكن اليت وجدت عليها آثار الدماء، وشكل لذلك جيب على األ
البقع وحجمها والسطح الذي تناثرت عليه، ألنه عندما تطبق املعلومات املتحصل عليها من 
مكان احلادث بشكل جيد ودقيق على اخلصائص الفيزيقية للدم، فإنه ميكن حتديد مصدر 

اصطدم به وقت احلادث، عدد الضربات البقع، واملسافة بني مصدر الدم والسطح الذي 
)199(.

لذلك فإنه عندما يكون الدم على شكل سائل يتم رفعه بواسطة قطارة نظيفة أو ملعقة 
ويتم وضعه يف أنبوب زجاجي نظيف ويضاف إليه حملول امللح، أما إذا كان الدم موجودا على 

جيف مث يتم نقله إىل املخترب، وإذا كان السطح أو سطح جسم مسامي فإنه يرتك إىل أن 
اجلسم كبري و ال ميكن نقل هذا الدم فإنه يكشط بواسطة سكني ويوضع يف زجاجة، أما 
بالنسبة للبقع الصغرية اليت ال ميكن كشطها فيمكن إزالتها باستعمال ورق نشاف مبلل باملاء، 

عينة كافية من الرتاب لنضمن احلصول أما إذا جدت آثار الدماء يف الرتاب، فإنه جيب أخذ
على عينة الدم وتوضع هذه الكمية يف وعاء زجاجي أو بالستيكي ويتم إرساله إىل املخترب 

. )200(قبل أن يتلف ألن وجود البكترييا يف الرتبة تؤدي إىل إتالفه

، 1، (الرياض: مطابع أكادميية نايف العربية، طدور األثر املادي يف اإلثبات اجلنائيمعجب معدي احلويقل، 198
.21، 20م) ص1999

، (الرياض: جامعة نايف العربية اآلثار املادية البيولوجية مبسرح اجلرمية وأوجه داللتهاناصر عبد العزيز النويصر، 199
.17م) ص2008للعلوم األمنية، كلية علوم األدلة اجلنائية، 

م)، 2008مسرح اجلرمية ورفع األدلة، (الرياض: جامعة نايف للعلوم األمنية، اخلضرمي ولد سيدينا ولد برو، 200
.109، 108ص
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من أدلة االثبات احلديثة، يف اثبات ونفى النسب وكذلك يف معرفة اجلاين يف بعض 
اجلرائم وىف اثبات شرب اخلمر حتليل الدم أو بصمة الدم. ذلك أن دم االنسان ليس متفقاً 
بالنسبة جلميع األشخاص وإمنا خيتلف من شخص إىل آخر، وإن الوراثة ترتك اثراً كبرياً يف هذا 
ة دم االبن تتأثر كما اكد العلم بنوع فصيلة دم ابيه وأمه سواء كان دمهما من 
فصيلة دم واحد أم من فصيلتني، وإن اختالف فصيلة دم االبن عن فصيلة دم والديه ميكن 
االعتماد عليه يف نفى نسب هذا الطفل من هذا األب وفقا للقواعد اليت وضعها مندل، وإن  

. وهذا اجلدول )201(طع حتليل فصائل الدم يف ثبوت هذا النسب كان من غري الالزم أن يق
يوضح نتائج حتليل فصائل الدم:

وال يمكن أن تكونتكون فصيلة دم االبنفصيلة دم األب واألم
O ×O
A ×O
B ×O

A.B ×O
A  ×A
B  ×A

AB  ×A
B  ×B

AB  ×B
AB ×AB

O
O.A
O.B
A.B
O.B

O.A.O.B
A.BA B

OB
A.B.AB
A.B.AB

A.B.AB
B.A.B
A.AB
O.AB
B.AB

-
A

A.AB
O
O

Aوأشهر فصائل الدم شيوعا كما حددها العلماء هي : 201 - B - AB - O كما حددوا الفصائل .
عديدة وضع املمكنة واملستحيلة بالنسبة لدم الطفل تبعاً لنوع فصيلة دم أبويه ، وأمكن عن طريق االختبارات ال

جدول يوضح العالقة بني فصيلة دم األب واألم واألبن (انظر ذلك بالتفصيل لدى شحاته عبد املطلب 
، اجلديدة، (دار اجلامعة حجية الدليل املادي واإلثبات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيحسن، 
. 107، 106م)، ص 2005
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المستمدة بالتحليل باإلثبات الجنائيالوسائل العلمية الحديثة: المطلب الثالث. 3
الفيزيكمياوية واإلشارة.

وتناول الباحث يف هذا املطلب على سبعة فروع وهي كاآليت: 

بصمة اإلثبات اجلنائي بب) الفرع الثاين: ببصمة األصابع.اإلثبات اجلنائي أ) الفرع األول: 
د) الفرع الرابع: اإلثبات اجلنائي ببصمة العني. اإلثبات اجلنائيج) الفرع الثالث: وت.الص

و) الفرع السادس: ببصمة الرائحة.اإلثبات اجلنائي ه) الفرع اخلامس: األذن.ببصمة
بصمة الشفاه.اإلثبات اجلنائي ز) الفرع السابع: بصمة األسنان.اإلثبات اجلنائي 

ببصمة األصابع.اإلثبات الجنائي أ) الفرع األول: 

: ) بصمة األصابع1

أن بصمات ، وحيث أثبتت الدراسات)202(ملتفة بارزة ُحتاذيها خطوط أخرى منخفضة 
اإلنسان تتكون يف الشهر الثالث أو الرابع، وأول من اكتشف هذه الوسيلة يف جمال التحقيق 

ها  استخداميف ختم العقود واملواثيق، أما هم الصينيون واليابانيون منذ ثالثة آالف سنة
كوسيلة لقبض اجلناة فإمنا حدث يف القرن التاسع عشر، حيث توالت األحباث والتجارب 

مية وأكدت أمهية هذه الوسيلة من جهة أنه ال ميكن حدوث تطابق بني أي بصمتني، العل
حىت أن التوأمني اللذين ينتميان لبويضة واحدة خيتلف كل واحٍد منهما عن اآلخر يف 

وبصمة االصابع عبارة عن اخلطوط الكلية البارزة واخلطوط املنحدرة املوازية هلا، .)203(بصماته
ويقع نوعى اخلطوط يف رؤوس االصابع حبيث ترتك طابعها اخلاص عند مالمستها للسطوح 

.90، صاألدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة وانظر: عبداحملسن القذيل، 202
، (دار الفضيلة، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلنايةالسبيل،انظر: عمر حممد 203

.10هـ) ص1423ط: األوىل، 
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، )204(واألجسام خاصة امللساء منها 

لمية وتنقسم البصمات إىل أربعة أنواع رئيسية هي: االقواس: (تكون فيها اخلطوط احل
ممتدة من احد جانيب البصمة إىل اجلانب اآلخر يف شكل قوس، واخلطوط حينما تنتهى عند 
اجلانبني ال تعود ثانيا إىل الدوران) املنحدرات: (تتخذ اخلطوط احللمية عند مركز البصمة 
شكال يشبه املشبك، وتكون أطراف هذه اخلطوط متجهة ألسفل ويتخلف عدد اخلطوط اليت 

ز متخذة هذا الشكل ويتميز هذا النوع بوجود مركز ودلتا به، ومها مهمان حتيط باملرك
الستعماهلما عند عد خطوط البصمة، وعند عد هذا النوع حيسب عدد اخلطوط اليت تقطع 
اخلط الومهي الذى يصل الدلتا باملركز. والدوائر أو املستديرات: (يف الدوائر يكون شكل 

أن تلحظ استدارة اخلطوط، واالستدارة تكون يف بعض اخلطوط اكثر تعقيداً، وميكن للعني

الدوائر بوجود دلتاوين بكل بصمة ويكون مركز البصمة واضحاً) واملركبات: (تكون البصمة يف 
هذا النوع من اثنني أو اكثر من األنواع الس

وتعترب بصمة االصابع اكثر جدوى وفعالية من غريها من أنواع البصمات ، )205(أو أربع.
. )206(البيومرتية يف جمال االثبات اجلنائي 

تدل البصمة على -2معرفة شخصية اجلاين. - 1وتبدو أمهية بصمات االصابع يف: 
تساعد على معرفة شخصية القتيل إذا كان - 3اجلاين أو امسكها بيده. االشياء اليت تناوهلا

الكشف عن - 5تساعد يف الكشف عن حقيقة اسم املتهم يف جرائم التزوير. - 4جمهوًال. 

لدى طارق أبو -42، ص م)1966، اخلامسة، (، الطبعة فن طباعة االصابعصبحى،كامل جربائيل 204
.  99، ص اهلمص. وعالء 118، ص حسن: شحاته وكذلك. 16، ص حوة

موسوعة القضاء والفقه للدول :. ويشري إىل102، 101، ص اجلاينوسائل التعرف على عالء اهلمص، 205
.  187-185، ص القاهرةالدار العربية للموسوعات ،العربية

البصمات البيو مرتية ، هي القياسات احليوية اليت تسمح بتحديد شخص على أساس من اخلصائص 206
الفسيولوجية أو الصفات السلوكية اليت ميكن التعرف عليها تلقائيا وميكن التحقق منها . ومن امثلتها البصمة 

، ص 10، املرجع السابق ص طارق أبو حوه-الصوتية وبصمة العني ، باإلضافة إىل بصمة اليد البيو مرتية 
16  .
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تدل البصمة على سن املتهم على وجه التقريب فبصمة الطفل الصغري -6سوابق املتهم. 
افة إىل فائدة بصمة االصابع يف ضبط . باإلض)207(أصغر حجمًا من بصمة رجل كبري 

االمتحانات واملصارف وإخراج جوازات السفر والبطاقات الشخصية ومعرفة حرفة صاحب 
، والتعرف على األشخاص يف ظروف معينة كالتعرف على األطفال يف مستشفى )208(البصمة 

الوالدة ومعرفة االجانب املبعدين. 

جسم مصقول أو المع كقطعة زجاج أو ويتم رفع البصمة، اليت جيب أن يكون على
رخام املس أو مرآة أو بندقية أو سكني أو اواين زجاجية أو معدن المع كمقبض الباب أو 
خزانة نقود، وعلى احملقق أن يصف أوًال الشيء الذى يراه يف مكان اجلرمية وصفًا دقيقًا قبل 

إجراء املضاهاة بينها وبني ملسه وان يندب احد خرباء ادارة حتقيق الشخصية لرفع البصمة و 
اآللة ودخول عصر االلكرتونيات اصبح اآلن استخدام. ومع تطور )209(بصمات أصابع املتهم

يكشف تطابق بصمات االصابع عن طريق وضعها فوق ماسح الكرتوين حساس للحرارة فيقرأ 
املخزنة.  
كما أن هناك ماسح آخر يقوم على التقاط صورة للبصمة من خالل التقاط اآلالف من 

بعض استخدام. بل انه ميكن )210(
)211(التليفونات احملمولة يف قراءة البصمات

.  119، 118) ص 2005، (حجية الدليل املادي يف االثباتشحاته عبد املطلب حسن، 207
وان208

الوخز يف اليد اليمىن يدل على حرفة النجارة وأثر التآكل يف راحة اليد يدل على حرفة البناء وهكذا (عالء 
.  25، 24، ص حوه) وانظر طارق ابو 104، 103، صاهلمص

.  120ص -شحاته عبد املطلب حسن 209
210

امكن التغلب على هذه املشكلة بواسطة غمس االصابع يف حملول جلسرين أو ماء مقطر أو حامض الكتيك 
ويلصــق فــوق قفــاز طــىب مث لتصــبح طريــة وىف حالــة إذا كانــت اليــد مهشــمة أو تالفــة يــتم كشــط جلــد االصــابع 

) .  18، 17تؤخذ البصمة لتؤدي ذات املهمة (طارق أبو حوه ص 
.  25ص -انظر طارق أبو حوه 211
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تستخدم للتعرف على اهلوية البشرية ويتم ذلك بإدخال اليد يف جهاز يقيس اصابع الشخص 

دالئل تأكيدية لبصمة الكف بالتعرف على االوردة اليت تقع خلف راحة اليد وهى مجيعها
واألصابع كما أن التوقيع على األوراق واملستندات والشيكات له مساته الشكلية واهلندسية 

وهذه البصمات قد تكون ظاهرة، وذلك نتيجة تـََلوُّث أصابع اليدين أو . )212(املميزة 
ترى بالعني القدمني بأية مادة ملونة كالدم، أو احلرب، أو غري ذلك، وقد تكون خفية ال

بواســطة املســاحيق الــيت هلــا قــدرة علــى االلتصــاق علــى موضــع الفحــص إذا كــان - أ
فيه.مستوياً ال نتوءات

األشعة فوق البنفسجية، وذلك إذا كان السـطح ذا ألـوان بعـد رشـه مبـادة تلتصـق - ب
تصويرها بعد ذلك.مبادة األثر، وتظهر خطوطه ويتم 

مضــى علــى البصــمات زمــن طويــل، وغالبــاً مــا الطــرق الكيميائيــة، وتســتخدم إذا- ج
.)213(تكون لألسطح نصف مسامية كالورق 

ـــة اجلـــاين، وعـــدد  وميكـــن االســـتفادة مـــن البصـــمات يف مســـرح اجلرميـــة علـــى تعيـــني هوي
اجلناة، واآللة املستخدمة يف اجلرمية.

كــان الفحــص عــن طريــق «جمــال التحقيــق حيــث: البصــمات يفاســتخداموقــد تطــور 

التوقيــع ال يــتم التعــرف عليهــا مــن خــالل الشــكل الظــاهر هلــا فقــط ، وإمنــا هنــاك أجهــزة تتعــرف علــى وبصــمة212
(فورمه التوقيع) وشكله وطريقته ووقت ونقاط الكتابة وسرعة القلم ، وحىت الكتابة على اآللة الكاتبة أو لوحة 

وذلـك بواسـطة قيـاس طريقـة وقـوة مفاتيح احلاسب اآليل ميكن الوصول إىل االصابع اليت المستها باالسـتعمال
اجلوانب الشرعية -ويشري إىل عباس امحد الباز -18، 17ص -الضغط على كل مفتاح (طارق ابو حوة 

"البصــمة البصــرية والصــوتية ودورهـــا يف -والقانونيــة الســتخدام الوســائل العلميــة احلديثــة يف التحقيــق اجلنــائي 
حماضــرات يف -). وكــذلك كــاظم املقــدادي 3ص2007-ة نــايف جامعــ-االثبـات اجلنــائي شــرعا وقانونــا" 
. 82ص 2008االكادميية العربية يف الدامنارك -الطب العديل والتحري اجلنائي 

، ودور البصمة يف الكشف عن 13) انظر: حماضرات عن البصمات، حملمد البار وأمحد الشبانة، ص213(
.10-1اجلرمية، حملمود الصفطاوي، ص
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البصمات فيه مشقة يف املاضي، أما يف الوقت احلاضر فأصـبحت البصـمات ختضـع ملسـح مث 
لتسجيل رقمي يف قواعد بيانات كبرية، وميكن بعد ذلك استعماهلا عرب الكمبيوتر للتأكد من 

مـــن احملققـــني يف مـــدى التطـــابق يف حملـــة عـــني، يف حـــني كـــان ذلـــك حيتـــاج إىل جـــيش صـــغري
.)214(» املاضي

بصمة الصوت.اإلثبات الجنائي بب) الفرع الثاني: 

) بصمة الصوت: 1

أكدت الدراسات أن لكل صوت خصائصه اليت ال ميكن أن يشاركه فيها صوت 
آخر من كل وجه، وقد استخدم يف ذلك للتحقيق اجلنائي ما يعرف بـ(جهاز الطيف 

وتتم برسم «يانية، يُقارن من خالهلا بني الصوتني، الذبذبات اليت تتحول إىل خطوط سوداء ب
بياين يعكس تردد اإلشارات الصوتية املسجلة على احملور العمودي حسب الزمن والوقت 
على احملور األفقي، ويضاف إىل ذلك الثابت الثالث وهو حدة الصوت، وهو ما يتبني من 

، )215(» خالل الرسم البياين وحيدد كثافة البصمة املرسومة
وتقليد األصوات ميكن اكتشافها، حيث أن املقلِّد ال يستطيع تقليد الصوت من كل وجه، 
وإن كان ذلك ممكنا يف الظاهر بالنسبة للمستمعني، حيث أن التجارب أثبتت إمكانية 

ويف الواليات «.)216(اكتشاف التمويه والتقليد يف األصوات بواسطة جهاز بصمة الصوت 

Sabineلـ: ARTEتقرير فرنسي مرتجم صادر من موقع حملطة تلفزيونية رمسية يف فرنسا ) انظر: 214(
Lange حتت عنوان: "التقنيات املعاصرة املستخدمة يف علم التحقيق اجلنائي"، الصادر يوم

م،املوقع: 2006/ 8/3م، والذي مت حتديده يف 17/11/2006
http://www.arte.tv/fr/identite/1379592,CmC=1385496.html

SAMI BIASONI"، الكاتب RINGمقال مرتجم من جملة فرنكوفونية " 215
"، املوقع:العلم يف خدمة التحقيق اجلنائيحتت عنوان: "

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
- 104هـ) ص1421، (ط: األوىل، األدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة وانظر: ، عبداحملسن القذيل ، 216

107.
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٪ من قبل الباحثني يف القوات 99املتحدة ثبت جناح وصحة هذه الطريقة واعتمادها بنسبة 
جتزم و .)217(» وحىت يف مواجهة حمتالني حمرتفني مل يفشل النظامUS Air Forceاجلوية 

الدراسات العلمية بأن لكل شخص صوت خاص به ال يتصور صدوره من غريه مبا ميكن متييزه 
ريه من األصوات اليت تصدر عن األشخاص اآلخرين. فالصوت سواء اختذ صورة عن غ

التسجيل الصويت أو البصمة االلكرتونية، من احلواس املميزة لشخصية االنسان، فهو يشبه 
استخدامبصمات االصابع من حيث املسامهة يف حتديد شخصية مصدر الصوت، ولقد شاع 

ات اليومية ولتسارع ارتفاع ستخداموع من التقنية يف االالبصمة الصوتية لقبول الناس هذا الن
، حيث ثبت حىت اآلن أنه مل يعثر على صوتني متطابقني )218(دقة التعرف على املتحدث

. )219(متاماً 

املؤقتة ملوجات الصوت اخلاصة بالكالم إىل نوع آخر من املوجات أو التغريات الدائمة، 
ويتدخل إلمتام ذلك آلة ترتجم موجات الصوت إىل اهتزازات ذات طبيعة خاصة وحيفظ 

. )220(نط حلفظ هذه التسجيالت وإعادة ترديدها التسجيل على سلك بالستيكي ممغ

فمن خالل جهاز االسبكتوجراف يتم حتليل الصوت البشرى الكرتونيًا وحتويله إىل 

مدى مشروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف  وانظر:، فهد الزامل احلوشان، 
.61-60، صكشف اجلرمية

SAMI BIASONI"، الكاتب RINGمقال مرتجم من جملة فرنكوفونية " 217
"، املوقع:العلم يف خدمة التحقيق اجلنائيحتت عنوان: "

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
التقنيات احلديثة يف ، البيانات احليوية. ويشري إىل منصور بن حممد الغامدي،  11طارق أبو حوذه ، ص 218

، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي. وممدوح خلل عمر، 17)، ص 2005، (الرياض مكافحة اجلرمية
. 542) ص 1983القاهرة -(مصر

. 107م) ص 2012الرياض: -،  (السعوديةوسائل التعرف على اجلاين، اهلمصعالء 219
38م ) ص 2002(االردن: احلمية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف االثبات املدينالعبودي،عباس 220

.11لدى طارق أبو حوه، ص 
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فات بني عدد من ذلك أن نطق الكلمات أو اجلمل خيتلف من شخص آلخر وان االختال
األفراد تكون أكرب عن االختالفات يف النطق لفرد واحد. وحىت إذا حدثت حماوالت تصنع أو 
تالعب يف الصوت (عن طريق احلديث باهلمس أو غلق األنف عند الكالم) فإن ذلك ال يؤثر 
وال يرتتب عليه أي تغيري يف املالمح األساسية لبصمة صوت الشخص، كذلك إذا حاول 

. )221(ص تقليد االصوات أو التكلم من اقصى احللقالشخ

استخدام
: بسماع الصوت مباشرة، حيث تتميز االذن بتضخيم أوالً احدى الوسائل الثالثة اآلتية: 

ملتحدث كلهجته وأسلوب الرتددات الصوتية اخلاصة بالكالم مبا فيها من معطيات متنوعة عن ا
حديثه وإىل من كان يوجه احلديث وهو ما يفسر استعانة اخلرباء بالسمع باإلضافة إىل األجهزة 

حاسة استخدام: البصر، حيث ميكن ثانياوالربجميات املختلفة يف التعرف على املتحدث.
يفي) ميكن البصر يف التعرف على املتحدث بتحويل املوجات الصوتية إىل رسم صورة (رسم ط

: األدلة، حيث يتم تطوير ثالثامن خالهلا مقارنة خمتلف االصوات للوصول إىل نتيجة ما. 
نظم حاسوبية مهمتها مقارنة األصوات وحتديد ما إذا كان صوت شخص ما هو ذات 
الصوت الذي سبق ومت تسجيله، وتستخدم هذه الطريقة اليت تعتمد على اآللة متاما يف 

إىل مواقع معينة يف الشبكة العاملية (األنرتنت) أو فتح باب املكتب أو املضاهاة يف النفوذ
. )222(املنزل أو يف التعرف على املتهمني

فالصوت أصبح كالبصمة، وميكن التعرف على شخصية صاحب الصوت، بالطرق 
احلديثة الدقيقة، وهو ما يساعد يف الكشف عن اجلرائم وخاصة جرائم االبتزاز عن طريق 

. على أن العمل يشهد يف دول العامل املتقدم بتحايل 108، 107انظر بالتفصيل عالء اهلمص، ص 221
اليد والعني لدرجة أن يتم قطع يد الشخص أو قطع رأسه الستخدام كف اليد أو بصمة بصدد بصمات

العني يف فتح خزانة أو الكشف عن حساب مصريف . وتتعرض بصمة الصوت خلطر أن يصاب الشخص 
مبرض يؤثر على صوته مما قد حيول دون استخدامه لبصمة صوته يف الكشف عن سرية حسابه أو السحب 

ة اعماله .  منه أو متابع
. 20، ص البيانات احليوية. ويشري إىل منصور الغامدي، 12طارق أبو حوه، ص 222



97

والوعيد عرب اهلاتف أو بواسطة التسجيل على شرائط الكاسيت وىف جرائم املؤامرة التهديد 
اجلنائية والسب والقذف الصادر عرب الوسائل السمعية. كما أنه يف اجلرائم املنظمة وجرائم 
االشرتاك تكون األصوات وسيلة مالزمة يف مجيع مراحل االعداد والتحضري والتنفيذ والتعرف 

على اجلرمية امل

اجلرمية أو االسلحة أو املواد املتفجرة أو من احلركة الديناميكية للشيء أو من حيوانات مثل 
كذلك تستخدم بصمة الصوت يف املصارف يف التعرف على صاحب . )223(نباح الكلب

احلساب املصريف وىف تأمني خزائن البنك ملا لبصمة الصوت من دقة فائقة.

) األساس العلمي لبصمة الصوت:2

وتعتمد طريقة التعرف علـى الشخصـية عـن طريـق بصـمة الصـوت علـى خلفيـة علميـة 
شــخص آلخــر،  وأن االختالفــات بــني عــدد مغزاهــا أن نطــاق الكلمــات واجلمــل خيتلــف مــن

من األفـراد تكـون أكـرب مـن االختالفـات يف النطـق لفـرد واحـد، وتربيـر ذلـك علميـاً أن الـرنني 
ـــزاز  ـــإخراج اهلـــواء مـــن الـــرئتني عـــن طريـــق القصـــبة اهلوائيـــة ممـــا يـــؤدي إىل اهت الصـــويت يصـــدر ب
الـرتدد الصـويت اجلـوهري 
ـــالبلعوم مث  ـــد مـــرور هـــذه املوجـــه الصـــوتية املعقـــدة ب ـــه نغمـــات متوافقـــة، وعن الـــذي يضـــاف إلي
بفجـوات الفــم واألنــف تتســرب بعــض الــرتددات الصــوتية، بينمــا يظــل الــبعض اآلخــر دون أن 
يتــأثر بــأي شــيء، فــإذا تغــري حجــم وتطــابق أحــد هــذه التجويفــات علــى طريــق الصــوت فــإن 

ة الصـــوتية تتســـرب بطريقـــة خمتلفـــة وينـــتج عنهـــا حينئـــذ رنـــني خمتلـــف، هـــذا وميكـــن هلـــذه املوجـــ
التجويفــات الــيت حتــدث الصــوت أن تتغــري بســهولة تبعــاً لألوضــاع املمكنــة املختلفــة لعناصــر 

)، وتعمل مجيعا يف حركة ديناميكية منسقة )224(اللهاة- الشفتني- األسنان- النطق (اللسان

وىف جرائم العنف واالغتصاب والنهب تستعمل االصوات كمدخل جلرمية العنف ، كما قد تصدر االصوات  223
كرد فعل أو اثناء املقاومة والدفاع عن النفس يف مثل هذه اجلرائم الشيء الذى يثبت عدم الرضا (عالء 

تية اليت تذاع ) . كذلك ميكن التعرف على حقيقة الصوت يف التسريبات الصو 107، 106اهلمص، ص 
لبعض كبار املسئولني أو املشهورين يف بعض الدول .  

احلاجز الذى يفصل الفم عن البلعوم.224
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واجلهـاز املسـتعمل يف التســجيل الطيفـي املشـار إليــه .)225(عـارف عليهــايف إخـراج األلفـاظ املت
يوجد يف املختربات اليت جتري فيها أحباث على الصوت واملوسـيقى والكـالم. وقـد بلغـت دقـة 

%) وقد عززت هذه التجارب بعد ذلك بعدد أخر مـن 99التعرف درجة عالية فاقت نسبة(
.)226(التجارب األوىلاألصوات وقد القت نفس النجاح الذي حققته 

) أجهزة قياس بصمة الصوت:3

من أهم التجهيزات التجريبية املستخدمة لتمييز األصوات جهاز حيمل اسم أوروس 
A.R.O.S ومعناه التعرف األتوماتيكي على املتحدثني وهذا اجلهاز يعمل بواسطة العقل

اإللكرتوين وقد أعد بطريقة تساعد على مقارنة مزايا خمتلف إجراءات متييز شخصية 
املتحدثني أو التحقيق منها، ولقد أثبتت التجارب اليت أجريت فعال على أن نسبة اخلطأ 

.)227(ءات متوسطة التعقيد%) فيما يتعلق باإلجرا1تصل إىل(

(جهاز التخطيط التحليلي للصوت) هو عبارة عن جهاز A.R.O.Sوجهاز 
يعتمد على حتويل االنطباع املغناطيسي على شريط التسجيل إىل خمطط مرئي على هيئة 

ى نظريها مما يصدر من وفق خصائص الصوت، حبيث يسهل مقارنة هذه اخلطوط عل
اإلنسان عندما ينطبق بنفس الكلمات كعينات مضاهاة ولعري احملور الرأسي يف التخطيط عن 
ترددات الصوت، واحملور األفقي يعرب عن البعد الزمين، أما درجة الدكانة فتعرب عن ارتفاع 

الصوت.

ببصمة العين.الفرع الثالث: اإلثبات الجنائيج) 

) بصمة العين: 1

حيث اكتشف األطباء منذ ما ال يزيد على عشر سنني أن لكل شخص قزحية ختتلف 
يف شكلها عن قزحية الشخص اآلخر، بل ختتلف عن قزحية العني األخرى يف نفس 

دار صر:م(ماجستري يف القانون، ،البصمات وسائل فحصها وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي، أسامة الصغري225
.50، صم)2007الفكر والقانون املنصورة، 

وما بعدها.108ص1972يوليو -58العدد-جملة األمن العام-الصوتبصمة ،حممد صاحل عثمان226
.348ص، األسس العلمية والتطبيقية للبصمات، د. حممود حممد حممود227
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الشخص، وليس مثة قزحيتني متماثلتني حىت بني التوأمني، وهذه البصمة تكون يف الشبكية 
والقزحية، وتستخدم كثري من الدول هذه ال

بصمة العني من خالل كامريا خاصة توضع على بعد ثالثة أقدام، إال أن استعمال هذه 
البصمة يف جمال التحقيق اجلنائي مما يصعب االستفادة منه، لذا كان استعماله نادر جدا؛ 
ا مسبقا، وألن أماكن اجلرائم 

.)228(يف الغالب ال يكون فيها تصوير للعني فال يكون هلا فائدة حينئذ

تعترب بصمة العني أكثر دقة من بصمة األصابع، ألن لكل عني خصائصها فال تتشابه 
مرة باجلهاز 300مع غريها ولو كانت لنفس الشخص. وميكن رؤية بصمة العني مكربة 

عامالً، جتعل للعني الواحدة بصمة امامية 50لشقي"، حيددها أكثر من الطيب "املصباح ا
وأخرى خلفية وباللجوء اليهما معا يستحيل التزوير. ويعتمد قياس بصمة العني على جزئني 
أساسيني فيها ومها بصمة الشبكية وبصمة القزحية. ومت تطوير تقنية للتعرف على اهلوية البيو 

ليت تعترب من أكثر التقنيات دقة يف العامل، حيث لكل فرد قزحية مرتية عرب قزحية العني، وا

حتتوى على مائتني وست وستني خاصية قياسية مميزة هلا. يف حني أن بصمة االصابع مثال 
. )229(ن التعرف على الشخص ومتييزه من خالهلا حتتوى على أربعني خاصية قياسية ميك

وقامت أجهزة الشرطة يف العديد من دول العامل برتكيب نظام خاص ببصمة العني، 
يعتمد علميًا على تقنية تصوير قزحية العني، بوصفها اجلزء األدق بني تقنيات التعرف احليوي 
يف جسم االنسان خاصة أن قزحية عني أي انسان تبقى ثابتة بدون أي تغيري، منذ عامه 

األول وحىت وفاته، كما
DNAالنووي 

.95هـ) ص1421، (ط: األوىل، األدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة وانظر: ، عبداحملسن القذيل ، 228
.  14، 13طارق أبو حوه، ص 229
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و العادي بدون أي اشعاعات ضارة وال يتطلب اللمس وال ، وتستخدم تقنية الفيديستخداملال
ميكن خداعها، ويتم التقاط صورة العني وختزينها يف أقل من ثانيتني مث تكون هناك رموز 

)230(.

) األساس العلمي لبصمة العين:2

العيون كما يقول الدكتور سيد سيف أستاذ ويرجع األساس العلمي الذي ترتكز عليه بصمة 
إىل أن العني تتكون أساسا من ثالث طبقات )231(الطب واجلراحة بكلية طب القصر العيين

أمهها الطبقة احلساسة وهي الشبكة اليت حتيطها طبقة مغذية تتكون من املشية واجلسم اهلديب 
دخل منها الضوء تسمى والقزحية اليت تأخذ شكل قرص مستدير يوجد يف منتصفه فتحة ي

احلدقة وهي تعترب املكون الرئيسي لبصمة العني، وتتكون من ثالثة مناطق، أوهلا منطقة 

ر، كما 

حتديد لون القزحية،  وبالتايل العني، فإذا كانت بكمية كبرية فالقزحية تكون سوداء، وإذا  
.)232(كانت متوسطة تكون بلون بين غامق

بت علميا حىت اآلن إمكان 

. ومن مث فإن باإلصابات السطحية أو األمحاض واجلروح والعمليات واملواد القلوية واحلروق
بصمة العني تصلح كأساس سليم ودقيق للتحقيق من الشخصية حيث أنه من السهل 

اجلوانب الشرعية والقانونية الستخدام -ويشري إىل عباس امحد الباز .15، 14انظر طارق أبو حوه، ص 230
"البصمة البصرية والضوئية" ودورها يف االثبات اجلنائي شرعاً الوسائل العلمية احلديثة يف التحقيق اجلنائي

.  5) ص م2007-: جامعة نايفالسعودية(وقانونا"
. مقال مشار إليه يف مرجع  د. حممود حممد 12ص–1988ديسمرب سنة 13–رام املصرية جريدة األه231

. 342املرجع السابق ص –األسس العلمية والتطبيقية للبصمات–حممود 
.47، صالبصمات وسائل فحصها وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي، أسامة الصغري232
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تصوير القزحية بكامريا مزودة مبيكروسكوب للتكبري، ومالحظة أوجه التشابه واالختالف 
.)233(بني أي صورتني لعينني خمتلفني بوضوح

بصمة العني كدليل يعتمد عليه يف اإلثبات أو استخداموعلى الرغم من ذلك مل يتم 
يف الكشف عن اجلرائم، لذلك ليست هلا حجية ال يف القانون اللييب وال يف القانون املقارن.

) أجهزة قياس بصمة العين:3

EYEيف مدينة بروتالند بوالية اورجيون األمريكية مت اخرتاع جهاز يطلق عليه اسم 
– DENTIFER التعرف على بصمات العني اليت يقال عنها أن لكل يتم بواسطته

إنسان منها منط خاص، حبيث ال تتشابه هذه األمناط بني األشخاص مجيعا على اإلطالق 
. ومن املتوقع أن يكون هلذا اجلهاز دور كبري يف )234(وقد تفوق يف دقتها بصمات األصابع

أعمال املؤسسات املصرفية 
والعسكرية وألماكن احملظور دخوهلا إال ألشخاص معينني، حاصة وأن هلذا اجلهاز ذاكرة 

.)235(شبكية للعني1200تتسع لصور

صمة األذن:ببد) الفرع الرابع: اإلثبات الجنائي 

) بصمة األذن: 1

هذه البصمة يف جمال التحقيق اجلنائي من جهة ما أثبتته التجارب استخداميتضح 
م على يد "اللفونس برتليون" أن لكل أذن خصائص ال تشتبه فيها 1879العلمية منذ عام 

مع غريها، حىت على مستوى الفرد الواحد، وعلى هذا كان للبحث عن أثر بصمة األذن 
النوع قد يصعب إجيادها يف بعض القضايا دورها يف التحقيق اجلنائي، إال أن بصمات هذا

لعدم مالمسة األذن ألماكن اجلرمية غالباً، ومع ذلك فيمكن إجياد بصمات هذا النوع عند 
.47املرجع السابق، ص،أسامة الصغري233
تتلخص نظرية تشغيل هذا اجلهاز يف أن يقوم الشخص املشتبه فيه بالنظر يف عدسته الرئيسية فيتم تصوير 234

خلفية العني بواسطة األشعة حتت احلمراء اليت يصدرها اجلهاز كذلك يقوم ذلك اجلهاز مبقارنة الصور مع الصور 
اما واملخزونة يف امللفات أو ذاكرة اجلهاز نفسه 

ومن مث التعرف على الشخص مباشرة.
.343ص،األسس العلمية والتطبيقية للبصمات،د. حممود حممد حممود 235
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األبواب والنوافذ اليت قد يسعى اجلاين لوضع أذنه عليها بقصد التأكد من وجود أحد يف 
.)236(لضيقة يف موقع اجلرميةاملنزل أو ال، وكذا ميكن وجود مثل هذه البصمات يف األماكن ا

م أوضح األملاين "هريشي" أن هناك إمكانية لتقييم األذن البشرية 1970ويف عام 
وتبعه عدد من العلماء أضافوا الكثري يف ميدان االستفادة من بصمة األذن يف حتقيق 

، وقد أثبتت بصمات األذن )237(الشخصية، منهم: "جورج الجنا" و"هندل" و"روثر" 
م، يف اليابان حيث قتل شخص امرأة يف بيته، مث 1951يف التحقيق اجلنائي عام 

نقلها إىل منزهلا، وأنكر أن املرأة كانت معه تلك الليلة، حىت مت اكتشاف بصمات أذن املرأة 
.)238(يف منزله، فكانت دليال على جرميته

) أجهزة قياس بصمة األذن:2

قام العامل ألفريد فكتور أيانا ريللى بإجراء دراسة شاملة يف هذا امليدان 1949يف سنة 
تكمن بعدها من استنباط نظام لتصنيف األذن يكـون مبثابـة أسـلوب مكمـل لنظـام بصـمات 
ـــورق  األصـــابع، ولقـــد اســـتطاع هـــذا العـــامل مـــن خـــالل نقـــل التكـــوين الكامـــل لـــألذن علـــى ال

وســائل تصــوير مبتكــرة هلــذا الغــرض كمــا قــام بقيــاس اخلطــوط البشــرية الــيت تكــون اســتخدامب
صــورة األذن بأســاليب مســتحدثة يف ضــوء دراســة مقيــاس اجلســم البشــري، وقــد ابتكــر بعــض 
األدوات الضــرورية للتصــوير ملســاعدته يف إجنــاز العمــل بصــورة الئقــة. ويعتمــد هــذا األســلوب 

إظهار سـلبيات الصـور بعـد مرورهـا بعـدة مراحـل يسـتخدم على تصوير األذن اليمىن للفرد مث
فيها مقياس مرتي يسمح بتصنيف الصور الفوتوغرافية مث حتفظ هذه الصور بعد ذلك مصنفة 

م قـام بإصـدار مؤلـف عـن حتقيـق 1968ومرتبة يف سجالت خاصة للمحفوظـات. ويف سـنة 
الشخصية بواسطة األذن ومنذ ذلك احلني وحىت اآلن مازالـت اجلهـ

ومتصــلة مــن علمــاء حتقيــق الشخصــية والتشــريح إلجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة والفنيــة 

.104-101هـ)، ص1421(ط: األوىل، األدلة اجلنائيةانظر: منصور املعايطة وانظر: عبداحملسن القذيل، 236
مدى مشروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف  وانظر: فهد زامل احلوشان، 

.57-56، صكشف اجلرمية
.223، صالتحقيق اجلنائي املتكاملانظر: حممد األمني البشري، 237
.225، صاملصدر السابقانظر: حممد األمني البشري، 238
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.)239(والبحث اجلنائي

ببصمة الرائحة:الفرع الخامس: اإلثبات الجنائي ه)

ة الرائحة: ) بصم1

حيث أثبتت الدراسات أن لكل إنسان رائحة ختتلف عن اآلخر، بسبب إفراز سائل 
أبيض ثقيل حيتوي على مواد تتحلل بواسطة البكرتيا املوجودة على اجللد، وينتج عنها مواد 

طيارة ذات رائحة مميزة، ويفرز هذا السائل مع العرق.

وبصدد قرينة الرائحة، فإنه ملا كان لكل انسان رائحة مميزة ختتلف عن غريه ، فإنه ميكن 
بصمة الرائحة يف التعرف على اجلاين، حيث يستعان بالكالب البوليسية يف شم استخدام

األثر املادي الذى يرتكه اجلاين يف حمل احلادث مث يف تتبع رائحته والتعرف على صاحبها. 
فاختالف الروا

بالتجربة وحدها وإمنا بواسطة بعض األجهزة املتطورة أيضا ، كما مت اجراء بعض التحاليل 
للتعرف على الروائح البشرية بالتصوير الطيفي للكتل ولقد اكدت التجارب أن حينما تستقر 

رض ملدة ثانية واحدة فإن كمية الرائحة املنبثقة يف كل خطوة ميكن أن القدم األدمية على األ
يتبينها الكلب البوليسي ، كما ميكن له أن يشم االشياء بعد مضى ستة أشهر على انفصاهلا 

.)240(عن صاحبها ما دامت يف حرز حمكم

فيستفاد من رائحة الشخص يف التعرف على اجلناة أو االرشاد إىل مكان اختفائهم 
)241(واسطة الكالب البوليسيةب

.355املرجع السابق ص،تالعلمية والتطبيقية للبصمااألسس ،د. حممود حممد حممود239

بصمات غري االصابع ودورها يف تدعيم ، ويشري إىل: عبد اهللا حممود عبد اهللا، 113عالء اهلمص، ص 240
، غامن. وانظر: حممد 204، 203) ص 3(السعودية: جملة الفكر الشرطي عدد عملية االثبات اجلنائي

.  88ص 
، مث 1903استخدام الكالب البوليسية (املدربة) يف جمال االثبات اجلنائي كان على يد األملان سنة 241
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باملالمسة مهما احتاط لذلك، فتنتقل رائحته من يديه إىل األشياء اليت يلمسها مما يساعد يف 
تكوين البصمات على االسطح الالمعة أو إذا ترك متعلقا من متعلقاته يف اثناء ارتكاب اجلرمية 

عند اهلروب. ويقوم العرق بدور هام يف اثبات نسبة الدليل املادي إىل املشتبه فيه الرتباطه أو
بالبصمات والنمو البكرتيولوجي والرائحة واالنفعاالت النفسية. فالغدد العرقية تقوم 
باستخالص العرق وإخراجه عن طريق مسام اجللد، وتوجد هذه املسام يف الطبقة السفلى 

جزاء اجلسم وتقدر حبوايل مليونني ونصف مليون وحدة وتتفاوت كمية العرق للجلد يف كل ا
نتيجة .)242(اليت تفرز تبعا للحركة وكمية املياه املمتصة يف القناة اهلضمية ودرجة حرارة اجلو 

طلق عليها اسم (الكالب البوليسية)، نظرًا ملا تتمتع به الكالب ومكان اختفائهم، كالبا أ

استخدمت يف سويسرا وإيطاليا إلنقاذ وجندة املدفونني حتت الثلوج ، باإلضافة إىل حراسة املستودعات . ويتم 
بحث عن املسروقات وىف حراسة السجون 
واملخافر واملنشآت وىف فض املظاهرات باإلضافة إىل مرافقة دوريات الشرطة وخصوصًا يف الليل وىف األماكن 

وامل : األثر دة . ويتوقف جناح الكلب البوليسيالبعي
، األحوال اجلوية اليت تعرضت هلا اآلثار ، اآلثا، بقاءوكمية توفره ونوعها

، وقرب املتهمني وبعدهم عن نطاق احلادث . املدة اليت انقضت على 
على املال على أن الكلب البوليسي ال يعطى نتائج حامسة يف كل األحوال ، فقد يدل على الفاعل أو يدل 

املسروق= =وكثريًا ما يكون دوره فقط تبني املكان الذى ذهب إليه اجلاين . ويعترب تعرف الكلب البوليسي 
-بسيطة -على املتهم قرينة قضائية 

ة . أما يف الشريعة االسالمية فهي ال تصلح قرينة يف األخرى وال يصح التعويل عليها وحدها يف ثبوت اجلرمي
جمال احلدود والقصاص وإمنا تصلح فقط يف اجلرائم التعزيرية ، على أال يعتد عليها وحدها يف اإلدانة بل البد 
من دعمها بقرائن أو أدلة أخرى ، إذ من احملتمل أن يكون الكلب البوليسي غري مدرب التدريب الكايف وقد 

رائحة املعطاة له ، كما أن وجود اجلاين يف مكان اجلرمية قد يكون بطريق املصادفة (انظر بالتفصيل ينسى ال
) .   133-130عالء اهلمص، ص 

وقد ثبت أن جمموعة البكرتيا اليت تعيش على جلد االنسان ختتلف من شخص آلخر من حيث درجة 242
اه التحاليل الكيميائية ، ويستخدم هلذا الغرض جهاز احلساسية للمضادات احليوية وكذلك سلوكها املتفرد جت

) ويشري إىل: 127، 126الكرتوماتوجرافيا الغازية والذى بواسطته ميكن حتليل أي رائحة (عالء اهلمص، ص
. 380، 379، ص اجلنائي املادي ودوره يف اثبات جرائم احلدود والقصاصالدليلامحد ابو القاسم امحد، 
الرياض: مركز دراسات وحبوث -، (السعوديةاجلنائيدور االثر املادي يف االثبات ل، ومعجب قصدي احلويق

.  51-49هـ)، ص 1419نايف، اكادميية 
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من قوة حاسة الشم، كما أنه إىل جانب الكلب البوليسي قد اكتشف جهاز علمي يسمى 
بـ(الكردماتوجرافيا الغازية) ُميكن به حتليل أي رائحة، فيكون مساندًا للكالب، ومعوضا 

.)243(للنقص الذي قد حيدث عند الكلب

واملنهجية املستخدمة يف علم الشم تكون باستعمال شرائط من القطن والنسيج 
معقمة مدة ساعة (مدة التخصيب) يف مواضع خمتلفة من موقع اجلرمية، واليت يتم ختزينها يف 
قوارير مغلقة بإحكام، و احملافظة على الدالئل واملؤشرات ملدة تصل إىل عشر سنوات، 

وية بعد عرض القوارير عليه، ويكون قد سبق له شم  ويتدخل الكلب حلظة حتديد اهل
. )244(املتهم

) اإلساس العلمي لبصمة الرائحة:2

إن اإلحساس بالروائح يأيت عن طريق حاسة الشم، فهي تنتقل يف صورة أخبرة ويكفـي 
أن حيمل اهلواء منها قدراً ضئيًال لكي حتس وجودها وتتبني طبيعتهـا، ومـن احلقـائق الثابتـة أن 

خبرة اليت تنبعث من شيء ما تتألف من مجلة مكونات خمتلفة ختتلف باختالف مصادرها،  األ
كمــا أنــه مــن الثابــت علميــا أن أســطح األشــياء هــي بطبيعتهــا حقــل خصــب لنمــو الكائنــات 
الدقيقة اليت تتغدى على املاء والشوائب العالقة بـاهلواء وكـذا علـى املـواد العضـوية الـيت تـدخل 

طح، كذلك فإن ما مييز هذه الكائنات الدقيقـة يرجـع إىل السـطح الـذي يف تركيب هذه األس

األمثلة على ضرورة توافر الكائنات الدقيقة والشوائب العالقة باهلواء اجلـوي لكـي تتـوافر هـذه 
.  )245(الروائح

وتعترب الرائحة البشرية منوذجًا خاصًا ومتميزًا لألثر املادي الذي خيلفه اجلاين مبسرح 
اجلرمية، فمن احلقائق العلمية الراسخة أن لكل إنسان رائحة متميزة ختتلف من شخص 

.89-88هـ)، ص1421، (ط: األوىل، األدلة اجلنائيةمنصور املعايطة وانظر: ، عبداحملسن القذيل ، 243
العلم يف خدمة التحقيق بسيوين، حتت عنوان: ""، للكاتب، سامي RINGمقال من جملة فرونكوفونية " 244

".اجلنائي
. 116م ص1968سنة 43، العددجملة األمن العام- الرائحة والكشف عن اجلرمية،حممد حازم سليم245
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اف إىل ذلك الرائحة الناجتة عن املواد املتطايرة اليت تدخل يف إعداد الطعام التطاير يض
اليومي لإلنسان كالتوابل وخالفه وتفرز مع الغرق، وهناك رأي آخر يعزوها إىل البكترييا 
املوجودة على جسم اإلنسان واليت تقوم بالتأشري على مادة اليوريا واملخلفات الربوتينية 

ك مواد متطايرة هلا رائحة غري مرغوب فيها تالحظ يف فصل الصيف األخرى وتنتج من ذل
عنها يف فصل الشتاء.

كما ثبت حديثًا أن الرائحة املتميزة للفرد ترجع إىل إفراز سائل ثقيل أبيض اللون 
عدمي الرائحة حيتوي على مواد تتحلل بواسطة البكترييا املوجودة على اجللد يف فرتة تصل إىل 

اعة وينتج عنها مواد متطايرة ذات رائحة مميزة، ويفرز هذا السائل من غدد أربعة وعشرين س
توجد مع الغدد العرقية (أو تفتح APOCRINE GLANDSمعينة تعرف باسم 

حدة فإن نواتج التحلل املتطايرة تكون هلا خاصية لتفرد نوع البكترييا املرتبطة بكل فرد على 
.)246(منفردة هي األخرى متيز كل فرد عن اآلخر

ولقد أثبتت نظرية الرائحة صحتها عندما استغلت حاسة الشم لدى الكالب 
، مث تتبع رائحته )248(يف شم األثر املادي الذي يرتكه اجلاين مبحل احلادث)247(البوليسية

صاحبه، فلقد أكدت التجارب أنه حينما تستقر القدم اآلدمية على والتايل التعرف على 
األرض ملدة ثانية واحدة فإن كمية الرائحة املنبعثة من كل خطوة تبلغ ما بني مليون إىل ثالثة 
ماليني مرة قدر الكمية الدنيا اليت ميكن أن يتبينها الكلب، كما ميكن له أن يشم األشاء 

ئها عن صاحبها مادامت يف حرز حرير.بعد مضي ستة أشهر على انقضا

) أجهزة قياس بصمة الرائحة:3

الكالب البوليسية تسمح بافرتاض إمكانية التعرف على اجلاين من استخدامإن جتربة 
خالل رائحته اخلاصة، ذلك أن اختالف الروائح البشرية باختالف األشخاص يعترب من 

.372ص،األسس العلمية والتطبيقية للبصمات، حممود حممد حممود246
جملة األمن العام، (،يف الشرطةتصحيح بعض املفاهيم حول االستعانة بالكالب، مدحت احلريشى247

.128، ص)م2000، 170العدد
.373ص،األسس العلمية والتطبيقية للبصمات، حممود حممد حممود248
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ك فقد مت إجراء بعض التحاليل للتعرف على الروائح األجهزة املتطورة، باإلضافة إىل ذل
.SPECTROGRAPHIE DEMASSEالبشرية بالتصوير الطيفي للكتل

Cazولقد أمكن تصميم جهاز  – Chromatography لالستعاضة به عن
أسلوب الكالب البوليسية التقليدي، وهو جهاز ذو فاعلية واضحة وخاصة وأن األخبرة 

.)249(تتالشى إال مبرور فرتة طويلة قد متتد إىل بضعة أشهراملنبعثة من األجسام ال

كما متكنت إحدى معاهد األحباث يف شيكاغو من اخرتاع جهاز ميكنه التحقق من 
وجود قنابل داخل الطائرات وأطلقوا عليه اسم (مشام القنابل) وتقوم فكرة هذا اجلهاز على 

اليت تنبعث T.N.Tأساس أن املادة الفعالة يف صنع أغلب القنابل املوقوتة هي مادة أل 
.)250(لى األنف العادية متييزهامنها رائحة مميزة يصعب ع

لذلك فإن التحقق من شخصية اجلاين باالستناد إىل رائحته قد تزايدت أمهيته بفضل 
القاعدة العلمية الثابتة اليت تقضى بأنه ال وجود لشخصني اثنني هلما رائحتان متطابقتان. 

جة احلرارة فمن املعلوم جيدًا أن كل كائن حي تفرز مسامه عرقًا وأنه كلما ارتفعت در 
ازدادت جزئيات الرائحة سرعًة وانتشاراً، وال يفوتنا أن ننوه إىل أن مصدر جزئيات الروائح 
لدى اإلنسان يكون جسمه بكامله ليس أعضائه فقط مثلما كان يظن قدميا، هذه اجلزئيات 
من الروائح تستقر على األرض أو على األشياء اليت يلمسها اإلنسان ملسًا مباشراً. ومهما

بلغت احتياطات اجلاين وحذره فإنه ال مناص من أن يرتك على املكان أثر رائحته اخلاصة 
منع إفرازاها، إن اإلحساس بالروائح يأيت اليت متيزه، إذ أنه ليس مبقدور القضاء على أثارها أو
ختتص بالضوء واألجهزة OPTICS`عن طريق الشم، فإذا كانت األجهزة البصرية 

ختتص بالصوت، فإن العلماء أمجعوا على إطالق اصطالح ACOUSTICSالسمعية 
OLFACTRONICS251(على أجهزة كشف الرائحة(.

وملــا كانــت األجهــزة البصــرية تســتخدم للمرئيــات وغــري املرئيــات بالنســبة لألشــعة فــوق 
البنفســـجية وحتـــت احلمـــراء، فـــإن أجهـــزة كشـــف الرائحـــة تســـتخدم كـــذلك يف كشـــف األخبـــرة 

جامعة (رسالة دكتوراه، ،ضمانات املتهم واألساليب احلديثة للكشف عن اجلرمية، عدنان عبداحلميد زيدان249
.39، ص)م1973عني مشس، 

.375ص،األسس العلمية والتطبيقية للبصمات، حممود حممد حممود250
.375صاملرجع السابق،251
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واليت ال ميكن متييزها حباسة الشم.عدمية الرائحة 

وهنــا جيــب أن ننــوه إىل أن انعــدام اإلحســاس بالرائحــة ال يعــين بالضــرورة عجــز أجهــزة  
كشــف الرائحــة عــن القيــام بعملهــا، مادامــت هــذه األخبــرة، ومل حتــس برائحتهــا أو ألن درجــة 

األجهــزة تركيزهــا ال تســمح لألنــف بكشــفها، ال تــزال تنبعــث برتكيــز يكفــي لكــي تــؤدي هــذه
مهمتها.

بصمة األسنان:و) الفرع السادس: اإلثبات الجنائي 

) بصمة األسنان: 1

تبدو أمهية بصمات األسنان يف التحقيق اجلنائي الفين والبحث اجلنائي يف حتقيق 
شخصية األفراد، حيث حتدث آثار بصمات االسنان على شكل عالمات سواء يف املأكوالت 
كما يف ضحايا االغتصاب أو القتل اجلنسي، كما قد تظهر هذه 

تتصف به من االستمرارية وعدم القابلية للتغيري لفرتات طويلة بعد الوفاة مبا جيعل هلا دورها يف 
، حيث تساهم يف التعرف على )252(قيق الشخصية واالستعرافاجياد حل كثري من قضايا حت

استخدام. ويستند )253(
االسنان يف جمال االثبات على األوضاع الرتابطية لألسنان واتساعها واملسافات البينية فيما 

سنان واالخاديد أو الثلمات املوجودة على االسنان بينها والربوزات الظاهرة على حافة اال
االمامية أو اخللفية حيث ختتلف من شخص إىل آخر. ويتم مضاهاة بصمات االسنان بعد 
تصويرها وعمل قوالب هلا ومعاجلتها باملواد احلافظة مث مقارنتها بالبصمات اخلاصة باملشتبه 

االثبات اجلنائي . ويشري كذلك إىل: عبد احلافظ عابد، 115، ص وسائل التعرف على اجلاين،عالء اهلمص252
.  449م)، ص 1989، (بالقرائن

وقد اصبح طبيب االسنان يف كثري من البالد عضوًا رئيسيًا يف الفريق أو املنظومة اليت تعمل يف حقل اجلرمية 253
اجلوانب القانونية إىل جانب احملقق ورجال الشرطة وخبري البصمات وخبري املستندات .حممد أمحد غامن، 

يشري إىل حمدودية استخدام بصمة . و 80م)، ص 2008، (والشرعية لإلثبات اجلنائي بالشفرة الوراثية
االسنان .  
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ة بني البصمة املعثور عليها مبكان احلادث فيهم واملأخوذة على مادة البالستني وجترى املقارن
. )254(وبصمة املقارنة (املشتبه فيهم) 

م ندوة خاصة بطرق دراسة 1981حيث عقدت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية عام 
حتقيق الشخصية وكشف اآلثار، وأقر يف تلك الندوة أمهية آثار األسنان واالستفادة منها يف 

التعرف على األشخاص. 
أو على بقايا املأكوالت، وختتلف آثار األسنان فقد تكون اآلثار غائرة، وقد تكون سطحية، 

.)255(ولكل نوع طريقه ختصه يف رفعه من ساحة اجلرمية حبيث ميكن االستفادة منه

لشفاه:بصمة ااإلثبات الجنائي ز) الفرع السابع: 

) بصمة الشفاه: 1

من الثابت علميًا أن اجللد الذي يغطي أصابع اليد والكفني وكذلك الشفاه، له 
مميزات منفردة يف نوعيتها وينتج عنها انطباعات تقوم بدور أساسي وحيوي يف جمال 
الكشف عن اجلرمية. كما أثبتت احلقائق العلمية احلديثة أن اخلطوط املوجودة على شفاه 

ميكن متاثلهما من كل وجه حىت بني التوائم، وأن اإلنسان ختتلف من شخص آلخر، وال
هذه اخلطوط ال تتغري مع تقدم السن، ولذا أمكن استعمال هذا النوع من البصمات يف 
التحقيق اجلنائي، وميكن احلصول على هذه البصمات يف األكواب اليت استعملت للشرب 

.)256(يف ساحة اجلرمية 

ويتم تصنيع بصمات االسنان على اساس شكل القواطع االمامية واجلانبية واألنياب وطوهلا وجمموعة االسنان 254
اخللفية وحالتها وشكلها العام . وغالبًا ما تتأثر االسنان بإدمان املواد املخدرة حيث تؤدى إىل تأكل عظام 

.  116، 115، عالء اهلمص، ص اجلذورالفك واليت قد ال يتبقى منها غري 
.91، صاملرشد للتحقيق والبحث اجلنائيانظر: معجب بن معدي احلديقل،  255
مدى مشروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف ،انظر: فهد الزامل احلوشان256

.61-60، صاجلرمية
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خر، حىت بني التوائم، كما أن بصمات ختتلف بصمة أو شفرة الشفتني من شخص آل
الشفاه ال تتغري مع تقدم السن. فاخلطوط اليت على شفا االنسان ختتلف من شخص آلخر، 
وإن كان العلماء مل يتوصلوا إىل تصنيف تلك اخلطوط والعالمات وحفظها حبيث ميكن 

مع بصمة الرجوع إليها. ولكن ميكن مقارنة طبعة شفاه على كوب أو فنجان أو خطاب مثال

حكم بصمة االصابع. واجللد الذى يغطى الشفاه مثل اجللد الذى يغطى اصابع اليد والكف 
والقدمني، له مميزات منفردة يف نوعيته ينتج عنها انطباعات تقوم بدور أساسي وحيوي يف 

ف عن اجلرمية وترفع تلك اآلثار بالتصوير وعالمات املقارنة هي التشققات على جمال الكش
. )257(الشفاه وكلما كثرت نقاط التماثل كان ذلك اكثر اقناعاً 

على أن بصمة الشفاه أو شفرة الشفاه أقل يف االثبات أو يف الكشف عن اجلرمية من 
شفرة الشفتني على مسرح اجلرمية بصمة االصابع أو البصمة الوراثية، كما أن حاالت وجود 

قليلة بل ونادرة بالنسبة حلاالت استخالص احلامض النووي على مسرح اجلرمية، وال تبدو امهية 
شفرة الشفتني سوى يف قضايا االغتصاب وهتك العرض وزنا الزوجة والقتل من أجل 

.)258(اجلنس

م باليابان مقاال حتت عنوان 1970وقد نشرت جملة الطب الشرعي الصادرة يف يونيو 
THEم أبدى 1950حتقيق ذاتية الشخص عن طريق بصمة الشفاه يفيد بأنه يف 

MOYNE SNYDER يف قضية حادث مرور أن التجاعيد والتشققات يف
، كما أشار نفس املقال 

يعمل بإرادة الطب الشرعي التشرحيي لألسنان SANTOSإىل عاملا برازيليا يدعى 
باجلامعة الفدرالية بريودي جانريو بالربازيل، وأعلن بكلمة ألقاها أمام االجتماع الدويل الرابع 

، االثبات اجلنائي، ويشري إىل: ابراهيم حسن، 115، 114، ص اجلاينوسائل التعرف على عالء اهلمص، 257
.  72ص 

.  82، 81م)، ص 2008(اجلوانب القانونية والشرعية لإلثبات اجلنائي بالشفرة الوراثية،حممد امحد غامن258
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م، عن إمكانية حتديد شخصية اإلنسان 1966للطب الشرعي بكوبنهاجن يف أغسطس 
خالل بصمات الشفاه، كما قرر بأن جتعدات وأخاديد الشفتني ميكن تقسيمها إىل من

.)259(بسيطة وأخرى مركبة مث تقسم بعد ذلك إىل مثانية أنواع فرعية لتحديد ذاتية الشخص

وتأكيدًا لذلك فقد قامت جمموعة من العلماء اليابانيني املتخصصني بإجراء دراسة 
) مواطنًا يابانياً 280وذلك مبجمع بصمات الشفاه لعدد (على قطاع من الشعب الياباين، 

من اإلناث) يف أعمار ترتاوح بني السادسة والسابعة واخلمسني، 130من الذكور، 150(
، ويف نفس )260(

ائم يرتاوح أعمارهم بني الثانية عشر ) زوجاً من التو 18الوقت مت مجع بصمات الشفاه لعدد(
والثالثة عشر من البنني والبنات من فصلني دراسيني بإحدى املدارس املتوسطة التابعة جلماعة 
طوكيو، وقد توصلت جمموعة البحث إىل عدة نتائج أمهها على اإلطالق أنه ال تتفق 

بصمتان يف نفس النمط. ومن مث فإن بصمات الشفاه دائمًا ما تكون م
)261(لدى خمتلف األفراد

.)262(قريبة التشابه إىل أقصى حد ممكن وأن خواصها موروثة عن طريق األب أو األم 

المستخدمة في باإلثبات الجنائيالوسائل العلمية الحديثة : طلب الرابعالم. 4
استجواب المتهمين.

اإلثبات أ) الفرع األول: فروع وهي كاآليت: وتناول الباحث يف هذا املطلب على ثالثة
التنومي اإلثبات اجلنائي بب) الفرع الثاين: تخديري (مصل احلقيقة).التحليل الاجلنائي ب

.ج) الفرع الثالث: اإلثبات اجلنائي بأجهزة كشف الكذباملغناطيسي.

التحليل التخديري (مصل الحقيقة).اإلثبات الجنائي بأ) الفرع األول: 

) ماهية التحليل التخديري:1

.62،  صالبصمات وسائل فحصها وحجيتها يف اإلثبات اجلنائيأسامة الصغري، 259
.62املرجع السابق، ص، أسامة الصغري260
.63املرجع السابق، ص261
.362ص،ألسس العلمية والتطبيقية للبصماتا،حممد حممودحممود262
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حملة تارخيية هلذا األسلوب: يرى الغربيني أن فرويد هو أول من وجه األنظار إىل داخل 
النفس البشرية ما اختذ من التحليل النفسي وسيلة إىل كشف ما ختفيه (األنا) العميقة من 
ذكريات ورغبات مكبوتة، يرجع إليها الفضل يف كل ما يصدر عن اإلنسان من األفعال فمنذ 
زمن طويل كانت قبائل األمازون تستعمل بعض املواد املخدرة مثل السكالني إلفقاد الوعي، 
ويف السنني القريبة يبدو أن استعمال الكلوروفورم يف الطب هو الذي لفت األنظار إىل أن 

ن يكونون حتت تأثريه يتكلمون بسهولة دون رقابة من وعيهم ويف عام األشخاص الذي
م أثناء قيام هورسلي بعمليات جراحية يف اجنلرتا ال حظ أن الشخص الواقع حتت 1905

ل مث ما لبثت التجارب الطبية اخلاصة بالتشخيص النفسي أن متتعه بشعوره على الوجه الكام
انتقلت إىل النطاق القانوين بواسطة بعض األطباء وعلماء اإلجرام. فاستخدمت يف البحث 
عن الشعور الداخلي لدراسة األسباب اليت تكمن وراء االحنراف والعوامل املؤثرة يف الشخصية 

.)263(ت تلك الطريقة بالتحليل عن طريق التخديراليت دفعتها إىل السلوك اإلجرامي، ومسي

التعريف بوسيلة التحليل التخديري:)2

وهو حقن املتهم بعقار خمدر تكون الغاية منه التأثري على العقل الباطن للمحقون 
ويكون الغرض من ذلك هو "إحداث نوع من التخفيض أو التعطيل يف التحكم اإلرادي لدى 
الفرد ونزع حواجز عقله الباطن للتعرف على املعلومات املختزنة يف داخل النفس كما يؤدي 

رتخاء ملدة تصل من عشرين إىل أربعني دقيقة تسلب فيها إرادة إىل حالة النوم أو االس
". )264(مما جيعله أكثر قابلية لإلحياء ورغبة يف املصارحة والتعبري عن مشاعره الداخليةالشخص 

و يبقى الشخص خالهلا مالكا لقواه اإلدراكية ولكن تتالشى فيها قدرته على عدم إطالق 
األفكار اليت كان يكبتها أو كان 

-1968، العامليةالطبعة، العربيةالنهضةدار: القاهرة- مصر، (املتهماستجواب، الترباويساميحممد263
.461ص، )م1969

.178م)، ص 1986:مصر(، اعرتاف املتهماملال،سامي 264
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جيعل الشخص أكثر استعدادا للتعبري عن مشاعره الداخلية، ومن املواد املستخدمة يف التحليل 

وأهم تلك املواد: اإلفيبان، ، )265(فروضة على وعيهمبسهولة ويسر لتجردهم من الرقابة امل
ولالستفادة من .)266(واإليوناركون، وبنتوتال الصوديوم، وهي العقار املسمى مبصل احلقيقة 

"الالشعور مستودع لذكريات وخواطر الفرد أشياء أخرى أم ال ؟ علماء النفس يقولون أن 
املوروثة واملكتسبة إال أن مهمته ال تقتصر فقط على إحصاء تلك اخلواطر والذكريات وجمرد 
حفظها يف جوفه، بل أيضا حفظها بشكل منظم، وحيدد اإلنسان بإرادة ذاتية ما يريد أن 

ل هذه اإلرادة وإزالة احلاجز بني يُظهر وما يريد أن ُخيفي وتأثري املواد املخدرة هو تعطيل عم
ستخدامالفكر واللسان فينطلق الكالم على اللسان دون رقيب وهذا هو األساس العلمي ال

. )267(ملثل هذه املواد املخدرة"

العقاقري املخدرة أو مصل احلقيقة يف الوصول ويتضح مما سبق إمكانية االستفادة من 

ولكن اجلدير ذكره أن هذه العقاقري هلا آثار جانبية وأضرار قد تصيب الدماغ واجلهاز 
عترب اعتداء على 

-الكويت: مطابع دار القس للصحافة والنشر(،الكويتيةالوسيط يف اإلجراءات اجلزائية عبد الوهاب حومد، 265
. 169)، ص1974-جامعة الكويت

، وأضاف بقوله: ويرى البعض أن تلك التسمية فيها 173ص ،املوسوعة الشرطية القانونيةقدري الشهاوي، 266
شيء من التجاوز، فالتحليل بطريق التخدير ال يسعى إىل احلصول على احلقيقة مباشرة، إذ من احلقائق العلمية أن 

ال األقوال أو االعرتافات اليت تصدر حتت تأثري هذه العقاقري ليس من الضروري أن تطابق احلقيقة يف معظم األحو 
.169% فقط. ص 12وقد دلت اإلحصاءات أن نسبة جناح هذه املادة يف الوصول إىل احلقيقة هي 

، 1مطبعة السعادة، ج،القاهرة: مكتبة النهضة املصرية- مصر(، علم النفس اجلنائي علما وعمال،حممد فتحي267
.82م)، ص1970، 4ط
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مبصلحته يف الدفاع عن نفسه، وكذلك االعتداء على كرامته لدخوهلا إىل مكنونات نفسه فهو 
. )268(بذلك يعترب من باب اإلكراه املادي واملعنوي

التنويم المغناطيسي.اإلثبات الجنائي بب)الفرع الثاني: 

التعريف بوسيلة التنويم المغناطيسي:) 1

التنومي املغناطيسي هو: "عملية افتعال نوم غري طبيعي يصاحبه تغيري يف احلالة النفسية 
واجلسمانية للنائم تتغري معه إرادة العقل الطبيعي وملكاته العليا فاملنوم مغناطيسيا يتغري إدراكه 

اع تصرفاته أثناء النوم للنقد الذايت الذي حيصل معه حال وعيه الطبيعي وال يستطيع إخض
وبالتايل يكون غري قادر على التحكم اإلرادي يف أفعاله أو اهليمنة عليها وتقدير 

ويتضح الغرض من التنومي املغناطيسي وكيفية االستفادة منه يف االستدالل من . )269(نتائجها"
خالل إمكانية استدعاء املعلومات 

، وذلك عن طريق التأثري يف إرادة املنوِّم حبيث يصبح يف النائم يف وضع )270(االعتيادية
داث نوم مصطنع يصاحبه حالة من الفراغ واالرختاء والراحة املستجيب إلحياء املنوِّم بواسطة إح

. )271(النفسية املتحررة من العوائق اليت توقف األفكار

هذه الوسيلة اعتداء على احلرية الشخصية استخدامولكن ال بد من التنويه إىل أن 
نات لإلنسان واإلضرار مبصلحة يف الدفاع وكذلك االعتداء على كرامته لدخوهلا إىل مكنو 

نفسه فهو بذلك يعترب من باب اإلكراه املادي وأيضا يرتتب عليه ظهور مشاكل نفسية 

.72م)، ص1987، 4بغداد: ط-، (العراقاجلنائيمشروعية الوسائل العلمية يف اإلثبات ،حممد فاحل حسن268
- بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر-لبنان(، موسوعة علم النفسانظر تعريف اإلحياء: اسعد زروق ، 269

.54صم)،1977، 1مطابع الشروق، ط
- 1968ة، القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة العاملي-، (مصر، استجواب املتهمحممد سامي الترباوي270

.485م)، ص1969
م)، 1،1989ط،مؤسسة نوفل:لبنان-بريوت، (حقوق االنسان يف الدعوى اجلزائية، مصطفى العوجي271
.610ص
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مما هو معلوم أن هذه الوسائل الثالث هي من املسائل :شرعاوفسيولوجية غري طبيعية. 
لوسائل املعاصرة اليت مل يتطرق هلا املتقدمون نفيا أو إثباتا وميكن تفصيل الكالم على هذه ا

التنومي املغناطيسي هي عملية إحيائية يتمكن املنوم من خالهلا الشريعة فيما يلي:يف فقه 
السيطرة على الشخص، على حنو يكون عقله الواعي معطال فيما يبقى عقله الباطن 

، ويطلق عليه بـ"التنومي اإلحيائي"، أو "االصطناعي"، حيث يتم فيه تنومي )272(مستيقظا 
ريق اإلحياء للشخص بفكرة النوم، مما يرتتب عليه اختفاء بعض ملكات العقل الظاهر عن ط

الذات الشعورية للنائم، وال تبقى إال ذاته الالشعورية حتت سيطرة إرادة شخص آخر هو 
املُنَـوِّْم املغناطيسي الذي ُخيضعه الرتباط إحيائي.

درجات: وللتنومي املغناطيسي يف تأثريه على إرادة الشخص املُنَـوَّْم مغناطيسيًا أربع
األوىل: تأثري مغناطيسي خفيف، وهو أن يكون الشخص يف حالة اسرتخاء وفقدان جزئي، 
ويعرب البعض عن هذه احلالة بالنعاس، أو النوم اخلفيف الذي يشعر اإلنسان فيه مبن حوله. 
الثاين: تأثري مغناطيسي عميق، يكون الشخص فيه يف حالة نوم عميق، لكنه فارغ التجول، 

قاظه فإنه يتذكر األحداث اليت جرت يف منامه. الثالث: تأثري مغناطيسي عميق، وعند استي
يصاحبه ختشب، إذ حيدث للشخص املنوَّم ختشيب يف عضلة من عضالته، أو عضو من 
أعضائه. الرابع: أن يكون الشخص يف حالة نوم عميق، مع إمكانية التجول أو االستبصار، 

لبعض بـ"السرمنة"، حيث يبقى النائم مفتوح العينني كما وهذا أشد حاالت التأثري، ويسميها ا
لو كان مستيقظاً، ولكنه ينتقل يف ارتباط إحيائي مع ما يوحي إليه املُنوم. وختتلف هذه 
الدرجات باختالف الشخص املنوَّم، وأكثر األشخاص استجابة للنوم من يعانون من أمراض 

نفسية، أو ضعاف الشخصية، أو متعاطي الكحول.

، 2، عدد 13، (جملة الفكر الشرطي، جملد التنومي السريري وجماالت استخدامهانظر: حممد محدى حجاز ، 272
م)2004يولو 
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.ج) الفرع الثالث: اإلثبات الجنائي بأجهزة كشف الكذب

التعريف بوسيلة أجهزة كشف الكذب:) 1

جهاز كشف الكذب عبارة عن أداة مصممة خصيصًا من أجل تتبع التغريات 
الفسيولوجية اليت حتدث يف اجلسد البشري أثناء االستجواب، وهي تعتمد على تسجيل 

تطرأ على بعض الوظائف الطبيعية للجسد. تعريف مالحظات حسابية على التغريات اليت
اجلهاز: "هو ذلك اجلهاز الذي يقوم برصد بعض التغيريات الفسيولوجية اليت تنتاب اإلنسان 

. )273(إثر توجيه أسئلة معينة إليه بغية الوقوف على مدى صدقه أو كذبه لدى اإلجابة"

واالنفعاالت النفسية اليت 
تعرتي اإلنسان إذا أثريت أعصابه أو نبهت حواسه ألي مؤثر قد يتأثر به كاخلوف أو اخلجل 
أو الشعور باملسئولية أو اجلرم حيث ترصد األجهزة كل التغريات اليت حتدث يف التنفس وضغط 

سان وحواسه ، ألن جسم اإلن)274(الدم ودرجة مقاومة اجللد لسريان تيار كهربائي خفيف

واحلقيقة أن جهاز كشف الكذب ال يكشف عن الكذب يف ذاته، مبعىن أنه ال يسجل 
الكذب مبعناه احلقيقي، بل يقيس التغيريات الفسيولوجية الطارئة على اإلنسان أثناء 

من هنا ال بد أن يكون أخصائي اجلهاز مؤهل إىل درجة كبرية وعنده خربة االستجواب و 
ه األمر الذي ميكنه من معرفة مدي صدق املتهم من كذبه وذلك ألن استخدامواسعة يف 

التغيريات اليت حتدث أثناء االستجواب متفاوتة من شخص آلخر فقد تكون قوية عند أناس 
لتوتر وقد تكون قوة السيطرة على االنفعاالت عند أبرياء يقولون الصدق بسبب اخلوف أو ا

،   1اربيل: مكتب التفسري للنشر واالعالن، ط- العراق(، اجلنائي بالوسائل العلميةاإلثبات كوثر أمحد خالد، 273
.141م)، ص2007-ه1428

دار -، (االحتاد العريب االشرتاكياخلربة يف املسائل اجلنائية، دراسة قانونية مقارنةامال عبدالرحيم عثمان، 274
الشهادة يف اإلثبات اجلنائي، حجية. عماد حممد أمحد ربيع، 169-168م)، ص1964-مطابع الشعب
.255م)، ص1999، 1األردن: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط-، (عمانأطروحة دكتوراه
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أناس آخرين كبرية ولكن هذه السيطرة ال تكون إال يف احلاالت أو احلركات اخلاضعة لإلرادة، 
أما احلركات العضلية املنعكسة أو التغيريات الفسيولوجية الناشئة عن اجلهاز العصيب 

، والذي يقيس هذه )275(نعدما ومستحيالً 
التغيريات أجهزة دقيقة وشديدة احلساسية، فعندما يرصد اخلبري مثل هذه التغيريات يتأكد من 
عدم صدق املتهم ذلك أنه يف حال الصدق خترج املعلومات بشكل سلسل وال حيدث أي 

الكذب فيحدث هذا تغيريات فسيولوجية وهذه هي فطرة اهللا لإلنسان وطبيعته أما يف حال 
من األشخاص من يستطيع التَّحُكم يف ظواهره وأعراضه .)276(التغيري على خالف طبيعته

النفسية، لكونه متعودا على اجلرائم، وعلى األسئلة امللقاة عليه، بينما مثة آخرين تكون هذه 
األعراض طبيعية عنده، أو مرضية، فالشخص العصيب مثًال قد تزداد انفعاالته أثناء 

.)277(استخداماستجوابه، و 

سنة قبل امليالد جيس 300تعود هذه الطريقة آلالف السنني، حيث كان أرسطو قبل 
نبض املتهم عند التحقيق فإن بقي نبضه دون تغيري كان عالمة على صدقه، وإن تغري كان 
عالمة على كذبه، ويف الصني منذ آالف السنني كانوا يطالبون املتهم بأن يلوك يف األرز، 

ة على صدقه، وإن لفظه جافا كان عالمة على كذبه وذلك ألن فإن لفظه رطبا فهو عالم
اجلاين يكون خائفا ويكاد لعابه أن جيف، وأما غري اجلاين فهو يف حالته الطبيعية. هذه 
التسمية فيها ليست على ظاهرها، فإنه ليس مثة جهاز يتم فيه كشف الكذب على وجه 

الشخص الذي يكذب يزداد قلقه اليقني، لكن ملا كان من الغالب يف أحوال الناس أن
جهاز استخداموتوتره، فإن من األساليب احلديثة يف التحقيق توجيه األسئلة على املتهم مع 

للشخص يقوم بعملية قياس التغريات اليت يف جسم املتهم من سرعة النبض، والتنفس، 
اسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، -، (مصرالتحقيق اجلنائي واألدلة اجلنائيةأمحد بسيوين أبو الروس، 275

. 606-605)، صم1998
276Jan Samuesson:op-cit-p-
، رسالة دكتوراه، ضمانات املتهم واألساليب احلديثة للكشف عن اجلرمية،انظر: عدنان عبد احلميد زيدان277

التحقيق اجلنائي يف الفقه . انظر: بندر عبد العزيز اليحىي، 19م) ص 1978، 1القاهرة، ط-(مصر
.146، صاإلسالمي
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ه قلق وتوتر، وضغط الدم، وسرعة إفرازات العرق، وغريها من العالمات اليت تظهر على من ب
ويتكون .)278(فيرتجم اجلهاز هذه التغريات يف شكل خطوط بيانية على ورق رسم بياين 

اجللفانوميرت، حيث يقوم بقياس االنفعاالت -1جهاز كشف الكذب من أربعة أجهزة هي: 
-3البنوموغراف، حيث يقوم بقياس حركات التنفس. -2عن طريق اجللد. 

م البلرتوموغراف، حيث يقوم برس-4حركات النبض. السفجموغراف، حيث يقوم برسم 
وقد استخدم جهاز كشف الكذب ألول مرة يف دوائر الشرطة عام «حركات الدم.

الكتابات، وهذا ما وهو جهاز تقليدي امسه العلمي "البوليغراف"، أي تعددم،1924
الرسوم البيانية يوضحه من خالل تبيان عدد اخلطوط املتعرجة على ورقة، ويقارن اخلرباء بني

يكونون متأكدين إن الشخص يقول احلقيقة األربعة خالل جلسة التحقيق وبينها حني
ه وجود خرباء ذوي كفاءة استخدامويتطلب فيمكن معرفة إن كان يكذب أم ال،

.)279(»عالية

ات جهاز كشف الكذب:استخدام) 2

هذا اجلهاز أن جيلس الشخص املراد اختباره، وتُثّبت على صدره استخداموطريقة 
أُنبوبة لتسجيل التنفس، ويُربط بذراعه جهاز تسجيل ضغط الدم، ويُوضع كفاه على 

صفيحتني رقيقتني من املعدن لتسجيل إفراز العرق عن طريق مترير تيار كهربائي ضعيف.

تغريات اليت تطرأ على بعض وعلى هذا فإن وظيفة هذا اجلهاز تتمثل يف رصد ال
الوظائف يف اجلسم أثناء سريان تيار كهربائي خفيف ال يشعر به اإلنسان، ويتم من خالله 
تسجيل االضطرابات، أو االنفعاالت النفسية اليت تعرتي اإلنسان إثر توجيه بعض الكلمات 
عن طريق مؤشرات 
اجلهاز اليت ترصد مجيع التغريات الناجتة عن سرعة التنفس أو ضغط الدم، مما ُيستدل معه 
على أن الشخص اخلاضع للتجربة يعاين من اضطرابات داخلية ويبذل جمهودًا نفسيًا عند 

لة اجلنائية القومية، املركز القومي للبحوث مصل احلقيقة وجهاز كشف الكذبانظر: أمحد حممد خليفة، 278
.100م)، ص1958االجتماعية واجلنائية، مارس 

/http://www.al-geria.comمقال مرتجم من اللغة الفرنسية، للرابط: 279
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اإلجابة على السؤال املوجه إليه، وُيستنتج من ذلك حكم تقديري بأنه يقول احلقيقة، أو
يكذب.

ه من جهة قانونية فأخذت به بعض الدول، حيث توافق حماكم عدة استخدامأما 
ولكن األجهزة األمنية دول على ذلك الرأي، وال تعتمد نتيجة البوليغراف كسند قانوين،

كذبه بشأن موضوع التنفيذية يف نفس تلك الدول تستخدمه كمؤشر على صدق متهم أو
تعتمد حماكمها نتيجة اجلهاز يف بعض 50ن أصل والية أمريكية م18هناك و ما،

اجلهاز ُمنتقد من وجهات نظر عديدة، ففي أمريكا مثال، هناك استخداملكن احلاالت.
فقرة يف القانون تعرتف بعدم وجوب إكراه شخص ما على الشهادة ضد نفسه، فضال عن 

هذا ممكنا. مشكلة اخلصوصية، والسؤال عن احلق يف قراءة أفكار اإلنسان، إن كان

املسؤول عن احتاد العلماء األمريكيني: إن جهاز  ستيف افرتجود" الباحث"ليقو 
تضليله بسهولة وذلك بتحريك القدمني أو كشف الكذب ليس سوى خدعة، وباإلمكان

احملقق، وعرب التفكري املستمر خالل اجللسة األكتاف مع أية إجابة تضليلية على أسئلة
إىل الضيق واحلزن، فال يعود اجلهاز قادرًا على بالشخص احملقَّق معهبأمور مزعجة تؤدي 

استعمال كاشف الكـذب من الكاذبة... ويف فرنسا يـَُعدُّ التمييز بني قلقه وإجاباته التضليلية
القضايا اجلنائية ال يسمحون باختاذ قبل الشُّرطة غري مشروع، وهكذا فإن القضاة يف غالبية

.)280(» املرافعةاسطة كاشف الكذب دليًال يفالشهادة احملصلة بو 
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:الثالث. المبحث ج

الجنائي اإلثباتحجية الوسائل العلمية الحديثة في 

إن فكرة اإلثبات قدمية قدم املعامالت اإلنسانية، اهتدى إليها اإلنسان منذ القدم، نظرا 
حكم إجياد طرق تعمل ملا يرتتب عن هذه املعامالت من نزاعات وخالفات، الشيء الذي 

على إيقاف هذه املنازعات والوصول إىل احلقيقة، وذلك من خالل صياغة وسائل وقواعد 

لدى احملكمة، أمهية بالغة، ذلك أنه ومن خالل األدلة اليت تتوفر يف الدعوى تتحصل القناعة
فتصدر حكمًا بناًء على ما اقتنعت به يف موضوع الدعوى انطالقا من مبدأ حرية القاضي يف 
اإلثبات واالقتناع. يف إطار الشرعية القانونية، وحيث أن التطور العلمي هو حتمية طبيعية، 

أسرع ذلك أن هذا النوع من العلم وهو العلم احلسي فضال عن كونه متغريا بطبيعته بل هو
أحداث املنجزات البشرية تغريا، فهو أيضا من حيث مصدره كثمرة لنشاط الفكر اإلنساين، 
يتأتى من خالل االتساع التدرجيي لنطاق املعارف النظرية، مث انتقال حصيلة هذه املستجدات 

ألثر املعرفية إىل التطبيق الفعلي يف احلياة املعرفية فتتأثر بذلك خمتلف جوانبها، وينعكس ذلك ا
ضمن ما ينعكس أداء الفكر اإلنساين فيؤدي إىل حتسني القدرة على اكتساب املعارف 

ابتكار وسائل إثبات حديثة ملسايرة هذا الركب، األمر الذي تأتى عن طريق ابتكار وسائل 
إثبات حديثة وفق

يف إطار الشرعية القانونية.

ميثل االقتناع الشخصي، خالصة النشاط املبذول من القاضي اجلنائي من األدلة و 
املطروحة أثناء جلسات احملاكمة، فهي تعبري عن االقتناع مبدى ثبوت أو نفي أو إسناد الواقعة 

إلجرامية إىل الشخص الذي يقوم ضده االدعاء بارتكابه اجلرمية سواء بوصفه فاعال أم شريكا ا
أو متدخال. وهذا االقتناع ليس نشاطا جمردا من القيود والضوابط فيحكم انه ميثل خالصة 

نشاط القاضي أثناء عملية التقاضي واحملاكمة فانه ترد عليه العديد من الضوابط والقيود.
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األول ماهية االقتناع ويف املطلب يف مطالبإىل أربعة بحثهذا املم الباحثقسوهلذا 
الثالث فدرست فيه القوة اإلقناعية طلبالثاين املبادئ املتعلقة بالقاضي أما يف املطلبامل

الرابع القيمة الثبوتية للوسائل احلديثة.طلبللوسائل احلديثة أما امل

ماهية االقتناع: األولالمطلب.1

على القاصي أن يستقي اقتناعه يف احلكم من خالل أدلة مشروعة أما األدلة اليت 
جاءت وليدة إجراءات غري قانونية أو باطلة فال جيوز االعتماد عليها ويتحتم طرحها الن ما 

وتناول الباحث يف هذا املطلب وقسمه إىل فرعني ومها  .)281(بين على باطل فهو باطل
نطاق تطبيق قاعدة االقتناع الفرع الثاين: )، بمفهوم االقتناعالفرع األول:)كاآليت: أ
.الشخصي

مفهوم االقتناع:الفرع األول:)أ

إن اهلدف األمسى الذي تصبوا إليه التشريعات اجلنائية هو أن يصيب القاضي احلقيقة 
قد يف حكمه سواء باإلدانة أو الرباءة ولذا جيب على القاضي قبل أن حيرر حكمه أن يكون 

وصل إىل احلقيقة وهو ال يصل إليها ما مل يكن قد اقتنع ويكون لديه يقني حبدوثها.

تعريف االقتناع:- 

أوالً: االقتناع لغة: القنوع السؤال التدلل وبابه خضع فهو قانع وقنيع وقال القراء القانع 
ع وأقنعه الذي يسألك فما أعطيته قبله، والقناعة الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع وقنو 

. واالقتناع أيضا هو االطمئنان إىل فكرة ما أي قبوهلا فقد جاء يف لسان العرب )282(الشيء

58، الطبعة األوىل، ص اقتناع القاضي اجلنائي بناء على الدليل العلميحلسن لبيهي، 281
.620مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص 282
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حتت املادة "قنع" بنفسه قنعا وقناعة مبعىن رضي فاالقتناع باملعىن اللغوي هو الرضا 
.)283(واالطمئنان

والركون إىل صحة ثانياً: االقتناع عند القانونيني: االقتناع الشخصي هو اإلميان العميق 
الوقائع اليت تقدمها ألطراف املتنازعة وإذا اعتمدها القاضي ومتكن منها وهي ختلف يف نفسه 

.)284(إثراً عميقا، ترتكه يصدر حكمه عن قناعة وجدانية وإحساس كبري بإصابته يف حكمه

ن الوقائع ثالثاً: االقتناع يف الفقه: يعرف فقهاء االقتناع بأنه حالة ذهنية ذاتية تستنتج م
املعروضة على بساط البحث، احتماالت ذات درجة عالية من التأكد الذي تصل إليه نتيجة 

الستبعاد أسباب الشك بطريقة جازمة وقاطعة.

إن االحتماالت اليت تعرض هي عبارة عن خطوات حنو التأكد، واالقتناع املستخلص 
.)285(قد حيتوي جزء من االحتمال القابل للخطأ ولو من الوجهة العلمية 

رابعاً: االقتناع اصطالحا: أما فيما يتعلق ببيان املدلول االصطالحي لالقتناع فقد 
اجتاهني.تعددت اآلراء فيه، غري انه ميكن مجعها يف 

االجتاه األول: يرى أنصار هذا االجتاه أن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي يعين التقدير 
احلر املسبب لعناصر اإلثبات يف الدعوى أي أن القاضي يقدر حبرية قيمة األدلة املقدمة إليه.

تقدير االجتاه الثاين: يرى أنصار هذا االجتاه أن مدلول القناعة الوجدانية ال يقتصر على
األدلة املقدمة يف الدعوى وإمنا يتسع ليشمل، فضال عن ذلك حرية القاضي اجلنائي يف 
االستعانة بأي دليل يراه ضروريا لتكوين قناعته واستبعاد أي دليل ال يطمئن إليه أو ال يراه 

ضروريا.

28، ص م)2002العربية، دار النهضة (مصر: ، النظرية العامة لإلثبات اجلنائيسيد حممد حسن الشريف، 283
.28، ص )اجلزائر(، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ديوان املطبوعات اجلامعيةحممد صبحي جنم، 284
.36، ص م)1989:اجلزائر(، االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتابزبدة مسعود، 285
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إن مدلول االقتناع القضائي وفق الرأي األول املنتقد وذلك كونه غري جامع ملختلف 
جوانبه حيث جند انه قد اغفل ذكر حرية القاضي اجلنائي يف قبول عناصر اإلثبات الضرورية 
واليت من خالهلا يكون قناعته هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان قصر مفهوم مبدأ االقتناع 
على تقدير عناصر اإلثبات دون االعرتاف له باحلرية يف تكوين هذا االقتناع من أي وسيلة 

يراها الزمة، يؤدي إىل اخللط بني مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع وبني نظام قانونية
اإلثبات املختلط الذي يعين القيام املشرع بتحديد عناصر اإلثبات املقبولة سلفا مع ترك احلرية 
للقاضي يف تقديرها وهلذا فان الرأي الثاين هو األوىل باإلتباع، حيث إن االقتناع القضائي 

مل حرية القاضي اجلنائي يف التنقيب عن األدلة ومجعها وتقدميها ومناقشتها مث حريته يف يش
.)286(تقديرها 

نطاق تطبيق قاعدة االقتناع الشخصي:الفرع الثاني:)ب

استقر الفقه والقضاء على أن مبدأ االقتناع الشخصي يطبق أمام مجيع أنواع القضاء 
خالفات ودون متيز بني القضاة واحمللفني، إذ أن القانون اجلنائي من حماكم جنايات واجلنح وامل

دبر وان يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري ولكنه يأمرهم أن يسالوا أنفسهم يف صمت وت
قد أحدثته األدلة املسندة إىل املتهم وأوجه الدفاع عنها ومل يضع هلم القانون سوى هذا السؤال 

)287(.

.12ص ،)1ط:عمان(، للقاضي اجلنائي ورقابة القضاء عليهاالقناعة الوجدانية حممد عبد الكرمي العبادي، 286
.635مروك نصر الدين، املرجع، السابق، ص 287
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المبادئ المتعلقة بالقاضيالثاني:. المطلب2

فهي اليت تعطي هلا قوة وثقل يف هناك مبادئ أساسية حتكم نظرية اإلثبات اجلنائي 

املفكرون ورجال القانون والعدالة حتت شعار محاية حقوق اإلنسان وهي مبادئ كثرياً ما حتفظ  
فه للجرمية وجتعل حماكمته أكثر كرامة اإلنسان رغم احنرافه بسلوك خمالف للجماعة يف اقرتا

حرية وتناول الباحث يف هذا املطلب وقسمه إىل فرعني ومها كاآليت: أ) الفرع األول: عدالة.
.قتناع الشخصي للقاضي اجلنائياإلحرية ، ب) الفرع الثاين: اإلثبات

حرية اإلثبات:أ) الفرع األول: 

تعترب قاعدة حرية اإلثبات اجلنائي إحدى أهم قواعد اإلثبات يف املسائل اجلنائية وذلك 

.)288(ومرجع االختالف أن اإلثبات املدين ينصب على أعمال قانونية أي تصرفات قانونية 
اإلثبات اجلنائي بوقائع مادية إذ أن كل طرق اإلثبات تكون مقبولة شريطة أن يتم بينما يتعلق 

تقدميها يف بعض األشكال وفقا لقواعد قانونية، فجميع األدلة مقبولة وهلا نفس القوة والقيمة 
من حيث املبدأ سواء كانت هذه األدلة املستمدة من الوسائل احلديثة مادية أو معنوية، 

ق احملكمة أن تبني الواقعة على حقيقتها وان ترد احلادث إىل صورته فاألصل أن من ح
الصحيحة من جمموع األدلة املطروحة عليها دون أن تتقيد بدليل بنفسه.

أي كل ما ميكن أن يؤدي إىل اليقني فهو وسيلة إثبات مقبولة تبىن عليها األحكام لذا، 
.)289(قة ال بد من منح القاضي الوسائل الالزمة للوصول للحقي

:اإلسكندرية(اإلثبات اجلنائي يف ضوء االجتهاد القضائي (النظرية والتطبيق)،عبد احلميد الشواريب، 288
.46، ص م)1996

، م)1990، 2ط:اإلسكندرية(، اجلنائيةاملرصفاوي يف أصول اإلجراءات املرصفاوي حسن صادق، 289
.647ص
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وحرية اإلثبات يف املسائل اجلنائية للقاضي وللخصوم يف الدعوى تتجلى يف مطلق 
احلرية، حيث ال يقيده املشرع بنوع دون اآلخر. كما له سلطة وحرية كاملة تقصي ثبوت 

.)290(ر ما يراه موصال إىل الكشف عن احلقيقة مصراعيه يف اختيا

قتناع الشخصي للقاضي الجنائي:اإلحرية ب) الفرع الثاني:

إن اهلدف األمسى الذي تصبوا إليه التشريعات هو أن يصيب القاضي احلقيقة يف 
حكمه سواء باإلدانة أو الرباءة، لذا جيب على القاضي قبل حترير حكمه أن يكون قد وصل 

قة وذلك باالقتناع حبدوثها أو عدم ذلك، فالقاضي اجلنائي له احلرية الكاملة يف إىل احلقي

يصل إىل احلقيقة بكافة الطرق اليت تؤدي إليها يف نظره وان يستنتجها من كل ما ميكن أن 
يدل عليها يف اعتقاد

.)291(من قوة الداللة، فال ميكن أن حيكم يف الدعوى إال طبقا القتناعه واعتقاده 

مربرات مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي:-أ

ويرجع األصل يف إرساء هذه القاعدة إىل مربرات ألزمت تقرير االحتكام للضمري احلي
للقاضي ونوجزها يف :

أوال: صعوبة اإلثبات يف املواد اجلنائية

جاهدا طمس معامل اجلرمية واألدلة اليت تقود إىل كشفها خاصة مع تطور األساليب اإلجرامية 

جامعة (اجلزائر: ، رسالة ماجستري، تأثري أدلة اإلثبات على االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائيطاهري شريفة، 290
.23، صم)2003اجلزائر، 

.620روك نصر الدين، املرجع السابق، صم291
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ائل العلمية احلديثة ودرجة الوعي واإلدراك اليت وتوجهها إىل االحرتافية، وذلك بإتباع الوس
)292(.

ثانيا: إبراز دور القاضي

إن للقاضي اجلنائي دوراً إجيابيا خبالف القاضي املدين، إذ يقوم مبناقشة األدلة املعروضة 
يف القضية وله يف سبيل الكشف عن احلقيقة أن يأمر بأي إجراء أو تدبري للوصول إىل هذه 
الغاية وعلى هذا األساس يقوم القاضي بوزن احلجج حمتكما إىل ضمريه ومبتعدا على األحكام 

إمنا يفسرها على حنو يتفق مع ثقافته وخربته القانونية هذا ما خيلق ضمانة قوية وركيزة املسبقة
أساسية لدعائم دولة القانون اليت ال تعمل فقط على تطبيق القانون وإمنا تسعى إىل حتقيق 

.)293(الغايات وهي العدل 

الثالث: القوة اإلقناعية للوسائل الحديثة. المطلب3

األساليب احلديثة للحصول على دليل حيمل بني طياته نوعا خداماستال ريب يف أن 
من الوسائل اليت تشكل اعتداء على احلياة اخلاصة ونوعا آخر من الوسائل اليت تشكل انتهاكا 
واعتداء على سالمة الفرد اجلسدية ويف احلقيقة أن معيار قبول أية وسيلة علمية مستمدة يف 

حلقيقة يرتكز أساسا على عدم إهدارها حلرية الفرد أو كرامته جمال اإلثبات اجلنائي إلظهار ا
اإلنسانية، األمر الذي قد يزيد من القاصي اجلنائي لكي يوازن بني ما هو مشروع وما هو غري 

وتناول الباحث يف هذا املطلب وقسمه إىل فرعني ومها كاآليت: أ) الفرع األول:.)294(مشروع 
تقدير ، ب) الفرع الثاين:الدليل املستمد من الوسائل احلديثةسلطة القاضي اجلنائي يف قبول 

.القاضي للدليل املستمد من الوسائل احلديثة

.625نفس املرجع، ص292
.626مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص 293
(اجلزائر: ، حجية أدلة اإلثبات اجلنائية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع القانون اجلنائيبن بالغة عقيلة، 294

.115، صم)2012/2011جامعة اجلزائر، 
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سلطة القاضي الجنائي في قبول الدليل المستمد من الوسائل الحديثة:أ) الفرع األول:

على ال شك يف إن الدليل املستمد من لوسائل احلديثة يعد أكثر األدلة اقتحاما وتعديا 
حرمة احلياة اخلاصة لذلك فان هذا الدليل ال يكون قبوال يف العملية االثباتية، إال إذا مت 

القاضي اجلنائي يف اإلثبات إال انه ال يستطيع أن يقبل دليال متحصال من إجراء غري مشروع 
ليس فقط الن ذلك يتعارض مع قيم العدالة، وإمنا ألنه كذلك ميس حبق املتهم يف الدفاع 

)295(.

ويشرتط يف البحث عن األدلة أن يكون التحقيق شريفا، ولقد اختذت حمكمة النقض 
وسائل الغش واخلداع يف إجراء املراقبة وذلك بإقرارها انه استخدامالفرنسية موقفا صارما من 

جيب أن تكون املراقبة خالية من الغش واخلداع وإال كانت باطلة، وخري مثال على ذلك قضية 
ويلسون أو فضيحة األومسة واليت تتلخص وقائعها يف أن قاضي التحقيق قام بتقليد صوت 

القضية، وبالفعل حصل القاضي من خالل املتهم من اجل احلصول على معلومات وأسرار
هذا االتصال على اعرتاف منه باشرتاكه يف اجلرمية إال أن حمكمة النقض قد ألغت احلكم 
الذي أسس على هذا االعرتاف واعتربت أن القاصي قد لطخ كرامة القضاء وأهان مسعته 

عال خمال بواجبات ه إجراء تنبذه قواعد األمانة والشرف ويف نفس الوقت ارتكب فاستخدامب
.)296(وكرامة القاضي 

لذلك فإن دور القاضي اجلنائي هنا هو التأكد من األدلة املعروضة أمامه قد مت احلصول 
عليها بطريقة مشروعة، إال أنه ميكن أن يكون الدليل املستمد من هده الوسائل كان نتيجة 

، م)2011بدون طبعة،دار اجلامعة اجلديدة مصر،(مصر: ، اإلثبات يف املواد اجلزائيةحممد زكي أبو عامر، 295
.122ص 
.428حممد مروان، املرجع السابق، ص 296
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للدليل املستمد من إلجراءات غري مشروعة فيستبعدها القاضي، لدلك فإن قبول القاضي
.)297(أجهزة املراقبة يتوقف على عدة ضوابط لشرعية اإلجراءات املاسة باحلرية 

تقدير القاضي للدليل المستمد من الوسائل الحديثة:ب) الفرع الثاني:

هذا النوع من الوسائل واألساليب استخداممن احلقائق الواقعة اليت ال جدال فيها أن 
احلرية الشخصية ولذلك ميكن القول بأن التطور العلمي يثري مشكلة فيه مساس واعتداء على 

أساسية وهامة وهي حدود االستناد إىل الدليل املستمد من الوسائل العلمية هذه، فالسماح 
باالعتماد عليها إذ ما مت قبوله يصطدم بعقبة أساسية وهي املساس باحلقوق األساسية 

ئي السلطة املطلقة والكاملة لقبول أو رفض الدليل لإلنسان. يف احلقيقة إن للقاضي اجلنا
اجلنائي باعتبار أن املبدأ االقتناع الذايت، يهدف إىل الكشف عن احلقيقة ويف الوقت نفسه 

.)298(التحقق من مشروعية كل دليل يطرح أمامه 

بالتايل إذا كان هدف اإلثبات يف الدعوى اجلنائية هو إظهار احلقيقة، فإن هذه الغاية و 
تربر استعمال أية وسيلة، لذلك فإن القضاء ويف سبيل الوصول إىل هذه احلقيقة جيد نفسه بني 

احلقوق األساس
وسيلة اإلثبات بكل حرية فإنه يف املقابل ينبغي مراعاة عملية البحث عن األدلة وتقدميها 
للقضاء وجيب أن تباشر طبق ألحكام القانون، وكل إثبات مت احلصول عليه بطريقة غري شرعية 

ينبين اإلقناع عليه، وال يتوقف األمر عند هذا احلد فحسب بل جيب  ينبغي استبعاده وال
.)299(كذلك مراعاة قواعد النزاهة 

.117بن بالغة عقيلة، املرجع السابق، ص 297
بدون طبعة،  دار النهضة العربية القاهرة،(مصر: ، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلةرمزي رياض عوض، 298

.154، صم)2004
.418- 417حممد مروان، املرجع السابق، ص 299
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ولذلك فإن رفض القاضي اجلنائي قبول هذا النوع من الوسائل ورفض الدليل املستمد 
منها لديه مربراته وحججه وهي:

الشرعية فإن الدليل ال يكون عدم شرعية الوسائل املاسة باحلرية الشخصية: طبقا ملبدأ 
مشروعا ومن مث مقبوال يف عملية اإلثبات إال إذا جرت عملية البحث عنه وعملية تقدميه إىل 
القضاء وإقامته بالطرق اليت تكفل حتقيق توازن عادل بني احلق يف تطبيق العقاب وبني حق 

املتهم يف توفري الضمانات الكافية الحرتام كرامته اإلنسانية.

جيب أن تكون عقيدة القاضي اجلنائي واقتناعه قد استمدت من دليل مستمد لذلك
من إجراءات صحيح، إذا ال جيوز االستناد إىل دليل استقى من إجراء باطل واال بطل معه 
احلكم ألن ما بين على باطل فهو باطل. ومبا أن هذه الوسائل فيها اعتداء على احلرية 

نائي يرفض االستناد إىل الدليل املستمد من هذه الوسائل الشخصية لإلنسان فان القاصي اجل
ألنه ال قيمة لدليل خيالف احلقوق الدستورية، ألنه تقدر حرصه على لكشف عن احلقيقة، 

)300(.

الحديثةالعلمية الرابع: القيمة الثبوتية للوسائل . المطلب4

حدثت الوسائل التقنية احلديثة ثورة علمية يف جمال اإلثبات اجلنائي، لتمكني لقد أ

بقدر ما كان للعلم اثر كبري يف إفراز وسائل وتقنيات حديثة، فانه يف بعض األحيان قد يكون 
لى حريات وحرمات اإلنسان، إذ وضع التقدم العلمي احلديث حتت نقمة وسببا العتداء ع

وتناول .)301(ها يف إظهار احلقيقة استخدامتصرف القضاء اجلنائي أدوات جديدة ميكن 
تقدير قيمة األدلة الباحث يف هذا املطلب وقسمه إىل فرعني ومها كاآليت: أ) الفرع األول:

.الوسائل احلديثةتقييم حجية ، ب) الفرع الثاين: احلديثة

.154رمزي رياض عوض، املرجع السابق، ص 300
.7ياسر األمني فاروق، املرجع السابق، ص 301
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تقدير قيمة األدلة الحديثة:أ) الفرع األول:

إن سلطة القاضي يف تقدير األدلة حمكومة مببدأ حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع، وان 
هذا املبدأ يؤدي إىل نتيجتني أوهلما حرية القاضي يف قبول الدليل وثانيها أن الدليل خيضع 

ضي ميكنه أن يبين اقتناعه الذايت وان يؤسس حكمه، على ملطلق تقدير القاضي، أي أن القا
أي عنصر من عناصر اإلثبات.

وحتتاج عملية تقدير قيمة الدليل أن يلتزم القاضي يف تكوين اقتناعه بأسلوب عقلي 

احلقيقة، وهو ال يصل إليه

ولذلك فان السعي لتقريب احلقيقة القضائية من احلقيقة الواقعية جيعل القضاة يلجئون 
إىل االستعانة بأهل االختصاص لفصل النزاعات عندما تعرض عليهم مسائل يستعصى عليهم 

وظهور طرق جديدة تعتمد على فهمها، خاصة بعد التطور العلمي الذي شهدته البشرية،
.)302(وسائل فنية حديثة 

بالرغم من األدلة اجلنائية ختضع ملبدأ تكافؤ األدلة إال أن سلطة القاضي اجلنائي يف 
تقدير األدلة العلمية احلديثة ال نقول تقيد أو حتد من هذه السلطة، إال انه جيب على القاضي 

ارها مسائل علمية دقيقة، ومراعاة ذلك يكون اجلنائي أن يراعي خصوصية هذه األدلة باعتب
ضمن جمالني أساسيني مها:

القيمة العلمية للدليل-أ 

الظروف واملالبسات اليت وجد فيها الدليل-ب 

.59بن بالغة عقيلة، املرجع السابق، ص 302
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)303(.

ة للدليل:القيمة العليم-أ 

الضروري أن يلجا القاضي إىل االستعانة بأهل اخلربة، لفصل النزاعات عندما تعرض عليه 
مسائل تستعص عليه فهمها، فمن املنطقي أن ثقافة القاضي مهما كانت واسعة فال ميكن أن 

املشاكل اليت تعرض عليه خاصة بعد التطور العلمي الذي شهدته البشرية، تستوعب مجيع 
وظهور وسائل فنية حديثة مما جيعل اللجوء إىل اخلربة ضروريا.

مفهوم اخلربة:-1

رية علمية ال تتوفر لدى قاضي التحقيق حبكم تكوينه حيتاج تقديرها إىل معرفة فنية أو إدا
. تقتصر مهمة اخلبري على حتقيق الواقعة يف الدعوى وإبداء رأيه يف املسائل الفنية اليت )304(

يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون املسائل القانونية، واحملكمة هي صاحبة 
اخلرباء املقبولني أمامها، إال إذا قضت 
ظروف خاصة باختيارهم من غري هؤالء ويف هذه احلالة تبني احملكمة هذه الظروف يف احلكم، 

وإذا اتفق اخلصوم على اختيار خبري أو ثالثة خرباء أقرت احملكمة اتفاقهم.

اللييب حاالت حيث حدد الفصل الثاين من الباب الثالث من قانون اإلجراءات اجلنائية 
ندب اخلبري، تعرض فيها لكل ما يتعلق بقواعد ندبه وهو الفصل الذي حدد العالقة اليت تربط 

دار النهضة العربية القاهرة، (مصر: ، اجلديد يف اإلثبات اجلنائي، الطبعة األوىلأبو العال علي أبو العال النمر، 303
.203، ص م)200

112، ص م)6،2006طدار هومة اجلزائر،(اجلزائر:، التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة، 304
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القاضي باخلبري يف املسائل اليت حيتاج فيها القاضي إىل املشورة الفنية، ناهيك عن تدابري 
) 73-72- 71-70- 69إجرائية تتبع يف تكليف اخلبري، من خالل ما نصت عليه املواد (

، اليت ميكن حصرها يف اآليت :)305(من القانون السابق اإلشارة إليه

ندب اخلبري أمر جوازي للمحقق مرتوك لتقديره حتت رقابة حمكمة املوضوع، فله إذا –أ 
رأى أمهية ذلك يف كشف احلقيقة أن يندب خبريًا سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

اخلصوم.

ن مل يسبق حلفه قبل مزاولة اخلبري أعمال وظيفته، حلف اليمني أمام احملقق مل–ب 
) إجراءات (ج). وُيالحظ أن أداء اليمني جيب أن يتم 70وعليه أن يقدم تقريره كتابة (مادة 

أمام احملقق نفسه، فال يكفي أن يفوض احملقق جهة معينة لندب خبري يؤدي عمله بعد حلف 
لف اليمني بطالن عمل اخلبري، وهو اليمني أمام رئيس تلك اجلهة، ويرتتب على عدم ح

بطالن متعلق بالنظام العام، ولكن تقريره يتحول إىل عمل من أعمال االستدالل.

األصل أن يؤدي اخلبري مهمته اليت أُنتدب إليها بنفسه، ولكن ليس هناك ما –ج 
رتط يف حيول دون استعانته بغريه من ذوي اخلربة ما دام قد تبىن رأي من استعان به، وال يُش

هذه احلالة أن يؤدي من استعان به اليمني قبل إبداء الرأي.

حيدد احملقق ميعاداً للخبري ليقدم تقريره، وله أن يستبدل به خبرياً آخر إذا مل يقدم –د 
إجراءات جنائية). وتأسيساً على ذلك فإن للخبري يف غري 71التقرير يف امليعاد احملدد ( املادة 

ائي أن حيدد لبدء عمله تارخياً ال جياوز اخلمسة عشر يوماً التالية لدعوته، حاالت اإلثبات اجلن
وعليه أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة تُرسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على األقل ُخيربهم 
فيها مبكان أول اجتماع ويومه وساعته، ويرتتب على عدم دعوة اخلصوم بطالن عمل اخلبري، 

، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييباجلنائية والقوانني املكملة هلا،موسوعة القوانني 305
.21-21م)، ص2،2008ج
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باشر أعماله ولو يف غيبة اخلصوم مىت كانوا قد ُدعوا على الوجه وجيب على اخلبري أن يُ 
الصحيح.

للمتهم دون باقي اخلصوم، أن يستعني خببري استشاري ويطلب متكينه من –ه 
على األوراق وسائر ما سبق تقدميه للخبري املعني من قبل احملقق على أال يرتتب ذلك االطالع

إجراءات جنائية.)72تأخري السري يف الدعوى (املادة 

للخصوم رد اخلبري إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إىل –و 
احملقق للفصل فيه، وجيب أن يبني فيه أسباب الرد، وعلى احملقق الفصل فيه يف مدة ثالثة أيام 

جال من يوم تقدميه، ويرتتب على هذا الطلب عدم استمرار اخلبري يف عمله إال يف حالة االستع
) إجراءات جنائية.73بأمر من القاضي(املادة 

ولقد أصبحت اخلربة حتتل مكانا هاما يف العمل القضائي باعتبارها طريقا مهما من 
طرق إثبات احلقوق يف املنازعات اليت تنظر أمام القضاء ال سيما يف مواجهة التطور التقين يف 
ضروري، خاصة إذا تعلق األمر باملسائل 
الفنية البحتة اليت يلتزم القاضي بتعيني خبري لفهم معطيات النزاع. وهلذا فان ما يصل إليه 
اخلبري من إثبات الواقعة ميثل وجهة نظر فنية حمضة وجيب أن تقرتن بوجهة نظر قانونية، لكي 

.)306(تكتسب وجهة نظره قيمة فعلية يف جمال اإلثبات 

ويف احلقيقة إن تقدير األدلة استنادا إىل القناعة الشخصية للقاضي اجلنائي ال يعين أن 
حيكم القاضي حسب هواه، بل إن عملية التقدير ختضع دائما للعقل واملنطق فال يستطيع 

)307(.

.112فاضل زيدان، املرجع السابق، ص 306
.65بن بالغة عقيلة، املرجع السابق، ص 307
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همته:أداء اخلبري مل-2

يشرع اخلبري يف أداء مهامه مبجرد تسليمه ألمر تعينه واجلدير بالذكر انه يقوم مبهمته 
قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب: 59حتت مراقبة قاضي التحقيق وهذا ما نصت عليه املادة 

. وهذا )308(ضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخرباء وغريهم ...عدم إفشائها "وأع
يدل على أن اخلرباء هم تابعني ومساعدين لقاضي التحقيق وخيضعون لراقبته.  

وما جتدر اإلشارة إليه هو أن اخلبري رغم ما أجاز له القانون من مهام يبقى جمرد مساعد 
لقاضي التحقيق. وميكن للخبري أن يستعني يف تكوين رأيه خبرباء آخرين ملساعدته يف املسائل 

.)309(الشخصية وجيب على هؤالء الفنيون املعنيون آن يؤذوا اليمني 

مدة اخلربة:-3

من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب " حيدد احملقق ميعاداً 71عليه املادة وفقا ملا نصت 
للخبري ليقدم تقريره، وله أن يستبدل به خبرياً آخر إذا مل يقدم التقرير يف امليعاد احملدد"  جيب 
على قاضي التحقيق مىت اصدر قرار بندب خبري، جيب أن حيدد املهلة املعينة إلجناز املهلة 

، أما إذا كانت هذه املهلة غرب كافية ميكن للقاضي متديدها بطلب من اخلبري إذا املطلوبة
اقتضت الضرورة ذلك أسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب.

أما يف حالة مل يودع اخلبري تقريره يف امليعاد احملدد ميكن تغيريه خببري آخر، ولكن يتعني 
ساعة، كما جيب أن يردوا 48أحباث يف ظرف على اخلبري األول أن يقدم نتائج ما قام به من 

مجيع األشياء واألوراق والوثائق اليت قدمت إليه يف إطار اجناز مهمتهم، إضافة إىل ما قدم 

، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 308
.18م)، ص2،2008ج

.116-115أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 309
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ضده من تدابري تأديبية قد تصل إىل شطب أمسائهم من جدول اخلرباء املنصوص عليه يف 
.)310(اللييب و.ر من قانون اإلجراءات اجلنائية1371) لسنة 1املادة رقم (

تقدير الظروف واملالبسات اليت وجد فيها الدليل:- ب

إن التزام القاضي اجلنائي باحلقائق واألصول العلمية ال يسلب منه سلطة الرقابة القانونية 
على كل عناصر الدعوى.

لي للقاضي اجلنائي وختضع أيضا ملبدأ تكافؤ األدلة، إذ ميكن للقاضي هنا االختصاص األص
)311(.

ومن هنا ميكن القول أن االستعانة مبعطيات التطور العلمي يف جمال كشف اجلرمية مل 
ه إذ يبقى للقاضي احلرية يف تقدير القوة التدليلية ينل من مبدأ حرية القاضي يف تكوين عقيدت

ألدلة الدعوى املعروضة عليه، وأخذ ما هو مناسب وطرح ما مل يقتنع به، حىت لو كان دليل 
علميا يقوم على مبادئ وأسس دقيقة وميكن توضيح ذلك يف املثال التايل:

عليها قد مت فعال 

وأعضائها اجلنسية فبالرغم من وجود هذا الدليل القاطع الذي ال ميكن للقاضي أن يرفضه، إال 
ال يتناسب انه رفضه مستندا يف ذلك إىل سلطته التقديرية وذلك عندما رأى أن وجود لدليل

)312(.

على خالف إرادة األنثى.

.62بن بالغة عقيلة، املرجع السابق، ص 310
.203علي أبو العال النمر، املرجع السابق، ص أبو العال 311
.315فاضل زيدان حممد، املرجع السابق، ص 312
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ثالثا 

ويف احلقيقة ال ميكن ألحد أن ينكر ما أحدثه العلم من تطور يف جماال اإلثبات، باعتبار 
أن الدليل العلمي ميكنه أن يتوصل إىل ما يؤكد وقوع اجلرمية، كما يؤكد وجود عالقة بينهما 

.)313(وبني املتهم 

عوى ما جعل القاضي يقتنع ولو احتماال يدعو إىل الشك بان إال انه قد يوجد يف الد
شخصا آخر قد ارتكب اجلرمية، مما قد يؤكد ضرورة إعطاء القاضي سلطة تقدير الدليل 
العلمي، وعدم التسليم بصفة مطلقة وافساح احلرية للقاضي يف تكوين اقتناعه، إما بتيقن من 

عدم إسنادها إليه فيحكم القتناع أو الشك يارتكاب املتهم للجرمية فيحكم باإلدانة، أو ا
برباءته.

الشروط اليت ترد على القاضي يف تكوين اقتناعه:-1

نشاط أو جهد ذهين يبذله القاضي من خالل هذه العملية ينبغي من ورائه الوقوف على 
لوقائع كما حدثت، فإذا استقرت لديه تلك احلقيقة وارتاح ضمريه للصورة الذهنية اليت ا

.)314(تكونت له ميكننا القول إن القاضي وصل إىل حالة االقتناع 

أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على اجلزم واليقني: لكي تكون قناعة القاضي سليمة - أ
ليت توصل إليها تتفق مع العقل واملنطق، وتكون يف تقديرها لألدلة، جيب أن تكون النتيجة ا

مطابقة للنموذج املنصوص عليه يف القانون وهو ما يطلق عليه باحلقيقة القضائية، واليت يشرتط 
فيها أن تتفق مع احلقيقة الواقعية.

.164رمزي رياض عوض، املرجع السابق، ص 313
.66بن بالغة عقيلة، املرجع السابق، ص 314
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فحرية القاضي اجلنائي أن ال يبين حكمه على جمرد الظن والتخمني بل جيب التأكد، 

فاحلقيقة ال ميكن توافرها إال باليقني ال جمرد الظن أو االحتمال. باعتبار أن هذا الشرط أن 
ام على اجلزم واليقني، ما هو إال نتيجة مرتتبة ومنطقية على قاعدة األصل يف تبين األحك

اإلنسان الرباءة، فاألحكام الصادرة بالرباءة، جيب إال تبقى إال على حجج قطعية الثبوت تفيد 
اجلزم واليقني فإذا ما ثار يف نفس القاضي ونوع من الشك وجب عليه أن يفسره ملصلحة 

.)315(املتهم 

فسر الشك ملصلحة املتهم: بالرغم من أن الدليل العلمي قد احدث تطوراً أن ي- ب
هائًال يف جمال اإلثبات اجلنائي مما جيعله مقبوال أمام احملكمة، إال انه قد يوجد يف الدعوى ما 

جيعل القاضي يقتنع ولو احتماال يدعو إىل الشك، بان شخصا آخر قد ارتكب اجلرمية.

ضي أن يقتنع يقينيا بارتكاب املتهم للتهمة فإذا مل يقتنع ولذلك فانه جيب على القا
وثار لديه نوع من الشك وجب عليه أن يقض برباءته تطبيقا لقاعدة الشك يفسر ملصلحة 

.)316(املتهم 

:تقييم حجية الوسائل الحديثةب) الفرع الثاني:

اجلنائي، إال إذا كان الفقه قد طال اجلدل بينه حول حجية األدلة احلديثة يف اإلثبات 

طاملا أن املبدأ السائد يف اإلثبات هو مبدأ القناعة الوجدانية الذي خول للقاضي سلطة واسعة 
اإلثبات بان يزن قوة 

.34العريب شحط عبد القادر ونبيل صقر، املرجع السابق، ص 315
.609مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص 316
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أدلة اإلثبات املستمدة من كل عنصر مبحض وجدانه فيأخذ ما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما 
.)317(ال يرتاح إليه 

وحىت يكون اقتناع القاضي صحيحا جيب أن يكون مبنيا على أدلة منسقة وغري 
األدلة املعروضة متعارضة متساندة تشد بعضها البعض، وعليه جيب على القاضي أن يوازن بني 

على بساط البحث من خالل التحقيق والتمحيص الشامل لكافة األدلة واجلدير يف هذا املقام 
أن هذا املبدأ ال يسلب من احملكمة حقها يف استبعاد أي دليل مل تطمئن إليه، أو أن تأخذ 

بناء على جبزء منه وتطرح اآلخر، فاهلدف هنا هو أن تكون األدلة مؤيدة إىل اقتناع القاضي 
األثر الذي ترسخه يف وجدانه. ومما الشك فيه أن هذا املبدأ يعترب ضمانة حقيقية للمتهم، 

التقنيات. احلديثة للمتهم، ألنه عادة ما تتضارب األدلة املستمدة من استخدامفيما يتعلق ب
.)318(الوسائل احلديثة مع باقي األدلة

، ص م)1،2010طدار املناهج والتوزيع، (األردن:، التحقيق اجلنائي واألدلة اجلرميةحممد محاد اهلييت، 317
41.
53رمزي رياض عوض، املرجع السابق، ص 318
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الفصل الثالث: منهجية البحث

مدخل البحثأ.

مصادر البياناتب.

أسلوب مجع البياناتج.

حتليل البياناتطرق .د

هيكل البحثه. 
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الفصل الثالث: منهجية البحث

إن البحث العلمي هو إجراء عملي منظم ومنضبط وموضوعي إلجياد حلول 
مقوالت، للتأكد من الظواهر الطبيعية، ملشكالت، أو جتميع بيانات عن مقرتحات، أو 

مدخل البحث منمنهجية البحث تكون تو .)1(االجتماعيو 
.ومنهجه ومصادر البيانات وأسلوب مجع البيانات وحتليل البيانات وهيكل البحث

أ . مدخل البحث ومنهجه. 

ختار الباحث املنهج املكتيب وهو الذي يشتمل منهج هذا البحث على اآليت: فقد ا
يعتمد على الوصف والتحليل واملنهج املقارن.

يهدف من خالله الباحث اىل مجع املصادر من كتب ورسائل لمنهج الوصفي المكتبي: ا
علمية والسجالت والوثائق وذلك للحصول على معلومات صحيحة ليستخلص منها ادلة 

.)2(البحث

واملنهج الوصفي عمومًا هو ذلك املنهج الوصفي املعتمد على معلومات تتعلق باحلالة 
الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة لتحديد طبيعة تلك الظاهرة والتعرف على العالقات املتداخلة 

.)3(يف حدوث تلك الظاهرة ووصفها وتصورها وحتليل املتغريات املؤثرة يف نشوئها ومنوها

، (إدارة كتاب دليل الباحث يف توضيح وتنظيم البحث العلمي يف العلوم السلوكيةداوود بن درويش حلس، 1
.15م)، ص2006منقطة الرياض التعليمية سابقاً، سنة -شقراء-التعليم

، (قسم ادارة وختطيط تربوي مقدم اىل حبث بعنوان منهج البحث الوصفي الوثائقيهند عبدالعزيز الربيعة، 2
.20جامعة االمام حممد بن سعود، املستوى الثاين)، ص

حبث بعنوان .،فاطمة إبراهيم القازنلي... رويدا حسان األمحدي، بدور عايض املطرقي..، أبرار مسري الشريف..3
، (اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، جامعة طيبة، دبلوم اإلرشاد والتوجيه واإلحصاءمبادئ البحث

النفسي).
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إن من أهم أهداف االسلوب الوصفي يف البحث هو فهم احلاضر من أجل توجيه 
املستقبل. فالبحث الوصفي يوفر بياناته وحقائقه واستنتاجاته الواقعية باعتبارها خطوات 
متهيدية لتحوالت تعترب ضرورية حنو األفضل وميكن إمجال أهداف األسلوب الوصفي يف اآليت:

لظاهرة أو شكلة موجودة فعال لدى جمتمع معني.مجع بيانات حقيقية ومفصلة-1
حتديد املشكالت املوجودة وتوضيحها.-2
إجراء مقارنات لبعض الظواهر واملشكالت وتقوميها وإجياد العالقات بينها. -3
4-

تصور وخطط مستقبلية واختاذ ا

ميثل املنهج املقارن يف الدراسات القانونية أمهية كبرية، إذ عن طريقه يطلع لمنهج المقارن: ا
الباحث على التجارب القانونية للدول األخرى، ومقارنتها بالنظم القانونية الوطنية وبيان ما 

نة بني هذا وذاك، إىل نتائج حمددة تكون قابلة بينهما من أوجه اتفاق أو اختالف، واملواز 
عليه اعتمد الباحث كذلك على املنهج العلمي املقارن الذي يقوم على أساس و للتحقيق.

اللييب، وما جاء يف فقه الشريعة اإلسالمية وبعض القوانني املقارنة، اجلنائياملقارنة بني القانون
مسائل حمل الدراسة.وذلك عن طريق بيان أوجه الشبه واخلالف يف 

ب . مصادر البيانات.

متثل عملية مجع البيانات واحلصول على معلومات حمور البحث العلمي واساسه، ألنه 
بدون احلصول على البيانات واملعلومات ال ميكن أن يتم إجراءات البحث العلمي وخطواته 

حمددة ختتلف باختالف مناهج االخرى، لذا فإن مجع البيانات واملعلومات البد هلا من أدوات 
البحث اليت اعتمدها الباحث ويقسم الباحث مصادر حبثه اىل مصادر أساسية وثانوية وهي:

هي اليت تتضمن معلومات تنشر ألول مرة وتعترب معلومات املصادر المصادر األساسية: - 
بنفسه، وهي األولية أقرب ما تكون للحقيقة، وهي اليت يقوم الباحث فيها جبمع بيانات حبثه

الوثائق واملطبوعات اليت تشمل أساسًا على املعلومات اجلديدة أو التصورات أو التفسريات 
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قاالت البيانات واخلروج بنتائج جديدة وحقائق غري معروفة سابقًا مثل الرسائل اجلامعية وم
االخرتاعالدوريات املخصصة وتقارير البحوث وأعمال املؤمترات واملطبوعات الرمسية وبراءات 

واملواصفات القياسية، وتعد أوعية نقل املعلومات األولية من أهم األوعية واملصادر، وهي 
إضافة حقيقة جديدة حلصيلة املعرفة البشرية ومن أمثلة هذه املصادر يف هذا البحث هي  

يت:كاآل

، ليبيا: مطابع قانون اإلجراءات اجلنائية اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 
م.2008، 2، ج1العدل، ط

، ليبيا: مطابع العدل، قانون العقوبات اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 
م.2008، 1، ج1ط

م2015(فقه العدالة يف االسالم)، املعاصرةطرق اإلثبات أمحد هندي، 

، مكتب التفسري للنشر واإلعالن/ اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثةكوثر أمحد خالد، 
م.2007ه.1427، 1أربيل، ط

، منشورات اجلامعة 1بنغازي، ط-ليبيااإلجراءات اجلنائية يف القانون اللييب،مأمون سالمة، 
الليبية، بنغازي.

، ماجستري يف القانون،البصمات وسائل فحصها وحجيتها يف اإلثبات اجلنائيأسامة الصغري، 
م.2007، دار الفكر والقانون، املنصورة –مصر

دمشق: مطبعة دار املكتيب، -حممد وهبة الزحيلي، موسوعة قضايا إسالمية معاصرة، سورية
م.2009-ه1430، 4، ج1ط

الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال وسائل اإلثبات يفحممد الزحيلي، 
.م1994دمشق: دار البيان، د.ط، –، سوريه الشخصية
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، عدد األجزاء 4دمشق: دار الفكر، ط–سورية الفقه اإلسالمي وأدلته،وهبة الزحيلي،  
10.

سيتطرق الباحث إىل الطرق األخرى وهي املصادر الثانوية: مثل المصادر الثانوية: - 

كاستعانة الباحث بالشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) واألقراص املرنة وكافة الوسائل احلديثة.

ج . أسلوب جمع البيانات.

املوضوع الذي حيث يعتمد الباحث على القراءة املستفيضة وذلك بدراسة جزيئات
يقوم بدراسته من املصادر األساسية للبحث كالكتب والرسائل العلمية والنشرات واملقاالت 

الوثائق: هي طريقة مجع البيانات جلميع احلقائق العلمية، وهذه الطريقة اليت أعتمد 
حيث سريجع إىل أصول البيانات يف الكتب واملراجع عليها الباحث يف حبثه يف مجع البيانات،

اليت تناولت موضوع هذا البحث، واستخراجها ودراستها جيداً وتنسيقها يف مضمون البحث، 
.)4(وهو منهج يتطلب حتديد مشكلة البحث وجتميع احلقائق واملعلومات املتعلقة بالبحث

د . طرق تحليل البيانات.

لتحليلي وفيه تكون مناقشة البيانات بطريقة منطقية رابطاً سيعتمد الباحث على املنهج ا
بني األدلة املرتبطة مبحور الدراسة وبني مضمون املوضوع الذي أختاره الباحث وهو(اإلثبات 

) وعليه والفقه املعاصراللييباجلنائياجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة دراسة مقارنة بني القانون
- اخلطوات التالية يف حتليله للبيانات :فإن الباحث يقوم باتباع

.273)، ص1982، 6، (الكويت: وكالة املطبوعات، طأصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، 4
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تنظيم البيانات وهي تشمل البيانات اليت حتصل عليها من مصادر األساسية والثانوية -1

البحث. 

تصنيف البيانات حيث يقوم الباحث بتصنيف البيانات بعد ذلك من مواضيع كلية إىل -2
مواضيع جزئية متتبعًا التسلسل املنطقي ومقارن ذلك بني الفقه اإلسالمي والقانون اللييب 

يف موضوع البحث.

مناقشة البيانات حيث يقوم بتسجيل وتدوين نقاط االتفاق واالختالف يف البيانات اليت -3
احث حتصل عليها نافياً أي تعارض أو غموض يف فهم املسألة القانونية والشرعية ويقوم الب

بتحديد الرأي الصريح والدقيق والواضح حتت كل مسألة من مسائل البحث.

استخالص النتائج وهذه اخلطوة تعين عرض الباحث للنتائج اليت توصل إليها بعد - 4
مناقشتها وترتيبها يف إطار متسلسل حىت يصل إىل تدوين النتائج.

ه . هيكل البحث.

علمية من طبيعة املوضوع والغرض من حبثه لقد رأى الباحث أن من متطلبات الدراسة ال
جتعل من املناسب أن تعاجل املوضوع على النحو الثاين:

ويتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث الفصل األول : (اإلطار العام) 
.وأمهية البحث وحدود البحث وحتديد املصطلحات والدراسات السابقة

: احثمبثالثة وهذا الفصل قسمه الباحث إىل ) الفصل الثاني : (اإلطار النظري

مفهوم وفيه ستة مطالب: األول:،املبحث األول: مفهوم وطبيعة اإلثبات اجلنائي
الثالث: نظام وتطور ، القواعد االصولية لإلثباتالثاين:، اإلثبات اجلنائي وأمهيته وأهدافه

اجلنائي يف القانون اجلنائي اللييب والفقه نظام اإلثباتالرابع:، اإلثبات اجلنائي عرب التاريخ
.اإلثبات يف الفقه اإلسالميوسائل طرق اخلامس:،اإلسالمي
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: ألولاالوسائل العلمية احلديثة لإلثبات اجلنائي، وفيه أربعة مطالب:: املبحث الثاين
الوسائل العلمية الوسائل العلمية احلديثة بالدليل اإللكرتوين يف إلثبات اجلنائي، الثاين:

املستمدة من بعض االختبارات البيولوجية، الثالث: الوسائل العلمية املستمدة من التحليل 
.الفيزيوكمياوية واإلشارة، الرابع: الوسائل العلمية املستخدمة يف استجواب املتهمني

أربعة ويتكون من يف اإلثبات اجلنائياحلديثةالعلميةحجية الوسائل:املبحث الثالث
واملطلب الثالث: املبادئ املتعلقة بالقاضيواملطلب الثاين:ماهية االقتناعاألول: مطالب:

.القيمة الثبوتية للوسائل احلديثةاملطلب الرابع:و القوة اإلقناعية للوسائل احلديثة

مدخل البحث ومنهجه ومصادر البيانات ويتكون منالفصل الثالث : (منهجية البحث) 
.ع البيانات وحتليل البيانات وهيكل البحثوأسلوب مج

على ل هذا الفصويتكونالفصل الرابع : (نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها)
على النحو التايل:نيمبحث

اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة بني القانون اجلنائي املبحث األول: مشروعية 
املطلب األول: مشروعية اإلثبات اجلنائي بالدليل وفيه أربعة مطالب اللييب والفقه املعاصر

املطلب الثاين: مشروعية اإلثبات اجلنائي بالوسائل و اإللكرتوين يف القانون اللييب والفقه املعاصر
الثالث: املطلبو االختبارات البيولوجية يف القانون اللييب والفقه املعاصر املستمدة من بعض

الفيزيكمياوية واإلشارة يف القانون بالتحليل املستمدة بالوسائل بات اجلنائياإلثمشروعية 
املستخدمة يف اإلثبات اجلنائي بالوسائل : مشروعية الرابعاملطلب و اللييب والفقه املعاصر

استجواب املتهمني يف القانون اللييب والفقه املعاصر

أوجه االتفاق و االختالف يف اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة بني : يناملبحث الثا
أوجه االتفاق واالختالف يف وفيه أربعة مطالب األول: الفقه املعاصرو القانون اجلنائي اللييب 

بالدليل اإللكرتوين يف القانون اللييب والفقه املعاصرمدى شرعية االثبات بالوسائل املستمدة 
املستمدة بالوسائلمدى شرعية االثبات أوجه االتفاق واالختالف يفالثاين: واملطلب
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أوجه االتفاق واملطلب الثالث: يف القانون اللييب والفقه املعاصراالختبارات البيولوجية
يف بالتحليل الفيزيكمياوية واإلشارةالوسائل املستمدةمدى شرعية االثبات بواالختالف يف

مدى شرعية أوجه االتفاق واالختالف يفواملطلب الرابع: لفقه املعاصرالقانون اللييب وا
يف القانون اللييب والفقه املعاصريف استجواب املتهمنياملستخدمةالوسائل االثبات ب

والتوصيات واإلستنتاجات وفيها ملخص نتائج البحث الفصل الخامس : (الخاتمة) 
قائمة املالحق، السرية الذاتية.: قائمة  املراجع، وأخرياً .واالقرتاحات
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الفصل الرابع: عرض وتحليل البيانات

يتم عرض البيانات وحتليلها على ما ورد يف أسئلة البحث فيتم حلها بطريقة علمية 
ومفصلة، وتكون على شكل مباحث وطالب وفروع، واإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية 

مجرد وجود دليل يثبت وقوع اجلرمية وينسبها لشخص معني ال يكفي للتعويل عليه احلديثة فب
إلصدار احلكم باإلدانة، إذ يلزم أن تكون هلذا الدليل قيمة قانونية، وهذه القيمة للدليل 
اجلنائي تتوقف املشروعيًة، واليقينية أي احلجية يف داللته يف اإلثبات اجلنائي على الوقائع املراد 

إلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة اتوضيح مشروعيةيف هذا الفصل بني ا، ولذلك 
تناول و يف القانون اللييب والفقه املعاصر مع ختريج الفروق يف أوجه االتفاق واالختالف، و 

على النحو التايل:نيحثمبالباحث يف هذا الفصل 

بالوسائل العلمية احلديثة بني القانون اجلنائي اإلثبات اجلنائي املبحث األول: مشروعية 
اللييب والفقه املعاصر.

أوجه االتفاق و االختالف يف اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة : يناملبحث الثا
الفقه املعاصر.و بني القانون اجلنائي اللييب 
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الفصل الرابع: عرض وتحليل البيانات

: األولالمبحث أ . 

اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة بين القانون الليبي والفقه المعاصر.مشروعية

نتيجة لتطور العلوم وانتشار الثقافة وتعقد إشكاليات احلياة وتفاقمها واعتماد الوسائل 
العلمية والتكنولوجية يف شىت نواحي حياة األفراد جعلت القاضي يواجه صعابًا وعقبات يف 

. حيث إن هناك يتعلق بإثبات العديد من الوسائللته يف الكشف عن احلقيقة فيماأداء رسا
وسائل علمية استقر التطبيق العلمي عليها حبيث جتاوزت اخلالف حبجة عدم مساسها 
بسالمة جسد اإلنسان ووسائل أخرى فيها خالف حيث إن فيها اعتداء ومساس بسالمة 

اإلثبات اجلنائي بالوسائل مشروعيةعلى  ملبحثهذا االباحثجسم اإلنسان وهلذا تناول 
خالل املطالب التالية :منالعلمية احلديثة بني القانون اللييب والفقه املعاصر

اإلثبات اجلنائي بالدليل اإللكرتوين يف القانون اللييب والفقه املعاصر.مشروعيةاملطلب األول: 

بالوسائل املستمدة من بعض االختبارات البيولوجيةاإلثبات اجلنائياملطلب الثاين: مشروعية 
يف القانون اللييب والفقه املعاصر. 

املستمدة بالتحليل الفيزيكمياوية واإلشارة اإلثبات اجلنائي بالوسائل املطلب الثالث: مشروعية 
يف القانون اللييب والفقه املعاصر. 

ملستخدمة يف استجواب املتهمني يفااإلثبات اجلنائي بالوسائل : مشروعية الرابعاملطلب 
القانون اللييب والفقه املعاصر.
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اإلثبات الجنائي بالدليل اإللكتروني في القانون الليبي مشروعية: المطلب األول. 1
والفقه المعاصر.

تناول الباحث يف هذا املطلب مشروعية اإلثبات للدليل اإللكرتوين وذلك يف فرعني 
الفرع األول: مشروعية اإلثبات اجلنائي بالدليل اإللكرتوين يف القانون على النحو التايل: 

اللييب. الفرع الثاين: مشروعية اإلثبات اجلنائي بالدليل اإللكرتوين يف الفقه املعاصر.

أ) الفرع األول: مشروعية اإلثبات الجنائي بالدليل اإللكتروني في القانون الليبي.

يل اإللكرتوين يف مشروعية وجود الدل:اومهتنيطنقى تناول الباحث يف هذا الفرع عل
مشروعية احلصول على الدليل اإللكرتوين يف القانون اللييب.و ،القانون اللييب

) مشروعية وجود الدليل اإللكتروني في القانون الليبي:1

يقصد مبشروعية الوجود أن يكون الدليل معرتف به، مبعىن أن يكون القانون جييز 
االستناد إليه لتكوين عقيدته للحكم باإلدانة، وميكن القول إن النظم القانونية ختلف للقاضي 

يف موقفها من األدلة اليت تُقبل كأساس للحكم باإلدانة حبسب االجتاه الذي تتبناه، فهـناك 
اجتاهان رئيسان؛ األول نظام األدلة القانونية، والثاين نظام اإلثبات احلر، كما بيناه سابقا يف 

الفصل الرابع يف نظم اإلثبات اجلنائي بشكل عام.

موقف املشرع اللييب بالدليل اإللكرتوين يف جمال اإلثبات اجلنائي:

أوال:ً القاعدة العامة:

ال يوجد نص صريح يف قانون اإلجراءات اجلنائية بقبول الدليل اإللكرتوين، ولكن مع 
وين يف ضوء األدلة املعتمدة وفقا ذلك سنحاول تكييف اإلشكال املختلفة للدليل اإللكرت 

للقانون املـذكور لتحديد موقف املشرع اللييب.

قد يكون الدليل اإللكرتوين يف شكل نص مكتوب على دعامة املستندات الرقمية:- أ
ختتلف عن احملرر التقلـيدي، فهل يقبل هذا الدليل يف اإلثبات اجلنائي؟
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لقد أشارت نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية إىل ما يستفاد منه قبول املشرع للدليل 
" 274املكتوب أو ما يسمى باحملررات كدليل إثبات، من ذلك مثال ما نصت عليه املادة 

املأمورون املختصون يثبتهااليتللوقائعبالنسبةحجةاملخالفاتمواديفاحملررةاحملاضرتعترب
إىل أن يثبت ما ينفيها". بشأن حماضر املخالفات، فهل تأخذ النصوص الرقمية صفة احملرر؟

ال خيتلف املستند الرقمي عن احملرر التقليدي إال من حيث الدعامة املكتوب عليها، ويف 
لفئة احملررات، اعتقادنا إنه ليس هلذا الفارق أثر على طبيعة احملرر الرقمي من حيث انتـمائه 

ولذا فإن الدليل اإللكرتوين إذا ما أخذ شكل النص املكتوب، فإنه يستمد مشروعيته من أنه 
يأخذ حكم احملررات اليت يعتمدها القانون كوسائل إثبات.

مل ينص املشرع اللييب على الدليل يف شكل صور أو الصور والتسجيالت الرقمية:- ب
علىتنصاليتاللييبراءات اجلنائيةاإلجانونقمن79ادة تسجيالت وإن ما أشار إليه يف امل

واجلرائد،والرسائل،اخلطابات،كافةالربيدمكاتبلدىيضبطأنالتحقيقلقاضي"أنه
احملادثاتمراقبةلهجيوزكماالربقيات،كافةالتلغرافاتمكاتبولدىوالطرود،واملطبوعات،

يتعلق بالتنصت على املكاملات ال تسجيلها، . )1("احلقيقةظهوريففائدةكانمىتالتليفونية

إذا كانت القرينة هي استدالل على شيء جمهول من آخر معلوم، فإن الصور 

اجلرمية ومرتكبها، ولكن مع ذلك هل اخذ املشرع اللييب بالقرائن يف جمال اإلثبات اجلنائي؟

اإلجراءات باعتماد القرينة كدليل إثبات، ولكن هناك ال يوجد نص صريح يف قانون 
إشارات يف بعض النصوص يفهم منها اعتماد املشرع هلا ضمن وسائل اإلثبات، فنجد املادة 

، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييباجلنائية والقوانني املكملة هلا،موسوعة القوانني 1
.23م)، ص2،2008ج
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من قانون اإلجراءات مثال تنص على أنه " وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط 75/2
اجلرمية أو نتج عنها أو ارتكابيف فيه األوراق واألسلحة واآلالت وكل ما حيتمل أنه استعمل 

. فهذا النص يفيد اعتداد املشرع بكل ما )2(وقعت عليه وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة " 
يفيد يف كشف احلقيقة، فإذا كان التفتيش يهدف للحصول على دليل فإن القرينة تعترب مما 

ما يضفي املشروعية يفيد يف كشف احلقيقة وهي مقصودة من التفتيش، فهي إذن دليل، وهذا 

يتيميكونيكادنصإالاهلاتفيةاحملادثاتمراقبةبشأنيردملاللييباملشرعأنكما
اإلجراء،هلذااللجوءفيهايتماليتاحلاالتيقررملأنهحيثتشريعية،ضمانةأيمنخيلو
عكسعلىاألفراد،حلقوقاملقررةالقانونيةالضماناتيهدرعاماً نصاً جيعلهممامدته،وال

خاللمناجلنائيةاإلجراءاتقانونصلبيفاإلجراءهذااستخدامنظمالذياملصرياملشرع
مكرراً 309ومكرراً 309املادتنيخاللمنجرمكما،206ومكرراً 95و95املواد

.إليهاللجوءشروطخمالفةأوهاستخدامإساءةالعقوباتقانونمن)أ(

وعليه فإن الصور الرقمية والتسجيالت كلها تدخل يف مفهوم القرينة، أي هي مما يفيد 
يف كشف احلقيقة، على أن يتم احلصول عليها بطريقة مشروعة ال تنطوي على انتهاك حلرمة 

، وهو ما ال )3(اإلثباتاحلياة اخلاصة، وإن كانت قيمة القرينة أدين من قيمة األدلة األخرى يف 
يتفق والطبيعة القاطعة يف اإلثبات لألدلة كما سنرى ال حقاً .

وقد نص املشرع اللييب علي ضرورة أخد اإلذن املسبق يف مثل هذه احلاالت حيت يكون 
الدليل ذا قيمه قانونية ومت بأذن من اجلهة املختصة ( النيابة العامة )

ك الذي يشوب الدليل الصور والتسجيل الصويت وهنا ننوه إىل عدم اخللط بني الش

2، ج1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 2
.22م)، ص2008

.218- 217ص،ابقسمرجع مأمون سالمة ، 3
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فإن سلم الدليل اإللكرتوين من العبث واخلـ
الدليل وال ميكنه التشكيك يف قيمته التدليلية لكونه وحبكم طبيعته الفنية ميثل إخباراً  صادقاً 

ثبات، ما إذا  واخلالصة: تتوقف مشروعية وجود الدليل اإللكرتوين على طبيعة نظام اإل
كان نظامًا مقيدًا أم حرا، ويتبىن القانون اللييب نظاماً  خمتلطا يأخذ بنظام األدلة القانونية مع 
إعطاء القاضي سلطة واسعة لتقدير القيمة اإلقناعية للدليل كما بيناه سابقا يف نظام اإلثبات 

اجلنائي يف القانون اللييب.

لقانون اللييب ال يوجد نص صريح بقبول األدلة وفقاً لذلك فإن القواعد العامة يف ا

الصور والتسجيالت مشروعيتها بوصفها قرائن قضائية.

يا: تطبيقات خاصة لقبول الدليل اإللكرتوين يف القانون اللييب :ثان

فيما سبق تناولنا القاعدة العامة ملوقف املشرع اللييب من الدليل اإللكرتوين، و إىل 
جانب ذلك هناك بعض النصوص اليت وردت يف بعض التشريعات اخلاصة اعتد فيها املشرع 

عض اجلرائم، ونشري إليها فيما يلي:بالدليل اإللكرتوين صراحة كدليل إثبات لب

على ) 4(و.ر. بشأن املصارف1373لسنة 1من القانون رقم 97/2نصت املادة - أ

ت" فهذا النص أضفى من معامالت أخرى، وتكون هلا احلجية يف إثبات ما تتضمنه من بيانا
على املستند االلكرتوين احلجية يف اإلثبات، والواقع أن هذا النص ال يقتصر على جمال 
اإلثبات املدين أو التجاري كما قد يوحي بذلك النص يف فقرته األوىل،  إمنا يشمل اإلثبات يف 

م  .2005، السنة اخلامسة ، 4منشور يف مدونة التشريعات الليبية العدد 4
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اقعة إجـرامـية، املسائل اجلنائية أيضاً، فإثبات املعاملة املصرفية قد يصلح كدليل إلثبات و 
فالتداخل يف الوقائع موضوع اإلثبات هو ما ميكن االستناد إليه لتوسيع نطاق النص، كإثبات 

املتعلقة بالعمليات اخلاصة بغسل األموال كدليل إلثبات هذه اجلرمية.

غري أن الذ
من معامالت أخرى دون سواها، وإن كنا قد اشرنا سابقاً  إىل عدم وجود مانع من العمل 
بالدليل اإللكرتوين املكتوب إلثبات أية جرمية وفقا للقواعد العامة، إال أن النص على قاعدة 

املذكورة يبدو لنا هو األفضل جتاوزاً  ملا ميكن أن يثار من 97املادة عامة مماثلة ملا هو مقرر يف 
خالف بشأن املسألة يف ظل القواعد العامة املطبقة حاليا .

ه بإضافة مادة للقانون 1428لسنة 10مكرر من القانون رقم 6نصت املادة - ب
قوبات على أنه م بشان إقامة حد الزىن وتعديل بعض أحكام قانون الع1973لسنة 70رقم 

"تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون باعرتاف اجلاين أو بشهادة 
حيث أضفى هذا النص على وسائل )5(أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية أخرى"

العلمية اليت اإلثبات العلمية القيمة القانونية إلثبات هذه اجلرمية، وقد يعتقد البعض أن األدلة 
قصدها املشرع يف هذا النص هي تلك اليت تعتمد على أسلوب التحليل الطيب أو املعملي  

" على اعتبار أن هذا النوع من التحاليل يلعب دوراً  D N Aكتحليل احلمض النووي "
مهماً يف إثبات هـذه اجلرمية، ولذلك عمد املشرع إىل النص عليها، غري أننا نعتقد أن النص 

عب أكثر من ذلك الفهم، فاستعمال مصطلح بأية وسيلة إثبات علمية فيه داللة على يستو 

بال خمصص،  فتكتسب كل األدلة العلمية احلجية يف جمال إثبات جرمية الزىن، و يدخل يف 
من ضمن األدلة العلمية، ولذلك فإن هذا الدليل بأشكاله ذلك الدليل اإللكرتوين بوصفه

،1، ج1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون العقوبات اللييباجلنائية والقوانني املكملة هلا،موسوعة القوانني 5
.232م)، ص2008
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الثالث سيبدو ذا حجية يف إثبات هذه اجلرمية، حبيث لن تكون الصور والتسجيالت جمرد 
قرائن حتتاج لدليل يسندها، بشرط أن يكون احلصول عليها مبا يتفق وما يشرتطه القانون يف 

دم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة. الدليل من حيث املشروعية، وعلى وجه اخلصوص ع

) مشروعية الحصول على الدليل اإللكتروني في القانون الليبي:2

ُيشرتط يف الدليل اجلنائي عمومًا لقبوله كدليل إثبات أن يتم احلصول عليه بطريقة 
مشروعة، وذلك يقتضي أن تكون اجلهة املختصة جبمع الدليل قد التزمت بالشروط اليت 
حيددها القانون يف هذا الشأن، وحنن هنا إذ نبحث مشروعية الدليل اإللكرتوين فإننا سنقتصر 

بالنظر إىل طبيعته اخلاصة، ولذا فإن )6(ذا الدليل من إشكاليات قانونية على ما يثريه مجع ه
اإلشكاليات العامة جلمع األدلة واليت بدورها ال تقتصر على الدليل اإللكرتوين لن تكون حمالً 

للبحث الراهن اختصاراً للوقت والنعدام خصوصيتها بالنسبة هلذا املطلب.

دليل اإللكرتوين من حيث مشروعية احلصول عليه يرتكز ولذا ميكننا القول إن ما يثريه ال
بشكل أساسي يف إجراءات التفتيش للبحث عن هذا الدليل، وذلك يثري نقطتني رئيستني:

مدى مشروعية التفتيش عن الدليل اإللكرتوين وضبطه يف الوسط االفرتاضي.- أ

صفة القائم بالتفتيش.- ب

ع إىل الفهم الذي تعرب عنه نصوص قانون ومرد هاتني اإلشكاليتني يرجع يف الواق
) غاية التفتيش من قانون 39اإلجراءات فيما يتعلق بإجراء التفتيش، فنجد مثًال نص املادة (

اإلجراءات اجلنائية اللييب تنص على أنه "ال جيوز التفتيش إال للبحث عن األشياء اخلاصة 

إىل 2242ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، زبيدة حممد قاسم، عبد اهللا عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 6
2244.

، مشروعية الدليل الرقمي املستمد من التفتيش اجلنائي حبث منشور على االنرتنتوأيضاً: علي حسن الطوالبة، 
.22/5/2016تاريخ الزيارة www.policemc.gov.bh/reports/.doc. 6ـص
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. فما يفهم من هذا النص عند )7(
البعض أن التفتيش يقتصر القيام به على ما ميكن اعتباره شيئاً، وهذا ما يدعو للتساؤل حول 
مدى اعتبار الوسط االفرتاضي شيئًا ميكن تفتيشه، فضًال عن ذلك فإن التفتيش يهدف 

يث مدى لضبط أشياء تفيد يف كشف احلقيقة، ولذا فإن لفظ شيء يثري إشكالية من ح
اعتبار البيانات املخزنة بالوسط االفرتاضي أشياء ميكن ضبطها، إذ مراعاة النص املذكور هي 

اليت حتدد مدى مشروعية احلصول على الدليل.

وباإلضافة إىل ذلك فإن التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق ينبغي أن ميارس من ذي 
األحوال، فهل هلؤالء القدرة على صفة وهو مأمور الضبط القضائي أو جهة التحقيق حسب

تفتيش الوسط االفرتاضي وضبط ما يسفر عنه التفتيش من أدلة؟

ولذلك فإننا سوف نتناول اإلجابة عن هذه التساؤالت على النحو التايل :

مشروعية التفتيش عن الدليل الرقمي يف الكيانات املعنوية (الوسط االفرتاضي) وضبط - أ
:)8(اللييب:يف القانون 

إن اإلشكالية اليت نطرحها يف شأن مشروعية تفتيش الوسط االفرتاضي ترجع يف الوقائع 
إىل حتديد املقصود مبصطلح (شيء) الذي يفرتض أن يكون حمالً  للتفتيش والضبط، فإذا كان 
التفتيش ينصب على "شيء" فإن التساؤل يثور حول مدى انطباق لفظ شيء على الكيانات 

"الوسط االفرتاضي"؟ ولذلك أمهية عملية، فإذا كانت هذه املكونات ال تكتسب صفة املعنوية

ال تقتصر فقط على مشروعية التفتيش وإمنا أيضاً متتد ملشروعية ضبط البيانات اليت توجد يف 
الوسط ا

، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييباملكملة هلا،اجلنائية والقوانني موسوعة القوانني 7
.13م)، ص2008، 2ج
سامل 8

.19، حبث غري منشور، ص التحقيق يف جرائم الكمبيوتر واالنرتنتحممد االوجلي، 
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أشياء، فما املقصود بلفظ شيء؟ وبكلمة أوضح أيعد الوسط االفرتاضي وما به من بيانات 
؟)9(شيئاً يف تطبيق أحكام التفتيش والضبط

حمتويات ه من لقد اختلف الفقه يف مدى جواز تفتيش الوسط االفرتاضي وضبط ما ب
، واملؤيد، والتوفيقي.االجتاه الرافضإىل ثالثة اجتاهات

هذا اخلالف: نرى أنه جيب أال نقف من تفسري لفظ شيء شرع اللييب يفاملموقف
على املعىن احلريف للكلمة، إذ جيب تفسري النص تفسريًا منطقياً ، فما عناه املشرع من إجازة 

ليل الذي يساعد يف كشف احلقيقة بشأن جرمية التفتيش هو إتاحة الفرصة للبحث عن الد
وقعت، وال شك أن املشرع حينما استعمل لفـظ (شيء) مل يكن يقصد بذلك الكلمة 
مبفهومها احلريف، إذ ما قصده هو البحث عن الدليل يف موضعه، بصرف النظر عما إذا كان 

بطها مادية أو معنوية، موضع البحث شيئا ماديًا أو معنوياً، وما إذا كانت األشياء املراد ض
غاية ما يف األمر أن املشرع وقت وضع النص مل تكن يف ذهنه مسألة الوسط االفرتاضي لعدم 
شيـوعه آن ذاك، ولذا فسكوته عن التصريح بإمكانية تفتيشه واحلالة هذه ال حيول دون مشوله 

ألول املؤيد لفكرة جواز بالنص تطبيقًا لفكرة التفسري الغائي، ولذلك فإننا منيل لتأييد االجتاه 
تفتيش الوسط االفرتاضي وضبط حمتوياته.

وال ينبغي االعرتاض على ذلك مبقولة إننا قد وسَّعنا من نطاق تطبيق النص يف غري 
مصلحة املتهم، إذ الغاية من التفسري هي الوصول إىل إرادة املشرع، وهذه قد استدلينا عليها 

من التفتيش، وهذه الغاية تكون متوافرة بصرف من النص موضع البحث من خالل الغاية
النظر عن طبيعة الوسط املراد تفتيشه أو األشياء حمل الضبط، ولذا فإن هذا التفسري ال ميكن 
عده تفسرياً موسعاً مادامت الغاية هي البحث عن إرادة املشرع، ومن باب أوىل فإننا مل نعمل 

مصطلح الشيء وهذا ال ميكن اعتباره قياساً  القياس، ألننا انطلقنا من النص ذاته يف فهم
لوجود النص الذي نعتقد أنه يستوعب املسألة موضوع البحث.

لقيام بالتفتيش ، يف جمال تفتيش الوسط االفرتاضي يتم التمييز بني مصطلحي التفتيش والولوج ، فالثاين وسيلة ل9
.35، ص سابق، مرجع د سامل االوجلي
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وغين عن البيان أن خمرجات اآللة ميكن اعتمادها كدليل جنائي باحلالة اليت ضبطت 

بصفة الدليل.فهي ستتمتع

ولعل هذا الفهم الذي تقدم ملصطلح الشيء هو ما يتفق و سياسة املشرع اللييب يف 
حتديد مفهوم املادة حينما اعترب شىت أنواع الطاقة ماًال من املمكن أن يكون حمًال جلرمية 

واملعنوية يف ، فاعتبار الطاقة ماًال يؤكد أن املشرع ال يفاضل بني األشياء املادية )10(السرقة
، بل إن بعض النصوص اخلاصة )11(تطبيق أحكامه مىت كانت الغاية من تطبيق النص متوافرة

) من قانون 75/2بالتفتيش يف القانون اللييب تسمح مبثل هذا الفهم، حيث تنص املادة (
اإلجراءات اجلنائية على أنه "وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه األوراق و األسلحة و 

الت وكل ما حيتمل أنه استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما اآل
، فهذا النص أجاز للمحقق أن يباشر التفتيش يف أي مكان، )12(يفيد يف كشف احلقيقة"

وهذا يسمح باعتبار الوسط االفرتاضي مكاناً باملفهوم الواسع للكلمة، كما أجاز النص ضبط  
حلقيقة، وهذا يستوعب املخرجات الرقمية املستمدة من اآللة عمالً كل ما يفيد يف كشف ا

بعموم اللفـظ.

ولذلك فإن الوسط االفرتاضي من املمكن أن يكون حمالً  للتفتيش كما ميكن أن 
تكون حمتوياته حمالً  للضبط، وال يعرتض على ذلك بأن القانون يوجب حتريز املضبوطات وهو 

الرقمية، فهذا ليس صحيحاً من وجهة نظرنا، ذلك أن هذه ما ال يتفق وطبيعة املخرجات
يف -يف حالة فصلها عن مصدرها - املخرجات ميكن حتريزها بطريقة تتفق وطبيعتها بوضعها 

االقتصادية ، منشور يف اجلريدة الرمسية ، العدد بشان اجلرائم 1979لسنة 2من القانون رقم 32راجع  م10
م .1979، 23

.25، ص سابقيف هذا املعىن د. علي حممود علي محودة، مرجع 11
، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييباجلنائية والقوانني املكملة هلا،موسوعة القوانني 12
.22م)، ص22008ج
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وحتريز هذا القرص بالطريقة املنصوص عليها قانونا، كما ميكن حتريزها CDقرص مضغوط 
.)13(كل املادي امللموسإذا كانت يف شكل نصوص بعد طباعتها وحتويلها للش

ومما تقدم خنلص إىل أن الكيان املعنوي أو الوسط االفرتاضي، والبيانات املتحصلة منه 
ينطبق عليها لفظ الشيء، ولذا فإن تفتيش ذلك الوسط يعد صحيحًا وفقًا للقانون، كما تعد 

البيانات املوجودة بذلك الوسط أشياء مما يصح ضبطها.

إىل مكان وجود اجلهاز املراد تفتيشه:مشروعية التفتيش بالنظر

والسؤال الذي يُطرح هنا هل ميكن تفتيش تلك احلواسيب للبحث عن أدلة تتعلق بتلك اجلرمية 
مبا يف ذلك تلك األجهزة املوجودة يف إقليم دولة أخرى؟   

اعد املتفق عليها أن نطاق تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية يرتبط بنطاق تطبيق من القو 
قانون العقوبات، فكلما كان هذا األخري واجب التطبيق طبق األول، و من القواعد املتفق 
عليها أيضا أنه ال تالزم بني تطبيق قانون العقوبات وارتكاب اجلرمية على إقليم الدولة، إذ قد 

ترتكب خارج إ
والشخصية والعاملية، فضًال عن ذلك فإن اجلرمية قد ترتكب يف إقليم دولة ما ومتتد آثارها إىل 

بيق، فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية تفتيش تلك اآللة املوجودة خارج واجب التط
اإلقليم بواسطة السلطات التابعة هلذه الدولـة؟

علينا بداية أن نشري إىل أن الوسط االفرتاضي للشبكة املعلوماتية ال يرتبط بنطاق إقليم 
اآليل املراد تفتيشه.دولة ما، ولذا فإن مكان تفتشيه هو املكان الذي يوجد به احلاسب 

على أنه " توضع األشياء  و األوراق اليت تضبط يف حرز قانون اإلجراءات اجلنائية) من 44تنص املادة  (13
مغلق وتربط كلـما أمـكن ، وخيتم عليه و يكتب على شريط داخل اخلتم تاريخ احملضر احملرر بضبط تلك األشياء 

ويشار إىل املوضوع الذي حصل الضبط من أجله " .
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هذا التحقيق بصرف النظر عن مكان وقوع اجلرمية مادامت خاضعة لقانون العقوبات اخلـاص 
ر على الدولة 

مبمارسته على إقليم دولة أخرى، ولذا فمن املتعذر قانونًا مباشرة الدولة املختصة بالتحقيق 
دو ألي إجراء خارج إقليمها بشأن اجلرمية رغم انعقاد اختصاصها بالتحقيق فيها، ولذا تب

مشكلة احلصول على دليل بشأن بعض اجلرائم إذا كان الدليل املراد احلصول عليه يوجد يف 
جهاز موجود يف دولة أخرى يف إطار اإلشكالية املعروضة، إذ لن تتمكن سلطات التحقيق من 
احلصول عليه، ولذا تبدو اتفاقيات اإلنابة القضائية هي السبيل لتحصيل هذا الدليل، حبيث 

/أ 25الدولة األخرى يف مجع هذا الدليل وإرساله لدولة التحقيق، وقد نصت املادة تُقوَّض 
من قانون احلاسوب اهلولندي على االعتداد بالدليل املتحصل عليه يف إقليم دولة أخرى إذا مت 

، وأحياناً  تكون تلك الدولة خمتصة هي )14(ذلك تنفيذاً  التفاقيات التعاون األمين والقضائي
األخرى ب

بتزويد دولة التحقيق بالبيانات اليت مت ضبطها وفقًا ملا يعرف بنظام تبادل املعلومات أو 
تقوم الدول بقوهلا (25/1النظام يف املادة املساعدات، وقد نصت اتفاقية بودابست على هذا 

التفاقية بتقدمي املساعدات املتبادلة لبعضها البعض إىل أقصى حد ممـكن، و ذلك األطراف با
لألغراض اخلاصة بعمليات التحقيق أو اإلجراءات املتعلقة باجلرائم اليت هلا عالقة بنظم 

وبيانات الكومبيوتر، أو بالنسبة لتجميع األدلة اخلاصة باجلرمية يف شكل الكرتوين).

يش الوسط االفرتاضي يأخذ حكم املكان الذي توجد به اآللة، وغين عن البيان أن تفت
فإذا وجد يف مكان يصدق عليه وصف املنزل وجب االلتزام يف تفتيشه باألحكام اخلاصة 
بتفتيش املنازل. غري أن السؤال الذي يُطرح هنا ما احلكم لو كانت النهاية الطرفية للنظام 

غري منزل املتهم فهل ميكن تفتيشه يف هذه احلالة؟املعلومايت املراد تفتيشه متتد ملنزل آخر

.14-13الطوالبة، مرجع سبق ذكره، ص علي حسن نقال عن  د 14
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لقد حسمت بعض القوانني هذه املسألة بإجازة التفتيش يف هذا احلالة، كالقانون 
/أ من قانون جرائم احلاسوب و دون حاجة للحصول على إذن مسبق من 25اهلولندي باملادة 

، وحنن نعتقد )15(ام يف إقليم دولة أخرىأية جهة شريطة أال تكون النهاية الطرفية لذلك النظ
أن هذا احلكم ال ميكن إعماله بإطالق يف ضوء نصوص القانون اللييب، ألن هذا النوع من 
التفتيش ينطوي يف احلقيقة على معىن تفتيش غري املتهم، ولذلك فإنه ال جيوز إعماله إال يف 

.)16(املتهم أو منزلهاألحوال اليت جيوز فيها للقائم بالتفتيش تفتيش غري 

يشرتط لصحة التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أن يهدف إىل مجع سبب التفتيش :
، ولذا فإنه فيما يتعلق بصحة تفتيش الوسط االفرتاضي )17(أدلة حول جرمية قد وقعت بالفعل

إذا  أو اآللة الرقمية يشرتط أن يكون الفعل املراد احلصول على دليل بشأنه يشكل جرمية، ف
كان التفتيش يتعلق جبرائم املعلوماتية باملفهوم الضيق، فإنه قد ال يوجد نص يف قانون دولة ما 
على جترمي هذا النمط من السلوك، وهو ما جيعل التفتيش غري مشروع لتخلف أحد شروطه 

نا ، على أنه جيب التذكري بأن)18(النتفاء صفة اجلرمية عن الفعل وفقاً  ملبدأ الشرعية اجلنائية
أشرنا يف حمله إىل أن الدليل الرقمي ال يقتصر جمال العمل به كدليل إثبات على جرائم 
املعلوماتية، فهو يصلح إلثبات كافة اجلرائم اليت ترتكب بواسطة اآللة وجرائم املعلوماتية 
باملفهوم الضيق، ولذا فإنه وإن خال تشريع دولة ما من النص على جترمي أمناط السلوك اليت 

بنظام املعلومات، فإن ذلك ال مينع من قيام وصف اجلرمية للفعل املراد مجع الدليل بشأنه متس 
يف حاالت كثرية كاستعمال احلاسوب يف التزوير أو استعمال شبكة املعلومات العاملية يف 
إرسال رسائل سب وتشهري وحنوه، إذ وصف اجلرمية يثبت هلذه األفعال وفقاً للكيوف التقليدية 

.13نقال عن  نفس املرجع . ص 15
من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب .180و 78راجع املادتني 16
.249عوض حممد ، مرجع سبق ذكره ، 17
مع مالحظة أن سلطات التحقيق يف تلك الدول تلجا عادة إىل تطويع نصوص قانون العقوبات حبيث 18

. 15، د. سامل حممد االوجلى، مرجع سبق ذكره، ص هذه الفئة من األفعالوعب تست
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مبوجب قانون العقوبات، فاحلاسوب يف هذه احللة وسيلة الرتكاب اجلرمية وال يغري من املقررة
وصفها كجرمية تقليدية إن جاز التعبري.

صفة القائم بالتفتيش:- ب

يقتصر القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق على اجلهات اليت خصها املشرع 
يف ضوء القانون اللييب يقتصر القيام به على جهات بالصفة ملمارسة هذا اإلجراء، والواقع أنه 

، وبالنظر إىل الطبيعة الفنية لتفتيش )19(التحقيق ومأمور الضبط القضائي يف أحوال استثنائية
الوسط االفرتاض فإنه يقتضي أن يكون القائم به مؤهال من الناحية الفنية ليتمكن من 

مباشرته، وبالنظر إىل الواقع العملي جند أن اجل
ولذلك تبدو اإلشكالية من هذا اجلانب، فالقانون يشرتط فيمن يباشر اإلجراء أن تتوافر فيه 
صفة خاصة، وهؤالء ال ميلكون عادة الثقافة اليت متكنهم من مباشرة اإلجراء على حنو حيقق 

اشرتاط الصفة ومشكلة فنية تتعلق بالقدرة املقصود منه، إذن هناك مشكلة قانونية تتمثل يف
على القيام باإلجراء يف الوسط االفرتاضي، فكيف ميكن التوفيق بني هاتني املشكلـتني؟

يقرتح البعض لتجاوز هذه اإلشكالية يف الوقت الراهن التوسع يف منح صفة مأمور 
، ويبدو هذا الرأي )20(

13

حول اخلالف بشأن املسألة ويرى البعض انه ليس هناك ما حيول دون اختصاص19
ر النهضة دا(مصر:، إثبات جرائم الكمبيوتر واجلرائم املرتكبة عرب االنرتنتراجع : د سعيد عبد اللطيف حسن، 

.142، صم)1999، 1، طالقاهرةالعربية
27مع مالحظة أن املشرع اللييب وإن أعطى ألي شخص يشاهد اجلرمية يف حالة تلبس أن يضبط مرتكبها 

إجراءات جنائية ، إال أن ذلك ال يعطيه سلطة التفتيش ال هذا اإلجراء ال يعد قبضًا وهو ما يسرى على رجال 
، مكتبة قورينا (ليبيا،اجلنائية اللييبقانون اإلجراءات. راجع، د عوض حممد، 28السلطة العامة يف تطبيق املادة 

.243- 242، ص م)1،1977ط،ليبيا–للنشر والتوزيع بنغازي 
.82، ص سابقعبد الفتاح بيومي حجازي ، مرجع 20
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، واليت جتيز للجنة الشعبية العامة لألمن العام بناء على )21(من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب
تتوافر فيه هذه عرض من اللجنة الشعبية املختصة منح صفة مأمور الضبط القضائي ملن مل

الصفة طبقا للقواعد العامة، غري أن هذا االجتاه وإن كان يقدم حًال لإلشكالية املطروحة إال 
أنه منتقد لكونه يؤدي إىل التوسع يف صفة مأمور الضبط القضائي على حساب احلريات 

حد العـامة والفردية، بالنظر ملا يتمتع به مأمورو الضبط القضائي من صالحيات تصل إىل
، ما )22(من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب24القبض وتقييد احلرية كما هو مقرر باملادة 

جيعلنا نستبعد إمكانية تطبيق هذا احلل، ولكن هل ميكن أن تكون اخلربة كوسيلة من وسائل 
احلصول على دليل حالً لتجاوز إشكالية الصفة، حبيث يستعان بأهل االختصاص كخرباء 

تفتيش الوسط االفرتاضي؟للقيام ب

طبقا 19جيوز ملأمور الضبط القضائي االستعانة باخلرباء دون حتليفهم اليمني مادة 
، وهو أيضا من اختصاص جهات التحقيق واحلكم، ومن )23(لقانون اإلجراءات اجلنائية اللييب 

مث جيوز ملن ذكروا االستعانة بأهل االختصاص لتفتيش الوسط االفرتاضي باعتباره مسألة فنية، 
غري أن هذه احلل ال خيلو من قصور، حيث لن يكون يف إمكان مأمور الضبط القضائي 

وهذا من شانه أن يضيع يف اغلب مباشرة التفتيش يف حالة التلبس إال بعد دعوة اخلبري 
األحيان جزءاً من الوقت قد يكون من املهم القيام بالتفتيش خالله لسرعة إخفاء احملتويات 

املراد البحث عنها يف ذلك الوسط.

ومع ذلك يبدو هذا احلل هو األكثر قبوالً من جانبنا بالقياس لسابقه يف ظل الظروف 
ات االراهنة إىل أن يتم تأهيل اجله

، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييبجلنائية والقوانني املكملة هلا،موسوعة القوانني ا21
.5م)، ص2،2008ج
.9نفس املرجع السابق، ص22
.7نفس املرجع، ص23
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هذه السلطة متتد لتشمل األدلة العلمية، فالقاضي بثقافته القانونية  ال ميكنه إدراك احلقائق 
يتمتع من حيث قوته املتعلقة بأصالة الدليل اإللكرتوين، فضًال عن ذلك فإن هذا الدليل

التدليلية بقيمة إثباتية قد تصل إىل حد اليقني، فهذا هو شأن األدلة العلمية عموماً ، فالدليل 
اإللكرتوين من حيث تدليله على الواقع تتوافر فيه شروط اليقني، مما ال ميكن معه القبول 

ها ذلك لدليل، ولكن مبمارسة القاضي لسلطته يف التأكد من ثبوت تلك الوقائع اليت يعرب عن
هذا ال يناقض ما سبق أن قدمناه من أن الدليل اإللكرتوين هو موضع شك من حيث 

سالمته من العبث من ناحية وصحة اإلجراءات املتبعة يف احلصول عليه من ناحية أخرى،  
حيث يشكك يف سالمة الدليل اإللكرتوين من  ناحيتني:

ضوعه للعبث للخروج به على حنو خيالف األوىل: الدليل اإللكرتوين من املمكن خ
احلقيقة، ومن مث فقد يقدم هذا الدليل معربًا عن واقعة معينة صنع أساسًا ألجل التعبري عنها 
خالفًا للحقيقة، وذلك دون أن يكون يف استطاعة غري املتخصص إدراك ذلك العبث، على 

األدلة اإللكرتونية اليت قد حنو ميكن معه القول إن ذلك قد أصبح هو الشأن يف النظر لسائر
تقدم للقضاء، فالتقنية احلديثة متكِّن من العبث بالدليل اإللكرتوين بسهولة ويسر حبيث يظهر 

وكأنه نسخة أصلية يف تعبريها عن احلقيقة.

الثانية: وإن كانت نسبة اخلطأ الفين يف احلصول على  الدليل اإللكرتوين نادرة للغاية، 
)24(ويرجع اخلطأ يف احلصول على الدليل اإللكرتوين لسببني: 

األداة املناسبة يف احلصول على الدليل اإللكرتوين، ويرجع استخداماألول: اخلطأ يف 
مواصفات خاطئة.استخدامذلك للخلل يف الشفرة املستخدمة أو بسبب 

2253ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، زبيده حممد قاسم، عبد اهللا عبد العزيز، مرجع سبق ذكره ، ص24
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األداة تقل ستخدامالالثاين: اخلطأ يف استخالص الدليل، ويرجع ذلك إىل اختاذ قرارات
% وحيدث هذا غالباً بسبب وسائل اختزال البيانات أو بسبب معاجلة 100

البيانات بطريقة ختتلف عن الطريقة األصلية اليت مت تقييمها.

ومن ذلك فإننا خنلص إىل أن الشك يف الدليل اإللكرتوين ال يتعلق مبضمونه كدليل، 
.نه، ولكنها تؤثر يف مصداقيتهوإمنا بعوامل مستقلة ع

.الفقه المعاصر: مشروعية اإلثبات الجنائي بالدليل اإللكتروني في لثانيأ) الفرع ا

واقعة من وقائع التحقيق واحملاكمة ومن تأصبحاألدلة اإللكرتونيةمن املالحظ أن
األصول املتبعة واملتعارف عليها وال تثري إشكاالت قانونية إال إذا حصلت خلسة بأن وضعت 

فإن هذا التصرف يشكل خرقًا حلرمة مثل التصوير والتسجيلخفية يف أمكنة تواجد املشتبه به
يتناول الباحث موقف ا ده. حياة اإلنسان اخلاصة وال ميكن االستناد إليها كدليل ض

مشروعية الفقه املعاصر للدليل اإللكرتوين يف جمال االثبات اجلنائي عن طريق موقف الشريعة 
االسالمية والقوانني الوضعية وهي كاآليت: 

موقف الشريعة اإلسالمية:- 1

يقصد بالتسجيل الصويت تسجيل األصوات باستعمال أجهزة التسجيل املستخدمة يف 
ل الصوت على شرائط ميكن مساعها فيما بعد ويف أي وقت . فهل يعترب التسجيل تسجي

ضد من قدم ضده حيكم عليه مبوجبه؟ رغم أنه ال توجد يف كتب الفقه الً الصويت دلي
اإلسالمي إجابة على هذا التساؤل ألن التسجيالت الصوتية ناجتة عن التطور العلمي احلديث 

مثل هذه املسألة بناء على ما جاءت به روح الشريعة إال أنه ميكن استنباط حكم يف 

الصوتية أمر مستبعد متاًما ويبطل االستناد إليها كدليل مستقل إلدانة من قدمت ضده وذلك 
د اخرتاع وسائل التعديل واحلذف ألن التسجيالت تتطرق إليها احتماالت التزوير بع
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واإلصالح يف شرائط التسجيل وهو ما يسمى (باملونتاج) كما أن جرائم احلدود ال يقام احلد 
.)25(فيها على املتهم يف حالة عدو له عن إقرار فما بالك به ومل يقر

فهذه كلها شبهة تدرأ إقامة احلد حسب قاعدة درء احلدود بالشبهات وبالنسبة جلرائم 

التقليد . كما أن يف األخذ بالتسجيالت ترويع لآلمنني وإثارة للقلق يف نفوسهم وانتهاك 
حلرمات املسلمني وتعد على كرامتهم . وألن التجسس منهي عنه مهما كانت الوسيلة لقول 

.)26(تعاىل : ﴿  َوالَ جتسسوا ﴾اهللا 

أما بالنسبة للتصوير فإنه مل يكن كذلك معروفًا يف بداية ظهور اإلسالم، كما مل يعاصره 
فقهاء املسلمني هلذا مل جند يف كتبهم أحكاًما جتيزه أو متنع األخذ بالتصوير كدليل من أدلة 

لة واهية وضعيفة ال يعول اإلثبات يف الدعوى اجلنائية ألن داللة الصورة على صاحبها دال
عليها يف إصدار األحكام خصوًصا مبا يتعلق مبوجبات احلدود والقصاص ألن الصور 
الفوتوغرافية قد تدخل فيها اخلدع إذ بإمكان املصورين املتخصصني أخذ صورة للشخص 
وصورة أخرى للمكان مث يتم تركيبها مًعا فتصبح صورة واحدة يف وضع مشني وهو ما يسمى 

لدبلجة) حيث توجد آالت تصوير متطورة تسهل للشخص تعديل ما يريده يف الصورة (با
وحذف ما يرده وبناء عليه فهذه احتماالت تعد شبًها تدرأ إقامة احلد إال أنه ميكن اعتبار 

للحصول على االعرتاف 
.)27(القرينة

.207ص،اإلسالميةالشريعةيفالقرائنحجيةعزايزة،حسنعدنان25
.12: اآلية، احلجراتسورة26
.207ص،اإلسالميةالشريعةيفالقرائنحجيةعزايزة،حسنعدنان27
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موقف القوانين الوضعية:- 2

يثور اخلالف بني رجال القانون حول شرعية استعمال التسجيل الصويت وما يزال 
ففي مصر مثال: جند أن شراح القانون اختلفوا بشأن )28(اخلالف دائرًا حلداثة هذه الوسيلة

حجية ا

بشروط تساويه بالدليل املستمد من االستماع خلسة إىل احملادثات اهلاتفية الذي له شروط هو 
ز التسجيالت الصوتية إذا كان التسجيل مقدًما للتدليل على براءة املتهم اآلخر. ومنهم من جيي

.)29(ولو كان احلصول عليه بطريقة غري مشروعة

) من قانون اإلجراءات اجلنائية 95إال أن ذلك اخلالف الفقهي حسم بنص املادة (
جواز م إذ نص املشرع صراحة على 1972) سنة 37املصري بعد تعديلها األخري بالقانون (

"...إجراء تسجيالت ألحاديث جرت يف مكان خاص مىت كان لذلك فائدة يف ظهور 
احلقيقة ..." حيث ربط هذا النص بشروط معينة هي :

أن يكون هذا احلديث له فائدة يف ظهور احلقيقة-1

أن يكون يف جناية أو يف جنحة معاقب عليها باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر-2

اء على أمر مسبب وملدة ال تزيد على ثالثني يوًما قابلة للتجديد ملدة أو ملدد أن يكون بن-3
.)30(أخرى مماثلة على أن يتم ذلك بناء على أمر قاضي التحقيق

أما القضاء اإلجنليزي فقد اجته أخريًا إىل أن الدليل املستمد من تسجيالت األحاديث 
.)31(يف مسكن خاص

.219ص،اإلسالميالفقهيفاإلثباتيفودورهاالقرائندبور،حممودأنور28
)، م1977ط،.دالكتب،عامل: مصر-القاهرة(،القانونيةالشرطيةاملوسوعةالشهاوي،الفتاحعبدقدري29
.420ص
.422صالسابق،املرجع30
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وكذلك يف القضاء األمريكي فقد استقر حديثًا على إجازة التسجيل بإذن من القاضي 
.)32(إذ ال يتضمن أي إكراه يؤدي باملتهم إىل اإلدالء بأقواله

وأما يف فرنسا فقد اعتربت حمكمة النقض تسجيل األحاديث جمرد دالئل وقرائن ميكن 
.)33(أن تساهم يف تكوين اقتناع القاضي مع احملافظة على حق الدفاع 

أما بالنسبة للتصوير فقد أصبح اليوم فًنا من الفنون اليت يعتمدها احملقق يف إجراء 
ومسعية جمريات التحقيق بصورة تعكس واقع هذه حتقيقاته إذ من شأنه أن يضبط بصورة مرئية

ال شيء مينع من إجرائه وحىت إذا أخذ خفية عن املدعى عليه شرط أن توضع نتائجه قيد 
ي التحقيق كدليل لتكوين قناعته إال إذا املناقشة فاملبدأ هو عدم جواز اعتماده من قبل قاض

وضع هذا الدليل قيد املناقشة وكان باستطاعة من يوجه ضده أن يناقشه حيث نصت املادة 
) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الفرنسي على أنه " ال ميكن للقاضي اسناد قراره 427(

مناقشة " . إال أن األمر يصبح إال لألدلة اليت قدمت أثناء احملاكمة الوجاهية وكانت موضع
أكثر دقة يف حال وضعت آالت تصوير الفيديو خلسة يف منزل املشتبه به لضبط تصرفاته ألن 
هذا العمل يشكل خرقًا فاضًحا حلق اإلنسان يف حرمة منزله وخصوصياته وهو مرفوض 

لتحقيق ليمس حياة أخالقًيا وقانونًيا ال سيما وأن ما ميكن أن تصوره الكامريا خيرج عن إطار ا
اإلنسان اخلاصة احملمية شرًعا ودستورًا وقانونًا وهذا شكل من أشكال التجسس على اإلنسان 
ال جيوز أن يصدر عن مرجع قضائي أو غري قضائي ملا فيه من انتهاك حلقوق اإلنسان يف 

نة حياته اخلاصة ولكن األمر يصبح على خالف ذلك فيما إذا حصل تصوير الفيديو يف األمك
العامة ال سيما على الطرق إذ عندها يعرف اإلنسان أنه معرض لرصد حتركاته من قبل أي 
شخص وأن تصرفاته العلنية تقع خارج محاية اخلصوصيات حيث إن ما ميكن أن يرصد بالعني 

.425صالسابق،املرجع31
.431صالسابق،املرجع32
.456ص،اجلنائياإلثباتيفاحلديثةالعلميةالوسائلإبراهيم،حممودحسني33
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يف مكان ميكن رصده من قبل السلطات القائمة حبفظ النظام بواسطة عدسة الكامريا. على 
.)34(خاضعة للمناقشة وإبداء الدفاع بصددهاأن تبقى النتائج 

مشروعية التفتيش عن الدليل الرقمي يف الكيانات املعنوية (الوسط االفرتاضي) وضبط 
:)35(يف الفقه املعاصر

لقد اختلف الفقه يف مدى جواز تفتيش الوسط االفرتاضي وضبط ما به من حمتويات 
إىل ثالثة اجتاهات:

ويرى أن املقصود بلفظ الشيء هو ما كان ماديًا أي ملموساً ، ولذا فإن الرافض:االجتاه-1
الوسط االفرتاضي والبيانات غري املرئية أو امللموسة ال ميكن اعتبارها شيئاً، ومن مث سينحصر 
عنها النص القانوين الذي استعمل مصطلح شيء، ما جيعل تفتيش الوسط االفرتاضي وضبط 

للقانون، ولذلك يقرتح هذا الرأي ملواجهة هذا القصور التشريعي أن يتم تعديل حمتوياته خمالفاً 
النصوص اخلاصة بالتفتيش وذلك بأن يضاف إليها ما جيعل التفتيش يشمل البحث يف الوسط 

ريعات فنصت صراحة على أن إجراءات التفتيش تشمل أنظمة االجتاه أخذت بعض التش
احلاسب اآليل ومن ذلك ما ُنصَّ عليه يف قانون إساءة استعمال احلاسب اآليل يف اجنلرتا 

يف املــادة 2001، وهو ما نصت عليه أيضاً اتفاقية بودابست لسنة )36(1990الصادر سنة 
19/1 -3)37(.

التفتيش والضبط ال يقتصران على األشياء مبفهومها و يذهب إىل أناالجتاه املؤيد:-2
املادي، ألن الغاية من التفتيش هي البحث عن دليل بشأن جرمية وقعت، ولذا فإن إعمال 

.593ص،اجلزائيةالدعوىيفاإلنسانحقوقالعوجي،مصطفى34
35

.19، حبث غري منشور ، ص التحقيق يف جرائم الكمبيوتر واالنرتنتحممد االوجلي، 
.23-21علي حممود حممود، مرجع سبق ذكره، ص36
.35سبق ذكره ، ص راجع د. سامل حممد األوجلي، مرجع 37
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.)38(حمتويات

ديد كلمة شيء أو مادة جيب أن نرجع يف ووصوالً  لذات النتيجة يرى البعض أن حت
شأنه إىل مدلول هذه الكلمة يف العلوم الطبيعية، حيث تعين كل ما يشغل حيزاً ماديًا يف فراغ 
معيـن، وملا كانت الكيانات املنطقية والربامج تشغل حيزاً ماديًا يف ذاكرة احلاسب اآليل وميكن 

ت إلكرتونية متثل الرقمني صفر أو واحد، قياسها مبقياس معني، وهى أيضًا تأخذ شكل نبضا

ومصر من قبيل األشياء املادية، ومن مث فهي تعد أشياء باملعىن العلمي للكلمة ومن مث تصلح 
.)39(ألن تكون حمال للضبط

إمهال اجلدل الدائر حول مصطلح الشيء والعربة عنده بالواقع، ويرى ضرورة اجتاه توفيقي:-3
فالضبط ال ميكن وقوعه عمليًا إال على أشياء مادية، ولذلك فإن املشكلة ليست مشكلة 
مصطلح عرب عنه نص القانوين، وإمنا هي تتعلق بإمكانية اختاذ اإلجراء، وترتيبًا على ذلك 

إذا أسفر عن وجود بيانات اختذت فيما بعد فإن تفتيش الوسط االفرتاضي يكون صحيحا ً 
) حينما 94شكًال ماديًا ، وهذا االجتاه قد اخذ به قانون اإلجراءات األملاين يف القسم (

نص على أن األدلة املضبوطة جيب أن تكون ملموسة، ولذلك فإن البيانات إذا متت 
.)40(طباعتها تعد أشياء ملموسة وبالتايل ميكن ضبطها

.25علي حممود علي محودة، مرجع سبق ذكره، ص 38
.26نفس املرجع ، ص39
دار النهضة القاهرة:-(مصر، تفتيش نظم احلاسب اآليل وضمانات املتهم املعلومايت، هاليل عبد اإلله أمحد40

.202، ص م)1979، 1ط، العربية
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بالوسائل المستمدة من بعض اإلثبات الجنائيمشروعية : الثانيطلب الم.2
في القانون الليبي والفقه المعاصر.االختبارات البيولوجية

إن اكتشاف البصمة الوراثية ما هو إال أحد أهم نتائج العلم واملعرفة فهو يدل على 
ية من النوازل عظمة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلق اإلنسان من حيث الدقة فالبصمة الوراث

ها االستدالل استخدامللتحقق من الشخصية عن طريق أي خلية من خالياه ويرتتب على 

الكرمي على أن األصل يف األشياء النافعة اليت مل يرد عن الشارع فيها حكم هو اإلباحة من 
ن ِإن الّله ذلك قوله تعاىل:﴿ وما َكان الّله لِيِضلَّ َقوًما بعد ِإذ هداهم حىتَّ يبنيَ هلم ما يتَّقو 

.)41(ِبكلَِّ  شيٍء عِليم ﴾

أقـــوى D.N.Aملـــا كانــت البصــمة الوراثيـــة بــاحلمض النــووي :علــى وجــه التفصــيلو
البصــمات يف االعتمــاد علــى التحقيــق اجلنــائي، فقــد رأيــت تفصــيل الكــالم فيهــا مــن حيــث 

هذه البصمة يف التحقيق اجلنائي هـو استخدامالناحية الشرعية، وحاصل كالم أهل العلم يف 

قال باملنع منها مطلقا.، وعلى حد حبثي فلم أقف على من )42(والندوات العلمية الشرعية

املقاصــــد، كمــــا أن يف هــــذه الوســــيلة حتقيــــق ملصــــاحل ودرء ملفاســــد، ومعلــــوم أن الشــــريعة مــــن

.115سورة التوبة، اآلية: 41
الندوة الفقهية احلادية عشرة واملنعقدة يف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت من فمن ذلك مثًال 42
هـ)حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين. وكذلك أيضًا مناقشات 23-25/6/1419(

- 21املكرمة من (
هـ) حول البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها.26/10/1422
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".)43(قواعدها اخلمس الكربى: "جلب املصاحل ودرء املفاسد

إن مشروعية الوجود أن يكون الدليل معرتف به، مبعىن أن يكون القانون جييز للقاضي 
االستناد إليه لتكوين عقيدته للحكم باإلدانة، وميكن القول إن النظم القانونية ختلف يف 

إلدانة حبسب االجتاه الذي تتبناه، فهـناك موقفها من األدلة اليت تُقبل كأساس للحكم با
اجتاهان رئيسان؛ األول نظام األدلة القانونية، والثاين نظام اإلثبات احلر، كما بيناه سابقا يف 

الفصل الرابع يف نظم اإلثبات اجلنائي بشكل عام.

بالوسائل املستمدة من بعض اجلنائيتناول الباحث يف هذا املطلب مشروعية اإلثباتو 
أ) الفرع األول: مشروعية اإلثبات وذلك يف فرعني على النحو التايل:االختبارات البيولوجية

ب) الفرع الثاين: مشروعية اإلثبات اجلنائي يف القانون اللييب.اجلنائي بالبصمة الوراثية
يف الفقه املعاصر.بالبصمة الوراثية

اإلثبات الجنائي بالبصمة الوراثية في القانون الليبي.أ) الفرع األول: مشروعية 

موقف املشرع اللييب يف البصمة الوراثية يف جمال اإلثبات اجلنائي:

القاعدة العامة:

ال يوجد نص صريح يف قانون اإلجراءات اجلنائية بالبصمة الوراثية وبصمة الدم، ولكن 
الوراثية وبصمة الدم يف ضوء األدلة مع ذلك سنحاول تكييف اإلشكال املختلفة للبصمة 

املعتمدة وفقا للقانون املـذكور لتحديد موقف املشرع اللييب.

قد يكون اإلثبات بالبصمة الوراثية مل يكن على شكل نص مكتوب بصراحة على 
إثبات اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي، ولكن هل تثبت اجلرائم بالبصمة الوراثية وبصمة يف اإلثبات 

يف القانون اللييب؟اجلنائي

).5/217املنثور يف القواعد (،)، والزركشي1/121شباه والنظائر (األ،السبكي43
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لقد نص قانون اجراءات اجلنائية إىل ما يستفاد منه يف إثبات جرمية السرقة واحلرابة، 
وقد أجاز القانون اللييب إثبات جرمية السرقة  واحلرابة وتوقيع العقوبة على السارق بناء على 

بشأن حّدي م)1996لسنة 13) من قانون العقوبات رقم (9الوسائل العلمية... فاملادة (
السرقة واحلرابة تنص على أنه " تثبت جرميتا السرقة واحلرابة املنصوص عليهما يف املادتني األوىل 
والرابعة من هذا القانون باعرتاف اجلاين مبرحلة التحقيق أو احملاكمة أو بالشهادة أو بأية وسيلة 

.)44(إثبات علمية "

قانون اإلجراءات اجلنائية يف وكذلك املشرع اللييب مل ينص بنص صريح اللفظ يف
لسنة 10مكرر من القانون رقم 6اإلثبات للبصمة الوراثية يف جرمية الزنا، حيث نصت املادة 

م بشان إقامة حد الزىن وتعديل بعض 1973لسنة 70ه بإضافة مادة للقانون رقم 1428
ادة األوىل من هذا أحكام قانون العقوبات على أنه "تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها يف امل

. حيث )45(القانون باعرتاف اجلاين أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية أخرى"
أضفى هذا النص على وسائل اإلثبات العلمية القيمة القانونية إلثبات هذه اجلرمية، وقد يعتقد 

تعتمد على أسلوب البعض أن األدلة العلمية اليت قصدها املشرع يف هذا النص هي تلك اليت 
Dمثل البصمة الوراثية "من بعض االختبارات البيولوجيةالتحليل الطيب أو املعملي كالتحاليل 

N A وبصمة الدم على اعتبار أن هذا النوع من التحاليل يلعب دوراً  مهماً يف إثبات ،"
وعب أكثر هـذه اجلرمية، ولذلك عمد املشرع إىل النص عليها، غري أننا نعتقد أن النص يست

من ذلك الفهم، فاستعمال مصطلح بأية وسيلة إثبات علمية فيه داللة على العموم، ولذلك 

فتكتسب كل األدلة العلمية احلجية يف جمال إثبات جرمية الزىن، فيدخل من ضمن األدلة 
إن هذا الدليل بأشكاله الثالث سيبدو ذا حجية يف إثبات هذه اجلرمية، العلمية، ولذلك ف

حبيث لن تكون البصمة الوراثية والدم حتتاج لدليل يسندها، بشرط أن يكون احلصول عليها مبا 

،1، ج1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون العقوبات اللييبجلنائية والقوانني املكملة هلا، موسوعة القوانني ا44
.439صم)،2008

.232نفس املرجع، ص45
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يتفق وما يشرتطه القانون يف الدليل من حيث املشروعية، وعلى وجه اخلصوص عدم انتهاك 
حرمة احلياة اخلاصة.

والذي يبدو لنا أنه إذا ما اتبع املشرع سياسة النص على اإلجراءات اليت جيب إتباعها 
للحصول على أدلة بعينها، فذلك يعين أن املشرع أراد أن يعتمد تلك األدلة دون سواها، وإن 
مل يتبع يف ذلك أسلوب القائمة يف التحديد، فذلك مستفاد من سياسته املذكورة، وعلية فإن 

لييب إذا افرد نصوصاً لتنظيم القواعد اخلاصة ببعض األدلة فإنه يكون قد اعتمدها دون املشرع ال
املذكورة فال شأن هلا مبسألة مشروعية الدليل من حيث الوجـود، فهي 275سواها، أما املادة 

قد أعطت للقاضي سلطة تقدير الدليل، ولكن ذلك ال يعين إطالق يده ليبين قناعته من 
ك مقصور على األدلة اليت حدها املشرع باألسلوب املذكـور، فهي وإن حيث شاء، إذ ذل

أجازت للقاضي أن يبين قناعته من أي دليل إال أن هذا جيب أن نرجع يف حتديده للدليل وفقا 
للمعهود اللفظي، أي الدليل الذي نص عليه قانون اإلجراءات والقوانني املكملة لـه، أي أن 

كم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه تنص على أنه "حي275املادة 
بكامل حريته، ومع ذلك ال جيوز له أن يبين حكمه على أي دليل مل يطرح أمامه يف 

تتعلق بتفويض القاضي بتقدير القيمة االقناعية للدليل املنصوص عليه، ومن مث . )46(اجللسة"
جمال اإلثبات اجلنائي، وال جمال فإن أي دليل مل ينص عليه القانون ال ميكن قبوله يف 

إجراءات جنائية للقول خبالف ذلك واليت نصت علـى أنـه 264لالحتجاج باملادة 
. فهذا )47("وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بتقدمي أي دليل تراه الزما لظهور احلقيقة "

طرح عليه من النص يتعلق بسلطة القاضي اجلنائي يف البحث عن الدليل، فهو ال يكتفي مبا 
أدلة وإمنا ميلك البحث عن سواها، وهو ما يعرف بالدور االجيايب للقاضي اجلنائي، وذلك ال 

املشرع على حنو ما قدمنا.
ل اإلثبات اجلنائي طبقًا لقانون للبصمة الوراثية وبصمة الدم يف جماإن القيمة القانونية

االجراءات اجلنائية اللييب، فمجرد وجود دليل يثبت وقوع اجلرمية وينسبها لشخص معني ال 

، 1: مطابع العدل، ط، (ليبياقانون اإلجراءات اجلنائية اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 46
.75م)، ص2،2008ج
.73نفس املرجع، ص47
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يكفي للتعويل عليه إلصدار احلكم باإلدانة ، إذ يلزم أن تكون هلذا الدليل قيمة قانونية ، 
يف داللته على الوقائع املراد وهذه القيمة للدليل اجلنائي تتوقف على املشروعيًة، واليقينية

وبناًء عليه فقد أصبح القاضي اجلنائي غري ملزم بدليل معني، وأنه ال قيد عليه إال 
عقيدته، فأي دليل يطرح أمامه، سواء كان مباشر أو غري مباشر كالبصمة الوراثية أو بصمة 

.)48(الدم أو غريها وتطمئن إليه نفسه جاز أن يبين حكمه عليه

ب) الفرع الثاني: مشروعية اإلثبات الجنائي بالبصمة الوراثية في الفقه المعاصر:

وتناول الباحث موقف مشروعية الفقه املعاصر للبصمة الوراثية يف جمال االثبات اجلنائي 
عن طريق موقف الشريعة االسالمية والقوانني الوضعية وهي كاآليت: 

موقف الشريعة اإلسالمية:- 1

اإلسالم على العلم واملعرفة حيث نزلت آيات كثرية يف األمر على التفكري يشجع 
كما وعد عز )49(والتدبر يف هذا الكون ويف أنفسنا وقال تعاىل: ﴿وِيف أَنُفِسكم أََفال تبِصرون﴾

وجل بإظهار آياته وقدرته حيث قال تعاىل:  ﴿ُسنرِيِهم آياتِنا ِيف اْآلفَاِق وِيف أَنُفِسِهم حىتَّ 
هلم أَنَّه احلقُّ﴾يتبني َ)50(.

إن الشريعة اإلسالمية ال تأىب العلم واملعرفة بل تشجع على ذلك، وقد امتدح اهللا 

﴿ُ قْل هْل يَستِوي الَِّذين يَعلمون ، وقال تعاىل:)51(ِمن ِعباِدِه الَعلماء ِإن اللَّه عزِيزَ  ُغفور﴾

.664-663ص ،القرائن وأثرها يف إثبات اجلرائم احلديةغيث حممود الفاخري: 48
.21: اآلية، الذارياتسورة49
.53: اآلية، فصلتسورة50
.28: اآلية، فاطرسورة51



176

ا يَتذَكَّر أُُولوا ْاألَلباِب﴾ . حيث إن اكتشاف البصمة الوراثية ما هو )52(والَِّذينَ ال يَعلمون ِإمنَّ
إال أحد أهم نتائج العلم واملعرفة فهو يدل على عظمة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلق اإلنسان 

نوازل احلديثة النافعة اليت ترشدنا إىل هوية كل إنسان من حيث الدقة فالبصمة الوراثية من ال

استخدامخالياه ويرتتب على 
منها فائدة كبرية يف التعرف على مرتكيب اجلرائم

اجلرمية حيث دلت نصوص كثرية من القرآن الكرمي على أن األصل يف األشياء النافعة اليت مل 
يرد عن الشارع فيها حكم هو اإلباحة من ذلك قوله تعاىل:﴿ وما َكان الّله لِيِضلَّ َقوًما بعد ِإذ 

.)53(له ِبكلَِّ  شيٍء عِليم ﴾هداهم حىتَّ يبنيَ هلم ما يتَّقون ِإن الّ 

ها استخدام
لذلك فإن حكم األصل فيها اإلباحة بناء على قول أكثر أهل العلم من أن األصل يف 
ن البصمة الوراثية 
متثل نورًا للعدالة ووسيلة ملنع الظلم ورد احلقوق إىل أهلها والشريعة اإلسالمية هي أم العدل 
واإلنصاف حيث إن كل ما حيقق العدل ويظهر احلق من الشريعة يقول العالمة ابن قيم 

مات فإذا ظهرت اجلوزية رمحه اهللا: " مل يزل احلكام والوالة يستخرجون احلقوق بالفراسة والعال
.)54(مل يقدموا عليها شهادة ختالفها وال إقرار"

والبصمة الوراثية من القرائن اليت ترشد إىل الداللة على احلق والعدل وقد أفىت الفقهاء 
ها إلثبات اجلرائم استخداماستخداماملعاصرون جبواز 

ومن هذه الفتاوى:

.9: اآلية، الزمرسورة52
.115: اآلية، التوبةسورة53
.32ص،الشرعيةالسياسةيفاحلكميةالطرق، القيمابن54
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1-
البصمة الوراثية واعتبارها وسيلة إثبات يف اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص حيث 

)55(ورد يف البند أوً  ال من القرار السابع من قرارات الدورة السادسة عشر ما يلي: 

العتماد على البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي واعتبارها وسيلة "ال مانع شرًعا من ا
إثبات يف اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص "ادرؤوا احلدود بالشبهات" وذلك 

مقاصد الشريعة"

نصر فريد واصل مفىت الديار املصرية األسبق جبواز األخذ بالبصمة رأفىت الدكتو -2
الوراثية حيث قال: "ال مانع شرًعا من إجراء البحوث والعمل على توسيع البصمة الوراثية يف 

. للقاعدة الشرعية ت املستخدمة النافعة مباحة شرًعا
احة واستصحابًا لرباءة الذمة ومبدأ سلطان اإلرادة يف اإلسالم إذ  حيق األصل يف األشياء اإلب

لكل إنسان أن يربم ما يراه من العقود وينشئ ما يراه من التصرفات يف حدود عدم الضرر 
بالنفس أو الغري وال حيرم منها وال يبطل إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله وإىل هذا ذهب 

.)56(ى بعض األصوليني اإلمجاع على ذلكأكثر أهل العلم حىت ادع

موقف القوانين الوضعية:- 2

م غريبة على رجال القضاء والقانون ١٩٤٨بدأت البصمة الوراثية عند اكتشافها عام 
البصمة الوراثية لتحديد األبوة ألحد استخداموقوبلت بالرفض والتشكيك إال أنه بعد أن مت 

م يف بريطانيا وما قام به رواد ١٩٨٥نسية عام األشخاص من أجل فض نزاع يف مكتب اجل

املكرمةمبكةاإلسالمي،العاملرابطةمبقراملنعقدةعشرةالسادسةالدورةقراراتمنالسابعالقرارمنأوالً البند55
.م10/1/2002-5املوافقه26/10/1422-21منللفرتة

للمجمععشرةالسادسةالدورةملؤمترمقدمحبثمنهااالستفادةوجماالتالوراثيةالبصمةواصل،فريدنصر56
-5املوافقه26/10/1422- 21منللفرتةاملكرمةمبكةاإلسالميالعاملرابطةمبقراإلسالميالفقهي

.8ص. م10/1/2002
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هذا االكتشاف من الصرب والرفق بالناس وتقدمي العديد من التسهيالت مثل إنشاء شركات 
خاصة للبصمة الوراثية وجلب خرباء عامليني إلجراء التحليل والدفاع عنه لدى احملاكم وشرح 

دريب وتأهيل كوادر من كافة أحناء طريقته للقضاة وغريهم عن طريق الوسائل اإليضاحية وت
هذه التقنية وقيام بعض الشركات خبدمات وطنية بتصنيف البصمات الوراثية ستخدامالعامل ال

.)57(للمجرمني ووضعها يف قاعدة معلومات

ئية العاملية وأصبحت يتم االحتكام إليها يف األدلة اجلنائية . حيث يف أكثر الدوائر القضا

خصائصها املتميزة وقد سلمت معظم احملاكم يف خمتلف البلدان يف العامل بقيمة البصمة 
ال اجلنائي ومل يقتصر األمر على حماكم الدول الغربية وغريها 

.)58(من الدول املتقدمة بل تعدى ذلك إىل الدول العربية واإلسالمية

وبناء على ذلك فقد أجازت القوانني الوضعية االستعانة بالبصمة الوراثية ليس فقط يف 
متكن أشخاص كثريون من احلصول إثبات اجلرائم وإمنا أيًضا يف التوصل إىل براءة املتهمني و 

)59(.

وقد سارت معظم التشريعات العاملية إىل قبول البصمة الوراثية ووضع قواعد هلا تنظمها 
البصمة الوراثية استخدامومن هذه التشريعات القانون الفرنسي حيث أجاز القانون الفرنسي 

عشرةالسادسةالدورةملؤمترمقدمحبث،منهااالستفادةوجماالتالوراثيةالبصمةهاليل،مسعدالدينسعد57
.ه26/10/1422-21منللفرتةاملكرمةمبكةاإلسالميالعاملرابطةمبقراإلسالميالفقهيللمجمع

ملؤمترمقدمحبث،والنسبالشرعيالطبجماليفاستخدامهاوحكمالوراثيةالبصمةامليمان،اهللاعبدناصر58
.ه24/2/1423- 22منللفرتةاإلماراتجامعةيفاملنعقدوالقانونالشريعةبنيالوراثيةاهلندسة

والقانونالشريعةبنيالوراثيةاهلندسةملؤمترمقدمحبثاإلثبات،يفالوراثيةالبصمةدورغنام،حممدغنام59
.ه24/1/1423-22منللفرتةوالقانونالشريعةآلية–اإلماراتجامعةيفاملنعقد
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) على " إن كشف شخصية 226/28م يف املادة (1994القانون اجلنائي يف تعديل له عام 
.)60(اإلنسان عن طريق بصمته الوراثية ال جيب أن يكون إال يف إحدى حاالت ثالث

وىل : يف الغرض الطيباحلالة األ

احلالة الثانية : يف الغرض العلمي

احلالة الثالثة : يف نطاق إجراءات جنائية صحيحة

م ووضع فيه ١٩٩١أما القانون اهلولندي فقد أعد املشرع اهلولندي مشروع قانون سنة 
ليت النتائج ااستخدامبعض الشروط والضوابط لتحليل البصمة الوراثية وضمانات عدم إساءة 

.)61(يسفر عنها حيث جاء فيه

ال يتم تعيني خبري الختبار احلامض النووي لتحديد األدلة إال بتحديد من قاضي التحقيق.- أ

جيب على قاضي التحقيق أن حييط املتهم علًما بإخطاره كتابة بالساعة واملعمل الذي - ب
سيجري فيه االختبار كما جيب إخطاره بالنتيجة اليت أسفر عنها.

.)62(ميكن للمتهم أو حماميه أو خبري استشاري من جانبه أن حيضر االختبار - ج

حيق للمتهم خالل اخلمسة عشر يوًما التالية إلعالن نتيجة االختبار أن يطلب من قاضي -د
، ويف حالة عدم وجود خلية كافية )63(التحقيق ندب خبري أخر إلعادة الفحص أو االختبار

إلجراء االختبار الثاين 
إلجراء االختبار

اهلندسةملؤمترمقدمحبث،اجلنائيللقانونالعامةوالقواعدالبشرياجلينوممشروعقشقوش،حامدهدى60
.ه24/2/1423-22منللفرتةاإلماراتجبامعةوالقانونالشريعةآليةيفاملنعقدوالقانونالشريعةبنيالوراثية

.48ص،احلديثةوالتكنولوجيااجلنائياإلثباتأدلةالصغري،الباقيعبدمجيل61
.48ص،احلديثةوالتكنولوجيااجلنائياإلثباتأدلةالصغري،الباقيعبدمجيل62
.48صالسابق،املرجع63
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يتم إعدام املادة املأخوذة من جسم املتهم بعد االنتهاء متاًما من عملية الفحص وظهور -ه
.)64(النتيجة

أما بالنسبة للقانون األملاين فقد اقرتحت جلنة تقصي احلقائق األملانية وضع قاعدة 
حتليل احلامض النووي يف اإلثبات اجلنائي لضمان عدم إساءة استخدامتشريعية خاصة ب

استعماله حيث جاء يف االقرتاح ما يلي :

أنه ال تتم هذه التحاليل إال بإذن قضائي مسبب- أ

أن تتم هذه التحاليل على خاليا وأنسجة جسم املتهم- ب

أن تكون هذه التحاليل ضرورية حلسم الدعوى- ج

أن تتم هذه التحاليل يف خمتربات مصلحة الطب الشرعي وبالنسبة للقانون االيرلندي فإنه -د
استخداميسمح ب

اللعاب) وذلك يف اجلرائم اليت جيوز فيها احلبس االحتياطي أو اجلرائم اليت يعاقب عليها 
92-1باحلبس

بعض املبادئ اليت تكفل سري العدالة اجلنائية واحلقوق واحلريات الشخصية للمتهم ومن أهم 
هذه املبادئ :

تقنية احلامض النووي إال يف غرض البحث اجلنائي بناء على تصريح من استخدامعدم -1
طيناملشرع الو 

جيب إجراء التحاليل يف معامل طبية تابعة لوزارة العدل أو حاصلة على ترخيص بذلك-2

ال يسمح بإجراء هذه التحاليل إال بإذن السلطة املختصة بالتحقيق-3

.48صالسابق،املرجع64
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ال يسمح بإجراء هذا التحليل إال يف نطاق اجلرائم اليت على درجة معينة من اخلطورة -4
.)65(على هذه اجلرائماإلجرامية وأن ينص القانون 

ويف القانون السويدي فإنه جييز إجراء فحص شخصي الختبار البصمة الوراثية إال أنه 
ال بد من صدور قرار الفحص من النائب العام أو من القاضي أما بالنسبة للدول العربية فقد 
ومن هذه 
الدول: مجهورية مصر العربية حيث مت إنشاء معمل للطب الشرعي والبيولوجيا اجلزيئية إلجراء 

م وقد مت االستعانة 1995اختبارات البصمة الوراثية يف اجلرائم املختلفة وذلك منذ العام 
ايا بالصمة الوراثية يف اكتشاف العديد من القضايا اجلنائية أو املتعلقة باملفقودين وقض

.)66(النسب

أما مبا يتعلق حبجية البصمة الوراثية كدليل أمام احملاكم يف القانون الوضعي فإن ذلك 
عائد إىل القاضي وحده وحسب قناعته يف هذا الدليل من حيث القبول والرفض ففي احملاكم 
قرينة نفي 

.)67(وإثبات قوية ال تقبل الشك يف جرائم السرقة والقتل واالغتصاب واجلرائم اجلنسية

ويف احملاكم العربية فإن البصمة الوراثية ترتدد بني القرينة القوية والضعيفة فاألمر مرتوك 

نظام األدلة القانونية يف أغلب القوانني الوضعية ونتيجة لذلك أصبحت مجيع األدلة مقبولة يف 
ثبات اجلنائي مبا فيها القرائن وأصبح للقاضي احلرية يف أن يصل إىل احلقيقة من أي دليل اإل

قانوين يعتمده سواء كان هذا الدليل شهادة شهود أو اعرتاف املتهم أو القرائن ومن هنا 

مقدمحبث، اجلرميةمكافحةيفاحلديثةاألساليبأحدالنوويللحامضالوراثيةالبصمةعوض،فتحيملياء65
-7/4/2001منللفرتةواألربعونالثانيةالدورةيف: مصر-القاهرة(واجلنائية،االجتماعيةللبحوثالقوميللمزار

.15ص) م6/7/2001
اجلديدةاجلامعةدار: مصراإلسكندرية،(،الفقهيةاألحكامعلىوأثرهاالوراثيةالبصمةالكعيب،عليخليفة66

.89ص)، م2006، 1طللنشر،
.273ص،الشرعيةوعالئقهاالوراثيةالبصمةهاليل،سعدالدينسعد67
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أصبحت القرائن حجة يف اإلثبات اجلنائي وتطبيًقا لذلك فقد نصت معظم التشريعات 
لقاضي يف االقتناع الشخصي حيث نص القانون الفرنسي يف املادة الوضيعة على حرية ا

م على أنه " ال يطلب 1958) من قانون اإلجراءات اجلنائية احلايل الصادر سنة 353(

) من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي على أنه " 427وكفاية دليل ما " كما نصت املادة (
جيوز إثبات اجلرائم بأي طريقة من طرق اإلثبات وحيكم القاضي بناء على اقتناعه الشخصي 

.)68(ما مل ينص القانون خالف ذلك " 

) من قانون اإلجراءات اجلنائية السويسري 249ونص القانون السويسري يف املادة (
م 1934الصادر عام 

املتعلقة بنظام األدلة القانونية ".

) من قانون اإلجراءات االحتادية على أنه " تفصل 6كما نص القانون األملاين باملادة (
ات يف جمموعها " ونص احملكمة فيما يتعلق باألدلة املقدمة وفًقا القتناعها احلر وتبًعا للمناقش

) من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه " حيكم القاضي 302القانون املصري باملادة (
يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك ال جيوز له أن يبين 

حكمه على أي دليل مل يطرح أمامه يف اجللسة .... "

وخالصة القول بأن البصمة ا

لوحدها ما مل تعززها أدلة أخرى فالبصمة الوراثية تفيد وجود املتهم يف مسرح اجلرمية لكنها ال 
.)69(لقطع واليقني وإمنا على سبيل الشك واالحتمالتفيد ارتكابه هلا بطريق ا

مقدمحبث،اإلسالميوالفقهالقانونيفاجلنائياإلثباتيفالوراثيةالبصمةحجيةمدىإبراهيم،الوفاأبو68
، ه1423/صفر/ 24-22منللفرتةاإلماراتجامعةيفاملنعقدوالقانونالشريعةبنيالوراثيةاهلندسةملؤمتر

.   721-720ص، 2جملد، م2002/مايو/ 7-5املوافق
.721صالسابق،املرجع69
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المستمدة بالتحليل اإلثبات الجنائي بالوسائل مشروعية . المطلب الثالث:3
الفيزيكمياوية واإلشارة في القانون الليبي والفقه المعاصر.

بالتحليلبالوسائل املستمدة اجلنائيتناول الباحث يف هذا املطلب مشروعية اإلثبات
ات أ) الفرع األول: مشروعية اإلثبوذلك يف فرعني على النحو التايل:الفيزيكمياوية واإلشارة

اتبصمبالب) الفرع الثاين: مشروعية اإلثبات اجلنائي يف القانون اللييب.اتبصمبالاجلنائي 
يف الفقه املعاصر.

:الليبيفي القانون بصمات الباإلثبات الجنائيمشروعية الفرع األول: )أ

، اللييبلبصمات حجية يف الشريعة اإلسالمية، فإن هلا أيضاً حجية يف القانون لإذا كان 
بصمات على وجه العموم تعترب يف األنظمة الوضعية أوىل الدالئل العلمية الخصوصًا وأن 

املستحدثة وهلا قيمة برهانية يف اإلثبات، وهي دليل وجود صاحبها يف املكان الذي وجدت 
يدور اخلالف حول اإلعتماد عليها يف حالة عدم توفر أدلة أخرى تسندها، إذ يرى فيه، و 

البعض ضرورة تأييد دليل البصمة بأدلة أخرى، بينما يرى آخرون جواز اإلثبات بالقرائن دومنا 
دلة القوية القاطعة يف تعترب البصمة من األ.)70(حاجة إىل أدلة تدعمها باعتبارها دليًال مستقالً 

وقد سلم الفقه والقضاء الوضعيان حبجيتها وقررت غالبية القوانني اجلنائية ن اللييب انو الق
اعتبارها أدلة كاملة سواء كانت مباشرة من اليد أم التقطت بأجهزة خاصة من املواد املختلفة 

.)71(اليت يكون املتهم قد استعملها

بصمات دليال لكل شخص، ويف الظهور يف جمال فنون البحث اجلنائي، الوتتميز 
ه من تطبيق ألسباب العلمية املستخدمة فقد فرض نفسه على استخداموحبكم ما صاحب 

فقهاء القانون، ولكن يشرتط كي يكون اإلثبات بالقرائن سليمًا أن تكون الواقعة املباشرة 

.98، مرجع سابق، صاألدلة اجلنائيةمنصور املعايطة، وعبداحملسن املقذيل، 70
(القاهرة ، مصر: مطبعة السعادة ، د ط ، اإلثبات والتوثيق أمام القضاء، عبد الرمحن عبد العزيز القاسم، 71

.205ه) ص 1402
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وتعترب .)72(حتتمل اجلدل، وهلا سندها يف أوراق الدعوياملكونة للقرينة ثابتة الوقوع فعًال، وال

أن القرائن من طرق اإلثبات األصلية يف جمال اإلثبات اجلنائي حيث أن مجيع اجلرائم عبارة عن 

وهذا ينطبق )73(
على مجيع الدول اليت تعمل بالقوانني اجلزائية.

أمام القضاء اجلنائي، فنص فقد أشار املشرع اللييب إىل اعتبار القرائن دليل إثبات أصيل 
إجراءات جنائية علـى أنـه " وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بتقدمي أي 264يف املادة 

. إال أنه من املبادئ الراسخة يف الفقه والقضاء أن احلكم )74(دليل تراه الزما لظهور احلقيقة "
راسخة لدى القاضي اجلنائي اجلنائي باإلدانة ال بد أن يقوم على اجلزم واليقني وعلى عقيدة

بناء على األدلة املطروحة عليه بإدانة املتهم أو برباءته وال يصح مطالبة قاضي املوضوع باألخذ 
إلثبات وأن يأخذ من أي بينة أو بدليل معني . فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة ا

.)75(قرينة يرتاح إليها دليال حلكمه إال إذا قيده القانون بدليل معني ينص عليه

وبذلك يتبني أن إثبات اجلرمية ونسبتها إىل املتهم يقوم على أسس أن يكون اإلثبات 
لذا .)76(للخبري (حسب ما يقع عليه من أدلة، وللقاضي حسب عقيدته أو فناعته الشخصية)

.206، صالدليل اجلنائي املادي ودوره يف إثبات جرائم احلدود والقصاصأمحد أبوالقاسم، 72
، (القاهرة، مصر: النظرية العامة للقرائن يف اإلثبات اجلنائي يف التشريع املقارنحممود عبدالعزيز خليفة، 73

.436م)، ص1987
، (القاهرة ، مصر: مطبعة السعادة ، د ط ، اإلثبات والتوثيق أمام القضاءالرمحن عبد العزيز القاسم، عبد74

.205ه) ص 1402
.208، ص املوسوعة يف التحقيق اجلنائي العلميحممد أنور عاشور، 75
عماد حممد .193، صالدليل اجلنائي املادي ودوره يف إثبات جرائم احلدود والقصاصأمحد أبو القاسم، 76

.15-10، صربيع، القرائن وحجيتها يف اإلثبات اجلزائي
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تعترب بصمات األصابع من الناحية القانونية أوىل القرائن العلمية املستحدثة وهلا قيمة برهانية 
ات أو ظروف معينة:استخداميف اإلثبات، وبصمات األصابع كدليل علمي هلا 

- أ
نة املتهم.يكفي إلدا

بصمات املوجودة على املستندات املالية وغريها قرينة كافية.ال- ب

بصمات املتهم تكفي إلدانته بالتزوير أو انتحال شخصية الغري.- ج

بصمات اليت توجد على أداة اجلرمية بعد أو قبل ارتكاب اجلرمية تدل على أن املتهم كان ال-د
بصمات هنا قرينة ناقصة حتتاج إىل أدلة العلى عالقة بأداة اجلرمية قبل أو بعد ا

أخرى.

)77(التقبل -ه

الفإذًا تتمتع 
.)78(مكان وقوع اجلرمية 

:في الفقه المعاصرببصمات األصابعاإلثبات الجنائيمشروعية ب) الفرع الثاني: 

املشتبه به إذ ال ميس يف الواقع به والبصمة هي دليل مادي ميكن للمحقق احلصول عليه من 
وتناول الباحث موقف مشروعية الفقه املعاصر للبصمات يف ،بأي حق خاص من حقوقه

جمال االثبات اجلنائي عن طريق موقف الشريعة االسالمية والقوانني الوضعية وهي كاآليت: 

م)، 2000، 1، (عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طاألدلة اجلنائية والتحقيق اجلنائيمنصور املعايطة، 77
.75-74ص
.65، ص)م2000املؤسسة الوطنية للفنون،بدون طبعة، طبع (اجلزائر: ، القرائن الفضائيةمسعود زبده، 78
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موقف الشريعة اإلسالمية:- 1

لذا مل يتعرض هلا علماء وفقهاء املسلمني نظرًا العتبار أن البصمات من األدلة احلديثة

عند حديثهم عن القرائن واألمارات ومن هؤالء احملدثني العالمة طنطاوي جوهري رمحه اهللا 
." إعلم أن )79(ن َعلى َأن نُّسوي بَناَنه﴾حيث قال يف تفسريه لقول اهللا تعاىل:﴿ بَلىَ قاِدرِي

مسألة تسوية البنان من إبداع ما جاء به الذكر احلكيم ومن أعجب املعجزات القرآنية " مبيًنا 
أن هذه اآلية الكرمية تشري إىل علم البصمات وأضاف يقول :

" إن ذكر البنان يف القرآن حلكمة مل يظهر أثرها يف احلياة الدنيا ظهورًا واضًحا إال يف 
. ومن قول اهللا تعاىل : ﴿ حىتَّ ِإذا ما جاُؤوهاَ شِهد َعليِهم مسعهم وأَبصارهم )80(زماننا " 

نَطَقنا اللَّه الَِّذي أَنطقُ   يعُملون * َوقاُلوا ِجلُلوِدِهم ِملَ شِهدمتُّ َعلَينا قاُلوا أَ وجلودهم ِمباَ  كاُنوا
.وقوله تعاىل :﴿ُسنرِيِهم آياتِنا ِيف اْآلفَاِق )81(كلََّ شيٍء و هوَ َخَلقكم أَوَل مرٍة وإِليِه ترجعون﴾

)82(وِيف أَنُفِسِهم حىتَّ يتبني هلم أَنَّه ْاحلقُّ﴾

ن يتضح إن للبصمات حجة قوية يف الشريعة اإلسالمية نظرًا ملا اختصها اهللا به م
خواص ومميزات أدت إىل استحالة تطابقها بني شخصني بل ويف أصابع الشخص الواحد 
أيًضا ألن وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية مل تأت على سبيل احلصر بل تشمل كل ما 
أبان احلق وأظهره والبصمة كفيلة بإظهار احلق وإبانته حيث إن األخذ بالبصمات يف اإلثبات 

مع مقاصد الشريعة اإلسالمية يف احلفاظ على الضروريات اخلمس وأن عدم اجلنائي أمر يتفق

البصمة كدليل أمر مير مبراحل كيميائية ومعملية استخدامانتشار اجلرمية واستفحاهلا. كما أن 

.  4سورة القيامة، اآلية: 79
ه) ج 1350، 2، (القاهرة ، مصر: مطبعة احلليب ،  طاجلواهر يف تفسري القرآن الكرميطنطاوي جوهري، 80

.317، ص ٢٤
.21-20سورة فصلت، اآلية 81
.53سورة فصلت، اآلية 82
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خمتلفة من إظهار البصمة
فال يتطرق إليها الكذب أو الغلط فداللتها ال تتغري إال أنه على الرغم من اعتبار البصمات 
قرينة قوية وحجة يف اإلثبات اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية فإنه ال يؤخذ على إطالقه حيث 

إنه يف جرائم احلدود والق
وجود صاحبها يف مكان اجلرمية ولكن ال تعين أنه مرتكبها إال أنه هلا فائدة يف مواجهة املتهم 

.)83(ير بالنظر للظروف احمليطة بالقضية ناٍف للشبهة وقابل للمناقشة والترب 

نظرًا ألن كثريًا من وسائل االثبات احلديثة مل تكن موجودة يف عهد الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم وبالتايل مل تكن حمال الجتهادات املتتابعة للعلماء عرب القرون، لذلك مل يتعرض 

و الدم أو الصوت) لكن ميكن قدامى الفقهاء لإلثبات بطريق البصمات (االصبع أو العني أ
القول أن موقفهم من االستدالل بالقرائن اليت كانت معروفة يف عهدهم ميكن أن تسرى على 
القرائن احملدثة ومنها قرينة بصمات االصابع، خاصة أن االسالم وهو دين العلم والعقل ال مينع 

عارض نصا وال حيل حرامًا وال من االستعانة بالعلوم والنظم االثباتية املعاصرة مادام ذلك ال ي
حيرم حالًال وال خيرج عن املبادئ العامة للشريعة االسالمية خاصة أن البصمة ذكرت يف 

. )84(القرآن

وميكن القول أن بعض العلماء الشرعيني املعاصرين يرون االعتماد على البصمة يف 
للقطع بوجود صاحب االثبات إذا مل تتعارض مع شهادة الشهود، وان األخذ بدليل البصمة 

اجلرمية يف مسرح اجلرمية جائز على أن يكون للمتهم اثبات عكس ذلك، فال جيوز االعتماد 
على قرينة البصمة وحدها يف جرائم احلدود. فإذا وجدت بصمة اصابع املتهم بالسرقة على 

تماداً على املكان املسروق منه فال يدل ذلك بالضرورة على انه السارق، وال جيوز اقامة احلد اع

م)، 1989، 1بريوت، لبنان، ط، (مؤسسة نوفل، حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائيةمصطفى العوجي، 83
.951ص
. ويشري إىل: امحد 104، لدى: عالء اهلمص، ص)بلى قَاِدرِيَن على أَْن نَُسوَِّي بـََنانَهُ (4سورة القيامة، اآلية: 84

. 88، صالدليل اجلنائيأبو القاسم،



188

ذلك ما مل يقر بالسرقة أو يشهد على ذلك عدالن، وإن جاز هنا تعزير املتهم (بالضرب) 
بسبب تواجده يف مكان ال جيوز له دخوله، كما جيوز القبض عليه والتحقيق معه للوصول إىل 

. وىف كل األحوال ليس هناك ما مينع من )85(حقيقة األمر خاصة إذا كان معروفًا بالسرقة
تماد على البصمة يف املعامالت اجلارية بني الناس كالتصديق على العقود وغري ذلك الن االع

قرينة البصمة مبنية على أسس علمية.

موقف القوانين الوضعية:- 2

تعترب البصمة من األدلة القوية القاطعة يف القوانني الوضعية وقد سلم الفقه والقضاء 
ني اجلنائية اعتبارها أدلة كاملة سواء كانت مباشرة من الوضعيان حبجيتها وقررت غالبية القوان

.)86(اليد أم التقطت بأجهزة خاصة من املواد املختلفة اليت يكون املتهم قد استعملها

ومن القوانني الوضعية اليت تعترب البصمة دليال ماديًا قاطًعا يف اإلثبات اجلنائي قانون 
يف باب التزوير على اعتبار أن " بصمة ) منه 225العقوبات املصري حيث نصت املادة (

األصابع كاإلمضاء يف تطبيق أحكام هذا الباب " إال أنه من املبادئ الراسخة يف الفقه 
والقضاء أن احلكم اجلنائي باإلدانة ال بد أن يقوم على اجلزم واليقني وعلى عقيدة راسخة لدى 
ليه فالعربة يف احملاكمات اجلنائية هي 
باقتناع القاضي بناء على األدلة املطروحة عليه بإدانة املتهم أو برباءته وال يصح مطالبة قاضي 
املوضوع باألخذ بدليل معني . فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة اإلثبات وأن يأخذ 

.)87(إذا قيده القانون بدليل معني ينص عليهمن أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليال حلكمه إال 

. ويشري إىل: انور 121، 120م)، ص2005، (حجية الدليل املادي يف االثباتشحاته عبد املطلب حسن، 85
. وانظر: 207م)، ص1985، (دار الثقافة العربية، القرائن ودورها يف االثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالميدبورك، 

.244، صاألحكام السلطانية. وانظر: املاوردي، 105، 104عالء اهلمص، ص
،طد،السعادةمطبعة: مصر،القاهرة(،القضاءأماموالتوثيقاإلثبات، القاسمالعزيزعبدالرمحنعبد86

.205ص) ه1402
.208ص،العلمياجلنائيالتحقيقيفاملوسوعةعاشور،أنورحممد87
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وما استحدثه رجال القانون من قرائن حديثة بعضها قد يتوافق مع أصول الشريعة 
وبعضها قد ال يكون قاطعا ال يف الشريعة وال يف القانون، ويعنينا هنا إبراز موقف القضاء 

يف االستدالل؟ وتفصيل اإلسالمي يف هذا اجلانب وهل هذه الوسائل املعاصرة صحيحة قاطعة
ذلك: 

وقد أثبت العلم أن بشرة األصابع مغطاة خبطوط دقيقة على عدة أنواع، وهذه اخلطوط 
ال تتغري مدى احلياة. ومجيع أعضاء اجلسم تتشابه أحيانا ولكن األصابع هلا مميزات خاصة إذ 

يث جعل اهللا تعاىل ذلك دليال على البعث يوم القيامة يف قوله وهذه املعجزة اإلهلية، ح
.)(88﴿أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه﴾تعاىل:

عترب من القرائن احلديثة، وأقر القانون الوضعي اعتبار أثر البصمة يف مكان تبصماتالو 
اجلرمية قرينة على مسامهة الشخص يف اجلرمية 

إذا مل يستطع تفسري وجود بصمته يف مكان اجلرمية تفسريا معقوال يقنع القاضي باستبعادها  
كدليل، أما يف القضاء اإلسالمي، فالواقع أن الفقهاء قدميا مل يذكر يف كتبهم أي إشارة إىل 

اعتبار البصمات من طرق اإلثبات أمام القاضي.

دلــيالجيعلهــاصــحيحعلمــيأســاسإىلتســتندالبصــماتأنالعلمــيقــرروقــد
الالتينيــــة،وامريكيــــااألروبيــــةالــــدولمعظــــميفاجلنائيــــة،التحقيقــــاتيفالشــــكيقبــــلالقويــــا

معظمهــاتعــرضالــيتاجلنائيــةللشــرطةالدوليــةاملــؤمتراتذلــكبعــدتوالــتوقــدالعربيــةوكــذلك
سبيلالقاطعالدليلأنإىلوانتهتواملدنية،اجلنائيةاملسائليفحجيتهومدىالبصمةلدليل

أيـدهوقـداإلجتـاه،هـذامـعاتفـققـدالفقـهغالبيةأنبالذكراجلديرومنصحته،يفالشكإىل
سـبقالـيتالبصـماتبقيـةاسـتخدامفـإنهـذاتقـررإذا() .احلاليـةالتشـريعاتمعظميفاملشرع
حمظــورفيهــالــيسإذالوراثيــة،البصــمةحكــمتأخــذاجلنائيــة،الــدعوىإثبــاتيفكطــرقذكرهــا
إثبـاتيفكقرينـةإالوالقصـاصاحلـدوديفأيضـاعليهـايعتمـداللكـنقبوهلـا،مـنمينـعشرعي

.4سورة القيامة، آية. 88
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الوراثيـةالبصـمةكانـتوإذابالشـبهات،تدرأاحلدودأنالعلمأهلعامةعنداملقررإذالتهمة،
إنـه: القـولوخالصـة.أوىلبـابمـنفمـاالبصـماتأقـوىوهـيشـبهة،حملتبنيقد

أخـرىبـدالئلذلـكيقـويأنأولالعـرتافللقاضـيكـأداةالبصـمةقرينـةعلىاالعتمادميكن
.حيكم

المستخدمة في استجواب اإلثبات الجنائي بالوسائل مشروعية ع:ب. المطلب الرا4
الليبي والفقه المعاصر.المتهمين في القانون الجنائي 

يف ةمدخبالوسائل املستاجلنائيتناول الباحث يف هذا املطلب مشروعية اإلثبات
ات أ) الفرع األول: مشروعية اإلثبوذلك يف فرعني على النحو التايل:استجواب املتهمني

ب) الفرع الثاين: مشروعية اإلثبات اجلنائي يف القانون اللييب.يف استجواب املتهمنياجلنائي 
يف الفقه املعاصر.يف استجواب املتهمني

في استجواب المتهمين في القانون الجنائي مشروعية اإلثبات الجنائي أ) الفرع األول: 
:الليبي

إن موقف القانون اللييب من الوسائل املستخدمة يف استجواب املتهمني مل تنصت
مثل جهاز املستخدمة يف استجواب املتهمنيالعلمية احلديثةلوسائلابنصوص صرحية على

كتاب إجراءات وشرحه يف  ، ومت بيانه بشكل عامالكذب والعقاقري املخدرة والتنومي املغنطيسي
كالتايل:يوهاجلنائية يف القانون اللييب

اإلستجواب باعتباره دليًال:) 1

ميت وقع اإلستجواب صحيحًا من احملكمة ويف األحوال اليت جيوز هلا اإللتجاء اليه فإن 

أجرته يف حدود احلظر الوارد على سلطتها فال جيوز هلا االستناد عليه كدليل وكذلك ال جيوز 
تناد إىل األدلة األخرى املرتتبة عليه. فاذا قامت احملكمة باستجواب املتهم دون قبوله هلا االس



191

وأدى ذلك إىل اإلعرتاف بالتهمة كان اإلعرتف باطًال لتأسيسه على إجراء باطل وهو 
.)89(اإلستجواب 

االعتراف:شروط صحة ) 2

يشرتط يف اإلعرتاف لكي يكون صحيحاً وميكن اإلستناد إليه كدليل يف احلكم، (جيب 
اد إىل اإلعرتاف الذي أن يكون التهم قد أدىل به وهو يف كامل إرادته ووعيه. فال جيوز اإلستن

تهم يف حالة فقدان اإلرادة كما لو كان حتت تأثري التنومي املغنطيسي أو حتت يصدر من امل
، أو عقار يسلبه إرادته كما هو الشأن بالنسبة ملا يسمى بعقار احلقيقة. وال يكفي تأثري خمدر

أن يكون املتهم قد أدىل باعرتافه عن إرادة واعية بل يلزم أن تكون هذه اإلرادة مل يباشر عليها 

ايهام املتهم أن اإلعرتاف تيجة تضليل أو خداع كالوعد مثال باإلفراج عنه وتربئته أواحلاصل ن
.)90(يف صاحله)

ففي مجيع هذه الفروض تكون إرادة املتهم ليست حرة فيما أدلت به ولذلك جيب طرح 
.      )91(هذا الدليل وال جيوز اإلستناد إليه يف احلكم

ويالحظ أنه إذا تعارض سلوك املتهم مع املدافع عنه فإن العربة هي قبول املتهم أو رفضه لإلستجواب قارن 89
إجراءات اجلنائية . انظر: مأمون سالمة، 138، رقم668، 2، جمموعة القواعد، ج1937مارس 8أيضا نقض 

.176)، ص1بنغازي، منشورات اجلامعة الليبية، ط-، (ليبيايف القانون اللييب
، 18، س1967ديسمرب 11، نقض 127، رقم 18، جمموعة األحكام س1967مايو 15نقض 90
26، 1949نوفمرب 22. وانظر يف بطالن االعرتاف الصادر اثر استعراف الكلب البوليسي نقض 265رقم

إجراءات اجلنائية يف مأمون سالمة، . انظر:151,152، رقم43، 1، جمموعة القواعد، ج1949ديسمرب 
.178)، ص1بنغازي، منشورات اجلامعة الليبية، ط-، (ليبياقانون اللييبال

والدفع ببطالن االعرتاف لصدوره حتت تأثري اكراه هو من الدفوع اجلوهرية اليت يتعني على حمكمة املوضوع 91
ل يف قضائه مناقشته والرد عليه سواء أكان قد دفع به من املتهم املقر أو من متهم آخر يف الدعوى، مادام قد عو 

ديسمرب 11، 128، رقم18، جمموعة األحكام س1968مايو 15باإلدانة على ذلك االعرتاف. نقض 
إجراءات اجلنائية يف القانون اللييب. انظر: مأمون سالمة، 265، رقم18، س1967



192

الوســيلة مــن قبيــل اإلكــراه املــادي الــذي يــؤثر واعتــربت حمكمــة الــنقض املصــرية أن هــذه

الـــذي يعـــول عليـــه يف اإلثبـــات جيـــب أن يكـــون صـــادراً عـــن إرادة حـــرة ولـــذلك جيـــب اســـتبعاد 
ندما يـدىل املـتهم بأقوالـه جيـب أن يكـون وسائل التأثري املختلفة حلمل املتهم على االعرتاف. فع

يف مــأمن مــن كــل تــأثري خــارجي عليــه ومــن مث فــأي تــأثري يقــع علــى املــتهم ســواء كــان عنيفــاً أم 
)92(

وعليــه فــإن اســتجواب املتهمــني بالوســائل احلديثــة مثــل جهــاز الكــذب والعقــاقري املخــدرة 
نــومي املغنطيســي تعتــرب غــري مشــروعة يف القــانون اجلنــائي الليــيب مبــا مت بيانــه مــن شــروط صــحة والت

االعرتاف.

في الفقه المعاصر.في استجواب المتهمينب) الفرع الثاني: مشروعية اإلثبات الجنائي 

استخداممن ستجواب املتهمنيإلتناول الباحث موقف مشروعية الفقه املعاصر
يف جمال جهاز كشف الكذباستخدامو التنومي املغناطيسي استخدامو العقاقري املخدرة 

اإلثبات اجلنائي عن طريق موقف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية وهي كاآليت: 

:في الفقه المعاصرالعقاقير المخدرة استخداماإلثبات الجنائي من ) 1

املخدرة اليت تستخدم إلحداث نوع من التعطيل يف يعترب مصل احلقيقة من العقاقري 
التحكم اإلرادي لدى الفرد وينزع حواجز عقله الباطن مما يؤدي إىل حالة االسرتخاء اليت 
تسلب فيها إرادة الشخص دون تأثري على إدراكه أو ذاكرته فيديل مبا يف داخل نفسه أي أنه 

.)93(يسلب من الشخص اإلدراك والتمييز وحرية االختيار
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موقف الشريعة اإلسالمية:- 1

مل تكن هذه الوسيلة معروفة يف اإلسالم على عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان ألن هذه الوسيلة تعترب من الوسائل العلمية احلديثة لكن 

هذه الوسيلة بل أن ليس معىن هذا أن الفقه اإلسالمي مل يضع يف آرائه وأحكامه ما خيص
هناك نصوًصا كثرية تكفَّلت مبعاجلة مثل هذه الظاهرة وإن كانت تشري إىل هذه الوسيلة 
بالذات ولكنها تبني حكم ما من شأنه املساس جبسد املتهم أو عقله أو كرامته وهو ما يقدره 

كرمنا بِين آدم ْمحَلناهم ِيف اْلرب و اهللا سبحانه وتعاىل يف تكرمي اإلنسان قال تعاىل :﴿ َوَلقد َ
.)94(واْلبحِر ورزْقناهم من الطَّيباِت َوفْضَلناهم َعلىَ  كِثٍري ممن َخْلَقناَ ْتفِضيال﴾

فهذه اآلية الكرمية تدل إىل أي مدى وصل تكرمي اهللا عز وجل لإلنسان عن غريه من 
للبشر املخلوقات من أجل ذلك وضعت الشريعة اإلسالمية ما حيمي هذا العقل فلم ترتك 

املساس به بأي وسيلة كانت ما دامت ستغري من طبيعة العقل الذي خلقه اهللا وكرم اإلنسان 
ا ْاخلمر واْمليِسر  من أجله حىت ولو كانت لفرتة وجيزة قال تعاىل: ﴿ يا أَيها الَِّذين آُمنْوا ِإمنَّ

.)95(حون﴾واألَنصاب واَألزالم رِجس من عمِل الشَّيطَاِنَ فاَجتِنبوهَ لعلَّكمُ ْتفلِ 

من هذه النصوص نتبني مدى حمافظة اإلسالم على عقل اإلنسان أيًا كان وضعه سواء  
كان متهًما أو غري متهم فإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل قد حرم على اإلنسان تناول املسكر 

م أي اعتداء يقع عليه أو إكراه يتعرض له واعترب أي إقرار يأيت نتيجة اإلكراه ال يعول وهلذا حر 
.)96(عليه شرًعا وال يرتتب عليه أي أثر لقوله تعاىل : ﴿ ِإالَّ من أُْكرِه وقـَْلبه مْطمِئن بِاِإلمياِن﴾



194

فالشريعة اإلسالمية من خالل النصوص القرآنية أكدت على عدم جواز إكراه املتهم 
لالعرتاف باجلرمية وإن كانت الوسائل احلديثة غري معروفة يف بداية عهد اإلسالم إال أنه مادام 
قد حرم اإلكراه من أجل الوصول إىل إقرار املتهم فإن ذلك ينصب على أي إكراه حىت ولو 
حتقق ذلك عن طريق استعمال مصل احلقيقة ويؤيد ذلك ما قرره بعض الفقهاء بأن املكره 

نوعان:

دمها له فعل اختياري لكنه حممول عليه والثاين ملجأ ال فعل له فهو كاآللة حمصنة أح
واملغلوب على عقله كمن يكون يف حالة سكر ، أو جنون ، أو زوال عقل بشرب دواء ، أو 

.)97(بنج ، أو غضب شديد ، وحنو ذلك ففي هذه احلالة يكون مكرًها إذا أقر بشيء

ألن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا ر 
وإرادته فإذا ثبت أنه قصد كالمها ومل يقصد معانيها مل جيز أن جنعله ديلً  ال . واملتهم يف 
حالة حقنه مبصل احلقيقة يكون مسلوب اإلرادة ومل يعد ميلك حرية االختيار لضعف السيطرة 

عليها ألن املقصود باإلرادة

ره اإلنسان على توجيه سلوكه للغاية اليت يريدها ال للغاية اليت جيرب عليها سواء احلرة قد
كان هذا اإلجبار مصدره اإلنسان أو اآللة أو أي شيء آخر هلذا فإن الشريعة اإلسالمية وإن  
كانت ال تعرف هذه الوسيلة عند نزوهلا على الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال أن الشارع 

ن املكره ال يعتد بقوله أيًا كانت وسيلة اإلكراه بل إن الشريعة اإلسالمية احلكيم قد وضح أ
.)98(حرمت أي مسكر سواء أكان مخرًا أو خمدرًا ما دام فيه ذهاب للعقل وزوال االختيار
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:القوانين الوضعيةموقف - 2

مصل احلقيقة حمل خالف حيث اختلف استخدامإن موقف القوانني الوضعية من 
فقهاء القانون وتفرع هذا اخلالف إىل عدة آراء على النحو التايل:

الرأي األول

هذه الوسيلة مع املتهم للوصول استخداميتفق هذا الرأي مع الفقه اإلسالمي يف رفض 
اب هذا إىل االعرتاف وذلك ملا فيها من مساس حبرمة الشخص وسالمته اجلسدية ويعلل أصح

الرأي رفض اللجوء إىل مصل احلقيقة بأنه قد يرتتب عليه أضرار خطرية بسالمة جسم 
اإلنسان الذي خيضع هلا ملا قد تسببه من أمراض قد تؤدي إىل املوت وذلك ملا ينتج عن 

.)99(تفاعل للمواد الكيماوية وتأثريها على القلب واجلهاز التنفسي

على احلقوق واحلريات الفردية ويسلب املتهم ه يشكل اعتداءاستخدامإضافة إىل أن 
حقوقًا ال حيب أن تسلب ولو كان ذلك من قبيل الضروريات احرتاًما حلقه يف السالمة 
اجلسمية والنفسية وحقه يف احرتام حياته اخلاصة لذا فإن االعرتاف جيب أن يصدر طواعية 

مصل احلقيقة للحصول على استخدامواختيار وعن إرادة حرة وعلى ذلك فإن املنادين برفض 

عليه ينادون حبماية حق املتهم يف جسده واستبعاد هذه الوسيلة

الرأي الثاين

هذه الوسيلة برضاء املتهم ويف حضور حماميه استخدامويذهب هذا الرأي إىل أنه ميكن 
لذي يوضح له بأن النتيجة قد تكون يف غري صاحله ويف هذه احلالة فإن املتهم ال يرفض ا
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الكالم بل على العكس يطلب مساعدته على تذكر الوقائع ألن التخدير أو مصل احلقيقة 
يعد وسيلة فعالة ملعرفة أغوار النفس البشرية وال ميكن اعتبارها وسيلة ضغط أو إكراه ألن 

ب أن ترتك له فرصة إثبات براءته بكل الوسائل املشروعة وتعترب إهدارًا حلقه املتهم الربيء جي
.)100(مبنعه من االستعانة بالوسائل العلمية احلديثة

كما أن املؤيدين هلذا الرأي يقولون بأن املتهم قد يتعرض لوسائل أخرى مشروعة فيها 
.لك أحدمساس بسالمته الشخصية مثل فحص الدم وغسيل املعدة ومل يعارض ذ

الرأي الثالث

هذه الوسيلة يعد مشروًعا حىت ولو بدون رضاء املتهم إال أنه يعترب استخداميرى أن 
ذلك إجراء استثنائًيا جيب أال يلجأ إليه إال يف حاالت معينة مثل بعض اجلرائم اخلطرية كجرائم 

.)101(أمن الدولة أو بالنسبة لبعض املتهمني اخلطرين

األجنبية:رأي القوانني 

العقــاقري املخــدرة تــؤثر علــى الــوعي والشــعور اســتخدامذهبــت القــوانني األجنبيــة إىل أن 
وتستعمل لالرختاء وتطلق العنان بعدم السيطرة على املشاعر وال الـتحكم بـاإلرادة ولـذلك فـإن 

. )102(استعماهلا يعترب اعتداء على احلرية الشخصية للفرد

هــذه العقــاقري الــيت تعــوق حريــة اإلرادة للحصــول اســتخدامويــرفض القضــاء األمريكــي 
على االعرتاف من املتهم ويعترب االعرتاف بـاطًال طاملـا اسـتخدم العقـار املخـدر للحصـول عليـه 
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حيــث حنــرف متييــز املــتهم ومل تعــد إرادتــه حــرة ومقيــدة قانونــاً وقــد ذهبــت املــؤمترات الدوليــة إىل 
واحللقـة الدراسـية املنعقـدة يف فينـا 1945سـنة هـذه العقـاقري مثـل مـؤمتر لـوزاناسـتخدامرفض 
وذهــب القضــاء الفرنســي إىل حتــرمي اســتعمال املخــدر "مصــل احلقيقــة" ، )103(م.1960ســنة 

)104(أثناء التحقيق حىت ولو طلب املتهم بنفسه استعماله.

واعتــربت حمكمــة الــنقض املصــرية أن هــذه الوســيلة مــن قبيــل اإلكــراه املــادي الــذي يــؤثر 
علـى أقـو 

الذي يعول عليه يف اإلثبات جيب أن يكون صادراً عن إرادة حرة ولذلك جيب استبعاد وسائل 
التــأثري املختلفــة حلمــل املــتهم علــى االعــرتاف. فعنــدما يــدىل املــتهم بأقوالــه جيــب أن يكـــون يف 

مأمن من ك
ويبطــل االعــرتاف طاملــا أن فيــه مساســاً ، )105(أم وعــداً يصــيب أرادتــه وبالتــايل يفســد اعرتافــه.

بســالمة اجلســم ويســتوي أن يكــون هــذا اإلكــراه قــد ســبب أملــا للمــتهم أو مل يســبب شــيئاً مــن 
)106(ذلك.

القانون األجنيب باستالل االعرتاف بشرب اخلمر كرها أو اختياراً:رأي 

ــــرب هــــذا األســــلوب شــــبيه ب والقاعــــدة يف القــــانون الفرنســــي أن العقــــاقرياســــتخدامويعت
اعــرتاف املــتهم وهــو يف حالــة ســكر وكــان فاقــد الشــعور وقــت اإلدالء بــه نتيجــة تعاطيــه املــادة 
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ه يبطـــل وبالتـــايل يبطـــل الـــدليل املســـتمد منـــه كمـــا أن املخـــدرة أو املســـكرة قهـــراً عنـــه فـــإن اعرتافـــ
اعرتاف املتهم ال يقبل وهو فاقد الشعور نتيجة سكر اختيـاري. أمـا إذا مل يفقـد املـتهم الشـعور 
متاماً فال يبطل اعرتافه ولكن ال جيوز للمحكمـة االسـتناد عليـه وحـده وأن تصـدر حكمهـا بنـاء 

)107(اف أدلة أخرى.عليه بل البد من أن تساند مثل هذا االعرت 

ويف القانون املصري: ينص على أنه ال بد من توافر اإلدراك والتمييز لـدى املعـرتف أي 

مـن قــانون 64يعفـى مـن املســئولية اجلنائيـة الصـغري الــذي مل يبلـغ مــن العمـر سـبع ســنوات " م 
العقوبات" إذ افرتض املشـرع أن التمييـز يكـون منعـدماً ومـن املقـرر أن السـكر مـن العوامـل الـيت 
تفقد الشعور واإلدراك وتضعف سيطرة الشخص على ملكة االنتباه لديه ولذا فإن السكران ال 

دة احلرة يكون أهالً لصدور االعرتاف منه وال جيوز للمحقق أن يستعمل اخلمر لكي يعدم اإلرا
للمتهم للحصول على اعرتافات منه. 

وإذا اعرتف املتهم وهو يف حالة سكر وكان فاقد الشعور وقت اإلدالء به نتيجة تناوله 
اخلمر قهراً عنه بطل اعرتافه بل وال يقبل اعرتاف املتهم وهو فاقد الشعور نتيجة سكر اختياري 

د إىل االعرتاف. إذ أن افرتاض الشعور عند السكران بإرادته ال ميت

أما إذا مل يفقد الشعور متاماً فال يبطل اعرتافه ولكـن ال جيـوز للمحكمـة أن تكتفـي بـه 
)108(وحده وتصدر حكمها بناء عليه بل البد من تأييد أدلة أخرى له.

آراء املؤمترات الدولية: 
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قد طرحـت مشـكلة تـأثري املخـدر علـى املـتهم علـى بسـاط البحـث يف املـؤمترات الدوليـة، 
م أن يسـمح باسـتعمال 1945فرفض املؤمتر الدويل للطب الشرعي الذي انعقد يف لوزان سنة 

أي عقــار مــن هــذا القبيــل ملــا ينطــوي عليــه مــن اعتــداء علــى حريــة العقــل البــاطن للمــتهم وشــل 
املنعقـد يف ليـيج يف االجتمـاعينفس االجتاه املـؤمتر الـدويل الثـاين للـدفاع حريته يف الدفاع واجته 

م البحـث مشـكلة 1950م ويف مـؤمتر تولـوز الـذي انعقـد يف أكتـوبر سـنة 1949أكتوبر سنة 
االعرتاف يف اإلجراءات اجلنائية جاء يف تقرير ما نول رئيس املؤمتر أن استعمال املخدر حمظور 

واالســتجواب للحصــول علــى اعرتافــات مــن املــتهم ألن هــذه الوســائل حظــراً باتــاً يف التحقيــق
توشك أن متحو كلية شخصية اإلنسان وإرادته الواعية كما جاء يف التقرير أن االعرتافـات الـيت 
تصدر من املتهم نتيجة استعمال املخدر تكون جمردة من أي قيمة قانونية ويف احللقة الدراسية 

م لبحث محاية حقوق 1960يونيو سنة 20وانعقدت يف فيينا يف اليت نظمتها األمم املتحدة 
اإلنسان أثناء التحقيق، أمجع األعضـاء علـى االعـرتاض علـى اسـتعمال هـذه الوسـيلة للحصـول 

.)109(اإلنسان اإلنسان وبالتايل فإن فيها اعتداء على حقوق 

: في الفقه المعاصرالتنويم المغناطيسياستخداماإلثبات الجنائي من ) 2

خيتلف التنومي املغناطيسي عن النوم الطبيعي ألن املنوم مغناطيسًيا يكون حتت تأثري 
.يسي وسيلة لقهر اإلرادة وتعطيلهااملنوم له فيحركه كيفما يشاء وهلذا يعترب التنومي املغناط

الشريعة اإلسالمية:موقف - 1

إن الشريعة اإلسالمية أوضحت أن االعتداء على جسم املتهم أو إكراهه بأي وسيلة 
من الوسائل للحصول منه على معلومات تفيد القضية أو تنسب اجلرمية إليه يعترب أمرًا حمرًما 

حرمة وإذا أقر املتهم يف هذه احلالة فإن إقراره ال يرتتب عليه أي أثر ألن اإلسالم كفل
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اإلنسان وحفظ كرامته ملا ميزه اهللا به من نعمة العقل واإلدراك هلذا منع أي اعتداء يقع عليه 

.)110(ال يدان بريء لقول اهللا تعاىل : ﴿ وِإذا حكُمتم بني النَّاِس َأن حتكمْوا بِاْلعدِل﴾

فاإلسالم يفضل أن خيطئ احلاكم يف العفو من أن خيطئ يف العقوبة ألن العقل واإلدراك 
واالختيار من الشروط األساسية اليت يبىن على أساسها كل معاملة لإلنسان فإذا مل يكن 
عاقً  ال بأن كان جمنونًا أو معتوًها أو فاقد اإلدراك والتمييز أو كان مكره فالتزامه باطل 

)112(لقول اهللا تعاىل: ﴿ ِإالَّ من أُْكرِه وقـَْلبه مْطمِئن بِاِإلمياِن ..﴾)111(ه كلها مهدرةوتصرفات

يعتد بأقواله 
وال أفعاله ألن ما حدث منه مل يكن ناًجتا عن اختياره أو رضاه وإن اعتربناه مصابًا حبالة عقلية 
فإنه أيًضا ال يكون مسئوال شرًعا عما أحدثه أو أقر به ألن املسئولية اجلنائية مصدرها الوعي 

ذلك فإن التنومي املغناطيسي واإلرادة احلرة واملنوم مغناطيسًيا ال وعي له وال اختيار إضافة على
يشكل اعتداء على حرمة وسالمة جسم اإلنسان ملا يقوم به املنوم من إكراه للمنوم لإلدالء 
بأقوال أو أفعال ال إرادية مل يكن يفعلها أو يقوهلا لو كان يف حالة اإلفاقة أو اليقظة ، فالتنومي 

.)113(املغناطيسي يعترب جزءًا من اإلكراه ألن الفقهاء يلحقو 
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إن النائم مغناطيسًيا يتصرف وكأنه مدرك ملا يقوم به إال أن اختياره مفقود وعلى ذلك 

التنومي املغناطيسي 
أقرب إىل اإلكراه منها إىل اجلنون وسواء اعتربناه يف حالة نوم أو إكراه فإن أي تصرف أو إقرار 

.)114(يصدر منه يكون ال أثر له

:القوانين الوضعيةموقف - 2

ال خيتلف األمر يف القوانني والفقه عما هو يف الشريعة اإلسالمية من حيث إن التنومي 
ه اعتداء على احلرية النفسية واملساس بالسالمة اجلسدية للمتهم وعلى ذلك فإن املغناطيسي في

التنومي املغناطيسي جيعل املتهم غري قادر على التحكم يف إرادته ملا يسببه من استخدام
إضعاف للحاجز القائم بني العقل الواعي والعقل الباطن كما يعترب املنوم فيما يقوم به من 

ن صفاته اإلنسانية لقيام املنوم بإصدار إحياءات إىل املنوم ليديل مبا داخل تصرفات قد خترجه ع
شعوره الشخصي وهذا ما ميس بشعوره الداخلي باإلضافة إىل ما يسببه التنومي املغناطيسي من 

.)115(أضرار جبسم املنوم 

وسيلة التنومي املغناطيسي يف أعمال استخداموعلى ذلك فقد حرمت بعض التشريعات 
االستدالل أو التحقيق اجلنائي ملا يرون من أن هذه الوسيلة تنطوي على اعتداء على حرية 

) من الدستور الربتغايل على أن " أي أدلة يتم 32املتهم وقهر إلرادته حيث نصت املادة (
فرد املادية أو املعنوية عن احلصول عليها عن طريق التعذيب أو اجلرب أو املساس بسالمة ال

) على أنه " ال جيوز بأي حال من 26طريق التدخل التعسفي تكون باطلة " ونصت املادة (
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ي هيئة أو شخص مشرتك ) على " أ261/1بل حظر يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف املادة (
يف الدعوى اجلنائية التعرض باألذى للمتهم سواء يف إرادته أو يف قراراته عن طريق أعمال 
التعذيب أو اإلهانات اجلسدية أو ممارسة أي وسيلة كالتنومي املغناطيسي أو سلب اإلرادة "  

مثل هذه استخدام) يف قانون اإلجراءات اجلنائي إىل " منع 98/1كما أشار باملادة (
الوسائل حىت ولو كان ذلك برضاء املتهم فإذا حدث ذلك اعتربت مجيع اإلجراءات الناجتة 

.)116(عنه باطلة " 

) من قانون اإلجراءات اجلنائية سنة 136/1ويف أملانيا حرص التشريع األملاين يف املادة (
ن تؤثر على م  على "محاية املتهم أثناء االستجواب من مجيع الوسائل اليت ميكن أ1950

إرادته أو حريته أو فيها مساس بكرامته كالتنومي املغناطيسي أو التحليل النفسي يف التحقيق" 
حيث قضت احملاكم األملانية ببطالن االعرتافات الناجتة عن استعمال التنومي املغناطيسي وعلة 
ن التعويل عليها 

.)117(حىت ولو كانت برضاء املتهم

وسيلة التنومي املغناطيسي يف أي استخدامويف األرجنتني أخذ التشريع األرجنتيين مبنع 
) من قانون اإلجراءات ا جلنائية 143غرض من أغراض التحقيق حيث نصت املادة (

ية حديثة يف إجراءات الدعوى التنومي املغناطيسي كوسيلة علماستخداماألرجنتيين على " منع 
اجلنائية إذ جيب أن يتم سؤال املتهم بطريقة واضحة ال لبس فيها مع عدم جواز توجيه أسئلة 

الطرق السالبة لإلرادة كالتنومي املغناطيسي وكل من استخدام
) 114قوبة " حيث نصت املادة (يقوم مبثل هذه اإلجراءات احملرمة يضع نفسه حتت طائلة الع

من قانون العقوبات األرجنتيين على " توقيع عقوبة السجن من ثالثة إىل عشر سنوات على  
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كل موظف عام يقوم مبباشرة مثل هذه األعمال أو أي أنواع أخرى من أساليب التعذيب أو 
عقوبة األشغال الشاقة تلك املانعة حلرية املتهم وإذا نتج عن هذه التصرفات وفاة املتهم كانت ال

.)118() سنة "25ملدة (

هذه الوسيلة للحصول على اعرتاف املتهم حيث استخدامأما الفقه فإنه أيًضا يرفض 
التنومي املغناطيسي يف استجواب املتهم يعد من ضروب استخدامذهب الفقه املصري إىل أن 

ذه احلالة يعترب باطًال حىت اإلكراه املعنوي ولذلك فإن االعرتاف الذي يصدر من املتهم يف ه
.)119(ولو كان التنومي قد مت بناء على رضاء املتهم أو طلبه

التنومي املغناطيسي يف جمال التدليل اجلنائي ملا يسببه من استخدامويرفض الفقه الفرنسي 
أضرار باملتهم وألن األقوال اليت حيصل عليها احملقق من التنومي املغناطيسي ليست بالضرورة 

التنومي املغناطيسي ألنه يشبه يف أثاره استخدامقة للواقع كما يرفض الفقه اإليطايل مطاب
.)120(التخدير حيث يسلب املتهم حقوقًا ال جيب أن تسلب مهما كانت الضرورة

كما رفض الفقه األجنلو أمريكي هذه الوسيلة ملا فيها من املساس حبرية املتهم وقهر 
التنومي املغناطيسي إذا  استخدامإن كان هناك رأي يسمح بإرادته وسلب حلقه يف الدفاع . و 

حيرم من حقه يف الدفاع عن نفسه بل إنه قد كان برضاء املتهم أو بناء على طلبه حىت ال
حيقق له فائدة وقالوا بأن االعرتاضات على استعمال هذه الوسيلة جيب أال تقف عقبة متنع 

ون ضرورة توافر الشروط اليت تضمن عدم االحنراف استخداممن 
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التنومي املغناطيسي لصاحل املتهم أو ال ؟ فإن كان يف صاحله فإنه يتعني األخذ به ألننا أمام 
.)121(صاحله فال يؤخذ بهقاعدة الشك يفسر لصاحل املتهم وإن كان يف غري 

: في الفقه المعاصرجهاز كشف الكذب استخداماإلثبات الجنائي من ) 3

أثبت التقدم العلمي يف جمال علم وظائف أعضاء جسم اإلنسان أن سائر أعضاء 
اجلسم ختضع يف حركتها إما للجهاز العصيب اإلرادي كحركة األيدي واألرجل وغريها من 

حتريكها أو إيقافها بإرادتنا.األعضاء اليت ميكن 

وإما للجهاز العصيب الذايت كعضالت القلب والغدد العرقية واللعاب والضغط وغريها 
من األعضاء اليت ال نستطيع التحكم يف حركتها بإرادتنا . وبناء على تلك املعلومات عن 

على رصد جسم اإلنسان متكن العلم احلديث من ابتكار أجهزة ميكانيكية هلا قدرة عالية
تلك التغريات االنفعالية اليت تعرتي الشخص اخلاضع لعملها واليت تصاحب عادة قول الكذب 
عن طريق أعضاء جسمه الذاتية احلركة ومن تلك األجهزة امليكانيكية احلديثة جهاز كشف 

.)122(الكذب

موقف الشريعة اإلسالمية:- 1

ى اهللا عليه وسلم واضحة وكاملة جاءت الشريعة اإلسالمية منذ نزوهلا على الرسول صل
لقوله تعاىل :﴿ اْليوم َأكملت لكم ِديَنكم وأَمتمت َعليكم نِعمِيت ورِضيت َلُكم اِإلسالم 

، لذلك مل تأخذ مبا كان سائًدا يف عصر اجلاهلية من اللجوء إىل العرافة أو الكهنة )123(ِديًنا﴾
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كتب الفقه وما قيل يف اإلقرار 
جند أن اإلمجاع يكاد ينعقد على عدم األخذ باإلقرار إال إذا توافرت شروط صحته ومنها أن 
يكون اإلقرار اختياريًا. أي صادرًا عن إرادة حرة وتنتفي صفة اإلرادة واحلرية إذا كان اإلقرار 

ي إىل إفساد إرادة املقر وهو ما يسري صادرًا حتت تأثري اإلكراه املعنوي أو استعمال وسيلة تؤد

حيث أن من حق املقر أن يرجع عن إقراره سواء كان هذا الرجوع قبل القضاء أو بعده ألن 
أن يكون صادقًا يف اإلقرار  املقر قد أقر على نفسه بإرادته املطلقة فإذا رجع عن إقراره فإما

كاذبًا يف اإلنكار أو يكون كاذبًا يف اإلقرار صادقًا يف اإلنكار ويف احلالتني فإن احتمال 
الصدق والكذب وارد وهذا االحتمال يورث شبهة فإذا استندنا على التغيريات اليت تطرأ على 

عدم األخذ باإلقرار الواقع الشخص فإننا نكون قد جتاوزنا ما أخذت به الشريعة اإلسالمية من 
.)124(حتت تأثري أي ضغط

حيث إن التغيريات واالنفعاالت اليت حتدث للشخص قد ال يكون هلا أي صلة باحلرية 
أو األسئلة املوجهة إىل الشخص وإمنا قد تكون ناجتة عما يسببه املوقف النفسي للشخص أو 

جهاز كشف الكذب هو استخدام، إضافة إىل أن ما ينتج من )125(األمراض اليت يعاين منها
عبارة عن قرينة ال تصل إىل مرتبة الدليل القاطع فالشريعة اإلسالمية ال تبىن أحكامها على 
القرائن وإمنا على األدلة الثابتة القاطعة ألن القرينة قد حتتمل الشبهة. هلذا جند مجهور الفقهاء 

ا كان القضاء يف اإلسالم ال يبىن على يذهبون إىل عدم قبول القرائن يف جمال إثبات احلدود فإذ
القرائن غالًبا فمن باب أوىل أال يأخذ مبا يسفر من تغيريات نتيجة استعمال جهاز كشف 
الكذب ملا فيه من االعتداء على جسم اإلنسان وملا فيه من اإلكراه وحرًصا من فقهاء 
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هة وهذا هو ما اتبعه فقهاء 
، حيث ال يعتد هؤالء الفقهاء على احلكم )126(املسلمني بالنسبة للدليل الناتج عن الِفراسة

بالفراسة معللني ذلك بأنه إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك املعاين فإن ذلك ال يرتتب 
وذلك فسق وجور من عليه حكم وال يؤخذ به ألن احلكم بالفراسة مبين على الظن والتخمني

.)127(احلاكم

وشبه البعض جهاز كشف الكذب بعلم الفراسة ألنه يقوم على مالحظة االنفعاالت 
والتعبريات النفسية اليت تعرتي اإلنسان عند سؤاله وهو ما حيدث مع الفراسة من خالل ما 
يظهر على اإلنسان من أعراض عند التحري عن صدقه أو كذبه وإن اختلفا يف األسلوب 

ه بطريقة آلية استخدامهر فجهاز كشف الكذب يتم الذي تتم به مالحظة هذه الظوا
ومبقاييس علمية بينما تقوم الفراسة على عمليات إسقاط التجربة على الغري وخالصة القول 
هو أن الشريعة اإلسالمية مبا رمسه الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل متنع االعتداء على جسم 

.)128(أو إلثبات التهمة عليهاإلنسان بأية وسيلة من الوسائل للحصول على إقراره

:القوانين الوضعيةموقف - 2
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استخداماختلفت اآلراء حول إمكانية 
جهاز كشف استخداموالقضاء ويرجع هذا اخلالف إىل أن أغلب التشريعات مل تنص على 

رأيني:النظر املختلفة إىله حيث انقسم االجتاه من وجهات استخدامالكذب أو عدم 

:الرأي املؤيد- أوالً 

جهاز كشف الكذب يف البحث اجلنائي يكون استخداميرى أصحاب هذا االجتاه أن 
مقبوً  ال ألنه ال يتضمن أي اعتداء على املتهم وحريته فهو يقوم على قياس التغريات واآلثار 
اليت حتدث للخاضع لالختبار وال تؤثر على وعيه وإرادته فاملعلومات احلاصلة من اجلهاز جمرد 

جلهاز ال ميس حقوق اإلنسان وال يشرتط ااستخدام
.)129(ه إال أنه يشرتط أن يكون بقرار قضائي صريحاستخدامرضاء املتهم ب

ويرى البعض أنه ال جيب أن تقف التقاليد القضائية أمام التطور واالستفادة من كل 
م وال 
تؤثر على حريته وإرادته فهو يستطيع أن يديل مبا يشاء من أقوال واعرتافات وخيفي ما يراه منها 

.)130(أو أن يلزم الصمت حسب إرادته

جهاز كشف الكذب يف مرحلة االستدالل أمر هام استخدامكما يرى البعض أن 
من كذبه فإذا كان للغاية حيث يسفر عنه الكشف عن احلقيقة من خالل معرفة صدق املتهم 

صادقًا اجته البحث خلف املتهم احلقيقي وإن ثبت كذبه اجته إىل البحث والتحري عن أدلة 
استخدامأخرى كافية إلدانته وكشف كذبه وقد نادى ب

يف م) وطالبوا بضرورة النص عليه1973يف مؤمتر التجارة الذي عقدته األمم املتحدة عام (
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ه مبعرفة الشرطة بشرط استخدامالتشريعات الداخلية واقرتح البعض منهم ضرورة املوافقة على 

عشر اجلهاز تعد من قبيل القرائن اليت تساعد احملقق وليست أدلة. ويف املؤمتر الدويل الثاين 
هذه األجهزة يف استخدامم) يف مهبورج رأى البعض 1979لقانون العقوبات املنعقد سنة (

.(131)جمال العدالة اجلنائية مع ضرورة إحاطتها بسياج من الضمانات الكافية

جهاز كشف الكذب للكشف عن كذب استخداموأيد جانب من الفقه املصري 
الشاهد ملعرفة الشهادة الزور فعلل ذلك أن االختبار عند إجرائه ال يكون على متهم حىت إذا 

ه لدى استخدامظن كذب الشاهد استبعدت شهادته وأيده جانب آخر من حيث إمكانية 
ي أو مجع سلطة االستدالل لكي تسرتشد به يف تقصيها للحقيقة وحبثها عن املتهم احلقيق

.)132(األدلة الكافية ضده دون تقدمي نتائجه للقضاء 

جهاز كشف الكذب إىل أنه ليس هناك أية شبهة للمساس ستخدامويستند املؤيدون ال
باحلق يف سالمة اجلسم ملا يشمله من مصاحل وبالتايل فليس هناك ما مينع أو حيول دون تقرير 

استخداممن حيث املبدأ . وعلل البعض صفة املشروعية هلذا األسلوب العلمي احلديث 
) على 1971) من الدستور املصري لسنة (43جهاز كشف الكذب مستنًدا إىل نص املادة (

. )133(أنه "ال جيوز إجراء أي جتربة طبية أو عملية على أي إنسان بغري رضائه احلر"

:الرأي املعارض- ثانياً 
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جهاز كشف الكذب إال أن االجتاه استخدامعلى الرغم من وجود رأي يف الفقه يؤيد 
ه وال يعطي لنتائجه أية قيمة قانونية وقد استند البعض يف رفضه استخدامالغالب يرفض 

اجلهاز على أن النتائج املتحصل عليها بواسطة هذا اجلهاز تشبه تلك اليت يتم ستخدامال
عليها تعترب صادرة عن احلصول عليها بواسطة التعذيب ألن النتائج اليت يتم أخذ الدليل بناء 

.)134(فعل مستقل عن إرادة املتهم الستنادها عل االنعكاسات النفسية

جهاز كشف الكذب إىل أن نزاهة العدالة ستخداميف حني استند البعض يف رفضهم ال
وهيبتها تقتضي عدم اللجوء إىل وسائل تنطوي على تعد على القيم األساسية للمدنية وال 

تتفق مع احملافظة على
الداخلية واليت حياول استخراجها من خالل النتائج املستخلصة من اجلهاز واليت حاول املتهم 
إخفاءها ويرى البعض أن جمرد استعمال اجلهاز يعترب من قبل اإلكراه املادي ملا فيه من اعتداء 

مثل حقه يف الصمت الذي له مبقتضاه أن يعرب أو ال يعرب عن على حقوق كثرية للمتهم
مكنونات نفسه وحقه يف حرية الدفاع واليت يتاح له فيها الصدق والكذب إذا كانت مصلحته 

جهاز كشف الكذب إىل أن استخداميف الدفاع عن نفسه تقتضي ذلك وبىن البعض رفضه 
د يكون مصدرها خمتلف متاًما عن اجلرمية ما تسفر عنه ردود الفعل اليت تظهر على املتهم ق

موضع التحقيق ألن املتهم قد يكون مصابًا مبرض أو حالة عصبية مما جيعله يتأثر بتوجيه 

.)135(باالنفعاالت

جلهاز يف االستجواب سواء بالنسبة هذا ااستخدامففي إيطاليا رفض الفقه اإليطايل 
للمتهم أو الشهود خالل أي مرحلة من مراحل اإلجراءات اجلنائية وذلك ألن اجلهاز ال يقدم 
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وأدلة عن طريق األعماق الداخلية للنفس البشرية وهو حماولة غري معقولة الستخراج قرائن
.)136(أسئلة تستند على توتر غري نفسي

ويف سويسرا أكد الفقه السويسري على أنه جيب أن يستبعد من وسائل التحقيق ما يراد 

تتضمن مساًسا باحلقوق الشخصية للمتهم فقط ولكن 
فيتعني أال يلجأ إىل هذه الوسائل مهما كانت الغاية منها فيجب حترمي وسائل اإلكراه غري 
املباشرة واليت وإن كانت ال تؤثر مباشرة على اإلرادة ألن الوسائل املؤدية إىل انعكاسات ناشئة 

.)137(سائل التعذيب النفسيعن بعض اإلفرازات اخلاصة بضغط الدم تعد نوًعا من و 

هذا اجلهاز حيث اجته الرأي الغالب إىل استخدامأما يف مصر فقد رفض الفقه املصري 
جهاز كشف الكذب وإن كان هناك رأي يرى أن جهاز  استخدامتوحيد موقفهم حيال مبدأ 

.)138(كشف الكذب ال يسلب اإلرادة إال أن نتائجه ال زالت حمل شك

هاز كشف الكذب يعترب غري مشروع وال جيوز الرجوع إليه يف جاستخدامورأي يرى أن 
ه أو مل يرض وسواء كان الرضاء سابًقا استخداممباشرة اإلجراءات اجلنائية سواء رضي املتهم ب

مثل هذه األجهزة متثل ضغطًا نفسًيا على اخلاضع استخدامأو الحًقا وقد رفضه البعض ألن 
هم يف الصمت أو يف الكذب كوسيلة للدفاع كما أن له كما أنه ميثل اعتداء على حق املت
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هذا اجلهاز يف حد ذاته إكراه للمتهم ينطوي على إيذاء بدين ونفسي له حلملة على استخدام
.)139(االعرتاف وذلك هو جوهر التعذيب

ورأي آخر يرى أنه ال يكفي أن يكون املتهم قد أدىل باعرتافه عن إرادة واعية بل يلزم 
.)140(رادة مل يباشر عليها أي ضغط من الضغوط اليت تعيبها أو تؤثر عليهاأن تكون هذه اإل

وينقل سامي صادق املال اآلراء القانونية يف ذلك فيقول: إن اعرتاف املتهم الصادر 
نتيجة استعمال جهاز كشف الكذب هناك من يعتربه من عناصر اإلثبات لكنه ال يرقى على 

ادرًا عن إرادة حرة لعدم استناده إىل إجراء باطل يف ذاته مرتبة الدليل الكامل وآخر يعتربه ص
وأنه يشبه مواجهة املتهم ببصمات أصابعه بشرط أن يكون اعرتافًا إراديًا ال يشوبه ما يبطله 

)141(وآخر يعتربه من قبيل اإلكراه املادي.

اعترب االعرتاف الصادر من املتهم نتيجة اجلنائيإال أن الرأي الراجح يف الفقه 
جهاز كشف الكذب باطًال وجيب استبعاده كدليل يف اإلثبات ألن القانون رتب استخدام

)142(
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ني. المبحث الثاب 

أوجه االتفاق و االختالف في اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة بين 
القانون الجنائي الليبي الفقه المعاصر.

بالوسائل العلمية احلديثة تناول الباحث يف هذا املبحث عن أوجه االتفاق واالختالف
بني القانون اجلنائي اللييب الفقه املعاصر عل الرتتيب التايل:

الوسائل املستمدة بالدليل مدى شرعية االثبات بأوجه االتفاق واالختالف يف-1
يف القانون اللييب والفقه املعاصر.اإللكرتوين
املستمدة االختبارات بالوسائلمدى شرعية االثبات أوجه االتفاق واالختالف يف-2
يف القانون اللييب والفقه املعاصر.البيولوجية
الوسائل املستمدة بالتحليل مدى شرعية االثبات بأوجه االتفاق واالختالف يف-3

يف القانون اللييب والفقه املعاصر.الفيزيكمياوية واإلشارة
املستخدمة يف الوسائل مدى شرعية االثبات بأوجه االتفاق واالختالف يف-4

يف القانون اللييب والفقه املعاصر.استجواب املتهمني
الوسائل المستمدة بالجنايئمدى شرعية االثباتأوجه االتفاق و االختالف في- 1

في القانون الليبي والفقه المعاصر.بالدليل اإللكتروني
من التسجيل الوسائل املستمدة بالدليل اإللكرتويناالثبات بمدي مشروعية أوًال: 

والتصوير

تسجيل األحاديث جمرد يتفق القانون اللييب مع القوانني الوضعية بالتشريع القائل إن
. ويتفق دالئل وقرائن ميكن أن تساهم يف تكوين اقتناع القاضي مع احملافظة على حق الدفاع

مع الشريعة اإلسالمية القائل يف الدليل اإللكرتوين بعض القوانني الوضعيةالقانون اللييب مع
شبهة تدرأ إقامة احلد حسب قاعدة درء احلدود بالشبهات 

إال إذا اسندت بقرائن قضائية. وبالنسبة جلرائم التعازير فهي كذلك
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مدى جواز تفتيش الوسط االفرتاضي يف الدليل اإللكرتوين وضبط ما به من ثانياً: 
حمتويات: 

إىل ثالثة اجتاهات: اجتاه رافض، اجتاه من القوانني الوضعية لقد انقسم الفقه املعاصر 
املؤيد، اجتاه توفيقي.

الوسط ويتفق القانون اللييب مع االجتاه الثاين للفقه املعاصر املؤيد لفكرة جواز تفتيش 
االفرتاضي وضبط حمتوياته.

ثانياً: مشروعية التفتيش بالنظر إىل مكان وجود اجلهاز املراد تفتيشه :

خيتلف القانون اللييب عن الفقه املعاصر يف أن هذا احلكم ال ميكن إعماله بإطالق يف 
ضوء نصوص قانونه، ألن هذا النوع من التفتيش ينطوي يف احلقيقة على معىن تفتيش غري 
املتهم، ولذلك فإنه ال جيوز إعماله إال يف األحوال اليت جيوز فيها للقائم بالتفتيش تفتيش غري 

. )143(املتهم أو منزله

بينما يرى الفقه املعاصر هذه املسألة بإجازة التفتيش يف هذه احلالة، دون حاجة 
ظام يف إقليم للحصول على إذن مسبق من أية جهة شريطة أال تكون النهاية الطرفية لذلك الن

.)144(دولة أخرى

المستمدة االختبارات بالوسائلمدى شرعية االثبات أوجه االتفاق واالختالف في- 2
في القانون الليبي والفقه المعاصر.البيولوجية

عــن حــول التكييـف الشــرعي للبصـمة الوراثيــةالقــانون الوضـعيختتلـف آراء علمــاء فقـه 
الفقــه املعاصــر إىل ثالثــة آراء: الــرأي األول يــذهب إىل أن الليــيب  فانقســم رأي علمــاءالقــانون
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احملكمة. أما القول الثالث فهو وسط بني هذين الرأيني.
القانون الوضعيالقانون اللييب مع فقه يتفق 

للقاضي اجلنائي غري ملزم بدليل معني، وأنه ال قيد عليه إال عقيدته، فأي دليل يطرح أمامه، 
سواء كان مباشر أو غري مباشر كالبصمة الوراثية أو بصمة الدم أو غريها وتطمئن إليه نفسه 

.)145(جاز أن يبين حكمه عليه

ال مانع إلسالمية مع القانون اللييب و القوانني الوضعية القائل بأن كما تتفق الشريعة ا
شرًعا من االعتماد على البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي واعتبارها وسيلة إثبات يف اجلرائم 
اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص "ادرؤوا احلدود بالشبهات" وذلك حيقق العدالة واألمن 

.للمجتمع ويؤدي إىل ني

الوسائل المستمدة بالتحليل مدى شرعية االثبات بأوجه االتفاق واالختالف في- 3
في القانون الليبي والفقه المعاصر.الفيزيكمياوية واإلشارة

أصيل أمام القضاء يتفق القانون اللييب مع الفقه املعاصر إىل أن البصمات دليل إثبات 
اجلنائي قاطع ال سبيل إىل الشك يف صحته إنه ميكن االعتماد على قرينة البصمة كأداة 

عقيدة الفقه والقضاء أن احلكم اجلنائي باإلدانة ال بد أن يقوم على اجلزم واليقني وعلى 

اجلنائية هي باقتناع القاضي بناء على األدلة املطروحة عليه بإدانة املتهم أو برباءته وال يصح 
وة اإلثبات مطالبة قاضي املوضوع باألخذ بدليل معني. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن ق

وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليال حلكمه إال إذا قيده القانون بدليل معني ينص 
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. وبذلك يتبني أن إثبات اجلرمية ونسبتها إىل املتهم يقوم على أسس أن يكون )146(عليه
اإلثبات للخبري (حسب ما يقع عليه من أدلة، وللقاضي حسب عقيدته أو قناعته 

.)147(الشخصية)

يف حتديد نوع اجلرائم كما تتفق الشريعة اإلسالمية مع القانون اللييب والقوانني الوضعية
، وتتفق مع القانون جيوز االعتماد على قرينة البصمة وحدها يف جرائم احلدود

بني الناس مينع من االعتماد على البصمة يف املعامالت اجلارية اللييب والقوانني الوضعية بأن ال
كالتصديق على العقود وغري ذلك الن قرينة البصمة مبنية على أسس علمية.

المستخدمة في الوسائل مدى شرعية االثبات بأوجه االتفاق واالختالف في- 4
في القانون الليبي والفقه المعاصر.استجواب المتهمين

(مصل احلقيقة): العقاقري املخدرةأوًال: 

استخدامإىل ثالثة آراء: الرأي األول رفض مشروعية قانون الوضعيفقه اللقد انقسم 
هذه الوسيلة برضاء استخدامهذه الوسيلة، والرأي الثاين ويذهب هذا الرأي إىل أنه ميكن 

هذه الوسيلة يعد مشروًعا حىت ولو استخداماملتهم ويف حضور حماميه، الرأي الثالث يرى أن 
ذلك إجراء استثنائًيا جيب أال يلجأ إليه إال يف حاالت معينة بدون رضاء املتهم إال أنه يعترب

مثل بعض اجلرائم اخلطرية كجرائم أمن الدولة أو بالنسبة لبعض املتهمني اخلطرين.

الرافض القانون الوضعيفقهلالرأي األول بالشريعة اإلسالميةويتفق القانون اللييب مع
العقاقري املخدرة يف استجواب املتهمني.استخدامملشروعية 

: التنومي املغناطيسياستخدامثانياً: 
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اســتخدامعــدم مشــروعية بقــانون الوضــعيالالشــريعة اإلســالمية و يتفــق القــانون الليــيب مــع 
التنومي املغناطيسي يف االستجواب، وكذلك ال يعتد باإلقرار الناتج عنه يف اإلثبات اجلنائي.

: جهاز كشف الكذبثالثاً:

إىل رأيني: الرأي األول املؤيد يرى أصحاب هذا االجتاه قانون الوضعيلقد انقسم فقه ال
جهاز كشف الكذب يف البحث اجلنائي يكون مقبوًال، الرأي الثاين املعارض استخدامأن 
جهاز كاشف الكذب. ستخدامال

الرأي الثاين املعارض بن الوضعيالقانو فقه الشريعة اإلسالميةويتفق القانون اللييب مع
جهاز  استخدامجهاز كاشف الكذب على الرغم من وجود رأي يف الفقه يؤيد ستخدامال

ه وال يعطي لنتائجه أية قيمة قانونية.استخدامكشف الكذب إال أن االجتاه الغالب يرفض 

بالوسائل العلمية أوجه االتفاق و االختالف يف اإلثبات اجلنائي يلخص التايل اجلدول و 
احلديثة بني القانون اجلنائي اللييب الفقه املعاصر.

الوسائل العلمية الحديثة في 
اإلثبات الجنائي

مشروعية اإلثبات الجنائي في 
القانون  الليبي

مشروعية اإلثبات الجنائي في 
الفقه المعاصر

أوجه االتفاق -1
مدى شرعية واالختالف في

المستمدة الوسائل االثبات ب
في القانون بالدليل اإللكتروني

الليبي والفقه المعاصر

يتفق القانون اللييب مع االجتاه الثاين 
للفقه املعاصر املؤيد لفكرة جواز 
تفتيش الوسط االفرتاضي وضبط 

حمتوياته.
وخيتلف القانون اللييب عن الفقه 
املعاصر يف مشروعية التفتيش بالنظر 

املراد تفتيشه إىل مكان وجود اجلهاز 
أن هذا احلكم ال ميكن إعماله 
بإطالق يف ضوء نصوص قانونه، ألن 
هذا النوع من التفتيش ينطوي يف 
احلقيقة على معىن تفتيش غري املتهم، 
ولذلك فإنه ال جيوز إعماله إال يف 
األحوال اليت جيوز فيها للقائم 

ع القانون اللييب خيتلف الفقه املعاصر م
يف اإلجتاهني الرافض والتوفيقي يف 
تفتيش الوسط اإلفرتاضي بالدليل 

اإللكرتوين يف اإلثبات اجلنائي.
بينما يرى الفقه املعاصر هذه املسألة يف 
مشروعية التفتيش بالنظر إىل مكان 
وجود اجلهاز املراد تفتيشه بإجازة 
التفتيش يف هذه احلالة، دون حاجة 

ى إذن مسبق من أية جهة للحصول عل
شريطة أال تكون النهاية الطرفية لذلك 

النظام يف إقليم دولة أخرى.
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بالتفتيش تفتيش غري املتهم أو منزل

أوجه االتفاق -2
مدى شرعية واالختالف في

المستمدة بالوسائلاالثبات 
في االختبارات البيولوجية

القانون الليبي والفقه المعاصر.

القانون فقه القانون اللييب مع يتفق 
الوضعي

وسلطة تقديرية للقاضي اجلنائي غري 
ملزم بدليل معني، وأنه ال قيد عليه إال 
عقيدته، فأي دليل يطرح أمامه، سواء  
كان مباشر أو غري مباشر كالبصمة 
الوراثية أو بصمة الدم أو غريها 
وتطمئن إليه نفسه جاز أن يبين 

.حكمه عليه
المية مع الشريعة اإلستفقما تك

القانون اللييب والقوانني الوضعية القائل 
ال مانع شرًعا من االعتماد على بأن 

البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي 
واعتبارها وسيلة إثبات يف اجلرائم اليت 

قصاص ليس فيها حد شرعي وال
وذلك بالشبهات""ادرؤوا احلدود

حيقق العدالة واألمن للمجتمع ويؤدي 
رم عقابه وتربئة املتهم وهذا 

.مقصد مهم من مقاصد الشريعة

ختتلــف آراء علمــاء الفقــه املعاصــر حــول 
عـــن التكييـــف الشـــرعي للبصـــمة الوراثيـــة

اللييب  فانقسم رأي علماء الفقه القانون
املعاصــــــــر إىل ثالثــــــــة آراء: الــــــــرأي األول 
ــــــة قرينــــــة  ــــــذهب إىل أن البصــــــمة الوراثي ي

قطعية، والرأي الثاين 
بل هي قرينة ختضع لتقدير احملكمة. أمـا 
القــــول الثالــــث فهــــو وســــط بــــني هـــــذين 
الــرأيني. والقــانون الليــيب يتفــق مــع الــرأي 

الثاين للفقه املعاصر.

أوجه االتفاق واالختالف -3
مدى شرعية االثبات في

الوسائل المستمدة بالتحليل ب
في الفيزيكمياوية واإلشارة

القانون الليبي والفقه المعاصر

الشريعة يتفق القانون اللييب مع
إىل القانون الوضعيفقه اإلسالمية و 

أن البصمات دليل إثبات أصيل أمام 
القضاء اجلنائي قاطع ال سبيل إىل 
الشك يف صحته إنه ميكن االعتماد 
على قرينة البصمة كأداة للقاضي 
لالعرتاف أو أن يقوي ذلك بدالئل 

كما تتفق الشريعة اإلسالمية مع
يف القانون اللييب والقوانني الوضعية

جيوز 
االعتماد على قرينة البصمة وحدها 

، وتتفق مع القانون يف جرائم احلدود

مع فقه القانون الوضعيكما يتفق 
القانون اللييب أن احلكم اجلنائي باإلدانة 
ال بد أن يقوم على اجلزم واليقني وعلى 

ضي اجلنائي يف عقيدة راسخة لدى القا

فالعربة يف احملاكمات اجلنائية هي باقتناع 
القاضي بناء على األدلة املطروحة عليه 
بإدانة املتهم أو برباءته وال يصح مطالبة 
قاضي املوضوع باألخذ بدليل معني. 
فقد جعل القانون من سلطته أن يزن 

من أي بينة أو قوة اإلثبات وأن يأخذ 
قرينة يرتاح إليها دليال حلكمه إال إذا 

.قيده القانون بدليل معني ينص عليه
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مينع اللييب والقوانني الوضعية بأن ال
من االعتماد على البصمة يف 
املعامالت اجلارية بني الناس  
كالتصديق على العقود وغري ذلك 
الن قرينة البصمة مبنية على أسس 

علمية.
أوجه االتفاق و االختالف -4

مدى شرعية االثبات في
المستخدمة في الوسائل ب

في القانون استجواب المتهمين
الليبي والفقه المعاصر.

يتفق القانون العقاقري املخدرة:أوًال: 
الرأي الشريعة اإلسالمية باللييب مع 

الرافض القانون الوضعيلفقه األول
العقاقري املخدرة استخدامملشروعية 

يف استجواب املتهمني.
: التنومي املغناطيسياستخدامثانياً: 

مع الشريعة يتفق القانون اللييب 
على قانون الوضعيفقه الاإلسالمية و 

التنومي استخدامعدم مشروعية 
املغناطيسي يف االستجواب، وكذلك 
ال يعتد باإلقرار واالعرتاف الناتج عنه 

يف اإلثبات اجلنائي. 
يتفق : جهاز كشف الكذبثالثاً:

الشريعة اإلسالمية القانون اللييب مع 
الرأي الثاين بالقانون الوضعيفقهو 

جهاز كاشف ستخداماملعارض ال
الكذب على الرغم من وجود رأي

إال أن هالفقه يؤيد استخداميف 
ه وال استخداماالجتاه الغالب يرفض 

يعطي لنتائجه أية قيمة قانونية.

انقسم الفقه العقاقري املخدرة:أوًال: 
املعاصر إىل ثالثة آراء: الرأي األول 

هذه الوسيلة، والرأي استخدامرفض 
هذه الوسيلة برضاء استخدامالثاين 

املتهم ويف حضور حماميه، الرأي الثالث 
هذه الوسيلة يعد مشروًعا استخدام

حىت ولو بدون رضاء املتهم.
كما : التنومي املغناطيسياستخدامثانياً: 

يتفق الفقه املعاصر مع القانون اللييب 
التنومي استخدامعلى عدم مشروعية 

املغناطيسي يف االستجواب، وكذلك ال
يعتد باإلقرار واالعرتاف الناتج عنه يف 

اإلثبات اجلنائي.
انقسم : جهاز كشف الكذبثالثاً:

الفقه املعاصر إىل رأيني: الرأي األول 
املؤيد يرى أصحاب هذا االجتاه أن 

جهاز كشف الكذب يف استخدام
البحث اجلنائي يكون مقبوًال، الرأي 

جهاز كاشف ستخدامالثاين املعارض ال
الكذب.
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الخاتمة: الفصل الخامس

والمقترحات)والتوصياتاالستنتاجاتو النتائج(

الخاتمة

يد السادات، احلمد هللا بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا حممد س
قاة، وسلم تسليما كثرياً ، أما بعد:ثوعلى آله وأصحابه ال

لوصول إىل هذه له توفيق من اهللا ومنِّ ذا البحث بعدهل
اللبنة بعد جهد وخماض طويل، والذي حاولت أن أظهر فيه اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية 
احلديثة بدراسة مقارنة بني القانون اجلنائي اللييب والفقه املعاصر، و أمتىن أن أكون قد وفقت 

نت مقصرًا فمن نفس والشيطان وأعوذ باهللا فيه، فإن كان صوابًا فمن توفيق اهللا وكرمه وإن ك
إن موضوع اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة، يبقى من املواضيع احلديثة و من ذلك.

اليت مل تأخذ حظها من الدراسة والتمحيص يف القانون اللييب، على عكس الدول والتشريعات 
خلطوط العامة اليت متيز اإلثبات فبعد مجع وحتليل ااألخرى اليت أسهمت يف اخلوض فيها.

اإلثبات اجلنائي بني باجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة، أوضحنا مشروعية الوسائل العلمية
االتفاقوأوجه من الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية،القانون اللييب والفقه املعاصر

واملقرتحاتوالتوصياتاالستنتاجاتو وبني الباحث يف هذا الفصل النتائجبينها.واالختالف
على الرتتب املذكور.
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من خالل هذه الدراسة ما يأيت:للباحثاتضحوًال: النتائج:أ

هي موزعة على الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي مشروعية إن وجد الباحث -1
مشروعيةاإللكرتونية، ثانيها:إلثبات اجلنائي باألدلة مشروعية اقسام: أوهلا: أةربعأ

ثبات اإلمشروعيةختبارات البيولوجية، ثالثها:املستمدة اإلبالوسائلثبات اجلنائي اإل
ثبات اإلمشروعيةالوسائل املستمدة بالتحليل الفيزيكمياوية واإلشارة، رابعها: اجلنائي ب
روعية كل منها يف املستخدمة يف استجواب املتهمنيالوسائل اجلنائي ب

القانون اجلنائي والفقه املعاصر. 

من الشريعة بني القانون اللييب والفقه املعاصرواالختالفاالتفاقبني الباحث أوجه-2
،اإلثبات اجلنائيبالوسائل العلمية احلديثة ومشروعيتها من اإلسالمية والقوانني الوضعية

التطور العلمي والتكنولوجي فرضت أشكاًال جديدة يف جمال النشاطات انعكاساتن فإ
اإلجرامية، وأخذت اجلرمية أبعادًا جديدة، وباتت ختتلف عن أشكاهلا التقليدية من خالل 

كآليات جديدة ومتطورة يف تنفيذ هااستخدامو التكنولوجيا اجلديدة استغاللإساءة 
أو اجلرائم اليت ترتكب عرب شبكات اإلنرتنت، السلوك اإلجرامي، كجرائم احلاسوب اآليل

ظهور ما يسمى استدعت

للكشف عن اجلرمية من ناحية، وحتقيق التوازن بني تلك الضرورات وأسس محاية حقوق 
الفقه اختلفكماعه بوصفه إنسانًا من ناحية أخرى.وحريات املتهم األساسية بالتعامل م

الوسائل العلمية من استخدامالقانون اللييب والفقه املعاصروالتشريعات املقارنة يفوالقضاء
على احلقوق واحلريات اعتداء

األساسية لإلنسان، فقد تناولتها املؤمترات الدولية واإلقليمية واحللقات الدراسية ذات 
قوق اإلنسان وحرياته.العالقة حب
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- حتظر معظم التشريعات اإلجرائية ومنها قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب:و 

التحليل عن طريق التخدير والتنومي املغناطيسي، لتعارضها مع الضمانات القانونية استخدام
لية 
واإلقليمية املهتمة حبقوق اإلنسان من الناحية اجلنائية، وإنطوائها على اإلكراه املادي 

الدساتري والتشريعات اجلنائية الشريعة اإلسالمية و الفقه املعاصر منرمهحيواملعنوي الذي 
أجهزة  استخدامحيظر بعض التشريعات واألنظمة القانونية - .يف القوانني الوضعيةاملختلفة

احللقات واملؤمترات الدولية واإلقليمية يف احلظر بني وسيليت التخدير والتنومي وأجهزة كشف 
ها يف استخدامالكذب. ومل تتناول معظم التشريعات هذه األجهزة سواًء باملنع أم بإباحة 

رغم أن وسائل - راءات اجلنائية اللييب.جلنائي، من هذه التشريعات قانون االج
املراقبة اإللكرتونية تشكل إعتداء على احلياة اخلاصة لإلنسان، ومتس حريته الشخصية، 
فقد أجازها بعض التشريعات لبعض اجلرائم، ال سيما املنظمة منها، نظرًا لتطور العلم 

ذا التطور يف إرتكاب بعض اجلرائم أو إخفاء معاملها، وكذلك والتكنولوجيا، وإستغالل ه
بعض أجهزة التكنولوجيا. مما إستدعى اللجوء استخدامظهور جرائم جديدة نتجت عن 

ات األخرى هذه األجهزة بنصوص صرحية بالوسائل اإلعتيادية األخرى، ومل تتناول التشريع
أجاز أغلب التشريعات إعتماد الوسائل العلمية - انون االجراءات اجلنائية اللييب.ومنها ق

جود نصوص صرحية اجلنائي. وأن أغلب احملاكم بدأت بإعتماد هذه الوسائل رغم عدم و 

بعض هذه الوسائل كطبعات األصابع والفحوصات الطبية. رغم عدم استخدامإىل 
DNAإعتماد القانون املذكور على وسائل علمية مهمة أخرى كنتائج فحوصات ال 
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تناولتها بالتنظيم كالتشريع األمريكي يتيف البلدان األخرى العلى عكس التشريعات 
والفرنسي.

- اآلتية:االستنتاجاتايرادميكنيف ضوء ما تقدم :االستنتاجاتثانياً: 

عرب قانون اإلجراءات اجلنائية عن التطور االجتماعي يف العصور املختلفة، ال سيما فيما -1
االهتماميتعلق بإجراءات احلصول على األدلة بغية اإلعتماد عليها ألغراض اإلثبات. وإن 

العال املتزايد حبقوق اإلنسان ومستجدات ضمان حرياته األساسية، وضرورات تبين أسس 
جديدة يف العالق

األنظمة القانونية املختلفة بأن تتبىن الضمانات القانونية الكفيلة حبماية تلك احلقوق 
واحلريات خاصة بعد التطورات األخرية اليت حصلت يف جمال العلوم والتكنولوجيا، 

ملي اجلديد مما يستدعي تبين مبدأ املشروعية اإلجرائية يف ومتطلبات التنسيق مع النظام العا
قوانني اإلجراءات اجلنائية.

يتنازع استخدام الوسائل العلمية أمران، أوهلما: مدى مساسها باحلقوق واحلريات -2
األساسية للمتهم، وثانيهما: قطعية النتائج اليت متس تلك احلقوق واحلريات، وال يضحى 

األساسية إال بقدر ما تكون نتائج تلك الوسائل قطعية وحامسة يف بتلك احلقوق واحلريات
ال جيوز اإلعتماد على نتائج استخدام بعض الوسائل العلمية اليت تؤثر يف املتهم و اإلثبات.

كوسيليت لتخدير والتنومي املغناطيسي، ويستوي أن يكون استخدامها برضاء املتهم أو بناء 
على احلقوق واحلريات اعتداءم هذه الوسائل من على طلب موكله، ملا يف استخدا

األساسية لإلنسان، ال سيما احلرية الشخصية املتمثلة بالسالمة اجلسدية والذهنية من 
استخدام جهاز  أنورغم ناحية، وعدم قطعية نتائج هذه الوسائل من ناحية أخرى.

ل خطورة على كشف الكذب ال يؤثر يف السالمة اجلسدية والذهنية للمتهم، وال يشك
نتائجه، ملا حييطها من الشكوك اليت جيب أن تفسر لصاحل املتهم. رغم عدم وجود مانع 
من استخدام اجلهاز يف احلاالت الضرورية كوسيلة اإلستدالل والتحري، ولكن ضمن إطار 
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املتعلقة مبراقبة الكامريات اخلفية منها أما فيما يتعلق بوسائل املراقبة اإللكرتونية سواًء تلك-3
أو العلنية أو املتعلقة باملراقبة على التليفونات العادية أو اخللوية، أو تلك املتعلقة باحملتويات 
املتاحة على شبكات اإلنرتنت، ومنها البالغات اإللكرتونية بأنواعها املختلفة عرب شبكات 

ل أو بآخر إعتداًء على احلياة اخلاصة اإلنرتنت، فإن املراقبة هذه قد تشكل بشك
لإلنسان، اليت حتميها الدساتري عادة. ومع ذلك فإن ضرورات محاية األمن االجتماعي 
والنظام العام، واستخدام هذه الوسائل كآليات جديدة لتنفيذ نشاطات إجرامية تقليدية 

على أن تكون املراقبة أو جديدة، قد يدعو إىل إباحة استخدام أجهزة املراقبة اإللكرتونية، 
بضوابط حتدد وفق القانون لتحقيق نوع من التوازن بني تلك الضرورات من ناحية، ومحاية 

تلك احلقوق من ناحية أخرى.

هي:ف: التوصيات:لثاً ثا

1-
، نظرًا ملا تتمتع به نتائجها من درجة قطعية من استخدامهاوإن مل ينص القانون على 

الناحية العلمية، واليت ميكن اإلعتماد عليها ألغراض اإلثبات اجلنائي. وإذا كان من شأن 
ل هذه الوسائل أن يشكل إعتداء على احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان، استخدام مث

إال أنه مبوازنة بسيطة بني حجم ذلك اإلعتداء واألضرار اليت قد تنشأ عنه، والفوائد اليت 
الدليل من انتزاعترتتب على استخدام تلك الوسائل، إن مل يكن اهلدف من استخدامها 

جسدية أو نفسية، بل الكشف عن اجلناة فحسب، املتهم أو تعريضه إىل ضغوطات 
ومحاية األبرياء من املتهمني أيضاً.

جتميع كافة املبادئ والقواعد املتعلقة جبمع األدلة يف قانون اإلجراءات اجلنائية الليبية، حتت -2
عنوان موحد ومناسب، كاألدلة أو البينات، كما فعل بعض التشريعات يف البلدان 

وضع نصوص جديدة و املواد والقواعد هنا وهناك يف القوانني النافذة.األخرى، لتناثر تلك
لتنظيم املراقبة اإللكرتونية يف قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب، على غرار القوانني اإلجرائية 
يف البلدان األخرى كالقانونني الفرنسي واملصري. وال نرى مانعًا من أن تكون هذه 
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ة للتفتيش والضبط، ولكن وفق ضوابط معينة، منها حتديد النصوص مكملة لتلك املقرر 
على كاالعتماد

طبيعة احلديث من حيث اخلصوصية أو العالنية يف حاالت األجهزة السمعية، وطبيعة 
املكان يف حاالت األجهزة البصرية.

العلوم األخرى ذات العالقة بالقانون، ال سيما يف جمال التحقيق واإلثبات،  إدخال دراسة -3
كعلم النفس والطب الشرعي وجعلها مواد مقررة يف كليات القانون واحلقوق، ويف املعاهد 
اليت هلا دراسات قانونية، فضًال عن ختصيص زيارات ميدانية علمية لطلبة القانون ألقسام 

وسد اللييب ضرورة إعادة النظر يف قانون العقوبات و نائية.الشرطة ومعامل األدلة اجل
النقص فيه، فيما يتعلق بالنشاطات اإلجرامية اجلديدة اليت بدأت تسخِّر نتائج التطورات 

اليت ترتكب بوساطة استخدام احلاسوب اآليل، أخرى، كجرائم احلاسوب اآليل أو اجلرائم 
خاصة تلك املستغلة لشبكات اإلنرتنت، وهي حميط خصب لتنفيذ جرائمها وضرورة 
استخدام آليات تكنولوجية حديثة للكشف عن تلك النشاطات ومجع األدلة ألغراض 

تعلقة اإلثبات اجلنائي دون اإلخالل باحلقوق احملمية يف الدساتري، وعلى األخص تلك امل

وإستقباهلا، واليت متثل اجلوهر يف التعبري عن الرأي.

-تتمثل املقرتحات مبا يأيت::المقترحاترابعاً: 

برامج وال سيما يف ليبيا إنشاء خمترب جنائي متطور يتضمن الوسائل التكنولوجية احلديثة -1
متطورة للحاسوب اآليل ألغراض التعامل مع اآلثار املادية اليت ميكن احلصول عليها يف 
مسرح اجلرمية، وال سيما بصمة األصابع، على غرار ما هو مستخدم حاليًا يف أغلب 
البلدان املتطورة، وعلى وجه اخلصوص الربامج اخلاصة للحاسوب األيل، اليت تتعامل مع 

األوتوماتيكية، اليت تعطي نتائج قطعية وحامسة، بدًال من اإلعتماد نظام بصمة األصابع
على الطرق التقليدية، اليت قد ال تؤدي يف أحيان كثرية إىل الوصول إىل النتائج هلا درجة 
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حامسة يف مسائل اإلثبات أو إمهال الطبعات غري الواضحة املعثور عليها يف حمل احلادث 
ية متطورة لغرض التعامل معها، خاصة إذا كانت هذه نتيجة عدم وجود قدرات تكنولوج

الطبعات يف أماكن يصعب احلصول عليها دون إتالفها أو تشويهها نتيجة تلوثها بالدماء، 
وغري ذلك من احلاالت اليت ال ميكن احلصول معها على طبعات كاملة.

فحوصات ال لغرض إجراءيف ليبيا إنشاء خمتربات خاصة جمهزة بوسائل تكنولوجية حديثة -2
DNA ذات األمهية القصوى يف اإلثبات وال سيما اإلثبات اجلنائي، وتوفري الكوادر

الالزمة هلا، وتطويرها من خالل دورات تدريبية يف البلدان املتطورة يف جمال استخدام هذه 

ية متطورة ألدت إىل نتائج قطعية وحامسة يف أغلب البلدان وال سيما صحيح ووفق تقن

اليت حتيط بأغلب الطرق األخرى.



226

المصادر والمراجع

القرآن الكرمي برواية قالون عن نافع.
بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة    –، لبنان القاموس احمليطأبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريز، 

م.1998السادسة، 
ه. 1347، 2، مصر: املطبعة السلفية القاهرة،جطرق القضاء يف الشريعة اإلسالميةإبراهيم، أمحد، 

القاهرة: أكادميية مبارك - مصر، حماضرات يف علم اإلثبات اجلنائي التطبيقيإبراهيم، حسني ، 
م.1998لألمن، كلية الدراسات العليا، ، 

. القاهرة: دار النهضة العربية، الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائيإبراهيم، حسني حممود، 
م.1981

م.1981. القاهرة: دار النهضة العربية، النظرية العامة لإلثبات العلميإبراهيم، حسني حممود، 
م.2008، مصر: دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، التقاضي اإللكرتوينإبراهيم، خالد ممدوح، 

، مصر: دار الفكر اجلامعي، الطبعة حجية الربيد اإللكرتوين يف اإلثباتإبراهيم، خالد ممدوح، 
م. 2008األوىل،  

قاهرة: مؤسسة قرطبة املوسوعة . المسند اإلمام أمحد بن حنبلابن حنبل، أمحد أبو عبداهللا الشيباين، 
الشاملة. 

، 9القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احلليب، ج - ، مصرحتفة احملتاجابن حجر، اهليثمي الشافعي، 
هـ. 1215سنة 

القاهر: دار احلديث، - ، مصرابن رشد، (احلفيد) أيب الوليد بن حممد، 
م.2004- ه1425، 2ج

، الرياض: سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير ادلة االثبات بني الشريعة والقانون، عبد اهللا، ابن صاحل
ه .1423

، القاهرة: مطبعة مصطفى لدر املختار، رد املختار على اابن عابدين، حممد أمني أمحد بن عمر
م.1966، 4، ج2البايب احلليب،ط

، احلكام يف أصول األقضية ومنهاج احلكامتبصرة ابن فرحون، برهان الدين أيب الوفاء املالكي، 
.1ه، ج1320مطبعة التقدم، 

ه، 1412، 9، ج2، مصر: دار اهلجرة، طاملغينابن قدامة، موفق الدين أيب حممد احلنبلي، 
م.1992



227

. دار تفسري القرآن الكرميابن كثري، أيب الفداء احلفظ الدمشقي، حتقيق : سامي بن حممد سالمة، 
م.1999ه،1420، 2يع، ططيبة للنشر والتوز 

، سنن ابن ماجهابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، 
بريوت: دار الفكر.

،3، لبنان: دار صادر بريوت، ، طلسان العربأبو الفضل مجال الدين بن حممد،  ابن منظور،
م.1994،  1ج

، على مذهب أيب حنيفة األشباه والنظائره، 970املتوىف، ابن جنيم، زين العابدين بن إبراهيم، 
مـ. 1980النعمان، بريوت: دار الكتب العلمية، ط 

ه، 1989، 6، ج1، مصر: طبعة مصطفى البايب احلليب، ط، فتح القديرابن مهام، كمال
م.1970

بدون طبعة، ، مصر: دار اجلامعة اجلديدة مصر،اإلثبات يف املواد اجلزائيةأبو عامر، حممد زكي، 
.م2011

- ، السعوديةالدليل اجلنائي املادي ودوره يف إثبات جرائم احلدود والقصاصأبو القاسم، أمحد، 
م.1993الرياض: أكادميية نايف العربية لألمن، 

، حبث مقدم إىل مدي حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائيأبو الوفا، إبراهيم أبو الوفا حممد، 
الوراثية بني الشريعة والقانون، الذي عقد بكلية الشريعة والقانون بدولة مؤمتر اهلندسة 

2002مايو 5- 7اإلمارات وذلك يف الفرتة من 
ه.1404، الرياض، 2، طعلم البصمات التطبيقي، جملة األمن العامأبو النجا، حممد عوض ، 

: القانون اجلنائي منوذجا ، مقالة على ية احلرياتتوزيع وظائف الدولة كآلية حلماابو محرة، اهلادي ، 
االنرتنت .

مشكالت احلجية القانونية لبصمة اهلوية البشرية البيو مرتية يف االثبات ابو حوه، طارق عبد اهللا ، 
: جملة القانون واالقتصاد جامعة القاهرة. مصر، املدين

حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، أبو داود، سليمان بن األشعث أبوداود السجستاين األزدي،
، دار الفكر، املوسوعة الشاملة.سنن أيب داود

، القاهرة: مجعية الدراسات اإلسالمية، د.ط ، د.ت، موسوعة الفقه اإلسالميأبو زهرة، حممد، 
.2ج

م.2006، 6، اجلزائر: دار هومة اجلزائر، طالتحقيق القضائيبوسقيعة، حسن، 
م.1967القاهرة: دار النهضة العربية، -تاريخ القانون، مصرأبو طالب، صويف، مبادئ



228

، 1القاهرة: دار النهضة العربية،طالنظرية العامة لإلثبات اجلنائي يف املواد اجلنائية،أمحد، هاليل، 
م.1987

، القاهرة: دار معلقا عليهااتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتيةأمحد، هاليل عبد اإلله، 
م.2007النهضة العربية، الطبعة األوىل، 

القاهرة: دار -، مصرتفتيش نظم احلاسب اآليل وضمانات املتهم املعلومايتأمحد، هاليل عبد اإلله، 
م.1979، 1النهضة العربية، ط

، بدون رقم حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلنائية ، دراسة مقارنةامحد، هاليل عبد اإلله، 
م.1999دار نشر، طبعة او 

، اململكة العربية واإلحصاءحبث بعنوان مبادئ البحثرويدا حسان األمحدي، وآخرون، األمحدي، 
السعودية، املدينة املنورة، جامعة طيبة، دبلوم اإلرشاد والتوجيه النفسي.

، 1ط، بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية،حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصفهاين، أبا نعيم، 
م.1997، 10ج

، بريوت: املكتب إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد ناصر الدين، 
هـ.1405اإلسالمي، 

املشكالت العملية يف مراقبة التلفونات والتسجيالت الصوتية واملرئية وأثرمها يف األمني،ألمني، مسري ا
م.1996، ط: األوىل، اإلثبات اجلنائي

م.2000، دار الكتاب الذهيب، مراقبة التلفون والتسجيالت الصوتية واملرئيةاألمني، مسري، 
، اإلسكندرية: مراقبة األحاديث اخلاصة يف اإلجراءات اجلناية، الطبعة األوىلاألمني، ياسر فاروق، 

م.2009دار املطبوعات اجلامعية، 
، الكويت: دار انون الوضعي والشريعة اإلسالميةاملسؤولية اجلنائية يف القحممد آمال الدين، إمام،

م.1983، 1البحوث العلمية، ط
الدار - ، املغربأجبديات البحث يف العلوم الشرعية، منشورات فرقانفريد األنصاري، األنصاري، 

م.1997ه/ 1417البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ، 
، رتنت ، منشور علي مواقع االنرتنتالتحقيق يف جرائم الكمبيوتر واالناألوجلي، سامل حممد، 

http://afaitouri.maktoobblog.com/1624946/.
الوسائل العلمية احلديثة يف التحقيق ستخداماجلوانب الشرعية والقانونية الالباز، عباس امحد ،

، جامعة اجلنائي ، "البصمة البصرية والصوتية ودورها يف االثبات اجلنائي شرعا وقانونا"
.2007نايف، 

.1982، 6، الكويت، الناشر: وكالة املطبوعات، طأصول البحث العلمي ومناهجهبدر، أمحد، 



229

(القاهرة: املركز القومي للدراسات ، ،اجلنائيمبادئ عامة يف اإلثبات البسطويسي، حممد رفيق، 
6ب.ت)، ص 

اسكندرية: دار - ، مصرالتحقيق اجلنائي واألدلة اجلنائيةبسيوين، أمحد بسيوين أبو الروس، 
. م1998املطبوعات اجلامعية، 

األمنية، ، أكادميية نايف العربية للعلوم السعودية، التحقيق اجلنائي املتكامل،، حممد األمنيالبشري
م.1988هـ، 1419

القواعد العامة، الكتابة، البعدالوي، إدريس العلوي، ووسائل اإلثبات يف التشريع املدين املغريب، 
م.1990- ه1410، 1احملمدية: مطبعة فضالة، ط–الشهادة اإلقرار، اليمني، املغرب 

م العدالة اجلنائية الضمانات اإلجرائية للمتهم يف الشريعة اإلسالمية نظابالل، أمحد عوض، 
اإلسالمية
م.1995
. القاهرة: دار النهضة العربية قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مشروعة،بالل، أمحد عوض

م.2008للطباعة والنشر والتوزيع، 
، أدلة اإلثبات اجلنائية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع القانون اجلنائيحجية عقيلة، ،بن بالغة

.م2012/2011اجلزائر: جامعة اجلزائر، 
، رسالة ماجستري يف قسم الفقه جبامعة اإلسالميالتحقيق اجلنائي يف الفقه بندر عبد العزيز اليحىي، 

ه.1421اإلمام، 
، الطبعة األوىل، بدون سنة النشر.لى الدليل العلمياقتناع القاضي اجلنائي بناء علبيهي، حلسن، 

، اإلسكندرية: بدون طبعة، الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائيالبوادي، حسنني احملمدي، 
م.2005

، 5. دار الشروق، طنظرية اإلثبات يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنةبنهسي، أمحد فتحي، 
م.1989

، 6، ج1بريوت: درا إحياء الرتاث العريب، ط–، لبنان كشاف القناعالبهويت، منصور بن ادريس، 
م.2000ه، 1420

الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضخاك الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، 
م.1998"، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، اجلامع الكبري  "سنن الرتمذي

، دار الفكر، أرجوزة حتفة احلكام البن عصام األندلسياحلسن علي بن عبدالسالم، أبوالتسويل،
. 1م



230

وسائل التحقيق املستحدثة واثرها يف اإلثبات اجلنائي يف مرحليت الثنيان، وائل بن عبدالرمحن، 
.ه1422م 2002، اجلنائياالستدالل والتحقيق 

ه، 1408، 3بريوت: دار الكتب العربية، ط- ، لبنانالتعريفاتالشريف علي بن حممد،اجلرجاين،
م.1988

، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط- ، بريوت التعريفاتاجلرجاين، الشريف علي بن حممد ،
م.1983

األسس العلمية والتطبيقية ، حممود حممد حممود، 1988ديسمرب سنة 13–جريدة األهرام املصرية 
.للبصمات

م.31996، مطبعة جامعة النيلني طن اإلثبات تشريعاً وقضاءً قانو اجلعلي، البخاري عبداهللا، 
، طبعه يف 2011، دار هومه اجلزائرإثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائيمجال، جنيمي، 

م.2001
، 41، جملة األمن العام، عددمشروعية الدليل الذي حتصل عليه الشرطةرابح لطفي مجعة، مجعة، 

هـ.1387ذي القعدة، 
، السعودية: يف التحقيق والطب الشرعيD.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية اجلندي، 

م. 2002هـ 1423أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
، السعودية: أكادميية نايف العربية الطب الشرعي يف التحقيقات اجلنائيةاجلندي، إبراهيم صادق، 
.م2000هـ، 1420للعلوم األمنية، 

، كلية 1، ج، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية لدولة اإلمارات العربية، جودة حسني جهاد
م.1994الشرطة، دىب 
، القاهرة، مصر: دار النهضة الكشف عن اجلرمية بالوسائل العلمية احلديثةجهاد، جودة حسني، 

م.1992العربية، د.ط، 
القاهرة: ط مطبعة مصر سنة -مصرالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،اجلوزية، ابن القيم،
.م1960
، بريوت: دار إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميداجلوزية، ابن قيم: 

م.1977- هـ1397، 4الفكر، الطبعة الثانية، ج
، 2لقاهرة ، مصر: مطبعة احلليب،  ط، ااجلواهر يف تفسري القرآن الكرميجوهري، طنطاوي، 

ه.1350
، ليبيا: منشورات اجلامعة املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكاناحلاج، سامى سامل ، 

م.1995املفتوحة، 



231

الرياض: أكادميية نايف - ، السعوديةمسرح اجلرمية وداللته يف حتديد شخصية اجلايناحلبشي، فادى ، 
م.1992العربية لألمن،
، عدد 13، جملة الفكر الشرطي، جملد هاستخدامالتنومي السريري وجماالت حجاز، حممد محدى، 

م2004، يولو 2
م.2009جرائم الكمبيوتر واإلنرتنتحجازي، عبد الفتاح بيومي، 

، يف اجلرائم املعلوماتيةاجلوانب اإلجرائية ألعمال التحقيق االبتدائي حجازي، عبد الفتاح بيومي، 
م.2009مصر: الطبعة األوىل، 

، جملة األمن العام، تصحيح بعض املفاهيم حول االستعانة بالكالب يف الشرطةاحلريشي، مدحت، 
م.2000، 170العدد

حسن، سعيد عبد اللطيف، إثبات جرائم الكمبيوتر واجلرائم املرتكبة عرب االنرتنت، مصر: دار 
م.1999، 1قاهرة، طالنهضة العربية ال

، حجية الدليل املادي واإلثبات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيحسن، شحاته عبد املطلب ، 
م.2005، اجلديدةدار اجلامعة 

م.1987، 4بغداد: ط- ، العراقمشروعية الوسائل العلمية يف اإلثبات اجلنائيحسن ،حممد فاحل، 
واجلرائم األخرى يف جمال التكنيك املعلومايت ، حبث مقدم إيل جرائم الكمبيوتر حسونة، زكي أمني،

م.1993أكتوبر ، 28- 25، القاهرة: املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي
، مصر: األدلة املتحصلة من احلاسوب و حجيتها يف اإلثبات اجلنائيحسني، سامي جالل فقي، 

م.         2011دار الكتب القانونية، 
القاهرة: دار النهضة العربية ، الطبعة -، مصرشرح قانون االجراءات اجلنائيةحسني، حممود جنيب، 

م.1998الثالثة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي 
حممود جنيب، احلق يف سالم اجلسم ومدى احلماية اليت يكفلها له قانون العقوبات، جملة ،حسني

3عدد 29القانون واالقتصاد، س
، األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، جرائم احلاسوب واإلنرتنتاحلسيناوي، علي جبار، 

م.2009
، جملة احملاماة ، اجلنائية لربامج احلاسب اآليلتأمالت يف بعض صور احلماية احلسيين، عمر الفاروق، 

م.1989عدد نوفمرب/ديسمرب12س
، 1القاهرة: دار النهضة العربية، طتعذيب املتهم حلمله على االعرتاف، احلسيين، عمر الفاروق، 

م.16/06/1950تاريخ النشر
م.1989اجلامعية، ، دار املطبوعات الطب الشرعي والبحث اجلنائياحلضري، مدحية فؤاد، 



232

محودة، علي حممود علي، النظرية العامة يف تسبب احلكم اجلنائي يف مراحل خمتلفة، دراسة مقارنة، 
.25م ص 2003

، القاهرة: كلية الشرطة، املدخل يف دراسة البحث اجلنائيمحيدة، حسن، نبيل عبد املنعم جاد، 
م.1998

األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف  استخداممدى مشروعة احلوشان، فهد زامل، 
.كشف اجلرمية
الكويت: مطابع دار القس للصحافة ،الكويتيةالوسيط يف اإلجراءات اجلزائية حومد، عبد الوهاب، 

. 1974- جامعة الكويت- والنشر
الكويت، حومد، عبدالوهاب، الوسيط يف اإلجراءات اجلزائية الكويتية، الكويت: مطبوعات جامعة 

م.1977، 2ط
م.1950دمشق: مطبعة اجلامعة السورية، –، سورية احلقوق اجلزئية العامةحومد، عبدالوهاب، 

، السعودية: أكادميية نايف العربية املرشد للتحقيق والبحث اجلنائياحلويقل، معجب بن معدي،  
هـ.1423للعلوم األمنية، 

الرياض: مركز دراسات -، السعوديةاجلنائيالثبات دور االثر املادي يف ااحلويقل، معجب قصدي، 
هـ.1419نايف، وحبوث اكادميية 

اربيل: مكتب التفسري للنشر - ، العراقاإلثبات اجلنائي بالوسائل العلميةخالد، كوثر أمحد، 
م.2007- ه1428،   1واالعالن، ط

ة دار الثقافة للنشر عمان: مكتب-، األردن شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائيةخدار، حسن اجلو، 
م.1997والتوزيع، 

، األردن: دار الثقافة للنشر مشروعية الصوت والصورة يف اإلثبات اجلنائياخلرشة، حممد أمني، 
م. 2011والتوزيع، الطبعة االوىل، 

مصل احلقيقة وجهاز كشف الكذبخليفة، أمحد حممد، 
م.1958ة واجلنائية، مارس االجتماعيللبحوث 

، القاهرة، النظرية العامة للقرائن يف اإلثبات اجلنائي يف التشريع املقارنخليفة، حممود عبدالعزيز، 
م.1987مصر: 

، القاهرة: كلية الشرطة ، الظاهرة اإلجرامية بني الفهم والتحليلخليل، أمحد ضياء الدين حممد ،
م.  1994

هـ.1386ط دار احملاسن للطّباعة سنة ،4الدار قطين، ج 
م1985، دار الثقافة العربية، القرائن ودورها يف االثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالميدبورك، انور، 
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هـ.1329، سنة 4وحاشية الدسوقي، مصر: ط مطبعة السعادة، جـ ، الشرح الكبريالدسوقي
، ب. ت.4دار الفكر، جبريوت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، 

، 1بنغازي: املكتبة الوطنية، ط-، ليبياةاالجتماعيتاريخ النظم القانونية و الذهيب، إدوار غايل، 
م.1976

مصر: اهليئة املصرية –، ترتيب: حممود خاطر، القاهرة خمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر: 
م .1976، 1العامة للكتاب، ط

القاهرة: مطبعة - العامة لإلثبات يف التشريع اجلنائي العريب املقارن، مصرراغب، حممد، النظرية 
م.1960، 1املعرفة، ط

األردن: - ، عمانحجية الشهادة يف اإلثبات اجلنائي، أطروحة دكتوراهربيع، عماد حممد أمحد، 
م.1999، 1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

دار الكندي للنشر يف الشريعة اإلسالمية.اإلثبات اجلزائيالقرائن وحجيتها يف عماد حممد، ، ربيع
م.01/01/1995والتوزيع، تاريخ النشر

، قسم ادارة وختطيط حبث بعنوان منهج البحث الوصفي الوثائقيهند عبدالعزيز الربيعة، الربيعة، 
تربوي مقدم اىل جامعة االمام حممد بن سعود، املستوى الثاين.

، مصر: مكتبة األجنلو املصرية، أسس التصوير الضوئي العلمية واملعملية، رياض، عبد الفتاح رياض
م.1958ط: األوىل، 

م.2000، اجلزائر: بدون طبعة، طبع املؤسسة الوطنية للفنون، القرائن الفضائيةزبده، مسعود، 
، 1، ط5، مصر: مطبعة السنة احملمدية، جالبحر الزخارزيدي، امحد بن حيىي املرتضى الزيدي، 

م.1949
، 5بريوت: دار املعرفة، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، 

ن.ت.
، 1دمشق: مطبعة دار املكتيب، ط-، سوريةوهبة، موسوعة قضايا إسالمية معاصرةالزحيلي، حممد 

م.2009- ه1430، 4ج
، املعامالت املدنية واألحوال الشخصيةوسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يفالزحيلي، حممد، 
.م1994دمشق: دار البيان، د.ط، –سوريه 
.10، عدد األجزاء 4دمشق: دار الفكر، ط–سوريَّة الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي، وهبة،  

، املنثور يف القواعد الفقهية
م. املوسوعة الشاملة.1985- ه1405، 2وزارة األوقاف الكويتية، طويت:الك
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مطابع - بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر- ، لبنانموسوعة علم النفسزروق، اسعد زروق ، 
م.1977، 1الشروق، ط
حمل نقابة احملاميني بعض األساليب احلديثة يف التحقيق اجلنائي ومشروعيتها،الزعيب، نبيل ناجي، 

م1971لسنة 
، مدى مشروعية الدليل املستمد من البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائيزقلوم، عمران مفتاح ، 
م.2013- م2012، سنة املنصورةجامعة: مصردراسة مقارنة، 

وراه، رسالة دكتاجلرمية،ضمانات املتهم واألساليب احلديثة للكشف عن زيدان، عدنان عبداحلميد، 
م.1982القاهرة: ، د.ط،  -مصر

السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 
م. املكتبة الوقفية األلكرتونية.1991-ه1411، 1ط

، دار ها يف النسب واجلنايةاستخدامالبصمة الوراثية ومدى مشروعية ،، عمر حممد السبيل
هـ.1423، ط: األوىل، الفضيلة

، 1، ط9، مصر: مطبعة السعادة جاملبسوطأيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهيل، السرخسي،
ه. 1324
م.1980، حبث يف جملة القانون واالقتصاد، عدد خاص اإلثبات اجلنائي، سرور، أمحد فتحي
.1منشورات اجلامعة الليبية، طبنغازي، - ، ليبياإجراءات اجلنائية يف القانون اللييبسالمة، مأمون، 

م.1984القاهرة: دار الفكر، - ، مصرقانون العقوبات والقسم العامسالمة، مأمون حممد ،
م. 1968سنة 43، جملة األمن العام، العددالرائحة والكشف عن اجلرميةسليم، حممد حازم، 

الكويت: جملة احلقوق، ، جامعةنظام اإلثبات يف الشريعة والقانون الوضعيالسماك، أمحد حبيب، 
م.1997الصادرة عن جملس النشر العلمي، العدد الثاين، 

- ، رسالة دكتوراه، مصرمشروعية األدلة املستمدة من الوسائل العلميةالسمين، حسن علي، 
م.1977القاهرة: د.ط، 
ء الرتاث بريوت: دار إحيا–، لبنان الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدالسنهوري، عبد الرزاق، 

م.1952، 2العريب، د.ط ، ج
وإبراهيمالسقامصطفى: حتقيقاملعافري،احلمرييأيوببنهشامبنامللكابن هشام، عبد

احلليب، البايبمصطفىمصر: مطبعة، سرية ابن هشامالشليب، احلفيظوعبداألبياري
.م1955- ه1375، 1ج ،2ط

، 1القاهرة: دار الريان للرتاث، ط-مصر.املوطأاسعاف املبطأ برجال السيوطي، جالل الدين: 
م.1988-ه1408
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الرياض: مطابع . حماضرات عن البصماتوأمحد إبراهيم الشيبانة، البار، حممد أمحد البار،و الشبانه 
األمن العام

، 4، مصر: مطبعة احلليب، جاملنهاجألفاظمعاينمعرفةإيلمغين احملتاجالشربيين، حممد اخلطيب، 
.ه1352

م.2002، مصر: دار النهضة العربية، النظرية العامة لإلثبات اجلنائيالشريف، حممد حسن، 
، رسالة ماجستري، تأثري أدلة اإلثبات على االقتناع الشخصي للقاضي اجلنائيشريفة، طاهري، 

م.2003اجلزائر: جامعة اجلزائر، 
م.2012رام اهللا:- فلسطني، اإلثبات اجلنائي يف مرحلة احملاكمةشعار، أجمد حيي، 

هـ.1344، االعتماد، التحقيق اجلنائي العلمي والعمليشعري، حممد شعري،  
، جملة علمية تصدر -ب- ، نشرةةاالجتماعياحلق يف الصورة، جملة العلوم اإلنسانية و مشيشم، رشيد، 

م. 2008لسنة 03عن جامعة املدية، العدد 
م.1988، القاهر: عامل الكتب، انونيةاملوسوعة الشرطية القالشهاوي، قدري، 

اإلثبات اجلنائي يف ضوء االجتهاد القضائي (النظرية والتطبيق)،الشواريب، عبد احلميد، 
.م1996اإلسكندرية: 

م.1966، اخلامسة، الطبعة فن طباعة االصابع،، كامل جربائيل صبحى
احلليب،مصطفيالقاهرة: مطبعة-، مصراملدنيةاملواديفاإلثباتفرج،املنعمعبدالصدا، 

م.1955
، ماجستري يف القانون،البصمات وسائل فحصها وحجيتها يف اإلثبات اجلنائيالصغري، أسامة ، 

م.2007، دار الفكر والقانون، املنصورة –مصر
القاهرة: دار النهضة- ، مصرأدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثةالصغري، مجيل عبد الباقي،  

م.2001العربية، د.ط، 
، الرياض: املركز العريب للدراسات ، دور البصمة يف الكشف عن اجلرميةفهميالصفطاوي، حممود

م.1984-ه1404األمنية والتدريب، 
، االردن: دار البداية، الطبعة االوىل، جرائم تكنولوجيا املعلوماتالطائي، جعفر حسن جاسم، 

م.2010
رسالة دكتوراه، مصر: جامعة القاهرة، الوسائل احلديثة يف اإلثبات اجلنائي،طايع، اهلاين حممد، 

م.2011
القاهرة: دار - ، مصرالتحقيق اجلنائي من الناحيتني النظرية والعمليةطنطاوي، إبراهيم حامد ، 

م.2000النهضة العربية، 
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حبث منشور على مشروعية الدليل الرقمي املستمد من التفتيش اجلنائي الطوالبة، علي حسن، 
تاريخ www.policemc.gov.bh/reports/.doc. 6، صـاالنرتنت
22/5/2016الزيارة 

القاهرة: مطبعة الطوجبي، - مصر، االثبات اجلنائي بالقرائن، عبداهلاديعابد، عبد احلافظ
م. 1989

، 2الكتب، طالقاهرة: عامل - . مصراملوسوعة يف التحقيق اجلنائي العلميعاشور، حممد أنور، 
م.1989

، حبث مقدم إىل مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة دور البصمة الوراثية يف اإلثباتعاكوم، وليد،
م. 2002مايو 5- 7والقانون بدولة اإلمارات، وذلك يف الفرتة من 

تاريخ ، 1طاملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ، القضاء والعرف يف االسالممسري: عالية،
م.01/01/1997نشرال

دار ، عمان:القناعة الوجدانية للقاضي اجلنائي ورقابة القضاء عليهاالعبادي، حممد عبد الكرمي، 
م.2010، 1طالفكر، 

م.2002، االردن: احلمية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف االثبات املدين،، عباسالعبودي
القاهرة: دار النشر للجامعات املصرية، -، مصراجلنائيةشرح قانون االجراءات عبد الباقي، عديل، 

م.1953الطبعة االوىل 
، دراسة مقارنة، مكتبة ات التكنولوجيا احلديثةاستخدامالقانون اجلنائي و عبد الفتاح، حممد لطفي، 

م.2010دار الفكر والقانون سنة 
م.2006اجلزائر: دار اهلدى، ، اإلثبات يف املواد اجلزائيةعبد القادر، العريب شحط، ونبيل صقر، 

. قانون اإلثبات يف املواد املدنيةعبد اللطيف، حممد، 
، السعودية: بصمات غري االصابع ودورها يف تدعيم عملية االثبات اجلنائيعبداهللا، عبد اهللا حممود، 

جملة الفكر الشرطي .
،واإلنرتنتالكمبيوترجرائميفالرقمياجلنائيوالتحقيقالبحث، احلميدعبداملطلب، ممدوحعبد

م.2006،  القانونيةالكتبدار: مصر
مصر: دار الفكر اجلامعي للطبع والنشر ، اإلثبات أمام القضاء اإلداريعبد املنعم، عبد العزيز، 

م.2008، 1والتوزيع، ط
جامعة ، السعودية: دور البصمة الوراثية يف إثبات النسب واجلرائم الوراثيةعثمان، إبراهيم أمحد، 

نايف العربية للعلوم األمنية.
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، االحتاد العريب االشرتاكي، اخلربة يف املسائل اجلنائية، دراسة قانونية مقارنةعثمان، امال عبدالرحيم، 
م. 1964-دار مطابع الشعب

م.1972يوليو -58العدد- ، جملة األمن العامبصمة الصوتعثمان، حممد صاحل ، 
، رسالة ماجستري يف حكم إثبات اجلرائم بالتصوير والتسجيل الصويتالعريين، عبد الرمحن بن شايع، 

.للقضاءاملعهد العايل 
م.  2004، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اجلرائم املعلوماتيةالعريان، حممد على، 

عمان: دار عمار للنشر - األردن، حجية القرائن يف الشريعة اإلسالميةعزايزة، عدنان حسن، 
م.1990، 1والتوزيع، ط

، أكادميية نايف للعلوم ضمانات استجواب املتهم يف مرحلة التحقيقالعشري، هديب عبداهللا، 
هـ.1413األمنية، 

: دار النهضة العربية.القاهرة-، مصرمحاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائيعمر، ممدوح خليل، 
م. 1983

م.2014، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، التكنولوجيا يف اإلثبات اجلنائيةاستخدام، عنب، حممد
، مؤسسة نوفل ، 1بريوت: ط- ، لبنانحقوق االنسان يف الدعوى اجلزائيةالعوجي، مصطفى، 

م.1989
بريوت: دار الكتاب العريب،،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر، 

املكتبة الشاملة..1ج
، مصر: دار النهضة العربية القاهرة، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلةعوض، رمزي رياض، 

م.2004بدون طبعة،  
، البصمة الوراثية للحامض النووي أحد األساليب احلديثة يف مكافحة اجلرميةعوض، ملياء فتحي، 

مصر: يف الدورة الثانية - ة واجلنائية، (القاهرةاالجتماعيالقومي للبحوث حبث مقدم للمزار 
م.6/7/2001-7/4/2001واألربعون للفرتة من
اإلثبات بني االزدواج والوحدة يف اجلنائي واملدين يف السودان، دراسة عوض، حممد حميي الدين، 

القاهرة باخلرطوم، ، السودان: دار االحتاد العريب باخلرطوم، مطبوعات جامعة مقارنة
م.1973

، الرياض: التقنيات احلديثة يف مكافحة اجلرمية، البيانات احليويةالغامدي، منصور بن حممد، 
م. 2005

، حبث مقدم إىل مؤمتر اهلندسة دور البصمة الوراثية يف مكافحة اجلرميةغامن، عبداهللا عبدالغين ، 
م. 2002مايو 7- 5نعقد يف الفرتة من الوراثية بني الشريعة والقانون، باإلمارات وامل
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، حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة دور البصمة الوراثية يف اإلثباتغامن، غامن حممد، 
مايو 7- 5والقانون، بكلية الشريعة والقانون بدولة اإلمارات املتحدة واملنعقد يف الفرتة

م.2002
، دار اجلامعة اجلديدة، لشرعية لإلثبات اجلنائي بالشفرة الوراثيةاجلوانب القانونية واغامن، حممد امحد، 
م.2000

م.2005، اجلزائر: دار هومة، طبعة ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األوليةغاي، امحد، 
، حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع اليقيين وأثره يف تسبب األحكام اجلنائيةالغريب، حممد عيد، 

م.2008، 1القاهرة: دار النهضة العربية، ط-مصر
، مطبعة جامعة دمشق 1دمشق: ج- ، سورياالوجيز يف اصول احملاكمات اجلزائيةفاضل، حممد، 

م.1961
مصر: املطبعة العاملية، ، - ، القاهرة اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالمي، الفائز، إبراهيم بن حممد

ه.1405، 1ط
، مصر: دار دراسة مقارنة يف التشريعات العربية واألجنبيةرائم املعلوماتيةجفكري، أمين عبداهللا، 

م.2015اجلامعة اجلديدة للنشر.
االسكندرية: دار - ، مصروقضاء النقضالفقهضوءيفاجلنائيةاملسألةامتناع، عبداحلكيمفودة، 

م.1997املطابع اجلامعيةـ إسكندريةـ 
مطبعة - القاهرة: مكتبة النهضة املصرية-، مصرا وعمالعلم النفس اجلنائي علمفتحي، حممد، 

م.1970، 4، ط1السعادة، ج
، القاهرة، مصر: مطبعة جلنة التأليف والرتمجة علم النفس اجلنائي تأصيًال وحتليالً فتحي، حممد، 

م.1943، 2والنشر، ط
مصر: مطبعة السعادة ، د ، القاهرة ، اإلثبات والتوثيق أمام القضاءالقاسم، عبد الرمحن عبد العزيز، 

ه.1402ط ، 
5-

10/1/2002
- مصر، لقراناجلامع ألحكام ا، بن أيب بكر بن فرح األنصاريالقرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد

م.1969- ه1384، 2للطباعة النشر، طاملصريةدار الكتاب القاهرة: 
، القاهرة: دار النهضة العربية، جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارنقشقوش، هدى حامد، 

م.1962
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، حبث مقدم ملؤمترمشروع اجلينوم البشري والقواعد العامة للقانون اجلنائيقشقوش، هدى حامد، 
اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون املنعقد يف آلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات 

ه.24/2/1423- 22للفرتة من 
دراسة مقارنة، األردن: دار النفائس أثر الدم والبصمة الوراثية يف اإلثبات، القوامسي، بسام حممد،  

م.2009، سنة 1للنشر والتوزيع، ط
، بريوت، لبنان: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن سعود احلنفي، ينسااالك

م.  1982، 2دار الكتاب العريب، ط
بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة - ، لبنانبدائع الصنائع، عالء الدين أيب بكر، ينسااالك

م. 2000ه، 1421، 3التاريخ العريب، ط
دراسة فقهية مقارنة ، رسالة ، البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهيةي، الكعيب، خليفة عل
م.2006، 1اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ط-، مصرماجستري

، اإلسكندرية: منشأة املعارف. أثر التطور التكنولوجي على احلربات العامةلويس، مبدرا، "
القاهرة: - ، مصروالواليات الدينيةاألحكام السلطانيةاملاوردي، أبو احلسن علي البصري البغدادي، 

م.1966، 1مطبعة مصطفى احلليب، ط
ليبيا، –، ليبيا، مكتبة قورينا للنشر والتوزيع بنغازي قانون اإلجراءات اجلنائية اللييبحممد، عوض، 

م.1977، 1ط
دراسة مقارنة، عمان: دار الثقافة ي اجلنائي يف تقدير األدلة،سلطة القاضحممد، فاضل زيدان، 

م.2006، 1للنشر والتوزيع، ط
سنةالشرطة،أكادمييةدكتوراة،رسالة.للبصماتاألسس العلمية والتطبيقية حممود، حممود حممد، 

م.1991
رسالة ماجستري، ،، التحقيق اجلنائي الشرطي مع املرأة املتهمةاحمليميد، علي بن حممد احمليميد

هـ.1422الرياض: أكادميية نايف للعلوم األمنية، –السعودية 
.م1990، 2، اإلسكندرية: طاملرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائيةاملرصفاوي، حسن صادق، 
م.1990، 2اإلسكندرية، مصر: منشأة املعارف، طاحملقق اجلنائي،املرصفاوي، حسن صادق، 

يف القانون املصري مقارنًا بتقنيات سائر البالد املدنيةثبات يف املواد اصول اإلمرقص، سليمان، 
.م.1981القاهرة: عامل الكتب، د.ط، - مصرالعربية، 

اجلزائر: ديوان نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري ،مروان، حممد ، 
م.1999، 1املطبوعات اجلامعية، ج
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م.1989،اجلزائر: تناع الشخصي للقاضي اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاباالقمسعود، زبدة، 
، مصر: دار اجلامعة حجية الدليل اإللكرتوين يف جمال اإلثبات اجلنائيمصطفى، عائشة بن قارة، 

م.2010اجلديدة، 
مصطفى، حممود محود، حبث مقدم يف املؤمتر الدويل السادس لقانون العقوبات املنعقد يف روما، سنة 

1953 .
م.1968، 2، مصر:دار النهضة العربية، طشرح قانون اإلجراءات اجلنائيةمصطفى، حممود حممود،

قاهرة: مطبعة جامعة ال- ، مصراإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارنمصطفى، حممود حممود، 
م.1951، 1، ج1القاهرة والكتاب اجلامعي، ط

، حبث مقارن بني املذاهب القاهرة، نظرية اإلرادة املنفردة يف الفقه اإلسالمي
م.1987مصر: النفائس للتجارة والنشر، د.ط، 

، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر ياألدلة اجلنائية والتحقيق اجلنائوحمسن املقذيل،املعايطة، منصور،
م.2000، 1والتوزيع، ط
م.1998، 3، ط1جدار النهضة العربية، : القاهرة- ، مصراملعجم الوسيطمعجم اللغة العربية، 

هـ، 1421شـوال 18، السبـت باريس، جريدة الشرق األوسط- مقال فرنسي مرتجم من: (فرنسا
).8082م، العدد 2001يناير 13

، االكادميية العربية يف الدامنارك حماضرات يف الطب العديل والتحري اجلنائياملقدادي، كاظم ، 
م .2008

م.1986، 3القاهرة:  املطبعة العاملية، ط- رسالة دكتوراه، مصراعرتاف املتهم، ،، سامياملال
م.2006لثانية، ، مصر: دار الفكر اجلامعي، الطبعة ااجلرائم املعلوماتيةامللط، أمحد خليفة، 

م  .2005، السنة اخلامسة ، 4منشور يف مدونة التشريعات الليبية العدد 
م .1979، 23منشور يف اجلريدة الرمسية ، العدد 

م.2006، مصر: دار الفكر اجلامعي، اإلثبات التقليدي واإللكرتوينمنصور، حممد حسني، 
دار النهضة العربية، القاهرة: - ، مصراجلنائيةشرح القواعد العامة لإلجراءاتمهدى، عبد الرؤوف ، 

م.1998
.القاهرةالدار العربية للموسوعات -موسوعة القضاء والفقه للدول العربية

، ليبيا: مطابع قانون اإلجراءات اجلنائية اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 
م2008، 2، ج1العدل، ط

، 1، ليبيا: مطابع العدل، طقانون العقوبات اللييبموسوعة القوانني اجلنائية والقوانني املكملة هلا، 
م.2008، 1ج
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، حبث ها يف جمال الطب الشرعي والنسباستخدامالبصمة الوراثية وحكم امليمان، ناصر عبداهللا،  
العدد الثامن عشر، ذو 

م.2003القعدة، يناير 
القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة العاملية، -، مصر، استجواب املتهمالنرباوي، حممد سامي

م.1969-1968د.ط، 
حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالل بني الشريعة اإلسالمية والقوانني جناد، حممد راجح، 

م.1994، 1دار املنار، ط، القاهرة، مصر:الوضعية
، دار اجلامعة اجلديدة، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف اثبات ونفى النسبناجي، انس حممد، 
م.2010

ديوان املطبوعات : بن عكنون، اجلزائر، شرح قانون اإلجراءات اجلنائيةجنم، حممد صبحي، 
م.1984اجلامعية،

، الكويت: برعاية املنظمة اإلسالمية للعلوم البشري والعالج اجليينندوة الوراثة واهلندسة واجلينيوم 
م.2000م، اجلزء الثاين 1988أكتوبر سنة 15-13الطبية املنعقدة من 

، حلب: مكتب املطبوعات الصغرى، بن علي اخلراساينأمحد بن شعيبالنسائي، 
م.1986-هـ1406اإلسالمية، 
م.2009، 3، ط1، اجلزائر: دار هومه اجلزائر، جضرات يف اإلثبات اجلنائيحمانصر الدين، مروك، 

،.90ق، رقم 52، س جمموعة أحكام النقض1982أبريل 6نقض 
م نقًال من تقرير الدكتور حممود محود مصطفى املقدم يف املؤمتر 11/10/1960نقض فرنسي 

الدويل السادس لقانون العقوبات.
اإلثبات اجلنائي دراسة حتليلية لتحديد مواطن القوة والضعف يف النمر، أبو العال على أبو العال ، 

م.1991، القاهرة: دار النهضة العربية، الدليل اجلنائي
، مصر: دار النهضة العربية اجلديد يف اإلثبات اجلنائي، الطبعة األوىلالنمر، أبو العال علي أبو العال 

م.2000القاهرة، 
يوم دراسي حول عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية، مداخلة بعنوان أساليب نور الدين، لوجاين، 

م.2007،
، الكويت: مكتبة الكويت الوطنية، ط: البصمة الوراثية وعالقتها الشرعيةاهلاليل، سعد الدين، 

م.2001األوىل، 
، حبث مقدم ملؤمتر الدورة راثية وجماالت االستفادة منهاالبصمة الو اهلاليل، سعد الدين مسعد، 

السادسة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي مبقر رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة للفرتة 
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ه.26/10/1422-21من 
، الرياض: مكتبة القانون واالقتصاد، وسائل التعرف على اجلايناهلمص، عالء بن حممد صاحل، 

م.2012ه، 1433
م.2010، 1، األردن: دار املناهج والتوزيع، طالتحقيق اجلنائي واألدلة اجلرميةييت، حممد محاد، اهل

إشكاليات التنصت اهلاتفي والتحرش اهلاتفي يف التشريع اجلنائي املغريب وهايب، يوسف وهايب، 
م.2005ماي 6، جملة امللف العددواملقارن

.م1970القاهرة: دار النهضة العربية، - مصر، دروس يف قانون االثباتحيىي، عبد الودود، 
Sabineلـ: ARTEتقرير فرنسي مرتجم صادر من موقع حملطة تلفزيونية رمسية يف فرنسا 

Lange" :التقنيات املعاصرة املستخدمة يف علم التحقيق اجلنائيحتت عنوان ،"
م)،املوقع: 2006/ 8/3م، والذي مت حتديده يف 17/11/2006(الصادر يوم 

http://www.arte.tv/fr/identite/1379592,CmC=1385496.
html.

SAMI BIASONI"، الكاتب RINGمقال مرتجم من جملة فرنكوفونية " 
"، املوقع:العلم يف خدمة التحقيق اجلنائيحتت عنوان: "

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
L'HYPNOSE ET LE DROIT PÉNALمرتجم من مقال فرنسي:  

(Note sous Versailles 13 mai 1970, Gazette du Palais 1971 I 34
Source:DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL--
professeur Jean-Paul DOUCET
http://ledroitcriminel.free.fr/index.htm

مقال مرتجم من اللغة الفرنسية، للرابط: 
http://www.al-geria.com/
Revillout –CouraledroitEgyptien- Paris, 1885, p. 1423.

م1984اإلسكندرية: منشأة املعارف، اإلجراءات اجلنائية، (
Jan Samuesson:op-cit-p-
www.cip.gov.sa/print.php?siteid
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المالحق
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1قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين المكملة له 

القسم : التشريعات الجنائية

قانون اإلجراءات الجنائية

الكتاب األول

.)148() مأمورو الضبط القضائي13مادة (

:- يعد من رجال الضبط القضائي يف دوائر اختصاصهم- أوالً:

أ) أعضاء اللجنة الشعبية العامة لألمن العام.

ب) رؤساء وأعضاء جلان التطهري املشكلة طبقا للقانون.

اء األمن الشعيب احمللي.ج) أعض

د) ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب املسلح املكلفون حبراسة احلدود.

ه) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على األقل وحرس اجلمارك واحلرس البلدي 
والتفتيش الزراعي.
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و) املوظفون املخول هلم اختصاص مأموري الضبط القضائي مبقتضى القانون.

جيوز منح صفة مأموري الضبط القضائي لألشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من -ثانياً:
اللجان الشعبية العامة املختصة.اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من

) القبض على املتهم احلاضر24مادة (

ملأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على املتهم احلاضر. الذي توجد دالئل كافية على 
امه يف األحوال اآلتية:

أوًال: يف اجلنايات.

ثانياً: يف أحوال التلبس باجلرمية إذا كان القانون يعاقب عليها باحلبس مدة تزيد على ثالثة 
أشهر.

ثالثاً: إذا كانت اجلرمية جنحة معاقبا عليها باحلبس وكان املتهم موضوعا حتت مراقبة البوليس 
ره متشردا أو مشتبها فيه، أو مل يكن له حمل إقامة ثابت أو كان قد صدر إليه إنذار باعتبا

ومعروف يف ليبيا .

رابعاً: يف جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو 
بالعنف والقوادة وانتهاك حرمة اآلداب واملواد املخدرة.

) غاية التفتيش39مادة (

األشياء اخلاصة باجلرمية اجلاري مجع االستدالالت أو حصول ال جيوز التفتيش إال للبحث عن

ئي أن يضبطها.احلقيقة يف جرمية أخرى جاز ملأمور الضبط القضا

) سرية إجراءات59مادة (
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التحقيق ونتائجها

تعترب
وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخرباء وغريهم ممن يتصلون بالتحقيق أو 
حيضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن خيالف ذلك منهم يعاقب طبقا 

.من قانون العقوبات236للمادة 

الفصل الثاني

في ندب الخبير

) ندب اخلرباء69مادة (

إذا استلزم إثبات احلالة االستعانة بطبيب أو غريه من اخلرباء، جيب على قاضي التحقيق 
احلضور وقت العمل ومالحظته. وإذا اقتضى األمر إثبات احلالة بدون حضور القاضي نظرا 

متكررة أو ألي سبب آخر جيب على إىل ضرورة القيام ببعض أعمال حتضريية أو جتارب
القاضي أن يصدر أمرا يبني فيه أنواع التحقيقات وما يراد إ ثبات حالته.

وجيوز يف مجيع األحوال أن يؤدي اخلبري مأموريته بغري حضور اخلصوم.

) ميني اخلرباء70مادة (

ة والصدق جيب على اخلرباء أن حيلفوا أمام احملقق ميينا على أن يبدوا رأيهم باألمان
وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

) ميعاد تقدمي التقرير71مادة (

حيدد احملقق ميعادا للخبري ليقدم تقريره فيه، وله أن يستبدل به خبريا آخر إذا مل يقدم 
التقرير يف امليعاد احملدد.
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) اخلرباء االستشاريون72مادة (

من االطالع على األوراق وسائر ما للمتهم أن يستعني خببري استشاري ويطلب متكينه 
سبق تقدميه للخبري املعني من قبل القاضي، على أال يرتتب على ذلك تأخري السري يف 

الدعوى.

) رد اخلرباء73ماد (

للخصوم رد اخلبري إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إىل احملقق للفصل 
ى احملقق الفصل فيه يف مدة ثالثة أيام من يوم فيه، وجيب أن تبني فيه أسباب الرد، وعل

تقدميه.

حالة االستعجال بأمر من ويرتتب على هذا الطلب عدم استمرار اخلبري يف عمله إال يف
القاضي.

الفصل الثالث

في االنتقال والتفتيش وضبط

األشياء المتعلقة بالجريمة

) انتقال احملقق74مادة (

رأى ذلك ليثبت حالة األمكنة واألشياء واألشخاص ينتقل احملقق إىل أي مكان كلما
ووجود اجلرمية ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته.

) تفتيش األماكن75مادة (
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تفتيش املنازل عمل من أعمال التحقيق، وال جيوز االلتجاء إليه إال يف حتقيق مفتوح 
كاب جناية أو جنحة أو 

وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة واآلالت وكل ما حيتمل 
أنه استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة.

) حضور صاحب املنزل76مادة (

حيصل التفتيش حبضور املتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

إن أمكن وإذا حصل التفتيش يف منزل غري املتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه 
وبواسطة من ينيبه عنه ذلك.

) إخطار النيابة77مادة (

باالنتقال للتفتيش

مكنة أو للتفتيش أن خيطر بذلك على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة لالنتقال لأل
النيابة العامة.

) تفتيش األشخاص78مادة (

لقاضي التحقيق أن يفتش املتهم، وله أن يفتش غري املتهم إذا اتضح من أمارات قوية 
أنه خيفي أشياء تفيد يف كشف احلقيقة، ويراعى يف التفتيش حكم الفقرة الثانية من املادة 

)35.(

ت والرسائل) ضبط اخلطابا79مادة (
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لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب الربيد كافة اخلطابات والرسائل واجلرائد 
واملطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة الربقيات، كما جيوز له مراقبة احملادثات 

التليفونية مىت كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة.

الباب الرابع

العامةفي التحقيق بمعرفة النيابة 

التفتيش وضبط األوراق) 180(مادة 

ال جيوز للنيابة العامة يف التحقيق الذي جتريه تفتيش غري املتهمني، أو منازل غري املتهمني أو
إال بناء على إذن من القاضي 79يف احلالة املشار إليها يف املادة ضبط اخلطابات والرسائل

اجلزئي.

الفصل السابع

خرىاألفي الشهود واألدلة

) أدلة أخرى264مادة (

للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقدمي أي دليل تراه الزما 
لظهور احلقيقة.

الفصل التاسع

في الحكم

) حجية احملاضر يف مواد املخالفات274مادة (

املأمورون تعترب احملاضر احملررة يف مواد املخالفات حجة بالنسبة للوقائع اليت يثبتها 
املختصون إىل أن يثبت ما ينفيها.
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)  أسس احلكم275مادة (

حيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك 
مل يطرح أمامه يف اجللسة.ال جيوز له أن يبين حكمه على أي دليل 

مسيحي2005و.ر/ 1373) لسنة 1قانون رقم (

بشأن المصارف

) بشأن املصارف97/2املادة (

يعتد باملستندات و التوقيعات الرقمية اليت تتم يف إطار املعامالت املصرفية وما يتصل 
.ية يف إثبات ما تتضمنه من بيانات

1قانون العقوبات والقوانين المكملة له 

القسم : التشريعات الجنائية

قانون العقوبات الليبي

.)149(م1973لسنة 70قانون رقم 

في شأن إقامة حد الزنا

وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

)150() مكرر6املادة (
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تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون باعرتاف اجلاين أو 
بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية أخرى.

و.ر1369) لسنة 10قانون رقم (

ميالدية بشأن إقامة حّدي السرقة 1996) لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم (
) اإلثبات 9املادة (والحرابة

تثبت جرميتا السرقة واحلرابة املنصوص عليهما يف املادتني األوىل والرابعة من هذا القانون 
.بأية وسيلة إثبات علميةباعرتاف اجلاين مبرحلة التحقيق أو احملاكمة أو بالشهادة أو 


