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 في االثبات االلكترونيةحجية الوسائل 

 )بصمة الصوت والصورة(

 
 م.د. مخلص محمود حسين

 قسم القانون

 )ع( الجامعة كلية اإلمام الكاظم

 العراق

 
 الملخص

نتيجة التطور المذهل في العلم واختصار عوامل المسافة والزمن وتملك اإلنسان لمقدرات مجاله الحيوي، 

 أصبحنا نعيش في مجتمع يعتمد بشكل رائع على العلم والتكنولوجيا.

مرت الجريمة عبر مختلف مراحل التطور التي عرفها اإلنسان بتطوره في مختلف مجاالت الحياة وتغيرت 

 وظروفه اإلجتماعية. حسب دوافعه

من جهة قد ساعدت اإلنسان في حاجياته للمعرفة وللوصول الى المعلومات والتواصل البشري بطريقة أفضل 

 وها نحن اآلن نستعين بها في حل لغز الجرائم المعاصرة ومن جهة أخرى كانت أداة جديدة لبعض الجرائم.

بدأ يهتم الراي العام العالمي كثيرا بخطورة ما توصلت إليه التكنولوجيا في العقد األخير من هذا القرن ألنها 

أصبحت تهدد بيئة االنسان نفسه. فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف إستعان اإلنسان بالتقنيات الحديثة في اإلثبات 

 وما مدى مشروعيته؟

همة الموجهة إليه من دون أن يكون للقاضي دليل او وسيلة إثبات يؤسس ال يمكن إدانة أي شخص مهما كانت الت

 حكمه على احدهما او على كليهما، فاإلثبات هو ركيزة الحكم الصادر عن القاضي في المادة الجزائية.

ظهور تكنولوجيات حديثة جعلت التعويل على وسائل اإلثبات التقليدية في غير موضعه باعتبار أن هذه الوسائل 

 صبحت عاجزة عن إدراك الحقيقة العلمية الجديدة. إذ أن العلم غيّر موضوع اإلثبات. أ

ليس هنالك أي تعارض بين التطور العلمي واألخذ بأسباب األساليب الحديثة لإلثبات الجزائي، وبين أن يضل 

عوى المدنية ينصب عادة للقاضي الحرية الكاملة لتكوين عقيدته وإقتناعه بكامل حريته. فإذا كان اإلثبات في الد

طرق اثباتها، فإن اإلثبات في الدعوى الجزائية يهتم بوقائع  على تصرفات قانونية، قد ضبط المشرع مسبقا  

 حدثت في الماضي يعجز القاضي عن معاينتها وتبينها بنفسه. 

اإلثبات في المادة الجزائية هي إبراز وجود فعل مجرم من ناحية ومساهمة المتهم في ارتكابه من ناحية  غاية

أخرى. وما يقودنا إلى الحديث عن حتمية اإلثبات في المادة الجزائية خصوصا ، انه ال إدانة وال عقاب من دون 

أي أن هدف اإلثبات في القضايا الجزائية هو  إثبات، لذلك تستمر محاولة إثبات الجريمة طوال الدعوى الجزائية.

إسناد تلك الجريمة  -وجود جريمة، وثانيا   -إظهار الحقيقة، إذ ال يعقل إنزال عقوبة بمتهم من دون ثبوت: أوال  

ماديا  ومعنويا  إليه، أي أن موضوع اإلثبات في المادة الجزائية يطال وجود الجريمة في حد ذاتها وتوفر أركانها 

المشتبه فيه. خصوصا  أن المجرمين ال يرتكبون جرائمهم في العلن، وال يعلنون مقدما عما ينوون القيام في حق 

 به، مما يعطي أهمية كبيرة للمشروعية الجزائية لالثبات في الوسائل االلكترونية الحديثة.
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Authentic Electronic Means of Proof 

(Fingerprint of sound and picture) 
 

M.D. Mukhles Mahmoud Hussein 
 

ABSTRACT 
As a result of the amazing development in science, the shortening of the factors of distance 

and time, and man's possession of the capabilities of his vital field, we are living in a society 

that depends on science and technology. 

Crime passed through the various stages of development that man knew by developing in 

different areas of life and changed according to his motives and social circumstances. 

On the one hand, we have helped people in their need for knowledge and access to 

information and human communication in a better way, and now we are using them to solve 

the puzzle of contemporary crimes and on the other hand was a new tool for some crimes. 

World public opinion has become increasingly concerned about the dangers of technology in 

the last decade of this century because it has threatened the human environment itself. The 

question that arises is how the human being used modern techniques to prove and how 

legitimate? 

No one can be convicted regardless of the charge against him without the judge having 

evidence or evidence to establish his judgment on one or both. Evidence is the basis of the 

judge's judgment in the penal code. 

The emergence of modern technologies has made the reliance on traditional means of proof 

inappropriate because these instruments are unable to grasp the new scientific truth. Science 

is not the subject of proof. 

There is no contradiction between scientific development and the use of modern methods of 

criminal proof, and that the judge has full freedom to form his faith and conviction in full 

freedom. If the evidence in a civil case is usually based on legal acts, the legislator has 

already determined methods of proving it, the evidence in the criminal case is concerned 

with facts that have occurred in the past that the judge is unable to examine and identify 

himself. 

The purpose of proof in the Penal Code is to highlight the existence of a criminal act on the 

one hand and the accused's contribution to the commission on the other hand. What leads us 

to talk about the inevitability of proof in the penal article, in particular, that no conviction or 

punishment without proof, so continue to try to prove the crime throughout the criminal case. 

In other words, the purpose of proof in criminal cases is to show the truth. It is inconceivable 

that a defendant be punished without being proved: First, the existence of a crime; secondly, 

to attribute that crime materially and morally to him. In other words, In the suspect's right. 

Especially that criminals do not commit their crimes in public, and do not announce in 

advance what they intend to do, which gives great importance to the criminal legitimacy of 

evidence in modern electronic means. 
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 المقدمة
زود العلممم الحممديث اإلنسممان بممأجهزة ووسممائل حديثممة مممن شممأنها اقتحممام خلمموة اإلنسممان وتجريممده مممن كممل أسممراره 

دون أن يشعر هذا اإلنسان بشيء مما يجري حوله، ومما يقع عليه ويممس أخمص خصائصمه. من وخصوصياته، 

عن الحياة العامة، وكان يسهل حماية األسرار التي تتعلق بها. ففمي  فالحياة الخاصة في الماضي متميزة ومنفصلة

القممرون الماضممية كممان الفممرد يعتنممق مممذهب "منزلممي قلعتممي"
(1)

، إال أن الصممورة تغيممرت فممي وقتنمما الحممالي نتيجممة 

ي بنماء للتطور العلمي والتكنولوجي المذهل الذي حقق كثيمرا  ممن المزايما والمنمافع لإلنسمان، ولعمب دورا  كبيمرا  فم

الحضارة الحديثة ورقيها. بيد أن هذا التطور العلمي كان من ناحية أخرى يؤدي إلى مثالب عديدة أخطرهما تهديمد 

يحميط  المذيحقوق وحريات اإلنسان األساسية التي وصلت الى اختراق الحجب ونفمذت ممن خمالل السميام المنيمع 

فكريمما  وجسممديا ، فكشممفت أسممراره وهممددت حرياتممه، بالحيمماة الخاصممة، بصممورة أدّت الممى تعريممة اإلنسممان معنويمما  و

وحولت الحياة الى عالم شفّاف، وأصبحت أدق أسرارنا عارية ألي شاهد عابر
(2)

. 

علميمة تسماعد القاضمي الجزائمي علمى كشمف الحقيقمة ومعرفمة  أدلّةومن الوسائل اإللكترونية التي يمكن أْن تشّكل 

همي بصممة الصموت والصمورة واإلنترنمت  عوى المنظمورة لديمهفاعل الجريمة ومن ثمم تكموين قناعتمه بصمدد المد

هذا إلى بحثنا وعلى ذلك سنقسم  إال اننا سوف نقصر بحثنا على بصمة الصوت والصورة فقط، ،والهاتف الجوال

 .وفي الثاني بصمة الصورةبصمة الصوت  منه األول فيمبحثين نتنناول 

 

 

 المبحث األول

 بصمة الصوت 
 

صوت فريد يختلف عن اآلخر وهذا األمر يشمل حتى التوائم فعلى الرغم من تطابقهم فمي كمل كل إنسان وله يولد 

شيء في الشكل والطول ولون الشعر والعينين وتطابقهم على الصعيد النفسي أيضما  إاّل أن  أصمواتهم تختلمف فكمل 

فرد من التوائم له بصمة صوت خاصة به ومميزة عن توأمه
(3)

. 

 دة من عدم تشابه األصوات في معرفة فاعل الجريمة وعلى النحو الذي سنراه.ومن هنا أمكن االستفا

إلمى  المبحمثالبحث في مدى مشروعية استخدام بصممة الصموت فمي اإلثبمات الجزائمي يتطلمب منما تقسميم همذا ان 

اسمتخدامها خصصه لبيان مدى مشمروعية الفرع الثاني ناما الصوت بصمة ماهية فرعين نتناول في الفرع األول 

 في اإلثبات الجزائي.

 

 الفرع األول: ماهية بصمة الصوت

تتعممرض بصمممة الصمموت الممى صممعوبات فنيّممة تتعلممق بكيفيّممة عمممل وسممائل التنصممت علممى األحاديممث الشخصممية أو 

المحادثات الهاتفية من خالل التسجيل الصوتي وال سيما ممع تزايمد قمدرة وكفماءة األخيمر يومما  بعمد يموم سمواء ممن 

يفيّة التقاط الحديث وتسجيله أو من حيث صغر حجمها وسهولة استخدامها التي جعلت من السمهل اسمتراق حيث ك

م انتهماك سمرية المحادثمات يتجمرإلمى السمع والنظر الى خصوصميات الغيمر ممما جعمل أو دفمع أغلمب التشمريعات 

                                                           
(1)

نمادى بهما همو اللمورد )شماتام( أممام مجلمس العمموم البريطماني فمي سمنة كانت همذه الفكمرة سمائدة فمي السمابق وأول ممن إذا  

، بعبارته الخالدة "أن أكثر الرجال فقرا  في انكلترا يستطيع أن يتحمدى بمسمكنه ملمك انكلتمرا فمي عرشمه، فالملمك ال 4671

جلة األممن العمام، يستطيع دخول هذا الكوخ إال بإذن صاحبه". ينظر: عبد الوهاب عشماوي، حرمة المسكن وحصانته، م

 .3، ص 4891، يوليو/تموز، 76(، س 407العدد )
(2)

 Robertson (A-H): Privacy and Human Rights،Manchester University Press, London, p. 

132, 1968. 
(3)

انفصال بعد والدتهما عن بعضهما وتربى كل منهما فمي كنمف عائلمة معينمة بعيمدة عمن األخمرى،  يذكر أن  توأمين أمريكين 

وقد مّر بذات الظروف واتخذا ذات المهنة وتزوم كل منهما بفتاة تحمل ذات االسم ولكن رغم ذلمك اتضمأ أنهمما يختلفمان 

حديثمة فمي كشمف الجريممة، منشمورات في بصمة صوت كل منهما. عمار عباس الحسميني، التحقيمق الجنمائي والوسمائل ال

 .323، ص7042الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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وبيان كيفية استخالصمها ولمعرفة ماهية بصمة الصوت. سنتناول في هذا الفرع تعريف بصمة الصوت  .الخاصة

 وذلك على النحو اآلتي:

 أوالً: تعريف بصمة الصوت

وم جممد تعريفمما  لبصمممة الصموت، ولكممن مممن خممالل بيممان مفهمممراجممع المتعلقممة بموضموعنا هممذا لممم نبعمد بحثنمما فممي ال

ة بفعمل "ظاهرة فيزيائية تصدر عن اإلنسان نتيجة اهتزاز األوتار الصوتية في الحنجمر الصوت يمكن تعريفه بانه

هواء الزفير وبمساعدة العضالت المجاورة التي تحميط بهما تسمعة غضماريف صمغيرة تشمترك جميعهما ممع الشمفاه 

واللسان والحنجرة لتخرم نبرة صوتية تميز اإلنسان عن غيره"
(4)

. 

وبذلك يمكننا تعريف بصمة الصوت بأنها: "األثر الصوتي لإلنسان المذي يميمزه عمن غيمره ويسمتحيل تشمابهه ممع 

 إنسان آخر".

وكما قدمنا أن  البشر يولد كل منهم وله صوت فريد يختلف عن اآلخر، وهذا مما أثبتتمه الدراسمات العلميمة الحديثمة 

شأنها شأن بصمات األصابع بحيث يمكن تمييمز همذا الصفات النوعية المميزة لألفراد من أن  األصوات تعتبر من 

على صاحبه من مجرد سماع صوته أو لهجتهالصوت من بين العديد من األصوات والتعّرف 
(5)

. 

الحياة مليئة بالشواهد على قدرة بعض األشخاص على تمييز اآلخرين استنادا  على أصواتهم فكمم ممن ضمرير فقمد 

لمدى فاقمدي  م، وهذه القدرة تبمرز بصمورة واضمحةبصره تراه يتعرف على فالن وفالن من مجرد سماع أصواته

تصال بمه ومعرفتمه فالن )يناديه ويتعرف عليه( وهو لم يكن قد رآه وال وسيلة له لالالبصر حيث يستطيع أن يكلم 

هذا األمر يثبت لنا أن  كل فرد لمه طبقمة أو نبمرة صموتية تميمزه عمن غيمره ويمكمن ممن خاللهما غير سماع صوته، 

التعرف عليه
(6)

. 

عصمميبا  فريممدا  يممتحكم فممي هممذه الطبقممة  وكممما أن  لكممل إنسممان طبقممة صمموتية فريممدة تميممزه عممن غيممره فممإن  لممه نظاممما  

الصوتية، وأيضا  هنالك عوامل عدة تتأثر بهما همذه الطبقمة أو البصممة الصموتية وهمذه العواممل قمد تكمون مرضمية 

كنزالت البرد ومنها زمنية كالتقدم في العمر، وهذه العوامل تعد مما يؤخذ على فعالية بصممة الصموت فمي كشمف 

قيقة األمر تعد همذه العواممل ميمزات تضماف لهما وذلمك أن  األبحماي العلميمة األخيمرة هوية الشخص إاّل أنه وفي ح

تبين أنه يمكن التعرف على هذه العوامل من خالل تحليل الموجات الصوتية للشخص، بمعنمى أنمه يمكمن التعمّرف 

علمى حالمة  على أن  الشخص في حالة خوف أو سعادة ومن هنا يمكن توظيمف همذه الخاصمية أو تلمك فمي التعمرف

الشخص
(7)

. 

أن  أساس استخدام بصمة الصوت في اإلثبات الجزائي وبالتحديد في تشمخيص الضمالعين فمي الجريممة يتمثمل فمي 

مقارنة أصوات هؤالء بعد فحص ودراسة موجات هذه األصوات باألصوات التي تم تسجيلها على الشرائط حمال 

السلكيةحديثهم على أسالك األجهزة الهاتفية السلكية أو ال
(8)

 أو أحاديثهم الشخصية فقط. 

 ثانياً: كيفية استخالص بصمة الصوت

ابتداء  تتولد بصمة الصوت من تسجيل أصوات األشخاص إما من خالل أحاديثهم الشخصية أو محادثاتهم الهاتفية 

ومميزاتهما أي ما يعرف بالتسجيل الصوتي والمذي يعمرف بأنمه "نقمل الموجمات الصموتية ممن مصمادرها بنبراتهما 

الفردية وخواصها الذاتية بمما تحملمه ممن عيموب أو لزممات فمي النطمق إلمى شمريط تسمجيل داخمل صمندوق بحيمث 

يمكن إعادة سماع الصوت للتعرف على مضمونه وإدراك خواصمه التمي تشمكل عناصمر المقارنمة عنمد مضماهاته 

على صوت الشخص المنسوب إليه بما يتيأ تقرير إسناده إليه أو نفي ذلك"
(9)

. 

                                                           
(4)

، 7044إبممراهيم عطيممة الدسمموقي، البصمممات واثرهمما علممى اإلثبممات الجنممائي، دار الجامعممة الجديممدة، اإلسممكندرية،  طممارق 

 .734ص
(5)

 .432، ص4896لشرطة، بغداد، دمحم فالأ حسن، مشروعية استخدام الوسائل العلمية في اإلثبات الجنائي، مطبعة ا 
(6)

األدلمة الجنائيمة الماديمة، دار الكتمب القانونيمة،  -دمحم حماد مرهج الهيتي، الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيمق الجنمائي  

 .169، ص7009القاهرة، 
(7)

 .736-737طارق إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص 
(8)

قممدري عبممد الفتمماح الشممهاوي، االسممتخبارات واالسممتدالالت وحقمموق اإلنسممان وحرياتممه األساسممية فممي التشممريع المصممري،  

 .311العربي، االجنبي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت، ص
(9)

 .76، ص7002حسنين بوادي المحمدي، الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي، منشأة المعارف، االسكندرية،  
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م طمرق وبناء  على ذلك فإن  البحث في كيفيّة استخالص البصمة الصوتية يستلزم منا تحديد مصادر هذه البصمة ث

 على النحو اآلتي: استخالصها وهذا ما سنبينه

 مصادر بصمة الصوت -1

إن  بصمممة الصمموت تتولممد مممن تسممجيل أصمموات األشممخاص أممما مممن خممالل أحمماديثهم الشخصممية
(10)

، أو محادثمماتهم 

الهاتفيممة
(11)

وبواسممطة أجهممزة تسممجيل مختلفممة 
(12)

وهمماتين الحممالتين تشممكالن مصممدرين لبصمممة الصمموت والتممي  

 سنتطرق لهما بشيء من اإليجاز.

 تسجيل األحاديث الشخصية - أ

ويكون بتسجيل األحاديث أو األقموال أو االعترافمات التمي يمدلي بهما األشمخاص مباشمرة بواسمطة جهماز معمدّ لهمذا 

دون علمم أو رضما الشمخص المذي يجمري التسمجيل أقوالمه شماهدا  ممن يل قد يتم بصورة خفية الغرض وهذا التسج

 الممتهمممن قبمل أعضماء الضمبط القضمائي أو إحمدى سملطات التحقيمق وقمد يجمري ممن همؤالء وبعلمم  متهما  كان أم 

هممذا دون أدنممى إكممراه أو وعممد أو وعيممد يشمموب مممن وبرضممائه أثنمماء التحقيممق وبواسممطة جهمماز تسممجيل ظمماهر 

الرضا
(13)

قمد نمص  7002لسمنة  40( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 71. جدير بالذكر ان المادة )

على "جواز قيام قاضي التحقيق باستجواب المتهم )المشتبه فيه( وتسجيل استجوابه بواسطة جهاز تسجيل سممعي 

بممالتليفون أو  ه المحكمممة شممهادة الشممهود المممؤداة ( مممن القممانون ذاتممه "اذ تقبممل هممذ70او بصممري" كممذلك المممادة )

فقد فتحت همذه الممادة اآلفماق اممام الوسمائل التكنولوجيمة المختلفمة  رئية أو بغيرها من الوسائل" وعليهبالوسائل الم

لنقل الشهادة الى المحكمة بطريقة الصوت والصورة ممع تسمجيل كمل ذلمك صموتيا  وصموريا  إن أمكمن وال مشمكله 

ة في قبول الدليل الصوتي كشهادة معتبرة قانونا  لدى المحكم
(14)

 

ولكن الذي يهمنا هنا هو التسجيل في الحالة األولمى نظمرا  ألن  الثماني ال يقتمرح أي إشمكاال  فمي مشمروعيته بعكمس 

 الحالة األولى.

يمتم تسمجيل كما أنه ممن البمديهي أن  تسمجيل األحاديمث الشخصمية تفتمرض التنصمت عليهما أيضما  إذ ال يتصمور أْن 

حديث شخصي ممن دون سمماعه. وهمو إّمما أْن يقمع فمي محمل عمام كمقهمى، منتمزه أو نمادي وأمما فمي محمل خماص 

كالمسكن أو المكتب
(15)

. 

وأما التسجيالت التي يقوم بها األفراد فيما بينهم فإنها ال تعمد ممن قبيمل اإلجمراءات الجزائيمة وإن  مما تتضممنها ممن 

فما  ألنهما لمم تصمدر فمي خصمومة جزائيمة أممام إحمدى السملطات التمي خّولهما القمانون أقوال وإقرارات ال تعد اعترا

صالحية القيام بها بل تطبق عليها أحكام ما يقدمه األفراد من أشياء مادية لتأييد إدعماءاتهم، وممن المتفمق عليمه أن  

ب علمى همذا النموع ممن الحصول على تلك األشياء يجب أْن يكون عن طريق مشمروع كمما تعمد النتمائج التمي تترتم

التسجيالت من قبيل االستدالل وكذلك الحال فيما يخص التسجيالت التي تقوم بها إحدى السلطات بغية منع وقموع 

الجريمة
(16)

. 

وبناء  على ذلك فإن  هذه التسجيالت يمكن أْن تشكل مصدرا  لبصمة الصوت ولكن نتيجتهما ال يمكمن الركمون إليهما 

 إال على سبيل االستدالل.

                                                           
(10)

حسممين محمممود إبممراهيم، النظريممة العامممة لإلثبممات العلمممي فممي قممانون اإلجممراءات الجنائيممة، المؤسسممة العربيممة الحديثممة،   

 .172-171ص 4894القاهرة،  
(11)

، 7044دمحم أمين الخرمشة، مشمروعية الصموت والصمورة فمي اإلثبمات الجنمائي، دار الثقافمة والنشمر والتوزيمع، عممان،  

 ،18ص
(12)

 .113، ص7003عبد الحافظ عبد الهادي عابد، اإلثبات الجنائي بالقرائن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  
(13)

دمحم الغريمماني المبممروك أبممو خضممرة، اسممتجواب المممتهم وضممماناته فممي مراحممل الممدعوى الجنائيممة، دار النهضممة العربيممة،  

 .939، ص7044القاهرة، 
((14

الصادر عن سلطة األئتالف المؤقتة الخماص  7001لسنة  26كذلك الحال في عملية التحقيق اإلداري اذ نص االمر رقم  

ب( بإمكانيمة همذه المكاتمب علمى اسمتدعاء الشمهود وتحلميفهم اليممين –بمكاتب المفتشميين العمموميين العمراقيين فمي )القسمم 

 واالستماع الى الشهادة وتسجيلها.
(15)

ين، مراقبممة التليفونممات والتسممجيالت الصمموتية والمرئيممة وأثرهمما فممي اإلثبممات الجنممائي، دار سممارة للطباعممة، سمممير األممم 

 .4887، 7-4الزقازيق، مصر، ص 
(16)

 .771، ص7006كوثر أحمد خالند، اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة، التفسير للنشر واالعالن، بغداد،  
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 تسجيل المحادثات الهاتفية - ب

وذلممك عممن طريممق التنصممت علممى المكالمممات الهاتفيممة وتسممجيل األحاديممث التممي تممم مممن خاللهمما، وتختلممف مراقبممة 

المكالمممات الهاتفيممة وتسممجيلها عممن تسممجيل األحاديممث الشخصممية فممي أن  األولممى وإن كممان إجراءهمما عممن طريممق 

وسرا  ومن دون رضا الشخص واختيارهالتسجيل الصوتي إاّل أنّها تقع دائما  خلسة  
(17)

. 

ويتميز تسجيل األحاديث الهاتفية بخاصية تنفرد بها وهي أن  التسجيل ال يقتصر على أحاديمث الشمخص المقصمود 

 بل يتعداه إلى الطرف اآلخر الذي يتبادل الحديث معه.

نبغممي أْن يجمري مممن قبممل السمملطة والجمدير بالممذكر أن  تسممجيل المحادثمات الهاتفيممة كتسممجيل األحاديمث الشخصممية ي

تسممجيل األحاديممث  أن  التسممجيل الصمموتي بكلتمما حالتيممه المخولممة بممذلك قانونمما  وأْن يكممون بصممدد جريمممة واقعممة ذلممك

الشخصية وتسجيل المحادثات الهاتفية والذي يعول عليه في اإلثبات الجزائي لغرض اإلدانة أو البمراءة همو المذي 

ل ذلك فإْن استعين به فيكون بمثابة التحرياتيقع بصدد جريمة واقعة أما قب
(18)

. 

 إن  التسجيل الصوتي حتى يكون مقبوال  من الناحية العلمية في اإلثبات الجزائي فإنه يلزم توافر شرطين فيه هما: 

أْن يكممون النقممل بواسممطة جهمماز التسممجيل نقممال  أمينمما  يطممابق الواقممع خاليمما  مممن عيمموب التممداخل التممي الشرررا األول: 

 تطمس عناصره وخصائصه أو عيوب التشويش التي تؤثر على وضوح مضمونه وتفاصيله.

أال يتعممرض التسممجيل الصمموتي بعممد نقممل الصمموت علممى الشممريط إلممى عوامممل أو مممؤثرات مفتعلممة  الشرررا النرراني:

تمثمل باستبدال أو تغيير أو حذف أو إضافة أو نقل ألعضاء مضمونة أو عناصره الذاتيمة بحيمث يعطمي دالالت ال 

الحقيقة
(19)

. 

 وبناء  على ما تقدم فإن  تخلّف أحد الشرطين المذكورين يجعل التسجيل الصوتي غير مقبوال  في اإلثبات الجزائي.

 

 ارق استخالص بصمة الصوت -2

إن  اسمممتخالص بصممممة الصممموت ممممن مصمممادرها المتأنيمممة ممممن عمليمممة التسمممجيل الصممموتي لألحاديمممث الشخصمممية 

والمحادثات الهاتفية يعتممد علمى العالممات الفريمدة والمميمزة للطبقمات السميكتروجرافية لطريمق نطمق النماس لعمدة 

مما  كانمت أم موسميقىي بشمأن األصموات كالطبقمات همي أسماس الدراسمات التمي تجمركلمات، نظر ألن  هذه ال
(20)

 .

 وهناك ثالثة طرق يتم بواسطتها استخالص بصمة الصوت هي:

تعتمد هذه الطريقة على أساس سماع الشمخص المخمتص بتحليمل الصموت إلمى التسمجيالت : الطريقة السمعية . أ

لديمه الصوتية ومن ثم محاولة الربط بينها وبين شخص معين األممر المذي يقتضمي ممن خبيمر األصموات أْن تكمون 

إمكانية تحليل األصوات ذلك أن  الخبرة الشخصية تمثمل العممود الفقمري لهمذه الطريقمة إذ ممن خاللهما وممن خمالل 

تحليل نبرات الصوت يمكن نسبة الشريط المسجل أو المحادثة الهاتفية إلى شمخص معمين أو علمى األقمل تأكيمد أن  

هذا الصوت هو صوت الشخص الذي يجري البحث والتحقيق عنه
(21)

. 

ونظرا  لما تتميز به األذن البشرية من خاصة تضخيم الترددات الصوتية الخاصة بالكالم بمما فيهما ممن خصمائص 

المتحدي وكذلك الرتباط السممع بعمليمات عقليمة معقمدة فمإن  ذلمك أعطمى للطريقمة السممعية فمي اسمتخالص بصممة 

مع ذلك يؤخذ على هذه الطريقة افتقارها إلى الصوت أهمية في التعرف على األشخاص في جرائم مهمة إاّل أنه و

الموضوعية ذلك إنها تعتمد بشكل كلي على االعتبارات الشخصمية التمي تتمثمل بقمدرة الخبيمر علمى تحليمل نبمرات 

الصمموت وتشممخيص أن  الصمموت المسممجل هممو صمموت الشممخص المطلمموب هممذا إلممى جانممب إنهمما ال تتجممرد مممن 

                                                           
(17)

مشروعية التسجيل الصوتي بالهماتف النقمال كمدليل فمي االثبمات الجنمائي، بحمث منشمور فمي عمار عباس الحسيني، مدى  

 .479، ص7008تموز،  9مجلة أهل البيت، جامعة أهل البيت)ع(، العدد
(18)

طممارق سممرور، حممق المجنممي عليممه فممي تسممجيل المحادثممات التليفونيممة الماسممة بشخصممه، دار النهضممة العربيممة، القمماهرة،  

 .47-41، ص 7008
(19)

 .714طارق إبراهيم عطية الدسوقي، مرجع سابق، ص 
(20 )

 .432دمحم فالأ حسن، مرجع سابق، ص 
(21)

 .14، ص4882دمحم أحمد عبد الرحمن، بصمات بال أصابع، مركز البحوي والدراسات، دبي ،  
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اسي ذلك ألن  عناصر التحليمل بشمرية ليسمت آليمة واالحتممال يغلمب علمى االحتمالية بل إنها تخضع لذلك بشكل أس

حكم المحلل وليس اليقين مما يضعف نتائجها
(22)

. 

يقصد بهذه الطريقة تحويل الموجات الصوتية إلى رسم أو صورة يمكن من خاللهما مقارنمة : الطريقة المرئية . ب

كممن مممن خاللهمما مقارنممة مختلممف األصمموات صممورة يمالوالرسممم أو  ،مختلممف األصمموات للوصممول إلممى نتيجممة ممما

Spectrogragbللوصول إلى نتيجة ما والرسم المستخدم والشمائع اآلن همو الرسمام الطبقمي لم 
(23)

أو مما يعمرف ، 

للصموت والمذي همو عبمارة عمن جهماز يعتممد علمى تحويمل االنطبماع المغناطيسمي علمى  يبجهاز التخطميط التحليلم

شريط التسجيل إلى مخطط مرئي على هيئمة خطموط متوازيمة متباينمة تأخمذ تشمكيال  خاصما  فمي دكانتهما وأسمماكها 

ن والمسافات الفاصلة بينهما وفق خصائص الصوت بحيث يسهل مقارنة هذه الخطوط على نظيرها مما يصدر مم

اإلنسان عندما ينطبق بنفس الكلمات كعينات مضاهاة، ويعير المحور الرأسي في التخطيط عمن تمرددات الصموت 

والمحور األفقي يعبر عن البعد الزمني أما درجة الدكانة فتعبر عن ارتفاع الصوت
(24)

. 

ية ونفسمية هذا ويمثل التخطميط التحليمل المرسموم بواسمطة جهماز التخطميط الصموتي محصملة عمدة عواممل عضمو

وعصبية تساهم فيها أجهزة النطق لدى اإلنسان عند التخاطمب بحيمث أن  أي تغييمر دائمم أو مؤقمت يجتريهما يمكمن 

أْن ينعكس تأثيره على هيئة التخطيط ليباعد بينه وبين األصل
(25)

. 

التحليممل فممالتنكر مسممؤول  تغيممر الجانممب النفسممي والمموظيفي للمتحممدي يممؤثر علممى قممرار ان مممن االشممارة إلممىوالبممد 

الصوتي، والتوتر المفرط للمتحدي، والصراخ، وحالة االستثارة، أو السكون التي يكون عليها المتحدي، أو حالة 

الرتابة، والتغير في مقام الصوت، ومعدل الحديث، والتوتر، يجعل الحصول على عينات معروفة المصدر بمنفس 

 مية.أسلوب الحديث المشكوك فيه أمرا  في غاية األه

وتمتاز الطريقة المرئية باعتمادها على أسس علمية قوامها دراسة بصمة الصوت على أساس الترددات الصوتية 

والتي تظهر للغير على شكل خطوط مرئية، األمر الذي قد ال يؤدي إلى اختالف خبيرين في تحليل الصوت وهو 

على خالف ما كان عليه األمر في الطريقة السمعية
(26)

. 

قصد بهذه الطريقة أْن تتولى آلة حاسوبية مهمة مقارنة األصوات وتحديد ما إذا كمان صموت ي  : اآلليةالطريقة  . ج

األجهزة العلمية الحديثة التي تسمتخدم فمي همذا  ومن شخص هو للصوت نفسه الذي سبق وتم تسجيله أم غير ذلك.

المجال والتي ظهرت حمديثا  همو جهماز )أوراس( حيمث أثبتمت التجمارب أن  نسمبة الخطمأ باسمتخدام همذا الجهماز ال 

%4تتجاوز 
(27)

. 

يقمة ومما يجدر التأكيد عليه أن  من يقوم بالطريقة السمعية والمرئية همو خبيمر تحليمل الموجمات الصموتية أمما الطر

اآللية فتتولى اآللة كامل العملية
(28)

. 

ولما كانت الكلمة البشرية تتميز بعدم قابليتها للتقليد إذ ال يمكن أْن ينطق شخص ما جملمة واحمدة بطريقمة متطابقمة 

مرتين فكل تكرار للصموت يقموم بيانما  سممعيا  مختلفما  وبالتمالي فمإن  صموت شمخص مما ال يمكمن تحديمده ممن خمالل 

فقمط وممن ثمم حتمى يمكمن تحديمد الصموت بسمماته المميمزة يتعمين إجمراء سلسملة ممن عمليمات التحليمل تحليل واحد 

 للتسجيل الصوتي.

                                                           
(22)

دار المنمماهج للنشممر والتوزيممع، دمحم حممماد الهيتممي، التحقيممق الجنممائي واألدلممة العلميممة، التحقيممق الجنممائي واألدلممة الجرميممة،  

 .141-143، ص7040عمان،
(23)

 .738طارق إبراهيم عطية الدسوقي، مرجع سابق، ص 
(24)

 .79حسنين بوادي المحمدي، مرجع سابق، ص 
(25)

 .18-19؛ ، دمحم أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص717طارق إبراهيم عطية الدسوقي، مرجع سابق، ص 
(26)

عادل عيسى الطويسي، بصمة الصوت سماتهاواستخداماتها، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، أكاديمية نايف  

 .69، ص4886للعلوم األمنية، الرياض، 
(27)

 23العربية للعلموم األمنيمة، الريماض، ص ، أكاديمية نايف معجب معدي الحويقل، دور األثر المادي في االثبات الجنائي 

 .142؛ دمحم حماد الهيتي، التحقيق الجنائي واألدلة الجرمية، مرجع سابق، ص4888
(28)

ان الجمعية الدولية لمعايير التعرف أعتمدت ان مسؤول التحليل )الخبير( ال يعتبر مؤهال  لإلدالء بالشهادة كخبير إال بعمد  

ارا  وتحريريما  وعلميما ، ينظمر فمي همذا قضاء عامين تدريبيين تحمت إشمراف خبيمر معتممد، وبشمرط أن يجتماز بنجماح اختبم

 .18الموضوع: دمحم أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص
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على أن  االختالفات في النطق بين عدد من األفراد أكثر من االختالفات في النطق لفرد واحد
(29)

. لمذا وللحصمول 

 ي السالف ذكرها جميعا .على نتيجة دقيقة لبصمة الصوت يفضل اللجوء إلى الطرق الثال

 

 الفرع الناني: مدى مشروعية استخدام بصمة الصوت في اإلثبات الجزائي

أثمار من تسجيل األحاديث الشخصية والمحادثات الهاتفية في اإلثبات الجزائي  الناتجةاستخدام بصمة الصوت ان 

فمي خصوصميته  وغيمره الممتهملمساسها بحق والسبب في ذلك يعود  ،إشكاال  حول مدى مشروعية ذلك االستخدام

أو حرمة حياتمه الخاصمة
(30).

ائمي البحمث فمي ممدى مشمروعية اسمتخدام بصممة الصموت فمي اإلثبمات الجزيتطلمب  

 من ذلك.والقضاء  اتشريعالتموقف معرفة 

 موقف التشريعات أوالً:
مممن التسممجيل الصمموتي لألحاديممث الشخصمممية  الناتجممةبصمممة الاتجهممت أغلممب التشممريعات إلممى قبممول واعتممماد 

 والمحادثات الهاتفية إذا جرى بضوابط معينة نصت عليها.

في تعديله الرابمع قمد  4698وعلى الرغم من أن  الدستور األمريكي الصادر عام  ففي الواليات المتحدة األمريكية

غيمر أن  الصمياغة الحرفيمة للتعمديل  ،كفل حماية المواطن ممن التمدخل فمي حياتمه الخاصمة بمما فمي ذلمك مراسمالته

المذكور لم تتعمرض للوسمائل العلميمة المسمتحدثة التمي يسمتعان بهما فمي إجمراء التنصمت علمى المحادثمات الهاتفيمة 

فمي وقمت لمم تكمن مثمل همذه  شمرعواألحاديث الشخصية وتسجيلها وهو أمر بديهي يكمون التعمديل المشمار إليمه قمد 

لمم يكمن يومهما بإمكمان واضمعي همذا التعمديل التنبموء بمما سميؤول إليمه التطمور الوسائل المتطورة قد عرفمت بعمد و

العلمي الهائل في مثل همذه المجماالت حتمى يكمون بوسمعهم اتخماذ مما يرونمه مناسمبا  حيالهما
(31)

وأممام همذا الوضمع  

( منمه التنصمت علمى 702سمي بقانون االتصماالت االتحمادي أجماز فمي القسمم ) 4837صدر تشريع فيدرالي عام 

المحادثات الهاتفيمة والتلغرافيمة ولكمن بشمرط موافقمة المرسمل وفيمما عمدا ذلمك ال تجموز عمليمة التنصمت أو إفشماء 

يالمعلومات التي يتضمنها االتصال الهاتفي والتلغراف
(32)

. 

علممى المحادثممات الهاتفيممة  جمماء الممنص علممى تبريممر التنصممت 4879وفممي صممدر البمماب الثالممث مممن قممانون عممام 

واألحاديث الشخصية بصورة تبرز فيها محاولة التوفيق بين حق الفرد وحق المجتمع في الحفاظ على أمنمه وممما 

تنفيذ الكثيمر ممن الجمرائم فمإن  حظمر التنصمت جاء فيه ونظرا  لما للهاتف الجوال حاليا  من دور بارز في اإلعداد و

اليجوز أْن يكون عائقا  لنشاط سلطات األمن من أجل القيام بدورها في مكافحة  4831المنصوص عليه في قانون 

اإلجرام وممع ذلمك فمإن  قدسميّة الحيماة الخاصمة وضمرورة احترامهما تحمول دون اقتحامهما ممن قبمل السملطات دون 

خضوعها لرقابة القضاء
(33)

. 

قمد خمول رئميس الواليمات المتحمدة بمأْن يمأمر بمإجراء التنصمت ممن أجمل  4879ومن الجدير بالذكر أن  قانون عام 

حماية األمة ممن األعممال العدائيمة أو أعممال التجسمس وعلمى همذا األسماس يمكمن قبمول نتمائج مراقبمة االتصماالت 

كمون ذلمك التنصمت معقموال . وكمذلك يجموز إجمراء المخولة لرئيس الدولة كدليل أممام أيمة جهمة قضمائية شمرط أْن ي

التنصت حتى من دون إذن السلطة القضائية في غير ما ذكرنا سلفا  وذلك في حالة الجرائم الماسة باألمن القمومي 

وفي أحوال الطوارىء فقط
(34)

. 

الثمين يومما  حددت بموجبه المدة التي يجوز خاللها إجراء عملية التنصمت بث 4860وقد صدر قانون آخر في عام 

( علمى أْن يمتم تقمديم تقريمر ممن قبمل القمائم بالتنصمت إلمى القاضمي المذي أممر بمه 72( الفقمرة )7249حسب ممادة )

                                                           
(29)

؛ طممارق 318قممدري عبممد الفتمماح الشممهاوي، االسممتخبارات واالسممتدالالت وحقمموق اإلنسممان وحرياتممه، مرجممع سممابق، ص 

 .738إبراهيم عطية الدسوقي، مرجع سابق، ص
(30)

 .470، ص 7002يل المادي في اإلثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، شحاته عبد المطلب حسن، حجية الدل 
(31)

، 488موسى سعود أرحوممة، قبمول المدليل العلممي أممام القضماء الجنمائي، منشمورات جامعمة قماريونس، بنغمازي، ليبيما،  

 .114-314ص
(32)

، 7044الثقافممة للنشممر والتوزيممع، عمممان،  دمحم أمممين الخرشممة، مشممروعية الصمموت والصممورة فممي اإلثبممات الجنممائي، دار 

 .70 -28ص
(33)

 .74 -70؛ دمحم أمين الخرشة، مرجع سابق، ص717-712كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص 
(34)

 .317، 312موسى سعود أرحومة، مرجع سابق، ص 
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وكذلك لتقرير فيما إذا كان هنماك فائمدة تسمتدعي االسمتمرار بالتنصمت ممن عدممه وكمذلك فإنمه وفقما  للممادة السمابقة 

يكون له عالقة بالجريمة فحسب( يجب أْن تقتصر عملية التنصت على من 7الفقرة )
(35)

. 

ممن أجمل اسمتيعاب التطمورات  الباب الثالث 4879سنة ي التعديالت األساسية على قانون أدخل المشروع األمريك

أصمبأ اسممه قمانون خصوصمية االتصماالت االلكترونيمة و التكنولوجية في مجال االتصماالت والبريمد االلكترونمي

 . 4897لسنة 

ضممابط الشممرطة علممى إذن قضممائي مممن أجممل تعقممب خطممر الهمماتف والتنصممت علممى اشممترط هممذا القممانون حصممول 

المحادثات الهاتفية أو تخزين وسائل البريد الصوتي التي ترسل عبر الهاتف وأي دولة أخرى يتم الحصول عليها 

دون التغير بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتم استبعادهامن 
(36).

 

التي رّوعت الواليات المتحمدة األمريكيمة وزعزعمت  7004عام  /سبتمبرهجمات الحادي عشر من أيلوليجة لونت

أمنها أصمدر الكمونجرس قمانون )بماتريوت( متضممنا  العديمد ممن اإلجمراءات الصمارمة بغيمة تمكمين السملطات ممن 

تعقب المسؤولين عن هذه الهجمات والوقاية من أية هجمات أخمرى قمد تتعمرض لهما المبالد وممن همذه اإلجمراءات 

اقبة اتصاالت اإلرهابين سواء في التحقيقات الجزائية أم لجمع االستخبارات األجنبيةالتوسع في مر
(37)

. 

لقاضممي  فممان ه( منمم94فقمما  للمممادة )وو)القممديم(  4826قممانون اإلجممراءات الجزائيممة الصممادر عممام  أمررا فرنسررا فرر ن

( ممن الفصمل الرابمع 71الممادة )ألزممت  بينمما .التحقيق أْن يتخذ جميع وسائل االستدالل المفيدة في إظهار الحقيقمة

من تعليمات مصملحة التليفمون ممدير اإلدارة وجميمع مموظفي البريمد باالسمتجابة لطلمب قاضمي التحقيمق ألغمراض 

التنصت على المكالمات الهاتفية
(38)

. 

فإنممه يجمموز  4884لسممنة  84/717عدلممة بالقممانون رقممم ( مممن قممانون اإلجممراءات الجنائيممة والم  400وفقمما  للمممادة )

اضي أْن يأمر بإجراء التنصت على المكالمات الهاتفية وذلك بالنسبة للجرائم الخطيرة والتي حددتها هذه الممادة لقل

بالجرائم التي تكون عقوبتها الحبس لمدة سنتين وأكثر وعلى أْن يكون التنصت على المكالممات الهاتفيمة فائمدة فمي 

 أو يصممعب تحققممه بواسممطة وسمميلة أخممرى غيممر ظهممور الحقيقممة بحيممث يكممون اكتشمماف مرتكممب الجريمممة مسممتحيال  

مراقبة المحادثات الهاتفية وكذلك يشترط أْن ال تزيد مدة المراقبة عن أربعة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد بمنفس 

الشروط التي حدد عليها أمر المراقبة األول
(39)

. 

لمصير التسجيالت ومخاطر التفريغ فإنه يتم إعدام هذه التسجيالت تحت إشمراف رئميس الموزراء خمالل  وبالنسبة

مممدة أقصمماها عشممرة أيممام تبممدأ مممن تمماريك إعممدادها وكممذلك يممتم إعممدام ومخمماطر تفريممغ التسممجيالت عنممدما يصممبأ 

االحتفاظ بها غير ضروري
(40)

. 

في حالتين األولى: إذا تم اإلجراء الممذكور بنماء  علمى إذن ممن تسجيل األحاديث الشخصية جائزا  قانونا  وذلك يعد 

( مممن قممانون اإلجممراءات 94 -90قاضممي التحقيممق وفقمما  للشممروط والضمممانات المنصمموص عليهمما فممي المممادتين )

الجزائية حيث تسمأ المادتان المذكورتان لقاضي التحقيمق باتخماذ كافمة اإلجمراءات التمي يراهما مفيمدة فمي إظهمار 

والثانية: إذا تم التسجيل بموافقة ورضا صاحب الشأن ومن يراد تسجيل حديثه الحقيقة،
(41)

. 

قد أباح إجراء التنصت على المكالمات الهاتفيمة ولكمن ( منه 1النافذ  المادة )  7002فإن  دستور سنة  وفي العراق

همما  الشمرطانهمذين  بمذلك. انبشرط أْن تكون هنماك ضمرورة قانونيمة وأمنيمة وأْن يمتم استحصمال قمرار قضمائي 

أما قانون أصمول المحاكممات الجزائيمة النافمذ . بمثابة ضمانين لمنع التجسس في استخدام الوسيلة موضوع البحث

لم يتضمن نصا  يبيأ أو يمنع إجراء التنصت وتسمجيل األحاديمث الشخصمية كمما أنمه ال يوجمد تشمريع خماص بهمذا 

اإلجراء لوجود األساس الدستوي السابق ذكمره فيمما يخمص التنصمت الموضوع إال أن  ذلك ال يمنع من القيام بهذا 

                                                           
(35)

 .717كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص 
(36 )

 .74دمحم أمين الخرشة، مرجع سابق، ص
(37)

احمد كيالن عبد هللا و بهاء الدين عطية عبد الكريم، دور الصموت فمي االثبمات الجنمائي، مجلمة العلموم اإلنسمانية، تصمدر  

 .706، ص7040،  3عن جامعة بابل، كلية التربية، العدد
(38)

 .727كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص 
(39)

 .96-91دمحم أمين الخرشة، مرجع سابق، ص 
(40)

 .413، ص7009، دار النهضة العربية، القاهرة، 7العال عقيدة، مراقبة المحادثات التلفونية، ط دمحم أبو 
(41)

 .172موسى سعود أرحومة، مرجع سابق، ص 
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على المحادثات الهاتفية، وكذلك فيما يخص هذه األخيرة والتنصت على األحاديث الشخصمية وذلمك اسمتنادا  علمى 

/  743واللذين يفهمان من نص المادة ) قتناعالجزائية ومبدأ حرية القاضي الجزائي في اإل دلّةمبدأ عدم حصر األ

المقدممة فمي  دلّمةهما المذي تكمون لمديها ممن األإقتناعأ( من القانون المذكور والذي جاء ب  "تحكم المحكمة بناء  على 

أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي اإلقرار وشمهادة الشمهود ومحاضمر التحقيمق والمحاضمر والكشموف 

األخممرى المقمررة قانونيمما "،ومن ثمم فإنممه طالممما ال  دلّمةير الخبممراء والقمبض والقممرائن واألالرسممية األخممرى وتقمار

يوجد نص يمنع اللجوء إلى تسجيل األحاديث الشخصية والمحادثات الهاتفية وقمد بينما مما لهمذه الوسميلة ممن أهميمة 

للقاضي وبما يتمتع به من حرية في كشف مرتكب الجريمة لذا فإن  لقانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ يحق 

 أْن يلجأ إلى استخدام هذه الوسيلة على أْن يتم مراعاة ما ورد من شروط في الدستور التي سبق ذكرها. قتناعاإل

( ممن القمانون الممذكور أن  التسمجيل الصموتي لألحاديمث الشخصمية والمحادثمات الهاتفيمة 61الممادة )كما يفهم ممن 

القضاء حيمث جماء نمص همذه الممادة "إذا تمراءى لقاضمي التحقيمق وجمود أشمياء أو أوراق يتمتع بالمقبولية من قبل 

تقيد التحقيق لدى شخص فله أْن يمأمره كتابمة بتقمديمها فمي ميعماد معمين وإذا اعتقمد أنمه لمن يمثمل لهمذا األممر أو أْن 

ق بحيممث يمموحي يخشممى تهريبهمما فلممه أْن يقممرر إجممراء التفتمميش" فظمماهر نممص هممذه المممادة علممى نحممو مممن اإلطممال

باستيعاب مختلف األشياء التي تعين في إظهار الحقيقة في التحقيق ومنها التسجيل الصموتي لألحاديمث الشخصمية 

والمحادثات الهاتفية
(42)

  . 

ممن  المتحصملةقمد اتجهمت إلمى اعتبمار اسمتخدام بصممة الصموت غلب التشريعات وبناء  على ما تقدم يتبين لنا أن  أ

تسجيل األحاديث الشخصية والمحادثات فمي اإلثبمات الجزائمي إجمراءت منمتهجت بمذلك ممنهج التوفيمق بمين اعتبمارين: 

أولهما حماية المحادثات الخاصة لألفراد وحظر التنصت عليها أو تسمجيلها باعتبارهما مظهمرا  للخصوصمية التمي 

ثات أحيانا  أو تسجيلها متمى كمان ذلمك ضمروريا  ومفيمدا  يتوجب حمايتها قانونا ؛ وثانيهما إمكان اختراق هذه المحاد

أحاطت عملية التسمجيل الصموتي فظة على امن المجتمع متى ما في كشف الحقيقة بشأن جريمة من الجرائم للمحا

بضمانات وشروط لمنع التعسف في استخدام هذه الوسيلة وعدم المساس بحق الظنين فمي الخصوصمية إال بالقمدر 

 حقيقة.الالزم لكشف ال

 ً  : موقف القضاءثانيا

يممة مممن تسممجيل األحاديممث ة االسممتناد علممى بصمممة الصمموت المتأتإن  االتجمماه السممائد فممي أحكممام القضمماء هممو إمكانيمم

 سهم في تكون القناعة الشخصية للقاضي بصدد الدعوى المنظورة لديه.والتي تالشخصية والمحادثات الهاتفية 

الى ادانة الفاعل بجريمة االلتحاق بجماعات إرهابية والمشاركة في قتل  7042عام  االميركي ذهب القضاءفمثال  

العديممد مممن االبريمماء مممن خممالل تحليممل الصمموت بأحممدي التقنيممات والوسممائل وتممم مطابقممة الصمموت الموجممود فممي 

ن متطابقينيوهات وصوته اذ جاءت النتيجة بعد ثالي سنوات من المحاكمة بأن الصوتييدالف
(43).

 

علمى اعتبمار أنمه ال  الممتهمأن  التسجيل الصوتي ال يشّكل اعتداء  علمى م الواليات األمريكية إلى محاكوقد خلصت 

إلى اإلدالء بأقواله وال يمس حقوق االنسان بشئ بالمتهميتضمن أي إكراه يؤدي 
(44)

. 

يكمون سجيل المحادثات الهاتفية شريطة ان أبدت محكمة النقض الفرنسية مشروعية التنصت وتفقد  في فرنسااما 

هذا اإلجراء مستندا  إلى أذن من قاضي التحقيمق وقمد اسمتندت المحكممة فمي حكمهما همذا علمى اعتبمار أن  التنصمت 

على المحادثات الهاتفية وتسجيلها "يعد استجوابا  وال ينطوي علمى انتهماك لحمق المدفاع وال يمثمل خرقما  لمنص ممن 

مبدأ قانوني" نصوص القانون أو أي
(45)

. 

                                                           
(42)

 .160-178عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، مرجع سابق، ص 
(43) 

Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson, "Digital Evidence and the U.S. 

Criminal Justice System",A project of the Police Executive Research Forum, RTI 

International and the University of Denver RAND Corperation, RAND Corporation, p.5,  

2015.
 

(44)
 Wakeling v. United States of America, 2014 SCC 72, Supreme Court of Canada, p. 550,  

2014. 
(45)

 .94دمحم أمين الخرشة، مرجع سابق، ص 
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وقد استقر القضاء الفرنسي على قبول تقديم أشرطة تسمجيل األحاديمث الشخصمية إلمى القضماء باعتبارهما عنصمر 

بها قتناعإثبات وتترك للقاضي حرية اإل
(46)

. 

ذهبت محكمة التمييمز فمي قمرار لهما إلمى إمكانيمة االسمتناد علمى بصممة الصموت المتأتيمة ممن تسمجيل  وفي العراق

ثة الهاتفية كدليل في الدعوى وذلك عندما قضمت بضمرورة االسمتعانة بخبيمر األصموات الموسميقية لمعرفمة المحاد

مطابقممة صمموت المتهمممة للصمموت المسممجل علممى شممريط مممن قبممل مراقممب الهمماتف واألخممذ بممرأي الخبيممر أْن أيّممد أن  

الصمموت المسممجل علممى ذلممك الشممريط هممو صمموت المشممتبه بهمما
(47)

الجنايممات بصممفتها . وفممي قممرار آخممر لمحكمممة 

التمييزية استند على الدليل الصوتي في إصدار الحكم ال سيما في جرائم الخطف والقتل
(48)

. 

قيمق الجزائمي وهمذا مما إن  قضاة التحقيق في العراق يركنمون إلمى اعتمماد بصممة الصموت همذه فمي التحوالمالحظ 

  ق وأجهزة الشرطة علمى وجمه الخصموص نظمرا  هم القرار بمنأ اإلذن بمراقبة الهاتف لجهات التحقييتجلى باتخاذ

يمة مممن ذلمك ّإذ تمّكممن رجمال الشممرطة ممن اكتشمماف العديمد مممن الجمرائم عممن طريمق مراقبممة للنتمائج اإليجابيممة المتأت

الهاتف
(49)

. 

يمة ممن تسمجيل األحاديمث الشخصمية دى قرارات القضاء هو قبمول بصممة الصموت المتأتاالتجاه السائد لعليه فان 

 والمحادثات الهاتفية كدليال  في اإلثبات الجزائي مما يعني مشروعية ذلك اإلجراء.

 

 المبحث الناني

 بصمة الصورة

 
أن  تصوير مرتكمب الجريممة أو األداة أو غيمر ذلمك ممما اسمتعمل فمي ارتكابهما لمه األثمر البمالغ فمي كشمف مرتكمب 

لصورة المتحصلة من هذا التصوير هي ما نطلق عليه بصمة الصورة والبحث في مدى الجريمة وإسنادها إليه وا

إلمى فمرعين نتنماول فمي الفمرع األول:  المبحمثمشروعية استخدامها فمي اإلثبمات الجزائمي يتطلمب منما تقسميم همذا 

 التعريف ببصمة الصورة وفي الفرع الثاني نتناول مدى مشروعية استخدامها في اإلثبات الجزائي.

 

 الفرع األول: التعريف ببصمة الصورة

 الحيماة ومنهما االختراعمات فمي مجمال التصموير نمواحينتيجة للتقدم التقني وااللكتروني الهائل الذي أصاب جميع 

. إذ قامممت السمملطات فممي العديممد مممن دول العممالم كممان سممببا  كافيمما  العطمماء بصمممة الصممورة خصوصممية واضممحة

إثبات الجرائم أو نفيها وتعقب المجرمين بل كشف بعض الجمرائم قبمل وقوعهما ال باالستعانة بأجهزة التصوير في 

سيما في مجماالت مراقبمة الطمرق العاممة أو بعمض المؤسسمات التمي تعتممد التصموير والنقمل المباشمر عمن طريمق 

"الممدوائر التلفزيونيممة". ومممن هنمما فقممد تعممددت مجمماالت اسممتخدام التصمموير المرئممي كممما فممي تزويممد الطرقممات 

والتقاطعات ب "كاميرات" تراقب حركة السير ومدى التزام قادة المركبات بقواعد السير أو تصوير مرافق العديمد 

من المؤسسات والمباني الحكومية وغير الحكومية أو مراقبمة الميمادين العاممة "السماحات" والمطمارات وتصموير 

رافق الحكومية عامة، بل إن بعمض أصمحاب المظاهرات وحركات المتمردين وتصوير العديد من المعامل بل الم

بيوتهم، وقد إكتسبت تسجيل هذه "الكاميرات" أهمية واضمحة  المساكن يقومون بوضع أجهزة تصوير عند مداخل

اليمموم، ال سمميما بعممد تزايممد جممرائم اإلرهمماب والجممرائم األخممرى التممي ت رتكممب فممي مثممل هممذه األممماكن العامممة. لممذلك 

بصممة الصمورة وكيفيمة استخالصمها والعواممل الممؤثرة فمي قبمول اسمتخدامها فمي  سنتناول في هذا الفرع تعريمف

 اإلثبات الجزائي.

 أوالً: تعريف بصمة الصورة

                                                           
(46)

 .127-122ص مرجع سابق،حسين محمود إبراهيم،  
(47)

، العمدد 368، ص مجموعة األحكمام العدليمة 41/1/4867في  4867/ تمييزية/317محكمة تمييز العراق القرار المرقم  

 الرابع، السنة السابعة.
(48)

 ، قرار غير منشور.76/7/7043في  63قرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية رقم  
(49)

عبد الجبار يوسف دمحم، إجراءات الشرطة في الكشف عن الجريمة، أطروحة دكتموراه مقدممة إلمى كليمة القمانون، جامعمة  

 .88، ص 4883بغداد، 
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بعد بحثنا في المراجع المتعلقة بموضوعنا هذا لم نجد فيها تعريفما  لبصممة الصمورة ولكمن بمما أن  البصممة عمومما  

التمي يحملهما اإلنسمان أو الشميء وتميمزه عمن غيمره لمذا يمكمن تعني أثر الشيء والصورة همي الصمفات والمالممأ 

 تعريف بصمة الصورة بأنها: "وصف اإلنسان أو الشيء بما يحمله من صفات ومالمأ تميزه عن غيره".

رض منهما مسمتندة فمي ذلمك إلمى األسمس العلميمة التمي أّكمدتها العلموم الطبيعيمة وتحمل الصورة التمدليل الكمافي للغم

تحمممل تسممجيال  حقيقيمما  لممما تممراه العممين وممما يعجممز الفكممر اإلنسمماني عممن التعبيممر عنممه واإللمممام بممه  والكيميائيممة فهممي

بما فيها من  المتهمبالذاكرة، فالصورة تنقل تسجيال  صادقا  بعيدا  عن المؤثرات التي تحيط برواية الشاهد أو إقرار 

شممكل األجسممام المصممورة ولكنهمما تؤكممد  أمانممة ويقظممة وخلممو مممن األمممراض، كممما أن  الصممورة ال تممدل فقممط علممى

خصائص المواد كما في التصوير المرئي
(50)

. 

المذي يوصمل االمر بصورته لدى ارتكابه الجريمة في الوقت المناسب إلى اعترافه  المتهممواجهة غالبا  ما يؤدي 

المادية التي ينشدها دلّةالمحقق إلى ضالته من األ
(51)

. 

الكاميرات من مراقبة أشخاص مشمتبه بهمم فمي جمرائم معينمة يمكمن اسمتخدامه كممادة وكذلك فإن  ما تم تسجيله في 

إثبات لدى القضاء أو لضمان اتخاذ إجراءات وقائية لضبط المجرمين
(52)

. 

رتليممون(بعنممدما اسممتخدم العممالم الفرنسممي ) 4929ويعممود اسممتخدام الصممورة فممي االثبممات الجزائممي إلممى عممام 
)53(

 

يق الشخصية وقد جمعت هذه الطريقة بين الصورة والوصمف والمقماييس الخاصمة الصورة الناطقة في مجال تحق

بالهيكل العظمى وقد أطلق عليها تسمية الطريقة البرتليونية
(54)

. 

 ثانياً: كيفية استخالص بصمة الصورة

 ء بواسممطة أجهممزة معممدة لهممذا الغممرض.يممتم اسممتخالص بصمممة الصممورة عممن طريممق تصمموير الشممخص أو الشممي

"التقاط صور للشخص والتي يمكن من خاللها الوقوف على جميع تصرفاته داخمل المكمان المذي تمّم هوالتصوير ف

التصوير فيه"
(55)

. 

إلى المستوى الذي يتصدر معمه الوقموف عنمد التصوير جهزة اقد تعددت وتطورت فنتيجة للتقدم العلمي الحديث و

ع مثمل همذه األجهمزة، حيمث أصمبحت صمغيرة الحد الذي توصلت إليه أيدي الفنيين والمختصين في أبحاي وتصني

ميرات الفوتوغرافيممة امممن هممذه األجهممزة الكمممكممان وسممهلة العمممل واالسممتعمال. والحجممم ويسممهل تركيبهمما فممي أي 

بمختلف أنواعها وأحجامها وخاصة التي أضيف على هيكلها هياكل أخرى بهمدف تمويههما ليصمبأ شمكلها الجديمد 

هي باألساس كاميرا أو المصباح المذي ينيمر الغرفمة تحموي قاعدتمه عدسمة  يخفي حقيقتها كأن تكون ساعة جدارية

ميرات المزروعة في الحقائمب والكتمب اميرات التلفزيونية والسينمائية صغيرة الحجم والكاميرا تلفزيونية، والكاك

وعلب السجائر واألقالم...إلك والعدسات المقربة
(56)

. 

                                                           
(50)

 .149-146، ص7003عبدالحافظ عبد الهادي عابد، اإلثبات الجنائي بالقرائن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  
(51)

عبد الجبار يوسف دمحم، إجراءات الشرطة في الكشف عن الجريمة، أطروحة، دكتموراه مقدممة إلمى كليمة القمانون جامعمة  

 .444، ص4883 بغداد، غير منشورة،
(52)

؛ كموثر أحممد 777-770، ص7001مصطفى دمحم الدغيدى، التحريات واالثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، القاهرة،  

 .772خالند، مرجع سابق، ص
(53)

العالم الفرنسي "الفونس برتليون" طور من استخدام الصورة في مجال التحقق من الشخصية، إذ قام بتوحيد كيفية إلتقاط  

بيرها وأدخل الصمورة الجانبيمة "البروفايمل" للتعمرف علمى المجمرمين بصمورة واضمحة؛ ينظمر: الصورة وكذلك نسب تك

عمممار عبمماس الحسمميني، التصمموير المرئممي وحجيتممه فممي اإلثبممات الجنممائي، بحممث منشممور فممي مجلممة كليممة الحقمموق جامعممة 

 .37، ص 7041، 4، والعدد47النهرين، المجلد
(54)

 (.4هامش رقم ) 146، صعبدالحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق 
(55)

؛ 218، ص7007بي، الحق في الخصومة في القانون الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، غعلي أحمد عبد الز 

 .772كوثر احمد خالند، مرجع سابق، ص
(56)

مماني، ؛ رافمي 464؛ وكذلك ينظر: دمحم أمين الخرشة، مرجع سمابق، ص 443عبد الجبار يوسف دمحم، مرجع سابق، ص 

، بحث مقمدم المى ممؤتمر البحمث الجنمائي المعاصمر، مركمز البحموي والدراسمات شمرطة دبمي، 32-76بصمة العين، ص 

 .4882ترجمة دمحم أحمد عبد الرحمن، بصمات بال أصابع، مركز البحوي والدراسات، دبي، 



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.15 

 
021 

 

  

كماميرات تعممل باألشمعة تحمت الحممراء والتمي بإمكانهما أْن تلمتقط صمورا  آالت تصوير أو م العلمي التقدلقد ابتكر 

لكل ما يجري داخل األمماكن المظلممة وإذا خلمت النوافمذ ممن السمتائر يمكمن أْن تقموم كماميرات ممن خمارم المبنمى 

يهابالتقاط صور لما يدور بداخله باستخدام األشعة تحت الحمراء أي بإسقاطها في الحجرة المراد التصوير ف
(57)

. 

ويتنبأ الخبراء في هذا المجال بما يحققه استخدام تقنية التصوير باألشعة تحت الحمراء من فائدة في المسمتقبل فمي 

حالة التوسع في تطبيقها في مجال البحث الجزائي فعن طريقها يمكمن تصموير الشمكل العمام للجماني بعمد مبارحتمه 

نمكان اقتراف جريمته ببضع دقائق وإلى غاية ساعتي
(58)

. 

ية من تصوير األشياء باألجهزة المختلفة في كثير من مجاالت العممل بحثما  وإن  استخدام بصمة الصورة المتأتهذا 

الجزائية أو تحقيق ذاتيتها بطبيعتها بأعمال الخبرة الفنية وإن  االستناد إليها لمه أسسمه العلميمة ومبرراتمه  دلّةعن األ

العلمية المستقرة
(59)

ال يوجد أدنى شك في صحة المعلومات وصدقها التي يمتم الحصمول عليهما عمن ، ومن ثم فإنه 

طريق األجهزة المذكورة طالما لم يدخل عليها أي تشويه أو إجراء عمليات ونتمام ممن شمأنه أْن يمؤدي إلمى تغييمر 

الواقع
(60)

. 

 ثالناً: العوامل المؤثرة في قبول استخدام بصمة الصورة في اإلثبات الجزائي

بصمة الصورة بأهمية ومكانة خاصة في مجال اإلثبات الجزائمي وتتمتمع بقيممة علميمة كبيمرة قمد ال تتموافر  تحظى

في غيرها من وسائل اإلثبات التقليدية منها والحديثة فهي تعمد لسمانا  فصميحا  ودلميال  ناطقما  علمى اقتمراف الجريممة 

ا بوصف كتابي يوضمأ مما كمان مبهمما  فيهمامتى كانت خالية من التحريف والخداع وخاصة إذا ما تم تعزيزه
(61)

 .

 هي:و ية هناك عوامل ال بد من مراعاتهامن الناحية العلمولبلوغ بصمة الصورة هذه المكانة 

المصممورة وأثممر الصممورة فممي إيضمماح ويقصممد بهمما تلممك العوامممل التممي تتعلممق بالواقعممة : العوامررل الموعرروعية.1

والقواعد العلمية التي يقّرها علم التصوير وعلى ذلك فإن  مخالفمة الصمورة رض منها خاصة عندما تأتي متفقة الغ

رض المقدمة ممن أجلمهعد العلمية أو عدم كفايتها في الغلهذه القوا
 

ينمأى بهما بعيمدا  عمن مجمال اإلثبمات المذي يعتممد 

لتصموير يقموم علمى مبمدأ على اليقين دون الشك والترجيأ ومن ثم فإن  تطبيق نتائج األجهزة العلميمة الحديثمة فمي ا

مدى أمانة الصورة التي ترى العمين موضموعها بمما يجعمل ممن همذه الصمورة وسميلة لبيمان الحقيقمة القضمائية ممن 

خمالل تسمجيل الواقعمة المرئيممة بطريقمة تتطمابق وروايمة شمماهد الرايمة األممين الميقظ المممدرك لمما يمدور حولمه مممن 

أحداي
(62)

. 

تي تتعلق بشخص القائم بالتصوير ويراد به كل من مارس عمال  فنينا  له صملة وهي العوامل ال: العوامل الذاتية.2

مباشرة أو غير مباشرة بالصورة حتى تصبأ جاهزة لما أعدت من أجله فيشمل القائم بالتقاط الصورة وكذلك ممن 

مكملممة لبعضممها يقمموم بعمليممة تجميعهمما وإظهارهمما وتثبيتهمما وطبعهمما وممما إلممى ذلممك مممن العمليممات الفنيممة المتداخلممة ال

الممبعض ومممن ثممم فممإن  تممأثير العوامممل الذاتيممة يختلممف بحسممب أمانممة المصممور ومممن يسمماعده فممي عمليممات التصمموير 

 ومهارتهم في ذلك.

وتتضممأ أهميممة العوامممل المممذكورة فممي اإلحسمماس بالبعممد الثالممث للصممورة المسممطحة عنممد مناظرتهمما أو تغيممر القمميم 

اللونية بحيث تأتي في النهاية مغايرة كليا  للون األصلي باإلضافة إلى العديد ممن الممؤثرات مثمل تلمك التمي تلتحمق 

بعدسات التصوير وما ينشأ عنها من زيع لوني وغيرها
(63)

. 

                                                           
(57)

، مجلمة األممن والحيماة، المركمز ؛ فتحمي سمالم، كماميرا األشمعة تحمت الحممراء 467دمحم أمين الخرشة، مرجع سابق، ص 

 .4893وما بعدها،  28، سبتمبر/أيلول، الرياض، ص 7، السنة 43العربي للدراسات األمنية، العدد 
(58)

للمزيد حول هذه التقنية وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال أجهمزة التصموير ينظمر: موسمى سمعود أرحوممة، مرجمع  

 وما بعدها. 464مرجع سابق، ص ؛ دمحم أمين الخرشة،187-198سابق، ص
(59)

 .199، موسى سعود أرحومة، مرجع سابق، ص149عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق، ص 
(60)

؛ دمحم عزيمز، االسمتجواب فمي 771؛ كوثر احمد خالند، مرجمع سمابق، ص183موسى سعود أرحومة، مرجع سابق، ص 

لميممةو ووسممائله العلميممة، مطبعممة بغممداد، شممارع المتنبممي، بغممداد، مرحلممة التحقيممق االبتممدائي ومممدى مشممروعية قواعممده الع

 .77، ص4897
(61)

 .170دمحم حماد مرهج الهيتي، التحقيق الجنائي واألدلة الجرمية، مرجع سابق، ص 
(62)

 .173-177عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق، ص 
(63)

 .207أرحومة، مرجع سابق، ص ؛ موسى سعود173عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق، ص 
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أي عامل من هذه العوامل قد يؤدي الى زعزعة الثقة في بصمة الصورة كمدليل اممام القضماء، إال أنمه  تخلف وأن

مع هذا، فإّن أمر تقدير حجيتها اإلثباتية متروك أوال  وأخيرا  لقناعة محكمة األساس التي قد تطممئن إليهما بوصمفها 

د تطرحها جانبا  إذا مما قمدرت أنهما ال تصملأ دلميال  علمى شاهدا  صادقا  لما تحتويه من عناصر اإلثبات أو النفي. وق

 الواقعة المعروضة عليها.

 

 الفرع الناني: مدى مشروعية استخدام بصمة الصورة في اإلثبات الجزائي

يثير استخدام بصمة الصورة في اإلثبات الجزائي إشكاال  يتمثمل بممدى مشمروعية ذلمك االسمتخدام وذلمك لمساسمها 

 وصيته.بحق الشخص في خص

دون علمه وبغير موافقته يعتبمر مساسما  بحقمه فمي الخصوصميةمن فما ال شك فيه إن  تصوير الشخص 
 

ذلمك الحمق 

الذي يمنأ الشخص حصانة من أْن يتم التقاط صورته بغير موافقته
(64)

. 

تممم تنمماول مممدى مشممروعية اسممتخدام بصمممة الصممورة فممي اإلثبممات الجزائممي ضمممن اتجمماهين لممذا سممنبحث هممذا  وقممد

الموضوع ضمن نطاق هذين االتجاهين لكي نصمل إلمى غايتنما المتمثلمة بمعرفمة ممدى مشمروعية اسمتخدام بصممة 

 الصورة في اإلثبات الجزائي.

 االتجاه األول: حصول التصوير في مكان خاص

إلى اعتبار تصوير ما يدور في مكان خاص أمرا  جائزا  ومشروعا  بشمرط الحصمول علمى إذن ممن  يذهب البعض

السلطات القضائية المخّولة بذلك ويستوي في ذلك أْن يتم تركيز األجهزة الخاصة بالتصموير فمي مكمان خماص أو 

على بعد في مكان عام
(65)

يدور فمي المكمان الخماص في حين ذهب البعض اآلخر إلى اعتبار ما يتم تصويره مما  

أمرا  محظورا  وغير جائز
(66)

. 

ففي الواليات المتحدة األمريكية وبمالنظر لعمدم وجمود نصموص تشمريعية صمريحة تعمالج موضموع التصموير فمي 

في اإلثبات الجزائمي أدلّةمكان خاص واستخدام ذلك ك
(67)

لمذا اقتمرح جانمب ممن الفقمه األمريكيمة ثالثمة اعتبمارات  

لمراقبة عن طريق الوسائل البصرية وذلك بمثابة ضمانات للحد من التعسمفات المحتملمة ووضمع إلمكانية إجراء ا

 حد لالنتهاكات التي تتعرض لها الحياة الخاصة جراء استخدام الوسائل المذكورة وهذه االعتبارات هي:

 ضرورة إجراء المراقبة أو التصوير بطريقة معقولة. -4

 يكون ثمة سبب أو غرض قانوني للتصوير. أنْ  -7

 ضرورة الحصول على إذن قضائي بإجراء المراقبة. -3

وقد الحظ الفقه أن  أعمال هذه االعتبارات من شمأنه أْن يفضمي إلمى حمايمة المجتممع ممن عمدة ممارسمات للمراقبمة 

ديثمة لألغمراض المشمروعة التطفلية وفي نفمس الوقمت ال يحمرم الحكوممة ممن االسمتخدام المعقمول للتكنولوجيما الح

لتنفيذ القانون
(68)

. 

وتطبيقا  لما تقدم ذهب القضاء األمريكمي فمي قمرار لمه إلمى عمدم مشمروعية التقماط صمورة الفمرد حمال وجموده فمي 

مكان خاص طالما كان لديه قدر متوقع من الخصوصية في هذا المكان الخاص فإذا ما تخلمف همذا القمدر المتوقمع 

الخاص رفعت الحماية الدستورية عن الشخص فيما يتعلق بحقه في الخصوصيةمن الخصوصية في المكان 
(69)

. 

                                                           
(64)

علي جعفر، جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على األشخاص والحكومة، منشورات زين الحقوقيمة، بيمروت،  

 .100-388، ص 7043
(65)

. علممي احمممد عبممد الزغبممي، مرجممع 78-74، ص  7004طممارق سممرور، جممرائم النشممر، دار النهضممة العربيممة، القمماهرة،  

؛ وكذلك ينظر: معتصم خميس مشعشع، إثبات الجريمة باألدلة العلمية، بحمث منشمور فمي مجلمة الشمريعة 223سابق، ص

 .14، ص7043، 76، السنة 27والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد
(66)

، ص 7000ابممراهيم عبممد نايممل، الحمايممة الجنائيممة لحرمممة الحيمماة الخاصممة فممي القممانون الفرنسممي، دار النهضممة، القمماهرة،  

474-473. 
(67)

اعتبمر المراقبممة اإللكترونيممة شمماملة  4866عنمدما سممن الكممونجرس االمريكمي قممانون مراقبممة االسمتخبارات األجنبيممة سممنة  

المراقبمة اإللكترونيمة بالفيمديو والشمفهية لمنقس المتطلبمات اإلجرائيمة.ومع همذا فمإن  للمراقبة التلفزيونيمة وهمو لهمذا يخضمع 

المحاكم هناك قررت في أكثر من مناسمبة بمأن  القمانون الممذكور ال يمنظم اسمتعمال تقنيمة الفيمديو فمي تنفيمذ القمانون داخليما . 

 .279-248ينظر في هذا الموضوع: موسى سعود أرحومة، مرجع سابق، ص
(68)

 .774-770؛ مصطفى دمحم الدغيدى، مرجع سابق، ص247-242موسى سعود أرحومة، مرجع سابق، ص 
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( ذهبت المحكمة العليا في نيويورك إلى قبول المدليل PEOPLE V. TEICHERوفي قضية ) 4866وفي عام 

 المستمد من التصوير بالفيديو بأمر المحكمة.

عمن اعتمداءات جنسمية يقموم بهما طبيمب أسمنان  ت بعمض الشمكاوىئع هذه القضية في أن  الشرطة تلقموتتلخص وقا

( إذ كممان يقمموم بحقممن المريضممات بنمموع مممن المخممدر بقصممد خلممع أسممنانهن، MARVIN TEICHERيممدعى )

فأصبحن في حالة من الالوعي أو حالة نصف ممن الموعي لدرجمة أنمه رغمم تأكمد المجنمى علميهن بمأنهن تعرضمن 

ن أْن تروي بوضموح مما حصمل معهما بالضمبط ونتيجمة لمذلك التصال جنسي من نوع ما، لم تستطع أية واحدة منه

بعد الحصول على إذن ممن قاضمي المحكممة العليما فمي  المتهمالشرطة بنصب كاميرا فيديو سرية في عيادة  قامت

نيويورك وقامت الشرطة بتعيين شرطية على أسماس إنهما جماءت لتحديمد ميعماد ممع الطبيمب الستشمارة طبيمة وتمم 

ال الشرطة يراقبون هذه العملية خطوة خطوة وقبل أْن يشّرع الجاني في االعتداء جنسيا  على اللقاء معه وكان رج

الشرطية تمم إلقماء القمبض عليمه. بعمد ذلمك قمدم شمريط الفيمديو كمدليل أممام المحكممة، واعتمرض الفاعمل علمى ذلمك 

تسمجيل عمن طريمق الفيمديو وطالب بإبطال الشريط مدعيا  بأن  تشريعات واليمة نيويمورك ال تسممأ بصمدور أممر لل

وإن  الشممهادة الخطيممة المصمماحبة للمممذكرة الخاصممة بممإجراء التسممجيل أخفقممت فممي إيجمماد سممبب معقممول، وإن  األمممر 

 الصادر قد انتهك الحقوق الدستورية للتنصت االلكتروني.

ة األسمنان الخاصمة إذ رفضت المحكمة العليا لنيويورك هذه الدفوع مقمررة أن  التسمجيل بواسمطة الفيمديو فمي عيماد

يعتبر تفتيشا  وضبطا  ضمن مفهوم التعديل الرابع للدستور ولما كان التفتيش يمكن أْن يكون قانونيما  فقمط فمي حالمة 

 إذا ما سمأ به عن طريق مذكرة قانونية، لذا فإن  اإلجراء اعتبر مشروعا .

الفيمديو يمكمن السمماح بهما فمي ظمل وفي معرض رد المحكمة على الدفوع خلصت إلمى أن  المراقبمات عمن طريمق 

تشممريعات واليممة نيويممورك متممى شممكلت دلمميال  علممى جريمممة، وأنممه رغممم خلممو قممانون مممذكرة التفتمميش والتنصممت 

االلكترونممي لنيويممورك مممن اإلشممارة إلممى شممريط الفيممديو بشممكل خمماص، إاّل أنهممما يمكممن أْن يشمممال هممذا الوضممع، 

أن  تنفيذ الممذكرة ال ينبغمي أْن يتمرك لحريمة المفمتش، فهمي قمد ومراعاة لمقتضيات الخصوصية، قررت المحكمة ب

حددت عنوان عيادة المشتبه به، وإن  الكاميرا ينبغي تركيزها نحو كرسي األسنان الذي من المفترض أْن تممارس 

ات، فيممه األفعممال اإلجراميممة، وأْن يممتم تشممغيل الجهمماز فقممط أثنمماء المواعيممد المنظمممة بالتعمماون مممع اإلنمماي المريضمم

ّرت لفتممرة ال تتجمماوز ثالثممين يوممما  وإن  دوأردفممت المحكمممة فممي حيثيممات حكمهمما قائلممة: بممأن  المممذكرة كانممت قممد صمم

 الشهادة المتممة لها حددت المراقبة في األوقات التي يزور فيها الفاعل إناي بناء  على اتفاق معهن.

وردا  على ادعاء الفاعل بأن  ثمة وسائل أخرى أقل اعتداء  متوافرة بالنسبة لرجال الشرطة للحصول على المدليل، 

خلصت المحكمة إلى نتيجة مؤداها أنه عدم فاعلية األساليب األخرى للمراقبة اإللكترونية والحاجمة إلمى عمليمة ال 

بالمراقبمة بالفيمديو علمى اعتبمار أنهما الوسميلة األقمل  تعرض كرامة وسالمة الشرطية المتخفيمة للخطمرر فقمد سممأ

اعتداء والمتوافرة في مثل هذه الظروف
(70)

. 

فمرق مما بمين األفمراد ومما بمين أولئمك المذين أنيطمت بهمم مهممة تنفيمذ والبد من اإلشارة إلى إن  القضماء األمريكمي ي

ن يشك في مسملك زوجتمه فلجمأ إلمى اقتحمام القانون حيث عرض على هذا القضاء واقعة مفادها إن  أحد األطباء كا

مسكن تقيم فيه مع خليلها وتمكن من التقاط صورة لها وهي عارية تماما  وال يرتدي خليلها سموى قميصمه العلموي 

ثم قمام بعدئمذب بتقمديم الصمورة الملتقطمة لهما إلمى القضماء بمثابمة دليمل علمى الخيانمة الزوجيمة ألجمل الحصمول علمى 

بمثمل همذه الصمور كمدليل بمدعوى أن  الحصمول عليهما كمان قمد تمم  االخمذدرجمة رفضمت  الطالق لكن محكممة أول

بتفتيش وضبط غير قانونيين غير أنه عند استئناف الحكم الممذكور قضمت محكممة االسمتئناف بقبمول الصمورة فمي 

                                                                                                                                                                      
(69)

جمماء فيممه "أن تصمموير ضممباط السممجن حممال وجممودهم فممي غرفممة خاصممة فممي السممجن ال يعممد  4887إذ صممدر الحكممم عممام  

ممن شمريط  البميّنص إذ فعال غير مشروع، ذلك أن مجرد وجودهم في تلك الغرفة ال يضفي عليهم خصوصية المكان الخا

التصوير أن بماب القاعمة غيمر مغلمق والسمتائر غيمر مسمدلة، وممن ثمم فإنمه لمو رغمب همؤالء األشمخاص فمي الخصوصمية 

واسدلوا الستائر المتحركمة ولظهمرت إرادتهمم بوضموح فمي عمدم تطفمل كماميرات المراقبمة او ألغلقوا عليهم باب الحجرة 

 الغير عليهم فيها.

Sacramento County Deputy SherffsAss.n. vs. County of Sacramento 51 cal. App., 4 Ath 

1468, 59 call. R. ptr2d834, [1996]. 
(70)

 .469-467دمحم أمين الخرشة، مرجع سابق، ص 
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مين علمى تنفيمذ اإلثبات مؤسسة ذلك على أن  الحظر الدستوري يتعلق بالتفتيش والقبض غير المعقول بالنسبة للقمائ

القانون فحسب وليس بالنسبة لغيرهم من األفراد العاديين
(71)

. 

أن أحد رجال الحراسة في محل للخدمة الذاتية يضبط جريمة سرقة ارتكبها أحد زبائن المحل  اخرى، في قضيةو

الشمرطة  في غرفة تغيير المالبس، مستعمال  في ذلك وسيلة كانت سمتعد بغيمر شمك غيمر مشمروعة إذا لجمأت اليهما

)اختالس النظر الى ما كان يجري داخل غرفة تغيير مالبس خاصة بالسيدات(. وقمد رفضمت المحكممة العليما فمي 

 "كاليفورنيا" استبعاد الدليل تأسيسا  على أن رجل الحراسة ليس من موظفي الحكومة.

مريكمي، ال تسمري إال فمي المتحصملة بطمرق غيمر مشمروعة المعممول بهما فمي القمانون األ دلّةإن قاعدة استبعاد األ

 State Actionمواجهمة األعمممال التممي يباشممرها رجممال السمملطة العامممة، وهممو ممما يعمرف بشممرط نشمماط الدولممة 

Requirments  والتبرير الذي يساق في هذا الصدد هو أن غمرض تلمك القاعمدة فمي تحقيمق المردع، بمنمع رجمال

العادي إجراء بمبادرة ذاتية منه الضبط من التجاوزات، ال محل لتحقيقه عندما يباشر الفرد
(72)

. 

( الفقمرة 777/4بموجمب الممادة ) 4887عاقب المشرع الفرنسي في قانون العقوبمات الجديمد لسمنة في فرنسا، اما 

الثانية على التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يوجد في مكان خاص دون رضاه. وفي مقابمل ذلمك لمم يمنص 

المتعلمق بسمرية المراسمالت التمي تمتم عمن  4884سمنة  يوليمو 40الصادر في  (84 – 717القانون الفرنسي رقم )

طريق وسائل االتصمال المختلفمة علمى تبريمر التقماط أو تسمجيل أو نقمل الصمورة، علمى عكمس مما تمم المنص عليمه 

بخصوص تسجيل الحديث، وما فرضه من ضموابط وضممانات معينمة تحمد ممن االفتماءات علمى الحمق فمي حرممة 

فإن  قانون اإلجراءات الجزائية لم يتضمن نصا  يمنع أو يبيأ تصوير مما يجمري فمي مكمان  ة. وكذلكالحياة الخاص

ادة خاص الستخدام ذلك في اإلثبات الجزائي وال يوجد تشمريع خماص بهمذا الموضموع إاّل أنمه وبمالرجوع إلمى المم

جمراء وذلمك ألن  همذه الممادة قمد سممحت يمكن القول بإمكانية القيمام بهمذا اإل -الذكر السابق–( من هذا القانون 94)

 للقاضي بأْن يتخذ كل ما يراه مناسبا  إلظهار الحقيقة.

وحيث إن  التصوير له من األهمية الكبيرة في كشف الحقيقة كما سبق ذكر ذلك وحيث أنه ال يوجد نص يمنمع ممن 

 اللجوء إلى ذلك، لذا يكون للقاضي أْن يأمر بتصوير ما يجري في مكان خاص.

في مجمال إثبمات الزنما بالصمورة التمي تمثمل الفاعمل وشمريكته فمي  االخذقضت محكمة جنأ )بلو( بعدم جواز قد و

فراش الزوجية ألن  الصورة المذكورة قد تم التقاطها في مكان خاص
(73)

. وهذا القرار كما يبمدو لنما ال يعنمي عمدم 

لقضماء أْن يخمالف القمانون والمتمثمل فمي مشروعية التقاط صورة في مكمان خماص علمى اإلطمالق ألنمه ال يجموز ل

( المذكورة بل إن  األمر في حقيقته ال يعدو أْن يكون القضماء قمد رفمض 94قانون اإلجراءات الجزائية في المادة )

( الممذكورة تسممأ بمذلك ولكمن بشمرط أْن 94التقاط صورة فمي مكمان خماص دون إذن القاضمي بمذلك ألن  الممادة )

 يأذن بذلك.

( أوال  بمالنص علمى أن )لكمل فمرد الحمق 46كفل الدستور العراقي حرمة الحياة الخاصة في الممادة )، وفي العراق

في الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى مع حقوق اآلخمرين واآلداب العاممة(. وفمي )ثانيما ( ممن الممادة ذاتهما نمص 

مصونة وال يجموز دخولهما أو تفتيشمها أو التعمرض لهما اال بقمرار قضمائي ووفقما  للقمانون".  على "حرمة المساكن

ومن الواضأ أن التصوير المرئمي غيمر المشمروع يعمد اعتمداء علمى الحيماة الخاصمة التمي حمرص الدسمتور علمى 

وبات العراقي نص حمايتها وكذلك التصوير بغير إذن قضائي ي عد انتهاك لحرمة المساكن. ولم يرد في قانون العق

يجرم التصوير بشكل صريأ وإنما وجد نص يجرم النشر
(74)

المترتب على التصوير إذا رتب هذا النشمر ضمررا   

وخالف ذلك فيمكن أن يعتد بالتصموير المذي اليشمكل جريممة. وباإلمكمان االسمتعانة بمه  –المجني عليهم  –بهؤالء 

ير بأحد طرق العالنية)في االثبات الجزائي، متى ما لم يتم نشر هذا التصو
75

(. أما في قمانون أصمول المحاكممات 

الجزائية النافذ لم يتضمن نصا  يمنع أو يبمّرر تصموير ممايجري فمي مكمان خماص كمما أنمه ال يوجمد تشمريع خماص 

                                                           
(71)

 .247-242موسى مسعود أرحومة، مرجع سابق، ص 
(72 )

، دار 7اإلجمراءات الجنائيمة المقارنمة، طاحمد عوض بالل، قاعمدة اسمتبعاد األدلمة المتحصملة بطمرق غيمر مشمروعة فمي 

 .710-738، ص 7009النهضة العربية، القاهرة،
(73)

 .223علي أحمد عبد الزغبي، مرجع سابق، ص 
(74)

 المعدل. 4878لسنة  444( من قانون العقوبات العراقي الرقم 139تنظر المادة ) 

 المعدل. 4878لسنة  444من قانون العقوبات العراقي الرقم  48تنظر المادة  -75
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ية الجزائية ومبدأ حر دلّةبهذا الموضوع إال أن  ذلك ال يمنع من القيام بهذا اإلجراء استنادا  إلى مبدأ عدم حصر األ

/أ( من القانون المذكور إذ جاء نص هذه المادة 743واللذين يفهمان من نص المادة ) قتناعالقاضي الجزائي في اإل

المقدممة فمي أي دور ممن أدوار  دلّمةالمذي تكمون لمديها ممن األ اهمإقتناعبأن "تحكم المحكمة في المدعوى بنماء  علمى 

اضمر التحقيمق والمحاضمر والكشموف الرسممية األخمرى التحقيق أو المحاكمة وهي اإلقمرار وشمهادة الشمهود ومح

األخمرى المقمررة قانونما ". فطالمما ال يوجمد نمص يمنمع ممن اللجموء إلمى  دلّمةوتقاير الخبراء والفنيين والقمرائن واأل

تصوير ما يجري في مكان خاص وقد بينّا ما لهذه الوسيلة من أهمية في كشف مرتكب الجريمة لمذا فمإن  القاضمي 

لمه أْن يمركن إلمى اسمتخدام همذه الوسميلة قتنماعبه من حرية اإل بما يتمتع
(76)

. وكمذلك فإنمه وممن خمالل نمص الممادة 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائي يفهم بأن  الصمورة الفوتوغرافيمة أو شمريط الفيمديو يتمتعمان بالمقبولمة 61)

تمراءى لقاضمي التحقيمق وجمود أشمياء أو من قبمل القضماء إذ جماء نمص همذه الممادة كمما سمبق وأْن ذكرناهما بم "إذا 

أوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله أْن يأمره كتابة بتقديمها في ميعاد معين وإذا اعتقد أنه لن يمتثل لهذا األممر أو 

نحمو ممن اإلطمالق بحيمث علمى  الممادة جماءأنه يخشى تهريبها فله أْن يقرر إجراء التفتميش..."، فظماهر نمص همذه 

يوحي باستيعاب مختلف األشياء التي تعين في إظهار الحقيقة ومن ثم فإنه إْن وجدت صورة فوتوغرافيمة التقطمت 

لشممخص فممي مكممان خمماص أو شممريط فيممديو يصممور شممخص أو ممما جممرى فممي مكممان خمماص، أي بإمكممان قاضممي 

إثبات في القضايا الجزائيةاإلستناد الى مخرجات األجهزة االلكترونية بوصفها أول  الموضوع
(77)

وكان له فائمدة  

في كشف الحقيقمة بصمدد جريممة مرتكبمة فمإن  للقاضمي أْن يمأمر بجلبهما ويعتممدها كمدليل فمي المدعوى. ويبمدو ممن 

مزاوجة نص قانون العقوبات )الموضوعي( مع نص قانون أصول المحاكمات الجزائية )اإلجرائي( يتبين لنما أن 

عة في اإلثبات الجزائي متى مالم يشكل التصوير جريمة وفمق المنص العقمابي المتقمدم، ممع هذه الوسيلة تعد مشرو

مراعمماة القيممد الدسممتوري الممذي ذهممب الممى حممق الفممرد فممي خصوصمميته ووجمموب عممدم إجممراء التصمموير بغيممر أمممرب 

 قضائي.

ات النجمف األشمرف ذهبت محكمة التمييز االتحادية المى تصمديق القمرار الصمادر عمن محكممة جنايم وفقا  لذلك فقد

حصملت جريممة قتمل لصماحب محمل لصمياغة المذهب وكمان  7044الذي تتلخص وقائعها بأنه في شمهر أيمار عمام 

األخير مجهز بكاميرا فيديو مع جهاز تسجيل، إذ دخلت عليه امرأة ومن ثم دخل شخصا  وقام بمإطالق النمار علمى 

حمل حسمب مما ظهمر فمي تصموير الفيمديو وقمد تمم المجني عليه ومن ثم دخل شخص ثالث قام بسمرقة محتويمات الم

التعرف على الشخص الذي أطلق النار من خمالل صمورته التمي بمدت واضمحة فيمما لمم تكمن صمور المشمتبه فميهم 

اآلخرين واضحة ولعدم االطمئنان المى أن المشمتبه فميهم )الشمركاء( همم ذاتهمم فمي التصموير ألن صمورتهم كانمت 

ضاهاة وإعطاء الرأي الفني بشأنها، وحيث أنه ال يوجد دليمل آخمر يعمزز االتهمام بعيدة مما ال يمكن معه إجراء الم

بالنسممبة للمشممتبه فمميهم غيممر اعتممرافهم المنتممزع تحممت التعممذيب لممذا تقممرر الغمماء التهمممة واإلفممرام عممنهم لعممدم كفايممة 

دلّممةاأل
(78)

توثيممق دخممول  . وفممي قممرار اخممر أصممدرت محكمممة اسممتئناف بغممداد الكممرخ بصممفتها التمييزيممة بانممه " تممم

وخروم المدانة من المحل بعد سمرقة سموار ذهمب ممن خمالل الكماميرا المنصموبة فمي المحمل وبعمد اجمراء عمليمة 

التفريغ ثبت قيامها بالسرقة"
79
. 

 االتجاه الناني: حصول التصوير في مكان عام

ذهب البعض إلى أن  التقاط صورة شخص في مكان عمام ال ينطموي علمى أي مسماس بخصوصمياته ألنمه بتواجمده 

في هذا المكان يكون قد خرم من نطاق الخصوصمية فأصمبأ عرضمة ألنظمار النماس ممما يجعمل تفاصميله وشمكله 

ات األخمرى وكمما تمتم الرايمة ملكا  للناس كافة فيكون لهم عليه حق المشاهدة والراية شأنه في ذلك شأن الموجمود

بالعين المجردة فإنها تكون كذلك بالوسائل التكنولوجيمة المسماعدة كالمنماظير المقربمة والتلسمكوبات ومما إلمى ذلمك 

                                                           
((76 

ان تصوير المجني عليها ، الذي يقضي "77/6/7043تطبيقا  لذلك قرار محكمة الجنايات في بغداد/الرصافة بتاريك 

نفسها قبل االقدام على االنتحار وهي تدلي باقوالها وبذلك تصل المحكمة الى يقين قاطع وجازم بان األدلة المتحصلة في 

 المتهم وفق مادة التهمة". القضية ال تكفي الدانة
(77)

، المذي يقضمي 76/2/7043تماريك  7047-هيئمة عاممة-172/177ينظر: قرار محكمة التمييز االتحادية في العراق رقم  

 بان"للمتهم صلة بمرتكب الجريمة وذلك بضبط صورة االنتحاري مع المتهم وكان خافيها تحت المرآة".
(78)

 .72/4/7047في  7047/ الهيئة الجزائية /  1074ة في العراق رقم ينظر: قرار محكمة التمييز االتحادي 
(79)

 .70، خالد دمحم جالل االعرجي، مرجع سابق، ص4/9/7047تاريك  7047/ت/م/492قرار رقم  
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فضال  عن أنه يمكن تثبيت ماتراه العين على فميلم عمن طمرق التصموير المرئمي ممثال  وعلمى همذا األسماس ال يحمق 

ه في المكان العام بل يعتبر ذلك أمرا  مشروعا  ويحق لمه فقمط االعتمراض للشخص االعتراض على التقاط صورت

على نشرها إذا ما لحق به ضرر من جراء ذلك النشر
(80)

. 

لك حسمب ذهب البعض اآلخر إلى ضرورة التفرقة بين حالتين للصورة التي تلتقط لشخص في مكان عام وذ بينما

يكون المكان العام في حد ذاته هو الموضوع األساسمي للصمورة  فالحالة األولىوضع هذا الشخص في الصورة، 

بصرف النظر عمن كان فيها بصورة عارضة ومن ثم يكون التقاط الصورة أمرا  مشروعا  وال مجال لالعتراض 

عليممه، ذلممك أن  مممن حممق الشممخص مشمماهدة وتصمموير ممما يممراه مممن معروضممات المحممالت وواجهاتهمما والمممارة فممي 

إذ ال يلممزم فممي هممذه الحالممة حصممول المصممور علممى إذن مممن الموجممودين بالمكممان طالممما أن   الطريممق العممام أيضمما  

 وجودهم في مجال التصوير جاء عرضا  ودون قصد. 

فهي التي يكون فيها الشخص الموضوع األساسي للصورة وأما العناصر األخمرى فمي المكمان  الحالة النانيةوأما 

ز التقاط هذه الصورة ونشرها إاّل بإذن مسبق ورضا ممن تمثلمه وبغيمر ذلمك العام فهي مجرد خلفية له وهنا ال يجو

يعد أمرا  غير مشروعا  ألنه يشكل تعمديا  علمى حمق ممن الحقموق الشخصمية أال وهمو حمق اإلنسمان فمي خصوصمية 

صورته على الرغم من وجوده في مكان عام
(81)

، أي يأخذ األمر حكم التصوير فمي االمماكن الخاصمة ممما يجعمل 

 تصويرا  غير مشروع. منه

ذلك أن   بقصد الحصول على الدليل أمر جائز في حين ذهب البعض اآلخر إلى أن  تصوير ما يدور في مكان عام

اإلجراء المذكور إذا ما خال من التحريف وتوافرت فيه شروط قبمول الصمورة الفوتوغرافيمة أممام القضماء يصمبأ 

كتابمة. فهمو ال يعمدو أْن يكمون تسمجيال  مصمورا  لتلمك الوقمائع ال بمثابة تشخيص علممي للوقمائع يغنمي عمن وصمفها 

يختلممف فممي مضمممونه وجمموهره عممما يقمموم بممه عضممو الضممابطة العدليممة مممن إعطمماء وصممف لممما شمماهده بممالعين 

المجردة
(82)

. 

ة له وكذلك فإن  تواجد الشخص في مكان عام يجعله يتوقع سلفا  أنه عرضة لتطفل الغير وبالتالي فإن  التقاط صور

في هذا المكان وإْن كان فيه مساس بحقه في صورته إال أنه ال يشكل اعتداء  على حقه في الخصوصية إذ لو أراد 

صيانة هذا الحق لما جعمل نفسمه محطما  ألنظمار الكافمة
(83)

. ويبمدو أن  همذا المرأي األخيمر يمثمل االتجماه السمائد فمي 

لمرغم ممن خلمو قمانون االتصماالت الفيمدرالي الصمادر سمنة بعض الدول ففي الواليمات المتحمدة األمريكيمة وعلمى ا

ممن نصموص تبميأ أو تمنمع تصموير مما يمدور فمي مكمان عمام إاّل أن  القضماء هنماك قضمى  -السابق ذكمره– 4879

بقبول الصورة أو شريط الفيديو لوقائع أو أشخاص تم تصويرهم في مكان عام وذلك فيما عرض عليه من قضايا 

قضى فيه بسجن شخصمين بجريممة قتمل وتممت ادانتهمما اسمتنادا  علمى شمريط فمديو  7041م جزائية، ففي قرار عا

التقط ممن كماميرات المراقبمة الموجمودة فمي المبنمى"
(84)

عمن  7007مايو/ايمار  6، وفمي قمرار آخمر صمدر بتماريك 

كمة إلى ( استندت المحRicky Brantley vs. USAمحكمة االستئناف األمريكية الدائرة )العاشرة( في قضية )

الدليل المستمد من التصوير بواسطة كاميرا فيديو وضعت بداخل حقل ظهر فيه الفاعل وهمو يقموم بزراعمة نبمات 

مبط الفاعمل وبحوزتمه أوراق  )الماريجوانا( المخدر وتقليمه وجمعه ثم إصدار أمر بتتفميش مسمكنه المجماور، إذ ض 

فع األخير دفعا  مفاده أن أممر التفتميش لمم يكمن مسمتندا  زراعة وتصنيع المواد المخدرة وبعض النبات المخدر. إذ د

الى السبب الراجأ، رفضت المحكمة الدفع األخير، مقررة أن صورة الفيديو التي تم التقاطها توضأ حملة لكميمة 

 العقلمي اإلسمتنتامكبيرةمن نبات الماريجوانا المخدر، وبما أن منزله في الجوار المباشر لهذا الحقل. فإن من شأن 

                                                           
(80)

؛ يوسف شحادة، 10؛ وكذلك، معتصم خميس مشعسع، مرجع سابق، ص221علي أحمد عبد الزغبي، مرجع سابق، ص 

، 4888عالقتها بالقضاء ودورها في سير العدالة الجنائية، مؤسسة بحسون للنشمر والتوزيمع، بيمروت ، الضابطة العدلية 

 .477ص
(81)

 .174؛ وكذلك عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق، ص222علي أحمد عبد الزغبي، مرجع سابق، ص 
(82)

 .237أرحومة، مرجع سابق، ص؛ وكذلك موسى سعود 170عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق، ص 
(83)

؛ موسمى سمعود 98مبدر الويس، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، منشأة المعارف، اإلسمكندرية، د.ت، ص 

 .237أرحومة، مرجع سابق، ص
(84)
 Trina Roache, "Pair plead Guilty to murdering Loretta Saunders", Nova Scotia Supreme 

Court, APTN National, p.1, 2015. 
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ان يرجأ حملة تلك المخدرات الى منزله، وقضت المحكممة بمرفض االسمتئناف وتأييمد حكمم إدانتمه اسمتنادا  للمدليل 

المستمد من التصوير
(85)

. 

وفي فرنسا فإن  الموقف فيها حول هذه المسمألة ال يختلمف عمن موقفهما عمن تصموير مما يجمري فمي مكمان خماص، 

( من قانون اإلجراءات الجنائية والتي سمحت للقاضي بأْن يأذن بتصوير ما يجمري فمي مكمان خماص 94فالمادة )

لإلطالمة والتكمرار فإننما سمنكتفي بمما  هي ذاتها تجيز تصوير ما يجري في مكان عام وقد سبق ذكر ذلك لذا وتجنبا  

 تم ذكره.

ممن تصموير مما يجمري فمي مكمان خماص  هذه المسمألة ال يختلمف عمن موقفمه حول فإن  الموقف فيهأما في العراق 

هي ذاتها تجيز تصوير ما يجري في مكان عامأجازت تصوير ما يجري في مكان خاص التي قواعد العامة فال
86
 

 في بما تم ذكره.ا وتجنبا  لإلطالة والتكرار فإننا سنكتوقد سبق لنا تفصيل ذلك لذ

يمة ممن تصموير مما يجمري فمي المكمان الخماص والعمام فمي قف ممن اسمتخدام بصممة الصمورة المتأتوبعد بحث المو

اإلثبات الجزائي تبين لنا أنه وعلى الرغم من خلو تشريعات بعض الدول من نصوص تبيأ استخدام هذه الوسميلة 

زائممي إال أنممه وبممالنظر للقواعممد العامممة الممواردة فممي تشممريعات دول أخممرى التممي أعطممت األسمماس فممي اإلثبممات الج

القانوني الستخدام تلك الوسميلة وكمذلك أحكمام القضماء فمي دول أخمرى والتمي سمارت فمي همذا االتجماه فإنمه يمكمن 

 ثم مشروعية ذلك اإلجراء.القول بأن  االتجاه السائد هو قبول استخدام هذه الوسيلة في اإلثبات الجزائي ومن 

ونحن نرى بصواب االتجاه المتمثل بإضفاء صفة المشروعية على استخدام بصمة الصورة في اإلثبمات الجزائمي 

ولكن بشرط استحصال اإلذن من القاضي، عندما يراد تصوير شخص وكذلك مما يمدور فمي مكمان خماص وكمذلك 

راط الحصول على اإلذن ممن القاضمي إذا كمان فمي جواز تصوير الشخص وما يدور في مكان عام ومن دون اشت

ذلك يعتبر التصوير سواء الذي حصول على الدليل على ذلك وبخالف تصرف الشخص مخالفة للقانون وبقصد ال

تم في المكان الخاص أو العام غير مشروعا  وكذلك ينبغي إتالف ما تم تصويره في الحالتين المتقدمتين بعد انتفاء 

في عدم المساس  المتهمفي ذلك موازنة ما بين مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه ومصلحة  الغرض منها ألن  

 بحقه في الخصوصية وعدم تغليب إحدى هاتين المصلحة على األخرى.

يمكن القول أن  لكل شخص حق في صورته، وليس آلخر أْن يلتقطها ألن  في ذلك مساسا  بمالحق فمي الخصوصمية 

شد مقتا  من المسماس بخصوصمية الشمخص كمما أن  بعمض الجمرائم ترتكمب فمي الخفماء أو يمتم ولكن الجرمية هي أ

التحضير لها في الخفاء وأن  رفض تصوير ما يجري في المكمان الخماص يعنمي تسمهيال  للمجمرمين علمى ارتكماب 

 كافية إلدانتهم(. أدلّةجريمتهم وقد يصل األمر إلى حد إفالتهم من العقاب )إذا تواجد 

ذلك من أجل حماية الحق في خصوصية الشخص لذا فإن  تحقيق مصلحة المجتمع في الحفماظ علمى أمنمه عمن كل 

طريق مكافحة الجريمة تستوجب تسليأ السلطة القائمة على تطبيق العدالمة بأدواتمه ووسمائل علميمة حديثمة تمكنهما 

على أْن يقترن ذلك بالضوابط التمي  من ذلك وهذا األمر يتطلب إباحة تصوير ما يجري في المكان الخاص والعام

سبق ذكرها في رأينا هذا لمنع التعسف في استخدام هذه الوسيلة في اإلثبات الجزائي ومن ثم تحديد المساس بحمق 

 الشخص في الخصوصية بالحد الالزم لكشف الحقيقة.

 

 لخاتمةا
حجية الوسائل اإللكترونية في االثبات" وحاولنا أثناء بحثنا هذا، أن ن سلّط  بعد ان انتهينا من معالجة موضوع "

الضوء عليه، وأن نوضأ ما لإلثبات بالوسائل االلكترونية من أهمية وخطورة في نفس الوقت إذا ما تجاوزت 

ثل البطالن أو الحدود المرسومة لها في القانون وما يترتب عليه من جزاءات تلحق االدلّة سواء كانت إجرائية م

 الحقه سواء كانت جزائية، مدنية، أو مسلكية.
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وبعد ان بلغنا خاتمة المطاف بفضلب من هللا سبحانه وتعالى، يقتضينا األمر، أن ن سجل في مقامنا هذا، ما لدينا من 

 مالحظات، وما خل صنا إليه من نتائج وذلك على النحو اآلتي:

 أّوالً: النتائج

ة، ال سيما فيما يتعلق فالمحاكمات الجزائية عن التطور االجتماعي في العصور المختليعبر قانون أصول  .4

بإجراءات الحصول على األدلة بغية اإلعتماد عليها ألغراض اإلثبات. وإن االهتمام العالمي المتزايد بحقوق 

ية لتعزيز مقومات اإلنسان ومستجدات ضمان حرياته األساسية، وضرورات تبني أسس جديدة في العالقات الدول

المجتمع المدني، كل هذه األمور تدعو بالضرورة األنظمة القانونية المختلفة بأن تتبنى الضمانات القانونية الكفيلة 

بحماية تلك الحقوق والحريات خاصة بعد التطورات المتسارعة التي حصلت في مجال العلوم والتكنولوجيا، 

 جديد مما يستدعي تبني مبدأ المشروعية الجزائية في القوانين اإلجرائية.ومتطلبات التوافق مع النظام العالمي ال

وتطوره بتطورها بحسب تعاقب المراحل الزمنية  يرجع اإلثبات الجزائي بأصوله إلى نشأة اإلنسان األولى، .7

الفقه الجزائي، ألن  هدفه إقامة الدليل ألجل كشف الحقيقة بغية تحقيق العدالة. وقد قس م  التي مّر بها اإلنسان،

ر الفكر اإلنساني في مجال البحث عن الحقيقة أو اإلثبات الجزائي إلى )ست مراحل( تتمث ل في: المرحلة  تطوُّ

البدائي ة، والمرحلة الديني ة، والمرحلة القانوني ة، ومرحلة نظام حري ة اإلثبات، ومرحلة االقتناع الذاتي أو العاطفي ة، 

مي ة، سواء في المجتمعات العربية أو الغربية، وقد أصبحت بعض نظ م اإلثبات أثرا  من وأخيرا  المرحلة العل

 الماضي، ولم يعد لها وجود في الوقت الحالي.

على الرغم من أن وسائل المراقبة االلكترونية تشكل اعتداء  على الحياة الخاصة لإلنسان وتمس حريته  .3

ض الجرائم السيما المنظمة منها، نظرا  لتطور العلم الشخصية إال ان بعض التشريعات اجازتها لبع

والتكنولوجيا، مما استدعى اللجوء الى وسائل أكثر فاعلية لغرض مكافحتها، والتي ال يمكن الكشف عن مرتكبيها 

 أو إثباتها بالوسائل االعتيادية األخرى.

اال تستخدم خلسة، وذلك بالتنبيه ضرورة أن تكون األجهزة والمعدات المستخدمة في المراقبة معلنا  عنها، و .1

 مسبقا  عن وجودها بالكيفية المناسبة.

فرضت انعكاسات التطور العلمي والتكنولوجي أشكاال  جديدة في مجال النشاطات االجرامية وأخذت  .2

الجريمة أبعادا  جديدة، وباتت تختلف عن أشكالها التقليدية من خالل إساءة إستغالل التكنولوجيا الجديدة 

خدامها كآليات جيدة ومتطورة في تنفيذ السلوك االجرامي، كجرائم الحاسوب اآللي أو الجرائم التي ترتكب وإست

عبر شبكات اإلنترنت أو الهاتف الجوال، والسيما مايسمى بتقنية )التشفير( لإلفالت من مالحقة السلطات. لذا 

مايسمى بنظام اإلثبات العلمي  وجد أن ضرورات الحفاظ على أمن المجتمع ونظامه كلها إستدعت ظهور

 الحديث، إلثبات مثل هكذا جرائم.

 
 ثانياً: المقترحات

إضافة نص إلى قان ونِّي أصول المحاكمات الجزائية العراقي يسمأ بااللتجاء الى كل وسيلة علمية وفنية يمكن  .4

الدفاع عن نفسه، او انتهاك  ان تفيد في كشف الحقيقة، على اال يؤدي استخدامها الى االخالل بحق المشتبه فيه في

 خصوصيات االنسان واهدار كرامته.

النص صراحةب في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على إجراء التنصت وتسجيل األحاديث  .7

الواردة في هذا القانون التي تبيأ  الشخصية بعد الحصول على قرار قضائي مسبب وعدم االكتفاء بالقواعد العامة

ألهمية هذا الموضوع كما ينبغي ان يتضمن النص المقترح اإللتزام بإتالف ما يتم تسجيله بعد انتهاء ذلك، وذلك 

الغرض منه وكذلك إتالف ما يتم تسجيله والذي ليس له عالقة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها وذلك مراعاة 

 يقة.لحق المتهم وغيره في ان ال تمس خصوصيته اال بالقدر الالزم لكشف الحق

النص على إجازة المراقبة البصرية عن طريق الوسائل العلمية والتكنولوجية المتقدمة وبذات الضمانات التي  .3

 تقتضيها مراقبة المكالمات الهاتفية وما في حكمها.

 وفي النهاية ال يسعنا إال أن نشكر هللا العلي العظيم على توفيقه في القيام بهذا العمل، وهو بطبيعة الحال شأنه

شأن أي عمل بشري، ال يخلو من القصور، فالكمال هلل سبحانه وتعالى وحده، وإن كنت قد وفقت فهذا فضل 

 من هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم.
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