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ABSTRACT 

 

This descriptive article discusses the role of scientific evidence in crimes 

investigations, to discover the culprits as soon as possible, protecting the rights of 

victims and punishing perpetrators. Recent scientific methods have been used by the 

police as evidence, which can be used as compelling evidence for the perpetrators, 

as judges use when making judgments. The problem in the fact that the defendants 

use scientific means and modern science to commit crimes. In view of the evolution 

of crime methods, the discovery of the perpetrator has become difficult. The 

scientific evidence itself poses problems that may affect the fundamental rights of 

the human being, making the disclosure of the truth extremely difficult for the 

judiciary. Through the analytical descriptive approach, the findings revealed that: 

The technological development was accompanied by an evolution in the means of 

criminality, and the perpetrators have used the latest science to commit their crimes. 

The methods of detection of the evidence have also developed. This development 

took two forms. Access to the manual using new means previously unknown; the 

second is to modify and develop the use of traditional methods in a way that increases 

its effectiveness. The jurisprudence differed between supporters and opponents of 

the use of scientific evidence. The jurisprudence differed between supporters and 

opponents of the scientific evidence, to contradict two types of interests that seem 

difficult to reconcile. Those who support the fact that the scientific evidence helps to 

get the truth in less time and effort, and contradicts the evidence by claiming that it 

ends the role of the judge in the process of proof, so that he has only to comply with 

the opinion of the expert. 

Keywords: scientific evidence, crimes, criminal evidence. 
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 ملخصال

تناقش هذه املقالة الوصفية، دور الدليل العلمي يف اإلثبات اجلنائي، والتوصل إىل اجلناة يف أسرع وقت، ومحاية حقوق 
اجملين عليهم، وإحلاق العقوبة مبرتكيب اجلرمية. فالوسائل العلمية احلديثة تستخدمها أجهزة الشرطة كقرينة، ميكن االستناد 

 يستخدمون نياملتهم كما يستخدمها القضاة عند إصدار األحكام. تكمن املشكلة أّن   إليها كأدلة دامغة ملعرفة اجلناة،
أصبح اكتشاف اجلاين أمرًا فقد  ونظرًا لتطور أساليب ارتكاب اجلرمية    .والعلوم احلديثة يف ارتكاب اجلرائم   الوسائل العلمية

 كشف احلقيقة يف غاية الصعوبة  مما جعل ؛ن س احلقوق األساسية لإلنسامتمشاكل بذاته ميثل  الدليل العلمي. فعسريًا
أن التطور التكنولوجي قد لدى رجال القضاء. ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:  

تطورت   لكذ كصاحبه تطور يف وسائل اإلجرام، وأصبح اجلناة يستخدمون أحدث ما وصل إليه العلم القرتاف جرائمهم،  
واختذ هذا التطور صورتني، أوهلما: حماولة احلصول على الدليل باستخدام وسائل ،  املتبعة يف الكشف عن الدليل  الوسائل

ا. جديدة مل تكن معروفة من قبل، أما الثانية فهي تعديل وتطوير استخدام وسائل تقليدية على حنو يزيد من فعاليته
 ن من املصاحل يبدو من الصعب متاًماانوع ؛ نظرًا لتعارضيلدليل العلم الستخدام اأختلف الفقه بني مؤيد ومعارض 

لدليل بزعم أنه لمعارض ، و الدالئل العلمية تساعد على إخراج احلقيقة بأقل وقت وجهد  أنّ التوفيق بينهما. من يؤيد 
 . ينهي دور القاضي يف عملية اإلثبات، حبيث ال يكون أمامه إال اإلذعان لرأي اخلبري

 : األدلة العلمية، اجلرائم، اإلثبات اجلنائي.الكلمات املفتاحية
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لقد تطورت اجلرمية بتطور اجملتمع الذي وقعت فيه، فاجلرمية اليت حدثت يف الثالثينات مازالت هي اليت ترتكب يف هناية 
أكثر تنظيًما، واملتهمون يستخدمون اليوم الوسائل العلمية، ومعطيات  بأسلوبالقرن العشرين ويف القرن احلايل، ولكن 
بل ذلك بقيت النصوص التشريعية وخاصة اإلجرائية بال تطور مما نتج عن ذلك العلوم احلديثة يف ارتكاب اجلرائم، ومقا

 عجز القوانني السارية عن احتواء هذه األساليب.

ونظرًا لتطور أساليب ارتكاب اجلرمية أصبح اكتشاف اجلاين أمرًا عسريًا، هلذا كان لزاًما على اجملتمع أن يستخدم نفس 
وسائل علمية حديثة للكشف عن اجلرمية وإثباهتا، لذلك فإن السبيل إىل  السالح سالح العلم، وذلك باستحداث

العدالة املنشودة ال يأيت إال باالستعانة بالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي يف اجملاالت كافة، ومن هنا أخذ رجال الفقه 
م استحداث قواعد قانونية جديدة يلهثون ملالحقة التطورات اليت أصابت العالقات القانونية يف التصميم، مما يستلز 

 .(1)  احلديثةلتحكم التكنولوجيا  

ويثري التطور العلمي مشاكل أخرى، وهي حدود الدليل العلمي، هذا الدليل الذي قد ميس احلقوق األساسية لإلنسان. 
عليه أن يوائم ففي مواجهة االكتشافات اليت يقدمها العلم لكشف احلقيقة تكون رسالة القاضي يف غاية الصعوبة، إذ 

بني أمرين: أوهلما معاقبة اجلاين، والثاين محايته كحق من حقوق األفراد الذين يكونون اجملتمع، ومن مث جيب قصر 
استخدام الوسائل العلمية احلديثة على بعض األشخاص ملا يتضمنه من خطر املساس حبقوقهم، وكذلك جيب أن ختضع 

 . (2)  قويةت بضمانات  تستخدم إال إذا أحيط  وأاللرقابة جدية،  

 مشكلة الدراسة:
يف ارتكاب  ويسخروهنا العلوم احلديثةوالتقنيات اليت أفرزهتا  الوسائل العلمية أحدثن رمو اجمليف العصر الراهن يستخدم 

. لذلك أصبح اكتشاف اجلاين أمرًا عسريًافقد تطورت اجلرائم وتعقدت، فونظرًا لتطور أساليب ارتكاب اجلرمية  .اجلرائم 
 م ائكشف اجلر كان البد من التوجه إىل التقنيات احلديثة واألساليب العلمية للكشف عن تلك اجلرائم ومرتكبيها؛ مثل  

 
 . 4-3، ص 2002عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديث، القاهرة، دار النهضة العربية،  مجيل 1
 .4-3عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديث، مرجع سابق، ص  مجيل 2

 

 المقدمة
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للقاضي اجلنائي االستعانة باخلرباء للتيقن . وأصبح من الضروري وحىت اجلرائم التقليدية ، بلجرائم التزويرو  اإللكرتونية،

  كافيا  مثل تقرير البصمات،  وقد يكون الدليل العلمي  (DNA)احلمض النووي    مثل فحص  من حقيقة دليل معني،
تعاظم دور اخلرباء يف  ؛ترتب على ظهور األدلة العلمية يف اإلثبات اجلنائي األخرى. وهكذا الدالئل اجلنائية إلسقاط

    .القيام بدور فعال إلبداء خربهتم الفنية فيما يعرض عليهم من قضايا

 ؛س احلقوق األساسية لإلنسان مت  فلرمبا  ة قائمة على الصعيد الدويل،مشكلبذاته ميثل    الدليل العلميمن جهة أخرى فإّن  
قرت جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة سنة أقد و  لدى رجال القضاء. كشف احلقيقة يف غاية الصعوبة  مما جعل
أو لتنومي مغناطيسي، كما ال جيوز أن  ،ال جيوز أن خيضع أي شخص حمبوس إلكراه مادي أو معنوي؛ أنه م1962

متييزه. لذلك مواد أخرى من طبيعتها أن تشل أو ختل حبريته يف التصرف وتؤثر يف ذاكرته أو    ةأو أي  ،يعطي حماليل خمدرة
 بات متعذرا استخدام األدلة العلمية اجلنائية اليت متس حقوق املتهم.

 منهج الدراسة: 
، القانونية  تهاطبيعو لمية  األدلة العيتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ويناقش املوضوع يف مبحثني؛ كرِّس األول ملاهية  

  .  موقف الفقه ومعايري الدليل العلميأما الثاين فهو  
 

 القانونية  تهاطبيعو األدلة العلمية  : ماهية  المبحث األول

ترتب على التقدم التكنولوجي يف عامل االتصاالت حدوث طفرة حتول العامل من خالهلا إىل قرية صغرية وأصبح اإلنسان 
الكرة األرضية بالصوت والصورة حلظة قيام احلدث. وقد تأثر القانون اجلنائي مبا   أحناءري يف كافة  قادراً على رصد ما جي

حققه العامل يف جمال اخلربة وحتديد داللة اإلمارات والقرائن، وهو األمر الذي دفع إىل القول بظهور مرحلة جديدة من 
 العلمية.  مراحل اإلثبات اجلنائي حيث ترتكز على ما تسفر عنه البحوث

 ماهية األدلة العلمية وطبيعتها القانونية. وبناًء على ذلك سوف نتناول مطلبني يف هذا املبحث ومها
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 ماهية األدلة العلمية :  المطلب األول

ميكن تناول األدلة العلمية على أهنا تلك األدلة اليت يكون مصدرها رأي علمي حول تقدير مادي، أو قويل، كاخلربة 
، فقاضي املوضوع قد حيتاج يف (3) معينةاليت تتمثل يف تقارير فنية خمتصة تصدر عن اخلبري بشأن رأيه العلمي يف وقائع 

بعض القضايا إىل االستعانة برأي أهل اخلربة ألجل التوصل إىل القناعة بدليل معني ليبين حكمه يف الدعوى، إذ أن 
 .(4)  الدعوىالقاضي غري ملم بكافة األمور الفنية املتعلقة بدليل معني يف  

صدرها رأي علمي حول تقدير مادي، أو قويل، كاخلربة اليت ويعرف أيًضا الدليل العلمي بأنه تلك األدلة اليت يكون م
، فقاضي املوضوع قد حيتاج يف بعض (5)  معينةتتمثل يف تقارير فنية خمتصة تصدر عن اخلبري بشأن رأيه العلمي يف وقائع  

إذ أن القاضي  القضايا إىل االستعانة برأي أهل اخلربة ألجل التوصل إىل القناعة بدليل معني ليبين حكمه يف الدعوى،
 .(6) الدعوىغري ملم بكافة األمور الفنية املتعلقة بدليل معني يف  

وقد أعطت معظم قوانني اإلجراءات اجلنائية احلق للقاضي اجلنائي يف االستعانة باخلرباء للتيقن من حقيقة دليل معني، 
ارات احلمض النووي، واألدلة املتحصلة من ومن األمثلة على األدلة العلمية احلديثة واليت يلجأ القاضي للخرباء، اختب

 .(7) بشأهناخمرجات احلاسوب، فهذه األدلة حتتاج إىل رأي اخلرباء  

إن األدلة العلمية ما هي إال وسائل إلجياد الصلة بني اجلرمية واجملرم وهي من أهم املقومات يف اإلثبات اجلنائي العلمي، 
إىل العدالة االجتماعية املتوخاة، كما أنه ميثل الدليل املستمد من الوسائل   واليت تقلل من احتمال اخلطأ القضائي للوصول

، فالدليل العلمي هو النتيجة اليت تسفر عنها التجارب العلمية واملعملية واألساليب اليت يقوم هبا (8)العلمية احلديثة"
 خمتص فنًيا، أال وهو اخلبري، فاملالحظ أنه قد ترتب على ظهور األدلة العلمية يف اإلثبات اجلنائي تعاظم دور اخلرباء يف 

 
 . 152، ص 2006ر الثقافة للنشر والتوزيع، فاضل زيدان حممد، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، األردن، دا 3
 .303، ص 2001العربية املتحدة، القاهرة، دار النهضة العربية،  األماراتمدحت رمضان، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي لدولة  4
 . 152فاضل زيدان، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، مرجع سابق، ص  5
 .303، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مرجع سابق، ص مدحت رمضان  6
 .33، ص 2011سامي جالل فقي حسني، األدلة املتحصلة من احلاسوب وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي، القاهرة، دار الكتب القانونية،   7
، ص 2010لقاهرة، عبد الناصر حممد حممود فرغلي، اإلثبات العلمي جلرائم تزوير احملررات التقليدية واإللكرتونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة ا 8

116 . 
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عليهم من قضايا ذات طابع فين حبت، تتعلق بعلوم الطب أو القيام بدور فعال إلبداء خربهتم الفنية فيما يعرض 
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإلثبات حيث تتطلب عادة األدلة العلمية توافر خربات فنية عالية وغريبة يف نفس 

 . (9)الوقت عن التكوين القانوين للقاضي

يت ميكن االستعانة هبا يف ميدان اإلثبات اجلنائي وكشف وبالنظر إىل اتساع رقعة الوسائل واألساليب العلمية احلديثة ال
مبا فيها جرائم التزوير وحىت اجلرائم التقليدية، فإنه يصعب كثريًا استقصاء هذه الوسائل، فهناك أدلة  اإللكرتونيةاجلرمية 

ما يستخدم يف  مستمدة من وسائل علمية تستخدم بشكل ظاهر جتاه اإلنسان وتؤثر يف كيانه النفسي واملادي، فمنها
والدليل املستمد من التنومي املغناطيسي،  ،يريخد استنطاق املتهمني واستجواهبم مثل الدليل املستمد من التحليل الت

 وكذلك املستمد من جهاز كشف الكذب ومنها ما يستمد من االختبارات البيولوجية ووسائل االستعراف على املتهمني 

الدليل املستمد من البصمات، كبصمة الصوت  DNA(10)الدليل املستمد من املستمد من فحص الدم،  مثل الدليل
 .(11)واألذن وقزحية العني

وهناك نوع آخر من األدلة مستمد من الوسائل العلمية اليت تستخدم خفية وتؤثر يف حرمة احلياة اخلاصة كمراقبة 
أو التقنية املستمدة  اإللكرتونيةاملكاملات اهلاتفية وما يف حكمها والتسجيل الصويت والتقاط الصور، إضافة إىل األدلة 

صال وجتدر اإلشارة إليه أنه توجد عدة معايري لتصنيف األدلة العلمية من أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته وشبكات االت
أمهها الدليل العلمي املادي أو الدليل احلسي أو امللموس مبعىن أشياء قد تكون حية أو غري حية، وقد تكون صلبة أو 

ملزور، أو غريه من األدلة هو التوقيع ا اإللكرتوينسائلة أو غازية، فقد يكون الدليل العلمي يف جمال جرائم التزوير 
وغريها على عكس الدليل  اإللكرتونيةاألخرى أو تلك األدلة امليكروسكوبية كاملصغرات الفيلمية والشرائح  اإللكرتونية

املعنوي الذي يكون غالًبا يف هذه اجلرائم يف شكل نبضات مغناطيسية أو كهربائية، ميكن جتميعها وقراءهتا وحتليلها 
 .(12)وتطبيقات إلكرتونية وتكنولوجيا خاصة بذلكباستخدام برامج  

 
 . 41ص  ،2007ليبيا، دار اجلماهريية، ، حرية القاضي يف تكوين عقيدتهموسى مسعود أرحومه،  9

 . 128، ص 2013لنووي يف اإلثبات اجلنائي، القاهرة، جملة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، راضية خليفة، احلامض ا 10
 . 353، ص 2011مصطفى حممد موسى، التحري يف جرائم جمتمع املعلومات واجملتمع االفرتاضي، القاهرة، دار الكتب القانونية،  11
 . 43، ص 2011رة، الدار املصرية اللبنانية، ، القاهاإلنرتنتحممد الرشيدي، العنف يف جرائم  12
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 الطبيعة القانونية للدليل العلمي :  المطلب الثاني

ال يتعلق الدليل العلمي باملساس ال حبقوق اإلنسان وال حبريته سواء يف جسمه أو حريته الشخصية، إال أن هناك من 
اإلنسان أو حبريته الشخصية، كما يف أجهزة كشف الكذب، الدالئل العلمية اليت ينطوي استخدامها على مساس حبقوق  

الذي يستعمل ليبني الذبذبات واحلالة النفسية جلسم املتهم عند سؤاله أو استجوابه. وقد متس سالمة اجلسد وحرية 
 الشخص يف أن حيقن حبقنة احلقيقة، كما قد يتم تنوميه مغناطيسًيا لسماع أقواله.

ها عن الطبيعة القانونية للدليل العلمي أنه يكتسب صفة إجراء من إجراءات االستدالل والنتيجة اليت ميكن استخالص
إذا كان استخدامه ال يتعلق مبتهم معني، بل إلثبات حالة معينة على النحو السابق، أما إذا كان استخدامه إلثبات 

لق جبرمية معينة منسوبة إىل متهم حالة معينة على شخص معني أو متهم، فهو إجراء حتقيق، ألنه يف هذه احلالة يتع
 معني.

ومن هذا املنطلق فلعل من املفيد أن نتناول الفلسفة العامة اليت تقوم عليها الطبيعة القانونية للدليل العلمي، وترجع أمهية 
لة أجدر بيان الطبيعة القانونية للدليل العلمي إىل عزوف أغلبية الفقه عن اخلوض يف هذه املسألة، والنظر إليها كمسأ

أن تكون ثانوية، ال ينبغي هلا أن تشغل ذهن القاضي، باعتبارها مسألة فلسفية، وميثل هذه الطائفة معظم رجال الفقه 
 .  (13) مصريف 

أما الطائفة اليت تعرضت لبحث هذه املسألة، فقد انقسمت على نفسها إىل اجتاهني رئيسيني، االجتاه األول: يضفي 
، M.S STrogowitch. ومن أنصار هذا االجتاه الفقيه الروسي اإلطالقعلى الطبيعة القانونية للدليل العلمي صفة 

 .واإلطالقاحلقائق العلمية اليت تتصف بالعمومية  الذي يرى أن الطبيعة القانونية للدليل العلمي نوع من  

يف ذاهتا  –أما االجتاه األخر: فريى أن الطبيعة القانونية للدليل العلمي ذا طبيعة نسبية، فإذا كانت احلقيقة العلمية 
 كما ينتقد   إال أن دورها يف اإلثبات اجلنائي، شيء نسيب بالنظر إىل عدم اكتمال الوسائل اإلنسانية للمعرفة،  –مطلقة  

 

 
 .414. ص 1988القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة،  ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية،ىحممود مصطف حممود 13
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أنصار هذا االجتاه إضفاء صفة اإلطالق على الدليل اجلنائي العلمي تشبيًها له باحلقيقة العلمية، ألنه حىت بالنسبة هلذه 
 األخرية فإهنا عرضة للتغيري والرتدي يف اخلطأ، صحيح أن خطأ العلوم الطبيعية أقل من خطأ العلوم اإلنسانية، لكن من 

من نظريات كانت صحيحة وقت ظهورها دخلت اليوم ذمة التاريخ، باإلضافة   املمكن أن يصل رجل العلم ويضل، وكم
إىل أن هناك قدرًا من املغايرة بني احلقيقة العلمية واحلقيقة القضائية، من حيث أن موضوع املعرفة العلمية هي دراسة 

ى النماذج واألحداث والظواهر اليت الوقائع والظواهر حبثًا عن احلقيقة، أما يف جمال الدليل العلمي فإهنا ال تنصب ال عل
حيكمها العلم املادي، وإمنا تنصب فقط على الوقائع ومدى نسبتها إىل املتهم، ويكون الفصل يف ذلك عن طريق 
األحكام القضائية، ال عن طريق صياغة مبادئ أو قوانني علمية عامة، وميثل هذا الرأي غالبية الفقهاء يف فرنسا، ويف 

 .(14)إجنلرتا

عن الضوابط اخلاصة بالوسائل العلمية املوصلة إىل الدليل العلمي: فإن هذه الوسائل قد تكون ظاهرة ومعلنة ملن أما 
تباشر يف مواجهته، كالتخدير والتنومي املغناطيسي وجهاز كشف الكذب واإلجراءات املعملية والتنشيط اإلشعاعي، أو 

ه، كالتسجيل الصويت ومراقبة االتصاالت اهلاتفية، وفيما يلي خفية تستخدم سرًا على غري علم ممن تباشر يف مواجهت
 . (15)  الظاهرةنبني ضوابط استخدام هذه الوسائل بادئني بالوسائل العلمية 

أواًل: ضوابط استخدام الوسائل العلمية الظاهرة: تعد فكرة الوصول إىل الدليل العلمي من أهم الوسائل اليت احتدم 
بصددها، ذلك أننا يف هذا العصر نعيش ثورة علمية ضخمة حققت قفزة على طريق التقدم العلمي اجلدل والنقاش 

والتكنولوجي، وقد انعكس ذلك على جماالت الدراسات اجلنائية بصفة عامة، والكشف عن الدليل بصفة خاصة، فمن 
يستخدمون أحدث ما وصل إليه  املالحظ أن التطور التكنولوجي قد صاحبه تطور يف وسائل اإلجرام، وأصبح اجلناة
 العلم القرتاف جرائمهم، ولذا تطورت أيًضا الوسائل املتبعة يف الكشف عن الدليل.

 

 
14G. Nokes, An Introduction to Evidence, Sweet& Maxwell, London, 1952, p 410.    
عة طنطا، سيد مصطفى اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، دراسة مقارنة بني القانونني املصري واألمريكي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جام  حممد 15

 .155، ص 2013
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واختذ هذا التطور صورتني، أوهلما: حماولة احلصول على الدليل باستخدام وسائل جديدة مل تكن معروفة من قبل، أما 
 م وسائل تقليدية على النحو الذي يزيد من فعاليتها، وأيًا ما كان أمر الصورة الثانية: فهي التعديل والتطوير يف استخدا

هذا التطور، فإن الكثري من وسائل الوصول إىل الدليل مازالت تتأرجح بني التأييد واملعارضة، ويبدو ذلك جلًيا يف 
ثار بصددها اجلدل: التحليل  املؤمترات والندوات العلمية الدولية اليت تعقد هلذا الغرض، ويف مقدمة هذه الوسائل اليت

 التخديري وأجهزة كشف الكذب والتنومي املغناطيسي.

وحلسم هذا اخلالف نقرتح معيارًا مزدوًجا لقبول ما يسفر عنه التطور العلمي من وسائل حديثة، فمن ناحية: جيب أن 
أال يكون يف األخذ هبذا الدليل   تصل قيمة الدليل إىل درجة القطع من الناحية العملية البحتة، ومن ناحية أخرى: جيب

مساس حبريات األفراد وحقوقهم إال بالقدر املسموح به قانونًا، وإذا طبقنا هذا املعيار على الوسائل العلمية، لوجدنا أن 
 الشق األول منه ال ينطبق، إذ مل يثبت بعد صفة القطعية لبعض هذه الوسائل.

عنه ما ميكن تسميته "بأزمة الدليل العلمي" وأنه للخروج من هذه األزمة   والواقع أن التطور التكنولوجي احلديث قد جنم
يتعني اإلفادة من معايري علمية ثابتة، أما األمر الثاين: فيبدو يف اشرتاط صفة القطع جلعل القاضي مطمئًنا يف االعتقاد 

ائي، غري أنه إذا كانت وسيلة يف صحة وسيلة اإلثبات، ومن مث سالمة حكمه، مبا حيقق شرط اليقني يف الدليل اجلن
 -دائًما -اإلثبات حمل شك يف نتائجها العلمية، فلن يتسىن للقاضي استقاء حكمه منها، خاصة وأن الشك يفسر

لصاحل املتهم، أما إذا ثبت هلذه الوسيلة صفة القطع من الناحية العلمية، فإنه ميكن قبوهلا بشرط أال يكون يف األخذ هبا 
بعد ثبوت قطعيها  -األفراد إال بالقدر املسموح به قانونًا، ونقصد بذلك أن يكون استخدامها مساس حبريات وحقوق

مصحوبًا بضمانات فعالة، وذلك إلقامة التوازن العادل بني حقوق اجملتمع يف العقاب وحقوق  -من الناحية العلمية
 األفراد يف احرتام حرياهتم وصيانة حقوقهم الشخصية.

دام الوسائل العلمية اخلفية: سبق وأن احملنا أن الوسائل العلمية اخلفية هي تلك الوسائل اليت تستخدم ثانًيا: ضوابط استخ
 سرًا، وعلى غري علم ممن تباشر يف مواجهته، كالتسجيل الصويت ومراقبة االتصاالت اهلاتفية، ويقصد مبراقبة احملادثات 
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اصة بشخص أو أكثر مشتبه فيه، وغالًبا ما يتم بعد ذلك التليفونية وتسجيلها، ذلك التنصت على األحاديث اخل
، وقد (16)تسجيلها للوقوف على مضموهنا، مث التحقق من صحة نسبتها إىل قائلها، الستخدامها دلياًل قبل املتهم 

 اختلف الفقه يف التكييف القانوين ملراقبة احملادثات اهلاتفية وتسجيلها إىل رأيني.

سطة أجهزة التنصت احلديثة، يعترب اعتداء على احلق يف اخلصوصية واحلرية الشخصية، وهلذا وملا كان اسرتاق السمع بوا
حترص الدول على أن ختضع مراقبة املكاملات اهلاتفية وتسجيلها لضوابط معينة، حىت ميكن التوفيق بني املصلحة العامة 

 .          (17)  أخرىبط ضيًقا واتساًعا من دولة إىل  يف كشف احلقيقة، وبني محاية احلق يف اخلصوصية، وإن اختلفت هذه الضوا

 موقف الفقه ومعايير الدليل العلمي :  المبحث الثاني

تعددت اآلراء الفقهية املؤيدة للدليل العلمي ما بني مؤيد ومعارض، ولكل رأي حجيته اليت يستند إليها، كما أن هناك 
اجلنائي وسوف نوضح ذلك من خالل املطلبني اآلتيني، فاملطلب األول سوف معايري للتفرقة بني الدليل العلمي والدليل  

 يتناول موقف الفقه من الدليل العلمي، أما املطلب الثاين سوف يتناول معيار التفرقة بني الدليل العلمي والدليل اجلنائي.

 موقف الفقه من الدليل العلمي :  المطلب األول

وقد أختلف الفقه بني مؤيد ومعارض للدليل العلمي يف إمكانية قبول الوسائل العلمية يف الصراع بني حق اجملتمع وحقوق 
اإلنسان وحريته الشخصية إذ تعكس هذه الوسائل يف جوهرها ما ميكن أن يسمي بالصراع بني احملقق واملشتبه فيه، وهو 

رم، وحيوي يف مضمونه نوعني من املصاحل يبدو من الصعب متاًما من الوجهة يف الواقع قتال يدور بني اجملتمع والفرد اجمل
 .(18)  األخرىاجملردة التنبؤ بسمو إحدامها على  

 وبناًء على ذلك سوف نتناول الرأي املؤيد، والرأي املعارض من خالل اآليت:

 الرأي املؤيد للدليل العلمي: -1
 

  . 789، ص9831ضياء الدين حممد خليل، مشروعية الدليل يف املواد اجلنائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس،  أمحد 16
 .157سيد مصطفى اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  حممد 17
18 Casperson (wk. Henrik): computer crimes and other crimes against information technology in 

the nether land, R.I.D 1993, p. 205.  
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يقف على ماضي الزمان من حيث الوسائل التقليدية، بل جيب أن  أالأن تقدم البشرية وتطورها جيب  Vassoliيرى 
تتطور العدالة مبفهوم العلم احلديث الذي يرسى قواعدها ويثبت دعائمها، فالعدالة ال تكتمل إال بتطورها مع العلم 

 احلديث باستقبال الوسائل العلمية احلديثة واليت كشف عنها العلم.

ويقول "هنري"، و"مورتني روبنسون" أنه يف حالة االعرتاف دون إكراه، فإن هذا االعرتاف يلتقطه القاضي يف عباءته، 
إال أن هذا االعرتاف كالشجرة املثمرة اليت ميكن هزها بنوع من الشدة ملساعدة الثمرة على السقوط، فلماذا ال نستخدم 

قيقة، والذي يساعد على أن يستسلم املشتبه فيه إذا كان منكرًا للوصول الدليل العلمي الذي يساعد على استنباط احل
إىل الغاية املنشودة، ألنه ليس من األفضل أن هندر حق الربيء الذي روعته اجلرمية، وخاصة وأن هذه الدالئل العلمية 

 .(19)  أملأصبحت متوافرة وتساعد على إخراج احلقيقة بأقل وقت وجهد ودون  

لدليل العلمي هو املرآة اليت تضئ، فال تكتمل العدالة بدونه، ألن الدليل العلمي يبتعد عن كل ذي ويرى البعض أن ا
 .(20)  احلقيقةسلطة أو حتريض وعن البطش والقوة إلظهار  

 اإلنسانبينما يذهب رأي يرى أن استخدام الدليل العلمي يكون بالقدر الالزم الستخراج احلقيقة دون تعد على حقوق  

(21). 

 الرأي املعارض للدليل العلمي: -2
معارضة الدليل العلمي بزعم أنه ينهي دور القاضي يف عملية اإلثبات، حبيث ال يكون أمامه إال   إىلذهبت بعض اآلراء  

، وقد عرب البعض عن رفضه للدليل العلمي بأن القاضي ال ميكن أن يضيف إىل ريشته عصا (22) اخلبريأي اإلذعان لر 
 الشرطة أو حقنة العامل فال جيوز اللجوء إىل هذا الدليل يف عملية اإلثبات.

 

 
  .101، ص 2007أمحد طه متويل، الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة طنطا،  طه 19
  .105، ص 2001غنام، حماضرات يف القانون اإلنساين، القاهرة، دار املستقبل العريب،  شريف 20
  . 228، ص1966اجمللة العربية للدفاع االجتماعي،  حافظ غامن، الوسائل العلمية للكشف عن اجلرمية، القاهرة، عادل 21
  .77، ص 1981فتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءات اجلناية، القاهرة، مؤسسة روز اليوسف،  أمحد 22
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د تعرض حياة كما أن العلم مل يتوصل إىل نتائج قاطعة لكي يعطي للقاضي اليقني، فضاًل عن أن الوسائل العلمية ق
 إىلاإلنسان للخطر، والتدخل يف حياة اإلنسان اخلاصة، كما أن نظام استخدام الدليل العلمي سوف يؤدي يف النهاية  

 .(23) للقاضيانتهاء نظام االقتناع الوجداين 

ن وقد رد على ذلك أن الدليل العلمي يف عملية اإلثبات شأنه مثل أي دليل يقدم للقاضي، حيث أن القاضي له أ
يأخذ برأي اخلبري أو ال يأخذ به، فالدليل العلمي هو عنصر من جمموعة عناصر اإلثبات اليت يأخذ هبا القاضي أو يأخذ 

اخلبري. وقد  إىلببعضها ويطرح اآلخر. كما أن النواحي الفنية ال تتوافر لدي القاضي، حيث أن بعض القضايا حتال 
 .(24)  الفنيةاحملقق سلطة اإلحالة إىل خبري يف املسائل أعطي القانون للقاضي ومأمور الضبط القضائي و 

 معيار التفرقة بين الدليل العلمي والدليل الجنائي : المطلب الثاني

تتضح أمهية التفرقة بني الدليل العلمي والدليل اجلنائي يف مدى قوة كل منهما يف العملية اإلثباتية، وسوف نتعرض يف 
 التفرقة بينهما، وذلك على النحو التايل:هذا املطلب إىل معيار  

 مصدر الدليل. .1
 القائمون على استخالص الدليل. .2
 فحوى الدليل. .3
 مشروعية الدليل. .4

 مصدر الدليل: 

تعدد مصادر الدليل اجلنائي من الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية وقواعد القانون املدين على النحو السابق تفصيله. 
هذه املصادر تتعلق بالدليل اجلنائي من حيث نظام الشهود والقرائن والكتابة واالعرتاف والقبض والتفتيش، وغري ذلك 

 من املصادر القانونية. 

 
  .103 – 102طه أمحد طه متويل، الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي، مرجع سابق، ص  23
  .493ت اجلناية، مرجع سابق، صفتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءا  أمحد 24
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، وإن كنا نلمس اإلشارة إليه بطريقة غري (25) صراحةمي فلم جند له يف نصوص القوانني ما يشري إليه أما الدليل العل
 أو يف جمال اخلربة.  اإللكرتوينمباشرة سواء يف اجملال الطيب أو  

املادة اجملال الطيب: نلمس ذلك يف نص الدستور املصري وغريه من املواثيق الدولية، حيث نص يف الدستور املصري يف 
( على أنه "جلسد اإلنسان حرمة، وحيظر اإلجتار بأعضائه، وال جيوز أن جترى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغري 41)

 .(26)رضاه احلر املوثق، وفًقا لألسس املستقرة يف العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون"

م بعدم جواز استخدام مصل احلقيقة ملا يرتتب 1945وزان سنة وقد أوصي املؤمتر الدويل للطب الشرعي املنعقد يف ل
 .(27)  املتهم عليه من املساس حبرية  

 م املبادئ اآلتية:1962وأقرت جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة سنة 

ال جيوز أن خيضع أي شخص مقبوض عليه أو حمبوس إلكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيل خداعية أو إلحياء أو 
 مغناطيسي، كما ال جيوز أن يعطي حماليل خمدرة أو أيًا من املواد األخرى اليت من طبيعتها أن تشل أو ختل حبريته  لتنومي 

 .(28)  متييزهيف التصرف وتؤثر يف ذاكرته أو  

وميكن للقرائن أن تكون مصدًرا للدليل العلمي، إذا خضعت للفحص العلمي الدقيق، حيث ميكن أن يستخرج منها 
 .(29)  الرباءةدانة أو  ما يثبت اإل

وقيل يف القرائن أن التقدم العلمي يتيح السبيل الكتشاف مجيع القرائن، مث إخضاعها ألساليب الفحص العلمي الدقيق 
 واستخالص داللتها واالستعانة هبا يف حتقيق اجلرمية.

 
  .477، ص1992راجح محود جناد، حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالالت، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  حممد 25
 . 7، ص2002حممود سعد، زرع األعضاء بني احلظر واإلباحة، القاهرة، دار النهضة العربية،  أمحد 26
 .90، ص2001كلية احلقوق جامعة القاهرة، على حسن السمين، شرعية األدلة املستمدة من الوسائل العلمية، رسالة دكتوراه،   حسن 27
 .172، ص2007القاهرة، مطبعة جامعة  القاهرة، صادق املال، اعرتاف املتهم، سامي 28
  .771، ص 1994مركز حبوث ودراسات مكافحة اجلرمية ومعاملة اجملرمني، مطبعة جامعة القاهرة، جنيب حسين، القبض على األشخاص،  حممود 29
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ونلخص مما سبق أن الدليل العلمي يف اجملال الطيب باستخدام العقاقري املخدرة أو احملاليل أو الكيمائيات أو التنومي 
املغناطيسي حمرم دولًيا، مبا يؤكد رأينا من أن مصدر الدليل العلمي الفين هو العلم واخلربة الفنية من أجل أعمال يكون 

خدامها الستخراج دليل ضد املتهم ملا يتعلق ذلك بالسالمة اجلسدية، وحريته استخدامها لصاحل البشرية، وليس الست
يف جسده وإن كانت القوانني واملواثيق حترم ذلك يف حالة كون الشخص مقبوًضا عليه أو حمبوًسا، ملا يتعلق ذلك بنوع 

 .  (30)  واملعنويمن اإلكراه املادي  

در للدليل العلمي على عكس اجملال الطيب، كمصدر للدليل العلمي، حظًا يف اإلثبات كمص اإللكرتوينومل ينل اجملال 
( من الدستور املصري تنص على أن "حلياة املواطنني اخلاصة 38وإن كانت تناله الشرعية بوضع قيود معينة له، فاملادة )

ات اهلاتفية وغريها من وسائل حرمة، وسريتها مكفولة. وال جيوز مصادرة املراسالت الربيدية والربقية واإللكرتونية واحملادث
 االتصال؛ وال مراقبتها وال االطالع عليها إال ملدة حمددة، ويف األحوال اليت يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب".

وتعين هذه املادة االعرتاف بالدليل العلمي يف هذا اجملال مراقبة الربقيات واحملادثات، وكافة وسائل االتصال وتسجيلها،    
 .(31) مسبببشرط احلصول على أمر قضائي وذلك  

( فقرة ثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية  24ويف جمال اخلربة جنده أوسع ملصدر الدليل العلمي، حيث نصت املادة )
املصري على أنه "جيب أن تثبت مجيع اإلجراءات اليت يقوم هبا مأمور الضبط القضائي يف حماضر، موقع عليها منهم 

وقت اختاذ اإلجراء ومكان حصوله، وجيب أن تشمل تلك احملاضر، زيادة على ما تقدم توقيع الشهود واخلرباء  يبني هبا 
 .(32)الذين مسعوا"

 

 

 
 .390، ص 1979العربية، معهد البحوث والدراسات القاهرة،  عيد الغريب، االعتداء على احلياة يف تشريعات اجلنائية العربية، حممد 30
 . 112، ص 1982خليل حبر، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، القاهرة، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية،  ممدوح 31
 . 82ص ،2006عبد الاله أمحد، حجية املخرجات اإللكرتونية يف املواد اجلنائية، القاهرة، دار النهضة العربية،  هاليل 32
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 القائمون على استخالص الدليل: 

 –عن القائمني على استخالص الدليل العلمي  –بصفة عامة  –خيتلف القائمون على استخالص الدليل اجلنائي 
لك أن القائمني على استخالص الدليل اجلنائي هم رجال الضبطية القضائية الذين حددهتم املادة ذ –بصفة خاصة 

 ، وما يهمنا منهم يف جمال التحقيقات واالستدالالت هم:(33)  جنائية( من الدستور املصري إجراءات  23)

 أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. .أ
 والكونستبالت واملساعدين.ضباط الشرطة وأمناؤها   .ب
 رؤساء نقط الشرطة. .ج

( من 24ويف جمال االستدالالت يقوم مأمور الضبط القضائي بتلقي التبليغات والشكاوي تطبيًقا للمادة )
 ، وعليه أن حيصل على مجيع اإليضاحات، وجيرى مجيع املعاينات الالزمة، وأن (34)  جنائيةالدستور املصري إجراءات  

وأن يستمع إىل أقوال الشهود ورأي اخلرباء، وله يف   (35)  اجلرميةيتخذ من الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة  
 .  (36)  جنائية(إجراءات   34،46أحوال التلبس القبض على املتهم احلاضر، كما له أن يقوم بتفتيشه وضبط األشياء )م

الدستور ( من 44كما له أن يقوم بتفتيش منزل املتهم بشرط وجود أمر قضائي مسبب بذلك طبًقا ألحكام املادة )
املصري، واليت تنص على أن "للمساكني حرمة، فال جيوز دخوهلا وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفًقا ألحكام 

 القانون".

ويف جمال التحقيقات تقوم النيابة العامة مبا هلا من صفة الضبطية القضائية باإلجراءات السابقة مع املتهم من حيث مساع 
 عاينات الالزمة ورأى اخلرباء وتفتيش األشخاص واملنازل، وغري ذلك من احلاالت اليت نص الشهود وأقوال املتهم وامل

 
  . 82، ص 2005عبد الفتاح الشهاوي، النظرية العامة للمسئولية الشرطية، اإلسكندرية، دار املعارف،  قدري 33
  .265، ص 2001عوض، اإلجراءات اجلنائية املقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  حممد 34
 . 60، ص 2006عارف، عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح اجلرمية، اإلسكندرية، منشأة امل  قدري 35
 . 5، ص 2005الفتاح الصيفي، التلبس باجلرمية، القاهرة، دار النهضة العربية،  عبد 36
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عليها قانون اإلجراءات اجلنائية يف الكتاب األول من الباب الثالث والرابع، مبا يشمل التحقيق مبعرفة قاضي التحقيق، 
 .(37)  العامةوالتحقيقات مبعرفة النيابة  

رنا من جهتني مها جهة االستدالالت، وجهة التحقيق املتمثلة يف النيابة العامة، والغرض من هذه اإلجراءات تتم كما ذك
ذلك احلصول على دليل سواء كان الدليل هو اعرتاف املتهم أو شهادة الشهود، أو الكتابة الصادرة منه، أو القرائن، 

 أو التفتيش وضبط األشياء. 

ءات حمددة نص عليها قانون اإلجراءات اجلنائية، حفاظًا على احلرية الشخصية كل هذه األدلة اجلنائية تسري وفًقا إلجرا
 احلدودوعدم املساس هبا، وعلى أن يكون املساس باحلرية يف حدود ما نص عليه القانون، وأن تكون اإلجراءات يف ذات  

(38). 

كل ما ميكن استخالصه، سواء   هذا وال يقتصر احلديث عن األساليب العلمية احلديثة على الطب وحده بل ميتد إىل
امرأة تدعي أن شخًصا يعرضها للمعاكسات اهلاتفية بصفة يومية،   إن بطرق كيميائية أو إلكرتونية أو غري ذلك، فإذا قلنا  

مبا استدعى مراقبة هاتفه بالطرق القانونية، وثبوت عدم صحة ذلك من تسجيل املكاملات التليفونية، هنا يكون الدليل 
 ة اليقني.العلمي له قو 

تدعي عدم   األخرىكما أن الصور الفوتوغرافية ال تكذب، فإذا أدعي شخص أنه ال يعرف فتاة معينة، وأن الفتاة هي  
معرفتها هبذا الشخص الهتامهما يف جرمية معينة، فإن تصويرمها يف مكان جمتمعني فيه ينفي ذلك، شريطة عدم تعرض 

 .(39)  يؤيدههذه الصور لعمليات املونتاج أو ما شابه ذلك، ووجود دليل آخر  

 

 

 
   ( من الدستور املصري وما بعدها من قانون اإلجراءات اجلنائية.64) املواد 37
 .190، ص 1985اإلسكندرية، الفنية للطباعة،  ذكي أبو عامر، اإلثبات يف املواد اجلنائية، حممد 38
 . 140سيد مصطفي اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  حممد 39
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 فحوى الدليل: 

الدليل العلمي يف عملية اإلثبات، حيث ميكن للقاضي أن يعتمد تبدو أمهية التفرقة بني فحوى الدليل اجلنائي وفحوى 
على أكثر من دليل جنائي يف موضوع الدعوى، أما يف الدليل العلمي فهو مسألة تقريرية عن حالة معينة يف الدليل 

ن فحواه اجلنائي، قد تنهي بأن يسقط القاضي هذا الدليل من حسبانه حال تكوين عقيدته، وقد يكون الدليل العلمي م
يسقط كافة الدالئل اجلنائية من عقيدة القاضي ويعتد بالدليل العلمي املؤيد أو املعارض لعنصر الدليل اجلنائي املطلوب 

 فيه الدليل العلمي. فمن األدلة اليت ال حتتمل نقاًشا الدليل العلمي املستمد من البصمة.

 الشهود واملعاينة آلثار اجلرمية وما صدر من كتابة عن املتهم واألدلة اجلنائية تشمل يف فحواها اعرتاف املتهم وشهادة 

والقرائن اليت تستنبط من الواقعة كأهنا مسائل إجرائية، حيث يستدعي مأمور الضبط القضائي أو احملقق لسماع شهادة 
 .(40)  ضدهاألشخاص وإثبات هذه الشهادة باحملضر سواء كانت لصاحل املتهم أو  

لقضائي مبعاينة مكان احلادث ويثبت وجود دماء، وقد يواجه املتهم بكتابة صادرة عنه تفيد وقد يقوم مأمور الضبط ا
ارتكابه اجلرمية، وقد يضبط املتهم يف جرمية زنا أو هتك عرض، كل ذلك من املمكن أن يتجمع يف حمضر مجع 

ها إىل املتهم، قد يكون هذا االستدالالت وحمضر التحقيق لتكون يف جمموعها أدلة جنائية عن جرمية واحدة، وإسناد
، فالدليل اجلنائي (41)اإلسناد صحيًحا وقد يكون اإلسناد خاطئ، ويظهر ذلك يف عملية اإلثبات أمام القاضي اجلنائي

اجلنائية إلثبات أو نفي إدانة املتهم، حيث يتم هذا التجميع بالطرق  األسانيدهو عبارة عن جتميع أكرب قدر من 
 .(42)ا، ليستخلص منها القاضي ما هو مقنع أو مفيد يف الدعوى ويستبعد الباقي منهااإلجرامية السابق ذكره

 

 

 

 40 Advanced physical security program, vital facility security, federal law enforcement training 

center, Clyne Georgia. 1998, USA, p. 102.  
  .115، ص 1991ين عليه ودوره يف الظاهرة اإلجرامية، القاهرة، دار الفكر العريب، أبو العال عقيدية، اجمل حممد 41
  .   305، 1988سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، القاهرة، دار الفكر العريب،  مأمون  42
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إن الدليل العلمي هنا يتعلق بعنصر واحد فقط هو مسألة التحليل دون النظر إىل ما سبق أن أختذ من إجراءات ودالئل 
جنائية ضد املتهم، كما أن فحوى الدليل العلمي هو العملية العلمية يف ذاهتا وهي عملية التحليل "للجهة املقدم إليه" 

 يكون الدليل العلمي مستقاًل عن باقي الدالئل اجلنائية.  وعما إذا كان تتوافر جرمية من عدمه، وهنا  

ومن قبيل ذلك أن يثبت الدليل العلمي، عن طريق التحليل الكيميائي لضبط بعض احلشائش أهنا حتتوي على مواد 
خمدرة، يف هذه احلالة يضاف الدليل العلمي ليكون تابًعا للدليل اجلنائي الذي هو يف هذه احلالة "عملية الضبط 

 .(43)  اجلنائيةوالتفتيش" خاصة وأن املسلم به أن الضبط والتفتيش من الدالئل  

ويف اجملال التكنولوجي واإللكرتوين، نفرتض أن شخًصا يف جرمية قتل، وكانت كافة األدلة اجلنائية ضده، من شهود 
خالف املتهم، هنا يكون الدليل واعرتافات وغري ذلك، وعند رفع البصمات أو حتليل آثار الدماء اتضح أهنا لشخص 

العلمي متضمًنا يف فحواه مدى مطابقة بصمة املتهم للبصمة املوجودة على السالح، ومدى مطابقة آثار الدماء لدماء 
املتهم، وال عالقة بالتهمة املنسوبة إىل املتهم، وكل ذلك يعطي تقريرًا علمًيا عن مطابقة البصمة ومطابقة الدماء، ويكون 

مستقاًل يف فحواه األدلة اجلنائية، أما إذا اتضح من املطابقة يف حتليل الدماء، فإن هذا التقرير يكون عاماًل مساعًدا تقريرًا  
لعملية املعاينة اليت متت، كذلك ميكن استخالص فحوى الدليل العلمي من استخراج الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو 

 . (44)الئل العلمية عاماًل مساعًدا للدليل اجلنائي، أو مستقلة عنهوالتسجيالت الصوتية، لكي تكون هذه الد 

 مشروعية الدليل:  -1
 ميكن أن نتناول ذلك من خالل اآليت:

 املقصود باملشروعية يف جمال الدليل اجلنائي والدليل العلمي. .أ
 معيار مصادر املشروعية يف الدليل اجلنائي والدليل العلمي. .ب
 الدليل اجلنائي والدليل العلمي.معيار محاية حقوق اإلنسان يف   .ج

 
 

43 to powers, 2nd ed., Butteworths,  Bevan and Lidston, the Invstigation of crime, Aguide

London, 2002, p. 305.  
 . 143حممد سيد مصطفي اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  44
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 المقصود بالمشروعية في مجال الدليل الجنائي والدليل العلمي:  -أ

 املشروعية والشرعية اصطالحان ملعين واحد، هو االلتزام بالقواعد القانونية عند التطبيق سواء يف الشكل أو يف املوضوع.  

، وإن كان ما يعد مشروًعا يف دولة (45)  الدولوهذه القواعد نصت عليها الدساتري والقوانني يف التشريعات املختلفة يف 
 .(46) هباوذلك حسب نظمها القانونية املعمول    ،أخرىما، قد ال يكون كذلك يف دولة  

. مبا (47)وميكن تعريف الشرعية بأهنا "التوافق مع أحكام الدائرة القانونية املكتوبة أو املنصوص عليها من قبل املشرع"
اختاذ إجراء جنائي حبق حدا بالبعض إىل القول بأن "الشرعية اجلنائية اإلجرائية هي أن األصل يف املتهم الرباءة، وال جيوز  

 . (48)املتهم إال بناء على قانون وحتت إشراف القضاء"

الشرعية اإلجرائية تتحدد يف ثالثة، األول: أن األصل يف املتهم الرباءة، الثاين: أن القانون هو مصدر   أركانوهكذا فإن  
ذا وتستقل الشرعية اجلنائية اإلجرائية عن  اإلجراءات اجلنائية، الثالث: هو اإلشراف القضائي على اإلجراءات اجلنائية. ه

الشرعية املوضوعية، فاألوىل تتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائية، بينما الثانية تتعلق بقانون العقوبات، ويطلق عليها يف 
ال عقوبة جمملها الشرعية اجلنائية، ويتعلق مببدأ الشرعية اإلجرائية العديد من القواعد منها "ال عقوبة بغري دعوي"، و "

 . (49)بغري حكم"، و "ال حكم بغري دعوى"

وتظهر الشرعية اإلجرائية اجلنائية عندما تتعرض حقوق اإلنسان للمساس هبا وخاصة حريته اليت يتناوهلا القانون اجلنائي. 
   (50)  ذلكهنا يربز مبدأ الشرعية ليحدد احلد األقصى املسموح به للتعرض حلرية اإلنسان ومعاجلة  

 

 
 . 19سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، مرجع سابق، ص مأمون  45
 .585ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل اجلنائي يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، ص أمحد 46
 . 584أمحد ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل اجلنائي يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، ص  47
 . 84يف اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص أمحد فتحي سرور، الوسيط 48
  .115، ص2008عوض حممد، قانون اإلجراءات اجلنائية، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،   49
  .562، ص2000عبد الرؤوف مهدي، شرح قانون اإلجراءات، القاهرة، دار النهضة العربية،  50
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ل ما ظهر من هذه احللقات يف الشرعية اجلنائية فيما يتعلق مبعاجلة حقوق اإلنسان، هو املبدأ القانوين الذي يقول لذا أو 
"ال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص"، إال أن هذا املبدأ صار ال يكفي حيث ميكن القبض على الشخص دون افرتاض 

 الثانية، وهي الشرعية اإلجرائية اليت تنظم احرتام احلرية الشخصية   براءته، وعليه أن يثبت براءة نفسه، فظهرت احللقة

لإلنسان، وحقوقه يف حالة اهتامه يف جرمية، وحقوقه يف السالمة اجلسدية، فهذا التنظيم يفرتض براءة املتهم إىل أن تثبت 
 إدانته. 

وقد نظم قانون اإلجراءات اجلنائية وضع الضوابط اليت تكفل محاية حقوق اإلنسان ومدي احلاجة الالزمة للمساس هبذه 
 .(51)  ذلكاحلقوق ميت أقتضي األمر  

 معيار مصادر المشروعية في الدليل الجنائي والدليل العلمي:  -ب
والدستور والقوانني. أما بالنسبة للدليل العلمي، فالدليل   إن مصادر الشرعية يف الدليل اجلنائي، تتمثل يف املواثيق الدولية

العلمي ال يقتصر على التجارب الطبية فقط أو التحليالت الكيميائية، بل يشمل أيًضا املسائل اإللكرتونية وغريها. 
بإرادة أشخاص، وهلذا فإن احملاولة يف البحث عن مصدر ملشروعية هذه الدالئل يف الدستور جندها يف بعض املواد مقيدة  

ويف موضع آخر جندها مقيدة بأمر قضائي مسبب. ويف قانون اإلجراءات اجلنائية جند االستعانة بالدليل العلمي أمر 
واجب على مأمور الضبط القضائي إذا لزم األمر. وسوف نتناول هذه املسائل من الوجهة العلمية الفنية حىت ال يكون 

 ي.  هناك تكرار مع مصادر الدليل اجلنائ

 أولهما: مصادر دستورية:

( من الدستور املصري على أنه "جلسد اإلنسان حرمة، وحيظر اإلجتار بأعضائه. وال 41تنص املادة )  اإلدارة: −
جيوز أن جترى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغري رضاه احلر املوثق، ووفًقا لألسس املستقرة يف العلوم الطبيعية، 

 وعلى النحو الذي ينظمه القانون". 
 

 
 . 77مرجع سابق، ص فتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية، أمحد 51



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 306 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ذه املادة يكفل محاية كيان اإلنسان املادي وحياته ضد أي اعتداء ميس به. ولذلك أشرتك فالدستور املصري طبًقا هل
، وسواء كانت هذه التجربة الطبية (52) املاديرضاء الشخص على إجراء أية جتربة طبية أو علمية ملا ميس ذلك بكيانه 

ما إذا كان قد تعاطي املخدر من عدمه، بقصد إظهار شيء معني يف جسم اإلنسان كتحليل دمه ملعرفة ع  اهتامتعرب عن  
 أو نتيجة حلالة مرضية أملت به.

( من القانون املدين املصري على أن "لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من 50وعلى ذلك تنص املادة )
 .(53)احلقوق املالزمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض مبا يكون قد حلقه من ضرر"

 اإلذن القضائي:  −
( من الدستور املصري على أن "حلياة املواطنني اخلاصة حرمة، وسريتها مكفولة. وال جيوز مصادرة 38نصت املادة )

املراسالت الربيدية والربقية واإللكرتونية واحملادثات اهلاتفية وغريها من وسائل االتصال؛ وال مراقبتها، واالطالع عليها إال 
 .  (54)حوال اليت يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب"ملدة حمددة، ويف األ

إذن فالدليل العلمي بالنسبة لوسائل االتصال ومراقبتها مشروط بإذن القضاء، وشرعيته تستمد من الدستور، فإذا متت 
 املراقبة دون إذن مسبق بطل الدليل وما يرتتب عليه من إجراءات.

 ثانيهما: مصادر القانون الجنائي:  

نون اإلجراءات اجلنائية االستعانة بأهل اخلربة دون قيد معني، فأجاز لسلطة االستدالل، ولسلطة التحقيق، أطلق قا
( إجراءات جنائية من القانون املصري، وذلك يف اجلرائم 24،29،85االستعانة باخلرباء، وذلك حسب نصوص املواد )

 اليت تقع. 

 

 
  .30، ص 2007اجلندي، ضمانات حرمة احلياة اخلاصة يف اإلسالم، القاهرة، دار النهضة العربية،  حسين 52
  .112، ص 2001فريد رستم، قانون العقوبات، خماطر تقنية املعلومات، أسيوط، مكتبة اآلالت احلديثة،  هشام 53
 .  175 - 147سيد مصطفي اجلمال، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية، مرجع سابق، ص  حممد 54
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تكون االستعانة باخلرباء بعيدة عن املتهم، أو تكون مالصقة للمتهم مبا متس   أن واالستعانة باخلرباء تقتضي حالتني: إما  
 سالمته اجلسدية أو حريته.

فبالنسبة للحالة األوىل: اليت تكون فيها االستعانة باخلرباء بعيدة عن املتهم، وذلك كرفع بصمات من على باب أو 
نتيجة جرمية سرقة، أو حتليل بقعة دم نتيجة قتل أو حادث معني، فهؤالء اخلرباء تكون وسيلتهم الدليل العلمي، خزينة 

إال أن ذلك ال يتعلق يف البداية مبساس شخص معني، بل أن استعمال هذا الدليل ملعرفة املتهم وكشف اجلرمية، هنا 
 يكون الدليل العلمي مشروًعا مصدره القانون اجلنائي.

وبالنسبة للحالة الثانية: اليت تكون االستعانة باخلرباء مبا ميس هذه السالمة اجلسدية، كغسيل معدته أو حتليل دمه غري 
ذلك من الوسائل العلمية، يف هذه احلالة إذا وقع إكراه على املتهم مبا ميس هذه السالمة اجلسدية، ال يعتد هبذا الدليل 

 .(55) إليهاإلشارة  وذلك طبًقا ألحكام الدستور سابق ا

 معيار حماية حقوق اإلنسان في الدليل الجنائي والدليل العلمي: 

، إال أن هذا (56)  يتعرض الدليل اجلنائي والدليل العلمي حلقوق وحريات اإلنسان بالقدر الذي تسمح به القوانني بذلك
التعرض جنده يف الدليل اجلنائي قد نظمته قواعد قانونية، حبيث ال خيرج عنها مأمور الضبط القضائي يف مجع 

 .  (57)  املتهماالستدالالت، أو سلطة التحقيق عند التحقيق مع املتهم، وذلك من بداية وقوع اجلرمية حىت حماكمة  

يات اإلنسان، باألسلوب الذي يتعرض له الدليل اجلنائي، حيث يشرتط أما الدليل العلمي فهو ال يتعرض حلقوق وحر 
الدستور رضاء اإلنسان يف التجارب الطبية والكيميائية، أو صدور أمر قضائي مسبب يف املراقبة السلكية والالسلكية  

 .(58)  اإللكرتونيةواألجهزة  

 

 .91، ص 2008حممود للنشر والتوزيع، القاهرة، دار  مصطفى هرجة، اإلثبات اجلنائي واملدين يف ضوء الفقه والقضاء،  1
  .20، ص 2005حممد حسين حممود، الشرطة وحقوق اإلنسان، حبث مقدم لندوة حقوق اإلنسان، ديب،  2
  .584محد ضياء الدين خليل، مشروعية الدليل اجلنائي يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، صأ  3
  من الدستور املصري. 45، 43راجع املادتني   4
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ي يف مرحلة مجع االستدالالت اليت يقوم هبا مأمور وينظم قانون اإلجراءات اجلنائية كيفية احلصول على الدليل اجلنائ
( إجراءات، ويف حالة التلبس باجلرمية 24، كما تنص املادة )والشكاوىالضبط القضائي سواء يف حالة تلقي البالغات  

( إجراءات وما بعدها، وأيًضا 34( إجراءات، ويف حالة القبض على املتهم كما تنص املادة )30كما يف نص املادة )
 ( إجراءات جنائية وما بعدها.45 حالة تفتيش املتهم أو مسكن املتهم كما تنص املادة )يف

كل هذه املسائل يتعرض فيها مأمور الضبط القضائي يف احلدود اليت رمسها القانون حلرية املتهم وحلقوق اإلنسان وبالقدر 
اإلنسان بالقدر الذي يسمح هلا قانونًا بذلك، حيث الالزم لنوع اجلرمية، أيًضا سلطة التحقيق تتعرض حلريات وحقوق 

( وما بعدها على سلطة قاضي التحقيق قبل املتهم، وسلطته يف ندب اخلرباء، واالنتقال والتفتيش 69تنص املواد )
إجراءات جنائية وما  134وما بعدها(، ويف أوامر احلبس االحتياطي بعد استجواب املتهم )م  85وضبط األشياء )م

 .بعدها(

كل هذه األمور الواردة يف القانون اجلنائي املصري بشأن مرحلة االستدالالت ومرحلة التحقيق فيها مساس حبرية املتهم 
وحقوقه، سواء رضي املتهم بذلك أم مل يرض، فال دخل إلرادة املتهم يف ذلك، وإذا كان األصل هو محاية حقوق 

هذه االستثناءات الواردة يف مرحليت االستدالل والتحقيق ضرورية للكشف اإلنسان وحرياته طبًقا للمواثيق والدساتري، فإن  
عن اجلرمية وعن الفاعل ومبا ال ميس بالقدر املستطاع حقوق وحريات اإلنسان، لذلك جند أن التشريعات نظمت حقوق 

االستدالل أو حجية املتهم واعرتاضاته يف مرحلة االستدالل ومرحلة التحقيق، ووجه الدفاع القانون مبا يدحض حجية 
التحقيق، فلكل من جهة االستدالل وجهة التحقيق أن تقدم الدليل على إدانة املتهم، وللمتهم أن يقدم الدليل على 

 .(59)براءته، هذا فيما يتعلق بالدليل اجلنائي

 قائمة المراجع
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