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 اإلىداء

 إلى أمي... 

يا خيمة الحنان وغيمة المكان ... حممتني بين يدييا دعاءًا متصاًل لمسماء...إليك 

 أماه ... قطرة في بحرك العظيم ... حبًا وطاعة وبرًا... 

 وأدام عميك الصحة والعافية وكل طموحي إليياأىدي 

 

 إلى أبي...

... وشققت األيام يديو... إلى من عممني أن األعمال الكبيرة ال  من كمل العرق جبينو

تتم إال بالصبر والعزيمة واإلصرار... إلى والدي أطال اهلل بقاءه، وألبسو ثوب الصحة 

 والعافية، ومتعني رد جميمو...

 أىدي ثمرة من ثمار غرسو.

 إلى زوجتي...

مم .... خطوة بخطوة... حبيبتي .... رفيقة دربي... إلى من سارت معي نحو الح

 بذرناىا معًا ... وحصدناىا معًا... وسنبقى معًا بإذن اهلل... جزاك اهلل خيرًا.

 ئي فمذات كبدي.إلى أبنا
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 إقرار

أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعػة القػدسل لنيػؿ درجػة الماجسػتيرل وأنيػا نتيجػة أبحػاةي الخا ػةل 

ليو حيةما وردل وأف ىذه الدراسة أو أي جزء منيػا لػـ يقػدـ لنيػؿ درجػة ألميػا  يػة باستةناء ما تـ اإلشارة إ

 جامعة أو معيد آخر.
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 الشكر والتقدير

إلى شموع العمـ الذيف أناروا لي الطريؽ وىـ يستيمكوف والتقدير أتوجو ببالغ الشكر 
ارىـل أساتذتي المدرسيف في كمية الحقوؽ في جامعة القدس فردًا فردًا مع حفظ ألقابيـ أألم

 ومكانتيـ.

المشرؼ ألمى ىذه  نائؿ طوكما وأتقدـ ببالغ الشكر والعرفاف إلى أستاذي الدكتور 
رشادات ون ائح بانت فييا.  الرسالة لما بذلو مف جيد وا 

اإلنساف ما لـ يعمـ أف يوفقنا لما لو خير لنا في ـ ـ بالقمـل ألم  سائاًل اهلل تعالى الذي ألم  
 لن ير.الدنيا واآلخرة نعـ المولى ونعـ ا
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 الممخص: 

دراسة المواد القانونية الخا ة بالمراقبة الياتفية والتسجيؿ ال وتي في ىذه الرسالة ألمى  ممت  أل  
التحميمي الو في المنيج تخدمت وقد اس م ادرىا ا  مية قدر المستطاعلوال ورةل وجمعيا مف 

لمن وص القانونيةل مف خالؿ تحميؿ موضوع مشروألية ال وت وال ورة في اإلةبات الجنائي مف 
كما تناولت الدراسة المنيج اإلستنباطيل ل مختمؼ جوانبو وكافة أبعادهل والوقوؼ ألمى المراد منيا

إلشارة الى ا حكاـ القانونية الخا ة إذ كاف ال بد مف ا كمما اقتضى االمر ذلؾ؛ والمنيج المقارف
التشريعات  واالوطنية  سواءوال ورة والتي وردت في التشريعات  بالمراقبة الياتفية والتسجيؿ ال وتي

مف خالؿ المنيج المقارف ألمى المواد القانونية ذات العالقة في التشريع الفرنسي  وا جنبية العربية
 .فيما يتعمؽ بالمراقبة المرئية وتسجيميا الجزائري التشريعارة الى مع االشاالردني و الم ري و االمريكي و 

المبادئ العامة لإلةبات الجزائي مف  في الف ؿ االوؿ اشتممت الرسالة ألمى ف ميفل ناقش الباحث
حيث مفيومو وخ ائ و ومبادئ االةبات في الدألوى الجزائيةل وفي الف ؿ الةاني المراقبة االلكترونية 

ةبات الجزائي وموقؼ التشريعات الجزائية المقارنة واالألالنات العالمية واالتفاقيات الدولية ودورىا في اال
 واالقميمية مف مشروألية المراقبة االلكترونية والتكييؼ القانوني ليا وحجية الدليؿ المستمد منيا.

لالزمة ضد توفير الحماية الجنائية ا وخم ت الرسالة الى مجموألة مف النتائج والتو ياتل أىميا
انتياؾ حؽ المواطف الفمسطيني في حرمة حياتو الخا ة باستعماؿ أجيزة االت االت واستعماؿ 

ل وضرورة إدخاؿ تعديالت ةغير مشروأل ؽت وير التي تـ الح وؿ ألمييا بطر التسجيالت ال وتية وال
وشروط واجب سبؿ  قواألد إجرائية تنظـحتى يتسع ل ألمى ن وص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

 في حاؿ  دور اذف بالمراقبة الياتفية والمرئية وتسجيميا  احبة اخت اصمف قبؿ سمطات اتباأليا 
 .دوف المساس بضمانات المحاكمة العادلة
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Authenticity of Sound and Image in Criminal Evidence in Palestinian 

Legislation "Comparative Study" 

Prepared by: Saleh Omar Saleh Jaffal 

Supervisor: Dr. Na’el Taha 

Abstract: 
This study dealt with inductive analysis, where it studied and extrapolated the legal 

materials related to telephone monitoring, audio recording and image, collected from its 

original sources as much as possible, as well as the analytical and legal method of legal 

texts. Through the analysis of legal texts and to identify the intended ones. The study also 

dealt with the deductive approach and the comparative method. It was necessary to refer to 

the legal provisions relating to telephone monitoring, audio recording, In the legislation, 

whether national or Arab and foreign legislation through the comparative approach to the 

relevant legal articles in the French, American, Egyptian and Jordanian legislation, with 

reference to the Algerian legislation regarding visual control and registration. 

In the second chapter, the researcher discussed the general principles of criminal evidence 

in terms of its concept, characteristics and principles of evidence in the criminal case. In 

the second chapter, the electronic monitoring and its role in the criminal evidence and the 

position of comparative penal legislation and international declarations and international 

and regional conventions of legality of electronic surveillance, Evidence derived from 

them. 

The letter concluded with a set of conclusions and recommendations, the most important 

of which is the provision of necessary criminal protection against violation of the 

Palestinian citizen's right to privacy in the use of telecommunications equipment, the use 

of phonograms and illegally obtained photocopies, the need for amendments to the 

provisions of the Palestinian Code of Criminal Procedure The steps and conditions to be 

followed by the investigative authorities shall be regulated in the event of a telephone and 

video surveillance warrant. 
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 مقدمة:

إف التطور التكنولوجي الذي شيده العالـل انعكست أةاره ألمى مختمؼ المجاالت الحياتية ومنيا الميداف 

الجنائيل حيث كاف لموسائؿ المتقدمة وا دوات المتطورة دور أساسي في استفادة الكةير مف المجرميف 

دخاؿ وسائؿ حديةة في ألممية حوؿ العالـ مف ىذا التطورل وليذا كاف ال بد مف مواكبة ىذا التطور  وا 

اكتشاؼ الجرائـل ووسيمة المجتمع في الكشؼ ألف الجريمة ىي الدألوى الجنائيةل والتي تيدؼ إلى 

تحويؿ الشبيات القائمة إلى حالة مف اليقيف القضائي لترسيخ الحقيقة التي ال يمكف أف تظير إال بعد 

 البحث ألنيا وةبوتيا با دلة المتنوألة. 

تطمؽ ب ورة ألامة ألمى كؿ المراحؿ التي تمر بيا العممية اإلةباتية بدءًا مف مرحمة جمع  وكممة إةبات

 االستدالالت والتحقيؽ و واًل إلى مرحمة الحكـ. 

إال أف استخداـ ىذه الوسائؿ أدى إلى ةورة ألممية في مجاؿ اإلةبات الجنائي وألمى ىذا ا ساس أ بح 

يقـو رجاؿ البحث الجنائي بأداء مياميـ ألمى الوجو استخداـ الوسائؿ الحديةة ضرورة حتمية ل

استخداميا في مجاؿ اإلةبات الجنائي يجعؿ ألممية اإلةبات قابمة لمتطور والتجديد  إفالمطموبل حيث 

وفقًا لإلنجازات اإلنسانيةل ولذلؾ وجدت البشرية نفسيا في الع ر الحديث أماـ تمؾ المرحمة الجديدة 

وجيل فبعد أف كانت ألالقات االنساف با خريف تتسـ بتبادؿ المغة شفاىة أو مف التطور العممي والتكنول

ألبر الكتابة التي واكبت ألدة مراحؿ لمتطور مف الكتابة ألمى الحجر والعظاـ و واًل إلى الدألامة 

تقنيات المعمومات واإلألالـ واإلت اؿل وقد بدأ ا مر تطورت  قيةل وبفضؿ التقدـ التكنولوجيالور 

ؿ ات اؿ جديدة كاف أوليا الفاكس والتمكسل مرورًا با جياؿ الحالية التي اقتنت اليواتؼ بظيور وسائ

النقالةل وبالتالي فإف وسائؿ اإلةبات في ىذه المرحمة ال يمكف التنبؤ بإمكانية ح رىا لموقوؼ ألمى 

كب واائمة في مجاؿ البحث العمميل حيث كافة أشكاليال كونيا تتعرض لمكةير مف التطورات الي
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المزيد مف االكتشافات واالختراألات التي يمكف االستعانة بنتائجيا في مجاؿ اإلةبات مف  المجتمع

 خالؿ ألدة وسائؿ مف بينيا مراقبة المحادةات التميفونية والتسجيؿ ال وتي وال ورة. 

 لضةواليدؼ مف اإلةبات ىو بياف مدى التطابؽ بيف النموذج القانوني لمجريمة وبيف الواقعة المعرو 

ووسيمة اإلةبات ىي كؿ ما يستخدـ في  لفإنو في سبيؿ ذلؾ يستخدـ وسائؿ معينة ىي وسائؿ اإلةبات

 ميا إلى المجاؿ الواقعي الممموس.ونق إةبات الحقيقة

 أىمية الدراسة:

إف التطور التكنولوجي يةير تساؤالت كةيرة وحديةة ألمى الفكر القانونيل كوف التطور التكنولوجي ساىـ 

في تغيير مفيوـ الدليؿ الكتابي وكذلؾ التوقيع الذي يتضمنول وتظير أىمية ىذه الدراسة في  كةيراً 

اىتماـ أجيزة العدالة الجنائية وا منية بيدؼ  د التيار اإلجرامي الجارؼ في إيجاد الوسائؿ 

بيف  وا ساليب العمميةل وذلؾ بمنح سمطة ا مف وسائؿ تقنية حديةة لمواجية الخطر ا جرامي ومف

 ىذه الوسائؿ المراقبة اإللكترونية كالتسجيؿ ال وتي والمرئي وذلؾ ليتحقؽ ا مف ويسود اإلستقرار.

 : الدراسة إشكالية

بيذا التطورل وموقفو الدراسة في البحث حوؿ مدى تأةر المشرع الفمسطيني والمقارف  إشكاليةتظير 

ي ذلؾل واقتراح الحموؿ لسدىال وذلؾ بيدؼ اإللكترونيةل ومحاولة تحديد أوجو الق ور ف ةمف المراقب

االستفادة مف مزايا ىذه الوسائؿ المستحدةةل مع ا خذ بعيف االألتبار أف المراقبة ال تقت ر ألمى 

نما تمتد لمطرؼ ا خر الذي يبادلو إياىال حيث أف التطور العممي السريع  أحاديث المتيـ وحده وا 

دورىا قد تتعدى ألمى حؽ اإلنساف في حرمة حياتو يشكؿ خطورة ألمى خ و ية اإلنسافل والتي ب

 الخا ة.
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  أىداف الدراسة:

اليدؼ مف دراسة موضوع مشروألية ال وت وال ورة في اإلةبات الجنائيل تحميؿ ىذا الموضوع ألف 

طريؽ بياف مشروألية ىذا اإلةبات والجية المخت ة بو وضماناتو واةاره ومدى حجيتو في اإلةبات 

رتباط إجراء المراقبة اإللكترونية بموضوألات أخرى بالغة ا ىمية في اإلجراءات الجنائيل وذلؾ ال

الجنائية أىميا نظرية اإلةبات الجنائيل ونظرية البطالفل ولذلؾ ال بد مف الربط التطبيقي بمةؿ تمؾ 

 الموضوألات ألند معالجة مشروألية المراقبة والتسجيؿ ال وتي. 

يعتمد بشكؿ جوىري ألمى الوسائؿ التكنولوجيةل لذا فإف العمؿ ألمى كما أف التعامؿ مع ا دلة العممية 

تزويد المعامؿ الجنائية بأحدث الوسائؿ التي تساألد ألمى التةبت مف الحقائؽ العممية في القضايا 

الجنائيةل باإلضافة إلى العمؿ ألمى إألداد كوادر قضائيةل وتدريبيـ ألمى التعامؿ مع ىذه ا دلةل ورفع 

 بة التطورات العممية.قدراتيـ لمواك

 منيج الدراسة:

مشروألية ال وت وال ورة ل والتحميميل مف خالؿ تحميم الو في المنيجاتبع الباحث في ىذه الرسالة 

 القانونية في اإلةبات الجنائي مف مختمؼ جوانبو وكافة أبعادهل وذلؾ مف خالؿ تحميؿ الن وص

بغية كمما اقتضت مقتضيات البحث ذلؾ  المقارفالمنيج واستخدـ الباحث  والوقوؼ ألمى المراد منيال

ومف بيف ىذه التشريعات التشريع ا ردني والم ري والفرنسي  ؛مف القوانيف ا خرى االستفادة

 .وا مريكي
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 الفصل األول:

_____________________________________________________ 

 :المبادئ العامة في اإلثبات

ساسي   الذي تسعى إلى تحقيقو أجيزة العدالة في المجتمع محاربة الجريمةل ىو ألن ر إف   اليدؼ ا 

ةبات وقوع الجريمة ونسبتيا إلى الفاألؿ وبالتالي إف  ا  إنزاؿ اإلةبات لكي ي  ار إلى تحقيؽ العدالةل و 

د ة مبادئ بحؽ الفاألؿ الحقيقي لمجريمةل ونظر ي ة اإلةبات في القانوف تقـو ألمى ألالعقوبة الرادألة 

 اغيا فقياء القانوف لمساألدة السمطات المخت ة لالستعانة بيا في القضايا الجزائية المعروضة 

ل والحكـ في نياية النزاعألمييـل وبالتالي وجود قواألد تحد د ألمى القاضي الطريؽ الذي يسمكو في تتبع 

القضايا المتشابيةل بسبب  المطاؼل ومةؿ ىذه المبادئ تؤد ي إلى ألدـ ازدواج ا حكاـ القضائية في

ألشوائية القاضي في انتقاء أو انتفاء وسائؿ وألنا ر إةبات دوف أخرىل وحريتو في االقتناع الوجداني  

  .مبنية ألمى شروط معينةل وبالتالي تحقيؽ العدالة النسبية لمجميع

الحقيقةل التي  فاإلةبات في المواد الجنائية قديـ جدًال وىو مرتبط بكؿ جيد قضائي في سبيؿ إظيار

تيـ المجتمعل  ف الجريمة تمة ؿ األتداء ألمى الجماألةل ووسيمة المجتمع في الكشؼ ألف الجريمة 

ظيار الحقيقة ىي الدألوى الجنائية التي تعتبر ىمزة الو ؿ بيف الجريمة والعقوبةل والتي تيدؼ إلى  وا 

 يمكف أف تظير إال بعد البحث تحويؿ الشبيات إلى حالة مف اليقيف القضائي إلظيار الحقيقة التي ال
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فاإلةبات ىو النتيجة التي تحققت باستعماؿ وسائؿ اإلةبات المختمفة أي إنتاج  لألنيا وةبوتيا با دلة

  .1الدليؿ

وبالرغـ مف وجود  مة قوية بيف االةبات والدليؿ فإنو ال يمكف ت ور تطابؽ بينيما ألمى األتبار إف 

لقاضي لمبرىاف ألمى اةبات اقتناألو بالحكـ الذي ينتيي إليول ومف الدليؿ ىو الواقعة التي يستخدميا ا

  .2ةـ فإف كممة االةبات أألـ وأشمؿ مف كممة الدليؿ

والدراسة التاريخية لممبادئ العامة في اإلةبات ونظمو أمر ضروري لفيـ النظـ القانونية الحاليةل 

  .3خي طويؿفالنظـ الحالية لإلةبات لـ تولد فجأةل بؿ ىي ةمرة تطور تاري

لذلؾ سنقوـ في ىذا الف ؿ بالحديث ألف مفيوـ االةبات والمبادئ العامة في االةبات الجزائي ونظاـ 

ودليؿ ال وت ماىية ا دلة الجنائية التقميدية وألف  في المبحث االوؿ االةبات في التشريع الفمسطيني

مشروألية دليؿ ال وت وال ورة وال ورة في االةبات الجزائي وقاألدة مشروألية الدليؿ الجزائي ومدى 

  .في المبحث الةاني

 

 :اإلثبات ماىيةالمبحث األّول: 

تأكيد الحؽ بالبينةل والبينة الدليؿ أو الحجةل وىناؾ لفظ بمعنى الدليؿ مشتؽ  بأنو يع رؼ االةبات بالمغة

ويسمى  مف الم در )إةبات( وىو ة ب ت بفتحتيف والجمع أةبات كسبب وأسبابل ويسمى الدليؿ ةبتال

 .4تأكيد وجود الحؽ بالبينة إةبات 

                                  
1
 .1977ثعحجاِعحاٌما٘شج،اإلشثاخفٟاٌّٛاداٌجٕائ١حفٟاٌمأْٛاٌّماسْ،اٌجضءاألٚي،ِـِذّٛدِذّٛدِظـفٝ،
2
 .42ِذّٛدِذّٛدِظـفٝ،ِشجععاتك،ص
3
 .1998،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،3ِذّٛدٔج١ةدغٕٟ،ششحلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١ح،ؽ
4
 .13د.أدّذٔشأخ،سعاٌحاالشثاخ،اٌجضءاالٚي،اٌـثعحاٌغاتعح،ص
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في  در المذكرة االيضاحية لقانوف االةبات في المواد المدنية والتجارية في م ر )القانوف جاء 

 ( مايمي: 1968لسنة  25رقـ 

وىو موضوع التقاضي يتجرد مف كؿ قيمة  –" تحتؿ قواألد االةبات اىمية خا ةل اذ اف الحؽ 

الحادث الذي يستند اليول فالدليؿ ىو قواـ حياتو ومعقد النفع فيول حتى  لـ يقـ الدليؿ ألمى إذا

ومف ىنا يتعيف اف   دؽ القوؿ بأف الحؽ مجردا مف دليؿ ي بح ألف المنازألة فيو والعدـ سواء.

يا الوسيمة التي يتو ؿ بيا نألية واالجرائية ألناية خا ةل اذ اتمقي قواألد االةبات الموضو 

 ".منو لدليؿ ألمى قياـ ىذا الحؽ وتقديمو لمقضاء ليمكنو احب الحؽ الى اقامة ا

واذا كانت تمؾ ىي أىمية االةبات في المواد المدنية والتجارية فاف ىذه االىمية تبدأ اكةر 

وضوحا في المواد الجنائيةل حيث تضر الجريمة بأمف ونظاـ المجتمع فتنشأ ألنيا سمطة لمدولة 

تحقيقا لمردع الخاص والعاـل ولما كاف مف المحتمؿ اف في تتبع الجاني لتوقيع العقوبة ألميو 

يكوف المتيـ بريئا مما اسند اليو فيجب اف تكفؿ لو قواألد االةبات الدفاع ألف نفسو واظيار 

 .1براءتو 

ولموقوؼ ألمى مفيوـ نظرية االةبات في المواد الجزائية سنقوـ ألمى تقسيـ ىذا المبحث إلى ةالةة 

 مطالب: 

 .وخ ائ و الجزائياإلةبات  يوـمف المطمب األول:

 المبادئ العامة في اإلةبات الجزائي.  المطمب  الثّاني:

 اإلةبات في التشريع الجزائي الفمسطيني.نظاـ  المطمب الثالث:

                                  
1
 4،ص1977،اٌجضءاالٚي،ؿثعحد.ِذّٛدِذّٛدِظـفٝ،االشثاخفٟاٌّٛاداٌجٕائ١ح
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 المطمب األول: مفيوم اإلثبات الجزائي وخصائصو

ألمػى األتبػار أف الػدليؿ  يحتؿ اإلةبات بمفيومو العاـ أىمية كبيرة سواء ألمى ال عيديف المدني والجزائي

وحػػدة ىػػو الػػذي يحػػي الحػػؽ ويجعمػػو قائمػػال فػػالحؽ يبقػػى مجػػردا مػػف أيػػة قيمػػة إذا لػػـ يػػنجح  ػػاحبو فػػي 

ذا كػاف اإلةبػات  إقامة الدليؿ ألميول واف االدألاءات تبقػى مجػرد أقػواؿ مجػردة إذا لػـ يقػـ الػدليؿ ألمييػال وا 

ذه ا ىمية تتجمػى بشػكؿ واضػح فػي المػواد الجزائيػة لو أىمية كبيرة في المواد المدنية والتجارية إال أف ى

ألمى األتبار أف الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسػع المحكمػة أو مقػدورىا أف تعاينيػال إذ 

أف البينة و أدلة اإلةبات الجزائية بوجو ألاـ ىي السبيؿ الوحيد التي مػف شػأنيا أف تعيػد لممحكمػة روايػة 

قعة الجرمية وظروفيا ونسبتيا إلى مرتكبيال لذلؾ كػاف ال بػد لنػا مػف خػالؿ وتفا يؿ ما حدث حوؿ الوا

ىذا المطمب الوقوؼ ألمى مفيوـ اإلةبات الجزائي في الفرع ا وؿ وبياف خ ائ و اإلةبات الجزائي في 

 الفرع الةاني.                                   

  :ألول: مفيوم اإلثباتاالفرع 

فيما ارد بو إةبات  الجريمةل وألمى نسبتيا إلى المتيـإقامة الد ليؿ ألمى وقوع  ئييق د باإلةبات الجزا

القانوف وتفسيره وىو الوقائع ال بياف وجية نظر الشارع وحقيقة ق دهل فالبحث في ىذا يتعمؽ بتطبيؽ 

ة ألمى حقيقة ويمكف اف يعبر ألنو أيضا بأنو   ألمؿ المحكمة. إقامة الد ليؿ لدى الس مطات المخت  

  .معينة  بالطرؽ التي حددىا القانوف وفؽ القواألد التي تخضع ليا

" كؿ ما يؤدي إلى إظيار الحقيقة وجؿ الحكـ ألمى  بأنو  الجزائيويذىب البعض إلى تعريؼ اإلةبات 

 .1 "واف المتيـ ىو المرتكب ليا ليجب ةبوت وقوع الجريمة في ذاتيا الجزائيةالمتيـ في المسائؿ 

العاـ يع رؼ اإلةبات الجنائي بأنو: إقامة الدليؿ لدى المراجع المخت ة مف استدالؿ وبالمفيوـ الفقيي 

وتحقيؽ وقضاء وفقا لقانوف أ وؿ المحاكمات الجزائية ألمى وقوع الجريمة ونسبتيا الى المتيـ  فيراد 

                                  
1
 .13د.٘الٌٟعثذاٌالٖأدّذ،ِشجععاتك،ص
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ضوع بو اةبات واقعة ذات أىمية قانونية وفؽ القواألد التي حددىا القانوف ليال ويتربط بيذا أف مو 

االةبات ىو الوقائع وليس القانوفل وتبرز أىمية نظرية االةبات في أف الجريمة واقعة تنتسب الى 

الماضي ومف غير الممكف أف تعاينيا المحكمة بنفسيا وتتعرؼ ألمى حقيقتيا وتستند الى ذلؾ فيما 

شريط االحداث  تقضي بو في شأنيال وبناًء ألميول فأنو يتعيف ألمييا أف تستعيف بوسائؿ تعيد أماميا

 . 1السابقة وىذه الوسائؿ ىي أدلة االةبات 

وبالمفيوـ القانوني العاـ يعرؼ االةبات بانو ألبارة ألف الدليؿ او الحجة او البرىاف الةبات الوقائع لدى 

السمطات المخت ة المتمةمة في النيابة العامة واالجيزة التابعة ليا وذلؾ بالطرؽ التي حددىا القانوف 

 .2واألد التي اخضعيا ليا ووفؽ الق

مف خالؿ ذلؾ يتضح أف اإلةبات في المواد الجزائية ال يتعمؽ باةبات وقائع مادية فقط وانما يضاؼ 

الييا ايضا وقائع معنوية )نفسية(ل وىو بالتالي ال يتعمؽ باةبات ت رفات قانونية كما ىو الحاؿ في 

ريمة " بأنو البرىاف القائـ ألمى المنطؽ والعقؿ اإلةبات المدنيل وألميو يمكف تعريؼ الدليؿ الةبات الج

في إطار الشرألية االجرائية الةبات  حة افتراض او لرفع درجة اليقيف االقناألي في واقعة محؿ 

 .3خالؼ 

ا دلة التي تكوف القناألة الوجدانية لدى المحكمة حتى  وييدؼ االةبات في المواد الجزائية الى بياف

فال يتـ ايقاع العقوبة ألمى المتيـ اال اذا كاـ وفؽ ما يتفؽ وحكـ القانوف؛  يكوف بإمكانيا تسبيب االح

ةبتت توافر ألنا ر الجريمة ونسبتيا اليول والقاضي الجزائي غير مقيد بطرؽ معينة لالةبات في سبيؿ 

                                  
1
 .713،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع،ص2010د.واًِاٌغع١ذ،ششحلأْٛأطٛياٌّذاوّاخاٌجضائ١ح،اٌـثعحاٌصاٌصح،
2
 .293ص2006ٌٚٝ،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠عد.ِذّذطثذٟٔجُ،اٌٛج١ضفٟلأْٛأطٛياٌّذاوّاخاٌجضائ١ح،اٌـثعحاال
3
 .326،ص2011د.ؿالياتٛعف١فح،اٌٛج١ضفٟلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع
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البحث ألف الحقيقة فمو أف يأمر بتقديـ أي دليؿ يراه الزما الظيار الحقيقة واف يسمع شيادة أي 

 .1حضر مف تمقاء نفسو البداء معمومات في الدألوى شخص ي

 

 :: خصائص االثباتالفرع الثاني

ف كاف في بعض قواألده يتقاطع مع قواألد االةبات في المواد المدنيةل اال انو  إف االةبات الجزائي وا 

 بخا يتيف: يت ؼ

يو أدنى ما يتعيف اف يكوف الدليؿ متضمنا اكبر قدر مف الحقيقة لكي يكوف الحكـ المعتمد ألم .1

يكوف مف العدالةل وتطبيقا لذلؾ يمتـز الخبير والشاىد والمترجـ بأداء اليميف قبؿ اداء أي منيـ 

 .2لعممو او شيادتو 

يتعيف اف ال يتعارض التنقيب والبحث ألف الدليؿ مع الحريات العامة والكرامة البشرية لممتيـ  .2

تعذيب او االحتياؿ كوف اف االألتراؼ وتطبيقا لذلؾ يستبعد االألتراؼ الذي حص ألميو بطريؽ ال

وىو احد طرؽ االةبات في المواد الجزائية يخضع لتقدير المحكمة فميا اف تستبعده اذا لـ تتوافر 

 .3فيو الشروط القانونية 

 

 :ثبات في الدعوى الجزائية: المبادئ العامة لل مطمب الثانيال

ةبات يمكف اجماليا في ةالةة مبادئ اساسية وىي إف المبادئ العامة التي تحكـ الدألوى الجزائية في اإل

مبدأ حرية اقتناع القاضي والمبدأ الةاني يمتةؿ في الدور االيجابي لمقاضي في اظيار الحقيقة والمبدأ 

 الةالث يتمةؿ في ألبء االةبات في الدألوى الجزائية.

                                  
1
 ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.208أٔظشادىاَاٌّادج
2
 ئ١ح.اجشاءاخجضا225ٚ264أظشادىاَاٌّٛاد
3
 اجشاءاخجضائ١ح.214ٚ215أظشادىاَاٌّٛاد
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 :قتناع القاضيول: مبدأ حرية ااأل الفرع 

الجزائي ال يتقيد في حكمو بانواع معينة مف ادلة االةبات ألمى اف ىذا المبدأ يقتضي بأف القاضي 

خالؼ القاضي المدني الذي يقت ر دوره ألمى ادارة سير الدألوى المدنية وال يتدخؿ في طرؽ اةباتيا 

اال في حدود ضيقة امتةاال لممبدأ الذي يحكميا وىو اف البينة مف حؽ الخ وـ واف دوره يتمةؿ في 

الوقائع المراد إةباتيا الةبات مع ما يتطمبو القانوف المدني مف اشتراط اف تكوف مؤامة ىذه الطرؽ في ا

 .1 متعمقة بالدألوى ومنتجة فييا وجائزًا قبوليا

اف القاضي الجزائي يكوف لو الحرية الكاممة في تكويف قناألتو وفقا الي دليؿ مقدـ في الدألوى طالما 

ر اف قناألة القاضي الجزائي ىي قناألة قضائية تنتج اطمأف اليو ضميره وارتاح لو وجدانو ألمى األتبا

ألف ألممية ألقمية منطقية بعد تحميؿ الدليؿ والتعرؼ ألمى فحواه ومضامينو وما يترتب ألميو مف نتائجل 

ومف خالؿ ىذا التحميؿ المدرؾ والواألي والمنضبط بقواألد العقؿ والمنطؽ يمكف اف ي ؿ القاضي الى 

 .2لمعروض ألميو تقدير القيمة الفعمية لمدليؿ ا

ومبدأ حرية اقتناع القاضي يخولو أف يأخذ باألتراؼ المتيـ ويرفض أقواؿ الشيود او يأخذ بأقواؿ شاىد 

ويطرح اقواؿ شاىد اخر مف ألداد البيناتل ومبدا حرية اقتناع القاضي ال رقابة لمحكمة النقض ألمييا 

 .3 الدألوى وتناقش فييا الخ وـطالما اف النتيجة التي تو ؿ الييا مستمدة مف بينات قدمت في 

وىذا المبدا متفؽ ألميو في جميع التشريعات الجزائية الرتباطو الوةيؽ بمبدأ الشرألية الذي وجد مف أجؿ 

مف  (237/1)بمقتضى المادة  أالمبد اوقد أكد المشرع الفمسطيني ألمى ىذضماف الحرية الفرديةل 

كـ المحكمة في الدألوى حسب قناألتيا التي تكونت تح" ألمى أنو التي تنص  قانوف اإلجراءات الجزائية

                                  
1
 .2001ٌغٕح4ِٓلأْٛاٌث١ٕاخفٟاٌّٛاداٌّذ١ٔحٚاٌرجاس٠حاٌفٍغـ١ٕٟسل3ُأظشفٟرٌهأدىاَاٌّادج
2
 .109،ص2006د.فاػًص٠ذاْ،عٍـحاٌماػٟاٌجٕائٟفٟذمذ٠شاالدٌح،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع،عّاْ،
3
 29/12/2009اٌظادسعِٓذىّحإٌمغاٌفٍغـ١ٕ١حتراس٠خ77/2009ٔظشفٟرٌهٔمغجضائٟسلُا
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لدييا بكامؿ حريتيا وال يجوز ليا أف تبني حكميا ألمى أي دليؿ لـ يطرح أماميا في الجمسة أو تـ 

 ". التو ؿ إليو بطريؽ غير مشروع

ولكي تكوف قناألة القاضي سميمة في تقدير االدلة وممارسة حريتو في االقتناع يجب اف يتقيد بقيود 

مف ناحية ومنع التحكـ الذي قد يفرضو  وعمؽ بحؽ المتيـ في الدفاع ألف نفس ة اممتيا األتبارات تتخا

 ىذا المبدأ مف ناحية اخرى وأىـ ىذه القيود:

أف يأخذ القاضي االدلة التي قدمت بالجمسة: اف ممارسة مبدأ حرية االقتناع تقتضي مف القاضي  .1

ى الجزائية اف يأخذ البينات التي قدمت اةناء المحاكمة الجزائي ألند تكويف ألقيدتو لمحكـ في الدألو 

ل وقد أكدت أحكاـ المادة ) ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني 207وتناقش فييا الخ ـو

ال يبنى الحكـ إال ألمى ا دلة التي قدمت أةناء المحاكمة والتي تمت ألمى ىذا القيد حيث ن ت " 

 ل أماـ الخ ـو " الجمسة ب ورة ألمنيةمناقشتيا في 

وبالتالي يالحظ وفؽ ىذا القيد اف حرية اقتناع القاضي يجب اف ال تتعارض مع حؽ المتيـ في 

الدفاع ويتمةؿ ذلؾ في اف القاضي يبني حكمو ألمى دليؿ بوشر في حضور المتيـ او اطمع ألميو 

 المتيـ ومكنتو المحكمة مف مناقشة ىذا الدليؿ.

لحريتو في  ممارسة القاضي الجزائي؛ ذلؾ أف مى ادلة  حيحةاف يكوف اقتناع القاضي مبني أل .2

االقتناع بالدليؿ يجب اف تبنى ألمى االدلة المشروألة التي تـ الح وؿ ألمييا وفؽ النموذج 

لذلؾ فاف األتراؼ المتيـ الذي تـ الح وؿ ألميو  لالقانوني السميـ لقانوف االجراءات الجزائية

يل أو بالوألدل أو الوأليد ال يعوؿ ألميو حتى لو كاف مطابقا بالضغط أو االكراه المادي أو المعنو 

(  214ذلؾ الشروط التي اوردتيا احكاـ المادة ) للظروؼ الواقعة وقاطعا بارتكاب الجريمة

اجراءات جزائية ل حة االألتراؼ يجب اف تتوافر جميعيا واف تخمؼ اي شرط مف ىذه الشروط 
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أ حرية اقتناع القاضي الجزائي لالخذ بو في االدانةل ييدر ىذا الدليؿ وال يعوؿ ألميو ويقيد مبد

 وف االجراءات الجزائية الفمسطيني.( مف قان 273وىذا ما اكدتو احكاـ المادة )

يجب أف يكوف اقتناع القاضي يقينيا: اف االحكاـ الجزائية تبنى ألمى الجـز واليقيف ال الشؾ  .3

رينة البراءة واف ىدـ ىذه القرينة يحتـ ألمى واالحتماؿ ذلؾ اف المتيـ يتمتع دائما كمبدأ ألاـ بق

القاضي الجزائي ألند األماؿ سمطتو التقديرية في االقتناع اف يبني حكمو ألمى ادلة متساندة 

 ومترابطة اي اف يقدر االدلة بمجموأليا ويستخمص منيا قناألتو.

االقتناع  يجب أف يكوف اقتناع القاضي مبني ألمى ادلة مستساغة ومقبولة: اف حرية القاضي في .4

باالدلة المعروضة أمامو يجب اف تكوف مبنية ألمى ادلة مستساغة ومقبولةل اي اف يكوف 

 استنتاجو لحقيقة الواقعة وما كشؼ ألنيا مف ادلة ال تخرج ألف مقتضيات العقؿ والمنطؽ.

 يجب ألمى القاضي ألدـ االكتفاء بالقرينة او االستدالؿ الواحد: اف القرائف والدالئؿ ال ترقى الى .5

مرتبة الدليؿ وبالتالي ال يجوز االستناد الييا منفردة في الحكـ باالدانة اال اذا كانت الى جانب 

دليؿ او ادلة متعددة ذلؾ اف دور القرائف والدالئؿ ىو تدأليـ االدلة التي طرحت بالجمسة فعمى 

ؼ سبيؿ المةاؿ ال يجوز لممحكمة اف تبني حكميا فقط ألمى ألمى شيادة  غير اخذت دوف حم

 يميف في التحقيؽ االبتدائي ألمى سبيؿ االستئناس.

 :الدور االيجابي لمقاضي في البحث عن الحقيقة :الفرع الثاني

اف الدور االيجابي لمقاضي الجزائي ىو الذي جعؿ المشرع يحرره مف قيود ااةبات التي قيد بيا 

ى المدنية المقامة ألمى القاضي المدنيل فالدألوى الجزائية المقامة ألمى المتيـ تتميز ألف الدألو 

المدألى ألميو بعالقتيا بالمجتمع والم محة العامة لالفراد باألتبار اف الجريمة المرتكبة ال تيدر فقط 
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ل  وبالتالي يجب ألمى القاضي الجزائي 1حؽ المجني ألميو بؿ تيدر كذلؾ أمف المجتمع واستقراره 

شيادة مف يحضر مف تمقاء نفسو  في سبيؿ الو وؿ لمحقيقة اف يأمر بتقديـ اي دليؿ واف يسمع

 البداء معمومات في الدألوى وىذا المبدأ اكده المشرع الفمسطيني في قانوف االجراءات 

لممحكمة بناًء ألمى ( مف قانوف االجراءات الجزائية التي ن ت " 208الجزائية وفؽ احكاـ المادة )

ل أو مف تمقاء نفسيا أةناء سير الدألوى أف تأمر بتقد يـ أي دليؿ تراه الزمًا لظيور طمب الخ ـو

مف خالؿ  الحقيقةل وليا أف تسمع شيادة مف يحضر مف تمقاء نفسو إلبداء معموماتو في الدألوى "

احكاـ ىذه المادة يتضح اف دور القاضي الجزائي ليس فقط مجرد الموازنة بيف االدلة المقدمة في 

يقة والكشؼ ألنيا وىو بذلؾ يختمؼ الدألوى وانما ألميو دور ايجابي يفرض ألميو التحري ألف الحق

ايضا ألف القاضي المدني الذي يكوف دوره في الدألوى المنظورة امامو سمبيا يقت ر فقط ألمى 

 الموازنة بيف االدلة التي يقدميا الخ وـ.

 :: عبء االثباتالفرع الثالث

يرىال كما اف النائب ية ومباشرتيا وال تقاـ مف غتختص النيابة العامة دوف غيرىا بإقامة الدألوى الجزائ

العاـ يباشر الدألوى الجزائية بنفسة أو بواسطة أحد األضاء النيابة العامةل فالنيابة العامة ىي  احبة 

الدألوى الجزائية والمكمفة قانونا باستق اء الجرائـ ومالحقة مرتكبييا وجمع ادلتيا ونزوال ألند ذلؾ يقع 

المتيـ بريء حتى تةبت ادانتول واةبات االدانة ىي  ألمييا ألبء االةبات في القضايا الجزائية ذلؾ أف

مسؤولية النيابة العامة حيث يقع ألمى ألاتقيا اقامة الدليؿ ألمى ما يخاؼ ا ؿ البراءةل وينبغي أف 

لـ يكف ىذا االةبات قاطع تعيف يكوف االةبات ألمى أف المتيـ قد ارتكب الجريمة ىو اةبات قاطعل فإف 

ألالف البراءة كاشفًا إليو ويكوف قرار المحكمة بإسند أراءة المتيـ مما بقاء ألمى اال ؿ واألالف باإل

                                  
1
 .336د.ؿالياتٛعف١فحِشجععاتك،ص
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لمحقيقة وليس منشئًا ليال الف ىذا الحكـ لـ يأت بجديد سوى التأكيد ألمى اال ؿ وألمى براءة المتيـ 

 .1المفترض اساسا

لنيابة دانة ألند ةبوت الفعؿ بحؽ المتيـ واف اةبات ذلؾ يقع ألمى ألاتؽ الذلؾ تقضي المحكمة باإل

العامة التي يجب ألمييا اف تقيـ الدليؿ الذي ال يقبؿ الشؾ ألمى وقوع الجريمة ونسبتيا لممتيـ وفي غير 

 . 2ذلؾ يجب ألمى المحكمة اف تقضي بالبراءة 

فالنيابة العامة تتحمؿ ألبء اةبات التيمة ألمى المتيـ ب فتيا المدألي في الدألوى الجزائية وممةمة 

عاـل والمتيـ ب فتو المدألى ألميو في الدألوى الجزائية ليس مكمفا بنفي المجتمع في دألوى الحؽ ال

الجريـ ألنو اذا لـ تقـ النيابة العاـ البينة الكافية ألمى ادانتو كونو يتمتع بقرينة البراءة واف مف يدألي 

 خالؼ ذلؾ اف يةبتو. 

 

 :المطمب الثالث: نظام اإلثبات في التشريع الجزائي الفمسطيني

مة االةبات الجزائية ةالةة انواع مف االنظمة ىي نظاـ االةبات القانوني أو المقيد وىو ما لقد ألرفت أنظ

يعرؼ بمرحمة االدلة القانونية ونظاـ القناألة الوجدانية أو حرية االقتناع الشخ ي والنظاـ المختمطل 

 . فروعبتقسيـ ىذا المطمب الى ةالةة لذلؾ سنقـو 

 

 :نوني او المقيداالثبات القا نظام :الفرع األول

والمق ود بالنظاـ االوؿ تقييد حرية القاضي والزامو بالحكـ متى توافر نوع معيف مف البينات حددىا 

القانوف  راحة في  مب ن و و ويتميز ىذا النظاـ بخ ائص تتمةؿ في تحقيؽ م محة المتيميفل 

                                  
1
 214،ص2005د.ِذّذعع١ذّٔٛس،أطٛياالجشاءاخاٌجضائ١ح،اٌـثعحاالٌٚٝ،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع،عّاْ،
2
 ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.274دجأظشأدىاَاٌّا
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الةقة ما يدألو لت ديقيال لذلؾ  فال يحكـ ألمى أحد بالعقوبة اال بناء ألمى ادلة يرى المشرع اف فييا مف

كاف ىذا النظاـ ينطوي ألمى ضماف لالبرياء وحمايتيـ ضد تجاوزات نظاـ االجراءات التنقيبي الذي 

كاف سائدال الذي كاف يسمح لمقاضي اف يبحث ألف ادلة االدانة بنفسو سرا دوف اف يتي لممتيـ اف 

لقاضي اف يحكـ ببراءة المتيـ اذا لـ يجتمع لديو يناقش ىذه االدلةل فنظاـ االدلة القانونية كاف يمـز ا

العدد مف االدلة التي يتطمبو القانوفل كما اف ىذا النظاـ لـ يسمح ب دور حكـ االألداـ اال اذا توافر 

لدى القاضي دليؿ مف نوع االدلة الوافية وفي حالة االدلة غير الوافية كانت ت در احكاـ وسط بيف 

نيا تكفي لمحكـ باالدانة ولكف بشرط اف تخفؼ العقوبة ألما ىو مبيف بنص االدانة والبراءةل بمعنى ا

 . 1القانوف

 

 نظام االثبات المطمق  :الفرع الثاني

اما بخ وص النظاـ الةاني فيو يعترؼ لمقاضي الجزائي بسمطة واسعة في قبوؿ جميع االدلة 

وتقدير قيمة االدلة مجتمعة  لناعوتحديد مدى قوتو في االق لواالألتراؼ لو بسمطة تقدير قيمة كؿ دليؿ

 واستخالص اقتناألو نتيجة ذلؾ وفقا لما يمميو ألميو اقتناألو الشخ ي. 

نظرية االةبات فيحكـ  مبادئمف اىـ  "القناألة الوجدانية"ويعتبر مبدأ حرية القاضي او كما يسمى مبدأ 

يف او طريؽ معيف مف وال يتقيد باسموب مع لالقاضي حسب اقتناألو باالدلة التي قدمت في الدألوى

وسمطتو مطمقة في تحري  ؛طرؽ االةباتل فمو الحؽ في اف يكوف ألقيدتو في الدألوى مف كافة ادلتيا

ولو اف يستبعد أي دليؿ ال يطمئف اليو فميس ىناؾ أي دليؿ يفرض  الحقيقة حسبما يممي ألميو ضميرهل

                                  
1
 .329ص21،2004د.ِّذٚحخ١ًٍاٌثذش،ٔـاقدش٠حاٌماػٟاٌجٕائٟفٟذى٠ٛٓلٕاعرٗاٌٛجذا١ٔح،ِجٍحاٌشش٠عحٚاٌمأْٛ،اٌعذد
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يستخمص منيا نتيجة منطقية يعتمد  ألميول وسمطتو التقديرية كاممة في وزف االدلة وتحديد قيمتيا واف

 . 1ألمييا القاضي بتقرير ادانة المتيـ او براءتو 

 :نظام االثبات المختمط :الفرع الثالث

اما بخ وص النظاـ الةالث وىو النظاـ المختمط فاف ىذا النظاـ يمةؿ الجمع بيف نظاـ االةبات المقيد 

 . 2واالةباث الحر

بيف المذىبيفل وذلؾ لتالفي ما وجو الى االةبات المطمؽ مف خشية  وىذا النظاـ يشكؿ محاولة توفيقية

تعسؼ القاضي وانحرافو ألف جادة ال واب باف يحدد لو القانوف طرؽ االةبات التي يجأ الييال وما 

 .3وجو الى االةبات القانوني او المقيد مف انو يجعؿ دور القاضي سمبيا في ألممية االةبات 

 

 :ثبات في التشريع الجزائي الفمسطينينظام اإل  الرابع:الفرع 

اف المشرع الفمسطيني اخذ مف خالؿ قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني بالنظاـ المختمط اسوة بباقي 

التشريعات العربية خا ة في م ر واالردفل فيو مقيد في مرحمة التحقيؽ االبتدائي  ويخضع لمبدأ 

فالنيابة العامة ىي المنوط بيا مباشرة التحقيؽ االبتدائي  حرية االقتناع الشخ ي في مرحمة المحاكمةل

وىي التي تتناوؿ جمع االدلة وتقييميال ويخضع لمبدأ حرية االقتناع الشخ ي في مرحمة المحاكمة اذ 

تتوافر في محاكمة المتيـ العالنيةل  وتوجيو التيمة اليول وفتح المجاؿ لو لمدفاع ألف نفسو ولمقاضي 

ع بأي دليؿ يطرح امامو استنادا الى مبدأ حرية اقتناع القاضيل واستنادا لذلؾ يتطمب حريتو في االقتنا

االقتناع اليقيني لمقاضي الجزائي لكي يحكـ بادانة المتيـل وال يماري احد في التسميـ بأف االقتناع 

ية االةبات ر اليقيني لمقاضي ىو الضمانة الحقيقية لضبط ميزاف العدالة الذي تةقؿ احدى كفتيو بمبدأ ح

                                  
1
 .332د.ِّذٚحخ١ًٍاٌثذش،ِشجععاتك،ص
2
 ِٚا١ٍ٠ٙا.716د.واًِاٌغع١ذ،ِشجععاتكص
3
 100٘الٌٟعثذاٌالٖأدّذ،ِشجععاتك،صد.
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اف المشرع الفمسطيني اخذ بالنظاـ المختمط في االةبات الجزائي ما جاء في  ألمىالجزائيل وما يدلؿ 

تقاـ البينة في الدألاوى ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني التي ن ت "  206/1أحكاـ المادة )

" وىذا ينبئ ألمى اف  ة لإلةباتالجزائية بجميع طرؽ االةبات إال إذا نص القانوف ألمى طريقة معين

االغمبية الساحقة مف الجرائـ يمكف اةباتيا بكافة طرؽ االةباتل واف المبدأ السائد ىو القناألة الشخ ية 

لمقاضي اال انو اخذ في الجانب االخر بنظاـ ا دلة القانونية كما ىو الحاؿ في جرائـ الزنا وفض 

ما لـ  ؛مف خالؿ االستةناء الوارد في احكاـ المادة المذكورةالبكارة وجرائـ المخدرات وىذا يستدؿ ألميو 

فمةال نجد اف قانوف االجراءات الجزائية نص وفؽ احكاـ  لينص القانوف ألمى طريقة معينة في االةبات

تقبؿ في معرض البينة في اإلجراءات الجزائية جميع التقارير ال ادرة " تنص ألمى أنو ( 220المادة )

ألف المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسميًال والموقعة منول والمتضمنة نتيجة  مف الموظؼ المسؤوؿ

" فيذا يعني اف ىناؾ ....الفحص الكيماوي أو التحميؿ الذي أجراه بنفسو بشأف أي مادة يشتبو فييا

 جرائـ ال تقبؿ اةباتيا اال بطرؽ معينة نص ألمييا القانوف وال تقبؿ االةبات بالطرؽ التقميدية.
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 :المبحث الثاني: األدلة التقميدية ومدى مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجزائي

تتمةؿ في  الجزائيللقد أدى التقدـ العممي الكبير إلى ظيور ألالمات بارزة في معالـ نظاـ اإلةبات 

ما قد  استحداث وسائؿ ألممية جديدة تستطيع التغمب ألمى كؿ محاوالت المتيـ لتضميؿ العدالة وكشؼ

 يمحى مف اةار في سعيو نحو اةبات براءتو بشتى الطرؽ.

ذا كانت الجريمة المعا رة قد تغيرت أبعادىا وتميزت بسمات خا ة وأنماط جديدةل فإنو ي بح مف  وا 

الضروري أف يتغير تبعًا لذلؾ أسموب كشفيال في بح الدليؿ المادي الرتباطو بالتطور العممي ذو دور 

  1المعا رة وتقديـ أدلة اإلدانة فييا. ميـ في كشؼ الجريمة

ل وأألطى جيات التحقيؽ وسائؿ وأدلة الجزائي وبما أف العمـ قد استحدث الكةير مف أساليب اإلةبات

ألممية حديةة ومتطورةل لذلؾ كاف ال بد مف سمطات التحقيؽ أف يت دو لمجريمة بالبحث العممي 

مةل ولما كاف اليدؼ مف االستعانة بالوسائؿ العممية المتطورة مف اجؿ مكافحة الجري والوسائؿ العممية

ىو تسييؿ كشؼ الجريمة قبؿ وقوأليا باستعماؿ وسائؿ المراقبة االلكترونية كاف البد لنا مف خالؿ ىذا 

المبحث مف الوقوؼ ألمى الوسائؿ التقميدية في االةبات الجزائي في المطمب االوؿ وادلة المراقبة 

ورة وال وت في المطمب الةاني ومدى مشروألية االدلة االلكترونية في االلكترونية المتمةمة بال 

 االةبات الجزائي في المطمب الةالث. 

 :ثبات الجزائيالتقميدية في اإل دلة المطمب األول: ما ىية األ

تنقسـ ا دلة الجزائية التقميدية مف حيث طبيعتيا الى ةالةة أقساـ ماديةل وقولية )شفوية(ل وقانونيةل 

سـ مف حيث الجية التي قدمتيا الى أدلة قضائية وأدلة غير قضائيةل كما تنقسـ مف حيث تعمقيا وتنق

                                  
1
اٌجضءاالٚي،أؿشٚدحدورٛساج،اٌّشوض،ادّذأتٛاٌماعُ،اٌذ١ًٌاٌجٕائٟاٌّادٞٚدٚسٖفٟاشثاخجشائُاٌذذٚدٚاٌمظاص

 .113،ص1993اٌعشتٌٍٟذساعاخاال١ِٕحٚاٌرذس٠ة،اٌش٠اع،
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بالواقعة المراد إةباتيا الى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرةل ومف حيث أةرىا الى الى أدلة أتياـل وأدلة 

 حكـل وأدلة نفي. 

سيا وتؤةر ألمى اقتناع القاضي بطريؽ ىي التي تنبعث مف ألنا ر مادية ناطقة بنف ؛فا دلة المادية

مباشرةل فقد يترؾ الجناة في مكاف الجريمة بعض ا دوات التي استخدمت في ارتكابيا او ب مات 

او غير ذلؾ مف الظواىر المادية التي تفيد القاضي في اإلةبات وجدير بالذكر اف  ا ابعل او اقداـل

 المعاينة أو الضبط او التفتيش او الخبرة. اجراءات الح وؿ ألمى ىذه االدلة قد يكوف ألف طريؽ

ىي تمؾ التي تنبعث مف ألنا ر شخ ية تتمةؿ فيما ي در مف الغير مف  ؛وا دلة القولية او الشفوية

أقواؿ وتؤةر في اقتناع القاضي بطريؽ غير مباشر مف خالؿ تأكده مف  دؽ ىذه االقواؿ وا دلة 

 شيود. الشفوية تتمةؿ في األتراؼ المتيـ وشيادة ال

ىي تمؾ ا دلة التي حددىا القانوف وأليف لكؿ منيا قوتو في االةبات بحيث ال يمكف  ؛وا دلة القانونية

لمقاضي اف يعطي أي دليؿ منيا قوة اكبر مما األطاىا المشرعل واذا كاف ىذا ىو اال ؿ في االةبات 

رة والقاضي حر في تكويف ألقيدتو في المواد المدنيةل اال انو في المواد الجزائية فأف االدلة غير مح و 

 .1مف أي دليؿ يراه الزما الظيار الحقيقة

وتنقسـ ا دلة مف حيث الجية التي قدمتيا الى أدلة قضائية وىي التي يكوف م درىا القانوف كا دلة 

التي يتـ تح يميا في مرحمة جمع االستدالالت او التحقيؽ او المحاكمةل وأدلة غير قضائية ىي التي 

 م درىا خارج مجمس القضاء والتي ال يجوز لمقاضي اف يعوؿ ألمييا في حكمو. يكوف

وتنقسـ ا دلة مف حيث ألالقتيا في الواقعة المراد اةباتيا الى ادلة مباشرة وىي التي تن ب ألمى 

الواقعة مباشرة كالمعاينة وشيادة الشيود واالستجواب والتفتيشل وادلة غير مباشرة مةؿ القرائف وىي 

                                  
1
 ِٚا١ٍ٠ٙا.12،ص2015فٟاالشثاخاٌجٕائٟ،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،د.أدّذ٠ٛعفاٌـذاٚٞ،األدٌحاالٌىرش١ٔٚحٚدٚس٘ا
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اج الواقعة المطموب اةباتيا مف واقعة اخرى قاـ ألمييا دليؿ اةباتل وفي ىذه الحالة يقاؿ اف اةبات استنت

 .1الواقعة التي قاـ ألمييا الدليؿ قرينة ألمى ةبوت الواقعة التي لـ يرد ألمييا دليؿ

المتيـ ومف حيث اةر الدليؿ تنقسـ الى ادلة اتياـ وىي االدلة التي تسمح برفع الدألوى الجزائية ألمى 

مع رجحاف الحكـ بادانتو وذلؾ ألف طريؽ اةبات وقوع الواقعة االجرامية ونسبتيا الى المتيـل وكذلؾ 

اةبات الظروؼ التي مف شأنيا تغميظ العقوبة ألميول وادلة الحكـ وىي تمؾ ا دلة التي يتوفر فييا اليقيف 

ي ىي تمؾ االدلة التي يطرقيا الشؾ التاـ والقاطع باإلدانة وليس مجرد ترجيح االدانةل اما ادلة النف

ويساورىا االحتماؿ في نسبة الجريمة لممتيـ وىي اما اف تؤدي الى تبرئتو ألف طريؽ نفي وقوع 

 . 2الجريمة ونسبتيا الى المتيـل أو تؤدي الى تخفيؼ مسؤوليتو ألند اةبات الظروؼ المخففة في جانبو

جزائية الفمسطيني الى ةالث أقساـل القسـ ا وؿ يتعمؽ وا دلة التقميدية تنقسـ وفؽ قانوف االجراءات ال

باالدلة المتح مة مف مأموري الضبط القضائي وىي مرحمة جمع االستدالالتل وا دلة المت حمة مف 

النيابة العامة وىي مرحمة التحقيؽ االبتدائي واخيرا ا دلة المتح مة مف المحكمة وىي مرحمة التحقيؽ 

 سيميا وفؽ االفرع التالية: النيائي لذلؾ سنقـو بتق

 

 :الفرع األول: مرحمة جمع االستدالالت

البحث واالستق اء ألف الجرائـ  ميمة الضبط القضائيبمأموري ناط قانوف االجراءات الجزائية أ

إجراء ل كما منحيـ القانوف  الحية ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدألوى

ء المخت يف  وؿ ألمى اإليضاحات الالزمة لتسييؿ التحقيؽ واالستعانة بالخبراالكشؼ والمعاينة والح

ةبات جميع و  الزمة لممحافظة ألمى أدلة الجريمةاتخاذ جميع الوسائؿ الو  والشيود دوف حمؼ يميف ا 

                                  
1
 .780د.واًِاٌغع١ذ،ِشجععاتك،ص
2
 .16د.أدّذ٠ٛعفاٌـذاٚٞ،ِشجععاتك،ص
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 د توقيعيا منيـ ومف المعنييف بيال واألتبر القانوفاإلجراءات التي يقوموف بيا في محاضر رسمية بع

التي ينظميا مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكمفوف بإةباتيا بموجب أحكاـ المحاضر 

 .1بعد توافر الشروط القانونية فييا  القوانيف حجة بالنسبة لموقائع المةبتة فييا إلى أف يةبت ما ينفييا

 

 :الفرع الثاني: مرحمة التحقيق االبتدائي

جراءات التي ترى النيابة العامة ضرورة القياـ بيا مف أجؿ اف اجراءات التحقيؽ االبتدائي ىي اال

الكشؼ ألف الحقيقة بخ وص جريمة معينة الةبات وقوأليا ونسبتيا الى المتيـل او نفي ذلؾ باألتبار 

اف النيابة العامة وىي سمطة التحقيؽ خ ـ شريؼ في الدألوى الجزائيةل ومف االجراءات التي يجب 

ل فاالنتقاؿ والمعاينة الى مكاف وقوع 2ة لمح وؿ ألمى ا دلةل االنتقاؿ والمعاينةاف تقـو بيا النيابة العام

الجريمة مف أىـ اجراءات التحقيؽ كوف ىذا االجراء يساألد سمطة التحقيؽ في معاينة االةار المادية 

ل 3 لمجريمة دوف لمسيا او اتالفيا او ازالتيا مف اجؿ فح يا مف قبؿ الخبراء المخت يف بعمـ الجريمة

وايضا مف االجراءات التي يجب اف تقوـ بيا النيابة العامة لمح وؿ ألمى االدلةل التفتيش باألتباره 

ألمؿ مف األماؿ التحقيؽ ييدؼ الى البحث ألف ادلة الجريمة وضبطيال واال ؿ اف تباشر النيابة 

ومف االجراءات  العامة ىذا االجراء باألتبارىا احدى الجيات التي تتوافر فييا الضمانات القانونيةل

االخرى التي يستدألي التحقيؽ االبتدائي القياـ بيا ندب الخبراء وقد ألالج المشرع الفمسطيني اجراء 

ندب الخبراء فمنح وكيؿ النيابة العامة حؽ االستعانة بالطبيب المختص وغيره مف الخبراء الةبات حالة 

ء المتعمقة بالجريمة وىذا ظاىر مف ل ومف اجراءات التحقيؽ ايضا ضبط االشيا4الجريمة المرتكبة 

                                  
1
 ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.19ٚ22ٚ212ٚ213أظشأدىاَاٌّٛاد
2
 اءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.ِٓلأْٛاالجش27أظشأدىاَاٌّادج
3
 .245د.ؿالياتٛعف١فح،ِشجععاتك،ص
4
 ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.71ا64ٌٝأظشادىاَاٌّٛاد
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( مف قانوف االجراءات الجزائية التي تنص ألمى " يتـ ضبط جميع االشياء 50/2نص احكاـ المادة )

التي يعةر ألمييا اةناء اجراء التفتيش والمتعمقة بالجريمة وتحرز وتحفظ في محضر التفتيش وتحاؿ الى 

 الجيات المخت ة ". 

ي مرحمة التحقيؽ االبتدائي سماع الشيودل فالشيادة مف ادلة االةبات ومف اجراءات جمع االدلة ف

التقميدية وىي تتمةؿ في تقرير ي در مف شخص في شأف واقعة ألاينيا بحاسة مف حواسة وىي اما اف 

تكوف مباشرة كات اؿ الشاىد بالواقعة المشيود ألنيا ات اؿ مباشر ألف طريؽ الب ر او السمع او 

رىل واما اف تكوف غير مباشرة مةؿ الشيادة السماألية او شيادة النقؿل وىناؾ ألف طريؽ الحواس االخ

تفرقة بيف استماع الشيود في مرحمة التحقيؽ االبتدائي واستماأليـ في مرحمة التحقيؽ النيائيل 

فالشيادة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي ترمي الى اف وكيؿ النيابة العامة فيما اذا كانت االدلة كافية او 

غير كافية القامة الدألوى  الجزائية واحالة المشتكى ألمييا لممحكمة في حيف انيا في التحقيؽ النيائي 

ل ومف ادلة التحقيؽ االبتدائي والذي يعتبر احد اىـ اجراءات 1ألن ر يقدر مف ألنا ر االةبات 

ورة تف يمية بشأف مناقشة المتيـ ب التحقيؽ االبتدائي االستجواب وقد ألرفو المشرع الفمسطيني بانو " 

التيمةل ومطالبتو باإلجابة ا فعاؿ المنسوبة إليو ومواجيتو باالستفسارات وا سئمة والشبياتل ألف 

 . 2ألمييا " 

 :)المحاكمة( مرحمة التحقيق النيائيالفرع الثالث: 

 اناط قانوف االجراءات الجزائية بالمحكمة اةناء المحاكمة اف تستجوب المتيـ وتسألو ألف التيمة

المسندة اليو بعد تالوتيا ألميو مف قبؿ وكيؿ النيابة واف تستمع الى األتراؼ المتيـ ولممحكمة كامؿ 

حريتيا لالقتناع باالألتراؼ كمو او جزء منول او اف ال تقتنع بو ألمى االطالؽ اذا خمى مف شروطو 

                                  
1
 .441د.واًِاٌغع١ذ،ِشجععاتك،ص
2
 ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١ح.94ساجعادىاَاٌّادج
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الظيار الحقيقة سواء بناء القانونية واف تستمتع الى شيادة الشيودل واف تأمر بتقديـ اي دليؿ تراه الزما 

( مف قانوف االجراءات 207ل كما ن ت أحكاـ المادة )1ألمى طمب الخ وـ او مف تمقاء نفسيا 

الجزائية " ال يبنى الحكـ اال ألمى االدلة التي قدمت اةناء المحاكمة والتي تمت مناقشتيا في الجمسة 

دلة والبينات التي طرحت لممناقشة في ب ورة ألمنية " وىذه القاألدة مؤداىا اف يستند الحكـ ألمى اال

الجمسةل ذلؾ اف مف القواألد االساسية لممحاكمة قاألدة شفوية المرافعاتل فالقاضي يكوف ألقيدتو ب فة 

ا مية مف التحقيقات التي يجرييا في الجمسةل فعمى القاضي اف يطرح لممناقشة كؿ دليؿ مقدـ في 

 .2ضدىـ مف االدلة الدألوى حتى يكوف الخ ـو ألمى بينة مما يقدـ 

وألمى المحكمة أف تورد ي حكميا مؤدى االدلة التي استندت الييا سواء اكاف حكميا باالدانة او 

البراءةل ولذلؾ فاف الحكـ يكوف قا را في بياف االسباب اذا اقت ر ألمى القوؿ بةبوت التيمة مف اقواؿ 

ضمنتو تمؾ االقواؿ او ذلؾ التقريرل المجني ألميو او مف تقرير الخبرة دوف اف يعني بذكر شيء مما ت

او اذا اقت ر ألؿ القوؿ باف تمؾ التيمة ةابتة مف اقواؿ الشيود او التحقيقات دوف اف يبيف ىذه االقواؿ 

 او التحقيقات. 

 :: قاعدة مشروعية الدليل الجزائيالمطمب الثاني

 نص ألمييا القانوف يالت ةلجوىريلشروط  حتو وألنا ره ا مستوفيكاف  يعتبر الدليؿ مشروع كمما

ل ةا يكوف الدليؿ وليد اجراءات باطمألندمغير ذلؾ  ل ويكوفالقانوف الدستوريوبما يتفؽ وأحكاـ 

مخالفة اما اف يكوف ألدـ المشروألية راجع ل خرج ألدـ المشروألية ألف أحد أمريفل لحاؿ ال توبطبيعة ا

لؾ راجع يكوف ذ أو افمنو  15ة دستورية كالتي أوردىا القانوف ا ساس الفمسطيني في الماد قاألدة

الجزائيةل ولما كاف ما ييمنا ىنا قاألدة جراءات ة قاألدة اجرائية من وص ألمييا فى قانوف االلمخالف

                                  
1
 جشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.ِٓلأْٛاال208أظشادىاَاٌّادج
2
 .106،ص1977د.ِذّٛدِذّٛدِظـفٝ،االشثاخفٟاٌّٛاداٌجٕائ١حفٟاٌمأْٛاٌّماسْ،اٌجضءاالٚي،ؿثعح
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الشرألية االجرائية الجزائية  كوف اف االدلة الجزائية تقع ضمف نطاؽ قانوف االجراءات الجزائيةل لذلؾ 

فروع نتناوؿ في الفرع االوؿ مفيوـ القاألدة وفي الفرع سيقوـ الباحث بتقسيـ ىذا المطمب الى ةالةة 

 الةاني اركانيا وفي الفرع الةالث الجزاء المترتب ألمى االخالؿ بيذه القاألدة. 

 

 :: مفيوم قاعدة مشروعية الدليل الجزائيالفرع األول

ضرورة اتفاؽ او قاألدة مشروألية الدليؿ الجزائي تعني  اإلجرائية ببعدىا الدستوريلإف قاألدة الشرألية 

أي أف  والمعبر ألنيا في الدستور؛االجراء مع القواألد القانونية وا نظمة الةابتة في وجداف المجتمع 

قاألدة مشروألية اإلجراء الجزائي ال تقت ر فقط ألمى مجرد المطابقة مع القواألد القانونيةل بؿ يجب 

ية وقواألد النظاـ العاـ ومراألاة اآلداب ايضا مراألاة إألالنات حقوؽ االنساف والمواةيؽ واالتفاقيات الدول

 . 1السائدة في المجتمع واحتراـ المبادئ القانونية التي استقر ألمييا القضاء 

وألمى ذلؾ فاف قاألدة الشرألية االجرائية ترتبط ارتباطا وةيقا بحريات االفراد وحقوقيـ االساسية اذ ليست 

لموضوألية التي تشكؿ افتئاتا ألمى حقوؽ االفراد فقط قواألد التجريـ والعقاب وىي ما تعرؼ بالشرألية ا

وحرياتيـل بؿ اف القواألد االجرائية قد تيددىا ايضا سيما حيف تقرر لمفرد ضمانات معينة وتمنحو 

فر ة لمدفاع ألف نفسو وتعترؼ لو بحماية آدميتو وكرامتو خالؿ كافة مراحؿ الدألوى الجزائيةل ليذا 

لشرألية " وتوجد بيف الشرألية في قانوف العقوبات والشرألية في يسود االجراءات الجزائية " قاألدة ا

 قانوف االجراءات الجزائية  الت وةيقة. 

وانطالقا مف ذلؾ يرى بعض الفقو أف ما انتجتو الشرألية العقابية مف مبدأ " ال جريمة وال ألقوبة اال 

 . 2ير دألوى " بنص القانوف "ل فإف الشرألية االجرائية انتجت مبدأ آخر ىو " ال ألقوبة بغ

                                  
1
 .498،ص2011د.٘الٌٟعثذاٌالٖأدّذ،إٌظش٠حاٌعاِحٌالشثاخاٌجٕائٟ،اٌّجٍذاالٚي،
2
 .39د.ؿالياتٛعف١فح،ِشجععاتك،ص
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بناء ألمى ذلؾ فإف قاألدة مشروألية الدليؿ الجزائي تستمد جذورىا مف مبدأ الشرألية اإلجرائية التي   

تعتبر التتمة الطبيعية والمنطقية لمشرألية العقابية بحيث ال تكفي الةانية لحماية الحقوؽ الفردية 

 والحريات العامة ما لـ تساندىا ا ولى. 

القاألدة حرص المشرع الفمسطيني في القانوف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة وفي إطار ترسيخ ىذه 

ل 11ل 1 / 10ألمى إيضاح معنى قاألدة الشرألية وقد تجمى ذلؾ في ن وص أحكاـ المواد )  2003

( وىكذا نجد أف القانوف ا ساسي الفمسطيني )المعدؿ( أكد ألمى قاألدة  17ل 15ل 14ل 13ل 12

د المذكورة وذلؾ بكفالة حريات وحقوؽ المواطنيف الفمسطينييف في كافة مجاالت الشرألية مف خالؿ الموا

 الحياة وضماف المحاكمة العادلة لممواطنيف. 

وترتيبا ألمى ما تقدـ يتعيف ألمى القاضي الجزائي أال يقتضي حؽ الدولة في العقاب إال مف خالؿ أدلة 

 ا الضمانات التي رسميا القانوف. ييتح مت مف إجراءات مشروألة تحتـر فييا الحريات وتؤمف ف

 :ي: أركان قاعدة مشروعية الدليل الجزائيالفرع الثان

إف ا  ؿ في المتيـ البراءة استنادا لمبدأ " المتيـ بريء حتى تةبت ادانتو " وبغير مراألاة ىذا المبدأ 

مبدأ الشرألية االجرائية  يفقد قانوف االجراءات الجزائية شرأليتول وتعتبر قرينة البراءة الركف االساسي في

 الجزائيةل ويمكف تقسيـ اركاف الشرألية االجرائية في قرينة البراءة والقانوف والقضاء.

  :قرينة البراءة :أوال

اف قرينة البراءة تعني اف اال ؿ في االنساف البراءةل ومعنى ذلؾ اف كؿ مف يتيـ بارتكاب جريمة 

نتو بحكـ قضائي قطعيل فتنيار ألندئذ قرينة البراءة يجب اف يعامؿ بو فو بريئا الى اف تةبت ادا

وي بح المتيـ مدانا ومستوجبا لمعقوبة التي فرضيا القانوفل ويعتبر ىذا الركف اىـ ضمانة ميمة 

يحتمي بيا المتيـ مف أي اجراء قد يتخذ ضده ويمس حريتو الشخ يةل والقانوف باألمالو ليذا المبدأ 

اف كؿ انساف بريء واف المتيـ غير مكمؼ باةبات براءتول وألمى مف  انما يقيـ قرينة قانونية مفادىا
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يدألي خالؼ ذلؾ اف يقيـ الدليؿ ويةبت ما يدأليو ألمى المتيـل فالقانوف يحمي الوضع الظاىر ومف 

 . 1يدألي خالؼ الظاىر فيقع ألميو ألبء االةبات 

 : القانون :ثانيا

االجرائيةل فمف غير القانوف لف تحظى أي اجراءات يمةؿ قانوف االجراءات الجزائية احد اركاف الشرألية 

بالشرأليةل فكافة االجراءات التي تتخذ مف لحظة وقوع الجريمة والتحقيؽ فييا مف قبؿ النيابة العامة بما 

يتخمميا مف جمع االدلة وكيفية الح وؿ ألمييا وتمكيف المتيـ مف مناقشة االدلة المقدمة ضده واالحالة 

لمحاكمة الجناة وا دار احكاـ ألمييـ وتنفيذ االحكاـ وطرؽ الطعف فييا يجب  الى المحكمة المخت ة

 اف تكوف وفؽ اجراءات قانونية نص ألمييا القانوف. 

وبالرجوع الى قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني يتبيف اف المشرع حدد اجراءات جمع االستدالالت 

ط اف يكوف م در القاألدة االجرائية ىو القانوف واالستجواب والتفتيش والضبط وندب الخبراءل فاشترا

المكتوب يستند الى فكرة الةقة في المشرع لتنظيـ الحريات العامة مف خالؿ قواألد مكتوبة تت ؼ 

بالعمومية والتجريد و ادرة ألف السمطة التشريعيةل وىذا بحد ذاتو يشكؿ ضمانة ميمة وضرورية 

ي تضع القيود الالزمة ألمى ىذه الحريات بما فيو م محة لحماية الحرياتل فالسمطة التشريعية ىي الت

 . 2الشعب دوف اف تستند الى األتبارات شخ ية او حزبية مما يحقؽ مبدأ المساواة بيف المواطنيف 

 :القضاء :ثالثا

يشكؿ القضاء الركف الةالث مف أركاف الشرألية اإلجرائيةل ويناط بالقضاء الرقابة ألمى  حة 

ت في سبيؿ الح وؿ ألمى ا دلة الجزائية والتأكد مف سالمتيا بما يتوافؽ مع اإلجراءات التي اتخذ

القواألد القانونيةل فالقضاء يكفؿ حماية المشروألية اإلجرائية ألف طريؽ الرقابة ألمى اإلجراءات الجزائية 

                                  
1
 .49د.ِذّذعع١ذّٔٛس،اطٛياالجشاءاخاٌجضائ١ح،ِشجععاتك،ص
2
 .53د.ِّذعع١ذّٔٛس،ِشجععاتك،ص
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لمتأكد مف أف ا جيزة المخت ة بالبحث ألف الحقيقة تعمؿ وفقا لقواألد قانونية معينة تحمي حقوؽ 

ساءة استعماؿ السمطة و  ل فالمحكمة يعود ليا وفقا 1حريات المواطنيف وت ونيا مف التعسؼ والتحكـ وا 

لمبدأ القناألة الوجدانية لمقاضي أف تعتمد في حكميا ألمى الدليؿ الذي تقتنع ب حتو ويرتاح ضميرىا 

يال لذلؾ جاء القانوف أليول واف تطرح مف البينات المقدمة ليا ا دلة التي ال تقتنع بيا أو بشروط  حت

الجزائية  بناء ا حكاـ بقيد ألاـ في اإلةبات الجزائي وىو ألدـ جواز الحكـ بالعمـ الشخ يل ووجوب

 .2الجمسة ب ورة ألمنيةل أماـ الخ وـ ألمى ا دلة التي قدمت أةناء المحاكمة والتي تمت مناقشتيا في 

 

 جزائي: ل بقاعدة مشروعية الدليل الالفرع الثالث: جزاء اإلخال 

ىناؾ نوألاف مف الجزاءات التي قد ت يب اإلجراء الجزائي غير المشروعل الجزاء ا وؿ البطالف وىو 

جزاء ي يب اإلجراء غير المشروع ذاتول وجزاء آخر ي يب مرتكب اإلجراء غير المشروع كالجزاء 

الجزائي يجب أف ينتج والدليؿ  3التأديبي أو المدني أو العقابي حسب درجة جسامة المخالفة المرتكبة 

ألف إجراءات مشروألة خا ة ألند الحكـ باإلدانة لذلؾ افرد جزاءات شكمية وموضوألية تقريرا لقاألدة 

 مشروألية اإلجراء الجزائي وىي وفؽ اآلتي:   

  :البطالنجزاء  :أوالً 

العدالة في  مف المقرر في التشريعات الجزائية الحديةة أف البطالف ىو الوسيمة القانونية لتحقيؽ سالمة

جميع مراحؿ الدألوى الجزائيةل ومف ىنا كاف حرص التشريعات ألمى تحديد حاالت البطالف وأنواألو 

                                  
1
 .576د.٘الٌٟعثذاٌالٖأدّذ،ِشجععاتك،ص
2
 (ِٓلأْٛاإلجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ205،207ٟٕ١أظشأدىاَاٌّٛاد)
3
.575د.٘الٌٟعثذاٌالٖأدّذ،ِشجععاتك،ص
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حتى يعمـ القائـ ألمى اإلجراء مقدما الم ير الذي سيتعرض لو ألممو إذا كاف يفتقر لمشرألية اإلجرائيةل 

 فيراألي ا حكاـ المتعمقة بو.

ةالث نظريات لمبطالف وىي نظرية البطالف الشكمي ونظرية  بالرغـ مف أف الفقو والقضاء استقر ألمى

البطالف الذاتي ونظرية البطالف القانونيل إال أف المشرع الفمسطيني األتنؽ مف خالؿ قانوف اإلجراءات 

الجزائية شأنو في ذلؾ شأف المشرع ا ردني والم ري مذىبي البطالف القانوني والذاتي وفؽ أحكاـ 

يعتبر اإلجراء باطال إذا نص القانوف  راحة ألمى بطالنول أو " نوف التي ن ت ( مف القا474المادة )

 ."إذا شابو أليب أدى إلى ألدـ تحقيؽ الغاية منو

وينقسـ البطالف إلى بطالف مطمؽ وبطالف نسبيل فالبطالف المطمؽ ىو الذي يتقرر جزاء لمخالفة 

ىو البطالف الذي يترتب ألمى مخالفة قاألدة  النسبي ل أما البطالف1قاألدة جزائية تتعمؽ بالنظاـ العاـ 

شكمية مقررة لم محة الخ وـ غير متعمقة بالنظاـ العاـ ومف أمةمة إجراء مراقبة المحادةات الياتفية 

 .2وتسجيميا دوف الح وؿ ألمى قرار مف المحكمة المخت ة 

رتبت ألميو مباشرة وتطبيقا لذلؾ يترتب ألمى بطالف التفتيشل بطالف جميع اإلجراءات واآلةار التي ت

وا شياء التي تـ ضبطيا أةناء التفتيش وكذلؾ ا دلة المستمدة منو وبطالف االألتراؼ الذي  در مف 

ل كما يترتب ألمى بطالف االستجواب بطالف اإلجراءات الالحقة بو 3المتيـ في أألقاب التفتيش الباطؿ 

لى بيا المتيـ أةناء االستجواب الباطؿل واىـ اإلجراءات التي تبطؿ ببطالف االستجواب اإلفادة التي أد

 .4أما اإلجراءات السابقة لالستجواب الباطؿ او الالحقة بو والتي لـ تكف مبنية ألميو فال تتأةر بالبطالف

 

                                  
1
 (ِٓلأْٛاإلجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.475أظشأدىاَاٌّادج)
2
 (ِٓلأْٛاإلجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.52أظشأدىاَاٌّادج)
3
،2008د.دغٓاٌجٛخذاس،اٌرذم١كاالترذائٟفٟلأْٛأطٛياٌّذاوّاخاٌجضائ١ح،اٌـثعحاألٌٚٝ،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع،عّاْ

 .183طفذح
 .336د.دغٓاٌجٛخذاس،ِشجعٗعاتك،ص4 
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  :الجزاء التأديبي :ثانيا

يتمةؿ الجزاء التأديبي بالجزاء الذي يفرضو القانوف ألمى الموظؼ العاـ في مجاؿ اإلجراءات الجزائية 

عدـ قيامو بعمؿ معيف ألزمو القانوف بول حيث اف مخالفة ىذا االلتزاـ إنما يخؿ بواجباتو الوظيفية ل

 .1ويسأؿ مسؤولية تأديبية ويوقع ألميو جزءا تأديبي 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني النائب العاـ  الحية االشراؼ 20منحت احكاـ المادة )

يما يتعمؽ باألماؿ وظيفتيـل ولو اف يطمب مف الجيات المخت ة ألمى مأموري الضابط القضائي ف

اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة لواجباتو او تق ير في ألممو وال يمنع ذلؾ مف 

 مسألتو جزائيا.

 :الجزاء المدني :ثالثا

مـز المخالؼ بتعويض ىو الجزاء الذي يترتب ألمى مخالفة احدى قواألد قانوف اإلجراءات الجزائية في

الضرر مف المخالفة طبقا لقواألد المسؤولية المدنيةل وبالرغـ مف أف قانوف اإلجراءات الجزائية 

الفمسطيني لـ يتطرؽ في أي مف ن و و لممسائمة المدنية لمأموري الضبط القضائي او األضاء 

لمسألة المدنية المتمةمة في النيابة العامة اال اف قانوف ا وؿ المحاكمات الجزائية المبناني تبنى ا

تعويض يفرض ألمى ألضو النيابة العامة الذي يدخؿ منزؿ المتيـ لتفتيشو دوف توفر شروط التفتيش 

 .2المطموبة لذلؾ 

 

 

 

                                  
1
 .37ص1975د.فٛص٠حعثذاٌغراسششحلأْٛاطٛياٌّذاوّاخاٌجضائ١حاٌٍثٕأٟ،داسإٌٙؼحاٌعشت١حٌٍـثاعحٚإٌشش،ت١شٚخ
2
 (.38عثذاٌغراساٌّشجعاٌغاتك،ص(ِٓلأْٛاطٛياٌّذاوّاخاٌجضائ١حاٌٍثٕأٟ)ِشاسإ١ٌٙاٌذٜاٌذورٛسجفٛص٠ح91/1اٌّادج)
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  :الجزاء العقابي :رابعا

ىو الجزاء الذي يترتب ألمى مخالفة إحدى قواألد قانوف اإلجراءات الجزائية ويتمةؿ في توقيع العقوبة 

خالؼ ومجاؿ ىذا الجزاء يتمةؿ في العقوبات المفروضة لمجرائـ المرتكبة في قانوف العقوباتل ألمى الم

 .1أي أف مخالفة العمؿ اإلجرائي ىنا يرتب جزاءيفل بطالف العمؿ نفسو ومسألة فاألمو جزائيا 

ولمنائب العاـ أو احد مساألديو إقامة الدألوى الجزائية ضد موظؼ أو مستخدـ ألاـ أو احد أألضاء 

 .2الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منو أةناء تأدية وظيفتو أو بسببو

 

 :في الفقو الجزائي مدى مشروعية الدليل الناجم عن الصوت والصورة: المطمب الثالث

اف مباشرة سمطات التحقيؽ الجراءات الدألوى الجزائية فور ألمميا بالجريمة في سبيؿ الو وؿ الى 

ا المساس بحؽ المتيـ في حرمة حياتو الخا ةل ومف االجراءات التي قد تمجأ الحقيقة قد ينطوي ألميي

الييا سمطات التحقيؽ وتشكؿ بحد ذاتيا مساسا بالحقوؽ والحريات العامة التسجيؿ ال وتي والت وير 

 خفية لمح وؿ ألمى الدليؿ الجزائي.

 

 :التسجيل الصوتيمدى مشروعية الدليل الناجم عن  :ولالفرع األ 

الفقو الجزائي فيما يتعمؽ بمشروألية مراقبة المحادةات الشخ ية وتسجيميا والدليؿ الناجـ ألنيال اختمؼ 

 وسنعرض موقؼ الفقو في كؿ مف فرنسا وامريكا وم ر: 

 :مشروألية الدليؿ الناتج ألف التسجيؿ ال وتي الى اتجاىيف في موقفو مفنقسـ الفقو الفرنسي أ فقد

                                  
1
 61د.ؿالياتٛعف١فح،ِشجععاتك،ص
2
 (ِٓلأْٛاإلجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.54ساجعادىاَاٌّادج)
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امكانية التسجيؿ ال وتي واستندوا في ذلؾ بأف القاضي الجزائي حر ذىب ان اره الى  :االول تجاهاال 

في تكويف اقتناألو مف االدلة تطبيقا لقاألدة حرية االةبات والقناألة الوجدانية لمقاضي الجزائي ما دامت 

 الوسيمة مشروألة. 

واؿ يرى ا حابو أف التسجيؿ وسيمة خداع وغشل لذلؾ ال ي ح التعويؿ ألمى االق الثاني: االتجاه

المستمدة مف التسجيؿ كدليؿ مف أدلة االةبات المستقمةل وانما يكوف األتبار ىذه االقواؿ قرينة مةؿ 

 . 1القرائف االخرى وتضـ الى ألنا ر االةبات االخرى 

 وقؼ الفقو االمريكي مف مشروألية الدليؿ الناتج ألف التسجيؿ ال وتي انقسـ الى ةالةة اتجاىات:ماما 

الى اف التسجيؿ ال وتي ىو اجراء مشروع ورتب ألمى ذلؾ مشروألية الدليؿ ذىب  :االتجاه االول

الناتج منو وبالتالي امكانية استخداـ ىذا الدليؿ كوسيمة مشروألة في االةبات الجنائي ويبرر ىذه 

االتجاه موقفو مف اف مجـر اليوـ يستخدـ أحدث ما تو ؿ اليو العمـ الحديث في ارتكاب جريمتول 

حوؿ دوف استخداـ ىذه الوسائؿ في الكشؼ ألف الجريمة ومجابيتيا بنفس الوسائؿ وليس ىناؾ ما ي

وتمكيف رجاؿ الشرطة مف حمؿ سالح مراقبة المحادةات التميفونية في مواجية النشاط االجرامي 

 .2المنظـ

رفض ىذا االتجاه في الفقو االمريكي امكانية استخداـ التسجيؿ ال وتي في المجاؿ  االتجاه الثاني:

الجنائي مقررا ألدـ مشروألية الدليؿ الناجـ ألنول واألتباره دليؿ باطؿ ال يجوز المجوء اليو في االةبات 

الجنائي مستندا في رأيو ألمى اف التعديؿ الرابع مف الدستور االمريكي يرفض التن ت ألمى محادةات 

 االنساف. 

                                  
1
خٛجد.عالٍٟفؼ١ٍح،سعاٌح١ًٌٕدسجحاٌذورٛساجتعٕٛاْ"اٌذّا٠حاٌما١ٔٛٔحٌٍذكفٟدشِحاٌذ١اجاٌخاطحدساعحِماسٔح"جاِعحاال

 .191و١ٍحاٌذمٛق،لغٕـ١ٕح،اٌجضائش،ص–ِٕرٛسٞ
2
 .66،ص2011د.ِذّذا١ِٓاٌخششح،ِششٚع١حاٌظٛسجٚاٌظٛخفٟاالشثاخاٌجٕائٟدساعحِماسٔح،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع،



32 
 

االتجاىيف السابقيف بأف اتخذ رايا  ىذا االتجاه مف الفقو االمريكي حاوؿ التوفيؽ بيف االتجاه الثالث:

يوازف بيف حؽ الفرد في حريتو الشخ يةل وحؽ المجتمع في الدفاع ألف نفسو باستخداـ الوسائؿ 

العممية الحديةةل فذىب الى مشروألية استخداـ التسجيالت ال وتية في المجاؿ الجزائي وبالتالي 

 الية:مشروألية الدليؿ الناتج ألف ىذه الوسيمة في الحاالت الت

 اف تشكؿ الواقعة جريمة خطيرةل واف تكوف ىذه الوسيمة االمةؿ لمواجيتيا. اوال:

اف تكوف ىذه الوسيمة ىي الوحيدة لمواجية ىذا الموقؼل واال توجد وسيمة اقؿ منيا خطورة في  ثانيا:

 المساس بالحرية الشخ ية.

 .1ت وجوب ضرورة التأكد مف أف التسجيالت لـ يحدث فييا تغييرا ثالثا:

 :مشروألية الدليؿ الناتج ألف التسجيؿ ال وتيتباينت اآلراء الفقيية مف وفيما يتعمؽ بالفقو الم ريل 

جانب مف الفقو الى القوؿ بأف مراقبة المحادةات التميفونية اجراء ينتيؾ حقوؽ  ذىب :االتجاه االول

ة والتسجيؿ ال وتي االنساف وخا ة حؽ الخموةل ويضيؼ رأي آخر اف اجراء المراقبة التميفوني

لمح وؿ ألمى األترافات او اقواؿ المتيـ يعد اجراء مقيتًال كما ذىب جانب اخر مف الفقو في تأكيده 

لعدـ مشروألية مراقبة المحادةات والتسجيؿ ال وتي بأف السماح بالتن ت ألمى المحادةات يفتح الباب 

مف الجيات الفر ة لتزوير غيرىا  ويعطي لمجيات االمنية او لمتعسؼ الذي ال يمكف ايقافول

 .2التسجيالت ألمى نحو يضر بحقوؽ وحريات مف يخضع لممراقبة 

يرى ىذا االتجاه مشروألية التسجيؿ ال وتيل  وىذا الرأي اخذت بو النيابة العامة في  :تجاه الثانياال 

جنائي قضية حم يل الى اف التسجيؿ ال وتي خمسة واالستناد الى الدليؿ الناتج ألنو في االةبات ال

                                  
1
،155ص1993جٕائٟ"جاِعحع١ٓشّظ،د.ِذّذعع١ذعر١ك،سعاٌحدورٛساجتعٕٛاْ"إٌظش٠حاٌعاِحٌٍذ١ًٌاٌعٍّٟفٟاالشثاخاٌ

 (.ref.k.5226.A8.1993  )ِىرثحجاِعحاٌمذطاٌشِض
2
 .90،ص1990د.دغٓطادقاٌّشطفاٚٞ،اٌّذمكاٌجٕائٟ،اٌـثعحاٌصا١ٔح،ِٕشأجاٌّعاسف،
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ليس اجراء باطؿل فميس ما يمنع العدالة مف االستفادة مف ةمرات التقدـ العمميل وتسجيؿ ال وت 

 .1كشؼ ألممي يساألد في كشؼ الجرائـ ومرتكبييا 

يرى ىذا االتجاه اف المكاف الخاص ىو الفي ؿ في مشروألية التسجيؿ ال وتيل أي  :تجاه الثالثاال 

وقع في مكاف خاص ولو كاف الدخوؿ الى المكاف تـ بطريقة  اف التسجيؿ ال وتي يكوف باطال اذا

مشروألة  ف ا ذف بالدخوؿ ال يتضمف االذف بالتسجيؿل فالتسجيؿ خمسة ىو انتياؾ لحؽ الفرد في 

الخموة الذي ىو ال ؽ الحقوؽ بالشخصل وألمى العكس مف ذلؾ يكوف التسجيؿ والدليؿ الناجـ ألنو 

 .2مشروألا اذا تـ في مكاف ألاـ 

 روعية الدليل الناجم عن التصويرمدى مش :فرع الثانيلا

الناجـ ألف الت وير خفية في مكاف مدى مشروألية الدليؿ اآلراء الفقيية حوؿ نتناوؿ في ىذا الفرع 

 خاص ومكاف ألاـ. 

انو يحظر ألمى مأموري الضبط القضائي القياـ بت وير او تسجيؿ فقد بيف جانب مف الفقو الفرنسي 

 تدور في مكاف خاص حتى لو كاف ىدفو ال الح العاـ.  او نقؿ أي وقائع

انو ال يجوز لمأمور الضبط القضائي اف يستخدـ اجيزة الت وير سواء  Levasseurويرى الفقيو 

كانت لمت وير الفوتغرافي او السينماتغرافي لت وير شخص تةار حولو الشبياتل حيث يمةؿ الت وير 

ودخولو حيز  1970يوليو  17ة الخا ةل وانو منذ تطبيؽ قانوف في ىذه الحالة األتداء ألمى ألفة الحيا

( منو ألمى اف التقاط او تسجيؿ او نقؿ بجياز ايًا كاف نوألو  ورة لشخص 368النفاذ ن ت المادة )

ل وقد ذىبت احدى المحاكـ الفرنسية الى 3يوجد في مكاف خاص دوف رضاء ذلؾ الشخص يعد جريمة 

مستمد مف الت وير في مكاف خاص في احدى الدألاوى المعروضة االخذ بعدـ مشروألية الدليؿ ال

                                  
1
 .176،ِشجععاتك،صِذّذعع١ذعر١ك.د
2
 .177،ِشجععاتك،صِذّذعع١ذعر١ك.د
3
 .186أ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،صد.ِذّذ
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ألمييال حيث انتيت في حكميا الى ألدـ جواز االألتداء في مجاؿ اةبات الزنا بال ورة التي تمةؿ 

المتيـ وشريكو في الفراش نظرا لما ةبت مف أف ال ورة التقطت في مكاف خاصل وألمى العكس مف 

لى األتبار الت وير خفية في مكاف ألاـ امر مباح واجراء مشروع ذلؾ ذىب اتجاه مف الفقو الفرنسي ا

بحرمة الحياة الخا ة  ومساس غـتخاذهل ويرجع اباحة ذلؾ الفعؿ ر يستطيع مأمور الضبط القضائي ا

لمف يتـ ت ويرهل الى اف الت وير يتـ في مكاف ألاـ ويعد الت وير ىنا تسجيال م ورا لما يحدث 

 . 1بالعيف المجردة 

 االمريكي بشأف مدى مشروألية الدليؿ المستمد مف الت وير الى اتجاىيف: يتعمؽ بالفقو أما في 

ذىب ان ار ىذا االتجاه الى مشروألية ت وير المتيـ اذا وجد في مكاف ألاـ مبرريف  :تجاه االولاال 

ذلؾ اف التقاط  ورة المتيـ في مكاف ألاـ ال يعدو اف يكوف األطاء و ؼ مكتوب لممكاف العاـ الذي 

الذي يحؽ لكؿ شخص اف يراه بحريةل واف ذلؾ ال يعتبر األتداء ألمى الحؽ في الخ و يةل ويحقؽ 

 ردع في نفوس الجناة ويتجمى ذلؾ في انخفاض ألدد الجرائـ بعد تركيب أنظمة المراقبة العامة. 

ف العامة يذىب ان ار ىذا االتجاه الى القوؿ أف كاميرات المراقبة المةبتة في االماك :تجاه الثانياال 

انتيكت حرمة الحياة الخا ةل الف الفرد رغـ وجوده في مكاف ألاـ اال انو ال يرغب في أف يعمـ 

اآلخريف بوجوده في ىذا المكافل كذلؾ ال يرغب في تداوؿ  ورتو وت رفاتو اماـ الغرباء ألمى 

 . 2تو الخا ة شاشات المراقبةل طالما لـ يأت بما يخالؼ القانوف ويستحؽ المساس بحقو في حرمة حيا

الفقو الم ري حوؿ مدى مشروألية الدليؿ المستمد مف الت وير في مكاف بوذات االمر فيما يتعمؽ 

 خاص ومكاف ألاـ الى اتجاىيف: 

                                  
1
LEVASSEUR(G): Op, cit , P, 383 

"جاِعحِماسٔحاٌخاطحدساعحسعاٌح١ًٌٕدسجحاٌذورٛساجتعٕٛاْ"اٌذّا٠حاٌما١ٔٛٔحٌٍذكفٟدشِحاٌذ١اج،عالٍٟفؼ١ٍحِشاسا١ٌٗ:د.

 .188ص،اٌجضائش،لغٕـ١ٕح،و١ٍحاٌذمٛق–االخٛجِٕرٛسٞ
2
 .181ّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،صد.ِذ
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ذىب أن ار ىذا االتجاه الى اف الت وير في مكاف خاص يكوف مشروألا متى أذنت  :تجاه االولاال 

ل 95وط القانونية التي اشارت الييا الييا المادتاف )بو سمطات التحقيؽ وتوافرت في االذف كافة الشر 

 ( مف قانوف االجراءات الجنائية. 206

كاف المشرع لـ ينظـ مسألة االذف بالت وير في مكاف اذا أن ار ىذا االتجاه الى انو وقد استند 

صل خاصل إال اف ىذا االجراء يأخذ مف قبيؿ القياس حكـ تسجيؿ االحاديث التي تدور في مكاف خا

ومف ةـ ي بح الدليؿ المستمد منو مشروألا متى توافرت فيو الضمانات والشروط الالزمة في التسجيؿ 

 . 1ال وتي والتسجيؿ التميفوني

( مف 309ويؤيد ىذه االتجاه موقفو مف اف المشرع الم ري ساوى في العقوبة وفؽ احكاـ المادة )

 فس المادة المذكورة. قانوف العقوبات بيف المسارقة السمعية والب رية في ن

يذىب الرأي الراجح مف الفقو الم ري الى القوؿ بعدـ مشروألية الت وير خفية في  :االتجاه الثاني

مكاف خاص ألمى اطالقول ويستند ان ار ىذا االتجاه الى اف المشرع أضاؼ الى قانوف العقوبات 

ر )أ(ل وذلؾ األماال لحكـ ( مكر 309( مكررل )309المادتيف ) 1972لسنة  37بمقتضى القانوف رقـ 

( مف الدستورل وقد جرمت المادة االولى االألتداء ألممى حرمة الحياة الخا ة باستراؽ 45المادة )

السمع او تسجيؿ المحادةات التي تجري في مكاف خاص كما جرمت التقاط او نقؿ  ورة شخص في 

( مف قانوف  206ل 95مكاف خاصل وألندما ألدؿ المشرع بمقتضى ذات القانوف نص المادتيف )

( مف الدستورل اضاؼ الييما فقط النص ألمى 45االجراءات الجنائية لينسجما مع حكـ المادة )

اجراءات االذف بتسجيؿ المحادةات التي تجري في مكاف خاص واشترط اف ي در بيا امر مف 

 القاضي. 

                                  
1
،15،ص1971د.عاديغأُ،وشفاٌجش٠ّحتاٌٛعائًاٌع١ٍّحاٌذذ٠صح،ِششٚع١رٙاٚدج١رٙا،ا٢فاقاٌذذ٠صحٚذٕظ١ُاٌعذاٌحاٌجٕائ١ح،

 .193ِشاسا١ٌٗد.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص
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محادةات التي تجري في ألمى الرأي القائؿ بالمشروألية بالقياس ألمى االذف بتسجيؿ الوفي معرض رده 

مكاف خاص ومف ةـ ي بح الدليؿ المستمد نيا مشروألال يضيؼ ان ار ىذا االتجاه بالقوؿ اف تسجيؿ 

المحادةات التي تجري في مكاف خاص فيو انتياؾ لحرمة المحادةات الخا ة لمشخصل وىو ال يجوز 

 . 1لفرد اال بناء ألمى نص  ريح يجيز ذلؾ تغميبا لمم محة العامة ألمى م محة ا

قبوؿ ال ور الشمسية في معرض واخيرا تجدر االشارة في ىذا السياؽ اف المشرع الفمسطيني اجاز 

واف كاف قانوف  البينة لمتعرؼ ألمى  احبيا وذلؾ لمعرفة ىوية المتيـ ومف لو ألالقة بالجريمة

مسطيني في ل اال اف المشرع الف ريح يجيز الت وير لـ يورد نصاالجراءات الجزائية الفمسطيني 

التسجيؿ المسموع والمرئي أو منح ب ريح العبارة لمنائب العاـ اجراء  مكافحة غسؿ ا مواؿ قانوف

ل وبذلؾ 2ل وذلؾ بناء ألمى قرار  ادر مف المحكمة المخت ة ت وير ا فعاؿ والسموؾ أو المحادةات

 زائي. يكوف الدليؿ المستمد مف ىذا االجراء دليؿ مشروع لو حجيتو في االةبات الج

ويرى الباحث انو واف كاف قانوف غسيؿ االمواؿ منح لمنائب العاـ ىذه ال الحيةل اال اف ذلؾ يقت ر 

وال يتعداىا الى الجرائـ  ( مف القانوف المذكور3ألمى الجرائـ اال مية الواردة ح را في احكاـ المادة )

ي مكاف خاص لمح وؿ االخرى لخمو قانوف االجراءات الجزائية مف نص  ريح يجيز الت وير ف

 .ألمى االدلة الجزائية

 

 

 

                                  
1
 ا.ِٚا194ٙ١ٍ٠د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص
2
.تشأِْىافذحغغًاألِٛاي2007(ٌغٕح9(ِٓاٌمشاستمأْٛسلُ)33أظشادىاَاٌّادج)
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 : الفصل الثاني

_____________________________________________________ 

 :في اإلثبات الجنائي المراقبة اإللكترونيةدور 

سيقـو الباحث مف خالؿ ىذا الف ؿ بتسميط الضوء ألمى المراقبة االلكترونية المتمةمة في المراقبة 

فونية والتسجيؿ ال وتي وال ورة وبحث مدى مشروأليتيا ومف ةـ حجيتيا في االةبات الجنائيل التمي

خا ة واف استخداـ ىذه الوسائؿ في االةبات الجنائي مف شأنو اذا ما اسيئ استخداميا اف تؤدي الى 

وليةل ألمى انتياؾ الحياة الخا ة والحريات االساسية لالنساف التي كفمتيا الدساتير واالتفاقيات الد

األتبار اف جؿ الدساتير والمواةيؽ الدولية ذىبت الى اف حماية الحرية الفردية لالنساف مطمب اساسي 

وميـ لتحقيؽ مبدأ المشروألية التي تقوـ ألميو الدولة القانونية الحديةة ذلؾ اف حياة االنساف الخا ة 

تحوؿ الى اداة  ماء خالية مف القدرة تمةؿ بؤرة ألزيزة في كياف االنساف ال يمكف انتزاأليا منول واال ت

ل اف المراقبة االلكترونية تولد ألنيا تباينا في التشريعات القانونية واختالفا فقييا حوؿ 1ألمى االبداع

مدى مشروألية استخداـ المراقبة االلكترونية لمح وؿ ألمى ادلة االةبات الجنائي وىو ما يجعمنا اف 

تشريع الفمسطيني مف الدليؿ ال وتي والمرئي في االةبات نتسأؿ مف خالؿ ىذا الف ؿ ألف موقؼ ال

                                  
 .50ص1986،اٌما٘شج،داسإٌٙؼح،اٌذّا٠حاٌجٕائ١حٌٍذكفٟاٌذ١اجاٌخاطح،أدّذفرذٟعشٚسد. 1
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الجزائي؟ وايضا موقؼ التشريعات المقارنة والموقؼ الدولي مف مشروألية المراقبة االلكترونية مف خالؿ 

 االألالنات العالمية واالتفاقيات الدولية. 

حياة الخا ة لالنساف مف وبالرغـ مف االىتماـ ألمى مستوى التشريعات الوطنية والدولية ألمى حماية ال

أي تعسؼ او انتياؾل اال اف ىناؾ محاوالت كةيرة النتياكيا ومف ضمف ىذه المحاوالت استخداـ 

المراقبة االلكترونية لمح وؿ ألمى الدليؿ في المواد الجنائية فمف يخضع لرقابة اجيزة ال وت وال ورة 

ئؿ المراقبة االلكترونية تحت نطاؽ ال يمكنو اف ينجو مف تطفميا واقتحاـ خموتو لذلؾ تدخؿ وسا

التي تباشر دوف ألمـ ودراية الشخص المستيدؼ بيال  في االةبات الجنائي الوسائؿ العممية الحديةة

والسؤاؿ الذي تجدر اةارتو ىنا اذا كاف انتياؾ الحياة   1مشكمة بذلؾ األتداء  ارخا ألمى حياتو الخا ة

راقبة االلكترونية يساألد في مسائؿ االةبات الجنائي الخا ة لالنساف مف خالؿ استخداـ وسائؿ الم

ويحد مف معدؿ ارتكاب الجريمةل فيؿ يمكف االحتكاـ الييا والتعويؿ ألمييا مف الناحية القانونية 

االجرائية واألتبارىا مف طرؽ االةبات الجنائي في اةبات الجريمة ونسبتيا الى مرتكبيا ؟ ةـ ما مدى 

ئؿ المراقبة االلكترونية التي يجرييا رجاؿ السمطة العامة لالستعانة بيا حجية الدليؿ المستمد مف وسا

في مجاؿ االةبات الجزائي في التشريعات الوطنية والدولية ؟ وىؿ ىناؾ اية ضوابط وضمانات تحد مف 

استخداميا ؟ لالجابة ألمى ىذه التسؤالت سنبحث مف خالؿ ىذا الف ؿ مشروألية مراقبة المحادةات 

في التشريع الفمسطيني والتشريعات المقارنة والموقؼ الدولي مف مشروألية المراقبة االلكترونية التميفونية 

في )المبحث الةاني( و  مراقبة المحادةات التميفونية والمراقبة المرئية وتسجيميا( و االوؿفي )المبحث 

مسطيني والتشريعات حجية الدليؿ المستمد مف المراقبة التميفونية والتسجيؿ المرئي في التشريع الف

 في )المبحث الةالث(.    المقارنة

                                  
1985جاِعحاالعىٕذس٠ح،سعاٌحدورٛساج،ئٟدغِٓذّذست١عدّا٠حدمٛقاالٔغاْٚاٌٛعائًاٌّغرذذشحٌٍرذم١كاٌجٕا.د 1

 .354ص
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من مشروعية المراقبة  واإلعالنات الدولية التشريعات المقارنة األول: موقفالمبحث 

 :االلكترونية

اف قواألد االجراءات الجزائية تتضمف تنظيما لمباشرة اجراءات جمع االستدالالت والتحقيؽ االبتدائي 

لمو وؿ لمحقيقةل وي عرؼ قانوف االجراءات الجزائية بأنو مجموألة القواألد والنيائي وىي تيدؼ دائما 

القانونية التي تحكـ اجراءات البحث ألف الجريمة وضبطيا ووسائؿ اةباتيا وتحديد السمطة المخت ة 

 .1بمالحقة مرتكبيا ومحاكمتو وتبياف اجراءات المحاكمة وطرؽ الطعف باالحكاـ الجزائية وتنفيذىا 

المراقبة االلكترونية في االةبات الجنائي مف الوسائؿ العممية الحديةة التي قد تمجأ الييا  ولما كانت

ةات التميفونية والتن ت ألمييا والمجوء الى دسمطات التحقيؽ في اةبات الجريمة كتسجيؿ المحا

انوف مف بيف الت ويرل فقد اةار استخداـ ىذه الوسائؿ جدال واسعا بيف فقياء القانوف الجنائي ورجاؿ الق

مؤيد ومعارض ليال خا ة واف مدار الجدؿ بينيـ كاف في مدى مشروألية استخداـ ىذا الوسائؿ في 

اةبات الجريمة ونسبتيا الى فاألميا وفيما اذا كاف استخداـ ىذه الوسائؿ مف شأنو انتياؾ الحياة 

ىذه الوسائؿ تقتضي اف  الشخ ية لالنساف والمساس بالحرية الفردية اـ ال تحديدا واف نجاألة استخداـ

تباشر خفية لذلؾ سيقوـ الباحث مف خالؿ ىذا المبحث  ببياف موقؼ التشريع الفمسطيني والتشريعات 

  المقارنة وايضا موقؼ االألالنات والمواةيؽ الدولية مف مشروألية المراقبة االلكترونية.

 

 :ينيالفمسط التشريعالمطمب األول: موقف 

بالنظاـ المختمط  2001لسنة  3مف خالؿ قانوف االجراءات الجزائية رقـ اف المشرع الفمسطيني اخذ 

 ة ري واالردني فيو تنقيبي في مرحمالتشريعات العربية وفي مقدمتيا التشريعيف الم بأغمباسوة 

التحقيؽ االبتدائيل واتيامي في مرحمة التحقيؽ النيائيل فالنيابة العامة ىي السمطة المخت ة المنوط 
                                  

 6ص2005د.ِذّذعع١ذّٔٛس،اطٛياالجشاءاخاٌجضائ١ح،اٌـثعحاالٌٚٝ،داساٌصمافحٚاٌرٛص٠ع،عّاْ 1
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 1التحقيؽ االبتدائي مف لحظة ألمميا بوقوع الجريمة بحيث تتولى جمع االدلة وتقييميا  بيا مباشرة

لو ألف التيمة الموجة اليو واتيامي في مرحمة المحاكمة كونو تتوافر في محاكمة المتيـ العالنية وسؤا

تشريعات مف الدفاع ألف نفسو ومناقشة االدلة المقدمة ضدهل والمشرع الفمسطيني كغيره مف ال ووتمكني

اخذ بمبدأ حرية اقتناع القاضي التي تعتبر الضمانة االساسية لضبط ميزاف العدالة انطالقا مف المبدأ 

 . 2اال يؿ المتمةؿ في اف اال ؿ في االنساف البراءة 

مف مظاىر الحياة الخا ة لالنساف وىي مف المبادئ  اف حماية المحادةات الشخ ية تشكؿ مظيراً 

بحماية جزائية ومدنية ال  2003يا القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة الدستورية التي احاط

تسقط بالتقادـ حيث حظر االألتداء ألمى الحرية الشخ ية وحرمة الحياة الخا ة فقد ن ت احكاـ 

 ( منو:  32المادة ) 

وؽ كؿ األتداء ألمى أي مف الحريات الشخ ية أو حرمة الحياة الخا ة لإلنساف وغيرىا مف الحق" 

والحريات العامة التي يكفميا القانوف ا ساسي أو القانوفل جريمة ال تسقط الدألوى الجنائية وال المدنية 

 . "الناشئة ألنيا بالتقادـل وتضمف السمطة الوطنية تعويضًا ألاداًل لمف وقع ألميو الضرر

عموؿ بو في الم 1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ  356كما اف احكاـ المادة ) 

فمسطيف ألاقبت الممحقيف بم محة البرؽ والبريد والياتؼ اف ىـ اساءوا استعماؿ وظائفيـ ألف طريؽ 

ء بمضمونيا الى غير االطالع ألمى رسالة مظروفو او اتالؼ او اختالس احدى الرسائؿ او االفضا

السمكية الفمسطيني  ( مف قانوف االت االت السمكية وغير 86اف احكاـ المادة )  ايضال المرسؿ اليو

 جرمت نشر او تسجيؿ المكالمات الياتفية والتحريض ألمييا حيث ن ت ألمى: 1996لسنة  3رقـ 

                                  
 (ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ55،56ٟٕ١اٌّادذاْ)أٔظشأدىاَ 1
 .37،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠عص2011ْاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ،اٌـثعحاالٌٚٝد.ؿالياتٛعف١فح،اٌٛج١ضفٟلأٛ 2
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كؿ مف نشر أو أشاع مضموف أي ات اؿ بواسطة شبكة ات االت ألامة أو رسالة ىاتفية  ( )أ

د ألمى سنة أو اطمع ألمييا بحكـ وظيفتو أو قاـ بتسجيميا دوف سند قانوني يعاقب بالحبس مدة ال تزي

 ( دينار أو بكمتا العقوبتيف.300بغرامة ال تزيد ألمى )

كؿ مف حرض بطريؽ الخداع شخ ًا مؤتمنًا ألمى سر المخابرات ألمى خرؽ ىذا السر يعاقب  ( )ب

دينار وبالحبس لمدة ال تقؿ ألف شير وال تزيد ألمى  300دينار وال تزيد ألمى  100بغرامة ال تقؿ ألف 

 لعقوبتيف.سنة أو بإحدى ىاتيف ا

واحكاـ المادة  2003الفمسطيني المعدؿ لسنة  مف القانوف االساسي 32وألميو وفي ظؿ احكاـ المادة 

يتضح جميا بما مف قانوف العقوبات  356واحكاـ المادة كية ممف قانوف االت االت السمكية والالس 86

ميا امرا غير مشروع يرقى ال يدع مجاؿ لمشؾ اف الت نت ألمى المكالمات الياتفية او نشرىا او تسجي

الفعؿ فييا الى األتباره جريمة يعاقب ألمييا القانوف وتضمف التعويض ألنيا االمر الذي يستتبع حتما 

 . 1بطالف الدليؿ المستمد منيا وألدـ جواز قبولو في االةبات الجنائي 

عاـ او احد مساألديو لمنائب ال ت( مف قانوف االجراءات الجزائية اجاز  51) وبالرغـ مما ورد في المادة 

اف يضبط لدى مكاتب البرؽ والبريد الخطابات والرسائؿ والجرائد والمطبوألات والطرود والبرقيات 

المتعمقة بالجريمة وشخص مرتكبيال كما اجاز لو بناء ألمى اذف مف قاضي ال مح مراقبة المحادةات 

لذلؾ فائدة في اظيار الحقيقة  السمكية والالسمكية واجراء تسجيالت الحاديث في مكاف خاص متى كاف

ل وبالرغـ مف اف الن وص التي 2في جناية او جنحة يعاقب ألمييا بالحبس لمدة ال تقؿ ألف سنة 

جاءت تجـر االفعاؿ التي مف شأنيا االألتداء ألمى الحرية الشخ ية وحرمة الحياة الخا ة ومنيا 

تعارض بيف ما حممتو ىذه الن وص وما المراقبة االلكترونيةل اال اف المشرع الفمسطيني ورغـ ىذا ال

                                  
 .84د.واًِاٌغع١ذ،ِشجععاتكص 1
 (ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ.51ادىاَاٌّادج) 2
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مف قانوف االجراءات الجزائية النافذ قد وازف بيف م محة الفرد في حماية  51جاءت بو احكاـ المادة 

حريتو الشخ ية وحياتو الخا ة وم محة المجتمع في كشؼ الحقيقة ألندما يتعمؽ االمر بكشؼ 

 الجرائـ ومالحقة مرتكبييا. 

( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني يتبيف اف  51مف احكاـ المادة ) وبموجب الفقرة الةانية 

المشرع الفمسطيني لـ يطمؽ يد النائب العاـ او أحد مساألديو في مراقبة المحادةات السمكية والالسمكية 

واجراء التسجيالت الحاديث في مكاف خاص بؿ قيد ىذا االجراء مف خالؿ اضفاء الرقابة القضائية 

اتخاذ ىذه االجراءل ألندما اوجب ألمى النائب العاـ او احد مساألديو بأف يتقدموا بطمب الى ألمى 

قاضي ال مح لمح وؿ منو ألمى اذف باجراء ىذه المراقبة او التسجيؿل كما اف المشرع قيد اخت اص 

محكمة ال مح بشرط موضوألي يتمةؿ في يكوف طمب المراقبة او التسجيؿ في جريمة مف و ؼ 

 . 1او الجنحة المعاقب ألمييا بعقوبة ال تقؿ ألف سنة الجناية 

مف خالؿ ما تقدـ يتضح جميا اف المشرع الفمسطيني احاط ىذا االجراء بقيود اجرائية ايمانا منو بقدسية 

الحريات الشخ ية لالفراد وحرمة الحياة الخا ة  بما ينسجـ مع الضمانات الدستورية التي اكد ألمييا 

 يمي:  سطيني المعدؿ وتتمةؿ ىذه القيود بماالقانوف االساسي الفم

  تقديم طمب المراقبة من النائب العام او احد مساعديو .1

 مباشرة العاـ الةانية مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني اوكمت لمنائببالرغـ مف اف احكاـ المادة 

أيضا مف اف النيابة العامة في ل وبالرغـ الدألوى الجزائية بنفسو أو بواسطة أحد أألضاء النيابة العامة

تشكيميا اليرمي تتألؼ مف النائب العاـ ومساألديف النائب العاـ ورؤساء النيابة ووكالء النيابة ومعاوني 

                                  
اٌذعٜٛاٌجضائ١حِٚشد 1 اٌـثعحاالٌٚٝ،،انجضء االول ٍحجّعاالعرذالالخ،أ٠ّٓظا٘ش،ششحلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟ،

2013

 .434ص
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اال اف المشرع الفمسطيني فيما يتعمؽ بتقديـ طمب المراقبة التميفونية وتسجيؿ المحادةات  1النيابة 

احد مساألديو فقط دوف األضاء النيابة العامة االخريف وفؽ ال وتية منح االخت اص لمنائب العاـ او 

مسمياتيـ المن وص ألمييا في القانوف ولعؿ المشرع اراد مف خالؿ ح ر تقديـ ىذا النوع مف 

الطمبات بالنائب العاـ او احد مساألديو اف ال يكوف اتخاذ ىذا االجراء مفتوح ألمى م راأليو يتخذه مف 

بحيث يتـ ىذا االجراء تحت مراقبة واشراؼ النائب العاـ او احد  يشاء مف األضاء النيابة العامة

 مساألديو واف ىذا الشرط يعتبر اولى الضمانات والقيود االجرائية ألمى اتخاذ ىذا االجراء.

  مسبباً او التسجيل  امر المراقبةان يكون طمب  .2

لمراد بالتسبيب المعتبر اف تسبيب الطمب مف الشروط الواجب توافرىا في الح وؿ ألمى اذف المراقبة وا

 لقانونًا ىو تحديد ا سانيد والحجج المبني ألمييا الطمب سواء مف حيث الواقع أو مف حيث القانوف

ويرى الباحث اف خمو الطمب مف اسبابو الموجبة يترتب ألميو البطالف كوف اف ىذا القاألدة مف القواألد 

االفراد وحرياتيـ  بم محةلتعمقيا  مسطينيالف االجراءات الجزائية فالجوىرية التي نص ألمييا قانو 

 .2االساسية 

 من القضاء  او الضبط او التسجيل صدور االذن بالمراقبة .3

او التسجيؿ ال وتي لقاضي محكمة  مراقبةالبإجراء  إألطاء اإلذف  الحية الفمسطينيمنح المشرع 

ؿ النيابة العامة الحؽ أف تخوي جانب مف الفقو وفي ىذا الخ وص يرى واشرافول رقابتووتحت ال مح 

 وتية أو إلتقاط ال ور ىو أمر التسجيالت المف  محادةات التميفونية أو غيرىاالفي إجراء مراقبة 

كما أف  تيـلو محادةا تيـالخا ة وسرية مراسال تيـحيا غير محمود  نو يمس حرية ا فراد وحرمة

                                  
 2002ٌغٕح1(ِٓلأْٛاٌغٍـحاٌمؼائ١حاٌفٍغـ١ٕٟسل60ُأدىاَاٌّادج) 1
 َتشتة انثطالٌ عهً عذو يشاعاج أٌ حكى يٍ أحكاو هزا انفظم " كًا(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌفٍغـ١ٕٟ"52ذٕضأدىاَاٌّادج) 2

 َعتثش اإلجشاء تاطاًل إرا َض انماَىٌ طشاحح عهً تطالَه أو إرا شاته عُة أدي إنً عذو تحمُك انغاَح يُه( "  474تُض احكاو انًادج ) 

 .2001نسُح  3"، لاَىٌ االجشاءاخ انجضائُح انفهسطٍُُ سلى 
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مما  لغيره مف المتيميف بجرائـ أخرىالجرائـ مف ضمانات مقررة ل ىذا اإلجراء يحـر المتيـ في ىذه

والمن وص ألمييا في  ليـالمساواة بيف المتيميف في الضمانات المقررة  بمبدأ يرتب إخالال  ارخاً 

القانوف حقوقا وضمانات متساوية لجميع المتيميف في مواجية  إذ يجب أف يكفؿ القانوف االساسيل

 .اإلجراءات الجزائية

 التسجيل  او الضبطتحديد مدة المراقبة او  .4

أف  مف قانوف االجراءات الجزائية(  51 ) المادة الفقرة الةالةة مف في احكاـ الفمسطيني حدد المشرع

يكوف أمر الضبط أو إذف المراقبة أو التسجيؿ مسببًال ولمدة ال تتجاوز خمسة ألشر يومًا قابمة لمتجديد 

الضمانات والقيود التي نص ألمييا ل ويرى الباحث اف تحديد المدة في امر االذف مف لمرة واحدة

 القانوف بحيث اف مخالفة ىذا الشرط يرتب البطالف.

وبالرغـ مف قمة االحكاـ القضائية ال ادرة ألف محكمة النقض ونشير في ىذا المقاـ الى انو 

بيذا الخ وص اال اف موقؼ القضاء الفمسطيني ينسجـ مع موقؼ المشرع الفمسطيني  ةالفمسطيني

سالفة الذكر مف الشروط الواجب  51الضمانات التي جاءت بيا احكاـ المادة  بخ وص مراألاة

توافرىا ألند المجوء الى المراقبة او التسجيؿ لميواتؼ والمكالمات الخا ة وذلؾ ألندما اشترط اف يكوف 

ا دار االمر مف قاضي محكمة ال مح منوط بتوافر شرط العقوبة في جناية او جنحة ال تقؿ ألقوبتيا 

   .   1ة وىي احد الضمانات القانونية في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطينيألف سن

 

 

 

 

                                  
1
،ِٕظِٛحاٌمؼاءٚاٌرشش٠ع11/10/2011س٠خاٌظادسترا118/2011لشاسِذىّحإٌمغاٌفٍغـ١ٕ١حفٟاٌـعٓاٌجضائٟسلُ-

فٟفٍغـ١ٓ،اٌّمرفٟ،ِعٙذاٌذمٛقت١شص٠د.
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 :المقارنة االجنبية والعربية المطمب الثاني: موقف التشريعات

سنقوـ مف خالؿ ىذا المطمب باستعراض المواقؼ القانونية في التشريعات االجنبية ومف ةـ استطالع 

 موقؼ القوانيف العربية. 

لـ يرد  1958اكتوبر ألاـ  4اف الدستور الفرنسي ال ادر في ا يتعمؽ بالقانوف الفرنسي؛ نجد ففيم   

بو نص خاص يحدد مدى مشروألية مراقبة وتسجيؿ المحادةات التميفونية وضبط المراسالت بالرغـ مف 

ة ( منو اوجبت ألمى المحافظة ألمى الحرية الفردية واناطت بالسمطة القضائي66اف احكاـ المادة )

احتراـ ومراقبة ىذا المبدأ بالشروط المن وص ألمييا في القانوفل وبالرغـ مف اف قانوف االجراءات 

قد خمى مف أي نص يبيف الوضع القانوني لمراقبة وتسجيؿ  1970الجنائية الفرنسي حتى ألاـ 

نائية بموجب االحاديث الشخ ية والمكالمات التميفونيةل اال اف التعديؿ الذي طاؿ قانوف االجراءات الج

منو  1 81و  80حسـ وفؽ احكاـ المادتيف  1970ال ادر في يوليو مف العاـ  643القانوف رقـ 

مشروألية مراقبة المحادةات وضبط المراسالل وقد القى ىذا التعديؿ تأييدًا فقييًا نتيجة لمضمانات التي 

ي التحقيؽ الذي لو اف جاء بيا القانوف فاشترط اف يكوف ىذا االجراء بعد الح وؿ ألمى اذف قاض

يأمر باتخاذ ىذا االجراء لمكشؼ ألف الحقيقة واف يكوف ذلؾ في الجرائـ الخطيرة التي ال يمكف لموسائؿ 

التقميدية واجيزتيا مف كشؼ غموض الجريمة وادانة المتيـ  ولمقاضي اختراؽ الخ و ية ل الح 

 .2 المجتمع الذي يبحث ألف اظيار الحقيقة

                                  
ذعزسع81ٗ١ٍذٕضاٌّادج) 1 ٌٍمأْٛتأٞعًِّٓأعّاياٌرذم١ك٠شاٖػشٚس٠االظٙاساٌذم١مح،ٚارا (:ٌماػٟاٌرذم١كا٠ْمَٛؿثما

 ٛسٞاٌؼثؾاٌمؼائٌٍٟم١اَتٙزااٌعًّ.اٌم١اَتاٌعًّٔفغٗ،فاْتاعرـاعرٗا٠ْٕذبأدذِأِ
 .80،ص2011د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِششٚع١حاٌظٛخٚاٌظٛسجفٟاالشثاخاٌجٕائٟ،دساعحِماسٔح،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع 2



46 
 

تيف المذكورتيف جاءت مطمقة في منح ال الحيات لقاضي التحقيؽ في ا دار وحيث اف احكاـ الماد

امر ضبط ومراقبة المراسالت والمحادةات فانو يمكف لو اخضاع أي شخص ليذه المراقبة سواء كاف 

 .1متيما او مشتبو بو او شاىدا 

تكفؿ لالفراد  الذي تضمف ضمانات 1991ةـ بعد ذلؾ  در قانوف االجراءات الجنائية الجديد ألاـ   

وقد اةار ىذا التعديؿ خالفًا فقييا وقضائيا بسبب مخالفة ىذا  2حمايتيـ مف ألمميات الضبط والمراقبة 

مما دألا المشرع الفرنسي  3 1950( مف االتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف لسنة 8التعديؿ لممادة )

مف خالؿ ىذا القانوف اجراءات بحيث نظـ  1991يوليو  10( في 646-91الى ا دار القانوف رقـ )

  مراقبة المحادةات التميفونيةل ومف الضمانات التي حددىا القانوف الفرنسي:

 أمر المراقبة إلصدارالحصول عمى اذن . 1

بقاضي التحقيؽ  الحية ا دار امر المراقبة ولو اف يباشر  1991ناط القانوف الفرنسي لسنة أ 

موري الضبط القضائي وبالتالي ال يجوز لمأموري الضبط ىذا االجراء بنفسو او بواسطة أحد مأ

 .4القضائي مباشرة ىذا االجراء مف تمقاء ذاتيـ دوف است دار اذف مف قاضي التحقيؽ بذلؾ 

  مر المراقبة في الجرائم الخطيرةأان يصدر  .1

راد بما فف الفرنسي بيف الم محة الخا ة لألتعتبر ىذا الضمانة مف الضمانات التي وفؽ فييا القانو 

يتوافؽ مع االتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف والم محة العامة لمدولة التي تقتضي حماية النظاـ 

                                  
 .146،ص2015ـثعحاٌصا١ٔحد.ِذّذسشاداٌمـعأٟ،اٌذّا٠حاٌجٕائ١حٌٍذكفٟدشِحاالذظاالخاٌشخظ١ح،اٌفرخٌٍـثاعحٚإٌشش،اٌ 1
 .138د.ِذّذسشاداٌمـعأٟ،ِشجععاتك،ص 2
3 ( 8ذٕضاٌّادج .نكم إَساٌ حك احتشاو حُاته انخاطح وانعائهُح ويسكُه ويشاسالته -1(: ال َجىص نهسهطح انعايح أٌ تتعشع  -2،

اطٍ نظانح األيٍ انمىيٍ وساليح انجًهىس أو انشخاء نًًاسسح هزا انحك إال وفمًا نهماَىٌ وتًا تًهُه انضشوسج فٍ يجتًع دًَمش
 االلتظادٌ نهًجتًع، أو حفظ انُظاو ويُع انجشًَح، أو حًاَح انظحح انعايح واِداب، أو حًاَح حمىق اِخشٍَ وحشَاتهى

 .10ٛ١ٌٛ٠1991ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١حاٌفشٔغٟاٌظادسف100/1ٟادىاَاٌّادج 4
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العاـ مف الجريمةل لذلؾ ح ر القانوف الفرنسي كسائر التشريعات االخرى امر المراقبة في جرائـ 

 قضية.الجنح والجنايات التي يجب اف يقدرىا قاضي التحقيؽ وفقا لخطورة وظروؼ كؿ 

 ظيار الحقيقةإالمراقبة فائدة في مر ان يكون أل .2

مف قانوف االجراءات الجنائية الفرنسي اناطت  الحية ا دار  1 / 100بالرغـ مف اف احكاـ المادة 

امر المراقبة بقاضي التحقيؽل اال اف ىذه ال الحية ليست مطمقة وانما مقيدة بشرط اف يكوف امر 

الحقيقة وكشؼ الجريمة محؿ التحقيؽ اي انو يتعذر كشفيا بالوسائؿ المراقبة لو فاألمية في اظيار 

 التقميدية االخرى.

  مر المراقبة وتحديد مدتياأتسبيب  .3

يجب اف يكوف قرار قاضي التحقيؽ الخاص باجراء مراقبة المحادةات التميفونية مكتوبال بحيث يشمؿ 

وبياف االسباب التي ادت الى ا دار امر ذلؾ تحديد العنا ر التي تربط بيف قرار المراقبة والجريمة 

حددت مدة المراقبة بمدة اربعة اشير قابمة لمتجديد بنفس  2 / 100كما اف احكاـ المادة  1المراقبة 

 الشروط التي  در بناء ألمييا أمر المراقبة االوؿ.

حكاـ أفي  جـر 1992لفرنسي الجديد لسنة خير الى اف قانوف العقوبات اشارة في ا ىذا وتجدر اإل  

( منو ألمى اي األتداء ألمى حرمة الحياة الخا ة لمغير في غير الحاالت التي نص 226/1المادة ) 

 .2ألمييا القانوف 

لـ يقرر في ىذه  1970مف خالؿ ما تقدـ يتبيف اف المشرع الفرنسي في المرحمة االولى قبؿ العاـ 

و اكتفى بالنص ألمى اجازة ضبط االوراؽ المرحمة مدى مشروألية مراقبة المحادةات التميفونيةل اال ان

                                  
 .87ٓاٌخششح،ِشجععاتكصد.ِذّذأ١ِ 1
2  ( اٌّادج تأٞٚع١ٍحوأدٚرٌه226/1ذٕضأدىاَ اٌخاطحٌالفشاد اٌذ١اج عٍٝدشِح اٚعّذا "٠عالةو٠ًِٓعرذٞاساد٠ا :)

 تاٌرٕظداٚترغج١ًأٚتٕمًاالداد٠ساٌرٟذظذسعٓشخضتظفحعش٠حاٚخاطحتذْٚسػاٖ"
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وتطبيؽ القواألد العامةل اال انو في المرحمة الةانية المتمةمة في التعديؿ الذي طاؿ قانوف االجراءات 

 80حسـ وفؽ احكاـ المادتيف ) 1970ال ادر في يوليو مف العاـ  643الجنائية بموجب القانوف رقـ 

لمراسالتل وبسبب الخالؼ الذي اةاره ىذا التعديؿ بشأف ( مشروألية مراقبة المحادةات وضبط ا81و 

جاءت المرحمة الةالةة المتمةمة  1950( مف االتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف لسنة 8مخالفة المادة )

التي وفؽ فييا المشرع الفرنسي بيف احكاـ  1991يوليو  10( في 646-91في ا دار القانوف رقـ )

ؽ االنساف وبيف القانوف الوطني مف خالؿ احاطة اجراءات مراقبة المحادةات االتفاقية االوروبية لحقو 

التميفونية بضمانات قضائية التي تـ االشارة الييا سابقال وبالرغـ مف الضمانات التي جاء بيا القانوف 

 (51اال اف الباحث يرى اف الضمانات التي جاء بيا القانوف الفمسطيني وفؽ احكاـ المادة ) لالفرنسي

اكةر دقة ومراألاة لحقوؽ االفراد وحماية حياتيـ  2001لسنة  3مف قانوف االجراءات الجزائية رقـ 

اف الخا ة مف القانوف الفرنسيل بحيث تتمةؿ اوجو االختالؼ بيف القانونيف في ألدة جوانبل اوليا 

او احد مساألديو  القانوف الفمسطيني اشترط اف يكوف طمب المراقبة مقدـ الى المحكمة مف النائب العاـ

واف ي در امر المراقبة بناء ألمى قرار  ادر ألف محكمة ال مح في حيف اف القانوف الفرنسي اوكؿ 

ىذا االخت اص الى قاضي التحقيؽ الذي لو اف يباشر ىذا االخت اص بنفسو او اف ينيب ألنو احد 

خمسة ألشر يوما قابمة  ل كما اف القانوف الفمسطيني حدد مدة المراقبة بمدةمأموري الضبط القضائي

لمتجديد لمرة واحدة في حيف اف القانوف الفرنسي حددىا لمدة اربعة اشير قابمة لمتجديد بناء ألمى ذات 

االسباب التي  در بموجبيا االمر االوؿ وىي مدة طويمةل وبذلؾ يرى الباحث اف المشرع الفمسطيني 

ا ة لالفراد ا اب مف ناحيتيفل الناحية بالنظر لخطورة ىذا االجراء ولكونو يمس حرمة الحياة الخ

االولى ألندما اضفى الرقابة القضائية ألمى ىذا االجراء ألندما اناط االخت اص با دار االذف الى 

محكمة ال محل والناحية الةانية ألندما ق ر مف مدة المراقبة ألمى خالؼ القانوف الفرنسي الذي جعميا 

سي ونأمؿ مف المشرع الفمسطيني اف يحذو حذوه انو نظـ مدة طويمةل اال اف ما يحسب لمقانوف الفرن
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االجراءات والشروط الواجب اتباأليا في حاؿ  در امر المراقبةل ومف ىذه الشروط اف يقوـ قاضي 

التحقيؽ او مأمور الضبط القضائي باستدألاء احد الفنييف التابعيف لييئة البرؽ والياتؼ لتركيب 

ل كما اوجب ألمى قاضي التحقيؽ اف يحرر محضرا 1دةات االجيزة الالزمة لمتن ت ألمى المحا

بالتن ت يحدد فيو ساألة وتاريخ بدأ العممية ومحضرًا اخر يحدد فيو تاريخ انتائيال باالضافة الى 

ل وتفريغ التسجيالت مف قبؿ 2تحريز التسجيالت بشكؿ ي ونيا مف أي حذؼ أو اضافة أو استماع 

ي في المحضر الالـز ليجعميا قابمة لالستعماؿ واذا تمت قاضي التحقيؽ أو مأمور الضبط القضائ

المحادةة بالمغة االجنبية يجب تحريرىا بالمغة الفرنسية بمساألدة مترجـ معيف ليذه الغايةل كما اوجب 

القانوف اف يودع المحضر في ممؼ القضية ويجب احاطة محامي الدفاع ألمما بول ولمحامي الدفاع 

ل وفي النياية نص القانوف ألمى 3يطمب ليذه الغاية سماع التسجيؿ  اف ينازع في  دؽ القيد واف

وجوب إتالؼ أشرطة التسجيؿ بإشراؼ وكيؿ النائب العاـ أو المحامي العاـ ألند انقضاء مدة تقادـ 

 .4الدألوى الجنائية وتحرير محضر بيذا اإلتالؼ 

و: فيمػػا ألػػدا الحػػاالت التػػي الجنائيػػة الفرنسػػي ألمػػى انػػ اإلجػػراءات( مػػف قػػانوف 427كمػػا تػػنص المػػادة )

يػػػنص فييػػػا القػػػانوف ألمػػػى خػػػالؼ ذلػػػؾ تةبػػػت الجػػػرائـ بكػػػؿ وسػػػائؿ اإلةبػػػات ويقضػػػي القاضػػػي بمقتضػػػى 

 .5اقتناألو الشخ ي

                                  
 .1991(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١حاٌفشٔغٌٟغٕح100/3أظشادىاَاٌّادج) 1
 1991( يٍ لاَىٌ االجشاءاخ انجُائُح انفشَسٍ نسُح  2/  104اَظش احكاو انًادج ) 2
 1991( يٍ لاَىٌ االجشاءاخ انجُائُح انفشَسٍ نسُح  5/  100اَظش احكاو انًادج ) 3
 1991خ انجُائُح انفشَسٍ نسُح ( يٍ لاَىٌ اإلجشاءا 6/  100اَظش أحكاو انًادج ) 4

5
 Article 427 du CPC: " Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par 

tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. 

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 

contradictoirement discutées devant lui" 
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ومػػف ىنػػا اقػػر القػػانوف الجنػػائي الفرنسػػي إمكانيػػة اسػػتخداـ ال ػػور أو أي وسػػيمة أخػػرى ل ولكنػػة اشػػترط 

 .1 اقتناع القاضي بيذا الدليؿ وليس إلزاميا ألمية

القضاء الفرنسي أيضا ميز بيف وسائؿ اإلةبات في القانوف المدني الذي يرفض اف يكػوف خػارج ف كما أ

وبػػيف وسػػائؿ اإلةبػػات فػػي  2نطػػاؽ الوسػػائؿ الشػػرألية وبعمػػـ الشػػخص أو االألتػػداء ألمػػى حياتػػو الخا ػػة

ة فػػػي االألتػػػداء ألمػػػى مفيػػػوـ الحيػػػاة الخا ػػػ القػػػانوف الجنػػػائيل حيػػػث سػػػمحت محكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػية

اإلةبػػػات الجنػػػائي ألنػػػدما قامػػػت إحػػػدى الشػػػركات الخا ػػػة بتركيػػػب كمػػػارات أمػػػاـ منػػػزؿ احػػػد المجػػػرميف 

 .3لتتبعو

درالي ا مريكي ألمى حماية ينص التعديؿ الرابع لمدستور الففقد أما فيما يتعمؽ بالقانوف ا مريكي؛ 

ال يشمؿ المكاف الخاص ا شخاص في حفظ محادةاتيـ مف كؿ تدخؿ غير مقبوؿ قانونال وىذا ا مر 

 فقط بؿ يشمؿ أيضا المكاف العاـ.

أما التشريع الجنائي ا مريكي تناوؿ مشروألية مراقبة المحادةات التميفونية حيث انو وبعد  دور حكـ 

ل الذي ايد  حة الدليؿ الناتج 1928الشييرة سنة  Olmosteadالمحكمة الفيدرالية العميا في قضية 

القانوف الفيدرالي لتنظيـ االت االت الذي  1934تميفونيةل  در في ألاـ ألف مراقبة المحادةات ال

فشاء أسرار المحادةات التميفونية إال بموافقة المرسؿ.  4( 605منعت فيو المادة )   5الت نت وا 

                                  
1 

2
 Article 9 du code civile dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. 

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 

séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces 

mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » 

3
 C.Cass. Ch. Soc., 19.06.2013, pourvoi n° 12-12.138 

Read more at https://www.village-justice.com/articles/Actualite-Droit-

Preuve,16504.html#AYQmFrGtx7iiRAJ1.99 

ٔضاٌّادج:"ال٠جٛصالٞشخضدِْٚٛافمحاٌّشعًأ٠ْرٕظدعٍٝاالذظاالخأ٠ٚفش١ٗأ٠ٕٚششِذرٛاٖأٚجٛ٘شٖأِٚٛػٛعٗأٚ 4

 عٍٝاالؿالق"اششٖأِٚعٕاٖالٞشخض
 .59د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتكص 5
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وبالرغـ مف اف القانوف يسري ألمى المستوى االتحادي ومستوى الوالياتل اال اف الحظر الذي اشار 

ألمى جميع وسائؿ االت االتل بؿ جاء الحظر مح ورا في االت االت التميفونية اليو لـ يشتمؿ 

 والتمغرافية فقط.

موقؼ  نستعرضالمراقبة االلكترونية في االةبات الجنائي  في مجاؿوفي نطاؽ التشريعات العربية؛ 

ة الفمسطيني قانوف االجراءات الجزائيفي  المشرع الفمسطيني فأنونيف الم ري وا ردني وذلؾ كوف القا

حاوؿ التوفيؽ بيف الةقافة القانونية السائدة في الضفة الغربية والتي كانت تعتمد ألمى التشريعات 

  االردنية والةقافة القانونية السائدة في قطاع غزة التي كانت تعتمد ألمى التشريعات الم رية.

 وال: في القانون المصريا

 11مف  رية م ر العربية المعموؿ بو األتباراً مف دستور جميو  45ل 44حكاـ المادتيف أبموجب 

ال يجوز تفتيش المساكف ومراقبة المحادةات التميفونية وغيرىا مف وسائؿ االت اؿ اال  1971سبتمبر 

  بأمر قضائي مسبب ووفقا الحكاـ القانوف.

يعد جريمة كؿ  1937لسنة  58( مف قانوف العقوبات الم ري رقـ 309حكاـ المادة )أوبموجب 

راؽ لمسمع او تسجيؿ ال وت او نقال لو ألف طريؽ جياز مف االجيزة ايا كاف نوألو لمحادةات است

  جرت في مكاف خاص او ألف طريؽ التميفوف.

جراء غير مشروع إنص المذكور يعد بناء ألمى ذلؾ فاف التن ت التميفوني او التسجيؿ ال وتي وفقا لم

 309ةباتل والمالحظ اف نص المادة بولو في ا يؿ المستمد منو وألدـ قمما يستتبع معو بطالف الدل

مكرر مف قانوف العقوبات الم ري تجـر السموؾ المتمةؿ في التن ت اذا جرى في مكاف خاص او 

ألف طريؽ جياز الياتؼ وبالتالي فانيا تضيؽ مف نطاؽ الحماية الجنائية لالحاديث الشخ ية 

ولوجي في وسائؿ االت االت يستدألي وتق رىا ألمى االماكفل مف جية اخرى اف التطور التكن

الت دي لمعالجة نص المادة المذكورة لتشمؿ الحماية كافة االحاديث الشخ ية بغض النظر ألف 
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االماكف التي يتواجد فييا االشخاصل ويق د بالمكاف الخاص وفقا لمنص المذكور كؿ مكاف مغمؽ وال 

ال يمكف الي شخص خارج ألنو اف  يمكف دخولو اال االشخاص الذي يرتبطوف ببعضيـ ب مة خا ة

 . 1يشاىد ما يجري بداخمو او اف يسمعو

( مف قانوف االجراءات الجنائية المعدلة بالقانوف 4 / 206جاز المشرع الم ري وفؽ احكاـ المادة ) أ

المنظـ الجراءات التفتيش والرقابةل لممحقؽ اف يضبط لدى مكاتب البريد جميع  1972لسنة  37رقـ 

لرسائؿ والجرائد والمطبوألات والطرود ولدى مكاتب البرؽ جميع البرقيات واف يراقب الخطابات وا

المحادةات السمكية والالسمكية واف يقوـ بتسجيؿ المحادةات التي جرت في مكاف خاص متى كاف لذلؾ 

 ويشترط 2بالحبس لمدة تزيد ألمى ةالةة اشيرفائدة في ظيور الحقيقة في جناية او جنحة معاقبا ألمييا 

التخاذ أي اجراء مف االجراءات السابقة الح وؿ مسبقا ألمى قرار مف القاضي الجزئي الذي ي در 

االمر بالمراقبة او رفض االمر بعد االطالع ألمى االوراؽ وفي جميع االحواؿ يجب اف يكوف االمر 

ف يجدد ىذا بالضبط او االطالع او المراقبة لمدة ال تزيد ألمى ةالةيف يومال ويجوز لمقاضي الجزئي ا

  .3 االمر مدة او مددا اخرى مماةمة

واف اوجب اف يكوف  206ألمى المادة  1972لسنة  37ف التعديؿ المدخؿ بمقتضى القانوف رقـ إ

االمر ال ادر مف القاضي الجزئي بمراقبة المحادةات السمكية والالسمكية مسببال اال اف ذلؾ ال 

ي الضبط القضائي بتنفيذ االمر ال ادر مف القاضي ينسحب ألمى النيابة العامة بتكميؼ احد مأمور 

الجزئي بمراقبة المحادةات السمكية والالسمكيةل فال يمـز تسبيب االمر ال ادر مف النيابة العامة 

  .4بذلؾ

                                  
–د.سِغ١ظتٕٙاَ،لأْٛاٌعمٛتاخ/71،ص1998د.دغٓطادقاٌّشطفاٚٞ،اٌّذمكاٌجضائٟ،ِٕشأجاٌّعاسفتاالعىٕذس٠ح، 1

 .1097ص  ،1999 ،يُشأج انًعاسف تاالسكُذسَحجشائُاٌمغُاٌخاص،
 .405،ص1996،يُشأج انًعاسف تاالسكُذسَحاٌّشطفاٚٞفٟأطٛياالجشاءاخاٌجٕائ١ح،د.دغٓطادقاٌّشطفاٚٞ، 2
 .286،ص1988اٌـثعحاٌصا١ٔحعشش،–د.ِذّٛدِذّٛدِظـفٝ،ششحلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١ح،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،اٌما٘شج 3
 .406، يشجع ساتك، ص ُائُحفٍ أطىل االجشاءاخ انجانًشطفاوٌد.دغٓطادقاٌّشطفاٚٞ، 4
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اضيفت الى قانوف االجراءات الجنائية  1955مارس سنة  2ال ادر في  98وبموجب القانوف رقـ 

لرئيس المحكمة االبتدائية المخت ة في حاؿ قياـ دالئؿ قوية ألمى  ( مكرر والتي تنص "95المادة )

مكررا مف قانوف  207مكررا و  166أف مرتكب احدى الجرائـ المن وص ألمييا في المادتيف 

العقوبات قد استعاف في ارتكابيا بجياز تميفوني معيف أمر بناء ألمى تقرير مدير ألاـ م محة 

ني ألميو في الجريمة المذكورة بوضع جياز التميفوف المذكور تحت التغرافات والتميفونات وشكوى المج

  .1 الرقابة لممدة التي يحددىا

لرئيس  1972لسنة  46مف قانو السمطة القضائية الم ري رقـ  2 / 61كما جاء في أحكاـ المادة 

ميامول المحكمة االبتدائية ندب أحد قضاتيا ألند غياب زميؿ لو أو قياـ مانع لديول لمقياـ ببعض 

  حيث يكوف لو الحؽ في ا دار امر بالضبط والمراقبة لممحادةات والمراسالت.

 ثانيا: في القانون األردني

ألمى اف " تعتبر جميع المراسالت البريدية  1952( مف الدستور االردني لعاـ 18حكاـ المادة )أن ت 

اال في االحواؿ المعينة في القانوف " والبرقية والمخاطبات الياتفية سرية فال تخضع لممراقبة او التدقيؽ 

( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 356وجاء النص العقابي مطبقا لمنص الدستوري فقد ن ت المادة )

االشخاص الممحقيف بم محة البرؽ والبريد والياتؼ اف ىـ اساءوا استعماؿ وظائفيـ  1960لسنة  16

او اختالس احدى الرسائؿل او االفضاء ألف طريؽ االطالع ألمى رسالة مظروفةل او اتالؼ 

 بمضمونيا الى غير المرسؿ اليو ".

                                  
1  عٕح إٌمغِٓ تأدىاَ اٌجٕائ١ح االجشاءاخ ٔظٛصلأْٛ عٍٝ اٌرع١ٍك اٌرٛاب، ِعٛععثذ 1931اٌّغرشاس عٕح 1996درٝ

 .459،ص1997ٚتاٌرـث١ماخاٌعاِح١ٌٍٕاتاخ،ِٕشأجاٌّعاسفتاالعىٕذس٠ح،
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اكدت ألمى األتبار  1995لسنة  13( مف قانوف االت االت االردني رقـ 56حكاـ )أكما اف 

المكالمات الياتفية واالت االت الخا ة مف االمور السرية التي يمنع انتياكيا تحت طائمة المساءلة 

 القانونية.

ف المشرع االردني قرر قاألدة ألامة وىي حرمة المحادةات التميفونية التي يحظر أا تقدـ يتبيف مم

انتياكيال اال اف المشرع االردني وألمى غرار باقي التشريعات الجنائية المقارنة نص في أحكاـ المادة 

بط " لممدألي العاـ اف يض 1961لسنة  9( مف قانوف ا وؿ المحاكمات الجزائية االردني رقـ 88)

لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائؿ والجرائد والمطبوألات والطرود ولدى مكاتب البرؽ كافة 

 الرسائؿ البرقية كما يجوز لو مراقبة المحادةات الياتفية متى كاف لذلؾ فائدة في اظيار الحقيقة " 

را مشروألا شريطة توافر ( المذكورة ا بحت مراقبة المحادةات التميفونية ام88وبموجب احكاـ المادة )

 الشروط التالية:

 اف تكوف ىناؾ جريمة تـ ارتكابيا. .1

 اف يكوف اجراء المراقبة فيو فائدة الظيار الحقيقة. .2

 اف يكوف ىناؾ امر  ادر ألف سمطة التحقيؽ المتمةمة بالمدألي العاـ. .3

يتضح بأف المشرع  مف خالؿ ما تقدـ وبالمقارنة بيف التشريعيف الم ري واالردني والتشريع الفمسطيني

الفمسطيني ق ر سمطة ضبط الخطابات والرسائؿ والجرائد والمطبوألات والطرود والبرقيات المتعمقة 

بالجريمة وشخص مرتكبيا ألمى النائب العاـ او احد مساألديول كما اجاز لمنائب العاـ او احد 

في مكاف خاص بناء ألمى مساألديو مراقبة المحادةات السمكية والالسمكية واجراء تسجيالت الحاديث 

اذف مف قاضي ال محل اي اف المشرع الفمسطيني ح ر ال الحية باتخاذ ىذا االجراء بالنائب العاـ 

او احد مساألديو دوف األضاء النيابة االخريف مف رؤساء ووكالء ومعاونيف النيابة العامةل  في حيف 

اضي التحقيؽ اذا كاف ىو مف يتولى اف المشرع الم ري حدد الجيات المخت ة باتخاذ ىذا االجراء بق
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مكرر مف قانوف االجراءات الجنائيةل وبالنيابة العامة اذا كانت ىي  95التحقيؽ ألمال باحكاـ المادة 

ل باالضافة الى اخت اص استةنائي لرئيس المحكمة 4 / 206مف تتولى التحقيؽ ألمال باحكاـ المادة 

أو قياـ مانع لديول لمقياـ ببعض ميامو  حيث يكوف  االبتدائية بندب أحد قضاتيا ألند غياب زميؿ لو

 2 / 61لو الحؽ في ا دار امر بالضبط والمراقبة لممحادةات والمراسالت وذلؾ ألمال باحكاـ المادة 

في حيف نجد اف التشريع االردني لـ يحط ىذا  1972لسنة  46مف قانوف السمطة القضائية رقـ 

كؿ ىذا االخت اص لسمطة التحقيؽ ممةمة بالمدألي العاـ االجراء بشروط شكمية وموضوألية حيث او 

( مف قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائية ا ردنيل ومف جية اخرى نجد اف 88وفؽ احكاـ المادة )

المشرع الفمسطيني حدد  الحة األطاء االذف بالمراقبة لقاضي محكمة ال مح متى كاف لذلؾ فائدة 

اقب ألمييا بالحبس لمدة ال تقؿ ألف سنة واف يكوف امر في اظيار الحقيقة في جناية او جنحة يع

الضبط او اذف المراقبة مسببا ولمدة ال تتجاوز خمسة ألشر يوما قابمة لمتجديد لمرة واحدة في حيف اف 

( نص في جميع االحواؿ اف يكوف امر المراقبة مسبب  206و  95القانوف الم ري في المادتيف )

قابمة لمتجديد لمدة أو مدد مماةمة واف يكوف لو فائدة في اظيار الحقيقة ولمدة ال تزيد ألمى ةالةيف يوما 

ب دد جناية او جنحة معاقب ألمييا بالحبس مدة تزيد ألمى ةالةة اشيرل بينما في القانوف ا ردني 

( لممدألي العاـ الحرية في ضبط ومراقبة المحادةات التميفونية متى 88اطمؽ المشرع في احكاـ المادة )

ؾ فائدة في اظيار الحقيقةل ولما كاف نص المادة المذكورة  مف القانوف ا ردني جاء مطمقا كاف لذل

بحيث لـ يحدد المشرع االردني نوع الجريمةل كما لـ يحدد مدة المراقبة كما فعؿ التشريعيف الفمسطيني 

العاـ والحالة والم ريل واستنادا لممبدأ القائؿ اف المطمؽ يجري ألمى اطالقو فتكوف  الحية المدألي 

ىذه غير مقيدة بنوع الجريمة التخاذ ىذا االجراء وال بمدة المراقبةل وفي ىذا السياؽ يقوؿ الدكتور 

كامؿ السعيد " اف مشرألنا لـ يحط ىذا االجراء بالشروط الموضوألية والشكمية التي يتعيف احاطتو بيال 

حكمة االبتدائية المخت ة ال فمف ناحية االخت اص نجد اف بعض التشريعات اناطتو برئيس الم
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بالمدألي العاـل ومف حيث المجاؿ لـ يح ره مشرألنا بجرائـ محددة خالفا لممشرع الم ريل كما اف 

المشرع لـ يشترط  دور امر المدألي العاـ بناء ألمى تقرير مدير ألاـ مؤسسة الموا الت السمكية 

 .1والالسمكية وشكوى المجني ألميو " 

سطيني ألندما ق ر مف مدة المراقبة وجعميا مدة خمسة ألشر يوما قابمة لمتجديد وخيرًا فعؿ المشرع الفم

لمرة واحدةل في حيف اف المشرع الم ري جعميا ةالةيف يومًا اي ضعؼ المدة التي سمح فييا المشرع 

الفمسطينيل واجاز تجديد ىذه المدة لمدة أو مدد مماةمةل كما اف مشرألنا الفمسطيني ح ر ىذا االجراء 

الجرائـ مف و ؼ الجناية او الجنحة المعاقب ألمييا بعقوبة ال تقؿ ألف سنةل في حيف اف المشرع في 

الم ري ح رىا في الجرائـ مف و ؼ الجنايات والجنح المعاقب ألمييا بالحبس لمدة تزيد ألمى ةالةة 

 .2اشير

 
شروعية المراقبة المطمب الثالث: موقف االعالنات العالمية واالتفاقيات الدولية واالقميمية من م

 :اإللكترونية

أكدت العديد مف المواةيؽ الدولية وا قميمية ألمى أىمية احتراـ الحياة الخا ة بمختمؼ مفرداتيا 

وتفا يميا مف أي األتداء قد يقع ألمييا مف قبؿ االخريف او مف قبؿ السمطة العامةل ولعؿ مف اىـ 

تل ذلؾ اف التطور العممي والتكنولوجي قد  ور الحياة الخا ة حرمة االحاديث الشخ ية والمراسال

اوجد العديد مف االجيزة المتطورة التي نتج ألنيا انتياؾ لحقوؽ االنساف في حرمة حياتو الخا ةل 

لذلؾ اتجيت اىتماـ العالـ الى ضرورة التوفيؽ بيف الوسائؿ الحديةة في التحقيؽ وبيف احتراـ الحقوؽ 

ستنا ليذا المطمب مف خالؿ فرأليف االوؿ لبحث موقؼ والحريات الخا ةل لذلؾ سوؼ تتوزع درا

                                  
اٌّذاوّاخاٌجضائ١ح، 1 ششحلأْٛأطٛي اٌغع١ذ، واًِ ٚاٌغٛس٠حد. ٚاٌّظش٠ح فٟاٌمٛا١ٔٓاألسد١ٔح ِماسٔح ٚذأط١ٍح ذذ١ٍٍح دساعح

 .471،ص2010ٚغ١ش٘ا،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع،
 .1972ٌغٕح37(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١حاٌّظشٞاٌّعذٌحتاٌمأْٛالل95ُادىاَاٌّادج) 2
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االألالنات العالمية واالتفاقيات الدوليةل والةاني لبحث موقؼ االتفاقيات االقميمية والمؤتمرات والحمقات 

  الدراسية لحقوؽ االنساف.

 

 :التفاقيات الدولية لحقوق االنسانالفرع األول: االعالنات العالمية وا

ولية ألمى حرمة حياة االنساف الخا ة بما تشممو ىذه الحياة مف مفردات واىميا كدت المواةيؽ الدأ

  حرمة المراسالت واالحاديث الشخ ية ومف اىـ ىذه المواةيؽ.

( مف االألالف بأنو " ال يجوز تعريض  12ل ن ت المادة )1 اوال: االعالن العالمي لحقوق االنسان

ي شؤوف أسرتو أو مسكنو أو مراسالتول وال لحمالت تمسُّ أحد لتدخُّؿ تعسُّفي في حياتو الخا ة أو ف

ؿ أو تمؾ الحمالت "ل واف  شرفو وسمعتو. ولكؿِّ شخص حؽٌّ في أف يحميو القانوف  مف مةؿ ذلؾ التدخُّ

كاف االألالف العالمي لـ يقدـ الضمانات التي تكفؿ احتراـ ن و و وتكفؿ منع أي األتداء ألمى 

ابرز االةر في تعميؽ وترسيخ مفيـو حقوؽ االنساف لدى الدوؿ واالفرادل الحقوؽ التي تضمنيال اال انو 

ومف الطبيعي اف حرمة الحياة الخا ة التي تقضي ألدـ مراقبة المحادةات التميفونية او التسجيؿ 

 ال وتي ىي احدى  ور الحياة الخا ة التي كفميا االألالف 

ل تتألؼ ىذه االتفاقية الدولية مف 2 1966عام ثانيا: االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية والسياسية 

ةالث وخمسيف مادة تضمف البعض منيا مجموألة مف الضمانات الخا ة بمراألاة حقوؽ االنساف في 

اجراءات الدألوى الجنائية وتتمةؿ في ضماف الحرية الشخ ية لالفرادل ونظرا الفتقاد االألالف العالمي 

المـ المتحدة اضفاء ىذه ال فة وتضمنت فرض التزامات لحقوؽ االنساف  فة االلزاـ فقد حاولت ا
                                  

غ١ش 1 اٌعاِحسلُاالعالْاٌعاٌٌّٟذمٛقاالٔغاْذؼّٓدمٛلا االعالْفٟلشاساٌجّع١ح ٚلذطذس٘زا ٌٍرظشفاٚاالٔرٙان، لاتٍح

د١سطذس٘زااالعالْعٍٝشىًذٛط١حعاِحٌٍجّع١حاٌعاِح،ِٚعاْاٌعذ٠ذ10/12/1948(فٟدٚسٞاالٔعماداٌصاٌسف712ٟ)

ْ،االاْاغٍةاٌذٚياذجٙداٌٝاْذٛط١اخاٌجّع١حاٌعاِحراخِِّٓصٍٟاٌذٚيؿشدٛاِغأٌحاالعرشافتاٌم١ّحاٌما١ٔٛٔحٌٙزااالعال

 ل١ّحادت١حفمؾٚغ١شٍِضِحٌٍذٚيِٓإٌاد١حاٌما١ٔٛٔح.
ٔفاراٌعٙذاٌذٌٟٚاٌخاصتاٌذمٛقاٌّذ١ٔحٚاٌغ١اع١حٚاٌثشذٛوٛياالخر١اسٞاالٚياٌٍّذكتٗفٟ 2 تعذاْطادق23/3/1976تذأ

 .58،ص2009اٌذورٛسطاٌخص٠ذلظ١ٍٗ،ػّأاخاٌذّا٠حاٌجٕائ١حاٌذ١ٌٚحٌذمٛقاالٔغاْ،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،دٌٚح،أظش35ع١ٍٗ
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قانونية ألمى الدوؿ الموقعة ألمييا لضماف احتراميا لمحقوؽ الواردة فييا لذلؾ تعيدت الدوؿ بحماية 

الشعوب ضد التجاوزات غير االنسانيةل حيث اكدت الفقرة االولى مف المادة السابعة ألشر اىمية 

رىا ومنع  ور التدخؿ في الحياة الخا ة لالنساف واسرتو وحرمة احتراـ الحياة الخا ة بمختمؼ  و 

مسكنو وسرية مراسالتو ومنع التدخؿ فييا بشكؿ تعسفي او غير قانونيل ومف الطبيعي اف مراقبة 

المحادةات التميفونية او التسجيؿ ال وتي لممحادةات الخا ة تندرج تحت مفيوـ الحياة الخا ة التي 

 ألتداء ألمييا. منعت ىذه االتفاقية اال

 :الفرع الثاني: االتفاقيات االقميمية والحمقات والمؤتمرات الدراسية لحقوق االنسان

اتجيت بعض الدوؿ الى ضرورة ا دار اتفاقيات تتعمؽ بحقوؽ االنساف تمتـز فيو الدوؿ الموقعة ألمييا 

زاـ االدبي لمقرارات ال ادرة ألف باحتراـ القواألد االساسية الواردة فييا وذلؾ لتالفي نسبة االلزاـ او االلت

ىيئة االمـ المتحدة ومف ىذه االتفاقياتل االتفاقية ا وروبية لحقوؽ االنساف واالتفاقية ا مريكية لحقوؽ 

 . االنساف

  اواًل: االتفاقيات االقميمية

وفمبر ن 4ل تـ ابراـ ىذه االتفاقية في العا مة االيطالية روما في 1950االتفاقية االوروبية لعام  .1

( الفقرة االولى " لكؿ 8ل ن ت المادة )1 1953سبتمبر  3ألمى اف يتـ نفاذىا في  1950ألاـ 

انساف حؽ احتراـ حياتو الخا ة والعائمية ومسكنو ومراسالتول وحددت ىذا الحؽ في اطار معيف 

مف خالؿ فرض قيود تمنع تدخؿ السمطات العامة في الحياة الخا ة لالنساف اال بما يبيحو 

قانوف وما تتطمبو الضرورة لحماية االمف القومي وسالمة الشعوب او حفظ النظاـ ومنع الفوضى ال

والحد مف الجريمةل وتتميز ىذه االتفاقية ألف االألالف العالمي لحقوؽ االنساف بانيا تكفؿ ضماف 

بعض الحقوؽ المذكورة في االألالف العالمي لحقوؽ االنسافل اضؼ ألمى ذلؾ انيا تختمؼ ألف 

                                  
 .55،ص1977د.ٚد١ذسأفد،اٌمأْٛاٌذٌٟٚٚدمٛقاالٔغاْ،اٌّجٍحاٌّظش٠حٌٍمأْٛاٌذٌٟٚ، 1
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أي انتياؾ ألالف العالمي بأف انشأت حماية لمحقوؽ والحريات مف خالؿ تنظيـ الطعوف ضد اال

  .1 ليذه الحقوؽ والحريات

تـ التوقيع ألمى ىذه االتفاقية في مدينة ساف جوزيو بدولة االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان،   .2

لمشخص وقد ورد في المادة  وقد اقرت ىذه االتفاقية الحقوؽ االساسية 1969كوستريكا في نوفمبر 

الحادية ألشرة مف ىذه االتفاقية انو " ال يجوز اف يتعرض احد لتدخؿ األتباطي او تعسفي في 

 حياتو الخا ة او شؤوف اسرتو اوو منزلو او مراسالتو. 

  

 :والصورة وتسجيميا مراقبة المحادثات التميفونيةالثاني: المبحث 

ؾ خ و ية االنساف وكشؼ مكنوف حياتو الخا ةل وتعتبر ساىمت التكنولوجيا الحديةة في انتيا

اجيزة التسجيالت االلكترونية ال وتية والمرئية مف اكةر المجاالت التي ساىمت التكنولوجيا الحديةة 

 . 2في تطورىا حتى اطمؽ ألمييا في الواليات المتحدة االمريكية اسـ " الوباء االلكتروني " 

ىي األتداء ألمى حرية االحاديث  وال ورةة بالتسجيالت ال وتي والمراقبة االلكترونية المتمةم

الشخ ية لالنساف وحقو في ألدـ انتياؾ  ورتول وتستمد ىذه الحرية حرمتيا مف حرمة انتياؾ الحياة 

الخا ة ال حابيا التي كفمتيا االنظمة الدستورية والقوانيف االجرائية والمواةيؽ الدولية التي سيتـ 

بحث الةاني الذي سيخ ص لدراسة مشروألية المراقبة االلكترونيةل اما في ىذا بحةيا مف خالؿ الم

وؿ( ووسائؿ حاديث الخا ة )المطمب ا بتحديد مفيوـ التسجيؿ ال وتي وا المبحث سيقوـ الباحث 

ستخداـ المراقبة إانونية االجرائية والموضوألية مف الرقابة المرئية في )المطمب الةاني( والضمانات الق

 لكترونية )المطمب الةالث (. اال

                                  
 .134د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص 1
اٌغٕحاٌذاد٠ح–اٌعذداٌذادٞٚاالستعْٛ–ِجٍحاالِٓاٌعاَ–ِششٚع١حاٌذ١ًٌاٌزٞذذظًع١ٍٗاٌششؿح–تخجّعحٌـفٟسا/االعرار 2

 .140،ص1993اشاسا١ٌِٗذّذعع١ذعر١ك،إٌظش٠حاٌعاِحٌٍذ١ًٌاٌعٍّٟفٟاالشثاخاٌجٕائٟ،/44،ص1968اتش٠ً–عششج
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 :مفيوم التسجيل الصوتي :المطمب األول

يعرؼ الفقو التسجيؿ ال وتي ا طالحا بانو االحتفاظ بالحديث ألمى اشرطة يمكف استرجاأليا مرة  

ل وألرفو البعض االخر بأنو نوع مف استراؽ السمع يسمط ألمى االحاديث الخا ة والمحادةات 1ةانية 

ل ومف 2ف ألمـ  احبيا بواسطة اجيزة اليكترونية اسفر ألنيا النشاط العممي حديةا التميفونية خمسة دو 

خالؿ ىذا المطمب سنتناوؿ في الفرع االوؿ اساليب االستماع الى الحديث وفي الفرع الةاني ما ىية 

 ونية. االحاديث التي يحمييا القانوف وفي الفرع الةالث التكييؼ القانوني لدليؿ مراقبة المحادةات التيمف

 :أساليب االستماع الى الحديث: الفرع األول

والتكنولوجي في اختراع اجيزة متعددة ومتنوألة لالستماع لمحديث وتسجيؿ ساىـ التقدـ العممي 

ال وتل وتتنوع ىذه االجيزة بتنوع كفائتيا وتطورىا سواء مف حيث كيفية التقاط ال وت وتسجيمول او 

تخداميال والتسجيؿ ال وتي يمكف الح وؿ ألميو اما بطريؽ مف حيث حجـ ىذه االجيزة وسيولة اس

التسجيؿ المباشر لم وت ويق د بو اجراء التسجيؿ لم وت مف الم در مباشرة دوف وسيط في ذلؾ 

كأف يكوف جياز التسجيؿ موجودا في نفس المكاف الذي يوجد بو الشخص بحيث يتـ ر د ال وت 

ؿل او بطريقة غير مباشرة ويق د بيا اجراء مباشرة فور خروجو مف الشخص ألمى شريط تسجي

التسجيؿ ألف طريؽ وسيط ينقؿ ال وت مف م دره الى المسجؿ أي اف ال ووت ينقؿ ألبر التميفوف 

ل وبالنظر الى تعدد وتنوع ىذه االجيزة سنقوـ  باالشارة 3مةال ليمتقطو جياز التسجيؿ او نقؿ ال وت 

 الى اىـ واكةر ىذه االجيزة شيوألًا وىي:

                                  
 .308،ص2005حٌذشِحاٌذ١اجاٌخاطح،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،اٌما٘شج،د.ِذّذاٌشٙاٚٞ،اٌذّا٠حاٌجٕائ١ 1
د.أدّذِذّذدغاْ،ٔذٛٔظش٠حعاِحٌذّا٠حاٌذ١اجاٌخاطحفٟاٌعاللحت١ٓاٌذٚيٚاالفشاد"دساعحِماسٔح"داسإٌٙؼحاٌعشت١ح، 2

 .274–273،ص2001اٌما٘شج،
 .145،ص1993ٌٍذ١ًٌاٌعٍّٟفٟاالشثاخاٌجٕائٟ،اٌما٘شج،د.ِذّذعع١ذعر١ك،إٌظش٠حاٌعاِح 3
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وىي اجيزة تعمؿ ألف طريؽ  :بواسطة االت اؿ السمكي الخارجي أو الالسمكي يتـ تركيبيايزة اج .1

اخفاء ميكروفوف داخؿ المكاف المراد سماع المحادةات التي تدور فيول ويتـ تو يؿ ىذا 

الميكروفوف بواسطة اسالؾ دقيقة بجياز لالستماع والتسجيؿ خارج المبنىل وتجدر االشارة في 

ف االجيزة الى وجود ميكروفونات حديةة تشبو رأس ألود الةقاب يمكنيا اف تعمؿ ىذا النوع م

 السمكيا دوف الحاجة الى و ميا باسالؾ خارجية تو ميا بجياز التسجيؿ. 

تشترط ىذه االجيزة اف يكوف الشخص المكمؼ  :مف داخؿ المكاف التقاط وتسجيؿ ال وتاجيزة  .2

مراقبة محادةاتو الخا ة او ألمى مقربة منول  باجراء التسجيؿ متواجد مع الشخص المطموب

وتأخذ ىذه االجيزة ألدة اشكاؿ ال تةير االنتباه الى مستخدميا ومةاؿ ذلؾ اقالـ الحبر ووالألات 

 السجائر وأزرار ا كماـ.  

 ومف أىـ  ور ىذه الطريقة:  :اجيزة التسجيؿ ال وتي مف خارج المكاف .3

 ت تعمؿ ألمى التقاط االحاديث داخؿ المكاف المغمؽ وىي ميكروفونا :الميكروفونات االتجاىية

وذلؾ بواسطة توجيييا نحو اية فتحات كالنوافذ وفتحات التيويةل ويمكف استخداميا ايضا 

 اللتقاط وتسجيؿ االحاديث التي تجري في االماكف المفتوحة ايضا كالحدائؽ.

 طح الجدار ميكروفونات التالمس: تعمؿ ىذه الميكروفونات مف خالؿ وضعيا ألمى س

الخارجي لمغرفة المستيدفة ويقوـ ألمميا نظريا ألمى التقاط قدر ضئيؿ مف االىتزازات التي 

تحدث بجدار المكاف الممت قة ألميو واألادة تحويميا الى موجات  وتية يمكف االستماع الييا 

 وتسجيميا.

 لجدار الميكروفونات المسمارية: وىي ميكروفونات مزودة بمسامير دقيقة تتوغؿ داخؿ ا

وتستعمؿ اللتقاط اال وات وتسجيميا ألندما يكوف جدار المكاف المراد سماع الحديث الذي 

 يدور بداخمو سميكا.
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  ميكروفونات تعمؿ بأشعة الميزر: مف خالليا يمكف التقاط االحاديث التي تدور داخؿ المكاف

لمحمؿ تعمؿ بأشعة المغمؽ ألف طريؽ االشعة تحت الحمراء وذلؾ باستعماؿ ميكروفونات قابمة 

الميزر يمكنيا ارساؿ اشعة تحت الحمراء غير مرئية مف نقطة التوجيو الى الغرفة المستيدفة 

بالمراقبة ةـ ت طدـ ىذه االشعة بمرآة جرى تركيبيا داخؿ الغرفة وظيفتيا األادة االشعة 

 المحممة بالموجات ال وتية الى م درىا اال مي وألف طريؽ منسؽ فوتوغرافي في مركز

 . 1االستماع يتـ تحويميا ا وات يمكف االستماع الييا وتسجيميا

 :األحاديث التي يحمييا القانونماىية  الفرع الثاني:

ي عرؼ الحديث بأنو: ال وت الذي تتوافر فيو داللة معينة تعبر ألف مجموألة مف المعاني واالفكار  

فئة معينة منيـل ومعنى ذلؾ اف المترابطة بحيث يدؿ الحديث ألمى مفيوـ معيف لكافة الناس او ل

ل وتنتفي داللة الحديث 2الحديث الذي يتـ بمغة محددة كالمغة االجنبية مةاًل او باستعماؿ شيفرة معينة

والمعنى المحدد لو بانتفاء المعاني واالفكار المترابطة المكونة لو كما ىو الحاؿ بالنسبة لمحف 

 الموسيقيل او ال راخ الذي ال معنى لو.

ر الحديث وسيمة مف وسائؿ التفاىـ بيف الناس وىو مف اساليب الحياة الخا ة الذي يستمد ويعتب

حرمتو مف حرمة الحياة الخا ة ال حابيال فاالحاديث مجاؿ لتبادؿ االفكار دوف حرج او خوؼ مف 

 . 3تن ت الغير ومف فضوؿ مف يسترقوف السمع ليا 

القانوفل لذلؾ كاف ىناؾ معايير لمتفرقة بيف لقد حدث خالؼ حوؿ ماىية االحاديث التي يحمييا 

االحاديث التي يحمييا القانوف وغيرىا مف االحاديثل فذىبت بعض االراء الى األتماد معيار المكاف 

                                  
 .65–63،ص2009د.ِذّذسشاداٌمـعأٟ،اٌذّا٠حاٌجٕائ١حٌٍذكفٟدشِحاالذظاالخاٌشخظ١ح،اٌفرخٌٍـثاعحٚإٌشش، 1
 .643،ص1982د.فٛص٠حعثذاٌغراس،ششحلأْٛاٌعمٛتاخ،اٌمغُاٌخاص،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،اٌما٘شج، 2
 .146د.ِذّذعع١ذعر١ك،ِشجععاتك،ص 3
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الخاص والمكاف العاـ الذي دار فيو الحديثل وحسب رأي ىذا االتجاه يعتبر المكاف الخاص مف 

مكاف مغمؽ ال يستطيع احد الو وؿ اليو اال بإذف مناطؽ حرمة الحياة الخا ة ألمى األتبار انو 

 احبو وبالتالي أي حديث يدور في ىذا المكاف يحوز ألمى الحماية القانونية ب رؼ النظر ألف كوف 

الشخص مالكا او زائرا او مستأجرا لممكاف الخاصل وقد اخذ بيذا المعيار القانوناف الفرنسي 

الى األتماد الحديث ذاتو ) موضوع الحديث ( كمعيار والم ريل في حيف ذىب اتجاه اخر مف الرأي 

لمتفرقةل أي اف العبرة وفؽ ىذا الرأي لحالة الخ و ية التي يكوف ألمييا االشخاص وموضوع 

المحادةات وليس لممكافل ويدألـ ىذا الرأي موقفو بأف القانوف يحمي االشخاص وليس االماكف 

لمحادةة ومدى ازدحاـ المكاف وطبيعة فالخ و ية تتحدد ألمى اساس ال وت الذي تمت بو ا

 .   1المحادةة ذاتيا

 :المحادثات التميفونيةمراقبة التكييف القانوني لدليل  :الثالفرع الث

تباينت اال راء الفقيية في التكييؼ القانوني لمراقبة المحادةات التميفونيةل وقد اةار ىذا الموضوع جدال 

مف مراقبة المحادةات التميفونية دليال قائما بذاتول او انو يندرج  فييا واسعا وحوؿ األتبار الدليؿ المستمد

ضمف اجراء معيف مف اجراءات محضر جمع االستدالالت او ألمؿ مف األماؿ التحقيؽل فجانب مف 

الفقو ذىب الى انو نوألا مف اجراءات التفتيشل في حيف ذىب اتجاه اخر الى األتباره نوع مف ضبط 

مخالؼ مف الفقو الى األتبارىا مف اجراءات التحقيؽ أي مف قبيؿ االدلة  الرسائؿل بينما ذىب اتجاه

 العامةل لذلؾ سنقوـ بعرض اال راء الفقيية حوؿ ىذا الموضوع.

 

 

 

                                  
 .58د.أدّذفرذٟعشٚس،اٌذّا٠حاٌجٕائ١حٌٍذكفٟاٌذ١اجاٌخاص،ص 1
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 فونية ىو من قبيل التفتيشالتميدليل مراقبة المحادثات  :أوالً 

اؿ التفتيشل وبالتالي ذىب جانب مف الفقو الى تكييؼ مراقبة المحادةات التميفونية ألمى انيا مف األم

 .1تخضع لضمانات وقيود ممارستو 

ويرى ا حاب ىذا الرأي اف التن ت ألمى المحادةات التميفونية األتداء ألمى حؽ السرل والقانوف 

يحمي السر أيًا كاف وألاءهل فانو ال فرؽ بيف كونو شيئا ماديًا يمكف ضبطو استقالاًل كالمواد المخدرة 

ئا غير مادي يتعذر ضبطو استقالاًلل اال اذا اندمج في كياف مادي ومةاؿ او االسمحةل او اف يكوف شي

مكرر مف قانوف  95و  95ذلؾ المكالمات المسجمة  والمشرع الم ري أيد ىذا الرأي بنص المادتيف 

االجراءات الجنائية الم ري التي وردت في الف ؿ الرابع مف الباب الةالث وألنوانو " االنتقاؿ والتفتيش 

ل جمعت بيف ضبط ومراقبة 2مف قانوف االجراءات 206الشياء "ل كما اف احكاـ المادة وضبط ا

المحادةات التميفونيةل وبيف تفتيش المتيميف ومنازؿ غيرىـل مما يدؿ ألمى ما بينيما مف تشابو في 

يب التكييؼ القانوني لطبيعة كؿ منيمال فالتفتيش تنقيب ألف السر  ومراقبة المحادةات التميفونية تنق

ألف السرل لذلؾ يرى ا حاب ىذا الرأي اف القانوف اذا خمى مف تحديد اجراءات مراقبة المحادةات 

التميفونيةل يجب االلتجاء الى احكاـ التفتيشل كوف اف الشارع ساوى في المعاممة بيف مراقبة المكالمات 

 . 3عمؽ م محة الغير بياالتميفونية وضبط الرسائؿ وبيف تفتيش منازؿ غير المتيميف لعمة خافية وىي ت

ذىبت محكمة النقض الم رية في بعض احكاميا مع ىذه االتجاهل اذ قضت في حكـ ليا بأف مراقبة 

 4المحادةات التميفونية وتسجيميا ىو إجراء مف اجراءات التفتيش. 

                                  
 .31،ص1967د.دغٓاٌّشطفاٚٞ،االعا١ٌةاٌع١ٍّحاٌذذ٠صحفٟاٌرذم١كاٌجٕائٟ،اٌّجٍحاٌجٕائ١ح،اٌعذداالٚي،اٌّجٍذاٌعاشش، 1
 .1972ٌغٕح37ٚسل1962ٌُغٕح107ا١ٔٛٔٓسلُِعذٌحتاٌم 2
،ص198د.ِذّٛدِذّٛدِظـفٝ،ششحلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١ح،ِـثعحجاِعحاٌما٘شجٚاٌىراباٌجاِعٟ،اٌـثعحاٌصا١ٔحعششج، 3

287. 
4
،ِششٚع١حاٌظٛخٚاٌظٛسجق،اشاسا١ٌٗاٌذورٛسِذّذأ١ِٓاٌخششح72ٌغٕح8792،اٌـعٓسل25/9/2002ُٔمغِظشٞ.

 .53فٟاالشثاخاٌجٕائٟ،ِشجععاتك،ص
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  من قبيل ضبط الرسائلمراقبة المحادثات التميفونية  :ثانياً 

اقبة المحادةات التمفيونية ىو مف قبيؿ ضبط الرسائؿ والخطاباتل فقد يذىب ىذا االتجاه الى األتبار مر 

األتبرت محكمة النقض الم رية اف الدليؿ المستمد مف التن ت ألمى المحادةات التميفونية ومراقبتيال 

مف قانوف االجراءات الجنائية  206ىو نوع مف ضبط الرسائؿل حيث جاء في حكميا " اف المادة 

ي الباب الرابع مف الكتاب االوؿ الخا ة بالتحقيؽ بمعرفة النيابة العامة ألمى أف "" ال المعدلة الواردة ف

يجوز لمنيابة العامة في التحقيؽ الذي تجريو تفتيش غير المتيميفل او منازؿ غير المتيميفل او ضبط 

ألمى اذف مف ل اال بناء 91الخطابات والرسائؿ في الحالة المشار الييا في الفقرة الةانية مف المادة 

القاضيل قد جرى قضاء محكمة النقض ألمى اف مدلوؿ كممتي الخطابات والرسائؿ التي اشير الييال 

ل 91واباحة ضبطيا في أي مكاف خارج منازؿ المتيميف طبقا لإلحالة ألمى الفقرة الةانية مف المادة 

  1المكالمات التميفونية.يتسع في ذاتو لشمولو كافة الرسائؿ التمغرافية والخطاباتل كما يندرج تحت 

  من قبيل االدلة العامةمراقبة المحادثات التيمفونية  :ثالثا

ألتبار مراقبة المحادةات التميفونية نوألا مف اجراءات التحقيؽ التي إذىب ىذا الجانب مف الفقو الى 

يؽ التي تيدؼ الى جمع وح ر االدلة المةبتة لمجريمةل ونسبتيا الى فاألميال فيي مف اجراءات التحق

  2تيدؼ الى جمع ا دلة القانونية وبالتالي يعتبر الدليؿ المستمد منيا ما ىو اال مف قبيؿ االدلة العامة.

مراقبة المحادةات التميفونية وتسجيميا ىو مف قبيؿ االدلة الفنية  جراءأف إ يرى الباحثرأي الباحث: 

ة ونسبتيا الى فاألميال وبالتالي يرى التي يجوز لسمطات التحقيؽ االستعانة بيا في اةبات الجريم

( اجراءات جزائية واف  51الباحث اف االجراءات التي وضعيا المشرع الفمسطيني وفؽ احكاـ المادة ) 

تيا تحت طائمة البطالفل اكانت منحت ليذا االجراء طبيعة خا ة وشروط قانونية محددة يجب مراأل

                                  
انُظشَح انعايح  ،يحًذ سعُذ عتُك،اشاسا١ٌٗاٌذورٛس135ص37ق13ِجّٛعحادىاَإٌمغط12/2/62ٔمغِظشٞ 1

 .233ص  ،يشجع ساتك ،نهذنُم انعهًٍ فٍ االثثاخ انجُائٍ
 .233ص  ،يشجع ساتك ،يح نهذنُم انعهًٍ فٍ االثثاخ انجُائٍانُظشَح انعا ،يحًذ سعُذ عتُكد. 2
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العممية والفنية في االةبات الجنائيل خا ة واف اجراء  اال اف ىذه االدلة ال تخرج ألف كونيا مف االدلة

العممية ومواكبة ما تو مت الييا  با جيزةالمراقبة التميفونية وتسجيميا يستدألي لزوما االستعانة 

التكنولوجيا الحديةة في مجاؿ االت االت السمكية والالسمكية واجيزة التسجيؿ ال وتيل كما يستدألي 

تعانة بالخبراء والفنييف وا حاب االخت اص لمح وؿ ألمى االدلة في مراحؿ ىذا االجراء ايضا االس

جمع االستدالالت والتحقيؽ االبتدائيل مما ي بغ ألمى ىذا االجراء و ؼ االجراء الخاصل واالدلة 

المستمدة منو مف قبيؿ االدلة العممية والفنيةل لذلؾ يرى الباحث اف المشرع الفمسطيني لـ يكف موفقا 

 3درج ىذا االجراء ضمف الف ؿ الرابع مف الباب الةاني مف قانوف االجراءات الجزائية رقـ ألندما ا

تحت ألنواف " التفتيش " كوف اف ما نضمو ىذا الف ؿ مف اجراءات دخوؿ المنازؿ  2001لسنة 

وتفتيشيا وتفتيش االشخاص و وال الى ضبط ماديات الجريمة يختمؼ اختالفا جوىريا ألف اجراءات 

وتسجيؿ المحادةات التميفونية الذي يعتبر اجراء مف نوع خاص يجب تنظيـ احكامو بشكؿ مراقبة 

 مف ؿ نظرًا لخطورة ىذا االجراء وتعمقو بالحياة الخا ة لألفراد.

 :ماىية وسائل الرقابة المرئية :المطمب الثاني

ائؿ العممية لتسييؿ اف ازدياد معدؿ ارتكاب الجرائـ وتطورىا مف خالؿ استعانة المجرميف بأحدث الوس

ولة دوف كشفيا دفع الى ضرورة ايجاد الحموؿ التي تحد مف تقافـ الجرائـ مف مارتكاب الجرائـ والحي

خالؿ تطوير االساليب التي تساألد ألمى كشؼ الجرائـ وتعقب مرتكبييال ومف ىذه االساليب تطوير 

فاءة العدسات التمسكوبية واالفالـل الجانب التقني والفني المتمةؿ في انتاج اجيزة الت وير وزيادة ك

واختراع الدوائر التميفزيونية المغمقة التي تساألد في مراقبة مكاف ما ومعرفة كؿ ما يدور بداخمو دوف 

ألمـ الحاضريفل فالمباحث الجنائية ليا اساليبيا الخا ة في الح وؿ ألمى المعمومات ومنيا ما 

حركاتيـ دوف ألمميـل فيتـ ت وير ىؤالء يستدألي وضع بعض االشخاص تحت المراقبة ور د ت
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لذلؾ ارتأينا دراسة ىذه الوسائؿ الرقابية مف خالؿ  1االشخاص ألف بعد باستعماؿ ألدسات خا ةل 

 وسائؿ الرؤية والمشاىدة ووسائؿ تسجيؿ ال ورة. 

 :الرؤية أو المشاىدة :الفرع األول

ظيرت ا الت الت وير ألف بعدل واجيزة اف الوسائؿ التكنولوجية في ىذا المجاؿ ألديدة ومتنوألةل فقد 

الت وير باالشعة تحت الحمراء التي تتمكف مف التقاط ال ور بشكؿ دقيؽ وفي جنح الظالـل ومف 

ىذه الوسائؿ ايضا المرايا ذات االزدواج المرئي المسماة بالمرايا الناق ةل وىي مرايا تتيح مراقبة 

دو مف الداخؿ كمرا ة او كزجاج غير شفاؼ الشخص وت ويره داخؿ مكاف مغمؽ مف خالؿ زجاج يب

وىي تسمح بالؤية مف خمفيا دوف اف تسمح لمشخص الموجود بالخارج بيذه الرؤيةل كما ظيرت االت 

الت وير الدقيقة التي يسيؿ اخفاؤىا في المكاف الخاص مف خالؿ وضعيا في النوافذ او مفاتيح 

د نوافذ مزودة بعدسات في اتجاه واحد تساألد االضاءة او وضع العدسة في ةقب في الحائطل كما يوج

لمف يجمس داخؿ الحجرة اف يراقب ما يدور في حجرة اخرى دوف ألمـ مف بداخميال باالضافة الى 

يشغميا االفراد رغـ اجيزة اخرى مةؿ التمسكوبات القوية التي تجعؿ مف الممكف مراقبة االماكف التي 

    .2 بعد المسافات

 :تسجيل الصورةوسائل  :الفرع الثاني

لقد احدث التطور التقني الجيزة الت وير السينمائي التي تعتبر اساسا الجيزة تسجيؿ ال ورة نقمة 

نوألية  ونتج ألف ىذا التطور اجيزة ت وير  غيرة الحجـ يسيؿ وضعيا في المباني او ألمى جسـ 

الدوائر التميفزيونية المغمقة الشخص الذي يستعمميال ولعؿ مف اكةر االجيزة فائدة في المراقبة المرئيةل 

                                  
 .251،ص2015د.ِٕظٛسعّشاٌّعا٠ـح،االدٌحاٌجٕائ١حٚاٌرذم١كاٌجٕائٟ،داساٌصمافحٌٍٕششٚاٌرٛص٠ع، 1
 .171د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص 2
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التي تبث مشاىد مستمرة لما يدور في المكاف الذي يجري الت وير فيو يتـ نقميا ألمى جياز استقباؿ 

 في مكاف ا خر. 

لقد لجأت كةير مف المحالت التجارية والبنوؾ الى استخداـ اجيزة الت وير لضبط مرتكبي الجرائـ في 

قد البعض انيـ في مأمف مف المراقبة المرئية وىـ بداخؿ االماكف حاؿ تعرضيا لمخاطر الجريمةل ويعت

المقفمة غير اف الحقيقة اف الكاميرات التي تعمؿ باالشعة تحت الحمراء تستطيع اف تمتقط  ورا لكؿ 

ما يجري داخؿ ىذه االماكف اذا ما وضعت بيا كاميرات تعمؿ باالشعة تحت الحمراءل كما انو اذا 

خمو تائر يمكف اف تقوـ كاميرات مف خارج المبنى بالتقاط  ور لما يدور بداخمت النوافذ مف الس

  .1 باستخداـ االشعة تحت الحمراء

اليا اليـو بحيث يمتمكيا معظـ شارة في ىذا المقاـ الى اليواتؼ النقالة التي شاع استعمكما تجدر اإل

ة في تسجيؿ ال وت وال ورة فراد في وقتنا الحالي والتي يمكف الي شخص استعماؿ ىذه االجيز ا 

وبشكؿ دقيؽل واليواتؼ النقالة اليوـ تعتبر سالحا ذو حديف فيي مف جية تعتبر اداة ات اؿ اخت رت 

ألن ري الزماف والمكاف في تحقيؽ االت اؿ الياتفي ومف جية اخرى ا بحت ىذه االجيزة اداة 

 فراد. لمتطفؿ وانتياؾ الحياة الخا ة لأل

تعاف بيا في التحقيؽ الجنائي رنا الحاضر يعتبر مف الوسائؿ اليامة التي يسال اف الت وير في أل إ

دلة الجنائية فمف خالليا يتـ تسجيؿ االةار واالدلة المرئية وغير المرئية وتقديميا في  ور لتكوف وا 

ادلة وقرائف حسب قوتيا في االةباتل ومف المجاالت التي يعتبر فييا الت وير مف وسائؿ االةبات 

جنائيل الت وير الجنائي في مجاؿ التزييؼ والتزويرل الت وير الجنائي في مجاؿ االسمحة واالالتل ال

الت وير الجنائي في مجاؿ الحوادث ألمى اختالؼ انواأليال الت وير الجنائي في مجاؿ المختبرات 

                                  
 94فذظٙا(،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،صعثذاٌفراحِذّٛدس٠اع،االدٌحاٌجٕائ١حاٌّاد٠ح)وشفٙاٚ 1
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تمةيؿ  ةؿالجنائية والطب الشرأليل الت وير الجنائي في مجاؿ الضبط الجنائي والمباحث الجنائية م

   .1 الجرائـ وكيفية ارتكابيا

 

 :في التشريع الفمسطيني لكترونيةاإل المراقبة  الدليل المستمد من :المبحث الثالث

التسجيؿ ال وتي والتقاط ال ورة يةير بعض و ميفونية اف استخداـ التقنيات الحديةة في المراقبة الت

ال تكوف التسجيالت ال وتية مطابقة لمواقع نظرا لما  فمف الناحية الفنية قد ل2المشاكؿ الفنية والقانونية 

قد يطرأ ألمييا مف تشويو او تحريؼ لمحقيقةل اما بالحذؼ او االضافة او بتغيير موضع الكممات 

والجمؿ ألمى الشريط المسجؿ )وىو ما يعرؼ بالمونتاج( كما انو قد يدخؿ ضمف المشاكؿ الفنية ايضا 

ز التسجيؿ المستخدـ او اجراء التسجيؿ في اماكف مكتضة مشاكؿ اخرى كعدـ فاألمية ودقة جيا

بالناس مما يؤدي الى اختالط اال وات وبالتالي تعذر التمييز بينيا بدقة ناىيؾ ألف امكانية تشابو 

اال وات وتقميد ال وت والعمؿ ألمى تغيير نبرتو وما ينطبؽ ألمى ال وت ينطبؽ ألمى ال ورة 

لعديد مف اجيزة الت وير التي تمكف مستخدميا مف امكانية خا ة واف التطور التكنولوجي اوجد ا

تغيير ال ور وتحريفيا سواء بالحذؼ او االضافة او التركيب )وىو ما يعرؼ بدبمجة ال ور 

 وتركيبيا(. 

دلة في مدى حجية الدليؿ الجنائي ر االشكاؿ بخ وص ىذا النوع مف ا ومف الناحية القانونية يةو 

وتي والت وير في معرض اةبات الجريمة ونسبتيا الى فاألميا اماـ القضاء المستمد مف التسجيؿ ال 

وفيما اذا كاف الدليؿ المستمد منيا ىو دليؿ كامؿ يمكف االستناد اليو في االدانة او انو يحتاج الى 

بالتطرؽ الى التعريؼ العاـ  توافر ادلة اخرى تسانده وتدألمول لذلؾ سنقوـ مف خالؿ ىذا المبحث
                                  

1
 ِٚا١ٍ٠ٙا.248د.ِٕظٛسعّشاٌّعا٠ـح،ِشجععاتك،ص
،ص2000د.ِذّذاتشا١ُ٘ص٠ذ،اٌجٛأةاٌع١ٍّحٚاٌراس٠خ١حالعرخذاَاالعا١ٌةاٌف١ٕحفٟاٌرذم١كاٌجٕائٟ،داسإٌٙؼحاٌعشت١حعٕح 2

 ِٚاتعذ٘ا.529
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استطالع موقؼ التشريع الفمسطيني و  جية محاضر جمع االستدالالت  في )المطمب ا وؿ(وح لمحجية

( الةانيفي )المطمب  المراقبة االلكترونيةوالتشريعات المقارنة مف حجية الدليؿ المستمد مف المراقبة 

 (. الةالثفي )المطمب لممراقبة االلكترونية   الحماية القانونيةو 

 

 العام لمحجية: التعريفالمطمب األول: 

ل واما اف تكوف حجية غير حجية الحكـ الجزائي الحجية اما اف تكوف حجية فا مة كما ىو الحاؿ في

والتي تعد ألن رًا مؤسسًا لمحجية  او التحقيؽ حجية محاضر االستدالؿفي فا مة كما ىو الحاؿ 

 وىي التي تعنينا في ىذه الدراسة. الفا مة

ج وىي الدليؿ و جمع ِحج ىي؛ الحجية في المغةو  ًةل -البرىاف: اج وح ج  والدليؿ متعمِّؽ قد ـ لمقاضي ح جَّ

بالعديد مف المالبسات التي قد ي ستدؿ  منيا القاضي أو ىيئة المحمِّفيف ألمى حقيقة الواقعة التي ىي 

 .1موضع الجدؿ

ؿ ا بحاث ما ىو متاح قانونيًا وما يتـ الحديث وألم ؛الحجية في معناىا اال طالحي والقانونيأما 

والدراسات حولو في العادة ىو حجية ا حكاـ سواء الجزائية أو المدنية أو اإلدارية أو الدستوريةل 

وتكوف بالعادة تمؾ الحجية حجيًة فا مة مف حيث النوع إذا ما قسمناىا إلى حجية فا مة وأخرى غير 

دالؿ في اإلةبات الجنائي فا مة وىذا ألمى خالؼ مع الحجية التي تكتسبيا أو تكسبيا محاضر االست

 بالقضية الجزائية.

 

 

 
                                  

1
 .1/11/2017تراس٠خhttp://www.almaany.com/ar/dict/arِٓ:ِعجُاٌّعأٟاٌجاِع،ِراح
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 :تاالستدالال جمع الفرع االول: حجية محاضر

التي ينظميا  مدى إمكانية االألتماد ألمى تمؾ المحاضر تعني تاالستدالال جمع اف حجية محاضر

بتق ي الجرائـ في مباشرة سائر اإلجراءات المتعمقة  مأموري الضبط القضائي ومف في حكميـ

  .1حرية الشخص أو حرمة مسكنو في كةير مف االحياف ل والتي تمسحقة مرتكبيياومال

تقسيـ تمؾ الحجية إلى حجية مادية وحجية معنوية ويرى اف الفقو الجزائي يتجو في معظـ االحياف الى 

البعض أف حجية المحاضر تقت ر ألمى الوقائع المادية التي يةبتيا محررهل ويقـو بيا الركف المادي 

ريمة فال حجية ليا بالنسبة لما يذكره مأمور الضبط المختص في محضره مف استنتاجات أو ما لمج

يخمقو ألمى الوقائع وا و اؼل وال حجية لممحضر بالنسبة إلةبات الركف المعنوي لممخالفةل أو تحديده 

 .2 وتكييفًا قانونيًا ليا

يجب أف تبتعد ألف التقديرات  لكي تكتسب ىذه الحجية تاالستدالال جمع كما أف  حجية محاضر

الشخ ية واالستنتاجات واالجتيادات إال إذا طمب مف قبؿ المحكمة ىذا التحميؿ واالستنتاج  ف 

التحميؿ والتقدير يخرج ألف اخت اص مأمور الضبط القضائي كما تخرج  الحية االستجواب 

ىؿ الخبرة والتي منح و الحية ندب الخبراء ألمى سبيؿ المةاؿ حيث إف ىذا التحميؿ يكوف مف أ

 .3 القانوف  الحية إجرائيا لمنيابة العامة

حدى أىـ أشكاليال وال تكػػوف ىنػػاؾ قرينػػة  تاالستدالال جمع تعتبر محاضر مف القرائف القانونية وا 

قاطعػة غػير بغػػير نػػصل وقػػد تكػػوف القػػرائف قضػػائية أو قانونيػػةل وىػػذه ا خيرة تقسػػـ إلى قػرائف قانونيػة 

                                  
1
 ػٛاتؾ اٌفراح، لذسٞعثذ داساالستذالالت واإليضاحات والتحريات واالستخبارات في التشريع المصري المقارن،اٌشٙاٜٚ، ِٕشأج

 َ.109َ،ص2002ِظش،-اٌّعاسف
2
 دّذاْ، ِذّٛد ِف١ذ سعاٌدراسة مقاروة(،محاضر الضابطة القضائية )صس٠ماخ، جاِعح ِٕشٛسج غ١ش ِاجغر١ش فٍغـ١ٓ،–طاٌمذح

 .109،ص2010َ
3
 .2001ٌغٕح3(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟسل64ُأظشأدىاَاٌّادج)
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فالقرينة القانونية تعتبر إألفاًء مف ألبء اإلةباتل وىي أما بسيطة تقبؿ إةبات   1وقػرائف قانونيػة قاطعػةل

العكس إما مطمقة ال تقبؿ ذلؾل والقرينة القانونية البسيطة مةاًل كوجود شخص في منزؿ الغير وىي 

ألكسيا كأف يةبت ىذا الشخص أف  اتالغيرل ولكنيا قرينة تقبؿ إةبقرينة ألمى انتياؾ حرمة ممؾ 

وجوده كاف مبررًال إما القرينة المطمقة كافتراض انعداـ التمييز لدى مف لـ يبمغ سف السابعة مف 

 .2ألمره

تعد مف القرائف القانونية ال القضائية  نيا ىي  تاالستدالال جمع أف محاضرمف خالؿ ما تقدـ نجد 

ل أو حجية قد يكوف ليا حجية مطمقة تالستدالالا جمع رنتاج جية ال تتمتع ب بغو قضائيةل فمحاض

 نسبية وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو ألمى النحو اآلتي:

تكتسي القرائف القانونية حجيًة بالغة في مجاؿ اإلةبات الجنائي وذلؾ مف خالؿ : : الحجية المطمقةاوال

الفمسطيني النافذ ألمى أن و: " نص قانوف اإلجراءات الجزائية  ل3قوتيا في تقييد حرية القاضي الجنائي

تعتبر المحاضر التي ينظميا مأمور الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكمؼ بإةباتيا بموجب 

 4 أحكاـ القوانيف حجة بالنسبة لموقائع المةبتة فييا إلى أف يةبت ما ينفييا"

انونيل مف القرائف الواردة ليا حجية تنقسـ حسب نطاقيا الق تيتضح لنا بأف  حجية محاضر االستدالال

في قانوف اإلجراءات الجزائيةل ما قرره المشرع الجنائي لبعض المحاضر المتعمقة بإةبات الجرائـ؛ 

حيث منحيا حجية خا ة يتعيف ألمى القضاة أف يسمموا بما ورد فييال ويعني ىذا إألفاء سمطة االتياـ 

ا فحسب بؿ إف المشرع في بعض مف إةبات ذلؾل وتحميؿ المتيـ ألبء إةبات ألكسول ليس ىذ

                                  
1
 1َ،ص2006اٌعشاق،–(1،تذسِٕشٛس،جاِعحتاتًعٍغٍح)، القرائه القاوىوية القاطعة وأثرها في اإلثباتاٌخضاعٟ،ِاٌهجاتش
2
 .72(،ص389اٌغعٛد٠ح،ِجٍحاٌعذاٌحاٌجٕائ١حاٌعذد)-عثاط،ٔٙادفاسٚق،اٌمش٠ٕحاٌجٕائ١ح،جاِعحٔا٠فاٌعشت١حٌٍعٍَٛاأل١ِٕح
3
اخاٌجضائش،ِجٍحاٌثذٛزٚاٌذساع-1955اٚخ20،جاِعحالقرائه القاوىوية ومذي حجيتها في اإلثبات الجىائيداي،ِذّذاٌـا٘ش،س

 .274َ،ص2015(ٌعا11َاإلٔغا١ٔحاٌعذد)
4
 .2001ٌغٕح3(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟسل212ُأظشأدىاَاٌّادج)
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الحاالت أ بغ حجية مطمقة ألمى المحضرل بحيث ال يجوز لممتيـ إةبات ألكس ما ورد فييا إال ألف 

 طريؽ الطعف بالتزوير.

تكوف مف خالؿ المحضر ونوع الجـر الذي يتناولو  تاالستدالال جمع فالحجية المطمقة لمحاضر

يممي ألمى الجية القضائية نفسو في حاالت معينة  المحضر ال مف خالؿ القاضي فالمحضر ىو الذي

(ل ما ىي إال 212فالمحاضر التي تحدةت ألنيا المادة السابقة في قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )

مف خالؿ ل يوةؽ بمضمونيا إلى أف يةبت العكسمحاضر ذات حجية مطمقة ما لـ يةبت ألكسيا و 

ذ حجية مطمقة بؿ ليا حجية ذا النطاؽ ال تأخالنص السابؽ نستنتج أف محاضر االستدالؿ في ى

 .   ف القانوف منحيا حجية مطمقة في البداية مع جواز نقدىا والطعف فييا لمتوسطة

إف  ىذه الحجية تقت ر ألمى المحاضر التي تختص في إةبات الجنايات : ثانيا: الحجية النسبية

ة العامة با خذ بيذه المحاضر مف باب والجنح التي تزيد ألقوبتيا ألمى ستة أشيرل حيث تقوـ النياب

المعمومات وتقؼ قيمتيا ألند ذلؾل وىذه المحاضر تمةؿ ا  ؿ العاـ في اإلجراءات الجنائية الم ري 

 تائي أو في محاضر جمع االستدالالالنافذ بأن و:" ال تتقيد المحكمة بما ىو مدوف في التحقيؽ االبتد

 .1 ؾ"إال إذا وجد في القانوف نص ألمى خالؼ ذل

 حجية نسبيةل وأطمؽ حرية القاضي تالوىنا نرى بأف  القانوف الم ري جعؿ لجميع محاضر االستدال

 وسمطتة التقديرية فيي مطمقة إال إذا ق ي دْت بنص قانوني.

ـل نص بأن و: "إذا رأت 2001( لعاـ 3نرى بأف  قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) في حيف

مواد المخالفات والجنح أف الدألوى  الحو إلقامتيا بناء ألمى محضر جمع النيابة العامة في 

 .2 االستدالالت تكمؼ المتيـ بالحضور مباشرة أماـ المحكمة المخت ة

                                  
1
 1950َ(ٌعا150َ،لأْٛاإلجشاءاخاٌجٕائ١حاٌّظشٞسلُ)(300)اٌّادجأظشأدىاَ
2
 2001َ(ٌعا3َاٌفٍغـ١ٕٟسلُ)،لأْٛاإلجشاءاخاٌجضائ١ح(53أظشأدىاَاٌّادج)
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 جمع ألندما أخذ بالحجية النسبية لمحاضر  نعاً  يرى الباحث بأف  المشرع الفمسطيني أحسفو 

ف   يشتمؿ النص لكي يحدد تمؾ الحجية في حاؿ في المخالفات والجنحل وكنت أحب ذ بأ التالستدالا

إلى المحكمة المخت ة وأال يقت ر الحديث فقط ألف حجيتيا أماـ النيابة  تإحالة محاضر االستدالال

جمع الحديث ألف محاضر  التشريع الجزائي الفمسطينيالعامةل وكما كاف مف االفضؿ بأف  يتناوؿ 

( بأن و: " إذا تبيف لوكيؿ النيابة أف 152يزىا بنص المادة )في الجنايات بالرغـ مف أن و م تاالستدالال

الفعؿ يشكؿ جناية فأن و يقرر توجيو االتياـ إلى المتيـ ويرسؿ ممؼ الدألوى إلى النائب العاـ أو أحد 

 . مساألديو"

 :اإللكترونيةالناتجة عن المراقبة  تاالستدالال جمع الفرع الثاني: حجية محاضر

 عوباٍت كبيرًة أماـ القائميف ألمى  ف خالؿ استعماؿ وسائؿ المراقبة االلكترونيةمتةير مسألة اإلةبات 

التحقيؽل وذلؾ لجممة أمور ال يسعنا ذكرىال لكف نذكر أمةمة منيا: التخزيف االلكتروني  لممعطيات 

اـ الذي يجعميا غير مرئية وغير مفيومة بالعيف المجردةل ويشكؿ انعداـ الدليؿ المرئي ألقبة كبيرة أم

ؿ ألف بعد كشؼ الجرائـ وقد يشكؿ تشفير البيانات المخزنة الكترونيًا أو المنقولة ألبر شبكات االت ا

الجريمة المعموماتية والبحث ألف ا دلة كما أف سيولة محو الدليؿ في زمف  ألقبة كبيرة أماـ إةبات

 .1 واالنترنت ت االتاالق ير يعد مف أىـ ال عوبات التي تعترض العممية اإلةباتية في مجاؿ جرائـ 

لمحفاظ ألمى ىذه ا دلة مف الضياع نجد أف مأمور الضبط القضائي في فمسطيف قد ألمؿ ألمى و 

االلكتروني  الذي تو ؿ إليو  ويةبتو حفاظًا ألميو مف  تاستخداـ محضر المشاىدة لضبط االستدالال

اتؼل فجرت العادة لدى جياز الضياعل كالجرائـ التي تتعمؽ بالحاسب اآللي والجرائـ التي تتعمؽ بالي

الشرطة إذا و ميـ بالغ بالتيديد ألبر الياتؼل وكاف التيديد ألبارة ألف رسالة ن ية فيقوـ بالعادة 

                                  
1
 اٌرـث١م١ح اٌعٍَٛ جاِعح ِماسٔح، دساعح اٌرفر١شاٌجٕائٟ ِٓ اٌّغرّذ االٌىرشٟٚٔ اٌذ١ًٌ ِششٚع١ح دغٓ، عٍٟ اٌثذش٠ٓ،–اٌـٛاٌثح،

 .2َ،ص2009
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ضابط الشرطة بكتابة محضر مشاىدة ينظمو ىو بمعرفتو وفقًا لمشروط الشكمية والموضوألية السابؽ 

شكوى المشتكي كأْف يدو ف مأمور الضبط ذكرىال وىناؾ فرؽ ما بيف محضر المشاىدة الذي ي عد  ألمى 

القضائيل ما شاىده ألمى ىاتؼ المشتكي مف تيديدل وبيف أف يدوف مأمور الضبط القضائي محضر 

المشاىدة مف المشتكي ألميو حيث ال يستطيع أف يقوـ مأمور الضبط تدويف المحضر مباشرة اال 

جاء النص في القرار بقانوف الجرائـ بتفويض مف النيابة العامةل وي طمؽ ألمى ذلؾ أمر نفاذ كما 

ـل بأن و: " لوكيؿ النيابة العامة أف يأذف بالنفاذ المباشر لمأموري 2017( لعاـ 16االلكترونية رقـ )

الضبط القضائيل أو مف يستعينوف بيـ مف أىؿ الخبرة إلى أية وسيمة مف وسائؿ تكنولوجيا 

جراء التفتيش فييا بق د الح وؿ ألمى  .1البيانات أو المعمومات" المعموماتل وا 

إف الموضوع الذي يةار ىنا حوؿ مدى حجية تمؾ المحاضر فيرى الفقو القانوني إف مجرد تدويف 

الػدليؿ الرقمػي وتقديمػو لمقضػاء ال يكفػي الألتمػاده كػدليؿ لإلدانةل فالطبيعة الفنية الخا ة لمدليؿ 

رِّؼ الحقيقة دوف أف يكوف في قدرة غير المتخ ص الرقمػي ت مكِّػف مػف العبػث بمضػمونو ألمػى نحو يح

إدراؾ ذلؾ العبثل فضػاًل ألف ذلؾ فػإف نسػبة الخطػأ فػي إجراءات الح ػوؿ ألمػى دليػؿ  ػادؽ فػي 

اإلخبػار ألػف الحقيقػة تبػدو ألاليػة فػي مةػؿ ىػذا النػوع مػف ا دلةل ولػذلؾ تةػور فكػرة الشػؾ فػي 

ت الجنػائيل فيػؿ مػف شػأف ذلػؾ اسػتبعاد الػدليؿ الرقمػي مف دائرة أدلة اإلةبات  م ػداقيتيا كأدلػة لإلةبا

 الجنائي لتعارضو وقرينة البراءة. 

لممحاضر التي تأخذ مف دليؿ رقمي حجية مطمقةل والدليؿ ألمى ذلؾ ما  التشريع الفمسطينييعِط  لـ

جرائـ االلكترونية الفمسطيني بأن و: " يقدـ ( مف القرار بقانوف ال40جاء في الفقرة الةانية مف المادة )

                                  
1
 .2017(ٌعا16َاالٌىرش١ٔٚحسلُ)(،لشاستمأْٛاٌجشائ4ُفمشج33اٌّادج)ساجعأدىاَ
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( ساألة مشفوألًا بمذكرة برأيول 24النائب العاـ أو أحد مساألديو طمب اإلذف لمحكمة ال مح خالؿ )

 . 1 وت در المحكمة قرارىا في الطمبل في ذات يوـ ألرضو ألمييا إما بالقبوؿ أو بالرفض"

دة مف قبؿ مأمور الضبط القضائي في الجرائـ نستنتج مف الفقرة السابقة بأف  محاضر الضبط المع

اإللكترونية ال حجية ليا حتى لو تـ تدأليميا مف قبؿ النيابة العامةل وحتى لو شفعت برأي النيابة 

 . العامة فالقرار في قبوليا أو ألدمو يعود لممحكمة ولتقدير القاضي فحسب

 

 :والتسجيل الصوتي والصورةية حجية الدليل المستمد من المراقبة التميفون :الثانيالمطمب 

ومدى حجية محاضر جمع االستدالالت  لقد تطرقنا في المطمب السابؽ لمفيوـ الحجية وماىيتيا

بياف حجية وسائؿ المراقبة االلكترونية في االةبات  ؛ مما يقتضيالناتجة ألف المراقبة االلكترونية 

مفونية والتسجيؿ ال وتي وال ورة في التشريع حجية دليؿ المراقبة التي دراسة تتطمب مناوالتي الجنائي 

 .الفمسطيني والتشريعات المقارنة

  

 :الفمسطيني تشريعالفرع االول: في ال

 قبة التميفونية والتسجيل الصوتياوال: حجية دليل المرا

تقضي باقامة البينة في  الجزائي في التشريع الفمسطينياالةبات  نظاـ القاألدة العامة في لما كانت

  .2 ما لـ ينص القانوف ألمى طريقة معينة لالةبات لألاوى الجزائية بكافة طرؽ االةباتالد

تنطوي ألمى مساس بحقوؽ المتيـ فقد احاط المشرع الفمسطيني قد بما اف اجراءات التحقيؽ االبتدائي و 

ولة التحقيؽ االبتدائي بضمانات تضمف نزاىتو مف جية وتضمف الموازنة بيف الم محة العامة وحؽ الد

                                  
1
 ،ِشجععاتك.(،لشاستمأْٛاٌجشائُاالٌىرش١ٔٚح2فمشج40اٌّادج)دىاَ)ساجعا
2
 .2001ٌغٕح3(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ١ٕٟسل206ُساجعادىاَاٌّادج)
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في مكافحة الجريمة ومالحقة مرتكبييال وبيف الم محة الخا ة لالفراد باحتراـ حرياتيـ الشخ ية 

وحياتيـ الخا ة مف جية اخرىل لذلؾ كاف مف اىـ ضمانات التحقيؽ االبتدائي مراألاة مبدأ الشرألية 

ائية االخرى حدد وفؽ االجرائية ونظرا الف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني كسائر التشريعات الجن

( االجراءات الواجب اتباأليا ألند الح وؿ ألمى الدليؿ المستمد مف المراقبة 51احكاـ المادة )

احاط ىذا االجراء بقيود اجرائية ايمانا منو التميفونية واجراء تسجيالت الحاديث في مكاف خاص حيث 

الضمانات االتفاقيات الدولية و  ـ معبما ينسج بقدسية الحريات الشخ ية لالفراد وحرمة الحياة الخا ة

ل ولما كاف الدليؿ الجنائي يخضع لالخذ الدستورية التي اكد ألمييا القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ

بو لقاألدة الشرألية االجرائية وىي تعني ضرورة اتفاؽ االجراء المتخذ مع القواألد القانونية واالنظمة 

فاف الدليؿ المستمد مف المراقبة التميفونية والتسجيؿ ال وتي الةابتو في وجداف المجتمع المتحضرل 

الحاديث في مكاف خاص في التشريع الفمسطيني تكوف لو حجية اماـ القضاء متى توافؽ الح وؿ 

( 51ألمى الدليؿ ال وتي مع القاألدة القانونية والشروط االجرائية المن وص ألمييا في احكاـ المادة )

ألمى ذلؾ يتعيف ألمى القاضي الجزائي متى طرح امامو ىذا الدليؿ اف يتةبت  اجراءات جزائيةل وترتيبا

مف مشروأليتو قبؿ االخذ بو كدليؿ لالدانةل اما البراءة ووفؽ ما استقر ألميو الفقو الجنائي فيمكف اف 

تستند فييا المحكمة الى دليؿ استمد مف اجراء باطؿ النو مف المبادئ االساسية في االجراءات 

اف كؿ متيـ يتمتع بقرينة البراءة وحؽ المتيـ في الدفاع ألف نفسو حؽ مقدس وال يقبؿ تقييد  الجنائية

 . 1حقو في الدفاع ألف نفسو بقيد مماةؿ لما ىو مطموب في دليؿ االدانة

شروطو  ويرى الباحث اف الدليؿ المستمد مف المراقبة التميفونية والتسجيؿ ال وتي متى توافرت

ألمى حجية اماـ القضاء وفؽ قانوف االجراءات الجزائية الفمسطينيل اال انو ال يحوز القانونية فإنو 

ينبغي اف يشكؿ بحد ذاتو دليؿ كامال لالستناد اليو بمفرده في االدانة اال اذا تأيد باألتراؼ  ريح 

                                  
 .501ٚ502،ص2011د.٘الٌٟعثذاٌالٖأدّذ،إٌظش٠حاٌعاِحٌالشثاخاٌجٕائٟ،اٌّجٍذاالٚي،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح 1
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وقاطع مف قبؿ مف سجؿ حديةو او ألمى االقؿ لـ ينكر ما ورد فيول ومف ألدا ذلؾ ال يشكؿ التسجيؿ 

ي سوى دليال بسيطًا يجب اف تؤيده وتسانده ادلة اخرى في الدألوى الجزائية لمحكـ باالدانة ال وت

 انسجاما مع قاألدة تساند االدلة الجزائية. 

 تاجاز  الفمسطيني ( مف قانوف االجراءات الجزائية219احكاـ المادة )اف  :الصورة دليل حجية :ثانيا

ألمى  احبيا وذلؾ لمعرفة ىوية المتيـ ومف لو  قبوؿ ال ور الشمسية في معرض البينة لمتعرؼ

اجازت قبوؿ ال ور الشمسية )الت وير  المذكورةمف اف احكاـ المادة ل وبالرغـ ألالقة بالجريمة

اال اف قانوف االجراءات  لفي معرض البينة في الدألاوى الجزائيةمما يدؿ ألمى حجيتيا الفوتوغرافي( 

( في نظاـ نظـ  راحة الت وير المقترف بال وت )الفيديوالجزائية الفمسطيني خمى مف أي احكاـ ت

ل ويةور التساؤؿ التالي ىنا ما مدى حجية ىذا الت وير في مكاف خاص االةبات الجزائي الفمسطيني

   ؟في اةبات الجريمة ونسبتيا لفاألميا في معرض البينة الجزائية

ت الجزائية " يتولى مأمورو الضبط ( مف قانوف االجراءا19ن ت احكاـ الفقرة الةانية مف المادة )

القضائي البحث واالستق اء ألف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدألوى 

اةناء البحث واالستق اء  مأموري الضبط القضائي موظفي" وألمى ذلؾ فاف االجراءات التي يقوـ بيا 

لـ تمس الحريات العامة وال تتعارض مع اخالؽ  ألف الجرائـ ومرتكبييا تعد  حيحة ومشروألة طالما

المجتمع وال تنتيؾ حقوؽ االفراد وحرمة حياتيـ الخا ةل وانطالقا مف ذلؾ ال يجوز لمأموري الضبط 

القضائي اف يسترؽ السمع او يتجسس ألمى ما يدور في )االماكف الخا ة( سواء استعمؿ في سبيؿ 

الت وير فال يجوز لمأموري  وات وين رؼ ذلؾ ايضا الىذلؾ حواسو الطبيعية او استعاف بوسائؿ واد

الضبط القضائي اةناء مرحمة جمع االستدالالت في سبيؿ الكشؼ ألف الجرائـ ومرتكبييا اف يسجؿ 

خفية وقائع تدور في مكاف خاص ألف طريؽ الت وير السينماتوغرافي ) الفيديو (  وينسحب ىذا 

التحقيؽ االبتدائي فال يجوز لمنيابة العامة اف تتقدـ بطمب الحظر ايضا الى النيابة العامة في مرحمة 
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قياسا  في االماكف الخا ة الى المحكمة لمح وؿ ألمى اذف بالمراقبة المرئية والتسجيؿ السينماتوغرافي

وتسجيؿ  ( الناظمة لمراقبة المحادةات التميفونية51ألمى  الحياتيا الممنوحة ليا في احكاـ المادة )

ي ح القوؿ بأف القانوف اذا لـ ينظـ اجراءات  لذلؾ يرى الباحث انو ال ف خاصلاالحاديث في مكا

ذلؾ  لالت وير في مكاف خاصل فاف االجراء يأخذ مف قبيؿ القياس حكـ مراقبة المحادةات التميفونية

المذكورة واف اجراء خطير بيذا الحجـ يجب تنظيمو  51اف ألبارات القانوف  ريحة في احكاـ المادة 

والف الدليؿ يجب اف تتوافر فيو قاألدة المشروألية لالخذ بو اماـ القضاء  لقانوف واقراره  راحةفي ال

في الفمسطيني فال يحوز الدليؿ المستمد مف الت وير في مكاف خاص ألمى اية حجية اماـ القضاء 

مف  5مكرر  65ل وخيرًا فعؿ المشرع الجزائري ألندما قرر في احكاـ المادة معرض البينة الجزائية

قانوف االجراءات الجزائية ألدـ مشروألية الت وير خفية في االماكف الخا ة وألدـ جواز االذف بيا 

كأ ؿ ألاـ اال اذا تعمؽ االمر بالجرائـ التي حددىا المشرع الجزائري ألمى سبيؿ الح ر والمتمةمة في 

بييض االمواؿ او االرىاب جرائـ المخدرات والجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة االلية لممعطيات وجرائـ ت

 . 1وجرائـ الفساد

في  واذا كاف الت وير في مكاف خاص ال يحوز ألمى اية حجية لعدـ مشروألية الدليؿ المستمد منيا

وبالتالي حجية  فما ىو الحاؿ بخ وص انظمة الت وير الموجودة في مكاف ألاـ التشريع الفمسطيني

 .؟  الدليؿ المستمد مف الت وير في االماكف العامة

ىمية الت وير في مكاف ألاـ في فمسطيف بالشكؿ الذي تظير ألميو في بعض الدوؿ أال تظير 

فقد ظير األتماد ىذه الدوؿ ألمى استخداـ انظمة  لالمتقدمة في مجاؿ االت االت وتكنولوجيا الت وير

فقد ومع ذلؾ  لالت وير في معظـ االماكف العامة منذ سنوات طويمة كالمياديف العامة والطرقات

انظمة الت وير في المؤسسات الم رفية و  اجيزة انتشرت في المجتمع الفمسطيني ظاىرة وضع

                                  
 .181،ص2015اٌجضائش–ِآِتغّح،تادصحدورٛساج،اٌم١ّحاٌما١ٔٛٔحٌٍظٛخٚاٌظٛسجوذ١ًٌفٟاالشثاخاٌجضائٟ،جاِعحذثغٗ 1
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التي تمتقطيا ىذه  ويرى الباحث اف ال وروبالتالي  لوالمجمعات والمحاؿ التجارية والمنشأت ال ناألية

المكاف حجية اماـ القضاء كونيا موضوألة مف السابؽ ومعمنا ألف وجودىا قدر ا تحوز ألمى االنظمة

وظاىرة لمعياف وىذا كفيؿ بازالة السرية ألنيال وبالتالي ي بح الدليؿ المستمد منيا ألندئذ مشروألًا لكوف 

الخا ة كما ىو الحاؿ لمت وير في  الحياةحرمة انتياكا لحقوؽ االفراد وال يمس وجودىا ال يشكؿ 

  مكاف خاص.

الجزائي الفمسطيني غير جائز في ويرى الباحث اف الت وير المرئي في مكاف خاص في التشريع 

جميع الجرائـ كأ ؿ ألاـ لعدـ النص ألمى ىذا الوسيمة مف وسائؿ االةبات في قانوف االجراءات 

الجزائية الفمسطيني كما ىو الحاؿ بالنسبة لمتسجيؿ ال وتي وضبط الرسائؿل اال انيا تعتبر جائزة 

او اية  غسؿ ا مواؿ وتمويؿ اإلرىاب ئـويكوف الدليؿ المستمد منيا مشروألا اذا تعمؽ االمر بجرا

ل ذلؾ أف 1جريمة مف الجرائـ اال مية المن وص ألمييا في قانوف غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب

مف القانوف المذكور أجازت لمنائب العاـ بناء ألمى قرار مف المحكمة المخت ةل  33احكاـ المادة 

تسجيؿ المسموع والمرئي أو ت وير ا فعاؿ الت االتو واجراء تعق ب او  اخضاع اي شخص لممراقبة

اذا تعمؽ االمر بالجرائـ المن وص ألمييا في قانوف غسؿ االمواؿ وتمويؿ  والسموؾ أو المحادةات

    االرىاب.

 :مريكيالفرع الثاني: في القانون األ

  المراقبة التميفونية والتسجيل الصوتيدليل حجية اواًل: 

عات بيذا الخ وصل فا در ما يسمى بقانوف االت االت المشرع االمريكي ألدة تشري در أ

منو التقاط المحادةات التميفونية او افشائيا ألمى  605الذي حظر في المادة  1934الفيدرالية سنة 

قانوف التن ت الفيدرالي والذي اجاز  1968المستوى االتحادي ومستوى الوالياتل كما انو ا در ألاـ 

                                  
 .تشأٌ يكافحح غسم األيىال وتًىَم اإلسهاب، 2015( نسُح 20لشاس تماَىٌ سلى )(2،3ساجعأدىاَاٌّادذ١ٓ) 1
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 ت ألمى مجموألة واسعة مف الجرائـل واشترط بموجب ىذا القانوف لمسمطات العامة والمحمية التن

 1970ضرورة  دور اذف قضائي مكتوب بالرقابة ألمى المحادةات الشخ ية والياتفيةل وفي سنة 

 در قانوف االت االت االتحادي الذي حدد فترة المراقبة بةالةيف يوما وح رىا فقط بموضوع 

المتح ؿ ألميو مف المراقبة التميفونية والتسجيؿ ال وتي مف  الجريمةل ويمكف استظيار حجية الدليؿ

خالؿ موقؼ الفقو االمريكي الذي انقسـ الى ةالث اتجاىاتل االتجاه االوؿ يرى اف المراقبة التميفونية 

والتسجيؿ ال وتي ىو اجراء مشروع وبالتالي يجوز لسمطات التحقيؽ االستناد لمدليؿ المستمد منول في 

اه الةاني ألدـ مشروألية دليؿ التسجيؿ ال وتي النو يتعارض مع التعديؿ الدستوري حيف يرى االتج

الرابع الذي يحظر التن ت ألؿ المكالمات الياتفيةل واتجاه ةالث مف الفقو قاـ بالتوفيؽ بيف االتجاىيف 

السابقيف فذىب الى مشروألية االخذ بالدليؿ المستمد مف التسجيؿ ال وتي متى توافرت الشروط 

انونيةل اما ألف موقؼ القضاء االمريكي مف حجية الدليؿ المستمد مف المراقبة التميفونية والتسجيؿ الق

ال وتي نجد اف موقؼ القضاء االمريكي كاف متباينا بيذا الخ وص ويرجع ىذا التبايف الى اختالؼ 

لعميا ألند نظر المراحؿ التي مر بيا التشريع االمريكيل في البداية كاف موقؼ المحكمة االمريكية ا

يقضي برد الدفع المستند الى التعديؿ الدستوري الرابع  Olmestedad V. United Statesقضية 

وخم ت الى اف التن ت ال يعد تعديا ألمى االشخاص واالماكف وألمى اساس مف ىذه االسانيد 

دستوري الرابعل األتبرت الدليؿ المستمد مف التن ت واستراؽ السمع مقبوال لعدـ تعارضو مع التعديؿ ال

اال اف المحكمة ذاتيا قد اولت ألناية اوفر ودقة اكبر بعد  دور قانوف االت االت الفيدرالية وقضت 

برفض الدليؿ المستمد مف اختراؽ ال وت التميفوني بيف واليتيفل ألمى اف المحكمة العميا االمريكية ما 

ف التن ت واستراؽ السمع ألمى لبةت اف طبقت قاألدة استبعاد الدليؿ الذي يتـ الح وؿ ألميو م

المحادةات التميفونية ولو جرى في والية واحدةل بؿ رفضت الدليؿ المستمد مف ىذه الوسيمة ولو كاف 

سنة  Weiss V. united Statesذلؾ بناء ألمى رضاء الراسؿ بعد كشؼ الواقعة وذلؾ في قضية 
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دليؿ المستمد مف التن ت واستراؽ ل ةـ ألادت المحكمة واتخذت موقفا مخالفا اذ األتبرت اف ال1939

السمع وطبعو وتسجيمو وافشائو مقبوال اذا كاف الغرض منو ىو التأةير ألمى المتيـ لالدالء بشيادتو 

 .  19421سنة  Goldstein V. United Statesضد متيـ او متيميف اخريف وكاف ذلؾ في قضية  

 الصورةدليل  حجية :ثانيا

مشروألية التقاط  ور الفرد حاؿ وجوده بمكاف خاص اذا كانت لديو  الى ألدـ االمريكي اتجو القضاء

قدر متوقع مف الخ و ة في المكاف الخاصل وبخالؼ ذلؾ رفعت الحماية الدستورية ألف الشخص 

فيما يتعمؽ بحقو بالخ و يةل ويفرؽ القضاء االمريكي فيما يتعمؽ بقاألدة مشروألية الدليؿ المستمد 

مى تنفيذ القانوف وبيف سائر االفرادل ويبرر القضاء ذلؾ اف قاألدة استبعاد مف الت وير بيف القائميف أل

االدلة المتح مة بطريؽ مشروع ال تسري اال في مواجية رجاؿ السمطة العامة والعكس  حيح ألندما 

يباشر الفرد العادي ىذا االجراء بمبادرة ذاتيو منول وفيما يتعمؽ بمشروألية الدليؿ المستمد مف الت وير 

مكاف ألاـ وقبولو كدليؿ مشروع اماـ القضاء فقد انقسـ الفقو االمريكي الى اتجاىيفل االتجاه االوؿ  في

يرى في الت وير في المكاف العاـ انو ال يرقى لمرتبة االألتداء ألمى الحؽ في الخ و ية وانو يحقؽ 

الخر مف الفقو ردع في نفوس الجناة ويؤدي الى انخفاض في معدؿ الجريمةل في حيف يرى االتجاه ا

اف المراقبة المةبتة في االماكف العامة انتيكت حرمة الحياة الخا ة الف الفرد رغـ وجوده في مكاف 

ألاـ اال انو ال يرغب في ظيور  ورتو ألمى شاشات المراقبة واف يعمـ االخريف بوجوده في ىذا 

قد اتجو في البداية الى اباحة المكاف طالما لـ يأتي بما يخالؼ القانوفل اما موقؼ القضاء االمريكي ف

التقاط  ورة الشخص الموجودة في مكاف ألاـ حتى بغير موافقتو ةـ قضت بعد ذلؾ المحكمة 

االمريكية العميا باف الشخص الذي يظير ب ورة ألمنية لمجميور حتى لو كاف في بيتو او مكتبو فانو 

رابع اليول واف الشخص الذي يريد قدرًا يتخمى ألف الحماية الدستورية التي يضفييا التعديؿ الدستوري ال

                                  
 ِٚاتعذ٘ا.115،ص2009جشاءاخاٌجٕائ١حفٟاٌمأْٛاألٔجٍٛأِش٠ىٟ،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،د.سِضٞس٠اععٛع،اإل 1
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مف الخ و ية في حياتو العامة حتى لو كاف في مكاف يسيؿ و وؿ الجميور اليو فانو يتمتع بيذه 

 . 1الحماية الدستورية 

 :الفرع الثالث: في القانون الفرنسي

 المراقبة التميفونية والتسجيل الصوتي دليل : حجيةاوالً 

 – 70ئية الفرنسي لـ يقرر مشروألية التسجيؿ اال بعد  دور القانوف رقـ اف قانوف االجراءات الجنا

( الخالؼ الفقيي وكذلؾ تضارب  81و  80حيث حسمت المادتيف ) 1970يوليو  17في  643

االحكاـ القضائية بتقرير مشروألية التسجيؿ ال وتي الحاديث في مكاف خاص وحجتيا في االةبات 

جيؿ بناء ألمى اذف قاضي التحقيؽ وفؽ الضمانات والشروط اذا تـ التس االولىفي حالتيفل 

اذا تـ التسجيؿ بموافقة ورضاء  والةانيةالمن وص ألمييا في القانوف والتي تـ االشارة الييا سابقال 

 احب الشأف وىو مف يراد تسجيؿ حديةول وفيما يتعمؽ بالدليؿ ال وتي المستمد مف تسجيؿ 

اف تسجيميا يعتبر مشروألا وال يترتب ألمييا اي شروط معينة كما االحاديث التي تجري في مكاف ألاـ ف

ىو الحاؿ في تسجيؿ االحاديث في مكاف خاص بحجة اف مف يتحدث في مكاف ألاـ يعد متنازال ألف 

 .  2خ و يتو

 دليل الصورة:  حجية :ثانيا

المادة ( و 368/2بموجب المادة ) 1970ألاقب المشرع الفرنسي في قانوف العقوبات القديـ لسنة 

ألمى التقاط او تسجيؿ او نقؿ  ورة لشخص  1992( الفقرة الةانية مف القانوف الجديد لسنة 226/1)

ألمى اباحة  1991يوليو  10يوجد في مكاف خاص دوف رضاهل وفي مقابؿ ذلؾ لـ ينص قانوف 

 التقاط او تسجيؿ او نقؿ ال ورة ألمى خالؼ ما تـ النص ألميو بخ وص تسجيؿ الحديثل وانطالقا

                                  
 .183د.ِذّذا١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص 1
 ِٚاتعذ٘ا.142د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص 2
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مف ذلؾ ةار تساؤؿ حوؿ مدى مشروألية التسجيؿ ألف طريؽ الت وير الفوتغرافي او السينماتوغرافي؟ 

 وما القيمة القانونية لما اسفر ألنو الت وير مف دليؿ اةبات لالستناد اليو في االدانة؟  

الفرنسي الى ألدـ جواز ت وير او تسجيؿ او نقؿ وقائع تدور في مكاف خاص حتى لو اتجو الفقو 

 كاف ىدفو ال الح العاـ. 

 

 :الفرع الرابع: في القانون المصري

 اواًل: حجية دليل المراقبة التميفونية والتسجيل الصوتي: 

( 4/  206المشرع الم ري وفؽ احكاـ المادة ) اشرنا سابقا في المبحث االوؿ مف ىذا الف ؿ اف 

والرقابة المنظـ الجراءات التفتيش  1972لسنة  37مف قانوف االجراءات الجنائية المعدلة بالقانوف رقـ 

اف يقوـ بتسجيؿ المحادةات التي جرت في مكاف  بناء ألمى اذف مف القاضي الجزئي لممحقؽ اجاز

خاص متى كاف لذلؾ فائدة في ظيور الحقيقة في جناية او جنحة معاقبا ألمييا بالحبس لمدة تزيد ألمى 

ل ومف خالؿ ذلؾ يتضح دة ال تزيد ألمى ةالةيف يوماالمراقبة لمبويشترط اف يكوف االمر لةالةة اشير

اف المشرع الم ري قد اجرى احكاـ وضمانات مراقبة المحادةات التميفونية ألمى التسجيؿ ال وتيل 

وبالتالي فاف حجية الدليؿ المستمد مف التسجيؿ ال وتي في مكاف خاص وفؽ القانوف الم ري تتوافر 

الدليؿ وبالتالي يتعيف ألمى القضاء التأكد مف سالمة الدليؿ مف متى توافرت الشرألية االجرائية ليذا 

االجرائية القانونية باف يكوف مطابؽ لمضوابط والضمانات االجرائية والتاكد مف سالمة التسجيؿ  الناحية

 . 1مف الناحية الفنية و حة اسناد االقرارات التي تضمنيا التسجيؿ الى اشخاص معينيف

                                  
اٌخاطحفٟاٌمأْٛاٌجٕائٟ،سعاٌحدورٛساج، 1 اٌذ١اج ِّذٚحخ١ًٍتذش،دّا٠ح د. اٌما٘شج، اٌذورٛس575،ص1983جاِعح اشاسا١ٌٗ ،

 .164ِذّذا١ِٓاٌخششح،ِشجععاتكص
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ألمى قاألدة الشرألية االجرائية بخ وص االذف ال ادر بالمراقبة  ري ومف تطبيقات القضاء الم

التميفونية ما جاء في قرار محكمة النقض الم رية " لما كانت الطاألنة ال تجادؿ في الظروؼ التي 

حدت برئيس المحكمة بندب احد قضاتيا ال دار اذف المراقبة التميفونية فاف االذف يكوف قد  در 

تةيره الطاألنة في غير محمول ومتى كاف مأمور الضبط القضائي قد قاـ بتنفيذ   حيحا ممف يممكو وما

كوف قد تمت وفقا ل حيح اذف المراقبة التميفونية بناء ألمى ندبو مف النيابة العامة فاف االجراءات ت

  .1 القانوف "

انوف مف قل 2( مكرر309المشرع الم ري وفؽ احكاـ المادة )ألاقب  :حجية دليل الصورة :ثانيا

ل التقاط او نقؿ بجياز مف االجيزة ايا كاف نوألو  ورة شخص في مكاف خاص العقوبات الم ري

وبالرغـ مف اف المشرع الم ري في قانوف العقوبات وفؽ احكاـ المادة المذكورة ساوى في العقاب بيف 

استراؽ السمع وتسجيؿ المحادةات التي جرت في مكاف خاص والتقاط  ورة شخص في مكاف 

مف قانوف  95صل اال انو فرؽ بينيما في قانوف االجراءات الجنائية ألندما اجاز في احكاـ المادة خا

االجراءات الجنائية الم ري لقاضي التحقيؽ اف يأمر بمراقبة المحادةات السمكية والالسكية واجراء 

ع تسجيؿ الحاديث جرت في مكاف خاصل وكوف اف التشريع الم ري كما ىو الحاؿ في التشري

الفمسطيني لـ يجز تسجيؿ الوقائع ألف طريؽ الت وير في مكاف خاص فقد ةار خالؼ فقيي حوؿ 

مدى حجية الدليؿ المستمد مف الت وير في مكاف خاص ومكاف ألاـل وفيما يتعمؽ بالدليؿ المستمد 

مف الت وير في المكاف الخاص فقد انقسـ الفقو الى اتجاىيفل االتجاه االوؿ ذىب الى مشروألية 

لت وير في المكاف الخاص وقد اسس ىذا االتجاه رأيو ألمى اف مسألة االذف بالت وير في المكاف ا

                                  
(اشاسا١ٌٗاٌّغرشاسِعٛععثذاٌرٛاب،اٌرع١ٍكع193ٍٝص29ط27/2/1978جٍغح–ق47ٌغٕح986)اٌـعٓسلُ 1

 .460ص1997حاٌصا١ٔح،ٔظٛصلأْٛاالجشاءاخاٌجٕائ١ح،ِٕشأجاٌّعاسفتاالعٕىٕذس٠ح،اٌـثع
ٔضاٌّادج"٠عالةتاٌذثظِذجالذض٠ذعٍٝعٕحوًِٓاعرذٜعٍٝدشِحاٌذ١اجاٌخاطحٌٍّٛاؿٓ،ٚرٌهتأْاسذىةادذٜاالفعاي 2

االذ١حفٟغ١شاالدٛاياٌّظشحتٙالأٛٔااٚتغ١شسػاءاٌّجٕٟع١ٍٗ

جٙضجا٠اوأْٛعِٗذادشاخجشخفِٟىاْخاصاٚعٓؿش٠كاٌر١ٍفْٛ.أ.اعرشقاٌغّعاٚعجًاٚٔمًعٓؿش٠كجٙاصِٓاال

 ب.اٌرمؾاٚٔمًتجٙاصِٓاالجٙضجا٠اوأْٛعٗطٛسجشخضفِٟىاْخاص.
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الخاص تأخذ حكـ القياس ألمى تسجيؿ االحاديث في مكاف خاص واف كممة تسجيؿ الواردة في احكاـ 

( مف قانوف االجراءات الجنائية وردت ب فة العمومية دوف تخ يص وىي  206ل 95المادتيف )

التسجيالت ال وتية والمرئيةل كما يدألـ ىذا االتجاه رأيو باف المشرع الم ري في المادة  تشمؿ

( مف قانوف العقوبات ساوى في العقاب بيف التسجيؿ السمعي والب ري مما يعني انو اخذ 309)

بالتسجيؿ ال وتي والمرئيل اما االتجاه الةاني مف الفقو فقد ذىب الى ألدـ مشروألية الت وير خفية 

في مكاف خاص ألمى اطالقول ويدألـ ىذه االتجاه موقفو مف اف المشرع ألندما ساوى في العقاب بيف 

( مف الدستور 45التسجيؿ ال وتي والمرئي مف قانوف العقوبات انما كاف ذلؾ انسجاما لحكـ المادة )

اص مقيد التي جرمت االألتداء ألمى حرمة الحياة الخا ة واف اجراء تسجيؿ االحاديث في المكاف الخ

 بالح وؿ ألمى اذف واف القواألد االجرائية المقيدة ال يجوز القياس ألمييا.

اما بخ وص الت وير في المكاف العاـ فانو يجوز لمنيابة العامة اف تأمر بتسجيؿ ما يدور في 

االماكف العامة او الطرؽ العامة مف وقائع لممتيـ ألف طريؽ الت وير خفية ألمى األتبار اف ىذا 

 يمسو حؽ المتيـ في الحياة الخا ةل وقد ذىب الفقو الم ري الى اف حجية ال ور في التسجيؿ ال

االةبات الجنائي تتوقؼ ألمى اربع ألوامؿل العامؿ الفني ويتطمب مراألاة اال وؿ العممية والفنية في 

الت ويرل والعامؿ الشخ ي ويتطمب بتوافر الخبرة الفنية واالمانة في شخص القائـ بالت ويرل 

عامؿ الموضوأليل ويتعمؽ بدرجة وضوح ال ورة وخموىا مف الخدع الب ريةل والعامؿ االجرائي وال

 . 1ويتعمؽ بمراألاة اجراءات الت وير واةبات الت وير في محاضر

 

 

 

                                  
 .199–193د.ِذّذا١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص 1
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 :في القانون األردني الفرع الخامس:

 : حجية دليل المراقبة التميفونية والتسجيل الصوتي :اوالً 

لسنة  9مف قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائية رقـ ( 88احكاـ المادة ) وبموجب اف المشرع االردني

التي نص ألمييا وىي اف تكوف ىناؾ مراقبة المحادةات التميفونية شريطة توافر الشروط اجاز  1961

جريمة تـ ارتكابيال واف يكوف اجراء المراقبة فيو فائدة الظيار الحقيقة واف يكوف ىناؾ امر  ادر ألف 

ـل اال انو لـ ينص  راحة ألمى غرار التشريعيف الفمسطيني والم ري ألمى جواز المدألي العا

التسجيؿ ال وتي لالحاديث في مكاف خاصل ونتيجة لذلؾ تعددت االراء بيف مؤيد ومعارض 

ل الى اف التسجيؿ ال وتي ال يعتبر امرا مشروألا كوف 1الستخداـ التسجيؿ ال وتي فذىب رأي فقيي

مف الدستور االردني التي ن تا  18و  7شخ ية مخالؼ الحكاـ المادتيف اف تسجيؿ المحادةات ال

ألمى اف الحرية الشخ ية م ونةل واف تسجيؿ المحادةات الشخ ية خمسة بواسطة اجيزة التسجيؿ 

ل فقد 2يشكؿ خرقا ليذا الحرية واف اجراء خطير بيذا الحجـ ينبغي اقراره  راحةل اما الرأي الةاني

جيؿ ال وتي وقبولو كبينة في االةبات الجنائي اذا ما توافرت الحاالت التاليةل اف ذىب الى اجازة التس

يتـ التسجيؿ بمقتضى القانوفل واف يكوف في محؿ مفتوحل واف يتـ التسجيؿ بناء ألمى رضى المجني 

 ألميو. 

ؿ ويرى الباحث اف خمو قانوف ا وؿ المحاكمات الجزائية ا ردني مف النص  راحة ألمى اجازة تسجي

االحاديث الشخ ة في مكاف خاص ألمى غرار التشريعيف الفمسطيني والم ري يجعؿ مف الدليؿ 

المستمد مف التسجيؿ ال وتي في القانوف االردني غير مشروع لغياب قاألدة الشرألية االجرائية لمدليؿ 

اـ المستمد مف التسجيؿ ال وتي في المكاف الخاصل وبالتالي ال يكوف ليذا الدليؿ اي حجية ام

                                  
ا 1 اٌجضء االسدٟٔ، اٌّذاوّاخاٌجضائ١ح اطٛي لأْٛ ِذاػشاخفٟ اٌى١الٟٔ، فاسٚق ت١شٚخ،د اٌّشٚض، داس اٌصاٌصح، اٌـثعح ٌصأٟ،

 .421ص1995
 163،ص1997سفاعٟع١ذعع١ذ،ػّأاخاٌّشرىٝع١ٍٗفٟاٌرذم١كاالترذائٟ،ِٕشٛساخجاِعحاياٌث١د،االسدْ،اٌـثعحاالٌٚٝ، 2
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القضاءل وبالتالي فاف القوؿ بأف ىذا االجراء يأخذ ألمى سبيؿ القياس حكـ مراقبة المحادةات التميفونية 

ومف ةـ ي بح الدليؿ المستمد منو مشروألا قوؿ يجانبو ال واب نظرا لغياب القاألدة القانونية االجرائية 

 التي تنص ألميو  راحة.  

 : حجية دليل الصورة :ثانيا

في مكاف  اجراء ت وير المتيـ يجيزنص المحاكمات الجزائية االردني خمى مف اي  قانوف ا وؿ اف

خاص سواء تعمؽ االمر بالت وير الفوتوغرافي او الت وير المقترف بال وت )الفيديو( كما اف قانوف 

العقوبات االردني لـ يجـر التقاط ال ور لالشخاص في االماكف الخا ة ألمى غرار قانوف العقوبات 

ي كما تـ االشارة اليو سابقا وبالتالي فاف اجراء الت وير في المكاف الخاص بإذف المدألي العاـ الم ر 

( وبالتالي يعتبر الدليؿ المستمد مف الت وير في 88ال يأخذ حكـ القياس ما ورد في احكاـ المادة )

  المكاف الخاص بإذف المدألي العاـ غير مشروع وال يقبؿ كبينة في االةبات الجنائي. 

 

 :لممراقبة االلكترونيةالقانونية  الحماية الثاني:المطمب 

لقد ساىمت المراقبة االلكترونية دورا كبيرا في الحد مف الجريمة وكشؼ غموضيا ومالحقة مرتكبييا 

وبالتالي تحقيؽ الم محة العامة وحؽ المجتمع في مكافحة الجرائـل اال اف التطور العممي الذي طاؿ 

لكترونية المتمةمة في المراقبة التميفونية والتسجيؿ ال وتي والمرئي تبعو انتياؾ غير وسائؿ المراقبة اال

مشروع لحرمة الحياة الخا ة لالفرادل ولمموازنة بيف الم محة الخا ة والم محة العامة اتيجت 

 اغمب الدساتير الحديةة الى اقرار الكةير مف المبادئ التي تكفؿ حماية الحقوؽ الخا ة والحريات

العامة لالفراد وتقرير حرمة حياتيـ الخا ة والتي جاءت تنسجـ مع االألالنات واالتفاقيات الدولية 

بيذا الخ وصل كما اف اغمب التشريعات الجنائية الحديةة اقرت الحماية القانونية لممراقبة االكترونية 

ؼ ىذه الحماية مف حيث ألندما ينتج ألف استخداميا مساس بالضمانات التي اقرتيا ىذه القوانيف وتختم
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م درىا فمنيا ما يكوف م درىا قانوف االجراءات الجنائية وىي تتمةؿ بالجزاءات االجرائية المترتبة 

ألمى مخالفة العمؿ االجرائي ألمى األتبار اف االجراء الجنائي او العمؿ االجرائي الجنائي ىو نواة 

الدألوى الجنائية سواء بتقرير براءة المتيـ  الخ ومة الجنائية وىي تستيدؼ ادراؾ الحقيقة الواقعية في

او بالكشؼ ألف ادانتو وبموغ ىذه الغاية مشروط بالتوفيؽ بيف األتبارات ألدة تبدو في ظاىرىا 

ل لذلؾ 1متعارضة وىي حماية حقوؽ وحريات المتيـ مف ناحية وحماية المجتمع مف ناحية اخرى 

الذي يمحؽ االجراء المعيب ويبطمول وقدي يكوف  اقرت ىذه التشريعات جزاء اجرائي يتمةؿ في البطالف

م درىا قانوف العقوبات وىو ما يعرؼ بالحماية الموضوألية وىي جزاءات ألقابية اقرتيا التشريعات 

الجنائية العقابية اذا نتج ألف استخداـ وسائؿ المراقبة االلكترونية جريمة في غير الحاالت التي اجازىا 

ماية متعددة اذ قد تتخذ  ورة الحماية المدنية المتمةمة في التعويض او القانوفل وبالرغـ اف  ور الح

 ورة الحماية االدارية المتمةؿ في الجزاء الذي تفرضو السمطة االدارية ألمى موظفييا ألند مخالفتيـ 

 القانوفل اال اننا سنقت ر في ىذا المطمب ألمى الحماية الجنائية بشقييا االجرائية والموضوألية.   

 :)البطالن( الحماية االجرائية :االول الفرع

وفقا لقواألد البطالف الى ةالةة انواعل اجراءات تتعمؽ بالنظاـ العاـ واجراءات تنقسـ االجراءات الجنائية 

جوىرية تتعمؽ بم محة الخ وـ واجراءات غير جوىريةل وينبي ألمى ىذا التقسـ اختالؼ االةر الذي 

 . 2ف تمؾ االجراءات يرتبو القانوف ألمى مخالفة كؿ نوع م

اخذ المشرع الفمسطيني شأنو في ذلؾ شأف المشرع الم ري واالردني مذىبي البطالف القانوني والذاتي 

( اجراءات جزائية " يعتبر االجراء باطال اذا نص القانوف  راحة 474حيث ن ت احكاـ المادة )

الرغـ مف تبني قاألدة البطالف ألمى بطالنو او اذا شابو أليب أدى الى ألدـ تحقيؽ الغاية منو " وب

                                  
2015ٚاٌمؼاءاٌّماسْ،داساٌّـثٛعاخاٌجاِع١حد.ع١ٍّاْعثذإٌّعُ،تـالْاالجشاءاٌجٕائٟدساعحذذ١ٍ١ٍحٔمذ٠حٌٍرشش٠عاٌّظشٞ 1

 15ص
 730د.دغٓطادقاٌّشطفاٚٞ،ِشجععاتك،ص 2
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القانوني والذاتي في التشريع الفمسطينيل اال اف المشرع الفمسطيني لـ يميز في قانوف االجراءات 

الجزائية بيف حاالت البطالف المتعمقة بالنظاـ العاـ التي ال يجوز التنازؿ ألنيا وتقضي بيا المحكمة 

متعمؽ بم محة الخ وـ والتي يجوز التنازؿ ألنيا وال مف تمقاء نفسيال وبيف حاالت البطالف النسبي ال

ل والبطالف قد يكوف 1تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا اذا لـ يتمسؾ بو مف شرع البطالف لم محتو 

بطالف مطمؽ ألندما يتعمؽ الجزاء بمخالفة قاألدة جزائية تتعمؽ بالنظاـ العاـ تيدؼ الى تحقيؽ م محة 

ل وقد يكوف بطالف نسبي ألندما يتعمؽ االمر 2م محة لمخ وـ  ألامة ولو ادى ذلؾ الى تحقيؽ

بمخالفة قواألد شكمية مقررة لم محة الخ وـ كالقواألد المتعمقة بالقبض والتفتيش والتوقيؼ االحتياطي 

لولما كنا ب دد الحديث ألف الحماية 3والتي ال يجوز التمسؾ بيا اال ممف شرع البطالف لم محتو

لكترونية فما ىو نوع البطالف المترتب ألمى مخالفة ضمانات وضوابط مراقبة االجرائية لممراقبة اال

المحادةات التميفونية وتسجيؿ االحاديث في مكاف خاص ؟ اختمؼ الفقو حوؿ نوع البطالف بيذا 

الى القوؿ اف البطالف المترتب ألمى مخالفة ضمانات وضوابط  4الخ وصل فذىب اغمب الفقو 

يؿ المحادةات الخا ة ىو مف نوع البطالف النسبي وحجتيـ في ذلؾ اف المراقبة التميفونية وتسج

الغرض مف ىذه الضمانات والضوابط ىو تحقيؽ م محة المتيـ والخ وـل في حيف ذىب جانب اخر 

مف الفقو الى القوؿ بأف اال ؿ في اف البطالف الناتج ألف المراقبة ىو بطالف نسبي اال انو مف 

ل والحالة الةانية 5التيف: االولى اذا كاف دليؿ المراقبة مستمدا مف جريمةالممكف اف يكوف مطمقا في ح

 اذا تـ مخالفة الضوابط المتعمقة بالمراقبة مف حيث االخت اص.

                                  
 69د.ؿالياتٛعف١فح،ِشجععاتك،ص 1
 (ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١حاٌفٍغـ457ٟٕ١أظشادىاَاٌّادج) 2
 اٌفٍغـ١ٕٟ(ِٓلأْٛاالجشاءاخاٌجضائ١ح476أظشادىاَاٌّادج) 3
 .623،ص1980د.ِأِْٛعالِح،االجشاءاخاٌجٕائ١ح،داسإٌٙؼحاٌعشت١ح،اٌما٘شج، 4
 (ِٓلأْٛاٌعمٛتاخاٌّظشٞاٌرٟعثكاالشاسجا١ٌٙا.309أظشادىاَاٌّادج) 5
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ويرى الباحث اف البطالف المتعمؽ بمخالفة القاألدة االجرائية المتمةمة في المراقبة التميفونية وتسجيؿ 

( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ىي مف نوع 52) االحاديث الخا ة وفؽ احكاـ المادة

ل وبالتالي ال يجوز لممحكمة اف تيدر  البطالف النسبي وليس البطالف المطمؽ لتعمقيا بم محة الخ ـو

الدليؿ المستمد منيا اذا شاب ىذا االجراء أي بطالف اال اذا تمسؾ بو مف شرع البطالف لم محتو 

( مف قانوف االجراءات الجزائية  وما يؤيدنا في ىذا الرأي اف 476ادة )وفؽ ما تقتضيو احكاـ الم

المشرع الفمسطيني ادرج اجراء مراقبة المحادةات التميفونية وتسجيؿ االحاديث في مكاف خاص وفؽ 

المذكورة ضمف الف ؿ الرابع المتعمؽ بالتفتيش وبالرغـ مف اف القانوف نص وفؽ  51احكاـ المادة 

ألمى البطالف ألند ألدـ مراألاة أي حكـ مف احكاـ ىذا الف ؿ اال اف البطالف  52احكاـ المادة 

المترتب ألمى مخالفة ضوابط وضمانات المراقبة التميفونية وتسجيؿ االحاديث الخا ة مف نوع 

البطالف النسبي المشرع لم محة الخ وـ وبالتالي يترتب ألمى بطالنيا اىدار الدليؿ المستمد منيا اذا 

شرع البطالف لم محتو ما لـ يكف قد تسبب فيو أو تنازؿ ألنو  راحة او ضمنًال  تمسؾ بو مف

المذكورة  51وبخالؼ ذلؾ لـ يرتب القانوف بشكؿ  ريح أي جزاء اجرائي ألمى مخالفة احكاـ المادة 

جزاء اجرائي يتمةؿ  271كما فعمت بعض التشريعات المقارنة كالقانوف االيطالي الذي حدد في المادة 

قبوؿ النتائج المستمدة مف التسجيالت التي تمت بالمخالفة الحكامو فضال اف اتالؼ الوةائؽ بعدـ 

 المتعمقة بيا بقرار ي در مف القاضي.   

 :)العقوبات( الحماية الموضوعية :الفرع الثاني

المعموؿ بو في  1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ  356احكاـ المادة )  ألاقبت

الممحقيف بم محة البرؽ والبريد والياتؼ اف ىـ اساءوا استعماؿ وظائفيـ ألف طريؽ االطالع  فمسطيف

ألمى رسالة مظروفو او اتالؼ او اختالس احدى الرسائؿ او االفضاء بمضمونيا الى غير المرسؿ 

لسنة  3( مف قانوف االت االت السمكية وغير السمكية الفمسطيني رقـ  86كما اف احكاـ المادة )  لاليو
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المواد وألميو وفي ظؿ احكاـ ل جرمت نشر او تسجيؿ المكالمات الياتفية والتحريض ألمييا 1996

يتضح جميا بما ال يدع مجاؿ لمشؾ اف الت نت ألمى المكالمات الياتفية او نشرىا او  المذكورة

ف التعويض تسجيميا امرا غير مشروع يرقى الفعؿ فييا الى األتباره جريمة يعاقب ألمييا القانوف وتضم

الدليؿ المستمد منيا وألدـ جواز قبولو في االةبات  واىدار ألنيا االمر الذي يستتبع حتما بطالف

اال اف قانوف العقوبات االردني المعموؿ بو في  356ل وبالرغـ مما تضمنتو احكاـ المادة الجنائي

كما ىو الحاؿ فمسطيف خمى مف أي نص ألقابي  ريح يعاقب مف يعتدي ألمى حرمة الحياة الخا ة 

الجزاء العقابي المترتب ألمى  1972لسنة  37في التشريع العقابي الم ري حيث حدد القانوف رقـ 

مكرر  309و  309مخالفة ما جاء بو مف احكاـ فاضاؼ الى قانوف العقوبات مادتيف جديدتيف برقـ 

و اذاألة او )أ( بمقتضاىا يعاقب مف يعتدي ألمى حرمة الحياة الخا ة بالتن ت او التسجيؿ ا

استعماؿ التسجيالت التي تـ الح وؿ ألمييا بطريقة غير مشروألة وشدد العقاب ألمى الفاألؿ اذا كاف 

ل كما اف المشرع 1موظفا ألاما فضال ألف الحكـ بم ادرة التسجيالت المتح مة ألنيا او األداميا

ن ت احكاـ الفرنسي وضع ألقوبة جزائية لحماية الحياة الخا ة مف وسائؿ التجسس ألمييال حيث 

 2000مف قانوف العقوبات القديـ ألمى " يعاقب بالحبس مف شيريف الى سنة وبغرامة مف  368المادة 

الؼ فرنؾ او باحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف األتدى ألمدا ألمى حرمة الحياة الخا ة لمغيرل  60الى 

ص في مكاف استرؽ السمع او سجؿ او نقؿ بواسطة جياز ايا كاف االحاديث التي ت در ألف شخ

مف قانوف العقوبات الجديد التي  226/1خاص دوف رضاهل والتي تـ تعديميا بموجب احكاـ المادة 

ن ت ألمى " يعاقب... كؿ مف األتدى ألمدا بوسيمة ايا كانت ألمى حرمة الحياة الخا ة لمغير 

 . 2بالتقاط او بتسجيؿ او بنقؿ االحاديث التي ت در ألف شخص ب فة سرية او خا ة دوف رضاه 

                                  
 208ص  ،2008ُح انطثعح انثاَُح داس انُهضح انعشت ،يشالثح انًحادثاخ انتهُفىَُح دساسح يماسَح ،يحًذ اتى انعال عمُذج .د 1
 .257د.ِذّذأ١ِٓاٌخششح،ِشجععاتك،ص 2
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 :الخاتمة

جريمة تمة ؿ األتداء ال ر الحقيقة كوففي سبيؿ إظيانظرا لما يشكمو الدليؿ الجنائي مف اىمية كبيرة 

 الجزائيةسيمة المجتمع في الكشؼ ألف الجريمة واظيار الحقيقة ىي الدألوى و و ألمى الجماألة وحقوقيا 

يؿ الشبيات إلى حالة مف اليقيف التي تعتبر ىمزة الو ؿ بيف الجريمة والعقوبةل والتي تيدؼ إلى تحو 

ل ونظرا الف  القضائي إلظيار الحقيقة التي ال يمكف أف تظير إال بعد البحث ألنيا وةبوتيا با دلة

تتجمى بشكؿ واضح في المواد الجزائية ألمى األتبار أف الجريمة واقعة تنتمي إلى  اىمية الدليؿ 

ل إذ أف البينة و أدلة اإلةبات الجزائية بوجو الماضي وليس في وسع المحكمة أو مقدورىا أف تعاينيا

ألاـ ىي السبيؿ الوحيد التي مف شأنيا أف تعيد لممحكمة رواية وتفا يؿ ما حدث حوؿ الواقعة الجرمية 

ل كانت اىمية ىذا البحث تقتضي منا دراسة نوع جديد مف االدلة الجنائية وظروفيا ونسبتيا إلى مرتكبيا

تو مت اليو التكنولوجية العممية المتقدمة وىي االدلة المستمدة مف  اسفر ألنيا العمـ الحديث وما

 .لناجمة ألف المراقبة االلكترونيةال وت وال ورة او ما يعرؼ باالدلة ا

 تو منا مف خالؿ البحث الى النتائج التالية:مف خالؿ ىذه الدراسة 

ال وتي والمرئي وما  احبو اف التطور العممي والتكنولوجي في مجاؿ المراقبة الياتفية والتسجيؿ  .1

ذلؾ مف انتاج واختراع اجيزة دقيقة تساألد ألمى ذلؾل ساىـ في التعدي ألمى حرمة االنساف 

واقتحاـ حياتو الخا ة مما ينبئ بضرورة وجود تشريعات ألقابية مشددة تضمف الحميولة دوف ذلؾ 

 حفاظًا ألمى الحريات والحقوؽ العامة والخا ة. 

مف مظاىر الحياة الخا ة لالنساف وىي مف  خ ية تشكؿ مظيراً اف حماية المحادةات الش .2

بحماية جزائية  2003المبادئ الدستورية التي احاطيا القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

 .حيث حظر االألتداء ألمى الحرية الشخ ية وحرمة الحياة الخا ة لومدنية ال تسقط بالتقادـ
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دلة الفنية التي يجوز لسمطات ية وتسجيميا ىو مف قبيؿ ا الياتفف إجراء مراقبة المحادةات إ .3

اف االجراءات التي وضعيا المشرع و التحقيؽ االستعانة بيا في اةبات الجريمة ونسبتيا الى فاألميال 

( اجراءات جزائية واف كانت منحت ليذا االجراء طبيعة  51الفمسطيني وفؽ احكاـ المادة ) 

دلة ال تخرج ألف حت طائمة البطالفل اال اف ىذه ا مراألتيا تخا ة وشروط قانونية محددة يجب 

 . كونيا مف االدلة العممية والفنية في االةبات الجنائي

( اكةر دقة 51وفؽ احكاـ المادة ) قانوف االجراءات الجزائية الفمسطينياف الضمانات التي جاء بيا  .4

فرنسيل بحيث تتمةؿ اوجو االختالؼ بيف ومراألاة لحقوؽ االفراد وحماية حياتيـ الخا ة مف القانوف ال

القانونيف في ألدة جوانبل اوليا اف القانوف الفمسطيني اشترط اف يكوف طمب المراقبة مقدـ الى 

المحكمة مف النائب العاـ او احد مساألديو واف ي در امر المراقبة بناء ألمى قرار  ادر ألف محكمة 

خت اص الى قاضي التحقيؽ الذي لو اف يباشر ىذا ال مح في حيف اف القانوف الفرنسي اوكؿ ىذا اال

االخت اص بنفسو او اف ينيب ألنو احد مأموري الضبط القضائيل كما اف القانوف الفمسطيني حدد 

مدة المراقبة بمدة خمسة ألشر يوما قابمة لمتجديد لمرة واحدةل في حيف اف القانوف الفرنسي حددىا لمدة 

جبيا االمر االوؿ وىي مدة طويمة ى ذات االسباب التي  در بمو اربعة اشير قابمة لمتجديد بناء ألم

 مف شأنيا اف تعرض حياة االنساف الخا ة مف تعسؼ سمطات التحقيؽ.

اف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ألمى خالؼ القانوف الفرنسي خمى مف اية قواألد اجرائية  .5

ف بالمراقبة الياتفية الحاديث في مكاف اذنظـ االجراءات والشروط الواجب اتباأليا في حاؿ  در ت

استدألاء احد الفنييف التابعيف لييئة البرؽ والياتؼ يتـ ل ومف ىذه الشروط اف خاص وتسجيميا

بالتن ت يحدد فيو  لمتن ت ألمى المحادةات ل ووجوب تحرير محضر لتركيب االجيزة الالزمة

ائيال باالضافة الى تحريز التسجيالت ساألة وتاريخ بدأ العممية ومحضرًا اخر يحدد فيو تاريخ انت

 فنييف جنائييف ل وتفريغ التسجيالت مف قبؿا مف أي حذؼ أو اضافة أو استماع بشكؿ ي وني
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ليجعميا قابمة لالستعماؿ واذا تمت المحادةة بالمغة االجنبية يجب  ةالالزم المحاضرفي مخت يف 

اف يودع المحضر في ممؼ القضية و ةل بمساألدة مترجـ معيف ليذه الغاي العربيةتحريرىا بالمغة 

ألند النيابة العامة وجوب اتالؼ اشرطة التسجيؿ باشراؼ و احاطة محامي الدفاع ألمما بول و 

 . انقضاء مدة تقادـ الدألوى الجنائية وتحرير محضر بيذا االتالؼ

يةا في تحديد معيار لمتمييز بيف ما يعد حد خم ت الدراسة الى وجود تبايف في االراء الفقيية .6

المكاف الخاص أي اف خا ا وما يعد حديةا ألاما ل حيث اتجو جانب مف الفقو الى االخذ بمعيار 

التسجيؿ ال وتي يكوف باطال اذا وقع في مكاف خاص ولو كاف الدخوؿ الى المكاف تـ بطريقة 

ذف بالتسجيؿل وألمى العكس مف ذلؾ يكوف التسجيؿ ة الف ا ذف بالدخوؿ ال يتضمف ا مشروأل

ل في حيف اتجو جانب اخر مف الفقو الى ليؿ الناجـ ألنو مشروألا اذا تـ في مكاف ألاـوالد

االألتماد ألمى طبيعة الحديث ذاتو كمعيار لمتفرقة بيف الحديث الخاص والحديث العاـ وليس 

 معيار المكاف. 

خم ت الدراسة الى وجود نقص تشريعي في فمسطيف بخ وص الحماية العقابية النتياؾ حؽ  .7

ف في حرمة ات االتو الشخ ية وانتياؾ حياتو الخا ة بالتن ت واستراؽ السمع بواسطة االنسا

( مف قانوف االت االت السمكية وغير  86اف احكاـ المادة ) اجيزة االت االتل وبالرغـ مف 

جرمت نشر او تسجيؿ المكالمات الياتفية والتحريض  1996لسنة  3السمكية الفمسطيني رقـ 

الذي ال يزاؿ معموؿ بو في فمسطيف  1960لسنة  16انوف العقوبات االردني رقـ ل اال اف ق ألمييا

( مف القانوف 356لـ يجـر ىذه االفعاؿ بن وص ألقابية  ريحة ل واف ما تضمنتو احكاـ المادة )

ال تحقؽ الغاية المرجوة مف ضرورة وجود ن وص قانونية تجـر االألتداء ألمى حرمة االت االت 

ال وتي والمرئي في غير الحاالت التي اناطيا القانوف بسمطات التحقيؽ بناء الشخ ية والتسجيؿ 

 37كما ىو الحاؿ في التشريع العقابي الم ري حيث حدد القانوف رقـ ألمى اذف قضائي مسبؽ ل 
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الجزاء العقابي المترتب ألمى مخالفة ما جاء بو مف احكاـ فاضاؼ الى قانوف  1972لسنة 

مكرر )أ( بمقتضاىا يعاقب مف يعتدي ألمى حرمة  309و  309برقـ العقوبات مادتيف جديدتيف 

الحياة الخا ة بالتن ت او التسجيؿ او اذاألة او استعماؿ التسجيالت التي تـ الح وؿ ألمييا 

بطريقة غير مشروألة وشدد العقاب ألمى الفاألؿ اذا كاف موظفا ألاما فضال ألف الحكـ بم ادرة 

ا ل كما اف المشرع الفرنسي وضع ألقوبة جزائية لحماية التسجيالت المتح مة ألنيا او األدامي

مف قانوف العقوبات القديـ والتي  368احكاـ المادة  وفؽ الحياة الخا ة مف وسائؿ التجسس ألمييا

 . الجديد الفرنسي مف قانوف العقوبات 226/1تـ تعديميا بموجب احكاـ المادة 

اص تتوقؼ ألمى تحقؽ اربع ألوامؿ ل العامؿ اف حجية ال ورة في االةبات الجنائي في المكاف الخ .8

التشريعي ويعني ضرورة وجود احكاـ قانونية تنظـ اجراءات الح وؿ ألمى الدليؿ الناجـ ألف 

( مف قانوف االجراءات الجزائية بشأف  51الت وير في مكاف خاص ألمى غرار احكاـ المادة ) 

العممية والفنية في الت ويرل التسجيؿ ال وتي ل العامؿ الفني ويتطمب ذلؾ مراألاة اال وؿ 

والعامؿ الشخ ي ويتطمب توافر الخبرة الفنية واالمانة العممية في شخص القائـ بالت ويرل 

والعامؿ الموضوألي ويتعمؽ بدرجة وضوح ال ورة وخموىا مف الخدع الب رية )المونتاج( ل 

 رسمية . والعامؿ االجرائي ويتعمؽ بمراألاة اجراءات الت وير واةباتيا في محاضر 

اف حجية الت وير في المكاف الخاص ال يجوز اف يأخذ حكـ القياس ألمى ما ورد في احكاـ  .9

ألدـ مشروألية الت وير خفية في ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني وبالتالي 51المادة )

ا االماكف الخا ة وألدـ جواز االذف بيا كأ ؿ ألاـ اال اذا تعمؽ االمر بالجرائـ التي حددى

في احكاـ المادة الةالةة مف قانوف غسيؿ االمواؿ وتمويؿ ألمى سبيؿ الح ر  الفمسطينيالمشرع 

مف القانوف  4فقرة  33وذلؾ ألطفا ألمى ما جاء في احكاـ المادة  2015لسنة  20االرىاب رقـ 

 المذكور. 
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 يمي: ترتيبا ألمى ما تقدـ فقد خم ت الدراسة الى مجموألة مف التو يات يمكف اجماليا بما

توفير الحماية الجنائية الالزمة ضد انتياؾ حؽ المواطف الفمسطيني في حرمة ات االتو الشخ ية  .1

وانتياؾ حياتو الخا ة بالتن ت واستراؽ السمع بواسطة اجيزة االت االت واستعماؿ التسجيالت 

الدولية ال وتية والت وير التي تـ الح وؿ ألمييا بطريؽ غير مشروعل بما ينسجـ مع االتفاقيات 

 والقانوف االساسي الفمسطيني.

ضرورة ادخاؿ تعديالت ألمى ن وص قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني وايجاد قواألد اجرائية  .2

تنظـ االجراءات والشروط الواجب اتباأليا مف قبؿ سمطات التحقيؽ في حاؿ  دور اذف بالمراقبة 

لتركيب االجيزة الالزمة  بفنانيف جنائييفالياتفية وتسجيميا ومف ىذه الشروط اف يتـ االستعانة 

لمتن ت ألمى المحادةات ل ووجوب تحرير محضر بالتن ت يحدد فيو ساألة وتاريخ بدأ العممية 

ومحضرًا اخر يحدد فيو تاريخ انتائيال باالضافة الى تحريز التسجيالت بشكؿ ي ونيا مف أي 

ف  مخت يف في المحضر الالـز حذؼ أو اضافة أو استماع ل وتفريغ التسجيالت مف قبؿ فنيي

ليجعميا قابمة لالستعماؿ واذا تمت المحادةة بالمغة االجنبية يجب تحريرىا بالمغة العربية بمساألدة 

مترجـ معيف ليذه الغايةل واف يودع المحضر في ممؼ القضية واحاطة محامي الدفاع ألمما بول 

نقضاء مدة تقادـ الدألوى الجنائية ووجوب اتالؼ اشرطة التسجيؿ باشراؼ النيابة العامة ألند ا

 .وتحرير محضر بيذا االتالؼ

ف ي بح أ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ب51تعديؿ احكاـ الفقرة الةالةة مف المادة ) .3

أمر التجديد لممرة الةانية بناء ألمى اذف مف قاضي محكمة البداية وذلؾ الضفاء رقابة قضائية 

 را لخطورتو ومساسو بحقوؽ االفراد ألمى غرار القانوف الم ري.اكبر ألمى ىذا االجراء نظ
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توفير الحماية الجنائية مف خالؿ سف قواألد قانونية ألقابية تجـر التقاط ال ور لالشخاص في  .4

االماكف الخا ة سواء تعمؽ االمر بالت وير الفوتغرافي او الت وير المقترف بال وت كما ىو 

 والم ري. الحاؿ في قانوف العقوبات الفرنسي
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 : المصادر والمراجع

 القوانين: أواًل: 
 .2003القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

 .1971الدستور الم ري لسنة 
 . 1952الدستور االردني لسنة 
 . 1958الدستور الفرنسي لسنة 

 الدستور الفيدرالي االمريكي .
 2002نة لس 1قانوف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ 

 .2001لسنة  3قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 
 .2001لسنة  4قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ 

 . 2015لسنة  20قانوف غسيؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب رقـ 
 . 1996لسنة  3قانوف االت االت السمكية والالسمكية الفمسطيني رقـ 

 .2017لسنة  16وف الجرائـ االلكترونية رقـ القرار بقان
 .1972لسنة  37قانوف االجراءات الجنائية الم ري المعدلة بالقانوف رقـ 

 .  1961لسنة  9قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائية ا ردني رقـ 
 . 1960لسنة  16قانوف العقوبات االردني رقـ 
 1937لسنة  58قانوف العقوبات الم ري رقـ 

 1970راءات الجنائية الفرنسي لسنة قانوف االج
 .1991يوليو  10قانوف االجراءات الجنائية الفرنسي ال ادر في 

 . 1934القانوف الفيدرالي لتنظيـ االت االت لسنة 
 . 1970لسنة  18قانوف االت االت االتحادي رقـ 

 
 المراجع العربية:ثانيًا: 

اةبات جرائـ الحدود والق اصل الجزء االوؿل احمد أبو القاسـل الدليؿ الجنائي المادي ودوره في 
 .1993أطروحة دكتوراةل المركز العربي لمدراسات االمنية والتدريبل الرياضل

 . 1986أحمد فتحي سرورل الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخا ةل دار النيضةل القاىرةل 
سات القانونية والسياسيةل جامعة أحمد كيالف ألبد اهللل دور ال وت في االةبات الجنائيل مركز الدرا

 النيريف.
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أحمد محمد حسافل نحو نظرية ألامة لحماية الحياة الخا ة في العالقة بيف الدوؿ واالفراد " دراسة 
 .2001مقارنة " دار النيضة العربيةل القاىرةل 

 أحمد نشأتل رسالة االةباتل الجزء االوؿل الطبعة السابعة.
 . 2015اللكترونية ودورىا في االةبات الجنائيل دار النيضة العربيةل أحمد يوسؼ الطحاويل ا دلة ا

 .1948االألالف العالمي لحقوؽ االنساف تضمف حقوقا غير قابمة لمت رؼ او االنتياؾ لسنة 
أيمف ظاىرل شرح قانوف االجراءات الجزائية الفمسطينيل الدألوى الجزائية ومرحمة جمع االستدالالتل 

 . 2013االولىل  الجزء االوؿل الطبعة
حسف الجوخدارل التحقيؽ االبتدائي في قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائيةل الطبعة ا ولىل دار الةقافة 

 .2008لمنشر والتوزيعل ألماف 
حسف المر فاويل االساليب العممية الحديةة في التحقيؽ الجنائيل المجمة الجنائيةل العدد االوؿل 

 .1967المجمد العاشرل 
 .1998المر فاويل المحقؽ الجزائيل منشأة المعارؼ باالسكندريةل حسف  ادؽ 

 .1990حسف  ادؽ المر فاويل المحقؽ الجنائيل الطبعة الةانيةل منشأة المعارؼل 
حسف  ادؽ المر فاويل المر فاوي في أ وؿ االجراءات الجنائيةل منشأة المعارؼ باالسكندريةل 

1996 . 
ف والوسائؿ المستحدةة لمتحقيؽ الجنائيل رسالة دكتوراة جامعة حسف محمد ربيع حماية حقوؽ االنسا

 . 1985االسكندريةل 
الخزاأليل مالؾ جابرل القرائف القانونية القاطعة وأةرىا في اإلةباتل بحث منشورل جامعة بابؿ سمسمة   
 ـ. 2006العراؽل  –( 1)
اوت  20الجنائيل جامعة رحاؿل محمد الطاىرل القرائف القانونية ومدى حجيتيا في اإلةبات   

 ـ. 2015( لعاـ 11الجزائرل مجمة البحوث والدراسات اإلنسانية العدد )-1955
رفاألي سيد سعيدل ضمانات المشتكى ألميو في التحقيؽ االبتدائيل منشورات جامعة اؿ البيتل االردفل 

 .1997الطبعة االولىل 
 . 2009أمريكيل دار النيضة العربيةل رمزي رياض ألوضل اإلجراءات الجنائية في القانوف ا نجمو 

 . 1999جرائـ القسـ الخاصل منشأة المعارؼ باالسكندريةل  –رمسيس بيناـل قانوف العقوبات 
زريقاتل مفيد محمود حمدافل محاضر الضابطة القضائية )دراسة مقارنة(ل رسالة ماجستير غير   

 ـ. 2010فمسطيفل  –منشورة جامعة القدس
ل بطالف االجراء الجنائي دراسة تحميمية نقدية لمتشريع الم ري والقضاء المقارفل سميماف ألبد المنعـ

 . 2015دار المطبوألات الجامعية 
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الشياوىل قدري ألبد الفتاحل ضوابط االستدالالت واإليضاحات والتحريات واالستخبارات في التشريع   
 م ر. -الم ري المقارفل منشأة دار المعارؼ

 .2009نات الحماية الجنائية الدولية لحقوؽ االنسافل دار النيضة العربيةل  الح زيد ق يمول ضما
ل دار الةقافة 2011طالؿ ابو ألفيفةل الوجيز في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطينيل الطبعة االولى 

 لمنشر والتوزيع.
لحديةة وتنظيـ ألادؿ غانـل كشؼ الجريمة بالوسائؿ العممية الحديةةل مشروأليتيا وحجيتيال اآلفاؽ ا

 ..1971العدالة الجنائيةل 
ألاقمي فضيمةل رسالة لنيؿ درجة الدكتوراة بعنواف " الحماية القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخا ة  

 كمية الحقوؽل قسنطينةل الجزائر. –دراسة مقارنة "  جامعة االخوة منتوري 
السعوديةل مجمة العدالة -ية لمعموـ ا منيةألباسل نياد فاروؽل القرينة الجنائيةل جامعة نايؼ العرب  

 (. 389الجنائية العدد)
 ألبد الفتاح محمود رياضل االدلة الجنائية المادية )كشفيا وفح يا(ل دار النيضة العربية.

فاروؽ الكيالنيل محاضرات في قانوف ا وؿ المحاكمات الجزائية االردنيل الجزء الةانيل الطبعة 
 .1995روتل الةالةةل دار المروجل بي

  .2006فاضؿ زيدافل سمطة القاضي الجنائي في تقدير االدلةل دار الةقافة لمنشر والتوزيعل ألمافل 
فوزية ألبد الستارل شرح قانوف ا وؿ المحاكمات الجزائية المبنانيل دار النيضة العربية لمطباألة 

 والنشرل بيروت.
 . 1982دار النيضة العربيةل القاىرةل فوزية ألبد الستارل شرح قانوف العقوباتل القسـ الخاصل 

 .2003كامؿ السعيدل سمسمة العدالة الجنائيةل المحقؽ الجزائيل معيد الحقوؽ بيرزيت 
ل دار الةقافة لمنشر 2010كامؿ السعيدل شرح قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائيةل الطبعة الةالةةل 

 والتوزيع.
يةل دراسة تحميمة وتأ مية مقارنة في القوانيف كامؿ السعيدل شرح قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائ

 .2010ا ردنية والم رية والسورية وغيرىال دار الةقافة لمنشر والتوزيعل 
العدد الحادي  –مجمة االمف العاـ  –لطفي رابح جمعةل مشروألية الدليؿ الذي تح ؿ ألميو الشرطة  

 .1968ابريؿ  –السنة الحادية ألشرة  –واالربعوف 
باحةة دكتوراةل القيمة القانونية لم وت وال ورة كدليؿ في االةبات الجزائيل جامعة تبسو  مامف بسمةل

 .2015الجزائر  –
 .1980مأموف سالمةل االجراءات الجنائيةل دار النيضة العربيةل القاىرةل 

ل دار محمد ابراىيـ زيدل الجوانب العممية والتاريخية الستخداـ االساليب الفنية في التحقيؽ الجنائي
 .2000النيضة العربية سنة 
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محمد ابو العال ألقيدةل مراقبة المحادةات التميفونية دراسة مقارنةل دار النيضة العربية الطبعة الةانية  
2008. 

 . 2005محمد الشياويل الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخا ةل دار النيضة العربيةل القاىرةل 
وال ورة في االةبات الجنائيل دراسة مقارنةل دار الةقافة لمنشر محمد أميف الخرشةل مشروألية ال وت 

 .2011والتوزيع 
محمد اميف الخرشةل مشروألية ال ورة وال وت في االةبات الجنائي دراسة مقارنةل دار الةقافة لمنشر 

 .2011والتوزيعل
لمطباألة والنشرل محمد رشاد القطعانيل الحماية الجنائية لمحؽ في حرمة االت االت الشخ يةل الفتح 

 .2015الطبعة الةانية 
محمد رشاد القطعانيل الحماية الجنائية لمحؽ في حرمة االت االت الشخ يةل الفتح لمطباألة والنشرل 

2009. 
محمد سعيد ألتيؽل رسالة دكتوراة بعنواف " النظرية العامة لمدليؿ العممي في االةبات الجنائي " جامعة 

 (. ref.k.5226.A8.1993  ة القدس الرمز) مكتبة جامع  1993أليف شمسل 
 . 2005محمد سعيد نمورل ا وؿ االجراءات الجزائيةل الطبعة االولىل دار الةقافة والتوزيعل ألماف 

محمد  بحي نجـل الوجيز في قانوف أ وؿ المحاكمات الجزائيةل الطبعة االولىل دار الةقافة لمنشر 
 . 2006والتوزيع 

ات في المواد الجنائية في القانوف المقارفل الجزء ا وؿل مطبعة جامعة اإلةب محمود محمود م طفىل
 .1977القاىرةل

الطبعة  –محمود محمود م طفىل شرح قانوف االجراءات الجنائيةل دار النيضة العربيةل القاىرة  
 . 1988الةانية ألشرل 

 .1998ةل ل دار النيضة العربي3محمود نجيب حسنيل شرح قانوف االجراءات الجنائيةل ط
 1931معوض ألبد التوابل التعميؽ ألمى ن وص قانوف االجراءات الجنائية بأحكاـ النقض مف سنة 

 .1997وبالتطبيقات العامة لمنياباتل منشأة المعارؼ باالسكندريةل  1996حتى سنة 
نوفل ممدوح خميؿ البحرل نطاؽ حرية القاضي الجنائي في تكويف قناألتو الوجدانيةل مجمة الشريعة والقا

 . 2004ل 21العدد 
 .1983ممدوح خميؿ بحرلحماية الحياة الخا ة في القانوف الجنائيل رسالة دكتوراةل جامعة القاىرةل 

 .2015من ور ألمر المعايطةل االدلة الجنائية والتحقيؽ الجنائيل دار الةقافة لمنشر والتوزيعل 
  2009 / 12 / 29ة بتاريخ ال ادر ألف محكمة النقض الفمسطيني 2009 / 77نقض جزائي رقـ 

 .135ص  37ؽ  13مجموألة احكاـ النقض س  62 / 2 / 12نقض م ري 
 .2011ىاللي ألبد الاله أحمدل النظرية العامة لالةبات الجنائيل المجمد االوؿل 



103 
 

 .2011ىاللي ألبد الاله أحمدل النظرية العامة لالةبات الجنائيل المجمد االوؿل دار النيضة العربية 
 ل دار النيضة العربية.2011بد الاله أحمدل النظرية العامة لإلةبات الجنائيل المجمد االوؿل ىاللي أل

 .1977وحيد رأفتل القانوف الدولي وحقوؽ االنسافل المجمة الم رية لمقانوف الدوليل 
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