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 اأَْبَصْرنَ َربنَا ِهمْ ِعنَد َربِّ  ُرُإِسِهمْ ا نَاِكُسو اْلُمْجِرُمونَ  إِذِ  تََرى َولَوْ  ﴿

  ﴾ إِنا ُمولِنُونَ  ٰصِلحا   نَْعَملْ  فَاْرِجْعنَا َوَسِمْعنَا
 [ 21 اآلٌة السجدة: سورة ]  
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 ٘ذاءإلا

 

إٌٝ ِٓ ػٍّٕٟ إٌضاط ٚاٌصببشإٌٝ ِبٓ افخمبذُ٘ فبٟ ِٛاصٙبت اٌصبؼات ٌٚبُ حٍّٙٙبُ اٌبذ١ٔا 

اٌبٝ وبً ِبٓ هللا حؼباٌٝ أْ ٠غبىّٕٙا فغب١ظ صٕاحبٗ ٚاعبلي ألسحٛٞ ِٓ عٕأّٙا. أبٟ ٚ أِٟ 

عباُ٘ فبٟ حبٛص١ٟٙ اٚ لبذَ ٌبٟ ِابٛسة اٚ وٍّباث شبذث ِبٓ اصسٞ  اسشبذٟٔ ٚعاػذٟٔ ٚ

ٚ اٌٝ وً اِشأة حغاُ٘ فٟ اسحماء اٌّضخّغ بؼٍّٙا  ا٘ذٞ ٌُٙ ػشفأٟ ٚ اِخٕأٟ ٚ دػٛاحٟ

 األِبببببببت ٚ اٌّضخّبببببببغ.ٙبببببببزٖ ص١بببببببً ِبببببببخؼٍُ ٠بببببببٕٙ  ب ٙببببببباش ػٕٚبٕببببببباء أعبببببببشة ٠ٕبببببببخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاحثح

عثدانحسيٍ طاهر هروض  
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 ٠غؼذٟٔ أْ أحمذَ بضض٠ً اٌاىش ٚ اإلِخٕاْ ٚ اٌخمذ٠ش

، اٌّبذػٟ اٌؼباَ فبٟ سااعبت اإلدػباء اٌؼباَ -شىش لادس عّبذأ١ِٓ -ألخٟ اٌؼض٠ض األعخار  -

إلشبشافت             اٌمبب١ُع ػٍببٝ وخببابخٟ ٌٙببزا اٌبغبذ، ِببٓ خببلي إػطااببٗ ٌببٟ اٌّؼٍِٛبباث ٚ 

بٙا ػٍٝ اٌٛصٛي اٌبٝ صبٛسحٙا اٌغا١ٌبت. أسصبٛ ٌبٗ ِبٓ اٌّلعظاث اٌضذ٠شة اٌخٟ أػإٟٔ 

 هللا حؼاٌٝ اٌّٛفم١ت ٚ اٌغذاد.

 ٚ ٌىً ِٓ عاػذٟٔ ِٓ خلي اٌىخابت ٚ اٌطباػت بل٠ت طش٠مت وأج صضاُ٘ هللا خ١شاً. -

 

 

 انثاحثح

عثدانحسيٍ طاهر هروض  
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 الممدمة
 

 التمنٌات أحدث على الذي ٌعتمد النمط ذلن ، المثمؾ المجرم ىسمٌُ  ما حدٌثا   ظهر لمد

 أفرز ولد هذا ٌرتكبها، التً الجرٌمة فً كشؾ الشرطة أجهزة تضلٌل أجل من والفنٌة ٌةالعلم

 الجرابم تنفٌذ وسابل فً بارعون مجرمون ٌنفذه من الجرابم ا  معمدطا  نم الحدٌث التمنً التطور

ه هذ  سعت اجهزة التحمٌك على جرابمه لتمرٌر التمنٌة الستخدام المجرم ىسع ومثلما وفنٌا ، تمنٌا  

 الجرابم. كشؾ فً الستثمارها التمنٌات احدث التناء أٌضا  إلى أالجهزة

 من األمن ألجهزة ا  إخفال ٌعد النه مجهول ضد تسجل المضاٌا أن ممبول ؼٌر أصبح وحدٌثا  

 التً التمنٌات احدث التناء من األمنٌة لألجهزة إخفاق هو ما الجانً، بمدر هوٌة إلى التوصل

 تدرٌب العنصر من البد ولهذا ، والبٌولوجٌة المادٌة اآلثار تحلٌل اللخ من هو مجهول ما تكشؾ

 .هذا المجال فً المتالحمة المستجدات لمواكبة الحدٌثة التمنٌات على البشري

 كشؾ فً األمن واستخدامها على والمعاصرة الحدٌثة التمنٌات أثراشٌر الٌه هو  وما

 .واألرواح األموال واألعراض على اعتداء   تمثل التً بمراوالج المضاٌا ؼموض

 وحل ؼموض المضاٌا عن للكشؾ الحدٌثة التمنٌات استثمار أهمٌة من البحث أهمٌة تنبع

 المجال فً لصوى أهمٌة فان للبحث واألمن،ولهذا العدالة تحمٌك أجل من للجانً والتوصل لؽزها

 المتعددة. ولضاٌاه األمنً

مجال االستجواب  فً الحدٌثة سابل العلمٌةالو استخدام وضرورة بؤهمٌة منً وٕاٌمانا   

 دلٌل إلى التوصل فً الجنابً ودورها التحمٌك تمنٌات دراسة فكرة نبعت فمد الجناة وضبط

 أحد اعضاء االدعاء العام. كباحثة و كونً عملً مجال ٌخدم وهذا النفً، أو اإلثبات

فً اعطاء فكرة عامة تطرلت فً المبحث األول لسمت هذا البحث الى اربعة مباحث و  لمد

عن االستجواب و ماهو تعرٌؾ االستجواب و ما الؽرض منه و متى ٌكون االستجواب جابزا  و 

 .متى ٌكون واجبا  و من هم الجهات المابمة باالستجواب و االجراءات الالزمة له
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اما فً المبحث الثانً تعممت فً الدراسة و البحث فً الوسابل العلمٌة الحدٌثة فً 

)استخدام جهاز كاشؾ الكذب ،  ًواب و مدى مشروعٌتها و ذلن بثالث مطالب اال و هاالستج

 ؼسل الدماغ و تمٌٌم وسابله ، استرلاق السمع و التسجٌل الصوتً(.

و ذلن بالشرح عن وسابل علمٌة اخرى فً  هالمبحث الثالث هو امتداد للمبحث الذي سبماما 

عمالٌر المخدرة / استخدام الكالب البولٌسٌة / التنوٌم ) ال ًاالستجواب و ذلن بثالث مطالب اال وه

 المؽناطٌسً(.

االعتراؾ الكاذب و االخذ باالدلة الثبوتٌة التطرق الى  فمد تم المبحث الرابع و االخٌرو فً 

باالضافة الى االستجواب النه لد ٌكون االستجواب تحت تؤثٌر ) عوامل خارجٌة أو عوامل 

ٌن و زج االبرٌاء فً السجون ٌٌإدي الى افالت المجرمٌن الحمٌم ممانفسٌة(  عواملشخصٌة أو

 احٌانا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االول مبحثال
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 فكرة عامة عن االستجواب 

ردة وسٌلة من الوسابل المتبعة والوابً وااجراء من اجراءات التحمٌك االبتدٌعتبر االستجواب 

الدلة والتحمٌك فً الجرٌمة من لبل فً لانون اصول المحاكمات الجزابٌة الؽاٌة منه هو جمع ا

 لبل اصدار لرار الحكم فً المضٌة. مضابًلاضً التحمٌك والمحمك ال

و كفاءة ومعرفة فً االجراءات التحمٌمٌة وان ٌكون محل ان ٌكون المابم باالستجواب ذ ٌجبو

 .لن الى المساس بحرٌات االفرادذثمة وحٌاد حتى ال ٌإدي 

 -فً ثالثة مطالب كاآلتً:علٌه سوؾ نتناول هذا البحث 

 االول نًطهةا

 تعريف االستجواب وانغرض يُه

 انفرع االول

 تعريف االستجواب 

بت ا١ٌٗ ٚػٓ االدٌت اٌّٛصٙت اغ اٌخّٙت إٌّغٛعؤاي اٌّخُٙ ِٕٚالاخٗ ػٓ ٚلا ٛاالعخضٛات ٘

 .(1)ِٓ اٚصٗ دفغ اٌخّٙت ػٕٗ اٚ اػخشافٗ بٙا ٕٗب٠١ ضذٖ ِٚا

ا ٠ٕغب ا١ٌٗ ِٓ ّبف١ٙا  اٌّخُٙ بأٗ عّاع الٛاٌٗ ِٕٚالاخٗ ٌه ٠ّىٓ حؼش٠ف اعخضٛاتزٚو

ِا١٘خٗ ِٚطابمخٗ ػٍٝ ِا ٚصً ا١ٌٗ  تدفغ اٌخّٙت اٚ اػخشافٗ بٙا ٚدساعِٓ اٚصٗ  ٕٗب٠١ ِٚااٌٛلااغ 

 .(2)اٌخغم١ك ٌٍٛصٛي اٌٝ عم١مت اٌٛالؼت ٚدسصت ِغؤ١ٌٚخٗ ف١ٙا اٚ بشاءحٗ ِٕٙا

 فاالعخضٛات اصشاء ٠غخٛٞ ػٍٝ شطش٠ٓ: ْرا

 صّغ ِا٠زبج دفغ اٌخّٙت ػٓ اٌّخُٙ االول:

 الرباث ضذ اٌّخُٙاصّغ ادٌت  انثاَي:

                                                             

 .393،ص7977السكندرٌة، حسن صادق المرصفاوي ،اصول االجراءات الجنابٌة، منشات المعارؾ، ا.د – (1)

 .799، ص7991سعٌد حسب هللا عبدهللا ، شرح لانون أصول المحاكمات الجزابٌة، دار الحكمة للطباعة و النشر، الموصل،  – (2)
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 ٛوّا ٘فمظ  ادأت اٌّخُٙاالعخضٛات ٠ٙذف اٌٝ اٌٛصٛي اٌٝ اٌغم١مت دْٚ  بلْا ٔشٜ زٚ٘ى

 .اٌغاي فٟ اٌّاضٟ

امنا الحصنول علنى النرار المنتهم للتهمنة  ومضنمون االسنتجواب هننستنتج منن كنل ماتمندم ان 

ٌب الجسنندي او ذالٌننه او انكنناره لننه وال ٌجننوز اسننتعمال اٌننة وسننٌلة ؼٌننر مشننروعة كالتعنن المسننندة

لنن منن اسنتعمال ذاو ماشنابه  هالتهدٌد او الوعٌد للتاثٌر على المتهم من اجل الحصنول علنى النرار

 الننرار مننا ٌننإثر علننى صننحةماء او اسننتعمال اٌننة عمننالٌر او مخنندرات وؼٌرهننا ذالمسننوة او االٌنن

 .(1)المتهم

ففرنسنا والعنراق منثال الزالننت  همٌتهناألباالسنتجواب واالعتنراؾ  ذالبلندان فنً االخن ؾختلنوت

تعلننك اهمٌننة علننى االسننتجواب  وتوجننب علننى المننابم بننالتحمٌك المٌننام بننه واال بطلننت اجراءاتننه الن 

مثنل تً دول اخنرى والتنً تابٌنة وعلنى العكنس فنالجز مركنزا هامنا فنً الندعوى االستجواب ٌمثنل

كلوسكسنونً مثنل انكلتنرا فانهنا ال تعلنك علٌنه اهمٌنة حٌنث ٌسنتطٌع المنابم بنالتحمٌك نبنظنام ذات اال

االسنتمرار دون االعتمناد علنى االلنوال الصنادرة عنن المنتهم بندعوى اننه منن ؼٌنر المعمنول ادانننة 

 .(2)االنسان لنفسه

 انفرع انثاَي

 بالغرض من االستجوا

بنه علنى كشنؾ الحمٌمنة سنواء بظهنور  من اجراءات التحمٌنك ٌسنتعان استجواب المتهم اجراء

براءة المتهم او ادانته فهو طرٌك للدفاع كما هو طرٌك للبحث واالستكشاؾ النه ٌسمح للمتهم بان 

منن لنانون  {34} حٌنث نصنت المنادة(3)د االدلة الممامة ضدهفنلابع المسندة الٌه وٌوٌوضح حمٌمة ال

من لنانون االدعناء العنام رلنم  71من المادة ( 1الملؽاة بموجب البند )اصول المحاكمات الجزابٌة 

 ( .16/1/1980( فً )2746المنشور فً الولابع العرالٌة عدد ) 1979لسنة  159

المننتهم  حٌننرةفننً  تهننام بننان ٌجندلالطرٌننك للبحنث واالستكشنناؾ النننه ٌسنمح كاالسننتجواب امنا 

اال اننه الٌجنوز  ،ضدهها عناصر الثبات التهمة كذبوتردده فً اجاباته وعدم تماسن الواله وثبوت 

                                                             

 .747، ص 7117ػبذ اال١ِش اٌؼى١ٍٟ، اصٛي اٌّغاوّاث اٌضضاا١ت،اٌّىخبت اٌما١ٔٛٔت،بغذاد، – (1)
 747اٌغابك، ص  ػبذاال١ِشا١ٌّىٍٟ، ٔفظ اٌّصذس - (2)
  .781، ص7997صٕذٞ ػبذاٌٍّه، اٌّٛعٛػت اٌضٕاا١ت اٌضضء اٌزأٟ، داس اٌفىش اٌّصش٠ت، اٌما٘شة،   -(3)
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الن اعترافنا  االستجواب طرٌما النتنزاع اعتنراؾ المنتهم بالجرٌمنة ولنو كنان اكراهنا ذللمحمك اتخا

 .من لانون العموبات العرالً {333ٌعالب منتزعه طبما لحكم المادة }وا ال تكون له لٌمة ذكه

 :الثانً طلبمال

 ؟متى ٌكون االستجواب جائزا ومتى ٌكون واجبا  

موري الضبطٌة المضابٌة سماع الوال المتهم عند المبض علٌه فً حالة من االحوال مؤجوز لٌ

ننه فنً حالنة صندور امنر بضنبط المنتهم أاال  (1)من لنانون تحمٌنك الجناٌنات {15}المادة المبٌنة فً 

ساعة من ولنت  24ؾ فً ظران ذواحضاره او اصدار امر بحبسه احتٌاطٌا فٌجب استجوابه حٌن

االحالة عند النظر فً المضٌة  ماضًوٌجوز ل منه {94-93-36-35كور }المواد ذماالمر ال ذتنفٌ

 . (2)المدافع عنهأو المحالة علٌه ان ٌسمع االٌضاحات التً ٌرى لزوم طلبها من المتهم 

 االول الفرع

 على أي شكل ٌكون أو ٌتم االستجواب؟

المتهم والمدعً  لمحامًٌجوز  المصري، ( من لانون التحمٌك  الجناب34ًبممتضى المادة )

ب فً بالحك المدنً ووكٌله الحضور عند االستجواب ولكن للنٌابة العمومٌة اجراء االستجوا

 ظهار الحمٌمة..ؼٌبتهم اذا رأت لزوم لذلن إل

هم تالم ما ٌبدٌهوال ٌجوز مع ذلن لمحامً الخصوم أن ٌتكلموا إال إذا أذن لهم المحمك وٌسمع 

 كتابنة كمنابالوٌدون االسنتجواب  اب ٌحصل فً المواجهة إلى حٍد ماستجوالفا ،(3)من اوجه الدفاع 

( من لنانون اصنول المحاكمنات الجزابٌنة العرالنً 126و لد اشارت المادة ) .تدون شهادة الشهود

 ( المعدل.1971( لسنة )23رلم )

 

                                                             

 .787، ص 7115اٌضضء اٌزأٟ، ِىخبت اٌؼٍُ ٌٍض١ّغ،اٌما٘شة،  -إضشات/ حٙذ٠ذ  -اٌّٛعٛػت اٌضٕاا١ت صٕذٞ ػبذاٌٍّه،  – (1)
 .787ص صٕذٞ ػبذاٌٍّه، اٌّصذس اٌغابك ، - (2)
 .787صٕذٞ ػبذاٌٍّه، اٌّصذس اٌغابك ، ص  -( (3
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 السإال/ هل ٌحك للمتهم أن ٌرفض االجابة؟

عما ٌوجه الٌه من االسبلة وال عماب علٌه إذا امتنع من  جواب: للمتهم الحرٌة التامة فً االجابة

 (1)للشهود.... ا  لؾ الٌمٌن خالفحاالجابة وتإخذ الواله دون 

 الثانً الفرع

 ه من االجراءاتهباالفرق بٌن االستجواب وما ٌش

ٌشبه االستجواب بسإال المتهم باعتباره وسٌلة  اخرى من وسابل جمع االدلة والتحمٌك فً 

بٌن االستجواب و سإال  االختالؾ التالً الى اوجهشارة االلذا رأٌنا من المناسب الجرٌمة، 

 :المتهم

استثناء كما فً االّ من لبل لاضً التحمٌك والمحمك،  ال ٌجوز اجراء االستجواب االّ االصل  -أوال  

 اما سإال المتهم فٌجوز لؽٌر لاضً التحمٌك والمحمك المٌام به كؤعضاء ،حالة ضباط الشرطة

 (2)الضبط المضابً او ضباط الشرطة ومفوضٌها....

لِه فمط، اما اسإال المتهم ٌعنً استشارته أو توجٌه التهم الٌه دون منالشة فٌها واثبات الو -ثانٌا  

 (3)فٌها تفصٌال ... تهومنالشضده المختلفة المابمة  باألدلةاالستجواب فٌعنً مجابهة المتهم 

 

 

 

 

 

                                                             

 .(1971( ٌغٕت )23لأْٛ اصٛي اٌّغاوّاث اٌضضاا١ت اٌؼشالٟ سلُ ) - (1)

 .448، ص7978اٌؼشاق،  -اٌضضء االٚي، ِطبؼت داس اٌغلَ، بغذاد  -د.عاِٟ إٌصشاٚٞ، دساعت فٟ اصٛي اٌّغاوّاث اٌضضاا١ت  - (2)
  .7998اٌشٚط، اٌخغم١ك اٌضٕااٟ ٚاالدٌت اٌضٕاا١ت، داس اٌّطبٛػاث اٌضاِؼ١ت، االعىٕذس٠ت، اعّذ بغ١ٟٛٔ ابٛ  - (3)
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 المطلب الثالث

 مائمة باالستجواب و االجراءات الالزمة لهالجهات ال

 الفرع األول

 الجهات المائمة باالستجواب

ماضً التحمٌك المٌام باستجواب المتهمٌن باعتباره المسإول عن التحمٌك والمشرؾ على ل -1

 (1)الجهات التحمٌمٌة...

رحلة وللمحمك اٌضا  المٌام به إذا كلفه لاضً التحمٌك بذلن أو إذا كان االستجواب فً م -2

 .(2)التحمٌك االبتدابً

لجهات الشرطة المٌام بها إذا توافرت الشروط الداعٌة إلى ذلن، وذلن  وٌجوز استثناء   -3

به على تعند وجود ادلة ولرابن ضدهُ وٌش ًالعتبارات خاصة فمثال  فً حالة المبض على الجان

 .(3)انه لد ارتكب الجرم

لزوما  لذلن. اذ أن االستجواب اجراء عادي  ىلعضو النٌابة العامة، استجواب المتهم كلما رأ -4

 .(4)من اجراءات التحمٌك

ومن الجدٌر بالذكر اٌضا ان اعضاء الضبط المضابً محرومون من المٌام باالستجواب وذلن  -5

الن هذه الجهات )أعضاء الضبط المضابً( ٌحرصون دابما  إلى الوصول لنتابج مجدٌة، وهذا ما 

 .5وتركٌزهم على توجٌه االسبلة المتعلمة باإلدانةهمال جانب البراءة، ا ٌجعلهم

منن الضنمانات، فضنلنا تسنلٌط الضنوِء علٌهنا  ى كنل منا تمندم ذكنرهُ، فهننان جملنةوباإلضافة إلن -6
 ٌرا  لحمننوق مناسننبة للمتهمننٌن، فٌمننا اندومراعاتهننا عننند المٌننام باالسننتجواب تعتبننر احترامننا  وتمنن

والتً تهدؾ إلى جمع االدلة بشؤن  االبتدابًتحمٌك االستجواب اجراُء مهُم وخطٌر من اجراءات ال
المشرع بضمانات كافٌة  هصخها إلى المتهم من مصدرها االساس، وهو الحكم، لذا تالجرٌمة ونسب

  .فوهه بؤلوال تخص الجرٌمة الوالعةتالمالبمة العتراؾ المتهم مختارا  أو  لتوفٌر الظروؾ

                                                             

 .77، ص7986دمحم ػض٠ض ، االعخضٛات فٟ ِشعٍت اٌخغم١ك االبخذااٟ ٚ ِذٜ ِاشٚػ١خٗ، ِطبؼت بغذاد، بغذاد،  – (1)
 .77دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك، ص  – (2)
 .77ص دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك،  – (3)
 .783، ص7115اٌضضء اٌزأٟ، ِىخبت اٌؼٍُ ٌٍض١ّغ، اٌما٘شة،  -إضشات/ حٙذ٠ذ  -صٕذٞ ػبذاٌٍّه ، اٌّٛعٛػت اٌضٕاا١ت  – (4)
 .77دمحم ػض٠ض ، اٌّصذس اٌغابك، ص  – (5)
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 الفرع الثانً

 اجراءات االستجواب

المانون الكٌفٌة أو الطرٌمة التً ٌجري فٌها استجواب المتهم إال أنه أوجب فً )المادة  لم ٌحدد

علنى أننه ٌجنب و تعدٌالتنه  1971( لسننة 23من لانون اصول المحاكمات الجزابٌة رلم ) (123

بعد  من حضوره ( ساعة24)على لاضً التحمٌك أو المحمك أن ٌباشر فً استجواب المتهم خالل 

ٌحدد عدد المرات التً لم ألٌِه، كما  ةعلما  بالجرٌمة المنسوبته احاط و ت من شخصٌتهأن ٌتم التثب

ٌجننوز فٌهننا للماضننً أو المحمننك اسننتجواب المننتهم وانمننا اعطنناهُ سننلطة تمنندٌر ذلننن، فلننهُ أن ٌعٌنند 

مننن المننانون ( 124االسنتجواب كلمننا رأى إن ذلننن الزمننا  السننتجالء الحمٌمننة، كمننا الزمننت )المننادة 

المابم باالستجواب بفسح المجال للمنتهم أن ٌبندي ألوالنه بعند سنماع ألنوال أي شناهد أو أن المذكور

ٌنالشه أو ان ٌطلب استدعاءه لهذا الؽرض، وٌجب أن تدون افادة المتهم منن لبنل لاضنً التحمٌنك 

خٌنر )المنتهم( عنن أوالمحمك فً محضر التحمٌك وان تولع من لبلِه ومنن المنتهم، امنا إذا امتننع األ

تولٌع على افادته فإن للمابم باالستجواب أن ٌدون امتناعه فً المحضر واسباب االمتناع ان َعِلنَم ال

بها، وإذا تضمنت افادة المتهم الرارا  بارتكابه الجرٌمنة فنان المنانون النزم لاضنً التحمٌنك تندوٌنها 

ان  شنرط ذلننفنان علنى الماضنً ان ٌمكننهُ منن  خطنهبنفسِه، واذا رؼب المتهم فً تندوٌن افادتنه ب

 (1)ع مننن لبننل المننتهم والماضننًٌولنن ثننم حضننوره، وان ٌثبننت ذلننن فننً محضننر التحمٌننكبٌكنون ذلننن 

لسبب من وجوب تدوٌن االفادة من لبل الماضً أو المحمك والزام الماضً بتندوٌن االفنادة التنً وا

ذلن بانها لند  فع المتهم بعددوعدم لبول ه رتكابه الجرٌمة هو تعزٌز الثمة بتتضمن الرار المتهم با

، هذا والبد ان ٌموم الماضً أو المحمك بعند تدوٌننه إلفنادة المنتهم ولبنل تولٌعهنا 2اخذت رؼما  عنه

من لبله ومن المتهم من تالوتها علٌه الطالعِه على  مفرداتها واعالمنِه عنن كنل منا ورد فٌهنا منن 

 لكل ما ورد فٌها. تهالن تولٌعه علٌها دلٌل على معرف امور

                                                             

 اٌّؼذي. 7977ٌغٕت  73أ ٚ ت ِٓ لأْٛ اصٛي اٌّغاوّاث اٌضضاا١ت اٌؼشالٟ سلُ  فمشة  (778اٌّادة ) –(1)

سف، ا، ِطبؼت اٌّؼ7، ط7األعخار ػبذ األ١ِش اٌؼى١ٍٟ، اصٛي اإلصشاءاث اٌضٕاا١ت فٟ لأْٛ اصٛي اٌّغاوّاث اٌضضاا١ت، س –(2)

 .398، ص  7974
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اثننناء  شننارة إلننى أن المننتهم اذا مننا طلننباال ٌجننباالجننراءات التننً َمننرا ذكرهننا  وعننالوة علننى

، فانننه ٌجننب أن تنندون تلننن الشننهادات فننً للجرٌمننة نفسننهااسنتجوابه االسننتماَع إلننى شننهادات معٌنننة 

محضر التحمٌك، كما ٌجب ان ٌموم الماضً او المحمنك بتندوٌن االدلنة االخنرى التنً استشنهد بهنا 

ة عنه وفً كلتا الحالتٌن فان االمر ال ٌعد الزما  إذا ظهر للماضً ان طلب المتهم المتهم لنفً التهم

ٌتعذر تنفٌذه أو أنه ٌمصد به تؤخٌر سٌر التحمٌك بال مسوغ وتضنلٌل المضناء إال أن ذلنن ٌجنب ان 

 .(1)ٌدون فً المحضر

 المبحث الثانً

 و مدى مشروعٌتها فً االستجواب الوسائل العلمٌة الحدٌثة

ذات الصنلة بصنورة مباشنرة  فنً االسنتجواب الحدٌثنة  الوسنابل العلمٌنة مبحنثً هذا النبٌن ف

صننوتً، لسنل الندماغ، التسنجٌل اخدام جهناز كاشنؾ االكاذٌنب، عملٌنة ؼوؼٌنر مباشنرة وهنً: اسنت

 -و ذلن من خالل المطالب التالٌة: الحمٌمة الى لوصللو

 االول طلبمال

 استخدام جهاز كاشف االكاذٌب

 ناذٌب من الوسابل العلمٌة الحدٌثة التً تإثر على االرادة نسبٌا  دواشؾ االكجهاز كٌعتبر 

ألوال المتهم، كما صدق أو كذب  ةان تسلبه، وٌستخدم هذا الجهاز فً مجال البحث الجنابً لمعرف

ه للولوؾ على مدى درجة صدق الشاهد فً شهادتِه. وٌكون استخدام الجهاز عن ٌمكن استعمال

ٌرها توجٌه االسبلة إلى الشخص بتسجٌل التؽٌرات التً االت النفسٌة التً تثك رصد االنفعطرٌ

الجلد عند سرٌان تٌار  مٌن ودرجة مماومةس وضؽط الدم وحركات الٌدٌن والمدفتنتحدث فً ال

فٌؾ فٌه وٌهدؾ استخدام هذا الجهاز إلى تحدٌد حاالت التوتر واالسترخاء التً تنتاب كهربابً خ

كذلن ردود الفعل الخاصة التً لد ٌتفاعل بها اثر توجٌه اسبلة معٌنة الشخص المستجوب، و

 .(2)الٌه

                                                             

 .715، ص7991سعٌد حسب هللا عبدهللا ، شرح لانون أصول المحاكمات الجزابٌة، دار الحكمة للطباعة و النشر، الموصل،  – (1)

 .53ٌّصذس اٌغابك، ص دمحم ػض٠ض، ا – (2)
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 األول الفرع

 طرٌمة استخدام جهاز كشف الكذب

على كرسً تثبت على صدره انبوبة عند استخدام هذا الجهاز ٌجلس الشخص المراد اختباره 

فٌحتٌن رلٌمتنٌن منن فس وٌربط بذراعه جهاز لتسجٌل ضؽط الدم وٌوضع كفاه على صتنتسجٌل ال

 .(1)طرٌك تمرٌر تٌار كهربابً ضعٌؾ نالمعدن لتسجٌل افراز العرق ع

وٌجب أن ٌوضع الجهاز فً مكان تتوافر فٌه شروط االمنان والهندوء والعزلنة واالبتعناد عنن 

المراد تجربته بمشاهدة عملٌة التسجٌل علنى االوراق  لشخصالمإثرات الخارجٌة، وان ال ٌسمح ل

ال ٌمكن تواجند أي شنخص معنه سنوى المنابم بالتجربنة، وٌجنوز للمحممنٌن الحضنور فنً البٌانٌة، و

ة ذات االتجناه الواحند وٌمسنم آاز عنن طرٌنك المنرهنؼرفة جانبٌنة لمشناهدة منا ٌندور فنً ؼرفنة الج

 الجهاز إلى ثالثة أجزاء:

الطبٌعٌة وؼٌر الطبٌعٌة التً فً الحاالت  ( Respiration sectionجزء حركة التنفس ) -1

طرأ على الشخص المستجوب وهذه ترصد عن طرٌك انبوبة من المطاط تثبت على الصدر. لد ت

 وعند حدوث أٌة حركة تمتد االنبوبة وتنكمش وهً متصلة فً نفس الولت بمإثر.

( ودلات النبض وٌرصد  Blood Pressureجهاز خاص بتسجٌل تؽٌرات ضؽط الدم ) -2

 .(2)فعاالت التً تعترٌهالتؽٌرات التً تحدث من ضؽط الدم بسبب االن

بالتؽٌرات التً تحدث فً  ( Galvanic skin response sectionلسم مماومة الجلد ) -3

مماومة الجلد لتٌار كهربابً خفٌؾ بواسطة مإشر خاص على شرٌط من الورق وتستخدم لذلن 

صفٌحتان رلٌمتان من المعدن، تثبتان على راحتً الٌدٌن أو على االصبع الوسطً بواسطة 

ولكل من هذه االجزاء الثالثة رٌشة ترسم خطوط بٌانٌة على  (3)ة لهذا الؽرضرٌطة مصممش

فً أعلى  الورلة فتحركه باستمرار، فترسم الرٌشة الخاصة بحركات تنفس الخطوط البٌانٌة

مماومة الجلد الخاصة بضؽط الدم والمبض فً اسفل الورلة أما الرٌشة الورلة، وتلن الخاصة ب

فً منتصؾ الورلة وٌموم الجهاز بتسجٌل التؽٌرات الفسٌولوجٌة التً تحدث فترسم خطوطا  

 . (4)عندما تعتري الشخص موضوع التجربة حالة عاطفٌة تصاحب عادة لول الكذب

 

                                                             

 .97، ص 7987، 4بغذاد، ط-د. دمحم فاٌظ عغٓ، ِاشٚػ١ت اعخخذاَ اٌٛعااً اٌؼ١ٍّت اٌغذ٠زت فٟ االرباث اٌضٕااٟ، اٌؼشاق – (1)
 .54،ص اٌّصذس اٌغابك ض٠ض،دمحم ػ – (2)
 .97، ص  د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك – (3)
 (.55-54، ص ) دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك – (4)
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 الثانً الفرع

 أسالٌب استخدام الجهاز

 هنان ثالث اسالٌب الستخدام هذا الجهاز؟

 -:ؤنه بثالث مراحلار فً شبوهو الشابع، ٌجري االخت االسلوب االول:

وهً بعٌدة عن ولابع الجرٌمة. وال تحتمل الكذب،  لة االسبلة االعتٌادٌةحمر المرحلة األولى :

كالسإال عن االسم والمهنة ومحل السكن. وٌشترط فً هذه المرحلة اال تكون االسبلة عاطفٌة 

 لة الثانٌة.أو نفسٌة، إذ تسبب االضطراب ولكً ٌبمى المستجوب هادبا  استعدادا  للمرح

توجه فٌه االسبلة الحرجة التً تتعلك بولابع الجرٌمة، وٌشترط أٌضا  فٌها اال  المرحلة الثانٌة:

، هتن العرض، شرس، ات ) لتلتكون تلن االسبلة تثٌر انفعال الشخص المستجوب مثل كلم

 .(1)(سرلة

ً المرحلة األولى، أي ال تعاد االسبلة االعتٌادٌة المماثلة لألسبلة الموجهة ف المرحلة الثالثة:

 بالجرٌمة، ثم تجري ممارنة ما سجل من االنفعاالت واالثار للمراحل الثالثة. صلة لها

وتسمى بـ )منهج الصدمة( وبموجبه ٌوجه سإال محرج مباشرة إلى الشخص  االسلوب الثانً:

ٌز بٌن ٌٌصعب التم هبدون معرفة منه بمضمون السإال وهذا االسلوب ؼٌر مستحسن، وذلن ألن

 رد الفعل المفاجا للسإال وبٌن رد الفعل الراجع إلى الكذب عن اجابته على السإال.

وٌستخدم هذا االسلوب أما بمفرده أو مرادفا  للمنهجٌن  االسلوب الثالث )تجربة لمة التوتر(:

المحمك لبعض الولابع التً ٌرٌد  مكحر إلى هذا االسلوب فً حالة عدم تالسابمٌن، وٌلجؤ الخبٌ

 كشفها بواسطة الجانً على المضمون الذي ٌحتوٌه رد الفعل العاطفً.

وٌجب تكرار كل مجموعة سإال مرتٌن على االلل وذلن لكً ٌمكن مرالبة نتابجها واستبعاد 

 التؤثٌر المحتمل للعناصر الخارجٌة المتداخلة.

                                                             

 .55، ص  دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك – (1)
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 الثالث الفرع

 تمٌٌم جهاز كشف االكاذٌب

 عٌوب الجهاز واسباب فشله:

 لفشل هذا الجهاز وهً:  ةاب كثٌرهنان اسب

ن ام ٌمتهمٌن حمٌمٌ انواكٌة الشدٌدة لدى بعض االشخاص سواء تعب االعصاب أو الحساس -1

ذلن نتٌجة الملك أو الخوؾ أو االثم أو االضطراب الشدٌد أو االستجواب المطول لبل وابرٌاء، 

 .(1)الجهاز

دود الفعنل أن رر محممنة علمنا  وٌرى بعض المعارضٌن لهذا الجهاز ان نتابج استخدامه ؼٌ -2

النناتج عنن الجرٌمننة  بناإلثمالتنً تظهنر علنى الشنخص لنند ٌكنون مصندرها مختلفنا  عنن الشننعور 

هنذه النتنابج مناهً  االعتراض من لبل المحاكم باعتبارموضوع التحمٌك. وان هذه النتابج مثار 

 .(2)لً للمٌمة الممنوحة لتصرٌحات الشخص الموضوع تحت االختبارآإال تمدٌر 

 .ٌر الطبٌعً، أزمات التنفسم ؼداالمراض الجسٌمة كؤمراض الملب أو ضؽط ال -3

االمننراض العملٌننة: كننالنمص العملننً )البلننه، العتننه، الحمننك أو االمننراض التنفسننٌة كالحالننة  -4

 (.والهستٌرٌا السٌكوباتٌة

ت م فنً التننفس أو حركنة العضنالادٌة( إلعالة عمل الجهناز: كنالتحكاالعمال العمدٌة )اإلر -5

 .(3)وبالضؽط العضلً ؼٌر الواضح مما ٌجعل الجهاز أن ٌسجل اشارات منحرفة خاطبة

 

 

 

 
                                                             

 .56، ص دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك - (1)
 .713د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك، ص  – (2)
 (.57- 56، ص)دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك - (3)
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 أما مزاٌا هذا الجهاز فتنحصر فً االمور التالٌة:

 وسٌلة لكشؾ الكذب من االعتماد على لوة المالحظة بالنسبة للشهود والمتهمٌن. -1

تصنر فنً عنصنر النزمن تضٌك نطاق الشبهة واالتهام مما ٌختصر االجراءات الطوٌلة وٌم -2

الننذي لننه اهمٌننة كبٌننرة للسننٌطرة علننى معننالم الجرٌمننة مبكننرا  وٌملننل مننن اتحنناذ اجننراءات 

 .(1)احتٌاطٌة ضد المشتبه بهم االبرٌاء

ان اعتراؾ المتهم بواسطة هذا الجهاز ٌعتبر ولٌدة إرادة حرة حسب رأي بعض المإٌندٌن  -3

ه اعتراؾ المتهم عند مواجهتنه ببصنمات ٌستند إلى إجراء باطل فً ذاته وانه ٌشبالله ألنه 

ٌكنون الجهناز  مثال  انٌكون االعتراؾ ارادٌا  ال ٌشوبه ما ٌبطله، أن اصابعه مثال ،  بشرط 

 . (2)لد استعمل رؼما  عن المتهم أو المشتبه فٌه

 الثانً المطلب

 وسائلهغسٌل الدماغ وتمٌٌم 

بالجرٌمة المرتكبة هً  الصلةذوي أخذ الوال المتهم وفً ان من جملة الوسابل المستعملة 

استخدام رسابل التؽٌر الفكري وؼسل الدماغ وهً عبارة عن وسابل نفسٌة وفسٌولوجٌة تستخدم 

هنٌة تجعلهم مهٌبٌن لمبول اٌة جماعات اٌضا  وٌتم ذلن بتعرٌضهم لعوامل ذخدر االفراد والل

أو تدفعهم إلى االعتراؾ توجٌهات وارشادات خارجٌة تهدؾ إلى تثبٌت بعض المعتمدات فٌهم 

من أوابل الذٌن لاموا بتجارب فً هذا المضمار هم علماء الروس و.  (3)جرمب أو النالذ ؾبالترا

بها على الحٌوانات إلٌجاد العاللة بٌن علم االعضاء والمخ، وتوصلوا إلى النظرٌة  بادبٌن

اسات التً ٌفعلها االنسان المشهورة فً االفعال المنعكسة التً تتناول ردود االفعال أو االنعك

 تلمابٌا  أو باستخدام مإثرات اخرى.

وٌمكن توجٌه الكابن الحً بإطاعة االوامر تحت تؤثٌر الجوع والعوامل النفسٌة األخرى التً 

ٌمكن استخدامها كوسابل للتحكم فً العمل فؤجرٌت تجارب على االطفال أظهرت نفس النتابج 

                                                             

 .57، ص دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك -( (1
 714د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك، ص  – (2)
 .787، ص 7987، ب١شٚث، 7د. فخشٞ اٌذباؽ، غغً اٌذِاؽ، داس اٌط١ٍؼت ٌٍطباػت ٚ إٌاش، ط – (3)
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ذِه الوسابل تستخدم تحت ضؽط وإكراه ٌعمبها حسن التً ظهرت على الحٌوانات، وكانت ه

 .(1)االلناع و المعاملة والمرونة

أما فً الحاضر، فإن العلماء توصلوا إلى طرق ووسابل تتطلب الكثٌر من االعداد والترتٌب 

 شرؾ علٌها اخصابٌون نفسانٌون وفسٌولوجٌون بحٌث تتناسب كل طرٌمة ٌوفك نظم عملٌة رالٌة 

، دون اللجوء إلى اسالٌب الضؽط واالساءة. علٌه المعاملة ىالذي تجر طبٌعة الشخصمع 

وبصورة عامة أن هذه االسالٌب تشمل عزل الفرد ووضعهُ تحت ظروؾ من عدم االستمرار 

ً مع خلك حالة االرق تجعل الفرد فً النهاٌة أو تجعله ٌعترؾ بالذنب أو ٌتمبل ؼرس افكار نالذه

لوسٌلة مع اسرى الحرب لكً تجعلهم ٌعترفون انهم مذنبٌن فً معٌنة فً عملِه وتستخدم هذه ا

 فً عملٌات لتل اسرهم او استخدامهم أولتالهم ضد العدو أو لتحوٌلهم إلى ابواق دعاٌة لهم 

 . (2)سٌاسة ضد الشخصٌات أو ألؼراض التجسس ضد وطنهمالاالؼتٌاالت 

االرادة الضعٌفة أو مع اشخاص  ٌن أو ذويٌوؼالبا  ما تنجح هذه الطرٌمة مع االشخاص العاطف

ٌوجد خلل جزبً فً ملكات عمولهم إال ان االبحاث دلت على عدم جدوى هذه الطرٌمة مع 

ار على راالص هِ عملٌا  وذوي االرادة الموٌة، اذ ٌستطٌع بمرونة عمِله وصفاء فكرضج الشخص النا

معاكس له، ومماومة اسالٌب عدم التعاون والصمود، والمدرة على اخفاء النواٌا والتظاهر بمظهر 

 تعرض لها.ٌالتحول الفكري وؼسل الدماغ الذي 

ٌلجؤ بعض المحممٌن إلى اتباع االسالٌب المدٌمة عند استجواب  أما فً مجال التحمٌك الجنائً:

المتهم بتعرٌضِه إلى الجوع أو االلم النفسً كحرمانه من النوم أو من امتٌازات وحموق المولوفٌن 

ه، والسٌطرة على إرادته تجعله فً حالة نفسٌة من شؤنها أن تحمل المتهم على للتحكم فً عمل

 لبول توجٌهات المحمك.

من اجلها، ولد تصل الحالة بِه إلى االعتراؾ  مَ هِ تِ اُ باعترافات على نفسِه فً جرٌمة  ٌمومحٌث 

 .(3)شران اشخاص أخرٌن معه فً الجرٌمةإعلى 

مضاٌمة بؤسبلة، اربان النوم وتمطٌعهُ، تسلٌط أضوٌة  ومجمل الوسابل المتبعة: االرهاب، ال

جل كً ال ٌسٌطر المولوؾ على فكرِه، وأمورا  أخرى رد االٌدي واالٌلوٌة علٌه فً المولؾ وتمٌ

من شؤنه تحطٌم اعصاب المتهم وفمد السٌطرة على ارادته تحمٌما  لزٌادة شعوره بالملك وزٌادة 

الؽامضة أو باإلجابات التً تدل على  باألسبلةان افكاره بوار تهشكوكه فً ألرانِه ورإسابِه و تعمٌ
                                                             

 .63ص اٌغابك ،  اٌّصذسد. فخشٞ اٌذباؽ،  - (1)
 (.67 – 66)، صاٌغابك  اٌّصذسدمحم ػض٠ض،  - (2)
 (.67 – 66)، صاٌغابك  اٌّصذسدمحم ػض٠ض،  - (3)
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والذنب الحالً وربطِه بآثامه السابمة مهما  باإلثممعرفة سابمة بما حصل، وزٌادة تعمك شعوره 

 .(1)كان نوعها دٌنٌة أو جنسٌة أو اجتماعٌة وؼٌرها

 تمٌٌم وسٌلة غسل الدماغ

أن هذه الوسٌلة تعتبر اشد انواع الوسابل  ضدها: تكتفً تمٌمنا لها فمط باالنتمادات الموجهة

االكراه  ةالمنافٌة للمٌم االنسانٌة والكرامة البشرٌة، فهً تتجاوز مرحلة التؤثٌر النفسً وصور

من لانون أصول المحاكمات  (2)(219، 127المادي والمعنوي المشار الٌها فً احكام )المادتٌن 

 الجزابٌة.

ٌنماد بسهولة للمٌام بتصرؾ  ةلآسل الدماغ ٌصبح االنسان فمط ؽلالوسابل المتبعة  وباستخدام

معٌن لتحمٌك هدؾ منشود، وتإدي هذِه الوسٌلة إلى تحطٌم المكونات العملٌة وتضعؾ االدران 

جزا  عن الدفاع عن نفسه وتحمله على االعتراؾ باإلثم والندم اوتربكهُ، وتجعل الشخص ع

المجتمع الذي  ضدالحمد  ىتحمله اٌضا  علو أداها سابما ، المنطمٌة والصحٌحة التً  تلالنفعاال

 .(3)احتضنه ورباه. وتجرده من الشعور بالمواطنة واالنسانٌة والبشرٌة

 

 

 الثالث طلبالم

 ق السمع والتسجٌل الصوتًااستر

ستخدمان لجمع المعلومات والحصول على وسٌلتان متالزمتان فً معظم االحوال ٌُ  اهمو

ر صت اآللً عالمة ؼٌنلتحمٌك الجنابً. أما عاللتهما باالستجواب، فإن للتاالدلة فً مجال ا

ع المعلومات والولابع بصورة مسربة عن طرٌك االصؽاء مباشرة، إذ ٌمتصر مهامه على جم

فً مرحلة االستجواب والتسجٌل الصوتً ذو  تهِ ا عند منالشهبالهواتؾ وتسجٌله، ومجابهة المتهم ب

بصورة سرٌة أو علنٌة ففً ضوء ما تمدم نبحث عن  ب حٌن تإخذ ألوالهُ عاللة مباشرة باالستجوا

 .مستملٌن رعٌنفً ف (4)هاتٌن الوسٌلتٌن الفنٌتٌن

                                                             

 .67- 66دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك، ص - (1)
٠ٚؼخببش ِبٓ اٌٛعبااً  ،( ) ال ٠ضٛص اعخؼّاي أ٠ت ٚعب١ٍت غ١بش ِابشٚػت ٌٍخبار١ش ػٍبٝ اٌّبخُٙ ٌٍغصبٛي ػٍبٝ البشاس777ٖاٌّادة ) – (2)

اٌٛػ١ببذ ٚاٌخببار١ش إٌفغببٟ ٚاعببخؼّاي اٌّخببذساث ٚاٌّغببىشاث اٌٛػببذ ٚ  اء ٚشغ١ببش اٌّاببشٚػت أعبباءة اٌّؼاٍِببت ٚاٌخٙذ٠ببذ باال٠ببزاء ٚاالغبب

 ٚاٌؼمال١ش( 

( ) ٠ضٛص حضضات االلشاس ٚاالخز بّا حشاٖ اٌّغىّت ِٕٗ صغ١غاً ٚاطشاط ِا ػذاٖ غ١ش أٗ ال ٠ضبٛص حل٠ٍٚبٗ أٚ حضضاخبٗ إرا 779اٌّادة ) 

ٚحؼذ٠لحببٗ، اػببذاد صببباط صببادق  7977ٌغببٕت  73اٌببذ١ًٌ اٌٛع١ببذ فببٟ اٌببذػٜٛ( لببأْٛ اصببٛي اٌّغاوّبباث اٌضضاا١ببت، سلببُ  ٛوبباْ ٘بب

 .7111االٔباسٞ، اٌطبؼت اٌشابؼت ، 

 .68دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك، ص - (3)
  .776، ص 7975عاِٟ صادق اٌّل، اػخشاف اٌّخُٙ، اٌّطبؼت اٌؼا١ٌّت، اٌطبؼت اٌزا١ٔت، اٌما٘شة،د. - (4)
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 االول الفرع

 استراق السمع

حادٌث ألستخدم هذه الوسٌلة فً مجال كشؾ الجرٌمة بطرٌمة ؼٌر مباشرة على ما ٌدور من ات

وكشفها، وجمع االدلة، وتسجٌل تلن االلوال التً ال لجمع المعلومات الموصلة إلى فاعل الجرٌمة 

ٌمتصننر علننى أحادٌننث المننتهم بارتكنناب الجرٌمننة، بنننل ٌتعننداه إلننى الطننرؾ األخننر الننذي ٌتبنننادل 

 .(1)باالحادٌث

ومنننن االمثلنننة علنننى ذلنننن: وضنننع رلابنننة هاتفٌنننة علنننى االشنننخاص المثبتنننة صنننلتهم بالجرٌمنننة 

خطنط وتندابٌر  عتوضن حالنة االتفناق الجننابً إذكذلن فً هدؾ جمع االدلة ضدهم، وبولشركابهم، 

ل المكالمنات بصنورة سنرٌة منن سنجاحتٌاطٌة سرٌة إلحباط محاولنة االلندام علنى الجرٌمنة كمنا وت

ل المتهمٌن فٌما بٌننهم أو عنند اموالؾ المتهمٌن وتسجٌلها فً مكان آخر سواء تلن التً تتعلك بالو

علمة بالجرٌمة المرتكبة والجرابم االخرى حٌن ٌبوح حادٌث المتألا ةدس أحد المعتمدٌن بٌنهم ألثار

 .(2)خرٌن من المتهمٌن المولوفٌن الذٌن ٌتوددون إلٌهالمتهم بؤسرار عند كسب ثمة اآل

 الثانً الفرع

 التسجٌل الصوتً وطرق اجراء التسجٌالت الصوتٌة

صوت عبارة عن عملٌة ترجمة للتؽٌرات المإلتة لموجات ال -:التسجٌل الصوتً اوال : 

الخاصة بالكالم أو الموسٌمً إلى نوع آخر من موجات التؽٌرات الدابمة. وٌكون التسجٌل عادة 

هذه االهتزازات مع االصوات  كفواتترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة، وت ةلآبواسطة 

 . وهو نوعان:(3)التً تحددها بالضبط

                                                             

 .67، ص اٌغابك اٌّصذسدمحم ػض٠ض،  - (1)
 .67، ص اٌغابك اٌّصذس - (2)
 .65ص  ،7967ِٕاٛساث اٌّىخب اٌؼشبٟ ٌّىافغت اٌضش٠ّت، بغذاد، ش٠ّت،دمحم ابشا١ُ٘ ص٠ذ، االعا١ٌب اٌؼ١ٍّت اٌغذ٠زت فٟ ِىافغت اٌض - (3)
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صوت إلى اهتزازات خاصة رجم موجات التلة تآالتسجٌل الصوتً: وٌكون عادة بواسطة  -1

 ت خصٌصا  لذلن.دّ عِ رٌك ابرة تعمل على سطح من الشمع أُ عن ط

التسجٌل المؽناطٌسً: وهو تطور فنً للتسجٌل اآللً، فبدال  من أن ٌتم التسجٌل على سطح  -2

مع الشمع أصبح التسجٌل على سلن ممؽنط وحالٌا  ٌجري التسجٌل على شرٌط من البالستٌن 

معلوم أن لكل شخص صوت خاص بِه ٌختلؾ تماما  من أي شخص أخر إذ ومن ال  (1)الممؽنط

ٌزه من بٌن العدٌد من االصوات والتعرؾ على صاحبِه بمجرد سماع صوتِه أو ٌٌمكن تم

خطٌة مناظرة لها  ذبذباتلهجتِه. فعن طرٌك تحوٌل الموجات الصوتٌة الخاصة بالمتهمٌن إلى 

االمكان بمكن معرفة شخصٌة المتهم وألواله. ووتسجٌلها على لوحات خاصة، ثم ممارنتها ٌ

 عتراؾ لهالمتهم عند االصوت تسجٌل و  لصوت االصلً عن الصوت المملدٌز اٌاٌضا  تم

إذ ٌلجؤ المتهم إلى انكار اعترافه امام لاضً التحمٌك وٌتذرع أمامه باستخدام وسابل ه فابدت

بعلمِه بصورة مكشوفة برضاه  ؼٌر مشروعة معه لحمله على االعتراؾ. وٌتم تسجٌل ألواله

 .(2)أو بدونه، كما وٌتم دون علمه وِرضاهُ 

 -طرق اجراء التسجٌالت الصوتٌة:ثانٌا : 

 ٌتم التسجٌل إما بصورة مباشرة أو بصورة ؼٌر مباشرة

 التسجٌل بصورة مباشرة: -1

لً بها االشخاص مباشرة دوٌكون تسجٌل االحادٌث أو االلوال أو االعترافات التً ٌُ  

سطة جهاز التماط حساس. والذي ٌهمنا فً هذا المجال هو التسجٌل الذي ٌتم بصورة بوا

خفٌة دون علم أو رضا الشخص الذي ٌجري تسجٌل ألواله شاهدا  كان ام متهما  والذي 

ه أعضاء الضبط المضابً أو إحدى سلطات التحمٌك باعتباره ٌمثل اعتداء على ٌٌجر

وهو االعتراؾ خاصة وجاء فالدا  ألحد شروط صحة حموق االنسان وانتهاكا  لحٌاتِه ال

االرادة الحرة فً حالة اعتراؾ المتهم، إذ ٌجب أن ٌصدر االعتراؾ من المتهم طواعٌة 

الحد معارفِه باعترافه، مٌع الظروؾ التً تحٌط به. فإذا الر المتهم بج هواختٌارا  بعد علم

وٌستوي فً ذلن أن  كون باطال  وكان هنان تسجٌل اعدته سلطات التحمٌك فإن اعترافه ٌ

                                                             

 (735 – 734، ص ) اٌغابك اٌّصذسد. دمحم فاٌظ عغٓ،  - (1)
 .67، ص  اٌغابك اٌّصذسدمحم ػض٠ض،  - (2)
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لطات سعلى ٌك فاألصل فً المتهم البراءة ومن ثم ٌنبؽً ٌكون المتهم طلٌمؤ  أو رهن التحم

 .(1)المضابً مباشرة االجراءات المشروعة للوصول إلى الحمٌمة أعضاء الضبطو التحمٌك 

 التسجٌل بصورة ؼٌر مباشرة: -2

 ة وتسجٌل االحادٌث التً تتم من خاللها.على المكالمات الهاتفٌ صتنوذلن عن طرٌك الت

وتختلؾ مرالبة المكالمات الهاتفٌة وتسجٌلها عن التسجٌل الصوتً فً األولى وان كان 

أنها تمع دابما خلسة وسرا  بدون رضاء واختٌار  إالإجراءها عن طرٌك التسجٌل الصوتً 

التسجٌل هنا ال  االشخاص وٌتمٌز تسجٌل المحادثات الهاتفٌة بخاصٌة تنفرد بها، ذلن

ٌمتصر على احادٌث المتهم بارتكاب الجرٌمة بل ٌتعداه إلى الطرؾ االخر الذي ٌبادله 

بحث مولؾ لالحدٌث، فإذا امكن المول بجواز تسجٌل أحادٌث المتهم فإن االمر ٌدعو 

 الؽٌر، وهل ٌجوز تسجٌل حدٌثهُ؟

عرفة دوره فً هنا تعارض مصلحتان، مصلحة المجتمع فً كشؾ اتصاالت المتهم وم

 هالجرٌمة التً ٌجري التحمٌك فٌها، ومصلحة الؽٌر فً ان ٌحافظ على سرٌة محادثات

 .(2)الهاتفٌة

 المبحث الثالث

 (العمالٌر المخدرة/ استخدام الكالب البولٌسٌة/ التنوٌم المغناطٌسً وسائل علمٌة أخرى )

 المطلب األول

 العمالٌر المخدرة ) مصل الحمٌمة(

من التحلٌل النفسً، ٌتم عن طرٌك تعاطً الشخص لتلن المواد المخدرة  اسلوب خاص وهو

ها ٌمظة النابم، وٌظل جانبه ( دلٌمة تعمب20-5تستمر لفترة من )فٌإدي إلى حالة نوم عمٌك 

ة، بٌنما ٌفمد الشخص المدرة على التحكم االرادي أو راالدراكً سلٌما  خالل هذه الفترة المصٌ

 (3)ر لابلٌة لإلٌحاء ورؼبة فً المصارحة والتعبٌر عن مشاعره الداخلٌةاالختٌار مما ٌجعله أكث

صل الحمٌمة وهً وهو االسم الشابع أو م العماري حلٌلر بالتٌوتسمى هذه الطرٌمة من طرق التخد

كتشاؾ الذاتً الفردي الالعمالٌر المخدرة فً سبٌل ا خاص من التحلٌل النفسً تستخدم نمط

ل مها لو لم ٌستعن الشخص المستجوب لٌدلً بها وٌمرّ الحمٌمة ما كا للحصول على بٌانات تطابك

 .(4)معه المخدر

                                                             

 .736د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك ، ص  - (1)
 .737د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك ، ص  - (2)
 .778عاِٟ صادق اٌّل، اٌّصذس اٌغابك ، ص  - (3)
 .55د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك ، ص  - (4)
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ولد لجؤ العلماء الجنابٌون واالطباء المختصون إلى استؽالل أثر التخدٌر فً شل الرلابة التً 

حصول العصبٌة على أفكار الشخص لجعله ٌتكلم بما ٌحتفظ بِه من معلومات لل المراكزتفرضها 

مل بعض العمالٌر ما كان كامل الوعً. وللتحمٌك من ذلن لد استعفاه من االسرار عندعلى ما اخ

 ٌوم والسندونال وؼٌرها.ٌتال الصودموا كوفٌنروالنا والٌٌنٌوم والسٌكوٌالصود لبانتوثالكا

فً حدٌث ٌسرد الذي ٌتم التحمٌك معه بعد تناوله هذه العمالٌر المخدرة  وبهذا ٌدخل الشخص

بع الحادث ذاكرا  أسبابه ودوافعه النفسٌة المختلفة والمختفٌة وراءه وظروفه، وٌتكلم من خاللها ولا

عن اسرار تثمل كاهله والٌمكنه االباحة بها، كما ٌتذكر الولابع التً وصلت إلى حد النسٌان 

 .(1)الكامل بسبب متاعب الذاكرة

ت دراسٌة ومإتمرات عمد حلما االثر فًكان لها حظت على هذه الوسٌلة لمساوئ التً لولو

علمٌة لمنالشة جدوى مشروعٌة استخدام العمالٌر المخدرة لتحمٌك أهداؾ اجتماعٌة وجنابٌة فعلى 

لوزان سنة الدولً للطب الشرعً الذي انعمد فً  سبٌل المثال لد تم رفض هذه الفكرة فً المإتمر

 .(2)دفاع عن نفسهفً ال هتحرٌاء على حرٌة عمل المتهم الباطن و ، ألنه تعتبر اعتد1945

. وانتهت بؤنها ٌمكن لبوله لرارا  مماثال   1949الكادٌمٌة الفرنسٌة فً عام ا توكذلن اصدر

فً مجال االثبات الجنابً، واعتبرها بؤنها مخالفة لجمٌع الحموق المانونٌة للدفاع. وكذلن فمد لرر 

لٌر المخدرة فً مجال . أن استخدام العما1947المإتمر الدولً للطب الشرعً فً بلجٌكا عام 

الخبرة المضابٌة تعتبر شكال  من أشكال االكراه المادي باإلضافة إلى كونها ضررا  على سالمة 

 .(3)( استخدامها فً مجال المضاء1948الجسد والنفس. وكذلن أدانت الجمعٌة فً عام )

 التمٌٌم العلمً والمانونً الستعمال المخدر 

 ل المخدر:النمد الموجه إلى استعماأوال : 

كٌنندة، فمنند تحمننل ألننوال المننتهم أو أر عننن هننذه التجربننة احتمالٌننة ؼٌننر فان النتننابج التننً تسنن -1

 الشاهد ) الذي ٌوضع تحت المخدر( الصدق والكذب.

 .(4)عتبر هذِه التجربة من لبل البعض على أنه اعتداء على سالمة الجسد أو النفست -2

متهم ٌعد مساسا  بكرامة االنسان وانتهاكا ان استعمال هذِه الوسٌلة للحصول على اعتراؾ ال -3

/ 10للحمننوق االساسننٌة والممننررة مننن لبننل االعننالن العننالمً لحمننوق االنسننان الصننادر فننً 

 .(5)1948كانون األول 

                                                             

 .69، صدمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك  -(1)
 .783عاِٟ صادق اٌّل، اٌّصذس اٌغابك ، ص  -(7)

 .43دمحم ابشا١ُ٘ ص٠ذ، اٌّصذس اٌغابك ، ص –(3)

 .45، صِاسط 1267 ،اٌّضٍت اٌضٕاا١ت اٌم١ِٛت ،اٌخغم١ك اٌضٕااٟ فٟ األعا١ٌب اٌغذ٠زتاٌّشصفاٚٞ، عغٓ صادق  –)4(
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html  ساصغ االػلْ اٌؼاٌّٟ ٌغمٛق االٔغاْ ،اٌّادح١ٓ االٌٚٝ ٚاٌخاِغت ِٕٗ. –)5(

 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
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ان هذِه الوسٌلة ال تحترم شخصٌة الفرد وٌضٌك حرٌته فً التعبٌنر وفنً الندفاع عنن نفسنِه  -4

رات ألننه فنً حناٍل ؼٌنر لنادٍر علنى تركٌنز أفكنارِه، فً التهمة المنسوبة الٌِه،  أو ٌمدم تبرٌن

وكذلن تعد استخدام هذه الوسٌلة إخالال  بحمنوق الندفاع )حمنه فنً الصنمت( ألن المنتهم فنً 

هذه الحالة ٌجبر على الكالم دون إرادتِه، لذا ال ٌصح استعمالِه كوسٌلة مشروعة فنً جمنع 

 األدلة وفً التحمٌك.

لذي ٌكون عرضة للتؤثٌر باإلٌحاء فتكون ألوالنهُ مشنوبة خدر ٌسبب ضعؾ االدران امإن ال -5

ببعض التخنٌالت واالوهنام فسنٌختلط الكنذب بالصندق دون أن تكنون تلنن األلنوال منطمٌنة، 

ة التننً تظهننر لبضننع مننتوكثمننة المآلر عننن الرؼبننات الجنابٌننة والمٌننول اوإنننه كثٌننراَ مننا تعبنن

داخلٌننة فننً اللمماومننة ابنتٌجننة لحظننات للٌلننة فننً االدران، ولكننن سننرعان مننا تخمنند فكرتهننا 

 الضمٌر أو لصعوبات خارجٌة.

ر ضنبٌلة ، حٌننث ظهننرت نسننبة النجنناح فنً اسننتعمال المخنندان إلنى اثبتنت معظننم التجننارب  -6

تٌار، نتابج سلبٌة مردها عدم حدوث االتصال العاطفً بٌن الخبٌر والشخص موضوع االخ

احنث الجننابً شنارلون وهنً منن الحناالت التنً درسنها الب وشعوره بالطمؤنٌننة كمنا ٌتضنح

ال تمننول شننٌبا  وتسننٌطر  ت%( مننن الحنناال30( حالننة فمننط ناجحننة بهننذه الطرٌمننة وإن )12)

 %( من الحاالت سٌطر فٌها االشخاص على ارادتهم تماما .50جزبٌا  على أسرارها، كما )

تعبٌننر عننن  ؤثٌر التخنندٌر لٌسننت فننً الوالننعإن األلننوال التننً ٌنندلً بهننا الشننخص تحننت تنن -7

 .(1)ةالحمٌم

وكننذلن فننإن فمهنناء األنجلوامرٌكننان ٌجمعننون علننى عنندم لبننول اعتننراؾ المننتهم فننً االثبننات  -8

 الجنابً )عندما ٌكون تحت تؤثٌر العمالٌر المخدرة(.

 تتلخص مزاٌاه فً الفمرات التالٌة:، مزاٌا استعمال المخدرثانٌا : 

المحلننول  ربنةدوث ضنرر علنى صنحة الشننخص وهنو تحنت تجحنن باحتمنالٌمنر المإٌندون   -1

ب الموت، هذا إن كان الضرر كبٌرا ، وإن سبالعماري، ولكنهم ٌإكدون بؤن الضرر لد ال ٌ

هنم ٌندلون بؤننهُ فنً دراسنة احصنابٌة ألحند فكان الضرر بسٌطا  فهً أولى بنؤن ال ٌعتند بنه، 

( حالنة كاننت هننان 1859الباحثٌن ظهر أن حاالت الوفاة نتٌجة استخدام عمار األٌثر فً )

( حالة كاننت هننان ثنالث حناالت 7741فاة فمط وعند استخدام عمار البنتوثال فً )حالتا و

وفنناة فمننط، مننع العلننم أكنند هننذِه التجربننة أن حنناالت المننوت هننذه، لننم تكننن بسننبب مباشننٍر مننن 

 .(2)العمار

 

بالنسبة للمول بما ٌشكله استخدام العمالٌر من اعتداء علنى سنالمة الجسند أو الننفس فهنإالء  -2

ورن بالضنبط لنمردودا ، بؤن مجرد حمن المتهم بالمخدر ال ٌعنً اعتنداء  إذا منا  ٌرونه لوال  

                                                             

 .71، صبك اٌّصذس اٌغا دمحم ػض٠ض، – (1)
 .43دمحم ابشا١ُ٘ ص٠ذ، اٌّصذس اٌغابك ، ص  – (2)
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النفسً الذي ٌولعه المحمك علٌِه، ابتداء  من االستخدام أو المبض علٌه إلى حٌن إحالتِه إلنى 

المحكمة، كما أن هنان إجراءات وتجارب أخرى أشد خطورة من التخدٌر، كؤخنذ العٌننات 

منننهُ وؼٌرهننا للوصننول إلننى كشننؾ الحمٌمننة. وأن النتننابج التننً  مننن المننتهم وأخننذ شننعرات

الٌها بصفتها أدلة لضابٌة تعتمد علٌها حتى عند الحكم  االستنادتوصلها هذه التجارب ٌمكن 

 .(1)رؼما  من معارضتها للحرٌة الشخصٌة لحموق المتهم

مبالػ فٌه،  اءدعوٌرى أنصار هذِه الوسٌلة أن االدعاء بخطورة استخدام العمالٌر المخدرة أ -3

فالمتهم رؼم تخدٌره ٌستطٌع التحكم فٌما ٌرٌد االحتفاظ بِه لنفسِه فال ٌدلً بالمعلومات التً 

 .(2) رؼم وجوده فً حالة النصؾ ٌمظة )حلم الٌمظة( تهِ تضر بمصلح

مإٌدوا هذِه الوسٌلة، انه ٌجب أن الٌهدر لٌمة هذِه الوسٌلة ألن النتابج التً ٌتوصنل  وٌإكد -4

التحمٌك جمٌعها احتمالٌة ولٌست حاسمة وتعتبر نسنبٌا  فنً حند ذاتنه، فمنثال  االعتنراؾ الٌها 

والشهادات وؼٌرها لد ٌحتمل الصدق والكذب، لذا ٌمكن االعتماد علنى هنذِه الوسنٌلة كتلنن 

 .(3)الوسابل

أو نوبة جنون  كثٌرا  ما ٌدعً المتهم من حاالت التظاهر معللٌن جرابمهم باضطراب عملً -5

سناعد علنى كشنؾ حمٌمنة هنذِه الحناالت، لنذا فنإن للمحمنك منها، فالمحلول العماري ٌ ٌعانون

 .(4)االعتماد علٌها كوسٌلة من الوسابل التً توصله إلى تحمٌك العدالة

استخدام هذِه الوسٌلة إلى حجنتهم أننه فنً اسنتخدامها مسناعدة لتؤكٌند بنراءة  ومإٌد ؾوٌضٌ -6

تحنت ان كنان لمنتهم البنريء ٌصنر علنى ألوالنه والمشتبه بنه أو المنتهم البنريء، حٌنث أن ا

تجربة المخدر، لذا ٌعتبر إجحافنا  بحمنه منعنه منن اللجنوء إلنى الوسنابل العلمٌنة الحدٌثنة فنً 

البحننث العلمننً والتننً تننوفر لننه الحماٌننة، حٌننث ٌإكنندون أن التحلٌننل العمنناري ٌتسنناوى مننع 

بشنرعٌتها دون حاجنة إلنى الوسابل الطبٌة الحدٌثة التً تسناعد فنً البحنث الفننً المعتنرؾ 

 .(5)نٍص لانونً ٌمررها صراحة  

اثبتت االختبارات التً لام بها العلماء نجاح استعمال هذِه الوسٌلة، سواء فً الوصنول إلنى  -7

ت فنً السنابك الوال الشخص المتعلمة بؤصل الجرٌمة أو جرابم أخرى ؼٌنر مكتشنفة ارتكبن

 .(6)ت خاصةالاوذلن عند الدراسة لح

 

 

 

 

                                                             

صاْ صشافٓ فٟ ِماٌت ػٓ ِاىٍت اٌٛعااً اٌف١ٕت ٌٍخغم١ك فٟ اٌذػاٚٞ اٌضٕاا١ت إٌّاٛسة فٟ ِضٍت ر اشاس إٌٝ ٘زٖ االػخشافاث االعخا - (1) 

 ( .338- 373، ص )7951اٌؼٍَٛ اٌضٕاا١ت ٚلأْٛ اٌؼمٛباث اٌّماسْ، عٕت 

 .477، ص 7969اٌما٘شة،  - عاِٟ إٌبشاٚٞ، اعخضٛات اٌّخُٙ، داس إٌٙضت اٌؼشب١ت، ِصش دمحم - (2)
 .477دمحم عاِٟ إٌبشاٚٞ، اٌّصذس اٌغابك ، ص  - (3)
 .67دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك ، ص  - (4)
 .473اٌّصذس اٌغابك ، ص دمحم عاِٟ إٌبشاٚٞ ،  - (5)
 .73- 77، ص دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك  - (6)
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 لثانًاطلب الم

 استخدام الكالب البولٌسٌة

شاع استخدام الكالب البولٌسٌة، خالل الحربٌن العالمٌتٌن، من لبل الجٌوش المتحاربة لحراسة 

 .(1)االلؽام واكتشاؾمرالبة الدورٌات  و العسكرٌة باتالمنش

مالحمننة  االسننتفادة مننن ممٌننزات الكننالب البولٌسننٌة فننً التفنناء آثننار المجننرمٌن، وفننًو ٌمكننن 

 المدفونة. ثخفاء المواد المسرولة، أو البضابع المهربة أو الجثهربٌن، وتحدٌد أماكن إالم

 .(2)1973راق فمد أنشؤ جناح الكالب البولٌسٌة فً كلٌة الشرطة سنة وفً الع

مهنام التنً تمنوم ال و وفً هذا الصدد سنذكر االسس التً تستدعً االستعانة بالكالب البولٌسنٌة

 ب.لؽرض استجواب المتهمٌن بعد االهتداء الٌهم بواسطة الكال مهاخدابها ومدى مشروعٌة است

 األول الفرع

 بالكالب البولٌسٌة لالستعانةاالسس العلمٌة 

معظم الحٌوانات بموة حاسِة الشم ودلة حاسة السمع وٌعتمد البعض أنها ألوى  بٌن ٌتمٌز الكلب

( مرة. 40ها عند االنسان بـ )( مرة، وحاسة السمع من200من حاسة الشم عند االنسان بـ )

وٌستطٌع الكلب البولٌسً التعرؾ على االثر الذي ٌتركه المجرم فً مكان الحادث عن طرٌك 

التً المسها أو امسن بها أو  باألشٌاءتتبع رابحة المجرم المنتشرة فً الهواء أو التً التصمت 

بعث الرابحة )رابحة االنسان( ن، حٌث ت(3)عات ألدامه العارٌة  أو المحتذٌةطبعلى االرض بفعل 

( وتتعلك جزٌباتها المتناهٌِة الدلة بما تالمسه  Radiationعلى شكل اشعاعات )  دابمٌهبصورة 

 .(4)من االشٌاء أو تنتشر فً الهواء

وبذلن ٌندفع الكلب للبحث عن مصدر الرابحة التً ٌصل ألٌه، حٌث ٌستطٌع الكلب التماط 

، ألن أنفهُ ذو تكوٌن (5)ها حتى بعد انمضاء ولت طوٌل نسبٌا  جزٌبات الروابح  والتمٌٌز بٌن

 .(6)خاص فٌزٌولوجً

 

 

 

 

 

                                                             

 .784، ص  7976ػبذ اٌغخاس اٌض١ٍّٟ ٚ دمحم ػض٠ض، ػٍُ اٌخغم١ك اٌضٕااٟ اٌغذ٠ذ ب١ٓ إٌظش٠اث ٚ اٌخطب١ك، ِطبؼت داس اٌغلَ، بغذاد،  –(1)
 .75دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك ، ص  –(2)
 .775- 774د. دمحم فاٌظ عغٓ، اٌّصذس اٌغابك، ص  –(3)
 .76، ص  اٌّصذس اٌغابكدمحم ػض٠ض،  –(4)
ػادي عافظ غأُ، وابف اٌضش٠ّبت باٌٛعبااً اٌؼ١ٍّبت، ِمباي ِٕابٛس باٌغٍمبت اٌذساعب١ت ػبٓ االفباق اٌغذ٠زبت فبٟ حٕظب١ُ اٌؼذاٌبت اٌضٕاا١بت، ٔظّٙبا  –(5)

 َ. 7977ّخغذة،اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍبغٛد االصخّاػ١ت ٚ اٌضٕاا١ت ٌّاشٚع لٛاػذ اٌغذ االدٔٝ ٌخٕظ١ُ اٌؼذاٌت اٌضٕاا١ت، دٌٚت االِاساث اٌؼشب١ت اٌ

 76، ص اٌّصذس اٌغابك دمحم ػض٠ض ، (6)
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 الثانً فرعال

 وم بها الكالب البولٌسٌةالمهام التً تم

 لكالب البولٌسٌة مهام وواجبات فً الولت الحاضر منها:ل

مها بهذا تإهلها صفاتها من الذكاء والٌمظة والنشاط وؼٌرها على لٌا ثحٌ أعمال الحراسة: -1

 تستخدم الكالب البولٌسٌة فً حراسة : و العمل بكفاءة عالٌة

 .االشخاص كصاحب الكلب وؼٌره - أ

 األماكن كالدور والمكاتب والمخازن والدوابر الحكومٌة والمصارؾ. - ب

 األشٌاء كالجواهر والصنادٌك واألسلحة والبضابع. - ت

 السجون كما ثبتت فعالٌتها فً حراسة السجون - ث

وبلجٌكا  كإنكلترام الكالب البولٌسٌة لهذِه المهام فً دوٍل عدة من العالم وتستخد الدورٌات: -2

والمانٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وجمهورٌة مصر العربٌة، ٌستخدم من لبل رجال الشرطة 

 وخاصة أثناء اللٌل.

ه فً بما أن الكلب البولٌسً ٌمتاز بحاسة شم لوٌة، حٌث باإلمكان زٌادة لدرة حس ثر:ألتتبع ا -3

ٌزه الروابح المختلفة للمخدرات والمواد المتفجرة ٌ%( وذلن عن طرٌك تم100الشم إلى نسبة )

وؼٌرها وتتم عملٌة تتبع اآلثر بوجود أثر معٌن لشخٍص ما ثم ٌطلب الطلب بتتبعها وٌبدأ عمله 

 بشم االثر ثم ٌستمر فً عملٌة المتابعة تحت اشراؾ مدربه إلى أن ٌصل إلى الهدؾ مستعٌنا  

 .(1)حة التً تنبعث منهُ وتبمى منتشرة فً الفضاءببالرا

كالعثور على الجثة أو االموال المهربة أو المواد  البحث عن كل ما لهُ عاللة بالجرٌمة: -4

وجود الجثة أو ٌعمب  على مكانالمسرولة، حٌث ٌموم الكلب البولٌسً بتتبع أثار الدماء حتى ٌدل 

مكان الذي خبؤت فٌه األموال المحل الحادث حتى ٌصل إلى رابحة االثر الذي تركه المجرم فً 

 المهربة أو المواد المسرولة.

أي التعرؾ على المجرم عن طرٌك الكلب وذلن عن  تشخٌص المجرمٌن )االستعراؾ(: -5

التً لد تركها المجرم فً محل الحادث، وتعرٌؾ الكلب بها ثم ٌإتً بالكلب  باألثارطرٌك االتٌان 

األشخاص بضمنهم المتهم )المشتبه( وأخرون ال عاللة لهم بالحادث بعد  وٌعرض على عدد من

وضعهم فً صٍؾ واحد وٌكون المسافة بٌن الواحد واألخر مترا  واحدا  ثم ٌمر الكلب من بٌنهم 

. وتجري هذِه العملٌة لبل االستجواب وبعده فالذي ٌهمنا هو (2)لٌتعرؾ على صاحب األثر إن وجد

 .(3)ابإجراإها لبل االستجو

 

                                                             

 .774، ص اٌّصذس اٌغابك ػبذ اٌغخاس اٌض١ٍّٟ ٚدمحم ػض٠ض،  –(1)
 75، ص اٌّصذس اٌغابك  دمحم ػض٠ض ، –(2)
 .76، ص  ٔفغٗاٌّصذس –(3)
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بسبب الخفة واللٌالة البدنٌة للكلب البولٌسً وسرعته فً التعمٌب فمد استخدم  المطاردة: -6

لمطاردة المجرمٌن والمهربٌن، خاصة فً االماكن التً ٌصعب استخدام وسابل النمل األلٌة فٌها 

 بسهولة أو المناطك األهلة بالسكان، وكذلن المناطك الزراعٌة والحمول حٌث ٌسهل إلتفاء

 المجرمٌن بٌن األحراش والحشابش والمزروعات.

تعتمد عملٌة التفتٌش على استخدام حاسة الشم الموٌة لدى الكلب البولٌسً أٌضا  بعد  التفتٌش: -7

 تدرٌبه على مراحل متعددة بحٌث ٌتمكن من تفتٌش االشخاص واالماكن.

د كبٌر من الدول تستخدم الكالب البولٌسٌة لهذا الؽرض فً عد فض التظاهرات والتجمعات: -8

التً تستطٌع إنهاء التظاهرات والتجمعات بدون أن ٌإدي إلى ولوع خسابر فً األرواح ممارنة 

مع الوسابل األخرى المستخدمة فً مثل هذه الحاالت. وهذه الدول كالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، 

 . (1)وانجلترا وجكوسلوفاكٌا

 

 الفرع الثالث

 لٌسٌة فً االثبات الجنائًمشروعٌة استخدام الكالب البو

 نعرض فً هذا الصدد كل من حجج المعارضٌن والمإٌدٌن لهذِه الوسٌلة:

 حجج المعارضٌن -أوال :

أنها  ونٌرى هإالء أنها ال تتفك مع التطور الفكري الذي ٌشهدهُ العصر الحدٌث، وكذلن ٌر -1

ن الجمعٌة العامة لألمم حموق الصادرة عالتتنافى مع االعتبارات االنسانٌة الممررة فً البحة 

 .1948المتحدة عام 

 

 (المتهمٌن أو المشتبه فٌهم)وٌشكن هإالء بعمل الكلب البولٌسً بؤنهُ ٌتعرؾ على األشخاص  -2

. (2)بناء على إٌحاء من مدربه بموجب اصطالحات رمزٌة ٌتبعها معهُ  اختفابهمأو ٌرشد إلى مكان 

 .(3)لكل شًء رابحة به تمٌزه عن ؼٌرهولم ٌتضح من الناحٌة العلمٌة وبصورة لاطعة أن 

 

وٌرون أخٌرا  أن استخدامه فً االثبات الجنابً ٌعد وسٌلة من وسابل اإلكراه التً تبطل  -3

 .(4)االعتراؾ الصادر من المتهم مهما كان لدر االكراه الوالع علٌه

 

 

                                                             

 .779- 778، ص اٌّصذس اٌغابك د. دمحم فاٌظ عغٓ ،  – (1)
 .8،ص 767967اشطت فٟ خذِت اٌؼذاٌت ٚاٌّضخّغ، اٌما٘شة، طدمحم وّاي اٌغذ٠ذٞ، ولت اٌ – (2)
 .351ص  دْٚ عٕت اٌطبغ، ابشا١ُ٘ غاصٞ، اٌخغم١ماث ٚاالدٌت اٌضٕاا١ت، اٌطبؼت االٌٚٝ ،ِطبؼت اٌغ١اة، – (3)
 .468، ص 7976،ِطبؼت داس إٌاش ٚ اٌزمافت،77ِغّٛد ِغّٛد ِصطفٝ، ششط لأْٛ االصشاءاث اٌضٕاا١ت،ط – (4)
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 نٌحجج المؤٌد -ثانٌا :

المشتبه فٌهم من اإلفالت من لبضة  ٌرى هإالء أن هذِه الوسٌلة تهدؾ إلى تمكٌن المتهمٌن أو -1

 .(1)العدالة

 

راؾ الكلب البولٌسً على المتهم لهُ عوٌرى انصار هذِه الوسٌلة فً المجال الجنابً أن است -2

نكار، وإن كانت هذِه المٌمة ال تتجاوز لٌمة الدالبل، اللٌمة فً االثبات رؼم اصرار المتهم على ا

لتهمة على المتهم اؾ الكلب البولٌسً دلٌال  على ثبوت اففً هذِه الحالة الٌصلح أن ٌكون استعر

ما ٌمكن بِه تعزٌز األدلة المابمة فً الدعوى. وعلة عدم جواز االستناد إلى االستعراؾ فً وإن

االثبات الجنابً ٌعود إلى أن االحكام الجنابٌة ٌجب أن تبنى على الجزم والٌمٌن ال على الظن 

 .(2)واالحتمال

 

االلالل من تٌار الجرٌمة، ومثال على ذلن من ب البولٌسٌة فً دول عدة ولد ساهمت الكال -3

المضاء على جرابم ؼامضة أمكن اكتشافها والتعرؾ على فاعلها بواسطة االستعانة بالكالب 

 البولٌسٌة.

تناع المابمٌن بؤمور التحمٌك بفاعلٌتها فلم ٌعتمد ة هذِه التجربة فً العراق وعدم الوبسبب حداث

عرالً على استعراؾ الكالب البولٌسٌة فً االثبات الجننابً وال ٌسنتند فنً أحكامهنا إلنى المضاء ال

 .(3)الدلٌل الذي ٌمدمه الكلب البولٌسً سواء عند تعمب أثر الجناة أو فً مرحلة التحمٌك الالحك

 

 المطلب الثالث

 التنوٌم المغناطٌسً

الولابع التً تم كشفها أثناء النوم تستخدم هذِه الوسٌلة للحصول على ألوال المتهم ومنالشته ب

نتطرق إلى المفهوم العلمً للتنوٌم سوؾ  و للحصول على اعترافه الصرٌح فً حالة الٌمظة.

 .فً الفرعٌن التالٌٌن مهٌالمؽناطٌسً، ثم تمٌ

 

                                                             

 .77ص اٌّصذس اٌغابك ، وّاي اٌغذ٠ذٞ، دمحم – (1)
 .777، ص اٌّصذس اٌغابك د. دمحم فاٌظ عغٓ،  – (2)
 .777 – 775، ص اٌّصذس اٌغابك  د. دمحم فاٌظ عغٓ، – (3)
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 األول الفرع

 المفهوم العلمً للتنوٌم المغناطٌسً

مل الظاهر عن طرٌك االٌماء التنوٌم المؽناطٌسً هو حالة نوم صناعً لبعض ملكات الع

بفكرة النوم تحجب فٌها الذات الشعورٌة للنابم، وتبمى ذات ؼرٌب عنها وهً ذات المنوم 

 .(1)المؽناطٌسً

والنوم المؽناطٌسً على درجات ثالثة حسب عممها ولوتها وهً ظاهرة بالؽة التعمٌد من 

كما أن البعض األخر ٌمكن حٌث الكمٌة والكٌفٌة، فلٌس كل شخص ممكن تنوٌمه مؽناطٌسٌا ، 

 تعمك درجة نومه.

 -:ومن الواضح علمٌا  أن سٌطرة المنوم على النابم )الوسٌط( ٌمٌدها امران هما

 

درجة النوم المؽناطٌسً وعدم تجاوز المؤلوؾ الذي ٌتعارض مع ما تملٌه لواعد االخالق 

 .(2)والسلون

ٌنماد من لبل المنوم وتسمى هذه الحالة إن الشخص النابم مؽناطٌسٌا  بالدرجة الثانٌة ٌمكن ان 

أٌحابً مع النوم فٌطٌع  ارتباطبـ )الجوال النومً( وفٌه ٌفتح النابم عٌنٌِه وٌتجول وهو فً حالة 

 الجرٌمة بتوجٌه منهُ. ارتكابكل األوامر ولد ٌمدم على 

تً مات الولسً خالل االستجواب الالشعوري للحصول على المعستخدم التنوٌم المؽناطٌوٌُ 

ٌتعمد إخفاإها فً حالة الٌمظة العادٌة. إال أن ذلن ٌتولؾ على معرفة مدى إمكانٌة تمبل الشخص 

المستجوب اٌحابٌا  أثناء نومِه أمورا  ضد رؼباته وإرادتِه. فإذا   اإلٌحاء ٌشكل سلوكا  عادٌا ، فإن 

خاللٌة ع المشاعر األٌتعارض م سلوكا  شكل الوسٌط ٌتخذ مولفا  إٌجابٌا  وإذا كان ذلن اإلٌحاء ٌ

والسلوكٌة للوسٌط، فإنهُ لد ٌتخذ مولفا  سلبٌا  ٌتسم بالصراع الداخلً وٌصمد فً تنفٌذ هذا اإلٌحاء 

 .(3)فٌستٌمظ فجؤة فً حالة النوم المؽناطٌسً إلى حالة الٌمظة العادٌة

 

 

                                                             

 .77، ص اٌّصذس اٌغابك عاِٟ صادق اٌّل،  – (1)
 .87- 87، ص اٌّصذس اٌغابك دمحم ػض٠ض،  – (2)
 .87 ،صاٌّصذس اٌغابك دمحمػض٠ض، - (3)
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 الثانً فرعال

 تمٌٌم استخدام التنوٌم المغناطٌسً

 ن لها.ٌن والمعارضٌان حجج ورأي المإٌدبٌبتمٌٌم هذه الوسٌلة لنكتفً 

 نٌحجج المؤٌد -أوال :

ا بالممارنة مع ظروؾ إن لٌمة االعترافات للنابم مؽناطٌسٌا  متروكة للماضً وهو ٌمدره -1

 عوى والدالبل والمرابن المتوافرة فٌها، فللماضً أن ٌؤخذ بِه أو ٌهدرهُ.ومالبسات الد

ر الوسٌط على إتٌان . ولكنه ٌصبح ضعٌفا . فال ٌجبلٌا  إن الشعور أثناء التنوٌم لم ٌهمل ك -2

 .(1)أفعال حٌن ال ٌوجد دافع لذلن، أو لَهُ االستعداد لذلن

تطبٌك العدالة ال سٌما  فً إن التنوٌم المؽناطٌسً وسٌلة من شؤنها أن تعطً سرعة أكثر -3

المتهم  ؽناطٌسً على ٌد خبٌر ما ٌستطٌع أن ٌعمل الكثٌر عن طرٌك مساعدةمأن التنوٌم ال

 .(2)فً استرجاع تفاصٌل الولابع التً تدعم وجهة نظرهِ 

 حجج المعارضٌن -ثانٌا :

ث تكفً للحصول على ٌإن التنوٌم المؽناطٌسً لم ٌثبت نجاحه ُكلٌا  من الناحٌة العلمٌة بح

الدلٌمة، إذ إن األراء متنالضة بصددها، فالشخص النابم مؽناطٌسٌا  ٌخضع لسٌطرة  المعلومات

وإرادته بحٌث ٌجٌب على االسبلة الموجهة إلٌه بالشكل والمعنى الذي ٌرؼب فٌِه المابم  الخبٌر

اإلرادة وتسلبهُ حرٌة  باالستجواب وفما  لممتضٌات التحمٌك، ومعنى ذلن إن هذِه الوسٌلة تلؽً

ي معٌن. ولم ٌثبت العلم أالزالت التجارب ؼٌر مكتملة النتابج وال تسمح بتمٌٌم رالتصرؾ. ف

 .3منه فً مجال الخبرة المضابٌة االستفادةجارب بصورة لاطعة عن إمكانٌة والت

والرأي الراجح هو أنهُ ٌُحظر استعمال التنوٌم المؽناطٌسً أثناء التحمٌك ألن المتهم لد 

ٌخضع إلرادة المنوم، وٌعتبر فً هذِه الحالة مكرها ، فال ٌجوز للماضً استعمال هذه الطرٌمة 

 فاستخدامهاهود أو المتهمٌن بهدؾ الحصول على معلومات وإلرارات منهم. أثناء استجوابِه للش
                                                             

 .87- 87، ص اٌّصذس اٌغابك دمحم ػض٠ض، - (1)
 .83، ص اٌّصذس اٌغابكد. دمحم فاٌظ عغٓ ،  – (2)
 .799، ص اٌّصذس اٌغابكِغّٛد ِغّٛد ِصطفٝ،   - (3)
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تعتبر لٌدا  على حرٌِة الشخص فهً تإثر فً اإلرادة الواعٌة لَهُ ولد ٌحجبها تماما . لذا تُعتبر 

 إجراء  ؼٌر مشروع والدلٌل المستمد منه تعد باطال .

ة الشرعٌة، وذلن بمصد التشخٌص، أي ولكن ال ٌمنع هذا من االستعانة بها من الناحٌة الطبٌ

ن كما فً حالة التحلٌل العماري، وذلن كما للنا للتؤكٌد وكشؾ حاالت التظاهر الذي ٌدعٌها المتهم

 .(1)نومن الحالة التً ٌدعٌها الشهود أو المتهم

 المبحث الرابع

 االعتراف الكاذب

ة ٌنأو المخالؾ للشروط الف المانونً ٌعتبر االعتراؾ الكاذب كنتٌجة طبٌعٌة لالستجواب ؼٌر

ذبا   . فمد ٌكون االخذ به جرٌمة، ومع ذلن ٌرد االعتراؾ كاتباعها، إالّ أنه لٌس دابما  الواجب ا

تمود االنسان البريء إلى االعتراؾ كذبا  فمد ٌدركهُ وٌمبل  فٌة نفسٌة خلعوامل كثٌرة منها إرادٌة 

 جهلها المحمك أو ٌعلم بها.لٌة ٌضحٌة أسباب مادٌة وعوامل مرحبه، أو الٌدركه وهو 

أهمٌة  دة المرء على نفسِه، لذا فإن لَهاوبما أن االعتراؾ ٌعتبر دلٌل إتهام مباشر أي شها

ع أن ٌحٌطه بضمانات لكً ٌرد المضاء، مما حمل المشر احةكبٌرة فً تمرٌر مصٌر المتهم فً س

متهم، وألن لرٌنة البراءة تصاحب االعتراؾ سلٌما  وصحٌحا ، استنادا  إلى حك الدفاع الممدس لل

 . (2)، وخالل مرحلة االستجواب لحٌن إدانته باألدلة الثبوتٌةباتهامهالمتهم منذ البدء 

( من لانون اصول  128 – 127ومن جملة الضمانات، هً ما ورد فً أحكام المادتٌن )

صور االكراه المشروع بموجبها أخذ االعتراؾ بؤٌة صورة من  عالمحاكمات الجزابٌة حٌث من

 المادي أو المعنوي، أو استعمال اٌة وسٌلة أخرى للتؤثٌر النفسً أو التؤثٌر على اإلرادة.

 

 

                                                             

 .84، ص اٌّصذس اٌغابكد. دمحم فاٌظ عغٓ ،  - (1)
 .57، ص 7969ؼت اٌغ١اة، دِاك،فؤاد ابٛ اٌخ١ش ٚابشا١ُ٘ غاصٞ، ِششذ اٌّغمك، اٌطبؼت اٌشابؼت،ِطب – (2)
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االلتصاص من فاعل  فًتوازن بٌن حك الدفاع للمتهم وحك المجتمع العاد أع إالّ أن المشر

اسعة من المعدل بموجب المادة الت من المانون المذكور( 218عجز المادة ) فً الجرٌمة، فؤجاز

الصادر  باإللرار، األخذ  الصادر من المجلس الوطنً الكردستانً 2003( لسنة 22لانون رلم )

 باستعمال الوسابل ؼٌر المشروعة مع الممر ضمن لٌود وهً:

 نع معها المحكمة لصحة مطابمته للوالع.تأخرى تم بؤدلةٌتؤٌد ذلن  أن -1

ود هو الولوع فً الخطؤ واحتمال والهدؾ من هذِه المٌ ،أو أدى إلى اكتشاؾ حمٌمة ما -2

وبصدد اكتشاؾ والعة  (1)الحصول على االعتراؾ الكاذب الذي لد ٌطابك ولابع الدعوى

 ن: ارأٌ هنان المتهم بؤصل الدعوى ، فإن لهذه الحالة رّ لأخرى، نمول إذا أ

ة ع المتعلمة بالدعوى األصلٌلابٌذهب إلى األخذ باالعتراؾ كلٌا ، أي بالو الرأي األول: - أ

 .(2)ة معا  دوبالحمٌمة الجدٌ

ٌعتد بالجزء المتعلك بالوالعة الجدٌدة المكتشفة فمط، وٌطرح ما عداه من  الرأي الثانً: - ب

 االعتراؾ.

 أن ال ٌثبت كذب االعتراؾ بدلٌٍل أخر.  -3

االستماع إلى أدلة النفً فٌما إذا كان اعتراؾ المتهم مشوبا  فً جرٌمة معالب علٌها  -4

ٌتعذر تنفٌذها بحٌث أو تضلٌل العدالة  تان ٌمصد منها تؤخٌر االجراءاإالّ إذا ك باإلعدام

( لسنة 23اصول المحاكمات الجزابٌة العرالً رلم )من لانون  (د) مرة( ف181)المادة 

(1971). 

 ن االلرار من لبل لاضً التحمٌك وتالوته على الممر بعد الفراغ من التدوٌنٌوتد -5

نع أنه لم ٌكن ام المحمك، إال إذا اثبت بالدلٌل الممعدم جواز لبول االلرار المؤخوذ أم -6

 حضاره امام الماضً لتدوٌن إلراره.للمحمك ولت كاٍؾ إل

ا أن ٌؤخذ اَمَ أو تؤوٌل االلرار إذا كان هو الدلٌل الوحٌد فً الدعوى ف بةعدم جواز تجز -7

 هدر.برمتِه أو ٌُ 

 

 

                                                             

 .85 – 84، ص اٌّصذس اٌغابك دمحم ػض٠ض،  – (1)
 .86، ص اٌّصذس اٌغابك  دمحم ػض٠ض ، – (2)
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اذب مطابك لولابع الدعوى نتٌجة وعلى الرؼم من هذِه الشروط والمٌود فمد ٌرد االعتراؾ الك

 لعوامل تمود إلى ذلن، وهً ثالثة أنواع:

ة الواردة على سبٌل ٌٌز المشروعٌتمالتً وهً الوسابل المادٌة والمعنوٌة  عوامل خارجٌة: - أ

االكراه : من لانون اصول المحاكمات الجزابٌة المذكور (218-127المثال فً أحكام المادتٌن )

لتعذٌب البدنً، والوعد، والوعٌد، واالستجواب المطول والحرمان من النوم كا (1)المادي والمعنوي

أو تمطٌعهُ، والحرمان من امتٌازات الحبس االحتٌاطً، واستعمال المخدرات والمسكرات 

 .والعمالٌر وؼٌرها

 لالعتراؾكتخلٌص انسان عزٌز أو لرٌب على الممر، إؼراء  مادي  عوامل شخصٌة: - ب

دافع بة، حسب الظهور، إخفاء جرٌمة جسٌمة باالعتراؾ بالبسٌطة منها، البدٌل عن فاعل الجرٌم

 .(2)الجرٌمةفً  العدٌد من االشخاصاالنتمام باشران 

وهً حالة االعتراؾ الوهمً التً تصدر عن االبرٌاء عند اصابتهم  عوامل نفسٌة: - ت

بؤنه المجرم  ( حٌث ٌعتمد المتهم البريء فً لرارة نفسهِ split of mindباالنفصال العملً )

ه ونسج خٌاله فتإدي إلى التوافك بٌن عتراؾ امورا  وتفاصٌال  من عنداالالحمٌمً، لد ٌضٌؾ 

االعتراؾ هذا والولابع الثابتة، ذلن عندما ٌكون المتهم لد أحٌط علما  بدافع االٌحاء الذاتً أو 

تراؾ الكاذب االٌحاء بؤمور خارجٌة بتفاصٌل الجرٌمة وهذه الظاهرة تختلؾ عن حالة االع

خر كحب الظهور أو بداعً المرابة أو ألسباب مادٌة ولمعرفة كون آالصادر من المتهم بدافع 

بظروؾ المضٌة. وتكون  عالما   هى اتخاذ اجراءات معٌنة لكونالاالعتراؾ وهمً. ٌلجؤ المحمك 

بالمتهم ألسالٌب واالجراءات التحمٌمٌة التً مرت امعرفة المرض بدراسة ظروؾ وحالة المتهم و

ؾ واهما . كما وٌموم بدراسة ظروؾ طابع عنفً بحٌث أثرت علٌه واعتر فٌما إذا كانت ذات

تعمك. والتؤكد من كون بعتراؾ مع حمابك وولابع الحادث بدلة والالمضٌة لممارنة تفاصٌل ا

عرض المتهم على االخصابً النفسً متى ما ظهر االعتراؾ معزز بؤدلة وحمابك أخرى، وإن ٌُ 

لهذه االجراءات وللة جهل بعض المحممٌن ى حالة ؼٌر طبٌعٌة فً االعتراؾ لٌشٌر إل له ما

 (3)ٌن وزج االبرٌاء فً السجون أحٌانا .ٌٌإدي إلى افالت المجرمٌن الحمٌممما  اهتمامهم بها

                                                             

 .88- 87دمحم ػض٠ض، اٌّصذس اٌغابك، ص  – (1)
 .89اٌّصذس اٌغابك، صدمحم ػض٠ض،   - (2)
 .89اٌّصذس اٌغابك، صدمحم ػض٠ض،  - (3)
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 الخاتمة

ستنتاجات و فً نهاٌة بحثنا المتواضع هذا و بعد دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة فمد توصلنا الى اال

 الممترحات التالٌة:

 االستنتاجات 

 ِضعَتبمجموعها تشكل وسابل ومٌكانزما بٌد المحممٌن )كما و العلمٌة الحدٌثة فً االستجواب الوسابل إن .1

ن لعدم الولوع ٌلهذا الؽرض( من اجل ان ٌُحمموا عن الجرابم والولابع المحٌطة بها واكتشاؾ مرتكبٌها الحمٌمٌ

  .طبٌك المانون أي محاكمة ومعالبة المتهمٌن االبرٌاءداخل الخطؤ أثناء ت

إدي اتباعها تخلو من العٌوب والنمصان، ألن أؼلب تلن الوسابل ترؼم كل ما سبك، نعتمد أن تلن الوسابل ال  .2

إلى المساس بحرٌات االشخاص وحمولهم )اي الشخص المراد استجوابه فً دفع التهمة المسندة الٌه( وتمس 

مرٍض  ب مرٌضا   متهملوكان الما  فًً التحمٌك كما وٌضر بهم ف لذٌن تحت رهنا لمتهمٌند اأٌضا  سالمة جس

تإدي إلى المساس بحرٌة وسالمة المجتمع  كمااالخرى،  عضوٌةمن األمراض العملٌة والنفسٌة أو االمراض ال

 واالنسانٌة بشكٍل عام.

، ألن من المإكد أن بعضها أفضل من ىرٌجب ترجٌح بعضها على االخفً اللجوء الى الوسابل المذكورة  .3

سلفا  أثناء التحمٌك، وذلن لكً  االوسابل التً تحدثنا عنهمن ٌة حاٍل ٌجب اتباع وسٌلة أو أخرى أاألخرى، على 

لى وسابل أخرى بمى اجهزة التحمٌك بدون وسٌلة تحمٌمٌة الستجواب المتهمٌن، وعدم لجوء رجال التحمٌك إتال 

 .ولسوة على حٌاة االنسان ةخطور ؼٌر مشروعة واكثر

  

 الممترحات 

 -على ضوء االستنتاجات السابمة نوصً بالممترحات التالٌة:

سابل واالهتمام بها أكثر وازدٌاد درجة الوثوق بها واناطة تلن المهام ونوحد الصوت إلى التطوٌر بهذه ال .1

 لدى الجهاز التحمٌمً... بكفإٌن مستحمٌن لها كً ال ٌكون اتباع تلن االجراءات سوى روتٌنا  متبعا  

بٌنما هنالن من ٌرفض و ٌعارض  اق السمع والتسجٌل الصوتًاسترونرجح من بٌن تلن الوسابل  .2

ؼٌر المعمول انكار التطور  و هنالن من ٌإٌده نرى انه من االتخاذ بالتسجٌل الصوتً كدلٌل فً االثبات

و لما لهذه الم كترونٌة الهابلة التً ٌشهدها العالحٌاة و منها الثورة االلٌ نواحًالتمنً الذي اصاب مختلؾ 

الحٌاة و منها مٌدان االثبات الجنابً.....و مع ذلن فؤن  جاالتالثورة و هذا التطور من اهمٌة فً مختلؾ م

لبول هذا الدلٌل ٌجب ان الٌكون مطلما بل البد من تمٌٌده بعدة لٌود فنٌة تضمن سالمة الوصول الى الدلٌل و 

لحرٌات الشخصٌة و حرمة المحادثات الهاتفٌة و الشخصٌة بمبرر و ؼٌرمبرر ...ٌجب اٌجاد عدم انتهان ا

الوسابل التً ال تإدي الى المساس بحرٌة و سالمة االشخاص و المجتمع و االنسانٌة بشكٍل عام كل ذلن بما 

 ٌنسجم مع احكام الدستور العرالً.
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 انًصادر

 انكتة أوالً/ 

 مٌمات واالدلة الجنابٌة، الطبعة االولى ،مطبعة الحٌاة.ابراهٌم ؼازي، التح -7

  .7998احمد بسٌونً ابو الروس، التحمٌك الجنابً واالدلة الجنابٌة، دار المطبوعات الجامعٌة، االسكندرٌة،  -7

 .7115الجزء الثانً، مكتبة العلم للجمٌع، الماهرة،  -إضراب/ تهدٌد  -جندي عبدالملن ، الموسوعة الجنابٌة  -3

 .7997جندي عبدالملن، الموسوعة الجنابٌة الجزء الثانً، دار الفكر المصرٌة، الماهرة،  -4

 .7977د.حسن صادق المرصفاوي ،اصول االجراءات الجنابٌة، منشات المعارؾ، االسكندرٌة،  -5

 .7978العراق،  -بؽداد الجزء االول، مطبعة دار السالم،  -د.سامً النصراوي، دراسة فً اصول المحاكمات الجزابٌة  -6

 .7975د.سامً صادق المال، اعتراؾ المتهم، المطبعة العالمٌة، الطبعة الثانٌة، الماهرة، -7

 .7991سعٌد حسب هللا عبدهللا ، شرح لانون أصول المحاكمات الجزابٌة، دار الحكمة للطباعة و النشر، الموصل،  -8

ٌة، ممال منشور بالحلمة الدراسٌة عن االفاق الحدٌثة فً تنظٌم العدالة عادل حافظ ؼانم، كشؾ الجرٌمة بالوسابل العلم -9

الجنابٌة، نظمها المركز المومً للبحوث االجتماعٌة و الجنابٌة لمشروع لواعد الحد االدنى لتنظٌم العدالة الجنابٌة، دولة 

 م.7977االمارات العربٌة المتحدة،

 .7117ابٌة،المكتبة المانونٌة،بؽداد،عبد االمٌر العكٌلً، اصول المحاكمات الجز -71

، مطبعة 7، ط7األستاذ عبد األمٌر العكٌلً، اصول اإلجراءات الجنابٌة فً لانون اصول المحاكمات الجزابٌة، ج -77

 .7974المعرؾ، 

، بؽداد، عبد الستار الجمٌلً و دمحم عزٌز، علم التحمٌك الجنابً الحدٌث بٌن النظرٌات و التطبٌك، مطبعة دار السالم -77

7976 . 

 .7987، بٌروت، 7د. فخري الدباغ، ؼسل الدماغ، دار الطلٌعة للطباعة و النشر، ط -73

 .7969فإاد ابو الخٌر وابراهٌم ؼازي، مرشد المحمك، الطبعة الرابعة،مطبعة الحٌاة، دمشك، -74

لمكتب العربً لمكافحة الجرٌمة، دمحم ابراهٌم زٌد، االسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً مكافحة الجرٌمة، منشورات ا -75

 .7967بؽداد،

 .7969الماهرة،  -دمحم سامً النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربٌة، مصر  -76

 .7986دمحم عزٌز ، االستجواب فً مرحلة التحمٌك االبتدابً و مدى مشروعٌته، مطبعة بؽداد، بؽداد،  -77

 .7987، 4بؽداد، ط-الوسابل العلمٌة الحدٌثة فً االثبات الجنابً، العراقد. دمحم فالح حسن، مشروعٌة استخدام  -78

 .767967دمحم كمال الحدٌدي، كالب الشرطة فً خدمة العدالة والمجتمع، الماهرة، ط -79
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 نًقاالخانثحوث و ا ثاَياً/

 .ِاسط 1267 ،اٌّضٍت اٌضٕاا١ت اٌم١ِٛت ،اٌخغم١ك اٌضٕااٟ فٟ األعا١ٌب اٌغذ٠زتاٌّشصفاٚٞ، عغٓ صادق  -1

ِماٌت ػٓ ِاىٍت اٌٛعااً اٌف١ٕت ٌٍخغم١ك فٟ اٌذػاٚٞ اٌضٕاا١ت إٌّاٛسة فٟ ِضٍت اٌؼٍَٛ اٌضٕاا١ت ٚلأْٛ  ،االعخار صاْ صشافٓ  -7

 .1250اٌؼمٛباث اٌّماسْ، عٕت 

 

 انثاً/ انًواقع االنكتروَيحث 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html     االػلْ اٌؼاٌّٟ ٌغمٛق االٔغاْ ،اٌّادح١ٓ االٌٚٝ ٚاٌخاِغت ِٕٗ. -

 

 انقواَيٍراتعاً/ 

 ؼذ٠لحٗ.ٚح 1262( ٌغٕت 111لأْٛ اٌؼمٛباث اٌؼشالٟ سلُ ) -1

 اٌّؼذي. 1271ٌغٕت  23لأْٛ اصٛي اٌّغاوّاث اٌضضاا١ت اٌؼشالٟ سلُ  -2
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