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سريت التحقيقاث القضائيت مراعاة لألمن العام واآلداب العامت (دراست مقارنت)
د .موفق عمي عبيد
مدرس القانون الجنائي
كمية القانون  /جامعة تكريت
ُ ْ
املقدمت

عالني ػػة المحاتم ػػات م ػػف حق ػػوؽ ا نس ػػاف اإلساس ػػية .لػ ػ ا ن ػػد ا ع ػػالف الع ػػالمي
لحقوؽ ا نساف قد نص عليها في المػادة ( )10منػ والتػي ػاي فيهػا (إف لتػؿ إنسػاف الحػؽ
في أف تنظر قضيت إماـ محتمػة مسػتقلة نهيهػة نظػ ار عػادل وعلنيػا سػواي تػاف لػؾ لل

ػؿ

ف ػػي حقوقػ ػ أو التهاماتػ ػ أو التهام ػػات ال نائي ػػة المو ه ػػة إليػ ػ ) .وي ػػنص ا ع ػػالف الع ػػالمي

ت ػ لؾ فػػي المػػادة ( )1/11علػػأ أف (تػػؿ مػػمص مػػتهـ ب ريمػػة يعتبػػر بريئػػا إل ػأ أف تثبػػت

إدانت قانونا بمحاتمػة علنيػة فػوه لػ فيهػا ميػا الضػمانات الضػرورية للػدفاع عنػ ) .وقػد
ن ػت المػػادة السادسػػة مػف الت اقيػػة اإلوربيػػة لحمايػة حقػػوؽ ا نسػػاف الموقعػة فػػي رومػػا فػػي

4نوفمبر 1950علأ مبدأ عالنية المحاتمات .وه ا دليؿ واضح علػأ اإلهميػة ال ائقػة التػي
يتمتا بها مبدأ عالنية المحاتمة.
وإلهمية مبدأ العالنية فقد ن ت علية اغلب الدسػاتير التػي حر ػت علػأ تسػ يل

واق ػ اررف فػػي بنودهػػا فقػػد نػػص الدسػػتور الم ػػرك

ػراحة علػػأ لػػؾ فػػي المػػادة ( )169من ػ

التػػي تػػنص علػػأ أف ( لسػػات المحػػاتـ علنيػػة إل إ ا قػػررت المحتمػػة علهػػا س ػرية م ارعػػاة
للنظاـ العاـ أو اآلداب ،وفي ميا اإلحواؿ يتوف النطؽ بالحتـ في لسة علنية).

ونص الدستور العراقي لسنة  1970علأ لؾ في المادة (/20ج) التػي ػاي فيهػا
علػػأ انػ ( لسػػات المحػػاتـ علنيػػة إل إ ا قػػررت المحتمػػة علهػػا سػرية) ولػػـ يتتػػؼ الممػػرع

بػػالنص علػػأ ه ػ ا المبػػدأ فػػي الدسػػاتير رغػػـ سػػموها والهامهػػا لل ميػػا إل ان ػ حػػرص علػػأ
الػػنص عليهػػا فػػي ق ػوانيف ا

ػرايات ال نائيػػة وق ػوانيف تنظػػيـ السػػلطة القضػػائية ،فقػػد نػػص
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الممػرع الم ػرك علػأ لػػؾ فػي المػادة ( )268منػ والتػي تػنص علػػأ انػ (ي ػب أف تتػػوف
ال لسة علنية).

ونص الممرع العراقي علأ مبدأ عالنية المحاتمات في قانوف أ ػوؿ المحاتمػات

ال هئية العراقي في المادة ( )152حيث قالت (ي ب أف تتػوف لسػات المحاتمػة علنيػة مػا
لـ تقرر المحتمة أف تتوف تلها أو بعضها سرية).
يتبيف مف الن وص السابقة اإلهمية البالغة التػي يمثلهػا مبػدأ عالنيػة المحاتمػات.
ولتػػف ومػػا تػػؿ تلػػؾ اإلهميػػة لمبػػدأ العالنيػػة ،هنػػاؾ حػػالت واهيػػة وحػػالت و وبيػػة تتػػوف

فيها المحاتمة سرية استثنايا مف اإل ؿ العاـ وهو العالنية وسوؼ نتناوؿ حالتيف مػف تلػؾ
الحالت وهي حالة توف المحاتمة سرية م ارعػاة لألمػف وحالػة تونهػا سػرية م ارعػاة لػ داب.
و لػػؾ للوقػػوؼ علػػأ اإلسػػباب التػػي دعػػت الممػػرع إلػػأ إق ػرار هػػا يف السػػتثنائيف .ممهػػديف

ل لؾ بتعريؼ عف السرية والعلنية.
املبحث األول

مفهىم السريت والعالنيت

يتو ػػب علين ػػا أف نق ػػؼ أول عل ػػأ م ه ػػوـ السػ ػرية والعلني ػػة قب ػػؿ تن ػػاوؿ الموض ػػوع

اإل لي .وعلية سنقؼ أول علأ م هوـ السرية ومف ثـ العلنية.
 -1معنى السرية

الس ػرية لغػػة  -هػػي م ػػدر

ػػناعي مػػنمو مػػف السػػر بل ظػػة سػػرر

()1

والسػػر مػػا

أم يػت ،ور ػػؿ سػػرك أك ي ػػنا اإلمػياي سػ ار مػػف قػػوـ سػرييف ،ور ػػؿ سػػرك هػ ا اإلمػػر ،أك
عالما بدقائق وم اياف ،واستر الهالؿ في أمر المهر م ػأ والسػر فػي لغػة العػرب هػو الػ ك
يت ػػتـ ،و ه ػػة أسػ ػرار وه ػػو م ػػا يتتمػ ػ ا نس ػػاف ف ػػي ن سػ ػ  ،يق ػػاؿ (( ػ ػدور ا

ػ ػرار قب ػػور

اإلسرار)) .أو هو ما تتتم وتم يػ ومػا يسػرف المػري فػي ن سػ مػف اإلمػور التػي عػهـ عليهػا

(.)2
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أو تم ػػا ف ػػي قولػ ػ تع ػػالأ ف ػػي تتابػ ػ العهي ػػه(وأف ت ه ػػر ب ػػالقوؿ فننػ ػ يعل ػػـ الس ػػر

وأم أ)(.)3

أما المعنػأ ال ػطالحي للسػرية ،فقػد عػرؼ ال قػ السػر عػدة تعري ػات منهػا ((انػ

تؿ ما يضر إفماؤف بسمعة مودعة أو ترامت )(.)4

أو ((ت ػػؿ م ػػا يعرفػ ػ ألم ػػيف أثن ػػاي أو بمناس ػػبة ممارس ػػت مهنتػ ػ وت ػػاف ف ػػي إفم ػػائ

ضرر لممص أو لعائلة أما لطبيعت أو بحتـ الظروؼ التي تحيط ب ) (.)5

أو ان ((واقعة ينح ر نطاؽ العلـ بها فػي عػدد محػدود مػف اإلمػماص أ ا تانػت

ثمة م لحة يعترؼ بها القانوف لممص أو أتثر فػي أف يظػؿ العلػـ بهػا مح ػو ار فػي لػؾ

النطاؽ)) (.)6

والسرية بو

عاـ

ة تملا علأ موقػؼ أو مرتػه أو مبػر أو عمػؿ وتػؤدك إلػأ

أي اد رابطة تت ػؿ بهػ ا الموقػؼ أو المرتػه أو المبػر أو العمػؿ بالنسػبة لمػف لػ حػؽ العلػـ
بػ ػ ولم ػػف يق ػػا عليػ ػ اللتػ ػهاـ بع ػػدـ إفم ػػائ للغي ػػر .فالسػ ػرية تقتض ػػي إل يعل ػػـ ب ػػالمبر س ػػو

اإلمماص ال يف تحتـ الظروؼ وقوفهـ علأ هػ ف السػرية ،تمػا تقتضػي أف يػتـ العمػؿ الػ ك

يحيط الممرع بالتتماف في غير عالنية بعيدا عف تؿ ممص ليس طرفا في (.)7

وي ػػب أف يالحػػظ أف السػرية ليسػػت دائمػػا الو ػ المقابػػؿ للعالنيػػة فقػػد تتػػوف هنػػاؾ

أمبػار ل تتػوافر فيهػا

ػ السػرية ومػا لػؾ يػر الممػرع عػػدـ نمػرها ،فتػؿ مبػر أو عمػػؿ

سرك يقتضي حتما عدـ نمرف ،ولتف ليس معنأ لؾ أف ما يحظر نمرف هو سر دائما(.)8

أما المعنأ القانوني للسرية فلـ ن د تعري ا للسر أو للسرية في قػوانيف العقوبػات أو
أ وؿ المحاتمات العراقيػة ول الم ػرية ريػا علػأ العػرؼ التمػريعي بعػدـ وضػا تعري ػات
وترؾ لؾ ل تهاد ال ق والقضاي.

ه ػ ا وقػػد عرفػػت محتمػػة الػػنقه اليطاليػػة الس ػرية و لػػؾ فػػي حتمهػػا ال ػػادر 28

يوليػػو لسػػنة  1958بننهػػا ((تػػؿ مبػػر ي ػػب أف يظػػؿ طػػي التتمػػاف عػػف تػػؿ اإلمػػماص إل
أمماص تتوافر فيهـ

ات معين )) (.)9
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وه ا التعريؼ اما مانا حيث ان حػدد معنػأ السػرية ونطاقهػا واإلمػماص الػ يف
ينبغي عليهـ التتماف والح اظ علػأ هػ ف السػرية و لػؾ نتي ػة تػوافر

ػ ة معينػة فػيهـ و لػؾ

تقاضي التحقيؽ أو تاتب التحقيؽ وتؿ مف يت ؿ بالتحقيؽ بحتـ وظي ت أو مهنت .
 -2معنى عالنية المحاكمة

عل ػػف وا ع ػػالف أك الم ػػاهرة ،ويعل ػػف علن ػػا وعالني ػػة ا ا م ػػاع وظه ػػر ،والعالني ػػة

مػػالؼ السػػر وهػػو ظهػػور اإلمػػر( .)10ويق ػػد بالعالنيػػة فػػي نطػػاؽ القػػانوف أف مػػف حػػؽ تػػؿ
إنسػػاف أف يحضػػر المحاتمػػة دوف قيػػد أو مػػرط ،إ ا تمتػػيف ال مهػػور مػػف غيػػر تمييػػه مػػف

الطػػالع علػػأ لسػػات ا لمحػػاتـ والعلػػـ بهػػا وأف مػػف ابػػره مظاهرهػػا هػػو السػػماح ل مهػػور
النػػاس بالػػدموؿ إلػػأ القاعػػة التػػي ت ػػر فيهػػا إ ػرايات المحاتمػػة ،وتمتيػػنهـ مػػف الطػػالع

علأ ما ي رك فيها مف إ رايات وما يدور ماللها مف مناقمات وأقواؿ(.)11

وبينما تمتلؼ التمريعات ال نائيػة فيمػا يتعلػؽ بػالتحقيؽ البتػدائي تت ػؽ ميعػا فػي

أف التحقيػؽ النهػػائي الػ ك تبامػرف المحتمػة يتػػوف علنيػػا تقاعػدة عامػػة وبػ لؾ تتػػوف العالنيػػة
أ ال مف اإل وؿ ال وهرية للمحاتمات والتي يترتب علأ ممال تها البطالف(.)12

وتعني العالنية أف مف حؽ تؿ إنساف أف يحضر المحاتمة مػف دوف قيػد أو مػرط

حت ػػأ تت ػػاح لػ ػ فر ػػة مم ػػاهدة إ ػ ػرايات المحاتم ػػة وم ػػف أب ػػره مظ ػػاهر العلني ػػة الس ػػماح
لل مهػػور مػػف النػػاس  coram poupuloبالػػدموؿ إلػػأ القاعػػة التػػي تػػتـ بهػػا المحاتمػػة
وتمتي ػ ػػنهـ م ػ ػػف الط ػ ػػالع عل ػ ػػأ م ػ ػػا ي ػ ػػرك فيه ػ ػػا م ػ ػػف إ ػ ػ ػرايات وم ػ ػػا ي ػ ػػدور مالله ػ ػػا م ػ ػػف

مناقمات(.)13

ول يت ػػي لتحقػػؽ العالنيػػة إف يحضػػر المػػتهـ أو الم ػػوـ أو المحػػاموف أو ووهػػـ

أو أ ػ ػػدقاؤهـ ،تمػ ػػا إف العالنيػ ػػة ل تتحقػ ػػؽ إ ا تػ ػػاف الحضػ ػػور مق ػ ػػو ار علػ ػػأ أمػ ػػماص
يمت ػػاروف ب ػ ػ واتهـ أو مػ ػػف يحملػ ػػوف بطاق ػػة ت يػ ػػه لهػ ػػـ الحضػ ػػور ،ول يو ػػد مػ ػػا يمنػ ػػا مػ ػػف

الحت ػػاظ بمقاعػػد معين ػ فه ػ ا ل يتنػػافأ م ػػا العلنيػػة بمػػرط أف يتػػرؾ مقاعػػد تافيػػة يحتلهػػا
ال مهور مف دوف تمييه.

479

سرية التحقيقات القضائية مراعاة لألمف العاـ واآلداب العامة (دراسة مقارنة)
د .موفؽ علي عبيد

ول يم ػػؿ بالعالني ػػة أف يت ػػوف م ػػف ح ػػؽ المحتم ػػة أف ت ػػنظـ الحض ػػور ف ػػال تس ػػمح
باهدحػػاـ القاعػػة بعػػدد مػػف النػػاس ي ػػوؽ مػػا تتسػػا ل ػ  ،واف تحػػافظ علػػأ النظػػاـ فػػي ال لسػػة

فتمػػرج مػػف قاعاتهػػا مػػف يحػػدث مػػغبا ،أو أف تمػػرج

ػػغار السػػف عنػػد سػػماع أقػواؿ تمػػد

الحيػػاي .وتتنػػاوؿ العالنيػ ػة تػػؿ إ ػرايات المحاتم ػػة وتمػػمؿ إ ػرايات التحقي ػػؽ النهػػائي ف ػػي
ال لسػػة وهػػي تبػػدأ بالمنػػاداة علػػأ الم ػػوـ والمػػهود ،وسػؤاؿ المػػتهـ وتػػالوة التهمػػة المو هػػة
إليػػة وطلبػػات الدعػػاي العػػاـ وطلبػػات سػػائر الم ػػوـ وأق ػوالهـ ودفػػوعهـ ودفػػاعهـ وسػػماع
المهود ومناقمة المبراي ،وعلأ و

عاـ تؿ مػا يتعلػؽ بتحقيػؽ الػدعو والمرافعػة فيهػا ومػا

ي ػػدر منهػػا مػػف ق ػ اررات وأحتػػاـ قبػػؿ ال

بال

ؿ فيها(.)14

ػػؿ فػػي الموضػػوع ،تمػػا تتنػػاوؿ الحتػػـ ال ػػادر

ول يمؿ بمبدأ عالنية المحاتمة أيضا أبعاد المتهـ عف ال لسة أثناي نظػر الػدعو

و لؾ حػاؿ ح ػوؿ تمػوي

ػرايات التػي تػتـ فػي غيبتػ تعتبػر حضػوري والسػبب

منػ  ،وا

هو أف إبعادف عف ال لسة تاف بسبب مطئ هو ،وي ػب بعػد انقطػاع التمػوي

إعادتػ فػو ار

واطالعػ علػػأ مػػا تػػـ فػػي غيبتػ  ،وهػ ا قا ػػر علػػأ المػػتهـ فػػال ي ػػوه إمػراج محاميػػة الػ ك

يتوف ل الحؽ أف يبقأ دائما في ال لسة (.)15

وعلي ومف تؿ ما تقدـ يتبيف لنا بنف اإل ػؿ فػي المحاتمػات العالنيػة ،ولتػف تلػؾ

العالنية قد ترد عليها بعه الستثنايات التي نص عليها الممرع والتي يمتػف للمحتمػة أف
ت ريها ب ورة سرية ومنهػا حػالت واهيػة وحػالت و وبيػ وسػوؼ نتنػاوؿ فػي هػ ا البحػث

مرعػػاة لألمػػف العػػاـ
حػػالتيف مػػف تلػػؾ الحػػالت وهػػي حالػػة أ ػراي المحاتمػػة ب ػػورة س ػرية ا
وحالة إ رايها ب ورة سرية مراعاة اآلداب العامة.
املبحث الثاني

أوالً -:المصالح التي تحميها العالنية

أف اإل ؿ في مرحلة المحاتمة أف ت رك ب ورة علنية والستثناي هػو السػرية فػي

المحاتمػػة .وأف الممػػرع عنػػدما قػػرر أف اإل ػػؿ فػػي المحاتمػػة هػػو العالنيػػة فان ػ ب ػ لؾ قػػد

أنطلػػؽ مػػف م موعػػة اعتبػػارات علت ػ يػػر ح العالنيػػة واعتبارهػػا أ ػػال علػػأ الس ػرية وهػػي
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اسػػتثناي مػػف ه ػ ا اإل ػػؿ ون ػػد مػػف الضػػرورك أف نقػػؼ علػػأ ه ػ ف العتبػػارات بمػػيي مػػف
ا ي اه.
 -1مصمحة العدالة

في بعه اإلحيػاف قػد ل يتػوف الحتػـ ال ػادر فػي الػدعو مواتيػا لهػو ال مهػور

أو مطابقػػا لممػػاعرف ،فتتػػوف العالنيػػة عندئػ ضػػرورية مػػداد ال مهػػور بمػػعور العدالػػة فيمػػا
يتعلؽ بإحتاـ القضاي أو باستقالل (.)16

فػػاطالع النػػاس أو ال مهػػور علػػأ إ ػرايات المحاتمػػة ،وبعػػد لػػؾ علمهػػـ بػػالحتـ

ال ػػادر ضػػد المػػتهـ اإلثػػر ال ػرادع للقػػانوف وهػػو بالتػػالي يػػدفا القاضػػي إلػػأ الهتمػػاـ بعمل ػ

والت ػهاـ القػػانوف والعػػدؿ .فم ػػرد مػػعور القاضػػي بػػنف اإلب ػػار مو ه ػ إلي ػ ومسػػلطة علي ػ ،

ت عل ػ يمسػػؾ بهمػػاـ ن س ػ ويبتعػػد عػػف أك مطػػن أو مػػطط فيحسػػف أدارة م ريػػات ال لسػػة
وتو يهػ دفػػة المحاتمػػة وهنػػا فقػػط يتحقػػؽ الهػػدؼ فػػي أي ػػاد الثقػػة العظمػػأ فػػي القضػػاي فػػي

القضاة ،وهي تتاد تتوف الغاية اإلسمأ لتؿ قانوف يوضا لتنظيـ قواعد المحاتمة (.)17

والعالنية ل تهدؼ فقط إلأ تحقيؽ م لحة العدالة عػف طريػؽ أي ػاد الرقابػة علػأ

أعمػػاؿ القضػػاة وحػػدهـ .فرقابػػة ال ػرأك العػػاـ علػػأ تػػؿ مػػف ممثػػؿ الدعػػاي العػػاـ ،ومحػػامي
المػػتهـ إضػػافة إلػػأ المػػهود ،هػ ف الرقابػػة تحملهػػـ علػػأ تػػومي التػهاف فػػي القػػوؿ ،والعتػػداؿ

في الطلبات والدفوع.

أما بالنسبة إلأ الماهد فه ف الرقابة ،تػدعوف إلػأ الدقػة فػي أعطػاي معلوماتػ  ،وتقػؿ
بػ ػ لؾ ح ػػالت الم ػػهادة ال ػػهور ،والعالني ػػة ق ػػد ت ػ ػ ب م ػػاهدا ل ػػـ تس ػػما م ػػهادت ويق ػػدـ إل ػػأ
القضاي معلومات التي تساعد في الو وؿ إلأ الحقيقة (.)18

 -2مصمحة المتقاضي

أف مب ػػدأ عالني ػػة إ ػ ػرايات المحاتم ػػة ي ل ػػب الس ػػتينة إل ػػأ قل ػػب الم ػػتهـ ،ويحم ػػؿ

الطمئناف ألي  ،فهو يؤمف بنف القاضي لف يتم ضدف أك أ راي في غ لة مػف الػرأك العػاـ،

فيتيح ل

لؾ أف يحسف مف عره دفاع (.)19
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والعالنية تعد ضمانا لعدالة المحاتمات ،وهي أيضا مف ضػمانات الحريػة ال رديػة،
وادلي المػتهـ بدفاعػ أمػاـ الػرأك العػاـ يعػػود بال ائػدة عليػ  ،إضػافة إلػػأ إعػالف برايتػ علػػأ

المأل مف الحضور.

وعالني ػ ػػة إ ػ ػ ػرايات المحاتم ػ ػػة تطم ػ ػػئف الم ػ ػػتهـ أيض ػ ػػا إل ػ ػػأ ع ػ ػػدـ النحػ ػ ػراؼ ف ػ ػػي
ا

ػ ػرايات ،والت ػػنثير عل ػػأ الم ػػهود وه ػػو بالت ػػالي يطم ػػئف إل ػػأ تحقي ػػؽ العدال ػػة .و ل ػػؾ عل ػػأ
ػرايات التػػي يػػتـ اتما هػػا فػػي غيبتػ حتػػأ لػػو تانػػت حقيقػػة واقعيػػة ل لػػبس فيهػػا،

عتػػس ا

فالسرية تولد المؾ وتوحي بالمضوع للتنثير وا يحاي(.)20
 -3مصمحة الجمهور

ينطبػؽ م هػوـ ال مهػور علػػأ تػؿ مػف اإلمػػماص الطبيعيػيف أو المعنػوييف ويمػػمؿ

ت ػ لؾ ال ػػح ييف ،وممثلػػي ا اعػػة والتل هيػػوف وال ػ يف يتمتنػػوف مػػف تغطيػػة وقػػائا لسػػات
المحاتمة.

فمف حؽ ال مهور الطمئنػاف إلػأ أف العدالػة تػؤدك علػأ الو ػ اإلتمػؿ .وأف مػف

حق ػ ت ػ لؾ القيػػاـ بالرقابػػة الديمقراطيػػة علػػأ أعمػػاؿ السػػلطة القضػػائية .فػػال يت ػػي أف تػػؤدك
العدالػ ػػة بػ ػػؿ ي ػ ػػب أف يعػ ػػرؼ النػ ػػاس تيػ ػػؼ تػ ػػؤد  .وبرقابػ ػػة ال مهػ ػػور وحضػ ػػورف ل لسػ ػػات
المحاتمػػة يترسػػي فػػي أ هػػاف النػػاس أف الم ػػرـ ل يمتػػف أف ي لػػت مػػف دوف عقػػاب ،ومهمػػا
طػػاؿ الػػهمف علػػأ عػػدـ اتتمػػاف فالبػػد أف يػػنتي اليػػوـ ال ػ ك تطال ػ يػػد العدالػػة ،وهنػػا يتحقػػؽ

الػػردع العػػاـ ،بم ػػرد النطػػؽ بػػالحتـ .وت ػ لؾ يػػؤمف ال مهػػور مػػف النػػاس بػػنف العقػػاب دائمػػا
يت ػػوف مس ػػاويا لبمػ ػػاعة ال ع ػػؿ المتػ ػػوف لل ريم ػػة ،وأف ل ريم ػػة ول عقوبػ ػػة إل ب ػػنص فػ ػػي

القانوف.

والعالني ػػة فر ػ ػ للن ػػاس ف ػػي حض ػػور ا

ػ ػرايات ف ػػي المح ػػاتـ والطمئن ػػاف إل ػػأ

التطبيػػؽ السػػليـ لهػػا وتقػػديرهـ إلػػأ ال هػػد المب ػ وؿ س ػواي مػػف قضػػاي المحتمػػة ،أو محػػامي

الدفاع ،أو هة الدعاي العاـ(.)21

تما أف لمبدأ عالنية المحاتمات سندا سياسيا يمتف الر ػوع بػ إلػأ الحػرص علػأ

أمراؾ المعب في المسائؿ التي تهـ الػرأك العػاـ .وهػ ا يضػا ػدا لمبػدأ المحاتمػات السػرية
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والتي متلت فيما مضأ مظه ار مف مظػاهر السػتبداد السياسػي ،فػال يمتػف أف تػر الحريػة
النػػور فػػي أك بلػػد قػػد يسػػاؽ أف ػرادف إلػػأ المحاتمػػة وت ػػدر علػػيهـ اإلحتػػاـ بعيػػدا عػػف رقابػػة

الرأك العاـ(.)22

ثانياً -:أرجحية المصالح التي يحميها العالنية

قبػػؿ التعػػره إلر حيػػة الم ػػالح التػػي تحميهػػا العالنيػػة لبػػد مػػف الوقػػوؼ بعػػه

الميي علأ الم الح لتي تهددها العالنية وأهـ النتقادات المو هة إليها.

فقيؿ أف العالنية تسيي إلأ المتهـ وتهدـ قريت أنػ بػركي حتػأ تثبػت أدانتػ بحتػـ

قضائي ،فػي حػيف أف هػ ف العالنيػة قػد مػرعت أ ػال تضػماف لػ  .فالعالنيػة تمػهر بػ فػإ ا
اتضحت بعد لؾ برايت لـ يتف مف الميسور أف يمحأ أثر محاتمت مف أ هاف الناس.
وهػ ف العالنيػػة ت سػػد ا

ػرايات التػػي تتمػ ضػػد الم ػػرـ الحػػدث والم ػػرـ بال ػػدفة

ومػػف يػػتهـ إلوؿ م ػرة ،ومػػف يػػر القاضػػي وقػػؼ تن ي ػ العقوبػػة بالنسػػبة ل ػ أو بمنح ػ امتبػػا ار
قضػػائيا فهػػي تعتبػػر عقوبػػة ل ػ أمػػد مػػف عقوبػػة الس ػ ف ،وهػػي تػػؤمر عودت ػ لالنػػدماج فػػي

الم تما(.)23

وتنطوك عالنية المحاتمة علػأ انتهػاي أسػرار اإلفػراد وبػ لؾ يحػدث مسػاس مطيػر

بحقػػوقهـ فػػي الحيػػاة الما ػػة ول بػػنس مػػف ه ػ ا المسػػاس إ ا ألػػـ بمػػمص ارتتػػب ال ريمػػة
وقض ػػي عليػ ػ بالعق ػػاب .إل انػ ػ يت ػػوف أمػ ػ ار ب ػػالخ الحساس ػػية أ ا أ ػػاب مم ػػا بريئ ػػا .ول
يقت ػػر المسػػاس بنس ػرار اإلف ػراد علػػأ المحاتمػػة ال نائيػػة العلنيػػة بػػؿ يترتػػب علي ػ مسػػاس

بنسرار الحياة العائلية(.)24

وتعد العالنية مدرس حقيقية لل وص والس احيف ،فمنهػا يتعلمػوف أسػاليب اإل ػراـ

وه ػػي ت ع ػػؿ م ػػف الم ػػتهـ أحيان ػػا بط ػػال تنسػ ػ حولػ ػ الق ػػص واإلس ػػاطير وه ػػو أم ػػر ي ع ػػؿ
ال ريمػػة فػػي عيػػوف النمػػك تبػػدو وتننهػػا بطول ػ ومغػػامرة ،فػػإ ا

العالنية التي تحيط ب تدفع إلأ الستهانة بال ريمة.
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وتنطػػوك عالنيػػة المحاتمػػة ال نائيػػة فػػي بعػػه ال ػرائـ علػػأ مسػػاس بالنظػػاـ العػػاـ
واإلدب ،بمػػا تثي ػرف مػػف دوافػػا أو مسػػائؿ إ رائيػػة قػػد تػػدعو الػػبعه إلػػأ محاتاتهػػا ،أو ربمػػا

تثيرف مف غرائه وعيوب أمالقية ي ب تتمانها.

تما أف العالنية تملؽ تيا ار في الػرأك العػاـ لم ػلحة المػتهـ أو ضػدف ،ل تلبػث أف
تؤثر حتأ في القاضي .وهي تهػدـ تػؿ قيمػة لمػا يو بػ القػانوف مػف سػماع تػؿ مػاهد علػأ
ان ػراد إلف فػػي أمتػػاف المػػاهد ال ػ ك لػػـ تسػػما أقوال ػ بعػػد ،أف يطلػػا فػػي ال ػػحؼ علػػأ مػػا
أدلػػأ بػ ػ الم ػػهود الػ ػ يف س ػػبقوف مػ ػف أقػ ػواؿ .وهػ ػ ف العالني ػػة عينه ػػا ت ػػوحي للم ػػاهد بوق ػػائا لػػـ

يمهدها وهي ب لؾ تلحؽ ضر ار بسير العدالة(.)25

إف ه ػ ف النتق ػػادات ،واف تػػاف بعض ػػها ل يملػػو م ػػف و اهػػة إل أنه ػػا ل تقلػػؿ م ػػف

اإلهمية ال وهرية لمبدأ عالنية المحاتمات.

فا ساية التي قد تلحؽ المتهـ نتي ة العالنية ،ل تلحؽ أل مػف يحتػـ ببرايتػ  ،فػال
يمتف أف يقضأ علأ ضماف وهرك للمحاتمات في سبيؿ م لح قل مف المتهمػيف .أمػا
مف يقضأ بإدانت فنف ال الح العػاـ يقضػي أف يعػرؼ النػاس ريمتػ وسػبب أدانتػ  .فلػيس

للمتهـ أك حؽ في أف تظؿ ريمت مح وبة عف الرأك العاـ ،وهو الػ ك تػاف سػلوت سػبب
ما أحاط ب مف عالنيػة .فال ريمػة حػدث عػاـ يهػتـ بػ النػاس ول يمتػف عػهلهـ عػف أمبػارف.

وال الح العاـ ال ك يقتضي ه ف العالنية ي ػوؽ فػي أهميتػ المحافظػة علػأ م ػلحة المػتهـ

الما ة في أف تظؿ محاتمت في السر(.)26

ت ػ لؾ يبػػدو ان ػ قػػد بولػػخ تثي ػ ار فػػي ت ػػوير أثػػر عالنيػػة المحاتمػػات ال نائيػػة علػػأ
هيادة اإل راـ .والواقا أف المطر لػيس فػي العالنيػة ن سػها أ ا اقت ػرت علػأ نقػؿ مػا ي ػرك
في المحاتمات ،بؿ أف ه ف العالنية قد يتوف فيها الدرس والموعظة الحسػن  ،ولتػف المطػر

في اإلسلوب ال ك ت رك علي بعه ال حؼ في سرد أمبػار المحاتمػات والتعليػؽ عليهػا.

أما استداؿ ستار مف التتماف علأ المحاتمػات فننػ يمػؿ بالم ػالح ال وهريػة التػي مػرعت
ه ف العالنية لحمايتها والتي استقرت أهميتها في الضمير ال ماعي.
يعرؼ ا

تما ل يمتف ت اهؿ أثر ال ريمة في الرأك العاـ ومد اهتمامػ بهػا وحقػ فػي أف

رايات التي اتم ت لمحاتمة المتهمػيف وفػي أف يطمػئف إلػأ حسػف سػير العدالػة،
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ول يمتػػف أف نغ ػػؿ أف العقوبػػة مػػا اهلػػت تػػؤدك وظي ػػة الػػردع وأف

ػػدور الحتػػـ فػػي غيػػر

عالنية ي ردف مف تؿ أثر ا تماعي.

ل ػ ا فنن ػ ل يمتػػف العػػدوؿ عػػف مبػػدأ عالنيػػة المحاتمػػات ،بػػؿ علينػػا أف ن ػواهف بػػيف

الم الح التي تحميها العالنية والم الح التي تضر بها – فنحد مف هػ ف العالنيػة بقػدر مػا
يقتضػػي تغليػػب الم ػػلحة ال ػػديرة بالحمايػػة .فم ػػلحة الم تمػػا تقتضػػي ه ػ ف العالنيػػة فػػال
ي وه الحد منها إل أ ا تانت هناؾ م لح أمر تر ح عليها.
املبحث الثالث

سريت التحقيقاث القضائيت يف مرحلت احملاكمت

إف اإل ػػؿ هػػو عالنيػػة المحاتمػػات ،وهػػو مبػػدأ ل ي ػػوه الت ػريط في ػ فالم ػػالح
التػي تحميهػا العالنيػة تعطػػي ضػمانا لعدالػة المحتمػة وتػػوفر الطمئنػاف العػاـ والػردع العػػاـ،
وهػػي أمػػور وهريػػة ل ي ػػوه التضػػحية بهػػا ،أمػػا الم ػػالح اإلمػػر التػػي تتػػن

بالعالنيػػة،

فنف حمايتها تتطلب إحداث نوع مف التواهف عند تحديد نطاؽ العالنية ،فال بنس فػي بعػه

اإلحواؿ مف الحد مػف العالنيػة أ ا اقتضػت لػؾ م ػلحة أمػر التػي تػر ح علػأ الم ػلحة
الت ػػي تس ػػتحؽ بالعالني ػػة .ويت ػػولأ الق ػػانوف وح ػػدف تحدي ػػد الح ػػالت ي ػػر ح فيه ػػا السػ ػرية عل ػػأ

العالنية ،فاإلمر ليس متروتا للقاضي وحدف بؿ هو متروؾ للممػرع وينح ػر دور القاضػي

في التطبيؽ(.)27

وهػػو مػػا نػػص علي ػ الممػػرع الع ارقػػي فػػي قػػانوف أ ػػوؿ المحاتمػػات ال هائيػػة فػػي
المػػادة ( )152من ػ حيػػث ن ػػت علػػأ ان ػ (( ...مػػا لػػـ تقػػرر المحتمػػة أف تتػػوف تلهػػا أو
بعضها سرية ل يحضرها غير وك العالقة بالدعو .))....

وعلي يمتننا القوؿ أن باستثناي الحالت التي يو ػب فيهػا القػانوف عػؿ المحاتمػة

سرية ،ي وه لمحتمة لموضوع أ راي المحاتمة تلها أو بعضػها ب ػورة سػرية ،وتقريػر لػؾ

متروؾ للمحتمة اتها ول رقاب لمحتمة النقه عليها(.)28

وتقرير السرية مف قبػؿ المحتمػة ي ػب أف يتػوف بقػرار ي ػدر منهػا لهػ ا الغػره،

وا ا تانت المحتمة ممتلة مػف أتثػر مػف عضػو فػال يت ػي
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بؿ ي ب أف ي در ه ا القػرار مػف الػرئيس وبموافقػة اإلعضػاي اآلمػريف ،علػأ أف يبػيف فػي

القرار اإلسباب التي دعت المحتمة إلأ تقرير سرية المحاتمة(.)29

وعنػػدما تقػػرر المحتمػػة أ ػراي ػػهي مػػف المحاتمػػة ب ػػورة س ػرية يتو ػػب عليهػػا أف

تقػػرر أعادتهػػا علنػػا بعػػد أف تتػػوف قػػد سػػمعت مػػا أرادت سػػماعة سػ ار ،واعػػادة المحاتمػػة إلػػأ
العلني ػػة يت ػػي بقػ ػرار م ػػف رئ ػػيس ال لس ػػة و ل ػػؾ بس ػػبب ت ػػوف قاع ػػدة علني ػػة المحاتم ػػات ه ػػي
اإل ؿ والسرية هي الستثناي.
ولػػـ ي ػػه القػػانوف عػػؿ ال لسػػة س ػرية أل بالنسػػبة لتػػؿ أو بعػػه المرافعػػة ،ولمػػا

تانت القاعدة هي العلنية والسرية هي السػتثناي فسػرية ال لسػة ل تمػمؿ مػا يسػبؽ المرافعػة
ول مػػا يتلوهػػا ،فػػتالوة أمػػر ا حالػػة وتقريػػر التهػػاـ ،وس ػؤاؿ المػػتهـ عػػف البيانػػات الما ػػة

بمم ػ ػ ي ػػب أف يح ػػؿ علن ػػا فهػ ػ ف ا

ػ ػرايات م ػػف اإلعم ػػاؿ التمهيدي ػػة الت ػػي ل تم ػػس

الموضػ ػػوع ول تتػ ػػوف ػ ػػهيا مػ ػػف الػ ػػدعو ول تنطػ ػػوك علػ ػػأ مطػ ػػر يمػ ػػس النظػ ػػاـ العػ ػػاـ أو

اآلداب(.)30

ول ي ػػوه النطػػؽ بػػالحتـ أل فػػي لسػػة علنيػػة حتػػأ ولػػو تانػػت المحتمػػة قػػد قػػررت

أ ػ ػراي المحاتم ػػة سػ ػ ار .وف ػػي ل ػػؾ تق ػػوؿ الم ػػادة (/223أ) م ػػف ق ػػانوف أ ػػوؿ المحاتم ػػات

ال هائية بنن (تمتلػي المحتمػة لوضػا

ػيغة الحتػـ أو القػرار فػي ال لسػة المعينػة

ػدارف

وبعد ال راغ مف وضع تستننؼ ال لسة علنا وتتلأ)....

وا ا قػػررت سػػماع الػػدعو تلهػػا أو بعضػػها فػػي لسػػة س ػرية فػػنف لػػؾ ل يمػػمؿ

المتهـ ومحامية ول باقي الم وـ فػي الػدعو  ،فػاف هػؤلي ل يبعػدوف عػف ال لسػة ،و ميػا
إ رايات المحاتمة ي ب أف تتـ بحضورهـ .وهو مػا ن ػت عليػ المػادة ( )152مػف قػانوف
أ وؿ المحاتمات ال هائية الع ارقػي فهػي تقػرر أف ال لسػات ل يحضػرها غيػر وك العالقػة
ول يقت ر حؽ المػتهـ علػأ حضػور لسػات المحاتمػة وأنهػا ي ػب أف تتػوف تػؿ إ ػرايات

الػػدعو فػػي موا هت ػ فلػػيس للقاضػػي أف يبنػػي حتمػػة علػػأ إ ػرايات اتم ػ ها مػػف دوف علػػـ
المػػتهـ أو يسػػتند إلػػأ أوراؽ لػػـ يطلػػا عليهػػا ولػػـ يعػػط ال ر ػػة لمناقمػػتها .أمػػا المداولػػة فػػال
تتناولها العلنية ويلهـ تتمانها فتبقأ سرية تما يلهـ القضاة بالح اظ علأ سػرية مػا دار أثنػاي

المداولة(.)31
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وعليػ سػنتناوؿ حػػالتيف مػف تلػؾ الحػػالت وهمػا حػالتي السػرية م ارعػاة لألمػف العػػاـ
واآلداب العامة والتي سنتناولها تباعا.
 -1سرية التحقيقات القضائية مراعاة لألمن

ن ػ ػػت المػ ػػادة (/20ج) مػ ػػف الدسػ ػػتور الع ارقػ ػػي لسػ ػػنة 1970علػ ػػأ أف ( لسػ ػػات

المحػػاتـ علنيػػة أل إ ا قػػررت المحتمػػة علهػػا س ػرية) .ونػػص ق ػانوف التنظػػيـ القضػػائي رقػػـ
( )160لس ػػنة  1979الع ارق ػػي ف ػػي الم ػػادة ( )5منػ ػ عل ػػأ ( لس ػػات المح ػػاتـ علني ػػة إل إ ا
قررت المحتمة علها سرية محافظة علأ النظاـ العاـ أو مراعاة لػ داب أو لحرمػة اإلسػرة

ويتلػأ منطػػوؽ الحتػـ علنػػا) .ون ػػت المػادة ( )152مػػف قػػانوف أ ػوؿ المحاتمػػات ال هئيػػة
الع ارقػي علػػأ انػ (ي ػػب أف تتػػوف لسػات المحاتمػػة علنيػة مػػا لػػـ تقػدر المحتمػػة أف تتػػوف

تلها أو بعضها سرية ل يحضرها غير وك العالقة بالدعو مراعاة لألمف).....

ومػػف مػػالؿ الم ػواد السػػالؼ ترهػػا يتبػػيف أف اإل ػػؿ علنيػػة لسػػات المحػػاتـ واف

الس ػرية اسػػتثناي عػػف ه ػ ا اإل ػػؿ .ومػػف ال ػػدير بالمالحظػػة أف الممػػرع اسػػتعمؿ فػػي الم ػواد
السػػابقة عبػػارات النظػػاـ العػػاـ واإلمػػف العػػاـ والمحافظػػة علػػأ اآلداب ،ول مػػؾ أف العبػػارات

السابقة مف أتثر العبارات القانونية غموضا فتؿ ا يضػاحات التػي حػاوؿ المػراح إعطايهػا
بمػػننها غامضػػة أو ناق ػػة فهػػؿ ي هػػـ مػػف لػػؾ أف الممػػرع أراد أف يمػػوؿ للمحػػاتـ سػػلطة

تقديرية ومطلقة في عؿ ال لسة سرية علأ العتس مف مطتػ إهاي سػلطة التحقيػؽ فقػد قيػد
ه ا الحؽ بضرورة أظهار الحقيقة.
ومف ا ؿ الوقوؼ علأ معنػأ اإلمػف أو المق ػود بػاإلمف الػ ك ي يػه للقاضػي أف
يػػنمر بسػػماع الػػدعو تلهػػا أو بعضػػها فػػي لسػػة س ػرية فقػػد امتل ػػت اآلراي وتعػػددت حػػوؿ
أعطػػاي تعريػػؼ دقيػػؽ وم هػػوـ واضػػح لألمػػف العػػاـ ،فتثي ػ ار مػػا يسػػتعمؿ اإلمػػف العػػاـ مرادفػػا

للنظػػاـ العػػاـ تمػػا ان ػ قػػد يسػػتعمؿ مرادفػػا لل ػػالح العػػاـ أو الن ػػا العػػاـ – ه ػ ا وقػػد ػػاي فػػي
إحػػد الق ػ اررات لمحتمػػة الػػنقه الم ػرية مػػف أف المحتمػػة علػػت ال لسػػة س ػرية م ارعػػاة

لألمف العاـ هو مف قبيؿ الت وه في التعبير مرادا ب النظاـ العاـ (.)32

أف النظػػاـ العػػاـ يعػػد مػػف أهػػـ مباحػػث القػػانوف المػػاص فػػنك ات ػػاؽ يمػػالؼ النظػػاـ
الع ػػاـ يع ػػد ب ػػاطال ،وهن ػػاؾ قواع ػػد قانوني ػػة تعتب ػػر م ػػف النظ ػػاـ الع ػػاـ ل ي ػػوه الت ػػاؽ عل ػػأ
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ممال تها وفي القػوانيف ا

رائيػة يو ػد تعبيػر النظػاـ العػاـ فػالبطالف يتػوف مػف النظػاـ العػاـ

ي ػػوه التمس ػػؾ بػ ػ ف ػػي أي ػػة حال ػػة تت ػػوف عليه ػػا ال ػػدعو ول يتوق ػػؼ القض ػػاي بػ ػ عل ػػأ إرادة

الم وـ .أف النظاـ العاـ يتميه عػف اإلمػف العػاـ ،تمػا يتميػه عػف ال ػالح العػاـ ،واف تػاف
وثيؽ ال لة بهما .فاإلمف العاـ يعتبر مف مقومات النظاـ العاـ إل انػ لػيس مرادفػا لػ  ،بػؿ
أف النظاـ العاـ أتثر ممول.
ت ػ لؾ فػػاف تعبيػػر النظػػاـ العػػاـ قػػد يسػػتعمؿ تعن ػػر مػػف عنا ػػر اآلداب ،مػػا أف
اآلداب هػي التػي تعتبػر مػف عنا ػر النظػاـ العػاـ فالنظػاـ العػاـ هػو الحالػة الطبيعيػة ماديػػة

أو أدبية لم تما منظـ.

وعلي يمتػف القػوؿ أف النظػاـ العػاـ متطػور بتطػور العوامػؿ ال تماعيػة والسياسػية

والملقية ،تمػا أف الم ػلحة العامػة التػي يحققهػا قيػاـ النظػاـ العػاـ ،إنمػا تمتلػؼ النظػرة إليػ

في الدوؿ الرأسمالية عنها في الدوؿ المػتراتية ،وهػو مػا يتسػب النظػاـ العػاـ معنػأ ممتل ػا
ف ي الػدوؿ ال أرسػمالية لػ معنػأ قػانوني محػددا يت ػؿ بحمايػة أسػس الحيػاة ال تماعيػة مػف
أمػػف وسػػتينة و ػػحة عامػػة فػػي حػػيف ل ػ فػػي الػػدوؿ المػػتراتية مػػدلوؿ واسػػا يقت ػػر علػػأ

حماية العقيدة والنظـ اإلساسية وال تماعية التي تترته حولها الدولة(.)33

وتما سبؽ لنا القػوؿ أف عالنيػة المحاتمػات تحقػؽ م ػلحة عامػة ومػف ثػـ فننػ ل

ي ػػوه الحػػد منهػػا إل تحقيقػػا لم ػػالح عامػػة ت وقهػػا وهػػي الم ػػالح التػػي يهػػدؼ إليهػػا النظػػاـ
العاـ في بلد معيف.

عليػ ػ ف ػػنف المحافظ ػػة عل ػػأ اإلم ػػف الع ػػاـ الػ ػ ك ي ي ػػه للقاض ػػي الح ػػد م ػػف عالني ػػة
ال لسػػات تمػػمؿ حمايػػة إس ػرار الدولػػة ومػػف ثػػـ فنن ػ ي ػػوه تقػػدير الس ػرية فػػي ػرائـ الميانػػة

والت سس وسائر رائـ العتػداي علػأ امػف الدولػة مػف هػة المػارج ،تمػا أف حمايػة النظػاـ
السياسػػي وال تم ػػاعي للدول ػػة قػػد تقتض ػػي ف ػػره الس ػرية ف ػػي بع ػػه ال ػرائـ الماس ػػة ب ػػنمف
الدول ػػة م ػػف ه ػػة ال ػػدامؿ ،مث ػػؿ ػ ػرائـ محاول ػػة قل ػػب أو تغيي ػػر دس ػػتور الدول ػػة أو نظامه ػػا

ال مهورك أو متؿ الحتومة و رائـ التحريه علأ نظـ الدولة السياسية وال تماعية(.)34
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ت لؾ فاف مف بيف الم الح التي يهدؼ اإلمف العاـ إلأ حمايتها

ػيانة الم تمػا

مػػف عػػدو ال ريمػػة ،فػػي الحػػالت التػػي قػػد تػػؤدك فيهػػا العالنيػػة إلػػأ التمػػؼ عػػف أسػػاليب

الم رميف في ارتتاب ال رائـ ،و لؾ إلف المحاتـ ل ي ح أف ت بح مدرسة لل ريمة.

واف م لحة العدالة تعتبر مف بيف الم الح التي ي ب حمايتها فإ ا تبػيف أف هػ ف
العالني ػػة ق ػػد تلح ػػؽ ض ػػر ار بس ػػير العدال ػػة ف ػػنف اإلم ػػف الع ػػاـ الػ ػ ك يه ػػدؼ إل ػػأ حماي ػػة هػ ػ ف
الم لحة يقتضي الحد مػف هػ ف العالنيػة ،وعليػة إ ا تبػيف للمحتمػة أف سػماع أقػواؿ المػاهد
في لسة علنية قد يؤثر علأ سػير العدالػة ،أف تانػت المحتمػة لػـ ت ػرغ مػف سػماع المػهود
اآلمريف في لسة واحدة ،فان ي وه لها أف تقرر سماع أقوالة في لسة سرية.

بقػي علينػا القػػوؿ أف هػ ف الحالػػة أك تقريػر السػرية حمايػػة لألمػف هػػي حالػة واهيػ

وتقديرها متروؾ للمحتمة .وتما سبؽ القػوؿ أف م ػطلحات اإلمػف العػاـ والنظػاـ العػاـ هػي
م ػػطلحات تبقػػأ عامػػة ػػدا رغػػـ مػػا سػػبؽ قول ػ مػػف يتميػػه وتحديػػد لمػػدلولها ،لػػؾ اغلػػب
ن ػػوص ق ػػانوف العقوب ػػات الت ػػي تح ػػدد اإلفع ػػاؿ الم رم ػػة قانون ػػا يمت ػػف اعتباره ػػا م ػػف قبي ػػؿ
اإلفعػػاؿ التػػي تمػػس النظػػاـ العػػاـ واإلمػػف العػػاـ وب ػ لؾ يتػػوف للمحتمػػة فػػي أيػػة ريمػػة مػػف

ال رائـ التي تنظرها أف تعتبرها مف ال رائـ لتي تمس اإلمػف العػاـ أو العدالػة أو ...الػي مػف

الم الح الهامة في الم تما ويتوف بإمتانها أف تقػرر إ ػراي المحاتمػة سػ ار بالسػتثناي إلػأ
ال الحية الممولة لها وفي لؾ هدر للمبدأ اإلساس وهػو العالنيػة والػ ك ي ػوؽ فػي اهميتػة

ع ل ػػأ السػ ػرية ف ػػي مرحل ػػة المحاتم ػػة للم اهي ػػا التبيػ ػرة الت ػػي يمي ػػه به ػػا عل ػػأ السػ ػرية ف ػػي هػ ػ ا
المرحلة.
ون ػػر أف اإلول ػػأ بالمم ػػرع أف يح ػػدد ضػ ػوابط تب ػػيف الم ػػد الػ ػ ك تعم ػػؿ فيػ ػ هػ ػ ف

الم ػػطلحات ب ػػنف يح ػػدد الح ػػالت الت ػػي ت ػػدمؿ ض ػػمف اإلم ػػف الع ػػاـ .وأف مث ػػؿ هػ ػ ا اإلم ػػر
سػػيغلؽ البػػاب أمػػاـ الػػتحتـ الػ ك قػػد تطرق ػ المحتمػػة وبالتػػالي تبقػػأ العدالػػة م ػػونة والمبػػدأ
اإلسػاس وهػػو العالنيػػة محميػة والسػػتثنايات التػػي تػرد عليهػػا واضػػحة ل لػبس فيهػػا تمػػا هػػو
الحػػاؿ عنػػدما نػػص الممػػرع علػػأ س ػرية محاتمػػات ا حػػداث وال ػرائـ الماسػػة بػػنمف الدولػػة
الداملي والمار ي.
 -2سرية التحقيقات القضائية لممحافظة عمى اآلداب
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نص الممرع الم رك في المػادة ( )268مػف قػانوف ا

ػرايات ال نائيػة علػأ انػ

((ي ب أف تتوف ال لسة علنية ،وي وه للمحتمة ما لؾ مراعاة للنظػاـ العػاـ ،أو محافظػة

علأ اآلداب ،أف تنمر بسماع الدعو تلها أو بعضها ،في لسة سرية.)..

ون ػػت المػػادة ( )152مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المحاتمػػات ال هئيػػة الع ارقػػي علػػأ ان ػ
((..م ػ ػػا ل ػ ػػـ تق ػ ػػرر المحتم ػ ػػة أف تت ػ ػػوف تله ػ ػػا أو بعض ػ ػػها سػ ػ ػرية ....أو المحافظ ػ ػػة عل ػ ػػأ
اآلداب.))....
ومػػف ا ػػؿ الوقػػوؼ علػػأ المق ػػود بػػاآلداب العامػػة فهنػػاؾ مػػف يػػر أنهػػا ػػهي ل

يت ػ ػ أه م ػػف أم ػػالؽ الم تم ػػا ،وم ػػف هن ػػا ت ػػاف العت ػػداي عليه ػػا ه ػػو ف ػػي اتػ ػ إعت ػػداي عل ػػأ
اإلم ػػالؽ ال تماعي ػػة إ أف اآلداب العام ػػة مت ػػلة ات ػػال مبام ػػر بالم ػػعور الع ػػاـ ل مي ػػا
أبناي الم تما لؾ المعور ال ك يمتؿ ضػمير اإلمػة تتػؿ .وحتػأ تػنعـ ألمػ بحيػاة هادئػة

مستقرة لبد مف المحافظة علأ معور أبنائها(.)35

ويق د بػاآلداب م موعػة العػادات التػي تواضػا النػاس عليهػا فػي الم تمػا وأف لػـ

تتف ملهمة ولتنها تت ؿ ات ال وثيقا بحمايػة النظػاـ ال تمػاعي .والواقػا أف تلمػة اآلداب
يمت ػػف أف تتس ػػا لتم ػػمؿ ت ػػؿ م ػػا يتعل ػػؽ بقواع ػػد حس ػػف الس ػػلوؾ المق ػػررة بمو ػػب الق ػػانوف أو

العرؼ فتؿ العتبارات الما ة بالنظاـ العاـ تدمؿ في مدلولها (.)36

إل أف العػػادة ق ػػد ػػرت عل ػػأ عػػؿ ل ظ ػػة الحي ػػاي معن ػػأ ما ػػا ينطب ػػؽ عل ػػأ م ػػا

يتعلؽ منها باإلعماؿ أو بال ات ال سمية فػاف اآلداب العموميػة بعتػس لػؾ إ ا ػايت هػ ف
الل ظ ػػة معارض ػػة لل ظ ػػة الحي ػػاي فانػ ػ يق ػػد منه ػػا ت ػػؿ م ػػا يت ػػوف م ػػف م ػػنن ح ػػظ الت ارم ػػة

والعتبار وحسف أمالؽ المعب ،فاآلداب العموميػة تمػمؿ حتمػا النظػاـ العمػومي الػ ك هػو

المرط المار ي لو ودها وتممؿ فضال عف لؾ أمو ار أمر داملية(.)37

والواقػػا أف حمايػػة اآلداب يمتػػف أف تتسػػا لتمػػمؿ تػػؿ مػػا يتعلػػؽ بحمايػػة النػػاموس

ال ػ ك يسػػود عالقػػات النػػاس ال تماعيػػة ومػػا تواضػػعوا عليػػة .وتعبيػػر اآلداب ل يق ػػد ب ػ
الس ػػلوؾ المتعل ػػؽ بالحي ػػاي والم ػػرؼ م ػػف ه ػػة ات ػػال بالمس ػػائؿ ال نس ػػية ،أنم ػػا يق ػػد بػ ػ

م موعػػة العػػادات التػػي تواضػػا الم تمػػا واف لػػـ تتػػف ملهمػػة ،وهػػو علػػأ هػ ا النحػوا مت ػػؿ

ات ال وثيقا بحماية النظاـ ال تماعي ،فػا مالؿ بقواعػد اللياقػة  decercyقػد يػؤدك إلػأ
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العدد ()10

نمػوب عػراؾ ينػت عنػ قتػػؿ أو ػرح واإلمػ بالثػنر هػو فػػي اغلػب اإلحػواؿ نتي ػة ل مػػالؿ
بقاعدة مف قواعد اآلداب.

ػػور العتػػداي علػػأ اآلداب العامػػة التػػي اعتبرهػػا المػػرع ػرائـ ووضػػا لهػػا

ومػػف

عقوبات وأ اه للمحتمة أف تنظرها ب ورة سػرية ال ػرائـ ال نسػية مثػؿ ػرائـ هتػؾ العػره
ػ ػػؿ ال اضػ ػػح العلنػ ػػي وغيػ ػػر العلن ػ ػي وا مػ ػػالؿ بحرمػ ػػة اآلداب العامػ ػػة بواسػ ػػطة

والهنػ ػػا وال

الدعايػػة والنمػػر والتح ػريه علػػأ ال سػػؽ فػػي متػػاف عػػاـ والتعػػره لألنثػػأ بػػالطريؽ العػػاـ،
والستر البػيف فػي متػاف عػاـ ،ولعػب القمػار فػي محػؿ عػاـ ،وهنػاؾ مػف المػرح مػف يػر أف

تمد فترة اآلداب لتي تممؿ تومي ال ضائح العامة.

وت ػ لؾ فػػنف م ػػلحة العدالػػة تعتبػػر مػػف الم ػػالح التػػي يهػػدؼ النظػػاـ العػػاـ إلػػأ

حمايتهػػا أ ا تانػػت العالنيػػة مقػػررة أ ػػال حمايػػة للعدالػػة ،فػػإ ا تبػػيف أف ه ػ ف العالنيػػة تلحػػؽ
ضر ار بسير العدالة ،فالنظاـ العاـ ال ك يهدؼ إلأ حمايػة هػ ف الم ػلحة يقتضػي الحػد مػف
ه ف العالنية.

فإ ا تبيف أف الدعو تقتضي فحص مم ػية المػتهـ ون سػيت وحالتػ العقليػة ،واف

نظر ه ف ا

رايات فػي لسػة علنيػة قػد ي سػد الغػره الػ ك يهػدؼ أليػ القػانوف مػف ػراي

ه ا ال حص ،فان ي وه الحد مف العالنية لف

الح العدالة يقتضي لؾ.

وسػػبؽ لنػػا القػػوؿ أف تقريػػر س ػرية ال لسػػة ي ػػب أف يتػػوف بحتػػـ ي ػػدر فػػي لس ػ

علنية فال يت ي في

دور قرار مف رئيس ال لسة بعتس أعادة العالنيػة إلػأ ال لسػة فننهػا

ت وه بقرار مف رئيس ال لسة .و لؾ إلف العالنية هي اإل ػؿ ولتػف لػيس هنػاؾ مػا يو ػب
أف يتػوف تقريػػر سػرية ال لسػػة بحتػػـ مسػتقؿ بػػؿ يت ػػي إثبػات القػرار بػ فػي محضػػر ال لسػػة

ما بياف أسباب .

ويؤم علأ عموـ م هوـ اآلداب المنم ن س ال ك قلنػا ب ػدد النظػاـ العػاـ .فتمػا

نعلػـ أف ن ػػوص قػانوف العقوبػػات هػي سػػلوؾ ((فعػػؿ أو امتنػاع)) م ػػرـ ولػـ يػػنص الممػػرع
علػػأ ت ريمهػػا إل مػػف ا ػػؿ المحافظػػة علػػأ النظػػاـ العػػاـ والم ػػلحة العامػػة للدولػػة فػػي أف
تسير اإلمػور فيهػا سػي ار طبيعيػا ومنتظمػا ومػا نػص الممػرع علػأ ت ريمهػا إل لتونهػا تعتبػر

إمػ ػػالل بقاعػ ػػدة مػ ػػف قواعػ ػػد السػ ػػلوؾ واآلداب العامػ ػػة فػ ػػي الم تمػ ػػا .فهػ ػػؿ تتػ ػػرؾ تػ ػػؿ ه ػ ػ ف
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ال ػػالحية للمحتم ػػة ف ػػي أف تق ػػرر أف تت ػػوف المحاتم ػػة سػ ػرية ف ػػي دع ػػو ت ػػر أنه ػػا تم ػػؿ
باآلداب.

ه ػ ا إ ا مػػا علمنػػا أف م هػػوـ اآلداب م هػػوـ نسػػبي يمتلػػؼ مػػف مػػمص إلم ػر فمػػا

يعتبػػر سػػلوتا ممػػال بػػاآلداب لػػد مػػمص قػػد ل يعتبػػر تػ لؾ لػػد مػػمص أمػػر .وتمػػا هػػو
معلوـ أف المحتمة متونة مػف م موعػة أمػماص قػد يػرد الػبعه أف قػرار السػرية ي ػب أف
يبنػػأ علػػأ م ػػلحة أمػػر ت ػػوؽ الم ػػلحة التػػي تحققهػػا العالنيػػة ول يبنػػأ علػػأ اعتبػػارات
مم ية مح نة.

لتننا علأ الرغـ مف لػؾ نتمنػأ علػأ الممػرع الع ارقػي أف يػنص وب ػورة

ػريحة

علػػأ السػػلوؾ ال ػ ك يعتبػػر ممػػال بػػاآلداب العامػػة ويحػػددف تحديػػدا واضػػحا و لػػؾ ت نبػػا لتػػرؾ

اإلمػػور اإله ػواي مم ػػية بػػالوقوؼ وبمػػتؿ دقيػػؽ علػػأ السػػلوؾ ال ػ ك يعتبػػر ممػػال بػػاآلداب
العامة ال ك ي يه للمحتمة أف تنظر الدعو بمتؿ سرك.
اخلامتت

بع ػػد أف وق ن ػػا عل ػػأ معن ػػأ السػ ػرية والعلني ػػة ...واستع ارض ػػنا لألس ػػتثنائييف الػ ػوارديف
علأ العالنية وهما حالتي المحافظة علأ اإلمف واآلداب العامة.
و ػدنا أف هػػاتيف الحػػالتيف أك تقريػػر السػرية حمايػػة اإلمػػف والمحافظػػة علػػأ اآلداب

والنظ ػػاـ الع ػػاـ ه ػػي م ػػطلحات تبق ػػأ عامػ ػة ػػدا رغ ػػـ م ػػا س ػػبؽ قولػ ػ م ػػف تميي ػػه وتحدي ػػد
لمدلولها ،لؾ أف اغلب ن وص قانوف العقوبات التي تحػدد اإلفعػاؿ الم رمػة قانونػا يمتػف
اعتبارها مف قبيؿ اإلفعاؿ التي تمس النظاـ العاـ واإلمف العاـ واآلداب العامة وبػ لؾ يتػوف
للمحتمة في أك ريمػة مػف ال ػرائـ التػي تنظرهػا أف تعتبرهػا مػف ال ػرائـ التػي تمػس اإلمػف
العػػاـ واآلداب العامػػة.....الػػي مػػف الم ػػالح الهامػػة فػػي الم تمػػا ويتػػوف بإمتانهػػا أف تقػػرر

أ ػراي المحاتمػػة سػ ار بالسػػتناد إلػػأ ال ػػالحية الممولػػة لهػػا وفػػي لػػؾ هػػدر للمبػػدأ اإلسػػاس
وهو العالنية وال ك ي وؽ في أهميت علأ السرية في مرحلة المحاتمة.

ونتمن ػ ػػأ عل ػ ػػأ المم ػ ػػرع أف يح ػ ػػدد ضػ ػ ػوابط تب ػ ػػيف الم ػ ػػد الػ ػ ػ ك تعم ػ ػػؿ فيػ ػ ػ هػ ػ ػ ف

الم طلحات بػنف يحػدد الحػالت التػي تػدمؿ ضػمف اإلمػف العػاـ واآلداب العامػة .واف مثػؿ
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ه ا اإلمر سيغلؽ لباب أماـ التحتـ ال ك قد تطرق المحتمة وبالتػالي تبقػأ العدالػة م ػونة
والمبػػدأ اإلسػػاس وهػػو العالنيػػة محميػػة والسػػتثنايات التػػي تػػرد عليهػػا واضػػحة ل لػػبس فيهػػا
تمػػا هػػو الحػػاؿ عنػػدما نػػص الممػػرع علػػأ سػرية محاتمػػات اإلحػػداث وال ػرائـ ألماسػ بػػنمف

الدولة الداملي والمار ي.
اهلىامش

 -1المػ ػػيي م ػ ػػط أ الغاليينػ ػػي ،ػ ػػاما الػ ػػدروس العربيػ ػػة ،منمػ ػػورات المتتبػ ػػة الع ػ ػرية،
يدا ،بيروت ،ط22،1409هػ  ،1989 -ص.178-177
 -2المن د في اللغة وا عالـ تحت تلمة ((سر)) ط ،7دار الممرؽ ،بيروت.1986،
 -3سورة ط  ،اآلية (.)7

 -4موسوعة دالوه تحت عبارة ((إفماي اإلسرار)) ،وتبنت هػ ا التعريػؼ الموسػوعة المػاملة
للمبػػادئ القانوني ػػة فػػي م ػػر وال ػػدوؿ العربيػػة ج ،4د .محم ػػد هتػػي عب ػػد المتع ػػاؿ ،دار
المعب للطباعة ،القاهرة ،ص.52

 -5د .محمػػود محمػػود م ػػط أ ،مػػرح قػػانوف العقوبػػات القسػػـ المػػاص ،مطبعػػة امعػػة
القاهرة ،ط ،7لسنة ،1975ص.423
 -6د.محمود ن يب حسني ،قانوف العقوبات ،القسـ الماص ،ط ،1986ص.753

 -7د.احمػ ػػد تامػ ػػؿ سػ ػػالمة ،الحمايػ ػػة ال نائيػ ػػة إلس ػ ػرار المهنػ ػػة ،مطبعػ ػػة امعػ ػػة القػ ػػاهرة،
 ،1988ص.137
 -8د .مػػاؿ الػػديف العطي ػػي ،الحمايػػة ال نائيػػة للم ػػومة مػػف تػػنثير النمػػر ،دار المعػػرؼ،
م ر  ،1964ص.366
 -9ممار إلي في د .ماؿ الديف العطي ي ،المر ا السابؽ ،ص.365
 -10المن د في اللغة واإلعالـ ،المر ا السابؽ ،ص.527

 -11د.محمػد ظػػاهر معػروؼ ،المبػػادئ اإلوليػة فػػي أ ػوؿ ا
والنمر اإلهلية ،بغداد ،1972 ،ص.135
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– (12) vite, le principle de la publicite' dans proce'dure p'enle , ann
fac – droit de Toulouse , 1968, p.293
 -13د.محم ػػود ن ي ػػب حس ػػني ،م ػػرح ق ػػانوف ا ػ ػرايات ال نائي ػػة ،دار النهض ػػة العربي ػػة،
القاهرة ،1980 ،ص.803
 -14د .م ػػاؿ ال ػػديف العطي ػػي ،الحماي ػػة ال نائي ػػة للم ػػومة م ػػف ت ػػنثير النم ػػر ،الم ػػدر
السابؽ ،ص.510
 -15المادة ( )158مف قانوف ،أ وؿ المحاتمات ال هائية العراقي.
 -16د.حسػ ػ ػػف

ػ ػ ػػادؽ المر ػ ػ ػ اوك ،أ ػ ػ ػػوؿ ا

ػ ػ ػرايات ال نائيػ ػ ػػة ،منمػ ػ ػػاة المعػ ػ ػػارؼ،

ا ستندرية ،1977 ،ص.9

 -17د.رؤوؼ عبيػػد ،دور المحػػامي فػػي التحقيػػؽ والمحتمة،م لػػة م ػػر المعا ػرة ،العػػدد
 301لسنة  ،1951ص.544
 -18د.محم ػػود ن ي ػػب حس ػػني ،م ػػرح ق ػػانوف ا

ػ ػرايات ال نائي ػػة ،دار النهض ػػة العربي ػػة،

القاهرة ،1980 ،ص.289
 -19د.محمود ن يب حسني ،الم در السابؽ ،ص.829
 -20د.حسف

ادؽ المر اوك ،الم در السابؽ ،ص.572

 -21مػ ػػاؿ الػ ػػديف العطي ػ ػػي ،الحمايػ ػػة ال نائيػ ػػة للم ػ ػػومة مػ ػػف تػ ػػنثير النمػ ػػر ،الم ػ ػػدر
السابؽ ،ص.518

 -22د.محم ػ ػػود ن ي ػ ػػب حس ػ ػػني ،م ػ ػػرح ق ػ ػػانوف ا

ػ ػ ػرايات ال نائي ػ ػػة ،الم ػ ػػدر الس ػ ػػابؽ،

ص.229
 -23د .مػ ػاؿ ال ػػديف العطي ػػي ،الحماي ػػة ال نائي ػػة للم ػػومة م ػػف ت ػػنثير النم ػػر ،الم ػػدر
السابؽ،ص.504

 -24طػػارؽ احمػػد فتحػػي سػػرور ،الحمايػػة ال نائيػػة إلسػرار اإلفػراد فػػي موا هػػة النمػػر ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص.125
 -25د .ماؿ الديف العطي ي ،الم در السابؽ ،ص.516

 -26د.طارؽ احمد فتحي سرور ،الم در السابؽ ،ص.126
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 -27د.طارؽ احمد فتحي سرور ،الم در السابؽ ،ص.126
 -28ق ػ ػرار محتمػ ػػة الػ ػػنقه الم ػ ػرية فػ ػػي  ،1993/1/9م لػ ػػة المحامػ ػػاة  -س ،10رقػػػـ
 ،249ص.51

 -29د.سامي الن راوك ،أ وؿ المحاتمات ال هائية ،ج ،2بغداد ،1976 ،ص.28
 -30د.محمود محمود م ط أ ،الم در السابؽ ،ص.17
 -31د.طارؽ احمد فتحي سرور ،الم در السابؽ ،ص.130
 -32قرار محتمة النقص الم رية في  7ديسمبر 1942م موعػة القواعػد القانونيػة ،ج،6
رقـ،30ص.41

 -33د .م ػػاؿ ال ػػديف العطي ػػي ،الحماي ػػة ال نائي ػػة للم ػػومة م ػػف ت ػػنثير النم ػػر ،الم ػػدر
السابؽ ،ص.586

 -34د.طارؽ احمد فتحي سرور ،الحماية ال نائية إلسرار اإلفػراد فػي موا هػة النمػر ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،1991 ،ص.138

 -35حس ػػف حس ػػف من ػػور ،ػ ػرائـ العت ػػداي عل ػػأ اإلم ػػالؽ ،دار المطبوع ػػات ال امعي ػػة،
ا ستندرية ،1985 ،ص.105

 -36قرار محتمة الػنقه الم ػرية فػي 16أبريػؿ  ،1951م موعػة أحتػاـ الػنقه ،س،2
رقـ ،307ص.974

 -37ق ػرار محتمػػة الػػنقه الم ػرية فػػي يونيػػو 1910م لػػة الحقػػوؽ ،س ،25العػػدد،36
ص.283

 -1القرآن الكريم

املصادر واملراجع

 -2الميي م ط أ الغالييني ،اما الدروس العربية ،بيروت ،ط.1989 ،22
 -3المن د في اللغة وا عالـ ،دار الممرؽ ،بيروت.1986 ،

 -4د.محمود محمود م ط أ مرح قانوف العقوبات القسـ الماص –القاهرة.1970،
 -5د .محمود ن يب حسني ،قانوف العقوبات القسـ الماص.1986 ،
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 -6د .احمد تامؿ سالمة ،الحماية ال نائية إلسرار المهنة ،القاهرة.1988 ،
 -7د .مػ ػػاؿ الػ ػػديف العطي ػ ػػي ،الحمايػ ػػة ال نائيػ ػػة للم ػ ػػومة مػ ػػف تػ ػػنثير النمػ ػػر ،م ػ ػػر،
.1964

 -8د.محم ػػد ظ ػػاهر مع ػػروؼ ،المب ػػادئ اإلولي ػػة ف ػػي أ ػػوؿ ا

ػ ػرايات ال نائي ػػة ،بغ ػػداد،

.1972
 -9د.محمود ن يب حسف ،مرح قانوف ا

رايات ال نائية ،القاهرة.1980 ،

 -10د.طػػارؽ احمػػد فتحػػي سػػرور ،الحمايػػة ال نائيػػة إلس ػرار اإلف ػراد فػػي موا هػػة النمػػر،
القاهرة.1991 ،

 -11حسف حسف من ور ،رائـ العتداي علأ اإلمالؽ ا ستندرية.1985 ،
 -12د.حسػ ػ ػػف

ػ ػ ػػادؽ المر ػ ػ ػ اوك ،أ ػ ػ ػػوؿ ا

ػ ػ ػرايات ال نائيػ ػ ػػة ،منمػ ػ ػػنة المعػ ػ ػػارؼ،

ا ستندرية.1977،
 -13د.رؤوؼ عبيػ ػػد ،دور المحػ ػػامي فػ ػػي التحقيػ ػػؽ والمحاتمػ ػػة ،م لػ ػػة م ػ ػػر المعا ػ ػرة،
ع ،301سنة.1951

 -14د.سامي الن اروك ،أ وؿ المحاتمات ال هائية،ج،2بغداد.1976 ،
القوانين

 -1قانوف أ وؿ المحاتمات ال هائية العراقي رقـ( )23لسنة.1971
 -2قانوف ا

رايات ال نائية الم رك رقـ  150لسنة .1950

 -3قانوف العقوبات العراقي رقـ  111لسنة .1969
 -4قانوف العقوبات الم رك رقـ  58لسنة .1937

 -5قانوف التنظيـ القضائي العراقي رقـ 160لسنة .1979
 -6الدستور العراقي المؤقت لعاـ .1970
 -7الدستور الم رك لسنة .1971

 -8الت اقية اإلوربية لحقوؽ ا نساف .1950
 -9ا عالف العالمي لحقوؽ ا نساف .1941
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