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 ادلمديت
من اىم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والمجرم , وقبل ان يصل 

تبحث كيفية السير بالتحقيق  إجراءاتالفاعل الى المحكمة لمحاكمتو عن فعمو , ال بد من 
اول  باعتبارىاوفق االصول , ومن خالل ذلك احتمت الخاصة االبتدائي مكان الصدارة , 

فعل االجراءات الجزائية التي تمارس بصدد الجريمة المرتكبة واثبات فعل الفاعل , او نفي ال
 ومالبساتيا . المبحوثةعنو وفق ظروف القضية 

وما يزيد من اىمية ىذه االجراءات , انيا عمى تماس مباشر ودائم مع حقوق 
ءات في نصوص قانونية االشخاص وحرياتيم , مما حدا بالمشروع الى تنظيم ىذه االجرا

 ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية . 

وقد احاط المشرع ىذه االجراءات بضمانات وضوابط وقيود تزيد من فعاليتيا , وتؤدي 
بالنتيجة الى الكشف السريع عن الجريمة المرتكبة دون ان تعطي المجال لمقائمين بالتحقيق 

بالنتائج الى بشكل اجتيادي او وفق رغبة القائم التحقيقية والوصول  باإلجراءاتمن المباشر 
بالتحقيق . لذلك تعتبر سرية التحقيق االبتدائي من الخصائص اليامة التي يتمتع بيا 
التحقيق االبتدائي في التشريعات الجنائية المعاصرة . ونظر لما تقدمو السرية من مزايا عديدة 

 ا صراحة .فقد حرصت معظم التشريعات الحديثة عمى النص عميي

ان مبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة يعدان وجيا لعممة واحدة فيو من جانب يحقق فائدة 
كبيرة لحماية المصمحة العامة المتماثمة في مصمحة التحقيق والوصول الى الحقيقة التي 
لة تنشدىا العدالة الجنائية ويبقى عقبة في وجيو المجرمين الذين يريدون الفرار من وجو العدا

تثبت ادانتو بعدو من  التحقيق ومن جانب يحمي الفرد البريء الذي لم بأخبارنتيجة لمعرفتيم 
 . حريتو االعتداء 
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وعميو سنتناول موضوع السرية في التحقيق االبتدائي في ثالثة مباحث ويتضمن المبحث 
االبتدائي االبتدائي ويتضمن المطمب االول المقصود بالتحقيق االول مفيوم التحقيق 

والمطمب الثاني خصائص التحقيق االبتدائي والمبحث الثاني انواع السرية في التحقيق 
الجنائي ويتضمن المطمب االول السرية التقديرية والمطمب الثاني السرية الوجوبية ويتضمن 
المبحث الثالث مبررات السرية في التحقيق واالستثناءات الواردة عميو ويتضمن المبحث 

 مبررات السرية والمبحث الثاني االستثناءات الواردة عميو .االول 
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 ادلبحث االول 
 وخصائصه( يفهىو انتحمٍك االبتدائً)

عبارة عن االجراءات التي  ألنويتضمن التحقيق االبتدائي إجراءات التحقيق االولى 
والتحري المتمثمة في أعضاء الضبط القضائي , وسمطة التحقيق  األدلةيتخذىا سمطة جمع 

 المتمثمة بقاضي التحقيق والمحقق بصدد الجريمة المرتكبة لمعرفة حقيقتيا ومعرفيا ويتضمن 
 مفيوم التحقيق االبتدائي :المطمب االول
 خصائص التحقيق االبتدائي المطمب الثاني:
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 (ادلطهب االول)
 (انتحمٍك االبتدائًيفهىو )

يتم  االستدالل, ففي مرحمة  االستداللان التحقيق ىو المرحمة التي تمي مرحمة           
ضبط الواقعة بمعنى جمع االدلة المشتبو لوقوعيا ونسبيا الى الفاعل , فغاية التحقيق 

بيت االدلة االبتدائي ىي تعزيز االدلة القائمة عمى نسبة الجريمة الى المتيم وتمحيصيا لمتث
اسس قوية من الوقائع  كفايتيا حتى ال ترفع الدعوى الى المحكمة اال وىي مستندة الى

 (1).والقانون

 اوال : انتحمٍك نغت 
كممة مشتقة من الحقيقة والتحقيق االبتدائي يعتبر اول مرحمة من مراحل الدعوى            

المميد لمدعوى الجنائية فيو عدة اجراءات لتمحيص االدلة التي اسفرت عنيا المرحمة 
 (2).جنائية وىي مرحمة االستدالالتال

 ٌُمسى اىل  االصطالحاثثاٍَا : 
اه الضيق ىو الذي يشمل كل ما يجديو سمطات التحقيق المختمفة من نالتحقيق بمع  -1

ا يالنيابة العامة بوصفاجراءات بشأن جمع االدلة والتصرف فييا , اي ما يتم بمعرفة 
قضية  , او بمعرفة قاضي التحقيق وممن في المحكمة أذا ندب التحقيقسمطة تحقيق
ضائي في احوال معينة كما في حالة , ويتم ايضا معرفة مأموري الضبط القمعينة بذاتيا

ليا الندب فيو من  التمبس او االنتداب من احدى سمطات التحقيق فيما يجوز
 (3)اإلجراءات.

                                                           

, مصر, تبتدائي ضممانا  المتيم ضحمايتيا, دار التت  القانضني , التحقيق الجنائي االاحمد الميدي, أشرف شافعي(1)
 .3, ص 6006

 .4اعاله , ص رف الشافعي , مصدراحمد الميدي , ضاش(6)
 .62ص,6009, شر دار النيم  العرتبي , القاىرةالنا في الصم  اثناء التحقيق الجنائي, الحق د. خالد عتبد العال,(3) 
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التحقيق بمعناه الواسع فمن الجائز ان يتصرف فضال عما تقدم في خصوص التحقيق   -2
لتحقيق تصاحب ىذا ا باعتبارىاالضيق الى اجراءات جمع االستدالالت  ناةبمعاالبتدائي 

 (1). عادة , وتسبق غالباً 
ىو المرحمة االولى من مراحل سير الدعوى الجنائية وىو ينصرف الى  ضيعرفو التبعض تبأنو

 مجموعة االجراءات التي تجرييا سمطات التحقيق قبل المحاكمة ومن ثم ال تدخل فييا
او ىي االجراءات الرامية الى  (2)أجرتيا. مة ىي اجراءات االستدالل ولو كانت النيابة العا

القائمة بغيت اصدار القرار المناسب  األدلةتمحيص وتدقيق المعمومات المتوافرة والتثبت من 
و اال القيام ب نسواةفي القضية ..... وىو من اختصاص قاضي التحقيق والمحقق وال يجوز 

, اءات القضائيةىو مجموعة من االجر ويرى اخرون بأنو   (3). في الحاالت االستثنائية
في شأن جريمة  .قانونا , بغية التنقيب عن االدلةتمارسيا سمطات التحقيق بالشكل المحدد 

االمر , لتحديد مدى كفايتيا في احالة المتيم الى المحاكمة , او وتجميعيا ثم تقديرىاارتكبت 
االولية التي تقوم بيا والتحقيق االبتدائي ىو مرحمة تتوسط التحريات  .الدعوى إلقامة بأالوجة

الضبطية القضائية والتحقيقات النيائية التي تقوم بيا المحكمة . والمقصود بالتحريات ىنا ىو 
مة تتبع وسائل االثبات من ظروف مادية واقوال وفحوص ومعاينة واالحاطة بكل ما لو ص

 (4). بأحداث الجريمة
 

 

 

                                                           

 .62د. خالد رممان عتبد العال سلطان , مصدر ساتبق , ص(2) 
 ,6009التحقيق االتبتدائي في الجرائم, الطتبع  االضلى,  ألعمالالجضان  االجرائي   عتبد الفتاح تبيضمي حجازي, د.(6) 
 .493ص
, متتتب  السنيضري , تبغداد , 2أ. عتبد االمير العتيلي , د. سليم اتبراىيم حري  , أصضل المحاتما  الجزائي  , طتبع   (3)
 .220ص
 

 .64, صمصدر ساتبق, د. خالد عتبد العال(4) 
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 (ادلطهب انثاًَ)
 (خصائص انتحمٍك االبتدائً)

 : حٍدة احملمك أوال

لعل اىم ضمانات التحقيق االبتدائي ان يقوم بو شخص غير متحيز يعني بما            
يفيد الدفاع عنايتو بأدلة االتيام . وال تحقق الحيدة التامة لممحقق اال اذا استقمت سمطة 
 التحقيق عن كل سمطة االتيام من ناحية وسمطة االتيام من ناحية , وسمطة الحكم ناحية

. ومن ثم جرت غالبية التشريعات عمى الفصل بين وظيفة االتيام والتحقيق لما بينيما اخرى 
 (1) .والخصم ال يمكن ان يكوم محققامن تعارض , فأن توجيو االتيام يجعل النيابة خصما 

ال بد ان يتمتع الشخص القائم بالتحقيق بصفة الحيدة المطمقة . وىذه الصفة ىي التي 
تضمن العناية بأدلة االتيام وبتحقيق دفاع المتيم في الوقت ذاتو دون ان تطغى احداىا عمى 
االخرى تحقيقا وبغية الوصول الى الحقيقة . ويتعين عمى النيابة العامة في اجراءىا لمتحقيق 

الحيدة التامة بين ادلة االتيام وادلة الدفاع , وال يجب ان تتأثر بوظيفتيا كسمطة  ان تمتزم
اتيام في قياميا بالتحقيق وال يترتب عمى ذلك بطالن ما اتخذتو من اجراءات . ومن اجل 
ذلك يمتنع عمى النيابة العامة ان توجو اسئمة ايحائية الى المتيم او ان تتخذ ضده من 

او ان يأتي بأدلة قد  ما يحممو عمى ان يعترفكراه المادي والمعنوي الوسائل العنف واال
 (2). تدينو

 
 

                                                           

 .57, ص 6006ضالتصرف فيو ضاالدل  الجنائي  , دار المطتبضعا  الجامعي  , فرج علضاني ىليل , التحقيق الجنائي (2) 
 9مصدر ساتبق , ص:احمد الميدي ضاشرف الشافعي,  (6)
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التامة حتى اذا ما فالنيابة بوصفيا سمطة تحقيق يجب ان تمتزم جانب الحيدة             
 الواردة في التحقيق من حيث الثبوت وعدمو فأذا األدلةت من تحقيقو فميا ان تقيم انتي

ترجحت لدييا ادلة الثبوت احالت الدعوى الى المحكمة حيث تبدأ وظيفتيا الثانية وىي وظيفة 
االتيام . اما قبل ذلك فال يجوز لعضو النيابة المحقق ان يأتي بأجراء يتأثر فيو بوظيفتو في 
االتيام واال ترتب عمى ذلك عدم االخذ بالدليل المستمد من اجراء التحقيق ذلك ان الوصول 

لذي اي ان التحقيق ذلك يكون الشكل ا الشرعيةلى الحقيقة يجب ان يتم في اطار مبدأ ا
 (1). رسمو القانون وفي اطاره

وتحقيقا لتمك العدالة والحيادية كان عمى المحقق ان يكون بعيدا عن تأثير            
عميو التحمي المحيطين بو فمن قد يكون ليم دور في اثبات التيمة ونفييا عن المتيم كما 

بذلك الحياد ايضًا فيما لو كان الجاني او المجني عميو يمت اليو بنوع من الصمة ايجابية 
 كانت ام سمبية .

ل منيما ييدف لموصول في ذلك ال يختمف عن دور القاضي فكفدور المحقق             
. ويترتب عمى تمك الحيدة في تصرفات المحقق ان وجوب المساواة بين الى الحقيقة
, ال يفرق بينيم تبعا بحيث يكون المتيمين في نظره سواء, التحقيق بإجراءاتالمشمولين 

نو , انما يكون مناطق التفرقة تبعا لما تسفر عتماعية او االقتصادية او المينيةلمراكزىم االج
 (2). اجراءات التحقيق من ادلة

 

 

 

                                                           

 . 9, مصدر ساتبق, صاحمد ميدي ضاشرف الشافعي(2) 
 .69, ص6022االشرف ,  أ . م . د. عمار عتباس الحسيني , التحقيق الجنائي , الطتبع  االضلى , النجف(6) 
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 ثاًٍَا : سرٌت انتحمٍك االبتدائً 

( من قانون 75قرر المشرع مبدأ سرية التحقيق االبتدائي في نص المادة )           
االجراءات الجنائية بقولو ) تعتبر اجراءات التحقيق ذاتيا  والنتائج التي تسفر عنيا من 
االسرار ويجب عمى قضاة التحقيق واعضاء النيابة ومساعدييم من كتاب وخبراء وغيرىم 

ومن يخالف  إفشاءىاوظيفتيم او مينتيم عدم  بسبب ممن يتصمون بالتحقيق او يحضرونو
 ( من قانون العقوبات .313ذلك منيم يعاقب طبقا لممادة )

( من قانون العقوبات عمى ان " يعاقب بالحبس وبغرامة ال 193كما نصت المادة )          
بار طرق العالنية أخ بإحدىتتجاوز خمسمائة جنيو او احدى ىاتين العقوبتين كل من نشر 

في غيبة الخصوم او  بإجراءاتبشأن تحقيق جنائي قائم اذا كانت سمطة التحقيق قد قررت 
 او الظيور الحقيقي " واآلدابذاعة شيء منو مراعاة لمنظام العام كانت قد حظرت ا

ويالحظ ان ىذا النص يخاطب الكافة سواء كانوا متصمين بالتحقيق ام غير            
الوارد فيو ليس مجرد نقل اخبار التحقيق الى الغير وانما نشرىا بطريقة من  النييمتصمين بو 

طرق العالنية ولضمان سرية اجراءات التحقيق االبتدائي فرض المشرع عقوبة جنائية لكل 
من يذيع اخبار ىذه االجراءات ونتائجيا فاذا كان المخالف متصال بالتحقيق او يحضره 

او كاتب التحقيق او او الخبير خضع النص او المحامي  بسبب وظيفتو او مينتو كالمحقق
( من قانون العقوبات الخاص بجريمة افشاء سر المينة ويالحظ ان واجب 313المادة )

المحافظة عمى سرية التحقيق من قبل ىؤالء االشخاص يظل قائما حتى بعد انتياء التحقيق . 
مت ليم من جديد بحضوره او لمخصوم وس بأنسبةوكانت سمطة التحقيق قد انيت سريتو 

قررت رفع الحظر الذي سبق الذي فرضتو عمى نشر اخباره ففي ىذه الحاالت ال يعد من 
( عقوبات واذا كان يظل 193نشر اخبار التحقيق مرتكبا لمجريمة الواردة بنص المادة )

 (1). (313مسئوال وفقا لنص المادة )

                                                           
1
  .12-11-11( احمد المهدي واشرف شافعي , مصدر سابق , ص : (
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 ي  تبالنستب  للخصضم ضضتالئيم دالس انتفاء -2
قمنا ان السرية كأصل عام في التحقيق االبتدائي قصد بيا الجميور اما بالنسبة             

( من قانون 77)لمخصوم فقد أزال المشرع سرية التحقيق بالنسبة ليم حيث نص في المادة 
 :االجراءات عمى انو

لمنيابة العامة ولممتيم ولممجني عميو والمدعي بالحقوق المدنية ولممسئول عنيا "           
 "...ولوكالئيم انو يحضروا جميع اجراءات التحقيق 

مصري ( من قانون االجراءات الجنائية 78وتحقيقًا ليذه العالنية نصت المادة )           
جراءات التحقيق وبمكانيا والغاية عمى انو " يحظر الخصوم باليوم الذي يباشر فيو القاضي ا

الشارع من ازالة سرية التحقيق ازاء اطراف الدعوى ىي توفير الضمانات ليم  يبتغياىاالتي 
بتمكينيم من رقابة اجراءاتو واالطمئنان عمى سالمتيا , او اشارة اسباب بطالنيا في الوقت 

التي تقوم ضده , فيتاح لو  باألدلةالمناسب وىي من ناصية ثانية تمكين كل خصم من العمم 
اال ان عمنية التحقيق  أبداء رأيو فييا , ويكزن من شأن ذلك ان تعطي قيمتيا الحقيقية .

 لمخصوم يرد عمييا استثنائية وىما حالة الضرورة .
وحالة االستعجال . وىما حالتان تجعالن من حق النيابة مباشرة بعض             

د قضت محكمة النقض بأنو لما كان القانون قد اباح لممحقق االجراءات في غيبة الخصوم وق
ان يباشر بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح ليؤالء باالطالع عمى 

 (1)اإلجراءات. ليذه  االوراق المثبتة
 حال  المرضرة  - أ
 حال  االستعجال  -  

 

 
                                                           

 64 – 63, صفرج علضاني ىليل, مصدر ساتبق (2)
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 حال  المرضرة : - أ
سرية التحقيق االبتدائي ازاء الخصوم لمضرورة نصت عمييا الفقرة االولى من            

لقاضي التحقيق ان يجري التحقيق في غيبتيم )  ( من قانون االجراءات بقوليا :377)المادة 
الحقيقة . وبمجرد انتياء تمك الضرورة  إلظياراي غيبة الخصوم ( متى رأي ضرورة ذلك 

يبيح ليم االطالع عمى التحقيق وتجعل الضرورة التي تبرر فرض السرية في احتمال ان 
يفسد حضور المتيم او غيره من الخصوم جيود المحقق لمتنقيب عن الدليل , اي خشية انو 

رورة التي تقتضي يؤدي ىذا الحضور الى احباط تمك الجيود . والمحقق ىو الذي يقدر الض
 فاذاالحقيقة , وتقدير المحقق ليس مطمقا . وانما تراقبو محكمة الموضوع .  إلظيارالسرية 

بطالنا متعمق بالنظام  بإطالةلم تر ضرورة كانت االجراءات التي اجريت في غيبة الخصوم 
 (1). جرد انتياء حالة الضرورة لذلكويتعين عمى المحقق ان يزيل السرية بم العام .

 حال  االستعجال : -  
وعمو ىذه السرية ان مصمحة التحقيق قد تقتضي اتخاذ اجراء معين في وقت            
ارجأ حتى يحضروا , فقد ال يستطيع اتخاذ ىذا االجراء عمى االطالق او ال  فاذامحدد , 

يستطاع اتخاذه في الوقت المالئم لذلك او عمى النحو الذي يتحقق بو مصمحة التحقيق , 
مثال ذلك ان تقتضي مصمحة التحقيق سماع شاىد ميدد بالموت او مضطر لسفر الى غير 

دة الى حين حضور الخصوم فقد ال تسمع قط , ومع ارجأ سماع الشيا فاذاعودة قريبة , 
ذلك فأن اىميتيا في الدعوى قد ال تكون حاسمة , ومثال ذلك ايضا ان يقتضي مصمحة 

لمكان الواقعة عمى الفور قبل ان تمتد يد التشويو الى ادلة الجريمة التحقيق أجراء معاينة 
المتيم بناء عمى حالة  ومع ذلك قضت محكمة النقض بجواز اجراء المعاينة في غيبة

 (2) 3الضرورة
                                                           

 .65فرج علضاني ىليل , مصدر ساتبق , ص(2) 
 .66فرج علضاني ىليل , مصدر اعاله , ص (6)
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 ثانثا: تدوٌٍ انتحمٍك 

, ولكي تكون تدائي حجة عمى الكافة فيما اثبتومن اجل ان يكون التحقيق االب            
ان يكون , فقد اوجيت اغمب التشريعات صالحا لما قد يبنى عميو من نتائجاجراءاتو اساسا 

, وتحقيق ىذا االمر يتطمب من القائم بالتحقيق ان يحرص عمى التحقيق االبتدائي مدونا
و من اجراءات وما يسمعو من , وكل ما يقوم بما يتخذه من قرارات بشأن التحقيقتدوين كل 

 (1). جني عميو او المتيم او الشيود, اكانت اقوال الماقوال
بات حصول االجراء وان مبدأ التدوين تكمن في امرين أوليما الحاجة الى اث            

ىي التي والظروف التي اتخذ فييا واالثر الذي ترتب عميو وذلك في وضوح وتحديد والكتابة 
, وثانييما ان غاية التحقيق االبتدائي ليست كامنة فيو ذاتو او انيما تعرض توفر ذلك

كي يفصل في الدعوى عمى اساس اجراءاتو ونتائجيا بعد الفراغ منيا عمى قضاء الحكم ل
ي , ويقتضي ذلك بداىة اثبات االجراءات في محاضر يتكون منيا ممف الدعوى الذمنيا

 (2). يعرض فييا بعد عمى القضاء
جراءات التحقيق  يمكن ان تكون سندا يدل عمى حصوليا . فعدم ويشترط كتابة ا            

وبقية اطراف  تدوين االجراء يؤدي الى افتراض عدم مباشرتو . وىذا بالنتيجة يمكن المتيم
 (3). ئجوالدعوى من الدفع بعدم االستناد الى التحقيق غير المكتوب وعدم اعتماد نتا

 

 

 

                                                           

  95ص,2998الثقاف , عمان, مانا  المتيم في الدعضى الجزائي , الطتبع  االضلى, دار , مدز حسن تبشي  خضين (2)
  72فرج علضاني ىليل , مصدر ساتبق , ص(2) 
  96د. حسن تبشي  خضين , مصدر اعاله , ص (3)
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 (1)رابعا : انتدخم احملدود نهدفاع 

حدد المشرع من تدخل الدفاع في التحقيق االبتدائي عمى خالف ما ىو مقرر             
لمخصوم استصحاب وكالئيم في التحقيق بشأنو في مرحمة المحاكمة . وكقاعدة اجاز المشرع 

 .وز حضور الخصم ويجوز حضور محاميوولذلك فحيث يج
عمى الخصوم من حيث قاعدة  يسرىوبطبيعة الحال يسرى عمى المحامين ما            

العالنية . وما يسرى عمييا من استثناءات تتعمق بحالة الضرورة وحالة االستعجال وعميو 
التحقيق أجراء التحقيق في غيبة الخصم فال يجوز منع حضور  فحيث يكون من حق سمطة

رورة دعوة وكالئيم وكيمو اال اذا اقتضت الضرورة ذلك عمى انو ليس لمخصوم التمسك بض
  .. ولم يستثنى من اجراءات التحقيق وىما االستجواب والمواجيةلحضور التحقيق
يتغاضى عن دعوة محامي المتيم في ومع ذلك فقد أجاز القانون لممحقق ان              

في حالتين وردتا عمى  جناية عند استجوابو او مواجيتو بغيره من المتيمين او الشيود وذلك
بسبب الخوف من ضياع : االولى ىو حالة التمبس والثانية ىي حالة السرقة سبيل الحصر

دلة وفي غير , بمعنى انو يجب ان يكون مبرر االستعجال ىو الخوف من ضياع االاالدلة
 .ن بدون دعوة محامي المتيم أن وجدىاتين الحالتين ال يجوز مباشرة االجراءين السابقي

 

 

 

 

 

                                                           

 .27احمد الميدي ضاشرف الشافعي , مصدر ساتبق , ص(1) 
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 (ادلبحث انثاًَ)
 (اَىاع انسرٌت يف انتحمٍك اجلُائً)

, وىنا المنع اما ان  غشيان قاعة المحاكمةان السرية معناىا منع الجميور من            
عمى منحيا السمطة من قبل القانون بذلك اال  يكون بنص القانون او بقرار من المحكمة بناءاً 

ان ىذه السرية قد ال تكون مطمقة بل جزئية بحيث قد تقتصر عمى اجراء واحد او اكثر من 
 اجراءات الدعوى وان بيان انواع السرية في مطمبين .

 ري  التقديري  سالمطل  االضل : ال
  الضجضتبي المطل  الثاني : السري  
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 (ادلطهب االول)
 (انسرٌت انتمدٌرٌت)

ذلك الن المشرع قد  ,مة ىي االصل اال انيا ليست مطمقةان العالنية في المحاك            
وى او , سمطة الحد من ىذه العالنية سواء كان ىذا الحد بالنسبة لسماع الدعاعطى لممحكمة

 .بالنسبة لنشر مجرياتيا فقط
 

سمطة ان تأمر بجعل , فقد اعطى المشرع لممحكمة فبالنسبة لسماع الدعوى            
فأن النشر , وفي حالة ما اذا تقررت ىذه السرية واآلدابالجمسة سرية وذلك مراعاة لمنظام 

 .يكون محظورا تبعا لذلك
 

تسمع  مجريات المحاكمة , فأن المحكمة قد ترى االاما بالنسبة لحظر نشر              
اال انيا تحظر نشر مجريات المحاكمة  الدعوى في جمسة سرية, حيث انيا تسمح لمجميور

 .اآلداباو نشر االحكام وذلك مراعاة لمنظام العام او 
 

 , يخصص االول الى السرية المطمقةفيتم تقسيم ىذا المطمب الى فرعينوبذلك              
, اما الثاني يخصص الى سة وما يترتب عمييا من حظر النشرالتي تشمل حضور الجم

 .دة التي تقتصر عمى حظر النشر فقطالسرية المحدو 
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 (انفرع االول)
 (انسرٌت ادلطهمت)

منيا من الحضور ان السرية المطمقة تعني منع المحكمة الجميور وبقرار صادر             
ال يطمعوا عمى االجراءات المتخذة في قضية معينة كان من  الى قاعة الجمسة لكي

, وبذلك فأن السرية احد االسباب المؤدية الى السرية المفروض نظرىا عالنية لوال حدوث
من  الجميور, وتستطيع المحكمة ان تمنع استثناء عمى االصل وىو العالنية المطمقة تعد

 .الحضور
الناشئة عن منع حضور الجميور الى قاعة الجمسة حظر ويترتب عمى السرية             

نشر اجراءات المحاكمة , وذلك الن نظر الدعوى في جمسة سرية ليس بكاف لحماية 
المصالح التي تبتغييا المحكمة عندما تقرر ىذه السرية اذا كان لمصحف ان تنشر ما تستقيو 

 (1). مما جرى في الجمسة دون مانع من انباء
المتخذة  لإلجراءاتوبناء عمى ذلك نالحظ ان التشريعات قد قررت حماية كاممة             

في الدعوى التي قررت المحاكم نظرىا في جمسة سرية , حيث نرى ان المشرع المصري 
:) يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة ( من قانون العقوبات عمى انو189)نص في المادة 

الطرق  بأحديىاتين العقوبتين كل من نشر  بأحديوبغرامة ال تقل عن عشرين جنييًا او 
المحاكم نظرىا في جمسة  المتقدم ذكرىا ما جرى في الدعاوي المدنية والجنائية الي قررت

 (2). سرية

                                                           

 .524, ص2986د. جمال الدين العطيفي , الحماي  الجنائي  للخصضم  من تأثير النشر , دار المعارف , مصر , (2) 
 .550د. جمال الدين العطيفي , المصدر اعاله , ص(6) 

 



16 
 

( عمى انو )يعاقب بالحبس 236) وجاء في قانون العقوبات العراقي في المادة             
ىاتين العقوبتين من نشر  بأحديمدة ال تزيد عمى سنتين وبغرامة ال تزيد عن مائتي دينار او 

 :الطرق العالنية بأحدي
 .محاكم سماعيا في جمسة سريةما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت ال :6ف

من حضور قاعة الجمسة  الجميوروان السرية التقديرية وكما قمنا تكون اختيارية حيث منع 
يكون من حق المحكمة . لكن متى صدر قرار من المحكمة بنظر الدعوى في جمسة سرية 

 (1). ة لحظر نشر اجراءات المحاكمةالسرية وجوبية بالنسب ىذهاصبحت 
عمى السرية بعد استثناء عمى االصل فيجب ان ال  المترتبوبما ان حظر النشر             

يتم التوسع فيو , وبذلك فأنو ال يرد اال عمى االجراءات التي تتخذ بعد صدور قرار المحكمة 
قبل صدور قرار بجعل سرية , حيث انو ال يسري عمى االجراءات التي تمت بصورة عمنية 

ع المصري ينص صراحة في المادة لذلك نرى ان بعض التشريعات ومنيا التشري (2)السرية 
( من قانون العقوبات عمى ان الحظر ال يشمل نشر موضوع الشكوى او نشر الحكم , 189)

وبذلك فأنو عمى الرغم من فرض السرية من قبل السرية من قبل المحكمة فمن الجائز 
ر لمصحف ان تقوم بنشر شكوى المجني عميو وعريضة الجنحة المباشرة ويجوز ليا ان تنش

تقرير االتيام وان لم يكن قد تمى عمنا في الجمسة العالنية قبل احالل السرية , كون ان قرار 
 (3)إجراءات. اال عمى ما يتموه من السرية ال يمكن ان يرد 

 

 

                                                           

 .550د. جمال الدين العطيفي , مصدر ساتبق , ص(1) 
 .596د. جمال الدين العطيفي , المصدر اعاله , ص(2) 
 .597 -596د. العطيفي , المصدر اعاله , ص(3) 
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 (انفرع انثاًَ)
 احملاكًت ( إجراءاثانسرٌت احملدودة ) احلظر انمضائً نُشر 

ان السرية ىنا تستوجب ايضا حظر نشر اجراءات المحاكمة وذلك طبقا لممادة              
( عقوبات مصري . فيجب القول ان 189( من قانون العقوبات العراقي والمادة )236/6)

نمالم تكتفي بذلك ىناك بعض التشريعات ومنيا التشريع المصري  اجازت ونظرا لنوع وقائع  وا 
نشر المرافعات القضائية او  واآلدابظة عمى النظام العام الدعوى ان تحظر في سبيل المحاف
يخالف ذلك طرق العالنية وفرضت عقوبة عمى من  بأحدياالحكام الصادرة كميا او يخصيا 

, كذلك المشرع الميبي الذي اجاز حظر نشر المرافعات القضائية عقوبات ( 193) المادة 
 واآلدابك محافظة عمى النظام العام طرق العالنية وذل بأحديواالحكام كميا او بعضيا 

 (1). وفرض عقوبة عمى من يخالف ذلكالعام 

سببين لحظر النشر وىما المحافظة عمى  يتناوالواضح من ىذين النصين انيما              
ولكن مما يؤخذ ين المقررين لجعل الجمسة سرية . العامة, اي ذات السبب واآلدابالنظام العام 

ر االحكام الصادرة كميا او بعضيا, وىذا الحظر التشريعات انيا اجازت حظر نش ىذهعمى 
الى اضعاف الثقة في عدالة القضاء, اما بالنسبة , حيث ان ىذا االمر قد تؤدي ال مبرر لو

جواز نشر المسألة) ىذه, فأننا اذا استطمعنا نصوصو نجد انو قد اشار الى لمقانون العراقي
 (2). العقوبات ( من قانون236/1دة )في الما في المحاكمة( االجراءات التحقيقية

 
                                                           

تأجيلي  انتقادي  مقارن  (, منشأة المعارف , حاتم تبتار , حماي  حق المتيم في محاتم  عادل  ) دراس  تحليلي  (1) 
 .298االستندري  , ص

ما يلي ) يعاق  تبالحتبس مدة ال تزيد على سنتين ضتبغرام  ال تزيد على قانضن من اي  ( على636تنص المادة )(2)  
انضن سريتيا اض مائتي دينار اض تبأحدى ىاتين العقضتبتين من نشر تبأحدى الطرق العالني  : اختبار تبشأن محاتم  قرر الق

 منع  المحتم  نشرىا (
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 والمالحظة ان قانوننا الجنائي قد اشار الى جواز حظر النشر اشارة بسيطة في             
حيث انو لم ينص  ,ولم يذكر اي تفصيالت عمى المسألة, مقام التجريم )قانون العقوبات(

, وان مسألة تقرير حظر النشر تعد المصري والميبيكما فعل المشرعين  عمى اسباب الحظر
 تستند عند ألنيا( وذلك يز)النقضمسألة تقديرية ال تخضع فييا المحكمة لرقابة محكمة التم

, وبذلك فمممحكمة ان تحظر النشر كمما تبينت ان نشر تقريرىا العتبارات النظام العام
ان تقرر الحظر من تمقاء نفسيا دون , ولممحكمة ت الدعوى يمكن ان تؤثر عمى سيرىااجراءا

 (1). ( او احد الخصوممةاخذ رأي الخصوم او بناءا عمى طمب االدعاء العام ) النيابة العا

وبالقياس عمى ما ذكرنا بالنسبة لمسرية المطمقة التي تقررىا المحكمة , يمكن              
المحاكمة من قبل المحكمة يكون بقرار صادر من  إلجراءاتالقول ان تقرير حظر النشر 

كانت المحكمة مشكمة من قاٍض واحد , اما اذا كانت مشكمة من اكثر القاضي المنفرد اذا 
من قاضي فأن قرار الحظر يجب ان يصدر من جميع القضاة الذين تتشكل منيم المحكمة , 

ى احد االعتبارين اما النظام كما يجب ان القرار مسبب وان كان يكفي لتسببيو االستناد ال
وتجدر االشارة الى ان ىذا الحظر يسري عمى جميع  (2)اآلداب. ام ) االمن العام ( او الع

وسائل العالنية فيو ليس مقصورا عمى وسائل النشر المطبوعة كالصحف وبقية المطبوعات 
لحظر وانما يشمل وسائل النشر االخرى كالمسموعة والمرئية ويجوز ان يشمل ىذا ا

اال انو ال ينص عمى االجراءات التي تسبق تالوة  (3). فعات سواء كانت كميا او بعضياالمرا
من االتيام كما انو ال يسري اال عمى االجراءات التي تمي تقريره , اما نشر ما سبقو 

 (4). االجراءات فيو جائز ومباح

                                                           

 .604 -606د. جمال الدين العطيفي , مصدر ساتبق , ص (1)
اال ان ىناك من يذى  الى الحظر يشترط ان يتضن حتم مستب  علني لتي يعلم تبو التاف  د. العطيفي , المصدر (2) 

 .299حاتم التبتار , مصدر ساتبق , ص , تذلك د.603 -606اعاله , ص
 .606 – 602جمال الدين العطيفي , مصدر ساتبق , ص(3) 
 .298د. حاتم تبتار , مصدر ساتبق , ص(4) 
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 (ادلطهب انثاًَ)
 (انسرٌت انىجىبٍت)

عند توافر بعض رأينا ان المشرع قد منح المحكمة سمطة تقرير السرية             
تفرض بقرار من المحكمة , اال ان المشرع لم  الحالةاالعتبارات , حيث ان السرية في ىذه 

يقتصر عمى ىذه الحالة بل ان نص عمى وجوب سماع الدعوى بصورة سرية دون ان يتوقف 
عتبارات السابقة , والسرية في ىذه الحالة تسمى اال ذلك عمى قرار من المحكمة او توافر

السرية الوجوبية وذلك الن سماع الدعوى سرًا يكون وجوبيًا , وتسمى كذلك السرية القانونية 
 (1). لمشر دون ان يترك تزيرىا لممحكمةتفرض مباشرة بنص القانون ومن قبل ا ألنيا

الى سرية الجمسة بحكم  وللذلك سوف يتم تقسيم ىذا المطمب الى فرعين يخصص اال
 .خصص الى حظر النشر بحكم القانون, اما الثاني فيالقانون

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 

 .600د. حاتم تبتار , مصدر ساتبق , ص(1) 
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 (انفرع االول)
 (سرٌت اجلهست حبكى انماَىٌ)

سرية الجمسة بحكم القانون تعني الحاالت التي يقرر فييا المشرع فرض السرية             
 المحكمة .تقديرىا ان يترك ذلك عمى اجراءات المحاكمة دون 

بداية يمكن القول بأنو يجب عمى القوانين ان ترتب حظر النشر عمى االجراءات             
مما يتنافر مع الغاية من السرية الوجوبية ان يباح  ألنو, وذلك ة السريةالتي تتخذ في الجمس
 ( من قانون العقوبات236/1سرًا, وعمى ذلك نصت المادة ) المتخذةنشر االجراءات 

 . حاكمات التي يقرر القانون سريتيا, حيث انيا تمنع نشر االخبار المتعمقة بالمالعراقي

اما اليدف من وراء ىذه السرية فيتمثل بحماية شخص المتيم كما في جمسات             
محاكم االحداث , اي ان السرية ىنا تكون بسبب شخص المتيم , او تكون بسبب نوع 

 (1). ر االوامر الجزائيةثل جمسات اصداالدعوى م

( من قانون االجراءات المصري التي ذكرت 323وبيذا المفيوم جاءت المادة )            
بأن االمر يصدر بغير اجراء تحقيق او سماع مرافقة , اال ان ىناك رأي يذىب الى نظر 

ىو طريق بعض القضايا عن طريقة االوامر الجزائية ال يعد نظر لمدعوى بصورة سرية بينما 
 (2)اإلجراءات. اص رسمو المشرع لتبسيط خ

ان التشريعات عندما قررت ىذا الحظر انما قصدت من ورائو توقي االثار الضارة            
 لمنشر عمى حق المتيم في المحاكم العادلة لما قد يؤدي اليو نشر بعض االجراءات القضائية 

                                                           

 .  542جمال الدين العطيفي , مصدر ساتبق , ص د.(1) 
المحاتم  في التشريعا  العرتبي  , منشضرا  معيد التبحضث ض الدراسا  العرتبي   حسن صادق المرصفاضي , خمانا  د.(2) 

 . 45, ص 2973, مطتبع  محرم تبك , االستندري  , 
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. فضاًل عن ان الحظر قد يثني المحكمة  (1)او المحققين او القضاة  عمى الشيودمن اثار 
  الجمسة  , ذلك ان ىذا الحظر ال يتوقف عمى سريةعن تقرير سرية الجمسة بشكل الكامل 

النشر لبعض االجراءات المحاكمة عندما ترى ان تقرر حظر  فكما قمنا ان المحكمة تستطيع
 لممحكمة, بحيث يجوز او االجراءات يمكن ان يؤثر عمى سير الدعوى ان نشر ىذا الجراء 

ان تحظر نشر شيادة شاىد معين الى ان تفرغ من سماع بقية الشيود , وىذا العمل يثني 
  (2) .المطمقة , وفي ذلك ضمانو المتيم عن تقرير السرية المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  298حاتم تبتار , مصدر ساتبق , ص د. (1)
 604د.جمال الدين العطيفي , مصدر ساتبق , ص (2)
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 (انفرع انثاًَ)
 (حظر انُشر حبكى انماَىٌ)

ىناك تشريعات ومنيا التشريعات العراقي والمصري قد تحظر نشر ما يجري في             
بنوع معين من الدعاوي وان كانت جمساتيا قد تنعقد عالنيو , ومثال  الخاصةالمحكمات 

 ( عقوبات . 236/6عمى ذلك في التشريع العراقي ما تحضره المادة )

حيث  –في ىذا المجال  –حظر اما المشرع المصري فقد وسع من دائرة ال            
( عقوبات ولم تقتصر عمى حظر نشر ما يجري في الدعاوي المتعمقة 139ت المادة )ءجا

 بالجرائم المتعمقة ) القذف والسب , وافشاء االسرار ( 

وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة عمى انو ال عقاب عمى مجرد نشر موضوع             
الشكوى او عمى مجرد نشر الحكم . ومع ذلك ففي الدعاوي التي ال يجوز فييا اقامة الدليل 
عمى االمور المدعي بيا يعاقب عمى اعالن الشكوى او عمى نشر الحكم بالعقوبات 

ن ىذه المادة مالم يكن نشر الحكم او الشكوى قد المنصوص عمييا في الفقرة االولى  م
 حصل بناًء عمى طمب الشاكي . 

دعاوي المتعمقة بالجرائم ويعمل المشرع المصري حظر نشر المرافعات الخاص بال           
بواسطة الصحف ودعاوي القذف والسب وافشاء االسرار  بالقول ان نشر ىذه  عالتي تق

 (1). دون مبرر ألثارىايد ليا ومضاعفة ىو عباره عن تردالمرافعات وفي ىذه الجرائم 

 

 

                                                           

 554جمال الدين العطيفي , مصدر ساتبق / ص. د (1)
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واخيرًا يمكن القول انو عمى الرغم مما يحققو ىذا الحظر من فائدة في عدم تكرار            
 ألنوعبارات السب والقذف واالىانة , اال انو يمثل قيدًا خطيرًا عمى عالنية المحاكمات وذلك 

المحدودة  القاعةوكما سبق القول ان العالنية الفصمية ال تتحقق بمجرد الحضور القميل في 
وىم الذين تتسع ليم  –المساحة , حيث ان العالنية ستقتصر عمى عدد معين من االشخاص 

وبذلك فان رقابة الرأي العام عمى اعمال القضاء سوف تضيق جدًا ان لم  –قاعة المحكمة 
 تنعدم .

ان رقابة الرأي العام عمى اعمال القضاة قد تضيق والسبب وما قمنا اعاله من ان           
وشوق  القضيةبالقياس مع اىمية  –لمحدودية قاعة المحكمة  –الحضور يكون قميل جدًا 

 الرأي العام في التعرف واالشراف عمييا .

والتي يحاول الرأي العام معرفة ما يجري فييا وال  الميمةوال سيما في القضايا           
سيما ايضًا ان ىذا الحظر يشمل جرائم القذف في حق الموظف العام او المكمف بخدمة 

( عقوبات عراقي , 433/2الدليل عمى ما اسنده ) م  اقامةعامة حيث يقبل من القاذف 
 جريات المحاكمات لكي يطمئنحيث ان المصمحة العامة تستمزم ان يقول الرأي العام بتتبع م

 (1). عمى سالمة قيام الموظف بواجباتو

 

 
 
 
 

 
                                                           

  565د. جمال الدين العطيفي , المصدر ساتبق , ص(1) 
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 (ادلبحث انثانث)
مبررات مبدأ السرية في التحقق واالستثناءات الواردة عمية ان المحافظة عمى             

حالة القضية الى  السرية التحقيق توجب الكتمان عمى اخبار التحقيق بانتياء التحقيق وا 
المحاكمة , التي غالبًا ما تكون جمستيا عمنيو مفتوحة لمجميور مالم تقرر المحكمة ان تكون 

  يحظرىا غير ذوي العالقة بالدعوى ويتضمن . كميا او بعضيا سرية ال

 المطل  األضل : متبررا  متبدأ السري  

 اني : االستثناءا  الضاردة علي  المطل  الث
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 (ادلطهب األول)
 (يربراث يبدأ انسرٌت)

  -ينطلق انصار متبدأ السري  من حمل  متبررا  يمتن اجماليا تبما يأتي :

 اوالً : محاٌت حمىق ادلتهى 

من المتفق عميو في قوانين اإلجراءات الجنائية الحديثة ان المتيم يتمتع بحقوق            
يحمييا القانون ويقرر العقاب عمى اىدارىا والمساس بيا , ومن ىذه الحقوق , الحق في 

ولذلك فسرية  الخصوصية , وكذلك حق اإلنسان في الحفاظ عمى سمعتو وعدم التشيير بو ,
إجراءات التحقيق االبتدائي قبل الجميور ىدفيا حماية المتيم , وذلك انو يفترض فيو البراءة 

 حتى يثبت عكس ذلك .

ان عالنية التحقيق االبتدائي تترك  –نؤيده  –ويرى جانب من الفقو الجنائي              
قرار إلقامة الدعوى الجنائية , فمن انطباعًا سيئًا لدى الرأي العام ولو انتيى التحقيق بصدور 

المستحيل ان يمحو ىذا القرار التيمو لدى الجميور , الن ىذا األخير يعتقد في الغالب ان 
 (1). ية األدلة اكثر منو براءة المتيمسبب صدور القرار المذكور يرجع الى عدم كفا

الخصوصية كون االتجاه وما يجعل مجريات التحقيق مع المتيم تكتسي طابع             
المعاصر في التحقيق ال يكتفي فقط باتخاذ جميع اإلجراءات التي تكفل جميع األدلة عن 
المتيمة , وانما تتعداىا الى التحري عن ظروف المتيم الشخصية واالجتماعية والنفسية 

من  87مادة والمادية والعائمية وىو ما يعرف بممف الشخصية والذي نصت عميو مقتضيات ال
)) يقوم قاضي التحقيق الزاميًا في مادة الجنايات , واختياريًا في مادة ح  بقوليا:  م. ق.

                                                           

د. عتبد الفتاح تبيضمي حجازي , الجضان  اإلجرائي  ألعمال التحقيق االتبتدائي في الجرائم المعلضماتي  , الطتبع  األضلى , (1) 
 . 558, ص 6009
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الجنح , بأجراء بحث حول شخصية المتيم وحالتو العائمية واالجتماعية (( ولذلك ذىب 
 (1). سيء لدى الراي العام حيال المتيمالفقياء الى ان ترك انطباع 

باع يصعب محوه ولو انتيى التحقيق بصدور قرار بعدم وان ىذا االنط               
المتابعة , لكون االعتقاد في الغالب يميل الى ان عدم المتابعة ترجع الى عدم كفاية األدلة 

. لذلك اعتبرت محكمة النقض المصرية في عدة احكام ثر منو الى براءة المتيم الحقيقةاك
التيمة المسندة الى المتيم يعد جريمة  مشيورة عنيا في ىذا الخصوص , ان )) مجرد نشر

 (2). تو انيا كانت موضوعًا لمتحقيق ((ولو ثب

 ثاًٍَا : محاٌت ادلتهى يٍ تأثري انرأي انعاو .

, انيا تقي المتيم وسمطة لسرية في التحقيق االبتدائي كذلكمن االثار اليامة ا             
في مجتمع تزيد فيو االشاعات عبر وسائل التحقيق من تأثير الرأي العام خاصة واننا نعيش 

 . ة وقد يؤدي الى نتائج غير مضمونواالعالم الحديث

وذلك ان نشر اخبار تحقيق قبل بدء المحاكمة غالبًا ما يصحبو تيويل واثارة ,              
خصوصًا اذا كانت الجريمة التي ينشر عنيا من الجرائم اليامة التي تشغل الناس وىذا يخمق 

الرأي العام تيارات تناحر المتيم او تناجزه . وىذه التيارات قد تحدث تأثيرىا عمى قاضي في 
المحكمة الذي تترسب في وجدانو فكرة ثابتو عن المتيم سواء باإلدانة او البراءة , وىي فكرة 

ولعل من بين اىم األسباب التي دعت  (3). ة من وقائع الدعوى المطروحة عميوغير مستمد
ذ بنظام سرية التحقيق ىو الحيمولة دون ان يتم التأثير عمى المتيم او القاضي او الى االخ

  الشيود من طرف الرأي العام , الذي غالبًا ما يتم تكييفو بل وتييجو اثناء وقوع بعض الجرائم 

                                                           

 .( . ..www.bayahealyaoume,press القامي , جمال سرحان )(2) 
 .القامي جمال سرحان , مصدر ساتبق (6) 

  559د. عتبد الفتاح تبيضمي حجازي , مصدر ساتبق , ص(3) 

http://www.bayahealyaoume,press/
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من طرف وسائل االعالم التي تيوى نشر الفضائح , االمر الذي دفع جانبًا من الفقو 
ل ان التجربة العممية تشير الى تعاظم االخالل بيذا االلتزام , وعمى وجو المصري الى القو 

التحديد من قبل وسائل االعالم المعاصرة لما تتميز بو جرأة وقوة ضاغطو , وسعى وراء 
االثارة األغراض تجاريو غالبًا لألسف الشديد , بل ان بعض جيات ذاتيا غالبًا ما تبدي عدم 

لمتحقيق وبعض المحققين يذىب الى حد عقد )) مؤتمرات  رضائيا  عن االطار السري
الناس تيوى الشيرة غب ىذا صحفية (( بخصوص الجرائم التي يجري التحقيق بشأنو الن 

 .الزمان

ومن ىنا شرعت السرية خشية من تأثير الرأي العام من سمطة التحقيق               
العام مما يترتب عمى ذلك اثار سمبية تمحق فيضطر المحقق الى اصدار قرارة متأثر بالرأي 

بالمتيم االمر الذي جعل بعض الشراح يقول ان عمى مباشرة التحقيق في سرية عن الجميور 
تتحقق في ان الدعوى الجزائية في مرحمة التحقيق تيتم بجمع ادلة االثبات مما يقتضي العمل 

 (1). الجماىير, وعدم تأثرىا بانفعال ي فييا بعيدًا عن الجيور ضمانًا تجديو اإلجراءات التال

 ثانثًا: عدو عرلهت إجراءاث انتحمٍك

التحقيق ان مباشرة إجراءات التحقيق في سرية من األمور التي تساعد سمطة              
الى الحقيقة في اقصر وقت في يسر, ولكن عندما  , والتواصلفي تأدية مياميا بفاعميو

جراءاتو فأن ذلك قد يؤدي الى عرقمة السير , وتنشر معمومات تنتيك السرية عن التحقيق وا 
, غير التي ادلي بيا الشيود في التحقيقات خاصو عندما تظير اقوال في الصحف التحقيقات

 (2). ن الصحافةاو عند نشر سوابق المتيم ولذلك رأي البعض وبخق ا

                                                           

 .القامي جمال سرحان , مصدر ساتبق (2) 
 

 559د. عتبد الفتاح تبيضمي حجازي , مصدر ساتبق ص (2)
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قيق , بل انيا تنج ووسائل االعالم ال تقع وال تقف عند حد نشر اخبار التح           
الروايات حول المتيم , ثم ىي تجري تحقيقيا الخاص بيا وتقوم بعمل سيناريو لممتيم 
والشيود من قبل تفرغ سمطات التحقيق من سؤاليم , االمر الذي يؤدي الى عرقمة سير 

 التحقيق ويزعزع اطمئنان الناس حول صحو اإلجراءات التي اتخذت . 

النية قد تساعد المتيم عمى اليرب , او تمكن ذويو من العبث بأدلة ايضًا فإن الع           
من المؤكد ان مباشرة إجراءات  (1). بصفة احتياطيةالتحقيق في حالة ما أن كان محبوسًا 

التحقيق في سرية تامو من شأنو ان يساعد سمطو التحقيق عمى تأدية مياميا بفاعميو 
سر , خالفًا لو تم نشد معمومات عن التحقيق والتوصل الى الحقيقة في اقصر وقت وفي ي

واجراءاتو فأن ذلك قد يؤدي حتمًا الى عرقمة سير التحقيق وخاصة عندما تظير اقوال في 
الصحف غير التي ادلى بيا الشيود في التحقيقات , او عندما تنشر الصحف بعض سوابق 

ل انيا تنج بار التحقيق بالمتيم . ذلك ان وسائل االعالم ال تقنع وال تقف عند حد نشر اخ
 (2). الروايات  حول المتيم

 : احلفاظ عهى لرٌُت انرباءة رابعاً 

األصل في االنسان البراءة وان اتيام انسان مااًل بغي انو مجرك , وقرينو البراءة            
نقتض عدم المساس بحقوقو التي كفميا لو الدستور والقانون وال يثبت االتيام الفصمي ضد 
الفرد اال بعد جمع كافة األدلة ضده واثباتيا وانتياء محاكمتو بصدور حكم نيائي ثابت . 
ولكن عندما تطبق العالنية ويباح نشر تفاصيل الحوادث ومرتكبييا والتعرض لحياتيم 

 الخاص , فإن ذلك يعد تعديًا خطيرًا عمى قرينو البراءة .

                                                           

  560د. عتبد الفتاح تبيضمي حجازي , مصدر ساتبق , ص(1) 
 قامي جمال سرحان , مصدر ساتبق  (2)
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العالنية من جراء النشر , فقد نص  وبسبب االضرار التي قد تترتب عمى             
المشرع عمى سرية التحقيق االبتدائي , ورتب جزاء عمى من لو ذلك  بيدف توفير اكبر قدر 

 (1). النتياك الذي يحتمل ان يقع عميياممكن من الحصانة القرنية البراءة من ا

تبقى الغاية المثمى من وراء اعتماد سرية التحقيق حماية قرنية البراءة والتي تعد              
الضمانات الدستورية االساسية لحماية الحرية الشخصية لممتيم في مواجية سمطات الدولة , 
فتحريك الدعوى العوى القضائية العمومية في مواجية الشخص ما ال يعني بالجزم  انو 

ة البراءة التي تقضي عدم المساس بحقوقو التي كفميا لو الدستور مذنب اذ يتمتع  بقرين
والقانون وال يثبت االتيام الفعمي ضد الفرد اال بعد جمع كافة االدلة ضده واثباتيا وانتياء 
محاكمتو بصدور حكم نيائي بات . وعمى ىذا االساس . تم تقرير  سرية التحقيق , النو 

فاصيل الحوادث ومرتكبييا والتعرض لحياتيم الخاصة , عندما تطبق العالنية ويباح نشر ت
فأن ذلك يعد خطيرا عمى قرينة البراءة فاالجماع منعقد عمى ان االلتزام بالحفاظ عمى سرية 
التحقيق يحقق الضمانة القانونية المقررة لممتيم وىي " قرينة البراءة " والتي ال يمكن ان 

 (2). ق اال اذا كان التحقيق سرياتتحق

 

 

 

 

 

                                                           

 .  560د. عتبد الفتاح تبيضمي حجازي , مصدر ساتبق أعاله ص(1) 
 .(www.bayanealyaoume.press.1القامي / جمال سرحان ) (2)
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 (ادلطهب انثاًَ)
 (االستثُاءاث انىاردة عهى يبدأ انسرٌت)

يقع عمى عاتق السمطة القائمة بالتحقيق واجب تمكين الخصوم من حضور              
اجراءاتو والسماح ليم باالطالع عمى اوراقو , حيث يعد ىذا الحضور واالطالع استثناء عمى 

 فرعين :مبدأ السرية في التحقيق االبتدائي ويتضمن 

 الفرع االضل : حمضر الخصضم اض ممثلييم القانضنين في اجراءا  التحقيق االتبتدائي .

 ع الخصضم على االضراق التحقيقي  الفرع الثاني : اطال
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 (انفرع االول)
 (حضىر اخلصىو واجراءاث انتحمٍك االبتدائً)

االبتدائي اال في احوال استثنائية ان لمخصوم ان يحضروا اجراءات التحقيق             
 . عض اجراءاتو في غيبة الخصوميقرر فييا القاضي اجراء التحقيق كمو او ب

وبذلك فأن اول مضير من مظاىر العالنية النسبية ىو حضور الخصوم في             
وتعد ىذة القاعدة ) قاعدة حضور يع اجراءات التحقيق االبتدائي الدعوى الجزائية جم

صوم ( من القواعد العامة فضال عن النص عمييا في كثير من التشريعات , بحيث يجب الخ
ان تتخذ االجراءات في مواجية الخصوم وتنص بعض القوانين وتمكينا لخصوم الدعوى 
الجزائية من حضور اجراءات التحقيق , بوجوب احضار الخصوم باليوم الذي يباشر فيو 

 الذي تباشر فيو ىذة االجراءات . القاضي اجراءات التحقيق وبالمكان

اما فيما يتعمق بطريقة االحضار فيي تختمف بالنسبة لممتيم عن باقي الخصوم            
. غير الفقو طريقة او شكل معين ليذا االعالن لممتيم فان القانون ال ينص عمى فبالنسبة

 .رسمي النبإعيذىب الى انو يجب ان يثبت حصولو المتيم وبطريقة مؤكدة وثابتة 

ي بالحقوق المدنية ) المجني عميو والمدعاما باقي الخصوم الدعوى الجزائية           
( فأن احضارىم يتم في المحل الذي يعينو كل منيم في البمدة الكائن فييا والمسئول عنيا

    (1) .دةمركز المحكمة التي يجري فييا التحقيق او المحل الذي يقيم فيو اذا كان مقيما في البم

 

 

                                                           

 600ص,  ساتبق مصدر,  عالم حسن. د (2)
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اما اذا لم يكن الخصم مقيما في ىذه البمدة ولم يعين لو محاًل فييا فأن اعالنو               
( 79يكون في قمم الكتاب , وىذا االعالن يكون صحيحًا , عمى ذلك نص م ) الحالةفي ىذه 
المصري بالقول ) يجب عمى كل من المجني عميو والمدعي بالحقوق المدنية  –ج  ا. من ق.

والمسؤول عنيا ان يعين لو محاًل في البمدة الكائن فييا مركز المحكمة التي تجري فييا 
 ما يمزمالتحقيق اذا لم يكن مقيما فييا . واذا لم يفعل ذلك يكون اعالنو في قمم الكتاب بكل 

 بو صحيحًا( .

بعد ان عممنا ان لمخصوم الحق في حضور اجراءات التحقيق االبتدائي يجب             
االجراءات توجيو االسئمة الى الشيود او  ىذهالقول انو من حق الخصوم الذين يحضرون 

المتيمين او الخبراء او اي من اصحاب العالقة االخرين , وليم ايضا ان يطمبوا من السمطة 
 ىذهم بأي اجراء تحقيقي يرون من الضرورة القيام بو , ومن امثمة القائمة بالتحقيق القيا

المتطمبات , طمب الخبراء واستقدام الشيود او جمب اشخاص اخرين بصفة متيمين او ان 
 (1). محل الحادث او االمر بتفتيشويطمبوا من ىيئة التحقيق االنتقال الى 

ي يرون تقديميا اثناء التحقيق الى فضاًل عن ليم الحق في تقديم الدفوع الت            
الدعوى بالنزول عن  بانقضاءقاضي التحقيق او المحقق . ومن امثمة ىذه الدفوع , الدفع 

م الشكوى او الطمب من صاحب الحق فييا او بصدور قانون العفو الشامل وكذلك والدفع بعد
 (2)االختصاص وغيرىا من الدفوع 

 

 

                                                           

 309اصضل االجراءا  الجنائي  , ص االستاذ عتبد االمير العتيلي ,(1) 
, المطتبع   2دز محمد محي الدين عضض , القانضن الجنائي , أجراءاتو في التشريعين المصري ضالسضداني ,ج(6) 
 . 593, ص 2964المي  , القاىرة , الع
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ن المصري والعراقي قد جاءا لكي يبينا ان الخصوم ان وعمى الرغم من النصي            
يطمبوا عمى نفقتيم صورا من محاضر التحقيق ولكن ىناك فارق بين االثنين يتمخص 

 بنقطتين :

ان النص المصري منح الخصوم الحق في طمب تزويدىم بصور من محاضر  :االوىل
التحقيق التي جرت بحضورىم دون تمك التي جرت بغيابيم بناء عمى امر سمطة التحقيق . 
وموقف المشرع المصري في ىذه المسألة غير منطقي اذ ىو يمكن الخصوم من االطالع 

يسمح لو بأخذ صورة ليا وعمى نفقتو التحقيق دون ان  بإجراءاتعمى االوراق الخاصة 
الخاصة , ومن المؤكد في موقف المشرع المصري ىذا الموقف لممشرع المصري انو ) كمثل 

 الذي يسمب في يده ما منحتو يده االخرى (

اما النص العراقي المقابل لمنص المصري فأنو لم يفرق بين محاضر التحقيقات            
 (1). تمك التي جرت بغيابيموم او التي جرت بحضور الخص

النص المصري منح الخصوم ىذا الحق ولم يعمقو عمى شئ , اما النص العراقي  :انثاٍَت
فيو عندما اعطى الخصوم حق تزويدىم بصورة من محاضر التحقيق قد قيد ىذا الحق برأي 

 القاضي في ان اعطاءىا يؤثر عمى سير التحقيق او سريتو .

يمكن القول ان القوانين تجيز لمخصوم االطالع عمى االوراق التحقيقية مما تقدم              
في كل االحوال حتى وان لم تنص عمى ذلك بشكل صريح وذلك كما قمنا الن القاعدة 

 (2). ىذة توجبيا القواعد العامة االطالع

 

                                                           

ق , جامع  د. عتبد الستار التتبيسي , ممانا  المتيم ضاثره في االثتبا  الجزائي , رسال  ماجستير , تلي  الحقض(1) 
 409, ص 2982القاىرة , 

 342, ص2975العالمي  , القاىرة , , المطتبع  2د. سامي صادق المال , اعتراف المتيم .ط(2)
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 (انفرع انثاًَ)
 (اطالع اخلصىو عهى االوراق انتحمٍمٍت)

االطالع عمى  يكون الحضور فعاال لمخصوم يجب ان يتمكنوا منمن اجل ان              
. وىذا االطالع يعد مظيرا ضروريا من مظاىر العالنية في التحقيق االوراق التحقيقية

االبتدائي بدونو ال تكون ىنالك عالنية بالنسبة لمخصوم , الن حضور الخصوم فقط دون 
ن لو اىمية . وليذا يتوجب عمى القائم اطالعيم عمى ما يجري من اجراءات التحقيق ال تكو 

بالتحقيق ان يسمح لمخصوم ان يطمعوا عمى االوراق التحقيقية , التي تمت في غيبتيم 
 (377وبمجرد زوال االسباب التي ادت الى اتخاذ االجراءات سرا , وعمى ذلك نص المادة 

وبمجرد انتياء الضرورة يبيح ليم اطالع عمى التحقيق (  ....:)ج. المصري من قانون أ.
/أ( من ق . أ. مز ج العراقي عمى انو ).... ان يسمح ليم باالطالع 57وكما نصت المادة )

 الضرورة (. ىذهعمى التحقيق بمجرد زوال 

الظاىر من استقراء المواد السابقة ان في حالة ما اذا جرى التحقيق بمعزل عن              
الخصوم فيجب عمى قاضي التحقيق وبعد االنتياء من السرية المفروضة ان يسمح ليم 
باالطالع عمى ما جرى من تحقيقات بمعزل عنيم , والغرض من ىذا االطالع ىو ان يمكن 

 (1). قشة اي اجراء اتخذ في غيبتيمالخصوم من منا

 

 

 

                                                           

د. حسين جميل , حقضق االنسان ضالقانضن الجنائي , منشضرا  معيد التبحضث ضالدراسا  العرتبي  . مطاتبع دار النشر  (1)
 .242, ص2976المصري  , القاىرة , للجامعا  



35 
 

 اخلامتت
بعد ان انتيينا من دراسة موضوع البحث ترتبت لدينا جممة من االستنتاجات والتوصيات 

 ارتأينا ان نجمميا في االتي اتمامًا لمفائدة. 

 أوال: االستُتاجاث
لوحظ ان بعض القوانين نصت عمى السرية المطمقة في اجراءات التحقيق االبتدائي اال انيا لم  -1

القاعدة ,  ىذهعمى  كاستثناءاتضافت نصوصا عديدة تعمل بيذا النص عمى اطالقو بل ا
القوانين  ىذهوتعد ىذه االستثناءات مظاىر عمى العالنية النسبية . ومن االطالع عمى 

ال القاعدة نرى انو  ىذهعمى  كاستثناءاتوالقاعدة التي جاءت بيا وما وردتو من نصوص 
مانة من ضمانات الخصوم في ض باعتبارىااالستغناء عن قاعدة العالنية النسبية  يمكن

 الدعوى الجزائية .
وجد انو اذا رأى القاضي او المحقق تقرير السرية لمضرورة فأنو ليس من الضروري ان تشمل   -2

السرية كل اجراءات التحقيق , كما انو ليس من الضروري ان تشمل جميع الخصوم في  ىذه
الدعوى الجزائية , فحالة الضرورة ىي التي ىي التي تحدد االجراء الذي تشممو السرية وكذلك 
الخصم الذي يمتنع عميو الحضور , اما في حالة السرية المقررة لالستعجال فأنو من 

ال يمكن تصور  ألنوذه السرية كل اجراءات التحقيق االبتدائي , ذلك الضروري ان ال تشمل ى
 االجراءات .  ىذهوجود ىذه الحالة بالنسبة لكل 

حري المشرع من تدخل الدفاع في تحقيق االبتدائي عمى خالف ماىو مقرر بشأنة في مرحمة  -3
فحيث  المحاكمة . وكقاعدة اجاز المشروع لمخصوم استصحاب وكالئيم في تحقيق ولذلك

وبطبيعة الحال يسري عمى المحامين ما يسري  يجوز حضور الخصم ويجوز حضور محامية
 عمى الخصوم من حيث قاعدة العالنية.
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  ثاًٍَا انتىصٍاث
ان يتم اختيار المحقق  عمى اساس الحياد الكامل والكفاءة والذكاء والتفرقة بين  وظيفة  -1

 االتيام والتحقيق .
ينشر موضوع الشكوى لو نشر الحكم ىل يعد من قبيل السرية ان ينص صراحة عمى ان  -2

 المطمقة ام ال .
ى أعمال القضاء بالقياس مع ان مسألة محدودية قاعة المحكمة تضيق من رقابة الرأي العام -3

 ع قاعات المحكمة.بتوسي الى اىمية القضية لذلك اوصي 
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