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ىأ.م.د.ىآدمىسمّوانىالغروري
 جامعة تكريت/ كلية القانون ى

ىم.م.ىصمارىرجبىالكبوسي
 

إف تحديد الشكؿ العاـ لمخصومة الجزائية يعتمد عمى الظروؼ والمبلبسات 
واألحواؿ التي تمر بيا تمؾ الخصومة حسب طبيعة كؿ مرحمة، فضبل عف 

التي تحيط بأوضاع أطرافيا، مقترنًا ذلؾ األمر بالسمطة التقديرية  االعتبارات
ممعطيات وحسب ما لممحكمة في تقرير الشكؿ الذي يبلئـ أوضاع الخصومة وفقًا ل

يسمح بو القانوف أو يفرضو في أحياف أخرى، وبالتالي قد يكوف الشكؿ العاـ 
لمخصومة الجزائية يأخذ الصورة العمنية ليا في األصؿ العاـ، وقد يأخذ الصورة 
السرية، ومع ذلؾ فاف األمر يحتاج إلى تفصيؿ في مضاميف إقرار الشكؿ وفقًا 

ف العبلنية في إطار مراحؿ تمؾ الخصومة ليا  لممرحمة والظروؼ التي تمر بيا ، وا 
مفاىيميا التي تنسجـ مع خصوصية تمؾ المرحمة بما يعكس المصمحة المبتغاة 
منيا، وبالتالي فإف العبلنية في إطار مرحمة التحقيؽ االبتدائي تختمؼ عف العبلنية 

االمر الذي  في إطار مرحمة المحاكمة، وتبعًا لذلؾ تختمؼ المصالح المترتبة عمييا
يقتضي ضرورة بياف مدى جدوى وضرورة المجوء إلى شكؿ معيف حسب خصوصية 
ذا كانت األمور تجري عمى ىذه الشاكمة،  المرحمة التي تمر بيا تمؾ الخصومة، وا 

 فعبلنية أو سرية ىذه اإلجراءات ىو ما يتناولو بحثنا ىذا.
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Abstract 

The determination of the overall shape of the feud penal 
depends on the circumstances and the conditions experienced 
by those rivalry depending on the nature of each stage, as 
well as the considerations that surround the status of the 
parties, coupled with that is the discretion of the court in the 
form that fits adversarial modes according to the data report 
and as permitted by law or imposed in other cases, and thus 
may have the general shape of the criminal feud takes her 
public image in origin, may take the secret image, however, 
would be required to detail the implications of the adoption of 
shape, according to the stage and the circumstances 
surrounding. Although publicity in the context of stages of the 
rivalry with concepts that are consistent with the privacy that 
stage, reflecting the interest of the intended ones, so the 
publicity in the context of the preliminary investigation stage 
differ from publicity in the context of the trial stage, and 
depending on the interests of the different which requires the 
need to demonstrate the feasibility of and the need to resort 
to a particular form according to the privacy of phase with 
those of the rivalry, and if things are going this way, 
Pragmaticism or confidentiality of such procedures is 
addressed in our research . 
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إف العبلنية أو السرية ىي الشكؿ العاـ لمخصومة الجزائية، أي المعنى 
الواسع لمشكؿ الذي يشمؿ جميع ما يدور في إطار الخصومة الجزائية مف إجراءات 

يتـ بيا اإلجراء داخؿ الشكؿ العاـ وأعماؿ، أما شكؿ اإلجراء فيو شكؿ الوسيمة التي 
لمخصومة سواًء أكاف شكميا عمني أـ سري، كأف تكوف الوسيمة ذات شكؿ عمني أو 
ذات شكؿ سري، بصرؼ النظر عف المسار الذي عميو شكؿ الخصومة الجزائية 

يأتي بعد إنعقاد الخصومة الجزائية وفقًا لمعناصر التي سبؽ ذكرىا بشكؿ عاـ، إذ 
دة مصالح تترتب عمييا، يأتي بعدىا تحديد الشكؿ الذي تظير فيو والتي تحقؽ ع

الخصومة الجزائية إنطبلقًا مف الظروؼ واألحواؿ التي تمر بيا تمؾ الخصومة وفقًا 
لما يبرر ذلؾ ووفقًا لمشكؿ الذي يحقؽ مصمحة أفضؿ ليا فقد يكوف شكميا عمنيًا وقد 

إلى شكؿ وسيمة القياـ باإلجراءات التي يكوف سريًا، وفقًا لمظروؼ التي يبررىا الركوف 
مف المصمحة مف ىذا الشكؿ أو ذاؾ،  انطبلقاُتماَرس ضمنيا ووفقًا لما يقرره القانوف، 

 فقد يكوف شكؿ وسيمة القياـ باإلجراء عمنيًا وقد يكوف سريًا.

ىإشكالوةىالبحثىوأهموته:

يتطمبو واقع العمؿ إذا كاف الشكؿ العاـ لمخصومة الجزائية  يتحدد وفقًا لما 
مع ضرورات تقرير حزمة الضمانات البلزمة  يتبلءـالقانوني في سوح القضاء وبما 

الى سير  االطمئنافالتي يجب أف تحاط بيا جمسات المحاكمة بما يحقؽ حالة مف 
الذي تسير فيو الدعوى الجزائية، فقد يجعؿ الشكؿ  االنتظاـاإلجراءات القانونية بذات 

عمنيًا أماـ الجميور بالشكؿ الذي يجعؿ مف الكافة رقيبًا عمى ما العاـ لمخصومة 
المتيـ الى عدالة األحكاـ  اطمئنافيجري في أطر المحاكمة مف إجراءات فضبًل عف 

أحكاـ  انتياؾالتي تصدر ولتحقيؽ حالة مف الردع لمجميور لكؿ مف يعمؿ عمى 
ة أف يصار الى جعؿ القانوف، فأنو مف جانب آخر يجيز في بعض األحياف لممحكم
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جمسات المحكمة بشكؿ سري بحيث ال يجيز حضور الجميور كافة إال مف كاف 
حضوره ضروريًا لسير الخصومة الجزائية وذلؾ في ظؿ بعض األحواؿ التي يرى 
ضرورة أف ال يصار الى جعؿ الجمسة بيا عمنية كونيا تيدر بعض المصالح التي 

سة سرية، ومف ىنا تبرز اإلشكالية في ضرورة مف الممكف مراعاتيا إذا ما كانت الجم
إيضاح مضاميف العمنية والسرية في إطار التحقيؽ اإلبتدائي والمحاكمة كوف أف لكؿ 
شكؿ لو حيثيتو الخاصة بو في إطار المرحمة التي تطبؽ فيو بالشكؿ الذي تعكس 

 معو أىمية بحث ىذا الموضوع في إطار سير الخصومة الجزائية.
سػػػػػتنادًا ع       مػػػػػى تمػػػػػؾ المعطيػػػػػات سنقسػػػػػـ بحثنػػػػػا ىػػػػػذا عمػػػػػى مبحثػػػػػيف نتنػػػػػاوؿ فػػػػػي وا 

فإنػو سػػيكوف  المبحثث الاثي  الشػكؿ العمنػي لمخصػومة الجزائيػة، أمػا  المبحثث اولل
 حوؿ الشكؿ السري لمخصومة الجزائية.
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لما كانت الخصومة الجزائية تمر بعدة مراحؿ، لذلؾ فإف لكؿ مرحمة مف تمؾ      
المراحؿ خصوصيتيا مف حيث تقرير شكؿ معيف بيا إنطبلقًا مف المصالح التي 
تتحقؽ فيما لو تـ إرساء شكميا عمى صورة معينة، حينئٍذ فإف العبلنية في إطار 

وصية تمؾ المرحمة بما مراحؿ تمؾ الخصومة ليا مفاىيميا التي تنسجـ مع خص
يعكس المصمحة المبتغاة منيا، وبالتالي فإف العبلنية في إطار مرحمة التحقيؽ 
االبتدائي تختمؼ عف العبلنية في إطار مرحمة المحاكمة، وتبعًا لذلؾ تختمؼ 
المصالح المترتبة عمييا، مما يقتضي بنا األمر بحث وبياف المصالح المترتبة عمى 

ا، لذا نقسـ مبحثنا عمى مطمبيف يكوف أوليما حوؿ المصمحة العبلنية في كؿ مني
المترتبة عمى العبلنية في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، وثانييما حوؿ المصمحة 

 المترتبة عمى العبلنية في مرحمة المحاكمة. 
 

ىالمطلبىاألول:
ىالمصلحةىالمترتبةىصلىىالعالنوةىفيىمرحلةىالتحقوقىاالبتدائي

إف العبلنيػػػة فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة ىػػػي عبلنيػػػة نسػػػبية تتعمػػػؽ بكػػػؿ مػػػف يتناولػػػو        
التحقيؽ كالخصوـ فضبًل عف مف يتولى التحقيؽ وأعوانو، وبالتالي فإف ىذا المعنى 
ح فيػػو حضػػور أي فػػرد مػػف  ال ينصػػرؼ إلػػى حالػػة إجػػراء التحقيقػػات فػػي مكػػاف يُصػػ

 (. 1ر الحقيقة)الجميور، ألف ذلؾ ُيفسد عمى الُمحقؽ سبيؿ إظيا
إذ أف الدوؿ قد إختمفت في قوانينيا حوؿ مدى أخذىا بالعبلنية في ىذه       

المرحمة مف حيث مدى تحقيؽ المصالح المبتغاة منيا، فيناؾ دوؿ اعتمدت في 
                                                           

كهجننناق كهعك نننار كهنننيكع كهوع ٌنننل ه موسنننوا    -موسنننوال كهء ننن ق وكهاءننن   -( حسنننل كهانيننن  ً 1) 
 ؛ ونذهك:  2ر   ص 1976كهء  و ٌلر كهء هعة 

PiérréBouzat et Jéanpinatél - Traité de Droit  pénal et de 
criminologié - 2 éme  éd, paris 1970, p.1244. 
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إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي العبلنية المطمقة بالنسبة لمخصوـ والجميور كما ىو 
 (.1كا)الحاؿ في كؿ مف إنكمترا وأمري

 لمخصلم لالجمهلروتستند تمؾ األنظمة التي أخذت بالعبلنية المطمقة بالنسبة    
عمى المصمحة التي تتفؽ مع وجية نظرىـ في إطار ذلؾ اإلطبلؽ لمعبلنية، فيـ 
 يروف أف تمؾ العبلنية المطمقة في ىذه المرحمة إنما تعمؿ عمى تحقيؽ اإلطمئناف
رضاء شعورىـ بالعدالة الجزائية، فضبًل عف  في نفوس المخاطبيف بأحكاـ القانوف وا 
دعـ الثقة باألعماؿ التحقيقية مما ينتج عف ذلؾ األمر قوة ىذه األعماؿ، كوف أف 
ىذه األعماؿ تستمد قوتيا مف ثقة الجميور بيا كما أنيا تساعد القاضي في 

عانتو بالجميور الحاضر مف أجؿ التحقيؽ وكشؼ الحقيقة وذلؾ مف خبلؿ إست
إعطاءه أوصاؼ مجػـر مثبًل أو أية معمومات أخرى، أو تساعده كذلؾ في الحصوؿ 
عمى أدلة الجريمة وذلؾ الف الجميور الحاضر قد تكوف لديو معمومات عف 

 (.2الجريمة)

باعتبارىا ضمانة مف  لمقيض وفضبًل عف المتيـ فاف لمعبلنية أىمية بالنسبة     
ت القاضي الذي ال ينشد سوى الحقيقة، كونو يفضؿ اف تكوف إجراءاتو تحت ضمانا

(، أي تعد ضمانة 3سمع الجميور وبصره، وبذلؾ فأف الشؾ ال يحيط تصرفاتو)
 لمرقابة عمى تصرفات القاضي وأعوانو أيضًا.

كما أف في تمؾ العبلنية المطمقة حسب وجية نظر ىذا اإلتجاه ىي إلزاـ مف     
بالتقيد بالقواعد القانونية وعّد الخروج عنيا مساسًا بالضمانات  التحقيقيتولى ميمة 

                                                           

 -أ ح ث فً كهتحعي ال كهجعكئم وجما كأليهل وكهتحءٌق كال تيكئً  -ا ي كألمٌع كهونٌ ً  (1)
 .46ر ص 1972كهجاق كهث  ًر كهط ول كألوهىر مط ول كهمو عفر  غيكي 

عس هل  -كهوال ٌل فً ق  ول أصول كهمح نم   كهجاكئٌل  -ٌ ظع: حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (2)
 .38ص  - 37ر ص 2008ج مول    ل  -م جستٌعر ن ٌل كهء  ول 

 -خالل معح ل كهتحءٌق كال تيكئً  م     كهمتيم فً كهياوى كهجاكئٌل  -حسل  شٌ  خوٌل  (3)
 . 88ر ص 1983ج مول  غيكي  -طعوحل ينتوعكهر ن ٌل كهء  ول ك
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القانونية، مما تجعؿ المتيـ بمنأى عف التمفيؽ ضده وبالتالي تمكينو مف أف يحسف 
 (.1ًا لمحريات الشخصية)الدفاع عف نفسو مما يعتبر ضمان

ومف جانب آخر فإف ىناؾ مف القوانيف مف أخذت بالعبلنية النسبية بالنسبة       
لمخصوـ ووكبلئيـ والسرية بالنسبة لمجميور، وىو ما أخذ بو قانوف اإلجراءات 

(، وقانوف أصوؿ 77المعدؿ في المادة ) 1950( لسنة 150الجنائية المصري رقـ )
(، 64المعدؿ في المادة ) 1961( لسنة 9ة األردني رقـ )المحاكمات الجزائي

المعدؿ  2001( لسنة 328وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني الجديد رقـ )
( 113(، وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية السوري رقـ )82/3،2في المادة )

زائية (. أما في ظؿ قانوف أصوؿ المحاكمات الج70/1، في المادة )1950لسنة 
المعدؿ فإنو قد سار عمى نيج القوانيف أعبله وذلؾ  1971( لسنة 23العراقي رقـ )

 /أ،جػ( منو.57بإعتماده العبلنية النسبية وذلؾ بموجب المادة )

وىذه القوانيف تستند في ذلؾ التقييد لمعبلنية وذلؾ بجعميا نسبية إنطبلقًا مف        
فييا مصمحة المتيـ وباقي أطراؼ الدعوى، المصالح التي يحققيا ذلؾ التقييد بما 

اذ َتَحقُّؽ العبلنية النسبية في ىذه المرحمة بالنسبة ليـ أىميو كبيرة مف حيث 
الوقوؼ عمى سير التحقيؽ في كؿ أدواره فبل ُيفاجأ أحدىـ باألدلة القائمة ضده في 

 (. 2وقت غير مناسب بحيث يتعذر عميو دفعيا)

بما أف ىذه العبلنية قاصرة عمى الخصوـ دوف أف كما انو مف جانب آخر       
تتعدى إلى الجميور فأف ذلؾ مف شأنو تجنيب المتيـ األضرار التي تمحؽ بو نتيجة 
العبلنية المطمقة، وذلؾ بالتشيير بشخصو وسمعتو عمى الرغـ مف أف التحقيؽ قد 

                                                           

 -أصول كإلجعكقك  كهج  ئٌل فً ق  ول أصول كهمح نم   كهجاكئٌل  -ا ي كالمٌع كهونٌ ً  (1)
 .285ر ص 1977كهجاق كألولر كهط ول كهث  ٌلر مط ول ج مول  غيكير 

يكع إ ل كألثٌع ه ط  ال  -شعح ق  ول أصول كهمح نم   كهجاكئٌل  -هللا سوٌي حسب هللا ا ي (2)
 .170ر ص 2005وكه شعر كهموصل 
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لي( ىو يتوصؿ إلى براءتو مما ينسب إليو، خصوصًا واف التحقيؽ االبتدائي )األو 
مرحمة تمييدية القصد منيا الوصوؿ إلى الحقيقة وأف مف المؤسؼ نشر إجراءات 
ىذا التحقيؽ كونيا لـ تسبغ بعد بصيغة الحقيقة واليقيف، وبذلؾ فأف ىذه السرية 
سوؼ تمنع عف المتيـ محاكمة أولية تتمثؿ بمحاكمة الرأي العاـ قبؿ إدانتو مف قبؿ 

(. 1يتمكف مف التفرقة بيف المتيـ والمحكوـ عميو )المحكمة وذلؾ لكوف المجتمع ال 
عف ذلؾ فاف العبلنية النسبية التي تقتصر عمى الخصوـ دوف الجميور  وفضبلً 

ستعمؿ عمى مراعاة الجوانب االعتبارية لسمعة الخصوـ، فيي مف جانب تعمؿ 
عمى صيانة مصمحة سمعة المتيـ واعتباره مف حيث أنيا ستعمؿ عمى تبلفي 

السيء الذي سينعكس في نفوس الجميور إذا ما حضروا إجراءات  اإلنطباع
ف قررت  التحقيؽ، سّيما أف ىذا االنطباع سيكوف مف الصعب محو آثاره حتى وا 

 (.2جية التحقيؽ اإلفراج عف المتيـ أوبراءتو)

أف تمؾ العبلنية النسبية تعمؿ عمى صيانة مصمحة المجنى   رى من جي ب يكما و
بذات الوقت وخصوصًا في ظؿ الجرائـ األخبلقية التي مف  الجريمة()ضحية عميو 

الصعب تدارؾ األثر الذي انعكس في نفوس أفراد المجتمع وما يرتبيا مف آثار 
يصعب محوىا بسيولة، وبالتالي فاف رعاية تمؾ المصمحة تكوف أولى مف بقية 

 در عمييا.المصالح الُمْعَتَبرة ومنيا مصمحة المتيـ، وبالتالي فإنيا تق
كما أف العبلنية النسبية مف شأنيا حماية الخصومة الجنائية التي ال تعدو أف    

تكوف مصمحة التحقيؽ نفسػو والمتمثمة في حمػاية األدلة وضماف إستقبلؿ القاضي 
وبالتالي العمؿ عمى صيانة ووقاية سير التحقيؽ مف العوارض التي ربما قد تؤثر 

 عمى نتائجو.

                                                           

 .38ص  -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (1)
 -عس هل م جستٌعر ن ٌل كهء  ول  - طالل إجعكقك  كهتحءٌق كال تيكئً  -أحمي حسو ً ج سم  (2)

 .62ر  ص 1983ج مول  غيكي 
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الذيف لـ  أقلال الشهلدفي ىذه المرحمة فإنيا قد تؤثر في   ية المطمقةالعل أما     
يسمعوا بعد في التحقيقات، مع ما في ذلؾ مف مضار تؤثر عمى الغاية مف 
التحقيؽ االبتدائي وىو الوصوؿ إلى الحقيقة المتعمقة بوقوع الجريمة ونسبتيا إلى 
فاعميا. وخاصة إف العبلنية تساعد المتيـ عمى اليرب أو تمّكف ذويو مف العبث 

موقوفًا، باإلضافة إلى التأثير الفعاؿ الذي تحدثو بأدلة التحقيؽ في حالة ما إذا كاف 
بالشيود الذيف لـ يسمعوا بعد، األمر الذي يجعميـ دائمًا يترددوف في األقدـ عمى 
اإلدالء بشيادتيـ أو اإلقداـ عمييا مع تغيير أقواليـ، كذلؾ يؤدي إلى نتيجة أخرى 

لتي تعد إحدى غايات غير التي تتطمبيا سمطة التحقيؽ وىي التوصؿ إلى الحقيقة وا
 (.1التحقيؽ)

ومف جانب التأثير في المحقؽ فاف العبلنية المطمقة ال تتماشى مع مبدأ     
إستقبلؿ المحقؽ وحريتو في تكويف عقيدتو، ألف حرية القاضي في تكويف عقيدتو 
تقتضي أف يأتي لمفصؿ في النزاع المعروض أمامو غير متأثر بأية فكرة سابقة، 

ف السبب في  ىذا التأثير عمى األدلة والقاضي ىو أف العبلنية المطمقة مف شأنيا وا 
أف تخمؽ تيارات في الرأي العاـ تؤثر بدورىا عمى قاضي التحقيؽ الذي يجب أف 

 (.2يكوف عمى درجة مف االستقبلؿ والحرية)

، إذ أف العبلنية المطمقة مف التأاير عمى الشهلدكما أف ىذه التيارات مف شأنيا    
شأنيا تمكينيـ مف أف يعرفوا ما إتخذ مف إجػراءات فيعمدوا إلى ترتيب تمؾ 
الشيادات بما يفيد مصالح المقربيف منيـ مف الخصوـ. وبالتالي فإف ىذا األمر 
سيعمؿ عمى عدـ تحقيؽ رعاية وصيانة المصمحة العامة التي تسير باتجاه 

                                                           

أطعوحل ينتوعكهر ن ٌل  -سعٌل كهتحءٌء   كهجاكئٌل وحءوق كهيف ع  -موفق ا ً ا ٌي  ي.( 1)
 .15ص  ر2003 غيكي ج مول  -كهء  ول 

 .39ص  -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (2)
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الجزائية بشكؿ سميـ باتجاه تحقيؽ العدالة الجزائية  الوصوؿ إلى سير الخصومة
 الناجعة. 

إلى العبلنية النسبية في تمؾ المرحمة مف دوف العبلنية  لبدلر ي  ميل بشدة    
المطمقة كونيا فضبًل عما تحققو مف مصالح متعددة فاف األىـ مف ذلؾ أنيا تعمؿ 

قيقية وعدـ تأثير الغير عمى تحقيؽ ىدؼ ميـ جدًا في إطار حفظ المعمومات التح
أو عمى أطراؼ الخصومة فيما لو تـ معرفة جوانب التحقيؽ والمواضع التي تؤثر 
عمى سيره، حينئٍذ فاف ذلؾ األمر سيوصمنا إلى تحقؽ غاية سامية وىي الحقيقة 
العادلة المتمثمة بالغاية التي تسعى إلى تحقيقيا الخصومة الجزائية، فضبًل عف أف 

لنسبية تتوافر فييا وببل شؾ رقابة أطراؼ الدعوى عمى عمؿ مف تمؾ العبلنية ا
يتولى التحقيؽ والتي ستكوف حافزًا كبيرًا عمىإلتزامو الحياد عمى العكس مما لو لـ 
يتـ السماح ألي طرؼ بحضور إجراءات التحقيؽ، فضبًل عف محاسنيا األخرى 

 التي سنوضحيا في المواضع القادمة.
 

ىالمطلبىالثاني
ىالمصلحةىالمترتبةىصلىىالعالنوةىفيىمرحلةىالمحاكمةى

إف العبلنية في ىذه المرحمة تتجسد في أف يتمكف جميور الناس باإلضافة إلى     
الخصوـ بغير تمييز مف مشاىدة جمسات المحاكمة ومتابعة ما يدور فييا مف 
 مناقشات ومرافعات وما ُيتخذ فييا مف إجراءات وما يصدر فييا مف قرارات

(، وبالتالي فاف مضموف العبلنية في ىذه المرحمة يختمؼ عف مضمونيا 1وأحكاـ)
 إذ أنيا تسمح لمجميور بحضور جمسات المحاكمة. في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي

نما تمتد إلى جمسة النطؽ     عممًا باف العبلنية ال تقتصر عمى جمسة المحاكمة وا 
ما استثني منيا بنص صريح، وذلؾ  بالحكـ وىي قاعدة جوىرية يجب إتباعيا إال

                                                           

إطعوحل ينتوعكهر ن ٌل  -حق كهتء  ً فً كهياوى كهجاكئٌل  -ٌ ظع: نعٌم خمٌس كه يٌعي  (1)
 .334ر ص 2008ج مول  غيكي  -كهء  ول 
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تحقيقًا لممصمحة التي توخاىا الُمشرِّع وىي تدعيـ الثقة في القضاء واإلطمئناف 
(، فعبلنية النطؽ بالحكـ ُتَعدُّ شرطًا مف شروط صحتو الواجب مراعاتيا حتى 1إليو)

ف كانت الدعوى قد ُنظرت بجمسة سرية)  (.2وا 
ند عمى حزمة مف المصالح التي ُتبرر إعتماد إف العبلنية في ىذه المرحمة تست   

ىذا الشكؿ في إطار ىذه المرحمة مف مراحؿ الخصومة الجزائية، فيي مف جية ُتعد 
القاضي عف  لبث الطمأنينة في قموبيـ، كونيا تحوؿ دوف إنحراؼ ضمي ة الخصلم

القانوف بسبب مراقبة الرأي العاـ لما يجري في أثناء المحاكمة، فيي توافر رقابة 
أفراد المجتمع عمى األعماؿ واإلجراءات التي يتـ اتخاذىا مف المحكمة، وىي في 
ىذه الحالة تحقؽ ضمانًا لمخصـ ولمصالح العاـ بذات الوقت الف مما ال شؾ فيو 

عمني وتحت أنظار ومسامع مف يشاء الحضور مف  إف القياـ بالمحاكمة بشكؿ
الناس يجعؿ مف الرأي العاـ رقيبًا عمى أعماؿ القضاء مما يحقؽ محاكمة عادلة 

(، فيي إذف تشارؾ بدور رقابي 3نزيية تؤمف كشؼ الحقيقة والوصوؿ إلى العدالة)
اد عف شبية مما يدفعيا إلى العناية واالىتماـ بعمميا واإللتزاـ بحكـ القانوف واالبتع

(، حينئٍذ فاف ىذا األمر 4التمييز والمحاباة وتجنب كؿ ما مف شأنو المساس بالمتيـ)
سيكوف مف شأنو إطمئناف الناس والخصوـ لممحافظة عمى صحة اإلجراءات 

 (.5القضائية واإلبتعاد عف شبية محاباة بعض الخصوـ)

                                                           

كهط ول  -كهحنم كهج  ئً شعوط صحت  وأس  ب  طال    -كهمستش ع إٌي ب ا ي كهمط ب  (1)
 .39ر ص 2009كألوهىر كهمعنا كهءومً هإلصيكعك  كهء  و ٌلر كهء هعة 

كهجاق كهت سا اشعر كهيكع كهوع ٌل ه موسوا    -موسوال كهء  ق وكهاء   -حسل كهاني  ً  (2)
 .73ص  - 72ر ص 1978كهء  و ٌلر كهء هعة 

ص  ر2004كهجاق كهث  ًر ج مول يمشق  -أصول كهمح نم   كهجاكئٌل  -ي. حسل جوخيكع (3)
255. 

كإلجعكقك  كهجاكئٌل كهمؤثعة فً كهحنم  -ي. حسول ا ٌي هجٌج و  سعٌل محسل  ومل  (4)
ج مول نع الق  –ن ٌل كهء  ول  مج ل عس هل كهحءوقر كهس ل كهعك ولر كهويي كهث  ًر -كهجاكئً
 .57ر ص 2012

)5) ThiérryRémoux  -  Lé conséilconstitionnal et, 
l'autoritjudiciaiairéthese–Paris1984,  P.393. 



 

 

 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية

 (  25  ) ددــــالع(   7  ) السنة

 م 2015       أذار      

  هـ 1435  جمادي االخرة 

  أ.م.د.ىآدمىسمّوانىالغروري
م.م.ىصمارىرجبىالكبوسي

 

88 

تراك رقيبة لليس إشبيد أف ىذا االشتراؾ متقدـ الذكر مف جماىير المجتمع ىو 
، وبذلؾ تختمؼ عبلنية المحاكمة التي تتمثؿ بحضور الجميور إشتراك مميرسة

إجراءات المحاكمة كما ذكرنا عف فكرة اشتراؾ الجميور في ممارسة القضاء كما 
في نظاـ المحمفيف الذي يمكف تعريفو، بأنو:)مجموعة مواطنيف ُيدعوف لممشاركة في 

بشرط حمفيـ اليميف قبؿ أداء أعماليـ لكي  مجمس القضاء مع رجاؿ القضاء
يسمعوا الدعوى ويصدروا القرارات لوقائعيا ويقوـ القاضي بعد ذلؾ بإصدار القرار 

 (.1عمى ىذه الوقائع()

(، بمعنى أنيا 2كما أنيا ُتَعد وسيمة لتثقيؼ الجميور ليعمموا جزاء مخالفة القانوف)
بناء المجتمع ليشاىدوا مغبة كؿ ستكوف وسيمة ناجعة لتحقيؽ الردع بيف صفوؼ أ

مف تسوؿ لو نفسو بارتكاب جريمة معينة تقمؽ أمف المجتمع ونظامو وسيادتو، إذا 
ما حضروا إحدى جمسات المحاكمة او جمسة النطؽ بالحكـ، وبالتالي فاف ىذا 

 (.3األمر سيعمؿ عمى تحقيؽ خدمة جميمة لعموـ المجتمع )

مف خبلؿ طمأنتو إلى عدـ  حة المتهممصموتحقؽ عبلنية إجراءات المحاكمة 
في اإلجراءات، والتأثير عمى الشيود وىو بالتالي يطمئف إلى تحقيؽ  اإلنحراؼ

العدالة، وذلؾ عمى عكس اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا في غيبتو وحتى لو كانت 
حقيقية وواقعية ال لبس فييا، فالسرية تولد الشؾ وتوحي بالخضوع لمتأثير واإليحاء، 

السكينة إلى قمب المتيـ، ويحمؿ  عندئٍذ فاف مبدأ عبلنية إجراءات المحاكمة يجمب
االطمئناف إليو، فيو يؤمف بأف القاضي لف يتخذ ضده أي إجراء في غفمة مف الرأى 
العاـ، فيتيح لو ذلؾ أف يحسف مف عرض دفاعو، وبالتالي فاف العبلنية تعد ضمانًا 

                                                           

 .45ص - 44ص -مصيع س  ق  -ٌ ظع: حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (1)
كهجاق كهث  ًر  -أصول كهمح نم   كهجاكئٌل  -أ. ا ي كألمٌع كهونٌ ً وي. س ٌم إ عكهٌم حع ل  (2)

 .100ر ص 2008كهط ول كألوهىر شعنل كهو تك هص  ال كهنت بر كهء هعة 
عس هل  -فً كهياوى كهومومٌل أث  ق معح ل كهمح نمل   م     كهمتيم -حسل  شٌ  خوٌل  (3)

 .108ر ص1979ج مول  غيكير  -م جستٌعر ن ٌل كهء  ول 
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دالء المتيـ  لعدالة المحاكمات، وىي تعد أيضًا مف ضمانات الحرية الفردية، وا 
عو أماـ الرأي العاـ الذي يعود بالفائدة عميو، باإلضافة إلى إعبلف براءتو عمى بدفا

 (.1المؤل مف الحضور)

ومف خبلؿ العبلنية يستطيع المتيـ أف يتعرؼ عمى األدلة الموجية ضده     
مسيعدة بصورة واضحة ال لػبس فييا وال غموض، وىذا األمر يسيؿ عمى المتيـ 

ة األدلة التي يستطيع الدفاع بيا عف نفسو ويدحض وذلؾ مف اجؿ تييئ المحيم 
التيـ الموجية ضده ألف مف مصمحتو أف يثبت براءتو أماـ الجميور، كما أف 

عمى حد سواء ومنيـ المتيـ، ومف ىذه  حميية لحقلق المتقيضينالعبلنية فييا 
ع الحقوؽ حؽ المتيـ في الدفاع، وبذلؾ فيي ُتَعد خير ضامف لحؽ المتيـ في الدفا

عف نفسو وال يستطيع أحد اإلعتداء عمى ىذا الحؽ أو اإلنتقاص منو ما دامت 
 (.2المحاكمة قائمة)

كما أف مف شأف العبلنية في جمسات المحاكمة أف تؤدي إلى رعاية الشعور    
اإلجتماعي وطمأنتو، إذ عندما يتتبع أفراد المجتمع الحوادث اإلجرامية وما يتخذ 

سوؼ يطمئف الناس إلى عدـ إفبلت المجرميف مف العقاب  فييا مف اإلجراءات فينا
لى أف العدالة الجزائية تطبؽ  لى عدـ إتباع وسائؿ غير قانونية في المحاكمة، وا  وا 
بشكميا السميـ الذي ال يشوبو خمؿ، لذلؾ قيؿ أنو ال يكفي أف تؤدي العدالة، بؿ 

ألمر تدعيـ ثقة (، وبالتالي فاف مف شأف ىذا ا3يجب أف يعرؼ الناس كيؼ تؤدى)
 (.4الرأي العاـ بالعدالة الجزائية)

                                                           

 .133ص -132ص -مصيع س  ق  -ي. موفق ا ً ا ٌي  (1)
 .42ص -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (2)
كهط وننل كهث  ٌننلر يكع كهثء فننل ه  شننع  -حننق كهمننتيم فننً مح نمننل ا يهننل  -امننع فخننعي كهحننيٌثً  (3)

 .122ص  ،2010وكهتواٌار اّم ل 
كهط ونل كألوهنىر يكع كهاننع كهوع نًر كإلسنن يعٌل  -نا هل حق كهتء  ً  -ي. خ هي س ٌم ل ش نل  (4)

 .261ر ص 2010
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إف العبلنية تحقؽ فرصة أكبر لمخصـ في الدفاع عف نفسو  ل رى من جي ب ي    
واإلفصاح عما طرأ عميو مف ضغوطات جرت ممارستيا عميو في مرحمة التحقيؽ 

ما طرأ االبتدائي )األولي(، مف تعذيب أوتيديد أووعد أووعيد، ليشيد الرأي العاـ ب
عميو وبالتالي إحاطتيـ عممًا إذا ما صدر القرار بناًء عمى ما تـ إنتزاعو مف إفادات 

عترافات قسرية رغمًا عنو في تمؾ المرحمة.   وا 

أما عف كيفية تحقيؽ العبلنية لمجميور فإنيا تتـ بفتح أبواب قاعة جمسة     
أف ينقؿ ما يجري في المحاكمة لعموـ الناس دوف تمييز، كما أنو يحؽ ألي إنساف 

جمسات المحاكمة لمرأي العاـ الذي يتحقؽ بالنشر في الصحؼ والوسائؿ األخرى، 
ف نطاؽ العبلنية يمتد لجميع إجراءات المحاكمة وكذلؾ جمسة النطؽ بالحكـ)  (.1وا 

سػػتنادًا عمػػى تمػػؾ المصػػالح التػػي تحققيػػا العبلنيػػة، فقػػد ورد الػػنص عمييػػا فػػي      وا 
المعػػػػدؿ، فػػػػي  1958انوف اإلجػػػػراءات الجنائيػػػػة الفرنسػػػػي لسػػػػنة غالبيػػػػة القػػػػوانيف كقػػػػ

(، وقانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة المبنػاني الجديػد رقػـ 2()535،306المادتيف )
(، وقانوف أصوؿ المحاكمػات 249،178)المعدؿ في المادتيف 2001( لسنة 328)

قػػػانوف  (، وفػػػي171المعػػػدؿ فػػػي المػػػادة ) 1961( لسػػػنة 9الجزائيػػػة األردنػػػي رقػػػـ )
/أ(، أمػػػا فػػػي 18، فػػػي المػػػادة )1972( لسػػػنة 46السػػػمطة القضػػػائية المصػػػري رقػػػـ )

( مػػف 152القػانوف العراقػػي فقػػد جػػاء الػػنص عميػو واضػػحًا وصػػريحًا بموجػػب المػػادة )
المعدؿ، وكذلؾ تـ النص  1971( لسنة 23قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )

     المعػػػػػدؿ فػػػػػي ظػػػػػؿ  1979لسػػػػػنة  (160قػػػػػانوف التنظػػػػػيـ القضػػػػػائي رقػػػػػـ )عميػػػػػو فػػػػػي 
 ( منو والتي تنص عمى: )جمسات المحاكـ عمنية، إال إذا....(.5المادة )

ونظرًا ألىمية ىذه العبلنية في المحاكمة فمـ يقتصر الُمشرِّع العراقي عمى     
نما قد أوردىا في الدستور النافذ لسنة   2005إيرادىا في القانونيف سابقي الذكر، وا 
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/سابعًا(، والتي تنص عمى )جمسات المحاكـ عمنية إال إذا 19وذلؾ في المادة )
 قررت المحكمة جعميا سرية(. 

أف العبلنية تتقرر بما يتبلئـ مع ضرورات تقرير حزمة  لخلصة مبحا ي هذا      
الضمانات البلزمة التي يجب أف تحاط بيا جمسات التحقيؽ والمحاكمة، وبما يحقؽ 

طمئناف إلى سير اإلجراءات القانونية بذات اإلنتظاـ الذي تسير فيو حالة مف اإل
الدعوى الجزائية. وإلستكماؿ شكؿ الخصومة الجزائية بيف التحقيؽ والمحاكمة ننتقؿ 

 لممبحث الثاني لتوضيح الشكؿ السري ليذه الخصومة.
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ال شؾ في أف لكؿ شكؿ مف أشكاؿ الخصومة الجزائية خصوصيتو التي تنسجـ     
مع المرحمة التي تمر بيا الخصومة والمصمحة التي تبررىا المجوء إليو، لذلؾ فإنو 
يتـ المجوء إلى الشكؿ السري لمخصومة الجزائية إنطبلقًا مف المصالح المترتبة عمى 

بد مف إيضاحيا في إطار مرحمة التحقيؽ ولبياف تمؾ المصالح فإنو ال  ىذا الشكؿ.
اإلبتدائي )األولي( ومرحمة المحاكمة. لذلؾ نقسـ مبحثنا ىذا عمى مطمبيف يكوف 
أوليما حوؿ المصمحة المترتبة عمى السرية في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي، وثانييما 

 حوؿ المصمحة المترتبة عمى السرية في مرحمة المحاكمة. 

ىالمطلبىاألول

ىحةىالمترتبةىصلىىالسروةىفيىمرحلةىالتحقوقىاالبتدائيالمصلى

أوضحنا فيما سبؽ بيانو أف العبلنية في ىذه المرحمة ىي عبلنية نسبية        
تتعمؽ بكؿ مف يتناولو التحقيؽ كالخصوـ ومف يتولى التحقيؽ وأعوانو، وبالتالي فإف 

فيو حضور أي  ىذا المعنى ال ينصرؼ إلى حالة إجراء التحقيقات في مكاف يُصح
فرد مف الجميور، ألف ذلؾ ُيفسد عمى الُمحقؽ سبيؿ إظيار الحقيقة، وىذه العبلنية 
النسبية تقوـ عمى أساس ما ليا مف مصالح متعددة تترتب عمييا، وعمى الرغـ مف 

إف المحكمة قد  تمؾ المصالح المترتبة عمى العبلنية النسبية )عبلنية الخصوـ(، إال
أف مصمحة العدالة الجزائية تقتضي أف يتـ القياـ بإجراءات  ترى في بعض األحياف

التحقيؽ االبتدائي دوف حضور الخصوـ، أو ترى في بعض األحياف أف إنتظار 
حضور الخصوـ عند إتخاذ اإلجراءات التحقيقية يعمؿ عمى ضياع اليدؼ منيا، 

مصمحة األكثر حينئٍذ فإنيا تقوـ بترجيح لممصالح المعروضة أماميا وفقًا لمعايير ال
 جدارة في االعتبار عمى تحقيؽ مصمحة العدالة الجزائية.
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إذف يبدو أف مف المصالح التي تبرر الركوف إلى جعؿ إجراءات التحقيؽ بشكؿ 
سري عمى جميع أطراؼ الخصومة الجزائية مف الخصوـ خبلفًا لؤلصؿ العاـ 

، والتي االستعجيلمصيلح ، ومصيلح الضرلرةالمتمثؿ بالعبلنية النسبية ىي 
 سنبينيا في الموضع القادـ.

 الػرع األول 

 املصلحة املُْعَتََبة يف أحوال الرضورة 

تتحقؽ المصمحة في سرية إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في حالة الضرورة        
عندما يكوف تمكيف الخصـ مف الحضور مف شأنو الحيمولة دوف إظيار الحقيقة 

ورة ممكنة الوقوع في إفساد أو تشويو األدلة التي فيكوف في حضور الخصـ خط
فينا يقع التعارض بيف حؽ المجتمع في تطرح أثناء سير اإلجراءات التحقيقية، 

، وقد وازف الُمشرِّع بينيما ولـ يَر بأسًا كشؼ الحقيقة وبيف حؽ الخصـ في الحضور
سماع شاىد، ، كأف ُيقرر المحقؽ مثبًل تغميب الحق اولل عمى الحق الاي  مف 

بيد أنو يرى في الوقت نفسو أف ىذا الشاىد لف يتمكف مف اإلدالء بشيادتو بصدؽ 
 (. 1أماـ بعض الخصوـ ألي سبب كاف)

ويشترط في تمؾ الموازنة والترجيح مف المحكمة تحقيقًا لممصمحة منيا أف      
وسواًء تكوف مبنية عمى أسباب مقبولة ومنطقية وأف ال يظير لمتعسؼ فييا أي أثر 

أكاف ذلؾ متعمقًا بجميع إجراءات التحقيؽ أو بعضيا، وسواًء شمؿ بعض أطراؼ 
الدعوى ووكبلئيـ أـ جميعيـ، ذلؾ أف حالة الضرورة ىي التي تحدد اإلجراء الذي 
تشممو السرية. وكذلؾ الخصـ الذي يمتنػع عميو الحضور، فيجب أف ال يتجاوز 

وىي حالة الضرورة ومف ثـ يقوـ بإجراء  المحقؽ الغاية أو الحكمة مف منع الخصوـ
ال تتوافر فيو ىذه الصفة، كذلؾ أف المنع يجب أف يقتصر عمى الخصـ الذي 

                                                           

ر 2007م شأة كهمو عفر كإلسن يعٌل -أصول كإلجعكقك  كهج  ئٌل  -أ.ي. ح تم حسل  ن ع  (1)
 .372ص
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تتحقؽ بعدـ حضوره الغاية مف ىذا المنع وىي إظيار الحقيقة ومف أمثمة اإلجراءات 
السرية ىي حالة سماع الشيود في غيبة المتيـ مثبًل إذا كاف ىذا األخير مف ذوي 

 (.1أثير عمييـ كأف يكوف رئيسيـ اإلداري المباشر)الت

ومف جانب آخر يجب عمى تمؾ الجية السماح لمخصوـ باإلطبلع عمى األوراؽ    
(، وىذا ما نص عميو الُمشرِّع العراقي 2التحقيقية وخاصة اإلجراء الذي تـ بغيابيـ)

( لسنة 23)/أ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ 57في إطار المادة )
...... ولمقاضي أو المحقؽ اف يمنع أيًا المعدؿ، والتي تنص عمى أنو: ) 1971

منيـ مف الحضور إذا إقتضى األمر ذلؾ ألسباب يدونيا في المحضر عمى أف يبيح 
 (.ليـ اإلطبلع عمى التحقيؽ بمجرد زواؿ ىذه الضرورة......

ع الذي يحققو مبدأ اإلطبل إلستيفاء أف المصمحة في ىذا االطبلع ىيل رى 
المواجية مف اجؿ مراعاة متطمبات الدفاع التي تقتضييا طبيعة الخصومة الجزائية 
تحقيقًا لمتوازف في الضمانات الممنوحة، طالما كانت الضرورة تقدر بقدرىا، ألنو إذا 
كانت المصمحة مف السرية في ىذه المرحمة ليا ما يبررىا مف مبررات ترجحيا، بيد 

يجب أف ال تطغى عمى الضمانات الجوىرية في الدفاع، مف حيث أف  أنيا مع ذلؾ
 ىذا الحؽ يحتاج إلى متطمبات االطبلع عمى مجريات التحقيؽ.

ومف القوانيف التي أقرت مبدأ السرية في إطار مصالح الضرورة بنصوص     
بأىمية المصالح التي تحققيا، نذكر منيا قانوف  صريحة إنطبلقًا مف إقتناعيا

(، وقانوف اإلجراءات الجنائية 3( منو)11اإلجراءات الجنائية الفرنسي في المادة )
(، وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 77المصري سالؼ الذكر، في المادة )

                                                           

 .78ص - 77ص -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (1)
كهط ول كهث  ٌلر  -شعح ق  ول أصول كهمح نم   كهجاكئٌل  -ي.  عكق م ذع نم ل ا ي كه طٌف  (2)

 .99ص ،2010يكع إ ل كألثٌع ه ط  ال وكه شعر ج مول كهموصل 
مل هذك كه حث ه صوص  8. وتعكجا ص 42ص -مصيع س  ق  -ي. موفق ا ً ا ٌي  (3)

 كهءوك ٌل كألخعى.
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سوري (، وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ال64األردني سابؽ الذكر، في المادة )
 (.70سابؽ الذكر، في المادة )

/أ( مف قانوف 57أما الُمشرِّع العراقي فقد أورد ىذا االستثناء بنص المادة )   
أصوؿ المحاكمات الجزائية آنؼ الذكر، وُيبلحظ أف تمؾ القوانيف الُمشار إلييا لـ 
توجب تحديد األسباب التي تدعو الجية المختصة بالتحقيؽ مف إجرائو سريًا إذ 

شرِّع العراقي قد أكد عمى تمؾ الجية أف ُتدوف تركتو لتقدير تمؾ الجية، إال أف المُ 
تمؾ األسباب في المحضر بموجب المادة أعبله، وىو موقؼ ُيثنى عميو حتى 
ح المبررات دوف أف تكوف في نطاؽ يعتريو المبس والغموض، ومف أجؿ أف  تتوضَّ
ال تكوف الجية التي تمارس التحقيؽ في موضع اإلنتقاد والشبيات التي ربما تُثار 

 مف األشخاص الممنوعيف مف الحضور.
 الػرع الثاين 

 املصلحة املُْعَتََبة يف أحوال اإلستعجال 

ر السرية في تمؾ المرحمة أيضًا في الحالة التي ُيخشى فييا مف ضياع أدلة  تبرَّ
المحقؽ إببلغ الخصوـ حتى يتمكنوا مف الحضور، فيذه  الجريمة فيما لو إنتظر

المصمحة تسمح لممحقؽ في أف يباشر في حالة اإلستعجاؿ أي إجراء مف إجراءات 
التحقيؽ االبتدائي في غيبة الخصوـ وذلؾ ألف ظروؼ التحقيؽ قد تدعو أحيانًا إلى 

ـو وجوب أف يباشر أحد ىذه اإلجراءات في وقت ضيؽ ال يتسع إلخطار الخص
بمكاف وزماف التحقيؽ حتى يتمكنوا مف الحضور، كذلؾ قد يرى المحقؽ أف التأخير 
في مباشرة اإلجراء إلى وقت إخطار الخصوـ يؤدي إلى اإلضرار بالتحقيؽ بسبب 
أف عدـ القياـ باإلجراء في حينو قد يقمؿ أو يعدـ قيمة النتائج المستفادة منو، ومف 

إفَّ شاىدًا عمى وشؾ الموت، فينا يجوز  أمثمة ذلؾ أف يصؿ إلى عمـ المحقؽ
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لممحقؽ اف ينتقؿ فورًا لبلستماع إلى ما لديو مف معمومات قبؿ اف تتاح لو فرصة 
 (.1إلخطار الخصوـ)

أف الفرؽ بيف حالة اإلستعجاؿ والضرورة ينحصر في أف المحقؽ يمنع  ل رى     
يبتو مقصود، أما الخصـ مف الحضور في حالة الضرورة، ألف إجراء التحقيؽ في غ

في الحالة الثانية فيوال يقُصد المنع، بيد أنو يتحمؿ مف واجب اإلخطار نظرًا لضيؽ 
 الوقت.

ستنادًا عمى تمؾ المصمحة التي تحققيا السرية في أحواؿ االستعجاؿ فقد نصت  وا 
عمى تمؾ الحالة معظـ القوانيف، كقانوف اإلجراءات الجنائية المصري في المادة 

(، 64/3ؾ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني بموجب المادة )(، وكذل77)
أما في إطار قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي، فإنو لـ ينص صراحة عمى 

في ىذا الموضع  لهذا ال قص تشريع  ف  ملقف الُمشرِّع العراق ىذا األمر، 
لكثرة وقوع حالة اإلستعجاؿ معظـ الفقياء وينبغي اإللتفات إليو مف مشرعنا  إنتقده

في الحياة العممية ومف جانب آخر حتى ال يؤدي ذلؾ األمر إلى كثرة الدفع الشكمي 
 بو وبالتالي عدـ صحة ما إتخذ مف إجراءات.

الُمشرِّع العراقي لـ يوجب  في الحقيقة نتفؽ مع مف يذىب إلى أف بيد أ  ي     
اءات التحقيؽ كي يتسنى ليـ إخبار أطراؼ الدعوى بزماف ومكاف مباشرة إجر 

( مف اإلجراءات الجنائية 78حضورىا. كما فعؿ الُمشرِّع المصري في المادة )
(، وبذلؾ ال يكوف لمنص عمى حالة االستعجاؿ موجب كما ىو والحاؿ 2المصري)

في القانوف المصري الذي يشترط إخبار أطراؼ الدعوى مف اجؿ مباشرة إجراءات 
 (.3الُمشرِّع العراقي عندما لـ ينص عمى حالة اإلستعجاؿ)التحقيؽ فحسنًا فعؿ 

                                                           

 .80ص -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (1)
ا ى أ  :  1950هس ل  150( مل ق  ول كإلجعكقك  كهج  ئٌل كهمصعي عقم 78ت ص كهم ية ) (2)

 )ٌخطع كهخصوم   هٌوم كهذي ٌ  شع فٌ  كهء  ً إجعكقك  كهتحءٌق و من  ي (.
 .89ص -مصيع س  ق  -حول هذك كهعأي ٌ ظع: ي. موفق ا ً ا ٌي  (3)
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ىثانيالمطلبىال
ىالمصلحةىالمترتبةىصلىىالسروةىفيىمرحلةىالمحاكمةى

إف السرية في مرحمة المحاكمة معناىا منع الجميور مف حضور إجراءات     
المحاكمة أو بعضيا، وىذا المنع أما أف يكوف بنص القانوف أو بقرار مف المحكمة 
بناًء عمى منحيا السمطة مف القانوف بذلؾ، وبالتالي إف السرية في ىذه المرحمة 

تقتصر عمى إجراء واحد أو أكثر مف  ربما ال تكوف مطمقة بؿ قد تكوف جزئية إذ قد
إجراءات الدعوى كسماع شاىد مثبًل، كما قد تقتصر عمى منػع بعض األفراد مف 

(، عممًا أف ىذه السرية ال تنصرؼ إلى المشكو منو أو المدافع 1حضور المحاكمة)
ال ُعدَّ ذلؾ إخبلاًل بحقيـ في الدفاع، إال أنو إذا صدر مف  عنو أو باقي الخصوـ وا 

مشكو منو ما يخؿ بنظاـ المحاكمة جاز لممحكمة إبعاده مف الجمسة وتستمر ال
اإلجراءات بغيابو وعمى المحكمة أف ُتحيطو عممًا بما تـ في غيابو مف 

(، وبالتالي فاف لمعبلنية في تمؾ المرحمة ليا معنى مغاير عف معناىا 2إجراءات)
 في مرحمة التحقيؽ االبتدائي.

ؼ عما يدور أثناء المحاكمة بصدد قضايا معينة بالذات، إذ قد يكوف في الكش    
ما يمحؽ بالجماعة مف الضرر بقدر يعمو عمى المصمحة التي يراد الوصوؿ إلييا 
بتقرير العبلنية، وعند تعارض المصالح ال بد مف تغميب واحدة منيا، والقاعدة 

تداًء بتمؾ المقررة شرعًا أف الضرر األعمى يدفع بالضرر األدنى، وبالتالي فاى
المصمحة التي تحققيا السرية يتـ تحديد شكؿ الخصومة مف الشكؿ العمني إلى 

(، عممًا أف السرية قد تكوف تقديرية مف المحكمة، وقد تكوف وجوبية 3الشكؿ السري)
 .ىذا إستنادًا عمى القانوف، وىذا ما سنوضحو في موضوعنا

                                                           

  - م     كهمتيم فً كهياوى كهومومٌل أث  ق معح ل كهمح نمل  -ٌ ظع: حسل  شٌ  خوٌل  (1)
 . 113ص  ،1979ج مول  غيكي  -عس هل م جستٌعر ن ٌل كهء  ول 

 .125ص -مصيع س  ق  -امع فخعي كهحيٌثً  (2)
كهجاق كهعك ار كهيكع كهوع ٌل ه موسوا  ر كهء هعة  -موسوال كهء  ق وكهاء   -حسل كهاني  ً  (3)

 .12ر ص1980
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 الػرع األول

 التؼديريةاملصلحة املُْعَتََبة يف الرسية 

أعطى الُمشرِّع في معظـ القوانيف الحؽ لممحكمة أف تجري المحاكمة بصورة      
سرية وفقًا لسمطتيا التقديرية إستنادًا عمى المصالح المتحققة منيا، وقد إستخدمت 
تعابير عدة في إطار تحديدىا لؤلسباب التي تبرر الركوف إلى السرية في ىذه 

صطمحات أسباب ىذه السرية بدواعي المحافظة عمى المرحمة، فالبعض منيا حدد م
النظاـ العاـ أو اآلداب، والبعض اآلخر إستعمؿ تعبير األمف العاـ كما ىو مسمؾ 

سعة مصطمح النظاـ العاـ كونو   رى من جي ب يمشرعنا العراقي، وفي الحقيقة 
مصطمح مرف لـ يتفؽ الفقياء عمى تحديد مدلوؿ ثابت لو، إذ ال يوجد تعريؼ جامع 
مانع لفكرة النظاـ العاـ، فيو فكرة نسبية مف حيث نطاقيا ومف حيث ثباتيا، 
فيتفاوت مف حيث النطاؽ بإختبلؼ أنظمة الحكـ والتيارات الفكرية التي تسود 

إلى مف يذىب إلى تعريؼ النظاـ العاـ  جي ب ي فإ  ي  ميل لمنالمجتمعات، 
بأنو:)مجموعة المصالح األساسية لمجماعة واأُلسس التي يقوـ عمييا كياف المجتمع 
سواًء أكانت ىذه المصالح واأُلسس سياسية أـ إجتماعية أـ إقتصادية أـ خمقية 

 (. 1نييار()والتي ُيعرِّض اإلخبلؿ بيا كياف المجتمع إلى التصدُّع واإل

كما أنو مف جانب آخر إف مصطمحي األمف العاـ واآلداب ُيعّداف مف عناصر      
النظاـ العاـ، وبالتالي فاف ىناؾ تداخبًل وقواسـ مشتركة في مدلوالت تمؾ 

وعمى أية حاؿ فإنو بصرؼ النظر عف إستعماؿ التعابير والمسميات  المضاميف.
ه المرحمة، فإنيا تدؿ عمى مصالح معينة جديرة التي تبرر الركوف إلى السرية في ىذ

 بالرعاية والكتماف خشية مف الحاؽ الضرر اطراؼ الخصومة.

                                                           

كهميخل هيعكسل كهء  ول -كه  قً كه نعي وم. اهٌع كه شٌع كهمتمعس ا ي ٌ ظع هذك كهتوعٌف: أ. (1)
 .213ص ،2008شعنل كهو تك هص  ال كهنت بر كهء هعة  -
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ستنادًا عمى تعريؼ       فأف المحكمة يجوز ليا أف تجعؿ المحاكمة  ال ظيم العيموا 
سرية وذلؾ في محاكمة الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي، كما لو كانت 
المحاكمة تجري حوؿ قضايا تتعمؽ بحماية أسرار الدولة وبذلؾ فأنو يجوز تقرير 
السرية في جرائـ الخيانة والتجسس، والتآمر واإلتصاؿ بدوؿ أو ىيئات أجنبية، كما 

جوز ليا أف تقرر السرية في الجرائـ الواقعة عمى أمف الدولة الداخمي كما لو كانت ي
جرائـ محاولة قمب نظاـ الدولة أو تغيير دستورىا أو شكؿ الحكومة أو جرائـ 
التحريض عمى نظاـ الدولة السياسي واالجتماعي وذلؾ مف أجؿ تفادي ما سينتج 

وضع أمف الدولة ومصمحتيا تحت  عف تمؾ المحاكمة إذا ما تمت بشكؿ عمني في
الخطر، نظرًا لما قد يؤدي إليو ذلؾ األمر مف الدعايات المغرضة التي تيدؼ إلى 

ستقرار الببلد)  (. 1زعزعة أمف وا 

وال شؾ في أف مفيوـ النظاـ العاـ يمتد ليشمؿ حماية مصمحة العدالة وىي      
إذأف العبلنية إذا كانت  ذات الغاية التي جاءت العبلنية مف أجؿ الوصوؿ إلييا،

مقررة حمايًة لمعدالة فأنو إذا َتبيَّف إف مف شأنيا اإلضرار بسير العدالة فأف النظاـ 
العاـ الذي يرى حماية ىذه المصمحة العامة يقتضي الحد مف ىذه العبلنية، وبناًء 
عمى ذلؾ فأنو إذا َتبيَّف لممحكمة أف الدعوى تقتضي فحص نفسية المتيـ وحالتو 

ف نظر ىذه اإلجراءات عمنًا قد يؤدي إلى إفساد الغرض الذي ييدؼ إليو ال عقمية، وا 
القانوف مف وراء ىذا الفحص، فعند ذلؾ يجوز الحد مف العبلنية في الجمسة 

 (.2لمصمحة العدالة)

كمػػػا أف مصػػػمحة حمايػػػة اآلداب تبػػػرر أيضػػػًا إمكانيػػػة إقػػػرار السػػػرية فػػػي ىػػػذه        
مجموعػػػة مػػػف القواعػػػد وجػػػد النػػػاس أنفسػػػيـ ممػػػزميف بيػػػا  المرحمػػػة، واآلداب ىػػػي: )

وبإتباعيػػا طبقػػًا لنػػاموس أدبػػي يسػػود عبلقػػاتيـ االجتماعيػػة(، ومػػف صػػور االعتػػداء 

                                                           

 .125ص -مصيع س  ق  -كهحيٌثً ٌ ظع: امع فخعي  (1)
 .119ص -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (2)
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عمى اآلداب العامة التي اعتبرىا الُمشرِّع جرائـ ووضع ليا عقوبات وأجاز لممحكمػة 
نػػػا والفعػػػؿ أف تنظرىػػػا بصػػػورة سػػػرية الجػػػرائـ الجنسػػػية مثػػػؿ جػػػرائـ ىتػػػؾ العػػػرض والز 

الفاضح العمني وغير العمني واإلخبلؿ بحرمة اآلداب العامة بواسطة الدعاية والنشر 
والتحػػريض عمػػى الفسػػؽ فػػي مكػػاف عػػاـ والتعػػرض لؤلنثػػى بػػالطريؽ العػػاـ، والسػػكر 
البيف فػي مكػاف عػاـ، ولعػب القمػار فػي محػؿ عػاـ، وىنػاؾ مػف الشػراح مػف يػرى أف 

د فكػػرة اآلداب لكػػي تشػػمؿ تػػوخي  الفضػػائح العامػػة، إال أف العػػادة قػػد جػػرت عمػػى ُتَمػػ
جعػػؿ لفظػػة الحيػػاء معنػػى خاصػػًا ينطبػػؽ عمػػى مػػا يتعمػػؽ منيػػا باألعمػػاؿ أو بالػػذات 
الجسػػمية فػػإف اآلداب العموميػػة بعكػػس ذلػػؾ إذا جػػاءت ىػػذه المفظػػة معارضػػة لفظػػة 
الحياء فأنو يقصد منيا كؿ ما يكوف مف شأنو حفظ الكرامة واالعتبار وحسف أخبلؽ 

شعب، فػاآلداب العموميػة تشػمؿ حتمػًا النظػاـ العمػومي الػذي ىػو الشػرط الخػارجي ال
لوجودىا وتشمؿ فضبًل عف ذلؾ أمورًا أخرى داخمية، والواقػع إف كممػة اآلداب يمكػف 
أف تتسػػػع لتشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بقواعػػػد حسػػػف السػػػموؾ المقػػػررة بموجػػػب القػػػانوف أو 

 تدخؿ في مدلوليا.العرؼ فكؿ االعتبارات الخاصة بالنظاـ العاـ 

حميية لمصمحة كما إنو مف جانب آخر فاف السرية تتقرر في ىذه المرحمة    
، ويقصد بحرمة األسرة كؿ ما يتصؿ بكيانيا وشرفيا في مجموعيا، اوسرة لحرمتهي

نما يتصؿ باألسرة كميا في مجموعيا، ويستوي أف  فيوال يتصؿ بأحد أفراد األسرة وا 
أف يتعمؽ بغيره مف أنواع الكرامة، ومثاؿ ذلؾ أف تتضمف  يتصؿ األمر بالعرض أو

الدعوى أقوااًل تضر بمصالح أسرة معينة كأف تتضمف تمؾ األقواؿ باف رجااًل 
يترددوف عمى السكف الذي يقيـ فيو المجني عميو وعائمتو وانو يرجح اف تكوف ليـ 

ناؾ شؾ في صحة عبلقات شائنة بنساء ىذه العائمة، والقوؿ عف أفراد األسرة بأف ى
أنسابيـ، ومف البدييي القوؿ لممحكمة أف تقرر سرية المحاكمة في الجرائـ التي 
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سبؽ اإلشارة إلييا إف لـ يكف حماية لحرمة األسرة فإنيا تتصؿ باآلداب العامة 
 (.1وتعتبر مجااًل خصبًا لئلطبلع عمى أسرار الحياة الخاصة)

قانوف التنظيـ القضائي رقـ ي إطار قانوف وىذا ما أشار إليو الُمشرِّع العراقي ف   
التي تنص عمى: )جمسات  (5وذلؾ في المادة )المعدؿ،  1979( لسنة 160)

المحاكـ عمنية، إال إذا قررت المحكمة جعميا سرية، محافظًة عمى النظاـ العاـ أو 
 قانوف المرافعاتمراعاًة لآلداب أو لحرمة األسرة......(، وذات األمر بالنسبة إلى 

( التي تنص 61/1المعدؿ، بموجب المادة )1969( لسنة 83المدنية العراقي رقـ )
عمى: )تكوف المرافعة عمنية إال إذا رأت المحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناًء عمى طمب 

عمى النظاـ العاـ أو مراعاًة لآلداب ولحرمة  أحد الخصوـ إجراءىا سرًا محافظةً 
ألخير ُتَعد المرجع لكافة قوانيف المرافعات األسرة(، عممًا إف نصوص القانوف ا

 (.2واإلجراءات إذا لـ يكف فييا نص يتعارض معو صراحة)

مف حضور  فئيت معي ةكما أف السرية قد تتقرر عمى شكؿ منع أو إبعاد     
المحاكمة، رعاية وحفاظًا عمى الذوؽ أو الحياء العاـ بحؽ بعض تمؾ الفئات، كأف 
تكوف ىذه الفئات مف النساء أو األطفاؿ وذلؾ عندما تقتضي طبيعة موضوع 
الخصومة طرح مسائؿ أو شيادات مخمة بالحياء، وقد تكوف رعاية لمصمحة حسف 

ى كمنع الشاىد مف الحضور أثناء سير الخصومة الجزائية بحؽ فئات معينة أخر 
/ج( مف قانوف أصوؿ 168(، كما ىو الحاؿ في نص المادة )3استماع شاىد آخر)

المعدؿ، التي تنص عمى:  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقـ )
 .يجوز إبعاد الشاىد أثناء سماع شاىد آخر......()

                                                           

 .143ص -مصيع س  ق  -ي. موفق ا ً ا ٌي  (1)
 ( مل ذك  كهء  ول.1ُت ظع كهم ية ) (2)
 .125ص -مصيع س  ق  -امع فخعي كهحيٌثً  (3)
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المحاكمة التقديرية فقد نصت عمييا ونظرًا ألىمية المصالح المترتبة عمى سرية    
، في 1992( لسنة 35غالبية القوانيف كقانوف اإلجراءات الجزائية اإلماراتي رقـ )

، في 2004( لسنة 23(، وقانوف اإلجراءات الجنائية القطري رقـ )161المادة )
 1961( لسنة 9وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )(، 187المادة )
(، وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني الجديد رقـ 171في المادة )المعدؿ 

 (.249،178المعدؿ في المادتيف ) 2001( لسنة 328)

( مف قانوف 152أما الُمشرِّع العراقي فنص عمى ذلؾ األمر بموجب المادة )    
ومن اأصوؿ المحاكمات الجزائية النافذ، وقد إنفرد في ىذه المادة باإلشارة إلى 

كأسباب تبرر جعؿ الجمسة سرية، أما غيره مف الُمشرِّعيف في  بيإلضيفة إلى اآلداب
القوانيف المشار إلييا فقد إكتفوا بذكر عبارة النظاـ العاـ وىي عبارة غير محددة 
المدلوؿ بشكؿ دقيؽ قد تكوف مثار خبلؼ بيف المحكمة وخصوـ الدعوى، وبالتالي 

 يثنى عميو في ىذا االتجاه.فإف موقؼ الُمشرِّع العراقي 

أنو لما كانت مصطمحات النظاـ العاـ واآلداب  لالجدير ذكره ف  هذا المقيم   
وذات األمر بالنسبة لمصطمح حرمة األسرة مف المصطمحات الواسعة التي تتسع 
وتضيؽ حسب توجو األشخاص وانفتاح المجتمع، لذلؾ فاف مبررات السرية المبنية 

أف  بيد أ  ي  رىرؾ لمسمطة التقديرية لممحكمة كما ذكرنا، عمى تمؾ المصالح تت
إعماؿ السمطة التقديرية يجب أف يكوف عمى مسائؿ ومصالح واضحة التحديد وأف 
ال يترؾ عمى مسائؿ قابمة إلجتيادات شخصية، لذلؾ ندعو مشرعنا العراقي إلى 

ف السمطة التي تترؾ إلى ت قدير تحديد مصالح السرية بشكؿ واضح ومحدد وا 
وعمى المحكمة في  المحكمة يجب أف تكوف في حدود ىذه المصالح المحددة.

األحواؿ المذكورة آنفًا تسبيب قراراىا ِبَعدِّ جمسات المحاكمة سرية، لمعرفة األسباب 
 التي تبرر ذلؾ األمر.
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ويرى البعض بأنو يترتب عمى السرية الناشئة عف منع حضور الجميور إلى    
قاعة الجمسة، حظر نشر إجراءات المحاكمة، وذلؾ ألف نظر الدعوى في جمسة 
سرية ليس بكاٍؼ لحماية المصالح التي تبتغييا المحكمة عندما تقرر ىذه السرية 

(، 1في الجمسة دوف مانع) إذا كاف لمصحؼ أف تنشر ما تستقيو مف أنباء مما جرى
وبناًء عمى ذلؾ نبلحظ أف التشريعات قد قررت حماية كاممة لئلجراءات المتخذة 

أف الُمشرِّع في   رى في الدعوى التي قررت المحاكـ نظرىا في جمسة سرية، إذ
المعدؿ، قد نص في المادة  1969( لسنة 111قانوف العقوبات العراقي رقـ )

بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف وبغرامة ال تزيد عمى ( عمى إنو: )يعاقب 236)
مائتي دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف َمف نشر بإحدى طرؽ العبلنية...(.وبعد 
إكمالنا لموضوع السرية التقديرية نستكمؿ موضوعنا في بياف المصمحة المعتبرة في 

 السرية الوجوبية.
 الػرع الثاين

 الرسية الوجوبيةاملصلحة املُْعَتََبة يف 

إف الُمشرِّع عندما رأى أف العبلنية ُتَعدُّ ضمانًة لممحاكمة العادلة، فإف توخي    
ذات الغاية جعمو ال يرى غضاضًة مف حجبيا وجعميا سرية في بعض الحاالت 
ر إما لحماية شخص المشكو منو أو حماية ما يدور بيف  إنطبلقًا مف أىداؼ ُتقرَّ

(، وىذه السرية ُتفرض بموجب 2ًا لحرية الرأي القضائي)القضاة مف مناقشات دعم
القانوف وال ُيترؾ أمر القياـ بيا لتقدير المحكمة بؿ ىي واجبة عمييا كما ىو الحاؿ 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني الجديد 178/2بالنسبة لممادة )
ضور جمسات سابؽ الذكر، التي قررت منع األحداث في جميع األحواؿ مف ح

( مف قانوف رعاية األحداث العراقي رقـ 58المحاكـ، وكذلؾ ما نصت عميو المادة )
والتي تنص عمى: )تجري محاكمة الحدث في جمسة سرية  1983( لسنة 76)

                                                           

 .115ص  -مصيع س  ق  -حسل حم ي حمٌي كهحم ي  (1)
 .665ص  -مصيع س  ق  - ن ع ك.ي. ح تم حسل  (2)
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بحضور ولّيو أو أحد أقاربو إف وجد ومف ترتأي المحكمة حضورىـ مف المعنييف 
 بشؤوف األحداث(.

ف المصمحة مف         الذي قد  لتلّق  اوار ال فس السرية في ىذه الحالة ىووا 
يتعرض لو الحدث مف خبلؿ تطمع الناس إليو، ولعدـ التشيير بو السّيما في 
الجرائـ المخمة باألخبلؽ واآلداب العامة، وتحاشيًا لشعوره بالغرور الذي قد يسيطر 

ىتماـ الصحافة  عميو عندما يجد نفسو موضع إىتماـ الحاضريف في المحكمة وا 
، وبالتالي فإنيا مف اإلجراءات المتميزة ووسائؿ اإلعبلـ األخرى بنشر الخبر

صبلحيـ.  لمسياسة الجزائية في معاممة األحداث وا 

إف مف المصالح حتى ال يصيبيـ اإلحباط بأنو يتـ  ل رى فضًل عمي تقدم   
نيـ أصبحوا أفرادًا جانحيف بما ُيبقي ىذا األثر  مشاىدتيـ مف أفراد المجتمع وا 

 السيء مستمرًا في نفوسيـ بما يعيؽ إصبلحيـ.

أف المصالح التي تبرر الركوف إلى جعؿ  لخلصة القلل ف  مبحا ي الاي      
إجراءات التحقيؽ بشكؿ سري عمى جميع أطراؼ الخصومة الجزائية مف الخصـو 
خبلفًا لؤلصؿ العاـ المتمثؿ بالعبلنية النسبية ىي مصالح الضرورة، ومصالح 
االستعجاؿ فضبًل عف أنو قد يكوف في الكشؼ عما يدور أثناء المحاكمة بصدد 

الذات، ما يمحؽ بالجماعة مف الضرر بقدر يعمو عمى المصمحة قضايا معينة ب
التي يراد الوصوؿ إلييا بتقرير العبلنية ، وعند تعارض المصالح ال بد مف تغميب 
واحدة منياو ىذا ما يتطابؽ مع ضرورات الضمانات البلزمة في سير الخصومة 

 الجزائية بشقييا العمني سابؽ الذكر فضبًل عف السري.
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إذا كانػػػت ىنالػػػؾ ضػػػرورات فػػػي سػػػير الخصػػػومة الجزائيػػػة دعػػػت الػػػى ضػػػرورة 
األخػػذ بيػػذا الشػػكؿ أو ذاؾ فإنػػو بػػذات الوقػػت ال بػػد مػػف بيػػاف تمػػؾ الضػػرورات التػػي 

 تتمثؿ بالنتائج التي توصمنا إلييا في إطار بحثنا والتي تتمثؿ باألمور اآلتية:
عبلنية نسبية تتعمؽ بكؿ مف يتناولو  إف العبلنية في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي ىي .1

التحقيؽ كالخصوـ فضبًل عف مف يتولى التحقيؽ وأعوانو، وبالتالي فإف ىذا المعنى 
ال ينصرؼ إلى حالة إجراء التحقيقات في مكاف يُصح فيو حضور أي فرد مف 

إال في أحواؿ معينة  الجميور، ألف ذلؾ ُيفسد عمى الُمحقؽ سبيؿ إظيار الحقيقة،
عمى جميع أطراؼ الخصومة الجزائية مف الخصوـ خبلفًا لتحقيؽ سريا تجعؿ ا

 وذلؾ في أحواؿ الضرورة واالستعجاؿ. لؤلصؿ العاـ
فضبًل عف المتيـ فاف لمعبلنية أىمية بالنسبة لمقاضي فضبًل عف المتيـ باعتبارىا  .2

ضمانة مف ضمانات القاضي الذي ال ينشد سوى الحقيقة، كونو يفضؿ اف تكوف 
 تو تحت سمع الجميور وبصره، وبذلؾ فأف الشؾ ال يحيط تصرفاتو.إجراءا

إف العبلنية مرحمة المحاكمة تتجسد في أف يتمكف جميور الناس إضافة لمخصـو  .3
بغير تمييز مف مشاىدة جمسات المحاكمة ومتابعة ما يدور فييا مف مناقشات 

 أحكاـ.ومرافعات وما ُيتخذ فييا مف إجراءات وما يصدر فييا مف قرارات و 

الجية  دعوة التشريعات المقارنة الى ضرورة تحديد األسباب التي تدعو    
 المختصة بالتحقيؽ مف إجرائو سريًا دوف اف تتركو لتقدير الجية القائمة بو، كما ىو
الحاؿ في إطار موقؼ المشرع العراقي الذي أكد عمى ضرورة أف ُتدوف تمؾ 

ح المبررات دوف أف  األسباب في المحضر، وىو موقؼ ُيثنى عميو حتى تتوضَّ
تكوف في نطاؽ يعتريو المبس والغموض ومف اجؿ أف ال تكوف الجية التي تمارس 
التحقيؽ في موضع االنتقاد والشبيات التي ربما تثار مف األشخاص الممنوعيف مف 

 الحضور.
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