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يعػد اإلباػار احػد الكلػالؿ الرليلػة  مدخل تعريفي  بموويوا البحيث وأىميتيو 
لػػػػذم  حػػػػرؾ امكجاػػػػز الػػػػدشكل الجزاليػػػػة لمكتػػػػؼ شػػػػف الجريمػػػػة كمبلالػػػػا  ا كا بػػػػاذ ا

كاألصػػؿ  ػػخ اإلباػػار نف يكػػكف شمنيػػان كالمباػػر ، اإلجػػراتات القانكنيػػة رػػد مر كاي ػػا
غيػػػػػر انػػػػػز كالػػػػػاب اإلحجػػػػػاـ شػػػػػف اإلباػػػػػار شػػػػػف الجػػػػػرالـ أللػػػػػااب ك يػػػػػرة ، معرك ػػػػػان 

لجنػػالخ ل ػػداشيات  نػػامخ  قػػد  صػػدل المتػػرع ا، ليالػػية ... الػػ  ، نمنيػػة، )تبصػػية
 ت دت منظكمة القكانيف الجزالية ، الدكر اللماخ لممكاطنيف شف اإلباار شف الجرالـ

، الباصػػة كمنػػذ  بل ينيػػات القػػرف العتػػريف جػػكاز اإلباػػار اللػػرم شػػف اعػػض الجػػرالـ
كلقػد ، مقااؿ حصكؿ المبار شمى مكا أة مالية مػ  حقػز  ػخ شػدـ الكتػؼ شػف الػمز

ة ال تػػػريعية ليصػػػاا اإلباػػػار اللػػػرم كمػػػف يقػػػكـ اػػػز مػػػف القكاشػػػد  لػػػارشت ك يػػػرة ا لػػػ
 العامة كاأللالية  خ قانكف نصكؿ المحاكمات الجزالية حاليان.
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كمنذ نقرار  كرة المبار اللرم ك خ ك ير مػف األحيػاف كالػاب ال كظيػؼ غيػر 
ك جػاكز الرػمانات ال قميديػة لمحكػاظ شمػى حقػكؽ ، اللالغ كغير القانكنخ ل ػذ  الككػرة

 ػػػاف الػػػ كحاؿ ا  ػػػار اللػػػماية لػػػذلؾ قػػػد ، نطػػػراؼ الػػػدشكل الجزاليػػػة كباصػػػة المػػػ  ـ
 جػػاكز ش اػػة األطػػراؼ المتػػار يلي ػػا، لينػػاؿ النػػكاة المركزيػػة لمقػػانكف الجنػػالخ مم مػػة 

يذ ليس مف الماالغة القكؿ نف  كظيؼ  كرة ة الجنالية لممترع  خ هذا التأف.االليال
لػػػػرييف كالج ػػػػات ال ػػػػخ  قػػػػؼ بمك ػػػػـ ألهػػػػداؼ المباػػػػر اللػػػػرم مػػػػف قاػػػػؿ المباػػػػريف ال

كالكيػد االبصػكـ ، كمآرب ليالية نك شرقية نك طالكية كلبمػؽ نعػرات مذهايػة كدينيػة
ينمػػػػا يم ػػػػؿ   ديػػػػد كارػػػػا ألركػػػػاف النظػػػػاـ الجنػػػػالخ كملػػػػاس بطيػػػػر ، كال نكيػػػػؿ ا ػػػػـ

مػف بػبلؿ زج األاريػات  ػخ غياهػب اللػجكف لمماػررات ال ػخ اتػرنا ، لمكجداف القانكنخ
لجػػػػرالـ يقػػػػؿ بطػػػػران  ػػػػخ  داشيا ػػػػز اللػػػػماية شمػػػػى المج مػػػػ  مػػػػف بطػػػػر ا،كالػػػػذم الايلي 

كهػػذا كالتػػؾ لػػـ ، عػػرؼ هكي ػػز كال يػػيدم اليمػػيف القانكنيةاالرهاايػػة مػػف قاػػؿ مباػػر ال
ي نػز  شنػز المتػرع  كهك مػا،يكف يدر  خ بمد المترع شند يقرار  لككػرة المباػر اللػرم

 األحكاؿ. يجكز نف ينعت از اأم حاؿ مفكاليناغخ كال
زات هػػذا ال ػػدابؿ  ػػاف  مػػة قطيعػػة اػػيف رػػمانات المحاكمػػة  إشييلالية البحييث  كا 

العادلة كحقكؽ نطراؼ الدشكل الجزالية  خ معر ة كمكاج ػة كمناقتػة المباػر اللػرم 
كايف رركرات الكاق  العممخ  خ الحاجة الى المبار اللرم  خ الكتؼ شف الجرالـ 

كهػك األمػر الػذم ن ػار جػدالن كالػعان ، راة  اشمي  ػاالبطيرة كالغامرة ال خ ا ا ت ال ج
 المتػػرع ي طمػػ  يلػػى حمايػػة ،  ػػخ األكلػػاط القانكنيػػة كالقرػػالية كالليالػػية كالتػػعاية

كالقرػػػػات يلػػػػعى الػػػػى ، كاألمػػػػف العػػػػاـ، كيػػػػاف المج مػػػػ  كميللػػػػات الدكلػػػػة ككجكدهػػػػا
اف  ػػػ، نمػػػا الم  مػػػيف كالػػػاب اإلباػػػار اللػػػرم، دحػػػض التػػػؾ اػػػاليقيف كاػػػدليؿ متػػػركع

الك يػػر مػػن ـ يػػذهاكف رػػحية كيػػد ككػػذب المباػػر اللػػرم كياقػػكف رهػػف ال كقيػػؼ مػػددان 
 رػػػػبلن شػػػػف معانػػػػاة ذكم المجنػػػػخ شمػػػػي ـ كمػػػػا ،   جػػػػاكز الحػػػػدكد القانكنيػػػػة لم كقيػػػػؼ

 ػػاف كػػاف صػػادقان ، نمػػا المباػػر اللػػرم، يصػػيا ـ مػػف يرػػرار كحيػػؼ الػػاب الجريمػػة
يلقػات القػاض شمػى الجنػاة نك شػدـ  كنمينان  خ يباار  كلـ  ػ مكف لػمطات ال حقيػؽ مػف

الحصػػكؿ شمػػى األدلػػة  انػػز يمػػا ليصػػنؼ اعػػدـ  اشمي ػػز  ػػخ اإلباػػار نك حرمانػػز مػػف 
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ف كػػاف كاذاػػان كمك ريػػان  انػػز يكػػكف قػػد اتػػغؿ اللػػمطات األمنيػػة كالقرػػالية ، المكا ػػأة كا 
ك لاب ا كقيؼ مف ال شبلقة لز االجريمة، كلـ ينؿ من ا غير الكيد ، اما ال مارر لز

 رػبلن شمػا يلػااز ذلػؾ مػف يرػرار ، كالنيؿ مف ا بريف  حت شااتة اإلباار اللػرم
األمػػػػػر الػػػػػذم حػػػػػدا انػػػػػا يلػػػػػى الاحػػػػػث  ػػػػػخ هػػػػػذا المكرػػػػػكع لمعاجمػػػػػة هػػػػػذ  ، االعدالػػػػػة

 اإلتكاليات.
لقػد ن ػارت اإلتػكاليات ال ػخ اتػرنا يلي ػا يلػى اح ػداـ  نطاق البحث ومنيجيتيو 

اللػػػػرم كاػػػػيف معاررػػػػي ا لؤللػػػػااب  البػػػػبلؼ اػػػػيف مناصػػػػرم كمييػػػػدم  كػػػػرة المباػػػػر
كلػػذلؾ  اننػػا نع قػػد اف حلػػـ هػػذا الجػػدؿ كالبػػبلؼ ، كالماػػررات ال ػػخ يلػػكق ا كػػؿ مػػن ـ

لػػف   رػػا معالمػػز كاممػػة  ػػخ ، كاإلقػػرار شمػػى مػػا يحقػػؽ المصػػمحة العامػػة كيلػػمك ا ػػا
هػػذا اإلطػػار مػػػالـ يػػ ـ ال عػػرض  ػػػخ نطػػاؽ هػػػذا الاحػػث يلػػى األلػػػااب المكجاػػة ال ػػػخ 

األلاس ل تري   كػرة المباػر اللػرم  ػخ ال تػريعات الجزاليػة الم عاقاػة كانت المارر 
 ربلن شف رركرة الكقكؼ شمى اإلتػكاليات كالمراجعػات الملػ مرة ، الباصة كالعامة

ال ػػػػخ كقكػػػػت شنػػػػدها األج ػػػػزة القرػػػػالية المب مكػػػػة كباصػػػػة مجمػػػػس القرػػػػات األشمػػػػى 
لناجمػة شػف ال كظيػؼ غيػر كمحكمة ال مييػز اال حاديػة لمعالجػة ال ػداشيات البطيػرة ا

 القانكنخ لككرة المبار اللرم.
ك ػػخ هػػذا اإلطػػار  ػػاف من جيػػة الاحػػث العممػػخ  لػػ دشخ ي اػػاع المػػن   العممػػخ 

 رػػػبلن شػػػف رػػػركرة اش مػػػاد المػػػن   ، ال حميمػػػخ  رات الكق ػػػات كالنصػػػكص ال تػػػريعية
امكاج ػة  لكػخ نكػكف، ال طايقخ الم م ؿ اػالقرارات القرػالية ذات العبلقػة ا ػذا التػأف
تػػكاليات ال طايػػؽ ، صػػاباة مػػ  األلػػااب كالماػػررات المكجاػػة لككػػرة المباػػر اللػػرم كا 

 اشمػػػػة لمعالجػػػػة هػػػػذا لمبػػػػركج ان ػػػػال  ك كصػػػػيات شلػػػػى اف  كػػػػكف ، الناجمػػػػة شن ػػػػا
 .المكركع الم ـ

لغػػػرض ال صػػػدم لككػػػرة المباػػػر اللػػػرم كجػػػذكرها ال اريبيػػػة  ىيلليييية البحيييث 
العراقيػػػة كلمكاج ػػػة اإلتػػػكاليات الناجمػػػة شػػػف هػػػذا كنلػػػااا ا المكجاػػػة  ػػػخ ال تػػػريعات 

 اكؿ الاحث ك ؽ ال يكمية ا  ية:المكركع  اف من جية الاحث العممخ  ل دشخ  ن
 المقدمة 
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الماحػػػث ال ػػػانخ: المكجاػػػات ال تػػػريعية لممباػػػر / الماحػػػث األكؿ: مك ػػػـك المباػػػر اللػػػرم
قانكنيػػػة إل ػػػادة المباػػػر الماحػػػث ال الػػػث: القيمػػػة ال/ اللػػػرم كمركػػػز  القػػػانكنخ كرػػػكااطز.

 البا مة.   / اللرم ك طايقا  ا القرالية.
 المبحث األول 

 مفيوم المخبر السري
كمػػػػا ، لػػػػن ناكؿ  ػػػػخ هػػػػذا الماحػػػػث ال عريػػػػؼ اػػػػالمبار اللػػػػرم كننكاشػػػػز كدكا عػػػػز

لػناحث التػركط ال ػػخ يناغػخ  ك رهػػا  ػخ المباػػر اللػرم ك مييػز  ممػػا يتػ از اػػز ككػؿ  ػػخ 
 مطمب مل قؿ ككما يأ خ:

 المطلب األول
 التعريف بالمخبر السري

 لن كلى  عريؼ المبار اللرم لغةن كاصطبلحان ككؿ  خ  رع مل قؿ ككما يأ خ:
)اللػريم  ك لػن عرض ل عريػؼ كممػة )المباػر    تعريف المخبر السيري لةيًة الفرا األول

 كؿ شمى انكراد ككما يأ خ:
أبكذ مػػف الباػر كجمعػػز المباػر هػػك مصػدر لمكعػػؿ نباػر كهػػك مػ تعرييف االمخبيير   -1

كالباػػػر قػػػكؿ يح مػػػؿ الصػػػدؽ ، كالباػػػر يعنػػػخ كػػػؿ مػػػا ي عمػػػؽ اأحػػػداث المج مػػػ ، األباػػػار
باار  اما حدث يعنخ يابلغز، كاإلباار هك مصدر ألبار  ، كالكذب  . 1اكا 

كمػػف ي جلػػس األباػػار محا ظػػة شمػػى ، كالمباػػر: مػػف يػػزكد الصػػحيكة ااألباػػار
 . 2انحكاؿ الدكلة

 )لػرم جػدان  يعنػخ مك ػكـ يبااريػان ك ،رم الػـ منلػكب يلػى اللػرلػتعريف االسيري   -2
)اػػكليس لػرم  نم رجػػؿ ك )شقػدت المحكمػة جملػػة لػرية  نم جملػة مغمقػػة غيػر شمنيػةك

 . 3ااألمف الم بكخ االمبلاس المدنية ن نات  أدي ز كاجاز

                                                           

 .345ص ،1711( اُظبؽت ثٖ ػجبد: أُؾ٤ؾ ك٢ اُِـخ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد، ُج٘بٕ، 1)

 .239ص ،1795، ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، 2( اثشا٤ْٛ أ٤ٗظ ٝآخشٕٝ: أُؼغْ اُٞع٤ؾ، ؽ2)

 ،2111( د. ٓشٝإ ػط٤خ: ٓؼغْ أُؼب٢ٗ اُغبٓغ، ٓؼغْ ػشث٢، ٓ٘شٞس ػِى٠ اُشىجٌخ اكٌُزش٤ٗٝىخ، 3)

 .116ص
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كاذلؾ يككف المعنى المغكم لممبار اللرم اأنز: تبص غير معمف نبكى المز 
 قـك ااإلابلغ نك اإلباار اتكؿ لرم.كتبصي ز كي

كلػػػن كلى  عريكػػػز  ػػػخ االصػػػطبلح  الفيييرا الييييان   تعرييييف المخبييير السيييري ا يييط حًا 
 ال تريعخ كالكق خ كالقرالخ كالترشخ ككما يأ خ:

لـ يعرؼ المترع العراقخ المبار اللػرم ك ػرؾ ذلػؾ  تعريف المخبر السري تشريعًا  -1
  مػػف قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات 47  مػػف المػػادة )2قػػرة )يال انػػز كاػػالرجكع يلػػى الك، لمكقػػز

الجزالية ال خ  نص شمػى نف لممباػر  ػخ الجػرالـ المالػة اػأمف الدكلػة الػدابمخ كالبػارجخ 
كجرالـ ال بريب االق صادم كالجػرالـ األبػرل المعاقػب شمي ػا ااإلشػداـ نك اللػجف المياػد 

كلمقارػخ نف ي اػت ، تػاهدان نك الميقػت نف يطمػب شػدـ الكتػؼ شػف هكي ػز كشػدـ اش اػار  
كيقـك ااجرات ال حقيؽ ك ػؽ ، ذلؾ م  ببلصة اإلباار  خ لجؿ باص ُيعد ل ذا الغرض

األصػػػكؿ ملػػػ كيدان مػػػف المعمكمػػػات ال ػػػخ  رػػػمن ا اإلباػػػار دكف ايػػػاف هكيػػػة المباػػػر  ػػػخ 
. نبلحػػظ نن ػػا نيرػػان لػػـ   رػػمف اإلتػػارة مااتػػرة يلػػى شاػػارة )المباػػر  1ااألكراؽ ال حقيقيػػة

يال انز مف ببلؿ  حميؿ النص المتػار يليػز كمػا نجػاز  المتػرع ، م  نك كممة )لرم اللر 
)شػدـ اش اػػار  ك اػأف يطمػػب )شػدـ الكتػؼ شػف هكي ػز ، لممباػر  ػخ الجػرالـ المتػار يلي ػا

نم حقػػػػز اػػػػأف ال يػػػػيدم اليمػػػػيف القانكنيػػػػة الباصػػػػة اػػػػأدات التػػػػ ادة كال يحرػػػػر ، تػػػػاهدان 
كاػػػالرجكع يلػػػى األلػػػااب المكجاػػػة ل عػػػديؿ نػػػص ، الخيجػػػراتات ال حقيػػػؽ االا ػػػدالخ كالقرػػػ

، كال ػخ جػات  ي ػا: )اػالنظر لمػا ي عػرض لػز  2ا  مف قانكف العقكاات العراقخ243المادة )
المكاطف مف نررار اداية كمادية مف قاػؿ نصػحاب النكػكس الرػعيكة ال بػاذهـ اإلباػار 

 القانكف .اللرم كم نة كاغية الحد من ا كمنعان ل رميؿ القرات ترع هذا 
نجػػػد نن ػػػا  رػػػمنت كممػػػة )اإلباػػػار اللػػػرم  ممػػػا يػػػدؿ شمػػػى نف المتػػػرع نراد نف 

  المتػار يلي ػا نشػبل  اػػ )المباػر 47  مػف المػادة )2ينعت المبار الكارد كصػكز اػالكقرة )
 2008  للػػنة 33كقػد نحػػى المتػرع العراقػػخ  ػخ قػػانكف مكا ػأة المباػػريف رقػـ )، اللػرم 

                                                           

أُ٘شىىٞس ثبُٞهىىب غ  1799( ُغىى٘خ 117( ٓىىٖ اُوىىبٕٗٞ سهىىْ )1( أػىى٤لذ ٛىىزٙ اُلوىىشح ثٔٞعىىت أُىىبدح )1)

 . 3/11/1799( ك٢ 3222اُؼشاه٤خ ثبُؼذد )

( كىى٢ 4133أُ٘شىىٞس ثبُٞهىىب غ اُؼشاه٤ىىخ ثبُؼىىذد ) 2117( ُغىى٘خ 15( ػىىذُذ ثٔٞعىىت اُوىىبٕٗٞ سهىىْ )2)

11/9/2117. 
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ك رػػبلن شػػف ، ـ الج ػػة القالمػػة اػػال حقيؽ اك مػػاف الػػـ المباػػرالمنحػػى ذا ػػز ارػػركرة ال ػػزا
ذلؾ  اف المتػرع قػد لػاكل  ػخ لػرياف نحكػاـ القػانكف شمػى كػؿ مػف يقػـك ااإلباػار لػكات 
كاف مكظكان شامان نك مكاطنان شاديان مػف حيػث حقػز  ػخ شػدـ الكتػؼ شػف الػمز كحقػز  ػخ 

ى مك كمػػان مكلػػعان لممباػػر كهػػك اػػذلؾ يكػػكف قػػد نشطػػ،  قارػػخ المكا ػػآت المقػػررة لئلباػػار
كػػكف المكظػػؼ ككػػؿ مكمػػؼ ابدمػػة شامػػة ممػػـز ااإلباػػار شػػف كػػؿ جريمػػة  حػػرؾ ، اللػػرم

 . 1االدشكل  ي ا ابل تككل
شمػػى الػػرغـ مػػف كػػكف  كػػرة المباػػر اللػػرم م أصػػمة  تعريييف المخبيير السييري  قيييًا  -2

كقػػز لػػـ ي صػػدل يال نف ال، كم جػػذرة  ػػخ الكملػػكة ال تػػريعية ال ػػخ يع نق ػػا المتػػرع العراقػػخ
االترح كال حميؿ لمكركع المبار اللرم اتكؿ مكل  نظران لمحدكدية ال ػداشيات كا  ػار 

اال اعػػد اقػػرار  كػػرة المباػػر اللػػرم ، اللػػماية القانكنيػػة كاالج ماشيػػة الناجمػػة شػػف  تػػريعز
كمػػا  ػػبل ذلػػؾ مػػف ،   مػػف قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػة العراقػػخ47امكجػػب المػػادة )

كمن ػػا  2003ت ال ػػخ نصػػدر  ا لػػمطات االحػػ بلؿ األمريكػػخ لمعػػراؽ اعػػد شػػاـ ال تػػريعا
قػػانكف المككرػػية المعنيػػة االنزاهػػة العامػػة الصػػادر امكجػػب نمػػر لػػمطة االلػػ بلؼ الميق ػػة 

 2008  للػػػنة 59،  كنمػػػر لػػػمطة االلػػػ بلؼ الميق ػػػة رقػػػـ ) 2ا 2004  للػػػنة 55رقػػػـ )
عمػػؽ احمايػػة المباػػريف  ػػخ الميللػػات الػػذم ي  2008  للػػنة 33المعػػدؿ االقػػانكف رقػػـ )

  للػػػنة 33ة المباػػػريف رقػػػـ )أ، كقػػػانكف مكا ػػػ 3االحككميػػػة ك قػػػديـ الحػػػكا ز المنالػػػاة ل ػػػـ
 . 4ا2008

 قد نلقت  مؾ القكانيف اظبلل ا شمى كاق  الحياة العامة  خ العراؽ اعد نف ُكظؼ 
نصػاا المباػر احيػث ، المبار اللرم ألهداؼ كغايات غيػر االلػااب المكجاػة ل تػريع ا

ال اػػػػؿ كح ػػػػػى ، اللػػػػرم نداة ل صػػػػكية البصػػػػكمات الليالػػػػية كاالج ماشيػػػػة كاالق صػػػػادية
                                                           

( ٓىٖ هىبٕٗٞ أطىٍٞ أُؾبًٔىبد 49كؤح أُخجش٣ٖ أػالٙ، ٝأُبدح )( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓب9، 2، 1( أُٞاد )1)

 .1711( ُغ٘خ 23اُغضا ٤خ اُؼشاه٢ سهْ )

( 27ٝاُـى٢ ثٔٞعىت أُىبدح ) .2114( ك٢ أ٣ىبس 3791( ٗشش ٛزا األٓش ك٢ اُٞهب غ اُؼشاه٤خ ثبُؼذد )2)

 .2111( ُغ٘خ 31ٖٓ هبٕٗٞ اُ٘ضاٛخ سهْ )

( ٝاُخىبص ثٌٔبكىؤح أُخجىش٣ٖ ٝاػزٔىبد 3( ٓىٖ اُوغىْ )1بء اُلوىشح )( رْ رؼذ٣َ اكٓش أُشبس ا٤ُٚ ثبُـ3)

 أٌُبكآد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ثوبٕٗٞ ٌٓبكئخ أُخجش٣ٖ أُشبس ا٤ُٚ.

 .1/7/2119( ك٢ 4195( ٗشش ٛزا اُوبٕٗٞ ك٢ اُٞهب غ اُؼشاه٤خ ثبُؼذد )4)
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ممػا حػدل االكق ػات كالاػاح يف يلػى ، شندها دؽ ناقكس البطػر، العرقية كاألمنية كالطالكية
ال صػػػدم لدرالػػػة ك حميػػػؿ القػػػكانيف ذات التػػػأف اغيػػػة كرػػػ  رػػػكااط  كػػػاا جمػػػاح ا  ػػػار 

  ر القانكنخ لككرة المبار اللرم.االل بداـ غير المتركع كغياللماية الناجمة شف 
قد شر ز جانب مف الكقز العراقخ اأنز: )كػؿ تػبص ي ػكلى اإلباػار شػف الجػرالـ 

كال ، يذ يمكػػف نف يكػكف م رػػرران مػػف الجريمػة نك غيػػر ذلػػؾ،  ػخ قرػػايا معينػة دكف اجػػر
، كممػا  1ايػة لممباػريف يبؿ ا ذا المعنى ما  نص شميز اعض ال تريعات مػف مكا ػأة مال

ييبذ شمى هذا ال عريؼ انز لـ يحدد طايعػة التػبص الػذم ي ػكلى اإلباػار  يمػا يذا كػاف 
، تبصان طايعيان نـ معنكيان اعد نف نصاحت التػركات األمنيػة  قػكـ ام ػاـ المباػر اللػرم
 كما انز اغكؿ ملألة م مة مكادها نف المبار اللرم يت رط دالمان نف ال ي ـ الكتؼ شػف

 المز كال يحرر ال حقيؽ نك المحاكمة.
هػػذا  يمػػا شر ػػز الػػاعض مػػف الاػػاح يف اأنػػز )ذلػػؾ التػػبص الػػذم يػػزكد المحقػػؽ 
امعمكمػػػات لػػػرية ذات شبلقػػػة اجريمػػػة قػػػد ار كاػػػت لػػػااقان نك اجريمػػػة مبطػػػط الر كاا ػػػا 
كتػػيكة الكقػػػكع مػػ  شػػػدـ رغا ػػز  ػػػخ نف يعػػػرؼ نحػػد اتبصػػػي ز كمباػػر نك مصػػػدر ل مػػػؾ 

كممػا يبلحػػظ شمػى هػػذا ال عريػؼ انػز اغكػػؿ  حديػد طايعػػة التػبص الػػذم  . 2االمعمكمػات 
 رػبلن شػف شػدـ يتػار ز يلػى المكا ػأة ال ػخ يمكػف اف ، ي كلى اإلباار كمػا اتػرنا مػف قاػؿ

 ي مقاها المبار لقات شممز مف شدمز.
ك خ منحى آبر ذهب جانب مف الكقز الى القكؿ اأف اإلباار اللرم شف جرالـ 

يذا لػػـ يصػػاحاز مجمكشػػة مػػف الرػػمانات لحمايػػة ، قكصػػان كغيػػر  اشػػؿالكلػػاد: )ياقػػى من
المامغػػيف مػػف نيػػة يجػػراتات نك نرػػرار ن يجػػة قيػػام ـ اعمميػػة اإلاػػبلغ ... بتػػية ممػػا قػػد 

. كيبلحػػػػظ شمػػػػى هػػػػذا  3ايمػػػارس  جاهػػػػز مػػػػف نيػػػة نشمػػػػاؿ ان قاميػػػػة نك يجػػػػراتات  علػػػكية 

                                                           

كىى٢ ٓغِىىخ  ( د. ٓؾٔىىذ ٓبػىى٢، أُخجىىش اُغىىش١ ػىىٖ اُغىىشا ْ كىى٢ اُزشىىش٣غ اُؼشاهىى٢، ثؾىىش ٓ٘شىىٞس1)

 .95ص ،2111، ٌٓزجخ اُوبٕٗٞ أُوبسٕ، ثـذاد، 2، ع  2اُزشش٣غ ٝاُوؼبء، ط

( د. ػجىىذ اُوىىبدس ٓؾٔىىذ اُو٤غىى٢: أُخجىىش أٝ أُظىىذس اُغىىش١ ثىى٤ٖ اٌُشىىق ػىىٖ اُغش٣ٔىىخ ٝا خجىىبس 2)

 .12ص ،2117اٌُبرة، داس اٌُزت ٝاُٞصب ن، ثـذاد ، 

غبد ك٢ ػىٞء أؽٌىبّ اُزشىش٣غ اُؼشاهى٢ ٝأُوىبسٕ، ( د. ٗٞاس دٛبّ اُضث٤ذ١: اُؾن ك٢ ا خجبس ػٖ اُل3)

 .134ص ،2112، ٌٓزجخ اُوبٕٗٞ أُوبسٕ، ثـذاد، 1، ع4)ٓغِخ اُزشش٣غ ٝاُوؼبء، ط
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لمػػالخ كيركػػز شمػػى الرػػمانات ال عريػػؼ نف نطاقػػز يق صػػر شمػػى جػػرالـ الكلػػاد اإلدارم كا
الككيمػػة لحمايػػة المباػػر اللػػرم دكف نف ي حػػرل رػػمانات الحريػػة التبصػػية ال ػػخ  ككػػؿ 
حقػكؽ كحريػات النػػاس ممػف يقعػػكف رػحية اإلباػار الكيػػدم نك الكػاذب. هػػذا  يمػا شػػرؼ 
جانب مف الكقز المصرم المبار اللرم اأنز )هك التبص الػذم يمجػأ يليػز رجػاؿ األمػف 

االمعمكمػػات .. اػػأجر نك اػػدكف نجػػر ح ػػى ي مكنػػكا مػػف ا بػػاذ الحيطػػة لمنػػ   لػػران ليمػػدهـ
 . 1انك مف الكصكؿ يلى الجناة الحقيقييف لجريمة كقعت االكعؿ ، كقكع الجرالـ

كما شر ز الاعض اأنز )ذلؾ التبص الذم   كا ر لديز معمكمات شف جريمة نك 
مػػف  مقػػات نكلػػز نك مقااػػؿ  يقػػـك ا كصػػيم ا، مجػػـر نك كاقعػػة حػػد ت نك شمػػى كتػػؾ الكقػػكع

 . 2انك انات شمى طما ا مف الااحث الجنالخ ... ، نجر نك منكعة ذا ية
ان ػػا م ااينػة  ػػخ ، كممػا يبلحػظ شمػػى ال عػاريؼ لػػالكة الػذكر شػف المباػػر اللػرم

يذ ي رػػمف اغما ػا العناصػػر الرليلػػة ، المانػى اال ان ػػا   طػااؽ يلػػى حػد كايػػر  ػػخ المعنػى
، يحػرص شمػى شػدـ الكتػؼ شػف الػمز، ككنز )تػبص طايعػخلممبار اللرم مف حيث 
ي ػػكلى اإلباػػار شػػف الجػػرالـ قاػػؿ نك اعػػد ، انػػز لػػيس مكظػػؼ شػػاـ، يعمػػؿ امقااػػؿ نك ادكنػػز

، كقكش ػا  يال نف هػػذ  ال عػػاريؼ نغكمػت يمكانيػػة نف يكػػكف المباػر اللػػرم تبصػػان معنكيػػان 
ات األمنيػػة ألغػػراض  قػػد دناػػت ك يػػر مػػف دكؿ العػػالـ الػػى الػػ بداـ الميللػػات نك التػػرك

كبيػر م ػاؿ لػذلؾ التػركات األمنيػة ال ػخ شممػت ، الحماية الباصة كاإلباػار شػف الجػرالـ
 خ العراؽ  خ ظؿ االح بلؿ األمريكخ لػز كالزاؿ الك يػر من ػا يعمػؿ  ػخ اعػض المكاصػؿ 
األمنية لحد ا ف.  قد اا كر ال بداـ هذ  التركات األمنية  خ العصر الحػديث أللػااب 

، زيػػادة ار كػػاب الجػػرالـ كباصػػة اإلرهاايػػة، ال نميػػة االق صػػادية كم طماا  ػػا األمنيػػةمن ػػا: 

                                                           

( د. ٓؾٔىىذ ػط٤ىىخ ساؿىىت: ٜٓٔىىخ أُشبىىذ كىى٢ اُجؾىىش اُغ٘ىىب ٢، ثؾىىش ٓ٘شىىٞس كىى٢ ٓغِىىخ األٓىىٖ اُؼىىبّ 1)

 .14ص ،1791، 14أُظش٣خ، ع 

ُٔؼشكىىىىخ، داس اعىىىىٞػخ أُزٛج٤ىىىىخ كىىىى٢ اُزؾش٣بد،ػىىىىبُْ اُلٌىىىىش،( د.ػجىىىىذ اُٞاؽىىىىذ آىىىىبّ ٓشع٢:ا2ُٞٔ)

 .11،ص1776اُوبٛشح،
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كقصػػػػكر البػػػػدمات ال ػػػػخ  قػػػػدم ا نج ػػػػزة التػػػػرطة  ػػػػخ مكا حػػػػة الجريمػػػػة كالقػػػػاض شمػػػػى 
 . 1امر كاي ا

)تػػػػبص طايعػػػػخ :كشمػػػػى رػػػػكت مػػػػا  قػػػػدـ يمكننػػػػا  عريػػػػؼ المباػػػػر اللػػػػرم اأنػػػػز
اللػمطات المب صػة شػف الجػرالـ قاػؿ نك )مكظؼ نك غير ذلػؾ  نك معنػكم ي ػكلى يباػار 

 شمى نف ال ي ـ الكتؼ شف المز .، اعد ار كاا ا مقااؿ نجر نك ادكف ذلؾ
 ػػخ الحقيقػػة رغػػـ ال حػػرم كالاحػػث لػػـ نجػػد  ػػخ  قػػز  تعريييف المخبيير السييري  ويياً   -3

كقػػرارات محكمػػة ال مييػػز اال حاديػػة  ػػخ العػػراؽ كمحكمػػة الػػنقض المصػػرية مػػا يعػػد  عريكػػان 
غيػػػر نف مجمػػػس القرػػػات األشمػػػى  ػػػخ العػػػراؽ قػػػد اصػػػدر يشمامػػػان يلػػػى ، اللػػػرم لممباػػػر

رلالػػػػات محػػػػاكـ االلػػػػ لناؼ اال حاديػػػػة كرلالػػػػة االدشػػػػات العػػػػاـ كرلالػػػػة هيػػػػأة اإلتػػػػراؼ 
القرالخ كريلات محاكـ الجنايات كقراة ال حقيؽ كالمحققػيف مكػاد  )كجػكب ال  اػت مػف 

رم  االكيكية المنصكص شمي ػا  ػخ المػادة مصداقية المعمكمة ال خ يدلخ ا ا )المبار الل
كاش اػػار نقػػكاؿ المباػػػر اللػػرم مجػػػرد ،   مػػف قػػانكف نصػػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػػة47/2)

يباػػار ال يقػػكـ امكػػرد  دلػػيبلن إلصػػدار نمػػر القػػاض نك االلػػ قداـ مػػالـ يػػدشـ هػػذا اإلباػػار 
كشدـ حركر  ادكف ك خ حالة  اميغ المبار اللرم ل دكيف نقكالز قراليان ، ادليؿ نك قرينة

شػػػػػذر متػػػػػركع  مممحكمػػػػػة نف  لػػػػػ بمص مػػػػػف ذلػػػػػؾ قرينػػػػػة شمػػػػػى شػػػػػدـ صػػػػػحة اإلباػػػػػار 
 . 2االمجرد 

غير نف محكمة ال مييز اال حادية قد لاقت مجمػس القرػات األشمػى  ػخ كصػؼ 
يذ جات  ػخ نحػدها )يف الػدليؿ الكحيػد ، ك قييـ نقكاؿ المبار اللرم  خ الك ير مف قرارا  ا

المباػريف اللػرييف ال ػخ لػـ  عػزز اػأم دليػؿ مغػاير نك قرينػة  ككػخ  رد الم  ـ هػك نقػكاؿ
لذا كلعدـ ككاية األدلة الم حصمة  خ القرية ، إلدانة الم  ـ  خ م ؿ هذ  ال  مة البطيرة

رػػػػػد المػػػػػ  ـ، قػػػػػرر يلغػػػػػات ال  مػػػػػة المكج ػػػػػة يليػػػػػز ك ػػػػػؽ المػػػػػادة الرااعػػػػػة كاداللػػػػػة المػػػػػادة 

                                                           

( د. ػىىبدٍ ػجىىذ اُؼىىبٍ خشابىى٢، أُخجىىش اُخىىبص ٝٓىىذٟ بىىشػ٤خ اكعىىزؼبٗخ ثىىٚ كىى٢ ًشىىق اُغش٣ٔىىخ 1)

ٝػىىٔبٗبد رطج٤وىىٚ كىى٢ اُلوىىٚ ا عىىال٢ٓ ٝاُوىىبٕٗٞ ا عشا ىى٢، داس اُغبٓؼىىخ اُغذ٣ىىذح، ا عىىٌ٘ذس٣خ، 

 .11، ص2111

 ٖٓ ٓغِظ اُوؼبء األػ٠ِ ك٢ اُؼشام. 21/6/2117/م/ آ( ك٢ 4991اُظبدس ثبُؼذد ) ( اكػٔب2ّ)
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بػػػبلت لػػػايمز ... مػػػف قػػػانكف مكا حػػػة اإلرهػػػاب  1/3/5ال انيػػػة/ ، كمػػػا  1اكاإل ػػػراج شنػػػز كا 
ر رت محكمة جنايات نينكل اصػك  ا ال مييزيػة  ػخ نحػد قرارا  ػا نف يكػكف مجػرد يباػار 
المباػر اللػػرم كا يػػان إلصػدار نمػػر يلقػػات القػاض شمػػى المػػ  ـ يذ جػات  يػػز )كجػػد نف قػػرار 

  ـ )ن  القارػخ ااصػدار نمػر القػاض احػؽ المػ 7/4/2009قارخ ال حقيؽ المػيرخ  ػخ 
... غير صحيا كمبالؼ لمقانكف كلااؽ ألكانز حيث كػاف ي كجػب  ػدكيف نقػكاؿ مصػدر 
، المعمكمػات نك نقػػكاؿ المباػػر اللػرم كاعػػد ال  اػػت مػػف المعمكمػات ا بػػاذ القػػرار المنالػػب

 . 2الذا قرر نقض قرار قارخ ال حقيؽ ااصدار نمر القاض احؽ الم  ـ نشبل  ... 
م يمكف اش ماد  لاياف  يما يذا كاف اإلباار الػذم يقػـك ك يما ي عمؽ االمعيار الذ

اػػػز المباػػػر اللػػػرم كاذاػػػان مػػػف شدمػػػز  قػػػد ذهاػػػت محكمػػػة الػػػنقض المصػػػرية يلػػػى القػػػكؿ 
كشمػـ ، )يت رط لقياـ جريمة الابلغ )اإلباار  الكاذب نف ي ات كذب الكقػال  المامػغ شن ػا

ز كاف يكػػكف المامػػغ من كيػػان كاف التػػبص المامػػغ رػػد  اػػرمت ممػػا الػػند يليػػ، المامػػغ اكػػذا ا
 . 3اكما يت رط نف يككف ال اميغ مف  مقات نكس المامغ، الكيد كاإلررار االمامغ رد 

لػػـ يعػػرؼ ال تػػري  الجنػػالخ اإللػػبلمخ نظػػاـ المباػػر  تعريييف المخبيير السييري شييرعًا  -4
 يال نف، اللرم لئلباار شف الجرالـ لقػات نجػر نك ادكنػز كمػا شر  ػز ال تػريعات الكرػعية
الػػذم ، نصػػكؿ كجػػذكر م مػػة اإلباػػار شػػف الجػػرالـ  رجػػ  يلػػى النظػػاـ اإلجرالػػخ اإللػػبلمخ

 قػديـ يػد العػكف كالملػاشدة لممجنػخ  -دكف مقااػؿ مػادم–اكجب شمػى األ ػراد كالمػكاطنيف 
 ػالقرآف الكػريـ كاللػنية الناكيػة التػريكة ، شميز شند ال عرض الش دات يجرامخ نك ال  ديد از

شانػػػػة المظمػػػػكـ شمػػػػى الظػػػػالـيحرػػػػاف شمػػػػى ال كا ػػػػؿ  غا ػػػػة المم ػػػػكؼ كا  ،  4اكال رػػػػامف كا 
كالميمنػػػكف كالميمنػػػات اعرػػػ ـ نكليػػػات اعػػػضمصػػػداقان لقكلػػػز  عػػػالى:

 : ، كلقكلػػػز ) 5ا
                                                           

اُوبػ٢ عىِٔبٕ ػج٤ىذ  29/1/2117ك٢  2119/ ٤ٛئخ ػبٓخ/ 154( هشاس ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔض اكرؾبد٣خ: 1)

، داس اٌُزىت ٝاُٞصىب ن، 5اُضث٤ذ١، أُخزبس ٖٓ هؼبء ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔىض اكرؾبد٣ىخ، اُوغىْ اُغ٘ىب ٢، ط

 .65ص ،2111ثـذاد، 

)ؿ٤ىش  .26/4/2117ك٢  2117/د/422( هشاس ٓؾٌٔخ ع٘ب٣بد ٤ٟٗ٘ٞ اكرؾبد٣خ ثظلزٜب اُز٤٤ٔض٣خ 2)

 ٓ٘شٞس(

ع٘ىىب ٢. د. ػجىىذ اُلزىىبػ ٓىىشاد، اُغذ٣ىىذ كىى٢  9/1/1771م عِغىىخ  61( ُغىى٘خ 3712( اُطؼىىٖ سهىىْ )3)

 .35ص ،2113اُ٘وغ اُغ٘ب ٢، داس اٌُزت ٝاُٞصب ن أُظش٣خ، اُوبٛشح، 

 .37ص دٍ ػجذ اُؼبٍ خشاب٢: أُخجش اُخبص ... ، ٓظذس عبثن،( د. ػب4)

 .11( عٞسح اُزٞثخ: ا٣٥خ 5)
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ػػف نك ػػس شػػف ملػػمـم كراػػةن مػػف كػػربا الػػدنيا نك ػػس اا شنػػز كراػػة مػػف كػػرب ا بػػرة كمػػف ، )م 
 خ شكف العاػد مػا كػاف العاػد  ػخ شػكف  كاا، ل ر شمى ملمـ ل ر  اا  خ الدنيا كا برة

 . 1انبيز 
كالببلصة نف اإلباػار اللػرم  ػخ النظػاـ اإلجرالػخ اإللػبلمخ هػك مػا كػاف يقػـك 

كذلػػؾ مػػف بػػبلؿ مػػا ، اػػز األ ػػراد شمػػى لػػايؿ ال طػػكع كاػػدكف الحصػػكؿ شمػػى مقااػػؿ مػػادم
 يعػػرؼ انظػػاـ الحلػػاة، كيلػػمى التػػرطخ الػػذم يقػػـك ا ػػذ  الم مػػة )المح لػػب  كهػػك )مػػف
ي كلى الكتؼ شف الجريمة كالاحػث شػف مر كا ػا كالقػاض شميػز ك قػديـ األدلػة كا ػة ال ػخ 

 . 2ا كيد  خ كتك ا 
 المطلب اليان 

 أنواا المخبر السري ودوا عو
لػػن ناكؿ  ػػخ هػػذا المطمػػب ننػػكاع المباػػر اللػػرم كدكا عػػز ككػػؿ  ػػخ  ػػرع ملػػ قؿ 

 ككما يأ خ:
نكاشػز احلػب ديمكمػة شممػز كالمقااػؿ الػذم ك  عػدد ن   أنواا المخبر السيري الفرا األول

 ي قارا  كلير ز التبصية اإلجرامية ككما يأ خ:
 أنواا المخبر السري من حيث ديمومة عملو  -1
المباػػػر اللػػػرم الميقػػػت: الػػػذم ين  ػػػخ شممػػػز كم م ػػػز كمباػػػر لػػػرم ااإلباػػػار شػػػف  -ن 

ات األمنيػػة نك كيكمػػؼ شػػادة ا ػػذ  الم مػػة مػػف قاػػؿ الج ػػ، القرػػية ال ػػخ  ػػـ اإلباػػار شن ػػا
 المحققيف لمراقاة المت از از ك قديـ المعمكمات شنز لقات مكا لة   نالب كنهمية اإلباار.

المباػػر اللػػرم الػػدالـ: كهػػك مػػا يطمػػؽ شميػػز )مصػػدر المعمكمػػات  الػػذم يكمػػؼ ا ػػذ   -ب
، الم مػػة مػػف قاػػؿ الج ػػات األمنيػػة ل  اػػ  نباػػار المجػػرميف كالمتػػ از الػػمكك ـ اإلجرامػػخ

 ت ركا ب ت رية  د   ل ـ مف بزينة الدكلة.كذلؾ لقا

                                                           

 .214ص ، ًزبة األدة، ثبة أُؼٞٗخ ُِٔغِْ،3أُغِذ اُضبُش، ط -( طؾ٤ؼ عٖ٘ أث٢ داإد1)

( اُؾغجخ ك٢ اُِـخ ٢ٛ ٓظذس اؽزغبثي األعش ػِى٠ ،، ٝبىشػبه ٛى٢ أٓىش ثٔؼىشٝف ارا رٜىش رشًىٚ 2)

، داس اُؾىذ٣ش، اُوىبٛشح، 2ٌٓ٘ش ارا رٜش كؼِٚ. أثٞ ؽبٓذ اُـضاُى٢: اؽ٤ىبء ػِىّٞ اُىذ٣ٖ، ط٢ٜٗٝ ػٖ 

 .425ص ،1779
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المباػػر اللػػرم االصػػد ة: كهػػك نم تػػبص يمكػػف نف يحصػػؿ شمػػى  معمكمػػات شػػف  -ت
طريػػػؽ الصػػػد ة ن نػػػػات شممػػػز نك احكػػػـ الظػػػػركؼ ال ػػػخ  مكنػػػز مػػػػف الحصػػػكؿ شمػػػى  مػػػػؾ 

 . 1االمعمكمات
 أنواا المخبر السري من حيث المقابل الذي يتقاواه  -2
حيػػػػث ، ت نجػػػػر: كهػػػػك الػػػػذم ي قارػػػى نجػػػػران لقػػػػات يباػػػػار  كمكا ػػػػأةالمباػػػر اللػػػػرم لقػػػػا -ن

 بصػػػػص اعػػػػض الػػػػدكؿ جػػػػزت مػػػػف ميزانيػػػػة كزارة الدابميػػػػة كػػػػأجكر كمكا ػػػػآت لممباػػػػريف 
 اللرييف.

المبار اللرم ادكف نجر: كهك مف ي قدـ لئلدالت امعمكمات  يدم يلى الكتؼ شف  -ب
 . 2ااألمف  خ مكا حة الجريمة نما لدكا   كطنية نك الاب  قدير  لج كد رجاؿ، الجرالـ

 أنواا المخبر السري من حيث سيرتو الشخ ية ااإلجرامية   -3
المباػر اللػرم البطػر: كهػك مػف  كػكف لديػػز لػكااؽ يجراميػة غيػر انػز الػاب بطػػكرة  -ن

 ػاف اللػمطات ، المعمكمات ال خ يمكنز الحصكؿ شمي ا مف بػبلؿ شبلقا ػز مػ  المجػرميف
 . 3اككف مرطرة لم عامؿ م  هذ  الكلة مف المباريفالمب صة ا مقخ اإلباار  

يال نف م م ػػز ، المباػػر اللػػرم اللػػكم: كهػػذا لػػيس لديػػز نم  ػػاري  نك نتػػاط يجرامػػخ -ب
 . 4ا نحصر  خ ملاندة نج زة األمف كمكا حة الجريمة بدمة لمعدالة االج ماشية

المباػػر اللػػرم ك ب مػػؼ هػػذ  الػػدكا   احلػػب نػػكع  الفييرا اليييان   دوا ييب المخبيير السييري 
الػػػذم  حػػػد نا شنػػػز آنكػػػان يال نف هػػػذ  الػػػدكا    كػػػاد  نرػػػكم  حػػػت قلػػػميف نلالػػػييف همػػػا 

 الدكا   التبصية كالدكا   المكركشية.
 قػػد   م ػػؿ هػػذ  الػػدكا   ارغاػػة المباػػر اللػػرم  ػػخ االن قػػاـ مػػف  الييدوا ب الشخ ييية  -1

كما يمكف ، منيؿ من ـنك مف بصكمة الليالييف ل، نشدات  نك ممف ندلكا امعمكمات رد 

                                                           

 .13ص ،1775( اثشا٤ْٛ ػ٤ذ ٗب٣َ: أُشبذ اُغش١، داس اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، 1)

( كىىبسٝم ٓؾٔىىذ ٝٛجىىخ: دٝس أُشبىىذ كىى٢ خذٓىىخ األٓىىٖ اُؼىىبّ، ثؾىىش ٓ٘شىىٞس كىى٢ ٓغِىىخ األٓىىٖ اُؼىىبّ 2)

 .52ص ، اُوبٛشح،٣17خ، ع أُظش

 .112ص ٙ،1412( ٓؾٔذ كزؾ٢ ػٜذ: أُخذساد، ٓشًض أثؾبس ٌٓبكؾخ أُخذساد، اُش٣بع، 3)

( د. ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ اُو٤غ٢: أُخجش اُغش١ ٝا خجبس ػٖ اُؾٞادس ث٤ٖ اكدػبء ا٤ٌُذ١ ٝاُؾوىب ن، 4)

 .35ص ،2116ٌٓزجخ اُغٜ٘ٞس١، ثـذاد، 
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اف  كػػكف هػػذ  الػػدكا   مق رنػػة احػػب المػػاؿ كالطمػػ   ػػخ الحصػػكؿ شمػػى المكا ػػأة كباصػػة 
شنػػػدما ين ػػػاب المباػػػر تػػػعكر اػػػالغيرة كالحلػػػد مػػػف غيػػػر  مػػػف المباػػػريف اللػػػرييف الػػػذيف 

كقػد  كػكف هػذ  الػدكا   شرقيػة نك طالكيػة نك ، نصاحكا ي م عكف اام يازات ماديػة كمعنكيػة
دما يكػػكف المباػػر اللػرم نلػػير هػػذ  المتػػاشر  انػز لػػي كلى اإلباػػار شػػف كػػؿ كشنػػ، دينيػة

مػػف يجػػد  ػػخ اإلباػػار شنػػز مػػا يتػػكخ غميمػػز لػػكات كػػاف اإلباػػار صػػحيحان نـ كاذاػػان طالمػػا 
 . 1اكاف ماعث هذا اإلباار دكا   كهكاجس تبصية

دالػػة كمػػف هػػذ  الػػدكا   مػػا ي عمػػؽ اػػالكازع الػػكطنخ كنصػػرة الع الييدوا ب المووييوعية  -2
لمحػد مػف ظػاهرة اإلجػراـ كال صػدم ، الم م ؿ االتعكر االملػيكلية  جػا  الػكطف كالمج مػ 

، كقػػػد يكػػكف هػػػذا الػػػكازع دينيػػػان  2المحكػػػاظ شمػػػى األمػػف كااللػػػ قرار المج معػػػخ ، لممجػػرميف
 ياػػادر المباػػر اللػػرم يلػػى  قػػديـ المعمكمػػات ال ػػخ   نػػا ى مػػ   عػػاليـ كماػػاد  ، كنببلقيػػان 

انطبلقػػان مػػف دا ػػ  معنػػكم نايػػؿ ، العػػادات كال قاليػػد يلػػى اللػػمطات المب صػػةالػػديف كالقػػيـ ك 
 . 4ا. نك ك اتن مف المكظؼ الل زاما ز الم نية 3اكال خ نترنا يلي ا 

 المطلب اليالث
 الشروط الت  ينبة  تو رىا    المخبر السري وتمييزه مما يشتبو بو

رم ك مييػز  ممػا يتػ از اػز كلن ناكؿ التركط ال خ يناغخ  كا رهػا  ػخ المباػر اللػ
 ككؿ  خ  رع مل قؿ ككما يأ خ:

كلن ناكؿ التركط ال خ يناغخ   الفرا األول  الشروط الواجب تو رىا    المخبر السري
 ك رها  خ المبار اللرم كتبص طايعخ كالتركط الكاجب  كا رها  خ المبار اللرم 

 كتبص معنكم ككما يأ خ:
رمانان لكػؿ نصػحاب  خبر السري لشخص طبيع  الشروط الواجب توا رىا    الم -1

العبلقة  خ الدشكل الجزاليػة مػف ال ػداشيات كا  ػار القانكنيػة ال ػخ يمكػف نف   ر ػب شمػى 
                                                           

اُزؼبٓىىَ ٓىىغ أُخجىىش اُغىىش١ ثبٌُِٔٔىىخ اُؼشث٤ىىخ اُغىىؼٞد٣خ، سعىىبُخ ( ٜٓىىذ١ ػِىى٢ اُشىىٜش١، ػىىٞاثؾ 1)

 .32ص ،2112ٓبعغز٤ش، ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب، عبٓؼخ ٗب٣ق اُؼشث٤خ ُِؼِّٞ اكعال٤ٓخ، 

 .41ص ( د. ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ اُو٤غ٢: أُخجش اُغش١ ٝا خجبس ػٖ اُؾٞادس، ٓظذس عبثن،2)

 ..111ص ،1779، داس اُضوبكخ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ، 2( د. اًشّ ٗشؤد: ػِْ اُ٘لظ اُغ٘ب ٢، ؽ3)

 .59ص ( د. كبسٝم ٓؾٔذ ٝٛجخ: دٝس أُشبذ ك٢ خذٓخ األٖٓ اُؼبّ، ٓظذس عبثن،4)
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األباػػػار غيػػػر الصػػػحيا نك الكيػػػدم نك الػػػذم ينطػػػكم شمػػػى دكا ػػػ  كنلػػػااب تبصػػػية نك 
يلى ال حرم  كلكخ يككف اإلباار صحيحان كيلعى القالـ از، ليالية نك شرقية نك مذهاية

 شف الحقيقة كال أكد مف صحة كجدية يباار .
 يت رط  خ المبار اللرم الذم يقـك ا قديـ هذا اإلباار ما يأ خ:

كاعيػػػدان شػػػف تػػػا ات ، نف يكػػػكف حلػػػف اللػػػيرة كاللػػػمكؾ كنف ي حمػػػى االصػػػدؽ كاألمانػػػة- ن
اعػػد ذلػػؾ كال ي ػػـ ، ال حػػزب نك االنجػػرار بمػػؼ النزاشػػات الليالػػية نك الطالكيػػة نك العرقيػػة

 . 1انف كاف هذا المبار اللرم يعمؿ امكا أة نـ ادكن ا
 طايقان ، نف يككف شمى شمـ  اـ اما ي ر ب شميز مف مليكلية جنالية شف كذب يباار - ب

لؤلحكاـ الم عمقة اجريمة اإلباار الكاذب المنصكص شمي ػا  ػخ قػانكف العقكاػات العراقػخ 
 . 2ا خ ا  ـ ا ا المبار شنزال خ  عاقب مف يبار كذاان اعقكاة الجريمة ال

نف يكػػػػػػكف قػػػػػػكم المبلحظػػػػػػة كالػػػػػػذاكرة كنف ي حمػػػػػػى االتػػػػػػجاشة كشمػػػػػػى صػػػػػػمة دالمػػػػػػة - ت
 . 3ااالمج م 

الشييروط الواجييب تو رىييا  يي  المخبيير السييري لشييخص معنييوي االشييرلات األمنييية  -2
لقػػػد اتػػػ رط المتػػػرع العراقػػػخ  ػػػخ قػػػانكف التػػػركات األمنيػػػة  الخا ييية والعييياملين  يييييا  

 مػػػف ، ط شامػػػة ل ألػػػيس التػػػركة األمنيػػػة كتػػػركط باصػػػة لمعػػػامميف  ي ػػػاالباصػػػة تػػػرك 
تػػركط  ألػػيس التػػركات األمنيػػة الباصػػة كالمكمكػػة ا قػػديـ الحمايػػة لؤلتػػباص الطايعيػػة 

باار مديرية تيكف التركات األمنية الباصة  خ كزارة الدابمية  4اكالمعنكية لقات نجر ، كا 
، مػػػا  5اك الػػػااز نك اتػػػ از  ػػػخ كقكش ػػػاشػػػف نم جريمػػػة  ر كػػػب  ػػػخ ن نػػػات شمػػػؿ التػػػركة ن

 يأ خ:

                                                           

 .215ص ( د. ػجذ اُوبدس ٓؾٔذ اُو٤غ٢: أُخجش اُغش١ ٝا خجبس ػٖ اُؾٞادس.. ، ٓظذس عبثن،1)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُؼشاه٢ اُ٘بكز.243( أُبدح )2)

 .111ص ( د. أًشّ ٗشؤد: ػِْ اُ٘لظ اُغ٘ب ٢، ٓظذس عبثن،3)

 .2111( ُغ٘خ 52/ صب٤ٗبه( ٖٓ هبٕٗٞ اُششًبد األ٤٘ٓخ اُخبطخ سهْ )1( أُبدح )4)

 / صبُضبه( ٖٓ هبٕٗٞ اُششًبد األ٤٘ٓخ اُخبطخ أُشبس ا٤ُٚ.21( أُبدح )5)
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 . 1ايمن  نف  ااتر التركة نتاط ا دكف الحصكؿ شمى يجازة شمؿ ك ؽ نحكاـ القانكف- ن
 . 2انف  منا االجازة ااق راح مف كزارة الدابمية كامكا قة مجمس األمف الكطنخ- ب
لقصػػكل يمنػػ  مػػنا اإلجػػازة يال لتػػركة نمنيػػة شراقيػػة كيجػػكز شنػػد الرػػركرات األمنيػػة ا- ت

 . 3امنا اإلجازة لكركع التركات األجناية امكا قة مجمس الكزرات
نف    4اأما الشروط الواجب تو رىا    العاملين    ىذه الشرلات األمنية الخا ة  ي 

  لػػنة. كنف يجيػػد القػػراتة كالك ااػػة. كنف 55  لػػنة كال يزيػػد شػػف )18ال يقػػؿ شمػػر  شػػف )
دنيػػػػة. كنف يج ػػػػاز االب اػػػػار البػػػػاص االػػػػ بداـ   ػػػػكا ر  يػػػػز تػػػػركط المياقػػػػة الصػػػػحية كالا

األلػمحة. كلديػز معر ػة اماػاد  حقػكؽ اإلنلػاف. كحلػف اللػمعة كاللػمكؾ. كغيػر محكػـك 
شميز اعقكاة شف جنايػة نك جنحػة مبمػة االتػرؼ كغيػر ليالػية. مػ   قػديـ ككيػؿ رػامف 

 لمكزارة امامغ  بل ة مبلييف دينار.
لػػن ناكؿ  ػػخ هػػذا الكػػرع  مييػػز   مييا يشييتبو بييوالفييرا  اليييان   تمييييز المخبيير السييري م

 المبار اللرم شف كؿ مف التاهد كالمت كخ كالمبار )العمنخ  ككما يأ خ:
التػػ ادة  عنػػخ )يدالت التػػبص االمعمكمػػات  التمييييز بييين المخبيير السييري والشيياىد  -1

ال ػػخ لديػػز شػػف الجريمػػة كال ػػخ ندرك ػػا ااحػػدل حكالػػز لػػكات نكانػػت  مػػؾ المعمكمػػات ل ػػا 
، ك عػػػد  5ابلقػػػة اا اػػػات الجريمػػػة نك ظػػػركؼ كقكش ػػػا نك المبلالػػػات ال ػػػخ نحاطػػػت ا ػػػا ش

الت ادة مف نهـ ندلة اإل اات  خ القانكف الجنالخ ك ح ؿ ملاحة كالعة  خ العقيػدة ال ػخ 

                                                           

( ٓ٘ىٚ رىٞاكش 9اُوبٕٗٞ ابزشؽ ك٢ أُىبدح )ػِٔبه إٔ  ( ٖٓ هبٕٗٞ اُششًبد األ٤٘ٓخ اُخبطخ.3( أُبدح )1)

بشٝؽ ٓؼ٤٘خ ُٔ٘ؼ اعبصح اُؼَٔ ٣ٌٖٝٔ رِخ٤ظٜب ثٔب ٣ؤر٢ ٢ٛٝ: ٗغىخخ ٓىٖ بىٜبدح رؤعى٤ظ اُشىشًخ 

ٝػوىىىذ رؤع٤غىىىٜب ٝاعىىىْ اُشىىىشًخ ٝٓىىىذ٣شٛب ٝاعىىىْ أُىىىذ٣ش أُلىىىٞع ُِشىىىشًخ ٝأعىىىٔبء أُئعغىىى٤ٖ 

جىىشآظ اُزىى٢ رىىشّٝ اُشىىشًخ ٝأُغىىب٤ٖٔٛ ٝؽغىىبثبرْٜ ٝػ٘ىىب٣ْٜٝ٘ اُذا ٔىىخ ٓىىغ رلبطىى٤َ األػٔىىبٍ ٝاُ

رؾو٤وٜىب ٓىىغ ث٤ىىبٕ ألػىىذاد األعىىِؾخ ٝاُؼغىىالد ٝاألعٜىضح اُالعىى٤ٌِخ ٓىىغ عىى٘ذ ا٤ٌُِٔىىخ ٝػوىىذ ا ٣غىىبس 

( ٓب زىبٕ ٝخٔغىٕٞ ٤ِٓىٕٞ 251.111.111ُِٔج٠٘ أُزخز ٓوشاه ُِششًخ ٓغ ًلبُىخ ٓظىشك٤خ ثٔجِىؾ )

  د٣٘بس.

 ٤ُٚ.( ٖٓ هبٕٗٞ اُششًبد اك٤٘ٓخ اُخبطخ أُشبس ا4( أُبدح )2)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اُششًبد اك٤٘ٓخ اُخبطخ أُشبس ا٤ُٚ.5( أُبدح )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اُششًبد اك٤٘ٓخ اُخبطخ أُشبس ا٤ُٚ.14( أُبدح )4)

، داس اٌُزت ُِطجبػىخ 1د. ع٤ِْ عشثخ: أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ، طٝ ( األعزبر ػجذ األ٤ٓش اُؼ5٢ِ٤ٌ)

ٓغٔٞػىخ  6/1/1764غ ٓظىش١ كى٢ ، ٝٗوى111ص ،1791ُِطجبػخ ٝاُ٘شش، عبٓؼخ أُٞطَ، 

 .1ص ،15ط  -أؽٌبّ اُ٘وغ
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كشمى رػكت مػا  قػدـ يمكػف نف نػكجز نكجػز ،  ككن ا المحكمة إلصدار الحكـ  خ القرية
 لتاهد كما يأ خ:االب بلؼ ايف المبار اللرم كا

يف التػػاهد يػػدشى لػػئلدالت اتػػ اد ز نمػػاـ قارػػخ ال حقيػػؽ نك محكمػػة المكرػػكع  - أ
، نمػػػا  1اكيجػػػكز دشك ػػػز تػػػككيان  ػػػخ الجػػػرالـ المتػػػ كدة، امكجػػػب كرقػػػة  كميػػػؼ االحرػػػكر

المبار اللرم  انز ي كلى اإلباػار شػف نيػة جريمػة لحػؽ شممػز ا ػا مػف  مقػات نكلػز غيػر 
شػػػد انػػػز  ػػػخ حالػػػة  اميػػػغ المباػػػر اللػػػرم ل ػػػدكيف نقكالػػػز نف مجمػػػس القرػػػات األشمػػػى قػػػد 

قرػاليان كشػػدـ حرػػكر  اػػدكف شػذر متػػركع  مممحكمػػة نف  لػػ بمص مػف ذلػػؾ قرينػػة شمػػى 
. كمػا نف التػاهد ممػـز قانكنػان اػأف يحمػؼ قاػؿ ندات تػ اد ز  2اشدـ صحة اإلباار المجػرد

ب ... )شػػدـ اش اػػار  ،  ػػخ حػػيف نجػػاز المتػػرع لممباػػر اللػػرم نف يطمػػ 3االيمػػيف القانكنيػػة
. كشمى الرغـ مػف صػراحة الػنص  ػخ حػؽ  4اتاهدان  مما يجعمز غير مكمؼ اأدات اليميف

 قػػد ذهاػػت ، المباػػر اللػػرم اعػػدـ اش اػػار  تػػاهدان كاال ػػالخ  انػػز ال يػػيدم اليمػػيف القانكنيػػة
محكمة ال مييز اال حاديػة  ػخ احػد قرارا  ػا يلػى نقػض قػرار اإلحالػة الصػادر مػف محكمػة 

اث صػػبلح الػػديف )يذ كجػػد نف نقػػكاؿ المباػػريف اللػػرييف جػػاتت دكف  حمػػيك ـ اليمػػيف نحػػد
، كنحف نرل نف ما ذهات يليز محكمة ال مييز اال حادية  خ قرارهػا نشػبل  قػد  5االقانكنية 

  مػػػف قػػػانكف نصػػػكؿ 47  مػػػف المػػػادة )2جانػػػب الصػػػكاب لككنػػػز مبػػػالؼ لػػػنص الكقػػػرة )
الػذم نرػيكت  1988  للػنة 119اػة لمقػانكف رقػـ )المحاكمات الجزالية كاأللػااب المكج

  نشػػبل  ال ػػخ  رػػمنت حػػؽ المباػػر اعػػدـ اش اػػار  تػػاهدان مػػ   رػػركرة 2امكجاػػز الكقػػرة )
 الحكاظ شمى لرية اإلباار كشدـ اياف هكية المبار.

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُ٘بكز.162ٝ 57( أُبدر٤ٖ )1)

/ م/ آ كىى٢ 4991( اػٔىىبّ ٓغِىىظ اُوؼىىبء األػِىى٠، دا ىىشح بىىئٕٝ اُوؼىىبح ٝاكدػىىبء اُؼىىبّ، اُؼىىذد 2)

21/6/2117 . 

 ًٔبد اُغضا ٤خ اُ٘بكز./أ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾب169/ة ، 61( أُبدر٤ٖ )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُ٘بكز.41/2( أُبدح )4)

اُوغْ اُغ٘ب ٢،  -( اُوبػ٢ عِٔبٕ ػج٤ذ ػجذ ، اُضث٤ذ١، أُخزبس ٖٓ هؼبء ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔض اكرؾبد٣خ5)

 .62ص ،11/11/2111ك٢  2111/ ٤ٛئخ األؽذاس/ 1354، اُوشاس  2111، 5اُغ٘ب ٢، ط
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يف التاهد يككف معرك ان لدل جمي  نطراؼ الدشكل الجزالية كاصػكرة شمنيػة مػف  - ة
، اينمػا الػ  نى المتػرع المباػر  1ال حقيؽ كمحكمة المكركعببلؿ حركر  نماـ قارخ ا

اللرم مف القكاشد العامة ألدات الت ادة يذ نجاز لػز نف يطمػب مػف قارػخ ال حقيػؽ شػدـ 
كال يػػ مكف اال ػػالخ نطػػراؼ الػػدشكل ، الكتػػؼ شػػف الػػمز ك كػػكف تبصػػي ز غيػػر معرك ػػة

 . 2االجزالية مف مناقت ز
ـ كا ػة لػكات كانػت مػف الجنايػات نـ الجػنا نـ يف التاهد يدلخ اأقكالػز  ػخ الجػرال - د

المبالكات،  خ حيف يقدـ المباػر اللػرم يباػار   ػخ جػرالـ محػددة امكجػب القػانكف كهػخ 
 . 3امف الجنايات الم مة  خ اغمب األحكاؿ

حرصػػػان مػػػف المتػػػرع  ػػػخ الحكػػػاظ شمػػػى ، هنػػػاؾ قيػػػكد كمكانػػػ   ػػػرد شمػػػى التػػػ ادة - س
، يذ ال يجػكز لػماع نحػد الػزكجيف شمػى ا بػر، االركااط كالعبلقات األلرية كمن   ككك ػ

، يال يذا كاف م  مان اار كاب جريمػة الزنػا نك جريمػة رػد تػبص نك مػاؿ ا بػر نك كلػد 
كمػػػا ال  جػػػكز تػػػ ادة األصػػػؿ شمػػػى الكػػػرع نك الكػػػرع شمػػػى األصػػػؿ يال  ػػػخ حالػػػة ار كااػػػز 

ار شػف ،  ػخ حػيف نف المباػر اللػرم مكمػؼ ااإلباػ 4اجريمة رد تبص نك ماؿ ا بػر
كؿ الجرالـ المحددة قانكنان مالـ يكف ر   الدشكة معمقان شمى تػككل نك كػاف الجػانخ زكجػان 
لممبار )المكمؼ ابدمة شامة  نك مف نصكلز نك  ركشز نك نبكا ز نك نبك ػز نك مػف هػـ 

يذ ال يلػػ طي  اإلباػػار شػػف جريمػػة ال   5ا ػػخ منزلػػة هػػيالت مػػف األقػػارب احكػػـ المصػػاهرة
 مف المجنى شميز. حرؾ يال اتككل 

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُ٘بكز.41/2( أُبدح )1)

( ٖٓ هبٕٗٞ 9( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُ٘بكز ٝأُبدح )169ٝ / ة63ٝ /آ61( أُبدح )2)

 .2119( ُغ٘خ 33ٌٓبكؤح أُخجش٣ٖ سهْ )

( ٓىٖ هىبٕٗٞ أطىٍٞ أُؾبًٔىبد اُغضا ٤ىخ ثىؤٕ ُِٔخجىش اُغىش١ إٔ ٣خجىش كى٢: 41/2( ٗظذ أُىبدح )3)

ُغشا ْ أُبعخ ثؤٖٓ اُذُٝخ اُىذاخ٢ِ ٝاُخىبسع٢ ٝعىشا ْ اُزخش٣ىت اكهزظىبد١ ٝاُغىشا ْ األخىشٟ )ا

( ٓىٖ هىبٕٗٞ ٌٓبكىؤح 1ًٔىب ٗظىذ أُىبدح ) أُؼبهت ػ٤ِٜب ثب ػذاّ أٝ اُغغٖ أُئثذ أٝ أُئهىذ ...(.

اُى٠ ثؤٕ: )٣ٜذف ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ رشغ٤غ ٖٓ ٣وىذّ اخجىبساه ٣ىئد١  2119( ُغ٘خ 33أُخجش٣ٖ سهْ )

اُؼىبّ أٝ اٌُشىق ػىىٖ عش٣ٔىخ اُغىىشهخ أٝ = =اعىزؼبدح األطىٍٞ ٝاألٓىىٞاٍ أًُِٔٞىخ ُِذُٝىخ ٝاُوطىىبع

اكخزالط اٝ رض٣ٝش أُؾشساد اُشع٤ٔخ أٝ ػٖ ؽبكد اُلغبد ا داس١ ٝعٞء اُزظىشف ٓىٖ خىالٍ 

 ٌٓبكؤح أُخجش(.

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.69( أُبدح )4)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُؼشاه241.٢هبٕٗٞ ٌٓبكئخ أُخجش٣ٖ ػ٠ِ ٝ)( ٖٓ 2( أُبدر٤ٖ )5)
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يف ام ناع التاهد شف الحرػكر نمػاـ المحكمػة نك شػف اإلدالت اتػ اد ز يعررػز  - ق
،  خ حيف نف ام ناع المباػر اللػرم شػف الحرػكر نمػاـ المحكمػة ال  1المملالمة القانكنية

 . 2األف المترع حدد شبلق ز كحركر  اقارخ ال حقيؽ  حلب، يعررز ألية ملاتلة
إل اات  خ الدشكل الجزالية كباصة يذا كانت شيانية  ػخ  عد الت ادة احد ندلة ا - ك

حيف نف نقػكاؿ المباػر اللػرم ليلػت يال معمكمػات يلػ كاد من ػا  ػخ ال حقيػؽ شمػى لػايؿ 
 . 3ااالل دالؿ كال  ككخ لمحكـ مالـ  عزز ادليؿ نك قرينة

يعػػػرؼ المتػػػ كخ اأنػػػز  التميييييز بيييين المخبييير السيييري والمشيييتل  االمجنييي  علييييو   -2
الحػػؽ  ػػخ  قػػديـ التػػككل  ػػخ الجػػرالـ ال ػػخ يعمػػؽ  حريػػؾ الػػدشكل الجزاليػػة  ي ػػا )صػػاحب 

شمى تككل  نك هك )صاحب الحؽ الذم كقعت شميز الجريمة  أهدر ػز نك ان قصػت منػز 
 . 4اكقد يككف المجنخ شميز تبصان طايعيان نك معنكيان ، نك هدد ز االبطر

ذا كػػاف المجنػػخ شميػػز لػػيس نهػػبلن ل قػػديـ التػػككل  ػػاف الحػػؽ  ػػخ  قػػديم ا ين قػػؿ يلػػى  كا 
مف يم مػز قانكنػان لػكات كػاف كليػان نك كصػيان نـ قيمػان ممػا يعنػخ نف الػذم نقصػد  االمتػ كخ 

. كليس  5ا خ لياؽ هذا الاحث هك مف شمؽ المترع  حريؾ الدشكل الجزالية شمى تككا 
 /ن  مف قانكف نصكؿ المحاكمات الجزاليػة1كليس المت كخ الذم قصد  المترع االمادة )

كالػذم يعنػػخ اػػز الم رػػرر مػف الجريمػػة نـ نم تػػبص شمػػـ اكقكش ػا كال ػػخ بمػػط المتػػرع 
كشمػػى  . 6انم انػػز بمػػط اػػيف التػػككل كاإلباػػار، العراقػػخ امكجا ػػا اػػيف المتػػ كخ كالمباػػر

 ركت ما  قدـ يمكننا نف نكجز نكجز االب بلؼ ايف المبار اللرم كالمت كخ كما يأ خ:
                                                           

( ٓىىىٖ هىىىبٕٗٞ اُؼوٞثىىىبد 239( ٓىىىٖ هىىىبٕٗٞ أطىىىٍٞ أُؾبًٔىىىبد اُغضا ٤ىىىخ: ٝأُىىىبدح )114( أُىىىبدح )1)

 اُؼشاه٢.

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.41/2( أُبدح )2)

/ م/ أ كىى٢ 4991اُؼىىذد  -دػىىبء اُؼىىبّدا ىىشح بىىئٕٝ اُوؼىىبح ٝاك -( اػٔىىبّ ٓغِىىظ اُوؼىىبء األػِىى3٠)

اُىىز١ ػىىذ أهىىٞاٍ أُخجىىش اُغىىش١ ٓغىىشد اخجىىبس ك ٣وىىّٞ ثٔلىىشدٙ دُىى٤اله  طىىذاس أٓىىش  21/6/2117

 اُوجغ أٝ اكعزوذاّ ٓبُْ ٣ؼضص ٛزا ا خجبس ثذ٤َُ أٝ هش٣٘خ.

( أعىىبٓخ أؽٔىىذ ٓؾٔىىذ اُ٘ؼ٤ٔىى٢: دٝس أُغ٘ىى٢ ػ٤ِىىٚ كىى٢ اُىىذػٟٞ اُغضا ٤ىىخ، أؽشٝؽىىخ دًزىىٞساٙ، ٤ًِىىخ 4)

 .71ص 11ص ،2111اُؾوٞم، عبٓؼخ أُٞطَ، 

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.3( أُبدح )5)

( د. عىىؼ٤ذ ؽغىىت ، ػجىىذ ،: بىىشػ هىىبٕٗٞ أطىىٍٞ أُؾبًٔىىبد اُغضا ٤ىىخ، داس اثىىٖ األص٤ىىش ُِطجبػىىخ 6)

( ٓىىىىٖ هىىىىبٕٗٞ أطىىىىٍٞ أُؾبًٔىىىىبد 49ٝ 41؛ ٝأُىىىىبدر٤ٖ ) 49ص ،2115ٝاُ٘شىىىىش، أُٞطىىىىَ، 

 اُغضا ٤خ.
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اكقػػػكع جريمػػػة مػػػف الجػػػرالـ المتػػػمكلة  يف المباػػػر اللػػػرم هػػػك كػػػؿ تػػػبص شمػػػـ - أ
، . كال يتػػ رط نف  كػػكف لػػز مصػػمحة باصػػة  ػػخ اإلباػػار شػػف الجريمػػة)*(ااإلباػػار اللػػرم

نما المت كخ  قد حدد  المترع االمجنخ شميػز نك مػف يم مػز قانكنػان كػالكلخ نك الكصػخ نك 
خ نك القػػيـ، ك كػػكف لػػز مصػػمحة مااتػػرة مػػف  قػػديـ التػػككل لػػكات  ػػخ طمػػب معاقاػػة الجػػان

 . 1اال عكيض شما نصااز مف ررر
، كلػػز  2ايقػػدـ المتػػ كخ تػػككا  يلػػى الج ػػة المب صػػة اقاػػكؿ اإلباػػار نك التػػككل - ة

اينمػػا يقػػدـ المباػػر اللػػرم يباػػار  يلػػى ، حػػؽ م ااعػػة تػػككا  ك قػػديـ الػػدليؿ شمػػى صػػح  ا
كمػف ج ػة نبػرل  ػاف التػككل ، كال يحؽ لز م ااعة هػذا اإلباػار، قارخ ال حقيؽ حصران 

 . 3اكف جكازية دالمان  يما قد يككف اإلباار اللرم جكازيان نك كجكايان  ك
، يف الػػػـ المتػػػ كخ كشنكانػػػز ك كلػػػد  يػػػذكر  ػػػخ األكراؽ ال حقيقيػػػة اتػػػكؿ صػػػريا - د

ك نحصػػػر تػػػككا  شػػػف يحػػػدل الجػػػرالـ ال ػػػخ ال  حػػػرؾ الػػػدشكل الجزاليػػػة  ي ػػػا يال اتػػػككل 
مباػػر اللػػرم  ػػخ األكراؽ ،  ػػخ حػػيف يق صػػر شمػػى ذكػػر رقػػـ  لملػػؿ ال 4االمجنػػخ شميػػز

ال حقيقيػػة مػػ  ببلصػػة اإلباػػار شػػف يحػػدل الجػػرالـ ال ػػخ نجػػاز المتػػرع لممباػػر  ي ػػا نف 
 . 5ايطمب شدـ الكتؼ شف المز

، كمػا ال  قاػؿ تػككا   ػخ الجػرالـ المعمػؽ  حريك ػا  6الممت كخ ال نازؿ شف تػككا  - س
زكاؿ العػػػػذر شمػػػػى هػػػػذ  التػػػػككل اعػػػػد مػػػػركر  بل ػػػػة نتػػػػ ر مػػػػف يػػػػكـ شممػػػػز االجريمػػػػة نك 

                                                           

 ُِٔض٣ذ ثشؤٕ ٛزٙ اُغشا ْ اُز٢ ٣غٞص ا خجبس ػٜ٘ب ػٖ ؽش٣ن أُخجش اُغش١، ٣شع٠ ٓشاعؼخ )*(

 ٖٓ ٛزا اُجؾش ٝٓب ثؼذٛب. 12ص

؛ ٝأعىبٓخ أؽٔىذ  62ص ،2111( ٛشبّ ؽ٘ش اُؼىضا١ٝ، ٓظىذس عىبثن ، داس اُغىٜ٘ٞس١، ث٤ىشٝد، 1)

 .24ص ٓؾٔذ: ٓظذس اُغبثن،

 اُغضا ٤خ.  /أ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد1( أُبدح )2)

( ٓىىٖ هىىبٕٗٞ ٌٓبكىىؤح 2( ٓىىٖ هىىبٕٗٞ أطىىٍٞ أُؾبًٔىىبد اُغضا ٤ىىخ ؛ ٝأُىىبدح )49ٝ 41( أُىىبدر٤ٖ )3)

 أُخجش٣ٖ.

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.59ٝ 47ٝ 3( أُٞاد )4)

( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكىؤح أُخجىش٣ٖ سهىْ 9( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ ٝأُبدح )41/2( أُبدح)5)

 .2119( ُغ٘خ 33سهْ )

 / أ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.131ٝ / ط7ٝ 9( أُبدر٤ٖ )6)
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،  خ حيف ليس لممبار اللرم اعد  قديمز اإلباار نف يقـك الػحب اإلباػار نك  1االق رم
 . 2االرجكع شنز

نمػا المتػ كخ الػذم ي قػدـ اتػككل ، لـ يت رط المترع نهمية معينة  خ المبار اللرم -هػ
كف  قػد اتػ رط المتػرع اف يكػ، باصة  خ الجرالـ ال خ ال يجكز  حريك ا يال اتككل منز

 . 3انما يف كاف غير ذلؾ  اف التككل  قدـ ممف يقكـ مقامز قانكنان ، كامؿ األهمية
مػػف المعمػػـك نف اإلباػػار هػػك احػػد  التمييييز بييين المخبيير السييري والمخبيير العلنيي   -3

كحيػث كمػػا يمكػػف نف يكػػكف شمنيػان  انػػز يمكػػف نف يكػػكف ، كلػالؿ  حريػػؾ الػػدشكل الجزاليػػة
 ت اين ما ككما يأ خ:لذا لنلكؽ نهـ الكركقا، لريان 
يف لممبار العمنػخ نف يقػدـ يباػار   ػخ الجػرالـ كا ػة شػدا  مػؾ ال ػخ شمػؽ المتػرع  - أ

. كيػػذكر  4ا حريك ػػا شمػػى تػػككل باصػػة مػػف المجنػػخ شميػػز نك ممػػف يقػػكـ مقامػػز قانكنػػان 
،  نمػػػا  5االػػػمز الصػػػريا  ػػػخ اإلباػػػار الػػػذم  قػػػدـ اػػػز كمحارػػػر ال حقيػػػؽ كد  ػػػر المركػػػز

لػػيس لػػز  قػػديـ اإلباػػار يال شػػف الجػػرالـ ال ػػخ حػػددها المتػػرع كال ػػخ المباػػر اللػػرم  انػػز 
كمػا ال يجػكز ذكػر الػمز الصػريا يذ شمػى اللػمطات ، اترنا يلي ا  خ الصػكحات اللػااقة

 . 6اال خ   كلى ال حقيؽ ك ماف الـ المبار
يف المبار العمنخ يقدـ يباار  يلى قارػخ ال حقيػؽ نك المحقػؽ نك المػدشخ العػاـ  - ة

، اصػػػػػكرة تػػػػػككية نك  7اؿ  ػػػػػخ مركػػػػػز التػػػػػرطة نك شرػػػػػك الرػػػػػاط القرػػػػػالخنك الملػػػػػيك 
، نما المبار اللرم  قد حدد المترع الج ػة  8اك لم  نقكالز كتاهد  خ القرية،  حريرية

الج ة ال خ ي قدـ يلي ا ااإلباار كهك قارخ ال حقيؽ حصران الػذم ي ػكلى   ايػت ببلصػة 

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.6( أُبدح )1)

 .24ص ( أعبٓخ اؽٔذ ٓؾٔذ اُ٘ؼ٢ٔ٤، ٓظذس عبثن،2)

 ضا ٤خ.( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغ3( أعبٓخ أؽٔذ ٓؾٔذ اُ٘ؼ٢ٔ٤: أٌُبٕ ٗلغٚ ؛ ٝأُبدح )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.3ٝ 1( أُبدح )4)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.47ٝ 41( أُبدر٤ٖ )5)

( ٓىىىٖ هىىىبٕٗٞ ٌٓبكىىىؤح أُخجىىىش٣ٖ 9ٓىىىٖ هىىىبٕٗٞ أطىىىٍٞ أُؾبًٔىىىبد اُغضا ٤ىىىخ، ٝ)( 41/2( أُىىىبدر٤ٖ)6)

 .2119( ُغ٘خ 33سهْ)

 ُٔؾبًٔبد اُغضا ٤خ.( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ ا41/1ٝ 41( أُبدر٤ٖ )1)

 / ط( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.61ٝ 59( أُبدر٤ٖ )9)



 قضاًء تطبيقه وإشكاليات تشريعًا الموجبة أسبابه بين السري لمخبرا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

نف يطمػػػب مػػػف قارػػػخ  اإلباػػػار اللػػػرم  ػػػخ لػػػجؿ بػػػاص، كمػػػا يجػػػكز لممباػػػر اللػػػرم
 . 1اال حقيؽ شدـ اش اار  تاهدان  خ القرية

 المبحث اليان 
 الموجبات التشريعية للمخبر السري ومرلزه القانون  وووابطو

لػن عرض  ػػخ هػػذا الماحػػث لم طػػكر ال تػػريعخ لؤللػػااب المكجاػػة لممباػػر اللػػرم 
 كمركز  القانكنخ كركااطز ككؿ  خ مطمب مل قؿ ككما يأ خ:

 ول المطلب األ 
 التطور التشريع  لألسباب الموجبة للمخبر السري

، مف نف  كرة المباػر اللػرم  2اببل ان لما ذهب يليز جانب مف الكق ات كالااح يف
  مػػف قػػانكف نصػػكؿ 47  يلػػى المػػادة )2اللػػرم نكجػػدها المتػػرع العراقػػخ اارػػا ة الكقػػرة )

امػة لمقػانكف الجنػالخ  قد كجدنا اعد الاحػث كال حػرم  ػخ القكاشػد الع، المحاكمات الجزالية
ك ػػخ القػػكانيف الجزاليػػة الباصػػة يف المتػػرع العراقػػخ قػػد ، العراقػػخ المكرػػكشية كاإلجراليػػة

يذ  رػػمنت القػػكانيف المتػػار ، اش نػػؽ  كػػرة المباػػر اللػػرم منػػذ  بل ينيػػات القػػرف المارػػخ
كلػػػأ ناكل ا حلػػػب  طكرهػػػا ، يلي ػػػا قكاشػػػد كنحكػػػاـ منظمػػػة لئلباػػػار اللػػػرم شػػػف الجػػػرالـ

 بخ ككما يأ خ:ال اري
شمى نهـ ركالز  كرة 1931  للنة 3لقد انطكل قانكف المتركاات الركحية رقـ ) -1

)حػػؽ المباػػر نف يطمػػب اعػػدـ الكتػػؼ ك نم المكا ػػأة  -المباػػر اللػػرم كهمػػا )اإلكراميػػة
  منز شمى نف ) مػنا يكراميػة ال يزيػد مقػدارها نصػؼ 40شف المز ،  قد نصت المادة )
، المتركاات الركحية المصادرة نك نم تخت آبر مصػادر مجمكع غرامة نك حاصؿ اي 

  41يلى نم تبص نك نتباص لاشدكا  خ يظ ػار الجريمػة ... . كمػا نصػت المػادة )
ذا لػػـ يكا ػػؽ المباػػركف شمػػى يشػػبلف نلػػمال ـ  عمػػى المكظػػؼ المبػػكؿ  منػػز شمػػى )... كا 

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.41/2( أُبدح )1)

؛ ٝد. ػجذ اُوىبدس  93ص ( اٗظش ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ: د. ٓؾٔذ ٓبػ٢: أُخجش اُغش١، ٓظذس عبثن،2)

ٛشىىبّ ؽىى٘ش اُؼىىضا١ٝ: ٝ ؛ 153ص ،اُوىىبدس ٓؾٔىىذ اُو٤غىى٢: أُخجىىش اُغىىش١... ، ٓظىىذس عىىبثن

 .41ص ،2111أُغئ٤ُٝخ اُغ٘ب ٤خ ُِٔخجش اُغش١، ٌٓزجخ اُغٜ٘ٞس١، ثـذاد، 
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اص مػػف مػػدير يشطػػات اإلكراميػػة نف ال يلػػمم ا يلػػي ـ اػػدكف يشػػبلف نلػػمال ـ يال اػػاذف بػػ
 كمرؾ كمككس .

ك ػػخ مرحمػػة الحقػػة نكػػد المتػػرع العراقػػخ امكجػػب قػػانكف الكلػػب غيػػر المتػػركع  -2
شمى ماػدن مػنا المكا ػأة النقديػة لمػف  لػاهـ معمكما ػز  ػخ رد الكلػب غيػر المتػركع يلػى 

 . 1ابزانة الدكلة
حػػث المتػػرع العراقػػخ شمػػى مػػنا المكا ػػأة لممباػػر اللػػرم شػػف الجػػرالـ المر كاػػة  -3

% مػػف الماػػالغ 10انلػػاة  1981  للػػنة 89ألحكػػاـ قػػانكف الصػػحة العامػػة رقػػـ ) ببل ػػان 
 . 2االم أ ية مف المكاد المصادرة

شمػى مػنا مكا ػأة  1982  للػنة 113نكد المترع امكجب قانكف الررياة رقػـ ) -4
% مػػػف الرػػػرياة الم حققػػػة لممباػػػر اللػػػرم الػػػذم يقػػػدـ يلػػػى 30نقديػػػة ال   جػػػاكز نلػػػاة 

مكمات حقيقيػة مػ  شػدي اإلباػار مػ  الػـ صػاحاز مػف األمػكر اللػرية اللمطات المالية مع
 . 3اال خ يحظر ي تايها

مػنا المباػريف  1984  للنة 23لقد نجاز المترع امكجب قانكف الكمارؾ رقـ ) -5
% مػػػف مجمػػػكع 50شػػػف الجػػػرالـ المنصػػػكص شمي ػػػا  ػػػخ هػػػذا القػػػانكف مامغػػػان ال ي جػػػاكز 

مػػ  شػػدـ ذكػػر نلػػمات المباػػريف يذا ، مصػػادرةالغرامػػات الكمركيػػة كحاصػػؿ ايػػ  األمػػكاؿ ال
 . 4اطماكا ذلؾ

يف ال طػػػكر ال تػػػريعخ األهػػػـ  ػػػخ هػػػذا اللػػػياؽ هػػػك  حديػػػد المتػػػرع لؤللػػػس ال ػػػخ  -6
  يلػػى المػػادة 2اارػػا  ز القػػرة )،  لػػ ند يلي ػػا  كػػرة المباػػر اللػػرم مػػف الناحيػػة اإلجراليػػة

القكاشػػد اإلجراليػػة ل عػػد هػػذ  األلػػس مػػف ،   مػػف قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػة47)
كال ػػخ   م ػػؿ اػػأف لممباػػر  ػػخ الجػػرالـ المالػػة ، العامػػة ال ػػخ  حكػػـ شمػػؿ المباػػر اللػػرم

اػػأمف الدكلػػة الػػدابمخ كالبػػارجخ كجػػرالـ ال بريػػب االق صػػادم كالجػػرالـ األبػػرل المعاقػػب 
نف يطمػػب شػػدـ الكتػػؼ شػػف هكي ػػز كشػػدـ ، شمي ػػا ااإلشػػداـ نك اللػػجف المياػػد نك الميقػػت

                                                           

 .1759( ُغ٘خ 15( ٖٓ هبٕٗٞ اٌُغت ؿ٤ش أُششٝع ػ٠ِ ؽغبة اُشؼت سهْ )11( أُبدح )1)

 ٌٓشسح/ صبُضبه( ٖٓ هبٕٗٞ اُظؾخ اُؼبٓخ أُشبس ا٤ُٚ. 77( أُبدح )2)

 هبٕٗٞ ػش٣جخ اُذخَ أُشبس ا٤ُٚ. ( 52ٖٓ( أُبدح )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أٌُبسى أُشبس ا٤ُٚ.266( أُبدح )4)
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هدان، كي ر ب شمى ذلؾ شدـ حركر  اجراتات ال ك يش كشدـ مناقتػ ز مػف قاػؿ اش اار  تا
كهػػذا اطايعػة الحػػاؿ الػ  نات كقيػػد ، نطػراؼ الػػدشكل الجزاليػة كشػػدـ ندالػز اليمػػيف القانكنيػة

يرد شمى القكاشد العامة لممحاكمػة ال ػخ  تػ رط العمنيػة كالكجاهيػة كالتػككية  ػخ يجػراتات 
 . 1اية ت ادة نماـ المحكمة االيميف القانكنخ ربلن شف  ك يؽ ن، المحاكمة

اػػػأف لملػػػمطة  2002  للػػػنة 55ذهػػػب المتػػػرع  ػػػخ قػػػانكف ا  ػػػار كال ػػػراث رقػػػـ ) -7
 . 2ااال ارية منا مكا أة نقدية لمف يامغ شف حيازة غير متركشة لآل ار نك مكاد  را ية

يلػى  نظػيـ  2004  للػنة 93لعى المترع امكجب قانكف غلػيؿ األمػكاؿ رقػـ ) -8
كقد من  المترع نم مكظؼ يعمؿ  خ الانؾ ، ا ب لئلابلغ شف حاالت غليؿ األمكاؿمك

 . 3ااف يكتؼ شف هذا اإلباار، المركزم كيعمـ انز قد جرل اإلباار شف  عامؿ متاك 
 2008  للػػنة 41لقػد نقػػر المتػػرع امكجػػب قػػانكف   ريػب الػػنكط كمتػػ قا ز رقػػـ ) -9

ف يقكمػكف االكتػؼ شػف األمػكاؿ الم راػة منا المباريف كاألتباص كاألج زة اللاندة كمػ
 . 4ا% مف قيمة األمكاؿ المصادرة30مكا أة مقدارها 

الػػاب ك ػػرة حػػاالت الكلػػاد المػػالخ كاإلدارم  قػػد اصػػدر المتػػرع قػػانكف مكا ػػأة  -10
اقصػػػد  تػػػجي  مػػػف يقػػػدـ يباػػػار يػػػيدم يلػػػى الػػػ عادة  2008  للػػػنة 33المباػػػريف رقػػػـ )

قطاع العاـ كقد نلـز المترع الػكزير المبػ ص امػنا األصكؿ كاألمكاؿ المممككة لمدكلة كال
كشمى نف  م ـز الج ة ال خ   كلى ، مكا أة مالية لممتمكليف االكتؼ شف الجرالـ المذككرة

 . 5اال حقيؽ اك ماف الـ المبار
 قد حرص المترع شمى  رػميف القػكانيف الجزاليػة الباصػة  2008كاعد شاـ  -11

ص الذيف يقكمكف االكتؼ شػف األ عػاؿ المبالكػة نحكامان باصة امنا المباريف كاألتبا
ألحكاـ  مؾ القكانيف مكا أة مالية ك  رمف  مؾ األحكاـ يما  قػدير الحػد األدنػى كاألشمػى 

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغ٘ب ٤خ اُ٘بكز.212،  169،  152( أُٞاد )1)

 / أٝكه( ٖٓ هبٕٗٞ ا٥صبس ٝاُزشاس أُشبس ا٤ُٚ.49( أُبدح )2)

 ا٤ُٚ.( ٖٓ هبٕٗٞ ؿغ٤َ األٓٞاٍ أُشبس 12/6( أُبدح )3)

/ أٝكه( ٖٓ هىبٕٗٞ 4/ صب٤ٗبه( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكؾخ رٜش٣ت اُ٘لؾ ٝٓشزوبرٚ أُشبس ا٤ُٚ ٝأُبدح )5( أُبدح )4)

 .2119( ُغ٘خ 19ػجؾ األٓٞاٍ أُٜشثخ ٝأُٔ٘ٞع رذاُٜٝب ك٢ األعٞام أُؾ٤ِخ سهْ )

 ( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكؤح أُخجش٣ٖ أُشبس ا٤ُٚ 9ٝ 3ٝ 1( أُٞاد )5)
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، نك ي ػػرؾ نمػػر  قػػديرها لملػػمطة المب صػػة ال ػػخ يػػنص  1الممكا ػػأة المقػػرر منح ػػا لممباػػر
المكجاػة لممباػر اللػرم، كالذم يمكف مبلحظ ز اصدد  طػكر األلػااب .  2اشمي ا القانكف

 نن ا قد مرت امراحؿ رليلة  بلث كهخ:
كهػػخ المرحمػػة ال ػػخ كانػػت  ػػدكر  ي ػػا  كػػرة المباػػر اللػػرم  ػػخ يطػػار المرحليية األوليي   

القػػكانيف الجزاليػػة الباصػػة  قػػط دكف القكاشػػد العامػػة  ػػخ القػػانكف الجنػػالخ كقػػد نقػػرت  مػػؾ 
خ مػػػنا اإلكراميػػػة نك المكا ػػػأة كحػػػؽ القػػػكانيف نهػػػـ األركػػػاف الباصػػػة ااإلباػػػار اللػػػرم كهػػػ

كقػػػد الػػػ  دؼ المتػػػرع من ػػػا ال تػػػجي  شمػػػى اإلباػػػار ، المباػػػر اعػػػدـ الكتػػػؼ شػػػف الػػػمز
لحماية المصالا ال خ ترشت مف اجم ا  مؾ القػكانيف ال ػخ اتػرنا يلي ػا آنكػان كال ػخ  بػص 

 مصالا صحية كمالية.
نػػالخ مػػف االق صػػار شمػػى كهػػخ المرحمػػة ال ػػخ ان قػػؿ  ي ػػا المتػػرع الجالمرحليية اليانييية  

العمؿ اككػرة المباػر اللػرم  ػخ يطػار القػكانيف الجزاليػة الباصػة يلػى  أصػيؿ هػذ  الككػرة 
  119 ػػخ القكاشػػد العامػػة مػػف قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػة امكجػػب القػػانكف رقػػـ )

كالػػذم نجػػػاز امكجاػػز لممباػػر اللػػػرم نف يطمػػب شػػدـ الكتػػػؼ شػػف الػػػمز ، 1988للػػنة 
تػػاهدان كاال ػػالخ شػػدـ جػػكاز مناقتػػ ز  ػػخ مراحػػؿ ال حقيػػؽ مػػف قاػػؿ نطػػراؼ كشػػدـ اش اػػار  

ك يػز بػركج ، كهػك  طػكر بطيػر كمػا نػرل، الػدشكل الجزاليػة كشػدـ ندات  اليمػيف القانكنيػة
كمػػف جانػػب آبػػر  ػػاف هػػذ  ، صػػارخ شمػػى القكاشػػد العامػػة لممحاكمػػة كمػػا اتػػرنا مػػف قاػػؿ

 قػػد تػػممت ، حمايػػة للػػرية اإلباػػارالمرحمػػة قػػد  كلػػعت ك نكشػػت  ي ػػا المصػػالا محػػؿ ال
الجػػػرالـ المالػػػة اػػػأمف الدكلػػػة الػػػدابمخ كالبػػػارجخ كجػػػرالـ ال بريػػػب االق صػػػادم كالجػػػرالـ 
المعاقػػب شمي ػػا ااإلشػػداـ كاللػػجف المياػػد نك الميقػػت ليتػػمؿ اػػذلؾ المتػػرع اغمػػب الجػػرالـ 

 لباصة.المنصكص شمي ا  خ قانكف العقكاات العراقخ كالك ير مف القكانيف الجزالية ا

                                                           

 .2111( ُغ٘خ 1/ صبُضبه( ٖٓ هبٕٗٞ ؽٔب٣خ أُغزِٜي سهْ )٤11َ أُضبٍ أُبدح )( اٗظش ػ٠ِ عج1)

( ُغىى٘خ 14/ صبُضىىبه( ٓىىٖ هىىبٕٗٞ أُ٘بكغىىخ ٝٓ٘ىىغ اكؽزٌىىبس سهىىْ )12( اٗظىىش ػِىى٠ عىىج٤َ أُضىىبٍ أُىىبدح )2)

2111. 
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كهػػخ المرحمػػة ال ػػخ اصػػدر  ي ػػا المتػػرع )قانكنػػان باصػػان  لمػػنا المكا ػػأة المرحليية اليالييية  
كالذم حدد امكجاز الماالغ كالنلػب ال ػخ ، 2008  للنة 33لممباريف كهك القانكف رقـ )

  منا لقات اإلباار اللرم م  الزاـ اللمطات المب صة اك ماف الـ المبار.
 المطلب اليان 

 لقانون  للمخبر السريالمرلز ا
، كاػػذلؾ  2ا، نك ااإلباػػار 1امػػف المعمػػـك نف الػػدشكل الجزاليػػة  حػػرؾ يمػػا االتػػككل

احػػػد كلػػػالؿ  حريػػػؾ ، يعػػػد اإلباػػػار اللػػػرم اكصػػػكز يحػػػدل صػػػكر اإلباػػػار شػػػف الجريمػػػة
يال انز كالاب لري ز  انز يعد ال  ناتن شمى القاشدة العامػة ال ػخ  جيػز ، الدشكل الجزالية

دشكل الجزاليػػػة شنػػػدما يكػػػكف اإلباػػػار شمنيػػػان حرػػػكر يجػػػراتات ال حقيػػػؽ  ػػػخ ألطػػػراؼ الػػػ
كالػػػاب هػػػذا االلػػػ  نات،   ػػػبل يجػػػكز لقارػػػخ ال حقيػػػؽ اف  . 3امرحمػػػة ال حقيػػػؽ االا ػػػدالخ

ألفي الليالة ، كال نف يكاجز نطراؼ الدشكل الجزالية، يلما لز حركر يجراتات ال حقيؽ
 ػػخ ا  ػػار الناجمػػة شػػف يحجػػاـ المػػكاطنيف شػػف الجناليػػة ال ػػخ يع نق ػػا المتػػرع  لػػعى ل بل

كلكػكف المصػالا االج ماشيػة ال ػخ يرشاهػا المتػرع كالم م مػة ، ال اميغ شػف الجػرالـ الم مػة
االكتؼ شف الجرالـ نرجا كنكلى االرشاية مف الرمانات ال خ يمكف الملاس ا ا الػاب 

ة اػػيف نطػراؼ الػػدشكل لػرية اإلباػار كالحػػد مػف شبلنيػػة ال حقيػؽ نك  حقيػؽ ماػػدن المكاج ػ
 لذا  قد اقر كنجاز اإلباار اللرم االصيغة ال خ اترنا يلي ا.، الجزالية كالمبار اللرم

ي م ػػ  امكجاػػز ارػػمانات ، كمػػف جانػػب آبػػر  ػػاف لممباػػر اللػػرم مركػػز قػػانكنخ
قانكنيػػة كقرػػالية   م ػػؿ  ػػخ حقػػز اعػػدـ الكتػػؼ شػػف هكي ػػز كشػػدـ اش اػػار  تػػاهدان كي ر ػػب 

ال ي مكف مف  حميكز اليميف ألف المتػرع لػـ يجػز ذلػؾ يذا ، ال حقيؽ شمى ذلؾ نف قارخ
 . 4اطمب المبار اللرم شدـ الكتؼ شف المز كشدـ اش اار  تاهدان 

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُؼشاه1.٢( أُبدح )1)

 أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُؼشاه٢. ( ٖٓ هب41ٕٞٗٝ 1( أُبدر٤ٖ )2)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُؼشاه59.٢ٝ 51( أُبدر٤ٖ )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.41/2( أُبدح )4)



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

ذ نف المتػػػرع قػػػد جعػػػؿ القرػػػات لػػػاحة لمعػػػدؿ كإلحقػػػاؽ  كشمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ كا 
الحػؽ ممػػا يق رػخ صػػيان ز مػف العاػػث كاإللػاتة كيكجػػب شمػى الم باصػػميف كمػف ينػػكب 
ال شػػرض المبػػالؼ  شػػن ـ االل ػػزاـ اأحكػػاـ القػػانكف كاماػػدن حلػػف النيػػة  ػػخ  قػػديـ األدلػػة كا 

ز  ػػخ ال قارػػخ اتػػكؿ متػػركع  انػػز ي ر ػػب شمػػى ذلػػؾ نف مػػف يمػػارس حقػػ، 1انكلػز لمعقكاػػة
، كالعكػس مػف ذلػؾ  ػاف الػ عماؿ الحػؽ  2ايرمف ما يصػيب ا بػريف مػف رػرر  انز ال

نك يف كػػػػاف االلػػػػ عماؿ ،يلػػػػى اإلرػػػػرار اػػػػالغيرالػػػػ عماالن غيػػػػر جػػػػالز كانصػػػػراؼ القصػػػػد 
كهػػك مػػا يلػػمى الكيػػد  ػػخ ، المتػػركع لمحػػؽ ال ي نالػػب مػػ  مػػا يصػػيب الغيػػر مػػف رػػرر

خ نطػػاؽ اح نػػا كالػػذم ي م ػػؿ  ػػ، ال قارػػخ كالػػ عماؿ يجػػراتات ال قارػػخ الػػ عماالن جػػالران 
 كتػؼ شػف الػمز كشػدـالذم منحػز المتػرع كمػا اتػرنا حػؽ شػدـ ال-ا عمد المبار اللرم

اإللػػاتة يلػػى هػػذا الحػػؽ كالػػ غبلؿ الحمايػػة القانكنيػػة الممنكحػػة لػػز ببل ػػان –اش اػػار  تػػاهدان 
لم دؼ النايؿ كاأللااب المكجاة ال خ قصدها المترع مػف  ػك ير هػذ  الحمايػة مػف بػبلؿ 

االلػ  داؼ الليالػخ ادا   الحقد كاالن قاـ كال ػأر نك  عمد  اإلررار اا بريف كالنيؿ من ـ 
 اف األمر كالحالة هذ  يجعؿ المبار اللرم يبر  لمملالمة ،الكظيكخ نك االج ماشخ نك

 القانكنية كيعاقب شف جريمة اإلباار الكاذب م ى  ات  عمد  كذب يباار .
كلؤللااب نشبل   اف الدليؿ المل مد مف المعمكمات ال خ يكردهػا المباػر اللػرم 

، ي ا التاهد اعد ندات اليميف القانكنخال  ر قخ قيم  ا القانكنية يلى قيمة الت ادة ال خ ييد
نمػػػا يلػػػ دؿ اػػػز  ػػػخ ، نم ننػػػز لػػػيس اػػػدليؿ، ممػػػا يجعػػػؿ يباػػػار  ذا قيمػػػة الػػػ داللية  قػػػط كا 

كصػكالن إلصػدار ، الحصكؿ شمى ندلػة  عػزز هػذا اإلباػار كايػاف مػدل صػح ز مػف شدمػز
 نمػػر االقػػات القػػاض شمػػى المػػ  ـ مػػف شدمػػز لكػػخ ال يكػػكف اإلباػػار اللػػرم شكػػازة ي ككػػأ
شمي ػػا القرػػات ااصػػدار نمػػر يلقػػات القػػاض دكف ال حػػرم كالاحػػث الػػدقيؽ شػػف ندلػػة  ككػػخ 

لي ايف ، لذلؾ كلكخ ال يككف المبار اللرم اال الخ كليمة  عصؼ احقكؽ كحريات الناس

                                                           

 .1717( ُغ٘خ 111( ٖٓ هبٕٗٞ ا صجبد سهْ )5( أُبدح )1)

ػِى٠ إ )اُغىٞاص اُشىشػ٢  1751ُغى٘خ  (41( ٖٓ اُوىبٕٗٞ أُىذ٢ٗ اُؼشاهى٢ سهىْ )6( ر٘ض أُبدح )2)

 ٣٘بك٢ اُؼٔبٕ، كٖٔ اعزؼَٔ ؽوٚ اعزؼٔبكه عب ضاه ُْ ٣ؼٖٔ ٓب ٣٘شؤ ػٖ رُي ٖٓ ػشس.
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نك ننػز لػـ ، اعد حيف مف الدهر قد يطػكؿ نك يقصػر نف يباػار المباػر اللػرم كػاف كاذاػان 
 يعزز اأدلة نبرل.
مػػى مػػا  قػػدـ كل بكيػػؼ ا  ػػار القانكنيػػة اللػػماية الناجمػػة شػػف شػػدـ شػػدي ك أليلػػان ش

المبار اللرم تاهدان كاال الخ شدـ  حميكز اليميف القانكنية كالم م مة  خ شدـ  حقيؽ مادن 
الكجاهية معز كشدـ مناقت ز مف قاؿ نطراؼ الدشكل الجزالية  اننا ندشك المترع العراقخ 

  مف قانكف نصكؿ المحاكمات الجزالية كذلؾ 47المادة )  مف 2يلى  عديؿ نص الكقرة )
االغات شاارة )كشدـ اش اار  تػاهدان  ك عػديؿ شاػارة )كلمقارػخ نف ي اػت ذلػؾ مػ  ببلصػة 
اإلباار  خ لجؿ باص يعد ل ذا الغػرض كيقػكـ اػاجرات ال حقيػؽ ك ػؽ األصػكؿ  ل كػكف 

اإلباػػػار  ػػخ لػػػجؿ  ك قػػان لمصػػياغة ا  يػػػة: )كشمػػى القارػػػخ نف ي اػػت ذلػػؾ مػػػ  ببلصػػة
بػػػاص يعػػػد ل ػػػذا الغػػػرض كيقػػػكـ اػػػاجرات ال حقيػػػؽ معػػػز اعػػػد ندات اليمػػػيف القانكنيػػػة ك ػػػؽ 
األصػػػكؿ ملػػػ كيدان مػػػف المعمكمػػػات ال ػػػخ  رػػػمن ا اإلباػػػار دكف ايػػػاف هكيػػػة المباػػػر  ػػػخ 

 كنتير يلى نف األبذ ا ذا المق رح اال عديؿ يرمف ما يأ خ:، األكراؽ ال حقيقية 
خ كاألببلقػػػخ شنػػد المباػػػر اللػػرم اعػػػد نف يعمػػـ نف اإلباػػػار  حكيػػز الػػػكازع الػػدين -1

 يجب اف يككف معززان االيميف القانكنية.
يلػػػػزاـ قارػػػػخ ال حقيػػػػؽ اعػػػػدـ الكتػػػػؼ شػػػػف هكيػػػػة المباػػػػر كالحكػػػػاظ شمػػػػى لػػػػرية  -2

 كلكخ ال ياقى األمر جكازيان كما هك النص الحالخ )كلمقارخ .... .، ال حقيؽ
ة المباػر اللػرم اعػػد ندات اليمػيف نمػػاـ  مكػيف محكمػة المكرػػكع مػف  ػبلكة تػػ اد -3

 . 1اقارخ ال حقيؽ كالذم ال يمكف يحرار  )الاب شدـ يمكانية الكتؼ شف المز 
 انػػز يمكػػػف نف ، كنبيػػران  ػػاف المباػػر اللػػرم كمػػا يمكػػػف نف يكػػكف مكاطنػػان شاديػػان 

   للػنة33شمػبلن اقػانكف مكا ػأة المباػريف رقػـ )، يككف مف مكظكخ الدكلػة كالقطػاع العػاـ
، كي ر ب شمى ذلؾ  خ األحػكاؿ ال ػخ يكػكف  ي ػا اإلباػار كجكايػان  ػخ الحػاالت  2ا2008

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.215ٝ 212، 112( أُٞاد )1)

ٓىٞرل٢  ( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُزًٞس ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢: رغش١ أؽٌبّ ٛزا اُوىبٕٗٞ ػِى٠: أٝكه:2( ر٘ض أُبدح )2)

اُذُٝخ ٝاُوطبع اُؼبّ. صب٤ٗبه: ٓىٖ ٣خجىش ػىٖ األٓىٞاٍ أُ٘وُٞىخ ٝؿ٤ىش أُ٘وُٞىخ ُلبىخبص أُظىبدسح 

أٝ أٓٞاٍ اُؼشاه٤٤ٖ اُزى٢ روؼى٢ اُزشىش٣ؼبد ثٔظىبدسرٜب. صبُضىبه: ٓىٖ ٣ىذ٢ُ  7/4/2113أٓٞاُْٜ ثؼذ 

كد اُلغىىبد ساثؼىىبه: ٓىىٖ ٣خجىىش ػىىٖ ؽىىب ثٔؼِٞٓىىبد رىىئد١ اُىى٠ اعىىزؼبدح ا٥صىىبس اُؼشاه٤ىىخ أُغىىشٝهخ.



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 ػػاف هػػذا اإلباػػار يناغػػخ نف ي لػػـ االلػػرية كك مػػاف الػػـ ، ال ػػخ نتػػار يلي ػػا هػػذا القػػانكف
 المبار كالذم يمكف نف نطمؽ شميز )اإلباار الكجكاخ اللرم .

نظـ ك حػػدد المركػػز القػػانكنخ ك جػػدر اإلتػػارة يلػػى نف الرػػكااط كاألحكػػاـ ال ػػخ  ػػ
لممباػػر اللػػرم كتػػبص طايعػػخ  لػػرم نكلػػ ا شمػػى المباػػر اللػػرم شنػػدما يكػػكف كصػػكز 

كما هك الحاؿ االنلاة لمتركات األمنية ال ػخ   ػكلى  ػك ير الحمايػة ألم ، تبص معنكم
تبص طايعخ نك معنكم كاإلباار شف الجرالـ  خ الكقػت نكلػز امكجػب شقػد يكقػ  اػيف 

 . 1انجرالطر يف لقات 
كشمػػػػػى رػػػػػكت مػػػػػا  قػػػػػدـ يمكننػػػػػا نف نصػػػػػؼ المركػػػػػز القػػػػػانكنخ لممباػػػػػر اللػػػػػرم 
، اأنز:) نظيـ قانكنخ لمحقكؽ كاالل زامات الناتلة شف  كميؼ تبص )طايعخ نـ معنػكم 

ااباار قراة ال حقيؽ كالج ات األمنية شف الجرالـ مقااؿ حقز  خ الحصكؿ شمى مكا أة 
ك مػػػػػاف الػػػػػمز كشػػػػػدـ حرػػػػػكر  اجػػػػػراتات ال حقيػػػػػؽ ك ، ماليػػػػػة يحػػػػػددها القػػػػػانكف نك اػػػػػدكن ا

 كالمحاكمة .
 المطلب اليالث

 الووابط القانونية للتعامل مب المخبر السري
مػػف درالػػة ك حميػػؿ النصػػكص القانكنيػػة ال ػػخ  ناكلػػت اػػال نظيـ ملػػألة االلػػ عانة 
االمبار اللرم لكات  مػؾ ال ػخ كردت  ػخ قػانكف نصػكؿ المحاكمػات الجزاليػة العراقػخ نـ 

، كغيرهمػا مػف القػكانيف الجزاليػة الباصػة 2008  للػنة 33كف مكا أة المباريف رقػـ )قان
                                                                                                                                                      

عش٣ٔىىخ اُغىىشهخ أٝ اكخىىزالط أٝ رض٣ٝىىش أُؾىىشساد =  =ا داس١ ٝأُىىب٢ُ. خبٓغىىبه: ٓىىٖ ٣خجىىش ػىىٖ

اُشع٤ٔخ ٣ٝئد١ اخجبسٙ ا٠ُ اُوبء اُوجغ ػ٠ِ اُلبػَ. ٝثٔٞعت أُبدح اُضبٓ٘خ ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٣ٌٕٞ 

زى٠ُٞ اُزؾو٤ىن ثٌزٔىبٕ اُزؾو٤ن ك٢ اُغشا ْ أُشُٔٞخ ثؤؽٌبّ ٛزا اُوىبٕٗٞ عىش٣به ٝرِزىضّ اُغٜىخ اُزى٢ ر

 اعْ أُخجش.

( كى٢ 52( ػِٔبه إٔ ػَٔ اُششًبد األ٤٘ٓخ ك٢ اُؼشام ٣٘ظٔٚ هبٕٗٞ اُششًبد األ٤٘ٓىخ اُخبطىخ سهىْ )1)

. ٝهىذ ٗظىذ أُىبدح 21/3/2111ؽ/ ك٢  4441ٝأُ٘شٞس ك٢ اُٞهب غ اُؼشاه٤خ سهْ  29/2/2111

شىىشًخ اُؼشاه٤ىىخ أٝ كىىشٝع اُشىىشًخ / صب٤ٗىىبه( ٓ٘ىىٚ ػِىى٠: ٣وظىىذ ثبُشىىشًخ األ٤٘ٓىىخ اُخبطىىخ ٛىى٢ ا1ُ)

األع٘ج٤ىىخ اُزىى٢ روىىّٞ ثؼٔىىَ ٣زٔضىىَ ثزوىىذ٣ْ اُخىىذٓبد األ٤٘ٓىىخ ُٔىىٖ ٣طِجٜىىب ٓىىٖ األبىىخبص اُطج٤ؼ٤ىى٤ٖ 

( ٓ٘ىٚ ػِى٠: )رئعىظ كى٢ ٝصاسح اُذاخ٤ِىخ ٓذ٣ش٣ىخ رغى٠ٔ 6ٝأُؼ٤٣ٖٞ٘ ُوبء أعش.ًٔب ٗظىذ أُىبدح )

( ٓىىٖ اُوىىبٕٗٞ ػِىى٠: رِزىىضّ 21ٓذ٣ش٣ىىخ بىىئٕٝ اُشىىشًبد األ٤٘ٓىىخ اُخبطىىخ ...(. ًٔىىب ٗظىىذ أُىىبدح )

اُششًخ ثٔب ٣ؤر٢: أٝكه... صب٤ٗبه ... صبُضبه: اخجبس اُٞصاسح ػٖ أ١ عش٣ٔخ ٝهؼىذ أص٘ىبء ػٔىَ اُشىشًخ أٝ 

 ثغججٚ أٝ ابزجٚ ك٢ ٝهٞػٜب.
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يمكف ال نااط نهـ الرػكااط ال ػخ  ػنظـ نك  حكػـ العبلقػة اػيف لػمطات ال حقيػؽ كالمباػر 
 اللرم كهخ:

شمػػى لػػمطات ال حقيػػؽ نف  ػػدرؾ نف يقػػرار المتػػرع كاش را ػػز اػػالمبار اللػػرم مػػف  -1
ينمػػا يناػػ  مػػف ماػػررات كملػػكغات مكادهػػا  نػػامخ الػػدكر ، م ػػزبػػبلؿ ال نظػػيـ القػػانكنخ لم 

اللػػماخ لممػػكاطف  ػػخ اإلباػػار شػػف ك يػػر مػػف الجػػرالـ البطيػػرة ال ػػخ  مػػس األمػػف الػػدابمخ 
كاللػػػمـ االج مػػػاشخ اعػػػد نف لػػػػيطر شميػػػز تػػػاا البػػػكؼ مػػػػف األشمػػػاؿ االن قاميػػػة لع ػػػػاة 

تػؼ شػف الجريمػة شمػى كاذلؾ يناغخ نف  لمكا المصػالا االج ماشيػة  ػخ الك، المجرميف
 المصمحة  خ شمنية اإلباار.

يف اإلباػػار اللػػرم شػػف الجػػرالـ نجػػاز  المتػػرع شمػػى لػػايؿ االلػػ  نات الػػذم نكرد   -2
، كاعػػض القػػكانيف  2ا، كقػػانكف مكا ػػأة المباػػريف 1ا ػػخ قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػة

 ات.كال يناغخ للمطات ال حقيؽ ال كل   خ هذا االل  ن، الجزالية الباصة
يف شمػػؿ المباػػر اللػػرم كاإلباػػار الػػذم ي قػػدـ اػػز ال يعػػدكا نف يكػػكف شمػػبلن مػػف  -3

نشماؿ ال حرم كاالل دالؿ شف الجػرالـ ال يككػخ دكف  عزيػز  اأدلػة يرػا ية إلصػدار نمػر 
يلقات القاض كذلؾ ل كادم ا  ار اللماية لئلباار اللرم اأف يككف كليمة لبلن قاـ كال أر 

  بدـ العدالة.ك حقيؽ مآرب تبصية ال 
يف لمطات ال حقيؽ كالراط القرالخ مكمكيف قانكنان اعدـ ي تات نلػرار ال حقيػؽ  -4

نك الكتػػػػؼ شػػػػف هكيػػػػة المباػػػػر الػػػػذم جػػػػرل الػػػػاب يباػػػػار  ا بػػػػاذ اإلجػػػػراتات القانكنيػػػػة 
 . 3اكاعكلز يبرعكف لمملالمة القانكنية شف جريمة ي تات األلرار

ي عيف شمى لمطات ال حقيػؽ نك اللػمطات األمنيػة المب صػة ا مقػخ اإلباػار مػف  -5
المباػػر اللػػرم نف  كرػػا لػػز ا  ػػار القانكنيػػة ال ػػخ مػػف الممكػػف نف   ر ػػب شمػػى صػػدؽ 

                                                           

( ٖٓ هبٕٗٞ أطىٍٞ أُؾبًٔىبد اُغضا ٤ىخ اُ٘بكىز ػِى٠ إٔ )ُِٔخجىش 41( ٖٓ أُبدح )2( ٗظذ اُلوشح )1)

ٖٓ اُذُٝىخ اُىذاخ٢ِ أٝ ... إٔ ٣طِىت ػىذّ اٌُشىق ػىٖ ٣ٞٛزىٚ ، ٝػىذّ اػزجىبسٙ ك٢ اُغشا ْ أُبعخ ثؤ

 ببٛذاه ...(.

ػ٠ِ اٗٚ: )٣ٌٕٞ اُزؾو٤ىن كى٢  2119( ُغ٘خ 33( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكؤح أُخجش٣ٖ سهْ )9( ٗظذ أُبدح )2)

 (. اُغشا ْ أُشُٔٞخ ثؤؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ عش٣به ، ٝرِزضّ اُغٜخ اُز٢ رز٠ُٞ اُزؾو٤ن ثٌزٔبٕ اُغش

( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكؤح أُخجش٣ٖ سهىْ 9( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ ٝأُبدح )41/2( أُبدح )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُؼشاه٢ اُ٘بكز.241ٝ 236/1ٝأُبدر٤ٖ ) 2119( ُغ٘خ 33)



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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ف كاف كاذاان  انز ي حمؿ ، يباار  نك كذاز  اف كاف صادقان  انز ليحصؿ شمى المكا أة كا 
 . 1ابمليكلية ار كاب جريمة اإلباار الكاذ

 المبحث اليالث
 القيمة القانونية إل ادة المخبر السري وتطبيقاتيا القوائية

لػػػػن عرض  ػػػػخ هػػػػذا الماحػػػػث لػػػػدكر ي ػػػػادة المباػػػػر اللػػػػرم  ػػػػخ  حريػػػػؾ الػػػػدشكل 
الجزاليػػة ك طايقا  ػػا القرػػالية  ػػـ نعػػرج يلػػى ايػػاف القيمػػة القانكنيػػة إل ػػادة المباػػر اللػػرم 

يػػؽ االا ػػدالخ كالمحاكمػػة ككػؿ  ػػخ مطمػػب ملػػ قؿ ك طايقا  ػا القرػػالية  ػػخ مرحم ػخ ال حق
 ككما يأ خ:

 المطلب األول 
 دور إ ادة المخبر السري    تحريك الدعوى الجزائية

يف القكاشد العامة لنظرية اإل اات  يكد شمى نف )القرػات لػاحة لمعػدؿ كإلحقػاؽ 
الحػؽ ممػػا يق رػخ صػػيان ز مػف العاػػث كاإللػاتة كيكجػػب شمػى الم باصػػميف كمػف ينػػكب 

ال شػرض المبػػالؼ ، شػن ـ االل ػزاـ اأحكػاـ القػػانكف كاماػدن حلػف النيػة  ػػخ  قػديـ األدلػة كا 
كمػػػػا نف القكاشػػػػد العامػػػػة  ػػػػخ اإل اػػػػات الجنػػػػالخ  مػػػػـز اػػػػأف )ال يجػػػػكز ،  2انكلػػػػز لمعقكاػػػػة 

لممحكمػة اف  لػ ند  ػخ حكم ػا يلػى دليػؿ لػـ يطػرح لممناقتػة نك لػـ يتػر يليػز  ػخ الجملػػة 
حكمة  خ الدشكل اناتن شمى اق ناش ا الذم  ككف لدي ا مػف األدلػة كاف ) حكـ الم،  3ا... 

 . 4االمقدمة  خ نم دكر مف ادكار ال حقيؽ نك المحاكمة .. 
ك خ لياؽ الك ـ العاـ لمقكاشد العامة لئل اات كلقكاشد اإل اػات الجنػالخ  ػاف مػف 

، مػػف رػػرريلػػ عمؿ حقػػز الػػ عماالن جػػالزان كمتػػركشان  انػػز ال يرػػمف مػػا يصػػيب ا بػػريف 
نك كانػػت  ، كاػػالعكس يذا الػػ عمؿ حقػػز الػػ عماالن غيػػر جػػالز اػػأف قصػػد اإلرػػرار اػػالغير

                                                           

ٓىٖ هىبٕٗٞ اُؼوٞثىىبد (243ٝأُىبدح) 2119( ُغى٘خ 33هىىْ)ٓىٖ هىبٕٗٞ ٌٓبكىؤح أُخجىش٣ٖ س(4( أُىبدح)1)

 ؼشاه٢ اُ٘بكز.اُ

 .1717( ُغ٘خ 111( ٖٓ هبٕٗٞ ا صجبد سهْ )5( أُبدح )2)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.212( أُبدح )3)

 /أ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.213( أُبدح )4)
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 ػػػاف هػػػذا ، نك كانػػػت غيػػػر متػػػركشة، المصػػػمحة ال ػػػخ يرمػػػخ يلػػػى  حقيق ػػػا قميمػػػة األهميػػػة
 ربلن شف ككف هذا االلػ عماؿ مكجػب ، االل عماؿ قد يكجب مليكلية القالـ از الجزالية

لػػى جانػػب مػػا الػػ مزمز المتػػرع مػػف االلػػ عماؿ الجػػالز كالػػذم ، كا   1المرػػماف كال عػػكيض
مقااؿ ، احلف ال عماؿ المبار لحقز  خ اإلباار كلرية اإلباار، ي م ؿ  خ نطاؽ اح نا

االم يازات ال خ رمن ا لز المترع كالم م مة احقز  خ شػدـ اش اػار  تػاهدان كشػدـ الكتػؼ 
،  ػػاف ماػػدن حلػػف النيػػة يناغػػخ نف  2اشػػف هكي ػػز كالحصػػكؿ شمػػى المكا ػػآت المقػػررة قانكنػػا

، لػػذا  ػػاف شمػػى قارػػخ ال حقيػػؽ الػػذم  3ايك ػػرض دالمػػان مػػالـ يقػػـ الػػدليؿ شمػػى بػػبلؼ ذلػػؾ
نف ي لػػـ ام نيػػة ، ش ػػد يليػػز المتػػرع كحػػد   مقػػخ اإلباػػار الػػذم ي قػػدـ اػػز المباػػر اللػػرم

قتػة مػػا ل ػدقيؽ كمنا، كيكظػؼ كػػؿ قدرا ػز القرػالية الملػػ مدة مػف الباػرة كال جراػػة، شاليػة
كال أكػػد مػػف صػػدؽ مرػػمكف اإلباػػار مػػف ، كرد  ػػخ نقػػكاؿ المباػػر اللػػرم مػػف معمكمػػات

يلػػػى جانػػػب اإلمكانيػػػات ، ملػػػ كيدان مػػػف الكلػػػالؿ القانكنيػػػة لمكصػػػكؿ يلػػػى الحقيقػػػة، شدمػػػز
الماديػػػة للػػػمطات ال حقيػػػؽ كااللػػػ دالؿ كاللػػػمطات األمنيػػػة  ػػػخ الاحػػػث كال حػػػرم لمكقػػػكؼ 

كشمى نف ال يغيب شػف ذهػف قارػخ ال حقيػؽ اف ، زشمى صحة  مؾ المعمكمات مف شدم
ف كػػاف احػػد كلػػالؿ  حريػػؾ الػػدشكل الجزاليػػة ، غيػػر انػػز الػػ  نات  4اهػػذا اإلباػػار اللػػرم كا 

لكػػكف القارػػخ كالحالػػػة هػػذ  ال يمكنػػز  حميػػػؼ هػػذا المباػػر اليمػػػيف ، شمػػى األصػػؿ العػػػاـ
)ح ػػػػى االنلػػػػاة كمػػػػا ال يػػػػ مكف  ػػػػخ هػػػػذ  المرحمػػػػة مػػػػف  حقيػػػػؽ ماػػػػدن العبلنيػػػػة ، القانكنيػػػػة

لمبصـك   خ يجراتات ال حقيؽ االا دالخ حيث ال يمكف مكاج ة المبار اللرم اػأطراؼ 
 هذا مف جانب.،  5االدشكل الجزالية نك االت كد

كمػػف جانػػب آبػػػر  ػػاف بطػػكرة كنهميػػػة الجػػرالـ ال ػػخ  ػػػـ اإلباػػار شن ػػا اكالػػػطة 
بمخ كالبػػارجخ كجػػرالـ المباػػر اللػػرم كهػػخ شاػػارة شػػف الجػػرالـ المالػػة اػػأمف الدكلػػة الػػدا

                                                           

 اُؼشاه٢. 1751( ُغ٘خ 41( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ سهْ )1ٝ 6( أُبدر٤ٖ )1)

(ٓىىٖ هىىبٕٗٞ ٌٓبكىىؤح أُخجىىش٣ٖ 3هىىبٕٗٞ أطىىٍٞ أُؾبًٔىىبد اُغضا ٤ىىخ ٝأُىىبدح) ( ٓىى41/2ٖ( أُىىبدح)2)

 .2119( ُغ٘خ 33سهْ)

 ( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُؼشاه٢ اُ٘بكز.1149( أُبدح )3)

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُؼشاه41/2.٢ٝ /أ1( أُبدر٤ٖ )4)

 ا ٤خ اُؼشاه٢.( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغض62ٝ 59ٝ 51( أُٞاد )5)
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نك الم عمقػػػة  9/4/2003، نك الم عمقػػػة اػػػاألمكاؿ المصػػػادرة اعػػػد  1اال بريػػػب االق صػػػادم
اا  ػػار الملػػركقة نك جػػرالـ الكلػػاد المػػالخ كاإلدارم نك جػػرالـ اللػػرقة كاالبػػ بلس ك زكيػػر 

،  ان ػػػػا جػػػػرالـ يعاقػػػػب شمي ػػػػا القػػػػانكف ااإلشػػػػداـ كاللػػػػجف المياػػػػد نك الميقػػػػت، المحػػػػررات
اال ػػالخ  ان ػػا  لػػ مـز مػػف قارػػخ ال حقيػػؽ ال ػػأنخ كشػػدـ ال لػػرع  ػػخ يصػػدار نمػػر يلقػػات ك 

القاض احؽ الم  ـ مكركع اإلباار اللرم ح ى يمحص كيدقؽ المعمكمات ال ػخ كردت 
،  رػػبلن شػػف رػػركرة نف   لػػـ كػػؿ اإلجػػراتات ال ػػخ يقػػكـ ا ػػا قارػػخ  2ا ػػخ ذلػػؾ اإلباػػار

ااطػػػػار التػػػػرشية ، ة اإلباػػػػار مػػػػف شدمػػػػزال حقيػػػػؽ قاصػػػػدان الكقػػػػكؼ شمػػػػى حقيقػػػػة كصػػػػح
كنف ال ، نم   كػػؽ  مػػؾ اإلجػػراتات مػػ  القكاشػػد القانكنيػػة المقػػررة كالمنظمػػة ل ػػا، اإلجراليػػة

الذم ال يجيز ا باذ نم يجػرات ،  ن  ؾ نك  قمؿ مف تأف مادن األصؿ  خ اإلنلاف الاراتة
.  3االمب صػػػػةجنػػػػالخ يال الػػػػ نادان ألحكػػػػاـ القػػػػانكف مػػػػف قاػػػػؿ ك حػػػػت يتػػػػراؼ اللػػػػمطات 

كببلصػػة القػػكؿ  اننػػا نػػرل انػػز لكػػخ نػػيمف غطػػاتن قانكنيػػان ياػػرر  حريػػؾ الػػدشكل الجزاليػػة 
كا باذ االجراتات القانكنية البلزمة ل ا ك مؾ المالة احرية اإلنلاف نك حرمة ملكنز  اف 

ال يككػخ كال ، اإلباار الذم ي قدـ از المبار اللرم شمى ك ؽ الركااط ال ػخ نتػرنا يلي ػا
ما كليمة ل حريؾ الدشكل الجزالية امكرد  كشمى شكاهنز مالـ ي ـ ال أكد مف صحة ما يص

نم نف قيم ػػػػػز شنػػػػػد  قديمػػػػػز يم ػػػػػؿ معمكمػػػػػات ذات قيمػػػػػة ، انطػػػػػكل شميػػػػػز مػػػػػف معمكمػػػػػات
ف الػػػدليؿ كالحجػػػة ،  لػػػ دشخ ال حػػػرم مػػػف صػػػحة ذلػػػؾ اإلباػػػار مػػػف شدمػػػز، الػػػ داللية كا 

قرػالية العديػدة ال ػخ ذهاػت يلي ػا محكمػة ال مييػز القانكنية  يما ذهانا يليز هك القػرارات ال
اال حادية  خ نقض نحكاـ صادرة ااإلشداـ مػف محػاكـ الجنايػات العراقيػة  ػخ هػذا التػأف 
كاإل راج شف نكللؾ المحككميف الاب شدـ  عزيػز نقػكاؿ المباػر اللػرم اأدلػة كا يػة كهػك 

قػػانكنخ لممباػػر اللػػرم  رػػبلن شػػف نف النظػػاـ ال، مػػا لنتػػير يليػػز  ػػخ الصػػكحات البلحقػػة
كالػذم يمكػف نف نلػ قيز مػف قػانكف نصػػكؿ المحاكمػات الجزاليػة كقػانكف مكا ػأة المباػػريف 
المػػذيف لػػاقت اإلتػػارة يلي مػػا نجػػازا لممباػػر اللػػرم نف يطمػػب مػػف قارػػخ ال حقيػػؽ شػػدـ 

                                                           

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُؼشاه41.٢( ٖٓ أُبدح )2( اُلوشح )1)

 .2119( ُغ٘خ 33( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكؤح أُخجش٣ٖ سهْ )4( أُبدح )2)

 .11ص ( د. ػبدٍ ػجذ اُؼبٍ خشاب٢: ٓظذس عبثن،3)
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كشػدـ اش اػار  تػاهدان األمػر الػذم ال يجعػؿ رػمير القارػخ مطملنػان ، الكتؼ شػف هكي ػز
مػػى  حريػػؾ الػػدشكل الجزاليػػة الػػ نادان لئلباػػار اللػػرم مػػف دكف اف يعػػزز ذلػػؾ يذا نقػػدـ ش

اإلباػػػػار الػػػػذم كصػػػػػكز مجمػػػػس القرػػػػات األشمػػػػػى ك ػػػػخ نك ػػػػر مػػػػػف منالػػػػاة اأنػػػػز مجػػػػػرد 
)معمكمػػػات  اأدلػػػة كقػػػرالف  ككػػػخ ل حريػػػؾ الػػػدشكل الجزاليػػػة كا بػػػاذ اإلجػػػراتات القانكنيػػػة 

 البلزمة امكجا ا.
 المطلب اليان 

 لسري    مرحلة التحقيق االبتدائ إ ادة المخبر ا
،  أكيدان لملياؽ الذم اترنا يليػز  يمػا ي عمػؽ اأصػكؿ ال عامػؿ مػ  اإلباػار اللػرم

 قد صدر اشماـ مف رلالة االدشات العاـ  خ العراؽ جات  يز: )كحيث نف ملألة المبار 
اللرم  ـ طرح ا  خ مجمس القرات األشمػى كقػد  صػدل المجمػس لػذلؾ  ػخ جملػ ز ك ػـ 

كجيػػز قرػػاة ال حقيػػؽ اأنػػز يذا لػػـ يحرػػر المباػػر اللػػرم اعػػد  اميغػػز    مػػؿ نقكالػػز  كمػػا  
 ػخ حالػة االطػبلع شمػى  –)كقػد نكشػز يلػى نشرػات االدشػات العػاـ اػأف ،  رمف االشماـ

األكراؽ ال حقيقية ك ايف نف قارخ ال حقيؽ نصػدر شػدة قػرارات إلحرػار المباػر اللػرم 
 . 1اى شدـ صحة اإلباار المجرد كلـ يحرر  اف ذلؾ يعد قرينة شم

ك طايقػػان لم كلػػير الػػذم ذهػػب يليػػز مجمػػس القرػػات األشمػػى لعاػػارة )كلمقارػػخ نف 
،  2اي ات ذلؾ م  ببلصة اإلباار .... ملػ كيدان مػف المعمكمػات ال ػخ  رػمن ا اإلباػار 

 ك قدير  القيمة القانكنيػة لممعمكمػات ال ػخ ي رػمن ا اإلباػار.  قػد قػرر اأنػز )كلػدل شطػؼ
كالقارخ ااصدار نمػر  2/8/2010النظر شمى قرار قارخ ال حقيؽ المميز الميرخ  خ 

 قػػد ،   مػػف قػػانكف مكا حػػة اإلرهػػاب4/1قػػاض احػػؽ المػػ  ـ )ؽ د  ك قػػان ألحكػػاـ المػػادة )
كجد اأنز غير صحيا كمبالؼ لمقانكف كلػااؽ ألكانػز كالش مػاد  شمػى معمكمػات المباػر 

نف نقكاؿ المبار اللرم  ع ار معمكمات ال  ككخ كحيث ، اللرم  خ يصدار نمر القاض

                                                           

كىى٢  2117/7725طىىخ//خب54( اكػٔىىبّ اُظىىبدس ػىىٖ س بعىىخ اكدػىىبء اُؼىىبّ ر١ اُؼىىذد: هب٤ٗٞٗىىخ 1)

2/1/2117. 

 ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ.41/2( أُبدح )2)
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امكردهػػا إلصػػدار نمػػر القػػاض مػػالـ  عػػزز اػػدليؿ نك قرينػػة نبػػرل لػػذا قػػرر نقػػض القػػرار 
لغات نمر القاض الصادر احؽ الم  ـ ...   . 1االمميز كا 

كمػػا جػػات  ػػخ حي يػػات قػػرار آبػػر لمحكمػػة جنايػػات نينػػكل يذ  قػػكؿ )... كجػػدت 
كالقارػػػخ ااصػػػدار نمػػػر  26/4/2008ل حقيػػػؽ المػػػيرخ  ػػػخ المحكمػػػة نف قػػػرار قارػػػخ ا

)س  ك )ؾ ك )ؽ ك )ؽ ك )ح ك )ك ك )آ ك )ع ك قػػػػاض احػػػػؽ الم  مػػػػيف كػػػػؿ مػػػػػف )ن 
  مػػػف قػػػانكف مكا حػػػة اإلرهػػػاب قػػػد الػػػ ند شمػػػى نقػػػكاؿ المباػػػر 4/1ك قػػػان ألحكػػػاـ المػػػادة )

 كل الت ادة كما نف نقكالز ال  ر قخ يلى مل، اللرم  قط كال خ جاتت شمى لايؿ العمكـ
لػذا ، كحيث ال يجكز قانكنان يصدار نمر القاض اناتن شمى نقػكاؿ المباػر اللػرم، المنكردة

قػػػرر ال ػػػدبؿ  مييػػػزان اػػػالقرار المميػػػز كنقرػػػز االغػػػات نمػػػر القػػػاض الصػػػادر احػػػؽ هػػػيالت 
ك ػػخ قػػرار مما ػػؿ ذهاػػت المحكمػػة نكلػػ ا يلػػى ).... نف نقػػكاؿ المباػػر  . 2االم  مػػيف ... 
مجرد معمكمات ال  ككخ امكردها إلصدار نمر القاض مالـ  عزز اػدليؿ نك  اللرم  ع ار

لغػػات نمػػر القػػاض الصػػادر احػػؽ المػػ  ـ  قرينػػة نبػػرل ... لػػذا قػػرر نقػػض القػػرار المميػػز كا 
 . 3ا  مف قانكف مكا حة اإلرهاب ... 4/1)ؼ. د  ك ؽ المادة )

كف نف  عػزز كمف جانب آبر  كمػا نف نقػكاؿ المباػر اللػرم ال  ككػخ امكردهػا د
اػػاقرار نك تػػػ ادات تػػػ كد نك  قػػػارير باػػػرات نك قػػرالف نك نم مػػػف األدلػػػة األبػػػرل المقػػػررة 

 ان ػا مػف اػاب نكلػى ال  ككػخ إلصػدار ، قانكنان إلصدار األمػر اػال كقيؼ نك يلقػات القػاض
الػػ نادان لؤللػػااب الم عمقػػة االقيمػػة القانكنيػػة ، قػػرار ااحالػػة المػػ  ـ يلػػى المحكمػػة المب صػػة

لذلؾ ُقرر نف )... األدلة الم حصمة الم م مة ، اؿ المبار اللرم ال خ اترنا يلي ا آنكان ألقك 
، مما يعنػخ نف قارػخ ال حقيػؽ  4ااأقكاؿ المبار اللرم المجردة  عد غير كا ية لئلحالة 

                                                           

)ؿ٤ىىش  7/9/2111كىى٢  2111/د / 421: 3( هىىشاس ٓؾٌٔىىخ ع٘ب٣ىىبد ٤ٗ٘ىىٟٞ ثظىى٤ـزٜب اُز٤٤ٔض٣ىىخ: ٙ 1)

اُى٠ اُوىٍٞ )ًىبٕ  1/2/2117كى٢  2117/د/ 422ٓ٘شٞس( ًٔب رٛجذ أُؾٌٔخ ٗلغٜب ك٢ هشاسٛب 

ٓظذس أُؼِٞٓبد أٝ أهٞاٍ أُخجش اُغش١ ٝثؼذ اُزضجذ ٓىٖ طىؾخ أُؼِٞٓىبد  ٣زٞعت رذه٤ن أهٞاٍ

ارخبر اُوشاس أُ٘بعت، ُزا هىشس ٗوىغ هىشاس هبػى٢ اُزؾو٤ىن ثبطىذاس أٓىش اُوىجغ ثؾىن أُىزْٜ...( 

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس.

ؿ٤ىىش  21/6/2111كىى٢  2111/د/356/ 2( هىىشاس ٓؾٌٔىىخ ع٘ب٣ىىبد ٤ٗ٘ىىٟٞ ثظىىلزٜب اُز٤٤ٔض٣ىىخ/ ٙ 2)

 ٓ٘شٞس.

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس. 7/9/2111ك٢  2111/د / 421ٓؾٌٔخ ع٘ب٣بد ٤ٟٗ٘ٞ ثظلزٜب اُز٤٤ٔض٣خ/ ( هشاس3)

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس. 14/1/2119ك٢  2119/ ط ى/ 175( هشاس ٓؾٌٔخ اُغ٘ب٣بد أُشًض٣خ ك٢ ًشًٞى/ 4)
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  مػػف 47  مػػف المػػادة )2ممػػـز اصػػك ز هػػذ  اعػػد نف بصػػز المتػػرع لذا ػػز امكجػػب الكقػػرة )
ت الجزالية ا مقػخ  ك ػدكيف اإلباػار مػف المباػر اللػرم  ػخ لػجؿ قانكف نصكؿ المحاكما

اأف ياحث مف بػبلؿ المعمكمػات ال ػخ  رػمن ا هػذا اإلباػار شػف األدلػة المييػدة ، باص
 كليس اإلباار اللرم اذا ز.،  اف كجد ذلؾ نصاحت ندلة الجريمة مكجاة لئلحالة، لز

رلالػػة االدشػػات العػػاـ قػػد  كنبيػػران الاػػد مػػف اإلتػػارة يلػػى نف االشمػػاـ الػػذم صػػدر مػػف
، كجميع ػا  يكػد شمػى  1ام دت لز شدة  عاميـ لاق ز صدرت مف مجمس القرات األشمػى

كال  اػت مػف ، نف ملألة المبار اللرم نصاحت مف األمكر ال خ يق رخ الكقكؼ شندها
مصػػػػػداقية المعمكمػػػػػات ال ػػػػػخ يػػػػػدلخ ا ػػػػػا كنف ال  كػػػػػكف شمميػػػػػة يصػػػػػدار نمػػػػػر القػػػػػاض نك 

د اك ماؿ جمػ  األدلػة كال  اػت مػف صػدقية التػككل نك اإلباػار ك كظيػؼ االل قداـ يال اع
 البارة كالحكمة القرالية  خ هذا المجاؿ.

ك أليلان شمى ما  قدـ كاناتن شمى ال كلير الكق ػخ كالقرػالخ لمنصػكص الحاكمػة 
كالناظمة لممعمكمات ال خ ي قدـ ا ا المبار اللرم كال خ اترنا يلي ػا مكصػبلن  اننػا نػذهب 

لػػػى القػػػكؿ اػػػأف نقػػػكاؿ المباػػػر اللػػػرم  ػػػخ مرحمػػػة ال حقيػػػؽ االا ػػػدالخ  عػػػد ام ااػػػة نقطػػػة ي
االنطػػػبلؽ لقارػػػخ ال حقيػػػؽ لم حػػػرم شمػػػا  رػػػمن ز هػػػذ  األقػػػكاؿ مػػػف معمكمػػػات كال ػػػخ ال 
 صػػما امكردهػػا كدكف نف يعززهػػا دليػػؿ آبػػر نك قرينػػة إلصػػدار األمػػر االقػػات القػػاض نك 

األمر الذم ي عيف معز نف يم ـز قارخ ال حقيؽ ، كعاالل قداـ نك اإلحالة لمحكمة المكر
امرمكف النص الناظـ لككرة المبار اللرم كال خ جات  يز )كيقـك  ااجرات ال حقيؽ ك ؽ 
األصكؿ مل كيدان مف المعمكمػات ال ػخ  رػمن ا اإلباػار ... . كنف يم ػـز ال كلػير الكق ػخ 

 كالقرالخ ل ذا النص.
 

                                                           

/ ٌٓزىت/ 62ًٝزىبثْٜ  25/11/2111ك٢  2111/ٌٓزت/947( ًزبة ٓغِظ اُوؼبء األػ٠ِ أُشهْ 1)

ٝهىىىذ رىىىْ اُزؤ٤ًىىىذ ػِىىى٠  2/5/2119كىىى٢  2119/ٌٓزىىىت/339زىىىبثْٜ ًٝ 14/1/2119كىىى٢  2119

ٓؼىىىٕٔٞ ٓىىىب أبىىىبسد ا٤ُىىىٚ ٛىىىزٙ اُزج٤ِـىىىبد اُشعىىى٤ٔخ ثٔٞعىىىت ًزىىىبة ٓغِىىىظ اُوؼىىىبء األػِىىى٠ 

اُز١ ٣ش٤ش ا٠ُ )إٔ ًض٤ش ٖٓ اُشٌب١ٝ اُز٢ روذّ اُى٠ عٜىبد  21/2/2111ك٢  2111/ٌٓزت/231

ر ا عشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثظذدٛب هجَ اُزضجىذ اُزؾو٤ن رٌٕٞ ثذٝاكغ ثؼ٤ذح ػٖ اُؾو٤وخ ٝاُٞاهغ ٝإٔ ارخب

ٓىىٖ رىىٞكش األدُىىخ اُوب٤ٗٞٗىىخ أُؼزجىىشح، ٣ؼىىشع ؽش٣ىىخ أُىىٞاؽ٤ٖ٘ ٝعىىٔؼزْٜ اُىى٠ ٓىىب ٣غىى٢ء ٣ٝخىىبُق 

 اُوبٕٗٞ ...(.
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 المطلب اليالث
 سري    مرحلة المحالمةإ ادة المخبر ال

مػف الميكػػد نف كػؿ اإلجػػراتات الجناليػة ال ػػخ  ااتػرها محكمػػة المكرػكع لمكتػػؼ 
شف غمكض الجريمة لمكصكؿ يلى الحقيقة  خ يمكانية نلػاة الجريمػة يلػى المػ  ـ يناغػخ 
نف  ػػدكر  ػػخ يطػػار ماػػدن التػػرشية اإلجراليػػة ال ػػخ مػػف مق رػػاها نف األصػػؿ  ػػخ اإلنلػػاف 

نم شػػدـ ا بػػاذ نم يجػػرات يال انػػاتن شمػػى قػػانكف كمػػف ، يػػة كػػؿ يجػػرات جنػػالخكقانكن، الاػػراتة
 قاؿ اللمطة المب صة اا باذ . 

لػػى جانػػب ماػػدن التػػرشية اإلجراليػػة لػػالؼ الػػذكر الػػذم يعػػد الرػػااط األلػػاس  كا 
ماػػدن ،  انػػز يلػػكد كيحكػػـ نظريػػة اإل اػػات  ػػخ المػػكاد الجناليػػة، لتػػرشية يجػػراتات المحكمػػة

ظرية العامة لئل اات الجنػالخ كاأللػاس الػذم  قػـك شميػز نال كهػك ماػدن م ـ يعد جكهر الن
كلقػػد جلػػد المتػػرع العراقػػخ ماػػدن األصػػؿ  ػػخ المػػ  ـ الاػػراتة. اػػنص ، االق نػػاع القرػػالخ

 يمػػا ،  1ادلػػ كرم جػػات  يػػز )المػػ  ـ اػػرمت ح ػػى   اػػت يدان ػػز  ػػخ محاكمػػة قانكنيػػة شادلػػة 
لمحكمػػػػة  ػػػػخ االق نػػػػاع  ػػػػخ قػػػػانكف نصػػػػكؿ جلػػػػد المتػػػػرع الجنػػػػالخ العراقػػػػخ ماػػػػدن حريػػػػة ا

المحاكمػػات الجزاليػػة يذ جػػات  يػػز ) حكػػـ المحكمػػة  ػػخ الػػدشكل انػػاتن شمػػى اق ناش ػػا الػػذم 
 . 2ا ككف لدي ا مف األدلة المقدمة  خ نم دكر مف ادكار ال حقيؽ نك المحاكمة... 
كنف  نلػؽ ، مما يعنخ نف لممحكمة لمطة مطمقة  ػخ  قػدير ككزف قيمػة نم دليػؿ

يف األدلة كا ة ال خ قدمت يلي ػا ي اا ػان نك نكيػان كاف  لػ بمص من ػا ن يجػة منطقيػة  امػكر ا
 . 3اشقيد  ا  خ الدشكل إلصدار القرار ااإلدانة نك الاراتة

كشمى نلاس هذ  المنطمقات الدل كرية كاإلجرالية كلما كػاف اإلباػار الػذم ي قػدـ 
دات الت ادة مف حيث لزـك المكاج ة ال يبر  لمركااط ال خ  حكـ ن، از المبار اللرم

 اف القيمػة القانكنيػة ألقػكاؿ ، كالمناقتة كالمليكلية كندات اليميف ككما اترنا لذلؾ مف قاؿ

                                                           

 .2115/ خبٓغبه( ٖٓ دعزٞس عٜٔٞس٣خ اُؼشام ُغ٘خ 17( أُبدح )1)

 /أ( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُزًٞس.13( أُبدح )2)

اُٜ٘ؼىىىىىىىىىخ  داس،2شػ هىىىىىىىىىبٕٗٞ ا عىىىىىىىىىشاءاد اُغ٘ب ٤ىىىىىىىىىخ،ؽ:بىىىىىىىىىٓؾٔىىىىىىىىىٞد ٗغ٤ىىىىىىىىىت ؽغ٢٘( د.3)

 .412ص ،1799اُؼشث٤خ،اُوبٛشح،
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المباػػػر اللػػػرم  نحػػػدر شػػػف الملػػػ كل الػػػذم يمكػػػف اف  صػػػؿ اليػػػز التػػػ ادة اك اقيػػػة ندلػػػة 
يجػػػراتات  ك كػػػكف اال ػػػالخ مجػػػرد )معمكمػػػات   لػػػ دؿ مػػػف ببلل ػػػا المحكمػػػة  ػػػخ، اإل اػػػات

 اإل اات شمى األدلة المقدمة ا ذا التأف.
كمجمػػؿ القػػكؿ نف اإلباػػار اللػػرم ال يمكػػف اف يكػػكف دليػػؿ ي اػػات لكحػػد  م مػػا 

احيػث ، انطكل شميز مف معمكمات نك حي يات مالـ يكف ذلؾ اإلباار معػزز اأدلػة نبػرل
الػػػ اعدت ال  ب ػػػؿ  مػػػؾ القناشػػػة اك العقيػػػدة ال ػػػخ  ككنػػػت لػػػدل المحكمػػػة اذا طرحػػػت اك 

نم دكف اف يكػػكف كاحػػدان مػػف األلػػااب ال ػػخ الػػ ند يلي ػػا ، المحكمػػة ذلػػؾ االباػػار جاناػػان 
، غيػر اف نقػكاؿ المباػريف اللػرييف م مػا  1االحكـ اك المقدمات ال ػخ ر اػت شمي ػا الن ػال 

كال  ػػي ر  ػػخ القناشػػة الكجدانيػػة لممحكمػػة مػػالـ ،  عػػددت ال  غيػػر مػػف القيمػػة القانكنيػػة ل ػػا
).... نف كا ػػػة القػػػرارات ال ػػػخ نصػػػدر  ا المحكمػػػة ، دلػػػة كقػػػرالف كا يػػػة عػػػزز اأ ر  لػػػذلؾ قُػػػرا

اادانػػة  4/2008/ج902 ػخ الػػدشكل  2/5/2008الجناليػة المركزيػػة  ػخ اغػػداد كا ػػاري  
  مػف قػانكف مكا حػة اإلرهػاب كالحكػـ شميػز ااإلشػداـ تػنقان ح ػى 4/1الم  ـ ك ؽ المادة )

كػػة لمقػػانكف ذلػػؾ نف المػػ  ـ ننكػػر  ػػخ كا ػػة ادكار كجػػد نن ػػا غيػػر صػػحيحة كمبال، المػػكت
ال حقيؽ كالمحاكمة ال  مة الملندة يليػز... كلػـ  عػزز اػأم دليػؿ نك قرينػة يمكػف االش مػاد 

لغػات ال  مػة ، شمي ا  خ اإلدانة ... لذلؾ قرر نقض كا ة القرارات الصادرة  ػخ الػدشكل كا 
كف مكا حػػة اإلرهػػاب كاإل ػػراج   مػػف قػػان4/1خ  ك ػػؽ المػػادة )، المكج ػػة الػػى المػػ  ـ )ح

ببلت لايمز حاالن ....   . 2ا شنز كا 
                                                           

 .11ص ٛشبّ ؽ٘ش اُؼضا١ٝ: ٓظذس عبثن، (1)

اُوبػ٢ عِٔبٕ ػج٤ذ ػجذ ، اُضث٤ذ١،  25/2/2117ك٢  ٤ٛ/2119ئخ ػبٓخ/261( اُوشاس اُز٤٤ٔض١ 2)

 ،2111ٝاُٞصىىب ن، ثـىىذاد، ، داس اٌُزىىت 5أُخزىىبس ٓىىٖ هؼىىبء ٓؾٌٔىىخ اُز٤٤ٔىىض، اُوغىىْ اُغ٘ىىب ٢، ط

/٤ٛئىىخ 154، ُِٝٔض٣ىىذ كىى٢ ٛىىزا اُشىىؤٕ ٣شعىى٠ ٓشاعؼىىخ هىىشاس ٓؾٌٔىىخ اُز٤٤ٔىىض اكرؾبد٣ىىخ )33ص

ٝاُىز١ ٗوؼىذ ثٔٞعىٚ ؽٌىْ اكػىذاّ بى٘وبه ؽزى٠ أُىٞد اُظىبدس  259/1/2117كى٢  2119ػبٓخ/

( ٓىٖ هىبٕٗٞ ٌٓبكؾىخ 4/1ٝكىن أُىبدح ) 1/2119/ط163= =ؽ( ثبُذػٟٞ أُشهٔخ-ثؾن أُزْٜ )ع

اكسٛبة، ثؼذ إٔ ٝعذد )إٔ اُذ٤َُ اُٞؽ٤ذ ػذٙ ٛٞ اهىٞاٍ أُخجىش٣ٖ اُغىش٤٣ٖ اُزى٢ ُىْ رؼىضص ثىؤ١ 

د٤َُ ٓؼزجش اٝ هش٣٘خ رٌل٢  داٗخ أُزْٜ ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُزٜٔىخ اُخط٤ىشح، ُىزا ُٝؼىذّ ًلب٣ىخ األدُىخ ػىذ 

ٝا كىشاط ػ٘ىٚ ( ٖٓ هبٕٗٞ ٌٓبكؾخ ا سٛبة 4/1أُزْٜ هشس اُـبء اُزٜٔخ أُٞعٜخ ا٤ُٚ ٝكن أُبدح )

كى٢  2119/)٤ٛئىخ ػبٓىخ/99؛ ًٝزُي اُوشاس اُز٤٤ٔض١  69ص ٝاخالء عج٤ِٚ ...( ؛ أُظذس ٗلغٚ،

اُىىز١ ٣ئًىىذ ػِىى٠ ػىىذّ ًلب٣ىىخ اهىىٞاٍ أُخجىىش٣ٖ اُغىىش٤٣ٖ ٓىىبُْ رؼىىضص ثىىذ٤َُ، أُظىىذس  19/1/2117

 . 111ص ٗلغٚ،
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كهنا الاد مف الكقكؼ مميان شمى األلااب ال ػخ حػدت امحكمػة ال مييػز اال حاديػة 
يلى هدر القيمة القانكنية ألقكاؿ المباريف اللرييف ال ػخ الػ ندت يلي ػا محكمػة المكرػكع 

 يػػر مػػف القػػرارات المما مػػة، كال ػػخ كانػػت  ػػخ اصػػدرا قػػرار حكػػـ اإلشػػداـ المتػػار يليػػز كالك
يذ ، مػػدار حصػػكؿ القناشػػة الكجدانيػػة لمحكمػػة المكرػػكع  ػػخ يصػػدار م ػػؿ هػػذ  األحكػػاـ

 يمكف اف نجمؿ هذ  األلااب اما يأ خ:
ال كلػػػير الصػػػريا كالػػػػدقيؽ الػػػذم ان  ػػػػى يليػػػز مجمػػػس القرػػػػات األشمػػػى امكجػػػػب  -1

لػػػػز )كجػػػػكب ال  اػػػػت مػػػػف لئلباػػػػار اللػػػػرم اقك  21/6/2009/ؽ/ ن  ػػػػخ 4887االشمػػػػاـ 
مصداقية المعمكمات ال خ يدلخ ا ا )المبار اللرم  كاش اار نقكاؿ المبار اللرم مجػرد 
يباػػار ال يقػػكـ امكػػرد  دلػػيبلن إلصػػدار نمػػر القػػاض نك االلػػ قداـ مػػالـ يػػدشـ هػػذا اإلباػػار 

ف اإلباػار اللػرم ال يصػما دلػيبلن إللقػات القػ اض ادليؿ نك قرينة  اذا كاف األمػر كػذلؾ كا 
  انز مف ااب نكلى ال يصما دليبلن لمحكـ ااإلشداـ.

اف  ػػكا ر شػػػدـ حرػػػكر المباػػػر اللػػػرم امػػاـ المحكمػػػة المب صػػػة ل ػػػدكيف اقكالػػػز  -2
قػد كليػد القناشػة الكجدانيػة لمحكمػة ال مييػز شمػى شػدـ صػحة ، قراليان ادكف شذر متركع

 االباار.
ز اال حاديػػة  ػػخ يف ال كلػػير الكق ػػخ كالقرػػالخ كمػػا لػػارت شميػػز محكمػػة ال مييػػ -3

جعػػػؿ مػػػف نقػػػكاؿ ، قرارا  ػػػا اعػػػدـ صػػػبلحية نقػػػكاؿ المباػػػر اللػػػرم امكػػػرد  كػػػدليؿ لئل اػػػات
المبار اللرم مف الملالؿ القانكنية ال خ   عمؽ امػدل صػبلحية الػدليؿ لئل اػات ال ػخ ال 

 . 1امجاؿ إلشماؿ لمطة القارخ ال قديرية  ي ا
القيمػة القانكنيػة ألقػكاؿ المباػر كب امان كقطعان لداار كػؿ بػبلؼ نك  أكيػؿ اصػدد 

ك عزيػػزان ك أكيػػدا لمػػا ذهػػب يليػػز جانػػب كايػػر مػػف الكقػػز الجنػػالخ كانلػػجامان مػػ  مػػا ، اللػػرم
ذهب يليز مجمس القرات األشمى  خ ال عاميـ ال خ اتػرنا يلي ػا اصػدد  حديػد قيمػة نقػكاؿ 

اؿ المباػػر كمػػا دناػػت شميػػز محكمػػة ال مييػػز اال حاديػػة  ػػخ شػػدـ شػػدي نقػػك ، المباػػر اللػػرم
                                                           

٠ إ )رؾٌىْ أُؾٌٔىخ كى٢ /أ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضا ٤خ اُؼشاه٢ ػ213ِر٘ض أُبدح ) (1)

اُذػٟٞ ث٘بء ػ٠ِ اهز٘بػٜب اُز١ رٌىٕٞ ُىذ٣ٜب ٓىٖ األدُىخ أُوذٓىخ كى٢ أ١ دٝس ٓىٖ ادٝاس اُزؾو٤ىن أٝ 

ث٤٘ب إ أهٞاٍ أُخجش اُغش١ ٤ُغذ ٖٓ األدُخ ٝثبُزب٢ُ كبٜٗب ك رخؼغ ُغىِطخ = =أُؾبًٔخ ...( ٝهذ

  أُؾٌٔخ اُزوذ٣ش٣خ ٓبُْ رؼضص ثذ٤َُ آخش.
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نمػػػا هػػخ مجػػػرد معمكمػػػات يمكػػف االل رتػػػاد ا ػػػا لجمػػػ   اللػػرم دليػػػؿ مػػػف ندلػػة اإل اػػػات كا 
 لذا  اننا ندشك المترع العراقخ يلى ما يأ خ:، األدلة

  مف قانكف نصكؿ المحاكمات الجزالية كنق رح 47يرا ة  قرة  ال ة يلى المادة ) -1
ليػػة انػػاتن شمػػى المعمكمػػات ال ػػخ اف  كػػكف ك ػػؽ الصػػياغة ا  يػػة: )ال  حػػرؾ الػػدشكل الجزا

نكردها المبار اللرم كال يجكز يصػدار األمػر االقػات القػاض نك االلػ قداـ امكجا ػا مػالـ 
كمػػا ال  ككػػخ هػػذ  األقػػكاؿ امكردهػػا لئلحالػػة نك لػػااان ،  عػػزز نقكالػػز اأدلػػة نك قػػرالف نبػػرل

 لمحكـ .
ك رهػػا ي رػػمف التػػركط الكاجػػب  ، يصػػدار قػػانكف مكحػػد بػػاص اػػالمبار اللػػرم -2

ك حديػػػد القيمػػػة القانكنيػػػة لئلباػػػار اللػػػرم. كايػػػاف ، كآليػػػات ال اميػػػغ،  ػػػخ المباػػػر اللػػػرم
االم يازات ال خ يحصػؿ شمي ػا المباػر مقااػؿ ذلػؾ كال تػديد شمػى الجػزات الػذم يمكػف اف 

 ي عرض لز المبار  خ حالة كذاز م عمدان  خ اإلباار.
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 الخاتمة
ؽ األلػػػااب المكجاػػػة ال ػػػخ حػػػدت اعػػػد الاحػػػث  ػػػخ ماهيػػػة المباػػػر اللػػػرم ك ك يػػػ

كاعػػػػد االطػػػبلع شمػػػػى ، االمتػػػرع الػػػى يصػػػػدار االحكػػػاـ الباصػػػػة اػػػز  ػػػخ قػػػػكانيف م كرقػػػة
ال داشيات اللماية ال خ را قت  طايؽ االحكاـ المنظمة لبلباار اللػرم،  قػد  كصػمنا الػى 

عية جممة مف الن ال  كال كصيات الماينة ادنا  كال خ نأمػؿ مػف بػبلؿ ابػذ االج ػزة ال تػري
كالقرػػالية امق رػػاها الػػى  بل ػػخ اال ػػار غيػػر القانكنيػػة ال ػػخ را قػػت شمػػؿ المباػػر اللػػرم 

كصػػكالن الػػى جعػػؿ االباػػار اللػػرم لانػػة لمانػػات كبدمػػة لممصػػمحة ، لك ػػرة طكيمػػة مػػف الػػزمف
 العامة كلد الطريؽ اماـ ش اة المجرميف مف اال بلت مف العقاب.

 النتائج  -1
باػػػر اللػػػرم  عػػػكد الػػػى  بل ينيػػػات القػػػرف العتػػػريف ككانػػػػت اف الجػػػذكر ال اريبيػػػة لمم -ن

الػػاااز المكجاػػة  قػػؼ شنػػد حػػد المصػػالا ال ػػخ  حمي ػػا اعػػض القػػكانيف الجزاليػػة الباصػػة 
 كقانكف المتركاات الركحية كقانكف الصحة كالكمارؾ.

 اف المبار اللرم يمكف اف يككف تبصان طايعيان نك معنكيان. -ب
ف  كػػرة المباػػر اللػػرم اا ػػداتن  ػػخ اطػػار القػػكانيف الجزاليػػة اف المتػػرع العراقػػخ قػػد قػػن -ج

كمػػف  ػػـ اصػػاحت قاشػػدة شامػػة  ػػخ اطػػار قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػة ، الباصػػة
كقػػانكف مكا لػػة المباػػريف النا ػػذيف ل  كلػػ  ك  نػػكع الجػػرالـ كالمصػػالا محػػؿ الحمايػػة ال ػػخ 

 اجيز االباار شن ا شف طريؽ المبار اللرم.
العراقػػخ قػػد رجػػا المصػػمحة  ػػخ الكتػػؼ شػػف الجػػرالـ البطيػػرة كالغامرػػة  اف المتػػرع -د

اعػػػد اف اجػػػاز ، شمػػػى الرػػػمانات ال ػػػخ   عمػػػؽ اػػػأدات التػػػ ادة كالقكاشػػػد العامػػػة لممحاكمػػػة
ككػػػذلؾ شػػػدـ مكاج  ػػػز كمناقتػػػ ز مػػػف قاػػػؿ ، لممباػػػر اللػػػرم شػػػدـ ادات  اليمػػػيف القانكنيػػػة

 ناغخ  ك رها  خ المحاكمة العادلة.اطراؼ الدشكل الجزالية ببل ان لمرمانات ال خ ي
 انز يمكف اف يككف مكظكػان نك ، اف المبار اللرم كما يمكف اف يككف مكاطنان شاديان  -هػ

  للػنة 33  مف قانكف مكا ػأة المباػريف رقػـ )2مكمكان ابدمة شامة شمبلن اأحكاـ المادة )
 كهك ما يمكف اف نطمؽ شميز )االباار اللرم الكجكاخ . 2008
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لرياف احكاـ ت ادة الزكر احؽ المباػر اللػرم لككنػز غيػر مكمػؼ قانكنػان اػادات  شدـ -ك
  مف قػانكف العقكاػات العراقػخ رقػـ 257ك 251اليميف القانكنية كشمبلن اأحكاـ الماد يف )

 .1969  للنة 111)
ييكػػػػد ال كلػػػػير الكق ػػػػخ كالقرػػػػالخ كقػػػػرارات محكمػػػػة ال مييػػػػز اال حاديػػػػة شمػػػػى شػػػػدـ  -ر

االمػر الػذم جعػؿ هػذ  ، لػـ  عػزز اأدلػة ابػرل مبار اللػرم لبل اػات مػاصبلحية اقكاؿ ال
االقكاؿ بػارج اطػار النمػكذج القػانكنخ لمػدليؿ القااػؿ لبل اػات كاال ػالخ  ػبل مجػاؿ إلشمػاؿ 

 لمطة القارخ ال قديرية  ي ا.
 التو يات  -2
ليػػػة   مػػػف قػػػانكف اصػػػكؿ المحاكمػػػات الجزا47  مػػػف المػػػادة )2نظػػػران لمبالكػػػة الكقػػػرة ) -ن

/ب  مػػف القػػانكف المػػذككر 60القكاشػػد العامػػة الدات التػػ ادة المنصػػكص شمي ػػا االمػػادة )
اعد اف اجازت لممبار اللرم نف يطمب )شدـ اش اار  تاهدان  كاال الخ شدـ ادات  اليمػيف 

كحيث اف هذا الجكاز ال مارر كال رركرة  لز، كلككف  دكيف ببلصة االباار ، القانكنية
اف الـ المبار امكجب نص الكقرة اشبل  قػد جعمػز المتػرع جكازيػان  خ لجؿ باص كك م

  مػف قػانكف 8كهػك مػا يبػالؼ احكػاـ المػادة )، كليس كجكايان اذ جات اصيغة )كلمقارػخ 
كلغػػػرض ، مكا ػػػأة المباػػػريف اشػػػبل  كال ػػػخ الزمػػػت لػػػمطات ال حقيػػػؽ اك مػػػاف الػػػـ المباػػػر

 ق رح ما يأ خ: بل خ ال عارض كال ناقض ايف هذ  االحكاـ كالنصكص ن
  مػف قػانكف 47  مػف المػادة )2نكالن: الغات شاارة )كشدـ اش اار  تاهدان  مف نص الكقرة )

 اصكؿ المحاكمات الجزالية.
  اشبل  ل ككف ك ؽ الصياغة اال يػة: ))لممباػر اللػرم  ػخ الجػرالـ 2 انيان:  عديؿ الكقرة )

كشمػػى ، الكتػػؼ شػػف هكي ػػز المالػػة اػػأمف الدكلػػة الػػدابمخ كالبػػارجخ .... اف يطمػػب شػػدـ
اف ي ات ذلؾ م  ببلصة االباار  خ لجؿ باص ل ػذا الغػرض كيقػكـ اػاجرات  القارخ

ال حقيػػػؽ معػػػز اعػػػد ندات اليمػػػيف القانكنيػػػة ك ػػػؽ االصػػػكؿ ملػػػ كيدان مػػػف المعمكمػػػات ال ػػػخ 
  رمن ا االباار دكف اياف هكية المبار  خ االكراؽ ال حقيقية.

  مػػف قػػانكف نصػػكؿ المحاكمػػات الجزاليػػة كنق ػػرح 47ة )يرػػا ة  قػػرة  ال ػػة يلػػى المػػاد -ب
اف  كػػكف ك ػػؽ الصػػياغة ا  يػػة: )ال  حػػرؾ الػػدشكل الجزاليػػة انػػاتن شمػػى المعمكمػػات ال ػػخ 
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نكردها المبار اللرم كال يجكز يصػدار األمػر االقػات القػاض نك االلػ قداـ امكجا ػا مػالـ 
قػػكاؿ امكردهػػا لئلحالػػة نك لػػااان كمػػا ال  ككػػخ هػػذ  األ،  عػػزز نقكالػػز اأدلػػة نك قػػرالف نبػػرل

 لمحكـ .
يصدار قانكف باص االمبار اللرم ي رمف التركط الكاجب  ك رها  يػز، كا ليػات  -ج

ك حديػػد الج ػػات المكمكػػة ا مقػػخ االباػػار كاالجػػراتات ، الكاجػػب شميػػز ي ااش ػػا قاػػؿ ال اميػػغ
لجػػرالـ ال ػػخ يجػػكز ك حديػػد القيمػػة القانكنيػػة لبلباػػار اللػػرم كا، الكاجػػب ي ااش ػػا  ػػخ ذلػػؾ

كال تػديد ، كاياف االم يازات ال خ يحصؿ شمي ا المبار اللرم مقااؿ ذلػؾ، االباار شن ا
مػ  ، شمى الجزات الذم يمكف اف ي عػرض لػز المباػر  ػخ حالػة كذاػز م عمػدان  ػخ االباػار

رػػػركرة مراجعػػػة القػػػكانيف الجزاليػػػة الباصػػػة كا ػػػة كقػػػانكف اصػػػكؿ المحاكمػػػات الجزاليػػػة 
ا ػأة المباػريف لغػرض  كحيػد االحكػاـ كالرػكااط كالتػركط ال ػخ  رػمن  ا  مػؾ كقانكف مك

مػػ   كجيػػز الج ػػات المب صػػة اػػادارج ال عميمػػات المكممػػة ، القػكانيف كازالػػة الم نػػاقض من ػػا
 كالمل مة ل نكيذ القانكف المق رح.
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 الملخص 
حرصان مف المترع  خ  بل خ ا  ار الناجمػة شػف  نػامخ الػدكر اللػماخ لممػكاطف 

 قػػد نصػػدر ،  ػػخ اإلباػػار شػػف الجػػرالـ ال ػػخ  مػػس المصػػالا الحيكيػػة كاأللالػػية لممج مػػ 
ال ػػخ ، كاإلجراليػػة لملػػمة مػػف القػػكانيف الجزاليػػة الباصػػة، كمنػػذ  بل ينيػػات القػػرف المارػػخ

نجػػػاز امكجا ػػػا لممباػػػر شػػػدـ الكتػػػؼ شػػػف الػػػمز كاف ال يعػػػد تػػػاهدان  ػػػخ القرػػػية مقااػػػؿ 
  ـ  طكر األمف ااصدار قانكف باص لمكا أة المباريف.، حصكلز شمى مكا أة مالية

نف  كػػرة المباػػر اللػػرم قػػد كظكػػت ألغػػراض ، كقػػد ال بمصػػنا مػػف هػػذا الاحػػث
ممػػػػا شػػػػريض ، بل ػػػػان لؤللػػػػااب المكجاػػػػة ل تػػػػريع اليالػػػػية كتبصػػػػية كدينيػػػػة كمذهايػػػػة ب

األمػر الػذم جعػؿ مػف ، الليالة الجنالية لمتػرع الداشمػة لككػرة المباػر اللػرم لنقػد تػديد
 عميمػػػات مجمػػػس القرػػػات األشمػػػى كقرػػػات محكمػػػة ال مييػػػز اال حاديػػػة ال ػػػخ شػػػدت نقػػػكاؿ 

دلػة نبػرل ام ااػة المبار اللرم مجرد معمكمات ال  ككخ امكردها لئلدانة دكف  عزيزهػا اأ
 .بؿ المترع نمران رركريان كالزمان  كلير قرالخ ل ذ  اإلتكالية مما يجعؿ مف  د

المباػر اللػرم، مكا ػأة االباػار، االباػار لبلن قػاـ، مكقػؼ القرػات،  الللمات المفتاحيية 
 االحجاـ شف االباار
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ABSTRACT: 

To avoid negative effects resulting from the negative 

growing role of the citizens regarding communicating crimes 

touching vital interests of community, the Iraqi legislator has 

issued since 1930s a series of penal codes allowing the informer 

not to uncover his name and not to be a witness in a case in return 

for a reward. It is found here that the concept of secret agent has 

been invested for political, personal, and religious purposes, 

contrary to the causes necessitating its legislation, which made the 

criminal policy supporting the concept of secret agent liable to 

severe criticism the regulations of supreme magistracy council and 

the federal court of cassation regard the statement of secret agent 

more information that is not sufficient per se for conviction 

without supporting it with further evidence.     

 


