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التنظيم القانوني لإلخبار عن اجلرائم*
م .د .سردار على عزيز
كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية
امللخص:
جعل املشرع العراقي يف املادة (/1أ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل  ،اإلخبار وسيلة من وسائل حتريك الدعوى
اجلزائية بصدد اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى  ،وهو يف هذا القانون جوازي بالنسبة للشخص العادي ما مل تكن اجلرمية
اليت علم بها جناية وهو حضر إرتكابها إال أنه وجوبي بالنسبة للموظف أو املكلف خبدمة عامه والذي يعلم بوقوع جرمية أثناء تأدية
عمله أو بسببه  .أما اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية مبوجب املادة ( )3/4من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة
 6002وجوبي على كافة أفراد اجملتمع دون إستثناء وذلك ملا تتضمن هذه اجلرائم من خطر عام مما يستلزم وجود مشاركة مجاعية
ملكافحتها إال أن قوانني مكافحة اإلرهاب للدول األخرى إستثنت من ذلك األزواج واألصول والفروع من هذا اإللزام ورأينا بأن
ذلك حيقق العدالة محاية لألسرة من التفكك لذلك إقرتحنا على املشرع الكوردستاني أن يعدل قانون مكافحة اإلرهاب وأن يعمل
بهذا اإلستثناء .
Abstract
The Iraqi Legislator, in article (1-A ) of code of Criminal Procedure , has made notifying as an
instrument to criminal cases , as a public right crimes ( according to the law ) it is considered to be
permissible for a regular person , unless he/she knew about or seen the crime in advance is felony . It is
considered to be binding for employee or assigned to public service, which knows that the crime is
committed during his /her duty or due to it.
However, notifying on a terrorist crimes are considered to be binding on every individual within
the society without exception , article (4/3) of Anti- Terrorism Act in Kurdistan Region number (3) for
the year (2006),
This due to the nature of such crime and how it affects the public that lead to collective
participation to combat it.

*

قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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پووخته 
ياساىبنهماكانىدادگايىسزايىههواڵدانى به یهكێك له ئامڕازهكانى

/أ)له 
بهندى( 1
ياسادانهرىعيراقىله  

جواڵندنى داواى سزایى داناوه تایبهت به تاوانهكانى مافى گشتى  ،وه ئهم ههواڵدانه كارێكى ویست مهندانهیه ئهگهر
كهسهكه خۆى ئامادهى ئهنجامدانى كاره تاوانییهكه نهبوبێت  ،بهاڵم سهبارهت به كارمهند ههواڵدان له تاوانى مافى
گشتى كه بههۆى ئهنجامدانى كارهكهى یان لهكاتى ئهنجامدانى كارهكهى پێیزانیوه وجوبى یه  ،بهالم بهپێى بهندى
( )3/4لهیاساى بهرهنگاربوونهوهى تیرۆر له ههرێمى كوردستان ژماره  3ساڵى  2112ههواڵدان له تاوانى
تیرۆریستى واجبه له سهر ههموو كهسێك بهبێ هیچ بهدهریهك وه ئهوهش لهبهر مهترسى تاوانى تیرۆریستى  ،بهاڵم
یاساى بهرهنگاربوونهوهى تیرۆر له وواڵتانى تر هاوسهران و باوان و وهچهكانیان بهدهر كراون لهم ههواڵدانه  ،وه
بۆ پاراستنى خێزان داوامانكرد یاساى بهرهنگاربوونهوهى تیرۆر له ههرێمى كوردستان ڕیككارى تێدابكرێت و
كار بهم بهدهرییه بكرێت .

املقدمة
من املوضوعات األساسية يف قوانني اإلجراءات اجلنائية كيفية تنظيم حتريك الدعوى اجلزائية ووسائل حتريكها  ،ومن إحدى
هذه الوسائل اإلخبار عن اجلرائم وهي وسيلة لتحريك الدعوى اجلزائية يف جرائم احلق العام وتقدم اإلخبار من قبل اإلدعاء العام أو
من قبل كل من علم بوقوع هذه اجلرائم.
ونظم قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  63لسنة  1791موضوع اإلخبار عن اجلرائم يف الباب الثاني من
الكتاب الثاني منه وضمن املادتني (  49و ) 44منه  ،حيث جعل ذلك جوازيا بالنسبة ملن وقعت عليه جرمية ولكل من علم جبرمية
حترك الدعوى فيها بال شكوى وذلك مبوجب املادة ( )1/49من هذا القانون  ،بينما جعل ذلك وجوبيا بالنسبة للموظفني واملكلفني
خبدمة عامة بالنسبة ملن علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جرمية او اشتبه يف وقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى
وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية وذلك مبوجب املادة ( )44منه.
مشكلة البحث
إال أن قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة  6002أخذ إجتاهاً خمتلفاً وجعل اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية
أمرا وجوبيا بالنسبة للعامة مبوجب املادة ( رابعا )3/منه.
وبهذا أن املشرع يف قانون قانون مكافحة أإلرهاب الكوردستاني وسع من نطاق مسؤولية األفراد والزمهم باإلخبار عن
اجلرائم اإلرهابية وهي من جرائم احلق العام بينما ال جند هذا اإللزام بالنسبة لألفراد ( غري املوظف أو املكلف خبدمة عامة ) يف قانون
أصول احملاكمات اجلزائية العراقي بالنسبة للجرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى.
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باإلضافة ا ىل ذلك إعترب قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان اإلحجام عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية جرمية إرهابية
على الرغم من عدم توافر العناصر اإلرهابية فيه حسب التعريف الوارد للفعل اإلرهابي حسب املادة األوىل من هذا القانون .
منهجية البحث
لذلك إخرتنا هذا املوضوع لكي نبني فيه مفهوم اإلخبار عن اجلرائم وطبيعته وكيفية تنظيمه يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية
ويف قانون مكافحة اإلرهاب ومنهج البحث عبارة عن املنهج التحليلي املقارن وذلك بتحليل مفردات هذا املوضوع يف التشريعات
العراقية ومقارنته مبوقف بعض التشريعات العربية وذلك من أجل حتديد أصوب األحكام من بني هذه التشريعات.
هيكلية البحث
يتألف البحث من مبحثني نتناول يف األول ماهية اإلخبار عن اجلرائم من خالل ثالثة مطالب يف األول نتناول تعريف
اإلخبار عن اجلرائم ويف الثاني أهمية اإلخبار عن اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي ويف الثالث نتحدث عن التكييف القانوني لإلخبار يف
نطاق التجريم ويف املبحث الثاني نتطرق اىل أنواع اإلخبار عن اجلرائم وذلك من خالل مطلبني يف األول نتناول األخبار اجلوازي
ويف الثاني نبحث اإلخبار الوجوبي .
و خنتتم املوضوع بأهم اإلستنتاجات والتوصيات اليت نتوصل اليها.

61

م .د .سردار على عزیز

التنظیم القانوني لإلخبار عن الجرائم

املبحث األول
ماهية اإلخبار عن اجلرائم
يف هذا املبحث نتطرق اىل ماهية اإلخبار عن اجلرائم من خالل تعريفه يف مطلب ويف مطلب آخر نتطرق اىل أهمية اإلخبار
عن اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي ويف املطلب الثالث واألخري نتناول التكييف القانوني لإلخبار يف نطاق التجريم

املطلب األول
تعريف اإلخبار عن اجلرائم
اإلخبار هو  :عمل يأتيه شخص إلعالم السلطة التحقيقية باجلرمية املرتكبة بناء على علمه الشخصي .

1

وهناك من يعرفه بأنه  :إبالغ السلطات املختصة عن وقوع جرمية سواء أكانت اجلرمية واقعة على شخص املخرب أو ماله أو
شرفه أو على شخص الغري أو ماله أو شرفه .

6

وعرف بأنه  :إحاطة السلطات املختصة علما بوقوع جرمية يف مكان ما لغرض إختاذ اإلجراءات القانونية بغية القبض على
مرتكبها و إجراء التحقيق معه .

3

وعرف بأنه  ( :إخطار السلطات العامة بنسبة واقعة اىل شخص  ،وهو من حيث جوهره نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات
العامة بواقعة ) .

4

وعرف بأنه  ( :إخبار السلطات املختصة عن وقوع جرمية أو أنها على وشك الوقوع أو أن هناك إتفاقا جنائيا على
إرتكابها).

5

وعرف كذلك بأنه  ( :عمل يأتيه شخص من غري املتضررين من اجلرمية إلعالم السلطة القضائية باجلرمية املرتكبة بناء على
علمه الشخصي  ،سواء حتقق العلم باملشاهدة  ،أو السماع  ،أو الشم ) .

2

ونرى بأنه يشرتط يف املخرب أن ال يكون من املتضررين من اجلرمية ألن اإلخبار خيتلف عن الشكوى حيث أن األخري عبارة
عن  :رفع املظلمة اىل حمكمة التحقيق من قبل شخص يدعي أنه متضرر من اجلرمية .

9

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1د .براء منذر كمال عبداللطيف  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ط ، 6دار إبن األثري للطباعة والنشر  ،املوصل  ، 6007 ،ص . 14
 ) 6د .رزكار حممد قادر  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ج ، 1ط ، 6مؤسسة  O,P,L,Cللطباعة والنشر  ،أربيل  ، 6003 ،ص  45و
د  .سعيد حسب اهلل عبداهلل  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،دار احلكمة للطباعة والنشر  ،املوصل  ، 1770 ،ص . 40
 ) 3مجعة سعدون الربيعي  ،املرشد اىل الدعوى اجلزائية وتطبيقاتها  ،املكتبة القانونية ،بغداد  ،ط  ، 6010 ، 4ص . 14
 ) 4د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوبات – القسم اخلاص  ،دار النهضة العربية ‘ القاهرة  ، 1744 ،ص . 964
 ) 5د  .سعد أمحد حممود سالمة  ،التبليغ عن اجلرائم  ،دار النسر الذهيب للطباعة – القاهرة  ، 6003 ،ص . 36
 ) 2د .براء منذر كمال عبداللطيف  ،املرجع السابق  ،ص . 14
 ) 9د .عبداألمري العكيلي و د.سليم حربة  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،بغداد  ،ج ، 1740 ، 1ص . 62
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إن املشرع العراقي أوضح اجلهات اليت حيق اها حتريك الدعوى اجلزائية يف املادة (  /1أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية
واليت تنص ( :حترك الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او
اي من اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم اىل اي
منهم من االدعاء العام ما مل ينص القانون على خالف ذلك .وجيوز تقديم الشكوى يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من
ضباط الشرطة ومفوضيها ) .
يتبني من النص املذكور أن الشخص الذي حيق له تقديم الشكوى هو املتضرر من اجلرمية  ،أما املخرب هو اإلدعاء العام أو أي
شخص علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى .
ونرى بأن ورود صيغة النص بالشكل املذكور أعاله فيها نقص ذلك ألن املشرع أورد بأنه ( :حترك الدعوى اجلزائية بشكوى
شفوية او حتريرية تقدم  ............من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها) .......
يفهم من النص وبهذه الصيغة بأن الشخص الذي حيرك الدعوى اجلزائية بطريقة الشكوى هو املتضرر من اجلرمية او من يقوم
مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها  ،ولكن من املعلوم أن الشخص الذي علم بوقوع اجلرمية هو غري املتضرر ألن املشرع أورد
املتضرر قبله وبرأينا ال جيوز له حتريك الدعوى اجلزائية بصدد اجلرمية املرتكبة بوسيلة الشكوى ألن الذي له حق تقديم الشكوى هو
املتضرر من اجلرمية وهو املشتكي وجيوز له املطالبة باحلق اجلزائي وهو  :طلب إختاذ اإلجراءات اجلزائية حبق مرتكب اجلرمية وفرض
العقوبة عليه  ،واملطالبة باحلق املدني  :وهو طلب التعويض عن األضرار املادية واملعنوية امللحقة به جراء اجلرمية الواقعة .

1

وإن الشخص الذي علم بوقوع اجلرمية بإمكانه حتريك الدعوى اجلزائية بصددها بطريقة إإلخباروليست الشكوى إذا كانت
اجلرمية من جرائم احلق العام ويف هذه احلالة يسمى باملخرب وإن دوره يقتصر على اإلخبار عن اجلرمية دون أن يكون له احلق يف
املطالبة باحلق اجلزائي أو املدني ألنه مل يتضرر من اجلرمية .
ولذلك يتبني لنا بأن املشرع العراقي مل يكن موفقاً يف صياغته املتعلقة حباالت اإلخبار حيث خلط بني الشكوى واإلخبار
ويالحظ هذا اخللط يف قانون مناهضة العنف األسري رقم  4لسنة  6011حيث نصت املادة (ثانيا /ثالثا  ) 1 /منه ( :حترك
الدعوى يف قضايا العنف االسري من قبل املتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم اىل احملكمة ،او احملقق او املسؤول يف مركز
الشرطة او االدعاء العام ) .
ولذلك نرى وجوب تعديل املادة (/1أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية وإعادة صياغتها بالشكل اآلتي  ( :حترك
الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او اي من اعضاء
الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او باخبار يقدم اىل اي منهم من االدعاء العام اي شخص علم
بوقوعها مامل يتوقف حتريك الدعوى اجلزائية فيها على شكوى و ما مل ينص القانون على خالف ذلك .وجيوز تقديم الشكوى
واإلخبار يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها ) .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة ( )1/7من قانون أصول احملاكمات العراقي رقم  63لسنة  1791املعدل .
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وجدير بالذكر إن العرف القضائي جرى على تطبيق نص املادة ( 1 )645من قانون العقوبات العراقي على املخرب الذي ميتنع
عن اإلخبار عن اجلرائم دون املشتكي الذي وقعت عليه اجلرمية  ،مثال الشخص الذي تعرض داره للسرقة وال يسجل الشكوى  ،فإذا
مت تسجيل اإلخبار عنها من قبل اإلدعاء العام أو أي شخص علم بوقوعها يستدعى املتضرر لتدوين أقواله كمشتكي وال يتم فتح
قضية حبقه وفق املادة (  ) 645من قانون العقوبات العراقي ألنه مل خيرب السلطات املختصة عن اجلرمية .

املطلب الثاني
أهمية اإلخبار عن اجلرائم يف اإلثبات اجلنائي
تكمن أهمية اإلخبار عن اجلرائم يف أن ه باإلضافه اىل كونه من وسائل حتريك الدعوى اجلزائية فإنه يعد من أسباب احلكم ذلك
ألن املخرب إذا كان له شهادة عيانية عن الواقعة الذي خيرب عنها  ،فإن القيمة القانونية للمعلومات الواردة عن إخباره تعترب مبثابة القيمة

القانونية ألقوال الشاهد العيان 6وهذا األخري من أسباب احلكم .

3

إال أن األخبار لوحده ليس دليال كافيا للحكم  ،شأنه يف ذلك شأن الشهادة .

4

ونرى بأنه لكي يتم اإلعتماد على املعلومات الواردة يف إفادة املخرب إلصدار احلكم يشرتط يف املخرب أن يكون قد إتصل علمه
بالواقعة اإلجرامية اليت خيرب عنها بإحدى حواسه وليس عن طريق شخص آخر ألن املخرب يف هذه احلالة شأنه شأن الشاهد ولكي
تتمكن احملكمة من تقدير املعلومات الواردة يف إخباره البد أن يتم إستدعائه ملرحلة احملاكمة ويتم اإلستماع اىل إخباره مرة أخرى يف
جلسة حماكمة حيضر فيها أطراف الدعوى اجلزائية ويكون اهم مناقشة املخرب يف املعلومات الواردة يف اإلخبار .

5

ونرى بأن املخرب الذي علم بالواقعة اإلجرامية عن طريق أشخاص آخرين وليس عن طريق حواسه يف هذه احلالة ميكن
اإلستفادة من إخباره لتحريك الدعوى اجلزائية ويتم اإلستفادة من معلوماته على سبيل اإلستدالل  ،أما املخرب الذي إتصل علمه
بالواقعة عن طريق حواسه ميكن اإلستفادة من إخباره لتحريك الدعوى اجلزائية ويتم اإلستفادة من معلوماته كدليل إلصدار احلكم .

_____________________________________________________________________________________________

 )1واليت نصت على أنه ( :يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من كان ملزما
قانونا باخبار احد املكلفني خبدمة عامة بصفته الرمسية عن امر فاخربه بامور يعلم انها كاذبة وكل من اخرب احد املكلفني خبدمة عامة بصفته الرمسية بامور يعلم
انها كاذبة قاصدا بذلك محله على عمل شيء او االمتناع عن عمل خالفا ملا كان جيب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه ) .
 ) 6حيث نصت املادة (  ) 127من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  (:جيب ان تنصب الشهادة على الوقائع اليت يستطيع الشاهد ادراكها
باحدى حواسه ) .
 ) 3حيث نصت املادة (/613أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  ( :حتكم احملكمة يف الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من االدلة
املقدمة يف اي دور من ادوار التحقيق او احملاكمة وهي االقرار وشهادة الشهود وحماضر التحقيق واحملاضر والكشوف الرمسية االخرى وتقارير اخلرباء
والفنيني والقرائن واالدلة االخرى املقررة قانونا ) .
 ) 4حيث نصت املادة الفقرة (ب) من املادة (  ) 613من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  ( :ال تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما مل تؤيد
بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من املتهم . ) .....
 ) 5ينظر املادتني (  /124ب و ) 195من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .
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وباإلضافة اىل ماتقدم يشرتط يف اإلخبار الذي ميكن اإلعتماد عليه إلصدار احلكم أن يكون املخرب حني أدالئه باإلخبار قد
أكمل اخلامسة عشرة بالعمر وأن حيلف قبل اإلستماع اىل إخباره .

1

وبهذا يتبني لنا ميكن اإلعتماد على اإلخبار كسبب من أسباب احلكم ولكن بالضوابط املقررة للشهادة من املواد (  124اىل
 ) 194من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل .
املطلب الثالث
التكييف القانوني لإلخبار يف نطاق التجريم
نظم قانون العقوبات العراقي اإلخبار يف نطاق التجريم يف صورتني  :صورة إجيابية تتمثل يف جرمية اإلخبار الكاذب ،
وصورة سلبية تتمثل يف اإلمتناع عن اإلخبار  ،نشري اليهما يف فرعني :
الفرع األول
جرمية اإلخبار الكاذب
جرمية اإلخبار الكاذب من اجلرائم اإلجيابية وهي تلك اجلرائم اليت يتكون السلوك املكون لركنها املادي إجيابياً  ،وتتحقق
عندما يأتي اجلاني عمالً من األعمال احملرمة قانوناً .

6

وعرف جرمية اإلخبار الكاذب بـأنه  ( :كل إخبار أياً كانت طريقته سواء كان شفوياً أو كتابياً عن واقعة غري صحيحة
تستوجب عقاب من أسندت اليه )

3

وعرف كذلك بأنه  ( :تعمد إخبار أحد احلكام القضائيني أو اإلداريني كذباً بأمر يستوجب عقوبة فاعله ) .

4

ومت تعريفه بأنه  ( :إخبار بواقعة غري صحيحة تستوجب عقاب من تسند اليه موجه اىل أحد احلكام القضائيني أو اإلداريني
ومقرتن بالقصد اجلنائي ) .

5

ونصت على جرمية اإلخبار الكاذب املادة ( )643من قانون العقوبات العراقي بقواها  ( :كل من اخرب كذبا احدى السلطات
القضائية او االدارية عن جرمية يعلم انها مل تقع او اخرب احدى السلطات املذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جرمية مع علمه بكذب
اخباره ،او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جرمية خالف الواقع ،او تسبب باختاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته
وكل من اخرب السلطات املختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جرمية وقعت:
يعاقب اذا كانت اجلرمية جناية باحلبس والغرامة او باحدى هاتني العقوبتني .وباحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة
ال تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني اذا كانت اجلرمية جنحة او خمالفة ) .
من دراسة هذه املادة ومن مالحظة التعاريف السابقة يتبني بأنه لوقوع جرمية اإلخبار الكاذب يتطلب توافر أركان :

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة (  / 124ب ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .

 ) 6د.علي حسني اخللف و د .سلطان عبدالقادر الشاوي  ،املباديء العامة يف قانون العقوبات  ،العاتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة  ، 6002 ،ص 304
 ) 3القاضي  :حممد عبد جازع  ،جرمية اإلخبار الكاذب يف القانون العراقي والقانون املقارن  ،مكتبة صباح  ،بغداد  ،6011 ،ص .63
 ) 4د .سعد أمحد حممود سالمة  ،التبليغ عن اجلرائم  ،دار النسر الذهيب للطباعة  ،القاهرة  ،6003 ،ص . 117
 ) 5د .حممود جنيب حسين  ،املرجع السابق ،ص . 961
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أوالً  :الركن املادي  :عرفه املشرع العراقي يف املادة ( )64من قانون العقوبات الركن املادي بأنه  ( :الركن املادي للجرمية
سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون ) .
والركن املادي اهذه اجلرمية يتكون من العناصر التالية :
)1

تقديم اإلخبار  :عرب عنه املشرع العراقي يف املادة ( )643من قانون العقوبات بكلمة ( أخرب ) وهو بهذا

يشري اىل التبليغ املنصوص عليه يف املادتني ( 49و  )44من قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل .
ويتطلب أن يكون اإلخبار مقدماً اىل جهة قضائية أو إدارية  ،ولذلك إذا حصل اإلخبار أمام جهة غري خمتصة مثالً
إذا حصل أمام شخص أو مجاعة أشخاص فهذا يشكل جرمية القذف .
)6

1

اإلخبار عن شخص معني  :ينبغي يف اإلخبار الكاذب أن يكون مقدماً ضد شخص معني بالذات وأن

يثبت للمحكمة بأن املخرب قد قصد شخصاً معيناً بالذات  ،فإذا مل يكن موجهاً ضد شخص معني ال يوجد اإلخبار الكاذب ،
لذلك ال يسأل عن اإلخبار الكاذب من أخرب عن إرتكاب جرمية ما ومل يسند إرتكابها اىل شخص معني .
)3

6

أن يكون األمر املخرب عنها يستوجب عقوبة فاعله  :جيب أن ينصب اإلخبار عن جرمية معينة وحمددة ،

فإذا كان موضوع اإلخبار ال يشكل جرمية فال جمال لتطبيق نص املادة ( )643عقوبات .
وبهذا قررت حمكمة النقض املصرية يف قرار اها بأنه  ( :من املقرر أن القانون ال يعاقب علي البالغ الكاذب اذا مل
يتضمن أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله  .وكان ما أسنده املتهم الي املدعي باحلقوق املدنية من أنه اشرتي منه كمية من قطع
غيار السيارات مل يسدد له باقي مثنها بالكامل ال ينطوي علي أية جرمية تستوجب معاقبته جنائيا ) .

3

ثانياً  :الركن املعنوي  :وهو عبارة عن اإلستعدادات النفسية للجاني عند إرتكابه السلوك اإلجرامي  ،وجرمية اإلخبار
الكاذب مبا أنه من اجلرائم فجوهر الركن املعنوي فيها عبارة عن توافر القصد والذي عرفه املشرع العراقي يف املادة ()1 / 33
من قانون العقوبات العراقي بأنه  ( :القصد اجلرمي هو توجيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب الفعل املكون للجرمية هادفا اىل نتيجة
اجلرمية اليت وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى ) .
ومن مالحظة املادة ( )643من قانون العقوبات العراقي يتبني بأن نوع القصد الكتطلب لوقوع هذه اجلرمية هو القصد
اخلاص حيث عرب عنه املشرع بلفظ ( نية اإلضرار بالغري )
ولذلك جيب باإلضافة اىل علم اجلاني بعدم صحة ما أسنده اىل املبلغ عنه من واقعة جرمية أن تنصرف إرادته كذلك اىل
اإلضرار به .
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة ( )433من قانون العقوبات العراقي املعدل .
 ) 6القاضي :حممد عبد جازع  ،املرجع السابق  ،ص . 50

 ) 3الطعن رقم  9464لسنة  54ق جلسة  1771/6/61س  46ص  ، 346أورده نزيه عبد اللطيف  ،البالغ الكاذب  ،مقال منشور على املوقع
اإللكرتوني  https://arbia6swerv1.wordpress.com،تأريخ الزيارة 6012/11/4
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وبهذا قضت حمكمة النقض املصرية يف قرار اها بأنه  ( :من املقرر أن الركن األساسى فى جرمية البالغ الكاذب هو تعمد
الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون املبلغ عاملاً يقينًا ال يداخله شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن املبلغ ضده برئ
منها كما يشرتط لتوافر ال قصد اجلنائى فى تلك اجلرمية أن يكون اجلانى قد أقدم على تقديم البالغ منتوياً السوء واالضرار مبن

أبلغ فى حقه .1 ) ....

ولذلك إذا مل يتوافر نية اإلضرار لدى املتهم عند قيامه بالتبليغ ال يتحقق جرمية افخبار الكاذب  ،وبهذا قضت حمكمة
النقض املصرية بأنه  ( :جمرد تقديم شكوى فى حق شخص إىل جهات االختصاص واسناد وقائع معينة إليه ال يعد قذفاً مادام
القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهري به ) .....

6

الفرع الثاني
اإلمتناع عن اإلخبار
جرمية اإلمتناع عن اإلخبار من اجلرائم السلبية وهي عبارة عن اإلحجام عن فعل أمر القانون القيام به ويرتتب على هذا
اإلحجام عقوبة معينة .

3

وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها  :كل نشاط غري مشروع صادر عن إرادة آمثة يقرر له املشرع جزاءا جنائيا .

4

وعرفت بأنها  :اإلمتناع عن القيام بواجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون بإستطاعة املمتنع القيام به وأن ميتنع عن القيام
به بإرادته .

5

وبهذا يتبني إن جوهر اجلرمية السلبية هو وجود واجب يفرضه القانون وإنزال العقوبة على جمرد اإلمتناع عن القيام به ،
لذلك عند عد م حتقيق اإلمتناع ال تتحقق اجلرمية السلبية و ال تقع املسؤولية اجلنائية على اجلاني  ،وخبالف ذلك عند حتقيق اإلمتناع
تتوافر اجلرمية السلبية .
ولتحقق جرائم اإلمتناع البد من توافر ثالثة عناصر  :األول هو اإلمتناع عن إتيان
عمل إجيابي معني  ،والعنصر الثاني هو أن يكون اإلمتناع من شأنه اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان مصدر هذا الواجب
قانون العقوبات أو القوانني املكملة له وقد يكون مصدر هذا الواجب اإلتفاق .

2

والعنصر الثالث جلرمية اإلمتناع عبارة عن الصفة اإلرادية لإلمتناع أي أن تكون اإلرادة مصدر اإلمتناع وأن تتوافر العالقة
السببية بني اإلرادة واملسلك السليب الذي إختذه املمتنع .

9

_____________________________________________________________________________________________

( ) 1الطعن رقم  16040لسنة  21ق _ جلسة  _ 65/10/1774س  _ 47ص ، 1151نفس املرجع .
 ) 6الطعن رقم  17244لسنة  57ق جلسة  60/16/1773س  44ص  ، 1602نفس املرجع .

 ) 3ينظر  :شيالن حممد شريف  ،جرمية اإلمتناع عن اإلغاثة  ،رسالة املاجستري  ،كلية القانون والسياسة  ،جامعة السليمانية  ، 6007 ،ص . 69
 ) 4ينظر  :د  .نظام توفيق اجملالي  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط ، 6016 ، 4ص  . 21وينظر :
د .حممد صبحي جنم  ،قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط ، 1771 ، 6ص. 7
 ) 5ينظر  :د .حممود جنيب حسين  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار النهضة العربية – القاهرة  ، 1793 ،ص . 642
 ) 2ينظر املادة ( )391من قانون العقوبات .

 ) 9ينظر  :د .نظام توفيق اجملالي  ،املرجع السابق  ،ص . 637
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ومن أحد النماذج القانونية جلرمية اإلمتناع عن اإلخبار مانصت عليه املادة ( )649من قانون العقوبات العراقي بقواها :
(يعاقب باحلبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد املكلفني خبدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع
قصدا عن االخبار بالكيفية املطلوبة ويف الوقت الواجب قانونا .وكل مكلف خبدمة عامة منوط به البحث عن اجلرائم او ضبطها اهمل
االخبار عن جرمية اتصلت بعلمه وذلك كله ما مل يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان اجلاني زوجا للمكلف باخلدمة العامة
او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من يف منزلة هؤالء من االقارب حبكم املصاهرة )
ومن دراسة هذه املادة يتبني بأن أركان جرمية اإلمتناع عن اإلخبار هو :
أوالً  :الركن املادي  :وجوهره يف هذه اجلرمية نشاط سليب متمثل بعدم إحاطة السلطات العامة علماً بوقوع اجلرمية  ،فهو
بذلك إمتناع عن تنفيذ أمر القانون باإلخبار عن اجلرمية املرتكبة يف الوقت احملدد وبدون عذر مشروع .

1

ثانياً  :الركن املعنوي  :جرمية اإلمتناع عن اإلخبار من اجلرائم العمدية ويتوقف الركن املعنوي فيها على عنصري العلم
واإلرادة فق ط وال يتطلب القانون فيها توافر القصد اخلاص  ،فعند ثبوت علم املتهم باجلرمية الواقعة وعدم قيامه باإلخبار عنه بإرادته
يعرضه للمساءلة اجلزائية بغض النظر من غايته من وراء ذلك .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1د .صباح مصباح حممود  ،التكييف القانوني لإلخبار اجلرمي يف قانون العقوبات العراقي  ،حبث منشور على املوقع اإللكرتوني حبث منشور على
املوقع اإللكرتوني  www.iasj.netتأريخ الزيارة 6012/10/60
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املبحث الثاني
أنواع اإلخبار عن اجلرائم
نظم قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  63لسنة  1791اإلخبار عن اجلرائم يف املادتني ( 49و  ) 44منه  ،حيث جعله
جوازيا يف املادة األوىل و وجوبيا يف الثانية وكذلك إن قانون مكافحة اإلرهاب جعل اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية أمرا وجوبيا ،لذلك
سوف نتطرق اىل نوعي اإلخبار كل يف مطلب مستقل :

املطلب األول
اإلخبار اجلوازي عن اجلرائم
نظمت الفقرة (  ) 1من املادة (  ) 49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اإلخبار اجلوازي عن اجلرائم بقواها  ( :ملن وقعت
عليه جرمية ولكل من علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان خيرب قاضي التحقيق او
احملقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة ) .
وقد ورد ذكر ذلك يف الفقرة ( أ ) من املادة (  ) 1من هذا القانون .

1

ولذلك ومبوجب هذا النص جيوز للمجنى عليه سواء يف جرائم احلق العام أو اخلاص وكذلك لكل من علم جبرمية من جرائم
احلق العام أن حيرك الدعوى اجلزائية فيها بطريقة اإلخبار .

6

وعلى هذا نصت أيضاً املادة (  ) 65من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري بقواها  ( :لكل من علم بوقوع جرمية  ،جيوز
للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ) .
و ال جت وز معاقبة هؤالء عند عدم قيامهم باإلخبار عن اجلرمية  ،إال أنه جيوز إستدعاءهم وتدوين أقوااهم كشهود بشأن
الواقعة اإلجرامية  ،ذلك ألنه من يصل اىل علم احملكمة بأن لديه معلومات بشأن اجلرمية املرتكبة فلها تكليفه باحلضور إلداء الشهادة
فيها .

3

وبهذا يتضح من النص املذكور بأن اجملنى عليه (من وقعت عليه اجلرمية ) غري ملزم باإلخبار عن اجلرمية املرتكبة ولو كانت
من جرائم احلق العام .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1حيث نصت على أنه  ( :حترك الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او اي من
اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم اىل اي منهم من االدعاء العام ما مل ينص
القانون على خالف ذلك .وجيوز تقديم الشكوى يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها )
 ) 6إال أننا نرى أنه إذا قام من وقعت عليه اجلرمية باإلخبار عنها ففي هذه احلالة ال يسمى باملخرب بل هو املشتكي ويكون له احلق يف املطالبة باحلقني اجلزائي
واملدني .
 ) 3حيث نصت على ذلك املادة ( ) 191من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي بقواها  ( :للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص حيضر امامها ولو
من تلقاء نفسه لالدالء مبعلوماته واها ان تكلف اي شخص باحلضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته تفيد يف كشف احلقيقة ) .
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ويف اإلخبار اجلوازي قد يرى املخرب بأن األنسب له عدم الكشف عن هويته  ،لذلك أجاز املشرع يف بعض اجلرائم تدوين
اإلخبار بصورة سرية  ،حيث نصت الفقرة (  ) 6من املادة

(  ) 49على أنه ( :للمخرب يف اجلرائم املاسة بامن الدولة الداخلي او

اخلارجي وجرائم التخريب االقتصادي واجلرائم االخرى املعاقب عليها باالعدام او السجن املؤبد او املؤقت ان يطلب عدم الكشف
عن هويته وعدم اعتباره شاهداً ،وللقاضي ان يثبت ذلك مع خالصة اإلخبار يف سجل خاص يعد اهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق
وفق االصول مستفيداً من املعلومات اليت تضمنها اإلخبار دون بيان هوية املخرب يف االوراق التحقيقية ) .
لذلك مبوجب هذه املادة جيوز للمخرب يف كافة أنواع اجلنايات أن يدلي بإخباره سراً .
القيمة القانونية لإلخبار السري يف اإلثبات :
من قراءة الفقرة ( )6من املادة ( )49يتبني بأنه ال ميكن اإلعتماد على اإلخبار السري كدليل وذلك لألسباب التالية :
 )1إن اإلخبار من األدلة القولية يف الدعوى وهو يف منزلة الشهادة ألن املاده (/20جـ) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية
اجازت ان يكون املشتكي شاهدا" يف دعواه حيث نصت على أنه ( :جيوز مساع املشتكي واملدعي باحلق املدني كشاهد
وحتليفه اليمني ) وبهذا فأن االخبار يقارن بالشهادة ومبا أن املخرب السري ال يتم حتليفه اليمني لذلك ال يعد دليالً كامالً
وإمنا يعترب كشهادة مؤداة من غري ميني وبهذا فإن االخبار السري بهذا الوصف ال ميثل دليال" كامال" أمنا دليل ناقص النه ال
يتمتع بالضمانات االجرائية اليت يكفلها القانون للدليل .
 )6مبا أن املشرع ذكر يف املادة السالفة الذكر ( :عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا ) وبهذا أن االخبار السري
دليل ضعيف من جهة خروجه عن االصل الذي حيكم الشهادة من حيث لزوم املواجهة واملشافهة واملناقشة لعدم حضوره
امام احملكمة وال ميكن لالدعاء العام او اخلصوم مناقشته ومبا أنه ال يعد شاهدا فال يتسنى إلطراف الدعوى اجلزائية مناقشته
يف املعلومات الواردة يف إخباره وذلك بعكس الشاهد الذي من حق أطراف الدعوى اجلزائية مناقشته .

1

 )3حظر املشرع على احملكمة اإلعتماد على دليل مل يطرح للمناقشة  ،حيث نصت املادة (  )616من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية على أنه ( :ال جيوز للمحكمة ان تستند يف حكمها اىل دليل مل يطرح للمناقشة ) ....
ولذلك جند بأنه يتم اإلستفادة من املعلومات اليت تضمنها اإلخبار السري أي يتم االستفادة من اإلخبار على سبيل اإلستدالل
وليس كدليل .

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1حيث نصت املادة (  /23ب ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه  ( :للمتهم وباقي اخلصوم إبداء مالحظاتهم على الشهادة ،واهم أن يطلبوا
إعادة سؤال الشاهد أو مساع شهود اخرين عن وقائع أخرى يذكرونها إال اذا رأى القاضي أن الطلب تتعذر إجابته أو يؤدي اىل تأخري التحقيق بال مربر أو
تضليل العدالة ) .
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املطلب الثاني
اإلخبار الوجوبي عن اجلرائم
نظم املشرع العراقي موضوع اإلخبار الوجوبي عن اجلرائم يف املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات اجلزائية بقواها ( :كل
مكلف خبدمة عامة علم أثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جرمية او إشتبه يف وقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال شكوى وكل
من قدم مساعدة حبكم مهنته الطبية يف حالة يشتبه معها بوقوع جرمية وكل شخص كان حاضراً إرتكاب جناية عليهم أن خيربوا فوراً
أحداً ممن ذكروا يف املادة . ) 49

1

يتضح من هذه املادة بأن األشخاص امللزمني باإلخبار عن اجلرائم مبوجبها هم :
 )1املكلفون خبدمة عامة
وهو كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة ودوائرها الرمسية وشبه الرمسية واملصاحل التابعة
اها او املوضوعة حتت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء اجملالس النيابية واالدارية والبلدية كما يشمل
احملكمني واخلرباء ووكالء الدائنني (السنديكيني) واملصفني واحلراس القضائيني واعضاء جمالس ادارة ومديري ومستخدمي املؤسسات
والشركات واجلمعيات واملنظمات واملنشات اليت تساهم احلكومة او احدى دوائرها الرمسية او شبه الرمسية يف مااها بنصيب ما باية
صفة كانت ،وعلى العموم كل من يقوم خبدمة عامة باجر او بغري اجر.

2

علم املكلف خبدمة عامة اثناء تأدية عمله بوقوع اجلرائم حيكمه معيار زمين  ،يتحدد يف الوقت الذي يكون فيه املوظف أو
املكلف باخلدمة العامة اثناء العمل ويبدأ من بداية العمل اىل نهايته وتعد اجلرمية واقعة اثناء تأدية العمل اذا وقع اي فعل من االفعال
املكونه اها بصرف النظر عن حتقق نتيجتها .اما اجلرائم اليت علم بها املوظف أو املكلف خبدمة عامة بسبب العمل فتخضع ملعيار سبيب
مؤداه ان تكون الوظيفه هي سبب العلم بوقوع اجلرمية .
 )6كل من قدم مساعدة حبكم مهنته الطبية .
عرفت املادة ( )1من نظام ممارسة املهن الصحية رقم ( )11لسنة  1756املهنة الصحية بأنها (املهن املساعدة ملهنة الطب
الوارد ذكرها يف هذا النظام وكل مهنة اخرى يقرر الوزير اعتبارها من املهن الصحية ببيان ينشر يف اجلريدة الرمسية ) وتشمل املهن
الطبية الواردة يف هذا النظام التمريض والتوليد والتضميد والتجبري والعالج الطبيعي وتركيب االسنان واملوظف الصحي والتصوير
الشعاعي واخلتان ومساعد صيدلي ومساعد خمترب وفاحص البصر وصنع وبيع النظارات الطبية والتحليل الفين والتحليل الكيماوي.
وذوي املهن الطبية ملزمني باالخبار عن اجلرائم اليت يقدمون املساعدة الطبية فيها  ،ذلك ان اجملين عليهم او مرتكيب اجلرائم قد

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1وإمتناعهم عن اإلخبار يعرضهم للمسؤولية طبقا للمادة ( )649من قانون العقوبات العراقي .
 ) 6نص املادة ( ) 6 / 17من قانون العقوبات العراقي
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يلجأون اىل ذوى املهن الطبية لتقديم املساعدة الطبية اليهم  ،وان تسرتهم على االخبار عن اجلرمية يؤدي اىل ضياع معاملها وعدم
الوقوف عليها .

0

 )3كل من كان حاضرا إرتكاب جناية .
يقصد باحلضور يف ارتكاب اجلناية هو وجود الشخص اثناء االفعال التنفيذية للجرمية وينصرف ذلك اىل احلضور اثناء وقوع
اي فعل من االفعال املكونة للجرمية كلها او جزء منها او اي فعل متمم اها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءا من جرمية
مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العاده  .وحيدد هذا النص يف حضور اجلنايات وال ينصرف اىل غريها من اجلرائم والغاية من
ذلك هو مراعاة جسامة هذه اجلرمية دون سواها  ،ونرى بأن ذلك ال حيقق العدالة للسببني التاليني :
أ) إنه يصعب على الشخص العادي ( غري القانوني ) أن يفرق بني أنواع اجلرائم من حيث اجلسامة (اجلنايات واجلنح
واملخالفات ) حتى يعلم بأن عليه أن خيرب عن اجلناية اليت حضر إرتكابها دون اجلنح واملخالفات  ،ذلك ألن التمييز بني اجلرائم
يتطلب إملاما وعلما دقيقا يف القانون وهذا يف حقيقة األمر من شأن القانونيني وليس الشخص العادي  ،ولذلك من غري العملي معاقبة
شخص حضر إرتكاب جناية صدفة ومل خيرب عنها ومل يكن على علم بطبيعة اجلرمية املرتكبة ونرى بأن ذلك تكليف يف غري وسع
األفراد .
ب) إن إلزام األفراد باإلخبار عن جناية حضروا إرتكابها يتعارض مع ما جاءت به الفقرة (  ) 1من املادة (  ) 49من
قانون أصول احملاكمات اجلزائية بصدد اإلخبار اجلوازي عن اجلرائم بقواها  .... ( :ولكل من علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها
بال شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان خيرب قاضي التحقيق او احملقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة ) .
حيث مبوجب هذه الفقرة لكل من علم بوقوع اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى أي جرائم احلق العام أن خيرب عنها
أي ليس وجوبياً عليه  ،إال أنه إذا كانت تلك اجلرمية ( أي اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى) جناية وحضر الشخص
إرتكابها عليه أن خيرب عنها .
اهذين السببني نقرتح حذف عبارة (وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية) من املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية .
وهذا املوقف للمشرع العراقي إنفرد به من بني التشريعات العربية حيث جند بأن املشرع املصري قصر اإلخبار الوجوبي عن
اجلرائم على املوظفني واملكلفني خبدمة عامة ‘ حيث نصت املادة (  ) 62من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه( :جيب على

_____________________________________________________________________________________________
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كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جرمية من اجلرائم جيوز للنيابة
العامة رفع الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ) .

1

وجدير بالذكر أن املشرع يف قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم ( )3لسنة  6002جعل اإلخبار عن اجلرائم
اإلرهابية أمراً وجوبياً حيث نصت املادة (  ) 4منه على أنه  ( :تعد االفعال االتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن مدة ال تزيد
على مخس عشرة سنة كل من :
 – 3علم بارتكاب جرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خيرب السلطات العامة بأمرها دون استثناء).
نصت على ذلك املادة ( )33من قانون مكافحة اإلرهاب املصري لعام  6015بأنه  ( :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة
أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز ثالمثائة ألف جنية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من علم بوقوع جرمية إرهابية أو
باإلعداد أو التحضري اها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان مبكنته اإلبالغ ومل يبلغ السلطات
املختصة.
وال يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه املادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع اجلاني) .
وعلى ذلك نصت أيضاً املادة ( )63من القانون اإلماراتي ملكافحة اإلرهاب لعام  6004بأنه  ( :يعاقب بالسجن مدة التزيد
على مخس سنوات من علم بوجود مشروع إلرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون ومل يبلغه اىل السلطات
املختصة .
وجيوز اإلعفاء من هذه العقوبة إذا كان من إمتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه ) .
من قراءه هذه النصوص املختلفة يتبني لنا بأن التشريعات املختلفة للدول ألزمت األفراد باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية وذلك
خلطورة هذه اجلرائم مما يتطلب جهداً مجاعياً ملكافحتها .
إال أن ما يالحظ يف التشريعات املقارنة بأنها إستثنت من العقاب إذا كان من إمتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو من أصوله
أو فروعه  ،يف حني إن قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان جاء خالياً من هذا اإلستثناء وهذا إنتقاد يوجه اىل املشرع
الكوردستاني حيث مبوجب النص املذكور من قانون مكافحة االرهاب يلزم األصول باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية املرتكبة من قبل
فروعه م وكذلك األمر بالنسبة للفروع ويلزم األزواج باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية املرتكبة من قبل شريك حياتهم ،وإننا نرى بأن
هذا اإللزام غري منطقي و ال حيقق العدالة األسباب اآلتية :

1

_____________________________________________________________________________________________

) ينظر كذلك  :املادة ( )44من قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين رقم  42لسنة  6006واملادة ( )14من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

الكوييت رقم  19لسنة  1720واملادة ( )64من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة . 6001
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 )1يؤدي اىل إحنالل الروابط األسرية وتفككها .
 )6أنه من الصعب إن مل يكن مستحيالً على هؤالء أن خيربوا على بعضهم البعض وذلك بالنظر ملشاعر القرابة والعاطفة
املوجودة بني األصول والفروع وبني األزواج .
 )3من املمكن أن يؤدي ذلك اىل اإلضرار باملخرب  ،حيث قد يكون مرتكب اجلرمية اإلرهابية معيال ألسرته وإلزامهم باإلخبار
عنه فيه ضرر مباشر اهم  ،فمن غري املعقول إلزام الفرد بالقيام بعمل يعلم مسبقاً بأنه يف غري مصلحته .
 )4إن هذا اإلخبار حتى وإن كان إخباراً علنياً الميكن اإلستفادة منه يف اإلثبات اجلنائي ألن حكمه حكم الشهادة ومن موانع
الشهادة شهادة الزوجني واألصول والفروع على بعضهم البعض .

1

اهذه اإلعتبارات إستثنى املشرع العراقي يف قانون العقوبات الزوجني واألصول والفروع واألخوات ومن يف منزلة هؤالء حبكم
املصاهرة من اإلخبار عن اجلرائم حيث نصت املادة ( )649من قانون العقوبات بأنه ( :يعاقب باحلبس او الغرامة كل من كان ملزما
قانونا باخبار احد املكلفني خبدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن االخبار بالكيفية املطلوبة ويف الوقت
الواجب قانونا .وكل مكلف خبدمة عامة منوط به البحث عن اجلرائم او ضبطها اهمل االخبار عن جرمية اتصلت بعلمه وذلك كله ما
مل يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان اجلاني زوجا للمكلف باخلدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او
من يف منزلة هؤالء من االقارب حبكم املصاهرة).

6

وبنفس اإلجتاه سار قانون اجلزاء الكوييت يف املادة ( )143حيث نصت على أنه  ( :كل من علم بوجود مشروع الرتكاب
جرمية قتل او حريق او سرقة يف وقت يستطاع فيه منع ارتكابها  ،وامتنع عن ابالغ ذلك اىل السلطات العامة او اىل االشخاص
املهددين بها  ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز الف روبية او باحدى هاتني العقوبتني.
ال جيري حكم هذه املادة على زوج أي شخص له يد يف ذلك املشروع او اصوله او فروعه).
ومن جهة أخرى إن هذه اجلرمية يف حقيقته ليس من اجلرائم اإلرهابية ألنه ال يتضمن العناصر األساسية للفعل اإلرهابي

حسب التعريف الوارد يف املادة ( )1من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة  ) 3( 6002ألن :

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1ينظر املادة ( )24من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  63لسنة  1791املعدل .

 ) 6ونرى بأنه الميكن تطبيق حكم هذه املادة بصدد اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية  ،ألن املشرع أورد يف املادة ( )3 / 4من قانون مكافحة
اإلرهاب رقم  3لسنة  6002بأنه ( :ومل خيرب السلطات العامة بأمرها دون استثناء ) .
وهذا ما إجتهت اليه ااهيئة العامة اجلزائية حملكمة متييزإقليم كوردستان يف القرار املرقم  / 42ااهيئة اجلزائية – العامة  6013 /يف 6013/ 16 / 31
(القرار غري منشور )

 ) 3حيث نصت على أنه  ( :الفعل االرهابي هو االستخدام املنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او متجيده يلجا اليه اجلاني تنفيذا ملشروع

اجرامي فردي او مجاعي يستهدف به فردا او جمموعة افراد او مجاعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب واخلوف والفزع والفوضى بني الناس
لالخالل بالنظام العام او لتعريض امن وسالمة اجملتمع واال قليم او حياة االفراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او احلاق الضرر بالبيئة او باحد
املوارد الطبيعية او املرافق او املمتلكات العامة او اخلاصة حتقيقا ملارب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية ) .
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 )1عدم اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ال يتضمن االستخدام املنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او متجيده .
 )6اجلاني ال يستهدف من جرميته فرداً أو مجاعة وإمنا جرميته عبارة عن اجلرائم السلبية وال ينطوي على ضرر معني وإمنا من
جرائم اخلطر .
 )3ال يقصد اجلاني من عدم قيامه باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ايقاع الرعب واخلوف والفزع والفوضى بني الناس لالخالل
بالنظام العام أو بقصد اإلضرار باملصاحل العامة للمجتمع أو اخلاصة لألفراد .
 )4ال يرتكب اجلاني جرميته بغاية حتقيق مقاصد سياسية أو فكرية أو دينية او مذهبية او عرقية .
لذلك نقرتح على املشرع رفع صفة اإلرهاب عن اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ألن اجلاني يف حالة إرتكابه
اإلمتناع عن اإلخبار ال يكون له خطورة الشخص الذي يقوم بالفعل اإلرهابي ذاته وبالنتيجة نوصي بإقرتاح عقوبة خفيفة لإلمتناع
عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية وذلك كونها من جرائم اخلطر ذلك ألن إقرار عقوبة السجن ملدة ( )15مخس عشرة سنة ال
يتناسب مع جسامة اجلرمية .
ولذلك نوصي بإلغاء نص الفقرة ( )3من املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان ونوصي بإضافة مادة
جديدة اىل القانون املذكور يعاجل جرمية اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية ونقرتح أن تكون بهذه الصيغة

( يعاقب باحلبس

كل من علم بارتكاب جرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خيرب السلطات العامة بامرها ،ويستثى من ذلك
إذا كان من إمتنع عن اإلخبار زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه ) .
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اخلامتة
نعرض يف خامتة هذا البحث أهم اإلستنتاجات و التوصيات اليت توصلنا اليها:

أوال  :النتائج :
.1

وصلنا اىل نتيجة مفادها بأن املخرب هو غري الشخص الذي وقعت عليه اجلرمية ذلك ألن الشخص الذي وقعت
عليه اجلرمية هو املتضرر وله احلق يف املطالبة باحلق اجلزائي واملدني أما الشخص الذي علم بوقوع اجلرمية فهو غري
املتضرر و ليس بإمكانه حتريك الدعوى اجلزائية بصددها بالشكوى بل بإمكانه إذا كانت اجلرمية من جرائم احلق
العام حتريك الدعوى اجلزائية فيها باإلخبار وإن دوره يقتصر على اإلخبار عن اجلرمية دون أن يكون له احلق يف
املطالبة حبقوق .

 .6نستنتج بأن  :اإلخبار يكون من أسباب احلكم إذا كان علنيا وغري سري وكان للمخرب شهادة عيانية حول الواقعة
و وقت أدالئه باإلخبار قد أكمل اخلامسة عشرة من العمر  ،ويكون يف هذه احلالة حكمه حكم الشاهد وخيضع
للسلطة التقديرية حملكمة املوضوع.
 .3إن اإلخبار السري ال يعد دليالً أي ال ميكن اإلعتماد عليه إلصدار احلكم  ،ألن املشرع العراقي ذكر يف املادة
( ) 1/49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية بأنه جيوز للمخرب أن يطالب  .....( :عدم الكشف عن هويته وعدم
اعتباره شاهداً  ) ....ومبا أنه ال يعد شاهدا فال يتسنى إلطراف الدعوى اجلزائية مناقشته يف املعلومات الواردة يف
إخباره  ،وذلك بعكس الشاهد الذي من حق أطراف الدعوى اجلزائية مناقشته.
 .4تبني بإن إلزام األفراد(الشخص العادي ) باإلخبار عن جناية حضروا إرتكابها يتعارض مع ماجاءت به الفقرة ( ) 1
من املادة (  ) 49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية جبعل اإلخبار عن اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى
جوازيا للمجنى عليه و لكل من علم بها.
 .5إن اإللزام الوارد باإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية وفق املادة ( ) 3 / 4من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان
دون إستثناء األصول والفروع والزوجني  ،الميكن اإلستفادة منه يف اإلثبات اجلنائي حتى وإن كان إخباراً علنياً
ألن حكمه حكم الشهادة ومن موانع الشهادة شهادة الزوجني واألصول والفروع على بعضهم البعض عمالً بأحكام
املادة ( ) 24من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي.
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ثانيا  :التوصيات:
 .1نقرتح تعديل املادة (/ 1أ ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية وإعادة صياغتها بالشكل اآلتي  ( :حترك الدعوى
اجلزائية بشكوى شفوية او حتريرية تقدم اىل قاضي التحقيق او احملقق او اي مسؤول يف مركز الشرطة او اي من
اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من اجلرمية او من يقوم مقامه قانونا او باخبار يقدم اىل اي منهم من االدعاء
العام اي شخص علم بوقوعها ما مل يتوقف حتريك الدعوى اجلزائية فيها على شكوى و ما مل ينص القانون على
خالف ذلك .
وجيوز تقديم الشكوى واإلخبار يف حالة اجلرم املشهود اىل من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها).
وذلك لقناعتنا بأن الشكوى كوسيلة لتحريك الدعوى اجلزائية تقدم فقط من قبل اجملنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً  ،أما
من علم بوقوع اجلرمية فبإمكانه تقديم اإلخبار بصددها إذا كانت من اجلرائم اليت حترك الدعوى فيها بال شكوى.
 .6نقرتح حذف عبارة (وكل شخص كان حاضراً إرتكاب جناية) من املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية وذلك لقناعتنا بأن ذلك ال حيقق العدالة لألسباب اآلتية:
أ) إنه يصعب على الشخص العادي أن يفرق بني اجلنح واجلنايات حتى يعلم بأن عليه أن خيرب اجلناية اليت حضر إرتكابها
دون اجلنح.
ب) إن إلزام األفراد(الشخص العادي ) باإلخبار عن جناية حضروا إرتكابها يتعارض مع ما جاءت به الفقرة (  ) 1من املادة
( ) 49من قانون أصول احملاكمات اجلزائية واليت جعلت اإلخبار عن جرائم احلق العام لكل من علم بها جوازيا وليس وجوبيا.
 .3نوصي بإلغاء نص الفقرة ( )3من املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة
 6002وذلك لقناعتنا بأن اإللزام الوارد باإلخبار عن اجلرائم يف النص املذكور دون إستثناء األصول والفروع
والزوجني غري منطقي و ال حيقق العدالة األسباب التالية:
أ ) يؤدي اىل إحنالل الروابط األسرية وتفككها.
ب)

أنه صعب إن مل يكن مستحيال على الفرد أن خيرب على أصوله أو فروعه أو زوجه وذلك بالنظر ملا يكتنفه من

مشاعر العاطفة جتاه هؤالء.
ت)

من املمكن أن يؤدي اىل اإلضرار باملخرب  ،حيث قد يكون مرتكب اجلرمية اإلرهابية معيال ألسرته وإلزامهم

باإلخبار عنه فيه ضرر مباشر اهم  ،فمن غري املعقول إلزام الفرد بالقيام بعمل يعلم مسبقا بأنه يف غري مصلحته.
ث)

إن هذا اإلخبار حتى وإن كان إخباراً علنياً الميكن اإلستفادة منه يف اإلثبات اجلنائي ألن حكمه حكم الشهادة

ومن موانع الشهادة شهادة الزوجني واألصول والفروع على بعضهم البعض
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 .4نقرتح على املشرع يف إقليم كوردستان رفع صفة اإلرهاب عن اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية كونه
ال يتضمن العناصر األساسية للفعل اإلرهابي حسبما هو منصوص عليه يف املادة ( )1من قانون مكافحة أإلرهاب
وإنه من جرائم اخلطر و ال ينطوي على خطورة الفعل اإلرهابي حسب التعريف املذكور.
 .5نقرتح و ملعاجلة موضوع اإلمتناع عن اإلخبار عن اجلرائم اإلرهابية بإضافة مادة جديدة اىل القانون املذكور
ونقرتح أن تكون بهذه الصيغة  ( :يعاقب باحلبس كل من علم بارتكاب جرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص
عليها يف هذا القانون ومل خيرب السلطات العامة بامرها ،ويستثى من ذلك إذا كان من إمتنع عن اإلخبار زوجا
للجاني أو أحد أصوله أو فروعه).
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املصادر:
أوال  :الكتب:
)1

د .براء منذر كمال عبداللطيف  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ط ، 6دار إبن األثري للطباعة والنشر ،
املوصل 6007 ،

)6

 .د .رزكار حممد قادر  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،ج ، 1ط ، 6مؤسسة  O,P,L,Cللطباعة والنشر،
أربيل .6003 ،

)3

د  .سعد أمحد حممود سالمة  ،التبليغ عن اجلرائم  ،دار النسر الذهيب للطباعة – القاهرة .6003 ،

)4

د  .سعيد حسب اهلل عبداهلل  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،دار احلكمة للطباعة والنشر  ،املوصل 1770 ،

)5

مجعة سعدون الربيعي  ،املرشد اىل الدعوى اجلزائية وتطبيقاتها  ،شركة االتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة  ،بغداد  ،ط
.6010 ، 4

)2

د .عبداألمري العكيلي و د.سليم حربه  ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،بغداد  ،ج.1740 ، 1

)9

د.علي حسني اخللف و د .سلطان عبدالقادر الشاوي  ،املباديء العامة يف قانون العقوبات  ،العاتك لصناعة الكتاب ،
القاهرة .6002 ،

)4

القاضي  :حممد عبد جازع  ،جرمية اإلخبار الكاذب يف القانون العراقي والقانون املقارن  ،مكتبة صباح  ،بغداد ،
.6011

)7

د  .حممد صبحي جنم  ،قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط ، 1771 ، 6ص7

 )10د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوبات – القسم اخلاص  ،دار النهضة العربية – القاهرة .1744 ،
 )11د .حممود جنيب حسين  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار النهضة العربية – القاهرة 1793 ،
 )16د  .نظام توفيق اجملالي  ،شرح قانون العقوبات – القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط6016 ، 4
ثالثاً  :الرسائل
شيالن حممد شريف  ،جرمية اإلمتناع عن اإلغاثة  ،رسالة املاجستري  ،كلية القانون والسياسة  ،جامعة السليمانية .6007 ،
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رابعاً  :املصادر األلكرتونية :
.1

د .صباح مصباح حممود  ،التكييف القانوني لإلخبار اجلرمي يف قانون العقوبات العراقي  ،حبث منشور على املوقع
اإللكرتوني  www.iasj.netتأريخ الزيارة 6012/10/60

.6

د .حممد ماضي  ،املخرب السري عن اجلرائم يف التشريع العراقي  ،جملة التشريع والقضاء ،منشور على املوقع
اإللكرتوني  www.tqmag.netتأريخ الزيارة 6012/11/1

 .3نزيه

عبد

اللطيف

،

البالغ

الكاذب

،

مقال

منشور

على

املوقع

اإللكرتوني

https://arbia6swerv1.wordpress.comتأريخ الزيارة 6012/11/4
ثانيا  :القوانني:
 )13قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة .1727
 )14قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  63لسنة .1791
 )15قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم  3لسنة .6003
 )12قانون مكافحة اإلرهاب املصري لعام .6015
 )19قانون مكافحة اإلرهاب اإلماراتي لعام .6004
 )14قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقم  150لسنة  1750املعدل.
 )17قانون اجلزاء الكوييت رقم  12لسنة .1720
 )60قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين رقم  42لسنة .6006
 )61قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت رقم  19لسنة .1720
 )66قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم  3لسنة .6001
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