
استخدام أسلوب التحريض الصوري في مكافحة الجريمة المنظمة )دراسة 

 مقارنة(

 

عن مكتبة القانون المقارن أصدر القاضي حيدر فالح حسن الطبعة الثالثة  

ال اسلوب  )استخدام  الموسوم  الكتاب  مكافحة  من  في  الصوري  تحريض 

 الجريمة المنظمة(. 

أسلوب  عن  موجزاً  شرحاً  لقرائه  الباحث  استعرض  الكتاب  مقدمة  في 

التحريض الصوري والذي يعني تداخل رجال السلطة العامة أو من يعمل  

لحسابهم وتحت إشرافهم من المخبرين أو المرشدين السريين في الجريمة 

ها وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود بأي نشاط أصلي أو تبعي بغية كشف

 وتقديمهم للمحاكمة بأدلة كافية إلدانتهم. 

كما أشار الباحث في مقدمة كتابه الى أصل تسمية التحريض الصوري الذي  

يعود الى اتفاق الفقه الجنائي عليها والتي تعد من صور المساهمة الجنائية  

الجرائم   عن  والتحري  البحث  أساليب  من  النوع  هذا  –وتسمية  على 

التي تطلق على رجال السلطة العامة من أعضاء الضبط  - المحرض الصوري

ذلك   استخدام  عند  السريين  المخبرين  من  بهم  يستعين  من  أو  القضائي 

االسلوب، كون النشاط التحريضي لرجال السلطة العامة أكثر الصور شيوعاً  

باقي من  بالجناة  وااليقاع  كشفها  بغية  الجريمة  في  تداخلهم  صور    عند 

 المساهمة الجنائية. 

تطرق الباحث في مقدمة كتابه الى أهمية الموضوع التي تتجلى وفقاً لرأيه  

كوسيلة في مكافحة الجريمة المنظمة التي يصعب كشفها بأساليب التحري  

أو   المخبرين  من  أعوانه  أو  القضائي  الضبط  لعضو  يمكن  التي  التقليدية 

ال السرية(  )المصادر  السريين  كشفها وضبط  المرشدين  بغية  فيها  تداخل 

مرتكبيها بالجرم المشهود أو الحصول على األدلة الكافية إلدانتهم لتقديمها  

 الى السادة القضاة لتحقيق العدالة الجنائية.  

الى تشخيصه من   تحديداً  الموضوع  لهذا  اختياره  الباحث سبب  كما عزا 

تشاف نشاط  خالل عمله القضائي مدى فعالية ونجاح هذا االسلوب في اك 

وأهدافها   ومخططاتها  رؤسائها  المنظمة  االجرامية  العصابات  شبكات 



وتفكيكها للقبض عليهم بالجرم المشهود والحصول على األدلة الكافية التي  

 تثبت تورطهم بالجريمة.

 

 أهداف الكتاب 

لخص الباحث أهداف كتابه الى عاملين: اولهما لفت نظر القضاء العراقي  

المعايير   وضع  الضبط  الى  عضو  تداخل  تحكم  التي  الالزمة  والشروط 

الجريمة   في  السريين  المرشدين  أو  المخبرين  من  أعوانه  أو  القضائي 

مكافحتها   بغية  الصوري  التحريض  اسلوب  استخدامهم  عند  المنظمة 

وااليقاع بمرتكبيها. ثانيهما: لفت نظر المشرع العراقي الى تشريع قانون  

اسل استخدام  أحكام وشروط  الغطاء  ينظم  لتوفير  الصوري  التحريض  وب 

 القانوني لرجال االجهزة االمنية. 

 هيكلية الكتاب

اعتمد الباحث في تقسيم كتابه الى ثالثة فصول سبقها تمهيد يتناول التأصيل  

التاريخي الستخدام اسلوب التحريض الصوري في مكافحة الجرائم المنظمة  

لتي تنظم استخدام ذلك في الدول التي اهتمت بوضع المعايير والشروط ا

االسلوب في أحكام قضائها وتشريعها. حيث خصص الفصل االول تعريف  

استخدام اسلوب التحريض الصوري أما الفصل الثاني فتناول أثر استخدام  

الجنائية   المسؤولية  تناول  الثالث  والفصل  الصوري  التحريض  اسلوب 

ل على عدة للمحرض الصوري )رجال السلطة العامة( وقد احتوت الفصو 

 مباحث.


