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بعد متاَ اهشلس ٗ احلٌد هلل عو ٟجصٙى عطاٖ١
أز ٠هصاًا عو ٛأْ أت٘جٕ باهشلس إىل أضتاذت ٛاهفاضو ٞقادزُ ٜاد ٞٙملا غٌستين بٕ
بت٘جٔٚاتٓا ٗ ُصا٢حٕ ـا
ـ
عىٜ
َــــــْ آتٌــــــاَ ٗ تشجٛــع ٗ ـيَ تبذ ـــــــي ــ
اهطدٙد ٗ ٝأعطنتـــٗ ًّ ٜقتٔا ٗ جٔدٖ ـــــــا اهلثري فؤا ًين بايـــــغ اهتقـدٜــز
اإلًتِاْ
.
ٗ عظــٍٙ
كٌا ال ٙف٘تين آْ أتقدَ بشلس ٜإىل كى اهقاٌ٢ني عو ٟكو ٞٚاحلق٘ق ٗ اهعوَ٘
اهطٚاض ٗ ٞٚأخص باهركس مجٚع اهعاًوني بامللتبٗ ٞكى ًّ دعٍ جٔدٜ
هو٘ص٘ي إىل ٓرا اه ٗ َ٘ٚه٘ بلوٌ ٞتشجٚع
إىل كى ٓؤال ١شلسا هلٍ

فدس .
ٙا ًّ أمحى امسم بلى .
اهصػس .
ٙا ًّ أفتقدن ًِر . .
بركسن .
. .
ٙا ًّ ٙستعش قويب
ٙا ًّ أٗدعتين اهلل أٓدٙم ٓرا اهبحث ٙا أبٛ
إىل ًّ ضعت ٗ شقت ًّ أجى دفع ٛيف طسٙق اهِجاح
ٗاهعطاٗ . ١اهدت ٛاحلبٚبٞ
إىل زًص اهلفاح . .
إىل أٓوــــ ٗ ٛأقـــــازبٛ
إهـــ ٟأصدقـــــاٛ٢
إىل أضاترتٛ
إىل شًال٢ــ ٗ ٛشًٚــالتٛ

مــقدمــة
مقدمـة
يكتسي اإلثبات أىمية بالغة في المسائؿ الجنائية  ،ذلؾ أف الجريمة تمس أمف المجتمع و
نظامو ،فتنشأ عنيا سمطة الدولة في متابعة الجاني لتوقيع الجزاء الجنائي عميو تحقيقا لمردع
العاـ ،و بما أف األصؿ براءة ذمة المتيـ مما أسند إليو فإنو يجب أف تكفؿ لو قواعد اإلثبات
التمتع بيذه القرينة ،وعمى سمطة اإلتياـ أف تدحضيا إذا دعت خالفيا وال يكوف ذلؾ إال
باإلستناد عمى أدلة اإلثبات الجنائي.
والدليؿ الجنائي ىو الوسيمة األساسية التػي تدفػع بالقاضي لموصػوؿ إلى الحقيقػة و التعرؼ
عمى حيثيات الجريمة و نسبتيا إلى المتيـ  ،وىو أيضا األساس الداعـ لتكويف قناعة القاضي
الشخصية لبناء حكمو عمى اليقيف بما لو مف سمطة ممنوحة في فحص الدليػؿ و تقدير قيمتو و
مالئمتو لمموضوع محؿ البحث.
ىذا و قد تتنوع األدلة الجنائية بحسب أىميتيا في مجاؿ اإلثبات الجنائي فيي ليست نوعا
واحدا و ليست في مكانة واحدة ومف بيف أدلة اإلثبات التي إستقر عمييا الفقو و القضاء نجد :
" اإلعتراؼ ،الشيادة ،المحررات ،القرائف ،الخبرة " ،و الشيادة ىي إحدى أىـ ىاتو األدلة حيث
تعتبر أكثر وسيمة يمجأ إلييا القضاة لتكويف قناعتيـ حوؿ واقعة إجرامية معينة.
فالشيادة ىي مف أقدـ األدلة إستعاال و أكثرىا تأثي ار في المسائؿ الجنائية ذلؾ لما تكتسبو
مف قوة ثبوتية أماـ المحاكـ ،وال خالؼ عند الفقياء بأف الشيادة وسيمة ال يمكف اإلستغناء عنيا
في اإلثبات  ،ألف األفعاؿ و الحوادث التي تصبح يوما مف األياـ أساسا لمدعوى ال سبيؿ إلى
إثبات كمياتيا أو جزئياتيا دوف الرجوع إلى ذاكرة األشخاص الذيف شيدوا وقوعيا ليكونوا شيودا
عمى الحادث.
تحديد مجال الدراسة:
يتعرض ىذا البحث بالدراسة لموضوع ( الشيادة و حجيتيا في اإلثبات الجنائي) و الذي
يعد مف بيف أىـ موضوعات القانوف الجنائي قديما و حديثا.

أ

مــقدمــة
و قد حظي ىذا الموضوع بإىتماـ القانونييف كما إىتـ المشرعوف بالشيادة لكونيا دليؿ
يساعد في الكشؼ عف وقائع الجريمة ومف بينيـ المشرع الجزائري الذي تناوؿ موضوع الشيادة
في قانوف اإلجراءات الجزائية بتحديد شروطيا و كيفية أدائيا و أحاطيا بإجػراءات و شكميات
أساسية.
لذلؾ سنتعرض لموضوع الشيادة مف خالؿ الرجوع إلى أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية
الجزائري إذ ىو القانوف المحدد لنطاؽ دراسة موضوعنا.
أهمية الموضوع :
تظير أىمية ىذا الموضوع مف عدة جوانب نذكر أىميا:


ما لمشيادة مف أثر في الحفاظ عمى الحقوؽ و كيفية إثباتيا.



ما ليا مف أىمية في اإلثبات الجنائي ذلؾ في أف أغمب المحاكـ تعتمد عمى شيادة
الشيود فيما يعرض عمييا مف قضايا جنائية.



ما لمشيادة مف قيمة ثبوتية بحيث قد تكوف ىي الدليؿ الوحيد أماـ القاضي إذ يعتمد
عمييا إلصدار أحكامو القضائية سواء بالبراءة أو باإلدانة.



ما ليا مف أىمية أيضا في إرشاد القاضي في الكشؼ عف األدلة خاصة إذا كانت معالـ
الجريمة غامضة و مبيمة.



أنو رغـ تطور العمـ و ظيور الطرؽ العممية في اإلثبات الجنائي إال أف الشيادة ال تزاؿ
تحافظ عمى قيمتيا في اإلثبات فقد تكوف الدليؿ األقوى في الدعوى وقد تقوي غيرىا مف
األدلة.

إشكالية البحث:
إف الحديث عف أىمية الشيادة و مكانتيا في اإلثبات الجنائي ال يجعمنا ننسى العيوب و
المشكالت التي تشوب الشيادة خاصة في ضؿ غياب الضمير و إنعداـ األخالؽ ومع تطور
أدلة اإلثبات التي ساىمت في فقداف الشيادة لمكانتيا فأصبحت ال تكشؼ دوما عف الحقيقة
نتيجة تأثيرات تعترض سبيؿ الشيود وفي ىذا الصدد وجب عمينا طرح اإلشكالية التالية:

ب

مــقدمــة
ما المكانة التي تحتمها الشهادة كدليل في اإلثبات الجنائي ؟
كما فرضت التساؤالت التالية نفسيا لمناقشتيا:
ما شروط صحة الشيادة ؟ ما ىي اإلجراءات المتبعة لسماع الشيود ؟ و ما ىي اإللتزامات
الواجبة عمى الشيود ؟ ما مدى سمطة القاضي في تقدير الشيادة ؟
هدف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى اإلجابة عف اإلشكالية السابقة و غيرىا مف التساؤالت و مناقشتيا.
كما أسعى مف خالؿ ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية:
 توسيع دائرة معارفي في القانوف الجنائي خاصة بنظرية اإلثبات لكونيا أخطر النظريات و
أكثرىا تطبيقا.
 كما تحاوؿ الدراسة تسميط الضوء عمى مبدأ اإلقتناع الشخصي.
 تيدؼ الدراسة إلى إثراء مكتبتنا بدراسة متخصصة عف الشيادة.
 تيدؼ الدراسة إلى بياف أىمية الشيادة كدليؿ مف أدلة اإلثبات.
الدراسات السابقة:
مف أجؿ بموغ ىذه األىداؼ حاولت اإلعتماد عمى األبحاث و الدراسات التي أنجزت مف
قبؿ و التي جادت بيا بعض الكتب القانونية ،و أىميا كتاب عماد محمد ربيع بعنواف حجية
الشيادة في اإلثبات الجزائي ،وكتاب ابراىيـ ابراىيـ الغماز بعنواف الشيادة كدليؿ إثبات في
المواد الجنائية ،ىذا بالنسبة إلى الدراسات المشرقية ،أما الدراسات الجزائرية فمـ تتناوؿ موضوع
الشيادة في اإلثبات الجنائي بشكؿ معمؽ و مفصؿ و إنما تحدثوا عنو بشكؿ مقتضب عند
التطرؽ لشرح قانوف اإلجراءات الجزائية أو عند الحديث عف أدلة اإلثبات بشكؿ عػاـ و حتى إف
وجدت دراسة مباشرة لموضوع الشيادة فيي متواضعة جدا.

ج

مــقدمــة
منهج البحث:
إعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي و الذي تفرضو طبيعة الموضوع ألف ىذه الدراسة
ستحاوؿ إلقاء الضوء عمى الشيادة و حجيتيا وفؽ منظور قانوني وفي ظؿ أحكاـ قانوف
اإلجراءات الجزائية.
خطة البحث:
ألجؿ اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة إرتأيت أف أقسـ خطة الدراسة إلى فصميف
سبقيما مبحث تمييدي سنتناوؿ فيو ماىية اإلثبات الجنائي وذلؾ مف خالؿ تعريفو و التطرؽ
إلى تطوره و أىميتو و دراسة نظمو القانونية ،أما في الفصؿ األوؿ سنتناوؿ ماىية الشيادة
بالتعرؼ عمى أنواعيا و شروط صحتيا و خصائصيا  ،أما في الفصؿ الثاني نتعرض فيو
لألحكاـ الخاصة بالشيادة و نبيف إجراءت أدائيا و نتعرؼ عمى اإللتزامات الواقعة عمى عاتؽ
الشيود و نتعرض كذلؾ إلى قيمة الشيادة في اإلثبات الجنائي و سمطة القاضي في تقديرىا.
و أخي ار نختـ موضوع الدراسة بخاتمة نعرض فييا أىـ النتائج المتوصؿ إلييا و
اإلقتراحات الخاصة بيذا الموضوع.

د

اإلثبــات الجنـائي
بوجـه عـام
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المبحث التمهيدي :
تمهيد:

لقد كاف موضوع اإلثبات في المواد الجنائية وال يزاؿ مف المواضيع اليامة لدى الباحثيف
في مجاؿ القانوف  ،إذ أنو ييدؼ لموصوؿ إلى حقيقة الجرائـ مف حيث وقوعيا أو عدـ وقوعيا،
ومف حيث إسنادىا إلى المتيـ أو براءتو منيا وذلؾ في جميع مراحؿ الدعوى الجزائية .
كما أف مسؤولية تتبع الجاني ومعاقبتو تحقيقا لمردع الخاص والعاـ تقع عمى عاتؽ الدولة
وذلؾ وفقا لنظاـ قانوني خاص باإلثبات الجنائي يكفؿ في الوقت ذاتو حؽ المتيـ في الدفاع
عف نفسو وفي إظيار براءتو ،فنظاـ اإلثبات يعتبر محور الدعاوى الجنائية ووسيمة لموصوؿ إلى
الحقيقة بيدؼ تحقيؽ العدالة .
وقد عرفت الحضارات اإلنسانية جممة مف النظـ القانونية التي تتميز بخصائص فمسفية
وحضارية عبر مختمؼ مراحؿ التطور التاريخي وكؿ مرحمة مف مراحؿ تطور ىذه النظـ تركت
بصمتيا عمى جبيف اإلثبات الجنائي وصبغتو بصبغة خاصة تعكس الظروؼ التي سادت فييا،
ومف ىنا تنوعت المراحؿ التي مر بيا اإلثبات  ،فمف عصر اإلنتقاـ الفردي إلى عصر اإلحتكاـ
إلى األلية ثـ عصر األدلة القانونية وأخي ار عصر األدلة اإلقناعية ،وىذا ما أدى بنا إلى
تخصيص المبحث التمييدي لمبحث في المفاىيـ العامة لإلثبات الجنائي ،ولكي يتضح المطموب
مف مضموف ىذا المبحث كاف مف الضروري التعرض في المطمب األوؿ لماىية اإلثبات
الجنائي وبياف أىميتو وتطوره التاريخي ثـ التطرؽ في الثاني إلى أنظمة اإلثبات الرئيسية .

المطمب األول :ماهية اإلثبات الجنائي
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المبحث التمهيدي :

مجاؿ ىذا الموضوع ىو اإلثبات الجنائي ،لذا كاف ال بد مف التطرؽ إلى بياف ماىيتو مف
خالؿ معناه كوف أف اإلثبات في المجاؿ الجنائي ذا مكانة عالية حيث يعتبر األساس الذي يبني
عميو القاضي الجنائي اقتناعو ومف ثـ حكمو ،فضال عف مروره بتطورات ىامة تتجسد في كفاح
اإلنسانية ضد الظمـ والتعسؼ ،فقد عاشت اإلنسانية تحت سيطر ت أنظمة جزائية غير مستقرة
ردحا طويال مف الزمف أىدرت فييا الكرامة اإلنسانية واستبيحت فييا كؿ القيـ.
الفرع األول  :مفهوم اإلثبات الجنائي
إف النتائج التي يصؿ إلييا اإلنساف ميما بمغت ال قيمة ليا إذ ىو لـ يستطع البرىنة عمييا
واقامة الدليؿ عمييا ،وال يسعو ذلؾ إال عف طريؽ اإلثبات و إال وصفت ىذه النتائج التي وصؿ
إلييا بالضعؼ والذاتية ألنيا ال تستند في وجودىا إلى أي مبرر ،وليذا سنتطرؽ في ىذا
الفرع إلى مفيوـ اإلثبات الجنائي وقبؿ أف نتعرؼ عمى مفيومو يستحسف أف تعرؼ مسبقا عمى
معنى اإلثبات في المغة و الفقو.
أوال  :التعريف المغوي لإلثبات
اإلثبات لغة :ىو الدليؿ ،أو البرىاف أو البينة أو الحجة ،ويسمى الدليؿ ثبتا إذ ىو يؤدي
إلى استقرار الحؽ لصاحبو بعد أف كاف مخمخال بيف المتداعيف ،فيقاؿ ال أحكـ بكذا إال بإثبات
أي إال بحجة تثبت الشيء المدعى بو كما وأف تأكيد الحؽ بالبينة يسمى إثبات  ،ولفظ ثبت

تطمؽ مجا از عمى مف كاف حجة أي ثقة في روايتو .1

وىذه المعاني ال تخرج في المعنى المراد مف كممة اإلثبات لدى عمماء المغة الذي يعني
تأكيد وجود الحؽ بالدليؿ.

ثانيا  :التعريف الفقهي لإلثبات

1

مجمع المغة العربية ،المعجم الوسيط ،الجزء األوؿ  ،مطابع دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة الثالثة ، 1985 ،ص .93
7
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المبحث التمهيدي :

تعددت تعريفات الفقياء القانونييف لإلثبات و بصفة عامة يقصد بو إقامة الحجة مطمقا
سواء كاف ذلؾ عمى حؽ أـ عمى واقعة ،سواء كاف أماـ القاضي أي في مجمس القضاء أـ كاف
أماـ غيره وسواء كاف عند التنازع أـ قبمو وقد عرفو الحرباني بيذا المعنى فقاؿ ":اإلثبات ىو

الحكـ بثبوت شيء آلخر " . 1
كما عرؼ عمى أنو :

إقامة الدليؿ عمى وجود واقعة قانونية تترتب آثارىا أماـ القضاء بالطرؽ التي حددىا
القانوف ،أو ىو كما يذىب البعض وحسب المذىب الواسع لإلثبات بأنو إقامة الدليؿ أماـ

القضاء عمى تصرؼ معيف كالقرض أو واقعة كالسرقة بوسائؿ إثبات مف لدف المشرع . 2
كما عرفو الفقو الفرنسي بأنو إقامة الدليؿ أماـ القضاء عمى حقيقة واقعة معينة يؤكدىا

أحد األطراؼ في خصومة و ينكرىا الطرؼ األخر .3

إف ىاتو التعاريؼ لإلثبات تبيف األدوار التي يمر بيا اإلثبات ،إذ يبدأ بتعييف مف يقوـ بو
ويتحمؿ عبئو ،ثـ يمر بدور تقديـ األدلة  ،وأخي ار النتيجة التي يصؿ إلييا.
كما أف الفقيو " "MIHER MAIESمف جيتو قدـ تعريفا مختص ار لإلثبات إذ يقوؿ " ىو
مجموعة األسباب المنتجة لميقيف" .4
وبعد أف تعرفنا عمى معنى لفظ اإلثبات مف الناحية المغوية و الفقيية كاف البد مف
التعرؼ عمى مفيوـ اإلثبات الجنائي ،والذي عرفو شراح القانوف الجنائي بأنو ":إقامة الدليؿ لدى

1

محمد فتح اهلل النشار ،أحكام وقواعدعبء اإلثبات ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2000،ص ص .9،8

2

محمد حماد الييتي ،التحقيق الجنائي و األدلة الجرمية  ،دار المناىج لمنشر و التوزيع ،األردف ،الطبعة األولى،2010 ،

3

مناني فرح ،أدلة اإلثبات الحديثة في القانون،دار اليدى  ،الجزائر (د ،س ،ط) ،ص .8

ص .22
4

توفيؽ سمطاني ،حجية البصمة الوراثية في اإلثبات ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية تخصص :عموـ

جنائية  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،)2011-2010( ،ص .39
8

اإلثبات الجنائي بوجه عام

المبحث التمهيدي :

السمطات المختصة باإلجراءات الجنائية عمى حقيقة واقعة ذات أىمية قانونية بالطرؽ التي

حددىا القانوف وفؽ القواعد التي أخضعيا ليا ".1

ويعرؼ أيضا بأنو " كؿ ما يؤدي إلى إظيار الحقيقة ،وألجؿ الحكـ عمى المتيـ في
المسائؿ الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتيا ،وأف المتيـ ىو المرتكب ليا وبعبارة أخرى

وقوع الجريمة بوجو عاـ ،ونسبتيا لممتيـ بوجو خاص" .2

ومف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح جميا أف اإلثبات الجنائي يتضمف تحديد الدليؿ الجنائي
وفحص مشروعية وتقدير أثره ،ومف ىنا فالدليؿ ال ييدؼ إلى اثبات التيمة عمى الجاني وحسب
بؿ يمتد أثره أيضا إلى دفع اإلتياـ عف المتيـ ،ومنو فيو يشمؿ كؿ أدلة الدعوى سواء بالنفي
أو باإلثبات.
فالدليؿ إذا ما ىو إال وسيمة يتضرع بيا أطراؼ الخصومة لموصوؿ إلى الحقيقة ،سواء
بالشيادة أو الخبرة أو غيرىا مف وسائؿ اإلثبات األخرى ،باإلضافة إلى أنو يجب أف يكوف
مشروعا وفقا لمطرؽ المحددة قانونا ،فال يجوز اإلستناد في إدانة المتيـ إلى دليؿ غير مشروع.
يتبيف لنا مف خالؿ تعرضنا لمبحث عف معنى لفظ اإلثبات  ،أنو ميما تنوعت معاني
لفظ اإلثبات فإف ىذا األخير يمثؿ العامؿ الرئيسي في الدعوى الجزائية و البحث عف أدلة
اإلثبات وىو المشكؿ الذي يغمب في كؿ اإلجراءات الجزائية وىذا يتجسد في جممة الوسائؿ
المتنوعة والتي تيدؼ إلى غاية واحدة وىي البحث عف الحقيقة أو بعبارة أدؽ إقامة الدليؿ عف
األفعاؿ التي تشكؿ موضوع الدعوى الجزائية .
الفرع الثاني :أهمية اإلثبات الجنائي
تكمف أىمية اإلثبات بصفة عامة في تقديـ الدليؿ عمى الحؽ موضوع التقاضي والحؽ
غير المستند عمى دليؿ ال قيمة لو في الواقعة الجنائية أو النزاع المدني و تطبؽ قواعد اإلثبات
في كؿ ما عرض عمى القضاء مف نزاعات وقضايا جنائية ومدنية ،وذلؾ لكشؼ الغموض
1

عبد الحكيـ ذنوف الغزالي  ،القرائن الجنائية ودورها في اإلثبات الجنائي ،دار المطبوعات الجامعية ،مصر،2009،

2

مروؾ نصر الديف ،محاضرات في اإلثبات الجنائي ،الجزء األوؿ ،دار ىومة ،الجزائر ،الطبعة الثالثة ،2003 ،ص.168

ص.136
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اإلثبات الجنائي بوجه عام

المبحث التمهيدي :

والوقوؼ عمى الحقيقة ولرد الحقوؽ ألصحابيا ومعاقبة الجاني إلصالحو واعادة تأىيمو

 ، 1وال

مجاؿ ىنا لذكر أىمية نظرية اإلثبات وشموليتيا وعموميتيا في مجاالت التقاضي ولكننا نقتصر
ىذا عمى بياف أىمة اإلثبات في المجاالت الجنائية التالية:
أوال :يظير دور اإلثبات في المواد الجنائية في أف الفعؿ اإلجرامي ،محؿ الدعوى الجنائية ،ال
يحدث أماـ قاضي الموضوع ،وليس في إمكانو أف يصؿ إلى الحقيقة إال إذا استعاف بوسائؿ

اإلثبات المختمفة التي تعيد أمامو رواية وتفصيؿ ما حدث  ،2فالدعوى الجزائية ىي عبارة عف
واقعة ذات أىمية قانونية ،كانت في الماضي ،وأف محؿ اإلثبات فييا يدور حوؿ إظيار حقيقتيا

3

.
ىذا يعني أف اإلثبات يتعمؽ بالجريمة نفسيا ،والجريمة في حد ذاتيا واقعة تنتمي إلى

الماضي وال يكف في وسع المحكمة أف تعاينيا بنفسيا وتتعرؼ عمى حقيقتيا ومف ثـ يتعيف
عمييا أف تستعيف بوسائؿ تعيد أماميا رواية أحداث وتفاصيؿ الواقعة وىذه الوسائؿ ىي أدلة
اإلثبات.
وعميو فإنو ال يخفى عمى أحد أىمية اإلثبات بالنسبة لوقوع الجريمة واكتشاؼ مرتكبييا
والتعرؼ عمى طبيعة اآللة المستخدمة إذ ىو الذي يبيف لممحكمة الظروؼ التي أحاطت
بالجريمة بتحديد مكاف وزماف ارتكابيا لتمكيف المحكمة مف الفصؿ في الدعوى الناشئة عف
ىاتو الجريمة ،حيث ال يمكف الفصؿ في الدعوى دوف توافر أدلة اإلثبات المشروعة.
ثانيا :يتناوؿ اإلثبات الجنائي التحديد والتمييز بيف األعماؿ التحضيرية والعدوؿ و الشروع
والجريمة التامة ،وذلؾ بتوضيح األدوار وما اقترؼ مف أنشطة إجرامية والنتائج المترتبة عمييا
وعالقة السببية والقصد الجنائي ونوعو وبياف أنواع الجرائـ وقتية أو مستمرة ،ذات نشاط متتابع

1

محمد محمد محمد عنب ،استخدام التكنولوجيا الحديثة في االثبات الجنائي  ،مطبعة السالـ الحديثة ،مصر،2007 ،

ص.24
2

خيراني فوزي ،األدلة العممية ودورها في اإلثبات الجنائي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية واإلدارية،

كمية الحقوؽ ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،)2012-2011( ،ص.11
3

شريفة طاىري ،تأثير أدلة االثبات عمى االقتناع الشخصي لمقاضي الجنائي  ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير  ،فرع القانوف

الجنائي ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ،)2004-2003(،ص.7
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المبحث التمهيدي :

أـ مف جرائـ اإلعتياد ،ارتكبت بنشاط إيجابي أـ سمبي ،وىذا يتـ مف خالؿ وسائؿ اإلثبات

والحصوؿ عمى األدلة الجنائية والقرائف والدالئؿ.1

وىذا ما يجعؿ مف نظرية اإلثبات أىـ النظريات لدى القضاء ،ألنيا أكثر النظريات تطبيقا
في كؿ ما يعرض عمييـ مف قضايا مدنية كانت أـ جنائية.
ثالثا :يوفر اإلثبات الجنائي األدلة بأنواعيا المختمفة في الدعاوى القضائية الجنائية،
وبالتالي ال يجوز لمقاضي أف يحكـ بناءا عمى عممو الشخصي حتى ال تتدخؿ اآلراء واألىواء
الشخصية في األحكاـ القضائية وقضى بأنو ال يجوز لمقاضي أف يقضي بعممو وانما لو أف
يستند إلى المعمومات العامة التي يفترض في كؿ شخص أف يكوف ممما بيا .2

أي أف القانوف يعترؼ لمقاضي بسمطة واسعة في تقدير األدلة إال أنو قيده في ذات الوقت
مف حيث القواعد التي تحدد كيفية الحصوؿ عمييا والشروط التي يتعيف توفرىا فييا ومخالفة
ىذه الشروط قد ييدر قيمة الدليؿ ويستحيؿ عمى القاضي أف يستند عميو في قضائو واال لحؽ
عممو البطالف ،كما نجد أف المشرع ألزـ القاضي أال يحكـ إال باإلدانة إال إذا استند عمى الجزـ
واليقيف ،وىذا يعني أنو ال يجوز لمقاضي أف يبني حكمو بناءا عمى أىوائو الشخصية بؿ يجب
أف يستند في تكويف قناعتو عمى األدلة اليقينية المشروعة.
ونظ ار ألىمية اإلثبات في توفير الدليؿ اليقيني عؿ حصوؿ أي جريمة فإف كؿ التشريعات
العالمية قي قانوف إجراءاتيا الجزائية نصت عمى قواعد اإلثبات وحددت المبادئ
التي تحكميا وبذلؾ يتضح لنا أف اإلثبات الجنائي مف أىـ التطبيقات القانونية وأكثرىا تأثي ار في
حياتنا العممية وىو الوسيمة القانونية األكثر اعتمادا في المحاكـ.
الفرع الثالث :التطور التاريخي لإلثبات الجنائي
عرفت اإلنسانية نظما لإلثبات الجنائي اختمفت مف حيث الزماف والمكاف وتطورت عبر
التاريخ ،وقد مرت ىذه األنظمة خالؿ تطورىا بثالث مراحؿ رئيسية وىي مرحمة العصور
القديمة ومرحمة العصور الوسطى وأخي ار المرحمة الحديثة .
1محمد محمد محمد عنب ،المرجع السابؽ ،ص
2

 .25

نفس المرجع ،ص .27
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اإلثبات الجنائي بوجه عام

المبحث التمهيدي :
أوال :العصور القديمة

بالنسبة لمعصور القديمة نميز فييا بيف المجتمعات البدائية مف جية وبيف مجتمعات
الحضارات القديمة مف جية أخرى.
أ .في المجتمعات البدائية :
ىذه المجتمعات لـ تكف فييا شريعة تحكـ وال قانوف معتمد وال قاضي يقضي بيف الناس
فيما يختمفوف ،بؿ الحؽ لمقوى والسبيؿ في ذلؾ ىو الثأر وال يمنع منو إال العفو أو التسوية

الودية ،ومف ثـ ال كالـ عف وسائؿ اإلثبات .1

أما في المجتمعات القبمية حؿ إنتقاـ القبيمة محؿ انتقاـ الفرد ،فاإلعتداء عمى الفرد في
القبيمة عد اعتداء عمى القبيمة كميا وىو ما يعرؼ باإلعتداء عمى المجتمع ،وقاد اإلعتقاد في
ىذه المجتمعات أف اآللية تنظر إلى أفعاليـ وتراقب سموكيـ وتنزؿ العقاب عمييـ إف أذنبوا لذا
فكاف لمديف شأف عظيـ في حياة الناس ،وانعكس ذلؾ عمى وسائؿ اإلثبات بحيث كاف يعتقد
بتدخؿ القوة الغيبية لمعاقبة المذنب الذي ال يريد اإلعتراؼ بذنبو أو المساعدة عمى كشؼ
الحقيقة ،لذا ظيرت بعض وسائؿ اإلثبات الذي يعتمد فييا عمى القوى الغيبية كاليميف واإلبتالء،

العرافة والمبارزة القضائية.2

ب .في بعض الحضارات القديمة :
بالنسبة لمحضارة الفرعونية فمـ يعتف القانوف المصري القديـ ،بالفصؿ بيف السمطتيف
القضائية و التنفيذية ،وكاف متأث ار بنفوذ الكينة مما طبع عمى اإلجراءات طابعا دينيا ،وكاف
المموؾ في نظر المصرييف يتمتعوف بسمطات إليية ومف بينيا سمطة توقيع العقاب ،أما القضاة
فكانوا يعينوف بأمر مف الممؾ ويعقدوف جمساتيـ بطريقة عمنية ،وأثناء جمسة المحاكمة يحمؼ كؿ

مف المتيـ والشاىد بالممؾ بأف يقوؿ الحقيقة.3
1

مناني فرح ،المرجع السابؽ ،ص .10

2

مروؾ نصر الديف ،المرجع السابؽ ،ص  .90

3

محمد مرواف ،نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  ،الجزء األوؿ ،ديواف المطبوعات الجامعية،

الجزائر( ،د ،س ،ط) ،ص.35
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المبحث التمهيدي :

كما أف القاضي كاف يحكـ بناءا عمى اقتناعو الشخصي ،ويمكف اعتبار حاالت التعزير

لمحصوؿ عمى اإلعتراؼ مجرد استثناءات عف المبدأ .1

أما في الحضارة اليونانية فقد كانت المحاكـ الشعبية التي تتكوف مف المواطنيف ىي التي
تتولى القضاء الجنائي وىو األصؿ في نظاـ المحمفيف الذي تعرفو التشريعات المعاصرة وأف
الطابع العاـ في ىذا النظاـ يقوـ عمى حرية اإلثبات.
ثانيا  :العصور الوسطى
في العصور اإلقطاعية اعتبرت شيادة الشاىديف دليال كامال تترتب عنو إدانة المتيـ ،
وأف الدليؿ الكتابي قرينة قاطعة ال تقبؿ إثبات العكس وكما اعتبرت بعض القرائف دليال كامال.
ىذا وبمغ نظاـ اإلثبات القانوني أشده في القرنييف السادس والسابع عشر فكرس مف
الناحية التشريعية في فرنسا بمقتضى األمر الصادر سنة

 1670وفي ألمانيا بمقتضى األمر

الصادر لسنة  1552وقد تـ تنصيب في ىذه األثناء قضاة دائميف محترفيف واستمر القضاة
مف العامة  ،2كما ساد مبدأ أو نظاـ األدلة القانونية حتى قياـ الثورة الفرنسية  ،سواء في فرنسا

أو في غيرىا مف الدوؿ األوروبية .3
ثالثا  :في العصور الحديثة

وىي تمؾ العصور التي ارتقى فييا العقؿ البشري وارتفعت معو وسائؿ اإلثبات فاعترؼ
لمشيادة بدورىا ولممعاينة بآثارىا ولكف وجود شيادة الزور مف جية لدى البعض وامتناع البعض
اآلخر عف أداء الشيادة أو عدـ وجود الشيود في بعض األحياف  ،دفع البعض الى التفكير في
وسائؿ أخرى  ،ولما اخترعت المطابع لجأ الناس إلى الكتابة وثـ ترقية الكتابة مف عرفية إلى
رسمية إلى مشيورة في العقارات وصرنا اآلف نسمع عف الكتابة الرقمية ودخوؿ المجتمعات في

عالـ التكنولوجيا المتطورة .4
1

مسعود زبدة ،القرائن القضائية  ،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية ،الجزائر ،2001،ص .10

2

محمد مرواف ،المرجع سابؽ ،ص ص .61،60

3

مسعود زبدة ،المرجع السابؽ ،ص.12

4

مناني فرح ،المرجع السابؽ ،ص .11
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المبحث التمهيدي :

ىذا وقد أفرزت لنا ىذه المرحمة العديد مف وسائؿ اإلثبات عمى قدر كبير مف األىمية
غير أف ظيور ىذه الوسائؿ وتطورىا لـ يكف دفعة واحدة إنما وفؽ مراحؿ متتابعة بدأت مع
بداية منتصؼ القرف التاسع عشر واستمرت إلى اآلف ،ومف وسائؿ اإلثبات الحديثة التي عرفيا
العمـ الحديث في مراحؿ ظيوره األولى وكاف ليا الوقع الكبير في عالـ اإلثبات عمـ بصمات
األصابع وقيمتيا الكبيرة في معرفة شخصية الجاني ،كما ظير عمـ التحميؿ الكيماوي وبجانب

ىذه الوسائؿ ظيرت وسيمة أخرى ال تقؿ أىمية عف األولى أال وىي عمـ الطب الشرعي .1

المطمب الثاني :أنظمة اإلثبات الجزائي
ىناؾ ثالثة أنظمة لإلثبات الجنائي تختمؼ فيما بينيا في األساس التي يقوـ عمييا كؿ
واحد منيا وىذه األنظمة ىي :نظاـ اإلثبات القانوني أو المقيد و ثانييا نظاـ اإلثبات الحر
وثالثيما النظاـ المختمط الجامع بيف النظاميف.
الفرع األول :نظام اإلثبات القانوني

أوال :مضمون نظام اإلثبات القانوني
ىو أقدـ النظـ مف الناحية التاريخية ،يتميز بأف الدعوى فيو عبارة عف منافسة بيف
خصميف ،المدعي والمدعى عميو أي بيف مف أصابو ضرر مف الجريمة و بيف مف ارتكبيا
ويقوـ ىذا النظاـ عمى مبادئ أساسية أىميا أف الدعوى الجزائية فيو مثؿ الدعوى المدنية بأف
كانت الخصومة مف صالحية األطراؼ وحدىا .
وتقوـ الفكرة األساسية ليذا النظاـ عمى أف المشرع ىو الذي يكوف لو الدور الرئيسي في
اإلثبات ،وذلؾ مف خالؿ التحديد المسبؽ لألدلة المقدمة في الدعوى التي يستند عمييا القاضي

الجنائي في الحكـ باإلدانة.2

فدور القاضي يقتصر عمى مراعاة تطبيؽ القانوف مف حيث توفر دليؿ اإلثبات ،فإذا لـ
يتوفر فإنو ال يجوز لو أف يحكـ باإلدانة المقررة حتى ولو كاف لديو اقتناع شخصي بأف المتيـ
الماثؿ أمامو ىو الشخص الذي ارتكب الجريمة  ،وكما عبر عف ذلؾ األستاذ فيميب ميمر ،فإف
1

2

مروؾ نصر الديف ،المرجع السابؽ ،ص ص ، 144
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المبحث التمهيدي :

القاضي في ىذا النظاـ يشبو األلة الكاتبة التي ترصد تمقائيا الحروؼ عندما يضرب عمى

أزرارىا .1

ومجمؿ ىذا النظاـ ىو استئثار المشرع بسمطة تحديد وتقدير األدلة ورفضو أف يخوؿ
لمقاضي ىذه السمطة ،وقد ساد ىذا النظاـ في التشريعات التي سبقت الثورة الفرنسية وما
زالت لو آثار في التشريعات الحديثة تتمثؿ في اإلستثناءات التي ترد عمى مبدأ اإلقتناع
الشخصي.2

ثانيا :خصائص نظام اإلثبات القانوني
يقوـ ىذا النظاـ عمى بعض الخصائص منيا :
-يعتبر دور القاضي سمبيا أماـ األسانيد والحجج المقدمة لو مف طرؼ الخصوـ فيو يستمع

ليا ويفحص الدليؿ ويحكـ بناء عميو .3

-أف اإلثبات يخضع في نظاـ األدلة القانونية لقواعد شكمية ،تتضح في سمطة القاضي

المقيدة في تقدير الدليؿ وحريتو في تقديره .4

المشرع ىو الذي يكوف لو الدور اإليجابي في عممية اإلثبات في الدعوى الجزائية مف حيثأنو ىو الذي ينظـ قبوؿ األدلة سواء عف طريؽ تعييف األدلة المقبولة لمحكـ باإلدانة أو
باستبعاد أدلة أخرى أو بإخضاع كؿ دليؿ لشروط معينة.
ثالثا  :عيوب نظام اإلثبات القانوني
رغـ المزايا التي سبؽ ذكرىا كخصائص ليذا النظاـ المذكورة أعاله إال أف ىذا األخير لـ يسمـ
مف النقد ومف جممة اإلنتقادات التي وجيت لو ىي :

1

محمد مرواف ،المرجع السابؽ ،ص .35

2

بميومي مراد ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة  ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ

3

مروؾ نصر الديف ،المرجع السابؽ ،ص. 57

4

نفس المرجع ،ص .57

القانونية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،)2011-2010( ،ص .13
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المبحث التمهيدي :

 أف ىذا النظاـ يؤدي إلى إفالت الجاني مف العقاب في حاالت كثيرة  ،وأنو يخرج القاضيعف دوره الطبيعي وينقؿ ىذا الدور إلى المشرع الذي ليس لو صمة وطيدة وتماس مباشر مع

األدلة المستنبطة مف الظروؼ والوقائع.1

ىذا النظاـ بدال مف أف يأتي كرد فعؿ ضد الظمـ والتعسؼ فإنو أدى إلى نتائج معاكسة تماما،حيث زاد مف تعسؼ القضاة الذيف أصبح انشغاليـ الوحيد ،ألجؿ تكويف اإلقتناع لدييـ ،ىو
الحصوؿ عمى اعتراؼ المتيـ واإلعتراؼ في ظؿ ىذا التشريع كاف ىو سيد األدلة يسعى
القضاء إلى الحصوؿ عميو ولو بإستعماؿ التعذيب اتجاه المتيـ .2

جعؿ القاضي يقؼ موقفا سمبيا مف النزاع المعروض عميو ،ألف القانوف قد حدد دوره فياإلستماع لعرض الخصوـ ألدلتيـ التي قد تكوف غير كافية كالىا أو بعضيا أماـ ىذه
اإلنتقادات لـ يستطع نظاـ األدلة القانونية أف يستمر طويال ،ما أدى إلى ضرورة ظيور نظاـ
آخر لإلثبات يكوف أكثر قدرة عمى تحقيؽ ذلؾ التوازف المنشود بيف مصمحة الجماعة ومصمحة
المتيـ.
الفرع الثاني :نظام اإلثبات الحر أو المعنوي
سنتعرض لمفيوـ ىذا النظاـ مف خالؿ عرض فكرتو وخصائصو ثـ عيوبو.

أوال  :مفهوم نظام اإلثبات الحر
يقوـ نظاـ اإلثبات الحر عمى ثالثة مبادئ رئيسية ىي :مبدأ إطالؽ األدلة ،اإلقتناع

الشخصي لمقاضي والدور اإليجابي لو.3

بحيث يتمثؿ المبدأ األوؿ في إطالؽ حرية اإلثبات ألطراؼ الدعوى والقاضي الجنائي،
انطالقا مف أف القضاء الجنائي يختمؼ عف القضاء المدني في موضوع اإلثبات أما المبدأ
1

عبد الحكيـ ذنوف الغزالي ،المرجع السابؽ ،ص .142

2

محمد مرواف ،المرجع السابؽ ،ص

3

كوثر احمد خالد ،اإلثبات الجنائي بالوسائل العممية ،مكتب التفسير لمنشر و اإلعالف ،العراؽ ،الطبعة األولى،2007،

 .38

ص.32
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المبحث التمهيدي :

الثاني يتمثؿ في السمطة التقديرية الواسعة لمقاضي الجنائي في تكويف اقتناعو باإلستناد إلى ىذا
الدليؿ أو ذاؾ ،فيو ال يمتزـ بالحكـ باإلدانة ضد المتيـ ولو اجتمعت عدة أدلة ضده ،إذ لـ
يشعر وجدانيا بأنيا تكفي لإلدانة وكذلؾ لمبراءة ،وال تثريب عمى حكمو طالما أف الدليؿ المستند

إليو مف األدلة المطروحة في الدعوى.1

كما يتجمى الدور اإليجابي لمقاضي في أف ىذا األخير ال يقؼ مقيدا بؿ يسعى وبكؿ
الوسائؿ المشروعة لموصوؿ إلى الحقيقة المطمقة مف أجؿ تحقيؽ العدالة.
فالقاضي أف يحكـ مف تمقاء نفسو بالبراءة إذ تبيف لو أف المتيـ كاف في حالة الدفاع

الشرعي أو توافر سبب مف األسباب التي تحوؿ دوف اإلدانة .2
ثانيا  :خصائص نظام اإلثبات الحر

يتميز ىذا النظاـ بأنو منح لمقاضي سمطة قبوؿ جميع األدلة وتقدير قيمتيا منفردة

ومجتمعة 3كما يتميز أيضا بأنو أعطى لو الحرية وذلؾ أف يستعيف بكافة طرؽ اإلثبات لمبحث
عف الحقيقة وكذا الكشؼ عنيا باإلضافة إلى تخويمو كؿ الصالحيات التي تمكنو مف إتخاذ ما
يراه يخدـ إظيار الحقيقة .
يمنح ىذا النظاـ سمطة اإلتياـ حرية اإلثبات بكافة الوسائؿ المشروعة ولممتيـ أف يدفع
عنو اإلتياـ بكافة الوسائؿ المخولة لو قانونا ،ويتدخؿ المشرع بوضع األدلة القانونية في حاالت
معينة وىذا يعد إستئناء لمبدأ حرية اإلثبات .
ثالثا  :عيوب نظام اإلثبات الحر
رغـ المزايا التي عرفيا ىذا النظاـ إال أنو لـ يسمـ مف النقد وعيب عميو في:

1

عبد الحميد عمارة ،ضمانات الخصوم أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية في التشرعيين الوضعي و االسالمي ،دار الخمدونية

2

عبد الحميد الشواربي ،اإلثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقه(النظرية و التطبيق) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،

3

خيراني فوزي ،المرجع السابؽ ،ص .17

لمنشر والتوزيع  (،د ،س ،ط) ،ص .432
 ،1996ص.15

17

اإلثبات الجنائي بوجه عام

المبحث التمهيدي :

 أنو عند البحث عف الحقيقة يستعيف القاضي بأية وسيمة مف الوسائؿ ميما كانت ،وىذا يعتبرخروج عف حياد القاضي .
 أنو أساس الحكـ في الدعوى لـ يكف ما تسمعو المحكمة وتناقشو في حضور المتيـ ،وانما ماتراه وتعاينو مف الممفات المطروحة عمييا ،وىذا ما جعؿ القاضي ال يحقؽ العدالة وال مصمحة

المتيـ.1

 -أنو سيطرت فيو سرية التحقيؽ والخصومة ،وحبس المتيـ لحيف الفصؿ في الدعوى المقدمة

ضده ،وىذا ما غمب سمطة الدولة في جمع الدليؿ عمى سمطة المتيـ . 2
الفرع الثالث :النظام المختمط
أوال  :مضمون هذا النظام

يقوـ ىذا النظاـ عمى أساس التوفيؽ والمزج بيف النظاميف السابقيف فيو يأخذ بمبدأ حياد
القاضي ويحدد األدلة كما يعيف قوة بعضيا في اإلثبات وىو بذلؾ يحقؽ اإلستقرار في التعامؿ
ويتجنب تحكـ القاضي ولكنو في الوقت نفسو يخفؼ مف مساوئ اإلثبات المقيد بإعطاء القاضي
سمطة تقديرية واسعة في تقدير األدلة التي لـ يحدد ليا المشرع قوة معينة وىناؾ صورتاف يظير
مف خالليا ىذا التوفيؽ.
الصورة األولى  :الجمع بيف الحقيقتيف مطموب في كؿ األحواؿ سواء ألجؿ اإلدانة أو ألجؿ
التبرئة ،إال أف في حالة ما إذا لـ ينطبؽ إقتناع القاضي مع تأكيد المشرع فإف القاضي ال
يستطيع أف يقضي ال بالبراءة ،وال باإلدانة ،غير أف أنصار ىذا اإلتجاه يروف بأف الحؿ في ىذه
الحالة ىو حال وسيط مؤقتا ،وذلؾ بأف يقرر القاضي أف اإلتياـ غير مؤكد و بأف ال يحكـ في
نفس الوقت بالبراءة ولكف بتأجيؿ الحكـ مع بقاء الدعوى معمقة أماـ القضاء  ،وبقاء المتيـ

متمتعا بحريتة الشخصية .3

الصورة الثانية  :وىي ضرورة الجمع بيف القناعة القانونية وقناعة القاضي في حالة اإلدانة فقط
وقد دافع البعض عف إمكانية التوافؽ عمى ىذه الصورة في الجمعية التأسيسية الفرنسية بالقوؿ
1

مروؾ نصر الديف ،المرجع السابؽ ،ص .63

2

نفس المرجع ،ص .63

3

مسعود زبدة ،المرجع السابؽ ،ص .20
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المبحث التمهيدي :

أف المتيـ ال يمكف اعتباره مداف مادامت األدلة القانونية لـ تتوافر أو إذا وجدت ولكنيا تخالؼ
إقتناع القاضي الشخصي ،أي أف نظاـ األدلة القانونية في ىذه الصورة سيكوف لو دور سمبي

أكثر.1

ثانيا :عيوب نظام اإلثبات المختمط
عيب عمى ىذا النظاـ المختمط أنو واف قصد الجمع بيف مزايا النظاميف السابقيف ،إال أنو
في الواقع لـ يراع التوازف بيف مصمحة المتيـ في البراءة ومصمحة المجتمع في العقاب ،بحيث
أنو سعى إلى حماية مصمحة المتيـ فقط ،دوف مراعاة لمصمحة المجتمع ،وذلؾ بأنو لـ يجد
الدليؿ القانوني فيما يتعمؽ بإسناد الواقعة إلى المتيـ  ،فال يجوز الحكـ باإلدانة حتى ولو كاف
ىناؾ دليؿ آخر اقتنع بو القاضي وعمى غير ما ورد في القانوف .2

1

مروؾ نصر الديف ،المرجع السابؽ ،ص .65

2

نفس المرجع ،ص ص. 66،65
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الفصل األول :
تمهيد:

إذا كاف القانوف ىو الذي يعترؼ بالحقوؽ فيحمييا و يدعميا ويحافظ عمييا مف كؿ
إعتداء ،والحؽ يحتاج دائما إلى دليؿ يثبت وجوده ألنو دوف دليؿ يدعمو يتجرد مف قيمتو
وتنعدـ فائدتو ويصبح ىو والعدـ سواء ،لذلؾ كانت أىـ النظريات القانونية وأخطرىا وأكثرىا
تطبيقا في المحاكـ نظرية اإلثبات.
وتحتؿ أدلة اإلثبات وقواعده أىمية بالغة في جميع فروع القانوف وتزداد أىميتيا في مجاؿ
القانوف الجنائي ،وتعتبر الشيادة أىـ و أقدـ ىذه األدلة وأكثرىا إنتشا ار بيف المتداعيف ،في سبيؿ
الحصوؿ عمى الحقيقة التي تؤثر عمى شرؼ وحرية شخص ما .
واليدؼ مف الشيادة ىو تمكيف الخصـ مف إثبات إدعائو أو دفاعو بإفادة أشخاص يسمييـ
ويدعوىـ إلى المحكمة ألداء شياداتيـ في النزاع المنظور أمامو عمى وقائع يعرفونيا لكنيا غير
متعمقة بيـ شخصيا  ،لكف شاءت الظروؼ أف يتواجدوا في مكاف وزماف حدوثيا .
ونظ ار لصعوبة إثبات الوقائع المادية واقامة الدليؿ عمييا ،و نظ ار ألف ىذه الوقائع تقع
فجأة و ال يمكف تصور إثباتيا مقدما ،وجد نظاـ اإلثبات بشيادة الشيود لحفظ الحقوؽ مف
الضياع ،ومف أجؿ اإلرشاد عمى المجرميف وتوقيع العقاب عمييـ .
كما أف الشيادة طريؽ مف طرؽ اإلثبات العادية التي يتحصؿ بيا القاضي عمى الدليؿ
اليقيني إلثبات الجرـ مف عدمو.
لذلؾ وجب عمينا التعرؼ عمى معنى الشيادة بتعريفيا والتعرؼ عمى صورىا وخصائصيا،
وكذا التعرؼ عمى الشروط التي يجب أف تتوفر فييا حتى تشكؿ دليؿ إثبات مستقؿ تستطيع
المحكمة اإلستناد عميو في الدعوى في منح البراءة أو تبرير اإلدانة .
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الفصل األول :

المبحث األول :مفهوم الشهادة وأنواعها
كانت الشيادة مف أقوى أدلة اإلثبات في الماضي ،وال تزاؿ كذلؾ اليوـ ،فيي قد تكوف
الدليؿ الوحيد في الدعوى لتكويف قناعة القاضي واصدار الحكـ في الدعوى وقد تكوف مقومة
ألدلة إثبات أخرى.
لذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث مفيوـ الشيادة وذلؾ بالتعرؼ عمى معناىا في المغة وكذلؾ
في الفقو سواء كاف فقيا شرعيا أو قانونيا ثـ في التشريع وقد تقترب ىذه التعريفات مف بعضيا
البعض بشكؿ كبير كما قد تختمؼ ،وىذا ما سنوضحو في المطمب األوؿ ،وتتخذ الشيادة صو ار
مختمفة فقد تكوف مباشرة أو غير مباشرة كما قد تكوف بالتسامع لذا وجب عمينا التعرؼ إلى ىذه
الصور واألنواع في المطمب الثاني.
المطمب األول :تعريف الشهادة.
سنتناوؿ بالدراسة ىذا المطمب مف خالؿ ثالثة فروع  ،األوؿ نخصو بالتعريؼ المغوي
والثاني نخصو لتعريؼ الشيادة مف الناحية اإلصطالحية ،والثالث نخصو لمتعريؼ التشريعي.
الفرع األول :التعريف المغوي لمشهادة
شيودا عمى كذا  :أخبر بو خب ار قاطعا فيو شاىد ج شيود وشيَد
الشهادة لغـــة :شيد  :شيد-
ً
و شيادة بكذا :حمؼ وشيد – شيادة عند الحاكـ لفالف أو عمى فالف :أدى ما عنده مف
فالنا عمى كذا :جعمو شاىدا عميو
الشيادة ،فيو شاىد ج شيد وشيٌود و أشياد ،أشيد ً
الشيادة عمى عدة معاني :

1

وتطمؽ

الحضور :قد يكوف معنى الشيادة الحضور فنقوؿ :شيده شيود أي :حضره ،فيو شاىد ،وقوـ
شيود أي حضور . 2

1
2

المنجد في المغة واألعالم ،دار المشرؽ ،بيروت ،لبناف ،الطبعة الحادية و الثالثوف.1991 ،ص.306

أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت( ،د،س،ط)  ،ص

.239
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الفصل األول :
ومنو قولو تعالى " :فمف شيد منكـ الشير فميصمو "

1

 ،وذلؾ ألف الشير يشيده كؿ حي فيو،

فمف شيد منكـ الشير فميصمو أي  :كاف حاض ار غير غائب في سفر ،فميصـ ما حضر منو.
اليمين  :قاؿ تعالى " فشيادة أحدكـ أربع شيادات باهلل "

3

2

والمقصود بالشيادة ىو الحمؼ .

المعاينة و اإلطالع  :يقاؿ شيدت الشيء إطمعت عميو وعاينتو ،فأنا شاىد

4

.

اإلدراك  :قد يكوف معنى الشيادة اإلدراؾ فيقاؿ  :شاىدت العيد أي أدركتو .5
العمم  :ومنو قولو تعالى " شيد اهلل ّأنو ال إلو إالّ ىو "  ،6فقاؿ أىؿ العمـ  :معناه أعمـ اهلل عز
وبيف اهلل  ،كما يقاؿ  :شيد فالف عند القاضي  ،إذ بيف و أعمـ لمف الحؽ وعمى مف ىو
وجؿ ّ ،

7

.

وبالنظر إلى المعاني المغوية السابقة يظير لنا أف الشيادة ىي الحضور إلى مكاف الواقعة
أو في مجمس القضاء ألدائيا .
كما نجد أف معنى الشيادة الذي يخدمنا في ىذا المبحث ىو الداؿ عمى أف الشيادة ىي
اإلخبار القاطع عمى ما عاينو الشخص مف وقائع وأحداث.
الفرع الثاني :التعريف الفقهي لمشهادة
أوال :تعريف الشهادة في الفقه الشرعي:
عرفت الشريعة اإلسالمية الشيادة كدليؿ مف أدلة اإلثبات معرفة تزيد كثي ار عف الشرائع
السابقة ،ولمشيادة في الشريعة اإلسالمية مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة ،حيث قاؿ الرسوؿ صمى

1

سورة البقرة ،اآلية. 185 :

2

أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور اإلفريقي المصري ،المرجع السابؽ ،ص .241

3

سورة النور  ،اآلية . 6

4

أحمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي ،المصباح المنير ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة الثانية ( ،د ،س ،ط) ص .324

5

نفس المرجع ،ص . 325

6

سورة آؿ عمراف ،اآلية . 18

7

أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،مقاييس المغة  ،دار الفكر ( ،د،س،ط)  ،ص 325
23
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الفصل األول :

اهلل عميو وسمـ " :أكرموا منازؿ الشيود فإف اهلل سبحانو وتعالى يستخرج بيـ الحقوؽ ويرفع بيـ
الظمـ".1

كما وضعت الشريعة أحكاما تتعمؽ بشروط الشيادة والنصاب مف الشيود الواجب توفره
لإلعتداد بيا كدليؿ قاطع ،كما جعمت تأديتيا إلتزاما وواجبا دينيا ال يجوز التخمؼ عنو ،ولقد
تصدى فقياء الشريعة اإلسالمية لمشيادة ووضعوا ليا عدة تعريفات بإختالؼ مذاىبيـ :
 عند مذهب الحنفية :
لقد عرؼ الحنفية الشيادة بأنيا إخبار صدؽ إلثبات حؽ بمفظ الشيادة في مجمػس القضػاء و

لو بال دعوى .2

 عند مذهب المالكية :
عرؼ المالكية الشيادة بأنيا إخبار الشاىد الحاكـ عف عمـ ال عف ظف أو شؾ ليقضي

بمقتضاه ،وعرفيا بعضيـ أنيا إخبار بما حصؿ فيو الترافع وقصد القضاء وبت الحكـ .3
 عند مذهب الشافعية :
قاؿ الشافعي :و ال يسع شاىد أف يشيد إال بما عمـ والعمـ ثالثة وجوه ،منيا ما عاينو الشاىد،
فيشيد بالمعاينة ،ومنيا ما سمعو  ،فيشيد بما أثبت سمعا مف المشيود عميو ،ومنيا ما
تظاىرت بو األخبار ،مما ال يمكف في أكثره العياف وثبتت معرفتو في القموب فيشيد مف عميو

بيذا الوجو.4

1

عماد محمد ربيع ،حجية الشهادة في اإلثبات الجزائي  ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع  ،الطبعة األولى 2011،

ص .36

2فؤاد عبد المنعـ أحمد ،الدعوى الجنائية في الفقه اإلسالمي ،المكتب العربي الحديث ،الرياض ،2001 ،ص .99
3
4

فخري أبو صفية  ،طرق اإلثبات في الفقه اإلسالمي ،شركة الشياب ،الجزائر( ،د،س،ط) ،ص . 36

أحمد فتحي بينسي ،نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ،دار الشروؽ ،القاىرة ،الطبعة الخامسة ،1989 ،ص.20
24
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الفصل األول :
 عند مذهب الحنابمة:

عرؼ الحنابمة الشيادة بأنيا إخبار شخص بما عمـ بمفظ خاص أو اإلخبار بما عممو بمفظ

أشيد أو شيدت .1

ومف خالؿ دراسة تعريفات فقياء الشريعة اإلسالمية نجد أنيـ يتفقوف جميعا عمى أف
الشيادة ىي إخبار الرجؿ الصادؽ بأخبار عاينيا لمقضاء أو المحاكـ ليستعمميا في الحكـ في
الدعوى أو إلثبات حقوؽ الغير بال دعوى.
ثانيا :تعريف الشهادة في الفقه القانوني .
عرؼ الفقو شيادة الشيود بأنيا تقرير لما يكوف قد رآه أو سمعو بنفسو أو أدركو عمى وجو
العموـ بحواسو
الشاىد.3

2

والشيادة قد تكوف شيادة رؤية ،أو شيادة سمعية أو حسية تبعا إلدراؾ

وقاؿ البعض اآلخر أف الشيادة ىي ما يقر بو الشخص أماـ المحكمة ،عف وقائع يكوف
قد رآىا أو سمع بيا وتكوف مرتبطة بالجريمة التي فتح مف اجميا التحقيؽ فالشاىد ىو عيف

القضاء وآذانو.4

فالشيادة إذف حسب ىذيف التعريفيف ىي تعبير عف مضموف اإلدراؾ الحسي لمشاىد
بالنسبة لمواقعة التي يشيد عمييا ،ولذا يجب أال يشيد إال بما يكوف قد أدركو بحواسو.
كما تعددت تعريفات شراح القانوف الجزائي لمشيادة ،حيث نجد الدكتور العربي شحط عبد
القادر واألستاذ نبيؿ صقر عرفاىا بأنيا " :اثبات واقعة معينة مف خالؿ ما يقولو أحد

1

فؤاد عبد المنعـ أحمد  ،المرجع السابؽ،

2

محمد زكي ابو عامر ،اإلثبات في المواد الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2011،ص.211

3
4

ص .98

ابراىيـ ابراىيـ الغماز ،الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية ،مطابع الييئة المصرية  ،2002،ص . 38

بمعميات ابراىيـ ،أركان الجريمة و طرق اثباتها في قانون العقوبات الجزائري  ،دار الخمدونية ،الطبعة االولى ، 2007 ،ص

.199
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الفصل األول :

األشخاص عما شاىده أو سمعو أو أدركو بحواسو مف ىذه الواقعة بطريقة مباشرة" . 1
أما األستاذ يوسؼ دالندة فيعرفيا بأنيا :إخبار اإلنساف بحؽ لغير عمى غيره و المخبر

مشيودا " .2
يسمى شاىدا والمخبر لو يسمى مشيود عميو والحؽ يسمى
ً

واذا حاولنا تحميؿ التعريفات السابقة في الفقو القانوني ،فإنيـ يتسموف بالقصور ،ألنيـ
أىمموا المكاف الذي يجب عمى الشاىد أف يدلي فيو بشيادتو وىو مكاف تابع لمعدالة كالمحكمة
اإلبتدائية أو المجمس القضائي ،كما أنيـ قصروا العمـ بالواقعة عمى السمع والبصر ،ولـ يبينوا
الشروط التي يجب أف تتوافر في الشخص الشاىد .
ونظ ار لذلؾ تفطف البعض إلى وضع تعريفات أخرى لمشيادة إذ عرفيا الدكتور أبو العال
النمر" بأنيا التعبير الصادؽ الذي يصدر في مجمس القضاء مف شخص يقبؿ قولو بعد أداء
اليميف في شأف واقعة عاينيا بحاسة مف حواسو"

3

.

وقد إتجو أوبري ورو إلى تعريؼ الشيادة بأنيا إخبار أماـ القضاء وبعد حمؼ اليميف مف
طرؼ شخص ال يدخؿ في النزاع بواسطتو يثبت أو ينفي عممو بإحدى حواسو واقعة ذات أىمية

فيما يخص تسوية النزاع .4

وتمتاز ىذه التعريفات األخيرة بالشمولية مقارنة بالتعريفات السابقة ،إذ تمت اإلشارة إلى
وجوب حمؼ اليميف والمكاف الذي يدلى فيو بالشيادة.
ولكنني أرى أف التعريؼ األكثر إلماما ىو ما تقدـ بو الدكتور ابراىيـ ابراىيـ الغماز عمى
أف الشيادة ىي التعبير عف مضموف اإلدراؾ الحسي لمشاىد بما رآه أو سمعو مف معمومات عف

1

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،اإلثبات في المواد الجنائية في ضوء الفقه و االجتهاد القضائي ،دار اليدى ،

2

يوسؼ دالندة ،الوجيز في شهادة الشهود وفق أحكام الشريعة اإلسالمية و القانون و مااستقر عميه قضاء المحكمة العميا،

3

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص . 92
4
Aubry et reau , droit civil francais, tome douzieme , librairie technique, 6 éme édition par paul
esmein , paris , 1958 , p 236 .

الجزائر ،2006 ،ص . 92

دار ىومة ،الجزائر ،2005 ،ص.20
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الفصل األول :

الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشيد عمييا في مجمس القضاء بعد أداء اليميف ممف تقبؿ

شياداتيـ وممف يسمح ليـ بيا ومف غير الخصوـ في الدعوى . 1
الفرع الثالث  :التعريف التشريعي لمشهادة .

مف خالؿ اإلطالع عمى النصوص القانونية لبعض التشريعات ،يتبيف لممطمع أف المشرع
لـ يجيد نفسو بوضع تعريؼ لمشيادة ،واكتفى بوضع وسف القواعد القانونية التي تنظـ اجراءات
أدائيا وسماعيا سواء في مرحمة التحريات أو في مرحمة التحقيؽ القضائي ،بإستثناء بعض
التشريعات التي وضعت تعريفا ليا ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ قانوف اإلجراءات الجنائية
القطري ،حيث نص المشرع القطري بقولو " ال يجوز أف يشيد الشاىد إال بما أدركو بنفسو عف

طريؽ حواسو الخاصة ،فال يسمح أف ينقؿ عف الغير مالحظاتيـ الشفوية أو الكتابية " .2

أما التشريعات التي لـ تعط تعريؼ لمشيادة فيي كثيرة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
المشرع المصري الذي لـ يعط تعريؼ لمشيادة وانما إكتفى بتنظيـ القواعد الخاصة بيا في قانوف
اإلجراءات الجنائية في فصؿ خاص بعنواف " في سماع الشيود " تضمف المػواد مػف {

110

إلى .3 } 122

كما نص المشرع األردني عمى النصوص التي تعالج سماع الشيود أماـ سمطة التحقيؽ
ضمف النصوص التي وردت في البند الثاني مف الفصؿ األوؿ في الباب الرابع و تنحصر
بيف نص المادتيف (  68و  ،) 80ونص عمى األحكاـ التي تعالج إجراءات سماع الشيود أماـ
المحكمة وضمنيا المواد مف (  217و  ) 233والمواد مف (  173و .4 ) 175

وعمى النيج نفسو سار المشرع الجزائري ،حيث أنو لـ يضع تعريفا خاصا بالشيادة وانما
إكتفى بتنظيـ أحكاميا وقواعدىا الخاصة في الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ مف الكتاب الثاني،
1

ابراىيـ ابراىيـ الغماز ،المرجع السابؽ ،ص

2

أحمد فالح الخرابشة ،اإلشكاالت اإلجرائية لمشهادة في المسائل الجزائية ،دار الثقافة ،األردف ،الطبعة األولى ، 2009 ،ص

3

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص . 90

4

أحمد فالح الخرابشة ،المرجع السابؽ ،ص .32

.44

.31
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الفصل األول :
والذي جاء تحت عنواف " في طرؽ اإلثبات" وذلؾ مف خالؿ المادة

 220وما يمييا مف قانوف

اإلجراءات الجزائية .
وبعد أف درسنا الشيادة مف الناحية التشريعية تبيف لنا أف مختمؼ التشريعات الخاصة
باإلجراءات الجزائية لـ تضع تعريفا لمشيادة بؿ قامت بتنظيـ القواعد الخاصة بيا ،واألحكاـ
المتعمقة بسماع الشيود ،وىذا مسمؾ القوانيف ألف القانوف ال ييتـ بوضع التعريفات بقدر ما ييتـ
بتأصيؿ األحكاـ الخاصة ،أما الفقو فدوره األصيؿ ىو التصدي لمتعريؼ وضبطو .

المطمب الثاني  :أنواع الشهادة
إف المقصود بأنواع الشيادة ىي الطريقة التي تؤدى بيا الشيادة  ،1وتنقسـ شيادة الشيود
إلى ثالثة أنواع يمكف استخالصيا مف خالؿ مناقشة الشاىد حوؿ ما أدلى بو مف معمومات،
بحيث يكوف قد شاىدىا أو سمعيا بنفسو وىذا ما يسمى بالشيادة المباشرة ،أو وصمت إلى
مسامعو عف طريؽ الغير وىي الشيادة السماعية ،أو وصمت إليو عف طريؽ أشخاص غير
معنييف بذواتيـ ،وىي الشيادة بالتسامع وىذا ما سيتـ تفصيمو في ثالثة فروع.
الفرع األول  :الشهادة المباشرة
األصؿ في الشيادة أف تكوف مباشرة فيقوؿ الشاىد في التحقيؽ اإلبتدائي أو النيائي ما
وقع تحت سمعو وبصره مباشرة كمف يشاىد واقعة مف الوقائع فيقرر ما شاىده أو ما وقع مف
الغير أمامو ،فيو يشيد واقعة صدرت مف غيره ويترتب عمييا حؽ لغيره ومف ثـ فإنو في ىذه

الشيادة المباشرة يجب أف يكوف الشاىد قد عرؼ شخصيا متحققا ما يشيد بو حواس نفسو .2

وتكوف الشيادة مباشرة كمف شاىد حادث مف حوادث السيارة ،فجاء إلى المجمس القضائي
ليشيد أو بما سمع بأذنو ،كما إذا حضر مجمس العقد وسمع البائع يتعاقد مع المشتري ،واألصؿ

1

ناصر بف محمد بف مجوؿ البقمي ،الشهادة و حجيتها في إثبات جرائم الحدود  ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في

2

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ،ص  .100

التشريع الجنائي اإلسالمي ،اكاديمية نايؼ لمعموـ االمنية  ،الرياض ،)1992(،ص.132
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الفصل األول :

أف تكوف الشيادة شفوية يدلي بيا الشاىد في مجمس القضاء و اليجوز اإلستعانة بمذكرات

مكتوبة إال بإذف المحكمة أو القاضي المنتدب .1

والشيادة المباشرة ىي أكثر أنواع الشيادة شيوعا وأقواىا حجة وىي الصورة السائدة أماـ
المحاكـ والقضاء ،وال يتـ الولوج لألخذ باألنواع األخرى لمشيادة ،إال عمى سبيؿ اإلستدالؿ أو

اإلفتقار إلى إمكانية سماع الشاىد مباشرة في الدعوى. 2

والشيادة المباشرة في معناىا المختصر ،تنحصر في ذكر الوقائع المكونة لمواقعة موضوع
الدعوى ،وال يجوز لمشاىد أف يشيد حسب أىوائو و أفكاره الشخصية ،بؿ عميو أف يخبر عف
الوقائع كما رآىا وأدركيا بحواسو معب ار بذلؾ عف الحقيقة .
الفرع الثاني  :الشهادة السماعية
إف ىذا النوع مف الشيادة يسمى بالشيادة السماعية وىي شيادة غير مباشرة وتختمؼ عف
الشيادة المباشرة في أف الشاىد في الشيادة المباشرة يشيد عمى واقعة رآىا بعينو أو سمعيا
بأذنو أو أدركيا بحاسة مف حواسو ،أما في الشيادة السماعية ،فالشاىد يشيد بما سمع الواقعة

يروييا لو شاىد يكوف ىو الذي رآىا بعينو أو سمعيا بأذنو او أدركيا بحاسة مف حواسو .3

فالشاىد في ىذا الموقع ال يشيد بأنو رأى الواقعة ،أو سمعيا أو لمسيا أو شـ رائحتيا أو
تذوؽ طعميا بنفسو وانما يشيد بأنو سمع زيدا يقوؿ أف زيدوف ىو الذي قتؿ زايد ،أو يقوؿ
سمعت مف خالد أف الذي سرؽ سيارتو ىو خمدوف ،يتبيف مف ذلؾ أف الشيادة عمى السماع ،
ىي شيادة غير مباشرة ،أو أنيا شيادة عمى الشيادة ،وىي بذلؾ تكوف أقؿ مرتبة مف الشيادة

المباشرة مف حيث قوة الدليؿ.4

1

نبيؿ ابراىيـ سعد ،االثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه و القضاء ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية، 2000 ،

2

احمد فالح الخرابشة ،المرجع السابؽ ،ص.36

3

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ.98 ،

ص .171

4

أحمد فالح الخرابشة ،المرجع السابؽ ،ص .37
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الفصل األول :

وقد اختمؼ الفقياء في بياف ما إذا كاف يصح لممحكمة أف تعوؿ عمى الشيادة السماعية
وأف تأخذ بيا وحدىا عمى فريقيف:
الفريؽ األوؿ  :يرى أف الشيادة السماعية مقبولة قانونا و ال مانع يمنع المحكمة مف
التعويؿ عمى أقواؿ منقولة عمى شاىد أنكر صدورىا عنو متى إطمأنت إلى

صدرت منو فعال .1

أف تمؾ األقواؿ قد

أما الفريؽ الثاني :فيرى أف الشيادة السماعية ال يجوز قبوليا قانونا ،وال يمكف لممحكمة أف
تعدىا وحدىا دليال كافيا في الدعوى ،وانما يمكف لممحكمة أف تستند إلييا إذا توافرت أدلة أخرى
تعززىا ،و إذا استندت المحكمة عمى الشيادة السماعية وحدىا كاف حكميا مشوبا بالفساد في
اإلستدالؿ ،ذلؾ ألنيا مبنية عمى الظف ال اليقيف ،ألف األقواؿ تتعرض دائما لمتحريؼ والتغيير

والشؾ حيف تنتقؿ مف شخص آلخر . 2

كما أف ىذه الشيادة غير مقبولة في نظر الشريعة اإلسالمية والدليؿ قوؿ الرسوؿ صمى
اهلل عميو وسمـ  { :إذا عممت مثؿ الشمس فاشيد واال فدع } وواقع األمر أف الشيادة بطبيعتيا
ال تكوف موضع الثقة إال إذا كانت ثمرة معمومات أدركيا الشاىد بحواسو وما أعد مف معمومات

متواترة تناىت إلى سمع الشاىد فعال عف الغير.3

غير أف تقدير قيمة ىذه الشيادة في اإلثبات ،يبقى أم ار تقديريا لمقاضي وعمى األغمب فإف
ىذه الشيادة في القانوف ال تعد دليال و ال يعوؿ عمييا ،وال يستوجب عمى القاضي اإلعتماد
عمييا لوحدىا كدليؿ كافي في بناء ق ارراتو وأحكامو ،وانما قد يستند عمييا لجانب أدلة أخرى
كالقرائف .
الفرع الثالث  :الشهادة بالتسامع
الشيادة بالتسامع ىي شيادة بما تتسامعو الناس في شأف الواقعة وىي تختمؼ عف الشيادة
السماعية التي تتعمؽ بأمر معيف نقال عف شخص معيف شاىد ىذا األمر بنفسو ،إذ أف الشيادة
1

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص  . 98

2

نفس المرجع ،ص .99

3

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ص .101
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بالتسامع و لو أنيا تتعمؽ بأمر معيف إال أنيا ليست نقال عف شخص معيف شاىد األمر بنفسو،
إذ يقوؿ الشاىد سمعت كذا أو الناس يقولوف كذا وكذا عف ىذا األمر دوف أف يستطيع إسناد

ذلؾ ألشخاص معينيف .1

وتعتبر ىذه الشيادة مف أضعؼ أنواع الشيادات ،وأقميا قبوال في المسائؿ الجنائية ،ألنو
يصعب التحقؽ مف مصدرىا ومراقبة صحتيا .
فصاحب الشيادة بالتسامع ال يروي شيادتو عف شخص معيف و ال تنصب عمى الواقعة
المراد إثباتيا بالذات ،بؿ عمى الرأي الشائع لدى جميور الناس عف ىذه الواقعة.
ورغـ عدـ قبوؿ الشيادة بالتسامع في القضايا الجنائية ،إال أنيا تجد قبوال في بعض
المسائؿ المدنية والتجارية ،إذا كاف ال يوجد مانع قانوني مف األخذ بيا عمى سبيؿ اإلستئناس

كما يأخذ الفقو اإلسالمي بالشيادة بالتسامع في حاالت عديدة كالزواج والنسب والمير . 2

كما تبدو أىمية التمييز بيف الشيادة السماعية ،والشيادة بالتسامع في أف األولى ليا قوتيا
في اإلثبات ولكنيا بدرجة أقؿ مف الشيادة المباشرة في حيف الشيادة بالتسامع ال تصمح أساسا

كدليؿ إلستحالة التحقؽ مف صحتيا .3

وباإلضافة إلى التقسيمات األساسية لمشيادة والتي سبؽ ذكرىا ،فإف القضاء يأخذ
بتصنيفات أخرى لمشيادة بحسب موقعيا مف التيمة وبحسب الوقائع التي تنصب عمييا وىي
كما يمي:
أ – الشهادة التبرئية ( شهادة النفي ) :
يقصد بالشيادة التبرئية تمؾ الشيادة التي يدلي بيا شاىد بغرض نفي التيمة عف المتيـ
وىذا النوع مف الشيود يحضرىـ المتيـ أو وكيمو ،فعميو أف يعمنيـ لمقاضي إما أثناء التحقيؽ أو
1

مصطفى مجدي ىرجة ،شهادة الشهود في المجال الجنائي و المدني في ضوء قانون  18لسنة  ،1999دار الفكر

2

نفس المرجع ،ص .19

3

اميف مصطفى محمد  ،حماية الشهود في قانون االجراءات الجزائية  ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،االسكندرية( ،د ،

القانوني ،مصر) ،د ،س  ،ط) ،ص.19

س،ط) ،ص.17
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يوـ المحاكمة ،ويدعى عمييـ " شيود النفي"  ،ومثاؿ ذلؾ أف يتيـ المتيـ بالسرقة في مكاف و
زماف معيف فيقدـ شاىد يثبت أنو كاف متواجد معو في زمف وقوع السرقة بعيدا جدا عف مكاف
الواقعة .
ب – الشهادة اإلتهامية ( شهادة إثبات):
وىي الشيادة التي يدلي بيا الشاىد في غير صالح المتيـ وتثبت وقوع الجريمة بالشيادة
المباشرة ،كأف يشيد الشاىد قاطعا أنو رأى الواقعة بعينو وتتبع تفاصيؿ حدوثيا ،وتسمى
قضاء بشيادة اإلثبات.1

وكخالصة لما سبؽ تجدر بنا اإلشارة إلى أف الشيادة طريقة إثبات ضرورية لكنيا في
نفس الوقت طريقة ضعيفة وخطيرة ،نظ ار لطبيعتيا المؤقتة لتعمقيا بالذاكرة وذاكرة اإلنساف
معرضة دائما لمنسياف ،لذا يفضؿ إستغالليا في أقرب وقت ممكف و إال فقدت قيمتيا في
اإلثبات .

المبحث الثاني :خصائص الشهادة وشروط صحتها.
تتميز الشيادة كدليؿ مف أدلة اإلثبات الجنائي ،بعدة خصائص تميزىا عف أدلة اإلثبات
األخرى في الدعوى الجزائية ،كما يجب أف يتوافر في أداء الشيادة عدة شروط منيا ما يتعمؽ
1

بمعميات ابراىيـ ،المرجع السابؽ  ،ص . 202
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بالشروط الشخصية أي ما يتعمؽ بالشاىد في حد ذاتو ،أو ما يعرؼ بالشروط الموضوعية أي
ما يتعمؽ بالشيادة ذاتيا ،وعميو سوؼ نتعرض في ىذا المبحث لكؿ مف خصائص الشيادة في
المطمب األوؿ و شروطيا في المطمب الثاني .

المطمب األول :خصائص الشهادة
تتميز الشيادة بعدة خصائص تميزىا عف أدلة اإلثبات األخرى ،وتجعؿ منيا دليؿ إثبات
قائـ بذاتو لو أىميتو في الحصوؿ عمى الحقيقة وتقريرىا ولمشيادة في المجاؿ الجنائي أيضا
خصائصيا المستقمة فيي :
الفرع األول :الشهادة شخصية
يجب أف يؤدي الشاىد شيادتو بنفسو فال تجوز اإلنابة في الشيادة فيجب عميو الحضور

بشخصو أماـ المحكمة.1

فالقوانيف الوضعية ومنيا القانوف الجزائري أوجبت عمى الجية القضائية المختصة اإلنتقاؿ
إلى محؿ إقامة الشاىد لسماع شيادتو إذا تعذر عميو الحضور أماميا لوجود عذر مشروع لديو،
كوجوده في حالة مرض وذلؾ ما نصت عميو المادة  99مف قانوف اإلجراءات
الجزائية الجزائري:

>>

إذا تعذر عمى الشاىد الحضور إنتقؿ إليو قاضي التحقيؽ لسماع شيادتو

أو إتخذ ليذا الغرض طريؽ اإلنابة القضائية فإذا تحقؽ مف أف شاىدا قد ادعى كذبا عدـ
<< 2

استطاعتو الحضور جاز لو أف يتخذ ضده اإلجراءات القانونية طبقا ألحكاـ المادة . 97

وكذلؾ نصت عميو المادة  235مف نفس القانوف >> :يجوز لمجية القضائية إما مف تمقاء
نفسيا أو بناء عمى طمب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتيـ أف تأمر بإجراء اإلنتقاالت
الالزمة إلظيار الحقيقة ،ويستدعى أطراؼ الدعوى ومحاموىـ لحضور ىذه اإلنتقاالت ويحرر
محضر بيذه اإلجراءات <<.
1

عبد الحميد الشواربي ،الشهادة في المواد المدنية و التجارية و الجنائية و األحوال الشخصية ،دار المطبوعات الجامعية،

االسكندرية  ،1992،ص.4
2

األمر رقـ  155-66المؤرخ في  ، 1966-06-08المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية  ،المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ -11

 02المؤرخ في  ،2011-02-23الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  ، 2011-02-23العدد 12
33

ماهية الشهادة

الفصل األول :
كما نجد أف المشرع المبناني ألزـ قاضي التحقيؽ في المادة "

 " 87مف قانوف أصوؿ

المحاكمات الجزائية باإلنتقاؿ إلى منزؿ إقامة الشاىد لسماع شيادتو إذا تعذر عميو الحضور

بداعي المرض المثبت بتقرير طبي .1

وىذا يعني أف ىناؾ إتفاؽ بيف معظـ شراح القانوف الوضعي عمى أف أقواؿ الشاىد ال
تجوز اإلنابة فييا ،بؿ يجب أف يتـ اإلدالء بيا شخصيا أماـ المحكمة ،واذا تعذر عمى الشاىد
الحضور بنفسو أماميا فالمحكمة ممزمة بالتنقؿ إلى محؿ إقامتو .
وبإعتبار أف األصؿ في الشيادة أف تكوف صادرة عف إنساف ،فإف إستعراؼ الكمب البوليسي
اختمؼ بشأنو الكثير فيناؾ مف يعتبره دليؿ مساوي لمشيادة ،وىناؾ مف يعتبره مجرد قرينة تعزز
األدلة األخرى ،لكف الرأي الغالب إستقر عمى أف تعرؼ الكمب البوليسي عمى المتيـ ليس مف
إجراءات التحقيؽ التي يوجب فييا القانوف شكال خاصا ،وبالتالي ال يرقى إلى مرتبة الشيادة،
بؿ أنو قرينة تعزز باقي األدلة ،كما أنو ال يعد مف قبيؿ الشيادة ،ذلؾ بأنو حيواف والشيادة ال
يمكف أف تصدر إال مف إنساف لو تمييز وادراؾ ،كما أف القانوف يوجب عمى الشاىد أف يحمؼ
اليميف قبؿ تأدية الشيادة ،وىو غير متصور لغير اإلنساف

2

.

واذا كانت الشيادة ال تصدر إال مف إنساف ،فميس معنى ذلؾ أف كؿ إنساف تقبؿ شيادتو،
ألف ىناؾ بعض األشخاص أوجب عمييـ القانوف اإلمتناع عف الشيادة ،وىـ الذيف ألزميـ

بكتماف سر اؤتمنوا عميو  ،3وىذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة

 232مف قانوف

اإلجراءات الجزائية والتي تنص  >> :ال يجوز سماع شيادة المدافع عف المتيـ فيما وصؿ إلى
عممو بيذه الصفة أما األشخاص اآلخروف المقيدوف بالسر الميني فيجوز سماعيـ بالشروط
والحدود التي عينيا القانوف <<.
وىناؾ أشخاص نص القانوف عمى أف شيادتيـ تسمع عمى سبيؿ اإلستدالؿ فقط ،وىو ما
نجده في المادة  228مف قانوف اإلجراءات الجزائية فقرة االولى التي تنص >> :تسمع شيادة
القصر الذيف لـ يكمموا السادسة عشر بغير حمؼ اليميف وكذلؾ الشأف بالنسبة لألشخاص
1

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ،ص . 104

2

راجع ذلؾ بالتفصيؿ فيما أورده عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص .123

3

عبد الحميد الشواربي ،الشيادة في المواد المدنية والجنائية واألحواؿ الشخصية ،المرجع السابؽ  ،ص.5
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المحكوـ عمييـ بالحرماف مف الحقوؽ الوطنية << و كذلؾ الشأف بالنسبة لألشخاص عديمي
االىمية وىذا ما نصت عميو المادة  9فقرة  03مف قانوف العقوبات الجزائري بقوليا >> عدـ
االىمية ألف يكوف ....أو شاىدا عمى أي عقدا أو أماـ القضاء إال عمى سبيؿ اإلستدالؿ << ،
وكذلؾ نفس الشيء يقاؿ بالنسبة ألصوؿ المتيـ وفروعو وحتى الدرجة الرابعة وكذا أقاربو،
المادة  228فقرة  02قانوف اإلجراءات الجزائية.
وىناؾ بعض األشخاص أجاز القانوف سماع شيادتيـ رغـ أنيـ ذوي عاىات فنصت
المادة  92مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى جواز سماع األصـ واألبكـ وذلؾ لما نصت " :
إذا كاف الشاىد أصما أو أبكما توضع األسئمة وتكوف اإلجابات بالكتابة واذا لـ يكف يعرؼ
الكتابة يندب لو قاضي التحقيؽ مف تمقاء نفسو مترجما قاد ار عمى التحدث معو." .....
الفرع الثاني :الشهادة تنصب عمى الشاهد بحواسه
تتميز الشيادة عمى أنيا تنصب عمى ما يدركو الشاىد بحواسو ،وأىميا البصر والسمع
والشـ ،فالشيادة تعبير عف مضموف اإلدراؾ الحسي لمشاىد عف الواقعة التي يشيد عمييا ،وىذه
الحواس مردىا إلى العقؿ عف طريؽ الحواس واألدوات الموصمة فيقوـ بتسجيؿ المدركات وتقدير
نوعيا ومعناىا وتمييزىا عف غيرىا ،ثـ تنتقؿ ىذه المدركات إلى العقؿ الذي يمثؿ الجزء الرئيسي

في الجياز العصبي المركزي.1

كما ال يجوز أف تتناوؿ الشيادة أراء الشاىد أو معتقداتو الشخصية أو تقديره لجسامة
الواقعة أو مسؤولية المدعى عميو ،فتمؾ األمور تخرج تماما عف دوائر الشيادة بوصفيا محضر
اخبار عف مشاىدة وعياف ال عف تخميف وحسباف ،فإف كاف يقبؿ مف الشاىد قولو انو رأى
المتيـ وقت ارتكاب الجريمة في حالة سكر فإنو ال يقبؿ منو قولو أف السكر مانع مف المسؤولية

الجزائية.2

الفرع الثالث :الشهادة لها قوة مطمقة في اإلثبات

1

اؿعربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ،ص . 104

2

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص .124
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كانت الشيادة في الماضي مف أقوى األدلة  ،وىي إلى يومنا ىذا مازلت تمثؿ الدليؿ الغالب في
المسائؿ الجنائية وليا قوة مطمقة في اإلثبات نظ ار ألف المشرع لـ يضع أية قيود عمى اإلثبات

ولـ يضع نصابا فعميا لمشيادة  ،1وألنيا تنصب أيضا في المعتاد عمى حوادث عابرة تقع فجأة
فال يسبقيا تراض أو اتفاؽ ،إذ أف الجرائـ أفعاؿ ترتكب مخالفة لمقانوف وال يتصور إثباتيا مقدما
واقامة الدليؿ عمييا .وانما يعمؿ مرتكبيا عمى اليروب وازالة كؿ ما يمكف تركو مف أثار ،لذلؾ
بقيت الشيادة محتفظة بمكانيا وأىميتيا في اإلثبات الجناني ومع ذلؾ فيي تخضع لسمطة

القاضي التقديرية ألنو يمارس بالنسبة ليا سمطة واسعة  ،2كما يستفاد مف مفيوـ المادة 212
مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى إصدار القاضي لحكمو تبعا
إلقتناعو الشخصي ،كما أنو ما يؤكد ىذه القوة المطمقة التي تتسـ بيا الشيادة في اإلثبات
الجنائي ،أف المشرع تناوؿ ىذه المسألة في عدة مواد مف المادة

 220إلى المادة  237مف

قانوف اإلجراءت الجزائية ،بينما لـ يشر إلى الطرؽ األخرى إال في مواد متفرقة قميمة كالكتابة و
الخبرة و اإلعتراؼ.
وبعد أف تعرضنا ألىـ خصائص الشيادة إال أنو تجدر بنا اإلشارة إلى خصائص أخرى ليا،
استقر عميو الفقو القانوني وىي كالتالي:
الشهادة حجة مقنعة:
أ -
ب -تعتبر الشيادة حجة مقنعة أو غير ممزمة لمقاضي ،فيي تخضع لتقديره ويكوف لو
كامؿ السمطة في تقديرىا ،فقضى أف لممحكمة كامؿ الحرية في وزف أقواؿ الشاىد

3

وتقدير

الظروؼ التي يؤدي فييا شيادتو ،فميا أف تأخذىا أو أف ترفضيا ،أو أف ترجح أقواؿ

الشيادة عمى شاىد آخر ،أو أقواؿ نفس الشاىد في تحقيؽ عمى أقوالو في تحقيؽ آخر .4

ب – الشهادة حجة متعدية:
1

عبد الحميد الشواربي ،الشيادة في المواد المدنية و التجارية و الجنائية واألحواؿ الشخصية ،المرجع السابؽ ،ص

.6

2عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص . 125
3

يقوؿ االستاذ البمجيكي (ادموف بيكار) ال يكفي أف يتعمـ القضاة قوانيف المرافعات و التحقيقات فيي مسائؿ متعمقة بالشكؿ ،

بؿ ينبغي أف نعمميـ تقدير وزف الشيادة.
4

عبد الحميد الشواربي ،الشيادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية واألحواؿ الشخصية  ،المرجع السابؽ  ،ص .6
36

ماهية الشهادة

الفصل األول :

تعد الشيادة حجة متعدية ،أي أف الوقائع التي تثبت بطريقيا تعد ثابتة ،ال عمى مف أقيمت
في مواجيتو فحسب ،بؿ أيضا بالنسبة إلى جميع مف يتأثر بالحكـ الذي صدر في الدعوى،
ألنيا في األصؿ تصدر مف أشخاص عدوؿ ليس ليـ مصمحة في الدعوى وال ييميـ أف يحابى
أحد الخصوـ  ،و ألف القاضي لو سمطة مطمقة في تقدير الشيادة وتكويف إقتناعو فييا .1

المطمب الثاني :شروط صحة الشهادة
حتى تحقؽ الشيادة الغاية منيا في إظيار الحقيقة وانصاؼ أصحاب الحؽ يجب أف
تتوافر فييا جممة مف الشروط والتي فييا ما يتعمؽ بذاتيا  ،ومنيا ما يتعمؽ بشخص الشاىد.
لذلؾ سنتناوؿ في ىذا المطمب شروط صحة الشيادة في الفرعييف التالييف:
الفرع األول  :الشروط الواجب توفرها في الشاهد
قبؿ التطرؽ إلى الشروط الواجب توافرىا في الشاىد ،البد أف نعرؼ أوال مف ىو الشاىد،
فيقصد بالشاىد  TEMOINفي القانوف الوضعي:
كؿ شخص يتـ تكميفو بالحضور أماـ القضاء أو سمطة التحقيؽ ،لكي يدلي بما لديو مف

معمومات في شأف واقعة ذات أىمية في الدعوى الجنائية .2

إذ يعتبر الشاىد مف بيف األشخاص الذيف تستعيف بيـ السمطة القضائية في مجاؿ اإلثبات
الجنائي ،نظ ار لكوف شيادتو تمعب دو ار ىاما في تكويف قناعة القاضي الذي يحكـ بمقتضاىا،
لذلؾ نجد أف أغمب القوانيف الوضعية قد اتفقت عمى جممة مف الشروط يجب توافرىا لدى
الشاىد حتى تصح شيادتو ،وىذه الشروط منيا ما ىو مأخوذ مف الشريعة اإلسالمية

3

ومنيا ما

ىو مأخوذ مف مبادئ العدالة ،وىي تتمثؿ فيما يمي:
أوال  :ان يكون الشاهد ممي از وله حرية اإلختيار:
1عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص

 .128

 2محمود صالح العدلي ،استجواب الشهود في المسائل الجنائية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .18

3يقسـ فقياء الشريعة اإلسالمية  ،الشروط الواجب توافرىا في الشاىد الى قسميف -3 :قسـ يتعمؽ بتحمؿ الشيادة وىي :العقؿ،
البصر ،الرواية المباشرة ال التسامع -2 ،شروط تتعمؽ بأداء الشيادة وىي  :البموغ ،النطؽ ،الحرية ،اإلسالـ ،العدالة ،اإلختيار،
عدـ التعارض.
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ماهية الشهادة

الفصل األول :
أ – التمييز :

يعرؼ التمييز بأنو القدرة عمى فيـ ماىية الفعؿ وطبيعتو وتوقع اآلثار التي مف شأنو
إحداثيا وىذه القدرة تنصرؼ إلى ماديات الفعؿ فتتعمؽ بكيانو وعناصره وخصائصو وتنصرؼ
كذلؾ إلى آثاره مف حيث ما تنطوي عميو مف خطورة عمى المصمحة أو الحؽ الذي يحميو

القانوف وما تنذر بو مف إعتداء عميو .1

إذا إشترط في الشاىد أف يكوف عاقال ،فال يصح أف يكوف مجنونا أو معتوىا أو صبيا
غير عاقؿ ،ألف مبنى الشيادة عمى اإلنضباط و التمييز ،ومف ال عقؿ لو ال قدرة لو عمى

اإلنضباط كالمو ال حكـ لو .2

كما نجد أف معظـ القوانيف الوضعية ومنيا القانوف الجزائري يشترط في الشاىد أف يكوف
مميزا ،و إال فإف شيادتو تكوف عمى سبيؿ اإلستدالؿ ودوف حمؼ اليميف ،وىذا ما نص عميو
المشرع الجزائري في المادة  93مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،وكذلؾ المادة  228مف قانوف
اإلجراءات الجزائية  ،وتطبيقا ليذا فإف الشاىد الذي يكوف سنو أقؿ مف السادسة عشر في
القانوف الجزائري تسمع شيادتو دوف حمؼ اليميف ،وتكوف شيادتو عمى سبيؿ اإلستدالؿ.
ويستوي في استبعاد الشيادة أف يكوف إلنتفاء التمييز وقت ارتكاب الجريمة بحيث ال
يستطيع الشاىد أف يحصؿ عمى معمومات صحيحة في شأنيا أو وقت إدالئو بشيادتو بحيث ال

يستطيع أف يروي أماـ القاضي أو المحقؽ ما أدركو بحواسو 3 .ويبقى تحديد سف الشاىد

متروؾ لمقاضي فيفصؿ فيو عمى أساس شيادة الميالد الرسمية ،إذا قدمت لو ،أو عمى أساس
تقدير الطبيب ،في حالة انتفاء العقود الرسمية ،أو ما يقدره ىو في األحواؿ األخرى .
كما يرجع انعداـ التمييز كذلؾ لممرض ،كالجنوف ،إذ ال تقبؿ شيادة المجنوف ويجب أف
يفيـ الجنوف بمعناه الواسع أي أف يكوف لو الداللة التي تتفؽ مع عمة امتناع المسؤولية ،وىي

فقد الوعي واإلرادة  ،1وقد نص المشرع الجزائري في المادة  47مف قانوف العقوبات أنو "
1

محمود صالح العدلي ،المرجع السابؽ ،ص .18

2

أحمد فراج حسيف ،أدلة اإلثبات في الفقه اإلسالمي  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية  ،2004 ،ص .69

3

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ،ص .117
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ماهية الشهادة

الفصل األول :
ال عقوبة عمى مف كاف في حالة جنوف وقت ارتكاب الجريمة ".....

 ،2إذ كاف ذلؾ

ينطبؽ بمناسبة عدـ العقاب عمى مف يكوف فاقد الشعور أو اإلختيار في عممو وقت ارتكاب
الجريمة ،إال أنو ينطبؽ كذلؾ بالنسبة لجنوف الشاىد أو إلصابتو بعاىة عقمية.
يتضح لنا مف عمة اشتراط التشريعات الوضعية لضرورة أف يكوف الشاىد مميزا ،ذلؾ اف
التمييز يتطمب قوى ذىنية قادرة عمى تفسير المحسوسات وادراؾ ماىية األفعاؿ وتقع آثارىا،
وىذه القوى ال تكوف إال بالوعي.
ت  -حرية اإلختيار :
بالنسبة لحرية اإلختيار فيي تعني مقدرة اإلنساف عمى تحديد الوجية التي تتخذىا إرادتو،
أي مقدرتو عمى دفع إرادتو في وجية يعينيا مف الوجيات المختمفة التي يمكف أف تتخذىا

،3

ولذلؾ يجب عمى الشاىد أف يبدي أقوالو بكؿ حرية واختيار ،وال يتحقؽ ىذا إذا صدرت نتيجة
ضغط أو إكراه أو تيديد ميما كاف نوعو مادي أو معنوي.
وعميو إذا أدلى الشاىد بشيادتو تحت الظروؼ ا

لمذكورة ،فإف شيادتو تكوف باطمة

ويتعرض فاعميا لمعقوبة المنصوص عمييا في المادة  236مف قانوف العقوبات

4

.

ويكوف كذلؾ الفعؿ مجرما ويتعرض صاحبو لمجزاء ،إذا كانت الضغوط التي مورست
عمى الشاىد ترمي إلى حممو عمى التصريح بأنو عايف شخصيا وقائع لـ تصؿ إلى عممو إال

1

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص . 335

2

األمر رقـ  156 -66المؤرخ في  ،1966/06/8المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  01-14المؤرخ في

 ، 2014-02-04الجريدة الرسمية الصادرة في  ،2014/02/16العدد .07
3
4

بمعميات ابراىيـ  ،المرجع السابؽ  ،ص . 203

تنص المادة  236عمى أف " :كؿ مف استعمؿ الوعود أو العطايا أو اليدايا أو الضغط أو التيديد أو التعدي اوالمناورة أو

التحايؿ لحمؿ الغير عمى اإلدالء بأقواؿ أو بإق اررات كاذبة أو عمى اعطاء شيادة كاذبة وذلؾ في أي حالة كانت عمييا
اإلجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أماـ القضاء سواء انتجت أثرىا أو لـ تنتجو يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثالث سنوات
وبغرامة مف  500إلى  2000دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ".......
39

ماهية الشهادة

الفصل األول :

بطريؽ غير مباشر ،أو إذا وجيت التيديدات إلى شخص سبؽ لو أف أدى شيادتو ،أو قدـ
شيادة وذلؾ لمحصوؿ منو عمى الرجوع في شيادتو .1

كما تبطؿ الشيادة بسبب فقد اإلدراؾ بتناوؿ المخدرات أو الكحوؿ ،وىي حالة عارضة أو
مؤقتة يفقد فييا الشخص وعيو نتيجة مادة تناوليا يكوف عف طريؽ الفـ أو أخذىا عف طريؽ
الشـ أو الحقف.
فمتى ثبت لممحكمة أف الشاىد قد فقد الوعي والتمييز و اإلدراؾ بسبب ىذه المواد يرفض
سماعو كشاىد سواء كاف تناولو لمكحوؿ أو المخدرات بسبب طارئ أو قوة قاىرة أو بسبب خطأ

الفاعؿ أو قصده . 2

واإلكراه المادي ىو تأثير مادي يعدـ إرادة الشاىد ويحممو عمى تحريؼ شيادتو وذلؾ عف
طريؽ المساس بجسد الجاني بحيث يشؿ إرادتو أما اإلكراه المعنوي فيو تأثير معنوي يؤثر في

نفسية الشاىد ويضعؼ إرادتو الحرة .3

ثانيا :أن ال يكون الشاهد محكوما عميه بعقوبة جنائية
تختمؼ النظـ اإلجرائية في موقفيا عمى مف صدر ضده حكـ اإلدانة ،وذلؾ حوؿ مدى
أىميتو لمشيادة ،فالكثير مف التشريعات اإلجرائية تستبعد شيادة مف حكـ عميو بعقوبة جنائية،
كذلؾ الشخص الذي حرـ مف مباشرة حقوقو المدنية بحكـ جنائي والبعض اآلخر يثير مشكمة
الثقة في أقواليـ.

1

حسف بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص  ،الجزء الثاني ،دار ىومة ،الجزائر ،الطبعة الرابعة( ،د،س،ط)  ،ص

2

عماد الديف ربيع ،المرجع السابؽ ،ص . 337

3

نفس المرجع ،ص . 339

.373
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الفصل األول :
ونجد أف موقؼ المشرع الجزائري مف خالؿ المادة

 228مف قانوف اإلجراءات الجزائية،

حيث نصت عمى ىذا الشرط الفقرة األولى مف نفس المادة بأنو تسمع شيادة القصر الذيف لـ
يكمموا السادسة عشر بغير حمؼ اليميف،وكذلؾ الشأف بالنسبة لألشخاص المحكوـ عمييـ
بالحرماف مف الحقوؽ الوطنية ،بالرجوع إلى نص المادة  09مف قانوف العقوبات نجد أنيا تنص
عمى الحرماف مف ممارسة الحقوؽ الوطنية والمدنية والعائمية كحالة مف حاالت العقوبات
التكميمية.
وىذه الحقوؽ أوضحتيا المادة  9مكرر  1مف قانوف العقوبات ،ومف بيف ما نصت عميو
ىو عدـ األىمية ألف يكوف مساعدا محمفا ،أو خبي ار أو شاىدا عمى أي عقد ،أو شاىدا أماـ
القضاء إال عمى سبيؿ اإلستدالؿ ،ونشير إلى أف المشرع الجزائري ألزـ القاضي أف يأمر في
حكمو بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة

 9مكرر  1مف

قانوف العقوبات في حالة كوف العقوبة المحكوـ بيا جناية ،أما إذا كانت جنحة ،فيكوف الحكـ
بالحرماف مف الحقوؽ الوطنية والعائمية والمدنية جوازية عميو فمو أف يأمر أو ال يأمر بيا .
ومف خالؿ ىذه المواد المذكورة أعاله ،يتضح لنا أف الشخص المحكوـ عميو بعقوبة
جنائية والذي أمر القاضي بحرمانو مف حؽ أف يكوف شاىدا أماـ القضاء ،ال تسمع شيادتو إال
عمى سبيؿ اإلستدالؿ فقط ،ودوف تحميفو لميميف ىذه القاعدة عامة ،أما اإلستثناء ىو أنو يجوز
سماع شيادتو بعد حمؼ اليميف إذا لـ تعارض النيابة العامة أو أحد أطراؼ الدعوى عمى ذلؾ،
وىذا وفؽ المادتيف  228الفقرة األخيرة والمادة  229مف اإلجراءات الجزائية ،ىذه األخيرة التي
تنص عمى أف أداء اليميف مف شخص غير أىؿ لمحمؼ أو محروـ أو معفى منيا ال يعد سببا
لمبطالف.
والحرماف مف أداء الشيادة بيميف بالنسبة إلى طائفة المحكوـ عمييـ بعقوبة جنائية ىو في
الواقع مف األمر عقوبة معناىا الظاىر التيويف مف شأف ىؤالء ومعاممتيـ معاممة ناقص األىمية

41

ماهية الشهادة

الفصل األول :

طواؿ مدة العقوبة و بإنقضائيا تعود إلى ىؤالء جدارتيـ ألداء الشيادة بيميف ،فيي ليست

حرمانا مف حؽ أو ميزة ماداـ الممحوظ في أداء الشيادة أماـ المحاكـ ىو رعاية صالح العدالة .1
وتظؿ ىذه الشيادة في حقيقتيا وفي نظر القانوف مف قبيؿ اإلستدالؿ التي يترؾ تقديرىا

لمقاضي .2

ثالثا  :أن ال يكون الشاهد ممنوعا من تأدية الشهادة
ورد في نص المادة  301مف قانوف العقوبات أف الموظفيف ال يؤدوف الشيادة عما يكوف
قد وصؿ إلى عمميـ مف معمومات تتعمؽ بأعماؿ وظائفيـ أثناء ممارستيا أو بعدىا ،طالما أف
ىذه المعمومات لـ تنشر بالطريؽ القانوني ،ويسري نفس الحكـ عمى طائفة المينييف

3

.

ويتضح مف ىذا أف ىناؾ أشخاصا ال يجوز سماع شيادتيـ ،ومف بينيـ محامي المتيـ
الذي ال يتصور أف يجمع بيف صفتو كمحامي وشاىد في ذات الوقت ،خاصة فيما وصؿ إلى
عممو مف معمومات حوؿ واقعة المتيـ فييا موكمو ،وىذا الحضر يمتد أيضا إلى أعضاء النيابة
العامة ،و ال يتصور أف يكوف وكيؿ الجميورية سمطة إتياـ وشاىد في ذات الوقت ،كذلؾ يمتد
ىذا المنع إلى قضاة الحكـ ،حيث ال يعقؿ أف يكوف القاضي حكما وشاىدا في نفس الوقت .
فكؿ األشخاص المذكوريف أعاله ،ال يمكنيـ أداء الشيادة وىذا لتعارض صفاتيـ األساسية
في الدعوى مع صفة الشاىد ،ويجب أف يكوف الشاىد متمتعا بالحياد التاـ.
كما قد توجد روابط أو عالقات بيف المتيـ أو المجني عميو وبيف األشخاص يمكف أف
تدفعيـ إلى محاباة أي منيما كالزوج أو األصوؿ أو الفروع أو األقارب حتى الدرجة الثانية،
ولكف القانوف رغـ ذلؾ لـ يحضر عمى قاضي التحقيؽ سماع ىؤالء األشخاص بينما حضر

1محمد أحمد عابديف ،الشهادة في المواد الجنائية والمدنية والشرعية وشهادة الزور ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،

(د،س،ط)  ،ص .19

2أميف مصطفى محمد ،المرجع السابؽ ص .25
3

صالح ابراىيمي ،اإلثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العقود والمسؤولية،

كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ،ص.112
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الفصل األول :
سماع المدعي المدني بصفتو شاىد وىو ما نصت عميو المادة

الجزائية. 1

 243مف قانوف اإلجراءات

وكخالصة لما سبؽ ننتيي لمقوؿ أف القانوف الجزائري مثمو مثؿ باقي القوانيف الوضعية أولى
عناية كبيرة بالسر الميني ،حيث منع األشخاص المقيدوف بالسر الميني مف تأدية الشيادة إال
وفقا لمشروط المحددة في القانوف ىو ما نصت عميو المادة  232مف قانوف اإلجراءات الجزائية
.
رابعا :أن ال يكون الشاهد محكوم عميه بشهادة الزور
مف الشروط التي يجب أف تتوافر في الشاىد ،ىي أف ال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو في
جريمة شيادة الزور ،وىذا شرط لـ ينص عميو المشرع الجزائري ،وال القوانيف الوضعية األخرى،
وانما تمميو قواعد العدالة ومبادئ الشريعة اإلسالمية بإعتبارىا مصد ار مف مصادر القانوف،
فالشخص الذي سبؽ إدانتو عف جريمة شيادة الزور وفقا لما ىو منصوص عميو في المواد
 232إلى  235مف قانوف العقوبات ،تكوف شيادتو دائما موضع شؾ وال يعوؿ عمييا ،ألنيا
تصدر مف انساف سبؽ لو أف زيؼ الحقيقة و ال يستبعد أف يعود مرة أخرى لتضميؿ العدالة.
وجريمة شيادة الزور ال تقوـ إال إذا أديت في دعوى قضائية أماـ جيات الحكـ ومف ثـ ال
تقوـ الجريمة إال إذا أديت الشيادة أماـ قاضي التحقيؽ أو ضابط الشرطة القضائية حتى واف تـ
ذلؾ بعد حمؼ اليميف ،وال تقوـ أيضا إذا أديت الشيادة أماـ الييئات التأديبية كالمجمس األعمى
لمقضاء ،وعدا ما سبؽ قضي في فرنسا بقياـ الجريمة بصرؼ النظر عف طبيعة الجية القضائية
التي ارتكبت أماميا شيادة الزور فيستوي أف تكوف ىذه الجية مدنية أو جنائية أو جنحية أو
لممخالفات ،ويستوي أف تكوف عف القانوف العاـ أو استثنائية أو أف تكوف إدارية و ال ييـ إف

كانت مختصة . 2

ويشترط لتطبيؽ ىذا الشرط أي يمنع شاىد الزور مف الشيادة ،أف يكوف قد صدر ضده
حكـ بسبب شيادة الزور ،بصرؼ النظر عف مدة العقوبة أو نوعيا وبالتالي فإف العبرة ىي
1

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ،ص .103

2حسف بوسقيعة ،المرجع السابؽ ،ص

 .366
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الفصل األول :

بصدور حكـ يديف الشاىد عف شيادة الزور ،وكذلؾ يجب أف يكوف ىذا الحكـ نيائيا ،أي يكوف
قد استنفذ كؿ طرؽ الطعف العادية والغير عادية ،وأصبح حائز لقوة الشيء المقضي بو
الفرع الثاني :الشروط المتعمقة بموضوع الشهادة
لكي يعتد بشيادة الشيود ال بد مف توافر شروط معينة ،حتى يمكف لمقضاء اإلستعانة بيا
وسوؼ نقوـ بعرض ىذه الشروط عمى النحو التالي :
أوال :شفوية سماع الشهادة
يجب عمى المحكمة أف تسمع بنفسيا وأف تناقش شفويا الشيود ،ومناقشة عناصر الشيادة
سمعيا وبصريا بحضور وتحت مراقبة أطراؼ الدعوى الجزائية ،فاألصؿ أنو ال يجوز اإلكتفاء
بالشيادة المدونة في محاضر التحقيقات األولية ،بؿ يجب عمى المحكمة أف تسمع ىذه الشيادة
بنفسيا عمى مرأى ومسمع المتيـ والنيابة العامة ،و ألف الشيادة وقيمتيا تخضعاف إلى تقدير
القاضي فمف باب أولى أف يستمع القاضي إلى الشاىد كي يتمكف مف تقدير شيادتو بمدى

صحتيا أو صدقيا.1

فالشاىد عندما يقؼ أماـ القاضي ويدلي بشيادتو يستطيع القاضي أف يستخمص بعض
المعمومات ،وكذلؾ أف يتعرؼ عمى شخصية الشاىد مف خالؿ تعبيرات وجيو ونبرات صوتو
واشارتو ،وىذا مف شأنو أف يسيؿ عمؿ القاضي وبالتالي يجب أف تؤدى الشيادة شفويا فال
يجوز لمشاىد أف يستعيف بأوراؽ مكتوبة ،إال إذا كاف الموضوع دقيؽ يحتاج إلى تذكر أرقاـ
وتواريخ مما ال تعيو الذاكرة طويال واألمر في ذلؾ متروؾ لتقدير المحكمة

2

.

واذا عدنا لنص المادة  233مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري نجد المشرع نص
عمى ىذا المبدأ ،حيف أوضح أف الشيود يؤدوا شيادتيـ شفويا ،ومما ال شؾ فيو أف العمة مف
وراء مبدأ اإلدالء بالشيادة شفاىة أماـ الجية القضائية ،تكمف في مواجية أقواؿ الشاىد باإلسناد
الموجو لممتيـ .
1

خالد عبد العظيـ ابو غاية ،كماؿ محمد عواد عوض ،مدى حجية الشهادة والقرائن وضوابط مشروعيتهما في اإلثبات ،دار

2

عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية  ،2002 ،ص 680

الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى  ، 2013 ،ص .52
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وىذا ما يعرؼ بمبدأ المواجية بيف الخصوـ الذي يتيح لكؿ طرؼ مف أطراؼ القضية
مواجية خصمو بما لديو مف أدلة ويمنح الخصـ األخر حؽ مناقشة ىذه األقواؿ بشكؿ عمني .
وعمى ىذا فإذا امتنعت المحكمة عف سماع الشيود أماميا ،واكتفت بأقواليـ المدلى بيا في
التحقيؽ األولي ،فيذا يعني أنيا تكوف قد خالفت أيضا مبدأ المواجية بيف الخصوـ ،ومبدأ
العالنية.
وقد أوضحت المحكمة العميا في قرارىا رقـ  49143تاريخ  1998-02-16الصادر عف
الغرفة الجنائية أنو تطبيقا لمبدأ شفوية المرافعات يمتزـ القاضي الجزائي بسماع

جميع شيود

الدعوى الحاضريف بالجمسة ،ما لـ ير أنو ال فائدة في سماع أحدىـ  ،وفي ىذه الحالة يجب
عميو أف يبيف ذلؾ في حكمو ،عمى أف عدـ اشتماؿ ىذا األخير عمى أسماء وأقواؿ الشيود ال
ينجر عنو البطالف متى ورد ذلؾ في محضر المرافعات

1

.

باإلضافة إلى ما سبؽ ،جاء المشرع الجزائري بإستثناء عمى مبدأ شفوية الشيادة ،وذلؾ
باإلستعانة بالمذكرات أو الوثائؽ لما نص في المادة

 233فقرة الثانية مف قانوف اإلجراءات

الجزائية غير أنو يجوز لمشيود بصفة استثنائية اإلستعانة بمستندات بتصريح مف الرئيس ،وال
يكوف ذلؾ إال في حدود ضيقة تخص أرقاما كبيرة ال يستطيع الشاىد أف يذكرىا أو في المسائؿ
الفنية .
ثانيا :عالنية الشهادة
مف المبادئ العامة لممحاكمة العادلة مبدأ عالنية الجمسات و ىو مبدأ تتفؽ كؿ التشريعات
الجزائية العالمية عمى تجسيده ،وذلؾ مف خالؿ النص عميو في قوانينيا.
حيث يجب اف تجرى مرحمة المحاكمة أو التحقيؽ النيائي بصورة عمنية عمى مرأى و
مسمع كؿ الجميور وىذا مف شأنو أف يبعث الطمأنينة في نفوس الجميع في نزاىة و عدالة
ىيئة المحكمة.

1

جياللي بغدادي ،اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،الجزء الثاني ،الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية ،الجزائر ،الطبعة

األولى ،2001 ،ص .240
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و العالنية قد تمفت نظر شاىد لـ تسمع شيادتو فيبادر إلى أدائيا أماـ القضاء مما يكوف
لو فائدة كبرى في إظيار الحقيقة ،و العالنية عمى ىذا النحو تعد ضمانة لممتيـ و لمقاضي إذ
تحميو و تبرز استقاللو و عدـ انحيازه ،و اإلخالؿ بيذه الضمانة يترتب عميو البطالف ألف
عمنية الجمسة مف األشكاؿ الجوىرية لممحاكمة و يترتب عمى تخمفو عدـ تحقيؽ الغاية منو في

المجرى العادي لمخصومة.1

و تشمؿ العالنية كؿ إجراءات الدعوى بما فييا سماع الشيود و لكنيا تمتد إلى ما يجري في
المداولة فيي سرية بطبيعتيا و ال يجوز لمقضاء إفشاء أس ارره و في جميع األحواؿ و رغـ نظر
الدعوى في جمسة سرية فإف الحكـ يجب أف يصدر في جمسة عمنية و الجميور فإنيا تدعوا
الشاىد إلى الدقة في اإلدالء بما لديو مف معمومات ،كما أف العالنية مف جية اخرى قد تجب
شاىد لـ تسمع شيادتو وتمفت نظره في الدعوى فيتقدـ إلى القضاء لإلدالء بمعموماتو التي قد

تفيد في الوصوؿ الى الحقيقة.2

و إذا كاف مبدأ عمنية المحاكمة يعني أف يكوف لكؿ شخص حؽ الحضور بغير قيد أو
شرط  ،فإف ىذا المبدأ ال يتانفى معو ما تقوـ بو المحكمة مف تنظيـ لسير الجمسات و حضور

الجميور حتى تحرص عمى عدـ ازدحاـ قاعة المحكمة .3

ثالثا :تأدية الشهادة في مواجهة الخصوم
كأصؿ عاـ يجب أف تجرى جميع إجراءات المحاكمة بحضور جميع الخصوـ في
الدعوى ،و كذلؾ أوجب المشرع إعالف الخصوـ باليوـ المحدد لمجمسة ليتمكنوا مف الحضور،
وال يقتصر حضور الخصوـ عمى ما يتـ بقاعة المحاكمة بؿ يشمؿ أيضا ما قد يتخذ خارجيا
مف اإلجراءات كالمعاينة أو اإلنتقاؿ لسماع شاىد لـ يستطع المثوؿ أماـ المحكمة .4

1

محمد احمد محمود ،شهادة الشهود في المواد الجنائية  ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2002 ،ص  78،77

2

العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،المرجع السابؽ ،ص.124 ،123

3

عماد محمد ربيع  ،المرجع السابؽ  ،ص .346

4

العربي شحط عبد القادر ،المرجع السابؽ ،ص  .124
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و القاعدة المقررة في النظـ اإلجرائية المختمفة ىي ضرورة تأدية الشيادة في مواجية
الخصوـ و إال كانت باطمة  ،فكؿ خصـ في الدعوى لو حؽ في سؤاؿ الشاىد و مناقشتو ،وىذا
مف خالؿ المواد  302-288-287-234-233-96مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،فنجد أف
المادة  96مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص عمى انو

>> يجوز لمقاضي مناقشة الشاىد و

مواجيتو بشيود أخريف أو بالمتيـ و أف يجػري بمشاركتيػـ كػؿ اإلجػراءات و التجارب الخاصة
بإعادة تمثيؿ الجريمة مما يراه الزما إلظيار الحقيقة

<< ،فيذه المادة تجيز لمقاضي مناقشة

الشاىد حوؿ الوقائع التي أدلى بو أمامو و كذلؾ يجوز لو إجراء مواجية بينو و بيف المتيـ أو
بينو و بيف شيود أخريف في الدعوى ،أما المادة  3-233مف قانوف االجراءات الجزائية فنصت
عمى أنو يقوـ رئيس الجمسة بمناقشة الشاىد في ما أدلى بو مف أقواؿ أمامو ،و ذلؾ عف طريؽ
طرح أسئمة عميو و تمقي اإلجابات منو  ،كما يمكف كذلؾ ألطراؼ الدعوى أيضا مناقشة
الشاىد و ذلؾ بطرح األسئمة عميو عف طريؽ رئيس الجمسة.
أما فيما يخص النيابة العامة فميا الحرية التامة في توجيو ما تراه مناسبا مف األسئمة
المباشرة لمشاىد ،و يعد الحكـ الذي بني عمى شيادة الشيود سمعوا بغير حضورية النيابة العامة
باطؿ ،وال يزيؿ ىذا البطالف إطالع النيابة العامة في الجمسة التالية عمى المحضر الذي حرر

عف ىذه الشيادات  ،1كما يجب عمى القاضي اف يسمع الشيود في حضور المتيـ ،حتى

يكوف بمقدور ىذا األخير أف يتابع شيادتيـ ،ويعد دفاعا عمى أساس تفنيد تمؾ الشيادات .
و لممدعي بالحؽ المدني و لممسؤوؿ عنو أف يحضر جمسات المحكمة و ليما الحؽ في

سماع شيودىما ،و ىذا الحؽ مستفاد مف وجوب إعالنيما بتمؾ الجمسات .2

كما ال يجوز الجمع بيف صفة الشاىد و ممثؿ النيابة العامة ،فيبطؿ الحكـ إذا سمعت
المحكمة شيادة القائـ بأعماؿ النيابة العامة بعد أف طمب عقاب المتيـ ،فضال عف أنو و قت

تأدية الشيادة كاف مركز النيابة خاليا و ىذا بطالف في اإلجراءات متعمؽ بالنظاـ العاـ .3

1

عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص .348

2

محمد احمد محمود ،المرجع السابؽ،ص .83

3

ابراىيـ ابراىيـ الغماز ،المرجع السابؽ ،ص.574
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و القاعدة العامة أف الشيود يؤدوف شيادتيـ منفرديف ،وىذا واضح مف خالؿ ما نصت
عميو المادة  225مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا

>> يؤدي الشيود بعد ذلؾ شيادتيـ

متفرقيف سواء كانت عف الوقائع المسندة إلى المتيـ أـ عمى شخصيتو و أخالقو و تسمع أوال
مف بيف الشيود المستدعيف شيادة مف تقدـ بيـ أطراؼ الدعوى طالبي المتابعة  ،ما لـ ير
الرئيس بما لو مف سمطة أف ينظـ بنفسو ترتيب سماع الشيود <<.
و توجب غالبية القوانيف الحديثة ضرورة مواجية الخصوـ بالشيود ،و الحكمة مف ذلؾ
ىي اتاحة الفرصة أماـ المتيـ لكي يسمع بنفسو كؿ ما يصدر عف الشيود مف أقواؿ أو
معمومات متعمقة بواقعة الدعوى حتى يجيب عنيا تأييدا او نفيا.

خالصة الفصل األول:
دارت دراستي في ىذا الفصؿ حوؿ ماىية الشيادة ،حيث حاولت أف أعطي صورة مفصمة
عف الشيادة مف خالؿ التركيز عمى عدة جوانب ميمة لبياف ماىيتيا ،وحتى يتسنى لممطمع عمى
ىذا البحث التعرؼ عمى الشيادة مف جوانبيا المختمفة ،فقد قمت بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى
مبحثيف ،تعرضت في المبحث األوؿ لمفيوـ الشيادة و أنواعيا و قمت بتعريؼ الشيادة في
المغة وبينت المعاني المغوية التي قد تطمؽ عمى الشيادة ثـ عرفت الشيادة في اإلصطالح سواء
كانت في الفقو الشرعي أـ الفقو القانوني و أخي ار بينت تعريؼ الشيادة في التشريع و كؿ ىذه
التعريفات ذكرتيا في المطمب األوؿ ،أما في المطمب الثاني تحدثت فيو عف أنواع الشيادة و
قمت بشرح كؿ نوع عمى حدى بداية مف الشيادة المباشرة إلى الشيادة السماعية ثـ الشيادة
بالتسامع  ،و إنتييت إلى أف الشيادة المباشرة ىي أقوى األنواع حجة في المسائؿ الجنائية ،
48

ماهية الشهادة

الفصل األول :

كما أشرت في سطور موجزة إلى الشيادة التبرئية و الشيادة اإلتيامية ،أما بالنسبة لممبحث
الثاني فقسمتو إلى مطمبيف تحدثت في المطمب األوؿ عف خصائص الشيادة و بينت أف
الشيادة شخصية و تنصب عمى ما يدركو اإلنساف بحواسو و أف ليا قوة مطمقة في اإلثبات كما
أشرت أيضا إلى اف الشيادة قد تكوف حجة مقنعة و قد تكوف حجة متعدية ،وفي المطب الثاني
تحدثت عف الشروط الخاصة بالشاىد و التي أىميا أف يكوف الشاىد مميز ولو حرية اإلختيار و
أف ال يكوف محكوـ عميو بعقوبة جنائية  ،و أف ال يكوف ممنوعا مف الشيادة أو محكوـ عميو
بشيادة الزور وفي نفس المطمب تحدثت عف الشػروط الخاصػة بالشيػادة و أىميا شفوية الشيادة
و عالنيتيا و وجوب تأديتيا في مواجية الخصوـ.

49

األحكام الخاصة بالشهادة

وقيمتها في اإلثبات الجنائي
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الفصل الثاني

األحكام الخاصة بالشهادة وقيمتها في اإلثبات الجنائي

تمهيد:
بعد أف تطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى معرفة حقيقة الشيادة و الصور التي يمكف أف
تتخذىا و الشروط الواجب توافرىا فييا حتى يعتد بيا كدليؿ في اإلثبات ،فإننا في ىذا الفصؿ
سنتعرؼ عف اإلجراءات الواجب مراعاتيا في سماع الشيود.
و الغاية المتوخاة مف دعوة الشاىد إلى المحكمة تبرز في أدائو لمشيادة  ،و تؤدى الشيادة
بحمؼ اليميف و مف ثـ إستجوابو مف قبؿ الخصوـ و المحكمة و بإجابة الشاىد عمى األسئمة
التي تطرح عميو مف ىذيف األخيريف تتـ الشيادة  ،و تدوف إجابات الشاىد في محضر الجمسة
و بعد أداء الشاىد لشيادتو و سماع أقوالو تقدر المحكمة إف كانت ىذه الشيادة منتجة في
إثبات الدعوى أـ ال.
و قد عالج المشرع الجزائري أحكاـ شيادة الشيود أماـ سمطات التحقيؽ اإلبتدائي في
المواد  88إلى  99مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،كما عالج شيادة الشيود أماـ المحاكـ في
المواد مف  220إلى  237مف ذات القانوف ،و يالحظ أف ىذه المواد قد نظمت إجراءات سماع
الشيادة أماـ الجيات القضائية و بينت اإلجراءات الخاصة بسماع الشيود في كؿ مرحمة مف
مراحؿ الدعوى.
كما يقع عمى عاتؽ الشيود مجموعة مف اإللتزامات التي يجب القياـ بيا لصحة شيادتيـ
فإذا توفرت لمشيادة شروط صحتيا و أدى الشيود كؿ اإللتزامات التي ينص عمييا القانوف
أصبح األمر متروكا لمقاضي في تقدير قيمة ىذه الشيادة ،فقد تكوف الدليؿ األقوى في الدعوى
وقد تكوف مقومة لغيرىا مف األدلة فيستند عمييا القاضي في تكويف قناعتو و إصدار حكمو ،
و قد يطرحيا القاضي وال يعتد بيا لذلؾ سنتناوؿ في ىذا الفصؿ القواعد الخاصة بالشيادة مف
حيث إجراءات سماعيا و اإللتزامات الواقعة عمى الشيود في المبحث االوؿ و تقدير قيمتيا في
االثبات الجنائي في المبحث الثاني.
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المبحث األول :األحكام الخاصة بالشهادة
مف األىمية بما كاف معرفة الطرؽ العممية لكيفية اإلدالء بالشيادة و القواعد المنظمة ليا،
ذلؾ أف اإلدالء بيا واجب مف الواجبات التي تفرض عمى الشاىد ،و عف ىذا األخير أدائيا
لممحافظة عمى سير العدالة مف جية و إلظيار الحقيقة مف جية أخرى.
غير أف اإلدالء بيا لـ يطمؽ ىكذا و إنما وضع لو القانوف العديد مف اإلجراءات التي
يجب إتباعيا سواء أماـ قاضي التحقيؽ أو أماـ قاضي الحكـ ،وعميو سوؼ نقسـ ىذا المبحث
إلى مطمبيف نتطرؽ في األوؿ إلى إجراءات اإلستماع لمشيود ،وفي المطمب الثاني نتطرؽ إلى
اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ الشاىد.

المطمب األول :إجراءات سماع الشهادة
يجب أف نميز بيف سماع الشيادة مف طرؼ قاضي التحقيؽ ،الذي يقرر عمى ضوئيػا و
ما يتوفر لديو مف أدلة أخرى ،عمى مدى إحالة المتيـ أماـ المحكمة المختصة و قاضي الحكـ
الذي يستعيف ىو األخر بالشيادة كدليؿ مف بيف األدلة التي يستند عمييا في حكمو إذا إقتنع بيا
 ،وعميو سوؼ نتعرض ليذا في الفرعيف التالييف:
الفرع األول :إجراءات سماع الشهادة أمام قاضي التحقيق
لـ يوضح قانوف اإلجراءات الجزائية المقصود بالشيود ،غير أنو يستشؼ مف تالوة نص
المادة  1-88مف قانوف اإلجراءات الجزائية أف المشرع يقصد بالشاىد كؿ شخص يرى قاضي
التحقيؽ مف سماع شيادتو فائدة إلظيار الحقيقة ،وال يشترط في القانوف أف يكوف شاىد عياف
بؿ يكفي أف تكوف شيادتو مفيدة إلظيار الحقيقة

1

 ،1و عميو فإنو عندما تعرض القضية عمى

حسف بوسقيعة ،التحقيق القضائي  ،الديوف الوطني لألشغاؿ التربوية ،الجزائر ،الطبعة الثالثة ،2002 ،ص ص  .83،82
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قاضي التحقيؽ إلجراء تحقيؽ بشأنيا قػد يمجػأ إلػى سماع شيػود الواقعػة و مناقشتيـ كما أف
خصوـ الدعوى قد يمجأوف في سبيؿ تدعيـ مراكزىـ إلى مطالبة قاضي
التحقيؽ باإلستماع إلى شيادة بعض األشخاص و ىذا إلثبات أو نفي الواقعة ،و يرجع
لقاضي التحقيؽ وحده تقدير مالئمة سماع الشخص الذي يريد سماع شيادتو و كذا كيفية
إستدعائو لديو.
أوال :إستدعاء الشهود أمام قاضي التحقيق
يكوف إستدعاء الشيود إما بواسطة القوة العمومية ،أو بواسطة رسالة موصى عمييا أو
بالطريؽ اإلداري  ،و عالوة عمى ذلؾ يمكف لألشخاص المطموب سماعيـ الحضور طواعية (
المادة  2-88مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري) ،ويجوز لقاضي التحقيؽ أف يسمع
الشاىد في مكاف خارج مكتبو كما لو تعذر عمى ىذا األخير الحضور إلى مكتبو ،فمقاضي
التحقيؽ أف ينتقؿ إلى الشاىد لسماع شيادتو  ،غير أنو إذا تأكد قاضي التحقيؽ في مثؿ ىذه
الحالة أف الشاىد إفتعؿ عجزه جاز لو الحكـ عميو بغرامة مف  200الى  2000دج وىذا وفؽ

ما نصت عميو المادة  99مف قانوف اإلجراءات الجزائية .1

وقد خوؿ قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري لقاضي التحقيؽ سمطة تقديرية واسعة في
سماع مف يرى لزوما لسماع شيادتيـ سواء مف شيود اإلثبات أو النفي  ،فيو غير ممزـ بدعوة
كؿ مف طمب سماع شيادتو سواء مف النيابة العامة أو األطراؼ األخرى في الدعوى أو حتى

مف تقدـ طواعية لإلدالء بشيادتو إذا قدر أف سماعيـ ال يعود بأية فائدة عمى التحقيؽ .2

ومف الناحية العممية قد يكوف الشيود حاضريف وقت تقديـ الطمب اإلفتتاحي فيستمع إلى
المتيـ ثـ يسمع شيادتيـ في الحاؿ ،و قد يحدد ليـ تاريخ الحؽ لإلستمػاع إلػى شيادتيػـ ،و
طبقا لممادة  88مف قانوف اإلجراءات الجزائية فإنو يتـ إحضار الشيود بإستدعائيـ بواسطة

1حسف بوسقيعة ،التحقيؽ القضائي ،المرجع السابؽ ،ص.83
2

عمارة فوزي  ،قاضي التحقيق ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ القانونية  ،كمية الحقوؽ ،جامعة منتوري،

قسنطينة ،)2010-2009( ،ص.127
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القوة العمومية مع ترؾ صورة اإلستدعاء لمشاىد تتضمف تاريخ و ساعة مثولو بيف يدي قاضي

التحقيؽ.1

أما إذا تعمؽ األمر بشيادة أحد أعضاء الحكومة فال يمكف تكميفيـ بالحضور إال بعد
إستصدار تصريح مف رئيس الجميورية و بناء عمى تقرير مف وزير العدؿ وموافقة مجمس
الوزراء  ،فإذا لـ يصدر تصريح بالحضور تؤخذ أقواؿ الشاىد كتابة مف مسكنو بمعرفة رئيس
المجمس القضائي أو رئيس المحكمة التي يقيـ بدائرتيا الشاىد إذا كانت إقامتو عند المقر

الرئيسي لممجمس.2

كما إنو إذا كاف األمر يتعمؽ بسفراء الجميورية المعتمديف لدى الدولة األجنبية فإف المادة
 543مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو

>> ال يجوز تكميؼ سفراء الجميورية

المعتمديف لدى الدوؿ األجنبية بالحضور كشيود إال بعد ترخيص وزير الشؤوف الخارجية لدى
عرض األمر عميو مف وزير العدؿ  << ...و بعد الموافقة عمى ذلؾ تأخذ الشيادة باألوضاع
العادية.
و إذا كاف قاضي التحقيؽ يتمتع بكؿ حرية في إختيار الشيود ،إال انو ال يستطيع
اإلستماع إلى بعض األشخاص  ،فقد وردت عمى حرية اإلختيار الكثير مف القيود و ىذا ما
سنوضحو في النقطة الثانية.
ثانيا  :الحاالت التي ال يجوز فيها سماع الشخص كشاهد
األصؿ أنو ال يوجد مانع يحوؿ دوف سماع شخص كشاىد ،غير أف المشرع فرض قيودا
عمى سماع بعض األشخاص بصفتيـ شيودا و ىذا ضمانا لحقوؽ الدفاع

 ،3و ليذا تنص

المادة  2-89مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو >>  ...ال يجوز لقاضي التحقيؽ

1محمد حزيط  ،مذكرات في قانون االجراءات الجزائية  ،دار ىومة  ،الجزائر  ،الطبعة الرابعة  ،2009 ،ص . 11
 2سميماف بارش ،شرح قانون االجراءات الجزائية الجزائري ،دار الشياب ،الجزائر، 1986 ،ص .195
3حسنبوسقيعة،التحقيقالقضائي،المرجعالسابق،ص .83
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المناط بو إجراء تحقيؽ ما وال لرجاؿ القضاء و ضباط الشرطة القضائية المعيود إلييـ القياـ
بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوؽ الدفاع اإلستماع إلى شيادة أشخاص تقوـ
ضدىـ دالئؿ قوية و متوافقة عمى قياـ إتياـ في حقيـ << .
و عالوة عمى ذلؾ وطبقا لممادة  1-89مف قانوف اإلجراءت الجزائية  ،يجوز لمشخص
الذي توجو ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أف يرفض سماعو بصفتو شاىدا  ،و إذا
استعمؿ ىذا الحؽ يتعيف عمى قاضي التحقيؽ سماعو كمتيـ  ،ضمف األوضاع المقررة لسماع
المتيـ عند الحضور األوؿ و في الموضوع و أف إمتناع وكيؿ الجميورية توجيو اإلتياـ لذلؾ
الشخص ال يمنع قاضي التحقيؽ مف إتيامو اعتبا ار لصالحيات قاضي التحقيؽ في ىذا

الشأف.1

كما نجد المادة  243مف قانوف اإلجراءات الجزائية ال تسمح بسماع الطرؼ المدني
كشاىد بعد إدعائو مدنيا ألف ذلؾ يمس بحقوؽ الدفاع ،و لذلؾ ال يجوز سماع األشخاص الذيف
وجيت إلييـ التيمة رسميا ،و المعنييف إسميا في الطمب اإلفتتاحي إلجراء التحقيؽ الصادر عف
وكيؿ الجميورية بصفتيـ شيود.
ثالثا :اإلجراءات الشكمية في سماع الشهود
لدى مثوؿ الشاىد بيف يدي قاضي التحقيؽ ،وقبؿ أداء اليميف القانونية يطمب منو أف يفيده
بجميع المعمومات المتعمقة بيويتو اسمو ،لقبو ،اسـ أبويو  ،تاريخ ومكاف ازدياده(عمره) ،حالتو
اإلجتماعية ،مينتو ،عنوانو ،ويشير إلى عالقتو بخصوـ الدعوى كالقرابة و عمى أي سبب يتعمؽ
بأىميتو ،وىذا مانصت عميو المادة

 1-93مف قانوف اإلجراءات الجزائية وكؿ ىذه البيانات

تسجؿ في المحضر ،2ثـ يطمب منو أف يؤدي اليميف القانونية المنصوص عمييا

1
2

محمد حزيط  ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري  ،دار ىومة ،الجزائر، 2008،ص.82

محمد صبحي نجـ  ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثالثة (د،

س ،،ط) ،ص.65
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في المادة  2-93مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،و المراد بتحميؼ الشاىد اليميف القانونية
إيقاظ ضميره و تنبييو و إشعاره بالمسؤولية عف المعمومات التي يدلييا.
كما أعفى القانوف بعض االشخاص مف أداء اليميف القانونية و حدد الحاالت التي يمكف
أف تؤدى فييا الشيادة دوف حمؼ اليميف فأعفى أصوؿ المتيـ و فروعو و زوجتو و اخوتػو و
اخوانو و أصياره ،غير أف ىوالء األشخاص المشار إلييـ يجوز أف تسمع شيادتيـ مع اليميف

القانونية ما لـ تعارض النيابة العامة أو أحد أطراؼ الدعوى  ، 1كما أف القصر أيضا يسمعوف
دوف حمؼ اليميف  ،لتتـ الشيادة بشكؿ شفيي ثـ يمخص مجمميا و يدوف فحواىا مف طرؼ
كاتب التحقيؽ  ،و يستطيع الشاىد اإلستعانة بمذكرات بدال مف اإلدالء بشيادتو شفاىة إذا

كانت موضوعيا معقدا أو متعدد األرقاـ و التواريخ .2

و يؤدي الشيود شيادتيـ عمى إنفراد و بغير حضور المتيـ  ،لكف بحضور الكاتب الذي
يحرر محض ار بذلؾ وىذا حسب المادة  90مف قانوف اإلجراءات الجزائية و ينبغى عمى الشاىد
في كؿ األحواؿ أف يدلي بشيادتو شفويا وال يقبؿ منو قاضي التحقيؽ أف يقدـ لو شيادة مكتوبة
 ،إال في حاالت ضيقة كما ذكر أعاله بشرط الحصوؿ عمى إذف مف القاضي.
و الغرض مف أداء الشيود شيادتيـ عمى إنفراد ،ىو أال يقؼ الشاىد قبؿ تأدية شيادتو

عمى ما قالو الشاىد الذي قبمو حتى ال يتأثر بو.3
كما أنو يجوز لقاضي التحقيؽ طبقا لممادة

 96مف قانوف اإلجراءات الجزائية مناقشة

الشاىد و مواجيتو بشيود أخريف أو بالمتيـ نفسو كما لو أف يجري مف جديد و بمشاركتيـ كؿ
اإلجراءات و التجارب الخاصة بإعادة تمثيؿ الجريمة ،مما رأى الزما و ضروريا إلظيار

الحقيقة.4

1
2

عبد اهلل اوىايبة  ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،دار ىومة  ،الجزائر  ، 2004 ،ص  . 323

نظير فرج مينا  ،الموجز في اإلجراءات الجزائية الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثانية،

(د  ،س  ،ط)  ،ص .94
3

جندي عبد الممؾ ،الموسوعة الجنائية ،الجزء األوؿ  ،دار العمـ لمجميع ،لبناف ( ،د،س،ط) ،ص 160

.

4موالي ممياني بغدادي  ،االجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  ،المؤسسة الوطنية لمكتاب  ،الجزائر  1992 ،ص
.249،248
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وكما ىو الحاؿ بالنسبة لممتيـ و كذا المدعي المدني فإذا كاف الشاىد أصما أو أبكما
توضع لو أسئمة كتابية و يجيب عنيا بالكتابة ،واذا كاف ال يعرؼ الكتابة يعيف لو قاضي
التحقيؽ مترجما قاد ار عمى التحدث معو ،و في ىذه الحالة يذكر في المحضر إسـ المترجـ
المنتدب و لقبو و مينتو و موطنو و ينوه عف حمؼ اليميف القانونية و توقيعو عمى المحضر

حسب ما تقتضيو المادة  92مف قانوف اإلجراءات الجزائية .1

وقبؿ إقفاؿ محضر الشيادة يدعى الشاىد إلى إعادة تالوة فحوى تصريحو كما ورد في
المحضر  ،إذا أصر عمى تصريحو يأمر بالتوقيع عمى المحضر ،و إذا كاف ال يحسف القراءة
يتمو عميو الكاتب تصريحو و يدعى لمتوقيع و إذا إمتنع عف التوقيع ،أو كاف ال يستطيع التوقيع
ينوه عف ذلؾ في المحضر و ىذا ما نصت عميو المادة  94مف قانوف االجراءات الجزائية  ،و
يترتب عمى عدـ توقيع محضر الشيادة مف طرؼ الشاىد أو الكاتب أو قاضي التحقيؽ البطالف

2

.
كما يشترط أف يكوف المحضر سميما مف الناحية الشكمية  ،بحيث يجب أف ال يتضمف

تحشير بيف السطور ،أو تشطيب وىذا ما نصت عميو المادة  95مف قانوف اإلجراءات الجزائية
>> ال يجوز أف تتضمف المحاضر تحشي ار بيف السطور و يصادؽ قاضي التحقيؽ و الكاتب و
الشاىد عمى كؿ شطب أو تخريج فييا و مف المترجـ أيضا إف كاف ثمة محؿ لذلؾ و بغير ىذه
المصادقة تعتبر ىذه الشطوبات أو التخريجات ممغاة وكذلؾ الشأف في المحضر الذي يوقع
عميو توقيعا صحيحا أوفي الصفحات التي تتضمف توقيع الشاىد << .

1

2
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و إذا حضر الشاىد و رفض اإلدالء بأقوالو أماـ قاضي التحقيؽ بعد تصريحو عالنيا بأنو
يعرؼ مرتكب الجريمة ،يجوز لقاضي التحقيؽ إحالتو عمى المحكمة المختصة لمحاكمتو طبقا

لنص المادة  98مف قانوف اإلجراءات الجزائية بعد أف يحرر محضر باإلمتناع .1
الفرع الثاني :إجراءات سماع الشهادة أمام قاضي الحكم

إف اإلستماع لمشيود مف طرؼ المحكمة يختمؼ بيف ما إذا كاف ذلؾ أماـ محكمة الجنح و
المخالفات أو محكمة الجنايات  ،وعميو سوؼ نورد فيما يأتي إلى كيفية اإلستماع لمشيود مف
طرؼ محكمة الجنح و المخالفات ،ثـ إلى كيفية اإلستماع لمشيود مف طرؼ محكمة الجنايات.
أوال :سماع الشهود من طرف محكمة الجنح و المخالفات
بما أف الشيادة ىي وسيمة مف وسائؿ اإلثبات في الميداف الجزائي ،فإنو مف البدييي القوؿ
أف اإلستماع إلى الشيود ىو وسيمة مف الوسائؿ القانونية إلثبات وقائع الجريمة.
فالقاعدة أف شيود اإلثبات يتـ حضورىـ أماـ المحكمة بناء عمى تكميؼ بالحضور يسمـ
إلييـ بواسطة أحد المحضريف أو أحد أعواف الضبط أو رجاؿ األمف أو عف طريؽ البريد ،أما
شيود النفي فيتـ إعالنيـ بطمب مف المتيـ و يقع تبيمػغ أسمائيـ إلػى النيابػة العامػة و المدعي

المدني ثالثة أياـ قبؿ إنعقاد الجمسة.2

و لممحكمة السمطة التقديرية بأف تأذف بسماع الشيود الذيف يقترحيـ األطراؼ عند إفتتاح
المرافعات ولو لـ يتـ إستدعاؤىـ كشيود بصفة قانونية  ،وىذا طبقا لممادة
اإلجراءات الجزائية التي جاء فييا أنو

 3-225مف قانوف

>> كما يجوز أيضا في الجنح و المخالفات أف يقبؿ

بتصريح مف الجية القضائية سماع شيادة األشخاص الذيف يستشيدىـ الخصوـ أو يقدمونيـ
لممحكمة عند إفتتاح المرافعة دوف أف يكونوا قد استدعوا قانونيا ألداء الشيادة <<.

1
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و كؿ شخص مكمؼ بالحضور أماـ المحكمة لسماع أقوالو كشاىد ممزـ بالحضور ،واذا
تخمؼ عف الحضور يمكف لمجية القضائية بناء عمى طمب النيابة العامة أف تتخذ ضده أحد

اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة  283مف قانوف اإلجراءات الجزائية  ،1وىي إما عقابو

وفقا لممادة  97مف قانوف اإلجراءات الجزائية  ،2و إما تأمر بناء عمى طمب النيابة أو مف تمقاء
نفسيا بإستحضاره إلييا عمى الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقوالو ،و إما تأمر بتأجيؿ
القضية لجمسة أخرى ،وفي ىذه الحالة األخيرة يتحمؿ الشاىد المتخمؼ مصاريؼ التكميؼ

بالحضور و اإلجراءات و اإلنتقاؿ و غيرىا .3

و القاعدة أف المحكمة تسمع لشيود اإلثبات أوال ،ثـ شيود النفي ،لكنيا غير ممزمة بيذا
الترتيب ،وىذا ما أوضحتو المادة  2-225مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا

>> و تسمع

أوال مف بيف الشيود المستدعيف شيادة مف تقدـ بيـ أطراؼ الدعوى طالبي المتابعة ما لـ ير
الرئيس بما لو مف سمطة أف ينظـ بنفسو ترتيب سماع الشيود << .
و يتـ تمقي أقواؿ الشيود متفرقيف و منفصميف بعضيـ بعض ىذا و تأمرىـ المحكمة
باإلنسحاب إلى الغرفة المخصصة ليـ وال يخرجوف منيا إال عند مناداتيـ ألداء الشيادة ،غير
أنو ال حرج في أف يكوف الشاىد الذي ستسمعو المحكمة عمى سبيؿ االستدالؿ داخؿ الجمسة.
وتوجب المادة  227مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى الشيود قبؿ أداء شيادتيـ حمؼ
اليميف القانونية ،ويعتبر ىذا اإلجراء مف النظاـ العاـ و يترتب عمى عدـ مراعاتو بطالف
الشيادة و كؿ اإلجراءات التي تمييا.
و قبؿ أداء الشاىد اليميف القانونية يتعيف عميو أف يذكر اسمو و لقبو و سنػو و مينتػو و
ما إذا كانت توجد قرابة بينو و بيف المتيـ أو المدعي بالحقوؽ المدنية أو المسؤوؿ عنيا صمة

قرابة أو مصاىرة أو عمؿ  ،4و العمة مف ىذه المعمومات أنيا تمكف رئيس الجمسة مف معرفة ما
إذا كاف الشاىد مف الذيف يحمفوف اليميف أـ ال ،كما أنيا تسمح ألطراؼ الدعوى باإلعتراض
1
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عمى سماع الشاىد ،و كذا لمعرفة قيمة الشيادة فييا إذا كانت سوؼ تأخذىا المحكمة عمى
سبيؿ اإلستدالؿ أـ ال.
ثـ يطمب منو أف يدلي بأقوالو حوؿ كؿ ما يعممو عف ظروؼ القضية و ينبيو بأف ال يتكمـ
إال في حدود ما شاىده بنفسو و سمعو و أدركو بحواسو األخرى وال ما قيؿ لو مف أشخاص
أخريف ،و أف يتركو بعد ذلؾ يتكمـ بكؿ ما لديو مف معمومات دوف مقاطعتو حتى ال يؤدي
بمقاطعتو إلى بمبمة أفكاره و حتى ال يوحى لو مف خالؿ سؤالو بالجواب الذي يريده القاضي
المحقؽ  ،و يدوف أقوالو كما ىي دوف نقصاف أو زيادة و ذلؾ بإمالء منو عمى كاتب التحقيؽ و
لو أف يرخص لمشاىد باإلمالء عمى الكاتب  ،و أف يعتمد في طريقة تدوينو عمى كتابة كامؿ

السؤاؿ الموجو إلى الشاىد و كامؿ الجواب  ،1و إثر انتياء الشاىد مف تصريحاتو بما يعممو
شخصيا عف ظروؼ القضية ولمقاضي بعد ذلؾ مناقشتو حوؿ أقوالو و عف األلفاظ التي تفوه
بيا.
ثانيا  :سماع الشهود أمام محكمة الجنايات
إف الدارس لقانوف اإلجراءات الجزائية  ،ال يجد أنو قد تضمف حي از متمي از لمحديث عف كيفية و
شروط سماع شيادات الشيود أماـ محكمة الجنايات  ،كما ال يجد أنو قد اشتمؿ عمى قواعد
خاصة يجب إتباعيا ،بإستثناء ما رد في المادتيف  273و  274مف قانوف اإلجراءات الجزائية،
فيما يتعمؽ بتبميغ قائمة أسماء الشيود إلى أطراؼ الدعوى ،و بإستثناء ما ورد في الفقرة الثانية
في المادة  286مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،فيما يتعمؽ بحؽ رئيس المحكمة في أف يأمر
بحضور الشيود و لو بإستعماؿ القوة العمومية ،وما عػدا ذلؾ ممػا يتعمػؽ بمباشرة الشيادة أماـ
محكمة الجنايات فيتعيف الرجوع إلى القواعد العامة المتعمقة بأداء الشيادة أماـ جيات الحكـ
األخرى
و ميما يكف مف أمر فإف المادتيف  273و  274مف قانوف اإلجراءات الجزائية قد نصت
عمى وجوب تبميغ قائمة الشيود المقدميف إلى محكمة الجنايات مف النيابة العامة أو مف المتيـ
أو المدعي المدني إلى الطرؼ المقابؿ خالؿ أجؿ مدتو  3أياـ عمى األقؿ قبؿ جمسة المرافعات
1محمد حزيط  ،المرجع السابؽ ،ص ص  .79 ،78
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و لرئيس محكمة الجنايات بموجب سمطتو التقديرية أف يستدعي قبؿ الجمسة أو أثنائيا أي
شخص يرى في سماعو أي فائدة إلظيار الحقيقة ،و يكوف سماع الشاىد في ىذه الحالة عمى
سبيؿ اإلستدالؿ دوف تحميفو اليميف ،وىذا ما نصت عميو المادة

 286الفقرة  3مف قانوف

اإلجراءات الجزائية.
يتضح مف النصوص السابقة أف المشرع وضع المبدأ ثـ نص عمى استثناء لو ،فالمبدأ
يتمثؿ في العمؿ بتقديـ قائمة الشيود قبؿ اإلستماع إلييـ و ذلؾ خالؿ مدة

 3أياـ عمى األقؿ

قبؿ الجمسة و إبالغيا مف النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتيـ تبعا لممتقدـ بيذه القائمة،
أما اإلستثناء يتمثؿ بتخويؿ رئيس محكمة الجنايات جمب أي شخص كاف لسماعو قبؿ
المحاكمة أو أثنائيا ،و بالتالي المشرع سمح لرئيس محكمة الجنايات بعدـ التقيد بقائمة شيود
النيابة العامة ،أو المدعي المدني أو المتيـ ،و يتـ سماعو عمى سبيؿ اإلستدالؿ و بدوف حمؼ
اليميف.
و بالرجوع إلجتيادات المحكمة العميا  ،نجد ىي األخرى أكدت عمى ىذا المبدأ حينما
قضت >> تكوف محكمة الجنايات ممزمة بسماع شاىد نفي إذا راعى الدفاع أحكاـ المادة 274
مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي بمقتضاىا يبمغ المتيـ إلى النيابة العامة و المدعي المدني
قبؿ الجمسة بثالثة أياـ عمى األقؿ بشيوده و تكوف مصاريؼ اإلستدعاء و سداد النفقات عمى

عاتقو << .1

و أشارت إلى اإلستثناء لما قررت >> أف الشاىد ال يحمؼ اليميف إذا وقع سماعو عمى
سبيؿ اإلستدالؿ فقط و بمقتضى السمطة التقديرية لرئيس محكمة الجنايات <<

2

أما في حالة تخمؼ الشاىد عف الحضور بدوف عذر مقبوؿ جاز لمحكمة الجنايات أف
تأمر بناء عمى طمبات النيابة العامة ،أو مف تمقاء نفسيا بإتخاذ ضده إجراء مف االجراءات
المنصوص عمييا في المادة  299مف قانوف االجراءات الجزائية  ،وىي إما إستحضار الشاىد
1
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المتخمؼ بواسطة القوة العمومية و إما بتأجيؿ القضية لتاريخ الحؽ  ،وفي ىذه الحالة األخيرة
يتعيف أف تحكـ عميو بغرامة مف  5000دج إلى  10.000دج أو بالحبس مف عشرة أياـ إلى
شيريف.
أما فيما يخص بعض اإلجراءات المتبعة أثناء عممية سماع الشيود أماـ محكمة
الجنايات ،فيي نفسيا تقريبا المتبعة أماـ محكمة الجنح ،حيث يأمر الرئيس كاتب الجمسة
بالمناداة عمى أسماء الشيود ،و بعد أف يتأكد مف ىويتيـ يأمرىـ باإلنسحاب إلى الغرفة
المخصصة و ال يخرجوف منيا إال لإلدالء بشاىدتيـ التي يؤدونيا متفرقيف.
أما فيما يخص طريقة مناقشة الشاىد  ،فإنيا تتـ أيضا بنفس الطريقة التي تتـ بيا أماـ
محكمة الجنح  ،وفقا لممادتيف  287و  288مف قانوف اإلجراءات الجزائية.
وفي األخير ومف خالؿ دراستنا لإلدالء بالشيادة أماـ محكمة الجنايات نسجؿ مالحظة
فيما يخص المادة  286مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،التي تنص عمى أنو يجوز لرئيس
محكمة الجنايات أف يأمر بإحضار الشيود ،و نعمـ أف الشيود الذيف يستدعوف بموجب السمطة
التقديرية لرئيس المحكمة ال يحمفوف اليميف و أنيـ يستدعوف عمى سبيؿ اإلستدالؿ ،فحسب
مالحظتنا فإننا ال نرى أية قيمة أو مصداقية لشيادة شاىد يجمب لممحكمة بواسطة القوة
العمومية ليشيد بشأف وقائع جنائية وال يحمؼ اليميف القانونية ثـ يسمع فقط عمى سبيؿ
اإلستدالؿ ،وال توجد أي فائدة مرجوة مف شيادة شخص ال يرغب في أف يكوف شاىدا أو يشيد
تحت الضغط ،وعميو رأينا أنو كاف عمى المشرع أف يتخمي عمى مثؿ ىذا اإلجراء خاصة و أنو
ليس ىناؾ أي حدود تحد مف سمطة رئيس محكمة الجنايات.
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المطمب الثاني :إلتزامات الشاهد

لقد سبؽ و أف أوضحنا أف الشيادة واجب يؤديو اإلنساف مف تمقاء نفسو  ،أو بناء عمى
تكميؼ مف السمطة القضائية ،و تبعا لذلؾ فقد فرض المشرع عمى الشاىد جممة مف اإللتزامات
يجب القياـ بيا و ذلؾ تحت طائمة الجزاءات المقررة قانونا ،وىي كالتالي:
 اإللتزاـ بالحضور.
 اإللتزاـ بأداء اليميف.
 اإللتزاـ بأداء الشيادة.
و ىذه اإللتزامات تقع عمى عاتؽ الشاىد عبر جميع مراحؿ الدعوى العمومية و سوؼ
نتعرض إلى كؿ إلتزاـ عمى النحو التالي:
الفرع األول :اإللتزام بالحضور
المقصود مف حضور الشاىد ،ىو مثولو إلى المكاف الذي استدعى إليو  ,و في الوقت
المحدد في اإلستدعاء ،و اإلخالؿ بيذا اإللتزاـ يعرض الشاىد إلى الجزاءات المقررة قانونا ،
وىذا اإللتزاـ يتحممو الشاىد طواؿ المدة التي تستغرقيا الدعوى الجنائية  ،إال أف حضور الشاىد
يكوف اختياريا أثناء التحريات األولية البوليسية.
أما في حالة التحريات المتعمقة بحاالت التمبس  ،فإف عدـ حضور الشاىد الذي يتـ استدعاءه
بموجب ترخيص مف وكيؿ الجميورية بعد إخطاره مف طرؼ ضابط الشرطة القضائية يمكف
استحضاره جب ار بواسطة القوة العمومية.1

1محمدمروان،نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري،الجزءالثاني،ديوانالمطبوعات
الجامعية،الجزائر(،د،س،ط)،صص.365،364
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وىنا مف المقرر إف اإلعالف الصحيح لمشيادة ،ىو الذي يفرض عمى الشاىد واجب الحضور،
فال تقع الجريمة إذا كاف اإلعالف باطال ،ألف ىذا الواجب ال ينشأ إال عند إعالف صحيح .1

أوال :أمام الضبطية القضائية
إف مأموري الضبط القضائي في مرحمة جمع اإلستدالالت ال يممكوف سمطة إجبار الشاىد
عمى الحضور لتأدية الشيادة ،لذلؾ إذا تـ استدعاء شخص مف طرؼ مصالح الضبطية
القضائية لمشيادة ،فإف ذلؾ يكوف مجرد دعوة بسيطة لمحضور ،وعميو في ىذه الحالة حضور
الشاىد يكوف اختياري.
لكف يرد استثناء في حاالت التمبس حيث أف لضباط الشرطة القضائية منع أي شخص
مف مبارحة مكاف الجريمة ريثما ينتيى مف إجراء تحرياتو ،المادة

 1-50مف قانوف اإلجراءات

الجزائية ،وكؿ مف يخالؼ ىذه التعميمات يعاقب طبقا لنفس المادة فقرة

 3بالحبس لمدة ال

تتجاوز عشرة أياـ ،و بغرامة قدرىا  500دج بينما تنص المادة  2-338مف قانوف اإلجراءات
الجزائية ،عمى أنو يجوز لكؿ ضباط الشرطة  ،ولكؿ عوف مف أعواف القوة العمومية إستدعاء
شيود الجنح المتمبس بيا و يمتزـ ىؤالء الشيود بالحضور ،واال طبقت عمييـ العقوبات التي
نص عمييا القانوف.
ثانيا :أمام قاضي التحقيق
يجب عمى الشخص الذي تـ استدعاءه لسماع شيادتو أف يحضر إلى مكتب قاضي التحقيػؽ و
إذا لـ يمتزـ بالحضور لقاضي التحقيؽ إستحضاره بناء عمى طمبات وكيؿ الجميورية جب ار

بواسطة القوة العمومية  ،2وعالوة عمى ذلؾ يجوز الحكـ عميو بغرامة مف  200إلى  2000دج
وذلؾ بحكـ مف قاضي التحقيؽ غير قابؿ ألي طعف المادة  97مف قانوف اإلجراءات الجزائية،
غير أنو إذا حضر الشاىد الحقا بعد إستدعائو ثانية ،أو مف تمقاء نفسو ،و أبدى أعذار مقبولة،
جاز لقاضي التحقيؽ بعد سماع طمبات وكيؿ الجميورية إعفاؤه مف الغرامة كميا أو جزء منيا،
1

محمود محمد عبد العزيز الزيني ،مناقشة الشهود و استجوابهم في الشريعة االسالمية و القانون ،دار الجامعة الجديدة،

مصر،2004 ،ص.187
2

اسحاؽ ابراىيـ منصور  ،المبادئ االساسية في قانون االجراءات الجزائية  ،ديواف المطبوعات الجامعية  ،الجزائر1995 ،

 ،ص .136
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و تجدر اإلشارة أنو إذا تعذر عمى الشاىد الحضور لسبب أو ألخر ،انتقؿ إليو قاضي التحقيؽ
لسماع شيادتو ،وغالبا ما يتخذ ليذا الغرض طريؽ اإلنابة القضائية المادة

اإلجراءات الجزائية.1

 99مف قانوف

ثالثا :أمام قاضي الحكم
في ىذه المرحمة يقع عمى الشاىد الذي كمؼ تكميفا قانونيا الحضور أماـ المحكمة ،و إذا
لـ يحضر يجوز إجباره بالقوة العمومية ،وىذا طبقا لنص المادة

 97مف قانوف اإلجراءات

الجزائية.
و مسألة حضور الشاىد بالقوة ليس بالزـ عمى المحكمة أف تتخذ ىذا اإلجراء ،فاألمر
موكوؿ إلى سمطتيا ،فإف رأت حضور الشاىد ضروري في الدعوى فعمت ذلؾ ،و إف رأت
خالؼ ذلؾ إلتفت عنو و ضربت عنو صفحا.
كذلؾ إذا رأت المحكمة أف شيادتو ضرورية فميا أف تأجؿ الدعوى إلى جمسة أخرى إذا
تعمؽ األمر بجنحة أو مخالفة ،أو إلى دورة أخرى إذا تعمؽ األمر بجناية ،وىنا يتحمؿ الشاىد
الذي كاف سببا في تأجيؿ القضية كؿ المصاريؼ.
الفرع الثاني :اإللتزام بأداء اليمين
ال تصح الشيادة إال إذا كانت مسبوقة بحمؼ اليميف بأف تكوف الشيادة بالحؽ وال يقوؿ

الشاىد إال الحؽ  ،2إذ يجب عمى الشاىد أف يكوف صادقا في شيادتو و لحممو عمى قوؿ الحؽ
أوجب عميو القانوف حمؼ اليميف و يعاقب عمى شيادة الزور ،وعمى إعانة الجاني عمى الفرار

مف وجو القضاء بتقديـ معمومات غير صحيحة تتعمؽ بالجريمة .3

فاليميف يعتبر مف أىـ الضمانات التي تضفي عمى الشيادة الثقة التي يتعيف أف تتوافر
فييا كي تكوف دليال يستمد منو القاضي إقتناعو ،كما يعتبر أيضا مف أىـ الشكميات التي تمفت

1محمد مرواف ،نظاـ االثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ،
2محمود محمد عبد العزيز الزيني ،المرجع السابؽ ،ص 154
3

محمد محدة  ،ضمانات المتهم اثناء التحقيق ،دار اليدى ،الجزائر ،الطبعة األولى ،1992 ،ص. 35
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إنتباه الشاىد إلى أىمية ما يقولو ،و تجعمو حريصا عمى قوؿ الحؽ  ،فالشاىد قد يتراجع عف
الكذب أماـ تأدية اليميف.
أوال :تعريف اليمين
يعرؼ اليميف بأنو >> نداء روحي صادر عف الضمير و تعيد عمى قوؿ الحؽ أماـ مف
يقدسو الشاىد سواء كاف ذلؾ يتمثؿ في اهلل سبحانو و تعالى أو فيما يعتبر مقدسا في نظر
الشاىد و أنو سوؼ يعرض نفسو إلنتقامو إف قاؿ غير الحؽ << .1

و ىناؾ مف عرؼ اليميف بإتخاذ الشاىد مف اهلل تعػالى رقيػبا عمى صػدؽ شيادتػو و

يعرض نفسو لغضبو و إنتقامو إف كذب فييا .2

و رغـ أىمية اليميف التي يؤدييا الشاىد بإعتبارىػا شرط مف شروط صحة الشيػادة و
كدليؿ إثبات في الدعوى الجنائية ،إال أف الفقو المقارف و قع في خالؼ بشأنيا فيناؾ بعض
الفقياء يشككوف في قيمة اليميف خاصة وأف الوازع الديني قد ضعؼ لدى الكثير مف األفراد مما
يجعميـ يقدموف عمى الحمؼ غير متورعيف عف قوؿ الكذب ،ولذا إنقسـ الفقياء إلى قسميف
أحدىما ينادي بجعؿ اليميف اختيارية و األخر ينادي بإلغاء اليميف كمية ،وحجتيـ في ذلؾ أف
الوازع الديني لـ يعد لو تأثير عمى ضمائر األفراد.
و ىناؾ رأي مؤيد لميميف الذي ذىب في قولو بأف اليميف ولو أنيا غير محاطة حاليا
بنفس القدسية التي كاف ليا مف قبؿ إال أف ذلؾ ال يعني إنيا أصبحت مجردة مف أي قيمة،
ذلؾ أف القانوف يجب أف يحتفظ بمثؿ عميا يرفع إلييا الناس بدال مف أف ينزؿ إلى مستواىـ ،
وىذا الرأي الذي أخذت بو مختمؼ التشريعات المقارنة حيث نصت كميا عمى إلزامية أداء اليميف
قبؿ الشيادة.
ومف خالؿ المادة  93و  227مف قانوف اإلجراءات الجزائية نجد أف المشرع الجزائري أخذ
بإلزامية أداء اليميف مثمو مثؿ باقي التشريعات التي أخذت بو.
1
2

ابراىيـ ابراىيـ الغماز ،المرجع السابؽ ،ص .449
ىاللي عبد الاله احمد  ،النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية  ،دار النيضة العربية لمنشر ،القاىرة ،الطبعة األولى،

 ،1987ص.803

66

الفصل الثاني

األحكام الخاصة بالشهادة وقيمتها في اإلثبات الجنائي

ثانيا :صيغة اليمين
ال توجد صيغة محددة و معتمدة لميميف فيناؾ إختالؼ و تنوع بإختالؼ التشريعػات ،و
المتفؽ عميو في كافة التشريعات سواء كانت العربية اإلسالمية أو األجنبية ىو أف الشاىد ممزـ
بقوؿ الحؽ و ال شيء غيره ،فنجد التشريع الفرنسي صيغة اليميف أماـ محكمة الجنايات طبقا
لنص المادة  3-331مف قانوف اإلجراءات العقابية أف >> يؤدي الشيود القسـ بدوف إكراه و

بدوف خوؼ و بقوؿ كؿ الحقيقة ،وال شيء غير الحقيقة << . 1

وفي التشريع الجزائري نجد أف المشرع الجزائري حدد صيغتيا في نص المادة  2-93مف قانوف
 227مف قانوف اإلجراءات الجزائية  ،ىذه

اإلجراءات الجزائية و التي أحالتنا عمييا المادة

األخيرة الواردة في الفصؿ المتعمؽ بطرؽ اإلثبات وتنص المادة

 2-93مف قانوف اإلجراءات

الجزائية عمى أنو >> يؤدي كؿ شاىد و يده اليمنى مرفوعة بالصيغة التالية ( أقسم باهلل العظيم
أن أتكمم بغير حقد وال خوف و أن أقول كل الحق و ال شيء غير

الحق ) <<  ،و اإللتزاـ

بأداء اليميف ال يوجد إال في المرحمة القضائية لمدعوى الجنائية التي ىي أماـ جيات التحقيؽ و

قاضي الحكـ ،و ينتفي في المرحمة البوليسية.
و قد أقرت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العميا أف عدـ اإلشارة إلى أداء اليميف في
محضر المرافعات أو في الحكـ يؤدي إلى نقص ىذا األخير ،كما أقرت نفس الغرفة مف جية
أخرى أنو ليس مف الضروري ذكر اليميف بأكمميا بؿ يكفي أف يثبت في محضر المرافعات أو
في الحكـ أف الشاىد حمؼ اليميف عمى أف يقوؿ الحؽ  ،ذلؾ أف الحؽ ىو األمر الجوىري في
حمؼ اليميف ،وىذا خالفا لما أكدتو محكمة النقض الفرنسية مف أنو ال ينبغي تبديؿ صيغة
اليميف الواردة بالنص حذفا أو إضافة.2

و العمة مف الشكميات الجوىرية ،ىي حمؿ الشاىد عمى اإلدالء بشيادتو بصدؽ وأف يقوؿ
الحقيقة و ما يعرؼ دوف زيادة أو نقصاف.

1

ابراىيـ ابراىيـ الغماز ،المرجع السابؽ ،ص .456

2محمد مرواف ،نظاـ االثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص ص
.367،366
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ومف المالحظ أف اإللتزاـ بأداء اليميف مف النظاـ العاـ  ،فال يمكف لمشاىد أف يمتنع عف
أداءه و إال فإنو يعامؿ معاممة الممتنع عف اإلدالء بالشيادة فتطبؽ عميو المادة

 97مف قانوف

اإلجراءات الجزائية كما ال يمكف لمشاىد أف يطمب مف القاضي إعفاءه مف أداء اليميف .1

وضؼ عمى ىذا أف مف واجبات القاضي تبصير الشاىد بأف اهلل سبحانو و تعالى رقيب
عمى أقوالو و سيتعرض إلى سخطو إف كذب ،ثـ بعد ذلؾ يؤدي اليميف و يعقبو مباشرة مناقشة

الشاىد.2

ثالثا :الشهود المعفون من أداء اليمين
إف أداء اليميف بالنسبة إلى الشاىد أماـ جيات الحكـ يعتبر شرطا أساسيا لصحة الشيادة
و صحة و سالمة الحكـ المبني عمييا ،و أف سماع أقواؿ أي شاىد أماـ محكمة الجنايات أو
غيرىا مف جيات الحكـ دوف أداء اليميف ،أو دوف اإلعفاء مف أدائيا  ،يمكف أف يؤدي إلى
بطالف الشيادة و بالتالي بطالف الحكـ  ،وليذا جاءت المادة

 228مف قانوف اإلجراءات

الجزائية و نصت عمى أنو يجوز أف تسمع شيادة القصر الذيف لـ يكمموا سف السادسة عشر مف
عمرىـ بغير حمؼ يميف  ،وكذلؾ الشأف بالنسبة إلى األشخاص المحكوـ عمييـ بالحرماف مف
ممارسة الحقوؽ المدنية  ،وجاء في الفقرة الثانية مف نفس المادة أنو يعفى مف أداء اليميف
أصوؿ المتيـ و فروعو و زوجو و إخوتو و إخوانو و أصياره عمى درجتو مف عمود النسب.
و في األخير يجب أف نشير إلى أف الشاىد الذي يسمع عدة مرات أثناء سير جمسة
المرافعات نفسيا  ،فال يمزـ بتجديد قسمو ،وىذا ما نصت عميو المادة

اإلجراءات الجزائية .3

 230مف قانوف

ومف خالؿ دراستنا ليذا اإللتزاـ القانوني الذي يقع عمى عاتؽ الشاىد تساءلنا عف شيادة
الشاىد الذي يديف بغير اإلسالـ و كيؼ تكوف شيادتو خصوصا و أنا المادة
1

نفس المرجع ،ص.367

2ابراىيـ ابراىيـ الغماز  ،المرجع السابؽ  ،ص ص 468 ،467
3

 93مف قانوف

.

تنص المادة  230عمى انو >> ال يمزـ الشاىد الذي يسمع عدة مرات في اثناء سير المرافعة عينيا بتجديد قسمو غير أف

لمرئيس اف يذكره باليميف التي أداىا <<.
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اإلجراءات الجزائية لـ تشير إلى ذلؾ ،وفي إطار بحثنا ىذا و عمى ضوء التشريع الجزائري
الحظنا وجود فراغ قانوني فيما يخص ىذه النقطة القانونية ،عمى عكس بعض األنظمة القانونية
األخرى كالتشريع المصري الذي نص في المادتيف

 86و  128مف قانوف اإلثبات عمى أف

تؤدى اليميف حسب األوضاع الخاصة بكؿ ديانة إذا طمب ذلؾ .1

وعمى ىذا األساس يجب إعادة النظر في نص المادة  93مف قانوف اإلجراءات الجزائية،
خاصة أماـ التوجيات اإلقتصادية لمبالد ،و االنفتاح االقتصادي عمى العالـ و فتح المجاؿ أماـ
اإلستثمارات األجنبية صار محتـ عمى المشرع الجزائري أف يتدارؾ األمر بتعديؿ المادة المذكورة
أعاله و جعميا تتماشى مع المستجدات اإلقتصادية و السياسية لمبالد.
الفرع الثالث :اإللتزام بأداء الشهادة
وىذا اإللتزاـ ىو المسألة األكثر أىمية  ،و ينطوي في حقيقة األمر عمى واجبيف اثنيف
يتحمميما الشاىد.
أوال :واجب اإللتزام بالتكمم
فالشاىد عمى عكس ماىو عميو المتيـ ،ال يمكف أف يسكت  ،فيجب عميو أف يدلي بشيادتو،
ىذا ما يتحقؽ لمبدأ شفاىية الشيادة ،الميـ إذا كاف الشخص المراد اإلستماع إلى شيادتو ممتزـ

قانونا بالسر الميني كاألطباء و المحاميف و الموثقيف و غيرىـ .2

أما جزاء االخالؿ بواجب التكمـ  ،نجد أف المادة  98مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص
عمى ذلؾ بقوليا >> :كؿ شخص بعد تصريحو عالنية ،بأنو يعرؼ مرتكبي جناية أو جنح
يرفض اإلجابة عمى األسئمة توجو لو في ىذا الشأف بمعرفة قاضي التحقيؽ ،يجوز احالتو عمى
المحكمة المختصة و الحكـ عميو بالحبس مف شير إلى سنة و بغرامة مف

 1.000دج إلى

 10.000دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف << .
ثانيا  :واجب قول الحقيقة
1

مروؾ نصر الديف  ،المرجع السابؽ ،ص .387

2محمد مرواف ،نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص .367
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ال يمكف لمشاىد أف يساىـ في إظيار الحقيقة إال إذا كانت شيادتو نزيية غير كاذبة و مف ىنا
فإنو ال يكفي لمشاىد أف يمثؿ و يحمؼ اليميف بؿ إنو ممتزـ بقوؿ الحقيقة

 ،1فقد أقرت المادة

 232مف قانوف العقوبات عقوبات قاسية ضد شاىد الزور في مواد الجنايػات إذ تنػص:

>>

كؿ مف شيد زو ار في مواد الجنايات سواء ضد المتيـ أو لصالحو يعاقب بالحبس مف خمس
سنوات إلى عشر سنوات  ،واذا قبض شاىد الزور نقود أو أية مكافأة كانت أو تمقى وعودا فإف
العقوبة تكوف السجف مف عشر سنوات إلى عشريف سنة << .
أما شيادة الزور في مواد الجنح فإف عقوبتيا أقؿ قسوة  ،و يعاقب عمييا بالحبس مف
سنتيف إلى خمس سنوات و غرامة مف  500إلى  7500دج.
و واجب قوؿ الحقيقة ،ىو إلتزاـ عاـ ينطبؽ عمى المواد الجنائية و المدنية و اإلدارية،
ذلؾ أف المشرع يعاقب عمى شيادة الزور حتى في المواد المدنية.
و يفترض أف اليميف التي أداىا الشاىد تكوف دافعا لو دائما لقوؿ الحقيقة لكف ىذا ال يمنع
أف نجد كثي ار مف الشيادات الكاذبة أو الشيادات التي أديت لقاء كسب مادي و كـ مف أخطاء
قضائية ارتكبت بتشويو الشيود لحقائؽ األمور.
وعميو فإنو يقع عمى عاتؽ القاضي ميمة إثبات مخالفة قوؿ الشاىد لمحقيقة ،وىو أمر في
غاية الصعوبة ذلؾ أف عمى القاضي أف يفحص مجموع أقواؿ الشيود و الظروؼ المحيطة
بالدعوى فحصا فنيا دقيقا قبؿ الحكـ عمى المتيـ  ،كما ينبغي أف يكوف القاضي ممما بعموـ
أخرى مكممة لمقانوف كعمـ النفػس القضائي حتى يتمكف مف فحػص نفسيػة الشاىػد و وزنيا و

مراقبتيا وىي مسألة موضوعية في غاية األىمية .2

و بعد أف بينا مختمؼ اإللتزامات الممقاة عمى عاتؽ الشاىد ،فإنو في المقابؿ ىناؾ جممة
مف الحقوؽ منحيا القانوف لمشاىد ،وليذه الحقوؽ أىمية بالغة و كبيرة جدا إذ أنو في كثير مف
األحياف نجد أف الشاىد يعامؿ أماـ القضاء كمتيـ ،و بالتالي يجب معاممة الشاىد بطريقة
إنسانية و عدـ ايذائو بدنيا أو معنويا.
1

محمد مرواف ،المرجع السابؽ ،ص .368

2
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و عميو نجد المشرع الجزائري أولى حماية خاصة بالشيود وىذا ما تنص عميو المادة  45مف
قانوف الوقاية مف الفساد >> يعاقب بالحبس مف ستػة أشػير إلػى خمػس سنػوات و بغرامة مف
 50 000دج الى  500 000دج كؿ شخص يمجأ إلى اإلنتقاـ أو الترىيب أو التيديد بأي
طريقة كانت أو بأي شكؿ مف األشكاؿ ضد الشيود أو الخبراء أو الضحايا أو المبمغيف أو أفراد

عائمتيـ و سائر األشخاص الوثيقي الصمة بيـ<<. 1

و إلى جانب ىذه الحماية لمشاىد ىناؾ أيضا حؽ مصاريؼ التنقؿ و التي تكوف عمى
عاتؽ الخزينة العمومية إذا كاف الشيود المطموبوف لمشيادة ىـ شيود النيابة العامة ،و إما تكوف
مصاريؼ التنقؿ و الحضور عمى عاتؽ المتيـ ،إذا كاف الشيود المطموبوف لمحضور أماـ
المحكمة شيود المتيـ  ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى شيود المدعي المدني حيث يتحمؿ نفقات

حضورىـ و مصاريؼ تنقالتو وحده .2

المبحث الثاني :تقدير قيمة الشهادة في اإلثبات الجنائي
1قانوف رقـ  01-06المؤرخ في  ، 2006-02-20المتضمف قانوف الوقاية مف الفساد و مكافحتو المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ
 15-11المؤرخ بتاريخ  ،2011-08-02الجريدة الرسمية الصادرة في ،2011-08- 10العدد .44
2عبد العزيز سعد ،أصول اإلجراءات أمام محكمة الجنايات ،دار ىومة ،الجزائر ،2010،ص.132
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إف الشيادة ىي التعبير الصادؽ عف مضموف اإلدراؾ الحسي لمشاىد بالنسبة لمواقعة التي
شاىدىا أو سمعيا أو أدركيا بحاسة مف حواسو بطريقة مباشرة و مطابقة لحقيقة الواقعة التي
شيد عمييا في القضاء بعد أدائو اليميف القانونية.
وىي بيذا المعنى تعد مف أقوى األدلة في المجاؿ الجنائي فاألصؿ في اإلثبات في المواد
الجزائية ىي الشيادة ذلؾ أف الجريمة تقع مخالفة لمقانوف وال يتصور أف يترؾ الجاني دليال
وراءه بؿ يعمؿ عمى طمس الحقيقة و محو أثارىا فإف شاىد أحد األشخاص الواقعة صدفة كاف
ىذا الشاىد الدليؿ األقوى في الدعوى.
و رغـ قوة الشيادة في اإلثبات و كونيا حجة مقنعة إال أنيا تبقى غير ممزمة لمقاضي بؿ
تخضع لسمطتو التقديرية إف رأى األخذ بيا أخذىا و إف اقتنع بغير ذلؾ سقطت كدليؿ في
اإلثبات ،لذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث مطمبيف األوؿ نخصو لقيمة الشيادة في اإلثبات
الجنائي و الثاني لسمطة القاضي في تقدير الشيادة.

المطمب األول :قيمة الشهادة في اإلثبات الجنائي
في كؿ يوـ ترتكب العشرات مف الجرائـ الخطيرة التي تمس بأرواح الناس و أعراضيـ و
ممتمكاتيـ و تيدد أمنيـ.
و تسعى الدولة ( ممثمة في حؽ المجتمع ) ،و الطرؼ المتضرر مف ىذه الجرائـ
لمحصوؿ عمى حقيما عف طريؽ المجوء إلى القضاء لتحقيؽ العدالة و اإلنصاؼ.
غير أف إثبات وجود ىذا الحؽ و حمايتو يحتاج دائما إلى دليؿ و الذي مف الصعب توفره
 ،إذا عممنا أف المجرـ يسعى دائما إلى إخفاء جرائمو قدر المستطاع لذلؾ تعد شيادة الشيود
كدليؿ قائـ بذاتو أمر ال غنى عنو في إثبات وقوع ىذه الجرائـ.
و الشيادة مف أقوى األدلة التي تمكف القاضي الجنائي مف اإلعتماد عمييا في منح البراءة
أو تقرير اإلدانة و الحكـ بالعقوبة التي قد تمس بحرية األشخاص و شرفيـ.
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ورغـ قوتيا إال إنيا تخضع لسمطة القاضي الجزائي الفاصؿ في الدعوى ،و تأخذ كؿ

التشريعات الجزائية في العالـ بنظاـ اإلقتناع الشخصي لمقاضي.1

ومف ىذا المنطمؽ فالذي يعطي لمشيادة قيمتيا في اإلثبات ىو القاضي الذي يممؾ
السمطة الواسعة في تقييميا و قبوليا كدليؿ في الدعوى أو طرحيا إال إنو في كؿ ذلؾ ممزـ
بمراعاة مجموعة مف القواعد و الضوابط  ،لذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب قيمة الشيادة
كدليؿ قائـ بذاتو في الفرع األوؿ ثـ نتناوؿ في الفرع الثاني قيمة الشيادة كدليؿ مقوـ لغيره مف
األدلة.
الفرع األول :الشهادة كدليل قائم بذاته
عندما ينتيي الشاىػد مف اإلدالء بشيادتػو يقفػؿ القاضػي الجزائي باب المرافعػة ،و ينسحب
لمنظر في النزاع المطروح عميو ليقوـ بفحص الدليؿ ومف أجؿ إصدار حكمو يعتمد في ذلؾ
عمى أقواؿ الشيود الذيف إستمع إلييـ و تمت مناقشتيـ بحضور جميع األطراؼ ،كما يمكف أف
يستند أو يستأنس بمحاضر الشيود المسموع إلييـ مف قاضي التحقيؽ.
وجدير بالذكر أف شيادة الشيود في المواد الجزائية تخضع لحرية تقدير القاضي بػؿ و أنو
يسود في العصر الحديث مبدأ ىاـ يتمثؿ في مبدأ اإلقتناع الشخصي.

أوال :مبدأ اإلقتناع الشخصي:
إف الغاية مف أي عممية قضائية يجرييا القاضي الجزائي ىي الوصوؿ إلى الحقيقة  ،أي
الوقوؼ عمى حقيقة الوقائع كما حدثت ال كما يصورىا الخصوـ ،وال يمكف الوصوؿ إلى ىذه
1

ساد نظاـ اإلقتناع الشخص لمقاضي في العالـ بأسره بعد أف كاف نظاـ األدلة القانونية ىو السائد ،وفيو يمعب المشرع الدور

اإليجابي في عممية اإلثبات فينظـ األدلة مف حيث قبوليا في الحكـ باإلدانة أو إخضاعيا لشروط معينة فيو الذي يعطييا
قيمتيا اإلقناعية ،وكانت قائمة األدلة تندرج حسب قوتيا في اإلثبات ،فصنفت إلى أربع أنواع أقواىا األدلة الكاممة و التي منيا
الشيادة كدليؿ كامؿ في الدعوى ،انظر أكثر ؿ :عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ص ص . 367،366
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الحقيقة إال بعد البحث عنيا و ثبوتيا باألدلة ،و التوصؿ إلى نسبتيا و إسنادىا لممتيـ ماديػا و
معنويا.
ويقصد بنظاـ اإلقتناع الشخصي لمقاضي حرية القاضي في أف يمتمس تكويف اقتناعو مف
أي دليؿ يطرح أمامو ،وفي أف يقدر القيمة اإلقناعية لكؿ منيما حسبما تتكشؼ لوجدانو ،حيث

ال سمطاف عميو في ذلؾ إال ضميره.1

و إذا رجعنا إلى المصدر الذي انبثؽ منو لفظ اإلقتناع بمفيومو القانوني ،و بالضبط إلى
المناقشات التي دارت بيف أعضاء الجمعية التأسيسية الفرنسية و التي إنتيت إلى صياغة
المادة  342مف قانوف تحقيؽ الجنايات الفرنسي يتبيف أنيـ كانوا يقصدوف مف تعبير اإلقتناع

الضماف السامي لموصوؿ إلى الحقيقة ،وىو اليدؼ نفسو الذي تضمنو مصطمح اليقيف .2

و خالصة القوؿ أف االقتناع ىو حالة ذىنية يمتاز بكونو ذو خاصية لتفاعؿ ضمير

القاضي عند تقديره لألمور ،فاإلقتناع يعبر عف ذاتية و شخصية القاضي .3

ومف خالؿ ما سبؽ نخمص إلى القوؿ أف مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي يظير مف
خالؿ:
أ .حرية القاضي الجنائي في أف يستمد قناعتو مف أي دليؿ يطمئف إليو دوف أف يتقيد في
تكويف قناعتو بدليؿ معيف.
ب  .حرية القاضي الجنائي في تقدير األدلة المطروحة عميو ،دوف أف يكوف ممزما بإصدار
حكـ باإلدانة أو البراءة لتوافر دليؿ معيف طالما أنو لـ يقتنع بو ،فمو أف يأخذ بالدليؿ الذي
يطمئف إليو وجدانو و يطرح الدليؿ الذي ال يطمئف إليو.
و لقد نص المشرع الجزائري عمى مبدأ االقتناع الشخصي في قانوف اإلجراءات الجزائية
وضوحا و صراحة في المادة  307و التي تنص عمى ما يمي

>> يتمو الرئيس قبؿ مغادرة

1عماد محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص  .371
2
Jean larguier , procédure pénale , 16 éme édition ,palloz , paris, 1997, p 210 .
 3زبدة مسعود ،المرجع السابؽ ،ص  .11
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المحكمة قاعة الجمسة التعميمات اآلتية فضال عف ذلؾ بحروؼ كبيرة في اظير مكاف مف غرفة
المداولة ( إف القانوف ال يطمب مف القضاة أف يقدموا حسابا عف الوسائؿ التي بيا قد وصموا إلى
تكويف إقتناعيـ ،وال يرسـ ليـ قواعد بيا يتعيف عمييـ أف يخضعوا ليا عمى عمى األخص تقدير
تماـ أو كفاية دليؿ ما  ،ولكنو يأمرىـ أف يسألوا انفسيـ في صمت و تدبر  ،وأف يبحثوا
بإخالص ضمائرىـ في أي تأثير قد أحدثتو في إدراكيـ األدلة المسندة إلى المتيـ و أوجو الدفاع
عنيا و لـ يضع ليا القانوف سوى ىذا السؤاؿ الذي يتضمف كؿ نطاؽ واجباتيـ :ىؿ لديكـ
اقتناع شخصي(<<.
و كذلؾ المادة  212مف نفس القانوف التي تنص عمى ما يمي

>> يجوز اثبات الجرائـ بأي

مف طرؽ اإلثبات ما عدا األحواؿ التي تنص فييا القانوف عمى غير ذلؾ ،و لمقاضي أف يصدر
حكمو تبعا إلقتناعو الخاص <<.
ثانيا :القيود التي ترد عمى مبدأ اإلقتناع الشخصي
و ىي:
أ .وجوب إتباع القاضي لوسائؿ اإلثبات المشروعة ،وحصر اإلعتماد عمى دليؿ غير مشروع.
ب  .أف يستمد القاضي اقتناعو مف أدلة صحيحة طرحت بالجمسة و تمت مناقشتيا مف طرؼ
الخصوـ  ،وبذلؾ نصت المادة  2-212مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى ما يمي

>> وال

يسوغ لمقاضي أف يبني ق ارره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات و التي حصمت
المناقشة فييا حضوريا أمامو << .
ت  .إذا أثيرت في الدعوى الجزائية واقعة مدنية بحتو و كانت عنص ار ىاما لقياـ الجريمة وجب
الرجوع في شأف ىذه الواقعة إلى مبادئ القانوف المدني كإثبات وجود الوديعة مف أجؿ إثبات

خيانة األمانة ،أو إثبات الممكية العقارية إلثبات جريمة اإلعتداء عمى الممكية .1

1

براىيمي صالح  ،اإلثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري  ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ القانونية،

كمية الحقوؽ  ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،)2012( ،ص .199
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ومف خالؿ مناقشة ىذه المواد نجد أف المشرع الجزائري أيضا أخذ بمبدأ اإلقتناع
الشخصي رغبو منو في التخمص مف فكرة التقيد بقواعد إثبات محددة مسبقا قد ال توصؿ إلى
الحقيقة المنشودة ،ورغبة في منح قاضي الموضوع السمطة في قبوؿ جميع األدلة التي يقدميا
أطراؼ الدعوى أو استبعاد األدلة التي ال يطمئف إلييا فالقاضي وحده ىو الذي يزف الدليػؿ و
يستخمص الحكـ.
و الشيادة مف األدلة الجنائية التي تخضع بدورىا لسمطة القاضي و إقتناعو ،وال يخضع
في تقديرىا ألي رقابة.
وبالتالي ال يعتمد القاضي عمى الشيادة كدليؿ اثبات في الدعوى المطروحة عميو إال إذا
تأكد مف توافر شروط صحتيا و التي تـ التطرؽ إلييا مسبقا  ،كما يجب أف يكوف الشيود قد
أفادوا شيادتيـ خالؿ الدعوى وال يجوز اإلعتماد عمى إفادة شاىد لـ يسبؽ لو أف أدلى بإفادتو
أثناء التحقيؽ و أثناء المحاكمة ،كما يجب أف تكوف الشيػادة قػد طرحػت أثنػاء الجمسػة و
خضعت لمناقشة الخصوـ ،و إال كاف اإلستناد إلى ىذه الشيادة في بناء اقتناع القاضي باطؿ.
الفرع الثاني :الشهادة كدليل مقوم ألدلة اخرى
باإلضافة لكوف الشيادة دليؿ إثبات قائـ بذاتو يمعب دو ار ميـ في الكشؼ عف الحقيقة و
مالبساتيا ،فالشيادة ليا أىمية كبيرة في تقويـ بقية األدلة المتوفرة في الدعوى و التي يحتاج
القاضي لإلستناد إلييا لتكويف قناعتو حوؿ الحكـ الذي سيصدره.

أوال :دور الشهادة في تقويم القرائن
تعرؼ القرينة عمى انيا استنباط الواقعة المراد إثباتيا بقواعد المنطؽ و الخبرة مف واقعة

أو وقائع معمومة و ثابتة تؤدي إلييا بالضرورة و بحكـ المزوـ العقمي .1

1
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فإذا كانت الشيادة طريؽ و دليؿ إلثبات واقعة معينة فإف القرينة دليؿ غير مباشر في اإلثبات،
لذلؾ فالقاضي الذي يستند إلى القرينة يحتاج إلى عممية ذىنية تتضمف اإلستنباط بقواعد
المنطؽ و الخبرة و الثانية واقعة أخرى مطموب إثباتيا ،ورغـ أف القرائف مف األدلة المقبولة في
إثبات جميع الجرائـ لكونيا وقائع مادية إال أف ىذه القرائف دليؿ قد يعتريو القصور و النقص
إلحتماؿ أف يخطأ القاضي في اإلستنتاج ،أو أف تكوف الواقعة المعمومة التي يستند إلييا في
الكشؼ عف الواقعة المجيولة تكوف ممفقة أو مفتعمة لتضميؿ العدالة .1

لذلؾ تمعب الشيادة في حاؿ توفرىا دو ار بار از في الكشؼ عف القرينة ،فقد تتضمف أقواؿ
شاىد معيف  ،وقائع سابقة عف وقوع الجريمة  ،تتضمف ىذه األقواؿ اإلشارة إلى قرينة معينة ،و
يمعب القاضي الدور اإليجابي في إخراج ىذه القرينة مف أقواؿ الشيود ،كما تمعب الشيادة دو ار
بار از في إثبات الوقائع المعمومة أو مقدمات القرائف التي يستنبط منيا القاضي الوقائع المجيولة.
ثانيا :الشهادة في تقويم اإلعتراف
اإلعتراؼ ىو إقرار المدعى عميو عمى نفسو بإرتكاب الوقائع المكونة لمجريمة كميا أو بعضيا .2
و رغـ أىمية اإلعتراؼ كدليؿ كامؿ في الدعوى ال يجوز لممحكمة اإلكتفاء بو و الحكـ
عمى المدعي عميو بغير سماع الشيود إذا توافرت شروطو ،إال أف القاضي عميو أف يفترض
عدـ صدؽ اإلعتراؼ إلحتماؿ وجود اإلعتراؼ الكاذب و الذي يقوـ بو صاحبو ألسباب معينة،
قد يكوف منيا لمتخمص مف إكراه مادي أو معنوي يتعرض لو ىو أو أحد أفراد عائمتو أو ألجؿ
إخفاء عالقة معينة بيف المعترؼ و أحد األشخاص و غير ذلؾ مف األسباب  ،و إذا إفترض
القاضي عدـ صدؽ اإلعتراؼ فعميو أف يتحرى مف وقائع الدعوى و أدلتيا لمتأكد مف صدؽ
اإلعتراؼ و مطابقتو لمحقيقة وىنا تمعب الشيادة دو ار ميما في تقويـ االعتراؼ.

المطمب الثاني :سمطة القاضي في تقدير الشهادة

1

نفس المرجع ،ص .111

2المرجع نفسو ،ص

 .115
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إف تقدير قيمة الشيادة التي يدلي بيا الشيود أماـ المحكمة تخضع لمسمطة التقديرية
لمقاضي شأنيا شأف سائر األدلة ،و تعتبر الشيادة أىـ مياديف تطبيؽ مبدأ حرية القاضي في
اإلقتناع.
فبعد أف يتمقى القاضي الشيادة مف الشاىد الذي توافرت فيو الشروط القانونية ،يفحص
بوسع و حرية سمطانو في صحة األقواؿ المدلى بيا عمى نمط يساعده في بناء حكمو ،فيأخذ
مف الشيادة ما يرجحو يقينو و يرتاح إليو ضميره و يبعد غيرىا ،واذا تعددت الشيادات بيف
أطراؼ النزاع ،فمو اف يقبؿ بشيادة أحد الخصوـ دوف تمؾ المدلى بيا لفائدة الخصـ األخر

،1

ىذا ألف مبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي  ،يمنح لو الحؽ في األخذ بأقواؿ الشاىد في
إحدى مراحؿ التحقيؽ متى إطمأف إلييا ،و أف يطرح أقوالو في مرحمة أخرى و تطبيقا لذلؾ
يسوغ لو األخذ بأقواؿ أدلى بيا في مرحمة التحقيؽ التمييدي  ،دونما شيد بو أماـ جمسة

المحاكمة.2

و بالنسبة لممشرع الجزائري فإنو قد نص في المادة

 212مف قانوف اإلجراءات الجزائية

عمى نحو ما سبؽ بيانو عمى أنو لمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو الخاص الذي بالرجوع
لمفقو و القضاء نجده يرى بناء ىذا اإلقتناع عمى ركنيف أساسييف ىما:
أ .الواقعة المشيود عمييا :حيث ينظر القاضي إلحتماؿ حصوؿ الواقعة المشيود عمييا وعدـ
مخالفتيا لممعقوؿ.
ب .الشيادة الخاصة بيذه الواقعة :حيث ينظر القاضي لمحالة النفسيػة و األدبيػة لمشاىػد و
ماضيو و عاداتو ومركزه في الييئة اإلجتماعية ثـ لكفاءتو الحسية و العقمية ثػـ لعالقتػو إرتباطو

1

اغميس بوزيد ،تالزم مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتي لمقاضي الجزائي  ،دار اليدى ،الجزائر ،2010 ،ص ص ،156

2

اللو رابح ،أدلة اإلثبات الجزائية  ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر،

.157

( ،)2002-2001ص.85
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بالخصوـ بقرابة أو صداقة أو مصمحة  ،إال أنو نظ ار لكوف حالة الشخص األدبية مما يؤثر

عمى الثقة بشيادتو جاز أف تكوف موضوع مناقشة .1

وال يقدر القاضي قيمة الشيادة إال بعد اإلدالء بيا كأصؿ عاـ ذلؾ أنو ال يجوز لمقاضي
أف يبدي رأيو في الشيادة قبؿ اإلستماع إلييا ،و بالتالي ال يجوز لمقاضي أيضا أف يرفض
سماع شاىدا إستنادا إلى أنو سوؼ يشيد بأقواؿ معينة غير التي ثبتت في ذىنو مقدما.
و لمقاضي مطمؽ السمطة في تقدير أقواؿ الشيود إذ غير ممزـ بتصديؽ كؿ أقواؿ الشاىد
فمو أف يأخذ بعضيا و يترؾ البعض األخر ولو أف يأخذ معنى الشيادة دوف معنى أخر تحتممو

متى كاف ذلؾ ال يتنافى مع المدلوؿ  ،2أي أف القاضي ىو الذي يزف أقواؿ الشيود فيأخذ ما
يطمئف إليو ويطرح ما عداه فالمشرع خوؿ القاضي الجنائي سمطة واسعة و حرية كاممة في
تقدير األدلة القائمة في الدعوى ،عندما اعتنؽ مبدأ حرية القاضي في تكويف عقيدتو
مف بينيا الشيادة وىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في إحدى ق ارراتيا بقوليا

3

 ،و التي

>> أف شيادة

الشيود كغيرىا مف أدلة اإلثبات يقدرىا قضاة الموضوع تبعا إلقتناعيـ الشخصي .<<4
و لممحكمة أف تج أز أقواؿ الشاىد فتأخذ ببعضيا دوف البعض األخر فتأخذ بأقوالو بشأف
واقعة معينة وال تأخذ بيا بشأف واقعة أخرى ،و إقتناع أو عدـ إقتناع المحكمة بأقواؿ الشاىد
مسألة موضوعية ال شأف لمحكمة النقض بيا ،و ليست المحكمة ممزمة ببياف أسباب إقتناعيا
ألف السبب معروؼ في القانوف و ىو إطمئنانيا إلى ما أخذت بو و عدـ اطمئنانيا إلى ما
طرحتو ،ولكف إذا أفصحت المحكمة عف األسباب التي مف أجميا لـ تعوؿ عمى أقواؿ الشاىد

1

طواىري اسماعيؿ ،النظرية العامة لإلثبات في القانون الجنائي الجزائري  ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف

2

محمد عمي سكيكر ،أدلة اإلثبات الجنائي في ضوء التشريع و القضاء و الفقه  ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،2011 ،

الجنائي ،كمية الحقوؽ،جامعة الجزائر،)1994-1993(،ص.61
ص.293

3محمد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص.93
4المحكمة العميا ،قرار صادر يوـ 1983/11/18:مف الغرفة الجنائية األولى في الطعف رقـ  ،33185الحظ :جياللي بغدادي،
المرجع السابؽ ،ص.243
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فإف لمحكمة النقض أف تراقب ما إذا كاف مف شأف ىذه األسباب أف تؤدي إلى النتيجة التي

خمص إلييا أـ ال.1

كما يدخؿ في تقدير قيمة الشيادة في اإلثبات ،أنو ال عبرة بكثرة الشيود أو قمتيـ ،كما أنو
ال عبرة بمراكزىـ في الييئة اإلجتماعية ،مادامت شيادتيـ ال تتفؽ مع ظروؼ الدعوى وال توحي
بالثقة بيا ،فا لممحكمة أف تعتمد وتعوؿ عمى شيادة شاىد واحد متى أطمأنت إلييا و بالرغـ مما
وجو إليو مف مطاعف ال تدؿ بذاتيا عمى كذبو و ليا أف تأخذ بأقواؿ الشاىد ولو كاف قريبا
لممجني عميو متى إطمأنت إلى أف القرابة و المصمحة لـ تحممو عمى تغيير الحقيقة ،كما أنو
ليس مف الالزـ تطابؽ أقواؿ الشيود مع إعتراؼ المتيـ بذنبو ،ألف اإلعتراؼ ال يعتبر دليال

حاسما لمقضية المعروضة أماـ القضاء.2

كما أف شفوية الشيادة المنصوص عمييا في المادة

 233مف قانوف اإلجرءات الجزائية

الجزائري ،تعطي تقدير عظيـ لمقاضي في تكويف قناعتو بيا  ،وذلؾ لما قد يط أر عمى الشاىد
مف تصرفات و حركات ،وحتى طريقتو في الكالـ و اإلقناع  ،وطريقة اإلجابة عمى األسئمة
التي تدخؿ ىي األخرى في السمطة التقديرية لممحكمة ،كؿ ىذا قد يوحي لمقاضي بشيء ما
يستطيع مف خاللو تقييـ الشيادة إما بالصحة أو بالزور.
و أما بالنسبة لمتعامؿ مع محاضر الضبطية القضائية و محاضر التحقيؽ المتضمنة
سماع الشيود ،فيتعيف اإلنطالؽ في البداية مف قاعدة جوىرية وىي أف وسائؿ اإلثبات متروكة
لمسمطة التقديرية لقاضي الحكـ ،وال فرؽ في ذلؾ بيف األدلة التي تقدميا الضبطية القضائية أو
التي يقدميا قاضي التحقيؽ ،أو التي يقدميا األطراؼ في الجمسة ،بشرط واحد وىو أف تقدـ في
معرض المرافعات و تتـ مناقشتيا وجاىيا أمامو ،ثـ ينتقي منيا ما يطمئف إليو فؤاده و دليمو في
ذلؾ المنطؽ السميـ و الضمير الحي و الشعور بالعدالة.3

إذا األصؿ أف القاضي لو سمطة تقديرية واسعة في تقدير قيمة الشيادة وال يقيد في ذلؾ
بأي قيد ،لكف قد ترد استثناءات عمى ىذا األصؿ فقد تقدر قيمة الشيادة مسبقا ،بكونيا ال تشكؿ
1
2

3

محمد مرواف ،نظاـ اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف الوضعي الجزائري ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص.476
محمد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص.95 ،94

نجيمي جماؿ ،إثبات الجريمة عمى ضوء اإلجتهاد القضائي  ،دار ىومة ،الجزائر ، 2011 ،ص .360
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إال إستدالال ،وال يأخذ بيا كدليؿ كامؿ فقد تحدد بعض التشريعات قيمة الشيادة مسبقا وتعدىا
مجرد إستدالال ييتدي بيا القاضي لموصوؿ إلى الحقيقة فتعفى توجيو اليميف و حمفيا لبعض
فئات األشخاص ،فقد حدد المشرع الجزائري فئة مف األشخاص الذيف أجاز قبوؿ شيادتيـ دوف
تحميفيـ لميميف ،وقد منح قيمة مسبقة ليذه الشيادة فإنيا ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ الكامؿ ولكف
تأخذ عمى سبيؿ اإلستدالؿ المادة  228مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،فتكوف بمثابة الدالئؿ و
القرائف.
و الحكمة مف تحديد قيمة ىذه الشيادات ترجع إلى ضعؼ ثقة المشرع بشيادتيـ ،وضعؼ
الثقة سببو ىو نقص التمييز و فيما يتعمؽ بشيادة الصغار وضعؼ مفترض في الضمير و
القيـ االجتماعية كحالة المحكوـ عمييـ.
و نفس الشيء يقاؿ بالنسبة لمشيادة التي يدلي بيا الشاىد أماـ الضبطية القضائية إذ
ليست ليا أي صفة رسمية وال تخضع ألي ضوابط أو قواعد بإستثناء تمؾ المتعمقة بسمطات
ضباط الشرطة القضائية في حاالت التمبس ،وفيما عدا ذلؾ فالشيادة أماـ الضبطية القضائية

تعتبر مجرد استدالالت .1

و أخير نقوؿ بأف مسالة تقدير الشيادة ىي مسألة موضوعية محضة متروؾ تقديرىا
لمقاضي بإقرار مف المشرع ،طبقا لمقاعدة العامة التي تحكـ تقدير األدلة ،وال رقابة لممحكمة
العميا عميو ،و إذا كاف إقتناع القاضي مبني عمى الشيادة فإنو يكوف ممزـ بذكػر أسمػاء الشيػود

و فحوى شيادتيـ في حكمو ،واال كاف حكمو مشوب بعيب قصور التعميؿ .2

خالصة الفصل الثاني:
في ىذا الفصؿ تحدثت عف األحكاـ الخاصة بالشيادة و تقدير قيمتيا في اإلثبات
الجنائي ،وقد قمت بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ،تحدثت في المبحث األوؿ عف القواعد
الخاصة بالشيادة و في المبحث الثاني عف تقدير قيمة الشيادة في اإلثبات ،و بالرجوع إلى
1

جماؿ نجيمي ،المرجع السابؽ ،ص .357

2القرار رقـ  45625الصادر بتاريخ ، 1987/10/13الغرفة الجنائية ،المحكمة العميا ،المجمة القضائية ،العدد الرابع ،1990 ،
ص .235
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المبحث األوؿ و بالتحديد المطمب األوؿ فقد تحدثت فيو عف إجراءات سماع الشيادة سواء
كانت أماـ قاضي التحقيؽ أو قاضي الحكـ و بينت أنو يجوز لقاضي التحقيؽ أف يستدعي أي
شخص يرى مف سماع شيادتو فائدة إلظيار الحقيقة كما يجوز لو أف يتنقؿ إلى مكاف تواجد
الشاىد لسماع شيادتو إذا ثبت عجزه عف الحضور ،كما تحدثت أيضا عف شيادة أعضاء
الحكومة و سفراء الجميورية و أوضحت كيؼ تأخذ شيادتيـ ثـ بينت الحاالت التي ال يجوز
فييا سماع الشخص كشاىد ،كما تطرقت أيضا إلى اإلجراءات الشكمية في سماع الشيود سواء
مف حيث أداء اليميف أو مف حيث اإلدالء بالشيادة ،ثـ تعرضت بعد ذلؾ إلى إجراءات سماع
الشيادة أماـ قاضي الحكـ و تناولت ىذه اإلجراءات أماـ محكمة الجنح و المخالفات و أماـ
محكمة الجنايات و إنتييت إلى أف طريقة مناقشة الشاىد و بعض اإلجراءات المتبعة ىي نفسيا
تقريبا بالنسبة لممحكمتيف ،وفي المطمب الثاني تكممت عف اإللتزامات الواقعة عمى الشيود وىي
اإللتزاـ بالحضور ،اإللتزاـ بأداء اليميف ،اإللتزاـ بأداء الشيادة ،و انتييت إلى اف الشاىد مجب ار
عمى التقيد بيذه الواجبات و إال عرض نفسو لمعقوبة ،اما في المبحث الثاني فقد تحدثت عف
قيمة الشيادة في اإلثبات و ذكرت أف الشيادة قد تكوف دليؿ قائـ بذاتو وقد تكوف مقومة ألدلة
أخرى وفي ذات السياؽ تحدثت عف اإلقتناع الشخصي لمقاضي الجزائي ىذا فيما يخص
العناصر التي ذكرتيا في المطمب األوؿ ،أما في المطمب الثاني تحدثت عف سمطة القاضي في
تقدير الشيادة و انتييت إلى أف الشيادة كغيرىا مف أدلة االثبات تخضع لتقدير القاضي و
قناعتو فمو أف يأخذ بيا ولو أف يطرحيا.
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خاتمة
خاتمة:
بعد إنجاز ىذه الدراسة توصمت إلى نتائج و إقتراحات وىي عمى النحو التالي:
إف ما يمكف أف أصؿ إليو مف نتائج بعد دراستي لموضوع الشيادة ىو أف مجاؿ العمؿ بيا اليزاؿ واسعا جدا بالرغـ مف ظيور أدلة اإلثبات الحديثة و الذي رأى البعض أف ىذه األدلة
أفقدت الشيادة قيمتيا و إنتزعت منيا مكانتيا  ،إال أنو بالنظر إلى المواد الجزائية الحظت أف
الشيادة ما زلت تحتفظ بقيمتيا في اإلثبات ذلؾ أنو مف النادر أف تخمو قضية جزائية مف المجوء
إلى الشيود مف أجؿ إظيار الحقيقة خاصة في إثبات الوقائع المادية.
أف الشاىد ممزـ بالحضور عند إستدعاءه قانونيا مف الجية القضائية في المكاف و الزماف
المحدد في اإلستدعاء ،و إذا تخمؼ عف جمسة المحاكمة لإلدالء بتصريحاتو قد يعرض نفسو
لمعقوبة ،وىذا اإللتزاـ ليس أخالقيا أو اختياريا بؿ ىو إلتزاـ قانوني ألف لشيادتو دور كبير
لمفصؿ في الدعوى الجنائية.
أف القاضي بإمكانو تأجيؿ الجمسة إذا رأى أف حضور الشاىد ضروري إلى غاية إستدعاءه مف
وكيؿ الجميورية.
أنو ال مانع مف سماع شيادة أىؿ المتيـ عمى سبيؿ اإلستدالؿ ،و إف أدلوا بشيادتيـ فإنيا تكوف
دوف حمؼ اليميف.
أف القاصر دوف السادسة عشر مف عمره يعفى مف حمؼ اليميف.
أف الحرماف مف الحقوؽ المدنية يؤدي إلى فقداف أىمية الشاىد أماـ القضاء وشيادة المحروـمف الحقوؽ المدنية تؤدى دوف حمؼ اليميف وال تكوف إال عمى سبيؿ اإلستدالؿ.
أف الشيود يؤدوف شيادتيـ عمى إنفراد بعد التأكد مف كؿ المعمومات و البيانات المتعمقةبشخصيتيـ وقبؿ اإلدالء بتصريحاتيـ يستوجب عمييـ حمؼ اليميف.
أف القاضي إذا رأى أف تصريحات الشاىد كاذبة و متناقضة األقواؿ يمكف أف يوجو إليو تيمةشيادة الزور بناء عمى القانوف.
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أف القاضي دائما مسؤوال عف توظيؼ ىذه الشيادة إذا كانت تعود بالفائدة عمى الفصؿ فيالقضية أـ ال ،و تبقى لو سمطة تقديرية في رفضيا أو قبوليا.
أف المشرع الجزائري أخذ بمبدأ اإلقتناع الشخصي لمقاضي كأصؿ عاـ و ىذا يعني أفالقاضي ىو الذي يقدر قيمة الشيادة في اإلثبات فقد يطرحيا ولو توفرت كؿ شروط صحتيا
لعدـ إقتناعو بيا وقد يأخذ بيا و يستند إلييا دوف غيرىا مف األدلة لقناعتو الشخصية بقوتيا في
اإلثبات.
أما بالنسبة لممالحظات المقترحة:
يجب عمى القاضي عند اإلستماع إلى الشاىد أف يزف ىذه الشيادة و أف يقػوـ بفحصيػا وتمحيصيا قبؿ أف يبني عمييا إقتناعو بشكؿ مباشر وحتى يتمكف القاضي مف أخذ ىذه
الخطوات لمتأكد مف صدؽ أقواؿ الشاىد ،فال بد مف أف يكوف القاضي مؤىؿ عمميا ،و ممما
بالعموـ النفسية  ،وعمى األخص عمى النفس الجنائي و عمـ النفس القضائي وكذلؾ اإللماـ
بالعموـ الجنائية األخرى ،مما يستدعي تكويف القضاة تكوينا شامال ،كما تمعب خبرة القضػاة و
طوؿ مدة عمميـ دو ار كبي ار في ىذا المجاؿ لذلؾ ينصب في قضايا الجنايات القضاة األكثر
خبرة.
أف حقوؽ األشخاص و حرياتيـ قد تكوف في بعض األحياف ميددة بفعؿ التصريحات الكاذبةو األقواؿ المزيفة و بالتالي يستحسف جعؿ الشيادة عمـ في بالدنا وىذا ما ذىبت إليو بريطانيا
و أمريكا.
عمى المشرع أف يوفر المزيد مف الضمانات لحماية الشيود ألف خوؼ الشيود عمى حياتيـ وحياة أبنائيـ وعائالتيـ قد يدفعيـ إلى اإلمتناع عف قوؿ الحقيقة فيبقى بذلؾ المجرميف طمقاء
ومف ىنا يستوجب عمى المشرع الجزائري عدـ اإلكتفاء بالحماية التي أوردىا في المادة  45مف
قانوف الوقاية مف الفساد بؿ نقترح عميو أف يعدؿ قانوف العقوبات بحيث يصبح اإلعتداء عمى
الشاىد أو أحد أصولو أو فروعو ظرؼ مف ظروؼ التشديد في العقوبة.
كما ندعو المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في تنظيـ الشيادة ،وفي إبراز بعض اإلىتماـ واإلحتراـ في التعامؿ مع الشاىد إذ أف مجرد إستدعائو يفرض عميو ضغطا كبير قد يفوؽ
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الضغط الذي يتكبده المتيـ  ،وىذا لخوفو مف أف يتحوؿ دوره مف شاىد في القضية إلى متيـ
فييا.
كما الحظنا بعض الفراغات القانونية الموجودة في قانوف اإلجراءات الجزائية ،التي يجب أفيتداركيا المشرع  ،نذكر منيا عدـ ذكر المشرع لمكيفية التي يحمؼ بيا الشخص الذي ال ديف لو
 ،أو الذي ال يديف بالديف اإلسالمي  ،خاصة في ظؿ اإلنفتاح اإلقتصادي لمدولة أماـ
اإلستثمارات األجنبية ،واحتماؿ أف يكوف ىؤالء األجانب شيود في قضايا حساسة.
*وىكذا أتمنى أف أكوف قد أعطيت الموضوع ما يستحقو مف جيد و دراسة*
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قائمـة المراجـع
أوال :بالمغـة العربيـة
 - Iالمصـــادر:

أ -القرآن الكريم

 سورة البقرة ،اآلية185 :
 سورة النور ،اآلية .6


سورة آؿ عمراف ،اآلية .18

ب -كتب المغة و القواميس:
- 1أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،مقاييس المغة ،دار الفكر( ،د،س،ط).

- 2أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور اإلفريقي المصري ،لسان العرب  ،دار
صادر ،بيروت( ،د،س،ط)
- 3أحمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي ،المصباح المنير  ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة
الثانية  ( ،د،س،ط).
- 4مجمع المغة العربية ،المعجم الوسيط  ،الجزء األوؿ ،مطابع دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة
الثالثة1985 ،

- 5المنجد في المغة واألعالم  ،دار المشرؽ ،بيروت ،لبناف ،الطبعة الحادية و الثالثوف،
.1991
ج -القوانين و التشريعات:
- 1األمر رقـ  155-66المؤرخ في  ،1966-06-08المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية،
المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  02-11المؤرخ في  ،2011-02-23الجريدة الرسمية
الصادرة بتاريخ  ، 2011-02-23العدد .12
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- 2األمر رقـ  156 -66المؤرخ في  ،1966/06/8المتضمف قانوف العقوبات المعدؿ
والمتمـ بالقانوف رقـ  01-14المؤرخ في  ،2014-02-04الجريدة الرسمية الصادرة في
 ،2014/02/16العدد .07
- 3قانوف رقـ  01-06المؤرخ في  ،2006-02-20المتضمف قانوف الوقاية مف الفساد و
مكافحتو المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  15-11المؤرخ بتاريخ  ،2011-08-02الجريدة
الرسمية الصادرة في ،2011-08- 10العدد .44
 - IIالكتب و المؤلفات:

راىيـ ابراىيـ الغماز ،الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية  ،مطابع الييئة المصرية 1اب
.2002،
- 2أحمد فالح الخرابشة ،اإلشكاالت اإلجرائية لمشهادة في المسائل الجزائية  ،دار الثقافة،
األردف  ،الطبعة األولى .2009 ،
- 3أحمد فتحي بينسي ،نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي  ،دار الشروؽ ،القاىرة،
الطبعة الخامسة.1989 ،
- 4أحمد فراج حسيف ،أدلة اإلثبات في الفقه اإلسالمي  ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،
.2004

- 5اسحاؽ ابراىيـ منصور،

المبادئ االساسية في قانون االجراءات الجزائية

 ،ديواف

المطبوعات الجامعية  ،الجزائر .1995 ،
- 6اغميس بوزيد ،تالزم مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتي لمقاضي الجزائر ي ،دار اليدى،
الجزائر.2010،
- 7اميف مصطفى محمد  ،حماية الشهود في قانون االجراءات الجزائية  ،دراسة مقارنة،
دار النيضة العربية ،االسكندرية( ،د  ،س،ط).

- 8بمعميات ابراىيـ ،أركان الجريمة و طرق اثباتها في قانون العقوبات الجزائري
الخمدونية ،الطبعة األولى .2007 ،
- 9جندي عبد الممؾ،

الموسوعة الجنائية  ،الجزء األوؿ ،دار العمـ لمجميع ،لبناف،

(د،س،ط).
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- 10جياللي بغدادي ،اإلجتهاد القضائي في المواد الجزائية  ،الجزء الثاني ،الديواف الوطني
لألشغاؿ التربوية ،الجزائر ،الطبعة األولى.2001 ،

- 11حسف بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،الديوف الوطني لألشغاؿ التربوية ،الجزائر ،الطبعة
الثالثة.2002 ،
- 12حسف بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص  ،الجزء الثاني ،دار ىومة،
الجزائر ،الطبعة الرابعة( ،د،س،ط).
- 13خالد عبد العظيـ ابو غاية ،كماؿ محمد عواد عوض ،مدى حجية الشهادة والقرائن
وضوابط مشروعيتهما في اإلثبات  ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،

.2013
- 14سميماف بارش ،شرح قانون االجراءات الجزائية الجزائري  ،دار الشياب ،الجزائر،
.1986
- 15عبد الحكيـ ذنوف الغزالي،

القرائن الجنائية ودورها في اإلثبات الجنائي

 ،دار

المطبوعات الجامعية ،مصر.2009 ،
- 16عبد الحميد الشواربي،

اإلثبات الجنائي فـي ضـوء القضـاء و الفقـه(النظريـة و

التطبيق)  ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1996 ،
- 17عبد الحميد الشواربي ،الشهـادة في المـواد المدنيـة و التجاريـة و الجنائيـة و األحوال
الشخصية ،دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية .1992 ،

- 18عبد الحميد عمارة ،ضمانات الخصوم أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية في التشرعيين
الوضعي و االسالمي  ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع  (،د ،س ،ط).
- 19عبد العزيز سعد،

أصول اإلجراءات أمام محكمة الجنايات

 ،دار ىومة،

الجزائر.2010،
- 20عبد اهلل اوىايبة ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،دار ىومة ،الجزائر،
.2004

- 21العربي شحط عبد القادر ،نبيؿ صقر ،اإلثبات في المواد الجنائية في ضوء الفقـه و
االجتهاد القضائي ،دار اليدى ،الجزائر2006 ،
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- 22عماد محمد ربيع ،حجية الشهادة في اإلثبات الجزائي  ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة
لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى.2011 ،
- 23عوض محمد عوض  ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية

 ،منشأة

المعارؼ ،اإلسكندرية .2002 ،

- 24فخري أبو صفية،

طرق اإلثبات في الفقه اإلسالمي  ،شركة الشياب ،الجزائر،

(د،س،ط).
الدعوى الجنائية في الفقه اإلسالمي

- 25فؤاد عبد المنعـ أحمد،

 ،المكتب العربي

الحديث ،الرياض.2001 ،
اإلثبات الجنائي بالوسائـل العمميـة  ،مكتػب التفسػير لمنشػر و

- 26كوثر احمد خالد،

اإلعالف ،العراؽ ،الطبعة األولى.2007 ،
- 27محمد أحمد عابديف  ،الشهادة في المواد الجنائية والمدنية والشرعية وشهادة الزور ،
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية( ،د ،س ،ط).

- 28محمد احمد محمود،

شهادة الشهود في المواد الجنائية  ،دار الفكر الجامعي،

االسكندرية.2002،
- 29محمد حزيط،

قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري

 ،دار ىومة،

الجزائر2008،
- 30محمد حزيط ،مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية  ،دار ىومة ،الجزائر ،الطبعة
الرابعة.2009 ،
- 31محمد حماد الييتي ،التحقيق الجنائـي و األدلـة الجرمية  ،دار المناىػج لمنشػر و
التوزيع ،األردف ،الطبعة األولى.2010 ،
- 32محمد زكي ابو عامر،

اإلثبات في المواد الجنائية

 ،دار الجامعة الجديدة،

االسكندرية.2011،
- 33محمد صبحي نجـ ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  ،ديواف المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثالثة (د ،س ،ط).
91

قائمة المصادر والمراجع
- 34محمد عمي سكيكر ،أدلة اإلثبات الجنائي في ضوء التشريع و القضاء و الفقه  ،دار
الجامعة الجديدة  ،االسكندرية.2011 ،

- 35محمد فتح اهلل النشار  ،أحكام وقواعدعبء اإلثبات  ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية
.2000،
- 36محمد محدة ،ضمانات المتهم اثناء التحقيق  ،دار اليدى ،الجزائر ،الطبعة األولى،
.1992
- 37محمد محمد محمد عنب  ،استخدام التكنولوجيا الحديثة في االثبات الجنائي  ،مطبعة
السالـ الحديثة  ،مصر .2007 ،
- 38محمد مرواف  ،نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري

،

الجزء األوؿ  ،ديواف المطبوعات الجامعية  ،الجزائر( ،د ،س ،ط).
- 39محمد مرواف  ،نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري

،

الجزء الثاني  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر( ،د  ،س  ،ط ).
- 40محمود صالح العدلي ،استجواب الشهود في المسائل الجنائية  ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية.2004 ،
- 41محمود محمد عبد العزيز الزيني،

مناقشة الشهود و استجوابهم في الشريعة

االسالمية و القانون ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.2004 ،

- 42مروؾ نصر الديف ،محاضرات في اإلثبات الجنائي  ،الجزء األوؿ ،دار ىومة ،الجزائر
 ،الطبعة الثالثة.2003 ،
- 43مسعود زبدة ،القرائن القضائية ،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية ،الجزائر.2001 ،
- 44مصطفى مجدي ىرجة  ،شهادة الشهود في المجال الجنائي و المدني في ضوء
قانون  18لسنة  ،1999دار الفكر القانوني ،مصر) ،د ،س  ،ط).
- 45مناني فرح ،أدلة اإلثبات الحديثة في القانون  ،دار اليدى ،الجزائر (د،س ،ط).
- 46موالي ممياني بغدادي ،االجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  ،المؤسسة الوطنية
لمكتاب ،الجزائر.1992 ،

92

قائمة المصادر والمراجع
- 47نبيؿ ابراىيـ سعد  ،االثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه و القضاء ،
منشأة المعارؼ ،االسكندرية .2000،

- 48نجيمي جماؿ ،إثبات الجريمة عمى ضوء اإلجتهاد القضائي  ،دار ىومة ،الجزائر،
.2011
- 49نظير فرج مينا ،الموجز في اإلجراءت الجزائية الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،الطبعة الثانية( ،د  ،س  ،ط).
- 50ىاللي عبد الاله احمد ،النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية  ،دار النيضة
العربية لمنشر ،القاىرة ،الطبعة األولى.،1987 ،

- 51يوسؼ دالندة  ،الوجيز في شهادة الشهود وفق أحكام الشريعة اإلسالمية و القانون
و ما استقر عميه قضاء المحكمة العميا  ،دار ىومة ،الجزائر.2005 ،
أ  -الرسائل الجامعية:
 1ب-راىيمي صالح  ،اإلثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري  ،بحث مقدـ لنيؿ شيادة
الدكتوراه في العموـ القانونية ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو .2012 ( ،
- 2بميومي مراد ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة  ،مذكرة مقدمة
لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية ،كمية الحقوؽ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
(.)2011-2010
- 3توفيؽ سمطاني،

حجية البصمة الوراثية في اإلثبات

 ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة

الماجستير في العموـ القانونية تخصص :عموـ جنائية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الحاج
لخضر ،باتنة.)2011-2010 ( ،
- 4خيراني فوزي ،األدلة العممية ودورها في اإلثبات الجنائي  ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة
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.1994
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- 10ناصر بف محمد بف مجوؿ البقمي،

الشهادة و حجيتها في إثبات جرائم الحدود ،

بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في التشريع الجنائي اإلسالمي ،اكاديمية نايؼ لمعموـ
االمنية ،الرياض.)1992 (،
ب -المجالت القضائية:
المجمة القضائية ،العدد الرابع لسنة .1990
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نصت أغمب التشريعات عمى الشيادة كدليل إثبات مساعد لمقضاء في التوصل إلى
الحقيقة خاصة في المسائل الجنائية ،كإثبات وقوع الجرائم و التعرف عمى المجرمين  ،ومن ىنا
يتضح لنا مدى حاجة القضاء الجنائي إلى شيادة الشيود في كل مراحل الدعوى الجنائية ،ذلك
أن ىذا النوع من األدلة كثي ار ما يبني عميو القاضي الجنائي حكم اإلدانة أو البراءة ،ونظ ار لمدور
الذي يمعبو الشاىد في اإلثبات نجد أن المشرع الجزائري أولى حماية خاصة بالشيود  ،فيم
بمثابة أعين القضاة و أذانيم في التوصل إلى الحقيقة ،كما نجده حدد إجراءات سماع الشيود و
الضوابط التي تقيدىا وكذا اإللتزامات الواقعة عمى عاتق الشاىد و التي تعد ضمانات قانونية
تصبغ عمى الشيادة المصداقية و الحجية ،فالشيادة بذلك تشكل حجر زاوية في أي إجراء من
اإلجراءات الجزائية اليادفة إلى إثبات الحقائق و التوصل بذلك إلى إدانة المتيم أو تبرئتو ،وقد
يحتاج جميع أطراف الدعوى إلـى شيادة الشاىـد لتدعيـم موقفيـم و قضيتيم ،والشيود ممزمون
بقول الحقيقة و بحمف اليمين قبل اإلدالء بشيادتيم ،و اإللتزام بقول الحقيقة ىو الدعامة التي
تمكن القاضي الجنائي من بناء قناعتو الشخصية باإلستناد إلى األقوال و التصريحات المدلى
بيا و مطابقتيا لمواقع و نتيجة إلقتناعو الشخصي يقرر األخذ بيا أم ال ،ولو أن يقدر قيمتيا و
مدى أىميتيا في الكشف عن الوقائع اإلجرامية.

