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 ئيناالجالشهادة وحجيتها في االثبات 



 

 

 

 

 

 

 اإلهداء
 لركٌزتً فً هذه الحٌاة

 لداعمً فً أوقات المعاناة

 لمن وهبنً االهتمام وحمانً من كل مأساة

 ألعز من العزٌز ألخً الحبٌب 

 لمن أعطونً حبا وؼمرونً اهتماما

 لمن وجهونً للسعً وراء الجهد واالجتهاد

 لمن قالوا لً سٌري وراء األحالم

 ألحبتً فً هذه الحٌاة

 أهدي هذا العمل لزمٌلتً فً هذا المجال

 لصدٌقتً ورفٌقتً دربً ومعنى الوفاء

د فً هذه الحٌاةلمن علمتنً أن الصداقة ال زال لها وجو  

 لك حنشً نوال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الشكر

 أتقدم بأعمق كلمات الشكر والعرفان 

 ألستاذي الكرٌم

 ٌحً عبد الحمٌد

 على المجهودات التً قام بها الرشادي

 وعلى مساعدته لً ألتمكن من إتمام دراستً هذه

 وأتوجه بخالص الشكر للعائلة الجامعٌة التً ساندتنا

.حٌاتنا الجامعٌة من إدارة وأساتذة وعاملٌن طٌلة  

 

  



 

 مقدمة

ٌهدؾ االثبات الجنائً لكشؾ الحقٌقة و إزالة الؽموض عن الجرٌمة و مرتكبٌها، و      

أمام صعوبة االثبات فً المسائل الجزائٌة و فً ظل قرٌنة البراءة باعتبار االنسان برٌئا 

تبقى ادانة المتهم متوقفة على قٌام دلٌل  حتى تثبت إدانته من طرؾ جهة قضائٌة نظامٌة،

الشك ٌفسر لصالح :" دامػ و مشروع على إدانته و الٌدع مجاال للشك وفق لمبدأ القائل

 ".المتهم

ن الممكن أن ٌتحول الشك و علٌه ٌمكننا القول بأن االثبات الجنائً ٌهدؾ إلى ما كان م     

ال قواعد االثبات المختلفة ٌتم تمحٌص فكل اتهام ٌبدأ فً صورة شك و باستعم إلى ٌقٌن،

هذا الشك و تحري الوقائع التً صدر منها و الوصول الى الٌقٌن و الجزم الذي من خاللهما 

 .ٌبنً القاضً حكمه سواء باالدانة أو البراءة

من قانون االجراءات الجزائٌة الجزائري،  212و بناءا على ماتضمنته أحكام المادة      

ل للقاضً سلطة االمر أي إجراء اجراءات االثبات التً ٌراها مناسبة و فان القانون خو

كذلك االستعانة بأي دلٌل ٌساعده على بناء عقٌدته و اقتناعه الشخصً ومن ثم ٌبنً حكمه 

 .سواء باالدانة أو البراءة حسب وقائع و ظروؾ كل دعوى مطروحة أمامه

لقضائٌة، ٌحكم القاضً وفق األدلة و طبقا لما هو ساري فً المحاكم و المجالس ا     

و إذا ال له المتوفرة لدٌه حٌث ٌقوم بفحص كل دلٌل على حدى فإذا ما اقتنع بالدلٌل أخذ به 

أمام دلٌل وحٌد تقوم علٌه الدعوى، و  استبعاده، لكن هناك حاالت ٌجد القاضً فٌها نفسه

ع أهمٌة كبٌرة، إذ تعتبر من ؼالبا ما تكون الشهادة هً الدلٌل الوحٌد لذلك أعطى لها المشر

بٌن اهم وسائل االثبات فً المسائل الجزائٌة حٌث احتلت المرتبة الثانٌة بعد االعتراؾ، كما 

 .تعد من الطرق االكثر شٌوعا اضافة لكونها االقدم و االهم

التزال الشهادة فً المجال الجزائً محتفظة بدورها وقٌمتها إن كانت االمل الوحٌد فً      

فالجرائم المرتكبة . ائع المادٌة الذي الٌتم إثباتها اال بالشهادة و بطرق االثبات االخرىالوق

مخالفة للقانون الٌتم اثباتها مقدما ألن مرتكبٌها ٌعملون دوما على الهروب و على مسح 

 .اثارهم و هنا ٌبرز دور الشهادة

سائل الجزائٌة، ذلك لما تكتسبه و اكثرها تأثٌرا فً المالشهادة من أقدم االدلة استعماال      

من قوة ثبوتٌة أمام المحاكم، وال خالؾ عند الفقهاء بان الشهادة وسٌلة الٌمكن االستؽناء 

عنها فً االثبات، فاالفعال و الحوادث التً تصبح أساسا للدعوى ال سبٌل الثبات كلٌاتها أو 

 .كونوا شهودا على الحادثجزئٌاتها دون الرجوع لذاكرة االشخاص الذٌن شاهدوا وقوعها لً

فالشهادة فً االصل من اهم وسائل االثبات فً المواد الجزائٌة و هً واجب دٌنً قبل      

 .أن تكون الزاما قانونً



 

كما ان الشاهد ٌساعد آلٌات العدالة فً مجال االثبات وصوال للحقٌقة و ٌعتبر دوره      

 .جوهرٌا فً تحقٌق العدالة

و الشهادة مما سبق و ان كانت ذات أهمٌة من حٌث التأثٌر على عقٌدة المحكمة و      

تكوٌن اقتناعها، فإن هذا ٌعنً أقوال الشاهد ملزمة للقاضً فهً كباقً االدلة متروكة 

 .لتقدٌره

التً نظمها قانون االجراءات موضوع مذكرتنا هذا ٌعتبر من بٌن أهم الدراسات العامة      

ذلك العتبار وسائل االثبات ركٌزة االثبات الجزائً، و هً القاعدة العامة التً  الجزائٌة، و

ٌبنى علٌها القاضً حكمه، والٌخضع القاضً فً تقدٌر قوة و صحة وسائل االثبات ألي 

 .قٌد، إذ منح له القانون الحرٌة كاملة، وذلك وفقا لمبدأ االقتناع الشخصً للقاضً

وأحاطها بإجراءات و لمشرع الجزائري اهتماما كبٌرا لها،أولى المشرعون من بٌنهم ا    

إلى  212شكلٌات أساسٌة فً قانون االجراءات الجزائٌة، و ٌظهر هذا بوضوح فً المواد 

 .من نفس القانون 238

بالتمعن فً قانون االجراءات الجزائٌة نالحظ أنه لم تتم االشارة الى القواعد      

زما علٌنا التوجه الى الفقه لتبٌانها و علٌه سٌتم تبٌان القواعد الموضوعٌة للشهادة، لذا كان ل

 .الموضوعٌة لالثبات بالشهادة من جهة

ومن جانب آخر أتى قانون االجراءات الجزائٌة موضحا و بصورة دقٌقة ألهم      

كما كان االجراءات التً ٌتم اتباعها لسماع الشهود، سواء أمام سلطات التحقٌق او المحاكم، 

 .زاما علٌنا االشارة الى مكانة الشاهد، بتبٌان التزاماته و حقوقهال

و نجد قانون االجراءات الجزائٌة هو الثانً فً هذا الصدد أضاؾ اجراءات خاصة      

 .بجزاء االخالل باحكام الشهادة

 و بالنظر الهمٌة الشهادة كان لزما علٌنا تبٌان حجٌتها و قوتها فً االثبات مع االشارة     

 .لحجٌتها و سلطة القاضً فً تقدٌرها

 :أهمٌة الموضوع  

 .أثر الشهادة فً الحفاظ على الحقوق و كٌفٌة اثباتها 1

 .أهمٌة الشهادة فً االثبات الجنائً 2

 .القٌمة الثبوتٌة للشهادة فقد تكون الدلٌل الوحٌد أمام القاضً 3

 .دورها فً إرشاد القاضً للكشؾ عن ادلة اخرى 4

 .الشهادة على مكانتها فً االثبات رؼم ظهور طرق علمٌة فً االثبات الجزائًحفاظ  5

 .نطاق الشهادة فً االثبات الجنائً 6



 

 

 إشكالٌة البحث
 

الحدٌث عن أهمٌة الشهادة و مكانتها فً االثبات الجنائً الٌجعلنا ننسى العٌوب التً تشوبها 

أدلة االثبات التً ساهمت فً  خاصة فً ظل ؼٌاب الضمٌر و انعدام األخالق و مع تطور

الشهادة لمكانتها مما جعلها عاجزة على كشؾ الحقٌقة نتٌجة تأثٌرات تعترض سبٌل فقدان 

 :الشهود، و فً هذا الصدد وجب علٌنا طرح االشكالٌة التالٌة

 

 ما المكانة التً تحتلها الشهادة كدلٌل فً االثبات الجزائً؟     
 

 :لٌة نفسها لتتم مناقشتهاكما فرضت التساؤالت التا     

ما شروط صحة الشهادة ؟، ما هً االجراءات المتبعة لسماع الشهود ؟، ما هً      

االلتزامات الواجبة على الشهود ؟، ما هً حدود الشهادة فً االثبات الجزائً ؟، ما مدى 

 .سلطة القاضً فً تقدٌر الشهادة ؟

 

 هدؾ الدراسة

 

 .الشكالٌة السابقة و ؼٌرها من التساؤالت ومناقشاتهاالدراسة لالجابة عن اتهدؾ      

 :أسعى من خالل هذه الدراسة لتحقٌق االهداؾ التالٌة      

توسٌع دائرة معارفً فً القانون الجزائً و فً نظرٌة االثبات باعتبارها النظرٌة االكثر  1

 .تطبٌقا

 .تسلٌط الضوء على مبدأ االقتناع الشخصً 2

 .بدراسة متخصصة عن الشهادةاثراء مكتبتنا  3

 .بٌان أهمٌة الشهادة كدلٌل من االدلة االثبات الجزائً 4

 

 الدراسات السابقة

 

التً انجزت من لبلوغ االهداؾ سالفة الذكرجربت االعتماد على االبحاث و الدراسات      

حجٌة قبل و التً أتت بها بعض الكتب القانونٌة، أهمها كتاب عماد محمد ربٌع بعنوان 

الشهادة فً االثبات الجزائً، و كتاب ابراهٌم ابراهٌم الؽماز بعنوان الشهادة كدلٌل اثبات 

فً المواد الجنائٌة، هذا بالنسبة للدراسات المشرقٌة، أما الدراسات الجزائرٌة لم تتناول 

موضوع الشهادة فً االثبات الجزائً بشكل معمق و مفصل، أنما تحدثوا عنه بشكل 

التطرق لشرح قانون االجراءات الجزائٌة أو عند الحدٌث عن أدلة االثبات مقتضب عند 

 .بشكل عام



 

 

 منهج البحث

 

فرضت علً طبٌعة الموضوع اعتماد المنهج الوصفً التحلٌلً فمن خالل هذه الدراسة      

سنحاول القاء الضوء على الشهادة و حجٌتها وفق منظور قانونً و فً ظل احكام قانون 

.الجزائٌةاالجراءات   

 

 خطة البحث

 

لالجابة على االشكالٌة المطروحة قسمنا خطة الدراسة لفصلٌن، حٌث سنتناول ماهٌة      

الشهادة فً الفصلى األول بالتعرؾ على أنواعها و شروط صحتها و خصائصها، أما فً 

الثانً تعرضنا فٌه الحكام خاصة بالشهادة و سنبٌن فٌه اجراءات أدائها و نطاق الفصل 

.االثبات بها و سلطة القاضً فً تقدٌرها  

االقتراحات فٌها أهم النتائج المتوصل لها و سنختم موضوع الدراسة بخاتمة نعرض     

.الخاصة بهذا الموضوع  
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 الفصل األول

 ماهٌة الشهادة
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ماهٌة الشهادة:الفصل األول  

لقد أورد المشرع الجزائري أدلة اإلثبات الجزائٌة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة فً      

فً المواد " فً طرق اإلثبات"الفصل األول من الباب األول من الكتاب الثانً تحت عنوان 

2381إلى  212
. 

ما ٌمٌز اإلثبات فً المواد الجزائٌة، هو مبدأ حرٌة اإلثبات إذ ٌعطً هذا األخٌر  و     

بات وقوع حرٌة شاملة وواسعة للقاضً الجزائً فً استعمال كافة الوسائل وذلك إلث

التقدٌرٌة السلطة  األدلة، فللقاضًأما فٌما ٌخص مسألة تقدٌر هذه  الجرٌمة ونسبتها للمتهم،

كما له  ،خذ بكافة األدلة المعروضة أمامهفً تقدٌر القٌمة القانونٌة للدلٌل الجنائً فله أن ٌأ

 .أن ٌستبعد أي دلٌل إذا لم ٌقتنع به

وطبقا لما هو معمول فً المحاكم الجنائٌة فإن القاضً ٌفصل فً الدعوى استنادا لما      

و فٌما ٌخص هذه المسألة فإن القاضً فً  ،توفرت جمٌع االدلة أو ال لة سواءلدٌه من أد

ونظرا ألن شهادة ٌل واحد ووحٌد تقوم علٌه الدعوى، بعض الحاالت ٌجد نفسه أمام دل

الوحٌد فً الدعوى ٌتعٌن علٌنا االحاطة بكافة الشهود فً كثٌر من األحٌان قد تكون الدلٌل 

ا الفصل حول تعرٌؾ الشهادة وتحدٌد صورها ي هذقواعدها لذا ستتمحور دراستنا ؾ

كذا التعرؾ على الشروط الواجب توافرها لتكون دلٌل إثبات مستقل حتى وخصائصها و

 .ناد علٌه فً الدعوى لمنح البراءةٌصبح للمحكمة االست

 مفهوم الشهادة و أنواعها:المبحث األول

ٌتها فً مجال تزداد اهمالقانون وهمٌة بالؽة فً كل فروع قواعده أتحتل أدلة االثبات و      

االكثر انتشارا بٌن المتداعٌن ألجل دم هذه االدلة وتعتبر الشهادة أهم و أقاالثبات الجنائً، و

 .الحصول على الحقٌقة التً تؤثر على شرؾ و حرٌة شخص ما

ادعائه أو دفاعه بإفادة ٌسمٌهم و الهدؾ من الشهادة هو تمكٌن الخصم فً اثبات      

فهم  ،صٌاٌدعوهم للمحكمة لإلدالء بشهادتهم على وقائع ٌعرفونها لكنها ؼٌر متعلقة بهم شخو

 .تواجدوا فً زمان و مكان حدوثها

ٌمكن تصور  الالدلٌل علٌها وألنها تقع فجأة وإقامة لصعوبة إثبات الوقائع المادٌة وو     

ألجل االرشاد من الضٌاع والشهود لحفظ الحقوق  إثباتها مقدما وجد نظام االثبات بشهادة

 .على المجرمٌن و توقٌع العقاب علٌهم

الشهادة طرٌق من طرق االثبات العادٌة ٌتحصل بها القاضً على الدلٌل الٌقٌن إلثبات      

 .الجرم من عدمه
                                                           

 ، المتضمن قانون اإلجراءات1966ٌونٌو سنة  8ه، الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ فً  155-66األمر رقم  1

.الجزائٌة   



 

6 

تحدٌد أنواعها ، و(مطلب االول)حث مفهوم الشهادة لتحدٌدها أكثر سندرس فً هذا المبو     

 .(مطلب الثانً)

 تعرٌؾ الشهادة:لمطلب االولا

أولها  ،فً هذا المطلب من خالل ثالث فروعلتحدٌد مفهوم الشهادة سنتناول الدراسة      

أما الفرع الثالث  ،لثانً للتعرٌؾ االصطالحً للشهادةنخصص للتعرٌؾ اللؽوي و ا

 .سندرس فٌه التعرٌؾ التشرٌعً لها

 التعرٌؾ اللؽوي للشهادة:الفرع االول

 :تحتمل الشهادة فً اللؽة على عدة معانً: الشهادة لؽة

رشهده شهود أي حضره حضو: حٌث نقول : حضورال
1

. 

"فمن شهد منكم الشهر فالٌصمه:"و منه قوله تعالى      
2

. 

"فشهادة أحدكم أربع شهادات باهلل":تعالقال  الٌمٌن
3

 .والمقصود بالشهادة هنا هو الحلؾ، 

شاهدفأنا  ،دت الشًء أي اطلعت علٌه وعاٌنتهشهٌقال :المعاٌنة واإلطالع 
4

. 

شهدت العٌد أي أدركته:قد ٌكون معنى الشهادة االدراك فٌقال :االدراك 
5

. 

"شهد هللا أن ال إله إال هو:"ومنه قوله تعالى :العلم 
6

 .كما ٌقال شهد فالن عند القاضً ،

بالنظر للمعانً اللؽوٌة السابقة ٌتضح أن الشهادة هً الحضور فً مكان وزمان الواقعة      

 .أمام القضاء لإلدالء بهاوالتوجه 

ع على ما عاٌنه وبالذهاب للمعنى الذي ٌخدمنا فً هذا المبحث هً اإلخبار القاط    

 .أحداثالشخص من وقائع و

 

 

 

                                                           

، (د،س،ط)أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم إبن منظور االفرٌقً المصري، لسان العرب، دار صادر، بٌروت،  1

.239ص   

.185سورة البقرة، االٌة  2  

.6سورة النور، اآلٌة  3  

.324، ص (د،س،ط)دار المعارؾ، القاهرة ،الطبعة الثانٌة،  ،المصباح المنٌر أحمد بن محمد بن علً المقري الفٌومً، 4  

.325مرجع نفسه، ص ،ن علً المقري الفٌومًأحمد بن محمد ب 5  

.18سورة آل عمران، اآلٌة  6  
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 التعرٌؾ الفقهً لشهادة:الفرع الثانً

 تعرٌؾ الشهادة فً الفقه الشرعً :أوال 

حٌث قال الرسول صلى هللا  ،فً الشرٌعة اإلسالمٌةلشهادة مكانة رفٌعة ومنزلة عظٌمة      

فإن هللا سبحانه وتعالى ٌستخرج بهم الحقوق وٌرفع أكرموا منازل الشهود : " معلٌه وسل

"بهم الظلم
1

. 

ب النصاب من الشهود الواجالشهادة وعة أحكاما تتعلق بشروط كما وضعت الشري     

وواجبا دٌنٌا ال ٌجوز التخلؾ كما جعلت تأدٌتها إلتزاما  ،توفره لالعتداد بها كدلٌل قاطع

ففً المذهب الحنفً عرفها  ،ء الشرٌعة االسالمٌة عدة تعرٌفاتإذ وضع لها فقها ،عنه

حتى دون دعوىالحنٌفة بانها اخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة فً مجلس القضاء 
2

، 

منها  ،إال بما علم و العلم ثالثة وجوه و الٌسع شاهد أن ٌشهد:" أما االمام الشافعً قال 

د بما أثبت سمعا من المشهود فٌشه ،ومنها ما سمعه ،المعاٌنةما عاٌنه الشاهد ،فٌشهد ب

 ثبتت معرفته فًر، مما ال ٌمكن فً أكثر العٌان وو منها ما تظاهرت به االخبا ،علٌه

"القلوب فٌشهد من علٌه بهذا الوجه
3

. 

ٌتفق فقهاء الشرٌعة االسالمٌة على أن الشهادة هً اخبار الرجل الصادق بأخبار عاٌنها      

 .للقضاء أو المحاكم لٌستعملها فً الحكم فً الدعوى أو الثبات حقوق الؽٌر بال دعوى

 تعرٌؾ الشهادة فً الفقه القانونً:ثانٌا 

تعددت التعرٌفات شراح القانون الجزائً للشهادة ،حٌث نجد الدكتور العربً شحط عبد      

اثبات واقعة معٌنة من خالل ما ٌقوله أحد ":و االستاذ نبٌل صقر عرفاها بأنها القادر 

"األشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطرٌقة مباشرة
4

. 

إخبار االنسان بحق لؽٌر على ؼٌره و المخبر " :ؾ دالندة ٌعرفها بانها أما االستاذ ٌوس     

"الحق ٌسمى مشهوداا و المخبر له ٌسمى مشهود علٌه وٌسمى شاهد
5

. 

                                                           

 ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر و التوزٌع ،اإلثبات الجزائً، دراسة مقارنةحجٌة الشهادة فً  ،عماد محمد ربٌع 1

.36ص  ،2011  

.99ص  ،2001 ،الرٌاض ،المكتب العربً الحدٌث ،دعوى الجنائٌة فً الفقه االسالمًفؤاد عبد المنعم أحمد ،ال 2  

.36ص  ،(د،س،ط) ،ئرالجزا ،شركة الشهاب ،قه االسالمًطرق االثبات فً الؾ ،فخري أبو صفٌة 3  

 ،دار الهدى ،فً ضوء الفقه و االجتهاد القضائًاالثبات فً المواد الجزائٌة  ،نبٌل صقر ،العربً شحط عبد القادر 4

.92ص  ،2006 ،الجزائر  

قضاء المحكمة العلٌا، دار هومة،  د وفق أحكام الشرٌعة والقانون وما استقر علٌهالوجٌز فً شهادة الشهو ،ٌوسؾ دالندة 5

.20، ص2005الجزائر،   
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ث اهمال مكان االدالء ٌتضح من التعارٌؾ السابقة أنها اتسمت بالقصور من حً     

 .إضافة لعدم تبٌٌن شروط الشاهد ،قصورالعلم بالواقعة على السمع والبصر كذابالشهادة و

على عكس التعرٌفات السابقة نجد تعرٌفات اخرى تفطنت لذلك مما جعلها تتمٌز      

فنجد الدكتور ابو العال  ،ومكان االدالء بالشهادةبالشمولٌة حٌث أشارت لوجوب حلؾ الٌمٌن 

ٌقبل قوله  التعبٌر الصادق الذي ٌصدر فً مجلس القضاء من شخص": النمر عرفها بأنها 

"بعد أداء الٌمٌن فً شأن واقعة عاٌنها بحاسة من حواسه
1

. 

بعد حلؾ الٌمٌن من ه أوبري ورو إلى تعرٌؾ الشهادة بأنها إخبار أمام القضاء واتج     

طرؾ شخص ال ٌدخل فً النزاع بواسطته ٌثبت أو ٌنفً علمه بأحد حواسه واقعة ذات 

أهمٌة فٌما ٌخص تسوٌة النزاع
2

. 

أرى من ناحٌتً أن التعرٌؾ األكثر إلماما هو تعرٌؾ الدكتور ابراهٌم ابراهٌم الؽماز      

التعبٌر عن مضمون اإلدراك الحسً للشاهد بما رآه أو سمعه من على أن الشهادة هً 

معلومات عن الؽٌر مطابقة لحقٌقة الواقعة التً ٌشهد علٌها فً مجلس القضاء بعد أداء 

 .وممن ٌسمح لهم بها ومن ؼٌر الخصوم فً الدعوى الٌمٌن ممن تقبل شهادتهم

 لشهادةالتعرٌؾ التشرٌعً : الفرع الثالث

ٌتبٌن للمطلع أن المشرع لم ٌجهد  ،النصوص القانونٌة لبعض التشرٌعاتباإلطالع على      

الجراءات أدائها وسماعها نفسه بوضع تعرٌؾ للشهادة فهو اكتفى بوضع القواعد المنظمة 

تشرٌعات التً وضعت تعرٌؾ باستثناء بعض ال ،حرٌات أو التحقٌق القضائًحلة التفً مر

كه بنفسه ال ٌجوز أن ٌشهد الشاهد إال بما أدر": نذكر منها المشرع القطري بقوله ،للشهادة

فال ٌسمح أن ٌنقل عن الؽٌر مالحظاتهم الشفوٌة أو  ،عن طرٌق حواسه الخاصة

"الكتابٌة
3

. 

لشهادة فهً كثٌرة نذكر منها على سبٌل المثال تعرٌؾ  أما التشرٌعات التً لم تعط     

المشرع المصري الذي لم ٌعرفا و إنما اكتفى بتنظٌم القواعد الخاصة بها فً قانون 

 110]تضمن المواد من " فً سماع الشهود"بعنواع االجراءات الجزائٌة فً فصل خاص 

[122إلى 
4

 . 

                                                           

.92ص  ،مرجع سابق ،عماد محمد ربٌع 1  

 2 aupry et reau ,droit civil francais ,tome douzieme ,librairie technique ,6 édition par paul esmein ,paris ,1958 

,p 236. 

 ،2009 ،األردن، الطبعة األولى ،زائٌة، دار الثقافةلشهادة فً المسائل الجاالشكالٌات االجرائٌة ل ،أحمد فالح الخرابشة 3

.31ص   

.90ص ،مرجع سابق ،عماد محمد ربٌع 4  
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والمشرع االردنً نص على نصوص تعالج سماع الشهود أمام سلطة التحقٌق ضمن     

التً تنحصر بٌن المادتٌن التً وردت فً البند الثانً من الفصل األول من الباب الرابع و

 ونص على االحكام التً تعالج اجراءات سماع الشهود أمام المحكمة فً المواد ،80و 68

[175و  173]والمواد  ،[ 233و  217]
1

. 

بالشهادة وإنما إذ لم ٌضع تعرٌفا خاصا  ،المشرع الجزائري على نفس المنهج سار     

من الباب األول من الكتاب اكتفى بتنظٌم أحكامها وقواعدها الخاصة فً الفصل األول 

وما ٌلٌها  220وذلك من خالل المادة " فً طرق اإلثبات"والذي جاء تحت عنوان  ،الثانً

 .ةاالجراءات الجزائً من قانون

بعد دراسة الشهادة من حٌث الناحٌة التشرٌعٌة ٌتضح أن مختلؾ التشرٌعات لم تتطرق      

 ،هودلتعرٌؾ الشهادة إنما اكتفت بتنظٌم القواعد الخاصة بها واألحكام المتعلقة بسماع الش

أما  ،حكام الخاصةر ما ٌهتم بتأصٌل األال ٌتهم بالتعرٌفات بقد وهذا مسلك القوانٌن فالقانون

 .ضبطهدوره األصٌل هو التصدي للتعرٌؾ والفقه 

 فً اإلثبات الجزائً أنواع الشهادة: المطلب الثانً

أن ترد الشهادة  والقاعدة العامة تقضً ،ٌقصد بأنواع الشهادة الطرق التً تؤدى بها الشهادة

تكون مباشرة أو ؼٌر والشهادة قد  ،ا ٌمكن أن تكون فً الشكل المكتوبلكن استثناء ،شفوٌا

 .مباشرة كما ٌمكن أن تكون الشهادة بالتسامع أو أن تكون بالشهرة العامة

 الشهادة المباشرة : الفرع األول

ئً أو النهائً ما األصل فً الشهادة أن تكون مباشرة فٌقول الشاهد فً التحقٌق االبتدا     

فهو ٌشهد واقعة صدرت من ؼٌره وٌترتب علٌها حق  ،مباشرة بصرهوقع تحت سمعه و

هو فً هذه الشهادة ٌجب أن ٌكون قد عرؾ شخصٌا متحققا مما شهد بحواسهلؽٌره و
2

. 

ٌتم الولوج وى حجة والسائدة أمام القضاء، واالقهادة المباشرة هً االكثر شٌوعا والش     

ر المكانٌة سماع الشاهد مباشرة فً لألنواع االخرى للشهادة عللى سبٌل االستدالل أو االفتقا

الدعوى
3

. 

فال ٌشهد الشاهد  ،ر الوقائع المكونة لموضوع الدعوىتنحصر الشهادة المباشرة فً ذك     

 ،حقٌقةحسب أفكاره الشخصٌة إنما حسب الوقائع التً رآها و أدركها بحواسه معبرا عنها بال

                                                           

.32ص  ،المرجع السابق ،أحمد فالح الخراشة 1  

.100ص  ،مرجع سابق ،نبٌل صقر ،العربً شحط عبد القادر 2  

.36ص ،أحمد فاتح الخرابشة، مرجع سابق 3  
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ء وال ٌجوز االستعانة بمذكرات ٌدلً بها الشاهد فً مجلس القضاوتكون الشهادة شفوٌة 

مكتوبة إال بإذن المحكمة أو القاضً المنتدب
1

. 

 الشهادة السماعٌة : الفرع الثانً

د أو ما ٌعرؾ بالشهادة الؽٌر المباشرة فالشاهد هنا ٌشهد بما سمع الواقعة ٌروٌها له شاه     

بحواسههو الذي أدركها 
2

. 

أو أنها شهادة على  ،السماع، هً شهادة ؼٌر مباشرةعلى ٌتبٌن من ذلك أن الشهادة      

وهً بذلك تكون أقل مرتبة من الشهادة المباشرة من حٌث قوة الدلٌل ،الشاهدة
3

. 

أن تعتمد على الشهادة الفقه من جانبه اختلؾ فً بٌان ما إذا كان ٌصح للمحكمة      

 : فرٌقٌنوأن تأخذ بها وحدها، حٌث انقسم لالسماعٌة 

الفرٌق األول ٌرى أن الشهادة السماعٌة مقبولة قانونا وال مانع ٌمنع المحكمة من  فنجد     

 .التعوٌل علٌها متى اطمئنت لها

وال ٌمكن للمحكمة أن  ،از قبول الشهادة السماعٌة قانونااما الفرٌق الثانً ٌرى بعدم جو     

إنما ٌمكن للمحكمة االستناد علٌها لجانب أدلة  ،افً فً الدعوىتستند لها كدلٌل وحٌد وك

هذا ألنها مبنٌة على الظن ال على الٌقٌن باعتبار أنها تنتقل من شخص  ،تعززهاأخرى 

آلخر
4

. 

الشرٌعة االسالمٌة بدورها لم تتقبل الشهادة السماعٌة والدلٌل قوله صلى هللا علٌه وسلم      

"إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإال فدع"
5

. 

فو ال ٌعتمد علٌها كدلٌل فً  ،الشهادة فً االثبات ٌبقى للقاضً ؼٌر أن تقدٌر قٌمة هذه     

 .علٌها لجانب أدلة أخرى كالقرائن بناء قراراته وأحكامه وإنما قد ٌستند

 

 

 

                                                           

 ،2000 ،االسكندرٌة ،منشأة المعارؾ ،والتجارٌة فً ضوء الفقه و القضاءاالثبات فً المواد المدنٌة  ،ابراهٌم سعدنبٌل  1

.171ص  

.98ص  ،عماد محمد ربٌع، مرجع سابق 2  

.37ص  ،مرجع سابق ،أحمد فالح الخرابشة 3  

.99-98ص  ،مرجع سابق ،عماد محمد ربٌع 4  

دار الفكر  ،1999لسنة  18لمدنً فً ضوء قانون فً المجال الجنائً واشهادة الشهود  ،طفى مجدي هرجةمص 5

.19ص ،القانونً، مصر  
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 الشهادة بالتسامع: الفرع الثالث

ال عن شخص تختلؾ الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعٌة فً أن هذه األخٌرة لٌس نق  

فهو ٌنقل ما تداوله الناس ولٌس بإمكانه اسناد تلك األقوال لشخص  ،معٌن شاهد األمر بنفسه

واحد
1

. 

وبة تعد هذه الشهادة أضعؾ أنواع الشهادة واألقل قبوال فً المسائل الجزائٌة لصع     

وهً ال تصلح كدلٌل الستحالة التحقق من صحتها ،التحقق من مصدرها ومدى صحتها
2

. 

فإن القضاء ٌأخذ بتصنٌفات أخرى للشهادة أخرى  ،اضافة لتقسٌمات االساسٌة لشهادة       

 :حسب موقعها من التهمة وحسب الوقائع التً تنصب علٌها وهً كما ٌلً 

 (شهادة النفً)لشهادة التبرئٌة ا(أ

 نوهذا النوع م ،عن المتهمٌقصد بها الشهادة التً ٌدلً شاهد بؽرض نفً التهمة      

فعلٌه اعالنهم للقاضً إما أثناء التحقٌق أو ٌوم المحاكمة  ،الشهود ٌحضرهم المتهم أو وكٌله

 ".شهود النفً"وٌدعى علٌهم 

 (شهادة إثبات)الشهادة االتهامٌة (ب

هً التً ٌدلً بها الشاهد فً ؼٌر صالح المتهم وتثبت وقوع الجرٌمة بالشهادة المباشرة      

وتسمى بشهادة االثبات
3

. 

ن الشهادة طرٌقة إثبات ضرورٌة وهً ضعٌفة وخطٌرة فً نفس الوقت ألتجدر االشارة     

وذلك لطبٌعتها المؤقتة المتعلقة بالذاكرة المعرضة للنسٌان لذا ٌتوجب استؽاللها فً أقرب 

 .وقت كً ال تفقد قٌمتها فً اإلثبات

 خصائص الشهادة وشروط صحتها: المبحث الثانً

وتجعل منها دلٌل إثبات  ،ص تمٌزها عن أدلة االثبات األخرىبعدة خصائتتمٌز الشهادة      

قائم بذاته له أهمٌته فً الحصول على الحقٌقة وتقرٌرها وللشهادة فً المجال الجزائً أٌضا 

 (.المطلب األول)خصائصها المستقلة 

الحقٌقة  تكتسب الشهادة أهمٌة بالؽة فً المواد الجزائٌة باعتبارها تساهم فً إظهار      

لمبتؽاه لٌستطٌع الحكم فً خاصة إن كانت الدلٌل الوحٌد فً الدعوى وتوصل القاضً 

                                                           

 ،الجراءات الجزائٌة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربٌة، االسكندرٌةحماٌة الشهود فً قانون ا ،أمٌن مصطفى محمد 1

.17ص   

، دار الفكر  1999لسنة  18ضوء قانون  مصطفى مهدي هرجة، شهادة الشهود فً المجال الجنائً والمدنً فً 2

.19القانونً، مصر،ص   

.202ص ،مرجع سابق ،بلعلٌات ابراهٌم 3  
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تكن قائمة على مجموعة من الشروط  ٌمكن للقاضً األخذ بالشهادة ما لم لذا ال ،راالخً

المطلب )كما على القاضً التأكد من الصفة القانونٌة للشاهد ،تضمن مشروعٌتها وصحتها

 .(الثانً

 خصائص الشهادة : األول المطلب

مما ٌجعلها دلٌال قائما بذاته له  ،دة خصائص عن أدلة االثبات األخرىتتمٌز الشهادة بع     

أهمٌته فً الحصول على الحقٌقة وتقرٌرها ولشهادة فً المجال الجزائً أٌضا خصائصها 

.المستقلة  

 شخصٌة الشهادة : الفرع األول

نفسه فال تجوز اإلنابة فً الشهادة إذ ٌتوجب علٌه شاهد شهادته بٌجب أن ٌؤدي ال     

الحضور أمام المحكمة
1

. 

أوجب القانون الجزائري على الجهة القضائٌة المختصة اإلنتقال إلى محل إقامة الشاهد      

لسماع شهادته إذا تعذر علٌه الحضور أمامها لوجود عذر مشروع لدٌه وذلك ما نصت علٌه 

على الشاهد الحضور إنتقل  إذا تعذر": من قانون االجراءات الجزائٌة الجزائري  99المادة 

التحقٌق لسماع شهادته أو إتخذ لهذا الؽرض طرٌق اإلنابة القضائٌة فإذا تحقق إلٌه قاضً 

من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن ٌتخذ ضده اإلجراءات 

"97القانونٌة طبقا ألحكام المادة 
2

. 

لقاء من تإما ٌجوز للجهة القضائٌة "من نفس القانون  235وكذلك نصت علٌه المادة      

ناء على طلب النٌابة العامة أو المدعً المدنً أو المتهم أن تأمر بإجراء نفسها أو ب

اإلنتقاالت الالزمة إلظهار الحقٌقة ،وٌستدعى أطراؾ الدعوى ومحاموهم لحضو هذه 

".االنتقاالت وٌحرر محضر بهذه اإلجراءات
3 

وال الشاهد ال تجوز فٌها ٌظهر اتفاق بٌن شرائع القانون الوضعً على أن أق           

وبالنسبة لمسألة استعراؾ الكلب البولٌسً اختلؾ بشأنها الكثٌر فنجد البعض ٌعتبره  ،اإلنابة

لكن الرأي الؽالب استقر  ،اآلخر مجرد قرٌنة لتعزٌز األدلة دلٌال مساوٌا لشهادة والبعض

مما ٌحرمه على أنه لٌس من إجراءات التحقٌق التً ٌوجب فٌها الفانون شكال خاصا 

ونجد أن القانون  ،ر إال من إنسان ذو تمٌٌز وإدراكاالرتقاء لمرتبة الشهادة التً ال تصد

أوجب على الشاهد حلؾ الٌمٌن قبل تأدٌة الشهادة وهذا ؼٌر ممكن لؽٌر االنسان
4

. 

                                                           

عبد الحمٌد الشواربً، الشهادة فً المواد المدنٌة والتجارٌة والجزائٌة، واألحوال الشخصٌة، دار المطبوعات الجامعٌة،  1

.4، ص1992االسكندرٌة،   

.، المتضمن قانون االجراءات الجزائٌة، المعدل و المتمم1966-16-06-08المؤرخ فً  155-66األمر رقم  2  

.، مرجع سابق155-66األمر  3  

.123عماد محمد ربٌع، مرجع سابق، ص  4  
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 ،بالضرورة أن تقبل شهادة أي انسانكون الشهادة ال تصدر إال من انسان فذلك ال ٌعنً      

القانون أوجب على فئة من األشخاص اإلمتناع عن الشهادة وهو الملزمون بكتمان فنجد 

السر الذي اؤتمنوا علٌه
1

من قانون  232وهذا ما أكده المشرع الجزائري فً نص المادة  ،

ال ٌجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم ": اإلجراءات الجزائٌة والتً أتى نصها كاآلتً

لصفة أما األشخاص اآلخرون المقٌدون بالسر المهنً فٌجوز فٌما وصل إلى علمه بهذه ا

"سماعهم بالشروط والحدود التً عٌنها القانون
2

 

وهناك أشخاص نص القانون على أن شهادتهم تسمع على سبٌل اإلستدالل فقط حسب      

تسمع شهادة ": فً فقرتها األولى من قانون اإلجراءات الجزائٌة والتً تنص 228المادة 

الذٌن لم ٌكملوا السادسة عشر بؽٌر حلؾ الٌمٌن وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص  القصر

"المحكوم علٌهم بالحرمان من الحقوق الوطنٌة
3

من قانون  01مكرر  09ونصت المادة ، 

أو شاهدا على ... عدم األهلٌة ألن ٌكون": العقوبات الجزائري على عدٌمً األهلٌة بقولها

"على سبٌل االستدالل أي عقد أو أمام القضاء إال
4

، وكذلك نفس الشًء ٌقال بالنسبة 

 02فقرة  228ألصول المتهم وفروعه وحتى الدرجة الرابعة وكذا أقاربه وهذا حسب المادة 

 .قانون اإلجراءات الجزائٌة

سماع شهادتهم رؼم أنهم ذوي عاهات فنصت المادة  القانونمن األشخاص أجاز وهناك      

إذا ": ات الجزائٌة على جواز سماع األصم واألبكم والنص كاآلتًمن قانون اإلجراء 92

كان الشاهد أصما أو أبكما توضع األسئلة وتكون اإلجابات بالكتابة وإذا لم ٌكن ٌعرؾ 

..."الكتابة ٌندب له قاضً التحقٌق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه
5

.  

 واسهالشهادة تنصب على الشاهد بح:الفرع الثانً 

والسمع  وأهمها البصر ،تنصب على ما ٌدركه الشاهد بحواسهتتمٌز الشهادة على أنها      

، فٌقوم شاهد عن الواقعة التً ٌشهد علٌهاوالشم ألنها تعبٌر عن مضمون اإلدراك الحسً لل

ثم تنتقل هذه المدركات إلى العقل  ،وتقدٌر نوعها وتمٌٌزها عن ؼٌرها المدركاتبتسجٌل 

ٌمثل الجزء الرئٌسً فً الجهاز العصبً المركزيالذي 
6

. 

الواقعة  ال ٌجوز أن تتناول الشهادة آراء الشاهد أو معتقداته الشخصٌة أو تقدٌره لجسامة     

فتلك األمور تخرج تماما عن دوائر الشهادة بوصفها محضر  ،أو مسؤولٌة المدعى علٌه

ان ٌقبل من الشاهد قوله أنه رأى اخبار عن مشاهدة وعٌان ال عن تخمٌن وحسبان فإن ك

                                                           

.5عبد الحمٌد الشواربً، فً المواد المدنٌة والجنائٌة واألحوال الشخصٌة، مرجع سابق، ص 1  

.، مرجع سابق155-66األمر 2  

.جع نفسه، مر155-66األمر 3  

.، مرجع نفسه155-66األمر رقم  4  

.، مرجع نفسه155-66األمر رقم  5  

.104العربً شحط عبد القادر، نبٌل صقر، مرجع سابق، ص  6  
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المتهم وقت ارتكاب الجرٌمة فً حالة سكر فإنه ال ٌقبل منه قوله أن السكر مانع من موانع 

المسؤولٌة الجزائٌة
1

. 

 الشهادة لها قوة مطلقة فً االثبات: الفرع الثالث

جزائٌة ولها من الماضً لٌومنا هذا ال زالت الشهادة تمثل الدلٌل الؽالب فً المسائل ال     

ٌضع نصابا ود على االثبات ولم يقوة مطلقة فً االثبات نظرا ألن المشرع لم ٌضع أي ق

فعلٌا لشهادة
2

ع فجأة فال ٌسبقها تراض أو وألنها تنصب فً المعتاد على حوادث عابرة تق ،

لذلك بقٌت الشهادة محتفظة بمكانتها وأهمٌتها فً االثبات الجنائً ومع ذلك فهً  ،اتفاق

تخضع لسلطة التقدٌرٌة للقاضً فهو ٌمارس سلطة واسعة بالنسبة لها
3

. 

من قانون اإلجراءات الجزائٌة التً تنص على  212كما ٌستفاد أٌضا من مفهوم المادة      

بها  ٌأكد هذه القوة المطلقة التً تتسمكما أنه  ،قاضً لحكمه تبعا إلقتناعه الشخصًإصدار ال

 220أن المشرع تناول هذه المسألة فً عدة مواد من المادة  ،يالشهادة فً االثبات الجنائ

بٌنما لم ٌشر إلى الطرق األخرى إال فً  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 237إلى المادة 

مواد متفرقة قلٌلة كالكتابة والخبرة واالعتراؾ
4

. 

لٌها بعد تعرضنا ألهم خصائص الشهادة ٌجدر بنا اإلشارة لخصائص أخرى استقر ع     

 :الفقه القانونً وهً كاآلتً

 الشهادة حجة مقنعة (أ

 ،وهو له كامل السلطة فً تقدٌرهافهً تخضع لتقدٌر القاضً  تعتبر الشهادة حجة مقنعة     

إذ للمحكمة كامل الحرٌة فً وزن أقوال الشاهد
5

شهادته وتقدٌر الظروؾ التً ٌؤدي فٌها ، 

وأقوال نفس الشاهد  ،أقوال الشهادة على شاهد آخرترجح أو أن  ،فلها أن تأخذها أو ترفضها

فً التحقٌق على أقواله فً تحقٌق آخر
6

. 

 الشهادة حجة متعدٌة(ب

ى من أقٌمت ال عل تعد الشهادة حجة متعدٌة ألن الوقائع التً تثبت بطرٌقها تعد ثابتة،     

 فً الدعوى،بل أٌضا بالنسبة إلى جمٌع من ٌتأثر بالحكم الذي صدر  ،فً مواجهته فحسب

                                                           

.124عماد محمد ربٌع، مرجع سابق، ص  1  

.6، ص عبد الحمٌد الشواربً، الشهادة فً المواد المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة واألحوال الشخصٌة، مرجع سابق 2  

.125عماد محمد ربٌع، مرجع نفسه، ص  3  

.، مرجع سابق155-66االمر  4  

ال ٌكفً أن ٌتعلم القضاة قوانٌن المرافعات والتحقٌقات فهً مسائل متعلقة ( "ادمون بٌكار)ٌقول األستاذ البلجٌكً  5

".بالشكل، بل ٌنبؽً أن نعلمهم تقدٌر وزن الشهادة  

.6ص عبد الحمٌد الشواربً، مرجع سابق،  6  
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ى وال ٌهمهم أن ٌحاكم أحد ألنها فً األصل تصدر من أشخاص لٌس لهم مصلحة فً الدعو

وألن القاضً له سلطة مطلقة فً تقدٌر الشهادة وتكوٌن اقتناعه فٌها ،الخصوم
1

. 

 شروط صحة الشهادة: المطلب الثانً

ب أن تتوافر ٌجلتتحق الؽاٌة من الشهادة فً إظهار الحقٌقة وإنصاؾ أصحاب الحق      

جد من بٌن هذه الشروط ما ٌتعلق بذاتها وما ٌتعلق بشخص نؾ ،فٌها جملة من الشروط

 .الشاهد

لذا سنتناول الشروط الواجب توافرها فً الشاهد فً الفرع األول والشروط المتعلقة      

 .بموضوع الشهادة فً الفرع الثانً 

 الشروط الواجب توافرها فً الشاهد: الفرع األول

فٌقصد بالشاهد فً  ،ها فً الشاهد البد لنا من تعرٌفهقبل التطرق لشروط الواجب توفر     

كل شخص ٌتم تكلٌفه بالحضور امام القضاء أو سلطة التحقٌق لإلدالء بما :القانون الوضعً 

لدٌه من معلومات فً شأن واقعة ذات أهمٌة فً الدعوى الجنائٌة
2

. 

المستعان بهم من طرؾ السلطة القضائٌة فً مجال  ٌعتبر الشاهد من بٌن األشخاص    

فشهادته لها دور هام فً بناء القناعة الشخصٌة للقاضً الذي ٌحكم االثبات الجنائً، 

بمقتضاها وبموجب ذلك نجد أن أؼلب القوانٌن الوضعٌة اتفقت على جملة من الشروط الذي 

ن الشرٌعة االسالمٌةومنها ماهو مأخوذ م ،أن ٌتسم بها الشاهد لتصح شهادته ٌجب
3

ها ومن ،

 :وهً تتمثل فٌما ٌلً ،ما هو مأخوذ من مبادئ العدالة

 االختٌارأن ٌكون الشاهد ممٌزا وله حرٌة : أوال

 التمٌٌز(أ

 ،احداثهابٌعته وتوقع اآلثار التً من شأنه التمٌٌز هو القدرة على فهم ماهٌة الفعل وط      

فتتعلق بكٌانه وعناصره وخصائصه وتنصرؾ كذلك وتنصب هذه القدرة على مادٌات الفعل 

أو الحق الذي ٌحمٌه القانون  إلى آثاره من حٌث ما تنطوي علٌه من خطورة على المصلحة

ٌهمن االعتداء عل
4

. 

                                                           

.128عماد محمد ربٌع، مرجع سابق، ص  1  

.18ص  ،2004 ،اإلسكندرٌة ،دار الفكر الجامعً ،جواب الشهود فً المسائل الجنائٌةاست ،محمود صالح العدلً  2  

بتحمل الشهادة وهً علق قسم ٌت1: ٌقسم فقهاء الشرٌعة االسالمٌة الشروط الواجب توفرها فً الشاهذ إلى قسمٌن  3

 ،االسالم ،الحرٌة ،النطق ،البلوغ:تتعلق بأداء الشهادة وهً شروط  2 ال التسامع،الرواٌة المباشرة  ،العقل، البصر:

.عدم التعارض ،االختبار ،لعدالةا  

.18ص  ،، مرجع نفسهمحمود صالح العدلً 4  
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 ،نونا أو معتوها أو صبٌا ؼٌر عاقلباشتراط العقل فً الشاهد ال ٌصح أن ٌكون مج     

فً كالمه وال حكم له والشهادة مبنٌة على  ومن ال عقل له ال قدرة له على االنضباط

االنضباط والتمٌٌز
1

. 

أؼلب تشرٌعات القانون الوضعً من بٌنها الجزائري تشترط فً الشاهد أن ٌكون ممٌزا      

وهذا ما نص علٌه المشرع  ،دالل دون حلؾ الٌمٌنوإال فإن شهادته تكون على سبٌل االست

 ،من نفس القانون 228وكذا المادة  اءات الجزائٌةمن قانون اإلجر 93الجزائري فً المادة 

وتطبٌقا لهذا فإن الشاهد دون السادسة عشر من عمره تسمع شهادته دون حلؾ الٌمٌن 

وتكون على سبٌل االستدالل
2

. 

تستبعد الشهادة النعدام التمٌٌز وقت ارتكاب الجرٌمة بحٌث ال ٌستطٌع الشاهد تحصٌل      

بشهادته وال ٌستطٌع أن روي أمام القاضً أو المحقق ما معلومات صحٌحة وقت إدالئه 

أدركه بحواسه
3

ادة وٌبقى تحدٌد سن الشاهد متروكا للقاضً فٌفصل فٌه على أساس شه ،

 ،ب فً حالة انتفاء العقود الرسمٌةأو على أساس تقدٌر الطبً ،المٌالد الرسمٌة إذا قدمت له

 .أو ما ٌقدره هو فً األحوال األخرى

كما ٌرجع انعدام التمٌٌز كذلك للمرض كالجنون إذ ال تقبل شهادة المجنون وٌجب أن      

هً تتفق مع علة امتناع المسؤولٌة، و ٌفهم الجنون بمعناه الواسع أي أن ٌكون له الداللة التً

فقدان الوعً واإلرادة
4

. 

وبة على من كان ال عق"من قانون العقوبات  47لقد نص المشرع الجزائري فً المادة      

..."فً حالة جنون وقت ارتكاب الجرٌمة
5

ٌنطبق بمناسبة عدم العقاب على ذلك إذا كان  ،

فهو ٌنطبق كذلك بالنسبة لجنون الشاهد أو ة ون فاقد الشعور وقت ارتكاب الجرٌممن ٌك

 .إلصابته بعاهة عقلٌة

و إدراك ماهٌة ٌتضح أن التمٌٌز ٌتطلب قوى ذهنٌة قادرة على تفسٌر المحسوسات      

 .األفعال وآثارها وهً ال تكون إال بالوعً

 

 

 

                                                           

.69ص  ،2004جامعة الجدٌدة، االسكندرٌة، دار ال ،أحمد فراج حسٌن، أدلة االثبات فً الفقه االسالمً 1  

.مرجع سابق  ،155-66األمر  2  

.117ادر، نبٌل صقر، مرجع سابق، ص العربً شحط عبد الق 3  

.335ص  ،عماد محمد ربٌع، مرجع سابق 4  

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  ،8/6/1966المؤرخ فً  156-66ر رقماألم 5  
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 حرٌة االختٌار-ب

أي قدرته على  ،تحدٌد الوجهة التً تتخذها إرادتهحرٌة االختٌار هً قدرة االنسان على     

توجٌه إرادته
1

وال ٌتحقق هذا إن  ،أن ٌبدي أقواله بكل حرٌة واختٌارلذا ٌجب على الشاهد  ،

 .أو إكراه أو تهدٌد مهما كان نوعه مادٌا أو معنوٌاصدرت نتٌجة ضؽط 

إذا إن أدلى الشاهد بشهادته تحت الظروؾ المذكورة فإن شهادته تكون باطلة وٌتعرض      

من قانون العقوبات 236فاعلها للعقوبة المنصوص علٌها فً المادة 
2

. 

التً مورست إن كانت الضؽوط  ،كذلك وٌتعرض صاحبه للجزاءٌكون الفعل مجرما      

صل إلى علمه إال على الشاهد ترمً لحمله على التصرٌح بأنه عاٌن شخصٌا وقائع لم ت

أو قدم  ،ات إلى شخص سبق له أن أدى شهادتهأو إذا وجهت التهدٌد ،بطرٌق ؼٌر مباشر

شهادة وذلك للحصول منه على الرجوع فً شهادته
3

. 

وهً حالة عارضة  ،مخدرات أو الكحولدراك بتناول الكما تبطل الشهادة بسبب فقد اإل     

أو مؤقتة ٌفقد فٌها الشخص وعٌه نتٌجة مادة تناولها ٌكون عن طرٌق الفم أو أخذها عن 

 .طرٌق الشم أو الحقن

أن الشاهد فقد الوعً واإلدراك والتمٌٌز بسبب هذه المواد ٌرفض فمتى ثبت للمحكمة      

والمخدرات بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب سماعه كشاهد سواء كان تناوله للكحول 

خطأ الفاعل أو قصده
4

. 

واإلكراه المادي هو تأثٌر ٌعدم إرادة الشاهد وٌحمله على تحرٌؾ شهادته وذلك عن      

أما اإلكراه المعنوي فهو تأثٌر معنوي على  ،ساس بجسد الجانً بحٌث ٌشل إرادتهطرٌق الم

ةنفسٌة الشاهد مما ٌضعؾ إرادته الحر
5

. 

 أن ال ٌكون الشاهد محكوما علٌه بعقوبة جنائٌة: ثانٌا 

كذلك  ،شهادة من حكم علٌه بعقوبة جنائٌةالكثٌر من التشرٌعات اإلجرائٌة تستبعد      

بحكم جنائً والبعض اآلخر ٌثٌر مشكلة الثقة الشخص الذي حرم من مباشرة حقوقه المدنٌة 

 .فً أقوالهم

                                                           

.203ص  ،مرجع سابقبلعلٌات ابراهٌم،  1  

كل من استعمل الوعود أو العطاٌا أو الهداٌا أو الضؽط أو التهدٌد أو : "من قانون العقوبات على  236تنص المادة  2

التعدي أو المناورة أو التحاٌل لحمل الؽٌر على االدالء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة وذلك فً أي 

الجراءات أو بؽرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء انتجت أثرها أو لم تنتجه ٌعاقب بالحبس من حالة كانت علٌها ا

..."دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن 2000إلى  500سنة إلى ثالث سنوات وبؽرامة من   

.373ص  ،عة الرابعةالطب ،الجزائر ،دار هومة ،الجزء الثانً ،القانون الجنائً الخاصالوجٌز فً  ،حسن بوسقٌعة 3  

.337ص  ،عماد الدٌن ربٌع، مرجع سابق 4  

.339ص  ،عماد الدٌن ربٌع، مرجع نفسه 5  
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 ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 228فه من خالل المادة بٌن المشرع الجزائري موق     

حٌث نصت على هذا الشرط الفقرة األولى من نفس المادة بأنه تسمع شهادة القصر الذٌن لم 

ٌكملوا السادسة عشر بؽٌر حلؾ الٌمٌن
1

وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص المحكوم علٌهم  ،

نجد أنها تنص  ،من قانون العقوبات 09 لنص المادةبالحرمان من الحقوق الوطنٌة بالرجوع 

على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنٌة والمدنٌة والعائلٌة كحالة من حاالت العقوبات 

التكمٌلٌة
2

. 

 نصت ومن بٌن ما ،من قانون العقوبات 1مكرر  09ادة وهذه الحقوق أوضحتها الم     

 أو شاهدا ،أو شاهدا على أي عقدا ،أو خبٌرا علٌه هو عدم األهلٌة ألن ٌكون مساعدا محلؾ

ونشٌر إلى أن المشرع الجزائري ألزم القاضً أن ٌأمر  ،أمام القضاء على سبٌل اإلستدالل

من  1مكرر  9فً حكمه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علٌها فً المادة 

فٌكون الحكم  ،نحةأما إذا كانت ج ،ة كون العقوبة المحكوم بها جناٌةقانون العقوبات فً حال

فله أن ٌأمر أو ال ٌأمر بهابالحرمان من الحقوق الوطنٌة والعائلٌة والمدنٌة جوازٌة علٌه 
3

. 

من خالل المواد المذكورة ٌتضح أن المحكوم علٌه بعقوبة جنائٌة والذي ٌأمر القاضً      

الستدالل ادته إال على سبٌل اال تسمع شه ،من حق أن ٌكون شاهدا أمام القضاءبحرمانه 

أما االستثناء هو أنه ٌجوز سماع شهادته بعد  ،ن تحلٌفه الٌمٌن وهذه قاعدة عامةدو ،فقط

وهذا وفق  ،امة أو أحد أطراؾ الدعوى على ذلكحلؾ الٌمٌن إذا لم تعارض النٌابة الع

وهذه األخٌرة  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 229الفقرة األخٌرة والمادة  228المادتٌن 

على أن أداء الٌمٌن من شخص ؼٌر أهل للحلؾ أو محروم أو معفى منها ال ٌعد سببا تنص 

للبطالن
4

. 

الحرمان من اداء الشهادة بٌمٌن بالنسبة إلى طائفة المحكوم علٌهم بعقوبة جنائٌة هو فً      

الواقع من األمر عقوبة معناها الظاهر التهوٌن من شأن هؤالء ومعاملتهم معاملة ناقص 

فهً  ،الء جدارتهم ألداء الشهادة بٌمٌنطوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤ األهلٌة

رمانا من حق أو مٌزة مادام الملحوظ فً أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاٌة لٌست ح

صالح العدالة
5

. 

                                                           

. مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌةا 155-66األمر رقم  1  

.مرجع سابق ،المتضمن قانون العقوبات 156-66ر األم 2  

.نفسهمرجع  ،المتضمن قانون العقوبات 156-66ر األم 3  

.مرجع نفسه ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌةا 155-66األمر  4  

ص  ،االسكندرٌة ،دار الفكر الجامعً ،بدٌن، الشهادة فً المواد الجنائٌة والمدنٌة والشرعٌة وشهادة الزورمحمد أمٌن عا 5

19.  
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تبقى هذه الشهادة فً الحقٌقة وفً نظر القانون من قبٌل االستدالل التً ٌترك تقدٌرها      

للقاضً
1

. 

 أن ال ٌكون الشاهد ممنوعا من تأدٌة الشهادة: ثالثا 

من قانون العقوبات الجزائري أن الموظفٌن ال ٌؤدون الشهادة  301أتى فً نص المادة      

أعمال وظائفهم أثناء ممارستها أو علمهم من معلومات تتعلق ب عما ٌكون قد وصل إلى

طالما أن هذه المعلومات لم تنشر بالطرٌق القانونً ،وٌسري نفس الحكم على طائفة بعدها 

المهنٌٌن
2

. 

ومن بٌنهم محامً المتهم الذي ال  ،سماع شهادتهم هناك أشخاص ال ٌجوزٌتضح أن      

خاصة فٌما وصل إلى علمه  ،صفته كمحامً وشاهد فً ذات الوقت ٌتصور أن ٌجمع بٌن

هذا الحصر ٌمتد أٌضا إلى أعضاء النٌابة  ،مات حول واقعة المتهم فٌها موكلهمن معلو

ونجد هذا  ،نفس الوقت ة سلطة إتهام وشاهد فًالعامة وال ٌتصور أن ٌكون وكٌل الجمهوري

 .المنع ٌمتد أٌضا لقضاة الحكم حٌث ال ٌعقل أن ٌكون القاضً حكما وشاهدا فً نفس الوقت

ألساسٌة فً األشخاص السالؾ ذكرهم ال ٌمكنهم أداء الشهادة وهذا لتعارض صفاتهم ا     

 .وٌجب أن ٌكون الشاهد متمتعا بالحٌاد التام ،الدعوى مع صفة الشاهد

ل وجود روابط وعالقات بٌن المتهم أو المجنً علٌه وبٌن األشخاص ٌمكن أن فً حا     

ع أو األقارب حتى الدرجة تدفعهم إلى محاباة أي منهما كالزواج أو األصول أو الفرو

ولكن رؼم ذلك لم ٌحضر على قاضً التحقٌق سماع هؤالء األشخاص بٌنما حضر  ،الثانٌة

من قانون اإلجراءات  243ما نصت علٌه المادة سماع المدعً المدنً بصفته شاهدا وهو 

الجزائٌة
3

. 

ة أولى عناٌة أن القانون الجزائري مثله مثل باقً القوانٌن الوضعًنستخلص مما سبق      

حٌث منع األشخاص المقٌدٌن بالسر المهنً من تأدٌة الشهادة إال وفقا  ،كبٌرة بالسر المهنً

 .من قانون اإلجراءات الجزائٌة 232ه المادة لشروط محددة فً القانون وهو ما نصت علً

 ٌكون الشاهد محكوم علٌه بشهادة الزورال أن : رابعا 

لم ٌنص المشرع الجزائري على هذا الشرط وال القوانٌن الوضعٌة األخرى وإنما تملٌه       

فالشخص  ،إعتبارها مصدرا من مصادر القانونقواعد العدالة ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة ب

 232الذي سبق إدانته عن جرٌمة شهادة الزور وفقا لما هو منصوص علٌه فً المواد من 

                                                           

.25مرجع نفسه، ص  محمد أمٌن عابدٌن، 1  

مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العقود  ،د فً القانون الجزائريهادة الشهواالثبات بش ،صالح ابراهٌمً 2

.112ص  ،لٌة، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائروالمسؤو  

.366ص  ،مرجع سابق ،العربً شحط عبد القادر 3  
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من قانون العقوبات 235إلى 
1

، تكون شهادته دائما موضع شك وال ٌعتمد علٌها فهً 

 .صادرة من انسان سبق له أن زٌؾ الحقٌقة وال ٌستبعد أن ٌعود مرة أخرى لتضلٌل العدالة

 تقوم إال إذا أدٌت فً الدعوى القضائٌة أمام جهات الحكم أي جرٌمة شهادة الزور ال     

 ،إن تم ذلك بعد حلؾ الٌمٌنبالشهادة أمام قاضً التحقٌق أو ضباط الشرطة القضائٌة حتى و

وال تقوم أٌضا إال إذا أدٌت الشهادة أمام الهٌئات التأدٌبٌة كالمجلس األعلى للقضاء
2

. 

ن قد صدر ضده حكم بسبب شهادة الزور بؽض ٌشترط لتطبٌق هذا الشرط أن ٌكو     

كما ٌجب أن ٌكون الحكم  ،ها أي العبرة بصدور حكم باإلدانةالنظر عن مدة العقوبة ونوع

نهائٌا أي استنفذ كل طرق الطعن العادٌة والؽٌر العادٌة وأصبح حائزا لقوة الشًء المقضً 

 .به

 الشروط المتعلقة بموضوع الشهادة: الفرع الثانً

لٌعتد بالشهادة ال ٌكفً أن ٌستوفً الشاهد مجموعة من الشروط بل إضافة ألى ذلك      

 .ٌنبؽً أن ٌستوفً موضوع الشهادة شروطا معٌنة حتى ٌمكن للقضاء االستعانة بها

 شفوٌة سماع الشهادة: أوال 

قشة ٌستوجب على المحكمة سماع الشهادة بنفسها ومناقشتها شفوٌا مع الشهود وكذا منا     

فاألصل أنه ال ٌجوز  ،ر ومراقبة أطراؾ الدعوى الجزائٌةعناصرها سمعٌا وبصرٌا بحضو

ألن الشهادة وقٌمتها تخضعان  ،ٌقات األولٌةاإلكتفاء بالشهادة المدونة فً محاضر التحق

لتقدٌر القاضً فمن باب أولى أن ٌستمع القاضً لشاهد لٌتمكن من تقدٌر شهادته بمدى 

صحتها أو صدقها
3

. 

القاضً أن ٌستخلص بعض  عندما ٌقؾ الشاهد أمام القاضً وٌدلً بشهادته ٌستطٌع     

بٌرات وجهه ونبرات وكذلك أن ٌتعرؾ على شخصٌة الشاهد من خالل تع ،المعلومات

وهذا من شأنه أن ٌسهل عمل القاضً وبالتالً ٌجب أن تؤدى الشهادة  ،صوته و إشارته

إال إذا كان الموضوع دقٌقا ٌحتاج إلى  ،أوراق مكتوبةللشاهد أن ٌستعٌن ب شفوٌا فال ٌجوز

رة طوٌال و االمر فً ذلك متروك لتقدٌر المحكمةأرقام وتوارٌخ مما ال تعٌه الذاك تذكر
4

. 

من قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري نجد المشرع نص  233بالرجوع لنص المادة      

شهادتهم شفوٌا ومما ال شك فٌه أن العلة من حٌن أوضح أن الشهود ٌؤدون  ،على هذا المبدأ

وراء مبدأ اإلدالء بالشهادة شفاهة أمام الجهة القضائٌة تكمن فً مواجهة أقوال الشاهد 
                                                           

.مرجع سابق ،المتضمن قانون العقوبات 156-66م األمر رق 1  

.366ص  ،حسن بوسقٌعة، مرجع سابق 2  

 ،مدى حجٌة الشهادة والقرائن وضوابط مشروعٌتها فً اإلثبات ،كمال محمد عواد عوض ،العظٌم أبو ؼاٌةخالد عبد  3

.52ص  ،2013اإلسكندرٌة، الطبعة األولى،  ،دار الفكر الجامعً  

.680ص  ،2002 ،اإلسكندرٌة ،منشأة المعارؾ ،لجنائٌةالمبادئ العامة فً قانون اإلجراءات ا ،عوض محمد عوض 4  
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وهذا ما ٌعرؾ بمبدأ المواجهة بٌن الخصوم الذي ٌتٌح لكل طرؾ  ،إلسناد الموجه للمتهمبا

خصم اآلخر حق مناقشة هذه من أطراؾ القضٌة مواجهة خصمه بما لدٌه من أدلة وٌمنح ال

األقوال بشكل علنً
1

. 

على ذلك فً حال امتناع المحكمة عن سماع الشهود أمامها واكتفائها بأقوالهم المدلى      

 .بها فً التحقٌق األولً ٌعنً أنها خالفت مبدأ المواجهة بٌن الخصوم ومبدأ العالنٌة

الصادر  1998-02-16بتارٌخ  49143لقد أوضحت المحكمة العلٌا فً قرارها رقم      

عن الؽرفة الجنائٌة أنه تطبٌقا لمبدأ شفوٌة المرافعات ٌلتزم القاضً الجزائً بسماع جمٌع 

لة وفً هذه الحا ،ما لم ٌر أنه ال فائدة فً سماع أحدهم ،اضرٌن بالجلسةشهود الدعوى الح

أسماء و أقوال على أن عدم اشتمال هذا األخٌر على  ،ٌجب علٌه أن ٌبٌن ذلك فً حكمه

الشهود ال ٌنجر عنه البطالن متى ورد ذلك فً محضر المرافعات
2

. 

باالستعانة بالمذكرات أو  ،ادةالمشرع الجزائري أتى باستثناء على مبدأ شفوٌة الشه     

من قانون اإلجراءات الجزائٌة ؼٌر أنه ٌجوز  2فقرة  233صت علٌه المادة الوثائق لما ن

االستعانة بمستندات بتصرٌح من الرئٌس  وال ٌكون إال فً حدود  بصفة استثنائٌة للشهود

 .ضٌقة تخص أرقاما كبٌرة ال ٌستطٌع الشاهد أن ٌذكرها أو المسائل الفنٌة

 عالنٌة الشهادة: ثانٌا 

هو مبدأ تتفق كل  ،المبادئ العامة للمحاكمة العادلةمبدأ عالنٌة الجلسات من       

حٌث ٌجب أن  ،ه من خالل النص علٌه فً قوانٌنهاعلى تجسٌدالتشرٌعات الجزائٌة العالمٌة 

النهائً بصورة علنٌة على مرأى ومسمع كل الجمهور تجري مرحلة المحاكمة أو التحقٌق 

 .وهذا من شأنه أن ٌبعث الطمأنٌنة فً نفوس الجمٌع فً نزاهة وعدالة هٌئة المحكمة

له  در إلى أدائها أمام القضاء مما ٌكونقد تلفت العالنٌة نظر شاهد لم تسمع شهادته فٌبا     

على هذا النحو العالنٌة هً ضمانة للمتهم والقاضً فً ذات  ،فائدة كبرى فً إظهار الحقٌقة

واإلخالل بها ٌؤدي للبطالن فالعالنٌة شكل  ،مٌه وتبرز استقالله وعدم انحٌازهالوقت فتح

من األشكال الجوهرٌة للمحاكمة 
3

. 

تنطوي العالنٌة على كافة إجراءات الدعوى بما فٌها سماع الشهود دون االمتداد      

عالنٌة الجلسة تدعو الشاهد  ،الحكم ٌجب أن ٌصدر فً جلسة علنٌةو للمداولة فهً سرٌة

                                                           

.مرجع سابق ،لمتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌةا 155-66األمر رقم  أنظر 1  

 ،الجزائر ،الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة ،الجزء الثانً ،تهاد القضائً فً المواد الجزائٌةاإلج ،جٌاللً بؽدادي 2

.240ص  ،2001 ،الطبعة األولى  

. 78-77ص  ،2002 ،االسكندرٌة ،دار الفكر الجامعً ،شهادة الشهود فً المواد الجنائٌة ،محمد أحمد محمود 3  
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إلى الدقة فً اإلدالء بالشهادة ومن جهة أخرى تلفت نظره فً الدعوى فٌتقدم إلى القضاء 

لتً قد تفٌد فً الوصول إلى الحقٌقةلإلدالء بمعلوماته ا
1

. 

هذا المبدأ  ،بؽٌر قٌد أو شرط معناه أن لكل شخص حق الحضورمبدأ عالنٌة المحاكمة      

ال ٌتنافى معه مع ما تقوم به المحكمة من تنظٌم لسٌر الجلسات وحضور الجمهور حتى 

تحرص على عدم ازدحام قاعة المحكمة
2

. 

 جهة الخصومتأدٌة الشهادة فً موا: ثالثا 

إجراءات المحاكمة بحضور كل خصوم الدعوى كما أوجب كأصل عام تجرى جمٌع      

وال ٌقتصر حضور  ،لمحدد للجلسة لٌتمكنوا من الحضورالمشرع إعالن الخصوم بالٌوم ا

الخصوم على ماٌتم بقاعة المحاكمة بل ٌشمل أٌضا ما ٌتخذ خارجها من اإلجراءات 

لسماع شاهد لم ٌستطع المثول أمام المحكمةكالمعاٌنة أو االنتقال 
3

. 

القاعدة المقررة فً النظم اإلجرائٌة المختلفة هً ضرورة تأدٌة الشهادة فً مواجهة     

وهذا  ،وى الحق فً سؤال الشاهد ومناقشتهلكل خصم فً الدع ،كانت باطلةالخصوم وإال 

فنجد  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 302 ،288 ،287 ،234 ،233 ،96من خالل المواد 

ٌجوز للقاضً مناقشة الشاهد " :من قانون اإلجراءات الجزائٌة تنص على  96المادة 

ومواجهته بشهود آخرٌن أو بالمتهم وأن ٌجري بمشاركتهم كل اإلجراءات والتجارب 

فهذه المادة تجٌز للقاضً  ،"الجرٌمة مما ٌراه الزما إلظهار الحقٌقةالخاصة بإعادة تمثٌل 

بٌنه وبٌن مناقشة الشاهد حول الوقائع التً أدلى به أمامه وكذلك ٌجوز له إجراء مواجهة 

من قانون اإلجراءات الجزائٌة نصت  3مكرر  233أما المادة  ،شهود آخرٌن فً الدعوى

ن كذلك وٌمك ،هد فً ما أدلى به من أقوال أمامهعلى أنه ٌقوم رئٌس الجلسة بمناقشة الشا

 .ألطراؾ الدعوى مناقشة الشاهد بطرح أسئلة عن طرٌق رئٌس الجلسة

أما النٌابة العامة لها الحرٌة التامة فً توجٌه ما تراه مناسب من األسئلة المباشرة لشاهد     

والحكم الذي بنً على الشهادة بؽٌر حضور النٌابة العامة باطال وال ٌزول هذا البطالن 

مة فً الجلسة التالٌة على المحضر الذي حرر عن هذه الشهاداتبإطالع النٌابة العا
4

كما  ،

ور هذا األخٌر أن ٌجب على القاضً أن ٌسمع الشهود فً حضور المتهم حتى ٌكون بمقد

 .وٌعد دفاعا على أساس تفنٌد تلك الشهادات ،ٌتابع شهاداتهم

                                                           

.124 -123در، نبٌل صقر، مرجع سابق، ص العربً شحط عبد القا 1  

.346ص  ،مرجع سابق ،عماد محمد ربٌع 2  

.124ص  ،العربً شحط عبد القادر، مرجع سابق 3  

.348ص  ،رجع نفسهم ،عماد محمد ربٌع 4  
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الحق فً سماع  حكمة ولهماللمدعى بالحق المدنً وللمسؤول عنه حضور جلسات الم     

وهذا الحق مستمد من وجوب إعالنهما بتلك الجلسات ،شهودهما
1

. 

ال ٌجوز الجمع بٌن صفة الشاهد وممثل النٌابة العامة إذ ٌبطل الحكم إن سمعت      

فضال عن أنه وقت  ،ة العامة بعد أن طلب عقاب المتهمالمحكمة شهادة القائم بأعمال النٌاب

النٌابة خالٌا وهذا البطالن فً اإلجراءات متعلق بالنظام العامتأدٌة الشهادة كان مركز 
2

. 

 225ٌؤدون شهادتهم منفردٌن وذلك واضح من خالل المادة القاعدة العامة أن الشهود      

ٌؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقٌن سواء "من قانون اإلجراءات الجزائٌة بقولها 

م على شخصٌته و أخالقه وتسمع أوال من بٌن كانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أ

ما لم ٌر الرئٌس  ،بهم أطراؾ الدعوى طالبً المتابعةالشهود المستدعٌن شهادة من تقدم 

"بما له من سلطة أن ٌنظم بنفسه ترتٌب سماع الشهود
3

. 

الحكمة من ذلك و ،ٌثة ضرورة مواجهة الخصوم بالشهودالقوانٌن الحدتوجب ؼالبٌة      

الفرصة أمام المتهم لكً ٌسمع بنفسه كل ما ٌصدر عن الشهود من أقوال أو  هً اتاحة

 .معلومات متعلقة بواقعة الدعوى حتى ٌجٌب عنها تأٌٌدا أو نفٌا
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 أحكام الشهادة فً المسائل الجزائٌة: الفصل الثانً

تتخذها  أنبعد تطرقنا فً الفصل األول لمعرفة حقٌقة الشهادة والصور التً ٌمكن      

والشروط الواجب توافرها فٌها حتى ٌعتد بها كدلٌل فً االثبات،فاننا فً هذا الفصل 

وعلى  سنتعرؾ على الوقائع التً ٌلجأ لشهادة الثباتها والتً ال تتطلب الشهادة لٌتم اثباتها

 .االجراءات الواجب مراعاتها فً سماع الشهود

هً أدائه لشهادة، وتؤدى الشهادة بحلؾ لمحكمة الؽاٌة المتوخاة من دعوة الشاهد إلى ا     

الٌمٌن ومن ثم استجوابه من قبل الخصوم والمحكمة وبإجابة الشاهد على االسئلة التً 

تطرح علٌه من هذٌن األخٌرٌن تتم الشهادة، وتدون إجابات الشاهد فً محضر الجلسة وبعد 

ذه الشهادة منتجة فً إثبات أداء الشاهد لشهادته وسماع أقواله تقدر المحكمة إن كانت ه

 .الدعوى أم ال

وقد عالج المشرع الجزائري أحكام شهادة الشهود أمام سلطات التحقٌق االبتدائً فً     

، كما عالج شهادة الشهود أمام المحاكم فً من قانون االجراءات الجزائٌة 99إلى  88المواد 

المواد قد نظمت إجراءات من نفس القانون، وٌالحظ أن هذه  237إلى  220المواد من 

سماع الشهادة أمام الجهات القضائٌة وبٌنت االجراءات الخاصة بسماع الشهود فً كل 

 .مرحلة من مراحل الدعوى

وٌقع على عاتق الشاهد أٌضا مجموعة من االلتزامات التً ٌجب القٌام بها لصحة      

زامات التً ٌنص علٌها شهادتهم فإذا توفرت لشهادة شروط صحتها وأدى الشهود كل االلت

القانون أصبح األمر متروكا للقاضً فً تقدٌر قٌمة هذه الشهادة، فقد تكون الدلٌل األقوى 

فً الدعوى وقد تكون مقومة لؽٌرها من األدلة فٌستند علٌها القاضً فً تكوٌن قناعته 

ائع الوقوإصدار حكمه، وقد ٌطرحها القاضً وال ٌعتد بها لذلك سنتناول فً هذا الفصل 

القواعد الجائز إثباتها بالشهادة وتقدٌر أهمٌتها فً االثبات من خالل المبحث األول، و

ات الواقعة على الشهود فً المبحث الخاصة بالشهادة من حٌث إجراءات سماعها وااللتزام

 .الثانً

 نطاق الشهادة وتقدٌر قٌمتها فً االثبات الجزائً: المبحث األول

سنتطرق من خالل المطلب األول للوقائع الجائز اثباتها بالشهادة لدراسة هذا المبحث      

همٌة مطلب األول، وفً المطلب الثانً سنتطرق لتقدٌر ألمواد الجزائٌة من خالل الفً ا

 .الشهادة فً االثبات الجزائً
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 الوقائع الجائز اثباتها بالشهادة: المطلب األول

 الشهود وهذا فً المواد الجزائٌةتقبل بعض المواد االثبات دوما بشهادة      

 سٌادة الشهادة فً المواد الجزائٌة:الفرع األول 

تحتل شهادة الشهود المكانة األولى بٌن طرق االثبات فً المواد الجزائٌة، فالعمل بهذا      

النوع من االثبات أوسع نطاقا من المواد األخرى المتمثلة فً المواد التجارٌة والمسائل 

ن األسرة أو بعض النزاعات المدنٌة، لعل ذلك راجع لعدة أسباب أهمها أن الخاصة بشؤو

، فال تترك أي مجال لتهٌئة الدلٌل، فال سبٌل لالتفاق على نوعٌة االثبات الجرائم تقع صدفة

 .مسبقا

ٌجوز اثبات ": من قانون اإلجراءات الجزائٌة ذلك بنصها على ما ٌلً 212أكدت المادة 

ن طرق االثبات ما عدا األحوال التً ٌنص فٌها القانون على ؼٌر الجرائم بأي طرٌقة م

 ..."ذلك

، اهتم العدٌد من الفقهاء بمسألة االثبات بالشهود فً لكون الجرٌمة تمس المجتمع بكامله     

االثبات الجنائً فالشهود  المواد الجزائٌة، نظرا للدور الرئٌسً والهام الذي ٌلعبه الشاهد فً

 .وآذان القضاء هم عٌون

رؼم أهمٌة الشهادة ٌنبؽً إتباع الحٌطة والحذر عند اإلعتماد علٌها، لما ٌنطوي علٌه      

جعل دور القاضً الدلٌل من خطورة على االنسان ألنها تصٌبه فً حرٌته وكرامته، مما ي

الجزائً شدٌد الدقة و الصعوبة، فهو مكلؾ بالتحري الجٌد على مصداقٌة ذلك الدلٌل و 

 .حصه فحصا فنٌا عملٌا قبل أن ٌصدر حكما فٌه مساس بحرٌة االنسانؾ

ذلك أن القاضً الجزائً ملزم بالبحث و التقدٌر الواعً لهذا الدلٌل الستخالص حقٌقته،      

كما أنه مكلؾ باالستماع الجٌد لتصرٌحات الشهود دون تجاهل الحقائق فقد نبهت لذلك 

الٌضر العدالة أفالت مجرم من العقاب بقدر ما ": نه محكمة النقد المصرٌة فً حكم لها بأ

"ٌضرها االفتتاء على حرٌة الناس 
1

. 

لسٌادة الشهادة كدلٌل إثبات فً المواد الجزائٌة، و كذا المكانٌة اثبات معظم بالنظر     

 .ثناه القانونالجرائم بها إال ما است

ٌحات تلقاها فً معرض لم ٌعد هناك ما ٌمنع القاضً الجنائً من االخذ بتصر     

المرافعات على سبٌل االستدالل الستبعاد بمعناها الضٌق أو ترجٌح شهادة وحٌدة على عدة 

وٌقع شهادات بل إن المحكمة العلٌا سمحت للقاضً الجنائً االعتداد بتصرٌحات الشركاء، 

                                                           

علٌا محمد الكحالوي، الشهادة دلٌل لالثبات فً المواد الجنائٌة، دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعً و الشرٌعة  1 

.1990كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة، االسالمٌة، بحث مقدم لنٌل درجة الدكتوراه،    



 

26 

خاذ على الشهود واجب التعاون مع القضاء فهناك التزام عام بموجبه ٌلتزم المواطن بات

 .المبادرة فً اعالن القضاء الجنائً بما وصل لعلمه حول ارتكاب جرٌمة جنائٌة

 االستثناءات الواردة على مبدأ االثبات بالشهادة:الفرع الثانً 

حصر القانون إثبات بعض الجرائم باتباع طرق وأدلة معٌنة تحل فٌها إرادة المشرع      

منصوص علٌها فً قانون العقوبات كجرٌمة محل إقتناع القاضً وهذه الجرائم بعضها 

جرٌمة التعدي على الملكٌة العقارٌة والجرٌمة  جرٌمة التزوٌر، الزنا، جرٌمة خٌانة األمانة،

، ومن هذه وهً جرٌمة السٌاقة فً حالة سكر منصوص علٌها فً قانون المرورخامسة ال

 :الجرائم نذكر الجرائم اآلتٌة 

 جرٌمة الزنا: أوال 

امة الدلٌل لدى السلطات المختصة باالجراءات الجنائٌة على تحقٌق واقعة ارتكاب هً إق    

من قانون العقوبات على أن  276الزنا و ذلك بالطرق التً حددها القانون، و تنص المادة 

االدلة التً تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هً القبض علٌه حٌن تلبسه بالفعل او 

ب أو أوراق اخرى بخطة او وجوده فً منزل مسلم فً المحل اعترافه أو وجود مكاتً

 .المخصص للحرٌم

 أدلة االثبات فً الزنا

 التلبس(أ

 االعتراؾ(ب

 األوراق المكتوبة(ج

 التواجد فً األماكن العامة المشبوهة(د

 جرٌمة خٌانة األمانة: ثانٌا 

بسوء نٌة أوراقا ، كل من اختلس أو بدد من قانون العقوبات 376حسب ما أتت به المادة 

تجارٌة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالٌة أو مخالصات أو أٌة محررات أخرى تتضمن أو 

تثبت التزاما أو إبرام لم تكن قد سلمت إلٌه إال على سبٌل اإلجارة أو الودٌعة أو الوكالة أو 

مها أو الرهن أو عارٌة االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو بؽٌر أجر بشرط ردها أو تقدي

الستعمالها أو الستخدامها فً عمل معٌن وذلك إضرارا بمالكٌها أو واضعً الٌد علٌها أو 

حائزٌها، ٌعد مرتكبا لجرٌمة خٌانة األمانة
1

. 

 

                                                           

.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156-66األمر رقم  1   
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 إثبات جرٌمة خٌانة األمانة

رؼم ماهو مقرر بقواعد اإلثبات الجنائً من حرٌة القاضً الجنائً فً اإلثبات، إال أن      

األمانة ٌجب أن تتبع فٌه قواعد اإلثبات فً القانون المدنً، إذ ٌجب إثباته  إثبات قٌام عقد

 .بالكتابة إن كانت قٌمته تتجاوزالمبلػ المحدد قانونا

 جرٌمة السٌاقة فً حالة سكر: ثالثا 

تعرؾ جرٌمة القٌادة فً حالة سكر بأنها قٌادة مركبة من طرؾ سائق ؼٌر متمتع بكل      

ٌة بفعل السكر، أو تحت تأثٌر مشروب كحولً مع أنه ٌعاقب علٌه حتى قواه العقلٌة والذهن

 .وإن لم ٌترتب عنه ضرر مادي أو جسمانً

 كٌفٌة اثبات جرٌمة السٌاقة فً حالة سكر

نظرا لؽموض النص القانونً بخصوص كٌفٌة اجراءات اثبات هذه الجنحة فانه عملٌا      

عٌنات من الدم الجراء التحالٌل علٌها حٌث نجد ٌعتمد ضباط الشرطة القضائٌة بإرسال فقط 

التسخٌرة الموجهة الى مخابر الشرطة العلمٌة تتضمن البحث عن نسبة او كمٌة الكحول فً 

 .الدم

 0.20بعد ورود نتائج الخبرة الطبٌة المحددة لنسبة الكحول فً الدم تعادل او تفوق      

ٌرفق بتقرٌر الخبرة الطبٌة المحددة  ل، ٌقوم ضباط الشرطة القضائٌة بتحرٌر محضر و/غ

 .لنسبة الكحول و ٌقدم المعنً الى السٌد وكٌل الجمهورٌة بملؾ جزائً

ل فٌرسل الملؾ الى النٌابة على /غ0.20أما اذا كانت نسبة الكحول فً الدم اقل من      

 .سبٌل معلومات قضائٌة

  شهادة فً االثباتتقدٌر أهمٌة ال:المطلب الثانً 

هادة هً التعبٌر الصادق عن االدراك الحسً للشاهد لواقعة أدركها بحاسة من الش     

لٌها فً القضاء بعد أدائه للٌمٌن حواسه مباشرة ومطابقة لحقٌقة الواقعة التً شهد ع

 .القانونٌة

ت فً المواد الجزائٌة تعد الشهادة من أقوى األدلة فً المجال الجنائً فاألصل فً االثبا     

فباعتبار الجرٌمة تمثٌل لمخالفة القانون والمجرم ٌعمد الخفاء أدلة إدانته فإن  ،هو الشهادة

 .حضور الشاهد صدفة ٌعد الدلٌل األقوى فً الدعوى

بالرؼم من قوى الشهادة فً االثبات وكونها حجة مقنعة إال أنها تبقى ؼٌر ملزمة      

إسقاطها كدلٌل لإلثبات لذا سنتناول فله األخذ بها وله  ،للقاضً بل تخضع لسلطته التقدٌرٌة

والثانً  ،قٌمة الشهادة فً االثبات الجنائًهذا المطلب من خالل فرعٌن األول سٌكون ل

 .سٌكون لحجٌة الشهادة فً االثبات
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 قٌمة الشهادة فً االثبات الجنائً: الفرع األول

المفتعلة ٌومٌا  تسعى الدولة وهً الممثلة لحق المجتمع والطرؾ المتضرر من الجرائم     

لكن إثبات وجود  ،للقضاء لتحقٌق العدالة واإلنصاؾ للحصول على حقها فً العقاب باللجوء

لذا تعد الشهادة دلٌال قائما بذاته فً إثبات وقوع  ،وحماٌته تحتاج دائما لدلٌلهذا الحق 

 .الجرائم

فً تقٌٌمها  القاضً هو من ٌعطً للشهادة قٌمة فً االثبات بامتالكه سلطة واسعة     

ألنها قد  ،وهو فً طرحها ملزم بقواعد وضوابطكدلٌل فً الدعوى أو طرحها وقبولها 

 .تكون دلٌال قاما بحد ذاته وقد تكون دلٌال مقوما لؽٌره من األدلة

 الشهادة كدلٌل قائم بذاته : أوال 

ٌنسحب بانتهاء الشاهد من اإلدالء بشهادته ٌقفل القاضً الجزائً باب المرافعة و     

ٌعتمد القاضً فً ذلك على أقوال الشهود الذٌن استمع إلٌهم لفحص الدلٌل وإلصدار حكمه ،

وله كذلك االستناد واالستئناس بمحاضر  ،بحضور كل االطراؾ والتً تمت مناقشتهم

 .الشهود المسموع إلٌهم من قاضً التحقٌق

لحرٌة القاضً فً التقدٌر  الجدٌر بالذكر أن شهادة الشهود فً المواد الجزائٌة خاضعة    

 . ذلك راجع لمبدأ االقتناع الشخصً للقاضً

  مبدأ االقتناع الشخصً للقاضً (أ

وقوؾ على ؼاٌة القاضً الجزائً من أي تصرؾ قضائً هً الوصول للحقٌقة بال     

وال ٌصل لهذه الحقٌقة دون البحث عن األدلة ونسبتها للمتهم مادٌا  ،حقٌقة الوقائع كما حدثت

 .معنوٌاو

اس قناعته من أي دلٌل ٌطرح ٌقصد بنظام االقتناع الشخصً للقاضً حرٌته فً التم     

وفً تقدٌر مدى اقتناعه بالدلٌل إذ ال سلطان علٌه فً ذلك إال ضمٌره ،أمامه
1

. 

سنرجع  ،القتناع الشخصً بمفهومه القانونًبالرجوع للمصدر الذي أتى منه مصطلح ا     

قٌق من قانون تح 342والتً أتت المادة للمناقشات بٌن أعضاء الجمعٌة التأسٌسٌة الفرنسٌة 

لضمان الواضح من ضمٌر االقتناع أنهم كانوا ٌقصدون ا ،الجناٌات الفرنسً كنتٌجة لها

وهو نفس الهدؾ الذي تضمنه مصطلح الٌقٌن ،السامً للوصول إلى الحقٌقة
2

. 

فاالقتناع  ،ل ضمٌر القاضً عند تقدٌره لألمورة ذو خاصٌة لتفاعاالقتناع حالة ذهنً    

ٌعبر عن ذاتٌة وشخصٌة القاضً
3

. 

 :مبدأاالقتناع الشخصً للقاضً الجزائً ٌظهر من خالل      

                                                           

.371ص  ،عماد محمد ربٌع، مرجع سابق 1   

 2 jean larguier ,procédure pénale ,16 émé édition ,paris ,1997 ,p 210. 

.11ص  ،زبٌدة مسعود، مرجع سابق 3   
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 .حرٌة القاضً الجنائً فً استمداد قناعته من أي دلٌل ٌراه مالئم دون تقٌده بدلٌل معٌن -

ٌر األدلة المطروحة علٌه فهو ؼٌر ملزم بإصدار حكم حرٌة القاضً الجنائً فً تقد -

فله أخد الدلٌل الذي ٌطمئن إلٌه  ،جود دلٌل معٌن طالما لم ٌقتنع بهبالبراءة أو باإلدانة لو

 .وطرح الدلٌل الذي لم ٌطمئن إلٌه

لقد نص المشرع الجزائري على مبدأ االقتناع الشخصً للقاضً الجزائً فً قانون      

ٌتلو الرئٌس ": والتً تنص على اآلتً  307االجراءات الجزائٌة صراحة من خالل المادة 

قبل مؽادرة قاعة الجلسة التعلٌمات اآلتٌة فضال عن ذلك بحروؾ كبٌرة فً اظهر مكان من 

بها قد قانون ال ٌطلب من القضاة أن ٌقدموا حسابا عن الوسائل التً إن ال)ؼرفة المداولة 

لهم قواعد بها ٌتعٌن علٌهم أن ٌخضعوا لها على وال ٌرسم  ،وصلوا إلى تكوٌن اقتناعهم

 ولكنه ٌأمرهم أن ٌسألوا انفسهم فً صمت وتدبر، ،خص تقدٌر تمام أو كفاٌة دلٌل مااأل

ٌر قد أحدثته فً إدراكهم االدلة المسندة إلى وأن ٌبحثوا بإخالص ضمائرهم فً أي تأث

ل الذي ٌتضمن كل نطاق المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم ٌضع لها القانون سوى هذا السؤا

 .( "شخصً  هل لدٌكم اقتناع :واجباتهم 

ٌجوز اثبات الجرائم بأي "من نفس القانون التً تنص على اآلتً  212وكذلك المادة      

وللقاضً أن  ،تً ٌنص فٌها القانون على ؼٌر ذلكعدا األحوال المن طرق االثبات ما

 ."ٌصدر حكمه تبعا القتناعه الخاص 

 

 القٌود التً ترد على مبدأ االقتناع الشخصً(ب

  

وحصر االعتماد على دلٌل ؼٌر  ،القاضً لوسائل االثبات المشروعة وجوب إتباع -1

 .مشروع 

لسة وتمت مناقشتها من طرؾ صحٌحة طرحت بالجأن ٌستمد القاضً اقتناعه من أدلة  -2

وال "من قانون اإلجراءات الجزائٌة على اآلتً  2فقرة  212وبذلك نصت المادة  ،الخصوم

ٌسوغ للقاضً أن ٌبنً قراره إال على األدلة المقدمة له فً معرض المرافعات والتً 

 " .حصلت المناقشة فٌها حضورٌا أمامه 

جزائٌة واقعة مدنٌة وكانت عنصرا هاما لقٌام الجرٌمة وجبت إذا أثٌرت فً الدعوى ال -3

العودة فً شأن هذه الواقعة لمبادئ القانون المدنً كإثبات وجود الودٌعة إلثبات خٌانة 

أو إثبات الملكٌة العقارٌة إلثبات جرٌمة االعتداء على الملكٌة ،االمانة
1

. 

من خالل مناقشة المواد ٌتضح أن المشرع الجزائري أٌضا أخذ بمبدأ االقتناع الشخصً      

وكذا لمنح رؼبة فً التخلص من التقٌد بقواعد محددة ؼالبا ال توصل للحقٌقة المطلوبة 

                                                           

ي العلوم أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه ؾ ،هادة الشهود فً القانون الجزائريبشاالثبات  ،براهٌمً صالح 1

.199ص  ،2012معة مولود معمري، تٌزي وزو، جا ،القانونٌة، كلٌة الحقوق   
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و قاضً الموضوع السلطة فً قبول كافة األدلة المطروحة من قبل أطراؾ الدعوى أ

 .فهو من ٌقدر الدلٌل وٌستخلص الحكم ،ئن لهااستبعاد األدلة التً ٌطم

الشهادة كؽٌرها من األدلة خاضعة لسلطة التقدٌرٌة للقاضً وهو ؼٌر خاضع ألي      

 .رقابة فً تقدٌرها

المطروحة علٌه إال فً ال ٌعتمد القاضً على الشهادة لوحدها كدلٌل اثبات فً الدعوى      

وا شهادتهم خالل ٌكون الشهود قد أد حال تأكده من توافر شروط صحتها وٌجب أن

 ،بإفادته أثناء التحقٌق والمحاكمةوال ٌجوز االعتماد على إفادة شاهد لم ٌدلً  ،الدعوى

وإال كان االستناد  ،ناء الجلسة وخضعت لمناقشة الخصومب أن تكون الشهادة طرحت أثوٌج

 .إلٌها باطل

 

 الشهادة كدلٌل مقوم ألدلة أخرى: ثانٌا 

 

إضافة لكون الشهادة دلٌل إثبات قائم بذاته لها أهمٌة كبٌرة فً تقوٌم بقٌة األدلة المتوفرة      

 .فً الدعوى والتً ٌحتاج القاضً لالستناد إلٌها لتكوٌن قناعته حول الحكم الذي سٌصدره

 دور الشهادة فً تقوٌم القرائن(أ

المنطق والخبرة من وقائع معلومة القرٌنة هً استنباط الواقعة المرؼوب اثباتها حسب      

تؤدي لها بالضرورة بحكم اللزوم العقلً
1

. 

القرٌنة دلٌل ؼٌر مباشر فً االثبات لذا على القاضً إن استند لها القٌام بعملٌة ذهنٌة      

فبالرؼم من كون القرائن أدلة  ،المنطق والخبرة التً ٌجب اثباتهاتتضمن االستنباط بقواعد 

جمٌع الجرائم باعتبارها وقائع مادٌة إال أنها أدلة قد ٌعترٌها القصور  فً اثباتمقبولة 

أو أن تكون الواقعة المعلومة التً  ،القاضً أثناء استنتاجه فً الخطأ والنقص الحتمال وقوع

استند إلٌها فً الكشؾ عن الواقعة المجهولة ملفقة أو تم افتعالها لتضلٌل العدالة
2
. 

د محدد، بارز إن توفرت للكشؾ عن القرٌنة فقد تتضمن أقوال شاهلذا للشهادة دور      

وللقاضً الدور االٌجابً  ،من األقوال االشارة لقرٌنة معٌنةتض ،أحداثا سابقة عن الجرٌمة

فً اخراج القرٌنة من أقوال الشهود وتلعب الشهادة الدور البارز فً اثبات الوقائع المعلومة 

 .قاضً الوقائع المجهولةأو القرائن التً ٌستمد منها ال

 دور الشهادة فً تقوٌم االعتراؾ(ب

االعتراؾ هو اقرار المتهم على نفسه بارتكابه الوقائع المكونة للجرٌمة كلها أو      

بعضها
3

. 

بالرؼم من أهمٌة االعتراؾ كدلٌل فً الدعوى إال أنه ال ٌجوز للمحكمة االكتفاء به      

لكن على القاضً دوما  ،الشهود إذا توافرت شروطه ون سماعوالحكم على المدعى علٌه د

                                                           

.113عماد محمد ربٌع، مرجع سابق، ص  1  

.211ص  ،اد محمد ربٌع، مرجع نفسهمع 2  

.115ص  ،نفسهمرجع  ،عماد محمد ربٌع 3   
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من افتراض عدم صدق االعتراؾ الحتمال وجود االعتراؾ الكاذب لذلك ٌقوم بالتحري 

وقائع الدعوى وأدلتها للتأكد من صدق االعتراؾ ومطابقته للحقٌقة والواقع وهنا ٌبرز دور 

 .الشهادة فً تقوٌم االعتراؾ

 

 القاضً فً تقدٌر الشهادةسلطة : الفرع الثانً

 

للسلطة التقدٌرٌة للقاضً كسائر أدلة  تخضع قٌمة الشهادة المدلى بها أمام المحكمة     

 .اإلثبات وهً من أهم مٌادٌن تطبٌق مبدأ حرٌة القاضً فً االقتناع

القانونٌة ٌفحص األقوال بتلقً القاضً الشهادة من الشاهد الذي توافرت فٌه الشروط      

فٌأخذ من الشهادة ما ٌرجحه ٌقٌنه وٌرتاح إلٌه  ،ى بها بنمط ٌساعده فً بناء حكمهلالمد

ضمٌره وفً حال تعدد الشهادات بٌن أطراؾ النزاع له قبول شهادة أحد الخصوم لفائدة 

الخصم اآلخر
1

. 

فمبدأ االقتناع الشخصً للقاضً الجزائً ٌمنحه حق األخذ بأقوال الشاهد فً إحدى      

وتطبٌقا لذلك له األخذ  ،فً مرحلة أخرى اطمأن لها وأن ٌطرح أقوالهمراحل التحقٌق متى 

بأقوال أدلى بها فً مرحلة التحقٌق التمهٌدي
2

. 

اءات الجزائٌة على نحو سبق من قانون االجر 212المشرع الجزائري نص فً المادة      

بالرجوع للفقه والقضاء نجد أن  ،اصدار حكمه تبعا القتناعه الخاص بٌانه أن للقاضً

 :االقتناع ٌبنى على ركنٌن أساسٌٌن هما 

 

 المشهودةالواقعة (أ

 

 .ٌنظر القاضً الحتمال حصول الواقعة المشهود علٌها وعدم مخالفتها للمعقول     

 

 بهذه الواقعةالشهادة الخاصة (ب

 

ا ماضٌه وعاداته ومركزه هنا ٌنظر القاضً للجانب النفسً واألدبً للشاهد وكذ     

كما ٌنظر لكفاءته الحسٌة والعقلٌة ولعالقاته ،اجتماعٌا
3

. 

                                                           

.157-156ص  ،2010جزائً، دار الهدى، الجزائر، تالزم االثبات الحر باالقتناع الذاتً للقاضً ال ،اؼلٌس بوزٌد 1   

جامعة  ،كلٌة الحقوق ،قانونٌةمذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم ال ،أدلة االثبات الجزائٌة ،اللو رابح 2

.58 ص ،2002-2001 ،الجزائر   

دة الماجستٌر فً القانون بحث مقدم لنٌل شها ،بات فً القانون الجنائً الجزائريالنظرٌة العامة لالث ،طهراوي اسماعٌل 3

. 61ص  ،1994-1993 ،جامعة الجزائر ،كلٌة الحقوق ،الجنائً  
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ال ٌقدر القاضً قٌمة الشهادة دون االدالء بها كأصل عام ذلك أنه ال ٌجوز له إبداء رأٌه      

إن ثبت له أنها ؼٌر التً  كما ال ٌجوز له رفض سماع شهادة شاهد فٌها قبل االستماع إلٌها

 .فً ذهنه مقدماتثبت 

ٌملك القاضً سلطة مطلقة فً تقدٌر أقوال الشهود فهو ؼٌر ملزم بتصدٌق كل أقوال      

كما للقاضً أخذ الشهادة دون  ،ا أو أخذ بعضها وترك البعض اآلخرالشاهد فله أخذه

متى كان ال ٌتنافى مع المدلولاحتمالها ألي معنى آخر 
1

بمعنى أوضح القاضً الجزائً  ،

ٌزن أقوال الشهود فٌأخذ ما ٌطمئن إلٌه وٌطرح ما عداه ذلك ألن المشرع خول له سلطة 

واسعة وحرٌة كاملة فً تقدٌر األدلة القائمة فً الدعوى من خالل مبدأ حرٌة القاضً فً 

تكوٌن عقٌدته
2

كدته المحكمة العلٌا فً إحدى قراراتها بقولها من بٌنها الشهادة وهذا ما أ ،

قضاة الموضوع تبعا القتناعهم  شهادة الشهود كؽٌرها من أدلة االثبات ٌقدرها"

"الشخصً
3

. 

معٌنة دون  بواقعةللمحكمة تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها وهو الجزء المتعلق      

 ،موضوعٌة ال شأن لمحكمة النقض بهاأما االقتناع فهو مسألة  ،المتعلقة بواقعة أخرى

إضافة لكون المحكمة ؼٌر ملزمة ببٌان أسباب اقتناعها ألن السبب معروؾ فً القانون وهو 

ولكن إذا أفصحت المحكمة عن  ،به وعدم اطمئنانها إلى ما طرحته اطمئنانها إلى ما أخذت

لنتٌجة التً خلص  األسباب فلمحكمة النقض مراقبة إن كان من شأن هذه األسباب أن تؤدي

لها أم ال
4

. 

فً تقدٌر قٌمة الشهادة فً االثبات ال عبرة بكثرة الشهود أو قلتهم ،كما أنه ال عبرة      

بمراكزهم فً الهٌئة االجتماعٌة ،مادامت شهادتهم ال تتفق مع ظروؾ الدعوى وال توحً 

تى إن كان قرٌبا لها حد على شهادة شاهد واحد إن إطمئنت بالثقة بها فللمحكمة االعتما

الشهود مع  ثم لٌس من الضروري تطابق أقوال ،نً علٌه متى اطمئنت لتلك القرابةللمج

اعتراؾ المتهم فاالعتراؾ ال ٌعتبر دلٌال حاسما للقضٌة المعروضة أمام القضاء
5

. 

من قانون االجراءات الجزائٌة الجزائري على شفوٌة الشهادة لذا هً  233تنص المادة      

تعطً للقاضً تقدٌرا عظٌما للقاضً فً تكوٌن قناعته بها لما قد ٌطرأ على الشاهد من 

 .دخل فً السلطة التقدٌرٌة للمحكمةتصرفات وطرٌقة الكالم وكذا االجابة والتً ت

ر التحقٌق المتضمنة سماع مع محاضر الضبطٌة القضائٌة ومحاضوبالنسبة للتعامل      

وال فرق بٌن التً بما أن وسائل االثبات متروكة لسلطة التقدٌرٌة لقاضً الحكم  ،الشهود

أو المقدمة من أطراؾ الدعوى فً  ،ئٌة أو التً ٌقدمها قاضً التحقٌقتقدمها الضبطٌة القضا

                                                           

 ،2011 ،االسكندرٌة ،دار الجامعة الجدٌدة ،ي فً ضوء التشرٌع والقضاء والفقهأدلة االثبات الجنائ ،محمد علً سكٌكر 1

.293ص    

.93ص  ،مرجع سابق ،محمد أحمد محمود 2   

، نقال عن جٌاللً 33185ولى فً الطعن رقم من الؽرفة الجنائٌة األ 18/11/1983قرار المحكمة العلٌا الصادر ٌوم  3

.243ص  ،مرجع سابق ،بؽدادي   

.476ص  ،جزء الثانً ،مرجع سابقال ،ائٌة فً القانون الوضعً الجزائرينظام االثبات فً المواد الجن ،محمد مروان 4   

.95-94ص  ،محمد أحمد محمود ،مرجع سابق 5   
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المرافعات وتتم مناقشتها وجاهٌا أمامه ،ثم الجلسة بشرط واحد وهو أن تقدم فً معرض 

ٌختار منها ما اطمئن له ودلٌله المنطق السلٌم والضمٌر الحً والشعور بالعدالة
1
. 

 ،ٌمة الشهادة وهو ؼٌر مقٌد فً ذلكاألصل أن للقاضً سلطة تقدٌرٌة واسعة فً تقدٌر ق     

دة مسبقا فً لٌست إال هالكن قد ترد استثناءات على هذا األصل إذ قد تقدر قٌمة الش

أما  ،حسب بعض التشرٌعات وتدلى دون أداء الٌمٌن وال ٌأخذ بها كدلٌل كامل ،استدالال

ز قبول شهادتهم من األشخاص الذٌن أجاالمشرع الجزائري فقد حدد المشرع الجزائري فئة 

الكامل كما منح هذه الشهادة قٌمة مسبقة وهً ال ترقى لمرتبة الدلٌل  ،دون تحلٌؾ الٌمٌن

من قانون االجراءات الجزائٌة أي برتبة  228ولكن تأخذ على سبٌل االستدالل حسب المادة 

 .القرائن

وضعؾ الثقة  ،راجعة لضعؾ ثقة المشرع بشهادتهم الحكمة من تحدٌد قٌمة الشهادات    

سببه نقص التمٌٌز وفٌما ٌخص شهادة الصؽار فالضعؾ مفترض فً الضمٌر والقٌم 

 .حالة المحكوم علٌهماالجتماعٌة ك

ٌقال بالنسبة لشهادة التً ٌدلً بها الشاهد أمام الضبطٌة القضٌة إذ لٌس لها نفس الشًء      

باستثناء المتعلقة بسلطات ضباط الشرطة القضائٌة  ،صفة رسمٌة وال تخضع ألي قواعد

تعتبر مجرد استدالالت
2

. 

تروكة فً تقدٌرها للقاضً بإقرار موضوعٌة مفً االخٌر مسألة تقدٌر الشهادة مسألة      

وإذا  ،وال رقابة للمحكمة العلٌا علٌه ،حكم تقدٌر األدلةمن المشرع طبقا للقاعدة العامة التً ت

اء الشهود وفحوى شهادتهم كان اقتناع القاضً مبنً على الشهادة فإنه ٌكون ملزم بذكر أسم

وإال كان حكمه مشوب بعٌب قصور التعلٌل ،فً حكمه
3

. 

 

 

 إجراءات تقدٌم الشهادة فً المواد الجزائٌة: المبحث الثانً

           

 ،ء بالشهادة والقواعد المنظمة لهاالطرق العلمٌة لكٌفٌة اإلدالمن بالػ األهمٌة معرفة      

وفً األخٌر أدائها للمحافظة  ،من الواجبات المفروضة على الشاهدألن اإلدالء لها واجب 

 .ة وإلظهار الحقٌقة من جهة أخرىعلى سٌر العدالة من جه

قاضً وضع القانون لإلدالء بالشهادة العدٌد من اإلجراءات الواجب إتباعها سواء أمام      

وعلٌه سنقسم هذا المبحث لمطلبٌن األول سٌكون إلجراءات  ،التحقٌق أو أمام قاضً الحكم

 .لاللتزامات التً تقع على عاتق الشاهدسماع الشهود والثانً 

 

                                                           

.360ص  ،2011 ،الجزائر ،دار هومة ،لجرٌمة على ضوء اإلجتهاد القضائًثبات انجٌمً جمال، إ   1  

.357ص  مرجع سابق، ،جمال نجٌمً   2  

 ،العدد الرابع ،المجلة القضائٌة ،المحكمة العلٌا ،الؽرفة الجنائٌة ،13/10/1987، الصادر بتارٌخ 45625القرار رقم  3

.235،ص  1990   
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 إجراءات سماع الشهادة: المطلب األول

 

اضً التحقٌق الذي ٌقرر على فً هذا المقام ٌجب التفرٌق بٌن سماع الشهادة أمام ق     

وقاضً  ،أثرها ما ٌتوفر لدٌه من أدلة أخرى على مدى إحالة المتهم أمام المحكمة المختصة

 .إن اقتنع بهامه ي ٌستعٌن هو اآلخر بالشهادة كدلٌل ٌستند علٌه فً حكذالحكم ال

 

 إجراءات سماع الشهادة أمام قاضً التحقٌق: الفرع األول

 

ماع شهادته فائدة إلظهار ٌقصد المشرع بالشاهد كل شخص ٌرى قاضً التحقٌق من س    

تكون شهادته ذات  فً القانون أن ٌكون شاهد عٌان بل ٌفً بالؽرض أن وال ٌشترط ،الحقٌقة

فائدة فً إظهار الحقٌقة
1

جراء بمقتضى ذلك عندما تعرض قضٌة على قاضً التحقٌق إل ،

فً سبٌل قد ٌلجأ خصوم الدعوى ومناقشتهم كما  الواقعة شهودتحقٌق بشأنها ٌلجأ لسماع 

شخاص وذلك إلثبات أو تدعٌم مراكزهم لمطالبة قاضً التحقٌق باالستماع لشهادة بعض األ

سماع شهادته قاضً التحقٌق وأٌضا  وتقدٌر مالئمة سماع الشخص الذي ٌرٌد ،نفً الواقعة

 .كٌفٌة استدعائه

 

 استدعاء الشهود أمام قاضً التحقٌق: أوال 

 

ٌستدعى الشهود إما بواسطة القوة العمومٌة أو برسالة موصى علٌها أو بالطرٌق      

من  2فقرة  88المادة )كما ٌمكن للشخص المطلوب سماعه الحضور طواعٌة  اإلداري

وٌجوز لقاضً التحقٌق سماع الشاهد فً مكان خارج مكتبه  ،(لجزائٌة قانون اإلجراءات ا

قٌق االنتقال لشاهد لسماع كما لو تعذر على هذا األخٌر الحضور لمكتبه فلقاضً التح

ؼٌر أنه إذا تأكد قاضً التحقٌق من أن الشاهد افتعل عجزه جاز له الحكم علٌه  ،شهادته

من قانون  99ا نصت علٌه المادة دج ،وذلك حسب م 2000إلى  200بؽرامة من 

اإلجراءات الجزائٌة
2

. 

سلطة تقدٌرٌة واسعة فً  منح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري لقاضً التحقٌق     

فهو ؼٌر ملزم نفً، سماع من ٌرى لزوما لسماع شهادتهم سواء من شهود اإلثبات أو ال

األطراؾ األخرى فً الدعوى أو  بدعوة كل من طلب سماع شهادته سواء النٌابة العامة أو

من تقدم طواعٌة لإلدالء بشهادته إذا قدر أن سماعهم ال ٌعود بأي فائدة على التحقٌق
3

. 

                                                           

. 83-82ص  ،2002 ،ثالثةالطبعة ال ،الجزائر ،الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة ،التحقٌق القضائً ،حسن بوسقسعة   1 

.83ص  ،ٌعة، التحقٌق القضائً، مرجع نفسهحسن بوسق 2   

جامعة منوري،  ،كلٌة الحقوق ،ة الدكتوراه فً العلوم القانونٌةدمة لنٌل شهادأطروحة مق ،قاضً التحقٌق ،عمارة فوزي 3

.127ص  ،2010-2009قسنطٌنة،    
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عملٌا قد ٌحضر الشهود وقت تقدٌم الطلب االفتتاحً فٌستمع إلى المتهم ثم ٌسمع      

من  88لمادة وطبقا ل ،هم تارٌخ الحق لالستماع لشهادتهموقد ٌحدد ل ،شهادتهم فً الحال

قانون اإلجراءات الجزائٌة فإنه ٌتم إحضار الشهود باستدعائهم بواسطة القوة العمومٌة مع 

ترك صورة االستدعاء للشاهد تتضمن تارٌخ وساعة مثوله بٌن ٌدي قاضً التحقٌق
1

. 

إن تعلق األمر بشهادة أحد أعضاء الحكومة فال ٌمكن تكلٌفهم بالحضور إال باستصدار      

 ،وزٌر العدل وموافقة مجلس الوزراءمن رئٌس الجمهورٌة وبناء على تقرٌر من تصرٌح 

فإذا لم ٌصدر تصرٌح بالحضور تؤخذ أقوال الشاهد كتابة من مسكنة بمعرفة رئٌس المجلس 

ذا كانت إقامته عند المقر الرئٌسً القضائً أو رئٌس المحكمة التً ٌقٌم بدائرتها الشاهد إ

للمجلس
2

. 

 543لق األمر بسفراء الجمهورٌة المعتمدٌن لدى الدولة األجنبٌة فإن المادة أما إن تع     

ال ٌجوز تكلٌؾ سفراء الجمهورٌة المعتمدٌن "من قانون اإلجراءات الجزائٌة تنص على 

لدى الدول األجنبٌة بالحضور كشهود إال بعد ترخٌص وزٌر الشؤون الخارجٌة لدى عرض 

 .وبعد الموافقة على تأخذ الشهادة باألوضاع العادٌة ،" ...األمر علٌه من وزٌر العدل

ال ٌستطٌع االستماع رؼم تمتع قاضً التحقٌق بكل الحرٌة فً اختٌار الشهود إال أنه       

 .فقد وردت على حرٌة االختٌار الكثٌر من القٌود ،لبعض األشخاص

 

 الحاالت التً ال ٌجوز فٌها سماع الشخص كشاهد: ثانٌا 

 

لكن المشرع فرض قٌودا على سماع  ،شخص كشاهد سماع نه ال مانع مناألصل أ     

الدفاعبعض األشخاص بصفتهم شهودا وهذا ضمانا لحقوق 
3

 2فقرة  89لهذا تنص المادة  ،

ال ٌجوز لقاضً التحقٌق المناط به إجراء تحقٌق "... من قانون اإلجراءات الجزائٌة على 

القضائٌة المعهود إلٌهم القٌام بإجراء بمقتضى إنابة ما وال لرجال القضاء وضباط الشرطة 

قضائٌة بؽٌة إحباط حقوق الدفاع االستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دالئل قوٌة 

 ."ومتوافقة على قٌام اتهام فً حقهم 

من قانون اإلجراءات الجزائٌة ٌجوز للشخص  1فقرة  89وحسب المادة  إضافة لذلك    

وإذا  ،مدنً أن ٌرفض سماعه بصفته شاهدا مصحوبة بإدعاءالذي توجه ضده شكوى 

استعمل هذا الحق ٌتعٌن على قاضً التحقٌق سماعه كمتهم ضمن األوضاع المقررة لسماع 

وإن امتناع وكٌل الجمهورٌة من توجٌه االتهام  ،هم عند الحضور األول وفً الموضوعالمت

بارا لصالحٌات قاضً التحقٌق فً لذلك الشخص لٌس مانعا لقاضً التحقٌق من اتهامه اعت

هذا الشأن
4

. 

                                                           

.11،ص  2009الجزائر ،الطبعة الرابعة ،  ،دار هومة ،ٌةمذكرات فً قانون اإلجراءات الجزائ ،محمد حزٌط 1   

.195،ص  1986سلٌمان بارش ،شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري ،دار الشهاب ،الجزائر ،   2 

.83حسن بوسقٌعة ،التحقٌق القضائً ،مرجع سابق ،ص  3   

.82ص  ،2008 ،الجزائر ،دار هومة ،حقٌق فً النظام القضائً الجزائريقاضً الت ،محمد حزٌط 4   
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من قانون اإلجراءات الجزائٌة ال تسمح بسماع الطرؾ المدنً  243كما نجد المادة      

لذٌن لذا ال ٌجوز سماع األشخاص ا ،مدنٌا ألن ذلك ٌمس بحقوق الدفاع كشاهد بعد إدعائه

جراء التحقٌق الصادر عن والمعنٌٌن فً الطلب االفتتاحً إل ،وجهت إلٌهم التهمة رسمٌا

 .وكٌل الجمهورٌة بصفتهم شهود

 

 اإلجراءات الشكلٌة فً سماع الشهود: ثالثا 

 

حٌن ٌمثل الشاهد أمام قاضً التحقٌق وقبل أدائه للٌمٌن القانونٌة ٌطلب منه إفادته بكافة      

حالته  ،تارٌخ ومكان ازدٌاده ،اسماء أبوٌه ،علقة بهوٌته كاسمه ولقبهالمعلومات المت

كما ٌشٌر لعالقته بخصوم الدعوى كالقرابة وعلى أي سبب  ،االجتماعٌة، مهنته، عنوانه

من قانون اإلجراءات الجزائٌة وكل  1فقرة  93أتت به المادة  وهذا حسب ما ٌتعلق بأهلٌته

هذه البٌانات تسجل فً المحضر
1

ثم ٌطلب منه أداء الٌمٌن القانونٌة المنصوص علٌها فً  ،

اد بحلٌفه إٌقاظ ضمٌره وتنبٌهه والمر ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 2ة فقر 93المادة 

 .إشعاره بالمسؤولٌة عن المعلومات التً ٌدلٌهاو

حاالت التً الونجد القانون أٌضا أعفى بعض األشخاص من أداء الٌمٌن القانونٌة وحدد      

ه وزوجته وإخوته وإخوانه وفروعتؤدى فٌها الشهادة دون حلؾ الٌمٌن فأعفى أصول المتهم 

ؼٌر أن هؤالء األشخاص المشار إلٌهم ٌجوز أن تسمع شهادتهم مع الٌمٌن  ،وأصهاره

العامة أو أحد أطراؾ الدعوىالقانونٌة ما لم تعارض النٌابة 
2

كما ٌسمع القصر كذلك دون  ،

 .حلؾ الٌمٌن

كما لشاهد  ،كاتب التحقٌقٌدون فحواها من طرؾ تتم الشهادة شفهٌا وٌلخص مجملها و     

االستعانة بمذكرات بدل االدالء بشهادته شفهٌا إذا كان موضوعها معقدا أو متعدد األرقام 

والتوارٌخ
3

. 

الكاتب الذي ٌحرر بحضور على انفراد دون حضور المتهم و ٌؤدي الشهود شهادتهم     

ٌة وٌنبؽً على الشاهد من قانون اإلجراءات الجزائ 90محضرا بذلك وهذا ما أتت به المادة 

ما فً كل األحوال االدالء بالشهادة شفوٌا وال ٌقبل قاضً التحقٌق أن تقدم له شهادة مكتوبة 

 .عادا فً حاالت ضٌقة كما ذكر أعاله بشرط الحصول على إذن من القاضً

الؽرض من أداء الشهادة على انفراد هو عدم وقوؾ الشاهد قبل تأدٌة شهادته على ما      

الشاهد الذي قبله حتى ال ٌتأثر به قاله
4

. 

                                                           

 ،الجزائر، الطبعة الثالثة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،راءات الجزائٌة الجزائرينون اإلجشرح قا ،محمد صبحً نجم 1

.65ص  ،(د،س،ط)   

.323ص  ،2004 ،الجزائر ،دار هومة ،نون اإلجراءات الجزائٌة الجزائريشرح قا ،عبد هللا أوهابٌة 2   

الطبعة الثانٌة،  ،الجزائر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،فً اإلجراءات الجزائٌة الجزائري الموجز ،نظٌر فرج مٌنا 3

.94ص  ،(د،س،ط)   

.160ص  ،(د،س،ط)ار العلم للجمٌع، لبنان، د ،جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائٌة، الجزء األول 4   
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من قانون اإلجراءات الجزائٌة مناقشة الشاهد  96ال ٌجوز لقاضً التحقٌق طبقا للمادة      

كافة  ومواجهته بشهود آخرٌن أو بالمتهم نفسه كما له أن ٌجري من جدٌد وبمشاركتهم

الزما إلظهار الحقٌقةمتى رأى  ،ارب الخاصة بإعادة تمثٌل الجرٌمةاإلجراءات والتج
1

. 

صم أو أبكم توضع له كما هو الحال بالنسبة للمتهم والمدعً المدنً فإذا كان الشاهد أ     

مترجما ذو قدرة على  وإن كان ال ٌجٌد الكتابة ٌعٌن له قاضً التحقٌق ،أسئلة كتابٌة

ٌحلؾ و ،مهنته، موطنه ،لقبه ،المترجم المنتدب اسموٌذكر فً المحضر  ،التواصل معه

من قانون اإلجراءات الجزائٌة 92الٌمٌن القانونٌة وتوقٌعه على المحضر بمقتضى المادة 
2

. 

وى تصرٌحه كما هو وارد فً قبل إقفال محضر الشهادة ٌدعى الشاهد إلعادة تالوة محت     

وفً حال عدم قدرته على القراءة ٌتلوا علٌه الكاتب تصرٌحه وٌدعى للتوقٌع  ،المحضر

أو كان ال ٌستطٌع ٌنوه عن ذلك فً المحضر حسب ما نصت تناعه عن التوقٌع وفً حال ام

وٌترتب على عدم توقٌع محضر الشهادة من  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 94 علٌه المادة

الكاتب أو قاضً التحقٌق البطالن طرؾ الشاهد أو
3

. 

أن ال ٌتضمن التحضٌر  فٌجبٌشترط فً المحضر أن ٌكون سلٌما من الناحٌة الشكلٌة      

ال ٌجوز "من قانون اإلجراءات  95أو تشطٌب حسب ما نصت علٌه المادة  ،بٌن السطور

أن تتضمن المحاضر تحشٌرا بٌن السطور وٌصادق قاضً التحقٌق والكاتب والشاهد على 

كل شطب أو تخرٌج فٌها ومن المترجم أٌضا إن كان ثمة محل لذلك وبؽٌر هذه المصادقة 

فً المحضر الذي ٌوقع علٌه ه الشطوبات أو التخرٌبات ملؽاة وكذلك الشأن تعتبر هذ

 ".توقٌعا صحٌحا أو فً الصفحات التً تتضمن توقٌع الشاهد 

فً حال رفض الشاهد اإلدالء بأقواله أمام قاضً التحقٌق بعدما صرح عالنٌا بارتكابه      

من  98صة لمحاكمته طبقا للمادة ٌجوز لقاضً التحقٌق إحالته على المحكمة المخت ،مةللجري

قانون اإلجراءات الجزائٌة بعد أن ٌحرر محضرا باالمتناع
4

. 

 
 إجراءات سماع الشهادة أمام قاضً الحكم: الفرع الثانً

 
ٌختلؾ االستماع للشهود من طرؾ المحكمة بٌن ما إذا كان ذلك أمام محكمة الجنح      

 . والمخالفات أو محكمة الجناٌات

 

 

 

                                                           

ص  ،1992 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،ياإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائر ،موالي ملٌانً بؽدادي 1

148-249.   

.85-84ص  ،مرجع سابق ،التحقٌق القضائً ،حسن بوسقٌعة 2   

.66ص  ،محمد صبحً نجم، مرجع سابق   3 

.67ص  ،محمد صبحً نجم، مرجع سابق 4   
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 سماع الشهود من طرؾ محكمة الجنح والمخالفات: أوال 

 
من البدٌهً القول أن االستماع لشهود وسٌلة من الوسائل القانونٌة إلثبات الجرٌمة      

 .باعتبار أن الشهادة وسٌلة من وسائل االثبات فً المٌدان الجزائً

بواسطة محضر ٌحضر شهود االثبات أمام المحكمة بناء على تكلٌؾ بالحضور ٌسلم لهم     

شهود النفً ٌتم إعالمهم بطلب من أما  ،بط أو رجل أمن أو عن طرٌق البرٌدأو عون ض

ثالثة أٌام قبل انعقاد الجلسةالمتهم وتبلػ أسمائهم لنٌابة العامة والمدعً المدنً 
1

. 

للمحكمة السلطة التقدٌرٌة باإلذن بسماع الشهود المقترحٌن من طرؾ األطراؾ عند      

من  3فقرة  225طبقا للمادة  ،تم استدعاؤهم كشهود بصفة قانونٌةافتتاح المرافعات ولو لم ي

كما ٌجوز أٌضا فً الجنح والمخالفات أن "قانون اإلجراءات الجزائٌة التً جاء فٌها اآلتً 

ألشخاص الذٌن ٌستشهدهم الخصوم أو من الجهة القضائٌة سماع شهادة ا حٌقبل بتصري

د استدعوا قانونٌا ألداء للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن ٌكونوا ق ٌقدمونهم

  ."الشهادة

وفً حال  ،محكمة لسماع أقواله ملزم بالحضوركل شخص مكلؾ بالحضور أمام ال     

بطلب من النٌابة العامة أن تتخذ ضده أحد اإلجراءات تخلفه عن الحضور للجهة القضائٌة 

من قانون اإلجراءات الجزائٌة 283المنصوص علٌها فً المادة 
2

وهً إما عقابه وفقا  ،

من قانون اإلجراءات الجزائٌة 97للمادة 
3

والتً إما تأمر بطلب من النٌابة أو من تلقاء  ،

وإما تأمر بتأجٌل  ،عمومٌة لسماع أقوالهنفسها باستحضاره إلٌها على الفور بواسطة القوة ال

وفً هذه الحالة األخٌرة ٌتحمل الشاهد مصارٌؾ التكلٌؾ بالحضور  ،أخرى القضٌة لجلسة

واإلجراءات واالنتقال وؼٌرها
4

. 

لكنها ؼٌر ملزمة بهذا  ،هود اإلثبات أوال ثم لشهود النفًكقاعدة عامة تستمع المحكمة لش     

من قانون اإلجراءات الجزائٌة بقولها  2فقرة  225وما سبق أوضحته المادة  ،الترتٌب

الدعوى طالبً المتابعة  وتسمع أوال بٌن الشهود المستدعٌن شهادة من تقدم بهم أطراؾ"

 ."ما لم ٌر الرئٌس بما له من سلطة أن ٌنظم بنفسه ترتٌب سماع الشهود 

فصلٌن كما تأمرهم باالنسحاب للؽرفة منالمحكمة أقوال الشهود متفرقٌن و تتلقى     

وال مانع من أن ٌكون  ،ن مناداتهم لتقدم ألداء شهادتهملمخصصة لهم وال ٌخرجون منهم دو

 .على سبٌل االستدالل داخل الجلسة الشاهد الذي ستستمعه له المحكمة

                                                           

.239ص  ،مرجع سابق ،جٌاللً بؽدادي   1 

.66ص  ،محمد صبحً نجم، مرجع سابق 2   

دج 2000دج إلى  200العقوبة المتمثلة فً ؼرامة من    3 

.111ص  ،مرجع نفسه ،محمد صبحً نجم   4 
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 اء شهادتهممن قانون اإلجراءات الجزائٌة على الشهود قبل أد 227وبموجب المادة      

وٌعتبر هذا اإلجراء من النظام العام وٌترتب على عدم مراعاته  ،حلؾ الٌمٌن القانونٌة

 .بطالن الشهادة وكل اإلجراءات التً ٌلٌها

وما إذا كانت هناك  ،سنه ومهنته ،ائه للٌمٌن القانونٌة اسمه ولقبهٌذكر الشاهد قبل أد     

أو مصاهرة  ول عنها صلة قرابةالمسؤأو قرابة بٌنه وبٌن المتهم أو المدعً بالحقوق المدنٌة 

أو عمل
1

الشاهد  أما العلة من هذه المعلومات هً تمكٌن رئٌس الجلسة من معرفة إن كان ،

 ،لدعوى باالعتراض على سماع الشاهدكما أنها تسمح ألطراؾ ا ،ممن ٌحلفون الٌمٌن أم ال

 .سبٌل االستدالل أم ال و أٌضا لمعرفة قٌمة الشهادة فٌها إذا كانت ستأخذها المحكمة على

عن ظروؾ القضٌة وٌنبهه بأن ال  ما ٌعلمهٌطلب منه االدالء بأقواله حول بعد ذلك      

رى وال ما قٌل له من ٌتكلم إال فً حدود ما شاهده بنفسه وسمعه وما أدركه بحواسه األخ

ي ال كما ٌتركه ٌتكلم بما لدٌه دون مقاطعته لتفادي اختالط أفكاره وك ،أشخاص آخرٌن

وٌدون أقواله كما هً دون  ،المحقق ٌوحى له من خالل سؤاله بالجواب الذي ٌرٌده القاضً

 ،ٌرخص لشاهد باإلمالء على الكاتب نقصان أو زٌادة بإمالء منه على كاتب التحقٌق وله أن

وأن ٌعتمد فً طرٌقه تدوٌنه على كتابة كامل السؤال الموجه لشاهد وكامل الجواب
2

وإثر  ،

لشاهد من تصرٌحاته بما ٌعلمه شخصٌا عن ظروؾ القضٌة وللقاضً بعد ذلك انتهاء ا

 .مناقشته حول أقواله وعن األلفاظ التً تفوه بها

 

 سماع الشهود أمام محكمة الجناٌات: ثانٌا 

 

أنه قد تضمن حٌزا متمٌزا للحدٌث عن  فً دراسة قانون اإلجراءات ال ٌجد دارسه     

كما ال ٌجد أنه قد اشتمل على  ،الشهود أمام محكمة الجناٌاتادات كٌفٌة شروط سماع شه

من قانون اإلجراءات  274و  273قواعد خاصة ٌجب اتباعها باستثناء ما ورد فً المادتٌن 

وباستثناء ما ورد فً  ،ة أسماء الشهود إلى أطراؾ الدعوىالجزائٌة فٌما ٌتعلق بتبلٌػ قائم

ن اإلجراءات الجزائٌة بخصوص حق رئٌس المحكمة من قانو 286الفقرة الثانٌة فً المادة 

ماعدا ما تعلق  ،هود ولو باستعمال القوة العمومٌةفٌما تعلق بإصدار األمر بحضور الش

بمباشرة الشهادة أمام محكمة الجناٌات فٌتعٌن الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بأداء 

 .الشهادة أمام جهات الحكم األخرى

من قانون اإلجراءات الجزائٌة قد نصت على وجوب تبلٌػ  274و  273نصت المادتٌن      

قائمة الشهود المقدمٌن إلى محكمة الجناٌات من النٌابة العامة أو من المتهم أو المدعً 

أٌام على األقل قبل جلسة المرافعات ولرئٌس  3المدنً إلى الطرؾ المقابل خالل أجل مدته 

ي سماعه أي فائدة استدعاء أي شخص ٌرى ؾ ٌرٌةمحكمة الجناٌات بموجب سلطته التقد

                                                           

.78ص  ،مرجع سابق ،حقٌق فً النظام القضائً الجزائريقاضً الت ،محمد حزٌط   1 

. 79-78ص  ،مرجع نفسه ،محمد حزٌط 2   
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وفً هذه الحالة ٌكون سماع الشاهد على سبٌل االستدالل دون تحلٌفه  ،إلظهار الحقٌقة

 .الجزائٌةمن قانون اإلجراءات  3فقرة  286ٌن وهذا بمقتضى المادة الٌم

 ،له وضع المبدأ ثم نص على استثناءمما سبق ذكره ٌتضح أن المشرع الجزائري      

أٌام على  3فالمبدأ ٌتمثل فً العمل بتقدٌم قائمة الشهود قبل االستماع إلٌهم وذلك خالل مدة 

لمتهم تبعا للمتقدم بهذه األقل قبل الجلسة وإبالؼها من النٌابة العامة أو المدعً المدنً أو ا

كان أما االستثناء فهو متمثل فً تخوٌل رئٌس محكمة الجناٌات إحضار أي شخص  ،القائمة

تقٌد وبالتالً سمح المشرع لرئٌس محكمة الجناٌات بعدم ال ،كمة أو أثنائهاالسماعه قبل المح

وٌتم سماعه على سبٌل االستدالل  ،أو المدعً المدنً أو المتهم ،بقائمة شهود النٌابة العامة

 .وبدون حلؾ الٌمٌن

تكون "أ حٌنما قضت وبالرجوع الجتهادات المحكمة العلٌا نجدها أكدت على هذا المبد     

من قانون  274محكمة الجناٌات ملزمة بسماع شاهد نفً إذا راعى الدفاع أحكام المادة 

اإلجراءات الجزائٌة التً بمقتضاها ٌبلػ المتهم إلى النٌابة العامة والمدعً المدنً قبل 

الجلسة بثالثة أٌام على األقل بشهوده وتكون مصارٌؾ االستدعاء وسداد النفقات على 

" عاتقه
1

. 

أن الشاهد ال ٌحلؾ الٌمٌن إذا وقع سامعه "كما نجدها أثارت لالستثناء حٌنما قررت      

" على سبٌل االستدالل فقط وبمقتضى السلطة التقدٌرٌة لرئٌس محكمة الجناٌات 
2

. 

فً هذه الحالة  الجناٌات محكمةعن الحضور دون عذر مقبول ٌجوز ل إن تخلؾ الشاهد     

أو من تلقاء نفسها أن تتخذ ضده إجراء من  ،ء على طلبات النٌابة العامةر بناأن تأم

وهً إما  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 299اإلجراءات التً نصت علٌها المادة 

وفً  ،المتخلؾ بواسطة القوة العمومٌة وإما بتأجٌل القضٌة لتارٌخ الحقاستحضار الشاهد 

دج أو بالحبس  10.000دج إلى  5000هذه الحالة األخٌرة ٌتعٌن أن تحكم علٌه بؽرامة من 

 .إلى شهرٌنمن عشرة أٌام 

فهً  ،سماع الشهود أمام محكمة الجناٌاتوبالنسبة لإلجراءات المتبعة أثناء عملٌة      

بالمناداة على نفسها تقرٌبا المتبعة أمام محكمة الجنح ،حٌث ٌأمر الرئٌس كاتب الجلسة 

أسماء الشهود ،وبالتأكد من هوٌتهم ٌأمرهم باالنسحاب للؽرفة المخصصة وال ٌخرجون 

 .منها إال لإلدالء بشهادتهم التً ٌؤدونها متفرقٌن

ة التً تتم بها أمام فإنها تتم أٌضا بنفس الطرٌق ،فٌما ٌتعلق بطرٌقة مناقشة الشاهدو     

 .من قانون االجراءات الجزائٌة 288و  287وفقا للمادتٌن  ،محكمة الجنح

 286من خالل دراستنا لإلدالء بالشهادة أمام محكمة الجناٌات نالحظ فٌما ٌخص المادة      

الجناٌات األمر التً تنص على أنه ٌجوز لرئٌس محكمة  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة

                                                           

أنظر جٌاللً بؽدادي،  ،7773الطعن رقم من الؽرفة الجنائٌة األولى فً  2/1/1973قرار صادر ٌوم  ،المحكمة العلٌا 1

.240ص  ،مرجع سابق   

جٌاللً :، أنظر 36336نائٌة األولى فً الطعن رقم من الؽرفة الج 15/1/1985قرار صادر ٌوم  ،المحكمة العلٌا 2

.243ص  ،بؽدادي، مرجع سابق   
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ال ٌخضعون  بإحضار الشهود والمستدعون بموجب السلطة التقدٌرٌة لرئٌس المحكمة

فحسب دراستنا ال نلتمس أي قمة أو  ،تم استدعائهم على سبٌل االستدالللتحلٌؾ الٌمٌن كما ي

إضافة مصداقٌة لشهادة كانت نتٌجة استعمال القوة العمومٌة ودون حلؾ الٌمٌن القانونٌة 

ومن وجهة نظري ال فائدة من شهادة أتت من شخص رافض  ،لسماعه على سبٌل االستدالل

شاهد لذا نرتئً أن على المشرع التخلً على مثل هذه اإلجراءات خاصة فً عدم لصفة 

 .وجود حدود لسلطة رئٌس محكمة الجناٌات

 

 التزامات الشاهد : المطلب الثانً

 

الشهادة هً واجب ٌؤدٌه اإلنسان من تلقاء نفسه أو بتكلٌؾ من السلطة القضائٌة وتبعا      

ت طائلة الجزاءات المقررة لذلك فرض المشرع على الشاهد جملة من االلتزامات تقام تح

وتقع هذه االلتزامات على عاتق الشاهد عبر كافة مراحل الدعوى العمومٌة وسوؾ  ،قانونا

 :تزامات على النحو اآلتًلكل االلنتعرض 

 

 االلتزام بالحضور: الفرع األول

 
 ،ٌه فً الوقت المحدد فً االستدعاءحضور الشاهد هو مثوله للمكان الذي استدعى إل     

وهو التزام ٌتحمله الشاهد  ،الشاهد تحت جزاءات مقررة قانونا واإلخالء بهذا االلتزام ٌوقع

لكن حضوره فً التحرٌات األولٌة ٌكون  ،الجنائٌةطول المدة التً تستؽرقها الدعوى 

 .اختٌارٌا

أما فً التحرٌات المتعلقة بحاالت التلبس فإن عدم حضور الشاهد المستدعى بموجب      

ترخٌص من وكٌل الجمهورٌة بعد إخطاره من طرؾ ضابط الشرطة القضائٌة ٌمكن 

استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومٌة
1

. 

قع فال ت ،لذي ٌفرض على الشاهد واجب الحضورصحٌح لشهادة هو اواإلعالن ال     

فهذا الواجب ال ٌنشأ إال عند إعالن صحٌح ،الجرٌمة إن كان االعالن باطال
2

. 

 

 

 

 

 

                                                           

دٌوان  ،الجزء الثانً ،ائريانون الوضعً الجزنظام اإلثبات فً المواد الجنائٌة فً القانون الجنائٌة فً الق ،محمد مروان 1

. 365، 364ص  ،(د،س،ط) ،الجزائر ،المطبوعات الجامعٌة  

 ،دار الجامعة الجدٌدة ،م فً الشرٌعة االسالمٌة والقانونمناقشة الشهود واستجوابه ،محمود محمد عبد العزٌز الزٌنً 2

.187ص  ،2004 ،مصر   
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 أمام الضبطٌة القضائٌة : أوال 

 

ال ٌملك مأموري الضبط القضائً فً مرحلة جمع االستدالالت سلطة إجبار الشاهد      

لذا إن تم استدعاء شخص من طرؾ مصالح الضبطٌة  ،ٌة الشهادةعلى الحضور لتأد

 .القضائٌة للشهادة فإن ذلك لٌس إال دعوة بسٌطة للحضور لذا ٌكون اختٌاري

وٌرد استثناءا فً حاالت التلبس فلضباط الشرطة القضائٌة منع أي شخص من مؽادرة      

من قانون اإلجراءات  1ة فقر 50المادة  ،إجراء تحرٌاتهمكان الجرٌمة بمجرد االنتهاء من 

بالحبس لمدة ال تتجاوز  3ومن ٌخالؾ ما سبق ذكره ٌعاقب طبقا لذات المادة فقرة  ،الجزائٌة

من قانون اإلجراءات  2فقرة  338دج بٌنما تنص المادة  500وبؽرامة قدرها  ،عشرة أٌام

لكل عون من و جواز استدعاء شهود الجنح المتلبس بها لكل ضباط الشرطةالجزائٌة على 

وإال طبقت علٌهم العقوبات التً نص  ،وعلٌهم االلتزام بالحضور ،أعوان القوة العمومٌة

 .علٌها القانون

 

 أمام قاضً التحقٌق: ثانٌا 

 

لمكتب قاضً التحقٌق وإن لم ٌلتزم  على الشخص المستدعى لسماع شهادته الحضور     

جبرا بواسطة القوة العمومٌة بالحضور ٌستحضر بناء على طلبات وكٌل الجمهورٌة
1

، 

دج بحكم ؼٌر قابل ألي طعن  2000إلى  200إضافة لذلك ٌجوز الحكم علٌه بؽرامة من 

أما فً حال حضر  ،من قانون اإلجراءات الجزائٌة 97 حسب المادةمن قاضً التحقٌق 

ٌجوز وحتى إن أتى بأعذار مقبولة  ،استدعائه ثانٌة أو من تلقاء نفسهالشاهد الحقا بعد 

 .لقاضً التحقٌق بعد سماع طلبات وكٌل الجمهورٌة إعفاؤه من الؽرامة أو من جزء منها

حقٌق االنتقال إلٌه الجدٌر بالذكر أنه فً حال تعذر على الشاهد الحضور على قاضً الت     

من  99وؼالبا ما ٌتخذ طرٌق االنابة القضائٌة لهذا الؽرض حسب المادة  ،لسماع شهادته

راءات الجزائٌةقانون اإلج
2

. 

 

 أمام قاضً الحكم: ثالثا 

 

فً هذه النقطة على الشاهد المكلؾ قانونا الحضور أمام المحكمة و إن لم ٌفعل من      

من قانون اإلجراءات  97الجائز إحضاره بالقوة العمومٌة وهذا حسب ما أتت به المادة 

 .الجزائٌة

                                                           

  ،الجزائر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،االجراءات الجزائٌةسٌة فً قانون المبادئ األسا ،اسحاق ابراهٌم منصور 1

.136ص  ،1995   

.312ص  ،جزائري، الجزء الثانً، مرجع سابقنظام االثبات فً المواد الجنائٌة فً القانون الوضعً ال ،محمد مروان   2 
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على المحكمة بل هو موكول باألمر الالزم باستخدام القوة العمومٌة لٌس  إحضار الشاهد     

أما إن رأت عكس ذلك  ،ضوره ضرورٌا فً الدعوى قامت بذلكفإن كان ح ،لسلطتها

 .عنه استؽنت

حال تعلق األمر  إن رأت المحكمة ضرورة شهادته لها تأجٌل الدعوى لجلسة أخرى فً     

والشاهد الذي كان سببا فً  ،تعلق األمر بجناٌةأو لدورة أخرى فً حال  ،بجنحة أو مخالفة

 .تأجٌل القضٌة ٌتحمل كافة المصارٌؾ

 

 االلتزام بأداء الٌمٌن: الفرع الثانً

 

ال تعتبر الشهادة صحٌحة إال إن سبقت بأداء الٌمٌن بالحلؾ بأن تكون الشهادة بالحق وال     

ٌقول الشاهد إال الحق
1

الشاهد أن ٌتحلى بالصدق فً شهادته ولحمله على قول الحق فعلى  ،

أوجب القانون حلؾ الٌمٌن لشاهد وعاقب على شهادة الزور وعلى مساعدة الجانً فً 

الفرار من القضاء بتقدٌم معلومات ؼٌر صحٌحة تتعلق بالجرٌمة
2

. 

تكون دلٌال  صفة الثقة لكًالٌمٌن أحد أهم الضمانات التً تضفً على الشهادة  ٌعتبر     

لفت انتباه وٌعتبر كذلك من أهم الشكلٌات التً ت ،ٌستمد منه اقتناعهٌستطٌع القاضً أن 

فالشاهد قد ٌتراجع عن الكذب  ،وتجعله شدٌد الحرص على قول الحق ،الشاهد ألهمٌة أقواله

 .أمام تأدٌته للٌمٌن

 

 تعرٌؾ الٌمٌن: أوال 

 

عن الضمٌر وتعهد على قول الحق أمام من نداء روحً صادر "ٌعرؾ الٌمٌن بكونه      

مقدسا فً نظر  ٌقدسه الشاهد سواء كان ذلك ٌتمثل فً هللا سبحانه وتعالى أو فٌما ٌعتبر

"الشاهد وأنه سوؾ ٌعرض نفسه النتقامه إن قال ؼٌر الحق
3

. 

وهناك من عرؾ الٌمٌن باتخاذ الشاهد من هللا تعالى رقٌبا على صدق شهادته وٌعرض      

لؽضبه وانتقامه إن كذب فٌها نفسه
4

. 

 شرطا من شروط صحة الشهادة ارؼم األهمٌة البالؽة التً ٌحوزها الٌمٌن باعتباره     

وقع فً تضارب بشأنها فنجد البعض إال أن الفقه المقارن  ،ودلٌل إثبات فً الدعوى الجنائٌة

انقسم لقسمٌن األول لذلك نجد الفقه  ،الٌمٌن خاصة بضعؾ الوازع الدٌنً ٌشكك فً قٌمة

                                                           

.154ص  ،مد عبد العزٌز الزٌنً، مرجع سابقمحمود مح 1   

.35ص  ،1992 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،دار الهدى ،ثناء التحقٌقضمانات المتهم أ ،محمد محدة 2   

.449ص  ،راهٌم ابراهٌم الؽماز، مرجع سابقاب   3 

الطبعة األولى،  ،القاهرة ،دار النهضة العربٌة للنشر ،عامة لإلثبات فً المواد الجنائٌةالنظرٌة ال ،هاللً عبد هللا أحمد 4

.803ص  ،1987   
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ٌنادي بجعل الٌمٌن اختٌارٌة واآلخر ٌنادي بإلؽاء الٌمٌن والحجة فً أرائهم ؼٌاب تأثٌر 

 .الوازع الدٌنً فً ضمائر األفراد

كما نجد رأٌا مؤٌدا للٌمٌن والذي ٌرى بأن الٌمٌن رؼم فقدانها لقدسٌتها ال تزال محافظة      

 ،تدنى لمستواهمبمثل علٌا ٌرفع إلٌها الناس ال أن ي على قٌمتها ألن على القانون االحتفاظ

مختلؾ التشرٌعات المقارنة إذ نصت كلها على إلزامٌة أداء الٌمٌن قبل وهذا الرأي أخذت به 

 .الشهادة

من قانون اإلجراءات  227و  93أما بالنسبة للمشرع الجزائري فمن خالل المادتٌن      

 .ٌمٌن قبل الشهادةالجزائٌة نجده أخذ بإلزامٌة أداء ال

 

 صٌؽة الٌمٌن:ثانٌا 

 

أما المتفق علٌه فً كافة التشرٌعات  ،الٌمٌن باختالؾ وتنوع التشرٌعات تختلؾ صٌؽة     

 .هو أن الشاهد ملزم بقول الحق وال شًء ؼٌر الحق

من  2فقرة  93فً التشرٌع الجزائري حدد المشرع الجزائري صٌؽتها فً نص المادة      

من قانون اإلجراءات الجزائٌة  227اءات الجزائٌة والتً أحالها علٌها المادة قانون اإلجر

ٌؤدي كل "فقرة  على  93حٌث تنص المادة  ،ة فً الفصل المتعلق بطرق االثباتالوارد

أقسم باهلل العظٌم أن أتكلم بؽٌر حقد وال خوؾ )شاهد وٌده الٌمنى مرفوعة بالصٌؽة التالٌة 

وااللتزام بأداء الٌمٌن ال ٌوجد إال فً المرحلة  ،( "ء ؼٌر الحقوأن أقول كل الحق وال شً

ولٌس فً المرحلة  ،ن أمام جهات التحقٌق وقاضً الحكمالقضائٌة للدعوى الجنائٌة التً تكو

 .البولٌسٌة

وأقرت الؽرفة الجنائٌة للمحكمة العلٌا أنه فً عدم اإلشارة ألداء الٌمٌن فً محضر      

وري ذكر الٌمٌن كما أقرت أٌضا أنه لٌس من الضر ،الحكم ٌؤدي لنقصهمارافعات أو فً الم

الشاهد حلؾ الٌمٌن على بأكملها بل ٌكفً أن ٌثبت فً محضر المرافعات أو فً الحكم أن 

وهذا عكس ما اكدته محكمة  ،هو االمر الجوهري فً حلؾ الٌمٌن ألن الحق ،قوله للحق

صٌؽة الٌمٌن الواردة بالنص حذفا أو إضافةالنقض الفرنسٌة من أنه ال ٌنبؽً تبدٌل 
1

. 

دته بصدق وعلى أن ٌقول والشكلٌات الجوهرٌة تهدؾ لحمل الشاهد على اإلدالء بشها     

 .الحقٌقة وما ٌعلمه دون أي تحرٌؾ

ٌس لشاهد أن ٌمتنع عن أدائه وإال تطبق علٌه فل ،ام بأداء الٌمٌن من النظام العامااللتز     

قانون اإلجراءات الجزائٌة ولٌس له أن ٌطلب من القاضً أن ٌعفٌه من أداء من  97المادة 

الٌمٌن
2

. 

                                                           

-366ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثانً ،ائٌة فً القانون الوضعً الجزائرياالثبات فً المواد الجننظام  ،مد مروانمح 1

367.   

.367ص  ،انون الوضعً الجزائري، مرجع نفسه، نظام االثبات فً المواد الجنائٌة فً القمحمد مروان   2 
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 إضافة لما سلؾ ذكره على القاضً تذكٌر الشاهد بأن هللا سبحانه وتعالى رقٌب على     

وبعد ذلك ٌؤدي الٌمٌن وٌعقبه مباشرة مناقشة  ،أقواله وسٌتعرض إلى سخطه إن كذب

الشاهد
1

. 

 المعفون من أداء الٌمٌنالشهود :ثالثا 

على جواز سماع شهادة القصر الذٌن من قانون اإلجراءات الجزائٌة  228ت المادة نص     

وكذا األمر بالنسبة للمحكوم  ،دسة عشر من عمرهم دون حلؾ الٌمٌنلم ٌكملوا سن السا

المادة أنه وجاء فً الفقرة الثانٌة من نفس  ،لحرمان من ممارسة حقوقهم المدنٌةعلٌهم با

ٌعفى من أداء الٌمٌن أصول المتهم وفروعه وزوجه وإخوته وإخوانه وأصهاره على درجته 

 .من عمود النسب

ات عدة أثناء سٌر جلسة تجب االشارة فً االخٌر إلى ان الشاهد الذي ٌسمع مر    

من قانون  230فهو ؼٌر ملزوم بتجدٌدي قسمه وذلك ما نصت علٌه المادة  ،المرافعات

جراءات الجزائٌةاال
2

. 

من خالل دراستنا لاللتزام القانونً الواقع على الشاهد ٌتبادر لألذهان تساؤل عن شهادة      

الشاهد الذي ال ٌعتنق االسالم وما هو الحال بخصوص شهادته مع االخذ بعٌن االعتبار أن 

ستنا لتشرٌع وعلى ضوء درا ،ءات الجزائٌة لم تشر لهذه النقطةمن قانون االجرا 93المادة 

بعض األنظمة القانونٌة األخرى  الجزائري اتضح لنا وجود فراغ قانونً على عكس

من قانون االثبات على تأدٌة الٌمٌن  128و  86كالتشرٌع المصري الذي نص فً المادتٌن 

حسب األوضاع الخاصة بكل دٌانة
3

. 

كذا االستثمارات األجنبٌة أمام التوجهات االقتصادٌة واالنفتاح االقتصادي على العالم و     

من قانون اإلجراءات الجزائٌة  93على المشرع الجزائري أن ٌعٌد النظر فً نص المادة 

 .بتعدٌلها وجعلها تتكٌؾ مع المستجدات االقتصادٌة للبالد

 االلتزام بأداء الشهادة: الفرع الثالث

ا األخٌر على واجبٌن ٌقعان االلتزام بأداء الشهادة هو االلتزام األكثر أهمٌة وٌنطوي هذ     

 .على عاتق الشاهد

 

 

                                                           

. 468-467ص  ،مرجع سابق ،ابراهٌم ابراهٌم الؽماز   1 

ال ٌلزم الشاهد الذي ٌسمع عدة مرات فً اثناء سٌر المرافعة عٌنها بتجدٌد قسمه ؼٌر أن "على  230تنص المادة  2

".للرئٌس أن ٌذكره بالٌمٌن التً أداها    

.387ص  ،مرجع سابق ،مروك نصر الدٌن 3   
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 واجب االلتزام بالتكلم:أوال 

ته مما ٌحقق مبدأ شفاهٌة ال ٌمكن لشاهد التزام الصمت إنما ٌجب علٌه أن ٌدلً بشهاد     

ماعدا األشخاص المراد االستماع لشهادتهم ملتزمون قانونا بالسر المهنً  ،الشهادة

كالمحامٌن وؼٌرهم
1

. 

قانون االجراءات من  98بالنسبة لجزاء االخالل بواجب التكلم نصت علٌه المادة      

كل شخص بعد تصرٌحه عالنٌة بأنه ٌعرؾ مرتكبً جناٌة أو جنحة " :الجزائٌة بقولها

،ٌجوز ٌرفض االجابة على األسئلة التً توجه له فً هذا الشأن بمعرفة قاضً التحقٌق 

 1000والحكم علٌه بالحبس من شهر لسنة وبؽرامة من احالته على المحكمة المختصة 

 " .دج أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن 10000دج إلى 

 واجب قول الحقٌقة:ثانٌا 

ال ٌساهم الشاهد فً إظهار الحقٌقة إال إذا اتسمت شهادته بالنزاهة وبالتالً ال ٌكفً أن      

ٌمثل الشاهد وٌحلؾ الٌمٌن بل هو ملزم بقول الحقٌقة
2

من قانون  232فقد أقرت المادة  ،

كل من شهد زورا فً مواد الجناٌات سواء ضد المتهم أو لصالحه ٌعاقب "العقوبات على 

وإذا قبض شاهد الزور نقود أو أٌة مكافأة  ،لحبس من خمس سنوات إلى عشر سنواتبا

 ".كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات لعشرٌن سنة

شهادة الزور فً مواد الجنح عقوبتها أشد قسوة ٌعاقب علٌها بالحبس من سنتٌن  أما     

 .دج 7500دج إلى  500لخمس سنوات وؼرامة من 

ٌعتبر واجب قول الحقٌقة التزاما عاما ٌنطبق على المواد الجنائٌة والمدنٌة واإلدارٌة      

 .لمدنٌةألن المشرع الجزائري ٌعاقب على شهادة الزور حتى فً المواد ا

ٌفترض فً الٌمٌن أن تكون الدافع لشاهد دوما لقول الحقٌقة لكن هذا ال ٌنفً وجود      

فالكثٌر من األخطاء القضائٌة  ،ذبة أو التً أدٌت نتٌجة كسب ماديالكثً من الشهادات الكا

 .أتت نتٌجة شهادات كاذبة

من المهام المناط للقاضً مهمة اثبات مخالفة قول الشاهد للحقٌقة وهو أمر جد صعب      

فنٌا وبدقة قبل الحكم إذ على القاضً فحص أقوال الشهود والظروؾ المحٌطة بالدعوى 

كما ٌجب على القاضً االلمام بعلوم أخرى لجانب القانون لٌتمكن من فحص  ،على المتهم

ا وهذه النقطة مسألة موضوعٌة فً ؼاٌة األهمٌةنفسٌة الشاهد ومراقبته
3

. 

                                                           

.367ص  ،مرجع سابق ،ثانًالجزء ال ،ائٌة فً القانون الوضعً الجزائرينظام االثبات فً المواد الجن ،محمد مروان   1 

.386ص  ،محمد مروان، مرجع نفسه   2 

.368ص  ،مرجع سابق ،عماد محمد ربٌع   3 
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 بتبٌان مختلؾ االلتزامات الملقاة على عاتق الشاهد فً المقابل هناك حقوق منحها     

ففً الكثٌر من األحٌان نجد الشاهد ٌعامل كمتهم أمام  ،القانون لشاهد ولها أهمٌة بالؽة

 .ٌذاء البدنً أو المعنويلإلالقضاء بٌنما ٌجب أن ٌعامل بإنسانٌة وأال ٌتعرض 

من قانون الوقاٌة من  45أولى المشرع الجزائري حماٌة خاصة بالشهود إذ تنص المادة      

دج  50000ٌعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبؽرامة من "الفساد على 

 دج كل شخص ٌلجأ إلى االنتقام أو التهرٌب أو التهدٌد بأي طرٌقة كانت أو 500000إلى 

بأي شكل من األشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحاٌا أو المبلؽٌن أو أفراد عائلتهم 

"وسائر األشخاص الوثٌقً الصلة بهم
1

. 

اضافة للحماٌة التً ٌتمتع بها الشاهد نجد أٌضا حق مصارٌؾ التنقل والتً تقع على      

وتكون مصارٌؾ  ،النٌابة العامةلمطلوبٌن هم شهود عاتق الخزٌنة العمومٌة إن كان الشهود ا

ونفس الشًء بالنسبة  ،م إن كان الشهود المطلوبٌن شهودهالتنقل والحضور على عاتق المته

 .2لشهود المدعً المدنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المتضمن قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالقانون  ،20/02/2006المؤرخ فً  01-06رقم  قانون 1

.44العدد  ، 10/08/2011درة فً الجرٌدة الرسمٌة الصا ،02/08/2011المؤرخ بتارٌخ  15-11 رقم   

.132ص  ،2010جناٌات، دار هومة، الجزائر ،محكمة ال االجراءات أمامأصول  ،عبد العزٌز سعد 2   



 

48 

 خاتمة

ما ٌمكن أن أصل إلٌه من نتائج بعد دراستً لموضوع الشهادة هو أن مجال العمل بها      

البعض ٌرى أن ظهور ادلة االثبات الحدٌثة أفقدها قٌمتها و انتزع ال ٌزال واسعا رؼم أن 

منها مكانتها، إال أنه بالنظر للمواد الجزائٌة الحظت أنها محافظة على قٌمتها فً االثبات، 

 .فمن النادر ان تخلو قضٌة جزائٌة من الشهادة خاصة فً اثبات الوقائع المادٌة

للشهادة أن الشاهد ملزم بالحضور عند مة ٌالحظ كذلك من خالل النصوص المنظ     

استدعاءه قانونٌا من الجهة القضائٌة فً المكان و الزمان المحددٌن فً االستدعاء، و إن 

تخلؾ عن جلسة المحاكمة لالدالء بتصرٌحاته قد ٌعرض نفسه للعقوبة، و هذا االلتزام لٌس 

كبٌر للفصل فً الدعوى  أخالقٌا أو اختٌارٌا بل هو إلتزام قانونً ألن لشهادته دور

 .الجزائٌة

و من المالحظ أٌضا ان بامكان القاضً تأجٌل الجلسة إن رأى ضرورة فً حضور      

الشاهد لؽاٌة استدعائه من طرؾ وكٌل الجمهورٌة، و كذا ال مانع من شهادة اهل المجتمع 

الٌمً، و  إن ٌؤخذ بشهادتهم على سبٌل االستدالل و حٌن تأدٌتهم لها ٌكون ذلك دون حلؾ

 .من بعض كذلك من أداء الٌمٌن نجد القاصر من لم ٌبلػ من عمره ستة عشرة سنة

و هو نفس الحال للحرمان بالنسبة لفاقد الحقوق المدنٌة و التؤخذ شهادته إال على سبٌل      

 .االستدالل

انات من خالل دراستنا الحظنا كذلك أن الشهادة تؤدى على انفراد بعد التأكد من البً     

 .الئهم بتصرٌحاتهم ٌستوجب علٌهم حلؾ الٌمٌنالمتعلقة بشخص المتهم، و قبل اد

للقاضً ان راى أن تصرٌحات الشاهد كاذبة و متناقضة االقوال أن ٌوجه إلٌه تهمة      

 .بشهادة الزور

فالقاضً دائم المسؤولٌة عم توظٌؾ الشهادة و ٌتحمل هو إن كانت دون فائدة على      

القضٌة أم ال، فهو ذو سلطة تقدٌرٌة فً رفضها و تقبلها، وسلطة القاضً هذه  الفصل فً

أخذ بها المشرع الجزائري من خالل مبدأ االقتناع الشخصً للقاضً كأصل عام، بمعنى 

اخر القاضً هو من ٌقدر قٌمة الشهادة فً االثبات، فقد ٌطرحها كدلٌل لالثبات فً حال 

 .م االدلة االخرى بناءا علٌهاحضرت كل شروط صحتها كما له تقًٌ

اما بالنسبة للتوصٌات المقترحة، ٌجب على القاضً ان ٌزن الشهادة و ٌقوم بفحصها      

عند االستماع للشاهد و قبل ان ٌبنً علٌها اقتناعه حتى ٌتمكن من التأكد من صدق أقوال 

بالعلوم النفسٌة خاصة ، لٌتمكن القاضً من ذلك علٌه أن ٌكون مؤهال علمٌا و ملما الشاهد

علم النفس الجنائً و علم النفس القضائً اضافة للعلوم الجنائٌة االخرى، كما لخبرة القضاة 

 .دور هام فً هذا المجال لذلك ٌستوجب أن ٌنصب فً قضاٌا الجناٌات القضاة االكثر خبرة
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كون فً ٌستحسن جعل الشهادة علم قائم بذاته الن حقوق االشخاص و حرٌاتهم قد ت     

 .بعض االحٌان مهددة بفعل التصرٌحات الكاذبة و االقوال المزٌفة

خوؾ الشهود على حٌاتهم و حٌاة ابنائهم قد ٌمنعهم عن قول الحقٌقة، مما ٌمنح      

المجرمٌن نطاقا اوسع للبقاء طلقاء، لذلك على المشرع توفٌر المزٌد من الضمانات لحماٌة 

من  45دم االكتفاء بما اورده من حماٌة فً نص المادة الشهود و على المشرع الجزائري ع

 .قانون الوقاٌة من الفساد

أو أحد اقترح من جانبً أن ٌتم تعدٌل قانون العقوبات لٌصبح االعتداء على الشاهد      

 .دٌد العقابًأصوله او فروعه من ظروؾ التش

ٌة استدعائه فؽالبا ما نظٌم الشهادة و كٌؾمن الالزم على المشرع إعادة النظر فً ت     

 .حول دوره فً القضٌة الى متهم فٌهاٌت

من خالل الدراسة و التمعن بنصوص قانون االجراءات الجزائٌة الحظنا بعض      

 :الفراؼات القانونٌة و التً على المشرع ان ٌتداركها، نذكر منها 

و للذي ال ٌدٌن به، عدم ذكر المشرع لكٌفٌة حلؾ الٌمٌن للشخص الذي ٌدٌن باالسالم أ     

خاصة فً ظل االنفتاح االقتصادي للدولة أمام االستثمارات االجنبٌة، فمن الراجح ان ٌكون 

  .هؤالء االجانب شهودا فً قضاٌا حساسة
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 قائمة المراجع

باللؽة العربٌة: أوال  

المصادر 1        

 أ القرآن الكرٌم

 ب كتب اللؽة و القوامٌس

(.د،س، ط)مقاٌٌس اللؽة، دار الفكر، أبً الحسٌن أحمد بن زكرٌا،   

بن مكرم ابن منظور االفرٌقً المصري، لسان العرب، دار أبً الفضل جمال الدٌن محمد 

(.د،س،ط)صادر، بٌروت،   

أحمد بن محمد بن علً المقري الفٌومً، المصباح المنٌر،دار المعارؾ، القاهرة، الطبعة 

(.د،س،ط)الثانٌة،   

المعجم الوسٌط، الجزء األول، مطابع دار المعارؾ، مصر، الطبعة مجمع اللؽة العربٌة، 

.1985الثالثة،   

المنجد فً اللؽة و االعالم، دار المشرق، بٌروت، لبنان، الطبعة الحادٌة و الثالثون، 

1991.  

 ج التشرٌعات

راءات الجزائٌة، ، المتضمن قانون االج1966-06-08المؤرخ فً  155-66االمر رقم 

.متممالمعدل و ال  

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966-06-08المؤرخ فً  156-66االمر رقم   

، المتضمن قانون الوقاٌة من الفساد و 2006-0-02-20المؤرخ فً  01-06قانون رقم 

، الجرٌدة 2011-08-02المؤرخ بتارٌخ  15-11مكافحته المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.44، العدد2011-08-10الرسمٌة الصادرة فً   

المؤلفات 2  

ابراهٌم ابراهٌم الؽماز، الشهادة كدلٌل اثبات فً المواد الجنائٌة، مطابع الهٌئة المصرٌة، 

2002.  

.2009، دار الثقافة، االردن، الطبعة االولى، أحمد فالح الخرابشة، االشكاالت االجرائٌة  
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سالمً، دار الشروق، القاهرة، أحمد فتحً بهنسً، نظرٌة االثبات فً الفقه الجنائً اال

.1989الطبعة الخامسة،   

االسالمً، دار الجامعة الجدٌدة، االسكندرٌة،  أحمد فراج حسٌن، أدلة االثبات فً الفقه

2004.  

اسحاق ابراهٌم منصور، المبادئ األساسٌة فً قانون االجراءات الجزائٌة، دٌوان 

.1995المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،   

بوزٌد، تالزم مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتً للقاضً الجزائري، دار الهدى، اؼلٌس 

.2010الجزائر،   

امٌن مصطفى محمد، حماٌة الشهود فً قانون االجراءات الجزائٌة، دراسة مقارنة، دار 

.النهضة العربٌة، االسكندرٌة  

ت الجزائري،دار بلعلٌات ابراهٌم، أركان الجرٌمة وطرق اثباتها فً قانون العقوبا

.2007الخلدونٌة، الطبعة األولى،   

.جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائٌة، الجزء األول، دار العلم للجمٌع، لبنان  

جٌاللً بؽدادي، االجتهاد القضائً فً المواد الجزائٌة، الجزء الثانً، الدٌوان الوطنً 

.2001لألشؽال التربوٌة، الجزائر،الطبعة األولى،   

ٌعة، التحقٌق القضائً، الدٌوان الوطنً لألشؽال التربوٌة، الجزائر، الطبعة حسن بوسق

.2002الثالثة،   

الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص، الجزء الثانً، دار هومة، الجزائر، حسن بوسقٌعة،

.الطبعة الرابعة  

بط خالد عبد العظٌم أبو ؼاٌة، كمال محمد عواد عوض، مدى حجٌة الشهادة والقرائن وضوا

.2013مشروعٌتها فً االثبات، دار الفكر الجامعً، االسكندرٌة، الطبعة األولى،   

.1986سلٌمان بارش، شرح قانون االجراءات الجزائٌة الجزائري، دار الشهاب، الجزائر،   

عبد الحكم ذنون الؽزالً، القرائن الجنائٌة ودورها فً االثبات الجنائً، دار المطبوعات 

.2009الجامعٌة، مصر،   

، منشاة (النظرٌة والتطبٌق)عبد الحمٌد الشواربً، االثبات الجنائً فً ضوء القضاء والفقه

1996المعارؾ، االسكندرٌة،   
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ؼبد الحمٌد الشواربً، الشهادة فً المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة واألحوال الشخصٌة، دار 

1992المطبوعات الجامعٌة، االسكندرٌة،   

ات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائٌة فً التشرٌعٌن عبد الحمٌد عمارة، ضمان

(.د،س،ط)الوضعً و االسالمً، دار الخلدونٌة للنشر و التوزٌع،   

.2010عبد العزٌز سعد، أصول االجراءات امام المحكمة الجناٌات، دار الهومة، الجزائر،  

2004ومة ، الجزائر، عبد هللا اوهابٌة، شرح قانون االجراءات الجزائٌة الجزائري، دار اله  

العربً شحط عبد القادر، نبٌل صقر، االثبات فً المواد الجزائٌة فً ضوء الفقه و االجتهاد 

2006القضائً، دار الهدى،   

عماد محمد ربٌع، حجٌة الشهادة فً االثبات الجزائً، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و 

2011التوزٌع، الطبعة االولى،   

لمبادئ العامة فً قانون االجراءات الجنائٌة، منشأة المعارؾ، عوض محمد عوض، ا

2002االسكندرٌة،   

.فخري ابو صفٌة، طرق االثبات فً الفقه االسالمً، شركة الشهاب، الجزائر  

فؤاد عبد المنعم أحمد، الدعوى الجنائٌة فً الفقه االسالمً، المكتب العربً الحدٌث، 

2001الرٌاض،   

ات الجنائً بالوسائل العلمٌة، مكتب التفسٌر للنشر و االعالن، كوثر احمد خالد، االثب

2007العراق، الطبعة االولى،   

محمد أحمد عابدٌن، الشهادة فً المواد الجنائٌة و المدنٌة و الشرعٌة و شهادة الزور، دار 

.الفكر الجامعً، االسكندرٌة  

ر الجامعً، االسكندرٌة، محمد أحمد محمود، شهادة الشهود فً المواد الجنائٌة، دار الفك

2002 

محمد حزٌط، مذكرات فً قانون االجراءات الجزائٌةن دار الهومة، الجزائر، الطبعة 

2009الرابعة،   

2008محمد حزٌط، قاضً التحقٌق فً النظام القضائً الجزائري، دار الهومة، الجزائر،  

ج للنشر، االردن، الطبعة محمد حماد الهٌتً، التحقٌق الجنائً و االدلة الجرمٌة، دار المناه

2010االولى،  
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2011محمد زكً ابو عامر، االثبات فً المواد الجنائٌة، دار الجامعة الجدٌدة، االسكندرٌة،   

محمد صبحً نجم، شرح قانون االجراءات الجزائٌة الجزائري، دٌوان المطبوعات 

.الجامعٌة، الجزائر، الطبعة الثالثة  

لجنائً فً ضوء التشرٌع و القضاء و الفقه، دار الجامعة محمد علً سكٌكر، ادلة االثبات ا

2011الجدٌدة، االسكندرٌة،   

2000محمد فتح هللا النشار، أحكام و قواعد عبء االثبات، منشأة المعارؾ، االسكندرٌة،   

1992محمد محدة، ضمانات المتهم اثناء التحقٌق، دار الهدى، الجزائر، الطبعة األولى،   

، استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً االثبات الجنائً، مطبعة السالم عنبمحمد محمد محمد 

2007الحدٌثة، مصر،   

محمد مروان، نظام االثبات فً المواد الجنائٌة فً قانون الوضعً الجزائري، الجزء األول، 

 دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر 

الجزائري، الجزء الثانً، دٌوان محمد مروان، نظام االثبات فً المواد الجنائٌة فً قانون 

 المطبوعات الجامعٌة، الجزائر

محمود صالح العدلً، استجواب الشهود فً المسائل الجنائٌة، دار الفكر الجامعً، 

2004االسكندرٌة،  

محمود محمد عبد العزٌز الزٌنً، مناقشة الشهود و استجوابهم فً الشرٌعة االسالمٌة و 

2004مصر، القانون، دار الجامعة الجدٌدة،  

محاضرات فً االثبات الجنائً، الجزء االول، دار هومة، الجزائر، مروك نصر الدٌن، 

2003الطبعة الثالثة،   

2001مسعود زٌدة، القرائن القضائٌة، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، الجزائر،   

 18مصطفى مجدي هرجة، شهادة الشهود فً مجال الجنائً و المدنً فً الضوء قانون 

، دار الفكر القانونً، مصر، 1999لسنة   

 منانً فرح، أدلة األثبات الحدٌثة فً القانون، دار الهدى، الجزائر

موالي ملٌانً بؽدادي، االجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري، المؤسسة الوطنٌة 

1992للكتاب، الجزائر،   
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ي ضوء الفقه و القضاء، منشأة نبٌل ابراهٌم سعد، االثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌة ؾ

2000المعارؾ، االسكندرٌة،   

2011نجٌمً جمال، إثبات الجرٌمة على ضوء األجتهاد القضائً، دار هومة، الجزائر،  

نظٌر فرج مٌنا، الموجز فً اإلجراءات الجزائٌة الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 

 الجزائر، الطبعة الثانٌة

نظرٌة العامة لإلثبات فً المواد الجزائٌة، دار النهضة العربٌة، هاللً عبد االه أحمد، ال

1987للنشر، القاهرة، الطبعة األولى،   

ٌوسؾ دالندة، الوجٌز فً الشهادة الشهود وفق أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون و ما 

2005استقر علٌه قضاء المحكمة  العلٌا، دار هومة، الجزائر،   

  طروحاتاأل 3

بحث مقدم لنٌل شهادة صالح، اإلثبات بشهادة الشهود فً القانون الجزائري، براهٌمً 

2012الدكتوراه، فً العلوم القانونٌة، كلٌة الحقوق، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو،  

المذكرات 4  

بالهومً مراد، الحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجزائً فً تقدٌر األدلة، مذكرة مقدمة لنٌل 

-2010الماجستٌر فً العلوم القانونٌة، كلٌة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، شهادة 

2011 

الماجستٌر فً توفٌق سلطانً، حجٌة البصمة الوراثٌة فً االثبات، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة 

-2010علوم جنائٌة، كلٌة الحقوق، جامعة الحاج لحضر، باتنة، :العلوم القانونٌة تخصص

2011 

، االدلة العلمٌة و دورها فً الثبات الجنائً، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة خٌرانً فوزي

الماجستٌر فً العلوم القانونٌة و االدارٌة، كلٌة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2011-2012  

شرٌفة طاهري، تأثٌر ادلة االثبات على االقتناع الشخصً للقاضً الجنائً، بحث لنٌل 

2004-2003القانون الجنائً، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر، شهادة الماجستٌر، فرع   

صالح ابراهٌمً، االثبات بشهادة الشهود فً القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة 

.الماجستٌر فً العقود و المسؤولٌة، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر  
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لجزائري، بحث مقدم لنٌل اسماعٌل، النظرٌة العامة لالثبات فً القانون الجنائً ا طواهري

1994-1993شهادة الماجستٌر فً القانون الجنائً، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر،   
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ناصر بن محمد بن مجول البقمً، الشهادة و حجٌتها فً اثبات جرائم الحدود، بحث مقدم 

لنٌل شهادة الماجستٌر فً التشرٌع الجنائً االسالمً، اكادٌمٌة ناٌؾ للعلوم االمنٌة، 

1992ض، الرٌا  

المجالت -5  

1990المجلة القضائٌة، العدد الرابع، سنة   

باللؽة األجنبٌة: ثانٌا  

1 Aubry et reau, droit civil francais, tome douzieme, librairie 

technique, 6 edition par paul esmein, paris, 1958 

2 jean larguier, procedure penale, 16 eme edition, Dalloz ; paris, 199 
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 مــلخص المذكرة

من خالل دراستي حاولت ان اعطي صورة مفصمة عن الشيادة بالتركيز عمى جوانب  
عدة لبيان أىميتيا فقسمت دراستي الى فصمين تعرضت في الفصل االول لماىية الشيادة 

الحسي لمشاىد من معمومات عن الغير تكون  فالشيادة ىي تعبير عن مضمون االدراك
مطابقة لحقيقة الواقعة التي شيد عمييا بعد أدائو لميمين و يكون ممن تقبل شيادتيم ويسمح 

بيا من غير الخصوم في الدعوى، و المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا ليا انما اكتفى بتنظيم 
واع لكن تبقى الشيادة المباشرة ىي قواعدىا و احكاميا، و لشيادة في االثبات الجزائي ان

قد تكون حجة مقنعة كما قد  .االكثر حجية اما االنواع يتم الولوج ليا عمى سبيل االستدالل 
تكون متعدية، و حتى يستطيع الشاىد االدالء بشيادتو عميو ان يتميز باالدراك و حرية 

. االختيار و اال يكون مسبوقا جنائيا 
كان الجزء الثاني من ىذه الدراسة بعنوان أحكام الشيادة في المواد الجزائية في ىذا  

الجزء قمنا بدراسة نطاق اثبات الشيادة في المواد الجزائية اذ تبين ان االثبات بالشيادة في 
المواد الجزائية جائز في غالب االحيان باعتبار الجرائم وقائع مادية لكن استثناءا حصل 

عض الجرائم بطرق اثبات خاصة بيا، لسماع الشيادة اجراءات يجب مراعاتيا ،كما المشرع ب
ىنالك حاالت ال يجوز سماع الشخص كشاىد اضافة لما سبق ذكره ىنالك اجراءات شكمية 

. في سماع الشيادة
تقع عمى عاتق الشاىد التزامات عميو مراعاتيا ،و ان لم يتقيد بيذه الواجبات ينتيي بو  

عريض نفسو لمعقوبة، قيمة الشيادة كدليل في الثبات الجزائي يجعل منيا دليال المطاف لت
قائما بذاتو و دليل مقوما الدلة اخرى،  
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