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 الحمایة الجزائیة للشھود في القانون الجزائري



  شكرال

  ومن ال یشكر الناس ال یشكر اهللا عز و جل

  ل المستقبل ، أال و هم األساتذة إلى كل األشخاص الذین قدموا و بذلوا جهودا كبیرة في بناء جی

تتناثر الكلمات جبرا و حبا على صفائح األوراق لكل من علمني ، و من أزال غیمة جهال مررنا 

  .بریاح العلم الطیبة، و لكل من أعاد رسم مالمحي و تصحیح عثراتنا بها

نبعث تحیة شكر و احترام ألساتذتنا األفاضل الذین حملوا أقدس رسالة أخص بالتقدیر و الشكر 

 الدكتورة 

  بوكر رشیدة

و كذلك أشكر كل من ساعدني و لو بمعلومة في إتمام هذا البحث و نخص بالذكر صدیقتي 

لكم كل الشكر .كل من زرعوا التفاؤل في دربنا و قدموا لنا المساعدات و األفكار  خولة و إلى

  و التقدیر



  اهداء

  

  الحمد هللا الذي لواله ما جرى قلم و ما تكلم لسان

كان أفصح الناس لسانا و " صلى اهللا علیه و سلم"و الصالة و السالم على سیدنا محمد 

  . أوضحهم بیانا

الذي منحني  إلى رجل المواقف الصعبة إلى من علمني أن الرجولة هو الموقف زوجي العزیز

  الحب و الوفاء و كان لي الوطن 

  .ذي ینیر دربي أبي العزیز إلى من علمني النجاح ، و كان النور ال

و یا من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف، و یا منبع الحنان، إلى أمي الغالیة التي لم تأل 

  .جهدا في تربیتي و توجیهي 

  ُینسیني تعبي ابني الحبیب إلى من 

   دعمني و تفرح بنجاحي أختي الغالیة من تساندني و تإلى 

  .أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ینابیع المحبة 

 



 مقدمة
 

 أ 
 

للقاضي أن یصل إلى الحقیقة بجمیع الطرق التي أجاز إن القانون الجزائي قد      

یستنتجها،لیكون حكمه في الدعوى نابعا من اقتناعه و اعتقاده و هذه الطرق تعطي للقاضي 

في  تحد من حریة القاضيو أحیانا یضع القانون ضوابط معینة ،الحریة المطلقة في اإلثبات 

  .تكوین اقتناعه من خالل تحدید و سائل اإلثبات و توافر الدلیل المحدد قانونا 

تتنوع وسائل اإلثبات الجزائي و لكن یبقى الهدف واحد و مشترك و هو البحث عن الحقیقة    

  .القاضي الوصول إلیهاالتي الّبد على و كشفها إذ تعد الحقیقة من اإلجراءات األولیة 

وسائل اإلثبات المهمة خاصة في المواّد الجزائیة ،فهي واجب دیني على  إحدىتعد الشهادة     

و ال تكتموا الشهادة و من یكتمها ":الفرد قبل أن یكون التزاما قانونیا ، مصدقا لقوله تعالى 

  ".فأّنه آثم قلبه و الّله بما تعملون علیم 

و هي اجراء .فهي عمود اإلثبات " ال دلیل على جریمة من دون شهادة "وقد قیل قدیما بأّن     

و التوصل في األخیر إلى إدانة أو تبرئة یهدف إلى توضیح و تقریب وقائع جریمة مزعومة 

،تلعب الشهادة في الوقت الحاضر دورا فعاال في اإلثبات السیما إذا تعلق األمر بالجرائم المتهم 

ظمة ،رغم الزیادة المستمرة من قوة األدلة العلمیة و الفنیة ، و اعتبارًا للدور الهام للشهود في المن

مكافحة أخطر أنواع الجرائم من خالل ما یدلون به من معلومات تساهم في كشف المجرمین و 

  .فالشاهد هو عین المحكمة و آذانها .تقدیمهم أمام القضاء 

قبة الرئیسیة في التعامل مع الجرائم الكبرى ألنها أمر یصطدم و تشكل شهادة الشهود الع     

مع حسن اعداد الجناة لجرائمهم و دقة تنفیذهم لها، ثم السعي الحثیث للقضاء على جمیع األدلة 

التي قد تدینهم ، ولذلك ال یتردد الجناة في تهدید الشهود و ترهیبهم بكافة الطرق ، وكذلك 

ال یقتصر ذلك على الشاهد فقط بل یمكن أن یشمل أفراد اسرته و  ترغیبهم بشتى الوسائل، و قد

   .للضغوطات التي تهدف إلى اإلحجام عن أداء الشهادةأقاربه و تعریضهم 

   



 مقدمة
 

 ب 
 

  موضوع الدراسة 

اإلشارة أن موضوع  موضوع الحمایة الجزائیة للشهود و یجدر أساسیةیتناول البحث بصفة     

البحث شمل فقط التشریع الجنائي الجزائري بشقیه الموضوعي و اإلجرائي ، ألنه الیمكن بأي 

حالة من األحوال أن ندعي بوجود انفصام بین تلك الحمایة التي یوفرها قانون العقوبات و تلك 

ونین بشأن حمایة ، بل یوجد تعاون فعال بین القانالتي تتوافر في قانون اإلجراءات الجزائیة

 و عاقب علیه ،الشهود ، حیث أن قانون العقوبات یحظر أي مساس بالشاهد و یجرمه و ی

كقاعدة عامة فإن قانون العقوبات یهتم بالحمایة الالحقة للشاهد إذا تم المساس بسالمته النفسیة 

  .أو الجسدیة 

على نحو یؤمن له عدم اإلعتداء أما قانون اإلجراءات الجزائیة یهتم بالحمایة السابقة للشاهد   

علیه و ذلك من خالل القضاء على فرص التعرف علیه أو على شخصیته و ذلك من خالل 

رغم اإلصطدام بحقوق الدفاع  إقامتههویته و مكان  إخفاءافة السبل التي تؤدي إلى توفیر ك

في قلبه لإلقدام على اإلدالء  یؤمن قانون اإلجراءات الجزائیة الشاهد على نحو یدخل اإلطمئنان

  .على نحو یساعد للتوصل إلى الحقیقة إدالئهابالشهادة أو باألحرى 

  البحث إشكالیة

نظرا لما یحتله موضوع حمایة الشهود من مكانة متمیزة و هامة في التشریعات القانونیة و    

مختلفة بحیث وردت هذه الحمایة بصورة مباشرة و  أسسفي المحافل الدولیة مستوحیا ذلك من 

غیر مباشرة مكونة حزمة من الضمانات للشاهد و انطالقا من هذه الفكرة ارتأینا أن نطرح 

  هل تبنى المشرع الجزائري حمایة كافیة للشاهد ؟:اإلشكال التالي 

بالشاهد  و ماهیة ما المقصود _أساسیةرئیسیة عدة تساؤالت فرعیة عن هذه اإلشكالیة ال فرعویت

  الشهادة ؟

  علما أن هناك حمایة موضوعیة للشاهد ،فماذا نقصد بالحمایة اإلجرائیة إذا وجدت ؟_



 مقدمة
 

 ج 
 

ئیة من شأنها حمایة القضا المنظومةالتي ادخلها المشرع إلى  المستحدثةماهي اآللیات _

  الشاهد؟

  أهداف البحث

،فإن الهدف من لكل دراسة هدف أو غرض ُیرجى الوصول إلیه حتى یكون ذا قیمة علمیة   

التعرف على الشاهد المهدد و الحمایة الجزائیة المقررة له و كیفیة تنظیمها من هذه الدراسة 

طرف المشرع الجزائري ،و تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة و كذلك التعرف على الحمایة 

الموضوعیة و اإلجرائیة للشهود ، كما تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على اآللیات 

  .عصرنة العدالة و حمایة الشهود إطارها المشرع في المستحدثة التي انتهج

  أهمیة البحث

موضوع الحمایة الجزائیة للشاهد بالنظر إلى كونها حجر الزاویة لمكافحة مختلف  تكمن أهمیة  

و أنواع الجرائم خاصة ما تعلق منها بجرائم الفساد و الجریمة المنظمة و كونها تكتسي قیمة 

  .كما یستمد الموضوع أهمیته من حداثته أهمیة عظمى في هذا المجال،

  منهج البحث

هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي و هو ما افترضه طبیعة  إعداداعتمدت في   

الموضوع ألننا تناولنا بالدراسة موضوع حمایة الشهود وفق المنظور القانوني و في ظل أحكام 

  .قانون العقوبات و قانون اإلجراءات الجزائیة 

  البحث  خطة

من أجل الوصول لألهداف المرجوة من هذه الدراسة و تقدیم الحلول لإلشكال المطروح و ضعنا 

خطة ازدواجیة الفصل إذ سنعالج في الفصل األول الحمایة الموضوعیة للشاهد و الفصل الثاني 

  .ّله بتوصیات خاصة بالموضوعخصصناه للحمایة اإلجرائیة للشاهد و سنختم بإذن ال



 مقدمة
 

 د 
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 الحمایة الموضوعیة للشھود                  الفصل األول                   
 

  الفصل األول

  الحمایة الموضوعیة للشھود 

كثیر من االستعانة بشهادة الشهود وقد تكون الشهادة في تفرض أغلب الدعوى الجزائیة 

  .األحیان الدلیل الوحید القائم في الدعوى الجزائیة

بل إّن الشهادة هي طریق اإلثبات العادي في المسائل الجزائیة، بحیث یعد االلتزام بأداء 

الشهادة واجبا دینیا وأخالقیا بالرغم من أّنه من أهم االلتزامات القانونیة، فالشاهد یؤدي خدمة 

ة، إذا فمقابل ما یقدمه الشاهد من مساعدة للقضاء في سبیل عامة تستهدف المصلحة العام

إظهار الحقیقة، وجب توفیر حمایة موضوعیة وفي هذا اإلطار لجأ المشرع الجزائري إلى توفیر 

  1.حمایة موضوعیة للشاهد في كل مرحلة من مراحل الدعاوى الجزائیة

الجنائي الموضوعیة محال الحمایة الموضوعیة هي التي تتخذ من قواعد القانون و یقصد ب

لها، عن طریق تحدید األفعال المجرمة وبیان العقوبات المقررة لكل فعل، وبذلك تنطوي على 

  .الوقائع التي یمتنع على األفراد تحقیقها سواًء عن طریق الترهیب أو اإلغراء أو االعتداء

مة لقانون العقوبات فقواعد الحمایة الموضوعیة للشاهد قد تجد مصدرها إما من القواعد العا

لتعرف على أوجه الحمایة  .حداعناصر كل جریمة على  ضمنتوٕاّما في القواعد الخاصة التي ت

الموضوعیة التي سنها المشرع الجزائري، كان الزما علینا التعرف على شهادة الشهود وشروطها 

مظاهر حمایة التي یجب أن توافر لصحتها وهذا ما سنتناوله في المبحث األول وٕالى كیفیة و 

     .في المبحث الثاني ستناولهقوبات وقانون الوقایة من الفساد و هذا ما الشاهد في قانون الع

  

 

  األول مبحثال
                                                             

  .    323، ص 2017، جانفي 7، مجلة الفقه والقانون، العدد الشهود في التشریع الفرنسيحمایة محي الدین حسیبة،  -1
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  شھادة الشھود وشروطھا 

تعتبر شهادة الشهود من أهم وسائل اإلثبات في میدان اإلثبات الجزائي، وهذا من أجل 

إثبات عناصر الجریمة وٕاسنادها للمتهم، وتبعا لذلك فإّن موضوع الشهادة هو واقعة بها أهمیة 

الشهود قانونیة تستند معها من حیث داللتها على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم، فشهادة 

روریة في المواد الجزائیة، ألّن األفعال والحوادث التي وقعت فجأة ال سبیل إلى إثبات وسیلة ض

عناصرها دون اللجوء إلى ذاكرة األشخاص الذین عایشوها وشاهدوها، ویمكن اعتبار الشاهد 

   1.كآلة فوتوغرافیة تنطبع فیها الحادثة بمعظم فصولها ووقائعها

ن خالل تطرقنا من جهة للبحث عن المقصود مما سبق سنتناول دراسة هذا المبحث م

بالشهادة والشهود في المطلب األول ومن جهة أخرى للبحث عن شروط صحة الشهادة في 

  .المطلب الثاني

  المطلب األول

  مفھوم شھادة الشھود 

لما لدیه  استناداطبقا لما هو معمول به في المحاكم الجنائیة فإن القاضي یفصل في الدعوى 

من أدلة سواء توفرت جمیع االدلة أوال ،ام لم تتوافر ،و فیما یخص هذه المسألة فإن القاضي 

تكون شهادة  األحیانو في الكثیر من .یجد نفسه امام دلیل واحد ووحید تقوم علیه الدعوى 

طریق و لذلك یتعین التطرق إلى معرفة ماهیة الشهادة عن الشهود الدلیل الوحید في الدعوى ،

عتباره العنصر الحیوي نتناول مفهوم الشاهد بإ وبعدها  ؛في الفرع األول قانونیا و  تعریفها لغویا

   .في الدراسة في الفرع الثاني

  

  

  الفرع األول

                                                             
  .     88- 87، ص 1999، دار الصبح للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1عماد محمد ربیع، حجیة الشهادة في اإلثبات الجزائي، ط  -1
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  مفھوم الشھادة 

یث القانون وما هي من خالل هذا الفرع سنتناول تعریف الشهادة من حیث اللغة ومن ح

  .صورها أيأنواع الشهادة 

  تعریف الشهادة: أوال

خبر قاطع، تقول شهد على كذا من باب سلم، والمشاهدة المعاینة، : تعریف الشهادة لغة-1

 .وشهد بالكسر شهودا أي حضره فهو شاهد وقوم شهودا أي حضور

  1.الشيء طلعته علیه وعاینته فأنا شاهد وشهدت

اآلیة  »ًفًمْن َشِهَد ِمْنُكم الَشْهر َفْلَیُصْمه  «: وتعني أیضا الحضور والعلم، ومنه قوله تعالى

الشهر مقیما غیر مسافر فلیصم ما حضر وأقام من سورة البقرة، أي كان حاضرا في  185

  .شهید، واستشهد فالن فهو شهید و  حق ؛ فهو شاهدفالن على فالن بیقال شهد و  2.فیه

  حضره فهو شاهد،و شهد له بكذا شهادة أي أدى ما   أيالمعاینة وشهده شهودا :و المشاهدة 

  .عنده من الشهادة

 بها قیام شخص من غیر خصوم الدعوىیقصد : في االصطالح القانونيالشهادة  -2

باإلخبار أمام القضاء عّما أدركه بحاسة من حواسه، كالسمع أو البصر بشأن الواقعة 

المتنازع علیها، أي أّن الشاهد یخبر بواقعة صدرت من غیره ویترتب عنها حق لغیره، 

  .احتمال الصدق الكذب فیهاوألّن الخبر یحتمل الصدق والكذب ولكن یقوى 

بل اكتفى بتنظیمهما وتحدید مجالها وشروط  ة الشهودأّما القانون فإّنه سكن عن تعریف شهاد

لم یعطي المشرع و  اد القضائي،قبولها وحجیتها تاركا مهمة تعریفها للفقهاء وكذلك االجته

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1، ط )دراسة فقهیة مقارنة(وسام أحمد السمروط، القرینة وأقرها في إثبات الجریمة  -1

  .      93، ص 2007لبنان، 
، سنة )لسنة الثانیة(ملزي عبد الرحمان، طرق اإلثبات في المواد المدنیة، محاضرات ملقاة على طلبة المدرسة العلیا للقضاء  -2

  .     33، ص 2013-2014
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من قانون  99إلى  88من نص علیها في المواد  ٕانماو  الجزائري تعریفا محددا للشهادة

 237إلى  220من ؛و عالجها في المواد  االبتدائياإلجراءات الجزائیة ،بالنسبة لمرحلة التحقیق 

  .من ذات القانون

تقریر المرء لما یعلمه شخصیا ولما یكن قد رآه أو سمعه بنفسه أو : "بأّنها وعرفها الفقه

  1.أدركه على وجه العموم

على فكرة أساسیة، وهو  ومن خالل هذه التعریفات للشهادة نتوصل إلى أّن مضمونها یقوم

 أن الشهادة هي تعبیر عن مضمون إدراك حسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي یشهد علیها

  :النتائج التالیة إلىبالتالي نتوصل و 

 من حیث داللتها  األهمیةتستمد هذه و  قانونیة أهمیةن موضوع الشهادة هو واقعة ذات أ

  .نسبتها للمتهمو  على وقوع الجریمة

 ة كدلیل إثبات مباشر ،ال تنصب فقط على الواقعة مباشرة ،فقد تنصب على ن الشهادأ

 .في تقدیر العقوبة  أومالبسات لها تأثیرها في ثبوت الواقعة 

 المحكمة أثناء  أمام ن الشهادة هي دلیل شفهي بإعتبار أن الشاهد یدلي بشهادته شفهیاأ

  2.الجلسة

     أنواع الشهادة: ثانیا

  .األصل إلى قسمین الشهادة المباشرة والشهادة غیر المباشرةتنقسم الشهادة في 

هي النموذج األصلي للشهادة، بحیث یدلي الشاهد أمام القضاء  :الشهادة المباشرة .1

بشهادته مستمدا إیاها من ذاكرته لیقول ما رآه ببصره وسمعه بأذنیه أو ما أدركه بحواسه 

إنكار أّن الشهادة المباشرة تكون لها قوة  األخرى عن الواقعة المتعلقة بالدعوى، وال یمكن

مصطلح  تندرج في نطاق الشهادة المباشرةثبوتیة أكثر من األنواع األخرى، وكذلك 
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ما یسمى بالشهادة  ،وهو 02-15ستحدث بموجب األمر مستحدث أو باألحرى تدبیر ا

نمط  اإللكترونیة بوصفها آلیة إجرائیة تستهدف إرساء نظام خاص لحمایة الشهود في

إثبات واقعة معینة من خالل ما : "من الجرائم، ویمكن تعریف الشهادة اإللكترونیة بأّنها

، باإلدالء بأقواله 1یقوله األشخاص عّما شاهده بحواسه عن هذه الواقعة بطریقة مباشرة

 ".  بواسطة منظومة إلكترونیة أو وسیط معلوماتي

المباشرة أي ال یعتمد على الشاهد فیها على الشهادة هي عكس  :الشهادة غیر المباشرة .2

ما وقع تحت سمعه وبصره أو عن ما شاهده بنفسه، بل یقوم باإلدالء بشهادته بناءا 

على ما سمعه من طرف الغیر أو بما تناقلته األشخاص من وقائع ولذلك نجد أّنها 

 :تتمثل في عدة صور

 الشهادة السماعیة  . أ

عن وقائع سمعها من شخص آخر، أي أّن الشاهد لم یر هي الشهادة التي یدلي بها الشاهد 

فیقال للشهادة في هذه الحالة بأنها سماعیة .الواقعة بنفسه وٕاّنما سمع شخص آخر یرویها

سمعه مباشرة ،و  أوآه ذلك حینما ال یشهد الشخص بما ر و  ألنها شهادة نقلت له عن الغیر

المباشرة وتعتبر  األصلیةإنما یشهد بما سمع روایة عن الغیر ، وهي اقل من الشهادة 

تقدیرها للقاضي ،و بالتالي ال یعول علیها ؛ألنها ال  آمرشهادة من الدرجة الثانیة ، ویعود 

یتعرض  أنألن ما وصل إلى علم الشاهد یمكن و  موضع ثقة عن إدراك مباشر ولیست تنشأ

األخبار كثیرا ما تتغیر عند  أنللتحریف او التزییف حینما تنقل من شخص آخر فال یخفى 

 2.النقل
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بالتالي ال و  محدودو  ضئیل األخیرفي ثقة هذا  أوعند القضاء ولهذا فحظ هذا النوع من الشهادة 

مشوبا ٕاال كان الحكم و  وحدها كدلیل كافي في الدعوىیمكن اإلعتماد على الشهادة السماعیة 

  .تعززها  أخرىتستند إلیها إذا توافرت أدلة  أنیمكن للمحكمة و  بالبطالن

على إطالقه ،فإن مات الشاهد األصلي  یؤخذ أالولكن القول بعدم قبول شهادة السماع یجب 

أو مانع یمنعه من أداء مرض  أولعجز  سماع شهادته استحالبنفسه ،أو  األمرالذي شاهد 

  1 .به یأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة،إذا كان شاهدا موثوقا الشهادة ؛یصح للقاضي أن

  :تتوافر الشروط التالیة  أنویجب ان تكون الشهادة غیر المباشرة صحیحة 

 ن یكون الشاهد المباشر للواقعة محل اإلثبات غیر قادر جسدیا أ.  

 الشاهد المباشر قد وكل في ان تسند الشهادة إلیه  ن یكونأ.  

 الشخص الذي یؤدي الشهادة أهلیة كاملة ن تكون لدى أ.  

  أن یؤدي هذه الشهادة رجالن.  

 أال یكون الشاهد المباشر للواقعة قد تراجع عما شاهده. 

 الشهادة بالتسامع  . ب

أضعف أنواع الشهادات، فهي ال تنص عن الواقعة المراد إثباتها بالذات بل تنص على  

فصاحب الشهادة بالتسامع ال یروي شهادته عن .الرأي الشائع لدى جمهور الناس عن الواقعة

بل یشهد بما یتسامعه الناس عنها إذ یقول ال عن واقعة بالذات و  شخص معینتعتبر من 

، دون ان یستطیع األمرعن هذا "الناس یقولون كذا وكذا " أو أن" سمعت كذا :"الشاهد 

بالتالي هي غیر قابلة و  ؛2إسناد ذلك ألشخاص معینین ،إذ یذكر فقط ما تتناقله األلسنة 

علیه هذه الشهادة ال تعتبر دلیل و  ال یحمل صاحبها مسؤولیة شخصیة فیما شهد بهو  للتحري

بالتالي ال تلقى قبوال في المسائل و  إثبات یعتمد علیه القاضي الجزائي في تكوین قناعته،
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إلسالمي في ما الجنائیة ؛و إن كان القضاء قد قبلها في المسائل التجاریة ،و قبلها الفقه ا

 .بالدخول و  بالنكاحو  سبیخص الن

  الشهادة بالشهرة العامة  . ت

من حیث عدم علم الشهود لما یشهدون به شهادة بالتسامع، یقترب كثیرا مفهومها من ال

شخصیا، فهي تتمثل في ورقة محررة أمام موظف فیما یؤدیه الشهود امام الجهات الرسمیة 

ظف هذه الوقائع في ورقة تعد دلیل و یدون المو  الشهرةبما علموا به من وقائع عن طریق 

علیها،وفي الجزائر كثیرا ما یستعمل هذا الدلیل إلثبات الزواج عند تمكن الزوجین من 

تسجیل عقد زواجهما فیلجؤون إلى الموثق بصحبة شهود یشهدون بمعرفتهم لحالة الزواج 

یث یشهد عدد من الناس أنه حتستعمل في موضوع التركات  أوطریق الشهرة العامة ،عن 

هذا النوع و  ،أصالال یوجد للمتوفي فیما یعلمون إال عدد معین من الورثة أو أنه لم یترك إرثا 

هي محصورة ؛ أمورمن الشهادة غیر معمول بها في الوقت الحاضر في الجزائر إال في 

 1.یكون عن میدان اإلثبات الجنائي أبعد ما

  الفرع الثاني

  مفھوم الشاھد 

إن الشاهد شخص ال یرتبط بالدعوى الجزائیة في كثیر من األحیان بأي ارتباط ،إذ هو لیس من 

إلى تعریف الشاهد  أوالأطرافها األصلیین أو المنظمین إلیها، و لتفصیال أكثر في هذا سنتطرق 

  .أنواع الشهود و ثانیا

  تعریف الشاهد: أوال

  .التعریف القانونيثم یتبعھ  التعریف الفقھي للشاھد أوالسنتناول  
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  :التعریف الفقهي للشاهد  . أ

 القاضي إمامإلثباث الحق المدعى به  بأقوالهیعتد ال خالف بین الفقهاء في أن الشاهد 

  .حكمه اد إلیه فياإلستنو 

علم الّنفس الجنائي بأّنه إنسان عاین الواقعة اإلجرامیة بالبصر أو بالسمع  عّرفه فقهاءلقد 

أو باللمس أو بالذوق أو بالشم حسب األحوال وحسب نوعیة الواقعة، ویقع على عاتقه اتجاه 

  . العدالة التزام الكالم للبوح بما تلقاه عن الواقعة من االنطباعات

أما  فقهاء الشریعة اإلسالمیة یعرفون الشاهد على انه هو الشخص الذي قام بأداء الشهادة 

  .على من تحمل الشهادة،كما یطلقون على لفظ الشاهد في مجلس القضاء 

  :و قد اختلفت تعاریف فقهاء الشریعة اإلسالمیة للشاهد باختالف مذاهبهم 

  حق بلفظ الشهادة بار صدق إلثبات إخ" عرفه الحنفیة الشاهد بأنه:مذهب الحنفیة

 . 1ىلو بال دعو و  في مجلس القضاء

  ظن وال عن شك لیقضي الشاهد هو إخبار الحاكم عن علم ال عن :مذهب المالكیة

 .بت الحكمو  قصد القضاءو  أیضا انه إخبار بما حصل فیه الترافعو  بمقتضاه ،

 ان یشهد إال بما علمو ال یسع شاهدا :"حیث قال اإلمام الشافعي :مذهب الشافعیة 

فیشهد منها ما سمعه ؛و  العلم ثالثة وجوه ،منها ما عاینه الشاهد ؛فیشهد بالمعاینة ،و 

من المشهود علیه؛ ومنها ما تظاهرت به االخبار ،مما ال یمكن في بما اثبت سمعا 

ویستخلص من .2ثبتت معرفته في القلوب فیشهد ما علیه بهذا الوجهو  أكثر العیان

 .هو  صور الشهادةو  تطرقنا إلیه سابقا التعریف ما

 نجد الحنابلة یرو بأن لفظ الشاهد معناه إخبار شخص بما علم بلفظ : مذهب الحنابلة

 .شهدت أواإلخبار بما علمه بلفظ أشهد  أوخاص 
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 : تعریف الشاهد في القانون-ب

الجزائیة إلى تعریف الشاهد ومنها قانون اإلجراءات الجزائیة لم تشیر اغلب القوانین 

تعریف للشاهد، بل اكتفى بتنظیم القواعد الخاصة بشهادة  المشرع الجزائري بحیث لم یضع 

القسم الشهود في قانون اإلجراءات الجزائیة، وفي ذلك في الفصل األول من الباب الثالث 

من  88/01خالل الرجوع إلى مقتضیات المادة  إّال أنه من الرابع بعنوان سماع الشهود

أّن الشاهد هو كل شخص یرى قاضي التحقیق فائدة من سماع نستخلص نفس القانون 

  . شهادته إلظهار الحقیقة وال یشترط القانون أن یكون شاهد عیان

  هذا و قد رصد البعض من فقهاء القانون للشاهد عدة تعریفات فقد عرّفه البعض بّأن 

حاسة من حواسه معلومات عن الواقعة   أیةوصل إلیه عن طریق الشاهد هو الشخص الذي "

  .1الجنائیة 

كل شخص تم تكلیفه بالحضور أمام المحكمة أو سلطة التحقیق لكي "وعرف كذلك على انه 

  .لدیه من معلومات في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى الجزائیةیدلي بما 

 أيرأى الوقائع المشیدة للجریمة ، أولى انه ذلك الشخص الذي سمع وهناك من یعرف الشاهد ع

  2.حسیة تبعا إلدراك الشاهد أوفقد تكون شهادته سمعیة 

ینفي علمه  أوبواسطته یثبت ولقد رأى أوبري ورو أن الشاهد هو شخص ال یدخل في النزاع 

  3.بإحدى حواسه واقعة ذات أهمیة فیما یخص تسویة النزاع بإخبار القضاة بعض حلفه الیمین

كل شخص وصل إلیه معلومات بواسطة حواسه  في شأن : هو  نستخلص مّما سبق أن الشاهد

 .واقعة تخص المساؤلة الجزائیة 
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 أنواع الشهود  : ثانیا

هناك و  شاهد المستمع أو السامعهناك و  فهناك شاهد عیانمتعددة و  كثیرة أنواعالشاهد على  

الشاهد القانوني اما التقسیم و  للشاهد باعتبار معیار محدد ،فهناك الشاهد المقصود أخرتقسیم 

  .شهود النفيو  الموضوعي فیضم شهود اإلثبات

  تقسیم الشهود حسب الموضوع-1

یستدل منها على ارتكاب الجریمة وهم الذین یشهدون على الوقائع التي : شهود اإلثبات  . أ

وٕاسنادها للمتهم وٕاثباتها علیه، أي هي تلك التي الشهادة التي یدلي بها الشاهد ضد المتهم 

 1.إلثبات التهمة علیه

ویسمون بشهود الدفاع أیضا، وهم من تكون شهادتهم محتویة على : شهود النفي  . ب

 .الجریمة ونفي التهمة عنه الوقائع التي یستدل منها على عدم قیام المتهم بارتكاب

  تقسیم الشهود حسب طبیعتهم-2

تكلیفه بالحضور أمام القضاء أو سلطة وهو كل شخص یتم :الشاهد المقصود  . أ

التحقیق لكي یدلي بما لدیه من معلومات في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى 

 .الجنائیة

و هو الشخص الذي إكتسب هذه الصفة وفقا لإلجراءات المتطلبة :الشاهد القانوني  . ب

 .من عدمهلذلك قانونا یقطع النظر عن إدراكه للواقعة محل الشهادة 

الواقعة موضوع  أدركذلك الشخص الذي  و یقصد به:الفعلي أوالشاهد الواقعي   . ت

 2.لو لم یكتسب هذا الوصف من الناحیة القانونیةو  الشهادة بحاسة من حواسه
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  تقسیم الشهود حسب حواسهم-3

ووقع تحت ؛فیقول ماسمع وهو الذي یشهد بما رآه امام عینه مباشرة :شاهد عیان  . أ

 .بالذكر أسلفناالشهادة كما  أنواع أقوىهي و  سمعه وبصره مباشرة

سمعها  أمور أوهو الشاهد الذي یكون لدیه معلومات عن واقعة :شاهد السماع  . ب

 1. من غیره ،أي أن الشاهد لم یراها بعینه بل سمعها فقط

و هو الشاهد الذي یشهد عن شهادة بما تتسامعه الناس في شأن :شاهد التسامع  . ت

 2.الواقعة أي نقال عن شخص معین شاهد األمر بنفسه

وهو الذي یدلي بالمعلومات التي لدیه عن المتهم تبین حالته  :شاهد التزكیة   . ث

 .3و سمعته أي أنه یزكي المتهم األدبیة أ

  المطلب الثاني

  الشروط الواجب توافرھا لصحة شھادة الشروط 

لكي یوصف ما یصدر عن الشاهد بأّنها شهادة في مدلولها القانوني یجب أن یتوافر في 

التي  أداء الشهادة عدة شروط منها ما یتعلق بالشاهد بذاته أو ما یسمى بالشروط الشخصیة 

ینبغي فیها مراعاة  القواعد التي أهلته لیكون شاهد على واقعة معینة ینبني علیها تقریر فیما إذا 

باعتبارها  الموضوعیة أي یتصل بالشهادة بالشروط یتعلق  ،ومنها ما كان الفاعل متهما أو بریئا

الشروط  الشروط في الفرع األول لذلك سنتعرض لهذهطریقة من طرق اإلثبات الجزائي  ، 

  .الفرع الثاني الشروط الخاصة بالشهادة و  المتعلقة بالشاهد

  

                                                             

 231سعد صالح شكصي ،سهى حمید سلیم ،نفس المرجع السابق ،ص- 1

،دار الفكر القانوني  1999لسنة  18مصطفى مجدي هرجة ،شهادة الشهود في المجال الجنائي والمدني في ضوء قانون - 2

 19مصر ،د سنة النشر ،ص 

جراءات وقواعد سماع الشهادة في الدعوى الجزائیة ، مجلة الرافدین للحقوق ، العدد الرابع ، آذار سعید حسب اهللا عبد اهللا ،ا- 3
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  الفرع األول

  بالشاھدالشروط الخاصة  

 أمام القضاء، هد بجملة من الشروط لكي تصح شهادتهالمشرع أن یتحلى الشا یشترط

المشرع  قد استمد و  یكون موضع الثقة في الدعوى الجزائیة،و ینبغي مراعاة هذه القواعد؛و 

  :وتتمثل في ،هذه الشروط من الشریعة اإلسالمیة ومن مبادئ العدالةالجزائري 

  أن یكون الشاهد ممیزا : أوال

یعرف التمییز بأّنه قدرة الشخص على فهم وٕادراك طبیعة األفعال وماهیتها مع توقع النتائج 

لقانون، وما تندر به المترتبة عن هذه األفعال من خطورة على المصلحة أو الحق الذي یحمیه ا

  1.من اعتداء علیه

ویرجع انعدام التمییز إلى صغر السن أو بسبب المرض كالجنون أو الشیخوخة أو بسبب 

  .آخر یفقد اإلنسان القدرة على التمییز كالغیبوبة الناشئة عن تعاطي المسكرات

وبالتالي فالمجنون والسكران والصبي غیر الممیز ال یصح ألي منهم اكتساب صفة الشاهد، 

تقبل شهادة القصر الذین : "من ق إ ج الجزائیة تنص على ذلك بقولها 228وكذلك نجد المادة 

إج .من ق 228إذن حسب نص المادة ... ". سادسة عشر بغیر حلف الیمین لم یكملوا ال

سنة بغیر حلف الیمین على سبیل  16تسمع شهادة القصر الذي لم یكملوا سن الجزائیة استنادا 

  .االستدالل

أّما فیما یخص الشریعة اإلسالمیة اشترط في الشاهد أن یكون بالغا عاقال لحدیث رفع القلم 

  .عن ثالث منها الصبي حتى یبلغ، والمجنون حتى یفیق

  

                                                             
  .    295، ص 2012یمي، إثبات الجریمة على ضوء االجتهاد القضائي، دون ذكر طبعة، دار النشر هومة، ججمال ن -1
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  بشهادته أن یكون الشاهد حر اإلرادة وقت اإلدالء : ثانیا

بالنسبة لحریة االختیار، فهي تعني مقدرة اإلنسان على تحدید الوجهة التي تتخذها إرادته 

  .أي مقدرته على دفع إرادته في وجهة یعینها من الوجهات المختلفة التي یمكن أن یتخذها

واختیار، وال یتحقق هذا إذ أصدرت ولذلك یجب على الشاهد أن یبدي أقواله بكل حریة 

ضغط أو إكراه أو تهدید مهما كان نوعه مادي أو معنوي، وعلیه إذا أدلي الشاهد نتیجة 

فإّن شهادته تكون باطلة، والدفع بهذا البطالن هو دفع . بشهادته تحت ظرف مكره أو مهدد

وٕاال حكمها قاصر، ویتعرض فاعلها للعقوبة  جوهري، یجب على المحكمة مناقشته والرد علیه

ویكون كذلك الفعل مجرما ویتعرض . 1من قانون العقوبات 236دة المنصوص علیها في الما

صاحبه للجزاء، إذا كانت الضغوط التي مورست على الشاهد ترمي إلى حمله على التصریح، 

بأّنه عاین شخصیا وقائع لم تصل إلى عمله إال بطریق غیر مباشر أو إذا وجهت التهدیدات 

     . صول منه على الرجوع في شهادتهإلى شخص سبق له أن أّدى شهادته، وذلك للح

  یكون الشاهد محكوم علیه بعقوبة جنائیةال أن : ثالثا

إج ج، حیث نصت على ,من ق 228قد بین المشرع الجزائري موقفه وهذا من خالل المادة 

تسمع شهادة القصر الذین لم یكملوا السادسة هذا الشرط في الفقرة األولى من نفس المادة بأن 

حلف الیمین، وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص المحكوم علیهم بالحرمان من الحقوق غیر بغیر 

من قانون العقوبات تجب أّنها تنص على الحرمان من  09الوطنیة، وبالرجوع إلى نص المادة 

  .ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة كحالة من حاالت العقاب

                                                             
كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو ضغط أو التهدید أو التعدي أو المناورة أو : "على أنّ  236تنص المادة  -1

التحایل لحمل الغیر على اإلدالء بأقوال وبإقرارات كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أي مادة وفي أي حال كانت 

أمام القضاء سواء نتجت هذه األفعال أثارها أو لم تنتجها یعاقب بالحبس من سنة إلى اإلجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع 

  .      دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من  3
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من قانون العقوبات، ومن بین ما نصت علیه  1مكرر  09وهذه الحقوق أوضحتها المادة 

هو عدم األهلیة ألن یكون مساعدا محلفا أو خیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام القضاء 

  1.إال على سبیل االستدالل

من خالل هذه المواد یتضح لنا أن الشخص المحكوم علیه بعقوبة جنائیة والّذي أمر 

اهدا أمام القضاء ال تسمع شهادته إال على سبیل القاضي من حرمانه من حق أن یكون ش

االستدالل فقط ودون تحلیفه الیمین، هذا كقاعدة عامة، أّما االستثناء فیجوز سماع شهادته یعد 

حلف الیمین إذا لم تعارض النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى على ذلك وهذا وفق المادتین 

  . ن اإلجراءات الجزائیةمن قانو  229الفقرة األخیرة والمادة  228

  أن ال یكون الشاهد محكوم علیه بشهادة الزور: رابعا

ومن الشروط التي تتوفر في الشاهد هي أن ال یكون قد سبق علیه الحكم في جریمة شهادة 

الزور، وهذا الشرط لم ینص علیه القانون الجزائري وال حتى القوانین الوضعیة األخرى، وٕاّنما 

  .العدالة ومبادئ الشریعة اإلسالمیة باعتبارها مصدر من مصادر القانونتملیة قواعد 

فالشخص الذي سبق إدانته عن جریمة شهادة الّزور وفق لما هو منصوص علیه في المواد 

من قانون العقوبات، تكون شهادته دائما موضوع شك وال یعول علیها ألّنها  235إلى  232

یقة نتیجة إلغرائه من أحد األطراف أو نتیجة لرشوة تصدر عن إنسان سبق له أن زّیف الحق

  .قدمها له أحدهما، وال یستبعد أن یعود مرة أخرى لتظلیل العدالة، وتغییر مجرى األحداث

  

  

  

                                                             
، 2012ر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة عشر، دار الهومة، الجزائ -1

  .    366ص 
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  أن ال یكون الشاهد ممنوعا من أداء الشهادة  : خامسا

ال : "من قانون اإلجراءات الجزائیة 232كالمقیدون بالسر المهني وذلك حسب نص المادة 

یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فیها وصل إلى علمه بهذه الصفة أما األشخاص 

  1".اآلخرون المقیدون بالسر المهني فیجوز سماعهم بالشوط والحدود التي عینها القانون

والسبب في ذلك وظیفتهم واألسرار التي یطلعون علیها، وهؤالء هو أمناء السر كاألطباء 

  2.همأّنهم ملزمون بحفظ السر ضد من وكلوهم ووثقوا بهم فأودعوهم أسرار  والمحامین، وبما

  :إال أّن هناك حاالت أجاز فیها القانون إفشاء السر وهي

 إذا كان السر المهني مقصودا به ارتكاب جریمة قبل وقوعها. 

  إذا وافق صاحب السر على إفشائه بشرط أال یكون في القوانین الخاصة بالمهنة ما

 .إفشاء السر رغم الموافقة كما هو الحال بالنسبة لقانون نقابة المحامین یمنع من

 أن تلقى السر عن طریق ال عالقة له بالمهنة. 

  :ذین الیجوز سماع شهادتهم و من بین األشخاص ال

ولو بعض إنتهاء  :االشخاص الممنوعین من أداء شهادتهم بحكم وظیفتهم أو مهمتهم-1

من القضاء كرجال التحقیق القضائي ،طبقا لما جاء في  عالقة عملهم إال بإذن صریح

، وكل شخص یشارك في هذه اإلجراءات ملزم من قانون اإلجراءات الجزائیة 11المادة 

بالشروط المبینة في قانون العقوبات وهم طائفة من اصحاب المهن و  بكتمان السر المهني

شخصیة ،تتعلق بأسرار األفراد أو الوظائف الذین یتلقون أثناء ممارسة مهامهم معلومات 

،إال ذا رخص لهم القانون أو فیمنعهم القانون تحت طائلة العقوبات الجزائیة من البوح بها 

المحلفین في المحاكم بشأن المداوالت و  هم المعتمدون والقضاةو  صاحب السر أو العذر

  .غیرها و  القائمون بالتحقیق–رجال الشرطة -الموثقون

                                                             
 .  301جمال نجیمي، مرجع سابق، ص  -1
 .  412محمد صبحي نجم، أصول قانون المحاكمات الجزائیة، دذط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ص  -2
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زائري مثله مثل باقي القوانین الوضعیة أولى عنایة كبیرة نستخلص مما سبق أن القانون الج 

للسر المهني ،حیث ذهب هذا اإلهتمام إلى غایة تجریم إفشاء السر وقرر عقوبة لها ،و 

  .1من قانون العقوبات  301هذا ما نصت علیه المادة 

  الدیبلوماسیین للدول األجنبیة  الممثلینو  القنصلیاتو  السفاراتو  اعضاء الحكومة-2

ذلك متى كان الشاهد عضوا و  اإلستماع إلیهو  ك قواعد إجرائیة خاصة بحضور الشاهدهنا

أو إذا كان ممثال دبلوماسیا ، وقد اوجب القانون لتوفر إمكانیة سماع من أعضاء الحكومة 

ترخیص من رئیس الفئة األولى من الشهود  ؛أن یكون حضورهم أمام القضاء بناءا على 

  .الحكومة وهذا من أجل أإلدالء بشهادتهم شخصیا أمام المحكمة 

الممثلون الدبلوماسیین للدول األجنبیة فال و  القنصلیاتو  أما بالنسبة ألعضاء  السفارات

لیس و  یوجه عادة من وزیر العدلو  یجوز سماع شهادتهم إالبعد تقدیم طلب لوزیر الخارجیة

من قانون اإلجراءات  543و هذا ما جاء حسب المادة .ه من القاضي من تلقاء نفس

  الجزائیة

 

  الفرع الثاني

  الشروط الخاصة بالشھادة

بما أّن المشرع الجزائري قد سّن شروط الواجب توافرها في الشاهد لكي تصح شهادته فقد 

أوجب أیضا شروط تتعلق بموضوع الشهادة نظمها من قانون اإلجراءات الجزائیة، یجب أن 

  :تتوافر في الشهادة عدة شروط تتعلق بموضوعها نذكر أهّمها

  

  

                                                             

  دج 1000.00الف إلى  200.00یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من "301تنص المادة - 1

 ............."بها إلیهم وأفشوها في على أسرار أدلي 
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  وجوب تأدیة الشهادة شفهیا: أوال

یجب أن یسمع القاضي الشهادة من فم الشاهد مباشرة، ألّن الحضور أمام القاضي یؤثر 

على الشاهد ویسمح للقاضي مراقبة انفعاالته والحصول على عناصر مساعدة في تقدیر 

  1.الشهادة

یجوز للشهود بصفة : " من قانون اإلجراءات الجزائیة أّنه 2فقرة  233نصت المادة وقد 

استثنائیة االستعانة بمستندات بتصریح من الرئیس، وال یكون ذلك إّال في حدود ضیقة تخص 

  ".أرقاما كبیرة ال یستطیع الشاهد مثال تذكرها

الجزائري، نجد أّن المشرع نص من قانون اإلجراءات الجزائیة  233وٕاذا عدنا لنص المادة 

على هذا المبدأ، حین أوضح أّن الشهود یؤدوا شهادتهم شفویا، ومما الشك فیه أّن العلة من 

وراء مبدأ اإلدالء بالشهادة شفاهة أمام جهة القضاء تكمن في مواجهة أقوال الشاهد باإلسناد 

یتیح لكل طرف من أطراف  الموجه للمتهم، وهذا ما یعرف بمبدأ المواجهة بین الخصوم الذي

الدعوى مواجهة خصمه بما لدیه من أدلة، ویمنح الخصم اآلخر حق مناقشة هذه األقوال بشكل 

  .علني

  أن یكون موضوع الشهادة مما یجیز القانون إثباته بالشهادة : ثانیا

أي أن یكون موضوع الشهادة هي دلیل من أدلة اإلثبات التي أجاز القانون إثبات الواقعة 

من غیر الشهادة فإّنه ال حل الدعوى بها، فإذا كان القانون حّدد وسیلة إثبات تلك الواقعة م

 مجال إلثباتها بالشهادة، وٕاذا أسس القاضي حكمه على الشهادة في هذه الحالة فإّن حكمه

                                                             
       .110، ص مرجع السابقإبراهیم إبراهیم الغماز، ال -1
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وعلى سبیل المثال جریمة الّزنا التي حّدد المشرع سلفا طرق إثباتها وذلك یتعرض إلى النقض، 

  1.من قانون العقوبات 341ص المادة في ن

وال یجوز أن یكون موضوع الشهادة رأي أو تقییما أو تقدیرا لجسامة الجریمة أو نسبتها 

لشخص ما، وبالتالي یجب أن تنصب الشهادة على ما أدركه الشاهد من حواسه، والتي یجب 

  .ى وذات أهمیة قانونیةأن تكون لها عالقة بالواقعة المراد إثباتها وأن یكون مجدیة في الدعو 

  أداء الشهادة في مواجهة الخصوم : ثالثا

 ممارسة مبدأ المواجهة -1

فكرة في سیاق حدیثه عن أهمیة مبدأ المواجهة إلى " Maurice Allehaut"یذهب األستاذ  

ال شيء یمكن التسلیم بصحته أو على اعتباره على األقل محتمال إذا لم :"أساسیة مفادها أنه 

  2."خاضعا في كل طور لقواعد المواجهة في البحثیكن 

القاعدة المقررة في النظم اإلجرائیة المختلفة في ضرورة تأدیة الشهادة في مواجهة الخصوم وٕاّال ف

كانت باطلة، فكل خصم في الدعوى له حق في سؤال الشاهد ومناقشته، وهذا من خالل المواد 

من  96أن المادة  دفنج ،اإلجراءات الجزائیةمن قانون  96-233-234-287-288-302

یجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرین أو بالمتهم وأن : "ج تنص أّنه.قانون إج

إلظهار یجري بمشاركتهم كل اإلجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه الزما 

                                                             

وینص في هذه المواد على األحكام  341إلى  339ینص قانون العقوبات الجزائري على جریمة الزنا في المواد - 1

لجزائیة ، وحسب القانون فإن تحریك هذه الموضوعیة في حین أن األحكام الشكلیة تجد مكانها في قانون اإلجراءات ا

الجریمة یستوجب تقدیم شكوى  من طرف الزوج المتضرر ، وتعتبر من أصعب الجرائم من ناحیة اإلثبات ألن المشرع حدد 

طرق إثباتها سلفا وحصرها في التلبس واإلعتراف ، كما أن صفح الزوج لزوجته یضع حد للمتابعة في أي مرحلة من مراحل 

ي ،جامعة مستغانم حبیب بوسماط وخیرة بوسماط ،دراسة استبیانیة لجریمة الزنا في التشریع الجزائر .الدعوى 

 03،ص 2017/2018،

 501محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ،ص - 2
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دلي بها أمامه أشة الشاهد حول الوقائع التي أالحقیقة، فهذه المادة تجیز لقاضي التحقیق مناق

  .وذلك یجوز له إجراء مواجهة بینه وبین المتهم أو بینه وبین شهود آخرون في الدعوى

ج فنصت على أّنه یقوم رئیس الجلسة بمناقشة الشاهد فیما .من ق إج 233/3أّما المادة 

  .لقي اإلجابة منهأدلي به من أقوال أمامه، وذلك عن طریق طرح األسئلة علیه وت

وتوجب غالبیة القوانین الحدیثة ضرورة مواجهة الخصوم بالشهود والحكمة من ذلك هي 

إتاحة الفرصة أمام المتهم لكي یسمع بنفسه ما یصدر عن الشاهد من أقوال حتى ال یجیب 

 1.بالتأیید أو النفي

  حمایة الشهودو  مبدأ المواجهة-2

المشرع الجزائري في إطار التدابیر المتخذة لحمایة الشهود الجدیدة التي أتى بها إن األحكام 

رغم نصها على ضرورة احترام حقوق المتهم ، إال أنها في مرحلة المحاكمة و  في الماّدة الجزائیة

ذلك یمكن و  تسمح بإمكانیة تقدیم األدلة بوسائل الكترونیة أي عدم حضور الشهود بقاعة الجلسة

في هذه الحالة یصبح مصدر و  عرف على الشاهد من طرف المتهمعدم الت إمكانیةأن یمتد إلى 

یشكل خرقا للمحاكمة العادلة ، إال ان تهدید فعلي لحقوق الدفاع ، فعدم مواجهة الدفاع بالشهود 

هویة الشاهد ال یمس أبدا بمدأ المواجهة في جمیع الحاالت مادام یمكن للمتهم أن یناقش  إخفاء

لطة تقدیر األدلة راجعة  للسلطة التقدیریة للقاضي ، كما ال یمكن الشهادة المجهلة ، كما أن س

  .2أن ُیشكك المرء في مصداقیة العدالة 
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  عالنیة الشهادة: رابعا

  مبدأ العلنیة كضمانة للمتهم_ 1

إّن األمر یختلف حسب المراحل التي تمر بها الدعوى العمومیة، فال یوجد ما یوجب 

االبتدائي بینما هي إجباریة في مرحلة المحاكمة، والمقصود العالنیة في مرحلة التحقیق 

بالعالنیة هو حق كل شخص في حضور وٕاتباع اإلجراءات المحاكمة، فباب الجلسة مفتوح 

وفي حقیقة األمر عالنیة الشهادة ثبت الطمأنینة في قلب المتهم وأطراف  ،1للجمیع بال تمییز

انحراف في سیر إجراءات الدعوى أو التأثیر  الدعوى والجمهور إذ یشعر الجمیع بعدم وجود

  .على الشهود وهي ضمانة للمتهم وللقاضي معا

الدفاع عن نفسه بحریة أوسع وتلزم الثاني الحیاد أثناء المحاكمة،  یمكنهو  سمع األولحیث یُ 

كما تحمل الشاهد على اإلدالء بما لدیه من معلومات بكل دقة، وهي أیضا قاعدة جوهریة 

فرضها القانون تحت طائلة البطالن، فإذا أغفلت كان الحكم باطال لكن مبدأ عالنیة الجلسة 

هناك استثناءات أوردها المشرع على هذا المبدأ نظرا لما ف. لیس مطلقا فلكل قاعدة استثناء

بسماع للمحاكم من سلطة تقدیریة واسعة للحّد من هذه العالنیة، فیجوز للمحكمة أن تأمر 

العام واآلداب العامة وهذا مثال في الجرائم التي تمس الشهود في جلسة سریة مراعاة للنظام 

    2.وهتك العرضالنظام السیاسیة للدولة وجرائم الّزنا 

  سریة الجلسات كاستثناء قانوني- 2   

سریة الجلسات ترد فعال كاستثناء تشریعي حقیقي للقاعدة التي ترى بوجوب ظهور إن 

العدالة التي وقع الحكم بها إلى العیان ، إذ أن هذه العدالة ال یجب أن تظهر بعیون مغطاة 

إال أن هذه السریة أتت في سیاق حمائي بالدرجة االولى " Robert Legross"حسب الفقیه 
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حیث كان الهدف العام منها هو الرغبة في حمایة النظام العام أو األخالق كمعیارین رئیسیین 

الذي یمثل حمایة و  كذلك اتت السریة بهدف حمایة الشهودو  إلقرار ذلك اإلستثناء لمصالح عامة

  .مصالح خاصة

المعیار المعتمد من قبل المشرع  إطارلحة العامة فهي تتجلى في أما تكریس السریة للمص

كل القواعد التي تهدف إلى تحقیق "هو عنصر النظام العام ، ویقصد بالنظام العام و  الجنائي

تعلو على و  األعلىع مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة تتعلق بنظام المجتم

اآلداب و  من شأنها أن تمس األخالق العامةم العام هذه الحمایة للنظاو  ."مصلحة األفراد

  1".ةالعام

حمایة لمصلحة خاصة فیبدو ذلك من خالل رغبة المشرع وأّما االستثناء الثاني فیتمثل في 

ذلك نابع من خوف الشهود على اإلدالء بشهادتهم في جلسة علنیة و  في حمایة مصالح الشهود

یهدد حیاتهم أو حیاة أقاربهم ، خاصة إذا تعلق  تحقق اتصال مباشر مع المتهم من شأنه أن

خطر نشر شهادة الشهود رغم سماعهم في جرائم اإلعتداء الجنسي ،و و  األمر بالجرائم اإلرهاب

واألسباب التي شهادة الشهود  جلسة علنیة ألّنه مادامت الجلسة سریة فیجب أن یحظر نشر

  .لسة عالنیة إلى جلسة سریةتؤدي إلى حظر النشر نفس األسباب التي تجعل من الج
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  ثانيالمبحث ال

  مظاھر الحمایة الجزائیة الموضوعیة للشھود 

یقدم الشاهد خدمة عامة للعدالة بمساعدته القضاء عن طریق اإلدالء بشهادة صادقة عن 

ما وقف علیه عن طریق حواسه من معلومات تتعلق بجریمة وقعت، لذلك یقع على الدولة في 

صور الحمایة الفعالة لهؤالء خالل الفترة السابقة على مثولهم أمام المقابل واجب توفیر مختلف 

  .فترة الالحقة على اإلدالء بشهادتهالمحكمة وال

وهو ما استجاب له المشرع الجزائري في توفیر حمایة خاصة للشهود خاصة في القضایا 

التي تمس أمن الدولة ومصالحها المتعلقة بقضایا الفساد والجرائم المنظمة واإلرهاب رجوعا 

  1.ائمللدور الفعال الذي تلعبه الشهادة وفي حسم الدعوى في مثل هذه الجر 

فالحمایة الموضوعیة لهؤالء الشهود تكونه عن طریق سن نصوص قانونیة في التشریعات 

العقابیة سواء في قانون العقوبات أو قانون مكافحة الفساد بحیث تجرم وتعاقب كل من یتعدى 

  .على الشهود لمنعهم اإلدالء بشهاداتهم

الحمایة التي منحها المشرع  وعلى هذا األساس نقسم مبحثنا إلى مطلبین األول نبین فیه

  .للشاهد من خالل قانون العقوبات والمطلب الثاني الحمایة من خالل قانون مكافحة الفساد

 

 

 

 

  المطلب األول
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  حمایة الشھود في قانون العقوبات 

یتعرض الشاهد وهو بصدد اإلدالء بشهادته إلى عدة جرائم قصد تحریضه على عدم 

المشرع لحمایة عن طریق تجریم كل أفعال كاإلغراء، التهدید أو  أحاطه، فلهذا اإلدالء بشهادته

االعتداء وهذا ما سنتطرق له في الفرعین التالیین حیث سنتناول في الفرع األول حمایة الشاهد 

  .من جریمة اإلغراء وٕاكراه الشهود والفرع الثاني لجریمة االعتداء وتهدید الشاهد

  الفرع األول 

  اھدإغراء وإكراه الش

 .ّن المشرع الجزائري ال یعرف ما یسمى برشوة الشهود لعدم اعتبار الشاهد موظفا عمومیاإ 

على عكس نظیره المصري الذي و اعتبر جریمة إغراء الشهود كجریمة موازیة لجریمة الرشوة 

   1. الشهود نص صراحة على جریمة رشوةو  إعتبر الشاهد موظف عمومي

  إغراء الشاهد   : أوال

من قانون العقوبات ویتعلق األمر  236الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة وهو 

بالتحریض على شهادة الزور، وال ینحصر مجال تطبیق هذه الجریمة في الشاهد وحده بل 

  2.یشمل كل من یحمل غیره على اإلدالء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة

الجریمة استعمال وسائل معینة لبلوغ أهداف محددة، تقتضي هذه  :أركان الجریمة  . أ

ع على سبیل الحصر .من ق 236والوسائل التي یجب استعمالها وقد ورد ذكرها في المادة 

الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو المناورة أو التعدي أو : "وتتمثل في

 ".التحایل
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 وهو أن یعد بإعطاء مكافأة ، ویمكن أن یكون الوعد بشيء ذا قیمة مادیة : الوعد 

  .كما یمكن أن یكون مجرد وعد بأداء خدمة أو وعد بوظیفة 

 و تتلخص في كونها ماال أو عقار أو سلعة أو أي شيء یمكن :الهدایاو  العطایا

 .1تقییمه بمال 

 التهدید شفویا أو كتابیا ،  یكونو  و یكون التهدید بالقتل أو بأذى:الضغط و  التهدید

 كما یمكن أن یكون التهدید معنویا مثل نشر صورة أو خبر یسيء إلى سمعته ،

 .یكون بالضغط على إرادة الغیر إلقناعه باإلدالء بإقرارات كاذبةو 

 خارجیة تساهم  مظاهرو  القیام بأفعال مادیةو  على الكذبوتقوم :التحایلو  المناورة

  .في إقناع الغیر

كانت قائمة الوسائل التي تتحقق باستعمالها الجریمة تبدو واسعة، فإّن الجریمة تنتهي وٕاذا 

 كاإللحاح أو اإللتماس أو الرجاءإذا استعملت وسیلة خارج الوسائل المحددة من نص القانون،

وهكذا قضي في فرنسا بعدم قیام الجریمة في حالة مجرد طلب موجه إلى شخص ألداء شهادة 

  . 2التشاور بین متهمین وتقدیم النصائح لبعضهم من أجل تنظیم الدفاعأو مجرد  .زور

ویكون الفعل مجرما ویتعرض للجزاء إذا كانت الضغوط التي مورست على الشاهد ترمي إلى 

  .حمله على التصریح بأّنه عاین شخصیا وقائع لم تصل علمه إال بطریق غیر مباشر

على الرجوع في  أدى شهادته بقصد حملهأن أو إذا وجهت التهدیدات إلى شخص سبق له 

  .شهادته

تحریض القاضي أو سلطة التحقیق للشاهد على كما یخرج عن نطاق جریمة اغراء شاهد 

ذلك ألنه ال یهدف من وراء ذلك التحریض إلى دفع الشاهد و  التمسك بأقواله في قول الحقیقة

اهد على اإلدالء باألقوال المطابقة  ٕاّنما الدافع إلى ذلك هو حمل الشو  إلى اإلنحراف عن الحقیقة

  .للحقیقة 
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ال تقوم الجریمة إّال إذا كان الغرض من : المذكورة الوسائل الغایة من استعمال  . ب

استعمال الوسائل المذكورة هو تحریض الشاهد على اإلدالء بأقوال كاذبة أو إعطاء شهادة 

لقیام الجریمة باعتبار أّن القانون  كاذبة، وتجدر اإلشارة إلى أّنه لم تعد شهادة الّزور ضروریة

یعاقب على إغراء شاهد سواء أنتج اإلغراء كممارسة أو لم ینتج، بل یعاقب الجاني حتى وٕان لم 

 1.یؤد الشاهد شهادته

یعاب على المشرع الجزائري أّنه حصر إغراء شاهد لحمله على اإلدالء بالشهادة الكاذبة  ما

اء الذي یكون هدفه حمل الشاهد على عدم اإلدالء أو شهادة الزور دون أن یذكر اإلغر 

 .بشهادته أصال 

  قمع الجریمة.ث

جنحة منفصلة عن شهادة الّزور عقوبتها الحبس من  وهي جنحة إغراء شاهدل المقررة العقوبات 

المادة (دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  2000دج إلى  500سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

-232ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم المنصوص علیها في المواد ) ع.ق 236

 5ى الجاني بالحرمان من ، وعالوة على ذلك یمكن أو یجوز الحكم عل233-235-236

  ).ع.ق 2/241(سنوات على األقل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة  10سنوات إلى 

من قانون العقوبات یتبین أن مجال تطبیق الجریمة واسع جدا فمن  236حسب نص المادة 

تقوم تبعا لذلك و  في أیة حالة كانت علیها اإلجراءات ،و  الجائز أن ترتكب الجریمة في أي مادة

الجریمة في حمل الشاهد على اإلدالء بشهادة كاذبة أمام الضبطیة القضائیة أو قاضي التحقیق 

،فجنحة إغراء شاهد أو قاضي الحكم ،كذلك أشارت نفس المادة إلى إمكانیة اإلشتراك فیها 

 كثیرا ما یتمسك القضاء عملیا باإلشتراك في شهادة الزورو  منفصلة عن جریمة شهادة الزور

  .2تتم شهادة الزورو  أثرهس التحریض على شهادة الزور عندما ینتج اإلغراء لیو 
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  الشاهد إكراه: ثانیا

الثأثیر و  إرادتهاإلكراه بصفة عامة هو ضغط مادي أو معنوي یمارسه المكره على المكره لسلب 

  .فیها لیتصرف المكره وفقا لما یرید القائم باإلكراه 

عرفه فقهاء و  یعمل عمال دون رضاه ، إنشخص بغیر حق على  هو إجبار:هتعریف اإلكرا-1

بالتالي فإن اإلكراه الذي و  "داة اإلكراه هو إجراء ینصب في أثره على اإلرا"القانون الجنائي بأن 

  .1یؤثر على إرادة الشاهد قد یكون إكراها مادیا یقع على جسمه أو معنویا یقع على إرادته

  انواع اإلكراه: 

نسانیة عنیفة مفاجئة أو غیر مفاجئة تجعل من جسم اإلنسان هو قوة إ: المادياإلكراه   . أ

بین نفسیة صاحب و  معین ، بدون أن یكون بین هذا الحدث إجراميأداة لتحقیق سلوك 

 .الجسم أي اتصال إرادي

على نحو ال تنسب إلیه فیه غیر حركة عضویة أو موقف كما یعرف بأنه محو إرادة الفاعل 

اختیاره و  تعطیل إرادتهو  من الصفة اإلرادیة،أو هو ممارسة قوة مادیة على شخص سلبي مجردین

  .جریمة ارتكابنتیجة لعنف إلكراهه بذلك على 

أو قوة حیوانیة أو  إعصار أوو بأنه السیطرة على جسم شخص بفعل قوة طبیعیة كعاصفة 

 .انب المكرهفینتفى أي سلوك من ج إنسانیة،و اإلكراه بهذا المفهوم یعدم اإلرادة،

 

 

 :اإلكراه المعنوي   . ب
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على توجیهها إلى إرتكاب جریمة ؛و یعرفه جانب من هو ضغط شخص على إرادة اخر لحمله 

ال و  الفقه بأنه تأثر الشخص بعامل نفسي مزعج یفزعه فیخشى على نفسه من خطر بالغ یهدده

  1.خاوفه إلى بإرتكاب جریمة تزول م

المادي عن اإلكراه المعنوي في أن األ ول یؤدي إلى انعدام و بهذا المعنى یختلف اإلكراه 

ٕانما ینال من حریتها في و  اإلرادة لمن یؤشر إلیه اإلكراه ؛في حین أن الثاني ال یعدم اإلرادة

اإلختیار ، فهو یقتصر على مجرد التأثیر على إرادة الشخص عن طریق تهدیده بأذى یصیبه 

 كاب جریمة ؛ومن ثم ال یؤدي إلى انعدام اإلرادة لدیهأو یصیب غیره  بهدف إرغامه على إرت

   .ٕانما إنعدام جزئي إلرادة الشخصو 

  حمایة الشاهد من اإلكراه-2

كما أسلفنا بالذكر سابقا أّن حریة اإلرادة یقصد بها قدرة اإلنسان على توجیه نفسه إلى اتخاذ 

یكون الشاهد وقد أدلى  عمل معین أو االمتناع عنه دون تهدید أو إكراه، وكذلك یتعین أن

  2.بشهادته حر اإلرادة، أما إذا كان خاضعا ألي نوع من التهدید أو اإلكراه فشهادته باطلة

على  والمالحظ في النصوص القانونیة الجزائریة ال یوجد نص صریح یحمي الشاهد من اإلكراه

وهذا ال یعني أبدا أّن المشرع قد أغفل عن  .3الشاهد إكراهعكس نظیره المصري إذ انه جرم 

حمایة الشاهد من اإلكراه، فغیاب النص ال یعني غیاب الحمایة فبالرجوع للقواعد العامة نجد 

من قانون العقوبات الجزائري تقضي بأّن اإلكراه مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة،  48المادة 

  . الّزور تحت تأثیر اإلكراه، تطبیقا للقواعد العامةومنه عدم مسائلة الشاهد الّذي یدلي بشهادة 
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ع وفي إشارته .من ق 236كما أّنه في جریمة إغراء الشاهد التي نص علیها في المادة 

ه اإلكراه المادي أو للوسائل الجریمة أي التهدید والتعدي والضغط یكون قد عبر على أوج

  .المعنوي على الشاهد

  الفرع الثاني

  جریمة التھدید أو االعتداء على الشھود 

إلى جانب جریمة اإلغراء وٕاكراه الشاهد على اإلدالء بشهادة كاذبة، هناك جرائم أخرى تّم 

ع وهي جریمة التهدید أو االعتداء، فهي جرائم فیها مساس .ق 236ذكرها في نص المادة 

ي بتجریم كل أنواع التهدید أو بسالمة أمن الشهود معنویا وجسدیا، فلهذا قام المشرع الجزائر 

غام االعتداء الّذي یقع على الشاهد، فالقصد من هذه الجریمة هو استعمال أسلوب الترهیب إلر 

  .الشاهد بعدم اإلدالء بشهادته أو اإلدالء بشهادة كاذبة تكون لمصلحة المهدد او المعتدي

  أركان الجریمة: أوال

والمتمثل في ) أي الركن المادي(یشترط لقیام هذه الجریمة أن تتوافر على الركن األول 

أحد أفراد عائلته إن أدلى ممارسة الضغوطات على الشاهد عن طریق التهدید بقتله أو بقتل 

  .بشهادته أو یقوم باالعتداء علیه ضربا حتى یقوم بتخویفه

الجاني من تهدید الشاهد بالقتل أو باالعتداء  أّما الركن المعنوي یتمثل في أن تكمن غایة

علیه هو إرغامه على عدم البوح بالحقیقة حول الواقعة التي شاهدها والمراد إثباتها أمام القضاء، 

أّما الركن األخیر لهذه الجریمة یكون في مجال تطبیق التهدید أو االعتداء فیمكن أن ترتكب في 

 1.أي مرحلة كانت علیها اإلجراءات
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  العقوبات: ثانیا

بالنسبة لتكییف عقوبة التهدید أو االعتداء هي نفسها عقوبة جریمة اإلغراء التي تّم ذكرها 

  .ع.ق 236في نص المادة 

سبتمبر  12أصدرت المحكمة العلیا بهذا الصدد قرار عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ 

المتهمان باستعمال الضغط من ، قضیة قاما فیها 70664في الملف الذي یحمل رقم  1990

) ق.م(حارس لدفعه باإلدالء بشهادته لتبرئتهما، وتتلخص وقائع القضیة في أّن المتهمین 

) ع.س(وطلبا منه اإلدالء بشهادته على أّن المسؤول الوحید ) ب(اتصال بالشاهد ) ع.ض(و

ّدا استعمال الضغط هو الّذي قام باختالس البطاریة والعجلتین، وحضر لهذا التهدید شاهدان أك

ضد الحارس، وتمت محاكمة المتهمین بجریمة إغراء الشاهد وكعقاب لهما تّم الحكم بعقوبة 

أفریل  26شهر حبس نافذة، وقد تّم تأیید الحكم من طرف مجلس قضاء مستغانم بتایخ 

1988.1  

  المعنوي  واالعتداء الجسدي االعتداءحمایة الشاهد من –ثالثا 

  اإلعتداء الجسدي حمایة الشاهد من -1

الجرح أو القتل  أو أي أذى یمس الحق في سالمة و  یقصد باإلعتداء الجسدي إما الضرب

علیه فإن و  یترك أثرا یدل علیه كحدوث قطع أو تمزیق أو كسر أو خرقا أو تسلخا ،و  الجسد

یقتضي الحق في سالمة و  .حتى یتمتع بالحیاة  القانون یحمي حق اإلنسان في سالمة الجسد

قد عمل المشرع الجزائري على تجریم مختلف أفعال و  لجسم تجریم كل صور اإلعتداء علیه ،ا

مساسا سالمة الجسم خاصة تلك التي ترتكب بصفة عمدیة ، كما  اإلعتداء التي تنطوي على 

الجسمانیة ، فالجاني قد یتخذ هذا  لالعتداءاتهو الحال بالنسبة للشاهد أین یكون عرضة 

ل ضد الشاهد منعا له من أداء واجب الشهادة ، خوفا من كشف هذا األخیر اإلعتداء كرد فع
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لمعلومات متعلقة بالدعوى من شأنها أن تدین الفاعل ، عاقب المشرع الجزائري على اإلعتداء 

جرح الشاهد إلى أن و  الجسدي على كل األفراد دون أن ینص صراحة على قتل أو ضرب

  .لهذه األفعال كحمایة له  العقوبات المقررةالشاهد یستفید من 

  المعنوي  االعتداءحمایة الشاهد من -2

إلى جانب اإلعتداء الجسدي هناك اإلعتداء المعنوي الذي یتعرض له الشاهد في سبیل 

 نجد أن المشرع یجرم هذه األفعال التي تمس بكرامةو  القدف ،و  الشتمو  اإلدالء بما یعلمه كالسب

  .1بذلك یكون حقق مصلحة عامة ومصلحة خاصة و  شرف اإلنسانو 

  المطلب الثاني

  حمایة الشاھد من الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة الفساد 

إلى جانب الحمایة الموضوعیة التي قررها المشرع الجزائري للشاهد في قانون العقوبات، فقد 

الماسة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، بعض االعتداءات  01- 06ردع القانون رقم 

بالشهود من خالل نصه على جریمتین تقعا تحت عنوان عرقلة البحث عن الحقیقة سنتناول في 

  .ل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة والفرع الثاني بعنوان جریمة االنتقام والترهیبالفرع األو 

  الفرع األول

  جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة 

من قانون مكافحة الفساد عدة  44علیه في المادة  یأخذ هذا الفعل المنصوص والمعاقب

صور، ما یهم دراستنا هو الصورة التي تتعلق بحمایة الشهود والمتمثل في استخدام القوة 

بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها لتحریض الجسدیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد 

على اإلدالء بشهادة زور أو منع اإلدالء بالشهادة أو تقدیم األدلة في إجراء یتعلق بارتكاب 
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أفعال مجرمة وفقا لقانون مكافحة الفساد، أو صورة ثانیة هو استخدام القوة الجسدیة أو التهدید 

  1.ل المجرمة بموجب قانون مكافحة الفسادلعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن األفعا

تقوم هذه الجریمة عن طریق حمل الغیر على اإلدالء بشهادة زور أو عدم اإلدالء بشهادته 

  :وتقوم هذه الجریمة بتوافر العناصر اآلتیة

  الوسائل المستعملة : أوال

ي نوعان في فقرتها األولى استعمال وسائل ذكرتها على سبیل الحصر وه 44تشترط المادة 

  .وسائل ترهیبیة ووسائل ترغیبیة

فتتمثل في استخدام القوة الجسدیة أو التهدید أو الترهیب، ویقصد  الوسائل الترهیبیةأّما 

القوة الجسدیة الضرب والتعدي ونحوه، والتهدید قد یكون باستعمال العنف كالتهدید باستخدام 

الشاهد، ویمكن أن قتل أحد أفراد عائلة بالقتل أو بأي عمل آخر من أعمال العنف أو التهدید ب

أّما الترهیب فهو بّث الخوف . یكون التهدید بالطرد مثال من العمل أو النقل إلى مكان آخر

    2.والرعب في نفس الشاهد

هي نفس و  فتتمثل بالوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو منحها، الوسائل الترغیبیةأّما 

مكافحته و  من قانون الوقایة من الفساد 25الجزائري في المادة الوسائل التي ذكرها المشرع 

یعد بها الشاهد أو یعرضها  أمواالالخاصة بجریمة الرشوة ،و المزیة غیر المستحقة قد تكون 

علیه أو یمنحها له ،كما قد تكون فائدة یحصل علیها بعد بیع أو شراء عقار أو متاع أو منقول 

قد تكون بشكل خدمة ال تقدر بمال و  ما ؛جة عالیة أو منحه میزة كترقیة في در أو فائدة معنویة 

  .أخرىمنعة  أيترقیة أو  أوكإعطاء احد أقاربه وظیفة 
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یتبین مما سبق أّن جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في هذه الصورة تتفق مع الوسائل 

  .ع.ق 236المستعملة مع جریمة إغراء الشاهد المنصوص علیها في المادة 

   من استخدام الوسائل المذكورةالغرض : نیاثا

  :یكمن في الحصول على النتائج اآلتیة

 اإلدالء بشهادة زور في إجراء یتعلق بإحدى جرائم الفساد. 

 منع اإلدالء بالشهادة في إجراء یتعلق بإحدى جرائم الفساد. 

 منع تقدیم األدلة في إجراء یتعلق بارتكاب جریمة من جرائم الفساد. 

وهو اإلدالء  جریمة إغراء شاهد  الوسائل المستعملة في الغرض األول یتفق معیثبت أن 

ببشهادة الزور،في حین خص المشرع بالذكر عدم اإلدالء بالشهادة في جریمة إعاقة السیر 

 236مكافحته دون النص علیها في المادة و  الحسن للعدالة بموجب قانون الوقایة  من الفساد

أي أنه بعبارة اخرى كل من حرض شاهدا صة بجریمة إغراء شاهد،من قانون العقوبات الخا

على عدم اإلدالء بشهادته ،یعاقب فقط إذا كان موضوع الشهادة یخص جریمة من جرائم الفساد 

  .دون بقیة الجرائم األخرى

من قانون العقوبات بعدم نصه  236رغم استدراكه ما فاته في المادة و  إن المشرع الجزائري

معاقبة الشخص المحرض على عدم اإلدالء بالشهادة ، بالنص علیه في المادة و  على تجریم

من  236مكافحته،إال أنه ما زال مطالبا بتعدیل نص المادة و  من قانون الوقایة من الفساد 44

 1.تعمیم تجریم فعل تحریض الشهود على عدم أداء الشهادة في كل الجرائمو  قانون العقوبات
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  إعاقة السیر الحسن للعدالةقمع جریمة : ثالثا

یعاقب المشرع الجزائري من یرتكب فعال مكون لجریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة ومنها 

من یحمل شاهدا زورا أو اإلحجام على الشهادة بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات 

عقوبة  إلى إمكانیة أو 44دج، ولم تشر المادة  500.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

ع ولعّل .من ق 236ویتضح أّن المشرع قد شدد العقوبات مقارنة بالمادة  .االشتراك في الجریمة

 .1ذلك راجع إلى الطابع الخاص والخطیر لجرائم الفساد

  الفرع الثاني

  االنتقام أو الترھیب أو التھدید ضد الشھود

مكافحته و  الوقایة من الفسادمن قانون  45المعاقب علیه في المادة و  هو الفعل المنصوص

تجسید صریح إلتفاقیة االمم تعتبر هذه المادة و  الضحایا ،و  المبلغینو  تحت عنوان حمایة الشهود

 32التي حرصت المادة و  ،2التي وقعت علیها الجزائر و  2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

كذلك و  محتمل على الشهودحمایة فعالة  من أي انتقام أو ترهیب منها على ضرورة توفیر 

  .توفیر الحمایة ألقاربهم وسائر األشخاص الوثیقي الصلة بهم

 : تقوم هذه الجریمة على العناصر اآلتیة

  

                                                             

. الفساد ومكافحته  المتعلق بالوقایة من 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06جاءت جرائم الفساد في القانون رقم -1

وتمتاز جرائم الفساد بمجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة التي ال تقع إّال من شخص یتصف بصفة معینة وهي موظف أو 

وتمتاز هذه " الموظف العمومي "من في حكمه ، أي ما اصطلح على تسمیته في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ب 

التي صادقت علیها  2003أكتوبر  31اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في الجرائم بكونها مستوحاة من 

هدف هذا القانون هو القضاء على مظاهر الفساد  128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004أبرل  19الجزائر في 

 .ال العامفي الحیاة العمومیة المتمثلة اساسا في اإلتجار بالوظیفة العمومیة والتالعب بالم

المتضمن تصدیق الجزائر اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الفساد  2004افریل  19مؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم - 2

 2004افریل  25،بتاریخ  26،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائرىة ، عدد  2003اكتوبر  31الصادر في 
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  .ویتمثل في االنتقام أو الترهیب أو التهدید :السلوك المجرم: أوال

والضحایا،  وهو سلوك تنفرد به جریمة حمایة الشهود والخبراء والمبلغین :االنتقام  . أ

واالنتقام عبارة واسعة یمكن أن تأخذ أشكاال متنوعة ویمكن أن تشمل وتستغرق الوسائل األخرى، 

فقد یأخذ االنتقام شكل االعتداء الجسدي كالضرب والتعدي بل وحتى القتل، وقد یأتي في صورة 

قرار أو موقف معین كمقاطعة بضباعة أو شخص أو طرد عامل أو فصله عن عمله أو 

مانه من ترقیة أو نقله بصفة تعسفیة أو قصریة وقد یكون في رفض طلب عمل بل وقد یأخذ حر 

 1.شكل تطلیق زوجة انتقاما من والدها أو أخیها

تشترك جریمة حمایة الشهود والمبلغین والخبراء في هذین السلوكین  :الترهیب والتهدید  . ب

 .مع جریمة عرقلة السیر الحسن للعدالة

   علیهصفة المحني : ثانیا

والمبلغین عن  عین المشرع الجزائري صفة المجني علیه وحصرها في الشهود والخبراء

سائر األشخاص الوثیقي و  كذلك الضحیة من الجریمة ، وأضاف إلیهم أفراد عائالتهمو  الجریمة

التهدید الذي یقع على الشاهد ،شمل المشرع و  الترهیبو  اإلنتقامالصلة بهم ،و إضافة إلى تجریم 

هذا و  من له صلة وثیقة به وجرم وقوع هذه األفعال علیهمو  الجزائري بالحمایة أفراد عائلة الشاهد

. شيء جدید جاء به المشرع في قانون الفساد لم یسبق له أن نص علیه في قانون العقوبات 

لتي ولكن المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بأفراد العائلة ، هل یقصد أفراد العائلة الصغیرة ا

 2 .األبناء أو األقارب بوجه عام بدون تحدیدو  األمو  تتكون من األب

و هو المعیار الذي اعتمده 3والحواشي واألصهار إلى غایة الدرجة الرابعة ،  أو األقارب

المشرع في قانون العقوبات بالنسبة لجرائم األموال ، أو قیاسا على المعیار الذي أخذ به المشرع 
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، یتضمن القانون المدني ، ج  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75، من أمر رقم 35، 33،  32راجع في القرابة المّواد 1-  

 .1975سبتمبر  30، بتاریخ  78ر ج ج ، عدد 
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من قانون اإلجراءات الجزائیة في نصه على من یعفى من  228من المادة الثانیة  في الفقرة

 ٕاخوتهو  زوجهو  فروعهو  الشهادة من عائلة المتهم ، حیث یعفى من حلف الیمین أصول المتهم

أصهاره على درجته من عمود النسب ، كما یثار التساؤل بخصوص األشخاص وثیقي و  أخواتهو 

ٕان و  الزمالء فقط أو كل من له صلة به حتىو  األصدقاءالصلة بهم ، فهل یقصد المشرع بهم 

  .كانت مجرد عالقة عمل

  الغرض من السلوك المجرم       : ثالثا

لم یحدد المشرع الغرض من استعمال الوسائل المجرمة، على خالف ما فعل في جریمة 

  :عرقلة السیر الحسن، ونتبین أّن الغرض ال یخرج عن احتمالین

  ویعتبر غرض وقائي یكون في أي مرحلة إّما لمنع الشهود من اإلدالء بالشهادة

  .كانت علیها اإلجراءات

 1.أّما الغرض الثاني فهو عقابي یكون الحقا عن الشهادة  

  قمع جریمة االنتقام وتهدید وترهیب الشهود: رابعا

ومكافحته على أن عقوبة من قانون الوقایة من الفساد  45نص المشرع الجزائري في المادة 

من ینتقم أو یرهب أو یهّدد شاهدا أو أي كان من أفراد عائلته أو األشخاص ذوي الصلة به هي 

دج، والمالحظ أن  50.000الحبس لمدة تتراوح ما بین ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة من 

یر الحسن المشرع الجزائري خّص هذه الجریمة بنفس العقوبات المقررة لجریمة عرقلة الس

  .للعدالة

لموضوعیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أساس الحمایة ا 45و 44تعتبر المادتین 

أدرجه و  من اإلتفاقیة 25للشاهد في قضایا الفساد،  حیث أخذ المشرع الجزائري مضمون المادة 

 األولى  فقط في فقرتها 32أخذ مضمون المادة و  من قانون الوقایة من الفساد ، 44في المادة 
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إال انه مؤخرا قرر مجموعة من التدابیر من قانون الوقایة من الفساد ، 45في المادة  وادرجه

و ذلك طبقا للفقرة الثانیة من المادة .1التي من شأنها حمایة الشاهد كتغییر اسمه أو إخفاء هویته

  . من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خالصة الفصل األول

لقد دارت دراستنا في هذا الفصل حول الحمایة الموضوعیة التي وفّرها المشرع الجزائري 

ظاهرها سواء في للشهود، حیث ارتأینا أن نعطي صورة واضحة عن الحمایة الموضوعیة وم

                                                             

بنیویورك  2003اكتوبر  31من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في  32نصت الفقرة الثانیة من المادة - 1

القیام وضع قواعد إجرائیة لتوفیر الحمایة الجسدیة ك"على مجموعة من التدابیر التي على كل دولة طرف اتخادها من ابرزها 

كما ......بتغییر اماكن اإلقامة ، والسماح عند اإلقتضاء بعدم إفشاء  المعلومات المتعلقة بهویة األشخاص وأماكن وجودهم 

 ........"نصت على ضرورة توفیر قواعد خاصة باألدلة تتیح اإلدالء بالشهادة على نحو یكفل سالمة الشاهد
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الفصل إلى مبحثین تناولنا وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، فقد قمنا بتقسیم  قانون العقوبات

ال غنى في المبحث األول شهادة الشهود وشروطها باعتبار أن شهادة الشهود وسیلة إثبات 

وضوعي والجانب الشخصي، من الجانب الم عنها في المواد الجزائیة، وتناولنها بالدراسة

سمعه أو هي إثبات واقعة معینة من خالل ما یقوله أحد األشخاص عما شاهده أو فالشهادة 

ترعاه الدولة وتوفر له وبما أّن الشاهد یقدم خدمة للعدالة الجنائیة فبالمقابل بحواسه،  أدركه

  .الحمایة

تجریم األفعال التي إلى الحمایة الموضوعیة التي تتجسد في كما تطرقنا في المبحث الثاني 

رها المشرع تمس بأمن وسالمة الشهود، وتوقیع العقاب على الجناة، فالضمانات التي وف

جه الشاهد في سبیل اإلدالء الجزائري لحمایة الشهود من التهدیدات والضغوطات التي توا

أمام القضاء تعتبر موازیة للخدمة التي یقدمها للعدالة وحتى یتسنى للشاهد اإلدالء  بشهادته

كذلك نجد أن المشرع . بشهادة سلیمة یمكن أن تغیر مسار األحداث في الدعوى الجنائیة

التي جاءت  45لجزائري في قانون الوقایة من الفساد قد أبرز موقفه من خالل نص المادة ا

تحت عنوان حمایة الشهود و الخبراء أو الضحایا ،و قد جاءت هذه الحمایة تكریسا لإلتفاقیات 

                  .التي أبرمتها الجزائر دولیا و إقلیمیا 

                                

   

 



 الفصل الثاني                                     الحمایة اإلجرائیة للشھود  

 

43 
 

  الفصل  الثاني

  الحمایة اإلجرائیة للشھود

نظرا ألهمیة الشهادة سعت جهود المشرع الجزائري نحو التزام سیاسة جنائیة تكفل حمایة الشهود 

الحصول على شهاداتهم التهدیدات التي قد یتعرضون لها ؛وذلك بهدف ضمان و  من اإلعتداءات

  .تحقیقا للعدل بین افراد المجتمعو  الخالیة من أي زیف أو زیغ وصوال لخدمة العدالة الجنائیة

 التي اشرنا إلیها في الفصل األولو  إلى جانب الحمایة الموضوعیة الواردة في القوانین العقابیة

هد ؛ اضحت في الكثیر من سالمة الشاو  المتمثلة في تجریم أي فعل أو تهدید فیه مساس بأمنو 

األحیان غیر مجدیة  أو باألحرى لم توفر الحمایة الالزمة للشاهد، خاصة عندما تتعلق الدعوى 

تجعله غیر متعاون مع العدالة ،باإلضافة أن الحمایة و  عات إرهابیة تسكت الشاهدمابمواجهة جا

الموضوعیة تعتبر حمایة الحقة ،فال تتحرك  السلطات حتى یقع اإلعتداء على الشاهد ثم تقوم 

فالشاهد في هذه الحالة ال یستفید شيء خاصة في الحالة التي یؤدي اإلعتداء .بمعاقبة الجاني 

ي عجز دائم؛ األمر الذي یدفع للبحث عن بدائل تشعر علیه إلى وفاته أو یتسبب له اإلعتداء ف

یلحق به او بعیدا عن أي خطر قد و  في آمانالشاهد انه فعال في حالة اإلدالء بشهادته یكون 

كذلك تقنیات و  لك عن طریق توفیر حمایة إجرائیة تضم تدابیر حمائیةیكون ذو  بأحد أفراد عائلته

  .تكنولوجیة مستحدثة 

الحفاظ على التدابیر التي یتم إتخادها بقصد و  مجموعة اإلجراءات  إلجرائیةالحمایة او یقصد ب

فهي الحمایة التي تقوم بها  ،1رأثناءها وبعدها إذا لزم األمو  سالمة الشاهد قبل المحاكمةو  امن

 أجهزة العدالة لحمایة الشهود من المخاطر الیومیة؛ بحیث تكون سابقة على وقوع اإل عتداء

 اإلجراءات التي من شأنها إبعاد المخاطر المتوقعة و  اتخاد مجموعة من التدابیرذلك عن طریق و 

  

                                                             

رشیدة بوكر ،تدابیر حمایة أمن الشاهد بین ضرورات مكافحة الجریمة وضمانات المحاكمة العادلة ،مجلة األستاذ الباحث  - 1

  .936،ص2018للدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد التاسع ، المجلد الثاني ،مارس 
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لقد ولدت فكرة الحمایة اإلجرائیة ألول مرة لدى السلطات األمریكیة حیث رأت ضرورة إنشاء    

كان ذلك في السبعینات حیث منحت و  نظام فیدرالي لحمایة الشهود خاصة في الجرائم المنظمة

لتوفیر الحمایة األمنیة للشهود ،بالحفاظ على اآلمان ان یتخذ الترتیبات الالزمة للنائب العام 

منحهم و  ذلك من خالل إعادة توطینهم في مكان إقامة جدیدةو  البدني للشهود المعرضین للخطر

اتجهت الكثیر من الدول إلى تشریع و  من التجربة األمریكیة كانت البدایةو  .اسما جدیدا 

خاصة الدول الغربیة التي قطعت اشواطا كبیرة  فر الحمایة اإلجرائیة للشاهد نصوص قانونیة ؛تو 

  .1الجزائري  في هذا المجال وصوال إلى المشرع

مصالحا و  لقد قام المشرع الجزائري بتفعیل الجانب الحمائي للقانون الجنائي ،إذ یحمي قیما    

بلغت من األهمیة ما یبرر عدم اإلكتفاء بالحمایة المقررة لها في ظل فروع القانون األخرى 

 تعاقبو  تجرم القانونیة بالذكر مجموعة من النصوص أسلفنالهذه الحمایة وجدت كما  وٕاعماال

شمل اقر بالمقابل قواعد إجرائیة خاصة بحمایة الشهود؛ت كحمایة ردعیة ،و تهدد الشاهد أفعاال

  . تدابیر وقائیة، سابقة لتكفل التوجه الحسن لسیر الدعوى

التعرف على و  على هذا األساس سوف نقوم في هذا الفصل إلى بیان أسالیب الحمایة اإلجرائیة

  .حث الثانيالمب د في التقنیات المستحدثة في حمایة الشهو 

    

                                                             

لة دفاتر السیاسة والقانون ،العدد الرابع جیاللي ماینو،الحمایة القانونیة ألمن الشهود في التشریعات المغاربیة،مج- 1

260،ص 2016عشر ،جانفي ،  
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  المبحث األول

  الحمایة اإلجرائیة للشھود أسالیب

التزاما قانونیا بأداء و  علیه أن كل مواطن في المجتمع یتحمل واجبا أخالقیامن المتعارف    

ه ،إال  أن القیام بهذا الواجب التبلیغ عن العدید من الجرائم التي تصل إلى علمو  الشهادة

 الحمایة لهو  بتوفیر الضماناتیتطلب التزاما مقابال من جانب السلطات العامة  واإللتزام به؛

یعات إلى تبني هذه الحمایة ،و أكدت على ضرورة إحتواء الشاهد بالحمایة لذلك سعت التشر و 

التهدیدات ؛و كذلك و  بواسطة الضغوطات ،بهدف عدم التأثیر علیهمالقانونیة الالزمة للشهود

  .1بهدف تشجیعهم على أداء شهادتهم ،و التأكید على دورهم الفعال في تبیان الحقیقة 

مشروع للشهود،یأتي موازیا للخدمة التي سیقدمها للعدالة فالحق في الحمایة هو حق    

في ٕارشاد القاضي الجزائي و  ،فكثیر من األحیان تلعب الشهادة دورا فعاال في حسم الدعوى ؛

یستهدف تحقیق مصلحة عامة ، ومن ابسط و  اإللمام باألحداث ، فالشاهد یؤدي خدمة عامة

إعتداء قد یتعرض له شخصیا أو عن طریق ان یحمى من أي و  شرفه ؛و  حقوقه صیانة كرامته

 للشاهدأفراد عائلته؛ لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة حمایة هذه القیم ،بإقرار الحمایة 

-66المعدل والمتمم لالمر  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15وهو ما واستحدثه اآلمر 

ن الكتاب الثاني من الباب المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة بموجب الفصل السادس م 155

تنص في .   28مكرر  65المادة و  19مكرر  65األول المتضمن عشر مواد من المادة 

بصورتین إما لتدابیر إجرائیة أو تدابیر غیر  تدابیر وتكون مشمولةال محتواها على مجموعة من 

  . هدا ما سنتناوله في هذا المبحثو  إجرائیة

  

  

                                                             

.101محمود نجیب حسني ،المرجع السابق ،ص - 1  
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  المطلب األول

  اإلجرائیة لحمایة الشھودالتدابیر غیر 

تتعلق ه ان یفیده بجمیع المعلومات التي یطلب من التحقیق  لدى مثول الشاهد بین یدي قاضي

 حرفتهو  حالته اإلجتماعیةو  مكان ازدیادهو  تاریخو  اسم أبویه و  لقبهو  بالتعریف عن هویته ،اسمه

  1.اهمقر سكنو 

   أن،ثم یطلب منه أن یبین له إن كان قریبا بالمتهم أو بالطرف المدني أو كان في خدمتهما و  

  .یؤدي الیمین القانونیة ،ثم یطلب من الشاهد أن یدلي بكل ما یعلمه عن ظروف القضیة

یقرر قاضي  أنمن قانون اإلجراءات الجزائیة یمكن  107و 105،106 وطبقا لنصوص المواد

مجموعة من الشهود ، وهنا یقع على الشاهد  من جهة و  التحقیق إجراء مواجهة بین المتهم

  ،فیخلق له صراعا داخلیاضغطا نفسیا یتولد  أخرىاإللتزامات یبغي علیه القیام بها ،و من جهة 

  .قد ینتج عنه تحریفا للوقاع 

ان تحیطه و  هد یؤمن بوجود الحمایةاألجهزة المختصة أن تجعل الشاو  لذلك وجب على العدالة

أن یكمل جمیع توفیر احتیاجاته، لكي یتسنى للشاهد و  حمایة مصالحه بها فعلیا،عن طریق

الفرع  ،في فرعینغیر اإلجرائیة لذلك سنتناول هذه التدابیر .اإللتزامات المفروضة علیه و  واجباته

یتناول اتصال یتناول المحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بالشاهد والفرع الثاني األول 

  .الشاهد بمصالح األمن
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  الفرع األول

  تأمین سریة بیانات الشاھد

من قانون اإلجراءات الجزائیة على انه  19مكرر  65لقد أقر المشرع الجزائري في نص المادة 

التي   هي التدابیرو  من تدابیر الحمایة غیر اإلجرائیة ،یستفید كل شاهد من تدبیر أو أكثر 

و تتمحور على عدم كشف النقاب .دعوى العمومیة خالل التحقیقتتخذ في المراحل األولى من ال

  .على المعلومات المتعلقة بالشاهد

  إخفاء هویة الشاهد_أوال 

لقبه، وبیانات المتعلقة و  ،وفقا للمبادئ العامة ألداء الشهادة ،فإن  من واجب الشاهد بیان اسمه

تطبیقا ف بهویته ،و لكن إذا لوحظ أنه من خالل تطبیق لهذه المبادئ فإنه یكون عرضة للخطر ،

لشاهد أو عدم اإلفصاح لمبدأ األحتیاطیة  تبقى هویة الشاهد سریة ، بحیث یقصد بإخفاء هویة ا

تمییزه ،سواء بیانات الشاهد عدم الكشف عن البیانات الشخصیة التي تؤدي إلى .عن الشاهد 

   .المهدد او المعرض للخطر أو احد أفراد عائلته

في الفقرة األولى منها من قانون اإلجراءات   20مكرر  65ستناد إلى نص المادةباإل   

التي نصت على هذا النوع من التدابیر غیر اإلجرائیة لحمایة الشاهد ،ممثلة  15/12الجزائیة 

إذا توافرت أحد الشروط الالزمة لتمتع الشاهد بهذا النوع من   لشاهدلصورة التجهیل الكلي ل

التدابیر بحیث تخفى هویته تماما في ملف اإلجراءات الخاصة بالدعوى؛إال أن المشرع الجزائري 

لم یحدد في نص المادة المذكور سالفا أي شروط الزمة لعدم الفصح عن هویة الشاهد إال ان 

 20مكرر  65لكن بالرجوع إلى نص المادة و .بهذا الخصوص  التشریعات األخرى قد فصلت

  1. نستخلص ضرورة توافر بعض المبررات لألخذ بهذه التدابیر

او سالمة أفراد عائلتهم أو أقاربهم أن تكون حیاة الشهود أو سالمتهم الجسدیة او حیاة  _1

 .أو مصالحهم األساسیة معرضة لتهدید خطیر 
                                                             

اإلجراءات الجزائیة المتضمن قانون 02- 15من األمر رقم  20مكرر  65انظر المادة -1  
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التحقیق یلتزم بالبحث فیما إذا كانت الوقائع المعروضة في  بمقتضى هذا الشرط فإن قاضي

قرائن تدل على احتمال تعرض الشاهد أو أفراد عائلته أو أقاربه و  الدعوى أو ما بها من دالئل

  .اإلعتداء على الحیاة أو البدن أو على المصالح األساسیة إلىلتهدید خطیر یشكل أو سیؤول 

یتوافر احتمال تحقق التهدید دون الحاجة إلى أن یتحقق و یكفي لتحقیق هذا الشرط أن 

  .اإلعتداء فعلیا ،وهي في كل األحوال مسألة تقدیریة ؛ تخضع لتقدیر قاضي التحقیق 

من خالل هذا الشرط الذي نص علیه المشرع الجزائري سعى به إلى بث الطمأنینة في 

م تقتصر هذه الحمایة لو  القضاء غما قد تختلج ب هبه نفسه من خوف ،و  نفس الشاهد

یة ،و لم مصالحه األساسو  ،أقاربه بوجه عام و  ٕانما شملت أسرتهو  على الشاهد فحسب

  .یحدد المشرع ماذا یقصد بالمصالح األساسیة هل یقصد أعماله 

المعلومات و  كما یجب التأكید على ضرورة وجود عالقة بین التهدید الذي سیتعرض له

  .سب امورة اخرى ال تخص القضیة المطروحة لیس بسو  التي سیدلي بها للقضاء

  .أن تكون المعلومات المتوفرة بجعبة الشاهد ضروریة إلظهار الحقیقة -2

مة تساعد في هاو  القدرة على تقدیم معلومات ضروریة البد أن یتبث أن لدى الشاهد   

زالة الغموض عن مجریات األحداث ؛ وهنا كما اشرنا سابقا فإن تقدیر إ و  الكشف عن الحقیقة

یرجع لمن له الحق في التقدیر، إما وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق لكي هذه المعلومات 

یقدر إذا كانت هذه المعلومات مساعدة في كشف الحقیقة من عدمها وهذا ما یمكن استخالصه 

سریان اإلجراءات بشأنها ومدى عالقة الشاهد و  لجریمةظروف ارتكاب او  من خالل مالبسات

شهده من احداث دون أن یعطي رأیه أو و  بوقائعها ، وقدرته على على أن یسترجع كل ما رآه

یشترط في هذه الحالة أن یتبث على وجه الیقین أن لدى الشاهد بالفعل معلومات   والتقییمه 

   .1ضروریة إلظهار الحقیقة 

                                                             

مطبعة معهد الوالیات القوانین النموذجیة للعدالة الجنائیة خالل الفترات الالحقة للصراعات ،فیفیان أوكونر وكولیت روش ،- 1

  264،ص 2011المتحدة للسالم ، المجلد الثامن ،الفصل الثامن ،الجزء الرابع ، واشنطن ،
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ذلك أیا كانت و  مجرد القدرة على تقدیم  مثل هذه معلوماتٕانما یكفي أن تتوافر لدیه و   

عالقته بالوقائع أو أطرافها كما ال یهم شكل المعلومات التي سیدلي بها الشاهد لسلطات 

إذ یكفي أن یتبث أن أن مثل هذه  .التحقیق ،سواء  تمتلث في أقوال أو مستندات أو غیرها

  .إلظهار الحقیقة المعلومات ضروریة

قصر الحمایة على الشاهد الذي یدلي بشهادته في قضایا الجریمة المنظمة أو -3

  اإلرهاب أو الفساد 

في الجرائم الخطیرة   یة على الشاهد الذي یدلي بشهادتهشرع الجزائري الحماقصر الم   

ما یستلزم الرجوع إلى  جرائم الفساد فقط ، وهوو  الجرائم اإلرهابیةو  في الجریمة المنظمة المتمثلة

استغالل الوظیفة ، تبییض  التي تشمل إساءةو  .1مكافحتهو  أحكام قانون الوقایة من الفساد

اختالس الممتلكات من  و استغالل النفوذو  أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیةو  العائدات اإلجرامیة

و غیرها من ......وتلقي الهدایا  قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي ،

الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون ،كما یقتضي األمر الرجوع إلى أحكام 

كذلك و  بشأن الجرائم اإلرهابیة ،  2. من قانون العقوبات 12مكرر  87مكرر إلى  87المواد 

قمع و  رات العقلیةالمؤثو  من المخذراتالنصوص المرتبطة بالجریمة المنظمة مثل قانون الوقایة 

قانون الوقایة من تبییض و  اإلتجار غیر المشروع بهما ،و قانون مكافحة التهریبو  اإلستعمار

  3.مكافحتهماو  األموال تمویل اإلرهاب

                                                             

 08،بتاریخ  14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ،ج ر ج ج ،عدد  2006فبرایر  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم -1

03  - 2006  

-66یتمم األمر رقم  2016یونیو  19مؤرخ في  02-16بموجب قانون رقم  12مكرر  87مكرر  87تم ادراج المادتین - 2

والمتضمن قانون العقوبات  156   

 -02- 09وتمویل اإلرهاب  ومكافحتهما،ج ر ج ج ،بتاریخ یتعلق بالوقایة من تبییض األموال  01- 05قانون رقم  - 3

2005  



 الفصل الثاني                                     الحمایة اإلجرائیة للشھود  

 

50 
 

خیرة مختلف نرى في هذا الصدد ضرورة التوسیع من نطاق الحمایة لتشمل هذه األ

 .ینال الشهود ضرر من الشهادة فیهاالجرائم التي تتوافر على مقتضى الحمایة والتي قد 

  هویة الشاهد في محضر السماع  إخفاءذكر األسباب التي تبرر  -4

من قانون اإلجراءات الجزائیة  24مكرر 65ستخلص هذا الشرط من نص المادة یُ    

قاضي التحقیق أن الشاهد معرضا لألخطار ؛ وقرر  رأى،فبالرجوع إلى هذه المادة نجد أنه إذا 

 من قانون اإلجراءات الجزائیة 93البیانات  المنصوص علیها في المادة  كذاو  عدم ذكر هویته

فإنه ینبغي أن یشیر في محضر السماع إلى األسباب التي تبرر ذلك، ونجد أن المشرع 

  الجزائري 

الشاهد في إلى األسباب التي تبرر قرار قاضي التحقیق بتجهیل  اإلشارةقرر فقط    

من عكس المشرع الفرنسي الذي اشترط صراحة صدور قرار مسبب  محضر السماع على

  .1من قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي 706-58قاضي التحقیق حسب ما اشترطت المادة 

هي و   یعلم بها إال الجهات المختصةیسمح هذا التدبیر ببقاء هویة الشاهد في سریة تامة ال

ٕالى قاضي التحقیق و  متابعتهو  وكیل الجمهوریة الذي یؤول إلیه اختصاص تنفیذ هذا التدبیر

الوثائق التي تتعلق بالقضیة المطلوبة فیها و  ویكون اإلفصاح عن هویة الشاهد في المحاضر

  .2قیقیة بشكل یؤول دون التعرض على هویته الح إفادتهمشهادة الشهود أو 

  

  

                                                             

من قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي أن یكون طلب منح الحمایة الكاملة بتجهیل هویة الشهود  706-58اشترطت المادة - 1  

راد أسرته والمقربین منه كلیا مسببا ،توضح فیه الشروط التي حددتها المادة وعلى األخص بیان ما قد یتعرض له الشاهد وأف

.بسبب شهادته   

،المرجع السابق ،ص )النموذج الفرنسي(الشهود عن طریق التجهیل في اإلجراءات الجنائیة الحمایة  حسیبة محي الدین ،- 2

71 
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   تغییر مكان إقامة الشاهد:ثانیا

للعدالة إلى شكل من أشكال الحمایة خوفا على  خدمةهم بصدد تقدیم و  یحتاج الشهود   

الجهات المختصة و  النفسیة وفي هذا الشأن یقع على عاتق السلطاتو  سالمتهم البدنیةو  حیاتهم

   ذلك بوضع هیاكل متناسبة مع حالة كل واقعة عن طریق تدرج و  تأمینهمو  مسؤولیة حمایتهم

علیهم  و تنقلهم إلى مجتمعات بعیدة ،و  تتجلى هذه الحمایة من خالل تغییر محل إقامة الشهود

من یشكل تهدیدا علیهم ویفضح من قبل المجرمین الخطرین الذین یتربصون تحركات كل 

عمل جدید و  مكان إقامة جدیدتقوم الدولة بواجب رعایة هذا الشاهد المهدد فتوفر له  .جرائمهم 

  .1راتهقدو  هالتهمع مؤ  بیتناس

دي یة الشاهد الذي قد تؤ الخوف  من نفس إبعادجراء الحمائي قصد المشرع الجزائر بهذا اإل 

حیاتهم مباشرة كالقتل أو المقربین له بجرائم تمس و  شهادته للمساس به أو بأحد أفراد عائلته

الشاهد المهدد الجرح ، كما أحاط المشرع و  التعرض لخطر المساس بالسالمة الجسدیة كالضرب

توفر له و  خصوصیتهو  اجتماعیة تصون كرامتهو  بحمایة نفسیة أسرتهبالخطر سواءا بذاته أو 

تصاصي یحصل الشاهد على هذه الحمایة من طرف  اخو  النفسي الضروریانو  الدعم الطبي

درایة عالیة في مجال التعامل مع و  علم النفس ، وغیرهم من الموظفین الذي یتمتعون بخبرة

صدمات ، مع األخذ بعین اإلعتبار و  الشهود المهددین الذین ،یتولد في نفسیتهم ضغوطات

إلى منحهم تعویضات مالیة  إضافةالدینیة ، و  متطلباتهم الثقافیةو  حاجاتهم ومتطلباتهم الفردیة

هل یقدر بذلك المشرع الجزائري التضحیة التي یقوم . ن المصاریف التي صرفها أثناء تنقله ع

مآواه و  اذا سیكلف هذا الشاهد الذي سیترك منزلهبها هذا الشاهد في سبیل تحقیق العدالة ، وم

هل سیكون مستعدا لإلختالط و  ترعرع فیه لكي یتوجه إلى مكان غریب علیه ،و  الذي احتواه

  .رباءبأناس غ

                                                             

،اإلسكندریة ،د ذ ط،دار الجامعة الجدیدة )دراسة مقارنة (مصطفى محمد امین، حمایة الشهود في قانون اإلجراءات الجزائیة - 1

62،ص 2010  
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عما إذا تعلق األمر بالشاهد السجین ،فحمایة له یتم نقله إلى  20مكرر  65وكما اشارت المادة 

لضمان سالمته؛ أو بعبارة المشرع الجزائري وضعه في جناح یوفر له  أخرىمؤسسة عقابیة 

  .لمشرع ماذا قصده بالحمایة الخاصةالحمایة الخاصة لم یحدد ا

  الفرع الثاني

  من مصالح األمنتقریب الشاھد 

تغییر إقامته ، بل أكد على توفیر الحمایة و  بیاناتهو  هویة الشاهد إخفاءلم یكتفي المشرع بمجرد 

تعزز ثقته في العدالة الجنائیة من و  الطمأنینة ،و  تشعره باألمانو  الشاهد إلیهاالكافیة التي یحتاج 

خالل تأمین الشاهد من شتى الجوانب ، فإن أراد المجرم الخطیر الوصول إلى الشاهد یجد 

  .ذلك بتقریبه من مصالح األمن و  الطرقالمشرع بصدده بكافة 

  تسهیل اإلتصال بمصالح األمن - أوال

لتدابیر التي تتخذ أو تنسق من تشمل تدابیر الحمایة التي توفرها الشرطة أو مصالح األمن ا

یمكن لهذه التدابیر أن تشمل جملة من األمور ، كالنقل بحمایة مصالح و  جانب مصالح األمن

 یمكن لهذه الحمایة أن تشملو  األمن إلى المحكمة أي ضمان حمایة جسدیة كما أقرها المشرع

اإلعتداء على الشاهد أو المقربین ؛و من شأن هذا التدبیر منع و  یتم توسیعها ألفراد عائلتهو 

 أثناء تنقله لإلدالء بشهادته ، كذلك تأمین محل إقامة الشاهد بواسطة آالت المراقبة أسرته

و تخصیص 1الحمایة عن قرب و  أجهزة اإلنذارو  الفیدیو كامیرات و  كاألقفالمعدات األمان و 

عناصر من شرطة تسهر على مراقبة األوضاع من خالل القیام  بدوریات منتظمة حول منزل 

صال تخصیص رقم هاتف خاص للشاهد برقم سري یسهل علیه اإلت إمكانیةالشاهد ،مع 

  .بمصالح األمن 

  

                                                             

امین مصطفى ،مقال قانوني عن حمایة الشهود في الجرائم الجنائیة ،متاح على الرابط_1  

https://www.mohamah.net/law/                               11:06على الساعة   13/04/2019تاریخ  اإلطالع علیه 
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  ة التي یتلقاها أو یجریها الشاهدتسجیل المكالمات الهاتفی- ثانیا

الهاتفیة حفظ األحادیث الخاصة بواسطة أجهزة تقنیة إلعادة اإلستماع  یقصد بتسجیل المكالمات

لتسهیل .إلیها ، وقد أصبح من الضروري في مجال التحقیق الجنائي اإلستعانة بالدعم التقني

خصوصا األنواع الخطیرة من الجرائم و  تقدیمهم للعدالةو  عملیة البحث عن مرتكبي الجرائم

  تعقیدا ، ویزداد مرتكبیها حنكة وحیلة و  التي تزداد خطورةو  سادجرائم الفو  كالجرائم المنظمة

هم مفتاح النجاح في و  داألمن لهذا التدبیر في سبیل الحرص على أن یشعر الشهو  مصالحیلجأ 

المالحقات القضائیة بالثقة في نظم العدالة ،فهم بأمس الحاجة إلى الشعور باألمان و  التحقیقات

و لكن التساؤل المطروح هنا هل تسجل كل .دة لتطبیق القانون لكي یبادروا بتقدیم المساع

هل یجوز لمصالح و  المكالمات بما فیها المكالمات الشخصیة التي ال تمد الدعوى بأي صلة ،

معرفة كل ما یحدث رغم خلو هذه المعلومات من أي فائدة و  األمن التطلع على الحیاة الخاصة

على تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یتلقاها  زائري تعود على التحقیق ؛لقد نص المشرع الج

اجابة و  الشاهد أو یجریها، كضمانة على ما ادلي به من معلومات تسهل الكشف عن المجرمین

مكرر  65حسب نص المادة و  عن التساؤل المثار سابقا فهو تحدید هذا التدبیر بشرط قانوني

 یل المكالمات الهاتفیةى یتم تسجحتاهد من ق إج ج ،فهو الموافقة الصریحة من طرف الش 20

لیس ضمنیة لما یلمسه هذا التدبیر من الحریات و  صریحة یجب ان تكون هذه األخیرة و 

  .القوانین و  الشخصیة ،فالحق في الخصوصیة هو مبدأ تكفله جمیع الدساتیر

بعد صدور الموافقة من  قبل الشاهد ،تخضع كل الهواتف التي یستخدمها الشاهد للمراقبة سواء 

الهواتف المتواجد في المنزل أو المتوفرة في أماكن العمل ،اي جمیع المكالمات المتوجه أو 

الصادرة من قبل الشاهد تسجل لدى مصالح الشرطة ،حتى تسهل على السلطات المختصة 

  1 .في نفس الوقت تأمین الشاهدو  المجرمینبعة بالحمایة  متا
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  المطلب الثاني

  الشھود التدابیر اإلجرائیة لحمایة

 الجنائیة نظام حمایة الشهود مؤخرا أحد أهم مظاهر التطور الذي لحق بالعدید من قوانین  یعد 

تقریر تلك لقد مهد التطور في التشریعات الوطنیة  ، ما انتهجته بعض اإلتفاقیات الدولیة من و 

وذلك بهدف .تعرضهم لإلیذاء  وتحمل مخاطر السفر و  اإلنتقال الحمایة بقصد تشجیعهم على

خاصة في شأن الجرائم الخطیرة التي لم یقتصر أثرها على الدول التي و  الكشف عن الحقیقة

كانت مسرحا لها ؛بل امتد أثرها إلى دول أخرى مما كان له من تأثیر على استقرار المجتمع 

لهذا لم یتردد المشرع في العدید من الدول في تبني سیاسة تحمي الشهود على النحو و  دوليال

  .1الذي یسمح  لهم باإلدالء باقوالهم دون تردد أو خوف و  الذي یوفر لهم األمان؛

،فإلى جانب التدابیر غیر اإلجرائیة التي یمكن إفادة دعم هذه الحمایة و  و المشرع الجزائري أكد

في أي مرحلة كانت علیها اإلجراءات القضائیة و  ،خالل مرحلة التحریات األولیة الشاهد بها

التي تكون و  ،متى تبین أنهم معرضین للخطر بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمها للقضاء

،فإن المشرع قد 2ضروریة إلظهار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة أو اإلرهاب أو الفساد 

على نوع ثاني من تدابیر الحمایة  من قانون اإلجراءات الجزائیة 23رر مك 65نص في المادة 

تتمثل في ذكر هویة مستعارة في و  التي یمكن تقریرها لحمایة الشهودو  وتمثل التدابیر اإلجرائیة ؛

ه الصحیح أو محل إقامته كذا عدم اإلشارة إلى عنوانو  أوراق اإلجراءات أو عدم اإلشارة لهویته

الفرع الثاني عدم و  اءات ؛سنتناول في الفرع األول ذكر هویة مستعارة للشاهدفي أوراق اإلجر 

   .اإلشارة لعنوان الشاهد
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  الفرع  األول

  ذكر ھویة مستعارة للشاھد

من قانون اإلجراءات الجزائیة أن یتوافر في الشاهد الشروط  23مكرر  65تتطلب المادة 

هي الشروط و  أسماء مستعارة في ملف اإلجراءات ،باستخدام الالزمة إلضفاء الحمایة الخاصة 

التي تقوم علیها تدابیر حمایة الشهود عموما ؛وهي أن یتبث عند إدالء الشاهد بشهادته احتمال 

تعرضه أو أي من أفراد أسرته أو المقربین له لخطر اإلعتداء على السالمة الجسدیة أو الحیاة 

التي قد یتعرض لها ،و كما أسلفنا بالذكر الضغوطات و  كذلك لتجنب كافة التهدیداتو  ،

  .فالحمایة اإلجرائیة هي حمایة وقائیة تحمي الشاهد بمجرد احتمال وجود خطر 

  ذكر اسم مستعار في اوراق اإلجراءات- أوال

یعتبر مماثل لإلجراء الذي سبق التطرق إن استخدام أسماء مستعارة أو عدم ذكر اسمه الحقیقي 

إلجرائیة المتعلق بعدم اإلفصاح عن هویة الشاهد ،باعتباره اإلجراء إلیه في التدابیر غیر ا

لقد كفل .اثناء المتابعة القضائیة و  الوحید لحمایة ووقایة الشاهد خالل مرحلة ما قبل المتابعة

فإذا كان اسمه الحقیقي ) لقبو  اسما(قانون اإلجراءات الجزائیة الشاهد بمنحه اسما مستعار 

دل ب محمد ابن محسن ،لم یوضح المشرع كیفیة اختیار األسماء ،علي ابن مصطفى فیستب

المستعارة ،و بالمقابل أوجب  وكیل الجمهوریة  باإلحتفاظ  بسجل الشهود الممنوحین للحمایة 

بهویة الشاهد الحقیقیة ، ویجوز اإلطالع على هذه البیانات الذي یشمل على البیانات المتعلقة 

من الذي یسمح له وكیل الجمهوریة باإلطالع علیها بهدف إنفاذ القانون ،و جاء في نص المادة 

على أنه یجوز للنیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم 1 15/02من القانون  25مكرر  65

  .لكن لیس مباشرة بل بواسطة  قاضي التحقیق و  هدأو دفاعهما بطرح األسئلة على الشا

                                                             

یجوز للنیابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض األسئلة المراد طرحها :" 25مكرر  65تنص المادة - 1

.للشاهد على قاضي التحقیق قبل أو عند سماع الشاهد  

خذ قاضي التحقیق كل التدابیر الضروریة للحفاظ على سریة هویة الشاهد ویمنعه من الجواب على األسئتة التي قد تؤدي یت

.إلى كشف هویته   
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ما یقابلها من و  تمنح هذه المادة ألطراف الدعوى العمومیة نوعا من الموازنة بین حقوق الدفاع

 في الدفاعو  حمایة للشاهد ،فللمتهم الحق في توجیه األسئلة على الشاهد لیضمنه حقه في الرد

 غاء األسئلة التي قدن من الحمایة عن طریق المزیدا ممن جهة أخرى  یوفر قاضي التحقیق و 

تحقق بذلك نوع خاص من الحمایة ؛ فتغییر هویة و  تؤدي إلى كشف هویة الشاهد المهدد

خاصة و  الشاهد المهدد بالخطر ،هو اجراء ال توفره اإلجراءات المعتادة ، حیث قد یتطلب األمر

هدفه األسمى و  اإلرهابو  الفسادو  نظمةبشأن تلك اإلعتداءات الخطیرة التي تتعلق بالجرائم الم

  .1هو توفیر أكبر قدر من الحمایة للشاهد 

  اإلجراءات الخاصة بشأن تغییر هویة الشاهد - ثانیا

كذلك األمر و  لم یفصل المشرع الجزائري أي اجراء من إجراءات منح هویة مستعارة للشاهد

من  24مكرر  65و 23مكرر  65عموما منح الحمایة للشاهد ؛إال بالقدر الذي ورد بالمواد 

ذلك دون التطرق لبیان ایة اإلجراءات التنفیذیة الالزمة لتحقیق هذه و  زائیةقانون اإلجراءات الج

تحفظ و  التدابیر ،إذ یمكن عدم اإلشارة لهویة الشاهد أو ذكر هویة مستعارة في أوراق اإلجراءات

یتلقى المعني التكالیف و  یةالهویة الحقیقیة للشاهد في ملف خاص یمسكه وكیل الجمهور 

  . بالحضور عن طریق النیابة العامة

اكتفى بما قد یراه و  نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد اإلجراءات الالزمة ألخفاء هویة الشاهد

إذا رآى قاضي  ءات الجزائیة من قانون اإلجرا 24مكرر  65قاضي التحقیق كما نصت المادة 

ت الجزائیة فإنه من قانون اإلجراءا 93ار المذكورة في المادة التحقیق أن الشاهد معرضا لألخط

ینبغي أن یشیر في محضر السماع إلى األسباب التي بررت ذلك ، وتحفظ المعلومات السریة 

  .المتعلقة بالشاهد في ملف خاص یمسكه قاضي التحقیق 
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  مشروعیة اإلفصاح عن هویة الشاهد – ثالثا

من قانون اإلجراءات الجزائیة التي نصت على أنه إذا احیلت  26مكرر  65طبقا لنص المادة 

أن تقرر إذا كانت معرفة هویة الشاهد القضیة على جهة الحكم ،یتعین على هذه األخیرة 

تبرز هذه المادة موقف المشرع .ذلك بالنظر لمعطیات القضیة و  ضروریة لممارسة حقوق الدفاع

ربطها بضرورة حقوق الدفاع و  ث اقتصر حق كشف هویة الشاهد لجهة الحكمالجزائري بحی

محاولة من المشرع تحقیق المحاكمة العادلة،كذلك نالحظ أن المشرع لم یعطي حق كشف هویة 

  ).جهة التحقیق(الشاهد للجهة التي منحت الحمایة 

فقرر ة الشاهد لكن من جهة اخرى عاقب المشرع الجزائري على الكشف غیر المشروع عن هوی

من قانون اإلجراءات الجزائیة على الكشف عن هویة الشاهد  28مكرر  65طبقا للمادة 

دج  مع  500.000دج إلى  50.000بغرامة من و  بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات 

اإلشارة إلى أنه إذا كانت تصریحات الشاهد مخفي الهویة  هي أدلة اتهام الوحیدة في القضیة 

للمحكمة السماح بالكشف عن هویة الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابیر الكافیة یجوز 

  .لضمان حمایته
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  الفرع  الثاني

  دم اإلشارة لعنوان الشاھد في أوراق اإلجراءاتع

طالما أن عدم اإلفصاح عن عنوان الشاهد بملف اإلجراءات استثناءا على القاعدة العامة التي 

عنوانه و  التحقیق بإتباث كافة البیانات خاصة بالشاهد من حیث اسمه، سنه، ووظیفتهتلتزم جهة 

  1.ذن بذلك من السلطات القائمة بالتحقیقعلى إ فإن الخروج على هذه القاعدة یقضي الحصول

  اإلشارة بدال من عنوان الشاهد إلى مقر الشرطة –اوال 

جزائیة على أنه لضمان حمایة الشاهد المن قانون اإلجراءات  23مكرر 65ورد في نص المادة 

عدم ذكر العنوان الصحیح للشاهد ، ویخضع هذا اإلجراء لتقدیر صاحب الحق في اإلذن 

و یمكن أیضا للشاهد أن یطلب بإتخاذ هذا ؛له،سواء كان وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

من ذلك و  بدني أو النفسياإلجراء لضمان عدم تعرضه أو ألقاربه ألي نوع من أنواع اإلیذاء ال

  .الهدوءو  خالل إخفاء مسكنه الذي یؤمن له السكینة

لقد نص المشرع صراحة على عدم ذكر عنوان الشاهد الذي منحت له الحمایة في أوراق 

اإلشارة بدال من عنوانه الحقیقي إلى مقر الشرطة القضائیة أین تم سماعه  أو إلى و  اإلجراءات

سیؤول إلیها النظر في قضیته وفي كل األحوال یخضع هذا اإلجراء أي الجهة القضائیة التي 

ذلك بناءا على أسباب یشیر إلیها و  عدم كشف عنوان الشاهد لتقدیر صاحب الحق في اإلذن له

  .في محضر السماع
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اإلشارة و  لك على عدم اإلشارة للعنوان الحقیقي للشاهد أو الخبیرقد نص المشرع المغربي كذو  

من  5و 4الفقرة  7-82عنوان اقامة الشاهد الى مقر الشرطة القضائیة حسب المادة بدال من 

  .1القانون المغربي 

  الكشف غیر المشروع عن عنوان الشاهد- ثانیا

انما قدر لكل و  هویتهو  لم یكتف المشرع الجزائري بتوفیر الحمایة للشاهد من خالل اخفاء عنوانه

حمایة تحتاج بذاتها حمایة اخرى تضمن عدم الكشف عن عنوان الشاهد؛ فقرر المشرع  منهما

من قانون اإلجراءات الجزائیة المعاقبة على الكشف عن  28مكرر  65من جهته بنص المادة 

سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس أشهر ) 6(هویة أو عنوان  الشاهد بالحبس من ستة 

  دج  500.000دج إلى  50.000

قد وضع اطارا قانونیا لحمایة الشاهد حاول من خالل ما تم عرضه نجد أن المشرع الجزائري و 

غیر اإلجرائي لكي و  من خالله الجمع بین مختلف التدابیر الحمائیة للشاهد بشقیها اإلجرائي

  لو نوعا ما نصت علیه اإلتفاقیات الدولیة في مجال برامج حمایة الشهود و  یجسدو  یضمن

یه أن المشرع الجزائري لم یتوقف عند هذه التدابیر بل ذهب لما هو أبعد من ذلك و یجب التنو 

  .مستغال التطور التكنولوجي في هذا المجال 

  

                                                             

 

یحق للشاهد في أي قضیة ،إذا ماكانت هناك أسباب جدیة من شأنها أن تعرض حیاته أو سالمته الجدیة أو مصالحه - 1

ملك األساسیة أو حیاة أفراد اسرته أو أقاربه أو سالمتهم الجسدیة أو مصالحهم األساسیة للخطر ،یمكن ان یطلب من وكیل ال

من  7-82من المادة  8و 7و 6أو الوكیل العام للملك حسب األحوال تطبیق أحد اإلجراءات المنصوص علیها في البنود 

اخفاء هویة الشاهد أو الخبیر في المحاضر والوثائق  -2اإلستماع شخصیا للشاهد أو الخبیر -1..قانون المسطرة الجنائیة 

تضمین هویة مستعارة أو غیر صحیحة للشاهد أو الخبیر في -3الشهود والخبراء التي تتعلق بالقضیة المطلوب فیها شهادة 

اإلشارة  في عنوان  -5عدم اإلشارة إلى العنوان الحقیقي للشاهد أو الخبیر -4المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة 

.أو المحكمة المختصة للنظر في القضیة  إقامة الشاهد أو الخبیر إلى مقر الشرطة القضائیة التي تم فیها اإلستماع إلیه  
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  المبحث الثاني

  التقنیات المستحدثة لحمایة الشھود

أین  الخدماتإلى تحول كبیر ونقلة نوعیة في عالم التطور الذي لحق نظم المعلومات  أدى

عبر هذه النظم یتم بیسر وسهولة في وقت قیاسي  الخدماتتقدیم و  أضحى تبادل المعلومات

توظیف هذه التكنولوجیا في العمل القضائي األمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى التوجه نحو 

تقاضي عبرها وممارستها من خاللها ، وهو ما یظهر جلیا ال إجراءاتمن خالل مباشرة بعض 

بأن تضمن آلیة من آلیات .التعدیل األخیر الذي لحق قانون اإلجراءات الجزائیة  من خالل

  .ا تقنیا لإلدالء بهذه الشهادة تدبیر و  الحمایة  الجزائیة للشهود بأن أقر أسلوبا جدید

وسائل ممیزة في اإلتباث ، ومن جهة أخرى و  االستداللالتي تستدعي أسالیب خاصة في و 

في ضرورة ولوج مفاهیم حدیثة العهد بالمنظومة الجزائیة األمر الذي  یجد هذا األسلوب مكانته

یستمد هذا األسلوب .التنفیذ و  تناوله بالتطبیقو  مبررا إلختبار هذه التقنیاتو  كان دافعا مهما

  1 .الجدید أهمیته من الحاجة الملحة لمواجهة الظاهرة اإلجرامیة المستعصیة

تعبر هذه التقنیات المستحدثة عن توجه السیاسة الجنائیة للمشرع اإلجرائي نحو اعتناق السبل 

المسائل الهامة و  من أولى المناقشات الدولیة أضحىالتكنولوجیة في مجال حمایة الشهود الذي 

    .ضبط قواعد اإلثبات الجزائي و  في سبیل كشف الجرائم

الثاني استخدام جهاز  المطلبو  عن بعد  المحادثة المرئیةنیة سنتناول في المطلب األول  تق

  . الفیدیو لتسجیل الشهادة

  

  

                                                             

عادل بوزیدة ،دور الشهادة اإللكترونیة في اإلثبات الجزائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة - 1

135، ص2016النبراس للدراسات القانونیة،المجلد األول ، العدد األول ،سبتمر   
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  المطلب األول

  

  المحادثة المرئیة عن بعد لسماع الشھود
  

أقر المشرع الجزائري سماع الشهود عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد بموجب القانون رقم 

  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة  15/02األمر رقم و  المتعلق بعصرنة العدالة 15/03

 أن إدخال هذه التقنیة في قانون اإلجراءات الجزائیة یشكل مرحلة من مراحل تطور هذا القانون

یساهم في رقي مرفق العدالة ؛ كما أن  اإلستعانة بتقنیة تكنولوجیة في مجال حمایة الشهود و 

جي الذي ساهم في تكثیف األنشطة اإلجرامیة یعد رد فعل من طرف الدولة على التطور التكنولو 

یتناول الفرع األول اإلطار المفاهیمي للهذه التقنیة ،أما الفرع .عابر للقاراتو  في شكل منظم

هذا المطلب فرع ثالث تناول التطبیق  ما استدعىك الثاني ممبرات و شروط استعمال هذه التقنیة

  .العملي لتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد

  ع األولالفر

  l audition par viséoconférenceاإلطار المفاهیمي لتقنیة المحادثة عن بعد 

 

  اإلصطالحيو  التعریف اللغوي- والأ

قبل الخوض في التعریف االصطالحي ال بد من التطرق للمصطلح لغویا ومعناه في النظم التي 

 Videoاستحدث فیها، حیث أن مصطلح المحادثات المرئیة هو ترجمة للمصطلح الغربي 

conference   وهو مأخوذ اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة وینقسم إلى كلمتین، كلمةvidéo 

والتي هي في األصل ) تلفزیوني( فالكلمة األولى یقابلها بالعربیة كلمة ،  conferenceوكلمة

وتعني كل جهاز یقوم بنقل الصورة والصوت  .1كلمة فرنسیة أدخلت حدیثا إلى اللغة العربیة

بواسطة موجات االتصال المختلفة، أما الكلمة الثانیة فتعني تجمع عدد من األفراد إلجراء 

أما في الجانب االصطالحي  .ر یكون موضوعه محدد ومعینمناقشة، أو محاضرة أو حوا

                                                             

   :على الموقع اإللكتروني) لكل رسم معنى( معجم المعاني  - 1
      https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/video-conference/ 



 الفصل الثاني                                     الحمایة اإلجرائیة للشھود  

 

62 
 

فتعّرف على أنها تقنیة االتصال المرئي المسموع، أي وسیلة أو آلیة حدیثة لمباشرة إجراءات 

التحقیق أو المحاكمة الجنائیة عن بعد، یتم االستعانة بها في بعض الحاالت لسماع الشهود 

ئم الخطیرة ال سیما المنظم منها، بل تتعدى ذلك والمتعاونین مع العدالة لكشف غموض الجرا

  .داخل المؤسسة العقابیةإلى محاكمة المتهمین، رغم تواجدهم 

وتعرف كذلك على أنها تقنیة سمعیة بصریة تتم باستعمال البث المباشر صوتا وصورة بین 

. ـــي مضبوطاختصاصاتها والمؤسسات العقابیة في إطار قانونـــــو  المحاكم على اختالف درجاتها

وذلك من أجل استجواب متهم أو شاهد أو طرف مدني أو خبیر یتعذر تواجدهم بالمحكمة 

بسبب وضعیتهم الجزائیة المتمثلة في الحبس أو لدواعي أخرى كاستحالة التنقل إلى مقر 

  1.ةالمحكمة التي تباشر بها المحاكم

    األساس القانوني إلستخدام تقنیة المحادثة المرئیة - ثانیا

  :یعود أساس استخدام تقنیة المحادثات المرئیة عن بعد في قطاع العدالة 

، إلى االتفاقیة األوروبیة للمساعدة القضائیة في المسائل الجزائیة التي على المستوى الدولي_1

، المعدلة لالتفاقیة األوروبیة للمساعدة القضائیة  2000 نوفمبر 30ا االتحاد األوروبي في أقره

وحصرها . ، والتي أقرت استعمال هذه التقنیة في التحقیق الجزائي عن بعد1959سنة المنعقدة 

فیما  المتعاقدة و  لالتحاد األوروبي  بین الدول المنظمة  في سماع الشهود وتبادل تقاریر الخبراء

بینها في مجال التعاون القضائي، وجعلت استخدامها في هذا الشأن مرتبطا بحالة الضرورة عند 

عدم مالئمة أو استحالة انتقال الشاهد أو الخبیر إلى الدولة التي تطلب حضوره أمام ثبوت 

سلطتها القضائیة، واشترطت هذه االتفاقیة في حالة استجواب المتهم موافقته ووجود اتفاق 

خاص بین الدولتین مع مراعاة قوانینهما الجزائیة الداخلیة في استخدام تلك التقنیة، كما أقرت 

ة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة هي األخرى استخدام هذه التقنیة االتفاقی

بإتاحة اإلدالء بالشهادة على نحو یكفل سالمة الشهود والخبراء والضحایا عن طریق استعمال 

                                                             

عبد الحمید عمارة ،استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق والمحاكمة الجزائیة ،المجلة العربیة في العلوم - 1

60، ص 2018لمجلد العاشر ، العدد الثالث ،سبتمبر اإلنسانیة واإلجتماعیة ، ا  
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التكنولوجیات الحدیثة التي تضمن سالمتهم، إضافة إلى ذلك فإن النظام األساسي للمحكمة 

اإلفادة الشفویة بواسطة تكنولوجیا و  الدولیة أقر استخدامها في حاالت اإلدالء بالشهادة  الجنائیة

وعلى العموم فإن العدید . حقوق المتهمو  العرض المرئي أو المسموع مع مراعاة قواعد اإلثبات

م هذه من االتفاقیات والمعاهدات الدولیة الخاصة بالمحاكم والقضایا الجنائیة قد تبنت استخدا

إذا ایجابیات في تسهیل عملیات المحاكمة والتحقیق وسماع اإلفادات خاصة  التقنیة لما لها من

وهو ما اقترح في المؤتمر الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة  .تعلق األمر بالجرائم الدولیة

ما الذي دعا إلى توسیع استخدام أشكال جدیدة من التكنولوجیا  بو  الجنائیة المنعقد في الدوحة

في ذلك المنصات اإللكترونیة  حسب االقتضاء، من أجل تعزیز قدرات تلك الدول األعضاء 

على تبادل المعلومات محو مزیدا من التعاون لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

  1. والفساد واإلرهاب

أما على صعید القوانین الوطنیة الداخلیة فإن األساس القانوني موجود في قوانین عدة دول  

الصادر سنة  306استخدمت هذه التقنیة، فقد أقر القانون اإلیطالي استعمالها بموجب المرسوم 

المتضمن كیفیات استعمال تقنیة المحادثات  1992لسنة  356المعدل بالقانون رقم  1992

ي التحقیق الجزائي، وبموجب هذا القانون أصبح إمكان الجهات القضائیة اإلیطالیة المرئیة ف

سماع الشهود ومختلف اإلفادات األخرى المتعلقة بالمتعاونین مع جهاز العدالة شفویا 

وتلفزیونیا،وهذا لمحاربة عصابات المافیا، وقد صدر هذا القانون لحمایة الشهود والمتعاونین من 

وبذلك شكل هذا القانون ضمانة لحمایة كل من یساهم في التحقیق الجزائي  مخاطر االنتقام

  . خاصة باستعمال تقنیة المحادثات المرئیة

وقد استخدمت الوالیات األمریكیة المتحدة األمریكیة هذه التقنیة في اإلجراءات القضائیة على 

لیة أو في المسائل نطاق واسع سواء في المجال الدولي عن طریق المساعدة القضائیة الدو 

                                                             

 اسماعیل ذباح ،تقنیة المحادثات المرئیة عن بعد في قطاع العدالة بالجزائر ،متاح على الرابط_1

 http ://dspace .univ-msila .dz :8080/bitstream/handle/1234…789/10501/29/المداخلة.docx ?sequenc تم اإلطالع         

2019/ 04/   14في        19:00علیه  على الساعة   
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الجزائیة وما تضمنته االتفاقات الدولیة  المبرمة بین الدول مع الوالیات األمریكیة المتحدة بشأن 

استعمال تلك التقنیة في المجال الجزائي أو المجال الداخلي من خالل ما أصدرته معظم 

اكمة عن بعد، مراعیة الوالیات من قوانین داخلیة تجیز استعمال تلك التقنیة في التحقیق والمح

في ذلك التقلیل من الضغط النفسي والذهني الذي یمكن أن یتعرض له الطفل خالل استدعائه 

   .ألداء الشهادة خاصة عند مواجهته بالمتهم أو المجني علیه

وعموما فقد استخدمت أغلب الدول المتطورة هذه التقنیة من خالل إدراجها في قوانینها الداخلیة 

ة على المعاهدات والمواثیق الدولیة التي تقرها، على أن بعض الدول قد اكتفت بعد المصادق

بتطبیقها على مستوى محلي في بعض األقالیم فقط وفي قضایا معینة، غالبا ما یكون لها 

عالقة بمراعاة الحالة النفسیة لشریحة األطفال ولتفادي مواجهتهم بالمتهمین في حال ما إذا أدلو 

اداتهم حول جریمة أو قضیة ما، فیما بقیت دول العالم الثالث بعیدة عن بشهاداتهم أو إف

استعمال هذه التقنیة بسبب بعدها عن التكنولوجیا  وضعف إمكانیاتها التقنیة وارتفاع تكلفتها في 

ظل تواضع اقتصادیات تلك الدول، إال أنه ومع مطلع العشریة الثانیة من هذه األلفیة، بدأت 

ة في استعمال هذه التقنیة وأدخلتها تشریعیا وعملیا في أنظمتها العدلیة ولو بعض الدول النامی

  1.بشكل محدود

  الصعید الوطني على _2 

المتعلق  15/03أما في الجزائر إقرار استعمال هذه التقنیة قد تأخر إلى غایة صدور القانون 

ن خالل جملة من ، والذي یهدف إلى عصرنة سیر قطاع العدالة م2015بعصرنة العدالة سنة 

  .اإلجراءات من بینها استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في اإلجراءات القضائیة

                                                             

63عبد الحمید عمارة ،المرجع السابق ،ص - 1 
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الصادر سنة  55-02من خالل المرسوم الرئاسي  -وهذا یعد امتداد لمصادقة الجزائر بتحفظ  

من عبر الوطنیة، المعتمدة 1على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  -2002

والتي نصت في فحوى  2000نوفمبر سنة  15طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 

   .موادها على إمكانیة استعمال هذه التقنیة في مجال مكافحة الجریمة دعما للتعاون الدولي

وقد جرى استعمال هذه التقنیة المحادثات المرئیة  على مستوى مرفق القضاء في بادئ األمر 

ألول و  عمل بعد ذلكتستئدة العاملین في سلك العدالة، لتماعات والندوات التكوینیة لفالعقد االج

 30مرة في  إجراءات التقاضي، حیث تمت أول محاكمة عن بعد باستعمال هذه التقنیة بتاریخ 

على مستوى محكمة القلیعة بوالیة تیبازة، وقد أجریت المحاكمة في جلسة علنیة  2015سبتمبر 

الدفاع، كما أنها كانت مفتوحة للمواطنین، فیما خصصت قاعة أخرى مجهزة  بحضور هیئة

بالوسائل السمعیة والبصریة بالمؤسسة العقابیة للقلیعة، لتبدأ المحاكمة مباشرة بالصوت والصورة 

على شاشة كبیرة كانت وسط القاعة إلى جانب وجود شاشات أخرى لتقریب الصورة لكل 

لسة بالمحكمة واضحة في حضور رئیس الجلسة على مستوى الحضور، حیث ظهرت قاعة الج

في القضیة األولى المتواجد بسجن القلیعة، حیث " ج-ز"محكمة لقلیعة، ومن جانب آخر المتهم 

تم التأكد من هویة المتهم من طرف القاضي عبر جهاز البصمة الوراثیة  وموافقته على إجراء 

  2.ااءات المحاكمة بشكل عادیاصل إجر المحاكمة بواسطة هذه التقنیة لتتو 

علما أنه قد تم محاكمة شخصین آخرین بنفس المؤسسة العقابیة في نفس الیوم بمحكمة القلیعة 

التي جرب بها استعمال هذه التقنیة في جلسة محاكمة عن بعد، أمال في تعمیمها على باقي 

  . 15/03القانون المحاكم األخرى بعض إقرارها قانونیا من طرف المشرع الجزائري بموجب 

                                                             

تعرف بأنها أنظمة غیر شرعیة یمارسها أعضاء جماعة اجرامیة على مستوى عال من التنظیم :الجریمة المنظمة - 1

یذ خططها بهدف الحصول على ربح أو عائد مادي وترتكب في واإلنضباط تقوم بالتخطیط الرتكاب نشاط غیر مشروع وتنف

.سبیل ذلك أعمال تتصف بالتهدید واإلبتزاز والعنف من أجل إخضاع اآلخرین وفرض اإلرادة بالقوة  

،د ذ ط،دار الجامعة الجدیدة ،اإلسكندریة )دراسة في القانون الدولي الجنائي(محمد عبد المنعم عبد الغني ،الجرائم الدولیة 

236،ص  2011،  

  02اسماعیل ذباح ، المرجع السابق ،ص _2
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  الفرع الثاني

  في حمایة الشهود تقنیة المحادثات المرئیة وشروط استعمال مبررات

إن إدخال هذه التقنیة لقطاع العدالة لم یكن محض صدفة أو على سبیل التقلید التشریعي فقط، 

وال یتم هذا بل اقتضته الضرورة استنادا إلى عدید المبررات القانونیة والعملیة لمرفق العدالة، 

االستعمال إال في إطار قانوني محدد یضمن سالمة العملیة من جهة وحقوق المتقاضین من 

  .السالف الذكر 15/03جهة أخرى، وهذا ما تضمنته أحكام القانون 

  في حمایة الشهوداستعمال تقنیة المحادثات المرئیة  مبررات : أوال

التماشي مع ما تشهده األنظمة من المبررات الرئیسیة إلستعمال  تقنیة المحادثة عن بعد هو 

المقارنة من تطور ال سیما في مجال عصرنة قطاع العدالة وٕادخال التكنولوجیات الحدیثة علیه، 

ترجمة للنصوص والمواثیق الدولیة التي أقرت استعمال هذه لتسهیل إجراءات التقاضي ودعم 

  . ون الدولي لمكافحة الجریمةالتعا

تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد باعتبارها إحدى  أي    video conferenceتقنیة كذلك تعدو 

الوسائل الفعالة التي تضمن حمایة الشهود ، حیث یؤكد الرأي العام الدولي ضرورة استخدام هذه 

ة بالعصابات اإلجرامیة المنظمة التقنیة في سماع الشهود لكي یتم الحصول على إفادتهم المتعلق

غیرها من المعلومات و  المستقبلیةأو الجماعات اإلرهابیة المسلحة حول مخططاتهم اإلجرامیة 

  1.التي تفید العدالة الجزائیة في القبض علیهم 

فتستخدم هذه التقنیة لعدم كشف الشهود لكي الیتسنى للجماعات اإلجرامیة ترصد تحركات 

قد و  تحمي هذه التقنیة بدورها الشهود من اإلنتقام الذي قد یتعرضون لهو  اإلیقاع بهو  الشاهد

  .یكلفهم حیاتهم أو حیاة أقربائهم

  

                                                             

،العدد األول 42صفوان محمد شدیفات ،التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد ،دراسات علوم الشریعة والقانون ،المجلد - 1

356، ص 2015،  
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  متطلبات استخدام تقنیة المحادثة المرئیة - ثانیا

بحیث یجب أن تضمن الوسیلة المستعملة سریة االتصال وأمانته، وهو ما : السریة التامة -1

ثات ال یتم عبر وسائل التواصل االجتماعي أو عبر شبكات غیر یعني أن هذا النوع من المحاد

الشبكة محمیة، بل یتم عبر شبكة اتصال خاصة تم استحداثها في قطاع العدالة تسمى 

التي سیدلي علومات ، حیث تراعي هذه الشبكة  خصوصیة وحساسیة المالقطاعیة لوزارة العدل

والتبادل الفوري والمؤمن للمعلومات بین مختلف ، وتضمن االتصال اإللكتروني بها الشاهد

مصالح القطاع وفق نظام األنترانات، حیث تم ربط كل الجهات القضائیة والمؤسسات العقابیة 

ببعضها البعض إضافة إلى المحكمة العلیا ومجلس الدولة وقد شرع في وضع الشبكات المحلیة 

وتوسعت بعد  2004ووهران سنة  على مستوى موقعین تجریبیین هما مجلس قضاء الجزائر

تدعمت كل الجهات القضائیة وكذا المؤسسات  2006ذلك إلى المواقع المتبقیة، وفي سنة 

عقابیة بشبكات محلیة كما تم ربط هذه الشبكات المحلیة الخاصة بالمحاكم، المجالس المحكمة لا

إطار التعاون مع اللجنة  ، وأخیرا وفي2007العلیا، مجلس الدولة باإلدارة المركزیة منذ بدایة 

 VSATاألوروبیة تم الربط بشبكة موازیة تسمى شبكة النجدة وتعمل باألقمار الصناعیة بتقنیة 

والتي تسمح باالتصال بأي شخص كان من أي موقع لإلدالء بشهادته، ومع صدور القانون 

التي تتم بواسطة تم إعادة هیكلة هذه الشبكة وتطویرها لضمان سریة المحادثات المرئیة  15/03

  .1هذه التقنیة

 15/03من القانون  14حیث نصت المادة : على دعامة) المحادثة( تسجیل التصریحات -2

على أنه یجب تسجیل التصریحات أو أطوار المحاكمة عن طریق استخدام تقنیة المحادثات 

  .المرئیة على دعامة إلكترونیة أو قرص مضغوط یضمن سالمتها

على ضرورة أن یتم تدوین  14ونصت الفقرة األخیرة من نفس المادة : تدوین التصریحات -3

التصریحات كاملة وحرفیا على محضر یوقع من طرف القاضي المكلف وأمین الضبط ولعل 

اتجاه المشرع الجزائري إلى عدم إغفال الكتابة راجع أصال إلى احتمالیة تلف الدعامة 
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فتثبت التصریحات وٕاجراءات التحقیق والمتابعة بمحاضر كتابیة اإللكترونیة مع مضي الوقت 

  .تضمن إمكانیة العودة إلیها

  الفرع الثالث

  التطبیق العملي الستخدام المحادثة المرئیة

من بینها و  من أجل اللجوء إلى استخدام المحادثة المرئیة عن بعد في اإلجراءات القضائیة

من إجراءات معینة ،حیث یمكن لقاضي التحقیق أن  سماع الشهود عن طریق هذه التقنیة البد

في اجراء مواجهة بین عدة و  سماع شخصو  یستعمل المحادثة المرئیة عن بعد في استجواب

الخبراء كما یمكن و  األطراف المدنیةو  یمكن لجهة الحكم أن تستعملها لسماع الشهودو  أشخاص

 اآللیة لتقي تصریحات متهم محبوس لجهة الحكم التي تنظر في قضایا الجنح أن تلجأ إلى نفس

  .1النیابة العامة على ذلك و  إذا وافق المعني

  المحاكمةو  التطبیق العملي إلستخذام تقنیة المحاثة المرئیة في التحقیق–اوال 

المحاكمة الجزائیة  یجد اساسه في اعتبار و  أن استعمال المحادثة المرئیة في مجال التحقیق

   یكفل اخفاء هویتهو  أو الحضور اإللكتروني تدبیر یحمي الشاهدالحضور اإلفتراضي للشاهد 

أو السماع أو المواجهة بإستعمال آلیة المحادثة عن بعد بمقر المحكمة  یتم االستجواب حیث

یل الجمهوریة المختص ص المطلوب تلقي تصریحاته بحضور وكاألقرب من مكان إقامة الشخ

هوریة من هویة الشخص الذي یتم سماعه،ویحرر أمین الضبط ،و یتحقق وكیل الجمو  یمیاإقل

الشخص المسموع محبوسا ، تتم المحادثة المرئیة عن بعد من ٕاذا كان و  محضرا عن ذلك

  .2المؤسسة العقابیة التي یتواجد فیها المحبوس 

                                                             

المتعلق بعصرنة العدالة  2015فیفري  01المؤرخ في  03-15من القانون رقم  15المادة  - 1  
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الجزائري مواصلة استعمال الشهادة اإللكترونیة التي تنتهي مدة صالحیتها  و قد اعتبر المشرع 

بغرامة تتراوح ما و  سنوات) 5(إلى خمس ) 1(سنة أو الغائها ، جنحة یعاقب علیها بالحبس من 

  .1دج  500.000دج إلى  100.000بین 

اإلجراءات  المتضمن قانون 02- 15كما تناول المشرع الجزائري هذه التقنیة في األمر رقم 

الجزائیة ، حیث أجاز لجهات الحكم تلقائیا أو بطلب من األفراد سماع الشاهد مخفي الهویة عن 

طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة 

یه صوته طبقا لما نصت علو  استعمال األسالیب التي ال تسمح بمعرفة صورة الشخصو  عن بعد

، وذلك في اطار تجهیل الشهود كتدبیر اجرائي لحمایتهم من نفس القانون  27مكرر  65المادة 

إذا كانت حیاتهم او سالمتهم الجسدیة او حیاة او سالمة افراد عائالتهم او اقاربهم او مصالحهم 

تكون التي و  دید بسبب المعلومات التي یمكن تقدیمها للقضاءاالساسیة في خطر او معرضة لته

  .2ة المنظمةالجریمو  الفسادو  م الثالث اإلرهابضروریة الظهار الحقیقة في جرائ

  التطبیق العملي لتقنیة المحادثة المرئیة لسماع الشهودإشكاالت –ثانیا 

من بین اإلشكاالت التي یثیرها التطبیق العملي اإلجرائي ألستخدام المحادثة المرئیة عن بعد هو 

هي من و  الجریمة النظمةو  رهاباإلو  استخذام هذه التقنیة في جرائم الفسادأن المشرع قد قصر 

في كل محضر سماع ، وهذا ما و  الجرائم الخطیرة التي تستوجب التدقیق في كل استجواب

اإلجراءات القانونیة الجوهریة التي تعتمد على التحقیق الشفوي الذي تكرسه المحكمة تحققه 

یكون حضوره واقعیا  ، لیس مطابق و  للشهود على أرض الواقعبالجلسة من خالل اإلستماع 

كأنه حاضرا واقعیا لكنه یظهر متحدثا و  ألعتبار الشاهد حاضرا الكترونیا بحیث یظهر الشاهد

و بحسب فإن المحادثة المرئیة عن بعد التي .صورته سامعا لكل ما یدور في الجلسة و  بصوته

 قد تجعل رؤیة األفراد المتواجدین في الجلسة ضعیفة ال تتوافر على الشروط التقنیة الالزمة

                                                             

03-15من القانون رقم  18المادة - 1  

حسیبة محي الدین، سماع الشهود عن طریق المحادثة المرئیة بین الحق في الحمایة وحقوق الدفاع ، مجلة البحوث - 2
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المشتبه فیهم ، أو في حالة عدم سماع صوت األشخاص فعالة فال یمیز الشاهد المتهم أو و 

بوضوح تام أو عدم نقل الصورة كاملة أو منقوصة أو متقطعة تكون في هذه الحالة فعال شهادة 

أسبابها ، وهذه اإلشكاالت التقنیة یمكن أن توجه عدم قیام و  باطلة إلنعدام شروطهاو  غیر مقبولة

كان خاصة إذا .الشاهد المتواجد على أرض الوطن ، فما بالك الشاهد المتواجد  خارج الدولة 

مع الطالبة لتمكینها من اإلتصال بالشخص المطلوب الشاهد في الدولة المطلوب منها التعاون 

كل التقني في أغلب الحاالت یكون مهیمنا ،و لفك سماعه فهذا یعتیر أكثر تعقییدا ،إلى أن المش

هذا اإلشكال على المشرع التدخل ألن اإلتصال المرئي المسموع یتطلب التدقیق في كل األمور 

  .1ألنه یتعلق بصفة مباشرة مع مصطلح المحاكمة العادلة

  

  المطلب الثاني

  جھاز الفیدیو استخدام

دیثة فكرة استخدام وسائل التكنولوجیا الح  27مكرر   65المشرع الجزائري في نص المادةتبنى 

میز صاحب الصوت لمنع كشف هویة عدم تو  البرمجیات الخاصة بتغییر الصورةو  جهزةكاأل

امن الشاهد و  یضمن به سالمة راء حمائي ج، خالل انعقاد الجلسة كإالجمهورو  اهد المتهمالش

جرائیة تمیز نظام حمایة الشهود في نمط معین هذا الجرائم حیث هذا اإلجراء كآلیة إ وٕارساء

یجوز لجهة الحكم تلقائیا أو "مایلي الجزائیة  اإلجراءاتمن قانون   27مكرر 65نصت المادة 

تقنیة تسمح  وأسالیب بطلب من األطراف ،سماع الشاهد مخفي الهویة عن طریق وضع وسائل

سنتناول في الفرع .طریق المحادثة المرئیة عن بعدبكتمان هویته ، بما في ذلك السماع عن 

  األول متطلبات ومبرارات استخدام جهاز الفیدیو عند تسجیل الشهادة 

  الفرع الثاني تقییم استخدام جهاز الفیدیو لتسجیل الشهادة 
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  الفرع األول

  متطلبات و مبررات استخدام جھاز الفیدیو

على أشرطة الفیدیو في المحاكمات ، إذ ال تعد أخدت معظم التشریعات باألقوال المسجلة لقد 

خاصة الطفل و  میزة أو استثناء عن الشهادة داخل المحكمة ،و إنما ستسخذم لحمایة الشاهد

من الصدمة النفسیة المحتملة ،لذا نصت مباشرة على استعمال تلك الوسیلة للحصول على 1

  .ادة المباشرة شهادة بدیلة للشه

المسجلة سلفا في تاریخ سابق على جلسة و  تعرف الشهادة المسجلة بأّنها األقوال المدلى بها

أطراف الدعوى و  المحاكمة على النحو الذي یمكن من عرض هذه األقوال على جهة الحكم

  .الجنائیة 

  مبررات استخدام جهاز الفیدیو لسماع الشهود–أوال 

أخذت بعض التشریعات المقارنة بنظام تسجیل شهادة الشهود على شرائط الفیدیو دون أن یكون 

 من بین التشریعات المقارنة التي عرفت هذا النظام القانون البولونيو  في مكان الجلسةحاضرا 

نظام  1991القانون النمساوي ،و في بریطانیا أستحدث قانون العدالة الجنائیة البریطاني سنة و 

استعمال الشهادة المسجلة مسبقا بواسطة جهاز الفیدیو كبدیل إلستجواب األطفال في قاعة 

عن .المحكمة ، وال شك أّن من شأن هذا اإلجراء اعفاء الطفل من الحضور إلى المحكمة تماما

أحد األخصائیین و  المحترفین فریق مدرب مكون من ضباط الشرطةو  طریق عقد لقاء بین الطفل

،حیث یتم عرض شریط الفیدیو المتضمن اللقاء على المتهم بواسطة الشرطة ،على   اإلجتماعیین

تم عرض باقي و  أمل الحصول على اعتراف من المتهم ، فإن أنكر التهمة الموجهة إلیه ،

                                                             

فقد نص تشریع والیة تكساس األمریكیة على أن تؤخد شهادة الطفل الذي یقل عمره عن ثالثة عشر سنة في جلسة خاصة - 1

الجنائیة وللمحكمة السلطة فیما تأمر بأخذ األقوال وبناءا على طلب من أحد المحامین الذي یمثل أي طرف من اطراف الدعوى 

وفي أي مكان خارج غرفة المرافعة على أن یتم تسجیل الشهادة لعرضها بغرفة المحاكمة :الخاصة بالطفل في األ ماكن التالیة 

م وشریط فیدیو أو التسجیل بالصوت والصورة على فیل-)أ(و ذلك إذا كان .وبذلك یجعل الجلسة لیشاهدها المعنیون بالمحاكمة 

إذا أمكن ألجهزة التسجیل أن تحقق تسجیال دقیقا وكان المسؤول عن هذه األجهزة متمرسا  -)ب(أي وسیلة الكترونیة أخرى ،

.علیها ومتمكنا من إدارتها وان عملیة التسجیل دقیقة ولم یتم علیها أي تعدیل أو تغییر   
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المحاكمة فإّنه یتم عرض الشریط على القاضي لتقریر ما إذا یمكن استعمال الشریط  إجراءات

  .1اب أثناء المحاكمة كشهادة بدال من اإلستجو 

جهاز الفیدیو قد طرح من قبل اللجنة  باستخدامالشهادة المسجلة  استخداموكان موضوع 

التي اقترحت أن یتم عرض و  "بیجوت "التي عرفت باسم لجنة و  لدراسة هذا الموضوعالمشكلة 

 القانونیینالممثلین و  الطفل الشاهدو  المتهمو  الشریط في غرف منفصلة على كل من القاضي

  .مالحظاته بدون أن یراه الطفل  إبداءفي هذه الحالة یستطیع المتهم و 

  الشهادة المسجلة  استخداممتطلبات - ثانیا 

سماعه قبل أن یقوم بذلك و  یتعین على الشخص المخول له قانونا بإجراء التحقیق مع الشاهد

یدیو ، ألنه من خالل شریط الفیدیو علیه التأكد مسبقا من أهلیته فیما یتعلق بتسجیل الشهادة بالف

كان و  الّذي یقدم كدلیل في المحاكمات الجنائیة یمكن أن یفصح على أیة واقعة رواها الشاهد ،

در من األهمیة بحیث أن یدلي بها حضوریا بمعنى أصح أن تكون شهادة الشاهد على ق بإمكانه

  .محاكمة عادلة  إجراءإلى خرق في هدارها یؤدي إ

مقابلة الالودیة المحیطة بالمقابلة ، یتم ذلك عبر اجراء و  راعاة الظروف المالئمةیجب كذلك م

خصیصا لهذا الغرض ، ومجهز بكافة وسائل .2في مكان معد المسجلة على أشرطة الفیدیو 

  .أن ال یتواجد أثناء التسجیل طرف یمثل الخصم و  الهدوءو  الراحة

أمام و  ألقواله سوف یعرض على هیئة المحكةكما یجب أن یوضح للشاهد أن هذا التسجیل 

  .بأقواله بطریقة مباشرة أمام جهة الحكم  إدالئهالمتهم بدال من 

یجب أن یكون المحاور القائم بالمقابلة لدیه القدرة على التواصل مع الشاهد لكي تكون هذه 

  .التعابیر المجازیة و  المقابلة منتجة خالیة من اإلیجابات اإلیحائیة

                                                             

 2015، اكتوبر  95، الفكر الشرطي ،المجلد الرابع والعشرون ، العدد  رامي متولي ، حمایة الشهود في القانون الجنائي- 1

100،ص   

اجراء المقابالت المسجلة على أشرطة الفیدیو في مكان مخصص معد خصیصا لهذا الغرض من المرجح أن یأتي بأفضل - 2

المستشفیات ومركز األسرة  وما شابه النتائج وفي بعض المناطق التي تتوفر أجنحة معدة خصیصا لغرض المقابلة ، كما في 

.حیث یمكن عمل المقابالت مع األطفال والشهود األخرین شدیدي الحساسیة كضحایا اإلغتصاب   
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  لثانيالفرع ا

  تقدیر استخدام جھاز الفیدیو في تسجیل الشھادة

یعد استخدام جهاز الفیدیو لسماع الشهود وسیلة حدیثة ،أدخلها المشرع الجزائري في كتدبیر  

تحسین و  تعمل هذه التقنیة على ترجمة اإلتفاقیات الدولیةو  یأمن علیه ،و  یكفل الشاهد به

اإلجرام المنظم ، تعمل على وسائل المساعدة القضائیة للحد من مخاطر و  المنظومة القانونیة ،

معارض الستخذام و  لم تسلم من اإلنتقادات فبین مؤیدو  إال أن هذه التقنیة القت جدال كبیر

 المبادئ لكل اتجاه أراء ووجهات نظر تختلف من حیث  جهاز الفیدیو في تسجیل الشهادة 

  .األسسو 

  الستخدام جهاز الفیدیو لتسجیل الشهادة اإلتجاه المعارض –أوال 

 یؤسس أصحاب هذا االتجاه آراءهم على مجموعة من األسباب تتباین بین اسباب قانونیة

أخرى فنیة ، حیث یرى أصحاب هذا اإلتجاه ، أن تسجیل شهادة شهود بواسطة جهاز الفیدیو و 

زائیة ، لمساسها بشكل جمن شأنه إحداث تغییرات جوهریة في القواعد الحاكمة إلجراءات ال

  .مبدأ المواجهة و  أساسي بحقوق الدفاع

المواجهة بین و  الخصوم من ناحیةو  یتیح مبدأ المواجهة الفرصة للمواجهة المباشرة بین القاضي

أطراف الدعوى الجزائیة من جهة اخرى ، فتسجیل الشهادة یحول دون تحقیق اإلتصال المباشر 

ُیسمح فال ریب أن سماع الشهود بهذه الطریقة یجحف بحق الدفاع  عندما . الدفاع و  بین المتهم

  1.ال یكون قادرا على استجوابهم و  للشهود بتوجیه اإلتهامات له 

كذلك اعتراض بعض المحامین على قبول شرائط فیدیو التي تحتوي على شهادات األطفال ألن 

. ة ایحائیة ، أو بأسالیب غیر قانونیة اإلجابات المتحصل علیها قد تكون بواسطة أسئل

إلى أنه غالبا ما یكون المحاور مع الشاهد شخص غیر مؤهل مما یعرض المدعي باإلضافة 

  .علیه في وضع حرج 
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كما یسمح هذا النوع من الشهادة بالكذب أو یجعل تحدید كذبهم أمر صعبا ،إذ یجد الشهود  

كذلك تحرم الشهادة المسجلة .قاعات المحكمة الكذب أكثر سهولة في قاعات التسجیل عنه في 

طریقة أداؤه و  اإلنفعاالت التي تصدر عن الشاهدو  القاضي الجزائي من مالحظة التعبیرات

  .بالنسبة للقاضي في تقییم شهادته التي قد تكون من شأنها عوامل مهمة و  للشهادة

 ام جهاز الفیدیو لتسجیل الشهادةالمؤید إلستخد االتجاه–ثانیا 

موقفهم من قبول  تسجیل الشهادة عن طریق جهاز الفیدیو على   یؤسس أنصار  هذا اإلتجاه 

فكرة تطویر مرفق العدالة مما یقتضي مفهوم مرن للقواعد الحاكمة لقانون اإلجراءات الجزائیة  

،حیث یمكن  هذا النوع من اإلجراءات الشهود من المشاركة اإلیجابیة في الدعوى الجزائیة لما 

فره هذه التقنیة من أمان فضال عن كونها تكفل مبدأ المواجهة بین الخصوم في الدعوى تو 

  1.الجزائیة بالقدر الذي یسمح بحمایة الشهود 

أثناء عرضها على المتهم في مرحلة التحقیق ، حیث یتعذر علیه كما تمكن الشهادة المسجلة 

تقدیم و  بریئا لتفنیذ هذه اإلتهاماتهو األمر الذي یعطیه فرصة أفضل إذا كان و  مواجهة الشاهد

دفاع مضاد أكثر من تلك الفرصة المتاحة له بموجب القواعد التي تحكم عملیة الكشف  المبكر 

  .عن الدلیل، أما إذا كان مذنبا فإن رؤیته للشریط المسجل قد تدفعه لإلعتراف

قابلة سواءا أكان جهاز الفیدیو وجود مسجل دائم دقیق لما صار ظاهرا في الم استخدامیتیح 

عیة بالشر  إحساساعالوة على ذلك فإن فرصة سماع النص األصلي ینقل و  شفهیا أو غیر شفهي

     .عدد المرات التي یجب أن تشهد فیها الضحیةتقلیل لجهة الحكم ،عالوة على ذلك 
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  خالصة الفصل

الجناة في تهدید لهذا ال یتردد و  تظل في القانون شهادة الشهود دلیال حي ینطق بالحقیقة ،

الشهود أو ترغیبهم بكافة الوسائل ، وتعریضهم بالتالي لكافة أنواع الضغوطات التي قد تؤدي 

  .بهم لإلحجام عن أداء شهادتهم أو تحملهم على أدائها على نحو یخالف الحقیقة 

بتالي ال نتصور نصوص و  یتردد في حمایة الشهود و بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري ال

تكفل الشاهد بل وقد مشت أبعد من ذلك و  نون اإلجراءات الجزائیة خالیة من تدابیر تؤمنقا

سلطنا  الدراسة في هذا .شملتهم بالحمایة و  مصالحه األساسیةو  أقاربهو  ذهبت لتشمل أفراد أسرته

الفصل على حمایة الشهود في قانون اإلجراءات الجزائیة حیث تناولنا في المبحث األول 

، وبینا أن هذا الشاهد لیس أي شاهد التدابیر غیر اإلجرائیة لحمایة الشاهد و  اإلجرائیةالتدابیر 

شملت هذه من حیث نطاق هذه الحمایة ، و  بل میزه المشرع عن غیره من حیث الموضوع ،

التابیر غیر اإلجرائیة التي میزت  مرحلة التحقیق التي تعتبر أهم مرحلة یمر بها الشاهد بحیث 

الشاهد ألول مرة ما یعلمه من معلومات تهم الدعوى الجزائیة ، وخول المشرع لكل یدلي فیها 

أي تدبیر یراه ضروري لضمان حمایة الشاهد   باتخاذقاضي التحقیق  و  من وكیل الجمهوریة

تغییر مكان إقامته ،و ضمان حمایة جسدیة مقربة له مع إمكانیة و  كعدم اإلفصاح عن هویته

وضع أجهزة تقنیة و  أقاربه ، كذلك تقریب الشاهد من مصالح األمنو  توسیعها ألفراد عائلته

وقائیة بمسكن الشاهد ، أما التدابیر اإلجرائیة شملت التجهیل الكلي للشاهد أي اإلستعانة بهویة 

  .لیضع الشاهد في مؤمن التجهیل الجزئي بعدم ذكر عنوان الشاهد و  مستعارة

التي فرضت هي و  الحاصل في مجال تكنولوجیا اإلتصالأما المبحث الثاني التفتنا حول التطور 

 باستخدامفواكب المشرع التطور .األخیرة على المنظومة القانونیة اإلجرائیة بضرورة احتوائها 

في مجال حمایة الشهود إلخفاء ) فیدیو كونفراس(تقنیة المحادثة المرئیة المسموعة عن بعد 

صدمة على و  المباشر مع المتهم لما له من وقعتصال یة الشاهد أو تجنیب الشاهد من اإلهو 

المحاكمة و  نفسیة الشاهد خاصة الطفل أو الشاهد الضحیة ،میزت هذه التقنیة مرحلتي التحقیق
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هذه التقنیات التي تسعى  واستخدام ،و حرص المشرع على تحقیق الموازنة ما بین حقوق الدفاع

عض اإلشكاالت نظرا لب لى الحد المطلوب ق إلم تر تقنیات لحمایة الشاهد ، بحیث التزال هذه ال

  .المحاكمة و  التي یطرحها استخذامها في التحقیق
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 خاتمة 

تناول هذا البحث موضوع الحمایة الجنائیة للشهود مقتصرا على النموذج الجزائري ، بحسبان 

بها ، و  االهتمامأهم المحاور التي تسعى السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى   أحدحمایة الشهود 

الواسع لتشكیالت اإلجرامیة و ظاهرة اإلجرام المنظم  االنتشاریرجع ذلك بشكل أساسي إلى 

الذي زاد عدد أفراده إلى حد كبیر،فضال عن اتساع و تعدد األنشطة التي تباشرها الجماعات 

  .اإلجرامیة مّما أضفى صفة العالمیة على أنشطتها اإلجرامیة 

خوف ، بحسبان أن  إن انفاذ القانون یقتضي توفیر بیئة مناسبة لتعاون الشهود دون تردد أو

المشرع الجزائري كان عند حسن التوقعات و كان مواكب لتبني هذه الحمایة و أخذ األفكار 

المناسبة لها ،و أكد أّنه لیس في معزل عن التطورات التي تشهدها الساحة الدولیة في هذا 

ان المجال ،و أبرز ذلك من خالل قانون اإلجراءات الجزائیة في الفصل السادس تحت عنو 

  .حمایة الشهود و الخبراء و الضحایا

  و علیه سأعرض في خاتمة هذا البحث لّما انتهت إلیه الدراسة من نتائج و توصیات 

بعد دراسة موضوع الحمایة الجزائیة للشهود في التشریع الجزائري اتضحت لنا مدىَ  األهمیة _

ریعیا لتحقیق األهداف المرجوة التي تكتسي هذا الموضوع ؛و التي تستلزم زیادة اإلهتمام بها تش

  .منها 

إن نظام الحمایة الموضوعیة التي أقرها المشرع كحمایة ردعیة في قانون العقوبات و قانون _

الحمایة من الفساد ومكافحته تلعب دورا سلبیا في درئ الخطر عن الشاهد و حمایته ، كون 

،كذلك عند التمعن في قانون القانون ال یتدخل لحمایة الشاهد إال بعد وقوع الضرر علیه 

،و التهدید الواقعة على العقوبات نجد  أن المشرع اكتفى بمادة واحدة لتجریم أفعال التعدي 

  .الشاهد
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حصر الحمایة على الشهود المهددین في قضایا لجریمة المنظمة أو اإلرهاب أو الفساد دون _

  .غیرها من الجرائم الخطیرة 

الدولیة التي تم المصادقة علیها في مجال حمایة الشهود و تجلى  تكریس أحكام اإلتفاقیات_

ذلك من خالل التدابیر اإلجرائیة و التدابیر غیر اإلجرائیة كعدم اإلفصاح عن هویة الشاهد و 

  .عدم ذكر عنوانه و اعتماد و سائل تقنیة لعقد جلسات الشاهد مخفي الهویة 

مواجهة الشاهد مخفي الهویة مع المبادئ امكانیة تعارض بعض صور حمایة الشهود كعدم _

  .األساسیة التي تحكم الدعوى الجزائیة 

  :ارتأینا تضمین هذه المذكرة بمجموعة من التوصیات تتمثل في

التوسیع من نطاق الحمایة للشهود المهددین بحیث نقترح أن یقرر المشرع الحمایة للشهود _

ر مقتضیات حمایة الشهود فیها ،و التي قد ینال حینما تتعلق الشهادة بجمیع الجرائم التي تتواف

  .الشهود ضررا من الشهادة فیها 

ظرفا مشددا للعقاب متى كان محال   أن ینص المشرع صراحة على اعتبار صفة الشاهد_

  .لجریمة تقع على نفسه أو ماله أو أفراد عائلته بسبب أدائه الشهادة أو لغرض منعه من أدائها

ما بین حمایة الشهود و حقوق الدفاع و التفصیل أكثر في اجراءات خلق نوع من الموازنة _

  .منح الحمایة للشاهد المهدد و تحدید مدة الحمایة و حاالت سحبها 

  .تشدید العقوبة في حالة الكشف عن هویة و عنوان الشاهد المخفي  الهویة _

على ضرورة تطبیق اإلجراءات المنصوص علیها في قانون  یجب على المشرع أن یحرص_

  .و تجسد حمایة الشهود على ارض الواقعتها من الورق جراءات الجزائیة لكي تتعدى شكلیااإل
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  2018المجلد الثاني ،مارس 

سعید حسب اهللا عبد اهللا ،اجراءات وقواعد سماع الشهادة في الدعوى الجزائیة ، مجلة  .5

  ، 1998الرافدین للحقوق ، العدد الرابع ، آذار 

دراسات علوم مجلة  عد ،صفوان محمد شدیفات ،التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن ب .6

   2015،العدد األول ،42الشریعة والقانون ،المجلد 

عادل بوزیدة ،دور الشهادة اإللكترونیة في اإلثبات الجزائي على ضوء قانون اإلجراءات  .7

الجزائیة الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونیة،المجلد األول ، العدد األول ،سبتمر 

2016  

،استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق والمحاكمة عبد الحمید عمارة  .8

الجزائیة ،المجلة العربیة في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ، المجلد العاشر ، العدد الثالث 

  2018،سبتمبر 

عبد المجید لخذاري ،حمایة الشهود في ظل اإلتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ،مجلة . 9

   2016ت،العدد الثاني ،مارس الحقوق و الحریا
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، مجلة الفقه والقانون، العدد الشهود في التشریع الفرنسيمحي الدین حسیبة، حمایة . 10

 2017، جانفي 7

  :النصوص القانونیةخامسا 

  :النصوص الدولیة _1

معتمدة بموجب  ، 2000اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام _1

صادقت علیها الجزائر  2000نوفمبر  15، المؤرخ في  55، الدورة  25الجمعیة العامة عدد 

، الجریدة الرسمیة  2002فبرایر  05المؤرخ في  55_02بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .2002فبرایر  10،بتاریخ  09للجمهوریة الجزائریة ،عدد 

مؤرخ  58/4اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، معتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم _2

 128_04، صادقت علیه الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم  2003اكتوبر  31في 

أفریل  25بتاریخ  26الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ،عدد ، 2004افریل  19مؤرخ في 

2004  

  :ص الوطنیة النصو _2

،یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ،  1966جوان  08مؤرخ في  155_  66أمر رقم _1

  .، معدل و متمم  196جوان  11، صادر في  49الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،عدد 

، یتضمن قانون العقوبات ، الجریدة  1966جوان  08مؤرخ في  155_ 66أمر رقم _2

  .معدل و متمم  1966جوان  11، صادر في  49للجمهوریة الجزائریة ،عدد الرسمیة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،  2006فبرایر  20مؤرخ في  01_06قانون رقم _3

   2006_03_08بتاریخ  14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
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بعصرنة العدالة ،الجریدة الرسمیة یتعلق  2015فبرایر  01مؤرخ في  03_15قانون رقم _4

 . 2015فبرایر  10، بتاریخ  06للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

  المواقع اإللكترونیة 

 امین مصطفى ،مقال قانوني عن حمایة الشهود في الجرائم الجنائیة ،متاح على الرابط_1

https://www.mohamah.net/law/                                

  على الموقع اإللكتروني) لكل رسم معنى( معجم المعاني _2

conference-en/video-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  

ة المحادثات المرئیة عن بعد في قطاع العدالة بالجزائر ،متاح على اسماعیل ذباح ،تقنی_3

  الرابط    

http ://dspace .univ-msila 

.dz :8080/bitstream/handle/1234…789/10501/29/المداخلة.docx ?seque  
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