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 :ملخص

التي  زباثحػض الكهاصة في ؾاًت مً ألاهمُت باغخباعها وؾُلت مً أهم وؾاةل إلا

صٌى ئلى هضفه ألاؾاس ي وهى ئظهاع الخلُلت، هما أنها ٌؿخػحن بها اللاض ي الجؼاتي للى 

 البراءة،أو  جلػب صوعا ال ٌؿتهان به في الخىم باإلصاهت

فلض أولى لها املكغع الجؼاةغي اهخماما هبحرا باغخباعها  ؛وهظغا ملا جمخاػ به الكهاصة

ُت غلى في املؿاةل الجؼاةُت، هما أخاػها باحغاءاث وقيلُاث أؾاؾ زباثمً أهم أصلت إلا

 .زباثؾغاع باقي ػغق إلا

غلُه ؾىداٌو مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت أن هخؼغق ملسخلف الجىاهب و 

املدُؼت بهظا الضلُل الجؼاتي الهام؛ بػغض مفهىم الكهاصة في املجاٌ الجؼاتي ) مبدث 

 الجؼاتي ) مبدث زان (. زباثأٌو (، زم جىاٌو حجُت الكهاصة في إلا

 كخىاع الصخص ي.الا ؛الضلُل ؛الكهاصة ؛الجؼاتي زباثإلا الكلماث املفاجيذ:

Abstract: 

The testimony is very important as one of the most important 

                                                             

 املغؾل املإلف. 
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means of evidence used by the criminal judge to reach his primary 

goal is to show the truth, and it plays a significant role in the judgment 

of conviction or innocence, 

The Algerian legislator gave it great attention as one of the most 

important proof of evidence in criminal matters, as well as basic 

procedures and formulations along the lines of the other methods of 

proof. 

In this paper, we will attempt to address the various aspects 

surrounding this important penal guide; to present the concept of 

martyrdom in the criminal field (first subject), and then to examine the 

validity of the certificate in the criminal evidence (second section). 

Keywords: criminal evidence; testimony; evidence; personal conviction. 

 مقّدمت: 

ػاث إلاحغاةُت هى أن ًصِب  ئن الهضف ألاؾمى الظي حؿعى ئلُه وافت الدكَغ

بالبراءة وهى ال ًصل ئلى هظه الخلُلت ما لم أو  اللاض ي الخلُلت في خىمه ؾىاء باإلصاهت

فاللاض ي أؾاؽ غضله ٌؿخمضه مً اكخىاغه بأصلت  ،ًىً لضًه ًلحن مإهض بدضوثها

 زباثاملؼغوخت أمامه واهؼالكا مً هظا، ًخجلى بىطىح أهمُت مىطىع إلا زباثإلا

مت غىضما جمـ امً املجخمؼ وهظامه جخىلض ، الجؼاتي . فهى طو أهمُت هبحره طلً أن الجٍغ

لػضٌ وئهصافا للمجخمؼ ئخلاكا ل، غنها بالظغوعة ؾلؼت املخابػت الجؼاةُت لخىكُؼ الػلىبت

 املخظغع منها.

مت واكػت جيخمي ئلى املاض ي ولِـ في وؾؼ اللاض ي أن ٌػاًنها بىفؿه  وبما أن الجٍغ

أن ًخػغف غلى خلُلتهاوبالخالي حػحن غلُه الاؾخػاهت بىؾاةل حػُض أمامه عواًت ما أو 

ألاصاة  وهظه ألاصلت هي، الجؼاتي زباثبدُث جخمثل هظه الىؾاةل في أصلت إلا، خضر

ت التي ٌػٌى غليها اللاض ي في الخدلُم في الىكاتؼ املؼغوخت أمامه وطلً مً  الظغوٍع

مت  بغاءجه منها.أو  غضم وكىغها أصال ومً خُث ئؾىاصها ئلى املتهمأو  خُث وكىع الجٍغ

 "الجؼاتي زباثالكهاصة في إلا"مً هىا فان أهمُت صعاؾت هظا املىطىع واملىؾىم بـ 

، وي الجؼاةُت بمسخلف أهىاغها ومغاخلها الاؾخػاهت بكهاصة الكهىصجفترض أؾلب الضغا

وغلى الغؾم ، وكض جيىن الكهاصة في هثحر مً ألاخُان الضلُل الىخُض في الضغىي الجؼاةُت
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فاهه ًلؼم أن جىصب ، مً أن الكاهض شخص جلػب الصضفت الضوع الىبحر في ازخُاعه

 ضي خىاؾه.أكىاله غلى الىكاتؼ التي ٌؿخؼُؼ ئصعاهها باخ

؛ لظا فكهاصة الكهىص ال ؾنى غنها مهما كُل فيها مً غُىب وما قابها مً هلاةص

ها صون الغحىع الى زبا الىكاتؼ التي جصبذ ًىما مً ألاًام اؾاؾا للضغاوي ال ؾبُل إلألن 

 طاهغة الاشخاص الظًً قهضوا كىغها.

الجزابي مع كيف ًخعامل القاض ي وغلُه ًمىىىا أن هؼغح إلاقيالُت الخالُت: 

 في املادة الجزاايت؟ إثباثالشهادة باعخبازها دليل 

إلاقيالُت املؼغوخت املىهج الىصفي الخدلُلي؛ وغلُه  ًؾىدبؼ في ؾبُل إلاحابت غ

 زباثلجرجئ صعاؾت حجُتها في إلا، )مبدث أول(ؾيخؼغق للجىاهب املىطىغُت للكهاصة 

 )مبدث ثان(.

 ال الجزابياملبدث ألاول: مفهىم الشهادة في املج

ؾالبا ما جلىم الكهاصة بضوع الضلُل في الضغىي بمفغصها وصون أن ًإاػعها صلُل 

 .آزغ

ً غلُض ها وأخيامها، فلض هظم املكغع و  هظغا ليىنها زحر مػحن للمدىمت في جيٍى

ئحغاءا ها وكىاغضها أمام املدىمت مً زالٌ كاهىن إلاحغاءاث الجؼاةُت ،غلى هدى ًسالف 

اث وكىاغض الكهاصة أمام كاض ي الخدلُم، وهظا ما  ؾِخم جىطُده بػع الص يء ئحغاء

 الخلا.

ما صام أن الكهاصة هي الضلُل الظي ًؼغى في املؿاةل الجؼاةُت وألاهثر قُىغا، و 

وان ؛ ها ملضمائزبا التي ال ًمىً جصىع باغخباع أنها جىصب غلى وكاتؼ غابغة جلؼ فجأة، و 

ا وجمدُصا ألؾباب الكهاصة، وهظا املإزغاث لؼاما غلى اللاض ي أن ًيىن أهثر جضكُل

ت غغطت لألهىاء، هظا ألن  ؛املدُؼت بها الظاهغة مػغطت لليؿُان، وأن الىفـ البكٍغ

 هضًً شخصا بغب ال صلت له بالىكاتؼ.أو  وختى ال هبرأ شخصا ٌؿخدم الػلاب،

ق مً هظا املىؼلم ؾيخػغض في املؼلب ألاٌو ئلى حػٍغف الكهاصة وصىعها، وهخؼغ و 

في املؼلب الثاوي ئلى مىطىع الكهاصة وزصاةصها، وفي املؼلب الثالث هىعص قغوغ 

 صخت الكهاصة.
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ف الشهادة وأهىاعها  املؼلب ألاول: حعٍس

ؾىدىاٌو صعاؾت هظا املؼلب مً زالٌ فغغحن، ألاٌو هسصه بخػٍغف الكهاصة في 

أما الثاوي فؿىبرػ فُه  املجاٌ الجؼاتي، بدُث جفغق بُنها وبحن الكهاصة في املجاٌ املضوي،

 .أهم أهىاغها

ف الشهادة  الفسع ألاول: حعٍس

، مً  ، مً الباب ألاٌو للض هظم كاهىن إلاحغاءاث الجؼاةُت الكهاصة في الفصل ألاٌو

 220" وطلً مً زالٌ املاصة زباثفي ػغق إلاالظي حاء جدذ غىىان "الىخاب الثاوي، و 

 وما ًليها مً كاهىن إلاحغاءاث الجؼاةُت.

ملكغع الجؼاةغي لم ًظؼ حػٍغف زاص بالكهاصة، وئهما  اهخفى بدىظُم أخيامها فا

 ي .زغ لا  زباثوكىاغضها الخاصت، هظا وعؾم ئنها جدخل الجؼء الىبحر بامللاعهت مؼ أصلت إلا

فاث قغاح اللاهىن الجؼاتي لهاحػضصث ح، و في ؾُاب حػٍغف كاهىوي لها فىجض  ؛ػٍغ

واكػت مػُىت مً  ئزباثهبُل صلغ كض غغفاها بأنها:" الضهخىع الػغبي شخؽ، وألاؾخاط 

أصعهه بدىاؾه مً هظه أو  ؾمػه،أو  زالٌ ما ًلىله اخض ألاشخاص، هما قاهضه

لت مباقغة"  .(1)الىاكػت بؼٍغ

ب فُػغفها بأنها: "أما الضهخىع م غ ًصضع غً شخص ملا ًيىن دمض غبض الؿٍغ جلٍغ

 .(2)ػمىم بدىاؾه في قأن واكػت ئحغامُت"أصعهه غلى وحه الأو  ؾمػه بىفؿهأو  كض عآه،

غ الصخص " :-في ألاصل - أًظا الضهخىع ػه ػاوي صافي بأنهاهما غغفها  هي جلٍغ

 .(3)ؾمػه"أو  لخلُلت أمغ وان كض عآه

 .(1)الظًً ًلصغون الكهاصة غلى خاؾتي البصغ والؿمؼ زغ وهظا زالفا للبػع لا 

                                                             
 .99ص ، 2006، الجؼاةغ، صاع الهضي، في املىاص الجؼاةُت زباثإلا، هبُل صلغ ،الػغبي شخؽ غبض اللاصع  (1)

ب  (2) ت اللاض ي الجىاتي في الاكخىاع الُلُني وأزغه في حؿبِب ألاخيام الجىاةُت، اليكغ ، مدمض غبض الؿٍغ  خٍغ

 .86ص، 1998 مصغ، الظهبي للؼباغت،

املإؾؿت الجامػُت للضعاؾاث  ،، الؼبػت ألاولىلمداهماث الجؼاةُتاهاث الخضًثت لالاجج ،ػه ػاوي صافي (3)

 .351ص ، 2003 ،واليكغ والخىػَؼ ، بحروث
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خُث ًسخلف مػىاها  ؛خاثهمصؼل جأزظ الكهاصة في اللؿت غضة مػان   هما

ٌ  .ؾخسضامها. فُمىً أن جأزظ مػنى الخظىع ا زخالفاب ، قهض املجلـ أي خظغه :هلى

هما ًمىً أن جأزظ مػنى  .قهضث الجمػت أي أصعهتها :ئط ًلاٌ، وإلاصعان، ػالعومنها الا 

 .(2)الخلف

فاث، هجض أنها جخفم في مظمىنها غلى فىغة أؾاؾُت و  مً زالٌ ؾغص هظه الخػٍغ

 الكهاصة غً حػبحر خس ي، صاصع غً الكاهض باليؿبت لىاكػت وان كض قاهضها، أن: وهي

  .أصعهها بداؾت مً خىاؾهأو  ؾمػها،أو 

لت  ت ئزباثئطن فالكهاصة ػٍغ لت طػُفت وزؼغة، طغوٍع  ؛لىنها في هفـ الىكذ ػٍغ

 هما، ألنها جترهؼ أؾاؾا غلى مكاغغ وخىاؽ وطاهغة قهىص مػغطت خخما لليؿُان والؼلل

لت الػاصًت ، ٌػمل مغجىبى الجغاةم، غلى ئػالت ول ازغ ًضٌ غليها مما ًجػل الكهاصة، الؼٍغ

 ها.ئزبا إلظهاع الخلُلت و 

 ؛الكهاصة في املجاٌ الجؼاتي ًأما الكهاصة في املجاٌ املضوي فخسخلف ول الازخالف غ

مػُىت حػني املكاهضة، أي مكاهضة وكاتؼ " ها ألاؾخاط ًىؾف صالهضة بأنها:فلض غغف

أهثر، في ميان وػمان مػُىحن، وجىلل غلى الىدى الظي قىهضث أو  خضزذ بحن شخصحن

أهثر أمام اللظاء للخضلُل أو  غلى الىدى الظي جم ؾماع ما حغي بحن شخصحنأو  غلُه،

 .(3)غلى صخت جلً الىاكػت املاصًت مدل املكاهضة املخىاػع غليها"

في أو  ًجاوػ الضلُل الىخابي،أو  ًسالف فالكهاصة في املىاص املضهُت ال جلبل فُما

ض كُمتها غً ماةت ألف صًىاع حؼاةغي، ئال ئطا وان هىان ماوؼ  الالتزاماث الخػاكضًت التي جٍؼ

ب الاخخماٌ بىعكت أو  وان الضًًأو  أصبي للخصٌى غلى الىخابت، الخسلص مىه صاع كٍغ

لخالي ٌؿخفاص مما وبا .ئطا وحض صلُل كؼعي غلى طُاع الؿىضأو  صاصعة غً الخصم،

م اؾخثىاتي. زباثؾبم أن إلا م ؾحر غاصي، بل هى ػٍغ  بالكهاصة الصخصُت ػٍغ

=                                                             

ع الثلافت لليكغ )عؾالت صهخىعاه(، صا -صعاؾت ملاعهت-الجؼاتي زباثحجُت الكهاصة في إلا، غماص مدمض عبُؼ (1)

 .94ص، 1999والخىػَؼ، ألاعصن، 

، الؼبػت الثاهُت، صعاؾت ملاعهت، إلاقياالث إلاحغاةُت للكهاصة في املؿاةل الجؼاةُت، ئخمىص فالح الخغابكت (2)

 . 30ص، 2010، ألاعصن، صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ

 .20ص ،2005 ،، الجؼاةغ، صاع هىمت، الىححز في قهاصة الكهىصهضةًىؾف صال   (3)
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ألافػاٌ والخىاصر ألن  ؛ئطن، فكهاصة الكهىص وؾُلت ال ؾنى غنها في املىاص الجؼاةُت

حؼةُا ها صون الغحىع ئلى طاهغة ألاشخاص أو  ولُا ها، ئزباثالتي وكػذ فجأة ال ؾبُل ئلى 

 ىها وقاهضوها.الظًً غاٌك

ألنها ؾالبا ما جدصل  حاملجاٌ املضوي، هجضها مدضصة ؾلفاالكهاصة في  أن في خحن

 غلى اجفاق بحن الخصىم، خُث ًخم ئصعاحها في مدغع و هُئتها مؿبلا. بىاء

وهظا ما ؾِخم جفصُله  في الفغع ، والكهاصة جسخلف كى ها وحجُتها خؿب هىغها

 الخالي:

 دةالفسع الثاوي: صىز الشها

جىلؿم قهاصة الكهىص ئلى زالزت أهىاع، ًمىً اؾخسالصها مً زالٌ مىاككت 

وهظا ، ؾمػها بىفؿهأو  بدُث ًيىن كض قاهضها، الكاهض خٌى ما أصال به مً مػلىماث

م الؿحر، وهي الكهاصة أو  ما ٌؿمى بالكهاصة املباقغة، وصلذ ئلى مؿامػه غً ػٍغ

م أشخاص ؾحأو  الؿماغُت، ر مػُىحن بظوا هم، وهي الكهاصة وصلذ ئلُه غً ػٍغ

 بالدؿامؼ، وهظا ما ؾِخم جفصُله.

 أوال:الشهادة املباشسة

 ألاصل في الكهاصة أن جيىن قهاصة مباقغة، فُلىٌ الكاهض في الخدلُم الابخضاتي"

 .(1)النهاتي ما وكؼ جدذ ؾمػه وبصغه مباقغة "أو 

ي بها الكاهض أمام بدُث ًضل، الكهاصة املباقغة هي الىمىطج ألاصلي للكهاصةو 

ما أصعهه أو  ؾمػه بأطهُهأو  اللظاء مؿخمضا ئًاها مً طاهغجه، لُلٌى ما عآه ببصغه،

ي غً الىكاتؼ املخػللت بالضغىي، وئطا واهذ الكهاصة املباقغة الضلُل زغ بدىاؾه لا 

 الىخُض في الضغىي، فُجىػ الاغخماص غليها وألازظ بها.

 ثاهيا:الشهادة الصماعيت

أو  في بػع ألاخُان الىصٌى ئلى الكاهض ألاصلي لؿماع قهاصجه ملىجهكض ًخػظع 

                                                             
مصؼفى مجضي هغحه، قهاصة الكهىص في املجالحن الجىاتي واملضوي، صاع مدمىص لليكغ والخىػَؼ، اللاهغة   (1)

 .22ص  2006
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لىماث ، فالؿإاٌ الظي ًؼغح هفؿه هل ًجىػ الاؾدكهاص غلى مػآزغألي ؾبب أو  ؾُبخه

 ؟الكاهض التي ؾمػها غً ؾحره

وهي قهاصة ؾحر مباقغة، ، ئن هظا الىىع مً الكهاصة ٌؿمى بالكهاصة الؿماغُت

الكاهض فيها ٌكهض اهه ؾمؼ ، باقغة، وىن الكهاصة الؿماغُتوجسخلف غً الكهاصة امل

أصعهها أو  ؾمػها بأطههأو  ًيىن هى الظي عآها بػُىه،، الىاكػت مً شخص ًغويها له

ئطن فالكهاصة ، (1)ها بالظاثئزبا وهي جىصب غلى الىاكػت املغاص ، بداؾت مً خىاؾه

كل صعحت مً الكهاصة ألاصلُت أالؿماغُت، هي قهاصة غلى قهاصة، وبؼبُػت الخاٌ حػخبر 

والن ػبُػت هظه ، ألنها ال جيكأ غً ئصعان مباقغ ×هه ال ٌػٌى غليهائخُث ، املباقغة

 والن ما وصل ئلى غلم الكاهض ًمىً أن ًخػغض للخدٍغف، الكهاصة ال جيىن مىطؼ زلت

ُف خُىما جىلل مً شخص ل أو   .زغالتًز

للظاء طئُل ومدضوص وبالخالي ال ًمىً لهظا فدظ هظا الىىع مً الكهاصة في زلت او 

وئال وان الخىم مكىبا ، الاغخماص غلى الكهاصة الؿماغُت وخضها هضلُل وافي في الضغىي 

مىً للمدىمت أن حؿىض ئليها ئطا جىافغث أصلت ، بالبؼالن  كغاةً حػؼػها.أو  ي آزغ ٍو

 الشهادة بالدصامع :ثالثا

ألهه ال ًمىً الخدلم مً مصضعها  ؛حػخبر هظه الكهاصة مً اطػف أهىاع الكهاصاث

وبالخالي ال ، ن واكػت مااؽ في قصة حؿخمض مما ًدؿامػه الىاومغاكبت صختها، وألنها قها

بل غلى الغأي الكاتؼ لضي حمهىع الىاؽ غً ، ها بالظاثئزبا جىصب غلى الىاكػت املغاص 

 هظه الىاكػت.

 غً واكػت فصاخب الكهاصة بالدؿامؼ ال ًغوي قهاصجه غً شخص مػحن وال 

وهي أصال ال جللى ، وبالخالي ال حػخبر صلُال، غنها ظاث، بل ٌكهض بما ًدؿامػه الىاؽبال

 كبىال في املؿاةل الجؼاةُت.

ومً زالٌ الباب الثالث مً كاهىن  ،ن املكغعأهسالصت ملا ؾبم، ججضع إلاقاعة ئلى 

، ٌػغف الكهاصةلم  ،في حهاث الخدلُم"ث الجؼاةُت الظي حاء جدذ غىىان "إلاحغاءا

                                                             
املىخب ، الؼبػت الثاهُت، الخدلُم الجىاتي والخصغف فُه وألاصلت الجىاةُت، أخمض بؿُىوي أبى الغوؽ (1)

 . 778ص، 2008، مصغ، الجامعي الخضًث
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غلى أن كاض ي الخدلُم ٌؿمؼ ول شخص ، مىه 1/ 88وئهما ٌؿدكف مً أخيام املاصة 

 هكاهض ئطا واهذ قهاصجه مفُضة إلظهاع الخلُلت.

مً هىا ًخطح الفغق بحن الكهاصة التي ًضلى بها أمام املدىمت، والكهاصة التي ًضلى و 

غها، وأما الثاهُت فال جسخلف كى ها بها أمام كاض ي الخدلُم، فاألولى جأزظ كى ها خؿب هى 

 مهما وان هىغها.

بل هى ملؼم باألزظ بها هما هي، ، فلاض ي الخدلُم ال ًخللى الكهاصة مهما وان هىغها

ي ئطا عحػىا للمؿاةل آزغ ومً حهت ، فال ًلضعها وال ًغفظها بل ًبلي غليها هما هي

 لجؼاةُت.املضهُت، هجضها جخىافغ غلى هفـ صىع الكهاصة في املؿاةل ا

مً هىا هصل في ألازحر ئلى اللٌى بان الكهاصة ما ػالذ  جدخفظ بضوعها املهم و 

وكُمتها الياملت، وهظا ما ًبضوا حلُا مً زالٌ اهخمام قغاح اللاهىن الجؼاتي بها وهظا 

 بصىعها مىظ اللضم ئلى ًىمىا هظا.

لخصٌى غلى صلُل مىه جيىن املؿاهمت في ئبػاص ألاعق غلى باٌ اللظاة، إلمياهُت او 

خجىب الاهؼالق في أي زؼأ مً قأهه أن ًبؼل أو  كاػؼ، بملخظاه ًبرع إلاصاهت البراءة ٍو

 خىمه.

 مىطىع الشهادة وخصااصها املؼلب الثاوي:

، زم وؿخظهغ  هأحي مً زالٌ هظا املؼلب ملػالجت مىطىع الكهاصة، في الفغع ألاٌو

 .زباثأهم الخصاةص التي جمحزها غً ؾحرها مً أصلت إلا

 مىطىع الشهادة الفسع ألاول:

ما أو  ئن مجاٌ الكهاصة هي الىكاتؼ املاصًت، خُث جىصب غلى ما عآه الكاهض بػُىه،

 ي.زغ ما أصعهه بداؾت مً خىاؾه لا أو  ؾمػه بأطهه،

فال ًلبل مً الكاهض أن ، جلُُماأو  بالخالي ال ًجىػ أن ًيىن مىطىع الكهاصة عأًاو 

وال أن ًلضع ، اؾخدلاكه للػلابأو  مؿإولُخه،أو  املتهم، ًبضي عأًه في قأن زؼىعة

 حؿامت الىكاتؼ.

طلً كض ألن  ؛قأن ؾمػت املتهم وخالخه ألاصبُت لىً ججىػ مؼ طلً الكهاصة في"و 



  مىحر قغقي
 

   

مىً أن ًخىصل بها ئلى   ئزباثٌؿاغض اللاض ي في جدضًض زؼىعة املتهم إلاحغامُت، ٍو

 .(1)"ا مػغفت وكاتؼ الضغىي ي ًخىكف غليهآزغ وكاتؼ أو  وكاتؼ الضغىي،

ًإصي الكهىص " :مً كاهىن إلاحغاءاث الجؼاةُت 1/ 225هظا ما هصذ غلُه املاصة و 

بػض طلً قهاص هم مخفغكحن ؾىاء أواهذ غً الىكاتؼ املؿىضة ئلى املتهم أم غً شخصِخه 

 وأزالكه".

بىكاتؼ  مً هىا ًخطح لىا اهه ال ًجىػ أن جغص الكهاصة غلى وكاتؼ ال غالكت لهاو 

وكاتؼ لِؿذ مهمت هما ال ًجىػ أو  الضغىي، وال غلى وكاتؼ لِؿذ مجضًت في الضغىي،

 ػغح أؾئلت للكاهض ال جخػلم بمىطىع الكهاصة.

 خصااص الشهادة الفسع الثاوي:

 بػضة زصاةص أهمها:، ي زغ لا  زباثجخمحز الكهاصة غً أصلت إلا

 الشهادة شخصيت أوال:

فُجب غلُه أن ، ي غلى أن أكىاٌ الكاهض شخصُتللض اجفم قغاح اللاهىن الىطع

هما ًجب غلُه الخظىع بصخصه أمام ، ًإصيها بىفؿه، خُث ال ججىػ إلاهابت  فيها

املدىمت لإلصالء، بها بل املدىمت ملؼمت بالخىلل ئلى مدل ئكامت الكاهض ئطا حػظع غلُه 

 الخظىع بىفؿه أمامها ألغظاع مكغوغت.

 ا ًدزكه الشاهد بداشت مً خىاشهالشهادة جىصب على م ثاهيا :

وأن هظه الخىاؽ ، جخمحز الكهاصة بيىنها جىصب غلى ما ًضعهه الكاهض بدىاؾه

ًضعهها الػلل، ومً هظا اللبُل ما اؾخلغ غلُه احتهاص املدىمت الػلُا غلى اهه : " ال ًمىؼ 

 .(2)كاهىن إلاحغاءاث الجؼاةُت اللاض ي مً ؾماع قهاصة هفُف"

لكاهض مخمخػا بداؾخه وكذ الىاكػت، فاألغمى ال ًيىن قاهض أي ًجب أن ًيىن ا

عؤٍت، وألاصم ال ًيىن قاهض ؾمؼ، ولىً ًجىػ أن ًيىن ألاصم قاهض عؤٍت، وألاغمى 

 قاهض ؾمؼ.

                                                             
بمدمض   (1)  .87ص، مغحؼ ؾابم، غُض ؾٍغ

ُا، مجلت امل28/12/2005، كغاع صاصع بخاٍعش 310572ملف عكم  ،م.ج.ؽ (2)  .495ص ،2005، الػضص الثاوي ،دىمت الػل
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ذ الصخص ملا عآهو  أصعهه بداؾت مً أو  ؾمػه،أو  مً هىا فالكهاصة هي جصٍغ

ال ًجىػ أن جدىاٌو الكهاصة  ي غً واكػت ما. فهي طاث ػابؼ مػىىي، ومىهزغ خىاؾه لا 

 مػخلضاجه الصخصُت.أو  آعاء الكاهض

 ثباثالشهادة لها قىة مؼلقت في إلا ثالثا:

خُث لم ًظؼ املكغع أًت كُىص غلى ، جلػب الكهاصة صوعا هبحرا في املؿاةل الجؼاةُت

ت في هفـ الىكذ و بالكهاصة، اللهم بػع الكغوغ زباثإلا إلاحغاءاث الكيلُت والجىهٍغ

ومؼ ول هظا فهي جسظؼ لؿلؼت ، الجؼاتي زباثلخالي فهي جخمخؼ بلىة مؼللت في إلاوبا

ت.  اللاض ي الخلضًٍغ

وؿخيخج مً زالٌ ما ؾبم، اهه ًجب أن جىصب الكهاصة غلى مىطىع الىاكػت 

هما هجضها جسخلف غً الكهاصة التي ًخم إلاصالء بها ؾىاء أمام ، وئال فال ٌػخض بها، بظا ها

 أمام اللاض ي املضوي في املؿاةل املضهُت، مً خُث اؾخضغاء الكهىص،و أ كاض ي الخدلُم،

لت إلاصالء بالكهاصة ئلى ؾحر طلً.أو   ػٍغ

 شسوغ صحت الشهادة املؼلب الثالث:

ختى ًىصف ما ًصضع غً الكاهض بأهه قهاصة في مضلىلها اللاهىوي، ًجب أن ًخىافغ 

ومنها ما ًخػلم بالكهاصة طا ها، منها ما ًخػلم بالكاهض طاجه، ، في أصائها غضة قغوغ

ي ئن صح الخػبحر، وغلُه ؾىػالج هظا املؼلب مً زالٌ آزغ باإلطافت ئلى قغوغ قيلُت 

 فغوع غلى الىدى الخالي:  تزالز

 الفغع ألاٌو وػالج فُه الكغوغ الىاحب جىافغها في الكاهض. -

 الفغع الثاوي وػالج فُه الكغوغ الىاحب جىافغها في الكهاصة. -

 لفغع الثالث فؿىسصه ملػالجت الكغوغ الكيلُت للبىٌ الكهاصة.أما ا -

 الشسوغ الىاحب جىافسها في الشاهدالفسع ألاول: 

 جخمثل هظه الكغوغ فُما ًلي:

 أن ًكىن الشاهد مميزا أوال:

وهلصض بالخمُحز اللضعة " صة شخص مىػضم الخمحز وإلاصعان،فال ًجىػ ؾماع قها
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غحؼ اوػضام غلى فهم ماهُت الػلل وػبُػخه و  جىكؼ لازاع التي مً قأهه ئخضاثها "، ٍو

ًفلض  آزغ ألي ؾبب أو  الكُسىزت،أو  املغض والجىىن،أو  الخمُحز ئما ئلى صؿغ الؿً،

ؾحر أهه اؾخثىاءا ، إلاوؿان اللضعة غلى الخمُحز، والؿُبىبت الىاقئت غً حػاػي املؿىغاث

حؿمؼ قهاصة اللصغ الظًً لم مً كاهىن إلاحغاءاث الجؼاةُت أن  228أحاػث املاصة 

ًىملىا ؾً الؿاصؾت غكغ بؿحر خلف الُمحن غلى ؾبُل الاؾخضالٌ، وكض ٌؿخمػىن بػض 

 اخض ئػغاف الضغىي غلى طلً.أو  خلف الُمحن، ئطا لم حػاعض الىُابت الػامت،

 أن ًكىن الشاهد خس إلازادة وقذ إلادالء بالشهادة :ثاهيا

ت إلاصالء أو  ن غلى جىحُه هفؿه ئلى اجساط غمل مػحن،كضعة إلاوؿا، ًلصض بدٍغ

لهظا حػحن أن ًيىن الكاهض وكذ ئصالةه بكهاصجه خغ ، ئهغاهأو  الامخىاع غىه صون  هضًض

ئهغاه فكهاصجه باػلت، أو  أما ئطا وان زاطػا في طلً الىكذ جدذ جأزحر  هضًض، إلاعاصة

والغص غلُه، وئال وان  والضفؼ بهظا البؼالن هى صفؼ حىهغي ًجب غلى املدىمت مىاككخه

ش  خىمها كاصغا، وهظا ما اؾخلغث غلُه املدىمت الػلُا في كغاعها الصاصع بخاٍع

مً املقسز قاهىن, أن ٌعاقب كل مً " :خُث حاء فُه، 70664ملف عكم ، 21/10/1990

الخداًل  أو املىاوزة,أو  الخعدي,أو  التهدًد,أو  الظغؽ,أو  الهداًا,أو  العؼاًا,أو  اشخعمل الىعىد,

في أًت أو  على إعؼاء شهادة كاذبت في أًت مادة,أو  بإقسازاث كاذبت,أو  لحمل الغير على إلادالء بأقىال,

شىاء أهخجذ هره ألافعال , الدفاع أمام القظاءأو  خال كاهذ عليها إلاحساءاث, بغسض املؼالبت,

 ه للقاهىن, في غير مدله.ن الىعي على القساز املؼعىن فيه بخسقإثم فومً , أثسها أم لم جيخج

الحازس لدفعه  أن املتهمين اشخعمال الظغؽ طد –في قظيت الحال  –كما كان مً الثابذ و 

مت إغساء شاهد, ًكىهىا قد إلخبراتهما( ومً ثم فلإلدالء بشهادجه ) ن قظاء املىطىع بإداهتهما بجٍس

 ػبقىا القاهىن الخؼبيق الصحيذ.

"متى كان ذلك اشخىحب زفع الؼعًو 
(1). 

 أن ال ًكىن الشاهد مدكىما عليه بعقىبت حىاايت :اثالث

ال ًىفي أن ًيىن الكاهض كض اعجىب حىاًت، بل ًجب أن ًيىن كض خىم غلُه 

 بػلىبت حىاةُت، فاطا جدلم طلً فال ًجىػ ؾماع قهاصجه ئال غلى ؾبُل الاؾخضالٌ.

                                                             
ٌ اللظاةُتاملجلت   (1)  .208ص ،1993، ، الػضص ألاو
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 الشسوغ الىاحب جىافسها في الشهادة الفسع الثاوي:

 فغ في الكهاصة الكغوغ لاجُت:بجب أن جخىا

 عالهيت الشهادة أوال:

طلً ًبػث الؼمأهِىت ؛ ألن الكهاصة أمام املدىمت في حلؿت غالهُت يًجب أن جإص

خُث ، في هفـ املتهم، وهظا في أػغاف الضغىي، والػالهُت طماهت للمتهم ولللاض ي مػا

ت أوؾؼ، وجلؼم الثاوي الخُاص  هما ، أزىاء املداهمتحؿمذ لألٌو الضفاع غً هفؿه بدٍغ

ت ، جدمل الكاهض غلى إلاصالء بما لضًه مً مػلىماث بيل صكت وهي أًظا كاغضة حىهٍغ

ئال أن املكغع ، فاطا أؾفلذ وان الخىم باػال، فغطها اللاهىن جدذ ػاةلت البؼالن

ت في بػع الجلؿاث خفاظا غاؾخثىاء  .لى الىظام الػام وألازالق الػامت، كغع الؿٍغ

 داء الشهادة في مىاحهت الخصىمأ ثاهيا :

ًجب أن ججغي حمُؼ ئحغاءاث املداهمت بما فيها إلاصالء بالكهاصة، بدظىع حمُؼ 

ولهظا اوحب املكغع جبلُؿهم بالُىم ، الخصىم في الضغىي، ؾُما الىُابت الػامت واملتهم

مت، أما في خالت حػظع الكاهض املثٌى أمام املدى، املدضص للجلؿت لخمىُنهم مً الخظىع 

حاػ للخصىم الخىلل مؼ املدىمت لؿماغه، وبالخالي ول ئحغاء ًخسظ بػُضا غً كاغت 

 بؿحر غلم الخصىم ًيىن باػال.أو  الجلؿت،

 أن ًكىن مىطىع الشهادة واقعت ذاث أهميت قاهىهيت ثالثا:

مت،أو  جلُُما،أو  فال ًجىػ أن ًيىن مىطىع الكهاصة عأًا، أو  جلضًغا لجؿامت الجٍغ

وبالخالي ًجب أن جىصب الكهاصة غلى ما أصعهه الكاهض بداؾت مً ، خص ماوؿبتها لص

ها، وأن جيىن مجضًت في ئزبا خىاؾه، والتي ًجب أن جيىن لها غالكت بالىاكػت املغاص 

 طاث أهمُت كاهىهُت.و  ،الضغىي 

 الشسوغ الشكليت لقبىل الشهادة الفسع الثالث:

غ مصحر املتهملؿالمت الخىم الظي حػخمض فُه املدىمت غلى ا وان ، لكهاصة  لخلٍغ

البض غليها مً مغاغاة إلاحغاءاث، والكيلُاث التي خضصها اللاهىن بيل صكت وأماهت، 

 وغلُه ؾىػالج هظا الفغع مً زالٌ الىلاغ لاجُت:
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 كيفيت اشخدعاء الشهىد أوال:

همبضأ غام ول شخص ًمىً أن ٌؿخضعى لإلصالء بكهاصجه أمام املدىمت، فُجىػ 

غلى ػلب الخصىم وهظا هى الؿاةض، أما الخاالث  لكهىص بالخظىع بىاءجيلُف ا

ت لا   ي فخيىن بؼلب مً الىُابت الػامت.زغ الظغوٍع

ًخػحن حؿلُم الخيلُف بالخظىع كبل الُىم املػحن للجلؿت بػكغة أًام غلى ألاكل، 

جب أن ًخظمً البُاهاث املإصًت للؿغض واملدىمت التي عفؼ أمامها الجزاع، وجا ش ٍو ٍع

ت.  الجلؿت، وؾحرها مً البُاهاث الجىهٍغ

هما ًجىػ للمدىمت أن حؿمؼ قهاصة ألاشخاص الظًً ٌؿدكهض هم الخصىم، 

لضمىن غىض افخخاح املغافػت صون أن ًيىهىا كض اؾخضغىا اؾخضغاء   كاهىهُا ألصاء  ٍو

للمدىمت أًظا أن حؿمؼ قهاصة أي ئوؿان ًدظغ مً جللاء هفؿه إلبضاء ، و الكهاصة

 اث في الضغىي.مػلىم

حؼ للاض ي الخدلُم ًغ " ئط ضغاء الكهىص أمام كاض ي الخدلُمهظا زالفا الؾخ

ض ؾماع قهاصجه وهظا هُفُت ءوخضة جلضًغ مال مت ؾماع الصخص الظي ًٍغ

 .(1)اؾخضغاةه"

ت في ازخباع الكهىص، باؾخثىاء ألا شخاص فلاض ي الخدلُم ئطن ًخمخؼ بيل خٍغ

هما ال ًجىػ للخصىم ، (2)اهىن إلاحغاءاث الجؼاةُتمً ك 89/2الظًً هصذ غليهم املاصة 

 جيلُف الكهىص بالخظىع أمام كاض ي الخدلُم لؿماع قهاص هم.

 بيان واحباث الشهىد ثالثا:

ن بضكت وعجب غلى مسالفتها واحباث أؾاؾُت خضصها اللاهى  تًخدمل الكاهض زالز

را إلاصالء وأزح ،ه للُمحنؤ عه أمام الجهت التي اؾخضغخه، أصاوهي: خظى  ،حؼاءاث

 بالكهاصة.

                                                             
، الجؼاةغ، والخىػَؼصاع هىمت للؼباغت واليكغ ، الؼبػت الخامؿت، ، الخدلُم اللظاتيأخؿً بىؾلُػت  (1)

 .81ص ،2006

ت ومخىافلت ... خدلُموال ًجىػ للاض ي ال" :89املاصة  (2) الاؾخماع ئلى قهاصة أشخاص جلىم طضهم صالةل كٍى

 غلى كُام ا هام في خلهم".
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 :خظىز الشاهد -1

هظا الالتزام ًخدمله الكاهض ػىاٌ املضة التي كض حؿخؿغكها الضغىي، وامللصىص مً 

أمام كاض ي أو  خظىعه هى مثىله أمام الجهت التي اؾخضغخه، ؾىاء أمام املدىمت،

ىن ئحغاءاث مً كاه 97الخدلُم، وإلازالٌ بهظا الالتزام ٌػاكب غلُه اللاهىن في املاصة 

 حؼاةُت.

 :أداء اليمين -2

ًلؼم الكاهض بأصاء الُمحن، هظه الكيلُت  هضف ئلى حلب اهدباه الكاهض ئلى زؼىعة "

صًىه، وئلى ئطفاء املصضاكُت غلى أو  ما ؾُضلي به خؿب ما ًملُه غلُه طمحره وأزالكه

 .(1)أكىاله"

، كبل الكهاصة ئهاخُث ألؼم الكاهض بأصا ؛نحأصاء الُم أكغه اللظاء الفغوس يوكض 

 .(2)وئال واهذ الكهاصة باػلت

ئال ، أن ًدلفىا الُمحن، فُجب ئطن غلى الكهىص الظًً أجمىا ؾً الؿاصؾت غكغ

أحاػث أن ٌؿمؼ اللصغ وهظا ، جؼاةُتالحغاءاث إلا فلغة أزحرة مً كاهىن  228أن املاصة 

اعض في طلً بػض خلف الُمحن، ئطا لم حػ، املديىم غليهم بالخغمان مً الخلىق الىػىُت

 خض أػغاف الضغىي.أأو  الىُابت الػامت،

 أصٌى املتهما الثاهُت مً خلف الُمحن ول مً :هما أغفذ هفـ املاصة في فلغ ه

 وأزىاجه، وأصهاعه غلى صعحت مً غمىص اليؿب. ئزىجه ،وػوحخه ،فغوغهو 

أمام كاض ي الخدلُم خؿب الصُؿت أو  ٍإصي الكاهض الُمحن أمام املدىمت،و 

 .(3)جؼاةُتالحغاءاث إلا مً كاهىن  93في املاصة الىاعصة 

ئطا امخىؼ الكاهض غً أصاةه في ؾحر ، ئن الالتزام بأصاء الُمحن مً الىظام الػام

مً كاهىن ئحغاءاث  97ألاخىاٌ املىصىص غليها في اللاهىن، حاػ أن جؼبم غلُه املاصة 

                                                             
 .366ص، 1999، في املىاص الجؼاةُت، صًىان املؼبىغاث الجامػُت، الجؼاةغ زباثهظام إلا ،مدمض مغوان  (1)

 (2)  Stefani (Gaston) et al, procédure pénale, Dalloz, Paris, 19 éditions,     , p815. 

كؿم باهلل الػظُم أن أجيلم بؿحر أ :ته الُمنى مغفىغت الصُؿت لاجًُإصي ول قاهض وٍض" :ج ئمً ق  93/2م  (3)

 خلض وال زىف وأن أكٌى ول الخم والش يء ؾحر الخم".



  مىحر قغقي
 

   

 حؼاةُت الؿالفت الظهغ .

ٌػخبر أصاء الكاهض الُمحن في خالت هه: "بأكض أكغث الؿغفت الجىاةُت باملدىمت الػلُا و 

إصي ئؾفاٌ طلً ئلى بؼالن ، غضم وحىص ماوؼ كاهىوي مً أصائها مً الىظام الػام ٍو

 .(1)إلاحغاءاث وبالخالي الخىم"

 إلادالء بالشهادة  -3

 ؛تزام الكاهض كٌى الخلُلتألهه ًىؼىي غلى ال ؛ٌػخبر هظا الىاحب ألاهثر أهمُت

 مً قأهه جظلُل اللاض ي.ما هاعها وئحالء ول ظئوألهه ؾِؿاهم في 

فبػض الخدلم مً خظىع الكهىص ًأمغ عةِـ املدىمت باوسخابهم ئلى الؿغفت 

لإلصالء بكهاصجه بػضما جخدلم  زغ املسصصت لهم، فُخمثل الكهىص الىاخض جلىي لا 

تهم الياملت، وما ئطا و مصاهغة بأخض أو  اهذ جغبؼهم غالكت كغابت،املدىمت مً هٍى

هما  ،لإلصالء بكهاص هم زباثفُخمثل أوال قهىص الىفي، ًليهم قهىص إلا؛ أػغاف الضغىي 

 ًجىػ للمدىمت مىاحهت الكهىص فُما بُنهم.

باليؿبت لؿماع الكهىص أمام املجلـ، فانهم ال ٌؿمػىن ئال ئطا أمغ املجلـ و 

 حغاءاث الجؼاةُت.إلا مً كاهىن  432بظلً، وهظا ما هصذ غلُه املاصة 

أمام خم بىفـ إلاحغاءاث املػمٌى بها ُالكهىص أمام مدىمت الجىاًاث، فأما ؾماع 

هم كاهىها ولم ًخم جبلُؿهم ؤ غاالكهىص الظًً لم ًخم اؾخض املدىمت الابخضاةُت، ؾحر أن

ؿخؼُؼ عةِـ املدىمت ؾماغه، فمً خم هإالء املػاعطت غلى ؾماغهم ،للخصىم م َو

 غلى ؾبُل الاؾخضالٌ.

وىنهم  ؛أمام كاض ي الخدلُم فُسخلف ؾماع الكهىص ول الازخالف غلى ؾابلُهو 

خم غلى ، ًإصون قهاصا هم فغاصي وبؿحر خظىع الخصىم غ مدظغ ًخظمً ئٍو زغ طلً جدٍغ

 مؼ كاض ي الخدلُم وواجب الظبؽ.، أكىاٌ الكاهض التي ًىكؼ غليها

هاصة وقغوغ صختها أمام كاض ي الخدلُم، ًخطح مما ؾبم بُاهه، أن مىطىع الك

 جمُل ئلى خض ما ئلى مىطىع وقغوغ صختها أمام املدىمت.

                                                             
ش  ،391134ج ملف عكم .ؽ (1)  .513ص 2006، الػضص الثاوي ،مجلت املدىمت الػلُا ،21/12/2005كغاع صاصع بخاٍع
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فبػض اؾخضغاء الكهىص، ًخم  ؛ؾحر أنها جسخلف ول الازخالف غً املؿاةل املضهُت

ئطا واهذ الىاكػت و  ،الىكاتؼ بكهاصة الكهىص ئزباثئحغاء جدلُم خىٌ ما ئطا وان حاةؼا 

 ئزباثئط ال ًجىػ ، زباثىخجت في الضغىي، باإلطافت ئلى أن جيىن حاةؼة إلاها مئزبا املغاص 

 ما ًسالف الىظام الػام ولاصاب الػامت.

مً هىا ًدبحن أن الكهاصة في املؿاةل املضهُت مػللت غلى غضة قغوغ لإلصالء بها، و 

ألنها  ؛ُضكأو  غلى غىـ الكهاصة في املؿاةل الجؼاةُت، التي ًمىً إلاصالء بها بضون قغغ

ولهظا  ؛وال مجاٌ إلغضاص صلُل غليها مؿبلا، ملغعة إلظهاع خلُلت واكػت خضزذ فجأة

فالضلُل املؿخمض مً ، زباثفلض اهفغصث هظه ألازحرة مما حػل لها خظا أهثر في إلا

ألهه ًخؼلب  ؛اهخمام اللاض ي ًجب أن ٌكض   ،الكهاصة الظي ًلػب صوعا هبحرا في إلاكىاع

 .لخمدُصمً الضكت وا ازاص اهىغ

هظا ما هجضه في الىاكؼ الػملي، وهظه الىلؼت ألازحرة حؿخدم صعاؾت واملت، وهى و 

 ما هخصضي له في املبدث الثاوي.

 الجزابي ثباث:حجيت الشهادة في إلا املبدث الثاوي

ألهه لم ٌؿبلها  ؛مىً الخصٌى ملضما غلى أصلت غليهاها ال ًئزبا ئن الىكاتؼ املغاص 

وبالخالي حػخبر الكهاصة مً أهم ألاصلت ، ألنها جغجىب مسالفت لللاهىن و  ؛اجفاقأو  جغاض ي

فله أن ًأزظ بما ًؼمئن ئلُه ، التي جثبذ هظه الىكاتؼ والتي جسظؼ ملؼلم جلضًغ اللاض ي

وغلى هظا ألاؾاؽ ، وله أن ًؼغح ما ال ًثم فُه مً جلً ألاكىاٌ، مً أكىاٌ الكهىص

أما الثاوي ، ٌو جسصه بالكهاصة هضلُل ئكىاعؾىػالج هظا املبدث مً زالٌ مؼلبحن: ألا 

 فىػالج فُه جلضًغ اللاض ي للُمت الكهاصة، ومضي اكخىاغه بها .

 : الشهادة كدليل إقىاعاملؼلب ألاول 

جظهغ أهمُت الكهاصة هضلُل ئكىاع في املجاٌ الجؼاتي بصفت زاصت، هدُجت لؼبُػت 

 ثبتها.الجغاةم التي جدضر في وكذ ال ًمىً فُه جدظحر صلُل ً

ً اكخىاغه، أن ًيىن  فِكترغ في هظا الضلُل الظي ٌؿدىض ئلُه اللاض ي في جيٍى

ً غىصغ  وال ًخأحى طلً ئال ئطا وان هظا الضلُل مؿخمضا مً  ، هفيأو  ئزباثصالخا لخيٍى

خملىاكؼ ًلبله الػلل و ا ص ى مؼ ؾاةغ ألاصلت املؼغوخت مػه في هفـ الىاكػت، املىؼم، ٍو
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 وهي ئظهاع الخلُلت.، ى جدلُم هفـ الؿاًتوالتي جخجه حمُػا ئل

بما أن الكهاصة مً ألاصلت اللىلُت، فهي  هضف خخما ئلى ئكىاع اللاض ي  بصخت 

هما أنها جصضع ، في مجاٌ الىفيأو  زباثؾىاء في مجاٌ إلا، الىكاتؼ التي جخظمنها أكىالهم

ٌ الكاهض وهي أؾاؾا جلىم غلى مؼابلت أكىا، مً أشخاص لِؿىا أػغافا في الضغىي 

أو  ،ألاصلت اللىلُت كض ٌكىبها الخؼأ ئال أن الكهاصة هؿحرها مً، للخلُلت والىاكؼ

 املصلخت...أو  الىظبأو  اليؿُان

فيان مً الظغوعي مػغفت الىؾاةل التي حػحن املدىمت في جدلُل غىاصغها، وما ئطا 

اث مسخلفت ئلى مػلىمأو  زباثواهذ الكهاصة مؿدىضة ئلى خلُلت الىاكػت مىطىع إلا

 وزاػئت.

ملا واهذ الكهاصة مً ألاصلت إلاكىاغُت، فلض خضص املكغع في ئػاع كاهىن إلاحغاءاث و 

 ئال بػع الكغوغ املخػللت بالػلل والبلىؽ.، الجؼاةُت أخيامها ولم ًظؼ لها أًت كُىص

الكهىص ألن  ؛دص الكهاصة وجدلُلهات أن جلىم بفمً هىا وان ًجب غلى املدىمو 

ا في حاهب الخم والصىاب، فلض ًمُلىن ئلى الباػل ؾحر مبالحن بػظمت الُمحن لِؿىا صوم

وكض ٌؿحرون ، للصضاكتأو  لغابؼت غاػفُت، عطاء  ئأو  الظي أصوه، لؼمؼ في الىؿب،

لخلصحر في فهم أو  ،الخؼأ في الغؤٍاأو  الخلُلت غً خؿً هُت، ئما لظػف في الظاهغة،

 الخىاصر.

م وؾاةل لهظا وان غلى اللاض ي اللُو  خأحى طلً بؼٍغ ذ هظه الكهاصة، ٍو ام بدكٍغ

فاطا ، كاهىهُت أهمها حمؼ املػلىماث غلى الكاهض، بدُث ًخم الخدغي غلى زلله وؾحرجه

وان مدمىص الؿحرة والخلم وان هظا بمثابت قهاصة غلى صضكه، وفي الىاكؼ أن غضالت 

 ضالخه وأماهخه.ألن لللاض ي وخضه ًغحؼ جلضًغ غ ؛الكاهض، وأماهخه مؿألت وؿبُت

م  هما ًجب باإلطافت ئلى ما ؾبم، أن ًإصي الكاهض قهاصجه قفاهت، ولِـ بؼٍغ

وهظا ختى ٌؿمذ لللاض ي أن ٌؿخمض اكخىاغه مً ألاصلت املػغوطت غلُه ، الىخابت

كاهضه في الجلؿت، ال أن ٌػخمض غل زظث في ؾحر ى أكىاٌ أمباقغة، وبما ٌؿمػه َو

 .مػغض اللظاء

دُذ لهظا ًصون وؾُؽ، ه بأكىاله أمام اللاض ي مباقغة ؤ ال فدظىع الكاهض وئص
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غاكب جصغفاجه لت ئحابخه، ألازحر أن ًىاككه فيها، وأن ًضعؽ وطػه ٍو جت ءوهفا، وػٍغ

في  خمثلًمً وحىب جأصًت الكهاصة قفاهت  ؿغضوال .الخؿُت والػللُت إلصعان الخىاصر

ئهماٌ أمام أو  ً كصىع مىذ الخصىم الفغصت ألازحرة لخضاعن ما كض ًيىن كض فاث م

 أمام الظبؼُت اللظاةُت.أو  كاض ي الخدلُم

خجىاب مخابػت للىؾاةل اللاهىهُت الؿابلت وحب أًظا غلى اللاض ي اللجىء ئلى اؾو 

ىصغف الكاهض ال أن ًضلي بكهاصجه  وأن ًللي ،لهكىاب أن ٌؿخمؼ اللاض ي ألفُج ؛ٍو

ؿاغضه غلى ألهه ٌؿاهم في ئ ؛غلُه ألاؾئلت التي ًغاها مىاؾبت وػاف طاهغة الكاهض َو

اجه.  اؾخضغاء وجيؿُم طهٍغ

هما الػبرة بما وئ ،هه لِؿذ الػبرة باملغاهؼ اللاهىهُت للكهىص وبػضصهمأهصل ئلى و 

ختى ٌؿخسلص الىدُجت ألاكغب  ؛وجؼمئن ئلُه مً زبىث هظا الضلُل جلخىؼ به املدىمت

 للصىاب.

 ومدي اقخىاعه بها جقدًس القاض ي لقيمت للشهادة املؼلب الثاوي:

ن الخىم ٌكيل أهم الهظا ف ؛ئن ؾاًت الضغىي هي الىصٌى ئلى خىم خاؾم لها

وغملُت جلضًغ الضلُل املؼغوح هى حىهغ هظا  .ألهه ًمثل ؾاًتها ؛ئحغاءاث هظه الضغىي 

ت أو  خُث ال ًمىً الىصىٌ ئلُه، الخىم ئصعاهه ما لم ًماعؽ اللاض ي ؾلؼخه الخلضًٍغ

 أن ؾالمت الخىم جخىكف غلى ؾالمت جلضًغ الضلُل.و  ،ىاكػتغلى الضلُل مدل ال

 ،لهظا كؿمىا هظا املؼلب ئلى فغغحن: هضعؽ في ألاٌو جلضًغ اللاض ي للُمت الكهاصةو 

 .ووػالج في الثاوي مضي اكخىاع اللاض ي بها

 : جقدًس القاض ي لقيمت الشهادةالفسع ألاول 

لها حػض زابخت أي أن الىكاتؼ التي جثبذ، ئن الكهاصة حجت مخػضًت ال غلى مً ، بؼٍغ

أكُمذ في مىاحهخه فدؿب، بل أًظا باليؿبت ئلى حمُؼ مً ًخأزغ بالخىم الظي صضع في 

ٌ  ؛الضغىي   لِـ لهم مصلخت في هظه الضغىي.، ألنها في ألاصل جصضع مً أشخاص غضو

فال ٌؿُب غلى املدىمت أن الضكت وألاهاة واملثابغة وؾػت الصضع حػحن هثحرا غلى 

ًخػحن غلى  ؛غا لألبػاص التي جدخىيها الكهاصةهظؾمع مً أمىع، و أو  ف غما صقالىك

لضعها أزىاء مىاككتها.  اللاض ي خؿً فهما بصىعة حُضة، لحزنها ٍو



  مىحر قغقي
 

   

 هى أمغ  زباثن جلضًغ كُمتها في إلااف، هظغا ملا جخمحز به الكهاصة مً طاجُت ووؿبُتو 

ًأزظ  ً هىا فلللاض ي وخضه الؿلؼت في أنمو  ،ت لخلضًغ اللاض يمترون بصفت مؼلل

وأن  ،هما ًجىػ له أن ًأزظ بما ًؼمئن ئلُه طمحره منها، باألكىاٌ التي أصلى بها الكاهض

ػغخه ملا أزظ به و  ن ًيىن ملؼما ببُان أؾباب جغحُدهمً ؾحر أ ،ًؼغح ما ال ًغجاح ئلُه

، وجغحُذ زغص الخصم لا خض الخصىم صون قهى أالاػمئىان ئلى أكىاٌ قهىص ألن  ؛لؿحره

با أزظ بأكىاٌ قاهض ولى وًأن  فله، مغصه وحضان اللاض ي، آزغقهاصة قاهض غلى  ان كٍغ

 املصلخت لم جدمله غلى حؿُحر الخلُلت.أو  ئلى أن اللغابت للمجني غلُه، متى اػمأن

هما ، فخأزظ بالجؼء الظي جلخىؼ بصخخه، الكهاصة ب جؼ  هما ًجىػ للمدىمت أن ج  

املداهمت أو  مغخلت مً مغاخل الخدلُم قهاصة أصلى بها الكاهض في أي زظ بأيلها أن جأ

 .ئطا اكخىػذ بصختها

ً:ئلى لُمت هظه الكهاصة ل هجلضًغ في ٍغحؼ اللاض ي و   أمٍغ

 والتي جخػلم بمضي اخخماٌ وكىغها مىؼلُا. ،ألاٌو ٌػىص ئلى الىاكػت املكهىص غليها -

تي جخػلم بمضي هؼاهت الكاهض ىاكػت، والالثاوي ٌػىص ئلى الكهاصة الخاصت بهظه الو  -

 جت.ءوهفا

أي بمػنى أن الىاكػت التي جمذ الكهاصة غليها ًجب أن جيىن مً املىؼلي أن 

 اال جسُلُ، امً املمىً غلى ألاكل أن ًدخمل وكىغها وأن ًيىن خصىلها مىؼلُأو  جدضر

خض ي ًغحؼ اللاض ي ئلى شخصُت الكاهض في زغ أومً حهت  ،هظا مً حهت ا،جىهمُأو 

 ُفدص مضي جىافغ الكغوغ التي ججػل مىه أهال لإلصالء بالكهاصة.ف ،طاجه

ىصة مً وعاء جلُُم هظا الضلُل، ئلى فً كيٍخىكف وصٌى املدىمت ئلى الؿاًت املو 

ؾاؾُت أللخصٌى غلى ما لضيهم مً مػلىماث ، ئصاعة خىاع املىاككت واؾخجىاب الكهىص

ظػها  فػلى اللاض ي أن، زباثغلى الىاكػت مدل إلا ت ٍو ًغاعي بػع ألامىع الظغوٍع

ومً هظه ألامىع أن ًدؿً  .ٍداٌو وػن الكهاصة لِؿخلهم منها الخلُلتو  ،هصب غُىه

وهى واحب فغطه غلُه اللاهىن، وبالخالي ٌػُىه غلى أصاء  ،اللاض ي مػاملت الكهىص

أن ًظهغ هما ال ٌؿىؽ لللاض ي ، فال ًىاله بيلماث حاعخت وال بػباعاث اؾتهؼاء، عؾالخه

ئقاعاث مً قأنها أن أو  هابضاء مالخظاث ،الكهىص بمظهغ املدكىً في أكىالهمأمام 

 
 

 ً.جبػث في هفىؾهم الك
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فُباصع اللاض ي بؼغح ألاؾئلت غلى الكاهض بدُث جيىن مىخجت ومخػللت بمىطىع 

أًظا ًجب غضم ملاػػت الكاهض أزىاء إلاصالء  .غىي، وأن جيىن واضخت ال لبـ فيهاالض

 ه.بأكىال

لُا في حلؿت آكىاله، ال أن ٌؿمػه ؾماغا زاػفا غلى اللاض ي أن ًىصذ ألو 

ؾحر مباٌ  ،هصفهاأو  مىخفُا أن ٌؿخسلص مً قهاصجه عبؼ الخلُلت ،صازبت مظؼغبت

 بخلضًغ الىكاتؼ.

ن ٌػغض أبػظهم البػع، و بن ًىاحههم اللاض ي أهما ًجىػ أزىاء مىاككت الكهىص 

 ضكهم.للخأهض مً ص زباثغليهم أصلت إلا

خه ،اللاض ي ملؼمألن و  أن  ،كبل أن ًدىم غلى ئوؿان بػلىبت حؼاةُت حؿلبه خٍغ

 ال أن ًخعجل الفصل فيها. ،ًضكم في فدص قهاصة الكهىص فدصا فىُا وغلمُا

 مدي اقخىاع القاض ي بالشهادة الفسع الثاوي:

م ؾحر مباقغئن الكهاصة مً ألاصلت اللىلُت التي جإزغ في كىاغت اللا وطلً ، ض ي بؼٍغ

 مً زالٌ جأهضه مً صضق هظه ألاكىاٌ وصختها.

  ُ واؾخػضاص طهني، وهى غباعة غً خالت طهىُت ٌؿخيخجها اللاض ي  إ الاكخىاع هى  ه

ألهه هدُجت غمل  حهما ًخمحز أًظا بأهه طو زاصُت طاجُت، مً الىكاتؼ املػغوطت أمامه

 الظمحر الظي غىضه جلضًغ ألامىع والىكاتؼ.

عؾم  آزغ ئلى  كض جسخلف مً كاض  ، ؾحر أن الىخاةج املخىصل ئليها مً غمل الظمحر

 جأزحر هظه ألازحرة غلى الظمحر ًسخلف.أن  طلً ؛وخضة الىكاتؼ

ً اكخىاغه ما هى ئال طىء صازلي  ئطن فالظمحر الظي ٌػخمض غلُه اللاض ي في جيٍى

ض ألازالكُت التي بملخظاها فهى مؿخىصع لللاهىن ولللىاغ، ًىػىـ غلى ول وكاتؼ الخُاة

وهدً ئطا ما عحػىا  .الصضق والىظب، الخم والٍؼف، ًخم الخفغكت بحن الػضٌ والظلم

م اف، ليؿخفؿغ غً ش يء ما   .جباغه ملباصب هظه اللىاغضاهه ًملي غلُىا إلاحابت غً ػٍغ

ب طمحر اللاض ي همحزان ًلىم بىػن الىكاتؼ، هما ًخىلض غً طلً  فاللاهىن ًىص 

م في جدضًض الخلُلت. إلاخؿاؽ  ُ  الل

، ألهه ًملي غلُه أخياما ًلغها املىؼم ؛هه طمحر غاصٌأ، ئن ألاصل في طمحر اللاض ي
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ًخأزغ بالضوافؼ املسخلفت  -عؾم طلً-هه أئال ، فهي مجغصة مً ألاهىاء واملصالح الصخصُت

اكف والخأزحراث الخاعحُت التي كض جإصي به ئلى الخؼأ، ومً زم فلض جدضر أخُاها مى 

فحرفع صون وعي أًظا أن ًىصذ ، مػُىت صون وعي مً اللاض ي هدُجت جأزغه بمىكف ما

ً فىغة ، ألي مػلىماث ال جخفم وزبراجه الؿابلت وهظا املىكف كض ًخأحى هدُجت جيٍى

 مؿبلت غلى الىاكػت املؼغوخت أمامه.

هه ال ًجىػ ألظا فاملبضأ في الاكخىاع بالكهاصة، ال ًبضأ ئال بػض إلاصالء بها، بمػنى 

ئبضاء ألن  ؛ن فىغة غليها كبل أن حؿخمؼ ئليهاللمدىمت أن جبضي عأيها في الكهاصة وأن جيى  

 ط ي الػلم بها أوال.خمىكف بكأن واكػت ما ًل

مً املدخمل املىاككاث التي جخم في الجلؿت،  فػىض ما ًضلي الكاهض بأكىاله، وبػض

جيىهذ في طمتها مؿبلا، والتي بىتها غلى أو  أن جلخىؼ املدىمت بدلُلت ؾحر جلً التي زبدذ

 صوافؼ ما.أو  مجغص افتراطاث

ن حكىب خىمه، أا مً ول الضوافؼ التي ًمىً ع  فاللاض ي ئطن ال ًيىن مخدغ  

فالظػف وكلت املػلىماث، وهظا اقتران غىاػفه الصخصُت كض جالػمه، مهما وان 

  ُ ت جمثل هظه  تُا، والاكخىاع في هظه الخالت هى هدُجت ػبُػطمحره غاصال وخ وطغوٍع

 الضوافؼ.

إن القاض ي الجزابي قد ًخسج مً " :وف غبُضؤ في هظا املىطىع ًلٌى الضهخىع ع و

كىن مً الصعب جفصيره في أو  مجمىع  القظيت بشعىز عميق في هفصه بثبىث عدم ثبىث التهمت ٍو

مت,  اًجمعىن كلهم أنهم زأو  إثباثالحكم, فقد ٌصمع عشسة شهىد  ولكىه مع املتهم ًسجكب الجٍس

مً هبراث أو  ذلك ليض ملزما باألخر بشهاداتهم, وقد ًسي أنهم غير صادقين شىاء في هظساتهم

ي قد جبدو طعيفت في الظاهس, ولكنها مع ذلك ًكىن لها خس أمع وحىد قسااً , خسكاتهمأو  أصىاتهم

بين ب الدقت أثس كبير وخفي في هفض القاض ي وقد ًصعب عليه أن ٌشسح في خكمه هرا ألاثس, ٍو

ير ما ًجعلهم ًّصىزون بععىدهم مً البالغت وقىة الخوليض كل القظاة , مصدزه مً الخدقيقاث

شعىزهم بعبازاث جقىع القازئ, وجبعث في هفصه ذاث ألاثس الري جىلد في هفىشهم"
(1). 

ىاع وؿبي فُما ن اكخىاع اللاض ي بكهاصة الكهىص، هى اكخافي حمُؼ ألاخىاٌ فو

                                                             
 ،حىضي غبض املالً :، هلال غ34ًص ،وعص هظا الغأي في مإلف الضهخىع: ػبضه مؿػىص، املغحؼ الؿابم (1)

 .203ص ،1ج  ،املىؾىغت الجىاةُت
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بالخالي فالخىم املبني غلى هظا الاكخىاع كض ًدخىي غلى حؼء مً و  ،ًصل ئلُه مً هخاةج

وبضون قػىع مىه الاخخماٌ اللابل للخؼأ، القتران غىاػف اللاض ي الصخصُت أخُاها، 

ً اكخىاغه مضي كابلُخه لالؾخجابت للضوافؼ مً الخاٌ ًيىن مخأهضا  ألهه بؼبُػت ؛في جيٍى

ر هىغا مً الصغاع بُنها املسخلفت فُخيىن اكخىاع اللاض ي مً ؾُؼغة بػع ، التي جدض 

اؾخلغ الفله غلى أن اللاض ي ئطا لم ًىمل صلُل الكهاصة ولهظا  ؛ي زغ الضوافؼ غلى ألا 

بالػلل واملىؼم فمً املدخمل أن ًسؼئ في جلضًغه لألمىع، وال ًمىً اللؼؼ بالىصٌى ئلى 

 الخأهض الخام.

 ؛أكىاٌ الكهىصباللظاة  باليً الهه ؾالبا ما ئهسالصت ملا ؾبم ًمىً اللٌى و 

ال ًيلفىن أهفؿهم غىاء جدلُل أكىاٌ ، ؾحره مً ألامىع أو  بؿبب الظؿؽ الُىميف

هاصاث للضع مً ختى الخأهض مً صختها، وهىدُجت لػضم ئزظاع هظه الكأو  الكهىص

لهظا و  .ظاة جلضًغها ومً زم الاكخىاع بهاوان مً الصػب غلى الل ،الازخباعاث الجاصة

ض ًإصي طلً ئلى هخاةج وئال فل، هظغا ألهمُتها الىبحرة ؛حػحن غليهم ئهؼالها مجزلتها الالةلت بها

مت ما لؿحر أمىً ًؾحر غاصلت  فاغليها الخلُلُحن، مما ًترجب ن جيىن ؾببا في ئؾىاص حٍغ

 ئلى ججىبه. الظلم وهظا ما هصبى  يفص جه أًظا ىغ

 خاجمت:

املؼغوح ؾابلا، لىعكت البدثُت إلاحابت غً الدؿاٌؤ للض خاولىا مً زالٌ مىطىع ا

مت، وهظا الجؼاتي ًيكض صاةما الخلُل زباثأن إلا ئلى وزلصىا في ألازحر  ت بكأن الجٍغ

ن لم ًلم الضلُل غلى ئصاهت املتهم في الضغىي، فال ًجىػ الخىم غلُه بػلىبت امغجىبها، ف

ذ ببراءجه، ما صام أن ألاصل في إلاو ؿان البراءة ئلى أن جثبذ ئصاهخه ما، بل ًجب الخصٍغ

 بضلُل ال ًضع مجاال للكً.

لظلً زٌى اللاهىن اللاض ي الجؼاتي غضة ؾلؼاث لخدلُم الػضٌ، مً بُنها 

ً غلُضجه واكخىاغه، والظي ًيخهي في   آزغ الاؾخػاهت والاؾدىاص ئلى أي صلُل ًإصي ئلى جيٍى

 ت.جبرةخه، خؿب ظغوف ول كظُأو  املؼاف ئما باصاهت املتهم

ما صام أن مىطىغىا مىصب أؾاؾا غلى مضي اكخىاع اللاض ي الجؼاتي بضلُل و 

الكهاصة  بيل غىاصغه، هما  ، فلض أوعصها في مظمىن املىطىع ما ًفُض مفهىمالكهاصة

غالجىا أًظا كُمتها ومضي اكخىاع اللاض ي بها، وزلصىا في ألازحر ئلى أن اكخىاع اللاض ي 
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زاعحُت، أو  هظغا لخأزغه بػضة صوافؼ، ؾىاء صازلُت ؛ض ماالجؼاتي هى اكخىاع وؿبي  ئلى خ

 .آزغججػله ًمُل ئلى عأي صون عأي 

 وغلُه ًمً جلضًم بػع الخىصُاث أهمها:

وأبػض مً طلً ًياص أن ال ، مهم في املىاص الجىاةُت ئزباثبما أن الكهاصة حػبر صلُل 

 اهخابُ صلُال ِؿذ وغلى اغخباع أن الكهاصة ل ،هظا مً حهت، ملف صغىي منها ًسلى 

طلً ملا ًخػغض له الكهىص مً مإزغاث ، فان الكهىص صاةما مدل قً وعٍبت ا،مدفىظ

هظب الكهاصة حػخبر  أو ومؿألت جلص ي صضق ، الىظبأو  جىصي بهم ئلى الاهؼالق في الخؼأ

بدث في شخصُت الكاهض؛ ألن مً ألامىع الصػبت وما لهظه ، اللاض ي فيها ًخػمم ٍو

ؼاهُا ، في بالصها اهظا ٌؿخدؿً حػل الكهاصة غلم  لو ، الصخصُت مً أبػاص غلى ؾغاع بٍغ

ىُت ال ًىحض مجاٌ ٌؿخؿنى فُه غً الظاهغة  ،ىا أم أبِىائق ألهه ؛والىالًاث املخدضة ألامٍغ

ت مهما جؼىعث وؾاةل الدسجُل ت - ؾحر أهه، البكٍغ ًمىً أن ًؼغأ غليها  -الظاهغة البكٍغ

وولها حػخبر مً غُىب  ،ؾحر ئعاصي )الخؼأ(أو  لىظب()ا اعاصًجدٍغف ؾىاء وان ئأو  حؿُحر 

وغلُه وحب الخىثُف مً  .مما ًدمل اللاض ي مؿإولُت اهدكاف هظه الػُىب ؛الكهاصة

اللاض ي الجؼاتي ألن  ؛املىاص املخػللت بػلم الىفـ في ملغعاث املضعؾت الػلُا لللظاء

 ."ًجب أن ًيىن في مؿخىي ملىلت "اللاض ي زبحر الخبراء

بخأهُل اللاض ي الجىاتي ، ة مؿاًغة الاججاهاث الخضًثت بكأن جلضًغ الكهاصةطغوع 

وغلم الىفـ ، وغلى ألازص غلم الىفـ الجىاتي، غلمُا باملامه بالػلىم الىفؿُت

 بمسخلف الػلىم الجىاةُت. ههظلً ئملام، اللظاتي

 قاامت املصادز واملساحع

 باللغت العسبيت -

 الكخب أوال:

، الخدلُم الجىاتي والخصغف فُه وألاصلت الجىاةُت، وؽأخمض بؿُىوي أبى الغ  -

 .2008، مصغ، املىخب الجامعي الخضًث، الؼبػت الثاهُت

صعاؾت ، إلاقياالث إلاحغاةُت للكهاصة في املؿاةل الجؼاةُت، ئخمىص فالح الخغابكت -

 .2010، ألاعصن، صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ، الؼبػت الثاهُت، ملاعهت
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باغت واليكغ صاع هىمت للؼ، لخدلُم اللظاتي، الؼبػت الخامؿتا أخؿً بىؾلُػت، -

 .2006 ،الجؼاةغ، والخىػَؼ

في املىاص الجؼاةُت،صاع الهضي،  زباثالػغبي شخؽ غبض اللاصع،هبُل صلغ،إلا -

 . 2006، الجؼاةغ

ؼ الجؼاةغي، الجؼء  ،خمض قىقي الكللاويأ - مباصب إلاحغاءاث الجؼاةُت في الدكَغ

 .1999 غاث الجامػُت،صًىان املؼبى  الثالث،

مت وظغوف  بلػُاث ئبغاهُم، -  ها في كاهىن الػلىباث الجؼاةغي،ئزبا أعوان الجٍغ

 .2007 صاع الخلضوهُت، الؼبػت ألاولى،

 ،ججاهاث الخضًثت للمداهماث الجؼاةُت "بحن اللضًم والجضًض"الا ػه ػاوي صافي، -

 .2003، بحروث، املإؾؿت الجامػُت للضعاؾاث واليكغ والخىػَؼ الؼبػت ألاولى،

بضون  ،املجلض الثالث "في املداهمت" املىؾىغت في إلاحغاءاث الجؼاةُت، غلي حغوة، -

 .1996 طهغ ميان وكغ،

ب، - ت اللاض ي الجىاتي في الاكخىاع الُلُني وأزغه مدمض غُض ؾٍغ في حؿبِب  خٍغ

 .1998مصغ، غ الظهبي للؼباغت،ؿألاخيام الجىاةُت، الي
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