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 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ن المالئكة لتضع أَمن َسلََك َطِريقًا يَبتغي فيه علًما سهل هللا له طريقًا الى الجنة و}

ن العالم ليستغفر له من في السموات ومن أاجنحتها لطالب العلم رًضا بما يصنع و

ء، وفضل العالم على العابر كفضل القمر على في االرض حتى الحيتان في الما

ن العلماء ورثة األنبياء وان العلماء لم يورثّوا ديناًرا وال درهًما أسائر الكواكب و

{ وانما وّرثوا العلم فمن اخذه اخذا حًظا وافر  

رواه أبو داوود التزميذي                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلهداء
  بدؼ هللا الخحساف الخحيؼ

 الحسج هلل رب العالسيؽ ك الرالة ك الدالـ عمى خاتؼ األنبياء ك السخسميؽ
أىجي عسمي ىحا إلى مؽ ربتشي كأنارت دربي كأعانتشي بالرمؾات يا مؽ أفزميا عمى 

نفدي ضحت بشفديا في سبيل إسعادي كبمؾغ ما أنا فيو اآلف ميسا مجحتيا عجد لداني 
 عؽ تكخيسيا إليػ يا جشتي في األرض

 أمي الغػػالية ك العديدة أطاؿ هللا في عسخىا
نديخ في دركب الحياة كيبقى األمل يالـز أدىانشا إلى سشجي كقجكتي في الجنيا كالػجي 

  العديػػد أطاؿ هللا في عسػخه
كمؽ  إلى أصجقائي كإخؾتي ك جسيع مؽ كقفؾا بجؾاري كساعجكني بكل ما يسمكؾف مؽ بعيج

 . قخيب
 بؽ شؾيحة خجيجة إلى كل مؽ عائمة 

 إلى كل أساتحتي الفاضميؽ كرفقاء الجراسة

 



 

 

  

 اإلهداء
  بدؼ هللا الخحساف الخحيؼ

 الحسج هلل رب العالسيؽ ك الرالة ك الدالـ عمى خاتؼ األنبياء ك السخسميؽ
يا عمى أىجي عسمي ىحا إلى مؽ ربتشي كأنارت دربي كأعانتشي بالرمؾات يا مؽ أفزم

نفدي ضحت بشفديا في سبيل إسعادي كبمؾغ ما أنا فيو اآلف ميسا مجحتيا عجد لداني 
 عؽ تكخيسيا إليػ يا جشتي في األرض

 أمي الغػػالية ك العديدة أطاؿ هللا في عسخىا
نديخ في دركب الحياة كيبقى األمل يالـز أدىانشا إلى سشجي كقجكتي في الجنيا كالػجي 

  في عسػخهالعديػػد أطاؿ هللا 
إلى أصجقائي كإخؾتي ك جسيع مؽ كقفؾا بجؾاري كساعجكني بكل ما يسمكؾف مؽ بعيج كمؽ 

 . قخيب
 بيتؾر فتيحةإلى كل مؽ عائمة 

 إلى كل أساتحتي الفاضميؽ كرفقاء الجراسة

 

 

 

 

 



 

 

 

 العزفانالشكز و
 .الحسج هلل الحي أصبغ عميشا نعسو عاىخة كباطشة، كفزمشا عمى كثيخ مسؽ خمق تفزيال

أكال أشكخ السؾلى عدكجل كأحسجه عمى تؾفيقو لي في انجاز ىحا العسل ثؼ أتؾجو بالذكخ 
 إلى

كل مؽ ساعج عمى إتساـ ىحا البحث كقجـ لشا العؾف كمج لشا يج السداعجة كزدنا 
 لغالـ عدكز بالسعمؾمات الالزمة إلتساـ ىحا البحث كنخص بالحكخ: أستاذة

 .كنؾرا يزيء الغمسة التي كانت تقف أحيانا في طخيقشا كانا عؾنا لشا في بحثشا ىحا حيال

إلى مؽ زرعؾا التفاؤؿ في دربشا كقجمؾا لشا السداعجات كالتدييالت كاألفكار كالسعمؾمات، 
 .فميؼ مشا كل الذكخ

بفزل هللا ثؼ بفزميؼ كصمشا إلى  ة جامعة غخدايةتقجـ بجديل الذكخ إلى جسيع أساتحكسا أ
 .ىحا السدتؾى مؽ السعخفة

  

 

 

 

 :الصالبتيغ                                                                       

 بغ شػيحة خجيجة

بيتور فتيحة                                                                       



 هقدهت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمػػػػػػػةػػػػػػػمق



 هقدهت
 

 

 أ

 الذيػد بذيادة االستعانة تتصمب احمياكمخ  أنػاعيا بسختمف ئيةاالجد  الجعاكػ  أغمب إف     
 األحياف مغ الكثيخ في الذيادة تكػف  كقج اإلثبات كسائل أىع مغ الذيادة تعتبخ حيث

 في اإلثبات شخؽ  مغ شخيق أىع ىي الذيادة أف أؼ ئية،االجد  الجعاكػ  في الػحيج الجليل
 أنو ذلظ عمى كالجليل األخخػ  اإلثبات كسائل مغ غيخىا عغ مختمفة كمكانتيا الجعاكػ  ىحه

 كباختالؼ لعرػر، مخ عمى القػانيغ مغ قانػف  أؼ كال األنطسة مغ نطاـ أؼ يدتصع لع
 األنطسة ىحه كمغ بيا، كاالعتجاد إثبات كػسيمة العتبارىا إغفاليا كمػاردىا مرادرىا
 كأحاشتيا لإلثبات كسيمة أىع الذيػد مغ تجعل التي اإلسالمية الذخيعة نجج القانػنية

 ِباْلِقْدطِ  َقػَّاِميغَ  ُكػُنػا آَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا﴿  :تعالى لقػلو كالزسانات القيػد مغ بجسمة
 َفاَل  ِبِيَسا َأْكَلى َفالِلَُّ  َفِقيخا   َأكْ  َغِشيِّا َيُكغْ  ِإفْ  ْقَخِبيغَ َكاأْل  اْلَػاِلَجْيغِ  َأكِ  َأْنُفِدُكعْ  َعَمى َكَلػْ  لِلَِّ  ُشَيَجاءَ 
سػرة الشداء  ﴾ َخِبيخا   َتْعَسُمػفَ  ِبَسا َكافَ  ّللاََّ  َفِإفَّ  ُتْعِخُضػا َأكْ  َتُػلػا كِافْ  َتْعِجُلػا َأفْ ب َيػَ الْ  َتتَِّبُعػا
 .1135االية

 السيسا الجخيسة مكافحة في كيةاالد  كحجخ لمعجالة األكؿ السداعج الذاىج يعج كسا     
 مغ التي كاألدلة السعمػمات بتقجيع لظكذ الفداد ئعاكجخ  السشطسة، ئعاجخ الك  اإلرىاب، ئعاجخ 

 في تجعمو عجيجة لسخاشخ يعخضو قج ما كىحا الجخيسة أركاف لتكػيغ االدعاء إنجاح شأنيا
 خاصة حساية أكلى التذخيعات مغ ككغيخه ئخؼ االجد  كالسذخع، ئعاجخ  لعجة عخضة الغالب
 كخاصة ئية،االجد  تءاااإلجخ  قانػف  أك العقػبات قانػف  سػاء   القػانيغ مختمف في لمذيػد

 جسيع في كأقاربو الذاىج سالمة لزساف عشػانيع أك ىػيتيع عغ الكذف بعجـ يتعمق ؼيسا
 اعتجاء أؼ لسشع كاؼية لمذاىج السقخرة الحساية كانت ما فكل ئية،االجد  الجعػػ  سيخ حلامخ 
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 هقدهت
 

 

 ب

ع ، ىحا ما جعل السذخ تزميل أك كحب أك زيغ دكف  بالحؿيقة اإلدالء استصاع ما كل عميو
 السعجؿ ك الستسع لقانػف اإلجخاءات الجدائية. 02-15يذيخ اليو في األمخ 

 ساتاالجر  كأعقج كأىع أحجث مغ يعتبخ ىحا بحثشا مػضػع أف ؼيو شظ ال كمسا     
 جوابإدر  بالغا اىتساما يعصييا ئخؼ االجد  السذخع جعل ما كىػ اإلثبات، مجاؿ في القانػنية

 الجعػػ  سيخ حلامخ  مختمف أثشاء الجشائية دعاكػ  في الذاىج لحساية حجيثة ءاتاإجخ 
 السذار اليو سابقا. 02-15األمخ في كىحا العسػمية

 في أنو أبجػ  :الذيػد في التذخيع الجدائخؼ  حسايةنطاـ  مػضػع سةادر  أىسية كتبخز     

 أثشاء الجشائية الجعاكػ  في الذيػد لحساية حجيثة ءاتاإلجخ  إدخالو شخيق عغ بالغا ىتساماإ 
 .السحاكسة كمخحمة التحقيق مخحمة
 السذخع شخؼ مغ السدتحجثةعمى ذكخ بعس القػانيغ  ركدنا في مػضػعشا حيث     
 محاميغ مغ التصبيقي السجاؿ في ىػ مغ كل تعالى هللا بإذف سيداعج ما كىػ ئخؼ االجد 

 .الختراصإ ىحا في السعشية الجيات مغ كغيخىع كقزاة

 كأخخػ  شخرية دكافع مشيا األسباب مغ العجيج السػضػع ىحا ختيارإ بشا دفعكلقج      
 حاكؿ كيف كمعخفة السػضػع ىحا سةابجر  شارغبت في الذخرية الجكافع فتتسثل مػضػعية

 ؼيسا فتتسثل السػضػعية الجكافع أما لمذيػد، الالزمة الجشائية الحساية تػفيخ السذخع
 مػاضيع مغ لمذاىج الجشائية ةالحساي عتبارإب ك قانػنية إشكاليات مغ السػضػع يصخحو
 الستخررة القانػنية ساتاالجر  فييا تقل كالتي ،األكاديسية البحػث ضسغ الججيجة البحث
 تسذ التي التعجيالت بعس ئخؼ االجد  السذخع إدخاؿ إلى باإلضافة ئخ،االجد  في خاصة

عجة  عتخضتشا، كلقج إ ئيةاالجد  ءاتااإلجخ  قانػف  عمى لمذاىج الجشائية الحساية مػضػع
:شا مشيانجازنا لبحثإصعػبات في مخحمة 



 هقدهت
 

 

 ج

عجـ كجػد دراسات سابقة تشاقر سػضػع مغ حيث تكييف ىحه الزسانات، صعػبة ال 
 ،حػلو كالشطامية العمسية السادة تػفخ عجـ ،السػضػع بالصخيقة التي أراد الباحث مشاقذتيا

 .خاصة برفة بالذاىج كممسة مفخدة ساتادر  كجػد عجـ

 :لدابقة نحكخ أىسياالجراسة مجسػعة مغ الجراسات القج سبقت ىحه 

دراسة لمجكتؾرة نبيمة أحسج بؾمعدة تحت عشؾاف الحساية الجدائية لمذاىج في القانؾف 
 .2012الجدائخي كمية الحقؾؽ كالعمؾـ الدياسية بجامعة تبدة الجدائخ 

 1الجدائخأيزا الجكتؾر اللؾ رابح تحت عشؾاف الذيادة في اإلثبات الجدائي جامعة ك 
2016 . 

كحلػ الجكتؾر أحسج يؾسف دمحم الدؾلية بعشؾاف الحساية الجشائية ك األمشية لمذاىج دراسة 
 .2006مقارنة أكادمية الذخطة 

بإلضافة لمجكتؾرة محي الجيؽ حديبة تحت عشؾاف حساية الذيؾد في اإلجخاءات الجدائية 
 .2012دراسة مقارنة جامعة مؾلؾد معسخي تيدي كزك 

ؾر بخاهيسي صالح بعشؾاف اإلثبات بذيادة الذيؾد في القانؾف الجدائخي جامعة الجكت
 .2012مؾلؾد معسخي تيدي كزك 

أيزا الجكتؾر أحسؾد فالح الخخابذة تحت عشؾاف اإلشكاالت اإلجخائية لمذيادة في 
 السدائل الجدائية جامعة عساف األىمية.

 .1222إلثبات الجدائي الجكتؾر عساد دمحم ربيع بعشؾاف حجية الذيادة في ا
أيزا الجكتؾر عسارة فؾزي بعشؾاف قاضي التحقيق جامعة اإلخؾة مشرؾري قدشظيشة 

2010. 
عاشؾري سياـ تحت عشؾاف الحساية الجدائية لمذاىج محكخة ماستخ جامعة بجاية 

2015-2016. 
                                                                          اإلشكالية :

 تسثمتدميط الزؾء عمى تعخيف دقيق لمذاىج؟ كفيسا تىل نجح السذخع الجدائخي في 
 ؟02-15أىؼ التجابيخ التي استحجثيا األمخ 



 هقدهت
 

 

 د

 كمغ ىحا االشكاؿ يسكششا شخح العجيج مغ التداؤالت كتتسثل في :

 ىل عخؼ السذخع الذاىج تعخيفا دؾيقا؟  -
 بػاسصة نرػصو أف يػفخ حساية كاؼية لمذيػد؟ الى أؼ مجػ استصاع السذخع الجدائخؼ  -
 ىل تعتبخ ىاتو الحساية فعالة؟  -
 د إجخاءات شكمية ال تحسي الذيػد؟ىل ـيا مجخ  -
 لحساية السشطسة القانػنية لمشرػص التحميمي بالسشيج استعشالإلجابة عغ ىحه التداؤالت ك 

 السذخع أقخىا التي األحكاـ بيغ ما السقارف  السشيج ككحلظ ئخؼ،االجد  التذخيع في الذيػد
خصتشا إلى فرميغ، ، كمشو قسشا بتقديع األخخػ  السقارنة التذخيعات مغ كغيخه ئخؼ االجد 

الجدائخؼ  د في التذخيعػ يلحساية الذ بالشدبة لمفرل األكؿ تشاكلشا اإلشار السفاـيسي
لسبحث في اك  في التذخيع الجدائخؼ السبحث األكؿ مفيـػ الذاىج ، كقدسشاه الى مبحثيغ

كتشاكلشا في الفرل الثاني ، األحكاـ الخاصة بالذاىج في التذخيع الجدائخؼ  الثاني تشاكلشا
كسائل حساية الذاىج في التذخيع الجدائخؼ قدسشاه الى مبحثيغ  في السبحث األكؿ الحساية 

أما السبحث الثاني شبيعة التجابيخ ، ائية لمذيػد في التذخيع الجدائخؼ السػضػعية ك اإلجخ 
 .حساية الذيػد في التذخيع الجدائخؼ ل

 كفي األخيخ ختسشا البحث بسجسػعة مغ الشتائج السيسة ك بعس االقتخاحات .

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 الفرل األكؿ

 اإلطار السفاهيسي لشغاـ حساية الذيؾد

 في التذخيع الجدائخي 
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 تسييج : 

، لحلظ إكتدب قعتليل الػحيج إلثبات جخيسة ما ك قج تكػف شيادة الذيػد ىي الج     
الذاىج مكانة خاصة في السجاؿ اإلثبات الجشائي بإختالؼ مجالو سػاء في القزايا 

ع عمى الجدائية أك القزايا السجنية لحلظ فقج مكشو مغ بعس الحقػؽ ك اإللتدامات التي تق
مغ مزايقات لو حساية جخاء ما يتعخض ال، كسا أقخت لو عاتقو في سبيل كذف الحؿيقة

، ك إىتساـ الفقو ك طخا لمسجاؿ الػاسع لذيادة الذيػد، ك نخاؼ الخرػمةمغ بعس أش
، التعخؼ عمى أنػاع الذيػدك  ب عميشا التصخؽ إلى مفيـػ الذاىجكج كعميو ،القانػف بيا

 يمييا تسييد الذاىج عغ غيخه.

ز السبحث األكؿ إلى : نخر مبحثيغلحلظ إرتأيشا تقديع الجراسة في ىحا الفرل إلى 
 ذاىج، ك ذلظ تبعا ، أما السبحث الثاني فشتصخؽ ؼيو إلى األحكاـ الخاصة باللذاىجمفيػـ ا

 سا يمي : ل

 السبحث األكؿ : مفيؾـ الذاىج   

، في التصخؽ إلى أىع التعخيفات مغ خالؿ ىحا السبحث تدميط الزػءفي  سػؼ نحاكؿ
مسصمب دبة لكبالش : أنػاع الذيػدا السصمب الثاني، أم: تعخيف الذاىجالسصمب األكؿ

 . تسييد الذاىج عغ غيخه :الثالث

 السبحث الثاني : األحكاـ الخاصة بالذاىج 

تقديع الجراسة إلى ثالث لىحا السبحث تدميط الزػء ك ذلظ بالتصخؽ في سػؼ نحاكؿ 
: ، أما السصمب الثانيتزسغ الذخكط الخاصة بالذاىجي: ك  السصمب األكؿ، في مصالب

 حاالت اإلثبات بذيادةمسصمب الثالث فيػ ل كبالشدبة، دةكط الخاصة بالذياخ تزسغ الذ
. الذيػد
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 السبحث األكؿ : مفيـؾ الذاىج 

يعج الذاىج مغ أبخز العشاصخ إلثبات الجخيسة في الجعػػ الجدائية ألنو يقـػ بسج يج      
العػف لمقاضي حػؿ ما سسعو أك رآه أك أدركو بأحج حػاسو عغ الجخيسة ك شخرية 

القو إف لـد األمخ، كسا يحيط القاضي عمسا بكافة جػانب الجخيسة ك كأنو مختكبيا ك أخ
، كسػؼ نحاكؿ تقديع الجراسة في 1كاف حاضخا ك معيشا ليا بشفدو مغ خالؿ ركاية الذاىج

الثاني السصمب األكؿ تصخقشا ؼيو إلى تعخيف الذاىج ك السصمب  ،إلى مصمبيغ ىحا السبحث
 . سشاه بتسييد الذاىج عغ غيخهك خت ،تصخقشا ؼيو ألنػاع الذيػد

 السظمب األكؿ : تعخيف الذاىج 

لتحجيج مفيـػ الذاىج في الجعػػ الجشائية يقتزي مشا تعخيف الذاىج لغة ك إصصالحا ثع 
فقيا ك شخعا ك قزاء ك ذلظ لتػضيح ما يتختب عغ ذلظ مغ نتائج حيث سشتعخض في 

ج ثع إلى التعخيف الفقو ك الذخعي الفخع األكؿ إلى التعخيف المغػؼ ك األصصالحي لمذاى
 .تعخيف القزائي ك القانػني لمذاىجلمذاىج كصػال إلى ال

 التعخيف المغؾي ك اإلصظالحي لمذاىج  الفخع األكؿ :

 التعخيف اإلصصالحي لو ا ثانيالتعخيف المغػؼ لمذاىج ك ا أكال شتشاكؿ في ىحا الفخعس

 أكال : التعخيف المغؾي لمذاىج 

فالف بكحا  ، ك شيجدة أخبخ بو خبخا قاشعاالػسيط : شيج عمى كحا شيا في السعجع     
، زمشو ، ك شيج السجمذ حزخهأدػ ما عشجه مغ شيادة، ك شيج بالِل حمف ك أقخ بسا عمع

، ك في قػلو ذيخ فميرسو، ك شيج الحادث عايشوما في التشديل العديد : فسغ شيج مشكع ال

                                                           
 .12-11، ص2016، 1اللػ رابح، الذيادة في االثبات الجدائي، أشخكحة دكتػراة في القانػف، جامعة الجدائخ  1
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ليو ما شيجنا ميمظ أىمو، ك شيج ك أىمو ثع لشقػلغ لػ : قالػ تقاسسػا بالِل لشبيتشو تعالى
 . يج عمى شيادة غيخه ك شيج بسا سسععايشو ك يقاؿ ش الذيء

 ، ك اشيج الذيء أحزخه شاىجه : عايشو .أشيج عمى كحا جعمو يذيج عميو

، ك ، ك مجسػع ما يجرؾ بالحذبسا عمع، ك أف يقخ : أف يخبخ بسا رأػالذيادة     
، تقػؿ شيج فالف مجمدشا مغة لو عجة معاف مشيا الحزػر، فالذيادة في ال1الذيادة البيشة

شيجت كحا أؼ أشمعت عميو ك ، ك مشيا اإلشالع عمى الذيء ك معايشتو : أؼ حزخه
كمشيا اإلخبار ، نقػؿ شيجت صالة الجسعة أؼ أدركتيا / عايشتو، ك مشيا إدراؾ الذيء

لحمف : ؼ أخبخ خبخا قاشعا ك مشيا ا، تقػؿ شيج فالف عمى كحا أبالذيء خبخا قاشعا
 .أشيج بالِل أؼ أحمف بالِل

، فإنو مغ عغ لفع البيشة ك إستبجلو بالذيػدكإذا كاف السذخع الجدائخؼ قج إستغشى      
السدتحدغ أف يعيج صياغة عبارة " اإلثبات بالذيػد " ك ذلظ ألف اإلثبات يكػف بذيادة 

 . 2ىؤالء الذيػد

، كىػ مغ يجلي بذيادتو بالقدع يج شيء مايخػ أك يعخؼ أك يذ عميو فالذاىج مغك      
، أك ىػ يخػ جخيسة ما أك حادثة ما ك يسكشو أف يقة مباشخة سػاء شفيية أك كتابيةبصخ 

 .3يرف ما حجث، كىػ أيزا مغ يذيج في السحكسة عمى ما رآه أك عخفو عغ جخيسة ما

                                     ثانيا : التعخيف اإلصظالحي لمذاىج 
 عخفو أحسج يػسف الدػلية الذيادة بأنيا : شخز كصمت إلى حاسة مغ حػاسو 

                                                           
 .274، ص2012نجيسي جساؿ، إثبات الجخيسة في ضػء االجتياد القزائي، دراسة مقارنة، دار ىػمة، ط  1
يسي صالح االثبات بذادة الذيػد في القانػف   2 ، 2012الجدائخؼ، رسالة دكتػراة، جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ كزك، بخـا

 .10ص
 .2، ص2006أحسج يػسف الدػلية، الحساية الجشائية ك األمشية لمذاىج) دراسة مقارنة (، دار الفكخ الجامعي،   3
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معمػمات عغ الػاقعة محل السذاىجة تمظ الػاقعة بحؿيقتيا التي يذيج بيا سػاء في مخحمة 
 . 1اإلستجالؿ أك التحقيق اإلبتجائي أك السحاكسة

أماـ مجمذ القزاء إلثبات كاقعة معيشة عسا فالذاىج ىػ الذخز الحؼ يجلي بأقػالو      
ك يحتل الجليل السدتشج  ،سو عغ ىحه الػاقعة بصخيقة مباشخةشاىجه أك سسعو أك أدركو بحػا

عة أك ، ألنو غالبا ما يحتاج مقاـ كزف األدلة إلى مغ رأػ الػاقإىتساـ القاضيمغ الذيادة 
 .عيػف السحكسةقيل بأف الذيػد ىع  ، لحلظسسع عشيا أك أدركيا بحػاسو

قيل عغ الذيادة أنيا " تمظ األقػاؿ الرادرة أماـ مجمذ القزاء مغ شخز ليذ ك      
شخفا في خرػمة جدائية لجيو معمػمات عغ الػاقعة التي شيجىا أك سسعيا أك أدركيا 
بحاسة مغ حػاسو بصخيقة مباشخة ك السصابق لحؿيقة الػاقعة التي يذيج عمييا في مجمذ 

 .2بل شيادتيع بعج أداء اليسيغالقزاء مسغ تق

عسا رآه أك سسعو مغ كقائع سػاء عايشيا بحػاسو  الذاىج لحطة إدالئو بذيادتو يعبخك      
 .كف زيادة أك تحخيف أك تغييخ فيياسػاء سسعيا أك برخيا أك نقال عغ أناس د

 : التعخيف الفقيي ك الذخعي لمذاىج  نيالفخع الثا

 عخيف الفقيي كثانيا التعخيف الذخعي لمذاىجكفي ىحا الفخع سشحكخ أكال الت

 أكال: التعخيف الفقيي

تعجدت التعخيفات الفقيية لمذاىج نبخز مغ بيشيا التعخيف الحؼ يحجد الذاىج بأنو      
الذخز الحؼ رأػ الجخيسة أك متحرالتيا أك ما كقعت عميو أك مغ سسعيا إذا كانت قػال 

                                                           
 .6أحسج الدػلية، السخجع الدابق، ص  1

، ص 2011اسة مقارنة، الصبعة األكلى، دار الثقافة، األردف، عساد دمحم ربيع، حجية الذيادة في االثبات الجدائي، در   2
93. 
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ت أك معمػمات عغ الػاقعة ك لػ عغ شخيق الشقل أك أدركيا بحػاسو، أك مغ يخػ إيزاحا 
 .1أك السذاىجة

كعخؼ البعس الذاىج بأنو " إنداف عايغ الػاقعة اإلجخامية بالبرخ أك الدسع أك      
 .تمقاه عغ الػاقعة مغ اإلنصباعاتالمسذ أك الحكؽ أك الذع حدب األحػاؿ ك البػح بسا 

يع الغساز بأنيا "       التعبيخ عغ مزسػف اإلدراؾ الحدي لمذاىج ما عخفيا الجكتػر إبخـا
التي يذيج عمييا في  رآه أك سسعو بشفدو مغ معمػمات مغ الغيخ مصابقة لمحؿيقة الػاقعة

، بعج أداء اليسيغ مغ تقبل شيادتيع ك مسغ يدسح ليع بيا ك مغ غيخ مجمذ القزاء
اإلدراؾ الحدي  الخرـػ في الجعػػ " ك عخفيا مأمػف دمحم سالمة " التعبيخ عغ مزسػف 

سعية أك لمذاىج بالشدبة لمػاقعة التي يذيج عمييا لحلظ فالذيادة قج تكػف رؤيا أك شيادة س
 .2"حدية تبعا إلدراؾ الذاىج

 ثانيا : التعخيف الذخعي لمذاىج 

مخة ك لعل أىسيا ما جاء في سػرة  60لقج ذكخت كمسة شيج ك مذتقاتيا في القخآف      
بقػلو تعالى: ) كإف كشتع في ريب مسا ندلشا عمى عبجنا فأتػا بدػرة  23البقخة في اآلية رقع 

 .كع مغ دكف هللا إف كشتع صادقيغ (مغ مثمو ك أدعػ شيجاء

ك ماذا أخح  : )لو تعالىمخة نحكخ مشيا قػ  16ذكخت كمسة شاىج في القخآف الكخيع ك      
جؽ لسا معكع لتؤمشغ مر هللا ميثاؽ الشبييغ لسا أتيشكع مغ كتاب ك حكسة ثع جاءكع رسػؿ

جكا ك أنا معكع ، قاؿ أقخرتع ك أخحتع عمى ذلكع إصخؼ قالػا أقخرنا قاؿ فاشيبو ك لتشرخنو
 .813ؿ عسخاف اآلية آ مغ الذاىجيغ (

                                                           
، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ بكخؼ يػسف بكخؼ دمحم، السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعة  1

 .16ص

 . 278، ص 2102ًجوٍ جوال، إثباث الجرَوت فٍ ضىء االجتهاد القضائٍ، دراضت هقارًت، دار هىهت، ط  2
 .  287ًجوٍ جوال، ًفص الورجع، ص   3
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يخجع إىتساـ السذخع بالذيادة لكػنيا الصخيق الحؼ يػصل القاضي إلى العمع ك      
يقزي لمشاس بسا لقاضي ال يسكشو أف ، حيث أف االػاقعة أك الترخؼ الستشازع عميوب

 .1يصمبػف دكف إثبات

 : ف بتعجد فقياء الذخيعة اإلسالميةكسا تعجدت التعاري

جكف فمجػ األحشاؼ تعخيف الذيادة بانيا " إخبار يرجؽ في مجمذ القزاء ك لػ ب     
، كإستعساؿ لفع الذيادة دعػػ ك ذلظ البياف جمي، ك عميو شيادة الدكر ليدت شيادة

 .ساؿ لفع البيع بالشدبة لحق البيعلشدبة لمدكر إنسا عمى سبيل السجاز يتكافئ مع إستعبا

، كسا عخفػىا أنا ر الحاكع عمى عمع اليقيغ بسقتزاهأما السالكية فعخفػىا بأنيا إخبا     
عغ صجكر  قػؿ يجب عمى الحاكع أف يدسعو ك الحكع بسػجبو إف حمف شالبو أك عجؿ

 .2هعشو ىحا القػؿ مع تعجد

ع إشيجكا ك ىي إخبار يمفع عغ أما الذافعية عخفػىا بأنيا إخبار بحق الغيخ بمف     
، كسا عخفيا بعس الذافعية بأنيا إخبار صادؽ مجمذ القزاء بعيجا عسغ يقبل قػلو شيء

 عمى الغيخ لمغيخ. 

 .3و الذاىج بمفع خاص كذيجت أك أشيجكعخفيا الحشابمة بأنيا اإلخبار بسا عسم

 تعخيف القزائي ك القانؾني لمذاىج: ال ثالثالفخع ال

بعس  إلىتشاكلشا في ىحا الفخع التعخيف القزائي لمذاىج مغ خالؿ التصخؽ      
تبعشاه بالتعخيف القانػني لمذاىج مغ خالؿ أفي شأف الذاىج قزائيا، ك  ةالتعاريف الػارد

 .مغ القػانيغ الػضعية لبعس الجكؿ إستعخاض تعخيف الذاىج في مجسػعة

                                                           
 .  22، ص 2106، 0اللى رابخ، الشهادة فٍ االثباث الجسائٍ، أطرودت دكتىراة فٍ القاًىى، جاهعت الجسائر   1
 .10، ص 2005محسػد صالح العادلي،إستجػاب الذيػد في السدائل الجشائية، دار الفكخ الجامعي، شبعة   2
 . 11، نفذ السخجع، ص محسػد صالح العادلي  3
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 تعخيف القزائي لمذاىج الأكال : 

عخفت محكسة الشقس السرخية الذاىج عشج تعخيفيا لمسذاىجة حيث قزت بأف      
الذيادة ىي تقخيخ الذخز "الذاىج" لسا يكػف رآه أك سسعو بشفدو أك أدركو عمى كجو 

 .1بحػاسو العسـػ

عجا الستيع خز عخفت محكسة الشقس السرخية الذاىج في حكع آخخ أنو ) كل شك       
، كال )يتسشع( مغ تحميفو أف يكػف قج سبق إتيامو أك يكػف مغ السخفػعة عميو الجعػػ 

، أك يكػف قج ع مترمة بالػقائع التي شيج عميياالسحتسل أف تقاـ عميو الجعػػ عغ كقائ
 .2سمصة التحقيق بغيخ يسيغ (أدلى بأقػاؿ أماـ 

كصاؼ الذاىج الحؼ تقبل شيادتو في بيشسا نجج محكسة الشقس الفخندية حجدت أ     
بأنو يجػز لقاضي  1978/11/07العجيج مغ أحكاميا فقج قزت في حكسيا الرادر في 

التحقيق أف يأمخ في إشار جسع السعمػمات بدساع شيادة شخز متيع في دعػػ أخخػ 
فرمة تساـ عغ بػصفو شاىج في الجعػػ السعخكضة أمامو ما دامت كقائع ىحه الجعػػ مش

، كقج قزت محكة الشقس الفخندية بأف يجب عمى الذاىج تأدية اليسيغ ػػ الستيع فيياالجع
ؿيقة ك الرجؽ بجكف ححؼ أك بجكف أؼ ححؼ أك نقز الحؿيقة أك الرجؽ ك ليذ إال الح

ية  .3كخـا

تبعا لحلظ تفيع أف الذاىج ىػ مغ يرخح في مجمذ القزاء بذيادتو حػؿ الػقائع ك      
 .ك ذلظ بعج حمف اليسيغ القانػنية أدركيا بحػاسو التي رآىا أك معيا أك

 
                                                           

، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ بكخؼ يػسف بكخؼ دمحم، السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعة  1
 .19ص 

 . 5، ص 2006أحسج يػسف الدػلية، الحساية الجشائية ك األمشية لمذاىج) دراسة مقارنة (، دار الفكخ الجامعي،   2
  . 20، السخجع الدابق، ص بكخؼ يػسف بكخؼ دمحم  3
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 ثانيا : التعخيف القانؾني لمذاىج  

بالخجػع إلى تعخيف الذيػد في التذخيعات العخبية ك غيخىا نجج اف أغمبيا يػضح      
 قػاعج تحكع الذيادة في مخحمة كانت عمييا السحاكسة.

" الذخز الحؼ يجعي لكي يجلي عخؼ قانػف اإلجخاءات السجني الفخندي الذاىج      
بأقػالو سساعا في إشار تحقيق معيغ أك كتابة حػؿ فييا الػقائع التي عسميا برفة 

 .1اليسيغ عمى قػؿ الحؿيقة أك الرجؽشخرية بعج أداءه 

لمقانػف  مغ الالئحة التشفحية 15نجج أف السذخع اإلنجميدؼ عخفو في السادة ك      
ذاىج بأنو )شخز يحزخ لمسحكسة باألسمػب القانػني ك لم 72-(6اإلنجميدؼ مغ القدع )

السشاسب لإلدالء بالذيادة ك تقجيع األدلة سػاء ثع تقجيسيا بالفعل أك لع يتع ذلظ ك سػاء 
 : ػاسصة ىيئة السحكسة كال يذسل ذلظكانت شمبة بػاسصة أحج الخرـػ أك ب

حزػره بػصفو مغ يحزخ لمتعخؼ عمى شخز فقط إال إذا رأػ أف السحكسة ضخكرة  -
 شاىج. 

 .شة الحيغ يحزخكف السحكسة بحزػرىعأفخاد الذخ  -

ؼيسا  1952مػضفي السؤسدات العقابية التي حجدىا قانػف الدجػف اإلنجميدؼ لدشة  -
 .سحاكع ىحه الرفة ك بسػجب القانػف يحزخكف ال

 .2أماـ السحكسة ك ىػ محبػس( السدجػف حاؿ مثػلو -

بأنو أؼ  1982ىج ك السجشي عميو األمخيكي الرادر سشة عخفو قانػف حساية الذاك       
شخز شبيعي كاف عمى عمع بػجػد أك عجـ كقائع تتعمق بأؼ جخيسة أك كانت قج قبمت 
أحػالو بعج حمفو اليسيغ كجليل ألؼ غخض مغ األغخاض أك كاف قج أبمغ عغ أؼ جخيسة 

                                                           
، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعة، دمحم بكخؼ  بكخؼ يػسف  1

 . 21ص 

 .21، ص 2016، 1اللػ رابح، الذيادة في االثبات الجدائي، أشخكحة دكتػراة في القانػف، جامعة الجدائخ  2
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ط اإلصالح اؾبة أك ضباألحج رجاؿ الزبط القزائي أك ككالء الشيابة أك أحج ضباط السخ 
 .أك السػضفيغ القزائييغ

أك كاف قج تع تكميفو بالذيادة بسػجب إستجعاء صادر مغ أؼ سمصة محكسة مغ      
الػالية، أك كاف قج إستجعى لمذيادة مغ قبل أف يشصبق عميو ما ىػ مػصػؼ تحت البشػد 

 . 1ةاألربعة الدابق

 السظمب الثاني : أنؾاع الذيؾد 

في ، فالقاعجة العامة أف الذاىج يجلي بذيادتو شفاىة ك مباشخة اع لمذيػدىشاؾ عجة أنػ 
كؿ إلى أنػاع الذيػد بحدب ، لحلظ تصخقشا في الفخع األمػاجية الستيع ك أشخاؼ القزية

، ك أخيخا في الفخع سػضػع، ثع في الفخع الثاني تصخقشا إلى أنػاع الذيػد حدب الالحػاس
 مغ الذيػد. الثالث تصخقشا إلى أنػاع أخخػ 

 الفخع األكؿ : أنؾاع الذيؾد حدب حؾاسيؼ 

سشقـػ في ىحا الفخع بجراسة أنػاع الذيػد حدب حػاسيع مغ خالؿ نقصتيغ، اكال شاىج 
 رؤية كثانيا شاىج سساع.

 أكال : شاىج رؤية 

البرخ ك الدسع كذلظ حاؿ ىػ الذاىج الحؼ أدرؾ الجخيسة بحاسة مغ حػاسو ك     
                            .2سا لػ كانت الجخيسة في حالة تمبذديخة ك ذلظ كببخىة ب إرتكابيا

فمػ رأػ الذاىج مختكب الجخيسة ك ىػ يسدظ سالح أك خشجخ ك قاـ بزخب الزحية فيحا 

                                                           
، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعة، بكخؼ دمحم بكخؼ يػسف  1

 .21ص 

 . 31-30، ص نفذ السخجعبكخؼ يػسف بكخؼ دمحم،   2
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ك شاىج  الذاىج يدسى شاىج العياف أك الخؤية ك ذلظ ألنو عايغ الجخيسة حاؿ إرتكابيا
 .مادياتيا بحاسة مغ حػاسو

كحلظ الذخز الحؼ شاىج الجاني ك ىػ يحسل سالح الجخيسة ك يخخج مغ مشدؿ ك      
الزحية ك يرخخ بأنو شعغ الزحية أك ضخبو إنتقاما فيػ كحلظ شاىج عياف ألنو عايغ 

 .1جخيسة لحطة إرتكابيا ببخىة يديخةال

 ثانيا : شاىج الدساع 

يا بأذنو مباشخة ك يقرج بيا الذيادة التي تكػف مغ شخز رأػ الػاقعة ك سسعك      
 .ما كقع عميو سسعو ك برخه مباشخة يخكؼ 

الذيادة الدسعية تقـػ عمى ما سسعو الذاىج بشفدو عكذ الذيادة بالدامع ك ىي      
، أؼ نقال بسا تدامعو الشاس في شأف الػاقعةالذيادة التي يؤدييا الذاىج الحؼ يذيج شيادة 

 .2غ شخز معيغ شاىج ىحا األمخ بشفدوع

يث أف الذيادة بالتدامع ال يمجأ إلييا إال في الحالة إستثشائية فقج نز القانػف ح     
السجني الفخندي عمى قبػؿ الذيادة بالتدامع في عجيج مغ الحاالت مشيا الحالة التي ييسل 

، حيث يخػؿ ىحا األخيخ بعج أف يربح راشجا ا الػصي تحخيخ جخد بأمػاؿ القاصخفيي
 .3ػسائل بسا فييا الذيادة بالتدامعو بجسيع الإثبات ؾيسة ك ماـية أمػال

 الفخع الثاني : أنؾاع الذيؾد حدب السؾضؾع 

أنػاع الذيػد حدب السػضػع مغ خالؿ نقصتيغ، أكال  سشحاكؿ في ىحا الفخع معالجة
 كذاىج اثبات كثانيا كذاىج نفي.

                                                           
، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعة، بكخؼ دمحم بكخؼ يػسف  1

 . 31ص 
 . 09ً هجدٌ هرجت، شهادة الشهىد فٍ الوجال الجٌائٍ و الودًٍ، دار الفكر القاًىًٍ، ص هصطف  2
 . 22براهُوٍ صالخ، الورجع الطابق، ص   3
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 أكال : شاىج إثبات
ستبجؿ مشيا عمى إثبات الجخيسة ك ىػ الذاىج الحؼ تشرب شيادتو عمى الػقائع التي      

، كالذخز الحؼ يذيج لو ك ىػ يسدظ سالح ات صحة ندبة إرتكابيا إلى الستيعإثب
 .1دؿ الزحية مع سساعو لرخاخ الزحيةالجخيسة اثشاء خخكجو مغ مش

 ثانيا : شاىج نفي 
كىحه الحالة عكذ حالة شاىج اإلثبات حيث أف شيادتو تشرب عمى الػقائع التي      

 .ك نفذ صحة ندبة إرتكابيا لمستيع تبجؿ مشيا عمى نفذ الجخيسةيد
كالذخز الحؼ يجلي بذيادتو بأف الستيع كاف بخفقتو أثشاء إرتكاب الجخيسة ك كانا خارج 

 .السشصقة التي كقعت فييا الجخيسة السجيشة أك
 نؾاع أخخى لمذيؾد أالفخع الثالث : 

الؿ نقصتيغ: أكال شاىج إرشاد كثانيا شاىج في ىحا الفخع سشحكخ أنػاع أخخػ لمذيػد مغ خ
 بحكع عسمو.

 أكال : شاىج إرشاد 
كىػ حدب الذاىج الحؼ أرشج إلى مكاف الجخيسة عغ شخيق الذظ في بعس      

السالبدات كىػ مغ نذأ لجيو اإلعتقاد بأف شخرا قج إرتكبا جخيسة ما أك بأنو في سبيمو 
مغ ىحا الذخز فأكجج لجيو ىحا اإلعتقاد ك ذلظ إلرتكابيا ك ذلظ بالشطخ لسا سسعو أك رآه 
 .2ب الجخيسة أك عقب إرتكابيا ببخىةدكف أف يكػف قج أدرؾ الجخيسة حاؿ إرتكا

                                                 ثانيا : الذاىج بحكؼ عسمو 
جخيسة ىػ ذلظ الذخز الحؼ يرل إلى إداركو ك بحكع عسمو أك كضيفتو معمػمات عغ ال

 .3يسكغ أف تكػف محال لمذيادة
                                                           

، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعةبكرٌ َىضف بكرٌ دمحم،   1

 . 33ص 
 .31السخجع ، ص  نفذ ،بكخؼ دمحم بكخؼ يػسف  2
، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعة ،بكخؼ دمحم بكخؼ يػسف  3

 .34ص 
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لعل أبخز مثاؿ عمى ىحا الشػع مغ الذيػد ك الحؼ كاف يداكؿ عسمو في مكاف معيغ ك      
، ىحا الشػع مغ الذيػد شاىج كقائع الجخيسة بحكع كارتكبت جخيسة أماـ مخأه ك مدسعو

 .ف شاىجاعسمو ألنو لػ لع يكغ يعسل في ذلظ اليػـ ك تػاجج بسكاف الجخيسة لسا كا
 السظمب الثالث : تسييد الذاىج عؽ غيخه   

يخه مسا يذبيو، نطخا لتذابو الجكر السؤدؼ قج يخمط بعس األشخاص بيغ الذاىج ك غ     
كالبعس اآلخخ ال يفخؽ بيغ الذاىج  عتقج أف الذاىج ىػ نفدو الخبيخ،فيشاؾ مغ ي ،مشيا

ت ذلظ مغ خالؿ التصخؽ في كالستخجع، أك بيغ الذاىج كالستيع السعتخؼ كلحلظ كضح
، ييد الذاىج عغ الستخجع، ثع في الفخع الثاني تسألكؿ إلى تسييد الذاىج عغ الخبيخالفخع ا

 .تسييد الذاىج عغ الستيع السعتخؼ كختاما في الفخع الثالث تصخقشا إلى

 الفخع األكؿ : تسييد الذاىج عؽ الخبيخ 

، حيث يتػقف فشية ليذ لو دراية بسااضي مدائل ، أك القكثيخا ما يعتخض السحقق     
، كلعجـ إستصاعتو الؿياـ بيا كجب عميو معخفتيا بعس الحقائق حػؿ الػاقعةعمى 

اإلستعانة بحكؼ الخبخة ك اإلختراص في ىحا الشػع مغ السدائل الفشية، فبػجػد الخبيخة 
التي ، فالخبخة ضػء تقخيخ الخبيخ في إنجاز خبختويصسئغ القاضي كيكػف قشاعتو عمى 

، أك حيكخبخة الصبيب السختز في التذخ  ،تحتاج إلى معخفة ارة فشية في أمػرتعتبخ استذ
 .1كغيخىا مغ األمػر الفشية األخخػ  ،ات حػؿ الخقع التدمدمي لديارة ماكخبيخ الديار 

ي مداعجة القاضي عمى كذف كنطخا لمتذابو بيغ عسل الذاىج كالخبيخ ك الحؼ يتسثل ف
 : يخ ضيخ إتجاىاف نبخزىسا ؼيسا يميقة الذاىج بالخب، كلسعخفة عالالحؿيقة

 أكال : اإلتجاه السؤيج 

لدمصة ، ألف كل مشيسا تدتعيغ بو اإلتجاه أف الخبيخ ما ىػ إال شاىجيخػ ىحا ا     
ا لمسحكسة أف ، كأف عسل كل مشيسا غيخ ممـد لمسحكسة فكسالقزائية لمكذف عغ الحؿيقة

، فعسميسا يخزع لمدمصة التقجيخية دتبعج شيادة الذاىجتدتبعج خبخة الخبيخ، فميا أف ت
                                                           

نػازد أحسج ياسيغ الذػاني، حساية الذيػد في القانػف الجشائي الػششي كالجكلي، السخكد القػمي ، لإلصجارات   1
 . 26، ص 2014، 1الدياسية، جامعة كخكػؾ، طكالعمـػ  القانػنية، كمية القانػف 
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الخبخة ليدت إال لمقاضي كأف كالىسا ممـد بتأدية اليسيغ قبل الذيادة أك الؿياـ بعسمو كمشو 
 .1نػعا مغ الذيادة

 ثانيا : اإلتجاه السعارض 

ألف ، كىػ اإلتجاه الدميع ب عجـ الخمط بيغ الذاىج ك الخبيخىحا اإلتجاه يخػ كجػ      
، في حيغ أف رآه أك سسعو، ألنو يدتعسل حػاسوالذاىج يجلي بذيادتو عغ أقػالو لسا 

، ك يرل عغ شخيق عمسية أك الفشية في إنجازه لعسموالخبيخ يصبق مجسػعة مغ القػاعج ال
، كسا أف الذاىج يقجـ دليل حػؿ خبختو ك إلى نتيجة معيشةعسمية اإلستشباط إلى تقخيخ 

داعج القاضي في تقجيخ دليل مػجػد، ك يقترخ دكره في الخبيخ يكاقعة معيشة بيشسا 
 .كج مغ ندبة العجد جخاء حادث مخكر، كالخبخة التي يصمبيا القاضي لمتأ2إيزاح الجليل

، في حيغ أف ده مغ شخؼ الخرـػ ميسا كاف الدببكالذاىج كحلظ ال يجػز ر      
خ التداـ قانػني عمى عاتق الذاىج ، ك الذيادة تعتببيخ يدتصيع األشخاؼ شمب إستبجالوالخ

، في حيغ نو في اإلدالء بالذيادةالحؼ حزخ كقعة معيشة فال يدتصيع أؼ أحج الحمػؿ مكا
 .3ذ العسل السعيػد لمخبيخ السدتبجؿالخبيخ قج يشجب غيخه لمؿياـ بشف

 الفخع الثاني : تسييد الذاىج عؽ الستخجؼ 

يفيع ، إذا كاف الذاىج أك الستيع ال بستخجعقاضي أك السحقق اإلستعانة قج يحتاج ال     
، أك مراب بعاىة تجعمو غيخ أبكسا أك أصسا، أك قج يكػف المغة التي يجخؼ ما التحقيق

، لحلظ إنقدع 4، مع يدتجعي اإلستعانة بستخجعسوقجر عمى التحجث كبالتالي يرعب في
 الثالثة اآلتية : الفقو في ىحه السدألة في تحجيج شبيعة عسل الستخجع حدب اإلتجاىات 

                                                           
محي الجيغ حديبة، حساية الذيػد في اإلجخاءات الجدائية، دراسة مقارنة، أشخكحة لشيل شيادة الجكتػراه في العمـػ   1

 .20، ص 2018تخرز قانػف ، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ كزك، 

 . 12، ص 2006شية لمذاىج) دراسة مقارنة (، دار الفكخ الجامعي، الحساية الجشائية ك األمأحسج يػسف الدػلية،   2
 . 42، السخجع الدابق، ص دمحم بكخؼ يػسف بكخؼ  3

 . 33-32السخجع الدابق، ص  نػازد أحسج ياسيغ الذػاني،   4
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 أكال : اإلتجاه األكؿ 

يخػ ىحا اإلتجاه أف التخجسة تعج نػعا مغ الذيادة ، ألنيا نقل عبارات مغ لغة      
ب أبحاث فشية بل تعج عسل ، فيي ال تتصملغة مفيػمة لجػ الجيات القزائية مبيسة إلى

خجسة كالـ شاىج أك ، فالستخجع ال يطيف أؼ ججيج في الجعػػ فعسمو يقترخ عمى تركتيشيا
، كليذ كالخبخة التي تخد ألجل تػضيح مدائل معيشة كتحتاج نقرافإشاراتو دكف زيادة أك 

 .1يل كيسكغ لمخبيخ إبجاء رأيو فيياإلى بحث كتحم

 ثانيا : اإلتجاه الثاني 

يخػ ىحا اإلتجاه أف التخجسة نػع مغ الخبخة بإعتبار أف الستخجع معاكف لمقاضي      
قشاعتو بذأف  ، فيػ يداعجه في تكػيغفي معخفتو حػؿ مدائل معيشة الشقزبدبب 

تخجستيا ، ألف لمستخجع كفاءة خاصة كىي معخفة المغة السصمػب عشاصخ أثبت الجخيسة
ي كذف أمخ معيغ يتصمب ، فالتخجسة كالخبخة تداعج القاضي فلشقل فحػاىا إلى السحكسة

 . 2يساتالي ال يػجج إختمف جػىخؼ بيشكبال ،معخفة خاصة
 ثالثا : اإلتجاه الثالث  

قاضي يخػ إختالفا كميا بيغ التخجسة كالذيادة ك الخبخة، فالتخجسة يدتعيغ بيا ال     
ج كسيمة إثبات ، فالتخجسة مدتقمة عغ الذيادة ألف الذيادة تعلتدييل مبجأ شفاىة السخافعة

كاقعة معيشة بإحجػ  فيا حػؿ، بإعتبار أف الذاىج يجلي بسعمػمات يعخ في السجاؿ الجشائي
ضي ، أما الستخجع فعسمو ألي يتسثل في تخجسة لغة مبيسة إلى لغة مفيػمة لجػ القاحػاسو

، كع أنيا مدتقمة عغ الخبخة ألف الخبيخ في عسمو يجب دكف أؼ إضافة ججيجة في الجعػػ 
ج في رأيو بل يداع ، أما الستخجع ال يقجـو في مدألة معيشة ذات شبيعة فشيةعميو إبجاء رأي
 .تقمة بحاتيا عغ التخجسة ك الخبخة، إذف فالذيادة مد3فيع لغة معيشة

                                                           
 .16، ص نفذ السخجعأحسج يػسف الدػلية،   1
شائي الػششي كالجكلي، السخكد القػمي ، لإلصجارات نػازد أحسج ياسيغ الذػاني، حساية الذيػد في القانػف الج  2

 . 52، ص  2014، 1القانػنية، كمية القانػف كالعمـػ الدياسية، جامعة كخكػؾ، ط
 .17-16أحسج يػسف الدػلية، السخجع الدابق، ص   3
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 الفخع الثالث : تسييد الذاىج عؽ الستيؼ السعتخؼ 
إعتخاؼ قػؿ صادر عغ الستيع أماـ القزاء يقخ ؼيو عمى نفدو ك بإرادة حخة كاعية      

أصميا أك شخيكا  برفتو فاعالبرحة إرتكابو الجخيسة السشدػبة إليو كميا أك بعزيا 
 .1فييا

مغ كقائع ، فإذا كرد خاؼ أف يخد مغ صسيع مػضػع الجعػػ يذتخط لرحة اإلعتك      
، کسا ال يعج اعتخافا إقخار ال يعج إعتخافا بالسعشى القانػني، فليدت ليا عالقة بالجعػػ 

عغ الستيع برحة التيسة السشدػبة إلييا دكف إقخاره صخاحة بإرتكاب الجخيسة بغس الشطخ 
 تكييفيا القانػني ؼيذتخط أف يكػف اإلعتخاؼ صخيحا كصادرا مغ متيع يتستع باألىمية دكف 

 .2ضغط أك إكخاه في مػاجية األشخاؼ

 أكال : اإلتجاه السؤيج 

حيث يخػ جشب مغ الفقو أف إعتخاؼ الستيع نػع مغ شيادة الذيػد التي يذيج      
بيغ شيادة الذيػد ك إعتخاؼ الستيع الذخز عمى نفدو بسا يزخىا كذلظ نطخا لمتذابو 

ألف كل مشيسا يعج دليل إثبات يداعج القاضي في الكذف عغ الحؿيقة ك كالىع يخزع 
 .3بجأ حخية القاضي في تقجيخ األدلةلس

 ثانيا : اإلتجاه السعارض 

في حيغ يخػ جشب مغ الفقو أف ىشاؾ اختالؼ بيغ الذاىج كالستيع السعتخؼ كىػ      
كاف شاىجا عمى غيخه مغ  ، إال إذاك ذلظ ألف الستيع ال يحمف اليسيغالخأؼ الرحيح 

كيعاقب بعقػبة ، بيشسا الذاىج ؼيحمف اليسيغ ذا اعتخؼ بغيخ الحؿيقة، كال يعاقب إالستيسيغ

                                                           
 ثرالإلصدا ، القىهٍ الوركس والدولٍ، الىطٌٍ الجٌائٍ القاًىى فٍ الشهىد دواَت الشىاًٍ، َاضُي أدود ًىازد  1

 . 34، ص2104، 0، طكركىك جاهعت الطُاضُت، والعلىم القاًىى كلُت القاًىًُت،
 . 46السخجع ، ص نفذ ،دمحم كخؼ يػسف بكخؼ ب  2
، 2011 األكلى، اإلسكشجرية، مرخ السدؤلية الجشائية لمذاىج، ريع لمشذخ كالتػزيع، شبعةالذػاني،  أحسج ياسيغ نػزاد  3

 . 35ص 
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، كسا أف اإلعتخاؼ يکػف حجة قاصخة عمى السقخ كال يتعجه إلى باقي رجخيسة شيادة الدك 
ج يعتبخ غخيب عغ ، كالذاىختعج حجة متعجية إلى الغيالذيػد الستيسيغ، في حيغ شيادة 

، الستيع الحؼ يعج شخفا أصيال فييا، عمى خالؼ افيا، ألنو ليذ مغ أشخ الجعػػ الجدائية
كأف الذاىج عشج امتشاعو عغ الذيادة يتعخض لمسداءلة القانػنية عكذ الستيع الحؼ يحق 

 .1الرست ألنو حق مغ حقػقو السكفػلةلو التداـ 

 ث الثاني : األحكاـ الخاصة بالذاىج السبح

 ،فخ بعس األحكاـ الستعمقة بالذاىجاإلدالء الذاىج بذيادتو أمع القزاء البج مغ تػا     
، كشخكط خاصة ىج ألداء شيادتو دكف عيػب تذػبياكالذخكط الػاجب تػفخىا في الذا

لذيػد، حيث ، كصػال إلى إجخاءات سساع اـة كأداء الذيادة في مػاجية الخرػ بالذياد
تع تقديع ىحا السبحث إلى ثالثة مصالب السصمب األكؿ تصخقشا ؼيو إلى الذخكط الخاصة 

  ، ك السصمب الثاني تصخقشا ؼيو لمذخكطه الشقصة اليامة في شيادة الذيػدبالذاىج بإعتبار 
تصخقشا إلى إجخاءات  ، كفي السصمب الثالثذيادة بإعتبارىا أىع شخؽ اإلثباتالستعمقة بال

 .اع الذيػدسس

 السظمب األكؿ : الذخكط الخاصة بالذاىج

 لسا كاف الغخض مغ اإلثبات بالذيادة ىػ الحرػؿ عمى أقػاؿ الذيػد الحيغ يذيجكف      

صّحة الػقائع السترمة بالقزية مػضػع الجعػػ، فإف أىع شخكط الذيادة ىي الذخكط 
أداء الذيادة كاجبا عمى كل التي تتعمق بالذاىج، كفي سبيل إضيار الحؿيقة جعل القانػف 

 إنداف لو عالقة بالػاقعة الستشازع عمييا أماـ القزاء.

كتتسثل ىحه الذخكط في : شخط األىمية، شخط عجـ القخابة كشخط عجـ السشع مغ      
الذيادة. 

                                                           
 . 36-35، ص الدابق السخجعالذػاني، ج ياسيغ أحسنػزاد   1
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 الفخع األكؿ : األىمية 

ج القجرة لجػ الذاى يتػفخ لجػ كل شاىج، ؼيجب أف تكػف إف األىمية شخط يشبغي أف      
عمى التسييد كاإلدراؾ بذأف القزية التي يذيج فييا، فالقجرة عمى التسييد ىػ القجرة عمى 

 فيع األفعاؿ كتفديخىا كمعخفة ما تشصػؼ عميو مغ اعتجاء عمى حق يحسيو القانػف.
 كاألىمية نػعاف: أىمية كجػب كأىمية أداء.

لو أك عميو، أما أىمية األداء  أىمية الػجػب تعشي صالحية اإلنداف لػجػب الحقػؽ      
 .1فيي صالحية االنداف لشدبة القػؿ أك الفعل عشو عمى كجو يعتج بو القانػف 

مغ قانػف اإلجخاءات  153لقج أدرج السذخع الجدائخؼ ىحا الذخط في نز السادة      
يجػز سساع القرخ :»... السجنية كاإلدارية التي تشز في فقختييا األخيختيغ عمى أنو 

كتقبل شيادة باقي األشخاص ما عجا » ، «حيغ بمغػا سغ التسييد عمى سبيل االستجالؿ ال
 . 2«ناقري األىمية 

 كمغ خالؿ تحميل ما جاء في نز ىحه السادة يتزح أف القرخ الحيغ بمغػا سغ التسييد

تقبل شيادتيع كلكغ عمى سبيل االستجالؿ، كسا تقبل شيادة األشخاص الستستعيغ      
الكاممة ألداء الذيادة أماـ القزاء ما عجا ناقري األىمية، كبالخجػع إلى أحكاـ  باألىمية
، نججىا تشز صخاحة عمى ىحا الذخط، فدغ 3مغ القانػف السجني 43ك  42ك 40السػاد 

مغ الفقخة الثانية مغ القانػف سابق الحكخ ىي:  42التسييد كسا ىػ محجد في نز السادة 
( سشة تدسع شيادتو عمى سبيل  13سّيد الحؼ بمغ سغ ) سشة كبالتالي فالربي الس 13

االستجالؿ، كبسفيـػ السخالفة فإف الربي غيخ السسّيد، أؼ فاقج األىمية لرغخ سشو ال 
 تقبل شيادتو مصمقا.

                                                           
 .2115، هؤرست فٍ 44،َتعلق بالقاًىى الودًٍ، جرَدة رضوُت، عدد 2115َىًُى  21الوؤرر فٍ  01-15قاًىى رقن   1
، الوتضوي قاًىى اإلجراءاث الودًُت واإلدارَت، جرَدة الرضوُت، 2118فبراَر  25الوؤرر فٍ  19-18قاًىى رقن   2

 .2118لصادرة بتارَز ، ا20عدد 
 ، ًفص الورجع.2115َىًُى  21الوؤرر فٍ  01-15قاًىى رقن   3
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( سشة  19مغ القانػف السجني سغ الخشج بتدعة عذخة )  40لقج حجدت السادة      
( سشة تكػف شيادتيع مقبػلة أماـ  19أعسارىع ) كبالتالي فاألشخاص الحيغ بمغت  كاممة،

القزاء كتؤّدػ بعج حمف اليسيغ القانػنية، ما عجا ناقز األىمية مغ غيخ الربي السسّيد 
مغ نفذ القانػف ىع كل مغ بمغ سغ الّخشج، ككاف  43حدب ما جاء في نز السادة 

 سفييا أك ذا غفمة.

أف العبخة بالدغ كقت أداء الذيادة أؼ كيخػ في ىحا الرجد الجكتػر أحسج نذأت "     
، لكغ ما ىػ ججيخ بالحكخ أف 1كقت سساعيا ال كقت حرػؿ الػاقعة التي يذيج عمييا"

      الدغ القانػنية يجب أف تتػفخ لجػ الذاىج يـػ حجكث الػاقعة التي تدتػجب شيادتو.
زعف قػة كسا يالحع أف صغخ سغ الذاىج كقت حجكث الػاقعة قج يكػف مغ شأنو أف ي

 ترػر الرغيخ لمػاقعة التي يذيج بيا عمى حؿيقتيا كخرػصا أنو قج يسزي كقت شػيل
 بيغ حجكث الػاقعة كأداء الذيادة.

 الفخع الثاني : عجـ كجؾد صمة القخابة 

: أؼ شخز خاءات السجنية كاإلدارية عمى أنومغ قانػف اإلج 1532تشز السادة      
.كذاىج إذا كانت لو قخابة أك مراى  خة مباشخة مع أحج الخرـػ

 كال يجػز سساع شيادة زكج أحج الخرـػ في القزية التي تعشي زكجو، كلػ كاف مصّمقا.

 ال يجػز أيزا قبػؿ شيادة اإلخػة كاألخػات كأبشاء العسػمة ألحج الخرػـ.

قزايا  غيخ أف األشخاص السحكػريغ في ىحه السادة، باستثشاء الفخكع، يجػز سساعيع في
 .حالة األشخاص كالصالؽالخاصة ب

إف مػقف السذخع الجدائخؼ مغ خالؿ نز السادة السحكػرة أعاله يبجك كاضحا بحيث      
 أنو لع يجع أؼ مجاؿ لمذظ بذأف سساع شيادة األقارب تفاديا لقصع صمة الخحع.

                                                           
أحسج نذأت، رسالة اإلثبات، الجدء األكؿ، )أركاف اإلثبات، عبء اإلثبات، شخؽ اإلثبات، الكتابة، شيادة شيػد(،   1

 .563، ص 2005الصبعة األكلى، مكتبة العمع لمجسيع، بيخكت، لبشاف، القاىخة، مرخ، 
 مغ قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية. 153السادة   2
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كلكغ األمخ يختمف بالشدبة إلى السذخع السرخؼ الحؼ يعتبخ أف القخابة في ذاتيا      
سببا لخد الذاىج، كسا أف أقارب الخرـػ تكػف شيادتيع مقبػلة إال في حالة فقجىع ليدت 

لذخط مغ الذخكط الػاجب تػفخىا في الذاىج بػجو عاـ كأف السخجع في تقجيخ شيادتيع 
يكػف لمسحكسة فيي كحجىا مغ يسمظ حق تقجيخ شيادة الذاىج، فإذا ما رأت أف صمة 

الجعػػ السشطػرة أماميا كاف ليا الحق أف تأخح بيا أك القخابة تؤثخ في شيادة الذاىج في 
 .1تدتبعجىا

 :الفة الحكخ ندتخمز عجة حاالت كىيكمغ خالؿ نز السادة الد     

 شيادة األصؾؿ ك الفخكع:  أكال

يخجع الدبب في عجـ األخح بيحه الذيادة في ىحه الحالة إلى الذظ الكبيخ في      
اىج لمخرع الحؼ يذيج لو تجفعو لمسيل إلى الذيادة كمسا ال شظ أف قخابة الذ صجقيا،

 لسرمحتو.

كسا أف االمتشاع عغ أداء الذيادة أك اإلدالء عمى كجو غيخ مفيج لمقخيب قج يكػف      
لالنذقاؽ بيغ أفخاد العائمة كتذتت ركابط القخابة، لحلظ يجب عمى القاضي أف يحتاط  سببا

 .2ذلظ في األخح  بيا كأف يخاعي ضخكؼ الجعػػ في

 شيادة أحج الدكجيؽ ثانيا:

يخجع عجـ قبػؿ شيادة أحج الدكجيغ لألخخ العتبارات معيشة كىي السحافطة عمى      
                                               أسخار الدكجيغ كصػنا لمسيثاؽ الغميع.

يشيسا في حالة كسا قج يتختب عغ قبػؿ شيادة أحج الدكجيغ ضّج اآلخخ مغ تػتخ العالقة ب

                                                           
الصبعة األكلى، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت،  ،اإلثبات في السػاد السجنية ك التجاريةمرصفى أحسج أبػ عسخك،   1

 .161ص  ،2011لبشاف، 
 .556أحسج نذأت، السخجع الدابق، ص   2
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ما إذا جاءت الذيادة في غيخ صالح الدكج، كما تججر اإلشارة إليو أف حكع السشع يبقى 
 .1قائسا حتى لػ  بعج انحالؿ عقج الدكاج

 ثػػالثا : شخط عجـ السشع مؽ أداء الذيادة

 السشع بدبب العقؾبة -1

 ، يتزح أف2مغ خالؿ دراسة عجة نرػص قانػنية مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ      
    السحكـػ عميو بعقػبة جشائية أك جشحة يكػف محخكما مغ اإلدالء بالذيادة.

مغ قانػف العقػبات عمى عقػبة تكسيمية  3ك  1، فقخة 1مكخر  9كقج نرت السادة      
تتسثل في عجـ أىمية السحكػـ عميو ألف يكػف مداعجا محمفا، أك خبيخا، أك شاىجا عمى أؼ 

 القزاء إال عمى سبيل االستجالؿ. عقج أك شاىجا أماـ
 كما ىػ ججيخ بالحكخ أنو في حالة الحكع عمى الجاني بعقػبة جشائية كٕالداميا جػازية     

يجب عمى القاضي أف يأمخ بالحخماف مغ حق، أك أكثخ مغ الحقػؽ السشرػص عمييا 
ج عغ سشػات تدخؼ مغ يـػ انقزاء العقػبة األصمية أك اإلفخا 10في السادة، لسجة 

 السحكـػ عميو.
كبسا يسكغ أف نالحطو ىػ أف الحكع بالعقػبة التكسيمية يكػف إلداميا في مادة      

مغ قانػف  14الجشايات، بيشسا يعتبخ جػازيا في مػاد الجشح، كسا جاء في نز السادة 
 العقػبات التي تشز عمى أنو ) يجػز لمسحكسة عشج قزائيا في جشحة كفي الحاالت التي

القانػف أف  تحطخ عمى السحكػـ عميو مسارسة حق أك أكثخ مغ الحقػؽ السذار  يحجدىا
 ، كذلظ لسجة تديج عغ خسذ سشػات (.1مكخر 9إلييا في السادة 

                                                           
د السجنية كالتجارية، د ط، دار الجامعة الججيجة لمشذخ كالتػزيع، االسكشجرية، قػاعج اإلثبات في السػاأنػر سمصاف،   1

 .153، ص 2005
 14/01الستزسغ قانػف العقػبات، السعجؿ ك الستسع بالقانػف رقع  08/06/1966، السؤرخ في 156-66قانػف   2

 .2015ؼيفخؼ  16السػافق لػ  1386صفخ عاـ  18السؤرخ في 
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 كتدخؼ ىحه العقػبة مغ يـػ انقزاء العقػبة الدالبة لمحخية أك اإلفخاج عغ السحكـػ عميو.
 السشع بدبب الؾعيفة -2

 مغ اإلدالء بذيادتيع بحكع كضيفتيع، كلػ بعج إنياء عالقةيػجج أشخاص مسشػعػف      
عسميع، كفي ىحا الرجد نجج أف القانػف الجدائخؼ قج مشع أشخاصا مغ اإلدالء بذيادتيع 

 تص قانػنية، مشيا قانػف اإلجخاءاحتى لػ بعج إنياء عالقة عسميع كذلظ في عجة نرػ 
ف إجخاءات التحخؼ كالتحقيق سّخية، مشو عمى أنو:)) تكػ  11، حيث تشز السادة 1الجدائية

 ما لع يشز القانػف عمى خالؼ ذلظ، كدكف إضخار بحقػؽ الجفاع.

 كل شخز يداىع في ىحه اإلجخاءات ممـد بكتساف الّدخ السيشي((.
مغ قانػف العقػبات لتحجد العقػبات التي تخد عمى  301كسا جاءت السادة      

ء بذيادتيع حيث تشز عمى أنو:}} يعاقب الحيغ يسشعيع القانػف في اإلدال األشخاص
دج األشباء كالجخاحيغ  5.000إلى  500بالحبذ مغ شيخ إلى ستة أشيخ كبغخامة مغ 

كالريادلة كالقابالت كجسيع األشخاص السؤتسشيغ بحكع الػاقع أك السيشة أك الػضيفة 
تي يػجب عمييع الجائسة أك السؤقتة عمى أسخار أدلى بيا إلييع كأفذػىا في غيخ الحاالت ال

 فييا القانػف إفذاءىا كيرخح ليع بحلظ{{.
 كفي ىحا الرجد نجج السذخع السرخؼ كحلظ تصخؽ بذأف السشع مغ اإلدالء بالذيادة     

مغ قانػف اإلثبات السرخؼ الحؼ اعتبخ أف  65بدبب الػضيفة مغ خالؿ نز السادة 
العسل بسا يكػف قج كصل  السػضفػف كالسكمفػف بخجمة عامة ال يذيجكف كلػ بعج تخكيع

إلى عمسيع في أثشاء ؾياميع بو مغ معمػمات لع تشذخ بالصخيق القانػني كلع تأذف الدمصة 
 .2إذاعتياالسخترة في 

                                                           
الستزسغ قانػف اإلجخاءات الجدائية،  1966يػنيػ 08السػافق، 1386صفخ عاـ  18ؤرخ في ، الس156-66قانػف   1

 .05/10/1966، الرادرة بتاريخ 48السعجؿ ك الستسع الجخيجة الخسسية عجد 
دمحم حديغ مشرػر، قانػف اإلثبات، مبادغ اإلثبات كشخقو، الكتابة، البيشة، القخائغ، اإلقخار، حجية األمخ السقزي   2
 .154و، اليسيغ السعايشة، الخبخة، بجكف شبعة، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، بجكف سشة الشذخ، ص ؼي
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  الفخع الثاني : أف ال يكؾف الذاىج  محكؾما عميو في جشاية
مغ قانػف العقػبات يتزح أف ىحا الذخز الحؼ حكع عميو  1مكخر 9بالخجػع لمسادة 

قػبة جشائية أمخ القاضي بحخمانو مغ حق اإلدالء بالذيادة اماـ القزاء حتى إذا أدلى بع
بذيادتو تكػف عمى سبيل اإلستجالؿ فقط كدكف حمفو اليسيغ القانػنية، كأصل عاـ كيسكغ 

مغ قانػف اإلجخاءات  229ك السادة  228إستتشاء أف تدسع شيادتو حدب نز السادة 
 .1الجدائية

 حقؾؽ الذاىج  الفخع الثالث :
في ىحا الفخع سشعالج حقػؽ الذاىج عبخ الشقاط التالية: أكال حق الذاىج في السعاممة 

 الكخيسة، ثانيا حساية الذيج خالؿ مخاحل الجعػة، كثالثا حق الذاىج في مراريف التشقل.
 : حق الذاىج في السعاممة الكخيسة أكال 

بدط لمعجالة خجمة ك مغ ثع كاف مغ أيشفح الذاىج بذيادتو حكع القانػف ك يدجؼ      
، ك مغ أداء ميستو عمى الػجو السصمػب، ك أف يتسكغ حقػقو أف تراف كخامتو ك شخفو

خػيفو أك أف يسشع عشو أؼ ترخؼ قػليا كاف أك فعميا صخاحة أـ داللة يشبغي عمييا ت
 .2إرىابو أك الضصخاب فكخه

، ألنو قج يكػف الذاىج أك عشاءال يدبب لمذاىج أؼ مذقة  كيجب عمى القاضي أف     
، فال بج عميو أف يحخص ػػ عمى الػقػؼ أك اإلنتطار شػيالشيخا مدشا أك مخيزا ال يق

، ك يجب با ؼيجب بث الصسأنيشة في نفدو، بل قج يكػف الذاىج خائفا مزصخ عمى راحتو
ؼيو أف يحخص القاضي عمى عجـ التفػه بكالـ مغ شأنو أف يجخح الذاىج األمخ الحؼ يؤثخ 

 .3يجعمو يبتعج عغ اإلدالء بالحؿيقةك 
                                                           

 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية. 229ك  228مغ قانػف العقػبات، كالسادة  1مكخر  9السادة   1
لسصبػعات الجامعية، سشة ، د ف ، ديػاف ا2أحسج شػقي الذمقاني، مبادغ اإلجخاءات في التذخيع الجدائخؼ، الجدء   2

  .247، ص 1998
يسي صالح، اإلثبات بذيادة الذيػد في القانػف الجدائخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة مع  3 ، 2012سخ تيدؼ كزك، سشة بخـا

 .163ص 
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 : حساية الذاىج خالؿ مخاحل الجعؾى  ثانيا

يج سػاء مغ قبل الستيع أك بسا أف الذاىج عشج اإلدالء بذيادتو قج يتعخض لمتيج     
، ك ائو لتأدية الذيادة أماـ السحكسة، لحلظ أكجب القانػف حسايتو مشح إستجعالزحية

ج يجفع الذاىج إلى اإلمتشاع عغ الذيادة أك اإلنحخاؼ عغ الحؿيقة بإعتبار أف أؼ تيجيج ق
التغييخ فييا كجب حسايتو عبخ مخاحل الجعػػ العسػمية سػاء أثشاء التحقيق أك أثشاء ك 

 السحاكسة.

الججيخ بالحكخ أف السذخع الجدائخؼ يعاقب كل مغ إستعسل الػعػد أك العصايا أك ك      
عجؼ أك السشاكرة أك التحايل يسشع الغيخ مغ اإلدالء بأقػاؿ ك اليجايا أك التيجيجات أك الت

إقخارات كاذبة أك عمى إعصاء شيادة كاذبة ك ذلظ بعقابو بالحبذ مغ سشة إلى ثالث 
 .1دج أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ 2000دج إلى  500سشػات ك غخامة مغ

 : حق الذاىج في مراريف التشقل  اثالث

إضيار  ثشاء اإلدالء بذيادتو يقجـ لمعجالة فائجة ك ذلظ مغ خالؿنطخا إلى أف الذاىج أ     
، كما أف الذاىج قج يزصخ إلى التشقل مغ مكاف إلى مكاف الحؿيقة ك إصجار حكع عادؿ

آخخ في سبيل تأدية شيادتو عمى أكسل كجو فيػ يجفع مراريف التشقل فقج يحزخ عجة 
سغ حقو السػاد الجدائية لحلظ فمخات أماـ السحكسة خاصة إذا تع تأجيل الجمدة في 

 .الحرػؿ عمى مراريف التشقل

، زبصية عشج تحخيخ محاضخ اإلستجالؿفالذاىج عمى إعتبار أنو قج تع سساعو أماـ ال     
كسا أنو قج يتع سساعو أماـ قاضي التحقيق الحؼ قج يػاجيو مع الخرـػ كصػال إلى 

 .  ة التي قج يحزخ لعجة مخات خالليامخحمة السحاكس

                                                           
يسي صالح، السخجع الدابق، ص   1  .164بخـا



                                             الجدائخي    السفاهيسي لشغاـ حساية الذيؾد في التذخيعالفرل األكؿ    اإلطار  
 

 

11 

1 

 فإنشا ،نػني يشز عمى تقجيخ ىحه السراريفكتججر اإلشارة إلى أنو ال يػجج نز قا     
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية >> يبمغ الستيع إلى الشيابة  274بالخجػع إلى نز السادة 

أياـ عمى األقل، قائسة شيػده  03العامة ك السجعي السجيشي قبل إفتتاح السخافعات بػ 
جعاء الذيػد ك سجاد نفقات تشقميع عمى عاتقو إلى إذا رأػ الشائب كتكػف مراريف إست

  .ح ك السخالفات فال يػجج نز حػلياالعاـ لدـك إستجعائيع << ىحا في الجشايات أما الجش
السؤرخ في  95/294مغ السخسـػ رقع  07بخجػعشا إلى نز السادة ك      

، القزائية ك كيؽية دفعيا إلجخاءاتالحؼ يحجد السراريف الشاتجة عغ ا 30/09/1995
 التي أكجت عمى حق الذاىج في الحرػؿ عمى تعػيس الحزػر سػاء أثشاء التحقيق أك

مغ ذات السخسـػ التي  3فقخة  11، ك كحلظ نز السادة أماـ السحاكع كالسجالذ القزائية
أشارت إلى دفع التعػيزات بالشدبة لمذيػد السجعػيغ مغ شخؼ الستيسيغ أك السجعيغ 

  .1كف الذيػد مغ شخؼ الشيابة العامةق السجني دبالح

 السظمب الثاني : الذخكط الخاصة بالذيادة 

كسا لمذيػد شخكط معيشة ىشاؾ شخكط معيشة في الذيادة أال كىي كجػب أدائيا أما      
القزاء ك كجػب تأديتيا أماـ الخرـػ ك كجػب حمف اليسيغ قبل تأديتيا، لحلظ تصخقشا 

لى كجػب تأدية الذيادة في جمدة عمشية أما في الفخع الثاني فتصخقشا إلى في الفخع األكؿ إ
 كجػب تأدية الذيادة أماـ الخرـػ .

 الفخع األكؿ : تعخيف الذيادة

، لغة ك جعػػ الجدائية إلى كضع تعخيف ليايقتزي تحجيج مفيـػ الذيادة في ال     
.ةلمذياد نت نطخة الفقو ك القانػف إصصالحا ك تبياف كيف كا

                                                           
يسي صالح، نفذ السخجع، ص   1  .165-164بخـا
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 أكال : تعخيف الذيادة لغة 

، يختمف معشاىا بإختالؼ مػاضع ي المغة ليا عجة معاني ك مرصمحاتالذيادة ف
 إستخجاميا .

 الذيادة بسعشى الحزؾر  -أ

 .، ك قـػ شيػد أؼ حزػره شيػدا، أؼ حزخه فيػ شاىجيقاؿ : شيج -

 .1قاؿ سبحانو ك تعالى : ﴿ ك ذلظ يْػـ مَّْذيػد ﴾ -

ْيخ فْميرْسو ﴾: ﴿ فكقػلو تعالى -  .2سغ شيج مشكع الذَّ

ك يقاؿ شيج الحادث أؼ عايشو، كيقػؿ الخجل : شيجت مجمذ فالف أؼ حزختو،  -
 .3ء يدسى شاىجا ك يدسى أداؤه شيادةكلكػف الخجل يحزخ مجمذ القزاء لإلدال

 الذيادة بسعشى العمؼ بذيء  -ب

و إالَّ ىػ ك قاؿ تعالى: - و إالَّ اْلسالئكة كأكلػ اْلعْمع قائسا باْلقْدط ال ﴿ شيج ّللاَّ أنَّو ال إلََٰ إلََٰ
 .4ىػ اْلعديد اْلحكيع﴾

ك حؿيقتو عمع هللا ك بيغ  ،ػ : قزى هللا أنو ال إلو إال ىقاؿ أبػ عبيجة : معشى شيج هللا
 . اىج ىػ العالع الحؼ يبيغ ما عمسو، أف الذهللا

                                                           
 . 103سػرة ىػد، مغ اآلية   1
 . 185سػرة البقخة، مغ اآلية   2

أحسػد فالح الخخابذة، اإلشكاالت اإلجخائية لمذيادة في السدائل الجدائية، جامعة عساف األىمية، دار الفجخ لمشزخ   3
 .220ػزيع، الصبعة األكلى، د س، ص ك الت

 .18سػرة آؿ عسخاف، مغ اآلية   4
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ال إلو إال هللا، أعمع أف ال إلو إال لسؤذف : أشيج أف ، في قػؿ اك قاؿ أبػ بكخ األنبارؼ  -

، أؼ أعمع ك أبيغ أف ا صمى هللا عميو ك سمع رسػؿ هللا، قاؿ : ك قػؿ : أشيج أف دمحمهللا

 .1ؿ هللادمحما رسػ 

 الذيادة بسعشى اإلبرار ك الخؤية  -ج

 .، ك تعشي اإلبرار بالعيغكمسة تعشي : السذاىجة أك الخؤية ىي

 .سشرة أؼ أبرختورأيت زيجا عمى ال فتقػؿ : -

 .لجا يزخب زيجا أؼ رأيتو ك أبرختوك تقػؿ : شاىجت خا -

 .يجس الدع في كأس خمجكف أؼ شاىجتوك تقػؿ : أبرخت خالجا  -

 . 2كف يصعغ زيجا أؼ شاىجتو ك أبرختوك تقػؿ رأيت زيج -

 الذيادة بسعشى البيشة  -د

ة ألنيا تبيغ الحق مغ الباشل، : الجليل كالحجة، كسسيت الذيادة بالبيشالبيشة في المغة ىي

 .3يبيغ عشج الحاكع الحق مغ الباشل كسسي الذاىج شاىجا ألنو

                                                           
لقانػف الجشائي الػششي ك الجكلي، جامعة كخكػؾ، السخكد القػمي نػزاد أحسج ياسيغ الذػاني، حساية الذيػد في ا  1

 . 33، ص 2014لإلرصادات القػمية، الصبعة األكلى، سشة 
بيخكت، سشة  أحسج فتحي البيشدي، السػسػعة الجشائية في الفقو اإلسالمي، جدء الثالث، دار الشيزة العخبية،  2

 .114،  ص1991
 . 25ع، صأحسج فتحي البيشدي، نفذ السخج  3
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  الذيادة بسعشى اإلدراؾ –ق 

 تقػؿ : شيجت الحفل أؼ حزختو . -

 .1ك تقػؿ : شيجت الجسعة أؼ أدركتيا، ك شاىجت عيج الفصخ أؼ أدركتو -

  الذيادة بسعشى اليسيؽ -ك

يْخمػف أْزكاجيْع كلْع يكغ لَّيْع شيجاء إالَّ أنفديْع فذيادة أحجىْع أْربع قاؿ تعالى: ﴿ كالَّحيغ 
ادقيغ شيادات   عمْيو إف كاف مغ اْلكاذبيغ ( كاْلخامدة أفَّ لْعشت ّللاَّ 6) بالِلَّ إنَّو لسغ الرَّ

ة أفَّ ( كاْلخامد8اْلكاذبيغ ) بع شيادات  بالِلَّ إنَّو لسغيْجرأ عْشيا اْلعحاب أف تْذيج أرْ ( ك 7)
ادقيغ ﴾غزب ّللاَّ   .2 عمْييا إف كاف مغ الرَّ

 . 3ك معشى أشيج ىشا أؼ أحمف -

ى هللا عميو كسمع كقج ندلت ىحه اآليات بدبب قحؼ ىالؿ بغ أمية إمخأتو عشج الشبي صم
 .بذخيظ بغ سسحاء

 : " لػال األيساف لكاف لي ك ليا شأف ".ؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو ك سمعك قا -

دة تعخيفات كل حدب نطختو، لتعخيفات إلى أف أشيخ فقياء القانػف أعصػا لمذياكل ىحه ا
 :فسثال

                                                           
عساد دمحم ربيع، رسالة دكتػراه، حجية الذيادة  في االثبات الجدائي، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، الصبعة األكلى، سشة   1

 .88، ص 1999

 .9-8-7-6سػرة الشػر، مغ األيات   2
 .89عساد دمحم ربيع، نفذ السخجع، ص   3
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: " إثبات كاقعة معيشة مغ خالؿ ما يقػلو أحج حسج فتحي سخكر: فقج عخفيا بأنيا* أ
  .1سو عغ ىحه الػاقعة بصخيقة مباشخةاألشخاص عسا شاىجه أك سسعو أك أدركو بحػا

عخؼ الذيادة بأنيا : " شخز كصمت إلى حاسة مغ * أما أحسج يػسف الدػلية : ف
 ، تمظ الػاقعة حؿيقتيا التي يذيج بيا سػاء فيمعمػمات عغ الػاقعة محل الذيادة حػاسو

 .2"التحقيق اإلبتجائي أك السحاكسةمخحمة اإلستجالؿ أك  

ف كاقعة : بأنيا " تقخيخ يرجر عغ شخز في شأ * فحيغ عخفيا محسػد نجيب حدشي
 .3"حػاسو سة مغعايشيا بحا

، فأف التعخيف األرجح ك السشاسب لذيادة بذكل عاـ في الذق حدب رأؼ الخاصك      
تعخيفو لمػاقع العسمي ك ، ك ذلظ لقخب اء بو الجكتػر أحسج يػسف الدػليةالجشائي ىػ ما ج

 .التصبيقي

 ثانيا : تعخيف الذيادة إصظالحا 

دة برفة عامة، مى تعخيف الذياإف أغمب التذخيعات الجشائية أغفمت الشز ع     
  .ؼ سار عميو السذخع الجدائخؼ أيزا، كىػ الشيج الح4كالذاىج برفة خاصة

 .الشقز مغ خالؿ كضع تعخيف لمذيادةلكغ الفقو الجشائي سعى إلى سج ىحا 

  
                                                           

 ائية، دار الشيزة العخبية، الصبعة الثانية، القاىخة، سشةأحسج فتحي سخكر، الػسيط في قانػف اإلجخاءات الجش  1
 .591، ص 1970

أحسج دمحم يػسف الدػلية، الحساية الجشائية كاألمشية لمذاىج، دراسة مقارنة مرخ، رسالة دكتػراه، الصبعة األكلى، دار   2
 .01، ص 2006الشيزة العخبية، القاىخة، سشة 

، الصبعة الثانية، ص 1988ءات الجشائية، مرخ، دار الشيزة العخبية، سشة دمحم نجيب حدشي، شخح قانػف اإلجخا 3
141 . 

نػزاد أحسج ياسيغ الذػاني، حساية الذيػد في القانػف الجشائي الػششي كالجكلي، جامعة كخكػؾ، السخكد القػمي.   4
 .18، ص 2014لالرصادات القػمية، الصبعة األكلى، سشة 
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  التعخيف الفقيي -أ

ؿيو لقج إجتيج الفقو في كضع تعخيف لمذيادة ك إختمف تعخيفيا بإختالؼ نطخة الف     
ا بحػاسو عغ " تقخيخ يرجر عغ شخز في شأف كاقعة عايشي:يا بأنياليا، فسشيع مغ عخف

 .1"خشخيق الدسع ك البر

سسعو أك أدركو بأؼ حاسة مغ " إقخار مغ الذاىج بسا رءاه ك :كعخفيا آخخكف بأنيا     
 .2"حػاسو

قج أدػ القدع " الكمسات السشقػلة مغ قبل الذاىج بعج أف يكػف :يخػ البعس أنياك      
 .3"الدساع أك الذع بأية حاسة أخخػ القانػني عغ الػقائع التي أدركيا بالذيادة أك 

" التعبيخ عغ مزسػف اإلدراؾ :رخ آخخكف تعخيف الذيادة عمى أنيافي حيغ ق     
 .4"ىج عغ الػاقعة التي يذيج عميياالحدي لمذا

فقج تصخقػا إلى حىب السالكي، بسا أف السشيج الفقيي الستبع في الجدائخ ىػ السك      
 .5بار الحاكع عغ عمع يقزي بسقتزاه"" إختعخيفيا بقػليع :

  التعخيف القانؾني -ب

مغ خالؿ إستقخاء الشرػص القانػنية لبعس التذخيعات يطيخ أف السذخع لع يجيج      
نفدو بػضع تعخيف لمذيادة، كإكتفى بػضع ك سّغ الشرػص القانػنية الزابصة ليا، 

                                                           
 الجدائية المبشانية، السؤسدة الجامعية لمجراسات، دار الشذخ كالتػزيع، الصبعة األكلى، عمي جعفخ، مبادغ السحاكسات  1

 . 168، ص 1994 بيخكت، سشة
 . 347، ص 1986فػزية عبج الدتار، شخح اإلجخاءات الجشائية السرخؼ، دار الشيزة العخبية، د ف، سشة   2
 3 http://almerja.com/reading.php?idm=166153  الداعة 2022-05-13ع عميو ، تع اإلشال ،

00:45. 
ار الشيزة العخبية، مأمػف دمحم سالمة، اإلجخاءات الجشائية في التذخيع السرخؼ، الجدء الثاني، جامعة القاىخة، د  4

 .235، ص 1997
 .23، 2016، محكخة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ، سشة ، الذيادة في اإلثبات الجدائياللػ رابح  5

http://almerja.com/reading.php?idm=166153
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اف إجخاءاتيا سػاء كانت أماـ القائسيغ عمى التحقيق في مخحمة التحقيق اإلبتجائي أـ ببي
 أماـ السحكسة .

 الفخع الثاني : كجؾب تأدية الذيادة في جمدة عمشية 

، ك تتفق جسيع التذخيعات يادة أماـ السحكسة في جمدة عمشيةيجب أف تؤدػ الذ     
خائيا في صػرة عمشية كقاعجة قيق الشيائي يتع إجالجدائية عمى أف مخحمة السحاكسة أك التح

يو ك ، يحزخىا مغ يذاء مغ الشاس ألف في ذلظ بعث لمصسأنيشة في نفذ السجشي عمعامة
، فال يخذػا مغ إنحخاؼ في اإلجخاءات أك تأثيخ مجخيات عمى أشخاؼ الجعػػ ك الجسيػر

قانػف تحت شائمة خضيا ال، ك العمشية قاعجة جػىخية ففيياالجعػػ أك عمى الذيػد 
 .1الحكع كاإلجخاءات الدابقة باشمة ، فإذ أغمقت كافالبصالف

ألف السبجأ الستعارؼ عميو ىػ عمشية الجمدات إال في بعس القزايا التي تسذ      
 .ة استػجب القانػف سخية السحاكسةاآلداب العام

ت يمتـد القاضي فقج قزت السحكسة العميا بسا يمي ) تصبيقا لسبجأ شفػية السخافعا     
يخػ أنو ال فائجة مغ  الجدائي سساع جسيع شيػد الجعػػ الحاضخيغ في الجمدة ما لع

 .2يو أف يبيغ أسباب ك ذلظ في حكسو(ك في ىحه الحالة عم ،سساع أحجىع
 

 الفخع الثالث : كجؾب تأدية الذيادة أماـ الخرـؾ 

يع أشخاؼ الجعػػ ك ذلظ مغ الستعارؼ عميو أف تتع إجخاءات السحاكسة بحزػر جس     
ج ؽ  233الجعػػ، حيث نرت السادة  مغ أجل تسكيشيع مغ الجفاع عغ مرالحيع في

فقختيا الثانية )ك يقـػ الخئيذ بعج أداء كل شاىج لذيادتو بتػجيو ما يخاه الزما مغ أسئمة 
. مغ األسئمة إف كاف ثسة محل لحلظعمى الذاىج ك ما يقتخحو عميو أشخاؼ الجعػػ 

                                                           
، 2100عواد دمحم ربُع، دجُت الشهادة فٍ اإلثباث الجسائٍ، دراضت هقارًت، الطبعت األولً، دار الثقافت، األردى، ضٌت   1

 . 344-343ص 
، هشار إلُه لدي جُاللٍ بغدادٌ، 06/12/0994بتارَز  490 43قرار صادر علً الغرفت الجٌائُت األولً، قرار رقن   2

 . 241، ص 2100اإلجتهاد القضائٍ فٍ الوىاد الجسائُت، جسء الثاًٍ، دَىاى األشغال التربىَت، ضٌت 
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 : أداء الذيادة في حزؾر الشيابة العامة أكال 

بإعتبار أف الشيابة خرع أثشاء الجعػػ الجشائية فال بج أف تدسع أقػاؿ الستيع أماميا      
، فعجـ تسثيل الشيابة في جمدات السحاكسة الزحية ك يأتي باقي أشخاؼ الجعػػ ك أماـ 

صفة الذاىج ك كضيفتو الشيابة يبصل تذكيميا ك تصبيقا لحلظ تقخر بأنو ال يجػز الجسع بيغ 
العامة بعج أف شمب العامة فيبصل الحكع إذا سسعت السحكسة شيادة القائع بأعساؿ الشيابة 

سسعػا بغيخ حزػر  ، كحلظ يبصل الحكع إذا بشي عمى شيادة شيػد كالعقاب لمستيع
تالية عمى ال يديل ىحا البصالف إشالع الشيابة العامة ليا في الجمدة الك  ،الشيابة العامة

 .1لسحزخ الحؼ تحخر عغ ىحه الذياداتا

 ثانيا : أداء الذيادة في حزؾر الستيؼ 

، يجب أف تكػف في جخاءات الجعػػ حزػرية في الذيادةيجب أف تكػف جسيع إ     
 ،جأ حق الجفاع، ك مبتصبيقا لسبجأ السثػؿ أما القاضي ،ػاجو الستيع ك الخرػـ ؼيسا بيشيعم

، ألنو ليذ لمسحكسة أف تبشي سثػؿ أماـ القزاء لمجفاع عغ نفدوي الفالستيع لجيو الحق ف
لستيع كلع حكسيا عمى إجخاءات دكف عمع الستيع أك تدتشج عمى أكراؽ لع يصمع عمييا ا

       ، كسا يفخض ذلظ أف تكػف الجمدة عمشية ك أف تكػف السحكسة قج يعصي الفخصة لسشاقذتيا
بدخية ك يدتػجب إعالـ الستيع بتاريخ الجمدة ك  ، كسا ليا سساعيعقخرت سساع الذيػد

مػاعيجىا، ك يجب إشالع الستيع عمى كل اإلجخاءات التي تتخحىا بجكف عمع الستيع أك 
شال فال يجػز أف تبشي الحكع دكف أف تسكشو مغ مشاقذة الجليل السدتفاد مشو يكػف با

 .2عميو

                                                           
د ف، ص  ،2003ػ، الجدائخ، سشة العخبي شحط عبج القادر، نبيل صقخ، اإلثبات في السػاد الجدائية، دار اليج  1

99. 
  . 124ل صقخ، نفذ السخجع، ص العخبي شحط عبج القادر، نبي 2
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مقاضي مشاقذة الذاىج ك مغ ؽ إ ج " يجػز ل 96ىحا ما نرت عميو السادة ك      
مػاجيتو بذيػد آخخيغ أك بالستيع ك أف يجخؼ بسذاركتيع كل اإلجخاءات ك التجارب 

 .مسا يخاه الزما إلضيار الحؿيقة "الخاصة بإعادة تسثيل الجخيسة 

، ك إف لـد ؽ ج " يعخض الخئيذ عمى الستيع 302ككحلظ ما جاء في نز السادة      
لظ مباشخة يصمب مشو أك مغ ثشاء سساع أقػاؿ الذيػد أك بعج ذاألمخ أثشاء استجػابو أك أ

، أدلة اإلثبات أك محزخ الحجد أك االعتخاؼ بيحه األدلة ، كسا يعخضيا عمى محاميو
 .ك السحمفيغ إف كاف ثسة محل ذلظ "الذيػد أك الخبخاء أ

 السظمب الثالث : حاالت اإلثبات بذيادة الذيؾد

ى الحاالت التي أجاز فييا القانػف اإلثبات بذيادة في ىحا السصمب سشتصخؽ إل     
استثشاء  ذلظ أف األصل في إثباتيا يكػف بالكتابة كلكغ مغ قبيل االستثشاء أجاز ، الذيػد

(  335يا في نز السادتيغ ) السذخع إثباتيا بذيادة الذيػد كىحه الحاالت مشرػص عمي
 تػضيحو مغ خالؿ ثالثة فخكع. ( مغ القانػف السجني الجدائخؼ كىحا ما سشحاكؿ336ك)

 الفخع األكؿ: مبجأ ثبؾت بالكتابة

}} يجػز اإلثبات بالذيػد قانػف السجني الجدائخؼ عمى أنو:مغ ال 335تشز السادة      
ؼيسا كاف يجب إثباتو بالكتابة إذا كجج مبجأ ثبػت بالكتابة ككل كتابة ترجر مغ الخرع 

حتساؿ، تعتبخ مبجأ ثبػت سجعي بو قخيب االكيكػف مغ شأنيا أف تجعل كجػد الترخؼ ال
 .1{{بالكتابة

 أكال: تعخيف مبجأ الثبؾت بالكتابة

                                                           
، جخيجة رسسية 2005جػاف  20السؤرخ في  10-05جني الجدائخؼ، معجلة بالقانػف رقع سمغ القانػف ال 355السادة   1

 .2005، الرادرة في 44عجد 
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[ 335يقرج بسرصمح "مبجأ الثبػت بالكتابة" كسا حجده السذخع الجدائخؼ في السادة ]     
مغ القانػف السجني الجدائخؼ بأنو :}} كل كتابة ترجر مغ الخرع كيكػف مغ شأنيا أف 

 ق السجعى بو قخيب االحتساؿ {{.تجعل كجػد الح

 كلكغ ما يعاب عمى اصصالح مبجأ ثبػت بالكتابة الحؼ اقتبدو السذخع الجدائخؼ مغ     

السذخع السرخؼ بأنو تخجسة عخبية لسرصمح فخندي، تخجستو الرحيحة ىي بجاية الثبػت 
ة اإلثبات بالكتابة، األمخ الحؼ يؤدؼ بشا إلى الخمط بيغ بجاية الثبػت بالكتابة كقاعج

بالكتابة، إذ قج يحرل التعبيخ عغ القاعجة بالسبجأ، لحا يجب أف يخاعى أف كمسة مبجأ ال 
تعشي ما يفيع عادة، أؼ قاعجة كبخػ أك أصمية كٕانسا تعشي بجاية بسعشى أف الكتابة ىي 

 .1خصػة أكلى في سبيل اإلثبات أك أنيا دليل غيخ كامل فتكسمو الذيادة

الرادر بتاريخ   22117حكسة العميا الجدائخية في قخارىا رقع كقج اعتبخت الس     
،عمى أف كجػد بعس فاتػرات السرػغ في حيازة الدكجة ىػ دليل غيخ  19/05/1982

كامل }} أف الشداع  عمى ممكيتيا لو يسكغ إكسالو بذيادة الذيػد شبقا لمسادة السحكػرة آنفا 
رػغ الحؼ عجدت عغ إثبات ممكيتو ليا إذ قزت بو القائع بيغ الدكج كالدكجة حػؿ الس

بالكتابة سػػ حيازتيا دكف تذكيل دليل كامل لسمكيتيا لو كمو، فإنو يجػز حدسو بػسيمة 
إثبات أخخػ كاليسيغ الستسسة ما دامت الفاتػرات السحكػرة تذكل لرالح الدكجة قخيشة 

طخ إلى شبيعتيا ججيخة التعديد بيحه الػسيمة إلى جانب السرػغات التي تشدب عادة بالش
 إلى السخأة.

كالقزاة الحيغ استبعجكا شمب الدكجة الخامي إلى تثبيت إدعائيا بالذيػد يكػنػا قج      
مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي تجيد في مقتزياتيا حدع  335خالفػا أحكاـ السادة 

 .2الشداع بػسائل إثبات غيخ الكتابة مسا يتعيغ معو نقس القخار{{

                                                           
 .250، ص2100عباش العبىدٌ، شرح أدكام قاًىى اإلثباث الودًٍ، الطبعت الثالثت، دار الثقافت للٌشر والتىزَع،   1
 .29، ص0989الوجلت القضائُت، الوذكوت العلُا، العدد األول، ضٌت   2
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 مبجأ الثبؾت بالكتابة شخكطثانيا: 

 يذتخط إلعساؿ مبجأ الثبػت بالكتابة مجسػعة مغ الذخكط، كىي :

كجػد كتابة، كصجكر الكتابة مغ الخرع أك مغ يسثمو كأف يكػف مغ شأف كجػد ىحه 
 .الكتابة أف تجعل الحق السجعى بو قخيب االحتساؿ.

 كسشتشاكؿ ىحه الذخكط ؼيسا يمي :

 كجؾد الكتابة -1

مغ القانػف السجني  335لقج تبيغ لشا أف لفع الكتابة السحكػر في نز السادة        
يرخؼ إلى أكسع معانيو، كلحلظ استعسل الشز عبارة "كل كتابة" حتى يتع تفديخه بحخية 

 كاممة مغ قبل الفقياء.

كمفاد ذلظ أنو البج مغ كجػد كرقة ككل كرقة مكتػبة كتكػف ليا عالقة بالترخؼ      
 إثباتو ترمح ألف تكػف مبجأ ثبػت بالكتابة.السخاد 

كال يذتخط في الكتابة أؼ شكل خاص، فقج تكػف ىحه الكتابة سشجا أك محكخة شخرية      
أك مجخد عالمة رمد لإلسع أك تػؾيعا، كبالتالي ال يذتخط فييا شكل معيغ فقج تكػف في 

ا يرمح أف يكػف مبجأ شكل دفاتخ تجارية أك مخاسالت أك أقػاال في محزخ تحقيق كل ىح
  . 1ثبػت بالكتابة شالسا أف الػرقة ليدت دليال كامال بالشدبة لسػضػع الجعػػ 

 كحلظ ال يمـد أف يدتخمز مبجأ الثبػت بالكتابة مغ كرقة كاحجة، فقج يدتخمز مغ     

مجسػع أكراؽ متفخقة، حتى كلػ كانت كل كرقة مشيا ال تكفي بسفخدىا، كسا قج يحجث أف 
 ػرقة الخسسية الباشمة مبجأ ثبػت بالكتابة في ضخكؼ معيشة.تكػف ال

                                                           
هصطفً هجدٌ هرجت، شهادة الشهىد فٍ الوجالُي الجٌائٍ و الودًٍ، د ط، دار الكتب القاًىًُت، الوجلت الكبري،   1

 .008، ص0998القاهرة، هصر، 
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كسا أف الػرقة العخؼية ترمح ألف تكػف مبجأ ثبػت بالكتابة، إذا كانت خالية مغ      
 .1كمتى كانت مكتػبة بخط السجيغ التػؾيع

  صجكر الكتابة مؽ الخرؼ -2

 يا في الفقخة الثانية مغالسخاد بعبارة "ككل كتابة ترجر مغ الخرع" السشرػص عمي       

مغ القانػف السجني الجدائخؼ ىي أف الػرقة التي ترمح ألف تكػف مبجأ ثبػت  335السادة 
بالكتابة، يجب أف تكػف صادرة مغ الخرع الحؼ يحتج عميو بيا، مجعيا كاف في الجعػػ 

رغيخ أكمجعى عميو في الجفع الحؼ تقجـ بو، كسبب ذلظ أف تمظ الكتابة تعج بسثابة  إقخا
قزائي، كمغ ثع يجب أف تكػف صادرة مغ الخرع نفدو، فال يعتج بكتابة صادرة مغ 
شخز آخخ ميسا كانت عالقتيا بالسصمػب اإلثبات ضجه، كبالتالي ال تعج مبجأ ثبػت 
بالكتابة، ألنيا ال تديج عغ كػنيا شيادة مكتػبة، كلػ كانت العالقة عالقة بشػة أك زكجية 

 .2أكميخاث أك اشتخاؾ في ممظ مذاع

كصجكر الكتابة عغ الخرع إما أف يكػف صجكرا ماديا أك معشػيا، فالرجكر السادؼ      
يتحقق بأف تكػف الػرقة مكتػبة بخصو، أك مػقعة مشو تػؾيعا غيخ كامل، أك تحسل عالمة 

عمى ندبتيا إليو، كسػاء كانت الػرقة مػقعة مغ الخرع أك مكتػبة بخصو، فالػاجب  تجؿ
 .3ف الخرع غيخ مشكخ لتػؾيعو أك خصوحالتيغ أف يكػ في كمتا ال

كيتحقق الرجكر السعشػؼ لمكتابة كلػ لع تكغ بخط الخرع، كسا إذا كانت بإمالئو إذا      
كاف أميا، أك صجرت مشو بشاء عمى شمبو، كسحاضخ الحجد التي تتع بشاء عمى شمب 

ما يسكغ مالحطتو أف الخرع، فيي ترمح لالحتجاج بيا عميو كسبجأ ثبػت بالكتابة ك 

                                                           
الودًُت و التجارَت، د ط، هٌشىراث الذلبٍ الذقىقُت، تىفُق دطي فرج، عصام دطُي فرج، قىاعد االثباث فٍ الوىاد   1

 .078، ص2113بُروث، لبٌاى، 
 . 254، ص 2011عباس العبػدؼ، شخح أحكاـ قانػف اإلثبات السجني، الصبعة الثالثة، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،   2
لقخائغ، اإلقخار، حجية األمخ السقزي دمحم حديغ مشرػر، قانػف اإلثبات، مبادغ اإلثبات كشخقو، الكتابة، الدشة، ا  3

 .142ؼيو، اليسيغ السعايشة، الخبخة، د ط، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، بجكف سشة نذخ، ص
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ارتزاء الخرع الػرقة التي ال تحسل تػؾيعو أك خصو كإعتبارىا صادرة مشو، تعج كاقعة 
 .1يجػز إثباتيا بذيادة الذيػد معشػية

كيرح أف تكػف الػرقة صادرة مسغ يسثل الخرع أك يشػب عشو في حجكد نيابتو،      
رغيخ أك نيابة قزائية كشيابة الػصي سػاء أكانت نيابة قانػنية كشيابة الػلي بالشدبة لم

بالشدبة لمقاصخ أك نيابة إتفاؾية كشيابة الػكيل عغ السػكل، كسا أف الػرقة الرادرة مغ 
دخؼ الدمف كالسػرث يجػز اإلحتجاج بيا في مػاجية الخمف كالػارث في الحاالت التي ت

 .2فييا ترخفات الدمف عمى الخمف

لخرع بػرقة صادرة مغ خرسو بإعتبار أنيا تكػف كما ىػ ججيخ بالحكخ أف تسدظ ا     
مبجأ ثبػت بالكتابة ال يقـػ مقاـ الجليل الكامل ؼيسا يجب إثباتو بالكتابة بل عمى صاحب 

 .3رمحة شمب استكسالو بذيادة الذيػدالس

 جعل كجؾد الحق السجعى بو قخيب اإلحتساؿ -3

الثانية عمى أف " يكػف مغ  مغ القانػف السجني في فقختيا 335لقج أكجت السادة      
 .الترخؼ السجعى بو قخيب اإلحتساؿ"شأنيا أف تجعل كجػد 

يفيع مغ خالؿ السادة السحكػرة أعاله أف السذخع إشتخط إلعتبار الكتابة مبجأ ثبػت      
 .ػد الحق السجعى بو قخيب االحتساؿبالكتابة أف تتزسغ ما يجعل كج

                                                           
أحسج أبػ الػفا، التعميق عمى نرػص قانػف اإلثبات، عشج اإلثبات السحخرات الخسسية كالعخؼية، اإلقخار كاليسيغ،   1

 .234بذيادة الذيػد، د ط، مشذأة السعارؼ، االسكشجرية، بجكف سشة نذخ، ص القخائغ كالحجية، الخبخة كاإلثبات

أنػر سمصاف، قػاعج اإلثبات في السػاد السجنية كالتجارية، د ط، دار الجامعة الججيجة لمشذخ كالتػزيع، اإلسكشجرية،   2
 . 131ص، 2005

عية، اإلثباتات بذيادة الذيػد ك القخائغ ك حجية دمحم شتا أبػ سعج، اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية ك الذخ   3
األمخ السقزي ؼيو ك اإلقخار ك إستجػاب الخرـػ ك اليسيغ ك الخبخة، السجمج الثاني، د ف، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 

 .122،ص1997مرخ، 



                                             الجدائخي    السفاهيسي لشغاـ حساية الذيؾد في التذخيعالفرل األكؿ    اإلطار  
 

 

11 

ابة مغ شانيا أف تجعل الػاقعة ة كسبجأ ثبػت الكتكال يكفي أف تكػف الػرقة السقجم     
الحرػؿ محتسمة، بل يجب أف تجعل ىحه الػاقعة مخجحة الحرػؿ ال مسكشة السخاد إثباتيا 

 .1فحدب

حدب كل دعػػ كتقجيخ قخب إحتساؿ الحق السجعى بو مدألة مػضػعية تختمف      
 .2كتخزع لتقجيخ القاضي

أمثمة كثيخة بذأف الكتابة التي تجعل كجػد الحق كفي ىحا الرجد يسكغ أف نقجـ      
السجعى بو قخيب االحتساؿ، مشيا الػرقة الخسسية التي كاف مغ السسكغ اعتبارىا في 

إلى  األصل دليال كامال عمى الػاقعة السخاد إثباتيا، كلكغ أصابيا عيب في شكميا، أندليا
 .مختبة مبجأ الثبػت بالكتابة

الدشج العادؼ، إذا كاف مكتػبا بخط السجيغ كلكغ غيخ مػقع  كيدخؼ ىحا الحكع عمى     
مشو، ككحلظ عمى الخسالة التي يخسميا شخز إلى آخخ يذيخ إلى ديغ عميو دكف أف يحجد 
مقجاره، كمشيا كحلظ أصل البخؾية السػقع عمييا كالدجالت السشدلية الخالية مغ تػؾيع مغ 

جأ ثبػت بالكتابة ما دامت تحتػؼ عمى ذكخ كتبيا، ففي جسيع ىحه الرػر تعتبخ الكتابة مب
 .3يا، كتجعل الػاقعة مسكشة الترجيقالػاقعة السخاد إثبات

كمسا تججر اإلشارة إليو أف مبجأ الثبػت بالكتابة ال يتزسغ الجليل الكافي عمى محل       
الشداع، كٕانسا عمى بعس ما يؤدؼ إليو، فإذا تع تعديد ىحا الجليل بالذيادة مغ شخؼ 

لقاضي أصبح سشج حكسو أكثخ صالبة كتسدكا كأقخب إلى الحؿيقة كفي نفذ الدياؽ ا
يعتبخ األستاذ "بالنيػؿ" أف أقػاؿ الذيػد ليدت كحجىا تقخر الحؿيقة، ألف اقتشاع القاضي 

                                                           
تداـ، الجدء الثاني، الصبعة عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ، الػسيط في شخح القانػف السجني الججيج، اإلثبات، آثار اإلل  1

 . 438، ص1998الثالثة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت، لبشاف، 
، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، 1مفمح عػاد القزاة، البيشات في السػاد السجنية كالتجارية، دراسة مقارنة، ط  2

 .174، ص2007األردف، 

 .257عباس العبػدؼ، مخجع سابق، ص   3
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قج يكػف برفة جدئية بغيخىا، كيدتشج ؼيو إلى دليل ال يحتسل الكحب فصخيقا اإلثبات     
ألخيخة تسشح القػة ألقػاؿ السعاكنة حيث الذيادة تكسل الكتابة كىحه االسدتخجماف يتبادالف 

 .1الذيػد

 الفخع الثاني : كجؾد مانع يحؾؿ دكف الحرؾؿ عمى الجليل الكتابي 

 مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي : 336تشز السادة      

 " يجػز اإلثبات بالذيػد أيزا ؼيسا يجب إثباتو بالكتابة : 

 .حػؿ دكف الحرػؿ عمى الجليل كتابيكجج مانع مادؼ أك أدبي ي إذا -

 إذا فقج الجائغ سشجه الكتابي لدبب أجشبي خارج عغ إرادتو ". -

 يالحع مغ خالؿ ىحا الشز أف السذخع الجدائخؼ نز صخاحة عمى إجازة اإلثبات     

كنػعو إذا كجج  بالذيادة ما كاف يجب إثباتو بالكتابة ميسا كانت ؾيسة الترخؼ القانػني
مانع يحػؿ دكف الحرػؿ عمى الجليل الكتابي كالسقرػد بالسانع مغ الحرػؿ عمى دليل 
كتابي السانع الحؼ يحػؿ دكف الحرػؿ عمى كتابة كقت إبخاـ الترخؼ القانػني لطخكؼ 
خاصة راجعة لذخز الستعاقج كقت التعاقج، كالسانع الحؼ يحػؿ دكف الحرػؿ عمى 

يكػف مانعا ماديا، كسا قج يكػف مانعا أدبيا كىحا ما سشحاكؿ تػضيحو الجليل الكتابي قج 
 مسا يمي :

 أكال: السانع السادي

يقرج بالسانع السادؼ السانع الحؼ يشذأ مغ الطخكؼ الخارجية إلبخاـ الترخؼ      
القانػني، مثل ىحه الطخكؼ ىي التي تحػؿ دكف الحرػؿ عمى دليل كتابي كلعل أبخز 

 ىػ الػديعة االضصخارية، كفييا يزصخ شخز إلى إيجاع أمػالو لجػ مثاؿ عمى ذلظ 

                                                           
 .257، ص2011عباس العبػدؼ، شخح أحكاـ قانػف اإلثبات السجني، الصبعة الثالثة، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،   1
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شخز آخخ لػجػد خصخ داىع ييجد ىحه األمػاؿ كال تدسح الطخكؼ باالنتطار لمحرػؿ 
 .1عمى دليل كتابي مغ السػدع لجيو يثبت إيجاع أك مقجار ىحه األمػاؿ

 ت إلى عجـ تجكيغكسا يسكغ ترػر السانع السادؼ في حالة كجػد ضخكؼ مادية أد     

، كحجكث كارثة مفاجئة أثشاء الترخؼ حالت خلترخؼ الحؼ حرل بيغ شخريغ أك أكثا
 . 2دكف تدجيل ذلظ الترخؼ القانػني

كفي نفذ الدياؽ يقػؿ الدشيػرؼ أف مغ فػجئ بخصخ الحخيق أك الشيب أك      
ر بإيجاعو لجػ االضصخابات أك التيجـ أك الغخؽ، ؼبادر إلى إنقاذ متاعو مغ ىحه األخصا

الغيخ، ال يجج مغ الػقت كال مغ الطخكؼ التي أحاشت بو متدعا لمحرػؿ مغ السػدع 
عشجه عمى دليل كتابي بالػديعة إذا زادت ؾيستيا عمى الحج القانػني، ففي جسيع ىحه 

 األحػاؿ يجػز اإلثبات بذيادة الذيػد.

اإلثبات بالذيادة عميو أف  غيخ أنو لكي يدتفيج السػدع مغ ىحا االستثشاء كيدتصيع     
أكال ؾياـ السانع مغ الحرػؿ عمى الجليل الكتابي، أؼ الخصخ الحؼ كاف يتيجده كىحه  يثبت

 .3كاقعة مادية يجػز إثباتيا بجسيع الصخؽ، ثع يجػز لو بعج ذلظ إثبات عقج الػديعة ذاتو

 ثانيا: السانع األدبي

مغ القانػف  336مغ خالؿ السادة  لقج نز السذخع الجدائخؼ عمى السانع األدبي     
السجني حيث تشز عمى أنو :}} إذا كجج مانع مادؼ أك أدبي يحػؿ دكف الحرػؿ عمى 
دليل كتابي {{، فاالستحالة مغ الحرػؿ عمى دليل كتابي لع تخجع إلى مانع مادؼ كٕانسا 

                                                           
، 2006، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 1عابج فايج عبج الفتاح فايج، نطاـ اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية، ط  1

 .171ص
ـ السذتخكة لجسيع الجيات القزائية كفق قانػف اإلجخاءات السجنية ك اإلدارية، يػسف دالنجة، الػجيد في شخح األحكا  2

 .81لجدائخ، صمة لمصباعة ك الشذخ ك التػزيع ،ا، دار ىػ 2الججيج، الجعػػ القزائية، شبعة 

ني، الصبعة عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ، الػسيط في شخح القانػف السجني الججيج، اإلثبات، آثار اإللتداـ، الجدء الثا  3
 .456، ص1998الثالثة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت، لبشاف، 
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و إلى ضخكؼ نفدية كاعتبارات أدبية أك معشػية تسشع الذخز في الػقت الحؼ تع ؼي
 .1الترخؼ القانػني عغ الحرػؿ عمى ىحا الجليل

 .2كيتسثل السانع األدبي في العالقات العائمية أك السيشية أك العادات كالتقاليج

فإذا كاف السذخع الجدائخؼ لع يعخؼ السانع األدبي عمى غخار السذخع السرخؼ فإف      
مة مغ خالؿ نز السادة العكذ مغ ذلظ نجج السذخع المبشاني قج تعخض لحلظ ببعس األمث

" ك يكتفي بسجخد لسجنية الججيج حيث تشز عمى أنو:مغ قانػف أصػؿ السحاكسات ا 275
االستحالة السعشػية، كىي تشذأ خرػصا عغ العخؼ الستبع في بعس السيغ أك عغ 
عالقات القخبى بيغ األصػؿ كالفخكع أك بيغ الحػاشي حتى الجرجة الثالثة أك بيغ الدكجيغ 

 .3كج اآلخخ أك بيغ الخصيب كخصيبتو"حج الدكجيغ ككالجؼ الد أك بيغ أ

كيختمف تأثيخ ىحه الطخكؼ مغ شخز إلى آخخ، كيقػـ القاضي بتقجيخ كجػد      
السانع األدبي مغ عجمو دكف رقابة عميو في ذلظ مغ السحكسة العميا كيسيل القزاء إلى 

 .4خة في الجليل الكتابيج بعيج الثغالتػسع في السػانع األدبية، مسا يػسع إلى ح

كمغ أمثمة السػانع األدبية الخابصة الدكجية التي يرح إعتبارىا مانعا أدبيا يحػؿ دكف أخح 
أحج الدكجيغ سشجا عمى اآلخخ، ككحلظ البشػة كاألبػة، كصمة القخابة، ككحا بالشدبة لمدكجة 

ال يقتزي عقجا ككالج زكجيا كصمة التابعية كالستبػعية، ككحلظ بالشدبة لمصبيب فإنو 
 .5بات في ىحه الحاالت بغيخ الكتابةمكتػبا بأجخ الجخاحة أك العالج كيجػز اإلث

                                                           
 ،جيجة لمشذخ كالتػزيع، اإلسكشجريةأنػر سمصاف، قػاعج اإلثبات في السػاد السجنية كالتجارية، د ط، دار الجامعة الج  1

 .139ص  ،2005
لقانػني الجدائخؼ، الصبعة األكلى، الجيػاف الػششي الغػثي بغ ممحة، قػاعج ك شخؽ اإلثبات ك مباشختيا في الشطاـ ا  2

 .73، ص2001لألشغاؿ التخبػية، 

 .137أنػر سمصاف، السخجع الدابق، ص  3
 .172عابج فايج عبج الفتاح فايج، مخجع سابق، ص  4
الكبخػ، مرصفى مججؼ ىخجة، شيادة الذيػد في السجاليغ الجشائي ك السجني، د ط، دار الكتب القانػنية، السجمة   5

 .120، ص1998القاىخة، مرخ، 
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 الفخع الثالث : فقجاف الدشج الكتابي لدبب أجشبي 

مغ القانػف السجني عمى حالة استثشائية أخخػ يجػز فييا اإلثبات  336نرت السادة      
ي فقج الجائغ سشجه الكتابي لدبب أجشبي خارج بذيادة الذيػد ؼيسا يجب إثباتو بالكتابة كى

" يجػز اإلثبات بالذيػد أيزا ؼيسا يجب إثباتو إرادتو ك التي جاء فييا ما يمي:عغ 
 .ابي لدبب أجشبي خارج عغ إرادتو"بالكتابة ... إذا  فقج الجائغ سشجه الكت

اـ الترخؼ يدتفاد مغ الشز الستقجـ أف الجائغ قج حرل عمى دليل كتابي يثبت ؾي     
الحؼ أبخمو مع السجيغ، غيخ أف ىحا الجليل الكتابي قج فقج بدبب أجشبي ال يج لمجائغ ؼيو، 
ؼيجػز ليحا األخيخ عمى سبيل االستثشاء كبسقتزى ىحا الشز الخاص أف يثبت بذيادة 

 .1ؼ كاف يجب إثباتو بالكتابةالذيػد الترخؼ الح

دة عمى الجائغ فقط، بل يستج أيزا إلى السجيغ كال يقترخ ىحا االستثشاء السحكػر بالسا     
الحؼ يفقج سشجه الكتابي لدبب أجشبي، كيخجع ىحا االستثشاء إلى أنو ما داـ الدشج الكتابي 

 .2 مشاص مغ اإلثبات بذيادة الذيػدقج فقج فال

كيذتخط إلعساؿ ىحا االستثشاء، أكال أف يثبت سبق كجػد سشج كتابي، ثانيا أف يثبت      
 حا الدشج لدبب أجشبي كىحا ما سشتعخض إليو ؼيسا يمي: فقج ى

 أكال : كجؾب إثبات الدشج الكتابي 

يجب عمى السكمف باإلثبات أف يثبت سبق كجػد سشج كتابي، كيجب أف يكػف ىحا      
الدشج دليال كتابيا كامال، فال يكفي أف يثبت السجعي أف الدشج السفقػد كاف مجخد مبجأ 

بيا شبغي إثبات مزسػف الدشج كشخكشو الخاصة، كالذخكط التي يتصمثبػت بالكتابة، كي
 .3القانػف في السحخرات الذكمية

                                                           
، 2006ة العخبية، القاىخة، ، دار الشيز1عابج فايج عبج الفتاح فايج، نطاـ اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية، ط  1

 .174ص 
 .139خجع سابق، صدمحم شتا أبػ أسعج، م  2
ف، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت، لبشاف،  دمحم حديغ مشرػر، أصػؿ اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية، د  3

 . 151، ص 2003
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خ الجليل الكتابي الكامل كلعل الغخض مغ ىحا االستثشاء ىػ حساية مغ لع يقرخ في تػفي
 .1عمى حقو

ت ( مغ القانػف السجني الجدائخؼ كغيخىا مغ التذخيعا 336كالسالحع أف السادة )      
األخخػ لع تبيغ ما إذا كاف الدشج الستكمع عميو سشج تذتخط ؼيو الخسسية كأف يتع تحخيخه مغ 
شخؼ الذخز الستستع برفة الزبصية العسػمية، أك أف العقج يجب أف يكػف مدتػؼيا 
لكافة الذخكط القانػنية أؼ الذكمية كالتدجيل كاإلشيار، أـ أف السذخع يتكمع عغ الدشج 

رات العخؼية التي ىي عبارة عغ كرقة عادية محخرة مغ شخؼ شخز أك العخفي أؼ السحخ 
 أكثخ كمػقعة مغ شخفيسا كالذيػد. 

كمغ ىحا السشصق فإف اإلشكاؿ ال يصخح في حالة ضياع الدشج السحخر لسعخفة      
الزابط العسػمي باعتبار أف ىحه العقػد تحفع ندخ مشيا كسا أف ىحه العقػد تدجل 

لعقارية، ففي ىحه الحالة يجػز لمجائغ أك السجعي أف يصمب ندخا مغ كتذيخ بالسحافطة ا
الدشج الكتابي الحؼ أضاعو سػاء مغ مكتب محخر العقج أك مغ مرمحة الذيخ العقارؼ 
إال إذا ضاع الدشج الكتابي الحؼ بحػزتو كأف مكتب التػثيق أك إدارة التدجيل تع إتالفيا 

يشيا تصبيق قاعجة اإلثبات بالذيادة لفقجاف الدشج عغ آخخىا لػقػع كارثة شبيعية، ؼيسكغ ح
الكتابي، لكغ اإلشكاؿ يثػر حاؿ القػؿ أف الدشج السفقػد ىػ عبارة عغ محخر عخفي، ففي 
ىحه الحالة يجػز إثبات محتػاه عغ شخيق شيادة الذيػد بعج أف يكػف السجعي قج أثبت 

 .2فقج مشو لدبب خارج عغ إرادتوأنو 

 الكتابي لدبب أجشبيثانيا : فقج الدشج 

ال يكفي أف يثبت السجعي سبق كجػد الجليل الكتابي، كٕانسا يجب أف يثبت أف الدشج      
قج ضاع مشو نتيجة سبب أجشبي فعال. كيشبشي عمى ذلظ أف عبء اإلثبات يقع عمى عاتق 
 مغ يجعي فقجاف الدشج، فعميو أف يثبت كجػد سشج صحيح مدتػؼ لذخكشو، كؾياـ حالة 

                                                           
أنػر سمصاف، قػاعج اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية ،د ف ، دار الجامعة الججيجة لمشذخ ك التػزيع،   1

 .142، ص2005إلسكشجرية،ا

انػف اإلجخاءات السجنية ك اإلدارية، يػسف دالنجة، الػجيد في شخح األحكاـ السذتخكة لجسيع الجيات القزائية كفق ق  2
 .83مة لمصباعة ك الشذخ ك التػزيع ،الجدائخ، ص، دار ىػ 2الججيج، الجعػػ القزائية، شبعة 
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ال يجلو فييا في ضياع أك فقجاف ىحا الدشج كمغ ثسة يثبت ديشو، فالدبب األجشبي  قيخية
يتحقق بدبب قػة قاىخة، كالحخيق أك الؽيزاف، أك يفعل الغيخ كفقجه مغ السحامي أك 

 .1سجعي عميوالسحكسة بعج تدميسو ليسا، أك أف ىحا الدشج قج سخؽ أك تمف بفعل ال

لذخط ىػ الخغبة في استبعاد صػر الفقج بفعل مجعيا كسا أف سبب كجػب تػفخ ىحا ا     
لجليل )كإعجاـ الػرقة مثال( لقصع الدبيل عمى التػاشؤ مع الذيػد، كبحلظ ال يكػف 

 . 2لػ كاف ىحا الفعل مجخد إىساؿ أك تخاخلمسجعي أف يتسدظ بأؼ سبب يخجع إلى فعمو ك 

 

 

                                                           
، دار الثقافة لمشذخ ك التػزيع، عساف، 1مفمح عػاد القزاة، البيشات في السػاد السجنية ك التجارية، دراسة مقارنة، ط   1

 .186ص ،2007 األردف،

ك العخؼية، اإلقخار ك اليسيغ، سج أبػ الػفا، التعميق عمى نرػص قانػف اإلثبات، عشج اإلثبات السحخرات الخسسية أح  2
  .240، صمشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، د س لخبخة ك اإلثبات بذاىجة الذيػد، د ف،ا خائغ كالحجية،قال
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  تسييج:

إف الحساية السػضػعية ك اإلجخائية لمذاىج ىجفيا األسسى الحؼ يدعا إليو السذخع      
مغ دكف تخدد أك خػؼ ك ذلظ مغ الجدائخؼ لزساف حقػؽ الذاىج ك دفعو لمؿياـ بػاجباتو 

 حا الفرل.  خالؿ إستشباط نرػص ك قػانيغ رادعة سشتصخؽ ليا مغ خالؿ دراسة ى

ئية لمذيؾد في قانؾف االجخاءات السبحث األكؿ : الحساية السؾضؾعية ك االجخا
 الجدائية

لقج أكلى السذخع الجدائخؼ حساية خاصة لمذيػد أثشاء ؾيامو بػاجب الذيادة، كذلظ      
مغ خالؿ ما يػفخه قانػف العقػبات مغ حساية عغ شخيق تجخيع كعقاب األفعاؿ التي تقع 

قانػف العقػبات، ككحلظ  236لذاىج كتؤثخ بذيادتو، ككحا مغ خالؿ نز السادة عمى ا
الستعمق بالػقاية مغ الفداد  2006نػفسبخ  20السؤرخ في  01-06مغ خالؿ قانػف رقع 

 تحت عشػاف حساية. 45كمكافحتو في نز السادة 

 السظمب األكؿ : الحساية السؾضؾعية لمذيؾد

الحقػؽ التي يتستع بيا الذاىج كػنو يقجـ خجمة لمعجالة الحق في الحساية مغ أىع      
يدتفيج مشيا السجتسع خاصة في القزايا التي تسذ بأمغ الجكلة كمرالحيا الستعمقة 
بقزايا الفداد كالجخائع السشطسة عبخ الحجكد كالجخائع االرىابية فيي كثيخة مغ الحاالت ما 

عػػ عشجما تكػف الجليل الػحيج القائع نجج بأف شيادة الذيػد ليا دكر فعاؿ في حدع الج
فييا، كلكي ال يكػف الذاىج في مػقف محيخ بيغ أداء كاجب الذيادة كابتداز أصحاب 
الشفػذ ك الخػؼ مغ االنتقاـ أقخت معطع التذخيعات سػاء الغخبية أك العخبية حساية 

سػاء في مػضػعية ليؤالء الذيػد عغ شخيق سغ نرػص قانػنية في التذخيعات العقابية 
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قانػف العقػبات أك في قانػف مكافحة الفداد بحيث تجخب كتعاقب كل مغ يتعجػ عمى 
 .1الذيػد لسشعيع االدالء بذيادتيع

  الفخع األكؿ : حساية الذاىج مؽ اإلكخاه

إف ميسة الذاىج باإلدالء بسا شيجه أك سسعو قج تجج الكثيخ مغ اإلعتخاضات ما      
قج يتعخض الذاىج إلى مختمف أنػاع كأساليب اإلكخاه، كذلظ يحػؿ دكف أداءه لمذيادة، ف

 ييجؼ شسذ شيادتو كبالتالي فقجاف الحؿيقة. 

ػسائل كاألساليب لمباإلضافة  اإلكخاه  عميو في ىحا الفخع سػؼ نتصخؽ إلى كأنػاعك      
 التي تعتسج كػسيمة لمتأثيخ عمى الذاىج، مع تبياف أىسية التحخيس كدكره في التأثيخ عمى

 الذاىج.

  نؾاع اإلكخاهأكال :  أ

 قج يتخح اإلكخاه السدتعسل ضج الذاىج شكميغ، ىسا : 

  اإلكخاه السادي : -1
لإلكخاه السادؼ أكجو مختمفة، فتحقق اإلكخاه السادؼ يدتػجب تحقق درجة مغ العشف 
بالتالي تبصل الذيادة ما داـ أف ؼيو مداسا بدالمة الجدع كيدتػؼ في ذلظ أف يكػف قج 

 .2سبب أالما أك ألع بدببو
 
عميو فاإلكخاه ىػ عبارة عغ كقػع قػة مادية كالتي تحـخ الذاىج مغ إرادتو الكاممة كتجفعو ك 

عمى الؿياـ بأفعاؿ مجخمة قانػنا، كلإلكخاه السادؼ شخكط حتى يسشع السدؤكلية الجدائية 

                                                           
1
 2015، سشة قػؽ، كمية الحقػؽ، جامعة بجايةسياـ، الحساية الجدائية لمذاىج، محكخة ماستخ تخرز ح عاشػرؼ   

-2016. 

حديغ فتحي عصية أحسج، الشطخية العامة لإلكخاه في القانػف الجدائخؼ، القاىخة، دار الشيزة العخبية، الصبعة األكلي،   2
 .25، ص2008سشة 
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 .1السكخىة كىي أف يكػف غيخ مسكغ تػقعو، كأف ال يكػف بػسع الذخز مقاكمة القػة

كعمى ىحا األساس يذتخط تػفخ شخشيغ لتحقيق اإلكخاه السادؼ ك ىسا كجػد قػة غيخ      
قابمة لمخد كأف تكػف ىحه القـػ غيخ متػقعة، فالذخط األكؿ يقرج بالقػة الغي قابمة لمخد 
بأنيا تمظ القػة التي تعسل عمى شل إرادة الجاني كالقزاء عمى حخية إختياره بحيث يجج 

و أماـ استحالة مصمقة عمى الترخؼ أك السقاكمة، كالذخط الثاني ىػ أف تكػف القػة نفد
السكخىة خارجة عغ إرادة الفاعل، أؼ ال دخل إلرادتو في إيجادىا، كال يتحقق ىحا الذخط 

 .2إال إذا كانت تمظ القػة غيخ معخكفة لو كال متػقعة مشو

 اإلكخاه السعشؾي :  -2

عشػية ضاغصة عمى إرادة اإلنداف تزعفيا إلى الحج الحؼ يفقج كىػ عبارة عغ قػة م     
قجرتيا عمى اإلختيار، كتخغسيا لتػجيو صاحبيا إلى إرتكاب الجخيسة كتتخح القػة السعشػية 

 . 3في الغالب، صػرة التيجيج بخصخ أك ضخر جديع

خد حخيتيا في فاإلكخاه السعشػؼ بخالؼ اإلكخاه السادؼ ال يعجـ إرادة السكخه، كإنسا يج     
اإلختيار، كسا يقدع اإلكخاه إلى إكخاه معشػؼ خارجي كإكخاه معشػؼ داخمي، فاألكؿ يتخح 

صػر مثل: التيجيج أك التحخيس أك اإلثارة التي تسارس مغ قبل مختكب الجخيسة نفدو أك 
ضج أفخاد عائمتو مثل ذلظ السػضف الحؼ يجلي بسعمػمات لعسالء آخخيغ لتيجيجه بإخفاء 

كأكالده كال يكػف متيسا بالتجدذ، ككحا الرخاؼ الحؼ ، يفتح الخديشة لمرػص  زكجتو
  .4نطخا إلحتجاز عائمتو

                                                           
، الصبعة الخابع عذخ، الجدائخ، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،الػجيد في القانػف الجدائي العاـأحدغ بػسؿيعة،   1

 .247ص 2014
 .46-45، ص2002دمحم أحسج محسػد، شيادة الذيػد في السػاد الجدائية، اإلسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، سشة   2
عبج القادر عجك، مبادغ قانػف العقػبات الجدائخؼ القدع العاـ، الجدائخ، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ ك التػزيع، سشة   3

2010 ،237. 
 .42، السخجع الدابق، صأحسج حديغ فتحي عصية  4
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يسكغ القػؿ أف اإلكخاه السعشػؼ يكػف أقل درجة مغ اإلكخاه السادؼ بحيث  مشوك      
يرعب تحجيج معالسو ك كضع معيار لو، ألف ما يتعمق بأمػر ندبية تختمف مغ شخز 

فخد الػاحج فإنو يختمف مغ ضخؼ آلخخ حدب شبيعة السالبدات السحيصة آلخخ كحتى ال
بو مع مخاعاة الدغ ك درجة الثقافة كالتعميع، كالسعتقجات عغ ىحا أف الػسيمة في اإلكخاه 

 .1السعشػؼ ىي التيجيج كأما في اإلكخاه السادؼ فيي قػة مادية

 ثانيا : أساليب ك كسائل اإلكخاه 

د اإلدالء شيادتو إلى بعس الجخائع اليجؼ مشيا التأثيخ عميو قج يتعخض الذاىج السخا
 لتغييخ أك تدييف شيادتو، كنحكخ مغ بيغ ىحه الجخائع ما يمي : 

 جخيسة حسل الغيخ عمى شيادة زكر أك عجـ اإلدالء بذيادتو :  -أ

غ أف يقع ، عمى أحج الجخائع التي مسك44/022ف مكافحة الفداد في السادة ز قانػ ن
 ، ك كسا جخت عميو السادة لجراسة أؼشاىج في قزية ما، كىي جخيسة التيجيجضحيتيا 

 ، كىػ ما سيتع تجاكلو:جخيسة يدتػجب أف يدتخخج أركانيا

 الخكؽ السادي :  -1

 كإشتخط السذخع الجدائخؼ نػعيغ مغ الػسائل لتحقيق ىج الخكغ ىسا : 

 لتيجيج أك التخىيب.: تتسثل في إستخجاـ القػة الجدجية أك اػػػ كسائل تخىيبية

 .3: تتسثل في الػعج بالسيدة غيخ السدتحقة أك عخضيا أك مشحياػػػ كسائل تخغيبية

                                                           
 .117نػزاد أحسج ياسيغ الذػاني، السخجع الدابق، ص  1
مغ قانػف مكافحة الفداد، عمى :" كل مغ استخجـ القػة البجنية أك التيجيج أك التخىيب أك  02الفقخة  44تشز السادة   2

متحخيس عمى االدالء بذيادة زكر أك مشع االدالء بالذيادة أك تقجيع الػعج بالسدية غيخ مدتحقة أك عخضيا أك مشحيا ل
 األدلة في اجخاء يتعمق بأفعاؿ مجخمة كفقا ليحا القانػف".

أحدغ بػسؿيعة، الػجيد في القانػف الجدائي الخاص، الجدء الثاني، الصبعة العاشخة، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ   3
  .428، 2010كالتػزيع، الجدائخ، 
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 الخكؽ السعشؾي : -2

 ك يتسثل في الػصػؿ باإلدالء بذيادة زكر في إجخاء يتعمق بإحجػ جخائع الفداد.

 الجداء السقخر ليحه الجخيسة :  -3

، يعاقب عمى ىحه الجخيسة بالحبذ مغ 1دابقحدب نفذ السادة مغ نفذ القانػف ال     
 دج. 500000إلى  5000ستة أشيخ إلى خسذ سشػات كبغخامة مغ 

 جخيسة التيجيج أك التخىيب ك تأثيخىا عمى نفدية الذاىج :  -ب

، ىحا الشػع مغ الجخائع التي مغ 452انػف مكافحة الفداد في السادة جاء في ق     
ك مشعو كميا مغ ج ك اليجؼ مشيا إما تغيخ الحؿيقة أالسسكغ ججا أف يتعخض ليا الذاى

 اإلدالء بذيادتو.

 الخكؽ السادي :  -1

كفقا لشز السادة الدابقة الحكخ، فإف ىحه الجخيسة تتع عغ شخيق التيجيج أك التخىيب      
عغ شخيق بث الخعب أك الخػؼ بأؼ شخيقة كانت في نفدية الذاىج، كىػ ما يدتػجب 

عميو ك التي تع حرخىا مغ شخؼ السذخع بقػلو في نز السادة دراسة صفة السجشي 
 الذيػد كالخبخاء كالسبمغيغ كالزحايا كأضاؼ إلييا أفخاد عائمتيع كاألشخاص التابعيغ ليع.

                                                                         الخكؽ السعشؾي :  -2
لجخيسة في مشع السبمغيغ مغ إبالغ الدمصات السخترة مغ يكسغ القرج مغ إرتكاب ىحه ا

ارتكاب جخيسة فداد، أك مشع الزحايا مغ تقجيع شكػػ، أك مشع الذيػد مغ اإلدالء 
  .3، أك شكػاىع أك حخيتيع أك شيادتيعيعبالذيادة، ك أما بدبب إبالغ

                                                           
 .44/01، السادة 2006فبخايخ 20، السؤرخ في 01-06قانػف رقع   1
ك بغخامة مغ ، عمى : يعاقب بالحبذ مغ ستة أشيخ إلى خسذ سشػات .ـ. ؼ . جمغ ؽ  45تشز السادة   2

، كل شخز يمجأ إلى اإلنتقاـ أك التخىيب أك التيجيج بأؼ شخيقة كانت أك أؼ شكل مغ دج 500000إلى  50000
 يػد أك الخبخاء أك الزحايا أك السبمغيغ أك أفخاد عائمتيع ك سائخ األشخاص الػثيقي الرمة بيع .األشكاؿ ضج الذ

الصبعة العاشخة، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ ،  الػجيد في القانػف الجدائي الخاص، الجدء الثانيأحدغ بػسؿيعة ،   3
 . 175ص  2010الجدائخ،  ،كالتػزيع
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 الجداء السقخر ليحه الجخيسة : -3

، ؼيعاقب عمى ىحه الجخيسة بالحبذ مغ ستة انػف مغ نفذ الق 45قا لشز السادة كف     
 دج . 500000إلى  50000أشيخ إلى خسذ سشػات كبغخامة مغ 

 ثالثا : التحخيض ك مجى تأثيخه عمى الذاىج 

 تعخيف التحخيض لغؾيا : –أ 

يخاد بالتحخيس الجفع إلى الخيخ كسا يقرج بو الجفع إلى الذخ، كقج جاء ذكخ      
 لكخيع في مػضعيغ فقط، ك يتبيغ ذلظ في :التحخيس في القخآف ا

ػػػ قػلو تعالى: ﴿ ك حخِّض اْلسْؤمشيغ عدى ّللاَّ أف يكفَّ بْأس الَّحيغ كفخكا وّللاَّ أشجُّ بْأسا ك 
 .  1أشجُّ تشكيال﴾

 . 2ػػػ كفي قػلو تعالى أيزا: ﴿ يا أيُّو الشَّبيُّ حخِّض اْلسْؤمشيغ عمى اْلقتاؿ ﴾

يغ الكخيستيغ، أراد هللا تعالى حث السؤمشيغ عمى التخغيب كمعشى ىاتيغ اآليت     
كالتذجيع عمى قتاؿ السذخكيغ ك عجـ الخكػف إلى السيادنة أك السداكشة أك السداكمة عمى 

، كمسا تقجـ نفيع أف التحخيس لغة يفيج الجفع ك السجتسعما ىػ أساس في حياة  اإلنداف 
 .3ياف الفعل السحخض عميوك التحخيظ ك خمق الجافع لجػ السخاشب عمى إت

كيسكغ القػؿ أف لمتحخيس مفيػميغ األكؿ سمبي كىجا عشجما يكػف القرج مشو      
الحرػؿ عمى نتيجة غيخ مذخكعة، كيكػف لو مفيـػ ثاني ايجابي عشجما يتعمق الفعل 

 بشتيجة مذخكعة.

                                                           
 . 82سػرة الشداء، اآلية   1
 . 65سػرة األنفاؿ، اآلية   2
، 2012ػب، جخيسة التحخيس عمى اإلنتحار،  دار الثقافة ك التػزيع، الصبعة األكلى، عساف، سشة عراـ كامل أي  3

 . 79-78ص 
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 تعخيف التحخيض فقييا : -ب

سعشى، شة في التخاكيب ك لكشيا متفقة في اللقج جاءت التعاريف الفقيية متعجدة ك متباي     
"ىػ خمق فكخة الجخيسة لجػ شخز ثع تجعيسيا كي تتحػؿ كمغ ىحه التعاريف لمتحخيس:

 إلى ترسيع عمى ارتكاب الجخيسة". 

كالسالحع أف ىحه التعاريف تؤكج نذاط السحخض ذك شبيعة نفدية، حيث أف جػىخ      
الشفدية التي تتخمز في إدخاؿ فكخة في كججاف كل تحخيس ىػ اإليساء أؼ تمظ العسمية 

 شخز فتتخجع نفديا إلى أعساؿ يأتييا ىحا الذخز. 

كال شظ أف ىحه التعاريف ندتفيج مشيا كثيخا في تحجيج جخائع التحخيس الذكمية التي      
 .1يذخط لتحققيا نتيجة معيشة

 تعخيف التحخيض قانؾنيا : -ج

ج التذخيعات األخخػ، حيث لع يزع تعخيفا قانػنيا سار السذخع الجدائخؼ بشفذ ني     
، مغ قانػف العقػبات بعس األفعاؿ 2362صخيحا لفعل التحخيس بل ذكخ في السادة 

تؤدؼ إلى التحخيس كىػ ما سيتع ذكخه الحقا بعج دراسة القانػنية ألركاف جخيسة التحخيس 
  عمى شيادة الدكر.

 الخكؽ السادي :  -1

ادؼ ليحه الجخيسة في إستعساؿ الػسائل الػاردة ذكخىا عمى سبيل يتسثل الخكغ الس     
مغ قانػف العقػبات ك الستسثمة في الػعػد أك العصايا أك اليجايا  236الحرخ في السادة 

 أك الزغط أك التيجيج أك التعجؼ أك السشاكرة أك التحايل.

عة، فإف الجخيسة تشتفي كإذا كانت قائسة الػسائل التي تتحقق بإستعساليا الجخيسة تبجك كاس
  إذا إستعسمت كسيمة خارج الػسائل السحجدة في نز القانػف.

                                                           
 .79، ص2012جخيسة التحخيس عمى اإلنتحار، دار الثقافة كالتػزيع، الصبعة األكلى، عساف، عراـ كامل أيػب،   1
 ، ؽ ع ج، سابقة الحكخ.236نز السادة   2
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يكػف الفعل مجخما كيتعخض لمجداء إذا كانت الزغػط التي مػرست عمى الذاىج      
تخمي إلى حسمو عمى الترخيح بأنو عايغ شخريا كقائع لع ترل إلى عمسو إال بصخؽ 

ات إلى شخز سبق لو أف أدلي بذيادتو أك قجـ شيادة غيخ مباشخة، أك إذا كجيت التيجيج
 . 1كذلظ لمحرػؿ مشو عمى الخجػع في شيادتو

 الخكؽ السعشؾي :   -2

يمـد تػفخ جخيسة التحخيس عمى شيادة الدكر أف يكػف السحخض قج قاـ بالتحخيس      
 برػرة مقرػدة كسا يمـد أف يتػافخ لجػ السحخض العمع بأف فعمو سػؼ يتختب عميو

 إنحخاؼ الذاىج عغ الحؿيقة.

كعميو فإف الجخيسة ال تقػـ إال إذا كاف الغخض مغ إستعساؿ الػسائل السحكػرة ىػ      
التحخيس الذاىج عمى اإلدالء بأقػاؿ اك قخارات كاذبة أك إعصاء شيادة كاذبة ك تبعا لحلظ 

، دليل كاذب ى إضافة أك التعبيخ عغال يعاقب عمى إغخاء الذاىج إال إذا كاف يخمي إل
غيخ أنو ال شخط أف يكػف اإلغخاء اإلدالء بالذيادة في حج ذاتيا أك أداء الذيادة بعج 

 .2حمف اليسيغ

 الفخع الثاني : حساية الذاىج مؽ جخيسة اإلغخاء 

قانػف العقػبات كىي جخيسة تقع عمى  236كردت جخيسة إغخاء الذاىج في السادة      
ء الذيادة التي يخغب ادة عمى اإلدالء بذيادتو أك إعصاالذاىج أثشاء ؾيامو بػاجب الذي

، لكي يبخؤكا أنفديع مغ تمظ الجخيسة، يقـػ ىحه الجخيسة بإستعساؿ أسمػب فييا الجشاة
اإلغخاء أك السشاكرة أك التحايل، كلؿياـ ىحه الجخيسة ال بج مغ تػافخ أركانيا الػاجبة 

 لؿياميا.
                                                           

 .427أحدغ بػسؿيعة، الػجيد في القانػف الجدائي الخاص، السخجع الدابق، ص  1
، 2011بكخؼ يػسف بكخؼ دمحم، السدؤكلية الجشائية لمذاىج، الصبعة األكلى، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية،   2

 .117-116ص
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، ك ئل التي يجب إستعسالياسادية كيذسل كل الػسافالخكغ األكؿ يتسثل في الخكغ ال     
لقج ذكخىا السذخع عمى سبيل الحرخ كىي كل الػعػد العصايا اليجايا فيي كسائل فييا ما 
يغخؼ الذاىج عمى تدييف الحؿيقة لرالح الجاني، كأف يقـػ ىحا األخيخ يقجـ مبمغا معتبخا 

كػف الجاني صاحب نفػذ في الجكلة مغ الساؿ مقابل تغييخ الحؿيقة لرالح الجاني أك أف ي
يقجـ لمذاىج كعػدا بأنو بسجخد أف يجلي بذيادتو كيبخئو يقػـ بسكافأتو سػاء بتػفيخ لو 

 . 1مشرب عسل أك تقجيع لو ىجية ؾيسة كتقجيع لو مشدؿ أك سيارة فخسة

 ، ىحه الػسائل كو السعشػؼ كىي الغاية مغ إستعساؿأما الخكغ الثاني فيتسثل في ركش     
، فال تقـػ ىج عمى اإلدالء بالذيادة الكاذبةأف تكػف الغاية مغ إستعساليا ىػ تحخيس الذا

ل ىػ تحخيس مغ قاـ بإغخاء ىحه الجخيسة إال إذا كاف اليجؼ مغ إستخجاـ ىحه الػسائ
  .2، إال إذا كاف يقرج مغ كراء ذلظ تغييخ الحؿيقة ك تزميل القزاءالذاىج

، بحيث يسكغ أف تختكب في في مجاؿ تصبيق ىحه الجخائع يتسثلأما الخكغ األخيخ      
بة إغخاء الذاىج ، أما بالشدبة لتكييف عقػ ي أؼ مخحمة كانت عمييا اإلجخاءاتأؼ كقت ك ف

، فيي جشحة مشفرمة عغ جشحة شيادة الدكر التي نز عمييا السذخع تكػف عقػبة جشحة
اإلدارية يعاقب بالحبذ مغ "كل مغ شيج زكرا في السػاد السجنية أك  235في السادة 

دج ك إذا ؾبس شاىج  100.000إلى  20.000سشتيغ إلى خسذ سشػات ك بغخامة مغ 
الدكر نقػدا أك أية مكافأة كانت أك تمقى كعػدا ؼيجػز رفع عقػبة الدجغ إلى عذخ 

. 3دج" 100.000سشػات ك الغخامة إلى 

                                                           
1
 2015، سشة تخ تخرز حقػؽ، كمية الحقػؽ، جامعة بجايةسياـ، الحساية الجدائية لمذاىج، محكخة ماس عاشػرؼ   

-2016 . 
 

2
 .56نفذ السخجع، ص سياـ،  عاشػرؼ   
 

3
نػر حجاب، نطاـ حساية الذيػد في قانػف االجخاءات الجدائية الجدائخؼ السقارف، مجكخة مقجمة لشيل شيادة الساستخ   

  .43، ص2017/2018اكاديسي، جامعة دمحم بػضياؼ، السديمة، 
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في الجعػػ مجنية مخفػعة أماـ  " ك تصبق أحكاـ ىحه السادة عمى شيادة الدكر التي تختكب
 ".لقزاء الجدائي تبعا لجعػػ جدائيةا

 الفخع الثالث : حساية الذاىج مؽ جخيسة التيجيج أك اإلعتجاء 

قانػف العقػبات "كل مغ إستعسل الػعػد أك العصايا أك اليجايا أك  236تشز السادة      
الغيخ عمى اإلدالء بأقػاؿ أك  الزغط أك التيجيج أك التعجؼ أك السشاكرة أك القابل لحسل

بإقخارات كاذبة أك إعصاء شيادة كاذبة أك إعصاء شيادة كاذبة ك ذلظ في أية مادة ك في 
أية حالة كانت عمييا اإلجخاءات أك بغخض السصالبة أك الجفاع أماـ القزاء سػاء أنتجت 

بغخامة مغ ىحه األفعاؿ أثخىا أك لع يشتجو يعاقب بالحبذ مغ سشة إلى ثالث سشػات ك 
دج أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ ما لع يعتبخ الفعل إشتخاكا  100.000دج إلى 20.000

، ال بج مغ 235ك  233ك  232عمييا في السػاد في إحجػ الجخائع األشج السشرػص 
 : 1تػافخ أركاف الجخيسة

   الخكؽ األكؿ :

ك قتل أحج أفخاد يذسل مسارسة الزغػشات عمى الذاىج عغ شخيق التيجيج بقتمو أ     
 عائمتو إف أدلى بذيادتو أك يقػـ باالعتجاء عميو بالزخب حتى يقـػ بتخػيفو .

 :ثانيالخكؽ ال

يتسثل في أف تكسغ غاية الجاني مغ تيجيج الذاىج بالقتل أك اإلعتجاء عميو ىػ       
 إرغامو عمى  عجـ البػح بالحؿيقة حػؿ الػاقعة التي شاىجىا 

 أما الخكؽ األخيخ:

ؼيكػف في مجاؿ تصبيق التيجيج أك اإلعتجاء، ؼيسكغ أف تختكب في أؼ مخحمة كانت       
 عمييا اإلجخاءات.

                                                           
1
 قانػف العقػبات الجدائخؼ . 236السادة   
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 الفخع الخابع : حساية الذاىج في قانؾف مكافحة الفداد 

جدائخؼ لمذاىج في قانػف إلى جانب الحساية السػضػعية التي قخرىا السذخع ال     
، كذلظ ػلو أماـ القزاء لإلدالء بذيادتواء مث، فقج أحاشو بحساية خاصة أثشالعقػبات

الستعمق بالػقاية مغ الفداد ك   2006-11-20السؤرخ في  01-06ضسغ قانػف رقع 
التي جاءت تحت عشػاف حساية الذيػد ك الخبخاء أك  45مكافحتو مغ خالؿ نز السادة 

، ألنو أسختومغ الذاىج أك مغ أحج أفخاد الزحايا عمى أنو كل شخز يمجأ إلى اإلنتقاـ 
د صخح بالحؿيقة عشج اإلدالء بذيادتو، حيث تذسل ىحه الحساية أفخاد ك عائالت الذيػ 

، ك لقج جاءت  ىحه الحساية تكخيدا لإلتفاؾيات التي ككل األشخاص الػثيقي الرمة بيع
 أبخمتيا الجدائخ دكليا ك إقميسيا مشيا إتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الفداد السعتسجة مغ قبل

 .20031الجسعية العامة في عاـ 

 السظمب الثاني : الحساية اإلجخائية

تتخح القػاعج االجخائية مغ الحساية اإلجخائية مػضػعا ليا، فالجعاكػ الجشائية تبجأ      
عادة باإلبالغ عغ كقائع معيشة تذكل جخيسة في قانػف العقػبات أك في قانػف اإلجخاءات 

خيسة مغ شخؼ الذاىج سمدمة مغ اإلجخاءات الستتابعة تبجأ الجدائية، كتمي البالغ عغ الج
باإلبالغ كتقـػ بيا الذخشة القزائية صاحبة  بسخحمة جسع االستجالالت كالتي تبجأ فعميا

االختراص، ثع مخحمة الستابعة مغ شخؼ الشيابة العامة ثع تأتي آخخ مخحمة أال كىي 
 مخحمة السحاكسة.

يدتػجب شعػره باألماف لو كألفخاد أسختو سػاء مغ شخؼ  فسخكر الذاىج بيحه السخاحل     
 ء بذيادتو أماميا، عغ شخيق تػفيخالغيخ أك حتى مغ شخؼ الجيات السخاد اإلدال

  .2ضسانات تجعل الذاىج يذعخ بالحساية القانػنية السقخرة لو فعميا

                                                           
الستعمق بالػقاية مغ الفداد ك  2006فبخايخ  20السػافق لػ  1427محـخ  21السؤرخ في  01-06قانػف رقع   1

 مكافحتو .
2

، 1945ماؼ  08بغػر عبج الخؤكؼ، الحساية الجشائية لمذاىج، مجكخة لشيل شيادة ماستخ في العمـػ القانػنية، جامعة  
  .42ص  ،2017/2018سة، قال
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 الفخع األكؿ : حساية الذاىج قبل تحخيػ الجعؾى العسؾمية

في العقاب تبجأ عػػ العسػمية الػسيمة القانػنية الستفاء حق الجكلة باعتبار الج     
، كالتي تباشخىا الذخشة 1البحث كالتحخؼ أؼ مخحمة االستجالالت إجخاءاتيا بسخحمة

القزائية تحت إشخاؼ كمخاؾبة الشيابة العامة، كيعسل ىحاف الجيازاف عمى تصبيق القانػف 
 .كتػفيخ الحساية لكل شخؼ في حاجة إلييا

كعميو سشتصخؽ في ىحا السصمب إلى عشرخيغ، األكؿ دكر الذخشة القزائية في      
 حساية الذيػد، كالفخع الثاني دكر الشيابة العامة في ضساف ىحا الػاجب.

 أكال : الذخطة القزائية

ىي أكؿ جياز يترل بو الذاىج، فيي ممدمة بتػفيخ الحساية لمذاىج مسا يذعخه      
 ا الجياز السيع سػؼ نتصخؽ في ىحااف بتقجيسو شيادتو، كلبياف أىسية ىحبالخاحة كاالشسئش

 العشرخ إلى تعخيفو كالتداماتو لبياف كيؽية تعاممو مع الذاىج.

 االختراص الشؾعي كاالقميسي لزباط الذخطة القزائية -1

يشاط بالزبط القزائية أك الذخشة القزائية ميسة البحث كالتحخؼ عغ الجخائع      
رة في قانػف العقػبات كالقػانيغ السكسمة لو، كجسع األدلة عشيا كالبحث عغ مختكبييا السقخ 

كتسارس الذخشة القزائية في حجكدىا اختراصيا كافة اإلجخاءات التي يقخرىا القانػف 
حيث ندتخمز مغ الشرػص القانػنية السعسػؿ بيا، أف ضباط الذخشة القزائية 

إلجخاءات الجدائية ىع السكمفػف قانػنا بسيسة البحث مغ قانػف ا 15السحجديغ في السادة 
 .2كالتحخؼ، كتقع عمى عاتقيع مدؤكلية ذلظ

                                                           
 .272أحسج دمحم يػسف الديػلة، السخجع الدابق، ص 1

 .218عبج هللا أكىايبية، السخجع الدابق،   2
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ف أعزاء الذخشة القزائية كىع يسارسػف صالحيتيع في إجخاء التحخيات الالزمة إ     
بذأف الجخيسة لسعخفة مختكبييا، مقيجيغ في ذلظ بشصاؽ إقميسي محجد يدسى االختراص 

غ ىع مقيجيغ بشػع معيغ مغ الجخائع دكف غيخىا مغ الجخائع كأعػاف السحمي، كمشيع م
 .1االختراص الشػعي الجسارؾ بالشدبة لمجخائع الجسخكية فقط يدسى

كحساية الذاىج ضسغ ىحه الحجكد، مختبط باإلقميع الحؼ يسكغ أف يسارس ؼيو رجل      
تع التفريل أكثخ في ىحا الذخشة ميامو كبشػع اإلجخاءات السسارسة في إشار الحساية، كسي

 .السػضػع في العشاصخ الالحقة مغ ىحه السحكخة

 الخقابة عمى الذخطة القزائية كزساف لعجـ تعدف الذخطة في استعساؿ الدمظة -2

يخزع ضباط الذخشة القزائية لتبعية مددكجة، فيع يخزعػف لخؤسائيع السباشخيغ      
عتبارىع يسارسػف أيزا مياـ الزبصية في الذخشة كالجرؾ الػششي كاألمغ العدكخؼ، با

ؼ اخ شإي الزبصية القزائية إلدارة ك اإلدارية، كيخزعػف كحلظ أثشاء مسارسة مياميع ف
مغ قانػف  12مغ السادة  02الشيابة العامة كرقابة غخفة االتياـ، كقج نرت الفقخة 

-17ػف بالقان 2017اإلجخاءات الجدائية عمى ضػء التعجيل الحؼ أجخؼ عمييا في سشة 
 .20172مارس  27السؤرخ في  07

 غخفة االتياـ كجية رقابة عمى أعساؿ الذخطة القزائية : -أ

 03تتذكل في كل مجمذ قزائي غخفة اتياـ كاحجة، كيعيغ رئيديا كمدتذارىا لسجة      
 سشػات بقخار مغ كزيخ العجؿ.

ياـ، كتعقج باستجعاء مغ كيقـػ الشائب العاـ كمداعجكه بػضيفة الشيابة العامة لجػ غخفة االت
 .3رئيديا أك بشاء  عمى شمب الشيابة العامة كمسا دعت الزخكرة لحلظ

                                                           

 
 .164، ص 2018أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في القانػف الجدائخؼ، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، دمحم حديط،   1
 .171دمحم حديط، نفذ السخجع ص   2
، 1999ػجيد في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار السحسجية العامة، الجدائخ، سشة ضيخؼ حديغ، ال  3

 .45ص



 اإلطار القانؾني لحساية الذيؾد في التذخيع الجدائخي  الفرل الثاني            

 

11 

كلغخفة االتياـ مدألة رجل الذخشة القزائية مدألة تأديبية، كىػ ما حجدتو السادة      
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية كالتي جاءت بذأف إجخاءات التحقيق التي تجخييا  2081

ـ تجاه أحج ضباط الذخشة القزائية بدبب إخاللو بأحج كاجباتو السيشية غخفة االتيا
كسا نز  ،2األكلية أك التحقيق القزائي بسشاسبة أداءه ألعسالو سػاء في مخحمة التحخيات 

القانػف عمى إمكاف ؾياـ السدؤكلية الجشائية في حق عزػ الزبط القزائي عسا قج يشدب 
مقي ترخيحات مغ الذاىج، فيػ ممـد باحتخامو كعجـ لع مغ أفعاؿ أثشاء ؾيامو مثال بت

 الزغط عميو أك االعتجاء عمى كيانو األدبي كالسعشػؼ.

كقج كضع قانػف اإلجخاءات الجدائية حاؿ ؾياـ عزػ الزبط القزائي بجخيسة معيشة      
إجخاءات خاصة يجب اتباعيا عشج التحقيق معو، كىي قػاعج تختمف عغ اإلجخاءات 

 ، مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية.5773لعادية، كىػ ما نرت عميو السادة العامة أك ا

الشرػص القانػنية الدابقة، كالتي جاءت برفة عامة كلع تحجد الذاىج  ستقخاءكبإ     
برفة خاصة تدتخمز أف الخقابة عمى أعساؿ الذخشة القزائية ىي بسثابة ضسانة 

ج تقع عميو أثشاء تأدية شيادتو، ؼبسجخد يحسي بيا الذاىج نفدو في حاؿ كقػع تجاكزات ق
الذاىج، كالزغط أك التيجيج كغيخىا، نجج أف  ارتكاب رجاؿ الذخشة القزائية جخيسة اتجاه

                                                           
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو: "إذا ما شخح األمخ عمى غخفة االتياـ، فإنيا تأمخ بإجخاء  208تشز السادة   1

ئية صاحب الذأف، كيتعيغ أف يكػف ىحا األخيخ قج تحقيق كتدسع شمبات الشائب العاـ كأكجو دفاع ضباط الذخشة القزا
مكغ مقجما مغ االشالع عمى ممفو السحفػظ ضسغ ممفات الذخشة القزائية لجػ الشيابة العامة لمسجمذ، كاذا تعمق 

األمخ بزابط الذخشة القزائية لألمغ العدكخؼ يسكغ االشالع عمى ممفو الخاص، السخسل مغ قبل ككيل الجسيػرية 
 سختز اقميسيا".العدكخؼ ال

 كيجػز لزباط الذخشة القزائية الستيع أف يدتعيغ بسحاـ لمجفاع عشو".  

 .175دمحم حديط، السخجع الدابق، ص  2
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو " اذا كاف أحج ضباط الذخشة القزائية قابال لالتياـ  577تشز السادة   3

خة أعساؿ كضيفتو أك أثشاء مباشختيا في الجائخة التي يختز فييا محميا اتخحت بارتكاب جشاية أك جشحة خارج دائخة مباش
 .576بذأنو اإلجخاءات شبقا ألحكاـ السادة 
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مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية جاءت صخيحة لتقخر االختراص في نطخ  576السادة 
ي، ؼيقػـ االتيامات السػجية ألعزاء الزبصية القزائية عمى مدتػػ كل مجمذ قزائ

ككيل الجسيػرية بإرساؿ السمف إلى الشائب العاـ لجػ السجمذ القزائي، بسجخد إخصاره 
أف أحج أعزاء الزبصية القزائية ارتكب جخيسة، فإذا أرػ الشائب العاـ محال لستابعتو، 
عخض السمف عمى رئيذ السجمذ الحؼ يأمخ بتعييغ قاضي التحقيق مغ بيغ قزاة 

سل خارج دائخة االختراص التي يعسل فييا عشرخ الزبط التحقيق، يختار مسغ يع
القزائي الستيع، كعشج االنتياء مغ التحقيق، كاذا كاف ىشاؾ محل لسحاكستو يحاؿ لمجية 

 .1السخترة أك لغخفة االتياـ التابعة لحلظ السجمذ بحدب األحػاؿ

شة القزائية يسكغ القػؿ أف بجراسة ىحه اإلجخاءات، أف الخقابة عمى أعساؿ الذخ ك      
سػاء مغ ككيل الجسيػرية أك غخفة االتياـ تعج أحج الزسانات التي يتستع بيا الذاىج 
اتجاه ىحه الجية األكلية مغ التحقيق، غيخ أنيا ما كانت لتكتسل لػ أعصى القانػف الحق 
لكل مغ تزخر مغ أفعاؿ رجل الذخشة القزائية حاؿ ؾيامو بأعسالو )كمغ ضسشيع 

ار غخفة االتياـ كالتي مشحت لكل مغ ككيل الجسيػرية كالشائب العاـ الذاىج(، حق إخص
 قرخا.

 االلتدامات السيشية لزباط الذخطة القزائية كحساية ضسشية لمذيؾد -3

نطخا لخاصية تبعية أعزاء جياز الذخشة القزائية في عسميع إلدارة ككيل      
ئب العاـ عمى مدتػػ الجسيػرية فيجيخىا عمى مدتػػ السحكسة، كتحت إشخاؼ الشا

 .2السجمذ القزائي مسا يتختب عجـ صالحيتو في الترخؼ في نتاج عسمو

كعميو فالزباط الذخشة القزائية مياـ مختمفة اليجؼ مشيا تكػيغ ممف كارسالو إلى ككيل 
الجسيػرية، غيخ أف القانػف أكجب عمى رجاؿ الذخشة تجكيغ أعساليع الحيغ يقػمػف بيا 

 ي محاضخ تدسى محاضخ الزبط القزائي.بالتفريل الجقيق ف

                                                           
 .326، ص2008عبج هللا أكىايبية، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، سشة   1
 .307عبج هللا أكىايبية، نفذ السخجع، ص  2
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 الزسانات السسشؾحة لمذاىج مؽ خالؿ اجخاء تحخيخ السحاضخ -أ

 بشفدو يباشخه الحؼ عسمو السختز السػضف ؼيو يجكف  محخر عامة برفة السحزخ     
 يتزسغ محخر فيػ القزائية الزبصية محزخ أما كتحت اشخافو، بػاسصة مداعجيو أك

 كالسذتبو الذيػد كأقػاؿ معايشات مغ محخره أجخاىا لبحػث التيكا التحخيات عغ تقخيخا
 أك األشياء كضبط كالتفتير القزائي الزبط عزػ بيا قاـ التي العسميات كنتاج فييع،
 ييسشا، ما كىػ أقػاؿ الذيػد سساع أك التحخؼ  أك البحث مػضػع بالجخيسة الستعمقة السػاد
 كما كقائع مغ شاىجه ما محخرىا فييا يعمغ ةمكتػب شيادات اعتبارىا يسكغ السحاضخ فيحه

 .1نتائج مغ إليو تػصل كما إجخاءات مغ اتخحه
إف ؾياـ رجاؿ الذخشة القزائية بدساع شيادة الذيػد أك الزحايا أك السذتبو فييع،      

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، تحخر محاضخ عشيا  18أكججىع السذخع في السادة 
اإلجخاءات التي قامػا بيا كمكاف ككقت الؿياـ بيا كاسع كصفة  يػقعػف عمييا كيجرجػف 

محخرييا، فإف كانت متعمقة بجشايات أك جشح كجب عمييع أف يػافػا مباشخة ككيل 
الجسيػرية السختز فػر االنتياء مشيا بأصػليا مرحػبة بشدخة مشيا مؤشخ عمييا 

ة بيا ككحلظ األشياء بسصابقتيا األصل، ككحا بجسيع السدتشجات كالػثائق الستعمق
السزبػشة، أما إذا كانت متعمقة بسخالفات فإف تمظ السحاضخ كاألكراؽ السخفقة بيا تخسل 

الجسيػرية السختز، كيجب أف يشػه في تمظ السحاضخ عغ صفة الزبط   إلى ككيل
 .2القزائي الخاصة بسحخرييا

لمسحزخ أك التقخيخ قػة  كبيحا يسكغ القػؿ، أف رغع إعصاء قانػف اإلجخاءات الجدائية     
اإلثبات، إال إذا كاف صحيحا في الذكل كيكػف قج حخره كاضعو أثشاء مباشخة أعساؿ 
كضيفتو كأكرد ؼيو عغ مػضػع داخل في نصاؽ اختراصو ما قج رآه أك سسعو أك عايشو 

 قانػف اإلجخاءات الجدائية. مغ 2143بشفدو، كىػ ما نرت عميو السادة 
ضخ الذخشة القزائية ىي عبارة عغ محاضخ استجاللية تجسع فييا عتبار محاإ كرغع      

األقػاؿ األكلية لذيػد، إال أف ىحه السحاضخ تعتبخ ضسانة ميسة بالشدبة لمذاىج فتحسي 
                                                           

 .308، ص2008أكىايبية، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، سشة عبج هللا   1
 .08، ص18قانػف اإلجخاءات الجدائية، السادة   2
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو: " ال يكػف لمسحزخ أك تقخيخ قػة االثبات إال إذا كاف  214تشز السادة   3

 ره كاضعو أثشاء مباشخة أعساؿ كضيفتو....."صحيحا في الذكل كيكػف قج حخ 
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السحزخ، كتبقى حجيتيا حجخ  أك التحخيف الحؼ قج يختكبو محخر شيادتو مغ التدييف
الخرـػ حجيتيا أك القاضي مسا  العثخة التي يجب عمى السذخع تجاركيا، فقج يجحس

يجعل الذاىج أماـ مػقف محخج قج يؤدؼ إلى امتشاعو عغ الذيادة أك مداءلتو في حاالت 
 خاصة.

 سخية أعساؿ الذخطة القزائية -ب
يقرج بدخية اإلجخاءات عجـ االشالع عمييا، كيقرج بدخية التحقيق عجـ عالنيتيا      

العسػمية، فدخية التحقيق إذا تعشي إجخاء التحقيق بالشدبة لمغيخ كىع غيخ أشخاؼ الجعػػ 
في جػ مغ الدخية كالكتساف بالشدبة لمجسيػر، كتعشي أيزا صج كل شخز ال يعشيو أمخ 
التحقيق في مػضػع ما عغ حزػره أك االشالع عمى أكراقو، فالسقرػد بالدخية ىػ الغيخ 

 .1أؼ الجسيػر
التحقيق بصخيقة أك بأخخػ كأعزاء الشيابة كعميو فإف القانػف يمـد كل مغ ساىع في      

العامة كأعزاء الزبصية القزائية أك الذخشة القزائية كالبخاء كالستخجسيغ بحزػر 
إجخاءات التحقيق كاالشالع عمى أكراقو بػجػب كتساف الدخ السيشي لعجـ إذاعة أسخار 

السيشي، كعميو  التحقيق كاال تعخض مفذي الدخ لمعقػبات السقخر جخاء جخيسة إفذاء الدخ
 .2مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 11فدخية التحقيق نز عمييا في السادة 

كمسا سبق ذكخه ندتخمز أف القانػف ألـد رجاؿ الذخشة القزائية بالدخية سػاء في      
اإلجخاءات التحقيق أك حتى في ذكخ ىػية كأقػاؿ الذيػد أماـ الجسيػر كىػ ما يعتبخ 

لدالمتو كأمشو مغ كافة الزغػط أك التيجيجات جخاء تقجيسو  ضامشة لمذاىج كحساية
 لذيادتو، فإفذاء أقػاؿ كىػية الذاىج يسكغ إدراجيا تحت جخائع الذخ السيشي.

 الفخع الثػػاني : الشيابة العامة
الشيابة العامة ىيئة قزائية خاصة أنيط بيا تحخيظ الجعػػ العسػمية كمباشختيا أماـ      

بقرج الديخ عمى حدغ تصبيق القػانيغ كمالحقة مخالفييا أماـ السحاكع  القزاء الجدائي،
                                                           

 .337-336، ص2008عبج هللا أكىايبية، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، سشة   1
" تكػف إجخاءات التحخؼ كالتحقيق سخية، ما لع يشز القانػف انػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنومغ ق 11تشز السادة    2

 ".ظ، كدكف إضخار بحقػؽ الجفاعؼ ذلخال عمى
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كسػؼ نقػـ في ىحا الفخع بالتعخيف بيحا الجياز كعالقتو بحساية  كتشفيح األحكاـ الجدائية،
 .1الذاىج

  مبجأ السالئسة كأحج أىؼ خرائص الشيابة العامة -1
اإلجخاء السشاسب، بسا فييا إجخاء عجـ  تتستع الشيابة العامة بسبجأ السالئسة في اختيار     

الستابعة بإصجار أمخ بحفع األكراؽ كمخاجعتيا متى رأػ ضخكرة لحلظ، لحلظ ىحه الدمصة 
في السالئسة بيغ تحخيظ الجعػػ العسػمية كبيغ عجـ تحخيكيا بحفع أكراقيا مخىػنة بعجـ 

ا أماـ القزاء الجشائي ؾياـ الشيابة العامة بأكؿ إجخاء في الجعػػ كىػ تحخيكيا أك رفعي
تحؿيقا أك حكسا، ألف السبادرة بتحخيكيا تفقج الشيابة سمصتيا في السالئسة فال تدتصيع بعجه 
سحب الجعػػ أك تخكيا مغ تمقاء نفديا أك باالتفاؽ مع الستيع أك التشازؿ مثال عمى 
 الصعغ بعج رفعو، إلى االختراص بالبت فييا يربح لجية التحقيق أك الحكع بحدب

فإذا ما استججت ضخكؼ تجعػ الشيابة العامة لتغيخ مػقفيا كطيػر متيسيغ  األحػاؿ،
أخخيغ فاعميغ أك شخكاء أك أف تكػف قج شمبت إدانتو فتبيغ ليا مغ مجخيات التحقيق بخاءة 
الستيع ؼيحق لمشيابة تقجيع شمبات عجيجة إضاؼية تصمب فييا تبخئة الستيع، كىػ ما نرت 

 .2مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 96/01عميو السادة 
 سمظات ككيل الجسيؾرية كإدارة رقابة كاشخاؼ عمى أعساؿ الزبظية القزائية -أ

يسثل ككيل الجسيػرية الشيابة لجػ السحاكع، يداعجه في ميامو ككيل جسيػرية مداعج      
 .3مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 35كاحج أك أكثخ، كىػ ما جاء في السادة 

كيل الجسيػرية سمصات عمى ضباط الذخشة القزائية كجياز الزبصية القزائية، يخػؿ ك 
 تبجك فييا مطاىخ تبعية أعزاء ىحا الجياز في اآلتي :

تكميف شبيب لفحز السػقػؼ لمشطخ لجػ الزبصية القزائية مغ الذخشة أك الجرؾ  -1
أك بشاء عمى الػششي، سػاء تع ىحا التكميف بالفحز مغ تمقاء نفذ ككيل الجسيػرية، 

                                                           
 .49ص، 2018د ط، دار ىػمة، الجدائخ، ، أصػؿ اإلجخات الجدائية في القانػف الجدائخؼ دمحم حديط،   1
 .51عبج هللا أكىايبية، السخجع الدابق، ص   2

شفدو أك بػاسصة مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية: "يسثل ككيل الجسيػرية الشائب العاـ لجػ السحكسة ب35تشز السادة   3
 أحج مداعجيو، كىػ يباشخ الجعػػ العسػمية في دائخة السحكسة التي بيا مقخ عسمو ".
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مغ قانػف  52/04شمب أحج أفخاد عائمة السػقػؼ لمشطخ، كىػ ما نرت عميو السادة 
 . 1اإلجخاءات الجدائية

تػؾيع ككيل الجسيػرية دكريا عمى الدجل الحؼ يسدكو ضابط الذخشة القزائية في  -2
، خطو البيانات الخاصة بالسػقػؼ لمشمخاكد الذخشة أك الجرؾ الػششي، كالحؼ تحكخ ؼي

مغ قانػف  52كدساع أقػالو أك امتشاعو كتػؾيفو كأسبابو، كىػ ما جاء في نز السادة 
 اإلجخاءات الجدائية.

يجب عمى الزابط تقجيع الدجل الخاص، الحؼ يسدظ في كل مخكد مغ مخاكد  -3
الذخشة أك الجرؾ الػششي، لػكيل الجسيػرية كلكل جيات الخقابة في كقت تصمبو، ألف 

امتشاع ضباط الذخشة القزائية عغ ىحا التقجيع، كىػ ما تشز عميو السادة  القانػف يحـخ
 مغ قانػف العقػبات. 01/ 2مكخر 110

تػجيو ككيل الجسيػرية ما يخاه ضخكريا مغ تعميسات لزباط الذخشة القزائية كالشطخ  -4
 .3ؼيسا يسكغ اتخاذه مغ إجخاءات بذأف كل كاقعة معخكضة عميو

رية لعسل أعػاف الذخشة القزائية كتشؿيصيع مع أخح ىحا التشؿيط تقييع ككيل الجسيػ  -5
 في فقختييا الثانية كالثالثة.، 184بعيغ االعتبار في تخقيتيع، كىػ ما نرت عميو السادة 

سمصة ككيل الجسيػرية في الترخؼ في نتائج البحث كالتحخؼ الحؼ يجخيو الزابط  -6
 .5أك رفعيا بحدب األحػاؿكأعػانو في حفع األكراؽ أك بتحخيظ الجعػػ 

 
 

                                                           
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية: "يجػز لػكيل الجسيػرية إذا اقتزى األمخ، سػاء مغ تمقاء 04فقخة  52تشز السادة   1

أك محاميو ، أف يشجب شبيبا لفحرو في أية لحطة نفدو أك بشاء عمى شمب أحج أفخاد عائمة الذخز السػقػؼ لمشطخ 
 ". 51مغ اآلجاؿ السشرػص عمييا في السادة 

كل ضابط شخشة قزائية الحؼ يستشع عغ تقجيع الدجل الخاص  مكخر فقخة مغ قانػف العقػبات:" 110تشز السادة   2
 خاص يجب أف يتزسغ  إلى األشخاص السختريغ بإجخاء الخقابة كىػ سجل 52/03السشرػص عميو في السادة 

كيعاقب  110األشخاص السختريغ الحيغ ىع تحت الحخاسة القزائية يكػف قج ارتكب جشحة السذار إلييا في السادة 
 بشفذ العقػبة".

 .302، ص 2008عبج هللا أكىايبية، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، سشة   3

ككيل الجسيػرية تحت سمصة الشائب العاـ، تشؿيط ضباط الذخشة القزائية العامميغ  : " يتػلى 18/02تشز السادة   4
 : " يؤخح التشؿيط في الحدباف عشج كل تخؾية ". 18/03بجائخة اختراص السحكسة"، كالسادة 

 .302عبج هللا أكىايبية، نفذ السخجع ، ص   5
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 الذاىج كسبمغ لمشيابة العامة -2
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية تشز عمى: يتمقى  36جاءت الفقخة األخيخة مغ السادة 

السحاضخ كالذكاكػ كالبالغات كيقخر في أحدغ اآلجاؿ ما يتخحه بذأنيا كيخصخ الجيات 
يكػف دائسا  يا أك يأمخ بحفطيا بسقخرالقزائية السخترة بالتحقيق أك السحاكسة لمشطخ في

 ".قابال لمسخاجعة.....
كمغ خالؿ استقخاء نز السادة، يتزح انو يحق ألؼ شخز كاف شاىجا عمى جخيسة مغ 
جخائع القزاء أف يقػـ بالتبميغ الذخري لػكيل الجسيػرية، فسا ىي الزسانات السسشػحة 

 لو في ىحا اإلشار؟
الئسة كأحج أىع السبادغ التي تسيد الشيابة العامة، كىي تع ؼيسا سبق الحجيث عغ مبجأ الس

التي تقخر مريخ الجعػػ العسػمية في حاؿ تقجـ الذاىج ليقجـ شيادتو )بالغو( أماـ 
 الجياز.

كعميو فإف الذاىج ىشا ال يحطى بأؼ معاممة خاصة، إذ يعتبخ برفة مبمغ، ال يسكغ      
 ية في نفذ الػقت.أف يحطى بأؼ حساية إال في إشار اعتباره ضح

 
 الفخع الثاني : حساية الذاىج بعج تحخيػ الجعؾى العسؾمية

إحجػ آخخ سػؼ نقـػ في ىحا الفخع بجراسة الحساية الذاممة لمذاىج أماـ قاضي التحقيق ك
 مخاحل الجعػػ العسػمية.

 أكال : قاضي التحقيق 
حث كالتحخؼ كال يجػز أف ألـد قانػف اإلجخاءات الجدائية قاضي التحقيق بإجخاءات الب     

يذخؾ في الحكع في قزايا نطخىا برفة قاضيا لمتحقيق كاال كاف ذلظ باشال، كىػ ما 
 .1مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 38جاء في نز السادة 

كيتحجد اختراص قاضي التحقيق محميا بسكاف كقػع الجخيسة أك محل إقامة أحج      
ائيا أك محل الؿبس عمى أحج ىؤالء األشخاص األشخاص السذتبو في مداىستيع في إقخ 

حتى لػ كاف ىحا الؿبس قج حرل لدبب آخخ، كالتحقيق االبتجائي كجػبي في مػاد 

                                                           
 .16، ص 38قانػف اإلجخاءات الجدائية ،السادة   1
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الجشايات كىػ اختيارؼ في مػاد الجشح كجػازؼ في مػاد السخالفات إذا شمبو ككيل 
 الجسيػرية.

بسػجب شمب مغ ككيل  كال يجخؼ قاضي التحقيق أؼ إجخاء مغ إجخاءات التحقيق إال     
الجسيػرية إلجخاء التحقيق حتى كلػ كاف برجد جشاية أك جشحة متمبذ بيا، فمو أف يتخح 
اإلجخاءات مغ انتقاؿ، معايشة كنجب الخبخاء كالتفتير كضبط األشياء كالترخؼ فييا 

 كاالستجػاب كالسػاجية كىػ السيع في بحثشا.  ،1كسساع الذيػد
 ي التحقيق اتجاه الذاىجااللتدامات العامة لقاض -1

عشجما تعخض القزية عمى قاضي التحقيق إلجخاء التحقيق بذأنيا قج يمجأ إلى سساع      
الذيػد الػاقعة كمشاقذتيع كمػاجيتيع بالستيع حػؿ جدئيتيا، كسا أف خرػـ الجعػػ 
العسػمية قج يمجئػف في سبيل تجعيع مخاكدىع إلى مصالبة قاضي التحقيق باالستساع إلى 

 أثخ في نفي أك إثبات الػاقعة. شيادة بعس األشخاص تكػف معمػماتيع ذات
 بػاسصة أك العسػمية القػة بػاسصة باستجعائيع التحقيق قاضي يقـػ الذيػد أقػاؿ كلدساع

 البمجية (. بػاسصة( اإلدارية بالصخؽ  أك العادية أك عميو الخسالة السػصي
 األشخاص تحجيج في الحخية التحقيق مقاضيل الجدائية اإلجخاءات قانػف  أعصى كقج     
 البالغ في ذكخىع كرد قج األشخاص ىؤالء كاف سػاء شيادتيع، سساع في يخػ فائجة الحيغ

 أف ما بػسيمة التحقيق قاضي عمع إلى كصل قج يكػف  أك الذكػػ مشيا أك الجخيسة عغ
 .الجخيسة عغ معمػمات لجييع
 قج الشيابة كانت شاىج شيادة سساع رفس مدبب بقخار التحقيق لقاضي يحق كسا     
 رجاؿ الذخشة أك السػضفيغ إلى االستساع األمخ اقتزى كاذا االستساع إليو، شمبت

 .2االستجعاء بيحا مرمحتيع رئيذ رسالة كيخصخ بػاسصة استجعائيع ؼيدتحدغ
ف كاف األشخاص السصمػب شيادتيع مغ أعزاء الحكػمة فال يجػز تكميفيع بالحزػر إك 

ىحه الذيادة إال بترخيح مغ رئيذ الجسيػرية كبشاء عمى تقخيخ كزيخ العجؿ كمػافقة  ألداء
 .، مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية5421مجمذ الػزراء، كىػ ما جاء في السادة 

                                                           
 .44-43يغ، السخجع الدابق، ص شاىخؼ حد  1

، 1986الجدائخ،  باتشة، كالشذخ، لمصباعة الذياب دار الجدائخؼ، الجدائية اإلجخاءات قانػف  شخح سميساف، بارش  2
 .195ص



 اإلطار القانؾني لحساية الذيؾد في التذخيع الجدائخي  الفرل الثاني            

 

11 

فإذا لع يرجر ترخيح بالحزػر تؤخح أقػاؿ الذاىج كتابة مغ مدكشو بسعخفة رئيذ      
لتي يؿيع بجائختيا الذاىج إذا كانت إقامتو بعيجة عغ السجمذ القزائي أك رئيذ السحكسة ا

السقخ الخئيدي، كاذا تعمق األمخ بدفخاء الجسيػرية السعتسجيغ بالخارج فال يجػز تكميفيع 
بالحزػر ألداء الذيادة إال بعج تخخيز مغ كزيخ الذؤكف الخارجية بشاء عمى شمب مغ 

 .اإلجخاءات الجدائية مغ قانػف  5432كزيخ العجؿ، كىػ ما نرت عمى السادة 
أما إذا تعمق األمخ بدفخاء الجكؿ األجشبية السعتسجيغ بالجدائخ فإف شيادتيع تؤخح      

، مغ قانػف 5443شبقا لألحكاـ السقخرة في السعاىجات الجبمػماسية، كذلظ حدب السادة 
 اإلجخاءات الجدائية.

مع مالحطة أف القانػف لع  أما تأدية الػالة لذيادتيع فإنيا تخزع لبعس الذكميات     
خاصة كيؽية أدائيع لمذيادة، كغالبا ما يقع االتفاؽ عمى تمقي قاضي التحقيق  يشطع بقػاعج

 .4شيادتيع بسخكد الػالية
 :لشا أف يتزح الجدائية اإلجخاءات قانػف  مغ 905 السادة نز استقخاء خالؿ فسغ     

 الياتف أك السخاسمة شخيق عغ تكػف  أف يسكغ فال مباشخة القاضي أماـ تؤدػ الذيادة  -
 .بعج عغ كسائل االتراؿ مغ ذلظ سػػ  ما أك القاضي مدجل يدسعو شخيط أك
يسكغ  ثع التشقيبي، الشطاـ خرائز مغ كىحا انفخاد كعمى سخيا يكػف  الذاىج سساع  -

 لقاضي التقجيخية لمدمصة كفقا األشخاؼ أك الذيػد مغ غيخه كبيغ بيشو مػاجية اجخاء
  .6قالتحقي

                                                                                                                                                                                
أماـ  شخريا بذيادتيع اإلدالء الحكػمة رئيذ مغ بتخخيز الحكػمة ألعزاء يجػز أنو غيخ: "  542تشز السادة   1

 القزية". أماميا تخفع التي السحكسة
عمى أنو : " ال يجػز تكميف سفخاء الجسيػرية السعتسجيغ لجػ الجكؿ األجشبية بالحزػر لذيػد إال  543تشز السادة   2

 تخخيز مغ كزيخ الذؤكف الخارجية لجػ عخض األمخ عميو مغ كزيخ العجؿ ". بعج
 بالذخكط الجدائخية الحكػمة لجػ السعتسجيغ األجشبية الجكؿ سفخاء شيادة تؤخح "عمى أنو :  543تشز السادة   3

 ."الجبمػماسية السعاىجات في عمييا السشرػص
 . 196 ص الدابق، السخجع سميساف، بارش  4
 فخادػ الكاتب يعاكنو التحقيق قاضي أماـ شيادتيع الذيػد الجدائية :" يؤدؼ اإلجخاءات قانػف  مغ 90 السادة تشز  5

 ."ػاليعأق محزخ كيحخر الستيع حزػر بغيخ

الجدائخ،  لمشذخ، ىػمة دار األكؿ، الجدء ،الجدائخؼ  )بسادة مادة( الجدائية اإلجخاءات قانػف  شخح جساؿ، نجيسي  6
 .192، ص2007
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 ضسانات الذاىج في حاؿ تقجيسو أماـ قاضي التحقيق -2
 الستيع، حزػر بغيخ عاـ كأصل التحقيق قاضي أماـ مشفخدا بذيادتو الذاىج يجلي     
 حزػر في بالذيادة اإلدالء مغ يسشع ال ىحا أف إال كاجبة، القانػنية كانت اليسيغ متى

 كمػاجيتو الذاىج مشاقذة التحقيق ضيلقا يجيد ألف القانػف  السجني السجعي أك الستيع
 .1بالستيع أك أخخييغ بذيػد
كيجخؼ بسذاركتيع ما يخاه الزما مغ تجارب كاجخاءات خاصة بإعادة تسثيل الجخيسة      

 .2مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 96إضيارا لمحؿيقة كىػ ما نرت عميو السادة 
لذاىج أماـ قاضي التحقيق ىػ تجكيغ كمغ بيغ أحج أىع الزسانات التي يتستع بيا ا     

شيادتو في محزخ خاص يعاد قخاءتو مغ شخفو، فإذا لع يدتصع الذاىج القخاءة يتمى عميو 
ما دكف بسعخفة الكاتب كلو كامل الحخية في التػؾيع أك الخفس، كىػ ما نرت عميو 

ممة بسا دكف مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، كبيحا يكػف الذاىج عمى دراية كا 943السادة 
 بحزػره.

كيحخر الكاتب محزخا بالذيادة يػقع القاضي السحقق كالكاتب كالذاىج عمى كل      
 صفحة مغ صفحاتو، كيتمػ الذاىج شيادتو بشريا السحخرة لو.

يذتخط في السحزخ أف ال يتزسغ حذػا أك تحذيخا بيغ الدصػر، فإذا تزسغ شصبا أك 
ي كالكاتب كالذاىج كاال اعتبخ السحزخ باشال بسا تخخيبا كجبت السرادقة عميو مغ القاض

 .4مغ قانػف االجخاءات الجدائية 95احتػػ، كىػ ما تشز عميو السادة 
 تخجسة أقؾاؿ الذاىج : -أ

                                                           
 . 375 ص ،2008عبج هللا أكىايبية، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، سشة   1
 آخخيغ بذيػد كمػاجيتو الذاىج مشاقذة التحقيق لقاضي :" يجػزلجدائيةا اإلجخاءات قانػف  مغ 96 السادة تشز  2
 إلضيار الزما يخاه   مسا الجخيسة تسثيل بإعادة الخاصة كالتجارب اإلجخاءات كل بسذاركتيع يجخؼ  كأف بالستيع أك

 الحؿيقة".
زخ التحقيق مغ :" يػقع عمى كل صفحة مغ صفحات محمىالجدائية ع اإلجخاءات قانػف  مغ 94السادة  تشز  3

قاضي التحقيق كالكاتب كالذاىج كيجعى األخيخ الى اعادة تالكة فحػػ شيادتو بشريا الحؼ حخرت بو التػؾيع اف أصخ 
عمييا فاذا لع يكغ الذاىج ممسا بالقخاءة يتمى عميو بسعخفة الكاتب، كاف امتشع الذاىج عمى التػؾيع أك تعحر عميو نػه عغ 

 ".ة مغ الستخجع اف كاف ثسة محل ذلظعمى كل صفحة بيحه الكيؽيذلظ في السحزخ، يػقع أيزا 
 
 .الجدائية  مغ قانػف اإلجخاءات 95السادة  أنطخ  4
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مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية لقاضي التحقيق إمكانية االستعانة  91أجازت السادة      
 .1ة كػف الذاىج ال يتكمع المغة العخبيةبستخجع لدساع شيادة الذاىج كتخجستيا، في حال

كمغ فحػػ السادة تبيغ أنو يجػز لقاضي التحقيق أف يدتعيغ بستخجع عشج سساع الذاىج 
شخيصة أال يكػف الستخجع ىػ بجكره شاىجا في القزية أك ىػ كاتب التحقيق، كسا ال يجػز 

 .2أف يكػف الستخجع ىػ أحج أشخاؼ الجعػػ كذلظ لزساف حياد التخجسة
مغ نفذ القانػف لقاضي التحقيق انتجاب متخجسا إذا كاف الذاىج  92كأجازت السادة      

أصسا أك أبكسا تػضع األسئمة كتكػف االجابات بالكتابة كاذا لع يكغ يعخؼ الكتابة يشجب 
لو مغ تمقاء نفدو متخجسا قادرا عمى التحجث معو كيحكخ في السحزخ اسع الستخجع 

 . 3كمػششو كيشػه عغ حمفو اليسيغ، ثع يػقع عمى السحزخالسشتجب كلؿبو كميشتو 
كتخجسة أقػاؿ الذاىج ثاني أىع الزسانات التي يتستع بيا الذاىج بعج الدخية كذلظ      

ألف أقػالو تدسع عمى الػجو الدميع، كسا أف كجػد الستخجع يعصي شسأنيشة لمذاىج في كػف 
تى تؤدؼ الجكر السخجػ مشيا، ففي أقػالو ترل إلى مدامع السحقق مفيػمة ككاضحة ح

 .4حالة عجـ كجػد متخجع ألقػاؿ الذاىج يبقى مزسػف الذيادة بال فائجة كبجكف معشى
 الزسانات السختبظة بالسبادئ العامة لمتحقيق  -3

لقج أعصى السذخع الجدائخؼ لمذاىج لإلدالء بذيادتو في أحدغ كأفزل الطخكؼ      
بيجؼ حسايتو مغ أؼ تأثيخ خارجي كاعادة تسثيل ما كذلظ خالؿ مخحمة التحقيق كذلظ 

 شيجه بجكف ضغػط، كمغ بيغ ىحه الزسانات نحكخ ما يمي:

                                                           
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى: " جػز لقاضي التحقيق استجعاء متخجع غيخ الكاتب كالذيػد،  91تشز السادة   1

)أقدؼ باهلل العغيؼ كأتعيج بأف أتخجؼ و يحمف اليسيغ بالريغة األتية: إذا لع يكغ الستخجع قج سبق لو اف أدػ اليسيغ فإن
 .بإخالص األقؾاؿ التي تمفظ أك تتبادؿ بيؽ األشخاص معبخة بمغات مختمفة(

مغ ؽ إ ج عمى أنو: " يجػز لمقاضي مشاقذة الذاىج كمػاجيتو بذيػد اخخيغ أك بالستيع كأف يجخؼ  96تشز السادة   2
 اءات التجارب الخاصة بإعادة تسثيل الجخيسة مسا يخاه الزما إلضيار الحؿيقة ".بسذاركتيع كل اإلجخ 

 .40، ص92قانػف اإلجخاءات الجدائية، السادة   3
عسارة فػزؼ، قاضي التحقيق، رسالة دكتػراه، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، جامعة اإلخػة مشرػرؼ، قدشصيشة،   4

 .134، ص2010
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 الحزؾرية : -أ
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو: "يتعيغ عمى كل شخز  89تشز السادة      

غ عشج استجعي بػاسصة أحج أعػاف القػة العسػمية لدساع شيادتو أف يحزخ كيؤدؼ اليسي
 ....".97االقتزاء كيجلي بذيادتو كاال عػقب بسقتزى السادة 

مغ نفذ القانػف: "يؤدؼ الذيػد شيادتيع أماـ قاضي  90كتشز أيزا السادة      
 التحقيق يعاكنو الكاتب فخادػ بغيخ حزػر الستيع كيحخر محزخ بأقػاليع ".

غ أف تكػف عغ شخيق السخاسمة كعميو فإف الذيادة تؤدػ أماـ القاضي مباشخة فال يسك     
أك الياتف أك شخيط مدجل يدسعو القاضي أك ما سػػ ذلظ مغ كسائل االتراؿ عغ 

 ، فحزػر الذاىج بشفدو يعتبخ مغ األصػؿ األساسية لمتحقيق.1بعج
 سخية التحقيق االبتجائي : -ب

كالشتائج  مغ خرائز التحقيق االبتجائي الدخية بالشدبة لمجسيػر، فإجخاءات التحقيق     
التي يتع التػصل إلييا تعج مغ األسخار التي ال يشبغي االشالع عمييا مغ شخؼ أؼ جية 
كانت، كيسشع افذائيا مغ شخؼ قزاة التحقيق كالشيابة العامة ككتاب الزبط كالسحاميغ 

عمى تصبيق أكامخ قاضي التحقيق أثشاء سيخ  كالخبخاء، الستخجسػف كاألشخاص الداىخكف 
 التحقيق.

فدساع الذاىج يكػف سخيا كعمى انفخاد كىحا مغ خرائز الشطاـ التشقيبي، ثع يسكغ      
إجخاء مػاجية بيشو كبيغ غيخه مغ الذيػد أك األشخاؼ كفقا لمدمصة التقجيخية لقزائي 

 .2التحقيق
 بحكع بو اترل أك التحقيق باشخ مغ كل التداـ عمى الجدائخؼ  السذخع حخص كسا     

، مغ قانػف اإلجخاءات 113ى سخيتو السصمقة، كىحا كفقا لمسادة ميستو السحافطة عم
                                                           

 .193ص  الدابق، السخجع جساؿ، نجيسي  1
  .194ص  السخجع، نفذ جساؿ، نجيسي  2

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى:" تكػف إجخاءات التحخؼ كالتحقيق سخية ما لع يشز القانػف  11تشز السادة   3
عمى خالؼ ذلظ كدكف إضخار بحقػؽ الجفاع، كل شخز يداىع في ىحه اإلجخاءات ممـد بكتساف الدخ السيشي بالذخكط 

سبيشة في قانػف العقػبات، كتحت شائمة العقػبات السشرػص عمييا ؼيو، غيخ أنو تفاديا النتذار معمػمات غيخ كاممة ال
أك غيخ صحيحة اك لػضع حج لإلخالؿ بالشطاـ العاـ، يجػز لسسثل الشيابة العامة دكف سػاه اف يصمع الخأؼ العاـ 

سغ أؼ تقييع لالتيامات الستسدظ بيا ضج األشخاص بعشاصخ مػضػعية مدتخمرة مغ اإلجخاءات عمى أف ال تتز
 الستػرشيغ ".



 اإلطار القانؾني لحساية الذيؾد في التذخيع الجدائخي  الفرل الثاني            

 

12 

الجدائية، كيتختب عمى ىحه السخالفة جخيسة إفذاء الدخ السيشي كفقا لسا أشخنا إليو سابقا، 
أما االستثشاء ؼيكسغ في إيجاز القانػف لمشيابة العامة اشالع الخأؼ العاـ عمى عشاصخ 

تيامات كىحا ييجؼ الى كضع حج لإلخالؿ مػضػعية بذخط اف ال يتزسغ فييع اال
 .1بالشطاـ العاـ

كعميو يسكغ القػؿ أف سخية التحقيق تعتبخ أحج ضسانات الحساية التي يتستع بيا      
الذاىج، فال شظ أف عالنية التحقيق قج تزخ بالذاىج مغ جية كحتى الستيع مغ جية 

بتيا لمستيع يتصمب أحيانا عجـ أخخػ، ذلظ اف بمػغ الحؿيقة في شأف الجخيسة الػاقعة كند
تدخب السعمػمات كالػثائق الخاصة بسجخيات التحقيق، كسا أف مرمحة الستيع أف يطل 
التحقيق شي الكتساف، لتجشب ما قج يتمقاه مغ إساءة كتذييخ، خاصة عشجما ال تثبت 

 جيات التحقيق إنتداب الجخيسة إليو.
ساية لجيات التحقيق مغ التأثيخ الستدايج كأخيخا، فمعل في سخية التحقيق ما يزسغ ح     

 .2لمخأؼ العاـ الحؼ تغحيو كثيخا كسائل اإلعالـ الباحثة عغ اإلثارة
 ثػػػانيػػا : ضسانات حساية الذاىج مؽ خالؿ السبادئ العامة لمسحاكسة 

 درجة كانت ميسا الجدائية السحاكع عمى تدخؼ  العامة السبادغ مغ مجسػعة تػجج     
 السحاكسة. بيا لتي تجخؼ ا الحكع جية

 مبجأ العالنية -1
كيقرج بسبجأ العالنية أف تعقج جمدات السحاكسات الجدائية في قاعات مفتػحة      

 .3لمجسيػر دكف تسييد حتى يتسكغ مغ الجخػؿ إلييا مغ يذاء لستابعة كقائع السحاكسة
ة لمستيع في فعالنية السحاكسة كالدساح بحزػرىا لسغ يذاء مغ الشاس ىي ضسانات قػي

جعل القاضي يحتاط احتياشا شجيجا لتحقيق العجالة ؼيسا يشطخ مغ قزايا كتقػية إليسانو 
بعجالة ىيئة السحكسة لسباشخة اإلجخاءات أماـ الشاس، كعجـ حجكث أؼ انحخاؼ مغ جانب 
القزاة، فزال عغ أف لعالنية السحاكسة أثخ في نفػس الشاس كخدع ليع يسشعيع مغ 

                                                           
سارة فػزؼ، قاضي التحقيق، رسالة دكتػراه، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، جامعة اإلخػة مشرػرؼ، قدشصيشة، ع 1

 .27، ص2010
 .128لػ رابح، السخجع الدابق، ص ال  2
ائية، التحقيق كالسحاكسة، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، عمي شسالؿ، الججيج في شخح قانػف اإلجخاءات الجد   3

 .135، ص 2017الجدائخ، الصبعة الثالثة، 
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حه الجخائع التي يحاكع بذأنيا الستيع لسا يذاىجكنو في قاعة السحاكسات مغ ارتكاب مثل ى
اضصخاب كخػؼ باإلضافة إلى العقػبة التي يحكع بيا عميو إذا تأكجت السحكسة مغ 

 .1إدانتو
كحلظ تسكغ الستيسيغ مغ تقجيع رسائل دفاعيع عمى أكسل كجو كتجعل الذاىج يجقق      

لدخية لكي يقػؿ ما يذاء كتسكغ القزاة مغ إضيار في شيادتو، فال يتحفى كراء ا
 احتخاميع لمقانػف كتجشبيع كل تجاكز.

 كتتحقق العالنية بػسيمتيغ:
األكلى ىي الدساح لكل شخز دكف تسييد أف يذيج السحاكسة كال يكفي حزػر  -

 الخرـػ أك ككالئيع أك أقاربيع.
مغ إجخاءات بكافة شخؽ الشذخ، كالػسيمة الثانية الدساح بشذخ ما يجخؼ داخل الجمدات  -

كفي ىحه الحالة فإف ما يجخؼ في جمدة عالنية يكػف مغ حق الجسيػر كالرحف أف 
تشقمو، لكغ العالنية ال تستج إلى ما يجخؼ في السجاكلة فيي سخية بصبيعتيا كال يجػز 

 .2لمقزاء إفذاء أسخارىا
ب عمى مخالفتو البصالف كمبجأ عالنية الجمدات مغ السبادغ الجػىخية الحؼ يتخت     

السصمق لإلجخاءات، لحلظ يجب أف يثبت في الحكع أك في محزخ الجمدة ما إذا كانت 
 .3إجخاءات السحاكسة قج تست عالنية أـ سخية

كأخيخا يسكغ القػؿ أف احتخاـ مبجأ العالنية يحقق مرمحة عامة، كىػ ليحا الدبب        
            مخالفة لمشطاـ العاـ، األمخ الحؼ جعل السذخعيعتبخ الخخكج عشو إىجارا لتمظ السرمحة ك 

مغ قانػف  3424الجدائخؼ كباقي التذخيعات األخخػ يشز عمى ىحا السبجأ في السادة 
 اإلجخاءات الجدائية كالتي تقتزي بتصبيق مبجأ العالنية.

                                                           
 .245، ص 2006عمي فزل البػعيشيغ، ضسانات الستيع في مخحمة السحاكسة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، د ط،   1

، 1992الجشائية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، د ط، محسػد نجيب حدشي، االختراص كاالثبات في قانػف اإلجخاءات   2
 .10ص

 .390محسػد محسػد مرصفى، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، الصبعة الثانية عذخ، ص   3

 285لسادتاف مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو :" يصبق ؼيسا يتعمق بعالنية ضبط الجمدة ا 342تشز السادة   4
 .01فقخة  286ك
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ياء الحؼ مغ نفذ القانػف لتحكخ األش 2851كتأكيجا لسا سبق بيانو، فقج جاءت السادة      
 يسكغ أف تخد عمى مبجأ العالنية.

 مبجأ الذفافية : -2
مبجأ شفػية السحاكسة يقرج بو أف تكػف إجخاءات السحاكسة قج نرت برػرة شفػية،      

كذلظ بحزػر أشخاؼ الخرػمة كالجسيػر الستػاجج بالجمدة، كأف تكػف بالمغة الػششية 
ع إلى ترخيحات الستيع كأقػاؿ الزحية السعتسجة دستػريا، فيتعيغ عمى السحكسة اف تدس

كافادة الذيػد، كرأؼ الخبخاء إف كاف ىشاؾ خبخاء كسا يتعيغ عمى السحكسة سساع مخافعات 
 .2الشيابة العامة كدفاع الخرـػ ككل الجفػع كالصمبات السقجمة مغ ىؤالء

تالي تعج شفػية السحاكسة إحجػ الزسانات السيسة التي تؤكج عالنية الجمدة كبال     
كجػد مشاقذة فييا، كىي األساس السشصقي لسبادغ أخخػ تدػد نطاـ السحكسة الجشائية، 
فسبجأ شفػية السحاكسة ىػ الدبيل إلى تصبيق مبجأ السػاجية بيغ الخرػـ، لكي يتاح لكل 
شخؼ في الجعػػ أف يػاجو خزسو بسا لجيو مغ أدلة كيتاح لو أف يعخؼ ما لجػ خزسو 

ييا، يشبغي اف تعخض ىحه األدلة شفػيا مغ الخرـػ كتجكر في مغ أدلة كيقػؿ رأيو ف
 .3شأنيا السشافدة بيغ أشخاؼ الجعػػ 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى:" كل شخز مكمف  222نرت السادة      
بالحزػر أماـ السحكسة لدساع أقػالو كذاىج، ممـد بالحزػر كحمف اليسيغ كأداء 

 الذيادة".
فإف مطاىخ حساية الذاىج كفقا ليحا السبجأ تكسغ في أف شفػية  كمسا سبق ذكخه،     

السحاكسة تدسح لو بالتأكج مغ الرخيحات التي أدلى بيا سابقا أماـ جيات التحقيق 
االبتجائي كىل أصابيا نػع مغ التدييف أك التحخيف مغ جية، كمغ جية أخخػ تدسح 

قج عمق بيا مغ شػائب فسا تػلج  لمسحكسة مغ مخاؾبة أعساؿ التحقيق االبتجائي كما يكػف 

                                                           
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو: "جمدات السحكسة عالنية، ما لع يكغ في عالنيتيا مداس 285تشز السادة   1

بالشطاـ العاـ كاآلداب العامة، كفي ىحه الحالة ترجر السحكسة حكسا عمشيا بعقج جمدة سخية، غيخ أف الخئيذ اف يحرخ 
 ة الجمدة، كاذا تقخرت الجمدة ... صجكر الحكع في السػضػع في جمدة عالنية. عمى القرخ دخػؿ قاع

عمي شسالؿ، الججيج في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، التحقيق كالسحاكسة، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،   2
 .155، ص 2017الجدائخ، الصبعة الثالثة، 

 .254الدابق، ص السخجع البػعيشيغ، فزل عمي  3
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عشو مغ أدلة يعخض مغ ججيج عمى السحكسة كتجكر في شأنو السشاقذات فيتاح تقجيخ 
 ؾيستو مغ ججيج كمخاؾبة التقجيخ الحؼ كانت سمصة التحقيق قج خمرت إليو.

 مبجأ السؾاجية : -3
دتسع السحكسة إف مبجأ السػاجية بيغ الخرػـ مكسل لسبجأ الذفػية، فال يكفي أف ت     

إلى ترخيحات الستيع كأقػاؿ الزحية كافادات الذيػد، كانسا يجب أف يتع ذلظ بحزػر 
كمػاجية جسيع األشخاؼ داخل قاعات الجمدات حتى يتسكغ كل شخؼ مغ سساع أقػاؿ 

، كمذاىجة األدلة التي يقجمػنيا حتى يدتصيع مشاقذتيا كالخد عمييا 1باقي األشخاؼ
مغ  302ج يكػف لو مغ أدلة مزادة، كىػ ما نرت عميو السادة كتشفيحىا كتقجيع ما ق

 .2قانػف اإلجخاءات الجدائية
فالسػاجية تقتزي كجػد األشخاص السصمػب مػاجيتيع ببعس في السكاف السحجد      

إلجخائيا ؼيسا بيشيع سػاء كانت أماـ جيات التحقيق أك جيات الحكع كغالبا ما يكػف سبب 
 د مع أنفديع أك تعارض بعزيع مع البعس اآلخخ اك مع الستيع.السػاجية تشاقس الذيػ 

كالسػاجية إجخاء يصمب اتخاذه الستيع حيث يدتصيع أف يثبت صجؽ أقػالو كفي      
 السقابل كحب شيػد االثبات كقج تصمبو جيات التحقيق.

الذاىج في نز السادة كقج تصخؽ السذخع الجدائخؼ إلى مبجأ السػاجية الخاص ب      
:" يجػز لمقاضي مشاقذة الذاىج كمػاجيتو بذيػد أخخيغ أك بالستيع كأف بقػلو 96/01

يجخؼ مذاركتيع كل اإلجخاءات كالتجارب الخاصة بإعادة تسثيل الجخيسة مسا يخاه الزما 
 ". 3إلضيار الحؿيقة

 مؾاجية الذيؾد فيسا بيشيؼ : -أ
لسا سبق أف أدلى بو في  قج يجلي الذاىج بسعمػمات أماـ السحقق كتكػف مخالفة     

محزخ جسع االستجالالت أك أماـ السحقق في جمدة سابقة أك تكػف مخالفة ألقػاؿ غيخه 

                                                           
عمي شسالؿ، الججيج في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، التحقيق كالسحاكسة، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،   1

 .156، ص2017الجدائخ، الصبعة الثالثة، 
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى: ' يعخض الخئيذ عمى الستيع إف لـد األمخ أثشاء استجػابو أك  302تشز السادة   2
شاء سساع أقػاؿ الذيػد أك بعج ذلظ مباشخة أك بصمب مشو أك مغ محامية، أدلة االثبات أك محزخ الحجخ أك االعتخاؼ أث

 بيحه األدلة، كسا يعخضيا عمى الذيػد أك الخبخاء أك السحمفيغ إف كاف ثسة حل لحلظ ".
 .157نفذ السخجع، ص شسالؿ، عمي  3
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مغ الذيػد كيحتاج األمخ عشجئح إلى مػاجية الذاىج، فإذا كانت السػاجية بأقػاؿ أخخػ 
الو لشفذ الذاىج فإف السحقق يحكخ لو مزسػف تمظ األقػاؿ كاذا دعا األمخ يتمػ عميو أقػ 

األكلى الجدء الحؼ يخاه متعارضا مع ما أدلى بو، فإذا عجؿ الذاىج عغ أقػالو األخيخة ذكخ 
 .1ذلظ العجكؿ

ككجب عمى السحقق مشاقذتو ؼيو كفي سبب التعارض في األقػاؿ، كاف أصخ عمى      
قػلو األخيخ ذكخ ذلظ في السحزخ، كقج تتع السػاجية مع بعزيع لبعس كحيشئح تجخؼ 

خػ أف يشكخ كل شاىج ما قالو اآلخخ ككالىسا ماثل أماـ السحقق، كقج يرخ كل برػرة أخ
مشيسا عمى مػقفو كحيشئح يثبت السحقق ذلظ في محزخه فإف عجؿ أحجىسا عغ مػقفو، 

 .2كحيغ مشاقذتو ليحا العجكؿ الحتساؿ أف يكػف كاقعا تحت تأثيخىا
 مؾاجية الذيؾد مع الستيؼ : -ب

ات الجدائية أف يقـػ السحقق بسػاجية الستيع بالذيػد كذلظ كفقا أجاز قانػف اإلجخاء     
، حيث يحق لجيات التحقيق أف تقـػ بإجخاءات الػاجيات اقتزتيا حالة 963لمسادة 

استعجالية تبيغ مثال كجػد شاىج في خصخ السػت أك كجػد آثار أك أدلة في شخيق 
 مغ قانػف  101الدكاؿ، كىػ ما نرت عميو السادة 

جخاءات الجدائية بقػليا: "يجػز لقاضي التحقيق عمى الخغع مغ مقتزيات األحكاـ اإل     
أف يقـػ في الحاؿ بإجخاء استجػابات أك مػاجيات  105السشرػص عمييا في السادة 

تقتزييا حالة استعجاؿ ناجسة عغ كجػد شاىج في خصخ السػت أك كجػد أمارات عمى 
 دكاعي االستعجاؿ".كشظ االختفاء، كيجب أف يحكخ في السحزخ 

 مبجأ تقييج السحكسة بحجكد الجعؾى : -4

كيقرج بو حزخ سمصات السحكسة ؼيسا يجخل في حػزتيا مغ حيث األشخاص      
كالػقائع، أؼ أف السحكسة تتقيج بحجكد الجعػػ الذخرية كالعيشية، كسا ىي محجدة في 

                                                           
 .255الدابق، ص السخجع البػعيشيغ، فزل عمي  1
 .158الدابق، ص السخجع اللػ، رابح  2
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى أنو: " يجػز لمقاضي مشاقذة الذاىج كمػاجيتو بذيػد آخخيغ 96تشز السادة   3

 أك بالستيع كأف يجخؼ بسذاركتيع......".
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الحجكد كيكػف باشال إذا الئحة االتياـ، ؼيكػف قزاء  السحكسة صحيحا إذا التدمت ىحه 
    .1تجاكزتيا

 الحجكد الذخرية لمسحكسة : -أ

يعشي ذلظ أف تتقيج السحكسة باألشخاص مػضػع االتياـ، أؼ يتعيغ أف تذسل      
إجخاءات السحاكسة فقط األشخاص الحيغ حخكت ضجىع الجعػػ، فال يجػز لمسحكسة أف 

سحاكسة أنو ساىع في الجخيسة إلى تجخل مغ تمقاء نفديا شخرا آخخ تبيغ ليا أثشاء ال
تحكع عمى شخز مثل أماميا  جانب الستيع السحاؿ إلييا، فال يجػز لمسحكسة مثال أف

كذاىج أك كسدؤكؿ مجني تبيغ ليا أنو شخيظ في الجخيسة أك محخض عمييا، كسا ال يجػز 
ليا أف تحكع عمى شاىج في جخيسة الزخب كالجخح العسجؼ أؼ جخيسة االغتراب إذا 

 .2بيغ ليا أنو ساىع إلى جانب الستيع بارتكاب الجخيسةت

 السبحث الثاني : طبيعة تجابيخ حساية الذيؾد في قانؾف االجخاءات الجدائية

قج يستشع الذاىج عغ الحزػر رغع استجعائو لإلدالء بأقػالو بذأف القزية التي      
، كسا قج يبجؼ 3ادة مدكرةيجخؼ التحقيق فييا، أك يخفس االدالء بذيادتو أك أنو يجلي بذي

الخبيخ السعيغ مغ الدمصة القزائية رأيا كاذبا أك يؤيج كقائع يعمع أنيا غيخ مصابقة 
، كذلظ بدبب التيجيجات أك االعتجاءات التي يتعخضػف ليا مغ قبل الغيخ مغ 4لمحؿيقة

سػجب سذخع تجابيخ الحساية بذات صمة بتمظ القزية، بػية حساية الذيػد كالخبخاء أدرج ال
السعجؿ كالستسع لقانػف االجخاءات  2015-07-23السؤرخ في  02-15رقع  األمخ

الجدائية، كذلظ تساشيا مع االتفاؾيات الجكلية ذات صمة بالسزػع، حيث نز في السادة 
                                                           

 .157خجع الدابق، صعمي شسالؿ، الججيج في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، التحقيق كالسحاكسة، الس  1

 .158السخجع، ص  شسالؿ، نفذ عمي  2
 .76، ص2008دمحم حديط، قاضي التحقيق في الشطاـ القزائي الجدائخؼ، دار ىػمة ، الجدائخ،   3
، ص 2015، الستزسغ قانػف العقػبات، السعجؿ كالستسع، سشة 1966جػاف  08، السؤرخ في 156-66األمخ رقع   4

92. 
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مشو عمى امكانية افادة الذيػد كالخبخاء في حالت تعخض حياتيع أك  19مكخر 65
أفخاد عائالتيع أك أقاربيع أك مرالحيع األساسية  سالمتيع الجدجية أك حياة أك سالمة

لتيجيج خصيخ بدبب السعمػمات التي يقجمػنيا لمقزاء في قزايا الجخيسة السشطسة أك 
 االرىاب أك الفداد، مغ تجبيخ أك أكثخ مغ تجابيخ الحساية االجخائية أك الغيخ اجخائية.

داف كقج نز عميو العيج ف الذعػر باألمغ الذخري يعتبخ مغ أىع حقػؽ االنإ     
بقػليا لكل فخد الحق في الحخية كفي  1-9الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسية في مادتو 

األماف عمى شخرو كال يجػز تػؾيف أحج أك اعتقالو تعدفا كال يجػز حخماف أحج مغ 
 .1حخيتو اال ألسباب يشز عمييا القانػف كشبقا لإلجخاء السقخر ؼيو

ػنية ألمغ الذيػد تعشي تمظ التجابيخ التي تتخحىا سمصات انفاد القانػف فالحساية القان     
مغ أجل تػفيخ األماف كالدالمة مغ السخاشخ كالتيجيجات التي يتعخض ليا الذيػد 
كالخبخاء نتيجة تعاكنيع مع ىحه الدمصات لسالحقة الجخائع كالسجخميغ، كتتسثل شبيعة ىحه 

 التجابيخ في اآلتي :

                                                      خ اإلجخائية :التجابيخ غي -1
 كاآلتي : 20مكخر 65تتسثل التجابيخ غيخ اإلجخائية لحساية الذاىج كالخبيخ كفقا لمسادة 

 إخفاء السعمػمات الستعمقة بيػيتو. -

 كضع رقع ىاتف خاص تحت ترخفو. -

 تسكيشو مغ نقصة اتراؿ لجػ مرالح األمغ. -

    .2ضساف حساية جدجية مقخبة لو مع إمكانية تػسيعيا ألفخاد عائمتو كأقاربو -

                                                           
لحساية القانػنية ألمغ الذيػد في التذخيعات السغاربية، مجمة دفاتخ الدياسة كالقانػف، جامعة مايشػ جياللي، ا  1

 .262، ص 2016قاصجؼ مخباح كرقمة، الجدائخ، العجد الخابع عذخ جانفي 
فقختيا في  24مغ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الفداد ككجا السادة  32أ مغ السادة -2جاء في الفقخة  أنطخ الى ما  2
 .شغأ مغ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة عبخ الػ -2
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 كضع أجيدة تقشية رقابية بسدكشو. -

 تدجيل السكالسات الياتؽية التي يتمقاىا أك يجخييا بذخط مػافقتو الرخيحة. -

 .1تغييخ مكاف اقامتو -

 مشحو مداعجة اجتساعية أك مالية. -

  لدجغ في جشاح يتػفخ عمى حساية خاصة.كضعو اذا تعمق األمخ با -

لإلشارة نز السذخع أف كيؽيات تصبيق ىحه السادة يحجد عشج االقتزاء عغ شخيق 
 التشطيع.

مغ قانػف  21مكخر 65يسكغ أف تتخح التجابيخ غيخ االجخائية لمحساية شبقا لمسادة      
غ أف يتع ذلظ اما تمقائيا االجخاءات الجدائية كفي أية مخحمة مغ االجخاءات القزائية، كيسك

مغ قبل الدمصة القزائية السخترة أك بصمب مغ ضابط الذخشة القزائية أك بصمب مغ 
الذخز السعشي متى كانت حياتيع أك سالمتيع الجدجية أك حياة أك سالمة أفخاد عائالتيع 

 أك أقاربيع أك مرالحيع األساسية معخضة لمتيجيج.

ية لحساية الذاىج في قانؾف االجخاءات : التجابيخ االجخائ كؿالسظمب األ 
 الجدائية

 ؼيسا يأتي:  23مكخر 65تتسثل التجابيخ االجخائية لحساية الذاىج كالخبيخ كفقا لشز السادة 

 دـ االشارة ليػيتو أك ذكخ ىػية مدتعارة في أكراؽ االجخاءات. -

                                                           
مغ  24مغ السادة  3مغ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الفداد كنز الفقخة  32مغ السادة 3كسا جاء في الفقخة   1

اـ اتفاقات أك تختيبات مع دكؿ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة عبخ الػشغ تشطخ الجكؿ األشخاؼ في ابخ 
 مغ ىحه السادة. 1أخخػ بذأف تغييخ أماكغ اقامة األشخاص السذار الييع في الفقخة 
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عشػانو الحؿيقي الى دـ االشارة لعشػانو الرحيح في أكراؽ االجخاءات، كاالشارة بجال مغ  -
مقخ الذخشة القزائية أيغ تع سساعو أك الى الجية القزائية التي سيؤكؿ الييا الشطخ في 

 القزية، كىشا حبحا لػ أضاؼ السذخع ذكخ عشػاف فخقة الجرؾ الػششي.

تحفع اليػية كالعشػاف الحؿيؿياف لمذاىج أك الخبيخ في ممف خاص يسدكو ككيل      
 سعشي التكاليف بالحزػر عغ شخيق الشيابة العامة.الجسيػرية، يتمقى ال

ضسانا لدالمة كأمغ الذاىج كالخبيخ السحسي نز السذخع عمى معاؾبة كل مغ      
يكذف ىػيتيسا أك عشػانيسا بالحبذ مغ ستة أشيخ الى خسذ سشػات كبغخامة مغ 

 .   1دج 5.00000دج الى  50000

ا عمى تذجيج العقػبة في حالة ما اذا تدبب لكغ حبحا لػ أكرد فقخة ثانية يشز فيي     
الكذف عغ اليػية في أعساؿ عشف أك ضخب كجخح عمى الذيػد كالخبخاء أك أحج أفخاد 

 عائالتيع، أك تدبب ىحا الكذف في كفاة أحج ىؤالء األشخاص.

يقخر ككيل الجسيػرية بالتذاكر مع الدمصات السخترة اتخاذ التجابيخ السشاسبة قرج      
لحساية الفعالة لمذيػد أك الخبيخ السعخض لمخصخ، لكغ بسجخد فتح تحقيق قزائي ضساف ا

تؤكؿ ىحه الدمصة لقاضي التحقيق السخصخ كيعسل ككيل الجسيػرية عمى تشفيح كمتابعة 
تجابيخ الحساية الستخحة كالتي سارية مادامت األسباب التي بخرتيا قائسة كيسكغ تعجيميا 

حيغ لع يخد أؼ نز عمى حاالت سحب الحساية أك انيائيا  ، في2بالشطخ لخصػرة التيجيج
 مغ قانػف االجخاءات الجدائية.  26مكخر 65ماعجا ما جاء في نز السادة 

عالكة عمى التجابيخ االجخائية كغيخ االجخائية السقخرة لحساية الذاىج كالخبيخ نجج      
اره ليجه التجابيخ بسػجب السذخع نز في قانػف العقػبات كالقػانيغ السكسمة لو قبل اقخ 

السعجؿ كالستسع لقانػف االجخاءات الجدائية عمى أحكاـ تيجؼ الى  02-15األمخ رقع 
                                                           

 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية. 28مكخر 65أنطخ السادة   1
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية. 22مكخر 65السادة   2
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ضساف حساية الذاىج كالخبيخ مغ أؼ تخىيب أك تيجيج يسارس عمييع أك عمى أفخاد 
مغ قانػف الػقاية  45عائالتيع كسائخ األشخاص الػثيقي الرمة بيع، حيث نرت السادة 

يػد كالخبخاء كالسبمغيغ " حساية الذاد كمكافحتو التي جاءت تحت عشػافمغ الفد
دج  50.000يعاقب بالحبذ مغ ستة أشيخ الى خسذ سشػات كبغخامة مغ ، "1"كالزحايا

دج كل شخز يمجأ الى االنتقاـ أك التخىيب أك التيجيج بأية شخيقة كانت  500.000الى 
اء أك الزحايا أك السبمغيغ أك أفخاد أك بأؼ شكل مغ األشكاؿ ضج الذيػد أك الخبخ 

 ".  كسائخ األشخاص الػثيقي الرمة بيععائالتيع 

" يعاقب بالحبذ مغ ستة أشيخ الى :مغ ذات القانػف عمى أنو 44لسادة كسا نرت ا     
 دج : 500.000دج الى  50.000خسذ سشػات كبغخامة مغ 

أك الػعج بسدية غيخ مدتحقة أك  كل مغ استخجـ القػة البجنية أك التيجيج أك التخىيب -1
عخضيا أك مشحيا لمتحخيس عمى االدالء بذيادة الدكر أك مشع االدالء بالذيادة أك تقجيع 

 األدلة في اجخاء يتعمق بارتكاب أفعاؿ مجخمة كفقا ليحا القانػف ".

" كل مغ :عمى أف 2مغ القانػف العقػبات 236ضافة لحلظ جاء في نز السادة إ     
ػعػد أك العصايا أك اليجايا أك الزغط أك التيجيج أك التعجؼ أك السشاكرة أك استعسل ال

التحايل لحسل الغيخ عمى االدالء بأقػاؿ أك قخارات كاذبة أك عمى اعصاء شيادة كاذبة 
كذلظ في أية مادة كفي أية حالة كانت عمييا االجخاءات أك بغخض السصالبة أك الجفاع 

األفعاؿ أثارىا أك لع تشتجو يعاقب بالحبذ مغ سشة الى أماـ القزاء سػاء انتجت ىحه 
دج أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ ما لع يعتبخ  2.000الى  500ثالث سشػات كبغخامة مغ 

ك  233ك  232عمييا في السػاد الفعل اشتخاكا في احجػ الجخائع األشج السشرػص 
235."  

                                                           
 مق بالػقاية مغ الفداد كمكافحتو، السذار اليو. ، يتع2006فبخايخ  20السؤرخ في  01-06قانػف رقع   1
، صادر 49، الستزسغ قانػف العقػبات، الجخيجة الخسسية عجد1966جػاف  08السؤرخ في  156-66أمخ رقع   2

 معجؿ كمتسع. 1966جػاف  11بتاريخ 
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" التأثيخ عمى الخبخاء أك :أفمغ ذات القانػف ، 2391كسا كرد في نز السادة      
 .    "236ى الذيػد كفقا ألحكاـ السادة الستخجسيغ يعاقب بسثل ما يعاقب بو التأثيخ عم

السالحع مغ خالؿ نرػص ىحه السػاد أف السذخع جـخ كعاقب كل مغ يقػـ بالتأثيخ      
لع يجـخ عمى الذاىج أك الخبيخ مغ أجل االدالء بأقػاؿ كاذبة ) شيادة الدكر(، في حيغ 

كيعاقب مغ يقػـ بالتأثيخ عمى الذاىج بػية مشعو مغ االدالء بذيادة صحيحة أك عمى 
 الخبيخ بعجـ ابجائو بخأؼ نديو في شأف القزية محل التحقيق.

 نظاؽ تظبيق تجابيخ الحساية : -1

مغ قانػف االجخاءات الجدائية أف تجابيخ  19مكخر 65السالحع مغ خالؿ قخاءتشا لمسادة 
 ة تصبق فقط عشجما يتعمق االمخ بالجخائع الخصيخة الستسثمة في :الحساي

الستعمق بالػقاية مغ  012-06جخائع الفداد التي تػلى السذخع تشطيع أحكاميا في القانػف 
الفداد كمكافحتو كالتي تشز في السادة  مشو عمى أنو " يقرج بسفيػـ ىحا القانػف بالفداد 

ى سبيل مكالستسثمة ع،" اب الخابع مغ ىحا القانػف ي البكل الجخائع السشرػص عمييا ف
السثاؿ في رشػة السػضفيغ العسػمييغ، االمتيازات الغيخ السبخرة في مجاؿ الرفقات 
العسػمية، الخشػة في مجاؿ الرفقات العسػمية، رشػة السػضفيغ العسػمييغ األجانب ك 

مػضف عسػمي أك مػضفي السشطسات الجكلية العسػمية، اختالس السستمكات مغ قبل 
استعساليا عمى نحػ غيخ شخعي، استغالؿ الشفػذ، الغجر، االعفاء كالتخؽيس غيخ 
القانػني في الزخيبة ك الخسع، اساءة استغالؿ الػضيفة، تعخض السرالح، أخح فػائج 
برفة غيخ قانػنية، عجـ الترخيح أك الترخيح الكاذب بالسستمكات، االثخاء الغيخ 

ا، التسػيل الخفي لألحداب، الخشػة في القصاع الخاص، اختالس السذخكع، تمقي اليجاي

                                                           
 ، مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ.239السادة   1
 الستعمق بالػقاية مغ الفداد كمكافحتو. 2006فبخايخ  20سػافق لػ ال 1427محـخ  21السؤرخ في  01-06القانػف   2
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السستمكات في القصاع الخاص، تبييس العائجات االجخامية، االخفاء ك اعاقة الديخ الحدغ 
 لمعجالة.

-66أما الجخائع السػصػفة بأفعاؿ ارىابية فقج تصخؽ الييا السذخع في األمخ رقع      
مكخر الى  87تزسغ قانػف العقػبات مغ السػاد الس 1966جػاف  08السؤرخ في  156

 .1مشو 12مكخر 87

أما بخرػص الجخيسة السشطسة التي لع يتصخؽ السذخع الى تعخيفيا فتتسثل في      
الستعمق بالػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمية  18-04الجخائع الػاردة في قانػف رقع 

، ككحا الجخائع السشرػص عمييا في 2كقسع االستعساؿ كاالتجار غيخ السذخكعيغ بيا
، 3الستعمق بالػقاية مغ تبييس األمػاؿ كتسػيل االرىاب كمكافحتيسا 01-05القانػف رقع 

     .4الستعمق بسكافحة االرىاب 06-05ضافة الى الجخائع التي تزسشيا القانػف رقع إ

ع فقط مغ لكغ حبحا لػ أف السذخع لع يحرخ نصاؽ تجبيخ الحساية عمى ىحا الشػ      
الجخائع ألف ىشاؾ أيزا جخائع ال تقل خصػرة عغ مثل ىحه الجخائع السحكػرة كالتي يتعخض 
فييا  الذاىج أك الخبيخ أك أحج أفخاد عائالتيع لتيجيجات خصيخة بدبب ما يقجمػنو لمقزاء 

 مغ معمػمات حػؿ تمظ القزية كتكػف ميسة في كذف الحؿيقة.

                                                           
يػنيػ  19السؤرخ في  02-16معجؿ كمتسع، بسػجب القانػف رقع  1966جػاف  08مؤرخ في  156-66أمخ رقع   1

 .2016يػنيػ  22، صادر بتاريخ 37، الجخيجة الخسسية عجد 2016
بالػقاية مغ السخجرات ك السؤثخات العقمية ك قسع االستعساؿ  ، يتعمق2004-12-15مؤرخ في  18-04قانػف رقع   2

 كاالتجار غيخ السذخكعيغ بيا، السذار اليو.
، يتعمق بالػقاية مغ تبييس األمػاؿ كتسػيل اإلرىاب كمكافحتيسا، 2005ؼيفخؼ  06مؤرخ في  01-05قانػف رقع   3

 .2005-02-09، صادر بتاريخ 11الجخيجة الخسسية عجد
 ، يتعمق مكافحة اإلرىاب، السذار اليو.2005أكت  23مؤرخ في  06-05 أمخ رقع  4
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 يخ :اجخاءات سساع الذاىج ك الخب -2

يمجأ القاضي عشجما تعخض القزية اليو في سبيل اضيار الحؿيقة الى سساع شيػد      
الػاقعة التي تكػف شيادتيع ذات أثخ في نفي أك اثبات الػاقعة كمػاجيتيع بالستيع، لكغ 
مقابل ذلظ يتػجب تػفيخ الحساية لزساف حياتيع أك سالمتيع الجدجية أك حياة أك سالمة 

 أك أقاربيع.أفخاد عائالتيع 

كسا يمجأ الى سساع الخبيخ في السدائل الفشية السدتعرية عمى القاضي فيسيا      
كتحميميا، كتختمف اجخاءات سساع الذاىج أك الخبيخ بحدب الجية التي يسثل أماميا ىحا 

 األخيخ.

 اجخاءات سساع الذاىج كالخبيخ أماـ القاضي التحقيق : -3

دائية لقاضي التحقيق الحخية في تحجيج األشخاص الحيغ أعصى قانػف االجخاءات الج     
يخػ فائجة مشيا في سساع شيادتيع سػاء كاف ىؤالء األشخاص قج كرد ذكخىع في البالغ 
عغ الجخيسة أك الذكػػ مشيا أك يكػف قج كصل الى عمع قاضي التحقيق بػسيمة ما أف 

مدبب رفس سساع شاىج لجييع معمػمات عغ الجخيسة، كسا يحق لقاضي التحقيق بقخار 
 .1سبق لػكيل الجسيػرية أف شمب االستساع اليو

مكخر) معجلة ( مغ قانػف االجخاءات الجدائية:  69كسا أجاز السذخع بسػجب السادة      
" يجػز لمستيع أك محاميو ك/ أك الصخؼ السجني أك محاميو في أية مخحمة مغ مخاحل 

خيحاتو أك سساع شاىج أك اجخاء معايشة التحقيق أف يصمب مغ قاضي التحقيق تمقي تر
 إلضيار الحؿيقة.

رأػ قاضي التحقيق أنو ال مػجب التخاذ االجخاءات السصمػبة مشو، يتعيغ عميو إذا      
 ( يػما التالية لصمب األشخاؼ أك محامييع.20أف يرجر أمخا مدببا خالؿ العذخيغ )

                                                           
 .75، ص2008، الجدائخ، شطاـ القزائي الجدائخؼ، دار ىػمةقاضي التحقيق في ال دمحم حديط،  1
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السحكػر، يجػز لمصخؼ السعشي  ذا لع يبث قاضي التحقيق في الصمب خالؿ األجلإك      
( أياـ مباشخة الى غخفة االتياـ التي تبث ؼيو 10أك محاميو أف يخفع الصمب خالؿ عذخة )

 .1( يـػ تدخؼ مغ تاريخ اخصارىا، كيكػف قخارىا غيخ قابل ألؼ شعغ30خالؿ أجل )

مػاجية كىشا حبحا لػ أف السذخع اجاز لمستيع تقجيع شمب الى قاضي التحقيق إلجخاء      
 بيشو كبيغ الذاىج.

ذا رأػ قاضي التحقيق اف حياة الذاىج أك سالمتو الجدجية أك حياة أك سالمة إلكغ      
أفخاد عائالتو أك أقاربو أك مرالحو األساسية معخضة لتيجيج خصيخ كقخر عجـ ذكخ ىػيتو 

ى الذيػد ، فانو يشبغي عم2مغ ىحا القانػف  93ككحا البيانات السشرػص عمييا في السادة 
أف يذيخ في محزخ الدساع الى األسباب مع ذكخ كل السعمػمات الخاصة بيع كيؤدؼ 
الذاىج كيجه اليسشى مخفػعة اليسيغ بالريغة التالية :" أقدع بالِل العطيع أف أتكمع بغيخ حقج 

"، كتدسع شيادة القرخ الى سغ ف أقػؿ كل الحق كال شيء غيخ الحقكال خػؼ كأ
 ليسيغ.الدادسة بغيخ حمف ا

تحفع السعمػمات الدخية الستعمقة بالذاىج في ممف خاص يسدكو قاضي التحقيق      
  .3مغ قانػف االجخاءات الجدائية 24مكخر 65كذلظ شبقا لمسادة 

                                                           
 .35مكخر ) معجلة (، قانػف اإلجخاءات الجدائية،  ص  69السادة   1

 14-04(، كأضيفت بالقانػف رقع10، ص84ر  ، ) ج2006ديدسبخ  20السؤرخ في  22-06عجلت بالقانػف رقع 
 (.6، ص71ر  ، ) ج2004نػفسبخ  10خ في السؤر 

 .40مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، ص 93السادة   2
 
 11في  10-19،  قانػف اإلجخاءات الجدائية معجؿ كمتسع الى غاية القانػف 02-15، األمخ 24مكخر 65السادة   3

ماؼ  08، شػىج يـػ /https://www.google.com/amp/s/www.abriph.com/cpp/amp، 2019ديدسبخ 
 .11:35عمى الداعة 2022

https://www.google.com/amp/s/www.abriph.com/cpp/amp/
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الستعمق بعرخنة  03-15كقج مكغ السذخع قاضي التحقيق بسػجب القانػف رقع      
لسحادثة السخئية عغ بعج في استجػاب أك أف يدتعسل ا 15مغ السادة  1العجالة في الفقخة 

 .1سساع شخز كفي اجخاء مػاجية بيغ عجة أشخاص

يجػز لمشيابة العامة أك الستيع أك شخؼ السجني أك دفاعيسا عخض األسئمة السخاد      
شخحيا لمذاىج عمى قاضي التحقيق قبل أك عشج سساع الذاىج كفي ىحه الحالة يتخح 

الزخكرية لمحفاظ عمى سخية ىػية الذاىج كيسشعو مغ الجػاب قاضي التحقيق كل التجابيخ 
 .2عمى األسئمة التي قج تؤدؼ الى الكذف عغ ىػيتو

 لذاىج ك الخبيخ أماـ جيات الحكؼ اجخاءات سساع ا -4

مغ قانػف االجخاءات الجدائية أنو " اذا أحيمت  26مكخر 65جاء في نز السادة      
ىحه األخيخة أف تقخر اف كانت معخفة ىػية  القزية عمى جية الحكع، يتعيغ عمى

 الذخز ضخكرية لسسارسة حقػؽ الجفاع كذلظ بالشطخ لسعصيات القزية.

مغ قانػف االجخاءات الجدائية  1الفقخة 27مكخر 65كسا أجاز السذخع بسػجب السادة      
" يجػز لجية الحكع، تمقائيا أك بصمب مغ األشخاؼ، سساع الذاىج مخفي اليػية عغ 

خيق كضع كسائل تقشية تدسح بكتساف ىػيتو، بسا في ذلظ الدساع عغ شخيق السحادثة ش
 .3السخئية عغ بعج كاستعساؿ األساليب التي ال تدسح بسعخفة صػرة الذخز كصػتو

                                                           
 10، صادر بتاريخ 06، الستعمق بعرخنة العجالة، الجخيجة الخسسية عجد 2015ؼيفخؼ  01مؤرخ في  03-15قانػف   1
 .2015ايخفبخ 

 11في  10-19، قانػف اإلجخاءات الجدائية معجؿ كمتسع الى غاية القانػف 02-15، األمخ 25مكخر 65السادة   2
-04-17، شػىج يـػ  /https://www.google.com/amp/s/www.abriph.com/cpp/amp 2019ديدسبخ 

 .22:37، عمى الداعة 2022
  

 ، نفذ السخجع.1فقخة  27ك مكخر 26مكخر 65السادة   3

https://www.google.com/amp/s/www.abriph.com/cpp/amp/
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ؼيفخؼ  01السؤرخ في  03-15مغ القانػف رقع  2فقخة  15كلقج نرت السادة      
جية الحكع أيزا أف تدتعسل السحادثة  الستعمق بعرخنة العجالة أنو " يسكغ 2015

السخئية عغ بعج لدساع الذيػد كاألشخاؼ السجنية كالخبخاء ". كذلظ تساشيا مع ما جاء في 
ب مغ -2مغ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الفداد ك الفقخة  32ب مغ السادة -2الفقخة 
 .1عبخ الػشغمغ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة  24السادة 

كعميو فالتجييل ال يسذ بسبجأ السػاجية في جسيع الحاالت ما داـ يسكغ لمستيع أف      
 27مكخر 65يشاقر الذيادة السجيمة عغ شخيق السحادثة السخئية شبقا لسا كرد في السادة 

كما داـ يسكغ لمقاضي أف يتابع ردكد األفعاؿ أثشاء السشاقذات التي تتع مغ خالؿ مػاجية 
خرـػ كلػ عغ بعج بحيث يسكغ لمقاضي أف يكػف عقيجتو مغ خالؿ ما شخح أمامو مغ ال

 . 2أدلة في الجمدة كىػ الغخض مغ اقخار مبجأ السػاجية

مغ قانػف االجخاءات الجدائية اذا كانت ترخيحات  27مكخر  65لكغ كفقا لمسادة      
ة الدساح بالكذف عغ ىػية الذاىج السخفي اليػية ىي أدلة االتياـ الػحيجة يجػز لمسحكس

 الذاىج بعج مػافقتو بذخط أخح التجابيخ الكاؼية لزساف حسايتو.

إذا لع يتع الكذف عغ ىػية الذاىج تعتبخ السعمػمات التي يكذف عشيا مجخد      
 استجالالت ال تذكل لػحجىا دليال يسكغ اعتساده كأساس لمحكع باإلدانة .

 يؾد في التذخيع الجدائخي : ضسانات حساية الذ نيالسظمب الثا 

لقج عالج السذخع الجدائخؼ قزية ضساف الحساية لمذيػد، كقاـ باستشباط نرػص      
كتذخيعات لحساية الذيػد كأفخاد عائالتيع كمستمكاتيع......الخ، كسشتشاكؿ ؼيسا يمي عيشة 

  بديصة كمدتحجثة لتدييل كتجليل كل العؿبات أماـ الذيػد.

                                                           
مغ اتفاؾية األمع  24ب مغ السادة -2مغ اتفاؾية األمع الستحجة لسكافحة الفداد ك الفقخة  32ب مغ السادة -2الفقخة   1

 الستحجة لسكافحة الجخيسة السشطسة عبخ الػشغ.

الذيػد في اإلجخاءات الجشائية، دراسة مقارنة، أشخكحة لشيل شيادة الجكتػرة تخرز  محي الجيغ حديبة، حساية  2
 .98،ص 2018قانػف، جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ كزك، 
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 يات السدتحجثة لحساية الذيؾد    الفخع األكؿ : التقش

( مغ قانػف االجخاءات الجدائية  : "يجػز لجية 27( مكخر)65نرت عمييا السادة)     
مقائيا  أك بصمب مغ األشخاؼ سساع الذاىج مخفي اليػية عغ شخيق كضع كسائل تالحكع 

 تقشية تدسح بكتساف ىػيتو، بسا في ذلظ الدساع عغ شخيق السحادثات السخئية عغ
 ....".1بعج

 أكال : االتراؿ السخئي السدسؾع 

تعخؼ ىحه التقشية بأنيا كسيمة لإلتراؿ السخئي السدسػع الجتساع شخز أك عجة      
أشخاص في أماكغ مختمفة، سػاء في داخل دكلة كاحجة أـ بيغ عجة دكؿ يدتصيعػف 

مغ رؤية  السذاركة في اجتساع لمسشاقذة برػرة إيجابية كفعالة تسكغ جسيع األشخاؼ
اآلخخيغ كسساعيع كالحجيث معيع في الػقت ذاتو، سػاء  تعمق األمخ بجمدات التحكيع 
الجكلية أـ بإجخاءات نطخ في القزية، غيخ أنو يسكغ استخجاـ ىحه التقشية في إشار 

 .2اإلجخاءات الجشائية في سساع أقػاؿ الذيػد كالخبخاء كحتى لمستيع

 ثانيا : استخجاـ تقشية الفيجيؾ 

عمى الخغع مغ أغمب القػانيغ تدتػجب الحزػر الفعمي لمذيػد ألداء الذاىج      
لذيادتو أماـ السحكسة، كمغ ثع عجـ القبػؿ باألدلة الدسعية السخئية كالذيادات الخصية، 

 ألنيا تشتيظ حق الستيع في سؤاؿ الذاىج الساثل أمامو. 

غ تصػر في ارتكاب الجخيسة كأساليبيا، إال أنو نتيجة لتصػر التكشػلػجيا، كما يقابمو م     
 كنتيجة لسقتزيات العجالة، فقج سسح بتقجيع الذيادة السدجمة بػاسصة الفيجيػ.

                                                           
  ( ، قانػف االجخاءات الجدائية.27( مكخر)65السادة)  1

رات كد القػمي ، لإلصجاكالجكلي، السخ نػازد أحسج ياسيغ الذػاني، حساية الذيػد في القانػف الجشائي الػششي   2
 .238، ص2014، 1القانػنية، كمية القانػف كالعمـػ الدياسية، جامعة كخكػؾ، ط
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كلكغ عمى الخغع مغ األصل في الذيادة أف تؤدػ حزػريا أماـ السحكسة، كلكغ ليذ 
حه ىشاؾ ما يسشع أف يتع تقجيسيا بػاسصة تكشػلػجيا العخض الدسعي، كلكغ يذتخط في ى

 الحالة أف تكػف الذيادة كاآلتي :

يجب أت تكػف شيادة الذاىج عمى قجر مغ األىسية بحيث يؤدؼ إىجارىا إلى خخؽ في  -
 إجخاء محاكسة عادلة.

  عجـ قجرة الذاىج عمى الحزػر إلى السحكسة أك عجـ الخغبة في ذلظ. -
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ي الفرل األكؿ الحؼ شسل اإلشار مفاـيسي لمذاىج ك اإلشار ف كأخيخا رغع ما تشاكلشاه    
 ،02-15: رقع ألمخل ئخؼ االجد  مسذخعل إصجارك عمى ضػء أخخ في فرمو الثاني القانػني 

 السػادفي  قخرىا التي ئيةااإلجخ  كغيخ ئيةااإلجخ  التجابيخ خالؿ مغ الذيػد حساية نطاـ كتبشيو
 جعل سبق ؼيسا ألنو القانػني، غا الفخ  ألم قج يكػف  ئيةاالجد  ءاتااإلجخ  قانػف  مغ السعجلة
 مبجأ كىػ ميع لسبجأ كتكخيدا اار خ إق كىحا لػحجىع، الخصيخيغ السجخميغ مػاجية في الذيػد

لى نقصة الرفخ كخيخ دليل عمى إنجج أنفدشا نمتف لشخجع ، لكغ العقاب مغ اإلفالت عجـ
تداؿ غيخ فاعمة رغع كل السجيػدات كالمشا ىحا ىػ أف ضاىخة الذاىج في كاقعشا الحالي ال

السبحكلة مغ السذخع ك األسالؾ األمشية بأنػاعيا لكغ ما يداؿ الذاىج متخػفا مغ عػاقب 
 إلغالؽ ىحا السػضػع. حجيجالزخب بيج مغ  لمسذخع دالئو بالحق، كاف األججرإ

بعس مغ خالليا كضعشا  ك التػصيات كفي ختاـ ىحا البحث تػصمشا إلى جسمة مغ الشتائج
 االقتخاحات التي اعتقجنا أنيا قج تكػف مثخية لجراستشا .

 أكال : الشتائج 

 الحيغ األشخاص دائخة يػسع مسا لمذاىج، صخيحا تعخيفا يعصي لع ئخؼ االجد  السذخع أف-1
 بتبياف مكتؽيا معيشة، معمػمات يقجمػف  أك السحققيغ مع يتعاكنػف  أك التحخيات في يداعجكف 

 .العجالة تحقيق ءاجخ  القانػنية السشطػمة في يمعبو الحؼ الكبيخ كالجكر الذاىج أىسية

 مكافحة كقانػف  العقػبات قانػف  في لمذاىج مػضػعية حساية قخر ئخؼ االجد  السذخع -2
 قبمية كليدت الحقة أنيا كخاصة القرػر مغ الكثيخ يعتخييا الحساية ىحه أف إال الفداد

 .الحياة أك الجدجية الدالمة في حقو عمى االعتجاء بعج إال الذاىج لحساية يتجخل ال فالقانػف 

 كافة تػفيخ شخيق عغ الجشائية الدياسة تقييع في ذيػدلا حساية نطاـ يداىع -3

 بحق اإلخالؿ دكف  عادلة، محاكسة تحقيق شأنيا مغ التي كالتجابيخ الزسانات

 .الجفاع في الستيع
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 سػاء   ئيةاالجد  تاإلجخاءا انػف ق نرػص في ؼ الجدائخ  السذخع أقخىا التي التجابيخ  -4

 الذاىج تداعج كحجيثة مدتحجثة تقشيات حتى أك ئية،اإجخ  غيخ أك ئيةاإجخ  تجابيخ أكانت
 ييجد قج خصخ أؼ دفع في تداىع أنيا كسا تخدد، أك خػؼ دكف  بذيادتو اإلدالء عمى كتحفده

 خاصة حساية يػفخ التجابيخ ىحه كافة عمى كبشرو فالسذخع عائمتو؛ داأفخ  سالمة أك سالمتو
 مغ كاالستفادة العجالة تحقيق يتع كبالتالي كالسحاكسة التحقيق حلامخ  جسيع في لمذيػد
 .ئعاالجخ  مختمف في لإلثبات كجليل الذيادة

 اإلرىاب ئعاجخ  في كالستسثمة فقط الخصيخة ئعاالجخ  عمى الحساية مػضػع اقترار -5

 كمػاعيج الحساية متابعة عمى السذخفة ييئاتال تحجيج كعجـ الفداد، ئعاكجخ  السشطسة ئعاكالجخ 
 .لمذاىج السقخرة الحساية كنياية بجاية

 لمذاىج، الحدشة بالسعاممة الستعمقة الحساية أكجو في ئخؼ االجد  السذخع يفرل لع -6

 شاسبسال السكاف كبتييئة شػيمة، مجة كايقافو إجياده كعجـ موااحتخ  كضخكرة

 الذيػد، بيغ الفرل نطاـ عاةا كمخ  معو، حقيقلمت ميحب أسمػب كباتباع الستؿبالو

 .بذيادتو اإلدالء عمى الذاىج تحفد الحساية ىحه ألف مثال ، السرخؼ  بالسذخع إسػة

 السذخع مثل الذاىج ىػية إلخفاء الالزمة الذخكط ئخؼ االجد  السذخع يحجد لع -7

 قج كىحا، غيخه ف دك  التحقيق لقاضي األمخ ىحا في التقجيخية الدمصة مشح أنو كسا الفخندي،
 .الستيع مرمحة ضج يكػف 

 لع أنو إال األمغ، كمرالح الذاىج بيغ االتراؿ ربط ضخكرة عمى السذخع نز -8

.باالتراؿ السشػط السكتب يحجد كلع بحلظ السعشي السػضف يحجد
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 أماكغ يحجد كلع ، الذاىج إقامة مكاف تغييخ تجابيخ تصبيق كيؽية السذخع يبيغ لع -9

 السادية اإلمكانيات كتػفيخ الحساية بجائل أف كسا لمذاىج، كسأمغ ابعيشي دكؿ أك

 في بسا تحريميا، سبل السذخع يحجد لع خاصة أمػاؿ يتصمب لمذاىج كاالجتساعية

 أف كسا بالديػلة ليذ أنو كسا كتعميسو، الذاىج صحة ؾبة،االسخ  أجيدة تػفيخ ذلظ

 الجيغ، الثقافة، في صلالحا لالختالؼ الييغ باألمخ ليذ الذاىج مػشغ تغييخ

 .الؿيع العادات، الطخكؼ،

 ثانػػػيا : التؾصيات

 معاممتو ضخكرة مغ لمذاىجة السشاسب الجػ بتػفيخ لمذاىج خاصة حساية مشح  -1

 بكل الالئقة الحساية تجابيخ كتصبيق الئقة أماكغ في ككضعو إجياده كعجـ حدشة معاممة
 .كمحاكسة تحقيق مغ حجة عمى مخحمة

 كتحجيج بةابالقخ  السعشييغ األشخاص ككحلظ بالحساية السذسػؿ الذاىج معشى تحجيج -2
 . الحساية كآجاؿ بالحساية السشػشة الجائسة الييئات

 .سشػات ثالث عمى عقػبتيا تديج التي ئعاالجخ  كل لتذسل الحساية دائخة مغ التػسيع-3

كشخحو عمى  ءااإلجخ ىحا  في كالتػسيع الذاىج، ىػية إلخفاء الالزمة الذخكط تحجيج -4
 . خاصة سمصات عمى جسعيات السجنية ك

 عمى االعتجاء ضسانات كبياف األمغ كمرالح الذاىج بيغ بطاالخ  السػضف تحجيج -5

.مكالساتو جسيع ؾبةاكمخ  بتدجيل الذاىج خرػصية
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 .ءاباإلجخ  السعشية الجكؿ أك أماكغ كتحجيج الذاىج، إقامة تغييخ شخكط بياف السذخع عمى -6

 .يتصمب كنفديا   كاجتساعيا   كصحي ا ماليا كمداعجتو لمذاىج الالزمة الحساية تػفيخ -7

 .الحساية أمػاؿ تػفيخ عاتقيا عمى يقع التي الجية بياف ئخؼ االجد  السذخع عمى أمػاؿ

كأخيخا عمى السذخع الزخب بيج مغ حجيج لكل مغ تدػؿ لو نفدو السداس بأمغ  -8
أك أفخاد عائالتيع أك أعساليع أك مسارسة أؼ ضغط ميسا  الذيػد أك مستمكاتيع أك أمػاليع

كاف نػعو بتدميط أقرى العقػبات، كتفعيل عقػبة الدجغ السؤبج ليكػف رادع لكل مغ 
تخػؿ لو نفدو السداس أك االخالؿ  بأحج ركائد الجيغ ك الجكلة.
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 قائسة السرادر كالسخاجع

 ادر.أكال : السرػ

 القخاف الكخيؼ . -أ

 القؾانيؽ : -ب

 ، يتعمق مكافحة اإلرىاب2005أكت  23مؤرخ في  06-05أمخ رقع  -1
، الستعمق بعرخنة العجالة، الجخيجة الخسسية 2015ؼيفخؼ  01مؤرخ في  03-15قانػف  -2 

 . 2015فبخايخ 10، صادر بتاريخ 06عجد 

تعمق بالػقاية مغ تبييس األمػاؿ ، ي2005ؼيفخؼ  06مؤرخ في  01-05قانػف رقع  -3 
 . 2005-02-09، صادر بتاريخ 11كتسػيل اإلرىاب كمكافحتيسا، الجخيجة الخسسية عجد

، الستزسغ قانػف اإلجخاءات السجنية 2008فبخايخ  25السؤرخ في  09-08قانػف رقع  -4 
 2008، الرادرة بتاريخ 21كاإلدارية، جخيجة الخسسية، عجد 

،يتعمق بالقانػف السجني، جخيجة رسسية، 2005يػنيػ  20السؤرخ في  10-05قانػف رقع  -5 
 2005، مؤرخة في 44عجد 

، يتعمق بالػقاية مغ السخجرات ك السؤثخات 2004-12-15مؤرخ في  18-04قانػف رقع  -6 
 العقمية ك قسع االستعساؿ كاالتجار غيخ السذخكعيغ بيا، السذار اليو. 

الستزسغ قانػف العقػبات، السعجؿ ك الستسع  08/06/1966، السؤرخ في 156-66قانػف  -7 
 2015ؼيفخؼ  16السػافق لػ  1386صفخ عاـ  18السؤرخ في  14/01بالقانػف رقع 

الستعمق  2006فبخايخ  20السػافق لػ  1427محـخ  21السؤرخ في  01-06القانػف رقع  -8 
 بالػقاية مغ الفداد كمكافحتو. 

-16معجؿ كمتسع، بسػجب القانػف رقع  1966جػاف  08 مؤرخ في 156-66أمخ رقع  -9 
 .2016يػنيػ  22، صادر بتاريخ 37، الجخيجة الخسسية عجد 2016يػنيػ  19السؤرخ في  02
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، 16/02/1994بتاريخ  491 43قخار صادر عمى الغخفة الجشائية األكلى، قخار رقع  -10 
سػاد الجدائية، جدء الثاني، ديػاف مذار إليو لجػ جياللي بغجادؼ، اإلجتياد القزائي في ال

 2011األشغاؿ التخبػية، سشة 

 1989السجمة القزائية، السحكسة العميا، العجد األكؿ، سشة  -11 

مايشػ جياللي، الحساية القانػنية ألمغ الذيػد في التذخيعات السغاربية، مجمة دفاتخ  -12 
 .2016العجد الخابع عذخ جانفي الدياسة كالقانػف، جامعة قاصجؼ مخباح كرقمة، الجدائخ، 

 ثانيا : السخاجع .

 الكتب : -أ

أحدغ بػسؿيعة، الػجيد في القانػف الجدائي الخاص، الجدء الثاني، الصبعة العاشخة، دار  -1
 .2010ىػمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، الجدائخ، 

خ كالتػزيع، أحدغ بػسؿيعة، الػجيد في القانػف الجدائي العاـ، دار ىػمة لمصباعة كالشذ -2
 .2014لصبعة الخابع عذخ، الجدائخ، ا

أحسج أبػ الػفا، التعميق عمى نرػص قانػف اإلثبات، عشج اإلثبات السحخرات الخسسية  -3
كالعخؼية، اإلقخار كاليسيغ، القخائغ كالحجية، الخبخة كاإلثبات بذيادة الذيػد، د ط، مشذأة 

 .السعارؼ، االسكشجرية، بجكف سشة نذخ

، ديػاف ، د ف2التذخيع الجدائخؼ، الجدء  ػقي الذمقاني، مبادغ اإلجخاءات فيأحسج ش -4
 .1998السصبػعات الجامعية، سشة 

أحسج فتحي البيشدي، السػسػعة الجشائية في الفقو اإلسالمي، جدء الثالث، دار الشيزة  -5
 .1991العخبية، بيخكت، سشة 

جشائية، دار الشيزة العخبية، الصبعة أحسج فتحي سخكر، الػسيط في قانػف اإلجخاءات ال -6
 .1970الثانية، القاىخة، سشة 
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أحسج نذأت، رسالة اإلثبات، الجدء األكؿ، )أركاف اإلثبات، عبء اإلثبات، شخؽ اإلثبات،  -7
الكتابة، شيادة شيػد(، الصبعة األكلى، مكتبة العمع لمجسيع، بيخكت، لبشاف، القاىخة، مرخ، 

2005. 

ية، الحساية الجشائية ك األمشية لمذاىج) دراسة مقارنة (، دار الفكخ أحسج يػسف الدػل -8
 .2006الجامعي، 

أحسػد فالح الخخابذة، اإلشكاالت اإلجخائية لمذيادة في السدائل الجدائية، جامعة عساف  -9
 .األىمية، دار الفجخ لمشزخ ك التػزيع، الصبعة األكلى، د س

ػاد السجنية كالتجارية، د ط، دار الجامعة الججيجة لمشذخ أنػر سمصاف، قػاعج اإلثبات في الس -10
 .2005كالتػزيع، االسكشجرية، 

 كالشذخ، لمصباعة الذياب دار الجدائخؼ، الجدائية اإلجخاءات قانػف  شخح سميساف، بارش -11
 .1986الجدائخ،  باتشة،

يسي صالح االثبات بذادة الذيػد في القانػف الجدائخؼ، رسالة دكتػ  -12 راة، جامعة مػلػد بخـا
 .2012معسخؼ تيدؼ كزك، 

بكخؼ يػسف بكخؼ دمحم، السدؤكلية الجشائية لمذاىج، الصبعة األكلى، دار الفكخ الجامعي،  -13
 .2011اإلسكشجرية، 

تػفيق حدغ فخج، عراـ حديغ فخج، قػاعج االثباث في السػاد السجنية ك التجارية، د ط،  -14
 .2003، لبشاف، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت

حديغ فتحي عصية أحسج، الشطخية العامة لإلكخاه في القانػف الجدائخؼ، القاىخة، دار  -15
 .2008الشيزة العخبية، الصبعة األكلي، سشة 

ضيخؼ حديغ، الػجيد في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار السحسجية العامة،  -16
 .1999الجدائخ، سشة 

، دار الشيزة 1الفتاح فايج، نطاـ اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية، طعابج فايج عبج  -17
 .2006العخبية، القاىخة، 
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عباس العبػدؼ، شخح أحكاـ قانػف اإلثبات السجني، الصبعة الثالثة، دار الثقافة لمشذخ  -18
 .2011كالتػزيع، 

لججيج، اإلثبات، آثار عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ، الػسيط في شخح القانػف السجني ا -19
 .1998اإللتداـ، الجدء الثاني، الصبعة الثالثة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخكت، لبشاف، 

عبج القادر عجك، مبادغ قانػف العقػبات الجدائخؼ القدع العاـ، الجدائخ، دار ىػمة  -20
 .2010لمصباعة كالشذخ ك التػزيع، سشة 

 .2008اإلجخاءات الجدائية، د ط، دار ىػمة، الجدائخ، سشة عبج هللا أكىايبية، شخح قانػف  -21

ػ، الجدائخ، العخبي شحط عبج القادر، نبيل صقخ، اإلثبات في السػاد الجدائية، دار اليج -22
 .،د ف 2003سشة 

دار الثقافة ك التػزيع، الصبعة  ػب، جخيسة التحخيس عمى اإلنتحار،عراـ كامل أي -23
 .2012األكلى، عساف، سشة 

عمي جعفخ، مبادغ السحاكسات الجدائية المبشانية، السؤسدة الجامعية لمجراسات، دار الشذخ  -24
 .1994كالتػزيع، الصبعة األكلى، بيخكت، سشة 

عمي شسالؿ، الججيج في شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية، التحقيق كالسحاكسة، دار ىػمة  -25
 . 2017الثة، لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، الجدائخ، الصبعة الث

عمي فزل البػعيشيغ، ضسانات الستيع في مخحمة السحاكسة، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  -26
 . 2006د ط، 

عساد دمحم ربيع، حجية الذيادة في االثبات الجدائي، دراسة مقارنة، الصبعة األكلى، دار  -27
 .2011الثقافة، األردف، 

اه، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، جامعة اإلخػة عسارة فػزؼ، قاضي التحقيق، رسالة دكتػر 
 .2010مشرػرؼ، قدشصيشة، 
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الغػثي بغ ممحة، قػاعج ك شخؽ اإلثبات ك مباشختيا في الشطاـ القانػني الجدائخؼ، الصبعة  -28
 .2001األكلى، الجيػاف الػششي لألشغاؿ التخبػية، 

، دار الشيزة العخبية، د ف، سشة فػزية عبج الدتار، شخح اإلجخاءات الجشائية السرخؼ  -29
1986. 

، 1اللػ رابح، الذيادة في االثبات الجدائي، أشخكحة دكتػراة في القانػف، جامعة الجدائخ -30
2016. 

مأمػف دمحم سالمة، اإلجخاءات الجشائية في التذخيع السرخؼ، الجدء الثاني، جامعة  -31
 .1997القاىخة، دار الشيزة العخبية، 

ج محسػد، شيادة الذيػد في السػاد الجدائية، اإلسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، دمحم أحس -32
 .2002سشة 

دمحم حديط، أصػؿ اإلجخاءات الجدائية في القانػف الجدائخؼ، د ط، دار ىػمة، الجدائخ،  -33
2018. 

 .2008دمحم حديط، قاضي التحقيق في الشطاـ القزائي الجدائخؼ، دار ىػمة ، الجدائخ،  -34

دمحم حديغ مشرػر، أصػؿ اإلثبات في السػاد السجنية ك التجارية، د ف، مشذػرات الحمبي  -35
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.1997لعخبي، القاىخة، مرخ، السجمج الثاني، د ف، دار الفكخ ا
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  .1988سشة  الثانية،
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قج أحاط  مغ السػضػعات السدتحجثة مسا سبق ندتخمز أف الحساية السقخرة لمذيػد
السادية كالسعشػية لزساف حياة الذيػد  كذلظ بأف سخخ ليا كل الػسائلبيا السذخع 

الكثيخة الخغع مغ الشرػص بكيع كأضاؼ كل السقػمات الالزمة كأفخاد عائالتيع كأمال
التي بالغت في تشطيع الذيادة فتمظ التي تتعمق بحقػؽ الذاىج قميمة ججا كغيخ مفعمة، 

كالستزسغ حساية خاصة  02-15كىػ ما تفصغ لو السذخع الجدائخؼ بإصجاره األمخ 
لمذيػد كذلظ بعج تيقشو أف الطخكؼ الشفدية كالقانػنية التي يعيذيا الذاىج قج تؤدؼ 

لظ بإدراجو لتجابيخ غيخ إجخائية قبل تحخيظ الجعػػ العسػمية إلى ضياع الحؿيقة، كذ
كأخخػ إجخائية تمي تحخيظ الجعػػ العسػمية بصخيقة مشطسة ككاضحة كلع يتػقف 

عرخنة إلى ىحا الحج بل اتجو إلى استخاتيجيات ججيجة اليجؼ مشيا  جالسذخع عش
ة بالذيػد لتػسيع الحساية الخاص 03-15العجالة، كىػ ما تػج برجكر األمخ 

 .لطخكؼ ادالء بذيادتيع في أحدغ كشعػرىع باألماف كاالشسئشاف التاـ عشج اإل
: Summary  

From the foregoing, we conclude that the protection granted to 

witnesses from the new topics has been surrounded by the 

legislator by making use of all material and moral means to 

ensure the lives of witnesses and members of their families and 

their property and added all the necessary ingredients despite the 

many texts that exaggerated the organization of testimony, those 

related to the witness’s rights are very few and not activated 

Which is what the Algerian legislator was aware of by issuing 

Order 15-02, which includes special protection for witnesses, 

after being sure that the psychological and legal conditions 

experienced by the witness may lead to the loss of the truth, by 

including non-procedural measures before initiating the public 

lawsuit and other procedural measures that follow the initiation 

of the public lawsuit in an organized and clear manner The 

legislator did not stop there, but rather turned to new strategies 

aimed at modernizing justice, which culminated in the issuance 

of Order 15-03 to expand the protection of witnesses and their 

sense of safety and complete confidence when giving their 

testimony in the best circumstances. 


