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 انًهخص

كالذم يعد مف المكضكعات اليامة  تستيدؼ ىذه الدراسة مكضكع )غياب المتيـ كاإلجراءات الجزائية(
درج الفقو عمى تناكلو  إذفي مؤلفات فقو اإلجراءات الجزائية   ىتماـبالقدر الالـز مف االتحظى التي لـ 

بشكؿ  ةحقو في الدراسة الكافية كالمتعمقكالتي لـ تعطو   في المؤلفات العامة لقانكف اإلجراءات الجزائية
شكاالت تتعمؽ إه مف ء عمى ىذا المكضكع لما ياير األمر الذم دفعنا إلى تسميط الضك   شامؿ كجامع

بالمبادئ كالقكاعد األساسية لممحاكمات الجزائية  كالضمانات التي كفمتيا قكانيف كدساتير الدكؿ لممتيـ  
ستعانة بمحاـو يمامو كيدافع اـ المحكمة الجزائية  كحقو في االسكاء فيما يتعمؽ بحقو في الحضكر أم

 المجرميف كالخارجيف عف القانكف. عنو  أك ما تعمؽ بحؽ الدكلة في تكقيع العقاب عمى 

أماـ قضاء الحكـ في السير بالدعكل الجزائية كفؽ  المتيـ عف إجراءات محاكمتو ىاجسناكيشكؿ غياب 
اإىداران كا غيابو يماؿ اكمات الجزائية  ذلؾ أفٌ ما تقتضيو القكاعد كالمبادئ األساسية في المح  نتقاصن
اىية  كالذم يعد مف الضمانات التي كفمتيا كافة لحقو في مباشرة اإلجراءات عمى أساس الكج

كتمكينو مف   التشريعات كالدساتير الكطنية  لما تكجبو متطمبات العدالة مف ضركرة حضكر المتيـ
 الدفاع عف نفسو قبؿ إعالف القاضي لحكمو باإلدانة أك البراءة.  

اءات المحاكمة حتى في ظؿ غياب ما بيف مؤيد لضركرة السير في إجر  كياير ىذا المكضكع جدالن فقيينا
نب آخر جامف الماكؿ أماـ قضاء الحكـ  ك  تيربنا تسكيؼ كالمماطمةالمتيـ كخاصة الذم يتعمد ال

 لمتيـ يماؿ غياب حامؿ الحقيقة  األمر الذم يترتب عميوغياب ا عتبار أفٌ ىذه الفكرة عمى ا يرفض
 لتي تكجب سماع المتيـ قبؿ إدانتو. غيابية تفتقر ألدنى مقكمات العدالة كا السير في محاكمة

منطؽ األمكر يقتضي ضركرة مسائمة الجاني  كعدـ تعميؽ حؽ المتضرر كالمجتمع عمى مشيئة  كألفٌ 
عماؿ نص القانكف  فقد لجأ إلى  المتيـ في الحضكر  كرغبةن مف المشرع في التكفيؽ ما بيف المصالح كا 

لمف تسكؿ لو  آمننا شكؿ الفرار مف كجو العدالة طريقناي إقرار ما يعرؼ بػ " األحكاـ الغيابية " حتى ال
. كألفٌ نفسو ا  كجدفقد أىذه األحكاـ ال تعبر في غالب األحياف عف الحقيقة المنشكدة   رتكاب فعؿ مجـر
اه إيٌ  ا  مانحن في جنحة أك مخالفة عتراض عمى الحكـ الغيابي الصادر بحقولال الممتيـ طريقن  المشرع
زالة ما شاب الحكـ الغيابيدفأخرل إلبداء  فرصة ىدارو لحقكقو  كما عٌد الحكـ  عيكب مف اعو كا  كا 

ـ اإلجراءات بحضكر المتيـ في حاؿ تسمي يسقط كتعاد تيديدم ادر في جناية مجرد حكـالغيابي الص



 و
 

ا ا باتن يككف حكمن  الحكـ الغيابي ال يرقى ألفٍ  بأفٌ  مف المشرع اعترافن انفسو أك القبض عميو  بما يشكؿ 
  عف الحقيقة. امعبرن 
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The Absence of the Defendant and the Penal Procedures 

Prepared by: Qais Naji Ali Qatanani 

Supervisor: Dr. Jihad Kiswani 

Abstract 

The subject of this study is “The Absence of the Defendant and the Penal Procedures”, 

which is considered one of the important issues that didn’t get the attention it needs in the 

studies of the jurisprudence of penal procedures, and that is because it was only discussed 

in the general studies that didn’t get into the details and give this subject the needed in 

depth analysis. That is what encouraged us to shed a light at this subject, because there are 

a lot of misunderstandings with it and with the basics and rules of the penal trials. And also 

with the rights that the laws and the constitutions the countries grant the defendant, 

whether it was regarding his right in attending the penal trial and his right in having an 

attorney that defends him or in regards to the country’s right in punishing criminals and 

outlaws. 

The absence of the defendant from the legal proceedings of his trial constitutes a big 

obstacle for the trial and in the process required by the basic rules and principles in penal 

trials. That is because his absence represents a waste and a reduction in his right to initiate 

proceedings based on a factual basis, which is one of the guarantees that is guaranteed by 

all national legislations and constitutions, because the requirements of justice necessitates 

the presence of the defendant at the trial and allowing him to defend himself before the 

judge makes a ruling of his guilt or innocence. 

This issue raises a legal argument between supporters of the need to proceed in the trial 

proceedings even in the absence of the defendant, especially those who deliberately 

procrastinate to avoid attending the court hearing, and on the other hand those who reject 

this idea as they consider the absence of the defendant an absence of the truth which leads 

to a trial in absentia that lacks the minimum requirements of justice that necessitates 

hearing the defendant before convicting him. 

And because the logic of matters requires questioning the offender, and not to suspend the 

right of the victim and society to the will of the defendant on whether to attend or not, and 

the desire of the legislator to reconcile the interests and the implementation of the text of 

the law; the legislator resorted to the adoption of the so-called "absentee sentences" so that 



 ح
 

escaping from justice doesn’t become a safe haven for those who commit criminal acts. 

And because those provisions don’t often express the desired truth, the legislator created a 

way for the defendant to object to the ruling in absentia, giving him another opportunity to 

express his defense and remove the negative judgment of the misdemeanors and 

misdemeanors of defects and waste of rights, the legislator also considered the absentia 

ruling just a tyrannical ruling that can be canceled if the defendant turns himself in or is 

arrested, all of the above represents an admission from the legislator that the absentia 

ruling cannot be a clear ruling of the truth. 
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  :انًمذيح

حضكر المتيـ أماـ القضاء الجزائي يعد أساسان جكىريان لحسف سير العدالة   مما ال شؾ فيو أفٌ 
مرحمة التحقيؽ النيائي ىي المحطة  أفٌ  ذلؾات السياسة الجزائية الحدياة  كمقتضى ىاـ مف مقتضي

ا تو  كفؽ مءأك ببرا لحكـ سكاء بإدانة المتيـالتي يتـ مف خالليا تككيف القناعة الشخصية لقاضي ا
مف مناقشات كمرافعات شفكية  إذ يماؿ التحقيؽ الذم يجريو الفرصة  يعرض أمامو مف أدلة كما يجرم

 كدرء التيـ المنسكبة إليو. يرة أماـ المتيـ لمدفاع عف نفسو األخ

ي ترؾ ذلؾ ال يعن فٌ إر المتيـ إجراءات المحاكمة  إال كلٌما كانت القاعدة العامة تقضي بكجكب حضك 
نتظاران لحضكر اكقضاياىـ أماـ المحاكـ عف العمؿ األمكر تبعان ليكاه كرغبتو  فتتكقؼ مصالح الناس 
طالة أمد النزاع  أك قد المتيـ  كالذم قد يحضر كقد يتخمؼ عف ذلؾ إمٌ  ا لرغبة منو في التسكيؼ كا 

ات المحاكمة  مما دفع لتزاـ القانكني الكاقع عميو بحضكر جمسيطرأ عميو ما يحكؿ دكف قيامو باال
كالتي تصدر في غيبة المتيـ  رغبةن منو في قطع  "األحكاـ الغيابيةػ "المشرع إلى إقرار ما يعرؼ ب

طالة أمد النزاع  حفاظان  عمى حؽ الدكلة كالمجني عميو  الطريؽ أماـ مف يريد مف المتيميف التسكيؼ كا 
رضاء الشعافي  ا  في كر العاـ في الدكلة بما يحفظ ىيبتيتخاذ اإلجراءات القضائية بحؽ المتيـ  كا 

كتقديـ أكجو دفاعو كمبرراتو   عتراض عمى الحكـ الغيابي الصادر بحقوحيف كفؿ لممتيـ الحؽ في اال
كذلؾ فيما يتعمؽ باألحكاـ الصادرة في الجنح كالمخالفات  كما   في جمسة أخرل تحدد ليذا الغرض

عادة إجراءات المحاكمة ية نص المشرع عمى سقكط الحكـ الغيابي في جنا في حاؿ حضر المحكـك كا 
 قبؿ سقكط العقكبة بمضي المدة. عميو أك تـ القبض عميو 

ـ بمعنى أدخؿ التيمة عمى شخص كجعمو مظنة ليا  فيك مف يي : صفة مشتقة مف الفعؿ تى لغةً كالمتيـ 
 بياو النتنو  كيقاؿ أفٌ أدخمت عميو التيمة كظنت بو  كيقاؿ تيـ المحـ أم فسد  كالتيمة الرائحة الخ

عرؼ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  :صطالحاً او . 1يا الشؾ كالريبةنٌ إالتيمة ىي الظف كقيؿ 
ا " كؿ شخص تقاـ عميو دعكل جزائية يسمى متيمان". أمٌ  و( مف القانكف عمى أنٌ 8المتيـ في المادة )

و " الخصـ الذم يكجو بأنٌ  دكتكر أحمد فتحي سركرفعرفو ال  فقييان فقد تعددت التعريفات الفقيية لممتيـ
و " كؿ الدكتكر محمكد نجيب حسني بأنٌ كعرفو تحريؾ الدعكل الجزائية ضده"   تياـ بكاسطةإليو اال

دعاء بمسؤكليتو عنو  كالخضكع الن إجراميان  فيمتـز بمكاجية االرتكابو فعاات شخص تاكر ضده شبي
                                                           

   .6  ص2005عمر فخرم الحدياي: حؽ المتيـ في محاكمة عادلة "دراسة مقارنة"  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف   1
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البراءة أك تيدؼ تمحيص ىذه الشبيات  كتقدير قيمتيا اـ تقرير لإلجراءات التي يحددىا القانكف كتس
رتكب او يكحي بأف الشخص قد عتبار أنٌ اعمى  "المتيـ"نتقد مصطمح اي فقد الفرنس وا الفقاإلدانة". أمٌ 

  األمر الذم دفع المشرع "تياـاال"ذات اآلاار النفسية لمصطمح  و ياير تقريبان نٌ إخطأ بالفعؿ  كقيؿ 
و فألغى مصطمح المتيـ كاستبدل 1993يناير  4كالصادر في  2-93ى التدخؿ بالقانكف رقـ الفرنسي إل

شخص تقاـ و " كؿ ختبار". كيعرؼ الباحث المتيـ عمى أنٌ بمصطمح " الشخص المكضكع تحت اال
 رتكابو فعؿ مجـر في نصكص قانكف العقكبات السارم". اكافية بعمى دالئؿ  عميو دعكل جزائية بناءن 

مسألة غياب المتيـ عف إجراءات المحاكمة تعد مسألة قديمة  فقد حاكؿ المشرع   شؾ فيو أفٌ كمما ال
 فٌ إالكضعي معالجتيا منذ القدـ  ففي القانكف الركماني كاف المتيـ الغائب يحاكـ بصكرة نيائية  إال 

و يينفى كتباع إنف  المحاكـ الشعبية كانت تمنحو أجالن لمماكؿ أماميا  فإذا مضت ىذه المدة كلـ يحضر
ستخداـ الماء كالنار. كفي القانكف الفرنسي القديـ كتحديدان في القرف السادس عشر اأمكالو كييحـر مف 

لمخالفات  ففي الجنايات كاف ظيرت التفرقة ما بيف الغياب في مكاد الجنايات عنيا في مكاد الجنح كا
ماكؿ أماـ المحكمة ماؿ أمر الحبس كالحجز تخاذ اإلجراءات التي مف شأنيا إجبار الغائب عمى الايتـ 

ينيب عنو مف يمامو في حاؿ  ا في مكاد الجنح كالمخالفات فكاف مف حؽ المتيـ أفٍ عمى األمكاؿ  أمٌ 
عمى  ؾ ممامو كانت الدعكل تينظر بناءن قرر عدـ الحضكر  كفي األحكاؿ التي يتغيب فييا المتيـ ككذل

ا في الشريعة . أمٌ عتراضمكانية الطعف فيو باالإو مع ر  ليصدر الحكـ غيابيان بحقدعكة الحضك 
فقياء المسمميف كانكا قد أجازكا إجراء المحاكمة  اإلسالمية فيتضح مف خالؿ السكابؽ التاريخية أفٌ 

 كالقصاص  فقد ركم عمى أفٌ  ختمفك بشأف إجازتيا في جرائـ الحدكداائـ التعزيرية  ك الغيابية في الجر 
تيامو  كما ركم عف سيدنا امتيـ بالقتؿ كذلؾ حتى يستكاؽ مف حبس  (كسمـ صمى اهلل عميو) الرسكؿ
فسألو عمر يجيره فقاؿ: "أجرني يا أمير المؤمنيف   فٍ أأنو جاءه رجؿ يطمب منو  (رضي اهلل عنو)عمر 

. فمف خالؿ ىاتيف الركايتيف يتضح لنا ضركرة ماكؿ المتيـ 1حبسكه"اـ فقاؿ ف ماذا  فقاؿ: مف الدم
 قاضي في اإلسالـ كذلؾ بجرائـ القصاص كأف كجكده شرط لمنطؽ بعقكبتيا. أماـ ال

لمكضكع غياب المتيـ كاإلجراءات الجزائية مدل تطكر الفكر القانكني الذم  نظريةال األىمية تعكسك 
صدار أحكاـ جزائية بحقو دكف تمكينو مف  أفٍ  -حترامان لحؽ المتيـ في الدفاعا –يأبى  تتـ محاكمتو كا 

                                                           
ؼ مراحؿ الدعكل الجزائية " دراسة مقارنة "  الطبعة األكلى  دار مدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ في مختم1
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المكضكع قد يشكؿ جدالن فقييان بيف المؤيد  الفعمي أك تمكينو مف الدفاع عف نفسو  كما أفٌ الحضكر 
المحاكمة حتى في صكرة غياب المتيـ كخاصة الذم يتعمد تعطيؿ سير العدالة  تحقيقان إجراء لكجكب 

كلمبدأ  لمصمحة المتضرر  كبيف المعارضيف إلجراء المحاكمة الغيابية ككنيا تشكؿ ىضمان لحؽ الدفاع
 المكاجية كنتائجو. 

في تبياف محاكالت المشرع في إيجاد الحمكؿ التشريعية المناسبة  كمحاكلة  عمميةال األىميةكتتجمى 
خمؽ التكازف المنشكد ما بيف حؽ الدكلة في العقاب كتكقيع العقكبة المناسبة  كحؽ المتيـ في الدفاع 

عتباره حاضران حكمان في تارةن أخرل  كذلؾ   كاعمى الحضكر تارةن  جبارهعف نفسو  كذلؾ مف خالؿ إ
  بالسماح في الحضكر التمايمي عف المتيـ في بعض األحكاؿ.  

ىل أمكن المشرع الفمسطيني من معالجة حاالت غياب المتيم في ىذا الصدد التساؤؿ التالي: كياكر 
  عن إجراءات المحاكمة بما يضمن محاكمتو محاكمة منصفة؟

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي لنصكص القكانيف الفمسطينية المتعمقة  ذلؾجابة عمى كلإل
كذلؾ مف خالؿ عرض  2001لسنة  3بمكضكع الدراسة  خصكصان قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 

كجدت  باإلضافة إلى بياف مكقؼ الفقو كالقضاء  المسألة كذكر النصكص القانكنية التي تعالجيا إفٍ 
 .إبداء الباحث لرأيو أك ترجيح إحدل اآلراء عمى األخرل مف ذلؾ  كأخيران 

  تناول اإلجراءات الجزائية لغياب المتيم )الفصل األول(أمكف المشرع معالجة غياب المتيـ مف خالؿ 
  تُاثير غياب المتيم عمى سير اإلجراءات الجزائية )الفصل الثاني(. ككذلؾ مف خالؿ تناكؿ كتبييف
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 :انفصم األول

______________________________________________________ 
 :اإلجزاءاخ انجشائُح نغُاب انًتهىتُاول 

 فٌ إاألصؿ في التشريعات الجزائية ىك كجكب حضكر المتيـ بشخصو أماـ قضاء الحكـ الجزائي  إذ 
قاعدة أساسية يعد  -سكاء أماـ محكمة الصمح أك محكمة البداية - حضكر المتيـ أماـ ىذا القضاء

كضمانة ىامة مف ضمانات حقكؽ الدفاع  ككنو يتيح لو إمكانية الدفاع عف نفسو  كعرض ما يراه 
حضكر المتيـ شخصيان أمره تقتضيو طبيعة الدعكل  حقيقة بشأف الكاقعة المسندة إليو  باإلضافة إلى أفٌ 

يـ كلمفعؿ اإلجرامي الجزائية  فحضكره يمكف القاضي مف الفيـ العميؽ كالشامؿ لشخصية المت
زالة الغمكض عف الكاقعة المرتكبة. مف ىنا  المرتكب  مما يسيؿ عميو ميمتو في كشؼ الحقيقة كا 

حد قبؿ سماع أقكالو جاءت القاعدة األساسية المعمكؿ بيا في معظـ التشريعات الجزائية )ال إدانة أل
بداء دفكعو  مرحمة التحقيؽ النيائي  كعميو فإفٌ ( فيي تبرز الدكر الفعاؿ الذم يحظى بو المتيـ في كا 

الحكـ الذم يصدر في دعكل جزائية حضر فييا المتيـ كمٌكف مف القياـ بدكره اإلجرائي فييا  ىك حكـ 
 محدداتمما يستمـز في ىذا الفصؿ بياف تضٌمف في الغالب جميع ضمانات المحاكمات المنصفة. 

 ضمانات تناولالحديث عف    كمف اـٌ ول(الجزائية لغياب المتيم )المبحث األ  تناول اإلجراءات
 .)المبحث الثاني( اإلجراءات الجزائية لغياب المتيم
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 :تُاول اإلجزاءاخ انجشائُح نغُاب انًتهى يحذداخول: انًثحث األ

األمر  إجراءات المحاكمة غيابان ألحد أطراؼ الخصكمة في الحكـ الجزائي يشكؿ غياب المتيـ عف 
الحقيقة بالتالي عدالة ناقصة في الكشؼ عف   ردم إلى قصكر في الحكـ الصاديؤ  الذم مف شأنو أفٍ 
ال التشريعات الجزائية كىك مبدأ " الحكـ الغيابي مخالفان لممبدأ الذم تبنتو يعدلذلؾ  .المادية كبمكغيا

عة نظمة القضائية المتبعمى غرار كافة األكقد حذا المشرع الفمسطيني   إدانة ألحد دكف سماع دفاعو"
في مختمؼ دكؿ العالـ بتنظيـ مسألة غياب المتيـ كتحديد األصكؿ المتبعة في مرحمتي التحقيؽ 

  )المطمب األكؿ( عف األسباب الداعية لغياب المتيـلحديث فال بد مف التطرؽ إلى اكعميو  كالمحاكمة.
 )المطمب الااني(. كسائؿ تجنب غياب المتيـ اـ تناكؿ 

 :اػُح نغُاب انًتهى: األطثاب انذانًطهة األول

فقد يككف غياب   إلى عدـ الحضكر أماـ قضاء الحكـ تتعدد األسباب التي يمكف أف تدعك المتيـ
عذر حاؿ بينو  نتيجةقد يككف ك  )الفرع األكؿ(  جزائيةالدعكل الـ تبميغو بإقامة المتيـ راجعان إلى عد

 فرارهبسبب يـ عدـ الحضكر كذلؾ المت كأخيران قد يتعمد  )الفرع الااني( ر أماـ المحكمةكبيف الحضك 
  .)الفرع الاالث( مف كجو العدالة

 :هُغ انًتهى أو انغُاب نؼذو انؼهىػذو تث :انفزع األول

يككف غياب المتيـ عف جمسات المحكمة كعدـ حضكره أماـ قضاء الحكـ راجعان إلى  يقصد بذلؾ أفٍ 
و قد أك أنٌ تكميؼ بالحضكر لـ يكجو إليو إطالقان ال ا ألفٌ إمٌ   نو بإقامة الدعكل الجزائية ضدهعدـ إعال

ية الخاصة بتحديد ساسالبيانات األكما لك لـ يتضمف التكميؼ بالحضكر   صدر في مكاجيتو باطالن 
مٌ   ك تاريخ الجمسةأالمحكمة المختصة  ىكية المتيـ أك تيـ التكميؼ بالحضكر بشكؿ يكجو لمم ا أفٍ كا 

لـ يابت عممو كما لك أعمف لغير شخصو ك   إلى عمـ المتيـ كف كلكنو لـ يصؿكفقان لمقانصحيح ك 
 .1الفعمي بو

                                                           
  1997النيضة العربية  القاىرة     الطبعة الاانية  دار"دراسة تحميمية مقارنة " خطكة: األحكاـ الجنائية الغيابيةأحمد شكقي أبك  1

 . 61ص



6 
 

مما يكجب عمى   تقو أم التزاـ قانكني يفرض حضكرهيترتب عمى عا ففي ىذه الحالة ال يمكف أفٍ 
عادة تكميؼ المتيـ بالحضك ك  لك تأمر بتأجيؿ نظر الدع محكمة المكضكع أفٍ  ذا ما تعرضت ر  ا  كا 

  .1ذا التبميغ يككف مخالفان لمقانكفلؾ فإف حكميا المبني عمى ماؿ ىحكمت بيا رغـ ذك  للمدعك 

المتيـ لـ يحضر إحدل  فٌ حدل قراراتيا " كحيث إإفي  كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية
جمسات المحاكمة أماـ محكمة الصمح كلـ تنظـ بحقو مذكرة بالحضكر كتبمغ إليو متضمنة اليـك 

قرار محكمة الصمح  ما نظر الدعكل كلـ يخطر كفيمو لضركرة إحضار مكفكلة فإفٌ كالساعة المقررة فيي
في اعتبار المتيـ متفيـ جمسات المحاكمة ككنو مخال سبيمو بكفالة مالية مف النيابة العامة في دكر 

جراء محاكمتو غيابيان يككف مخالفان لمقانكف .."  . 2التحقيؽ كا 

كال   ككف تكميفو بالحضكر صحيح قانكنان ي بؿ المتيـ أفٍ اللتزاـ قً و يمـز لنشكء اكعمى ىذا األساس فإنٌ 
  محددة جزائيةمف خالؿ تكميفو بالحضكر أماـ محكمة   يككف كذلؾ إال إذا كاف كاضح الداللة في ذاتو

ذلؾ كمو في إطار مف البيانات   في كرقة التبميغ تحديدان دقيقان  دعاء جنائي محددافي   في جمسة محددة
( مف قانكف اإلجراءات 110حيث نصت المادة )  3الشكؿ القانكني لمتكميؼ بالحضكر قؽالتي تح

مف التكقيؼ اإلحضار ك تكٌقع مذكرات الحضكر ك  و "عمى أنٌ  2001لسنة  3رقـ الجزائية الفمسطيني 
اسـ المتيـ المطمكب إحضاره  -1 :تشمؿ ما يميالرسمي ك تـ بخاتميا تخالجية المختصة قانكنان بذلؾ ك 

 .كجدت" و كامالن كمدة التكقيؼ إفٍ عنكان -3مادة االتياـ الجريمة المتيـ بيا ك  -2شيرتو ك كصافو أك 

تسنى لو معرفة نكع يجب تبميغ المتيـ باألكراؽ القضائية قبؿ مكعد الجمسة بكقت كاؼو حتى يكما ك 
جراءات اإل ( مف قانكف186حيث نصت المادة )  تمكينو مف إعداد دفكعو عميياو ك ل ةالتيمة المسند

الجمسة بيكـ كامؿ في يككف تكميؼ الخصـك بالحضكر أماـ المحكمة قبؿ انعقاد  و "عمى أنٌ الجزائية 
ا في مكاد الجنايات أمٌ  .ع مراعاة مكاعيد مسافة الطريؽ"باالاة أياـ عمى األقؿ في الجنح مالمخالفات ك 

لمحكمة بتبميغ المتيـ بصكرة مف يتكلى قمـ ا و "( مف ذات القانكف عمى أنٌ 242نٌصت المادة )فقد 
 كتضاؼ إلى ذلؾ مكاعيد المسافة".  ؿ يـك المحاكمة بأسبكع عمى األقؿالئحة االتياـ قب

                                                           
  منشكرات مركز 797/2002؛ تمييز جزاء 1671  ص1987قابة المحاميف األردنييف  السنة   مجمة ن40/87تمييز جزاء  1

 .21/7/2002العدالة  تاريخ 
  .14/2/2010  محكمة النقض  راـ اهلل  22/2010نقض جزاء فمسطيني  رقـ  2
مة"  دار المطبكعات الجامعية  محمد زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي"محاكلة فيية كعممية إلرساء نظرية عا 3

 .35  ص1977اإلسكندرية  
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( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني لـ تحدد مدة معينة 169المادة ) الجدير بالذكر أفٌ ك 
التي تحدد المدة فيي   ألمر مترككان لممحكمةيا جعمت انٌ إ إذ  1عد المحاكمة ليتـ التبميغ خاللياقبؿ مك 

بينما في مكاد الجنايات يككف التكميؼ   مخالفاتالكذلؾ فيما يتعمؽ بالجنح ك   في مذكرة الدعكة
 .2( مف ذات القانكف207نص المادة ) بالحضكر قبؿ يـك المحاكمة بسبعة أياـ عمى األقؿ كفؽ

في  ىا ميعاد الحضكرتحديد دتتقيد بو المحكمة عن حسنان فعؿ المشرع الفمسطيني بكضعو حدان أدنىك 
ؿ ضمانة ىامة لممتيـ مكاعيد التكميؼ بالحضكر مف األمكر الجكىرية التي تما ككف أفٌ   مذكرة الدعكة
عطائو الكقت الكافي كذكيو لتييئة ما يمزميـ مف بيانات تمكنو مف اال طالع عمى التيمة المنسكبة لو كا 

 . اباتاإليكجبو الدفاع ك  ذلؾ مما أك شيادات أك غير

عمى ضركرة إعالف  1950تفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لسنة كنصت اإل
ادة حيث نصت الفقرة الاالاة مف الم  يـ كتبميغو بتاريخ جمسة المحاكمة كبالتيمة المنسكبة لوالمت

بمغة يفيميا مف بأسرع ما يمكف بصفة تفصيمية ك عيي  لممتيـ الحؽ في أفٍ  " تفاقية عمى أفٌ السادسة مف اإل
 .3تياـ المكجو إليو"سبب االبيعة ك بط

يجب  و "( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنٌ 112كما نصت الفقرة األكلى مف المادة )
 ".يطمعو عمييا كأفٍ   مضمكنيا لمشخص الذم قبض عميوعمى القائـ بتنفيذ المذكرة أف يبمغ 

ستغناء عف مذكرة التكميؼ بالحضكر في الحاالت التي يحاؿ فييا المتيـ و قد يتـ االى الرغـ مف أنٌ كعم
منكطة ليا بمقتضى المكاد مقبكضان عميو أك مكقكفان مف قبؿ الضابطة القضائية بمكجب الصالحيات ال

 الحالة يفقد الخيار المتيـ في ىذه عتبار أفٌ اعمى  –جراءات الفمسطيني النافذ مف قانكف اإل( 31  30)
إال  –نت إحضار المتيميفقكة األمف العاـ ىي التي أم ككف أفٌ في حضكر المحاكمة أك عدـ حضكرىا 

                                                           
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى أنو " إذا لـ يحضر الظنيف إلى المحكمة في اليـك 169نصت المادة ) 1

  كليا في ماؿ ىذه كالن كالساعة المعينيف في مذكرة الدعكل المبمغة لو حسب األصكؿ  لممحكمة أف تحاكمو غيابيان  كلك كاف مكف
 أف تصدر مذكرة قبض بحقو".  ةالحالة األخير 

ئحة تياـ كالمغ المدعي العاـ صكرة عف قرار اال( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى أنو " يب207نصت المادة ) 2
 .تياـ كقائمة بأسماء الشيكد لممتيـ قبؿ يـك المحاكمة بأسبكع عمى األقؿ"اال

ؿ زيد دكجاف الخزاعمة: غياب المشتكى عميو عف المحاكمة  رسالة ماجستير  كمية الدراسات الفقيية كالقانكنية  جامعة آؿ طال 3
 .25  ص2008البيت  األردف  
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المتيـ المحاكمة في حالة و ال بد مف التفريؽ بيف حضكر مف أنٌ   1ما ذىب إليو البعض يمكف تأييد وأنٌ 
 إلعداد دفكعو مى المحكمة أف تمنحو أجالن ع إذ إفٌ   ؼ كبيف إعطاؤه مكعد إلعداد دفكعوالتكقيالقبض ك 

حتى كلك الدساتير س كفمتو كؿ القكانيف ك حؽ الدفاع ىك حؽ مقد عتبار أفٌ اعمى   فيما لك طمب ذلؾ
 .قد أحيؿ مكقكفان أك مقبكضان عميوكاف المتيـ 

حضر أك أحد رجاؿ الشرطة لشخص كيتـ تبميغ األكراؽ القضائية في غير حاالت القبض بكاسطة مي 
مع مراعاة   في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ةكفقان لمقكاعد المقرر   المبمغ إليو أك في محؿ إقامتو

كف اإلجراءات الجزائية ( مف قان185المادة ) بحسب ما جاءت بو  كاـ الخاصة الكاردة بيذا القانكفاألح
بعدىا مف قانكف أصكؿ ( كما 8. كما كيجب مراعاة الشركط المنصكص عمييا في المادة )2الفمسطيني

الكقت ك  كيفية إجراء التبميغات بشأف 2001لسنة  2التجارية الفمسطيني رقـ المحاكمات المدنية ك 
  .3و ذلؾالمسمكح في

مف قانكف اإلجراءات  185كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية "كبالرجكع إلى المادة 
بكاسطة محضر أك أحد رجاؿ الشرطة لشخص المبمغ الجزائية فقد نصت عمى )تبمغ األكراؽ القضائية 

قكاعد المقررة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة األحكاـ مإليو أك في محؿ إقامتو كفقان ل
الخاصة الكاردة بيذا القانكف( كتطبيقان لذلؾ فإف تبميغ ككيؿ المستأنؼ أك تكميفو بتبميغ مككمو المستأنؼ 

 . 4بشخصو بالذات كال يرتب أاران في مكاجيتو"ال يقكـ مقاـ تبميغو 

ذا قد صحح  يككف اكمة فإنو بحضكرهكمع ذلؾ حضر المتيـ المح كاف إجراء التبميغ قد كقع باطالن  كا 
كالبطالف الذم   التبميغات تتعمؽ بحقكؽ الدفاع نظـ إجراءالقكاعد التي ت عتبار أفٌ اعمى   البطالف

ذلؾ  دٌ عي   يعترض عمى التبميغ الباطؿ حضر إلى المحكمة دكف أفٍ  فإذا  يعترييا مقرر لمصمحة المتيـ

                                                           
كامؿ السعيد: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية  1

 .614  ص2010كغيرىا "  الطبعة الاالاة  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف  
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " تبمغ األكراؽ القضائية بكاسطة محضر أك أحد رجاؿ 185نصت المادة ) 2

كف أصكؿ المحاكمات المدنية  مع مراعاة األحكاـ الشرطة لشخص المبمغ إليو  أك في محؿ إقامتو  كفقان لمقكاعد المقررة في قان
 الخاصة الكاردة بيذا القانكف". 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى أنو " ال يجكز إجراء أم تبميغ أك تنفيذ قبؿ 8/2نصت المادة ) 3
العطؿ الرسمية إال في حاالت الضركرة كبإذف كتابي مف قاضي الساعة السابعة صباحان كال بعد الساعة السابعة مساءن كال في أياـ 

 األمكر المستعجمة أك قاضي التنفيذ حسب األحكاؿ". 
  .11/10/2010  محكمة النقض  راـ اهلل  157/2010نقض جزاء فمسطيني  رقـ  4
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 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية479المادة ) ىذا ما نصت عميوك   1بماابة تنازؿ عف حقو في ذلؾ
يتمسؾ ببطالف  إذا حضر المتيـ في الجمسة بنفسو أك بكاسطة ككيؿ عنو فميس لو أفٍ "  كالتي جاء فييا

نكرقة التكميؼ بالح عطاءه ايطمب تصحيح التكميؼ أك  ما لو أفٍ ضكر  كا  ستيفاء أم نقص فيو  كا 
 ."ميعادان لتحضير دفاعو قبؿ البدء في سماع الدعكل كعمى المحكمة إجابتو إلى طمبو

دكف غياب  ةفي الحيمكل ةمنو كالمتمام ةحقؽ الغاية المرجك التكميؼ بالحضكر حتى ي إفٌ  يمكف القكؿك 
عال تصاؿ االتبميغ لشخص المتيـ مما يجـز ب يقع ال بد كأفٍ   كل الجزائية المقامة ضدهبالدع ونالمتيـ كا 

  لتزاـ قانكني متماؿ بالحضكراتقو   كبالتالي ينشأ عمى عاالمقاـ ضده زائيدعاء الجتيـ باالعمـ الم
  بكؿ يفرض عميو مقابمة ذؾ بالجزاءكعميو فإنو بتخمفو عف حضكر جمسات المحاكمة بدكف عذر مق

 . عممو كعدـ تقديمو عذران مقبكالن  ا عف محاكمتو غيابيان لابكتعد

 :انفزع انثاٍَ: لُاو ػذر حال دوٌ حضىر انًتهى

في ىذه ف  نو كبيف الحضكرحاكمة راجعان إلى تكافر عذر حاؿ بيمقد يككف غياب المتيـ عف جمسة ال
دعاء الجزائي المقاـ ني باالليقيقد أيعمف لشخصو إعالنان صحيحان يحقؽ معو عممو ا يككف المتيـ الحالة
متااؿ لدعكة ستجابة كاالعكل  لكف عذران حاؿ بينو كبيف االكبمكعد الجمسة المحددة لنظر الد ضده

نٌ  ةابو ىنا لـ يكف كليد إرادتو الحر القضاء. فغي عميو  رضلتزاـ في الكفاء بمنعو مف ا ياما لسبب خارج عنكا 
عذر : دكف حضكر المتيـ جمسات المحاكمة رية التي قد تحكؿكمف األمامة عمى األعذار القي  قانكنان 

نقطاع المكاصالت  اكما يتسبب عنيا مف  راة طبيعية كالفياضانات كالزالزؿككذلؾ حدكث كا  المرض
الرغـ مف نشكء ففي ماؿ ىذه الحاالت كعمى  .كد المتيـ في الخارج في عمؿ رسميكذلؾ حالة كج

تكافر إحدل األعذار القيرية يبرئ ذمتو مف  فٌ إماؿ في الحضكر  إال عاتؽ المتيـ ملتزاـ قانكني عمى ا
 . 2أم تقصير كخطأ

                                                           
القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية كامؿ السعيد: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في  1

 .614كغيرىا "  مرجع سابؽ  ص
 .36محمد زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي"محاكلة فيية كعممية إلرساء نظرية عامة"  مرجع سابؽ  ص 2
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 ان قيري ان ىناؾ عذر  التي تنظر في الدعكل إذا ما ابت ليا بأفٌ  ةيو فإنو يككف عمى المحكمة المختصكعم
حؽ عمى تقرر تأجيؿ نظر الدعكل إلى كقت آخر ال لتزامو في الحضكر  أفٍ اـ ككفاءه بحاؿ بيف المتي

ال كانت الجمسة باطمة  . 1زكاؿ العذر أك المانع كا 

  كحيث عتبارات قانكنيةاند إلى لتزاـ المحكمة بتأجيؿ النظر في الدعكل عند قياـ العذر القيرم يستاك 
كمة في التأجيؿ  إال لتزاـ المحاراءات الجزائية الفمسطيني يفيد بو لـ يرد نص صريح في قانكف اإلجأنٌ 
عتبار مف يب المتيـ مف أجمو كأخذه بعيف االستدالؿ عمى إقرار المحكمة لممبرر الذم تغو يمكف االنٌ إ

عذر و " إذا ت( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي تنص عمى أنٌ 288/5المادة ) خالؿ
 أفٌ ". كىذا ما يفيد بابات مشركعيتواديـ عذره ك قائو تققاربو أك أصدحضكر المتيـ لمحاكمتو  جاز أل

ضكر جمسات المحاكمة  كخالؼ حع في حاؿ أدل إلى غياب المتيـ عف المحكمة تقرر المبرر المشرك 
 . غيابيان اب جاز ليا محاكمة المتيـ ذلؾ إذا رأت المحكمة عدـ تكافر مبرر مشركع لمغي

( مف قانكف 238نصت المادة ) يتفؽ بذلؾ مكقؼ المشرع الفمسطيني مع المشرع المصرم  حيثك 
ال مبرر لعدـ حضكره فيعتبر الحكـ  أنوتبيف لممحكمة  فٍ إات الجنائية المصرم عمى ".. ءاإلجرا

الذم تقدـ بو  محكمة في حاؿ أنيا قبمت المبرر أك العذرلم بمفيكـ المخالفة يتضح بأفٌ حضكريان..". ك 
 تؤجؿ نظر الدعكل إلى جمسة أخرل كتأمر بإعادة إعالف المتيـ بذلؾ. أفٍ   المتيـ

عتبارات إنسانية  اـ في تأجيؿ نظر الدعكل يقكـ عمى تجاه المحكمة إلجابة طمب المتيا كذلؾ فإفٌ 
تضيات العدالة  بما ال ترضيو قكاعد كمق يو لحضكر فيو إجحاؼ كمشقة عملزاـ المتيـ باإ تتماؿ في أفٌ 

ة ما كمتابع عف الحضكر الجمسات لتقديـ دفكعو كىك عاجزه  لزاـ المتيـ بحضكرإفمف غير المتصكر 
 . 2يجرم بنفسو

عذار القيرية التي تبرر غياب المتيـ قتصر في تناكلو لألاالمشرع الفمسطيني  إلشارة إلى أفٌ كتجدر ا
و " إذا عمى أنٌ مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 269/2نصت المادة ) إذ  عمى صكرة الغياب لمرض

ة أك معتكه لدرجة تحكؿ دكف محاكمتو المتيـ مختؿ في قكاه العقمي ابت لممحكمة أاناء المحاكمة أفٌ 

                                                           
نيف األردنية كالمصرية كالسكرية كامؿ السعيد: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في القكا 1

 .635كغيرىا "  مرجع سابؽ  ص
  1980ة  دار الفكر العربي  رؤكؼ عبيد: المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية  الجزء األكؿ  الطبعة الاالا 2

 .  687ص
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تصدر قراران بإيداعو إحدل المؤسسات الطبية لممدة التي تراىا ضركرية لمراقبتو". كنصت المادة 
قتنع امتيـ في غيابو  إال إذا أم تكقيؼ ب مرو " ال يجكز إصدار أ( مف ذات القانكف عمى أنٌ 121)

 اره أمامو بسبب مرضو ". ستناد إلى بينات طبية أنو يعتذر إحضالقاضي باال

 – مف قانكف اإلجراءات الجزائية (288/5الصيغة بعد ذلؾ مطمقة كما نصت عمييا المادة ) تجاء اـٌ 
مشركع يحكؿ  لتشمؿ بذلؾ كؿ عذر كمبرر "إذا تعذر حضكر المتيـ لمحاكمتو" بعبارة  -سابقة الذكر

 دكف حضكر المتيـ جمسات المحاكمة. 

يستحيؿ معو إمكانية كصكؿ المتيـ إلى المحكمة  بؿ  أنو ال يشترط في العذر أفٍ كال بد مف التنكيو إلى 
  كما لك كاف المتيـ يعاني همف شأنو الحيمكلة دكف حضكر يككف ىناؾ مانع أدبي أك مادم  يكفي أفٍ 

ر الضرس المكسكر ككضعو تحت اإلشراؼ ستئصاؿ جذاة و قاـ بإجراء عمميشديدان في الفؾ  أك أنٌ  ألمان 
 . 1بيالط

بضركرة النظر في أعذار مف  قض المصرية بيذا الشأف  حيث قضتجتياد محكمة الناير إلى كأيش
يتخمفكف عف حضكر جمسات المحاكـ الجنائية حتى ال يحاكمكف بدكف دفاع عف أنفسيـ  مع كجكب 

بقبكلو في العرؼ يككف عذران مسممان  يككف المانع عف حضكرىـ قكيان ال ًقبؿ ليـ بدفعو إطالقان  أك أفٍ  أفٍ 
نما ييخشى عاقبة اإلىماؿ فيو   ف لـ يبمغ المنع المطمؽ  كالمرض الذم ال ييقعد اإلنساف  كا  كالعادة كا 

 . 2كتشييع جنازة األىؿ كاألقربيف  أك ككيمو طمب القضاء في كجية أخرل أك ما شابو ذلؾ

 ىك أفٌ   رباعتبعيف االر لدعكل كأخذ العذيدعك المحكمة إلى تأجيؿ نظر ا يمكف القكؿ بأف ماك 
كنو ينتفي كجكد في ماؿ ىذه الحالة  ك غيابيان در عمى المتيـ عتبار الحكـ الصاامقتضيات العدالة تأبى 

   في التسكيؼ كالمماطمة بإجراءات المحاكمة. يوأم نية لد

 

 

 

                                                           
 .1982  )ىيئة خماسية (  مجمة نقابة المحاميف األردنييف  110/82تمييز جزاء  1
 .34  ص35  مجمكعة القكاعد القانكنية  الجزء الااني  رقـ1932نكفمبر  28قض ن 2
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 :يٍ وجه انؼذانح انغُاب انؼًذٌ :انفزع انثانث

أماـ المحكمة رغـ تكميفو  متااؿ ألمر القضاء بالحضكراالمتناعو عف ايقصد بالغياب العمدم لممتيـ 
 ةمشركع ةمعذر  ةأي ديوتزاـ بو  دكف أف يككف للصحيحان كعممو اليقيني بكجكب اال بالحضكر تكميفان 

 . 1تبرر غيابو

لتزاـ القانكني المفركض عميو بالحضكر أماـ قضاء د المتيـ في الغياب بالرغـ مف االكقد يرجع تعم
كذلؾ قد يككف راغبان في عدة أسباب: فقد يككف غياب المتيـ راجعان إلى إىمالو كتقصيره   الحكـ إلى
فتقاره لمحجج التي قد تفيده كتدفع التيمة عنو لابكتيا عميو  كىنالؾ بعض المتيميف الذيف الغياب ال

ذم مف الو مظير مف مظاىر الخضكع كاإلذالؿ ك ينظركف إلى الحضكر أماـ القضاء الجزائي عمى أنٌ 
 . 2تنظر بو غيابيان  فضمكف ترؾ مصيرىـ لتقدير المحكمةجتماعي  لذلؾ ييمس مركزىـ اال الممكف أفٍ 

جانبو  كفي حالة غياب المتيـ عمدان ألم سبب مف األسباب فإف ذلؾ مف شأنو أف ينشئ الخطأ ب كعميو
ضكر اـ عميو مماؿ بالحلتز اف نشكء ستخفافو بدعكة القضاء  فعمى الرغـ مالتمرده عمى أمر القانكف ك 

 . 3ستجابة لذلؾ كتعمد الغيابو أبى االنٌ إأماـ المحكمة إال 

كقد نص المشرع الفمسطيني عمى إحدل حاالت الغياب العمدم لممتيـ كالتي تتماؿ في فراره مف كجو 
 كىذا يبيف( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني النافذ  298-288العدالة  نظميا في المكاد )

حرص المشرع عمى حضكر المتيـ في مكاد الجنايات لتمكينو مف الدفاع عف نفسو كدرء التيـ  مدل
 ممؾ حينيا أم طريؽ لمطعف بالحكـ ككنو ال ي قونب إصدار أحكاـ غيابية بحالمنسكبة لو  ككذلؾ تج

ـ الحكعتراض عمى في االعمى عكس المتغيب في القضايا الجنحية كالمخالفات كالذم يككف لو الحؽ 
   ستئنافو.االغيابي  كما يككف لو الحؽ في 

و " إذا لـ يحضر ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 247كما نص المشرع الفمسطيني في المادة )
المتيـ إلى المحكمة في اليكـ المقرر كالساعة المعينة في مذكرة الحضكر  يعاد تبميغو مرة أخرل  فإذا 

نص المادة السابقة قد جاءت في معرض  إحضار". كنشير إلى أفٌ  لـ يحضر تصدر بحقو مذكرة
ؽ كالتي تكضح حرصو عمى التأكد مف تحق  مات أماـ محاكـ البدايةاكرع عف أصكؿ المححديث المش

                                                           
1

 .29  صطالؿ زيد دكجاف الخزاعمة: غياب المشتكى عميو عف المحاكمة  مرجع سابؽ 

 .37محمد زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي"محاكلة فيية كعممية إلرساء نظرية عامة"  مرجع سابؽ  ص 2
 .29زيد دكجاف الخزاعمة: غياب المشتكى عميو عف المحاكمة  مرجع سابؽ  ص طالؿ 3
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عتباره فاران مف اك  بو قبؿ إصدار حكـ غيابي بحقو لتزاـمتناعو عف االاعمـ المتيـ بالتكميؼ بالحضكر ك 
 كجو العدالة. 

كاف عمى محكمة البداية و لؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " كفي ىذا الخصكص نجد أنٌ كفي ذ
ذا ما تبمغ مكعد الجمسةبصفتيا اال كلـ يحضر في المرة الاانية  ستئنافية إعادة تبميغ المستأنؼ )ف( كا 

راءات مف قانكف اإلج 333كبداللة المادة  247صدار مذكرة إحضار بحقو طبقان ألحكاـ المادة يتـ إ
ستئنافية لـ تتقيد بذلؾ فإف قرارىا المطعكف فيو يككف محكمة البداية بصفتيا اال فٌ إكحيث الجزائية  

فٌ   . 1سبب يرد عميو مما يستكجب نقضو" مخالفان لمقانكف كا 

كاألصؿ أف القاعدة القانكنية تمـز المتيـ في جناية بأف يماؿ بشخصو أماـ المحكمة  كلكف ذلؾ ال 
إذا تغيب المتيـ عف    لذلؾمف عدمو تو في الحضكرراءات المحاكمة عمى مشيئمؽ إجييع يمكف أفٍ 

  2بحقو مذكرة قبضيصدر حينيا النائب العاـ  سبب مف األسباب  فإف لـ يحضر ألمٌ ك  الحضكر عمدان 
و " في حالة تكجيو النائب العاـ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 288/1حيث نصت المادة )

 ان في جناية إلى شخص لـ يقبض عميو  كلـ يسمـ نفسو  يصدر بحقو مذكرة قبض". اتيام

تياـ مشتممة ابة  ليقكـ بدكره في إعداد الئحة رسؿ النائب العاـ أكراؽ الدعكل إلى ككيؿ النياكمف اـ يي 
بإحالة يغ  بعد ذلؾ يقـك األخير لمتبم وعمى أسماء الشيكد كيقكـ بإرساليا إلى المتيـ في مكاف إقامت

مف قانكف اإلجراءات  (288/2بحسب نص المادة )  لى المحكمة المختصة بمحاكمتوإالدعكل 
نٌ   3الجزائية ما جاءت بعد كال تعد ىذه اإلحالة تحريكان لمدعكل الجزائية لككنيا ليست أكؿ إجراء فييا  كا 

 . 4إصدار النائب العاـ لمذكرة قبض بحؽ المتيـ

                                                           
  .18/6/2012  محكمة النقض  راـ اهلل  117/2012نقض جزاء فمسطيني  رقـ  1
سالـ أحمد الكرد: أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني " الكتاب األكؿ"  الطبعة األكلى  مكتبة القدس  غزة   2

  .114ص  2002
أكراؽ الدعكل إليو بتنظيـ الئحة ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " يقـك ككيؿ النيابة بعد إحالة 288/2نصت المادة ) 3
 تياـ متضمنة أسماء الشيكد  كيرسميا إلى المكطف األخير لممتيـ لتبيمغيا  كمف اـ يحيؿ الدعكل إلى المحكمة لمحاكمتو". ا
غزة  سمسمة العمـك  -كليد: ذاتية قرار إحالة الدعكل الجزائية " دراسة تحميمية مقارنة"  مجمة جامعة األزىرساىر إبراىيـ ال 4

. نقالي عف: عصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع 191  ص2010  2  العدد 12اإلنسانية  المجمد 
 .91  ص2015كمية الدراسات العميا  جامعة األزىر  غزة  فمسطيف  الجنائي الفمسطيني" دراسة تحميمية "  رسالة ماجستير  
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عمى  -3"  عمى أفٌ مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 288مف المادة ) ةاالاة كالرابعكنصت الفقرة ال
المحكمة بعد تسمميا ممؼ الدعكل أف تيصدر قراران بإمياؿ المتيـ مدة عشرة أياـ لتسميـ نفسو إلى 
السمطات القضائية خالليا  كيتضمف ىذا القرار نكع الجناية كاألمر بالقبض عميو  كتكميؼ كؿ مف 

إحدل الصحؼ في يينشر قرار اإلمياؿ في الجريدة الرسمية أك   -4ه أف يخبر عنو. يعمـ بمكاف كجكد
 ". كعمى لكحة اإلعالنات في المحكمة المحمية كيعمؽ عمى باب مسكف المتيـ

عتبر فاران مف كجو العدالة أي ة أياـ المنصكص عمييا قانكنان  فإذا لـ يسمـ المتيـ نفسو خالؿ فترة العشر 
  كتقرر المحكمة حينيا إجراء محاكمتو غيابيان 1( مف قانكف اإلجراءات الجزائية288/6بحسب المادة )

بعد التابت مف تبميغ كنشر قرار اإلمياؿ  كيتـ السير في إجراءات محاكمتو طبقان لإلجراءات 
 .2المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية

 أفٍ يرسؿ ككيالن عنو أك  مف كجو العدالة أفٍ  القانكف ال يجيز لممتيـ الفار عمى أفٌ كتجدر اإلشارة  
ألقاربو أك أصدقائو تقديـ  -في حاؿ تعذر عمى المتيـ الحضكر -جازأو يترافع عنو محاميان  إال أنٌ 

كاف مشركعان كما لك كاف غياب المتيـ بسبب  التحقؽ مف ىذا العذر إفٍ  يككف عمييا  ك 3عذره لممحكمة
 ككنو معتقؿ مما يحكؿ دكف حضكره. مرضو أك تكاجده خارج فمسطيف أك ل

ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني كمعظـ التشريعات المقارنة مف عدـ قبكؿ ككيؿ عف  مكف تأييدكي
أف يشكؿ كسيمة لمضغط عميو مف كذلؾ مف شأنو  المتيـ الفار مف كجو العدالة في المحاكمة الغيابية  

عادة اإلجراءات بحضكره  كما أنٌ  عف التمايمي و ال محؿ لألخذ بقاعدة الحضكر أجؿ تسميـ نفسو كا 
لجسامة الجريمة كالعقكبة المقررة ليا  األمر الذم يستمـز ضركرة حضكر المتيـ مف  المتيـ بجناية 
 ستيضاح الحقيقة. افاعو عمى نحك ييمٌكف المحكمة مف أجؿ سماع د

 

                                                           
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " إذا لـ يسمـ المتيـ نفسو خالؿ ىذه المدة  يعتبر فاران مف كجو 288/6نصت المادة ) 1

 العدالة". 
سمـ المتيـ الفار نفسو تقرر المحكمة إجراء محاكمتو ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " إذا لـ ي291/1نصت المادة ) 2

 غيابيان بعد التابت مف تبميغ كنشر قرار اإلمياؿ  كتجرم المحاكمة طبقان لإلجراءات المقررة في ىذا القانكف". 
ك أصدقائو قاربو أ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " إذا تعذر حضكر المتيـ لمحاكمتو  جاز أل288/5نصت المادة ) 3

 ابات مشركعيتو". اتقديـ عذره  ك 
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 ي حاالت االث كىي:  كيمكف إجماؿ الحاالت التي يعد فييا المتيـ فاران مف كجو العدالة ف

تيامًا في جناية إلى شخص لم ُيقبض عميو ولم يسمم الة التي يوجو فييا النائب العام الحا .1
 نفسو. 

ارة إلييا سابقان  ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي تـ اإلش288/1كىذه الحالة نصت عمييا المادة )
ة العامة التحقيؽ فيو  كالمتيـ لـ ييقبض عميو نككف أماـ ممؼ تحقيقي مف نكع جناية تتكلى النياب حيث

حضار صادرة بحقو لمأمكر  م الضابطة القضائية مف أجؿ كلـ يسمـ نفسو  كىنالؾ مذكرة قبض كا 
المتيـ متكارم عف أنظار  تنفيذىا متعذر لككف أفٌ  فٌ إقتياده إلى النيابة العامة  إال اك  القبض عميو

في ممؼ الدعكل اـ يقـك تحقيقاتو العامة كمؿ ككيؿ النيابة السمطات المختصة بالقبض عميو  فينا يي 
  كبعد ذلؾ يتـ إحالة الممؼ إلى المحكمة المختصة بمحاكمة المتيـ في 1تياـ لممتيـ الفاربتكجيو اال

ستنادان إلى نص المادة اـ صائب كمستكفي كافة التحقيقات  تياقرار اال حاؿ رأل النائب العاـ أفٌ 
 . 2إلجراءات الجزائية( مف قانكف ا152/3)

الحالة التي يتم فييا اإلفراج عن المتيم بالكفالة من المحكمة المختصة بذلك ويخالف  .2
 شروط الكفالة بعدم حضوره لممحكمة عندما ُيطمب منو ذلك. 

و " تعتبر الكفالة ضمانان لحضكر المتيـ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 146نصت المادة )
كفالة عدـ التيرب مف تنفيذ الحكـ الذم قد يصدر ضده". فإذا كاف المتيـ قد أيفرج عنو بعند طمبو أك 

مع عممو بمكعد  لةكمع ذلؾ تخمؼ عف الحضكر كأخؿ بشركط الكفا تضمف حضكره جمسات المحاكمة
 . 3فإنو يعتبر فاران مف كجو العدالة كتسرم عميو األحكاـ المتعمقة بمحاكمة المتيـ الفار  الجمسة

 

                                                           
بياء فاركؽ زكي األحمد: إجراءات محاكمة المتيـ الفار  رسالة ماجستير  كمية الدراسات العميا  جامعة النجاح الكطنية   1

 .48  ص2013فمسطيف  نابمس  
تياـ صائب عاـ أك أحد مساعديو أف قرار االال( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " إذا كجد النائب 152/3نصت المادة ) 2

 يأمر بإحالة المتيـ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو". 
عصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطيني" دراسة تحميمية "  رسالة ماجستير  كمية  3

 .92  ص2015األزىر  غزة  فمسطيف   الدراسات العميا  جامعة
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الحالة التي يفر فييا المتيم من مركز اإلصالح والتأىيل )السجن( أو المكان المخصص  .3
 لمتوقيف بموجب القانون. 

و " تسرم أحكاـ ىذا الفصؿ عمى ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 298حيث نصت المادة )
تكقيؼ بمكجب المتيـ الذم يفر مف مركز اإلصالح كالتأىيؿ )السجف(  أك المكاف المخصص لم

العدالة كيحاكـ بيذه عد فاران مف كجو يمف مكاف تكقيفو القانكني  فإنو  في حالة فرار المتيـفالقانكف". 
تباع اإلجراءات القانكنية  كيستكم في ذلؾ أف يككف فراره قد حصؿ قبؿ الشركع في االصكرة بعد 

 . 1مباشرة إجراءات المحاكمة أك بعد البدء فييا

بنصكص قانكنية إلى حرمانو مف  إلجراءات محاكمة المتيـ الفار وخالؿ تنظيم لمشرع مفكىدؼ ا
المتيـ عندما يحاكـ غيابيان كيصدر بحقو حكمان باإلدانة  فٌ إ إذستفادة مف نظاـ تقادـ الدعكل  اال
تفرض عميو العقكبات  فإنو سكؼ يخضع لنظاـ تقادـ العقكبة فيما لك استمر فاران مف كجو العدالة  ك 

 .2ؾ حتى ال يككف المتيـ الفار في كضع قانكني أفضؿ مف المتيـ الذم تمت محاكمتو كجاىيان كذل

باإلمكاف التكسع في فكاف الحضكر الشخصي لممتيـ كجكبيان في الجنايات   إفٌ  مكف القكؿكفي النياية ي
يؤدم إلى  لمتيـ في مكاد الجنح  األمر الذم مف شأنو أفعف اؽ األخد بقاعدة الحضكر التمايمي نطا

التقميؿ بدرجة كبيرة مف حاالت الغياب المتعمد  فإذا كاف المتيـ يخشى الماكؿ أماـ القضاء عمى سبيؿ 
 كيصدر اعولمحاكمة  كيقٌدـ دفبإمكانو أف يرسؿ ككيالن ينكب عنو في حضكر جمسات ا فإفٌ   المااؿ

ت المحاكمة مف مكاجية الحكـ في مكاجيتو حضكريان  ذلؾ مف شأنو أف يكفر كافة ضمانات إجراءا
الجزائية  ليؤدم إلى سرعة الفصؿ في الدعاك  مماية  كعالنية  ككذلؾ يحٌد مف إصدار أحكاـ غياب

  كعدـ إىدار كقت المحاكـ بيا لكقت طكيؿ.

 

 

                                                           
 .52مة المتيـ الفار  مرجع سابؽ  صبياء فاركؽ زكي األحمد: إجراءات محاك 1
محمد سعيد نمكر: أصكؿ اإلجراءات الجزائية " شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية "  الطبعة األكلى  دار الاقافة لمنشر  2

 .485  ص2005كالتكزيع عماف  
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 :ائم تجُة غُاب انًتهىوط :انًطهة انثاٍَ

يظؿ  كحتى  ىركبو المتيـ أك ة كسائؿ مف شأنيا أف تحد مف غيابمنح المشرع سمطة التحقيؽ عد
ر )الفرع الكسائؿ: مذكرة الدعكة أك الحضك  كمف ىذه  إجراءاتيا انتياء حيفإلى كسيطرتيا  ىاتحت نظر 

 حتياطيالحبس اال بالتكقيؼ أك كاألمر  )الفرع الااني( القبض كاإلحضار أك مذكرة اإلحضار  األكؿ(
  .)الفرع الاالث(

 :ع األول: يذكزج انذػىج أو انحضىرانفز

و " لككيؿ النيابة أف ييصدر بحؽ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنٌ 106ت المادة )نص
ذا لـ يحضر أك خشي مف فراره جاز لككيؿ النيابة أف ييصدر  المتيـ مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو  كا 

 .بحقو مذكرة إحضار"

ر في ككيؿ النيابة المتيـ بالحضك  كمذكرة الحضكر ىي إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي يأمر بمكجبيا
أك  ةكاجيتو كالمعاينتخاذ أم إجراء تحقيقي آخر في ماستجكابو أك الزماف كالمكاف المحدديف  ال

 . 1التفتيش أك غير ذلؾ مف اإلجراءات

إجبار لممتيـ  فتنفيذىا متركؾ كأىـ ما يميز مذكرة الدعكة أك الحضكر بأنو ال ينطكم عمييا أم قير أك 
ف شاء لـ يستجبستجاشاء إف  لو ستجابة ىنا ال يحؽ قرر عدـ اال كفي حاؿ  اب ألمر الحضكر كا 

  ةال يمكف تنفيذىا بالقك  إذ  عمى المتيـ أك إرغامو عمى الحضكرألم مف رجاؿ السمطة العامة القبض 
حضارهقيصدر المح متاالو ألمر الحضكر أفٍ اككؿ ما يترتب عمى عدـ   ؽ أمران آخر بالقبض عميو كا 

( مف قانكف اإلجراءات 106المادة ) كىك ما يستفاد مف  2كلك كانت جريمتو مما ال يجكز فيو التكقيؼ
 الجزائية سابقة الذكر. 

                                                           
 .304ي التشريع الفمسطيني "الكتاب األكؿ"  مرجع سابؽ  صسالـ أحمد الكرد: أصكؿ اإلجراءات الجزائية ف 1
العربية  فكزية عبد الستار: شرح قانكف اإلجراءات الجنائية كفقان ألحدث التعديالت " الجزء األكؿ "  الطبعة الاانية  دار النيضة  2

 .373  ص2010القاىرة  
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 كاألمر بالحضكر المكجو إلى المتيـ ال يعدك أف يككف إال مجرد تطبيؽ لمقاعدة العامة في التحقيؽ
حضكر كافة  فيكالئيـ ك لمخصكـ ك  التي تعطي الحؽ دائي  كىي قاعدة التحقيؽ الكجاىيبتاال

 . 1ستاناء سماع الشيكدابتدائي بإجراءات التحقيؽ اال

ح أك مخالفات  سكاء كانت جنايات أك جن  الحضكر يتسع ليشمؿ كافة الجرائـ كنطاؽ مذكرة الدعكة أك
   كمرد ذلؾ أف مذكرة الدعكة أك الحضكر الاقتضاء مصمحة التحقيؽ في صدكرىا لسك  اكال ضابط لي

تشكؿ مساسان أك سمبان لمحريات الفردية  بالتالي جاز إصدارىا في كؿ الجرائـ بصرؼ النظر عف 
ف كانت مجرد غرامة  . 2العقكبة التي يقررىا القانكف حتى كا 

مالت مذكرة الحضكر  حيث ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى مشت105كنصت المادة )
كاإلحضار كالتكقيؼ مف قبؿ الجية المختصة قانكنان بذلؾ كتذيؿ شترطت أف تكقع مذكرة الحضكر ا

  تياـكالتيمة المنسكبة إليو كمادة اال سـ المتيـ كأكصافو كشيرتواختـ الرسمي لمدائرة  مشتممة عمى بال
 مذيمو بعنكانو الكامؿ كمدة التكقيؼ إف كاف ىناؾ قرار صدر بتكقيؼ المتيـ. 

لك تطمب القانكف أيضان أف يحدد المحقؽ في المذكرة الغرض ىنا ـ بأنو كاف مف المالئ يمكف القكؿك 
الذم يستيدفو مف دعكة المتيـ لمحضكر كالماكؿ أمامو  كذؾ حتى يككف ىذا األخير عمى بينو مف 

   أمره.

يتكلى مأمكرم الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضكر كاإلحضار  كنص المشرع الفمسطيني عمى أف
 ةككف مذكرات  اإلحضار نافذت  عمى أف 3نكف اإلجراءات الجزائيةمف قا (111/1بحسب نص المادة )

  4( مف قانكف اإلجراءات الجزائية113في فمسطيف في أم كقت مف الميؿ كالنيار كما جاء في المادة )
لمقكاعد العامة في التبميغ كالمنصكص  يامما يعني خضكع  دكف أف يشمؿ النص مذكرات الحضكر

                                                           
  2011طيني  الطبعة األكلى  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف  طالؿ أبك عفيفة: الكجيز في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمس 1

 .263ص
بتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية "دراسة مقارنة"  الطبعة األكلى  دار الاقافة لمنشر حسف الجكخدار: التحقيؽ اال 2

 .385  ص2008كالتكزيع  عماف  
3

ئية عمى أنو " يتكلى مأمكرك الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضكر  ( مف قانكف اإلجراءات الجزا111/1نصت المادة ) 
 ".كاإلحضار

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " تككف مذكرات اإلحضار نافذة في فمسطيف كفي أم كقت مف الميؿ 113نصت المادة ) 4
  كالنيار".
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جاء كالتي  2001لسنة  2تجارية رقـ ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كال8دة )عمييا في الما
السابعة  ةغ أك تنفيذ قبؿ الساعة السابعة صباحان كال بعد الساعميو " ال يجكز إجراء أم تبعمى أنٌ  فييا
عجمة تكال في أياـ العطؿ الرسمية إال في حاالت الضركرة كبإذف كتابي مف قاضي األمكر المس مساءن 

 أك قاضي التنفيذ حسب األحكاؿ". 

الطكعي المجرد  عمذكرات الحضكر كالتي تتسـ بالطابذلؾ يتفؽ مع طبيعة كماىية  فٌ إ مكف القكؿكي
ىناؾ ميمة بيف الكقت الذم يحصؿ فيو التبميغ كالكقت  فترض بأفٌ مف قكة اإللزاـ  كىذا ما يجعمنا ن

  بالتالي فيك غير مطالب بالحضكر أماـ سمطة التحقيؽيماؿ فيو أماـ  ى المتيـ أفٍ الذم يتعيف عم
األمر الذم يجعؿ مف غير المنطقي سرياف نفاذ   بالتبميغ فكر إعالنو ىذه المذكرةالمحقؽ رفقة القائـ 

الما لـ تقتضي حاالت مذكرات الحضكر في أكقات تخرج عف القكاعد العامة المنصكص عمييا قانكنان ط
   ستعجاؿ ذلؾ.الضركرة كاال

 :و انمثض واإلحضارأيذكزج اإلحضار  :انفزع انثاٍَ

المتيـ  احضرك يي  مر الخطي المكجو مف قبؿ المحقؽ إلى رجاؿ السمطة العامة بأفٍ يا األؼ بأنٌ عرٌ ت
كذلؾ   مرمتااؿ ليذا األفي حاؿ رفضو االشخصيان أمامو طكعان كفي الحاؿ  كيساؽ بالقكة الجبرية 

أك  كالتفتيش ةمعيف بصفة خاصالتحقيؽ بصفة عامة  أك إجراء  بيدؼ ضماف حضكر المتيـ إجراءات
 . 1ستجكاب أك غيرىا مف اإلجراءاتاال

نما يفرض عميو متااؿ المتيـ أماـ المحقؽ كتنفيذه ليذه المذكرة غير متا ذلؾ أفٌ ب يتضح ركؾ لمشيئتو كا 
كاإلكراه في تنفيذىا  ستعماؿ القكةا –مأمكرم الضبط القضائيأم  –ا جاز القانكف لحامميأحيث   ذلؾ

مف ( 111/2فقد نصت المادة )  ألمر سمطة التحقيؽمتااؿ رار أك رفض االفيما لك حاكؿ المتيـ الف
عمى أنو " يجكز لمأمكرم الضبط القضائي تنفيذ مذكرات اإلحضار بالقكة إذا  الجزائية قانكف اإلجراءات

 مر". لـز األ

عمى مذكرة  عندما يرفض المتيـ الحضكر بناءن  كتصدر مذكرة اإلحضار عادةن مف قبؿ المحقؽ
يسبؽ مذكرة اإلحضار إصدار مذكرة حضكر مع  الحضكر  كلكف ذلؾ ال يعني أنو يشترط دائمان أفٍ 

                                                           
ختصاص  تدائي  قكاعد االبكمات الجزائية " التحقيؽ االالمحامحمد عمي سالـ عياد الحمبي: الكسيط في شرح قانكف أصكؿ  1

 .129  ص1996ابات  البطالف " الجزء الااني  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف  قكاعد اإل
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كذلؾ في حاؿ خشي  بتداءن اممحقؽ إصدار مذكرة إحضار و يجكز لنٌ إمتااؿ ليا  بؿ رفض المتيـ اال
إذا لـ .. و " ف اإلجراءات الجزائية كالتي نصت عمى أنٌ ( مف قانك 106ستنادان لممادة )ا  1فرار المتيـ

 يصدر بحقو مذكرة إحضار".  يحضر المتيـ أك خشي فراره جاز لككيؿ النيابة أفٍ 

 ةغير مسبكق مذكرة إحضارالمشرع قد أصاب في منح المحقؽ الصالحية في إصدار  فٌ إ يمكف القكؿك 
مى تكجيو أمر بالحضكر إلى المتيـ تنبييو مف يترتب ع بمذكرة حضكر  حيث مف الممكف أحيانان أفٍ 
لذم يتطمب األمر ا  تيرب مف الخضكع إلجراءات التحقيؽالخطر المحدؽ بو  مما قد يدفعو لمفرار كال

  بتداءن امذكرة إحضار بحؽ المتيـ  لجكءه إلى إصدار  عمى تقديرات المحقؽ في بعض األحياف كبناءن 
 كبما أفٌ   امة الجريمة كالتي تنـ عف خطكرتوأك في حاؿ جس كما لك كاف المتيـ مف أصحاب السكابؽ

تجاه المشرع الفمسطيني إلى ار األمر بإحضار المتيـ يتضمف القبض عميو حكمان  فمعؿ ذلؾ الذم يفس
 حتياطيان.  اال يتضمف األمر بتكقيفو أك حبسو كتفاء بتعبير اإلحضار  كلكنو اال

كىك يعد   تابت إدانة المتيـ بحكـ نيائي أفٍ المدة دكف  و سمب لمحرية قصيركيعرؼ القبض عمى أنٌ 
تجاه المشرع ا  كىك ما يفسر 2مف أخطر إجراءات التحقيؽ لما فيو مف مساس بحقكؽ المتيـ كحرياتو

كالجنح التي  عمكمان  محدكدة مف الجرائـ ممامة بالجنايات ةعمى طائف لى قصر مجاؿ مذكرة القبضإ
عمى  مف قانكف اإلجراءات الجزائية (31/2حيث نصت المادة )  أشيرستة  عقكبتيا عمى الحبستزيد 

تزيد عقكبتيا عمى الحبس ستة  ةرتكاب جناية أك جنحاتياـ شخص باو " إذا كجدت دالئؿ كافية عمى أنٌ 
 أشير  جاز لمأمكر الضبط القضائي أف يطمب مف النيابة العامة إصدار أمر القبض عميو". 

( سابقة الذكر حالة ما إذا كجد المتيـ متمبسان في الجريمة 31/2لمادة )كيستاني المشرع مف نطاؽ ا
 صدكرني المشرع عف   ىنا في ىذه الحالة يستغيجكز فييا التكقيؼ ككاف الفعؿ يشكؿ جناية أك جنحة

( مف قانكف اإلجراءات 32القبض عمى المتيـ  حسب ما نصت عميو المادة )ب النيابة العامة مف أمر

                                                           
حسف جكخدار: أصكؿ المحاكمات الجزائية " الجزء الااني في المراحؿ اإلجرائية التي تمر بيا التيمة"  منشكرات جامعة دمشؽ   1

 .207  ص1997  دمشؽ
كامؿ السعيد: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية  2

 .498كغيرىا "  مرجع سابؽ  ص
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القبض في ىذه الحالة كاجب عمى كؿ مف مكظفي الضابطة العدلية بؿ كعامة  كف أفٌ ك  1الجزائية
 الناس مف إحضار المتيـ أماـ النيابة العامة.

 اإلحضار كالقبض إال اتمشرع مف الحد مف نطاؽ إصدار مذكر ما ذىب إليو ال مكف القكؿ بصحةكي
محقؽ فرار المتيـ  لما في القبض عمى ستانائية التي يخشى فييا الفي الجرائـ الخطرة كالحاالت اال

المتيـ مف مساس في حريتو كالقاعدة القانكنية التي تقضي ببراءة المتيـ حتى تابت إدنتو بحكـ نيائي 
  وتستكجب المساس في براءت شخصتياـ اككف ىناؾ دالئؿ كافية عمى ي بات  األمر الذم يتطمب بأفٍ 

كلعؿ ذلؾ ما دفع المشرع   لمقتضيات كقائية كتحقيقيةتيـ تغميبان لمصمحة المجتمع عمى مصمحة الم
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 106إلى قصر اإلحضار عمى الحالتيف المنصكص عمييما في المادة )

 سابقة الذكر. 

فترة الزمنية التي حددىا ال تزيد مدتو عف ال القبض ىك إجراء مؤقت  بالتالي فإنو ينبغي أفٍ  كبما أفٌ 
عمى مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 107/1حيث نصت المادة )  2يف ساعةامة بأربع كعشر مم القانكف

كعشريف ساعة إلى النيابة  و " يجب عمى مدير المركز أك مكاف التكقيؼ أف يسمـ المتيـ خالؿ أربعأنٌ 
 ". العامة

العامة خالؿ  كبعد أف يقكـ مدير المركز أك المكاف المخصص لتكقيؼ المتيـ بتسميمو إلى النيابة
إذا كاف مطمكبان بمذكرة حضكر  ستجكاب المتيـ حاالن ايؽ معو  يتكلى ككيؿ النيابة ق( ساعة لمتح24)

( ساعة مف تاريخ 24مف قبؿ ككيؿ النيابة خالؿ ) تجكابوسامكبان بمذكرة إحضار فيتـ أما إذا كاف مط
  كفي 3ت الجزائية الفمسطيني( مف قانكف اإلجراءا107/2عميو المادة ) تالقبض عميو  كفؽ ما نص

( ساعة يعتبر تكقيؼ المتيـ ىنا عمالن تعسفيان يستدعي مسائمة 24ستجكابو خالؿ )احاؿ لـ يتـ 

                                                           
اية أك جنحة يجكز فييا ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " لكؿ مف شاىد الجاني متمبسان بجن32نصت المادة ) 1

نتظار صدكر أمر مف النيابة العامة بالقبض او إلى أقرب مركز شرطو  كذلؾ دكف تكقيفو بمكجب القانكف أف يتحفظ عميو كيسمم
 عميو". 

  .56  مرجع سابؽ  ص2001( لسنة 3ممدكح عمياف: الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 2
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " يستجكب ككيؿ النيابة المتيـ المطمكب بمذكرة حضكر في 107/2نصت المادة ) 3

 الحاؿ  أما المتيـ المطمكب بمذكرة إحضار  فعمى ككيؿ النيابة أف يستجكبو خالؿ أربع كعشريف ساعة مف تاريخ القبض عميو". 
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  كالمنصكص عمييا في قانكف العقكبات 1المكظؼ المسؤكؿ عف ذلؾ بجريمة حجز الحرية الشخصية
 .2كالقانكف األساسي الفمسطيني

ككيؿ النيابة الصالحية في إليو المشرع الفمسطيني مف منح  ما ذىبتحفظ عمى ف ىنا تسجيؿ يمكك 
المطمكب بمذكرة  ( ساعة  خالفان لممتيـ24ستجكاب المتيـ المطمكب بمذكرة إحضار لمدة )اتأخير 

ي فيو ستانائاىك إجراء مؤقت  بيانوض كما سبؽ ستجكابو في الحاؿ  فإجراء القباحضكر كالذم يتـ 
حريتو بمكانة المتيـ المااؿ أماـ النيابة العامة كبفيو مساس    كما أفٌ ةخركج عف مبدأ قرينة البراء

تككف حريصة  األمر الذم يستدعي مف سمطة التحقيؽ أفٍ  صية التي ىي مف الحقكؽ الدستكرية الشخ
 يظيرإلى ىذا اإلجراء  فال  يائمستطاع مف جراء لجك ال يضار المتيـ قدر ال كؿ الحرص عمى أفٍ 
ستجكاب المتيـ الميزة لككيؿ النيابة طالما أمكف منح المشرع ىذه ا مصمحة مفتحقؽ أم غاية أك 

المشرع أف يككف أكار حرصان عمى  كما أنو كاف عمى  في الحاؿ عمى مذكرة حضكر بناءن  الحاضر
ستمرار حجز المتيـ ألطكؿ فترة ممكنة  مف خالؿ امنعان لمتعسؼ مف لحرية الشخصية ضمانات ا

ألم و ستجكابادكف  نتياء مدة األربع كعشركف ساعةاؿ ؽ سراح المتيـ في حاالنص عمى كجكب إطال
   سبب مف األسباب.

ما لـ  همف تاريخ صدكر  أشيرمضي االاة  كيسقط األمر باإلحضار كالقبض عمى المتيـ في حاؿ
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي نصت عمى 109/2المادة ) أخرل  حسب مرةمف أصدره  همديعت
و " ال يجكز تنفيذ مذكرة اإلحضار بعد مضي االاة أشير مف تاريخ صدكرىا ما لـ يعتمدىا مف نٌ أ

بحؽ متيـ كلـ يتـ تنفيذىا خالؿ  في حاؿ تـ إصدار مذكرة إحضارأصدرىا مرة أخرل". كىذا يعني أنو 
يؽ قد تستدعي ظركؼ التحق فٌ إ إذسقط كيتعيف تجديد األمر مف قبؿ ككيؿ النيابة  ت ااالاة أشير  فإني
 العدكؿ عف األمر.

 كتعد الضابطة القضائية الجية الكحيدة المخكلة بتنفيذ مذكرات الحضكر كاإلحضار كفقان ألحكاـ القانكف
يككف لممكمفيف مف أعضاء ك   ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية111/1كما سبؽ بيانو في المادة )

ف ىناؾ أدلة أك أسباب ألم مكاف في حاؿ كاالدخكؿ  إلحضارالضابطة القضائية بتنفيذ مذكرات ا
                                                           

  .56  مرجع سابؽ  ص2001( لسنة 3جزائية الفمسطيني رقـ )ممدكح عمياف: الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات ال 1
عمى أنو " الحرية الشخصية حؽ طبيعي كىي  2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 11/1نصت المادة ) 2

ى شخص عمى أنو " كؿ مف قبض عم 1960لسنة  16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ 346مكفكلة كال تمس". نصت المادة )
 كحرمو حريتو بكجو غير مشركع  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنو  أك بغرامة ال تزيد عف خمسيف ديناران...". 
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كبمجرد القبض عمى المتيـ يككف عمى المكمؼ   كد الشخص المطمكب في ىذا المكافكج معقكلة ترجح
حسب نص المادة   بتنفيذ المذكرة أف يبمغ مضمكف المذكرة لمشخص الذم قبض عميو كأف يطمعو عمييا

 .1( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني112)

و " إذا كانت حالة المتيـ الصحية ال ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 114كنصت المادة )
تسمح بإحضاره  ينتقؿ ككيؿ النيابة لمتحقيؽ معو إلى مكاف إقامتو  كلو أف يأمر بإدخالو المستشفى إذا 

 ". ميو إذا رأل تكقيفولـز األمر لعالجو  مع كضع الحراسة الالزمة ع

نتقاؿ إلى ـ الذم تحكؿ حالتو الصحية دكف االحتراـ المشرع لقدسية حرية المتيامف باب عد يكىذا 
نتقاؿ إلى مكاف بكجكب اال العامة مر المشرع ككيؿ النيابةأ إذكالماكؿ أماـ ككيؿ النيابة  مكاف التحقيؽ 

ذا رأل أفٌ  جراء التحقيؽ معو  كا  أف يأمر بذلؾ مع حالتو تستدعي إدخالو المستشفى  عميو  تكاجده كا 
 كضع الحراسة الالزمة التي تضمف أمنو الشخصي كعدـ فراره. 

 :حتُاطٍ: انتىلُف أو انحثض االانفزع انثانث

و سمب لحرية المتيـ بأمر مف سمطة قضائية مختصة لمدة أنٌ  حتياطيؼ التكقيؼ أك الحبس االيعر 
 . 2كفقان لما تقتضيو مصمحة التحقيؽزمنية محددة  

جكىره يتماؿ في سمب المتيـ حريتو أاناء  شد إجراءات التحقيؽ خطكرة  ككفف أؼ مكيعد التكقي
تناقض ما بيف مصمحتيف  يبرز في ىذا اإلجراءقد و لـ يصدر بعد حكمان باإلدنة  ك التحقيؽ رغـ أنٌ 

الجاني  كمصمحة الفرد في حريتو متعارضتيف ىما: مصمحة الدكلة كالتي تقضي بفرض العقاب عمى 
 . 3ترامياحاكجكب ك 

كحرمانو مف حريتو قبؿ  في حكـ قضائي  فال يجكز حبسو وما لـ تابت إدانت ةلبراءفاألصؿ في المتيـ ا
حتياطي ال يعد مف قبيؿ العقكبات تكقيؼ لمصمحة التحقيؽ  فالحبس االالقانكف قد شرع ال فٌ إذلؾ  إال 

                                                           
يجب عمى القائـ بتنفيذ المذكرة أف يبمغ مضمكنيا  -1و " ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنٌ 112نصت المادة ) 1

يجكز لمقائـ بتنفيذ المذكرة أف يدخؿ بالقكة عند الضركرة إلى أم مكاف يعتقد بناء  -2عمييا. لمشخص الذم قبض عميو  كأف يطمعو 
 عمى أسباب معقكلة بأف الشخص الذم صدرت المذكرة بحقو مكجكد فيو". 

 .372كمات الجزائية "  مرجع سابؽ  صمحمد سعيد نمكر: أصكؿ اإلجراءات الجزائية " شرح لقانكف أصكؿ المحا 2
ختصاص  قكاعد االبتدائي  المحاكمات الجزائية " التحقيؽ االعمي سالـ عياد الحمبي: الكسيط في شرح قانكف أصكؿ محمد  3

 .132ابات  البطالف "  مرجع سابؽ  صقكاعد اإل



24 
 

نما إجر االسالبة لمحرية عمى الرغـ مف  صد بو اء مف إجراءات التحقيؽ قي تحاده معيا في الطبيعة  كا 
ستعماؿ ىذه امى سمطة التحقيؽ عدـ اإلسراؼ في   األمر الذم يكجب ع1مصمحة التحقيؽ ذاتو

قتضت ذلؾ ضركرة أكيدة كحقيقية تقدر بقدرىا  مف امجكء إلى إجراء التكقيؼ إال إذا الرخصة كعدـ ال
ستعمالو كتجاكز الحدكد ادـ التعسؼ في ضمانات التي تكفؿ عخالؿ قياـ المشرع بإحاطتو بالقيكد كال

 . 2التي أرساىا القانكف لمباشرتو

ذا تبيف لممحكمة أفٌ  التكقيؼ كقع باطالن لغياب الدالئؿ الكافية  فإف ليا أف تحكـ ببطالف ما ترتب  كا 
تيـ الدالئؿ التي تبرر تكقيؼ الم مد منو  مع العمـ أفٌ ستي عميو مف إجراءات  كأف تستبعد الدليؿ الذم أي 

 . 3تككف بقكة األدلة التي تبنى عمييا األحكاـ الباتة ال يشترط بيا أفٍ 

( مف قانكف 118ستجكاب المتيـ قبؿ أف يقرر تكقيفو  حيث نصت المادة )اكيجب عمى ككيؿ النيابة 
ستجكاب المقبكض عميو بعد إبالغو بأمر القبض اة عمى أنو " يتكلى ككيؿ النيابة اإلجراءات الجزائي

 ( ليذا القانكف". 105ألحكاـ المادة )كفقان 

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " يؤخذ مف مجمكع النصكص المتعمقة بالتكقيؼ 
كالحبس االحتياطي أنو يجب أف يسبؽ طمب الحبس االحتياطي استجكاب المتيـ مف سمطة التحقيؽ 

االحتياطي مف المحكمة المختصة كأف كأف تقتضي اإلجراءات استمرار تكقيفو كأف يصدر أمر الحبس 
تككف الجريمة مما يجيز فيو القانكف الحبس االحتياطي كأف تراعى مدة الحبس كفؽ الضكابط التي 

 .4"120حددتيا المادة 

ستجكابو في التيمة اإال بعد أف يقكـ ككيؿ النيابة ب حتياطيان اتكقيؼ المتيـ كحبسو  كعميو فإنو ال يجكز
إذ   ضمانة مف ضمانات التكقيؼ الذم يعدك  (ستجكابال تكقيؼ إال بعد االان لمبدأ )المنسكبة لو  تطبيق

 ةطالعو عمى التيمة المنسكبا  تيـ  ك ستجكاب كظيفتيف األكلى: تكمف في التابت مف شخصية الملال إفٌ 
مف شأف  فٌ إحيث   في تحقيؽ دفاع المتيـا الاانية: تتماؿ فييا. أمٌ  ةمناقشة تفصيمي ولو كمنافشت

ابات التيمة أك نفييا  كبالتالي تقي مف المتيـ العناصر الكافية إليس المحقؽ مف أفٍ  تمكيفستجكاب اال

                                                           
 .307سالـ أحمد الكرد: أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني "الكتاب األكؿ"  مرجع سابؽ  ص 1
 .307مرجع سابؽ  ص أصكؿ المحاكمات الجزائية " الجزء الااني في المراحؿ اإلجرائية التي تمر بيا التيمة"  حسف جكخدار: 2
 .378"  مرجع سابؽ  صألحدث التعديالت " الجزء األكؿ فكزية عبد الستار: شرح قانكف اإلجراءات الجنائية كفقان  3
 .12/7/2004    محكمة النقض  راـ اهلل26/2004نقض جزاء فمسطيني  رقـ  4
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ستجكاب أف مف شأف اال قيؼ  كمف جية أخرل فإفٌ تقدير مدل مالئمة المجكء إلى إصدار أمر بالتك 
ء المحقؽ لتجاي المما يعني عدـ تكافر مبرر كافابات عدـ صحة التيـ المنسكبة لو  إيمكف المتيـ مف 

 . 1وككف أف مصمحة التحقيؽ ال تقتضي إلى إصدار مذكرة تكقيؼ

قانكف اإلجراءات ( مف 121القاعدة في نص المادة )خركج المشرع الفمسطيني عف ىذه  يتضحك 
ما   عندما أعطى القاضي الحؽ في إصدار أمر بتكقيؼ المتيـ في غيابو إذا سابقة الذكر الجزائية

حضاره أماـ القاضي ألسباب  امو بسبب المرض تعذر إحضاره أم فإذا ما تعذر القبض عمى المتيـ كا 
 إفٌ يمكف القكؿ مى المتيـ  بالتالي مرضيو  فإنو تمقائيان يتعذر تكقيفو الذم يستمـز القبض كالتحفظ ع

ف مف الممك فٌ إلمتيـ  إذ ستجكاب شرطان أساسيان كضمانان جكىريان لمتكقيؼ حتى في حالة غياب ااال
يقٌدر  ستجكابو  كأفٍ اف المحقؽ مف مكٌ يي  بماعف التكقيؼ بإصدار أمر بالقبض عمى المتيـ   ةضستعااال

 بعد ذلؾ مدل مالئمة إطالؽ سراحو أك تكقيفو. 

  حتمالية فرار المتيـاحتياطي: تفادم جكء إلى الحبس االكمف المبررات التي جعمت المشرع يجيز الم
ئـ رتكاب جرااكمنعو مف   كالحيمكلة دكف قياـ المتيـ بإفسادىا كتحريفياكالمحافظة عمى أدلة الجريمة 

  زالت قائمة ال الجريمة رتكابافعتو إلى خصكصان إذا ما كانت العكامؿ اإلجرامية التي د  جديدة
مف الممكف أف يؤدم إلى  المرتكبة الجريمةيقان بالرغـ مف باإلضافة إلى ذلؾ فإف كجكد المتيـ حران طم

صرؼ المحقؽ تيـ رىف تمإبقاء ال نتقاـ منو  فضالن عمى أفٌ ما يدفعيـ إلى االبىؿ المجني عميو أإاارة 
ستجكابو في كؿ كقت أك مكاجيتو بغيره مف المتيميف كالشيكد أك حضكر ايمكنو مف  مف شأنو أفٍ 

ف تنفيذ و يشكؿ كسيمة لضماماية لممتيـ  كما أنٌ حقيؽ  كبذلؾ يماؿ التكقيؼ كسيمة حبعض إجرءات الت
 .2هالعقكبة فيما لك صدر ضد المتيـ حكمان باإلدانة مما يحكؿ دكف فرار 

كجكد  فٌ إذ إ  ات اانكيةبعضان منيا تعد مبرر  فٌ إلرغـ مف كجاىة ىذه المبررات إال و بانٌ إ مكف القكؿكي
التأاير تمكنو مف  المتيـ في مراكز التكقيؼ ال يحكؿ بينو كبيف الكسائؿ المختمفة التي مف شأنيا أفٍ 

الغير محتجزيف تحقيقان غيره مف المتيميف أك  أصدقائو أك ستعانة بأىموبإمكانو االعمى أدلة الجريمة  ف
فسادىا عكض جدر ىنا عمى سمطة التحقيؽ المسارعة إلى ضبط أدلة الجريمة قبؿ تحريفلذلؾ  كاأل يا كا 

                                                           
  .378محمد سعيد نمكر: أصكؿ اإلجراءات الجزائية " شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية "  مرجع سابؽ  ص 1
كالمستحدث مف  174/1998عدلي أمير خالد: أحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية "في ضكء التعديالت الجديدة المضافة بالقانكف  2

 .125  ص2000رية العميا كتعميمات النيابة العامة  دار الجامعة الجديدة لمنشر  اإلسكندرية  أحكاـ النقض كالمحكمة الدستك 
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بض يصدر بحقو مذكرة ق ستجكاب المتيـ أفاإذا ما رغب ب ؽكذلؾ فإف لممحق  عف تكقيؼ المتيـ
حضار   أمران غير مبرر -تسييالن لكجكده بيف يدم سمطة التحقيؽ -مر الذم يجعؿ مف تكقيفو  األكا 

  بؿ ىك كاجب ممقى عمى العامة ختصاص ككيؿ النيابةا كأخيران فإف سالمة كحماية المتيـ ليست مف
 ادرة حرية المتيميف. عاتؽ مأمكرم الضبط القضائي  كتكفيره ال يبيح لسمطة التحقيؽ مص

لكي تبرر حتياطي عمى درجة مف الجسامة ة التي يجكز فييا إيقاع الحبس االتككف الجريم كيشترط أفٍ 
فمسطيني عمى ذلؾ إال أنو يمكف كعمى الرغـ مف عدـ النص صراحةن مف قبؿ المشرع الىذا اإلجراء  

( مف قانكف اإلجراءات 30المادة ) لتي يجكز فييا التكقيؼ مف خالؿستدالؿ عمى نطاؽ الجرائـ ااال
. حالة 1"  نصت عمىحيث   الجزائية كالتي حددت الحاالت التي يجكز القبض فييا عمى المتيـ

. إذا عارض 2التمبس في الجنايات  أك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير. 
مكقكفان بكجو مشركع كفر أك حاكؿ الفرار  كاف ي أاناء قيامو بكاجبات كظيفتو أكمأمكر الضبط القضائ
سمو أك ارتكاب جريمة  كرفض إعطاءه اان أك اتيـ أمامو بم. إذا ارتكب جر 3مف مكاف التكقيؼ. 

مف  (117/1المادة ) تناكلتأك اابت في فمسطيف". كما  عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف معركؼ
" أ. أنو  فنصت عمىيؼ فييا  مة الجائز التكقالشركط الالزمة في الجري قانكف اإلجراءات الجزائية

كليس لو محؿ إقامة  ةرتكب جنحاو مف المكاف المكقكؼ فيو. ب. أنٌ  رتكب جناية كفر أك حاكؿ الفرارا
 معركؼ أك اابت في فمسطيف". 

عمى قاعدة ترابط النصكص كعدـ جكاز تفسير إحداىا بمعزؿ  كبناءن  ستقراء المكاد السابقةاؿ فمف خال
ذلؾ يستتبعنا إلى  فإف  إجراء التكقيؼ أشد كطأة كأطكؿ مدة مف إجراء القبض خر  كبما أفٌ عف األ

الجنايات عمكمان كفي الجنح المعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تقؿ إجراء التكقيؼ جائز في  القكؿ بأفٌ 
 يككف المتيـ مرتكب لجنحة كليس لو محؿ إقامة اابت في فمسطيف. عف ستة أشير أك أفٍ 

النص صراحةن عمى نطاؽ الجرائـ أسكة بالتشريعات المقارنة  الفمسطيني بأنو كاف عمى المشرع ضحتيك 
حتياطي كليس عقكبة  االتكقيؼ ما ىك إال إجراء التي يجكز إجراء التكقيؼ فييا  كمراعاة أف إجراء 

نص عمى يجعؿ مف المشرع أحرص ما يككف عمى حريات األفراد مف خالؿ ال فترض أفٍ األمر الذم يي 
فقد   حد أدنى لمعقكبة الجائز فييا إجراء التكقيؼ منعان مف تعسؼ السمطات المختصة في المجكء إليو

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم نطاؽ الجرائـ التي 134حصر المشرع المصرم في المادة )
و عف االاة أشير  إال أنٌ د تزي يجكز إجراء التكقيؼ فييا بالجنايات كالجنح المعاقب عمييا بالحبس لمدة
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حتياطي بحؽ المتيـ أنو يجكز دائمان إجراء الحبس اال مفالفقرة الاانية مف ذات المادة في  ستاناءاخرج ب
 في حاؿ لـ يكف لو محؿ إقامة قابت في مصر.معاقب عمييا بالحبس في جنحة 

ئـ الجائز نطاؽ الجرال حصرىـشرع الفمسطيني كالمصرم في مدل التكافؽ ما بيف مكقؼ الم بيفكيت
  ستبعادىـ المخالفات لبساطتياانايات ميما كاف نكعيا كطبيعتيا ك إخضاع الجالتكقيؼ فييا مف خالؿ 

كذلؾ حرصيـ عمى تضييؽ النطاؽ عمى المتيـ في جنحة كالذم ليس لو محؿ إقامة اابت داخؿ 
يربو ف  عميو ةالمفركض ةكالعقكبائمان ميما كانت الجريمة خشى مف ىربو دالدكلة  ككف أف ىذا المتيـ يي 

 محؿ إقامتو الاابت كركابطو العائمية كأمكالو خارج البالد.  أفٌ  بما لف يضر مصالحو

 عة( سا48ستمرار تكقيؼ المتيـ مف قبؿ ككيؿ النيابة ألكار مف )اكال يجيز المشرع تحت أم ظرؼ 
ذا ما رأل   1مف قانكف اإلجراءات الجزائية (108بحسب ما نصت عميو المادة ) مصمحة  األخير بأفٌ كا 

ديد التكقيؼ إلى قاضي الصمح ملمتيـ فإف عميو أف يتكجو بطمب لتستمرار تكقيؼ ااالتحقيؽ تقتضي 
ذا رأل ال قاضي بأف ىناؾ أسباب جدية الذم يستمع إلى أقكاؿ ككيؿ النيابة كالمتيـ المقبكض عميو  كا 

ديد م( يـك  كيجيز لو القانكف ت15عف )ال تزيد ديده لمدة مستمرار تكقيؼ المتيـ كاف لو تاتقتضي 
( مف 120/1كفؽ نص المادة ) أخرل ال تزيد في مجمكعيا عف خمسة كأربعكف يكمان  التكقيؼ مددان 

لتمديد كفي حاؿ لـ يقتنع القاضي بما جاء بو ككيؿ النيابة مف أسباب داعية  قانكف اإلجراءات الجزائية 
   كفؽ األصكؿ القانكنية. وتكقيؼ المتيـ  يأمر باإلفراج عن

يككف حبس المتيـ أك تكقيفو بناءن  الفمسطينية " أكجب القانكف أفٍ  كفي ذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا
حجز  عمى أمر مف القاضي بناءن عمى طمب مف المحقؽ الذم يجرم التحقيؽ كالذم يرل ضركرة

في ماؿ ىذه الحالة فإنو يتكجب أف    كقد جرل الفقة كالقضاء عمى أنوساعة 48المتيـ لمدة تزيد عف 
ساعة كذلؾ مف  48يقتنع القاضي باألسباب التي تبرر بقاء المكقكؼ أك المقبكض عميو مدة تزيد عف 

كأف يستمع العو عمى محضر التحقيؽ كبعد سماعو لمرافعة طالب التكقيؼ كظركؼ المتيـ طٌ خالؿ ا
 . 2كض عميو كالمراد تكقيفو"القاضي قبؿ إصداره أمر التكقيؼ إلى المتيـ أك المقب

                                                           
ستجكابو لمدة اماف كأربعيف الككيؿ النيابة تكقيؼ المتيـ بعد ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " يجكز 108نصت المادة ) 1

 قانكف". ساعة كيراعى تمديد التكقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقان لم
 .3/6/2002  عدؿ عميا  غزة  81/2002  رقـ طمب 2
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تكقيؼ المتيـ  ىنا  ستمراراكرأل ككيؿ النيابو ضركرة  يكمان نقضاء مدة الخمس كأربعكف اكفي حالة 
طمب مف قبؿ النائب العاـ أك أحد مساعديو إلى محكمة البداية  كالتي يككف ليا تمديد يجب أف يقدـ 

كفؽ نص المادة  ربعكف يكمان أا عف خمس ك في مجمكعيتكقيؼ المتيـ مدة أك مددان أخرل ال تزيد 
مرار ستاعمى النيابة العامة فيما لك رأت كبعد ذلؾ يككف   اإلجراءات الجزائية ( مف قانكف120/2)

  مف أجؿ نقضاء مدة الاالث أشيرااكمتو قبؿ عمى المحكمة المختصة بمح ضوتكقيؼ المتيـ أف تعر 
( مف قانكف اإلجراءات 120/3حسب نص المادة ) نتياء المحاكمةامددان أخرل حتى  تمديد تكقيفو

إحالتو إلى  مدة الست أشير عمى تكقيؼ المتيـ نقضاءاكيككف عمى النيابة العامة قبؿ   الجزائية
ال كاف لزامان عمييا اإلفراج عف المتيـ المقبكض عميو حسب نص المادة   المحكمة المختصة كا 

   .( مف قانكف اإلجراءات الجزائية120/4)

المشرع جاء بقاعدة آمرة مؤداىا أف أقصى مجمكع  فٌ إبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " كتط
حتياطيان إذا لـ تتـ إحالتو لممحكمة المختصة إلجراء محاكمتو ىي مدد تقررىا المحكمة بحبس المتيـ ا

ال يفرج عنو فكران كبذلؾ كضع قيد مانان منو بأف حرية يان عمى إجراءات الحبس االحتياطي استة أشير كا 
اإلنساف ال يجكز امتيانيا أك التضحية بيا في غير ضركرة تممييا مصمحة ليا اعتبارىا كفؽ ضكابط 

 . 1نتياء التحقيؽ"تكقيؼ بذريعة عدـ اصارمة دقيقة محكمة بما يحكؿ دكف إطالة أمد ال

ف يتـ بمراكز اإلصالح أ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية بأف تكقيؼ المتيـ يجب122كحددت المادة )
كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية في إحدل قراراتيا " كحيث أف تكقيؼ الطاعف   كالتأىيؿ

عدـ مراعاة أحكاـ القانكف ك في غير المكاف الحؽ ألماالو يشكؿ مخالفة لقانكف إصالح األحداث  
 ككف مبرران لتخمية سبيمو بالكفالة  فإنناي تمحؽ ضرران بالحدث  كمف شأف ذلؾ أفٍ  المذككر مف شأنيا أفٍ 

 . 2ستئنافية أخطأت في قرارىا المطعكف فيو"نجد أف محكمة البداية بصفتيا اال

المشرع قد ىدؼ مف ذلؾ إلى التخفيؼ عف المتيـ الذم تـ المساس في حريتو كتقييدىا مف  بأفٌ  تضحي
أماكف منفصمة عف غيره مف  كضعو فيك أجؿ مصمحة التحقيؽ  مف خالؿ معاممتو معاممة خاصة 

لما لمسجكف مف آاار نفسية متى أمكف تحقيؽ ذلؾ   الذيف صدر بحقيـ أحكاـ قضائية المساجيف
 كسمبية عمى أخالؽ كتصرفات مف يقبعكف بيا. 

                                                           
1

 .12/7/2004  محكمة النقض  راـ اهلل  26/2004نقض جزاء فمسطيني  رقـ  

 .22/6/2005  محكمة النقض  راـ اهلل  29/2005نقض جزاء فمسطيني  رقـ  2
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حتياطي التي قضاىا المتيـ مف مدة العقكبة السالبة لمحرية التي أكجب القانكف إنقاص مدة الحبس االك 
لقبض عمى المتيـ ميو  ففي ىذه الحالة يبدأ سرياف مدة العقكبة السالبة لمحرية مف يكـ اقد ييحكـ بيا ع

كـ عم. أمٌ 1حتياطيان اكحبسو    فإنو يتـ خصـ مدة سالبة لمحريةى المتيـ بعدة عقكبات ا إذا كاف قد حي
انكف ( مف ق401حسب نص المادة )  حتياطي مف أخؼ ىذه العقكبات اـ مف العقكبة األشدالحبس اال

د مباشرة اـ التي تمييا في خيصمت مف العقكبة األش لـ تستنفذ مدة التكقيؼ فإفٍ   2اإلجراءات الجزائية
نظاـ التكقيؼ يعد أخؼ مف نظاـ أم  تباع ىذا الترتيب أفٌ اكالعمة في   ستنفاذىااحتى يتـ  الشدة

و إذا حكـ بيا  كما أنٌ عقكبة  لذلؾ فإف مف المنطقي خصـ مدة التكقيؼ مف أخؼ العقكبات المحككـ 
عمى شخص بعقكبة سالبة لمحرية كبعقكبة الغرامة  خيصمت مدة التكقيؼ مف العقكبة السالبة لمحرية 

ذا لـ تستنفذ المدة خيصمت بعد ذلؾ مف الغرامة ب  ذلؾ في عمةكال  عتبار ديناريف عف كؿ يكـاأكالن  كا 
 . 3جكىركمدة العقكبة السالبة لمحرية في ال تكقيؼتحاد مدة الا

التكقيؼ ليس  تكجب األخذ بيذه القاعدة  حينيا كبالرغـ مف أفٌ  مقتضيات العدالة بأفٌ  يمكف القكؿك 
التحقيؽ في كقت كاف ال يزاؿ و قد ترتب عميو سمب لحرية المتيـ مف أجؿ مصمحة نٌ إبعقكبة  إال 

المحككـ عميو  أفٌ عدـ األخذ بيذه القاعدة فيو خركج عف مبدأ شرعية العقكبة  ككف  كأفٌ   برمء
 سيقضي في السجف مدة أطكؿ مما قرره المشرع مف عقكبات. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .416  ص1993ر النيضة العربية  القاىرة  عمر السعيد رمضاف: مبادئ قانكف اإلجراءات الجنائية "الجزء األكؿ"  دا 1
حتياطي عند تعدد العقكبات السالبة ستنزاؿ مدة التكقيؼ االاو " يككف ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أن401نصت المادة ) 2

 لمحرية المحكـك بيا عمى المتيـ مف العقكبة األخؼ أكالن  اـ مف العقكبة األشد منيا". 
ح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية كامؿ السعيد: شر  3
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 :تُاول اإلجزاءاخ انجشائُح نغُاب انًتهىضًاَاخ  :انًثحث انثاٍَ

تعد المحاكمة العادلة مف الحقكؽ األساسية لممتيـ  فيي تقكـ عمى تكافر مجمكعة مف اإلجراءات التي 
يضمف حماية حقكؽ كحريات المتيـ المتعمقة بو  كما تعد ضمانة أساسية تمر بيا الدعكل الجزائية بما 

في صكف كرامتو كحقكقو كشخصيتو كالتي تشكؿ في مجمميا اإلطار العاـ لمحؽ القانكني في المحاكمة 
إىدار بعضان العادلة  إال أف ىذا الحؽ ال يعد مطمقان  فغياب المتيـ عف إجراءات محاكمتو يؤدم إلى 

 . 1نتقاص منيا نتيجة إىمالو كتقصيره في الحضكرمانات كاالمف ىذه الض

حدكد   اـ البحث في )المطمب األكؿ( ضمانات المحاكمة المنصفةل حث بيافكعميو سيتـ في ىذا المب
 مب الااني(. غياب المتيـ )المطل المحاكمة المنصفة ضمانات

 :: ضًاَاخ انًحاكًح انًُصفحانًطهة األول

ت الجزائية بمجكعة مف الضمانات التي تيدؼ إلى حسف سير العدالة ككفالة تشترؾ جميع المحاكما
  كمف أىـ الضمانات التي يتطمبيا القانكف في 2حؽ الدفاع لممتيـ بما يحقؽ لو محاكمة منصفة

  كحؽ المتيـ تدكيف إجراءات المحاكمة  عمى أساس الكجاىيةت مباشرة اإلجراءا :المحاكمة المنصفة
لقانكف مف ىذه الضمانات كالتي نص عمييا ا عددان قد تناكؿ القضاء الفمسطيني دافع. ك ستعانة بمفي اال

" المتيـ برمء حتى تابت  ( منو عمى أفٌ 14المادة ) جاء فيحيث  2005األساسي المعدؿ لسنة 
يجب أف يككف  إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو  ككؿ متيـ في جناية

و " تجرم ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 237". كما نصت المادة )حاـو يدافع عنولو م
عتبارات المحافظة عمى النظاـ العاـ أك لـ تقرر المحكمة إجراءىا سرية ال المحاكمة بصكرة عمنية  ما

 ". مةينة مف األشخاص مف حضكر المحاكاألخالؽ  كيجكز في جميع األحكاؿ منع األحداث أك فئة مع

تتسـ بيا المحاكمة  كعميو سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى الحديث عف أىـ الضمانات التي يجب أفٍ 
تدكيف إجراءات    كمف اـعمى أساس الكجاىية )الفرع األكؿ( مباشرة اإلجراءاتكىي المنصفة  

   .)الفرع الاالث( ستعانة بمدافعحؽ المتيـ في اال  كأخيران المحاكمة )الفرع الااني(

                                                           
 .98دراسة تحميمية "  مرجع سابؽ  ص عصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطيني" 1
  2016ز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  الطبعة الاالاة  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف  محمد صبحي نجـ: الكجي 2
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  :ػهً أطاص انىجاهُح يثاشزج اإلجزاءاخ :انفزع األول

شفكية المرافعة مف خالؿ حضكر المتيـ )الفقرة األكلى(   كجاىية في المحاكمة المنصفةتتحقؽ ال
    (.إجراءات المحاكمة )الفقرة الاالاة)الفقرة الاانية(  كأخيران عمنية 

 :حضور المتيم :الفقرة األولى

 فٌ إإذ  مة العادلة لو لما مف شأنو أف يحقؽ المحاك ءات المحاكمة أمران ضركريان إجرا يعد حضكر المتيـ
يتيح لو ممارسة حقو في الدفاع عف نفسو كمكاجية ك  طالع عمى أدلة خصمو مف اال وحضكره يمكن

ستماع حضكر المتيـ كاال   كما أفٌ 1التيـ المنسكبة إليو مف خالؿ تقديـ أكجو الدفاع التي تابت براءتو
عنو بػ "مبدأ يعبر الذم لتي تقتضييا مصمحة العدالة  ك يو لبياف كجو الحؽ في الدعكل مف األمكر اإل

 . 2يشكؿ أحد أىـ دعائـ حقكؽ الدفاع حيث" المكاجية

صكرة المناقشة العمنية المنظمة التي تجرم بيف أطراؼ  إجراءات المحاكمة تتخذ أفٍ كيعني ىذا المبدأ 
مبدأ المكاجية يضمف  ة  كيبني حكمو عمى خالصتيا. كبعبارة أخرل  فإفٌ الدعكل كيديرىا رئيس الجمس

لجمسة أك ما جرل خارجيا  كما حؽ الخصكـ في حضكر جميع إجراءات المحاكمة سكاء ما دار في ا
بحؽ كؿ خصـ في  مشرعترؼ العا  حيث 3نتقمت المحكمة أك ندبت أحد أعضائيا إلجراء المعاينةالك 

 يطرح ما لديو مف أدلة ك دفع يتقدـ بو خصمو  كأفٍ أط عممان بكؿ طمب لكي يسمع كيحا الحضكر
مة يشكؿ ضمانة ىامة حضكر الخصكـ إجراءات المحاك كبالنتيجة فإف  دفكع خصمويا يدحض ب

في  الجمسةبى األدلة التي طرحت عم لقاضي يبني حكمو في الدعكل بناءن ا بما أفٌ   لحقكؽ المتيـ
 . 4ليـ فرصة لمناقشتياتتاح  حضكر الخصكـ كبعد أفٍ 

لذلؾ يتميز التحقيؽ النيائي أماـ المحكمة بضركرة مباشرتو في حضكر الخصـك  فبالنسبة لمنيابة 
ك لفترة كجيزة غاب مماميا كل حضكرىا يشكؿ جزءان مف تشكيؿ المحكمة الجزائية عمكمان  فإفٌ  العامة فإفٌ 

                                                           
سردار عمي عزيز: ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية"  دار الكتب القانكنية  دارشتات لمنشر  1
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 لدعكل الجزائية ككنيا تماؿ المجتمع  بالتالي فإفٌ النيابة العامة تعد الخصـ الاابت في اك بطؿ تشكيميا  
 . 1الجزائية لر جميع جمسات المحاكمة في الدعاك عمييا حضك 

كجد  فإنو يتكجب  أما بالنسبة لباقي الخصكـ  كىـ المتيـ كالمدعي بالحؽ المدني كالمسؤكؿ عنيا إفٍ 
 ما تبيف بأنو لـ يتـ إعالنيـ إذاعمى المحكمة أف تمكنيـ مف حضكر جمسات التحقيؽ النيائي  كعميو 

أك أف إعالنيـ كاف باطالن مما أدل إلى عدـ حضكرىـ  فإف إجراءات التحقيؽ النيائي تككف باطمة في 
 . 2مكاجيتيـ

 كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية في إحدل قراراتيا " كفي ىذا الخصكص نجد أفٌ 
كاف تكقيفو إذا كاف مكقكفان أك محككمان في مكعد حضكر المتيـ أماـ المحكمة أك استحضاره مف م

جمسة المحاكمة االستئنافية يعد مف األمكر الضركرية إذ ال يغني حضكر ككيمو عف حضكره بنفسو 
ستحضار لغايات ا 12/4/2009ستئنافية تأجيؿ مكعد جمسة كاف عمى محكمة البداية بصفتيا االك 

م يقضي فيو العقكبة المحككـ بيا لحساب ىذه الدعكل المحككـ عميو مف مركز اإلصالح كالتأىيؿ الذ
  247  243كمف اـ إجراء المحاكمة بحضكره كحضكر ككيمو طبقان لما كرد في نصكص المكاد )

 . 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية"333

كينفي التيمة  يدافع عف نفسو يستطيع أفٍ  لكيمتو فاألصؿ يقتضي حضكر المتيـ إجراءات محاك
كيرجع ذلؾ إلى   أسكةن بمماؿ النيابة العامة  ة إليو  حتى كلك كانت جمسات محاكمتو سريةالمنسكب

صدار ضركرة أف يككف المتيـ تحت تصرؼ العدالة  بما يمكٌ  ف المحكمة مف سماعو كتقييـ شخصيتو كا 
 . 4حكميا المناسب

ر اإلجراءات دكف حضك و كخركجان عف األصؿ  أجاز المشرع لممحكمة في حاالت معينة مباشرة نٌ إإال 
في ىذه الحالة تستمر ك عف الجمسة في حاؿ كقع منو تشكيش يستدعي ذلؾ   دهالمتيـ  فيجكز ليا إبعا

ستبعاده ليس نيائيان  كما يترتب عميو استبعاده  فابتو إلى حيف إعادتو كزكاؿ دكاعي اإلجراءات في غي
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ال أخمت المح طاره لما تـ في غيبتو مف إجراءاتضركرة إخ   حيث نصت المادة 1كمة بحؽ الدفاعكا 
ما و " يحضر المتيـ الجمسة بغير قيكد أك أغالؿ  إنٌ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 243)

تجرم عميو المالحظة الالزمة  كال يجكز إبعاد المتيـ عف الجمسة أاناء نظر الدعكل إال إذا كقع منو 
جراءات إلى أف يمكف السير فييا بحضكره  كعمى تشكيش يستدعي ذلؾ  كفي ىذه الحالة تستمر اإل

  ".ا تـ في غيبتو مف إجراءاتالمحكمة أف تعممو بكؿ م

 ستغنى المشرع عف حضكر المتيـ في الجرائـ الجنحية الغير معاقب عمييا بالحبس  كأجاز لو أفٍ اكما 
تأمر  فٍ أالمحكمة في حؽ حتفاظ باالينيب عنو محاميان لإلقرار بالكاقعة كغيرىا مف اإلجراءات  مع 

( مف 305السير السميـ لممحاكمة يقتضي ذلؾ  حيث نصت المادة ) بحضكره شخصيان إذا رأت أفٌ 
س أف و " يجكز لممتيـ في دعاكل الجنح غير المعاقب عمييا بالحبقانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 

ما لـ تقرر المحكمة حضكره  ءات رتكابو الكاقعة أك غير ذلؾ مف اإلجرااينيب عنو محاميان لإلقرار ب
  ".بنفسو

غـ مف إعطاءه الحؽ حضكر المتيـ إجراءات محاكمتو  فعمى الر  يتضح مف نص المادة السابقة أىمية
أبقى لممحكمة  المشرع فٌ إإلجراءات في بعض األحكاؿ  إال لمتابعة سير ا عنو ككيالن  في أف ينيب

غبة المشرع في التقميؿ مف إصدار األحكاـ الغيابية تأمر بحضكره شخصيان  فر  سمطة تقديرية في أفٍ 
كتفادم عيكبيا لـ يدفعو إلى التغاضي عف أىمية حضكر المتيـ في األحكاؿ التي تقدر فييا المحكمة 

 ضركرة ذلؾ. 

 :: شفوية المرافعةالفقرة الثانية

أم بصكت  –2ةتجرم جميع اإلجراءات المتعمقة بالمحاكمة بصكرة شفكي فٍ أكجكب يعني ىذا المبدأ 
ال تقاـ األحكاـ سكل عمى  ككف أف القكاعد األساسية لممحاكمات الجزائية تكجب بأفٍ  –مسمكع
التي تباشر شفاىةن أماـ المحاكـ كفي مكاجية الخصكـ  مما  ت كالمناقشات كالمرافعات العمنيةالتحقيقا
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 ة قناعتيا في كزف األدلةلتكٌكف المحكمض عنيا ككشؼ حقيقتيا  يؤدم إلى تكضيح األدلة كرفع الغمك 
 . 1كتقدير قيمتيا

بتدائي المكتكبة  كما ال كتفاء بمحاضر التحقيؽ االو ال يجكز لمقاضي االدأ فإنٌ كبمقتضى ىذا المب
نٌ ستدالالتالاجمع محاضر  قتناعو عمىايبني  يجكز لو أفٍ  ما عميو أف يسمع بنفسو لكؿ مصادر   كا 

فإف كؿ دليؿ يستند   كبتعبير آخر .يطرح كؿ ذلؾ لمناقشتو كأف ألدلة مف شيكد كخبراء كمأمكم ضبطا
المناقشة بشأنو  كيستمد  تجرم كأفٍ  يككف قد طرح شفاىان في الجمسة أفٍ إليو القاضي في حكمو يجب 

حيث   2كتفاء بالمحاضر المكتكبة فقطىذه المناقشات الشفيية مع عدـ االقتناعو مف حصيمة االقاضي 
عمى أنو " تحكـ المحكمة في الدعكل حسب  قانكف اإلجراءات الجزائيةمف  (273/1نصت المادة )

تبني حكميا عمى أم دليؿ لـ يطرح أماميا  قناعتيا التي تككنت لدييا بكامؿ حريتيا كال يجكز ليا أفٍ 
   ".كصؿ إليو بطريؽ غير مشركعفي الجمسة أك تـ الت

ستئناؼ بتصكر كاقعة بؿ تقتنع محكمة اال نية " ال يكفي أفٍ كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطي
ي قرارىا المطعكف فيو أف المتيـ تكرد ف تبيف األدلة التي أدت إلى قناعتيا كال يكفي أفٍ  ال بد ليا أفٍ 

تسكؽ الدليؿ الذم اعتمدتو كأدل إلى قناعتيا مما يشكب قرارىا  رتكب جناية التجسس دكف أفٍ ا
 . 3يضاح الدليؿ المؤدم إلى القناعة"كاكف فيو بعيب القصكر في التعميؿ المطع

أساس المحاكمة الجنائية  كقد عبرت محكمة النقض المصرية عف ىذا المبدأ في قكليا " مف المقرر أفٌ 
ىك حرية القاضي في تككيف عقيدتو مف التحقيؽ الشفكم الذم يجريو بنفسو كالذم يريده كيكجيو 

ات األكلية السابقة عمى المحاكمة ال تعتبر إال تمييدان الكجية التي يراىا مكصمة لمحقيقة كأف التحقيق
نيا بيذا االلذلؾ التحقيؽ ال عركضة عمى عتبار ال تخرج عف ككنيا مف عناصر الدعكل المشفيي  كا 

 . 4"أف إلييا  كيطرحيا إذا لـ يصدقياطماالقاضي  يأخذ بيا إذا 

                                                           
 .476محمد صبحي نجـ: الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  مرجع سابؽ  ص 1
تفاقيات األردنية مقارنة مع المكاايؽ كاإلجتيادات القضائية عادلة "دراسة في التشريعات كاالالمحمد الطراكنة: الحؽ في المحاكمة  2

  .53الدكلية كاإلقميمية المعنية بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية"  مرجغ سابؽ  ص
 .15/1/2012  محكمة النقض  راـ اهلل  41/2011نقض جزاء فمسطيني  رقـ  3
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ستاناءات عميو  منيا حالة عض االقد نص عمى ب مشرعف أىمية ىذا المبدأ إال أف الكعمى الرغـ م
( مف 229/1  حيث نصت المادة )1تعذر سماع الشاىد ألم سبب مف األسباب ماؿ العجز أك المرض

يت بعد حمؼ اليميف في و " لممحكمة أف تقرر تالكة الشيادة التي أيعطقانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 
باب  أك قبؿ المتيـ أك ككيمو ا ألم سبب مف األسماميأبتدائي  إذا تعذر إحضار الشاىد التحقيؽ اال

   ".ذلؾ

ستخدـ كممة )لممحكمة( بما يفيد بأف األمر يعد جكازيان بالنسبة ليا في اقد  بأف المشرع ىنا يتضحك 
األساسية لممحاكمات  تالكة الشيادة مف عدميا  كىك أمر يخالؼ مبدأ الشفيية التي تكجب القكاعد

 تكصي ىذه الدراسةنفسو كصكالن لمعدالة  كعميو الدفاع عف  مفمتيـ تمكينو بما يضمف لم لتزاـ بواال
لشيادة التي تعديؿ نص المادة بعبارة )عمى المحكمة( بما يكجب عمييا تالكة ا الفمسطيني المشرع

 بتدائي في حاؿ تعذر حضكر الشاىد. عطيت في التحقيؽ االأي 

( 268نصت المادة )حيث ع اإلدالء بالشيادة شفاىان  كما تناكؿ المشرع حالة ما إذا كاف ىناؾ عمة تمن
و " إذا كاف األبكـ األصـ يعرؼ الكتابة  فيسطر كاتب المحكمة مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 

الجمسة كتضـ إلى  األسئمة كالمالحظات كيسمميا إليو فيجيب عنيا خطيان  كيتكلى الكاتب تالكة ذلؾ في
 ". المحضر

عمى الرغـ مف كجكد عمة حالت دكف اإلدالء بالشيادة شفاىان  إال ك بأنو  المادة السابقةمف نص  يتبيف
المشرع الفمسطيني لـ يغفؿ تطبيؽ مبدأ الشفيية مف خالؿ إلزاـ المحكمة بكاسطة كاتبيا مف تالكة  فٌ إ

ا في حاؿ ما تـ كتابتو في شيادة الشاىد األبكـ األصـ  كذلؾ لكي يتاح لألطراؼ سماعيا كالرد عميي
 قرركا ذلؾ. 

 

 

 

 

                                                           
 .130عمر فخرم الحدياي: حؽ المتيـ في محاكمة عادلة "دراسة مقارنة"  مرجع سابؽ  ص 1
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 :إجزاءاخ انًحاكًح ػهُُح :مزج انثانثحانف

تككف قاعات المحكمة التي تعقد فييا    أم أفٍ بشكؿ عمنيتعقد جمسات المحاكمة  دأ أفٍ يقصد بيذا المب
ىذه الجمسات مفتكحة أماـ الجميع بغير تمييز  ليدخؿ مف يشاء مف الجميكر لمتابعة ما يجرم في 

 . 1إجراءات  كما يدكر فييا مف أقكاؿ كمناقشاتالجمسات مف 

كؽ اإلنساف ىذا قكتعد عالنية المحاكمة مف حقكؽ اإلنساف األساسية  حيث تناكؿ اإلعالف العالمي لح
لكؿ إنساف الحؽ في أف تينظر قضيتو أماـ محكمة  المبدأ في المادة العاشرة منو كالتي جاء فييا " إفٌ 

 ". عمنان ستقمة نزيية نظران عادالن ك م

  فقد نصت المادة 2كما حرصت التشريعات عمى النص عمى مبدأ عالنية المحاكمة في دساتيرىا
عمى ىذا المبدأ كالتي جاء فييا " جمسات  2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 105)

داب كفي جميع األحكاؿ تككف سرية مراعاة لمنظاـ العاـ أك اآل المحاكـ عمنية إال إذا قررت المحكمة أفٍ 
 ". تـ النطؽ بالحكـ في جمسة عمنيةي

و " تجرم ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ىذا المبدأ  حيث نصت عمى أنٌ 237كأكدت المادة )
عتبارات المحافظة عمى النظاـ العاـ أك لـ تقرر المحكمة إجراءىا سرية ال المحاكمة بصكرة عمنية  ما
 ع األحكاؿ منع األحداث أك فئة معينة مف األشخاص مف حضكر المحاكمة". األخالؽ  كيجكز في جمي

في آف كاحد  فمما ال شؾ  في ككنيا تشكؿ ضمانان لممتيـ كلمصالح العاـ كمةالمحا نيةكتبرز أىمية عال
العاـ رقيبان  تخاذ اإلجراءات تحت بصر كسمع مف يشاء الحضكر مف الناس يجعؿ مف الرأما فيو أفٌ 

لماـ مبدأ العمنية يمكف المتيـ مف اإل   كما أفٌ 3ما يحقؽ محاكمة عادلة كنزييةبالقضاء  عمى أعماؿ
كما يقدـ مف أدلة ضده  األمر الذم مف شأنو تعزيز قدرتو عمى إعداد  بكؿ ما يجرم أاناء المحاكمة

 . 4دفاعو كتقديمو بأتـ صكرة

                                                           
  2011فخرم عبد الرزاؽ الحدياي: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  الطبعة األكلى  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف   1

 .343ص
دار الفارابي   "  الطبعة الاانية األردني كالمقارف "الجزء الااني ني: محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائيةفاركؽ الكيال 2

 .533  ص1985عماف  
 .55  ص1990المعارؼ  اإلسكندرية   آماؿ الفزايرم: ضمانات التقاضي "دراسة تحميمية مقارنة"  منشأة 3
تفاقيات األردنية مقارنة مع المكاايؽ كاإلجتيادات القضائية عادلة "دراسة في التشريعات كاالالمحمد الطراكنة: الحؽ في المحاكمة  4

 .47الدكلية كاإلقميمية المعنية بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية"  مرجع سابؽ  ص
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مناداة عمى الخصـك كالشيكد  كسؤاؿ كنطاؽ مبدأ العمنية يمتد ليشمؿ كافة إجراءات المحاكمة  مف 
المتيـ عف التيمة كتالكتيا عميو  باإلضافة إلى طمبات النيابة كدفاع الخصكـ كسماع كافة البينات  

 . 1كلكف ال يتناكؿ المداكلة ككنو يمـز كتمانيا كالحفاظ عمى سريتيا

لرئيس المحكمة أف يطرد  كال يتنافى مع العمنية كاجب المحافظة عمى النظاـ في الجمسات  حيث يككف
بالحبس  تحكـ عميو عمى الفكر لممحكمة أفٍ  أبى كتمادل كاف   فإفٍ 2مف قاعة الجمسة مف يخؿ نظاميا

( مف قانكف اإلجراءات 189لمدة ال تزيد عف االاة أياـ  حيث نصت الفقرة الاانية كالاالاة مف المادة )
ستيجاف استحساف أك انعقاد الجمسة عالمة اناء إذا بدر مف أحد الحاضريف أا -2الجزائية عمى أنو " 

إذا أبى  -3أك أحدث ضكضاء بأية صكرة كانت  أك أتى بما يخؿ بنظاـ الجمسة أمر رئيسيا بطرده. 
 ". اتان ككف ىذا الحكـ بياإلذعاف أك عاد بعد طرده أمر رئيسيا بحبسو مدة ال تزيد عف االاة أياـ ك 

ؿ الجمسات كميا أك بعضيا لممحكمة الحؽ في أف تقرر جعكخركجان عف األصؿ  فقد أعطى المشرع 
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 237حفاظان عمى النظاـ العاـ كاألخالؽ  بحسب نص المادة ) سرية

ة كبياف األسباب عتبار جمساتيا سرياكف عمى المحكمة أف تعمؿ قرارىا بالتي تـ اإلشارة إلييا سابقان  كيك
المتيـ لما  اـً   كبكؿ األحكاؿ ليس لممحكمة أف تمنع حضكر مح3ىذا القرار تخاذاالتي دعتيا إلى 

يشكمو ذلؾ مف إخالؿ بحؽ الدفاع  فسرية الجمسات مقصكرة عمى الجميكر دكف الخصكـ أك 
 . 4ككالئيـ

كذلؾ تجرم محاكمة األحداث سران بحكـ القانكف  حتى ال يتعرض الصغار إلى الكقكؼ أماـ الجميكر 
( مف القرار 30/1نصت المادة )حيث   5يميف المجرميف بما يؤار عمى نفكسيـ كأخالقيـبمظير المت
بشاف حماية األحداث إلى أنو " تنعقد جمسات المحكمة بصكرة سرية تحت  2016لسنة  4بقانكف رقـ 

                                                           
 .536رجع سابؽ  صاألردني كالمقارف "الجزء الااني"  م فاركؽ الكيالني: محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 1
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طائمة البطالف  كال تجكز محاكمة الحدث إال بحضكر متكلى أمره  كمرشد حماية الطفكلة باإلضافة 
   ".الحضكر بإذف خاص كفؽ القانكفميو  كمف تجيز لو المحكمة لمحا

 كالذم يجب أفٍ  حاؿ مف األحكاؿ إصدار الحكـ بأمٌ  إجراء المحاكمة بصكرة سرية ال يشمؿ عمى أفٌ 
( مف 273/3  حيث نصت المادة )1يتـ تالكتو في جمسة عمنية سكاء أكانت المحاكمة سرية أك عمنية

ك كانت الدعكل نظرت في جمسة في جمسة عمنية كل عمى أنو " يصدر الحكـ الجزائيةقانكف اإلجراءات 
  ".سرية

حتى في األحكاؿ التي  ة النطؽ بالحكـ تعد قاعدة جكىريةعالني يتضح مف نص المادة السابقة عمى أفٌ 
إلى تدعيـ مف ذلؾ  سرم  كيمكف القكؿ بأف المشرع قد ىدؼ أجاز فييا المشرع إجراء المحاكمة بشكؿ

إصدار الحكـ    كضماف عدـ العبث بمضمكنو ككفطمئناف لما يصدر عنواألفراد في القضاء كاال اقة
ييخرج الدعكل مف سمطة المحكمة  كبالتالي فإف إعالنو يكاؽ ما جاء فيو باألسانيد التي ساقيا بمكجب 

 نصكص القانكف.   

 :تدوين إجراءات المحاكمة :الفرع الثاني

يـ محضر تدٌكف فيو إجراءات التحقيؽ النيائي التي تقكـ بيا المحكمة مف يستمـز القانكف ضركرة تنظ
المادة    حيث نصت2كاضحة لكافة اإلجراءات التي تمت داخؿ الجمسةادقة ك أجؿ رسـ صكرة ص

و " يدكف كاتب المحكمة جميع كقائع المحاكمة في ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 253)
 ". مف ىيئة المحكمة مسة  كيكقع عميومحضر الج

 كعميو يقكـ كاتب المحكمة بتدكيف كقائع المحاكمة في محضر خاص معد لذلؾ  كالذم يجب أفٍ 
يتضمف تاريخ الجمسة كأسماء الخصكـ كالقضاة  باإلضافة إلى جميع أعماؿ التحقيؽ النيائي كأقكاؿ 

فعات  كفيما إذا تمت المحاكمة الخصـك كالخبراء كالشيكد  كما تـ تقديمو مف أكراؽ كطمبات كدفكع كمرا
 . 3بشكؿ سرم أك عمني  كغير ذلؾ مما يجرم في الجمسة

                                                           
 .572جع سابؽ  صإدكار غالي الدىبي: اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم  مر  1
 .89ة المتيـ الفار  مرجع سابؽ  صبياء فاركؽ زكي األحمد: إجراءات محاكم 2
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ائية لتزاـ المحكمة بالقكاعد اإلجر ا عممية التدكيف في المحاضر تدؿ عمى كتتجمى أىمية ذلؾ في أفٌ 
 اباتث تعتبر ىذه المحاضر مف كسائؿ اإلكحسف تطبيقيا لمقانكف  حي التي تحكـ النظر في الجمسات

. كمف ناحية أخرل 1التي تكضح الكقائع كاإلجراءات التي تمت أاناء نظر الدعكل في جمسات المحاكـ
جراءات طالع عمى ما دار مف إتمكف محكمة الدرجة الاانية مف اال فإف عممية التدكيف مف شأنيا أفٍ 

أف تدكيف كتسجيؿ مف ش الحكـ قد يطعف بو أماميا  كبالتالي فإفٌ  أفٌ  بما أماـ محكمة الدرجة األكلى
 تفصؿ فيو بناءن أف ك   حكـ المطعكف فيور قيمة اليتقد أف يتيح لمحكمة الدرجة الاانيةىذه اإلجراءات 

 . 2عمى ذلؾ

ابات إجكز يو ال كبالتالي فإنٌ   الرسمية تعد مف األكراؽ فييحاضر الجمسات بحجية قكية  كتتمتع م
ستدالؿ التي بتدائي كاالالؼ محاضر التحقيؽ االالتزكير  بخالطعف ب عكس ما كرد فييا إال عف طريؽ

محاضر  فٌ إ  كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية " 3اباتابات عكسيا بكافة طرؽ اإلإيجكز 
ف كانت أكراؽ أميرية إال أف المحاكـ الجنائية غير ممز اال التحقيقات مة باألخذ بما ىك مدكف بتدائية كا 
دع بتزكيرىا  فيذه المحاكـ متى كراؽ الرسمية حجة بما فييا ما داـ لـ يي عتبار أنيا كسائر األافييا عمى 

عتراؼ المنسكب لو في محضر اال التي قدميا المتيـ إلييا بأفٌ  قتنعت مف كقائع الدعكل أك مف األدلةا
 . 4"راؼ بال حاجة إلى الطعف بالتزكيرعتلـ يصدر عنو  فال تتقيد بيذا اال التحقيؽ

كؿ ما يدكف فيو يككف تحت إشراؼ القاضي  أفٌ  فيمحضر الجمسة بيذه الحجية  ييزكيفسر الفقو تم
تدكينو يتـ عمنان تحت سمع  فٌ أكالذم يراجعو فيما بعد كيكقع عمى كؿ صفحة فيو  باإلضافة إلى 

كبصر أطراؼ الدعكل  فتأتي البيانات أقرب ما تككف إلى الصحة كالدقة  حيث ىدؼ المشرع مف 
 .5إرساء أساس لصحة األحكاـ كتجنيبيا أسباب البطالفإلى حجية خالؿ إضفاء ىذه ال
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كيترتب البطالف عمى عدـ مراعاة النصكص التي تقضي بضركرة تدكيف إجراءات المحاكمة ككنيا 
  كفي ذلؾ قضت محكمة التمييز 1نصكص ممزمة تمس حقكؽ الدفاع كالمصمحة العامة في آف كاحد

ذا لـ يدرج في متف قراره عممو كأسبابو فيككف  األردنية " إذا لـ ينظـ قاضي الصمح محضران لممحاكمة كا 
  .2"الصمح قد خالؼ قانكف محاكـ

مة لممتيـ  فبما أف القاضي يبني تدكيف إجراءات المحاكمة يماؿ ضمانة إجرائية ىا كيمكف القكؿ بأفٌ 
يتـ اتخاذه مف  أكجب تدكيف كؿ ما قتناعو عمى ما طرح مف أدلة في الجمسة  كبما أف المشرع قدا

ستند إلى أدلة ميٌكف المتيـ مف الرد عمييا كتفنيدىا بما يشكؿ ذلؾ يعني بأف الحكـ قد ا   فإفٌ إجراءات
في ابات ية رسمية مف شأنو أف يشكؿ كسيمة إكتمتع المحاضر بحج اع عف نفسو حماية لحقو في الدف

  .حالة الطعف بما شاب الحكـ مف خطأ أماـ محكمة الدرجة الاانية

 :طتؼاَح تًذافغفٍ االحك انًتهى  :انفزع انثانث

تكفؿ لو  ىامة ستعانة بمدافع عنو في مراحؿ الدعكل الجزائية ضمانة إجرائيةيماؿ حؽ المتيـ في اال
زائية  فإف حؽ مرحمة المحاكمة تعد مف أخطر مراحؿ الدعكل الج محاكمة عادلة كنزيية  كلككف أفٌ 

غالبية القكانيف  فٌ إذ إي  بتدائيف الجزائية مف مرحمة التحقيؽ االلدل القكان ىتماماي أكبراالدفاع فييا يناؿ 
 . 3لممتيـ في جناية بمرحمة المحاكمة في حاؿ لـ يككؿ محاميان  نتداب محاـً اتكجب 

ىتمت اإلعالنات كالمكاايؽ الدكلية المتعمقة بحماية الحقكؽ كالحريات امستكل الدكلي  فقد كعمى ال
( مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى " 11  حيث نصت المادة )4ف بيذا الحؽاألساسية لإلنسا

تابت إدانتو  لى أفٍ عتباره بريئان إاتيـ بجريمة  ك اانات الضركرية لمدفاع عف كؿ شخص تأميف الضم
 ".بمحاكمة عمنية

صت المادة حيث نكما أكد قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى ىذا الحؽ بالنسبة لممتيـ  
قد فعؿ بسبب  لـ يكف ختار محاميان لمدفاع عنو  فإفٌ ا" تسأؿ المحكمة المتيـ إذا  و( منو عمى أنٌ 244)

                                                           
 .482اكمات الجزائية  مرجع سابؽ  صكؿ المحمحمد صبحي نجـ: الكجيز في قانكف أص 1
 .755  ص1962   مجمة نقابة المحاميف األردنييف  السنة139/62تمييز جزائي أردني رقـ  2
  .311سردار عمي عزيز: ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية"  مرجع سابؽ  ص 3
ؽ المتيـ في اإلجراءات الجزائية "دراسة مقارنة"  الطبعة األكلى  دار النيضة العربية  حقك  :عادؿ الشياكم  محمد الشياكم 4

 .87  ص2015القاىرة  
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نتدب لو رئيس المحكمة محاميان  مارس المينة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات  اضعؼ حالتو المادية 
في القضاء مدة ال تقؿ عف ك أك مارس قبؿ حصكلو عمى إجازة المحاماة العمؿ في النيابة العامة أ

 ". سنتيف

ساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ستعانة بمدافع مف الحقكؽ التي كفميا القانكف األكيعد حؽ المتيـ في اال
" المتيـ برمء حتى تابت إدانتو في محاكمة قانكنية  ( منو عمى أفٌ 14حيث نصت المادة ) 2005

 ". يككف لو محاـً يدافع عنو يجب أفٍ  نايةتكفؿ لو ضمانات الدفاع عف نفسو  ككؿ متيـ في ج

و حؽ الدفاع أصالن مف أصكؿ التقاضي كالمقرر لصالح كؿ مف المشتكي كالمشتكى عميو  ألنٌ  ماؿكي
أدلة خصمو المكجية ضده  مف أك التي تدحض  األسانيد كالدفكع المابتو لدعكاهيتيح لكؿ منيما تقديـ 

 . 1ابات كالمرافعة الشفكية أك الكتابيةاإلعماؿ كؿ منيـ لحقو في الدفاع ك ستاخالؿ 

يميد كيرسخ  ستعانة بمحاـً اال أفٌ  :منياك  عتباراتالنعزم ىذه الضمانة إلى مجمكعة مف ا كيمكف أفٍ 
القانكف   تفاقيا مع نصكصاميف كيؤكد عمى سالمة اإلجراءات ك لتحقيؽ العدؿ بيف المشتبو فييـ كالمتي

تمس حياتو  اإلنساف في حاؿ خضع إلجراءات مف شأنيا أفٍ  حتراـ حقكؽاكذلؾ يعد صكرة مف صكر 
 ما يبعث الطمأنينة في نفس األخيركحريتو  باإلضافة إلى أف تكاجد محاـو بصحبة المتيـ لو مف األار 

 . 2كيساىـ بدرجة كبيرة في حسف سير إجراءات المحاكمة

 أفٍ ف عمى المحكمة في مكاد الجنايات و يكك ختياره مف قبؿ المتيـ  إال أنٌ ايتـ  أفٍ  المحاـً كاألصؿ في 
  حيث يعد حضكر مدافع مع المتيـ في جناية 3يان محام في حاؿ لـ يككؿ وعن محاـً نتداب اتقكـ ب

إلى  هإذ يعد لجكء  في مكاد الجنح كالمخالفات بو   بخالؼ المعمكؿ4ضمانة دستكرية ال يجب مخالفتيا
عدـ تنبيييا المتيـ لحقو  ةللتزاـ عمى المحكمة في حاب أم ا  كال يترت5ختياريان اأمران  مدافعستعانة بالا

    .في ذلؾ

                                                           
  .69تحميمية مقارنة"  مرجع سابؽ  ص آماؿ الفزايرم: ضمانات التقاضي "دراسة 1
 .86رجع سابؽ  صحقكؽ المتيـ في اإلجراءات الجزائية "دراسة مقارنة"  م :عادؿ الشياكم  محمد الشياكم 2
 .159"دراسة مقارنة"  مرجع سابؽ  صعمر فخرم الحدياي: حؽ المتيـ في محاكمة عادلة  3
  .2005( مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 14أنظر المادة ) 4
5

 .85بياء فاركؽ زكي األحمد: إجراءات محاكمة المتيـ الفار  مرجع سابؽ  ص 
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قضت محكمة النقض الفمسطينية في إحدل قراراتيا " كعميو كحيث أف تشبث الطاعف  كتطبيقان لذلؾ
مف حقو تككيؿ محاـ ال يقكـ عمى أساس قانكني أك  بخطأ محكمة أكؿ درجة في عدـ افيامو أفٌ 

لقانكف فيمف يحاكـ أماـ محاكـ الصمح في المخالفات أك الجنح أف يمامو محاـ كاقعي  إذ ال يشترط ا
نما اشترط ذلؾ في الجنايات ا سبب الطعف  فٌ لتي تنظرىا محاكـ البداية  كا  أاناء إجراءات المحاكمة كا 

 . 1الذم تناكلو الطاعف ال يقكل عمى جرح الحكـ الطعيف مما يستكجب رده"

ختيار اايات ليست مطمقة  إذ يتكجب عميو لمدفاع عنو في مكاد الجن اـً ختيار محاكحرية المتيـ في 
و " إذا كاف أنٌ عمى   كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية 2مقبكؿ لممرافعة أماـ محاكميا محاـً 

الاابت أف المحامية التي باشرت الدفاع عف المتيـ أماـ محكمة الجنايات في جناية القتؿ المسندة إليو  
إجراءات  بتدائية إذ ىي مقيدة بجدكؿ المحاميف تحت التمريف  فإفٌ مقررة لممرافعة أماـ المحاكـ اال رغي

الدفاع مما يتعيف معو نقض  المحاكمة تككف قد كقعت باطمة منطكية عمى إخالؿ بحؽ المتيـ في
 . 3"الحكـ

حك الذم يقدـ دفاعو عمى الن كيتمتع المتيـ بحقو في الدفاع عف نفسو طيمة إجراءات المحاكمة  فمو أفٍ 
مف الذم يعد لو حؽ الصمت    كما أفٌ 4كأف يناقش األدلة المكجية ضده  يرل كأنو متفؽ مع مصالحو

 . 5توإدانتياـ كتسميـ بأنو إقرار بصحة االال يبنى عميو ب ينبغي أفٍ ك   الحقكؽ المتفرعة عف حؽ الدفاع

أنو في مكقؼ ضعيؼ اليامة لممتيـ  ال سيما ك كيمكف القكؿ بأف حؽ الدفاع مف الحقكؽ األساسية ك 
تصالو بمحاـً التي تساعده عمى إظيار براءتو  كاجتماعية  مما يمـز تمكينو مف الكسائؿ أماـ الييئة اال
يبث في نفسو الراحة كالطمأنينة  يساعده عمى ترتيب خطة لمدفاع  كما مف شأنو أفٍ  مف شأنو أفٍ 

ما يمكنو در عنو نتيجة اإلكراه أك اليأس  بصرفات قد تصكيحكؿ دكف تكرطو في أم أقكاؿ أك ت
ظيار براءتو.   بالنتيجة مف كشؼ الحقيقة كا 

                                                           
 .25/4/2010حكمة النقض  راـ اهلل    م125/2009نقض جزاء فمسطيني  رقـ  1
 .51طارؽ سركر: المحاكمة الغيابية في مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  ص 2
 .14ص 3رقـ 13س -حكاـ محكمة النقضمجمكعة أ – 1962ؽ  نقض أكؿ يناير  31لسنة  3116الطعف رقـ  3
 .110راسة تحميمية "  مرجع سابؽ  صي" دعصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطين 4
 .218  ص2006المعارؼ  اإلسكندرية  محمد خميس: اإلخالؿ بحؽ المتيـ في الدفاع  طبعة اانية معدلة  منشأة  5
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 :غُاب انًتهىنكًح انًُصفح ضًاَاخ انًحا حذود :انًطهة انثاٍَ

 ىامان لو في الحصكؿ عمى محاكمة عادلة  ككف أفٌ  حضكر المتيـ جمسات محاكمتو ضمانان يشكؿ 
يا مف إبداء الدفكع كالرد يككف لو دكر إيجابي في إجراءات طيو الفرصة بأفٍ مشاركتو في المحاكمة تع

 . 1حضكره يضمف سير اإلجراءات كفقان لألصكؿ التشريعية تيامات المكجية ضده  كما أفٌ عمى اال

نتقاصان ليذه الحقكؽ  فقد خرج المشرع الفمسطيني عف اغيبو عف الحضكر يشكؿ إىداران ك ت فٌ إإال 
التفريط  م يرفض تحمؿ تبعة سمككو  ما يبرركمة المنصفة بالنسبة لممتيـ الغائب كالذضمانات المحا

 في حقو بالدفاع. 

عند غياب ع عف ضمانات المحاكمة المنصفة بيف في ىذا المطمب إلى أم حد خرج المشر كسكؼ أي 
إجراءات  يةكجاى مبدأ ألكؿ(  إىدار)الفرع ا بجكاز القبض عمى المتيـ في حاؿ غيابوكذلؾ   المتيـ

   ستعانة بمدافع )الفرع الاالث(.مدل أحقية المتيـ الغائب في اال المحاكمة )الفرع الااني(  كأخيران 

 :جىاس انمثض ػهً انًتهى فٍ حال غُاته :انفزع األول

كذلؾ بنكعيف مف اإلجراءات:  المتيـ جمسة المحاكمة كفؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حضكر
المحاؿ إلى محكمة البداية  القبض عمى المتيـكجكاز  )الفقرة األكلى(  بالحضكر قانكنان  يـإعالف المت

    .في الجنايات )الفقرة الاانية(

 :وب إعالن المتيم قانونًا بالحضور: وجالفقرة األولى

و قد تـ إعالف تتحقؽ مف أنٌ  أكجب المشرع عمى المحكمة قبؿ مباشرتيا إجراءات نظر الدعكل أفٍ 
ال تعيف عمييا تأجيؿ نظرىا إلى جمسة اانية كاألمر الم تيـ بمكعد الجمسة إعالنان قانكنيان صحيحان  كا 

ب القانكف دعكة المتيـ جحضكر المتيـ إجراءات المحاكمة أك   كلضماف 2بإعالنو إعالنان صحيحان 
أياـ بالجنح  مخالفات  كاالاة نعقاد الجمسة بيـك كاحد في الاحضكر بكرقة التكميؼ بالحضكر قبؿ لم
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 242  186سبكع عمى األقؿ في الجنايات  بحسب نصكص المكاد )أكب

 كالمتاف سبؽ اإلشارة ليما. 

                                                           
يات تفاقاألردنية مقارنة مع المكاايؽ كاإلجتيادات القضائية العادلة "دراسة في التشريعات كاالمحمد الطراكنة: الحؽ في المحاكمة  1

 .61الدكلية كاإلقميمية المعنية بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية"  مرجع سابؽ  ص
 .54ي مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  صطارؽ سركر: المحاكمة الغيابية ف 2
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ىك مف أجؿ  كالغاية مف تكميؼ المتيـ بالحضكر قبؿ مكعد المحاكمة حسب المكاعيد المذككرة أعاله
 ةتككف كرقة التكميؼ بالحضكر متضمنب القانكف بأف ججاؿ أمامو إلعداد دفكعو  لذلؾ أك إفساح الم

و عمى أنٌ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 241  حيث نصت المادة )1التفاصيؿ الضركرية عف الجريمة
مرتكبة ككضعيا القانكني  سـ المتيـ كتاريخ تكقيفو كنكع الجريمة الاتياـ تتضمف الئحة اال " يجب أفٍ 
المجني عميو   سـااد القانكنية التي تنطبؽ عمييا ك تيمة كظركفيا  كالمك رتكابيا كتفاصيؿ الاكتاريخ 

 ".كأسماء الشيكد

أكجب عمى حيث حرص المشرع عمى حضكر المتيـ بجناية إجراءات محاكمتو   مدل يتضحك 
جؿ نظر تؤ  و إعالنان قانكنيان صحيحان  أفٍ المحكمة في حاؿ لـ يحضر المتيـ عمى الرغـ مف إعالن

( مف قانكف اإلجراءات 247  كىك ما نصت عميو المادة )2ر بإعادة تكميفو بالحضكرالدعكل كتأم
الجزائية " إذا لـ يحضر المتيـ إلى المحكمة في اليكـ المقرر كالساعة المعينة في مذكرة الحضكر  

 ". ..يعاد تبميغو مرة أخرل

قانكف عمى مدكنات الحكـ كفي ذات المقاـ قضت محكمة النقض الفمسطينية بقكليا " كبإنزاؿ حكـ ال
( مف قانكف 247ستئنافية إعماؿ نص المادة )و كاف مف المتكجب عمى المحكمة االالطعيف نجد أنٌ 

اإلجرءات الجزائية التي نصت عمى " إذا لـ يحضر المتيـ إلى المحكمة في اليكـ المقرر كالساعة 
"  كبما تصدر بحقو مذكرة إحضارا لـ يحضر المعينة في مذكرة الحضكر  يعاد تبميغو مرة أخرل فإذ

نكف كمشكبان بعيب تطبيقو المحكمة لـ تعمؿ ذلؾ فإف قرارىا المطعكف فيو يككف قد صدر مخالفان لمقا أفٌ 
 . 3"كتفسيره

لزاـ المحكمة بإعادة تبميغو عمى الرغـ  السابقة قصر نص المادة بأفٌ  يظيرك  عمى المتيـ في جناية كا 
ما يبرره  حيث أننا سنبيف الحقان في ىذه الدراسة كيؼ أف لممتيـ في مف إعالنو إعالنان صحيحان لو 

محاميان لمتابعة إجراءات المحاكمة عكضان عنو  بخالؼ  ينيب ر معاقب عمييا بالحبس أفٍ جنحة غي
المتيـ في جناية كالذم ال يقبؿ المشرع الحضكر التمايمي عنو كيكجب حضكره شخصيان  مما يماؿ 

يككف ما بيف  الن بمبدأ المساكاة في األسمحة  أم اإلخالؿ بالتكازف الذم يجب أفٍ الحكـ في غيبتو إخال

                                                           
 .229صسردار عمي عزيز: ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية"  مرجع سابؽ   1
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جسامة الجريمة المرتكبة تبرر فرض عناية خاصة كتكفير ضمانات كافية  تياـ كالدفاع  كما أفٌ اال
   عقكبة شديده عميو. ترتب بالنتيجة عمى محاكمتو مف إنزاؿلممتيـ لما قد ي

 :ل إلى محكمة البداية في الجناياتلقبض عمى المتيم المحا: جواز االفقرة الثانية

في  بتدائيةحؽ المحكمة اال -سابقة الذكر -مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 247تناكلت المادة )
كذلؾ بعد إعالنو بالحضكر إعالنان صحيحان كعدـ حضكره عمى   إصدار أمر بالقبض عمى المتيـ
حيث ال يككف أماـ المحكمة سكل تكميؼ الجيات المختصة بإلقاء  الرغـ مف إعادة تبميغو مرة أخرل 

حضاره رغمان عنو  كتفترض ىذه الحالة أفٍ  كتـ  بتداءن اـ قد أيلقي القبض عميو تييككف الم القبض عميو كا 
قد  أكراؽ الدعكل تككفبتسميـ نفسو فاإلفراج عنو بكفالة  أما إذا لـ يكف قد تـ القبض عميو كلـ يقـ 

بحسب  كقد أيصدر بحقو مذكرة قبض  حاكمتومب المختصة لمحكمةإلى اف قبؿ النائب العاـ م أيحيمت
تميمو عشرة أياـ  كعمى المحكمة أفٍ   ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية السابؽ ذكرىا288/1المادة )

الؿ ـ يتحقؽ أم منيما خ  كفي حاؿ ل1لتسميـ نفسو إلى السمطات القضائية أك يتـ القبض عميو خالليا
دعكل في غيبتو كالحكـ عميو حيث تشرع المحكمة بنظر ال  فإنو يعتبر فاران مف كجو العدالة ىذه المدة

 2018لسنة  9( مف القرار بقانكف رقـ 12/1فقد نصت المادة )  2عمى األدلة المطركحة أماميا بناءن 
ئية النافذ  كالمتعمقة و " تطبؽ مكاد قانكف اإلجراءات الجزابشأف محكمة الجنايات الكبرل عمى أنٌ 

 بمحاكمة المتيـ الفار مف كجو العدالة عمى المتيـ الذم لـ يقبض عميو ابتداءن". 

كتجرم عميو  و يماؿ أماـ المحكمة بكامؿ حريتوا في حالة حضكر المتيـ أك القبض عميو فإنٌ أمٌ 
جزائية كالتي جاء ( مف قانكف اإلجراءات ال243نص المادة ) بحسب  3المالحظة الالزمة لمنع ىركبو

 " ..فييا " يحضر المتيـ الجمسة بغير قيكد كال أغالؿ  إنما تجرم عميو المالحظة الالزمة

يقدـ لممحكمة األدلة  كما يجب تمكيف المتيـ مف ممارسة حقو في الدفاع عف نفسو  حيث يحؽ لو أفٍ 
 قانكف اإلجراءات الجزائية.    كتجرم محاكمتو كفقان لألصكؿ المعمكؿ بيا في4توءالتي تنفي ما شاب برا
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ال يجيز لو  القانكف ككف أفٌ  جناية إجراءات محاكمتو كؿ بأنو ال غنى عف حضكر المتيـ بكيمكف الق
فتقار الحكـ بيف في الفصؿ الااني مف الدراسة اتككيؿ محاـً ينكب عنو مف جية  كمف جية أخرل سن

رد حكـ تيديدم ضعيؼ الداللة يسقط كتعاد و ال يتعدل ككنو مجالغيابي في جناية لمحجية  حيث أنٌ 
غيابو فيو  اإلجراءات بحضكر المحكـك عميو الفار في حاؿ سمـ نفسو أك قبض عميو  مما يعني أفٌ 

مشرع تجاه الكىذا ما يفسر ا  تعطيؿ لإلجراءات كفرار مف كجو العدالة بما قد يحكـ عميو في غيابو
األمر الذم كعد جمسة المحاكمة تبميغان قانكنيان صحيحان  جناية كالمتبمغ مإلجازة القبض عمى المتيـ ب

خضاعو إلمتى أمكف ذلؾ يستدعي القبض عميو   األصكؿ كالقانكف.  جراءات تتفؽ معكا 

 :إجزاءاخ انًحاكًح وجاهُحر يثذأ إهذا :انفزع انثاٍَ

" مبدأ  قيؽتح ال تكفؿ -البداية محكمة اء جرت أماـ محكمة الصمح أكسك  -المحاكمة الغيابية  إفٌ 
بداء الطمبات مقتصر عمى النيابة ال فٌ إذ إالمكاجية"   عامة كالمدعي بالحؽ سماع الخصكـ كالشيكد كا 

مف قانكف اإلجراءات  (291/1المادة ) نصت فقد  1  اـ بعد ذلؾ تفصؿ المحكمة في الدعكلالمدني
ء محاكمتو غيابيان بعد التابت مف " إذا لـ يسمـ المتيـ الفار نفسو تقرر المحكمة إجرا عمى أٌنو الجزائية

". كبالعكدة إلى إلجراءات المقررة في ىذا القانكفتبميغ كنشر قرار اإلمياؿ  كتجرم المحاكمة طبقان ل
أصكؿ المحاكمات المتبعة لدل محاكـ البداية كالصمح في الفصميف الخامس كالتاسع مف قانكف 

  كلـ التي يقتضييا ىميةاألي لـ ييعر غياب المتيـ الجزائ اإلجراءات الجزائية فإنو يتبيف بأف المشرع
ستقراء النصكص كخصكصان المكاد اير المحاكمة في غيابو  فمف خالؿ يتناكؿ إجراءات خاصة لس

اـ تيالمحكمة تأمر بتالكة الئحة اال ضح بأفيت  الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات271  256  239)
ني اـ ات كطمبات كؿ مف النيابة العامة كالمدعي بالحؽ المدع إلى بينمف قبؿ ككيؿ النيابة  اـ تستم
طالع عمى قتناعو مف مجرد االاقد بنى  يككف حينياقاضي الجزائي ف الإتفصؿ في الدعكل. بالتالي ف

و  مما يترتب عميو إىدار مامألمناقشات الشفكية الكاجب حدكايا األكراؽ كالمحاضر ال مف خالؿ ا
 اكمة. إجراءات المحشفكية لمبدأ 

ال يحقؽ الغاية المرجكة منو إال إذا   يعد مف ضمانات المحاكمة الجزائية" كالذم مبدأ العالنيةكما أف "
كانت إجراءات المحاكمة شفكية  فبدكف ذلؾ ال يمكف لمجميكر متابعة كمعرفة ما يدكر في ساحة 
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( مف قانكف اإلجراءات 207)  كىك ما أكدتو المادة 1القضاء كال التأكد مف مدل سالمة كعدالة أحكامو
و " ال يبنى الحكـ إال عمى األدلة التي قيدمت أاناء المحاكمة كالتي تمت الجزائية كالتي نصت عمى أنٌ 

 ".الجمسة بصكرة عمنية  أماـ الخصكـمناقشتيا في 

دة اإلجراءات  ما نصت عميو الفقرة الاانية مف الما كجاىيةتجاىؿ المشرع الفمسطيني لمبدأ كما يؤكد 
عف المتيـ الفار في المحاكمة  نكبي الجزائية مف منع حضكر محاـً  ( مف قانكف اإلجراءات291)

 ".متيـ الفار في المحاكمة الغيابيةالغيابية حيث جاء فييا " ال يقبؿ ككيؿ عف ال

   حيث أف تطبيقو في مفر منوال أمره  المتيـ اإلجراءات في غياب كجاىيةإىدار مبدأ  فٌ إ مكف القكؿكي
المتيـ ىك مف أىدر ىذه الضمانة مف  كيجعؿ مف ذلؾ أمران يبدك عقيمان  كما أفٌ  يحقؽ عمتو ال بتوغي

 ًقبؿكعدـ تقديمو عذران مبرران مف خالؿ تغيبو عف إجراءات محاكمتو عمى الرغـ مف إعالنو قانكنان  
الحكـ عميو في غيبتو أصدقائو كما أجاز لو القانكف  كحيث أنو لـ يكف أماـ المشرع سكل أك أقاربو 

لزاـ المحكمة بإعادة ىذا ال  كتداركان لذلؾ فإنو  .تبميغ تفاديان لممحاكمة الغيابيةبعد إعالنو قانكنان كا 
كذلؾ عند معارضة المتيـ في الحكـ الغيابي الصادر في مكاد الجنح  كجاىيةتحقيؽ مبدأ ال باإلمكاف

بداية في مكاد الجنايات إذا حضر أك قبض عميو أك عند إعادة محاكمتو أماـ محكمة ال  كالمخالفات
ار مف حرماف المشرع المتيـ الف فسرمف ىذه األطركحة  األمر الذم يكما سنكضح في الفصؿ الااني 
لينكب كيدافع عنو في المحاكمة الغيابية  كذلؾ مف أجؿ إجباره عمى  كجو العدالة مف تككيؿ محاـً 

عادة إجراءات المحاكمة ب  حضكره كفؽ ما تقتضيو األصكؿ كالقانكف. تسميـ نفسو كا 

 :طتؼاَح تًذافغًتهى انغائة فٍ االيذي أحمُح ان :انفزع انثانث

ا يكجب المشرع عمى المتيـ في جنحة معاقب عمييا بالحبس أف يحضر بنفسو إجراءات المحاكمة  أمٌ 
  كىك ما يستفاد 2اعوينيب عنو ككيالن لتقديـ دف فيجكز لو أفٍ عمكمان في الجنح األخرل كالمخالفات 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي جاء فييا " يجكز لممتيـ 305بمفيكـ المخالفة مف نص المادة )
رتكابو الكاقعة أك غير اان لإلقرار بينيب عنو محامي في دعاكل الجنح غير المعاقب عمييا بالحبس أفٍ 

 ".ما لـ تقرر المحكمة حضكره بنفسو ذلؾ مف اإلجراءات 
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تياـ بجنحة معاقب عمييا بالحبس  ستعانة بمدافع إذا تعمؽ االيو فإنو ال يحؽ لممتيـ الغائب االكعم
ؾ أم أار لحضكر ككيؿ عنو  مما يفرض عمى المحكمة السير في إجراء محاكمتو لحيث ال يككف ىنا

ستعانة تيـ االفإنو يحؽ لمم عمكمان  غيابيان. بينما في الجنح الغير معاقب عمييا بالحبس كالمخالفات
الدعكل كما لك كاف المتيـ بمدافع لمتابعة سير اإلجراءات عكضان عنو  حيث تنظر المحكمة حينيا في 

كما سنكضح ذلؾ بتفصيؿ أكار في معرض حديانا عف اإلجراءات المتبعة أماـ محاكـ الصمح   حاضران 
 بالفصؿ الااني مف ىذه الدراسة. 

 لمتيـ بشخصو يعد أمران كجكبيان حتى يعتبر الحكـ حضكريان فيحضكر ا ا في مكاد الجنايات فإفٌ أمٌ 
  بحسب ما 1لينكب أك يدافع عنو أماـ المحكمة ستعانة بمحاـً   كال يجكز لممتيـ الغائب االمكاجيتو

كفي حالة   كالتي تـ اإلشارة إلييا سابقان  مف قانكف اإلجراءات الجزائية (291/2نصت عميو المادة )
تبر المتيـ تع تستمع إلى مرافعتو أك أفٍ  أفٍ  لممحكمةب فال يجكز عف مككمو الغائ نيابة حضكر محاـً 

ذا أخطأت إلخالليا بقكاعد  نان مطمقان كانت إجراءاتيا باطمة بطال كقامت بسماع مرافعة المحاـً  حاضران  كا 
 . 2كالمتعمقة بالنظاـ العاـ حضكر المتيـ كتمايمو بالجمسة

" الاابت مف األكراؽ أف المطعكف ضدىما لـ  لعميا الفمسطينية عمى أفٌ كتطبيقان لذلؾ قضت المحكمة ا
يحضرا أم جمسة مف جمسات المحاكمة كاكتفيا بإرساؿ ككيؿ عنيما لحضكر المحاكمة كىك ال يغير 
مف الكاقع شيئان كذلؾ إذ أنو متى كاف حضكر المتيـ بنفسو أمران كاجبان طبقان لمقانكف فإف حضكر ككيمو 

نما  لذلؾ ال يجعؿ الحكـ حضكريان ألفٌ  عنو خالفان  ميمة الككيؿ في ىذه الحالة ليست ىي المرافعة كا 
ذا ما ترافع الككيؿ خطأ باتت ىذه المرافعة باطمة  تقتصر عمى مجرد تقديـ عذر لتبرير غياب المتيـ كا 

 .3عتبار الحكـ غيابيان"ليا كال تغير مف ا كال أار

العذر عمى بة عنو لتقديـ ألقرباء المتيـ كأصدقائو الحضكر نيا كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أجاز المشرع
كالتي جاء فييا " إذا تعذر  مف قانكف اإلجراءات الجزائية (288/5  كىك ما نصت عميو المادة )غيابو

". فإذا رأت المحكمة ابات مشركعيتواك  ائو تقديـ عذره حضكر المتيـ لمحاكمتو  جاز ألقاربو أك أصدق
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عادة تبميغ المتيـ دكف االكؿ  كجب عمييا التأجيؿ لجمسة العذر مقب أفٌ  كتفاء بإبالغ مف حضر أخرل كا 
 .1نيابة عنو لتقديـ العذر

كجكد دعكل مدنية تابعة لمدعكل الجزائية  فيؿ  ـ يتطرؽ ليا المشرع أال كىيىنالؾ مسألة ل فٌ أإال 
المتيـ الغائب في الشؽ المدني  ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى الدعكل الجزائية مف عدـ قبكؿ ككيؿ عف

 أيضان؟ 

النص العاـ يسرم عمى إطالقو   كلككنو لـ يرد نص خاص حياؿ ىذه المسألة  فإفٌ  يمكف القكؿ
ضركرة  يتضحكما  كبالتالي عدـ قبكؿ ككيؿ عف المتيـ الغائب في جناية بشقييا المدني كالجزائي 

 صريح ككاضح إلزالة ىذا الغمكض. التطرؽ إلى ىذه المسألة مف قبؿ المشرع مف خالؿ نص

ليدافع  ار مف كجو العدالة مف تككيؿ محاـً ما ذىب إليو المشرع مف حرماف المتيـ الف يمكف تأييدك 
عادة إجراءات المحاكمة  كينكب عنو في المحاكمة الغيابية  كذلؾ مف أجؿ إجباره عمى تسميـ نفسو كا 

نتظار حكـ اعمى الفرار ك  يشجعو أفٍ مف شأنو  تككيؿ محاـً ب ماح لممتيـ الغائبالس فٌ كا  بحضكره  
  كبالنتيجة إما إعادة ستمرار فرارهأك ا لمسمطات القضائية مة لتقرير مكقفو مف تسميـ نفسوالمحك

ستمر افي حاؿ العقكبة بمضي المدة  نقضاءاأك   في حاؿ سمـ نفسو بحضكره لمحاكمةإجراءات ا
يجعمو في مكقؼو أفضؿ مف المتيـ الذم حضر  ر الذماألم  إمكانية تنفيذىا مما يحكؿ دكف ىركبو

 إجراءات المحاكمة كصدر الحكـ حضكريان بحقو. 
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 انفصم انثاٍَ:

___________________________________________________ 
 :اإلجزاءاخ انجشائُح طُز تأثُز انغُاب ػهً

 مة كما يترتب عمى غيابو مف تأايرأصبح مف الكاضح لنا مدل أىمية حضكر المتيـ جمسات المحاك
إلى ضمانة  ةات المحاكمة في غيبتو تسرم مفتقر سمبي عمى ظيكر الحقيقة المنشكدة  حيث أف إجراء

نتياكان احامؿ الحقيقة  األمر الذم يشكؿ  أساسية مف ضمانات المحاكمة المنصفة أال كىي حضكر
خالالن بمبدأ )ال إد بداء دفكعو( مما لحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو  كا  انة ألحد قبؿ سماع أقكالو كا 

بو  غير  يعد الحكـ الغيابي حكمان ضعيؼ الداللة عما قضي إذنعكس سمبان عمى الحكـ الصادر  ي
 عف الحقيقة المرجكة.  –في غالب األحياف –معبر 

ي مكاد اإلجراءات الجزائية بحسب جسامة الجريمة المرتكبة  ففسير كيتفاكت أار غياب المتيـ عمى 
الجنايات يظير تأاير غياب المتيـ كاضحان عمى اإلجراءات المتبعة أماـ محكمة البداية  لما يشكؿ 
غيابو مف إخالؿ بكاجب فرضو عميو القانكف يتماؿ بضركرة حضكره شخصيان جمسات المحاكمة  كمنع 

حيث منح المشرع تقمص ىذا األار في مكاد الجنح كالمخالفات   يظير. بينما ومي عنالحضكر التماي
عتراض عمى ككذلؾ أعطاه الحؽ في اال ينيب عنو ككيالن في بعض األحكاؿ  لممتيـ الحؽ في أفٍ 

عتراض عمى الحكـ بؿ ـ في جناية كالذم ال يقبؿ منو االالحكـ الغيابي الصادر بحقو  بخالؼ المتي
سنتطرؽ في ىذا . كعميو د محاكمتو مرة أخرل بشركط معينةيسقط بحضكره أك القبض عميو كتعا

المطمق لغياب  التأثيرالفصؿ إلى تبياف مدل تفاكت تأاير غياب المتيـ في مرحمة المحاكمة  ما بيف 
والتأثير المحدود لغياب المتيم في الجنح والمخالفات )المبحث  المتيم في الجنايات )المبحث األول(،

    .الثاني(
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 :انجُاَاخ انًطهك نغُاب انًتهى فٍانًثحث األول: انتأثُز 

ضكر المتيـ إجراءات محاكمتو بكجكب ح الجناياتمكاد بداية في يز اإلجراءات أماـ محكمة التتم
  فإذا كاف مف في مكاد الجنح كالمخالفات صمحأماـ محكمة ال بخالؼ المعمكؿ بوأماميا   ةكامم

التي نص عمييا كاؿ في بعض األحصمح اـ محكمة الينيب عنو ككيالن لمحضكر أم الجائز لممتيـ أفٍ 
  كعمة ذلؾ تتماؿ في حرص المشرع عمى 1بدايةو ال يجكز لو ذلؾ أماـ محكمة النٌ إالقانكف  إال 

 اعوتسمع دف ضكره يتسنى لممحكمة أفٍ   كبحشدةعقكبة الجناية تتسـ بال ة كأفٌ حضكر المتيـ خاص
بيد أنو يتصكر صدكر   2كتقيـ شخصيتو كتكٌكف عقيدتيا النيائية لمفصؿ في الدعكل المقامة أماميا

 . 3إعالنو قانكنان  بعد تيـ إجراءات محاكمتوغيابي في جناية إذا لـ يحضر المالحكـ ال

كمف اـ   )المطمب األكؿ( الحكـ الغيابي في الجنايات إلى الحديث عف ىذا المبحث عميو سنتطرؽ فيك 
   الااني(. نتناكؿ إلغاء الحكـ الغيابي الصادر في جناية )المطمب

 :انحكى انغُاتٍ فٍ انجُاَاخ :هة األولانًط

يماؿ المتيـ  أفٍ  في الجنايات كأاناء النظر بتدائيةالمحاكـ االاألصؿ في اإلجراءات المتبعة أماـ 
مى مشيئتو في الحضكر مف نو ال يمكف تعميؽ إجراءات المحاكمة عإبشخصو أماـ المحكمة  إال 

عتبر فاران مف كجو العدالة كأجاز القانكف إجراء أي ركع يب المتيـ دكف إبداء سبب مشإذا تغ كعميوعدمو  
 . 4المحاكمة الغيابية بحقو

كيعد الحكـ الغيابي الصادر في جناية حكمان تيديديان مؤقتان  تصدره المحكمة بعد ابكت غياب المتيـ 
ـ الغيابي المعمف إعالنان قانكنيان صحيحان دكف عذرو مقبكؿ  حيث يككف ليا كامؿ الحرية في إصدار الحك

يا في نٌ إكفقان لقناعتيا  فقد تقضي بإدانتو كتقرير العقكبة المالئمة  كقد ترل براءتو كعدـ مسؤكليتو  إال 
 . 5كذلؾ مف أجؿ إجباره عمى تسميـ نفسو األحياف تتجو إلصدار حكـ بإدانتومعظـ 

                                                           
 .1224  ص2003دم: شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية  دار النيضة العربية  القاىرة  عبد الرؤكؼ مي 1
: أار غياب المتيـ في مرحمة المحاكمة  مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كاإلنسانية   2 عمي حمزة عسؿ  محمد سامي مظمـك

 .120  ص2017العدد الاالث  العراؽ  
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطرؽ الطعف فييا "  الدار عادؿ عبادم عمي عبد ا 3 لجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .81  ص2007العالمية لمنشر كالتكزيع  القاىرة  
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تعتمد األعذار  تستعمؿ الرأفة كأفٍ  كيككف لممحكمة في حاؿ حكمت باإلدانة في غيبة المتيـ أفٍ 
كما لك كاف المتيـ   باإلضافة إلى ذلؾ فإف ليا كامؿ الحرية في نظر الدعكل 1القانكنية كمكانع العقاب

بشأف محكمة الجنايات الكبرل  2018لسنة  9مف القرار بقانكف رقـ ( 12/2نصت المادة )إذ حاضران  
في مذكرة الحضكر المبمغة إليو أصكالن  و " إذا لـ يحضر المتيـ في اليكـ كالساعة المحددتيفعمى أنٌ 

  إلى المحكمة  تجرم محاكمتو كما لك كاف حاضران". 

الفرع األكؿ(  كمف اـ التطرؽ إلى الحكـ الغيابي باإلدانة باتان ) سنتحدث في ىذا المطمب عف صيركرةك 
 ع الااني(. تنفيذ الحكـ الغيابي الصادر باإلدانة )الفر 

 :ى انغُاتٍ تاإلداَح تاتا  رج انحكصُزو :انفزع األول

ىك حكـ تيديدم مبني عمى شرط فاسخ   جنايةباإلدانة في سبؽ كأشرنا إلى أف الحكـ الغيابي الصادر 
نقضاء المدة المقررة لسقكط العقكبة بالتقادـ. القبض عميو قبؿ يتماؿ في حضكر المحكـك عميو أك ا

المحككـ عميو شأف في  تككف إلرادة دكف أفٍ  ىذا الشرط حكـ بقكة القانكف في حاؿ تحقؽحيث يسقط ال
ابي الصادر ببراءة بعكس الحكـ الغي  ر باإلدانة متعمؽه بالنظاـ العاـسقكط الحكـ الصاد ذلؾ  إذ أفٌ 

باالستئناؼ أك ة النيابة العام بولممحككـ عميو في حاؿ لـ تطعف  بالنسبة يككف باتان  كالذمالمتيـ 
يككف لحضكر  دكف أفٍ   المحكمة األعمى درجةحكـ الغيابي مف ييد البو كتـ تأ ت  أك طعنالنقض

 . 2المتيـ أك القبض عميو تأايره عمى الحكـ الصادر بالبراءة  فيك حكـه قطعي كليس مجرد حكـ تيديدم

كعميو فإف الحكـ الغيابي الصادر باإلدانة ال محؿ لمطعف فيو بالنقض مف قبؿ المحككـ عميو  ككنو 
 ؽالشرط الفاسخ الذم يعم بذلؾككـ عميو أك قبض عميو  فيتحقؽ ذا ما حضر المححكـ ميدد بالزكاؿ إ

ة الحكـ الصادر باإلدانة باتان  حيث أف القانكف ر   كلكف ىذا ليس معناه أنو ال سبيؿ لصيرك 3عميو الحكـ
   تنقضي بو الدعكل الجزائية في حالتيف:تو باتان ر قد كضع سببيف لصيرك 

                                                           
 .71طارؽ سركر: المحاكمة الغيابية في مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  ص 1
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منذ تاريخ صدكر الحكـ الغيابي مدة سقكط العقكبة دكف حضكر المحكـك  نقضتا: إذا الحالة األولى
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي 296المادة ) . كذلؾ كفقان لما جاء في1عميو أك القبض عميو

نقضاء العقكبة المحكـك بيا اكتماؿ مدة ايـ الفار نفسو أك قيبض عميو قبؿ و " إذا سمـ المتتنص عمى أنٌ 
دـ  فيعتبر الحكـ كسائر اإلجراءات الجارية ممغاه حتمان  كتعاد المحاكمة كفقان لألصكؿ المتبعة". بالتقا
نتياء اكـ عميو كلـ يتـ القبض عميو قبؿ إذا لـ يحضر المحك أنو تضحفيـك المخالفة ليذا النص يكبم

القانكف يحدد لمشرط  فٌ المدة المقررة لسقكط العقكبة بالتقادـ فإف الحكـ يصبح نيائيان كباتان  حيث أ
كىذا األجؿ ىك الفتره المحددة لسقكط العقكبة   الفاسخ أجالن يتعيف أف يتحقؽ خاللو كي ينتج أاره

مضي المدة يدعـ  فٌ إفميس لتحققو بعد ذلؾ أار  بؿ  ذا مضت ىذه المدة دكف تحقؽ الشرطبالتقادـ  فإ
 . 2الحكـ الغيابي كيحيمو إلى حكـ بات

ستنفاذ لطرؽ الطعف  األمر الذم يشكؿ ار سقكط العقكبة بالتقادـ بماابة عتباقد ع كبذلؾ يككف المشر 
لتنفيذ  فيما سقكط العقكبة يعني ة الحكـ باتان يفتح المجاؿ أماـ ار خركجان عف القكاعد العامة  ألف صيرك 

ر قابمة نقضاء الحؽ في التنفيذ  كعمى ىذا النحك كانت العقكبة المقضية بمكجب الحكـ الغيابي غيا
نقضت  االعقكبة قد  تككفف قبض عميو بعد مركر مدة التقادـ أك الفار لمتنفيذ. فإذا حضر المحكـك عميو

نكف ( مف قا434عميو المادة )   كىذا ما نصت3بالتالي ال يجكز لو أف يطمب إعادة المحاكمة
ـ فال قضت عقكبتو بالتقادناأنو " إذا حكـ عمى شخص غيابيان ك عمى  جاء فييااإلجراءات الجزائية كالتي 

 ". يجكز لو طمب إعادة محاكمتو

المشرع قد ىدؼ مف ذلؾ إلى إيصاؿ األحكاـ الجزائية لمرحمة تستقر بشأنيا األكضاع  فٌ إيمكف القكؿ 
ستمرار فرار المتيـ يشكؿ أيضان لعقكبة التي تكصؼ بطكؿ مدتيا مع االقانكنية  فمركر مدة تقادـ ا

يحكؿ دكف معاكدة السير في اإلجراءات  مف شأف مضي ىذه المدة أفٍ  ما أفٌ عقكبة لو بطريقةو ما  ك
بحضكره لما تخمميا مف ضياع لألدلة كنسياف لمكقائع كغياب لمشيكد  األمر الذم يجعؿ مف صيركرة 

 الحكـ الغيابي باتان بمضي مدة تقادـ العقكبة أمران يتفؽ مع الحكمة التي شرع التقادـ مف أجميا. 

                                                           
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطر  1 ؽ الطعف فييا "  مرجع عادؿ عبادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 
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ينتج أاره القانكني بكصفو حكمان باإلدانة ال بكصفو  الصادر في جناية البات ـ الغيابيالحك كعميو فإف
فصؿ فييا  حيث يككف عمى المحكمة لذلؾ يجكز الدفع بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ ال  حكمان بالتقادـ

كىك ما   1ف تمتنع عف نظر الدعكل الجزائية مف جديد كلك حضر المحككـ عميو أك تـ القبض عميوأ
( 389حيث نصت المادة ) ( المتيـ عف فعؿ كاحد أكار مف مرة عدـ جكاز محاكمة)يعبر عنو بمبدأ 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " ال يجكز الرجكع في الدعكل الجزائية بعد الحكـ 
 ". الكصؼ القانكني لمجريمة فييا نيائيان بناء عمى تغيير

الحكـ الغيابي صحيحان  فإذا كاف الحكـ باطالن لصدكره مف  صدرة يشترط أف يكلترتيب ىذا الحج
و في ىذه الحالة ال يصبح عمى إعالف باطؿ  فإنٌ  تتصؿ بالدعكل أك بناءن  صة قبؿ أفٍ المحكمة المخت

نٌ  ما نككف بصدد دعكل جنائية تسقط بالتقادـ كيتعيف عمى الحكـ باتان بمضي مدة تقادـ العقكبة  كا 
   .2زائيةنقضاء مدة التقادـ في الدعكل الجارض األمر عمييا أف تتحقؽ مف عدـ ة عند عالمحكم

ير سنة افبر  6بيذا األساس القانكني في حكميا الصادر في  المصرية كقد أخذت محكمة النقض
الحكـ الغيابي الصادر في جناية ال ينتج أم أار إذا ترتب عمى إعالف باطؿ  كما ال  مف أفٌ  1992
حتساب التقادـ مف تاريخ أمر اباإلعالف الباطؿ  مما يؤدم إلى  الدعكل الجزائية في التقادـ تنقطع

 . 3تخاذ إجراء صحيح قاطع لمتقادـااإلحالة حتى يـك القبض عميو دكف 

 :ضاء المدة المقررة لسقكط العقكبةنقاالمحككـ عميو غيابيان قبؿ  ىإذا تكف :الحالة الثانية

الصادر باإلدانة في جناية ىك مجرد حكـ تيديدم معمؽ عمى شرط فاسخ يتماؿ  بما أف الحكـ الغيابي
ستحالة تحقؽ ايترتب بالقبض عمى المحككـ عميو أك حضكره كتسميـ نفسو  فإنو بكفاة المحككـ عميو 

 تور حتمالية سقكط الحكـ الغيابي مستحيمة  مما يؤدم إلى صيرك االشرط الفاسخ  كبالتالي أصبحت 
 . 4باتان 
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حك أاراف: فمف ناحية تستقر عمى نباتان و يترتب عمى صيركرة الحكـ الغيابي الصادر باإلدانة ميو فإنٌ كع
كىي العقكبات المالية كالعقكبات السالبة لمحقكؽ  أما فيما يتعمؽ بعقكبة  بات العقكبات التي تـ تنفيذىا
  باتان مف صيركرة الحكـ الغيابي  ـالرغب محرية فإنيا ال تنفذ عمى اإلطالؽاإلعداـ كالعقكبات السالبة ل

ككف أف المشرع قد ربط بيف صيركرة الحكـ بات كسقكط العقكبة بمضي المدة  ففي الكقت الذم يصبح 
ستاناء عمى القاعدة العامة التي تقضي انقضت  كىك ما يعد ايو الحكـ نيائي تككف العقكبة قد ف

تنفيذ ا بالنسبة لح ىذا الحكـ سابقة في العكد  أمٌ بكجكب تنفيذ األحكاـ النيائية. كمف ناحية أخرل يصب
و في حالة كفاة المحككـ عميو يجرم قضى بو الحكـ فيستقر في حالة التقادـ  كما أنٌ  ذمالتعكيض ال

( مف قانكف اإلجراءات 426المادة )   كىك ما يتفؽ مع1مكاجية الكراةتنفيذ الحكـ بالتضمينات في 
و " كفاة المحككـ عميو ال تمنع مف تنفيذ العقكبات المالية عمى أنٌ الجزائية الفمسطيني كالتي نصت 

 ". كما يجب رده كالمصاريؼ في تركتو كالتعكيضات

ركضة عمى أمكاؿ ترتفع الحراسة المف كما أنو يترتب عمى صيركرة الحكـ الغيابي باإلدانة باتان أفٍ 
ستنتاجو مف ااألمر الذم يمكف   يا الحكـ حجية أماـ القضاء المدنيككف ليذ بحيث المحككـ عميو 

عمى أنو " يككف  جاء فييا ءات الجزائية الفمسطيني كالتي( مف قانكف اإلجرا390خالؿ نص المادة )
أك اإلدانة قكة لمحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة المختصة في مكضكع الدعكل الجزائية بالبراءة 

التي لـ يكف قد فصؿ فييا نيائيان فيما يتعمؽ بكقكع  لماـ المحاكـ المدنية في الدعاك أاألمر المقضي بو 
 ".فيا القانكني كنسبتيا إلى فاعمياالجريمة كبكص

لمحكـ الغيابي النيائي كالبات  حيث يالحظ أف النص قد جاء بصيغة عامة  يستدؿ مف خاللو عمى أفٌ 
كالحضكرم ؾ شأف الحكـ الحضكرم قكة الشيء المحككـ بو أماـ القضاء المدني  شأنو في ذل

 . 2عتبارماال
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 :ذ انحكى انغُاتٍ انصادر تاإلداَحتُفُ :انفزع انثاٍَ

  1االحكاـ التي تصدر مف المحاكـ الجزائية ال تنفذ إال بعد صيركرتيا نيائية مف المقرر قانكنان أفٌ 
و " ال تنفذ األحكاـ الصادرة مف ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 394حيث نصت المادة )

 ".ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ لمحاكـ الجزائية إال إذا أصبحت نيائية ا

و ليس حكمان نيائيان  بؿ ىك مجرد كالحكـ الغيابي الصادر باإلدانة في جناية كما سبؽ كأشرنا إلى أنٌ 
تسميـ المحكـك عميو نفسو أك  في حاؿفاسخ يقضي بإعادة المحاكمة  حكـ تيديدم معمؽ عمى شرط

ميو. كبالتالي إذا ما صدر حكمان غيابيان في جناية سكاء باإلعداـ أك السجف المؤبد أك المشدد القبض ع
أك غيره مف العقكبات السالبة لمحرية كالمقيده ليا  كسكاء حضر المحككـ عميو أك قبض عميو فإف ىذا 

 الحكـ ال ينفذ. 

ذا لـ يسمـ ك  كالمحككـ عميو ما   تنفيذ ىذه العقكباتنفسو كلـ يقبض عميو فال يككف ىناؾ محالن لالمتيـ ا 
العقكبات السالبة لمحرية تتطمب لتنفيذىا  فٌ أفبما   تطبيقان لمبدأ شخصية العقكبةكذلؾ   ن ازاؿ غائب

 . 2تنفيذ ىذه العقكبات يصبح مستحيالن  الحضكر الشخصي لممحكـك عميو  فإفٌ 

قد أشرنا ت  فلؾ ال محؿ لتنفيذ ىذه العقكباكذ نفسو فإنو قاـ بتسميـا إذا قبض عمى المحككـ عميو أك أمٌ 
  حضكرهعميو أك  الحكـ الغيابي الصادر باإلدانة في جناية يسقط بالقبض عمى المحكـك أفٌ  سابقان إلى
 المحكـك عميو فال يمكف تنفيذه  كذلؾ في حاؿ قاـ الغيابي يسقط تمقائيان بمجرد ذلؾالحكـ  كطالما أفٌ 

   و قبؿ سقكط العقكبة بمضي المدة.قبض عميال تـ بتسميـ نفسو أك

فإنو كعمى   إذا قاـ المحككـ عميو بتسميـ نفسو أك تـ القبض عميو بعد سقكط العقكبة بمضي المدة بينما
ة التي الرغـ مف صيركرة الحكـ الغيابي باتان في ىذه الحالة إال أف الحكـ الغيابي ال ينفذ  ففي المحظ

 . 3بة عف المحككـ عميو بالتقادـ كال تنفذ عميوباتان تسقط العقك  يصبح فييا الحكـ

                                                           
  1998"أحكاـ تطبيقة كمضمكنو"  عماف   1961لسنة  9محمد صبحي نجـ: قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  1

  .494ص
 .346  ص2004المبادئ كالمفترضات   مصطفى محمد عبد المحسف: الحكـ الجنائي 2
عادة اإلجراءات أماـ محكمة الجنايات كفقاي لمقانكف رقـ ناصر فتحي بدكم: المشكالت العممية لمحكـ  3   2003لسنة  95الغيابي كا 

 .92مرجع سابؽ  ص
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كر المحكـك ذلؾ يقتصر عمى الحكـ الذم يقضي بالعقكبات السالبة لمحرية كالتي تتطمب حض فٌ إإال 
تنفيذىا  يمكف خرل  حيث ينفذ مف األحكاـ الغيابية كؿ العقكبات التيكال تسرم عمى العقكبات األ عميو

لعقكبات المالية كالغرامة كالمصادرة كالعقكبات السالبة لمحقكؽ في غياب المحككـ عميو  فتنفذ ا
 . 1)العقكبات التبعية كالتكميمية(

  حيث نصت المادة 2فقد رتب القانكف أاران تبعيان لمحكـ الغيابي الصادر باإلدانة باإلضافة إلى ذلؾ
إذا حكـ بإدانة المتيـ  و " في جرائـ األمكاؿ العامة( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 292/1)

 ".( مف ىذا القانكف289كاـ المادة )الفار ييحـر مف التصرؼ بأمكالو أك إدارتيا كتسرم عميو أح

و " أ. تعيف في الفقرة الاالاة منيا عمى أنٌ  ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية289كما نصت المادة )
ذكم الشأف كمماؿ النيابة العامة كالخبير المحكمة مف يدير األمكاؿ المتحفظ عمييا بعد جردىا بحضكر 

تيا ار حسف إدالذم تنتدبو المحكمة. ب. يمتـز مف يعيف لإلدارة بالمحافظة عمى األمكاؿ المتحفظ عمييا ك 
   ".نتياء مدة التحفظامع غمتيا عند  كردىا

التصرؼ فقد نص المشرع عمى حرماف المحككـ عميو الفار مف كجو العدالة مف إدراة أمكالو ك كعميو 
حافظة عمييا كردىا مع كـ بتعييف حارس إلدارة ىذه األمكاؿ كالمقت فييا  كما أكجب عمى المحكمة أفٍ 

نتياء مف تنفيذ العقكبات المالية لحراسة إال بعد االكال تنتيي ىذه ا  فظنتياء فترة التحاغمتيا عند 
مف "ال يرفع قرار المنع  مف قانكف اإلجراءات الجزائية (292/2المقضي بيا  كما نصت المادة )

 ". فيذ العقكبات المالية المقضي بيانتياء مف تنالتصرؼ أك اإلدارة إال بعد اال

مف قانكف  (292/1المادة ) بحسب نصمى الماؿ العاـ ذلؾ مقتصر عمى الجرائـ الكاقعة ع فٌ إإال 
التصرؼ في أمكالو  ؿ سكلال يطا حرماف المحكـك عميو الفار فٌ إسالفة الذكر  كما  اإلجراءات الجزائية

  كذلؾ بخالؼ ما ذىب إليو المشرع المصرم كالذم تكسع في فرض 3خالؿ مدة التحفظ إدارتياأك 
دارتيا  لجأ إلى  ماؿ تمؾ العقكبات  فباإلضافة إلى حرماف المحككـ عميو مف التصرؼ في أمكالو كا 

 ( مف قانكف العقكبات المصرم25ة )  كالتي نصت عمييا الماد4حرمانو مف التمتع بالحقكؽ كالمزايا

                                                           
  .466صرجع سابؽ  عبد الحكـ فكده: محكمة الجنايات "دراسة لنشاطيا كدكر الدفاع أماميا عمى ضكء قضاء النقض"  م 1
 .78ؽ  صي مكاد الجنايات  مرجع سابطارؽ سركر: المحاكمة الغيابية ف 2
 .121عصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطيني" دراسة تحميمية "  مرجع سابؽ  ص 3
 .78ي مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  صطارؽ سركر: المحاكمة الغيابية ف 4
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أك التحمي برتبة أك نيشاف  كذلؾ يحـر المحكـك  ةمف القبكؿ في أم خدمة في الحككم كالممامة بحرمانو
 ستدالؿ. أنو قد يؤخذ بيا عمى سبيؿ االعميو مف الشيادة أماـ المحاكـ طكاؿ فترة العقكبة  إال

بشأف تنظيـ مباشرة الحقكؽ  1956لسنة  73رقـ المصرم كما نصت المادة الاانية مف القانكف 
جناية ما لـ يرد إلييـ  ( المحككـ عمييـ في1و " يحـر مف مباشرة الحقكؽ األساسية: )السياسية عمى أنٌ 

 ".عتبارىـا

كؿ تصرؼ أك عتبر اسمو  ك امف أف يرفع أم دعكل ب الفار نص المشرع المصرم عمى حرماف المتيـك 
   ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.390/1المادة ) باطالن  كفؽ د بولتزاـ يتعيا

يسمؾ ذات الطريؽ الذم سمكو المشرع المصرم بحرماف  عمى المشرع الفمسطيني أفٍ  ربما كافك 
سمو ايرفع أم دعكل ب كذلؾ منعو مف أفٍ  التمتع بالحقكؽ كالمزايا  المحكـك عميو غيابيان في جناية مف

يشكؿ كسيمة ضغط عمى المحككـ عميو  األمر الذم مف شأنو أفٍ  مباشرة الحقكؽ السياسية مف ك 
عادة المحاكمة بحضكره  كذلؾ إلجباره عمى الظيكر  بأف ىنالؾ قصكر في القيكد الكاردة عمى  يظيركا 

مر مكجكدة داخؿ الكطف دكف خارجو  األأمكاؿ المحككـ عميو غيابيان ككنيا ال تشمؿ سكل األمكاؿ ال
إلى تيريب أمكالو إلى الخارج   ؽ الغاية المقصكدة فيما لك لجأ المحككـ عميوالذم قد يحكؿ دكف تحق

   نعداـ فرض الحراسة عمييا ىناؾ.ا ستغؿاك 

يا تككف قابمة أما بالنسبة لمشؽ المدني مف الحكـ الغيابي كالمتعمؽ بالتعكيضات كالمصركفات كالرد  فإنٌ 
در باإلدانة  بحكـ كجكده القانكني كصالحيتو لترتيب لمتنفيذ مف اليـك التالي لنشر الحكـ الغيابي الصا

و " يصبح الحكـ نافذان عمى أنٌ  الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات294  حيث نصت المادة )1آااره القانكنية
عالنو حسب األصكؿ  كلمنيابة   ". ةستئنافو في حالة البراءاالعامة مف اليكـ التالي لنشره كا 

الحؽ في الحصكؿ عمى مقدار مؤقت مف  المدني أعطى لممدعيطيني المشرع الفمس فٌ إإال 
و " عمى أنٌ  الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات289/5التعكيضات المحككـ بيا  حيث نصت المادة )

طى زكجو كأكالدة كمف يعكليـ شرعان نفقة شيرية علمتيـ الفار تحت التحفظ يخالؿ مدة كجكد أمكاؿ ا
يستصدر مف ىذه  كمة المختصة  كما يجكز لممدعي بالحؽ المدني أفٍ مف إيرادات أمالكو تحددىا المح

  ".محككـ بيا مقابؿ كفالة أك بدكنياستيفاء مقدار مؤقت مف التعكيضات الاالمحكمة قراران ب
                                                           

 .467اء النقض"  مرجع سابؽ  صكء قضعبد الحكـ فكده: محكمة الجنايات "دراسة لنشاطيا كدكر الدفاع أماميا عمى ض 1
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( 462/2في المادة ) كاقعية عندما نصأكار ع المصرم كاف أكار كضكحان ك بأف المشر  يمكف القكؿك 
ر صدك مف كقت  عمى كامؿ المبمغ المحكـك بو أك بعضو تنفيذالجكاز ب يةمف قانكف اإلجراءات الجنائ

ؿ إلزاـ المدعي عيدت محاكمة المتيـ  كذلؾ مف خالأي في حاؿ  ءهحتمالية إلغاحتاط الا  كقد الحكـ
بتدائية إعفاءه منيا  كتنتيي الكفالة إذا مضت يـ كفالة إال إذا رأت المحكمة االتقدعمى بالحؽ المدني 

 ات كاممة مف كقت صدكر الحكـ الغيابي. خمس سنك 

 :ء انحكى انغُاتٍ انصادر فٍ جُاَحإنغا :انًطهة انثاٍَ

لسببيف األكؿ:  –قبؿ أف تسقط العقكبة المحككـ بيا بالتقادـ –يمغى الحكـ الغيابي الصادر في جناية 
حككـ عميو أك حضكر الم   كالااني:في حالة البراءة )الفرع األكؿ( الطعف بالحكـ مف قبؿ النيابة العامة

 )الفرع الااني(.  القبض عميو

  :(نثزاءجيٍ انُُاتح انؼايح )فٍ حانح ا تانحكى انطؼٍ :انفزع األول

  جةاألصؿ ىك عدـ جكاز المجكء إلى الطعف بالنقض إال إذا كاف الحكـ نيائيان صادر مف آخر در 
ستنفاذ كافة طرؽ الطعف العادية اكجب النقض كالذم يكعمة ذلؾ تتماؿ في الطابع الغير عادم لمطعف ب

لتجاء إلييا زاؿ ممكنان  ىنا أكجب المشرع اال في الحكـ  فإذا كاف المجكء إلى طرؽ الطعف العادية ما
حاؿ كاف الطعف ب نقض في الحكـعمى عدـ قبكؿ الطعف بال القانكف فقد نص  لذلؾ 1إلزالة عيب الحكـ

قانكف اإلجراءات الجزائية ( مف 347ممادة )استنادان ل  مكنان م ما زاؿ ستئناؼاال أك عتراضعف طريؽ اال
عتراض أك امت قابمة لال"ال يقبؿ الطعف بالنقض في األحكاـ كالقرارات ما دكالتي جاء فييا 

 ". ستئناؼاال

 الصادر ضده ال يجكز لو الطعف بالحكـف المحككـ عميو غيابيان باإلدانةفي جناية ك بالنسبة لممتيـ ك 
 مامو في حالة حضكرهأما زاؿ مفتكحان  باب إعادة المحاكمة مة ذلؾ أفٌ كع  ك النقضأستئناؼ باالسكاءن 

كحضكره جمسات المحاكمة يترتب عميو   إعادة نظر الدعكل ى ذلؾحيث يترتب عمالقبض عميو   أك
و كسقكط الحكـ متكقؼ عمى حضكره  كعميو فال حاجة ل ي  بالتالي فإف مصيره بيدهسقكط الحكـ الغياب

 . 2إلى الطعف في الحكـ الصادر بحقو

                                                           
 .1280  ص1998محمكد نجيب حسني: شرح قانكف اإلجراءات الجنائية  دار النيضة العربية  القاىرة   1
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محكمة البداية كبعد إصدارىا  ستئناؼ الفمسطينية " بالتدقيؽ نجد أفٌ كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة اال
قرار إمياؿ بحؽ المستأنفيف قررت السير بحقيما كمتيميف فاريف مف كجو العدالة كمف اـ أصدرت 

 2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  296قرارىا المستأنؼ. كبالرجكع إلى أحكاـ المادة 
حكاميا كعمى النحك يما لمسطات المختصة ليعامال كفؽ أنجد أنو كاف عمى المستأنفيف تسميـ نفسي

فاريف مف كجو العدالة ال يقبؿ االستئناؼ الكارد في نصيا  كحيث أف القرار الصادر بحقيما كمتيميف 
 . 1ستئناؼ.."أشرنا إليو فإننا نقرر رد ىذا اال حكاـ القانكف كعمى ضكء ماكفؽ أ

الحكـ الغيابي الصادر مف  بقاءنو مف غير المنطقي أالنيابة العامة  فقد رأل المشرع ا فيما يتعمؽ بأمٌ 
حتى يصبح  عتراضف الحكـ ال يقبؿ االأجؿ ما  خصكصان ك أنتظار ف مكجب المحكمة البداية قائمان دك 

ال يبقى الحكـ قائمان لمدة  مقتضيات العدالة تكجب بأفٍ  . كما أفٌ 2لطعف فيونيائياي كينفتح بذلؾ باب ا
الحكـ  ستئناؼالمنيابة العامة  مشرعـ القانكف  كعميو فقد أجاز الطكيمة إال إذا كاف متفقان مع أحكا

سابقة نكف اإلجراءات الجزائية ( مف قا294المادة )عميو  تنصما كفؽ   الغيابي في حالة البراءة
  كر.الذ

و " ال يقبؿ الطعف بالنقض في األحكاـ عمى أنٌ  الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات347كما نصت المادة )
منيابة لأف تضح مف نص المادة ". كبمفيكـ المخالفة يستئناؼعتراض أك االامت قابمة لالكالقرارات ما د

 ستئناؼ. باال ستنفاذىا لطريؽ الطعفاالعامة نقض الحكـ في حاؿ 

كحدىا الحؽ في الطعف بالحكـ  –ي يعد الحكـ بالنسبة ليا حضكريان الت –فإف لمنيابة العامةكعميو 
يجيز لمنيابة العامة ذلؾ  بأنو كاف عمى المشرع أفٍ  يمكف القكؿفي حالة البراءة فقط  ك  ستئنافان كنقضان ا

حكـك بيا  كفؽ ما نصت مدة تقادـ العقكبة تتأار بمدة العقكبة الم في حالة اإلدانة أيضان  خصكصان كأفٌ 
 .3( مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني427/3عميو المادة )

كما يبرر قياـ المشٌرع في عدـ النص عمى منح النيابة العامة الحؽ في الطعف بالحكـ الصادر 
ف مف النيابة بعد تقديـ الطع غيابيان  و في حاؿ تـ القبض عمى المتيـ المحككـ عميوباإلدانة  ىك أنٌ 

                                                           
 .13/1/2002ستئناؼ  راـ اهلل  محكمة اال  628/2001ستئناؼ جزاء فمسطيني  رقـ ا 1
 .89ي مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  صطارؽ سركر: المحاكمة الغيابية ف 2
دة العقكبة مدـ في أم عقكبة جزائية أخرل ضعؼ ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " مدة التقا427/3نصت المادة ) 3

 .كال تقؿ عف عشر سنيف"عشرة سنة  المحكـك بيا عمى أف ال تتجاكز خمس
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فإف  كمف اـ  1ذلؾ سيترتب عميو إعادة نظر الدعكل مف جديد كسقكط الحكـ بقكة القانكف فإفٌ  العامة
يعتبر ساقطان بسقكطو  إذ يزكؿ حكـ اإلدانة بأار رجعي  كىي قاعدة  حينياالطعف مف النيابة العامة 

  2شرط فاسخ ككنو معمؽ عمى السقكط رضاء المحكـك عميو بالحكـفال ينقظو مف  عمقة بالنظاـ العاـمت
 الجزائية سابقة الذكر. اإلجراءات  ( مف قانكف296المادة ) عميو نصت كفؽ ما

نقضاء العقكبة المحكـك احككـ عميو أك تـ القبض عميو قبؿ كياكر التساؤؿ ىنا حكؿ إذا ما حضر الم
ظر فيؿ يحؽ لممحكمة المختصة بن  يا بالتقادـ  كسقط الحكـ الغيابي كتـ نظر الدعكل مف جديدب

  ابيان عمى المتيـ المحككـ عميو؟الدعكل أف تشدد في العقكبة التي كانت مفركضة غي

 رع المصرم قد حسـ الخالؼ حكؿ ذلؾلـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني إلى ىذه المسألة  بينما نجد المش
و "ال يسقط كالتي جاء فييا عمى أنٌ راءات الجنائية ( مف قانكف اإلج395/1مف خالؿ نص المادة )

الحكـ الغيابي سكاء فيما يتعمؽ بالعقكبة أك التعكيضات إال بحضكر مف صدر ضده الحكـ جمسات 
 المحاكمة  كال يجكز لممحكمة في ىذه الحالة التشديد عما قضى بو الحكـ الغيابي". 

عما قضى بو الحكـ  ةقياـ المحكمة بفرض عقكبة مغاير  ليس ىناؾ ما يمنع مف فٌ إ يمكف القكؿك 
 "الطاعف ال يضار بطعنو فٌ أ"يحتج بقاعدة  لممتيـ أفٍ  كما ال يحؽبالتخفيؼ أك التشديد   اءن سك  الغيابي

 أفٌ بذه القاعدة تفترض ىقكبة المحكـك بيا بالتقادـ  ككف نقضاء العاعند حضكره أك القبض عميو قبؿ 
قط الحكـ قد سيككف و بحضكره أك القبض عميو ألنٌ  ىك ما لـ يتحقؽك   مف المتيـ مقدـ ؾ طعفلىنا

األمر   يسقط بالقبض عمى المتيـ أك حضكرهو ال يماؿ سكل حكـ تيديدم نٌ إ إذالغيابي بقكة القانكف  
  فكما يحؽ لممحكمة أف الذم يترتب عميو إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرل كفؽ األصكؿ المقررة

 ليا كذلؾ أف تشددىا.  كتبرء المتيـ  فإفٌ  عقكبةتمغي ال

  :حضىر انًحكىو ػهُه أو انمثض ػهُه :انفزع انثاٍَ

بحضكر المحكـك عميو أك القبض عميو يتحقؽ الشرط الفاسخ الذم يعمؽ عميو الحكـ الغيابي الصادر 
باإلدانة  كسنتحدث في ىذا الفرع عف أار حضكر المحككـ عميو أك القبض عميو عمى الحكـ الغيابي 

 الدعكل )الفقرة الاانية(. )الفقرة األكلى(  كسمطة المحكمة عند إعادة نظر 

                                                           
 .111بياء فاركؽ زكي األحمد: إجراءات محاكمة المتيـ الفار  مرجع سابؽ  ص 1
 .91ي مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  صطارؽ سركر: المحاكمة الغيابية ف 2
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 :: أثر حضور المحكوم عميو أو القبض عميو عمى الحكم الغيابيالفقرة األولى

و " إذا سمـ المتيـ الفار نفسو أك قبض عميو ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 296نصت المادة )
سائر اإلجراءات الجارية ممغاة قبؿ اكتماؿ مدة انقضاء العقكبة المحككـ بيا بالتقادـ  فيعتبر الحكـ ك 

 9( مف القرار بقانكف رقـ 12/6المادة ) حتمان كتعاد المحاكمة كفقان لألصكؿ المتبعة". كما جاء في
أك الذم جرت محاكمتو  تيـ الفارو " إذا سمـ المعمى أنٌ  بشأف محكمة الجنايات الكبرل 2018لسنة 

بر نقضاء العقكبة المحككـ بيا بالتقادـ  فيتعامدة كتماؿ انفسو أك قبض عميو قبؿ  كما لك كاف حاضران 
حضر  ذاإو مما يعني بأنٌ ". د المحاكمة كفقان لألصكؿ المتبعةكتعا  ممغاة حتمان  الحكـ كسائر اإلجراءات

 الحكـ مغىيو فإنٌ  -عقكبة المحكـك بيا بالتقادـنقضاء الاقبؿ  –ميو في غيبتو أك قبض عميو المحكـك ع
فيما يتعمؽ بالعقكبة أك التضمينات  كتعاد المحاكمة    سكاءن تخاذىااءات التي تـ راكسائر اإلج الغيابي

 كفقان لألصكؿ العادية. 

ستخدـ مصطمح " المتيـ الفار" بدالن المشرع الفمسطيني ا لسابقو كيؼ أفٌ ا كص المكادكيتضح مف نص
عمى حضكر  لمشرعما يبرز حرص االرغـ مف صدكر حكـ جزائي بحقو  ب مف" المحككـ عميو" عمى

و ليس إال مجرد حكـ تيديدم مفتقر بحقو  كأنٌ و بالحكـ الغيابي الصادر عترافكعدـ ا  المتيـ في جناية
دانتو دكف سماع دفابغياب ح مانات المحاكمة المنصفةألىـ ض  عو  مما يجعؿ منوامؿ الحقيقة كا 

   .حكمان ضعيؼ الداللة غير معبر عف الحقيقة في غالب األحياف

سقكط الحكـ الغيابي أمر حتمي ال يتكقؼ عمى  ؽ التشريع الفمسطيني مع التشريع المصرم في أفٌ يتفك 
نٌ  السقكط لـ يتقرر لمصمحتو فٌ إحيث  رغبة المحكـك عميو   ر مف أجؿ المصمحة العامة  كبناءن ما تقر كا 

فٌ  بيابكؿ العقكبة المقضي عميو ال يجكز لممحككـ عميو أف يتمسؾ بسرياف الحكـ الغيابي كق  حتى كا 
كما ال يجكز لو الطعف بالحكـ عف لتعمؽ السقكط بالنظاـ العاـ   رأل فييا أنيا األرفؽ كاألصمح بو

يككف الطعف كاردان كحيث الحكـ المطعكف فيو كأف لـ يكف   عتبارامعنى السقكط  ريؽ النقض  ألفٌ ط
المتيـ الفار المحككـ عميو  فٌ إؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " كتطبيقان لذل .1مى غير ذم محؿع

                                                           
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كط 1 رؽ الطعف فييا "  مرجع عادؿ عبادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .110سابؽ  
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ف يبطؿ الحكـ لو بمقتضى القانكف أ ضده ذلؾ ألفٌ  غيابيان ال يممؾ حؽ الطعف بالنقض بالحكـ الصادر
 . 1بمجرد تسميـ نفسو فإف لـ يفعؿ فال يقبؿ منو أم طعف"

ي  ك المدنأ زائيشقيو الج سكاء في غيابي زكاؿ ما قيضي بو بأار رجعيكيترتب عمى سقكط الحكـ ال
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية  كتنتيي 289فتزكؿ حاالت الحرماف المنصكص عمييا في المادة )

ذا كاف الحكـ الغي  ابي قد نيفذ بالنسبة لمشؽ المدنيميمة الحارس الذم فرضتو المحكمة إلدارة أمكالو  كا 
 . 2تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصمة كميا أك بعضيا

  ضكر المحككـ عميو جمسات المحاكمةكط الحكـ الغيابي الصادر باإلدانة حكاألصؿ أف يشترط لسق
لسنة  95( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم بعد تعديميا بالقانكف رقـ 395فقد نصت المادة )

مف بالعقكبة أك التعكيضات إال بحضكر  يتعمؽ و " ال يسقط الحكـ الغيابي سكاء فيماعمى أنٌ  2003
 ". كـ جمسات المحاكمةصدر ضده الح

ال يرتب سقكط الحكـ الغيابي  في غيبتو أك حضكره يتضح أف مجرد القبض عمى المحككـ عميو كعميو
نٌ  إذا  جمسات المحاكمة. بالتالي محككـ عميو غيابيان ما يمـز حضكر الالصادر باإلدانة مف تمقاء نفسو  كا 

إف الحكـ الغيابي الصادر بحقو يبقى ف المحاكمةتخمؼ المحككـ عميو في غيبتو عف حضكر جمسات 
كعمة ذؾ تتماؿ في تفادم تكرار   القبض عميو سقكط الحكـ تمقائيان  قائمان  فال يرتب مجرد حضكره أك

 .3إعادة اإلجراءات في القضية الكاحدة

ؽ قتداء بالمشرع المصرم مف خالؿ تعديؿ نص المادة لتحقيالمشرع الفمسطيني إلى اال تجدر دعكةك 
ف أمف ش فٌ إذ إحاكمة بحضكر المتيـ  كالمتمامة بإعادة إجراءات الم مف إسقاط الحكـ الغيابيالغاية 

يؤدم بنا إلى تكرار المحاكمة الغيابية مرة أخرل في ذات  تغيب المحككـ عميو بعد سقكط الحكـ أفٍ 
طالة أمدعميو تعارض باألالقضية  مما يترتب  رىاؽ المحاكـ بيا.  اإلجراءات حكاـ كا  يمكف ميو كعكا 

 بكجكب النص عمى السقكط المبدئي لمحكـ الغيابي بحضكر المحكـك عميو أك القبض عميو  بينما القكؿ

                                                           
 .15/1/2013  محكمة النقض  راـ اهلل  233/2012نقض جزاء فمسطيني  رقـ  1
  .473عبد الحكـ فكده: محكمة الجنايات "دراسة لنشاطيا كدكر الدفاع أماميا عمى ضكء قضاء النقض"  مرجع سابؽ  ص 2
عادة اإلجراءات أماـ محكمة الجنايات كفقاي لمقانكف رقناصر فتحي بدكم: المشكالت العممية لمحكـ الغيابي  3   2003لسنة  95ـ كا 

 .176مرجع سابؽ  ص
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لمحكمة المختصة بنظر الدعكل مرة بصدكر حكـ آخر مف ا الغيابي محكـالسقكط النيائي ل يككف
 خرل. أ

كبيف القبض  حككـ عميوبيف الحضكر اإلرادم لممالمشرع الفمسطيني لـ يميز في المعاممة  كما أفٌ 
حيث نصت الفقرة األكلى مف   رع المصرم مف التمييز فيما بينيـعميو  بخالؼ ما ذىب إليو المش

و " إذا حضر المحكـك عميو في غيبتو أك عمى أنٌ المصرم ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 395المادة )
تئناؼ أقرب جمسة إلعادة نظر سة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة االقبض عميو قبؿ سقكط العقكب

تأمر باإلفراج عنو أك حبسو  فٍ أة الدعكل كيعرض المقبكض عميو محبكسان بيذه الجمسة كلممحكم
 ". نتياء مف نظر الدعكلطيان حتى االحتياا

و بأن شرع المصرم لمف يسمـ نفسو طكاعيةعمى نص المادة السابقة تتضح الميزة التي منحيا الم كبناءن 
ا في حالة القبض عمى المحككـ عميو فإنو يعرض محبكسان مٌ أالمحكمة محبكسان  ال يعرض عمى 

يو متاالو ألمر القانكف  كعمار عف فراره مف كجو العدالة كعدـ يعب عميو القبض إلقاء ة  ذلؾ أفٌ بالجمس
ات محبكسان تنفيذان لمحكـ الغيابي الصادر بحقو حتى البدء في جمس الذم تـ القبض عميويظؿ المحكـك 

حتياطيان حتى صدكر حكـ في الدعكل اتأمر بحبسو  ؿ بحؽ المحكمة في أفٍ المحاكمة  مع عدـ اإلخال
 أك باإلفراج عنو. 

 طكاعية حككـ عميو الذم يسمـ نفسوتجاه المشرع الفمسطيني إلى التمييز ما بيف الماضركرة  يتبيف بذلؾ
أنفسيـ  يف مف تسميـيع لممتيميف الفار ؾ مف تشجلما في ذل أسكةن بالمشرع المصرم  المقبكض عميوك 

مكر يقتضي ىذا التمييز  فال يمكف معاممة مف أقدـ عمى تسميـ نفسو لمقضاء منطؽ األ لمعدالة  كما أفٌ 
 متااؿ لممحاكمة.يتيرب مف كجو العدالة رافضان اال بغية تطبيؽ القانكف بمف

 :المحكمة عند إعادة نظر الدعوى سمطة: الفقرة الثانية

مف حيث إجراءات التحقيؽ  أماميا  سكاءن  المحكمة سمطتيا الكاممة عند إعادة نظر الدعكل تباشر
تتكلى نفس الييئة التي أصدرت الحكـ  كال يشترط أفٍ   ك مف حيث سمطتيا التقديرية في الحكـأالنيائي 
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كة القانكف كال إعادة المحاكمة تتـ بق إعادة المحاكمة  بؿ يجكز أف تتكالىا دائرة أخرل  عمى أساس أفٌ 
 . 1تعد طعنان في الحكـ

ة يقدـ المتيـ إلى النياب ك تظممان في الحكـ الغيابي  بؿ يكفي أفٍ أال تتطمب إعادة المحاكمة طعنان ك 
لتعاد  الغيابيتخاذ الالـز بإعداد ممؼ الجناية التي صدر فييا الحكـ االعامة  فيقـك المكظؼ المختص ب
 . 2بدايةلاإلجراءات بشأنيا أماـ محكمة ا

ؽ لو أف يمارس كعند إعادة المحاكمة بحضكر المتيـ أك القبض عميو تبدأ محاكمتو مف جديد  فيح
في القانكف  كما يككف لممتيـ أف يتمسؾ بكافة دفكعو كأكجو الدفاع التي كاف لو  ةجميع حقكقو المقرر 

ل يجكز لممدعي بالحؽ تغيبو ال يسقط حقو فييا. كمف جية أخر  التمسؾ بيا لك لـ يتغيب  حيث أفٌ 
  حتى لك أنو لـ يكف قد مارس ىذا الحؽ أاناء ةيدعي مدنيان قبمو ألكؿ مر  المدني تبعان لذلؾ أفٍ 

 . 3محاكمتو غيابيان 

قتناعاتيا السابقة التي بيني عمييا الحكـ الغيابي  اة في الدعكل دكف أف تككف مقيدة بكتفصؿ المحكم
إجراءات المحاكمة أف تستند  إعادة و يجكز ليا عندنٌ إحكميا  إال كدكف أف تككف ممزمة باإلشارة لو في 

تكرد ىذه  ستند عمييا الحكـ الغيابي الساقط  كيشترط أفٍ اباإلدانة إلى ذات األدلة التي  في قضائيا
حالة في ىذه الحالة تككف عمى حكـ ساقط اإل كتفاء باإلحالة إلييا  ككف أفٌ األدلة في حكميا دكف اال

 . 4فتسقط معو

في حكميا الصادر  ةىا جنحعتبار اامت المحكمة بتغيير كصؼ التيمة ك كياكر التساؤؿ حكؿ إذا ما ق
ىتؾ  ةجنح غتصاب إلىاالمتيـ مف جناية كمااؿ ذلؾ تغيير كصؼ التيمة المنسكبة إلى   غيابيان 

إلى  عرض  حيث يتبادر إلى الذىف أنو يترتب عمى تغيير كصؼ التيمة مف قبؿ المحكمة مف جناية
معاممة المحككـ عميو بكصفو مرتكبان لجنحة كليس جناية  كيككف لو الحؽ في أف يقبؿ الحكـ أك  جنحة

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد جاء عامان غير 296يعارض فيو  إال أف نص المادة ) أفٍ 
األحكاـ الغيابية الصادرة مقيد بما تنتيي إليو المحكمة في حكميا  مما يعني تطبيؽ النص عمى جميع 

                                                           
1

 .100طارؽ سركر: المحاكمة الغيابية في مكاد الجنايات  مرجع سابؽ  ص 

 .474كء قضاء النقض"  مرجع سابؽ  صعبد الحكـ فكده: محكمة الجنايات "دراسة لنشاطيا كدكر الدفاع أماميا عمى ض 2
3

 .129عصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطيني" دراسة تحميمية "  مرجع سابؽ  ص 

 .101-100نايات  مرجع سابؽ  صطارؽ سركر: المحاكمة الغيابية في مكاد الج 4
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جرد القبض مف محكمة البداية بحؽ المتيميف الغائبيف  حيث يترتب البطالف كسقكط الحكـ الغيابي بم
 فال يمكف لممتيـ قبكلو أك المعارضة فيو. كعميو فإفٌ   عتباره كأف لـ يكفاعمى المتيـ أك حضكره ك 

طبقت  العامة  فإذا رفعت بكصفيا جناية النيابةالعبرة تككف بكصؼ الكاقعة التي ريفعت بيا الدعكل مف 
األحكاـ الخاصة بيا كلك تبيف لممحكمة بعد التحقيؽ فييا أف الكاقعة المحالة إلييا تماؿ في حقيقتيا 

 . 1جنحة

و " إذا كانت الدعكل التي صدر فييا الحكـ الغيابي أنٌ  ةقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصريكتطبي
لى محكمة الجنايات بكصؼ أنيا جناية مكاقعة أناى بغير رضاىا  فإف الحكـ عمى المتيـ قد ريفعت إ

ىتؾ عرض قابالن  الكاقعة جنحة عتبر الحكـ الغيابي الذم صدر فييا عمى أساس أفٌ اف فيو إذ المطعك 
عتبار المعارضة كأف لـ تكف لتخمؼ المحككـ عميو مف حضكر الجمسة يككف قد الممعارضة كقضى ب
  .2"ف عمى كجيو الصحيح بما يكجب نقضوالقانك أخطأ في تطبيؽ 

عقكبة التي جكاز تشديد المحكمة لم مسطيني في عدـ النص عمى مسألة عدـفعؿ المشرع الف حسنان ك 
شترط عدـ التشديد ا  عمى خالؼ المشرع المصرم كالذم عند إعادة المحاكمة تضمنيا الحكـ الغيابي

كحيث يترتب عمى ذلؾ عدـ   ف قانكف اإلجراءات الجنائية( م395في عقكبة الحكـ الغيابي في المادة )
عالف براءة  تقيد المحكمة بما قضت بو في حكميا الغيابي الصادر باإلدانة  فيجكز ليا إلغاء الحكـ كا 

المتيـ ال  أفٌ قاعدة "حتجاج ببحيث ال يجكز اال  يؼ العقكبة أك تشديدىافككف ليا تخالمتيـ  كما ي
مر الذم لـ يتحقؽ  ذلؾ طعنان تقدـ بو المتيـ  كىك األ ىنالؾ بأفٌ عدة تفترض يذه القاف" يضار بطعنو

الحكـ قد زاؿ بقكة القانكف كىك ما يميز الحكـ الغيابي الصادر في جناية عف الحكـ الغيابي  أفٌ 
ال تشدد  أفٍ بض عمى المحكمة يفر  غيابيان  المحككـ عميو اعتراض فٌ إذ إفي مخالفة أك جنحة  الصادر 

 جاء في حكميا السابؽ. بما 

                                                           
عادة اإلجراءات أماـ محكمة ال 1   2003لسنة  95جنايات كفقاي لمقانكف رقـ ناصر فتحي بدكم: المشكالت العممية لمحكـ الغيابي كا 
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 :غُاب انًتهى فٍ انجُح وانًخانفاخانتأثُز انًحذود ن :انًثحث انثاٍَ

ختالؼ درجاتيا  لما اصيان أماـ المحاكـ الجزائية عمى األصؿ في المكاد الجزائية ىك حضكر المتيـ شخ
ار سمبي عمى يمامو ذلؾ مف ضركرة تقتضييا طبيعة الدعكل الجزائية  كلما يترتب عمى غيابو مف أ

    ظيكر الحقيقة المنشكدة.

كالمخالفات  لممتيـ في مكاد الجنح -في بعض األحكاؿ - المشرع كخركجان عف ىذا األصؿ أجاز فٌ إإال 
لمحضكر أماـ المحكمة لتقديـ دفاعو نيابة  اسطة ككيؿ عنو  كأف يتفؽ مع محاـً أف يحضر بنفسو أك بك 

 - غياب المتيـ كككيمو صيان. غير أفٌ شخ هتأمر بحضكر  فٍ ي أعنو  مع عدـ اإلخالؿ بحؽ المحكمة ف
المحكمة إلى أف تحكـ عمى المتيـ في بدم ؤ ي يعد سببان  –اؿ التي يجيز فييا القانكف حضكرهفي األحك 

  لترد عميو ان عتبار الحكـ حضكرياتحكـ عميو غيابيان مع  معينة أفٍ  غيبتو  كما يككف ليا كفي حاالت
كقد أعطى المشرع لممحككـ عميو غيابيان   تعطيؿ سير إجراءات المحاكمةك  يابغتعمده الفي سكء نيتو 

المقررة قانكنان  دةالحكـ الصادر بحقو خالؿ الم عتراض عمىاالمكاد الجنح كالمخالفات الحؽ في في 
 .في حاؿ عدـ قبكلو بو

المطمب لمخالفات )ابية في مكاد الجنح كانتناكؿ في ىذا المبحث سير إجراءات المحاكمة الغيكعميو 
 مب الااني(. الحكـ الغيابي )المط عتراض عمىاال األكؿ(  اـ نتطرؽ في الحديث إلى

 :انًطهة األول: طُز إجزاءاخ انًحاكًح انغُاتُح فٍ يىاد انجُح وانًخانفاخ

بحسب ما إذا كاف حضكره الشخصي مسمتـز  ممتيـ في مكاد الجنحتختمؼ إجراءات المحاكمة الغيابية ل
عنو كما ىك الحاؿ دائمان  و يجكز لو الحضكر بكاسطة ككيؿ  أـ أنٌ )الفرع األكؿ( بؿ القانكفمف ق

 )الفرع الااني(.  بالنسبة لممتيـ في مخالفة

 :طتهشو انماَىٌ حضىر انًتهىاحال  نغُاتُحانفزع األول: إجزاءاخ انًحاكًح ا

كز لممتيـ في دعاكل الجنح غير و " يج( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 305تنص المادة )
ما  رتكابو الكاقعة أك غير ذلؾ مف اإلجراءات اينيب عنو محاميان لإلقرار ب س أفٍ المعاقب عمييا بالحب

 ". لـ تقرر المحكمة حضكره بنفسو

حضكر المتيـ يعد كجكبيان في مكاد الجنح المعاقب عمييا  كبمفيـك المخالفة ليذا النص يتضح أفٌ 
لما يشكؿ حضكره مف أىمية لو   عنو محاميان يمامو أماـ المحكمة ينيب ال يجكز لو أفٍ بالحبس  بحيث 
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تيح لمقاضي الفيـ العميؽ إذ يعتبر ضمانة مف ضمانات حؽ الدفاع  باإلضافة إلى أنو بحضكره ي
 . 1كبحقيقة الفعؿ الجرمي المرتكب لشخصيتو

بالتأكد مف  :حضكر المتيـ قانكفستمـز الاحاؿ لغيابية في مكاد الجنح كتتمحكر إجراءات المحاكمة ا
  .)الفقرة الاانية( طالع عمى األكراؽاالكتفاء المشرع بإلزاـ القاضي اك   )الفقرة األكلى( غياب المتيـ

 :التأكد من غياب المتيم :الفقرة األولى

 –عد الجمسة و قد تـ إعالف المتيـ بمك تتأكد مف أنٌ  يتعيف عمى المحكمة قبؿ بدء النظر في الدعكل أفٍ 
ال كاف عمييا أفٍ  –نظر فييا الدعكل الجزائيةالتي تي  تؤجؿ نظر الدعكل إلى جمسة  إعالنان صحيحان  كا 
( مف قانكف اإلجراءات 303/1حيث نصت المادة )  2مع التأكيد عمى إعالف المتيـ بالحضكراانية  

ـ مذكرات بالحضكر كتبمغ إلى لدل قمـ المحكمة  تنظعندما تكدع الئحة االتياـ و "الجزائية عمى أنٌ 
   ".النيابة العامة كالمتيـ كالمدعي بالحؽ المدني كالمسئكؿ عف الحؽ المدني

المتيـ لـ يحضر إحدل جمسات  فٌ إكقضت محكمة النقض الفمسطينية في إحدل قراراتيا "كحيث 
ـ كالساعة المحاكمة أماـ محكمة الصمح كلـ تنظـ بحقو مذكرة بالحضكر كتبمغ إليو متضمنة اليك 

قرار محكمة الصمح في  فإفٌ  ـ يخطر كفيمو لضركرة إحضار مكفكلوالمقررة فييما نظر الدعكل كل
اعتبار المتيـ متفيـ جمسات المحاكمة ككنو مخال سبيمو بكفالة مالية مف النيابة العامة في دكر 

جراء محاكمتو غيابيان يككف مخالفان لمقانكف .."  . 3التحقيؽ كا 

 تكجب عميو أفٍ  المكاعيد المقررة قانكنان  ما أيعمف المتيـ إعالنان صحيحان كفي و متىنا أنٌ كما سبؽ كأشر ف
ذا ما طرأ عميو عذر منعو مف الحضكر يجب عميو أف ك عو  اأماـ المحكمة مستعدان إلبداء دف يحضر ا 

جمسة  تؤجؿ نظر الدعكل إلى تبيف ليا صحة عذره أفٍ  ا متىيبيف عذره لممحكمة  كالتي يككف عميي
 أخرل. 

                                                           
 .45ميو عف المحاكمة  مرجع سابؽ  صطالؿ زيد دكجاف الخزاعمة: غياب المشتكى ع 1
  1998منشر كالتكزيع  عماف  اكمات الجزائية  الطبعة األكلى  مكتبة دار الاقافة لممدكح خميؿ البح: مبادئ قانكف أصكؿ المح 2

 .281ص
 .14/2/2010  محكمة النقض  راـ اهلل  22/2010نقض جزاء فمسطيني  رقـ  3
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و " إذا لـ يحضر المتيـ إلى ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 304/1كقد نصت المادة )
". إليو حسب األصكؿ  يحاكـ غيابيان  المحكمة في اليكـ كالساعة المعينيف في مذكرة الحضكر المبمغة

اكؿ أماـ المحكمة في كجب عميو الم كرقة التكميؼ بالحضكر إلى المتيـفاألصؿ أنو متى ما كصمت 
لذلؾ أجاز المشرع   بو سببان في تأخير الفصؿ بالدعكليككف غيا يكـ كالكقت المحدديف  فال يصح أفال

يساىـ في الكشؼ  أفٍ  حضكر المتيـ مف شأنو   إال إذا رأت أفٌ 1لممحكمة أف تصدر حكميا في غيبتو
يؼ المتيـ بالحضكر إلى جمسة متكالدعكل مف أجؿ إعادة نظر ف تأمر بتأجيؿ فميا أعف الحقيقة  

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كالمعدلة بالقرار بقانكف رقـ 238/2نصت المادة ) فقد  2أخرل
تؤجؿ الدعكل إلى جمسة اانية  عمى أنو " يجكز لممحكمة بدالن مف الحكـ غيابيان أفٍ  1981لسنة  170

و إذا تخمؼ عف الحضكر في ىذه الجمسة و إلى أنٌ كتأمر بإعادة إعالف الخصـ في مكطنو مع تنبيي
ال مبرر لعدـ حضكره يعتبر  يعتبر الحكـ الذم يصدر حضكريان  فإذا لـ يحضر كتبيف لممحكمة أفٍ 

 الحكـ حضكريان". 

المشرع المصرم مف  عمى ذات النيج الذم اتبعو شرع الفمسطيني السيرو كاف عمى المكيمكف القكؿ بأنٌ 
في مكاجية  عتبار الحكـ الصادر  باعذر كآخر تغيب بدكف عذرالمتغيب ل المتيـ يفخالؿ التمييز ما ب

عتراض عمى تعمد  مغمقان الطريؽ أمامو في االحكمان حضكريان كنكع مف الجزاء عمى غيابو الم األخير
 الحكـ الصادر بحقو.  

صحيحان في  كميفان كؿ شخص كيمؼ بالحضكر ت " لتمييز األردنية في حكـ ليا بأفٌ كقد قضت محكمة ا
يف في مذكرة التكميؼ أك أمر القبض الصادر مف المدعي العاـ أك النائب العاـ داليكـ كالساعة المحد

 .3"كلـ يحضر  يحكـ عميو غيابيان 

أف يحكـ عميو في غيبتو بعد  وسـ المتيـ كعدـ إجابتاف لقاضي الصمح بعد المناداة عمى كعميو فإ
الحكـ سكؼ يسقط في حاؿ حضر المتيـ قبؿ نياية الجمسة   ف أفٌ طالع عمى أكراؽ الدعكل  كك اال

تعيد  أفٍ  -عتراضبااللطعف في الحكـ مف خالؿ ا -كعمى المحكمة حينيا تفاديان إلطالة أمد اإلجراءات 
كيصبح مف حقو  كاف الحكـ غيابيان    فإذا لـ يحضر حتى نياية الجمسةر المتيـك نظر الدعكل بحض

                                                           
 .90  ص1998زغمكؿ البمشي: المعارضة في األحكاـ الجنائية  منشأة المعارؼ  اإلسكندرية   1
 .385اكمات الجزائية  مرجع سابؽ  صياي: شرح قانكف أصكؿ المحفخرم عبد الرزاؽ الحد 2
 .755  ص1973 اميف األردنييف  السنة  مجمة نقابة المح40/73تمييز جزائي أردني رقـ  3
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و " إذا رم عمى أنٌ ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المص242نصت المادة ) فقد  1عتراض عميواال
و كجب إعادة نظر الدعكل في نتياء الجمسة التي صدر فييا الحكـ عميو في غيبتاحضر الخصـ قبؿ 

 ". حضكره

مقتضيات  فٌ إكعمى الرغـ مف عدـ كجكد نص مشابو في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  إال 
في حاؿ حضكره أاناء انعقاد الجمسة  لمتيـ في إجراءات المحاكمةإدخاؿ ا تحتـ عمى القاضي العدالة

ت محاكمتو  كتمكينو مف الدفاع عف نفسو متى أمكف تحقيؽ ذلؾ  فقد أك في الجمسة التالية مف جمسا
نكنية إخضاع المتيـ لمحاكمة قا عمى ( منو14أكجب القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ في المادة )

متيـ مف خالؿ تحقؽ مصمحة لم . كبالنتيجة يظير في ذلؾتكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو
بداء دفكعو تجنب اعتراض المتيـ عمى الحكـ ب قضاء في تكفير كقتو كجيده  كمصمحة لمسماعو كا 

عادة اإلجراءات بحضكره.   كا 

الكجكبي لممتيـ  كما لك حضر ككيؿ كياكر التساؤؿ حكؿ األار المترتب عمى مخالفة حاالت الحضكر 
    ا يستكجب القانكف حضكره شخصيان؟عف المتيـ عندم

غياب  مىتيـ لتقديـ العذر عىنا ال بد مف التفريؽ ما بيف حالتيف األكلى: إذا كاف حضكر ككيؿ عف الم
إذا قبمت  :ا الاانيةذلؾ مبرر قانكنان كال ياير أية صعكبة. أمٌ  أك لطمب تأجيؿ الجمسة فإفٌ  مككمو

ختمؼ الرأم في افاع عنو كتقديـ المرافعات  فينا المحكمة حضكره كمماؿ عف المتيـ كسمحت لو بالد
 ككف أفٌ   مرافعة ككيؿ المتيـ ىنا ال تعد باطمة فٌ إذلؾ: فذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى القكؿ 

مة عدت المرافعة رسؿ ككيؿ عنو كقبمت بو المحكشخصي مقرر لمصمحة المتيـ  فإذا أالحضكر ال
عتبر مرافعة الككيؿ في ىذه الحالة اكالذم يتبناه الفقة المصرم فإنو صحيحة. أما الجانب اآلخر 
تككف المرافعة كاإلجراءات التي تمييا كمة عدـ قبكليا  كفي حاؿ قبمتيا باطمة  مما يكجب عمى المح

 . 2باطمة لتعمقيا بالنظاـ العاـ

                                                           
 .186"  مرجع سابؽ  صي مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية "دراسة مقارنةمدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ ف 1
تكفيؽ المجالي: قاعدة الحضكر الشخصي لممشتكي عميو )الظنيف أك المتيـ( إجراءات المحاكمة  مجمة الشريعة كالقانكف  نظاـ  2

 .309اإلمارات العربية المتحدة  ص   كمية القانكف  جامعة2007العدد الاالاكف  إبريؿ 
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نكف عمى كجكب جتياد في مكرد النص  فطالما نص القااال  إذخير الرأم األب يمكف تأييد ما جاءك 
جب عمى تك  لتي  كاقاعدة آمرةب ذلؾ لتعمؽ و مجاؿ لمحضكر التمايمي عنفال حضكر المتيـ شخصيان 

 طائمة البطالف.  تحت المحكمة عدـ قبكؿ مرافعة أك دفاع أم ككيؿ

ككيؿ إذا أمرت المحكمة بحضكر المتيـ كذلؾ ياكر الخالؼ حكؿ طبيعة الحكـ الصادر في مكاجية ال
   الككيؿ يعد حضكريان أـ غيابيان؟ شخصيان  فيؿ الحكـ في مكاجية

كيكازم  كر ككيؿ عف المتيـ حضكران صحيحان عتبار حضاالفقو في رأييف: فذىب األكؿ إلى ختمؼ ا
الككيؿ يعد  كبحسب ىذا الرأم فإف الحكـ في مكاجية عميوالناحية القانكنية  ك حضكر المتيـ مف 

ككف أف أمر المحكمة   الحكـ في مكاجية الككيؿ يعد غيابيان  ا الرأم الااني: فيرل أفٌ حضكريان. أمٌ 
 . 1مكازم ألمر القانكف  كعميو يككف حضكر المتيـ كاجبان 

عتبار الحكـ في مكاجية الككيؿ غيابيان  ككف أف المتيـ االرأم الااني كالقائؿ بب يمكف تأييد ما جاءك 
مر أل مطابقةالك كامرىا متااؿ ألبأمر منيا  كبالتالي فإف عميو االبالحضكر شخصيان أماـ المحكمة  ممـز

 . القانكف

" الاابت مف األكراؽ أف المطعكف ضدىما لـ  أفٌ عمى  كمة العميا الفمسطينيةكتطبيقان لذلؾ قضت المح
المحاكمة كىك ال يغير  يحضرا أم جمسة مف جمسات المحاكمة كاكتفيا بإرساؿ ككيؿ عنيما لحضكر

و متى كاف حضكر المتيـ بنفسو أمران كاجبان طبقان لمقانكف فإف حضكر ككيمو نٌ إمف الكاقع شيئان كذلؾ إذ 
نما  عنو خالفان لذلؾ ال يجعؿ الحكـ حضكريان ألفٌ  ميمة الككيؿ في ىذه الحالة ليست ىي المرافعة كا 

ذا ما ترافع الككيؿ خطأ باتت ىذه المرافعة باطمة تقتصر عمى مجرد تقديـ عذر لتبرير غياب المتيـ ك  ا 
 . 2عتبار الحكـ غيابيان"اكال أار ليا كال تغير مف 

                                                           
  .313متيـ( إجراءات المحاكمة  مرجع سابؽ  صنظاـ تكفيؽ المجالي: قاعدة الحضكر الشخصي لممشتكي عميو )الظنيف أك ال 1
 .15/6/2005  المحكمة العميا  غزة  5/2005نقض جزاء فمسطيني  رقـ  2
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 :طالع عمى األوراقلزام القاضي االكتفاء المشرع بإا :الفقرة الثانية

بالنظر إلى   حاكمة خاصة حاؿ تحقؽ غياب المتيـتباع إجراءات ماالمشرع عمى القاضي  كجبلـ ي
طالع عمى األكراؽ التحقيقية كذلؾ سيا بالمحاكـ  فمـ يمزمو سكل باالالكبيره مف القضايا كتكداألعداد 

 . 1بعد التحقؽ مف إعالف المتيـ إعالنان صحيحان 

و " إذا لـ يحضر المتيـ إلى المحكمة ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنٌ 304/1نصت المادة )ك 
". يقابميا نص إليو حسب األصكؿ  يحاكـ غيابيان  الحضكر المبمغة في اليـك كالساعة المعينيف في مذكرة

و " إذا لـ يحضر عمى أنٌ  جاء فيياجراءات الجنائية المصرم كالتي ( مف قانكف اإل238/1المادة )
المكمؼ بالحضكر حسب القانكف في اليكـ المبيف في كرقة التكميؼ بالحضكر كلـ يرسؿ ككيالن عنو في 

 ". طالع عمى األكراؽي غيبتو بعد االفييا ذلؾ يجكز الحكـ فاألحكاؿ التي يسكغ 

يرد عمى المتيـ قصده في حاؿ تعمده التغيب عف الحضكر في اليـك  كعميو فقد رأل المشرع بأفٍ 
حكاؿ التي يجيز فييا كالساعة المعينيف في كرقة التكميؼ بالحضكر  كال يرسؿ ككيالن عنو في األ

ستنادان إلى امف خالؿ محاكمتو غيابيان ك   عدالةلتسكيؼ كتعطيؿ سير البقصد المماطمة كا المشرع ذلؾ
 . 2المحاضر التي يحتكم عمييا ممؼ الدعكل

كجد  بما  إفٍ بتدائي ت كالتحقيؽ االستدالالل ال يحتكم سكل عمى محاضر جمع االممؼ الدعك  إذ إفٌ 
كالمخالفات يعد جكازيان  فقد ترل  بتدائي مف قبؿ النيابة العامة في مكاد الجنحإجراء التحقيؽ اال إفٌ 

ستدالالت  فتكمؼ المتيـ بالحضكر عمى محاضر جمع اال مة صالحية الدعكل إلقامتيا بناءن النيابة العا
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 53كفؽ ما نصت عميو المادة )  مة المختصةمباشرة أماـ المحك

 . 3الفمسطيني

ؽ إلى إجراءات محاكمة خاصة في األحكاؿ التي يتغيب فييا المتيـ المشرع الفمسطيني لـ يتطر  كبما أفٌ 
ستنادان إلى المحاضر التي ا سكل الحكـ عميو في غيبتو القاضي ال يككف أماـفبالتالي عف الحضكر  

                                                           
  187"  مرجع سابؽ  صي مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية "دراسة مقارنةمدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ ف 1
 .89جنائية  مرجع سابؽ  صألحكاـ الزغمكؿ البمشي: المعارضة في ا 2
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو " إذا رأت النيابة العامة في مكاد المخالفات كالجنح أف 53نصت المادة ) 3

 ستدالالت تكمؼ المتيـ بالحضكر مباشرة أماـ المحكمة المختصة". ة إلقامتيا بناء عمى محضر جمع االالدعكل صالح
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عامة كالمدعي بالحؽ النيابة الككيؿ يتـ سماع أقكاؿ  كذلؾ بعد أفٍ   يحتكم عمييا ممؼ الدعكل
 . 1المدني

لة ير ممزمة قانكنان بسماع الشيكد  حيث لـ يتكمـ القانكف عف سماع الشيكد إال في حاكالمحكمة غ
لجزائية كالذم جاء ( مف قانكف اإلجراءات ا271ستنادان لنص المادة )الجمسة  كذلؾ ا حضكر المتيـ
ني نتياء مف سماع البينات يبدم ككيؿ النيابة مرافعتو كما يبدم المدعي بالحؽ المدفييا " بعد اال

يجب  لؾ تختـ المحاكمة كفي كؿ االحكاؿمطالبو كالمتيـ كالمسؤكؿ عف الحؽ المدني دفاعيما كبعد ذ
 ". أف يككف المتيـ آخر مف يتكمـ

تتخذ في غيبة المتيـ  الحؽ في أفٍ لممحكمة  إذ إفٌ   ـحكمة ضركرة سماعيكبالرغـ مف ذلؾ فقد ترل الم
عمى المتيـ في  غيابيان  كتحكـ المحكمة  قةلى الحقيأم إجراء مف إجراءات التحقيؽ بيدؼ الكصكؿ إ

 . 2ككذلؾ عمى المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية فيما لك تغيب ىك أيضان كلـ يحضر الدعكل الجزائية

ال شيء يمنع المحكمة مف أف تتخذ في غيبة المتيـ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ   بأفٌ  القكؿ يمكفك 
غياب  العدالة  خصكصان كأفٌ  كالحكـ كما تقتضي ى تككف عقيدتوميساعد القاضي ع ذلؾ مف شأنو أفٍ 
ف يعزز كمف تككيف القاضي لقناعاتو  ككنو م يعرقؿ سبؿ الكصكؿ إلى الحقيقة أفٍ المتيـ مف شأنو 

م يحتـ منح القاضي الذ مرالن صائبان  األستعمااستعماؿ سمطتو التقديرية اقناعات القاضي كيمكنو مف 
 ما يراه مناسبان في الكصكؿ إلى الحقيقة.  خاذبات صالحيات كاسعة

 :ًح انماَىٌ تحضىر وكُم ػٍ انًتهىإجزاءاخ انًحاكًح انغُاتُح حال ط :انفزع انثاٍَ

 -حضكره في األحكاؿ التي يجيز فييا القانكف-المتيـ ككيؿتكصؼ إجراءات المحاكمة في مكاجية 
ذىب المشرع العتبار المتيـ حاضران حكمان عمى يا إجراءات محاكمة عادية )الفقرة األكلى(  كما بأنٌ 

الرغـ مف غيابو الفعمي عف جمسات المحاكمة  كذلؾ في بعض األحكاؿ المنصكص عمييا قانكنان بما 
  يعرؼ بالحكـ الحضكرم اعتباريان )الفقرة الااني(.

                                                           
  .187"  مرجع سابؽ  صي مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية "دراسة مقارنةعبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ فمدحت محمد  1
: أار غياب المتيـ في مرحمة المحاكمة  مرجع سابؽ  ص 2  .120عمي حمزة عسؿ  محمد سامي مظمـك
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 :إجراءات محاكمة عادية :الفقرة األولى

 لو " يجكز لممتيـ في دعاك ي عمى أنٌ ائية الفمسطين( مف قانكف اإلجراءات الجز 305نصت المادة )
رتكابو الكاقعة أك غير ذلؾ مف اإلقرار بينيب عنو محاميان ل الجنح غير المعاقب عمييا بالحبس أفٍ 

الغير معاقب  يفيـ بأف الجنح عمى نص المادة بناءن ك ". ما لـ تقرر المحكمة حضكره بنفسو اإلجراءات 
ر بنفسو كأف ينيب ال يحض يجكز فييا لممتيـ كبخالؼ األصؿ أفٍ  كمان عم كالمخالفات عمييا بالحبس

 . دفاعو لتقديـعنو ككيالن 

 القاضي الجزائي ينظرفي األحكاؿ التي أشارت ليا المادة السابقة  المتيـ  عف كعميو فإذا حضر ككيؿ
ية الككيؿ مكاج كفي ىذه الحالة يعد الحكـ الصادر في الدعكل كما لك كاف المتيـ حاضران  حينيا في

 ؿ بحؽ المحكمة في أفٍ دكف اإلخال  حضكره قد جاء متفؽ كأحكاـ القانكف فٌ أطالما  حكمان حضكريان 
 . 1رتأت ذلؾاشخصيان متى  تأمر بحضكر المتيـ

  كمف الممكف تصكر إجراء محاكمة يـ ال تنـ عف خطكرة إجراميةفقد تككف الجريمة المسندة إلى المت
حد مف كارة تيسير إجراءات المحاكمة كال رغبةن مف المشرع في  كره شخصيان مف دكف حضبحقو عادلة 

 فٌ إالمحاكمة. إال  إجراءات المتيـ   كالتي ترجع في كاير مف األحياف إلى تعذر تتبعةاألحكاـ الغيابي
الزمان ذلؾ ستاناء ال يعد مطمقان  فإذا أمرت المحكمة بحضكر المتيـ شخصيان في حاؿ رأت ىذا اال
سير العدالة كلـ يحضر مكتفيان بحضكر ككيمو  فإف الحكـ الذم يصدره القاضي الجزائي في  لحسف

أمر المحكمة يجعؿ حضكر المتيـ بشخصو كاجبان  كال يغني عف  فٌ أكاجية الككيؿ يككف غيابيان  ذلؾ م
 . 2ذلؾ حضكر ككيمو

في  مياديجنائية بعد تع( مف قانكف اإلجراءات ال237ا في التشريع المصرم فقد نصت المادة )أمٌ 
عمى أنو " يجب عمى المتيـ في جنحة معاقب عمييا بالحبس الذم  2006لسنة  145القانكف رقـ 

خرل كالمخالفات فيجكز ا في الجنح األيحضر بنفسو  أمٌ  أفٍ  يكجب القانكف تنفيذه فكر صدكر الحكـ بو
تأمر بحضكره  ف الحؽ في أفٍ ممحكمة مىذا مع عدـ اإلخالؿ بما ل  ينيب عنو ككيالن لمدفاع عنو و أفٍ ل

 ". شخصيان 
                                                           

سكرية ية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالكامؿ السعيد: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيم 1
 .582كغيرىا "  مرجع سابؽ  ص

 .91-90كاـ الجنائية  مرجع سابؽ  صزغمكؿ البمشي: المعارضة في األح 2
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الحضكر الشخصي لممتيـ في مكاد الجنح مقتصر عمى الجنح  عمى أفٌ  ةالسابق لمادةيتضح مف ا
ييا ا الجنح األخرل فيجكز فالمعاقب عمييا بالحبس كالذم يكجب القانكف تنفيذه فكر صدكره  أمٌ 

ينيب ككيالن  أفٍ  دائمان لممتيـاد المخالفات يجكز   كفي مك المتيـ التمايمي عفأك الحضكر الشخصي 
مع عدـ  1981لسنة  169المخالفات بالقرار بقانكف رقـ  حيث أيلغيت عقكبة الحبس في  عنولمدفاع 

 . 1تأمر بحضكره شخصيان  اإلخالؿ بما لممحكمة مف حؽ في أفٍ 

التي ينفذ فييا الحكـ بالحبس ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم الحاالت 463كقد بينت المادة )
  كىي كعدـ االكتفاء بإنابة ككيالن عنو عمى المتيـ الحضكر فييا بنفسوفكر صدكره  كالتي يجب 

حكاـ الصادرة بالحبس عمى متيـ ليس ك عمى متيـ عائد  أك األأألحكاـ الصادرة بالحبس في سرقة  ا
 . 2لو محؿ إقامة اابت في مصر

لمتيـ حتى كلك كانت الكاقعة أصالن يعاقب عمييا بالحبس كاجب النفاذ كذلؾ يجكز حضكر ككيؿ عف ا
ك أ عتراضيـ كحده في الحكـ إما باالكطعف المت متى قضي بيا في الغرامة فقط  فكر صدكر الحكـ

ستئناؼ  ألنو في كال الصكرتيف لف يضار المتيـ بطعنو كلف تحقؽ المحكمة مف تطمب حضكره  اال
يمغى الحكـ كيقضي  حتماؿ أفٍ ستئناؼ القد طعنت ىي أيضان باال العامة ةىذا ما لـ تكف النياب

 . 3بالحبس

المشرع المصرم قد كسع مف نطاؽ الحضكر التمايمي عف المتيـ في  مف خالؿ النصكص بأفٌ  يتضح
 تي يجرم التحقيؽ فيياال تشمؿ الكاقعة ال كالذم أكجب بأفٍ  بالمشرع الفمسطيني ةمقارن  مكاد الجنح

د الجنح المعاقب عمييا ممتيـ أف ينيب ككيالن عنو في مكالرع المصرم جاز المشأالحبس  بينما عقكبة 
 .كىي حاالت كردت عمى سبيؿ الحصر اء الكاجب تنفيذه فكر صدكر الحكـستانابالحبس  ب

في ماؿ ىذه الحاالت مكقؼ المشرع المصرم في كجكب الحضكر الشخصي لممتيـ  يمكف تأييدك  
لـ يكف لو محؿ إقامة اابت ما   ككذلؾ ضركرة حضكره في حالة توككنيا تنـ عف خطكر  السابؽ ذكرىا

عمقت إقامتو يسيؿ عميو الفرار مف كجو العدالة طالما ت في مصر  األمر الذم مف الممكف أفٍ 
نطاؽ الحضكر  تمع تكسع و مف األفضؿ االتجاهىذه الحاالت فإن كفي غير  كمصالحو خارج البالد

                                                           
 .664-663ص  2000اإلسكندرية    نشأة المعارؼكؿ اإلجراءات الجنائية  مالمرصفاكم في أص: حسف صادؽ المرصفاكم 1
 .91شي: المعارضة في األحكاـ الجنائية  مرجع سابؽ  صزغمكؿ البم 2
 .331صمصطفى محمد عبد المحسف: الحكـ الجنائي المبادئ كالمفترضات  مرجع سابؽ   3
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ج التمايمي مف  يحدك  غيابية الحكاـ األار يقمؿ مف إصد لما مف شأنو أفٍ   ازة حضكر ككيؿ عف المتيـكا 
    .كتكفير كقت القضاء كجيده مدة إجراءات التقاضي مفكبالنتيجة التقميؿ   عتراضبااليا الطعف في

حقيؽ إجراءات الت تباشر المحكمة الجزائية ف المتيـالتي يجكز فييا حضكر ككيؿ ع كفي مكاد الجنح
  فإذا أنكر ككيؿ 1مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (250/1كما نصت عمييا المادة ) النيائي

ماع الشيكد  عتراؼ بالجريمة  ىنا تباشر المحكمة بستيمة المنسكبة إلى مككمو كرفض االالمتيـ ال
ى أف يككف ككيؿ المتيـ ابات  كمف اـ شيكد النفي  اـ يجكز لمخصـك الكالـ  عمفتبدأ بسماع شيكد اإل

 . 2آخر مف يتكمـ

كصكالن لمدليؿ في كاقعة الدعكل  مف  يتخذ عدد مف اإلجراءات لمقاضي الجزائي أفٍ  بأفٌ  يتضحكعميو 
إجراءات  مما يكصمنا لمقكؿ بأفٌ   عد العامة في اإلجراءات الجزائيةدكف أف يتنافى ذلؾ مع القكا

عنو ال تشكؿ خركجان عف إجراءات محاكمتو كفؽ األصؿ  عند حضكر ككيالن ك محاكمة المتيـ في غيبتو 
تتخذ مف اإلجراءات ما تراه  تحقؽ بالدعكل كما لك كاف المتيـ حاضران  كأفٍ  العاـ  فعمى المحكمة أفٍ 

 مناسبان في تككيف قناعتيا بالحكـ الذم تصدره. 

 :عتبار الحكم بمثابة الحضوريا: الفقرة الثانية

حضكريان بحؽ المتيـ عمى سبيؿ المجاز  كذلؾ عمى الرغـ مف  مشرعبره الالحكـ الذم يعت بو يقصد
 . 3غياب المتيـ الفعمي عف جمسات المحاكمة

المشرع يعتبره حضكريان عمى  فٌ إىك حكـه غيابي بطبيعتو  إال  عتباريان االحكـ الحضكرم  عميو فإفٌ ك 
ة كالتسكيؼ بإطالة أمد اإلجراءات و قدر أف غياب المتيـ ينطكم عمى نية المماطمسبيؿ المجاز  إلنٌ 

ستطاعتو إبداء دفاعو الككنو كاف ب فتراض الخطأ بجانب المتيـاة إلى   باإلضاف4كعرقمة سير العدالة
منو ةن عتبار الحكـ حضكريان  رغباده السيء بقص يويرد إل اد المشرع بذلؾ أفٍ و لـ يفعؿ  فأر نٌ إكامالن إال 

                                                           
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " بعد أف يتمك ككيؿ النيابة التيمة عمى المتيـ بمغة بسيطة 250/1نصت المادة ) 1

د مة المسندة إليو  راكو  كبعد أف يكضح المدعي بالحؽ المدني طمباتو  تسأؿ المحكمة المتيـ عف رده عمى التييستكعبيا فيمو كا 
 دعاء بالحؽ المدني". كعف رده عمى اال

 .189ي مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية "دراسة مقارنة"  مرجع سابؽ  صمدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ ف 2
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطعادؿ عب 3 رؽ الطعف فييا "  مرجع ادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .79سابؽ  ص
 .12  ص1998لمنشر كالتكزيع  عماف  مصطفى صخرم: طرؽ الطعف في األحكاـ الجزائية  مكتبة دار الاقافة  4
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طالة  عتراض عمىترتب عميو مف فتح باب االكما ي التخفيؼ مف عيكب الحكـ الغيابيفي  الحكـ  كا 
ضاعة كقت القضاء كجيد  . 1هأجؿ الدعكل الجزائية  كا 

د الجنح كالمخالفات دكف الجنايات  حيث نصت المادة مكا يشرع الفمسطيني ىذا النظاـ فكقد أقر الم
نسحب منيا اسة المحاكمة اـ ذا حضر المتيـ جمو " إعمى أنٌ مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 304/2)

يجكز لتمؾ المحكمة أف تباشر   حدل جمساتياألم سبب كاف أك غاب عف المحاكمة بعد حضكره إ
ىذا الحكـ إال  طعف فينظر الدعكل  أك أف تستمر في نظرىا كما لك كاف المتيـ حاضران  كال يجكز ال

 ". ستئناؼباال

: بإصدار حكمان بماابة الحضكرم في حالتيف األكلىلممحكمة الحؽ  أفٌ  السابقة يتضح مف نص المادة
نسحابو منيا ألم سبب كاف. كالاانية: حالة حضكره إحدل جمسات احضكر المتيـ جمسة المحاكمة اـ 

يككف  كيستكم في ذلؾ أفٍ  .الجمسات التي تؤجؿ إلييا الدعكل المحاكمة اـ تغيبو عف حضكر باقي
 في األحكاؿ التي يجيز فييا القانكف ذلؾ.  بككيؿ عنواسطة بك تمؾ الجمسات بنفسو أك  المتيـ قد حضر

كيتفؽ المشرع الفمسطيني بذلؾ مع مكقؼ المشرع المصرم كالذم لـ يأخذ عند كضع قانكف اإلجراءات 
كما فعؿ  الجنايات في مكاد صدرحكاـ التي تمؽ باألرم فيما يتععتباالجنائية بنظاـ الحكـ الحضكرم اال

الشارع عند كضع قانكف  ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية " أفٌ في ك   2الفاتبالنسبة لمجنح كالمخ
عتبارم فيما يتعمؽ باألحكاـ التي تصدر في لـ يأخذ بنظاـ الحكـ الحضكرم اال اإلجراءات الجنائية

 . 3"ما فعؿ بالنسبة لمجنح كالمخالفاتمكاد الجنايات مف محكمة الجنايات ك

أنو قد أقر نظاـ الحكـ بماابة الحضكرم في مكاد الجنايات  يتضحف دنيا بالنسبة لمكقؼ المشرع األر مٌ أ
كالتي جاء فييا "  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني (212/2بحسب نص المادة )  أيضان 
دعاء العاـ كالمتبمغ مكعد المحاكمة  فمممحكمة أف تحاكمو ـ يحضر المتيـ الذم مياؿ أماـ االإذا ل

ذا حضر إحدل الجمسات كتخمؼ بعد ذلؾ عف الحضكر فتجرم المحاكمة بحقو بماابة  غيابيان  كا 

                                                           
 .63ميو عف المحاكمة  مرجع سابؽ  صى عطالؿ زيد دكجاف الخزاعمة: غياب المشتك 1
حكاـ الصادرة فييما  الطبعة ب األيستئناؼ أماـ المحاكـ الجنائية المصرية كضكابط تسبرشدم أحمد إبراىيـ: المعارضة كاال 2
 .25  ص1991شأة المعارؼ  القاىرة  كلى  مناأل

 .20  ص1989مارس إبريؿ  – 99لسنة اؽ  مجمة المحاماة   55سنة  5574  طعف 13/3/1986نقض جنائي جمسة  3
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لة الاانية يككف الحكـ قابالن عتراض كفي الحالحكـ في الحالة األكلى قابالن لالالكجاىي  كيككف ا
 ستئناؼ ضمف المكاعيد المحددة لذلؾ".  لال

حكـ بماابة الحضكرم عمى الجنح في قصر نظاـ ال كالمصرم مكقؼ المشرع الفمسطيني يمكف تأييدك 
رغبة المشرع األردني في التقميؿ مف األحكاـ الغيابية كما  كالمخالفات فقط دكف الجنايات  حيث أفٌ 

نتياكان لحؽ اشكؿ ال يجب أف ت لفصؿ في الدعكل كتعطيؿ اإلجراءاتيعترييا مف عيكب في تأخير ا
لو ىامة حضكره يشكؿ ضمانة  أفٌ  ذلؾ  راءات محاكمتو كاممة في الجناياتالمتيـ في حضكر إج

جناية في حاؿ بتصكر إصدار حكمان غيابيان  بيد أنو يمكف  شدةكأف عقكبة الجناية تتسـ بال خصكصان 
  . بعد إعالنو قانكنان  المحاكمةب المتيـ عف إجراءات غيا

  ىذه األحكاـذرة المشركعة في ماؿ عترافو بالمعاىك عدـ  المشرع الفمسطينيما يعيب مكقؼ  فٌ إ إال
فقد يطرأ عمى المتيـ مانع قيرم أك سبب مشركع يحكؿ دكف قدرتو عمى متابعة إجراءات الدعكل أك 

 ترط إلصدار الحكـ بماابة الحضكرماألكلى عمى المشرع أف يش مف لذلؾ فقد كاف  اتياحضكر جمس
جع إلى سبب أك مانع ال يككف غيابو را باإلضافة لتغيب المتيـ عف جمسات المحاكمة بعد حضكره  أفٍ 

 قيرم حاؿ دكف إكمالو متابعة اإلجراءات. 

يجب عمى المحكمة أف تحقؽ في   بماابة الحضكرم حكـكفي األحكاؿ التي يجيز فييا المشرع إصدار 
حيث تباشر المحكمة الجزائية إجراءات التحقيؽ النيائي كما نصت   الدعكل كما لك كاف المتيـ حاضران 

فال يكتفي القاضي  -سابقة الذكر –مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( 250عمييا المادة )
ـ باالعتراض عمى يت الفرصة عمى المتيكعمة ذلؾ تكمف في تفك   قططالع عمى أكراؽ الدعكل فباال

   .1تبعاتو يتحمؿ عميو أفٍ  فإفٌ  خطأ منو  بالتالي غيابو قد ترتب عمى بما أفٌ  الحكـ

ذىب المشرع المصرم إلى إجازة االعتراض عمى الحكـ  الفمسطيني فقد خالفان لمكقؼ المشرعك 
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 241شركط معينة نصت عمييا المادة ) ضمفالحضكرم اعتباريان 

  لـ يستطع تقديمو قبؿ الحكــ عميو قياـ عذر منعو مف الحضكر حاؿ أابت المحكك تتماؿ ب  المصرم
 غير جائز.  -كـ الحضكرم اعتباريان أم الح – ستئنافواككاف 

                                                           
1

 .192دراسة مقارنة"  مرجع سابؽ  صمدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ في مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية " 
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محكمة أكؿ درجة قد قضت حضكريان  قضت محكمة النقض المصرية بأنو " متى كانتتطبيقان لذلؾ ك 
الحكـ  فحكـ عتباريان بتغريـ المتيـ خمسمائة قرش كرد الشيء ألصمو فعارض المحككـ عميو في ىذا ا

حكـك عميو ىك مف األحكاـ الجائز ضد المالحكـ الصادر  ستنادان إلى أفٌ ابعدـ جكاز المعارضة 
( مف قانكف اإلجراءات 241ستئنافيا  األمر الذم يجعؿ المعارضة فيو غير مقبكلو  عمالن بالمادة )ا

 . 1"ف قد طبؽ القانكف تطبيقان صحيحان الجنائية فإنو يكك 

ككـ عميو قتداء بالمشرع المصرم مف خالؿ السماح لممحدر دعكة المشرع الفمسطيني إلى االكتج
متى أابت قياـ عذر حاؿ دكف متابعتو بحقو  اعتباريان الصادر لحضكرمباالعتراض عمى الحكـ ا

 . سير العدالةنية لديو في المماطمة كعرقمة  إجراءات المحاكمة  كطالما ينتفي كجكد أم

ىك بحقيقة الكاقع في  يابي أك حضكرم أك بماابة الحضكرمالعبرة في كصؼ الحكـ عمى أنو غك 
و غيابي كىك في المحكمة عف طريؽ الخطأ بأنٌ  والدعكل كليس بما تذكره المحكمة عنو  فإذا ما كصفت

ىذا الخطأ ال يترتب عميو نشكء حؽ لممتيـ في الطعف  ة الحضكرم  فإفحقيقتو حضكرم أك بمااب
 . 2عتراضبالحكـ عف طريؽ اال

ات قراراتيا " إذا حضر المتيـ إحدل جمسستقر عميو قضاء محكمة التمييز األردنية في إحدل اكىذا ما 
و قابؿ ناؼ فقط  حتى لك كرد أنٌ ستئخرل فيككف الحكـ قابالن لالالمحاكمة كتغيب عف الجمسات األ

 . 3العبرة لمكاقع القانكني كليس لما يذكره القاضي في حكمو بيذا الشأف" ستئناؼ  ألفٌ عتراض كااللال

 :ُاتٍانحكى انغ ػتزا  ػهًاال :انًطهة انثاٍَ

يو لمتظمـ مف حكـ غيابي يسمكو المحككـ عم  طريؽ مف طرؽ الطعف العادية وبأنٌ  عتراضاال ييعرؼ
 .4بيدؼ إعادة طرح الدعكل أماـ ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ صدر بحقو

 " ذلؾ أفٌ شخص دكف أف يسمع القضاء دفاعو إدانة عدـ جكازدأ "تتماؿ في مب عتراضكعمة اال
صدكر ماؿ ىذا  فٌ إكال يجكز إدانة شخص دكف سماعو  إذ  ـ يبدم دفاعو في الدعكلـك عميو لالمحك

 مقتضيات العدالة تتطمب كعميو فإفٌ   المتيـ في حضكر إجراءات محاكمتو الحكـ يشكؿ إخالالن بحؽ
                                                           

 .145ص  9س القانكنية  مجمكعة األحكاـ  4/2/1958جمسة   ؽ 27لسنة  1752طعف رقـ    نقض مصرم 1
 .793  ص1996المعارؼ  اإلسكندرية  رؽ الطعف في األحكاـ المدنية كالجنائية  منشأة عبد الحميد الشكاربي: ط 2
 .751  ص1964اميف األردنييف  لسنة   مجمة نقابة المح57/64تمييز جزاء  3
 .548مات الجزائية "  مرجع سابؽ  صمحمد سعيد نمكر: أصكؿ اإلجراءات الجزائية " شرح لقانكف أصكؿ المحاك 4
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تمكيف المحككـ عميو مف طرح الدعكل أماـ ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ  حتى تتاح لو  إعادة
ـ تستنفذ بعد سمطتيا في الدعكل عند إصدارىا حكمان ىذه المحكمة ل خاصة كأفٌ  فكعواء دفرصة إلبد

 . 1غيابيان 

القرار الصادر بحؽ المتيـ الطاعف مف  كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " كحيث أفٌ 
رار طبقان عتراض عمى ىذا القان فقد كاف عميو أف يسمؾ طريؽ االمحكمة الدرجة األكلى كاف غيابي

كاف عمى محكمة البداية بصفتيا ستئناؼ ك مشار إلييا أعاله كليس الطعف باالألحكاـ المكاد ال
 . 2ستئناؼ مف ىذه الناحية إال أنيا لـ تفعؿ ذلؾ"االستئنافية عدـ قبكؿ اال

ة العدالسير تخذ كسيمة لممماطمة كعرقمة عمى أساس أنو قد يي  عتراضنتقدت بعض اآلراء طريؽ االاكقد 
تى يصدر الحكـ ح غياب عف جمسات المحاكمة  كذلؾ مف خالؿ تعمد المف ًقبؿ بعض المتيميف

كل كتأخير صدكر تعطيؿ الفصؿ في الدع ميومما يترتب ع  كينفتح بذلؾ باب المعارضة فيوغيابيان 
س مف و ليفإنٌ   -التي تحمؿ الصكاب في بعض األحياف -ان عمى تمؾ اآلراء و كردٌ نٌ إحكـ النفاذ. إال 

ة التكميؼ   فقد تككف كرقبسير العدالة الضركرم أف يشكؿ غياب المتيـ كسيمة لممماطمة كالتسكيؼ
مما يكجب   ينو كبيف الحضكريا كصمت كلكف حدكث ظرؼ ما حاؿ بك أنٌ أ بالحضكر لـ تصؿ إليو
ؽ د حعتبار بأف المشرع قيٌ   مع األخذ بعيف اال3كتقدير مدل جدية عذره وعمى المحكمة سماع

لذم كا بماابة الحضكرماو نظاـ الحكـ ستحداا  كمف ذلؾ وستعمالايكفؿ عدـ إساءة بما  عتراضاال
 نظرمما يكجب عمى المحكمة  محككـ عميو عمى الرغـ مف تغيب ال يعتبر الحكـ بمقتضاه حضكريان 

نما  ضعتراف في ىذا الحكـ عف طريؽ االالدعكل كما لك كاف المتيـ حاضران  كمف اـ ال يجكز الطع كا 
 سابقة الذكر.مف قانكف اإلجراءات الجزائية  (304/2بحسب ما نصت عميو المادة )  4ستئناؼ فقطباال

                                                           
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطرؽ الطعف فييا "  مرجع عادؿ عباد 1 م عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .122سابؽ  ص
 .12/9/2011  محكمة النقض  راـ اهلل  89/2011نقض جزاء فمسطيني  رقـ  2
جر  3 ؽ الطعف فييا "  مرجع اءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطر عادؿ عبادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .122سابؽ  ص
مكتبة الكفاء  يز في اإلجراءات الجنائية " المحاكمة كطرؽ الطعف في األحكاـ "  الطبعة األكلى جبكرم يكسؼ بكرم محمد: الك  4

 .188  ص2013نكنية  اإلسكندرية  القا
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 نطاؽ االعتراض بدايةن مفالحكـ الغيابي  االعتراض عمىالحديث عف  سنتناكؿ في ىذا المطمبك 
 ع الااني(. )الفر  نظامو كؿ(  كمف اـ التطرؽ إلى)الفرع األ

 :ػتزا االَطاق  :انفزع األول

  كما أف )الفقرة األكلى( كأحكاـ أخرل ال يجكز فييا ذلؾ عتراضأحكاـ يجكز فييا الطعف باال ىناؾ
  .)الفقرة الاانية( دكف غيرىـ عتراضالطعف باالىناؾ أشخاص يحؽ ليـ 

 :عتراضألحكام الجزائية لمطعن باال: قابمية االفقرة األولى

( مف 314في المادة ) عتراضباالفييا الطعف  ة التي يجكزاألحكاـ الجزائيالفمسطيني حدد المشرع 
" لممحككـ عميو غيابيان في مكاد الجنح كالمخالفات أف  كالتي نصت عمى أف  قانكف اإلجراءات الجزائية

بالحكـ  باإلضافة إلى ميعاد مسافة الطريؽ".  وخالؿ العشرة أياـ التالية لتبميغيعترض عمى الحكـ 
مكاد ىي األحكاـ الجزائية الغيابية الصادرة في  عتراضحكاـ التي تقبؿ الطعف باالألكبناءن عميو فإف ا

كىك ما   1محكمة البدايةمحكمة الصمح أك  ءن سكا الجنح كالمخالفات أيان كانت المحكمة التي أصدرتيا
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي جاء (169/1ستخالصو بمفيـك المخالفة مف نص المادة )ايمكف 
تياـ كقبؿ تحقيقيا لكاقعة كما ىي مبينة في تقرير االمحكمة البداية أف ا ىيئة " إذا رأت عمى أنو فييا

كتحيميا   ختصاصتحكـ بعدـ اال أك مخالفة جنحة ختصاصيا أكاجناية خارجة عف  في الجمسة تعد
 يتضح حيث . "ختصاصكفقان لقكاعد اال محكمة الصمحالقاضي الفرد في محكمة البداية أك إلى إلى 
ئي يا التحقيؽ النيائالكاقعة تشكؿ جنحة بعد إجرا بأفٌ  المشرع قد أجاز لمحكمة البداية إذا تبيف ليا بأفٌ 
أف تيبقي يدىا عمى الدعكل  كبالتالي إذا تغيب المتيـ في جنحة عف الحضكر أماـ محكمة البداية  فييا

كيككف الحكـ الغيابي الصادر مف  مة الجنحاـ محكفإنو يتبع في شأنو ذات اإلجراءات المعمكؿ بيا أم
 . 2عتراضمحكمة البداية حينيا قابالن لال

ـك المبيف المكمؼ بالحضكر حسب القانكف في الي متيـبي ىك الحكـ الصادر في غيبة الكالحكـ الغيا
عمى  لؾكالذم لـ يرسؿ ككيالن عنو في األحكاؿ التي يجيز فييا القانكف ذ بكرقة التكميؼ بالحضكر

يككف  ال فٍ أ و غيابيلعبرة في كصؼ الحكـ بأنٌ كا  النو لشخصو أك في مكطنو القانكنيالرغـ مف إع
                                                           

  1991ة دار الاقافة  عماف  حاكمات الجزائية األردني  الطبعة األكلى  مكتبمحمد صبحي نجـ: الكجيز في قانكف أصكؿ الم 1
 .354ص

 .550الجزائية "  مرجع سابؽ  ص محمد سعيد نمكر: أصكؿ اإلجراءات الجزائية " شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات 2
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  كال يغني عف ذلؾ مجرد الحضكر 1جمسة المرافعة عفدل دفاعو في الدعكل بسبب غيابو قد أب متيـال
لـ يترافع  وأن جمسة النطؽ بالحكـ ما داـ مف بينيار غير جمسة المرافعة كلك كاف في جمسة أك أكا

عتبارم ىك بحقيقة الكاقع اـ بأنو حضكرم أك غيابي أك حضكرم كما يدلؿ عمى كصؼ الحك  2فييا
بأنو غيابي كىك في   لذلؾ قضي بأنو " إذا كاف الحكـ قد كصؼ خطأ 3كليس بما تذكره المحكمة

   .4"ف طريؽ المعارضة ال يككف مقبكالن عتبارم  فإف الطعف فيو عاحقيقتو حضكرم 

فإنو يعتبر كذلؾ بالنسبة لمدعكل المدنية  زائيةالدعكل الجيتعمؽ ب لممتيـذا كاف الحكـ غيابيان بالنسبة كا  
تخضع في سيرىا  زائيةكل المدنية أماـ المحاكـ الجالمرفكعة بالتبعية لمدعكل الجزائية  كذلؾ ألف الدع

 . 5مف حيث الشكؿ لقانكف اإلجراءات الجزائية

كما  -ىذا الحكـ  ألفٌ   عتراضال يقبؿ الطعف باال غيابي الصادر في جناية فإنوا بالنسبة لمحكـ الأمٌ 
القبض بمجرد حضكر المحككـ عميو أك بقكة القانكف    حيث يسقطيخضع لقكاعد خاصة -أشرنا سابقان 
اءات مف قانكف اإلجر ( 296كفؽ ما نصت عميو المادة )  العقكبة بمضي المدة انقضاءعميو قبؿ 
 . قة الذكرالجزائية ساب

ذا كاف الحكـ ب  رتباط ال يقبؿ التجزئةاينيما بفي جناية كجنحة  بدايةاإلدانة قد صدر مف محكمة الكا 
 يقبؿ االعتراضلمجنايات  فال  ةقرر تباع القكاعد الماكجب  اية )الجريمة األشد(ة الجنكقضي فييما بعقكب
رتباط بسيطان . أما إذا كاف االان تيديدي ان حكم باعتبارهمقاء نفسو بمجرد حضكر المتيـ كيسقط الحكـ مف ت

الحكـ الصادر في الجنحة  يجكز االعتراض عمىعمى حدة  كحينئذ تقضي المحكمة بعقكبة كؿ جريمة 
 . 6تباعيا في مكاد الجنحاكتتبع اإلجراءات الكاجب  لجنايةدكف ا

كيعبر عف  عتراضاال الحكـ الغيابي القاضي برد عمى عتراضالمشرع بعدـ جكاز الطعف باالكقد أقر 
 جزائي عمى أفٍ كعمة ذلؾ تكمف في حرص المشرع ال  "عدـ جكاز المعارضة بعد المعارضةذلؾ بمبدأ "

                                                           
 .408صمحاكمات الجزائية  مرجع سابؽ  فخرم عبد الرزاؽ الحدياي: شرح قانكف أصكؿ ال 1
2

 .50دراسة تحميمية "  مرجع سابؽ  صعصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطيني"  

  .195يز في اإلجراءات الجنائية " المحاكمة كطرؽ الطعف في األحكاـ "  مرجع سابؽ  صجبكرم يكسؼ بكرم محمد: الك  3
 .1305  ص383  رقـ6س قض   مجمكعة أحكاـ محكمة الن1955نكفمبر  7نقض  4
  "دراسة مقارنة بيف التشريع المصرم كالجزائرم كالفرنسيابية في مكاد الجنح كالمخالفات "ذكادم عبد اهلل: الطعف في األحكاـ الغي 5

 .81  ص2009النيضة العربية  القاىرة   دار
 .197في األحكاـ "  مرجع سابؽ  ص فيز في اإلجراءات الجنائية " المحاكمة كطرؽ الطعجبكرم يكسؼ بكرم محمد: الك  6
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بجكاز تعدد  ونٌ إعند حد معيف فال تتعدد مراتو ضد الحكـ الكاحد  إذ  العتراضيقؼ الطعف با
  1تغيبو المستمر ف خالؿمة الحكـ لمصفة النيائية أف يحكؿ دكف حياز  متيـيستطيع ال عتراضاتاال

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " إذا تخمؼ المعترض عف 319/1حيث نصت المادة )
عتراض كال ف عذر مقبكؿ  قضت المحكمة برد االعتراض بدك لحضكر في الجمسة المحددة لنظر االا

 عتراض مرة أخرل". يحؽ لو اال

  لصادرة غيابيان مف محكمة النقض؟حكاـ اض في األعتراانية الطعف باالمكإكياكر التساؤؿ حكؿ 

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف األحكاـ الصادرة مف محكمة النقض ال يمكف كصفيا عمى أنيا حضكرية أك 
لمتأكد مف أنيا بنيت عمى  فتيا في مراقبة األحكاـ النيائية  ككف أنيا محكمة قانكف تنحصر كظي2غيابية

أماميا ف المحكمة تنظر بالطعكف تدقيقان  األمر الذم يجعؿ الحضكر أث كحي  3إجراءات قانكنية سميمة
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 366بحسب ما نصت عميو المادة )  رتأت لذلؾاإال إذا  أمران مستبعدان 

ف تحدد جمسة لسماع أقكاؿ أكمة في الطعف تدقيقان كيجكز ليا " تنظر المح عمى أنو كالتي جاء فييا
 ".رتأت ذلؾاككالء الخصـك إذا ك بة النيا

ؾ عند نظرىا الطعف كذل كمة النقض الفصؿ في مكضكع الدعكلالخالؼ يبرز عندما تتكلى مح فٌ إإال 
عمى أنو ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي جاء فييا 374كفؽ ما نصت عميو المادة )  لممرة الاانية

ظر محكمة النقض في مكضكع الدعكل". ففي ىذه " إذا طعف في الحكـ الصادر بعد النقض األكؿ تن
ككنيا تنظر في مكضكع الدعكل  در الحكـ مف محكمة النقض غيابيان الحالة مف المتصكر أف يص

عتراض في حالة غياب المتيـ فيؿ يجكز الطعف باال  حكمة مكضكع كليس محكمة قانكفبصفتيا م
  نظر الدعكل مف قبؿ محكمة النقض؟المحككـ عميو عند 

 

                                                           
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطرؽ الطعف فييا "  مرجع  1 عادؿ عبادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

  .125سابؽ  ص
 .146راءات الجنائية  مرجع سابؽ  صعبد الرؤكؼ ميدم: شرح القكاعد العامة لإلج 2
 .49ألحكاـ الجنائية  مرجع سابؽ  صالمعارضة في ازغمكؿ البمشي:  3
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الغيابية الصادرة عف عتراض عمى األحكاـ إلى عدـ جكاز اال 1ذىب غالبية الفقياء كشراح القانكفي
الدعكل يجب أف تنتيي لككنيا تماؿ قمة القضاء كآخر ما يمتجئ إليو الخصـك  كألف  محكمة النقض
كاف كانت أحكاـ محكمة النقض باتة ال تقبؿ الطعف بأم طريؽ مف طرؽ الطعف ميما  عند حد معيف
عتراض في األحكاـ الغيابية مف الفقة يرل بإمكانية الطعف باالىناؾ جانب  فٌ أ  إال 2بيا مف خطأ

 . 3الجنح مكاد الصادرة عف محكمة النقض في

فٍ  يمكف القكؿ  تصمت بالطعف ايـ يخضع لتقدير محكمة النقض متى كاف حضكر الخصكـ كسماع كا 
رل الحاجة إلى سماعيـ مف أجؿ الفصؿ في الدعكل  كعميو عمى التقرير بو  إال أف المحكمة قد ت بناءن 

ال  طالماالدفاع عف نفسو   نتياكان صريحان لحقو فياالحضكر يماؿ اإلخالؿ بحؽ المتيـ في  يظير بأفٌ 
كاف حريان عمى المشرع   لذلؾ تأخير الفصؿ فييا في سبيالن لممتيـك  سير الدعكلل تعطيالن  يشكؿ

عمى األحكاـ الغيابية الصادرة عف محكمة النقض عند نظرىا عتراض اال الكطني منح المتيـ الحؽ في
كدكف   قتنعت المحكمة بوا متىذر القيرم الع الغياب نتيجة قصر ذلؾ عمىمع   الطعف لممرة الاانية

 بالجمسة إعالنان قانكنيان صحيحان. عدـ إعالف المتيـ إغفاؿ حالة 

 :عتراضصاحب الحق في اال :الفقرة الثانية

الجنح  مكاد الحكـ الغيابي الصادر في عمى عتراضائي لجميع الخصـك الطعف باالجز المشرع الجز ـ يي ل
نما قصر  كالمخالفات كؿ عمى  هحظر  مما يعنيلمسؤكؿ عف الحؽ المدني  عمى المتيـ كا ىذا الحؽ كا 

تتماؿ  ى المعارضةالنيابة العامة المجكء إلحظر  مفكالعمة  .كالمدعي بالحؽ المدني النيابة العامةمف 
  فيي عنصر أساسي في تشكيؿ المحكمة  مما يعني لياف غيابيان بالنسبة الحكـ الجزائي ال يكك  في أفٌ 

رتب البطالف عمى إجراءات ف تغيبيا أف يأمف ش إذحضكريان  الحكـ دائمان بالنسبة ليا يككف  أفٌ 

                                                           
رؤكؼ عبيد: مبادئ اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم  الطبعة السابعة عشر  دار الجيؿ لمطباعة  جميكرية مصر  1

عربية  . أحمد فتحي سركر: الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية  الطبعة السابعة  دار النيضة ال876  ص1989العربية  
. كامؿ السعيد: شرح قانكف اإلجراءات الجزائية نظريتا األحكاـ كطرؽ الطعف فييا " دراسة تحميمية 899  ص1993القاىرة  

كتأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية"  الطبعة األكلى  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع كالدار العالمية الدكلية  
 .136  ص2001عماف  

 .49ألحكاـ الجنائية  مرجع سابؽ  صزغمكؿ البمشي: المعارضة في ا 2
يضة العربية  القاىرة  ماىر العربي: صالحية الحكـ الجنائي الغيابي في القبض عمى المتيـ " دراسة تحميمية تطبيقية"  دار الن 3

 .35  ص2011
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ة ألنو أجنبي عف الدعكل الجزائي ويقبؿ اعتراضفال  ا بالنسبة لممدعي بالحؽ المدنيأمٌ . 1المحاكمة
ال يجكز أف ف  كعميو أماـ المحكمة ستاناءن ا   كدعكاه المدنية تينظرالمنظكرة أماـ المحكمة الجزائية

تيعطؿ الدعكل المدنية الفصؿ في الدعكل الجزائية كالتي تماؿ األصؿ  باإلضافة إلى ذلؾ لـ يكف 
كقد كاف   2حكاؿمماؿ عنو جائز في جميع األ حضكر فٌ خصكصان كأ ىناؾ امة ما يمنع مف حضكره

( مف قانكف 315مف خالؿ نص المادة )في ىذا السياؽ  يني كاضحان كصريحان المشرع الفمسط
  ".لحؽ المدنيعتراض مف قبؿ المدعي باكالتي جاء فييا " ال يقبؿ االالجزائية اإلجراءات 

 )ب(:  كؽ المدنيةكالمسؤكؿ عف الحق)أ( كؿ مف المتيـ  اعتراضكعميو نستعرض 

 :: معارضة المتيمأ

عمى  الجنح كالمخالفات الحكـ الغيابي الصادر في مكاد االعتراض عمىالحؽ في  لممتيـمنح المشرع 
قانكف ( مف 314  حيث نصت المادة )3كمف غير سماع أقكالو والمحاكمة جرت في غياب أفٌ  اعتبار

في مكاد الجنح كالمخالفات أف يعترض عمى الحكـ  " لممحككـ عميو غيابيان  اإلجراءات الجزائية عمى أف
 ". بإالضافة إلى ميعاد مسافة الطريؽبالحكـ   وخالؿ العشرة أياـ التالية لتبميغ

ـ في الدعكييف كيجكز لممتيـ أف يعارض في الحكـ الغيابي الصادر ضده حتى لك فصؿ ىذا الحك
 زائيةمو أف يعارض في الدعكييف الجكيض  فبأف قضي عمى المتيـ بالعقكبة كالتع كالمدنية زائيةالج
الصادر في الدعكل الجزائية  ذا عارض المتيـ في الحكـا  خرل  ك أك في إحداىما فقط دكف األ مدنيةكال

أما   ال تتعمؽ إال بالشؽ الجزائي فقط فال يجكز لممدعي بالحؽ المدني أف يحضر المعارضة ألنيافقط 
كذلؾ لمدفاع عف مصمحتو في  الحؽ في الحضكر المدنيعي دإذا عارض المتيـ في الدعكييف فالمم

 . 4الدعكل المدنية

                                                           
ـ الصادرة فييما  مرجع ب األحكاية المصرية كضكابط تسبستئناؼ أماـ المحاكـ الجنائيرشدم أحمد إبراىيـ: المعارضة كاال 1

 .41سابؽ  ص
 .1464اءات الجنائية  مرجع سابؽ  صعبد الرؤكؼ ميدم: شرح القكاعد العامة لإلجر  2
 .411اكمات الجزائية  مرجع سابؽ  صفخرم عبد الرزاؽ الحدياي: شرح قانكف أصكؿ المح 3
 .202ف في األحكاـ "  مرجع سابؽ  صءات الجنائية " المحاكمة كطرؽ الطعيز في اإلجراجبكرم يكسؼ بكرم محمد: الك  4
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كياكر التساؤؿ في حاؿ صدر حكمان غيابيان عمى المتيـ بالعقكبة كالتعكيض المدني  ككاف الحكـ 
فيؿ يستفيد المسؤكؿ عف الحؽ   ف الحؽ المدني كالمتماؿ بالتعكيضحضكريان بالنسبة لممسؤكؿ ع

 يا تككف قاصرة عميو طبقان لمبدأ نسبية أار الطعف؟ المتيـ أـ أنٌ  المدني مف معارضة

المتيـ فيما إذا  اعتراضيستفيد مف  الحؽ المدني أفٍ    ال يمكف لممسؤكؿ عف1في نظر جانب مف الفقو
كف أمامو سكل قيضي لو بالبراءة مف التيمة مع إلغاء الحكـ بالتعكيض المدني الصادر عميو  كال يك

  2ستئناؼ. أما الجانب اآلخر مف الفقوكـ الصادر ضده إذا كاف قابالن لالالح فيئناؼ ستالطعف باال
فال يمكف القكؿ ببقائو ضد المسؤكؿ عف الحؽ  اؿ سقط الحكـ بالتعكيض عف المتيـفيرل أنو في ح

المدني  بالتالي إذا ما عارض المتيـ كحده دكف المسؤكؿ عف الحؽ المدني فيمـز إعالنو مف أجؿ 
بداء طمباتو.حضكر     ه كا 

مسؤكلية المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية تتبع مسؤكلية  الرأم األخير ذلؾ أفٌ  ا جاء فيميمكف تأييد ك 
 تيـ  فبمجرد سقكط مسؤكلية األخيرالمتيـ  فالمسؤكؿ عف الحؽ المدني ليس إال ضامف لمسؤكلية الم

   تسقط مسؤكلية الضامف كالذم يعد بماابة الكفيؿ.

تيـ الذم صدر و ال يجكز لممفإنٌ  عميوض في الطعف بالحكـ  ك ككف ىناؾ مصمحة لممعار كينبغي أف ت
لك شاب ك محة لو في ذلؾ ال مص أفحيث الحكـ   عمى عتراضالتو أف يطعف باءالحكـ الغيابي ببرا

كر عفك عاـ أك عتراض عمى الحكـ الصادر بإسقاط الدعكل لصدكما ال يقبؿ منو اال  الحكـ عيب
 . 3تنتفي عنو في ىذه األحكاؿ صفة المحككمية حيثـ  بسبب التقاد

                                                           
عبد الحكـ  .687الجزء األكؿ "  مرجع سابؽ  ص فكزية عبد الستار: شرح قانكف اإلجراءات الجنائية كفقان ألحدث التعديالت " 1

 .26  ص1992سكندرية  فكده: المعارضة في المكاد الجنائية كالمدنية كالشرعية  دار الفكر الجامعي  اإل
ائرم ذكادم عبد اهلل: الطعف في األحكاـ الغيابية في مكاد الجنح كالمخالفات " دراسة مقارنة بيف التشريع المصرم كالجز  2

 .125كالفرنسي"  مرجع سابؽ  ص
المصرم كالجزائرم  ذكادم عبد اهلل: الطعف في األحكاـ الغيابية في مكاد الجنح كالمخالفات " دراسة مقارنة بيف التشريع 3

  .125كالفرنسي"  مرجع سابؽ  ص
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 :: معارضة المسؤول عن الحق المدنيب

حكـ عتراض عمى الاال حؽمسؤكؿ عف الحؽ المدني لـ ينص المشرع الجزائي صراحةن عمى إعطاء ال
( مف قانكف 314ذلؾ يستفاد ضمنان مف نص المادة ) فٌ إفي غير مصمحتو  إال  الصادر الغيابي
 .". .كالتي جاء فييا " لممحككـ عميو غيابيان  الجزائية اءاتاإلجر 

عتباره محككمان عميو بالتعكيض في الدعكل المدنية المرفكعة اعف الحؽ المدني يمكف  فالمسؤكؿ
  حتى كلك كاف 1الحكـ الغيابي الصادر بحقو عتراض عمىجزائية  فمو أف يطعف باالبالتبعية لمدعكل ال

معارضتو تقتصر عمى الشؽ المدني في الحكـ  إذ ال صفة لو في  فٌ إـ  إال حضكريان بالنسبة لممتي
ؾ لفال يككف ىنا لمتيـ بعقكبة جزائية دكف التعكيضا ىزائية  كتطبيقان لذلؾ إذا قضي عمالدعكل الج
ل قضي بيا الحؽ المدني  كعمة ذلؾ أف الدعك  عفالحكـ مف قبؿ المسؤكؿ ض عمى اعتر إمكانية لال

 . 2كالمسؤكؿ عف الحؽ المدني ليس لو أم صفة في الدعكل الجزائية ف المدنيبحكـ جزائي دك 

  وال إذا كانت لو مصمحة فيمف قبؿ المسؤكؿ عف الحؽ المدني إ يقبؿ االعتراضكمف الطبيعي أف ال 
منو إذا حيكـ  يقبؿ االعتراض  كتطبيقان لذلؾ ال كأف يككف الحكـ الغيابي الصادر قد ألزمو بالتعكيض

 . 3عتبار المدعي بالحؽ المدني تاركان لدعكاهاالدعكل  أك ببرفض 

عتراض عمى ني الذم أجاز لو المشرع االكال يمكف المقارنة ما بيف كضع المسؤكؿ عف الحؽ المد
الذم حرمو كضع المدعي بالحؽ المدني ك   الشؽ المدني الذم أضر مصمحتو الحكـ الغيابي في

ختياران  فيك االمدعي بالحؽ المدني أقاـ دعكاه  لتفرقة ىك أفٌ المشرع مف ىذا الحؽ  كما يبرر ىذه ا
مما يجعؿ مف عدـ حضكره أمران غير مبرر  في حيف أف المسؤكؿ عف الحؽ  ختار تكقيت دعكاهاالذم 

 لمدني يستطيع أف ينيبالمدني أيقيمت الدعكل في مكاجيتو دكف خيار منو  كذلؾ فإف المدعي بالحؽ ا

                                                           
 .61دراسة تحميمية "  مرجع سابؽ  صعصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفمسطيني"  1
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطرؽ الط 2 عف فييا "  مرجع عادؿ عبادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .127سابؽ  ص
ائرم ذكادم عبد اهلل: الطعف في األحكاـ الغيابية في مكاد الجنح كالمخالفات " دراسة مقارنة بيف التشريع المصرم كالجز  3

 .132كالفرنسي"  مرجع سابؽ  ص
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ف حصؿ فإنو يككف بتقصير  مستبعدان ا يجعؿ مف عدـ حضكره أمران مم ألحكاؿ عنو في جميع ا ككيالن  كا 
 .1منو

 :ػتزا او االظَ :انفزع انثاٍَ

جب عمى كؿ مف لو ال بد مف اإلشارة إلى الخطكات اإلجرائية التي ي عتراضظاـ االعند الحديث عف ن
رتبة عمى إجراء ر المتامع بياف اآلا  )الفقرة األكلى( بأحكاـ القانكف تباعيا عمالن ا عتراضالحؽ في اال
   .)الفقرة الاانية( عتراضالتقرير باال

 :عتراضالطعن باال قواعد :الفقرة األولى

تناكؿ   يمي ذلؾ )أ( عتراضالحديث عف ميعاد الطعف باال يتكجب عمينا عتراضالطعف باال لبياف قكاعد
 )ب(.  عتراضإجراءات التقرير باال

 :اضعتر : ميعاد الطعن باالأ

 عمى عتراضاالالطعف بميعاد  -سابقة الذكر –ية ( مف قانكف اإلجراءات الجزائ314حددت المادة )
ى المتيـ مأكجب المشرع ع عتراض آااره القانكنيةى ينتج االالحكـ الغيابي  فكفقان ليذا النص كحت

 نيـ بالحكـ الغيابيالتالية إلعالعتراضاتيـ في ظرؼ العشرة أياـ المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية تقديـ كا
ترتب عميو أم أار ال ي بعد ذلؾ عتراضنقضت ىذه المدة فإف االابخالؼ ميعاد مسافة الطريؽ  فإذا 

أنو " ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى 320كترده المحكمة شكالن  حيث نصت المادة ) قانكني
نعداـ الصفة أك ألم عيب اد  أك اللتقديمو بعد فكات الميع عتراض شكالن تقضي المحكمة بعدـ قبكؿ اال

 . "شكمي آخر

المحككـ عميو غيابيان  كفي حاؿ صادؼ آخر  ميغمف اليكـ التالي لتب عمى الحكـ عتراضكيبدأ ميعاد اال
( مف قانكف 484  كفقان لممادة )2متد الميعاد إلى أكؿ يكـ عمؿ بعدىاا عاد يكـ عطمة رسميةيكـ في المي

لجكاز  ةف المدد المقرر نصت عمى أنو " ال تحسب أياـ العطالت الرسمية م اإلجراءات الجزائية كالتي
 ستئناؼ أك النقض أك المدد األخرل إذا كانت ىذه العطالت في نياية المدة". عتراض أك االالطعف باال
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ىك مف يكـ إعالف المحككـ عميو بالحكـ الغيابي كليس مف  عتراضحتساب ميعاد االابرة في بدء كالع
مف دكف عميو بصدكر الحكـ  عمـ المحككـ كـ عممو بصدكر الحكـ  فإذايمف دكر الحكـ أك تاريخ ص
  .1في حقو إال بعد إعالنو بو عتراضفال يسرم ميعاد اال كؿ صحيحإعالنو بش

عتراض مف ات  حينيا تسرم المدة المحددة لالكاألصؿ أف يتـ تبميغ الحكـ الغيابي لممحكـك عميو بالذ
عمى عممو  ةفيككف ىذا اإلعالف مجرد قرين ا إذا حصؿ اإلعالف في محؿ إقامتوميغو  أمٌ اليكـ التالي لتب

ىذه الحالة ال يسرم ميعاد ابات أف اإلعالف لـ يصؿ إليو  كفي إلحكـ  كلو أف ينقض ىذه القرينة ببا
 . 2إال مف لحظة عممو بيذا اإلعالف عتراضاال

يان يتـ تبميغو شخص كـ عميو إلى التيرب مف أفٍ ذلؾ مف الممكف أف يدفع المحك فٌ إ يمكف القكؿك 
بالتالي الحيمكلة دكف ك لصفة النيائية لمنع اكتساب الحكـ اك فتكحان عتراض مبقاء باب االإل  بالحكـ
و " إذا كاف ىناؾ ما يستدؿ بو مف خالؿ كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية عمى أنٌ  ه تنفيذ

عميو قد عمـ بالحكـ الغيابي الصادر ضده  فإف ميعاد المعارضة يبدأ مف معامالت اإلنفاذ أف المحكـك 
 عمـ المحككـ عميو يقكـ مقاـ تبميغو أك إعالنو شخصيان.  في أفٌ يبرر ذلؾ . ك 3تاريخ ابكت ىذا العمـ"

كره إلى أف ينتيي منذ لحظة صد الصادر بحقو عمى الحكـ الغيابي عتراضاال لممحككـ عميو يجكزك 
إلعالف ىك شرط لبدء سرياف ميعاد إٌف اإذ   نتظار كصكؿ اإلعالف إليوا دكف تراضعميعاد اال

عتراض متى عمـ بالحكـ بأم لمحكـك عميو مف ممارسة حقو في اال  كعدـ اإلعالف ال يمنع اعتراضالا
  .4كسيمة كانت

ان كأنو بمكجب القرار المطعكف فيو صدر غيابي كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " نجد أفٌ 
يعترض  مف قانكف اإلجراءات الجزائية يحؽ لممحكـك عميو غيابيان في الجنح كالمخالفات أفٍ  314المادة 
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الطاعف لـ يتبمغ الحكـ فإف تقديمو لمطعف  عمى الحكـ خالؿ العشرة أياـ التالية لتبمغو بالحكـ  كبما أفٌ 
 . 1يعتبر مكعد تبمغو الحكـ المطعكف فيو"

فإف ذلؾ يترتب  كـ الغيابي خالؿ المدة القانكنيةالح عتراض عمىيقـ المحككـ عميو بااللـ كفي حاؿ 
مف تمقاء بالنظاـ العاـ  كيككف عمى المحكمة أف تقضي بو  المدةلتعمؽ  ط حقو في المعارضةعميو سقك 

تبيف في حكميا كركده في  عتراض مف المحككـ عميو أففي حاؿ قبمت اال نفسيا  كما يككف عمييا
ال كاف حكميا باطالن  الميعاد  . 2كا 

 :عتراض: إجراءات االب

عتراض بطمب إلى قمـ يقدـ اال -1و " ت الجزائية عمى أنٌ ( مف قانكف اإلجراءا316نصت المادة )
بيانان كامالن يشمؿ الطمب  -2المحكمة التي أصدرت الحكـ  كيكقع مف قبؿ المحككـ عميو أك ككيمو. 

 ". عتراضسباب التي يستند إلييا االيو  كيتضمف كذلؾ بياف األعتراض عمبالحكـ الذم تـ اال

قمـ كتاب ل حصؿ بتقريرعتراض ياال فقررت أفٌ   عتراضادة السابقة كيفية إجراء االيتضح مف نص الم
المحككـ عميو شخصيان أك مف المحكمة التي أصدرت الحكـ الغيابي المطعكف فيو  كيككف ذلؾ مف 

أف يككف محاميان  بؿ يكفي أف يككف قد تـ النص عمى تككيؿ شخص في  كالذم ال يشترط فيو ككيمو
" الحكـ الذم يقضي ببطالف  قضت محكمة النقض المصرية بأفٌ    كفي ذلؾ3الطعف باألحكاـ

التككيؿ الذم بيد المحامي لـ يخكلو التقرير بيا إذ ىك ليس تككيالن خاصان  المعارضة عمى أساس أفٌ 
 . 4"ر فييا  يككف معيبان يستكجب نقضوة التي صدمعينان فيو الحكـ كالقضي

دعكل الجزائية في ال سكاءن   عتراض مف قبؿ كليو الشرعيييقدـ اال ف المحككـ عميو قاصران كفي حاؿ كا
لمكدع في السجف فيحؽ لو ا المحككـ عميو ا. أمٌ 5ككف أف كاليتو تشمؿ النفس كالماؿ معان  المدنية أك
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كالذم يتكفؿ بإرسالو إلى المحكمة  إلى مدير إدارة السجف تراضعستدعاء الخاص باالتقديـ اال
 . 1المختصة في المكعد المخصص لذلؾ

خالصة  ولمشرع عمى الطاعف أف يبيف في طمبب اجفقد أك  اانية مف المادة السابقةكبحسب الفقرة ال
 عتراض كيرداالذلؾ ال يعتد ب خالؼعتراضو  كباكاألسباب التي يستند إلييا في  الحكـ المعترض عميو

ا بالنسبة إلى الئحة االعتراض المقدمة مف   كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية " أمٌ شكالن 
المعترض الطاعف بكاسطة ككيمتو المحامية )ق.ع( فيي غير ذم مكضكع ألنيا انصبت عمى القرار 

الستئناؼ كليس عمى قرار الصادر مف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية المتضمف الحكـ بإسقاط ا
 . 2الحكـ الصادر بحقو غيابيان مف قبؿ محكمة الدرجة األكلى"

عمـ تعزيز  مف شأف ذلؾ أف حيثص ىذه المادة  شترطو بناما ذىب إليو المشرع فيما أىمية  تضحكي
حاطتيا بالكقا  ةعتراضو  كذلؾ جعؿ الصكرة كاضحائع التي يستند إلييا المعترض في المحكمة كا 

يتيح لو إعداد دفكعو كمستنداتو بما  مما  لمامو بطمبات المعترضبعد إ ضدهبالنسبة لممعترض  ةمككام
  يضمف لو تعزيز حقو في الدفاع عف نفسو.

بعد أف تقـك بتحديد كذلؾ   لمحكمة التي أصدرت الحكـ الغيابيأماـ ذات ا يتـ النظر في االعتراضك 
( مف قانكف اإلجراءات 317كفؽ ما نصت عميو المادة ) إبالغ مكعدىا إلى الخصـك يتـ ك  رهجمسة لنظ

تحدد جمسة لمنظر في  لغيابي أفٍ الجزائية كالتي جاء فييا "عمى المحكمة التي أصدرت الحكـ ا
   ".بمغ الخصكـ بياعتراض كياال

الطعف في الحكـ يككف كفؽ األصؿ أماـ محكمة ذات درجة أعمى مف المحكمة  كعمى الرغـ مف أفٌ 
 ىي ذاتيا المختصة في نظرجعؿ المحكمة التي أصدرت الحكـ الغيابي  المشرع  فٌ إال إرتو  أصد التي

ر الحكـ  فمـ تتح سمطتيا بإصدابعد   كعمة ذلؾ أف ىذه المحكمة لـ تستنفذ االعتراض المقدـ ضده
 . 3ستماع إلى دفاع المتيـ بسبب غيابوأماميا فرصة اال
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عمالن  ذات القاضي الذم أصدر الحكـ الغيابي  عتراضالافي  ال ينظر أفتجاه بكمف األفضؿ اال
( مف قانكف 159المادة ) كما أفٌ   "ىف القاضي مف الدعكل التي ينظرىاكجكب خمك ذبقاعدة "

شتراؾ في الحكـ إذا كاف قد قاـ في و " كيتمنع كذلؾ مف االنصت عمى أنٌ اإلجراءات الجزائية قد 
الة أك أف يشترؾ في الحكـ في الطعف إذا كاف الحكـ الدعكل بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ أك اإلح

 .". .المطعكف قد صدر منو

الجنح الغير معاقب المخالفات ك  ك بكاسطة ككيؿ عنو فيأ المعترض جمسات المحاكمة بالذاتكيحضر 
 حدد قانكنان عتراض مقدـ مف ذم صفة كفي الميعاد الم  فإذا كجدت المحكمة أف اال1عمييا بالحبس

عتراض شكالن  كيككف لممحكمة أف تحقؽ في الدعكل بكؿ الكسائؿ القانكنية كأف قبكؿ اال فإنيا تقرر
مى أنو " ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية ع321حيث نصت المادة )  2تستكمميا إذا رأت ضركرة لذلؾ

 كفقان لإلجراءات المقررةعتراض مقبكؿ شكالن  قررت السير في الدعكل اال إذا كجدت المحكمة أفٌ 
 ". قانكنان 

ذا عتراض  ففي ىذه الحالة ال تنظر يمامو عف الجمسة المحددة لنظر االتغيب المعترض أك مف  كا 
نما تقضي برد اال المحكمة في عتراض الن  كيككف قرارىا القاضي برد االعتراض شكمكضكع الدعكل كا 

زائية كالتي نصت عمى ( مف قانكف اإلجراءات الج319بحسب ما جاءت بو المادة )  3ستئناؼقابالن لال
ف عذر مقبكؿ  عتراض بدك لحضكر في الجمسة المحددة لنظر االإذا تخمؼ المعترض عف ا -1و " أنٌ 

عتراض قابؿ الحكـ برد اال -2عتراض مرة أخرل. عتراض كال يحؽ لو االقضت المحكمة برد اال
التالي لتبميغو إذا كاف  كـستئناؼ كيسرم ميعاده مف اليكـ التالي لصدكره إذا كاف كجاىيان كمف اليلال

  ".غيابيان 

 النظر جمسة مف يتخمؼ عف حضكرمف خالؿ اتجاىو إلى رد اعتراض الفمسطيني كحسنان فعؿ المشرع 
و قيدـ رغبةن مف أك أنٌ  عمى عدـ جدية ىذا االعتراض اعتراضو  إذ أف غيابو مف الممكف تفسيرهفي 

منعان  باإلدانة باتان  ة الحكـ الغيابيصيركر ل ان كتأخير  جراءات التقاضيالمعترض في المماطمة كالتسكيؼ بإ
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 بإتاحة الفرصة أمامومشركعة  ةلمعذر بحؽ مف تغيب  احتفاظ المشرعممكنة  مع  فترةمف تنفيذه ألطكؿ 
 قرار القاضي برد االعتراض. استئناؼ الب

 :عتراضآثار الطعن باال :الفقرة الثانية

ار الااني:   كاأل)أ( كقؼ تنفيذ الحكـ الغيابي المعارض فيو اراف األكؿ:أ عتراضيترتب عمى قبكؿ اال
  .)ب( إعادة طرح الدعكل عمى ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ الغيابي

 :: وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيوأ

نيائية  كاألحكاـ النيائية ىي األحكاـ  أصبحتئية أنيا ال تنفذ إال متى ما األصؿ في األحكاـ الجزا
 عتراضفما داـ أنيا قابمة لمطعف باال -ؼستئناكاال عتراضاال –العادية  طرؽالعف بتي ال تقبؿ الطال

الحكـ  أفٌ عمى اعتبار   فيذىاكبالتالي عدـ جكاز تن إف ذلؾ يحكؿ دكف صيركرتيا نيائيةستئناؼ فكاال
قد نصت ف  1ـ عميوالحك ذجحاؼ لمف نيفإتنفيذه  فيمما يجعؿ  لمتعديؿ أك اإللغاء في المعارضة قابؿ

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو " ال تنفذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية 394المادة )
   ".ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ إال إذا أصبحت نيائية 

نتيت ا  فإذا عتراضة المحددة قانكنان لمطعف فيو باالنتياء المدا يجكز تنفيذ الحكـ الغيابي قبؿ كعميو فال
أما إذا طعف المحكـك   يذهجاز تنف عتراض عمى الحكــ يستخدـ المحكـك عميو حقو في االىذه المدة كل

 . 2هيابي معمقان حتى البت في مصير يبقى تنفيذ الحكـ الغفعتراض عميو باال

ال أنو ائية الحكـ الغيابي الصادر في الدعكل المدنية المرفكعة بالتبعية عمى الدعكل الجز في كاألصؿ 
 فٌ إذ إـ كالمسؤكؿ عف الحؽ المدني  ماـ المتيأما زاؿ مفتكحان  عتراضأف باب االيجكز تنفيذه طالما 

و   إال أنٌ 3األار المكقؼ لممعارضة بشأف الحكـ الغيابي الصادر بالعقكبة يمتد ليشمؿ الشؽ المدني
أف يستصدر مف المحكمة قراران  لممدعي بالحؽ المدني المشرع الفمسطيني أجاز عف األصؿ ستاناءن اك 

( 289/5المادة ) باستيفاء مقدار مؤقت مف التعكيضات المحككـ بيا مقابؿ كفالة أك بدكنيا  بحسب
 إلجراءات الجزائية سابقة الذكر. مف قانكف ا
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عمى أنو " كلممحكمة مف قانكف اإلجراءات الجنائية ( 462/2نص المشرع المصرم في المادة )كما  
فالة كلك مع بالتضمينات لممدعي بالحقكؽ المدنية أف تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديـ كعند الحكـ 

ا أف تعفي المحككـ لو ستئناؼ بالنسبة لكؿ المبمغ المحككـ بو أك بعضو  كليحصكؿ المعارضة أك اال
المحكمة  مرأعمى  يابي في الشؽ المدني بناءن األمر الذم يعني أنو يجكز تنفيذ الحكـ الغ. "مف الكفالة

سكاء بالنسبة لكؿ المبمغ المحككـ بو أك بعضو  كما يككف ليا أف تمـز المدعي بالحؽ المدني عمى 
 تعفيو منيا.  تقديـ كفالة كليا أفٍ 

  مع تأييد ما كيتضح بذلؾ مدل التقارب في مكقؼ المشرع الفمسطيني كالمصرم حياؿ ىذه المسألة
ة الحؽ في أف تأمر بالتنفيذ المؤقت لكؿ المبمغ المحكـك ذىب إليو المشرع المصرم في إعطاء المحكم

تأخير تنفيذ الحكـ الصادر لمصمحتو  ك إلحاؽ الضرر بحؽ المدعي المدني  دكف  لمحيكلة أك بعضو بو
اؿ قبكؿ ديـ كفالة ضمانان لحؽ المتيـ كالمسؤكؿ عف الحؽ المدني في حتقعمى مع إمكانية إلزامو 

 التعكيض. اضي باعتراضاتيـ كسقكط الحكـ الق

المدني الطعف  لممحككـ عميو سكاء كاف متيمان أك مسؤكالن عف الحؽ تيحي غيابيان الحكـ صدكر  أفٌ  كبما
الطعف بالحكـ عف طريؽ  حؽ سكل يابة العامةلمن المشرع  حيث لـ يعطي  ك عتراضفيو بطريؽ اال

فيو  عتراضككاف باب اال الحكـ مةاستأنفت النيابة العاقد يطرح تساؤالن فيما إذا  فإف ذلؾ  ستئناؼاال
بعد  فما ىك  عتراضفيو فعالن كلـ ييفصؿ في اال ك كاف قد عارضأ ماـ المحكـك عميوأزاؿ مفتكحان ما 

 ستئناؼ المرفكع مف النيابة العامة؟ المحككـ عميو غيابيان بالنسبة لالأار المعارضة المرفكعة مف 

ستأنفت النيابة العامة الحكـ ككاف او مف المقرر إذا أنٌ قض المصرية " في ىذا اإلطار قضت محكمة الن
ستئناؼ النيابة اغيابيان فيتعيف إيقاؼ الفصؿ في  أماـ المحككـ عميو اد المعارضة ال يزاؿ ممتدان ميع

ف الحكـ الذم يصدر حتى ينقضي ميعاد المعارضة أك يتـ الفصؿ فييا  كترتيبان عمى ىذا األصؿ يكك 
ستئناؼ النيابة العامة لمحكـ الغيابي القاضي بالعقكبة قبؿ الفصؿ اعمى  ة بناءن ستئنافيمف المحكمة اال

 . 1في المعارضة التي رفعت عنو مف المحككـ عمييـ معيبان بالبطالف"

ستئناؼ حتى الفصؿ في اال تكقؼستئنافية أف ي ماؿ ىذه الحالة عمى المحكمة االكعميو فإنو يتعيف ف
فعت فعالن  كال يجكز لممحكمة الفصؿ فييا إذا كانت قد ري بأك  عادىاغالؽ باب المعارضة بفكات مينا

                                                           
 .29  ص1ع 6  رقـ15  سمجمكعة أحكاـ محكمة النقض  ؽ 32س 2815طعف رقـ  6/1/1964نقض مصرم  1
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ال كاف حكميا  الفصؿ فيو كقؼ أك عدـ قبكلو بدالن مفستئناؼ االستئنافية أف تقضي بعدـ جكاز اال كا 
 . 1مخطئان في تطبيؽ القانكف

ستئناؼ ميعاد اال ربط بدء كاف حريان بو مر  حيثالمشرع الفمسطيني لـ ينص عمى ىذا األ بأفٌ  يتبيفك 
عتراض أك البت فيو  أسكةن بما شرعو في عدـ نقضاء حؽ المحككـ عميو باالاب ة العامةبالنسبة لمنياب

( 348  بحسب ما نصت عميو المادة )عتراضالحكـ الغيابي الذم يقبؿ االجكاز الطعف بالنقض في 
امت نقض في األحكاـ كالقرارات ما دمف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي جاء فييا " ال يقبؿ الطعف بال

 ". ستئناؼعتراض أك االقابمة لال

 :لمحكمة التي أصدرت الحكم الغيابيمام ذات اأإعادة طرح الدعوى  :ب

 الحكـف إلجراءات التي تمت في الدعكل كال ا رض فيوسقكط الحكـ المعا عتراضال يترتب عمى اال
ىك إعادة  عتراضيترتب عمى اال الذمك   حؿ محمويرضة ال يزكؿ إال بصدكر حكـ في المعا الغيابي

كماؿ ما نقص مف إجراءات فييا  ستال لتي أصدرت الحكـ الغيابيطرح الدعكل أماـ ذات المحكمة ا
و لـ يتغيب إطالقان  فإف لـ تفعؿ ذلؾ عيد كما لك أنٌ  اعوتقديـ دفك الفرصة لممعارض في إبداء  كإلعطاء

 . 2حكميا معيبان 

المعارض في الجمسة المحددة لنظر أف يحضر  ماـ المحكمةعادة طرح الدعكل أجؿ إأكييشترط مف 
ال قضت المحكمة بردا عمى  الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات319/1  حيث نصت المادة )3هعتراضو كا 

ف عذر مقبكؿ  قضت عتراض بدك لحضكر في الجمسة المحددة لنظر االأنو "إذا تخمؼ المعترض عف ا
". كالعمة مف ىذا النص تتماؿ في أف غياب عتراض مرة أخرلاض كال يحؽ لو االر عتالمحكمة برد اال

ىمالو كعدـ جديتو إبدكف عذر مقبكؿ ال يدؿ سكل عمى  عتراضواالمعارض عف الجمسة المحددة لنظر 
 . 4عتراضوامر الذم يستكجب مقابمة ذلؾ برد عتراضو  األافي 

ذا   -مقبكؿ شكالن  عتراضوف اأكرأت المحكمة  راضعتدة لنظر االحضر المعارض الجمسة المحدكا 
ىنا يتعيف عمى المحكمة البحث في مكضكع الدعكل  –يككف رفع في الميعاد كمف ذم صفة كأف

                                                           
 .183الجنائية  مرجع سابؽ  صاـ زغمكؿ البمشي: المعارضة في األحك 1
 .225ص يز في اإلجراءات الجنائية " المحاكمة كطرؽ الطعف في األحكاـ "  مرجع سابؽ جبكرم يكسؼ بكرم محمد: الك  2
 .211حكاـ الجنائية  مرجع سابؽ  صزغمكؿ البمشي: المعارضة في األ 3
 .411صعمي محمد جعفر: شرح قانكف اإلجراءات الجزائية  مرجع سابؽ   4
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مى أنو " إذا كجدت ع الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات321  حيث نصت المادة )1لتفصؿ فيو مف جديد
  ". كفقان لإلجراءات المقررة قانكنان الدعكل    أمرت السير فيعتراض مقبكؿ شكالن المحكمة أف اال

كتفى المعارض امكضكع الدعكل كتفصؿ فيو حتى لك  ف تنظر فيعمى المحكمة كذلؾ أكيككف 
قضت محكمة التمييز  كتطبيقان لذلؾ  2تغيب عف باقي الجمساتمف اـ كلى ك بحضكر الجمسة األ

عتبر الحكـ الغيابي المشتكى عميو شكالن ك و " إذا قرر قاضي الصمح قبكؿ اعتراض انٌ أ عمى ردنيةاأل
عتراض لغياب المعترض بؿ ال بد مف إصدار ف لـ يكف فال يممؾ بعد ذلؾ رد االالمعترض عميو كأ

 . 3حكـ جديد في مكضكع الدعكل"

سمطة المحكمة عند إعادة نظر الدعكل في المعارضة تتحدد بشخص المعارض كفي حدكد ما  فٌ إإال 
عتراضو دكف غيره مف المحككـ عمييـ في حاؿ تعددكا افقط مف يستفيد مف  فيو  فالمعارضعارض 

 عتراضو عمى الدعكل الجزائيةاكذلؾ في حاؿ قصر المعارض   4حكـكلـ يقرركا جميعيـ الطعف بال
الحكـ الصادر بالدعكييف  إذا شمؿ اعتراضو بينمامة سكل نظر ىذه الدعكل  ينا ال تممؾ المحكف

ا بالنسبة لمعارضة المسؤكؿ عف الحؽ المدني فإنيا ال تطرح عمى أمٌ  .5معان  نظرىماتف ية كالجزائيةالمدن
تتقيد بمصمحة الطرؼ  عمى المحكمة أفٌ  فٌ أعكل المدنية القائمة ًقبمو  كما المحكمة سكل الد

 . 6المعارض  فإذا لـ يكف لو مصمحة فال تقبؿ معارضتو

حؽ فإنو ال ي عميويضار طاعف بطعنو  ك   يجكز أفٍ ال كمف المبادئ المسمـ بيا في الطعف باألحكاـ أنو
  فميا أف تمغي غيابيان  شد مف العقكبة المحككـ بياتقضي بعقكبة أ أفٍ  ممحكمة التي تنظر االعتراضل

عمى تظمـ  العقكبة بناءن تشدد  أف ميس مف العدؿفبما فيو مف مصمحة لممعارض  ك تعدلو أالحكـ 

                                                           
ذكادم عبد اهلل: الطعف في األحكاـ الغيابية في مكاد الجنح كالمخالفات " دراسة مقارنة بيف التشريع المصرم كالجزائرم  1

 .212  مرجع سابؽ  ص"كالفرنسي
طبيقة كمضمكنو"  مرجع سابؽ  "أحكاـ ت 1961لسنة  9محمد صبحي نجـ: قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  2

 .509ص
 .1971مف مجمة نقابة المحاميف سنة  1330المنشكر عمى الصفحة  48/71تمييز جزاء رقـ  3
  2011مصر   عتراض عمى الحكـ الغيابي "دراسة تحميمية تطبيقيو مقارنة"  دار الكتب القانكنية أجياد اامر نايؼ الدليمي: اال 4

 .133ص
 .432لجزائية  مرجع سابؽ  صت اسعيد حسب اهلل عبد اهلل: شرح قانكف اصكؿ المحاكما 5
 .147راءات الجنائية  مرجع سابؽ  صعبد الرؤكؼ ميدم: شرح القكاعد العامة لإلج 6
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و " ال يجكز أف   كفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية عمى أنٌ 1وفينقمب تظممو كباالن عمي المتيـ
ف ىذه القاعدة ىي قاعدة قانكنية تنطبؽ ع مى طرؽ يضار الطاعف بناءن عمى الطعف المرفكع منو  كا 

 . 2.".ك غير عاديةأالطعف جميعان عادية كانت 

" الطاعف ال يضار بطعنو قاعدة " أفٌ عتراض مف الخضكع لستبعاد االاىناؾ مف يرل بضركرة  فٌ إإال 
كعميو ال يصح النظر إلى الحكـ  عتراض أار مسقط لمحكـ الغيابي ككأنو لـ يصدر عتبار أف لالاعمى 

 . 3عتبار ما جاء فيو حقان مكتسبان اك 

فيذا مبدأ صريح  يضار الطاعف بطعنو  الرأم األكؿ القائؿ بعدـ جكاز أفٍ  إليوذىب كيمكف تأييد ما 
مف طرؽ الطعف  يعد عتراضأف اال ككف  عتراض ليذه القاعدةبعاد خضكع االستاككاضح كال يمكف 
 منو كليس لمتضرر منو.  ةستفادأنو حؽ مكتسب لممعترض مف أجؿ اال العادية بالحكـ  كما

أماـ المحكمة دعاء مدنيان ألكؿ مرة ية قياـ المدعي بالحؽ المدني باالكياكر التساؤؿ حكؿ مدل إمكان
 دعى مدنيان في الدعكل التي صدر فييا الحكـ الغيابي؟ اإذا لـ يكف قد   ضعتراالتي تنظر اال

نيان ألكؿ مره دعاءه مداحمد فتحي سركر( بجكاز أ)كالدكتكر  ختمؼ الفقو في ذلؾ  فمنيـ مف يرلا
ر بالنسبة لمدعكل محكمة أكؿ تعتب عتراضف المحكمة التي تنظر االأككف   عتراضأاناء نظر اال

ستئناؼ محاكـ اال عمى عكسـ محكمة أكؿ درجة ماأمدعي المدني دائمان ما يقبؿ ؿ الكتدخ  درجة
 . 4حترامان لمبدأ التقاضي عمى درجتيفاكذلؾ  كالنقض

  5المحكمة التي تنظر االعتراضمدنيان ألكؿ مرة أماـ  دعاءهكمف الفقياء مف يرل بعدـ جكاز ا
مقيدة بالطمبات التي فصؿ فييا الحكـ  كمة في نظر الدعكل مف جديدمستنديف إلى أف سمطة المح

دعاء المدني مف شأنو أف يشكؿ إضراران بمركز اال فٍ أ  كما عتراضبما كرد في تقرير االالغيابي ك 
 ". الطاعف ال يضار بطعنوقاضي بأف "المتيـ الطاعف بما يشكؿ خركجان عف المبدأ ال

                                                           
جراءاتيا كالمحاكـ التي تصدرىا كطرؽ الطعف فييا "  مرجع  1 عادؿ عبادم عمي عبد الجكاد: األحكاـ الجنائية "ماىيتيا كأنكاعيا كا 

 .132ص سابؽ 
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 .234  ص2012طبعة األكلى  فمسطيف  اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " الجزء األكؿ "  ال



98 
 

عيدت أي دعاء بالحؽ المدني إذا جكاز االيني فقد كاف كاضحان بعدـ ا بالنسبة لمكقؼ المشرع الفمسطأمٌ 
نكف ( مف قا196/2المادة ) تنصفقد كلى ألم سبب مف األسباب  رجة األالقضية إلى محكمة الد

لدرجة دعاء بالحؽ المدني إذا أيعيدت القضية إلى محكمة او " ال يجكز االأنٌ  عمىاإلجراءات الجزائية 
 ". األكلى ألم سبب مف األسباب

أماـ المحكمة التي  دعاء بالحؽ المدني ألكؿ مرةؼ المشرع الفمسطيني بعدـ جكاز االكقم يمكف تأييدك 
يجعمو يكاجو مدعيان  بما مف ضرر يمحؽ بمركز الطاعف عمى ذلؾ يترتب لما قد  عتراضتنظر اال
المحكمة التي أماـ  المدنيدعاء الف السماح باأكما   عتراضيكف قد كاجيو قبؿ طعنو باالمدنيان لـ 

 بما خر الفصؿ في الدعكل الجزائيةأمف شأنو أف يطيؿ إجراءات التقاضي كيي  ظر في االعتراضتن
ى أنو " ال يجكز أف ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي نصت عم196/3المادة ) يتعارض مع

اليترتب عمى اال  قررت المحكمة عدـ قبكؿ دعاء المدني تأخير الفصؿ في الدعكل الجزائية كا 
دعائو أماـ المحكمة اع المدعي بالحؽ المدني مف تقديـ ". باإلضافة إلى أنو ليس ىناؾ ما يمنءدعااال
 حترامان لمبدأ التقاضي عمى درجتيف.ادنية المختصة بما يشكؿ مراعاةن ك الم
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 :انخاتًح

كالتي آمؿ  المتكاضعةمف إعداد ىذه الدراسة  نتياء بتكفيؽو مف اهلل سبحانو كتعالىكفي النياية كبعد اال
التي دفعتنا إلى تناكليا  فإنني ك أككف قد كفقت في طرحيا مف كؿ الجكانب التي تستدعييا أىميتيا  أفٍ 

بما يجعؿ مف األحكاـ ستخالصيا اكالتكصيات التي تـ  التي تـ التكصؿ إلييا أقدـ لكـ أىـ النتائج
مف خالؿ التكفيؽ ما بيف حؽ الدكلة في المسائمة   كذلؾ زائيةإيفاء بمتطمبات العدالة الج الغيابية أكار

بما يشكؿ إجابةن عمى التساؤالت كؿ ذلؾ   ة  كحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسوكتكقيع العقكبة المناسب
 . لتي أيايرت في مقدمة ىذه الدراسةا

 :أواًل: النتائج

نٌ   ياب ليس حقان لممتيـ أك رخصةن لوالغ يتضح مف خالؿ ىذه الدراسة عمى أفٌ  -1 ا إخالؿ بكاجب مكا 
 متااؿ لدعكتو. ة حضكره أماـ القضاء الجزائي كااليقضي بإلزامي فرضو عميو القانكف

ة ضده  كما منيا ما يككف لعدـ عممو بإقامة دعكل جزائي  األسباب الداعية إلى غياب المتيـتتعدد  -2
راره مف كجو لف متعمدان   كأخيران قد يككف غيابو عذر حاؿ بينو كبيف الحضكر قد يككف غيابو لتكافر

  .العدالة
صدار حكـ غيابي بحقو  كمف ىذه   -3 أكجد المشرع عديد الكسائؿ لمحيمكلة دكف غياب المتيـ كا 

حضاره  كأخيران تكقيفو كحبسو  الكسائؿ: دعكة المتيـ لمحضكر  األمر بالقبض عميو حتياطيان اكا 
 لتأميف حضكره كعدـ فراره.  

كالتي نصت عمييا دساتير  منصفةضمانات المحاكمة ال ضعف بع ابية خركجان الغي تشكؿ المحاكمة -4
تيـ يككف القاضي   فعند غياب المالدكؿ كقكانينيا كاإلعالنات الدكلية الميتمة بحقكؽ اإلنساف

شات طالع عمى األكراؽ كالمحاضر ال مف خالؿ المناققتناعو مف مجرد االاالجزائي قد بنى 
كما ال يمكف  إجراءات المحاكمة  كجاىيةعف مبدأ يشكؿ خركجان بما  الشفكية الكاجب حدكايا أمامو

فبدكف ذلؾ ال يمكف لمجميكر معرفة   منو دكف إجراءات شفكية ةية المرجك لمبدأ العالنية تحقيؽ الغا
كالتأكد مف سالمة كعدالة أحكامو  كذلؾ نص القانكف عمى حرماف  ءما يدكر في ساحة القضا

  . في المحاكمة الغيابية ستعانة بمحاـً فاع كاالحقو في الد المتيـ مف ممارسة
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يمتـز المتيـ في جنحو معاقب عمييا بالحبس بالحضكر شخصيان أماـ المحكمة المختصة  إذ يعد  -5
كجكبي. أما في الجنح األخرل  كء كاف الحبس جكازم أسكا كره في ىذه الحالة أمران كجكبيان حض

 . ير ذلؾ مف اإلجراءاتان لإلقرار بالكاقعة أك غككذلؾ المخالفات فيحؽ لو أف ينيب عنو محامي
في األحكاؿ التي يجيز فييا  -بحضكر ككيؿ عف المتيـ  الجنحية لتنظر المحكمة في الدعاك  -6

 الحكـ في مكاجية الككيؿ حضكريان.  ككفلك كاف المتيـ حاضران  حيث يكما   -المشرع ذلؾ
في مرحمة المحاكمة  فنجد أنو كبالرغـ ىذه الدراسة مدل حرص المشرع عمى حضكر المتيـ  تبرز -7

الحؽ في أف ينيب عنو ككيالن لمتابعة سير اإلجراءات في بعض األحكاؿ  إال مف إعطاءه المتيـ 
بعاد المتيـ إكره شخصيان  كما لـ يجز القانكف أنو أبقى لممحكمة سمطة تقديرية في أف تأمر بحض
 منو تشكيش يستدعي ذلؾ. عف جمسة المحاكمة أاناء نظر الدعكل إال إذا كقع 

أقر المشرع الفمسطيني نظاـ الحكـ بماابة الحضكرم في مكاد الجنح كالمخالفات دكف الجنايات   -8
كأغمؽ الطريؽ أماـ المحككـ عميو في االعتراض عمى ماؿ ىذا الحكـ  بخالؼ ما ذىب إليو 

بت المحككـ عميو قياـ المشرع المصرم الذم أجاز االعتراض عمى الحكـ الحضكرم اعتباريان إذا أا
عذر منعو مف الحضكر  بحيث لـ يكف باإلمكاف تقديمو قبؿ صدكر الحكـ  ككاف استئناؼ الحكـ 

 غير جائز. 
رتباط كايؽ ال يقبؿ ايما في جناية كجنحة بين بدايةنة مف محكمة الفي حاؿ صدر حكـ باإلدا -9

يات  فال ع القكاعد المقررة لمجناتبااكجب  يمة األشد(كقضي فييما بعقكبة الجناية )الجر  التجزئة
عمى رتباط بسيطان فتقضي المحكمة بعقكبة كؿ جريمة ا إذا كاف االأمٌ  .الحكـ عتراض عمىيقبؿ اال

 الحكـ الصادر في الجنحة دكف الجناية. عتراض عمىحدة  كحينئذ يجكز اال
الصادر بي الحكـ الغيا عتراض عمىلخصكـ في الدعكل الجزائية االلـ يجز المشرع لجميع ا -10

نما قصر   في مكاد الجنح كالمخالفات مدني  كعميو ىذا الحؽ عمى المتيـ كالمسؤكؿ عف الحؽ الكا 
 عمى كؿ مف النيابة العامة كالمدعي بالحؽ المدني.  عتراضاالطريؽ يككف قد حظر 

كآخر يتغيب بدكف  لذم يتغيب عف المحاكمة بعذرما بيف المتيـ ا المشرع الفمسطيني يميزلـ  -11
 . الحكـ االعتراض عمىالؿ إعطاء الحؽ لكالىما في ر  حيث ساكل المشرع بينيما مف خعذ

كال يجكز لو   ضكر شخصيان أماـ المحكمة المختصةيكجب المشرع عمى المتيـ في جناية الح -12
 غيابيان.  يتـ السير في إجراءات محاكمتوحاؿ مف األحكاؿ  كبغير ذلؾ  أف ينيب عنو ككيالن في أم
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يقضي بسقكط   ان تيديديان معمقان عمى شرط فاسخـ الغيابي الصادر في جناية حكميماؿ الحك -13
عادة المحاكمة مف جديد في حاؿ قيبض عمى أك قاـ بتسميـ نفسو  حككـ عميوالم الحكـ الصادر كا 

 نقضاء العقكبة بالتقادـ.اقبؿ 
كذلؾ  ؼ كالنقض الصادر في جناية باالستئنا لمنيابة العامة الحؽ في الطعف بالحكـ الغيابي -14

عتبار أف الحكـ يسقط تمقائيان في حالة اإلدانة بمجرد اة البراءة فقط دكف اإلدانة  عمى في حال
 المحككـ عميو أك القبض عميو. رحضك 

عميو أك القبض  يحؽ لممحكمة عند إعادة نظر الدعكل مف جديد في حالة حضكر المحككـ -15
 عما قضت بو غيابيان عمى المتيـ سكاءن  ة مغايرةأف تفرض عقكب عميو قبؿ سقكط العقكبة بالتقادـ

أف الطاعف ال يضار بطعنو ككف أف ىذه حتجاج بقاعدة أك التشديد  كال يمكف لممتيـ اال بالتخفيؼ
سقكط الحكـ الغيابي كاف بقكة القانكف كال دخؿ  بينمامف المتيـ  مقدـ  طعف كجكد القاعدة تفترض

 إلرادة المتيـ في ذلؾ. 
المحككـ عميو الفار مف كجو العدالة تسقط العقكبة الجزائية بداىةن نتيجة كفاتو   في حاؿ كفاة -16

 بينما تنفذ في تركتو العقكبات المالية كالتعكيضات. 

 :ثانيًا: التوصيات

 عف جمسات المحاكمة  مدتعالنظر في تجريـ الغياب المبطيني المشرع الفمس الدراسةىذه  تكصي -1
فإف الغياب المتعمد يماؿ إخالالن  يعد كاجبان ممقى عمى عاتؽ المتيـالماكؿ أماـ القضاء  بما أفٌ 

يردع  بيذا الكاجب مما يستدعي فرض جزاء عمى ىذا اإلخالؿ  كأفضؿ جزاء مف الممكف أفٍ 
 المخالؼ ىك إضفاء صفة الجريمة عمى غيابو. 

متيـ الذم فقط لم عمى الحكـ الغيابي عتراضاء الحؽ في االعمى المشرع إعط جدركاف مف األ -2
عتبار الحكـ االذم ال عذر لو فكاف مف األكلى  ا المتيـيبدم عذران مشركعان يبرر غيابو  أمٌ 

في حاؿ قدر عدـ مناسبة الحكـ الغيابي   يككف بإمكانو المعارضةحضكريان بحقو  بحيث ال
( 304/1)ة التاليو إلى نص المادة ضافة العبار إل مف األفضؿ اتجاه المشرع  كعميو الصادر بحقو

ذا تبيف لممحكمة أنٌ  "مف قانكف اإلجراءات الجزائية  عتبر الحكـ حضكريان أي حضكره و ال مبرر لعدـ كا 
 ".بحقو
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( مف قانكف اإلجراءات 229/1المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ) تكصي ىذه الدراسة -3
د جكازيان بالنسبة ليا كممة )لممحكمة( بما يفيد بأف األمر يع  فييا ستخدـ المشرع احيث   الجزائية

ب القكاعد األساسية في تالكة الشيادة مف عدميا  كىك أمر يخالؼ مبدأ الشفيية التي تكج
 يظيرنفسو كصكالن لمعدالة  كعميو بما يضمف لممتيـ تمكينو في الدفاع عف  لتزاـ بولممحاكمات اال

يكجب عمييا  كمة( بماتعديؿ نص المادة بعبارة )عمى المحإلى المشرع  بأف مف األفضؿ اتجاه
 بتدائي في حاؿ تعذر حضكر الشاىد. عطيت في التحقيؽ االأي تالكة الشيادة التي 

مف قانكف اإلجراءات  (292/1المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ) تكصي ىذه الدراسة -4
 بؿ  المشرع لـ يكف مكفقان في قصر النص عمى جرائـ األمكاؿ العامة بأفٌ  يظيرحيث  الجزائية 

كاف مف األكلى لك شمؿ النص أم نكع جناية مف باب الضغط عمى المحككـ عميو الفار تحقيقان 
عادة المحاكمة بحضكره  كما أف حرماف المحككـ عميو  إلرادة المشرع في إجباره عمى تسميـ نفسو كا 

دا رع عمى المشبأف  كيمكف القكؿفظ  رتيا خالؿ مدة التحالفار مقتصر عمى التصرؼ في أمكالو كا 
يحذك حذك المشرع المصرم كالذم تكسع في فرض ماؿ تمؾ العقكبات  فباإلضافة  الفمسطيني أفٍ 

دارتياإلى حرماف المحككـ عم مانو مف التمتع بالحقكؽ لجأ إلى حر   يو مف التصرؼ في أمكالو كا 
كذلؾ أك التحمي برتبة أك نيشاف   ةمف القبكؿ في أم خدمة في الحككم كالممامة بحرمانو كالمزايا

سمو افع أم دعكل بكمف ر  أماـ المحاكـ طكاؿ فترة العقكبة يحـر المحكـك عميو مف الشيادة
 عتبار كؿ تعيد أك تصرؼ صادر منو باطالن.  اك 

مف   ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية296المشرع الفمسطيني بتعديؿ المادة ) تكصي ىذه الدراسة -5
دكف   غيابيان جمسات المحاكمة حضكر المحككـ عميوشتراط عدـ سقكط الحكـ الغيابي إال باخالؿ 

كالمتمامة  إسقاط الحكـ الغيابي تحقيقان لمغاية مف  بمجرد تسميـ نفسو أك القبض عميو كتفاءاال
عمى  الصياغة أف تككف عميو مف األفضؿ االتجاه إلىات المحاكمة بحضكر المتيـ  ك بإعادة إجراء

مف بالعقكبة أك التعكيضات إال بحضكر  يتعمؽ كاء فيماىذا النحك " ال يسقط الحكـ الغيابي س
 ". صدر ضده الحكـ جمسات المحاكمة

بضركرة  الجزائية ( مف قانكف اإلجراءات296المشرع الفمسطيني في المادة ) تكصي ىذه الدراسة -6
أسكةن بالمشرع المصرم   القبض عميوك  بيف الحضكر اإلرادم لممحكـك عميوالتمييز في المعاممة 

ا في حالة القبض مٌ أو ال يعرض عمى المحكمة محبكسان  بأن م منح ميزة لمف يسمـ نفسو طكاعيةالذ
يف مف في ذلؾ مف تشجيع لممتيميف الفار  لما  عميو فإنو يعرض محبكسان بالجمسة عمى المحكـك
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 مكر يقتضي ىذا التمييز  فال يمكف معاممة مف أقدـ عمىلة  كما أف منطؽ األتسميـ أنفسيـ لمعدا
متااؿ يتيرب مف كجو العدالة رافضان اال تسميـ نفسو لمقضاء بغية تطبيؽ صحيح لمقانكف بمف

 لممحاكمة. 
( مف قانكف اإلجراءات 304/2بتعديؿ نص المادة ) المشرع الفمسطيني تكصي ىذه الدراسة -7

باإلضافة لتغيب المتيـ عف جمسات  ترط إلصدار الحكـ بماابة الحضكرمأف يشالجزائية  ب
ة ال يككف غيابو راجع إلى سبب أك مانع قيرم حاؿ دكف إكمالو متابع أفٍ   اكمة بعد حضكرهالمح

بعبارة " دكف  ستبداؿ عباراة " ألم سبب كاف"اإلى المشرع  مف األفضؿ اتجاهكعميو  اإلجراءات 
" بحيث يترؾ لقاضي المكضكع تقدير ىذا العذر أك الضركرة  كفي حالة ما مبرر أك سبب مشركع

أماـ  عتراضابيان ما يستدعي فتح باب االقبؿ القاضي ىذا العذر يككف الحكـ الصادر غيإذا 
 المحككـ عميو لمطعف فيو. 

عدـ  يأال كى  ضركرة النص عمى مسألة غفؿ عنيابالمشرع الفمسطيني  تكصي ىذه الدراسة -8
و غيابيان ؽ المحكـك عميإال بعد فكات ح ستئناؼ الحكـ الغيابياب لنيابة العامةسرياف حؽ ا

الحكـ الغيابي الذم   أسكةن بما شرعو في عدـ جكاز الطعف بالنقض في يوأك البت ف عتراضباال
 . ت الجزائية( مف قانكف اإلجراءا348  بحسب ما نصت عميو المادة )عتراضيقبؿ اال

أف ال يضار طاعف بطعنو" فمسطيني بضركرة النص عمى قاعدة "المشرع ال تكصي ىذه الدراسة -9
األحكاـ الغيابية  كذلؾ مف أجؿ حسـ الخالؼ في  عتراض عمىي معرض حدياو عف االذلؾ فك 

عتبار أف اعمى  ةيذه القاعدل عتراضكجكد آراء ترل عدـ خضكع اال ىذه المسألة خصكصان مع
عتبار ما اكعميو ال يصح النظر إلى الحكـ ك  عتراض أار مسقط لمحكـ الغيابي ككأنو لـ يصدر لال

 تسبان. جاء فيو حقان مك
المشرع الفمسطيني بالنص عمى كيفية اإلجراءات المتبعة في محاكمة  تكصي ىذه الدراسة -10

 كسماع الشيكد  أـ أفٌ  العامة المتيـ الفار مف كجو العدالة مف حيث تالكة التيمة مف قبؿ النيابة
  الفصؿ بالدعكل يككف دكف سماع المحكمة لمبينات.

منيا  ستفادةتيشكؿ مساىمة تصمح لال أف اسة ككمي أمؿ فياـ أضع بيف يديكـ ىذه الدر كفي الخت
 ختصاص. مف قبؿ المعنييف كأصحاب اال
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 . 2007"  الدار العالمية لمنشر كالتكزيع  القاىرة  تصدرىا كطرؽ الطعف فييا

 ارضة في المكاد الجنائية كالمدنية كالشرعية  دار الفكر الجامعي  عبد الحكـ فكده: المع
 .1992اإلسكندرية  

 " دراسة لنشاطيا كدكر الدفاع أماميا عمى ضكء قضاء  عبد الحكـ فكده: محكمة الجنايات
 . 1992النقض"  منشأة المعارؼ  اإلسكندرية  
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 ائية  منشأة المعارؼ  عبد الحميد الشكاربي: طرؽ الطعف في األحكاـ المدنية كالجن
 . 1996اإلسكندرية  

   عبد الرؤكؼ ميدم: شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية  دار النيضة العربية  القاىرة
2003 . 

 " في ضكء التعديالت الجديدة المضافة  عدلي أمير خالد: أحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية
كالمحكمة الدستكرية العميا كتعميمات  كالمستحدث مف أحكاـ النقض 174/1998بالقانكف 

 . 2000  دار الجامعة الجديدة لمنشر  اإلسكندرية  "النيابة العامة
  عمي محمد جعفر: شرح قانكف اإلجراءات الجزائية  المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر

   .2010كالتكزيع  بيركت  
 " دار النيضة العربية  زء األكؿالج عمر السعيد رمضاف: مبادئ قانكف اإلجراءات الجنائية  "

 . 1993القاىرة  
 " دراسة مقارنة"  دار الاقافة لمنشر  عمر فخرم الحدياي: حؽ المتيـ في محاكمة عادلة

 . 2005كالتكزيع  عماف  
 المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية  منشأة المعارؼ   محمد عكض: عكض

 . 2002اإلسكندرية  
 :الجزء  محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالمقارف " فاركؽ الكيالني

 . 1985"  الطبعة الاانية  دار الفارابي  عماف  الااني
  فخرم عبد الرزاؽ الحدياي: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  الطبعة األكلى  دار

 . 2011الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف  
 كؿقانكف اإلجراءات الجنائية كفقان ألحدث التعديالت " الجزء األ فكزية عبد الستار: شرح  "

 .2010الطبعة الاانية  دار النيضة العربية  القاىرة  
  كامؿ السعيد: شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية " دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في

دار الاقافة لمنشر كالتكزيع   "  الطبعة الاالاة ردنية كالمصرية كالسكرية كغيرىاالقكانيف األ
 . 2010عماف  
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  كامؿ السعيد: شرح قانكف اإلجراءات الجزائية نظريتا األحكاـ كطرؽ الطعف فييا " دراسة
تحميمية كتأصيمية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالسكرية"  الطبعة األكلى  دار الاقافة 

 . 2001ماف  لمنشر كالتكزيع كالدار العالمية الدكلية  ع
  ماىر العربي: صالحية الحكـ الجنائي الغيابي في القبض عمى المتيـ " دراسة تحميمية

 . 2011تطبيقية"  دار النيضة العربية  القاىرة  
 " دراسة مقارنة"  الطبعة األكلى  دار  محمد الشياكم: حقكؽ المتيـ في اإلجراءات الجزائية

 . 2015النيضة العربية  القاىرة  
 جتيادات القضائية دراسة في التشريعات كاال الطراكنة: الحؽ في المحاكمة العادلة " محمد

تفاقيات الدكلية كاإلقميمية المعنية بحقكؽ اإلنساف كحرياتو لمكاايؽ كاإلاألردنية مقارنة مع ا
 . 2014األساسية"  مركز عماف لدراسات حقكؽ اإلنساف  عماف  

  الدفاع  طبعة اانية معدلة  منشأة المعارؼ  محمد خميس: اإلخالؿ بحؽ المتيـ في
 . 2006اإلسكندرية  

 "محاكلة فيية كعممية إلرساء نظرية  محمد زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي
 . 1977عامة"  دار المطبكعات الجامعية  اإلسكندرية  

 ات الجزائيةلقانكف أصكؿ المحاكم محمد سعيد نمكر: أصكؿ اإلجراءات الجزائية " شرح  "
 . 2005عماف   الطبعة األكلى  دار الاقافة لمنشر كالتكزيع 

   محمد صبحي نجـ: الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني  الطبعة األكلى
 . 1991مكتبة دار الاقافة  عماف  

 الاقافة  محمد صبحي نجـ: الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  الطبعة الاالاة  دار
 . 2016لمنشر كالتكزيع  عماف  

  أحكاـ  " 1961لسنة  9محمد صبحي نجـ: قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ
 . 1998تطبيقة كمضمكنو"  عماف  

  المحاكمات الجزائية " التحقيؽ محمد عمي سالـ عياد الحمبي: الكسيط في شرح قانكف أصكؿ
الجزء الااني  دار الاقافة لمنشر   "ابات  البطالفعد اإلختصاص  قكاالبتدائي  قكاعد ااال

 . 1996كالتكزيع  عماف  
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 " محمد عمي سالـ عياد الحمبي: الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 
  مكتبة دار الاقافة لمنشر كالتكزيع  الجزء الاالث  المحاكمات كطرؽ الطعف في األحكاـ"

 . 1996عماف  
  1998حسني: شرح قانكف اإلجراءات الجنائية  دار النيضة العربية  القاىرة  محمكد نجيب . 
  محمكد نجيب حسني: قكة الحكـ الجنائي في إنياء الدعكل الجنائية  الطبعة الاانية  دار

 . 1977النيضة العربية  القاىرة  
 زائية " الدعكل الج مدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ: أار غياب المتيـ في مختمؼ مراحؿ

 . 2012"  الطبعة األكلى  دار النيضة العربية  القاىرة  دراسة مقارنة

 قافة لمنشر كالتكزيع  مصطفى صخرم: طرؽ الطعف في األحكاـ الجزائية  مكتبة دار الا
 . 1998عماف  

   2004مصطفى محمد عبد المحسف: الحكـ الجنائي المبادئ كالمفترضات . 
 أصكؿ المحاكمات الجزائية  الطبعة األكلى  مكتبة دار  ممدكح خميؿ البح: مبادئ قانكف

 . 1998الاقافة لمنشر كالتكزيع  عماف  
 ( لسنة 3ممدكح عمياف: الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )2001  

 . 2004نابمس  
 عادة اإلجراءات أماـ محكم ة الجنايات ناصر فتحي بدكم: المشكالت العممية لمحكـ الغيابي كا 

 . 2006  دار الكتب القانكنية  مصر  2003لسنة  95كفقاي لمقانكف رقـ 

 :جامعيةثانيًا: رسائل 
  بياء فاركؽ زكي األحمد: إجراءات محاكمة المتيـ الفار  رسالة ماجستير  كمية الدراسات

 . 2013العميا  جامعة النجاح الكطنية  فمسطيف  نابمس  
  :غياب المشتكى عميو عف المحاكمة  رسالة ماجستير  كمية طالؿ زيد دكجاف الخزاعمة

 . 2008الدراسات الفقيية كالقانكنية  جامعة آؿ البيت  األردف  
 دراسة  " لجنائي الفمسطينيعصاـ عيسى حسيف طكماف: المحاكمة الغيابية في التشريع ا

 . 2015سطيف  "  رسالة ماجستير  كمية الدراسات العميا  جامعة األزىر  غزة  فمتحميمية
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 المجالت والدوريات ثالثًا: 
  ساىر إبراىيـ الكليد: ذاتية قرار إحالة الدعكل الجزائية " دراسة تحميمية مقارنة"  مجمة جامعة

 . 2010  2  العدد 12غزة  سمسمة العمكـ اإلنسانية  المجمد  -األزىر
 أار غياب المتيـ في مرحمة المحا : كمة  مجمة المحقؽ عمي حمزة عسؿ  محمد سامي مظمـك

 . 2017الحمي لمعمـك القانكنية كاإلنسانية  العدد الاالث  العراؽ  
  نظاـ تكفيؽ المجالي: قاعدة الحضكر الشخصي لممشتكي عميو )الظنيف أك المتيـ( إجراءات

المحاكمة  مجمة الشريعة كالقانكف  العدد الاالاكف  كمية القانكف  جامعة اإلمارات العربية 
 . 2007إبريؿ المتحدة  

  .مجمة نقابة المحاميف األردنييف أعداد مختمفة 
 : المصادر رابعاً 

  2005القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة . 
 ( لسنة 3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )كتعديالتو.  2001 
 ( لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ )يالتو. كتعد 2001 
 ( لسنة 150قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ )كتعديالتو.  1950 
 ( لسنة 9قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )كتعديالتو.  1961 
 ( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ )كتعديالتو.  1960 
 ( لسنة 4قرار بقانكف رقـ )بشأف حماية األحداث. 2016 
  بشأف محكمة الجنايات الكبرل 2018( لسنة 9رقـ )قرار بقانكف . 
  1948اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة. 
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