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انًهخص
تستيدؼ ىذه الدراسة مكضكع (غياب المتيـ كاإلجراءات الجزائية) كالذم يعد مف المكضكعات اليامة
التي لـ تحظى بالقدر الالزـ مف االىتماـ في مؤلفات فقو اإلجراءات الجزائية إذ درج الفقو عمى تناكلو
في المؤلفات العامة لقانكف اإلجراءات الجزائية كالتي لـ تعطو حقو في الدراسة الكافية كالمتعمقة بشكؿ
شامؿ كجامع األمر الذم دفعنا إلى تسميط الضكء عمى ىذا المكضكع لما يايره مف إشكاالت تتعمؽ
بالمبادئ كالقكاعد األساسية لممحاكمات الجزائية كالضمانات التي كفمتيا قكانيف كدساتير الدكؿ لممتيـ
و
بمحاـ يمامو كيدافع
سكاء فيما يتعمؽ بحقو في الحضكر أماـ المحكمة الجزائية كحقو في االستعانة
عنو أك ما تعمؽ بحؽ الدكلة في تكقيع العقاب عمى المجرميف كالخارجيف عف القانكف.
ىاجسا أماـ قضاء الحكـ في السير بالدعكل الجزائية كفؽ
كيشكؿ غياب المتيـ عف إجراءات محاكمتو
ن

نتقاصا
أف غيابو يماؿ إىدا انر كا
ما تقتضيو القكاعد كالمبادئ األساسية في المحاكمات الجزائية ذلؾ ٌ
ن

لحقو في مباشرة اإلجراءات عمى أساس الكجاىية كالذم يعد مف الضمانات التي كفمتيا كافة

التشريعات كالدساتير الكطنية لما تكجبو متطمبات العدالة مف ضركرة حضكر المتيـ كتمكينو مف
الدفاع عف نفسو قبؿ إعالف القاضي لحكمو باإلدانة أك البراءة.
فقييا ما بيف مؤيد لضركرة السير في إجراءات المحاكمة حتى في ظؿ غياب
كياير ىذا المكضكع ن
جدال ن
المتيـ كخاصة الذم يتعمد التسكيؼ كالمماطمة تيرنبا مف الماكؿ أماـ قضاء الحكـ كجانب آخر

أف غياب المتيـ يماؿ غياب حامؿ الحقيقة األمر الذم يترتب عميو
يرفض ىذه الفكرة عمى اعتبار ٌ

السير في محاكمة غيابية تفتقر ألدنى مقكمات العدالة كالتي تكجب سماع المتيـ قبؿ إدانتو.

ألف منطؽ األمكر يقتضي ضركرة مسائمة الجاني كعدـ تعميؽ حؽ المتضرر كالمجتمع عمى مشيئة
ك ٌ

المتيـ في الحضكر كرغبةن مف المشرع في التكفيؽ ما بيف المصالح كاعماؿ نص القانكف فقد لجأ إلى
آمنا لمف تسكؿ لو
إقرار ما يعرؼ بػ " األحكاـ الغيابية " حتى ال يشكؿ الفرار مف كجو العدالة طريقنا ن

ألف ىذه األحكاـ ال تعبر في غالب األحياف عف الحقيقة المنشكدة فقد أكجد
نفسو ارتكاب فعؿ مجرـ .ك ٌ

مانحا ٌإياه
المشرع لممتيـ طريقنا لالعتراض عمى الحكـ الغيابي الصادر بحقو في جنحة أك مخالفة
ن

فرصة أخرل إلبداء دفاعو كازالة ما شاب الحكـ الغيابي مف عيكب كا و
عد الحكـ
ىدار لحقكقو كما ٌ
الغيابي الصادر في جناية مجرد حكـ تيديدم يسقط كتعاد اإلجراءات بحضكر المتيـ في حاؿ تسميـ

ه

حكما باتنا
بأف الحكـ الغيابي ال يرقى ٍ
نفسو أك القبض عميو بما يشكؿ اعت ارفنا مف المشرع ٌ
ألف يككف ن
معبر عف الحقيقة.
نا

و
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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
ز

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.

ح

انًمذيح:
أف حضكر المتيـ أماـ القضاء الجزائي يعد أساسان جكىريان لحسف سير العدالة
مما ال شؾ فيو ٌ

أف مرحمة التحقيؽ النيائي ىي المحطة
كمقتضى ىاـ مف مقتضيات السياسة الجزائية الحدياة ذلؾ ٌ

التي يتـ مف خالليا تككيف القناعة الشخصية لقاضي الحكـ سكاء بإدانة المتيـ أك بب ارءتو كفؽ ما

يعرض أمامو مف أدلة كما يجرم مف مناقشات كمرافعات شفكية إذ يماؿ التحقيؽ الذم يجريو الفرصة
األخيرة أماـ المتيـ لمدفاع عف نفسو كدرء التيـ المنسكبة إليو.
كلما كانت القاعدة العامة تقضي بكجكب حضكر المتيـ إجراءات المحاكمة إال إ ٌف ذلؾ ال يعني ترؾ
ٌ

األمكر تبعان ليكاه كرغبتو فتتكقؼ مصالح الناس كقضاياىـ أماـ المحاكـ عف العمؿ انتظا انر لحضكر
إما لرغبة منو في التسكيؼ كاطالة أمد النزاع أك قد
المتيـ كالذم قد يحضر كقد يتخمؼ عف ذلؾ ٌ
يط أر عميو ما يحكؿ دكف قيامو بااللتزاـ القانكني الكاقع عميو بحضكر جمسات المحاكمة مما دفع

المشرع إلى إقرار ما يعرؼ بػ "األحكاـ الغيابية" كالتي تصدر في غيبة المتيـ رغبةن منو في قطع
الطريؽ أماـ مف يريد مف المتيميف التسكيؼ كاطالة أمد النزاع حفاظان عمى حؽ الدكلة كالمجني عميو
في اتخاذ اإلجراءات القضائية بحؽ المتيـ كارضاء الشعكر العاـ في الدكلة بما يحفظ ىيبتيا في
حيف كفؿ لممتيـ الحؽ في االعتراض عمى الحكـ الغيابي الصادر بحقو كتقديـ أكجو دفاعو كمبرراتو
في جمسة أخرل تحدد ليذا الغرض كذلؾ فيما يتعمؽ باألحكاـ الصادرة في الجنح كالمخالفات كما
نص المشرع عمى سقكط الحكـ الغيابي في جناية كاعادة إجراءات المحاكمة في حاؿ حضر المحككـ
عميو أك تـ القبض عميو قبؿ سقكط العقكبة بمضي المدة.
كالمتيـ لغ ًة :صفة مشتقة مف الفعؿ تىييـ بمعنى أدخؿ التيمة عمى شخص كجعمو مظنة ليا فيك مف

أف
أدخمت عميو التيمة كظنت بو كيقاؿ تيـ المحـ أم فسد كالتيمة الرائحة الخبياو النتنو كيقاؿ ٌ

التيمة ىي الظف كقيؿ إٌنيا الشؾ كالريبة .1واصطالحاً :عرؼ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

أما
المتيـ في المادة ( )8مف القانكف عمى ٌأنو " كؿ شخص تقاـ عميو دعكل جزائية يسمى متيمان"ٌ .

بأنو " الخصـ الذم يكجو
فقييان فقد تعددت التعريفات الفقيية لممتيـ فعرفو الدكتكر أحمد فتحي سركر ٌ

بأنو " كؿ
إليو االتياـ بكاسطة تحريؾ الدعكل الجزائية ضده" كعرفو الدكتكر محمكد نجيب حسني ٌ
شخص تاكر ضده شبيات ارتكابو فعالن إجراميان فيمتزـ بمكاجية االدعاء بمسؤكليتو عنو كالخضكع

1

عمر فخرم الحدياي :حؽ المتيـ في محاكمة عادلة "دراسة مقارنة" دار الاقافة لمنشر كالتكزيع عماف  2005ص.6
1

لإلجراءات التي يحددىا القانكف كتستيدؼ تمحيص ىذه الشبيات كتقدير قيمتيا اـ تقرير البراءة أك
أما الفقو الفرنسي فقد انتقد مصطمح "المتيـ" عمى اعتبار ٌأنو يكحي بأف الشخص قد ارتكب
اإلدانة"ٌ .
خطأ بالفعؿ كقيؿ إٌنو ياير تقريبان ذات اآلاار النفسية لمصطمح "االتياـ" األمر الذم دفع المشرع

الفرنسي إلى التدخؿ بالقانكف رقـ  2-93كالصادر في  4يناير  1993فألغى مصطمح المتيـ كاستبدلو
بمصطمح " الشخص المكضكع تحت االختبار" .كيعرؼ الباحث المتيـ عمى ٌأنو " كؿ شخص تقاـ

بناء عمى دالئؿ كافية بارتكابو فعؿ مجرـ في نصكص قانكف العقكبات السارم".
عميو دعكل جزائية ن

أف مسألة غياب المتيـ عف إجراءات المحاكمة تعد مسألة قديمة فقد حاكؿ المشرع
كمما ال شؾ فيو ٌ

الكضعي معالجتيا منذ القدـ ففي القانكف الركماني كاف المتيـ الغائب يحاكـ بصكرة نيائية إال إ ٌف

المحاكـ الشعبية كانت تمنحو أجالن لمماكؿ أماميا فإذا مضت ىذه المدة كلـ يحضر فإنو يينفى كتباع

كيحرـ مف استخداـ الماء كالنار .كفي القانكف الفرنسي القديـ كتحديدان في القرف السادس عشر
أمكالو ي
ظيرت التفرقة ما بيف الغياب في مكاد الجنايات عنيا في مكاد الجنح كالمخالفات ففي الجنايات كاف

يتـ اتخاذ اإلجراءات التي مف شأنيا إجبار الغائب عمى الماكؿ أماـ المحكمة ماؿ أمر الحبس كالحجز
أف ينيب عنو مف يمامو في حاؿ
أما في مكاد الجنح كالمخالفات فكاف مف حؽ المتيـ ٍ
عمى األمكاؿ ٌ

بناء عمى
قرر عدـ الحضكر كفي األحكاؿ التي يتغيب فييا المتيـ ككذلؾ ممامو كانت الدعكل تينظر ن

أما في الشريعة
دعكة الحضكر ليصدر الحكـ غيابيان بحقو مع إمكانية الطعف فيو باالعتراضٌ .
أف فقياء المسمميف كانكا قد أجازكا إجراء المحاكمة
اإلسالمية فيتضح مف خالؿ السكابؽ التاريخية ٌ

أف
الغيابية في الجرائـ التعزيرية كاختمفك بشأف إجازتيا في جرائـ الحدكد كالقصاص فقد ركم عمى ٌ

الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) حبس متيـ بالقتؿ كذلؾ حتى يستكاؽ مف اتيامو كما ركم عف سيدنا
عمر (رضي اهلل عنو) أنو جاءه رجؿ يطمب منو أ ٍف يجيره فقاؿ" :أجرني يا أمير المؤمنيف فسألو عمر

مف ماذا فقاؿ :مف الدـ فقاؿ احبسكه" .1فمف خالؿ ىاتيف الركايتيف يتضح لنا ضركرة ماكؿ المتيـ
أماـ القاضي في اإلسالـ كذلؾ بجرائـ القصاص كأف كجكده شرط لمنطؽ بعقكبتيا.
كتعكس األىمية النظرية لمكضكع غياب المتيـ كاإلجراءات الجزائية مدل تطكر الفكر القانكني الذم
أف تتـ محاكمتو كاصدار أحكاـ جزائية بحقو دكف تمكينو مف
يأبى – احترامان لحؽ المتيـ في الدفاعٍ -
1مدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ :أار غياب المتيـ في مختمؼ مراحؿ الدعكل الجزائية " دراسة مقارنة " الطبعة األكلى دار
النيضة العربية القاىرة  2012ص.61-51
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أف المكضكع قد يشكؿ جدالن فقييان بيف المؤيد
الحضكر الفعمي أك تمكينو مف الدفاع عف نفسو كما ٌ

لكجكب إجراء المحاكمة حتى في صكرة غياب المتيـ كخاصة الذم يتعمد تعطيؿ سير العدالة تحقيقان
لمصمحة المتضرر كبيف المعارضيف إلجراء المحاكمة الغيابية ككنيا تشكؿ ىضمان لحؽ الدفاع كلمبدأ

المكاجية كنتائجو.
كتتجمى األىمية العممية في تبياف محاكالت المشرع في إيجاد الحمكؿ التشريعية المناسبة كمحاكلة
خمؽ التكازف المنشكد ما بيف حؽ الدكلة في العقاب كتكقيع العقكبة المناسبة كحؽ المتيـ في الدفاع
عف نفسو كذلؾ مف خالؿ إجباره عمى الحضكر تارةن كاعتباره حاض انر حكمان في تارةن أخرل كذلؾ
بالسماح في الحضكر التمايمي عف المتيـ في بعض األحكاؿ.

كياكر في ىذا الصدد التساؤؿ التالي :ىل أمكن المشرع الفمسطيني من معالجة حاالت غياب المتيم
عن إجراءات المحاكمة بما يضمن محاكمتو محاكمة منصفة؟
كلإلجابة عمى ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي لنصكص القكانيف الفمسطينية المتعمقة
بمكضكع الدراسة خصكصان قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  3لسنة  2001كذلؾ مف خالؿ عرض
إف كجدت باإلضافة إلى بياف مكقؼ الفقو كالقضاء
المسألة كذكر النصكص القانكنية التي تعالجيا ٍ

مف ذلؾ كأخي انر إبداء الباحث لرأيو أك ترجيح إحدل اآلراء عمى األخرل.

أمكف المشرع معالجة غياب المتيـ مف خالؿ تناول اإلجراءات الجزائية لغياب المتيم (الفصل األول)
ككذلؾ مف خالؿ تناكؿ كتبييف تاُثير غياب المتيم عمى سير اإلجراءات الجزائية (الفصل الثاني).
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انفصم األول:
______________________________________________________
تُاول اإلجزاءاخ انجشائُح نغُاب انًتهى:
األصؿ في التشريعات الجزائية ىك كجكب حضكر المتيـ بشخصو أماـ قضاء الحكـ الجزائي إذ إ ٌف

حضكر المتيـ أماـ ىذا القضاء  -سكاء أماـ محكمة الصمح أك محكمة البداية -يعد قاعدة أساسية
كضمانة ىامة مف ضمانات حقكؽ الدفاع ككنو يتيح لو إمكانية الدفاع عف نفسو كعرض ما يراه

أمر تقتضيو طبيعة الدعكل
حقيقة بشأف الكاقعة المسندة إليو باإلضافة إلى ٌ
أف حضكر المتيـ شخصيان ه
الجزائية فحضكره يمكف القاضي مف الفيـ العميؽ كالشامؿ لشخصية المتيـ كلمفعؿ اإلجرامي

المرتكب مما يسيؿ عميو ميمتو في كشؼ الحقيقة كازالة الغمكض عف الكاقعة المرتكبة .مف ىنا
جاءت القاعدة األساسية المعمكؿ بيا في معظـ التشريعات الجزائية (ال إدانة ألحد قبؿ سماع أقكالو
فإف
كابداء دفكعو) فيي تبرز الدكر الفعاؿ الذم يحظى بو المتيـ في مرحمة التحقيؽ النيائي كعميو ٌ

الحكـ الذم يصدر في دعكل جزائية حضر فييا المتيـ كم ٌكف مف القياـ بدكره اإلجرائي فييا ىك حكـ
تضمف في الغالب جميع ضمانات المحاكمات المنصفة .مما يستمزـ في ىذا الفصؿ بياف محددات
ٌ

اـ الحديث عف ضمانات تناول
تناول اإلجراءات الجزائية لغياب المتيم (المبحث األول) كمف ٌ

اإلجراءات الجزائية لغياب المتيم (المبحث الثاني).
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