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إهـــــــــــــــــــــداء
إىل من أخرج الناس من الظلمات إىل النور ،إىل من بعثه اهلل للناس باحلق ،سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
إىل من هم أكرم منا مكانة ،شهدائنا األبرار.
إىل من ضحوا حبريتهم من أجل حرية غريهم ،أسرانا البواسل.
يا من أمحل امسك بكل فخر ،يا من أودعتين هلل أهديك هذا البحث ،أبــــي الغايل.
إىل من أرضعتين احلب واحلنان ،إىل القلب الناصع بالبياض ،أمــــــي احلنون.
إىل من احتضنتين كل هذا الكم من السنني ،إىل رفيقة دربي ،اليت ما كان هلذا العمل
أن يكتمل دون مساندهتا ،زوجيت.

إىل أحباب قليب وقرة عيين ومهجيت ،أبنائي.
إىل كل من رافقين روح ًا وجسداً ،وكانوا يل يف كل خطوة سنداً ،إخوتي وأخواتي.
إىل من حتلوا باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء ،إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري ،إىل من عرفت كيف
أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم ،أصدقائي وأحبابي.
إىل كل من أضاء بعلمه عقل غريه أو هدى باجلواب الصحيح حرية سائليه ،فأظهر بسماحته تواضع العلماء
وبرحابته مساحة العارفني ،،،،،
أهدي هذا العمل املتواضع راجياً من املوىل عز وجل أن جيد القبول والنجاح ،،،،،
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ب

إقــــــــــرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:
المحاكمة الغيابية في التشريع الجنائي الفلسطيني
" دراسة تحليلية "
أقررر نرران مررا اعررتمهذ عهلررا ةررنه الرسررالة نمررا ةررو نترراد ارردص ال ررا

 ،ناسررتانام مررا تمرذ اإلعررارإ للررا

حياما ورد ،وأن ةنه الرسالة ككل أو أص زم مناا لم لقدم من قبل لنيل ألة در ة عهملة أو لقب عهمري
أو نحث لدى ألة مؤسسة تعهلملة أو نحالة أ رى.
وأني أتحمل المسؤوللة القانونلة األكادلملة كامهة حال ابوذ ما ي الف نلك.
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الشكر والتقدير
ﲟ ﱠ ( ،)1ف ر ر نني أعر رركر
ﲠ
امتار رراقو لقولر ررا تنر ررارك وتعر ررال  :ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
وتعال عه توفلقا واعانتا لي عه

تنر ررارك

تمام ةنا ال اد المتواضع ،وعمالو نقولا عهلا الصرالإ والسرالم فري
" فر نني أتقردم نالعركر ال زيرل لر

الحديث الصحلح " :من ق لعكر الناس ق لعركر

امعرة األزةرر

نغزإ ،وعمادإ الدراساذ العهلا نال امعة.
كما أتو ا نعميق عكرص وتقديرص ل

أستانص الدكتور /ساةر براةلم الوليد ،أستان القانون

لتفضها ناإلعراف عه ةنه الرسالة ،والنص لقيذ
ال نائي المعارك ب امعة األزةر ،عميد كهلة الحقوقّ ،
منا اقةتمام والتع لع النالغين ،حيث كان قتساع أفقا العهمي وتو يااتا المنا لة الفضل الكبير في
أن أصنحذ دراسة متكامهة ،فاسال

ن از ةنا النحث منن أن كانذ الرسالة فكرإ ل

وتعال أن لكون في ميزان حسناتا يوم القلامة.

والعرركر موصررول لنس ررتانين الك رريمين الرردكتور /عب ررد

سنحانا

هيررل الف ر ار ،أس ررتان قررانون المرافع رراذ

المدنل ررة والت اري ررة ب امع ررة األزة ررر ،وال رردكتور /ألم ررن نص ررر عب ررد الع ررال ،رئ ررلس قس ررم العر رريعة والق ررانون
نال امعة اإلسالملة ،لتفضهاما نمناقعة ةنه الرسالة واارائاا نمالحظاتاما القلمة وتو يااتاما السديدإ.

وق أنس أن أتقدم نالعكر ال زيل أل ي وصدلقي العزيز الدكتور /رامز أحمد العايدص ،وكرنلك

أ ي وزميهي العزيز األستان /أحمد ما د أبو سعادإ ،عهر مرا قردماه لري مرن ارد ونصرائح ةامرة رالل
عدادص لانا النحث ،فهاما مني كل العكر والعرفان.
وأ ير اور أتو ررا نالعرركر والتقردير لكررل مررن سرراةم فري رراد ةررنا النحرث المتواضررع ،سررائالو المررول
نقهب سهلم.
عز و ل أن ي عها في ميزان حسناتام ملعاو ،يوم ق ينفع مال وق بنون ق من أت

الباحث

( )1سورإ النمل ،اآللة رقم (.)40

ج

ملخص الرسالة
لعتبررر موضرروع المحاكمررة الغلابلررة مررن الموضرروعاذ الاامررة فرري التع رريع ال ازئرري الفهسررطيني،

كونا ياير العديرد مرن اإلعركاقذ التري تتعهرق نالقواعرد األساسرلة لهمحاكمراذ ال زائلرة ،والضرماناذ التري
ام ما تعهق منارا نحقرا فري الحضرور أمرام المحكمرة ال زائلرة ومناقعرة
كفهتاا العرائع القانونلة لهمتام ،سو و
األدلررة المطروحررة ضررده ،وحقررا فرري ا تلررار مررن لماهررا ويرردافع عنررا ،أو مررا تعهررق نحررق الدولررة فرري سرررعة

توقلع العقاب عه ال ار ين عن القانون.
فغلاب المتام يؤدص ل

ةدار عدداو من الضماناذ المقررإ لصرالحا ،ويرؤدص نالمحكمرة لهسرير

ن
ام مررا
فرري الرردعوى برردو حضرروره والحكررم عهلررا لابل راو ،ر ررم مررا ياي رره الحكررم الغلررابي مررن معرركالذ ،س رو و
يتعهق نكلفلة تنفين الحكم الصادر ضد المتام الغائرب ،أو األارر المترترب عهر ةرنا الحكرم حرال حضرور
المتام واست دام حقا في اقعتر ار

عهر الحكرم الغلرابي فري مرواد ال رنح والم الفراذ ،أو سرقوح الحكرم

بنام عه حضوره أو القن
واعادإ المحاكمة و

عهلا في مواد ال نالاذ.

وتعرركل ةررنه الد ارسررة عرض راو لموضرروع محاكمررة المررتام لابل راو وفق راو ألحكررام قررانون اإل رراماذ
ال زائل ررة الفهس ررطيني وال ررنص ف رررق ب ررين المحاكم ررة الغلابل ررة ف رري مر رواد ال ررنح والم الف رراذ عنا ررا ف رري مر رواد
ال نالاذ والتي امذ نعنوان محاكمة المتام الفار من و ا العدالة ،وأفرد لكل مناما أحكاماو اصة.
ولتقرردلم د ارسررة متكامهررة حررول ةررنا الموضرروع ،اتنررع الناحررث المررناا العهمرري التحهيهرري لهنصررو
القانونلة الفهسطينلة المتعهقة نمحاكمة المرتام لابلراو ،وعهر و را ال صرو

الفهسطيني رقم  3لسنة 2001م وتعدلالتا ،حيث اطهعنا عهر النصرو

قرانون اإل رراماذ ال زائلرة

المتعهقرة بارنا العران ،وحاولنرا

العمل عه تحديدةا نعكل واضح وبلان اآلاار المترتنة عهياا ،ومن أ ل نلك قمنا بتقسرلم ةرنه الد ارسرة
ل منحث تمايدص وفصهين رئلسيين ،تناولنا في المبحث التمهيدي ماةلة المحاكمة الغلابلة ،وقسمناه
ل ر مطهبررين تناولنررا فرري األول مفارروم المررتام والعررروح الوا ررب توافرةررا فلررا للعتب رر كررنلك ،وتناولنررا فرري

الارراني مفارروم المحاكمررة الغلابلررة والحكررم الغلررابي ،ومررن اررم األسررناب الترري لمكررن أن ير ررع الياررا لرراب
المتام.
وخصصـنا الفصـ األول لموضروع المحاكمررة الغلابلرة فري مرواد ال رنح والم الفرراذ وقسرمناه لر

مناحث االث ،تناولنا في المنحث األول كلفلة د ول الدعوى في حوزإ محكمة الصهح كوناا الم تصرة
نوعل راو بنظررر ال ررنح والم الفرراذ ،وكلفلررة اعررالن المررتام وال صرروم ،ومررن اررم الحكررم الغلررابي وتميي رزه عررن
محكمرة البدالرة بنظرر ال رنح والم الفراذ واألارر المترترب

رام نحراقذ ا تصرا
يره من األحكام ،وانتا و
عهلرا ،وتناولنررا فرري المنحررث الارراني موضرروع اقعتر ار

ح

عهر الحكررم الغلررابي فرري ال ررنح والم الفرراذ مررن

حيررث محهررا واألحكررام الترري تقبررل الطعررن عهياررا نطريررق اقعتر ار
اقعت ر ار

والترري ق تقبررل نلررك ،وا رراماذ نظررر

والمحكمررة الم تصررة بنظ رره ،ومررن اررم اآلاررار اإل رائلررة والموضرروعلة لالعت ر ار

 ،فرري حررين

ام نالتقرادم أو بوفراإ
تناولنا فري المنحرث الاالرث تنفيرن الحكرم الغلرابي فري ال رنح والم الفراذ وانقضراؤه سرو و
المتام.
بينما تناولنا في الفص الثاني المحاكمة الغلابلة في مواد ال نالاذ أمام محكمة البدالة ،أو ما
لسم نمحاكمة المتام الفار من و ا العدالرة ،وقرد قسرمناه ألضراو الر االارة مناحرث ،صصرنا المنحرث
ردم مرن طررق د رول الردعوى فري حروزإ محكمرة
األول إل راماذ محاكمة المتام الفار من و ا العدالة ،ب و

البدالررة واتصررالاا نموضرروع الرردعوى ،وكلفلررة اعررالن المررتام وال صرروم ،مرررو اور نغلرراب المررتام وابرروذ فر ارره
رام نرراألار المترتررب عه ر اعتنرراره فررا اور مررن و ررا
مررن و ررا العدالررة والحرراقذ الترري لعتبررر فياررا فررا اور ،وانتار و
العدالرة ،فري حرين تناولنرا فري المنحرث الاراني ضرماناذ المحاكمرة الغلابلرة ،فري مطهبرين صصرنا األول
لضررماناذ المحاكمررة المنصررفة ،والارراني لحرردود ال رررود عررن ةررنه الضررماناذ نسرربب لرراب المررتام ،أمررا

المنحررث الاالررث فتناولنررا فلررا الحكررم الغلررابي فرري مرواد ال نالرراذ ،فرري مطهبررين عال نررا فرري المطهررب األول
تنفيررن الحكررم الغلررابي فرري م رواد ال نالرراذ وح يتررا ،وتناولنررا فرري الارراني انقضررام الحكررم الغلررابي فرري م رواد

ال نالرراذ س روام ب لغررام الحكررم نتي ررة الطعررن عهلررا مررن قبررل النلانررة العامررة ،أو عررادإ المحاكمررة نتي ررة

لحضور المحكوم عهلا ،أو القن

عهلا ،وأ ي اور انقضام الحكم الغلابي نالتقادم أو بوفاإ المحكوم عهلا.

وانتا الناحث من ةنه الدراسة ب اتمة تضمنذ أةم النتائا والتوصلاذ التي توصل لياا.

خ

Abstract
The absentia trial is considered one of the most important subjects in
the Palestinian penal legislation, because it raises many problems that relate
to the basic rules for the penal trials, and the safeguards guaranteed by the
legal canons of the accused. Whether those related to the right to appear
before the criminal court and discuss the evidence presented against him, and
the right to choose from represented and defended by, or attached to the right
of the state in signing punishment immediately against lawbreakers.
The absence of the defendant leads to wasting numbers of safeguards
in his favor, and it leads the Court to proceed with the case without his
presence and judged at him in absentia. Despite of the problems of the
absentia trial , both with regard to how to carry out the sentence against the
accused absent, or the effect of this judgment in the case of the accused
presence and the use of his right to challenge the judgment in misdemeanors
and infractions materials, or the fall of the verdict and a retrial based on his
presence or the arresting at him in felonies.
This study constitute an offer to the subject of the trial of the accused in
absentia in accordance with the provisions of the law of the Palestinian
Criminal Procedures, which differentiate between trial in absentia in
misdemeanors and irregularities and in the felonies which is titled trial of the
accused fugitive from justice, and singed special provisions to both of them.
And to provide a comprehensive study on this topic, we have followed
the scientific and analytical methods of Palestinian legal texts relating to the
trial of the accused in absentia, and in particular the law of the Palestinian
Criminal Procedure No. 3 of 2001 and its amendments. We have read the
texts pertaining to this matter, and we tried to identify their implications.
And for that we've divided this study in to a preliminary and two main
chapters. We studied at the primary section what trial in absentia. The
primary section is divided to two parts. The first part contains the concept of
the accused and his conditions. The second part contains the concept of
absentia trial and sentence in absentia, and the reasons of the accused
absence.
And we have dedicated the first chapter to the subject of trial in
absentia in misdemeanors and irregularities which is divided to three parts.
The first part studies how any case becomes one of the cases of Magistrate's
Court
which specializes in misdemeanors and infractions, and how to
declare the accused and the rivals, and then the absence judgment and the
differences with other judgments. to the cases that relate to the jurisdiction
of the Court of First Instance's in misdemeanors and infractions and the its
د

impact. The second part studies the objection to the trial of the accused in
absentia in misdemeanors and infractions in terms of its place and judgments
which can be objected and those which does not accept it. It also studies the
proceedings of such objection and how the court deals with it, and the
procedural and substantive effects of the objection. The third part studies the
Implementation of judgment in misdemeanors and infractions and whether the
statute of limitations expire or death of the accused.
The second Chapter studies the trial in absentia in felonies in front
of the First Court, or the so-called trial of the accused fugitive from justice.
The second Chapter has been divided also into three sections. The first
section studied the proceedings of the of the accused trial who is fugitive from
justice. It starts when the case becomes one of the First Court cases and its
relation to the subject of the lawsuit, and how to declare the accused and
liabilities, through the absence of the accused and the evidence of his escape
from justice and the cases in which is considered a fugitive, And the impact of
being a fugitive.
The second section studies in absentia trial guarantees in two parts.
we have allocated the first part to the safeguards of trial fair. The second part
studies in absentia trial guarantees which contains the guarantees of the fair
trial and the limits to depart from these guarantees because of the absence of
the accused. While the third section studies the in absentia judgment in
felonies. It contains the implementation of the judgment in the criminal items
and its reasons, and the cancelling of the judgment in the criminal items
whether to cancel judgment result the appeal by the public prosecutor, or a retrial as a result of the presence of the convicted person, or the arrest, and
finally the expiration of the statute of limitations judgment or the death of the
convict.
Finally the conclusion of this study has included the most important
findings and recommendations that we have reached.
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الحمرد

نسم

القرادر الدلان رحمن السمرواذ واألر  ،نسم

المالمن ،من لا يرق ويرتفع الردعام،

األول واآل رر ،الظراةر والنراطن ،ةرو األول فهرلس قبهررا عريم ،وةرو اآل رر فهرلس نعرده عرريم،

ةررو الظرراةر فهررلس فوقررا عرريم ،وةررو النرراطن فهررلس دونررا عرريم ،عهلررا توكهنررا ونررا نسررتعين ،والصررالإ
عهلرا وسرهم – اإلمرام القائرد ،معهرم النعررية ،رئرلس

والسالم عه سيد ال هرق أ معرين محمرد – صره

المدينة الفاضهة وال ماورية العادلة والدولة الكامهة ،وار

الهارم عرن ال هفرام ال ارعردين أبري نكرر وعمرر

ﱷﱹﱺﱻ
ﱸ
وعامان وعهري وعرن الصرحانة أ معرين ،قرال تعرال ﱡ ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱼ ﱠ (.)1
مم ررا ق ع ررك فل ررا أن موض رروع المحاكم ررة الغلابل ررة واألحك ررام ال زائل ررة الص ررادرإ فيا ررا لعتب ررر م ررن
الموضر رروعاذ الاامر ررة فر رري الفقر ررا ال نر ررائي ،وتننر ررع ةر ررنه األةملر ررة مر ررن المعر رركالذ العدير رردإ التر رري تايرةر ررا

ام مرا كران يتعهرق نحرق الدولرة
المحاكماذ الغلابلة فلما يتعهرق نالقواعرد األساسرلة لهمحاكمرة ال زائلرة ،سرو و
فرري تقريررر العقرراب عه ر مرتكررب ال ريمررة وضررمان حضرروره فرري هسرراذ المحاكمررة ،وموا اتررا نمررا ةررو
منسرروب للررا ناألدلررة والب رراةين ،أو مررا كرران يتعهررق نحررق المررتام فرري الرردفاع عررن نفسررا ،ومناقعررة األدلررة

المقدمررة ضررده مررن قبررل سررهطة اقتاررام ،وحقررا فرري اقسررتعانة نمررن يرردافع عنررا ،و يرةررا مررن الحقرروق الترري
كفهتا ررا التعر رريعاذ ال زائل ررة والقر روانين األساس ررلة ف رري العدي ررد م ررن البه رردان ،وعهر ر ال ررر م م ررن أةمل ررة ة ررنا

الموضرروع ،وأةملررة اإلعرركاقذ الترري يايرةررا مررن حيررث الموازنررة بررين حررق الدولررة وحررق المررتام ،ق أنررا لررم
لحظ نكاير من اقةتمام من قبل الناحاين و صوصاو في فهسطين.
فر نا كرران األصررل فرري التعرريعاذ ال زائلررة عامررة ةررو حضررور المررتام بنفسررا فرري م تهررف م ارحررل

الدعوى ال زائلة ،وكان حضوره وا ناو ،فر ن ةرنا الحضرور حقراو لهمرتام مرن ال ارة األ ررى ،حتر يتسرن

لررا تقرردلم أو ررا دفاعررا ،وبلرران الحقررائق الترري لسررتند لياررا فرري انرراذ برامتررا ،وقررد تبنررذ أ هررب التعرريعاذ
ال زائلة قاعدإ عامة وةي أنا " ق دانة ألحد قبل سماع أقوالا وابدام دفاعا ".
وتت هر أةملررة ات رران اإل رراماذ نحضررور المررتام فرري كوناررا تمكنررا مررن الرردفاع عررن نفسررا دفاعراو

حقلقلراو مررن رالل رده عهر اقتاامراذ المو اررة للرا وعررر

األدلرة الترري لقردماا لهمحكمررة ،األمرر الررنص

لساعد القاضي عه تكوين عقيدتا عه نحو سهلم والحكم نعدالة في الدعوى المطروحة أماما ،كما أن

مناع ررإ

رراماذ المحاكمررة فرري موا اررة المررتام تتررلح تطبلق راو سررهلماو لمبرردأ اققتنرراع القضررائي واسررتعماقو

صائناو لسهطة القاضي التقديرية.
( )1سورإ النقرإ ،اآللة رقم (.)32
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ولما كانذ القاعدإ العامة ةي و وب حضور المرتام ،وكران الحضرور كمرا أسرهفنا حقراو لرا ،فر ن

األم ررر ق لعن رري أن تت رررك األم ررور تنعر راو لر بت ررا وةر رواه ،فتتوق ررف المح رراكم ع ررن العم ررل ،وتتوق ررف قض ررالا

ومصالح الناس انتظا اور لحضور المتام ،النص قد لحضرر وقرد ق ينرالي ،ر نر وة منرا فري التسرويف واطالرة
أمررد الن رزاع مررن اررة ،وقررد لكررون لاررنا الغلرراب مررا يبرررره مررن اررة أ رررى ،لررنلك أو ررد المعرررع موضرروع
األحكر ررام الغلابلر ررة التر رري تصررردر فر رري ينر ررة المرررتام ،ونظرررم لارررا تع ر رريعاو وم ر رواداو اصرررة ،وبرررين أحوالار ررا

وأوضاعاا ،ر ن وة منا في قطع الطريق عه من يريد التسويف والمماطهة ،حفظاو لحق الدولرة فري ات ران
اإل راماذ القضائلة ضد المتام ،وحق الم ني عهلرا فري الحصرول عهر التعرول المناسرب عمرا لحقرا
رام لهعررعور العررام فرري الدولررة والحفررا عهر ةيبتاررا ،فرري حررين كفررل لهمررتام الررنص صرردر
مررن ضرررر ،وارضر و
الحكررم فرري يبتررا حررق اقعت ر ار عه ر ةررنا الحكررم وتقرردلم مبرررراذ لانررا وأو ررا دفاعررا ،فلمررا يتعهررق
ناألحكام الصادرإ في مواد ال نح والم الفاذ.

أم ررا فلم ررا يتعه ررق ناألحك ررام الص ررادرإ ف رري مر رواد ال نال رراذ فق ررد أف رررد لا ررا المع رررع فصر رالو اصر راو
وا ر رراماذ م تهف ررة ،فا ررو ل ررم ي ررز اقعتر ر ار عهر ر الحك ررم الص ررادر ف رري ال رردعوى كم ررا فع ررل ف رري ال ررنح

والم الفاذ ،بل ن

عه سقوح الحكم الغلابي برمترا ،واعرادإ المحاكمرة مرن ديرد نا حضرر المحكروم

عهلررا لابل راو أو تررم القررن

عهلررا ،مررا لررم تكررن العقونررة المحكرروم باررا قررد سررقطذ نمضرري المرردإ ،كمررا أنررا

أ ضررع الحكررم الصررادر فرري مرواد ال نالرراذ ألحكررام التقررادم المتعهقررة نالعقونررة ،رو راو منررا عهر األصررل
العررام فرري تقررادم العقونرراذ ،الترري لسرررص عهياررا ةررنا النظررام مت ر أصررنح الحكررم نات راو ،ب ررالف الحررال فرري
األحكام الصادرإ في ال نح والم الفاذ التي تظل اضعة لقواعد تقادم الدعوى ال زائلة.

من ناحلة أ ررى تايرر األحكرام الغلابلرة الصرادرإ فري الردعاوى ال زائلرة عركاللة للسرذ ناللسريرإ،

فلمررا يتعهررق نقرروإ ةررنه األحكررام فرري ناررام الرردعوى ال زائلررة ومرردى ح يتاررا ،وقابهيتاررا لهتنفيررن فرري لرراب

المتام ،حيث لستحيل عمهلراو تنفيرن العقونراذ البدنلرة والعقونراذ السرالنة لهحريرة ضرد المرتام الغائرب ،وان

أمكن تنفين العقوناذ الماللة والتعولضاذ.

لنلك لعتبر ةنا الموضوع من األةملة نمكران لضرمان سرير العمرل فري المحراكم وسررعة الفصرل

في القضالا المطروحة أمام القضام ،وضماناو لحقوق المتام في تمايل نفسا والدفاع عن مصالحا ،فال
كان المعرع الفهسطيني موفقاو في تنظلم ةنا الموضوع والموازنة بين المصهحة العامة لهدولة والمواطنين
والمصهحة ال اصة لهمتام؟ ةنا ما سنعر

للا ب نن

في ةنا النحث من رالل اسرتقرام النصرو

ال اصررة باررنا الموضرروع فرري التع رريع الفهسررطيني نعرريم مررن التحهيررل والتفصرريل ،آمهررين مررن
والتوفيق.
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العررون

همية البحث:
لكتسب ةنا الموضوع أةميتا من الناحلة النظرية لقهة الدراساذ المت صصة في ةنا الموضروع

في التعريع الفهسطيني ،و صوصاو أن المعرع قد فرق بين المحاكماذ الغلابلة في مواد ال نالاذ والتي
امذ تحذ مسم محاكمة المتام الفار مرن و را العدالرة عنارا فري مرواد ال رنح والم الفراذ وأفررد لكرل

مناا أحكاماو اصة.

أمرا مرن الناحلرة العمهلرة فر ن ةرنا الموضروع لكتسرب أةميترا كونرا مرن الموضروعاذ التري تسرربب

العديررد مررن اإلعرركاقذ أمررام القضررام ،مناررا مررا يتعهررق ب طالررة أمررد النرزاع والتسررويف والمماطهررة ،ومناررا مررا
يتعهق نحرمان المتام مرن نعر

الحقروق األساسرلة والضرماناذ الاامرة لهمحاكمراذ ال زائلرة ،مارل تقردلم

أو ا دفاعا ،وحرمانا من دارإ أموالرا والتصررف بارا ،وكلفلرة تنفيرن الحكرم الغلرابي الصرادر ضرد المرتام
ق سلما فلما يتعهق نالعقوناذ السالنة لهحرية.

مشكلة الدراسة:
تننرع معركهة الد ارسررة مرن مسررالة ةامرة تتعهرق نكلفلررة تحقيرق الموازنررة برين حرق الدولررة فري سرررعة
توقلع العقاب عه مرتكب ال ريمة وحق المتام في الدفاع عن نفسا وتقدلم أو ا دفاعا أمام المحكمة،

نما لستتنع نلك من حقا في محاكمة عادلة ،وما تايره المحاكمة الغلابلة من عكاقذ سوام فلما يتعهق

نالحقوق اقساسلة لهمتام ،أو ما يتعهق نكلفلة تنفين الحكم الغلرابي الصرادر ضرد المرتام واألارر المترترب
عهلا.

تساؤالت الدراسة:
تاتي ةنه الدراسة لإل انة عه العديد مرن التسراؤقذ التري تعرالا فري م مهارا موضروع محاكمرة
المتام لابلاو في التعريع الفهسطيني ،وأةماا:
 -ما ةو مفاوم المحاكمة الغلابلة ،وما ةو الحكم الغلابي؟

 ةل لعتبر حضور المتام وا ناو في كافة الدعاوى ال زائلة ،أم ي وز لا في نعضاا عدم الحضور؟ -ما ةي حاقذ ا تصا

محكمة البدالة في ال نح؟

 ةررل تقبررل كافررة األحكررام الغلابلررة الطعررن عهياررا نرراقعت اراألحكام الصادرإ لابلاو من محكمة النق

؟

؟ وةررل ي رروز الطعررن نرراقعت ار

عه ر

 ةررل ي رروز لهمرردعي المرردني أن يرفررع دعرواه المدنلررة نالتنعلررة فرري حالررة عررادإ المحاكمررة الغلابلررة أمررامنفس المحكمة التي أصدرذ الحكم الغلابي؟
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 مت لعتبر المتام فا اور من و ا العدالة؟ وةل لقبل وكيل عن المتام الفار من و ا العدالة؟ام عاماو أم أنا في قضالا معينة؟
 ةل لعد حرمان المتام الفار من التصرف في أموالا ر و -ةل لسقط الحكم الغلابي الصادر نالبرامإ حال حضور المتام الفار أو القن عهلا؟

منهجية البحث:
مررن أ ررل اإل انررة عهر تهررك التسرراؤقذ فر ن الناحررث سرريتنع فرري ةررنه الد ارسررة اسررت دام األسررهوب
العهمي التحهيهي ،النص لقوم عه

مع المعهوماذ من الواائق والدراساذ واألنحاث والكتب ناذ العالقة

نالموضرروع ،و مهررة األنحرراث والمؤلفرراذ القانونلررة ،ومررن اررم تحهيررل القواعررد ناذ العالقررة نعرران محاكمررة

المررتام لابل راو فرري قررانون اإل رراماذ ال زائلررة الفهسررطيني رقررم  3لسررنة 2001م وتعدلالتررا ،والتع رريعاذ
األ رى ناذ العالقة حياما لزم األمر.

خطة البحث:
المبحث التمهيدي /ماهية المحاكمة الغيابية
الفص األول /المحاكمة الغيابية في مواد الجنح والمخالفات
المنحث األول:

راماذ المحاكمة الغلابلة أمام محكمة الصهح

المنحث الااني :اقعت ار

عه الحكم الغلابي

المنحث الاالث :تنفين الحكم الغلابي في ال نح والم الفاذ وانقضاؤه
الفص الثاني /المحاكمة الغيابية في مواد الجنايات محاكمة المته الفار م وج العدالة)
المنحث األول:

راماذ محاكمة المتام الفار من و ا العدالة

المنحث الااني :ضماناذ المحاكمة الغلابلة

المنحث الاالث :الحكم الغلابي في مواد ال نالاذ
و خي ـ ار الخاتمــة :والترري تضررمنذ أةررم النتررائا الترري توصررل لياررا الناحررث ،والتوصررلاذ الترري يوصرري باررا
المعرع الفهسطيني.
و

الموفق وةو الاادص ل سوام السبيل
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المبحث التمهيدي

ماهيــــــــــة المحـاكـمـــــة الغيـابيـــــــــــة
المطلب األول :مفهوم المتهم والشروط الواجب توافرها فيه
الفرع األول :مفهوم المتهم
الفرع الثاني :الشروط الواجب توافرها في المتهم

المطلب الثاني :مفهوم المحاكمة الغيابية
الفرع األول :مفهوم الغياب
الفرع الثاني :أسباب الغياب

5

المبحث التمهيدي
ماهية المحاكمة الغيابية
تعتبررر المكاةم ر مررا أهررم الم ارك ر الترري تمررر بهررا ال ر فوه الجحادي ر ر ك ر

ف هررا تك ر م ر ر

المتهمر ويقول ف ها القضاء كلمته النهادي التي ترتب فل ها إ ان المتهم أو براءته مما نسب إليهر لذلك

تعرررل المكاةم ر الجحادي ر بونهررا :مجموف ر اتج رراءاص الترري تسررته ل تمكرري

أ ل ر ال ر فوه وتق يمهررا

ب ف نهادي ر به ل الو ول إلى الكقيق في شروا ووروع الجرةمر ونسربتها إلرى المرتهم أو براءتره منهرار

وما ثم الف

في موضوع ال فوه إما بالبراءة أو بات ان .

()1

وبالتالي تمث المكاةم المركل الثاني لل فوه الجحادي ر وف ها تتم مركل التكق ق النهادي التي

تجرررب بمعرفر القضرراء وتسررته ل الف ر فرري موضرروع الر فوهر وور أكرراط القررانوا المكاةمر فرري م روا

الجناي رراص بض ررماناص ف ر ر ة تقتضر ر ها ات ررورة العقوب رراص المق ررررة له ررذا الن رروع م ررا الجر ررادمر وله ررذا تض ررم

إجراءاص تتسم بالترة

وتفسح المجال لكق ال فاع للمتهمر وتتكقق بها المكاةم العا ل (.)2

لرذلك فقر أولرص الع ر مرا التشررةعاص الجحادير اهتمامراب اا راب بهرذا المركلر الهامر مرا م اركر

ال ر فوه الجحادي ر ر وتنا رريم وواف ر ها فلررى نك ررو وفررق ب ر ا م ررلك المجتم ر فرري الو ررول س ررةعاب إل ررى
استيفاء كقه في العقاب ما الجانير وب ا كق المتهم في تمك نه ما إب اء فافهر وفرض وجهر ناررا

في االتهام المسن إليهر في مكاةم فا ل وفلني ر وأمام مككم مات

مشكل تشكيالب وانونياب.

()3

كما كر ص التشرةعاص ال ستورة والقوان ا اتجرادي الجحادي فلى كٍ سواء فلى المواحن ب ا

كق ال ول في تووي العقاب فلى المجررم ار وكرق المرتهم فري المكاةمر العا لر ر ومرا هرذا التشررةعاص

القرانوا األساسري الفلسرت ني المعر ل لسرن 2005مر ك ر

نر

فري المرا ة ( )14فلرى أا المرتهم بررر

كتى تثبرص إ انتره فري مكاةمر وانونير تةفر لره ف هرا ضرماناص الر فاع فرا نفسرهر وكر مرتهم فري جناير
ج ررب أا يك رروا ل رره مك ررام ر ر اف فن رره  .كم ررا ج رراء ف رري الم ررا ة ( )15أيضر راب العقوبر ر شا رري ر وتمنر ر

و ررانونير وال توور ر فقوبر ر إال بكك ررم وض ررادير وال

العقوب رراص الجمافير ر ر وال جرةمر ر وال فقوبر ر إال ب ررن

فقرراب إال فلررى األفعررال الالكقر لنفرراذ القررانوا ر وكررذلك ن ررص الفقررة األولررى مررا المررا ة ( )30مررا ذاص

القررانوا فلررى التقاضرري كررق م رروا ومكفررول للنررال كاف ر ر ولة ر فلسررت ني كررق االلتجرراء إلررى واضرريه
التبيعير وةنام القانوا إجراءاص التقاضي بما يضما سرف الف

( )1أكم شووي أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي

في القضايا .

راس تكل لي مقارن ر التبع الثاني ر ار النهض العربي ر القاهرةر 1997مر

) (2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر التبع األولىر ار النهض العربي ر القاهرةر 2007مر
) (3أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.34
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.36

.33

كمررا جرراء وررانوا اتجرراءاص الجحادير روررم ( )3لسررن 2001م فلررى ذاص الررنهج فررن

مررا مروا ا فلررى مبر أ فالنير المكاةمر ()1ر وفر م جرواح تقر يم شررا
تةررا ور أو فررص بكقرره الدكر اتهررام مررا وبر النيابر العامر ر ك ر

وانوا اتجراءاص بقولها ال يكال شا

فرري الع ر

للمكاةمر فرري مروا الجررنح مررا لررم

ن ررص فلررى ذلررك المررا ة ( )301مررا

إلى المكاةم أمرام مكراةم ال رلح فري فراوه الجرنحر مرا لرم

تو ع بكقه الدك اتهام ما وب النياب العام  .وكذلك ما ن ص فليه الما ة ( )240ما ذاص القانوا

فرري شرروا الجنايرراص ك ر

جرراء ف هررا ال يق ر م أب شررا

إلررى المكاةم ر فرري ال ر فاوه الجحادي ر ر إال إذا

ر بكقه ورار اتهام ما النادب العام أو ما يقوم مقامه .

ولم ررا ك رراا األم ررر ك ررذلك ف ررها اس ررتفا ة الم ررتهم م ررا ه ررذا الض ررماناص مره رروا بكض ررورا إجر رراءاص
مرا هرذا الضرماناصر كمرا أنره رؤ ب إلرى اضروفه

المكاةم ر وتالفه فنها س ؤ ب كتماب إلى االنتقرا

تجراءاص غ ر تلك التي تتب في كرال وجرو ار وفليره فهننرا نعررض فري هرذا المبكر

التمه ر ب لتعرةر

المررتهمر والشررروط الواج ررب توافرهررا فيررهر وم ررا ثررم مفهرروم الغي رراب فررا الكضررور ف رري ال ر فوب الجحادير ر ر
ومفهوم المكاةم الغيابي والككم الغيابي كنت ج كتمي لتال

المتهم فا الكضورر وما ثرم األسرباب

الترري رج ر إل هررا غيرراب المررتهم وتالفرره فررا كضررور المكاةم ر ر فرري متلب ر ار نتنرراول فرري األول مفهرروم
المتهم والشروط الواجب توافرها فيهر ونتناول في الثاني مفهوم المكاةم الغيابي ر وأسباب الغيابر فلى

النكو التالي:

المطلب األول
مفهوم المتهم والشروط الواجب توافرها فيه
الفرع األول

مفهوم المتهم
إا تك

الوورول فنر ا ولريالب نار ابر ألهمير تك ر مفهروم هرذا

مفهوم المتهم يستلحم مرا الباكر

الم ررتلح والررذب ر ور كولرره أغلررب جحديرراص هررذا البك ر ر وهررو الررذب يتالررب أغلررب الةترراب والفقهرراء
والمات

ا بكقوق اتنسراا بالكماير الجحادير لكقووره وكرةاترهر وضرماا ك روله فلرى مكاةمر فا لر

تةف ر لرره ف هررا ضررماناص ال ر فاع فررا نفسررهر لررذلك الب ر وأا نلقرري الضرروء فليرره أوالبر م ر اتشررارة إلررى أا

أغلب القوان ا اتجرادي الجحادي لم تض تعرةفاب للمتهم ضما ن و هار واا كاا جلها و استعم هذا

الم ررتلح ف رري الع ر ر م ررا مر روا و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر ر فقر ر أور و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر ه ررذا

) (1انار الموا (207ر  )237ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.
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الم ررتلح فرري مركلترري االسررت الالص والتكق رق االبت ر ادي وكررذلك أور ا فرري مركل ر المكاةم ر  )1(.وفليرره

نتناول مفهوم المتهم لغ بر وما ثم المفهوم القانوني للمتهم والتعرةر
وانوا اتجراءاص الجحادي فلى النكو التالي:

الرذب أور ا المشررع الفلسرت ني فري

أوالً /المتهم لغ ًة:
المتهم رف مشرتق مرا الفعر تهرم بمعنرى أ ار التهمر فلرى شرا

وجعلره مانر لهرار فهرو

ما أ الص فليه التهم وانص بهر ويقال تهم اللكرم أب فسر ر والتهمر الرادكر الاب ثر النتنر ر ويقرال أا

التهم هي الاا وو

أنها الشك والرةب .

()2

ثانياً /المتهم قانوناً:
مفهوم المتهم اللغوب وليل اال تالكي متفرق فليره منرذ القر م فري غالبير التشررةعاص القانونير
والةتابرراص الفقهي ر ر وانمررا ثررارص مشرركل تك ر مفهرروم المررتهم منررذ أا أ رربح لرره كقوو راب وفليرره الت احمرراص
وانونير ر فو رربح مررا األهمير تك ر مركرحا القررانوني لتك ر مثر هررذا الكقرروق وتلررك االلت احمرراصر وكلمررا
ت ا المشرع وأنشو كقوواب ج ة للمتهم أو كلفه ببعض االلتحاماص الج ة تثور ما ج
المركح القانوني للمتهم.

أهمير تك ر

()3

لرذلك لريل مسررتغرباب أا تر ا المشررع بر ا الكر ا واياررر ل ث رر مسرول تك ر المركرح القررانوني

اء بتغ ر م تلح المتهم نفسره أو إنشراء م رتلكاص وانونير ج ر ة تعبرر بشرك
للمتهمر سو ب
()4
الذب ت ور كوله شبهاص ارتةاب جرةم مع ن .
المركح القانوني للشا
فع رررل ال رربعض

()5

الم ررتهم بون رره كر ر ش ررا

و رق فرا

تتهم رره النيابر ر العامر ر بارتة رراب الجرةمر ر وتتال ررب

المككمر بتووير العقوبر فليررهر فيعر متهمراب مررا وجرره إليرره اتهامراب مررا سررلت التكق ررق أو مررا تررم القرربض
اء فري األكروال التري
فليه أو
ر ض ا أمر بضبته واكضارا ما وب مومورب الضبط القضرادير سرو ب
جوح لهم ف ها ذلكر أو كاا ذلك تنف ذاب ألمر النياب ر وأيضاب ما كاا م فاب فليه في جنك مباشرة متى

تم تةليفه

بالكضور.

( )1مكم رشا الشا ب :الكماي الجنادي لكقوق المتهم وكرةاته راس مقارن ر ار الجامع الج ةر 2012مر
( )2إبراهيم م تفى وآاروا :المعجم الوسيط اتلةترونير تكق ق مجم اللغ العربي ر الجحء الثانير القاهرةر
( )3مر ر كص إبر رراهيم :أث ررر غي رراب الم ررتهم ف رري ماتلر ر
2012مر

.14

( )4م كص إب ارهيم :أثر غياب المتهم في ماتل

م اركر ر الر ر فوه الجنادير ر

91ر

.1061

ارسر ر مقارنر ر ر التبعر ر األول ررىر ار النهضر ر العربير ر ر الق رراهرةر

مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر

( )5موموا سالم  :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر ار الفكر العربير 1976مر

8

.21

.14
 .208م كص إبراهيم :مرج سابقر

.16

في ك ا فرل أار( )1المتهم بونره كر شرا تثرور ضر ا شربه ب كرول ارتةابره فعرالب إجراميرابر
ف لتحم بمواجه اال فاء بمسؤول ته فنره والاضروع لرجرراءاص التري يكر ها القرانوا وتسرته ل تمكري
هر ر ر ر ر ررذا الشر ر ر ر ر رربهاص وتق ر ر ر ر ر ر ر ويمتهر ر ر ر ر ررا ثر ر ر ر ر ررم تقرةر ر ر ر ر ررر الب ر ر ر ر ر رراءة أو ات ان ر ر ر ر ر ر

،

وفرفر ر ر ر ر رره ثال ر ر ر ر ر ر

بونر ر ر ر ر رره

رردار مررا يسررتوجب
راء فلررى ور ا
شررا نسررب إليرره القيررام بت رررل مع ر ا مكاررور أو غ ررر مكاررور بنر ب
( )
معا نته أو استر ا كقوق ايارةا ما فن ار فلى تق ر بثبوص الت رل باأل ل الشرفي . 2
كما فرل المتهم أيضاب بونه الترل الثاني فري الر فوه الجحادير ر وهرو الا رم الرذب وجره إليره
االتهام بواست تكرةك ال فوه الجحادي وبله(.)3
ثالثاً /تعريف المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني:

لررم يض ر المشرررع الفلسررت ني تعرةف راب للمررتهم فرري وررانوا أ ررول المكاةمرراص االتهامي ر لسررن 1924م أو
و ررانوا العقوب رراص لس ررن 1936م أو أب م ررا القر روان ا المتفرور ر المتبقر ر ف رري وت رراع غر رحة( )4وبر ر العمر ر بق ررانوا
اتجرراءاص الجحادير روررم  3لسررن 2001مر وو ر م ررح المشرررع الفلسررت ني بر ا المررتهم والمشررتبه فيرره اررالل م ارك ر

ال فوه الجحادي ر فالمتهم يكم هذا ال ف متى أويمرص فليره الر فوه الجحادير أمرا وبر ذلرك ف بقرى مشرتبهاب فيرهر

إال أنه فا واستعم نفل اللفظ للمشتبه فيه بع ذلكر وبالتالي فهنه يكم هرذا ال رف ( رف المرتهم) أيراب كانرص
المركل التي تمر بها ال فوه الجحادي ر كما أا العرل القضادي رج فلى ف م التم ح ب نهما.

غ ر أا التفرو ب ا المتهم والمشتبه فيه تبرح في الواو العملي فن التكذ ر والتا رر القرانون ا اللرذ ا
توجههمررا سررلت التكق ررق للشررا

الماث ر أمامهررا ب روا مررا كقرره ال ررمص وأا ك ر مررا يقولرره س ر وا اتي راب وربمررا

يعرررض فرري مع رررض الب ن ر ضر ر ا أمررام المككمر ر -ب ر ا مركلر ر االشررتباا ومركلر ر االتهررام – ك رر

تنتهرري فنرر ا

المركلر ر األول ررى لتبر ر أ المركلر ر الثانير ر ويس ررمى ف ه ررا متهمر راب( .)5وال ج رروح الال ررط م ررا الناكيرر القانونير ر بر ر ا

المشتبه فيه والمتهم.

()6

أم ررا و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر رو ررم ( )3لس ررن 2001م فقر ر ف رررل الم ررتهم ف رري الم ررا ة ( )8فل ررى أن رره
كر شرا

تقرام فليره فروه جحادير يسرمى متهمراب ر ويالكرظ أا المشررع الفلسرت ني اسرتعم لفرظ المرتهم فري

( )1مكمو نج ب كسني :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر التبع الثاني ر ار النهض العربي ر القاهرةر 1988مر
( )2ن ر ر احر رجر ررا سر رربتي

.97

ر رربرا :أككر ررام المر ررتهم فر رري الفقر رره اتسر ررالمير رسر ررال ماجسر ررت رر جامع ر ر النجر رراح الوتني ر ر ر نر ررابللر فلسر ررت ار 2006مر

.12

( )3أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر التبع السابع ر ار النهض العربي ر القاهرةر 1993مر
( )4فب القا ر

ابر ج ار ة :أ ول االستجواب بمعرف سلت التكق قر رسال ماجست رر القاهرةر 2001مر

.40

.137

( )5ت ر ررارق مكمر ر ر الر ر ر راوب :ض ر ررماناص وكق ر رروق الم ر ررتهم ف ر رري و ر ررانوا اتجر ر رراءاص الجحادير ر ر ر كلير ر ر الكق ر رروقر جامعر ر ر األحه ر ررر بغر ر رحةر 2005مر
.22

( )6أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

9

.138

راء بمركلر ر
م ارك ر الر ر فوه الجحادي ر كافر ر ر ب ر بء م ررا لكار ر تكرةررك الر ر فوه الجحادي ر ر ف ررالتكق ق االبت ر ادي وانته ر ب
التكق ق النهادي.
وتج ر اتشارة هنا أا المشرع الفلست ني و أاذ بمب أ االتهامر وهو ما يفهم مرا اسرتعماله للفرظ المرتهم

فري البراب الثراني مرا نفرل القرانوا والارا

بمركلر جمر التكرةراص واالسرت اللر كمرا أنره لرم يم رح بر ا المشررتبه

فيه والمتهم ك ا أتلق لفظ المتهم فلى ك مرا اتهرم بارتةراب جرةمر ر ولرو لرم باشرر ضر ا إجرراء مرا إجرراءاص

للمكاةم بالتهم المسن ة إليه.

التكق ق رغم أنها ال تشك مبر ابر كافياب تكال الشا

()1

الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرها في المتهم
شا

نبغي أا تتوافر ف ة شروط لةي ت

ما بونه متهمر وهي فلى التف

التالي-:

أوالً /ارتكاب الشخص لجريمة وامكان مساءلته عنها:
ثم مفترض في ك متهم أال وهو سبق ارتةابه لفع معاوب فليه في وانوا العقوباص والقوان ا

المكملر لررهر فالجرةمر هرري سرربب الر فوه العمومير ر وبر ونها ت رربح هررذا األا ررة بررال سرربب وال ت ررور

فقالب رفعهار ويستوب أا رتةب المتهم الجرةم الواوع بو فه فافالب أ لياب منفر ابر أو فافالب م غ رار

أو متر ر االب ف رري الجرةمر ر ر أير راب كان ررص

ررورة ت ال رره (بالمس رراف ة أو االتف رراق)ر أو مكرضر راب كر ر ا يعاو ررب

المشرع فلى التكرةض بكسبانه جرةم مستقل .

()2

والب ما وجو الد كافي الةتساب الشا

ف

المررتهمر وذلررك ضررماا لألف ر ار مررا أا وجرره إل ر هم اتهامرراص ال أسررال لهررا مررا ال ررك ر ووجررو ال ر الد

الةافي يع شرتاب جوهرةاب ألب إجراء فيه مسال بالشا

ر وذلك جع اتجراء

فيما بع أنها كانص مجر شبهاصر ال أسال لها ما ال ك .

()3

كيكاب كتى لرو تبر ا

ثانياً /أن يكون المتهم معيناً:
المتهم لريل ترفراب مجرر اب فري الر فوه العمومير بر هرو تررل معر ا ومعررولر فمبر أ شا ري
()4
العقوبر بنرى فلرى مبر أ شا رري اتجرراءاصر الررذب يفترررض بر ورا مبر أ شا رري الر فوه العمومير .
( )1ت ر ررارق مكمر ر ر الر ر ر راوب :ض ر ررماناص وكق ر رروق الم ر ررتهم ف ر رري و ر ررانوا اتجر ر رراءاص الجحادير ر ر ر كلير ر ر الكق ر رروقر جامعر ر ر األحه ر ررر بغر ر رحةر 2005مر
.23 -22
( )2سررليماا فبر المررنعم :أ ررول اتجرراءاص الجحادير فرري التشررة والقضرراء والفقررهر المؤسسر الجامعير لل ارسرراص والنشررر والتوحةر ر1997مر
.210
( )3بهرراء األكمر  :إجرراءاص مكاةمر المررتهم الفررارر جامعر النجرراح الوتنير ر كلير ال ارسرراص العليررار رسررال ماجسررت رر نررابللر فلسررت ار 2013مر
 .47تارق مكم ال راوب :ضماناص وكقوق المتهم في وانوا اتجراءاص الجحادي ر مرج سابقر

( )4سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر
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.210

.30

لررذلك جررب أا يكرروا المررتهم مع نررا بذاتررهر تع نررا نافيررا للجهالر ر ك ر

مجهولر وال تنعق الا وم الجحادي إال بتروافر أترافهرا.

ض شا

ال جرروح مباشررة الر فوه الجحادير

()1

كر

أنره يمكرا للنيابر العامر

أا تكرك ال فوه الجحادي وتباشر التكق ق ف ها والمتهم مجهولر فها استتافص الو ول اليه ومعرفتهر

أكالص ال فوه للمككم الجحادي المات
يستفا ما ن

ر واال تع ا فل ها كفظ ال فوه لك ا معرف الفاف ر وهو ما

الما ة ( )155ما وانوا اتجراءاص الجحادي ك

جاء ف ها  ............للنادب العرام

إلغاء ورار كفظ ال فوه في كال اهور أ ل ج ة أو معرف الفاف .
ثالثاً /أن يكون المتهم شخصاً طبيعياً على قيد الحياة:

جب أا يكوا المتهم شا اب تبيعياب فلى و ر الكيراةر فرال وجره االتهرام ضر ك رواا أو م رصر
وال تكرك ال فوه الجحادي إال فلى شا تبيعي فهو الذب يمكا نسب الجرةم إليه ومسراءلته فنهرار

أما الشا المعنوب فهنه ال ي لح أا يكوا متهمابر ما لم يقرر وانوا العقوباص أو القوان ا المكمل له
الك ته ألسنا الجرةم إليهر وذلك في بعض األكوال االستثنادي المن و فل ها فري القرانوا وفري
مث هذا الكال تكرك ال فوه الجحادير فلرى ممثر الشرا

الشررا

المعنروب ب رفته ال بشا

المعنرروب مسررتم ة مررا ت ررفاص تقر مررا ممثلرري األشرراا

وبما ال ارج فا واف ة و ر

ف المتهم فلى الشا

التبيعي.

( )

ره ، 2

فمسرؤولي

المعنوير أثنرراء تررو تهم ألفمررالهمر

()3

رابعاً /توافر األهلية اإلجرائية للمتهم:
نبغرري أا ت روافر فرري المررتهم األهلي ر اتجرادي ر ر بك ر

أهلي الشا

لتكمر المسرؤولي الجحادير

ررره الرربعض أا األهلي ر المتلوب ر هرري

فرهذا بلرل المرتهم سرا التم رح ( أب سرا تسر سرنواص) أ ربح

أهرالب لتكمر المسررؤولي الجحادير ر وبالتررالي أهرالب لرفر الر فوه العمومير فررا الجررادم الترري ارتةبهررار ب نمررا
ره البعض األار أا ثم فارق ب ا األهلي اتجرادي وأهلي المسؤولي الجحادير ر فلردا كراا األ ر أا
ويام المسؤولي الجحادي يعنري بالضررورة تروافر األهلير اتجرادير إال أا هرذا ال يمنر مرا ويرام المسرؤولي

الجحادي ر ر للشر ررا

وا أا تت ر روافر فير رره رغر ررم ذلر ررك األهلي ر ر اتجرادي ر ر كالك ر ر

()4

الم اب بمرض سبب ااتالالب في وواا العقلي .

مر ررثالبر أو الشر ررا

( )1بهرراء األكمر  :إجرراءاص مكاةمر المررتهم الفررارر جامعر النجرراح الوتنير ر كلير ال ارسرراص العليررار رسررال ماجسررت رر نررابللر فلسررت ار 2013مر
 .46تارق مكم ال راوب :ضماناص وكقوق المتهم في وانوا اتجراءاص الجحادي ر مرج سابقر

( )2أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.139

.33

( )3أسررام فواي ره :شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت ني ال ر فوه الجحادي ر ر ار كجرراوب للتباف ر والنشرررر نررابللر فلسررت ار 2005مر
.45

 .79بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

( )4سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر
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وبالتالي جب أا يكوا المتهم أهالب لتكم المسرؤولي الجحادير متمتعراب برات راك والتم رح وكرةر

االاتيار()1ر كتى يمكا معاوبتهر فال ت ور أا يعاوب متهماب إا لم يكا أهرالب للمسرؤولي الجحادير  .وور
ن ررص الم ررا ة ( )1/269م ررا و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر الفلس ررت ني فل ررى أن رره إذا ثب ررص للمككمر ر أا

المتهم ك ا ارتةابه الجرةم المسن ة إليه كاا م اباب بمرض سبب ااتالالب في وواا العقلي جعلره فراج ابح
فا إ راك أفماله أو فا العلم أنه مكاور فليه إتياا الفع الذب يكوا الجرةم ر ورررص المككمر فر م
مسدول ته جحادياب .
خامساً /أن يكون المتهم خاضعاً للقضاء الوطني:
جب أا يكوا المتهم ااضعاب لقضاء ال ول ر ك

أا هنالك أشاا اب و استثناهم المشرع ما

الاضرروع للقضرراء الرروتني ومررنكهم نوفررا مررا الك رران بككررم تبيع ر فملهررمر كرؤسرراء ال ر ول األجنبي ر
والممثل ا ال بلوماسر ا()2ر فرها الر فوه ال تةروا مقبولر إذا رفعرص ضر همر لوجرو مران مرا موانر رفر

الر فوه وفرري بعررض الكرراالص تمتر هررذا الك رران لتشررم أسرررهم واألشرراا
مما يست في مقاضاتهم أمام وضاء بال هم.

()3

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.46

( )2أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر المرج السرابقر
راس مقارن ر ار الثقاف ر فماار 2010مر

.72

( )3بهرراء األكمر  :إجرراءاص مكاةمر المررتهم الفررارر مرجر سررابقر
ار الثقاف للنشر والتوحة ر فماار 2011مر

المعرراون ا لهررم فرري فملهررم

 .139فمرر فاررب الكر ثي :كرق المرتهم فري مكاةمر فا لر

 .47تررالل أبررو ففيفر  :المررتهم فرري وررانوا اتجرراءاص الجحادير الفلسررت نير

.14

12

المطلب الثاني
مفهوم المحاكمة الغيابية
مكاةم المتهم غيابياب هي مكاةم تتم بع اتالع المككم فلى أوراق ال فوه المرفوف ض ا
و وا إجراء تكق قر وتعتبر المكاةم غيابي والككم ف ها كذلك إذا تمص ب وا كضور المتهم فري أثنراء

جلس المرافع ولم تمكا ما إب اء فافه.
أو كما و

()1

بروا منراط افتبرار الككرم غيابيراب هرو تغ رب المرتهم فرا جلسر سرمعص ف هرا المككمر

أووال شاه أو و مص النياب تلباتها أو أ لص بمرافعاتها ولم يستت المتهم ف ها ال فاع فا نفسه بغرض

النار فا كضورا باوي الجلساص.

()2

وتعتبر مكاةم المتهم غيابياب ماالفر لمتتلبراص المكاةمر فري كضرور المرتهم ومبر أ المواجهر ر

وما يستتب ذلك ما كقووه في ال فاعر وم ذلك فهنها تج لها تبرة ابر في كونها تعم فلرى تكق رق فكررة

الع الر والكررر

فلررى ف ر م مضرريع الووررص وتجنررب سرراط ضرركايا الجرةمر وتررووي كثاف ر كق ر هم تجرراا

المجتم لعجحا فا فرض سيا ة القانوا ومقابل الجرةم بالعقاب الفورب.

كما أا إ ان المتهم غيابياب تتعارض م متتلباص السياس الجحادي الك ث التي تتتلب فكر

شا ي المتهم وب الككم فليهر وهو ما جع الع ال المترتب فلى المكاةمراص الغيابير ف الر واهير ر

ب مكاةم و يسو ها الالمر ا و اب في األككام التي ت

ر فا مككم الب اي في موا الجنايراص

غيابي رابر رغررم أنهررا تسررقط بكض ررور المررتهم أو القرربض فليررهر ويع ررا مكاةمترره أمررام المككم ر المات ر ر

بمكاةمتهر والتي غالباب ما يسيتر فل ها الككم السابق والذب أ الب بني فلى إجراءاص وضادي سررةع ر
األمر الذب ف البعض للمتالب بضرورة إلغاء ناام المكاةم الغيابي في موا الجناياص.
وفليه ره الباك

()3

أنه ما الضرورب أا ب ا في هذا المتلرب مفهروم الغيراب والككرم الغيرابير

وما ثم أسباب الغياب في فرف ا فلى النكو التالي:

( )1تارق مكم ال راوب :ضماناص وكقوق المتهم في وانوا اتجراءاص الجحادي ر مرج سابقر

.373

( )2عمر السعيد رمضان ،مبادئ اإلجراءات الجنائية – الجزء الثاني ،دار النهضة العربية ،1984 ،ص .137
( )3تارق مكم ال راوب :ضماناص وكقوق المتهم في وانوا اتجراءاص الجحادي ر مرج سابقر
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الفرع األول

مفـهـــــــــــوم الغـيـــــــــاب
أوالً /معنى الغياب:
الغيراب مشررتق مررا غرراب الشرريء .والغ ررب :يقررول ابررا فررارل :الغر ا واليرراء والبرراء أ ر

رركيح

ل فلى تستر الشيء فا الع وا ()1ر وما ذلك تغ ب :ما غراب ممرا ال يعلمره إال و .والغ رب كر مرا

غاب فنك (.)2

ثانياً /تعريف غياب المتهم:
يعتبر المتهم غادباب إذا لم يمث في جلس المكاةم ولم تسم الب ن في كضورا ولم يق م فافاب

أو يسعه أا تمهر فمناط افتبار الككم كضورةاب هو بكضرور المرتهم الجلسراص التري تمرص ف هرا المرافعر
()3
سواء ر الككم في ذاص الجلس أو ر في جلس أاره.
والغياب فا الكضور يعنى ف م كضور المتهم المكل

وانونراب بالكضرور إلرى الجلسر فت ر ر

المككم ر ككم راب غيابي راب لع ر م كضررورار أمررا كضررور المررتهم فيعنررى كضررور الجلسرراصر ولرريل فقررط إثبرراص
كضورا في المككم في ووص مك .

()4

لررذا فررها كضررور المررتهم فرري المكاةم ر مسررول واجب ر مررا ك ر

األ ر ر ال جرروح ماالفتهررا إال

رتثناءر ك ررذلك ف رراا كض ررور الم ررتهم للمكاةمر ر يق ررو إل ررى وج رروب كض ررور جمير ر الا رروم إجر رراءاص
اس ر ب
المكاةمر ر ذلررك ألنره ال تسررنى للا ررم العلرم بو لر ا رومه واتكاتر بهررا إكاتر شررامل وا كضررورا
ومواجهته لذلك الا م.

()5

ثالثاً /مفهوم الحكم الغيابي:
لررم تضررما وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر –وأغلررب التش ررةعاص اتجرادي ر – تعرةف راب للككررم الج احدرري

الغيررابير غ ررر أنهررا أجرراحص للمككم ر الجحادي ر إذا لررم يكضررر المررتهم بع ر تةليفرره بالكضررورر الت ر ب
لموض ال فوه في غ بته والقضاء فيه بع متالع األوراق.

) (1معجم مقا يل اللغ البا فارل ر  403/4ر ار الج
) (2لساا العرب البا مناور ر  654/1ر ار

()6

ر ب روص ر ط األولى ر 1411هر.

ا ر ر ب روص ر ط الثالث ر 1414هر.

) (3تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
( )4أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.28

.99

( )5فمر فارب الك ثي :كق المتهم في مكاةم فا ل ر مرج سابقر

.111

( )6كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر التبع األولىر 2000مر
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لةررا المشرررع الفلسررت ني اشررترط الفتبررار الككررم غيابي راب أا يكرروا الا ررم و ر تغ ررب بع ر تبليغرره

بموفر ر الجلسر ر م ررا ا ررالل م ررذكرة كض ررور تبل ررل إلي رره كس ررب األ ررولر وه ررذا م ررا ن ررص فلي رره الم ررا ة

( )1/304ما وانوا اتجراءاص الجحادي بقولها إذا لرم يكضرر المرتهم إلرى المككمر فري ال روم والسراف
المع ن ا في مذكرة الكضور المبلغ إليه كسب األ ول يكاةم غيابياب .

والكك ررم الغي ررابي ه ررو الكك ررم ال ررذب ي ر ر ر ف رري الر ر فوه وا أا يك رروا الا ررم كاضر ر ابر جمير ر

جلساص المرافع كتى واا كاا كضر جلس النتق بالككم تالما أنه لرم تجرر مرافعر فري هرذا الجلسر ر
فها تغ ب الا م فا بعض الجلساص التي تمص ف ها المرافع جاح الككم في غ بته.

()1

رضا

فتالما أا المتهم لم يكضر ولم تتح له فر ب تب اء أوجه فافه فالككم الذب ي
يعتبر غيابياب ولو كضر وم النتق بالككمر إال إذا كانص المككم و فتكص باب المرافع القضادي

ووجهص التهم إلى المتهم ل ب ب ما راا ما أوجه ال فاع فنه نفسهر ومتى كاا الككم غيابياب بالنسب
للمتهم فهو يعتبر كذلك بالنسب لل فوه الم ني فليهر ألا فوه الكق الشا ي تابع ما ك

س رها وشكلها ل فوه الكق العام.

()2

غ ر أا تالفه فا كضور الجلس التي نتق ف ها برالككم أو تالفره فرا جلسر ترم ف هرا توج ر

نا ررر الر ر فوه ال يكف رري الفتب ررار الكك ررم غيابير راب مت ررى كض ررر الا ررم جمير ر الجلس رراص الت رري تم ررص ف ه ررا

المرافع ر ر فررالعبرة إذا فرري افتبررار الككررم غيابي راب مررا ف مرره هرري كضررور جلس ر المرافع ر ر فررهذا تع ر ص
جلساص المرافع ف لحم أا يكوا و كضرها جميعاب واال كاا الككم غيابياب( )3أو كضورةاب افتبارةاب(.)4
فهذا كاا المتهم مكبوساب بسبب وواد في ال فوهر فرالرأب مسرتقر فلرى أنره ال جروح أا تغ رب

فررا الجلس ر ر فاله ر ل مررا أوامررر القرربض أو الكرربل ال ررا رة ض ر المررتهم لرريل فقررط اتبقرراء فليرره فرري

مكبسهر وانما وضعه تكص

القضاء فهذا كاا المتهم يقتا بمقتضي هذا األوامرر أمرام سرلت التكق رق

االبت ادير فال وج ثم سبب يمن ما اوتيا ا أمام المككمر برنفل الترةقر ر كمرا أا ضرماا تنف رذ هرذا
األوامر يق فلى فاتق النياب العام ر فهو يق أيضاب فلى فاتق رديل المككم .

()5

( )1س ر ر رراهر الول ر ر ر ر  :ش ر ر رررح و ر ر ررانوا اتجر ر ر رراءاص الجحادير ر ر ر الفلس ر ر ررت نير الج ر ر ررحء الث ر ر ررانير التبعر ر ر ر الثالثر ر ر ر ر فلس ر ر ررت ا -وت ر ر رراع غر ر ر رحةر 2013مر
.140 -139

( )2مكم

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر ار الثقاف ر فماار 2012مر

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )4انار الما ة ( )2/304ما وانوا اتجراءاص الجحادي روم  3لسن 2001م.
( )5أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.100
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.140

.499

والمكاةم الغيابي التي ي

ر ف ها ككم غيابي بسبب ف م كضور الا م المكل

بالكضور

وف ر م إرسرراله وكرريالب فنرره فرري الكرراالص الترري جرروح ف هررا ذلرركر ال يسرررب ف هررا مب ر أ شررفوي المرافعرراصر
المككم ف ها بع االتالع فلى األوراقر وهذا األمر جواحب بالنسب لهار بمعنري أنهرا تملرك إذا

وتف

شاءص توج

ال فوه تفا ة تةل

المتهم أو الا م بالكضور.

()1

وة ررره ال رربعض( )2أا المككمر ر ملحمر ر وانونير راب بتوج ر ر نا ررر الر ر فوه إل ررى جلسر ر تالير ر إذا ك رراا
المتهمرروا ف هررا متع ر ا وكضررر فرري الجلس ر األولررى بعضررهم وا الرربعض ايارررر وال جرروح لهررا أا

ليكوا الككم كضرورةاب

تقضى كضورةاب لما كضر وغيابياب بالنسب لما لم يكضرر وانما فل ها التوج
افتبارة راب بقرروة القررانوا بالنسررب لرا ررةا .غ ررر أا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت ني لررم يواررذ بهررذا
االتجرراار ك ر

أنرره ال ترتررب فلررى غيرراب أك ر المتهم ر ا إرجرراء ناررر ال ر فوه أو توا رهررا بالنسررب لمررا

كضرررر وهررذا مررا ن ررص فليرره المررا ة ( )1/295مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير بقولهررا ال ترتررب فلررى
غياب أك المتهم ا إرجاء المكاةم أو توا ر النار في ال فوه بالنسب لباوي المتهم ا .

وربما يمكا إجمال مثالب المكاة الغيابي في ف ة أمور :يروتي أولهرا كانعكرال لغيراب م ر ر

هام للكقيقر فري المكاةمر الغيابير ممرا يعررض الككرم ال را ر فنهرا لتعراام اكتمرال الاترو فيره .ونجر

ثان هررا فرري الكال ر النفسرري الترري تلررم بالقاضرري إحاء المررتهم الغادررب .ورغررم ك ر ذلرركر وهررذا مثلررب ش ر

الاتررورةر فهررذا الككررم واب ر للتنف ررذ فرري ك ر و مع ن ر  .ثررم تضررح أا ر ابر ف ر م ج ر وه مث ر هررذا المكاةم ر

راء فل ررى االفتر رراضر أو إف ررا ة المكاةمر ر ر مم ررا يت ر ر أمر ر المكاةمر ر
الغيابير ر اي لر ر لرف ررا ة كتمر راب بن ر ب
ف ها أمام المكاةم(.)3
ويضاف فبء القضاء وما يستتبعه ذلك ما تراةم القضايا وبطء الف
لررذلك ررره الرربعض

()4

أنرره مررا األج ر ه تفررا ه هررذا المكاةم ر الغيابي ر ر إمررا بررالقبض فلررى هررذا

المررتهم وكبسرره اكتياتي راب م ر تق يمرره إلررى مكاةم ر فاجل ر  .فررهذا لررم يمكررا القرربض فليرره وكرراا و ر أفلررا

لشا ه ساغ مكاةمته كضورةاب افتبارةاب .أما إذا لم يعثر فليه للت رل معه فلرى هرذا النكرو أو ذاكر
ترجئ المكاةم لك ا القبض فليه م استمرار البك فنهر وذلك ما يكفر أيضراب تفرا ه تقرا م الر فوه
الجحادي ض ار إال أا الباك

ال تفق م هذا الرأب كونه ؤ ب إلى إتال أم التقاضي.

( )1رمسيل بهنام :اتجراءاص الجنادي تو يالب وتكليالبر منشاة المعارل باتسكن رة ر ب وا سن نشرر
( )2ماهر العربي:

.628

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر راس تكل لي تتبيقير ر ار النهضر العربير ر القراهرةر 2011مر

 .30م ر ر ر ر رروموا مكمر ر ر ر ر ر س ر ر ر ر ررالم  :اتجر ر ر ر ر رراءاص الجنادير ر ر ر ر ر ف ر ر ر ر رري التشر ر ر ر ر ررة الم ر ر ر ر ررربر الج ر ر ر ر ررحء الث ر ر ر ر ررانير ار النهضر ر ر ر ر ر العربير ر ر ر ر ر ر 1998مر
.272

( )3فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار ار النهض العربي ر القاهرةر 1997مر
( )4فب التواب الشوربجي :المكاةمر الغيابير مكاولر تقلي رهار مرجر سرابقر
الجنادير ر الغيابير ر ف رري األنامر ر اتجرادير ر المقارنر ر

.55

 .156فب رر كسرا :المواجهر اتجرادير لمشركالص المكاةمر

ارسر ر مقارنر ر بر ر ا النا ررام اتج ارد رري الالت ن رري واألنجل ررو أمرةك رري والنا ررام الما ررتلط ر جامعر ر

المن ورةر كلي الكقوقر وسم القانوا الجنادير 2012مر

.7
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الفرع الثاني

أسباب الغياب

كر

لقر ف ر الفقرره الجنررادي أهمير ومم رحاص الكضررور الشا رري للمررتهم فرري مركلر المكاةم ر ر مررا

أنهررا الترةررق األمث ر نكررو بلرروغ الكقيق ر بشرروا موضرروع ال ر فوهر وشا ررنه الج رحاء الجنررادي كررال

ات انر ر ()1ر وم ررا ناكير ر أا ررره تاه ررر أهمير ر الكض ررور الشا رري ف رري ض ررماا تنف ررذ العقوبر ر الس ررالب

للكرة ر ()2ر وباتجمررال يمكررا القررول أا الكضررور الشا رري مررا ل رواحم المكاةم ر العا ل ر وأهررم تتبيقاتهررا

المعا رة(.)3

ومررا هنررا ج ر ر الترك ررح فلررى أهمي ر الكضررور فرري المكاةم ر ألول م ررة تال راب مررا المثالررب

المتنوف للمكاةمر الغيابير والتري غالبراب مرا تار آثارهرا وادمر ر كترى لرو تمرص إفرا ة المكاةمر كضرورةاب
بقرروة القررانوا فرري م روا الجنايرراص بكضررور المررتهم توف راب أو كرهرابر أو مررا اررالل التعررا بالمعارضر فرري

موا الجنح والماالفاص.

()4

وتوة ر ر اب ألهمير ر كض ررور الم ررتهم وتمك ن رره م ررا مناوشر ر أ لر ر الثب رروص

()5

وض ررص مككمر ر ال ررنقض

الم ررة بونرره إذا سررمعص مككمر ال رجر األولررى شررهو اتثبرراص فرري غ بر المررتهم ووضررص ببراءترره فررال
جرروح للمككمر االسررتدنافي أا ت نرره توسيسراب فلررى مررا كرراا أولدررك الشررهو ور وررالوا أمررام مككمر ال رجر

األولىر فها سماع الشهو أمام المككم في غ ب المتهم ال تكقرق فيره ب اهر ب كر الغررض المق رو إذ
( )6
هو ال تتاح له فر مناوش أ ل اتثباص ووص فرضها فلى المككم .
وضماا كضور المتهم رتبط كتماب بضماا تمك نه ما كرة إب اء فافره واالت رال بمكاميره.

وفي هذا ال

و يمث ما انتقا
المكاةمر الر

أث ر التساؤل في القضاء الفرنسي كول مسول وض المتهم ال

وف ر

وف

ما حجاج وما

كقه في ال فاع .وو وضص مككم الرنقض الفرنسري بروا كضرور المتهمر ا جلسر

مررا حجرراج ال ار بمشررروفي اتجرراءاص تالمررا كرراا هرؤالء المتهمر ا أكر ار ابر فرري

تكركاتهم ولهم كرة االت ال بمكام هم في سرة .

()7

( )1مكم جابر ج رة :غياب المتهم في مركلر المكاةمر فري ورانوا اتجرراءاص الجنادير الم ررب والفرنسري والشررةع اتسرالمي ر رسرال
1997مر

.52

( )2فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر

.45

( )3فب ر كسا :المواجه اتجرادي لمشكالص المكاةم الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
( )4فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر
( )5تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.29

.45

.41

( )6نقض جنادي م رب :التعا روم 1883ر لسن 16قر 1946/11/18مر مجموف القواف القانوني ر ج7ر روم234ر
( )7تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.41
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.232

كتروراار

ومررا ناكي ر أاررره يكف ر الكضررور التوة ر مررا شا رري المررتهمر واا كرراا يكفرري لتكق ررق هررذا

الغرررض كضررورا فن ر الن ر اء فلررى ال ر فوهر أو كضررور م افعرره المسررلم ضررمناب برروا موكلرره هررو المررتهم
المقام فليه ال فوه.

()1

ولمرا كرراا كضررور المررتهم مررا األهمير بمكرراا لمرا سررل

بيانررهر فررها الغيرراب فررا الكضررور أمررام

المككم ر يقررو كتم راب إلررى الس ر ر فرري إج رراءاص المكاةم ر فرري ا ر ف ر م كضررورار وبالتررالي الككررم فليرره
غيابيابر وةره الربعض( )2أا هرذا اتجرراءاص ال ترتم فرور التةل ر العرا ب للكضرورر وانمرا فقرب تةل ر
أةثر تعق اب وش ةر فهذا لم يستجب المتهم المكل
فررا ترةررق أمررر البك ر

وانوناب لهذا االست فاء الموجره إليره بواسرت المككمر ر

الررذب وجرره إلررى السررلتاص المات ر باتضرراف إلررى وس ر ل اتفالنرراص العام ر ر

وض اسمه في وادم األشاا

أب توث ر فلى ال فوه الجحادي .

الذ ا جرب البك

فنهم وتضبط أموالهر وا أا يكوا لهذا اتجراء

وفليرره فررها غيرراب المررتهم فررا الكضررور أمررام وضرراء الككررم يمكررا أا رج ر إلررى ف ر ة أسررباب
رديسي :
 .1غياب المتهم بسبب عدم العلم.
ربما يكوا غياب المتهم بسبب ف م فلمه بموفر الجلسر ر إمرا لعر م إفالنره بهرا أو أا اتفرالا

الذب وجه إليه كراا براتالبر أو أا اتفرالا الرذب وجره إليره لرم يكرا لشا ره ولرو كراا فري موتنرهر
بالكضررور فنر ما وو ر فلررى المكضررر الررذب سررلمص لرره النيابر العام ر

وةثبررص فلررم المررتهم بررالتةل

ورة منهر أو فن ما يكتب لرديل المككم يتلب منه بوا يككم في غ بتره بعر تسرليم التةل ر

ف رري المن ررحلر غ ررر أا كض ررور مك ررامي الم ررتهم لتل ررب التوج ر ر أو اتكالر ر ر ال ثب ررص ب رروا التةل ر ر
بالكضور و سلم للمتهم.

لره

()3

 .2غياب المتهم بسبب توافر عذر قهري حال بينه وبين الحضور.
و ر يكرروا غي رراب المررتهم بس رربب فررذر وه رررب كررال ب ن رره وب ر ا الكض ررورر فهررو ور ر تبلررل ب ررورة

رركيك وفرري الميعررا القررانونير ولةررا فررذ ابر ورراه ابر منعرره مررا الكضررور فرري الموف ر المك ر لناررر

ال ر فوهر كررالمرض أو انقترراع الموا ررالص بسرربب وبرراء أو فيضرراار وفرري هررذا الكال ر جررب فلررى
المككمر توج ر نارر الر فوه كترى حوال المران ر ألنره مرا غ رر المنتقري أا تباشرر المككمر نارر

) (1فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر
( )2أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.23

( )3أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.104
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.46

ال ر فوه فرري غيرراب المررتهمر أو أا تةلفرره بالكضررور وهررو فرراجح فررا ذلرركر ويسررتن الت رحام المككم ر
بالتوج ر فرري هررذا الكالر إلررى افتبرراراص إنسرراني واوعير ر كتررى واا لررم ررر نر
وجب فل ها ذلكر متى ثبص لها ويام هذا المان (.)1

ررةح فرري القررانوا

 .3غياب المتهم عن إرادة أو رغبة منه بذلك.
و يكوا المتهم و تبلل بموف الجلس وفلم بها فلماب يق نيابر ولةنه فض الغياب فرا الكضرور

به ار تررهر وو ر تتاررذ هررذا ات ار ة

ررورة اتهمررالر أو الاررول مررا مواجه ر القضرراءر أو االفتقررا برروا

كضررورا يعبررر فررا ماهررر إذالل لررهر ويفض ر أا ترررك م ر را غيابي راب لتق ر ر المككم ر ر وو ر تتاررذ
ورة التسوة

واالستافال بالقضاء والع ال ر فغيابه هنا أيا كانص

ورته يعتبر غياباب متعم اب.

()2

ويمكا ت ور ذلك أيضراب فري الكالر التري يتلرب ف هرا المرتهم مرا المككمر القضراء فري غ بترهر

فتس ررمح ل رره المككمر ر بكض ررور م ررا يمثل ررهر إذا ور ر رص أن رره ال أهمير ر لكض ررورا()3ر وور ر أور المش رررع

الفلست ني هذا الكال ولةنه و رها فلى الجرادم غ ر المعاوب فل ها بالكبل وهو مرا ن رص فليره

الما ة ( )305ما وانوا اتجراءاص الجحادي بقولها

جوح للمتهم فري فراوه الجرنح غ رر المعاورب

فل هررا بررالكبل أا ن ررب فنرره مكامي راب لرو ررار بارتةابرره الواوع ر أو غ ررر ذلررك مررا اتج رراءاص مررا لررم
تقرر المككم كضورا بنفسه .

ففي هذا الكال اتاذ المتهم و ار ابر إ ار ياب بالغياب لرذلك يمكرا افتبرارا كرالمتهم الرذب كضرر والترحم

ال مص.

()4

( )1أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.62

( )2أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.63

( )3أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.64

( )4أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.64
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المتلب الثال  :كاالص اات ا
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الفصل األول
المحاكمة الغيابية في مواد الجنح والمخالفات
تمهيد:
لقر ار

المشرررع الفلسررت ني المكاةمر الغيابير فرري مروا الجررنح والماالفرراص بررهجراءاص تاتلر

نوفيراب بهرذا النروع مرا الجررادمر هري
فا تلك التي تتب في موا الجناياصر وك أا المككم المات
مككم ال رلحر فهنراك فر ة اجرراءاص نر فل هرا المشررع مرا ك ر ارول الر فوه فري كروحة المككمر
واتج رراءاص الترري تع ر ا فلررى المككم ر القيررام بهررا فررور ات ررالها بال ر فوهر مررا ك ر

إفررالا الا رروم

وكضرورهم أمامهررار وكيفير سر ر الر فوه فرري كررال غيراب المررتهمر والككررم الغيرابي ال ررا ر ضر ا واألثررر
المترتررب فليررهر إال أا هنرراك بعررض الجررنح الترري تارررج فررا اات ررا

االات ا

نوفياب بالجناياص.

بنارها لمككم الب اي رغم أنها مات

مككمر ال ررلح بنارهررار وةنعقر

وفليرره نتنرراول فرري هررذا الف ر إج رراءاص المكاةم ر الغيابي ر أمررام مككم ر ال ررلح واتج رراءاص

المتع ا فل ها القيام بها كال اول ال فوه في كوحتهار وكاالص اات ا

مككمر الب اير فري الجرنح

واألثررر المترتررب فلررى ذلرركر بع ر بيرراا أهمي ر التم ررح ب ر ا الككررم الغيررابي وغ ررا مررا األككررامر ومررا ثررم

االفتراض فلى الككم الغيابي ال ا ر في موا الجنح والماالفاصر وأا ابر تنف ذ الككم الغيابي في موا
إلى ثالث مباك

الجنح والماالفاص وانقضاؤار وارتو نا تقسيم هذا الف

المبحث األول :إجراءات المحاكمة الغيابية أمام محكمة الصلح.
المبحث الثاني :االعتراض على الحكم الغيابي.
المبحث الثالث :تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات وانقضاؤه.
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فلى النكو التالي:

المبحث األول
إجراءات المحاكمة الغيابية أمام محكمة الصلح
تررتم إكال ر ال ر فوه المتعلق ر بررالجرادم الترري ت ر ا فرري اات ررا

مككم ر ال ررلح للناررر ف هررا

والف ر فرري الا رروم الجحادي ر القادم ر بع ر ة ترررق أور هررا المشرررع الفلسررت ني فرري وررانوا اتج رراءاص

راء فل هررا ات ررال المككمر بالر فوه وانعقررا الا رروم الجحادير ر ولمررا كرراا األ ر فرري
الجحادير ر ررتم بنر ب
الموا الجحادي هو الكضرور الشا ري للمرتهم أمرام المكراةم الجحادير فلرى اارتالل رجاتهرار لمرا يمثلره
ما ضرورة تفرضها تبيع ال فوه الجحادي ر ومتتلباص القانوا الجنادي الك

الجحادي أا تب أ إجراءاص نار ال فوه والف
وأا تكررر

()1ر فال نبغي للمككم

في موضوفها وا أا تتوة ما

فل ررى ض رررورة كضررورهم جلس رراص المكاةمر ر ر ونا ر

ك تبليل الا ومر

هن ررا وبال رجرر األولررى الم ررتهم كون رره

الترل األهم في هذا الا روم ر وهرو مرا يكمر بر ا جنباتره تفا ر

القضري وبرراه ا الكقيقر ر وذلرك

كتى تسنى لها أا تككم بالع لر وأا تواحا ب ا م رلك المجتمر ر وم رلك أتررال الر فوهر و روالب

للكقيق المرجوة والع ال المنشو ةر التي وج ص ما أجلها المككم .

إال أا الع ال توبى أا تا تبعاب ت ار ة المتهم إا شاء كضر واا لم يشو تال

فا الكضورر

وتبقررى م ررالح النررال والمجتم ر رهن راب لهررذا ات ار ةر ولمررا كرراا كضررور المررتهم هررو األ ر إال أا هن راك

كرراالص جرروح ف هررا فر م الكضررور وانابر وك ر فررا المررتهمر غ ررر أا فر م كضررور المررتهم وفر م إرسررال

وكرريالب فنرره فرري الكرراالص الترري جرروح ف هررا ذلرركر ررؤ ب بالمككمر أا تككررم فلررى المررتهم فرري غ بتررهر بمررا
راء فلرى القرانوا وفري كراالص مع نر
ترتب فليه مرا كرمانره لربعض الضرماناصر كمرا يمكرا للمككمر بن ب
الككم غيابياب فلى المتهم وافتبرار الككرم كضرورةاب مجرا ابح فري كقرهر لترر فليره سروء ن تره إا كراا وا ر اب
للغياب به ل التسروة

والمماتلر ر ولمرا كانرص مككمر ال رلح هري المات ر بنارر جمير الماالفراص

والجنح كما أسلفنار إال أا هناك كاالص تات
وفليرره فهننررا نعرررض فرري هررذا المبكر

ف ها مككم الب اي بنار بعض الجنح و الماالفاص.
لةيفير

اررول الر فوه فرري كرروحة المككمر ر وكيفير إفررالا

الا وم وكضورهمر وما ثم للككم الغيابي وتم حا فا الككم الكضورب والككم الكضورب االفتباربر
وأا ابر كاالص اات ا

مككم الب اي بالجنحر وذلك فلى النكو التالي:

( )1أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
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المطلب األول

دخول الدعوى في حوزة محكمة الصلح وحضور الخصوم
نعررالج فرري هررذا المتلررب كرراالص وترررق اررول الر فوه فرري كرروحة مككمر ال ررلح وكيفير إفررالا

الا وم وكضورهم أمامها في فررف ار تنراول األول تررق ارول الر فوه فري كروحة المككمر ر وةتنراول
الثاني إفالا الا وم وكضورهمر فلى النكو التالي:

الفرع األول

دخول الدعوى في حوزة محكمة الصلح
لقر ر ر أور المش ر رررع الج احد ر رري اتج ارد ر رري فر ر ر ة ت ر رررق تك ر ررال ف ه ر ررا الر ر ر فوه إل ر ررى مككمر ر ر الج ر ررنح

والماالفاص( ،)1منها ما يكوا بناء فلى تةل

المتهم بالكضور ما وب أك أفضاء النياب العامر ر أو

ما االل المكاةم األاره كقرار نق ال فوه أو تع ا المرج ر أو مرا ارالل المر فى برالكقوق الم نير

إذا أوررام نفسرره م ر فيا بررالكق الشا رري أمررام المككم ر الجحادي ر المات ر بناررر الجرةم ر ر ولمررا كانررص

القرانوا

بناء فلى القانوا في نار جمير الجرنح والماالفراص مرا لرم رن
مككم ال لح هي المات
ب
فلررى اررالل ذلررك( ،)2فثم ر ف ر ة ترررق ن ر فل هررا القررانوا ل ر اول ال ر فوه فرري كرروحة مككم ر ال ررلح
بمقتضاها في ال فوه وهذا الترق هي(-:)3

تف

 .1قرار إحالة الدعوى إلى المحكمة في المخالفات:
لوك

ن ص الما ة ( )150ما وانوا اتجراءاص الجحادي روم ( )3لسرن 2001م فلرى أنره إذا تبر ا
النياب أا الفع يشك ماالف فليه إكال ال فوه إلى المككم المات

وةتم ح ورار اتكال ال ا ر ما وك

لمكاةم المتهم .

النياب العام بونه ورار نهادي ال اض لعرضه فلى

النادب العام كما أنه ال اض للتعا فيه ما أب ا م ما الا ومر ولهؤالء أا تق موا بما
يشاؤوا ما فوع أمام مككم الموضوع.

()4

( )1كسا ربي  :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر التبع األولير القاهرةر 2001مر
( )2انار الما ة ( )300ما وانوا اتجراءاص الجحادي روم  3لسن 2001م.

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر

( )4سرراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت نير الجررحء الثررانير مرج ر سررابقر
الت رررل فرري التكق ررق االبت ر ادير رسررال ماجسررت رر الجامع ر األر ني ر ر 2001مر

.564
.102
 .104سرراهر الول ر  :سررلت النياب ر العام ر فرري

 .81تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري ش ررح وررانوا اتج رراءاص

الجحادي ر الفلس ررت ني روررم  3لس ررن 2001مر الج ررحء الثررانير التبعر ر األول ررىر جامع ر فلس ررت ار كلير ر القررانوا والممارسر ر القض ررادي ر 2013مر
.119
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فاأل

أا األمر باتكال ال ا ر ما النياب العام يكوح كجي األمر المقضير بمعنى أنه

تع ا إكال مل

ال فوه إلى المككم المكال إل ها ال فوهر وال جوح بع ذلك إفا ة ال فوه مرة

أاره إلى جه اتكال ر فهذا الجه ال تستتي أا تجرب أب فم كانص تات

ور

به وب

أمر اتكال ر فال فوه بومر اتكال تةوا و ارجص ما كوحتها و الص في كوحة المككم ر وهذا

ما فبر فنه المشرع بهكال مل
اتجراءاص الجحادي .

()1

في الما ة ( )150ما وانوا

ال فوه إلى المككم المات

 .2القرار بتوجيه االتهام واحالة ملف الدعوى في مواد الجنح:

ن ص الما ة ( )151ما وانوا اتجراءاص الجحادي فلى ذلك بقولها إذا تب ا لوك ر النيابر أا

الفع يشك جنك يقرر توجيه االتهام إلى المتهم واكال مل
يسررتفا مررا الررن

ال فوه إلى المككم المات

.

المررذكور أنرره إذا تب ر ا لوك ر النياب ر بعر االنتهرراء مررا التكق ررق االبت ر ادي أا

الفعر يشررك جنكر أا يقرروم بتوجيرره االتهررام للمررتهم تررم يك ر مل ر

ال ر فوه إلررى الككم ر المات ر

ار بلحوم مكاةم المتهم.
وورار توجيه االتهام هنا ال يع و أا يكوا ور ا

()2

ال

وهو ما يعني أيضاب وجوب تكرةر الدك اتهام بكق المتهم وا افها ل ه المككم ك
جوح أا يكال شا للمككم في فاوه الجنح ما لم تو ع بكقه الدك اتهام وهو ما فبرص
راك الما ة ( )301ما وانوا اتجراءاص بقولها ال يكال شا

فنه

إلى المكاةم أمام

مكاةم ال لح في فاوه الجنحر ما لم تو ع بكقه الدك اتهام ما وب النياب العام .
 .3تكليف المتهم بالحضور مباشرة:

جوح للنياب العام أا تتق م با فادها أمام مككم ال لح مستن ة فلى مكضر جم

االست الالص وفي هذا الكال تةل
وشا

المتهم بالكضور مباشرة وتوضح في ا فادها الواوع اتجرامي

الم في فليه والما ة القانوني المنتبق .

()3

وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )53ما وانوا اتجراءاص بقولها إذا رأص النياب العام في موا

الماالفاص والجنح أا ال فوه

الك توامتها بناء فلى مكضر جم االست الالص تةل

بالكضور مباشرة أمام المككم المات

.

( )1تارق ال راوب :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

( )2سرراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتج ر ارءاص الجحادي ر ر الجررحء الثررانير مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.119

 .95تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص

.120

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر

24

المتهم

.104

الما ة المذكورة يمكا القول بوا المشرع استا م هذا األسلوب المات ر في

ناء فلى ن
وب ب
موا الماالفاص والجنح فقطر وال يمكا العم به في موا الجناياص التي ال يمكا أا تكال إلى مككم
الب اي إال بقرار ما النادب العام أو أك مساف يه بع تكقيقاص ج ي

جرةها وك

النياب العام

(الما ة  152ما نفل القانوا) وبناء فليه ال جوح لمككم ال لح مكاةم متهم لم يك إل ها بقرار
إكال لمجر وبوله ذلكر كما ال يمكنها أا تسن لمتهم أك

لمجر وبوله ذلك.

()1

إل ها تهم غ ر مب ن في أمر اتكال

 .4تقرير مأموري الضابطة القضائية ذوو االختصاص الخاص:
و

باشر واض ال لح النار في ال فوه الجحادي بناء فلى التقرةر الذب نامه رجال

الضابت القضادي ذوو االات ا

فيما تعلق بالماالفاص التي ات وا بهار وتعتبر هذا

الاا

الكال ما الكاالص االستثنادي التي تكرك ف ها ال فوه الجحادي ما غ ر النياب العام ()2ر وو ن ص

فلى ذلك الما ة ( )23ما وانوا اتجراءاص الجحادي ( .......يك

االات ا

المات

الاا

مومورو الضبط القضادي ذوو

المكاضر والمضبوتاص المتعلق بالماالفاص التي ات وا بها إلى المككم

وةتابعونها أمامها).

 .5ارتكاب جريمة أثناء الجلسة:

إذا ووعص جنك أو ماالف أثناء انعقا جلس المكاةم في مككم ال لح وكانص هذا الجنك

أو الماالف ت ا ضما اات ا هار جوح للمككم أا تكاةمه في الكال وتككم فليه بع

سماع أووال ممث النياب العام و فاع المتهم بالعقوب التي يستكقها وةاض ككمها إلى ترق

التعا التي تاض

الجحادي ).

()3

لها سادر األككام ال ا رة فنها (الما  1/190ما وانوا اتجراءاص

 .6قرار تعيين المرجع:
إذا وور ر تن رراحع ف رري االات ررا

فهن رره ج رروح لجمير ر الا رروم ف رري الر ر فوه أا يتلبر روا تع ر ر ا

المككم ر المات ر باسررت فاء يق ر م إلررى مككم ر الررنقض أو مككم ر الب اي ر وذلررك كسررب األك روالر
وف رري ه ررذا الكالر ر تنا ررر المككمر ر تر ر ويقاب ف رري التل ررب المقر ر م إل ه ررا وت ر ر ر ور ر ار ابر بتك ر ر المككمر ر

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )2بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.120

.120

( )3تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
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.121

المات

التي تةوا مككم ال لح .وفي هذا الكال تةروا الر فوه ور الرص كروحة هرذا المككمر

بناء فلى ورار تع ا المرج .

()1

 .7قرار نقل الدعوى:
أجاح القانوا لمككم ال لح أا تض ها فلى ال فوه استنا اب إلى ورار نقلها إل هار بك
وبناء فلى تلب النادب العام نق ال فوه إلى
أجاح القانوا لمككم االستدنال ضما اات ا ها
ب
مككم ال لح بسبب المكافا فلى الناام العام()2ر وهو ما ن ص فليه الما ة ( )182ما وانوا

بناء فلى
اتجراءاص بقولها لمككم االستدنال المات
أا تقرر في فاوه الجناياص أو الجنح ب
تلب النادب العام نق ال فوه إلى مككم أاره ما ذاص ال رج ر وذلك فن ما يكوا نارها في ادرة
المككم المات

ما شونه اتاالل باألما العام .

 .8االدعاء المباشر:
يعتبر اال فاء المباشر كال اا

ما كاالص تكرةك ال فوه العمومي ر ك

أا المات

بتكرةكها وانوناب هي النياب العام ()3ر ولةا المشرع أجاح للمضرور نفسه في كال ف م تكرةك ال فوه

ما وب النياب العام اللجوء للمككم الجحادي المات

بنار الجرةم متالباب بالتعويض فما لكقه

ما ضرر بسبب الجرةم ر فا ترةق رف ال فوه الم ني أمامهار ففي هذا الكال تجبر النياب العام

فلى تكرةك ال فوه الجحادي أمام المككم بقوة القانوار وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )3ما وانوا

اتجراءاص الجحادي ك

ن ص :فلى النياب العام تكرةك ال فوه الجحادي إذا أوام المتضرر نفسه

م فياب بالكق الم ني وفقاب للقواف المع ن في القانوا .

خالصة القول أا ال فوه ت ا في كوحة مككم ال لح المات

في الجنح والماالفاص فا

ترةق النياب العام ر أو فا ترةق المكاةم األاره ككال نق ال فوه أو تع ا المرج ر أو ما وب

الم في الم ني (اال فاء المباشر)ر وكذلك فا ترةق مومورب الضبط القضادي ذوب االات ا
الاا

ر وةجب أا يشتم أمر اتكال فلى جمي البياناص التي أوجبها القانوا وهي:

()4

اسم المشتةي

واسم المتهم وشهرته وفمرا ومك ميال ا وسكنه وفمله وتارةخ توويفه والواوع المنسوب إليه وو فها

( )1تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت نير مرج ر سررابقر

 .121اناررر أيض راب الم روا ( )179 -174مررا

( )2تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت نير مرج ر سررابقر

 .122اناررر الم روا (182ر )183مررا وررانوا

وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.

اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.

( )3انار الما ة ( )1ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.

( )4انار الما ة ( )154ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.
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أوامر اتكال في استمرار كبل المتهم اكتياتياب أو اتفراج فنه أو القبض فليه

القانونير كما تف

وكبسه اكتياتياب إذا كاا مفرجاب فنه.

()1

الفرع الثاني
إعالن الخصوم وحضورهم
فن ما تو ع الدك االتهام ل ه ولم مككم ال لح فها أول إجراء يقوم به ولم المككم هو

تنايم مذكراص بالكضور وتبليغها إلى الا ومر وهم النياب والمتهمر وو نضم إل هما الم فى الم ني

والمسدول فا الكق الم ني وهذا ما ن ص فليه الفقرة األولى ما الما ة ( )303ما وانوا اتجراءاص

الجحادي الفلست ني ك

تقول فن ما تو ع الدك االتهام ل ه ولم المككم ر تنام مذكراص بالكضور

وتبلل إلى النياب العام والمتهم والم في بالكق الم ني والمسؤول فا الكق الم ني .
وكضور الا وم ضرورب في المكاةم ر أما ممث النياب فاأل

بت تشك

المككم ذاتها ما لم ن

أا تالفه فا الكضور

القانوا فلى االل ذلك()2ر وأما باوي الا وم ف جب تمك نهم

ما الكضور ليل فقط في جلساص المرافع وانما فن ك إجراء تتاذا المككم ()3ر كذلك فاا كضور

المتهم للمكاةم يقو إلى وجوب كضور جمي الا وم إجراءاص المكاةم ر ذلك ألنه ال تسنى
وا كضورا ومواجهته لذلك الا م(.)4

للا م العلم بو ل ا ومه واتكات بها إكات شامل

وةتم تبليل الا وم بواست مكضر أو أك رجال الشرت وةجب أا يكوا تةل

الا وم

بالكضور أمام المككم وب انعقا الجلس ب وم كام في الماالفاصر وبثالث أيام فلى األو في
الجنح م مرافاة مواف المساف .

()5

وهذا ما أة ص فليه أيضاب الما ة ( )678ما التعليماص القضادي للنادب العام ك

فلى تبلل األوراق القضادي بواست أك المكضرةا أو أك رجال الشرت ر وذلك لشا

تن

المبلل إليه

أو في مك إوامته .فهذا تعذر ذلكر فهلى أب فر ما أف ار فادلته الساةن ا معه مما ت ل مالمكه
فلى أنه بلل الثامن فشر ما العمرر وةتولى ولم المككم المات

( )1جالل ثروص :نام اتجراءاص الجنادي ر ار الجامع الج ةر اتسكن رة ر 1997مر

تنايم آلي التبليل .

()6

.481 – 480

( )2انارر المررا ة ( )306مرا وررانوا اتجرراءاص الجحادير الفلسرت ني روررم ( )3لسررن 2001م .انارر كررذلك المرا ة ( )8مررا القررار بقررانوا روررم()17
لسن 2014م بشوا تع

وانوا اتجراءاص الجحادي روم ( )3لسن 2001م.

( )3جالل ثروص :نام اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.499

( )4فمر فارب الك ثي :كق المتهم في مكاةم فا ل ر مرج سابقر

.111

( )5انار الموا (186ر )185ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.
( )6التعليماص القضادي للنادب العام روم ( )1لسن 2006مر القسم الجحادير المكتب الفني للنادب العامر غحةر 2006ر
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.137

وةجب تبليل مذكراص الكضور للا وم وب موف الجلس كتى يعرفوا نوع التهم المسن ة

إل هم وةتمكنوا ما وض مكام ا أو تكض ر فافهم فل ها.

()1

إذاب تبقا للقواف العام للمكاةم فال ب ما تمك ا الا وم ما كضور المكاةم وهذا أمر

ب هي لةي تكقق مب أ المواجه ب ا الا وم وتتجلى الكقيق بافتبارها فنوانا للع ال ()2ر والا وم

في ال فوه الجحادي كما سبق القول هم النياب العام والمتهمر وو نضم ال هما الم فى بالكق الم ني
والمسدول فا الكق الم نير إذا كانص هناك فوه م ني بالتبعي ر وفليه نتناول كضور الا وم أمام

مككم ال لح فلى النكو التالي:
أوالً /حضور النيابة العامة:
ما المبا

األساسي للمكاةماص الجحادي أال تقام األككام إال فلى التكقيقاص التي تجرةها

المكاةم بكضور الا وم()3ر وال شك أا النياب العام تعتبر ما أهم الا وم في ال فوه الجحادي ر
كونها تمث المجتم في ال فاع فا كقووه وم الكهر و اكب الكق في تكرةك ال فوه العمومي

ومباشرتها أمام المكاةم الماتلف .
ولما كاا كضور النياب العام جلس المكاةم الجحادي يعتبر جحء أساسي ما تشك

بكضور النياب العام جلس مككم

المككم ر غ ر أا المشرع الفلست ني و أور أككاماب اا
ال لحر( )4ك أجاح أا تنعق جلساص المككم في فاوه الجنح وا كضور وك

النياب العام ر

وهو ما ن ص فليه الما ة ( )302ما وانوا اتجراءاص الجحادي المع ل بالما ة ( )8ما القرار بقانوا

روم ( )17لسن  2014ك
وا كضور وك

تن

النياب العام .

فلى جوح أا تنعق جلساص مكاةم ال لح في فاوه الجنح

وبالتالي فها كضور ممث النياب العام أ بح جواحةاب وليل وجوبيابر بع أا كاا فن ابر ما
فنا ر تشك المككم ر ك كانص الما ة ( )302ما وانوا اتجراءاص الجحادي تعتبرا كذلك وب

التع

ر وكانص ال تج ح انعقا جلساص مككم ال لح في فاوه الجنح وا كضور وك

النياب

العام والةاتب.
( )1مكم

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر ار الثقاف ر فماار 2012مر

( )2تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت نير مرج ر سررابقر
اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.

( )3سرراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر ر مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.104

( )4ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر مرج سابقر

.475

 .123اناررر كررذلك المررا ة ( )303مررا وررانوا

 .84اناررر أيض راب تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص
.108
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وعليه يرى الباحث :أا هذا التع ما وب المشرع الفلست ني غ ر مكمو ر ا و اب أنه
جع كضور وك النياب جواحةاب في الجنح جميعها وا استثناءر ونرى أا هذا التع ما الاتورة
بمكاا وال ي ح أا ترك األمر فلى اتالوهر ا و اب أا ما الجنح ما ي

سنواصر ك

فقوبتها لثال

كاا األولى بالمشرع الفلست ني أا بقي الما ة( )302المذكورة فلى كالهار وأا يض

لها فقرة ج ة بجواح انعقا جلساص المككم ب وا كضور وك

النياب العام في فاوه الجنح

البسيت التي ال تحة فقوبتها فا ثالث أشهر أو سته أشهر فلى األةثرر وأا ب ا في هذا الما ة ما
الذب سيقوم بمهم اال فاء ض المتهم وتق يم الب ن ر وكيفي س ر إجراءاص المكاةم ر وكيفي تالوة

الدك االتهام وغ رها ما اتجراءاص التي ن

فل ها القانوا.

أما في الماالفاص فها الوض ال اتل

فما سبق بشوا الجنحر ك

العام ليل ملحمابر وةجوح أا تجرب المكاةم ب وا كضور ممث النياب ر ك
كضور المكاةم وتق يم الب ن ()1ر وهو ما يستفا ما ن

وك له الاا

أا كضور النياب

جوح للمشتةي أو

الما ة ( )306ما وانوا

اتجراءاص الجحادي الفلست ني التي تقول في المكاةماص التي تجرب أمام مكاةم ال لح التي ال يقرر

القانوا تمث

النياب العام ف هار جوح للمشتةي أو وك له كضور المكاةم والقيام بتق يم الب ن .

ثانياً /حضور المتهم:
إا أول ما لحم فالجه بمناسب الةالم فا كضور المتهم هو موو
أفلا بالكضور أمامهار فاأل
بكضورا.

()2

المككم ما المتهم الذب

أنه ملحم بوا يكضر واال كاا للمككم إذا شاءص أا تومر

وتتجلى أهمي اتااذ اتجراءاص بكضور المتهم في كونها تمكنه ما ال فاع فا نفسه فافاب

كقيقياب ما االل ر ا فلى االتهاماص الموجه إليه وفرض األ ل التي يق مها للمككم ر األمر الذب
يساف القاضي فلى تةوةا فق ته فلى نكو سليم والككم بع ال في ال فوهر أو كما و

بوا مباشرة

إجراءاص المكاةم في مواجه المتهم تتيح تتبيقاب سليماب لمب أ االوتناع القضادي واستعماالب

لسلت القاضي التق رة .

ك

وو ف

()3

ادباب

الفقه الجنادي أهمي ومم حاص الكضور الشا ي للمتهم في مركل المكاةم ر ما

أنها الترةق األمث نكو بلوغ الكقيق بشوا موضوع ال فوهر وشا نه الجحاء الجنادي كال

( )1سرراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر ر مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.123

 .108اناررر أيض راب تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص
.726

( )2رمسيل بهنام :اتجراءاص الجنادي تو يالب وتكليالبر مرج سابقر
( )3تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
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.105

ات ان ()1ر وما ناكي أاره تاهر أهمي الكضور الشا ي في ضماا تنف ذ العقوب السالب للكرة ر
وباتجمال يمكا القول إا الكضور الشا ي ما لواحم المكاةم العا ل وأهم تتبيقاتها المعا رة(.)2

كما أا كق ال فاع يستلحم إفالا المتهم بالتهم المسن ة إليهر وتارةخ الجلس المك ة

لمكاةمتهر ل تمكا ما الكضور أمام المككم وتق يم فافه فا نفسه ومناوش األ ل المق م ض ار
واا كاا مكبوساب وجب ترك له ما السجا إلى الجلس في التارةخ المك

لنار ال فوهر( )3فال جوح

ف الب أا يككم فلى متهم وب تمك نه ما إب اء فافه.
 .1الحضور الوجوبي للمتهم:

متى أفلا المتهم بموف الجلس بموجب مذكرة الكضور المبلغ إليه كسب األ ول تع ا

فليه المثول أمام المككم إما بنفسه في أكوال الكضور الوجوبي أو بواست وك له في الكاالص التي
ج ح ف ها القانوا ذلك واال تجره مكاةمته غيابيابر

()4

وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )304ما وانوا

اتجراءاص بقولها إذا لم يكضر المتهم إلى المككم في ال وم والساف المع ن ا في مذكرة الكضور

المبلغ إليه كسب األ ول يكاةم غيابياب .

وتستلحم هذا القاف ة ضرورة إفالا المتهم وب المكاةم ر فال جوح للمككم الككم فلى

المتهم في غ بته إال بع إفالنه وانوناب بالجلس التي تك ص لنار فواا واال بتلص إجراءاص
المكاةم ()5ر ألا اتفالا القانوني شرط الحم ل ك ات ال المككم بال فوه(.)6
وفليه فها التحام المتهم بالكضور شا ياب مق ور فلى الجنك المعاورب فل هرا برالكبل الرذب
وجرب القررانوا تنف رذا فررور ر ور الككرم برره()7ر وكضررور المرتهم بنفسرره فري هررذا الكالر أمر ابر واجبرابر ولررو
المررا ة ( )305مررا وررانوا

كرراا الكرربل جواحةراب ال وجوبي راب()8ر وهررو مررا يسررتفا مررا مفهرروم الماالف ر لررن
اتجراءاص الجحادي التي تن فلى أنه جوح للمتهم فري فراوه الجرنح غ رر المعاورب فل هرا برالكبل

( )1مكم جابر ج رة :غياب المتهم في مركل المكاةم ر مرج سابقر

.52

( )2فب ررر كسررا :المواجه ر اتجرادي ر لمشرركالص المكاةم ر الجنادي ر الغيابي ر فرري األنام ر اتجرادي ر المقارن ر

الالت ني واألنجلو أمرةكي والناام الماتلط ر جامع المن ورةر كلي الكقوقر وسم القانوا الجنادير 2012مر

( )3مكم

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

( )4ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر مرج سابقر

ارس ر مقارن ر ب ر ا الناررام اتج اردرري

.475

.110

( )5تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر التبع األولىر ار النهض العربي ر القاهرةر 2007مر
( )6مكم

.29

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.475

( )7أمال فب الركيم فثماار شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر اله د الم رة العام للةتابر القاهرةر 1991مر
( )8حغلول البلشي :المعارض في اتككام الجنادي ر منشاة المعارلر اتسكن رة ر 1998مر
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.55

.90

.696

أا ن ب فنه مكامياب لرورار بارتةابه الواوع أو غ ر ذلك ما اتجراءاص ما لرم تقررر المككمر كضرورا
بنفسه .

فهذا كانص الجرةم ما الجنح المعاوب فل ها بالكبل فرها كضرور المرتهم يكروا واجبرا فري هرذا

الكال وال جوح أا يكضر وكيالب فنرهر فرهذا لرم يكضرر المرتهم وكضرر وك لره فرها الككرم ال را ر ضر

المتهم بقى غيابياب وال يغ ر ما كقيقتره كضرور الوك ر ر كرذلك الكرال لرو كراا الكضرور جواحةراب بالنسرب

للم ررتهمر وو ررررص المككمر ر كض ررور الم ررتهم شا رريار ف ج ررب أا يكض ررر بنفس رره مهم ررا كان ررص الجرةمر ر

المرتةب ر ()1ر واال فررها الككررم ال ررا ر فن دررذ ولررو فرري مواجه ر الوك ر يكرروا ككمررا غيابي رابر إذ أا أمررر

المككم ر يعنرري أا كضررور المررتهم أ رربح واجررب ال يع لرره كضررور الوك ر ()2ر فعن دررذ تكررول الكضررور
الجواحب إلى كضور وجوبير وفي هذا الكال إذا لم يكضر المتهم بنفسه فهنره يكراةم غيابيرار وكضرور

المتهم يعنى كضور الجلساصر وليل فقط إثباص كضورا في المككم في ووص مك (.)3

ولما كاا ف م إفالا المتهم أو ف م إتباع اتجراءاص القانوني السرليم فري اتفرالا رؤ ب إلرى
بتررالا المكاةمر ر إال أا كضررور المررتهم بنفسرره فرري جلسر المكاةمر يمنعرره مررا التمسررك برربتالا ورو ر

التةل

بالكضور()4ر وفي ذلك ن ص الما ة ( )479ما وانوا اتجراءاص الجحادي

في الجلس بنفسه أو بواست وك
أا يتلررب ت رركيح التةل ر

فنه فليل له أا تمسك ببتالا ورو التةل ر

أو اسررتيفاء أب نقر

سماع ال فوه وفلى المككم إجابته إلى تلبه .

إذا كضرر المرتهم

بالكضرورر وانمرا لره

فيررهر وافترراءا ميعررا اب لتكضر ر فافرره وبر البر ء فرري

 .2الحضور الجوازي للمتهم:
ن ص الما ة ( )305ما وانوا اتجراءاص الجحادي فلى

جوح للمتهم في فاوه الجنح غ ر

المعاوب فل ها بالكبل أا ن ب فنه مكامياب لرورار بارتةابه الواوع أو غ ر ذلك ما اتجراءاص ما لم
تقرر المككم كضورا بنفسه .

السابق فها الجنح والماالفاص غ ر المعاوب فل ها بالكبلر جوح للمتهم ف ها

بناء فلى الن
ب
()5
أال يكضر بنفسه وأا ن ب فنه وكيالب يق م فافه ر وفي هذا األكوال إذا كضر وك
( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )2معوض فب التواب :نارة األككام في القانوا الجنادير ار الةتاب العربير
( )3أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي مرج سابقر

.107

.30

.99

( )4مج ب مكمو مكب كافظ :موسوف ال فوع الجنادي ر الجحء الراب ال فوع اتجرادي ر ار الع ال ر القاهرةر 2008مر
( )5كسررام جررابر :المعارض ر فرري األككررام الجنادي ر الغيابي ر ر مرج ر سررابقر
وتكليالبر مرج سابقر

المتهم فها

.627
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.1634

 .15اناررر أيض راب رمسرريل بهنررام :اتج رراءاص الجنادي ر تو رريالب

نار ال فوه كما لو كاا المتهم كاض ابر()1ر هذا م ف م اتاالل بما

الجحدي
ا
واضي المككم

للمككم ما الكق في أا تومر بكضورا شا ياب(.)2

وتباشر المككم الجحادي في هذا الكال إجراءاص التكق ق النهادي كما ن ص فل ها الما ة

( )250ما وانوا اتجراءاص الجحادي ر فهذا لم يقرر وك

المتهم أا موكله معترل بالجرةم ر هنا

تسم المككم شها ة الشهو ر فتب أ بسماع شهو اتثباص ثم شهو النفير ثم جوح للا وم الةالم
وفي ك األكوال يكوا وك

المتهم أار ما تةلم.

()3

إذاب بمقتضى القانوا الب ما كضور المتهم شا يا أو بوك

ف ها ذلك()4ر وكضور المتهم بنفسه هو األ
ن

ر وكضورا بوك

فنه في األكوال التي جوح

فنه هو االستثناءر في أكوال مع ن

فل ها القانوار وهي الجنح والماالفاص غ ر المعاوب فل ها بالكبلر ك

جع الكضور ف ها

للمتهم جواحةاب أما أا يكضر بنفسه أو ن ب فنه وكيالبر وتبعا لذلك إذا لم يكضر المتهم شا ياب في
فاوب الجنح غ ر المعاوب فل ها بالكبلر وكضر ب الب منه مكاميه فها الككم الذب ت را المككم
يعتبر ككماب كضورب()5ر غ ر أا هذا االستثناء ليل متلقاب ك

ي بح الكضور وجوبياب في كال رأص

المككم أا كضور المتهم الحماب لكسا س ر الع ال ر وأمرص بكضور المتهم بنفسهر فك نها تكول
الكضور الجواحب إلى كضور وجوبي.
غ ر ررر أا الا ر ررم و ر ر تغ ر ررب فر ررا الكضر ررور فر رري ال ر رروم المب ر ر ا بورو ر ر التةل ر ر

وال رس فنه وكيالب في األكوال التي يسوغ ف ها ذلكر وذلك بق

المماتل والتسوة

بالكضر ررورر

وتعت

الف

في ال فوه()6ر فهذا األسلوب ال يف ر فري غ رر إتالر الر فوه وتعت ر كسرا سر ر الع الر ()7ر لرذلك رأه
المشرع أا ر فليه و

ا فوجاح في الما ة ( )1/304ما وانوا اتجرراءاص الجحادير الككرم فري غ بتره

بع ر االتررالع فلررى األوراق .ولةررا ذلررك مرهرروا بونرره تع ر ا فلررى المككم ر أوال ووب ر ناررر ال ر فوه أا

( )1م كص إبراهيم :أثر غياب المتهم في ماتل

مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر

( )2حغلول البلشي :المعارض في اتككام الجنادي ر مرج سابق
( )3م ر كص إب رراهيم :أثررر غيرراب المررتهم فرري ماتل ر

.90

م ارك ر ال ر فوه الجنادي ر ر مرج ر سررابقر

.188
 .189مكمررو مكمررو م ررتفىر شرررح وررانوا

اتجراءاص الجنادي ر التبع الثاني فشرر متبع جامع القاهرة والةتاب الجامعير القاهرةر 1988مر

( )4معوض فب التواب :نارة األككام في القانوا الجنادير مرج سابقر

.32

( )5تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )6حغلول البلشي :المعارض في اتككام الجنادي ر مرج سابقر
( )7أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي مرج سابقر

.89

.102
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.124

 412وما بع ها.

تتكقق ما أا المرتهم ور أفلرا إفالنراب
بهفالنه إفالنا

كيكاب(.)1

ركيكابر واال وجرب فل هرا توج ر نارهرا إلرى جلسر تالير واألمرر

ثالثاً /حضور المدعي المدني والمسئول عن الحق المدني:
لق أوجب المشرع إفالا جمي الا وم في ال فوه الجحادي ر ومنهم الم في الم ني والمسدول

فا الكق الم ني بالموف المك للجلس كتى تباشر جمي إجراءاص التكق ق النهادي بكضورهم.

والمق ررو بالكضررور بالنسررب للم ر في الم ر ني والمسرردول فررا الكررق الم ر ني هررو كضررورهم إمررا

شا ر ررياب أو بواسر ررت وك ر ر ()2ر وهر ررذا مر ررا ن ر ررص فلير رره الفق ر ررة األولر ررى مر ررا المر ررا ة ( )303مر ررا ور ررانوا
اتجراءاص الجحادي الفلست ني سالف الذكر.

ق
راء فلررى اات ررا
وكضررور الم ر في بررالكق الم ر ني والمسرردول ف را الكقررو الم ني ر يرروتي بنر ب
المككم الجحادي بنار ال فوه الم ني المتالب بتعويض الضرر الناشئ فرا الجرةمر ر وهرذا مرا أة تره
رراك المررا ة ( )170مررا وررانوا اتج رراءاص الترري تررن

فلررى  .........تناررر المكرراةم الجحادي ر فرري

فوه الكق الم نير لتعويض الضرر الناشرئ فرا الجرةمر مهمرا بلغرص ويمتره وتنارر فري هرذا الر فوه

تبعاب لل فوه الجحادي .

وو يكوا ترح ال فوه الم ني فلى المككم الجحادي ما وب المتضررر مرا الجرةمر مباشررةر

إذا تق م بتلرب انضرمامه للر فوه الجحادير المنارورة أمامهرا متالبرا برالتعويض فرا الضررر الناشرئ فرا

ا
راء فلررى وررار باتكال ر
الجرةمر ر وو ر يكررو بنر ب
()3
أمامهار متالباب بالتعويض.

ررا ر مررا النياب ر العامر بع ر أا تر ا الم ر فى الم ر ني

فررهذا انتهررص النياب ر العام ر إلررى إكال ر ال ر فوه الجحادي ر للمككم ر المات ر وكرراا هنرراك ا فرراء

م ني فها اتكال تشم ال فوة ا معراب الجحادير والم نير ر بمعنرى أا النيابر العامر ال تسرتتي فري هرذا
ا
راء فلررى
الكال ر أا تررومر بهكال ر ال ر فوه الجحادي ر وك ر ها و ال ر فوه الم ني ر ر كمررا جرروح للمككم ر بنر ب

( )1رمسرريل بهنررام :المكاةم ر والتعررا فرري اتككررامر منشرروة المعررارلر اتسرركن رة ر 1993ر
الجناياصر مرج سابقر

.54

 .110انارر أيضراب ترارق الر راوب :الروج ح فري شررح ورانوا

( )2ساهر الول  :شرح ورانوا اتجرراءاص الجحادير ر الجرحء الثرانير مرجر سرابقر
اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )3ترن

 .20تررارق سرررور :المكاةمر الغيابي ر فرري م روا

.124

المررا ة ( )1/194مررا ورانوا اتجرراءاص الجحادير الفلسرت ني روررم ( )3لسررن 2001م فلرى أا لةر مررا تضررر مررا الجرةمر أا تقر م

بتلب إلى وك

النيابر العامر أو إلرى المككمر التري تنارر الر فوه تارذ فيره

لكق به ما الجرةم .
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رراك

رف اال فراء برالكق المر ني للتعرويض فرا الضررر الرذب

تلب النياب العام أا تع ا وكيالب للمتضرر ما الجرةمر إذا كراا فاور األهلير أو ناو رها ولرم يكرا لره
ما يمثله وانوناب.

()1

فهذا مث الم في بالكقوق الم ني أمام المككم أ بكص له

فواا الم ني فيكوا ما كقه أا يسلك السب

ف الا وم وهي وا رة فلى

الذب رسمه القانوا في إثباتهرار ولةرا لمرا كراا الككرم لره

بمررا بغرري يقتضرري ثبرروص الواوعر المسررن ة إلررى المررتهمر وكانررص النيابر العامر بو ررفها سررلت اتهررام تقرريم
األ ل ر فلررى ذلرركر فهنرره ترتررب فلررى هررذا تاررافر جهو همررا لغرررض مشررتركر وفرربء اتثبرراص يق ر فلررى
فاتقهما فهما يقيماا الر ل

سررب

فلرى ارتةراب المرتهم للجرةمر المسرن ة إليرهر وور يتلرب المر في المر ني فري

تكق ررق أه افرره أا تج برره المككمر إلررى بعررض التلبرراص الترري ارهررا مؤةر ة لرره وللمككمر الكررق فرري

إجابته إلى تلبه أو رفضه.

()2

كما نبغي فلى المككم التق بك و شا ي الا وم والتي تتمث بالمتهم أو مرا يسرن لره

ارتةاب الجرةم بو فه فافالب أو شرةكاب أو مكرضاب أو مت االبر وبالتالي ال جوح لها الككم بالتعويض
فلى شا

غ ر المتهم إذا ثبص لها براءة المرتهم ومسرؤولي الشرا

األارر فرا هرذا التعرويضر ألنره

ممررا نرراوض المنتررق أا يقضررى بررالتعويض مررا المككمر الجحادير ولررو فررا ذاص الجرةمر المرفوفر لهررا

الر فوه ضر أشرراا

لررم تقررم فلر هم الر فوه الجحادير ر إال إذا كررانوا مات ررم ا ب ررفتهم مسررؤول ا فررا

الكقوق الم ني فتقضي بونره ال اات را

فنهررا الر فوه الجحادير ر كمررا أنرره ال اات ررا

المررتهم الررذب يكرراةم فنهررا ولررو
الجحادي بالترةق القانوني.
لذلك تستوجب

()3

للمككمر الجحادير بنارر فروه تعرويض فرا ووراد لرم ترفر

لهررا بررالككم بررالتعويض فررا وورراد لررم ثبررص وووفهررا فررا

ررح فنر ها أنهررا ووعررص مر غ ررا مررا ام هررذا الغ ررر لررم تقررم فليرره الر فوه

ف الم في بالكق الم ني كا م في ال فوه أا يعلا بترارةخ الجلسراص التري

تناررر ف هررا ال ر فوهر مررا لررم تةررا متالكق ر ر واال فهنرره يسررتتي أا تمسررك برربتالا اتج رراء الررذب تررم فرري
غ بته.

()4

( )1انار الما ة ( )201ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.

( )2كسررا المر ررفاوه :المر ررفاوه فرري ال ر فوه الم ني ر أمررام المكرراةم الجنادي ر ر التبع ر األولررىر منشرروة المعررارلر اتسرركن رة ر 1997مر
.310
( )3ناام توف ق المجالي :نتاق اال فاء بالكق الشا ي أمام القضاء الجحادير ار الثقاف ر فماار 2006مر
( )4كسا المر فاوه :المر فاوه في ال فوه الم ني أمام المكاةم الجنادي ر مرج سابقر
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.173

المطلب الثاني
الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات وتمييزه عن غيره من األحكام
يعتبر كضور المتهم بنفسه في المكاةم الجحادي هو األ

ر كتى تاح له االتالع فلرى مرا

يق ر م ض ر ا اررالل المكاةم ر مررا ب نرراص وأ ل ر وةررتمكا مررا مناوش ر ك ر مررا يترررح ف هررا ومناوش ر الشررهو
وتق ر يم أوجرره فافررهر وكضررورا بوك ر فنرره هررو االسررتثناء فرري األك روال الترري ن ر

فل هررا القررانوار فررهذا

كضر بنفسه أو كضر وكيالب فنره فري األكروال التري جروح ف هرا وتمكرا مرا االترالع فلرى مرا ار فري

الجلس ر وتمكررا مررا مناوشررته والررر فليرره ك رراا الككررم ال ررا ر ض ر ا ككم راب كضررورةابر واذا لررم يكض ررر
الا ررم المكل ر بالكضررور كسررب القررانوا فرري ال رروم المبر ا بورو ر التةل ر ولررم رسر وكرريالب فنرره فرري
األك روال الترري يسرروغ ف هررا ذلرركر جرروح الككررم فرري غ بترره بع ر االتررالع فلرري األوراق()1ر ويعتبررر الككررم
ال ا ر ض ا ككماب غيابياب.

إال أا المتهم و يكضر جلس المكاةم ثرم نسركب منهرا لسربب مرار أو انره ور يكضرر إكر ه

جلسرراص المكاةمر ثررم تغ ررب فررا برراوي الجلسرراصر فررها للمككمر أا تباشررر الر فوه وتسررتمر فرري نارهررا

كمرا لررو كراا المررتهم كاضر ابرر ويعتبررر الككرم ال ررا ر ضر المرتهم فرري هرذا الكالر بمثابر الكضررورب ممررا
ترتب فليره أا المرتهم لرا يسرتتي التعرا فلرى الككرم بالمعارضر واا كراا لره الكرق فري التعرا فليره

باالسرتدنال()2ر وفليرره فهنره ال بر مررا التتررق إلررى مفهرروم األككرام الغيابير والتم ررح ب نهرا وبر ا األككررام

الكضررورة ر وب نهررا وبر ا األككررام المعتبررة كضررورة وأهمير التفرور ب نهررا وذلررك فرري فرررف ا فلررى النكررو
التالي:
الفرع األول

الحكم الغيابي والحكم الحضوري
إا كضور المتهم لجلس المكاةم تيح لره سرب الر فاع فرا نفسره ومناوشر األ لر التري تتررح
االلهار مما ؤك كقه في الك ول فلى مكاةم فا لر ر إال أا فرحول بعرض المتهمر ا فرا كضرور
المكاةمرراص الجارة ر بكقهررم كررذا بالمشرررع إلررى إو ررار فك ررة المكاةم ر الغيابي ر ر بمررا تشرركله مررا انتقررا

لكقوق المتهم واه ار لبعض الضماناص التي جب أا تتم بها المكاةم الجحادي العا ل ر وما هنا كراا

الفرق بر ا الككرم ال را ر فري كضرور المرتهم والككرم ال را ر فري غ بترهر وفليره نعررض فري هرذا الفررع
لماهي ك منهما وأهمي التفرو ب نهما فلى النكو التالي:

( )1انار الما ة ( )1/304ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.
( )2انار الما ة ( )2/304ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.
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الحكم الغيابي:
سبق القول أا مكاةم المتهم غيابياب هي مكاةم تتم بع اتالع المككم فلرى أوراق الر فوه
ر روا مررا المككم ر وا أا
المرفوف ر ض ر ا و وا إج رراء تكق ررق()1ر فيعتبررر الككررم غيابي راب فرري كال ر
يكضر المتهم أمامهار و وا أا ب ه فافه في التهمر الموجره إليره مرا النيابر العامر التري ور ص فري

أمر ررر إكالتر رره للمكاةم ر ر  .وهر ررذا المعير ررار هر ررو ضر ررابط التفرو ر ر ب ر ر ا الككم ر ر ا الككر ررم الكضر ررورب والككر ررم
الغيابي(.)2

وتعتبررر المكاةم ر غيابي ر والككررم ال ررا ر ف هررا كررذلك إذا تمررص ب ر وا كضررور المررتهم فرري أثنرراء

جلس المرافع ولم تمكا ما إب اء فافهر أو كما و

بوا مناط افتبار الككم غيابياب هو تغ رب المرتهم

فررا جلس ر سررمعص ف هررا المككم ر أو روال شرراه أو و ر مص ف هررا النياب ر تلباتهررا أو أ لررص بمرافعاتهررا ولررم

يستت المتهم مرا الر فاع فرا نفسره بغرض النارر فرا كضرورا براوي الجلسراص()3ر وال يغ رر مرا افتبرار

الككم غيابياب كضور الا م جلس النتق بالككم ما ام أنه و تغ ب في جمي جلساص المرافع (.)4

ويعتب ررر الكك ررم غيابير راب إذا ل ررم يكض ررر الم ررتهم جلسر ر المكاةمر ر ف رري الكر راالص الت رري أوج ررب ف ه ررا
المشرع كضورا بشا هر وهي الكراالص التري يكروا معاوبراب فل هرا برالكبلر فرال جروح للمرتهم أا ن رب
فنرره مر افعاب بر ه فافررهر ولررو أنرراب فنرره وكرريالب وأبر ه فافرره فررالككم يار رغررم ذلررك غيابيرابر كتررى لررو

و فص المككم ككمها بونه كضوربر ألا مرافعته في هذا الكال باتل ر وما كاا جوح للمككم أا

تسمح له بذلك.

()5

والعب ررة فرري و ر الككررم بونرره كضررورةاب أو غيابي راب هرري بكقيق ر الواو ر ال بمررا ررر فرري منترروق
الككررمر ألا و ر الككررم مررا ك ر الكضررور والغيرراب ررر إلررى ككررم القررانوا ال إلررى و ر المككمر
له.

()6

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )2مرراهر العربرري:

.154

ررالكي الككررم الجنررادي الغيررابي فرري القرربض فلررى المررتهم ارسر تكل لي ر تتبيقير ر ار النهض ر العربير ر القرراهرةر 2011مر

.29

( )3تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.155

( )4محهر جعفر فب  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي العمانير الجحء الثانير ار الثقاف ر فماار 2011مر
( )5ماهر العربي:

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر مرج سابقر

( )6أكمر فتكرري سرررور :الوسرريط فرري وررانوا اتجرراءاص الجنادير ر مرج ر سررابقر

.247

.30

 .816مرراهر العربرري:

ررالكي الككررم الجنررادي الغيررابي فرري

 .30موموا سالم  :وانوا اتجراءاص الجنادي معلقراب فليره بالفقره وأككرام الرنقض تبقراب ألكر ا
القبض فلى المتهمر مرج سابقر
 .1531معرروض فب ر الت رواب :نارة ر األككررام فرري القررانوا الجنررادير مرج ر سررابقر
واألككررامر الجررحء الثال ر ر التبع ر الثالث ر ر 2009مر

التعر يالص

.35
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ولما كاا المشرع اتجرادي و أجاح للمتهم في غ ر الكاالص التي أوجب ف ها كضورا بشا ه

ر أا ن ب فنه وكيالب تب اء فافه ر هذا م ف م اتارالل بكرق المككمر فري أا ترومر بكضرور المرتهم
بشا رره أمامهررار فررهذا لررم نررب المررتهم مر افعا فنرره فرري الكرراالص الترري أجرراح لرره المشرررع ف هررا ذلرركر كرراا

الككم غيابيا ويقب التعا فيه بترةق المعارض .

()1

ومتررى كرراا الككررم غيابي راب بالنسررب للمررتهم فهررو يعتبررر كررذلك بالنسررب لل ر فوه الم ني ر المرفوف ر
فليررهر ولررو كضررر إك ر ه جلسرراص المكاةم ر تررم تال ر بع ر ذلررك إذ أا ال ر فوه الم ني ر أمررام المككم ر

الجحادي تاض في س رها ما ك

الشك لقانوا اتجراءاص الجحادي .

()2

الحكم الحضوري:
يكوا الككم كضورةاب إذا كضر المتهم جمي الجلساص التي تمص ف ها المرافع ر ولو تغ ب وم

النترق برالككم مررا امرص لرم تجررر مرافعر فرري هرذا ال روم()3ر والمق ررو بجلسراص المرافعر فرري هرذا ال ر

هي الجلساص التي تم ف هرا أب إجرراء مرا إجرراءاص التكق رق النهرادي كسرماع الشرهو أو إجرراء المعا نر

أو االتالع فلى بعض األوراق أو سماع مرافع الا وم(.)4
فالككم الجحادي الكضورب هو الذب ت

را المككم الجحادي في موضروع الر فوه فري كضرور

المررتهمر بع ر أا تهيرروص لرره الفر ر تب ر اء فافرره كررامالر ومررؤ ه ذلررك أنرره إذا كضررر المررتهم جلسرراص
المرافع وأجرةص المكاةم في مواجهتهر كاا الككم كضورةا في كقهر ولو نتق بالككم في غ بته.

()5

فررهذا كرراا المررتهم ور تغ ررب فررا جلسر مررا الجلسرراص الترري تمررص ف هررا المرافعر فررال يكرروا الككررم
كضورةابر ولةا لو أتيكص له الفر

الةافي لالتالع فلى ما تم في غيابه ما إجراءاص وابر اء فافره

كرراا الككرم كضررورةابر وكررذلك هررو الكررال لررو أا المررتهم تغ ررب فررا جلسر توجلررص ف هررا الر فوه أو تغ ررب
فا جلس النتق بالككم ما ام أنه كضر جمي الجلساص التي اتاذص ف ها إجراءاص المكاةم .

( )1مكم ر رشررا الشررا ب :الكماي ر الجنادي ر لكقرروق المررتهم وكرةاتررهر مرج ر سررابقر
وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.

( )2أكمر فتكرري سرررور :الوسرريط فرري وررانوا اتجرراءاص الجنادي ر ر مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير مرج سابقر

 .155مكم

()6

 .559اناررر أيض راب المررا ة ( )1/304والمررا ة ( )305مررا
 .820تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص

بكي نجم :الوج ح فري ورانوا أ رول المكاةمراص الجحادير ر مرجر سرابقر

أيضاب الما ة ( )2/210ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم ( )3لسن 2001م.
.816
( )3أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

 .499انارر

( )4ت ررارق الر ر راوب :ال رروج ح ف رري ش رررح و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر الفلس ررت نير مرجر ر س ررابق ،ص  .151مكم ررو نج ررب كس ررني :ش رررح و ررانوا
اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.902

( )5كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.12

( )6تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت نير مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.141
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 .151سرراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتج رراءاص

أهمية التفرقة بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري:

التالي:

تةمررا أهمي ر التفرو ر ب ر ا الككررم الغيررابي والككررم الكضررورب فرري ف ر ة أمررور نب نهررا فلررى النكررو

 .1جوح التعا بالمعارض في الككم الغيابي في موا الماالفاص والجنح أما األككام الكضورة ر فرال
تقب التعا بالمعارض ()1ر ألا المشرع اتجرادي أجاح االلتجاء إلى ترةق التعا بالمعارض فلى
الككم الغيابير بغي إفا ة ترح موضوع ال فوه ما ج

أمام المككم التري أ ر رتهر تمك نراب لهرا

للمككوم فل ها فري إبر اء فافره لتكق رق

ما استةمال فنا رها الواوعي ر والقانوني ر واتاك الفر

الع ال ر في ك ا أا الككم الكضورب ال يقب التعا فليره بالمعارضر ر ألا المككمر وبر إ ر ارا
وامص ببك

فنا ر ال فوه وأكاتص بكاف جوانبها وأ

رص ككمها بع راس وتمكي

كيح أككام القانوا فل ها(.)2

المعروض وانحال

للوواد

 .2أا الككررم الغيررابي ال ارررج الر فوه مررا كرروحة المككمر بمجررر النتررق بررهر وانمررا تملررك المككمر أا
تلغيرره أو تعر ل فنرره كتررى انتهرراء الجلسر ر تالمررا لررم يكضررر المررتهم فررهذا كضررر وبر انتهرراء الجلسر

التي

ر ف ها الككم فليه في غ بتهر وجب إفا ة نار ال فوه في كضورا.

()3

 .3الكك ر ر ررم الغي ر ر ررابي يعر ر ر ر مج ر ر ررر إجر ر ر رراء م ر ر ررا إجر ر ر رراءاص الر ر ر ر فوه العمومير ر ر ر ر ف ر ر ررهذا مض ر ر ررى فلي ر ر رره
ما تارةخ

ر روا أةثرر مرا ثرال

سرنواصر وا تنف رذ أو

رار ككمرا نهاديرابر سرقط بالتقرا م المقررر

لسقوط ال فوه العمومي ر فهذا فارض المككوم فليه غيابياب في الككرم ال را ر ضر ار بعر انقضراء
م ة ثرال سرنواص فلرى ر ورا()4ر وجرب القضراء بانقضراء الر فوه العمومير بالتقرا مر ب نمرا الككرم

الكضورب ال ا ر بالعقوب ر يع ب بء لتقا م العقوب (.)5

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )2كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.20

( )3كسررام جررابر :المعارض ر فرري األككررام الجنادي ر الغيابي ر ر مرج ر سررابقر
مرج سابقر

.157

.141

( )4كسررام جررابر :المعارضر فرري األككررام الجنادير الغيابير ر مرجر سررابقر

 .20سرراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت نير

 .21اناررر المررا ة ( )12والمررا ة ( )1/428مررا وررانوا اتجرراءاص

الجحادير الفلسررت ني رورم ( )3لسررن 2001م .وضررص مككمر الررنقض الم ررة أا الككرم الغيررابي ال يعتبررر أةثرر مررا إجرراء مرا إجرراءاص التكق ررقر
فررهذا مضررى فليرره مررا ك ر ا

ر ورا أةثررر مررا ثررال

سررنواصر بغ ررر أا نفررذ أو ي رربح ككمهررا نهاديررار فق ر سررقط بررذلك الكررق فرري إوام ر ال ر فوه

العمومي ر فلررى المررتهمر وال تبقررى بع ر ذلررك مك ر لمتابع ر الس ر ر فرري اتج رراءاص مررا ناررر معارض ر أو اسررتدنال أو غ رهررا نقررض جنررادي م رررب
 1932/12/26مجموفر ر ر ر القوافر ر ر ر القانونير ر ر ر ج  3رو ر ر ررم 68
 1979/12/51ل  30روم 53

101ر  1971/12/30مجموفر ر ر ر األكك ر ر ررام ل  22رو ر ر ررم 191

798ر

.268

( )5كس ررام ج ررابر :المعارضر ر ف رري األكك ررام الجنادير ر الغيابير ر ر مرجر ر س ررابقر
الفلست نير التبع األولىر مكتب الق لر فلست ا-غحةر 2003مر

.123
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 .21س ررالم الة ررر  :أ ررول اتجر رراءاص الجحادير ر ف رري التشر ررة

الفرع الثاني

الحكم الغيابي والحكم الحضوري االعتباري
لم ررا ك رراا الكك ررم الغي ررابي ه ررو الكك ررم ال ررا ر ف رري الر ر فوه بر ر وا كض ررور الم ررتهم ف رري جلس رراص

المرافع ر ولررم ررتمكا مررا إب ر اء فافرره أمررام المككم ر ر إال أا هنرراك أك رواالب افتبررر ف هررا المشرررع المررتهم

كاض ر ابر رغررم غيابرره الكقيقررير وذلررك فرري كررال أا المررتهم كضررر بعررض الجلسرراص وتغ ررب فررا الرربعض

ايارر أو أنه كضر جلس المكاةم ثرم انسركب منهرا وا فرذر مقبرولر وافتبرر الككرم ال را ر ضر ا
ككمررا كضررورةابر وهررذا مررا ن ررص فليرره الفق ررة الثاني ر مررا المررا ة ( )304مررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر

بقولها إذا كضر المتهم جلس المكاةم ثم انسكب منها ألب سربب كراا أو غراب فرا المكاةمر بعر

كضورا إك ه جلساتهار جوح لتلك المككم أا تباشر نار ال فوهر أو أا تسرتمر فري نارهرا كمرا لرو
كاا المتهم كاض ابرر وال جوح التعا في هذا الككم إال باالستدنال .
ومررؤ ه ذلررك أنرره إذا كضررر المررتهم إك ر ه الجلسرراص ثررم تغ ررب بع ر ذلرركر أو أنرره كضررر جلس ر

المكاةمر ثررم انسرركب منهرا ألب سرربب كرراار فررها األمررر جرواحب للمككمر إمررا أا تسررتمر بناررر الر فوب
وت

ر ككماب كضورةاب افتبارةاب ض المتهمر أو تقررر إفرا ة إفالنره فري موتنره مر التنبيره فليره أنره إذا
فررا الكضررور

تال ر فررا الكضررورر يعتبررر الككررم الررذب ي ر ر فرري مواجهترره كضررورةاب .فررهذا تال ر
بالجلس المك ة في إفا ة اتفالا وا فرذر مقبرولر يعتبرر الككرم الرذب ي ر ر فري كقره كضرورةاب()1ر

وما ثم ال يستتي التعا فليه إال باالستدنال.
وفل

نارةر األككرام الكضرورة االفتبارةر

تةمرا فري فررض جرحاء فلرى المرتهم الرذب تغ رب

فا كضور الجلس وكاا يستتي الكضور واب اء فافه()2ر ك

ترتةح هذا الفكرة فلى اتو الا رم

ف ن ب الجحاء بذا فلى كار سرماع المر اف ر ب نمرا يكروا الكضرور الشا ري متتلبراب .ثرم يمتر الجرحاء
بعر ذلررك وأيراب كرراا أسررال الفكررةر إلررى إي را برراب التعررا بالمعارضر فرري الككررم المعتبررر كضررورةاب .وال
افى اله ل الر في لهذا الجرحاء بشرقيهر إذ مرا شرونه أا يكر

نفسه ممارس كقه في ال فاع ب
ب

ور ككم كضورب افتبارب مو

الا رم فلرى الكضرور واال فروص فلرى

رج التقاضي التي تغ ب فا جلساتهار ك
ونه باب المعارض (.)3

( )1كامر الشررة  :بتررالا الككررم فرري المروا الجنادير ر ار الةتررب القانونير ر القرراهرةر 2003مر
الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

 .890كسررام جررابر :المعارضر فرري األككررام

.23

( )2تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.152

( )3فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار ار النهض العربي ر القاهرةر 1997مر
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تسرتنف هرذا ال رجر

.21

ومررا شرروا شررق الج رحاء المتعلررق بكاررر سررماع الم ر اف أا يكررتفظ فرري الواو ر للمكاةم ر الغيابي ر

بو رفها هررذا كري يعمررق مرا ور ر الك لر والمجرراح فري إضررفاء الكضرورة فل هررار ب نمرا ال يكرروا لهرا مررا
هررذا الو ر

سرروه ار باهررصر كتررى واا فرررض فلررى المككمر أا تكقررق الر فوه أمامهررا كمررا لررو كرراا

الا م كاض ابر .وما هنا كر ص كث ر ما التشرةعاص فلى سرماع المر اف فرا المرتهمر بر ون بره مرا
جانب المككم فن االوتضاءر اا

ك

ال ثبص اتو الغياب فلى نكو يق ني.

()1

فررالككم الكضررورب االفتبررارب هررو فرري كقيق ر أمررا ككررم غيررابير ولةررا المشرررع افتب ررا كضررورةاب
فلى س ب المجاحر ألنه و ر أا تغ ب المتهم و انتوه فلى نير المماتلر ر بهتالر اتجرراءاص وفرولر

سر ر الع الر ر كمرا أا تغ بره ور انتروه فلرى اترو مرا جانبرهر ألنره كراا باسرتتافته إبر اء فافره كرامالب
ولةنه لم يفع ر ولذلك أ ار المشرع أا ر فليه و

ما المعارض .

ا الس ئ بافتبار الككم كضرورةابر وبالترالي كرمانره

()2

وال تكترراج فك ررة الكضررور االفتبررارب لبيرراا مف ر ر إذ تال ر

فرري إضررفاء و ر

الكضررورة

فلى مكاةم في كقيقتها غيابي ر ثم إاضاع الككرم ال را ر ف هرا لرذاص المجراحر فيعتبرر كضرورةا رغرم

أنره فرري كقيقتره غيررابي .وككر مجرراحر يسرته ل ناررام الكضرور االفتبررارب غاير تت ر بمعالجر فرولر
س ر ال فوه أو بتده.

()3

وال يغ ر ما مفهوم الكضور االفتبارب أا يسميه المشرع كذلك باستا ام تعب راص ت ل فليه
مث يعتبر الككم كضورةاب أو األككام المعتبرة كضورة ر أو فلى العكلر أا يمعا في المجاح
والك ل فلى مستوه ال ياغ ذاتها ف تجاه اتشارة راك إلى م تلح يعتبر أو افتبارب
مستب الب بها تعب ابر آار مث

يكوا الككم كضورةاب .

()4

أهمية التميز بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري االعتباري:
وك

أا الككم الغيابي ال تما ح فا الككم المعتبر كضورةابر ألا كالب منهما ي

غ ب المتهم .ب أا المشرع اتجرادي رف الككم الغيابي الذب ت

( )1فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر
( )2أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
مرج سابقر

را المككم الجحادي في كاالص

.21

 .109م كص إبراهيم :أثرر غيراب المرتهم فري ماتلر

.190

( )3فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر

.73

( )4فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر

.73
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ر في

م اركر الر فوه الجنادير ر

مع ن إلى م ال األككام الكضورة لتق

ر المتهم واهماله في ف م الكضور أثناء جلساص المرافع ر

رغم و رته فلى ذلك()1ر وتترتب فلى هذا التفرو النتادج ايتي :

 .1ف م جواح التعا في الككم الكضورب االفتبارب بالمعارض ر وو ن ص فلى هذا القاف ة الما ة
( )2/304ما وانوا اتجراءاص الجحادي في فقرتها األا رة ك

جاء ف ها ال جوح التعا في

هذا الككم إال باالستدنال ويعتبر كار التعا بالمعارض في الككم الكضورب االفتبارب هو

فل

فق استه ل الشارع بذلك كما و منا تفا ب إتال

نارة األككام الكضورة االفتبارة

اتجراءاص فا ترةق هذا التعار فغياب المككوم فليه وف م إب اده فافه و انتوه فلى اتده

وتق

را.

()2

 .2الككم الغيابي تقضى به المككم بع االتالع فلى األوراق وا تكق ق ب نما الككم الكضورب
االفتبارب جب أا تقضي بهما المككم بناء فلى تكق ق في ال فوه كما لو كاا الا م

كاض ابر.

()3

يف هذا المب أ كر

المشرع فلى كماي كقوق الا م الغادبر فال جوح للمككم أا ت

ر

ككمها الكضورب االفتبارب باالتالع فلى األوراق فقطر وانما لحم تكق ق ال فوه وفقا للقواف

المعتا ة في المكاةم ر فال ب ما سماع الشهو ون ب الابراء والمعا ن وغ ر ذلك ما اتجراءاص

الاا

بالتكق ق النهادير ولةا ال تسم مرافع فا المتهم إال إذا كانص ال فوه مما جوح ف ها

التوك

بالكضور.

()4

 .3تفق الككم الغيابي م الككم الكضورب االفتبارب في كونهما يسقتاا بقوة القانوا بمجر
كضور المتهم أو الا م الذب

ر فليه الككم في غ بته وب انتهاء الجلس ال ا ر ف ها

الككمر وةتع ا في هذا الكال إفا ة نار ال فوه في كضورار أما الككم الكضورب في بح وتعيا
بمجر النتق به وال يكوا أمام الا م التعا فيه إال باالستدنال.

( )1كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

( )2أمال فب الرركيم فثمراا :شررح ورانوا اتجرراءاص الجنادير ر مرجر سرابقر
مرج سابقر

()5

.30
 .697كسرام جرابر :المعارضر فري األككرام الجنادير الغيابير ر

 .31تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

( )3كسام جابر :المعارض فري األككرام الجنادير الغيابير ر مرجر سرابقر

 .30سراهر الول ر ر شررح ورانوا اتجرراءاص الجحادير ر مرجر سرابقر

 .145معوض فب التواب :نارة األككام في القانوا الجنادير مرج سابقر

( )4رؤول فب ر ر ر ر ر  :مب ر ر ر ررا

.154

.31

اتجر ر ر ر رراءاص الجنادير ر ر ر ر ف ر ر ر رري التشر ر ر ر ررة الم ر ر ر ررربر التبعر ر ر ر ر الس ر ر ر ررابع فش ر ر ر رررر ار الج ر ر ر ر ر للتبافر ر ر ر ر ر 1989مر

 .874تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

( )5أكمر فتكرري سرررور :الوسرريط فرري وررانوا اتجرراءاص الجنادي ر ر مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير مرج سابقر
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.153

 .824تررارق ال ر راوب :الرروج ح فرري شرررح وررانوا اتج رراءاص

المطلب الثالث
حاالت اختصاص محكمة البداية في الجنح والمخالفات واألثر المترتب عليه
لم ررا ك رراا األ ر ر أا الج ررنح والماالف رراص ه رري م ررا اات ررا

استثناءاص فلى هذا األ ر ر ك ر

تارت

مككمر ر ال ررلحر إال أا هن رراك

مككمر الب اير بنارر بعرض الجرنح والماالفراص التري تاررج

فرا اات ا رها فري كراالص مع نر ر كروا تكرال الر فوه لمككمر الب اير فلرى أنهرا جناير وبعر إجرادهررا

التكق ررق ت ررره أا الجرةمر ر جنكر ر وليس ررص جناير ر ر ف ررها الق ررانوا أج رراح له ررا ف رري ه ررذا الكالر ر الكك ررم ف رري

موضوفهار أو كوا تةوا هناك ف ة جرادم متالحم بعضها جنح وبعضها جناياص وكاا الف ر ب نهمرا
غ ررر ممكررا إمررا لوك ر ة الموضرروع أو الفاف ر ر فررها المككم ر المات ر بناررر الجرةم ر األش ر وهرري هنررا

مككمر الب اير نعقر لهررا االات ررا
التي تات

فرري الجرةمر األار ر وفليرره نكرراول إلقرراء الضرروء فلررى الكرراالص

ف هرا مككمر الب اير بنارر الجرنح والماالفراص ومرا ثرم األثرر المترترب فلرى الككرم ال را ر

منهررا فرري هررذا الجررنح والماالفرراص كررال غيرراب المررتهم أمامهررا فرري فرررف ا ك ر

كرراالص اات ررا

نتنرراول فرري الفرررع األول

مككمر الب اير فرري الجررنح والماالفرراص وفرري الفرررع الثرراني األثررر المترتررب فلررى الككررم

الغيابي ال ا ر فا مككم الب اي في جنك أو ماالف ر وذلك فلى النكو التالي-:
الفرع األول

حاالت اختصاص محكمة البداية في الجنح والمخالفات
ب نمررا ن ررص المررا ة ( )167مررا وررانوا اتجرراءاص فلررى أنرره تاررت
الماالفرراص والجررنح الواوع ر ضررما اات ا ررهار مررا لررم ررن

( )158ما ذاص القانوا تن

مكرراةم ال ررلح بناررر جمير

القررانوا فلررى اررالل ذلررك ر نج ر المررا ة

فلى أنه إذا كانص الجرادم المتالحم بعضها ما نروع الجناير والربعض

اياررر مررا نرروع الجنك ر ر يك ر النادررب العررام ال ر فوه برمتهررا إلررى المككم ر المات ر بناررر الجرةم ر

األش .
ما يعنى أنه إذا ووعص ف ة جرادم وكاا بعضها ما الجناياص التي هي مرا اات را

الب اي ر وبعضررها اياررر مررا الجررنح الترري هرري مررا اات ررا
ال فوه برمتها لمككم الب اي المات

مككمر

مككم ر ال ررلح فررها النادررب العررام يك ر

وانوناب بنار الجرةم األشر وهري الجناير فري هرذا المقرامر وهرو

مررا أة ترره المررا ة ( )168مررا وررانوا اتج رراءاص فرري فقرتهررا األولررى ك ر

ن ررص فلررى تاررت

مكرراةم

الب اي بنار جمي الجناياصر وجرادم الجنح المتالحم معها والمكال إل ها بموجب ورار االتهام .
وفليه فها المق و هنا هي الجرادم التي يقوم ب نها االرتباط الذب ال يقب التجحد ر فهذا أك لص

إلررى المككم ر جنك ر مرتبت ر بجناي ر ورأص وب ر تكقق هررا أا ال وجرره لهررذا االرتبرراط فررها لهررا أا تف ر
42

الجنك ()1ر وتك لها للمككم المات

النياب تةوا و أاتوص إذا وامص بف

ر أما إا كاا هناك ارتباط ب ا ك منهما غ ر واب للتجحد ر فها
الجنك فا الجناي وأكالص ك منهما إلى المككم المات

بنارهرا كسرب القوافر العامر ر كمرا تاترئ المككمر إا هري وضرص فري الجرةمر المات ر بهرا ووضررص

بع ر م اات ا ررها فرري األاررره المرتبت ر بهررا ارتبات راب غ ررر واب ر للف ر ()2ر وتق ر ر ويررام االرتبرراط ب ر ا

الجرادم هو مما ا في ك و السلت التق رة لمككم الموضوع(.)3

وهذ ما أة ص فليه الفقرة الثاني ما الما ة ( )168المذكورة أفالا بقولها إذا كوا الفع الواك

جرادم متع ةر أو إذا ووعص فر ة جررادم لغررض واكر ر وكانرص مرتبتر ببعضرها بك ر
وكانص إك ه هذا الجرادم ما اات ا
أمررا الكال ر الثاني ر الترري تاررت

ال تقبر التجحدر ر

مككم الب اي ر اات ص هذا المككم بنارها جميعاب .
ف هررا مككم ر الب اي ر فرري الجررنح فهرري الكال ر الترري تكررال ف هررا

ال ر فوه لمككم ر الب اي ر ر ف ب ر ا للمككم ر بع ر التكق ررق فرري موضرروع ال ر فوه أا الجرةم ر تشررك جنك ر
وليسررص جناير فهنهررا فرري هررذا الكالر تقضرري فرري موضرروفهار وهرو مررا يسررتفا مررا مفهرروم الماالفر لررن

الما ة ( )169ما وانوا اتجرراءاص فري فقرتهرا األولرى ك ر

تقرول إذا رأص مككمر الب اير أا الواوعر

كما هي مب ن في تقرةر االتهام ووب تكقيقها في الجلس تع جنكر تككرم بعر م االات را

ر وتك لهرا

إلرى مككمر ال رلح  .فرها كانرص ور كققرص فري موضروع الر فوه وتبر ا لهرا أنهرا تشرك جنكر فهنهررا ال
تك لها في هذا الكال وتككم في موضوفها.

ويرى الباحث أا المق و هنا هو إكال ال فوه بترةق الاتو لمككم الب اي ر وهو ما يستفا
ما الن

السابق بقوله  ....كما هي مب ن في تقرةر االتهام ر ما يعني أنه تم تة يفها مرا وبر النيابر

فلررى أنهررا جنك ر وأك لررص ات روب لمككم ر الب اي ر ر فررهذا تب نررص المككم ر هررذا الاتررو وجررب فل هررا إكال ر

ال فوه للمككم المات

ر فها هي لم تتب نه إال بع التكق ق فهنها تككم في ال فوه وال تك لها.

أمررا إذا أك لررص الجرةم ر للمككم ر بو ر

الجناي ر ثررم رأص المككم ر بع ر ال ر اول فرري ال ر فوه

واالسررتماع الررى الب نرراص وااتت ررام المرافع ر ر أا الجرررم يش ررك جنك ر ولرريل جناير ر فهنهررا تقضرري بتعرر

التهم ر وتككم في ال فوهر وهو ما ن ص فليه الفقرة األولى ما الما ة ( )281ما نفل القانوا ك

جرراء ف هررا إذا اوتنعررص ه د ر مككم ر الب اي ر بع ر ااتتررام برراب الم ارفع ر أا الفع ر المسررن للمررتهم ؤل ر
جنك أو ماالف أو جناي اارج فا اات ا ها تقضي بتع

التهم وتككم بها .

( )1فب ر الكم ر الش رواربي :التعل ررق الموضرروفي فلررى وررانوا اتج رراءاص الجنادي ر ر الةترراب الثررانير منشرروة المعررارلر اتسرركن رة ر 2002مر
.966

( )2ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

( )3أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

43
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والفرررض فرري هررذا الكال ر أا الواوع ر و ر أك لررص إلررى مككم ر الب اي ر بو ر

المككم ما االل ما ترح أمامها مرا ب نراص وبعر اوفرال براب المرافعر ر تعر
الجناي ر ر أمررا إا كانررص و ر أك لررص بو ر
االات ا

التهمر إلرى جنكر بر ل

وا أا تةرروا مرتبت ر بجناي ر ر ف جررب الككررم بع ر م

الجنك ر

()1ر واكالتها لمككم ال لحر ما لم تةا كققص في موضوفها كما سبق القول.

كما ب نا فيما سبق أا مككم الب اي تات

بنارر الجرنح المرتبتر بالجنايراص ارتباتراب ال يقبر

التجحد ر وكذلك اات ا ها في نار الجنك المكال إل ها بو
المكال بو

الجناي ر ر ثررم رأص

الجناي بع تع

الجنك في تقرةر االتهام بع التكق ق في موضوفها.

فررها هنرراك كالر أاررره تاررت

المتعلق بجرادم الجلساصر ك

التهم ر والجنكر

ف هررا مككمر الب اير بناررر الجررنح والماالفرراصر أال وهرري الكالر

ن ص الما ة ( )190ما وانوا اتجراءاص فري فقرتهرا األولرى فلرى أنره
مار وكاا ما اات ا

إذا ووعص جنك أو ماالف في الجلس ما وب شا

المككمر النارر فري

هذا الجرةم ر جوح للمككم أا تكاةمه في الكالر وتككم فليره بعر سرماع أوروال ممثر النيابر العامر
و فرراع ذلررك الشررا

ر بالعقوب ر المقررررة وانون رابر وةاض ر ككمهررا لترررق التعررا الترري تاض ر لهررا سررادر

األككام ال ا رة فنها .

وفرري هررذا الكال ر فررها الجنك ر الترري تق ر فرري إك ر ه جلسرراص مككم ر الب اي ر تةرروا فرري األ ر

اارج ر فررا اات ا ررها النرروفير إال أنهررا تعتبررر مررا كرراالص امت ر ا اات ررا
الجررنح والماالفرراص الترري تق ر أثنرراء انعقا هررار ك ر

مككم ر الب اي ر لناررر

ارفررى المشرررع فرري هررذا الكالر مررا تنترروب فليرره هررذا

الجررادم مررا مسررال به در المككمر ر وأمرهررا بكفررظ الناررام فرري الجلسرراصر ممررا تع ر ا معرره تاوةلهررا كررق

الككم ف ها ولو كانص اارج فا اات ا ها النوفي.

()2

( )1أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
( )2أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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الفرع الثاني
األثر المترتب على الحكم الغيابي الصادر
عن محكمة البداية في جنحة أو مخالفة

لق ب نا في الفرع األول ما هذا المتلب الكاالص التي تات

ف ها مككم الب اي بنار الجنح

والماالفاص وهي الكاالص األرب السابق ر وهي الجنح المرتبت بجناي ر والجنك المكال بو
الجناي ر والجنح المكال بع تكقيقها ما وب المككم ر وجرادم الجلساص.

وفليه إذا غاب المتهم بجنك مق م إلى مككم الب اي ر اتبعص اتجراءاص المعمول بها أمام

مككم الجنحر وما ثم يكوا الككم ال ا ر ف ها وابال لالفتراض()1ر وكذلك الشوا في نار ال فوب
في غيابهر وفي آثار المعارض ووواف الف

المقررة في الجنح والماالفاصر ما لم ن

ف ها()2ر ك

تتب أمام مكاةم الب اي جمي األككام

فلى االل ذلكر ويعني ذلك أا سقوط الككم ال ا ر

بات ان غيابياب في كال كضور المككوم فليه أو القبض فليه يقت ر فلى الجناياص فقطر أما إذا

أ

رص مككم الب اي ككماب بات ان في شوا جنك أو ماالف غيابياب فال يسقط الككم بالكضور أو

القبض وانما بتق يم تعا باالفتراض(.)3

ولةا ما سبق ال نتبق فلى الجنح المرتبت بجناي ارتباتاب ال يقب التجحد ر ألا مقتضى

هذا االرتباط أال يككم إال بعقوب واك ة وهي فقوب الجرةم األش وهي الجناي ر فال جوح للمتهم فن

إفا ة المكاةم أا في بقيام كقه في االفتراض فلى الككم الغيابي بالنسب للجنك ر وال يسرب أيضاب
فلى الجنك المكال بو

الجناي إذا وررص المككم تع

بع تكقيقهار فتسرب فل ها اتجراءاص التي ن

التهم ولم تتب ا و فها ال كيح إال

فل ها القانوا بشوا الجناياصر ألا العبرة في تتب ق

اتجراءاص المتعلق بالجنح أو بالجناياص أمام مككم الب اي هي بو

ال فوه.

()4

الواوع كما رفعص بها

أما الكال التي تنار ف ها مككم الب اي ال فوه في موا الجنح والماالفاص ب فتها

االستدنافي ر فتتبق أمامها القواف العام للمكاةم في هذا الشوار وهو ما ن ص فليه الما ة ()333

ما وانوا اتجراءاص بقولها تجرب في المكاةم االستدنافي أككام الموا المتعلق بعالني المكاةم
( )1أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
( )2رؤول فب  :مبا

اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر مرج سابقر

 1109وما بع ها.
.684

( )3فررا ل فبررا ب فلرري فبر الجروا  :الر فوه الجنادير والر فوه الم نير المرتبتر بهررار التبعر األولررىر الر ار العالمير للنشررر والتوحةر ر 2006مر
.319

( )4أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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.803

واجراءاتها و يغ الككم النهادير ولحوم الرسوم والنفقاصر وفرض العقوباصر واالفتراض فلى الككم

الغيابير ولمككم االستدنال ال الكياص المن و

فل ها في الف

الاا

بمكاةم المتهم الفار

في كال ف اررار أو في كال ف م كضورا إلى المككم بع تبليغه بموف المكاةم إذا كانص ال فوه
مناورة أمامها .
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المبحث الثاني

االعتراض على الحكم الغيابي
ك

تن

يعتبررر االفترراض مررا أهررم ايثررار المترتبر فلررى الككررم الغيررابي ال ررا ر فرري الجررنح والماالفرراص
غالبي التشررةعاص الجحادير فلرى تررق مع نر للتعرا فري األككرام وذلرك بهر ل اسرت راك مرا

يعترةها ما نق

اكب الم رلك مرا

أو يشوبها ما اتو وذلك فا ترةق تمك ا المككوم فليه أو

سلوك ترةق التعرا فلرى الككرم بهر ل ت ركيكه أو إلغادره فرا ترةرق القضراء المارت

الككم ال ا ر في ال فوه أورب ما يكوا إلى كقيق الواو والقانوا.

ر كترى يكروا

والسررماح بررالتعا فرري األككررام ا ر م م ررلك المجتم ر ر ألنرره ال م ررلك ألك ر ب ر ور أككررام

ااتدر أو إجراحة تلررك األككرام()1ر والسياسر التشررةعي فررا ة توارذ باتجراا وسررط فري إباكر تررق التعررار

فرال تضر ق مررا نتاوهررا ب ررورة ي رربح ف هررا مرا ال ررعوب بمكرراا إلغرراء األككررام المع بر أو تعر لهار وال
تتوس في تقرةرها ب ورة تؤ ب إلى ف م االستقرار القانوني ر لذلك جرب ك رر هرذا التررق فري أترر

مع ن ر و يك ميعا تتباع اتجرراءاص الشركلي المتلوبر بشرونهار وال نارر القضراء المارت
مررا تلقرراء نفسرره إنمررا بنرراء فلررى تلررب

برالتعا

رراكب الم ررلك وال ررف ر ويقت ررر ككمرره فلررى الجررحء الررذب

ان ررب فليرره التعررا وا غ ررا مررا بقير أجرحاء الككررمر والتعررا فرري الككررم تقرررر ألتررال الر فوه الا

إجراءاته تعتبر مركل ما مراكلهار ويفترض أا يكوا في مواجه ما كاا ترفا ف ها(.)2

مفهوم االعتراض :االفتراض ترةرق مرا تررق التعرا العا ير يسرتتي بموجبره المككروم فليره
غيابيا فري مروا الجرنح والماالفراص فررض الككرم ال را ر فري غ بتره فلرى ذاص المككمر التري أ ر رص

الككم مسته فا ما ذلك إلغاء الككم وسكبه.

()3

( )1كام السع  :شرح وانوا أ ول المكاةماص الجحادي نارةتا األككام وترق التعا ف ها راس تكل لي تو
والم رة والسورة ر التبع األولىر ار الثقاف للنشر والتوحة وال ار العلمي ال ولي ر فماار 2001مر
( )2فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر المؤسس الجامعي لل راساص والنشر والتوحة ر

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر الجحء الثانير مرج سابقر
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.230

لي مقارنر فري القروان ا األر نير

.125

.334

الم ررة

وفرفترره مككم ر الررنق

( )1

بونرره تالررم مق ر م مررا المررتهم م را الككررم الغيررابي ال ررا ر

ض ا ر وهو ما أة ته أيضاب مككمر التم رح األر نير بقولهرا ترترب فلرى المعارضر فري الككرم الغيرابي

إفا ة ترح القضي ما ج
القضي (.)2

رص الككم والتري لرم تسرتنف وال تهرا بعر فرا نارر

فلى المككم التي أ

ويرى الباحث أا الككم ما االفتراض فلى الككم الغيابي تةما في مب أ مهم ج اب وهو ف م
جواح الككم فلى المتهم وا انته وا أا تمكا ما تق يم ب ناته و وا أا يستم القاضي ألوجه فافهر
ولما يكتمله ذلك الككم ما ضع ر وربما يكوا غ ر

كيح كونه بني فلى أ ل المشتةي أو الا م

فقطر لذا اوتضص الع ال أا تمكا المككوم فليه ما إفا ة ترح فواا أمام نفل المككم التي
أ

رص الككم وأا تع نار ال فوه في كضورا وتمك نه ما تق يم أوجه فافه.

وفليه نتناول االفتراض فلى الككم الغيابي وذلك فلى النكو التالي:
المطلب األ ول :الحكم محل االعتراض.
المطلب الثاني :إجراءات االعتراض وصاحب الحق فيه.
المطلب الثالث :آثار االعتراض.

( )1منتر ر ر ر ر ر ر ه المك ر ر ر ر ر ررام ا الع ر ر ر ر ر رررب اتلةترون ر ر ر ر ر رري :تع ر ر ر ر ر ررا  1930/11/13مجموفر ر ر ر ر ر ر القوافر ر ر ر ر ر ر القانونير ر ر ر ر ر ر ج 2رو ر ر ر ر ر ررم 101ر
تر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اول بتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررارةخ 2015/04/18مر تمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررام السر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراف 11:48

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررباكابر فلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررابط:

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=73156&Type=3
( )2مكم

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
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.512

.69

المطلب األول
الحكم محل االعتراض
األككر ررام الغيابي ر ر س ر رواء التر رري ت ر ر رها مككم ر ر أول رج ر ر أو تلر ررك التر رري ت ر ر رها المككم ر ر

االستدنافي هي وك ها التي تقب التعا بالمعارض ر وهي إك ه ترق التعا العا ي بمقتضاها تمكا
المككوم فليه ما إفا ة نار ال فوه ما ج

أمام ذاص المككم التي أ

رص الككم الغيابير ولرذلك

فهرري ترةررق تعررا غ ررر ناو ر للا رروم ()1ر وفليرره نتنرراول فرري هررذا المتلررب األككررام الترري تقب ر التعررا
فل ها باالفتراض واألككام التي ال تقب التعا فل ها باالفتراض في فرف ا فلى النكو التالي:
الفرع األول

األحكام التي تقبل الطعن باالعتراض
لقر كر المشررع اتج اردرري األككرام التري جرروح التعرا ف هرا بالمعارضر فري المرا ة ( )314مررا

وانوا اتجراءاص الجحادي والتي ن رص فلرى أا للمككروم فليره غيابيرا فري مروا الجرنح والماالفراص أا
راء
يعترض فلى الككم االل العشرة أيام التالي لتبليغه بالككم باتضاف إلى ميعا مساف الترةرق وبن ب
فلى الن السابق فها األككام التري تقبر التعرا براالفتراض هري األككرام الغيابير فقرط وال را رة فري
را رة فررا مككمر ال رلح أو مككمر الب اير وهررو مررا يسررتفا مررا

اء كانررص
مروا الجررنح والماالفرراص سرو ب
مفهرروم الماالف ر لررن المررا ة ( )1/169مررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الترري تقررول إذا رأص مككم ر

الب اي ر أا الواوع ر كمررا هرري مب ن ر فرري تقرةررر االتهررام ووب ر تكقيقهررا فرري الجلس ر تع ر جنك ر تككررم بع ر م
االات ا

وتك لها إلى مككم ال لح .

مررا يعنرري أا المشرررع أجرراح لمككم ر الب اي ر أا تبقرري ر ها فلررى ال ر فوه إذا كانررص و ر باشرررص

إجراءاص التكق ق النهادي ف ها ثم اتضح لها بع ذلك أا الواوع ال تشك جناي ر وفي هذا الكال تةروا
مككم ر الب اي ر و ر نارررص فرري واوع ر تع ر مررا الجررنح()2ر فررهذا غرراب المررتهم بجنك ر مق م ر إلررى مككم ر
الب اير ر ول ررم تة ررا م ررا الج ررنح المتالحمر ر أو الجنكر ر المرفوفر ر بو ر ر

الجناير ر ر فهن رره تتبر ر ف رري ش ررونه

اتجراءاص المعمول بها أمام مككم الجنح ويكوا الككم ال ا ر ف ها وابالب للمعارض .

( )1ماهر العربي:
مرج سابقر

الكي الككم الجنادي الغيابي فري القربض فلرى المرتهمر مرجر سرابقر

 .36مروموا سرالم  :ورانوا اتجرراءاص الجنادير ر

.414

( )2ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر

.234

( )3مكمو مكمو م تفى :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر متبع جامع القاهرةر 1988مر
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()3

.540

فالمشرررع اتج اردرري الج احدررير أجرراح سررلوك سررب

الجنح والماالفراصر سرواء كانرص

المعارض ر فرري األككررام الغيابي ر ال ررا رة فرري

را رة مرا مككمر أول رجر أو مرا المككمر االسرتدنافي ()1ر ويسرتوب

األمر كذلك بالنسب للككم الغيابي ال ا ر في الجنك أو الماالف أا يكوا

أو مككم الب اي أو مككم االستدنال(.)2

واألككام الغيابي بالمفهوم القانوني هي األككام التي ت

ا ابر ما مككم ال لح

رها المككم فري غيراب المرتهم الرذب

لررم يسررتلم ورو ر االسررت فاء شا رريابر ولررم ررتمكا مررا كضررور جلسرراص التكق ررق النهررادي والمرافعرراص()3ر
ويعتبر الككم غيابياب بالنسب للمتهم إذا تغ ب فا كضور الجلس التري أبلرل بهرا كسرب األ رولر كترى
ولو كضر جلس النتق بالككم فليسص العبرة إذا بجلسر النترق برالككم وانمرا بجلسراص المكاةمر التري
تتا ررذ ف ه ررا اتجر رراءاص وتج رررب ف ه ررا المرافع رراص()4ر وتوسيسر راب فل ررى ذل ررك ف ررها من رراط ثب رروص ك ررق التع ررا
باالفتراض تتلب شرتاا :األول :تمث في ات ال الككم مك التعا بالغيرابير والثراني :أا يكروا
ا ابر في جنك أو ماالف (.)5

وكذلك يعتبر الككم غيابياب في المجال الجنادي إذا لرم بر ه المككروم فليره فافره بسربب غيابره

في جلس المرافع ()6ر فهذا كاا المتهم و كضر جلساص المرافع وأب ه فافه إال أنه تغ ب فا جلسر
ضررما األككررام الكضررورة ()7ر والعب ررة فرري معرف ر

النتررق بررالككم فررال يعتبررر الككررم غيابي رابر ب ر ي ررن
الككم أنره غيرابي أو كضرورب لريل مق رو ابر فلرى الو ر
والقررانوار فررهذا

( )1ترن

الرذب تعتيره المككمر ر ولةرا العبررة برالواو

ر ر الككررم كضررورةاب والكررال أا التررافا لررم بلررل شا ررياب ولررم يكضررر أب جلس ر فررها

المررا ة ( )333مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير روررم  3لسررن 2001م فلرى أنرره تجرررب فرري المكاةمر االسررتدنافي أككررام المروا المتعلقر

بعالني ر المكاةم ر واجراءاتهررا و رريغ الككررم النهررادير ولررحوم الرسرروم والنفقرراصر وفرررض العقوبرراصر واالفت رراض فلررى الككررم الغيررابير ولمككم ر
االستدنال ال الكياص المن و

فل ها في الف

الاا

تبليغه بموف المكاةم إذا كانص ال فوه مناورة أمامها .

بمكاةم المرتهم الفرار فري كالر فر اررار أو فري كالر فر م كضرورا إلرى المككمر بعر

( )2كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.34

( )3سالم الةر  :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلسرت نير مرجر سرابقر
شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.213

 164ومرا بعر ها .انارر أيضراب ترارق الر راوب :الروج ح فري

( )4سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر

.580

( )5ذوا ب فب ر و :التعررا فرري األككررام الغيابي ر فرري م روا الجررنح والماالفرراص ارس ر مقارن ر ب ر ا التش ررة الم رررب والج احدرررب والفرنسرري ر ار
النهض العربي ر القاهرةر 2009مر

.68

( )6سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر
( )7سرالم الةررر  :أ رول اتجرراءاص الجحادير فرري التشررة الفلسررت نير مرجر سررابقر
سابقر

.1553
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 .164مروموا سررالم  :ورانوا اتجرراءاص الجنادير ر مرجر

الككر ررم سر رريكوا غيابي ر راب كتر ررى رغر ررم و ر ررفه مر ررا تر رررل المككم ر ر بونر رره كضر ررورب وةجر رروح التعر ررا فير رره
بالمعارض (.)1

أمرا األككرام الغيابير ال را رة فرري جناير فررال تقبر التعررا بالمعارضر ر ألا هررذا األككرام تسررقط

بقوة القانوا بمجر كضور المككوم فليهر أو القبض فليه.

()2

ر ور ككررم غيررابي بالنسررب للمررتهم فيمررا تعلررق بال ر فوه الجحادير ر فهررو أيضراب ككررم
وفرري كالر
غيابي بالنسب لل فوه الم ني المرفوف بالتبعي ر فال فوه الم ني تواذ ككرم الر فوه الجحادير فري سر ر

المكاةم واألككام وكذا التعا ف ها.

()3

ولمررا كرراا مكر االفترراض كمررا سرربق هررو الككررم الغيررابي ال ررا ر فرري مروا الجررنح والماالفرراص
ا ابر فا مككم ال لح أو الب اي أو مككم االستدنال فها السؤال الذب يترح نفسره فري

اء كاا
سو ب
هذا المقام هو :ه

جوح التعا باالفتراض في األككام ال ا رة غيابياب ما مككم النقض؟

لرجاب فلى هذا السؤال جب اتشارة إلى أا األ

في األككام ال ا رة ما مككم النقض

ال يمكا و فها بونها أككاماب كضورة أو غيابي ر ذلك ألا الكضور أمام مككم النقض غ ر واجربر
وهو ما ب نته الما ة ( )366ما وانوا اتجراءاص الجحادي ك ن ص فلى تنار المككم في التعا
ت ويقاب وةجوح لها أا تك جلس لسماع أووال النياب العام ووكالء الا وم إذا ارتوص ذلك .
ب أا الوض

اتل

فري كالر اسرتا ام مككمر الرنقض لكقهرا فري نارر الر فوه والف ر فري

موض رروفها ف رري كالر ر ناره ررا للتع ررا للمر ررة الثانير ر كس ررب م ررا ن ررص فلي رره الم ررا ة ( )374م ررا و ررانوا

اتجرراءاص الجحادير الترري تقررول إذا تعررا فرري الككررم ال ررا ر بعر الررنقض األول تناررر مككمر الررنقض

فرري موضرروع ال ر فوه  .فررها ككمهررا فرري هررذا الكال ر يمكررا أا يكرروا غيابي رابر وذلررك ألنهررا فرري مث ر هررذا
الكاالص ال تنار للتعا فلى أنها مككم وانوا تكاةم الككم المتعروا فيرهر بر ألنهرا فري هرذا الكالر
تةوا مككم موضوعر تكاةم المتهم فلى موضوع الجرةم المسن ة إليره مرا النيابر العامر ر ويمكرا أا

ي

ر ككماب في مث هذا الكال غيابيابر فه

( )1ذوا ب فبر و :التعررا فرري األككررام الغيابير ر مرجر سررابقر

جوح التعا في هذا األككام باالفتراض؟

 .69كسررام جررابر :المعارضر فرري األككررام الجنادير الغيابير ر مرجر سررابقر

.33

( )2تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
( )3ذوا ب فب و :التعا في األككام الغيابي ر مرج سابقر

.81
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.211

ذهب غالبي الفقهاء وشراح القانوا

()1

إلى فر م جرواح التعرا بالمعارضر فري األككرام الغيابير

ال ا رة فا مككم النقضر لمرا تمثلره هرذا المككمر مرا ومر القضراء العرا بر ب نمرا رره بعرض الفقره
أنه جوح التعا بالمعارض في األككام الغيابي ال ا رة فا مككم النقض وذلك فري كالر أا يكروا
ر في جنك (.)2

الككم و

ويتفق الباحث مع الرأي الثاني الذب ره بجواح التعا بالمعارض في الككم الغيابي ال ا ر
أنرره جررب إفمررال القواف ر العام ر المتعلق ر باألككررام

فررا مككم ر الررنقض فرري مث ر هررذا الكال ر ر ك ر

ال ا رة غيابياب فري مروا الجرنح والماالفراصر أسروة بمرا هرو معمرول بره أمرام مككمر الب اير واالسرتدنالر
ا و اب إذا كاا تال

المككوم فليه فا الكضور رج لعذر واهر.
الفرع الثاني

األحكام التي ال تقبل الطعن باالعتراض
لما كراا الككرم مكر التعرا بالمعارضر هرو الككرم الغيرابير فرها المشررع اتج اردري الج احدري لرم

تح التعا باالفتراض في كاف األككام الغيابي ر فهناك تادف ما األككام الجحادير الغيابير ر ال جروح

التعررا ف هررا برراالفتراض رغررم أنهررا

ررا رة فرري غ ب ر المررتهمر وذلررك لعل ر تش ررةعي ر إمررا لع ر م إتال ر أم ر

التقاضي أو لكسا س ر الع ال ر وما هذا األككام:

()3

أا المررا ة ( )314مررا وررانوا

أوالً /األحكــام الغيابيــة الصــادرة مــن محكمــة البدايــة فــي جنايــة :ك ر
اتجراءاص ك رص االفتراض فلى األككام الغيابي ال ا رة فري مروا الجرنح والماالفراصر أمرا األككرام
ال ررا رة مررا مككم ر الب اي ر فرري الجنايرراص فررها لهررا أككام راب اا ر تن ر رج تكررص اتج رراءاص المتعلق ر
بمكاةم المتهم الفار ما وجره الع الر ر فهرذا األككرام تسرقط بقروة القرانوا إذا سرلم المرتهم الفرار نفسره أو
إذا وبض فليه شرةت أال تةوا العقوب و سقتص بالتقرا م()4ر وهرذا مرا ن رص فليره المرا ة ( )296مرا

وررانوا اتجرراءاص الجحادير بقولهررا إذا سررلم المررتهم الفررار نفسرره أو ورربض فليرره وبر اةتمررال مر ة انقضرراء

( )1أكمر فتكرري سررور :الوسرريط فري وررانوا اتجرراءاص الجنادير ر مرجر سررابقر
الم ربر مرجر سرابقر

 .876كامر السرع  :شررح ورانوا أ رول المكاةمراص الجحادير ر مرجر سرابقر

اتجرراءاص الجحادير الفلسررت نير الجررحء الثررانير مرجر سررابقر
سابقر

 .899رؤول فب ر  :مبررا

اتجرراءاص الجنادير فري التشررة

 .136سراهر الول ر  :شررح ورانوا

 .235سررالم الةررر  :أ ررول اتجرراءاص الجحادير فرري التشررة الفلسررت نير مرجر

.169

( )2ماهر العربي:

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر مرج سابقر

( )3كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.35

.38

( )4ت ررارق الر ر راوب :ال رروج ح ف رري ش رررح و ررانوا اتج ررراءاص الجحادير ر الفلس ررت نير الج ررحء الث ررانير مرجر ر س ررابقر
اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر

.165
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 .214س ررالم الة ررر  :أ ررول

العقوب المككوم بها بالتقا مر فيعتبر الككم وسادر اتجراءاص الجارة ملغاة كتمابر وتعا المكاةمر وفقراب

لأل ول المتبع .

ثاني ـاً /األحكــام الحضــورية :وهرري األككررام الترري ت ر ر فرري مواجه ر الا رروم والترري تمكن روا ف هررا مررا

كضور جمي جلساص المكاةم ومناوش األ ل والشهو ر كتى واا تغ بوا فا جلس النترق برالككم مرا

لم تجر ف هرا مرافعر ()1ر وكرذلك الكرال األككرام التري ت ر ر فري كضرور وك ر فرا المرتهم فري الكراالص

الترري جرروح ف هررا ذلرركر والعب ررة بكاررر المعارض ر فرري األككررام الكضررورة أا المككرروم فليرره أتيكررص لرره
الفر ر كاملر تب ر اء فافرره ومناوشر األ ل ر الترري تركررص فرري المككمر ر ومنكرره هررذا الكررق ررؤ ب إلررى
إتال أم النحاع والتسوة

الذب ال مبرر له.

ثالثاً /األحكام الحضورية االعتبارية :وهي األككام التي ت

ر في غياب المككوم فليه ولةرا المشررع

افتبرهرا كضرورة وذلرك للكر مرا ف روب االفترراض()2ر وهرو مرا ن رص فليره المرا ة( )2/304إجرراءاص

جحادير والترري جرراء ف هررا إذا كضررر المررتهم جلسر المكاةمر ثررم انسرركب منهررا ألب سرربب كرراا أو غرراب
فا المكاةم بع كضورا إك ه جلساتهار جوح لتلك المككم أا تباشر نارر الر فوهر أو أا تسرتمر

في نارها كما لو كاا المتهم كاض ابرر وال جوح التعا في هذا الككم إال باالستدنال .
وور ر افتب ررر المش رررع الفلس ررت ني ه ررذا الن رروع م ررا األكك ررام بمثابر ر الكض ررورب رغ ررم فر ر م كض ررور

اء لتالف رره ف ررا الكض ررور وا ف ررذر
الا ررم جلس رراص المكاةمر ر و ر ر ور الكك ررم ف رري غياب ررهر وذل ررك جر رح ب
مقبولر ويكر ذلرك فري كرالت ا :إذا كضرر المرتهم جلسر المكاةمر ثرم ورام باالنسركاب ألب سربب مرا
األسباب أو غاب فا المكاةم بع كضورا إك ه جلساتهار وتض

بعرض التشررةعاص المقارنر كالر

ثالث ر وهرري تبليررل الا ررم ب ررورة شا رري بموجررب مررذكرة كضررور إال أنرره لررم يكضررر ولررم يق ر م فررذ ابر

مشروفاب()3ر وةترتب فلى ذلك ف م جواح التعرا براالفتراض فري مثر هرذا الككرم واا كراا مرا الممكرا
التعا فيه بترةق االستدنال(.)4

وفليرره فررها المشرررع الفلسررت ني كاررر المعارض ر فرري األككررام الكضررورة االفتبارة ر ر فرري ك ر ا

تج ح بعض التشرةعاص كالتشرة الم ربر المعارض في األككرام المعتبررة كضرورةاب بشرروطر ك ر

ال

تقبر المعارض ر فرري الككررم ال ررا ر فرري هررذا األكروال إال إذا أثبررص المككرروم فليرره ويررام فررذر منعرره مررا
( )1أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.816

( )2تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )3سالم الةر  :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر

 166وما بع ها.

( )4سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر
أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.514
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 .581مكم

ربكي نجرم :الروج ح فري ورانوا

الكضررور لررم يسررتت تق يم رره وب ر الككررمر وك رراا اسررتدنافه غ ررر ج ررادحر فالقاف ر ة األساسرري أا األكك ررام
المعتبرة كضورةا ال تجوح المعارض ف هار فلى أنه استثناء فتح باب المعارضر فري الكالر التري يكروا

ف ها استدنال الككم غ ر جادح()1ر وهذا معناا بمفهوم الماالف أا كلما كاا اسرتدنال الككرم جراد اح فهنره
ال يقب التعا فيه بالمعارض (.)2

أمررا إذا كرراا االسررتدنال جرراد ابحر فومررام الا ررم رجر ثانير يعرررض فل هررا فافررهر ويشررترط لقبررول
المعارض ر أا يكرروا غيرراب الا ررم مرجعرره فررذر لررم يسررتتي تق يمرره وب ر الككررمر وهررذا مس رول ترررك
تق رها لقاضي المعارض .

()3

ويرى الباحث أنه كاا األولى بالمشرع الفلست ني أا يكذو كذو المشرع الم رب في شوا فتح
باب المعارض في األككرام المعتبررة كضرورةاب بالشرروط التري أور هرا المشررع الم رربر وهري ويرام فرذر

من المتهم المككوم فليه ما الكضرور فري جلسراص المكاةمر ر أو كراا انسركابه مرا المككمر لضررورة

م ررار وةت رررك لقاض رري الموض رروع تقر ر ر ه ررذا الع ررذر أو الض رررورةر وبش رررط أا يك رروا الكك ررم غ ررر ج ررادح
اسررتدنافهر وفليرره ررره الباكر

انرره مررا األفضر اسررتب ال العبررارة األا ررة مررا المررا ة( )2/304وال جرروح

التعا في هذا الككم إال باالستدنال بعبرارة وال تقبر المعارضر فري الككرم ال را ر فري هرذا األكروال
إال إذا اثبص المككوم فليه ويام فذر منعره مرا الكضرور ولرم يسرتت تق يمره وبر الككرم وكراا اسرتدنافه
غ ر جادح .

رابعاً /األحكام الصادرة برد االعتراض :مرا الثابرص أا القرانوا ور أجراح التعرا براالفتراض فلرى الككرم

الغيابي لمرة واك ة فقطر وفلى ذلك إذا تق م المككوم فليره بتعنره براالفتراض فلرى الككرم الرذب
في غيابهر ولةا وب أا تقرر وبرول افت ارضره مرا ك ر
هذا الكال ت

رر

الشرك تغ رب فرا المكاةمر االفت ارضري ففري

ر المككم و ار ار بر افتراضهر وال جوح له أا يعترض مرة أارره فلرى القررار ال را ر

في غيابه()4ر وهذا ما ن ص فليره المرا ة ( )1/319مرا ورانوا اتجرراءاص بقولهرا إذا تالر

المعتررض

فا الكضور في الجلس المك ة لنار االفتراض بر وا فرذر مقبرولر وضرص المككمر برر االفترراض
وال يكق له االفتراض مرة أاره .

( )1كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
( )2ماهر العربي:

.37

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر مرج سابقر

( )3كسا المر فاوه :المر فاوه في ال فوه الم ني أمام المكاةم الجنادي ر مرج سابقر
( )4سالم الةر  :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر
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المطلب الثاني
إجراءات االعتراض وصاحب الحق فيه
وجررب المشرررع اتج اردرري الفلسررت ني لقبررول االفت رراض فلررى الككررم الغيررابير التقرةررر برره اررالل
ميعا مك ما تارةخ إفالنه للمككوم فليره فرا ترةرق إجرراء معر ا أمرام ذاص المككمر التري أ ر رص

الككررم المعررارض فيررهر وأا يكرروا التررافا ممررا منكرره المشرررع الكررق فرري التقرةررر بالمعارضر فرري الككررم

الغيررابير وفليرره نتنرراول فرري هررذا المتلررب إج رراءاص االفت رراض مررا ك ر
والمككم المات

بنار االفتراض وما ثم

وذلك في فرف ا فلى النكو التالي:

ميعررا رفعرره واج رراءاص رفعرره

اكب الكق في االفتراض وما ال جوح له االفتراض
الفرع األول

إجراءات االعتراض
نتناول في هذا الفرع ميعا االفت ارضر واجراءاص تقر يم االفترراضر والمككمر المات ر بنارر

االفتراض:

أوالً /ميعاد االعتراض.
يشترط لقبول االفتراض أا تم تق يمه في االل العشرة أيام التالي لتبليل الككم باتضراف إلرى

ميعررا مسرراف الترةررق()1ر ك ر

ن ررص المررا ة ( )314مررا وررانوا اتج رراءاص فلررى أا للمككرروم فليرره

غيابيررا فرري م روا الجررنح والماالفرراص أا يعترررض فلررى الككررم اررالل العش ررة أيررام التالي ر لتبليغرره بررالككم
باتضاف إلى ميعا مساف الترةق .
إذاب وفق راب للقاف ر ة العام ر أنرره إذا تررم إفررالا المككرروم فليرره بررالككم الغيررابي إفالن راب

رركيكاب فهنرره

جررب فليرره أا يعترررض اررالل المر ة المقررررة وانونرابر وهرري فشررة أيررام مررا تررارةخ إفالنررهر باتضرراف إلررى
ميعررا مسرراف الترةررقر فررهذا لررم يعترررض اررالل هررذا الم ر ةر وفررارض بع ر ذلررك تةرروا المعارض ر غ ررر
مقبول .

()2

ويسقط كقه في االفتراض.

وف رري هرررذا وضرررص مككمر ر الرررنقض الفلسر ررت ني بقوله ررا ولمرررا كان ررص مككمر ر الب اي ر ر ب ر ررفتها

االستدنافي إذ وضص برر االسرتدنال شركالب وتو ر ككرم مككمر ال رلح القاضري برر االفترراض لتق يمره

بع مضي الم ة المقررة وانونابر كملتره فلرى أا تقر يم الترافا اسرتدنافاب ضر الككرم الغيرابي يشرك فلمراب

( )1ساهر الول  :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
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بالككم مجرةاب للميعا بالنسب لالفتراضر والذب نراا أا هذا الذب كملص مككم الب اي ككمها فليه له
ما برررا وانونراب ذلرك أا فلرم الترافا برالككم الغيرابي وسرلوكه لترةرق مرا تررق التعرار واا كراا فلرى
اررالل الترةررق الترري ن ر

فل هررا المشرررعر يشررك مانع راب مررا سررلوك ترةررق التعررا السررليم الررذب رسررمه

المشرع بع مضي الميعا ....

()1

وال يكتسب ال وم الذب تم فيه اتفالا وانما ما ال وم التالي لهر ويمت الميعا إذا

ا ل آار

وم فيه فتل رسمي إلى أول وم فم بع ها .وال يعتر برهفالا الككرم إلرى جهر ات ارة فراتفالا إلرى

جهر ات ارة ال نفررتح برره مواف ر التعررا()2ر وانمررا تبر أ المواف ر فرري هرذا الكالر مررا ترارةخ فلررم المككرروم
فليه بالككم الغيابي.
وهر ررذا م ر ررا أةر ر ر ص فلي ر رره الم ر ررا ة ( )985م ر ررا التعليمر رراص القض ر ررادي للناد ر ررب الع ر ررام ك ر ر ر

تق ر ررول

للمككوم فليه غيابياب في موا الجنح والماالفاص أا يعتررض فلرى الككرم ال را ر بكقره ارالل العشررة

أيررام التالير لتبليغرره بررالككم .باتضرراف إلررى ميعررا مسرراف الترةررقر وال ر ا فرري كسرراب تلررك المر ة رروم

اتفالار وةنتهي هذا الميعا بانتهاء ال روم العاشررر إال إذا

را ل ذلرك ال روم فتلر رسرمي ر فرها أارر

ميع ررا يمتر ر إل ررى أول رروم فمر ر بعر ر ها ()3ر واأل ر ر أا يك رروا اتف ررالا ال ررذب ب رره بر ر أ سر ررةاا ميع ررا

المعارض شامال الككم كله وةتم بواست أك المكضرةا شوا ك األوراق القضادي (.)4

ومر ذلرك إذا تعرذر فلرى المككروم فليره االفترراض فري الميعرا المكر لمران وهررب فرها ميعررا

المعارض ر يمت ر إلررى مررا بع ر حوال المرران فلررى أا بررا ر المككرروم فليرره بررالتقرةر بررالتعا بمجررر حوال

()5
المان مباشرة ر وذلك تتبيقاب لقاف ة فام تسرب فلى جمي ترق التعا التي ك لها القانوا ميعا اب

مع ن رابر وتج ر هررذا القاف ر ة أساسررها فرري أنرره ال إل رحام بمسررتك ر وتق ر ر وجرروب العررذر متررروك للسررلت

التق رةر للمككمر والترري تعر ا فل هررا أا تبر ا أسررباب وبولرره أو رفضررهر فررهذا لررم توضررح أسررباب رفضررها
كاا ككمها مشوبا بالق ور في البياا()6ر وما أمثل األفذار القهرة المرض الش

للمككوم فليهر أو

وجررو المككرروم فليرره فرري الاررارج فرري ارررول ال تترريح لرره الكضررور فرري الميعررا ر واأل ر أنرره متررى تررم

اتفالا ب أ سرةاا ميعرا المعارضر ر إال أا فر م اتفرالا ال يمنر المككروم فليره مرا المعارضر مترى
( )1نقض جحاء فلست ني :روم 2008/18ر مككم النقض ر رام ور 2008/7/3م.
( )2مرراهر العربرري:

ررالكي الككررم الجنررادي الغيررابي فرري القرربض فلررى المررتهمر مرجر سررابقر

لسرن  41ق جلسر 1971/11/1مر أككرام الرنقض ل 22
21

 .40نقررض جنررادي م رررب :التعررا روررم 500

 .605التعررا رورم  1736لسرن  39ق جلسر 1970/2/1مر أككرام الررنقض ل

213ر الةتاب ال ورب روم  29لسن 2007م ال ا ر ما المستشار النادب العام بشوا المعارض في األككام الغيابي .

( )3التعليماص القضادي للنادب العام روم ( )1لسن 2006مر

.188

( )4كسا المر فاوه :المر فاوه في ال فوه الم ني أمام المكاةم الجنادي ر مرج سابق
( )5رءول فب  :مبا

اتجراءاص الجنادي في القانوا الم ربر مرج سابقر

.882

( )6نقض جنادي م رب 23 :نا ر 1967م مجموف أككام مككم النقض ل  18روم 13
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فلررم بررالككم مررا أب ترةررق آارررر ألا اتفررالا شرررط لس ررةاا ميعررا المعارض ر الترري يمتن ر بانقضررادها

فلررى المككرروم فليرره أا يتعررا فرري الككررمر وبالتررالي فررها المعارضر تقبر بمجررر
ولو وب إفالنه(.)1

ك رر

ر ور الككررم الغيررابي

ويعتبر ميعا االفتراض ما الناام العام إذ أا تق يمه بع فواص الميعرا رؤ ب إلرى فر م وبولره

ن ررص الم ررا ة ( )320م ررا و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر فل ررى أن رره تقض رري المككمر ر بعر ر م وب ررول

االفتراض شكالب لتق يمه بع فواص الميعا ر أو النع ام ال ف أو ألب ف ب شكلي آار .
وافتبار ميعا االفتراض ما الناام العام ج ح للا وم التمسك به في أير كالر كانرص فل هرا

ال فوه()2ر وتقضي المككم ما تلقاء نفسها بسقوط الكق في التعا بمرور مهلتهر وللمككوم فليه أا
يتعا باالفتراض في الشق الجنادي ما الككم ولو أفلا مق ما وبولره بره تالمرا أا مهلر االفترراض لرم
تنقض بع ر وفلرى المككمر أا تبر ا فري ككمهرا أا التعرا ور م فري ميعرا ا القرانوني واال افتبرر ككمهرا

باتالب(.)3

ثانياً /إجراءات تقديم االعتراض والمحكمة المختصة به.
لقر ب نررص المررا ة ( )316مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير إجرراءاص تقر يم االفترراض فلررى الككررم

الغيابي ك

رص الككمر وةتضما

ن ص فلى  -1يق م االفتراض بتلب إلى ولم المككم التي أ

ك ررذلك بي رراا األس ررباب الت رري يس ررتن إل ه ررا االفتر رراض -2 .يش ررم التل ررب بيانر راب ك ررامالب ب ررالككم ال ررذب ت ررم
االفتراض فليهر وةتضما كذلك بياا األسباب التي يستن إل ها االفتراض .
ويسررتفا مررا هررذا الررن

بالتقرةر شا

أا التقرةررر برراالفتراض ررتم بواسررت الا ررم نفسرره أو وك لررهر فررهذا وررام

أار تع ا الككم بع م وبول المعارض لرفعها ما غ ر ذب

رف ()4ر وةرفر االفترراض

باست فاء يق مه المعتررض شا رياب أو بواسرت وك ر فنره إلرى المككمر التري أ ر رص الككرم الغيرابير
واذا كرراا المككرروم فليرره وا ر ابر يق ر م االفت رراض ممثلرره القررانوني فرري ال ر فوه الجحادي ر أو فرري ال ر فوه

الم ني (.)5

( )1تارق ال اروب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )3فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.340

( )4أكمر فتكرري سرررور :الوسرريط فرري وررانوا اتجرراءاص الجنادي ر ر مرج ر سررابقر
الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )5فلي مكم جعفر :مبا

.219

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
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الوك

ول رريل بالض رررورة أا يك رروا الوك ر ر مكامير رابر أو أا يك رر التقرة ررر بالمعارضر ر م ررا المك ررامي

بنفسهر فيمكا للمكامي الوك
وةجب كسب الن

أا ن ب فنه أك حمالده في ذلك.

()1

المذكور أا ب ا التافا في تلبه األسباب التي يستن إل ها في افتراضه

وبياناب كامالب بالككم الذب تم االفتراض فليهر وما ثم تقوم المككم التي أ

تم التقرةر بالمعارض أمامها بتك

رص الككم الغيابي والتري

جلس لنارر االفترراض وابرالغ الا روم بموفر هار وهرو مرا ن رص

فليه الما ة ( )317ما وانوا اتجراءاص الجحادير بقولهرا فلرى المككمر التري أ ر رص الككرم الغيرابي

أا تك جلس للنار في االفتراض وةبلل الا وم بها .

وافالا المعارض بجلس المعارض جب أا يكوا لشا ه أو في مك إوامته()2ر ك

وض رراء ال ررنقض الم رررب فل ررى أا المكض ررر غ ررر مكلر ر

ب ررالتكقق م ررا

ررفه م ررا تقر ر م ل رره الس ررتالم

اتفررالار وأا تسررليمه لمررا ااتبرره المكضررر فرري هررذا الكررال يع ر ورةن ر فلررى فلررم الشررا

إفالنهر إال أا له أا كض هذا القرةن بهثباص فكسرها

()3

،

جره

المتلرروب

وور جررب إبرالغ المككروم فليره بالرذاص أو

جرررب تبليغرره الككررم فرري مكر إوامتررهر فررهذا لررم بلررل أو لررم يسررت ل مررا معررامالص إنفرراذا أنرره فلررم ب ر ورا
بق ررى االفتر رراض مقبر روالب كت ررى انقض رراء المر ر ة المع نر ر لم رررور ال ررحما فل ررى العقوبر ر ر ومقتض ررى ذل ررك أا

الم فى فليه يستتي إذا أثبص ف م تبلغه أو ف م فلمره برالككم أا يتعرا بره براالفتراض كترى ترنقض
العقوب بمرور الحما(.)4

واذا كضررر وك ر فررا المككرروم فليرره لمجررر إبر اء فررذر المررتهم فرري فر م الكضررورر فاسررتجابص

المككم لهذا العذر وأجلرص الر فوه لجلسر أارربر فراا كضرور المعرارض لهرذا الجلسر هرو الرذب يعتر

برره لناررر ال ر فوهر وةتع ر ا فلررى المككم ر إفررالا المعررارض بالجلس ر المؤجل ر وف ر م االةتفرراء بهاتررار
وك لرره بررذلك فنر تق يمر للعررذرر ومترري كضررر المعررارض الجلسر األولررير وأجلررص الر فوه بعر ذلررك فررال
يشترط إفالا المعارض لشا ه أو موتنه ب يكفي مجر إفالنه وانوناب لجه ات ارة.

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2كام الشرة  :بتالا الككم في الموا الجنادي ر مرج سابقر

.903

( )3نقض جنادي م رب1987/2/26 :ر مجموف أككام مككم النقضر ل38ر ق51ر
( )4فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
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( )5أسام شاه ار سم ر الششتاوب :الموسوف الذهبي في التعا في األككام الجنادي ر
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.219

()5

وتجرب المكاةم أمام المككم التي أ

رص الككم الغيابي بع تع ا الجلسر وابرالغ موفر ها

إلى الا وم والشهو ر ذلك أا هذا المككم لم تسرتف سرلتتها بعر ر ألنهرا لرم تسرتم إلرى أوروال أتررال
ال فوهر وةتيح لها ترةق االفتراض استةمال مهمتها.

()1

الفرع الثاني

صاحب الحق في االعتراض
و ر المشرع اتجرادي الفلست ني كق التقرةر باالفتراض فلى الككم الغيابي فري مروا الجرنح

والماالفاص فلى المتهم والمسدول فا الكقوق الم ني ر ب نما لم جح ذلرك للنيابر العامر ر ألا كضرورها

فرري األ ر واجرربر واا كرراا المشرررع و ر منكهررا الكررق فرري ف ر م الكضررور()2ر ولررم ج رحا أيض راب للم ر في
في ال فوه الجحادي بسبب الر فوه الم نير ر فضرالب فرا أا المشررع
بالكق الم نير لع م تعت الف
لم لحم الم في بالكق الم ني بالكضور وأجاح له أا ن ب غ را في الكضور(.)3

ولمررا كرراا االمررر كررذلك وور أج ررح للمككرروم فليرره غيابيراب فرري مروا الجررنح والماالفرراص الكررق فرري

االفتراض فلى الككم ال ا ر في غ بتهر فه تول كق الغيراب فرا الكرق فري االفترراض بافتبرار أا
للكق األا ر سن اب ما الرن

؟ أم أا الكرق فري الغيراب هرو الرذب اسرتتب الكرق فري االفترراض بافتبرار

األسبقي الحمني والمنتقي ؟ أياب ما كاا األمر فها االرتباط كاا متلقاب ب ا الكق ار فكالب الكق ا تعلقاا
بالناام العام مما يعنى ف م جواح التناحل فنهما.

()4

وفليه نتناول في هذا الفرع معارض كالب ما المتهم والمسدول فا الكق الم نير ثم نعرج فلى

معارض الم في بالكق الم ني والنياب العام فلى النكو التالي:
أوالً /معارضة المتهم:

اتفقررص أغلررب التش ررةعاص اتجرادي ر الجحادي ر الترري تج ررح التعررا بالمعارض ر ووررانوا اتج رراءاص

الجحادي الفلست نير فلى أكقي المتهم المككوم فليه غيابياب في التقرةرر بالمعارضر فري الككرم ال را ر
فري غ بترهر ألنره وضرى فري موضرروع الر فوه وا سرماع فافرهر فرهذا كرراا الككرم الغيرابي ور ف ر فرري
الر ر فوة ا الجحادير ر والم نير ر معر رابر ووض ررى فل ررى الم ررتهم بالعقوبر ر الجحادير ر والتع ررويض المر ر نير فيك ررق
للمككوم فليه في هذا الكال ر أا يقرر التعرا بالمعارضر فري الككرم ال را ر ضر ا فري شرقيه الج احدري

( )1فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.341

( )2انار الما ة ( )8ما القرار بقانوا روم ( )17لسن 2014م بشوا تع
( )3كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

( )4فب التواب الشوربجي :المكاةم الغيابي مكاول تقلي هار مرج سابقر
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وانوا اتجراءاص الجحادي روم ( )3لسن 2001م.

.113
.11

والم ني معابر أما إذا و ر المككوم فليه معارضته فلى الشق الجحادي وك ار فال يترح فلى المككم
()1
سوه ال فوه الجحادي ر وما ثم ال جوح كضور الم فى بالكق الم ني.
وو ر ر منكر ررص المر ررا ة ( )314مر ررا ور ررانوا اتج ر رراءاص الجحادي ر ر را ر ر للمككر رروم فلير رره غيابي ر راب

باالفتراض فلى الككم الغيابي ال ا ر ض ا ك ا ن ص فلى أا له االفتراض فلى الككم في ميعا

فش ررة أي رام ابت ر اء مررا ال رروم الررذب لرري تبلغررهر إا شرراء اسررتعم هررذا الرا ر أو تركهررا جانب رابر وةررره

البعض

()2

أنه ليل ثم ما لحمه إذا سلوك سب

التعا بالمعارض والتالي فا التعا باالستدنال.

غ ر أا هذا الرأب مك نارر وذلك وفقاب لما استقر فليه وضاء مككم النقض الفلست ني في
غ ر ككم لهار ك وضص بونره  ...ولمرا كانرص ووراد ومجرةراص الر فوه تف ر أا الككرم المسرتون ور
ر ر غيابي راب بكررق التررافار وك ر

أا األككررام الغيابي ر ال تقب ر التعررا بترةررق االسررتدنالر إذ فلررى

المككرروم فليرره غيابي راب أا تق ر م بررافتراض ض ر الككررم المررذكور ل ر ه المككم ر م ر رته فم رالب بالمررا ة
( )314مررا وررانوا االج رراءاص الجحادي ر ر وك ر أنرره لررم يفع ر وبررا ر للتعررا باالسررتدنال فررها اسررتدنافه

والكال ر ر هر ررذا يسر ررتوجب ف ر ر م القبر ررولر ذلر ررك أا مفر ررا أككر ررام المر ررا ت ا 2/319ر  1/323مر ررا ور ررانوا

االج رراءاص الجحادي ر روررم  3لسررن 2001م برروا االككررام الترري تقب ر االسررتدنال هرري االككررام الكضررورة

والمعتبرة بمثاب الكضورة واألككام ال ا رة بنت ج االفتراضاص المق م ض االككرام الغيابير ر األمرر

الررذب تةرروا معرره مككمر الب اير ب ررفتها االسررتدنافي إذ وضررص بررر االسررتدنال ور أنحلررص القررانوا منحلترره
وتبقته فلى واو يتابقه وةنتبق فليه .

()3

وفليه فها للمتهم أا يعارض في الككم الغيابي ال ا ر ض ا في الماالفاص والجنحر سواء في

الر ر فوه الجحادير ر أم الم نير ر أو كل هم ررا معر رابر فغي رراب الم ررتهم ه ررو ال ررذب تتر روافر ب رره ككمرر االفتر رراض
أياب كانص فته فافالب أم شرةكاب أم مكرضرابر شررةت أا تةروا لره م رلك فري االفترراض فلرى الككرمر
()4

وتتكقق م لك المتهم إذا كاا الككم الغيابي و فرض فليه فقوب أو ألحمه بالتعويضاص الم ني (.)5

( )1كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

( )2كام السع  :شرح وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.116
.126

( )3نقض جحاء فلست ني :روم 2008/3ر مككم النقض ر رام ور  .2008/5/19انار كذلك :نقض جحاءر روم 2008/4ر مككم النقض ر
رام ور  .2008/3/30نقض جحاء :روم 2008/51ر مككم النقض ر رام ور  .2009/1/6نقض جحاء :روم2011/163ر مككم النقض ر
رام ور  .2011/12/15نقض جحاء :روم 2008/9ر مككم النقض ر رام ور .2008/3/30

( )4تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )5ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
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وبالتالي ال يكق للمتهم الذب

ألنه ال توج له م لك بذلك.

()1

ر الككم الغيابي ببراءته أا يتعا باالفتراض في هذا الككرم

ثانياً /معارضة المسؤول عن الحق المدني:
أباكررص أغلررب التش ررةعاص اتجرادي ر للمسرردول فررا الكررق الم ر ني التقرةررر بالمعارض ر فرري الككررم

الغيابي ال ا ر في ال فوه الم ني ر إذا كاا هناك ا فاء م ني موجره إليره مرا المر فى برالكق المر ني

أو ما النياب العام ر تبقاب ألككام ورانوا اتجرراءاصر مرؤ ه ذلرك أا معارضر المسرؤول برالكق المر ني
مق ورة فلى الككم الغيابي ال ا ر في نتراق الر فوه الم نير وا الر فوه الجحادير ؛ ألنره لريل ترفراب

فرري ال ر فوه األا ررة النك ررار ا ررومها فرري النياب ر العام ر والمررتهمر فررهذا وضررى فلررى المررتهم بعقوب ر

جنادي ر ر ورفررض ال ر فوه الم ني ر ر فررال يكررق للمسرردول فررا الكررق الم ر ني التقرةررر بالمعارض ر فرري هررذا

الككررمر النتفرراء م ررلكته فرري التعررار أمررا إذا وضررى به انر المررتهم والتعررويض غيابيراب وكضررورةاب بالنسررب

للمسرردول فررا الكررق الم ر نير وفررارض المررتهم فرري هررذا الككررمر وف ر ل الككررم المعررارض فيرره لم ررلكته
بالنسررب للتعررويض فررها هررذا التعر

األا ر التحام تبعي اللتحام المتهم.

()2

يسررره فرري كررق المسرردول فررا الكررق المر نير بافتبررار أا الترحام هررذا

لم تناول المشرع الفلست ني معارض المسدول فا الكق الم نير واا كراا ذلرك يسرتفا ضرمناب
م ررا نر ر الم ررا ة ( )314م ررا و ررانوا اتجر رراءاص الت رري تق ررول للمكك رروم فلي رره غيابي ررا ف رري مر روا الج ررنح
والماالفاص ....وفليه جوح للمسدول فرا الكرق المر ني سرواء ار فري الر فوه رغمراب فنره أو اضرتر

للت ا ف ها أا يتعا باالفتراض فلى الككم ال ا ر ض ا وفي غ بته شرةت أا يقت ر تعنه فلرى
الشق الم ني.

()3

فالمس رردول ف ررا الك ررق المر ر ني يعتب ررر مككومر راب فلي رره ب ررالتعويض المر ر ني الناش ررئ ف ررا الر ر فوه

الجحادي ر وما ثم فهنه يكق للمسدول فا الكق الم ني أا يعترض فلرى الككرم الغيرابي ال را ر ضر ار

بشرط أا يكوا له م لك في االفتراضر كوا يكوا الككم ألحمره برالتعويضر ويقت رر افت ارضره فقرط
فلى ال فوه الم ني وال يمت إلى ال فوه الجحادي ر ألنه ليل ترفاب ف هار أما إذا لم تةا له م لك في

االفتراض فال يكق له ذلك.

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.117

( )3سراهر الول ر  :شرررح وررانوا اتجرراءاص الجحادير ر الجررحء الثررانير مرجر سررابقر
الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
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ثالثاً /معارضة المدعي بالحق المدني:
ث ر هذا االفتراض ج الب ووياب با و ها وذلرك فري التشررةعاص التري لرم ت ررح بكرق المر في
بالكق الشا ي باالفتراض فلى الككم ال را ر فري غ بترهر ألا المككمر الجحادير تةروا ور بترص فري

الر فوه العمومير ثررم يرروتي افترراض المر في بررالكق الشا رري ليفررتح برراب مكاةمر م نير أمررام مككمر

جحادي ر واا كاا هذا االتجاا ال اال
واك ة بهذا ال

مبا

الع ل()1ر إال أننا نج أا التشرةعاص لرم تجرر فلرى وت ررة

ر فهذا كاا القانوا الفرنسي الج

بالمالر فها القانوا الم رب و أور ن اب

ور أفترى هرذا الكرق للمر في الشا ري والمسردول

رةكاب بع م وبول افتراض الم في المر ني وذلرك تقن نراب لمرا

تواض فليه وضاء مككم النقضر وفل األككام القانوني والقضادي الم رة ر تتمثر فري أا المر في

الم نير هو الذب ااتار توو ص فواار فع م كضورا يعنرى مماتلر وتسرويفابر اا ر وأنره كراا يسرتتي
توك

غ را في كضورها.

()2

من ر الم ر في بررالكق الم ر ني مررا

لق ر جرراء المشرررع الفلسررت ني واضرركاب فرري هررذا المجررال ك ر
االفتراض بن المرا ة ( )315مرا ورانوا اتجرراءاص ك ر ن رص فلرى ذلرك

رراك بقولهرا ال يقبر

االفت رراض مررا الم ر في بررالكق الم ر ني ر والككم ر مررا ذلررك أا ال ر فوه الم ني ر تناررر أمررام المككم ر

استثناء فا القواف العام في والي القضاء()3ر ألا األ
الجحادي
ب
ر ومررنح الم ر فى الم ر ني الكررق فرري التعررا بالمعارض ر فرري الككررم ال ررا ر فرري ف رواا الم ني ر سرريعت
هو اات ا

الف ر فرري ال ر فوه الجحادي ر الترري هرري فرري األ ر مررا اات ررا

المشرررع و ر ن ر

القضاء الم ني بها

القضرراء الج احدررير فضررال فررا أا

فلررى وجرروب تتب ررق وواف ر اتج رراءاص الجحادي ر فلررى ال ر فوه الم ني ر المناررورة تبعررا

لها()4ر وهو ما ن ص فليه الما ة ( )2/210ما وانوا اتجراءاص ك

الكق الم ني ما ك

جاء ف ها تتب في نار فوه

اتجراءاص القواف التي يقررهرا هرذا القرانوا  .ولمرا كراا المشررع لرم لرحم المر في

بررالكق المر ني بالكضررور وأجرراح لرره أا ن ررب غ ررار فررها فر م كضررورا وفر م انابترره لغ ررا فرري الكضررور

يعتبر تق

ابر منهر مما نبغي معه كرمانه ما الكق في االفتراض.

رابعاً /اعتراض النيابة العامة:
لم يعط المشرع الكق لجمير الا روم للتعرا براالفتراض فلرى الككرم الغيرابي فري مروا الجرنح

والماالفراصر وانمرا و ررا فلرى المررتهم والمسردول فرا الكررق المر ني()5ر أمررا النيابر العامر فهرري جرحء مررا
( )1فب الوهاب كوم  :أ ول المكاةماص الجحادي ر التبع الرابع ر المتبع الج ةر مشقر 1987مر
( )2كام السع  :شرح وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

 145وما بع ها.

( )3تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )4ماهر العربي:

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر مرج سابقر

.215

.38

( )5تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
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تشك

المككم وبالترالي تعتبرر كافر األككرام ال را رة بالنسرب لهرا كضرورة فرال ثبرص لهرا كرق التعرا

باالفتراض()1ر واا كاا القانوا يقب غيابها وةج ح لها ف م الكضور فري فراوه الجرنح

()2

فرهذا تغ برص

النياب العام فا الجلس فها الككم ال ا ر في غيابها ال يكوا غيابيراب.
جمي ر األككررام ال ررا رة فرري غيابهررا لتررره إا كانررص سررتتعا ف هررا بترةررق االسررتدنال أو الررنقض أم الر
()3

ولةنه ال يكق لها االفتراض فل ها.

وانمرا جرب أا تكرال إل هرا

()4

وةره الباك  :أا المشرع الفلست ني وو أفتى الكق للنياب العام بع م الكضور في فراوه

الجررنح وأجرراح أا تجرررب المكاةمر بر وا كضررورهار فهنرره لررم يعررالج مسررول غيابهررا واتجرراءاص الترري تتبر
كيال ذلكر واا كنا نره أنه جرب تر ا المشررع الفلسرت ني برالرجوع فرا هرذا التعر

با رو

فر م

كضور النيابر العامر فري فراوه الجرنح وال را ر برالقرار بقرانوا رورم ( )17لسرن 2014ر أو اسرتةمال
النق

التشرةعي والن

فلى اتجراءاص التي جب اتبافها في كال ف م كضور النياب العام .

المطلب الثالث
آثــــــــــار االعـتـــــــــــراض
ترتب فلى رف االفتراض والتقرةر به ف ة آثارر بعضها إجرادي تعلق بوو

المعارض فيهر ووو

تنف ذ الككم

نار االستدنالر وف م جواح التعا بالنقضر وبعضها ايار موضوفي تعلق

بهفا ة ال فوه أمام ذاص المككم التي وضص بالككم الغيابي والف

في المعارض ر وفليه نفر لهذا

ايثار فرف ا نتناول في األول ايثار اتجرادي لالفتراض وفي الثاني ايثار الموضوفي لهر فلى
النكو التالي:

( )1سليماا فب المنعمر جالل ثروص :أ ول المكاةماص الجحادي ( االستق اء – التكق رق – المكاةمر )ر المؤسسر الجامعير لل ارسراص والنشرر
والتوحة ر ب وا سن نشرر

.583

( )2انار الما ة( )8ما القرار بقانوا روم ( )17لسن 2014م بشوا تع
( )3كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
المرج السابقر

وانوا اتجراءاص الجحادي روم ( )3لسن 2001م.

 .113ساهر الول  :شرح ورانوا اتجرراءاص الجحادير ر الجرحء الثرانير

.237

( )4فب الوهاب كوم  :أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.978
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الفرع األول

اآلثار اإلجرائية لالعتراض
ترترب فلررى رفر االفترراض فر ة آثررار إجرادير كوور

تنف ررذ الككررم المعررارض فيررهر ووور

نارر

االستدنال المرفوع ما الا وم الذ ا ال تجروح لهرم المعارضر ر وفر م جرواح التعرا برالنقض فري الككرم
الغيابي تالما أا ميعا المعارض فيه لم نقض بع ر ونتناول كر مرا هرذا ايثرار بشريء مرا التف ر
فلى النكو ايتي بيانه:

أوالً /وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه:
تةما العل ما وو

تبقاب للمبا

تنف ذ الككم في أا الككم المعارض فيه غ ر نهادي وأا األككرام الجحادير
ارص نهادي ما لم ن

العام ال جوح تنف ذها إال إذا

القانوا فلرى ارالل ذلركر وهرو

مر ر ر ر ررا ن ر ر ر ر ررص فلير ر ر ر رره المر ر ر ر ررا ة ( )394مر ر ر ر ررا ور ر ر ر ررانوا اتج ر ر ر ر رراءاص الجحادي ر ر ر ر ر ك ر ر ر ر ر

ن ر ر ر ر ررص فلر ر ر ر ررى

ال تنفررذ األككررام ال ررا رة مررا المكرراةم الجحادي ر إال إذا أ رربكص نهادي ر ر مررا لررم ررن

االل ذلك .

ويعتبر وو

القررانوا فل رى

تنف ذ الككم المعارض فيه نت جر الحمر لقابل تره للمعارضر ولرذلك فهنره يكروا غ رر

واب للتنف ذ االل الميعا المقرر وانونا للمعارض فيرهر وال فري أثنراء نارر الر فوه الجحادير إذا فرورض

فيرهر ويمتر هرذا األثرر إلرى الككرم فري الر فوه الجحادير ومرا وضرى بره فري الر فوه الم نير فلرى السرواءر
وهذا ما يفسر لنا أا األككام الغيابي هي أضع

تتتلب الترةر

األككام الل فلى

ك ما وضص بهر ولذلك فهنهرا

فري تنف رذهار ورةثمرا بر ا وجره الكرق ف هرا بشرك نهرادي()1ر ووور

فلى ميعا العشرة أيام المقررة لالفتراض وانما بقى الوو

وادماب إلى أا تم الف

التنف رذ هنرا ال يقت رر
في االفتراض(.)2

وبالت ررالي ف ررها الكك ررم الغي ررابي ال ررا ر بعقوبر ر جنادير ر يك رروا و ررابالب للتنف ررذ إذا ل ررم يع ررارض في رره

المككرروم فليرره اررالل الميعررا القررانونير أمررا إذا لررم ب ر أ ميعررا المعارض ر أو لررم ررنقض بع ر ر فررال مك ر
لتنف ذ العقوب المقضي بها في الككم الغيابي.

()3

ثانياً /وقف نظر االستئناف:
لق ر أسررلفنا أا المشرررع الفلسررت ني أفتررى الكررق للمككرروم فليرره غيابي راب برراالفتراض فلررى الككررم

الغيابي ال ا ر بكقه االل فشرة أيام ما تارةخ تبليغره برالككم إضراف لمواف ر المسراف ر ولرم يعرط هرذا
( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير المرج السابقر
( )3كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
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الكررق للنيابر العامر والمر في بررالكق المر نير كرروا الككررم الغيررابي ال ررا ر ضر المككرروم فليرره وجاهيراب
بالنسب لهمار غ ر أنه أجاح لهما التعا فلى هذا الككم فمالب بالقواف العام للتعا في األككامر فهذا
اسررتونفص النيابر العامر أو المر في بررالكق المر ني الككررمر فهنرره تعر ا فلررى المككمر االسررتدنافي إيقررال

ناررر االسررتدنال لك ر ا الف ر فرري المعارض ر ()1ر وذلررك كتررى ال يكرررم المككرروم فليرره غيابي راب مررا هررذا
الكقر أما اذا ت

ص المككم االستدنافي لموضوع االستدنال ووضص فيه وب الف

كاا ككمها باتالبر ألنها أه رص كق المككوم فليه غيابياب.

()2

ويرى الباحـث أا ورانوا اتجر ارءاص الجحادير الفلسرت ني جراء الرواب مرا الرن

واا كرراا كرة راب برره أا ررن

في المعارضر ر

فلرى هرذا األمررر

فلررى ف ر م ب ر ء ميعررا االسررتدنال بالنسررب للنياب ر العام ر والم ر في بررالكق

الم ر ني فرري األككررام الغيابي ر إال بع ر انقضرراء ميعررا االفت رراض بالنسررب للمككرروم فليررهر كمررا فع ر فرري

الما ة ( )348بع م جواح التعا بالنقض في األككام ما امص وابل للتعا باالفتراض أو االسرتدنالر
أو أا وو

به كتى انتهاء م ة االفتراض.

نار االستدنال أمام المككم المات

ثالثاً /عدم جواز الطعن بالنقض:
اسررتقر وض رراء ال ررنقض الم رررب فل ررى أن رره ال جرروح للمر ر فى ب ررالكق الم ر ني أو النيابر ر العامر ر

التعررا بررالنقض فلررى الككررم الغيررابير تالمررا أا ترةررق المعارض ر ال رحال مفتوكررا أمررام المككرروم فليرره
غيابياب()3ر وو وضص مككم النقض بونه تالما أا الككم الغيابي واب للمعارضر بالنسرب إلرى المرتهم.
وبمقتضرراها يعررا ترررح ال ر فوه الجحادير فلررى بسرراط البك ر ر وور ررؤ ه ذلررك إلررى ثبرروص أن ره لررم رتةررب

الواوعر الجحادير الترري أسررن ص إليررهر وهررو مررا نبنرري فليرره بترةررق التبعير تغ ررر األسررال الررذب بنرري فليرره
القضاء في ال فوه الم نير  .ممرا تةروا معره هرذا األا ررة غ رر

رالك للككرم أمرام مككمر الرنقض ()4ر

وهذا ما أة ص فليه الما ة ( )348ما وانوا اتجرراءاص الجحادير بن رها ال يقبر التعرا برالنقض فري
األككام والق ارراص ما امص وابل لالفتراض أو االستدنال .
ويمكا ت ور هذا األمر بوا يكوا الككم غ ر جادح فيه المعارض في مواجه جمي

الا ومر كوا تع

المتهموا في ال فوه الجحادي ر فهذا كاا الككم كضورةاب في مواجه البعض

( )1وضررص مككمر الررنقض الم ررة بقولهررا لمررا كرراا ذلرركر وكرراا مررا المقرررر أنرره إذا اسررتونفص النيابر وكرراا ميعررا المعارضر ال حال ممتر اب أمررام

المككوم فليه غيابيرابر ف تعر ا إيقرال الف ر فري اسرتدنال النيابر ر كترى نقضري ميعرا المعارضر ر أو رتم الف ر ف هرار وترت براب فلرى هرذا األ ر
روا
راء فلررى اسرتدنال النيابر العامر للككرم الغيررابي القاضري بالعقوبر وبر الف ر فرري
يك الككرم الرذب ر ر مررا المككمر االسرتدنافي بترارةخ ....بن ب
المعارض التي رفعص فنه ما المتهم المككروم فليره غيابيراب ر ر الترافا ر ر مع براب برالبتالا نقرض جنرادي :التعرا رورم 8997ر لسرن  65قر جلسر
.2004/6/1

( )2كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.126

( )3كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
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( )4نقض جنادي م ربر 1993/5/24ر ل44ر روم77ر
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ر الككم كضورةاب بشونه التعا فيه
وغيابيا في مواجه البعض األارر فهنه ال جوح للا م الذب
في االفتراض المرفوع ما الا م األارر أو بع فواص ميعا ار ويسره هذا
بالنقض إال بع الف
المب أ فلى إتالوه في األكوال ايتي :
 -1إذا كاا الككم في ال فوه الجحادي وابالب للتعا فيه باالفتراض ما جانب المتهمر فال جوح للنياب
العام أا تتعا في الككم إال بع الف

في االفتراض المرفوع ما المككوم فليه أو بع فواص

ميعا ا.

 -2إذا كرراا الكك ررم فرري الر ر فوه الجحادي ر و ررابالب للتع ررا فيرره ب رراالفتراض مررا جان ررب المررتهم ف ررال ج رروح
للم ر فى بررالكق الم ر ني وال للمسرردول فررا الكقرروق الم ني ر التعررا بررالنقض فرري الككررم ال ررا ر فرري
ال ر فوه الم ني ر بالتبعي ر ر وهررو مررا يسررتفا مررا ن ر
الفلسررت ني ك ر

المررا ة ( )348مررا وررانوا االج رراءاص الجحادي ر

ن ررص فلررى أنرره ال يقب ر التعررا بررالنقض فرري األككررام والق ر ارراص مررا امررص وابل ر

لالفت رراض أو االسررتدنال  .وفل ر ذلررك أا التعررا برراالفتراض مررا جانررب المررتهم ررؤ ب إلررى إفررا ة

ترح ال فوه الجحادي فلى بساط البك

وهو ما و رؤ ب إلرى ثبروص أا المرتهم لرم رتةرب الجرةمر

المسن ة إليه وهو ما نبني فليه بترةق التبعي تغ ر األسال الرذب بنري فليره القضراء فري الر فوه

الم ني ر مما تةوا معه هذا ال فاوه األا رة غ ر

الك للككم ف ها أمام مككم النقض.

 -3إذا تع ص التهم المسن ة إلى المتهم وكانرص كلهرا تنبنري فلرى واوعر إجرامير واكر ة ثرم

()1

ر ر الككرم

غيابيراب ببراءترره فرري إكر اها وبه انترره فرري البرراوير فانرره فلررى الرررغم مررا أا الككررم ال ررا ر بررالبراءة ال

تجرروح فيرره المعارضر إال أنرره ال جرروح للنيابر العامر التعررا فيرره بررالنقض تالمررا أا الككررم ال ررا ر

في التهم األاره تجوح فيره المعارضر وذلرك برالنار إلرى تماسرك الر فوه ووكر تهار أمرا إذا تعر ص
الج ررادم ولررم ت روافر هررذا النرروع مررا االرتبرراطر فهننررا نكرروا ب ر

فرراوه جحادي ر متع ر ةر ال فرروه

واكر ر ةر ول ررذلك فان رره ج رروح التع ررا بر رالنقض_ فل ررى ف رررض اس ررتنفاذ ترة ررق االس ررتدنال_ ف رري الكك ررم

ال ررا ر فرري إك ر اها إذا كرراا غ ررر واب ر لالفت رراض وا األككررام األاررره الترري جرروح ف هررا التعررا
برراالفتراضر كمررا أنرره إذا تع ر المتهمرروا فرري ج ررادم متع ر ةر فككررم فلررى أك ر هم كضررورةاب واألاررر
()2
غيابيابر فاا تعا األول ال توو فلى انتاار المعارض التي و رفعها اياروا.

( )1فب ر الككررم فررو ا :موسرروف الككررم القضررادي فرري الم روا الم ني ر والجنادي ر فلررى ضرروء الفقرره ووضرراء الررنقضر منشرراة المعررارلر اتسرركن رة ر
2002مر

.2596

( )2فب الككم فو ا :موسوف الككم القضادي في الموا الم ني والجنادي ر مرج سابقر
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.2597

الفرع الثاني

اآلثار الموضوعية لالعتراض

أ

ترتب فلى التعا باالفتراض إفا ة نار ال فوه بالنسرب للمعرارض أمرام نفرل المككمر التري

رص الككم الغيابير وذلك فمال بالما ة ( )316إجراءاص جحادي والسبب في ذلرك أا المككمر التري

أ ر رص الككررم المعررارض فيرره افتم ر ص فلررى ا فرراء ا ررم وا أا تسررم
تستنف وال تها بمكض إ

فرراع ا ررمه ولررذا فهنهررا لررم

ارا()1ر وهو ما يعررل براألثر الناشرر لالفترراضر ك ر

يسقط نت ج لرف االفتراض وانما بقى وادماب كتى تك م

را فن الف

أا الككرم الغيرابي ال

في االفتراض(.)2

أوالً /إعادة طرح الدعوى على المحكمة:
ال تاتل

إجراءاص الف

في التعا بالمعارض التي تتعلرق بهفرا ة الف ر فري الر فوه التري

ر ر بشررونها الككررم الغيررابي مك ر التعررا فنهررا فرري اتج رراءاص المتبع ر فرري أب فرروه جحادي ر ر وذلررك

باسررت فاء جمي ر األت ررالر وفك ر

إج رراءاص وأسررباب التعررا بالمعارض ر ر وكررذلك التوة ر أا الككررم و ر

ر غيابياب وأا التعا وو االل الميعرا المقررر لره وانونرابر ثرم تنراوا المككمر موضروع الر فوه مرا

فنا ررر ووورراد وكجررج وأ ل ر النفرري واتثبرراص()3ر م ر األاررذ بع ر ا االفتبررار موضرروع االفت رراض الررذب

ان ررب فلي رره واجراءات رره الت رري تتلبه ررا الق ررانوار وكض ررور المعت رررض الجلسر ر األول ررى واال وض رري ب ررر

االفتراض()4ر وتتك سلت المككم في الف ر فري االفترراض بكسرب مرا إذا كراا المعرارض كاضر ابر

لنار االفتراض أو غادباب فنها(.)5
ثانياً /حضور المعارض بالجلسة:

إذا كض ررر المع ررارض الجلسر ر المكر ر ة لنا ررر االفتر رراض وج ررب فل ررى المككمر ر أا تع ر ر نا ررر
الر فوهر كترى ولررو تالر

المعررارض فرا الكضرور فرري الجلسراص التالير وكرذلك كترى ولررو لرم بر ب أب

ف ر أو فرراع فرري الجلس ر الترري كضرررها واةتفررى بتلررب التوج ر لالسررتع ا لل ر فاع أو اةتفررص المككم ر

بتوج ر الر فوه ألكر األسرربابر فالمعررارض الررذب يكضرر جلسر أو أةثررر مررا جلسرراص المعارضر جررب

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2ساهر الول  :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر

.243

( )3فب العحةح سع  :ترق واجراءاص التعا في األككام والق ارراص القضادي ر ار هوم ر الجحادرر 2006مر
( )4فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.344

( )5ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر
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.243

.228
.118

أال يكرررم مررا إفررا ة فك ر

ف رواا بمعرف ر المككم ر الترري ككمررص فليرره غيابي راب()1ر ويسررتوب أا يكضررر

المعارض نفسه أو أا ن ب فنه وكيال في األكوال التي جوح ف ها ذلك(.)2

فنره ال يكرول وا

وكضور المتهم يفهم بم ه التحامه بذلك فهذا كاا ملحمابر فها كضور وك
()3
الككم بر االفتراضر أما إذا كاا غ ر الحمر فها كضور وك فنه يكول وا هذا الككم.

فهذا تركص ال فوه فلى المككم بناء فلى المعارض فهنه يكوا لها ذاص السلت التي كانص

تناررر الر فوه ألول مررةر ألنهررا لررم تسررتنف سررلتتها بعر ر وبالتررالي يكرروا لهررا أا تكقررق فرري الر فوه وفقررا

للقانوا وأا تستوفي التكق قر كما جوح للا وم إب اء أوجره فرافهمر كرذلك ال ترترب فلرى المعارضر

إلغرراء إج رراءاص التكق ررق الترري اتاررذتها المككم ر وب ر إ ر ارها ككمهررا الغيررابير فررهذا كانررص و ر سررمعص
شررهو ا فررال كاج ر إلررى إفررا ة سررمافهم إذا كانررص ال ترررب لررذلك ضرررورة .ولةررا تلتررحم المككم ر ب رهجراء
التكق ق الذب مرا احلرص الر فوه تكتراج إليره وافتراء المعرارض فر ر تقر يم فافرهر فرها كانرص لرم تفعر

فككمها مع ب.

()4

وفليرره تف ر المككمر فرري االفترراض كسررب مررا ن ررص فليرره المروا ( )322-320مررا وررانوا
اتجراءاص الجحادي ر إذا كضر المعارض جلس المعارض بوك األككام ايتي :
 -1ف م وبول االفتراض شكالب لع ب و ف المعارض في إجراءاص المعارض ر ك

ن ص الما ة

( )320فلى تقضي المككم بع م وبول االفتراض شكالب لتق يمه بع فواص الميعا ر أو النع ام
ال ف أو ألب ف ب شكلي آار .

 -2وبول االفتراض شكالب والس ر في الموضوعر وهو ما ن ص فليه الما ة ( )321بونه إذا وج ص
المككم أا االفتراض مقبول شكالبر وررص الس ر في ال فوه وفقاب لرجراءاص المقررة وانوناب .فاذا
وررص المككم وبول االفتراض شكالب تنتق إلى نار الموضوع وبالتالي يكوا لها أا تكقق في
ال فوه وفقاب للقانوا وأا تستوفي التكق قر كما جوح للا وم إب اء أوجه فافهمر وال ترتب فلى
المعارض إلغاء إجراءاص التكق ق التي اتاذتها المككم وب إ

ارها ككمها الغيابي كما أسلفنا.

 -3ر االفتراض موضوفاب إذا وج ص المككم أنه ال أسال لهذا االفتراضر أو مما ال جوح فيه

االفتراضر وف م الجواح هو نوع ما ف م القبول()5ر ما يعنى أا المككم تقضى بر االفتراض

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر
( )3ذوا ب فب و :التعا في األككام الغيابي ر مرج سابقر

.243

.232

( )4أسررام شرراه ار سررم ر الششررتاوب :الموسرروف الذهبي ر فرري التعررا فرري األككررام الجنادي ر ر مرج ر سررابقر
المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
( )5فلي مكم جعفر :مبا

.344

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.221

.342
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 .57فلرري مكم ر جعفررر :مبررا

موضوفاب إذا رأص أا ال أسال لهر وهو ما ن ص فليه الما ة ( )322بقولها إذا وج ص المككم

أا االفتراض ال أسال له تقضي بر ا .

ثالثاً /عدم جواز اإلضرار بالمعارض بسبب معارضته:
تعتبر هذا القاف ة إك ه التتبيقاص األساسي لمب أ فام يككم التعوا جميعاب مؤ اار أال يضار

التافا بتعنه لةي ال نقلب تالم المرء وباالب فليه()1ر فالمككم ال تملك في هذا الكال إال اتلغاء
أو التع ل الح المعارضر فاتلغاء يكوا بالبراءة والتع يعنى إنقا الغرام أو تافيض العقوب
التنف ذ(.)2

والنحول بها إلى الك األ نى أو شمول الككم بوو

وال تتق المككم بما وضص به في ككمها السابقر فلها سلت تع له وفق ما تراا مناسباب()3ر

فالككم الغيابي ال ا ر ض المتهم ال يسقط بالمعارض ب يا وادمابر والمككم بع سماع فاع
المعارض إذا رأص أنه جب الع ول فا الككم الغيابير إما أا تع له أو تلغيهر واما تو ار واذا رأص
تع له فلى أا يكوا ذلك لجانب م لك المعارض()4ر وهذ المب أ ال يقت ر فلى ال فوه الجحادي

فكسب ب يمت ليشم ال فوه الم ني ر فال جوح حةا ة مبلل التعويض المككوم به فن إفا ة نار
ال فوه فما وضي به في الككم المتعوا فيه(.)5

راء فلررى افت ارضرره فرري
وور وضررص مككمر الرنقض الم ررة بعر م جرواح االضررار بالمعررارض بنر ب
كك ر ررم له ر ررا بقوله ر ررا  ....فهن ر رره م ر ررا ك ر رراا يك ر ررق للمككمر ر ر االس ر ررتدنافي وور ر ر اتجه ر ررص إل ر ررى إ انر ر ر الم ر ررتهم
ر ر المسررتون

ر ر أا تقضرري فليرره فرري المعارضر االسررتدنافي المرفوفر منرره بعقوبر تةل ر

ات ارة الحرافير

بتوج ر األرض لما تولى حرافها لم ة فام ا ألنها بذلك تةوا و سوأص مركحا وهو ما ال جوحر إذ ال

راء فلررى المعارضر الترري رفعهررار ومررا ثررم يكرروا ككمهررا المتعرروا فيرره و ر
ي ررح أا يضررار المعررارض بنر ب
()6
أاتو في تتب ق القانوا .

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2فب الككم فو ا :المعارض في الموا الم ني والجنادي والشرفي ر ار الفكر العربير 1992مر
( )3فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

( )4ذوا ب فب و :التعا في األككام الغيابي ر مرج سابقر

.228
.173

.344
.224

( )5ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر

.246

( )6نقررض جنررادي م رررب :التعررا روررم 2020ر لسررن  69وضررادي ر جلس ر 2007/2/12م .نقررض جنررادي م رررب :التعررا روررم 60164ر لسررن
 74قر جلس 2013/1/6م.
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رابعاً /تغيب المعارض:
لق أوجب المشرع اتجرادي الجنادي الككم بر االفتراضر إذا تال

جلس نار المعارض ()1ر ك
فلى أنه إذا تال

المعارض فا كضور

ن ص الما ة ( )319ما وانوا اتجراءاص الجحادي في فقرتها األولى

المعترض فا الكضور في الجلس المك ة لنار االفتراض ب وا فذر مقبولر

وضص المككم بر االفتراض وال يكق له االفتراض مرة أاره .

فهذا تغ ب المعترض أو لم يمث وفق األ ول ف جرب الككم بر االفتراضر ويعتبر الككم

الغيابي نافذاب وال جوح االفتراض فلى الككم الغيابي الثاني ال ا ر بر االفتراضر واا كاا ما
الجادح استدنافه()2ر وفليه إذا كانص المعارض جادحة ومقبول ما الناكي الشكلي وتغ ب المعارض فا
الجلس المك ة لنارهار ف جب فلى المككم أا تتوة ما إفالا المككوم فليه لشا ه أو في مك

إوامته بالجلس األولى المك ة لنار معارضته أوالبر وكذلك الجلساص األاره ر ر ما لم تةا متالكق ر ر ر
وأال يكوا تغ به بسبب فذر وهرب()3ر فهذا تب نص ذلك ككمص بر االفتراض()4ر واال وجب فل ها
التوج

وافا ة إفالنه إفالناب ج اب.
وفي هذا وضص مككم النقض الم رة بقولها وك

االسررتدنافير ومررا مكضررر الجلس ر الترري

أا الثابص ما مر وناص الككرم الغيرابي

ر ر ف هررا ككررم المعارض ر االسررتدنافي أا األول

ر ر مررا

مككمر  ...ثرم تغ رر المقرر و ر ر الثراني مرا مككمر  ...بجلسر  ....وف هرا لرم يكضرر الترافار و ر ر

الككم المتعوا فيرهر لمرا كراا ذلركر ولردا كراا األ ر أا تتبر أتررال الر فوه سر رها مرا جلسر إلرى
أاره تالما كانص متالكق كتى ي

ر الككم ف هرار إال أنره إذا انقتعرص

رل االت رال بر ا الجلسراص

بسقوط إك اها أو تغ ر مقر المككم ما مكاا إلى آارر فهنره يكروا ل احمراب إفرالا المرتهم إفالنراب ج ر اب
بالجلس التي ك ص لنار ال فوه بمقرها الج  .ولما كاا ذلرك  .....وكراا ملر التعرا ور ارال مرا
إفررالا المررتهم بالجلس ر الترري ك ر ص لناررر التعررا أمررام المككم ر بمقرهررا الج ر ر ولررم ررتم العثررور فلررى

( )1ذوا ب فب و :التعا في األككام الغيابي ر مرج سابقر
( )2فلي مكم جعفر :مبا

المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر

.224

 .342انار الما ة ( )2/319مرا ورانوا اتجرراءاص الجحادير رورم  3لسرن

2001م.

( )3وضص مككم النقض الم رة بقولها  ....ولما كاا ذلكر وكاا ال ي ح في القانوا الككم بافتبار المعارض كوا لم تةا أو بقبولها
شكالب ورفضها موضوف بار وتو الككم المعارض فيه إذا كاا ف م كضور المعارض الجلس التي ك ص لنار معارضته ف ها راجعاب الى فذر
وهربر ووجو التافا في االمتكاا هو ال شك فيه ما هذا القب ر إذ ال ا له في تك ميعا ار فها الككم المتعوا فيه إذ وضى بقبول

المعارض شكالب ورفضها موضوفاب يكوا باتالب البتناده فلى اجراءاص باتل ما شونها كرماا التافا ما استعمال كقه في ال فاعر مما تع ا
معه نقض الككم المتعوا فيه نقض جنادي م رب :التعا روم 13576ر لسن  61قر

جلس 2003/3/10م.
( )4أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.144
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مفر اص الر فوه كسربما أفرا ص مرذكرة نيابر الرنقضر فرها المككمر ال يمكنهرا القتر بك رول اتفرالار
وكاا التافا بسبب ف م افالنه لتلرك الجلسر لرم ترتح لره فر ر الر فاع فرا نفسره فرها الككرم يكروا ور

ر باتالب البتنادره فلرى اجرراءاص مع بر مرا شرونها كرمراا الترافا مرا كقره فري الر فاعر ممرا تعر ا

نقضه.....

()1

ويعتبر بمثاب الغياب كضرور وك ر المرتهم فري األكروال التري ال تجروح ف هرا اتنابر وفلرى ذلرك

فررها فلررى المككرروم فليرره غيابي راب بررالكبل الررذب وجررب القررانوا تنف ررذا فررور
الجلس المك ة لنار معارضرته بشا ره وال يكروا لره أا ن رب فنره غ ررار فرها كضرر فنره مكرام فري
ر ور الككررم أا يكضررر

هذا الجلس فهنه يكوا في الواو لم يكضررهار فرهذا أجلرص القضري إلرى جلسر ثانير ولرم يكضررها أيضراب

م تةليفه بالكضورر في

ر الككم هنا بر االفتراض.

()2

خالصــة القــول أنرره إذا تغ ررب المعررارض وا سرربب وهرررب فررا كضررور الجلسر المكر ة لناررر

االفتراضر جرب الككم بر االفتراضر والرر هنرا فبرارة فرا جرحاء رتبره المشررع فلرى المعتررض الرذب
ال هتم بافتراضه()3ر وال جوح له االفتراض مرة أارهر واا كاا هذا الككم وابالب لالستدنال كسب ما

ن ررص فليرره الفقررة الثانير مررا المررا ة ( )319المررذكورة أفررالا ك ر

ن ررص فلررى الككررم بررر االفترراض

وابر لالسررتدنال ويسرررب ميعررا ا مررا ال رروم التررالي ل ر ورا إذا كرراا وجاهيراب ومررا ال رروم التررالي لتبليغرره إذا
كاا غيابياب .

أمررا إذا وضررص المككم ر بررر االفت رراض رغررم وجررو سرربب وهرررب لع ر م كضررور المعررارض فررها

ككمهرا يكروا براتالب وةجروح اسررتدنافهر فرهذا ترم اسرتدنال الككرم القاضرري برر االفترراض ووضري بهلغادررهر
فها ال فوه تعا إلى المككم التي أ رص الككم المتعوا فيه لنار موضوع االفتراضر فرهذا تغ رب

المعترض مرة أاره جاح الككم بر االفتراض.

()4

خامساً /االدعاء المدني اثناء نظر االعتراض:
السؤال الذب ثور في هذا المقام هو ه

جوح للم في بالكق الم ني أا تق م با فاده الم ني

راء
متالباب بالتعويض فما لكقه ما ضرر نت ج للجرةم في كالر إفرا ة نارر الر فوه أمرام المككمر بن ب
فلى االفتراض؟
( )1نقررض جنررادي م رررب :التعررا روررم 9134ر لسرن  3وضررادي ر جلسر 2014/1/19م .نقررض جنررادي م رررب :التعررا روررم 3432ر لسررن 66
وضادي ر جلس 2003/12/1م.
( )2حغلول البلشي :المعارض في األككام الجنادي ر مرج سابقر

.289

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر
( )4رءول فب  :مبا

اتجراءاص الجنادي ر المرج السابقر

.898
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لرجاب فلى هذا التساؤل جب اتشارة إلى أا مككم النقض الم رة ت

ص لهذا التساؤلر

ووضص بونه ليل ما يكول وا اال فاء المر ني أثنراء نارر االفترراض توسيسراب فلرى أا المعارضر مرا
شونها أا تع ترح موضروع الر فوه فلرى بسراط البكر مرا ج ر أمرام المككمر التري أ ر رص الككرم

المع ررارض في ررهر وم ررا ث ررم يك ررق للمتض رررر االلتج رراء لمككمر ر االفتر رراض أثن رراء نا ررر موض رروع الر ر فوه
والمتالب بالتعويض فما لكقه ما ضرر جراء الجرةم .
وو ذهب رأب فري الفقره

()2

()1

إلرى جرواح ذلرك فلرى افتبرار أا هرذا االتجراا تفرق والمنترق والع الر

ألنه ترتب فلرى االفترراض إفرا ة نارر الر فوه الجحادير مرا ج ر ر وبالترالي يكروا مرا كرق المتضررر

االلتجرراء إلررى المككمر الجحادير متالبراب بكقوورره الم ني ر أمامهررا وال ررؤ ب ذلررك إلررى اال ررت ام بمب ر أ أال
يضار المعارض بمعارض وانما ؤ ب إلى سرف س ر الع ال (.)3
ب نما ره أاروا

()4

بع م جواح اال فاء الم ني ألول مرة أثناء نار االفتراض اسرتنا اب إلرى أا

ال فوه التي يعا نارها أمام المككم التي تنارر االفترراض هري التري ترم التعرا ف هرا برالككم الغيرابي

راء فلرى االفترراض تكر بالتلبراص التري ف ر ف هرا
مؤسساب هرذا االتجراا أريره فلرى أا نارر الر فوه بن ب
الككم الغيابير وبمرا ور فري تلرب المعارضر ر وةرره أا اال فراء المر ني فري هرذا الكالر يعتبرر تشر اب
بناء فلى معارضته .
فلى المتهم واض ار ابر به ويعتبرا إاالالب بمب أ أال يضار المعارض ب

وةره أستاذنا ال كتور /ساهر الول أا المشررع الفلسرت ني أارذ بهرذا االتجراا فنر ما وررر برن

الما ة ( )2/196ما وانوا اتجراءاص الجحادي أنره ال جروح اال فراء برالكق المر ني إذا أف ر ص القضري
إلى مككم ال رج األولى إلى أب سبب كاا.

()5

ويتفق الباحث م هذا ال أرب األا رر ذلك أا اال فاء المر ني أثنراء نارر االفترراض ور ترترب
راء فلرى معارضرتهر كمرا لرو وضرص فليره المككمر برالتعويض المر نير كمرا
فليه اتضررار بالمعرارض بن ب
أنرره يعتبررر ااررالالب بالقاف ر ة الترري تقرررر أا اتفررا ة جررب أا تةرروا فرري ك ر و الجررحء المتعرروا فيررهر وأا
تتق ر المككمر بهررذا الجرحء كتررى لررو كراا اروجهررا فررا هرذا الجررحء ال ترتررب فليره االضررار بالمعررارضر
كما أا السماح للمر في برالكق المر ني أا تقر م با فادره فري هرذا الكالر سر ؤ ب إلرى إتالر اتجرراءاص

( )1نقر ررض جنر ررادي م ر رررب1987/10/29 :مر مجموف ر ر األككر ررام ل38ر رور ررم 166ر
مجموف األككام ل 42ر روم 90ر

 .68نقض جنادي م رب1984/01/05 :مر مجموف األككام ل 35ر روم 4ر

( )2كسام جرابر :المعارضر فري األككرام الجنادير الغيابير ر مرجر سرابقر
األولر 1951مر

 .905نقر ررض جنر ررادي م ر رررب1991/04/11 :مر
.30

 .145فر لي فبر البراوي :شررح ورانوا اتجرراءاص الجنادير ر الجرحء

.287

( )3كسام جابر :المعارض في األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.145

( )4ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء األولر التبع األولىر فلست ا -وتاع غحةر 2012مر
ف الغرةب :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر الجحء األولر التبع الثاني ر 1997مر ص .189

( )5ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء األولر مرج سابقر
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.235

 .234مكم

وتوا ر الف

في القضايا المتروك فلى القضاءر هذا ما جه ر وما جه أارره فهنره لريل ثمر مرا

يمن الم في بالكق الم ني أا تق م با فاده أمام المككم الم ني المات

.

ى
راء واض ر ر رركاب ف ر ر رري ه ر ر ررذا المج ر ر ررال فنر ر ر ر ما و ر ر رررر
ويـــــــر الباحـــــــث أا المش ر ر رررع الفلس ر ر ررت ني ج ر ر ر ب
بالمررا ة ( )2/196سررالف الررذكر ف ر م ج رواح اال فرراء بررالكق الم ر ني إذا أف ر ص القضرري لمككم ر ال رج ر
جرراء ف هررا ال جرروح اال فرراء بررالكق الم ر ني إذا أف ر ص القضرري إلررى

راء فلررى أب سرربب كرراا ك ر
بنر ب
مككمر ال رجر األولررى ألب سربب مرا األسررباب  .فراألمر هنرا وفرري هرذا المجرال أا القضرري ارجرص مررا

راء فلرى وسر ل تعرار
كوحة المككم ر وال ل فلى ذلك أا ات ال القاضي بالر فوه مررة أارره كراا بن ب
وهي االفتراضر ولم يكا بوسعه االت ال بها مرة ااره ب وا ذلك.
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المبحث الثالث

تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات وانقضاؤه
اضر ر الكك ررم الغي ررابي كغ ر ررا م ررا األكك ررام لقوافر ر التنف ررذ والس ررقوطر واا كان ررص إجر رراءاص تنف ررذا

وانقضرراؤا تاتل ر

نوف راب مررا فررا األككررام الكضررورة والمعتب ررة كضررورة ر فررالككم الغيررابي ال نفررذ تالمررا

براب المعارضر فيرره مرا حال وادمرابر وال ي رربح ورابالب للتنف رذ إال اذا رفررض االفترراض شركال أو موضرروفابر

أو فرروص المككرروم فليرره فر ر افت ارضرره فلررى الككررم رغررم إفالنرره بررهر كمررا أا وبررول االفت رراض ررؤ ب

بالمككمر إلررى إفررا ة ناررر ال ر فوه وفق راب لرج رراءاص الترري ك ر ها القررانوا وتسررتم ل ر فاع المككرروم فليرره

بناء فل ها ما ج ر مما ترتب فليه سقوط الككم الغيابير كتى واا وضرص المككمر
وب ناتهر والككم ب
بررنفل مضررموا الككررم األولر كمررا ترتررب فلررى وفرراة المككرروم فليرره وبر
ر رورة الككررم الغيررابي نهادي راب
انقضراء الككررم والر فوه الجحادير كررذلكر ولمررا كرراا الككرم الغيررابي ال ي ررلح سرن اب للتنف ررذ وبر
نهاديرابر أو فرواص ميعررا االفترراض المقرررر وانونرابر فررها فرواص ميعررا انقضرراء الر فوه الجحادير

ر رورته

وا تنف ررذ

الككررم الغيررابير أو وا أا ي رربح نهادي رابر ررؤ ب النقضرراء الر فوه الجحادي ر ر والككررم الغيررابي ال ررا ر
ف ها تبعراب لهرار وفليره نفرر للكر
الككررم الغيررابير ونا ر

التالي:

فرا تنف رذ الككرم الغيرابي وانقضراده متلبر ار نتنراول فري األول تنف رذ

الثرراني للك ر

فررا انقضرراء الككررم الغيررابي وسررقوته ر وذلررك فلررى النكررو

المطلب األول

تنفيذ الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات
إا الككررم ال ررا ر غيابي راب فرري الجررنح ال جرروح تنف ررذا أو القرربض بموجبرره وب ر إفررالا المككرروم

فليرره بررهر وفرواص المواف ر المقررررة وانونررا للتعررا فليرره بالمعارضر ()1ر كتررى ولررو كرراا مررا األككررام الترري

ورهار واال فلمراذا وررر المشررع تلرك المواف ر التري جرب أا

ن

المشرع فلى وجوب تنف ذها بمجر

ن

القانوا فلى االل ذلك وهو ما ن ص فليه الما ة ( )394مرا ورانوا اتجرراءاص الجحادير ك ر

تمر بع إفالا المككوم فليه بالككم ()2ر وفليه فها الككم ال ا ر بالعقوب غيابياب وما حال التعا فيره
بالمعارض جاد ابح ال يكوا ككما نهادياب()3ر ألا األككام الجحادي ال تنفذ إال بعر ر رورتها نهادير مرا لرم

( )1سرراهر إب رراهيم الول ر ر أكم ر مكم ر ب رراك :تنف ررذ الج رحاء الجنررادي فرري التش ررة الفلسررت ني ارس ر تكل لي ر ر التبع ر األولررىر فلسررت ا – غ رحةر
2014مر

.34

) (2ماهر العربي:

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر مرج سابقر

.42

( (3كسا فالم :وانوا اتجراءاص الجنادي ر منشوة المعارلر التبع ثاني ر اتسكن رة ر1991مر
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.793

ن ررص فل رى أنرره ال تنفررذ األككررام ال ررا رة مررا المكرراةم الجحادي ر إال إذا أ رربكص نهادي ر ر مررا لررم ررن

القانوا فلى االل ذلك .
ذلك أا ن

المشرع في الما ة( )394سالف الذكر يعتبر بمثاب الضمان التشرةعي للمككوم

فليه في مواجه التنف ذر وال جوح أا نفذ الككم الغيابي ال ا ر ض ا إال بع مرور تلك المواف

المقررة وا القيام باالفتراض فلى الككم الغيابي.

واالفتراض ترةق تعا أجاحا المشرع للمككوم فليه غيابياب االل فشرة أيام تب أ ما تارةخ

إفالا المككوم فليه بالككم()1ر وبالتالي فها المعارض في هذا الككم ال يفتح بابها وال ب أ ميعا ها

إال ما تارةخ إفالا المتهم بهر وف م إفالنه بهذا الككم مقتضاا أا باب المعارض ما حال مفتوكا(.)2

فهذا لم يعلا الككم الغيابي ال ا ر في جنك أو ماالف االل الم ة المقررة لتقا م ال فوه

الجحادي ر وهي ثال

سنواص في الجنح وسن في الماالفاص()3ر انقضص ال فوه الجحادي و احل الككم

بافتبارا أار إجراءاتهار أما إذا أفلا به المتهم وانقضص مواف التعا فليه بالمعارض أو االستدنالر
وا رفعها كاا الككم وابال للتنف ذ(.)4

وعليه تكون األحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات واجبة التنفيذ وفقاً لقانون

اإلجراءات الجزائية في األحوال التالية:

 -إذا انقضى الميعا المقرر للتعا باالفتراض وا رفعه()5ر وانقضى الميعا المقرر لالستدنال

وا أا يسلك الا م هذا الترةقر أما إذا سلك الا م هذا الترةق ف بقى الككم غ ر واجب
في االستدنالر وك ٍ
ندذ يكوا نهادياب واجب التنف ذ(.)6
التنف ذ كتى تم الف

 إذا رف االفتراض وككم بع م وبوله شكالبر لتق يمه بع فواص الميعا ر أو النع ام ال ف أو ألبف ب شكلي آار(.)7

( )1انار الما ة ( )314ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.
( )2موموا سالم  :وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.1531

( )3م تفي وس  :التنف ذ الجنادي ترو واشكاالته ارسر مقارنر ر ار الةترب القانونير ر القراهرةر
( )12ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.
( )4م تفي وس  :التنف ذ الجنادي ترو واشكاالتهر مرج سابقر
( )5كسا فالم :وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.477-476

.793

( )6ساهر إبراهيم الول ر أكم مكم براك :تنف ذ الجحاء الجنادي في التشرة الفلست نير
( (7تررن

 .477-476وانارر كرذلك نر

المرا ة

.35

المررا ة ( )320مررا وررانوا االجرراءاص الجحادير فلررى أنرره تقضرري المككمر بع ر م وبررول االفترراض شرركالب لتق يمرره بعر فرواص الميعررا ر أو

النع ام ال ف أو ألب ف ب شكلي آار .
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 -إذا وضي بر االفتراض لتال

المعترض فا الجلس المك ة لنار االفتراض وا فذر مقبولر

وفاص ميعا االستدنال ما تارةخ الككم بر االفتراض وا رفعه(.)1

الككم

 أو وج ص المككم بع وبوله شكالب أا االفتراض ال أسال له فقضص بر ار أو توالمعارض فيهر وانقضى الميعا المقرر لالستدنال وا رفعه()2ر أو كاا الككم مما ن القانوا
فلى وجوب تنف ذا ولو م ك ول استدنافه(.)3

وبالتالي يكوا الككم وابالب للتنف ذ في األكوال السابق ر أو كاا الككم مما وجب القانوا تنف ذا

ورا ولو م ك ول استدنافهر ألا األككام واجب النفاذ فو ابر ال ترتب فلى التعا فل ها
فور
باالستدنال إرجاء التنف ذ إال إذا وررص المككم ذلك()4ر وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )340ما وانوا
االجراءاص الجحادي بقولها

جوح للمككم إرجاء تنف ذ الككم المستون

في االستدنال

لك ا الف

إذا أب ه المككوم فليه رغب باستدنال ذلك الككم غ ر أنه ال جوح للمككوم فليه أا يتعا

باالستدنال في هذا األكوال ما لم تق م للتنف ذ وب الجلس المك ة لنار االستدنال.

()5

كما ال ؤثر فلى تنف ذ الككم أا يكوا وابالب التعا فليه بترةق النقضر كسب ما ن ص
فليه الما ة( )398ما وانوا االجراءاص الجحادي ك جاء ف ها ال ترتب فلى التعا بترةق النقض

إيقال التنف ذر إال إذا كاا الككم ا ابر باتف ام ر كما أنه ال جوح أا تق م المككوم فليه بالتعا
ما لم تق م للتنف ذ أوالب()6ر وال جوح له االستنا إلى التعا لالمتناع فا تنف ذ الككم المتعوا فيه
كسب ما ن ص فليه الفقرة الثاني ما الما ة ( )369ما وانوا اتجراءاص(.)7

( )1انظر المادة ( )319ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.
( )2ساهر إبراهيم الول ر أكم مكم براك :تنف ذ الجحاء الجنادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر
( )3ماهر العربي:

الكي الككم الجنادي الغيابي في القبض فلى المتهمر مرج سابقر

.44

( )4ساهر إبراهيم الول ر أكم مكم براك :تنف ذ الجحاء الجنادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر
( )5تن

.35
 39وما بع ها.

الما ة ( )339ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني فلى أنه يسقط اسرتدنال المككروم فليره بعقوبر مق ر ة للكرةر واجبر النفراذ إذا

لم تق م للتنف ذ وب الجلس .
( )6تررن

المررا ة ( )365مررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت ني فلررى أنرره يسررقط التعررا المرفرروع مررا المررتهم المككرروم فليرره بعقوب ر سررالب

للكرة إذا لم تق م للتنف ذ وب الجلس المك ة لنار التعا .
( )7تررن

المررا ة ( )369مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير الفلسررت ني فلرى أنرره ال جرروح للمككرروم فليرره االسررتنا إلررى التعررا لالمتنرراع فررا تنف ررذ

الككم المتعوا فيه .
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المطلب الثاني
انقضاء الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات
نقضي الككم الغيابي في موا الجنح والماالفاص في كاالص ثال ر وهي إلغاء الككم الغيابي
نت ج التعا فليه باالفتراض ووبول االفتراض ما وب المككم المات

بنارار والكال الثاني هي

رورة الككم الغيابي نهاديابر أما
التي نقضي ف ها الككم الغيابي بوفاة المككوم فليه غيابياب وب
ا
ا
اء ما
الكال الثالث فبالتقا م المسقط لل فوه الجحادي كو الككم الغيابي ال يع و أا يكو إجر ب
إجراءاتهار ف نقضي الككم الغيابي وال فوه الجحادي معابر ما لم ي بح الككم نهادياب فها الذب يسقط
بالتقا م هو العقوب المككوم بها وليل الككم نفسهر وفليه نتناول إلغاء الككم الغيابي ال ا ر في

الجنح والماالفاصر ثم انقضاء الككم الغيابي بالتقا م ووفاة المتهم فلى النكو التالي:
بناء على االعتراض:
أوالً /إلغاء الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات ً
لقر أسررلفنا فرري المبك ر

السررابق أا الككررم الغيررابي ال يسررقط نت ج ر لرف ر االفترراض وانمررا بقررى

وادم راب كتررى تك ر م ر را فن ر الف ر فرري االفت رراض()1ر وفليرره فق ر ن ررص المررا ة ( )321مررا وررانوا
اتجراءاص الجحادي فلى أنه إذا وج ص المككم أا االفتراض مقبول شكالبر وررص السر ر فري الر فوه
وفقراب لرجرراءاص المقررررة وانونراب ر مرا يعنرري أنرره إذا وجر ص المككمر أا االفترراض مقبررول شرركالب لتق يمرره

اررالل الم ر ة الترري ك ر ها المشرررع وهرري العش ررة أيررام التالي ر لتبليررل الككررم الغيررابير وتكققررص مررا

ررف

المعترض وم لكته في االفتراض فلى الككمر فهنهرا تقررر السر ر فري الر فوه كسرب اتجرراءاص التري
ك ها القانوار وتستم ل فاع المككوم فليه وما يق مه ما ب ناصر وتككم فلى أساسها في ال فوه ما

ج ر ر ممررا ترتررب فليرره سررقوط الككررم الغيررابي األولر كتررى لررو ككمررص المككمر بررنفل مضررموا الككررم
الغيابي في ككمها الج .
الما ة

أما إذا وررص المككم ف م وبول االفتراض شكالبر أو وضص بر ا موضوفاب فمالب بن
( )322مررا وررانوا اتج رراءاص الترري تررن فلررى أنرره إذا وج ر ص المككم ر أا االفت رراض ال أسررال لرره
تقضي بر ا فها الككم الغيابي يا وادماب وال يسقط في هذا الكال .

( )1ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي ر الجحء الثانير مرج سابقر
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ثانياً /وفاة المحكوم عليه:
ما المعرول وانوناب أا وفاة المتهم تؤ ب إلى انقضراء الر فوه الجحادير ()1ر ب نمرا وفراة المككروم
فليرره تررؤ ه إلررى انقضرراء العقوب ر المككرروم بهررار كسررب مررا ن ررص فليرره المررا ة ( )3/425مررا وررانوا

اتجر رراءاص()2ر فهر ر وف رراة المكك رروم فلي رره غيابير راب ت ررؤ ه إل ررى انقض رراء الر ر فوه الجحادير ر أم إل ررى انقض رراء
العقوب المككوم بها؟

لقر ر أجاب ررص فل ررى ه ررذا التس رراؤل الم ررا ة ( )318م ررا و ررانوا اتجر رراءاص ك ر ر

ن ررص فل ررى أن رره

ترتب فلى وفراة المككروم فليره غيابيراب وبر انقضراء مر ة االفترراض أو وبر الف ر فيره سرقوط الككرم
وانقضاء ال فوه الجحادي ر ما يعني أنه جرب التفرور بر ا كرالت ار األولرى أا يكروا الككرم الغيرابي ال

حال باب االفتراض فليه وادمابر أو أا االفتراض تم تق يمره للمككمر التري أ ر رص الككرم الغيرابي ولرم
يف ر فيرره بعر ر فررها وفرراة المككرروم فليرره فرري هررذا الكالر تررؤ ب إلررى سررقوط الككررم الغيررابي وحوال كافر

ايثار المترتب فليه وانقضاء ال فوه الجحادي تبعاب لذلك.

أمررا الكال ر الثاني ر وهرري ف رواص ميعررا التعررا فلررى الككررمر ممررا يعنرري أا الككررم الغيررابي أ رربح

وابالب للتنف رذر فرهذا تروفى المككروم فليره فري هرذا الكالر فهنره ال ترترب فلرى وفاتره سرقوط الككرم الغيرابي
ال ررا ر ضر ار وانمررا تنقضرري العقوبر الجحادير المككرروم بهررا فقررطر فر ا العقوبرراص المالير ر والتعويضرراص
الم ني ر وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )426ما وانوا اتجراءاص ك

تمن ما تنف ذ العقوباص المالي والتعويضاص وما جب ر ا والم ارة

تقول أا وفاة المككوم فليه ال
في تركته .

ثالثاً /التقادم:
يق

بتقا م الكق سقوته بمضري فتررة مكر ة مرا ترارةخ نشروته وفكررة التقرا م فكررة فامر تلقري

تتبيقا في فرروع القرانوا الماتلفر العرام منهرا والارا

لةنره مر ذلرك يقروم فلرى افتبراراص تتنروع بكسرب

تبيع ر الكررق الررذب يسررقتهر وأي راب مررا كرراا األمررر فرراا التقررا م فرري مجررال القررانوا الجنررادي لق رى تتبيق ر ا
ماتلفر ا :أولهمررا فرري مجررال وررانوا العقوبرراص ك ررص تتقررا م العقوبر ال ررا رة إذا مضررص فلررى ر ور

الككم م ة حمني مك ة وا تنف ذ.

()3

وما جه أاره فاا التقا م ج له في نتاق ال فوه الجحادي تبرة ابر نفر برهر ذلرك أنره بمررور
الووررص ب ر ا وورروع الجرةم ر والس ر ر فرري ال ر فوه الجحادي ر المتعلق ر بهررار و ر تاتفرري أ ل ر الجرةم ر وت رربح
( )1انار ن
( )2تن

الما ة ( )9ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.

الما ة ( )3/425ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني فلى أنه تنقضي العقوب بوفاة المككوم فليه .

( )3فلي القهوجير فتوح الشاذلي :مبا

وانوا أ ول المكاةماص الجحادي اللبنانير ال ار الجامعي ر
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اللتها أمام القضاء أو يق نابر إذ بهذا األ ل إما أا تاتفي واما أا تفق معارم ووتهرا ك ر

ال عب جم تلك األ ل والبك

ال فوه الجحادي .
تارةخ

ي ربح مرا

فنهار وهو ما فرا إلرى جعر مر ة تقرا م العقوبر أترول مرا مر ة تقرا م

()1

ولما كاا الككم الغيابي يع مجر إجراء ما إجراءاص ال فوه العمومي ر فهذا مضى فليه ما
سنواصر وا تنف ذ أو وا أا ي

روا أةثر ما ثال

ر ككما نهاديابر سقط بالتقا م المقرر

لسقوط ال فوه العمومي ر فهذا ما فارض المككوم فليه غيابياب في الككم ال ا ر ض ار بع انقضاء
()2
م ة ثال سنواص فلى ورا وجب القضاء بانقضاء ال فوه العمومي بالتقا م.
وفليره إذا

ر ر الككررم الغيررابي ضر المررتهم المككرروم فليرره ومضرص فليرره المر ة المقررررة لسررقوط

ال فوه الجحادي ر وهي ثال

سنواص في الجنح وسن في الماالفاص وا أا نفذ هذا الككم أو وا أا
رركيكابر أو وا إفالنرره بالموفر المكر لجلسر المعارضر فهنرره يسررقط

يعلررا برره المككرروم فليرره إفالنراب

بالم ة المقررة لسقوط ال فوهر واألمر سياا لو أفلا به المككوم فليه بع انقضاء م ة سقوط الر فوهر

فررها اتف رالا بع ر مضرري الم ر ة ال ررؤثر فلررى سررقوط الككررم وانقضرراء ال ر فوه الجحادي ر كررذلكر وهررذا مررا
أة ته مككم النقض الم رة في ككم لها ك

وررص أنه  ...ولما كاا ذلك وكاا ما المقرر أنه لم

يكضررر المككرروم فليرره غيابي راب بالجلس ر المك ر ة لناررر معارضررته وكضررر فنرره مكررام فرري هررذا الجلس ر
وتل ررب التوج ر ر لمرض رره فوجابت رره المككمر ر وأجل ررص القض رري لجلسر ر أا رررهر وه ررو الك ررال ف رري الر ر فوه
المتروكر ر وجرب إفرالا المعارضر إفالنراب وانونيراب للجلسر المرذكورة واذ كراا الثابررص كسربما سرل
أنه ور مضرى مرا حةر فلرى ثرال
وكتى

بيانرره

سرنواص ابتر اء مرا جلسر 1970/5/3م التري أجلرص ف هرا المعارضر ر

ور الككم المتعوا فيه في 1987/3/13م وكاا ذلك وا اتااذ إجراء وات لتلك الم ةر إذ
رركيكاب ألب جلس ر مررا الجلسرراص الترري نارررص ف هررا

الررص المفررر اص ممررا يف ر إفررالا التررافا إفالن راب
ال فوهر وكاا ال ف بانقضاء ال فوه ألب جلس ما الجلساص التي تجوح إثارته ألول مرة أمام مككم
النقضر ما امص م وناص الككم تشره ل ركته وهرو مرا تف رح بره األوراق فيمرا سرل

( )3فلي القهوجير فتوح الشاذلي :مبا

وانوا أ ول المكاةماص الجحادي اللبنانير مرج سابقر

( )2كسررام جررابر :المعارضر فرري األككررام الجنادير الغيابير ر مرجر سررابقر

بيانره فراا الككرم
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 .21انارر المررا ة ( )12والمررا ة ( )1/428مررا وررانوا اتجرراءاص

الجحادير الفلسررت ني روررم  3لسررن 2001م .ووضررص مككمر الررنقض الم ررة أا الككررم الغيررابي ال يعتبررر أةثررر مررا إجررراء مررا إجرراءاص التكق ررقر
فررهذا مضررى فليرره مررا ك ر ا

ر ورا أةثررر مررا ثررال

سررنواصر بغ ررر أا نفررذ أو ي رربح ككمهررا نهاديررار فق ر سررقط بررذلك الكررق فرري إوام ر ال ر فوه

العمومير فلررى المررتهمر وال تبقررى بعر ذلررك مكر لمتابعر السر ر فرري اتجرراءاص مررا ناررر معارضر أو اسررتدنال أو غ رهررار نقررض جنررادي م ررب

 1932/12/26مجموفر القوافر القانونير ج  3روررم 68

 .101نقرض جنرادي م رررب  1971/12/30مجموفر األككرام ل  22روررم 191

 . 798نقض جنادي م رب  1979/12/15ل  30روم 53
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المتعوا فيه إذ اا المتعوا ض ا يكوا و ااترو فري تتب رق القرانوا ممرا تعر ا معره نقضره والقضراء
بانقضاء ال فوه الجنادي بمضي الم ة وبراءة المتعوا ض ا مما نسب إليه .
وةب أ ميعا التقا م في الككم الغيابي ما تارةخ

وانوا اتجراءاص في فقرتها األولى ك

ن ص فلى

()1

ورا وهو ما ن ص فليه المرا ة ( )428مرا

جرب التقا م ما تارةخ الككم إذا

وما وم تهرب المككوم فليه ما التنف ذ إذا كاا الككم كضورةاب .

ر غيابيابر

فرهذا أفلرا المككروم فليره بررالككم ال را ر ضر ا إفالنراب ركيكاب ولةنرره فروص فلرى نفسره التعررا
فيه االل الم ة المقررة وانونابر فهنه ي بح ككماب نهادياب وال يسقط بالتقا م المسقط لل فوه الجحادير وانمرا
تسقط العقوبر المقضري بهرا بالتقرا م المسرقط للعقوبر ()2ر وفري هرذا وضرص مككمر الرنقض الم ررة فري

ككم لها بقولها إذا كاا الككم ال ا ر بالعقوبر ور أ ربح ورابالب للتنف رذ فري نارر النيابر بسربب أنره فري

ذاته وبكسب ااهرا لم يع وابالب للتعا فيه بوب ترةق ما جانب المككوم فليهر فال ي رح القرول براا
م ة سقوط ال فوه ال تحال جارة ر وانما الذب ي ح القول به هو أا م ة سقوط الكق فري تنف رذ العقوبر

هي التي تسرب ذلك الا الم ة المقررة لسقوط العقوب تب أ كلما كاا للنياب الكق في تنف ذ العقوب فلي

أسال أا الككم ال ا ر بهرا فري ذاتره وبكسرب اراهرا لرم يعر ورابال للتعرا فيره بروب ترةرق مرا التررق
ما جانب المككوم فليه

()3

وةنقضرري التعررويض المككرروم برره فرري ال ر فوه الجحادي ر وفق راب للقواف ر المعمررول بهررا فرري القررانوا
الم نير وهذا ما أة ته الما ة ( )435ما وانوا اتجراءاص الجحادي في فقرتهرا األولرى بن رها فلرى -1

نقضي االلتحام بالتعويض المككروم بره فري الر فوه الجحادير ر وفقراب لقوافر التقرا م المن رو
القانوا الم ني .

فل هرا فري

ويالك ررظ أا مر ر انقض رراء الر ر فوه الجحادير ر أو ررر م ررا المر ر الت رري كر ر ها الق ررانوا النقض رراء
العقوباصر وفل ذلرك أا الككرم البراص ال را ر بات انر تررك لر ه األفر ار أثر ابر أفمرق يكتراج نسريانه مر ة

أتول ما تلك الالحم لنسياا الجرةم .

()4

( )1نق ررض جن ررادي م ررربر رو ررم 2447ر س ررن  49قر جلسر ر 1980/6/26ر ل31ر
الم ني والجنادي في التقا مر منشاة المعارلر اتسكن رة ر 1999مر
( )2ترن

.501

810ر نقر رالب ف ررا س ررع أكمر ر شر رعل  :وض رراء ال ررنقض

المرا ة ( )427مرا ورانوا اتجرراءاص الجحادير الفلسرت ني رورم  3لسرن 2001م فلرى أا

 -1مر ة التقرا م فري فقوبر اتفر ام ثالثرروا

فاماب -2 .م ة التقا م في فقوب السجا المؤب فشروا فاماب -3 .م ة التقا م في أي فقوب جحادي أاره ضع
أال تتجاوح امل فشرة سن وال تق فا فشر سن ا .

( )3نقض جنادي م رب 1945/4/2ر المجموف الرسمي ر ل47ر روم93ر
( )4مكم ف الغرةب :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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م ة العقوبر المككروم بهرا فلرى

وتكسرب المر ة فري التقررا م باأليرامر وتبقراب للررأب السرراد فري الفقرره

في كساب م ة التقا مر ك

()1

ال ر ا

رروم ووروع الجرةمر

أا اكتساب الم ة ب أ ما ال وم الترالي لووروع الجرةمر ر ويسرتن هرذا الررأب

إلى أا المشرع فبر (ب وم وووع الجرةم ) ولم يق لكا أو تارةخ وووع الجرةم مما يف أنه يعتم فري

كسابها فلى األيام ال السافاصر وال ت ور الب ء باكتساب وم كام إال ما ال وم التالي ل روم ارتةراب

الجرةم ر ر وهررو مررا ن ررص فليرره

رراك المررا ة ( )432مررا وررانوا اتج رراءاص فرري فقرتهررا األولررى ك ر

ن ص فلى تكتسب م ة التقا م افتبا ابر ما ال وم التالي ل وم ارتةاب الجرةم .

( )1فبر الرررؤول مه ر ب :شرررح القواف ر العام ر لرج رراءاص الجنادي ر ر ار النهض ر العربي ر ر القرراهرةر 2000مر
شرررح وررانوا اتجرراءاص الجنادير ر مرجر سررابقر

 .835مكمررو نج ررب كسررني:

 .260أكمر فتكرري سرررور :الوسرريط فرري شرررح وررانوا اتجرراءاص الجنادير ر مرجر سررابقر
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الفصل الثاني

المحاكمة الغيابية في مواد الجنايات

(محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة)
المبحث األول :إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
المتلب األول :اول ال فوه في كوحة المككم وافالا الا وم
المتلب الثاني :غياب المتهم واألثر المترتب فليه

المبحث الثاني :ضمانات المحاكمة الغيابية
المتلب األول :ضماناص المكاةم المن ف
المتلب الثاني :ك و الاروج فا ضماناص المكاةم المن ف بسبب الغياب

المبحث الثالث :الحكم الغيابي في مواد الجنايات
المتلب األول :آثار الككم الغيابي في الجناياص وكج ته
المتلب الثاني :انقضاء الككم الغيابي في موا الجناياص
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الفصل الثاني
المحاكمة الغيابية في مواد الجنايات

(محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة)
تمهيد:
تاتل

بالمكاةم الغيابي أمام مككم الب اي كونها المات

اتجراءاص الاا

في نار

الجناياص فا تلك التي تتعلق باتجراءاص المتبع في هذا الشوا أمام مككم ال لح كما سبق بيانه
األول ما هذا البك ر ونا ابر لاتورة الجرادم التي تنارها مككم الب اي فها المشرع
في الف
الفلست ني ا ها بهجراءاص ماتلف فا تلك التي جرب العم بها في موا الجنح والماالفاصر ك
نامها المشرع في ف

اا

هو الف

الثاما ما الباب الثاني للةتاب الاا

بالمكاةماصر تكص

مسمى مكاةم المتهم الفار ما وجه الع ال ر لذا فها المتهم بجناي ال يكاةم بذاص الترةق التي يكاةم

اء ما تعلق باتجراءاص المتبع في تبليغه بموف الجلس ر وف م جواح
بها المتهم بجنك أو ماالف ر سو ب
الككم في غ بته إال بع التوة ما ك اتفالا ومنكه مهل أاره لتسليم نفسه للمككم المات ر
أو ما تعلق بالككم الغيابي ال ا ر ض ا واتجراءاص التي تتاذ بكقه تجبارا فلى الكضورر أو ما

تعلق بكيفي تنف ذ الككم الغيابي في موا الجناياص وم ة سقوته التي تاتل

الغيابي في الجنح.

وفيما لي نتناول المكاةم الغيابي في موا الجناياص في مباك

فا م ة سقوط الككم
ثال ر ا

نا األول

تجراءاص مكاةم المتهم الفار ما وجه الع ال ر وألهمي اتجراءاص التي تتعلق بهذا المكاةم
واتورتها آثرنا أا نا

المبك

الثاني ما هذا الف

الاروج فا ضماناص المكاةم المن ف كال غياب المتهمر وا
الغيابي في موا الجناياصر ما ك

لضماناص المكاةم الغيابي وك و
نا المبك

الثال

واألا ر للككم

آثارا وم ه كج تهر وما ثم انقضادهر وذلك فلى النكو التالي:

المبحث األول :إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة.
المبحث الثاني :ضمانات المحاكمة الغيابية.
المبحث الثالث :الحكم الغيابي في مواد الجنايات.
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المبحث األول

إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
تقتض رري ارسر ر إجر رراءاص المكاةمر ر الغيابير ر أم ررام مككمر ر الب اير ر التع رررل فل ررى كيفير ر

ال ر فوه فرري كرروحة المككم ر ومررا ثررم الك ر

ا ررول

فررا إج رراءاص المككم ر بع ر اررول ال ر فوه فرري كوحتهررا

وتبليررل المررتهمر ومررا ثررم غيرراب المررتهم فرري جلسرراص المكاةم ر والكرراالص الترري يعتبررر ف هررا فررا ابر مررا وجرره

الع ال ثم األثر المترتب فلى افتبار المتهم فا ابر ما وجه الع ال .

المطلب األول

دخول الدعوى في حوزة المحكمة واعالن الخصوم
تاتل

اتجراءاص الاا

ب اول ال فوه في كوحة مككم الب اي كونها المات

في نار

الجناياص فا تلك التي تتعلق ب اول ال فوه في كوحة مككم ال لح كما سبق بيانه في الف

األول ما هذا البك ر ونا ابر لاتورة الجرادم التي تنارها مككم الب اي فها غياب المتهم فا الجلس

المك ة لنار ال فوه يستتب بالضرورة إفا ة إفالنه مرة أاره ومنكه الفر
أمام المككم ر وال جوح الككم في غ بته إال بع التوة ما

نفسه للمككم المات

الةافي تثباص كضورا

ك اتفالا ومنكه مهل أاره لتسليم

ر وفليه نب ا في هذا المتلب الترق الاا

المككم وما ثم إفالا المتهم والا وم في فرف ا فلى النكو التالي:

ب اول ال فوه في كوحة

الفرع األول

دخول الدعوى في حوزة محكمة البداية
ت ا ال فوه كوحة المككم في الجناياص بترق ثال ر بقرار اتكال ال ا ر فا النادب

العام أو أك مساف يهر أو بقرار نق ال فوه ما مككم ب اي أارهر واما بالقرار ال ا ر فا مككم

النقض بتع ا المرج المات
ب اي ر وفيما لي تف

أو المككم المات

ر في كال تناحع االات ا

ب ا مككمتي

ذلك:

أوالً /قرار اإلحالة الصادر من النائب العام أو أحد مساعديه:
ال يق م أب شا

إلى المكاةم أمام مككم الب اي إال إذا

العام أو ما يقوم مقامهر ولما كانص مككم الب اي تات
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ر بكقه ورار اتهام مرا النادرب

بنارر الجررادم التري تشرك جناير وهرذا النروع

ما الجرادم يستلحم مرور ال فوه بمركل التكق ق االبت ادي()1ر الذب تقروم بره النيابر العامر ر فرهذا انتهرى

التكق ق االبت ادي وتب ا لوك
مل

النياب أا الفع يشك جناي فهنه يقرر توجيه االتهام إلى المتهم وةرس

ال فوه إلى النادب العام أو أك مساف يهر فهذا رأه النادرب العرام أا وررار االتهرام فري مكلره يرومر
(.)2

بهكال المتهم إلى مككم الب اي ذاص االات ا

وو ر ن ررص فلررى ذلررك المررا ة ( )152مررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر فرري فقرتهررا األولررى ك ر

تقررول إذا تبر ا لوك ر النيابر أا الفعر يشررك جناير فهنرره يقرررر توجيرره االتهررام إلررى المررتهم وةرسر ملر

ال فوه إلى النادب العام أو أك مساف يه  .ب نما ن ص الفقررة الثالثر مرا المرا ة المرذكورة فلرى أنره إذا
وج النادب العام أو أك مساف يه أا ورار االتهرام

لمكاةمته .

رادب يرومر بهكالر المرتهم إلرى المككمر المات ر

وبناء فليه جب الت ال مككم الب اي في موا الجناياص بال فوه ات االب
ب
الا وم الجحادير أمامهرا انعقرا اب ركيكاب فرال تسرتتي المككمر أا تباشرر إجرراءاص المكاةمر إال بعر
أا تةروا الا رروم الررص فري كوحتهررا ويكرروا ذلررك ب ر ور وررار بهكالر الر فوه إل هررا()3ر ويكرروا وررار
ركيكاب أا تنعقر

اتكال مشتمالب فلى اسم المتهم ولقبه وسنه ومك ميال ا ومك إوامته ومهنته وجنس تهر كمرا تضرما

الجرةم المسن ة إليه بجمي أركانها المكون لها(.)4

وبالت ر ررالي إذا كان ر ررص الواوعر ر ر جناير ر ر – وتر ر روافرص األ لر ر ر الةافير ر ر فل ر ررى الم ر ررتهم تك ر ررال الر ر ر فوه

إلر ررى مككم ر ر الب اي ر ر ب ر ررفتها مككم ر ر جناير رراصر ولةر ررا القر ررانوا اشر ررترط أا ترف ر ر ال ر ر فوه فر رري م ر روا

الجناير رراص بهكالتهر ررا مر ررا النادر ررب العر ررام أو أك ر ر مسر رراف يهر وال جر رروح رفعهر ررا مر ررا وك ر ر النياب ر ر بشر ررك
مباشر كما في الجنح والماالفاص.

()5

ثانياً /قرار نقل الدعوى:
و ر ت ر ا ال ر فوه فرري كرروحة مككم ر الب اي ر اسررتنا اب إلررى و ررار نق ر ال ر فوه إل هررا ال ررا ر فررا
مككم االستدنال بسبب المكافا فلى الناام العام()6ر وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )182ما ورانوا
أا تقرر فري فراوه الجنايراص أو الجرنح بنراء

اتجراءاص الجحادي بقولها لمككم االستدنال المات

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )2ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
( )3تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.15

( )4محهر جعفر فب  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي العمانير مرج سابقر
( )5جالل ثروص :نام اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.118

.126

.482

( )6ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
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فلى تلب النادب العام نق ال فوه إلى مككم أاره ما ذاص ال رجر ر وذلرك فنر ما يكروا نارهرا فري
ادرة المككم المات
ك

ما شونه اتاالل باألما العام .

أجاح المشرع لمككم االستدنال ضما ادرة اات ا ها أا تقرر فري فروه الجناير أو

الجنك بنراء فلرى تلرب النادرب العرام لر ها نقر الر فوه إلرى مككمر أاررهر وبالترالي ور تضر مككمر

ر فنر ما تةروا رؤةتهرا

الب اير ر ها فلرى الر فوه بموجرب وررار نقر الر فوه إل هرا مرا المرجر المارت
في منتق تلك المككم ما شونه اتاالل باألما العام.

()1

ثالثاً /قرار تعين المرجع:
و يق االل أو نحاع ب ا مككمت ا فن ما تقرر ك منهما بونها هي المات
ففي هذا الكال جب فل هما التوو
المككم المات

ك

فا إ

ار الككرم لكر ا

بنار الر فوهر

ر ور وررار مرا مككمر الرنقض بتع ر ا

ر وبناء فليه ت ا ال فوه كوحة مككم الب اي باتكال إل ها ما المرج المات

ن ص فلى ذلك الما ة ( )175ما وانوا اتجراءاص الجحادي بقولها

ر

جروح لجمير الا روم فري

ال ر فوه أا يتلب روا تع ر ا المككم ر المات ر باسررت فاء يق مونرره إلررى مككم ر الررنقض مرفق راب برراألوراق

المؤةر ر ة لالس ررت فاءر واذا ك رراا التل ررب تعل ررق با ررالل فل ررى ال ررالكي بر ر ا مككمت رري

ررلح ت ررابعت ا

لمككم ب اي واك ة فيق م التلب إلى هذا المككم .
ويرى الباحث أا اول ال فوه في كوحة مككم الب اي ال تم إال فا ترةق القرار ال ا ر

فا النادب العام أو أك مساف يه بهكال ال فوه كو
فامر أما الترق األاره فهنها ال تعتبر اوالب
ا
اء بقرار
لل فوه في كوحة المككم بالمعنى ال كيح أو المق و ر ألا اول ال فوه يكو و تم ابت ب
اتكال ال ا ر فا النادب العامر وما ثم ج ما يست في نق ال فوه إلى مككم أاره للمكافا

فلى الناام العامر فيكوا القرار ال ا ر بالنق سبباب لمباشرة ال فوه أمام المككم المنقول إل ها
اءر
ال فوه وليل سبباب ل اول ال فوه في كوحة مككم الجناياص ( الب اي )ر ألنه ال ي ح النق ابت ب
وا أا يكوا القرار ال ا ر باتكال و تم وب ذلكر وكذلك الكال فيما تعلق بتع ا المرج ر فها
ورار اتكال ما النادب العام يكوا و

ما تناحع االات ا

ر أوالبر وما ثم ك

التناحعر ويرى الباحث بوا هذا الكال

في الجناياص ما النا ر ك وثها كوا الجه التي تتولي إكال ال فوه في

الجناياص هي جه واك ةر وهي النادب العام أو أك مساف يهر فال يعق أا ي

ال فوه ك منهما لمككم ماتلف ر واا ك ثص فهنها تةوا ما الكاالص النا رة.

( )1تارق ال راوب :الوج ح في شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر

86

.133

ر و اررةا بهكال

الفرع الثاني

إعالن المتهــم والخصــــوم
تررن

القواف ر المسررتقرة فرري الم روا الجحادي ر أا القاضرري الج احدرري ال يككررم إال بع ر سررماع أو روال

المتهم في ال فوهر وال ورة المثالي للع ال الجحادي أا يكضر جمير الا روم وأا يشراركوا فري جمير
اتجراءاص كتى يستتيعوا إب اء فافهم وكتى ي

هذا ال ورة المثالي ال تتكقق ومار فق تال

ر الككم في مرواجهتهم بعر سرماع أوروالهم .غ رر أا

المتهم إما فم اب أو سهواب أو جهالب بالتةل

بالكضورر

وفي هذا الكال رافي القانوا غياب هذا المتهم ويكمي م الك ر بشررط أا ال رؤ ب هرذا الغيراب إلرى
فرول سر ر الع الر وكسرا إ ارة القضراء.

()1

باوي الا وم والشهو فلى النكو التالي:

وفليره نتنراول فري هرذا الفررع إفرالا المرتهمر ومرا ثرم إفرالا

أوالً /إعالن المتهم:
إا االلتحام برهفالا المرتهم بالكضرور يسرته ل تمك نره مرا الكضرور وابر اء فافره إفمراالب لمبر أ

المواجه ر فبمقتضى مب أ المواجه
واال ك

الذب يستلحم كضور المتهم ل تمكا األا ر مرا مناوشر الشرهو .

يمكا مناوش أ ل ال فوه وا كضورا وتمك نه ما مناوشتها .وتوة اب ألهمي كضور المتهم

وتمك نه ما مناوش أ ل الثبوص وضص مككم النقض الم رة بونه إذا سمعص مككم ال رجر األولرى

شهو اتثباص في غ ب المتهم ووضص ببراءته فال جوح للمككم االستدنافي أا ت نه توسيسراب فلرى مرا
كاا أولدك الشهو و والوا أمام مككم ال رج األولىر لذلك فها سماع الشهو أمام المككم في غ بر

المتهم ال تكقق فيه بالب اه ك الغرض المق و إذ هو ال تتراح لره فر ر مناوشر أ لر اتثبراص وورص
فرضها فلى المككم .

()2

لررذلك فررها أول إج رراء يقرروم برره ولررم المككم ر بع ر إكال ر ال ر فوه إل هررا مررا النادررب العررام أو أك ر

مساف يه بموجب ورار االتهام الذب تضما اسرم المرتهم وترارةخ توويفرهر إا كراا موووفرابر ونروع الجرةمر

التهم واروفها والموا القانوني التي تنتبق فل ها

المرتةب وو فها القانوني وتارةخ ارتةابها وتفا

واسم المجني فليه وأسماء الشهو ر هو القيام بتبليل المتهم ب ورة فا الدك االتهام وب

وم المكاةم

بوسرربوع فلررى األور إضرراف إلررى مواف ر المسرراف ()3ر ويعتبررر هررذا اتجرراء مررا اتجرراءاص الجوهرةر الترري
ترتب فلى اتاالل بها البتالا()4ر ك

تع ا فلى المككمر أوالب ووبر نارر الر فوه أا تتكقرق مرا

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.58

( )2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.41

( )3انار الموا (240ر241ر )242ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.
( )4ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير الجحء الثانير مرج سابقر
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أا المررتهم و ر أفلررا إفالن راب
إفالنا

كيكاب(.)1

رركيكابر واال وجررب فل هررا توج ر نارهررا إلررى جلس ر تالي ر واألمررر بهفالنرره

فاتفالا فلى ذلك يق

به اتجراء الذب تم بمقتضاا إفالم

اكب العالو بمضموا أوراق

المكاةم ر واجراءاتهررا ب ررورة رسررمي ر فررهذا لررم ررتم اتفررالا أو وو ر برراتالب فررها الككررم الررذب ي ر ر فرري
ال ر فوه بع ر ذلررك يكرروا ب ر ورا برراتالب ل ر ورا فرري ا رروم لررم تنعق ر انعقررا اب رركيكابر وهررو بتررالا ال
ي ررككه كضررور المتلرروب إفالنررهر فررالبتالا الررذب ررحول بكضررور المعلررا إليرره إنمررا هررو بتررالا أوراق

التةل

توج

بالكضور الناشئ فا ف ب في اتفالا أو في بياا المككم أو تارةخ الجلس .

()2

وكذلك الكال إذا أفلا المتهم وا مرافاة الميعا القانونير ثم غاب المتهم فا الكضور وجب

ال فوه تفالنه وفقا لهذا الميعا ر أما إذا كضر المرتهم رغرم بترالا إفالنره لعر م اكتررام الميعرا

ف جوح له أا يتلب التوج

تف ا فافه في ميعا مالدم.

()3

وةج رررب التبلي ررل بواس ررت مكض ررر أو أكر ر رج ررال الش رررت للمر ر ار تبليغ رره شا ررياب أو ف رري مكر ر
إوامتررهر كسررب القواف ر الترري ن ر فل هررا وررانوا أ ررول المكاةمرراص الم ني ر والتجارة ر كسررب مررا ن ررص
فليه الما ة ( )185ما وانوا اتج ارءاص ك ر

تقرول تبلرل األوراق القضرادي بواسرت مكضرر أو أكر

رج ررال الش رررت ر لش ررا المبل ررل إلي ررهر أو ف رري مكر ر إوامت ررهر وفقر راب للقوافر ر المق ررررة ف رري و ررانوا أ ررول
الوار ة بهذا القانوا .
المكاةماص الم ني ر م مرافاة األككام الاا
وةتعر ا فلرى مررومور التبليرل أا يقروم بررهفالا األو ارق القضرادي للشرا

المتلرروب إفالنره بهررار

االل أسربوع مرا ترارةخ اسرتالمه لهرار وأا يع ر ها إلرى ولرم المككمر مشرروكاب فل هرا كيفير إجرراء التبليرل
والووص الذب تم فيهر ك ن ص فلى ذلك الما ة ( )11ما وانوا أ ول المككماص الم ني والتجارة

في فقرتها الثاني بونه فلى المومور تبليل األوراق القضادي المسلم إليه االل مر ة أو راها أسربوع مرا
تارةخ اسرتالمها مرا لرم ترومر المككمر بارالل ذلركر وأا يع ر ها إلرى ولرم المككمر مشرروكا فل هرا بيانرا

بالووص الذب جره فيه التبليل وكيفي إجراده .

()4

( )1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
( )2بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.54

.6

( )3فب الكم الشواربي :التعل ق الموضوفي فلي وانوا اتجراءاص الجنادي ر الةتاب الثانير مرج سابقر
( )4انار الما ة ( )11ما وانوا أ ول المكاةماص الم ني والتجارة الفلست ني روم ( )2لسن 2001م.
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ثانياً /إعالن الخصوم:
الا وم هم أ ال النياب والمتهم وو نضم إل هما الم فى الم ني والمسدول فا الكق الم ني

والمجني فليه .وكضور الا روم ضررورب فري المكاةمر  .أمرا ممثر النيابر فتالفره فرا الكضرور أمرام
المككمر ذاتهرا ألنهرا تعتبرر فن ر ابر مرا فنا رر تشرك

مككم الب اي في موا الجناياص بت تشك

المككم ر ()1ر بعكررل الكررال فرري م روا الجررنح والماالفرراص ك ر

جرروح لهررا ف ر م الكضررور()2ر وأمررا برراوي

الا رروم ف جررب تمك ررنهم مررا الكضررور ل رريل فقررط فرري جلس رراص المرافع ر وانمررا فنر ر ك ر إج رراء تتا ررذا

المككم (.)3

ثالثاً /إعالن الشهود:
ما المقرر أا إفالا الشهو أمام مككم الب اي يكوا
بناء فلى تةل
ب
بالكضورر وا إاالل بكق المتهم في سماع شهو الواوع سواء كانوا في وادم شهو اتثباص أم الر
النياب العام لهم

ويكوا لة ما النياب والمتهم والم في بالكقوق الم ني والمسدول فنها أا يعارض في سماع شها ة

الشهو الذ ا لم يسبق إفالنهم بوسمادهمر وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )1/254ما وانوا اتجراءاص
بقولها ال جوح للنياب است فاء أب شا

للشها ة لم ر اسمه في وادم الشهو إال إذا كاا المتهم

أو مكاميه و تبلل إشعا ابر باسم الشاه ر أو كاا و تناحل فا هذا الكق .

) )1تن

الما ة ( )2/238ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني فلى تنعق جلساص مككم الب اي بكضور وك

) )2انار الما ة ( )8ما القرار بقانوا روم ( )17لسن 2014م.
( )3جالل ثروص :نام اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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النياب العام والةاتب .

المطلب الثاني
غياب المتهم واألثر المترتب عليه
ما

بع اول ال فوه في كوحة المككم والقيام بهفالا المتهم ر فانه توجب فلى المككم التوة

ك اتفالا فاذا ما توة ص ما ذلك وجب فل ها إفا ة إفالا المتهم مرة أارهر فاذا لم يكضر
ر أم ابر بالقبض فليه واكضارار وما ثم

بع اتفالا الثاني فانه يعتبر غادباب وةجوح للمككم أا ت

تمهله فشرة أيام للكضور وتسليم نفسهر فاذا لم يسلم نفسه االل العشرة أيام ولم تم القبض فليه

يعتبر فا ابر ما وجه الع ال وتجرب مكاةمته غيابيابر وةترتب فلى ذلك وض أمواله وممتلةاته تكص
التكفظ وال يقب فنه وك

لتق يم فافهر وفيما لي نتناول غياب المتهم بع اتفالا وكاالص افتبار

المتهم فا ار ما وجه الع ال واألثر المترتب فلى افتبارا كذلكر في فرف ا فلى النكو التالي:
الفرع األول

ثبوت غياب المتهم وحاالت اعتباره فا اًر من وجه العدالة
إذا أفلا المتهم بالجلس المك ة لنار الر فوه وتالر

فرا الكضرور فري الموفر المكر تع ر

المررا ة

المككم ر تبليغرره م ررة أارررهر فررهذا لررم يكضررر ت ر ر المككم ر بكقرره مررذكرة إكضررار فم رالب بررن
( )247ما وانوا اتجراءاص الجحادي ك ن ص فلى إذا لم يكضر المرتهم إلرى المككمر فري ال روم
المقرر والساف المع ن في مذكرة الكضورر يعا تبليغه مرة أارهر فهذا لم يكضر ت ر ر بكقره مرذكرة

إكضار ر ك

ليل فور التةل

يعتبر الغياب فرا الكضرور فري الر فوه الجحادير جرةمر ر يشرترط لقيامهرا غيراب المرتهم
العا ب للكضورر وانما فقب تةل

أةثر تعق اب وش ة (.)1

وور ر أوج ررب المش رررع فل ررى الم ررتهم بجناير ر المث ررول بشا رره أم ررام المككمر ر المات ر ر تجر رراء

مكاةمتهر فهذا لم يمثر وتغ رب ألب سربب مرا األسربابر ي ر ر النادرب العرام فري كقره مرذكرة وربض()2ر
كر

ن ررص المررا ة ( )1/288مررا وررانوا اتج رراءاص فلررى ذلررك بقولهررا فرري كال ر توجيرره النادررب العررام

اتهاماب في جناي إلى شا

لم يقبض فليهر ولم يسلم نفسهر ي

وما ثم رس النادب العام األوراق لوك

ر بكقه مذكرة وبض .

النياب ليقوم بتنايم الدك اتهام متضمن أسماء

الشهو ر وةرسلها إلى الموتا األا ر للمتهم لتبليغهار وما ثم يك

(الما ة  )2/288وتعتبر هذا اتكال ما نوع اا

( )1أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

وهي بهذا الو

.23

( )2سالم الةر  :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر
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ال فوه إلى المككم لمكاةمته
ال تعتبر تكرةكا لل فوه

الجحادي ر فهي ليسص تكرةكا لل فوه الجحادي لةونها ليسص أول إجراء تاذ في ال فوه الجحادي إال أنها

جاءص بع إ

ار النادب العام مذكرة وبض بكق المتهم.

وبذلك توجب فلى المككم بع تسلمها مل

()1

ال فوه أا ت

ر و ار ابر بهمهال المتهم م ة فشرة

أيام لتسليم نفسه إلى السلتاص القضادي االلهار وةتضما هذا القرار نوع الجناي واألمر بالقبض فلى

المتهمر وتةل

ك ما يعلم بمكاا وجو ا أا ابرا فنهر وةنشر ورار اتمهال في الجرة ة الرسمي أو

في إك ه ال ك
يقب وك

أ

المكلي ويعلق فلى باب مسكا المتهم وفلى لوك اتفالناص في المككم ()2ر وال

فا المتهم الغادبر ب

أنه جوح كسب الفقرة الاامس ما الما ة ( )288ألورباده أو

واده تق يم فذرار واثباص مشروفي هذا العذر.

فهذا لم يسلم المتهم نفسه االل م ة العشرة أيام يعتبر فا ابر ما وجه الع ال ر كسب ما ن ص
فليه الما ة ( )6/288ما وانوا اتجراءاصر وتجرب مكاةمته ب ورة غيابي بع التثبص ما تبليل
ونشر ورار اتمهالر وما ثم تجرب المكاةم وفقاب لرجراءاص المن و

الجحادي .

()3

فل ها في وانوا اتجراءاص

وفليه يمكا إجمال الكاالص التي يعتبر ف ها المتهم فا ابر ما وجه الع ال في كاالص ثال

وهي:

 .1الحالــة التــي يوجــه فيهــا النائــب العــام اتهامــا فــي جنايــة إلــى شــخص لــم يقــبض عليــه ولــم يســلم
نفسه:

وهي الكال التي ن ص فل ها الما ة ( )1/288ما وانوا اتجراءاصر والتي سبق اتشارة

إل هار ففي هذا الكال نكوا أمام مل

تكقيقي ما نوع الجناي تتولى النياب العام التكق ق به والمتهم

لم تم إلقاء القبض فليه ابت اء وهنالك مذكرة إكضار

ا رة بكقه لمومورب الضبط القضادي ما أج

القبض فليه واوتيا ا للنياب العام إال أا مذكرة القبض تعذر تنف ذها كوا المتهم متوارب فا أناار
الع ال والسلتاص المات

بالقبض فليهر فهنا بع أا يكم وك

النياب العام تكقيقاته في المل

والتي لم تبقى منها سوه المتهم غ ر مقبوض فليه فال يعق أا ترك المل
( )1ساهر إبراهيم الول  :ذاتي ورار إكالر الر فوه الجحادير
12ر الع

2ر 2010مر

معتالب.

()4

ارسر تكل لير مقارنر ر مجلر جامعر األحهرر -غرحةر سلسرل العلروم اتنسراني ر المجلر

.191

( )2انار الموا (  ) 959 -954ما التعليماص القضادي للنادب العام روم ( )1لسن 2006م.
( )3سالم الةر  :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر
الجحادي ر الفلسررت ني روررم ( )3لسررن 2001مر ك ر

 .115انار أيضاب المرا ة ( )1/291مرا ورانوا اتجرراءاص

ن ررص فلررى أنرره إذا لررم يسررلم المررتهم الفررار نفس ره تقرررر المككم ر إج رراء مكاةمترره غيابي راب بع ر

التثبص ما تبليل ونشر ورار اتمهالر وتجرب المكاةم تبقاب لرجراءاص المقررة في هذا القانوا .

( )4بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.49
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 .2الحالة التي يتم اإلفراج فيها عن المتهم بالكفالة من المحكمة المختصة بذلك ويخالف شروط
هذه الكفالة بعدم حضوره للمحكمة عندما يطلب منه ذلك:

ن ررص المررا ة ( )146مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادي ر فلررى أنرره تعتبررر الةفالر ضررمانا لكضررور

المتهم فن تلبه أو ف م التهرب مرا تنف رذ الككرم الرذب ور ي ر ر ضر ا ر وفليره إا كراا المرتهم مفرجراب
فنه بالةفالر التري تضرما كضرورا جلسراص المكاةمر ر ثرم تالر

فرا الكضرورر وأار بشرروط الةفالر ر

م ر فلمرره بموف ر المكاةم ر فهنرره يعتبررر فررا ابر مررا وجرره الع ال ر وتسرررب فليرره األككررام المتعلق ر بمكاةم ر

المتهم الفار.

 .3الحالــة التــي يفــر فيهـــا المــتهم مــن مركــز اإلصـــالح والتأهيــل (الســجن) أو المكــان المخصـــص
للتوقيف بموجب القانون:

ن ررص المررا ة ( )298مررا وررانوا اتج رراءاص فلررى أنرره تسرررب أككررام هررذا الف ر فلررى المررتهم

الذب يفر ما مركح ات الح والتوه

للتوو

(السجا)ر أو المكاا الما

بموجب القرانوا ر فرهذا

انتبقص هذا الكال وفر المتهم ما مكراا توويفره القرانوني فيعامر معاملر المرتهم الفرار مرا وجره الع الر

ويكرراةم بهررذا ال ررورة بع ر إتبرراع اتج رراءاص القانوني ر ()1ر وال اتل ر

الشروع في إج ارءاص المكاةم أو بع الب ء ف ها.

الكررال إا كرراا ف ررار المررتهم وب ر

الفرع الثاني

األثر المترتب على اعتبار المتهم فا اًر من وجه العدالة
في الجناياص أو الجرادم الةب رة اتاذص بعض اتجراءاص التي ته ل إلى إجبار الغادب فلى

الكضور أمام المككم ()2ر وو ن

المشرع الفلست ني فلى ف ما هذا اتجراءاص والوساد تجبار

المتهم الغادب أو الفار ما وجه الع ال فلى تسليم نفسهر منها ف م السماح بكضور مكامي لل فاع

فا المتهمر وكذلك الكجح فلى أموال المتهم الفار وممتلةاته ليمت هذا الكجح ويشم أموال وممتلةاص
حوجه وأوال ا الق رر وفيما لي نب ا هذا اتجراءاص فلى النكو التالي:

 .52وانار ررر المر ررا ة ( )298ور ررانوا اتج ر رراءاص الجحادي ر ر الفلسر ررت ني

( )1بهر رراء األكم ر ر  :إج ر رراءاص مكاةم ر ر المر ررتهم الفر ررارر مرج ر ر سر ررابقر
روم  3لسن 2001م.
( )2أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر
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أوالً /عدم قبول وكيل عن المتهم الفار في المحاكم الغيابية:
مررا المقرررر وانونراب أا كضررور المررتهم بشا رره أمررام مككمر الب اير فرري مروا الجنايرراص وجرروبي

كتررى يعتبررر الككررم كضررورةا فرري كقرره()1ر لررذا فق ر ا ر

المشرررع المررتهم بجناي ر الررذب ال يكضررر أمررام

مككم ر الجنايرراص بع ر إفالنرره وانون راب بوككررام اا ر ر منهررا انرره ال جرروح أا يكضررر فنرره مكررام ل ر اف
فنه(.)2

وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )2/291ما وانوا اتجراءاص الجحادي بقولها ال يقب وك

فا

المتهم الفار في المكاةمر الغيابير ر وهرذا الكارر يشرم كافر اتجرراءاص فرال يسرمح للمكرامي برالمثول
أمررام المككم ر كتررى لررو تب ر اء ف ر

تعلررق بع ر م االات ررا

الفلست ني _ ادرة غحة_ في ككم لها ك
وفلى الككم المستون

المستون

()3ر وهررذا مررا وضررص برره مككم ر الررنقض

والص وك

أا مككم النقض بع اتالفها فلرى األوراق

تب ا لها أا مككمر االسرتدنال ور ناررص فري االسرتدنال الماثر بكضرور وك ر

وا كضور المتهم المستون

بذاته جلس وم المكاةم وتره في ذلك ماالف ألككام وانوا

اتج رراءاص الجحادي ر الترري ال تج ررح مكاةم ر المررتهم فرري جناي ر غيابي رابر وتج حهررا بالنسررب لج ررادم الجررنح
والماالفاص والمجررم الفرارر وفليره ولةروا التهمر الموجهر للمسرتون جناير فهنره توجرب كضرور المرتهم
بالذاص في جلساص المكاةم وال يكفي كضور موكله الجلس نياب فنه .

()4

وتةم ررا العلر ر م ررا وراء ه ررذا الكا ررر ف رري إةر رراا الم ررتهم الغاد ررب فل ررى الكض ررور والمث ررول أم ررام

المككم ر واذا تعذر كضور المتهم لمكاةمته جراح ألوربادره وأ ر واده تقر يم فرذرا إلرى المككمر واثبراص
مشروف ته فهذا وبلص المككم العذر تقرر توج

المكاةم .

()5

ثانياً /التدابير التحفظية على أموال وممتلكات المتهم الفار:
الت ب ر التكفاري بشرك فرام هرو إجرراء تارذ مرا وبر القضراء لكماير األمروال و روا الكقروق

ومر ذلك إلى أا إجرراءاص المكاةمر ور تترول و روالب إلرى كسرم النر احع ممرا رؤ ب إلرى ضرياع الكقروق

( )1أكم أبو اتوة :األككرام الجنادير الغيابير ر مرجر سرابقر

 .51ترارق سررور :المكاةمر الغيابير فري مروا الجنايراصر مرجر سرابقر

.59

( )2إ هاب فب المتلب :الموسوف الجنادي الك ث في شرح وانوا اتجراءاص الجنادير ر الجرحء الثالر ر التبعر األولرير نرا ه القضراةر 2009مر
.665

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.119

( )4ول كلمي الكايك :مجموف ماتارة مرا أككرام مككمر الرنقض الفلسرت ني ر الجرحء الواكر والعشرروار نقرض ج احدري ( ادررة غرحة)ر التعرا رورم
2001/5ر جلس 2003/4/12مر

.307

( )5ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر
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وتمكر ا المر ا مررا تهرةررب أموالرره منعررا للتنف ررذ فل هررا فرري المسررتقب ر فالتر ب ر التكفارري هر ل إلررى سر

النق

أو الق ور في وساد كماي الكق العا ي ر فهي كماي للكق في المستقب وللمكافا فليه.

()1

وو ن ص الفقرة األولى ما الما ة ( )289ما وانوا اتجراءاص فلى في الكاالص التي تقوم

ف ها ما التكق ق أ ل كافي فلى ج ي االتهام في أب ما الجرادم التي تق فلى األموال العام للنادب

العام متى و ر أا األمر يقتضي اتااذ ت اب ر تكفاي فلى أموال المتهم الفار أا يعرض األمر فلى
المككم الجحادي التي جوح لها أا تقرر وض أمواله وممتلةاته تكص التكفظ ومنعه ما الت رل

ف ها .

وةتضح ما هذا الن

أا المشرع أفتى الكق للنادب العام متى و ر ما االل التكقيقاص

الجارة بشوا جرةم ما الجرادم الواوع فلى المال العام أا األمر يقتضي اتااذ ت اب ر تكفاي فلى
أموال المتهم أا يعرض األمر فلى المككم المات

ر تالباب منها التكفظ فلى أموال المتهم ومنعه

ما الت رل ف هار وللمككم السلت التق رة في هذا األمر إما أا تستج ب له أو الر وهو ما تضح
ما االل الن

( ......المككم الجحادي التي جوح لها) .وةبلل النادب العام ورار الكجح فلى أموال

المتهم لم ر ادرة تسج

األراضي لوض إشارة الكجح فل هار كما جوح للمككم أا تقرر بي هذا

األموال إا كانص معرض للتل ر ك

ن ص فلى ذلك الما ة ( )290ما وانوا اتجراءاص بقولها

 -1بلل النادب العام في الكال ورار المككم إلى م ر ادرة تسج

األراضي لوض إشارة الكجح

فلى فقاراص المتهم الفار -2 .إذا كانص األموال المكجوحة فليه معرض للتل

المككم أا بيعها يعو فلى

اكبها بالمنفع ر جوح لها إ

وةو ع ثمنها في احةن المككم .

السرة ر أو رأص

ار أمر ببيعها ك ثما يكوا ذلك مالدمابر

ويستمر هذا التكفظ فلى أموال المتهم كتى االنتهاء ما المكاةم ر فهذا تقرر إ ان المتهم فهنه

يكرم ما إ ارة أمواله والت رل ف هار إلى أا تم تنف ذ العقوباص المالي المقضي بها()2ر ب نما لم تك
هذا الما ة ترةق تنف ذ هذا العقوباص المالي فلى أموال المتهم المتكفظ فل ها وكونه يفهم ما ن

الما ة أا هذا العقوباص تك

فل ها وبيعها بالم اح العلني(.)3

ما غل أموال المتهم وما ناتج هذا األموال وليل ما االل التنف ذ

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
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( )2ن ررص المررا ة ( )292مررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت ني روررم  3لسررن 2001م فلررى  -1فرري ج ررادم األم روال العام ر إذا ككررم به ان ر

المتهم الفار يكرم ما الت رل بومواله أو إ ارتهرا وتسررب فل هرا أككرام المرا ة ( )289مرا هرذا القرانوا -2 .ال رفر وررار المنر مرا الت ررل أو
ات ارة إال بع االنتهاء ما تنف ذ العقوباص المالي المقتضى بها .

( )3بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
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ويرى البعض

()1

بوا المشرع لم يكا واضكاب في مسول الت اب ر التكفاي ه الغاي منها إجبار

المتهم فلى الكضور أمام المككم أم أا اله ل هو الكفاظ فلى المال العامر كما لم يكا موفقاب في
و ر هذا اتجراء فلى الجرادم المتعلق بالمال العام ولم جعله فاماب يسرب فلى جمي الكاالص التي
يفر ف ها المتهم ما وجه الع ال بغض النار فا مك الجرةم أو الم لك المكمي ر كما أا المشرع

لم يكا موفقا بهفتاء االات ا

للمككم الج احدي لفرض الت اب ر التكفاي ر فالمككم الجحادي

وكسب القواف العام لرجراءاص التكفاي ال تملك القيام بذلك ك

أا ذلك ما اات ا

القضاء

المككم الجحادي بمث ذلك

الم ني وتك اب واضي األمور المستعجل ر وما الممكا ت ور اات ا
في كال أا كانص هنالك فوه م ني مرفوف ما وب النادب العام تبافاب لل فوه الجحادي فونه ما
الممكا التق م بتلب مستعج لفرض ت ب ر تكفاي ا و ا أا التلباص المستعجل تنار بكضور

فرةق واك .

ويرى الباحث أا المشرع واا لم يكا واضكاب فري مسرول الهر ل مرا التر اب ر التكفاير هر هرو

المكافا فلى المال العام أم تجبار المتهم الفار فلى تسليم نفسهر إال أنه يمكا أا يستفا مرا ارالل
الن

فلى أنه في جرادم األموال العام متى و ر النادب العام أا األمر يقتضري اتاراذ تر اب ر تكفاير

فلى أموال المتهم الفارر أا المق و هو المكافا فلى األموال العام اوفاب ما تهرةبهرار كمرا تضرح
ذلررك مررا اررالل و ررر المشرررع لهررذا اتجرراء فلررى الجررادم المتعلقر بالمررال العررام فقررطر ويــري الباحــث أا
اء فاماب نتبق
المشرع كاا أةثر توفيقاب في و ر هذا اتجراء فلى جرادم األموال العام ولم جعله إجر ب
فلى جمي الجرادم التي يفر ف ها المتهمر كما أنه ما غ رر المت رور أا يقريم النادرب العرام نفسره مر فياب
اء
بررالكق المر ني نيابر فررا ال ولر ر ألنرره بككررم وايفترره ممررثالب لل ولر فرري اسررتيفاء كقهررا مررا المجرررم سرو ب
كقهررا فرري تووي ر العقرراب أو كقهررا فرري اسررتر ا وم ررا رة مررا تررم االفت ر اء فليرره مررا أموالهررا مررا اررالل

القضرراءر هررذا مررا ناكي ر ر ومررا ناكي ر أاررره متررى كانررص هنرراك فرروه م ني ر بالتبعي ر لل ر فوه الجحادي ر

القادم ر فلرريل ثم ر مررا يمن ر الم ر في بررالكق الم ر ني مررا المتالب ر بتووي ر الكجررح التكفارري فلررى أم روال

المررتهم الفررار متررى كانررص ل يرره مررا األ لر مررا يف ر بهمكانير ويررام األا ررر بتهرةررب هررذا األمروال والت رررل

ف هار ا و راب وأنره ليسرص كر الجررادم تقرام ف هرا فروه م نير بالتبعير ر وليسرص كر الجررادم فلرى ذاص
الق ر ما الاتورة ل تم ف ها التكفظ فلى أموال المتهم الفار.

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
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ثالثاً /التدابير التحفظية على أموال زوج المتهم وأوالده القصر:
ن ص فلى هرذا اتجرراء المرا ة ( )289مرا ورانوا اتجرراءاص الجحادير فري فقرتهرا الثانير ك ر

تقررول جرروح للمككمر بنرراء فلررى تلررب النادررب العررام أا تشررم فرري ورارهررا أمروال وممتلةرراص حوج المررتهم
الفار وأوال ا الق ر متى توافرص ل ها أ ل كافي فلى أنها متك ل ما الجرةم موضوع التكق ق .
كما ن ص الفقرة (/3أ) ما الما ة نفسها فلى أا تع ا المككم ما

ر األموال المتكفظ

فل ها بع جر ها بكضور ذوب الشوا وممث النياب العام والاب ر الذب تنت به المككم .

ب أا المشرع أفتى الكق لة ذب م لك أا تالم ما القرار ال ا ر بوض أموال المتهم
الفار تكص التكفظر أو أموال حوجه وأوال ا الق رر أو التالم ما القرار القاضي بتع ا ما

ر هذا

األموالر االل ثالث أشهر ما تارةخ تووي الكجح (الما ة  )4/289ما وانوا اتجراءاص الجحادي .
ويعاب فلى هذا الما ة أنها لم تك

توجب فلى المككم أا تف

ما نفل القانوار وذلك بالن

الم ة التي تنتهي بها فترة التكفظر وما هي الم ة التي

ف ها بالتالم()1ر غ ر أا المشرع كاا أةثر وضوكاب في الما ة ()292
فلى كرماا المتهم الفار بع ات ان ما الت رل في أموالهر أو

إ ارتها تبقاب لألكوال الوار ة في الما ة ( )289والن

فلى ووص انتهاء المن ما الت رل وات ارة

وربته باالنتهاء ما تنف ذ العقوباص المالي المقضي بهار ك

ن ص الما ة ( )292ما وانوا

اتجراءاص فلى  -1في جرادم األموال العام إذا ككم به ان المتهم الفار يكرم ما الت رل بومواله

أو إ ارتها وتسرب فل ها أككام الما ة ( )289ما هذا القانوا -2 .ال رف ورار المن ما الت رل أو
ات ارة إال بع االنتهاء ما تنف ذ العقوباص المالي المقتضى بها .
وم ذلك فهنه و يفهم ما الن

الت رل في أمواله وا ارتها!! وهذا غ ر

المذكور أا المتهم جوح له وب ات ان وفي فترة الكجح

كيح بالتوة .

وهنا يرى الباحث :أا القرار المتعلق بوض أمروال حوج المرتهم وأوال ا الق رر تكرص الرتكفظ لرم

يوص فاماب أيضاب ب مق و ابر فلى الكاالص التي يكوا هناك أ ل كافير تف ر بروا هرذا األمروال متك رل

ما الجرةم موضروع التكق رقر أب الجررادم المتعلقر بالمرال العرام وفليره إا لرم يكرا هنراك مرا األ لر مرا

يكفي الست

ار هذا القرار فهنه ال جوح التكفظ فلى أموال الحوج واألوال .

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
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فها وج ص األ ل وتم تووي الكجحر يعتى ما يع لهم المتهم نفق شهرة ما فاد اص هذا

األموالر كما جوح للم في بالكق الم ني أا يست ر ما المككم نفسها و ار ابر باستيفاء مق ار مؤوص
ما التعويضاص المككوم بها مقاب كفال أو ب ونهار ويرى الباحث أا هذا اتجراء تعلق بالكالت ا
اء كاا الكجح فلى أموال المتهم وك ار أو فلى أمواله وأموال حوجه وأوال ار واا كانص الفقرة
سو ب
الاامس ما الما ة ( )289جاءص بالن فلى الكال التي تم ف ها الكجح فلى أموال المتهم فقطر
ك

تقول االل م ة وجو أموال المتهم الفار تكص التكفظ يعتي حوجه وأوال ا ووال اا وما يعولهم

شرفاب نفق شهرة  ....ر كما أن هناك تعارضاً واضحاً في ن
التي تن

لتتك

الما ة ( )289ما وانوا اتجراءاص

فلى الكال التي يقوم ف ها أ ل كافي ض المتهم في الجرادم المتعلق بالمال العامر ثم توتي

فا كق الم في بالكق الم ني في الك ول فلى مق ار مؤوص ما التعويضر فه يمكا أا

تةوا الجرةم ما الجرادم الواوع فلى المال العامر ويكوا هناك م في بالكق الم ني في نفل

الووص؟؟؟

جوح للمتهم الفار ال فاع فا نفسه أو توك

والسؤال الذي يطرح في نهاي هذا المقام ه

ما

يمثله في كال رفعص فليه فوه غ ر التي يكاةم فل ها والتي تم التكفظ فلى أمواله بسببها؟؟ وما هو
الككم في كال وام بالت رل في أب ما أمواله الموضوف تكص الكراس ؟؟ وما هو الكال فيما تعلق

بكقووه الم ني ؟؟

الرب الراجح
تع ص ايراء في هذا المسول و أ

()1

هو أا للمككوم فليه غيابياب أا اف فا نفسه

في فوه رفعص فليهر ولةنه مكروم ما الت رل في أمواله أو االلتحام بتعه مار ولةنه غ ر مكروم

ما كقووه الم ني فله أا تحوج مثالب وأا ت رل في أمواله التي في الاارجر وأا يقر بالنسب .ب إذا
ت رل في ماله الموضوع تكص الكراس إلى الغ ر كسا الني ر ولم يكا الكارل و اتاذ ما

اتجراءاص ما ل فلى ويام الكراس ر فها هذا الت رل يكوا
الذب ي

كيكابر فيما ف ا ذلك يكوا اتجراء

ر منه باتالبر ولةا هذا البتالا نسبي ال جوح أا تقضي به المككم ما تلقاء نفسهار ب

جب أا تمسك به

اكب الم لك .

( )1نقالب فا إبراهيم س أكم  :المبا

القضادي للتقا م في الموا الم ني والتجارة والجنادي ر التبع األولىر 2000مر
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 672وما بع ها.

المبحث الثاني

ضمانات المحاكمة الغيابية
يعرل كق المتهم في مكاةم فا ل بونه

المكن التي تستوجب مقاضاته بشوا االتهام

الجنادي الموجه إليه أمام مككم مستقل مكا ة مشكل بككم القانوا وب اتهامه تبقاب تجراءاص فلني

تاح له ما االلها ال فاع فا نفسهر م تمك نه ما مراجع الككم ال ا ر ض ا ما وب وضاء أةثر

فلواب ما المككم التي ككمص فليه وتع المكاةم العا ل أك الكقوق األساسي للمتهمر وهي تقوم
فلي توافر مجموف ما اتجراءاص التي تتم بها ال فوه الجحادي في إتار يضما كماي الكرةاص

الشا ي وغ رها ما كقوق المتهم المتعلق بهر وضمان أساسي ل وا كقووه وكرامته وشا

ته

والتي لو أاذص جمع ها متةامل شكلص اتتار العام للكق القانوني في المكاةم العا ل ()1ر ولةا هذا

الكق ليل متلقابر ك
واالنتقا

أا غياب المتهم فا جلساص المكاةم ؤ ب إلى إه ار بعض هذا الضماناص

منها نت ج تهماله أو تق

المكاةم المن ف بشك

را في الكضورر وفليه نتناول في هذا المبك

فام والمكاةم الغيابي بشك

اا

الضماناص بسبب غياب المتهم في متلب ا فلى النكو التالي:

ضماناص

وما ثم ك و الاروج فا هذا

المطلب األول :ضمانات المحاكمة المنصفة.
المطلب الثاني :حدود الخروج عن ضمانات المحاكمة المنصفة بسبب الغياب.

( )1مكم ر الغرةرراني المب ررروك أبررو اضر ررة :اسررتجواب الم ررتهم وضررماناته ف رري م ارك ر الر ر فوه الجنادي ر ر ار المتبوف رراص الجامعي ر ر اتس رركن رة ر
2012مر

.1130
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المطلب األول
ضمانات المحاكمة المنصفة
تمث المكاةم المركل الثاني للر فوه الجحادير ر وف هرا ترتم مركلر التكق رق النهرادي التري تجررب
بمعرف القضاء وتسته ل الف

في موضوع ال فوه .وو أكراط القرانوا المكاةمر فري مروا الجنايراص

بضماناص ف ر ة تقتضر ها اترورة العقوبراص المقرررة لهرذا النروع مرا الجررادمر ولهرذا تضرم إجرراءاص تتسرم

بالترة ر

وتفسررح المجررال لكررق ال ر فاع للمررتهم – تتم ررح بهررا فررا المكاةم ر فرري م روا الجررنح والماالفرراصر

وتتكقررق بهررا المكاةم ر المن ررف ()1ر ك ر

تتمث ر ضروابط المكاةم ر المن ررف فرري مجموف ر مررا القواف ر

رروا

المب دي ر الترري تعكررل فرري مضررام نها ناام راب متمة ر المالمررحر تررواى باألسررل الترري يقرروم فل هررا
كرام اتنساا وكماي كقووه األساسي ر ويكول بضماناته وا إساءة استا ام العقوب بما ارجها فا

أه افهار وذلك انتالواب ما إيماا األمرم المتكضررة بكرةر الكيراة الاا ر ر وبوتروة الق رو التري تنرال مرا
الكرة الشا ي ر ولضماا أا تتق السلت التشرةعي فن مباشرتها لمهمتها فري مجرال فررض العقوبر

وناب للناام االجتمافير باألغراض النهادي للقوان ا العقابي ر التي ناف ها أا تةوا إ ان المتهم ه فاب
مق ررو اب لذاتررهر أو أا تةرروا القوافر الترري تررتم مكاةمترره فلرري ضررودها م ررا م للمفهرروم ال رركيح ت ارة

الع ال الجحادي إ ارة فعال  .ب

تع ا أا تلتحم هذا القواف مجموف ما القيم التي تةف لكقوق المتهم

الك ر األ نررى مررا الكماي ر الترري ال جرروح النررحول فنهررا أو االنتقررا

منهررا .وهررذا القواف ر – واا كانررص

إجرادير ر ف رري األ ر ر – إال أا تتبيقه ررا ف رري مج ررال الر ر فوه الجحادير ر – وفل ررى امتر ر ا مراكله ررا – ررؤثر
بالضرورة فلى مك لتها النهادي (.)2

وفليه نتناول في هذا المتلب أهم الضماناص التي جب أا تتسم بها المكاةم المن ف وهي

مباشرة إجراءاص المكاةم في كضور المتهم وشفوي المرافع ر وما ثم فالني الجلساص وت وةا

إجراءاتهار وأا ابر كق المتهم في االستعان بم اف ر في ثالث فروع فلى النكو التالي:
الفرع األول :مباشرة اإلجراءات في حضور المتهم وشفوية المرافعة.
الفرع الثاني :عالنية الجلسات وتدوين إجراءات المحاكمة.
الفرع الثالث :حق المتهم في االستعانة بمدافع.

( )1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.36

( )2فاروق فب البر :ور المككم ال ستورة الم رة في كماي الكقوق والكرةاصر 2004مر
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الفرع األول

مباشرة اإلجراءات في حضور المتهم وشفوية المرافعة
أوالً /مباشرة اإلجراءات في حضور المتهم.
نارم المشررع إجرراءاص المكاةمر بك ر

لكضور المتهم في مركل المكاةمر أهمير كب ررة ك ر

يشارك ف ها المرتهم ويكروا لره ور إ جرابير تريح ف هرا لهرذا اتجرراءاص التري ترتم فري أثنراء المكاةمر أا

تس ر س رها المعتا وفرق التناريم التشررةعير كمرا أا كضرور المرتهم يكروا فري م رلكته ك ر

تراح لره

تفن ر أ ل ر االتهررامر وتق ر ر شا ر تهر بمررا ترريح للمككم ر إةمررال سررلتتها التق رة ر إحاء ذلررك كلررهر واذا

رجح جانب ات ان فاا كضور المرتهم يمكنره مرا إثرارة الاررول الماففر والمتالبر باالسرتفا ة منهرا()1ر
كر

ال جرروح القضرراء فلررى الغادرربر وهررذا الغرررض مررا أهررم الضررماناص ل ررك األككررامر ألنرره لررو ترررك

األمر س ه لما تكققص البراءة للمتهم(.)2

كما يع كضور المرتهم أمر ابر ضررورةابر كترى يمرارل كقره كرامالب فري الر فاع فرا نفسره بمواجهر
االتهررام الموجرره إليرره .كمررا أا كضرور المررتهم واالسررتماع إليرره لبيرراا وجرره الكررق فرري الر فوه مررا األمررور
الالحم لم لك الع ال ر ويعبر فا هذا الضماا بمب أ المواجه وهو أك األ ول اتجراءاص الهام

وأك فادم كقوق ال فاع()3ر إال إذا اوتضص ضرورة إاهار الكقيقر أا جررب التكقرق فري غ بترهر فلرى

أا تم اتالفه فلى ما تم ما إجراءاص في غ بتهر بمجر انتهاء الضرورة التي فص إلى إبعا ا(.)4

وة ررتبط ضررماا كضررور المررتهم أو تمث لرره بمب ر أ آاررر يعتبررر مررا األ ررول اتجرادي ر وهررو مب ر أ

المساواة في األسلك ب ا االتهام وال فاع في مركل المكاةم .

()5

ولررذلك تم ررح التكق ررق النهررادي بضرررورة مباشررته فرري كضررور الا رروم .فبالنسررب للنيابر العامر

المككمر ر  .أم ررا بالنس ررب لب رراوي الا ررومر وه ررم الم ررتهم

ذكرن ررا أا كض ررورها يعتب ررر ج ررحءاب متممر راب لتش ررك
والمر ر في ب ررالكقوق الم نير ر والمس رردول فنه ررار ف ج ررب فل ررى المككمر ر أا تمك ررنهم م ررا كض ررور إجر رراءاص

( )1مكم رشا الشا ب :الكماي الجنادي لكقوق المتهم وكرةاتهر مرج سابقر
( )2كمال مكم فوا  :اتجراءاص الجنادي لتق

.495

كرة المرتهم فري الفقره اتسرالمي والقرانوا الجنرادير ار الفكرر الجرامعير اتسركن رة ر 2011مر

.163

( )3تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

( )4كسا ربي  :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر مرج سابقر
( )5أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.41
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.64

أ ه إلررى فر م

التكق ررق النهررادير فررهذا تبر ا أا أكر هم لررم يعلررا أ رالبر أو أا إفالنرره كرراا برراتالب بك ر
()1
كضورار فاا إجراءاص المكاةم تةوا باتل بالنسب له.

ولما كاا المتهم ترفاب في ال فوه العمومي في مواجه النياب العام ر فهرو يستمسرك بكقره فري
الكرة ر ر ب نمررا تتالررب النياب ر العام ر بكررق المجتم ر فرري العقررابر أو فلررى األو ر بتتب ررق القررانوا فرري
مواجهته تتبيقا سليماب .وللمتهم مركح وانوني تمت فيه بكقوق وضماناص كفلها له القانوا()2ر وك

أا

األ ر فري المرتهم البرراءةر فراا إثبراص التهمر وبلره يقر فلرى فراتق النيابر العامر ر فعل هرا وكر ها فرربء
تق يم ال ل ر وةاض إثباص التهمر إلرى ووافر تككرم إ ارة الر ل

أب ل

بع ر فرا المرتهم الرذب ال لترحم بتقر يم

فلى براءتهر وك ما له هو أا ناوا أ ل اتثباص التي تتجم كوله لةي يفنر ها ويضر ف هرا

برذور الشرك وا أا لتررحم بتقر يم أ لر إ جابير تف ر براءتره()3ر فررالمتهم برربء كتررى ثبرص فكررل ذلرك فرري

مكاةمر وانونير فا لر ر وور نر

في الما ة ( )14منه ك

القررانوا األساسرري الفلسررت ني المعر ل لسررن 2005م فلررى هررذا المبر أ

جاء ف ها المتهم برر كترى تثبرص إ انتره فري مكاةمر وانونير تةفر لره ف هرا

ضماناص ال فاع فا نفسهر وك متهم في جناي جب أا يكوا له مكام اف فنه .

كما أا للمتهم كق في أال جبر فلى الةالم ض إ ار تهر وله أا ي مص وا أا ترغمه سلت

التكق ق أو المككم فلى الةالم وله أا ؤج كالمه إلى ووص أار()4ر أو ج ب فلى بعض األسدل

وا البعض األار وا أا ؤاذ سلوكه هذا ورةن ض ا()5ر واتساواب م ذاص الغاي فها ااتم الةالم
في ال فوه الجحادي جب أا تةوا للمتهمر فما األ ول المستقرة أا يكوا المتهم هو أار ما تةلمر
وأ ا واف ة المتهم أار ما تةلم تع واف ة جوهرة ر ترتب فلى ماالفتها البتالا إذا ما تمسك به

المتهم أو مكاميه()6ر وهذا ما ن ص فليه الما ة ( )271ما وانوا اتجراءاص بقولها بع االنتهاء ما
سماع الب ناص ب ب وك

النياب مرافعته كما ب ب الم في بالكق الم ني متالبه والمتهم والمسؤول

فا الكق الم ني فافهما وبع ذلك تاتتم المكاةم وفي ك األكوال جب أا يكوا المتهم آار ما
تةلم .

( )1إ وار غالي الذهبي :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر التبع الثاني ر مكتب غرةبر القاهرةر 1990مر
( )2سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر

.596

.213

( )3أكم فتكي سرور :القانوا الجنادي ال ستوربر التبع الثالث ر ار الشروق للنشر والتوحة ر القاهرةر 2004مر

.300

( )4مكم فحال ا ج ار ة :كق المتهم في ال مص وفقاب للقانوا الفلست نير رسال ماجست رر جامع األحهرر غحةر 2014ر
( )5سليماا فب المنعم :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة والقضاء والفقهر مرج سابقر

.221

( )6مكم الغرةاني المبروك أبو اضرة :استجواب المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
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ثانياً /شفوية المرافعة.
يق ر ر بمب ر ر أ شر ررفوي إج ر رراءاص المكاةم ر ر وجر رروب أا تجر رررب كاف ر ر هر ررذا اتج ر رراءاص شر ررفاهي

– أب ب وص مسموع – ما ك الكضور فالشهو والابراء لوا بوووالهم شفوياب أمام القاضير وكرذلك
ناوشرروا ف هررا التلبرراص والر فوع ومرافعرراص اال فرراء والر فاعر وتررتم كلهررا شررفويابر ك ر تعتبررر الشررفوي مررا

القواف األساسي التري تتم رح بهرا إجرراءاص المكاةمر ب رف فامر ويق ر بهرا أا تباشرر كافر إجرراءاص

التكقيقاص النهادي شفاهي بالجلس بك

يكوا للمككم بع درذ أا تترحو إلرى جانرب ذلرك بكافر مرا فري

ال فوه ما فنا رر بشرط أا تةوا متروك للبك

في الجلس .

()1

ألا العبر ررة ف رري األكك ررام الجحادير ر ه رري بالتكقيق رراص الشر رفوي الت رري تق رروم به ررا المككمر ر بكض ررور

الا ومر إذ جب أا تتريح المككمر الفر ر لتكق رق نهرادي يكفر إيضراح الر فوه وتكق رق أ لتهرا وةرتم
ذلك شفويا ب ورة مسموف للةاف يمكا لجمي أتررال الا روم ومرا ضرمنهم النيابر العامر أا بر و
اوتنافه الذاتي ما ل

إيضاكاتهم وتلباتهم و فوفهم شفويابر وال جوح للقاضي أا يستال
للمناوشر أمامرره ك ر إا اوتنافرره تةرروا مررا ك ر ل هررذا المناوشرراص الشررفوي
المب أ الما ة ( )273ما وانوا اتجرراءاص الجحادير فري فقرتهرا األولرى ك ر

لم يترح

()2ر وور ن ررص فلررى هررذا

جراء ف هرا تككرم المككمر

في ال فوه كسب ونافتها التي تةونص ل ها بكام كرةتها وال جوح لها أا تبني ككمها فلى أب ل
لم يترح أمامها في الجلس أو تم التو

إليه بترةق غ ر مشروع .

إا القواف ر ر ر األساسر ر رري للمكاةمر ر رراص الجحادي ر ر ر توجر ر ررب أال تقر ر ررام األككر ر ررام إال فلر ر ررى التكقيقر ر رراص
شفوياب أمام المكراةم وفري مواجهر الا رومر ممرا رؤ ب إلرى
والمناوشاص والمرافعاص العلني التي تك
لتةوا المككم ونافتها في وحا األ ل وتق ر ويمتها()3ر
توضيح األ ل ورف غموضها وكش كقيقتها ّ

أو بتعب ررر أاررر أا القاضرري يعتم ر فرري تةرروةا فق ترره فلررى اتج رراءاص الشررفوي الترري تررتم فرري الجلس ر ر
ف جب أا تبر ب التلبراص والر فوع شرفوياب فري كضرور الا رومر وأا يسرم بنفسره أراء الابرراء أو شرها ة
الشهو ر وأا يترح األ ل المق مر إليره فري أوراق الر فوه للمناوشر وبالترالي يسرمح للا روم بمناوشرتهار
وأا ك

ل

يعتم فليه القاضي في ككمه جرب أا يكروا ور تررح للمناوشر الشرفوي بالجلسر وجررص

( )1مكم الغرةاني المبروك أبو اضرة :استجواب المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
( )2بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
( )3مكم

.82

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
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بشونه المرافعاص الشفوي كترى يسرتم القاضري اوتنافره مرا اال ر هرذا المناوشراص الشرفوي ولريل مرا

المكاضر المكتوب وك ها(.)1

وو ر فللررص مككم ر الررنقض الم ررة وجرروب الت رحام القاضرري بهررذا المب ر أ بقولهررا :األ ر فرري
األككام الجنادي أا تبني المرافعر التري تك ر أمرام ذاص القاضري الرذب ا ر ر الككرمر وفلري التكق رق

الشررفوب الررذب أج رراا بنفسررهر إذ أا أسررال المكاةم ر الجنادي ر هررو كرة ر القاضرري فرري تةرروا فق ترره مررا

التكق ق الشفوب الذب جرةه ويسم فيه الشرهو مرا ام سرمافهم ممكنرابر مك رالب هرذا العق ر ة مرا الثقر

الترري ترروكي بهررا أو روال الشرراه أو ال ترروكي بهررار ومررا الترروث ر الررذب تك ثرره هررذا األو روال فرري نفسرره وهررو
ن ص إل هار مما نبني فليه أا فلي المككم التي ف لص في ال فوب أا تسم الشاه ما ام ممكنار

ولررم تنرراحل المررتهم أو الم ر اف فنرره فررا ذلررك

رراك أو ضررمنابر ألا التفرررل فرري كال ر الشرراه النفسرري

ووررص أ اء الشررها ة واسررتقامته و رراكتهر أو مراوغترره أو اضررترابه هرري مررا األمررور الترري تعر ا القاضرري

فلي تق ر أوواله كق و رها .

()2

ويعتب ررر ماالفر ر مبر ر أ ش ررفهي اتجر رراءاص إا ررالالب بك ررق الر ر فاع ترت ررب فلي رره بت ررالا إجر رراءاص

المكاةم ر وبتالا الككم الذب افتم فل ها وفلي ل

لم يترح شفوياب في الجلسر ر وهرو مرا وضرص بره

مككمر الرنقض الم ررة بقولهرا متري كراا الككرم ور اسرتن فري القضراء به انر المرتهم إلرى افت ارفره فرري

مكضررر ضرربط الواوعر

وا أا تسررم المككمر هررذا االفتررال أو تكق ررق شررفهي المرافعر بسررماع شرراه

اتثباص في ال فوهر فاا الككم يكوا مشوبا ببتالا في اتجراءاص .

()3

وةتفرررع فررا مب ر أ شررفوي المرافعر مب ر أ أاررر يقضرري بضرررورة مباشررة القاضرري الررذب يف ر فرري

راء فلرى تكقيقيراص جررص فري
ال فوب جمي إجراءاتها.
وبناء فليه بت الككرم الرذب ي ر را القاضري بن ب
ب
جلس سابق بمعرف واضي أار ك مكلهر واذا اشترك أك القضاة فري الم اولر ثرم أ ر ر الككرم وا
أا يكوا ما ب ا اله د التي سمعص المرافع فها الككم يكوا باتالب.

()4

( )1وو فبررص مككمر الرنقض الم ررة فرا ذلرك بقولهرا أا األ ر فري االككرام أا تبنرى فلرى المرافعر التري تك ر أمرام ذاص القاضري الرذب
أ

ر الككمر وفلى التكق ق الشفوب الذب اجراا بنفسه نقض جنادي م رب1993/10/14 :ر مجموف األككامر ل44ر ق126ر

( )2نقض  18ما و سن 1983ر مجموفر أككرام مككمر الرنقضر ل 34رورم131ر
18ر

650ر أيضراب نقرض  22نرا ر سرن 1984ر ل 35رورم

91ر مشار إليه ل ه :إ وار غالي الذهبي :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر مرج سابقر

( )3مكم الغرةاني المبروك أبو اضرة :استجواب المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
( )4إ وار غالي الذهبي :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر مرج سابقر
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الفرع الثاني

عالنية الجلسات وتدوين إجراءات المحاكمة
أوالً /عالنية الجلسات.
مب ر أ فلني ر الجلس ر مب ر أ مقرررر فرري المكاةمرراص القضررادي ر ضررماناب لن احه ر المكاةم ر ر وتمك ن راب
()1
لكقوق ال فاع واتالفاب للرأب العام فلى ما جرب ف ها.
وتعرل فالني الجلساص أو فالني إجراءاص المكاةم ر بونها تمك ا جمهور النال بغ ر تم ح

مررا االتررالع فلررى إج رراءاص المكاةم ر مررا مجلررل القضرراء والعلررم بهررار وأبرررح مااهرهررا السررماح لهررم
بالر اول فري القافر التري تجرررب ف هرا المكاةمر ر واالترالع فلرى مررا تارذ ف هرا مرا إجرراءاص ومناوشرراص

ومرافعر رراص()2ر وفر رري تعب ر ررر أار ررر تعنر رري العالني ر ر أا غ ر ررر أت ر ررال ال ر ر فوه يقبلر رروا كش ر رهو وسر ررامع ا

لرجراءاص(.)3

وو كاي مب أ فالني الجلساص باهتمام بالل ما مككم النقض الم ررة فترواترص الع ر مرا

أككامه ررا فل ررى إرس رراء ذل ررك المبر ر أ والتوة ر ر فل ررى أهم ت رره كوكر ر الض ررماناص الهامر ر للم ررتهم ف رري مركلر ر

المكاةم ر الجحادي ر ر واله ر ل مررا فلني ر جلسرراص المكرراةم هررو أا تةرروا هنرراك رواب ر لل ررأب العررام فلررى

أفمررال القضرراء وفرري ذلررك مررا يكف ر كسررا أ اء القاضرري لعملررهر كمررا يكف ر الثق ر والتمون ن ر فرري نفررول
المتقاض ر ار ولهررذا ررتبط مب ر أ فلني ر الجلسرراص بع ر ة مبررا
ككمه واا نتق به في جلساص فلني ر وأا تسلم
ولو لم يكا له شوا في ال فوه(.)4

أساسرري أهمهررا ضرررورة أا يسرربب القاضرري

ورة بسيت مرا نسرا الككرم األ رلي لمرا يتلبهرا

فعالنير التكق ررق تترريح للا رروم فر ر الووررول فلررى سر ر التكق ررق النهررادير فررال يفاجررو أكر هم
باأل لر القادمر ضر ا فرري ووررص غ ررر الدررقر بك ر

ور تعررذر فليرره فعهررار وهرري مررا ناكير أاررره تمكررا

الا رروم مررا مراوبر القضرراء فرري سر را بررالتكق ق النهررادي أمررام كضررور الجمهررور ف جعر منرره رو براب غ ررر
متك ررح يككررم فلررى ت ررفاته ككمراب ولمررا اتررئر والقاضرري الررذب ال نشر سرروه الكقيقر ررؤثر أا تةرروا
( )1كسررا بشر ص ارروةا :ضررماناص المررتهم فرري الر فوه الجحادير اررالل مركلر المكاةمر ر الجررحء الثررانير التبعر األولررير مكتبر
والتوحة ر فماار 1998مر

.86 -85

( )2أكمر ر كامر ر البر ر رب مكمر ر  :الض ررماناص ال س ررتورة للم ررتهم ف رري مركلر ر المكاةمر ر الجنادير ر
الوضررعي ر ار منشرراة المعررارلر اتسرركن رة ر
الجنادي ر مرج سابقر

ار الثقافر للنشررر

ارسر ر مقارنر ر بر ر ا الشر ررةع اتس ررالمي والقر روان ا

 .247مكم ر الغرةرراني المبررروك أبررو اض ررة :اسررتجواب المررتهم وضررماناته فرري م ارك ر ال ر فوه

.1131

( )3مكم فلي سكيكر :موسوف البتالا في ال فاوب الجنادي في ضروء التشررة والفقره والقضراءر ار الجامعر الج ر ةر اتسركن رة ر 2012مر
.372
( )4أمال الف اح رب :ضماناص التقاضي راس تكل لي مقارن ر منشاة المعارلر اتسكن رة ر
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أفماله تكص سم الجمهور وب رار فتبقى بمنوه فا أب شك أو شبه ()1ر فتجعر العالنير الررأب العرام
رو باب فلى إجراءاص المكاةم ر ف فم ثقته في ف التها وهرذا الروابر تكمر القضراة فلرى التتب رق السرليم
للق ررانوار ويمثر ر ه ررذا المبر ر أ ك ررذلك روابر ر الر ررأب الع ررام فل ررى ممثر ر النيابر ر العامر ر والمر ر اف ف ررا الم ررتهم
والشهو ر فيكملهم فلى االلتحام في القول واالفت ال في التلباص وال فوع أمام المككم (.)2

وو ر أة ر ص هررذا المب ر أ المررا ة ( )237مررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلسررت ني ك ر

ن ررص

فلررى تجررره المككم ر ب ررورة فلني ر ر مررا لررم تقرررر المككم ر إجراءهررا س ررة الفتبرراراص المكافا ر فلررى
أو فدر مع ن ر مررا األشرراا

الناررام العررام أو األاررالقر وةجرروح فرري جمي ر األك روال من ر األك ر ا

ال اول في الر فاوب الات ررة فراا

كضور المكاةم  .واذا كانص الم لك العام تقضي أكيانا بتك
هذا التك

مررا

ال لغي مب أ العالني تالما أا ال اول لم يقت ر فلى فد بع نها ما النال.

()3

كما ن ص الما ة ( )105ما القانوا األساسي المع ل لسن 2005م فلرى هرذا المبر أ بقولهرا

جلساص المكاةم فلني إال إذا وررص المككم أا تةوا سرة مرافاة للناام العرام أو اي اب وفري جمير
األكوال رتم النترق برالككم فري جلسر فلنير

وال جروح أا بنرى الككرم فلرى أ لر لرم تقر م فري جلسراص

المكاةمر ر ول ررم تن رراوا ب ررورة فلنير ر أم ررام جمير ر األتر ررال وه ررو م ررا أة ت رره الم ررا ة ( )207م ررا و ررانوا
اتجراءاص الجحادي ك

ن ص فلى ال بنى الككم إال فلى األ ل التي و مص أثنراء المكاةمر والتري

تمص مناوشتها في الجلس ب ورة فلني ر أمام الا وم .

وفالني ر المكاةم ر مررا كقرروق اتنسرراا األساسرري ر وهررذا كررق أورترره المواث ررق ال ولي ر وال سررات ر

والقروان ا الجحادير العربير واألجنبير واالتفاورراص ال ولير بشرروا الكقرروق الم نير والسياسرري ()4ر لررذا نجر أا

اتفالا العالمي لكقوق اتنسراا ور نر

فليره فري المرا ة ( )10منره والتري جراء ف هرا أا لةر إنسراا

الكق في أا تنار وض ته أمام مككم مستقل نحةه نا ابر فا الب وفلنياب (.)5
وو كف الناام القضادي اتسالمي هذا المب أ أيضاب ك

كاا القضاء منذ فه الرسول

لى

و فلررى وسررلم ومررا فهر الالفرراء ال ارشر ا فلنيرابر وور ثبررص ذلررك مررا وضرراء رسررول و

ررلى و فليرره

ر 2010مر

 .152اناررر أيضراب

وسررلم فرري المسررج ر ومررا كضررور أه ر العلررم مجلررل القاضرري ومررا المتفررق فليرره أا الفقرره اتسررالمي و ر

( )1فبر الكم ر الشرواربير فررات

الشرواربير فمرررو الشرواربي :الرربتالا الجنررادير المكتررب الجررامعي الكر

مكم رشا الشا ب الكماي الجنادي لكقوق المتهم وكرةاتهر مرج سابقر
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( )2أكمر ر كامر ر البر ر رب مكمر ر  :الض ررماناص ال س ررتورة للم ررتهم ف رري مركلر ر المكاةمر ر الجنادير ر ر مرجر ر س ررابقر
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( )3جالل ثروص :نام اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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.496

بكي نجم :الوج ح في وانوا أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
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.473

 .247مكمر ر فل رري س رركيكر:

فرررل منررذ ف ررورا األولررى فك ررة المككم ر ر وو ر كرراا مكرراا القضرراء هررو المسررج أو وسررط البل ر أو ار

القاضي أو تا ي

ار للقضاء.

()1

فاأل ر فرري المكاةمر أا تةرروا فلنير ر ومر هررذا ج ررح المشرررع للمككمر م ارفرراة الناررام العرام

ومكافا فلى اي اب()2ر أا تومر بسماع ال فوه كلها أو بعضها في جلس سرة أو تمن فداص مع ن

ما الكضور ف هار ومعنى السرة هو من الجمهور ما غشياا واف الجلس ولةا ال ن رل هذا إلى

الا رروم ف رري الر ر فوه لم ررا في رره م ررا إا ررالل بكقهررم ف رري الر ر فاعر وجعرر الجلسر ر سرررة موك ررول لمككمر ر

الموضوعر ومتى تلبه أك الا وم فري الر فوه كراا لهرا كرق رفضره وا بيراا األسرباب ألا العالنير
هرري األ ر وتت روافر ف هررا م ررلك الا رروم()3ر فالمككم ر ليسررص ملحم ر بهجاب ر تلررب الا رروم جع ر

الجلس سرة إذا لم تر مكالب لذلكر وال ترتب فلى رفضها هذا التلب كرماا المتهم ما تقر يم الب نراص

التي راها ألنه ال مان يمنعه ما تق يمها في الجلس العلني شف هاب أو في مذكرةر فرهذا هرو لرم يفعر فرال
لوما إال نفسه(.)4
وال ا ر بمبر ر أ العالنير ر أا ي ررومر ردرريل الجلسر ر بغل ررق أبر رواب واف ر المككمر ر للمكافار ر فل ررى
الناررام ولتجنررب الضوضرراء مررا اارجهررار كمررا لرره أا يررومر بررهاراج مررا ا ر بناررام جلسرراص المكاةم ر
واكترام ه ب القضاءر وبالمث فاا المتهم يمكا إاراجه أيضراب مرا وافر المككمر فري كالر مرا إذا أار
أو ب ر منه أب تشويا أو ما يع ق ه د المككم ما الو ول إلى وجره الكرق فري الر فوه المتروكر
فل ها.

()5

وتتناول فالني المكاةم ك إجراءاص المكاةم فتشم المنا اة فلى الا وم والشرهو وسرؤال

المرتهم فرا التهمر ر وترالوة التهمر فليرهر وتلبراص اال فراء العرام و فراع الا روم وسرماع كافر الب نراصر
أما الم اول فال تتناولها العلني وةلحم كتمانها فتبقى سرة ر كما لحم القضاة بالكر

فلى سرة ما ار

إثنرراء الم اول ر ()6ر وةجررب أا يش ر ر الككررم ومكضررر الجلس ر إلررى أا المكاةم ر تمررص فرري فالني ر ر واذا

جرص المكاةم في ف ة جلساص ف جب أا يشار إلى أا العالني و روف رص فري جمير الجلسراصر ومر

( )1أمال الف اح رب :ضماناص التقاضير مرج سابقر

.56

( )2مج ب مكمو مكب كافظ :موسوف ال فوع الجنادي ر مرج سابقر

.1634

( )3كسا المر فاوه :المر فاوه في ال فوه الم ني أمام المكاةم الجنادي ر مرج سابقر

.435

( )4إ هاب فب المتلب :الموسروف الجنادير الك ثر فري الربتالار الجرحء الثالر ر نرا ه القضراةر المركرح القرومي لر ر اراص القانونير ر 2012مر
.88
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.123

.1133

ذلك فاا الو الككم ما هذا البياا ال بتلرهر إذ األ ر أا اتجرراءاص ور روف رص أثنراء الر فوبر ومر
هذا فل اكب الشوا أا ثبص بكاف الترق االل ذلك(.)1

ثانياً /تدوين إجراءات المحاكمة.
يعتبررر مب ر أ ت ر وةا إج رراءاص المكاةم ر مب ر أب هام راب نبغرري مرافاترره للو ررول إلررى مكاةم ر فا ل ر
ومن ررف ر ويق ر برره إثبرراص كر مررا جرررب فرري جلسرراص المكاةمر مررا مرافعرراص وشررها ة الشررهو وأو روال

الا ومر وما تلي ف ها ما أوراقر وما و م ما فاع و فوع وتلباص أثناء نارر الر فوهر ومرا وضرى بره
في المساد الفرفي ر كترى النترق برالككم ال را ر فري الر فوهر وكرذلك كر مرا ي ر ر ف هرا مرا ور ارراص
وأككام في مكضر يكررا أم ا السر وةوو فليه هو ورديل المككم .

()2

وور أوجررب المشرررع الفلسررت ني فرري وررانوا اتجرراءاص الجحادير تكرةررر مكضررر تثبررص فيرره جمير

إج رراءاص المكاةم ر كتررى ررتم رسررم

ررورة

ررا و وواضررك لةاف ر اتج رراءاص الت رري تمررص وتررتم اارر

الجلسر ()3ر وور ن ررص فلرى هرذا المبر أ المرا ة ( )253مرا وررانوا اتجرراءاص الجحادير ك ر

جراء ف هررا

وا كاتب المككم جمي وواد المكاةم في مكضر الجلس ر وةوو فليه م ه د المككم .
كر

تر وا إجرراءاص المكاةمر فري مكضرر اررا

ويقوم بت وةنه كاتب ما

يعر لهرذا الغرررضر وةتضرما بيانراص مع نر

لذلكر وهذا الةاتب يعتبرر فن ر ابر مهمراب مرا فنا رر تشرك

يقر أهمير فرا بقير الكضررور وةبتر تشررك

و ررانوا اتجر رراءاص الجحادير ر (وبر ر التعر ر

المككمر ال

المككمر ب ونررهر وهررو مرا ن ررص فليره المررا ة ( )302مررا

) بقوله ررا تنعقر ر جلس رراص مك رراةم ال ررلح ف رري ف رراوه الج ررنح

بكضور وك ر النيابر العامر والةاترب  .ونفرل المبر أ أة تره المرا ة ( )238مرا نفرل القرانوا فري فقرتهرا

الثاني ك

تقول تنعق جلساص مككم الب اي بكضور وك

النياب العام والةاتب .

وةتضما مكضر الجلس بياناص جوهرة هامر أور هرا المشررع فري مروا فر ةر كترارةخ الجلسر ر

ومررا إذا كانررص فلني ر أو س ررة ر وأسررماء القضرراة والةاتررب وفضررو النياب ر الكاضررر الجلس ر ر والا رروم
والم افع ار وشها ة الشهو ر وأووال الا ومر واتشارة إلى األوراق التري تل رصر واتجرراءاص التري تمرصر

والتلباص التي و مصر وما وضي به في المساد الفرفي ر ومنتوق األككام ال ا رة في ال فوه.

( )1إ وار غررالي الررذهبي :اتج رراءاص الجنادي ر فرري التش ررة الم ررربر مرج ر سررابقر
المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر

 .570مكم ر الغرةرراني المبررروك أبررو اض ررة :اسررتجواب
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وترجر ر أهمير ر تر ر وةا إجر رراءاص المكاةمر ر ف رري معرفر ر م ررا إذا كان ررص الض ررماناص الت رري اش ررترتها

القرانوا ور روف رص أم ال()1ر وتتجلري هرذا األهمير فري أا مجرةراص جلسراص المكاةمر الم ونر بمكضررر
الجلس ر يسه الرجوع إل ها ما وب المتهم ومكاميه تف ا ال فاع فلى أفض وجه وبنادره فلرى ووراد
ثابت ال يمكا إنكار الرجوع إل ها أو إنكار

كتها إال فا ترةرق التعرا ف هرا برالتحوةرر مرا هنرا ال بر

للمككم ما ت وةا إجراءاص المكاةم والتووي فلي مكاضر الجلساص ما وب رديل الجلسر والةاترب
ليكوا كج فلى وووفهرار واال أمكرا المناحفر بعر م ووروع أب منهرار ولةرا فر م إثبراص بعرض إجراءاتهرا

الشكلي بالمكضر ال يف بالضرورة ف م وووفها(.)2

كما أا ت وةا إجراءاص المكاةم ؤ ب إلى تالفري بعرض الع روب البسريت التري تعتررب شرفوي
المرافعرراص  -والترري تةررا ال تررذكر -منهررا مررا تمث ر فرري ف ر م و ر رة الرربعض فلرري كسررا التعب ررر أو وترره

شررفاهي ر وك ررذلك فر ر م و ر رة ال رربعض األا ررر فلرري كس ررا االس ررتماع ومتابع ر األور روال المتالكقرر ر فقر ر ال
يستتي القاضي استيعاب ك ما و

ف ها وو نسي بعض الذب و

ف هار وةاف

ما وتوتها أا رتم

ت وةا ك اتجراءاص الشفوي فري مكضرر الجلسر ر ف تراح برذلك معراو ة وراءتهرا والتومر ف هرا واسرتجماع
فنا رها.

()3

الفرع الثالث

حق المتهم في االستعانة بمدافع
يع ر كررق ال ر فاع مررا أهررم القضررايا – الق يم ر الج ر ة – الترري تشررغ ك ر ابح مهم راب مررا ال ارسرراص

المتعلق ر برراتجراءاص الجحادي ر ر فررهذا كانررص غاي ر اتج رراءاص الجحادي ر ضررماا فافلي ر الع ال ر ر ف رها هررذا
الغاي ر ال تتكقررق إال بضررماا كماي ر الكقرروق األساسرري لة ر شررا

الر فاع هررو ذلررك الكررق الررذب يكفر لةر شررا

كرةر إثبرراص فر م

ف ما وجه إليه أمام الجهاص القضادي ما اتهام.

()4

تتعلررق بررهر واا ر المررتهمر فكررق

ررك الر فوه المقامر ضر ار وكرةر

كمررا يعر كررق الر فاع مررا أهررم سررماص القررانوا اتج اردرري ألا غا ترره تكق ررق الع الر والمسرراواة فرري
المراةح اتجرادي للمتهم والا وم معراب أمرام القضراء الجنرادير إذا مرا ااتلرص هرذا المسراواةر ااتلرص تبعرا

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
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لها الع ال ذاتهار لذا فها كق ال فاع ماهر ما مااهر الع ل وهو كق ل

ق بكق المساواة فال وجو

لكق ال فاع م ضياع الع ل والمساواةر أو ضياع أك هما لوجو هذا ال ل ب

نهما.

()1

وكرة ال فاع كضمان أساسي للع ال في أ اء العم القضادي تع ما مفترضاص ك ما مب أ

المساواة ب ا الا وم ومب أ كيا القاضير وهذا ما برر كروا كرةر الر فاع كقراب مكفروالب لةر ا رم فري
مواجه ا مه ما ناكي ر وفي مواجه المككم ما ناكي أارهر فعلى المككم أا تمنح كر ا رم

ما الا وم الفر

والمك الالحم أو المناسب لعرض ا فاءاته أو فافه وما ل يه ما أ ل .

()2

وكفال ر كررق المررتهم فرري ال ر فاع فررا نفسرره أمررام المككم ر – س رواء كرراا ذلررك بنفسرره أو بواسررت

مر اف فنرره – مررا أهررم الضرماناص الترري كفلهررا لرره القررانوا األساسري الفلسررت ني وأيضررا وررانوا اتجرراءاص
ور ككم جنرادي براص فر ل فري الر فوه المتروكر

الجحادي في مركل المكاةم ر بغي الو ول إلي

أم رام القضرراء س رواء كرراا ذلررك الككررم بات ان ر أو بررالبراءةر ك ر
2005م فرري المررا ة ( )14منرره فلررى هررذا الكررق ك ر

نر

القررانوا األساسرري المع ر ل لسررن

جرراء ف هررا المررتهم بررر كتررى تثبررص إ انترره فرري

مكاةم وانوني تةف له ف ها ضماناص ال فاع فا نفسهر وك متهم في جناي جرب أا يكروا لره مكرام
اف فنه ر ب نما ن ص الما ة ( )244ما وانوا اتجراءاص الجحادي فلى تسول المككم المتهم إذا

ااتار مكامياب لل فاع فنهر فرها لرم يكرا ور فعر بسربب ضرع

كالتره الما ير انتر ب لره ردريل المككمر

مكامي رابر مررارل المهن ر لم ر ة ال تق ر فررا امررل سررنواصر أو مررارل وب ر ك رروله فلررى إج راحة المكامرراة

العم في النياب العام أو في القضاء م ة ال تق فا سنت ا .

لذا فها كضور المكامي م المتهم إثناء إجراءاص التكق ق ما الضرماناص المقرررة ل رالكه()3ر

وفلى المتهم أا يعلا اسم مكاميه بتقرةر يكتب في ولم كتاب المككم ر والى مومور السرجا كمرا جروح

لمكاميه أا تولى هذا اتورار أو اتفالا()4ر واذا كاا القرانوا وجرب أا يكروا مر المرتهم بجناير أمرام

مككم ر الجنايرراص مكررام تررولى ال ر فاع فنرره وكرراا األ ر فرري هررذا الوجرروب أا المررتهم كررر فرري ااتيررار
مكاميهر وأا كقه في ذلك مق م فلى كق المككم في تع نه(.)5

( )1مكم الغرةاني المبروك أبو اضرة :استجواب المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
( )2أمال الف اح رب :ضماناص التقاضير مرج سابقر

.1194

.69

( )3مكم فلى السالم الكلبي :الوج ح في أ ول المكاةماص الجحادي ر ار الثقاف للنشر والتوحة ر فماار 2009مر
( )4فب الكم الشواربي :اتاالل بكق ال فاع في ضوء الفقه والقضاءر منشاة المعارلر اتسكن رة ر 1997مر
( )5تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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.143
.175

للقيرام

ومتى ااتار المتهم مكاميا ل تولى ال فاع فنه فهنها تستم إلى مرافعته وتتيح له الفر

بمهمترره()1ر فلرريل للقاضرري أا يفترروص فلررى ااتيررارا ويعر ا لرره مر افعاب آارررر إال إذا كرراا المكررامي ور بر ا
منه ما ل فلى أنه يعم فلى تعت الس ر في ال فوه(.)2
وكضررور مكررام مر المررتهم بجناير يسررتلحم ب اهر ب كضررورا جمير إجرراءاص المكاةمر ر وأا بر ب
فافراب كقيقيراب فررا المررتهمر فررهذا لررم تكقررق ذلررك كرراا الككررم مشرروباب بررالبتالار وفرري هررذا وضررص المككمر
ر فلى ما ب ا ب ا فبارته الواضك وموضعه بر ا

العليا في فلست ا بونه :وبما أا مقتضى هذا الن

موا ال ستور أا المشرع افتبر كضور م اف فا كر مرتهم بارتةراب جناير رمرا القوافر األساسري فري

إجراءاص المكاةم ركترى يكفر لره فافراب كقيقيراب ال مجرر فراع شركلي رتقر ابر مرا المشررعر براا االتهرام
بجناي أمر له اترا وما ثرم رفراا هرذا اتجرراء مرا اتجرراءاص الجوهرةر المتعلقر بالنارام العرام  .التري
ترتب فلى ماالفتها أو مجر إغفالها بتالا إجراءاص المكاةم وجمي األفمال الالكق .

()3

ويعتب ررر كض ررور المك ررامي مر ر الم ررتهم بجناير ر أم ررام مككمر ر الب اير ر ض ررماناب س ررتورةاب ال ج رروح

()4
رر ااتيارة رابر وةجررب
ماالفترره ر هررذا بعكررل الكررال بالنسررب إلررى المررتهم بجنك ر ر فرراا اسررتعانته بمكررا ٍم أمر اب

فلي مكامي المتهم في جناي سواء كاا منت باب أو موكالب – فيما ف ا كال العرذر أو المران الرذب ثبرص
رركته – أا ر ر اف ف ررا الم ررتهم ف رري الجلسر ر أو يعر ر ا م ررا يق رروم مقام رره واال كك ررم فلي رره م ررا المككمر ر

التو بي بالغرام إذا اوتضتها الكالر وللمككم إففاؤا ما الغرام إذا اثبرص لهرا انره كراا مرا المسرتك
فليه أا يكضر في الجلس بنفسه أو أا ن ب فنه غ را.

()5

وةتمت المتهم ت ل مراك المكاةم بكرق الر فاعر فلره أا بر ب فافره فلرى النكرو الرذب يقر ر

أنه أورب إلى م لكتهر وله أا تق م بتلباص إثباص لم لكتهر وأا ناوا األ ل المق م ض ار
كق ال مص وهو ما الكقوق المتفرف فا كق ال فاع والذب ال جوح للمككم أا تسرتال

ال مص ورةن ض ا(.)7

( )1مكم الغرةاني المبروك أبو اضرة :استجواب المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
( )2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
( )3فبر القررا ر

()6

وله

مرا هرذا

.1196

.50

ررابر جر ار ة :كررق المررتهم فرري الر فاع فرري التش ررة الفلسررت نير مجلر القررانوا والقضرراءر العر السررا لر رواا الفترروه والتش ررة ر

و احرة الع لر يسمبر 2001مر

.36

( )4انار الما ة ( )14ما القانوا األساسي المع ل لسن 2005م.

( )5فب الكم الشواربي :التعل ق الموضوفي فلى وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.970

( )6مكم الغرةاني المبروك أبو اضرة :استجواب المتهم وضماناته في مراك ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
( )7مكم فحال ا ج ار ة :كق المتهم في ال مص وفقاب للقانوا الفلست نير مرج سابقر
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المطلب الثاني
حدود الخروج عن ضمانات

المحاكمة المنصفة بسبب الغياب
يعتبر كضور المتهم في جلساص المكاةم ضماناب له في الك ول فلى مكاةم فا ل ر تةفر

له ف ها كرة ال فاع فا نفسرهر وابر اء مرا يشراء مرا فراع و فروع والرر فلرى االتهامراص الموجهر ضر ار

إال أا غيابه فا الكضور ؤ ب إلى كرمانره مرا هرذا الكقروق والر ف باتجراا الككرم فري غ بتره وا أا
يمكررا مررا الر فاع فررا نفسررهر واا كرراا ررره الرربعض

()1

فر م وجررو فادر ة مررا

ر ور ككررم غيررابي فلررى

المررتهم فرري جناي ر مررا ام هررذا الككررم سيسررقط مررا تلقرراء نفسرره بمجررر كضررور المررتهم أو القرربض فليررهر
وتعا إجرراءاص المكاةمر مرا ج ر ر إال أا هرذا الررأب ال يمكرا التسرليم بره وتررك األمرور فلرى إتالوهرا

وبقاء م الح النال وكقووهرا معتلر رهنراب ت ار ة المرتهمر لرذا أوجر المشررع نارام المكاةمر الغيابير واا
كاا اله ل منها بواست الككم الغيابي الضغط فلى المتهم للمثول أمام المككم واالن ياع ألوامرهار

فونرره واسررتةماالب لهررذا الغرررض أيضررا ارررج فررا ضررماناص المكاةم ر المن ررف فرري كال ر المررتهم بارتةرراب
جناي الذب رفض تكم تبع سلوكهر وةتال

فا واجبه في الكضور ما برر إه ار كقه فري الر فاع

والاروج فا هذا الضماناص ترغامه فلى الكضور وتسليم نفسهر وفليه نتناول في هذا المتلب كر و

الاروج فا ضماناص المكاةم المن ف في فروع ثال

فلى النكو التالي:

الفرع األول :ضمان حضور المتهم وجواز القبض عليه.
الفرع الثاني :نطاق ضمان شفوية المرافعة وعال نية الجلسات.
الفرع الثالث :مدى أحقية المتهم الغائب في االستعانة بمدافع.

( )1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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الفرع األول

ضمان حضور المتهم جلسة المحاكمة وجواز القبض عليه

نر

ضماا كضور المتهم جلسر المكاةمر وتمك نره مرا المثرول أمامهرا رتم بنروف ا مرا اتجرراءاص

فل هررا وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر الفلس رت نير تمث ر األول بضرررورة إفررالا المررتهم إفالن راب وانوني راب

بالكضورر والثراني ب ر ور مرذكرة وربض بكقره إا لرم لترحم بالكضرور الرذاتي أمرام المككمر فري الموفر

المع ا للمكاةم .

أوالً /وجوب إعالن المتهم قانوناً بالحضور.
تع ا فلى المككم أوالب ووب الشروع فري إجرراءاص نارر الر فوه أا تتكقرق مرا أا المرتهم ور

أفلررا إفالنراب رركيكابر واال وجررب فل هررا توج ر ناررر الر فوه إلررى جلسر تالير وأا تررومر بهفررا ة إفالنرره
إفالناب كيكابر ك ن ص الما ة ( )242ما ورانوا اتجرراءاص الجحادير والتري سربق اتشرارة لهرا فنر
الك

فا إفالا المتهم فلى أا

تولى ولم المككم تبليل المتهم ب ورة ما الدك االتهام وب

روم

المكاةمر بوسرربوع فلررى األو ر ر وتضررال إلررى ذلررك مواف ر المسرراف ر وةهر ل هررذا اتفررالا إلررى تمك ر ا
المرتهم مرا معرفر الموفر المكر لناررر فرواا وتمك نرره مرا إفر ا فافررهر ولمرا كراا الككررم فلرى المررتهم

الغادب ال جوح وانونابر إذا لم يعلا المتهم بالموف المك لنار ال فوه إفالناب ركيكابر وةترترب فلرى
ماالف ر هررذا اتج رراء بتررالا إج رراءاص المكاةم ر ر فررها المشرررع أوجررب فلررى المككم ر أا تؤج ر ال ر فوه
وتع تبليل المتهم الذب تالر

فرا الكضرور مررة أاررهر توة ر اب ألهمير هرذا الكضرورر وهرو مرا ن رص

فليه الما ة ( )247ما وانوا اتجراءاص الجحادي بقولها إذا لم يكضر المتهم إلرى المككمر فري ال روم

المقرر والساف المع ن في مذكرة الكضورر يعا تبليغه مرة أاره. .....

وفي هذا وضرص مككمر الرنقض الفلسرت ني بقولهرا وبرهنحال ككرم القرانوا فلرى مر وناص الككرم
التع ر ا نج ر أنرره كرراا مررا المتوجررب فلررى المككم ر االسررتدنافي افمررال ن ر

المررا ة ( )247مررا وررانوا

اتجرراءاص الجحادي ر الترري ن ررص فلررى إذا لررم يكضررر المررتهم إلررى المككم ر فرري ال رروم المقرررر والسرراف

المع ن في مذكرة الكضورر يعرا تبليغره مررة أارره فراذا لرم يكضرر ت ر ر بكقره مرذكرة اكضرار ر وبمرا
أا المككم لم تعم بذلك فها ورارها المتعوا فيه يكوا و
وتفس را .

()1

( (1نقض جحاء فلست ني :روم 2011/12ر مككم النقضر رام ور 2011/10/13م.
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ويــرى الباحــث أا إفررا ة التبليررل المررتهم هنررا وجوبي ر فلررى المككم ر كتررى فرري كررال توة ر ص أا
الم ررتهم أفل ررا إفالنر راب

رركيكاب ف رري المر ررة األول ررى وه ررو م ررا تض ررح م ررا نر ر

الم ررا ة الم ررذكورة ف رري ووله ررا

يعا تبليغه مرة أاره ولو كاا األمرر جواحةراب لرن
م ررة أاررره ويــرى الباحــث أا هررذا التةل ر للمككم ر يرروتي كر راب مررا المشرررع فلررى ضرررورة كضررور
المشررع فلرى أنره

جروح للمككمر إفرا ة تبليغره

المررتهم كتررى لررو أا إفالنرره كرراا رركيكاب فرري الم ررة األولررى وذلررك توام ر الكج ر فليررهر وتفا ي راب ل ر ور
الككم الغيابي ض ار فها هو لم يفع فال لوما إال نفسه.

ثانياً /جواز القبض على المتهم المحال إلى محكمة البداية في الجنايات.
لقر ن رص المرا ة ( )247سررالف الرذكر فلرى كررق المككمر الجحادير فرري إ ر ار مرذكرة إكضررار

بك ررق المر رتهم فنر ر تبليغ رره وفر ر م كض ررورا إل ررى جلس رراتها ف رري ال رروم المق رررر والس رراف المع نر ر ف رري م ررذكرة
الكضررورر فبعر أا تتوةر المككمر مررا

تبقى أمامها إال األمر بالقبض فليه وتةل

ررك إفررالا المررتهم بالجلسر وتع ر تبليغرره مررة أارررهر فهنرره لررم
بهكضارا أمامها بالقوة الجبرة ر إا هو

الجهاص المات

اء وأفررج فنره بالةفالر ر أمرا إذا لرم
لم يكضرر و تفترض هذا الكال أا المتهم و ألقي القبض فليره ابتر ب
لق القربض فليره ولرم يسرلم نفسره فهنره يكروا ور أك ر للمككمر مرا وبر النادرب العرام وور أ ر ر بكقره

مذكرة وبض( )1وليل للمككم إال أا تمهله فشرة أيام ليسلم نفسهر أو تم القبض فليه االلهار فرهذا لرم

تكقررق أب منهمررا اررالل هررذا العش ررة أيررامر فهنرره يعتبررر فررا ابر مررا وجرره الع الر ()2ر وتشرررع المككم ر بناررر
ال فوه في غ بته وما ثم الككم فليه بالعقوب المقررة إا هري رأص إ انترهر أو الككرم ببراءتره كسرب مرا
ب ا لها ما واو األ ل المتروك أمامها.

أما إذا كضر المرتهم أو ترم القربض فليره فهنره يروتي أمرام المككمر بكامر كرةترهر وتجررب فليره

المالكار الالحمر لمنر هروبررهر ك ر
ك ررر

ن ررص فلررى ذلررك المررا ة ( )243مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادي ر

ج ر رراء ف ه ر ررا يكض ر ررر الم ر ررتهم الجلسر ر ر بغ ر ررر و ر ررو وال أغ ر رراللر إنم ر ررا تج ر ررره فلي ر رره المالكار ر ر

الالحم . .......

وةجب كذلك أا يمكا ما كقه في ال فاع فا نفسه واب اء أوواله بكرة وتجرب مكاةمته وفقاب
لرجراءاص واأل ول العا ي التي ن فل ها وانوا اتجراءاص الجحادي .

( )1انار الما ة ( )288ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.
( )2راج ما سبق ذكرا فا هذا الموضوع في المبك

األول ما هذا الف
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الفرع الثاني

نطاق ضمان شفوية المرافعة وعالنية الجلسات
إا المكاةم الغيابي أمام مككم الب اي فري مروا الجنايراص ال تةفر

مبر أ المواجهر ك ر

أا

سماع الا وم واب اء التلباص مق ور فلى النياب العام والمر في برالكقوق الم نير إا وجر ر وسرماع

شررها ة الشررهو ()1ر ثررم تف ر المككم ر فرري ال ر فوه .وهررذا مررا ن ررص فليرره المررا ة ( )291مررا وررانوا
اتجرراءاص الجحادير فرري فقرتهررا األولررى ك ر

جرراء ف هررا إذا لررم يسررلم المررتهم الفررار نفسرره تقرررر المككمر

إج رراء مكاةمترره غيابي راب بع ر التثبررص مررا تبليررل ونشررر و ررار اتمهررالر وتجرررب المكاةم ر تبق راب لرج رراءاص
المقررة في هذا القانوا .
وبالتررالي فررها المكاةم ر الغيابي ر الترري ي ر ر ف هررا ككررم غيررابي بسرربب ف ر م كضررور الا ررم

المكل

بالكضور ال يسرب ف ها مب أ شرفوي المرافعراص()2ر وةبقرى األمرر مق رو ابر فلرى النيابر والمر في

بالكق الم ني وك هما وال يمت هذا األثر للمتهم الغادب وال وك لهر ألنه يكرم ما كرق التمث ر والر فاعر

كس ر ر ر ر ر ررب الفقر ر ر ر ر ر ررة الثانير ر ر ر ر ر ر م ر ر ر ر ر ررا الم ر ر ر ر ر ررا ة ( )291س ر ر ر ر ر ررالف ال ر ر ر ر ر ررذكرر كم ر ر ر ر ر ررا أا العالنير ر ر ر ر ر ر تعن ر ر ر ر ر رري
كم ررا س رربق اتش ررارة إلي ررهر تمكر ر ا غ ررر أتر ررال الر ر فوه م ررا كض ررور جلس رراتها والعل ررم بهجراءاته ررار أم ررا

األتررال أنفسرهم فكقهرم فري الكضرور ال ثرور فري شرونه شركر فهرم ليسروا مجرر كضرور فري المكاةمر ر

وانمررا هررم أشاا ررها والمشرراركوا فرري إجراءاتهررار ولررذلك فرراا كضررورهم فرري الجلسر ال ت ر بعالن تهررار
وانما نب فا مب أ أار هو المواجه ب ا الا وم وأهمي ذلك أا مب أ المواجه ال يقب التق

أو

االستبعا ر وال جروح لهرا أا تمنر بعرض أتررال الر فوه أو أكر هم مرا كضرور الجلسر والمشرارك فري

إجراءاتها فلى النكو الذب كفله القانوا()3ر إال إا هم آثروا فر م الكضرور ممرا يعنري كرمرانهم مرا هرذا

الكق.

وبالرجوع إلى الما ة ( )291مرا ورانوا اتجرراءاص التري ترن

فلرى إذا لرم يسرلم المرتهم الفرار

نفسه تقرر المككم إجراء مكاةمته غيابياب بع التثبص ما تبليل ونشر وررار اتمهرالر وتجررب المكاةمر
تبقراب لرجرراءاص المقررررة فرري هررذا القررانوا ر ومراجع ر المروا المتعلقر برراتجراءاص المتبعر أمررام مككم ر
الب اي ر ب ررفتها مككمر ر جناي رراصر ال س رريما الم روا (214ر 215ر 239ر  )271نجر ر أنه ررا تتكر ر

ف ررا

اتج رراءاص المتبع ر كررال كضررور المررتهمر ولررم تعررالج الكال ر الترري يكرروا ف هررا غادب راب فررا المككم ر ر ولررم
تتناول اتجراءاص التي تس ر فل ها المككم كال غيابهر ولم تك كيفير ترالوة التهمر فلرى مرتهم غ رر

( )1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
( )2رمسيل بهنام :المكاةم والتعا في األككامر مرج سابقر

.58
.20

( )3مكم فلي سكيكر :موسوف البتالا في ال فاوب الجنادي في ضوء التشرة والفقه والقضاءر مرج سابقر
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.373

موجررو أ رالبر ولررم تك ر ترةق ر تق ر يم الب نرراص مررا وب ر النياب ر ر واالسررتماع إلررى الشررهو ر وه ر س ر تم

بناء فلى كضرور المرتهم أو القربض فليره؟
االستماع إل هم مرة أاره في كال تمص إفا ة المكاةم
ب
مما يسرت في تر ا المشررع اتج اردري ومعالجر هرذا المسرول أسروة بمرا نر فليره المشررع الم ررب فري
()1

المررا ة ( )386مررا وررانوا اتج رراءاص الجنادي ر روررم ( )50لسررن 1950م المع ر ل برراألمر روررم  71لسررن
2009م ك ر

ن ررص فلررى

تل رى فرري الجلس ر أمررر اتكال ر ثررم األوراق المثبت ر تفررالا المررتهم وتب ر ب

النياب ر العام ر والم ر في بررالكقوق الم ني ر إا وج ر أووالهمررا وتلباتهمررا وتسررم المككم ر الشررهو إا رأص
ضرورة لذلك ثم تف

في ال فوه .

الفرع الثالث

مدى أحقية المتهم الغائب في االستعانة بمدافع
إا اسررتبعا كررق ال ر فاع ث ررر الشررك فرري اتج رراءاص الجحادي ر الترري تتاررذر كتررى ولررو كرراا هررذا

االسررتبعا رج ر إلررى اتررو الشررا
ح ا م جسام العقوب اا

بالكضررور أو تناحلرره فررا هررذا الكررقر وكرراا هررذا التشرركيك

المكل ر

فقوب اتف ام ك

أا تنف ذها كاا غ ر مؤك ر فالككم باتفر ام كراا

ال ي ر ر فررا بة إال ض ر المررتهم المكبررول اكتياتي رابر وهررذا ب ر ا مررا جه ر أا ال ر فاوه الجحادي ر كانررص
تنتهي إما بعقوب النفي أو فقوب المن ما استا ام الماء والنارر والتي كانص تتضما في ذاتهرا فقوبر
الم رروص المش ررروطر فل رريل هن رراك م ررا ؤكر ر ب رروا كك ررم ات انر ر باتفر ر ام ك رراا ي ر ر ر ضر ر الغ ررادب ا ف رري
اتجر رراءاص الت رري كان ررص تتبر ر أم ررام القض رراء أو أم ررام جمعي رراص المادر ر ر وم ررا جهر ر أا رررب كان ررص ات انر ر

الرديسرري ال ررا رة ضر المررتهم الغادررب تعتبررر اسررتعماالب سر داب لسررلتاص القاضررير فكانررص ات انر ال ررا رة
()2
ض المتهم الغادب هي الوس ل الوك ة تنهاء ال فوب.

ولم ررا ك رراا كض ررور الم ررتهم بشا رره أم ررام مككمر ر الجناي رراص أمر ر ابر وجوبير رابر كت ررى يعتب ررر الكك ررم
كضورةاب بكقهر فها القانوا لم جح كضور مكرامي فرا المرتهم الغادرب فري جناير أمرام مككمر الب اير
إذا لم يكضر بنفسه أمام المككم ر ك

في فقرتها الثاني بقولها ال يقب وك
أجاح أل

نر

ن ص فلى ذلك

راك الما ة ( )291ما وانوا اتجرراءاص

فا المتهم الفار ما المكاةم الغيابي  .ولةا المشرع رغم ذلك

واء المرتهم أو أوربادره الكضرور نيابر فنره لتقر يم فرذرا فري فر م الكضرور وهرو مرا بر ا مرا

الفق ررة الاامس ر مررا المررا ة ( )288مررا وررانوا اتج رراءاص ك ر

المتهم لمكاةمتهر جاح ألورباده أو أ

ن ررص فلررى إذا تعررذر كضررور

واده تق يم فذرار واثباص مشروف ته ر والمككم تقر ر وبرول هرذا

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
( )2أكم أبو اتوة :األككام الجنادي الغيابي ر مرج سابقر

.93
.25
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العررذر أو فر م وبولررهر فررهذا وبلترره وجررب فل هررا التوج ر لجلسر أاررره وافررا ة تبليررل المررتهم وفر م االةتفرراء
بهبالغ ما كضر نياب فنه في تق يم العذر.

ويرى الباحث أنه ال ض ر في وبول مكامي فا المتهم في تق يم فذرار وكاا األولى بالمشرع
فلى ذلكر وك ر وبول المكامي فلى كال تق يم العذر فقط والتوج

الن

هذا الكق ألورباء المتهم وأ

ب فته

هنا:

()1

لجلس أاره م إفتاء

واده وف م ك را فل هم فقطر رغم أنه جوح للمكامي التق م للمككم

ق للمتهم وليل مكامياب ويق م فذرار إال أا الباك

ره بضرورة الن

فل ها أفض .

كما أنه مما يالكظ فلى الما ة السابق أنها تك ثص فرا مركلر المكاةمر والسرؤال الرذب يتررح

ماذا فا المركلر التري تسربق المكاةمر وتسربق افتبرار المرتهم فرا ابر مرا وجره الع الر فكمرا أسرلفنا

هنالك ف ة أمور تقوم بها المككم لغاياص تبليل المتهم وب افتبارا فا ابر ما وجه الع الر فهر يقبر ف هرا

فررا المررتهم مكررام؟ كمررا أا هنالررك مسررول غاير فرري األهمير لررم ررتم معالجتهررا وهرري مسررول وجررو فرروه

م ني تابع لل فوه الجحادي فه ال يقب فا المتهم مكام في الشق المتعلق باال فاء بالكق الم ني أم

أا المشرع جع األمر متلقاب ليشم ال فوه الم ني التابع لل فوه الجحادي .
فلى الرغم ما ف م معالج موا وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني لهذا اتشكالياص ولم
تب ا الما ة السابق كيفي التعام

م المتهم في كال وبول المككم لعذر مشروع بع م كضورا

جلساتهار ثم غاب مج اب فا الجلس التالي ر فه تككم المككم في غ بته وتعتبرا فا ابر ما وجه
الع ال ؟ أم أا ذلك تتلب و ار ار بهمهال ج ؟

ال ك

ره البعض

()2

أا المككم وفن نشرها لقرار اتمهال في الجرة ة الرسمي أو في أك

المكلي أو التعل ق فلى باب مسكا المتهمر وفلى لوك إفالناص المككم وما ثم تق م

القرةب أو ال

ق بمعذرة للمككم فا المتهم ووبول المككم بها فها ذلك يستتب إفا ة إ

ار و ارر

إمهال آار بكق المتهم وال جوح الركوا إلى ورار اتمهال األول إذ بقبول المككم لمعذرة المتهم

فكوا المتهم و مث أمامها.

( )1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.93

( )2بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.94
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المبحث الثالث

الحكم الغيابي في مواد الجنايات
الكك ررم بات انر ر ه ررو القر ررار ال ررذب ت ر ر را المككمر ر وتف ر ر ب رره ف رري موض رروع الر ر فوه به انر ر

المتهم)(1ر ويمث الككم الغيابي بات ان في موا الجناياص ككمراب ته ر ياب مؤوتراب)(2ر ت ر را المككمر فري
كال غياب المتهمر فللمككم بع أا تتوة ما إفالا المتهم إفالناب

كيكاب ووانونيابر وبع ثبوص تالفه

فا الكضور بغ رر فرذر مقبرول()3ر الكرةر التامر فري الككرم غيابيراب فلرى المرتهم الفرار مرا الع الر وفقرا
لقنافتهررار فق ر تررره إ انترره وتقرةررر العقوب ر المناسررب الواجب ر التووي ر فليررهر وو ر تككررم ببراءترره أو بع ر م
مسدول تهر لةا في أغلب األكياا ت

تسليم نفسه(.)4

ر ككماب بمعاوبته لككم تبتغ ها مرا وراء ذلرك وهري إجبرارا فلرى

وللمككم في كال إ ان المتهم أا تستعم الرأف ر أو تعتمر األفرذار القانونير وموانر العقرابر

ولها متلق الكرة في تكق رق الر فوه كمرا لرو كراا المرتهم كاضر ابرر كمرا لهرا االةتفراء بمرا هرو ثابرص فري

األوراق.

()5

وفليه نتناول في هذا المبك

أثار الككم الغيابي ال ا ر ض المتهم الفار وكج تهر وما ثم

انقضاء الككم الغيابي بكق المتهم الفار في متلب ا فلى النكو التالي:
المطلب األول :آثار الحكم الغيابي في الجنايات وحجيته.
المطلب الثاني :انقضاء الحكم الغيابي في مواد الجنايات.

) (1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
) (2جالل ثروص :نام اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر

.71

.555

) )3بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر

.106

( )4سالم الةر  :أ ول اتجراءاص الجحادي في التشرة الفلست نير مرج سابقر
) (5تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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.71

.117

المطلب األول
آثار الحكم الغيابي في الجنايات وحجيته
للككم الجنادي آثار ف ة وترتر أهرم هرذا ايثرار إلرى أ رل ا :القروة التنف ذير للككرمر وووتره فري

إنهرراء ال ر فوه الجحادي ر وغنررى فررا البيرراا أا إنترراج الككررم هررذا ايثررار رهررا بت روافر شررروط مع ن ر ر وو ر
تاتلر ر

ه ررذا الش ررروط ب ررااتالل األث ررر ال ررذب ر ر ار م ررا الكك ررم أا نتج ررهر والق رروة التنف ذير ر للكك ررم ه رري

الك ته سن اب تجراءاص تنف ذ العقوب فيما وضى فليه بهرار وهرى برذلك ذاص تراب إ جرابير أمرا ووتره
الككم فيهر وما
في إنهاء ال فوه فهي فقب وانوني تعترض ك إجراء ار به إفا ة البك فيما ف
ثم كانص ذاص تاب سلبير وتكت ووة الككم في إنهاء ال فوه الجحادي مكانها إلى جانب سرادر أسرباب

انقضاء ال فوه كوفاة المتهم والعفو فا الجرةم والتقا م.

()1

ولما كاا الككم ببراءة المتهم غيابياب يعتبر ككماب نهادياب شرونه شروا الككرم الكضرورب فرال يسرقط
بكضور المتهم وال تعا مكاةمتهر ألا ال فوه تةوا و ارجص نهادياب ما كوحة المككم ر ف نتج الككرم

بالبراءة أثرا السرلبي فري فر م جرواح مالكقر مرا
تةوا آثارا نافذة بمجر

ورار

()2

ر ر الككرم ببراءتره فرا ذاص الواوعر ر فرالككم برالبراءة

فهو ككم وتعي في ال فوهر ولريل مجرر ككرم ته ر ب ()3ر وال

يقب ر التعررا إال مررا النياب ر العام ر ر وفق راب لمررا ن ررص فليرره المررا ة ( )294مررا وررانوا اتج رراءاص ك ر

تقررول  ....وللنياب ر العام ر اسررتدنافه فرري كال ر الب رراءة  .وي ر ر بات راب إذا اسررتنف ص النياب ر العام ر التعررا
بالنقض أو تركص موف ا نقضي ()4ر وال و

المككوم ببراءته بانره مككروم فليره ()5ر ممرا يقتضري

معرره القررول برروا الككررم ال ررا ر بررالبراءة ال نهررى ال ر فوه فكسررب ولةنرره نهررى كررق ال ولر ف ري العقررابر
ويكوا له هذا األثر ولو ثبص اتوا وج ارة المتهم وفقاب للقانوا بالعقاب (.)6
وفليه فها نتاق البك

بات ان ما ك

في آثار الككم الغيابي وكج ته نك ر في الككم الغيابي ال ا ر

وابل ته للتنف ذ وم ه كج تهر في فرف ا فلى النكو التالي:

( )1مكم ر ررو نج ر ررب كس ر ررني :و ر رروة الكك ر ررم الجن ر ررادي ف ر رري إنه ر رراء الر ر ر فوه الجنادير ر ر ر التبعر ر ر الثانير ر ر ر ار النهضر ر ر العربير ر ر ر الق ر رراهرةر 1977مر
.5

( )2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.73

( )3إ هاب فب المتلب :الموسوف الجنادي الك ث في البتالار الجحء الثال ر مرج سابقر
( )4مكمو نج ب كسني :ووة الككم الجنادي في إنهاء ال فوه الجنادي ر مرج سابقر

.90

) (5إ هاب فب المتلب :الموسوف الجنادي الك ث في البتالار الجحء الثال ر مرج سابقر
( )6مكمو نج ب كسني :ووة الككم الجنادي في إنهاء ال فوه الجنادي ر مرج سابقر
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.342

.33

.342

الفرع األول

نطاق قابلية األحكام الغيابية في الجنايات للتنفيذ
القاعدة العامة في تنفيذ األحكام
ما المقرر وانوناب أا األككام ال ا رة في ال فاوه الجحادي ال تنفذ إال بع أا ت بح نهادي )(1ر
ن ررص المررا ة ( )394م را وررانوا اتج رراءاص الجحادي ر فلررى أنرره ال تنفررذ األككررام ال ررا رة مررا

كر

القانوا فلى االل ذلك"

المكاةم الجحادي إال إذا أ بكص نهادي ر ما لم ن

فاألككررام االبت ادي ر ال جرررب تنف ررذها إال إذا أ رربكص نهادي ر ر ب نمررا اسررتثنى المشرررع مررا هررذا
القاف ر ة األككررام ال ررا رة بررالبراءة أو بالغ ارم ر أو الكرربل م ر وو ر

التنف ررذ ف جرررب تنف ررذ الككررم وب ر أا

ي ر ر رربح نهادي ر ر رابر وهر ر ررذا مر ر ررا ن ر ر ررص فلير ر رره المر ر ررا ة ( )396مر ر ررا ور ر ررانوا اتج ر ر رراءاص ك ر ر ر
إذا كاا المتهم موووفاب فلى ذم القضي ر و

وو

جر ر رراء ف هر ر ررا

ر الككرم االبتر ادي برالبراءة أو بالغ ارمر أو برالكبل مر

التنف ذ وجب إاالء سب له في الكال ما لم يكا موووفاب لسبب آار .
وتتررولى النياب ر العام ر تنف ررذ األككررام القضررادي الجحادي ر ر ولهررا أا تسررتع ا بق رواص الشرررت فرري

سررب ذلرركر وةجرررب تنف ررذ األككررام الم ني ر وفق راب للقواف ر المقررررة فرري وررانوا أ ررول المكاةمرراص الم ني ر
()2
كسب ما ن ص فليه الما ة ( )395ما وانوا اتجراءاص الجحادي .

راء فلررى القررانوا وفرري األك روال الترري ن ر
وال جرروح إرجرراء تنف ررذ الككررم أو إيقررال تنف ررذا إال بنر ب
فل هار وما هذا األكوال ما تعلق بوو تنف ذ األككام الجحادي واجب النفاذ فرور ر ورها()3ر إذا أبر ه
المككرروم فليرره رغبترره فرري اسررتدنال ذلررك الككررمر ك ر

الجحادي

جوح للمككم إرجراء تنف رذ الككرم المسرتون

جرراء فرري المررا ة ( )340مررا وررانوا اتج رراءاص

لكر ا الف ر فري االسرتدنال إذا أبر ه المككروم

فليه رغب باستدنال ذلك الككم  .وكذلك ما ن ص فليه الما ة ( )398بقولهرا ال ترترب فلرى التعرا
ا ابر باتف ام  .كما أنه جوح للمككمر إرجراء التنف رذ

بترةق النقض إيقال التنف ذر إال إذا كاا الككم

في كال إ اب المككوم فليه بمرض ه كياترهر وكرذلك الكرال إا كراا المككروم فل هرا أنثرى وكانرص

كامالبر أو ككم فلى رج وحوجته معاب وكاا ل هما أتفال وا الاامس فشرر كسب ما ن رص فليره

) )1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.75

) (2ن ررص المررا ة ( )395مررا وررانوا اتج رراءاص الفلسررت ني روررم  3لسررن 2001م فلررى  -1تتررولى النياب ر تنف ررذ األككررام ال ررا رة فرري ال ر فاوه
الجحادي وفقاب لما هو مقرر بهرذا القرانوا ولهرا فنر اللرحوم االسرتعان بقرواص الشررت مباشررة -2 .األككرام ال را رة فري فراوه الكرق المر ني يكروا

بناء فلى تلب الم في بالكق الم ني تبقاب لما هو مقرر في أ ول المكاةماص الم ني .
تنف ذها ب
.41
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ا
راء فلررى
المروا (402ر 403ر  )405مررا وررانو اتجرراءاص الجحادير ر فررهذا وررررص المككمر الررتوج بنر ب
أب ما األسباب سابق الذكر فهنها تض ما الضماناص ما يكف فر م تهررب المككروم فليره مرا التنف رذ

كر

ن ررص المررا ة ( )406مررا وررانوا اتجرراءاص فلررى أنرره

تقرر ف ها توج

جرروح للمككمر فرري جمير األكروال الترري

تنف ذ العقوبر فلرى المككروم فليره أا تلحمره بتقر يم كفالر تضرما فر م فر اررا مرا التنف رذ

فن حوال سبب التوج ر ويق ر مبلل الةفال في األمر ال ا ر بالتوج ر ولهرا أيضراب أا تشرترط لتوج ر

التنف ذ ما تراا ما االكتياتاص الةف ل بمنعه ما الهرب .
تنفيذ الحكم الغيابي باإلدانة:

إا الككررم الغيررابي بات ان ر هررو ككررم ته ر ب ولرريل ككم راب بررالمعنى ال رركيحر ك ر

ال جرروح

تنف ذا في كال تم القبض فلى المتهم أو ورام بتسرليم نفسرهر وانمرا تعرا إجرراءاص مكاةمتره()2ر ولمرا كراا
الككررم الغيررابي معلقراب فلررى شرررط فاسررخر فرها لرره وجررو اب وانونيراب كتررى تكقررق ذلررك الشرررطر ومررا ثررم كرراا
تنف ررذا متع ن راب ()3ر ولةررا يق ر مررا ذلررك أا بعررض العقوبرراص تقتضرري لتنف ررذها كضررور المررتهمر ومررا ثررم
يسررتك

تنف ررذها إذا كرراا غادبراب()4ر ب ر أا هررذا يقت ررر فلررى الككررم الررذب وضررى باتفر ام أو بالعقوبرراص

السررالب للكرة ر ك ر

يسررتك

تنف ررذها فرري ف ر م كضررور المررتهم()5ر وال يسرررب فلررى العقوبرراص األارررهر

فتنف ررذ بك ررق الم ررتهم جمير ر العقوب رراص الت رري يمك ررا تنف ررذها ف رري غيابر ره مثر ر العقوب رراص المالير ر كالغ ارمر ر

والم ا رة في مال المككروم فليره والعقوبراص السرالب للكقوق(العقوبراص التبعير والتةم لير )()6ر وور رترب

القانوا أث ابر تبعيراب للككرم الغيرابي ال را ر بات انر بقروة القرانوا) (7ك ر
) (1تن

ن رص المرا ة ( )292مرا ورانوا

الما ة ( )402ما وانوا اتجراءاص الفلست ني رورم  3لسرن 2001م فلرى إذا كراا المككروم فل هرا بعقوبر سرالب للكرةر كرامالب جراح

توج ر ر ر ر تنف ر ر ررذ العقوبر ر ر ر كت ر ر ررى تضر ر ر ر كمله ر ر ررا مر ر ر ر ة ثالثر ر ر ر أش ر ر ررهر فل ر ر ررى الوضر ر ر ر ر ف ر ر ررهذا رؤب التنف ر ر ررذ فل ر ر ررى المكك ر ر رروم فل ه ر ر ررا أو ثب ر ر ررص ف ر ر رري

أثنرراء التنف ررذ أنهررا كام ر وجبررص معاملتهررا فرري مركررح ات ررالح والتوه ر (السررجا) معامل ر الموورروف ا اكتياتي رابر ون ررص المررا ة ( )403مررا ذاص
القرانوا فلرى إذا كرراا المككروم فليرره بعقوبر سررالب للكرةر م رراباب بمررض هر كياترره أو يعررض التنف ررذ كياتره للاتررر جراح توج ر تنف رذ العقوبر
فليه ر في ك ا ن ص الما ة ( )405فلى إذا كاا مككوماب فلى رج وحوجته بالكبل م ة ال تحة فلى سن ر ولرو فرا جررادم ماتلفر ولرم يكونرا

مسررجون ا مررا وبر جرراح توج ر تنف ررذ العقوبر فلررى أكر هما كتررى يفرررج فررا ايارررر إذا كانررا يكفررالا
وكاا لهما مك إوام معرول في فلست ا .

ررغ ابر لررم تجرراوح امررل فشررة سررن كاملر ر

) (2ن ررص المررا ة ( )296مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادي ر فلررى أنره إذا سررلم المررتهم الفررار نفسرره أو ورربض فليرره وبر اةتمررال م ر ة انقضرراء العقوب ر
المككرروم بهررا بالتقررا مر فيعتبررر الككررم وسررادر اتجرراءاص الجارةر ملغرراة كتمرابر وتعررا المكاةمر وفقراب لأل ررول المتبعر ر انارر أيضراب فررا ل فبررا ب
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 .78اناررر أيض راب مكمررو نج ررب كسررنير شرررح وررانوا اتج رراءاص

.78

اتجراءاص الج احدي فلى أنه في جرادم األموال العام إذا ككم به انر المرتهم الفرار يكررم مرا الت ررل
بومواله وا ارتها وتسررب فليره أككرام المرا ة ( )289مرا هرذا القرانوار وال رفر وررار المنر مرا الت ررل
أو ات ارة إال بع االنتهاء ما تنف ذ العقوباص المقضي بها .
وو ن ص الما ة ( )289ما ورانوا اتجرراءاص فري فقرتهرا الثالثر فلرى أ -تعر ا المككمر مرا

ر األموال المتكفظ فل ها بع جر ها بكضور ذوب الشوا وممث النيابر العامر والاب رر الرذب تنت بره
المككم  .ب -لتحم ما يع ا لر ارة بالمكافا فلى األموال المتكفظ فل ها وكسرا إ ارتهرا ور هرا مر
غلتها فن انتهاء م ة التكفظ .
فق ر ن ر

المشرررع فلررى كرمرراا المككرروم فليرره الفررار مررا إ ارة أموالرره والت رررل ف هررار وأفتررى

للمككم الكق في أا تع ا ما

ر هذا األموال فلى أا تولى المكافا فل ها ور ها م غلتها فنر

انتهرراء م ر ة الررتكفظ الترري تسررتمر كتررى االنتهرراء مررا تنف ررذ العقوبرراص المالي ر المقضرري بهررار ولةررا هررذا
مق ور فلى المتهم الفار في الجرادم الواوع فلى المال العام فقرط كمرا سرل
األول ما هذا الف

اتشرارة إليره فري المبكر

ر كما انه اوت ر فلى كرماا المتهم ما إ ارة أمواله أو الت رل ف ها تروال مر ة

الررتكفظر ب نمررا ررره الرربعض

)(1

أنرره كرراا مررا األفض ر أا توسر المشرررع فرري فرررض مثر هررذا العقوبرراص

لتشررم من ر الم ررتهم مررا رفر ر ال ر فاوه باسررمه وافتب ررار ك ر ت رررل أو الت رحام تعه ر ب رره بات ر وايق ررال
ممارسته لكقووه كمواتا.

والباحث من جانبه يؤيد هذا الرأب ك كاا األولى بالمشررع الفلسرت ني أيضراب أا يكرذو كرذو
المشرع الم رب الذب كررم المرتهم الفرار مرا الكقروق والم احيرا كمرا كرمره مرا مباشررة الكقروق السياسري ر
وكرمانه ما رف أي

فوه باسمه.

أمرا فيمررا تعلررق بالر فوه الم نير بالتبعير فقر أجرراح القررانوا تنف رذ الككررم بالتضررم ناص مررا ووررص

ر ورا ()2ر وهررو مررا بر و واضرركاب مررا نر

المررا ة ( )294مررا وررانوا اتجرراءاص الج احدير ك ر

ن ررص

فلررى ي رربح الككررم نافررذاب مررا ال رروم التررالي لنش ررا وافالنرره كسررب األ ررول ....ب نمررا نج ر أا المشرررع
أفتى الكق للم في بالكق الم ني في الك رول فلرى جرحء أو مقر ار مؤورص مرا التعويضراص المككروم

بها كسرب مرا ن رص فليره الفقررة الاامسر مرا المرا ة ( )289مرا ذاص القرانوا ك ر

جراء ف هرا ارالل

م ة وجو أموال المرتهم الفرار تكرص الرتكفظ يعتري حوجره وأوال ا ووالر اا ومرا يعرولهم شررفاب نفقر شرهرة

) (1بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر مرج سابقر
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ما إ ار اص أمالةه تك ها المككم المات

ر ما هذا

ر كما جوح للم في بالكق الم ني أا يست

المككم و ار ابر باستيفاء مق ار مؤوص ما التعويضاص المككوم بها مقاب كفال أو ب ونها .

ويرى الباحث أا هناك تعارضاب فيما تعلق بتنف ذ التعويضاص الم ني ب ا الما ة ( )289التي

ار و ار بار باستيفاء جحء مؤوص ما التعويضاص المككوم

تعتي للم في بالكق الم ني الكق في است

بهار وما ب ا الما ة ( )294التي تج ح تنف ذ الككم الغيابي ض المتهم الفار افتبا ابر ما ال وم التالي

لنشرا وافالنه كسب األ ولر مما يست في ت ا

المشرع واحال هذا التعارض أو توضيح هذا

المسول ر ألنه تةلم في الما ة ( )289فا التعويضاص المككوم بهار وكاا األولى أا يقول

التعويضاص المتالب بها

تحال هذا التعارضر ليمكا الفهم ك نها أا المق و بما ور في الما ة

السابق أنها اتجراءاص السابق فلى

ور الككم الغيابير ويجد الباحث أا المشرع الم رب كاا

أةثر وضوكاب في هذا الشوا فن ما ن

ور الككم

فلى جواح تنف ذ التعويضاص الم ني ما ووص

م إلحام الم في بالكق الم ني فلى تق يم كفال تنتهي بمرور امل سنواص ما ووص

ور الككم(.)1

الفرع الثاني
حجية الحكم الغيابي في الجنايات
إا الككرم ال را ر غيابيراب مرا مككمر الب اير فري جناير ي ربح نهاديراب بسرقوط العقوبر المككروم

بهررار والمق ررو بافتبررار الككررم نهاديراب فرري هررذا ال ر افتبررارا باتراب أب غ ررر وابر للتعررا بروب ترةررق()2ر
وي

ر الككم الغيابي باتاب في ذاص الوورص الرذب تةتمر فيره مر ة التقرا م المسرقط للعقوبر ()3ر ممرا يعتبرر

راء فلررى
اروج راب فررا القواف ر العام ر ر فب ر ل أا يفررتح برراب التنف ررذ أمررام الككررم بنر ب
بناء فلى ذاص السبب.
الكق في التنف ذ ب

ر رورته بات رابر نقضرري

راء فلرري أكر سرربب ا()4ر أولهمررا :أا تنقضرري منررذ
وفلررى هررذا النكررو ي ر ر الككررم الغيررابي باتراب بنر ب
ر ورا الم ر ة المقررررة لسررقوط العقوب ر بالتقررا مر ذلررك أا القررانوا يك ر للشرررط الفاسررخ أج رالب تع ر ا أا

تكقق االله كي نتج أثرا ر وهذا األج هو الفتررة المكر ة لسرقوط العقوبر بالتقرا مر فراذا مضرص الفتررة

وا أا تكقررق الشرررط فلرريل لتكققرره بع ر ذلررك أثرررر ب ر إا مضرري هررذا الفت ررة وا تكقررق الشرررط ر فم

الككررم ويك لرره إلرري ككررم برراصر وور

ررركص بررذلك المررا ة ( )296مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير ك ر

) (1انا ر ر ررر الم ر ر ررا ة ( )393م ر ر ررا و ر ر ررانوا اتجر ر ر رراءاص الجنادير ر ر ر الم ر ر رررب ال ر ر ررا ر بالق ر ر ررانوا رو ر ر ررم  50لس ر ر ررن 1950م ك ر ر ر ر
 ...وةجب فلى الم في بالكقوق الم ني أا يق م كفالر ر مرا لرم رن

الةفال بامل سنواص ما ووص

ن ر ر ررص فل ر ر ررى

الككرم فلرى ارالل ذلرك أو تقررر المككمر االبت ادير إففراءا منهرا وتنتهري

ور الككم .
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ن ص فلرى إذا سرلم المرتهم الفرار نفسره أو وربض فليره وبر اةتمرال مر ة انقضراء العقوبر المككروم بهرا

بالتقا مر فيعتبر الككم وسرادر اتجرراءاص الجارةر ملغراة كتمرابر وتعرا المكاةمر وفقراب لأل رول المتبعر .
فهذا تم التسليم أو القبض بع انقضاء العقوب بالتقا م فال ترتب فليه أب أثر وال تعرا المكاةمر ر لعر م

تكقق الشرط وهو القبض أو التسليم وب مضي الم ة.

وفليه فها الككرم الغيرابي ال را ر مرا مككمر الب اير فري الجنايراص نرتج أثررا القرانوني بو رفه

ككماب بات انر ال بو رفه ككمراب بالتقرا مر ولرذا جروح الر ف بعر م جرواح نارر الر فوه لسربق الف ر ف هرا
فيمتن فلى المككم أا تنار ال فوه الجحادي ما ج ولو كضر المتهم أو وبض فليهر ويعبر فرا
هرذا المبر أ بعر م جرواح مكاةمر المرتهم فرا فعر واكر أةثرر مرا مررة .ويشرترط لترت رب هرذا الكجير أا

يكوا الككم الغيابي

كيكابر فهذا كراا الككرم براتالب ل ر ورا مرا المككمر وبر أا تت ر بالر فوه أو

راء فلررى إفرالا باتر ر فررها هرذا الككررم فرري وضراده بات انر ال ي ربح باتراب بمضرري مر ة تقررا م العقوبر ر
بن ب
وانما نكوا كيال فوه جنادي تسقط بالتقا م وةتع ا فلى المككم فن فرض األمر فل ها أا تتكقق

راء فلرى
ما م ة تقا م ال فوه الجحادي ر وال نتج الككم الغيابي ال ا ر ما مككم الب اي في جناير بن ب
إفررالا بات ر أب أثرررر وال تنقت ر برره م ر ة تقررا م ال ر فوه الجحادي ر ر ممررا ررؤ ب إلررى اكتسرراب التقررا م مررا
تارةخ أمر اتكال كتى وم القبض فلى المتهم وا اتااذ إجراء

كيح وات للتقا م

)(1

.

أم ررا الس رربب الث رراني ل ر ر رورة ه ررذا الكك ررم باتر رابر فه ررو وف رراة المكك رروم فلي رره :ذل ررك أا الوف رراة وبر ر
اس ررتةمال التق ررا م م ت رره تجعرر م ررا المس ررتك

تكق ررق الش رررط الفاسر رخ ال ررذب يعل ررق الق ررانوا الكك ررم فلي ررهر

ف نقضي بذلك اكتمال حوالهر ويعني ذلك استق اررا و

رورته باتاب.

()2

وفليه فهنه ترتب فلى رورة الككم الغيابي بات ان باتاب أثراا :فما ناكي تسرتقر فلرى نكرو
باص العقوباص التي نفذصر وهي العقوباص المالي والسرالب للكقروقر ومرا ناكير ثانير ي ر ر هرذا الككرم
سابق في العو  .أمرا تنف رذ التعرويض الرذب وضري بره الككرم فيسرتقر فري كالر التقرا م أمرا فري كالر وفراة

المككروم فليره فانره جررب تنف رذ الككرم بالتضرم ناص فري مواجهر الورثر ()3ر وهرو مرا ن رص فليره المرا ة

( )426مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادي ر بقولهررا وفرراة المككرروم فليرره ال تمنر مررا تنف ررذ العقوبرراص المالي ر
والتعويضاص وما جب ر ا والم ارة

في تركته .

) (1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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المطلب الثاني
انقضاء الحكم الغيابي في مواد الجنايات
نقضي الككم الغيابي في كالت ار الكالر األولرى فنر ما لغرى الككرم ال را ر فري غ بر المرتهم

أما الكال الثاني فك ا نقضي بالتقا م أو بوفاة المتهمر إال أنه في الكالر األا ررة يالكرظ أا التقرا م ال

تنقضرري برره الر فوه الجحادير وال يسررقط الككررم ال ررا ر فرري غ بر المررتهمر ك ر

أا لرره ترروث ابر فكسررياب فرري

تثب ص الككرم بمضري المر ةر وانمرا الرذب يسرقط هرو العقوبر وكر ها المككروم بهرا غيابيرابر فانقضراء الككرم

بمضي الم ة في الكال األا رة يعنري هنرا انقضراء الا روم الجحادير بتثب رص الككرم ال را ر فري غ بر

المتهم وسقوط العقوب .

()1

ولتوضرريح ذلررك نتنرراول فرري هررذا المتلررب إلغرراء الككررم الغيررابي ال ررا ر مررا مككم ر الب اي ر فرري

جناي ر ثم سقوط العقوب بالتقا م أو بوفاة المككوم فليهر في فرف ا فلى النكو التالي:
الفرع األول

إلغاء الحكم الغيابي بجناية
لغى الككم الغيابي ال ا ر مرا مككمر الب اير فري جناير وبر أا تسرقط العقوبر المككروم بهرا
فرري كررالت ار الكال ر األولررى :فن ر ما ررتم التعررا فلررى الككررم بررالنقض مررا النياب ر العام ر ر والثاني ر  :فن ر

كضور المككوم فليه أو القبض فليهر ونتناول ك ما هات ا الكالت ا فلى النكو التالي:
أوالً /الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة.
األ

هرو فر م جرواح التعرا برالنقض إال فري األككرام النهادير ال را رة مرا آارر رجر وفلر

ذلك مستم ة ما التراب غ رر العرا ب للتعرا برالنقض الرذب يشرترط اسرتنفا جمير تررق التعرا العا ير

في الككمر أمرا إذا كراا ترةرق التعرا العرا ب مرا رحال مفتوكراب ف جرب االلتجراء إلرى األا رر ت احلر ف رب

الككم()2ر ولما كاا ترةق التعا العا ب غ ر متاح أمام النياب العام في كال ات ان ر وهو ما يستفا
مررا مفهرروم الماالفر لرن

المررا ة ( )294مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير الترري تررن

فلررى أنرره ي رربح

الككم نافذاب ما ال وم التالي لنشرا وافالنه كسرب األ رولر وللنيابر العامر اسرتدنافه فري كالر البرراءة ر
مررا يعنرري أنرره ال جرروح لهررا اسررتدنال الككررم بات انر ر ولمررا كانررص المررا ة ( )348مررا ذاص القررانوا تررن
فلى ال يقب التعا بالنقض في األككام والق ارراص ما امص وابل لالفتراض أو االستدنال ر والككرم

) (1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
) (2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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هنا غ ر واب لالستدنال فال وج مرا يمنر مرا التعرا فليره بترةرق الرنقضر وذلرك أا الككرم ال را ر

في جناي ما مككم الب اي في غ ب المتهم يا وادماب م ة توةل هي الم ة الالحم النقضاء العقوب ر
فق رأه المشرع أنه ما الا ر أال بقى هذا الككم م ة توةل إال إذا كاا متابقراب للقرانوا()1ر لرذلك جراح
للنياب العام التعا بترةق النقض في الككم ال را ر فري غ بر المرتهم بجناير مرا أجر كسرا تتب رق

القررانوار كمررا لررو افتبرررص مككمر الب اير الفعر جنكر وترراا النيابر العامر جناير ()2ر أمرا بالنسررب للمررتهم

المككوم فليه غيابياب بات ان في جناي فال جوح له التعا بالنقض()3ر وذلك لسكوص الن
بس ربب تمررر ا فلررى الع ال ر ()4ر كمررا أا الككررم الغيررابي ال ررا ر ض ر ا يسررقط بقرروة القررانوا ويعررا نا ررر
فنه فم با

ال ر فوه م ررة أارررهر فم ر را ب ر ار ك ر
بالنقض(.)5

أا مجررر كضررورا يسررقط الككررم فررال كاج ر برره إلررى التعررا

وفليرره إذا وامررص النياب ر بررالتعا فلررى الككررم بترةررق الررنقض ونارررص مككم ر الررنقض التعررا

المرفوع فلى الككم الغيابي ال ا ر مرا مككمر الب اير فري جناير ووضرص برنقض الككرم المتعروا فيره

أف ص المكاةم بناء فلى هذا الككمر وفي هذا المكاةم الج ة تب أ اتجراءاص ما ج ر وللمككم

أا تقضرري بالعقوب ر المالدم ر ولررو كانررص أش ر ممررا وضررص برره أوالبر وذلررك فلررى افتبررار أا التررافا هررو

النياب ر العام ر ()6ر وال تتق ر المككم ر بالمب ر أ الررذب يكاررر فلررى المككم ر التش ر
الغيابي األول.

فمررا وضررى برره الككررم

ويــرى الباحــث أا الكررال سررياا لررو اسررتونفص النياب ر العام ر الككررم الغيررابي القاضرري بررالبراءة ثررم
وررررص التعررا فلررى الككررم ال ررا ر فرري االسررتدنال بترةررق الررنقضر ورأص مككم ر الررنقض إلغرراء الككررم

بالبراءةر فهنها في هذا الكال تع ال فوه لمككم الموضوع للف

ف ها مرا ج ر ر وال وجر مرا يمنر

المككمر مررا الككررم بات انر وهررو يعتبررر فرري هرذا الكالر تشر اب فمررا وضررى برره الككررم األولر وال جرروح
بناء فلى تعنهر ألنه لريل هرو الترافا فري هرذا
للمتهم أا يعترض فلى ف م جواح اتضرار بالتافا ب
الك ررال بر ر النيابر ر العامر ر ر كم ررا أا المش رررع اتج ارد رري الفلس ررت ني تكر ر ف ررا ه ررذا المبر ر أ ف رري مج ررال
االستدنال فقط ولم يروتي فليره فري براب االفترراض وال التعرا برالنقضر ممرا يعتبرر و رو ابر مرا المشررع

الفلست ني جب ت اركه.

) (1فب الككم فو ا :موسوف الككم القضادي في الموا الم ني والجنادي فلى ضوء الفقه ووضاء النقضر مرج سابقر
) (2فب الوهاب كوم  :أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
) (3رءول فب  :مبا

.1057

.2597

اتجراءاص الجنادي في القانوا الم ربر التبع السرابع ر ار الج ر للتبافر ر جمهورةر م رر العربير ر 1989مر

.952
) (4فب الوهاب كوم  :أ ول المكاةماص الجحادي ر مرج سابقر
) (5فوض مكم فوض :المبا

.1057

العام في وانوا اتجراءاص الجنادي ر منشوة المعارلر اتسكن رة ر 2002مر

) (6تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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.92

.660

فرهذا رفر التعررا ثررم كضررر المككرروم فليرره أو ورربض فليرره .فقر جررره وضرراء الررنقض الم رررب

فلى أا وو

نار التعرار فراذا

ر ر ككرم ج ر ر فراا الككرم السرابق يعتبرر كروا لرم يكرا ممرا جعر

التعا وار اب فلى غ ر ذب موضوعر وةتع ا الككم بع م جرواحا وللا رم أا يتعرا بعر ذلرك فري الككرم
()1
الكضورب ال ا ر ما مككم الجناياص فن إفا ة المكاةم .
أما فا أثر التعا بالنقض ما وبر النيابر العامر فلرى وتر مر ة تقرا م العقوبر ف جرب التفرور

ب ا فرض ار األول :إا كاا المككوم فليه لم يعلا بومر اتكال ال ا ر ض ار ففي هذا الكال يكروا

الككم الغيابي ال ا ر لغواب وال ويم لهر وكذا كر مرا ترترب فليره كترى التعرا برالنقضر وتبقرى الر فوه
ااضع للقواف المقررة لتقا م ال فوه ما تارةخ أمرر اتكالر ر وال تسررب فل هرا القوافر المتعلقر بسرقوط

العقوب ر أما الفرض الثاني :فهو في كال إفالا المتهم فها تعا النياب العام في الككم الغيابي يعو
بال فوه إلى س رتها األولى فنكوا ب

وذلك لك ا

ور ككم ج

البك

في ال فوه.

()2

في نتاق تقا م ال فوه الجحادير ولريل تقرا م العقوبر ر

ثانياً /حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل انقضاء العقوبة بالتقادم.
إذا سلم المتهم الفار نفسه إلى الككوم أو وبض فليه وب سقوط العقوب المككروم بهرا بالتقرا م
يعتبررر الككررم وسررادر اتجرراءاص الترري اتاررذص افتبررا ابر مررا تررارةخ

ر ور مررذكرة القرربض أو وررار اتمهررال

ملغرراة( )3وةبت ر كتم راب الككررم السررابق
ال فوه أمام ذاص المككم ()4ر ك ن ص الما ة ( )296ما وانوا اتجراءاص الجحادي فلى أنره إذا
ر ورار س رواء فيمررا تعلررق بالعقوب ر أو بالتضررم ناص ويعررا ناررر

سرلم المرتهم الفررار نفسره أو وربض فليرره وبر اةتمرال مر ة انقضراء العقوبر المككرروم بهرار بالتقرا مر فيعتبررر

الككم وسادر اتجراءاص الجارة ملغاة كتماب وتعا المكاةم وفقا لأل ول المتبع ر فالمشرع و افتبرر

الككم ال ا ر غيابياب بات ان فري جناير مرا مككمر الب اير ككمراب ته ر ياب يسرقط كتمراب بكضرور المرتهم
أو القرربض فليرره()5ر وهررذا السررقوط وجرروبي ومررا الناررام العررام فررال لررحم تمسررك المررتهم بررهر وال يكررول وا
وووفه وبول المتهم للككم ال ا ر فليه غيابياب.

()6

) (1فب الككم فو ا :موسوف الككم القضادي في الموا الم ني والجنادي فلى ضوء الفقه ووضاء النقضر مرج سابقر
) (2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

( )3ساهر الول  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست نير مرج سابقر

.2598

.90

.131

) (4سعا كنا ال ابل :الرنقض الج احدري فري فلسرت ا وفقراب لقرانوا اتجرراءاص الجحادير رورم ( )3لسرن 2001م والقرانوا الم ررب المقرارار التبعر
األولىر

.31

) (5إ وار غالي الذهبي :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر مرج سابقر

.612 -611

( )6رءول فب  :مبا

.690

اتجراءاص الجنادي في القانوا الم ربر مرج سابقر
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ويعني ذلك أا حول بوثر رجعي ككم ات ان وتاتفي جمي آثارار وهو حول في شقيه الجنادي

والم ني فلي السواءر وتحول كاالص الكرماا()1ر التي ن ص فل ها الما ة ( )289ما وانوا اتجراءاص
الجحادي ر وترتف الكراس التي فرضص فلي المككوم فليهر وت كح الت رفاص التي

رص فنرهر واذا

كاا الككم بالتضم ناص و نفذر تومر المككم بر المبالل المتك ل كلها أو بعضها()2ر وأهم مما سبق

إفا ة مكاةمته وذلك بقوة القانوار فال تتلرب مرا المككروم فليره التعرا فري الككرم الرذب

ر ر ضر ار

أو أا المككوم فليه رفض إفا ة المكاةم وةرضى بتنف ذ الككم الغيابير فهفا ة المكاةم مرا النارام

العررام وهرري لررم تشرررع لم ررلكته وانمررا شرررفص للم ررلك العامر ()3ر فرري كر ا ررره الرربعض

()4

أنرره إذا وبر

أتر ررال الر ر فوب الم نير ر الكك ررم الغي ررابي ال ررا ر ف ه ررا تنقض رري الر ر فوه الم نير ر بال ررلح فل ررى المبل ررل

المككوم بهر ويعا ترح ال فوب الجحادي وك ها فن كضور المتهم المككوم فليه أو القبض فليه.
وسقوط الككم الغيابي تبقا لن

الما ة( )296مرا ورانوا اتجرراءاص مشرروط بكضرور المرتهم

وب المكاةم تفا ة نار ال فوهر ويعررض المقبروض فليره مكبوسراب بهرذا الجلسر وللمككمر أا ترومر
برراتفراج فنرره أو كبسرره اكتياتيراب كتررى االنتهرراء مررا ناررر الر فوهر وال يسررقط الككررم الغيررابي سرواء فيمررا
ر ر ض ر ا الككررم جلسرراص المكاةم ر ()5ر وفل ر ذلررك

تعلررق بالعقوب ر أو التعويضرراص إال بكضررور مررا

تتمث في تفا ب تةرار إفا ة اتجراءاص في القضي الواك ة(.)6

أما إذا وبض فليره وأفررج فنره وبر جلسر المكاةمر وأفلرا بهرا ولرم يكضررها فرال معنرى لسرقوط
الككم األول ب

جب إذا لم يكضر فعالب أمام المككم أا تقضي بعر م سرقوط الككرم األول وباسرتم اررا

وادماب()7ر وبعبارة أارب فاا الككم الغيابي يسقط مب دياب بكضور المككوم فليه أو القبض فليهر ويسقط
نهادياب ب

ور ككم آار ما المككم المات

بالجناياص(.)8

ف ررا كض ررور إكر ر ه الجلس رراص

كم ررا أا الكك ررم ال ررا ر ضر ر المكك رروم فلي رره غيابير راب إذا تالر ر
المك ة تفا ة نار ال فوه يع واتعاب للتقا م ف ب أ سرةاا م تره مرا ج ر وفري هرذا الكالر يعر الككرم

ال ا ر ض ا وادمابر فهذا كضر مرة أاره وب سقوط العقوب بمضي الم ة تومر النيابر برالقبض فليرهر
) (1إ هاب فب المتلب :الموسوف الجنادي الك ث في البتالار الجحء الثال ر مرج سابقر

.346

) (2إ هاب فب المتلب :الموسوف الجنادي الك ث في البتالار الجحء الثال ر مرج سابقر

.346

) (3فا ل فبا ب فلي فب الجوا  :ال فوه الجنادي وال فوه الم ني المرتبت بهار مرج سابقر
) (4رءول فب  :مبا

اتجراءاص الجنادي في القانوا الم ربر مرج سابقر

.690

.318

( )5أكمر ر ر ر ر فتك ر ر ر رري س ر ر ر رررور :الوس ر ر ر رريط ف ر ر ر رري و ر ر ر ررانوا اتجر ر ر ر رراءاص الجنادير ر ر ر ر ر التبعر ر ر ر ر الثامنر ر ر ر ر ر ار النهضر ر ر ر ر العربير ر ر ر ر ر الق ر ر ر رراهرةر 2012مر
 1117وما بع ها.

) (6تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

.99

) (7سع أكم شعل  :وضاء النقض الم ني والجنادي في البتالار مرج سابقر
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) (8إ وار غالي الذهبي :اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر مرج سابقر
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وتك ر جلس ر تفررا ة ناررر ال ر فوه يعرررض ف هررا مكبوس راب .وةتضررح الفررارق ب ر ا الفرض ر ا مررا أنرره فرري

الفرض األول يكوا مجر كضور المككوم فليه في غ بتره كافيراب تفرا ة المكاةمر ر بارالل الكرال فري
الفرررض الثرراني ك ر ال يكرروا هررذا الكضررور كافي راب بع ر سرربق تالفرره فررا كضررور جمي ر الجلسرراص ألا
النياب ر العامر ر البر ر أا ت ررومر ب ررالقبض فلي رره واف ررا ة مكاةمترره مكبوسر رابر م ررا ل ررم تق رررر المككمرر اتفررراج
فنه(.)1

ثالثاً /سلطة المحكمة عند إعادة نظر الدعوى.
ترتررب فلررى إفررا ة المكاةمر ر أا المككمر ال تتق ر بمررا وضررص برره فرري ككمهررا الغيررابي بات انر

فلهررا أا تبررر المررتهم أو تاف ر

العقوب ر أو تش ر ها فررال جرروح االكتجرراج بقاف ر ة أا المررتهم ال يضررار

بتعنه ألا إفا ة المكاةم تمص بقوة القانوا وليل بتعا ما المككوم فليهر وال يقال في هذا الكال

أا معارضته و أ بكص وباالب فليه ألا إفا ة مكاةمته لم تةا بناء فلى معارض منه.

()2

وما هنا تضح الفرق ب ا الككم الغيابي في الجناي والككم في الجنك أو الماالف ر ما ك
أا الككم الغيابي في الجنك ال يسقط بكضور المككوم فليره غيابيراب أو القربض فليره وانمرا يار وادمراب
وفلى المككوم فليه أا يق م تعنه في الم ة المقررة وهي فشرة أيام مرا ترارةخ إفالنره برالككم الغيرابير

فتعا مكاةمته بناء فلى هرذا التعرا وتتبرق وافر ة المرتهم ال يضرار بتعنره فرال جروح للمككمر أا

تتش فما جاء به الككم السابق(.)3

كمررا أا إفررا ة المكاةم ر ال تكررول وا تغ ررر و ر

التهم ر إذا رأص المككم ر مقتضررى لررذلكر

تتبيقاب ل كيح القانوار وليل للمككوم فليه فن إفا ة مكاةمتره التمسرك بمرا انتهرص إليره المككمر فري
تة يفها للواوع ر أو استبعا ها للارول المش ة أو افتما ها فذ ار ماففاب للعقوب ر وبناء فلى ما تق م إذا
ترتب فلى تغ ر المككم لو

التهم ف م إمكاا النحول بالعقوب إلى الق ر الذب و
التهم بما تفق م

الغيابير فها ذلك ال يغ سلت المككم في تغ ر و

إليه الككم

كيح القانوا(.)4

وفن إفا ة المكاةمر بكضرور المرتهم أو برالقبض فليره تبر أ مكاةمتره مرا ج ر ر فيمرارل ف هرا

جمي كقووه المقرررة فري القرانوار فهري بككرم القرانوا بمثابر مكاةمر مبتر أا ويكروا للمرتهم أا تمسرك

بكر أوجرره الر فاع أو الر فوع الترري كرراا جرروح لرره التمسررك بهررا لررو لررم تغ رربر فتغ برره ال يسررقط كقرره ف هررا.

( )1أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
( )2أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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) (3فا ل فبا ب فلي فب الجوا  :ال فوه الجنادي وال فوه الم ني المرتبت بهار مرج سابقر
) (4تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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ومرا جهر أارره جروح للمر في برالكق المر ني  -تبعراب لرذلك  -أا ر في مر نياب وبلره ألول مررةر ولرو لررم
يكا و مارل هذا اال فاء في أثناء مكاةمته الغيابي .

()1

وال نبنرري فلررى انقضرراء الككررم ال ررا ر فرري غ ب ر المررتهم بجناي ر بتررالا مررا تررم

رركيكاب مررا

إجراءاص وب انقضادهر ب جوح للمككم االفتما فلى األ ل المترتب فل هار واالستنا تبعاب لذلك إلى
األووال والشها اص التي أب ص أمام المككم فري المكاةمر األولرىر بر إنهرا تار مرا فنا رر الر فوه
شونها في ذلك شوا مكاضر التكق ق االبت ادير هذا وا إاالل بكق المتهم فري إفرا ة سرماع الشرهو ر
وال وج في القانوا مرا يمنر مككمر الب اير فنر إفرا ة المكاةمر أا ترور األسرباب ذاتهرا التري اتارذها

الككررم الغيررابي السرراوط وانونراب أسررباباب لككمهررار مررا امررص المككم ر ور أاررذص بهررار وكانررص هررذا األسررباب
الك في ك ذاتها توام وضادها بات ان .

()2

الفرع الثاني

سقــــــوط العـقـوبـــــــــة
تسقط العقوب المقضي بها غيابياب فلى المتهم الفار في كالت ار الكال األولرى :فنر ما تنقضري
هررذا العقوب ر بالتقررا م أو مضرري الم ر ة الترري ك ر ها المشرررع وا القرربض فلررى المككرروم فليرره أو وا
تنف ذهار والكال الثانير  :فنر وفراة المككروم فليرهر ونتنراول فري هرذا الفررع كر مرا هرات ا الكرالت ا فلرى

النكو التالي:
أوالً /سقوط العقوبة بالتقادم.
األحكام العامة للتقادم
التقا م هو مضي فترة ما الحما يك ها القانوا ما تارةخ وووع الجرةمر

وا أا تارذ االلهرا

أب إج رراء مررا إج رراءاص ال ر فوهر ممررا ترتررب فليرره انقضرراء هررذا ال ر فوهر والتقررا م هررو أك ر األسررباب

العامر الترري نقضرري بهررا الكررق فرري المالكقر ر إذ تنقضرري الر فوه الجحادير بمضرري مر ة مع نر مررا رروم
وووع الجرةم أو ما وم انقتاع هذا الم ةر ولما كاا التقا م كوك أسباب سقوط فوه الكق العام هو

ناررام إج اردرري ن رررل إلررى الر فوه الجحادير ف نه هررار إال أنرره جررب التم ررح بر ا تقررا م الر فوه الجحادير

وتقا م العقوب ر والذب يعني سقوط هرذا العقوبر بمررور مر ة مع نر مرا الرحما إذا لرم تنفرذ االلره العقوبر

أو الت ب ر االكتراحبر فيستف المككوم فليه ما ذلكر وال يعو باتمكراا وانونراب أا نفرذ بكقره أب جرحاء
) (1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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لسررقوط العقوب ر بالتقررا م()1ر وبالتررالي فررها واف ر ة التقررا م لهررا تبيع ر ماتلت ر فهرري تجم ر ب ر ا التبيع ر
اتجرادير والتبيعر الموضرروفي للتقررا مر فهرري تت ر بقروان ا اتجرراءاص مررا ك ر

كونهررا تكر شررروط

مباشرة ال فوه الجحادي ر مما جع مووعها في وانوا اتجراءاص الجحادي وتت ر – فري ذاص الوورص –
بقوان ا العقوباص ألنها تمل أ

الكق في العقاب ألا مضي الم ة ؤ ب إلى ف م العقاب أ الب(.)2

تقادم عقوبة الحكم الغيابي في الجنايات.
الككم الغيابي هو الككم الذب ي

ر في ال فوه وا أا يكوا الا م كاض ار جمي جلسراص

المرافعر ر كتررى واا كرراا ور كضررر جلسر النتررق بررالككم تالمررا لررم تجررر مرافع ر فرري هررذا الجلسر ر فررهذا
تغ ب الا م فا بعض الجلساص التي تمرص ف هرا المرافعر جراء الككرم فري غ بتره فرهذا وضرص المككمر
ر ور الككررم الغيررابي()3ر ك ر

غيابيراب فلررى المررتهم بعقوبر فرراا هررذا العقوبر تاضر للتقرا م مررا تررارةخ
ن ر ر ر ر ر ر ر ررص المر ر ر ر ر ر ر ررا ة ( )1/428مر ر ر ر ر ر ر ررا ور ر ر ر ر ر ر ررانوا اتج ر ر ر ر ر ر ر رراءاص الجحادي ر ر ر ر ر ر ر ر فلر ر ر ر ر ر ر ررى ذلر ر ر ر ر ر ر ررك بقولهر ر ر ر ر ر ر ررا
جرررب التقررا م مررا تررارةخ الككررم إذا

كضورةاب .

ر ر غيابيرابر ومررا رروم تهرررب المككرروم فليرره مررا التنف ررذ إذا كرراا

إا تقا م العقوب وفقا للقواف العام ال ب أ إال بع

رورة الككرم باترابر أب غ رر وابر للتعرار

إال أا المشرع استثنى الككم الغيابي ال ا ر في جناي مرا هرذا القافر ةر وجعر تقرا م العقوبر فري هرذا
ور الككم الغيابير وو تما ه المشرع فري االسرتثناء الرذب وضرعهر فجعر هرذا

الككم ب أ ما تارةخ

الككم الغيابي نهادياب بمضي الم ة الالحم لسقوط العقوب ر أب أا مضي الم ة هنا ؤ ه ورةا أك هما
سررلبي واياررر إ جررابير أمررا ال ر ور السررلبي ف تمث ر فرري انقضرراء العقوب ر ر وةب ر و ال ر ور ات جررابي فرري أا
الككررم ال ررا ر بهررذا العقوب ر الترري انقضررص يكرروح ورروة األمررر المقضررير ويمكررا إب رراح هررذ ا الوضررع ا

االستثناد ا فيما يوتي:

()4

 .1اكتساب م ة تقا م العقوب رغم ف م انقضاء ال فوه الجحادي بالككم الغيابي.

 .2أنرره ترتررب فلررى تقررا م العقوبر بمضرري المر ة أا ي رربح الككررم الغيررابي ال ررا ر بهررذا العقوبر بات رابر
فالتقا م ثبص الككم الغيابي ال ا ر ف هرا ويمنكره وروة األككرام الباتر ر وهرو مرا بر و جليراب مرا نر
المش رررع اتج ارد رري ف رري الم ررا ة ( )296م ررا و ررانوا اتجر رراءاص فل ررى س ررقوط الكك ررم الغي ررابي واف ررا ة

) (1مكم سع نمور :أ ول اتجراءاص الجحادي ر ار الثقاف ر فماار 2011مر
) (2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر

 268وما بع ها.
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) (3سر رراهر إب ر رراهيم الول ر ر ر أكم ر ر مكم ر ر ب ر رراك :تنف ر ررذ الج ر رحاء الجنر ررادي فر رري التش ر ررة الفلسر ررت ني ارس ر ر تكل لي ر ر ر التبع ر ر األولر ررى 2014مر
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المكاةم ما لم تةا العقوب و انقضص بالتقا مر مما يعني أا سقوط العقوب بالتقا م رؤ ب برالككم

الغيابي أا ي بح باتابر وةنقضي الكق في تنف ذ العقوب لسقوتها بالتقا م في آا واك .
أثر الحكم الغيابي الصادر في جناية على تقادم الدعوى الجزائية.

إا ال فوه الجحادي في موا الجناياص ال تسقط متلقاب بع الككم ف ها غيابيابر وانما الذب يسرقط
هي العقوب المككوم بها وك ها بالم ة المقررة لسقوتها في القانوا()1ر ك األ ر أا الككرم الغيرابي

يقت تقا م ال فوب الجحادي ر وةب أ منذ ال وم التالي اكتساب ميعا تقا م هذا ال فوهر كما أنه ال يسقط

الككم ال ا ر غيابياب ما مككم الب اي في جناير بمضري المر ةر وانمرا تسرقط العقوبر المككروم بهرا()2ر
وي بح الككم نهادياب بسقوتهار ويقت ر نتاق هذا االسرتثناء فلرى الككرم ال را ر بالعقوبر وا الككرم
بررالبراءة()3ر وفل ر هررذا االسررتثناء أا الككررم الغيررابي فرري كال ر الككررم الغيررابي فرري الجناي ر إذا أاررذ ككررم

انقضراء الر فوه فسررول تسررقط فقوبتره بعر مرررور فشررر سررنواصر فري كر ا أا فقوبر الككررم الكضررورب

في الجناي تسقط بع مرور ثالثوا فاماب في فقوب اتف ام وفشروا فاماب للمؤب وضع
في أب فقوب أاره بما ال يق فا فشر سرنواص وال حةر فرا امرل فشررة سرن ()4ر ومرا ثرم فقر سراء
م ة العقوب

المركررح القررانوني لمررا كضررر المكاةمر فنهررا لمررا تهرررب منهررا

()5

اذا تبقررص فل هررا ووافر تقررا م الر فوه

الجحادي .
فها األ

ولما كاا ما المقرر وانوناب أا م ة تقا م ال فوه الجحادي تنقتر برهجراءاص المكاةمر ر ومرا ثرم
العام للتقا م أنه ؤ ب إلى انقتاع الم ة ما وم

ر ور الككرم الغيرابي مرا مككمر الب اير

في الجناياصر إال أا المشررع الكرظ أا تررك األمرر للقوافر العامر مرا شرونه أا رؤ ب إلرى مفارور غ رر

) (1ج ر ررالل ث ر ررروص :نا ر ررم اتجر ر رراءاص الجنادير ر ر ر مرجر ر ر س ر ررابقر
مرج سابقر

 .557- 552ت ر ررارق س ر رررور :المكاةمر ر ر الغيابير ر ر ف ر رري مر ر روا الجناي ر رراصر
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) (2وضص مككم النقض الم رة بونه  ..ما امص ال فوه و رفعص أمرام مككمر الجنايراص فري واوعر يعتبرهرا القرانوا جناير ر فرها الككرم الرذب
ي ر ر ف هررا غيابيراب جررب أا اضر لمر ة السررقوط المقررررة للعقوبر فرري مروا الجنايرراصر وهرري فشررةا سررن ر واذا فمتررى كراا البر ا مررا األوراق أا
ال فوه رفعص فلى المتعوا ض ا ...ووضص المككم غيابيراب بمعاوبتره بالسرجا لمر ة ثرال سرنواصر واذ تعر ا انقضراء فشررةا سرن مرا الترارةخ
المررذكورر فانرره تع ر ا مكاةمترره مررا ج ر ر واذ اررال

الككررم المتعرروا فيرره هررذا الناررر ووضررى بانقضرراء ال ر فوه الجنادي ر بمضرري الم ر ة المقررررة

لسقوط الجرةم وهي فشر سنواصر فهنه يكوا و أاتو في تتب رق القرانوار ممرا تعر ا نقضره نقرض جنرادي م ررب :التعرا رورم 2097ر لسرن
 75قر جلس .2013/3/2

( )3أكم فتكي سرور :الوسيط في وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج سابقر
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) (4تن الما ة ( )427ما وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م فلى  -1مر ة التقرا م فري فقوبر اتفر ام ثالثروا فامراب.
 -2م ة التقا م في فقوبر السرجا المؤبر فشرروا فامراب -3 .مر ة التقرا م فري أير فقوبر جحادير أارره ضرع مر ة العقوبر المككروم بهرا فلرى أال
تتجاوح امل فشرة سن وال تق فا فشر سن ا.

) (5فا ل فبا ب فلي فب الجوا  :ال فوه الجنادي وال فوه الم ني المرتبت بهار مرج سابقر
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مقبول وهي أا ب أ سرةاا م ة تقا م ال فوه الجحادي في الجناي فيكوا المككوم فليه الفار أوفر كااب
ما المككوم فليه الكاضر مما جع األا ر في وض أسوأ ما المككوم فليه الغادب(.)1

لذلك ارج المشرع في موا الجناياص بالنسب للمرتهم الغادرب فرا القوافر العامر ر مقرر ابر التسروي

ب ر ا الف ررةق ا بافتمررا ا الم ر ة المقررررة لسررقوط العقوب ر بمضرري الم ر ة فرري كال ر

ر ور ككررم غيررابي مررا

مككم الب اي في جناي ر كتى ال يكوا غياب المككوم فليه الفار ستا ابر لرفالص ما العقاب فري وورص

و

رر وهو ما يعنى أا الا روم الجحادير فري مروا الجنايراص تنقضري ب ر ور ككرم غيرابي بات انر ر

أو بعبر ر ر ر ر ر ر ر ررارة أار ر ر ر ر ر ر ر ررره تنقضر ر ر ر ر ر ر ر رري مركل ر ر ر ر ر ر ر ر ر المكاةم ر ر ر ر ر ر ر ر ر مؤوت ر ر ر ر ر ر ر ر راب ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ور ككر ر ر ر ر ر ر ر ررم غير ر ر ر ر ر ر ر ررابي

( توو

فلى كضور المتهم أو القبض فليه) فيعتبر كرالككم النهرادي ي ر ر باتراب بانقضراء مر ة سرقوط

العقوب (.)2

حاالت انقطاع مدة سقوط العقوبة الصادرة في الحكم الغيابي في مواد الجنايات:
تنقتر مر ة سررقوط العقوبر بررالقبض فلررى المككرروم فليرره وبكر إجرراء مررا إجرراءاص التنف ررذ الترري
تتاذ في مواجهتهر أو ت

في كالت ا:

()3

إلى فلمهر وةت ور تتبيقها في نتاق األككام الغيابي في مروا الجنايراص

 -1في كال القبض فلى المككوم فليه غيابيرا ك ر

أا الككرم ال يسرقط بمجرر القربض فليره إال ببر ء

مكاةمتره وكضرورا جلسرراص المكاةمر ر فيكرروا تك ر أورررب جلسر تفررا ة مكاةمتره إجرراء ورات لسررقوط

العقوب ر وبكضورا جلساص المكاةم يسقط الككرم وتسرقط معره كتمراب العقوبر المقضري بهرا غيابيرابر ممرا
جع االنقتاع فن دذ وار فلى غ ر ذب موضوع.

 -2فرري كال ر كضررور مررا

ر ر ض ر ا ككررم بات ان ر فرري غ بترره إ ار ي راب ك ر

يكرروا ذلررك بمثاب ر تق مرره

للتنف ذر فيكوا اتجراء الذب تاذ تفا ة إجراءاص مكاةمته إجراء وات لسقوط العقوب .

وور ن ررص فلررى انقترراع مر ة التقررا مر المررا ة ( )432مررا ورانوا اتجرراءاص الجحادير فرري فقرتهررا

الثالثر ر ر ر ك ر ر ر ر

ج ر ر رراء ف ه ر ر ررا تنقتر ر ر ر مر ر ر ر ة التق ر ر ررا م بم ر ر ررا ل ر ر رري :أ -الق ر ر رربض فل ر ر ررى المكك ر ر رروم فلي ر ر رره.

ب -إجراءاص التكق ق أو المكاةم ال ا رة ما السلت المات

 .ج -إجراءاص التنف ذ التي تتارذ فري

مواجه ر المككرروم فليرره أو ت ر إلررى فلمرره - .ارتةرراب المككرروم فليرره جرةم ر أاررره معا ل ر للجرةم ر

) (1فا ل فبا ب فلي فب الجوا  :ال فوه الجنادي وال فوه الم ني المرتبت بهار مرج سابقر
) (2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
) (3تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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الترري ككررم فليرره مررا أجلهررا بالعقوب ر أو الت ر ب ر أو جرةم ر أش ر جسررام منهررا .وال جرروح أا تتررول م ر ة
التقا م في ك كال ما الكاالص السابق إلى أةثر ما ضعف ها .

ومررا المالكررظ هنررا أا المشرررع الفلسررت ني جع ر كال ر القرربض فلررى المككرروم فليرره واج رراءاص

المكاةمر ر الت رري يمك ررا أيضر راب ت ررورها ف رري كالر ر وي ررام المكك رروم فلي رره بتس ررليم نفس ررهر أو أب إجر ر ارء م ررا
إجراءاص التنف ذ التي تتاذ في مواجه المككوم فليه ما اتجراءاص التي تنقت بها م ة تقرا م العقوبر ر

وأضررال إل هررا كالر أارررهر وهرري ارتةرراب المككرروم فليرره لجرةمر تعررا ل الجرةمر المككرروم مررا أجلهررا أو

أش منها جسام .

ى
اء ج اب ما اتجراءاص التي تقت م ة التقا مر وهي
وير الباحث :أا المشرع و أضال إجر ب
كال ارتةاب جرةم أاره تعا ل في جسامتها الجرةم التي كوكم ما أجلها المتهمر وكسناب فع ر كتى
جع هروب المككوم فليه وتما يه في االفت اء فلى القانوا وباالب فليهر فكلما اح إمعانه في اتجرام
والتع ب فلى القانوا اح ص اتجراءاص المتاذة ض ا تعق ابر إال أا األمر غ ر المفهوم وغ ر الواضح
ما وب المشرع هو الن

فلى ب اي اكتساب م ة التقا م ما ال وم التالي ل وم ارتةاب الجرةم ر ك

جاء في الفقرة األولى ما الما ة ( )432سابق الذكر ما لي
التالي ل وم ارتةاب الجرةم

ر في ك ا أنه تك

تكتسب م ة التقا م افتبا ابر ما ال وم

فا الم ة الالحم لتقا م العقوب والكاالص التي

في

تؤثر في هذا الم ة باالنقتاعر مما يعتبر تعارضاب واضكاب ب نها وب ا الما ة ( )428التي تن
ر غيابيابر وما وم تهرب المككوم فليه ما
فقرتها األولى فلى جرب التقا م ما تارةخ الككم إذا
وكذلك الما ة ( )429التي تن

التنف ذ إذا كاا الككم كضورةاب
ورا إذا كاا في ال رج األا رة وما تارةخ
الكضورب ما تارةخ

فلى ب ء م ة التقا م في الككم
رورته باتاب إذا كاا في ال رج

األولىر واذا كاا المككوم فليه موووفاب اكتياتيابر فما وم تهربه ما التنف ذر مما يستدعي ت ا
المشرع وتع

الفقرة األولى ما الما ة ( )432واحال هذا التعارض بوا يفر لها ما ة مستقل بك

ت بح تكتسب م ة تقا م ال فوه الجحادي افتبا ابر ما ال وم التالي ل وم ارتةاب الجرةم ر وةنقلها ما
الباب الاا بسقوط العقوب إلى الباب الاا بتقا م ال فوه الجحادي .
استقالل المتهمين في حالة غياب أحدهم بشأن احتساب مدة التقادم:
إذا تع المتهموا بارتةاب الواوع موضوع ال فوه الجحادي وكضر أك هم وغاب ايارر ففي

هذا الكال تجرب مكاةم الكاضرر وفقراب تجرراءاص المكاةمر المتبعر فري كرق المتهمر ا الكاضررةا()1ر
ك ر ر ر ر ر ر ر ن ر ر ر ر ر ر ررص المر ر ر ر ر ر ررا ة ( )1/295مر ر ر ر ر ر ررا ور ر ر ر ر ر ررانوا اتج ر ر ر ر ر ر رراءاص التر ر ر ر ر ر رري ن ر ر ر ر ر ر ررص فلر ر ر ر ر ر ررى أنر ر ر ر ر ر رره
) (1تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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.132

ال ترتررب فلررى غيرراب أك ر المتهم ر ا إرجرراء المكاةمر ر أو ترروا ر الناررر فرري ال ر فوه بالنسررب لب رراوي

المتهمر ا ر مررا يعنررى أا غيرراب أكر المتهمر ا أو فر اررا فرري كررال تعر المتهمر ا فرري القضرري الواك ر ة ال

ؤثر فلى الس ر في هذا القضي وتستمر المككم بنار ال فوه كضورةاب بالنسب للكاضررةار وتتبرق

اتج رراءاص الاا ر بمكاةم ر المررتهم الفررار فلررى الغادرربر ممررا ترتررب فليرره ب اه ر أا تب ر أ م ر ة سررقوط
العقوب ما تارةخ

ور الككم ض المتهم الغادبر في ك ا تبر أ هرذا المر ة مرا ترارةخ

ر رورة الككرم

بات راب بالنسررب للمتهم ر ا الكاض ررةار وفق راب لمررا ن ررص فليرره الم روا (428ر  )429مررا وررانوا اتج رراءاص

الجحادي .

ولمررا كرراا األ ر أا انقترراع م ر ة التقررا م بالنسررب ألب م را المتهم ر ا ترتررب فليرره كمب ر أ فررام

انقتاع الم ة بالنسب لجمي المساهم ا ايارةا في الجرةم ولو لم تتاذ ض هم إجراءاص واتع للمر ة
تتبيقا لمبر أ وكر ة الجرةمر فري نارةر التقرا مر والتراب الع نري النقتراع مر ة التقرا م.

الرربعض

()2

()1

فري كر ا رره

أا هررذا الككررم ال نسرركب فلررى المررتهم الفررار المككرروم فليرره وبر انقترراع مر ة التقررا م بالنسررب

للمس رراهم ا ايار ررةا الكاضر ررةا ال ررذ ا

ر ر ر كك ررم ب رره انتهمر ف ررهذا انقتر ر التق ررا م بالنس ررب إل ررى الم ررتهم

الكاضر ألب سبب كاا في تارةخ الكق فلرى الككرم أو بسربب نقرض الككرم ال را ر به انترهر فرها هرذا
االنقترراع ال يسرررب بالنسررب للمررتهم الغادررب (المررتهم الفررار)ر ك ر

أا التقررا م الررذب اض ر لرره المككرروم

فليه الفار هو تقا م فقوب وليل تقا م فوهر وما ثم ال اض لقواف انقتاع تقا م ال فوه الجحادير

وال تسرب في كقه.

كمررا ررره هررذا ال ررأب السررابق أا األثررر القررانوني لاررروج المررتهم اررارج الرربال ررؤ ب إلررى إيقررال

التقررا م أيررا كرراا البافر

العقوب ر أو ألب باف ر

فلررى وجررو ا فرري الاررارج فيسررتوب أا يكرروا بسرربب الرغبر فرري الهرررب مررا تنف ررذ

آارررر وفليرره يسررتوب تيقررال س ررةاا م ر ة التقررا م أا يكرروا وجررو المككرروم فليرره

غيابي راب بسرربب فررارض مث ر الحةررارة أو السررياك ر أو بسرربب العم ر فرري الاررارجر أو بسرربب العررالج .كمررا
يسرتوب أا يكروا بنرراء فلرى اررروج ورانوني مررا ال ولر أو بترةقر غ رر وانونير كرال ر ور وررار برره راج

اسمه في ووادم الممنوف ا ما السفر()3ر في كر ا أا المشررع اتج اردري الفلسرت ني كسرم هرذا األمرر فري
الفقرة الثاني ما المرا ة ( )432مرا ورانوا اتجرراءاص ك ر

جعر السربب وراء وور

سررةاا مر ة التقرا م

ك مان وانوني أو ما ب يكول وا تنف ذ العقوب بشرط أال يكوا للمككوم فليره إ ار ة فيرهر ك ر
ف ها

وو

جراء

سرةاا م ة التقا م ك مان وانوني أو ما ب يكول وا تنف ذ العقوب أو الت ب رر ولم نشرو

فا إ ار ة المككوم فليهر ويعتبر توج

تنف رذ الككرم مانعراب وانونيراب وور

( )1مكمو نج ب كسنير شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر مرج السابقر
( )2تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
( )3تارق سرور :المكاةم الغيابي في موا الجناياصر مرج سابقر
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.226
 133وما بع ها.
.141

سررةاا مر ة التقرا م ر مرا يعنري

أا ك ر مرران س رواء كرراا وانوني راب أو ما ي راب نشررو فررا إ ار ة المككرروم فليرره ال ررؤثر فرري وو ر

التقا م.

س ررةاا م ر ة

ثانياً /وفاة المحكوم عليه.
مررا المعرررول وانون راب وفقه راب أا وفرراة المككرروم فليرره تررؤ ب إلررى سررقوط العقوب ر المككرروم بهررار فم رالب

بمب ر أ شا رري العقوب ر ()1ر فررهذا ترروفي المككرروم فليرره الفررار مررا وجرره الع ال ر فررها العقوب ر المككرروم بهررا
جاء ف ها تنقضي العقوب بوفاة

تسقط ب اه ب نت ج لوفاتهر وهو ما ن ص فليه الما ة ( )3/425ك
المككوم فليه ر ولمرا كانرص العقوبر تسرقط بوفراة المككروم فليره السرتكال تنف رذهار فرها الرذب يسرقط هرو

العقوب الجحادي فقطر ب نما تنفذ في تركته العقوباص المالير والتعويضراصر وهرو مرا ن رص فليره رراك ب
المررا ة ( )426مررا وررانوا اتجرراءاص الجحادير بقولهررا وفرراة المككرروم فليرره ال تمنر مررا تنف ررذ العقوبرراص
المالي والتعويضاص وما جب ر ا والم ارة

في تركته .

( )1ساهر إبراهيم الول ر أكم مكم براك :تنف ذ الجحاء الجنادي في التشرة الفلست نير
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 206وما بعدها.

الخـاتـمـــة
بعر االنتهراء بتوف رق مرا فنر و سربكانه وتعرالى مرا إفر ا هرذا الرسرال ر فرهنني أ فرو و أا

أةوا و وفقص فيما كتبصر وأا يكوا ما و مص ف ها فلماب نتفر برهر وذلرك لمرا يمثلره موضروع المكاةمر

الغيابير فرري التشررة الج احدرري الفلسررت ني مررا أهمير ر ا و راب مررا تعلررق بالمواحنر ب ر ا كررق ال ولر فرري
تقرةر العقابر وكق المتهم في المكاةم العا ل التي تةف له ف ها ضماناص ال فاع فا نفسه.
ما سبق بيانه في هذا البك

لذا تجب اتشارة هنا أنني لا أووم بتلاي

منعاب لتةرار مرا جراء

في ثناياار وسول أوت رر فلرى إبرراح أهرم النترادج التري تو رلنا إل هرار والتو رياص التري نو ري المشررع

الفلست ني بها وذلك فلى النكو التالي:

أوالً /النتائج:
 .1نبغرري أا تت روافر ف ر ة شررروط لةرري ت ر

شررا

مررا بونرره مررتهمر وهرري ارتةاب ره لجرةم ر وامكرراا

مساءلته فنهار وةجرب أا يكروا المرتهم شا راب تبيعيراب فلرى و ر الكيراةر كمرا نبغري أا تروافر فري
المتهم األهلي اتجرادي ر وأا يكوا المتهم ااضعاب لقضاء ال ول .

 .2ال جوح للمككم الجحادي في موا الجنح والماالفاص الككم فلى المرتهم فري غ بتره إال بعر إفالنره
وانوناب بالجلس التي تك ص لنار فواا واال بتلص إجراءاص المكاةم ر ك
شرط الحم ل ك ات ال المككم بال فوه.

أا اتفرالا القرانوني

 .3التحام المتهم بالكضور شا ياب أمام المككم في موا الجنح مق ور فلى الجنك المعاورب فل هرا
بالكبلر وكضور المتهم بنفسه في هذا الكال أم ابر واجبرابر ولرو كراا الكربل جواحةراب ال وجوبيرابر فري
كر ا جرروح للمررتهم فرري فرراوه الجررنح غ ررر المعاوررب فل هررا بررالكبل أا ن ررب فنرره مكامي راب لرو ررار
بارتةابه الواوع أو غ ر ذلك ما اتجراءاص ما لم تقرر المككم كضورا بنفسه.

 .4إذا انتهررص النيابر العامر إلررى إكالر الر فوه الجحادير للمككمر المات ر وكرراا هنرراك ا فرراء مر ني
ف ج ررب أا تش ررم اتكالر ر الر ر فوة ا معر راب الجنادير ر والم نير ر ر وال تس ررتتي النيابر ر أا ت ررومر بهكالر ر
ال فوه الجنادي وك ها وا الر فوه الم نير  .كمرا تسرتوجب رف المر في برالكق المر ني أا يعلرا

بتارةخ الجلساص التي تنار ف ها ال فوهر واال فهنه يستتي أا تمسك ببتالا اتجراء الذب تم في

غ بته.
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 .5الككم الغيابي ال ارج ال فوه ما كوحة المككم بمجر النتق بهر وانما تملرك المككمر أا تلغيره
أو تعر ل فنرره كتررى انتهرراء الجلس ر ر تالمررا لررم يكضررر المررتهم فررهذا كضررر وب ر انتهرراء الجلس ر الترري
ر ف ها الككم فليه في غ بتهر وجب إفا ة نار ال فوه في كضورا.

 .6الككررم الغيررابي فرري الجررنح يع ر إجرراء مررا إجرراءاص الر فوه العمومي ر ر فررهذا مضررى فليرره مررا تررارةخ
ر روا أةثررر مررا ثررال

سررنواصر وا تنف ررذ أو وا أا ي رربح ككمررا نهاديرابر سررقط بالتقررا م المقرررر

لسقوط ال فوه العمومي ر فهذا فارض المككوم فليه غيابياب في الككرم ال را ر ضر ار بعر انقضراء
م ة ثال سنواص فلى ورار وجب القضاء بانقضاء ال فوه العمومي بالتقا م.
 .7إذا غرراب المررتهم بجنكر مق مر إلررى مككمر الجنايرراص اتبعررص اتجرراءاص المعمررول بهررا أمررام مككمر
الجنحر وما ثم يكروا الككرم ال را ر ف هرا ورابال للمعارضر ر فر ا الجرنح المرتبتر بجناير ر والجنكر
المكالر ر بو ر ر

الجناير ر إذا و ررررص المككمر ر تعر ر

التهمر ر ول ررم تتبر ر ا و ررفها ال رركيح إال بعر ر

تكقيقهار ألا العبرة في تتب ق اتجراءاص المتعلق بالجنح أو بالجناياص أمام مككمر الجنايراص هري

بو

الواوع كما رفعص بها ال فوه.

 .8كاررر المشرررع الفلسررت ني االفت رراض فلررى األككررام الكضررورة االفتبارة ر ر فرري ك ر ا تج ررح بعررض
التشرةعاص كالتشرة الم ربر المعارض فري األككرام المعتبررة كضرورةاب بشررطر أا ثبرص المككروم
فليه ويام فذر منعه ما الكضور لم يستت تق يمه وب الككمر وكاا استدنال الككم غ ر جادح.

جوح للا وم التمسك به في أي كالر كانرص فل هرا

 .9يعتبر ميعا االفتراض ما الناام العام ك

ال ر فوهر وتقضرري المككم ر مررا تلقرراء نفسررها بسررقوط الكررق فرري التعررا بمرررور مهلتررهر كمررا توجررب

فلى المككم أا تب ا في ككمها أا التعا و م في ميعا ا القانوني واال افتبر ككمها باتالب.
 .10إذا تغ ررب المعررارض وا سرربب وهرررب فن ر كضررور الجلس ر المك ر ة لناررر االفت رراض جرررب
الككرم بررر االفترراضر ور االفترراض فبرارة فررا جرحاء رتبرره المشررع فلررى المعترررض الررذب ال هررتم
بافتراضهر وال جوح له االفتراض مرة أاره.

.11

توجررب فلررى المككم ر بع ر تسررلمها مل ر

ال ر فوه فرري م روا الجنايرراص أا ت ر ر و ر ار ابر بهمهررال

المتهم م ة فشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلتاص القضادي االلهار وةتضما هذا القرار نروع الجناير
واألمررر بررالقبض فلررى المررتهمر وتةل ر

ك ر مررا يعلررم بمكرراا وجررو ا أا اب ررا فنررهر وةنشررر و ررار

اتمهال في الجرة ة الرسمي أو في إك ه ال رك

المكلير ويعلرق فلرى براب مسركا المرتهم وفلرى

لوك اتفالناص في المككم .

.12

يسررتمر الررتكفظ فلررى أم روال المررتهم الفررار كتررى االنتهرراء مررا المكاةم ر ر فررهذا تقرررر إ انتررهر فهنرره

يكرررم مررا إ ارة أموالرره والت رررل ف هررار إلررى أا ررتم تنف ررذ العقوبرراص المالي ر المقضرري بهررار ب نمررا لررم
يك القانوا ترةق تنف ذ العقوباص المالي فلى أموال المتهم المتكفظ فل ها.
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.13

لررم يكر وررانوا اتجرراءاص الجحادي ر كيفير تررالوة التهمر فلررى المررتهم الغادرربر ولررم يكر ترةق ر

تق يم الب ناص ما وب النياب ر واالستماع إلى الشهو ر وه س تم االستماع إل هم مرة أاره في كال

بناء فلى كضور المتهم أو القبض فليه.
تمص إفا ة المكاةم
ب
 .14إا الككم الغيابي بات ان في موا الجناياص هو ككماب ته ياب وما ثم ال جوح تنف ذا في كال
تم القبض فلى المتهم أو وام بتسليم نفسهر وانما تعا إجراءاص مكاةمته.

.15

ترةررق التعررا العررا ب فرري الككررم الغيررابي ال ررا ر ض ر المررتهم الفررار غ ررر مترراح أمررام النياب ر

العامر ر ف رري كالر ر ات انر ر ر وه ررو م ررا يس ررتفا م ررا مفه رروم الماالفر ر لر رن

الم ررا ة ( )294م ررا و ررانوا

اتجراءاص الجحادي ر ما يعني أنه ال جوح لها استدنال الككم ال ا ر بات ان ب نما جوح لها ذلرك

في كال الككم بالبراءة.

.16

إفررا ة المكاةم ر ال تكررول وا تغ ررر و ر

التهم ر إذا رأص المككم ر مقتضررى لررذلكر تتبيق راب

ل رركيح القررانوار ولرريل للمككرروم فليرره فنر إفررا ة مكاةمترره التمسررك بمررا انتهررص إليرره المككمر فرري
تة يفها للواوع ر أو استبعا ها للارول المش ة أو افتما ها فذ ابر ماففاب للعقوب .

اء ج ر اب مررا اتج رراءاص الترري تقت ر م ر ة التقررا مر وهرري كال ر
 .17المشرررع الفلسررت ني أضررال إج رر ب
ارتةاب جرةم أاره تعا ل في جسامتها الجرةم التي كوكم ما أجلها المتهم.
 .18إذا ترروفي المككرروم فليرره الفررار مررا وجرره الع ال ر فررها العقوب ر المككرروم بهررا تسررقط ب اه ر ب نت ج ر
لوفاتر ررهر ولةر ررا الرررذب يسر ررقط هرررو العقوب ر ر الجحادي ر ر فقر ررطر ب نم ررا تنف ررذ فررري تركتررره العقوبررراص المالي ر ر
والتعويضاص.

ثانياً /التوصيات:
 .1لق ن

المشرع الفلست ني في الما ة ( )8ما القرار بقانوا روم ( )17لسن 2014م فلى تع

الما ة ( )302ما وانوا اتجراءاص الجحادي روم( )3لسن 2001مر ك
مكاةم ال لح وا كضور وك

النياب العام ر فجع كضور وك

جميعها وا استثناءر ونرى أا هذا التع

النياب جواحةاب في الجنح

ليل في مكلهر وال ي ح أا ترك األمر فلى إتالوهر

لذا فهننا نو ي المشرع الفلست ني أا رج فا هذا التع
كالهار وأا يض

أجاح انعقا جلساص

ر وةبقي الما ة ( )302المذكورة فلى

لها فقرة ج ة بجواح انعقا جلساص المككم ب وا كضور وك

النياب العام

في فاوه الجنح البسيت التي ال تحة فقوبتها فا ثالث أشهر أو سته أشهر فلى األةثرر وأا
ب ا في هذا الما ة ما الذب سيقوم بمهم اال فاء ض المتهم وتق يم الب ن ر وكيفي س ر إجراءاص

المكاةم ر وكيفي تالوة الدك االتهام وما هو الذب سيقوم بتالوتها كال ف م كضور النياب
العام .
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 .2نو ي المشرع الفلست ني أا يكذو كذو المشرع الم رب في شوا فتح باب المعارض في
األككام المعتبرة كضورةاب بالشروط التي أور ها المشرع الم ربر وهي ويام فذر من المتهم

المككوم فليه ما الكضور في جلساص المكاةم ر أو كاا انسكابه ما المككم لضرورة مار
وةترك لقاضي الموضوع تق ر هذا العذر أو الضرورةر وبشرط أا يكوا الككم غ ر جادح

استدنافهر وفليه و ي الباك

باستب ال العبارة األا رة ما الما ة( )2/304التي تن

فلى وال

جوح التعا في هذا الككم إال باالستدنال بعبارة وال يقب االفتراض فلى الككم ال ا ر في

هذا األكوال إال إذا أثبص المككوم فليه ويام فذر منعه ما الكضور ولم يستت تق يمه وب الككم
وكاا استدنافه غ ر جادح

 .3لق جاء وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني الواب ما الن

في موا الجنح والماالفاص ما ام الككم وابالب لالفتراضر ك

فلى كار استدنال الككم الغيابي
كاا كرةاب به أا ن

فلى ف م

ب ء ميعا االستدنال بالنسب للنياب العام والم في بالكق الم ني في األككام الغيابي إال بع

انقضاء ميعا االفتراض بالنسب للمككوم فليهر كما فع في الما ة ( )348بع م جواح التعا
بالن قض في األككام ما امص وابل للتعا باالفتراض أو االستدنالر لذا نو ي المشرع

الفلست ني بهضاف ما ة ج ة لقانوا اتجراءاص الجحادي بالن
باالستدنال فلى الككم الغيابي ما ام وابالب لالفتراض

االستدنال أمام المككم المات

أو الن

ايتي

وال جوح التعا

فلى أنه

وو

نار

به كتى انتهاء م ة االفتراض فلى الككم الغيابي .

بناء فلى تعنه في
 .4المشرع اتجرادي الفلست ني لم يوتي فلى مب أ ف م جواح اتضرار بالتافا ب
باب االفتراض فلى الككم الغيابير ولم يوص فليه في باب التعا بالنقضر في ك ا تك فا

هذا المب أ في مجال االستدنال فقطر مما يعتبر و و ابر ما المشرع الفلست ني جب ت اركهر
ا
اء في االفتراض أو االستدنال أو النقضر
والن فلى هذا المب أ في التعو ب ف فام ر سو ب
لذا نقترح فلى المشرع الفلست ني أا يض ن اب ج اب كايتي ال يضار المككوم فليه والم في
ق
ناء فلى تعنه .
بالكق الم ني والمسؤول فا الكقو الم ني ب ب
 .5هناك تعارضاً واضحاً في ن الما ة ( )289ما وانوا اتجراءاص التي تن فلى الكال التي

يقوم ف ها أ ل كافي ض المتهم في الجرادم المتعلق بالمال العامر فالمق و هنا اتجراءاص

التكفاي السابق فلى الككمر ثم توتي لتتك

فا كق الم في بالكق الم ني في الك ول فلى

مق ار مؤوص ما التعويضاص المككوم بهار لذا نو ي المشرع الفلست ني بهحال هذا التعارض
باستب ال العبارة األا رة ما الما ة( )5/289بعبارة كما جوح للم في بالكق الم ني أا يست

ما هذا المككم و ار ابر باستيفاء مق ار مؤوص ما التعويضاص المتالب بها لك ا
مقاب كفال أو ب ونها .
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ر

ور الككم

 .6هناك تعارضاب فيما تعلق بتنف ذ التعويضاص الم ني ب ا الما ة ( )289التي تعتي للم في بالكق

ار و ار ابر باستيفاء جحء مؤوص ما التعويضاص المككوم بهار وما ب ا الما ة

الم ني الكق في است

( )294التي تج ح تنف ذ الككم الغيابي ض المتهم الفار افتبا ابر ما ال وم التالي لنشرا وافالنه
كسب األ ولر مما يست في ت ا المشرع واحال هذا التعارض أو توضيح هذا المسول ر ألنه
التعويضاص

تةلم في الما ة ( )289فا التعويضاص المككوم بهار وكاا األولى أا يقول

المتالب بها تحال هذا التعارضر ليمكا الفهم ك نها أا المق و بما ور في الما ة السابق أنها
اتجراءاص السابق فلى

ور الككم الغيابير لذا نو ي المشرع الفلست ني أا يكذو كذو

ن اب ج اب ونقترح أا يكوا كايتي تم تنف ذ

المشرع الم رب في هذا الشوار وأا يض
التعويضاص الم ني ما ووص

بمرور امل سنواص ما ووص

ور الككم م إلحام الم في بالكق الم ني فلى تق يم كفال تنتهي
ور الككم .

 .7لم ب ا المشرع الفلست ني كيفي تالوة التهم فلى المتهم الغادبر ولم ب ا ترةق تق يم الب ناص
ما وب النياب ر واالستماع إلى الشهو ر وه س تم االستماع إل هم مرة أاره في كال تمص إفا ة

بناء فلى كضور المتهم أو القبض فليه؟ مما يست في ت ا المشرع اتجرادي ومعالج
المكاةم
ب
هذا المسول أسوة بما ن فليه المشرع الم رب في الما ة( )386ما وانوا اتجراءاص الجنادي ر
وفليه نو ي المشرع بهضاف ما ة ج ة لقانوا اتجراءاص ونقترح أا تةوا كايتي

تلى في

الجلس ورار االتهام ثم األوراق المثبت تفالا المتهمر وورار اتمهال ونشرار ثم تب ب النياب العام

والم في بالكقوق الم ني إا وج أووالهما وتلباتهمار وتسم المككم الشهو إا رأص ضرورة
لذلكر ثم تف

في ال فوه .

 .8لق كار المشرع الفلست ني فلى المتهم الفار أا يستع ا بمكا ٍم
أل

واده وأورباده بتق يم فذرا للمككم وةره الباك

أنه ال ض ر في وبول مكامي فا المتهم في

تق يم فذرار وك ر وبول المكامي فلى كال تق يم العذر فقط والتوج
هذا الكق ألورباء المتهم وأ

لجلس أاره م إفتاء

واده وف م ك را فل هم فقط .لذا نو ي المشرع بتع

الما ة( )2/291لت بح فلى النكو التالي ال يقب وك
إال لتق يم فذرا .

 .9لق ن

اف فنهر في ك ا أجاح

فا المتهم الفار في المكاةم الغيابي

المشرع الفلست ني في الما ة ( )432فلى ب اي اكتساب م ة التقا م ما ال وم التالي ل وم

ارتةاب الجرةم ر ك

ل وم ارتةاب الجرةم

جاء في الفقرة األولى منها

ر في ك ا أنه تك

تكتسب م ة التقا م افتبا ابر ما ال وم التالي

في هذا الما ة فا الم ة الالحم لتقا م العقوب

والكاالص التي تؤثر في هذا الم ة باالنقتاعر مما يعتبر تعارضاب واضكاب ب نها وب ا الما ة ()428
ر غيابيابر وما وم تهرب
التي تن في فقرتها األولى فلى جرب التقا م ما تارةخ الككم إذا
المككوم فليه ما التنف ذ إذا كاا الككم كضورةاب وكذلك الما ة ( )429التي تن
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فلى ب ء م ة

التقا م في الككم الكضورب ما تارةخ

ورا إذا كاا في ال رج األا رة وما تارةخ

رورته باتاب

إذا كاا في ال رج األولىر واذا كاا المككوم فليه موووفاب اكتياتيابر فما وم تهربه ما التنف ذر
لذا فهننا نو ي بت ا المشرع وتع

الفقرة األولى ما الما ة ( )432واحال هذا التعارض بوا

يفر لها ما ة مستقل بك ت بح تكتسب م ة تقا م ال فوه الجحادي افتبا ابر ما ال وم التالي
ل وم ارتةاب الجرةم ر وةنقلها ما الباب الاا بسقوط العقوب إلى الباب الاا بتقا م ال فوه
الجحادي .
وفي الختام أسول و العلي الق ر أا أةوا و وفقص فيما و مصر فما كاا ف ها ما توف ق فما و

وك ار وما كاا ف ها ما ال أو و ور فما نفسي والشيتاا.

وال معمر با راش  :لو فرض الةتاب ماد مرة ما كا يسلم ما أا يكوا فيه سقطر أو

اتو ر ووال المحني تلم ذ الشافعي :ورأص كتاب الرسال فلى الشافعي ثمان ا مرةر فما ما مرة

إال وكاا يق
ولص:

فلى اتور فقال الشافعي :هيه – أب كسبك – أبى و أا يكوا

كيكاب غ ر كتابه ر

ق و ﭐﱡ ﭐ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ

()1

هذا وو الموفق وهو الها ب إلى سواء السب
وآار فوانا أا الكم هلل رب العالم ا

الباحث

( )1سورة النساءر ايي روم .82
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 المعارض في الموا الم ني والجنادي والشرفي ر ار الفكر العربير 1992م.)34

فب الكم الشواربي:

 التعل ر ررق الموض ر رروفي فل ر ررى و ر ررانوا اتجر ر رراءاص الجنادير ر ر ر الةت ر رراب الث ر ررانير منش ر رروة المع ر ررارلراتسكن رة ر 2002م.
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 اتاالل بكق ال فاع في ضوء الفقه والقضاءر منشاة المعارلر اتسكن رة ر 1997م.)35

فب الكم الشواربير فات

الك
)36

الشواربير فمرو الشواربي :الربتالا الجنرادير المكترب الجرامعي

ر 2010م.
فب ر الرررؤول مه ر ب :شرررح القواف ر العام ر لرج رراءاص الجنادي ر ر ار النهض ر العربي ر ر القرراهرةر

2000م.
)37

فب العحةح سع  :ترق واجراءاص التعا في األككام والق ارراص القضرادي ر ار هومر ر الج احدررر

2006م.
)38

ف لي فب الباوي :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر الجحء األولر 1951م.
المكاةماص الجحادي ر المؤسس الجامعي لل راساص والنشر والتوحة .

)39

فلي مكم جعفر :مبا

)40

فل رري القهررروجير فتررروح الشر رراذلي :مبر ررا

و ررانوا أ ررول المكاةمررراص الجحادي ر ر اللبنرررانير ال ر ر ار

الجامعي .
)41

فمر السع رمضاا :مبا

اتجراءاص الجنادي ر الجرحء الثرانير ار النهضر العربير ر القراهرةر

1984م.
)42

فمررر فارررب الكر ر ثي :كررق الم ررتهم فرري مكاةم ر فا لر ر

ارس ر مقارنر ر ر ار الثقاف ر ر فم رراار

2010م.
)43

فر رروض مكم ر ر فر رروض :المبر ررا

العام ر ر فر رري ور ررانوا اتج ر رراءاص الجنادي ر ر ر منشر رروة المعر ررارلر

اتسكن رة ر 2002م.
)44

فاروق فب البر :ور المككم ال ستورة الم رة في كماي الكقوق والكرةاصر 2004م.

)45

كام ر الس ررع  :ش رررح و ررانوا أ ررول المكاةم رراص الجحادير ر نارةت ررا األكك ررام وت رررق التع ررا ف ه ررا
ارس ر تكل لي ر تو ر لي مقارنر ر فرري الق روان ا األر ني ر والم رررة والسررورة ر التبع ر األول ررىر ار

الثقاف للنشر والتوحة وال ار العلمي ال ولي ر فماار 2001م.
)46

كمال مكم فوا  :اتجراءاص الجنادي لتق

كرة المتهم في الفقه اتسالمي والقانوا الجنادير

ار الفكر الجامعير اتسكن رة ر 2011م.
)47

م رراهر العرب رري:

ر ررالكي الكك ررم الجنر ررادي الغي ررابي ف رري الق رربض فل ررى الم ررتهم ارسر ر تكل لي ر ر

تتبيقي ر ار النهض العربي ر القاهرةر 2011م.
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)48

مكم الغرةاني المبرروك أبرو اضررة :اسرتجواب المرتهم وضرماناته فري م اركر الر فوه الجنادير ر
ار المتبوفاص الجامعي ر اتسكن رة ر 2012م.

)49

مكمر ر

رربكي نج ررم :ال رروج ح ف رري و ررانوا أ ررول المكاةم رراص الجحادير ر ر ار الثقافر ر ر فم رراار

2012م.
)50

مكم ر رشررا الشررا ب :الكماي ر الجنادي ر لكقرروق المررتهم وكرةاترره ارس ر مقارن ر ر ار الجامع ر

الج ةر اتسكن رة ر 2012م.
)51

مكم سع نمور :أ ول اتجراءاص الجحادي ر ار الثقاف ر فماار 2011م.

)52

مكم فلى السالم الكلبي :الوج ح في أ ول المكاةماص الجحادي ر ار الثقاف للنشرر والتوحةر ر

فماار 2009م.
)53

مكم فلي سكيكر :موسوف البتالا في ال فاوب الجنادي في ضوء التشرة والفقره والقضراءر
ار الجامع الج ةر اتسكن رة ر 2012م.

)54

مكم ف الغرةب :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر الجحء األولر التبع الثاني ر 1997م.

)55

محهر جعفر فب  :شرح وانوا اتجراءاص الجحادي العمرانير الجرحء الثرانير ار الثقافر ر فمراار

2011م.
)56

م تفي وس  :التنف ذ الجنادي ترو واشكاالته راس مقارن ر ار الةتب القانوني ر القاهرة.

)57

معوض فب التواب :نارة األككام في القانوا الجنادير ار الةتاب العربي.

)58

مج ر ب مكمررو مكررب كررافظ :موسرروف ال ر فوع الجنادي ر ر الجررحء ال ارب ر ال ر فوع اتجرادي ر ر ار

الع ال ر القاهرةر 2008م.
)59

مكمو مكمو م تفى :شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر التبع الثاني فشرر متبع جامع

القاهرة والةتاب الجامعير القاهرةر 1988م.
)60

م كص إبراهيم :أثر غيراب المرتهم فري ماتلر

م اركر الر فوه الجنادير

ارسر مقارنر ر التبعر

األولىر ار النهض العربي ر القاهرةر 2012م.
)61

موموا سالم :

 -اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر ار الفكر العربير 1976م.

 وانوا اتجراءاص الجنادي معلقاب فليه بالفقه وأككام الرنقض تبقراب ألكر االجحء الثال ر التبع الثالث ر 2009م.
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التعر يالص واألككرامر

 -اتجراءاص الجنادي في التشرة الم ربر الجحء الثانير ار النهض العربي ر 1998م.

)62

مكمو نج ب كسني:

 -شرح وانوا اتجراءاص الجنادي ر التبع الثاني ر ار النهض العربي ر القاهرةر 1988م.

 ورروة الككررم الجنررادي فرري إنهرراء الر فوه الجنادير ر التبع ر الثانير ر ار النهضر العربير ر القرراهرةر1977م.

)63

ناررام توف ررق المج ررالي :نترراق اال ف رراء ب ررالكق الشا رري أمررام القض رراء الج احد ررير ار الثقافرر ر

فماار 2006م.
)64

ول ر ر كلم رري الكاي ررك :مجموفر ر مات ررارة م ررا أكك ررام مككمر ر ال ررنقض الفلس ررت ني ر الج ررحء الواكر ر

والعشروار نقض جحادي ( ادرة غحة).

ثالث ًا /الرسائل العلمية:
 )1مكم ر ج ررابر ج ررة :غي رراب الم ررتهم فرري مركلر ر المكاةم ر ف رري و ررانوا اتج رراءاص الجنادير ر الم رررب
والفرنسي والشرةع اتسالمي ر رسال

كتوراار 1997م.

 )2بهاء األكم  :إجراءاص مكاةم المتهم الفارر جامعر النجراح الوتنير ر كلير ال ارسراص العليرار رسرال
ماجست ر في القانوار نابللر فلست ار 2013م.
 )3ساهر الول ر  :سرلت النيابر العامر فري الت ررل فري التكق رق االبتر ادير رسرال ماجسرت رر الجامعر
األر ني ر 2001م.
 )4فب ر القررا ر

ررابر ج ر ار ة :أ ررول االسررتجواب بمعرف ر سررلت التكق ررقر رسررال ماجسررت رر القرراهرةر

2001م.
 )5مكمر ف احلر ا جر ار ة :كررق المررتهم فرري ال ررمص وفقراب للقررانوا الفلسررت نير رسررال ماجسررت رر جامعر
األحهرر غحةر .2014
 )6نحار رجا سبتي

برة :أككام المتهم في الفقه اتسرالمي

ارسر مقارنر بالقرانوا الوضرعي ر رسرال

ماجست رر جامع النجاح الوتني ر نابللر فلست ار 2006م.

رابعاً /أبحاث منشورة في دوريات:
 )7س رراهر إبر رراهيم الول ر ر  :ذاتير ر ور ررار إكالر ر الر ر فوه الجحادير ر

ارسر ر تكل لير ر مقارنر ر ر مجلر ر جامعر ر

األحهر -غحةر سلسل العلوم اتنساني ر المجل 12ر الع 2ر 2010م.
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رابر جر ار ة :كرق المررتهم فرري الر فاع فرري التشررة الفلسررت نير مجلر القررانوا والقضرراءر

 )8فبر القررا ر

الع السا لر واا الفتوه والتشرة ر و احرة الع لر يسمبر 2001م.
 )9فب ررر كس ررا :المواجهر ر اتجرادير ر لمش رركالص المكاةمر ر الجنادير ر الغيابير ر ف رري األنامر ر اتجرادير ر
المقارنر

ارسر مقارنر بر ا الناررام اتج اردرري الالت نرري واألنجلررو أمرةكرري والناررام الماررتلط ر بكر

مقر م لمتتلبرراص الك ررول فلررى رجر الر كتوراا فرري الكقرروقر جامعر المن ررورةر كلير الكقرروقر وسررم
القانوا الجنادير 2012م.

خامساً /مجموعة األحكام القضائية والقواعد القانونية:
 )1مجموف أككام مككم النقض الفلست ني .
 )2مجموف أككام مككم النقض الم رة .

 )3مجموف القواف القانوني ال ا رة فا مككم النقض الم رة .

سادساً /المواثيق والقوانين والمراسيم:
 )1القانوا األساسي الفلست ني المع ل لسن 2005م.

 )2وانوا اتجراءاص الجحادي الفلست ني روم  3لسن 2001م.

 )3وانوا أ ول المكاةماص الم ني والتجارة الفلست ني روم  2لسن 2001م
 )4القرار بقانوا روم  17لسن  2014بشوا تع

وانوا اتجراءاص الجحادي روم  3لسن 2001م.

 )5التعليماص القضادي للنادب العامر رورم  1لسرن 2006مر وتراع غرحةر القسرم الج احدرير المكترب الفنري
للنادب العام.

 )6ور ررانوا اتج ر رراءاص الجنادي ر ر الم ر رررب رور ررم  50لسر ررن 1950مر المع ر ر ل بالقر ررانوا رور ررم  71لسر ررن
2009م.

سابعاً /المواقع والبرامج اإللكترونية:
 )1إبراهيم م تفى وآاروا :المعجرم الوسريط اتلةترونرير تكق رق مجمر اللغر العربير ر الجرحء الثرانير
القاهرة.
 )2موو المقتفي اتلةترونيhttp://muqtafi.birzeit.edu/links.aspx :
 )3موو مككم النقض الم رة /http://www.cc.gov.eg :
 )4منت ه المكام ا العرب اتلةتروني/http://www.mohamoon-montada.com :
148

ثامناً /المعاجم:
 )1معجم مقا يل اللغ البا فارلر ار الج
 )2معجم لساا العرب البا مناور ار

للتباف ر ب روصر التبع األولىر 1411هر.

ابرر ب روصر ط الثالث ر 1414هر.
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