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 داءـإى

فأظير بسماحتو تواضع  ىدى بالجواب الصحيح حيرة سائميوأو  كؿ مف أضاء بعممو عقؿ غيره ىإل
 .وبرحابتو سماحة العارفيف العمماء

 ولـ تميمو الدنيا ألرتوي مف حنانو فتقده في مواجية الصعابأإلى مف ... إلى مف عممني النجاح والصبر
لى أمي التي رحمو اهلل...  أبي عندما تكسوني اليموـ أسبح في بحر التي و  بالحناف والمحبة ودتنيز وا 

أقوؿ ليـ: أنتـ وىبتموني الحياة واألمؿ والنشأة عمى شغؼ االطبلع الغالية  حنانيا ليخفؼ مف آالمي أمي
لى إخوتي وأسرتي جميعاً  والمعرفة  .وا 

لى مف تتسابؽ الكممات لتخرج معبرة عف مكنوف ذاتيا الصعاب ألصؿ إلى ما أنا مف عممتني وعانت  وا 
والتي سيرت الميالي مف أجؿ أف توفر لي السكينة واليدوء مف أجؿ أف أصؿ إلى ما أنا عميو اآلف  فيو

 زوجتي الغالية أـ خالد الحبيبة. 

 إلى الشموع التي تحترؽ لتضئ لآلخريف إلى أساتذتي... إلى أىمي وعشيرتيكما أىدي ىذا البحث 
 طريقيـ.

 .عز وجؿ أف يجد القبوؿ والنجاح أىدي ىذا البحث المتواضع راجيًا مف المولى حرفا إلى كؿ مف عممني

وال أنسى مف ىـ أكـر منا جميعا )الشيداء( وعمى رأسيـ الشييد القائد والرمز الرائد ياسر عرفات )أبو 
 عمار( واالخوة االسرى القابعيف خمؼ القضباف في سجوف االحتبلؿ اىدييـ بحثي ىذا.
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 شكر وتقدير

 ِعْممٍ  ِذي ُكل   َوَفْوقَ ) التنزيؿ محكـ في القائؿ. والديف العقؿ بنعمة عمي   أنعـ الذي القدير العمي اهلل شكرأ
 .العظيـ اهلل صدؽ.... 67 آية يوسؼ سورة (.َعِميمٌ 

 بو تكافئونو ما تجدوا لم فإن فكافئوه، معروفاً  إليكم صنع من(:"وسمـ عميو اهلل صمي) اهلل رسوؿ وقاؿ
 .(داوود أبو )رواه.... ."كافأتموه أنكم تروا حتى لو فادعوا

 ...عمى حسنا ثناء وأثني

عترافاًً  وتقديراًً  وفاء وأيضا  ألواسي لـ الذيف المخمصيف ألولئؾ الشكر بجزيؿ أتقدـ بالجميؿ منيًً  وا 
 الدراسة، ىذه عمى صالح نبيو الدكتور خاألبالذكر وأخص العممي، البحث مجاؿ في مساعدتنا في جيداً 

 .خير كؿ اهلل فجزاه البحثية، المادة تجميع في ومساعدتي توجييي في الفضؿ وصاحب

 الذي كشؾ ابو عماد الدكتور االخ ورئيسيا القدس جامعة الى والعرفاف الشكر بجزيؿ أتقدـ أف أنسى وال
 دراستي استكماؿ في الفرصة لي اتاح والذي المجاالت كؿ في ومساعدتنا الدراسة ىذه طيمة بتوجيينا قاـ

 . العممية

 أكمؿ عمي الدراسة ىذه إخراج في والمساعدة العوف يد لي مدوا مف كؿ إلي شكري بجزيؿ أتقدـ وأخيرًا،
 .وجو

 : جماؿ أبو الربالباحث
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 ممخصال
 

 الدراسة بتقسيـ الباحث قاـحيث  المدني، القضاء أماـ الجزائي الحكـ حجية بياف إلى الدراسة ىذه ىدفت
مستندا إلى المنيج المقارف، حيث تناوؿ كؿ مف التشريعات الفمسطيني، األردني  فصوؿ، خمسة إلى

 الجزائي، الحكـ تعريؼاألوؿ منيا  الفصؿ فيتناوؿ في و والمصري، لبياف أوجو التشابو واالختبلؼ فييا. 
 إثبات أو فينب تتعمؽ دعوى بخصوص قانوناً  مخولة قضائية جية مف الصادر الحكـ أنو عمى عرفو حيث
 والمحاكـ العادية المحاكـ مف الصادر الحكـ وبياف. القانوف نصوص وفؽ معيف إجرامي سموؾ

 قوة بيف الفرؽ وبيف القضائي، االختصاص ذات اإلدارية الييئات عف الصادرة واألحكاـ االستثنائية،
 في البت سمطة المشرع ياخول التي اإلدارية المجاف مف الصادرة ولؤلحكاـ منيا، كؿ في المقضية القضية
 .المقضية القضية قوةليا  القانوف عمييا يعاقب جريمة

 قضائية جية عف يصدر حكـ كؿ ىو األجنبي والحكـ األجنبي، الجزائي الحكـ حجية ببياف الباحث قاـ ثـ
 أخذ مف وىناؾ. وجودىا مكاف عف النظر بغض القضائية الجية ليا تتبع التي الدولة سيادة باسـ أجنبية
 األجنبي الجزائي الحكـ فإف الفمسطيني التشريع وفي بو، يأخذ لـ مف وىناؾ األجنبي، الجزائي بالحكـ
 تشير التي الفمسطيني التنفيذ قانوف في الواردة النصوص مع توافقو ؿحا في المقضية القضية قوة يحوز
 مع وتوافقو صحتو مف لمتأكد لمرقابة األجنبي الجزائي الحكـ إخضاع يتـ أف وجب األساس ىذا وعمى لو،

 .الفمسطينية القوانيف

 ذات سمطة عف الصادر القرار بأنو وعرفو االحتبلؿ سمطات عف الصادر لمحكـ بالتطرؽ الباحث قاـكما 
 بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع في فصبلً  االحتبلؿ لدولة األجنبية الدولة سيادة بإسـ قضائي اختصاص

 أماـ ليا حجية وال المقضية القضية قوة تحوز ال اإلحتبلؿ سمطات عف الصادرة األحكاـ وىذه اإلدانة أو
 . الوطني القضاء

 مفيـو األوؿ المبحث في متناوالً  وأساسو؛ المدني عمى الجزائي حجية مفيوـتـ بياف الثاني وفي الفصؿ 
 .الحجية في العامة القاعدة عف خروجاً  تشكؿ القاعدة ىذه اعتبار حيث مف المدني عمى الجزائي حجية

 القانونية القاعدة إلى متطرقاً  المدني، عمى الجزائي حجية قاعدة مميزات الباحث تناوؿ الثاني المبحث وفي
 القضاء أماـ المدنية الدعوى رفع تـ إف فإنو القاعدة ىذه عمى وبناءً  ،المدني (يوقؼ) يعقؿ الجزائي
 الجزائية الدعوى ُرفعت المدنية الدعوى سير أثناء أو بيا، مرتبطة جزائية دعوى ىناؾ وكاف المدني،
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 ونيائي بات حكـ صدور لحيف المدنية الدعوى في الفصؿ توقؼ أف المدنية المحكمة عمى يتوجب فحينئذٍ 
 .الجزائية الدعوى في

 الحكـ مفيوـ وبيف المدني، القضاء أماـ الجزائي الحكـ حجية شروط استعراضتـ وفي الفصؿ الثالث 
 ومنيا الحجية تحوز أحكاماً  تعد ال التي األحكاـ وبيف المدني، القضاء أماـ الحجية يحوز الذي الجزائي
 حجية وبيف تحقيؽ، كسمطة العامة النيابة عف تصدر التي والقرارات التأديبية، واألحكاـ المدنية الغرامات
 إلى الباحث تطرؽ ثـ االحتبلؿ، لسمطات التابعة والمحاكـ األجنبية، المحاكـ عف ةالصادر  األحكاـ
 األحكاـ لىإ الباحث وتطرؽ نيائية، األحكاـ ىذه أصبحت حاؿ في الحجية تحوز والتي الباطمة، األحكاـ

 الذي األحكاـ، ىذا أسس في لخمؿ وذلؾ المدني القضاء أماـ الحجية تحوز ال األحكاـ وىذه المنعدمة،
 .كيانو في جوىريٌ  عيبٌ  أصابو أو كحكـ صفتو يفقده

 أف وتبيف المدني، القضاء أماـ وحجيتو اإلدانة أو بالبراءة الصادر الجزائي لمحكـ بالتطرؽ الباحث قاـ ثـ
فإنو ال يحوز ىذه  بالبراءة يحكـ الذي الجزائي الحكـ إال المدني، القضاء أماـ الحجية تحوز األحكاـ ىذه

 ُيوجب ال الفعؿ ولكف ما، شخصل ضرراً  الفعؿ يشكؿ أف الممكف فمف الفعؿ، عمى العقاب لعدـالحجية 
 .جزائي حكـ ىناؾ يكوف أف دوف لممضرور، بالتعويض المدنية المحكمة تحكـ وبالتالي العقوبة،

 جزائي بحكـ مرتبطة دعوى في تنظر كانت ذاإ المدنية المحكمة أف الدراسةىذه  خبلؿ مفلنا  وتبيف
 ال حتى وذلؾ الجزائية، المحكمة لحكـ انتظاراً  فييا الفصؿ توقؼ فإنيا الجزائية المحكمة عمى معروض
 التثبيت في أوسع الجزائي القضاء سمطات ألف أخرى ناحية ومف ناحية، مف األحكاـ في تضارب يحصؿ

 يكوف أف الطبيعي ومف مفصؿ، تحقيؽ الجزائي الحكـ ويسبؽ المتيـ، إلى ونسبتيا الواقعة حصوؿ مف
 بإسمو وُترفع بأسره المجتمع تخص الجزائية الدعوى أف كما الحقيقة، إلى أقرب الجزائي القضاء حكـ

 فإف المنطمؽ ىذا ومف والحرمات، والحريات باألرواح تتعمؽ الجزائية فالدعوى العاـ النظاـ ويقتضييا
 الناس، جميع قبؿ إعماليا فيجب الكافة، عمى حجة لو يكوف الجزائية المحكمة خبلؿ مف الصادر الحكـ

 .فييا خصماً  يكف لـ ومف الجزائية الدعوى في خصماً  كاف مف ويستوي

 عمى الجزائية الدعوى سيادة مظاىر مف مظير ىي الوطني القضاء أماـ الجزائي الحكـ فحجية إذاً 
 خبلؼ عمى الخصوـ اتفؽ لو حتى إعماليا فيجب العاـ النظاـ مقتضيات مف أنيا وبما المدنية، الدعوى
، عنيا تنازؿ لو حتى نفسو تمقاء مف تطبيقيا القاضي وعمى ذلؾ،  حالة أي في بيا الدفع ويجوز الخصـو
 .النقض محكمة أماـ مرة ألوؿ ولو حتى كانت
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 الجزائية اإلجراءات قانوف يتضمف أف يجبيا: أىموقاـ الباحث بوضع التوصيات في نياية الدراسة وكاف 
 في التطبيؽ في إشكاليات إلى بالتالي وتؤدي التعريفات في تضارب يحصؿ ال حتى البلزمة التعريفات
 ألف وذلؾ البات، والحكـ النيائي الحكـ بيف بالتفريؽ يقوـ أف الفمسطيني المشرع عمى يجبكما . المحاكـ
 المشرع عمىو  العادية، وغير العادية الطعف إجراءات كؿ فيو استنفذت الذي الحكـ ذلؾ ُيعتبر البات الحكـ

 يصبح الذي الوقت لبياف وذلؾ والجزائي، المدني يفنالقانو  في بالتبميغ الخاصة المواد تفصيؿ الفمسطيني
 تتطرؽ الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف في مادة سف يجبو  .المحكمتيف كؿ مف في نيائياً  الحكـ فيو
 .في وقت واحد الجزائية لمدعوى التابعة المدنية الدعوى في الجزائية المحكمة فصؿ إلى
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Over the authoritative criminal verdict in the civil courts in the Palestinian 

Code of Criminal Procedure (A comparative study). 

Prepared by: Jamal Mohammed Mahmoud Abu-Alrob. 

Supervisor: Dr.Nabih Saleh 

Abstract 
The study aimed to explain the validity of the criminal judgment before the civil judiciary. 

The researcher divided the study into five chapters, based on the comparative approach. The 

Palestinian and Jordanian legislations dealt with similarities and differences. The first chapter 

deals with the definition of penal provision, which defines it as a judgment issued by a 

judicial authority legally authorized in respect of a case concerning the denial or the 

confirmation of certain criminal conduct according to the provisions of the law. The 

judgments of the ordinary courts and the exceptional courts, the decisions of the 

administrative bodies having jurisdiction, the difference between the strength of the case in 

each case, and the decisions of the administrative committees authorized by the legislator to 

decide on a crime punishable by law. 

The researcher then made an official statement of the foreign penal judgment, and the foreign 

judgment is any ruling issued by a foreign judicial body in the name of the sovereignty of the 

state to which the judicial branch belongs regardless of where it is located. There are those 

who have taken the foreign penal judgment, and there are those who did not take it. In 

Palestinian legislation, the foreign penal judgment has the power of the case in case it agrees 

with the provisions of the Palestinian implementing law to which it refers, and on this basis, 

Of its validity and its compatibility with Palestinian laws. 

The researcher also referred to the ruling issued by the occupation authorities and defined it 

as the decision issued by a judicial authority in the name of the sovereignty of the foreign 

state of the occupying state, in the case of the criminal case with acquittal or conviction, and 

these judgments issued by the occupation authorities do not have the power of the case that 

has no jurisdiction before the national judiciary. 

In the second chapter, the concept of criminal jurisdiction was presented to the civilian and its 

foundations. In the first part, the concept of criminal jurisdiction over the civilian is discussed 

in terms of considering this rule as a departure from the general rule in the authentic. 

On the basis of this rule, if the civil action was brought before the civil court, and there was a 

criminal case related to it, or during the course of the civil action, The civil court must stop 

the civil proceedings pending a final and final ruling in the criminal case. 

In the third chapter, the conditions of the authoritative judgment of the criminal court before 

the civil courts were reviewed, and the concept of penal provision, which has the authority 

before the civil judiciary, and the provisions that do not constitute authoritative provisions, 

including civil fines and disciplinary judgments, decisions issued by the Public Prosecutor's 

Office, Issued by the foreign courts and the courts of the occupation authorities. The 

researcher then referred to the invalid rulings, which are valid in the event that these rulings 

become final. The researcher referred to the nullified judgments. These rulings do not have 
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the authority before the civil courts. Which is lost as a judgment or has suffered a 

fundamental defect in its being. 

The researcher examined the criminal judgment of acquittal or conviction before the civil 

courts, and found that these provisions have the authority before the civil courts, except that 

the criminal judgment that acquires the acquittal does not have the authority to not punish the 

act. It is possible that the act constitutes harm to a person, but the act does not require 

punishment, and therefore the civil court to compensate the victim, without the existence of a 

penalty. 

In this study, we found that the civil court, if it is considering a case related to a penal 

judgment before the criminal court, ceases to adjudicate it pending the judgment of the 

criminal court, so that there is no contradiction in the judgments, on the one hand, From the 

occurrence of the incident and its proportion to the accused, and precedes the criminal 

judgment detailed investigation, and naturally the verdict of the criminal justice closer to the 

truth, and the criminal case belongs to the entire society and raise his name and required by 

the public order criminal claim related to the lives and freedoms and sanctities, M issued by 

the Criminal Court have evidence against all, you must fulfill before all people, regardless of 

whether it was an adversary of the criminal case and was not an adversary in it. 

If the validity of the penal provision before the national judiciary is a manifestation of the 

rule of criminal action against the civil action, and since it is a requirement of public order, it 

must be implemented even if the opponents agree otherwise, and the judge to apply it on its 

own even if waived by the opponents, A situation that was even for the first time before the 

Court of Cassation. 

The researcher made the recommendations at the end of the study, the most important of 

which: The Code of Criminal Procedure must include the necessary definitions so as not to 

get conflicts in the definitions and thus lead to problems in application in the courts. The 

Palestinian legislator must differentiate between the final judgment and the court ruling, since 

the ruling is considered the provision in which all ordinary and extraordinary appeals were 

exhausted. The Palestinian legislator must detail the articles of reporting in the civil and 

criminal laws in order to indicate the time when the sentence In both Tribunals. An article 

must be enacted in the Palestinian Code of Criminal Procedure that deals with the separation 

of the criminal court in the civil action of the criminal case at the same time. 
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 مصطمحات الدراسة


في واقعة معينة نتيجة قانونية يمتـز  أف تتحددفي  المشرعإعبلف القاضي عف إرادة " ىو: الحكم الجزائي
 1."بيا أطراؼ الدعوى

 فيو الفصؿ وتـ القضاء عمى عرضو سبؽ أمر ىناؾ أف عمى تدؿ المقضي األمر حجية: حجية الحكم
 أف لؤلطراؼ يجوز وال لمحقيقة، مطابقاً  يعتبر وأنو فيو فصؿ بما حجة الحكـ ىذا وأف قضائي، بحكـ

 2.فيو الفصؿ سبؽ الذي األمر شأف في القضاء إلىيمتجئوا 

"القرار الصادر عف سمطة أجنبية ذات اختصاص قضائي بإسـ سيادة الدولة ىو  :الحكم الجزائي األجنبي
 3التي تتبعيا فصبًل في موضوع الدعوى الجزائية".

ىو "القرار الصادر عف سمطة ذات اختصاص قضائي بإسـ سيادة  :الحكم الصادر عن سمطات االحتالل
 4الدولة األجنبية لدولة االحتبلؿ فصبًل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو اإلدانة".

ىو إخبلؿ بواجبات الوظيفة أو المينة التي ينتسب إلييا الفاعؿ، ويقرر لو القانوف سمسمة الخطأ التأديبي: 
عف العقوبة الجزائية. والقانوف التاديبي ال يعرؼ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، بؿ  مف الجزاءات تختمؼ

يتركيا لتقدير الجية التي تتولى المحاكمة التأديبية، فيذه الجية ليا كامؿ الحرية في تقدير ما إذا كاف 
 5الفعؿ يكوف خطًأ تأديبيًا أـ ال.

 لمنع ويؤدي جوىري إجراء بأي المتعمقة القانوف كاـأح مخالفة عمى يترتب إجرائي جزاء": ىو البطالن
 6."القانوني ألثره اإلجراء ىذا تحقيؽ

ذا كحكـ، صفتو يفقد فإنو األساسية أركانو مف ركناً  الحكـ فقد إذااألحكام المنعدمة:   عيبٌ  أصابو وا 
 أثر أي عميو يترتب وال سواء، والعدـ ىو المنعدـ الحكـ. كحكـ صفتو يفقد أيضاً  فإنو كيانو، في جوىريٌ 
 7.فيو الطعفكما ال يمكف  قانوني

                                                           
1
.3،ػذد31د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،لٛحاٌذىُاٌجٕبئٟفٟأٙبءاٌذػٜٛاٌجٕبئ١خ،ِجٍخئداسحلنب٠باٌذٛوّخ،عٕخ 

2
.331ؿ،3001اٌمب٘شح،،ٌٍٕؾشاٌجذ٠ذحاٌجبِؼخداسٚاٌزجبس٠خ،اٌّذ١ٔخاٌّشافؼبدلبْٕٔٛ٘ذٞ،أدّذ.د 

3
.3ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاألدىبَاٌقبدسحػٓاٌمنبءاألجٕجٟٚعٍيبداإلدزالي،إٌؾشحاٌمنبئ١خ،اٌغٕخاٌضالص١ٓ،اٌؼذداٌضبِٓ،ث١شٚد،ؿ 

4
.33د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 

5
.93،ِقش،ؿ1ػبدي٠ٛٔظ،اٌذػٜٛاٌزأد٠ج١خٚفٍزٙبثبٌذػٜٛاٌجٕبئ١خ،ِجٍخئداسحلنب٠باٌذىِٛخ،اٌغٕخاألٌٚٝ،اٌؼذد 

6
.133ؿاٌؼشث١خ،إٌٙنخداساٌمب٘شح،اٌجٕبئ١خ،اإلجشاءادلبْٔٛؽشحدغٕٟ،ٔج١تِذّٛد.د 

7
.137،ؿ.3393اإلعىٕذس٠خ،اٌّؼبسف،ِٕؾأح،3هاٌّشافؼبد،لبْٔٛفٝاألدىبَٔظش٠ٗاٌٛفب،أثٛأدّذ 



 ه
 

: ىو "ذلؾ الحكـ غير القابؿ لمطعف أو الحكـ البات، والذي استنفدت في شأنو أو ُسدت في الحكم النيائي
سبيمو كافة طرؽ الطعف، عادية كانت أو غير عادية. وذلؾ ألف منع التعارض بيف األحكاـ يستمـز أال 

ية الشيء المحكوـ فيو أماـ القضاء المدني إال إذا كاف غير قابؿ لمطعف بأي تكوف لمحكـ الجزائي حج
 8طريؽ مف الطرؽ التي رسميا القانوف، عادية كانت أو غير عادية".

 9".عنو تعويضو بغية الجريمة مف ضرر لحقو مف يرفعيا التي الدعوىىي " :المدنية الدعوى

 ضرر لحقو ممف تقاـ التى الدعوى تمؾ :الجزائية المحاكم أماملمدعوى الجزائية  التابعة المدنية الدعوى
 10.لحقو الذى الضرر عف التعويض بطمب القائمةالجزائية  لمدعوى ةبالتبعي جريمة مف
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.373-379،ؿ3393،داسإٌٙنخاٌؼشث١خ،3د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،ه
9
.10ؿ،3003اٌؼشاق،ثغذاد،اٌضِبْ،ِيجؼخ،3هاٌجضائ١خ،اٌّذبوّبدأفٛيلبْٔٛؽشحِقيفٝ،جّبي 

10
.109د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 مدخل إلى الدراسة


أو  عمى الدولة تتعدد آثار الجريمة وأشكاليا ومظاىرىا، ومف تمؾ اآلثار ما يظير عمى شكؿ اعتداء جسيـ
الحؽ العاـ، مثؿ جرائـ التجسس واالختبلس، وتكوف أيضًا ماسة بالمواطنيف حيث أنيا تضر بجميع 
المواطنيف، وىناؾ بعض الجرائـ تتعمؽ بأشخاص معينيف يقع عمييـ الضرر نتيجة الفعؿ اإلجرامي، 

 .ي التعويضوالمتمثؿ ف وبالتالي يحؽ لممتضرر أف يمجأ لممحكمة لممطالبة بحقو الخاص

ذا  ترتب لمف لحقو ضرر مف الجريمة حؽ بالتعويض، فإف ذلؾ يمزمو المجوء إلى المسؤوؿ عف الحقوؽ وا 
ه عمؿ غير مشروع، أي خصومة مدنية االختصاص أوىو في جوىره مطالبة بالتزاـ منش المدنية إف وجد،

 11األصمي فييا لممحكاـ المدنية.

فالجريمة ىي سبب الدعوى الجنائية وىي في الوقت ذاتو أساس الدعوى المدنية التابعة باعتبارىا منشأ 
أماـ المحاكـ المدنية، بيد أنو الدعاوى ىذه مثؿ لمضرر المرتب لمتعويض المدني، وكاف األصؿ أف تطرح 

إذا رفعت الدعوى المدنية بدأ أنو أماـ المحاكـ الجنائية تطبيقا ألخذ المشرع وتبنيو لم ااستثناء أجيز طرحي
أو  أماـ المحاكـ المدنية يجب وقؼ الفصؿ فييا حتى يحكـ نيائيًا في الدعوى الجنائية المقامة قبؿ رفعيا

مف المحكمة الجزائي أثناء السير فييا، وىو ما يتعيف عمى المحكمة المدنية أف تترقب صدور الحكـ 
ائي حجية أماـ ز محكـ الجلكوف يذلؾ ب، و 12ترفضوأو  بالتعويضلتحكـ بالبراءة أو اإلدانة المختصة 

القضاء المدني، أي أف يمتـز القاضي المدني عند طرح الدعوى المدنية عميو بالحكـ الصادر مف المحكمة 
 13مع الحكـ الجنائي. وعدماً  بأف الحكـ المدني يدور وجوداً  الجنائية وىو ما يعرؼ قانوناً 

مطالبًا بحقو الخاص، تكوف تمؾ الدعوى تابعة لمدعوى تعويض متضرر أف يرفع دعوى مفيحؽ بالتالي ل
لمدعوى الجزائية، إذا أقاميا المتضرر أماـ تابعة الالجزائية. فيذه الوحدة في المنشأ تجعؿ الدعوى المدنية 

ـ في كالح ، تضمف سرعة البت في القضايا المدنية الناشئة عف الجريمة، والقدرة عمىالجزائيالقضاء 
الدعوى المدنية وفقًا لظروؼ الدعوى، وتؤمف مصمحة جياز العدالة في عدـ تضارب األحكاـ الصادرة 

التعويض تكوف لو فعالية في مكافحة بفي دعاوى تتحد في مصدر الحؽ المنشأ ليا، كما أف الحكـ 
 14السموؾ اإلجرامي.
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.371ؿ،3336اإلعىٕذس٠خ،اٌّؼبسف،ِٕؾبح،3هاٌجٕبئ١خ،اٌّذبوُأِبَاٌّذ١ٔخاٌذػٜٛفٌّٟشففبٚٞااٌّشففبٚٞ،دغٓ 
12

-اٌّٛعٝػٓاإلٔزشٔذ:ِٛمٟاٌّذب١ِخِىزتِٛلغاٌّذ١ٔخ،اٌزؼ٠ٛلدػبٜٚفٟاٌجٕبئ١خاألدىبَدج١خاٌّٛعٝ،ِٛمٟ 

http://almousalawfirm.com/?p=31530/33/3033ثزبس٠خ
13

 http://omandaily.om/?p=125403اٌشعّٟ،ِٛلؼٙبػٓػّبْ،جش٠ذحاٌّذ١ٔخ،اٌّذبوٌُذٜاٌجٕبئٟاٌذىُدج١خ 
39/33/3033ثزبس٠خ

14
.339ؿ،3339دثٟ،ؽشىخأوبد١ّ٠خاٌّزذذح،اٌؼشث١خاإلِبسادٌذٌٚخاٌجضائ١خاإلجشاءادلبْٔٛؽشحفٟاٌٛج١ضجٛدح،جٙبد 
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لو تأثيره، والسبب يعود إلى أف لمقاضي  ومف ىنا يتبيف لنا أف الحكـ الجزائي في دعوى الحؽ الخاص
لمحكـ يذىب لمقوؿ أف الجزائي سمطات واسعة في مجاؿ اإلثبات، مما جعؿ المشرع في كثير مف الدوؿ 

حيث يمتـز القاضي المدني بما ورد فييا وال يخالفيا، إال أف ىذا  الجزائي حجية أماـ المحاكـ المدنية،
 15.الشيء المقضي فيويكتسب الحكـ قوة  ـل اإللتزاـ ال يقع ما

)لألحكام الجنائية حجية بالنسبة إلى الكافة فال يستطيع وىو ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية بقوليا: 
القاضي المدني أن ينكر ما قرره القاضي الجنائي بشأن وقوع الجريمة وتكييفيا القانوني وثبوتيا عمى 

 16محاكـ النقض المصرية بأحكاميا وطبقتو.. وىو نفس ما تواترت عميو المتيم(

 مشكمة الدراسة


 عف الصادرة األخرى القرارات كافةعف  مرتبة وأسمى ألعمى ترفعو وحجية قوةب القضائي الحكـ يحظى
 الحقيقة عنواف يمثؿ كونو العتباراتالنيائي  القضائي لمحكـ عطىتُ  الحجية وتمؾ المختمفة، الدولة ىيئات
عرضو لقضية يتقيد القاضي المدني بالحكـ الجنائي في حدود معينة عند تمف ىنا و  17.المطمقة والعدالة
ي موضوع جريمة متصؿ بدعوى مدنية، وذلؾ ألف مف القواعد المقررة في فحكـ جنائي بفييا فصؿ 
أف االحكاـ القضائية التي تقوـ المحكمة الجنائية بإصدارىا ال يجوز لمحكمة أخرى أف تصدر  القضاء
 عف الناشيء القانوني األثر وىي لمحكـ، مبلزمة صفة تعد الراسخة القانونية فالقاعد يناقض حكميا.حكمًا 
 18.القضائي الحكـ

 في الرئيسي والسبب بو، ُقضي ما قوة يحوز الجزائي الحكـ بأف ُيستنتج القانونية القاعدة تمؾ خبلؿ ومف
 التي األضرار عف ناجـ تعويض عمى الحصوؿ في وحقو عميو، بالمجني البلحؽ الضرر ىو الحؽ دعوى
 لجوء وعند المتيـ، سموؾ عف الضرر تنفي ال كثيرة، أسباب عمى ُيبنى قد الجزائي ـكوالح. بو لحقت

 بالمدعي لحؽ الذي الضرر سبب لتحديد الدعوى إلى ينظر القاضي فإف المدنية المحكمة إلى المدعي
 بأنو ةدالقاع ىذه مؤدى( المدني يوقؼ الجنائي/الجزائي) القانونية القاعدة خبلؿ مف وأيضاً . المدني بالحؽ

 فييا النظر أثناءأو  المدنية المحكمة أماـ المدنية الدعوى رفع قبؿ ُرفعت قد العمومية الدعوى كانت إف
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.66ؿ،3333األسدْ،ٚاٌذساعبد،ٌٍجذٛسجشػاٌجضائٟ،ُىثبٌذاٌّذٟٔاٌمبمٟاٌزضاَِذٜاٌغشدبْ،ٚػذٔبْ،ػمًِمبثٍخ 
16

 http://omandaily.om/?p=125403اٌشعّٟ،ِٛلؼٙبػُٓػّبْ،جش٠ذحاٌّذ١ٔخ،اٌّذبوٌُذٜاٌجٕبئٟاٌذىُدج١خ 
39/33/3033ثزبس٠خ

17
.713ؿ،3اٌؼذداٌّذبِبح،ِجٍخاألف١ٍخ،اٌجيالْدػٜٛاٌؼ١ٕ١ٓ،أثِٛب٘ش.د 

18
  اٌؼشث١خاإلِبسادجبِؼخٚاألسدٟٔ،اٌفشٔغٟاٌمب١ٔٛٔٓفٟدساعخاٌٛى١ٕخ،دٌٚزٗخبسطاٌمنبئٟاٌذىُثذج١خاالػزشافاٌذجب٠ب،ٔٛس

.93ؿ،3031اٌّزذذح،
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 الدعوى في نيائي حكـ صدور حيف إلى فييا البتّ  فوراً  توقؼ أف المدنية المحكمة عمى جبي فإنو
 19.العمومية

 القانوف في المدنية المحاكـ أماـ الجزائي الحكـ حجية ماىية في البحث مشكمة تتمخص ذلؾ خبلؿ ومف
 واألردني؟ المصري القانونيف مف بكؿ مقارناً  الفمسطيني

 الدراسةأىمية 
 

فقياء القانوف، وذلؾ لبياف الشروط المتعمقة بالحجية، العديد مف اجتياد شغؿ موضوع الدراسة 
تتعدد آثاره واستعماالتو في  بدوف أدنى شؾ، وذلؾ نظرًا ألىميتو، حيثومضامينيا، وىذا الموضوع شائؾ 

جيتو ليا عف القرارات اإلدارية واألحكاـ األخرى، وحوتميزه وحجية الحكـ الجزائي أىـ صفاتو القضاء، 
 ظير فيو قويًا وجميًا.بو ي ًا خاصاً كيان

 أوجو فيـ في األخرى والقوانيف الوطني القانوفكؿ مف  بيف المقارنةنود اإلشارة إلى أف الدراسة  كما
 مف يمكف الذي األمرإنما ىو  األخرى، القوانيف عمييا سارت التي باالتجاىات مقارنة أحكامو في القصور
 .اإلجرائي الفمسطينيالجزائي  التشريع في لئلصبلح مسار وضعخبللو 

 الدراسة أىداف
 

 -:يمي ما إلى الدراسة ىذه تيدؼ

مدى قوة األحكاـ الصادرة عف المحاكـ األجنبية ومحاكـ سمطات اإلحتبلؿ وأثر ذلؾ عمى بياف  .1
 قرارت المحكاـ المدنية.

 أثر الحكـ الصادر عف المحاكـ العادية والمحاكـ الخاصة عمى الدعوى المدنية.تعريؼ  .2
 أساس قاعدة حجية الحكـ الجزائي عمى المدني.استيضاح  .3
 القواعد المرتبطة بقاعدة الجزائي يعقؿ المدني.تحديد  .4
اإلجرائية الجزائية  القوانيفكؿ مف  في الخاص الحؽ دعوى عمى الجزائي الحكـ أثراستيضاح  .5

 .بالفمسطينية ومقارنتيا والمصرية األردنية
 ما العبلقة في المتبعة لبلجراءات بالنسبة الثبلث القوانيف في واالختبلؼ التشابو أوجو توضيح .6

 .والدعوى المدنية الجزائية دعوىال بيف
                                                           

19
.916ؿ،3007اإلعىٕذس٠خ،اٌجذ٠ذح،اٌجّبػخداساٌجٕبئ١خ،اإلجشاءادأفٛي،صشٚدػجذإٌّؼُ 
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 أسئمة الدراسة


 -اآلتية:األسئمة تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى 

كيؼ يمكف تفسير أف حجية الحكـ الجزائي عمى المدني تشكؿ خروجًا عف القاعدة العامة في  .3
 الحجية؟

 قاعدة حجية الحكـ الجزائي عمى المدني؟ما ىو أساس  .3

 ما ىي أىـ القواعد المتعمقة بحجية الحكـ الجزائي عمى المدني؟ .1

 رفعت فييا دعوى عمومية؟مدنية البت في قضية لماذا تقوـ المحاكـ المدنية بوقؼ  .9

ما سبب اتساع سمطات القاضي الجزائي بالمقارنة مع القاضي المدني، وىؿ ليذا عبلقة بقاعد  .3
 زائي يعقؿ المدني؟الج

يتبع ما الذي تختمؼ بو الدعوى العمومية عف الدعوى المدنية والتي تجعؿ مف القضاء المدني  .7
 ينصاع لمحكـ الجزائي؟و 

 الدراسة حدود
 

 .ومصر األردففمسطيني و  مف كؿ في ةيالسار  القوانيف عمى الدراسة ىذه ستجرى: المكانية الحدود

 .2016/2017 الدراسي العاـ: الزمانية الحدود

 الدراسة منيج
 

 مصر مف كؿ فياإلجرائية النافذة  القوانيف مقارنةتـ  حيث المقارف، المنيج عمى الدراسة ىذه تقوـ
 .خبلليا مف نتائح عمى لمحصوؿ القوانيف تمؾ وتحميؿ الدراسة، موضوع في الفمسطينية بتمؾ واألردف

الكتب والمقاالت والقوانيف المتعمقة بموضوع كما استخدـ الباحث المنيج الوصفي، حيث قاـ بدراسة 
 الدراسة وتحميميا والخروج بنتائج مف خبلليا.

 الدراسةالمتعمقة بيذه صعوبات ال


ىذه في تجميع المصادر والمراجع المتعمقة بصمب موضوع تتمثؿ أكثر الصعوبات التي واجيت الباحث 
فكاف لزامًا عمى متوفرة في مكتبات فمسطيف، مثؿ ىذه المصادر والمراجع وأميات الكتب الدراسة، فمـ تكف 
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الدراسة مختمط بيف قانوف ىذه كما أف موضوع  الباحث السفر إلى خارج فمسطيف لمحصوؿ عمييا.
بعض مواد األخذ بعيف النظر اإلجراءات الجزائية والقانوف المدني والقانوف اإلداري، باإلضافة إلى 

 لدستور، كؿ ذلؾ أدى إلى تشعبو وصعوبة دراستو.ا

 

 المخطط الييكمي لمدراسة


 -صوؿ كاآلتي:ثبلث فقاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى 

 مقدمة الدراسة ومشكمتيا وأىدافيا أىميتيا.تناوؿ تـ فيو حيث : مدخؿ الدراسةقاـ الباحث بداية بتناوؿ 
 الجنائي الحكـ قوة تحدد التي العامة األحكاـتـ تناوؿ  األوؿ الفصؿوفي 

والذي  الثالث الفصؿ. وأخيرًا وأساسو المدني عمى الجزائيالحكـ  حجية مفيوـتـ تناوؿ  الثاني الفصؿوفي 
فيو. ثـ قاـ الباحث بوضع الخاتمة وفييا  المدني القضاء أماـ الجزائي الحكـ حجية شروطتـ تناوؿ 

 التوصيات المقترحة.
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 األولالفصل 

 األحكام العامة التي تحدد قوة الحكم الجنائي

 مقدمة
ارتكب فعؿ يشكؿ جريمة، وأدى ذلؾ إلى كونو مسؤواًل عف تمؾ الجريمة، فبل بد أف أو  إف ساىـ شخص

 ينزؿ بو جزاء جنائي مناسب لما قارفتو يداه بحؽ المجتمع الذي يعيش في حماه.

ىو التدبير القيري الذي يتخذ مع أو  مى جريمتو،فالحكـ الجزائي ىو رد فعؿ المجتمع تجاه المجـر ع
المسؤوؿ جنائيًا عف الجريمة، وذلؾ ألف مف غير المعقوؿ أف يمر مرتكب الجريمة دوف عقاب إال في 
حاالت معينة يتسامح فييا المجتمع. إذف فيناؾ ارتباط وثيؽ بيف الجريمة والحكـ الجزائي المترتب عمييا، 

 20الوقت.فيو أثر ليا وأداتيا بنفس 

وبناء عمى ذلؾ سيتـ في ىذا الفصؿ بياف ماىية حجية الحكـ الجزائي في انقضاء الدعوى الجزائية في 
 في مبحث ثاٍف. االحتبلؿ سمطة عف الصادر والحكـ االجنبي الجزائي الحكـ حجيةو مبحث أوؿ، 

  

                                                           
20

.779،ؿ3373د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌٍجٕبٟٔ،اٌمغُاٌؼبَ،ث١شٚد، 
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 المبحث األول

 حجية الحكم الجزائي في انقضاء الدعوى الجزائية

 التعريف بالحكم الجزائيالمطمب األول: 


 -أواًل: تعريف الحكم لغة:


 اْلُحْكمَ  َوآَتْيَناهُ " وتعالى سبحانو اهلل يقوؿ يحكـ، َحَكـَ  مصدر وىو بالعدؿ، والقضاء والفقو العمـ ىو: الحكـ
 22.بينيـ قضى أي بينيـ وحكـ أحكاـ، وجمعو القضاء، ىو والحكـ .وفقياً  عمماً  أي ،21"َصِبيًّا

 -:اصطالحاً : تعريف الحكم ثانياً 


نطق الزم وعمني من القاضي الجنائي كما يفصل بو في ىناؾ مف عرؼ الحكـ الجزائي عمى أنو"
 23في نزاع بيا".أو  خصومة مطروحة عميو

"القرار الصادر من محكمة مشكمة تشكياًل قانونيًا في  يعرؼ الحكـ الجزائي بصفة عامة عمى أنو:و 
في أو  في شق منوأو  واء كان صادرًا في موضوع الخصومة،سخصومة رفعت إلييا طبقًا لمقانون، 

 24مسألة متفرعة عنو".

 -يتميز بأمريف:المتقدـ فالحكـ الجزائي وفقًا لمتعريؼ 

 قضائية.أواًل: أنو يصدر مف محكمة، أي ىيئة ذات صفات 

 ثانيًا: أف يصدر في شأف خصومة رفعت طبقًا لمقانوف.

إذف فقد بيف الفقو عند تحديده لتعريؼ الحكـ أنو يجمع ما بيف المعياريف المعتمديف؛ المعيار الشكمي 
والموضوعي: فالمعيار الشكمي يشترط صدور الحكـ مف محكمة، أي مف جية قضائية، أما المعيار 

 25ه في خصومة رفعت وفؽ قواعد القانوف.الموضوعي؛ فيكتفي صدور 

                                                           
21
(.33آ٠خ)،عٛسحِش٠ُ، اٌمشآْاٌىش٠ُ
22

.393-390ؿ،3001ٌجٕبْ،ث١شٚد،فبدس،داسػؾش،اٌضبٟٔاٌّجٍذاٌؼشة،ٌغبِْٕظٛس،اثٓاٌذ٠ٓجّبي 
23

.173،ؿ3003عؼذظف١ش،االجشاءاداٌجٕبئ١خفٟاٌٍّّىخاٌؼشث١خاٌغؼٛد٠خ،ِىزجخاٌٍّهفٙذاٌٛى١ٕخ،اٌش٠بك، 
24

اٌّإعغخ  ِمبسٔخ، دساعخ اٌجضائٟ، اٌمنبء أِبَ ِشر١ٓػٓراداٌفؼً" اٌّذبوّخ جٛاص ػذَ "ِجذأ اٌّمن١خ اٌمن١خ لٛح ع١ّشػب١ٌخ، د.

،3هاٌّشافؼبد،لبْٔٛفٝاألدىبَٔظش٠ٗاٌٛفب،أثٛأدّذ.د.ٚأظش:13-19،ؿ3396،ث١شٚد،3اٌجبِؼ١خٌٍذساعبدٚإٌؾشٚاٌزٛص٠غ،ه
.13ؿ،3393اإلعىٕذس٠خ،بسف،اٌّؼِٕؾأح
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وقد أشار الدكتور محمود نجيب حسني إلى أف بعض الفقياء قد انتقدوا التعريؼ السابؽ بحجة عدـ 
"إعالن القاضي عن إرادة القانون أن تتحدد في واقعة معينة كمالو، فعرؼ الحكـ الجزائي عمى أنو 
عة الحاؿ يشابو ىذا التعريؼ التعريؼ السابؽ في كونو . وبطبينتيجة قانونية يمتزم بيا أطراف الدعوى"

وفي منازعة  –أي ىيئة قضائية  –يأخذ بالمعياريف الشكمي والموضوعي، فالحكـ يصدر مف قاضي 
معينة رفعت عنيا دعوى بيف خصميف. ويمتاز ىذا التعريؼ عف سابقو في أنو يحدد جوىر الحكـ بأنو 

 26إرادة القانوف.

 المحاكـ االستثنائيةأو  إنو يستوي أف يكوف الحكـ الجزائي صادرًا مف المحاكـ العاديةوبناء عمى ما سبؽ ف
 الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي.أو  الخاصة،أو 

خولة قانونًا بخصوص ويتسنتج الباحث مف ذلؾ أف الحكـ الجزائي ىو الحكـ الصادر مف جية قضائية م
 إجرامي معيف وفؽ نصوص القانوف.إثبات سموؾ أو  فيدعوى تتعمؽ بن

 المطمب الثاني: الحكم الجزائي الصادر من المحاكم العادية


( مف قانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية 3المحاكـ النظامية ىي المحاكـ العادية، حيث نصت المادة )
الياشمية حق "تمارس المحاكم النظامية في المممكة األردنية عمى  3333( لسنة 37األردني رقـ )

القضاء عمى جميع األشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فييا 
( 303". ونصت المادة )محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخرأو  حق القضاء إلى محاكم دينية

ألشخاص في المواد عمى "ممارسة المحاكم النظامية حق القضاء عمى جميع امف الدستور األردني 
أف المحاكـ النظامية )العادية( تفصؿ في لنا مف خبلؿ ىاتيف المادتيف يتضح  ".جزائيةالمدنية وال

، دوف أف يخصص المشرع قضاء جزائي ال ينظر إال عمى حد سواء الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية
 :في الجرائـ الجزائية. وتقسـ المحاكـ الجزائية إلى

: وىي مختصة بالنظر في جميع المخالفات محاكـ الصمح. 3 :الدرجة األولى وىيمحاكـ ( أ
: اذا تشكمت ىذه البداية. 3 .سنوات 1والجنح التي ال تتعدى مدة عقوبة الحبس فييا عف 

المحكمة مف قاٍض واحد فإنيا تنظر إلى الجنح التي تخرج عف اختصاص محكمة الصمح في 

                                                                                                                                                                                     
25

.13د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
26

.3،ػذد31د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،لٛحاٌذىُاٌجٕبئٟفٟأٙبءاٌذػٜٛاٌجٕبئ١خ،ِجٍخئداسحلنب٠باٌذٛوّخ،عٕخ 
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أكثر فإنيا تنظر في جميع أو  نتيف، أما إف تشكمت مف قاضييفالعقوبات التي تزيد مدتيا عف س
 27الجرائـ الجنائية.

 28الدرجة الثانية وىي محاكـ االستئناؼ. محاكـ( ب

 دوائر إحدى وىي ومخالفات؛ جنح محكمة: إلى العادية الجنائية المحاكـ فتقسـأما في القانوف المصري 
 االبتدائية، المحكمة قضاة مف واحد قاض مف وتتشكؿ والمراكز األقساـ في الكائنة الجزئية المحكمة
 بواسطة تقع التي الجنح عدا جنحةأو  مخالفة القانوف بمقتضى يعد فعؿ كؿ في الجزئية المحكمة وتحكـ

 مقرىا غير في تنعقد أف الجنح لمحكمة يجوز وال. األفراد غير عمى النشر طرؽ مف غيرىاأو  الصحؼ
 29.العدؿ الوزير مف بقرار إال

 المحافظات عواصـ في الكائنة االبتدائية المحكمة دوائر إحدى ىي؛ و المستأنفة والمخالفات الجنح محكمة
 حالة في إال محكمة رئيس بدرجة رئيسيا يكوف أف عمى المحكمة ىذه قضاة مف قضاة ثبلثة مف وتتشكؿ
 مف الصادرة األحكاـ استئناؼ في بالنظر وتختص .قضاتيا أحد المحكمة يرأس أف فيجوز الضرورة
 التحقيؽ جيات مف وجيتيف بيف االختصاص تنازع في بالفصؿ ختصت كما والمخالفات، الجنح محكمة

المصري  الجنائية االجراءات قانوف مف (337) المادة نصت فقد واحدة، ابتدائية لمحكمة تابعتيف الحكـأو 
أو  التحقيق جيات من جيتين إلى مرتبطة جرائم عدةأو  واحدة جريمة عن دعوى قدمت إذا" أنو عمى
 االختصاص عدمأو  اختصاصيا نيائية منيما كل وقررت واحدة ابتدائية لمحكمة تابعتين الحكم

 بالمحكمة المستأنفة الجنح دائرة إلى فييا تفصل التي الجية تعيين طمب يرفع فييما، منحصرا
 محكمة تتشكؿ أف عمى القضائية السمطة قانوف مف السابعة المادة نصت الجنايات؛ محكمة .30"االبتدائية
أو  استئناؼ محكمة رئيس بدرجة مستشار ويرأسيا االستئناؼ، محكمة مستشاري مف ثبلثة مف الجنايات

وأخيرًا محكمة  31.بالمحكمة المستشاريف أحد يرأسيا أف الضرورة عند ويجوز إستئناؼ محكمة رئيس نائب
 اآلخر والبعض المدنية الطعوف لنظر مخصص بعضيا دوائر عدة مف النقض محكمة تتكوفالنقض؛ 
 الرئيس نواب مف عدد ويعاونو النقض محكمة رئيس ويرأسيا. الجنائية الطعوف لنظر مخصص

 مف دائرة كؿ وتتشكؿ. المحاكـ سائر بيف القانونية والمفاىيـ المبادئ توحيد عمى وتقـو. والمستشاريف

                                                           
27

ائ١خ،اٌزذم١كاالثزذائٟ،لٛاػذاالخزقبؿ،لٛاػذاالصجبد،اٌجيالْ،د.ِذّذػ١بداٌذٍجٟ،اٌٛع١وفٟؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجض 

.333،ؿ3337،ِىزجخداساٌضمبفخٌٍٕؾشٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ،3ط
28

،ِىزجخداساٌضمبفخ1د.ِذّذػ١بداٌذٍجٟ،اٌٛع١وفٟؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذىّبداٌجضائ١خ"اٌّذبوّبدٚىشقاٌيؼٓفٟاألدىبَ"،ط 

.303-309،ؿ3337ص٠غ،األسدْ،ٌٍٕؾشٚاٌزٛ
29

.اٌّقشٞاٌجٕبئ١خاالجشاءادلبِْٔٛٓ(333)ٚاٌّبدح.اٌمنبئ١خاٌغٍيخلبِْٔٛٓ(39)اٌّبدح 
30

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل337ُاٌّبدح) 
31

.3031د.فإادأدّذ،أٔٛاعاٌّذبوُاٌجٕبئ١خاٌؼبد٠خ،ؽجىخاألٌٛوخاٌضمبف١خ،آة، 
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 ولكف النقض محكمة رئيس نائب بدرجة رئيسيا يكوف المستشاريف مف خمسة مف النقض محكمة دوائر
 32.النقض محكمة في مستشار بدرجة ىو مف يرأسيا أف مف يمنع ما ىناؾ ليس

أف أنواع  عمى 3003 لعاـ( 3) رقـ الفمسطيني النظامية المحاكـ تشكيؿ قانوف مف( 6) المادة وتنص
أو  صمح محكمة بداية محكمة كؿ دائرة في تنشأ: الصمح محاكـ. 3 : اآلتي النحوىي  النظامية المحاكـ

 محاكـ تنشأ: البداية محاكـ. 3 .لمقانوف طبقاً  ليا المخولة االختصاصات وتمارس الحاجة، حسب أكثر
 ثبلثة مف االستئنافية بصفتيا البداية محكمة تنعقد الحاؿ، مقتضى حسب المحافظات مراكز في بداية
 محاكـ. 1 .لمقانوف طبقاً  الصمح محاكـ عف الصادرة األحكاـ استئنافات في بالنظر وتختص قضاة

 ثبلثة مف االستئناؼ محكمة تنعقد اهلل، وراـ وغزة القدس مف كؿ في االستئناؼ محكمة تنشأ: االستئناؼ
 في بالنظر االستئناؼ محاكـ تختصو  .إلييا المستأنفة والمدنية الجزائية القضايا في أقدميـ برئاسة قضاة

 .درجة أوؿ محكمة بصفتيا البداية محاكـ عف الصادرة والقرارات األحكاـ بشأف إلييا المرفوعة االستئنافات
 رئيس مف العميا المحكمة تشكؿ العميا، العدؿ محكمةو  النقض محكمة مف وتتكوف: العميا المحكمة .9

 قضاة، وأربعة العميا المحكمة رئيس برئاسة النقض محكمة تنعقد. القضاة مف كاؼ وعدد أكثرأو  ونائب
 في النظامية المحاكـ وتختص 33.الييئة في األقدـ فالقاضي نوابو، أقدـ يرأسيا الرئيس غياب وعند

 دائرة عند يخرجيا خاص قانوني بنص استثني ما إال والجرائـ، المنازعات كافة في بالنظر فمسطيف
 34.اختصاصيا

 فيو المدني، أماـأو  الجنائي القضاء أماـ سواء المطمقة الحجية يحوز جنائياً  حكماً  الجنائي األمر ويعد
 والنصوص المعروضة، الواقعة الحالة عمى القانوف بتطبيؽ القاضي مف صادر قرار أنو في الحكـ يماثؿ

مف قانوف االجراءات ( 139) المادة أشارت فقد ،35حكماً  اعتباره إلى تؤدي الجنائي باألمر المتعمقة
 التكميمية والعقوبات الغرامة بغير الجنائي األمر في يقضي ال" إلى األولى فقرتيا فيالجنائية المصري 

 .36"جنييات عشرة الغرامة تتجاوز أن الجنح مواد في يجوز وال والمصاريف رده يجب وما والتضمينات

 الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 103)و( 109) المادة في المسار نفس الفمسطني المشرع وسار
 واألنظمة القوانين مخالفة لدى الفصل ىذا في الموجزة األصول تسري" عمى نصتا حيث الفمسطيني،

 .الطرق عمى والنقل والصحة بالبمدية المتعمقة

                                                           
32
.639ؿَ،1،3337هاٌؼشث١خ،إٌٙنخداساٌمب٘شح،اٌجٕبئ١خ،االجشاءادلبْٔٛؽشحدغٕٟ،ٔج١تِذّذ.
33

.6،9،3،31،33،39،31اٌّٛادَ،3003ٌغٕخ(3)سلُإٌظب١ِخاٌّذبوُرؾى١ًلبْٔٛ 
34

اٌجضائ١خ،االجشاءادٚلبْٔٛإٌظب١ِخاٌّذبوُرؾى١ًلبْٔٛفذٚسمٛءػٍٝفٍغي١ٓفٟإٌظب١ِخاٌّذبوُد١ًٌٚآخشْٚ،ع١غبٌُِبصْ 

.30ؿ،3031اهلل،ساَ،(31)سلُاٌمٛا١ٔٓري٠ٛشِؾشٚععٍغٍخاٌّٛاىٓ،ٌذمٛقاٌّغزمٍخخاٌفٍغي١ٕ١ا١ٌٙئخ
35

.330-303،ؿ3393،داسإٌٙنخاٌؼشث١خ،ِقش،3د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،ه 
36

(لبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞ.139اٌّبدح) 
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 الضبط أوراق ترسل فقط، الغرامة عقوبة تستوجب المذكورة واألنظمة لمقوانين مخالفة وقوع عند( 9)
 .37"...الفعل يستوجبيا التي بالعقوبة ليحكم المختص القاضي إلى بيا المنظمة

ختبلؼ مسمياتيا والمحاكـ النظامية في فمسطيف، اإذًا فالمحاكـ العادية في كؿ مف األردف ومصر ب
حكـ يحوز قوة القضية المقضية اماـ القضاء الجزائي والذي يمنع مف إعادة نظر الدعوى الجزائية تصدر 

ثانية، ىو الحكـ الصادر في موضوعيا مف سمطة ليا والية الحكـ في الدعوى سواء كانت محكمة  مرة
محكمة مدنية ليا اختصاص جزائي وذلؾ بعد اتباع نظاـ األصوؿ أو  جزائية بمقتضى القانوف العاـ،

المقضية التي  الموجزة ويتفؽ مف الناحية المادية مع الحكـ باإلدانة، فإف أصبح نيائيًا حاز قوة القضية
 38تحوؿ دوف الرجوع إلى الدعوى مف جديد ألي سبب كاف.

 المطمب الثالث: األحكام الصادرة من المحاكم االستثنائية )الخاصة(


 أماـ ارتكبوىا جرائـأو  جريمة عف معينيف اشخاصأو  شخص محاكمة اسناد االستثنائية بالمحاكـ قصدي
 وقانوف القضائية السمطة قانوف مثؿ ،الدستور مف تشريعي لتفويض وفقاً  المنشأة ـكالمحا غير محكمة

 عضاءأ يكوف وقد استثنائية بصفة وذلؾ. 3390 لسنة (303) رقـ المصري والقانوف الجنائية اإلجراءات
 المحكمة تمتـز ال قد كما. معيـ غيرىـ بإشراؾأو  المعينيف القضاة غير مف االستثنائية المحكمة ىذه

 قاعدة بأحكاـ تمتـز ال قد بؿ الجنائية، االجراءات قانوف في عمييا المنصوص باإلجراءات االستثنائية
 الحكـ بصبلحية تمتعتو  الجنائي، القانوف رجعية عدـ مف عنيا ينتج وما والعقوبات الجرائـ شرعية

. أماميا الدفاع ضمانات قؿت قد كما جائز، غير أحكاميا في الطعف ويصبح نص بيا يرد لـ بعقوبات
 جزءاً  تعتبر وال الطبيعي والقضاء تتعارض شؾ وال وىي. استثنائية ظروؼ في تنشأ ما عادة المحاكـ وىذه
 39.منو

 والمحاكـ. وخاصة دينية، نظامية، أنواع؛ ثبلث إلى المحاكـ االردني الدستور مف( 33) المادة قسمت
 -:نوعاف االردف في الخاصة

 :وىي نظاميوف، قضاتيا جميع خاصة محاكـ -أواًل:

 ىذا في المحكمة تصدره أمرأو  حكـ : وكؿالدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمة -
 ألؼ المقدرة الدخؿ ضريبة مبمغ تجاوز إذا إال لمتمييز، قابؿ وغير نيائياً  يعتبر الصدد

                                                           
37

ِٓٔفظاٌمبْٔٛ.(103.ٚاٌفمشحاألٌِٚٝٓاٌّبدح)3003(ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)109اٌّبدح) 
38

.16د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
39

.3031د.فإادػجذإٌّؼُ،ِذىّخاالدذاسٚاٌّذبوُاالعزضٕبئ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،أ٠ٍٛي، 
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 مفأو  التمييز محكمة رئيس مف بإذف الحكـ تمييز ويجوز تقاص، أي إجراء قبؿ دينار
 جانب عمىأو  مستحدثة، قانونية نقطة حوؿ يدور الحكـ في الخبلؼ كاف إذا يفوضو

 .عامة أىمية عمى تنطويأو  التعقيد، مف

 ىي خاصة محكمة أماـ لبلستئناؼ قابمة المحكمة : وقراراتالجمارؾ بداية محكمة -
 قابمة وقراراتيا قضاة، ثبلثة مف وتؤلؼ عماف، ومركزىا الجمارؾ، استئناؼ محكمة
 وبدؿ الجمركية الغراماتأو  الدعوى قيمة كانت حاؿ في التمييز محكمة أماـ لمتمييز

 األخرى الدعاوى في الخبلؼ كاف إذاأو  دينار، آالؼ خمسة عف تقؿ ال المصادرات
 عامة، أىمية عمى تنطويأو  التعقيد، مف جانب عمىأو  مستحدثة، قانونية نقطة حوؿ
 .بذلؾ مييزالت محكمةأو  االستئنافية الجمارؾ محكمة وأذنت

 محكمة لدى لمطعف قابمة الكبرى الجنايات محكمة قراراتو  :الكبرى الجنايات محكمة -
 تبميغيا تاريخ ومف وجاىّية، كانت إذا تفييميا تاريخ مف يوماً  عشر خمسة خبلؿ التمييز

 والمدعي بالماؿ والمسؤوؿ عميو والمحكوـ العاـ لمنائب بالنسبة وذلؾ غيابية، كانت إذا
 خبلؿ المحكمة قرارات في الطعف فمو العامة، النيابات رئيس إلى بالنسبة أما. الشخصي

 40.صدورىا تاريخ مف يوماً  ثبلثيف

 .والمياه األراضي تسوية محكمة -

 .البمديات محاكـ -

جراءات: الدولة أمبلؾ صيانة محكمة -  ذلؾ، خبلؼ يأترت لـ ما سرية المحكمة وا 
 حؽ مف والتمييز المدنية، المحاكمات أصوؿ قانوف ألحكاـ وفقاً  لمتمييز تابعة وأحكاميا
 تاريخ مف تبدأ يوماً  ثبلثيف خبلؿ عميو والمحكوـ المدني العاـ المحاميأو  العاـ النائب
 .غيابياً  كاف إذا تبميغو وتاريخ وجاىيًا، كاف إذا الحكـ تفييمو

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
40

.3031.اٌّذبوُأٔٛاعاألسدٟٔ،اٌمنبئٟإٌظبَاالسدٟٔ،اٌمنبئٟاٌّجٍظ 
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 :مثؿ النظامييف، القضاة غير مف بعضيـأو  قضاتيا خاصة محاكـ -ثانيًا:

 في وأحكاميا اآلراء، بأغمبيةأو  باإلجماع، قراراتيا المحكمة وتصدر: الدولة أمف محكمة -
 كانت إذا تفييميا تاريخ مف يوما ثبلثيف خبلؿ التمييز محكمة لدى لمطعف قابمة الجنايات
 . عميو والمحكوـ العاـ لمنائب بالنسبة وذلؾ غيابية، كانت إذا تبميغيا تاريخ ومف وجاىّية،

 تاريخ مف يوما عشر خمسة خبلؿ التمييز محكمة لدى لمطعف قابمة فيي الجنح في أما -
 وعند. الوجاىي بحكـأو  غيابية كانت إذا تبميغيا وتاريخ وجاىّية، كانت إذا صدورىا

 وتعتبر األقؿ، عمى قضاة خمسة مف تنعقد إلييا المرفوع التمييز في التمييز محكمة نظر
 في الواردة البّينات عمى بناء الحكـ تصديؽ ليا ويجوز موضوع، محكمة الحالة ىذه في

 عمى يجب كاف بما تحكـ أف وليا تدينو،أو  المتيـ وتبرئ تنقضو،أو  القضية، ممؼ
ذا. بو تحكـ أف الدولة أمف محكمة  يجوز فبل بالبراءة، الدولة أمف محكمة حكـ كاف وا 
ذاو  .البينة سماع تعيد لـ ما المتيـ تديف أف التمييز لمحكمة  أف التمييز لمحكمة تبيف ا 
عادة الحكـ، نقض ليا فيجوز لمقانوف، مخالفةأو  اإلجراءات، في خطأ ىنالؾ  القضية وا 
 يكوف األحواؿ جميع وفي تقررىا، التي لمتعميمات وفقا بيا لمسير الدولة أمف محكمة إلى
 41.قطعيا التمييز محكمة قرار

 بالعسكريف.: وىي مختصة العسكرية المحاكـ -

 .: وىي مختصة بضباط األمف العاـالشرطة محكمة -

 42.: وىي مختصة بالقضايا العماليةالخاصة العمالية المحكمة -

الخاصة تختمؼ مف دولة ألخرى وفؽ القوانيف الصادرة في إنشائيا، فالقانوف أو  والمحاكـ االستثنائية
 اختصاصيا، ولـ يشر إلى المحاكـ الشرعية عمى أنياأشار إلى المحاكـ النظامية وبينيا وبيف الفمسطيني 

األمر الذي يشير إلى أف المحاكـ الشرعية ىي المحاكـ الخاصة في مف ضمف المحاكـ النظامية، 
 43فمسطيف.

الخاصة تحوز قوة القضية المقضية التي تمنع إعادة النظر أو  واألحكاـ الصادرة مف المحاكـ االستثنائية
جية قضائية أخرى عادية كانت أـ استثنائية، إذ أف ىذه المحاكـ كغيرىا مف في الدعوى أماـ أي 

المحاكـ، حكميا يستمد قوتو مف طبيعتو ال مف مدى السمطة المقررة لممحكمة التي أصدرتو. ويمكف القوؿ 
                                                           

41
.3031.اٌّذبوُأٔٛاعاألسدٟٔ،اٌمنبئٟإٌظبَاالسدٟٔ،اٌمنبئٟاٌّجٍظ 

42
.3031.اٌّذبوُأٔٛاعاألسدٟٔ،اٌمنبئٟإٌظبَاالسدٟٔ،اٌمنبئٟاٌّجٍظ 

43
[ 9]إٌمض ثبٌٕظش فٟ: "رخزص ِذىّخ،ئٌٝ:3003(ٌغٕخ3(ِٓلبْٔٛرؾى١ًاٌّذبوُإٌظب١ِخسلُ)10أؽبسداٌفمشحاألٌٚٝفٟاٌّبدح) 

٠ؾ١ش ."اٌّس١ٍّٓ ٌغ١ش اٌشخص١خ األدٛاي ِٚسبئً ٚاٌّذ١ٔخ اٌجضائ١خ اٌمضب٠ب فٟ االسزئٕبف ِذبوُ ػٓ إ١ٌٙب اٌّشفٛػخ اٌطؼْٛ ئٌٝأْ ٚ٘زا
.ٕ٘بنِذىّخخبفخُرؼٕٝثبٌٕظشئٌٝلنب٠باٌّغ١ٍّٓاٌؾشػ١خ،ٚثبٌزب٠ٌٟفزشكاٌجبدشأْاٌّذبوُاٌؾشػ١خٟ٘اٌّذبوُاٌخبفخفٟفٍغي١ٓ
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بأف الحكـ الذي يصدر مف المحكمة المختصة بنظر الجريمة المعاقب عمييا موجب بذاتو ألعماؿ 
ف االلتفات إلى نوع المحكمة التي أصدرتو وبصرؼ النظر عما سبقو مف إجراءات، إذ مقتضاة دو 

 44المجادلة في شيء مف ذلؾ تتعارض مع المبدأ المقرر لقوة القضية المقضية.

 القضائي االختصاص ذات االدارية الجيات عنالمطمب الرابع: األحكام الصادرة 


فيؿ في بعض األحياف يعطي المشرع الجيات اإلدارية اختصاصًا قضائيًا لمفصؿ في بعض القضايا، 
ىذه القرارات تعتبر مجرد أحكاـ مدنية تتضمف معنى التعويض الذي يمثؿ مبمغًا مف الماؿ يدفع لمخزينة 

 العامة، أـ تعتبر أحكامًا تحوز قوة القضية المقضية كسائر االحكاـ الجزائية؟

د خبلؼ فقيي حوؿ ىذه القرارات، فذىب بعض الفقياء إلى أف ىذه القرارات ال تعتبر أحكامًا جزائية جيو 
ات الجزائية يجب أف تصدر بيا أحكامًا عمبًل بقاعدة بفالعقو  45صدورىا مف ىيئة ذات صفة قضائية. لعدـ

 46المحكمة الجزائية. ير حكـ". وال يعتبر جزائيًا سوى الجزاء الذي يقتضي تطبيقو تدخؿغ"ال عقوبة ب

أما بعض الفقياء فذىبوا إلى أف القرارات الصادرة مف المجاف اإلدارية والتي تتضمف الحكـ بعقوبة مف 
العقوبات الواردة في قانوف العقوبات العاـ تعتبر أحكامًا جزائية، أيًا كانت الجية التي أصدرتيا. وأف ىذه 

مف أو  لشكمية، حيث منح القانوف ىذه المجاف والية القضاء،القرارات قرارات قضائية سواًء مف الناحية ا
الناحية الموضوعية حيث أنيا قرارات تصدر في خصومة لبياف حكـ القانوف فييا، وىي أحكاـ جزائية 

بحؽ جـر يعاقب عميو القانوف، فالعبرة بطبيعة الواقعة المحكوـ فييا بغض النظر عف  ةأيضًا ألنيا صادر 
 47أصدرت الحكـ.طبيعة الجية التي 

ويرى الباحث أنو في األحواؿ التي يخوؿ فييا المشرع المجاف اإلدارية سمطة البت في شأف جريمة يعاقب 
 عمييا القانوف فإف القرارات الصادرة مف ىذه المجاف تعتبر أحكامًا جزائية.

جريمة في نظر إذف، القرارات الصادرة مف الجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي بشأف واقعة تعد 
المشرع تعتبر أحكامًا جزائية تحوز قوة القضية المقضية التي تمنع تكرار المحاكمة أماـ القضاء 

                                                           
44

.36د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
45

.39،ؿ3373د.أدّذفزذٟعشٚس،لبْٔٛاٌؼمٛثبداٌنش٠جٟ،ِذبمشادٌيٍجخدثٍَٛاٌذساعبداٌؼ١ٍبفٟاٌؼٍَٛاٌجٕبئ١خ،اٌمب٘شح، 
46

.39د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
47

اٌذٛوّخ،اٌغٕخاٌغبدعخ،اٌؼذدد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،  .ٚأظشأ٠نًب393،ؿ3اٌٍجبْاإلداس٠خراداالخزقبؿاٌجٕبئٟ،ِجٍخئداسحلنب٠ب

.307،306ٌٕفظاٌىبرت،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
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وز الحجية المطمقة أماـ القضاء المدني. أما إذا كاف الفعؿ أو االمتناع ذات وبالتالي فإنو يح 48الجزائي.
 49جزائيًا، وال يحوز الحجية أماـ القضاء المدني.طبيعة مدنية فإف القرار الصادر بشأنو ال يعّد حكمًا 

 

 تعريف الحجيةالمطمب الخامس: 


 أواًل: الحجية لغةً 


 الوجو الحجة: األزىري وقاؿ الخصـ؛ بو دفع ما الحجة: وقيؿ البرىاف؛ وتعني الحجةالحجية لغة: ىي 
 الحجة: وجمع التخاصـ؛: والتحاج. جدؿ أي محجاج رجؿ وىو .الخصومة عند الظفر بو يكوف الذي
 وفي حجتو. عمى غمبو: حجا يحجو وحجو. الحجة نازعو: وحجاجا محاجة وحاجو وحجاج. حجج

 سميت إنما األزىري: قاؿ حجة؛ اتخذه بالشيء: واحتج بالحجة. غمبو أي موسى( آدـ )فحج الحديث:
لييا؛ ليا القصد ألف تقصد أي تحج ألنيا حجة  وفي والمسمؾ. المقصد ىي الطريؽ محجة وكذلؾ وا 
 الدليؿ والحجة: عميو. الحجة بإظيار ومغالبو محاجو أي حجيجو( فأنا فيكـ وأنا يخرج )إف الدجاؿ: حديث

 50والبرىاف.

 ثانيًا: الحجية اصطالحاً 


 قضائي، بحكـ فيو الفصؿ وتـ القضاء عمى عرضو سبؽ أمر ىناؾ أف عمى تدؿ المقضي األمر حجية
 إلى االلتجاء يعيدوا أف لؤلطراؼ يجوز وال لمحقيقة، مطابقاً  يعتبر وأنو فيو فصؿ بما حجة الحكـ ىذا وأف

 الحرمة مف بنوع يتمتع الحكـ أفوالقصد مف ذلؾ  .فيو الفصؿ سبؽ الذي األمر شأف في القضاء
 أي الحقيقة، عنواف ىو الحكـ أف يفترض فالقانوف جديدة، دعوى في بو حكـ ما مناقشة تمتنع بمقتضاىا

 فالحجية الموضوع، حيث مف بعينو الحؽ ىو بو قضى ما وأف إجراءاتو، حيث مف صحيحاً  صدر أنو
 51.الحقيقة قرينة واآلخر الصحة قرينة إحداىما تسمى شطريف ذات قرينة

                                                           
48

.73-70د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
49

.339ُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذى 
50

.33ؿ،3001ٌجٕبْ،ث١شٚد،فبدس،داس،اٌضبٌشاٌّجٍذاٌؼشة،ٌغبِْٕظٛس،اثٓاٌذ٠ٓجّبي 
51

.331ؿ،3001اٌمب٘شح،،ٌٍٕؾشاٌجذ٠ذحاٌجبِؼخداسٚاٌزجبس٠خ،اٌّذ١ٔخاٌّشافؼبدلبْٕٔٛ٘ذٞ،أدّذ.د 
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 عناصره بذات النزاع ىذا طرح إعادة يجوز فبلمستقببًل،  الصادر الحكـ احتراـ تكفؿ الحجية فإف وليذا
عادةو  موضوعو، في قطعي حكـ صدور بعد أخرى محكمة أية عمى  الحالة ىذه مثؿ في النزاع طرح ا 
 52.القبوؿ عدـ عميو يترتب

 يوف يطعف لـ داـ مافيو يحوز الحجية  مختصة غير أو مختصة محكمة مف صادراً  الحكـوسواًء كاف 
 والقيمي النوعي االختصاص قواعد عمى تعمو الحجية اعتبارات ألف وذلؾ عميا، محكمة مف يمغ ولـ

  53.العاـ بالنظاـ اتصاالً  أكثر فيي والمحمي،

                                                           
52

.363ؿ،3339اٌمب٘شح،ٌٍٕؾش،اٌجذ٠ذحاٌجبِؼخداسٚاٌزجبس٠خ،اٌّذ٠ٕخاٌّشافؼبدلبْٔٛػّش،اعّبػ١ًٔج١ً.د 
53

.339،اٌّشجغاٌغبثك،ؿٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّشافؼبدلبْٕٔٛ٘ذٞ،أدّذ.د 
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 المبحث الثاني

 االحتالل سمطة عن الصادر والحكم االجنبي الجزائي الحكم حجية

 مقدمة
 لدولة القضائية الوالية بامتداد يتعمؽ فيو األىمية، في غاية األجنبي الجزائي بالحكـ االعتراؼ يشكؿ
 في قضائي مرجع عف صادر حكـ تنفيذ عمى وموافقتيا أخرى دولة قبوؿ ومدى الوطنية، حدودىا خارج
 بحؽ صادر جزائي حكـ بتنفيذ دولة قبوؿ يشكؿ ىؿ: اآلتي التساؤؿيثور  وىنا. أراضييا عمى أخرى دولة
 الحكـ؟ لذلؾ المنفذة الدولة سيادة عف التنازؿ مف نوعاً  أخرى لدولة تابعة قصائية سمطة عف مواطنييا أحد

 بقوة معينة دولة عف الصادر الجزائي بالحكـ االعتراؼ عدـ ىو الجزائية التشريعات في الغالب االتجاه
 اعتبار عمى أخرى، دولة في التنفيذية القوة الدولة تمؾ مف الصادر لمحكـ تقرر معاىدة توجد لـ ما تنفيذية

 . إقميميا عمى الدولة لسيادة مباشراً  مظيراً  يشكؿ الجزائي الحكـ أف

 تنازالً  ليس األجنبي الجزائي لمحكـ أصمية تنفيذية بقوة االعتراؼ أف فالغالب الحديث، الفقو حيث مف أما
. فييا والتنوع االنتشار بسبب وذلؾ الجرائـ، لمكافحة الدوؿ بيف التعاوف مف نوع ىو بؿ السيادة عف

 االنترنت عبر والسرقات والمخدرات، بالبشر االتجار مثؿ دولي، طابع ذات تحأصب الجرائـ مف والعديد
 54.وغيرىا

منيا ويجب التفرقة بيف الحكـ الجزائي األجنبي والحكـ الصادر عف سمطة االحتبلؿ، وسيتـ بياف كؿ حكـ 
 في مطمبيف مختمفيف.

  

                                                           
54

االجزّبعإٌّبلؾخ،ِٛمٛعاٌشاثغاٌّذٛسدٛيػًّٚسلخاٌؾم١مخ،اٌؼشث١خاٌذٚيفٟاٌقبدسحاٌجضائ١خاألدىبَرٕف١زاٌٍجٕب١ٔخ،اٌؼذيٚصاسح 

1-3ؿ،3006ػّبْ،،(اٌؼبِْٛإٌٛاة)اٌؼبَاالّدػبءػٌٍّٓغإ١ٌٚٓاالٚي



18 
 

 االجنبي الجزائي الحكم حجيةالمطمب األول: 

 الفرع األول: مفيوم الحكم الجزائي األجنبي
 -لمعياريف: عالجزائي األجنبي يخض تحديد مفيـو الحكـ

 (.  فرنسا)  الالتيني الفقو المعيار بيذا ويأخذ: السيادة معيار -أواًل:

 سيادة باسـ أجنبية قضائية جية عف يصدر حكـ كؿعمى أنو  السيادة معيار وفؽ األجنبي الحكـ ويعرؼ
 عف الصادرة األحكاـ عتبرفت .وجودىا مكاف عف النظر بغض القضائية الجية ليا تتبع التي الدولة

 الصادرة األحكاـ عتبرت ال وكذلؾ. ما دولة سيادة باسـ صدرت متى أجنبية فرنسا داخؿ القنصمية المحاكـ
 . الفرنسية السيادة باسـ صادرة ألنيا أجنبية أحكاماً  فرنسا خارج الفرنسية المستعمرات في المحاكـ عف

 (.انجمترا)  سكسوني االنجمو الفقو المعيار بيذا ويأخذ: الحكم صدور مكان معيار -:ثانياً 

 الدولة قميـإ خارج تقع قضائية جية عف يصدر حكـ كؿعمى أنو  المعيار ليذا وفقاً  األجنبي الحكـيعرؼ 
 بريطانيا خارج البريطانية المستعمرات محاكـ عف الصادرة األحكاـف .فييا القضائي الحكـ تنفيذ المراد
 المحاكـ مف تصدر التي  واألحكاـ البريطانية، السيادة بإسـ صدرت أنيا الرغـ عمى أجنبية تعتبر

 . أجنبية أحكاماً  تعتبر ال انجمترا داخؿ أخرى لدوؿ القنصمية

عن سمطة أجنبية ذات اختصاص  القرار الصادر"ف ذلؾ أف الحكـ الجزائي األجنبي ىو ويستنتج م
  55."بإسم سيادة الدولة التي تتبعيا فصاًل في موضوع الدعوى الجزائية قضائي

أو  ليا والية النطؽ بوقضائية أف البت في الدعوى يجب أف يكوف مف ىيئة لنا ومف ىذا التعريؼ يتبيف 
جية إدارية ذات اختصاص قضائي. ويشترط أف يكوف في واقعة يعاقب عمييا القانوف األجنبي. أما إف 

عوى مدنية فقد انتفت عنو صفة الحكـ الجزائي. وأخيرًا يشترط صدوره بإسـ سيادة دولة صدر في د
 56أجنبية.

 

 

 

                                                           
55

.3ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاألدىبَاٌقبدسحػٓاٌمنبءاألجٕجٟٚعٍيبداإلدزالي،إٌؾشحاٌمنبئ١خ،اٌغٕخاٌضالص١ٓ،اٌؼذداٌضبِٓ،ث١شٚد،ؿ 
56

.339،ؿ3373ٌفٟ،اٌؼٛدحئٌٝاٌجش٠ّخٚاإلػز١بدػٍٝاإلجشاَ،ِٕؾٛساداٌّشوضاٌمٌٍِٟٛجذٛساالجزّبػ١خ،اٌمب٘شح،د.أدّذاأل 
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 قضاء الوطنيلالفرع الثاني: قوة الحكم الجزائي األجنبي أمام ا


االعتراؼ بالحكـ الجزائي األجنبي خارج اإلقميـ أثار جداًل فقييًا، ظير مف خبلليا نظرية مؤيدة ونظرية 
 -عمى النحو اآلتي:معارضة 

 أواًل: عدم األخذ بالحكم الجزائي األجنبي

دة الدولة، وبالتالي تطبيؽ الحكـ األجنبي في الدولة قد يؤدي ويبرر أصحاب ىذه النظرية إلى مبدأ سيا
 إلى إحبلؿ قانونيا محؿ القانوف الوطني. كما أف ظروؼ الدوؿ تختمؼ، وبالتالي قد تكوف العقوبة مشددة

ي الدوؿ األخرى، وبما أف تطبيؽ القانوف المدني ال يسري في الدوؿ األخرى فإنو مف األجدى مخففة فأو 
 57سواء بسواء. ع القانوف الجزائيأف يتـ التعامؿ م

 ثانيًا: األخذ بالحكم الجزائي األجنبي

الدولة، ويبرر أصحاب ىذه النظرية موقفيـ في أف األخذ بالحكـ الجزائي األجنبي ال ينقص مف سيادة 
ألف إنفاذ الحكـ ال يكوف اال باختيار الدولة، فيي التي تكسبو القوة، والتعاوف بيف الدوؿ في مكافحة 
اإلجراـ أزاؿ فكرة السيادة. والعقوبات تتشابو تقريبًا بيف الدوؿ في الجرائـ التي تسيء لممجتمع، وتوقيع 

بيف العقوبات المقررة في القوانيف الجزائية، أما القوؿ بأف ىناؾ اختبلؼ  العقاب يكوف لحماية المجتمع.
وبيذا فإف الجمود المطمؽ لممباديء التقميدية في شأف إقميمية القانوف والقضاء  58فيذه العقبة يمكف تذليميا.

عف قضاء استثنائي، طالما أف لو اختصاصًا أو  يتـ إنزاليا. وال فرؽ بيف حكـ يصدر عف القضاء العادي
 59التي نظر فييا والعقوبة التي نطؽ بيا داخميف في نطاؽ اختصاصو. جزائيًا وأف الجريمة

ويرى الباحث بأف عدـ األخذ بالقانوف المدني في األحكاـ األجنبية بسبب اصطداميا بالنظاـ العاـ، ُيقاس 
عميو القانوف الجزائي، بحيث يكوف لممحاكـ الوطنية الحؽ في عدـ االعتراؼ بالحكـ األجنبي إذا كاف 

 مخالفة لمنظاـ العاـ كأف يعاقب عمى جريمة ال عقاب فييا في القانوف الوطني. يتضمف

"فيما خال الجنايات المنصوص عمييا في ( مف قانوف العقوبات األردني عمى 33وقد نصت المادة )
أجنبي إذا كان قد أو  المادة التاسعة والجرائم التي ارتكبت في المممكة ال يالحق في ىذه المممكة أردني

                                                           
57

ِٚبثؼذ٘ب.319ـدِؾك،دْٚعٕخٔؾش،ؿ3د.ِذّذاٌفبمً،اٌزؼبْٚاٌذٌٟٚفِٟىبفذخاإلجشاَ،ه 
58

.370غُاٌؼبَ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌٍجٕبٟٔ،اٌم 
59

-3316،ِٕؾٛساداٌذٍجٟاٌذمٛل١خ،ٌجٕبْ،دْٚعٕخٔؾش،1د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبد"اٌمغُاٌؼبَ"،اٌّجٍذاٌضبٟٔ،ه 

3319.
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سقط عنو أو  جرت محاكمتو نيائيًا في الخارج، وفي حالة الحكم عميو إذا كان الحكم قد نفذ فيو
 60العفو".أو  بالتقادم

أو  مما يعني أف لؤلحكاـ الجزائية األجنبية الصادرة في الجرائـ التي ال يتناوليا االختصاص اإلقميمي
دوف إجراء محاكمة جديدة لؤلشخاص الذيف العيني قوة الشيء المحكـو فيو جزائيًا، بحيث أنيا تحوؿ 

في مف قانوف العقوبات األردني ( 39وذلؾ نظرًا ألف القاعدة العامة كما نصت المادة ) 61يتعمؽ بيـ.
 .62"ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدةفقرتيا االولى "

 والقرارات األحكام -9عمى " 3003( لعاـ 31فيذ الفمسطيني رقـ )ن( مف قانوف الت17وتنص المادة )
 البمد ذلك في المقررة الشروط بنفس فمسطين في بتنفيذىا األمر يجوز أجنبي بمد في الصادرة واألوامر
 تمحقأو  الفمسطينية القوانين مع تتناقض أال عمى فيو، الفمسطينية واألوامر والقرارات األحكام لتنفيذ
 بمد في الصادرة واألوامر والقرارات األحكام يذبتنف األمر يطمب -1. العميا الوطنية بالمصمحة ضرراً 
 األحكام تمك تكون أن عمى دائرتيا، في التنفيذ يراد التي البداية محكمة أمام تقدم بدعوى أجنبي

 63.األصول" حسب المختصة الجيات من مصدقة واألوامر والقرارات

 المعاممة مف األجنبي الحكـ لتنفيذ الدعوى نظر عند يتحرى أف القاضي واجب مف أف النص ىذا ومفاد
 الحكـ تنفيذ طمب ما إذا األجنبي الحكـ فييا صدر التي الدولة في الفمسطيني الحكـ يمقاىا التي

 والشروط القدر بنفس األجنبي الحكـ بتنفيذ الفمسطيني لمقاضي يسمح النحو ىذا وعمى. فييا الفمسطيني
 .األجنبية الدولة في الفمسطيني الحكـ بيا نفذيُ  التي

 الفمسطينية القوانيف مع يتعارض الحكـ يكوف ال أف األجنبية األحكاـ لتنفيذ الفمسطيني المشرع اشترط كما
 .األجنبي الحكـ بتنفيذ األمر اعطاء القاضي يرفض الحالة ىذه ففي العميا، الوطنية بالمصمحة يضرأو 

: يأتي مما التحقق بعد إال بالتنفيذ األمر يجوز "العمى القانوف المذكور أعبله ( مف 16وتنص المادة )
 القرارأو  الحكم فييا صدر التي المنازعة في بالفصل وحدىا مختصة غير فمسطين دولة محاكم أن -9

 الدولي القضائي االختصاص لقواعد طبقاً  بيا مختصة أصدرتو التي األجنبية المحاكم وأن األمر،أو 
 المحكمة لقانون طبقاً  بو المقضي األمر قوة حاز األمرأو  القرارأو  الحكم أن -1. قانونيا في المقررة

                                                           
60

.3033ٌغٕخ(9)سلُثبٌمبْٔٛٚاٌّؼذي3370(ٌغٕخ37(ِٓلبْٔٛاٌؼمٛثبداألسدٟٔسلُ)33اٌّبدح) 
61

.339،ؿ3003،ػّبْ،3د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحاألدىبَاٌؼبِخفٟلبْٔٛاٌؼمٛثبد،داساٌضمبفخٌٍٕؾشٚاٌزٛص٠غ،ه 
62

.3033ٌغٕخ(9)سلُثبٌمبْٔٛٚاٌّؼذي،3370(ٌغٕخ37(فمشح)ا(ِٓلبْٔٛاٌؼمٛثبداألسدٟٔسلُ)39اٌّبدح) 
63

(17،اٌّبدح)3003ٌغٕخ(31لبْٔٛاٌزٕف١زاٌفٍغي١ٕٟسلُ) 
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 من صدوره سبق أمرأو  قرارأو  حكم مع يتعارض ال األمرأو  القرارأو  الحكم أن -4. أصدرتو التي
 64.فمسطين" في العامة اآلدابأو  العام النظام يخالف ما يتضمن ال وأنو فمسطينية، محكمة

 المحكمين أحكام عمى( 47)و (43) المادتين أحكام "تسري( مف نفس القانوف إلى 19وأشارت المادة )
 ألحكام طبقاً  التحكيم فييا يجوز مسألة في صادراً  الحكم يكون أن شريطة أجنبي، بمد في الصادرة
 65.بو" المعمول الفمسطيني التحكيم قانون

عمييا القانوف الفمسطيني يعتبر الغيًا وفؽ ما أشارت إليو أي أف الحكـ الصادر في جريمة ال يعاقب 
وبالتالي يحوز الحكـ الجزائي األجنبي قوة القضية المقضية في  ( مف قانوف التنفيذ الفمسطيني.19المادة )

ضرورة إخضاع لنا وىنا يتبيف  حاؿ توافقو مع نصوص المواد سالفة الذكر مف قانوف التنفيذ الفمسطيني.
 نبي لنوع مف الرقابة لمتأكد مف صحتو دوف التعرض لموضوع الحكـ.الحكـ األج

لمطعف فيو لمحكـ األجنبي قوة القضية المقضية أف يكوف مبرمًا، أي غير قابؿ وىنا يتوجب لكي يكوف 
يتـ بحيث غير عادي، إذ أف المباديء العامة تقصر ىذه القوة عمى االحكاـ المبرمة. أو  بطريؽ عادي
. أو  قواعد اإلقميـ الذي أصدرت محكمتو ىذا الحكـ لمعرفة ما إف كاف الحكـ مبرماً الرجوع إلى  غير مبـر

أو  البراءةأكاف باألجنبي ىذه القوة إال إذا كاف فاصبًل في الموضوع، سواء الجزائي وال تكوف لمحكـ 
 66.اإلدانة

  

                                                           
64

(16،اٌّبدح)3003(ٌغٕخ31لبْٔٛاٌزٕف١زاٌفٍغي١ٕٟسلُ) 
65

(19،اٌّبدح)3003(ٌغٕخ31لبْٔٛاٌزٕف١زاٌفٍغي١ٕٟسلُ) 
66

.337ٔؾش،،ِٕؾٛساداٌذٍجٟاٌذمٛل١خ،ٌجٕبْ،دْٚعٕخ1د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبد"اٌمغُاٌؼبَ"،اٌّجٍذاألٚي،ه 
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 الصادر عن سمطات االحتالل الجزائي الحكم حجيةالمطمب الثاني: 


عند احتبلؿ دولة إلقميـ تابع لدولة أخرى تقوـ الدولة الغازية بإلغاء القوانيف الوطنية، واستبداليا بقوانيف 
 سمطات االحتبلؿ قوة القضية المقضية جزائيًا؟الصادرة عف حكاـ األيؿ تحوز فاالحتبلؿ، 

بياف حجية الحكـ ثـ في الفرع األوؿ التعريؼ بالحكـ الصادر عف سمطات االحتبلؿ، ليذا سوؼ نتناوؿ 
 .الصادر عف سمطات االحتبلؿ في الفرع الثاني

 الفرع األول: مفيوم الحكم الجزائي الصادر عن سمطات االحتالل
سـ إالصادر عف سمطات االحتبلؿ بأنو "القرار الصادر عف سمطة ذات اختصاص قضائي بيعرؼ الحكـ 

 67اإلدانة".أو  الدعوى الجزائية بالبراءة سيادة الدولة األجنبية لدولة االحتبلؿ فصبًل في موضوع

أف األحكاـ التي تصدرىا سمطات االحتبلؿ الحربي تعتبر أحكامًا لنا يتبيف المتقدـ ومف خبلؿ التعريؼ 
جزائية أجنبية ألنيا تصدر في موضوع الدعوى الجزائية مف سمطة أجنبية باسـ سيادة دولة االحتبلؿ. مما 

عف القضاء الذي أنشاتو تختمؼ عنيا، فالسيادة األجنبية التي صدرت  يشير إلى أف االحكاـ الصادرة
 68ىي سيادة دولة مغتصبة.إنما بإسميا ىذه األحكاـ 

 مدى قوة الحكم الجزائي الصادر عن سمطات اإلحتاللالفرع الثاني: 


ما دامت تسيطر عمى الجزء المحتؿ مف إقميـ الدولة وتتولى إدارتو،  ذىب رأي إلى أف سمطات اإلحتبلؿ
 فاألحكاـ الصادرة مف المحاكـ التي تنشئيا ىذه السمطات تحوز حجية الشيء المحكـو فيو.

ىذا الرأي ال يمكف األخذ بو في المحاكـ الجنائية، نظرًا ألف المحاكـ التي تنشأ في ظؿ االحتبلؿ ال تعنى 
ية برفض االعتراؼ سفقد قامت المحاكـ الفرنلما تقدـ . مصالح الخاصة لسمطات االحتبلؿإال بحماية ال

بحجية األحكاـ الجنائية التي أصدرتيا محاكـ سمطات اإلحتبلؿ األلماني أثناء الحرب العالمية الثانية، 
ييا المصالح ألف السمطات األلمانية لـ تكف تعنى بشيء مف مصالح المواطنيف الفرنسييف، إنما كاف يعن

  69الذاتية حتى لو تعارضت مع مصالح الشعب الفرنسي.
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.33د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
68

.33د.ع١ّشػب١ٌخ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
69

.333-330ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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ويقاس عمى ذلؾ االحكاـ التي تصدرىا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة؛ 
فيي أحكاـ منعدمة قانونًا ال تحوز أي قوة أماـ المحاكـ العربية والفمسطينية، ألنيا صادرة عف سمطات 

 70ـ العدو في موضوع تختص بو المحاكـ الوطنية دوف غيرىا مف الييئات.إحتبلؿ باس

، فقد صدر 3376ووفقًا لمقانوف العسكري اإلسرائيمي في المناطؽ التي تـ احتبلليا بعد حرب حزيراف عاـ 
المنطقة، ( والذي يقمد سمطة االحتبلؿ االسرائيمي زماـ الحكـ إلقرار األمف والنظاـ العاـ في 3منشور رقـ )

( 3وبدأت مرحمة جديدة لؤلمف يتعمؽ أواًل وأخيرًا بأمف االحتبلؿ ومصالحو وقواتو. وصدر المنشور رقـ )
الذي يخوؿ قائد الجيش اإلسرائيمي صبلحيات الحكـ والتشريع واإلدارة وفقًا لمتشريعات التي كانت سارية 

يش اإلسرائيمي. وتـ تغيير مفيوـ األمف عند االحتبلؿ وما يتفؽ مع التغييرات التي يستوجبيا حكـ الج
أف أحكاـ االحتبلؿ لنا مف ىنا يتبيف  71وفمسفتو وأصبحت جميع التشريعات السابقة غير ذات عبلقة.

 الجزائية الغية ألنيا ال تعنى إال بمصمحة االحتبلؿ.
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.39ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
71

،عٍغٍخاٌمبْٔٛٚاألِٓ،ِؼٙذاٌذمٛق،جبِؼخ3339ٛصٟٚآخشْٚ،اٌزؾش٠ؼبدإٌبظّخٌميبعاألِٓفٟفٍغي١ٓٚاٌقبدسحلجًِؼ١ٓاٌجشغ 

.36-37،ؿ3003ث١شص٠ذ،
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 ممخص الفصل


 قضائية جية مف الصادر الحكـ أنو عمى عرفو حيث الجزائي، الحكـ بتعريؼ الفصؿ ىذا في الباحث قاـ
 وبياف. القانوف نصوص وفؽ معيف إجرامي سموؾ إثبات أو فينب تتعمؽ دعوى بخصوص قانوناً  مخولة
 ذات اإلدارية الييئات عف الصادرة واألحكاـ االستثنائية، والمحاكـ العادية المحاكـ مف الصادر الحكـ

 المجاف مف الصادرة ولؤلحكاـ منيا، كؿ في المقضية القضية قوة بيف الفرؽ وبيف القضائي، االختصاص
 .القانوف عمييا يعاقب جريمة في البت سمطة ليا المشرع خوؿ التي اإلدارية

 الناحية ومف والدليؿ، البرىاف ىي والحجية واصطبلحًا، لغة الحجية معنى ببياف الباحث قاـ ثـ
 في بو حكـ ما مناقشة تمتنع بمقتضاىا الحرمة مف بنوع يتمتع الحكـ بأف تعني الحجية فإف االصطبلحية

 .الحقيقة عنواف ىوالنيائي )البات(  الحكـ أف يفترض فالقانوف جديدة، دعوى

 قضائية جية عف يصدر حكـ كؿ ىو األجنبي والحكـ األجنبي، الجزائي الحكـ حجية ببياف الباحث قاـ ثـ
 أخذ مف وىناؾ. وجودىا مكاف عف النظر بغض القضائية الجية ليا تتبع التي الدولة سيادة باسـ أجنبية
 األجنبي الجزائي الحكـ فإف الفمسطيني التشريع وفي بو، يأخذ لـ مف وىناؾ األجنبي، الجزائي بالحكـ
 تشير التي الفمسطيني التنفيذ قانوف في الواردة النصوص مع توافقو ؿحا في المقضية القضية قوة يحوز
 مع وتوافقو صحتو مف لمتأكد لمرقابة األجنبي الجزائي الحكـ إخضاع يتـ أف وجب األساس ىذا وعمى لو،

 .الفمسطينية القوانيف

 ذات سمطة عف الصادر القرار بأنو االحتبلؿ وعرفو سمطات عف الصادر لمحكـ بالتطرؽ الباحث وقاـ
 بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع في فصبلً  االحتبلؿ لدولة األجنبية الدولة سيادة بإسـ قضائي اختصاص

 أماـ ليا حجية وال المقضية القضية قوة تحوز ال اإلحتبلؿ سمطات عف الصادرة األحكاـ وىذه اإلدانة أو
  . الوطني القضاء
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 الثانيالفصل 

 عمى المدني وأساسو الجزائيالحكم مفيوم حجية 

 مقدمة


إف القضاء الجنائي بأحكامو يسعى إلى توطيد األمف والطمأنينة في نفوس الجميور، والمصمحة العامة 
تقتضي أف يحتـر القاضي المدني ما يحكـ بو القاضي الجنائي، حتى ال تتضارب األحكاـ المدنية مع 

معقوؿ أف تقضي األحكاـ الجنائية، فمف غير الىذه الجنائية وبالتالي يساور الناس الشؾ في عدالة 
مف نسبت إليو تيمة القتؿ لـ يرتكب الجريمة وذلؾ أف محكمة مدنية برفض دعوى تعويض استنادًا إلى 

 نفذ الحكـ فعبًل.كـ مف محكمة الجنايات بإعدامو، و بعد أف صدر الح

 الجزائي عمى المدني في مبحٍث أوؿ،الحكـ سيقوـ الباحث في ىذا الفصؿ ببياف مفيوـ حجية لما تقدـ 
 الجزائي عمى المدني في المبحث الثاني.الحكـ حجية  ةومميزات قاعد
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 المبحث األول

 المدنيالحكم عمى الجزائي الحكم مفيوم حجية 


وتضارب األحكاـ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ وجب  ةتيدؼ فكرة حجية الحكـ القضائي إلى منع تجدد الخصوم
وذلؾ لسبؽ الفصؿ في  أف يمتنع ما مف شأنو عرض نفس النزاع المحكوـ فيو عمى القضاء مرة أخرى،

فإذا لجأ خصوـ الدعوى المدنية المحكوـ فييا بذات الطمبات المثارة سمفًا ولنفس  ىذه الدعوى الجزائية،
عمى المحكمة أف تمتنع يتوجب لخصومة وتضارب األحكاـ، وحينئذ السبب فإف ذلؾ يعتبر مدعاة لتجديد ا

  72الدعوى.ىذه عف النظر في 

ال يجب الخمط ىنا في الحجية، إذ ال حجية لؤلحكاـ المدنية عمى القضاء الجزائي، فإف أقاـ المدعي كما 
 تالعاـ، ثـ فصم دعواه أماـ محكمة مدنية قبؿ أف تقوـ النيابة العاـ بإقامة دعوى الحؽبالحؽ المدني 

المحكمة المدنية في الدعوى بحكـ نيائي بات، وبعد ذلؾ أقيمت دعوى الحؽ العاـ أماـ المحكمة الجزائية 
مف المحكمة  المدنيةعف نفس الجريمة التي نشأ عنيا الضرر، فبل يكوف لمحكـ الصادر في الدعوى 

ىنا تعمؽ بوقوع الجريمة ونسبتيا إلى فاعميا. و المدنية قوة الشيء المحكـو فيو أماـ المحكمة الجزائية فيما ي
 المادة نصت ذلؾ وعمى 73الجزائية غير مقيد بما يصدره القاضي المدني مف أحكاـ.الدعوى القاضي في 

 من الصادرة لألحكام تكون ال" 3330 لسنة 330 رقـ المصري الجنائية االجراءات قانوف مف( 936)
 إلى ونسبتيا الجريمة بوقوع يتعمق فيمـا الجنائيـة، المحاكم أمام بو، المحكوم الشئ قوة المدنية المحاكم
 74.فاعميا"

 تكون "ال( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني، حيث نصت عمى 133نص المادة )وىذا ما أكدتو 
 بوقوع يتعمق فيما الجزائية المحاكم أمام المقضي بو األمر قوة المدنية المحاكم من الصادرة لألحكام
 .75إلى فاعميا" ونسبتيا الجريمة

 

 

 
                                                           

72
.96-97،ؿ3039صوش٠بءػ١ٍٛػ،اٌذىُاٌجٕبئٟٚدج١زٗأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،سعبٌخِبجغز١شغ١شِٕؾٛسح،جبِؼخلغٕي١ٕخ،اٌجضائش، 

73
اٌزذشٞ  ِٚشدٍخ اٌؾخقٟ اٌذك ٚدػٜٛ اٌؼبَ اٌذك دػٜٛ اٌجضائ١خ، اٌّذبوّبد أفٛي لبْٔٛ ؽشح فٟ اٌٛع١و اٌذٍجٟ، ػ١بد ِذّذ

.393،ؿ3337،ِىزجخداساٌضمبفخٌٍٕؾشٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ،3ٚاإلعزذالي،ط
74

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل936ُاٌّبدح) 
75

.3003(ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)133اٌّبدح) 
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 الحجية في العامة القاعدة خروجا عمى تشكل المدني،الحكم  عمى الجزائيالحكم  المطمب األول: حجية


وىذا يثير إف الدفع بحجية الشيء المحكوـ فيو يستمـز اتحاد الخصوـ واتحاد الموضوع واتحاد السبب، 
 –الجنائية والمدنية  –اتحاد الدعوييف حالة التساؤؿ اآلتي: ىؿ يتقيد القاضي المدني بالحكـ الجزائي في 

 في الخصوـ والموضوع والسبب؟سواء 

ال تقوم حجية الشيء المحكوم فيو إال "أنو ( مف القانوف المدني الفرنسي عمى 3133نصت المادة )لقد 
يكون الشيء المطموب واحدًا، وأن يكون الطمب مبنيًا عمى بالنسبة إلى موضوع الدعوى، ويجب أن 

 76".عمييم بالصفة نفسياأو  السبب نفسو وقائمًا بين الخصوم أنفسيم، ومقامًا منيم

 فيما حجة تكون النيائية األحكام( مف قانوف البينات الفمسطيني عمى أف "330في حيف نصت المادة )
 ىذه األحكام لتمك تكون ال ولكن الحجية، ىذه ينقض دليل قبول يجوز وال الحقوق من فيو فصمت
 محالً  الحق بذات وتتعمق صفاتيم تتغير أن دون أنفسيم الخصوم بين قام نزاع في إال الحجية
 .77"وسبباً 

 األمر قوة حازت التي األحكام"أف عمى فقد نصت المصري اإلثبات ( مف قانوف 303المادة )أما 
 ال ولكن الحجية، ىذه ينقض دليل قبول يجوز وال الحقوق، مـن فيو فصمت فيما حجة تكون المقضي

 وتتعمق صفاتيم تتغير أن دون أنفسيم الخصوم بين قام نزاع فى إال الحجية ىذه األحكام لتمك تكون
 78."وسبباً  محالً  الحق بذات

 تكون القطعية الدرجة حازت التي االحكام"فقد نصت عمى أف ( مف قانوف البينات األردني 93المادة )أما 
 االحكام لتمك تكون ال ولكن القرينة ىذه ينقض دليل قبول يجوز وال الحقوق من فيو فصمت بما حجة
 محال ذاتو بالحق النزاع وتعمق صفاتيم تتغير أن دون أنفسيم الخصوم بين قام نزاع في إال القوة ىذه

 .79"وسبباً 
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 Code civil, Version consolidée du code au 1er janvier 2013. Edition: 2013-01-06: Article (1351): L'autorité 

de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée 

soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, 

et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
77

3003ٌغٕخ(9)سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّٛادفٟ(ِٓلبْٔٛاٌج١ٕبداٌفٍغي330ٟٕ١اٌّبدح) 
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.3379ٌغٕخ33سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّٛادفٟاإلصجبدلبِْٔٛٓ(303)اٌّبدح 
79

3003ٌؼب37َسلُاٌّؼذِّياٌمب3333ٌْٚٛٔؼبَ(10)سلُلبْٔٛاألسدٟٔاٌج١ٕبدلبِْٔٛٓ(9)اٌّبدح 
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بدأت بيف مرالف قد ع عشر، و بيف فقياء القرف التاس مساجمةلكؿ ما تقدـ فقد أثارت مثؿ ىذه النصوص 
 وتولييو:

 -أواًل: رأي مرالن:

ألوؿ وىمة أف موضوع الدعوى العمومية حيث يبدو ىذه الشروط المتوافرة في الدعوييف الجزائية والمدنية، 
يض، ولكف مختمؼ عف موضوع الدعوى المدنية ألف األولى تتطمب توقيع عقوبة، والثانية المطالبة بالتعو 

لذا وجب التفريؽ بيف الموضوع المباشر الذي أف الموضوع واحد في كمتا الدعوييف، لنا نص القانوف يبيف 
ىو مختمؼ في الدعوييف والموضوع األساسي والذي ىو نفسو في الدعوييف، إذ ىو إثبات الفعؿ المادي 

 80عنو الدعوييف.نشأت المكوف لمجريمة والذي 

بة لمسبب فإف مجراه واحد في الدعوييف، فالسبب يكوف الواقعة المادية المكونة ويؤكد مرالف أنو بالنس
الفعؿ اإلجرامي المكوف لمجريمة والضرر الذي أصاب المجني عميو. كما أف الخصوـ ال أو  لمجريمة،

ثؿ يختمفوف في الدعوييف، ألف النيابة العامة تباشر عمميا في الدعوى العمومية بالنسبة لممجتمع، فيي تم
الييئة االجتماعية بما فييا المجني عميو، وتنوب عف كؿ مف تؤثر عمييـ الجريمة، وتباشر عمميا تحت 
مسؤولية ومخاطرة أصحاب الشأف إف لـ يتدخموا في الدعوى العمومية كمدعيف بحؽ مدني، وبناء عميو؛ 

في الدعوى وفي الحكـ الذي  فتمثيؿ النيابة العامة ليـ في الدعوى العمومية يترتب عميو اعتبارىـ خصوماً 
 81يصدر فييا.

 -ثانيًا: رأي تولييو:

ويتفؽ تولييو مع مرالف في وجود وحدة السبب بيف الدعوييف، فالسبب ىو العمؿ اإلجرامي المكوف لمجريمة 
.  ولمضرر الذي أصاب المتضرر، ولكنو يخالفو في وحدة الموضوع والخصـو

القانوف المدني الفرنسي كما يشير تولييو يؤكد أف الموضوع ( مف 3133فالنص الصريح مف المادة )
مختمؼ في كمتا الدعوييف، ففي الدعوى العمومية ىو توقيع عقوبة، وفي الدعوى المدنية ىو تعويض عف 

 الدعوى" مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي المادة األولى ت بوضرر. ويتماشى ىذا مع ما نص
 بيا إلييم المعيود الموظفونأو  القضاء رجال ويباشرىا يحركيا التي اتالعقوب لتطبيق العمومية
 في المحددة لمشروط طبقاً  الدعوى ىذه يحرك أن المضرور لمطرف أيضاً  يجوز كما. القانون بمقتضى
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.73د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
81

.71-73د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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عمى الدعوى المدنية الخاصة بتعويض الضرر الناشيء عف منو ة الثانية ت الماد، ونص82"القانون
أو  جنحةأو  جناية عن الناجم الضرر بتعويض لممطالبة المدنية الدعوى في الحق يتعمق" الجريمة
فيذا رد مف تولييو عمى قوؿ مرالف  ."83جريمة عن تسبب مباشر ضرر شخصياً  بيماأص من بكل مخالفة

 84بأف الموضوع األساسي واحد في الدعوييف وىو الفعؿ اإلجرامي.

باستعماؿ عبارة وحدة المسألة بداًل مف عبارة وحدة  –وىو مؤيٌد لرأي مرالف  –وبناء عمى ذلؾ قاـ أدوينيو 
فمو افترضنا اختبلؼ الموضوع في الدعوييف الجزائية والمدنية، فإنيما تتحداف في مسألة الموضوع، 

البحث في إصبلح الضرر الذي أحدثتو الجريمة، ولكف وحدة المسألة تختمؼ عف وحدة الموضوع 
انوف قمف ( 303( مف القانوف المدني الفرنسي والتي تقابميا المادة )3133ا في المادة )المنصوص عميي

( مف قانوف 330) ( مف قانوف البينات األردني في الفقرة األولى والمادة93) اإلثبات المصري والمادة
ويجب أن ال تقوم حجية الشيء المحكوم فيو إال بالنسبة إلى موضوع الدعوى، "البينات الفمسطيني 

يكون الشيء المطموب واحدًا، وأن يكون الطمب مبنيًا عمى السبب نفسو وقائمًا بين الخصوم أنفسيم، 
، فأودينيو يحاوؿ التقريب بيف وىذا ما يؤخذ عمى ىذا الرأي 85".عمييم بالصفة نفسياأو  ومقامًا منيم

 86أمريف متميزيف، فالعقاب الجنائي يختمؼ عف التعويض المدني.

ة لمخصوـ فيرى تولييو أف الخصوـ مختمفوف في كمتا الدعوييف، فالخصـ في الدعوى المدنية دائرة وبالنسب
ف  بيف النيابة العامة والمتيـ، أما الخصومة في الدعوى المدنية فتدور بيف المتضرر ومرتكب الجريمة. وا 

لعامة فإنيا ال تنوب تنوب عف جميع أعضاء المجتمع في كؿ ما يتعمؽ بالمصمحة ا ةكانت النيابة العام
عف الشخص المتضرر في المطالبة بالتعويض المالي عما أصابو مف ضرر. فالشخص المتضرر وحده 

 87الذي يستطيع أف يطالب بيذا التعويض، وتمنع النيابة العامة مف ذلؾ.
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 Code de procédure pénale, Edition : 2015-10-18: Article (1): L'action publique pour l'application des 

peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est 

confiée par la loi. 

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le 

présent code. 
83

 Code de procédure pénale, Edition : 2015-10-18: Article (2): L'action civile en réparation du dommage 

causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert 

du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni 

suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 
84

.79ّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌ 
85

 Code civil, Version consolidée du code au 1er janvier 2013. Edition: 2013-01-06: Article (1351): “L'autorité 

de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée 

soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, 

et formée par elles et contre elles en la même qualité”. 
86

.79د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
87

.73د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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اآلف أصبح  –وأماـ ىذه االنتقادات لجأ مرالف لنص المادة الثالثة مف قانوف تحقيؽ الجنايات الفرنسي 
 المدنية الدعوى مباشرة يجوز"أف  عمى تنص والتي -المادة الرابعة مف قانوف اإلجراءات الجنائية 

 الدعوى تمك في الحكم المدنية المحكمة ترجيء أن يتعين وأن غير العمومية، الدعوى عن منفصمة
 88."حركت قد كانت إذا العمومية الدعوى في نيائياً  الفصل لحين أماميا المرفوعة

 المدنية الدعوى رفعت إذا( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فقد نصت عمى أف "301أما المادة )
 قبل رفعيا المقامة الجزائية الدعوى في نيائياً  يحكم حتى فييا الفصل وقف يجب المدنية المحاكم أمام
 .89"المتيم لجنون الجزائيةالدعوى  في السير أوقف قد يكن لم ما فييا السير أثناءأو 

 الدعوى رفعت ذا"إ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والتي تنص عمى 373وتقابميا المادة )
 المقامة الجنائيةالدعوى  فى نيائياً  يحكم حتى فييا الفصل وقف يجبالمدنية  المحاكم أمام المدنية

 المتيم لجنون الجنائية الدعوى فى الفصل أوقف ذاإ نوأ عمى. فييا السير أثناء فىأو  رفعيا قبل
 .90".المدنية الدعوى فى يفصل

مف  وبالتاليبناء عمى ذلؾ قاؿ مرالف بأف الدعوى الجزائية تعتبر مسألة فرعية بالنسبة لمدعوى المدنية، 
المستحيؿ أف تكوف الدعوى الجزائية مسألة فرعية بالنسبة لمدعوى المدنية دوف أف يحوز الحكـ الصادر 

نيا حجية في الدعوى المدنية. فعمى الرغـ مف االختبلؼ في الموضوع المباشر في الدعوييف إال أف ع
 91الموضوع األساسي واحد والسبب فييما واحد، ويعتبر الشخص المتضرر ممثبًل بواسطة النيابة العامة.

الجنائية والمحاكـ  ورد عمى ذلؾ تولييو بأف الفكرة الفرعية تفترض التمييز في االختصاص بيف المحاكـ
المدنية، وىذا يتعارض مع ما نادى بو مرالف، وىو الوحدة بيف الدعوييف الجنائية والمدنية، وانتيى بذلؾ 

 92تولييو إلى أف الحكـ الصادر في الدعوى العمومية ال يحوز الحجية أماـ القضاء المدني.
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 Code de procédure pénale, Edition : 2015-10-18: Article (4): “L'action civile en réparation du dommage 

causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de 

l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé 

définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de 

l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction 

civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible 

d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”. 
89

.3003(اٌقبدسػب1َ(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)301اٌّبدح) 
90

.3330ػبَاٌقبدس(330)سلُاٌّقشٞاٌجٕبئ١خاالجشاءادلبِْٔٛٓ(373)اٌّبدح 
91

.31،ِىزجخاٌغش٠ت،اٌمب٘شح،ؿ3هد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،ٚلفاٌذػٜٛاٌّذ١ٔخٌذ١ٓاٌفقًفٟاٌذػٜٛاٌجٕبئ١خ، 
92

.76د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 رأي الباحث

 المحكمة أماـ المدنية الدعوى رفع قبؿ باتاً  حكماً  الجنائية الدعوى في صدر إذا أنو قانوناً  بو المسمـ مف
 حكـ صدور لحيف أماميا المنظورة المدنية الدعوى في الفصؿ المدنية المحكمة توقؼ عندماأو  المدنية؛

 الدعوى نظر أثناء الحكـ ىذا يصدر ثـ الجنائية، المحكمة أماـ المنظورة الجنائية الدعوى في بات
 المدنية، المحكمة أماـ بو المحكوـ الشيء قوة لو تكوف الجنائية الدعوى في الصادر الحكـ فإف المدنية،
 وكذلؾ القانوني وبوصفيا الجريمة وقوع بإثبات يتعمؽ فيما وذلؾ اإلدانةأو  بالبراءة صادراً  كاف سواء

 عميو ترتب وأف الجنائي الحكـ بيذا بالتسميـ تمـز المدنية المحكمة أف ذلؾ ومعنى. مرتكبيا إلى بنسبتيا
 أماـ الجنائي الحكـ بحجية المقصود ىو وىذا التعويض، برفضأو  بالتعويض بالحكـ سواء المدنية نتائجو
( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني، حيث نصت 130وىذا ما أكده نص المادة ). المدني القضاء
أو  بالبراءة الجزائية موضوع الدعوى في المختصة المحكمة من الصادر الجزائي لمحكم "يكونعمى 

فيما  نيائيا فييا فصل قد يكن لم التي الدعاوى في المدنية أمام المحاكم بو المقضي األمر قوة باإلدانة
 قانوف مف (937) المادةوأيضًا نص  .93فاعميا" إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمق

 الدعوى موضوع في الجنائية المحكمة من الصادر الجنائي لمحكم يكون: "بأف الجنائية اإلجراءات
 تكن لم التي الدعاوى في المدنية المحكمة أمام فيو المحكوم الشيء قوة باإلدانةأو  بالبراءة الجنائية

 لمحكم ويكون فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمق فيما نيائياً  فييا فصل قد
 إذا القوة ىذه لو تكون وال األدلة، كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة

 جميع ىنا المدنية بالمحاكـ المقصود أف ويبلحظ. 94"القانون عميو يعاقب ال الفعل أن عمى مبنياً  كان
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني 113ويتطابؽ مع نص المادة ) 95.الجنائية غير المحاكـ

 الجزائية الدعوى موضوع في الجزائية المحكمة من الصادر الجزائي لمحكم يكونوالذي ينص عمى "
 في المدنية المحاكم مامأ بو المحكوم الشيء باالدانة قوةأو  باالسقاطأو  المسؤولية عدمأو  بالبراءة
 ونسبتيا وبوصفيا القانوني الجريمة بوقوع يتعمق فيما وذلك نيائياً  فييا فصل قد يكن لم التي الدعاوى

. االدلة كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون. فاعميا الى
 96".القانون عميو يعاقب ال الفعل ان عمى مبنياً  كان اذا القوة ىذه تكون لو وال
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.3001(اٌقبدسػب31َ(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)130اٌّبدح) 
94

.3001،اٌّؼذيػب3330َ(اٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسلُ)937اٌّبدح) 
95

.3373-3373ؿ،3001اٌمب٘شح،اٌمنبح،ٔبدٞىجؼخ،3هاٌجٕبئ١خ،ٌالجشاءاداٌؼبِخاٌمٛاػذؽشحِٙذٞ،ػجذاٌشؤٚف 
96

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداألسد١ٔخٌغٕخ113اٌّبدح) 
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 التثبت في أوسع الجنائي القضاء سمطات أف إلى المدني القضاء عمى الجنائي الحكـ حجية تقرير ويرجع
 فمف مفصؿ، تحقيؽ عادة يسبقيا الجنائية المحاكمة فأل ذلؾو  المتيـ حؽ في الواقعة حصوؿ مف

 أف يمكف نتيجة أية مف الحقيقة إلى أقرب الجنائي القضاء إلييا ينتيي التي النتائج تكوف أف الطبيعي
 ولذلؾ باسمو، وترفع بأسره لممجتمع ممؾ الجنائية الدعوى فإف أخرى، جية ومف آخر، قضاء إلييا ينتيي
 المصمحة مف ليس أنو عف فضبلً . الكافة عمى حجة فييا الصادر الحكـ يكوف أف الضروري مف كاف

 عمى آخر حكماً  المدني القاضي يصدر ثـ حكماً  الجنائي القاضي فيصدر األحكاـ، في تضارب حصوؿ
 97.خبلفو

 قد الجنائي الحكـ يكوف أف المدني القضاء أماـ حجية الجنائي لمحكـ يكوف لكي ُيشترطلكؿ ما تقدـ 
 .الجنائية الدعوى موضوع في فاصبلً  وطنية قضائية محكمة مف باتاً  صدر

 نظر إعادة مف الجنائي القاضي يمنع الذي الجنائي الحكـ حجية شرط نفس ىو الشرط ىذا أف والواقع
 المدني عمى الجنائي الحكـ فحجية والموضوع، الخصـو وحدة باستثناء فييا، حكـ صدور سبؽ دعوى
 الدعوييف مف كؿ عمييا قامت التي الواقعة وحدة سوى ُيشترط وال والموضوع، الخصوـ اختبلؼ مع قائمة

 لمكافة ممزمة أنيا بمعنى الحجية مطمؽ الجنائية لؤلحكاـ أف الُمقررة األصوؿ فمف. والمدنية الجنائية
 إذا المدنية لممحكمة يجوز ال ولذلؾ المجتمع، مصمحة يمس أمر وىو وسبلمتيـ، األفراد بحريات لتعمقيا

 تعيدأو  تشكؾ أف ضرورياً  فييا فصمو وكاف الجنائي الحكـ فييا فصؿ التي الواقعة ذات عمييا عرضت ما
 98.الجنائية الدعوى في ممثبلً  يكف لـ مف عمى مرفوعة المدنية الدعوى كانت ولو فييا النظر

 الجنائي، الحكـ فييا فصؿ التي الواقعة حدود في إال المدني القاضي أماـ الجنائي الحكـ حجية تسري الو 
 الدعوى بيا رفعت التي الواقعة ذات ىي الجنائي، الحكـ ىذا فييا فصؿ التي الواقعة تكوف أف فيجب
 الفعؿ وحدة الواقعة بوحدة ويقصد. سببتيا التي األضرار عف التعويض بطمب المدني القاضي أماـ المدنية
قضت  وقد. المدني القضاء أماـ الجنائي الحكـ حجية قاعدة أجميا مف تقررت التي العمة وىي المادي

... .رقـ الحكـ مف الثابت كاف إذا: "بأنو قضائية 99 لسنة 636 رقـ الطعف فيمحكمة النقض المدنية 
 المجنة عمى األمر عرض قبؿ عممو مف الطاعف فصؿ تيمة مف األوؿ ضده المطعوف ببراءة قضى أنو

 وكاف عممو، مف الطاعف بفصؿ قاـ األوؿ ضده المطعوف أف عمى دليؿ يقـ لـ أنو إلى استناداً  الثبلثية
 الحكـ قضى التي ذاتيا ىي التعويض طمب عمييا تأسس التي الفصؿ واقعة أف في يماري ال الطاعف
 الزماً  فصبلً  قضائو في فصؿ قد يكوف الذكر سالؼ الجنائي الحكـ فإف عمييا، الدليؿ قياـ بعدـ الجنائي
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.3373اٌّشجغاٌغبثك،ؿ،اٌجٕبئ١خٌالجشاءاداٌؼبِخاٌمٛاػذؽشحػجذاٌشؤٚفِٙذٞ، 
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.333،ؿ3393،اٌمب٘شح،3د.سؤٚفػج١ذ،ِجبدٞءاإلجشاءاداٌجٕبئ١خ،ه 
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 الشيء حجية الواقعة ىذه في ويحوز والمدنية الجنائية الدعوييف بيف المشترؾ األساس ىي واقعة في
 99".بحثو تعيدأو  تخالفو أف عمييا ويمتنع المحكمة ىذه بو فتتقيد المدنية المحكمة أماـ بو المحكوـ

مف ذلؾ أف ىناؾ إجماعًا عمى أف الحكـ الجزائي يحوز حجية الشيء المحكوـ فيو أماـ لنا يتبيف حيث 
 القضاء المدني، عمى الرغـ مف عدـ توافر االتحاد الثبلثي بيف الدعوييف المنصوص عميو في المادة

والمادة  ( مف قانوف االثبات المصري303) دني الفرنسي والتي تقابميا المادة( مف القانوف الم3133)
، وبناًء عمى ذلؾ تكوف ( مف قانوف البينات الفمسطيني330والمادة ) ( مف قانوف البينات األردني93)

ىذه حجية الحكـ الجنائي أماـ القضاء المدني استثناًء مف القاعدة العامة في حجية األحكاـ والتي تتطمب 
 100االتحاد الثبلثي بيف الدعوييف.

 وسيتـ في المطمب الثاني بياف المبررات التي تستمـز وجود ىذا اإلثبات.

 المدني عمى الجزائي الحكم حجية المطمب الثاني: أساس


أماـ  الجزائيإال أف حجية الحكـ موقؼ التشريعات المقارنة الذي بيناه في المطمب السابؽ عمى الرغـ مف 
الفروع ىذا اإلستثناء في النظريات التي توضح  آراء أصحابالقضاء المدني تعتبر استثناًء، وسيتـ بياف 

 -اآلتي:

 تبعية الدعوى المدنية لمدعوى الجزائيةالفرع األول: 


ي في القوانيف القديمة كانت الدعوى المدنية تابعة لمدعوى الجزائية وكامنة فييا، فقد كاف القاضي ينظر ف
ضمنًا الحكـ في الدعوى أو  الدعوى الجزائية ويصدر حكمًا واحدًا بالحكـ الجزائي يتضمف صراحةً 

 وىذا يدؿ عمى أف الحكـ المدني الكامف في الحكـ الجزائي يحوز الحجية أماـ المحكمة المدنية. المدنية.
ذا فإذا قضت   قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتيـ فبل يمكف رفع دعوى مدنية إللزامو بالتعويض، وا 

بإدانتو فإف المضرور مف الجريمة يستطيع أف يرفع الدعوى المدنية، وال تكوف ميمتو في ىذه الدعوى 
الناحيتيف الجزائية مف ت فعبًل بالحكـ الصادر باإلدانة تإثبات مسؤولية المتيـ، إذ أف ىذه المسؤولية قد ثب

 101والمدنية، وتكوف الدعوى المدنية مقصورة عمى إثبات مقدار التعويض المطموب.
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زائي مقصورة عمى دعوى التعويض المدني دوف الدعاوى جعمى أف ىذه القوانيف تجعؿ حجية الحكـ ال
 ىذه الدعوى يمكف أف ُترفعالمدنية األخرى، والدعوى المدنية ليست تابعة لمدعوى الجنائية دائمًا بدليؿ أنو 

 وىذا ما يؤخذ عمى أصحاب ىذه النظرية.مستقمة أماـ المحكمة المدنية. 

 الفصؿ والية ليا يكوف ال الجنائية المحاكـ فأ القضاء ىذا ومؤدى"… النقض عمى  ةقضت محكمليذا 
 القضاء يظؿ حتى مامياأ ةالمطروح ةالجريم غير سبابأ عمى ةمحمول كانت ذاإ المدنية الدعاوى فى

ذا. ةصرف مدنية مسائؿ فى البحث الى التطرؽ مف وتفادياً  المدنى النزاع وحدة عف بمعزؿ الجنائى  التـز وا 
 المدعياف ويكوف القانوف خالؼ قد يكوف ال فانو موجبو عمى وقضى النظر ىذا فيو المطعوف الحكـ

  102."ةالمدني المحاكـ أماـ بحقيما المطالبة فى وشأنيما المدنية بالحقوؽ

 القياسأو  فيو التوسع يجب ال عاـ صؿأ مف استثناء ىو ةالمدني لمدعوى الجنائية المحكمو نظرليذا فإف 
 مسئوليةأو  شيئيةأو  عقدية مسئولية أساس عمى ةمدني دعوى فى الجنائية المحكمو تفصؿ ال لذا عميو
 عف المباشرة يالمدن المسئوؿ مسئولية بخبلؼ أخرى ةمسئولي ألي استناداً أو  ةتابعي أعماؿ عف متبوع
 ةالمحكم يقيد ال ةالحال ىذه فى الجنائية ةالمحكم قضاءو . الجنائية ةلممحكم المتيـالذي قدمو  الخطأ
 عف المتبوع ومسئولية الشيئية المسئولية قواعد عمى تأسيساً  ذلؾ بعد الدعوى عمييا عرضت ذاإ ةالمدني
 103المدنية. المحاكـ ماـأ الجنائى الحكـ حجية بقواعد عمبلً  وتابع أعماؿ

 والمدني الجزائي القضاء من كل في القضاء شخاصأ الفرع الثاني: وحدة


عمى الرغـ مف اختبلؼ االختصاص واإلجراءات في المحاكـ الجزائية والمدنية، إال أنيما يتحداف في 
أشخاص القضاة، وتظؿ السمطة القضائية واحدة في الحالتيف، وظير ىذا الرأي في العديد مف الدوؿ التي 

نطقيا يؤدي إلى تأخذ بقاعدة حجية الجنائي عمى المدني. ولكف يؤخذ عمى أصحاب ىذه النظرية أف م
سيادة المدني عمى الجزائي في حاؿ حكـ في محكمة مدنية بقرار، ووحدة القضاء تؤدي بالتالي إلى سيادة 

الدوؿ األنجموسكسونية فبل توجد قاعدة في أما المسمـ بو أف المدني ال يقيد الجنائي. ىذا الحكـ، مع أف 
 104في ىذه الدوؿ.حجية الجنائي عمى المدني وذلؾ لتعدد النظاـ القضائي 
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 الفرع الثالث: ضمانات التحقيق والمحاكمة


الجزائي عمى المدني كوف المحكمة الجزائية الحكـ تتمحور آراء الفقياء اآلخذيف بيذه النظرية في حجية 
تتمتع بسمطات واسعة في مجاؿ التحقيؽ ال تتمتع بيا المحكمة المدنية، فاإلجراءات المتبعة في الدعوى 

ضده، أو  تحقيقات وجمع األدلة تيدؼ إلى كشؼ الحقيقة سواء كاف ذلؾ في صالح المتيـ الجزائية مف
، وىذا بالتالي يعطي المحكمة  وال يمتـز القاضي الجزائي بمواقؼ سمبية تجاه األدلة التي يقدميا الخصـو

ىذا الرأي فريؽ  . وأيد105المحكمة الجزائيةىذه الجزائية أفضمية ُتمـز المحاكـ األخرى باتباع ما تحكـ بو 
 106كبير مف الفقو، وأخذت بو بعض أحكاـ القضاء.

قضت المحكمة المدنية  ـ المدنية لؤلخذ بو، وبالتالي فإذاىذا الرأي غير ممـز لممحاكوبالرغـ مف ذلؾ فإف 
بحكـ ولـ تنتو المحكمة الجزائية مف نفس القضية فإف ذلؾ يستمـز تعديؿ الحكـ المدني في حاؿ لـ يتفؽ 

المدني مع الحكـ الجزائي، وىذا ما لـ يقؿ بو أحد. وأيضًا مف حيث الوجود المادي لموقائع، والتي  حكـال
تعتبر أساسًا لكبل الدعوتيف )الجزائية والمدنية( فكؿ ما يقرره الحكـ الجزائي بشأف الوجود المادي لمواقعة 

القاضي المدني بما تقرره المحكمة يمـز القاضي المدني، ولكف ىذه النظرية تقؼ عاجزة عف تفسير التزاـ 
 107الجزائية بشأف الوقائع المادية.

 الفرع الرابع: سيادة النظام الجزائي عمى النظام المدني


وتتعمؽ  تتميز المحاكـ الجزائية عف سائر المحاكـ األخرى بأنيا تقوـ بعمميا ألجؿ مصمحة المجتمع بأسره
عدـ وقوعيا وفي إدانة المتيـ وبرائتو، أو  وقوع الجريمة، وتفصؿ في بحياة وسبلمة وشرؼ أفراد المجتمع

وفي تطبيؽ قانوف العقوبات عمى الوقائع المعروضة عمييا، ونتيجة لذلؾ فاألحكاـ التي تصدر منيا تتمتع 
أما الدعوى المدنية فيي دعوى  بحجية الشيء المحكوـ بالنسبة لكؿ شخص دوف تمييز وبصفة مطمقة.

وطبقًا ليذه النظرية  صمحة، وفي أغمبيا تتصؿ دعاوييا بالذمـ المالية المستحقة.فردية يرفعيا صاحب الم
فحجية المحكمة الجزائية تمتد إلى كافة المسائؿ التي يفصؿ فييا القاضي الجزائي ولو كانت داخمة في 

أف اختصاص المحكمة المدنية، وذلؾ لضرورة قياـ الحكـ الجزائي بالفصؿ فييا. فالنظاـ العاـ يقتضي 
وألنيا تكوف لؤلحكاـ الصادرة في المواد الجزائية الحجية قبؿ األحكاـ األخرى لما تمثمو مف قيمة لممجتمع 
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تمس بحياة وحرية وشرؼ أفراد المجتمع، فمف غير المستساغ أف يبريء قاضي المحكمة المدنية مذنبًا مف 
.  108التعويض بحجة برائتو بعد أف حكـ القاضي الجزائي بارتكابو الجـر

وال يتعارض الحكـ الجنائي في سيادتو عمى األحكاـ المدنية مع تمؾ المسائؿ التي تمس النظاـ العاـ في 
، فاألمور المتعمقة باالحواؿ بعض الدعاوى المدنية المتعمقة في مسائؿ الزواج والطبلؽ والنسب وغيرىا

 قانوف مف( 119) المادة معوىذا ما أكدتو . الشخصية جعؿ المشرع ليا حجية أماـ القضاء الجزائي
 األحوال الشخصية محاكم من الصادرة لألحكام تكون" عمى نصت حيث ،الفمسطيني الجزائية االجراءات
 يتوقف التي المسائل في الجزائية المحاكم بو أمام المقضي األمر قوة اختصاصيا حدود في )الشرعية(

 .109"الجزائية في الدعوى الفصل عمييا

 من الصادرة لألحكام تكون"أف ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى 939قد نصت المادة )و 
 فى الجنائية مكالمحا أمام المحكوم بو الشئ قوة اختصاصيا، حدود فى الشخصية، األحوال محكام

 .110"الجنائية الدعوى فى الفصل عمييا يتوقف التى المسائل

 الدعوى في الفصل كان إذا"أف  عمى الفمسطيني الجزائية االجراءات قانوف مف( 361) المادةكما نصت 
 توقف أن الجزائية لممحكمة جاز الشخصية، األحوال مسائل من مسألة فصل عمى يتوقف الجزائية
 إلى المذكورة المسألة في الدعوى لرفع أجالً  عميو المجنيأو  المدني بالحق لممدعي وتحدد الدعوى
 .111"الالزمة والمستعجمة التحفظية اإلجراءات اتخاذ من يمنع وال المختصة المحكمة

 الدعوى فى الحكم كان اذا"أف  عمى المصري الجنائية االجراءات قانوف مف (331) المادة نصت كما
 توقف ان الجنائية جاز لممحكمة الشخصية األحوال مسائل من مسألة الفصل عمى يتوقف الجنائية
 لرفع أجال األحوال عمى حسب عميو المجنىأو  المدنية بالحقوق لممدعىأو  لممتيم وتحدد الدعوى
 التحفظاتأو  االجراءات من اتخاذ الدعوى وقف يمنع وال االختصاص ذات الجية الى المذكورة المسألة

 .112"المستعجمةأو  الضرورية

حكـ الجزائي عمى أف كبل القانونيف المصري والفمسطيني قد إلتزما بحجية اللنا ومف خبلؿ ذلؾ يتبيف 
إحالتيا إلى بضرورة لؤلحواؿ الشخصية الذي أشار إلى مسائؿ الحكـ المدني، والتزما بنص القانوف 

 مبت فييا.المحكمة المختصة ل
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 قانوف مف (937) المادتيف نص مفادوبناًء عمى ذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية عمى "
 الحكـ أف ،اإلثبات قانوف مف (303) لممادة المقابمة المدنى القانوف مف (907) المادةو  الجنائية اإلجراءات
 فصؿ قد كاف كمما المدنية الحكمة أماـ المدنية الدعوى فى حجية لو تكوف الجنائية المواد فى الصادر
 الوصؼ فىو  المدنيةو  الجنائية الدعوييف بيف المشترؾ لؤلساس المكوف الفعؿ وقوع فى الزماً  فصبلً 

 عمى يمتنع فإنو األمور ىذه فى الجنائية المحكمة فصمت فإذا ،فاعمو إلى نسبتوو  الفعؿ ليذا القانونى
 ال لكى بيا المتصمة المدنية الحقوؽ بحث فى تمتزميا أف عمييا يتعيفو  بحثيا تعيد أف المدنية المحاكـ
ذاو  لو السابؽ الجنائى لمحكـ مخالؼ حكميا يكوف  الجنائية الدعوى فى الصادر الحكـ مف الثابت كاف ا 

 سوء مع كذباً  إلببلغو عميو المطعوف عمى رفعت الدعوى ىذه أف الطاعف مف المباشر بالطريؽ المقامة
 أف عمى تأسيساً  ذلؾو  ،قبمو المدنية الدعوى برفضو  إليو أسند مما ببراءتو قضى قدو  ،الطاعف ضد القصد
 التى التحقيقات سائرو  الشيود شيادة مف لممحكمة ثبت إذ متوافرة غير الكاذب الببلغ جريمة أركاف
 كما ،لو يسمميا لـ لبضاعة ثمناً  جنيو ألفى مبمغ عميو المطعوف مف أخذ الطاعف أف الدعوى فى أجريت
عتبرهو  ،إليو المبمغ رد عف إمتنع  الشرطة أبمغ قد يكوف بذلؾ أنوو  آخر شخص عمى لو كاف لديف سداداً  ا 
 .بو اإلضرار بنية كاذب بأمر ضده يبمغ لـو  المذكور المبمغ أخذه ىوو  صحيحو  حقيقى بأمر الطاعف ضد
 لـو  جنيو ألفى مبمغ عميو المطعوف مف تسمـ الطاعف أف المزوـ بطريؽ تقدـ ما مقتضى فإف ذلؾ كاف إذ

نماو  بقيمتو بضاعة يسممو لـ كما إليو يرده  لو مستحقاً  كاف لديف وفاء لو أدى قد أنو معتبراً  لنفسو إستبقاه ا 
 الجنائى الحكـ فإف المدنية الدعوى عميو أقيمت الذى األساس ىو بذاتو ىذا كاف لماو  .آخر شخص عمى
 المدنيةو  الجنائية الدعوييف بيف المشترؾ األساس ىى واقعة فى الزماً  فصبلً  بقضائو فصؿ قد يكوف
 عمييا يمتنعو  المحكمة ىذه بو فتتقيد المحكمة أماـ فيو المحكوـ الشئ حجية الواقعة ىذه شأف فى فيحوز

 يستجب ولـ الجنائى الحكـ بحجية أعتد قدو  فيو المطعوف الحكـ فإف ثـ مفو  ،بحثو تعيدأو  تخالفو أف
 بو المطالب بالمبمغ بإلزامو قضىو  خبير ندبأو  التحقيؽ إلى الدعوى إحالة مف الطاعف طمبو ما إلى
 .113"الدفاع بحؽ أخؿأو  القانوف خالؼقد  يكوف ال فإنو

 قصدعف غير أو  أما مف حيث القوؿ بأف ىناؾ احتماؿ الخطأ في الحكـ إما لغرض في نفس القاضي
منو، وأحيانًا قد يخفؼ العقوبة القاسية، وليس مف العدالة حرماف القاضي المدني مف إصبلح الخطأ الذي 

فإف احتمالية  .ما شابوالمصالح المدنية و وقع فيو القاضي الجزائي، عمى األقؿ مف ناحية التعويض و 
في تنظيـ المصالح بواسطة القواعد  الخطأ ال يمكف نكرانيا، ولكف يجب مراعاة عامؿ الثبات واالستقرار

يؤيداف عامؿ الثبات واالستقرار عمى قواعد العدالة، والتشريعاف الجنائياف الفمسطيني والمصري القانونية، 
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 عقوبة وال جريمة العمى أف "( 3001معدؿ لسنة )الالفمسطيني القانوف األساسي ( مف 33فتنص المادة )
 الجزائية المواد غير في ويجوز. القانون لنفاذ الالحقة األفعال عمى إال عقاب وال القانون، بنص إال

المادة وتقابميا  .114"التشريعي المجمس أعضاء مجموع أغمبية يقره قانون في ذلك خالف عمى النص
 عمى بناء إال وال عقوبة وال جريمة شخصية، العقوبة"أف عمى التي تنص ( مف الدستور المصري 33)

  115."القانون نفاذ لتاريخ حقةالال األفعال عمى إال وال عقاب قضائى، بحكم عقوبة إال وال ُتوقع قانون،

فمو كاف ىناؾ حالة معينة تستمـز توقيع عقوبة ولكف ال تسري عمييا النصوص الجزائية، ولكف العدالة 
المعاقبة عمييا وذلؾ استنادًا إلى واقعة مشابية يعاقب عمييا القانوف، فعندئٍذ تقؼ عوامؿ كانت تستمـز 

الثبات واالستقرار حائبًل دوف توقيع العقوبة، فالمشرع يفضؿ عوامؿ الثبات واالستقرار عمى قواعد 
 116العدالة.

الجزائي ألف القاضي  يالجزائأف عمى القاضي المدني التقيد بالحكـ مف كؿ ما تقدـ ويستنتج الباحث 
المصمحة مما يحقؽ يصدر حكمو لصالح المجتمع في جرائـ تمس حياة وشرؼ وحرية األفراد، وىذا 

 العامة أكثر مف الحكـ المدني الذي يحكـ في معظـ األحواؿ بقضايا فردية تتعمؽ بالذمـ المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

.3001ِٓاٌمبْٔٛاألعبعٟاٌفٍغي١ٕٟاٌّؼذيٌؼب33َاٌّبدح 
115

.3039(ِٓاٌذعزٛساٌّقشٞاٌقبدسػب33َاٌّبدح) 
116

.90ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،ِشجغعبثك،ؿ 
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 المبحث الثاني

 حجية الجزائي عمى المدني ةمميزات قاعد

 مقدمة


صدر حكـ نيائي في الدعوى المدنية قبؿ إقامة الدعوى الجزائية فينا ال تكوف لمحكـ الجزائي حجة إذا 
عمى الدعوى المدنية، والعكس صحيح مع عدـ وجود أي حجية لمحكـ في الدعوى المدنية عمى الدعوى 

 117الجزائية.

 من الصادرة لألحكام تكون الأف " عمى الفمسطيني الجزائية االجراءات قانوف مف( 133)فتنص المادة 
إلى  ونسبتيا الجريمة بوقوع يتعمق فيما الجزائية المحاكم أمام المقضي بو األمر قوة المدنية المحاكم
 ال"أف عمى التي تنص ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزئية األردني 111المادة )وتشابييا  .118"فاعميا
 يتعمق فيما الجزائية المحاكم مامأ بو المحكوم الشيء قوة المدنية المحاكم عن الصادرة لالحكام تكون
  .119"الى فاعميا ونسبتيا الجريمة بوقوع

أو  تتأثر بالحكـ الصادر في الدعوى الجزائيةفإنيا الدعوى المدنية ال تزاؿ بيف يدي القضاء كانت ف أما إ
 -رئيسيتاف ىذا التأثير:نظمت قاعدتاف حيث حتى مجرد قياميا أماـ القضاء الجزائي. 

القاعدة األولى: إذا أقيمت الدعوى الجزائية قبؿ الفصؿ في الدعوى المدنية المطروحة أماـ القضاء 
المدني، وجب وقؼ الفصؿ في الدعوى المدنية حتى ُيحكـ نيائيًا في الدعوى الجزائية ويعبر عنو بقاعدة 

 يوقؼ المدني".أو  "الجنائي يعقؿ

حكـ نيائي في الدعوى الجزائية قبؿ الحكـ في الدعوى المدنية كاف لمحكـ صدر إذا القاعدة الثانية: 
ىو ما يعبر عنو بحجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء قوتو عمى الدعوى المدنية، و أو  الجزائي حجيتو

 120الحكـ الجزائي يقيد القاضي المدني.أو  المدني،
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،د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذىبِبداٌجضائ١خ،دساعخرذ١ٍ١ٍخرأف١ٍ١خِمبسٔخفٟاٌمٛا١ٔٓاألسد١ٔخٚاٌّقش٠خٚاٌغٛس٠خٚغ١ش٘ب 

.137،ؿ3030،ىبساٌضمبفخٌٍٕؾشٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ،األسدْ،1ه
118

.3003(اٌقبدسػب1َ(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)133اٌّبدح) 
119

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٟٔ،اٌقبدسػب111َاٌّبدح) 
120

.136-137د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذىبِبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 يعقل المدنيأو  الجزائي يوقفالمطمب األول: 


أثناء النظر أو  رفع الدعوى الجزائية قبؿ رفع الدعوى المدنية أماـ القضاء المدنيفإف سابقًا؛ وكما ذكرنا 
في الدعوى المدنية، فإنو يتوجب عمى المحكمة المدنية أف توقؼ الفصؿ في الدعوى المدنية لحيف صدور 

المدنية  ني عف النظر في الدعوىحكـ بات ونيائي في الدعوى الجزائية، دوف أف يتـ نزع يد القاضي المد
حكمًا باتًا ونيائيًا، وبعدىا يعود لمقاضي المدنية حقو ئية الجنا، ويبقى ىذا الوقؼ إلى أف تصدر المحكمة 

 121ظر لمدعوى.نباالستمرار في ال

مف ( في الفقرة األولى منيا 7نصت المادة )حيث ، وقد أكدت ىذا القوؿ التشريعات الجزائية اإلجرائية
 الحق لدعوى تبعاً  الشخصي الحق دعوى اقامة يجوزعمى "ف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني قانو 
 القضاء لدى عمى حدة اقامتيا تجوز كما الدعوى ىذه لديو المقامة القضائي المرجع امام العام

ومعنى  .122"مبرم بحكم العام الحق دعوى تفصل ان الى فييا النظر يتوقف الحال ىذه وفي المدني،
ىذا أف المحكمة المدنية تتوقؼ عف البت فييا ال عف قبوليا، ومف االعتبارات التي تممييا ىذه القاعدة 
ىي تفادي التأثير الذي قد يحدثو الحكـ المدني في اقتناع القاضي الجزائي وتقديره لموقائع بصفة عامة، 

تي يمتمكيا القاضي الجزائي في سبيؿ وىو تأثير غير مرغوب فيو، فالقاضي المدني ال يممؾ الوسائؿ ال
الكشؼ عف الحقيقة، وما يضعو القاضي المدني نصب عينيو يختمؼ عما يضعو القاضي الجزائي، 
فاألوؿ ييدؼ لتحقيؽ مصمحة خاصة، أما الثاني فييدؼ إؿ تحقيؽ مصالح عامة عمى األغمب، كما 

وييف تجمعيما وحدة المنشأ، فالتناقض وييدؼ المشرع إلى درء احتماؿ تضارب األحكاـ وتناقضيا في دع
أخذ القضاء الفرنسي بيذا ليتجنب ما قضى بو الحكـ الجزائي الذي ليذا  123ىنا يدؿ عمى خطأ أحدىما.

 يفمف الطبيعي أف ال تخالفو األحكاـ المدنية التإذف يصدر دفاعًا عف المجتمع وعف النظاـ االجتماعي، 
 124تصدر بشأف حؽ خاص أغمبو يتعمؽ بالذمـ المالية.

 رفعت ذاإ"أنو ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى 373وفي السياؽ نفسو نصت المادة )
 الدعوى المدنية فى نيائياً  يحكم حتى فييا الفصل وقف يجبالجنائية  المحاكم أمام المدنية الدعوى
 لجنون الجنائية الدعوى فى الفصل أوقف ذاإ نوأ عمى. فييا السير أثناء فىأو  رفعيا قبل المقامة
 .125".المدنية الدعوى فى يفصل المتيم
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.901،ؿ3007،داساٌفىش،فٍغي١ٓ،3،ط3د.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحِجبدٞءلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ"دساعخِمبسٔخ"،ه 
122

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٟٔ،اٌقبدسػب3َ(فمشح)7اٌّبدح) 
123

.139-136د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذىبِبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
124

.13د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،ِشجغعبثك،ؿ 
125

.3330ػبَاٌقبدس(330)سلُاٌّقشٞاٌجٕبئ١خاالجشاءادلبِْٔٛٓ(373)اٌّبدح 
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 المدنية الدعوى رفعت إذا"أنو عمى فقد نصت ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 301المادة )أما 
 قبل رفعيا المقامة الجزائية الدعوى في نيائيا يحكم حتى فييا الفصل وقف يجب المدنية المحاكم أمام
 .126"المتيم لجنون الدعوى الجزائية في السير أوقف قد يكن لم ما فييا السير أثناءأو 

األردني كؿ مف التشريع الفمسطيني و في ىذه النصوص نرى بأف التشريعات الجزائية في لو أمعنا النظر 
والمصري تأخذ بقاعدة الجزائي يعقؿ المدني، وفي ىذه الحالة تمتـز المحكمة المدنية بوقؼ السير في 

 127لمدنية لحيف إصدار المحكمة الجزائية حكمًا باتًا ونيائيًا في الدعوى الجزائية.اإجراءات الدعوى 

لذي يمحؽ ضررًا جسيمًا بالمتضرر ىناؾ احتمااًل ألف يطوؿ النظر في الدعوى الجزائية، األمر اكما أف 
بعضيا في حيف يتـ يضيع بتعذر تقديـ األدلة التي قد يتعمؽ فيما أو  سواًء فيما يتعمؽ بطوؿ االنتظار

دراسة البعض اآلخر، فقد قيد القانوف تطبيؽ قاعدة )الجزائي يعقؿ المدني( بشرط، وقيد االجتياد تطبيقيا 
 -، وىذه الشروط ىي:128آخرمستندًا إلى المنطؽ القانوني بشرط 

؛ وىذا الشرط أوجده االجتياداف الفقيي والقضائي سندًا لممنطؽ الشرط األول: وحدة منشأ الدعويين
القانوني، ويشترط أف تكوف كبل الدعوييف الجزائية والمدنية ناشئتيف عف واقعة إجرامية واحدة، فإذا اختمفت 

ائية عف سبب الدعوى المدنية، فبل يترتب عمى ذلؾ وقؼ السبب الذي تقـو عميو الدعوى الجز أو  الواقعة
وذلؾ النتفاء عمة  ثـ ال يتقيد القاضي المدني حينئٍذ بالحكـ الجزائيمف السير في الدعوى المدنية، و 

 .129اإليقاؼ

 أطرافو حؽ في حجة انبرامو حالة في الحقوقي الحكـ صبح"يأف محكمة التمييز األردنية عمى ليذا قضت 
 القطعية الدرجة حازت التي األحكاـ) نصيا جاء التي البينات قانوف مف (93) المادة نص وفؽ وذلؾ
 لتمؾ تكوف ال ولكف القرينة ىذه ينقص دليؿ قبوؿ يجوز وال الحقوؽ مف فيو فصمت فيما حجة تكوف

 ذاتو بالحؽ النزاع وتعمؽ صفاتيـ تتغير أف دوف أنفسيـ الخصوـ بيف قاـ نزاع في إالّ  القوة ىذه األحكاـ
 130."نفسيا تمقاء مف القرينة بيذه تأخذ أف لممحكمة ويجوز(. وسبباً  محبلً 

فبل يكفي حدوث ما ؛ أثناء السير فيياأو  الشرط الثاني: رفع الدعوى الجزائية قبل الدعوى المدنية
 المدنية.التقصي، إليقاؼ الدعوى أو  تقديـ ببلغ لمشرطةأو  يسبؽ تحريؾ الدعوى الجزائية مثؿ التحري
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.3003(اٌقبدسػب1َاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)(ِٓلب301ْٛٔاٌّبدح) 
127

.909د.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحِجبدٞءلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ"دساعخِمبسٔخ"،ِشجغعبثك،ؿ 
128

.133د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذىبِبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
129

.ٚأظش:د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشح906ْٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ"دساعخِمبسٔخ"،ِشجغعبثك،ؿد.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحِجبدٞءلبٔ 

.133لبْٔٛأفٛياٌّذىبِبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
130

.33/3/3009ثزبس٠خ3006/3373سلُاألسد١ٔخ،اٌمشاسز١١ّضِذىّخاٌ 
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أماـ المحكمة المختصة وذلؾ مف أو  يستوي رفع الدعوى لجزائية أماـ سمطات التحقيؽ وويرى الغالبية أن
ف كاف البعض يرى خبلؼ ذلؾأو  قبؿ المتضرر، فيذا الرأي يتفؽ مع  .131مف قبؿ النيابة العامة، وا 

دني بالحكـ الجزائي والرغبة في األساس الذي تقـو عميو قاعدة الجزائي يعقؿ المدني، وتقييد القاضي الم
يروف خبلؼ ذلؾ يحتجوف بأف إجراءات التحقيؽ قد  فعدـ حصوؿ تعارض بيف الحكميف، ولكف الذي

يشير إلى أنو ال يوجد وجو إلقامة الدعوى، تستغرؽ وقتًا طويبًل، وتنتيي في بعض األحياف بإصدار قرار 
 132رد تحريؾ الدعوى الجزائية والبدء في تحقيقيا.الدعوى المدنية لمج إليقاؼوبالتالي فبل يوجد مبرر 

الدعوى المدنية لممطالبة بالتعويض عف الضرر الذي لحؽ بالمدعي مف جراء جريمة ارتكبيا تقاـ  ،إذاً 
فاعميا، وحتى تحكـ المحكمة المدنية في موضوع التعويض وتقديره يتعيف عمييا أف تنتظر حتى يتـ 

بنظر الدعوى الجزائية والذي يقرره إدانة المتيـ وتقرير مسؤوليتو صدور الحكـ مف المحكمة المختصة 
برائتو مما نسب إليو، ويشترط لتطبيؽ ىذه القاعدة أف يكوف السبب في كؿ مف أو  عف فعمو اإلجرامي،

 133انتفى تطبيؽ القاعدة.الدعوييف الجزائية والمدنية واحدًا، فإذا اختمؼ السبب في كؿ منيما 

 أثناء المدنية المحكمة أماـ المؤمف عمى دعواه المضرور رفع إذا"أنو قض المصرية وقد قضت محكمة الن
 الدعوى فى نيائيا يحكـ حتى فييا الفصؿ وقؼ ىو الحتمى مصيرىا فإف ،الجنائية الدعوى فى السير

 .المضرور ىذا قبؿ لو المؤمف مسئولية بثبوت إال تقوـ ال المضرور قبؿ المؤمف مسئولية ألف ،الجنائية
 مسألة تكوف فإنيا ،الجنائية الدعوى عنيا رفعت التى الجريمة عف ناشئة األخيرة المسئولية ىذه كانت فإذا

 فى فييا لمفصؿ الزمةو  ،المؤمف عمى المضرور رفعيا التى المدنية الدعوى بيفو  الدعوى ىذه بيف مشتركة
 تمؾ فى نيائياً  يفصؿ حتى ىذه المضرور دعوى توقؼ أف المدنية المحكمة عمى لذلؾ فيتحتـ ،كمييما
لتزاماً  المدنى يوقؼ الجنائى أف بقاعدة عمبلً  الجنائية المحكمة مف المسألة  (907) المادة بو تقضى بما وا 

 ىذا فييا فصؿ التى الوقائع فى الجنائى بالحكـ المدنى القاضى تقيد وجوب مف ،المدنى القانوف مف
 ما أف مف الجنائية اإلجراءات قانوف مف (937) المادة بو تقضى وما ،ضرورياً  فيو فصمو وكاف ،الحكـ
 الشىء قوة لو تكوف فاعميا إلى نسبتياو  الجريمة بوقوع يتعمؽ فيما نيائياً  الجنائى الحكـ فيو يفصؿ

 .134"نيائياً فييا  فصؿ قد يكف لـ التى الدعاوى فى المدنية المحاكـ أماـ بو المحكوـ
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.139،ؿ3399،داسإٌٙنخاٌؼشث١خ،ِقش،3د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خ،ه 
132

.ٚأظش:د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشح903د.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحِجبدٞءلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ"دساعخِمبسٔخ"،ِشجغعبثك،ؿ 

.130-133بثك،ؿلبْٔٛأفٛياٌّذىبِبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغ
133

،3333،ِيجؼخِٕقٛس،ِقش،3،ه3363ػجذاٌذ١ّذاٌؼ١ٍخ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خٌّٕظّخاٌزذش٠شاٌفٍغي١ٕ١خٌؼبَ 

.333ؿ
134

.لب١ٔٛٔخ16ٌغٕخ0131سلُاٌيؼٓاٌّقش٠خ،إٌملِذىّخ 
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الشخصي قد عمم عندما رفع دعواه بالحق الشخصي أمام القضاء الشرط الثالث: أن يكون المدعي 
 المدني بإقامة الدعوى الجزائية فعاًل.

وأف ليا الجزائية عمـ بوقوع الجريمة كسبب لمدعوى بالحؽ المدني ويتضمف ذلؾ أف يكوف عند المدعي 
يعد تنازاًل يقيد كما ئي ولو تخمى المضرور طواعية بما يفيد تنازلو عف ولوج الطريؽ الجزا وصفًا جرميًا،

ويفيد المتيـ، ألف الطريؽ المدني أصمح لممتيـ، وبالتالي فبل يصح المجوء إلى الطريؽ الجزائي بعد أف 
 .135المضرور الطريؽ المدنيالشخص سبؽ واختار 

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري 379وقد أثار ىذا الشرط جداًل بخصوص تطبيؽ نص المادة )
 ثم المدنية المحكمة الى التعويض بطمب دعواه الجريمة من ضرر نالو من رفع اذاص عمى "والتي تن
 مع الجنائية المحكمة الى يرفعيا ان المدنية المحكمة أمام ترك اذا لو جاز الدعوى الجنائية رفعت

 في األردني الجزائية المحاكمات أصوؿ قانوف مف( 7)ويقابؿ ىذا النص المادة  .136"الجنائية الدعوى
 الشخصي لممدعي جاز العام الحق دعوى العامة النيابة اقامت اذا ولكن" عمى تنص والتي الثالثة الفقرة
 أما .137"االساس في بحكم فييا فصل المدني قد القضاء يكن لم ما الجزائية المحكمة الى دعواه نقل

 أقام إذا" عمى منيا الثانية الفقرة في( 333) المادة نصت فقد الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف
 لم ما الجزائي القضاء لدى إقامتيا ذلك بعد ول يجوز فال المدني القضاء لدى دعواه المدني المدعي

إذا فالمشرع الفمسطيني اشترط إسقاط دعواه أماـ  .138"المدنية المحكمة أمام دعواه أسقط قد يكن
المحكمة المدنية ليعيد المدعي رفعيا أماـ المحكمة الجزائية، في حيف اشترط المشرع األردني أف ال يكوف 

والجدؿ الذي ُأثير في أف جانبًا مف الفقو يرى أف نطاؽ بحكـ. المدنية القضاء المدني قد فصؿ بالدعوى 
ة مقصور عمى الجرائـ التي ال يجوز فييا اإلدعاء المباشر، كالجنايات التي تقع مف تطبيؽ نص ىذه الماد

بسببيا. وحجة ىذا الرأي أف أو  أحد الموظفيف العمومييف أثناء تأديتو لوظيفتوأو  أحد رجاؿ السمطة العامة
المدني الجزائي إلى الطريؽ الطريؽ طريؽ اإلدعاء مفتوح أماـ المضرور، فإذا تخمى المضرور عف 

إلى في حيف يرى جانب آخر مف الفقو أف حؽ الرجوع 139تعذرت عميو العودة إلى الطريؽ الجزائي.
جميع الجرائـ، وأف ىذا الحؽ ال يسقط في الجنح والمخالفات لمجرد أف طريؽ في الطريؽ الجزائي عاـ 

 140اإلدعاء المباشر كاف مفتوحًا أماـ المضرور قبؿ رفع دعواه المدنية.

                                                           
135

.337غاٌغبق،ؿد.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،اٌّشج 
136

.3330(اٌقبدسػب330َ(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسلُ)379اٌّبدح) 
137

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٟٔاٌقبدسػب7َاٌفمشحاٌضبٌضخِٓاٌّبدح) 
138

.3003ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ،سل333ُاٌفمشحاٌضب١ٔخِٓاٌّبدح) 
139

.336د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
140

.336د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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يوفر ضمانة أقوى لمصمحة المتيـ، فبل يظؿ ميددًا في كؿ ألنو الرأي األوؿ أصوب، حث أف ويرى البا
لحظة بالعدوؿ عنو إلى الطريؽ الجزائي مف ناحية، ومف ناحية أخرى ال يجوز ترؾ الخيارات لممدعي 

 الشخصي يشغؿ بو وقت القضاء كيؼ شاء ومتى شاء.

 ائي عمى المدنيالجز الحكم المطمب الثاني: طبيعة قاعدة حجية 


عند الحديث عف ىذه القاعدة يتبادر إلى الذىف التساؤؿ اآلتي: ما ىو فرع القانوف الذي تنتمي إليو ىذه 
 المدنية؟ أـ قانوف اإلجراءات الجزائية؟أصوؿ المحاكمات القاعدة؟ ىؿ ىو القانوف المدني؟ قانوف 

النصوص المتعمقة بيذه القاعدة في قانوف واحد ليذه المعرفة جانب عممي أيضًا فوجوب تجميع نرى أف و 
 وما يقابميا في قانوف البينات( 303) المادة في المصري اإلثبات قانوف بيف بداًل مف تركيا متناثرة
 الجنائية اإلجراءات وقانوف ،(330الفمسطيني في المادة )( وقانوف البينات 93األردني في المادة )

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني 113) المادة تقابميا والتي( 937) المادة في المصري
األمر الذي قد يؤدي إلى تعارض بيف ىذه  الفمسطيني، الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 130) والمادة

 لو النصوص، إضافة إلى أف تطبيؽ النصوص المدنية يختمؼ عف تطبيؽ النصوص الجزائية، فكؿ منيما
 .141أحكامو الخاصة

ا تابعتيف تأثير ىذا الموضوع بشأف تطبيؽ القوانيف الفرنسية في مقاطعتي األلزاس والموريف، المتاف كانليذا 
( مف القانوف الصادر في 39أللمانيا أثناء الحرب، وكانت القوانيف األلمانية مطبقة فييما، والسيما المادة )

والتي كانت تستبعد تمامًا قاعدة  142لمانيةبشأف قانوف المرافعات لئلمبراطورية األ 3966يناير عاـ  33
حجية الجزائي عمى المدني. وبعد استرداد فرنسا ليما أدخمت القوانيف الجزائية فييما، ولكف القانوف المدني 

الحكـ بعد بضعة سنوات، ومف خبلؿ ذلؾ أثير التساؤؿ عما إذا كانت قاعدة حجية إال ؽ فييما بلـ يط
ىي أحد قواعد القانوف المدني فتسري عند إدخاؿ القانوف المدني  الجزائي تسري عمى المدني أـ

 143لممقاطعتيف؟

                                                           
141

.91ٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،ِشجغعبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘ج 
142

(،ٌٚألعزضادحأظش:39(أٍِٞغ١خثذاًلِٓاٌّبدحسلُ)Repealedرُئٌغبء٘زاإٌـفٟاٌمبْٔٛاٌّؼذياٌجذ٠ذ،د١ضذٚمغوٍّخ) 

Code of Civil Procedure as promulgated on 5 December 2005 (Bundesgesetzblatt (BGBl., Federal Law Gazette) 

I page 3202; 2006 I page 431; 2007 I page 1781), last amended by Article 1 of the Act dated 10 October 2013 

(Federal Law Gazette I page 3786). 

 75447ْٝبٝش ٍِ ػبً  03ظبدس فٜ ٗاىزٛ ٗسد فٞٔ اىفقشح اىتٜ تشٞش إىٚ تؼذٝو قبُّ٘ اىشاٝخ األىَبّٜ اى

Version of the Code of Civil Procedure dated 30 January 1877, promulgated in Reichsgesetzblatt (RGBl., Law 

Gazette of the Reich) page 83, amended by Article 9 of the Act dated 12 September 1950 (Federal Law Gazette 

I page 455). 
143

.99د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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واختمفت آراء الفقياء حوؿ ىذه المسألة، فمنيـ مف يرى أنيا إحدى قواعد قانوف أصوؿ المحاكمات 
المدنية، ومنيـ مف يرى أنيا ذات طبيعة مدنية، وىناؾ رأي ثالث يرى أنيا ذات طبيعة جزائية، وسيتـ 

 -ف كؿ رأي في الفروع اآلتية:بيا

 الفرع األول: قاعدة حجية الجزائي عمى المدني إحدى قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية


بعض الفقو الفرنسي متمثبًل في )وليـ( إلى عدـ وجود نص صريح في القوانيف الفرنسية يوجب ذىب 
نما ىي خمؽ الفقو  والقضاء، وال يمكف األخذ بنص المادة إعماؿ قاعدة حجية الجنائي عمى المدني، وا 

( مف القانوف المدني الفرنسي ألنو نص غريب عمى ىذه القاعدة. وحوؿ القوؿ بأف ىذه القاعدة 3133)
لغاء النص الذي يستبعدىا. ولكف نظرية  144يتطمبيا النظاـ العاـ فبل يكفي لتطبيقيا في المقاطعتيف، وا 

حجية الحكـ الجزائي عمى المدني، والتي اجتيد الفقو والقضاء تغفؿ األىمية االجتماعية لقاعدة  (وليـ)
 145.إلدخاليا إلى المقاطعتيف

 الفرع الثاني: الطبيعة المدنية لقاعدة حجية الجزائي عمى المدني


والذي ذىب إلى أف قاعدة حجية الجزائي عمى المدني ناشئة عف  (موليزف)يتبنى ىذا الرأي مف الفقو 
قاعدة الجنائي يوقؼ المدني، ويعني ذلؾ أف الحكـ الجنائي يجب أف تكوف لو قوة في اإلثبات أماـ 
القضاء المدني. والقواعد الفرنسية الخاصة بطرؽ اإلثبات والمعتبرة جزءًا مف القانوف المدني، قد أدخمت 

قاعدة حجية الجزائي عمى المدني تعتبر جزءًا مف قواعد اإلثبات، فينبغي تطبيقيا عمى يف، و تالمقاطع
ولكف ىذا الرأي بو عيب جوىري، فيو يخمط بيف قاعدة حجية الجزائي  146المقاطعتيف مع القانوف المدني.

ظيفة التي عمى المدني، والتي ال تنفصؿ عف فكرة سيادة الدعوى الجزائية عمى الدعوى المدنية، وبيف الو 
 .تقوـ بيا ىذه القاعدة

 الجزائي عمى المدنيالحكم الفرع الثالث: الطبيعة الجزائية لقاعدة حجية 


الطبيعة الجنائية لقاعدة حجية الجزائي عمى المدني تطبؽ في فرنسا عمى الرغـ مف عدـ وجود نص 
موكوؿ لمقاضي الجزائي. ، ألنيا صفة ضرورية لمدور ال(ىالر)تشريعي صريح بذلؾ، وىذا ما ذىب إليو 

                                                           
144

.3966ِٓلبْٔٛاٌّشافؼبدٌإلِجشاىٛس٠خاألٌّب١ٔخاٌقبدسػب39َئؽبسحئٌٝٔـاٌّبدح 
145

.97-93د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
146
.96-97ٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ئد
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فالحد مف سمطة القاضي المدني ىو نتيجة ضرورية ليذه القاعدة. فتوجد قاعدة مرافعات مدنية إال أنيا 
تأتمر بأمر القانوف الجزائي وتعتمد عمى قوانينو. ومف ىنا ُيستنتج أف قاعدة حجية الجزائي عمى المدني 

 147زاس والموريف منذ تطبيؽ التشريعات الجزائية.قاعدة ذات طبيعة جزائية، وبالتالي تطبؽ في األل

 الفرع الرابع: موقف القضاء من ىذه القاعدة


ذىبت كافة المحاكـ الفرنسية وعمى رأسيا محكمة النقض إلى أف قاعدة حجية الحكـ الجزائي عمى المدني 
الجزائي عمى المدني تعد يمـز تطبيقيا في المقاطعتيف، فقد قررت ىذه األحكاـ بمجموعيا أف قاعدة حجية 

إحدى قواعد القانوف الجنائي ألنيا تنبع مف النظاـ العاـ الفرنسي في موضوع التنظيـ القضائي الجزائي، 
 148لذلؾ وجب تطبيقيا في األلزاس والموريف منذ تطبيؽ األحكاـ الجزائية فييا.

يعة جنائية، وبينت بأنو وقضت محكمة النقض الفرنسية بأف قاعدة حجية الجزائي عمى المدني ذات طب
( مف قانوف المرافعات األلماني في ىاتيف 39عمى الرغـ مف عدـ وجود نص تشريعي يمغي المادة )
استبقى العمؿ بالقواعد المحمية الخاصة  3339المقاطعتيف وعمى الرغـ مف أف قانوف أوؿ يونيو عاـ 

جرائـ، إال أف تطبيؽ نصوص قانوف العقوبات بإجراءات اإلثبات واإللتزامات الناشئة عف الجرائـ وأشباه ال
يؤدي  3333نوفمبر عاـ  33وقانوف تحقيؽ الجنايات الفرنسييف في ىاتيف المقاطعتيف ابتداًء مف 

ذلؾ أف الحكـ الجزائي متى حاز قوة الشيء المحكوـ فيو بالضرورة إلى إدخاؿ مبدأ النظاـ فييما، ومفاد 
( مف قانوف المرافعات األلماني 39ؿ فييا، وبذلؾ تكوف المادة )التي فص يحوؿ دوف إعادة بحث الوقائع

 149قد ألغيب ضمنًا، وذلؾ بفضؿ مبدأ النظاـ العاـ.

 رأي الباحث

الجزائي عمى المدني ذات طبيعة الحكـ حجية ؤلخذ بمبدأ لميما كاف السبب الذي دفع القضاء الفرنسي 
القاعدة تممييا فكرة سيادة النظاـ الجزائي عمى النظاـ جزائية، فإنو ال يسعنا إال أف نسمؾ مسمكو، فيذه 

المدني، فالحكـ الجزائي يعمو عمى غيره مف األحكاـ وذلؾ لتعمقو باألرواح والحريات والحرمات، ويستمـز 
مخالفة، أما القاضي المدني فيقتصر دوره عمى تطبيؽ أو  النظاـ العاـ صيانة ىذه األحكاـ مف كؿ عبث

وتفسير الفقو لحجية الحكـ  متثاؿ ليا، وبالتالي ال تعتبر ىذه القاعدة ذات طبيعة مدنية.ىذه القاعدة واال
الجزائي في الدعوى الجزائية عمى الدعوى المدنية برجحاف أىمية الدعوى الجزائية التصاليا بالنظاـ العاـ 

                                                           
147

.96د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
148

.99د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
149

.3313اثش٠ًػب36َٔملِذٟٔفشٔغٟ 
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النيابة العامة بوسائؿ فعالية وسائؿ االثبات التي يضعيا المشرع في يد القاضي الجزائي وتساعده أيضًا و 
والذي كرستو المواد ، كذلؾ الدور اإليجابي الذي يضطمع بو القاضي الجزائي 150تتسـ بالقير واإلجبار

 تمقاء من ولو تأمر، أن لممحكمة( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والتي تنص عمى "333)
( في الفقرة الثانية مف 373)و .151لحقيقة"ا لظيور الزما تراه دليل أي بتقديم الدعوى نظر أثناء نفسيا،

 نفسيا تمقاء من ولو تأمر أن "لممحكمةقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والتي تنص عمى 
 الزماً  شاىد تراه يأ وبدعوة دليل أي بتقديم فييا المحاكمة أدوار من دور أي وفي الدعوى نظر أثناء

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني وتنص عمى 309)وتقابميا المادة "، 152الحقيقة لظيور
 دليل أي بتقديم تأمر أن الدعوى سير أثناء نفسيا تمقاء منأو  الخصوم، طمب عمى بناء لممحكمة"

 في معموماتو إلبداء نفسو تمقاء من يحضر من شيادة تسمع أن وليا الحقيقة، لظيور الزماً  تراه
المدني الذي يضطمع بدور أقؿ إيجابية، فيقتصر دوره عمى ما يقدمو  وىذا خبلفًا لمقاضي .153"الدعوى

إليو أطراؼ الدعوى مف أدلة. وبالتالي فإف قدرة القاضي الجزائي أكبر مف قدرة القاضي المدني في 
 154اكتشاؼ الحقيقة، فيكوف لمحكـ الجزائي مصداقية أكثر وصحة وواقعية أكثر مف الحكـ المدني.

( مف قانوف اإلجراءات 937راضنا لمقوانيف التي تناولت ىذه القاعدة، في المادة )استعوأيضًا مف خبلؿ 
وتقابميا المادة ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني 113وتقابميا المادة )الجنائية المصري 

والتي ( مف قانوف اإلثبات المصري 303( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، والمادة )130)
( مف قانوف البينات الفمسطيني، ومف ىنا يتبيف لنا أف المشرعيف المصري والفمسطيني 330تقابميا المادة )

يعتبراف ىذه القاعدة ذات طبيعة مختمفة، فيي جزائية مف حيث قوة الحكـ الجزائي، ومدنية مف حيث 
 اعتبار الحكـ الجزائي دليبًل في اإلثبات.

لى أنو ال يتفؽ مع التنسيؽ التشريعي، فيو يقمؿ مف قيمة قاعدة حجية إضافة إالسبيؿ وسموؾ ىذا 
الجزائي عمى المدني، وذلؾ ألف الحكـ الجزائي ال يعتبر وسيمة إثبات فحسب، بؿ ىو مف طبيعة تعمو 
عمى سائر األحكاـ األخرى ألنو يفصؿ في مسائؿ تيـ المجتمع بجميع أفراده. فقاعدة حجية الجنائي عمى 
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،د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،دساعخرذ١ٍ١ٍخرأف١ٍ١خِمبسٔخفٟاٌمٛا١ٔٓاألسد١ٔخٚاٌّقش٠خٚاٌغٛس٠خٚغ١ش٘ب 

.137ِشجغعبثك،ؿ
151

.3001ٌغٕخ(33)سلُاٌّقشٞاٌجٕبئ١خاالجشاءادلبْٔٛ(333ِٓاٌّبدح) 
152

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٌٟٔؼب373َاٌفمشحاٌضب١ٔخِٓاٌّبدح) 
153

.3003(ٌؼب1َ(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ،سلُ)309اٌّبدح) 
154
.136د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذىّبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
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نما ىي تنبع مف مقتضيات النظاـ المدني لي ست مقصورة عمى كونيا قاعدة إثبات أماـ المحاكـ المدنية، وا 
 155تعارض.أو  العاـ، الذي يستمـز صيانة ىذه األحكاـ مف كؿ عبث

وعمى ىذا األساس فقد وجب دمج ىذه النصوص المتعمقة بيذه القاعدة في قانوف اإلجراءات الجزائية بداًل 
ف اإلثبات وقانوف اإلجراءات الجزائية المصرييف، وقانوف البينات وقانوف اإلجراءات مف تركيا بيف قانو 

بذلؾ مسمؾ المشرع اإليطالي في النصوص المتعمقة بحجية الجزائي  وأف يسمكواالجنائية الفمسطينييف، 
 156.ثة منياوالفقرات الثبل (63في المادة )في قانوف اإلجراءات الجزائية حيث بينيا بالكامؿ  عمى المدني

 : سريان قاعدة حجية الجزائي عمى المدني قبل العامةالثالثالمطمب 


 الفرع األول: الحجية المطمقة والنقد الموجو ليا


إف قاعدة حجية الجزائي عمى المدني تيدؼ باألساس إلى منع مخالفة ما قضى بو الحكـ الجزائي، وال 
تستمـز ىذه القاعدة اتحاد األشخاص في الدعوييف الجزائية والمدنية، فيي تطبؽ بالرغـ مف اختبلؼ 

نما األشخاص في كمتا الدعوييف. فالحكـ الجزائي ال يقتصر سريانو عمى الخصوـ في الدعو  ى الجزائية وا 
يسري قبؿ الكافة أيضًا. فمو كاف شرطًا اتحاد الخصـو في الدعوييف الجزائية والمدنية لترتب عمى ذلؾ 

لكي يتدخؿ  وبالتالي اعتبار قاعدة حجية الجزائي عمى المدني تكرارًا لقاعدة حجية المدني عمى المدني، 
يدعي بالحؽ المدني، والحكـ الصادر في ىذا  المتضرر مف الجريمة في الدعوى الجزائية يجب عميو أف

( مف قانوف اإلثبات المصري 303اإلدعاء المدني يحوز الحجية النسبية المنصوص عمييا في المادة )
( مف قانوف البينات الفمسطيني، أي أنو يحتج بو في الدعاوى المدنية البلحقة إذا توافر بيف 330)والمادة 

وع والسبب. وبذلؾ تؤدي قاعدة حجية المدني عمى المدني نفس وظيفة الدعوييف اتحاد الخصوـ والموض
 قاعدة حجية الجزائي عمى المدني.
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.93د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
156

 CODICI Codice di Procedura Penale Parte Prima Numero 23, 2011 Art (75): 

Rapporti tra azione civile e azione penale. 

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando 

in  sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di 

tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del 

procedimento civile. 

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando 

non è più ammessa la costituzione di parte civile. 

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel 

processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia 

della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. 
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، فمبدأ النظاـ العاـ الذي لكف إعماؿ قاعدة حجية الجزائي عمى المدني ال عبلقة لو بفكرة اتحاد الخصوـ
تقوـ عميو قاعدة حجية الجزائي عمى المدني يستمـز أف يتمتع الحكـ الجزائي بحجية مطمقة قبؿ جميع 

النظاـ العاـ يستمـز صيانة األحكاـ الجزائية مف كؿ عبث، ويترتب عمى ذلؾ حتمًا منع ألف الناس، 
نية بيف خصوـ مختمفيف عف أشخاص الدعوى مخالفة ىذه األحكاـ حتى لو تعمؽ األمر بشأف دعوى مد

تعتبر كارثة ويجب العمؿ عمى تبلفي مف قبؿ القاضي المدني الجزائية. فمخالفة القاضي الجزائي 
 157حدوثيا.

قاـ بعض الشراح بانتقاد ىذه الحجية المطمقة التي تتمتع بيا األحكاـ الجزائية، مف حيث أنيا تعرض ليذا 
مصالح الغير لمخطر دوف أف يكوف في مقدورىـ الدفاع عنيا، ولكف ىذا الرأي ُيرد عميو بأف القاضي 

لمسائؿ يسترد القاضي المدني ال يتقيد إال بالمسائؿ الضرورية لقياـ الحكـ الجزائي، وفيما عدا ىذه ا
المدني حريتو وتكوف لو سمطتو التقديرية دوف تقييد. فالحكـ الجزائي الصادر في جريمة سرقة لـ يقِض في 

أف الشيء المسروؽ ليس ممكًا لممتيـ، أما بياف المالؾ يقضي يكفي أف إنما ممكية الشيء المسروؽ، 
يمة المعروضة عمى المحكمة. ولكف اف الحقيقي ليذا الشيء فمسألة ليست ضرورية لمفصؿ في الت

اقتضى بياف المالؾ لتعمقو أساسًا بالجريمة بحيث ال تقوـ بدونيا، فإف الحكـ الجزائي الفاصؿ يحوز 
 158الحجية أماـ القضاء المدني.

 في 159يتدخؿ أف الشخص بمقدور أكاف سواء الناس، جميع قبؿ المطمقة الحجية وزيح الجزائي والحكـ
 مف المرفوعة التعويض دعوى في ينظر الذي المدني لمقاضي ممـز الجزائي فالحكـ ال، أـ الجزائية الدعوى

 الدعوى كانت ميما فإنو عاـ وبوجو. الدعوى في عميو المدعى الشخص كاف أياً  الجريمة مف المضرور
حتى لو لـ يكف باستطاعة  الجزائي، الحكـ بو قضى بما تقيدفإف المحكمة المدنية ممزمة بال المدنية

 160.الجزائية الدعوى في التدخؿ الخصوـ
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.33اٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسد 
158

ؿ  اٌغبثك، اٌّشجغ اٌّذٟٔ، اٌمنبء أِبَ اٌجٕبئٟ اٌذىُ دج١خ اٌز٘جٟ، ئدٚاسد اإلجشاءاد33د. لبْٔٛ ؽشح فبٌخ، ٔج١ٗ د. ٚأظش: .

.933-939اٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
159

اٌذخٛي:فؼًاٌؾخـاٌز٠ٞنغٔفغٗثبخز١بسٖأ٠ٚٛمغلٙشًاػٕٗفٟدػ٠ٌُٜٛىٓخقًّبف١ٙب١ٌذافغػِٓقبٌذٗأٚػِٓقبٌخأدذ 

ٛصاٌخقَٛاٌذاخ١ٍٓفٟرٍهاٌذػٜٛ،فارادقًثبالخز١بسوبْ٘ٛاٌذخٛي،ٚئْدقًثبإلوشاٖعّٟئدخباًل.ٚاٌذخٛيفٟاٌّٛاداٌجضائ١خ:٠ج
ػٝدقٛيمشسٌِٗٓجٕب٠خأٚجٕذخأِٚخبٌفخأ٠ْمذَؽىٛاٖثٙزااٌؾأ٠ْٚم١ُٔفغِٗذػ١ًبثذمٛقِذ١ٔخفٟأٞدبٌخوبٔذػ١ٍٙبٌىًِٓاد

أْاٌذػٜٛاٌجٕبئ١خدزٝرزُاٌّشافؼخ.ٚاٌذخٛيفٟاٌّٛاداٌّذ١ٔخ٠جٛصٌغ١شاٌّزذاػ٠ِّٓٓ١ّىٓأ٠ْؼٛدػ١ٍٗمشسِٓاٌذىُفٟاٌذػٜٛ
ٌذػٜٛاٌّمبِخأِبَاٌّذىّخفٟأٞدبٌخوبٔذف١ٙباٌذػٜٛ،٠ٚىْٛدخٌٛٗئِبثيٍتدنٛساٌخقَٛأِبَاٌّذىّخأٚثزمذ٠ُىٍج٠ٗذخًفٟا

بٌشفٟاٌجٍغخدبيأؼمبد٘ب.ئّٔبال٠زشرتػٍٝرٌهرأخ١شاٌذىُفٟاٌذػٜٛاألف١ٍخ.أٔظشجٕذٞػجذاٌٍّه،اٌّٛعٛػخاٌجٕبئ١خ،اٌجضءاٌض

.379-376،دْٚعٕخٔؾش،ؿ3سثبفبدؼ(،داساٌؼٌٍٍُج١ّغ،ث١شٚد،ٌجٕبْ،ه)اٌجشائُ،
160

.31-33د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 الحكم الجزائي قبل العامةحجية موقف القضاء من النظر إلى : الثانيالفرع 


بأف األحكاـ الصادرة في المواد الجزائية تحوز  3933مارس عاـ  6قضت محكمة النقض الفرنسية في 
وتواترت المحاكـ الفرنسية عمى إعطاء الحكـ الجزائي  161الكافة.حجية الشيء المحكوـ فيو في مواجية 

 حجية مطمقة قبؿ جميع الناس. 

عمى نفس النيج، في اعتبار الحكـ الجزائي حجة قبؿ الكافة، فقضت قد سار القضاء المصري ونرى أف 
 مف (907) الجنائية، اإلجراءات قانوف مف (937) المادتيف نص مؤدىمحكمة النقض المصرية عمى "

 المحاكـ أماـ المدنية الدعوى فى حجيتو لو تكوف الجنائية المواد فى الصادر الحكـ أف المدنى القانوف
 الجنائية الدعوييف بيف المشترؾ لؤلساس المكوف الفعؿ وقوع فى الزما فصبل فصؿ قد كاف كمما المدنية
 ىذه فى الجنائية المحكمة فصمت متىو  .فاعمو إلى نسبتوو  الفعؿ ليذا القانونى الوصؼ وفى والمدنية
نما و  بحثيا تعيد أف المدنية المحاكـ عمىحينئٍذ  يمتنع فإنو األمور  فى وتمزميا تعتبرىا أف عمييا يتعيفا 
 المحكمة كانت فإذا. السابؽ الجنائى لمحكـ مخالفا حكميا يكوف ال كي بيا المتصمة المدنية الحقوؽ بحث

 وأسست قبمو المدنية الدعوى رفضبالتالي و  السند تزوير جريمة مف المتيـ ببراءة قضت قد الجنائية
 األدلة، كفاية عدـ عمى بنى بالبراءة الحكـ أف مفاده مما بالشؾ محوطة التيمة أف عمى ذلؾ فى قضاءىا
 السند ذلؾ بتزوير االدعاء يجيز أف فيو المطعوف لمحكـ يجوز كاف ما فإنو يائياً ن الحكـ ىذا أصبحبحيث 

  .162"بطبلنوو  برده يقضى أفو 

 337/3 المادة أف نجد فإننا والمداولة بالتدقيؽإلى "فقد أشارت ئناؼ المدنية الفمسطينية تمحكمة االسأما 
 مف تقرر أف لممحكمة أف عمى تنص 3003 لسنة( 3) رقـ والتجارية المدنية المحاكمات أصوؿ قانوف مف
 يتوقؼ موضوعيا في الحكـ أف رأت إذا الدعوى في السير وقؼ الخصوـ طمب عمى بناء أو نفسيا تمقاء
 3003 لسنة 1 رقـ الجزائية تااالجراء قانوف مف 333/3 المادةكما نصت  أخرى مسألة في الفصؿ عمى
 عمى إقامتيا تجوز كما المختصة المحكمة أماـ الجزائية لمدعوى تبعا المدني الحؽ دعوى إقامة يجوز" 

 الدعوى في يفصؿ اف إلى المدنية الدعوى في النظر يوقؼ الحالة ىذه وفي المدني القضاء لدى حده
 المحاكم أمام المدنية الدعوى رفعت ذاإ" القانوف ذات مف( 301) المادة تنص كما". بات بحكـ الجزائية
 ما فييا السير اثناء أو المقامة الجزائية الدعوى في نيائيا يحكم حتى فييا الفصل وقف يجب المدنية

 أنو المحكمة أماـ وجمي واضح ىو وكما" المتيم لجنون الجزائية الدعوى في السير أوقف قد يكن لم
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.3933ِبسط،ػب6َٔملِذٟٔفشٔغٟ 
162

.31/3/3371ثزبس٠خاٌقبدسلب١ٔٛٔخ،39ٌغٕخ0333سلُاٌيؼٓ 
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في  قيمتيا في المطالب المبالغ وىي مشتركة مسألة الجزائية والدعوى الحالية الحقوقية الدعوى بيف يوجد
 في سيصدر الذي الحكـ بيف تناقض يقعال  وحتى الجزائية الشكوى في ذكرىا والوارد المدنية الدعوى
 أمر الحالية المدنية الدعوى 163استئخار فإف المدنية الدعوى في سيصدر الذي والحكـ الجزائية الشكوى

 في الفصؿ توقؼ أف المدنية المحكمة عمى يتوجب أنو عمى فمسطيف في والقضاء الفقو استقر وقد وارد
 المدنية الدعوى قبؿ مقامة الدعوى ىذه كانت طالما الجنائية الدعوى في نيائيا يحكـ حتى المدنية الدعوى

 لـ ما وأنو الدعوييف في القائـ النزاع إزاء الجنائي بالحكـ المدني القاضي يتقيد كيل وذلؾ سريانيا أثناء أو
 المدنية الدعوى في الفصؿ يممؾ ال المدني القاضي فإف بات جزائي حكـ الجنائية الدعوى في يصدر

ال أمامو المطروحة  الدعوى في الفصؿ وقؼ قاعدة واف المطمؽ لمبطبلف عرضة تكوف إجراءاتو فإف وا 
 ال وحتى العاـ النظاـ قواعد مف ىي بات جزائي حكـ الجزائية الدعوى موضوع في يصدر ريثما المدنية

 164".الجزائي الحكـ مع تناقض في المدني الحكـ يقع

السالفة الذكر نجد أف القضاء اعتبر أف لمحكـ الجزائي حجية الشيء المحاكـ قرارات ولو أمعنا النظر في 
وقوؿ محكمة االسئتناؼ الفمسطينية عف إجراءات القاضي المدني بأنيا المحكوـ فيو في مواجية الكافة، 

 دؿ عمى أف لمحكـ الجزائي حجية مطمقة.فيذا أف دؿ عمى شيء إنما ي تكوف عرضة لمبطبلف المطمؽ

 متع الحكم في الدعوى المدنية بالتبعية بحجة نسبيةالثالث: تالفرع 


في الفرع السابؽ أف الحكـ الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية يتمتع بالحجية المطمقة، أما ذكرنا كما 
الحكـ الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا لمدعوى الجزائية فبل يتمتع إال بالحجية النسبية 

 األردني، البينات قانوف مف( 93) والمادة ( مف قانوف اإلثبات المصري303مواد )المنصوص عمييا في ال
النسبة ، وىي الحجية التي تستمـز توافر االتحاد الثبلثي بالفمسطيني البينات قانوف مف( 330) والمادة

استثناء قضت محكمة النقض المصرية عمى "إذا كاف القانوف قد أباح لمخصوـ والموضوع والسبب. ليذا 
رفع الدعوى بالحؽ المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة لمدعوى الجنائية، فإف ذلؾ ال يغير مف 

 .165طبيعة تمؾ الدعوى المدنية وتكوف قاصرة عمى مف كاف خصمًا فييا دوف غيره"

كافية إلثبات عمى "إف الحكـ الجزائي الذي قضى بأف األدلة غير فقد قضت محكمة التمييز األردنية أما 
تزوير المستند والذي لـ يتعرض لحجتو وخموه مف شبية التصنيع والتزوير، وال يربط القضاء المدني الذي 

                                                           
163

رأخ١شاٌجذفٟاٌذػٜٛاٌّذ١ٔخٌذ١ٓفذٚسدىُِٓاٌّذىّخاٌجضائ١خ.أٞ 
164

3003/1/3ثزبس٠خفق3000ًٌغٕخ109سلُدىُ،اٌفٍغي١ٕ١خّذٟٔاٌعزئٕبفِذىّخاال 
165

.331،ؿ3363ٌغٕخ367لب١ٔٛٔخ،سل37ُِذىّخإٌملاٌّذ١ٔخاٌّقش٠خ،ِجّٛػخأدىبَإٌمـعٕخ 
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لو عمى ضوء البينات المقدمة أف يقرر ما إذا كاف المستند خاليًا مف شبية التصنيع والتزوير فيعتبر حجة 
 .166ممزمة أو أنو غير خاٍؿ مف ىذه الشبية فبل يعتبر كذلؾ"

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، 113ىذا القرار يخالؼ أحكاـ المادة )نشير إلى أف و 
( مف قانوف 130( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والفقرة الثانية مف المادة )937والمادة )

القوة سواء بني عمييا ويكون لمحكم بالبراءة ىذه "اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والتي تنص عمى 
لكف في حالة كاف الحكـ الجزائي الصادر بالبراءة قد استند  .167"انتفاء التيمة أو عمى عدم كفاية األدلة

إلى أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف، فحينئٍذ ال تكوف ليذا الحكـ حجية أماـ القضاء المدني، كما أنو ال 
 .168يحوؿ دوف صدور حكـ بالتعويض عمى المتيـ

الواقعة حيث أف ىذه قررت محكمة النقض المصرية ببراءة المتيـ في إتبلؼ منقوالت الغير ببل عمد كما 
لـ تقرر أف اإلتبلؼ حصؿ عمدًا، وذلؾ حيث ال يجرميا القانوف، والتزمت المحكمة المدنية بيذا القرار 

ض عمى المتيـ ليدفعو لتعارض ىذا الحكـ مع الحكـ الجزائي، ولكف يجوز لممحكمة أف تقرر فرض تعوي
لممضرور، وىنا تكيؼ المحكمة المدنية الواقعة مف وجية نظر القانوف المدني، فيصبح الفعؿ الضار 

مثبًل ، فإذًا فإف الفصؿ الضروري ىو ما تقتصر عميو حجية الحكـ الجزائي .169مستوجبًا لممسؤولية المدنية
ال ُيعّد جرمًا أو أنيا حينئٍذ اإلجراءات الجزائية لو قضى الحكـ الجزائي ببراءة المتيـ، ففعمو في قانوف 

غير ثابتة في حؽ المتيـ ثبوتًا كافيًا، فينا يكوف الفصؿ في الثبوت غير ضروري، ولكف ىذا ال يمنع 
 170القاضي المدني مف القوؿ بثبوت التيمة رغـ عدـ العقاب عمييا، وىذا ال يمنع مف الحكـ بالتعويض.

في الفرع األوؿ مف ىذا المبحث، حيث اعتبر أف حجية الحكـ الجزائي نسبية وال إليو تـ اإلشارة وىذا ما 
تقيد القاضي المدني إال في المسائؿ الضرورية لقياـ الحكـ الجزائي، وفيما عدا ذلؾ يسترد القاضي 

 171المدني حريتو وتكوف لو سمطتو التقديرية.
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.706،ؿ3363،ِجٍخٔمبثخاٌّذب١ِٓاألسد١١ٔٓعٕخ37/363ضائ١خاألسد١ٔخ،لشاسسلُِذىّخاٌز١١ّضاٌج 
167

.3003ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسل130ُاٌفمشحاٌضب١ٔخِٓاٌّبدح) 
168

.939-931د.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحِجبدٞءلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ،ِشجغعبثك،ؿ 
169

،ِجّٛػخأدىبَإٌملاٌغٕخاٌغبثؼخاٌمب١ٔٛٔخ،3337اثش٠ًػب36َاٌقبدسف360ِٟذىّخإٌملاٌجٕبئ١خاٌّقش٠خ،لشاسسلُ 

.337ؿ
170

.939د.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحِجبدٞءلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
171

.ٚأظش:د.ٔج١ٗفبٌخ،ؽشحلبْٔٛاإلجشاءاد33نبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌم 

.933-939اٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
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 النظام العاملمدني من الجزائي عمى االحكم : تطبيق قاعدة حجية الرابعالمطمب 


ميزات معينة بعضيا كما يمنحيا يشكؿ اعتبار قاعدة معينة مف النظاـ العاـ تمييزًا ليا مف حيث تطبيقيا 
 موضوعية.مف الناحية المف الناحية اإلجرائية وبعضيا 

 الجزائي عمى المدني من الناحية اإلجرائيةالحكم تطبيق قاعدة حجية الفرع األول: 


تنبع مف مقتضيات النظاـ العاـ، إنما الجزائي عمى المدني الحكـ كما ُذكر سابقًا بأف قاعدة حجية 
تحقيؽ العدالة وحماية مصمحة المجتمع وصيانة الحقوؽ إلى فباإلضافة إلى أف الحكـ الجزائي ييدؼ 

ثبات التي تأخذ بيا والحريات فإف اإلجراءات الجزائية بالغة األىمية والدقة وسريعة وفعالة وقواعد اإل
المحكمة الجزائية راسخة ألف سمطات ىذه المحكمة واسعة في التحقيؽ ومناقشة الخصوـ وجمع األدلة 

ولذلؾ فإنو يجوز التمسؾ بيذه القاعدة في أي حاؿ كانت عميو الدعوى، وعمى القاضي  172الثبوتية.
تنازلو الصريح أو الضمني عف المدني أف يراعييا مف تمقاء نفسو عمى الرغـ مف سكوت الخصـ، أو 

 174يكوف الدفع بالحجية في جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعوى.وىنا  173التمسؾ بيا.

الجزائي عمى المدني مف النظاـ الحكـ الرأي الغالب في الفقو الفرنسي يعتبر حجية وعمى الرغـ مف أف 
الدفع بحجية الحكـ الجزائي أماـ قرر بأف حيث عكس ذلؾ، إلى العاـ، إال أف القضاء الفرنسي ذىب 

القضاء المدني ليس مف النظاـ العاـ، فبل يجوز لمقاضي المدني إثارتو مف تمقاء نفسو إف لـ يتمسؾ بو 
وعمى اعتبار أف احتراـ القاضي المدني  175الخصـ، وال يجوز الدفع بو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض.

فإف ىذا القضاء وضع محؿ نقد شديد مف الفقو الفرنسي، كما مسألة تيـ المجتمع بأسره، لؤلحكاـ الجزائية 
الجزائي عمى المدني قاعدة استمزمتيا الضرورات االجتماعية باعتبارىا مظيرًا مف مظاىر الحكـ أف حجية 

 176سيادة الجزائي عمى المدني، وبالتالي ينبغي اعتبارىا مف النظاـ العاـ.

ىنا و سبؽ أف حجية الحكـ الجزائي تيـ المجتمع بأسره، ولذا يجب اعتبارىا مف النظاـ العاـ، فيما رأينا 
 ىؿ تسمو حجية الشيء المحكـو فيو عمى اعتبارات النظاـ العاـ؟التالي ُيثار التساؤؿ 
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د.ِذّذػ١بداٌذٍجٟ،اٌٛع١وفٟؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،"دػٜٛاٌذكاٌؼبَ،ٚدػٜٛاٌذكاٌؾخقِٟٚشدٍخاٌزذشٞ 

.333،ؿ3337زجخداساٌضمبفخٌٍٕؾشٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ،،ِى3ٚاالعزذالي"،ط
173

.37د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
174

د.ِذّذػ١بداٌذٍجٟ،اٌٛع١وفٟؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،"دػٜٛاٌذكاٌؼبَ،ٚدػٜٛاٌذكاٌؾخقِٟٚشدٍخاٌزذشٞ 

.333الي"،اٌّشجغاٌغبثك،ؿٚاالعزذ
175

.ٚأ٠نًبِذىّخإٌملاٌّذ١ٔخاٌفشٔغ١خ،اٌّٛعٛػخ3319فجشا٠شِٓػب33َِذىّخإٌملاٌجٕبئٟاٌفشٔغ١خ،اٌّٛعٛػخاٌجٕبئ١خٌذاٌٍٛص، 

.3330أوزٛثشػب33َاٌجٕبئ١خٌذاٌٍٛص،
176

.36ّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌ 
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قوة فإف لو لو اشتمؿ عمى خطأ في القانوف حتى قضت محكمة النقض المصرية عمى أف الحكـ الجزائي 
ولكف يجب إعادة النظر في العبارة األخيرة،  177و وىي تسمو عمى قواعد النظاـ العاـ.ء المحكوـ فيالشي

حيث أف ىذه القاعدة تستمد عموىا مف تعمقيا بالنظاـ العاـ، وال توجد قاعدة ميما ارتفع شأنيا تعمو عمى 
 178النظاـ العاـ.

قاعدة حجية الشيء المحكوـ فيو نفسيا،  إذا صدر حكـ عمى خبلؼ قواعد النظاـ العاـ، بما في ذلؾلكف 
فيو حكـ مشوب بعيب الخطأ في القانوف، ولكف إذا فاتت مواعيد الطعف فيو، ارتفع عنو العيب وأصبح 
حكمًا حائزًا لحجية الشيء المحكوـ فيو، ألف اعتبارات النظاـ العاـ تقتضي استقرار المراكز القانونية وفقًا 

 179تى ال يكوف الحكـ محبًل لطعوف ال تنتيي.حذلؾ لما انتيى لو القضاء، و 

 الجزائي عمى المدني من الناحية الموضوعيةالحكم تطبيق قاعدة حجية : الثانيالفرع 


( مف القانوف المدني المصري عمى أف القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـ ال يجوز 135أكدت المادة )
وىذا  .180"باطالً  العقد كان اآلداب أو العام لمنظام مخالفاً  االلتزام محل كان إذامخالفتيا، فنصت عمى "

 نإف" عمى تنص والتي األردني المدني القانوف مف منياالثانية  الفقرة في( 163) المادة نص معما أكده 
وىذا ما أكدتو  .181"باطالً  العقد كان لالداب او العام لمنظام مخالفا كان او شيء في التعامل الشارع منع

 مخالفا االلتزام محل كان إذاالقانوف المدني الفمسطيني فنصت عمى "مشروع ( مف 131المادة )أيضًا 
 .182"باطالً  العقد كان اآلداب أو العام لمنظام

الجزائي عمى المدني مف قواعد النظاـ العاـ فبل يجوز استبعاد تطبيقيا، وال الحكـ وبما أف قاعدة حجية 
كؿ اتفاؽ مف ىذا القبيؿ باطبًل حيث ُيَعد يجوز لؤلشخاص أف يتفقوا عمى مخالفتيا أو استبعاد إعماليا، 

 183وال ُيعمؿ بو.
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.913،ؿ93،ِجّٛػخأدىبَإٌمل،اٌغٕخاٌزبعؼخلب١ٔٛٔخ،سل3339ُِب٠ٛعٕخ9ِذىّخإٌملاٌّذ١ٔخاٌّقش٠خ 
178

.36د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
179

.39ٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءا 
180

3399ٌغٕخ313سلُاٌّقشٞاٌّذٟٔاٌمبِْٔٛٓ(313)اٌّبدح 
181

.3367ِٓاٌمبْٔٛاٌّذٟٔاألسدٌٟٔغٕخ3(اٌفمشح371اٌّبدح) 
182

.3033ٌغٕخ9سلُاٌفٍغي١ٕٟ،اٌّذٟٔاٌمبْٔٛ(ِِٓؾشٚع313اٌّبدح) 
183

.39د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 ممخص الفصل الثاني


مفيوـ حجية الجزائي حيث تناولنا في ىذا الفصؿ مفيوـ حجية الجزائي عمى المدني وأساسو؛ لقد تناولنا 
 عمى المدني مف حيث اعتبار ىذه القاعدة تشكؿ خروجًا عف القاعدة العامة في الحجية.

 المدنية الدعوى تبعية ومنيا استثناًء، المدني عمى الجزائي الحكـ حجية تعتبر التي النظريات بياف تـكما 
 مف الرغـ عمى وذلؾ والجزائي المدني القضاء مف كؿ في القضاء أشخاص ووحدة الجزائية، لمدعوى
 بسمطات تتمتع الجزائية المحاكـ كوف وذلؾ والمحاكمة، التحقيؽ وضمانات. بينيما االختصاص اختبلؼ
 النظاـ عمى الجزائي النظاـ سيادة نظرية وأخيراً  المدنية، المحكمة بيا تتمتع ال التحقيؽ مجاؿ في واسعة

 وسبلمة بحياة وتتعمؽ بأسره المجتمع مصمحة ألجؿ بأعماليا تقوـ الجزائية المحاكـ ألف وذلؾ المدني؛
وقد . المالية بالذمـ يتعمؽ وأغمبيا فردية، دعوى عمى المدنية الدعوى تقوـ بينما. المجتمع أفراد وشرؼ

 حكمو يصدر ألنو الجزائي القاضي بحكـ يتقيد أف المدني القاضي عمى بأف ذلؾ عمى بناءً خمصنا 
 .المجتمع لصالح

 يعقؿ الجزائي القانونية القاعدة إلى متطرقاً  المدني، عمى الجزائيالحكـ  حجية قاعدة مميزاتكما تناولنا 
 ىناؾ وكاف المدني، القضاء أماـ المدنية الدعوى رفع تـ إف فإنو القاعدة ىذه عمى وبناءً ( المدني يوقؼ)

 عمى يتوجب فحينئذٍ  الجزائية الدعوى ُرفعت المدنية الدعوى سير أثناء أو بيا، مرتبطة جزائية دعوى
 الدعوى في ونيائي بات حكـ صدور لحيف المدنية الدعوى في الفصؿ توقؼ أف المدنية المحكمة
 .الجزائية

 الجزائي حجية قاعدة طبيعة ببياففقد قمنا  المدني؛ عمى الجزائي حجية تناولت التي المواد لتشعب ونظراً 
 المحاكمات أصوؿ قانوف قواعد إحدى اعدةقال ىذه أف منيا والتي االفتراضات كافة متناوالً  المدني، عمى

 لما استناداً  ذلؾ مف القضاء موقؼكما تناولنا  جزائية، طبيعة ذات أو مدنية، طبيعة ذات أنيا أو المدنية،
وقد استندنا . عنيما األلماني االحتبلؿ زواؿ بعد الفرنسيتيف والموريف األلزاس مقاطعتي في بو العمؿ تـ
 .جزائيةإنما ىي  المدني عمى الجزائي حجية طبيعة أف اعتبار في الفرنسي القضاء مسمؾ إلى
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 الثالثالفصل 

 شروط حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني


تحريؾ ىذه كؿ جريمة تنشأ عنيا دعوى حتمية ىي الدعوى الجزائية، حيث يمـز نود اإلشارة إلى أف 
الجرائـ تتولد عنيا حيث أف أغمب لكي تتوصؿ الدولة إلى اقتضاء حقيا في عقاب الجاني، لدعوى ا

 184دعوى خصوصية وىي الدعوى المدنية يرفعيا مف لحقو ضرر مف الجريمة لتعويض ىذا الضرر.

ًا قد وقع وتمت اإلدانة عمى ىذا األساس جرميالمحكمة الجزائية في حكميا بأف ىناؾ فعبًل قضت ومتى 
عدـ وقوعو، بؿ عمييا التسميـ بذلؾ، والحكـ بالتعويض إذا ما تقضي بفإنو ال يجوز لممحكمة المدنية أف 

مواؿ المجني المحكمة بأف المتيـ قاـ بسرقة أقضت ىذه توافرت سائر شروط اإلدعاء المدني بو، فإف 
زامات المدنية األخرى. ترد المسروقات والحكـ بسائر اإللبفي حكميا تقضي عميو فعمى المحكمة أف 

والحكـ بوقوع الفعؿ اإلجرامي يشير إلى وقوع األركاف المادية والمعنوية ليذا الفعؿ أو ىذه الواقعة التي 
 185لممحكمة المدنية أف تقرر ما يخالفو. فبل يجوزوبالتالي تشكؿ جريمة مف وجية نظر قانوف العقوبات، 

 والبد أف يكوف ىناؾ شروط لمحكـ الجزائي حتى تكوف لو حجية أماـ القضاء المدني.

شروط الحكـ الجزائي ليكوف لو حجية أماـ القضاء المدني في مبحث أوؿ، والطبيعة وسوؼ نتناوؿ 
 المدنية لمدعوى المدنية وانقضائيا في مبحث ثاٍف.
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.3،ؿ3391،داسإٌٙنخاٌؼشث١خ،اٌمب٘شح،3د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،ئخزقبؿاٌمنبءاٌجٕبئٟثبٌفقًفٟاٌذػٜٛاٌّذ١ٔخ،ه 
185

.196،ؿ3333٘شح،،اٌمب3ػٍٟصوٟاٌؼشاثٟ،اٌّجبدٞءاألعبع١خٌإلجشاءاداٌجٕبئ١خ،ط 
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 ولالمبحث األ 

 كم الجزائيحشروط ال


لكي يكوف لو يتبادر إلى الذىف التساؤؿ اآلتي: ما ىي الشروط التي يتوجب توافرىا في الحكـ الجزائي 
الحكـ في يصدر الشرط األوؿ أف نود اإلشارة إلى أىـ ىذه الشروط وىي: أماـ القاضي المدني؟ حجية 

والشرط الثاني أف يكوف الحكـ نيائيًا، وسيتـ تناولو يتـ تفصيميا في المطمب األوؿ، حيث سمسألة جزائية 
 في المطمب الثاني.

  ب األول: أن يكون ىناك حكمًا جزائياً مالمط

 الفرع األول: مفيوم الحكم الجزائي الذي يحوز الحجية أمام القضاء المدني


حيث أشرنا إلى ما ذىب إليو ، لى تعريؼ الحكـ الجزائيإ ةمف ىذه الرسالة تـ اإلشار األوؿ في الفصؿ 
تتحدد التي  المشرع"إعالن القاضي عن إرادة الدكتور محمود نجيب حسني إلى أف الحكـ الجزائي ىو 
 186.في واقعة معينة نتيجة قانونية يمتزم بيا أطراف الدعوى"

 الجزائي لمحكم "يكون( منو عمى أف 130وفي قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فقد نصت المادة )
 بو المقضي األمر قوة باإلدانةأو  بالبراءة الجزائية موضوع الدعوى في المختصة المحكمة من الصادر

 الجريمة بوقوع فيما يتعمق نيائياً  فييا فصل قد يكن لم التي الدعاوى في المدنية أمام المحاكم
البينات الفمسطيني والتي تنص ( مف قانوف 330والمادة ) .187فاعميا" إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا
 ىذه ينقض دليل قبول يجوز وال الحقوق من فيو فصمت فيما حجة تكون النيائية األحكامعمى "

 تتغير أن دون أنفسيم الخصوم بين قام نزاع في إال الحجية ىذه األحكام لتمك تكون ال ولكن الحجية،
 .188"وسبباً  محالً  الحق بذات وتتعمق صفاتيم

 يكون( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والتي تنص عمى أف "113المادة ) وىذا ما أكدتو
 المسؤولية عدمأو  بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع في الجزائية المحكمة من الصادر الجزائي لمحكم
 قد يكن لم التي الدعاوى في المدنية المحاكم مامأ بو المحكوم الشيء باالدانة قوةأو  باالسقاطأو 
 ويكون. فاعميا الى ونسبتيا وبوصفيا القانوني الجريمة بوقوع يتعمق فيما وذلك نيائياً  فييا فصل

                                                           
186

.3،ػذد31د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،لٛحاٌذىُاٌجٕبئٟفٟأٙبءاٌذػٜٛاٌجٕبئ١خ،ِجٍخئداسحلنب٠باٌذٛوّخ،عٕخ 
187

.3001ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟاٌقبدسػب130َاٌّبدح 
188

3003ٌغٕخ(9)سلٌُزجبس٠خٚااٌّذ١ٔخاٌّٛادفٟ(ِٓلبْٔٛاٌج١ٕبداٌفٍغي330ٟٕ١اٌّبدح) 
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 ىذه تكون لو وال. االدلة كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم
( مف قانوف 93نصت المادة ). في حيف 189"القانون عميو يعاقب ال الفعل ان عمى مبنياً  كان اذا القوة

 الحقوق من فيو فصمت بما حجة تكون القطعية الدرجة حازت التي االحكامالبينات األردني عمى أف "
 بين قام نزاع في إال القوة ىذه االحكام لتمك تكون ال ولكن القرينة ىذه ينقض دليل قبول يجوز وال

 .190"وسبباً  محال ذاتو بالحق النزاع وتعمق صفاتيم تتغير أن دون أنفسيم الخصوم

 الصادر الجنائي لمحكم يكون: "بأفالمصري  الجنائية اإلجراءات قانوف مف (937) المادةفي حيف نصت 
 أمام فيو المحكوم الشيء قوة باإلدانةأو  بالبراءة الجنائية الدعوى موضوع في الجنائية المحكمة من

 وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمق فيما نيائياً  فييا فصل قد تكن لم التي الدعاوى في المدنية المحكمة
 عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني

. 191"القانون عميو يعاقب ال الفعل أن عمى مبنياً  كان إذا القوة ىذه لو تكون وال األدلة، كفاية عدم
 القضى االمر قوة حازت التى االحكام"أف ( مف قانوف اإلثبات المصري والتي تنص عمى 303والمادة )

 لتمك تكون ال ولكن ,ةالحجي ىذه ينقص دليل قبول يجوز وال ,الحقوق من فيو فصمت فييا حجو تكون
 الحق بذات وتتعمق صفاتيم تتغير ان دون انفسيم الخصوم بين قام نزاع فى اال الحجيو ىذه االحكام
  ."نفسيا تمقاء من الحجيو بيذه المحكمو وتقضى .وسبباً  محالً 

ذي يحوز حجية الشيء المحكـو أماـ القضاء المدني ىو الحكـ الجزائي، وبالتالي أف اللكؿ ما تقدـ نرى 
 فإنو القرار الصادر مف سمطة الحكـ لئلعبلف عف إرادتيا في موضوع الدعوى الجزائية، أي الدعوى

الحكـ يجب أف يؤخذ يذا المرفوعة بشأف فعؿ أو امتناع بوصؼ كونو جريمة يعاقب عمييا القانوف. ف
بمعيار مادي، أي أنو يكوف جزائيًا ما داـ صادرًا بشأف الدعوى الجزائية المرفوعة أماميا طبقًا لمقانوف. 

أو محكمة ويستوي أف يكوف صادرًا مف محكمة عادية أو جية إدارية ذات اختصاص قضائي 
 ، كما ُأشير إلى ذلؾ في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.192استثنائية
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.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداألسد١ٔخٌغٕخ113اٌّبدح) 
190

3003ٌؼب37َسلُاٌّؼذِّياٌمب3333ٌْٚٛٔؼبَ(10)سلُلبْٔٛاألسدٟٔاٌج١ٕبدلبِْٔٛٓ(9)اٌّبدح 
191

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل937ُاٌّبدح 
192

.ٚأظش:د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغ19د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 

.309اٌغبثك،ؿ
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 أن يكون الحكم في مسألة جزائيةالفرع الثاني: 


الحكـ الجزائي حجيتو أماـ القضاء المدني، ينبغي أف تكوف الدعوى المدنية ناشئة عف فعؿ يكتسب حتى 
غير مشروع قضت بو المحكمة الجزائية عمى اعتباره جريمة، فالقضاء المدني مقيد بالحكـ الصادر مف 

مة أو بانتفاء المحاكـ الجزائية المتعمقة بصحة وقوع الجريمة أو بعدـ وقوعيا. فإذا أقر بعدـ وقوع الجري
منازعة الحكـ الجزائي فيما قضى فيو سواء في ثبوت حينئٍذ رابطة السببية فبل يجوز لممحكمة المدنية 

 193التيمة أو في انتفائيا.

ة الجزائية في الحكـ الجزائي الذي يقيد القاضي المدني سواء كاف صادرًا مف ليجب توافر المسأكما 
استثنائية أو محكمة مدنية، متى كاف الحكـ صادرًا بشأف جريمة ليا والية محكمة جنائية عادية أو محكمة 

   194الفصؿ فييا. ويعد األمر الجزائي حكمًا جزائيًا يحوز الحجية أماـ القضاء المدني.

ي تختص بيا عمى الجزائية في الدعوى الجزائية الت الذي تصدره المحكمة الحكـ ال ُيعد حكمًا جزائياً مثبًل ف
، وال حجية لو عمى القضاء المدني.نحٍو   195تبعيٍّ

ال ُيعد حكمًا جزائيًا قضاء المحكمة الجزائية في مسألة مدنية، فالحكـ الصادر مف المحكمة الجزائية كما 
في الدعوى المدنية التابعة لمدعوى الجزائية ُيعد حكمًا مدنيًا، وال يحوز أماـ القاضي المدني إال حجية 

( مف قانوف البينات 93( مف قانوف اإلثبات المصري والمادة )303المادة ) نسبية وذلؾ طبقًا لنص
 196( مف قانوف البينات الفمسطيني.330األردني، والمادة )
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ٌٛع١وفٟؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،"دػٜٛاٌذكاٌؼبَ،ٚدػٜٛاٌذكاٌؾخقِٟٚشدٍخاٌزذشٞد.ِذّذػ١بداٌذٍجٟ،ا 

.330ٚاالعزذالي"،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
194

.73-79صوش٠بءػ١ٍٛػ،اٌذىُاٌجٕبئٟٚدج١زٗأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
195

.133د.وبًِاٌغؼ١ذ،ؽشحلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
196

.307د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 ما ال يعتبر حكمًا جزائياً الفرع الثالث: 


مًا جزائية، األحكاـ الصادرة بالغرامات المدنية، واألحكاـ التأديبية، وقرارات سمطات التحقيؽ ال ُتعّد أحكا
 -وسيتـ تناوؿ كؿ واحدٍة منيـ عمى حدا كما يمي:

 المدنيةأواًل: الغرامات 


يترتب بالمباديء واألصوؿ الواجب اتباعيا، حيث عند المجوء إلى القضاء يجب مراعاة عدـ اإلخبلؿ 
 -إلى نوعيف:المباديء واألصوؿ عمى اإلخبلؿ بذلؾ جزاءات أغمبيا ذات طبيعة مالية، وتقسـ 

، أو إدعاء وعدـ إطالة أمد النزاع بغير مقتضىكالطعف غير الجدي،  النوع األول: الواجبات السمبية:
 التزوير فى مدعي حق بسقوط حكم إذا( مف قانوف اإلثبات المصري عمى "37المادة )إذ نصت  التزوير.
 عميو يحكم وال جنيو ال تتجاوز ألفىو  جنيو خمسمائو عن تقل ال بغرامة عميو حكم برفضو أو ادعائو
 .197"ادعاه ما بعض ثبت إذا بشىء

 السند، كل بصحة حكم إذا( منو عمى "33المادة )إذ نصت كذلؾ األمر في قانوف البينات الفمسطيني 
 .198"قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار مائتي تتجاوز ال بغرامة أنكره من عمى يحكم

، لتحقيؽ العدالة وىي التي تتعمؽ بواجب األفراد في معاونة القضاءالنوع الثاني: الواجبات اإليجابية: 
 199كواجب الشيود والخبراء في أداء الخدمات الضرورية لحسف سير العدالة.

 عن قانوني عذر بغير وامتنع الشاىد حضر إذا( مف قانوف البينات الفمسطيني "39المادة )وىذا ما أكدتو 
 أردني دينار مائة تتجاوز ال بغرامة عميو يحكم إليو توجو التي األسئمة عن اإلجابة عن أو اليمين أداء
( مف قانوف اإلثبات 91المادة )وىذا ما نصت عميو أيضًا  .200"قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو

 تجاوز وال جنية مائتي عن تقل ال بغرامة أنكرة من عمى فيحكم المحرر كل بصحة حكم إذاالمصري "
 .201"جنية ألف

سواًء حكـ بيا في محكمة جزائية أو مدنية ىي أف اإلخبلؿ بيذه الواجبات  لنا ومف خبلؿ ذلؾ يتبيف
ليذا غرامات مدنية وليس عقوبات جزائية، فالفعؿ الذي ترتبت عميو ىذه الغرامة ال يعد عمبًل إجراميًا. 
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.3333ٌغٕخ39ٚاٌّؼذيثبٌمبْٔٛسل3379ٌُغٕخ33(ِٓلبْٔٛاإلصجبداٌّقشٞسل37ُاٌّبدح) 
198

.3003ٌَغٕخ(9)سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّٛادفٟاٌج١ٕبدلبْٔٛ(33ِٓاٌّبدح) 
199

.311د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
200

.3003ٌَغٕخ(9)سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّٛادفٟاٌج١ٕبدلبْٔٛ(39ِٓاٌّبدح) 
201

.3333ٌغٕخ39ٚاٌّؼذيثبٌمبْٔٛسل3379ٌُغٕخ33(ِٓلبْٔٛاإلصجبداٌّقشٞسل91ُاٌّبدح) 
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مف قانوف  202(339غرامة التزوير المنصوص عمييا في المادة )قضت محكمة النقض المصرية عمى أف 
اإلجراءات الجنائية المصري ىي غرامة مدنية وليست مف قبيؿ الغرامات الجنائية المنصوص عمييا في 

مف قانوف العقوبات، فيي مقررة كرادع يردع الخصوـ عف التمادي واإلنكار وتأخير  203(33المادة )
ابًا عمى جريمة، ألف اإلدعاء بالتزوير ال يعدو أف يكوف دفاعًا في الدعوى الفصؿ في الدعوى، وليست عق

 204ال يوجب وقفيا حتمًا وليس فعبًل جرميًا.

 ثانيًا: األحكام التأديبية


يختمؼ الخطأ التأديبي عف الجريمة الجزائية، فالثانية فعؿ أو امتناع يعده القانوف مخبًل بنظاـ المجتمع 
فيحدده ويقرر لو عقوبة جزائية، أما الخطأ التأديبي فيو إخبلؿ بواجبات الوظيفة أو المينة التي ينتسب 

وبة الجزائية. وىو أساسًا تيمة قائمة إلييا الفاعؿ، ويقرر لو القانوف سمسمة مف الجزاءات تختمؼ عف العق
بينما بذاتيا مستقمة عف التيمة الجزائية، قواميا مخالفة الموظؼ لواجبات وظيفتو ومقتضياتيا أو كرامتيا، 

االستقبلؿ قائـ حتى لو كاف ثمة ارتباط بيف الجريمتيف،  عدواف عمى المجتمع. وىذاالجريمة الجزائية تمثؿ 
عد التنظيمية العامة التي تختص بتأديب الموظفيف، وذلؾ وفؽ ما أشارت إليو وىو ما أشارت إليو القوا
 .205المحكمة اإلدارية العميا

لتقدير الجية التي تتولى  الجريمة والقانوف التاديبي ال يعرؼ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، بؿ يترؾ
 206أـ ال.جريمة اف الفعؿ يكوف المحاكمة التأديبية، فيذه الجية ليا كامؿ الحرية في تقدير ما إذا ك

قانوف العقوبات يحدد الجرائـ الموجبة لمعقوبات مثبًل ىناؾ اختبلؼ مف حيث تحديد العقوبة؛ فكما أف 
حصرًا ونوعًا، ولكف األفعاؿ المكونة لمذنب اإلداري ليست كذلؾ، فمردىا إلى اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة أو 

مجاؿ تطبيؽ كؿ مف القانونيف الجزائي والتأديبي مختمؼ،  الخروج عمى مقتضياتيا بوجو عاـ. كما أف
فالقانوف الجزائي ُيطبؽ عمى جميع األشخاص المقيميف في الدولة باعتبارىـ أعضاء في المجتمع، بينما 
القانوف التأديبي يطبؽ عمى فئة أو جماعة معينة، وعمة ذلؾ أف القانوف الجزائي ييدؼ إلى حماية 
                                                           

202
 اٌمشاس أٚ اٌذىُ فٝ ٠مضٝ اٌذػٜٛ إ٠مبف دبٌخ فٝػٍٝ"3330ٌغٕخ٠٥١سلُ(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقش339ٞرٕـاٌّبدح) 

ًٙب ٚػشش٠ٓ خّسخ لذس٘ب ثغشاِخ اٌزض٠ٚش ِذػٝ ثئٌضاَ ٚجٛد اٌزض٠ٚش ثؼذَ اٌصبدس ."ج١ٕ
203

 إٌٝ ٠ذفغ ثأْ ػ١ٍٗ اٌّذىَٛ إٌضاَ ٘ٝ ثبٌغشاِخ اٌؼمٛثخ."3001ٌَغٕخاٌّؼذي(33)سلُاٌّقشٞاٌؼمٛثبدلبِْٔٛٓ(33)اٌّبدحرٕـ 

 ِغ ٚرٌه ، ج١ٕٗ خّسّبئخ ػٍٝ اٌجٕخ فٝ األلصٝ دذ٘ب ٠ض٠ذ أْ ٚال لشش ِبئخ ػٓ اٌغشاِخ رمً أْ ٠جٛص ٚال. اٌذىُ فٝ اٌّجٍغ اٌذىِٛخ خض٠ٕخ
."جش٠ّخ ٌىً اٌمبْٔٛ ٠ج١ٕٙب اٌزٝ ثبٌذذٚد اإلخالي ػذَ

اٌمنبئ٠ٟٚؼشفد.ِذّٛدٔج١تدغٕٟاٌغشاِخاٌزٟفٟاٌجشائُػٍٝأٔٙب:ئٌضاَاٌّذػٝػ١ٍٗثأداءِجٍغٔمذٞئٌٝاٌخضأخاٌؼبِخ.ٚعججٙباٌذىُ
جش٠ّزٗٚلشسئٌزضاِٗثؼمٛثزٙب.د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌمغُاٌؼبَ،اٌّجٍذاٌضبٟٔ،اٌزٞأصجذِغإ١ٌٚخاٌّذػٝػ١ٍٗػٓ

.3030-3033،ِٕؾٛساداٌذٍجٟاٌذمٛل١خ،دْٚعٕخٔؾش،ؿ1ه
204

.960ؿ399لب١ٔٛٔخ،سل39ُ،ِجّٛػخأدىبَإٌملعٕخ3369ِب٠ٛعٕخ31ِذىّخإٌملاٌّقش٠خ 
205

.939،ؿ16،ِجّٛػخاٌّجبدٞءاٌمب١ٔٛٔخ،اٌغٕخاٌشاثؼخلب١ٔٛٔخ،سل3339ُد٠غّجشعٕخ36داس٠خاٌؼ١ٍباٌّذىّخاإل 
206

.93،ِقش،ؿ1ػبدي٠ٛٔظ،اٌذػٜٛاٌزأد٠ج١خٚفٍزٙبثبٌذػٜٛاٌجٕبئ١خ،ِجٍخئداسحلنب٠باٌذىِٛخ،اٌغٕخاألٌٚٝ،اٌؼذد 
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تمع بينما القانوف التأديبي ال ييدؼ إال لحماية مصالح الجماعة أو الفئة التي المصالح األساسية لممج
 207ينتمي إلييا الفاعؿ.

وقد استقر الرأي عمى أنو ال محؿ لتطبيؽ قاعدة حجية الشيء المحكوـ فيو جزائيًا في المجاؿ التأديبي، 
ف الفعؿ ذاتو، كما أف جوز محاكمتو تأديبيًا عيأي أف الشخص الذي ُحوكـ جزائيًا عف فعؿ معيف 

جريمة.  وتأديبيًا عف فعؿ معيف تجوز محاكمتو جزائيًا عف نفس الفعؿ بوصفالشخص الذي ُحوكـ 
. كما أف الجزاءات التأديبية ال تعد عقوبات مستقمتاف كؿ منيما تسير في الطريؽ المرسوـ ليافالدعوتاف 

ىذه الحالة غرامات تأديبية وليست عقوبات جزائية حتى لو أطمؽ عمييا المشرع إسـ الغرامات، فيي في 
أنو ال يعد أي عدـ تمتع الجزاء التأديبي بحجة الشيء المحكوـ فيو، كما أف ىناؾ مف ذىب إلى . جزائية

حكمًا وال حتى قرارًا مف جية ذات فصؿ قضائي، بؿ ىو قرار إداري صدر مف جية إدارية بناًء عمى 
كـ القضائي الذي يصدر مف جية قضائية بمقتضى واليتيا سمطتيا بمقتضى القوانيف عمى خبلؼ الح

 .208لمفصؿ فيياالقضائية في خصومة حقيقية 

أف األحكاـ التأديبية برغـ كونيا أحكامًا قضائية إال أنيا ال تحوز حجية الشيء المحكوـ فيو كما تبيف لنا 
ى جزائية بشأف أفعاؿ يجرميا ال ُتعد أحكامًا جزائية، فيي ال تصدر في دعو  اأماـ القضاء المدني، ألني

نما ىي جزاءات يتـ الحكـ فييا بسبب اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة أو المينة.  القانوف، وا 

 ثالثًا: القرارات الصادرة عن النيابة العامة كسمطة تحقيق


ىناؾ جدؿ حوؿ حجية ىذه القرارات، فقد ذىبت بعض األحكاـ المصرية إلى أف القرارات الصادرة بعدـ 
صبحت نيائية فإنيا تحوز حجية الشيء المحكوـ فيو أماـ وجو إلقامة الدعوى الجزائية متى أوجود 

 القضاء المدني.

إلقامة الدعوى الجزائية المبنية عمى بعدـ وجود وجو الصادرة فرقت األحكاـ الفرنسية بيف القرارات بينما 
أسباب موضوعية كعدـ وقوع الفعؿ المادي أو عدـ معرفة الفاعؿ أو عدـ كفاية األدلة، وبيف القرارات 
المبنية عمى أسباب قانونية كعدـ العقاب عمى الفعؿ أي عدـ وجود جناية، أو امتناع العقاب، وقضت ىذه 

وحدىا التي تحوز الحجية أماـ القضاء المدني. ولكف الرأي السائد  األحكاـ بأف ىذه القرارات األخيرة ىي
في فرنسا سواًء مف الناحية الفقيية أو القضائية أف قرارات سمطة التحقيؽ في جميع الحاالت ال تحوز 
نما يترتب عميو  الحجية أماـ القضاء المدني. فالقرار الصادر باإلحالة ال تنقضي بو الدعوى الجزائية، وا 
                                                           

207
.317-313َاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِب 

208
.319-317د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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الدعوى الجزائية عمى القضاء لمفصؿ فييا. وأما القرار بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوى فيو ذات عرض 
 .209طبيعة مؤقتة، إذ يمكف العدوؿ عنيا عندما تظير أدلة جديدة

الرأي الذي يتعمؽ بقرارات اإلحالة سميمًا، ولكنو محؿ نظر فيما يتعمؽ بعمة عدـ إلتزاـ ونشير إلى أف 
قرارات الصادرة بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوى، فعدـ إلتزاـ القاضي المدني بيذه القاضي المدني بال

القرارات ال يرجع إلى أنيا قرارات مؤقتة يمكف العدوؿ عنيا، بؿ يرجع إلى أنيا غير صادرة في موضوع 
تجعؿ  الدعوى الجزائية بالبراءة أو اإلدانة، إذ أف ميمة سمطة التحقيؽ ىي البت في توفر الظروؼ التي

التيمة صالحة إلحالتيا إلى المحكمة لمفصؿ فييا، وتصدر قرارىا باإلحالة أو بعدـ وجود وجو إلقامة 
الدعوى وفقًا ليذه الظروؼ. فإف أصدرت قرارًا باإلحالة فبل يمنع المحكمة الجنائية بالحكـ ببراءة المتيـ، 

ف أصدرت قراراىا بعدـ وجود وجو إلقامة الدعوى فبل يعد ذلؾ  دليبًل عمى براءة المتيـ، وال يمنع مف وا 
 210إذا وجدت أدلة جديدة. وبالتالي ينتفي ىنا التأثير عمى الدعوى المدنية. ةرفع الدعوى الجزائي

يذا الرأي، فالقرارات الصادرة عف سمطات التحقيؽ بشكؿ عاـ ىي قرارات بالفقو الفرنسي الحديث كما أخذ 
جزائي في موضوع الدعوى الجزائية، وبذا فإنيا ال تكوف صادرة تحضيرية مقصورة عمى التحضير لمحكـ ال

: بأف الجنائية اإلجراءات قانوف مف (937)المادة في الموضوع. وىذا ما تؤيده نصوص القانوف في 
 باإلدانةأو  بالبراءة الجنائية الدعوى موضوع في الجنائية المحكمة من الصادر الجنائي لمحكم يكون"

 فيما نيائياً  فييا فصل قد تكن لم التي الدعاوى في المدنية المحكمة أمام فيو المحكوم الشيء قوة
 سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمق
 الفعل أن عمى مبنياً  كان إذا القوة ىذه لو تكون وال األدلة، كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والذي ينص 113والمادة ). 211"القانون عميو يعاقب ال

 عدمأو  بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع في الجزائية المحكمة من الصادر الجزائي لمحكم يكونعمى "
 لم التي الدعاوى في المدنية المحاكم مامأ بو المحكوم الشيء باالدانة قوةأو  باالسقاطأو  المسؤولية

. فاعميا الى ونسبتيا وبوصفيا القانوني الجريمة بوقوع يتعمق فيما وذلك نيائياً  فييا فصل قد يكن
 تكون لو وال. االدلة كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون
( مف 130المادة )في حيف نصت  212".القانون عميو يعاقب ال الفعل ان عمى مبنياً  كان اذا القوة ىذه

 في المختصة المحكمة من الصادر الجزائي لمحكم "يكونأف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى 

                                                           
209

ِذٟٔوٍٟاٌمب٘شح.3331ٌٕغخ3063،اٌذػٜٛسل3336ُاثش٠ًعٕخ33ِذىّخاٌمب٘شحاالثزذائ١خ، 
210

.393د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
211

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل937ُاٌّبدح 
212

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداألسد١ٔخٌغٕخ113اٌّبدح) 
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 الدعاوى في المدنية أمام المحاكم بو المقضي األمر قوة باإلدانةأو  بالبراءة الجزائية موضوع الدعوى
 إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع فيما يتعمق نيائيا فييا فصل قد يكن لم التي

فيذه المواد الثبلث في القوانيف المصرية واألردنية والفمسطينية، تبيف أف ما يمتـز بو القاضي  .213فاعميا"
المدني ىو الحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة الجزائية، وال تعتبر سمطات التحقيؽ محاكـ في نظر 

 القانوف.

قضت محكمة النقض المصرية عمى أف الحكـ الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصؿ بوقوع ليذا 
الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ، إال أف ىذه الحجية ال تثبت إال لؤلحكاـ النيائية الفاصمة في موضوع 

ؽ، ألف ىذه القرارات ال الدعوى الجزائية دوف غيرىا مف األوامر والقرارات الصادرة مف سمطات التحقي
نما تفصؿ في توفر أو عدـ توفر الظروؼ التي  تفصؿ في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو اإلدانة، وا 
تجعؿ الدعوى صالحة إلحالتيا إلى المحكمة لمفصؿ في موضوعيا، ومف ثـ فبل تكتسب تمؾ القرارات أي 

لدليؿ عمى وقوع الجريمة أو عمى نسبتيا إلى حجية أماـ القضاء المدني، ويكوف لو أف يقضي بتوفر ا
 214المتيـ، وىذا يمكف أف يخالؼ القرار الصادر عف سمطات التحقيؽ.

 بوقوع يتصؿ فيما المدنى القضاء يقيد الجنائى الحكـ كاف فإل: عمى المصريةالنقد  محكمة قضتكما 
 مف (937) المادة نص مف يستفاد ما عمى ،تثبت ال الحجية ىذه أف إال المتيـ إلى ونسبتيا الجريمة
 موضوع فى الفاصمة النيائية لؤلحكاـ إال، المدنى القانوف مف (907) والمادة الجنائية االجراءات قانوف

 ال القرارات ىذه ألف التحقيؽ سمطات مف الصادرة والقرارات األوامر مف غيرىا دوف الجنائية الدعوى
نما اإلدانة أو بالبراءة الجنائية الدعوى موضوع فى تفصؿ  التى الظروؼ توفر عدـ أو توفر يف تفصؿ وا 
 أيو القرارات تمؾ تكتسب فبل ثـ ومف موضوعيا فى لمفصؿ المحكمة إلى إلحالتيا صالحة الدعوى تجعؿ
 إلى نسبتيا عمى أو الجريمة وقوع عمى الدليؿ بتوفر يقضى أف لو ويكوف المدنى القاضى أماـ حجية
 215.التحقيؽ سمطة مف الصادر القرار خبلؼ عمى المتيـ
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.3001جشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟاٌقبدسػبَِٓلبْٔٛاال130اٌّبدح 
214

.399ؿ310لب١ٔٛٔخسل36ُ،ِجّٛػخأدىبَإٌملٌغٕخ3377اثش٠ًعٕخ39ِذىّخإٌملاٌّذٟٔاٌّقش٠خ، 
215

.١ٔ3377غبْ،39ثزبس٠خ،399سلُففذخ36فِٕٝىزت،13ٌغٕخ0390سلُاٌيؼٓاٌّقش٠خ،اٌيؼِٓذىّخ 
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 الفرع الرابع: األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية واألحكام الصادرة عن سمطات االحتالل


 أواًل: الحكم الصادر عن المحاكم األجنبية


القضاء األجنبي أماـ حجية الحكـ الجزائي لاألوؿ في المبحث الثاني مف الفصؿ سابقًا  تعرضنالقد 
واعتبار أف بعض األحكاـ الصادرة عف المحاكـ األجنبية تحوز قوة القضية المقضية، أما الوطني، 

الفمسطيني فإف الحكـ األجنبي يعتبر الغيًا فييا، وبالتالي فإف الجزائي القانوف  يااألفعاؿ التي ال يجرم
االعتبار أف تكوف ىذه القرارات الصادرة عف المحاكـ األجنبية يجب دراستيا قبؿ اعتبارىا، مع االخذ بعيف 

 األحكاـ مبرمة.

األجنبي قوة في القضية المحكمة، أف اعتبارات العدالة تقوـ عمى عدـ الجزائي وعمة اإلعتراؼ بأف لمحكـ 
 216جواز محاكمة شخص مف أجؿ فعؿ واحد مرتيف.

فقد كاف  أما مف حيث أف يكوف لمحكـ الجزائي الصادر عف المحاكـ األجنبية حجية أماـ القضاء المدني،
 -موضع جدؿ وبحاجة إلى مزيد مف التفصيؿ:

أف الحكـ الجزائي الصادر مف محكمة يتمثؿ في الرأي السائد في فرنسا فقيًا وقضاًء كما رأينا سابقًا فإف 
ولكف ىناؾ قمة مف الشراح  وز حجية الشيء المحكوـ فيو أماـ القضاء المدني الوطني.حأجنبية ال ي

ينادوف بوجوب أف يكوف لمحكـ الجزائي الصادر مف محكمة أجنبية حجية الشيء المحكـو فيو أماـ 
 -القضاء الوطني وذلؾ استنادًا إلى الحجج اآلتية:

قاعدة ممنازعات مما يقتضي وجود لوىذا يستمـز وضع حد ؛ أواًل: حاجة المجتمع إلى الثبات واالستقرار
الشيء المحكـو فيو التي تحوؿ دوف تكرار النزاع مرة أخرى دوف أف ُيحسـ، وىذه اإلعتبارات توجب حجية 

 االعتراؼ لؤلحكاـ بحجية دولية. 

ف كانت تصح لتبرير المدني  إف أساس ىذه الحجة ىو الرغبة في وضع حد لممنازعات وىذه الحجة وا 
لتبرير حجية الجزائي عمى المدني، فيذه الحجية عمى المدني، أو الجزائي عمى الجزائي ولكنيا ال تكفي 

  217قائمة عمى فكرة أف النظاـ العاـ يحتـ عمى القاضي المدني أال يخالؼ الحكـ الجزائي.

                                                           
216

.330د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبداٌمغُاٌؼبَ،اٌّجٍذاألٚي،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
217

.397-393د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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ف كاف البعض يرى فضبًل عف أف اإلعتراؼ لؤلحكاـ الجزائية بحجية دولية يتعارض ومبدأ سيادة الدولة ، وا 
يتـ بمحض إرادة سمطاف الدولة إنما ية الحكـ الجزائي األجنبي أف سيادة الدولة ال تمس ألف األخذ بحج

 .نفسيا، كما أف القاضي يتحقؽ مف االختصاص التشريعي والقضائي لمدولة التي أصدرت محاكميا الحكـ
ويتأكد مف أف العدالة لـ تمتيف بالحكـ واإلجراءات التي سبقتو، والتحقؽ مف أف االعتراؼ ليذا الحكـ 

 218رض مع النظاـ العاـ المستقر في الدولة.بآثاره ال يتعا

 األحكام -9عمى " 3003( لعاـ 31( مف قانوف التفيذ الفمسطيني رقـ )17نص المادة ) أكدهوىذا ما 
 في المقررة الشروط بنفس فمسطين في بتنفيذىا األمر يجوز أجنبي بمد في الصادرة واألوامر والقرارات

أو  الفمسطينية القوانين مع تتناقض أال عمى فيو، الفمسطينية واألوامر والقرارات األحكام لتنفيذ البمد ذلك
 في الصادرة واألوامر والقرارات األحكام بتنفيذ األمر يطمب -1. العميا الوطنية بالمصمحة ضرراً  تمحق
 األحكام تمك تكون أن عمى دائرتيا، في التنفيذ يراد التي البداية محكمة أمام تقدم بدعوى أجنبي بمد

 219.األصول" حسب المختصة الجيات من مصدقة واألوامر والقرارات

؛ ثانيًا: لمدول مصالح ظاىرة في تأكيد االحترام الالزم لمعدالة الجزائية ولو كانت صادرة من دولة أجنبية
وبناًء عمى ذلؾ يجب تجنب كؿ ما يمس حجية األحكاـ الجزائية األجنبية، ولو خالؼ القاضي الحكـ 
األجنبي فإف ىذا الحكـ لف يناؿ االحتراـ البلـز حتى بالنسبة لمدولة التي صدر منيا. ولكف ىذا الرأي 

الدوؿ ال تعترؼ بحجية  مبالغ فيو، فالحكـ األجنبي واجب االحتراـ في الدولة التي صدر منيا، وكثير مف
الحكـ الجزائي األجنبي عمى القضاء المدني، كالدوؿ األنجموسكسونية وألمانيا، ومف غير المعقوؿ أف يتـ 
 الاإلعتراؼ في ببلدنا بحجية الحكـ الجزائي األجنبي عمى القضاء المدني الوطني، في الوقت الذي 

 220دىـ.تحوز فيو أحكاـ القاضي المدني الوطني حجيًة في ببل

( 733( و)793المواد )مثبًل في ؛ ثالثًا: المشرع نفسو اعترف ليذه األحكام بحجية الشيء المحكوم فيو
( مف قانوف العقوبات 9)و (1) ، والتي تقابميا المواد221( مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي739و)

 إال الخارج فى فعل أو جريمة مرتكب عمى العمومية الدعاوى تقام ال( عمى "9المصري، فتنص المادة )
                                                           

218
.330ؿد.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٚاٌؼمٛثبداٌمغُاٌؼبَ،اٌّجٍذاألٚي،اٌّشجغاٌغبثك، 

219
(17،اٌّبدح)3003(ٌغٕخ31لبْٔٛاٌزٕف١زاٌفٍغي١ٕٟسلُ) 

220
.396-397د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 

221
فمشح،٠ىزفٟاٌجبدشثٛمغاٌفمشحاألٌِٕٚٝٙبٚاٌزٟرؾ١شئٌٝاألخزثأدىب31َ(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌفشٔغ793ٟرذٛٞاٌّبدح)

 اٌذائشحاألٚسٚث١خفٟاٌّذىّخاٌفشٔغ١خ.
 Code de procédure pénale, Edition : 2015-10-18: Article (689): Les auteurs ou complices d'infractions 

commises hors du territoire de la Républiquepeuvent être poursuivis et jugés par les juridictions 

françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte 

législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en 

application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions 

françaises pour connaître de l'infraction. 
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 أنيا أو إليو أسند ثم برأتو األجنبية المحاكم أن يثبت من عمى إقامتيا تجوز وال العمومية، النيابة من
ومقتضى ىذه المواد أف الحكـ األجنبي يحوز حجية الشيء  .222عقوبتو واستوفى نيائيا عميو حكمت

مف ارتكب الجريمة في الخارج متى ثبت أف المحاكـ المحكوـ فيو ويحوؿ دوف رفع الدعوى العمومية عمى 
األجنبية قد برأتو مما أسند إليو أو أنيا حكمت عميو نيائيًا واستوفى عقوبتو، ويميؿ أصحاب ىذا الرأي 
عمى أنو وبما أف القضاء الجزائي األجنبي يقيد القضاء الجزائي الوطني، فإنو مف باب أولى أف يقيد 

( مف قانوف اإلجراءات 739( و)733( و)793إال أف الثابت مف المواد ) 223القضاء المدني الوطني.
ر بالعقوبة الصاد يبات المصري أف الحكـ الجزائ( مف قانوف العقو 9( و)1الجنائية الفرنسي والمادتيف )

مف محكمة أجنبية ال يمنع مف إعادة المحاكمة أماـ القضاء الوطني، إال إذا استوفى المحكوـ العقوبة 
ي بيا. فإف لـ تكف العقوبة قد ُنفذت، أو أف بعضيا قد ُنفذ، فتجوز المحاكمة مرة أخرى عف المقض

( مف قانوف العقوبات األردني حيث نص 33وأشار إلى ذلؾ نص المادة ) الجريمة أماـ القضاء الوطني.
 ال مكةالمم في ارتكتب التي والجرائم( 9) المادة في عمييا المنصوص الجنايات خال فيماعمى أف "

 الحكم حالة وفي الخارج، في نيائياً  محاكمتو جرت قد كان إذا أجنبي أو أردني المممكة ىذه في يالحق
( مف نفس 31وبينت المادة ) .224"بالعفو أو بالتقادم عنو سقط أو فيو نفذ قد الحكم كان إذا عميو

 القانوف بعض الضوابط عمى ذلؾ.

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي 739( و)733و)( 793إف عمة الموضوع في نصوص المواد )
( مف قانوف العقوبات المصري في أف قواعد العدالة اإلنسانية ىي ما أممتيما، ولكنيا 9( و)1والمادتيف )

 225غير ممزمة لمقضاء الوطني.

حكوـ فييا أف الحكـ الجزائي الصادر مف محكمة أجنبية ال يحوز حجية الشيء الملكؿ ما تقدـ يتبيف لنا 
، فحجية الجزائي المحكمة الجزائيةحجية القضية المقضية أماـ  القضاء المدني الوطني حتى لو حازأماـ 

عمى المدني لف يمسيا مخالفة القاضي الوطني لمحكـ األجنبي. ويمكف اعتبار الحكـ األجنبي دليؿ اثبات 
 يخضع لتقدير المحكمة.

 

 

                                                           
222

.3001ٌَغٕخاٌّؼذي(33)سلُاٌّقشٞاٌؼمٛثبدلبِْٔٛٓ(9)اٌّبدح 
223

.396د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
224

.3033ٌغٕخ(9)سلُثبٌمبْٔٛٚاٌّؼذي3370ٌغٕخ37(ِٓلبْٔٛاٌؼمٛثبداألسدٟٔسل33ُاٌّبدح) 
225

.399ّشجغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌ 
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 االحتالل محاكم سمطاتثانيًا: الحكم الصادر عن 


تـ اإلشارة إلى أف الحكـ الصادر عف محاكـ سمطات االحتبلؿ ال تكوف ليا حجية الشيء المحكـو لقد 
 في ىذه الدراسة. األوؿ فيو، وذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ 

رأي إلى أف ما دامت سمطات اإلحتبلؿ تسيطر عمى اإلقميـ أو الجزء المحتؿ مف الدولة؛  لذلؾ ذىب
فاألحكاـ الصادرة مف المحاكـ التي تنشئيا ىذه السمطات تحوز حجية الشيء المحكوـ فيو. ولكف ىذا 

محاكـ تنشأ الرأي حتى لو كاف يصح لممحاكـ المدنية فإنو ال يمكف التسميـ بو لممحاكـ الجزائية، فيذه ال
قامت المحاكـ الفرنسية برفض االعتراؼ بحجية ليذا بغرض حماية المصالح الخاصة بسمطات االحتبلؿ. 

األحكاـ الجنائية التي أصدرتيا محاكـ سمطات اإلحتبلؿ األلماني أثناء الحرب العالمية الثانية، ألف 
يف، إنما كاف يعنييا المصالح الذاتية السمطات األلمانية لـ تكف تعنى بشيء مف مصالح المواطنيف الفرنسي

 226حتى لو تعارضت مع مصالح الشعب الفرنسي.

 الفرع الخامس: األحكام الباطمة والمنعدمة


وز دني. أما األحكاـ المنعدمة فبل تحإف األحكاـ الباطمة تحوز حجية الشيء المحكوـ فيو أماـ القضاء الم
 -:عمى النحو التاليىذه الحجية وسيتـ بياف ذلؾ 

 أواًل: األحكام الباطمة


 فأسباب البطبلف، ليذا أسباب ىناؾ تكوف أف البد معيف قانوني إجراء 227ببطبلف القاضي يحكـ حتى
األصؿ أف الحكـ و  228.القانوني العمؿ لصحة البلزمة العناصر توافر عدـ: ىي موجزة كممة في البطبلف

نما تحكـ بو تالباطؿ ال تتر  ب عميو آثار البطبلف إال إذا تقرر بطبلنو، فبل يوجد بطبلف بقوة القانوف، وا 
( مف 117إلى ذلؾ نص المادة )وقد أشارت المحكمة إذا تمسؾ بو الخصـ المقرر البطبلف لمصمحتو. 

 اآلثار جميع يتناول فإنو إجراء أي بطالن تقرر إذاقانوف اإلجراءات الجنائية المصري، حيث أشار إلى "
 229."ذلك أمكن متى إعادتو ولزم مباشرة، عميو تترتب التي

                                                           
226

.333-330ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،ِشجغعبثك،ؿ 
227

 ٠ٚؤدٞ جٛ٘شٞ إجشاء ثأٞ اٌّزؼٍمخ اٌمبْٔٛ أدىبَ ِخبٌفخ ػٍٝ ٠زشرت إجشائٟ جضاء"أٔٗػٍٝاٌجيالْدغٕٟٔج١تِذّٛداٌذوزٛس٠ؼشف 

اٌؼشث١خ،إٌٙنخداساٌمب٘شح،،أٔظش:د.ِذّٛدٔج١تدغٕٟ،ؽشحلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خ،"اٌمبٟٔٛٔ ألثشٖ اإلجشاء ٘زا رى٠ٛٓ ٌّٕغ

.133ؿ
228

.333،ؿ3333د.أدّذفزذٟعشٚس،ٔظش٠خاٌجيالْفٟلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خ،سعبٌخدوزٛساح، 
229

.3330ٌغٕخ(330)سلُاٌّقشٞاٌجٕبئ١خاإلجشاءادلبِْٔٛٓ(117)اٌّبدح 
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 بطالن عمى يترتب ال"أف  عمى الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 966المادة )في حيف نصت 
ذا عميو، مبنية تكن لم إذا لو الالحقة اإلجراءات بطالن أو عميو، السابقة اإلجراءات بطالن اإلجراء  وا 

 230."يبطل الذي ىو وحده الجزء ىذا فإن منو جزء في باطالً  اإلجراء كان

 األردني الجزائيةأصوؿ المحاكمات  قانوف مف( 6) المادة مف الرابعة الفقرةنص  مع النص ىذاويتفؽ 
 بو الالحقة االجراءات ماأ لو السابقة االجراءات بطالن االجراء بطالن عمى يترتب ال" عمى تنص والتي
 231."الباطل االجراء عمى مبنية كانت اذا اال باطمة تكون فال

حتى لو تعمؽ البطبلف بالنظاـ العاـ فإف ىذه القاعدة مطمقة وال استثناء ليا، إذ أف النظاـ القانوني ليذا 
 232الذي تعيش فيو الجماعة يقتضي أال يناؿ الفرد حقو إال بواسطة القضاء، وال يقضي لنفسو بنفسو.

 والصحة، لمحقيقة عنواناً  حبأص بو، المقضي األمر قوة حاز متى الحكـ أف عمى القانونية القاعدة وتنص
 الطعف طرؽ القانوف ونظـ. القانونية الطعف طرؽ مف طريقة بأي إبطالو أو قضائو في تخطئتو يجوز وال
 البطبلف يكوف أف ذلؾ في ويستوي البطبلف، عنيا زاؿ الطرؽ ىذه استنفذت ومتى الباطمة، األحكاـ في

 أو العاـ بالنظاـ متعمؽ البطبلف كاف وسواء عمييا، ُبنيت التي اإلجراءات في أو فييا، ذاتي لعيب عائد
فمتى انغمؽ سبيؿ الطعف فبل يجوز رفع دعوى بطمب إعادة النظر فيما قضى بو  233.الخصوـ بمصمحة
 صحيحاً  صدر الحكـ بأف تفيدحيث  العكس، تقبؿ ال قانونية قرينة الجزائي الحكـ حجيةبما أف و الحكـ، 

 أماـ الحجية ويحوز بو، قضى ما عمى حجة فيو الموضوع، ناحية مف حؽ وعمى الشكؿ ناحية مف
، حتى لو كاف لو نياية وضع ويتـ النزاع يتكرر ال حتى التشريعات جميعوىذا ما أكدتو  المدني، القضاء

 234البطبلف متعمقًا بالنظاـ العاـ.

 المنعدمة: األحكام ثانياً 


 بؿ كحكـ، صفتو يفقد أف شأنو مف ليس الذي فالحكـ البطبلف، حاالت مف أعنؼ االنعداـ حاالت تعتبر
 فقد إذا أما باطبًل، الحكـ يكوف ىذا فينا كيانو، انعقاد إلى امتدادىا دوف صحتو تصيب شائبة ىناؾ تكوف
ذا كحكـ، صفتو يفقد فإنو األساسية أركانو مف ركناً  الحكـ  أيضاً  فإنو كيانو، في جوىريٌ  عيبٌ  أصابو وا 

                                                           
230

.3003(ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)966اٌّبدح) 
231

.3003(ٌغٕخ37(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٟٔسلُ)6اٌفمشحاٌشاثؼخِٓاٌّبدح) 
232

.177،ؿد.أدّذفزذٟعشٚس،ٔظش٠خاٌجيالْفٟلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خ،اٌّشجغاٌغبثك 
233

جبِؼخِبجغز١ش،سعبٌخ،"ٚاألدسٟٔاٌفٍغي١ٕٟاٌمب١ٔٛٔٓث١ِٓمبسٔخدساعخ"اٌجضائ١خٚاٌّذبوّبداإلجشاءادفٟاٌجيالْأدىبَّٔش،ِذّذ 

.337ؿ،3031األٚعو،اٌؾشق
234

اٌجٕبئٟاٌذىُدج١خاٌز٘جٟ،ئدٚاسد.د:ٚأظش.733ؿ،3363ث١شٚد،،1هِىبٚٞ،ِىزجخاٌّذ١ٔخ،اٌّذبوّبدأفٛياٌٛفب،أثٛأدّذ.د 

.331ؿاٌغبثك،اٌّشجغاٌّذٟٔ،اٌمنبءأِبَ



70 
 

 عمى النحو التالي: المنعدـ والحكـ الباطؿ الحكـكؿ مف  بيف التفريؽ أىمية وتظير. كحكـ صفتو يفقد
 المقررة األحكاـ في الطعف بطرؽ بالدخوؿ ببطبلنو ُيحكـ أف إلى أثاره كؿ مرتباً  قائماً  يعد الباطؿ الحكـ
 الطعف يمـز وال قانوني أثر أي عميو يترتب وال سواء، والعدـ ىو لمنعدـا الحكـ حيف في التشريع، في
 235.فيو

 انعداـ إلى يؤدي الذي والعيب وجوده، أركاف مف أساسياً  ركناً  يفقد الذي الحكـ ىو المنعدـ فالحكـ إذاً 
 لؤلحكاـ ينبغي الذي باالحتراـ جدير غير بو ورد ما يجعؿ بحيث بمكاف الجسامة مف القضائي الحكـ

 236.وىذا ما سار عميو القضاء القضائية، األحكاـ بانعداـ أخذ قد الفقو وأغمب القضائية،

 وأحكاـ الفقو يد عمى نمت الفكرة ىذه ولكف األحكاـ، انعداـ حوؿ صريح تشريعي نص أي يرد ولـ
 وال اإلطبلؽ، عمى حكماً  ليس فيو دقيؽ، غير" المعدـو الحكـ" تعبير أف الفقياء بعض واعتبر القضاء،

ويكوف الحكـ معدومًا في حاالت  237.الجزائي القضاء أو المدني القضاء أماـ سواء حجية أي لو تكوف
 -منيا:

أواًل: أف يصدر الحكـ مف محكمة مشكمة تشكيبًل معيبًا: كأف يصدر الحكـ مف جية إدارية ليس ليا 
 لـ يحمؼ اليميف القانونية. اختصاص قضائي، أو مف قاٍض زالت عنو والية القضاء، أو مف قاضي

فيجب أف ترفع الدعوى بالشكؿ الذي رسمو القانوف، فإف كانت ثانيًا: عدـ انعقاد الخصومة أماـ القضاء: 
 قد ُرفعت بغير ذلؾ يكوف الحكـ الصادر في الدعوى معدومًا.

مثؿ أف تصدر المحكمة اإلدارية ثالثًا: صدور الحكـ مف محكمة ليست ليا والية الفصؿ في الدعوى: 
 238معدومًا.حينئٍذ حكمًا جزائيًا في غير الحاالت المنصوص عمييا قانونًا، فيعد ىذا الحكـ 

شترط لكي يحوز الحكـ حجية الشيء المحكوـ بو أماـ القضاء المدني، أف يكوف يُ أما نحف فنرى أنو 
يجرمو القانوف، سواًء كاف الحكـ صادرًا مف  الحكـ جزائيًا، أي صادرًا في دعوى جزائية مرفوعة في فعؿٍ 

محكمة عادية مدنية أو جزائية، أو أف يكوف صادرًا مف جية إدارية ذات اختصاص قضائي، أو محكمة 
استثنائية، أما األحكاـ التأديبية والغرامات المدنية فبل تعد أحكامًا جزائية، وال القرارات الصادرة مف سمطات 

ًا جزائيًا. وال تحوز األحكاـ الجزائية الصادرة مف المحاكـ األجنبية أو مف محاكـ التحقيؽ، فيي ليست حكم
ويحوز الحكـ الجنائي الباطؿ سمطات اإلحتبلؿ حجية الشيء المحكـ فيو أماـ القضاء المدني الوطني. 

                                                           
235

.137د.أدّذأثٛاٌٛفب،ٔظش٠خاألدىبَفٟلبْٔٛاٌّشافؼبد،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
236

.3300ؿ،3339اٌّؼبسف،ِٕؾأح،3هٚاٌزجبس٠خ،اٌّذ١ٔخاٌّشافؼبدأفٛيػّش،ٔج١ً.د 
237
.339د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
238
.339-336د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
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قضية، حجية الشيء المحكوـ فيو إف انقضت مدة الطعف وأصبح القرار نيائيًا، فيو يحوز قوة القضية الم
ال يحوز الحكـ المنعدـ حجية الشيء المحكوـ فيو، في حيف وبالتالي يحوز الحجية أماـ القضاء المدني. 
 سواًء أماـ القضاء الجزائي أو القضاء المدني.

 الحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى: الثانيب مالمط


 الحكم الصادر بالبراءة أو باإلدانة: الفرع األول


 حكمو بإصدار المحكمة عمى المعروضة الجزائية الدعوى في التحقيؽ مف االنتياء بعد القاضي يقوـ لكي
 عميو المعروضو واإلدلة الوقائع خبلؿ مف التامة القناعة لديو تكوف أف يجب باإلدانة، الدعوى ىذه في

 والترجيح، الشؾ عمى وليس واليقيف الجـز عمى تُبنى الجزائية فاألحكاـ والشؾ، اإلحتماؿ مجرد عمى وليس
 المحكمة تقـو أف الدعوى في المقدمة األدلة في الشؾ مجرد فيكفي بالبراءة، الحكـ عف ذلؾ ويختمؼ
 239.المتيـ لصالح ُيفسر دائماً  الشؾ ألف المتيـ، لصالح بالبراءة الحكـ بإصدار

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري صراحًة بحجية الحكـ الجنائي عمى 937المادة ) وأكدتوىذا ما 
 الصادر الجنائي لمحكم يكون"المدني في الدعوى العمومية سواًء بالبراءة أو اإلدانة، حيث نصت عمى "

 أمام فيو المحكوم الشيء قوة باإلدانةأو  بالبراءة الجنائية الدعوى موضوع في الجنائية المحكمة من
 وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمق فيما نيائياً  فييا فصل قد تكن لم التي الدعاوى في المدنية المحكمة
 عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني

. 240"القانون عميو يعاقب ال الفعل أن عمى مبنياً  كان إذا القوة ىذه لو تكون وال األدلة، كفاية عدم
والواقع أف فكرة النظاـ العاـ التي تقـو عمييا حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء المدني ىي التي أممت ىذا 

 لمحكم يكون( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني إلى "113الشرط، ويشير نص المادة )
أو  المسؤولية عدمأو  بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع يف الجزائية المحكمة من الصادر الجزائي
 فصل قد يكن لم التي الدعاوى في المدنية المحاكم مامأ بو المحكوم الشيء باالدانة قوةأو  باالسقاط

 لمحكم ويكون. فاعميا الى ونسبتيا وبوصفيا القانوني الجريمة بوقوع يتعمق فيما وذلك نيائياً  فييا
 ذاإ القوة ىذه تكون لو وال. االدلة كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة

                                                           
239

األٚعواٌؾشقجبِؼخِٕؾٛسح،غ١ش١شِبجغزسعبٌخ،"ِمبسٔخدساعخ"اٌجٕبئ١خ،ٚاٌجش٠ّخاٌزأد٠ج١خاٌجش٠ّخث١ٓاٌؼاللخاٌجّؼبد،أوشَ 

.363ؿ،3030اٌؼ١ٍب،ٌٍذساعبد
240

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل937ُاٌّبدح 
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وبالتالي فإف نص ىذه المادة يشير إلى أف الفعؿ  241".القانون عميو يعاقب ال الفعل نأ عمى مبنياً  كان
بعض الذي ال ُيعاِقب عميو القانوف ال تكوف لمحكـ فيو بالبراءة حجية أماـ القضاء المدني، وذلؾ ألف 

األفعاؿ التي ُيغـر فييا الفاعموف قد ال تشكؿ فعبًل جرميًا، ولكنيا تخضع لمغرامات أو األحكاـ القانونية 
ى بعض فقياء القرف التاسع عشر بأف أحكاـ البراءة ال تحوز حجية الشيء المحكوـ أماـ وقد ناد المدنية.

القضاء المدني ميما كاف سبب البراءة. واستندوا بذلؾ بناًء عمى أف المتيـ في حالة اإلدانة يكوف قد تولى 
 242الدفاع عف نفسو، في حيف أف الشخص المضرور لـ يكْف ممثبًل في الدعوى العمومية.

 لمحكم ويكون" ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني130نص المادة ) أشارت الفقرة الثانية مفليذا 
  .243".دلةألا كفاية عدم عمى أو التيمة انتفاء عمييا بني سواء القوة ىذه بالبراءة

 ثبلث عمى حجيتو تنصب باإلدانة الصادر الجزائي الحكـ أفلنا  يتبيف النصوص ىذه خبلؿ ومف
 ُيمنع المدنية المحكمة فإف فعبًل، الجريمةبوقوع  الجزائية المحكمةقضت  فإف ؛الجريمة وقوع: عناصر
 المحكمة قضت فإف ؛الفاعل إلى الجريمة نسبة عدمو. مف الجريمة وقوع صحة في البحثحينئٍذ  عمييا

 أو عنو التيمة نفي ليا يحؽ وال بذلؾ المدنية المحكمة ُيمـز فيذا الفاعؿ ىو معيناً  شخصاً  بأف الجزائية
 الذي الحكـ في الجرمي الفعؿ تصؼ الجزائية فالمحكمة ؛القانوني الوصفثـ . مرتكبيا غير بأنو الزعـ

 يحؽ وال أمانة، خيانة بأنيا السرقة جريمة تصؼ فبل بذلؾ، اإللتزاـ المدنية المحكمة وعمى أصدرتو،
 244.بعد أف ُأقر  بو في الحكـ الجزائي أركانيا مف ركناً  ينكر أو الجريمة وقوع ينكر أف المدني لمقاضي

 معناه التيمة وانتفاء ،الجريمة إلى المتيـ اسناد في انتفاء يفيداف األدلة كفاية عدـ أو التيمة انتفاء كما أف
 ال االقتناع أوجو مف المحكمة لدى تجمع ما أف يعني األدلة كفاية وعدـ المتيـ، عمى دليؿ أي وجود ـعد

 المحكمة أماـ المدنية الدعوى طرح يتـ عندما انو الطبيعي فمف لذا ،مرتكبًا لمجريمة المتيـ العتبار يكفي
 إلى الجريمة إسناد المدنية المحكمة تستطيع فبل الجزائية، المحكمة بحكـ المدنية المحكمة تمتـز أف المدنية
 قدمت لو حتى المدني، القضاء عمى الجزائي الحكـ حجية ينافي فذلؾ الجزائية، المحكمة برأتو شخص

 عمى الواقعة ثبوت أمر في النظرإعادة  المدنية المحكمة عمى يمتنع فإنو المدنية، لممحكمة أخرى أدلة
 245.إليو العودة مف الجزائية المحاكـ حتى تمنع الجزائي الحكـ حجية ألف المتيـ،

                                                           
241

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداألسد١ٔخٌغٕخ113اٌّبدح) 
242

.373د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
243

.3001ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟاٌقبدسػب130َاٌفمشحاٌضب١ٔخِٓاٌّبدح 
244

.306ؿ،3399اإلعىٕذس٠خ،اٌّؼبسف،ِٕؾأح،3هاٌجٕبئ١خ،اٌّذبوُأِبَاٌّذ١ٔخاٌذػٜٛاٌّشففبٚٞ،دغٓ.د 
245

سعبٌخِبجغز١شاٌّقشٞ،ٚاٌمبْٔٛاٌى٠ٛزٟاٌمبْٔٛفٟاٌّذ١ٔخاٌذػٜٛػٍٝاٌجٕبئٟاٌذىُدج١خػٍٝاٌّزشرجخاٌمب١ٔٛٔخا٢صبساٌشؽ١ذٞ،فٙذ 

غ١شِٕؾٛسح،جبِؼخإٌّقٛسح،غ١شِزٛفشحعٕخاٌذساعخ.
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 الجنائية، اإلجراءات قانوف مف (937) المادتيف نص مؤدى: عمى المصرية النقض محكمة قضتليذا 
 المدنية الدعوى فى حجيتو لو تكوف الجنائية المواد فى الصادر الحكـ أف المدنى القانوف مف (907)و

 بيف المشترؾ لؤلساس المكوف الفعؿ وقوع فى الزماً  فصبل فصؿ قد كاف كمما المدنية المحاكـ أماـ
 المحكمة فصمت متىو  .فاعمو إلى ونسبتو الفعؿ ليذا القانونى الوصؼ فىو  المدنيةو  الجنائية الدعوييف
 وتمزميا تعتبرىا أف عمييا يتعيفو  بحثيا تعيد أف المدنية المحاكـ عمى يمتنع فإنو األمور ىذه فى الجنائية

 كانت فإذا. لو السابؽ الجنائى لمحكـ مخالفا حكميا اليكوف كى بيا المتصمة المدنية الحقوؽ بحث فى
 وأسست قبمو المدنية الدعوى وبرفض السند تزوير جريمة مف المتيـ ببراءة قضت قد الجنائية المحكمة
 كفاية عدـ عمى ُبني بالبراءة الحكـ أف مفادهوىذا  ،بالشؾ محوطة التيمة أف عمى ذلؾ فى قضاءىا
 السند ذلؾ بتزويرعاء دوبالتالي ال يجوز الطعف فيو ومف ثـ يجوز اإل نيائياً  الحكـ ىذا أصبحو  األدلة،

 246.بطبلنوو  برده يقضى أفو 

 يعاقب ال الفعؿ أف عمى مبنياً  كاف إذا بالبراءة الصادر الجنائى الحكـ إفقضت ذات المحكمة عمى: كما 
 (937) المادة نص لصريح طبقاً  فانو آخر لسبب أو الجنائى القصد إلنتفاء ذلؾ كاف سواء القانوف عميو
 ال فانو وبالتالى المدنية المحاكـ أماـ بو المحكوـ الشىء قوة لو تكوف ال الجنائية اإلجراءات قانوف مف
 ضرر عنو نشأ قد الجريمة صفة مف تجرده مع الفعؿ ىذا كاف إذا فيما البحث مف المحاكـ تمؾ يمنع
( مف قانوف اإلجراءات 130وىذا الحكـ يتناسب ونص المادة ) 247.ال أـ لمتعويض أساساً  يكوف أف يصح

 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات األردنية المشار إلييما سابقًا.113الجزائية الفمسطيني ونص المادة )

 الدعوىموضوع : الحكم الجزائي الصادر قبل الفصل في الفرع الثاني


وأصدرت قرارًا بإحالتيا إلى المحكمة المختصة، لمفصؿ في ىذه الدعوى محكمة غير مختصة الإذا كانت 
عرضت حيث ومثؿ ذلؾ قرار ندب خبير أو الحكـ بتغريـ شاىد. فإف ىذا القرار ال يقيد القاضي المدني، 

عمى محكمة استئناؼ باريس دعوى قامت فييا النيابة العامة باتياـ أحد األفراد بتيمة القتؿ الخطأ وقدمتو 
فحينئٍذ قضت  مف قانوف العقوبات الفرنسي، 248(133تو طبقًا لنص المادة )إلى محكمة الجنح لمعاقب

                                                           
246

.3371ِب31ٛ٠فٟاٌقبدس،633سلُففذخ39فِٕٝىزت39ٌغٕخ0333سلُاٌيؼٓاٌّقش٠خ،اٌيؼِٓذىّخلشاس 
247

.3377آراس30فٟاٌقبدس،339سلُففذخ36فِٕٝىزت13ٌغٕخ0303سلُاٌيؼٓاٌّقش٠خ،اٌيؼِٓذىّخلشاس 
248

 03333-7333ٍِ ( ٍِ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىفشّغٜ ػيٚ أُ اىَتٌٖ ثبىقتو اىخغأ ٝغزِ ٍِ حالث أشٖش إىٚ عْتِٞ، ٗٝغشً 076تْض اىَبدح )  

 فشّل فشّغٜ. أّظش7

L’article 319 du Code penal: “Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement 

la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans *sanction, durée, montant* et d'une 

amende de 1.000 F à 30.000 F *taux résultant de la loi du 30 décembre 1977*”. 
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الدعوى ألف الواقعة تعد جناية قتؿ عمد، تختص بالفصؿ ىذه المحكمة بعدـ اختصاصيا بالفصؿ في 
قضت ببراءة المتيـ. وعندما تـ عرض وىنا فييا محكمة الجنايات، وأحيمت الدعوى إلى محكمة الجنايات 

المحكمة أف الحكـ الصادر مف ىذه كمة استئناؼ باريس، قررت بطمب التعويض لدى مح النزاع الخاص
  249.250محكمة الجنح ال يحوز أي حجية تقيد القضاء المدني

أف الحكـ الصادر قبؿ الفصؿ في الدعوى، ليس حكمًا مختصًا في صمب الدعوى، إنما ىو ونحف نرى 
، ومف المنطؽ أف ال يحوز ليس فاصبًل في الدعوىفإف ىذا الحكـ إحالة لمحكمة مختصة، وبالتالي 

 حجية أماـ القضاء المدني.

 الفرع الثالث: الحكم الصادر بالبراءة لعدم العقاب عمى الفعل


إف الحكـ الجنائي الصادر بالبراءة ألف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف يعّد حكمًا فاصبًل في الموضوع، فيو 
 (937) مادةنص الوىذا ما أكدتو النصوص الجزائية اإلجرائية مثؿ ، صادر في موضوع الدعوى الجزائية

أو  بالبراءة الجنائية الدعوى موضوع في الجنائية المحكمة من الصادر الجنائي لمحكم يكون: "بأف
 نيائياً  فييا فصل قد تكن لم التي الدعاوى في المدنية المحكمة أمام فيو المحكوم الشيء قوة باإلدانة

 القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون فاعميا، إلى ونسبتيا القانوني وبوصفيا الجريمة بوقوع يتعمق فيما
 أن عمى مبنياً  كان إذا القوة ىذه لو تكون وال األدلة، كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 113المادة )كما نصت أيضًا . 251"القانون عميو يعاقب ال الفعل

 الجزائية الدعوى موضوع في الجزائية المحكمة من الصادر الجزائي لمحكم يكون"أف األردني عمى 
 في المدنية المحاكم مامأ بو المحكوم الشيء باالدانة قوةأو  باالسقاطأو  المسؤولية عدمأو  بالبراءة
 ونسبتيا وبوصفيا القانوني الجريمة بوقوع يتعمق فيما وذلك نيائياً  فييا فصل قد يكن لم التي الدعاوى

. االدلة كفاية عدم عمىأو  التيمة انتفاء عمى بني سواء القوة ىذه بالبراءة لمحكم ويكون. فاعميا الى
                                                                                                                                                                                     

( إىٚ أُ اىَتٌٖ ثبىقتو 223اىَبدح )(، ٗتشٞش اىفقشح اىغبدعخ ٍِ 223( ٗاعتجذاىٖب ثبىَبدح )076ٗحزف اىَبدح ) 7661ٗقذ تٌ تؼذٝو ٕزا اىقبُّ٘ ػبً 

ٝ٘سٗ، ٗإُ مبُ ْٕبك تقظٞش ٍِ ربّت اىقبتو فٜ ربّت قبّّٜ٘ تضٝذ ٍذح اىحجظ إىٚ  12333اىخغأ ٝؼبقت ثبىغزِ ىَذح حالث عْ٘اد، ٗٝغشً ثَجيغ 

 ٝ٘سٗ، أّظش7  42333عْ٘اد ٗاىغشاٍخ إىٚ  2

Code penal, Edition: 2016-04-01, L’article (337) du Code penal alinéa (6): “Le fait de causer, dans les 

conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, 

négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 

45 000 euros d'amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 

000 euros d'amende”. 
249

.Gazette de Ballet،33313-999،١ٌٛ٠3331ٗعٕخ7ِذىّخاعئٕبفثبس٠ظ، 
250

.373د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
251

.3001،اٌّؼذيػب3330َ(اٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسلُ)937اٌّبدح) 
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مما تقدـ يتبيف لنا أف  252".القانون عميو يعاقب ال الفعل ان عمى مبنياً  كان اذا القوة ىذه تكون لو وال
عمى أساس أف الفعؿ  المادتاف تشيراف إلى أف المشرع اعتبر أف الحكـ صادر في موضوع الدعوىىاتاف 

( مف 130)تشير الفقرة الثالثة في حيف ال يحوز الحجية أماـ القضاء المدني، ال يعاقب عميو القانوف 
الفعل  أن عمى مبنيا كان إذا القوة ىذه بالبراءة كملمح ال يكونإلى " قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

 .253"القانون عميو يعاقب ال

مفروض عمى المحكمة، سواًء كاف وىو فالحكـ بالبراءة يكوف لؤلفعاؿ التي ال يعاقب عمييا القانوف 
موانع النعداـ أحد أركاف الجريمة، أو لوجود سبب مف أسباب اإلباحة، أو مانع مف موانع المسؤولية أو 

  254العقاب أو لسقوط الدعوى العمومية.

، ألف ىذه قصدفعمى سبيؿ المثاؿ؛ لو قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتيـ مف إتبلؼ منقوالت الغير ببل 
يؼ مف أف اإلتبلؼ قد حصؿ بدوف يالواقعة ال يجرميا القانوف، فعمى المحكمة المدنية اإللتزاـ بيذا التك

مع الحكـ الجزائي، ولكف مف وجية نظر المحكمة المدنية فيذا الفعؿ ضار ، حتى ال يتعارض ذلؾ قصد
 255ويوجب المسؤولية المدنية.

منحى الصواب في ىذه المادة، وذلؾ إلى ونحف نرى أف التشريعات الجزائية اإلجرائية السابقة قد ذىبت 
ليس كؿ األفعاؿ التي ال تشكؿ جرائـ ال يكوف عمييا تعويض. فمو افترضنا أف شخصًا قاـ بكسر  وألن

زجاج سيارة عف طريؽ الخطأ، فالمحكمة الجزائية ال تقوـ بتجريمو، ولكف المحكمة المدنية تمزمو بدفع 
و، فالمجنوف ال وُيقاس عمى ذلؾ ارتكاب المجنوف لفعؿ مشاب تكاليؼ اإلصبلح أو التعويض عما قاـ بو.

 ، ولكف ال يسقط عف ولي أمره تعويض المضرور.المسؤوليةلوجود مانع مف موانع  يتـ محاكمتو جزائياً 

 

 األحكام الجزائية الصادرة في الموضوع والتي ال تحوز الحجية أمام القضاء المدني: الرابعالفرع 


اتجو القضاء المصري إلى قد ط الدعوى، و تقوـ المحكمة في حالة التقادـ بالحكـ بالبراءة وليس مجرد سقو 
قضت محكمة النقض المصرية بأف الحكـ بسقوط الدعوى الجنائية حيث في بعض األحكاـ، االتجاه نفس 

بمضي المدة ىو في الواقع وحقيقة األمر حكـ صادر في موضوع الدعوى، أي براءة المتيـ لعدـ وجود 

                                                           
252

.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداألسد١ٔخٌغٕخ113اٌّبدح) 
253

.3001ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟاٌقبدسػب130َاٌفمشحاٌضبٌضخِٓاٌّبدح 
254

.379د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
255

.393د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثكؿ 
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لممحكمة االستئنافية أف تتخمى عف نظر بأي حاؿ وجو حؽ إلقامة الدعوى الجنائية عميو، وال يجوز 
  256ى محكمة الدرجة األولى بعد أف استنفدت ىذه كؿ ما ليا مف سمطة فييا.الموضوع وترد القضية إل

إذًا فالحكـ الصادر ببراءة المتيـ النقضاء الدعوى الجزائية، لمضي المدة أو العفو الشامؿ أو وفاة المتيـ 
ذا وى 257أو التنازؿ عف الشكوى يعتبر حكمًا في الموضوع، ولكنو ال يحوز الحجية أماـ القضاء المدني.

( مف قانوف 113( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة )937ما ُيستفاد مف نص المادة )
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية الفمسطيني، فالذي 130أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، والمادة )

 إلى ونسبتيا انونيالق وبوصفيا الجريمة بوقوعيحوز الحجية أماـ القضاء المدني الذي يتعمؽ "... 
 258...".فاعميا

أف انقضاء الدعوى الجزائية ال يؤثر عمى الدعوى اإلجرائي نصوص القانوف مف لنا يتبيف لما تقدـ 
 الدعوى تنقضي. 3اإلجراءات الجنائية المصري عمى " ( مف قانوف333نصت المادة )حيث المدنية، 
 الناشئة المدنية الدعوى بالتقادم تنقضي ال ذلك ومع المدني، القانون فى المقررة المدة بمضي المدنية

 بو حتى تقع والتي القانون ىذا من 91 المادة من الثانية الفقرة فى عمييا المنصوص الجرائم عن
ذا .1 .بو العمل تاريخ  تأثير فال بيا، الخاصة األسباب من لسبب رفعيا بعد الجنائية الدعوى انقضت وا 
 .259معيا" المرفوعة المدنية الدعوى سير فى لذلك

 ينقضي( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى "913الفقرة األولى مف المادة )في حيف نصت 
 القانون في عميو المنصوص التقادم لقواعد وفقاً  الجزائية، الدعوى في عميو المحكوم بالتعويض اإللتزام
 260".المدني

 تسقط" عمى األردنية المحاكمات أصوؿ قانوف مف( 133) المادة مف األولى الفقرة نصت حيف في
 لالحكام عميو المنصوص بالتقادم الجزائية الدعاوى في قطعية بصورة بيا المحكوم التعويضات

 .261"المدنية

بالتقادـ المنصوص عميو في  اأسقطقد األردني الفمسطيني والمشرع المشرع كؿ مف أف لما تقدـ يتبيف لنا 
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية التعويضات بصورة قطعية في األحكاـ المدنية، ومف ذلؾ يتبيف أف 
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.166،ؿ93،ِجّٛػخأدىبَإٌملٌٍغٕخاٌؼبؽشحاٌمب١ٔٛٔخ،سل3333ُِبسطعٕخ10ِذىّخإٌملاٌجٕبئ١خاٌّقش٠خ، 
257

.3،ؿ3379،داسإٌٙنخاٌؼشث١خ،7د.ِذّٛدِقيفٝ،ؽشحلبْٔٛاٌؼمٛثبد،اٌمغُاٌؼبَ،ه 
258
 .373جغاٌغبثك،ؿد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّش
259

.3001ٌغٕخ(33)ثبٌمبْٔٛاٌزؼذ٠الدالدذسجمبى(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞ،333اٌّبدح) 
260

.3003(ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)913اٌفمشحاألٌِٚٝٓاٌّبدح) 
261
.3373(ٌغٕخ3بوّبداٌجضائ١خاألسدٟٔسلُ)(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذ133اٌفمشحاألٌِٚٝٓاٌّبدح)
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أف التقادـ ال يقيد القانوف المدني، في حيف أف التقادـ في قانوف أصوؿ قد نص عمى المشرع المصري 
يسقط ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 33والفمسطيني في المادة )المحاكمات الجزائية األردني 

، حيث أخذ ىذاف التشريعاف بمبدأ التضامف بيف كؿ مف بصورة قطعية التعويضات في األحكاـ المدنية
 .الدعوى الجزائية والدعوى المدنية مف حيث السقوط بالتقادـ

 عن الناشئة التعويض دعوى بالتقادم تسقط .9المدني المصري عمى "( مف قانوف 363ونصت المادة )
 الضرر بحدوث المضرور فيو عمم الذي اليوم من سنوات ثالث بانقضاء المشروع غير العمل

 وقوع يوم من سنة عشرة خمس بانقضاء حال، كل في الدعوى، ىذه وتسقط. عنو المسئول وبالشخص
 لم الجنائية الدعوى وكانت جريمة، عن ناشئة الدعوى ىذه كانت إذا أنو عمى. 1. المشروع غير العمل
 بسقوط إال تسقط ال التعويض دعوى فإن السابقة، الفقرة في المذكورة المواعيد انقضاء بعد تسقط

 .262"الجنائية الدعوى

 دعوى بالتقادم تسقط. 9ى "عم الفمسطيني المدني القانوفمشروع  مف( 333) المادة نصوىذا ما أكده 
 بحدوث المضرور فيو عمم الذي اليوم من سنوات ثالث بانقضاء الضار الفعل عن الناشئة التعويض
 سنة عشرة خمس بانقضاء األحوال جميع في الدعوى ىذه تسقط. 1. عنو المسئول وبالشخص الضرر

 الدعوى وكانت جريمة عن ناشئة الدعوى ىذه كانت إذا أنو عمى. 4. الضار الفعل وقوع يوم من
 إال تسقط ال التعويض دعوى فإن السابقة، الفقرة في المقررة المواعيد انقضاء بعد تسقط لم الجزائية
 .263"الجزائية الدعوى بسقوط

ما أف دعوى التعويض الناشئة عف الجريمة ال تقسط المذكورتيف مف نص المادتيف لما تقدـ يتبيف لنا 
، حتى لو سقطت الدعوى المدنية بالتقادـ، فعدـ سقوط الدعوى دامت الدعوى الجزائية لـ تسقط أيضاً 

الجزائية بالتقادـ ُيحيي الدعوى المدنية، ويوجب التعويض، فمو كاف ىناؾ جريمة قتؿ وتـ القبض عمى 
في حيف تكوف الدعوى  ،265بالتقادـ تكف قد سقطت، فإف الدعوى الجزائية لـ 264عاماً  39القاتؿ بعد 

( 363المادة )الفقرة الثانية مف عامًا كما ىو منصوص عميو في  33ادـ النقضاء المدنية قد سقطت بالتق
القانوف المدني الفمسطيني، ولكف مشروع ( مف 333المادة )الفقرة الثالثة مف مف القانوف المدني المصري و 
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.3399ٌغٕخ(313)ُسل(ِٓاٌمبْٔٛاٌّذٟٔاٌّقش363ٞاٌّبدح)
263
 .3033ٌغٕخ(9)سلُاٌفٍغي١ٕٟاٌّذٟٔاٌمبْٔٛ(333ِٓاٌّبدح)
264

 رٌه فٟ ٠ٚشزشط ثبإلػذاَ، ٠ؼبلت لصذًا اٌمزً جٕب٠خ ثبسرىبة أد٠ٓ ِٓ وً("70)سلُاٌؼمٛثبدلبِْٔٛٓ(36)اٌّبدحِٓرٕـاٌفمشحاٌضب١ٔخ 

."اٌّؤثذ ثبٌذجس اٌّشأح رٍه ػٍٝ ف١ذىُ دجٍٝ ٟ٘ لصذًا اٌمزً ثبسرىبة أد٠ٕذ اِشأح أْ ِمٕؼخ ثج١ٕخ ٌٍّذىّخ ثجذ إرا أٔٗ
265

 اإلػذاَ ػمٛثخ فٟ اٌزمبدَ ِذح"ػ3003ٍٝ(ٌغٕخ1ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)(936)اٌّبدحِٓاألٌٚٝاٌفمشحرٕـ 

."ػبًِب ثالثْٛ
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تقيد بيا ، وىي الحالة الوحيدة التي تعدـ سقوط الدعوى الجزائية بالتقادـ يعيد إحياء الدعوى المدنية
 . وال يوجد نص في القانوف المدني األردني يشير إلى ذلؾ. 266بالتقادـ المحكمة المدنية

ذا ما تقرر سقوط الدعوى الجزائية بعد فوات المواعيد المقررة لسقوط الدعوى المدنية، فإف الدعوى  وا 
 267 المدنية تسقط حتمًا، وال يحؽ لمقاضي المدني أف يقرر أنيا ال تزاؿ قائمة.

 الباتالمطمب الثالث: الحكم الجزائي 


 عف البحث يجوز الوبالتالي  لمحقيقة، عنواناً  يعتبر فإنو لمطعف قاببلً  غير أصبح متى الجزائي الحكـ إف
 بالبراءة لو ُحكـ فمف فيو، العيب وجو بيافل النيائي الحكـ مناقشة إعادة تجوز فبل ذلؾ عمى وبناءً  غيرىا،
 268.منيا ُبريء التي لمجريمة مرتكب أنو قاطع بوجو ثبت لو حتى محاكمتو إعادة يجوز فبل نيائي بحكـ

 البد إذ حتمي األمر وىذا ،لو أىمية بالغة العاـ الحؽ دعوى بإنياء القوة النيائي لحكـإعطاء اليذا فإف 
 الطرؽ، بكافةلمطعف  قابؿ غير نيائي بحكـ الجزائية الدعوى موضوع في ويفصؿ النزاع يحسـ حكـ مف

إذ  القضاء، أماـ الجزائية الخصومة مف ولمحد واألفراد لممجتمع بالنسبة االستقرار توفير يتـ حتىوذلؾ 
 محاكمتيـ بإعادة وذلؾ السمطات قبؿ مف التعسؼ عدـ يبتغوف لمذيف بالنسبة والطمأنينة األمف روح يعطي
 ال واىية جديدة حجج إلى استناداً  وذلؾ وقطعية، باتة نيائية وبأحكاـ فيياسبؽ الفصؿ  جرائـ إلى استناداً 
 العادية وغير العادية بالوسائؿفيو  لمطعف قاببلً  غير حيصب عندما الجزائي فالحكـ عمييا، االعتماد يجوز
 ظاىرة تكف لـ جديدة أدلة وجود بحجة أخرى مرة الحقيقة تمؾ مناقشة يصح وال لمحقيقة عنواناً  يصبح فإنو
 المجتمع في المتيـ وضع تحديد يتـبحيث  لمجريمة،القانوني  الوصؼ تغيير بحجة أو الدعوى سير أثناء
 269.المبررات كانت ميما بو المساس يجوز البحيث  الحكـىذا  قرره ما عمى بناءً 

المنطمؽ بأف يكوف الحكـ الجزائي نيائيًا، مف وىذا تقتضي حجية الحكـ الجزائي عمى المدني ليذا فإف 
 يكوف الحكـ الجزائي نيائيًا.وجب معرفة متى 
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.377د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثكؿ 
267

.376د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثكؿ 
268

.3033ٔٛفّجش،اٌؼشة،اٌّذب١ِٓؽجىخف١ٗ،إٌظشئػبدحىٍتؽشٚهِٓوؾشهاٌجٕبئٟاٌذىُٔٙبئ١خِفَٙٛاٌذ٠ٓ،عؼذأؽشفاألعزبر 
269

اٌؼشث١خٔب٠فجبِؼخِٕؾٛسح،غ١شِبجغز١شسعبٌخ،"ِمبسٔخرأف١ٍ١خدساعخ"اٌخبفخ،اٌذكدػٜٛفٟاٌجٕبئٟاٌذىُدج١خاٌغج١ٍٗ،ثذس 

.331-333ؿ،3039اٌش٠بك،األ١ِٕخ،ٌٍؼٍَٛ
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 مفيوم الحكم الجزائي النيائيالفرع األول: 


 وىو واحد لمعنىمترادفاف  مصطمحاف أنيما ويعتبر البات، والحكـ النيائي الحكـ بيف يفرؽ ال مف ىناؾ
 لمقانوف، سيئة صياغة النيائي الحكـ تعبير أف الفقياء بعض اعتبرفي حيف  لمتنفيذ، القابؿ الحكـ

 ىو النيائي فالحكـ بينيما؛ جوىري فرؽ ىناؾ أف يرى مف وىناؾ. البات الحكـ عميو ُيطمؽ أف والمفروض
 بأي فيو الطعف يجوز ال الذي الحكـ فيو البات الحكـ أما العادية، بالطرؽ الطعف يقبؿ ال الذي الحكـ
 معارضة مف العادية الطعف طرؽ الحكـىذا  استنفذ متىو . عادية غير أو عادية كانت سواء طريقة

 كانت سواءً  العادية غير بالطرؽفيو  لمطعف معرض ولكنو نيائيًا، وحكماً  لمتنفيذ قاببلً  يصبح واستئناؼ
 الحكـ يصبح حينئذٍ  العادية غير بالطرؽال يجوز الطعف فيو  أصبحفمتى  بالنقض، أو المحاكمة بإعادة
 الجزائية اإلجراءات وقانوف المصري الجنائية اإلجراءات قانوفكؿ مف  في المشرع أف ويبلحظ .باتاً 

 توردوبالتالي فإف أغمب النصوص الجزائية اإلجرائية  النيائي، الحكـ مصطمح استخدـقد  الفمسطيني
 270.البات الحكـ ىو بو المقصود أف عمى المذكور المصطمح

ؿ لمطعف أو الحكـ البات، ويرى الدكتور إدوارد الذىبي أف المقصود بالحكـ النيائي "ذلؾ الحكـ غير القاب
دت في سبيمو كافة طرؽ الطعف، عادية كانت أو غير عادية. وذلؾ ألف والذي استنفدت في شأنو أو سُ 

منع التعارض بيف األحكاـ يستمـز أال تكوف لمحكـ الجزائي حجية الشيء المحكوـ فيو أماـ القضاء المدني 
 271التي رسميا القانوف، عادية كانت أو غير عادية".إال إذا كاف غير قابؿ لمطعف بأي طريؽ مف الطرؽ 

يرى جانب مف الفقو الفرنسي ممثبًل ببلكوست أف الحكـ الجزائي يحوز حجية الشيء المحكـو في حيف 
فيو أماـ القضاء المدني بمجرد صدوره حتى لو كاف قاببًل لمطعف بالمعارضة أو االستئناؼ، ورأيو يستند 

األحكاـ مف حيث التنفيذ وحجيتيا أماـ القضاء المدني، ففي الحالة األولى يمـز إلى وجوب التفرقة بيف قوة 
أف يكوف الحكـ باتًا نظرًا لآلثار الخطيرة التي تترتب عمى تنفيذ الحكـ، في حيف أف الحكـ الجزائي بمجرد 

لكف ىذا الرأي صدوره يحوز الحجية أماـ القضاء المدني وال يفقدىا إال إذا تـ الطعف في الحكـ بالفعؿ. و 
يتعارض مع فكرة أف لمحكـ الجزائي حجة عمى الناس كافة وىو ميدد بالزواؿ بالطعف. فالحكـ الجزائي ال 
يمكف أف يحظى باحتراـ الناس إال إذا كاف غير قابؿ لمطعف فيو. ووجوب تفادي صدور حكـ مدني 

 272ؿ لمطعف فيو.أف يكوف الحكـ الجزائي نيائيًا غير قاب تقتضييخالؼ الحكـ الجزائي 

                                                           
270
.973ؿ،3007اإلعىٕذس٠خ،ٚإٌؾش،ٌٍيجبػخاٌفزخداس،3هاإلٔغبْ،ٌذمٛقاٌمب١ٔٛٔخاٌذّب٠خأفٛياٌىجبػ،خ١شٞ.د
271
.373-379د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثكؿ
272
.أٔظشد.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغ169-3-3333،ع١ش٠3333ٜٕب٠ش31ِذىّخإٌملاٌفشٔغ١خ

.363اٌغبثكؿ
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اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كؿ مف قانوف تعريؼ الحكـ النيائي الوارد في مف أنو البد أما نحف فنرى 
ومف . فيو بالطرؽ العادية وغير العاديةواإلجراءات الجنائية المصري عمى أنو الحكـ غير القابؿ لمطعف 

بالحكـ الجزائي متقيدًا أصدر حكمًا  فإنو إذا وعميوالمنطؽ أال يتقيد القاضي المدني بالحكـ غير النيائي، 
غير النيائي، ومف ثـ تـ الطعف في الحكـ الجزائي وتمت االستجابة لمطعف وتغيير الحكـ؛ فإف الحكـ 

 يخالؼ الحكـ الجزائي، وىذا ما يخالؼ قاعدة حجية الحكـ الجزائي عمى المدني.حينئٍذ المدني 

 دون الجزائيةفقط الفرع الثاني: الشق الجزائي من الحكم يقيد المحكمة المدنية 


دني، وبالتالي تتقيد فإنو يحوز الحجية أماـ القضاء الم بما أف الشؽ الجزائي مف الحكـ قد أصبح نيائيًا،
و أماـ فيالنظر ما زاؿ نية بو ويجب عمييا العمؿ بمقتضاه، حتى لو كاف الشؽ المدني المحكمة المد

 المحكمة الجزائية.

فبل تتقيد بالحكـ الجزائي عند الطعف بالشؽ المدني، وقد أجمع الفقو الفرنسي االستئنافية أما المحكمة 
عمى ذلؾ، وأجاز القانوف الفرنسي الطعف في الحكـ الجزائي فيما يتعمؽ بالحقوؽ المدنية وحدىا وذلؾ في 

 قانوف مف( 133) المادة نص ذلؾ وأكد، ائية الفرنسيانوف اإلجراءات الجنمف ق 273(936نص المادة )
 الحق دعاوى في الصادرة األحكام استئناف يجوز" أف عمى تنص والتي الفمسطيني الجزائية اإلجراءات

 االستئناف ويقتصر المدنية، المحاكم من صادرة كانت أنيا لو كما استئنافو يجوز مما كانت إذا المدني
( مف قانوف اإلجراءات 901نص المادة )وىذا ما أكده  .274"المدني الحق بدعوى المتعمق الجزء عمى

 المحكمة فى المدنية الدعوى فى الصادرة األحكام استئناف يجوزالجنائية المصري والتي تنص عمى "
 فيما المتيم أو عنيا المسئول ومن المدنية بالحقوق المدعى من والجنح المخالفات فى الجزئية
وحدىا، إذا كانت التعويضات المطموبة تزيد عمى النصاب الذي يحكم فيو  المدنية بالحقوق يختص

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني 265المادة )في حيف نصت . 275"لمقاضي الجزئي نيائياً 
نف اال الفقرة من الحكم المتعمقة بالتعويضات أن يستأال يجوز لممدعي الشخصي " أف عمى

 .276"الشخصية

                                                           
273

 Code de procédure pénale, edition: 2016-04-03, Article (497): “La faculté d'appeler appartient : 1° Au 

prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie 

civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations 

publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour 

d'appel”. 
274

.3003(ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)133اٌّبدح) 
275
.3001ٌغٕخ(33)ثبٌمبْٔٛاٌزؼذ٠الدالدذسىججمباٌجٕبئ١خاإلجشاءادلبِْٔٛٓ(901)اٌّبدح
276
.3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٌٟٔغٕخ373اٌّبدح)
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 الحقوؽ عف والمسئوؿ المدني بالحؽ المدعى مف كؿ استئناؼالنصوص السابقة أف ىذه مف لنا يتبيف 
 الذي ىو كاف ولو حتىالجزائية  الدعوى موضوع إلى يتعداىا وال المدنية الدعوى عمى يقتصر المدنية
 النيابة استئناؼ طريؽ عف إال يكوف الاستئناؼ الدعوى الجزائية أماـ المحكمة االستئنافية  ألف حركيا،
 .والمتيـ

 قائـ المدنية الدعوى استئناؼ في المدنية الحقوؽ عف والمسؤوؿ المدني بالحؽ المدعي مف كؿ حؽ وأف
 مستقؿ حقيما ألف فيو، المحكـو الشيء قوة وحائزاً  نيائياً  أصبح قد الجزائية الدعوى في الحكـ كاف ولو
ف يفالدعوي أفب ذلؾ النصاب، إال يقيدىما وال المتيـ حؽ وعف العامة النيابة حؽ عف  عف يفتناشئ اكانت وا 
 الحكـ بحجية التمسؾ معو يمكف ال مما ،األخرى في عنو يختمؼ أحدىما في الموضوع أف إال واحد سبب

 277.الجزائي

 يقتصر المدنية بالحقوؽ المدعي استئناؼ أف المقرر مف"أف قضت محكمة النقض المصرية عمى ليذا 
 اتصاؿ ألف حركيا الذي ىو كاف ولو حتى الجنائية الدعوى موضوع إلى يتعداه وال المدنية الدعوى عمى

 .278"والمتيـ النيابة استئناؼ طريؽ عف إال يكوف ال الدعوى بيذه االستئنافية المحكمة

أف الشؽ المدني وحده ىو الذي يتـ الطعف فيو إذا ما كاف الحكـ الجزائي نيائيًا، لنا يتضح لما تقدـ 
 ية. في الدعوى الجزائتفصؿ ال يحؽ ليا أف االستئنافية والمحكمة 

 

 بإعادة النظر بالطعن فيو الفرع الثالث: إلغاء الحكم الجنائي 


اف استنفاد طرؽ الطعف بإعادة النظر ليس ضروريًا في مسألة تقيد القاضي المدني بالحكـ الجزائي، ولكف 
إلغاء الحكـ الجزائي، فما تأثير ىذا  وبالتالي إعادة النظرالطعف بُيثار التساؤؿ اآلتي: لو تـ بالفعؿ قبوؿ 

 ؟الذي تـ إلغاؤه ياإللغاء عمى الحكـ المدني الذي صدر استنادًا إلى الحكـ الجزائ

بإعادة النظر، وذلؾ استنادًا إلى  الطعف ذىب بعض الشراح إلى جواز الطعف في الحكـ المدني في حالة
 يمتمسوا أن لمخصوممف قانوف المرافعات المصري والتي تنص عمى "( 241مف المادة )الفقرة الثانية 

 إقرار الحكم بعد حصل إذا -2اآلتية: ...  األحوال فى نيائية بصفة الصادرة األحكام في النظر إعادة

                                                           
277
.3031ٔٛفّجش،اٌؼشة،اٌّذبِْٛؽجىخرجؼ١خ،ِذ١ٔخدػٜٛاعزئٕبفػٍٝثبٌٕملىؼٓػجذاٌشؤٚف،دغ١ِٓذّذ
278
.390لب١ٔٛٔخ،ِجّٛػخأدىبَإٌمل،ؿ36عٕخ،3/3/3367َثزبس٠خاٌّقش٠خإٌملِذىّخ
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 مف الثانية الفقرة في ورد ما النص، ىذا ويقابؿ 279".بتزويرىا قضى أو عمييا بني التي األوراق بتزوير
 يجوز" عمى تنص والتي الفمسطيني أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية قانوف مف( 251) المادة

 بني إذا -2 :اآلتية الحاالت إحدى في النيائية األحكام في المحاكمة إعادة بطريق الطعن لمخصوم
 .280"التزوير بيذا قضي أو بتزويره إقرار صدوره بعد تم مستند عمى الحكم

يمكف التسميـ بو، فيناؾ حاالت خاصة ال الدكتور إدوارد الذىبي إلى أف ىذا الرأي ال  في حيف ذىب
إعادة النظر رغـ قياـ  بطريؽناؾ حاالت ال يجوز الطعف فييا أو التوسع فييا، كما أف ىيجوز تعميميا 

 ال( مف قانوف المرافعات المصري "272المادة ) إذ نصت 281السبب لذلؾ، ومنيا قرارات محكمة النقض.
 ورد ما مع النص ىذاويتفؽ  .282"الطعن طرق من طريق بأى النقض محكمة أحكام فى الطعن يجوز
 ال" عمى تنص والتي األردني المدنية المحاكمات أصوؿ قانوف مف( 204) المادة مف األولى الفقرة في

مع نص وىذا ما أكده أيضًا  .283"الطعن طرق من طريق بأي التمييز محكمة أحكام في الطعن يجوز
 يجوز ال( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني والتي تنص عمى "242المادة )
  .284"الطعن طرق من طريق بأي النقض محكمة أحكام في الطعن

جراءات ( مف قانوف اإل451المادة ) في نصال يكفي لحؿ ىذه المشكمة ما ورد يتبيف لنا مما سابؽ أنو 
 بالتعويضات، الحكم سقوط فيو المطعون الحكم إلغاء عمى يترتبالجنائية المصري والتي تنص عمى "

 .285"المدة بمضي الحق سقوط بقواعد إخالل بدون منيا بو نفذ ما رد ووجوب

 يترتبعمى "اذ نصت ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 384مع نص المادة )يتفؽ ىذا النص و 
 إخالل بدون منيا بو نفذ ما رد ووجوب بالتعويضات، الحكم سقوط فيو المطعون الحكم إلغاء عمى

 .286"المدة بمضي الحق سقوط بقواعد

 أنو ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى291الرابعة مف المادة )الفقرة نصت في حيف 
 بالمال المسؤول لصالح وقع إذا الإ أثر يأ المادة ىذه من االولى بالفقرة عمالً  الصادر لمنقض ليس"
 وال فقط القانون لمصمحة يبقى نوفإ الثانية الفقرة بمقتضى يتم الذي وكذلك النقض. عميو المحكوم وأ

                                                           
279
.3397ٌغٕخ(31)سلُاٌّقشٞاٌّشافؼبدلبِْٔٛٓ(393)اٌّبدحِٓاٌضب١ٔخاٌفمشح
280
.3003ٌغٕخ(3)سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّذبوّبدأفٛيلبْٔٛ(333ِٓاٌفمشحاٌضب١ٔخِٓاٌّبدح)
281
.361د.ئدٚاسداٌز٘جٟدج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ
282
.3379ٌغٕخ(31)سلُاٌّقشٜاٌّشافؼبدلبْٔٛ(363ِٓاٌّبدح)
283

.3007ٌغٕخ(37)سلُاٌّؼذياألسدٟٔاٌّذ١ٔخاٌّذبوّبدأفٛيلبْٔٛ(309ِٓاٌفمشحاألٌِٚٝٓاٌّبدح) 
284

.3003(ٌغٕخ3(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌّذ١ٔخٚاٌزجبس٠خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)393اٌّبدح) 
285

.3001(ٌغٕخ33(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسلُ)933اٌّبدح) 
286

.3003(ٌغٕخ1(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)199اٌّبدح) 
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 النقض حكم تسجيل يكفي ذإ الحكم المنقوض. تنفيذ عن لالمتناع ليوإ االستناد الخصوم حدأل يجوز
 .287"فقط المنقوض الحكم ىامش عمى

المادة وىذا ما أكدتو كؿ مف ُيفيـ مف نص ىذه الفقرة أف التعويضات المالية ىي التي تتأثر، لكؿ ما تقدـ 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.384المصري والمادة )( مف قانوف اإلجراءات الجنائية 451)

أف يتـ إعادة النظر فاألفضؿ أنقص مف الحؽ المدني، المكاف إف المشرع في ىذه ليذا نود اإلشارة إلى 
 288في األحكاـ المدنية، فما داـ الحكـ الجزائي قد سقط فبل يكفي اسقاط التعويضات فقط.

( مف قانوف اإلجراءات 441الفقرة الرابعة مف المادة )يحذو حوذ ما نصت عميو يجدر بالمشرع أف إذف، ف
 فى بالعقوبة الصادرة النيائية األحكام فى النظر إعادة طمب يجوزالجنائية المصري والتي تنص عمى "

 مدنية محكمة من صادر حكم عمى مبنياً  الحكم كان إذا -4اآلتية:  األحوال فى والجنح الجنايات مواد
 الفقرة الخامسة مفوىذا ما أكدتو أيضًا  289."الحكم ىذا وألغي الشخصية األحوال محاكم إحدى من أو

 في المحاكمة إعادة يجوز" عمى تنص والتي الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 377) المادة
 الحكم كان إذا -5 :التالية األحوال في والجنح الجنايات مواد في الباتة الدرجة اكتسبت التي األحكام
  .290"الحكم ىذا وألغي الشخصية األحوال محاكم إحدى أو مدنية محكمة من صادر حكم عمى مبنياً 

بتزوير ورقة أو شيادة كاذبة قدمت لـ يكتفيا ف المصري والفمسطيني لما تقدـ نرى أف كبًل مف المشرعي
دة في قانوف اإلجراءات الجنائية الماالفقرة الثالثة مف نفس وىذا ما أكدتو أثناء النظر في الدعوى، 

إضافة المصري والفقرة الثالثة مف نفس المادة في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، إللغاء الحكـ، 
القرارات التي تصدر مف المحاكـ المدنية أو محاكـ األحواؿ الشخصية إذا تـ كؿ إلغاء لى ذلؾ إ

 291إلغاؤىا.

أف يترتب عمى إلغاء حكـ جزائي نيائي، إلغاء كؿ ما كاف يرتبط بو، فع واألنأنو كاف مف األجدى ونرى 
 سواء مف ناحية جزائية أو مف ناحية مدنية.
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.3007ٌغٕخ(33ٚاٌّؼذيثبٌمبْٔٛسلُ)3373(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌجضائ١خاألسدٟٔاٌقبدسعٕخ333فمشحاٌشاثؼخِٓاٌّبدح) 
288

.363د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
289

.3001(ٌغٕخ33(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسلُ)993اٌفمشحاٌشاثؼخِٓاٌّبدح) 
290

.3003(ٌغٕخ1ُ)(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسل166اٌفمشحاٌخبِغخِٓاٌّبدح) 
291

.363د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 الفرع الرابع: المعارضة في الحكم الجزائي الغيابي


 لم الحكم إعالن كان إذا ذلك ومع( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى "...398تنص المادة )
 من يبدأ بيا المحكوم بالعقوبة يختص فيما إليو بالنسبة المعارضة ميعاد فان المتيم لشخص يحصل

ال اإلعالن، بحصول عممو يوم  . 292..".المدة بمضي الدعوى تسقط حتى جائزة المعارضة كانت وا 

فإذا حصؿ اإلعبلف لشخص المحكـو فإف ىذا قرينة قانونية قاطعة عمى عممو بصدور الحكـ الغيابي، أما 
إذا أعمف في موطنو ولـ يسمـ اإلعبلف إليو شخصيًا بؿ استممو غيره ممف يجوز ليـ قانونًا تسممو نيابة 

فيجوز لممحكـو أف يدحضيا  قرينة عمى أف ورقتو وصمت إليو ولكنيا قرينة غير قاطعة،ُيعد عنو فإف ذلؾ 
 293بإثبات العكس.

( 8) والمادتيف 294(11)و( 10) المادتيف في المصري المرافعات قانوف نصوص مف لنا يتبيف حيف في
 المحاكمات أصوؿ قانوف مف 296(13) والمادة األردني، المدنية المحاكمات أصوؿ قانوف مف 295(9)و

، أف اإلعبلف سواء سمـ لمشخص أو لمف يسكف معو أو ألحد أقاربو أو ألي الفمسطيني والتجارية المدنية
قرينة قانونية قاطعة عمى عمـ المحكـو  ُيعدجية كانت منصوص عمييا في المواد سالفة الذكر، فيذا 
 بصدور الحكـ. وىذا في الحكـ الجزائي ال يعتبر قرينة قاطعة.
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.3001(ٌغٕخ33(ِٓلبْٔٛاإلجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسلُ)139اٌّبدح)
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.367د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
294

 إٌٝ إػالٔٙب اٌّطٍٛة األٚساق رسٍُ"(30)ّبدحػ3379ٌٍٜغٕخ31سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّشافؼبدلبْٔٛ(30،33ِٓاٌّبدر١ٓ)رٕـ 

 إػالٔٗ اٌّطٍٛة اٌشخص اٌّذضش ٠جذ ٌُ اٌمبْٔٛ ٚإرا ث١ٕٙب اٌزٝ األدٛاي فٝ اٌّخزبس اٌّٛطٓ فٝ رس١ٍّٙب ٠ٚجٛص ِٛطٕٗ فٝ أٚ ٔفسٗ اٌشخص
 ".ٚاألصٙبس ٚاأللبسة األصٚاج ِٓ ِؼٗ اٌسبو١ٕٓ ِٓ أٔٗ اٚ خذِزٗ فٝ ٠ؼًّ أٔٗ أٚ ٚو١ٍٗ أٔٗ ٠مشس ِٓ إٌٝ اٌٛسلخ ٠سٍُ اْ ػ١ٍٗ وبْ ِٛطٕٗ فٝ
 األصً ػٍٝ اٌزٛل١غ ػٓ ف١ٙب اٌّزوٛس٠ٓ ِٓ ٚجذٖ ِٓ أِزٕغ أٚ اٌسبثمخ ٌٍّبدح طجمًب ا١ٌٗ اٌٛسلخ رس١ٍُ ٠صخ ِٓ اٌّذضش ٠جذ ٌُ ارا" (33)ِبدح

 ِٛطٓ ٠مغ اٌزٜ اٌجٍذ ش١خ أٚ اٌؼّذح اٚ اٌّشوض أٚ اٌمسُ ِأِٛس إٌٝ رارٗ ا١ٌَٛ فٝ ٠سٍّٙب أْ ػ١ٍٗ ٚجت ، اٌصٛسح إسزالَ ػٓ أٚ ثبإلسزالَ
 وزبثًب اٌّخزبس أٚ األصٍٝ ِٛطٕٗ فٝ ا١ٌٗ اٌّؼٍٓ إٌٝ ٠ٛجٗ أْ سبػخ ٚػشش٠ٓ أسثغ خالي - اٌّذضش ٚػٍٝ األدٛاي دست دائشرٗ فٝ ا١ٌٗ اٌّؼٍٓ
 اإلػالْ ٠ٚؼزجش.ٚصٛسرٗ اإلػالْ أصً فٝ د١ٕٗ فٝ وٍٗ رٌه ٠ج١ٓ أْ اٌّذضش ػٍٝ اإلداسح ٠ٚجت جٙخ إٌٝ سٍّذ اٌصٛسح أْ ف١ٗ ٠خجشٖ ِسجاًل
لبًٔٛٔب" ا١ٌٗ سٍّذ ِٓ إٌٝ اٌصٛسح رس١ٍُ ٚلذ ِٓ ٢ثبسٖ ِٕزجًب

295
 اٌّطٍٛة اٌشخص اٌّذضش ٠جذ ٌُ إرا(:"9اٌّبدح):3007(ٌغٕخ37(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌّذ١ٔخاألسدٟٔسلُ)9،3اٌّبدر١ٓ) 

 أٚ االخٛح أٚ األصٚاج أٚ اٌفشٚع أٚ األصٛي ِٓ ِؼٗ سبوًٕب ٠ىْٛ ٌّٓ أٚ ِسزخذِٗ أٚ ٚو١ٍٗ إٌٝ اٌٛسلخ ٠سٍُ ػٍّٗ ِذً أٚ ِٛطٕٗ فٟ رج١ٍغٗ
 ."ِصٍذزُٙ ِغ ِزؼبسضخ رج١ٍغٗ اٌّطٍٛة ِصٍذخ رىْٛ أال ػٍٝ ػّشُ٘ ِٓ ػششح اٌثبِٕخ أرّٛا أُٔٙ ػٍٝ ظب٘شُ٘ ٠ذي ِّٓ األخٛاد
 ِٓ ٚجذٖ ِٓ اِزٕغ أٚ اٌمبْٔٛ ٘زا ِٓ( 8) اٌّبدح فٟ ِزوٛس ٘ٛ ٌّب طجمًب إ١ٌٗ اٌٛسلخ رس١ٍُ ٠صخ ِٓ اٌّذضش ٠جذ ٌُ إرا":3اٌّبدح

 اٌّشاد اٌمضبئ١خ اٌٛسلخ ِٓ ٔسخخ ٠ٍصك أْ اٌّذضش ػٍٝ ٚجت ثبٌزسٍُ، اٌزج١ٍغ ٚسلخ ػٍٝ اٌزٛل١غ ػٓ( رج١ٍغٗ اٌّطٍٛة غ١ش) ف١ٙب اٌّزوٛس٠ٓ
 شب٘ذ ثذضٛس ػٍّٗ ِذً أٚ رج١ٍغٗ اٌّطٍٛة اٌشخص ِٛطٓ ف١ٗ ٠مغ اٌزٞ اٌّىبْ ِٓ ٌٍؼ١بْ ظب٘ش جبٔت ػٍٝ أٚ اٌخبسجٟ اٌجبة ػٍٝ رج١ٍغٙب

 ِشفمخ ِسزٕذاد ٕ٘بن وبٔذ ٚإرا ػ١ٍٙب، اٌذبي ثٛالغ ششح ِغ أصذسرٙب اٌزٟ اٌّذىّخ إٌٝ اٌزج١ٍغ ٚسلخ ِٓ إٌسخخ ٠ؼ١ذ ثُ األلً، ػٍٝ ٚادذ
 اٌّسزٕذاد رٍه رسٍُ أجً ِٓ اٌّذىّخ ٌمٍُ رج١ٍغٗ اٌّطٍٛة ِشاجؼخ ثضشٚسح ث١بًٔب ف١ٙب ٠ذْٚ أْ اٌّذضش فؼٍٝ رج١ٍغٙب اٌّشاد اٌمضبئ١خ ثبٌٛسلخ
."لب١ًٔٛٔب رج١ٍغًب اٌٛجٗ ٘زا ػٍٝ األٚساق إٌصبق ٠ٚؼزجش

296
 أٚ رج١ٍغٗ اٌّشاد ٌشخص اٌزج١ٍغ ٠زُ. 9":3003(ٌغٕخ3(ِٓلبْٔٛأفٛياٌّذبوّبداٌّذ١ٔخٚاٌزجبس٠خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)31ٔـاٌّبدح) 

 أٔٗ ػٍٝ ِالِذٗ رذي ِّٓ ِؼٗ اٌسبو١ٕٓ ػبئٍزٗ أفشاد ِٓ فشد أٞ فئٌٝ رٌه رؼزس فئرا ٌٛو١ٍٗ أٚ ػٍّٗ ِذً فٟ أٚ اٌّخزبس أٚ األصٍٟ ِٛطٕٗ فٟ
 .اٌؼّش ِٓ ػشش اٌثبِٕخ ثٍغ
 رٌه أثجذ ػ١ٍٙب اٌزٛل١غ ػٓ اِزٕغ أٚ اٌمضبئ١خ اٌٛسلخ رسٍُ ِؼٗ اٌسبو١ٕٓ ػبئٍزٗ أفشاد أدذ أٚ ٚو١ٍٗ أٚ رج١ٍغٗ اٌّشاد اٌشخص سفض . إرا1

".صذ١ذًب اٌزج١ٍغ اػزجبس ٌٍّذىّخ ٠ٚجٛص اٌٛصٛي ػٍُ إشؼبس ػٍٝ أٚ اٌٛسلخ أصً ػٍٝ اٌجش٠ذ ِٛظف أٚ اٌزج١ٍغ ِأِٛس
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وبالتالي فإف ميعاد المعارضة في الحكـ الصادر في الدعوى المدنية يبدأ سريانو فورًا بعد التبميغ ألقارب 
 مماالمحكوـ أو لمجية التي أرسؿ إليو التبميغ، عكس الحكـ الجزائي الذي ال يعتبر ىذا قرينة قطعية، 

نو وفقًا إلجراءات قانوف يؤدي إلى أف الحكـ الصادر في الدعوى المدنية يصبح نيائيًا بعد إعبل
أف يكوف التبميغ قد صار قطعيًا حتى يبدأ ميعاد المرافعات، في حيف يكوف الحكـ الجزائي ال يزاؿ بانتظار 

 297المعارضة فيو.

 حالة في -1والتي تنص عمى " (288الفمسطيني في المادة )االجرائي التشريع الجزائي أف  ونحف نرى
 مذكرة بحقو يصدر نفسو، يسمم ولم عميو، يقبض لم شخص إلى جناية في اتياما العام النائب توجيو
 أسماء متضمنة اتيام الئحة بتنظيم إليو الدعوى أوراق إحالة  بعد النيابة وكيل يقوم  -2 .قبض

 .لمحاكمتو المحكمة إلى الدعوى يحيل ثم ومن لتبميغيا، لممتيم األخير الموطن إلى ويرسميا الشيود
 نفسو لتسميم أيام عشرة مدة المتيم بإميال قرارا تصدر أن الدعوى ممف تسمميا بعد المحكمة عمى -3
 من كل وتكميف عميو بالقبض واألمر الجناية نوع القرار ىذا ويتضمن خالليا، القضائية السمطات إلى
 الصحف إحدى أو الرسمية الجريدة في اإلميال قرار ينشر -4 .عنو يخبره أن وجوده بمكان يعمم

 حضور تعذر إذا -5 .المحكمة في اإلعالنات لوحة وعمى المتيم مسكن باب عمى ويعمق المحمية
 المتيم يسمم لم إذا -6 .مشروعيتو واثبات عذره، تقديم أصدقائو أو ألقربائو جاز لمحاكمتو، المتيم
بأف ميعاد المعارضة يبدأ مما سبؽ يتضح لنا   "298.العدالة وجو من فارا يعتبر المدة، ىذه خالل نفسو

عطاء نسخة منو ألقاربو يسير موازيًا لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية  بعد يـو مف نشر التبميغ وا 
المشرع المصري، وبالتالي فإف حجية الحكـ الجزائي عمى أخذ بو والتجارية الفمسطيني، وىذا غير ما 

 سارية، في حيف ال تكوف سارية لممشرع المصري.القضاء المدني في ىذه الحالة لممشرع الفمسطيني تكوف 
أف يسير قانوف اإلجراءات الجنائية المصري وقانوف أصوؿ المرافعات المدنية والتجارية  وكاف األجدر

 المصري نفس المسار.
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.3003ٌغٕخ1سلُاٌفٍغي١ٕٟاٌجضائ١خاإلجشاءادلبِْٔٛٓ(399)اٌّبدح 
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 المبحث الثاني

 الطبيعة المدنية لمدعوى المدنية وانقضائيا


 لمدنيةالمطمب األول: مفيوم الطبيعة المدنية لمدعوى ا


لدعوى أف تكوف متعمقة بنزاع حوؿ المصالح الخاصة لؤلفراد سواء كاف ليذه اتعني الطبيعة المدنية 
 299موضوعيا في القانوف المدني أو التجاري أو األحواؿ الشخصية أو حتى القانوف اإلداري.

 تعويضو بغية الجريمة مف ضرر لحقو مف يرفعيا التي الدعوى" أنيا عمى المدنية الدعوى وتعرؼ
 مرتكب وىو الضرر أحدث مف عمى الجريمة مف المتضرر يرفعيا التي الدعوى" ىي أو. 300"عنو

 المنشئة الواقعة عف تولد الذي الضرر وسببيا الضرر، ىذا عف بالتعويض المطالبة وموضوعيا الجريمة،
 .301"لمجريمة

 ضرر لحقو الذي الشخص يطالب بواسطتيا التي الوسيمة ىي المدنية الدعوى أفلنا  يتبيفلكؿ ما تقدـ 
 بجبر الجزائي القضاء أماـ المتيـ فعؿ عف مدنياً  المسؤوؿ أو المتيـ مف منيا تضرر أو الجريمة مف

 302.الجريمة نتيجة أصابو الذي الضرر

 الفرع األول: الدعوى المدنية الالحقة عمى الحكم الجزائي


نية الحقة عمى الحكـ الجزائي، وأف دالدعوى المالبد اللتزاـ القاضي المدني بالحكـ الجزائي أف تكوف 
 يكوف ىذا الحكـ نيائيًا )باتًا( قبؿ الفصؿ نيائيًا في الدعوى المدنية.

والحكمة مف ىذا الشرط أف الحكـ الجزائي ليس لو أثر رجعي إال في حاالت استثنائية، وبناًء عمى ذلؾ 
ال يمكف أف يؤثر عمييا حكـ جزائي الحؽ  ني،دفإف الحقوؽ التي اكتسبيا الخصوـ بواسطة الحكـ الم

 عمييا. 
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.337د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثكؿ 
300

.10ؿ،3003اٌؼشاق،ثغذاد،اٌضِبْ،ِيجؼخ،3هاٌجضائ١خ،اٌّذبوّبدأفٛيلبْٔٛؽشحِقيفٝ،جّبي 
301

.316ؿ،3001اٌمب٘شح،اٌؼشث١خ،إٌٙنخداس،3هٚاٌؼمبة،اإلجشاَػٍُػبِش،أثِٛذّذ.داٌق١فٟ،ػجذاٌفزبح.د 
302

3363ٌغٕخ(31)سلُاٌؼشالٟاٌجضائ١خاٌّذبوّبدأفٛيلبْٔٛفٟاٌجضائ١خٌٍذػٜٛاٌزجؼ١خاٌّذ١ٔخاٌذػٜٛاٌىشدٞ،اٌؼبثذ٠ٓص٠ٓ.د 

.3033اٌّضٕٝ،جبِؼخاٌمبْٔٛو١ٍخفِٟذبمشحإٌبفز،اٌّؼذي
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كما أف عدـ تقيد القضاء المدني باإلحكاـ الجزائية البلحقة عمى الحكـ المدني يمكف أف يحدث تعارض 
مف ذلؾ وبالرغـ بيف ما سبؽ القضاء بو في المحكمة المدنية وما قضت بو بعد ذلؾ المحكمة الجزائية. 

 المدنية الدعوى رفعت ذا"إعمى مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري  (373)فقد نصت كؿ مف المادة 
 رفعيا قبل المقامة الجنائيةالدعوى  فى نيائياً  يحكم حتى فييا الفصل وقف يجبالجنائية  المحاكم أمام
 فى يفصل المتيم لجنون الجنائية الدعوى فى الفصل أوقف ذاإ نوأ عمى. فييا السير أثناء فىأو 

 الدعوى رفعت إذا( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "301)المادة و  .303".المدنية الدعوى
قبل  المقامة الجزائية الدعوى في نيائياً  يحكم حتى فييا الفصل وقف يجب المدنية المحاكم أمام المدنية
يتبيف لنا ، 304"المتيم لجنون الدعوى الجزائية في السير أوقف قد يكن لم ما فييا السير أثناءأو  رفعيا

يجب وقؼ سير الدعوى المدنية حتى يحكـ نيائيًا في الدعوى الجزائية، ولكف ابقة أنو سمف النصوص ال
قد يحدث أف ُترفع الدعوى المدنية أماـ المحكمة المدنية ويتـ الفصؿ فييا نيائيًا قبؿ رفع الدعوى الجزائية، 

حكـ يخالؼ الحكـ السابؽ صدوره مف المحكمة المدنية.  ثـ تُقاـ بعد ذلؾ الدعوى الجزائية ويصدر فييا
 305عف فيو إال بإعادة إلتماس النظر.ح الحكـ المدني نيائيًا فبل سبيؿ لمطبوفي حاؿ أص

( مف قانوف 241ال يجوز طمب إلتماس إعادة النظر إال في الحاالت التي نصت عمييا المواد )بالتالي و 
 بصفة الصادرة األحكام في النظر إعادة يمتمسوا أن لمخصومالمرافعات المصري والتي تنص عمى "

 إذا - 2. الحكم فى التأثير شأنو من كان غش الخصم من وقع إذا - 1اآلتية:  األحوال فى إنتيائية
 بني قد الحكم كان إذا - 3. بتزويرىا قضى أو عمييا بني التي األوراق بتزوير إقرار الحكم بعد حصل
 عمى الحكم صدور بعد الممتمس حصل إذا - 4. مزورة بأنيا صدوره بعد قضى شاىد شيادة عمى
 يطمبو لم بشىء الحكم قضى إذا - 5. تقديميا دون حال قد خصمو كان الدعوى في قاطعة أوراق

 الحكم صدر إذا - 7. لبعض بعضو مناقضاً  الحكم منطوق كان إذا - 6. طمبوه مما بأكثر أو الخصوم
 النيابة حالة عدا فيما وذلك الدعوى فى صحيحاً  تمثيال ممثال يكن لم إعتبارى أو طبيعى شخص عمى

 بشرط فييا تدخل أو ادخل قد يكن ولم عميو حجة الدعوى فى الصادر الحكم يعتبر لمن - 8. االتفاقية
 مف( 251) المادة وىذا ما أكدتو أيضاً  306".الجسيم إىمالو أو تواطئو أو يمثمو كان من غش إثبات
 بطريق الطعن لمخصوم يجوز" عمى تنص والتي الفمسطيني أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية قانوف
 بطريق الحكم عمى الحصول تم إذا -1: اآلتية الحاالت إحدى في النيائية األحكام في المحاكمة إعادة
. التزوير بيذا قضي أو بتزويره إقرار صدوره بعد تم مستند عمى الحكم بني إذا -2. الحيمة أو الغش

                                                           
303

.3330ػبَاٌقبدس(330)سلُاٌّقشٞاٌجٕبئ١خاالجشاءادلبِْٔٛٓ(373)اٌّبدح 
304

.3003(اٌقبدسػب1َ(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟسلُ)301اٌّبدح) 
305

.333د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
306
.3397ٌغٕخ(31)سلُاٌّقشٞاٌّشافؼبدلبِْٔٛٓ(393)اٌّبدح
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 عمى الحكم صدور بعد حصل إذا -4. زورىاتب صدوره بعد قضي شاىد شيادة عمى الحكم بني إذا -3
 الحكم قضي إذا -5. إخفائيا عمى الغير حمل أو أخفاىا قد خصمو كان الحكم في تأثير ليا أوراق
 307".لبعض بعضو مناقضاً  الحكم منطوق كان إذا -6. طمبوه مما بأكثر أو الخصوم يطمبو لم بشيء

 308وغير ىذه الحاالت ال يوجد سبيؿ لمطعف في الحكـ المدني النيائي الصادر.

 أمام القضاء المدني: الدعوى المدنية الثانيالفرع 


إذا تـ الحكـ في الدعوى المدنية وانقضت مواعيد الطعف فيو قبؿ رفع الدعوى الجزائية فإف الحكـ يصبح 
كاف الحكـ المدني قابؿ لمطعف بالنقض فإف الحكـ الجزائي يحوز الحجية أماـ أما إف  نيائي ببل جداؿ.

 القضاء المدني، ويجب وقؼ الفصؿ في الدعوى المدنية حتى يصبح الحكـ الجزائي باتًا.

صدر حكماف نيائياف؛ حكـ مدني نيائي ثـ صدر بعد ذلؾ حكـ جزائي نيائي يخالؼ لمحكـ لكف إذا 
المحكمة المدنية في الموضوع، فإف القاضي المدني يتقيد بالحكـ عمى خصومة الالمدني، وتـ طرح 

المحكمة المدنية تتقيد بكؿ حكـ جزائي أصبح نيائيًا قبؿ الفصؿ وذلؾ ألف الجزائي دوف الحكـ المدني. 
 في الدعوى المطروحة عمييا.

إف المحكمة الجزائية ال تتقيد بو. أما مف حيث صيرورة الحكـ المدني نيائيًا وتأثيرة عمى الحكـ الجزائي؛ ف
 تكون ال"التي تنص عمى ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري 457)ما أكدتو كؿ مف المادة وىذا 

 بوقوع يتعمق فيمـا الجنائيـة، المحاكم أمام بو، المحكوم الشئ قوة المدنية المحاكم من الصادرة لألحكام
التي تنص ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني، 133)المادة و  309.فاعميا" إلى ونسبتيا الجريمة
 فيما الجزائية المحاكم أمام المقضي بو األمر قوة المدنية المحاكم من الصادرة لألحكام تكون "العمى 
 .310إلى فاعميا" ونسبتيا الجريمة بوقوع يتعمق

الدالئؿ واألسانيد بكامؿ سمطتو، حتى لو لمقاضي الجزائي الحرية الكاممة في البحث عف كؿ لما تقدـ فإف 
 311كاف الحكـ المدني نيائيًا.

 

                                                           
307
.3003ٌغٕخ(3)سلُٚاٌزجبس٠خاٌّذ١ٔخاٌّذبوّبدأفٛيلبْٔٛ(333ِٓاٌّبدح)
308

.300-339د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
309

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل936ُاٌّبدح) 
310

.3001(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟاٌقبدسػب133َاٌّبدح) 
311

.309د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجٕبئٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 أمام القضاء الجزائي: الدعوى المدنية الثالثالفرع 


المادة أكدتو كؿ مف بالحؽ المدني وذلؾ كما مطالبًا إف تدخؿ المضرور مف الجريمة في الدعوى الجزائية 
 المنظور المحكمة أمام مدينة بحقوق مدعيا نفسة يقيم أن الجريمة من ضرر لحقة لمن( "251)

 عدم مع( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى "170المادة )و  312"الدعوي الجنائية... أماميا
 لتعويض المدني، الحق دعوى في المحاكم الجزائية تنظر القانون ىذا من (196) المادة بنص اإلخالل
أو  .313"الجزائية لمدعوى تبعا الدعوى ىذه في وتنظر قيمتو، بمغت الجريمة ميما عن الناشئ الضرر

( مف قانوف 232بتحريؾ الدعوى الجزائية مباشرة عمبًل بنص المادة )المدعي بالحؽ المدني أف يقوـ 
 عمى بناء والمخالفات الجنح محكمة الى الدعوى تحالاإلجراءات الجنائية المصري والتي تنص عمى "

 عمى بناء أو المشورة غرفة فى منعقدة الجنح المستأنفة محكمة او التحقيق قاضى من يصدر أمر
 بالحقوق المدعى من أو العامة أعضاء النيابة أحد قبل من بالحضور مباشرة المتيم تكميف

في كافة الحاالت التي يتـ رفع الدعوى المدنية فييا أماـ القضاء الجزائي يجب نرى أنو . و 314"المدنية...
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري 309الدعوييف بحكـ واحد. وذلؾ عمبًل بنص المادة )الفصؿ في 

 التى التعويضات فى يفصل أن يجب الجنائية الدعوى موضوع فى يصدر حكم كلوالتي تنص عمى "
 عمى المتيم يقيميا التى المباشرة الدعوى فى وكذلك المتيم، أو المدنية المدعى بالحقوق يطمبيا

 الفصل أن المحكمة رأت إذا ذلك ومع .القانون ىذا من (٧٦٢) لممادة المدنية طبًقا بالحقوق مدعىال
 فعندئذ الجنائية، الدعوى فى إرجاء الفصل عميو ينبنى خاص تحقيق إجراء يستمزم التعويضات فى

 .315"بال مصروفات المختصة المحكمة إلى المدنى الدعوى المحكمة تحيل

يف الجزائية والمدنية بحكـ تمحكمة الجزائية أف تفصؿ في الدعو يجب عمى الأنو ىذا النص يتبيف لنا مف 
واحد، فإف فصمت في الدعوى الجزائية وحدىا، فإنو ال يحؽ ليا الحكـ في الدعوى المدنية مستقمًة، بؿ 

مدنية بحكـ يف الجزائية والصؿ فييا. وفي حاؿ الفصؿ في الدعوتيجب إحالتيا إلى المحكمة المدنية لمف
واحد فإنو ال محؿ إلعماؿ قاعدة الحجية، بؿ عمى القاضي الجزائي أف يراعي التنسيؽ بيف أجزاء الحكـ، 
فإف وقع تعارض بيف ىذه األجزاء كاف ىذا سببًا لمطعف في الحكـ، ولكف إف انتقمت الدعوى المدنية 

                                                           
312

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل333ُاٌّبدح) 
313

.3001(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجضائ١خاٌفٍغي١ٕٟاٌقبدسػب360َاٌّبدح) 
314

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل313ُاٌّبدح) 
315

.3001،اٌّؼذيػب3330َاٌقبدسعٕخ330(ِٓلبْٔٛاالجشاءاداٌجٕبئ١خاٌّقشٞسل103ُاٌّبدح) 
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ادر والذي سبؽ لو الفصؿ في لمقضاء المدني، فعمى القاضي المدني أف يمتـز بالحكـ الجزائي الص
 316الدعوى الجزائية قبؿ أف تتـ مباشرة الدعوى المدنية.

صدار أف المحكمة الجزائية عند نظرىا في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ونحف نرى  حكـ وا 
دني وذلؾ ف في الشؽ المواحد، فإف الحكـ الجزائي يحوز الحجية أماـ القضاء المدني، ولكف قد يتـ الطع

ف كانتا ناشئتيف عف سبب واحد إال أف الموضوع مختمؼ في كؿ منيما عف األخرى، وىنا ألف الدعوت يف وا 
ال يمكف التمسؾ بقاعدة حجية الجزائي عمى المدني، فمف الممكف أف يكوف مبمغ التعويضات التي حكمت 

لمجوء لمقضاء المدني فمف بو المحكمة الجزائية ال يتناسب والضرر الحاصؿ بسبب الجريمة، وعند ا
بالركف الممكف أف يعيد النظر في ىذا الشؽ ويعيد دراسة الواقعة لتقدير حجـ التعويض دوف أف يمس 

قانوف اإلجراءات الجزائية ونحف لـ نجد نصوصًا مماثمة ليذا النص المتقدـ في  الجزائي في الحكـ.
 الفمسطيني وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.

 انقضاء الدعوى المدنية التابعة لمدعوى الجزائية: الثانيالمطمب 


 ممف تقاـ التى الدعوى تمؾ عمى أنياالجزائية  المحاكـ ماـألمدعوى الجزائية  التابعة المدنية الدعوىتعرؼ 
حيث  317.لحقو الذى الضرر عف التعويض بطمب القائمةالجزائية  لمدعوى ةبالتبعي جريمة مف ضرر لحقو
مف ذلؾ أف الدعوى المدنية ىي دعوى تعويض، تنشأ عف واقعة تعد جريمة في نظر القانوف. وبناًء  يتبيف

عمى ذلؾ أباح القانوف لممتضرر مف الجريمة أف يقيـ دعواه أماـ المحكمة الجزائية بطريؽ التبعية لمدعوى 
 318الجزائية.

 ةجناي عف الناجـ الضرر باصبلح ةالمتعمق الدعوى بأنيا الفرنسى الجنايات تحقيؽ قانوف عرفيافي حيف 
 319الجريمة. عف اً ناجم مباشراً  ضرراً  شخصياً  بيـ لحؽ الذيف ولئؾأ لكؿ وتكوف مخالفة وأ جنحة وأ

ناجمًا عف  الضار الفعؿ كوف مف البد نوأ الفرنسى الجنايات تحقيؽ قانوف تعريؼ مفلنا  يتضححيث 
 فى مجـر الخطأ ىذا كوف يشترط بؿ – الواسع بمعناه – خطأ عف اً ناشئ الضرر يكوف فأ يكفى فبلجرية 
 الخطأ فيناؾ خطأ تعدجريمة  كؿ لكفجريمة  خطأ كؿ ليس نوأ فالثابت مخالفة أو جنحة أو جناية شكؿ

 متعددة حاالت فىجريمة  يمثؿ ال الذى الخطأ ىناؾ أف كماجريمة ال مستوىإلى  يرؽ ال الذى البسيط

                                                           
316

.307-303د.ئدٚاسداٌز٘جٟ،دج١خاٌذىُاٌجضائٟأِبَاٌمنبءاٌّذٟٔ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
317

.109د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
318

.103حاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿد.ع١ّشػب١ٌخ،لٛ 
319

.133ؿ،3390داساٌفىشاٌؼشثٟ،اٌمب٘شح،،1ه،3طاٌجٕبئ١خ،االجشاءادلبْٔٛفٟاٌٙبِخاٌؼ١ٍّخاٌّؾىالدد.سؤٚفػج١ذ، 
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 المطالب الضرر يكوف فأ ضرورةلنا يتضح حيث  320.اإلباحة سبابأ مف سبب توافر كحاالت
 .المباشر الضرر ىذا ووقوعجريمة ال بيف السببية الرابطة توافروبالتالي  مباشر عنو بالتعويض

 جزائياً  المقضية القضية بقوةلمدعوى الجزائية  التابعة المدنية الدعوى انقضاء: األول الفرع


الدعوى المدنية أماـ القضاء الجزائي قاعدة رئيسة وىي تبعية الدعوى المدنية تحكـ مباشرة وانقضاء 
لمدعوى الجزائية. وذلؾ ألف اختصاص القضاء الجزائي في النظر بالدعوى المدنية ىو اختصاص 
استثنائي، وىو مخالؼ لمقواعد العامة في والية القضاء فبل تقوـ مبررات وجوده إال إذا كانت الدعوى 

وينتج عف عدـ بقاء الدعوى الجزائية قائمة أماـ القضاء الجزائي  321قائمة أمامو لـ تنقِض بعد. الجزائية
الدعوى المدنية. وال يجوز أف يتـ طرح الدعوى المدنية أماـ القضاء الجزائي في عدـ صبلحيتو بالنظر 

والسبب في ذلؾ أف دعوى تكممة التعويض  322في حاؿ انقضاء الدعوى الجزائية قبؿ رفع الدعوى المدنية.
ىي دعوى جديدة، كما أف الدعوى الجزائية قد انقضت بحكـ نيائي، األمر الذي ال يجوز معو إقامة 

وبالتالي يمكف الدفع  323الدعوى المدنية أماـ القضاء الجزائي كقضية تابعة لمدعوى الجزائية المنقضية.
الدعوى المدنية مستقمة عف الدعوى الجزائية التي بعدـ اختصاص القضاء الجزائي بالفصؿ في 

 324انقضت.

يف الجزائية والمدنية قوة الدعوتكؿ يحوز الحكـ الصادر مف المحكمة الجزائية في كما نشير إلى أنو 
، إال أنو متعمٌؽ بالنظاـ المدنية القضية المقضية، عمى الرغـ مف عدـ اختصاص القضاء الجزائي بالدعوى

 325المحكمة مف تمقاء ذاتيا. العاـ، فتقضي بو

 جزائياً  المقضية القضية بقوة التابعة المدنية الدعوة انقضاء الفرع الثاني: تعميل


بقوة القضية المقضية جزائيًا، وعمة ذلؾ تبعية ىذه الدعوى لمدعوى الجزائية تنقضي الدعوى المدنية التابعة 
أماـ القضاء الجزائي إف انقضت الدعوى الجزائية بقوة لمدعوى الجزائية، وبعدىا ال تُقبؿ الدعوى المدنية 

القضية المقضية جزائيًا قبؿ رفعيا. وال يجوز لممحكمة الجزائية أف تحكـ في الشؽ الجزائي وتؤجؿ الحكـ 
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري. وكما ُذكر سابقًا 309المادة )وىذا ما أكدتو  في الشؽ المدني،

                                                           
320

.3039ٔٛفّجش،ٔذ،ِذبِبحؽجىخاٌجٕبئ١خ،اٌّذبوُأِبَإٌّظٛسحاٌزجؼ١خاٌّذ١ٔخاٌذػٜٛدٛيثذشٚدساعخاٌشد١ُ،ػجذاٌغ١ذص٠بد 
321

.130د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
322

.331د.دغٓاٌّشففبٚٞ،اٌذػٜٛاٌّذ١ٔخأِبَاٌّذبوُاٌجٕبئ١خ،اٌّشجغاٌغبثكؿ 
323

.133د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
324

.131د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
325

.303،ؿ3363عٕخِقش،اٌمب٘شح،جبِؼخ،3د.ِذّٛدِقيفٝ،دمٛقاٌّجٕٟػ١ٍٗفٟاٌمبْٔٛاٌّمبسْ،ه 
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الحكـ في الدعوى المدنية فإف ذلؾ ال يؤثر وتأجيؿ مة الجزائية بالحكـ في الدعوى المدنية فإف قياـ المحك
ولكف ال تممؾ المحكمة الجزائية الحؽ في النظر في الدعوى الذي يبقى صحيحًا في الحكـ الجزائي 
 326المدنية بحكـ مستقؿ.

 جزائياً  المقضية القضية بقوة التابعة المدنية الدعوة النقضاء القانوني التكييف: الثالثالفرع 


الدعوى ىذه إف قوة الحكـ الجزائي في إنياء الدعوى الجزائية ليست إال أثرًا إجرائيًا يمنع مف العودة إلى 
تقوـ إال وبالتالي ال ألي سبب كاف. والدعوى المدنية المقامة أماـ القضاء الجزائي تابعة لمدعوى الجزائية 

تخضع لقانوف اإلجراءات الجزائية ومنيا قاعدة قوة األحكاـ مف ثـ في فمكيا، و اعتمادًا عمييا أو الدوراف 
الجزائية في إنياء الدعوى الجزائية، ومف خبلؿ ذلؾ فالحكـ الجزائي النيائي يحتفظ بيذا األثر اإلجرائي 

 عف سواء كاف فاصبًل في الدعوى الجزائية والمدنية معًا أو كاف فاصبًل في الدعوى الجزائية وغافبلً 
ة ألثر الدعوى المدنية التابعة. ومعنى ذلؾ أف انقضاء الدعوى المدنية التابعة بقوة الحكـ الجزائي ىو نتيج

ىذا الحكـ اإلجرائي عمييا، وىو منع العودة إلى الدعوى الجزائية سواء كانت مستقمة أو متبوعة بدعوى 
 327مدنية.
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.139د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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.133د.ع١ّشػب١ٌخ،لٛحاٌمن١خاٌّمن١خ،اٌّشجغاٌغبثك،ؿ 
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 خالصة الفصل الثالث


 الذي الجزائي الحكـ مفيـووكذلؾ  المدني، القضاء أماـ الجزائي الحكـ حجية شروط استعراضلقد تـ 
 الغرامات ومنيا الحجية تحوز أحكاماً  تعد ال التي األحكاـوكذلؾ  المدني، القضاء أماـ الحجية يحوز
 حجيةكما استعرضنا  تحقيؽ، كسمطة العامة النيابة عف تصدر التي والقرارات التأديبية، واألحكاـ المدنية

 ال المحاكـ ىذه أف وكيؼ االحتبلؿ، لسمطات التابعة والمحاكـ األجنبية، المحاكـ عف ةالصادر  ألحكاـا
 حاؿ في الحجية تحوز والتي الباطمة، األحكاـ إلىكما تعرضنا  المدني، القضاء أماـ الحجية تحوز

 األحكاـكما استعرضنا  العادية، وغير العادية بالطرؽ لمطعف قابمة غير أي نيائية، األحكاـ ىذه أصبحت
 الذي األحكاـ، ىذا أسس في لخمؿ وذلؾ المدني القضاء أماـ الحجية تحوز ال األحكاـ وىذه المنعدمة،

 .كيانو في جوىريٌ  عيبٌ  أصابو أو كحكـ صفتو يفقده

 ىذه أفلنا  وتبيف المدني، القضاء أماـ وحجيتو اإلدانة أو بالبراءة الصادر الجزائي لمحكـكما تطرقنا 
 عمى العقاب لعدـ بالبراءة يحكـ الذي الجزائي الحكـ إال المدني، القضاء أماـ الحجية تحوز األحكاـ
 تحكـ وبالتالي العقوبة، ُيوجب ال الفعؿ ولكف ما، بشخص ضرراً  الفعؿ يشكؿ أف الممكف فمف الفعؿ،

 .جزائي حكـ ىناؾ يكوف أف دوف لممضرور، بالتعويض المدنية المحكمة

 متى وبياف المدني، القضاء أماـ الحجية يحوز الذي كونو النيائي الجزائي الحكـ ماىيةكما استعرضنا 
 عمى النيائي الجزائي الحكـ إلغاء أثر ماىيةكما بينا  الغيابي، الجزائي الحكـ في معارضة ىناؾ يكوف
 أف دوف فقط، التعويضات أسقطوا قد والفمسطيني واألردني المصري المشرعيف أف حيث المدني، الحكـ
 .إلغاؤه تـ الذي الجزائي الحكـ عمى المبني المدني الحكـ في النظر إعادة يتـ

 لمدعوى التابعة المدنية الدعوى تعريؼومف ثـ  وانقضائيا، المدنية الدعوى لطبيعة بالتطرؽكما قمنا 
 الدعوى في الصادر الجزائي بالحكـ أمامو تعرض الذي بالقضاء المدنية الدعوى تأثر وكيفية الجزائية،

 المقضية القضية بقوة التابعة المدنية الدعوى انقضاء بياف تـ ثـ ومف المدنية، الدعوى ليا تتبع التي
 .كاف سبب ألي الدعوى إلى العودة يريد ال المشرع كوف في لذلؾ القانوني والتكيؼ جزائياً 
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 الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات


 أف الدراسة خبلؿ مف وتبيف المدني، القضاء عمى الجزائي الحكـ حجية ببياف الدراسة ىذه في الباحث قاـ
 فإنيا الجزائية المحكمة عمى معروض جزائي بحكـ مرتبطة دعوى في تنظر كانت إف المدنية المحكمة
 ناحية، مف األحكاـ في تضارب يحصؿ ال حتى وذلؾ الجزائية، المحكمة لحكـ انتظاراً  فييا الفصؿ توقؼ
 المتيـ، إلى ونسبتيا الواقعة حصوؿ مف التثبت في أوسع الجزائي القضاء سمطات ألف أخرى ناحية ومف

 الحقيقة، إلى أقرب الجزائي القضاء حكـ يكوف أف الطبيعي ومف مفصؿ، تحقيؽ الجزائي الحكـ ويسبؽ
الدعوى  وذلؾ ألفويقتضييا النظاـ العاـ  بإسمو وُترفع بأسره المجتمع تخص الجزائية الدعوى أف كما

 المحكمة خبلؿ مف الصادر الحكـ فإف المنطمؽ ىذا ومف ،الجزائية تتعمؽ باألرواح والحريات والحرمات
، فيجب إعماليا قبؿ جميع الناس، ويستوي مف كاف خصمًا في الدعوى الكافة عمى حجة لو يكوف الجزائية

 الجزائية ومف لـ يكف خصمًا فييا.

ىي مظير مف مظاىر سيادة الدعوى الجزائية عمى إذًا فحجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء الوطني 
الدعوى المدنية، وبما أنيا مف مقتضيات النظاـ العاـ فيجب إعماليا حتى لو اتفؽ الخصوـ عمى خبلؼ 

، ويجوز الدفع ب يا في أي حالة ذلؾ، وعمى القاضي تطبيقيا مف تمقاء نفسو حتى لو تنازؿ عنيا الخصـو
 حتى ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض.عمييا كانت 

 جزائية محكمة مفصادرًا  – باتاً  - نيائياً  الحكـ يكوف أف فيجب الحجية الجزائي الحكـ يحوز وحتى
 استثنائية، أو خاصة أو عادية المحكمة تكوف أف ذلؾ في ويستوي. الجزائية الدعوى موضوع في تفصؿ
 لـ ذاوا  . العادية وغير العادية الطعف طرؽجميع  استنفدحيث  الدعوى في فاصبلً  الحكـ يكوف أف ويجب
 يصبح حتىأماميا  المرفوعة الدعوى في النظر ترجيء أف المدنية المحكمة فعمى نيائيًا؛ الحكـ يكف

 .نيائياً  الجزائي الحكـ

 الحكـ يصبح وأف الجزائية، الدعوى موضوع في النزاع حسـ يتـ أف بدإذ ال بالغة أىميةوالحكـ النيائي لو 
 الخصومة مف ولمحد وألفراده، لممجتمع االستقرار توفير يتـ حتى وذلؾ الطرؽ، بكافةلمطعف  قابؿ غير

 واىية، تكوف قد جديدة أدلة إلى استناداً  سابقاً  محاكمتيـ تمت مف محاكمة وعدـ القضاء، أماـ الجزائية
 الحكـ وصيرورة ارتكبو، جـر عمى مرتيف شخص محاكمة جواز بعدـ الشرعية القاعدة إلى استناداً وكذلؾ 
 كانت ميما بو المساس يجوز وال أخرى، مرة مناقشتو يصح وال لمحقيقة عنواناً  أصبح أنو تفيد نيائياً 

 .المبررات
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 الدعوى عمى تسري وال المدنية، الدعوى في المدنية المحكمة عمى حجيتو تسري الجزائي الحكـ أف كما
 اإلجراءات لقانوف التابعة ىي ليا تخضع التي اإلجراءات ألف الجزائية، المحكمة إلى المرفوعة المدنية

 تكوف حينئذ المدني الشؽ في الطعف وتـ الجزائي الشؽ في النيابة وال المتيـ يطعف لـ فإف الجزائية،
 دوف الجزائية المحاكـ في فييا الفصؿ يتـ أف يمكفحينئٍذ  استئنافيا، يتـ التيىي  وحدىا المدنية الدعوى
ف نيائيًا، أصبح أنو مف بالرغـ الجزائي بالحكـ التقيد  ال فيو بالتعويض صدر قد الجزائي الحكـ كاف وا 
 األحكاـ؛ في تعارض ىناؾ يكوف ال وحتى. بالتعويض لممضرور تقضي أف نافيةئاالست المحكمة يمنع
 الجزائي الحكـ يحوز حتى نيائياً  المدنية الدعوى في فصؿ قد يكوف أال ُيشترط المدني القضاء فإف

ذا المدني، القاضي عمى الحجية  لو حتى بعدىا الصادر الجزائي لمحكـ حجية فبل نيائياً  الحكـ أصبح وا 
 .المدني الحكـ مع تعارض

ذا  الحكـ حجية تقتصر فعندئذٍ  الجزائية، الواقعة نفسيا ىي المدنية الدعوى بشأنيا المرفوع الواقعة كانت وا 
 ونسبيا الجزائية الواقعة ثبوت حيث مف الجزائي الحكـ فيو فصؿ ما عمى المدني القضاء أماـ الجزائي
 المتيـ عمى ةيالجزائ الواقعة ثبوت إلى استناداً  باإلدانة الجزائي الحكـ قضى فإذا ثبوتيا، عدـ أو لممتيـ،

 الحكـ يرفض أف المدني القاضي يستطيع وال المدني، القضاء أماـ الحجية يحوز الحكـ ىذا فإف
 إذا أما. الحجية قاعدة يخالؼ بذلؾ فيو الواقعة، ثبوت عدـ بسبب الجريمة ىذه مف لممضرور بالتعويض

 لمحكـ فيكوف األدلة كفاية عدـ أو المادية الواقعة انتفاء بسبب المتيـ ببراءة الجزائية المحكمة قضت
 الجزائي الحكـ كاف لو حيف في. لممضرور بالتعويض الحكـ مف المدني القاضي ويمنع حجيتو الجزائي
 وىذا المدني، القضاء أماـ الحجية يحوز ال الحكـ ىذا فإف القانوف، عمييا يعاقب اللفعؿ  بالبراءة الصادر

 أصوؿ قانوف مف( 332) والمادة المصري الجنائية اإلجراءات قانوف مف( 456)المادة  نصوصأكدتو  ما
 .الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف مف( 390) والمادة األردني الجزائية المحاكمات

التي ال يعاقب عمييا القانوف توجب التعويض، ومثاؿ عمى ذلؾ إتبلؼ األفعاؿ والسبب في ذلؾ أف بعض 
األثاث عف غير قصد عند نقمو، فيذا العمؿ ال يشكؿ جريمة، ولكف قد تأمر المحكمة المدنية بتعويض 

أيضًا إف قاـ مجنوف أو طفؿ بكسر زجاج سيارة، فيذا الفعؿ ال يعاقب عميو ذلؾ ور، ومثاؿ المضر 
، ولكف ىذا ال يمنع المحكمة موانع المسؤولية الجنائية مانع مف  أو لتوافر القانوف ألف فاعمو فاقٌد لؤلىمية

 أف تحكـ عمى ولي أمر المجنوف أو الطفؿ بالتعويض لممضرور.

 ىذا فإف معيف، بوصؼ وصفيا وتـ جزائي بحكـ الجزائية الدعوى في الفصؿ عندكما نشير إلى أنو 
 مخالفًا، جنائياً  وصفاً  يصفو أف المدني القاضي يممؾ فبل المدني، القضاء أماـ حجية لو يكوف الوصؼ
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 خمع المدني لمقاضي يجوز فبل السرقة، ىي بياالمرفوعة  الدعوى وصؼ بأف الجزائي الحكـ قضى فإف
 .لؤلمانة خيانة بأنيا الدعوى ووصؼ الصفة ىذه

 الجزائي الحكـ أفلنا  وتبيف الوطني، المدني القضاء عمى األجنبي الجزائي الحكـ حجيةكما استعرضنا 
 ألف وذلؾ الوطني، نيالمد القضاء أماـ فيو المحكوـ الشيء حجية يحوز ال األجنبية المحاكـ مف الصادر
 ىناؾ تكوف أف المعقوؿ غير فمف ولذا الوطني، قضائيا عند حجية األجنبي الحكـ يحوز ال دوؿ ىناؾ
 يحوز ال الوطني الجزائي الحكـ ولكف الوطني المدني القضاء عمى األجنبي الجزائي لمقضاء حجية
 الجزائي بالحكـ الوطني المدني القاضي التزاـ فإف ؛أخرى ناحية ومف ناحية، مف ىذا. عندىـ الحجية
 لتقدير يخضع إثبات كدليؿ األجنبي الجزائي بالحكـ يؤخذ أف يمكف ولكف الدولة، سيادة يمس األجنبي
 المحكـو الشيء حجية يحوز ال أساساً  فإنو االحتبلؿ سمطات عف الصادر الجزائي الحكـ أما. المحكمة

 .قضاء أي عمى حجية أي لو تكوف وال فيو،

بياف طبيعة حجية الجزائي عمى المدني، حيث أنيا ذات طبيعة جزائية، والمكاف الطبيعي ليا تناولنا كما 
 البينات أو قانوف المرافعات.ىو قانوف اإلجراءات الجزائية، وليس القانوف المدني أو قانوف 

 العودة يريد ال وكون في جزائياً  المقضية القضية بقوة التابعة المدنية الدعوى انقضاءأراد المشرع في ليذا 
 .كاف سبب ألي الدعوى إلى

 

 التوصيات

  يجب أف يترتب عمى إلغاء حكـ جزائي نيائي إلغاء كؿ ما كاف يرتبط بو سواء مف ناحية جزائية
 أو مف ناحية مدنية.

  يجب سف قانوف يشير إلى اختصاص المحكمة المدنية بالنظر في التعويضات التي تنجـ عف
الممكف أف يكوف مبمغ التعويضات التي حكمت بو المحكمة الجزائية ال مف جريمة ما، وذلؾ ألنو 

يتناسب والضرر الحاصؿ بسبب الجريمة، وعند المجوء لمقضاء المدني فمف الممكف أف يعيد 
النظر في ىذا الشؽ ويعيد دراسة الواقعة لتقدير حجـ التعويض دوف أف يمس بالركف الجزائي في 

 في قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني. الحكـ، وىو ما ال يوجد بو نص
 حتى لممصطمحات القانونية المختمفة التعريؼ الدقيؽ الجزائية اإلجراءات قانوف يتضمفأف  يجب 

  .المحاكـ في التطبيؽ في إشكاليات إلى تؤديالتالي و  التعريفات في تضارب يحصؿ ال
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  بيف الحكـ النيائي والحكـ البات، وذلؾ التفريؽ الفمسطيني أف يقوـ باإلجرائي يجب عمى المشرع
ألف الحكـ البات ُيعتبر ذلؾ الحكـ الذي استنفذت فيو كؿ إجراءات الطعف العادية وغير العادية، 

في أغمب المواد التي تـ إشارة فييا بالحكـ  وىذا ما يرمي لو المشرع بوصفو لمحكـ النيائي
 .النيائي

 في تعارض يحصؿ ال حتى البعض، بعضيا كافة الفمسطينية المحاكـ بيانات قاعدة ربط يجب 
 سارية، زالت ال البعض ببعضيا متعمقة قضايا ىناؾ كاف إف ما إيضاح يتـ وأف قراراتيا،

 .الجزائية المحاكـ فيياتفصؿ  المدنية المحاكـ عمى معروضة دعاوى ىناؾ كاف إف وخصوصاً 
 لبياف وذلؾ والجزائي، المدني يفنالقانو  في بالتبميغ الخاصة المواد تفصيؿ الفمسطيني المشرع عمى 

 .المحكمتيف كبل في نيائياً  الحكـ فيو يصبح الذي الوقت
 في الجزائية المحكمة فصؿ إلى تتطرؽ الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانوف في مادة سف يجب 

 .الجزائية لمدعوى التابعة المدنية الدعوى
 بحيث المصري الجنائية اإلجراءات قانوف مف( 309) بالمادة شبيية مادة إضافة يتـ أف يجب 

ذا المدنية، بالحقوؽ يعالمد يطمبيا التي والتعويضات الجزائية الدعوى موضوع في تفصؿ  رأت وا 
 الدعوى المحكمة تحيؿ فعندئذ خاص تحقيؽ إجراء يستمـز التعويضات في الفصؿ أف المحكمة
 .إضافية مصروفات دوف المختصة المحكمة إلى المدنية
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