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  د. رمضان محمد أبوعجيمةد. رمضان محمد أبوعجيمة                                                                                        

 كمية القانون ـ جامعة الزيتونة
 

 تمهيد:
معموم أن القاضي الجنائي يختص أصميًا بالفصل في الدعوى 

النيابة العامة، أو ممن أسند إليو القانون ىذا الجنائية، المحالة إليو من 
األمر، كما يختص ذات القاضي وفي نفس الوقت، بالفصل في الدعوى 
المدنية المرفوعة تبعًا لذات الدعوى الجنائية، وىذا االختصاص األخير 
اختصاص استثنائي، بحكم أن القاضي الذي ينظرىا ىو قاض جنائي، 

 ىو قاعات القضاء المدني الرحبة. وبحكم أن مجال الدعوى المدنية
وىذا االختصاص االستثنائي، يجد مبرره في محاولة عدم تشتيت 
أوصال الدعوى الواحدة؛ إذ لو لم يشرع ىذا االختصاص، لكان عمى 
المضرور أن ينتظر حتى يقضى في الدعوى الجنائية، ثم يرفع دعواه 

االستثناء، الفصل  المدنية، وكل دعوى ليا ممفيا الخاص، بينما يكفل ىذا
في الدعويين من خالل ممف واحد وحكم واحد، عالوة عمى اختصار الوقت 
والجيد، وعدم إرىاق القضاء بعرض دعويين عميو، كان يمكن أن يكونا 
 دعوى واحدة، إلى غير ذلك من الحكم المعمومة. وواضح أن الباحث لن

ا المتيم ضد يتطرق في بحثو ىذا، إلى الدعوى التبعية التي قد يرفعي
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المدعي بالحق المدني التابع؛ لقمة ما ينتج عنيا من إشكاليات عممية، 
 مقارنة بما تثيره دعوى المدعي التبعية.

وما بعدىا من قانون اإلجراءات الجنائية  224وقد نظمت المادة 
الميبي الدعوى المدنية التابعة، بحيث يتعين وفقًا لقاعدة التبعية، أن يفصل 

ائي في الدعويين موضوعيًا، والذي يشمل إجابة المدعي لطمبو القاضي الجن
كميًا أو جزئيًا، أو رفض دعواه، عند توفر الشروط الشكمية لرفع الدعويين، 
ال فصل في الجانب الشكمي، بما يمنع الخوض في الموضوع، كما أن  وا 

سالفة الذكر،  224ىناك وضعًا تصدت لو الفقرة األخيرة من المادة 
بعدم قبول تدخل المدعي، عندما يترتب عمى تدخمو تأخير الفصل  والمتعمق

 في الدعوى الجنائية، التي يختص بيا القاضي الجنائي أصالة . 
كما أن قاعدة التبعية ىذه، تترك أثرًا خطيرًا عمى الدعوى المدنية 
التابعة، من خالل ما يقرره الحكم الجنائي باعتبارىا تابعة ليا، سواء أكان 

 حكم الجنائي إدانة أم براءة .ىذا ال
والمتتبع ألحكام القضاء الميبي في عمومو، يمحظ أن البراءة تُنِذر 
برفض الدعوى المدنية، أو عدم االختصاص بنظرىا، عدا حاالت معينة؛ 
مثل أن يكون حكم البراءة مستندًا إلى عدم العقاب، أو ما جرى مجراه، بينما 

 بالنسبة لممدعي بيذه الدعوى .اإلدانة يتبعيا عادة حكم ايجابي 
واالحتمال األول من االحتمالين السابقين، يفرز إشكالية نسعى من 
خالل ىذه الوريقات إلى بيانيا، ومحاولة المساىمة في إعطاء تصور ٌيرجى 
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أن يكون صحيحًا لحميا، وٌيقصد باإلشكالية ىنا اثر الحكم بالبراءة عمى 
 .الحكم في الدعوى المدنية التابعة 

وتجد ىذه اإلشكالية مستقرىا الذي تأوي اليو، من خالل أمرين، األول 
ىو: أثر االختصاص االستثنائي لمقاضي الجنائي بالفصل في موضوع 
الدعوى التابعة، والثاني ىو: أحكام المحكمة العميا الميبية التي تتجو إلى 

ًا في ىذه إلزام القاضي الجنائي بتتبع الخطأ المدني، إن لم يجد خطأ جنائي
 الدعوى.

وبالتالي نجد أنفسنا أمام إشكالية قانونية، ليست نظرية فحسب، بل 
ليا وقعيا المؤثر في الجانب العممي، الذي تشيده كثيرًا قاعات المحاكم 

 بمختمف درجاتيا  .  
وسيتم بحث ىذا الموضوع وفقًا لما يقتضيو، عبر ثالثة مباحث: 

الموضوعي، وبيان تقسيماتو ذات  يخصص أوليا، لتناول الحكم الجنائي
الصمة، ويخصص الثاني، لبيان الخطأ الواجب توافره إلقامة الدعوى المدنية 
التابعة، بينما يخصص الثالث الستعراض وتقييم رأي الفقو وقضاء المحكمة 

 العميا.
 واهلل المستعان وىو الموفق سبحانو وتعالى.

 :المبحث األول : الحكم الجنائي الموضوعي
لمحكم الجنائي تقسيمات عدة، وكل تقسيم منيا يستند إلى اعتبار 
معين، والميم ىنا تقسيمو إلى حكم شكمي وحكم موضوعي، والحكم الشكمي 
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نما يفصل في دفع أو أمر ينيي  ال يفصل في موضوع الدعوى الجنائية، وا 
الدعوى قبل الخوض في الموضوع، ويترتب عمى ىذا الحكم الشكمي، جواز 

عرض الدعوى عمى القضاء من جديد، ومن أمثمة ذلك، القضاء بعدم إعادة 
االختصاص بأنواعو، أو عدم القبول، أو عدم جواز رفع الدعوى، أو غير 
ذلك مما يحول دون صدور حكم موضوعي في الدعوى ذاتيا، مع التحفظ 
في ذات الوقت عمى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتيم مثاًل، فيذا 

يمنع من الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية التابعة، إذا توفر موجب  ال
  .(1)ذلك

أما الحكم الموضوعي، فيو الحكم الفاصل في الدعوى، وصورتاه 
الشييرتان الحكم بالبراءة، والحكم باإلدانة؛ إذ كل منيما فاصل في 
ة، الموضوع، وال يجوز إعادة عرضو عمى ذات المحكمة، إال في أحوال معين

منيا نقض الحكم، إذ ُيعاد عرضو عمى ذات المحكمة من ىيئة أخرى، أو 
 رض عمى ـــم القابل لذلك، إذ ُيعـــــة الطعن بطريق المعارضة في الحكـــــفي حال

                                                 
جامعة  الميبي،  منشورات د. مأمون محمد سالمة ـ اإلجراءات الجنائية في التشريع انظر: ((1

. ويشمل كذلك التقادم  405، 404ص  ، الجزء الثاني1974الطبعة الثانية،  بنغازي،
والتنازل، وعدم المسئولية الجنائية، وحاالت عدم العقاب، أما حالة كون الواقعة التي رفعت 

لتعويض بشأنيا بشأنيا الدعوى الجنائية ال يعاقب عمييا القانون، فيرى الباحث عدم إمكانية ا
في الشق المدني التابع عمى النحو الذي سيتم بيانو الحقًا، وواضح اختالف حالة عدم 
العقاب التي تتعمق بالمتيم، عن حالة عدم عقاب القانون عمى واقعة معينة؛ لتعمقيا بموضوع 

  الدعوى دون الفاعل . 
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 القاضي الذي ذات المحكمة، بل ال يوجد مانٌع قانونٌي من عرضو عمى ذات 
 .أصدره  كما ىو معموم

التقسيم، وسنرى عمة إيراد ىذا التقسيم  ىذا سرد مختصر وموجز ليذا
بالذات دون غيره من التقسيمات األخرى؛ لعالقة ىذا التقسيم بالموضوع 
الذي نحن بصدده، ومن ثم سيتم تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين: األول 
يتعمق بحكم اإلدانة، بينما يتعمق الثاني بحكم البراءة، وذلك عمى التفصيل 

 اآلتي .
 حكم اإلدانة :المطمب األول

سبب تقديم الحديث عن حكم اإلدانة، وتأخير قسيمو وىو حكم 
البراءة، مع أن ىذا األخير قد يكون األحب إلى النفس، كما أنو يتفق مع 
األصل المتمثل في قرينة البراءة، سبب ذلك؛ ىو أن حكم اإلدانة ال يثير 

منيما يمثل المكمل  قدرًا من اإلشكاليات كما يثيرىا حكم البراءة، رغم أن كالً 
فقًا ليا الحكم الجنائي لآلخر في الصورة التي يمكن أن يصدر و 

 .الموضوعي
كما أن حكم اإلدانة، ىو أحد الصورتين العقميتين التي يمكن أن 
ذا كان الفقو يعّرف الحكم الجنائي  تنتيي بيا الدعوى الجنائية موضوعًا، وا 

فإنو يمكن  (1)بو خصومة معينةعمومًا بأنو قرار يصدر عن المحكمة تنتيي 

                                                 
مع أن استعمال  . 219ص  ثانيال انظر: د. مأمون محمد سالمة ،ـ المرجع السابق،  الجزء ( (1

كممة قرار في التعريف غير مناسبة؛ لما ىو معموم من الفرق بين القرار والحكم، كما أن ىذا 
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أن ُيعرف حكم اإلدانة، بأنو ما يصدر عن محكمة جنائية، فاصاًل  في 
 التيمة المسندة لممتيم بمعاقبتو.

وبدىي أن الحكم الجنائي الذي ينتيي باإلدانة، حالة كون الدعوى 
المرفوعة تقتصر عمى الدعوى الجنائية فقط، خارج عن دائرة البحث، وال 

شكاليات التي نحن بصددىا، إذ بمكنة المتضرر أن يرفع دعوى يثير اإل
مدنية مستقمة أمام القضاء المدني، ويستفيد من حجية حكم اإلدانة، متى 

 صمح لذلك عمى النحو المعموم.
أما إذا كانت الدعوى الجنائية متبوعة بدعوى مدنية، وتكاممت ليذه 

الشأن أن يقضي الحكم الدعوى المدنية شروط قبوليا الشكمية كافة، فإن 
الموضوعي لممتضرر بالتعويض؛ إعماال لحجية الحكم الجنائي الذي انتيى 
عماال لقاعدة التبعية، التي تربط الدعوى المدنية  اليو القاضي نفسو، وا 
بالدعوى الجنائية، إذ تتأثر الدعوى المدنية بما تتأثر بو الدعوى الجنائية في 

المحكمة العميا بيذا الخصوص ما يمي: "إن  حدود معينة، وتأكيدًا ليذا قررت
الدعوى المدنية ال يختص بنظرىا القضاء الجنائي إال تبعا لدعوى جنائية 
معروضة عميو من ذات الفعل المكّون لمجريمة، وعمى ذات المتيم. ومؤدى 
                                                                                                              

التعريف يشمل أي حكم وليس الحكم الجنائي فحسب. .وانظر أيضًا: د. اليادي عمي = 
لعممية العالمية ــ بوحمرة ــ الموجز في قانون اإلجراءات الجنائية الميبي ــ مكتبة طرابمس ا

. ــ وانظر كذلك: د. عوض محمد ـ قانون 91، 90ــ ص  2012، 2011طرابمس ــ ليبيا ــ 
ـ بنغازي ـ  1977اإلجراءات الجنائية الميبي ـ مكتبة قورينا لمنشر والتوزيع ـ الطبعة األولى ـ

  .131ص
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ذلك أن الدعوى المدنية تتأثر بكل ما يعترى الدعوى الجنائية من ظروف قد 
ث اختصاص المحكمة المرفوعة إلييا الدعوى الجنائية، توثر فييا، من حي

ومن حيث صحة إجراءات رفعيا، ومن حيث أسباب سقوطيا أو انقضائيا، 
فإذا كانت إجراءات رفع الدعوى الجنائية باطمة أو غير صحيحة، فال يترتب 
عمى ذلك اتصال المحكمة بيا، ويجب الحكم بعدم قبوليا، ومتى حكمت 

الدعوى الجنائية؛ لعيب شاب إجراءات رفعيا، تعين  المحكمة بعدم قبول
ولو كانت قد رفعت بإجراءات عمييا أيضًا الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية، 

 .(1)"صحيحة
إال أنو في بعض األحوال ال يرتبط حكم اإلدانة بالتعويض ارتباطًا 
ضروريًا؛ الختالف موجبات األمرين، ومن أمثمة ذلك: عدم ترتب ضرر 

الدعوى المدنية التابعة من جراء الجريمة الجنائية التي ىي موضوع  لرافع
، ذلك وما تقدم من أمر التبعية، يخرج عنو ما إذا (2)الشق الجنائي المتبوع

رأي القاضي الجنائي أن الفصل في الدعوى المدنية التابعة، من شانو تأخير 
إجراءات  224دة الفصل في الدعوى الجنائية، وفقًا لمفقرة األخيرة من الما

جنائية، فيحكم بعدم قبول تدخل المدعي، وفيما عدا ذلك يقتصر دور 
 رق إلىــــر التعويض نوعًا ومقدارًا، دون التطـة تقديــــــالقاضي غالبًا، عمى ميم

                                                 
، والمنشور بمجمة 1982/ 21/11ق الصادر بتاريخ  26/ 134الطعن الجنائي رقم انظر:  ( (1

  وما بعدىا. 210ــ ص  4ــ العدد  19المحكمة العميا ـ السنة 
  .195انظر: د. عوض محمد، مرجع سابق،  ص  ( (2
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 أصمو . 
وىكذا يبدو أن اإلدانة ال تحتاج إلى إطالة النفس فييا بيذا 

ل ذلك دون سبب ومبرر مقبول الخصوص، وليس ىناك ما يدعو إلى افتعا
 ومعقول .

 حكم البراءة  :المطمب الثاني
حكم البراءة تنتيي بو الدعوى الجنائية إلى حكم يبرئ المتيم مما أسند 

 . اليو؛ لسبب من أسباب البراءة التي يعتد بيا القانون
وحكم البراءة يفترض أن يكون صدوره لسبب موضوعي، وليس لسبب 

األصل فيو أن يمنع من نظر الموضوع لعائٍق معين، مما شكمي، إذ األخير 
ال يتأتى معو وصف الحكم بالبراءة بأنو حكم شكمي، أو أنو موضوعي لكنو 

 . (1)اعتمد عمى سبب شكمي محض
ومن ثم ومن خالل ما تقدم، فإن الحكم الموضوعي يقابل تمامًا الحكم 

األول لكافة المؤثرات التي الشكمي، واألول يشمل اإلدانة والبراءة، بينما يتسع 
 تحول دون الخوض في الموضوع .

                                                 
يرى بعض الفقو خالف ذلك، مما يسمم معو بصدور الحكم ببراءة المتيم مثاًل، النقضاء  ((1

ف عمى شكوى الطرف المتضرر، وىو الدعوى الجنائية بالتنازل، وذلك في الجرائم التي تتوق
أمر غير مسمم؛ إذ وجود التنازل في مثل ىذا الفرض؛ يمنع المحكمة من تقييم أدلة اإلثبات 
والنفي؛ إلصدار حكم موضوعي بالبراءة أو اإلدانة؛ لتعين إصدار حكميا وفقًا ليذا المانع، 

، ف د. مأمون سالمةلمما ال يتصور معو صدور الحكم موضوعيًا ـ  انظر في الرأي المخا
  .163اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي، مرجع سابق ـ الجزء األول ـ ص 
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وىذا التأصيل والبحث فيو لو ما يبرره، ليس لما سبق بيانو فحسب؛ 
بل لما سيالحظ الحقًا من أن حكم البراءة، ال تستوي أسبابو في أثرىا عمى 
الدعوى المدنية التبعية، فإذا كانت البراءة مبنية عمى عدم الجريمة، أو عدم 
تكامل أركانيا رغم وجود بعضيا، كما في حاالت توافر الركن المادي 
لمجريمة دون ركنيا المعنوي، فإن األقرب إلى الصواب، أن يكون حكم 
البراءة في مثل ىذه الحاالت، مؤديًا إلى الحكم في الدعوى المدنية التابعة 
بعدم االختصاص، وليس بالرفض، وعمة ذلك؛ أن سند اختصاص القضاء 

جنائي بنظر الدعوى المدنية التابعة، ىو وجود جريمة معينة تتيح ال
لممتضرر منيا أن يدعي مدنيًا، أمام القاضي الجنائي أثناء نظره لتمك 

. ويورد الفقو أسبابًا عديدة ليذا التسويغ؛ منيا السرعة المفترضة (1)الجريمة
تخفيف لصدور األحكام الجنائية، وعدم تشتيت أوصال القضية الواحدة، و 

العبء عمى القضاء، بحيث ال ينظر الشقين الجنائي والمدني كل عمى 
، كما ال يخفي ما يعطيو ىذا التسويغ من (2)انفراد، مع أمكانية نظرىما معاً 

فرصة لممدعي بالحق المدني من مكنة استظيار وتجميع أدلة اإلثبات 
الجنائي في  الجنائي، لمتدليل عمى مطالبو المدنية، والتي تخدم كذلك الشق

                                                 
انظر: د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية،ـ   ((1

   وما بعدىا . 509، ص1989منشأة المعارف باإلسكندرية، 
الحميد الشواربي،  حجية األحكام الجنائية والمدنية،ـ منشأة انظر في بعض ذلك: د.عبد  ((2

  .258،  ص 1990معارف، اإلسكندرية، ال
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آن واحد، كما تتيح  ليذا المتضرر ــــ إن ادعى مدنيًا ــــ فرصة الطعن في 
 الشق المدني، حتى لو لم تطعن النيابة العامة في الشق الجنائي كما ىو

 . ، وغير ذلك من المسوغات(1)معموم
ولبيان حقيقة الخالف الجوىري، في المقصود بالخطأ الذي يتعين 

القضاء الجنائي لممتضرر صولة وجولة أمامو، فإن وجوده، لكي يقبل 
الجميع متفقون عمى ضرورة وجود الخطأ، ولكن االختالف يبرز عند تناول 
وصف وتحديد ىذا الخطأ، كما سنتعرض لو الحقًا،  إال أننا ال نريد أن 
نغوص ىنا أكثر مما تقدم، لنتقدم في جبية أخرى، تتيح لنا أن نرى جوانب 

 حتى تبدو الصورة كاممة ومميمة . مكممة لما سبق،

                                                 
يحصل أحيانًا أن يقع من المحكمة الجنائية قصور في تحري أدلة اإلثبات بحق المتيم،  ((1

ئي فتصدر حكمًا ببراءتو، مع رفض الدعوى المدنية التابعة بناء عمى عدم ثبوت الخطأ الجنا
بحق المتيم، فإذا طعن المدعي في ىذا الحكم، وتبين لمحكمة النقض خطأ المحكمة في 
الشق الجنائي لحكميا بتبرئة المتيم؛ رغم وجود أدلة كافية إلدانتو، فإن قضاء النقض جرى 
عادة الدعوى لممحكمة التي أصدرت  عمى نقض الحكم المطعون فيو بشأن الشق المدني، وا 

، لنظر الشق المدني التابع من ىيئة أخرى، دون أن تتطرق المحكمة الحكم المطعون فيو
/ 360العميا لمشق الجنائي؛ لعدم طعن النيابة العامة فيو. انظر في ذلك الطعن الجنائي رقم 

 4ــ العدد  44والمنشور بمجمة المحكمة العميا ـ السنة  16/12/2008ق الصادر بتاريخ  54
عموم أن لممحكمة المعاد إلييا الدعوى أن تقضي لممدعي وما بعدىا . ومن الم 166ـ  ص 

ي؛ بالتعويض، متى رأت توفر موجبو باألوراق دون المساس بحكم البراءة في الشق الجنائ
  .لتحصنو بعدم طعن النيابة فيو
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 الخطأ الواجب توافره إلقامة الدعوى المدنية التابعة :المبحث الثاني
بد من توفر الخطأ باعتباره ركنًا ركينًا وأصياًل؛ لمقول بمكنة توافر  ال

الفرصة، لينظر القاضي الجنائي دعوى مدنية تابعة لمدعوى العمومية أو 
ىنا، تستمزم خطأ وضررًا وعالقة سببية مباشرة  الجنائية، والدعوى التابعة

ذا كان الضرر وعالقة السببية المباشرة بينو وبين الخطأ ال تثير  بينيما. وا 
ميز بقابميتو إلثارة الجدل في ىذا المبحث جداًل كبيرًا، فإن الخطأ نفسو يت

 .بشأنو
وحيث إن الخطأ ىنا ال يخرج عن نوعين ىما: الخطأ الجنائي، 

المدني، مما يحسن بنا التوقف عندىما؛ لبيان الفرق بينيما، وما والخطأ 
ينتج عن ذلك من متعمقات ليذا البحث، وبالتالي ُيقسم ىذا المبحث إلى 

 :ليما تناول ىذين القسمين كما يميمطمبين، يتم من خال
 : الخطأ الجنائي.المطمب األول   
 .المطمب الثاني: الخطأ المدني   

 خطأ الجنائيال :المطمب األول
يمكن تعريف الخطأ الجنائي بأنو مخالفة أمر من أوامر المشرع 
الجنائي، بإتيان ما نيى عنو أو االمتناع عما أمر بو . ذلك أن أوامر 
ال وقع المخالف  المشرع ممزمة، وبالتالي يتعين االلتزام بيا وعدم مخالفتيا، وا 

المنيي عنو بصدده في خطأ جنائي، ويتميز الخطأ الجنائي بأن المطموب و 
محدد، وىو ما تناولو المشرع بأمر أو نيي، تطبيقًا لمقاعدة القانونية العتيدة، 
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مادة األولى من قانون العقوبات "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" الواردة بال
 .التي ىي أساس الشرعية

وعمى ذلك، ال يمكن تصور جرم جنائي ليس بو ارتكاب لمنّيٍي عنو، 
أمر تناولو المشرع في تشريع جنائي ما، ونقصد بالتشريع أو تقاعس عن 

عمى انو مخالفة أو ىنا، أي نص يصدر عن المشرع، سواء كان يكيف 
 .جنحة أو جناية

وقد عنيت المحكمة العميا الميبية بالخطأ الجنائي؛ لتمييزه عن الخطأ 
فيو  أما الخطأ الجنائي" المدني، أو لنقل لمتفريق بينيما، ومن ذلك قوليا:

وبدىي أن  (1)مخالفة اإلنسان ألي نص آمر أو ناه في قانون العقوبات"
المقصود بقانون العقوبات ىنا ليس القسم الخاص منو فقط، بل ىو كل نص 

 .واردًا في قانون جنائي خاص مثالً جنائي، ولو كان 
الجنائي والخطأ  لعميا أيضًا، بالتفريق بين الخطأكما عنيت المحكمة ا

المدني من جية، وبيان أثر ىذا التفريق، وتطبيق ما تقدم عمى حكم قضائي 
من المقرر أن الخطأ المدني، وىو أخرى، ومن ذلك قوليا: " بعينو من جية

أساس المسئولية المدنية، أعم وأشمل من الخطأ الجنائي، فيو يوجد بوجوده، 
ين القضاء بالبراءة والحكم لممضرور ولكنو قد ال ينتفي بانتفائو، وال يكون ب

أي تعارض، إذا ما توافر الخطأ المدني في حق المتيم، ولحق المدعي 

                                                 
، والمنشور بمجمة 1985/ 4/ 4ق، الصادر بجمسة  30/ 174انظر: الطعن الجنائي رقم   ((1

  . 274، ص  4، 3، العدد  22السنة  ،المحكمة العميا
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ن تخمف في الواقعة  المدني ضرر، وقامت عالقة السببية بين األمرين، وا 
ركن من أركان الجريمة، وانتفت مسئولية المحاَكم عنيا جنائيًا، فإن حجبت 

الدعوى المدنية في مثل ىذه الحالة، ولم  المحكمة نفسيا عن نظر موضوع
تبحث في مدى قيام المسئولية المدنية من عدمو، كان حكميا معيبًا بالخطأ 
في تطبيق القانون، متعين النقض. وكان الحكم االبتدائي المؤيد ألسبابو 
بالحكم المطعون فيو، قد أسس قضاءه بعدم اختصاصو بنظر الدعوى، 

حد أركان الجريمة، وىو ما ال يكفي مجردًا لنفي استنادًا إلى عدم قيام أ
المسئولية المدنية عن المطعون ضده، وقد أعرض الحكم بذلك عن بحث 
عناصر تمك المسئولية، من خطأ وضرر وعالقة سببية، ومناقشة مدى 
استحقاق المدعى المدني لمتعويض من عدمو، بما يصمو بعيب الخطأ في 

يما قضى بو في الشق المدني، ومتى كان تطبيق القانون، الموجب لنقضو ف
ذلك، وكان خطأ المحكمة عمى نحو ما سمف، قد حجب المحكمة عن نظر 

 .(1)"، تعين أن يكون النقض مع اإلعادةموضوع الدعوى
وىكذا توالت أحكام المحكمة العميا، التي تحظر عمى القاضي الجنائي 

ويض، لمجرد عدم ثبوت الحكم بعدم أحقية المدعي بالحق المدني التابع لمتع
الخطأ الجنائي بحق المتيم، وتوجب عمى القاضي الجنائي أن يتأكد من 

 و ـــــو، أما إذا تبين لـــرج عميــن لو ذلك فال حـــــعدم صدور خطأ مدني، فإن تبي

                                                 
،  والمنشور 2004/ 3/ 30ق، الصادر بجمسة  50/ 1612الطعن الجنائي رقم  انظر: ((1

  .وما بعدىا 236ـ  ص  4، 3العدد   ،39بمجمة المحكمة العميا، السنة 
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 وقوع ىذا الخطأ المدني، كان لزامًا عميو أن يقضي بالتعويض، إذا توافرت 
 .(1)الشروطو األخرى بطبيعة الح

ومما يجدر ذكره ىنا، أن لزوم صدور الخطأ الجنائي أو المدني، ما 
إذ ال  (2)ىو إال مقدمة لتحقق الضرر، الذي يتفرع عنو طمب التعويض

يتصور قيام دعوى لمتعويض، دون أن يكون ىناك ضرر ناتج عن ذات 
 .خطأ، الذي رفعت عمى أساسو الدعوىال

 الخطأ المدني :المطمب الثاني
نتطرق في معرض الحديث عن الخطأ الجنائي لمخطأ المدني، من لم 

خالل المقارنة بينيما، ونعرض ىنا لبيان الخطأ المدني، الذي يمكن تحديده، 
بأنو كل خروج عن تصرف الرجل العادي، لو كان في موقف يماثل موقف 

 .صدور خطأ مدني أو عدم صدوره منو من نريد تحديد
ــــ كما ىو معموم ــــ من ليس متمتعًا بقدرات والرجل العادي ُيراد بو ـ

عقمية وبدنية خارقة، وفي ذات الوقت ليست منعدمة أو بسيطة لديو ىذه 
القدرات، بل ىو وسط بينيما، كما ىو حال أغمب الناس، فيم ليسوا عباقرة، 

 .(3)وليسوا بمياء
                                                 

، والمنشور بمجمة 16/1/2007ق، الصادر بجمسة  53/ 450انظر: الطعن الجنائي رقم  ((1
  وما بعدىا. 131ـ  ص  1،2 ، العدد43محكمة العميا، السنة ال

  .139ص حسن صادق المرصفاوي،  مرجع سابقانظر: د.  ((2
أ التأديبي، دراسة انظر في تفصيل معيار الرجل الحريص: د. محمد عصفور، طبيعة الخط ((3

 قضايا الحكومةمنشور بمجمة إدارة الخطأ الجنائي والمدني والتأديبي، بحث  مقارنة لكل من
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 وىنا يقع الخالف بين الفقياء، بشأن تحديد المعيار الواجب اإلتباع
في ىذا األمر، ىل ىو معيار شخصي أو موضوعي، ويتجو الترجيح إلى 

 . (1)االعتداد بالمعيار الموضوعي
كما أن العالقة بين الخطأ الجنائي والمدني، ىي عالقة عموم 
وخصوص، بمعنى أن كل خطا جنائي، يتضمن خطًأ مدنيًا دون العكس، 

قد ال ينتج عنيا ضرر مع أن ىذا الحكم ليس مطمقًا، فيناك أخطاء جنائية، 
مدني، ومن أمثمة ذلك ما  يعرف بجرائم السموك المجرد، كعدم حمل سائق 
المركبة اآللية لوثائق مركبتو، التي يمزمو القانون الجنائي بحمميا، وُيكتفى 
بيذه اإلشارات، دون خوض عباب بحر تمك التفاصيل، رغم أىميتيا 

 التأصيمية، خشية الخروج عن الموضوع.  
 رأي الفقو وقضاء المحكمة العميا  :بحث الثالثالم

من الطبيعي أن تثير عالقة ثبوت الخطأ الجنائي من عدمو بمصير 
الدعوى التابعة اىتمام الفقو، فيتصدى لبيان ىذه العالقة إيجابًا وسمبًا، كما 
أن األحكام التي تصدر عن المحاكم، تختمف أحيانًا باختالف قناعة قضاتيا 

القة، وبعض ىذه األحكام يطعن فييا بطريق النقض، مما بشان ىذه الع
                                                                                                              

، ، مطبعة االستقالل الكبرى1962رس ، السنة السادسة، العدد األول، يناير ـ ماربمص= 
  وما بعدىا.  99شارع نجيب الريحاني،  ص 

انظر: د.محمد رمضان بارة ـ قانون العقوبات الميبي،  القسم الخاص،  جرائم االعتداء عمى   ((1
. حيث أشار  146، الجزء األول، ص2015 األشخاص، بدون ناشر،ـ وبدون رقم طبعة،

  .بالمعيار الموضوعي في ىذا الشأن المؤلف إلى  أن اغمب الدول اتجو قضاؤىا إلى األخذ
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يحتم عمى المحكمة العميا إصدار حكم بشأنيا، مما يجعميا تتصدى لذات 
العالقة، وتبرز أىمية ىذا التصدي، من خالل المركز الذي تتبوأه المحكمة 
العميا، التي تحتل اليرم األعمى لمقضاء في ليبيا، كما أن أحكاميا تتميز 

 زام لممحاكم الدنيا، وىو أمر ال تخفى أىميتو القانونية والواقعية .باإلل
: يخصص أوليا لبيان مبحث إلى ثالثة مطالبولذلك  ُيقسم ىذا ال

آراء الفقو، والثاني لبيان رأي المحكمة العميا، ويخصص األخير لتقييم موقف 
الخطأ من عدمو الفقو والمحكمة العميا من ىذه المسالة المتعمقة بعالقة ثبوت 

 بالدعوى المدنية التابعة.
 رأي الفقو :المطمب األول

سبق التمميح قبل قميل إلى أن رأي الفقو غير ممزم، ولكن ذلك ال يقمل 
من قيمتو؛ إذ أن مما يميز ىذا الرأي اتساع قاعدتو األفقية، فالنصوص 
القانونية تتصدى ليا عشرات اآلراء أو أقل أو أكثر، حسب طبيعة المجتمع، 

لمختمفة، وما يشيده من نيضة أو انتكاسة قانونية، وغير ذلك من الظروف ا
كما أن الفقو يتميز بسرعة ظيور آرائو، نسبة إلى تاريخ ظيور تشريع معين، 
أو تبين نص معين معيب مثاًل، أما أحكام المحكمة العميا، فتحتاج إلى وقت 
ليس بالقصير، إذ يتعين أن تحدث واقعة معينة، تنتج أحكامًا قضائية 

أن تصل إلى رحاب مختمفة، قد تتوالى عبر طرق الطعن المختمفة، إلى 
المحكمة العميا، لتقطع فييا بالقول الفصل والممزم، ما لم تعدل عنو وفق 
 قواعد محددة لذلك، وىذا من حيث الواقع، يستغرق وقتا طوياًل، قد يبمغ عدة 
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 سنوات،  تفصل بين تاريخ الطعن وتاريخ الحكم في تمك الواقعة.
ـــ  ولو باختصارـــ إلى ومن المفيد قبل الدخول في التفاصيل، اإلشارة 

أوصاف الخطأ الجنائي، والخطأ المدني، من المنظور الفقيي، فيمكن القول 
أن الخطأ في عمومو، ال يخرج عن أن يكون إما ذنبًا أو إثمًا يستوجب 
الزجر والردع من خالل العقوبة، وىو الخطأ الجنائي، أو المخالفة التأديبية 

دد بالضرر، مما يستوجب إعادة الشيء أو اإلدارية، أو فعل ضار، أو يي
إلى أصمو، فإن تعذر ذلك تعين التعويض، فإن كان مجرد توقع حدوث 
الضرر، كان األجراء الوقائي الذي يمنع حدوث الضرر، وىذا يتعمق بالخطأ 

وفي موضوع  (1)المدني، وقد يجتمع األمر بالرد والتعويض عن الفعل الواحد
معظم الفقو ـــ إن لم يكن كمو ــــ  يتجو إلى  المطمب، وفي تحٍر محدود، فإن

أن حكم اإلدانة في الشق الجنائي، ينتج عنو حكم موضوعي، لصالح 
المدعي بالدعوى المدنية التابعة، ما لم يكن ىناك مانع شكمي يخص ىذه 
الدعوى األخيرة، أو الحالة التي يترتب عمييا تأخير الفصل في الدعوى 

 شارة إلييا في ىذا البحث.  الجنائية، وقد سبقت اإل
كما أن وجود الضرر ـــ وان كان ركنًا من أركان الدعوى المدنية ــــ 
ليس كافيًا، ما لم تكن عالقتو بالجريمة عالقة مباشرة؛ أي أن تتوفر عالقة 
السببية المباشرة بين الخطأ الجنائي، والضرر الذي تتم المطالبة بالتعويض 

كمن في أن الدعوى التبعية لنظرىا أمام القاضي عنو، وسر ىذا االشتراط، ي
                                                 

 .17انظر: د. محمد عصفور،  المرجع السابق،  ص  ((1
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الجنائي، يتعين أن يكون ضررىا ناتجًا عن الجريمة التي يختص بيا 
ال فقد ىذا القاضي اختصاصو بنظرىا  .(1)القاضي الجنائي، وا 

ومن نقاط الخالف الرئيسة ما أشار إليو بعض الفقو، والتي تتعمق 
أنو يمكن اختصارىا في الركن  بتعريف الجريمة أصاًل، إذ ىناك من يرى

المادي، حتى لو تم استبعاد الركن المعنوي كمو، وطبيعي أن ىناك من يرى 
ووفقا لما تقدم، فمن المتوقع أن  (2)ضرورة توافر كافة األركان المعروفة

يكتفي فريق بتوفر عنصر الضرر الناتج عن الركن المادي لمجريمة، لمقول 
ض، إذا رفع دعوى مدنية تابعة لمدعوى بوجوب الحكم لممتضرر بالتعوي

الجنائية، ويصبح من واجب القاضي الجنائي ـــــ إن لم يجد خطأ جنائيًا ـــــ أن 
ولكن ىذا ال يعفيو ـــ في ذات الوقت ـــ من تفحص  (3)يحكم ببراءة المتيم

أوراق الدعوى والبحث فييا عن مدى وجود خطأ مدني، والذي ىو اعم من 
، لتحديد إمكانية الحكم بيذا التعويض الذي يطالب بو الخطأ الجنائي

                                                 
. في اشتراط عالقة السببية 314: د. مأمون سالمة، الـمرجع السابق، الجزء األول،ـ ص انظر ((1

  اشرة بين الجريمة والضرر. المب
  .وما بعدىا 134المرجع السابق،ـ ص انظر: د. عوض محمد،ـ  ((2
يرى بعض الفقو انو إذا لم يكّون الفعل جريمة، فإن عمى المحكمة أن تصدر حكمًا بالبراءة؛   ((3

ذا كانت قد تكاممت لد ييا لعدم تضمن الواقعة المرفوعة من النيابة العامة جرمًا جنائيًا، وا 
صادق  فإنيا تحكم فييا. ..يراجع د. حسنحينئذ عناصر الفصل في الدعوى المدنية 

ذا كان من المحتم االتفاق مع ىذا وما بعدىا 180المرجع السابق، ص المرصفاوي،  . وا 
الرأي في الشق الجنائي، فإن الشق المدني التابع ، يتعين بشأنو أن يكون الحكم فيو بعدم 

 وصف الجريمة عن عنصر الخطأ المطالب عنو بالتعويض. االختصاص؛ إذا انتفى
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. بينما يتمسك الفريق اآلخر، بأنو إن (1)المدعي في دعواه التابعة من عدمو
انعدم الخطأ الجنائي، فقد القاضي سند اختصاصو بنظر الدعوى المدنية، 
بما يضطر معو لمقضاء بالبراءة، وبعدم اختصاصو بنظر الدعوى المدنية 

 ، ويبدو أن المنطق يتجو إلى تبني وتأييد الرأي األخير .(2)التابعة
 قضاء المحكمة العميا الميبية :المطمب الثاني

المحكمة العميا ىي رأس اليرم القضاء الميبي، وىي تمثل إضافة إلى 
عمميا األساسي، المتعمق بالفصل في الطعون بالنقض في مختمف الفروع 

وسيمة لتوحيد التفسيرات القانونية، والحيمولة القضائية المعروفة، تمثل أيضًا 
دون تشتتيا، من خالل اإللزام الذي تحممو مبادئيا، ولكن ما تقدم ال يمنع 
البتة من وقوع المحكمة في أخطاء، فتمك طبيعة البشر، وألن قانون إنشائيا 
يفترض وقوع ذلك، فقد نظم كيفية العدول عن المبدأ الصادر عنيا، والذي 

 كمة انو خالف صحيح القانون.تري المح
                                                 

.حيث أشار إلى أن القضاء في مصر  196انظر: د.عوض محمد،ـ المرجع السابق ــ ص  ((1
مستقر، ويعاضده جميور الفقو، عمى تعويض المدعي بالحق التبعي، إن رأي القاضي 

خالف الدعوى المباشرة التي الجنائي وجيًا لذلك، ولو تحقق من أن الفعل ال يكون جريمة، ب
يرفعيا المضرور أصالة أمام المحكمة الجنائية، فال ينطبق عميو ما تقدم؛ الن األول تابع 

رفعيا  لحالة الثانية التيالنيابة العامة في اعتقادىا وجود جرم جنائي في الواقعة، بخالف ا
نيابة اعتقدت وجود الذي عذره أن ال ائو، فيو غير معذور بخالف األول،المضرور من تمق

جرم جنائي فتابعيا ا. وقد انتيي المؤلف إلى عدم انضمامو إلى الرأي المتقدم، وىو رأي 
  يحسن تأييده . 

  .وما بعدىا 135سابق، ص : د. عوض محمد، ـالمرجع الانظر في نقد الرأي األول ((2
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وعمى ما تقدم، فإن من المناسب استعراض االتجاىات الذي سارت 
فيو محكمتنا العميا بشأن موضوعنا، وىل عدلت عنيا أم ال؟ ولعل من أقدم 
ما عالجت بو المحكمة العميا ىذا األمر، يعود إلى حقبة ستينات القرن 

لقصره، بخالف المبادئ األخرى  الماضي، ويمكن ىنا إيراد ىذا المبدأ كامالً 
التي سيتم عرض بعضيا، وبما يغني عنيا كميا، كما سيكتفى بالقواعد 
جراءات الطعن، لئال يختل التوازن الكمي ليذا البحث  القانونية دون الوقائع وا 
قدر اإلمكان، ويتم إيراد ما تيسر من المبادئ وفقًا لتسمسل أرقام الطعون 

 ى بعض التي تتفق معيا بقدر ما، وكما يمي: الرئيسة، مع اإلشارة إل
أعاله، وقد جاء نصو كما المبدأ القديم الذي تمت اإلشارة إليو  (أولا 
مرافعات، ىو  43/4إن االختصاص المنصوص عميو في المادة يمي:   "

اختصاص استثنائي، ترفع بمقتضاه دعوى الضرر تبعا لمدعوى الجنائية، 
عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنيا كمما كان الحق فييا ناشئًا 

فإذا لم يكن الضرر ناشئًا عن جريمة، انتفت عمة ذلك الدعوى العمومية،  
وىو واضح في عدم  .(1)"االستثناء، وانقضى معيا ىذا االختصاص

المحكمة الجنائية، بنظر الدعوى التابعة، ما لم يكن الضرر  اختصاص
 ناشئًا عن جريمة.

 ب ـــيم، وترتـــــراط وقوع خطأ المتـــــو اشتــــي: وخالصتــــدأ الثانـــــالمب (ثانياا 
                                                 

والمنشور بمجمة ، 1966/ 5/3الصادر بجمسة  ق 10/  12الطعن الجنائي رقم  :نظرا ((1
 .وما بعدىا 25، ص 4، العدد 2لسنة ، االمحكمة العميا
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ضرر شخصي لممدعي، وأن يكّون ىذا الخطأ جريمة، فإن لم يكّون الخطأ 
جريمة، توجب الحكم بالبراءة، وعدم االختصاص بنظر الدعوى التابعة، فإن 

عدم االختصاص بنظر لم يكن سبب البراءة ما تقدم، فال يترتب عمى البراءة 
الدعوى، وان تخمف ركن من أركان الجريمة؛ ألن الخطأ المدني أعم من 
الجنائي، ويكفي الخطأ المدني وتضرر المدعي منو، وقيام عالقة السببية 

 .(1)بين األمرين، فالحكم بعدم االختصاص والحالة ىذه، يعيب الحكم
محكمة إلى عدم المبدأ الثالث: وخالصتو انو متى انتيت ال ثالثاا(

ثبوت الواقعة أصاًل، أو عدم ثبوت صحة إسنادىا إلى المتيم، فإن ليا أن 
تقضي بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية التابعة، إذ نفي حصول الواقعة سبب 
المطالبة بالتعويض، أو نفي إسنادىا إلى المتيم، يحول دون قيام المسئولية 

 ح في ذلك القول بأن الحكم بالبراءة ال بنوعييا جنائية كانت أو مدنية، وال يقد
 .(2)يحول دون قيام الخطأ المدني؛ ألنو أعم وأشمل من الخطأ الجنائي

                                                 
، المنشور بمجمة 1996/ 6/3ق،  الصادر بجمسة  40/  104انظر الطعن الجنائي رقم  ((1

الطعن الجنائي رقم  وما بعدىا. وقريب منو 267ــ ص  34، 33المحكمة العميا، السنة 
محكمة العميا، السنة ، المنشور بمجمة ال2004/  3/  30الصادر بجمسة  ق، 50/  1612
، الطعن الجنائي رقم . وانظر قريبًا منو أيضاً وما بعدىا 236ــ  ص  4، 3، العدد 39

، المنشور بمجموعة أحكام المحكمة 2007/ 4/12الصادر بجمسة =  =ق 54/  1327
  وما بعدىا. 3391ص ، 2007ـ القضاء الجنائي، الجزء الثامن، العميا،

، المنشور بمجمة 4/1996/ 9الصادر بجمسة  ق، 40/ 909ر: الطعن الجنائي رقم انظ ((2
ق،   53/ 529وما بعدىا. والطعن الجنائي رقم  292ــ ص 34،  33كمة العميا،ـ السنة المح

ـ ، المنشور بمجموعة أحكام المحكمة العميا، القضاء الجنائي،14/2/2007الصادر بجمسة 
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المبدأ الرابع: وخالصتو أن المدعي بالدعوى التبعية، إذا لم  رابعاا(
يتضرر شخصيًا من الجريمة مباشرة، وكانت الجريمة مجرد مناسبة لوقوع 
الضرر فقط، فيذا كاف النتفاء اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعواه 

 .(1)التابعة
المبدأ الخامس: وخالصتو انو متى لم يكّون خطأ المتيم  خامساا(

جرمًا جنائيًا، فإن المحكمة تقضي بالبراءة، وفي الدعوى التابعة بالرفض، أو 
عدم االختصاص، دون حاجة لمبحث في توفر خطأ مدني باألوراق من 

 .(2)عدمو
المبدأ السادس: وخالصتو أن اتجاه المحكمة العميا، كان مع  سادساا(

ن تبين أ ن فعمو ال يكّون مكنة الحكم بالتعويض لممدعي بالدعوى التابعة، وا 
 خطأ جنائيًا، ما دام يكّون خطأ مدنيًا، وقد استمرت عميو المحكمة ردحًا ليس 

  .(3)، ثم رجعت عنو كما سنبين حاالً قصيرًا من الزمن
                                                                                                              

الصادر  ق، 52/ 652. والطعن الجنائي رقم وما بعدىا 842، ص 2007الجزء الثالث، = 
  وما بعدىا. 551، المنشور بذات المصدر السابق، ص13/2/2007بجمسة 

، المنشور بمجمة 12/3/2003ق، الصادر بجمسة  45/ 1671انظر: الطعن الجنائي رقم   ((1
  وما بعدىا. 344ــ ص  38، 37المحكمة العميا، السنة 

، وىو غير 2003/ 10/ 2جمسة ق، الصادر ب 46/ 1144انظر: الطعن الجنائي رقم  ((2
  .منشور

، المنشور بمجموعة 31/5/2006ق، الصادر بجمسة  1347/52انظر الطعن الجنائي رقم  ((3
  .وما بعدىا 1550،  ص 2006لثالث،  أحكام المحكمة العميا، القضاء الجنائي، الجزء ا
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: وخالصتو تراجع المحكمة العميا بدوائرىا ( المبدأ السابعسابعاا 
التابعة، حتى إذا المجتمعة، عن مبادئيا التي تتيح التعويض لرافع الدعوى 

لم يكّون خطأ المتيم جرمًا جنائيًا، ما دام ىناك خطأ مدنيًا، واستقرار 
قضائيا عمى الحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بالتعويض، من خالل 
الدعوى المدنية التابعة، ما لم يكن خطأ المتيم الذي يستند اليو في طمب 

 .(1)التعويض، يكّون في حد ذاتو جرمًا جنائياً 
 تقييم رأي الفقو وقضاء المحكمة العميا :المطمب الثالث

تم التعرض ــــــ في عجالة ــــــ عبر المبحث السابق، لرأي الفقو في 
مسالة القضاء بالبراءة لممتيم، من حيث أثرىا عمى الدعوى المدنية التابعة، 
وكذلك بعضًا من قضاء المحكمة العميا الميبية في ذات المسألة، وىذا 
االستعراض ــــــ مع كونو مختصرًا ــــ ال تكتمل بو الصورة، بل يحتاج األمر 
إلى إلقاء نظرة، يتم من خالليا محاولة تقييم ىذا الرأي، وذاك القضاء. ومن 
ثم نفرد فرعًا أواًل، لتقييم رأي الفقو، بينما نخصص الفرع الثاني، لتقييم قضاء 

 . المحكمة العميا في ىذه المسالة الميمة
                                                 

ق، الصادر  741/55انظر: قرار دوائر المحكمة العميا المجتمعة، في الطعن الجنائي رقم  ( (1
. وىنا ُيالحظ أن ىذا المبدأ حسم أمورًا منيا، انو عند عدم توفر 2014/ 2/ 24بجمسة 

الخطأ الجنائي، فإن حكم القاضي الجنائي يكون بعدم اختصاصو بنظر الدعوى التابعة، 
د في أحكام سابقة؛ ألن غياب الخطأ الجنائي، يسمب اختصاص وليس برفضيا كما ور 

  القضاء الجنائي بنظر الدعوى أصاًل، أما الرفض ففيو طرق لمموضوع، وىو غير جائز. 
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 تقييم رأي الفقو: الفرع األول
من البدىي أن يختمف الرأي عمومًا حول مسألة ما العتبارات عدة، 
منيا الزاوية التي ينظر من خالليا كل فريق إلى المسالة محل االختالف، 
عالوة عمى درجة كفاءة وجدية من يدلي برأيو وسعة اطالعو، وغير ذلك 

ف سنة كونية ال محيص عنيا، وىي مما ىو معموم، وبالجممة فإن االختال
ظاىرة إنسانية، وفي ذات الوقت فيي ظاىرة حضارية، فالعموم اإلنسانية في 
عموميا، مجال خصب لالختالف، بخالف العموم التطبيقية التي يقل فييا 

 االختالف إلى حد كبير، وىذا أمر واضح بذاتو.
فكرة عدم جواز  وفي مجال تقييم أراء الفقو في مسألتنا المعروضة، فإن 

تعويض المدعي بالدعوى المدنية التابعة لمدعوى الجنائية، إال إذا كان الفعل 
المسند لممتيم يمثل جريمة كاممة األركان، وترتب عنيا ضرر لممدعي بشكل 
مباشر، ىي الفكرة التي تنال الحظ األوفر من التأييد، ومع ذلك  فتتعين 

وما الذي جعمو يتجو إلى رأي ال يبدو محاولة تفيم وجية رأي الفريق اآلخر، 
أنو الراجح، فضاًل عن أن يكون األرجح. ومن ىذا المنطمق يمكن رصد 

 النقاط اآلتية :
ىناك رأي فقيي، يتجو إلى أن الجريمة باعتبار أن ليا ركنين مادي  (1

ومعنوي، فإن توفر الركن المادي ليا كاف لطمب التعويض عنو من قبل 
"القصد  ر الركن المعنويلجنائي، وان لم يتوفالمدعي أمام القضاء ا

 ".الجنائي
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وما تقدم غير مسمم، فالمعموم انو إذا فقدت الجريمة أيًا من عناصرىا 
فقدت وجودىا كاماًل، وفقدان الركن المعنوي يجعل الواقعة عماًل مدنيًا غير 
مشروع، وىذا ال يمكن أن يختص بنظره القضاء الجنائي، بل مجالو القضاء 
المدني بحسب األصل، خاصة وأن االستثناء ال يقبل التوسع وال القياس، 
وبالتالي فالصحيح أنو إذا فقدت الجريمة التي يستند عمييا الخطأ المفترض 

عدم اختصاصها أنو موجب لمتعويض، فعمى المحكمة الجنائية أن تقضي ب

 .(1)بنظر الدعوى التابعة

بين حالتين أوالىما: أنو إذا جانب من الفقو والقضاء المصري، يفرق   (1
اكتشفت المحكمة الجنائية منذ البداية، أن الدعوى التي ُرفعت أماميا 
بالتبعية، تستند إلى فعل ال يكّون جريمة، فالفقو يرى أن عمى المحكمة أن 
تحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية، بينما القضاء المصري ممثاًل في محكمة 

ول أحيانًا، وعدم االختصاص في أحيان أخرى، النقض، يري الحكم بعدم القب
أما إن كان ىذا االكتشاف تأخر إلى مرحمة تالية، فالفقو يرى أن تفصل 
المحكمة في موضوع الدعوى التابعة، وأيدت محكمة النقض ىذا االتجاه 
أحياناً، وترددت في غيرىا بين الحكم بعدم القبول أو عدم االختصاص، ما 

ئية انتيت إلى تبرئة المتيم، ولم تتول الفصل في دام أن المحكمة الجنا
الدعوى التابعة، ويكون حكميا خاطئًا، إذا انتيت إلى رفض الدعوى التابعة، 
لعدم توفر وصف الجريمة في الفعل المادي، مما يعني عدم اعتراض 

                                                 
  وما بعدىا. 134د. عوض محمد، المرجع السابق، ص  :انظر ((1
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محكمة النقض عمى أن تفصل المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى 
كم بالتعويض أو الرفض، ولكنيا بما تقدم تكون التابعة، وىذا متصور بالح

 قد أيدت الحكم بالتعويض؛ بداللة انتقادىا لمرفض الموضوعي.  
وفي الحقيقة، فإن الفرضين السابقين، واختالف األحكام عمى النحو 
سالف الذكر، يرده االختصاص االستثنائي لمقضاء الجنائي بنظر الدعوى 

إال إذا اتصف الفعل المادي، الذي يتعمق بو  التابعة، والذي يفترض  انتفاؤه،
ال فقد القضاء الجنائي االختصاص  طمب التعويض بوصف الجريمة، وا 
برمتو، دون نظر إلى الوقت الذي تكتشف فيو أن ىذا الفعل ال يكون 

. كما أن القضاء،  (1)جريمة؛ إذ العبرة بوصف الفعل ال بوقت االكتشاف
بين فرضين، األول: إن كان رفع المدعي ويعاضده جميور من الفقو، يفرق 

لدعواه المدنية كان عن طريق االدعاء المباشر، والثاني: إن كان الرفع عن 
طريق الدعوى المدنية التابعة، ففي الفرض األول، إن انتفت الجريمة فتحكم 
المحكمة بعدم اختصاصيا بنظر الدعوى التابعة؛ ألن المدعي ىو الذي رفع 

نيا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، فكأن ىناك دعواه، وصورىا بأ
سوء قصد، بخالف الفرض الثاني، الذي لممحكمة فيو أن تقضي لممدعي 
بالتعويض إن رأت وجيا لو، ولو كانت قد اتجيت في الشق الجنائي لتبرئة 
المتيم، باعتبار أن المدعي وثق في النيابة العامة، التي رفعت الدعوى 

 يم، فاعتقد أن الجريمة ثابتة في حق المتيم، فيكون معذورا الجنائية ضد المت
                                                 

  وما بعدىا. 136انظر د. عوض محمد، مرجع سابق، ص  ((1
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 في رفع دعواه التابعة .
والتفريق السابق ال وجو لو؛ إذ وجود عذر لممدعي من عدمو، ال 
يغير القواعد القانونية من حيث اشتراط وجود خطأ يشكل جريمة، كما ال 

وال يجوز يغير قواعد االختصاص الوالئي، التي ىي من النظام العام، 
 .   (1)مخالفتو باتفاق الخصوم، وال بوجود عذر لممدعي أو عدمو

 تقييم قضاء المحكمة العميا : الفرع الثاني
سبق في ىذا البحث تخصيص المطمب الثاني من المبحث الثالث، 
لعرض نماذج من قضاء المحكمة العميا ذات الصمة بيذا البحث، وبقيت 

غم ما يعرض لمباحث وىو ٌيقدم عمى ذلك، محاولة تقييم األمر في مجممو، ر 
ة العميا في من ميابة ناتجة عن المقام الذي يفترض أن يكون لممحكم

نتيجة الموقع الذي تتبوأه، والرجال األعالم ذوي اليامات النفوس وفي الواقع، 
السامقة، الذين أنيط بيم القيام بميمة شاقة، يعمم عبئيا من عاشيا واقعًا، أو 

عن كثب ـــــ الجيد الذي ُيبدل لموصول إلى الحقيقة، ورسم طريق راقب ــــ 
يمنع تشابو السبل بين عيني من كتب لو قدره العمل بذاك  المنبر القانوني 
الرفيع، الممثل ليرم العدل النسبي في دنيا البشر، ورغم كل ذلك وغيره، ال 

                                                 
وما بعدىا بتصرف . وانظر في التفريق  196محمد، المرجع السابق، ص انظر د. عوض  ((1

. كما أشار إلى 406بين الفرضين د. مأمون سالمة،  المرجع السابق، الجزء األول، ص 
آن محكمة النقض المصرية، أوجبت عمى المحكمة الجنائية أن تحكم بالتعويض رغم الحكم 

طمب التعويض، يكّون جنحة أو شبو جنحة مدنية،  بتبرئة المتيم، إن كان الفعل المعمق عميو
  وما بعدىا من ذات المرجع . 406وقد تولى الناقل الرد عمى ىذا القضاء. انظر ص 



ابع                          مجلة العلوم الشَّرعيَّة                  العدد الرَّ

 أثُر الحكِم الجنائيِّ الموضوعيِّ عمى الدَّعوى المدنيَّة التَّابعة

- 32 - 

 

شرف محاولة يجد الباحث إال أن يدلي بدلوه، فيذا قدره، ويكفيو من األمر 
ضافة إلى ما سيرد في  االقتراب من الحق، عمى القدر الذي يطيقو، ولذلك وا 
خاتمة ىذا البحث، يرى الباحث اختصار ىذا التقييم وفق نقاط محددة كما 

 يمي :
األقل  يتعمق بالمسألة محل التقييم عمى أن قضاء المحكمة العميا ــــــ فيما  (1

الطعن  5/3/1966حيث صدر عنو بجمسة ــــــ بدأ متميزأ في الستينات، 
ق، والمنشور بمجمة المحكمة العميا، السنة الثانية،  10/ 12الجنائي رقم

وما بعدىا، والذي تنبو من خاللو في وقت مبكر إلى  25العدد الرابع، ص 
. (1)القول الفصل في ىذه المسالة، وعمى النحو الذي فصمناه في موضعو

القضاء عمى ىذا المستوى الراقي، بما يحول  وكان المفترض أن يحافظ  ىذا
دون التراجع عنو، والتخبط بين عديد المبادئ المتناقضة في ىذا 
الخصوص، إلى أن استقر أخيرًا عمى ذلك المبدأ القديم، وبعد مرور ثمان 

 وأربعين سنة عمى صدوره.
 أن النظام القانوني لممحكمة العميا في بالدنا، يتمتع بما يكفي إلصالح  (2

أي أساس قانوني تشوبو شائبة الخطأ، الذي ىو وارد في أي عمل بشري، 
الل وذلك من خالل العدول عن أي مبدأ، يتبين عدم سالمتو قانونًا، من خ

 .دوائر المحكمة العميا مجتمعة
 قانونية  إلى مدة طويمة، لمتنبو إلى مبادئفي ذات الوقت، فإن الحاجة   (3

                                                 
  .18بدأ المذكور في ىذا البحث، ص الم انظر تفصيل ((1
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كون ىذه المبادئ صادرة كميا عن ذات تناقض غيرىا من المبادئ، حالة 
المحكمة العميا، تشير إلى غياب التنسيق المفترض بين الدوائر الجنائية 
ال فقد كان يكفي صدور مبدأ واحد يناقض آخر صادر عن ذات  لممحكمة، وا 

 الدائرة، لمتعجيل بالعدول، دون الحاجة إلى مدة قاربت نصف قرن.
محكمتنا العميا، ونظيراتيا في الدول  ليس معمومًا مدى وجود تنسيق بين  (4

العربية، أو غيرىا من الدول التي تتفق أصول قوانينيا مع أصول القانون 
الجنائي الميبي، ويقاس عمى ذلك فروع القانون األخرى، إذ ظاىرة التأثر 
والتأثير ظاىرة إنسانية جد مفيدة لنا ولمن نتعامل معو، خاصة وان المحكمة 

استفادت في فترات سابقة من مستشارين عرب وأجانب، بل العميا الميبية، 
 قانونين العرب من تولى رئاستيا. ىناك من قمم ال

 الخاتمة
في نياية ىذا البحث، يود الباحث أن يقف موقف المتأمل لما سبق 
تدوينو، ولن يجعل ىذه الخاتمة تمخيصًا لما ورد في بحثو، بل ستكون 

ي ظمت حبيسة في الصدر، مع أنيا ذات خالصة لبعض األفكار العامة، الت
 صمة بيذا البحث، ويحاول إيجازىا في نقاط كما يمي:

( إن الفكر اإلنساني متجدد دائمًا، إذ ىو يحاول الوصول لما ىو أفضل، 1
وىي ظاىرة ايجابية من جية، كما أنيا تدل بوضوح عمى محدودية أفقو في 

 .ة أخرىــــ عمى األقل ــــ من جيكل مرحمة عمى حدة 
 .من عصم اهلل تعالى ــ عرضة لمخطأ( إن البشر في عموميم ــ عدا 2



ابع                          مجلة العلوم الشَّرعيَّة                  العدد الرَّ

 أثُر الحكِم الجنائيِّ الموضوعيِّ عمى الدَّعوى المدنيَّة التَّابعة

- 34 - 

 

 .أو في غيرىا ليس بمنجاة عن الخطأ( إن الجياز القضائي في ليبيا 3
( إن المشرع الميبي كان حكيمًا، عندما احتفظ لممحكمة العميا بوسيمة 4

التنبو إلى تكرر الخطأ بعد تراجع بيا ما تضارب من أحكاميا؛ لكي ال ي
 .وقوعو

( إن مما يثير االنتباه والعجب ــــ في ذات الوقت ــــ أن يدرك الفقو القانوني 5
أو بعضو الخطأ وموضعو، ويرفع صوتو منبيًا عميو، ومع ذلك يتواصل ىذا 
الخطأ، ليتكرر سنوات أو عقود أخرى، وأعني ىنا صيحة كصحية الدكتور 

و إلى الوجود في بالدنا، كما من كتابو الذي أخرج 196عوض محمد ص 
بيذا البحث، حيث صرح برأيو، من  71من صورد بآخر اليامش األول 

حيث ضرورة أن يكون خطأ المتيم جنائيًا، ليترتب عميو حق التعويض، وال 
يكفي توفر الخطأ المدني، لترتب ىذا الحق، ومع ذلك يخالفو القضاء في 

 .من ثالثين عاماً  لرأيو بعد أكثر بالده وفي بالدنا، لنعود
( ومن الغريب حقا أن يظل ىذا التعارض، بين أحكام السادة مستشاري 6

المحكمة العميا، نيابة وقضاء، وال يقع التنبو لو واإلسراع برفعو، وال ادري أن 
كان ذلك ناجمًا عن عدم متابعتيم لما يصدر من أحكام منيم ومن زمالئيم، 

الصادرة من المحكمة عمييم، وعدم أم يعود ذلك لقصور تعميم األحكام 
 .  ات األحكام الورقية وااللكترونيةمدىم بموسوع

( والموم ينصرف أيضًا إلى الفقو القانوني في بالدنا، وأساتذة كميات 7
 ة ىذا البحث، أو ــل واقعـــــو لمثــــم التنبـــــين عمييــــــون فييا، إذ يتعـــــومعاىد القان
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 .، أو يقل عنيا أىمية، أو يماثمياياغيرىا مما يزيد عن
وأخيرًا فالنقص من شيمة البشر، ومن يعمل فبقدر كثرة عممو، قد 

 .واهلل اليادي إلى سواء السبيل ه،يكثر خطأ
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ــــ د. اليادي عمي بوحمرة، الموجز في قانون اإلجراءات الجنائية الميبي،  
 .2012ــــ  2011طرابمس، ليبيا،ـ  مكتبة طرابمس العممية العالمية،

 ممحق
يتضمن ىذا الممحق بعض مبادئ المحكمة العميا، التي وقع إيرادىا 

البحث، وتعميمًا لمفائدة نورد في ىذا الممحق نص مختصرة في صمب 
 :ة كاماًل كمما تيسر ذلك وكما يميالقواعد القانوني

وىو الذي سارت عميو المحكمة العميا في األغمب  :أولا/ بشأن التجاه األول
واألعم من أحكاميا في الفترة القديمة، ونورد نماذج من ىذه األحكام كما 

 يمي:
حكمة العميا، بشأن شرط اختصاص المحكمة الجنائية ورد في حكم لمم ـ7

بنظر الدعوى المدنية التابعة ما نصو:" من المقرر أنو يشترط الختصاص 
المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التابعة، أن ينسب وقوع الخطأ إلى 
المتيم المرفوعة عميو الدعوى، وأن يترتب عمى ىذا الخطأ ضرر شخصي 

عمى أنو يشترط في الوقت ذاتو أن يكّون ىذا الخطأ مباشر لممدعي، 
جريمة، فإذا انتفى ىذا الشرط، ال ينعقد االختصاص لممحكمة الجنائية بنظر 
الدعوى المدنية التابعة، ويجب عمييا في ىذه الحالة أن تقضي بالبراءة في 
الدعوى الجنائية، وبعدم اختصاصيا بالدعوى المدنية، فإذا كان أساس 

غير ذلك، فال يصح لممحكمة أن ترتب عمى حكميا بالبراءة، الحكم البراءة 
َن تخمف في الواقعة ركن  بعدم اختصاصيا بنظر الدعوى المدنية التابعة، وا 
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من أركان الجريمة، وانتفت مسئولية المتيم عنيا جنائيًا؛ ذلك ألن الخطأ 
في حق  المدني أعم وأشمل من الخطأ الجنائي، فإذا ما توافر الخطأ المدني

المتيم، ولحق المدعي المدني ضرر، وقامت عالقة سببية بين األمرين، فإن 
الحكم بعدم االختصاص بنظر الدعوى المدنية التابعة في ىذه الحالة، يجعل 

 .(1)"مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون الحكم
قضت  وبشأن أثر حكم براءة المتيم عمى الدعوى المدنية التابعة، -2

متى كانت المحكمة قد انتيت إلى عدم ثبوت المحكمة العميا بما يمي: "
الواقعة أصاًل، أو عدم ثبوت صحة إسنادىا إلى المتيم، فإن ليا أن تقضي 
بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية المقامة عمييا، دونما حاجة إلى الخوض في 

حصول الواقعة  مناقشة عناصر اإلدعاء المدني عمى استقالل؛ ذلك أن نفي
سبب المطالبة بالتعويض، أو نفي إسنادىا إلى المتيم، يحول دون قيام 
المسئولية بنوعييا جنائية كانت أو مدنية، فال يتصور القضاء بالتعويض إذا 

. ولما كان الحكم الجزئي اءة عدم ثبوت الواقعة قبل المتيمكان أساس البر 
ي قضاءه ببراءة المطعون ضده المؤيد ألسبابو بالحكم المطعون فيو، قد بن

األول ـــــ المتيم ـــــ عمى أساس عدم ثبوت التيم المسندة إليو، وأسس عمى 
ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية التابعة، وكان لما استند عميو الحكم في 
قضائو أصل في أوراق الدعوى، وال مجافاة فيو لمعقل والمنطق، ويؤدي إلى 

                                                 
، المنشور بمجمة 6/3/1996الصادر بجمسة  ق، 40/  104ر الطعن الجنائي رقم انظ ((1

  وما بعدىا. 267، ص 34، 33عميا، السنة المحكمة ال
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إلدعاء المدني، المرفوع بالتبعية لمدعوى الجنائية، ما انتيى إليو من رفض ا
فإن ما ينعاه الطاعن عمى الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، ألن الحكم 

الخطأ بالبراءة ال يحول دون قيام الخطأ المدني؛ ألنو أعم وأشمل من 
 .(1)"الجنائي، يكون في غير محمو

بالدعوى التبعية  كما تعرضت المحكمة العميا، لمسألة كون المدعي  -3
بة لوقوع لم يتضرر من الجريمة مباشرة، بل كانت الجريمة مجرد مناس

انو ولئن كان األصل في دعاوى الحقوق المدنية، الضرر فقط بما نصو: "
أن ترفع أمام المحاكم المدنية، إال أن القانون أجاز استثناءًا رفعيا إلى 

كان الحق فييا ناشئًا عن المحكمة الجنائية تبعا لمدعوى الجنائية، متى 
ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنيا الدعوى الجنائية، ولما كان 
الضرر الذي يصمح أساسًا لممطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية، يجب 
أن يكون شخصيًا، وناشئا عن الجريمة مباشرة، فإذا لم يكن إال نتيجة لظرف 

باشر، فإنو ال تجوز المطالبة ال يتصل بالجريمة، إال عن طريق غير م
بالتعويض عنو أمام المحاكم الجنائية؛ إذ في ىذه الحالة تنتفي عمة 

. ولما كانت حقوق اص المحاكم الجنائيةاالستثناء، وينتفي معيا اختص
الزوجين والتزاماتيما المتبادلة، قد رتبيا القانون عمى عقد الزواج، وكانت 

المأكل والممبس والمسكن والعالج وما بو   نفقة الزوجة ـــــ ومن مشموالتيا

                                                 
، المنشور بمجمة 9/4/1996ق،  الصادر بجمسة  909/40انظر الطعن الجنائي رقم  ((1

  وما بعدىا. 292، ص 34، 33المحكمة العميا، السنة 
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مقومات الحياة ـــــ التزامًا قانونيًا عمى الزوج تجاه زوجتو، بشروطيا القانونية، 
استحقاقًا وسقوطًا، وكان الطاعن كما يبين من الوقائع السابق عرضيا، قد 

نيابة أقام دعواه أمام القضاء الجنائي، تبعًا لمدعوى الجنائية التي أقامتيا ال
العامة ضد المطعون ضدىما األول والثانية؛ لمعاقبتيما عن خطأ طبي، 
نسب إلييما أثناء قياميما بالكشف عمى زوجة الطاعن، ونتج عنو إصابتيا 
بتسمم في الدم، وقد طمب الطاعن الحكم لو عمى المطعون ضدىما 
المذكورين، وعمى متبوعييما المطعون ضدىم الثالث والرابع والخامس 

ضامنين بالتعويض عن الضرر الذي لحق بو، من جراء إصابة زوجتو مت
المجني عمييا، وكان يبين من ذلك أن الضرر الذي أسس عميو الطاعن 
ن كانت الجريمة ظرفا  طمب التعويض، لم ينشأ عن الجريمة مباشرة، وا 
ومناسبة لو، بل أن المتضرر من الجريمة مباشرة ىي الزوجة المجني عمييا 

أن التزامات الطاعن قبل زوجتو المجني عمييا، مصدرىا القانون، وحدىا، و 
وسببيا عقد الزواج، وال صمة مباشرة ليا بالجريمة، مما تنتفي معو عّمة 
التبعية مناط االختصاص االستثنائي لمقضاء الجنائي في المواد المدنية، وال 

 .(1)تكون المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في الدعوى"
سبق، أن اتجاه محكمة النقض كان مع مكنة الحكم  وواضح مما

بالتعويض لممدعي بالدعوى المباشرة، وان تبين أن فعمو ال يكّون خطًأ جنائيًا 

                                                 
، المنشور بمجمة 12/3/2003الصادر بجمسة  ق، 1671/45ظر الطعن الجنائي رقم ان ( (1

  .وما بعدىا 344ــ ص  38، 37السنة المحكمة العميا، 
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ما دام يكّون خطًأ مدنيًا، وقد استمرت عميو المحكمة ردحًا ليس قصيرًا من 
ن جاء متأخرًا ـــ فرجعت عن قضائ يا الزمن ثم انتبيت ـــ وىذا محمود ليا وا 

إلى الذي نراه الموافق لمقانون، وكان ذلك بدوائرىا مجتمعة وفقا لمقانون، 
 وتضمن ىذا المبدأ بعد الديباجة النص التالي:

بعد تالوة تقرير التمخيص، وسماع المرافعة ، ورأي نيابة النقض، 
 واالطالع عمى األوراق ، والمداولة قانونًا.

 الوقائع
العامة اتيمت ............... ألنو بتاريخ تمخص الوقائع في أن النيابة 

 م وما قبمو بدائرة مركز شرطة زليتن : 24/1/2007
ــــ غير حالة ممك الغير، وذلك بان قفل باب منزل المجني عمييما  1

.............، و،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وأزال سقفو وفتح بو أبوابًا جديدة، 
ع لنفسو، وعمى النحو المبين وذلك بقصد الحصول عمى نفع غير مشرو 

 باألوراق وكشف مأمور الضبط القضائي المرفق.
ـــــ ىاجم أطيان الغير بقصد احتالليا بدون وجو حق، بأن استحوذ عمى  2

 منزل المجني عمييما المذكورتين سمفًا، وعمى النحو المبين باألوراق .
ــــ لمحاكمتو فاتزئية ـــ دائرة الجنح والمخالوقدمتو إلى محكمة زليتن الج

من قانون العقوبات، وأثناء نظرىا 76/1، 455/1،  454بمقتضى المواد 
، تقدم ليا محامي المجني عمييما بصحيفة ادعاء بالحق المدني تبعًا لمدعوى

ن يدفع لممجني عمييما مبمغ مائتي ألجنائية طمب فييا إلزام المتيم بلمدعوى ا
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رجاع ألف دينار تعويضا ليما عما لحق بيما  من أضرار مادية ومعنوية، وا 
لزامو المصاريفالحالة إلى ما كانت عميو قبل   .حصول االعتداء، وا 

عتباريًا ببراءة المتيم والمحكمة المذكورة قضت في الدعويين حضوريًا ا
ليو وبعدم اختصاصيا بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية مع إمما نسب 

ن ىذا الحكم لم يمق قبواًل لدى المدعيتين إلزام رافعييا المصاريف، غير أ
بالحق المدني ولذلك قام محامييما باستئنافو، ودائرة الجنح والمخالفات 
المستأنفة بمحكمة زليتن االبتدائية نظرت االستئناف وقضت فيو حضوريًا 
بقبولو شكاًل، وفي الموضوع برفضو وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام 

كان الحكم االبتدائي المؤيد عمى النحو المتقدم قد المستأنف المصاريف، و 
أسس قضاءه بالبراءة عمى أن الواقعة نزاع مدني يختص بالفصل فييا 
القضاء المدني، الن القصد الجنائي غير متوافر لديو العتقاده أن العقار 
ممك لو، ورتب عمى ذلك عدم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في 

الجنائي ال يختص بالفصل في الدعوى المدنية  الدعوى المدنية والقضاء
المرفوعة بالتبعية لمدعوى الجنائية إال إذا كان الضرر المطالب بالتعويض 
عنو ناتجًا عن فعل يكون جريمة . والمدعيتان بالحق المدني لم ترتضيا 

لذلك  2007.12.29الحكم االستئنافي المشار اليو سمفًا والصادر بتاريخ 
 لموكل منيا الطعن فيو بطريق النقض بتاريخقرر محامييما ا

م لدى قمم كتاب المحكمة مصدرتو، كما أودع لديو وبذات 2008.02.26
التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منو، وقد نعى فييا عمى الحكم 
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المطعون فيو الخطأ في تطبيق القانون بما حاصمو انو قضى بالبراءة النتفاء 
ن ضده، مع أن انتفاء ىذا القصد لديو ال يترتب القصد الجنائي لدى المطعو 

نما يجب عمييا  عميو عدم اختصاص المحكمة مصدرتو بالدعوى المدنية، وا 
مع ذلك أن تقضي في موضوعيا الن الخطأ المدني أوسع وأعم من الخطأ 

 الجنائي. 
والدائرة الجنائية بيذه المحكمة وعند نظرىا لمطعن وجدت نفسيا أمام 

ضين صادرين عن ىذه المحكمة أوليما ىو الصادر في الطعن مبدأين متعار 
ق الذي مؤداه أن القضاء الجنائي ال يكون مختصًا  1144/46الجنائي رقم 

بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لمدعوى الجنائية إال إذا كان الخطأ 
ائي الواقع والمسند لممتيم يكون جريمة، وثانييما ىو الصادر في الطعن الجن

ولية المدنية ىي التي تقوم عمى ؤ ق والذي مؤداه أن المس 393/43قم ر 
الخطأ المدني الذي ىو الخروج عمى ما يقتضيو الحرص والعقل، في حين 
أن الخطأ الجنائي ىو مخالفة اإلنسان ألي نص ناٍه أو آمر في التشريعات 

والعكس  الجنائية، وبالتالي فإن كل خطأ جنائي ىو في حد ذاتو خطا مدني،
ليس بصحيح، ومقتضى ذلك أن المحكمة متى ثبت لدييا أن الواقعة ال 
تتوافر فييا أركان الجريمة الموجبة لمعقاب تقضي بالبراءة، غير أن ذلك ال 
يحول دون استكمال بحث عناصر الدعوى المدنية، وجواز الحكم 

المدني بالتعويض، الن عدم اكتمال أركان الجريمة ال يمنع من توافر الخطأ 
حد أالدائرة قرارىا بطمب العدول عن  الموجب لمتعويض، ولذلك أصدرت



ابع                          مجلة العلوم الشَّرعيَّة                  العدد الرَّ

 أثُر الحكِم الجنائيِّ الموضوعيِّ عمى الدَّعوى المدنيَّة التَّابعة

- 44 - 

 

ىذين المبدأين من دوائر المحكمة مجتمعة وىو األمر المعروض . ونيابة 
النقض قدمت مذكرة برأييا القانوني خمصت فييا إلى األخذ بالمبدأ الصادر 

والعدول  ق التفاقو مع صحيح القانون 1144/46في الطعن الجنائي رقم 
 عما يخالفو.

م، ثم تأجل نظره لجمسة 2013.12.09وقد تحدد لنظر الطمب جمسة 
م، وفييا تال المستشار المقرر تقرير التمخيص، وتمسكت 2013.12.26

 . سابق، ثم حجز لمقرار بجمسة اليومنيابة النقض برأييا ال
وحيث إن قانون اإلجراءات الجنائية قد حدد اختصاص المحاكم 

منو عمى أن تختص المحكمة الجزئية  188ة بأن نص في المادة الجنائي
بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، وأيضًا في 
الجنايات التي يحيميا إلييا قاضي التحقيق أو غرفة االتيام طبقًا لممادتين 

 279من ذات القانون أو تمك التي تقرر نظرىا طبقًا لممادة  153، 136
عمى أن تختص محكمة الجنايات بالحكم في  189كما نص في مادتو  منو،

كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجرائم األخرى التي ينص 
القانون عمى اختصاصيا بيا، ومفاد ذلك أن المحاكم الجنائية تختص 
بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جريمة، وال تختص بحسب األصل 

من ذات القانون  193المادة بالحكم فيما عدا ذلك، غير أن وكقاعدة عامة 
رفع الدعوى المدنية، ميما بمغت قيمتيا بتعويض الضرر الناشئ عن  أجازت

الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرىا مع الدعوى الجنائية، أي أن ىذا 
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النص قد أعطى االختصاص لممحاكم الجنائية بنظر الدعاوى المدنية 
بالتبعية لمدعوى الجنائية لممطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ المرفوعة 

عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وىو استثناء من األصل العام الذي 
 224ادة يقصر اختصاصيا الحكم في الدعاوى الجنائية ، ولذلك نصت الم

لمن لحقو ضرر من الجريمة أن يقيم نفسو مدعيًا من نفس القانون عمى أن )
 .ماميا الدعوى الجنائية ......الخ(حقوق مدنية أمام المحاكم المنظورة أب

ومفاد ىذا النص أن القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة 
نما يمزم  بالتبعية لمدعوى الجنائية ال يكفي فيو وقوع خطأ  وترتب ضرر، وا 

نتفى ىذا فضاًل عن ذلك أن يكون ىذا الخطأ جريمة في الوقت نفسو، فإذا ا
الشرط وجب عمى المحكمة الجنائية أن تقضي بالبراءة في الدعوى الجنائية، 
وبعدم اختصاصيا بنظر الدعوى المدنية، وليس ليا أن تستكمل عناصر 
البحث لتتمكن من الفصل في الدعوى المدنية رغم تيقنيا أن الفعل ال يعد 

اليتيا بنظر جريمة، الن ذلك يتعارض مع القواعد العامة التي تحدد و 
الدعوى المدنية، وىي والية ضيقة واستثنائية ال يجوز التوسع فييا وال 

من نفس القانون  282مخالفتيا، وال يغير من ذلك ما نصت عميو المادة 
من أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في 

النص نص  ن ىذاب بيا المدعي بالحقوق المدنية، ألالتعويضات التي يطال
عام ينصرف حكمو إلى دعاوى التعويض التي تختص المحكمة الجنائية 

وىي تمك التي يكون الضرر الذي يطالب بو المدعي  ،بنظرىا والفصل فييا
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، فإن انتفى ىذا الشرط زال ني بالتعويض عنو ناشئًا عن جريمةالمد
لك ذاختصاصيا بنظرىا وامتنع عمييا الفصل في موضوعيا، وترتيبًا عمى 

ولية المتيم أو امتناع عقابو حق ليا أن ؤ إذا كان مبنى البراءة عدم مس
تفصل في موضوع الدعوى المدنية الن الحكم الجنائي في ىذه الحالة ال 
ينفي وصف الجريمة عن الفعل، أما إذا كان مبنى البراءة أن الفعل ال يكون 

ن عمى المحكمة جريمة، سواء كان ذلك في ركنيا المادي والمعنوي فإنو يتعي
الجنائية عند حكميا بالبراءة أن تحكم بعدم اختصاصيا بنظر الدعوى 

 المدنية. 
 فميذه األسباب

قررت المحكمة بدوائرىا مجتمعة العدول عن المبدأ المقرر في الحكم 
قرار المبدأ المقرر  393/43الصادر في الطعن الجنائي رقم ق وما يماثمو، وا 
ق، الذي مؤداه أن  1144/46الجنائي رقم في الحكم الصادر في الطعن 

القضاء الجنائي ال يختص بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية 
لمدعوى الجنائية، إال إذا كان التعويض المطالب بو عن ضرر ناشئ عن 

 جريمة بركنييا المادي والمعنوي.
 توقيعات مصدري الحكم

 
         

 


