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 العامة السلطة هاإن وقوع جريمة ما ينتج عنها دعويين : دعوى عمومية تمارس

العمومية تهدف إلى ردع الجرائم التي تهدد أمن  النيابة بجهاز يعرف مختص جهاز بواسطة

المجتمع و دعوى مدنية مقررة للضحية في صورة وقوع ضرر تهدف إلى التعويض عن ذلك 

، غير أنه ليس في كل األحوال تختار الضحية الطريق الجزائي من أجل المطالبة 1الضرر

 يض فقد تلجأ إلى القضاء المدني .بالتعو 

و لتفادي صدور أحكام متعارضة بين القضاء الجزائي و المدني  و نظرا الزدواجية       

 األثر المنجر عن الفعل الضار كان ال بد من إرساء قواعد تضمن تناسق األحكام القضائية

القضائي المختص في و رغم أهمية هذه الغاية إال أنها "ال تحجب  ضرورة استقالل الجهاز 

النظر في كل أثر"  و من بين هذه القواعد نذكر قاعدة حجية األمر المقضي به جزائيا على 

 المدني  .

تعرف حجية األمر المقضي به في االصطالح القانوني بأنها : " األحكام التي       

م الصادر و و يتمثل أثرها في احترام الحك 2يصدرها القضاء تكون حجة فيما فصلت فيه ." 

ذلك باالمتناع عن إعادة النظر في ما سبق البت فيه الفتراض اشتماله على الحقيقة 
فقاعدة األمر المقضي به جزائيا على المدني تلزم القاضي المدني بأن ال يتجاهل و ال  .3

يتعارض قضاءه مع ما أصدره القاضي الجزائي و بالتالي يمثل هذا المظهر االيجابي " 
                                                             

: " يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات و يترتب عنها في صورة وقوع ضرر  من م ا ج 1الفصل    1

 دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر ." 
لطة القضائية ، دراسة مقارنة ، دار رند للنشر و التوزيع ، دار الجنادرية للنشر و ، المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال الس زيد يوسف جبرين  2

 . 82، ص  8002التوزيع ، 
3. D.TOMASIN.Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile . Thèse , ED .L.G.D.J , Paris 1975 K p.6. 
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تقييد المحكمة في شأن دعوى معروضة عليها بما قضي فيه في دعوى أخرى " مجرد سبب ل
أي يتقيد القاضي المدني في شأن الدعوى المدنية المعروضة عليه بما قضي فيه في  4

 الدعوى العمومية .

منممممممذ  إالالمقضممممممي بممممممه جزائيمممممما علممممممى المممممممدني  األمممممممرو لممممممم تطممممممرح  مسممممممالة حجيممممممة      

. وهممممو تمييممممز عرفتممممه نصممممو  الت ممممريع 5الممممدعوى الخاصممممةالتمييممممز بممممين الممممدعوى العامممممة و 

، فانفصممممممل موضمممممموع الممممممدعوى العموميممممممة المتمثممممممل فممممممي تسمممممملي  6فممممممي القممممممرن التاسممممممع ع ممممممر

النممممماتج عمممممن الفعمممممل  العقمممممام عمممممن موضممممموع المممممدعوى المدنيمممممة المتمثمممممل فمممممي جبمممممر الضمممممرر

 الضار .

استقالال النصو  الت ريعية لم يحقق  ي كرسته مختلفذال اإلجرائيهذا االنفصال    

بدأت قاعدة حجية  إذكامال للدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية الرتباطهما قانونا معا، 

والتي  المقضي به جزائيا على القاضي المدني في التبلور منذ القرن التاسع ع ر األمر

 7كانت من نسج الفقه وفقه القضاء الفرنسي بموجب قرار تعقيبي فرنسي صادر في 

 . Quertier"7 عروف باسم " و الم 5511مارس

                                                             

 .881، ص8811جنائية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، شرح قانون اإلجراءات ال محمود نجيب حسني 4
5

 انظر: 

 P.HEBRAUD, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil,thèse Toulouse, Ed. ; Sirey, Paris 1929, p.19. 
6

 .32ص ،  3188األطرش للكتاب المختص ، تونس حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مجمع  ،سنية مالك العشانظر:  
7

 انظر: 

Cass. Civ. 7 mars 1855.D.P .1855, 1 p 81. 
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الجدير بالذكر أن األنظمة القانونية اختلفت في تنظيمها للعالقة القائمة بين هاتين و   

ما قضي فيه جزائيا على أساس  إزاء حرية القاضي المدنيالدعويين ، فهناك أنظمة كرست 

عتمد أنظمة استقاللية الدعوى العامة عن الدعوى الخاصة كالقانون األلماني ، في حين ت

و تنكرها بالنسبة لألحكام القاضية بالبراءة  الحجية عند صدور حكم باإلدانةأخرى قاعدة 

و البلجيكي و االيطالي  8كالقانون السويسري ، أما األنظمة الالتينية كالنظام الفرنسي

على  حجية الجزائي على المدني سواء كان الحكم صادرا باإلدانة أو بالبراءةفكرست 

واء نظرا للتراب  بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية . و بالنسبة لبعض القوانين حد الس

                                                                                                                                                                                                     .       9العربية فيالحظ تأثرها  غالبا بنظام االرتباط أي بتقيد القاضي المدني بما قضي به جزائيا

أمام هذا التنوع الذي ت هده الت اريع المقارنة فان النظر في موقع القانون التونسي ضمن      

يحتوي قواعد تعكس استقاللية  هذه األنظمة يكتسي أهمية ذات بال ذلك أن الت ريع التونسي

  10بين الحكم الجزائي و الحكم المدني 

 على جزائيا به المقضي األمر حجية لقاعدة تطرق خاللها الم رع أبرز الفصول التيمن    

الذي نص على أن : " الحكم الصادر من محكمة  من م.ا.ع 505الفصل  المدني هو
                                                             

و ذلك بالنسبة لألخطاء غير القصدية التي يترتب عنها تتبع جزائي  3822تخلى القانون الفرنسي عن نظام الترابط بداية من سنة   8

بالنسبة لحوادث المرور ، و  3825جويلية  5ن الفرنسي عن هذا النظام في قانون بسبب الحاق أضرار بدنية بالغير و قد تخلى القانو

 .8000جويلية  30قانون 
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى  "من قانون اإلجراءات الجنائية المصري  654الفصل   9

يه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجنائية بالبراءة أو باالدانة قوة الشيء المحكوم ف

الجريمة و بوصفها القانوني و بنسبتها الى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوى سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية 

 ." الفعل ال يعاقب عليه القانون  األدلة و ال تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على أن

القاضي ال يرتبط بالحكم الجزائي اال في الوقائع التي فصل : "  4896من أصول المحاكمات المدنية اللبنانية الصادر سنة  406المادة 

  ."فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 
 . 31، ص  3188منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص ، تونس  ، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، سنية العش مالك 10
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ويض الخسارة الناشئة من الفعل الذي قامت به جزائية بترك سبيل متهم ال يؤثر في مسألة تع

التهمة ، و هذا الحكم يجري في صورة سقوط الدعوى بموجب وفاة المتهم أو لصدور عفو 

 الحجية قاعدة خص حين الفرنسي نظيره عن يتميز التونسي القانون  يجعل عام ."  مما

 .ت ريعي بنص

 وجود عند المدني على الجزائي حجية بقاعدة أخذ الفصل نتبين أن الم رعهذا بقراءة       

فإذا كان القاضي المدني يتقيد بحكم  دون الحكم القاضي بالبراءة  باإلدانة قاض جزائي حكم

 اإلدانة فهو يسترجع هذه الحرية في ما عداه. 

 من المجلة الجزائية 51الفصل و يتدعم هذا الموقف الت ريعي بما ورد ضمن      

الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصو  عليها بالقانون ال أن : "  الذي نص فيه الم رع على

 " . وتعويض الضرر الذي لحقه يمنعان المتضرر من حق استرجاع متاعه

بما  5101ويتضح أن الفصالن يتكامالن إذ أزر الم رع خياره الذي قضي به سنة      

      ع من المطالبة بتعويض الضرر ، ، وعليه فالبراءة جزائيا ال تمن11أورده ضمن المجلة الجزائية

و إدراج هذا الفصل ضمن المجلة الجزائية يحمل في طياته تنبيها للقاضي الجزائي الذي و 

إن حكم بالبراءة فال أثر لقضائه على مسألة المطالبة بغرم الضرر و هذا دليل على أن 

                                                             

 . 3831جانفي  3و دخلت حيز التنفيذ في  3832جويلية  8صدرت في   11
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ن الفصل الم رع قد أكد وجهة نظره في خصو  قاعدة الحجية حسب ما قضي به ضم

   .  12م ا و ع 505

 170الفصل الحكم القاضي بالبراءة يدعمها ة كما أن حرية القاضي المدني في صور      

القاضي بأنه : " اذا رأت المحكمة أن الفعلة ال تتألف منها جريمة أو أنها غير من م ا ج 

هناك قائم بالحق  ثابتة أو أنه ال يمكن نسبتها الى المتهم فانها تحكم بترك سبيله و ان كان

ال خصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى ال خصية و تحمل عليه المصاريف بعد 

تقديرها ." انطالقا من هذا الفصل نتبين أن الم رع قد ترك الحرية كاملة للقاضي المدني 

  13عند الحكم بالبراءة جزائيا ما دام حجر على المحكمة الجزائية النظر في الدعوى المدنية .

على  مر المقضي بهانطالقا من هذه الفصول نتبين أن الم رع كرس الحجية النسبية لأل    

المدني بأن أرسى حرية القاضي المدني في النظر في الدعوى المدنية عند صدور الحكم 

 .بالبراءة 

 باإلدانةو رغم وجود قاعدة قانونية صريحة تجعل الحجية سارية على األحكام القاضية    

أن فقه القضاء التونسي انقسم بين  منتصر للحجية ب كل مطلق رغبة في  إال فحسب

 .نظام االرتباط و بين ناف لها خاصة عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة  إلىاالنتماء 

                                                             

 . 44، ص  3188، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص ، تونس  سنية العش مالك  12
، ص  8881عدد فيفري .ت .ق.، م8881مارس  82تعليق على قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب الصادرة في ،  عبد هللا األحمدي  13

818  . 
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و إن ما يثير الغرابة في التوجه القضائي الذي ينادي بالحجية المطلقة للجزائي على        

رغم كون الحجية قاعدة قانونية  14ن المبادئ القانونية المسلم بهاالمدني هو اعتبارها م

هذا  يتجه مما يتعارض مع علوية القاعدة الت ريعية على فقه القضاء ،ومكرسة ت ريعيا 

على الدعوى في مسار تمتين عالقة الهيمنة التي تمارسها الدعوى العمومية التوجه القضائي 

انونية إبراز خصوصياتها و تكريس استقالليتها و لعل المدنية في وقت تن د فيه كل مادة ق

كما أن األخذ بالحجية المطلقة  15أبرزها مادة القانون الجزائي في عالقتها بالقانون المدني .

ال يتماشى مع التوجهات الحديثة التي  فهولتعارضه مع النص الت ريعي  إضافةللجزائي 

وفير قضاء عادل و منصف أي متوازن تهتم من جهة بضمان التعويض و من جهة أخرى بت

   كان ذلك على حسام دواع فنية يقتضيها تناسق األحكام  إنبين األطراف حتى و 

 .16القضائية 

جزائيا على المدني " على المستوى إن أهمية التطرق لموضوع " حجية األمر المقضي     

تطبيق أو االستغناء عن العملي يكمن في غزارة النزاعات القضائية التي تطرح فيها مسألة 

و يعود ذلك إلى تكاثر عدد ضحايا الحوادث و مطالبتهم بالتعويض عن الضرر هذه القاعدة 

الالحق بهم و الذي قد يصد بالتطبيق المطلق للحجية لتعارضه مع الوظيفة التعويضية 

 للمسؤولية المدنية . 

                                                             

 . 305، ص 8، ج 3821، ن.م.ت  1821ديسمبر   22مؤرخ في  12111قرار تعقيبي عدد   14
الدراسات المعمقة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ، حول استقاللية القانون الجزائي ، مذكرة لالحراز على شهادة الطاهر اللوز  15

 . 8882-8881بتونس ، 
 . 81، ص 3188، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص ، تونس  سنية العش مالك 16
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ق المتضرر الذي سيجد نفسه على حقو تباين اآلراء الفقه قضائية فيما بينها  ينعكس و    

رهين اتجاه معين تبنته المحكمة إذ صحيح أن النص القانوني كقاعدة عامة تخضع لتأويل و 

اجتهاد القضاء إال أنه في مجال حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني أدى إلى عدم 

القضاء بل خلق استقرار قانوني و عدم استقرار الحلول مما ولد عدم الثقة بين المتقاضي و 

  أزمة حقيقية في القانون التونسي وهو ما يحيلنا إلى طرح اإلشكال التالي :

ساهم فقه القضاء التونسي في خلق أزمة في القانون التونسي حول كيف   

 !!! قيمة قاعدة حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني

تعتبر من أهم التجليات القانونية إن الجوام عن هذه اإلشكالية يكمن في كون قاعدة الحجية 

أو على على  ) الجزء األول (التي برز فيها تذبذم فقه القضاء سواء على مستوى نطاقها 

 . ) الجزء الثاني (مستوى إعمالها 
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المقضي به جزائيا على المدني من خالل  نطاق حجية األمرالم رع  دلئن حد       
اقتصارها على الحكم الجزائي الصادر باإلدانة دون الحكم الصادر بالبراءة ضمن الفصلين 

م ج اال أن  للقضاء مذاهب متباينة في تكريس هذه الحجية ، فقد  51ا و ع و  505
في صيغته الظاهرة ليمكن من التعويض م ا ع  505اعتمدت بعض القرارات على الفصل 

بعد أن تم البت في الدعوى الجزائية بترك السبيل و اعتبرت أن القاضي المدني له الحرية 
. أما القرارات 17عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة في النطق بالتعويض لصالح المتضرر

ة " مبدأ قانوني مسلم به األخرى فقد نزلت حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني منزل
و له حجية مطلقة سواء صدر الحكم الجزائي  19يرتب  مع النظام العام في أعلى مراتبه 18"

 20باالدانة أو بالبراءة

التي اعتبرت أن القاضي 5111مارس  51و رغم صدور قرارات الدوائر المجتمعة في       
الحكم باالدانة أو بالبراءة  إال أن المدني يتقيد بما بت فيه القاضي الجزائي سواء في صورة 

قرارات محكمة التعقيب ال زالت تتسم بالتذبذم و عدم االستقرار و الذي يعود أساسا الى 
م ا ع  من ناحية و تباينها حول أسس الحجية من  505تباين المواقف حول تأويل الفصل 

 ناحية أخرى .

 

 

 

 

                                                             

 . 55ص  5، م ق ت عدد  2/21/3821مؤرخ في  18222قرار تعقيبي مدني عدد   17
 . 48ص . ، ن  4815جانفي  44بتاريخ  44416رار تعقيبي عدد ق 18
  351، ص  1ن .ج  ، 1821نوفمبر  22بتاريخ  8822قرار تعقيبي عدد   19
 . 223، ن .ص  3882 مارس 2مؤرخ في  21112قرر تعقيبي عدد   20
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 :م ا ع   111تباين المواقف حول  تأويل الفصل الفصل األول: 
م ا  505تنوعت المواقف على مستوى فقه قضاء محكمة التعقيب في تأويل الفصل        
نص على أن : " الحكم الصادر من محكمة جزائية بترك سبيل متهم ال يؤثر في  ع الذي

مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل الذي قامت به التهمة ، و هذا الحكم يجري في 
دعوى بموجب وفاة المتهم أو لصدور عفو عام ." فالبعض منها يؤكد أهمية صورة سقوط ال

يقر بتراجع أهمية هذا  األخرالفصل في تكريس حجية حكم االدانة دون البراءة و البعض 
 الفصل . 

 م ا ع 505بالنسبة للموقف القائل بأهمية الفصل الفقرة األولى : 
 : حكم جزائي بالبراءةالمكرس الستقاللية القاضي المدني عند صدور 
ا و  505أن الفصل ":  إحداهاعكست بعض القرارات التعقيبية هذا الموقف اذ جاء في 

بت م ج يحدان من المفعول القائل بأن القاضي المدني يتقيد بما سبق أن  51ع و الفصل 
م فيه القاضي الجزائي اذ يتضح منهما أن القاضي المدني يتقيد تقيدا مطلقا في صورة الحك

أكدت محكمة  آخرو في قرار  21باالدانة و يتقيد تقيدا نسبيا في صورة الحكم بترك السبيل " 
التعقيب على أن : " نفي المسؤولية الجزائية عن الفعل ال يقتضي حتما نفي المسؤولية 

 22ا و ع ." 505المدنية عنه وهو مفهوم الفصل 
لتي لها تأثير على القاضي المدني إذ أن حجية األحكام الجزائية الصادرة باإلدانة هي ا

عدم تسلي  عقام جزائي ال يبرئ ذمة  أن، بحيث 23وليس لألحكام الجزائية الصادرة بالبراءة

                                                             

 .48، ص  8814ت .م.، ن 4896جانفي  8مؤرخ في  40009قرار تعقيبي مدني عدد   21
 . 81، ص  8882-8881، مبادئ مختارة من محكمة التعقيب لسنة  4884نوفمبر  04مؤرخ في  61144تعقيبي عدد قرار   22
23

، مركز الدراسات والبحوث والنشر, 8881القانونية التونسية  ، المجلة4885مارس  44مؤرخ في  65911قرار تعقيبي مدني عدد  

318. 
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المحكوم عليه من المسؤولية المدنية وأن انتفاء األولى ال يترتب عنه بالضرورة انتفاء 

 .24الثانية

مستلهم  قد يكون  األمريقة من م.ا.ع في حق505نص الفصل  أن أيضاومن المعلوم      

الذي ينص  من مجلة االلتزامات السويسرية11من القانون السويسري وتحديدا من الفصل 

 أو اإلسنادبأحكام القانون الجنائي في مادة  إطالقا"القاضي المدني ليس مقيدا  أنعلى 

مرتكب الفعل  ذا كانالمعرفة ما أوبالحكم بالبراءة الصادر جزائيا للنظر في مدى توفر الخطأ 

ال وان الحكم الجزائي ال يقيد أيضا القاضي المدني فيما يتعلق بتقدير  أمغير الم روع مميزا 

الخطأ وضب  معيار التعويض". فحكم ترك السبيل ال يمثل حجة على عدم ثبوت الفعل. 

وهو ما يبرهن منهج الفصل واالستقالل بين ما هو مدني وما هو جزائي في صورة الحكم 

 25السبيل بترك

م ا  101بالنسبة للموقف القائل بتراجع أهمية الفصل الفقرة الثانية  : 
  :المكرس الستقاللية القاضي المدني عند صدور حكم جزائي بالبراءة ع

يعكس هذا االتجاه ما تبنته بعض القرارات التعقيبية في تأويلها لنطاق تطبيق هذا      

الذي اعتبرت  1997نوفمبر  32مؤرخ في  41117التعقيبي المدني عدد  لقراركاالفصل 

في حصرا من م ا و ع ال ينطبق ألن هذا الحكم يجري  505الفصل " أن  فيه المحكمة

                                                             

24
 .81، ص 8882-8881مبادئ مختارة من محكمة التعقيب لسنة ، 4884فمبر نو 04مؤرخ في  61144قرار تعقيبي مدني عدد  

، حجية األمر المقضي به جزائيا على القاضي المدني ، مذكرة لالحراز على شهادة الماجستير بحث في القانون  نسرين فرحات 25

 .13، ص 3131-3188الخاص ، كلية الحقوق بصفاقس ، السنة الجامعية 
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كما أقصت محكمة التعقيب  26صورة سقوط الدعوى بسبب وفاة المتهم أو لصدور عفو عام "

حق العام تطبيق هذا الفصل ألن صدور حكم البراءة " لم يكن من أجل سقوط دعوى ال

بسبب وفاة المتهم أو لصدور عفو عام حتى يقال إن الحكم الجزائي ال يقيد القضاء المدني 

القاضي المدني يمنع من إسناد التعويض عند ترك هذا الموقف فان  وانطالقا من 27."

 . السبيل جزائيا في غير صورتي وفاة المتهم و صدور عفو عام

 وال النص حرفية يتجاوز ال أن ينبغي ن أن "مبدأ التأويل انطالقا م تم انتقاد هذا التوجه    

    ا و ع، 135تد في ذلك أحكام الفصل ت  28"عباراته تقتضيه التي المعنى داخل إال يكون 

 تقضي عامة جاءت األولى فقرتين، تضمن المذكور الفصل فان اللفظي التأويل ضوء وعلى

 القاعدة على تنسحبان صورتين تضمنت لثانيةوا المدنية الدعوى  على البراءة حكم تأثير بعدم

 يؤكد ع.ا.م من 505 الفصل فان وعليه" . الحكم هذا ويجري "  عبارة باستعمال العامة

 ذكرتا استثنائيتين حالتين هما" األخيرة بالفقرة الواردتين الحالتين هاتين أن العبارة بصريح

 حاالت كل في المدني القاضي ليةاستقال سريان بمعنى لهما، العامة القاعدة شمول لتأكيد

 . 29" العفو صدور وحالة المتهم وفاة حالة ذلك في بما البراءة

                                                             

 .312، ص 8812، ن.م.ت. 4894مارس  40، مؤرخ في 40984عدد قرار تعقيبي مدني  26
 14، عدد جوان، ص 8818م.ق.ت.  ،4891مارس  5، مؤرخ في 44499قرار تعقيبي مدني عدد  27
 . 111ص  3882، مدخل لدراسة القانون ، نشر المركز القومي البيداغوجي ، تونس  دمحم الشرفي و علي المزغني  28
 .51ص  2و  8عدد  3828ئب حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني ، مجلة المحاماة ، شوا  عثمان بن فضل  29

، م.ق.ت عدد فيفري  3885مارس  35، تعليق على قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب الصادر ة في   عبد هللا األحمدي  

  .21ص  3882
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فاقتصار انعدام حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني على صورتي وفاة المتهم و     

 الم رع إرادة كانت اذ محتواه، من ع.ا.م من505 الفصل نص إفراغ إلى يؤدي 30العفو العام

الجزائي ) الفصل  المستوى  على يدعمه ما له المذكور الفصل وان سيما 31ذلك من أوسع

  .من م ج ( 51

في قرارها عدد  دوائر المجتمعة لمحكمة التعقيبو في هذا اإلطار اعتبرت ال    

 أن :  511132مارس  51مؤرخ في  21555

ولية الجزائية و م ج يرمي الى التفريق بين المسؤ  51او ع و الفصل  505" ما جاء بالفصل 

المسؤولية المدنية ، وان تسلي  عقام جزائي ال يبرئ ذمة المحكوم عليه من المسؤولية المدنية و 

ان انتفاء األولى ال يترتب عنه بالضرورة انتفاء الثانية  و لم يقصد الم رع اعادة النظر فيما بت 

كام البراءة و ان اطالق فيه القاضي الجزائي سواء في صورة أحكام االدانة أو في خصو  أح

و يتعارض مع قاعدة تقيد حرية القاضي المدني يضر بحقوق المتضررين و بحسن سير القضاء 

 القاضي المدني ضرورة ." 

من م ا و ع  505يتضح من خالل هذه الحيثية أن محكمة التعقيب جعلت عبارات الفصل      

المسؤولية الجزائية فأهميته تنحصر في هذا مقتصرة على تجسيم التفرقة بين المسؤولية المدنية و 

الجانب دون أن تمتد لتعكس انعدام حجية الجزائي على المدني في صورة ترك السبيل ألن في ذلك 
                                                             

   الالحق الضرر وتعويض المدنية المسؤولية تحمل من يعفيه ال فانه لالفاع على والعقاب الجريمة يمحو كان وان العام العفو  30

 في العقاب أن إذ ، المدنية الدعوى لسقوط سببا تمثل فال العمومية الدعوى لسقوط سببا كانت ولئن المتهم وفاة أن كما بالمتضرر،
 التي المدنية للمسؤولية خالفا ، غيره رتكبهاا جريمة اجل من شخص مؤاخذة يمكن ال إذ شخصيا مبدئيا يكون الجزائية المسؤولية

 .استمراريتها يبرر وهوما الضرر عن للتعويض تهدف
 .53، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مرجع سابق ، ص  سنية العش مالك 31
 .، مرجع سابق  8881مارس  82مؤرخ في  41133قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمع ة عدد   32
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تعارض مع الحجية المطلقة للجزائي على المدني و من ثم فطالما تمثل أساس هذه القاعدة في 

أمينه اذا ما اتحدت المسائل المطروحة جزائيا و تفادي التضارم بين األحكام فهذا المنع ال بد من ت

 .33في صورة تنافر المسائل المطروحة  إالمدنيا ألن حرية القاضي المدني ال تكون فاعلة 

  

                                                             

 .55، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مرجع سابق ، ص  سنية العش مالك  33
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 :أسس الحجية  تباين المواقف حول الفصل الثاني : 
لى إن تباين مواقف المحاكم حول تأويل النص الت ريعي المكرس لقاعدة الحجية  أدى إ       

 البحث عن أسس أخرى لتأصيلها و التي بدورها كانت محل اختالف . 

 حول األسس التشريعية :المواقف  تباين  الفقرة األولى : 

 :قاعدة وقف النظر    /1   
بإمكان القيام بالدعوى المدنية بصفة   في فقرته الثانية من م ا ج 7الفصل يقضي 

ا إلى أن يقضي بوجه بات في الدعوى العمومية مستقلة "وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيه

 التي وقعت إثارتها " 

 34ويعتبر هذا الفصل من أهم الفصول المستند إليها من قبل فقه القضاء التونسي       

لتأسيس حجية الحكم الجزائي الصادر باإلدانة على القاضي المدني و تم تبرير تطبيق هذه 

دعوى العمومية " تمثل مسألة أولية بالنسبة للدعوى القاعدة على الدعوى المدنية بأن ال

و بالتالي إلزام القاضي 35المدنية ليس لها حق البت فيها و ينبغي عليها ترقب نتيجتها 

لم يكن  إنالمدني بإيقاف النظر سببه تقيده بالحكم الجزائي اذ تنعدم جدوى هذه القاعدة 

 ..36جية الجزائي على المدني "م.ا.ج يكرس ضمنيا ح 7للحكم الجزائي حجية فالفصل 

                                                             

 :ورد فيه  11ص  9، عدد  4845، م ق ت ،  4845أفريل  06مؤرخ في  4189حكم جزائي صادر عن محكمة تونس عدد   34

 لدى المحاكم الجزائية الى أن يقع البت في الدعوى العمومية      ان توقيف النظر في الدعوى المدنية التي لها ارتباط بدعوى الحق العام المرفوعة"    

 يؤخذ منه بصفة صريحة تقييد القاضي المدني بالقضاء الجزائي و اال لما كان هناك فائدة أو معنى لتوقيف النظر في الدعوى المدنية   على...    

 .البت في الدعوى العمومية 
 . 31،عدد أفريل ، ص  8814ت .ق.الجزائي على الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي م  ، تأثير سقوط التتبع الطيب اللومي  35
36

 .348، ص 8814المجلة التونسية للقانون ، 8813جانفي  88المؤرخ في  1848 ، تعليق على القرار التعقيبي عدداألستاذ فاروق المشري 



 مدنيال على جزائيا به المقضي األمر حجية نطاق تحديد في القضاء فقه تذبذب  : األول الجزء

17 

م اج ان يكون سندا لمبدأ  7اال أن البعض من الفقهاء  اعتبروا أنه ال يمكن للفصل      

. و ذلك ألن مبدأ حجية الجزائي على 37الحجية المطلقة للجزائي على القاضي المدني

صراحة فالم رع بل ال بد أن يقره الم رع  إجرائيةالمدني ال يمكن استنتاجه ضمنيا من قاعدة 

يستفيد القاضي المدني في اجتهاده من المعطيات واألبحاث  أنمن م.ا.ج 7أراد بالفصل 

 38و دون أن يكون ملزما باتباعه فيما توصل اليه "يستقيل عن مهامه" أنجزائيا ال  المجرات

فقاعدة وقف النظر تعني عدم النظر في النزاع لمدة معينة دون أن يتخلى القاضي المدني 

ن أحقيته في فصل النزاع باحالة عناصر الدعوى إلى محكمة أخرى على خالف المسائل ع

 .39األولية اذ أن الغاية من إحالة بعض عناصر الدعوى هو فصلها من قبل قاضي مختص

وهكذا فقاعدة وقف النظر يبقي القاضي المدني مختص بفصل جميع عناصر الدعوى 

لدعوى العمومية مسألة أولية فقاعدة حجية الجزائي لذا ال يجوز اعتبار االمطروحة عليه ، 

على المدني ال تتعلق بمسألة االختصا  و القاضي الجزائي ال يستأثر بفصل بعض النقاط 

  .40التي هي من م موالت الدعوى المدنية 

 : اتصال القضاء / قاعدة3

ائيا على من م.ا.ج كأساس لحجية األمر المقضي به جز  7الفصل  رفض اعتمادإزاء      

 إلىهناك من يرجعها  إذالقاضي المدني دفع البعض إلى البحث عن أساس قانوني جديد 

                                                             

37
و  88، ص 3، عدد8888. ت.ق.م. ع.ا.م من 82وإمكانية التعويض على معنى المادة ، إشكالية حجية الحكم الجزائي على المدني التيجاني عبيد 

84. 
، حجية األمر المقضي به جزائيا على القاضي المدني ، مذكرة لالحراز على شهادة الماجستير بحث في القانون الخاص ، السنة  نسرين فرحات 38

 .48، ص  3131-3188الجامعية 
39 A. VITU , le priblème de la chose jugée au pénal et son influence sur le civil , R.D.P et crim 1967 p 724. 

 .308، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مرجع سابق ، ص  سنية العش مالك 40
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 إحدىالذي تبنته محكمة التعقيب في  م ا وع المتعلق باتصال القضاءمن  255الفصل 

اتصال  مبدأ أنقرارتها كأساس قانوني لقاعدة حجية الجزائي على المدني، والذي جاء به: "

الحكم الصادر صحيحا من حيث ال كل والموضوع وقد توفرت في الحكم  نأالقضاء مؤداه 

م.ا.ع وهي  255الفصل  اقتضاهاالجزائي الذي اعتمده القرار المعقب جميع األركان التي 

" فاتصال القضاء باألحكام الجزائية النهائية هو قرينة .41اتحاد الموضوع والسبب واألطراف"

لمدني في ما بت فيه القاضي الجزائي وهو تقيد يعمل به قانونية تكون حجة تقيد القاضي ا

    42في حكم االدانة أو البراءة حسب ما أكدته عديد القرارات التعقيبية ."

لكن سرعان ما جوبه هذا الموقف بالنقد حيث اعتبر مناهضوه أن قرينة اتصال القضاء      

بينما قاعدة حجية  فيه نهائيا تؤدي إلى منع المتقاضي من طلب إعادة النظر فيما وقع البت

  ،43الجزائي على المدني تقيد القاضي المدني بما بت فيه القاضي الجزائي

ويتدعم هذا الموقف بإقرار محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بانعدام العالقة بين قاعدة      

ية ال تقوم اتصال القضاء و قاعدة حجية الجزائي على المدني معتبرة أن : " مبنى هذه الحج

م ا ع اذ ال  255على أساس اتصال القضاء لعدم تحقق شروطه المنصو  عليها بالفصل 

يرد في التصور اتصال القضاء في حكم مدني حيال دعوى عمومية و ال اتصال قضاء 

وهو تم ي مساند التجاه فقه قضائي يعتمد اختالف  44بحكم جزائي حيال دعوى مدنية "
                                                             

41
 .31، ص 3، ج 8818، ن.م.ت.4890مارس  4مؤرخ في  5464قرار تعقيبي مدني عدد  

 .812، ص  3، ج  3823، ن.م.ت  1821ماي  1مؤرخ في  2228 قرار تعقيبي مدني عدد 42
، مرجع سابق، ص  ع.ا.من م 82إشكالية حجية الحكم الجزائي على المدني وإمكانية التعويض على معنى المادة عبيد، التيجاني  43

81 . 
-8002رات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ، قرا 2222نوفمبر  22مؤرخ في  18188قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد   44

 . 128، ص  8001
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قاعدة اتصال القضاء كأساس لحجية الجزائي على  إلبعادائية الدعويين المدنية و الجز 

 . 45المدني

 تباين المواقف حول األسس غير التشريعية :  الفقرة الثانية :  
أمام اختالف المحاكم حول األسس الت ريعية لقاعدة حجية الجزائي على المدني اتجه     

بدورها كانت محل و التي البحث حول أسس مستقلة عن الت ريع لتبربر هذه القاعدة 
  . اختالف

               :تفادي تضارب األحكام  /1   
شهد هذا المبرر اهتماما من قبل فقه القضاء، وهو في حقيقة األمر مكمل للمبرر           

يالحظ تقارم بينهما، ومؤدى أساس  أنالمتمثل في سيادة الجزائي على المدني، فال غرابة 
ام ، أن قاعدة الحجية تسعى إلقامة تناسق بين األحكام القضائية، تفادي تضارم األحك

والخوض في هذه المسالة ال يعتمد على قاعدة اتصال القضاء رغم أن مبررها يتمثل أيضا 
. وإنما على استناد 46في تفادي التضارم بين األحكام من خالل منع إعادة النظر في النزاع

المجتمع باألمن حين تتناسق األحكام  مثل في شعورقاعدة الحجية على مصلحة اجتماعية تت
 . و ال تتضارم

ن "التصمممممال القضممممماء أوقمممممد اعتممممممدت محكممممممة التعقيمممممب التونسمممممية همممممذا األسممممماس قممممموال بممممم  

قممموة شمممماملة وذلممممك لمممما يحممممي  ال ممممارع بتلممممك  همممماجزائيممممة النهائيممممة التمممي ال رجمممموع فيباألحكمممام ال

                                                             

 .  21، عدد جانفي ص  1821، م ق ت  1822أكتوبر  21مؤرخ في  2141قرار تعقيبي مدني عدد   45

نة اتصال القضاء فهي " ان السند القانوني الذي يتعين األخذ به في صورة الحال انما هو الحجية المطلقة التي اكتسبها الحكم الجزائي أما قري    

تفترض وحدة الخصوم و الموضوع و السبب وهي مفقودة في صورة الحال ضرورة أن الخصوم في الدعوى الجزائية و فيهم ممثل النيابة العمومية 

عوى المدنية هما هم غيرهم في الدعوى المدنية ، كما أن موضوعها و سبها هما العقوبة و الخطأ الجزائي في حين أن الموضوع و السبب في الد

 الخطأ المدني و التعويض ." 
46

 .848 ص,مرجع سابق حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، ،سنية العش مالك 
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القاضمممممي الممممممدني مقيمممممدا بمممممما ممممممن ضممممممانات خاصمممممة وتأسيسممممما علمممممى ذلمممممك يكمممممون  األحكمممممام

بمممت فيمممه القاضمممي الجزائمممي وفمممي حمممدود مممما بمممت فيمممه همممذا الحكمممم حتمممى ال تتعمممارض االحكمممام 

، فحفممممممظ النظممممممام العممممممام 47فيضممممممطرم سممممممير العدالممممممة وتفقممممممد ثقممممممة الجمهممممممور فممممممي األحكممممممام"

 الجزائية والمدنية.  األحكاميقتضي التناسق واالنسجام بين 

 فممممممي يبمممممرا باسممممممم المجتممممممع مممممممثال آوم يمممممدان ان "المممممممته آخمممممركمممممما ذكمممممرت فممممممي قمممممرار     

ال تكممممون  أنسمممملطة مطلقممممة فمممي تحممممري الحقممممائق وهمممذا يسممممتلزم  االمحاكممممة الجزائيممممة التممممي لهممم

معرضمممممة فمممممي أي وقمممممت ممممممن األوقمممممات إلعمممممادة النظمممممر فمممممي الموضممممموع المممممذي  األحكمممممامهمممممذه 

 ، 48تخطئتها من أي جهة من جهات القضاء" إلىنظرت فيه حتى ال يجر ذلك 

يفصمممممل القاضمممممي الممممممدني فمممممي  أنب محكممممممة التعقيمممممب لممممميس ممممممن المستسممممماغ وحسممممم إذ   

الفعمممممل لمممممم يرتكمممممب فمممممي حمممممين كانمممممت  أندعممممموى مدنيمممممة بتعمممممويض ضمممممرر بمممممالرفض بحجمممممة 

المحكممممة الجزائيمممة قمممد قضمممت بإدانمممة مقتمممرف همممذا الفعمممل االجرامي،لمممما فمممي ذلمممك ممممن إيمممذاء 

 . أحكامهالل عور العام ونيل من صفو العدالة ومصداقية 

سمممممياق متصمممممل تمممممم تأكيمممممد همممممذا التبريمممممر لحجيمممممة الجزائمممممي علمممممى القاضمممممي الممممممدني وفمممممي    

إطممممالق حريممممة القاضممممي  إنبقممممرار صممممادر مممممن الممممدوائر المجتمعممممة لمحكمممممة التعقيممممب بقولهمممما" 

                                                             

47
 .21، ص 8821 ، النشرية4841أكتوبر  04مؤرخ في  5448قرار تعقيبي مدني عدد 

 .38، ص 81عدد  ،8821م.ق.ت.  ،4849فيفري  4مؤرخ في  6141قرار تعقيبي مدني عدد           

 .811، ص 8814ن.م.ت. ، 4896ديسمبر  09مؤرخ في  40141قرار تعقيبي مدني عدد           

 .48، ص 8811 ، النشرية4815جانفي  44مؤرخ في  44416قرار تعقيبي مدني عدد           
48

 .421، النشرية، ص 8818ديسمبر  84مؤرخ في  31111انظر: قرار تعقيبي مدني  
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. الن مخالفتمممممه سمممممتولد حتمممممما 49الممممممدني يضمممممر حقممممموق المتقاضمممممين وبحسمممممن سمممممير القضممممماء"

فمممي القضممماء المممذي أصمممدره كمممما المجتممممع، ناجممممة عمممن زعزعمممة الثقمممة  أفمممرادلمممدى  آمممملخيبمممة 

القول،مممممممما يحممممممتم علممممممى القاضممممممي المممممممدني عممممممدم معاودتممممممه البحممممممث فممممممي مضمممممممون  أسمممممملفنا

. 50الحكممممم الجزائممممي الن هممممذا األخيممممر معترفمممما بممممه مممممن قبممممل الجميممممع بكونممممه "عنمممموان الحقيقممممة"

ومممممن هنمممما " تممممأتي عصمممممة القاضممممي الجزائممممي التممممي تجعممممل مممممن قضممممائه عبممممارة عممممن الحقيقممممة 

 .51ذاتها"

ن اعتماد أساس تفادي التضارم بين األحكام لتبرير التكريس المطلق لحجية الجزائي لك     

فاذا كانت قاعدة الحجية تقتضي صدور على المدني ال يؤدي في كل الحاالت الى تحقيقه 

حكم جزائي بات سابق عن الدعوى المدنية فان فصل الدعوى المدنية قبل النظر في الدعوى 

الجزائي فاقد للحجية النعدام أثره الرجعي حتى لو كان متعارضا  العمومية يجعل من الحكم

 .مع الحكم المدني 

كما أن اعتماد أساس تفادي تضارم األحكام ال يستقيم " اذ ليس هناك أي تعارض بين      

البراءة على المستوى الجزائي و بين التعويض على المستوى المدني و من الطبيعي أن 

ن اتخاذ تدبير جزائي و تلك التي أسندت التعويض ليس بينها أي المعايير التي مكنت م

                                                             

49
، 8881-8884، قرارات الدوائر المجتمعة لسنة 8881مارس  82مؤرخ في  41133ر: قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد انظ 

 .3مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، العدد الرتبي 
50

، 8811مارس  1مؤرخ في  82211التعقيبي المدني عدد شوائب حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني على ضوء القرار  ،عثمان بن فضلا 

 ، 8818مجلة المحاماة، العدد األول، لسنة 
R. Morel : Traité élémentaire de procédure civile ,2 éd, paris 1919, p450. 

51
 .14، مرجع سابق، ص عثمان بن فضلانظر:  
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عنصر م ترك فمن ناحية هناك ضرورة الدفاع عن المجتمع و من ناحية أخرى تطبق قواعد 

 52المسؤولية المدنية " 

 :علوية القضاء الجزائي على القضاء المدني/3  
لجزائي على المدني على علوية العديد من القرارات التعقيبية الحجية المطلقة لأسست      

القضاء الجزائي على القضاء المدني سواء من حيث ارتباط الحكم الجزائي بالنظام العام أو 

 من حيث الوسائل الممنوحة للقاضي الجزائي .

دأم التطبيممممق القضممممائي علممممى ربمممم  قاعممممدة حجيممممة األمممممر المقضممممي بممممه جزائيمممما قممممد  لقممممد    

هممممذه القاعممممدة" مسممممتمدة مممممما تصممممطب  بممممه  أنبمقولممممة  علممممى القاضممممي المممممدني بالنظممممام العممممام

االحكممممام الجزائيممممة مممممن الصممممبغة العامممممة لتعلقهمممما بأحكممممام النظممممام العممممام مممممما يكسممممبها حجيممممة 

. وهممممذا ممممما جعممممل فقممممه القضمممماء يعتبممممر ان الخطممممر 53مطلقممممة احتراممممما ألحكممممام النظممممام العممممام"

عتبمممممممار ان ، با54يكممممممممن فقممممممم  فمممممممي معارضمممممممة الحكمممممممم الممممممممدني للحكمممممممم الجزائمممممممي ال العكمممممممس

التعمممارض بممممين األحكممممام يعممممر ض النظمممام العممممام لالضممممطرام، مممممما يقتضمممي ان ممممما حكممممم فيممممه 

جزائيمممما ال يمكممممن الرجمممموع فيممممه مممممن قبممممل أي سمممملطة أخممممرى، ألنهمممما تممممؤدي الممممى فقممممدان الثقممممة 

 في األحكام الجزائية التي تهم النظام العام بالدرجة األولى.

                                                             

52 G.LEVASSEUR , A.CHAVANNE, ET J. MONTREUIL , Droit pénal général et procédure pénal ,11ème Ed 
.Sirey ,Paris 1994 , p 268 n729  

53
 48، ص 8811. ت.م.، ن8811جانفي  82مؤرخ في  88214قرار تعقيبي جزائي عدد  
54

 .884، متى يقع التخلي ...، مرجع سابق، ص فرج القصيرانظر:  
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م الجزائية تعتبر حجة على الكافة... وهو " األحكاأنأكدت محكمة التعقيب على كما      

" حجية الحكم الجزائي تعتبر  أن، كما اعتبرت أيضا 55مراتبه" أعلىيهم النظام العام في  مبدأ

البراءة يعني النظام  أوكم الذي يصدر باإلدانة حالعام في المسائل الجزائية، فال من النظام

 .56العام في المقام األول ولهذا له حجية مطلقة"

أن محكمة التعقيب نفت في قرارات أخرى صبغة النظام العام على األحكام الجزائية  إال       

أبعدت فيه  511157أكتوبر  51مؤرخ في  15705تعقيبي مدني عدد  قرارففي 

 المحكمة تطبيق قاعدة الحجية ألن : 

رق دون " اثبات الضرر الذي تدعيه الطاعنة كان من الممكن للمعقبة اثباته بسائر الط

االقتصار على األحكام الجزائية وحدها فضال على أن تقديمها ألول مرة لدى محكمة 

 التعقيب غير جائز لعدم وقوع عرضها على محكمة الدرجة الثانية ."  

يتجلى من خالل ذلك انكار لصبغة النظام العام طالما أقصيت اثارة القاعدة ألول مرة  "    

على هذه القاعدة بل  ي ال طائل من اضفاء صبغة مطلقةأمام محكمة التعقيب و بالتال

يتجافى ربطها بالنظام العام مع مثل هذا الواقع الذي يمنع اثارتها ألول مرة أمام محكمة 

التعقيب و يبرهن هذا الوضع على التردد الذي يرافق فقه القضاء في اضفاء صبغة النظام 

  العام  ."
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 .814، ص4، ج 8818.ت.م.، ن8818نوفمبر 38مؤرخ في 2211قرار تعقيبي مدني عدد 
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ي يبررها الضمانات التي يوفرها مقارنة بالقانون المدني كما أن علوية القضاء الجزائ       

، 58والتي تظهر في السلطات الواسعة المخولة له والتي توليه حق المبادرة إلى ك ف الحقيقة

اذ تساهم بقدر كبير في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم بما يضمن ك ف الحقيقة 

 المحاكمة الجزائية يسبقها عادة تحقيق مفصل.  ومعاقبة مرتكبي الفعل اإلجرامي نظرا الى ان

وهذه اإلجراءات المخولة للقاضي الجزائي غايتها الوصول للحقيقة وتجنبه من الوقوع      

في الخطأ و مردها ارتباط اإلثبات في المادة الجزائية بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم أي 

بطرق  إالفي القانون العام الذي ال يسمح . فخالفا لقواعد اإلثبات 59بمصلحة المجتمع بأسره

محددة تضيق وتتسع تبعا للظروف والمالبسات عمال بقاعدة "مبدأ شرعية أدلة اإلثبات" فان 

الحر والمطلق وهو ما تضمنته عبارات الفقرة األولى  اإلثبات مبدآفي المادة الجزائية يحكمها 

وسيلة من وسائل  بآيلجرائم ا إثبات"يمكن  أنم.ا.ج الذي ينص على  510من الفصل 

 .60ما لم ينص القانون على خالف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص" اإلثبات

قاعدة الحجية مردها القوة الثبوتية التي اكتسبها  أنمحكمة التعقيب  أقرتوتطبيقا لذلك،    

ه القاضي ما يثبت أنم.ا.ع 251الحكم الجزائي بمقولة انه "ما يأخذ من مقتضيات الفصل 

الجزائي بحكمه من حيث الفعل الصادر ونسبته للمتهم وتقدير المسؤولية تقيد القاضي المدني 

                                                             

58
 .من مجلة اإلجراءات الجزائية 41الفصل  
59

 .881، مرجع سابق، ص سنية العش مالك 
، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مذكرة لالحراز على شهادة ماجستير بحث في القانون الخاص  ،  حاتنسريت فر  60

 . 58 ، ص 8080-8038السنة الجامعية 
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على أساس انه قرينة قانونية تعتمد كحجة رسمية مادام قد اتصل بها القضاء وأصبحت 

 .61واجبة النفاذ"

لقة إال أن قرينة الصدق التي بررت بها محكمة التعقيب علوية الجزائي ليست مط   

فالقضاء الجزائي يمكن أن يقع في الخطأ وهو من بين األسبام التي يقع فيها تقديم مطلب 

م ا ج التي تنص على أنه ال يقبل مطلب  577وذلك على معنى الفصل  62إعادة النظر

 لتدارك خطأ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة." إالالنظر  إعادة

من تحليل نتبين أن تباين المحاكم حول تحديد نطاق حجية األمر مما تقدم انطالقا     

المقضي به جزائيا على المدني و الذي ينبع أساسا من االختالف حول أسس الحجية ساهم 

بين استبعاد في خلق أزمة حقيقية في القانون التونسي لما أحدثه من عدم استقرار الحلول 

خالل تذبذم فقه القضاء على مستوى إعمال  النص الت ريعي و تطبيقه و التي تدعمت من

  الحجية .

                                                             

61
 1مؤرخ في 1183قرار تعيبي مدني عدد  اإلطارفي نفس  ; 318ص  ،8818ن.م.ت  ،8818ماي  1مؤرخ في  8312قرار تعقيبي مدني عدد  

 .818ص  ،8881ن.م.ت  ،8881 ماي
62 G.STEFANI,  Les effets du procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil,R.I.D ,pén1955,P499. 
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أنه لم يتولى تحديد ضواب   إاللئن اقتصر النص الت ريعي على تحديد نطاق الحجية    

تعمل فيها قاعدة حجية األمر المقضي لقضاء لرسم ضواب  ود فقه اهإعمالها لذا تظافرت ج

إال أنها تباينت و  به جزائيا على المدني سواء من حيث شروطها أو من حيث مجالها

 اختلفت في تحديدها وهو ما عمق أزمة القانون التونسي في مجال الحجية .

 الحجية : تطبيقمن حيث تحديد شروط الفصل األول: 
ماع من قبل المحاكم على شروط تطبيق الحجية سواء ال روط المتعلقة لم يقع اإلج      

بالحكم الجزائي ذو الحجية و الدعوى المدنية الخاضعة للحجية أو تلك المتعلقة بالبيانات 

 الحائزة على الحجية . 

 و : الشروط المتعلقة بالحكم الجزائي ذو الحجيةفقرة األولى ال       
 للحجية :الدعوى المدنية الخاضعة 

 / الشروط المتعلقة بالحكم الجزائي : 1

أي  حكما ذا طبيعة جزائيةيجب أن يكون الحكم ذو الحجية : من حيث طبيعته        
يفصل في موضوع الدعوى العمومية بأن يقضي إما ببراءة أو إدانة ذي ال بهة مما يقصي 

ية لخلل إجرائي أو تلك بالضرورة األحكام الجزائية القاضية بعدم قبول الدعوى العموم
القاضية بعدم االختصا  ، و لقد أبرزت محكمة التعقيب ذلك بكل وضوح في قرار لها 
أقصت فيه حجية الحكم الجزائي القاضي برفض الدعوى العمومية استنادا لعدم فصلها في 
موضوعها معتبرة أن " الحكم بالرفض هو حكم سلبي ال تترتب عليه أية نتيجة و ال يتصل 
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القضاء طالما لم يبت في الموضوع و عليه أضحى المطعن المتعلق بخرق قاعدة  به
  63اتصال القضاء لعدم اعتماد محكمة الحكم المنتقد غير قائم على أساس صحيح ".

مما يقصي   يصدر عن هيئة قضائية وطنيةكما أن الحكم ذو الحجية يجب أن 
التحقيق من جهة أخرى .اذ أجمع فقه الحكم الجزائي األجنبي من جهة و قرارات التتبع و 

سيما قرار  العمومية وال القضاء و كذلك الفقه على الصبغة اإلدارية لجميع قرارات النيابة
الحفظ اذ يفتقد للحجية إزاء القضاء المدني و مرده امكانية الرجوع في هذا القرار من طرف 

هي ال تكتسب الحجية ازاء وأما عن قرارات قاضي التحقيق ودائرة االتهام ف 64النيابة. 
 65القاضي المدني نظرا لصبغتها الوقتية اذ يمكن العدول عنها كلما ظهرت أدلة جديدة .

ي ترط في الحكم الجزائي المكتسب للحجية ازاء القاضي :   من حيث خصائصه    
 التسميات اختلفت ولئن،  باتا سابقا عن فصل الدعوى المدنيةالمدني أن يكون 

 للداللة  القطعي الذي ال رجوع فيه و الحكم الحكم بين العربية الت اريع في والمصطلحات
هو الحكم استنفذ  للحجية الحائز البات   الجزائي بالحكم المقصود فإن   البات الحكم على

و قد ذهب فقه القضاء التونسي في هذا االتجاه بأن أكدت على "أن  .66طرق الطعن 
ة فيما قضت و فيما أثبتته من وقائع موضوعية و أدلة األحكام الجزائية الباتة لها حجي

                                                             

 . 41ص  8881ت .م .، ن  8881مارس  88، مؤرخ في 28438قرار تعقيبي مدني عدد   63
قرار الحفظ الصادر عن النيابة "  401، ص  4891ت .م.، ن  4891مارس  0، مؤرخ في  40104قرار تعقيبي مدني عدد   64

 ."العمومية ال يقيد القاضي المدني 

، ص  0004، منشورات مركز الدراسات القانونية و القضائية ، تونس  4888-0000قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب   

469 .  
65 P.E.TROUSSE , L’autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur , R.D.P.C.1966-1967 , 
p701. 

: "تصريح قرار الحفظ الصادر عن قلم التحقيق  12ص  1882، ن م ت ،  1882نوفمبر  14مرخ في  22141قرار تعقيبي مدني عدد 

لرسوم بعضها على البعض حسب أحكام القانون بعدم ثبوت جريمة التدليس ال يمنع من النظر في الدعوى المدنية على أساس ترجيح ا

 المدني ." 
، مفهوم اتصال القضاء في فقه القضاء ، خمسون سنة من فقه القضاء المدني ، نشر مركز النشر  عبد الحميد الرواتبي ) حاتم (  66

 . 3015، ص  8030الجامعي تونس 
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وهكذا يتعين اقصاء األحكام التمهيدية و التحضيرية المتعلقة بالدعوى العمومية  67قانونية ."
 من دائرة األحكام الحائزة على الحجية . 

 : يطرح اإلشكال بخصوص الحكم الجزائي الغيابي و      

 يحضر ولم قانونية بصفة استدعي فيه المحكوم" الذي ذلك في الغيابي الحكم يتمثل     
 من 571 الفصل من الثانية الفقرة على معنى" إليه بصفة شخصية االستدعاء عدم بلوغل
مراجعة  وسيلة االعتراض، وهو هي األحكام هذه مثل في المخولة الطعن ووسيلة ج.ا.م

 ال خص غيام ظل في سابقا فيها فصل التي الدعوى  في النظر بإعادة للقاضي تسمح
 . 68" باألمر المعني

" : أن فيه جاء الذي باالعتراض الطعن مبدأ على. ج.ا.م من 571 الفصل نص وقد     
 ترام خارج قاطنا المعترض كان وان. اإلعالم لتاريخ الموالية أيام الع رة في يقدم االعتراض
 ال خصي العلم صورة في اآلجال هذه وتسري  ،"يوما ثالثين يكون  األجل فان الجمهورية

 . بالحكم

 االعتراض أن على. ج.ا.م من 571 بالفصل الم رع أعرم العلم هذا غيام حال وفي    
 األمد، طويلة طعن وسيلة يمثل فاالعتراض". العقام سقوط آجال انقضاء إلى قبوله يمكن"

 الداللة في قوة األحكام اقل من" يعتبر فهو الغيابي لهذا الحكم في الرجوع إلى تنتهي وقد
 عن يدافع أن دون  عليه المحكوم غيبة في صدر الغيابي الحكم أن به ذلك قضى ما على
   .69" ودفاعه بأقواله ويدلي نفسه

                                                             

 .15، ص 0005ية محكمة التعقيب ، نشر 0005أكتوبر  1، مؤرخ في  0856قرار تعقيبي مدني  عدد   67
68 M.ZINE et S.Bouraoui , les effets du jugement pénal par défaut sur l’action civile exercée devant un tribunal 
civil ,  R.T.D 1977 , n8 , p.332 et s… 

، ص  3188طرش للكتاب المختص ، تونس ، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، منشورات مجمع األ سنية العش مالك 69

318. 
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و طرح النقاش حول اكتسام الحكم الغيابي لحجية األمر المقضي به جزائيا على 
يه و الرجوع المدني على اعتبار أنه ال يكتسي الصبغة الباتة إلمكانية االعتراض عل

 ! فيه

  الحكم الغيابي ال يكتسب الحجية إزاء القاضي المدنياعتبرت محكمة التعقيب أن 
الطعن بالتعقيب و نتيجة اذ ورد في أحد قراراتها أن : " األحكام غير الباتة ال تقبل 

القضية الجزائية على دعويين عامة و خاصة و كانت احداهما  لذلك فإذا اشتملت 
االعتراض فان الحكم يعتبر برمته غير بات و بذلك فهو غير قابل قابلة للطعن ب

ما أقرته محكمة التعقيب  إلىو يرجع أصل هذا القضاء  70قابل للطعن بالتعقيب ."
بقولها " إن الحكم الغيابي هو حكم وقتي صدر بدون حضور المضنون  5135سنة 
أجل االعتراض  فوصف الحكم الغيابي بكونه غير بات مرده عدم انقضاء 71فيه."

أن هذا الوضع  إالوهو ما يحول دون تطبيق قاعدة حجية الجزائي على المدني 
يحول دون حصول المتضرر على حقه في التعويض خاصة و أن المحكوم عليه 
الذي لم بقع إعالمه طبق القانون قد ال يقوم باالعتراض و من الممكن أن تسق  

ى المدنية عمال بوحدة آجال التقادم الدعوى العمومية و تبعا لها تسق  الدعو 
 م ا ج . 5المنصو  عليها بالفصل 

  عند النظر في  في موقف آخر أقرت محكمة التعقيب إمكانية اعتماد القاضي المدني
عمال تعويض ضرر حصل من جنحة صدر فيها حكم غيابي هذا الحكم في قضائها 

س القضائية يعول عليها اوع القاضي بأن األحكام الصادرة عن المجال 223بالفصل 
على اعتبار أن مبدأ المواجهة في مادة اإلجراءات 72و لو قبل اكتسابها صيغة التنفيذ 

 فحماية. يجب أن يؤدي إلى عرقلة النظر في دعوى غرم الضرر ال الجزائية 

                                                             

 . 332ص  3855، ن .م.ت ،  3855نوفمبر  83، مؤرخ في  1250قرار تعقيبي جزائي عدد  70
 .303، عدد ماي ، ص  3852، م . ق .ت   3823أفريل  32، مؤرخ في  821قرار تعقيبي مدني عدد   71
 . 88ص  3811 3م ت ، ج  ، ن 38/02/3811مؤرخ في  2855قرار تعقيبي مدني عدد   72
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 الم رع الن بات غير سندها كان وان حتى دعواه  قبول تقتضي المتضرر مصلحة
 ال إدانته أدلة مناق ة حق الغائب عليه المحكوم منح إنما اضباالعتر  الطعن بإقراره
يكتسب الحكم الغيابي حجية األمر و بالتالي  .73 المدنية الدعوى  تعطيل حق

 . المقضي به جزائيا على المدني

تم رفض حجية الحكم الغيابي و أيضا رفض  إذلكن هذا الموقف لم يقع االستقرار عليه     
 . 74وى المدنية لعدم صيرورة الحكم الجزائي باتاإمكانية القيام بالدع

 / الشروط المتعلقة بالدعوى المدنية الخاضعة للحجية : 2

شخصي    ضررم ا ج بأنها " حق كل من لحقه  7عرف الم رع الدعوى المدنية بالفصل  
مباشر نجم عن الجريمة " وانطالقا من هذا الفصل نتبين أن الم رع تبنى المفهوم الضيق  و
هو المفهوم و لدعوى المدنية بأن اشترط أن يكون الضرر قد نتج مباشرة عن الفعل المجرم ل

وهذا ما أقرته محكمة التعقيب معتبرة أن : " المطالبة بالحقوق  لقاعدة الحجيةالخاضع 
المدنية ضمن قضية جزائية ال يسمح بها إال لمن لحقه شخصيا  ضرر ن أ مباشرة عن 

ر الذي نال الطاعنة لم يكن متولدا رأسا عن تلك الجريمة و انما الجريمة و حيث أن الضر 
 .75كان من العقد المبرم بينها و بين مستأمنها "

عن الجريمة بصفة غير مباشرة أو عرضية لدعاوى المدنية التي تنجر عن اويطرح التساؤل  
الغاية و التي درج الفقه على تسميتها بالدعاوى ذات الطبيعة المدنية أو دعاوى ذات 

وهي ترفع أمام القاضي المدني دون القاضي الجزائي ، فهل تسري قاعدة حجية  76المدنية
 ! الجزائي عليها

                                                             

 .311، ص  مرجع سابق، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ،  سنية العش مالك  73
 . 11ص  3825، م.ق .ت عدد فيفري  3821جانفي  20، مؤرخ في  1512قرار تعقيبي مدني عدد   74
 .11، ص  8818، ن م ت  8818مارس  1مؤرخ في  3188قرار تعقيبي جزائي عدد   75
الدعاوى ذات الغاية المدنية دعاوى الغرم المؤسسة على غير الخطأ الجزائي كدعوى المسؤولية الشيئية أو دعوى المسؤولية  من   76

 التعاقدية . 
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فمثال في دعاوى جية المدنية الحائزة على الح مفهوم الدعوى  اختلفت المحاكم في تحديد     
للحكم  ال غل تبنت محكمة التعقيب المفهوم الواسع للدعوى المدنية  بأن أكدت على أن

أنها حادت عن  إال77الصادر بالبراءة حجية مطلقة فيما يخص تكييف الطرد بكونه تعسفيا 
هذا التوجه اذ لم تتقيد بالحكم القاضي بالبراءة مؤكدة أن : " الحكم الجزائي القاضي بعدم 
سماع دعوى السرقة المنسوبة للمعقب ضده ال يمنع المعقبة من مؤاخذته من أجل السرقة و 

و أساس هذا الموقف أن نطاق الخطأ المهني أوسع  78النتائج المقررة بمجلة ال غل " ترتيب
 طأ الجزائي .اق الخطمن ن

المتعلقة  بالبيانات الحائزةعلى الحجية الفقرة الثانية :  الشروط     
 " ةالضروري ات"البيان

سواء رية أن القاضي المدني يتقيد بالبيانات الالزمة و الضرو  اجمع فقه القضاء على
على مستوى منطوق الحكم )الجزء الفاصل في الطلبات المقدمة ( أو األسبام التي تأسس 

يطلق وصف ضروري على البيان الذي يتعين على القاضي الجزائي ذكره لتبرير و  79عليها 
 والذي يجب أن يكون ثابت بصفة قطعية و غير مبنية على الظن و التخمين . 80حكمه .

                                                             

 .  811،ص  3111ت ، عدد جويلية .ق.م 0000جوان  8، مؤرخ في  441088قرار تعقيبي مدني عدد   77

 

، قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة  4884ماي  04مؤرخ في  50064ر المجتمعة عدد قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائ  78 

 . 41، ص  8881- 8882التعقيب 
تكون الحجية لما هو الزم و ضروري في : "   814ص  8818ت .م.، ن  4894نوفمبر  04مؤرخ في  4490قرار تعقيبي  عدد   79

 "  أسس عليها الجريمة و ذلك حسب منطوق حكمها و األسباب التي ت

الحجية تكون في األصل لمنطوق الحكم الذي من خالله يتجسد   : "  0044جانفي  00مؤرخ في  44040.0045قرار تعقيبي عدد    

قرار المحكمة و يتعين أن يكون متناسقا مع التعليل الذي يشمل الحجج القانونية و األدلة الواقعية التي انبنى عليها الحكم و يكون 

نتيجة لما تناولته المحكمة من خالل تعرضها الى ملخص مقاالت الخصوم و بعد تفحص مستنداتهم الواقعية و مناقشتها و المنطوق 

ترجيح البعض منها على البعض االخر ثم استخالص النتائج منها و تطبيق النصوص القانونية عليها فالقضاء الذي يحوز الحجية من 

ن أسباب الحكم يمكن أن تكون لها الحجية اذا كانت مكملة للمنطوق و موضحة له و ال يمكن له الحكم هو الذي يرد في منطوق هاال أ

أن يقوم بدونها و متى تم عزلها عنه صار غامضا أو ناقصا أما تلك التي تكون مستقلة عنه و ال عالقة لها بما تضمنه و غير مؤدية 

 "ق وحده له فال يعتد بها و تكون عديمة الحجية التي تبقى للمنطو

 ...أنظر الملحق عدد    
80 G.STEFANI , G.LEVASSEUR et B.BOULOC , procédure pénale , 16ème Ed Dalloz , 1996 p 832 , n 814. 
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البيانات الضرورية التي يحتويها الحكم الجزائي و التي لها  أنمكن القول و تطبيقا لذلك ي 
 عملية التكييف القانوني .بو وقوع الفعل اإلجرامي بهي المتعلقة  الحجية على القاضي المدني

و لئن استقر فقه القضاء على اعتبار البيانات المتعلقة بالركن المعنوي و الركن ال رعي           
حجية البيانات اقرار  الحجية إال أنه تباين و اختلف فيات الضرورية الحائزة على من البيان

المتعلقة بالركن المادي للجريمة أي بتقدير الوقائع من ناحية و في حجية البيانات المتعلقة 
  بالتكييف القانوني للجريمة من ناحية أخرى . 

نات المتعلقة بالركن حجية البيا إقرارتباين فقه القضاء في  /1           
  :المادي للجريمة ) تقدير الوقائع ( 

يتمثل الركن المادي للجريمة في الفعل أو السلوك الذي يجرمه القانون الجنائي و يترتب        
و هذا الفعل المادي عادة ما يكون فعال ايجابيا يمنعه القانون كالقتل  81عن القيام به عقوبة 

لبيا يتمثل في عدم القيام بما أوجب القانون فعله مراعاة للمصلحة أو الجرح و قد يكون فعال س
   82العامة 

و لئن كان اتجاه القضاء الغالب في اعتبار معاينة القاضي الجزائي لهذه الوقائع المادية       
باعتبار أن الركن المادي هو أمر يتوقف عليه وجود الجريمة " 83يعتبر من البيانات الضرورية

 من عدمها 

                                                             

 . 22، ص  8005، القانون الجنائي العام ، مركز النشر الجامعي  فرج القصير  81
82 G.STEFANI ; G.LEVASSEUR et B.BOULOC , Droit pénal général . 15ème Ed .Précis Dalloz 1995 , p.184    
 n 213.  

" يتقيد القاضي المدني فيما أثبته القاضي  305ص  3821، ن .م.ت  1821ديسمبر  22مؤرخ في   12111قرار تعقيبي مدني عدد   83

 ."  الجزائي من وقائع

التعقيب على محكمة الحكم المطعون فيه " عدم االطالع عابت فيه محكمة   28/12/2218مؤرخ في  8424قرار تعقيبي مدني عدد    

على الحكم الجزائي الذي بت في وقائع الحادث و مسؤولية سائق الوسيلة المؤمنة لدى المعقبة جزائية و تفعيل مبدأ حجية الشيء 

 المقضي به جزائيا على الدعوى المدنية فيما قضى به و أثبته من وقائع موضوعية و أدلة قانونية " 

 (أنظر الملحق عدد.........) 
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تعقيبية اعتبرت أن الوقائع المثبتة في الحكم الجزائي ال تمنع القرارات ال بعضإال أن        
القاضي المدني من استخال  ما يؤسس عليه قضاءه بالتعويض في صورة صدور حكم 

اختالف أساليب و وسائل عمل كل من القاضي المدني و  إلىقاض بالبراءة و ذلك راجع 
حرية في تقدير الوقائع تسمح للقاضي المدني التحرر من قيد الحكم القاضي الجزائي وهذه ال

 ."الجزائي ذي الحجية وهو ما يتماشى مع الهدف التعويضي للمسؤولية المدنية 

 3مؤرخ في  5375و في هذا السياق اعتبرت محكمة التعقيب في قرار تعقيبي عدد      
سماع الدعوى بالنسبة لتهمة السير أن : " الحكم الجناحي و إن قضى بعدم  515084جويلية 

بسرعة لكنه لم ينف عنه حالة السرعة التي ساهمت في وقوع الحادث فان اعتبار عنصر 
السرعة في عنصر السرعة في تقدير المسؤولية من طرف محكمة القرار ال يتعارض مع الحكم 

 "الجناحي و ال يعتبر ذلك خرقا للقانون  .

 البيانات المتعلقة حجية إقراراء في تباين فقه القض /2           
 : التكييف القانوني للجريمةب
التكييف القانوني هو تحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع أو التصرف لربطه        

تعد المرحلة التي ينتهي  إذبمسألة قانونية معينة تمهيدا لتحديد القانون الذي يخضع له النزاع . 

عالقة بين الوقائع و القانون فيختار القالب الذي يتطابق مع مفهومه قيام ال إلىفيها القاضي 

و على ضوءها يقع وصف الفعل الضار المرتكب على أنه يمثل جناية أو جنحة أو 85.

مخالفة و يطلق عليها بتكييف الجريمة أما تكييف الوقائع فيتعلق بتحديد النص الت ريعي الذي 

 ينطبق على الفعل الضار .
                                                             

 . 15، ص  3823، م .ق.ت ، عدد نوفمبر  3820جويلية  2مؤرخ في  8218قرار تعقيبي عدد  84
، كلية الحقوق  8811أفريل  1الى  4، سلطة محكمة التعقيب في تقرير الخطأ الجزائي ، مجموعة لقاءات الحقوق ، التعقيب من  الهادي الجديدي  85

 .  431ية بتونس ص و العلوم السياس
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حجية البيانات المتعلقة بتكييف الفعل المجرم و ما  إقرارلف فقه القضاء في و اخت     

يتبعه من النطق بادانة أو ببرائة المتهم بين موقف يقر خضوع القاضي المدني للوصف 

الجزائي في صورة ما اذا كان هذا جوهريا لقيام الحكم الجزائي أو كان من شأنه أن يؤثر في 

يقصي حجية البيان المتعلق بالتكييف القانوني  أخرن موقف و بي 86مسألة وصف الجريمة 

أقامت فيه محكمة التعقيب الذي  87 5115و يبرز ذلك  في قرار محكمة التعقيب سنة 

تمييزا بين الوقائع التي أثبتها الحكم الجزائي و بين عملية التكييف التي قام بها القاضي ، 

قيد بما أثبتته المحكمة الجزائية في حكمها من كانت تت إنفاعتبرت أن " المحكمة المدنية و 

غير مقيدة بالتكييف القانوني لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية  فإنهاوقائع 

    . "عنه من الناحية الجزائية

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 843ص  8، ج  8811ت  .م.، ن 8811فيفري  34، مؤرخ في  814قرار تعقيبي مدني عدد   86
 . 11، عدد جوان ص  8883، م ق ت  8888جوان  88مؤرخ في  33388قرار تعقيبي مدني عدد   87
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 من حيث  تحديد مجال إعمال الحجية  :الفصل الثاني: 
 " معيار وحدة المسائل المشتركة

سؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية  "بين الم  

الحجية يمثل في وحدة  أو بالبراءة فان ضاب  اعتماد باإلدانةسواء كان الحكم صادر    
تتعدد المسائل التي ي ترك فيها القاضي المدني  اذ88 المفاهيم جزائيا و مدنيا أو اختالفهما

تقوم على ثالثة أركان تتمثل في بالنظر فيها مع القاضي الجزائي فدعوى التعويض المدنية 
و من أبرز النقاشات  89الفعل الضار المولد للمسؤولية و الضرر و العالقة السببية بينهما

أثيرت على مستوى فقه قضاء محكمة التعقيب عالقة الخطأ الجزائي بالخطأ المدني و  التي
 إمكانية تغيير سند القيام بالدعوى المدنية  .

لطرح في تأثيره على تحديد مجال قاعدة حجية الجزائي على المدني يبرز أهمية هذا او    
 تضييقا أو توسيعا .

 الفقرة األولى : نقاش حول العالقة بين  الخطأ  الجزائي  و الخطأ المدني :
ت ترك كل من المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية في قيامهما أو انتفائهما على     

رم بين الخطأ الجزائي و الخطأ المدني تأرجح فقه القضاء عنصر الخطأ و نظرا للتقا
 التونسي بين اعتماد وحدة الخطأين و بين تكريس ازدواجيتهما .

                                                             

الحكم القاضي بترك السبيل : " ع سابق ، مرج 4885مارس  44مؤرخ في  66954قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد   88

ا و ع لها ضابط يتمثل في تنافر المسائل  818ال يؤدي في كل الحاالت الى تمكين المتضرر من التعويض فالحرية التي أرساها الفصل 

 ."المطروحة 
 318مختص ، مرجع سابق ، ، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، منشورات مجمع األطرش للكتاب ال سنية العش مالك 89

. 
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  على اتحاد الخطأ المدني و الخطأ  مناصري نظرية وحدة الخطأينيستند
أو 90الجزائي  من حيث المفهوم و من حيث معيار التقدير فالخطأ القصدي سواء كان مدنيا

أما بالنسبة للخطأ غير  91ئيا فهو يترجم عن اتجاه اإلرادة نحو حصول النتيجة الضارة جزا
 للقانون  مخالف بسلوك القيام إلى اإلرادة اتجاه في يتمثل تقصير"العمدي فيعرف على أنه 

و قد نظمه الم رع في " حصلت التي اإلجرامية النتيجة إحداث أو اإلضرار نية بدون  الجنائي
 92ئية في النصو  القانونية المجرمة للقتل أو الجرح على وجه الخطأالمادة الجزا

وواسعة كاالهمال و القصور  عامة هذه النصو  مصطلحات ضمن الم رع واستعمل     
 ضمن يدخل درجته كانت مهما خطأ كل يجعل ب كل عنه للتعبير و عدم مراعاة القوانين

الذي يرتكز بدوره  المدني الخطأ مع داخلهت إلى المفهوم اتساع وأدى .الجزائي الخطأ تصنيف
اوع بأنه " ترك ما وجب فعله و فعل ما وجب  53على التقصير و اإلهمال و عرفه الفصل 

والمدني الذي تبنته  الجزائي الخطأين وحدة نظرية قيام كان تركه دون قصد الضرر" ومنه
صل أو مح      93مجتمعة لمحكمة التعقيبالتعقيب و حتى الدوائر ال كمةالمحاكم سواء محاكم األ 

و عرفت به الخطأ  53و يالحظ أن محكمة التعقيب اعتمدت نفس التعريف الوارد بالفصل 
الجزائي غير العمد معتبرة أن هذا األخير يتمثل في " ترك ما يجب عليه فعله أو فعل ما 

ول من و عليه فإذا كان الفعل الضار خطأ غير عمدي فله نفس المدل 94يجب عليه تركه "
و اعتبرت محكمة التعقيب في قرار آخر أن " مفهوم الخطأ في  95الوجهة المدنية و الجزائية 

                                                             

: " ال يعاقب أحد اال بفعل ارتكب قصدا عدا الصور المقررة بوجه خاص "  و يقتضي القصد الجنائي اتجاه االرادة  م ج 21الفصل    90

 الى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بأن الفعل يجرمه القانون .

ه أو اختيارا بال وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا فعليه جبر : " من تسبب في ضرر غيره عمدا من او ع 22الفصل       

 الضرر الناشئ عن فعله ."
91 J.CARBONNIER . droit civil , les obligations , T.4 ,22ème Ed.renfondue , P.U.F.Paris 2000 , p.409. 
 

و المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو اهمال أو عدم تنبه : " يعاقب مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أ م ج 211ينص الفصل   92

: " يعاقب كل من تسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم  م ج 224الفصل أو عد مراعاة القوانين ." كما ينص 

 فيها عن غير قصد. " احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في الحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب 

 المتعلق بجريمة اشعال حريق بدون قصد . م ج 228الفصل و  من مجلة الطرقات 82و  28الفصلين و أيضا 
 . 812،ص  3885، م .ق.ت ،   1881/1884لسنة   24481و  14222قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد   93
 . 224ص  1822، ن .م .ت ،  1822جانفي  1، مؤرخ في  1222قرار تعقيبي جزائي عدد   94

95 J.DEPREZ , Faute civile et Faute pénal en matière de  responsabilité médicale , Ed .P.U.F , Paris 1975 ,p.54 . 
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جنحة القتل على وجه الخطأ هو الناجم عن عدم مراعاة التراتيب حسب ما نص على ذلك 
من مجلة الطرقات ال يخرج عن مفهوم الخطأ في شبه الجنحة المدنية الذي  15بالفصل 

 ." 96م ا ع  53جاء به الفصل 
و لم يكتف أنصار نظرية وحدة الخطأين بتأكيد وحدة مفهوم الخطأ المدني و الخطأ 

اذ ورد بقرار تعقيبي جزائي عدد  97الجزائي بل تم األخذ كذلك بوحدة معيار تقدير الخطأين
أنه : " ال مجال مدنيا إلعادة النظر في تقدير  517198جانفي  51مؤرخ في  55172

البت في شأنه في النطاق الجزائي متى كان هو ذات الخطأ المؤسس عليه الخطأ الذي وقع 
 الطلب في المجال المدني ."  

   ازدواجية الخطأ خالفا لماسبق ذكره فان العديد من القرارات التعقيبية كرست
وذلك الختالفهما و تعارض القول بوحدتهما مع مبدأ شرعية الجرائم المدني و الخطأ الجزائي 

بل اعتبرت أن تبني نظرية وحدة الخطأين هو مخالف للقانون و يتعارض مع  99 اتو العقوب
م ا ج من ازدواجية الخطأين و شددت على أن "  570م ج و  51ما أقره الم رع بالفصلين 

الفعلة عندما ال ت كل خطأ جزائي يمكن اعادة النظر فيها من جانب مدني ضرورة أن الخطأ 

                                                             

 . 812، ص  3ج  3823، ن.م.ت .  1821ماي  1مؤرخ في  2228قرار تعقيبي مدني عدد    96
سلوك الشخص العادي الذي يتميز بدرجة من اليقضة " يعتمد عادة لتقدير الخطأ المدني وهو   عيتقدير الخطأ حسب معيار موضو  97

 .دون األخذ بعين االعتبار الناحية المعنوية للفاعل كسنه و جنسه و خبرته " و االحتياط متواجد في نفس الظروف الخارجية 

لخطأ الجزائي غير العمد  يمثل استثناء لألصل في تقدير الخطأ و سحب هذا المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ المدني على ا"  

 ." الجزائي الذي يعتمد المعيار الشخصي فيعتد بشخصية الفاعل و محاسنه و عيوبه و تكوينه و تربيته 
 . 15، ص  5791ت ، .م .، ن  7711 جانفي 76 في مؤرخ 77611 عدد جزائي تعقيبي قرار 98
لموضوعي الذي يخضع له الخطأ المدني ال يمكن األخذ به عند النظر في الخطأ الجزائي فهذا األخير ال التقدير ا :تقدير الخطأ    99

يمكن تقديره بصفة مستقلة عن فاعله و حالته النفسية فالعقوبة ليست مرتبطة بالنتيجة فحسب بل أيضا ال بد أن تختلف حسب مساهمة 

 .فالعنصر النفسي ذا أهمية   االرادة

كما أن كل صنف من الخطأ المنصوص عليه قابل ألن تكون له درجات فخطورة االهمال أو عدم االنتباه :  خطورة الخطأدرجة      

يمكن أن تشتد أو تتقلص حسب الظروف و لئن سكت المشرع عن بيان الدرجة التي يبدأ بها األخذ باالهمال فانه لم ينص أيضا أن كل 

ق عقوبة كما أن التطور التقني ساهم في تعدد الهفوات المرتكبة مما يجعل تسليط عقوبة جزائية اهمال أو عدم انتباه كاف الثارة تطبي

على هذه األخطاء التافهة جدا مؤديا الى افراط في التجريم فهذه الهفوات ال تقتضي في حقيقة األمر ايقاع عقوبة جزائية بقدر ما تقتضي 

دون حاجة الى المساءلة الجزائية و هذا ما يؤدي الى القول بأن الخطا المدني  غرم الضرر اذ يكفي أن تقومة المسؤولية المدنية

 يستوعب الخطأ الجزائي و ليس العكس 

اذ ان هذا المبدأ يقوم برسم حدود المسؤولية الجزائية فيسائل الشخص   تعارض وحدة الخطأين مع مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات

ينما يسأل مدنيا عن جميع أفعاله التي يترتب عنها ضرر للغير مما يجعل الخطأ المدني أوسع جزائيا عن تصرفات سبق تجريمها ، ب

 مجاال من الخطا الجزائي 

 .(814-818، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مرجع سابق ، ص  سنية العش مالكأنظر في هذا االطار ) 
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 17123.3011قرار تعقيبي مدني عدد  ففي 100أ الجزائي"المدني أوسع مناطا من الخط
قرار تعقيبي عدد و  101 3012نوفمبر  31صادر عن الدوائر المجتمعة مؤرخ في 

 أكدت محكمة التعقيب على أنه :  2/01/5055102مؤرخ في  15131
" ال خالف أن أساس المسؤولية المدنية يختلف عن أساس المسؤولية الجزائية و أن 
مجال الخطأ الجزائي مختلف تماما عن مجال الخطأ المدني وهو ما اعتمده 
المشرع التونسي صراحة بأخذه بمبدأ ازدواج الخطأ بين الجزائي و المدني و 

م ج و  51استقاللهما عن بعضهما البعض مثلما يستنتج من صريح الفصلين 
خصو  الخطأ  ، وبالتالي فان القضاء بعدم سماع الدعوى العامة في ا ج 570

الجزائي يؤدي بالضرورة إلى التخلي عن الدعوى الخاصة المرتبطة به وهو التوجه 
الذي نحته محكمة التعقيب و الذي يجد سنده في األحكام الصريحة الواردة بالفصل 

م ا ج الذي يوجب التخلي عن الدعوى الخاصة في حال الحكم بعدم سماع  570
 الدعوى العام ." 

كمة التعقيب رغم تكريسها الزدواجية الخطأين اعتبرت أن ذلك ال يعني تحرر إال أن مح    
القاضي المدني و عدم تقيده بالحكم الجزائي القاضي بعدم سماع  الدعوى عمال بحجية 
الجزائي على المدني و بتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية وهو أمر يثير الغرابة على 

ا تتأسس على وحدة الخطأ الجزائي و المدني التي باستبعادها اعتبار أن قاعدة الحجية إنم
 يضيق مجال إعمالها و يتحرر القاضي المدني عند النظر في التعويض  . 

وهو ما نجد له أثر في موقف الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في المادة ال غلية اذ    
 5151قرار تعقيبي عدد  أقرت المحكمة ازدواجية الخطأين في تنفيذ عقد ال غل  ففي

 اعتبرت أن : 103 5007مارس  51مؤرخ في 

                                                             

  . 481، ص  8822ت .م.، ن 4884بر أكتو 4مؤرخ في  64804قرار تعقيبي مدني عدد  100 
 ....انظر الملحق عدد   101
 أنظر الملحق عدد .......  102
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م ش بسبب اضرام  371" الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى القائمة على الفصل 
غير شرعي ال ينفي وصف التوقف عن العمل كاخالل بالعقد و كخطأ في تنفيذه " 

 " م ا ع  505ثم صرحت بان "الم رع تبنى ازدواجية الخطأ في الفصل 

 على أن:  5111104نوفمير  53مؤرخ في  27751قرارها عدد كما أكدت في 

" القضاء جزائيا بانتفاء جريمة اإلضرام غير ال رعي تبعا لنفي صفة اإلضرام    
عن فعل التوقف عن العمل ال يمنع قاضي ال غل من اعتبار هذا الفعل خطأ 

 لجزائي ".موجب للمؤاخذة التأديبية و ليس في ذلك مناقضة للحكم ا

الفقرة الثانية : نقاش حول إمكانية تغيير سند القيام         
 بالدعوى المدنية : 

    ، كلما كانت المسائل المطروحة على المستوى الجزائي و المدني متباينة
كلما كان الخوف من تعارض األحكام الجزائية و المدنية أمرا غير وارد و عليه ال يقع تطبيق 

أساس القيام بالدعوى المدنية عما سبق و بت في شأنه القاضي الجزائي  الحجية إذ يختلف
فأسس الدعوى المدنية متنوعة مما يخول سلك سبل متعددة للحصول على تعويض الضرر 

والتي أكدت عليها محكمة  105الالحق و هذه هي الميزة التي تختص بها المسؤولية المدنية 
 6441مارس  61مؤرخ  98324لمجتمعة عدد عن الدوائر اقرارها الصادر التعقيب في 

106 :  

" أن المتضرر من حادث طريق قد تتوافر له مستندات قانونية متعددة لطلب 
التعويض كالمسؤولية عن الفعل ال خصي و المسؤولية عن حفظ ال يء و المسؤولية 

                                                                                                                                                                                              

  888 ، ص 3111.3112، مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة  0001مارس  08مؤرخ في  4408قرار الدوائر المجتمعة عدد   103
 3885-3885الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لسنة  ، قرارات 1884نوفمبر  22صادر في  11118قرار الدوائر المجتمعة عدد   104

 . 83ص 
 .831، حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مرجع سابق ، ص  سنية العش مالك 105
 . 18،ص 8882ت عدد جوان .ق.، م 4885مارس  44مؤرخ  60498قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد   106
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العقدية للناقل و ليس هناك أي نص قانوني يجعل من له حق طلب التعويض على 
 م ا ع ملزما بإتباع هذا المستند دون سواه ." 53فص أساس ال

و لئن انعقد اجتماع فقه القضاء على إبعاد تطبيق قاعدة حجية الجزائي على المدني      
إال أن محكمة التعقيب  107عند القيام بدعوى تعاقدية موضوعها االلتزام بتحقيق نتيجة

ائي على المدني إذا تأسست الدعوى اختلفت في قراراتها بين تطبيق أو استبعاد حجية الجز 
 اوع . 11المدنية على مقتضيات الفصل 

على أن : "على كل انسان ضمان الضرر الناشئ مما هو من م او ع  97الفصل ينص  
في حفظه اذا تبين أن سبب الضرر من نفس تلك األشياء اال اذا أثبت : أوال أنه فعل كل ما 

 أ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه يلزم لمنع الضرر ، ثانيا أن الضرر ن
 ". 

  لم يقر جانب هام من فقه القضاء باستقالل المسؤولية ال يئية عن الخطأ فلئن تستند
المسؤولية ال خصية الى خطأ واجب االثبات فان المسؤولية عن فعل ال يء فهي تستند الى 

أكدت  5173108جوان  2مؤرخ في  1521قرار تعقيبي مدني عدد خطأ مفترض و في 
 محكمة التعقيب على أن :

مدني هي نفس المسؤولية التقصيرية التي  505و  11" المسؤولية الواردة بالفصلين 
مدني و انما الخالف بينهما هو في خصو  تحمل عبء  53جاء بها الفصل 

مدني أو  53االثبات هل هو على المتضرر حسب المبدأ العام الذي جاء به الفصل 
مدني ." أي أن انعدام الخطأ ال خصي  11ن وقع منه الضرر حسب الفصل على م

 للحافظ يعفيه من تحمل المسؤولية ال يئية "
                                                             

قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب  ، 1882نوفمبر  22مؤرخ في  11118عن الدوائر المجتمعة عدد قرار تعقيبي صادر   107

 . 88، ص  3885، نشر مركز الدراسات القانونية و القضائية ،تونس  3885 – 3885

فيه  يمكن للمحكمة المدنية أن تبت  " وصف التوقف عن العمل بكونه اخالال بالعقد أو خطأ تعاقديا ليس فيه مناقضة للحكم الجزائي و  

م ا ع و من ثم فنفي الخطأ  303ألن نفي المسؤولية الجزائية عن الفعل ال يعني حتما نفي المسؤولية المدنية عنه وهو مفهوم الفصل 

  الجزائي ال يمنع القاضي المدني من تأكيد قيام المسؤولية التعاقدية ."
 86 ص 5791 ت.م.ن ، 7711 جوان 1 يف مؤرخ 7416 عدد مدني تعقيبي قرار 108
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يترتب عن هذا الموقف أن القاضي المدني ال يسترجع حرية النظر في الدعوى المدنية   
ذا من م ا ع اذا ما صدر حكم جزائي قاض بالبراءة ألن ه 11القائمة على أساس الفصل 

اوع دون  11الحكم الجزائي كاف إلبعاد قرينة الخطأ و مثل هذا الموقف يجعل الفصل 
 109جدوى.

  كرس جانب اخر من فقه القضاء استقاللية المسؤولية ال يئية عن الخطأ اذ تم التخلي
عن النظر للمسؤولية ال يئية كتطبيق للمسؤولية عن الفعل ال خصي اذ اعتبرت محكمة 

 أن :  5151110ديسمبر  55مؤرخ في  51551عقيبي عدد قرار تالتعقيب في 

" حافظ ال يء يتحمل بسبب فعل ال يء الذي هو في حفظه قرينة مسؤولية ال 
 يكفي  لدحضها أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ ." 

و حاولت بعض القرارات تفسير المقصود من قرينة المسؤولية بالقول بأن : " مبناها الوحيد 
 إنما الخطأ المفترض في الحراسة لحارس ال يء " ليس الخطأ ال خصي و

  فاستبعدت 111 5111محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة سنة تدخلت
األساس الذاتي للمسؤولية ال يئية و كرست األساس الموضوعي المتمثل في الضمان اذ  

 أكدت في قرارها على أن : 
بينما المسؤولية من م ا ع  53" المسؤولية عن الخطأ ال خصي سندها الفصل 

من نفس المجلة فاألولى أساسها الخطأ و الثانية  11ال يئية أساسها الفصل 
 أساسها الضمان." 

و استنادا إلى هذا الموقف الذي فصل بين نطاق المسؤوليتين فان انتفاء الفعل ال خصي 
ا ع  م 11م ا ع ال يندثر تبعا له إمكانية القيام على أساس الفصل  53و  55وفق الفصل 

                                                             

109 S.BOURAOUI, Note sous cass .civ.n9846 ,4-9-1973 ,R.T.D , II  p 144. 
 866 ص 5768 ، ت.م.ن ، 7746 ديسمبر 22 في مؤرخ 76477 عدد تعقيبي قرار 110
 . 812ص  3885قانونية التونسية ، ، المجلة ال 3885 مارس 18مؤرخ في  14222قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد  111



   المدني على جزائيا به المقضي األمر حجية قاعدة ضوابط رسم في القضاء فقه تذبذب:  الثاني الجزء

43 

بل أن اللجوء اليه يصبح مالذا للمتضرر خاصة و أن أساسه لم يبق ذاتيا فقد استلهم سنده 
و النتيجة المترتبة عن ذلك امكانية استبعاد حجية األمر المقضي به جزائيا  112من الضمان

 او ع . 11اذا ما تأسست الدعوى المدنية على الفصل 
 11ن القيام بالدعوى المدنية على أساس الفصل و فيما بعد اتجه القضاء الى اعتبار أ     

يمكن أن يكون سابقا عن مال الدعوى الجزائية و يمكن للقاضي المدني أن ال يتوقف عن 
النظر في انتظار منطوق الحكم الجزائي  فالجزائي ال يعقل المدني اذا تأسست دعوى 

و من ميزاته أنه و أصبح هذا االتجاه غالبا  113م ا ع  11التعويض على أساس الفصل 
يجنب المتضرر انتظارا طويال عندما يصدر الحكم غيابيا ضد المتهم فتتعطل دعواه في 

 .114التعويض 

حجية الحكم الجزائي الذي بت في فرع من فروع حيث يطرح التساؤل حول مسألة و     
الدعوى المدنية على الحكم المدني و هل يجوز بعد ذلك تغيير سند القيام من 

 !!!! ة التقصيرية إلى المسؤولية الشيئيةالمسؤولي

 قرار تعقيبي عدد  نفت محكمة التعقيب هذه اإلمكانية و اعتبرت في
 أن : 1155052/ 03/ 57صادر عن دوائرها المجتمعة بتاريخ  13135

من م ا ج و اختارت  31و  7" المعقبة قامت بالحق ال خصي طبق الفصلين 
لك أمام القاضي الجزائي بخصو  م ا ع و ذ 53التقاضي على أساس الفصل 

غرم الضرر المعنوي و قد ترتب عليه التعويض لها عن ذلك مع تحميل السائق 
وهو حافظ الوسيلة الصادمة ثلثي مسؤولية الحادث و ذلك من خالل الوقائع التي 
أثبتها و كانت أساسية و ضرورية في تسبيب حكمه و بالتالي فان ما قرره 

                                                             

 .  858، 8033سامي الجربي ، شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي و المقارن ، التسفير الفني صفاقس ،  112
 . 38، مرجع سابق ،ص  8882نوفمبر  38صادر في  41182قرار الدوائر المجتمعة عدد   113
 . 51القانون التونسي و المقارن ،مرجع سابق ، ص  سامي الجربي ، شروط المسؤولية المدنية في 114
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لقاضي المدني ضرورة أنه ال يمكن للقاضي المدني تجاهل القاضي الجزائي يلزم ا
الحكم الجزائي الم كل لقرينة قانونية قاطعة و هذا ما كرسته محكمة التعقيب 

 5007نوفمبر  51الصادر في  3501بدوائرها المجتمعة ضمن قرارها عدد 
من م ا ع الذي ال  11وعليه فان القيام بعد ذلك على أساس مقتضيات الفصل 

ل تجزئة المسؤولية يصبح في غير محله ألنه سيؤسس حتما الى صدور يقب
أحكاما متضاربة و متناقضة و هذا ما أصلبته محكمة التعقيب  صلب قرارها عدد 

 ." 5007مارس  51الصادر في  35157

 أن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أقرت في قرارات أخرى إمكانية القيام  على  إال
اوع بالرغم من أن الحكم الجزائي بت في فرع من فروع الدعوى المدنية و  11أساس الفصل 

 ذلك في مجال التعويض عن حوادث المرور ويبرز ذلك في :

  37/04/3001116مؤرخ في  1330/ قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 1
  ورد فيه أن :

ة الجناحية على " سبق القيام بالحق ال خصي من قبل المعقب ضده ضمن القضي 
اع لطلب التعويض عن الضرر البدني و المعنوي و قضي  من م 53أساس الفصل 

له بنصف طلباته باعتباره متحمال لنصف المسؤولية ال يحول دون القيام من جديد 
م ا ع لطلب التعويض الكامل عن األضرار المادية و ذلك  11على أساس الفصل 

 الختالف مبنى كل من المسؤوليتين "
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  22/40/2449117مؤرخ في  9357/  قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 2
 ورد فيه أن : 

ا و ع كان من الممثل القانوني للمعقب ضدها  53" سبق القيام على أساس الفصل 
للمطالبة بصفته ال خصية بالتعويض عن األضرار البدنية و المعنوية التي لحقته من 

أن القيام في صورة الحال كان من المعقب ضدها بوصفها جراء الحادث ، في حين 
شركة تجارية تتمتع ب خصية معنوية و بذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للمدراء و 
المسيرين و ذلك للمطالبة بالتعويض عن األضرار الالحقة بالسيارة الخارجة عمال 

الذي ال يمكنه التعهد بأحكام الفصل السابع من م ا ج عن أنظار القاضي الجزائي 
بالنظر اال في األضرار الناجمة مباشرة عن الجنحة وهي األضرار البدنية التي ال 

م ا ع في اطار الدعوى  53يمكن المطالبة بتعويضها اال على أساس الفصل 
العمومية في حين أن األضرار المادية الخارجة عن اختصا  القاضي الجزائي تخول 

  المطالبة بتعويضها السند القانوني الذي يراه مناسبا و للمتضرر أن يختار بخصو 
 تتولى المحكمة مراقبة صحة ذلك الخيار ضرورة أن التكييف يهم النظام العام ."
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كرسها  في خاتمة البحث يمكن القول بأن حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني   

 عند المدني على الجزائي حجية بقاعدة بأن أخذ م ج  51 اوع و 505الم رع بالفصلين 

دون الحكم القاضي بالبراءة  فإذا كان القاضي المدني يتقيد  باإلدانة قاض جزائي حكم وجود

 بحكم اإلدانة فهو يسترجع هذه الحرية في ما عداه. 

التونسي  القضاءفقه لكن التمحيص في األمر ال يبديه بمثل هذه السهولة حيث أن واقع    

و النفي  اتسم بالتذبذم و عدم االستقرار بين التكريس الكلي و التكريس النسبي  للحجية 

و لم يقتصر هذا االختالف على محاكم  سواء من حيث نطاقها أو من حيث إعمالها التام 

 التعقيب بل شمل أيضا قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب .كمة األصل و مح

م ج في صيغته  51م ا ع و الفصل  505دت بعض القرارات على الفصل فقد اعتم    

الظاهرة ليمكن من التعويض بعد أن تم البت في الدعوى الجزائية بترك السبيل و اعتبرت أن 

القاضي المدني له الحرية عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة في النطق بالتعويض 

د نزلت حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني لصالح المتضرر. أما القرارات األخرى فق

منزلة " مبدأ قانوني مسلم به " يرتب  مع النظام العام في أعلى مراتبه و له حجية مطلقة 

تحقيقا لعلوية الجزائي على المدني وتفاديا  سواء صدر الحكم الجزائي باالدانة أو بالبراءة

ا و ع يقتصر فق  على  505ق الفصل لتضارم األحكام القضائية كما اعتبرت أن تطبي

 صورتي وفاة المتهم و العفو العام .
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كما تباينت المحاكم في رسم ضواب  عمل الحجية  سواء من حيث تحديد شروطها أو من    

، فلئن اهتم فقه القضاء بتحديد شروط تطبيق حجية الجزائي  حيث ضب  مجال إعمالها 

اهو ضروري من بيانات مضمنة بالحكم الجزائي على المدني فوقع التضييق منها لت مل م

اال أن هذا التحديد بقي منقوصا طالما اتضح االختالف الحاصل حول البيانات الضرورية 

.أما عن مجال إعمال هذه القاعدة فلئن حدده فقه القضاء بوحدة الحائزة على الحجية 

اقفه تباينت حول العالقة بين المسائل الم تركة بين المسؤولية المدنية و الجزائية إال أن مو 

الخطأ الجزائي و الخطأ المدني فمن القرارات من تبنى وحدة الخطأين و منها من كرس 

ازدواجية الخطأين فاشتراك الدعويين العمومية و المدنية في المن أ المتمثل في الخطأ هو 

فت حجية ن 5111الذي أدى الى صالبة قاعدة الحجية و رغم أن الدوائر المجتمعة سنة 

الجزائي على المدني اذا تأسست الدعوى المدنية على أساس أخر غير الخطأ كالمسؤولية 

و كرست الحجية بصفة  ذلك لم تتبنىم ا ع اال أن بعض القرارات  11ال يئية مناط الفصل 

 . مطلقة حتى باختالف السند القانوني للدعوى المدنية 

يما بينها على حقوق المتضرر الذي سيجد نفسه رهين تباين اآلراء الفقه قضائية ف انعكس      

اتجاه معين تبنته المحكمة إذ صحيح أن النص القانوني كقاعدة عامة تخضع لتأويل و اجتهاد 

القضاء إال أنه في مجال حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني أدى إلى عدم استقرار 

دم الثقة بين المتقاضي و القضاء بل خلق مما ولد ع بل إلى زعزعة األمن القانونيقانوني 

 .أزمة حقيقية في القانون التونسي 
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تدخل الدوائر المجتمعة  اإلشكالالقانونية في هذا  اآلراءلذلك نرى أنه من المجدي لتوحيد     

، الجزائي و المدني المسارين الستقاللالتأسيس  ،في اتجاه -في ظل تذبذم مواقفها -مرة أخرى 

كما أن مبدأ الحجية المفت  رض لوحدة كل مسار إلى إرساء هويته الخاصة  حاجةمراعاة ل

من م.ج و م.ا.ع مثل  505و  51على مخالفته الصريحة ألحكام الفصلين  عالوةو  الخطأين

ك العش في أطروحتها أن هذا المبدأ يخالف السنية م األستاذةمحل انتقاد فقهي فقد اعتبرت 

الجزائي عن الخطأ المدني و لتعارضه مع استقاللية القاضي  الختالف الخطأمبدأ ال رعية، 

 الستقالليةلذلك دعا العديد من الباحثين إلى التأسيس المدني و مع حق المتضرر في التعويض 

 ائي على المدنيسارين و ووضع حد لمبدأ حجية الجز تامة بين الم
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 قائمة المالحق 
 30/55/5051مؤرخ في  25555.5051عدد  قرار تعقيبي 5الملحق عدد 

 55/2/5051مؤرخ في  32051. 5051قرار تعقيبي عدد  5الملحق عدد 

 2/01/5055مؤرخ في  15131قرار تعقيبي  عدد  3الملحق عدد 

 50/5051/ 51مؤرخ في  11301قرار تعقيبي عدد  2الملحق عدد 

 5051جانفي  55مؤرخ في  5051.35530قرار تعقيبي عدد  1الملحق عدد 

 57/50/5055مؤرخ في  5057.15372قرار تعقيبي عدد  1الملحق عدد 
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 57/03/5052في 

مؤرخ  5550قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد  5الملحق عدد 
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مؤرخ  51535قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد  50الملحق عدد 
 55/55/5053في 

مؤرخ 15235قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد  55الملحق عدد 
 1/55/5111في 

 55/07/5055مؤرخ في  23117/23122قرار تعقيبي مدني عدد  55الملحق عدد 
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 * المراجع باللغة العربية

 :المراجع العامة  :أوال 

 المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال السلطة القضائية ، دراسة  د يوسف جبرينزي ،

 .5005مقارنة ، دار رند للن ر و التوزيع ، دار الجنادرية للن ر و التوزيع ، 

 شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،  محمود نجيب حسني ،
 ، 5155الطبعة الثانية ، بيروت 

 مدخل لدراسة القانون ، ن ر المركز القومي  ي و علي المزغنيدمحم الشرف ،

 .5113البيداغوجي ، تونس 

 5001، القانون الجنائي العام ، مركز الن ر الجامعي  فرج القصير ، 

 شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي و المقارن ، التسفير  سامي الجربي ،

 ،   5055الفني صفاقس ، 

 اجع الخاصة :: المر ثانيا 

 حجية األمر المقضي به جزائيا على المدني ، مجمع األطرش سنية مالك العش  ،
 ،  5053للكتام المختص ، تونس 

 حول استقاللية القانون الجزائي ، مذكرة لالحراز على شهادة  الطاهر اللوز ،

 5111-5117الدراسات المعمقة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ، 
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 : الرسائل و األطروحات :ثالثا 

 حجية األمر المقضي به جزائيا على القاضي المدني ، مذكرة  نسرين فرحات ،

لالحراز على شهادة الماجستير بحث في القانون الخا  ، السنة الجامعية 

5051-5050    ،25. 

 دراسة مقارنة في ال ريعة اإلسالمية والقانون –حجية الحكم القضائي ، مراد كاملي

ي، بحث لنيل درجة دكتوراه العلوم في ال ريعة والقانون، كلية العلوم الوضع

 5005- 5007االجتماعية والعلوم اإلسالمية بالجزائر 

 : المقاالت :رابعا 

 شوائب حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني ، مجلة   عثمان بن فضل ،
 . 3و  5عدد  5151المحاماة 

   تبع الجزائي على الدعوى المدنية أمام القضاء ، تأثير سقوط الت الطيب اللومي
 ،عدد أفريل ، 5152الجزائي م .ق.ت 

  53المؤرخ في  5323، تعليق على القرار التعقيبي عدد األستاذ فاروق المشري 

 ،.5172، المجلة التونسية للقانون 5175جانفي 

 يض على ، إشكالية حجية الحكم الجزائي على المدني وإمكانية التعو التيجاني عبيد

 .5، عدد5115م.ا.ع. م.ق.ت.  من 11معنى المادة 
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 تعليق على قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب الصادرة  عبد هللا األحمدي ،

 . 5115، م.ق.ت .عدد فيفري 5111رس ما 51في 

 شوائب حجية الحكم الجزائي على القضاء المدني على ضوء  ،عثمان بن فضل

، مجلة المحاماة، 5157مارس  1مؤرخ في  51155عدد القرار التعقيبي المدني 

 .5551العدد األول، لسنة 

 سلطة محكمة التعقيب في تقرير الخطأ الجزائي ، مجموعة  الهادي الجديدي ،

، كلية الحقوق و العلوم  5155أفريل  7الى  2لقاءات الحقوق ، التعقيب من 

 .السياسية بتونس 

  عدة حجية الحكم الجزائي على القضاء ، متى يقع التخلي عن قاالقصيرفرج

 .5117المدني؟، م.ق.ت. 

 خواطر حول بعض العالقات بين الدعوى العامة والدعوى المدنية في دمحم الزين ،

 .5155االحكام الجزائية، المجلة التونسية للقانون 
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 * المراجع باللغة الفرنسية :

 P.HEBRAUD, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil,thèse Toulouse, Ed. ; 

Sirey, Paris 1929, . 

 D.TOMASIN.Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile . 

Thèse , ED .L.G.D.J , Paris 1975 K . 

 1 A. VITU , le priblème de la chose jugée au pénal et son influence sur 

le civil , R.D.P et crim 1967 . 

 G.LEVASSEUR , A.CHAVANNE, ET J. MONTREUIL , Droit pénal 

général et procédure pénal ,11ème Ed .Sirey ,Paris 1994 , p 268 . 

 P.E.TROUSSE , L’autorité de la chose jugée au répressif sur le procès 

civil ultérieur , R.D.P.C.1966-1967 , . 

 . M.ZINE et S.Bouraoui , les effets du jugement pénal par défaut sur 

l’action civile exercée devant un tribunal civil ,  R.T.D 1977 . 

 G.STEFANI , G.LEVASSEUR et B.BOULOC , procédure pénale , 

16ème Ed Dalloz , 1996  

 G.STEFANI ; G.LEVASSEUR et B.BOULOC , Droit pénal général . 

15ème Ed .Précis Dalloz 1995 . 
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 J.DEPREZ , Faute civile et Faute pénal en matière de  responsabilité 

médicale , Ed .P.U.F , Paris 1975  

 J.CARBONNIER . droit civil , les obligations , T.4 ,22ème 

Ed.renfondue , P.U.F.Paris 2000 . 

 S.BOURAOUI, Note sous cass .civ.n9846 ,4-9-1973 ,R.T.D , II . 
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 4 ....................................................................................................... مقدمة

اء في تحديد نطاق حجية األمر المقضي به جزائيا على تذبذب فقه القضالجزء األول :

 8 ...................................................................................................... المدني

 44 ............................... م ا ع  : 404الفصل األول: تباين المواقف حول  تأويل الفصل 

م ا ع المكرس الستقاللية  404ولى : بالنسبة للموقف القائل بأهمية الفصل الفقرة األ

 44 ................................................ القاضي المدني عند صدور حكم جزائي بالبراءة:

م ا ع المكرس  404الفقرة الثانية  : بالنسبة للموقف القائل بتراجع أهمية الفصل 

 40 .................................. ستقاللية القاضي المدني عند صدور حكم جزائي بالبراءة:ال

 44 ............................................ الفصل الثاني : تباين المواقف حول أسس الحجية  :

 44 ..................................... المواقف حول األسس التشريعية :  الفقرة األولى :  تباين

 44 .............................................................................. /    قاعدة وقف النظر:4

 41 ............................................................................ / قاعدة اتصال القضاء :0

 48 ............................... الفقرة الثانية :   تباين المواقف حول األسس غير التشريعية :

 48 ........................................................................... / تفادي تضارب األحكام :4

 00 .................................................. الجزائي على القضاء المدني: /علوية القضاء0

تذبذب فقه القضاء في رسم ضوابط قاعدة حجية األمر المقضي به جزائيا الجزء الثاني :

 04 .............................................................................................. على المدني

 01 .......................................... الفصل األول: من حيث تحديد شروط تطبيق الحجية :

الفقرة األولى : الشروط المتعلقة بالحكم الجزائي ذو الحجيةو  الدعوى المدنية الخاضعة 

 01 ................................................................................................. للحجية :

 01 .............................................................. / الشروط المتعلقة بالحكم الجزائي :4

 44 ...................................... / الشروط المتعلقة بالدعوى المدنية الخاضعة للحجية :0
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 40 . الفقرة الثانية :  الشروط المتعلقة  بالبيانات الحائزةعلى الحجية "البيانات الضرورية"

/ تباين فقه القضاء في إقرار حجية البيانات المتعلقة بالركن المادي للجريمة ) تقدير 4

 44 ............................................................................................... الوقائع ( :

 46 ..... / تباين فقه القضاء في إقرار حجية البيانات المتعلقة بالتكييف القانوني للجريمة :0

 44 ......................................... ة  :الفصل الثاني: من حيث  تحديد مجال إعمال الحجي

 44 ................. الفقرة األولى : نقاش حول العالقة بين  الخطأ  الجزائي  و الخطأ المدني :

 60 ..................... قيام بالدعوى المدنية :الفقرة الثانية : نقاش حول إمكانية تغيير سند ال

ورد   04/06/0001مؤرخ في  4000/ قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 4

 66 .................................................................................................. فيه أن :

 65 .:  04/06/0001مؤرخ في  1548ر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد /  قرارها الصاد0

 64 ..................................................................................................... خاتمة

 50 .................................................................................................. المالحق

 004 ................................................................................................. المراجع


