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  الطعن بالتعقيب لمصلحة القانونالموضوع: 

  والجزائية المدنيةفي المادة 
  (مساهمة الوفد التونسي)

  
 

األحكام القضائية من أخطا ء وتصويب ما يمكن تصويبه ل عت الطعون القضائية لمواجهة ما قد يتخلشرّ
  .طاءهذه األخ قدر ممكن منأكبر جهة بموالها تسمح بكيفية وقد نظمت بالرغم من تعددها ، منها

  
على والمصلحة فيها تأسيسها  ةوأجاز ألصحاب الصفالطعون بعض ل استعمال المشرع من مجاوسع فقد 

، ووسع تبعا لذلك من سلطات الجهات القضائية عند نظرها، من الواقع أو من القانون، ما يشاءون من األسباب
ت الجهات القضائية عند نظرها ورتب طعون أخرى وضيق من سلطال استعمال من مجال غير أنه ضيق بالمقاب

موضوع الطعن مراعيا في ذلك مصالح أطراف النزاع واستقرار كم نفيذ الحـمتميزة فيما يخص تا عليها آثار
  هم القانونية.راكزم

  
، صالحه من استئنافهغير بتدائي في االهذا اإلطار مكن المشرع المتقاضي الذي صدر الحكم في و  

د سلطات الجهة اإلستئنافية عنمن ووسع في نفس الوقت ، ألسباب من الواقع أو القانونمن ايشاء ما ل باستعما
بالتعقيب (النقض والتمييز حسب ضيق من حرية الطاعن في المقابل . لهذا الطعنل عن طريق األثر الناق هانظر

م النهائية كااألح ة عامة إال ضدكقاعدلهذا الطعن إذ لم يجزه سلوكه عند استعماالت بعض التشريعات المقارنة) 
عددها على سبيل الحصر في مجلتي  ا على الحاالت التيداعتما، لس القضائيةاوالمجكم الصادرة عن المحا

من خاللها رقابتها القانونية على األحكام كمة وهي حاالت تبسط المحالجزائية والمرافعات المدنية،  االجراءات
  .بالتعقيبوالقرارات المطروحة أمامها عن طريق الطعن 

 
والطعن بالتعقيب هو طريق طعن غير عادي في األحكام خوله المشرع في حاالت وردت على سبيل 
الحصر وتمارس محكمة التعقيب من خالله رقابتها على حسن تطبيق القانون وهي بذلك تجسد القول المعروف أن 

بالتعقيب في المادة  محكمة التعقيب هي محكمة قانون ال محكمة موضوع وقد تعرض المشرع التونسي للطعن
  من م.م.م.ت. 197إلى  175ل والفصالمدنية ب وفي المادةمن م.ا.ج  276إلى  258الجزائية بالفصول من 

  
وقد ميز المشرع سواء في مجلة اإلجراءات الجزائية أو المدنية بين حاالت وصور التعقيب المفتوحة 

يمارسها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عبر والمخولة ألطراف النزاع من جهة وصورة خاصة للتعقيب 
الطعن لمصلحة القانون.وقد جاءت هاته الصورة متميزة عن مثيالتها من صور التعقيب العادية فخصها المشرع 

الفصل فجاء  من م.ا.ج إن تعلق األمر بقضية جزائية. 276من م.م.م..ت والفصل  181و 180التونسي بالفصلين 
ت ناصا انه يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة م.م.م.. من 180

في حين نص الفصل القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في اإلبان.
ات أجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم من م.ا.ج انه يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فو 276

  .لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في اإلبان
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الذي يصدر بقبول الطعن يختصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة وال يمكن أن يمس  والقرار
  بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه.

  
كانت بالتعقيب لمصلحة القانون  الطعن العديد من النصوص القانونية  أما في القانون الفرنسي فقد نظمت

القانون المؤرخ في من  17وآخرها الفصل  27/11/1790ن األمر المؤرخ في م 25بدايتها مع الفصل 
منع صدور فقه قضاء مخالف للقانون إلصالح كل تأويل مجانب للصواب  وهدف هذا الطعن يكمن في 3/7/1967

التشريع من خالل وحدة فهم أو كل خطأ في تطبيق القانون في روحه أو في نصه ويسعى إلى ضمان وحدة 
لتعقيب فإننا نعتزم التركيز في قسم أول على شروطه القضائية.ولإلحاطة بخصوصية هذا الطعن با الجتهاداتا

 قسم ثان على آثار هذا الطعن سواء في المادة الجزائية أو المدنية.وفي 
 
  

 شـــــروط الطعــــــــــن بالتعقيب لمصلحة القانون - 1
 

ة الجزائية أو المدنية وهاته الشروط تتعلق من جهة الطعن سواء مورس في المادهذا تتماثل شروط 
فيها لمصلحة القانون، فضال عن غياب أي أجل في وفي طبيعة األحكام القابلة للطعن(أ) بالسلطة المختصة في رفعه

  .)(بالمادتين إلمكانية ممارسة هذا الطعن
  
 السلطة المختصة في رفع الطعن لمصلحة القانون  )أ
 

لمصلحة القانون من االختصاص الحصري والمطلق لوكيل الدولة العام لدى محكمة يبقى الطعن بالتعقيب 
ويمكن لوكيل الدولة أن يمارس هذا الطعن دون .)1( لتعقيب وهو ما استقرت عليه كذلك محكمة التعقيب الفرنسية

ن يمارس سلطته األخير من أ إذن أو حاجة الى إذن من رئيسه المباشر أي وزير العدل إال أن ذلك ال يمنع هذا
ية على أعضاء النيابة العمومية بتكليفه لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب برفع طعن لمصلحة القانون، الرئاس

وفي هاته الحالة ولئن يكون وكيل الدولة ملزما بتلك التعليمات فإنه يبقى محافظا على حرية إبداء رأيه جلسة ضمن 
  بدأ "القلم مقيد واللسان حر". ملحوظاته الشفاهية عمال بأحكام م

  
يبقي الطعن لمصلحة القانون إمكانية مخولة لوكيل م.م.م. 180م.ا.ج و276واستنادا ألحكام الفصلين 

 : بعبارات المذكورينهو ما نستشفه من تصدير الفصلين ليس التزاما محموال عليه ولدي محكمة التعقيب والدولة
التعقيب" و في المقابل فإنه ال يمكن ألية سلطة أخرى أن تمارس  محكمة لدى العام الدولة لوكيل "يمكن

فقه قضاء محكمة التعقيب الفرنسية على رفض يل الدولة العام فيه وقد استقرهذا الطعن نيابة عن أو تحل محل وك
  مثل هذا الطعن الصادر عن الوكالء العاميين لمحكمة االستئناف 

  
  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------  

1- Cass civ 6/2/1889 DP 90 
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أو الصادرة عن الوزراء بمن فيهم وزير العدل الذي يكون ملزما في هذه الحالة أن يمر عبر وكيل الدولة 

قبول كما رفضت )3الة (.كما رفضت محكمة التعقيب الفرنسية الطعن لمصلحة القانون المرفوع من الو)2( العام
اإلمكانية الممنوحة لهاته األخيرة أن ترفع من تلقاء ر من محكمة التعقيب نفسها رغم الطعن لمصلحة القانون المثا

  نفسها مطاعن تهم النظام العام.
  
 قانونشروط ممارسة الطعن لمصلحة ال  )ب

تتمثل هاته الشروط في شروط متعلقة باألحكام القابلة للطعن فيها بالتعقيب لمصلحة القانون من جهة 
  وشروط متعلقة بأجل ممارسة هذا الطعن من جهة ثانية.

  
 األحكام القابلة للطعن فيها بالتعقيب لمصلحة القانون: )1

الحائزة على قوة الشيء التي اتصل بها القضاء وال يقبل الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون إال األحكام 
أي األحكام التي أضحت غير قابلة للطعن فيها بمعنى أن يكون أطراف النزاع قد فوتوا على أنفسهم  المقضي به

" لهذا الطعن أي أنه subsidiaireهذا ما يعكس الطابع الفرعي " ولعل.ي الحكم أو القرار القضائيآجال الطعن ف
قاعس فيها أو أخل فيها األطراف بممارسة حقهم في قبل وكيل الدولة العام إال في الصور التي تال يمارس من 

  الحكم المذكور.الطعن في 
  

يضحى فيها الحكم باتا إثر فوات أجل الطعن فيه من  التي صورةالوتبقى أهم صور تحقق هذا الشرط هي 
في المادة المدنية عن كيفية إثبات ممثل ل تساؤال جزائيا.وقد طرحع مدنيا أو نزاعا أطراف النزاع سواء كان النزا

االدعاء العام أن الحكم أضحى باتا، خاصة إذا تقاعس الطرف المحكوم له عن اإلعالم بحكم يشوبه خلل قانوني بما 
  يمنع وكيل الدولة العام من ممارسة سلطاته في الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون في مثل ذلك الحكم.

 ----------------------------------------  
2- cas.crim13/2/1942 DA 1942.110 
3- cass.civ 12/2/1832 .jur.gen   
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لمجلة المرافعات  1-618ولعل هاته اإلشكالية هي التي كانت وراء تدخل المشرع الفرنسي بإضافة الفصل 

النيابة العمومية العاملة بالمحكمة التي أصدرت  المدنية والذي جاء ناصا على أنه يخول لوكيل الدولة العام أن يدعو
حتى يسري أجل به إعالم أطراف هذا الحكم الي القرار الذي يرغب وكيل الدولة العام الطعن فيه لمصلحة القانون

الطعن بالتعقيب في حقهم وبفواته يفتح أو يخول لوكيل الدولة العام ممارسة حقه في الطعن بالتعقيب لمصلحة 
  القانون.

  
قوة الشيء المقضي به يرتبط بشرط ن فيه حائزا علي متعلق بوجوب أن يكون الحكم المطعوالوالشرط 

ثاني متمثل في درجة الحكم المطعون فيه، إذ تم التساؤل إن كان باإلمكان الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون في 
أنه ال يقبل  م.ا.ج258.م.ت وم.م175أحكام ابتدائية الدرجة، خاصة في ظل تنصيص تشريعي واضح بالفصلين 

الطعن بالتعقيب إال األحكام النهائية الدرجة.وقد عرف التشريع الفرنسي في هذا السياق تطورا ملحوظا ذلك أنه إلى 
لم يكن يسمح لوكيل الدولة العام شأنه في ذلك شأن أطراف النزاع الطعن بالتعقيب إال ضد حكم أو  1967حدود 

ر الموقف التشريعي الفرنسي القديم أن األخطاء الصادرة عن األحكام االبتدائية ال تكون قرار نهائي الدرجة.وقد فس
وسع من صالحيات وكيل  3/7/1967بنفس جسامة وخطورة األحكام نهائية الدرجة، غير أن القانون المؤرخ في 

حاز على قوة الشيء  الدولة العام بأن خول له إمكانية الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون ضد كل حكم أو قرار
المقضي به بقطع النظر عن درجة ذلك الحكم ويبقى التساؤل إن كان باإلمكان تطبيق مثل هذا الحل على التشريع 

  التونسي.وفي تقديرنا أن هذا التساؤل يحتمل إجابتين متباينتين: 
  

كام نهائية أن النصوص التشريعية التونسية حصرت قبول مطالب الطعن بالتعقيب ضد األح أوالهما
  ناصة على ذلك لكل وضوح.عالهأالمذكورين الدرجة مثلما جاءت العبارات الصريحة للفصلين 

فهو القول أن اشتراط أن يكون الحكم نهائي الدرجة حتى يكون قابال للطعن فيه بالتعقيب إنما  وثانيهما
في حين تبقى حالة  ورين آنفاالمذكيقتصر على الحاالت التي عددهما المشرع على سبيل الحصر صلب الفصلين 

الطعن بالتعقيب بما هي حالة خاصة للطعن تختلف من حيث إجراءاتها والسلطة المخولة للقيام بها وآثارها عن 
أن حكما ابتدائيا سواء كان  لي القولإمن أطراف النزاع بما ينتهي بنا  حاالت الطعن بالتعقيب العادية المرفوعة

مدنيا أو جزائيا تقاعس أطرافه الطعن فيه باالستئناف ثم عن الطعن فيه بالتعقيب قد يكون محل طعن لمصلحة 
  القانون إن شابه خلل قانوني.

  
آخر هاته الشروط جاءت متعلقة بطبيعة الخلل الذي شاب الحكم محل الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون. 

من م.م.ت مشترطين كل في مجاله وبعبارات متشابهة ان يكون الحكم  180م.ج و 276صالن فقد جاء الف
  -"لخرق قاعدة قانونية.قانون فيه" خرق للقانون" أو متضمنا"المطعون فيه لمصلحة ال

رآها البعض من الدارسين أنها ال تقتصر فقط على فرق القانون وقد طرح تساؤل عن المقصود بعبارة خ
نون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله بل تهم كذلك خرق قواعد تأسيس الحكم وخرق القواعد اإلجرائية مخالفة القا

وعدم مراعاة الصيغ الشكلية أو اإلجرائية لألحكام وهو ما يعني أنه يمكن الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون في كل 
بكونها تفيد  في حين فسرها البعضولة لألطراف الطعن فيها بالتعقيب الحاالت المخ

  )4. (المحاكمةدأو قواعاألخطاءالتيتقعفيهابعضمحاكماألصلسواءمنحيثاحتراماإلجراءات
  

وتطبيقا لذلك تعددت القرارات في المادة الجزائية التي مارس فيها وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب 
أحيل إليه محكمة التعقيب أنه إذاصالحياته للطعن في العديد من القرارات لمصلحة القانون، من ذلك ما انتهت 
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المتهم على المحكمة من أجل جريمة وقضي فيه عليه غيابيا ووقع اإلعالم بالحكم لسميه فاستأنفه السمي وتأيد لدى 
االستئناف غيابيا وأعلم به ثانية فلم يطعن فيه بشيء حتى أصبح باتا وعند التنفيذ تبين أنه غير المتهم الحقيقي جاز 

 276القيام بالطعن في الحكم المومئ إليه إذا لم يطعن فيه المتهم نفسه ويكون طعنه طبق الفصل  لوكيل الدولة
  )5( م.ا.ج.

  
أو ما انتهت إليه في قرار ثان أن الجاني ال يحاكم مرتين من أجل فعل واحد ولوكيل الدولة تدارك الحالة 

  بالطعن في الحكم الثاني لصالح القانون وبذلك يكون الحكم 
  

 --------------------------------------------  
  87الصخري: طرق الطعن في األحكام الجزائية صفحة  مصطفى-4
  192صفحة  1974ن.م.ت ق.ج  12/3/1973ـدد مؤرخ في 7906جزائي عـ تعقيبي-5
  

  
  ) 6( الثاني باطال بموجب خرقه للقانون ويستوجب النقض بدون إحالة

  
كم من أجلها واتصل القضاء وسبق أن ح كم شخص من أجل فعلةإذا حو كما بينت في قرار ثالث أنه

  )7( وانقضى أجل تعقيب الحكم الثاني فإنه يقع اللجوء للطعن بالتعقيب لصالح القانون لتصحيح الخطأ.
  

من قبل  لمصلحة القانون والمدنية غير أنه ما لوحظ أنه عمليا ال نكاد نلمس طعنا في األحكام التجارية
وهو أمر برره أحد الفقهاء بأن الخصومة هي ملك ألطرافها وعكس ما هو عليه الحال في المادة الجزائية  النيابة

دور هام في تحريك الدعوى وممارسة حقها في الطعن في األحكام الجزائية ليخلص نفس الفقيه أن  هاالتي للنيابة في
أن  في الخصومة المدنية و محايداالنيابة طرفا إحجام النيابة عن ممارسة هذا الطعن يعكس رغبتها في أن تكون 

عديم الجدوى  المشرع وإن أجاز طعن النيابة بالتعقيب لخطأ في القانون فإن ذلك يظل ضيقا إن لم نقل أنه طعن
  )8حسب رأي نفس الفقيه (

  
  ل الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون) أج2
  
يربط المشرع التونسي شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون بأي أجل  لم

غير انه ربط إمكانية رفع هذا الطعن بانتهاء آجال رفع الطعن الممنوحة ألطراف النزاع بالطعن في الحكم 
  بالتعقيب.
  
  
  

---------------------------------------------------------------------------------  
  46صفحة  1982ن.م.ت ق.ج  20/1/1986ـدد مؤرخ في 6496جزائي عـ تعقيبي-6
ذكره مصطفى الصخري في طرق الطعن في  6/1987ـدد مؤرخ في 23985جزائي عـ تعقيبي-7

  87األحكام الجزائية صفحة 
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اسة نظرية وتطبيقية في الصخري المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية در مصطفى-8
  1027صفحة  2004القانون التونسي والمقارنة الطبعة الثانية تونس 

  
  

م.م.ت حيث ربط  180م.ا.ج و 276وهو ما نفهمه من خالل نفس العبارة التي استعملها المشرع بالفصلين 
أحد "قانون بشرط عدم قيام المشرع اإلمكانية المخولة لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بالطعن لمصلحة ال

  "طرفيه بالطعن فيه في اإلبان.
  

وهو ما يعني أنه ال يمكن لوكيل الدولة العام الطعن لمصلحة القانون إال بفوات آجال الطعن بالتعقيب 
يوما من  20المخولة ألطراف النزاع، فإذا كان النزاع مدنيا فإن آجال التعقيب الممنوحة لألطراف تنقضي بمرور 

إعالم الطاعن بالحكم في حين أنه ال يخول له الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون في األحكام الجزائية إال  تاريخ
أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ اإلعالم بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء  10بمرور أجل 

الصادر برفض االعتراض وهي اآلجال التي  أجل االعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ اإلعالم بالحكم
بالتعقيب من األشخاص الذين خول لهم المشرع الطعن بالتعقيب  من م. ا.ج إمكانية الطعن 262ربط فيها الفصل 

  من م.ا.ج. 258الوارد تعدادهم على سبيل الحصر صلب الفصل 
  

 أحدلحة القانون بعد أن فوت لمصولنا أن نتساءل إن كان يحق لوكيل الدولة العام أن يطعن بالتعقيب 
يوما بداية من تاريخ  60آلجال المخولة له بالتعقيب والبالغة منظوريه من الوكالء العامين لدي محكمة االستئناف ل

بمحكمة  حكم فوت احد الوكالء العامينصدور الحكم بمعني هل يمكن الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون في 
  من م.ا.ج. 258ه طبق أحكام الفصل على نفسه الطعن في االستئناف

من  276والرأي عندنا أنه ال شيء يمنع من ذلك طالما كان في هذا الحكم خرق للقانون طبق أحكام الفصل 
ا م.ا.ج غير أن آثار الطعن ستختلف عن اآلثار التي كان يمكن أن يحققها طعن وكيل الدولة العام المؤسس استناد

 .من م.ا.ج 258على أحكام الفصل 
 

ولئن ربط المشرع انطالق آجال الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون بمرور آجال الطعن فيه من أحد أطرافه 
في اإلبان وهو ما يعني عدم إمكانية الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون قبل تلك اآلجال فإن المشرع في المقابل لم 

الدولة العام أي أن اآلجال تبقى مفتوحة بصفة  يجعل أجال أقصى إلمكانية الطعن لمصلحة القانون من طرف وكيل
  مطلقة.

وهذا الحل التشريعي مرده أن الهدف من الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون هو هدف نظري يتمثل في 
  الحفاظ على سالمة تطبيق القانون وال آثار لمثل هذا الطعن على حقوق ومصالح أطراف النزاع أو الغير.

الطعن يبقى مفتوحا ومخوال لوكيل الدولة العام حتى إن وقع تنفيذ الحكم ولعل هذا ما يفسر أن هذا 
  المطعون فيه والمشوب بعيب خرق القانون من أحد أطرافه.

  
 ر الطعن بالتعقيب لمصلحة القانونآثا - 2

  
يتحدث الفقهاء عن أثر نظري وأفالطوني للطعن بالتعقيب لمصلحة القانون ذلك أن هذا الطعن ال يمس    

بحقوق ومصالح الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه باعتبار أن الحكم الذي يصدر بقبول ذلك 
  الطعن يختصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني وبدون إحالة.
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 القانوني بدون إحالة تصحيح الخطأ  -أ

 
والتي تهدف لحماية مصالح وحقوق أطراف النزاع حتى وإن  طرافخالفا للطعون بالتعقيب لصالح اال

محكمة التعقيب على الجانب القانوني للنزاع دون الخوض مبدئيا في األصل فإن هدف الطعن  نظراقتصر 
قات القانونية التي تشوب وبالتعقيب لمصلحة القانون يرمي إلى حسن تطبيق القانون من خالل التأكيد على الخر

  األحكام والقرارات القضائية الصادرة في األصل.
  

سالمة القانون على أن محكمة التعقيب تقضي لناصا) 9(ومن هذا المنطلق جاء دليل إجراءات محكمة التعقيب 
ضوء الطعن المذكور بتصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة أي بحذف ما كان مخالفا للقانون من الحكم المطعون فيه 

مومية المنتصب لدى محكمة التعقيب بما أن مهمته أو التصريح بنقضه وهذا األثر ينسجم مع مهام هيكل النيابة الع
  تتمثل في السهر على سالمة تطبيق القانون.

 ---------------------------------------------------------  
اإلجراءات الخاص بمحكمة التعقيب المصادق عليه موجب القرار الصادر عن وزير العدل  دليل-9

  21/1/1999المؤرخ في 
  
  

من م.م.م.ت والتي  180من م.ا.ج أو  276وصية آثار هذا الطعن هي ما تفسر عبارات الفصل ولعل خص
تشابهت من حيث تأكيدها على أن الحكم الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يختصر ويقتصر فيه على تصحيح الخطأ 

  القانوني بدون إحالة.
  

الفقهاء أن هاته الصورة من صور التعقيب تبقى ذات أثر نظري  وهو ما يفسر اعتبار العديد من
  وأفالطوني دون أية آثار مادية من شأنها أن تمس بحقوق األطراف أو الغير المكتسبة بالحكم المطعون فيه.

  
 عدم المساس بحقوق ومصالح الخصوم والغير  -ب

 
ام الصادرة بقبول الطعن أن األحكمتفقة من م.م.م.ت 181من م.ا.ج و 276جاءت عبارات الفصلين 
  ."أن تمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه"بالتعقيب لمصلحة القانون ال يمكن 

  
وقد جاء دليل إجراءات محكمة التعقيب مفسرا لهاته التنصيصات التشريعية بالتأكيد أن الحكم المطعون فيه 

ه وينفذ طبق نصه وعباراته وإن وقع تنفيذه فحقوق الطرفين تبقى يبقى عامال بين طرفيه وبجميع ما احتوى علي
فراد س حرص المشرع التونسي على استقرار المراكز القانونية ألوهو ما يعك محترمة بموجب ذلك الحكم

  .واألطراف المكتسبة بموجب األحكام القضائية
  

وتأكيدا لذلك صدرت العديد من القرارات التعقيبية التي جاء بعضها مؤكدا أن قيام وكالة الدولة العامة وفقا للفصل 
من م.ا.ج ال يتمثل أثره إال في إصالح خطأ قانوني دون المس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب  276

رارات الصادرة بنقض حكم إثر الطعن فيه بالتعقيب ولعل األثر المادي الوحيد للق. ) 10(فيه. الحكم المطعون 
  من م.م.م.ت بتأكيد المشرع أن الحكم المنقوض يذيل بنص ذلك القرار. 181لمصلحة القانون هو ما جاء بالفصل 
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 ---------------------------------------------------------  
  .162صفحة  1970ن.م.ت  9/6/1969ـدد مؤرخ في 6571جزائي عـ تعقيبي-10

  
  

قيب لمصلحة وطالما أن الغير ال يتضررون وال ينتفعون باألحكام الصادرة بنقض حكم مطعون فيه بالتع
على مستوى هذا الطعن أولها أنه ال يحق ألطراف النزاع التداخل أو طلب إدخالهم  القانون فإن ذلك ينجم عنه آثار

يخول ألطراف أو قرار لمصلح القانون، كما ال  بمناسبة رفع وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب طعنا في حكم
  النزاع الطعن ضد قرار محكمة التعقيب الصادر بموجب ذلك الطعن.

  
ن فيه حتى وإن وقع نقضه بموجب الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون يبقى واجب كما أن الحكم المطعو

التنفيذ بين أطرافه فال يحق مثال لطرف محكوم عليه بتعويض أضرار التمسك أو االحتجاج بنقض القرار سند 
  التنفيذ بموجب طعن لمصلحة القانون.

  
لمطعون فيه ال يمكن المساس بحقوقهم تلك ومن جهة أخرى فإن الغير الذين اكتسبوا حقوقا بموجب الحكم ا

  حتى وإن وقع نقض الحكم سند حقوقهم إثر طعن فيه بالتعقيب لمصلحة القانون.
  

أن هذا الطابع األفالطوني للرقابة التي تجريها محكمة التعقيب بموجب طعن  إلىيبقى أن نشير أخيرا 
الدارسين أن صدور قرار جديد ال ينتج آثاره بين لمصلحة القانون كان محل انتقاد فقهي حيث اعتبر العديد من 

لقانون ينتج وضعية سليم من اقرار ثبت انبناؤه على أساس غير  األطراف وإبقاء األخيرين خاضعين إلى حكم أو
هتى حبمد هللا  .)11(صادمة ال تفسير لها إال الهدف النبيل الذي يسعى لتحقيقه من وراء مثل هذا الطعن    ا

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------  

11- Jacques Boré La cassation en matière civile. DALLOZ 1999 P.867 


