المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا ﻓﻲ الدول العربية ،نواكشوط  24-23أكتوبر /تشرين اﻷول 2017

الموضوع :سلطات المحكمة العليا ﻛمحكمة موضوع
)مساهمة الوفد التونسي(

اﳌﻘﺼﻮد ﲟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ أن ﺗﺘﻮﱃ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻮﺟﻬﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﺗﺼﺪر
ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺘم ﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺼﺪ ﺗطﺒﻴق ﺣﻜم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ شأ ﺎ.
أﻣﺎ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻬي ﳏﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﻧﻈﺮ ﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،إذ ﻳﺘﻤﺜل دورﻫﺎ أسﺎسﺎ ﰲ ﻣأﻣﻮرﻳﺔ اﳊﻜم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﻜﺎم
أي ﻣﺮاﻗﺒﺔ سﻼﻣﺔ ﺗطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻀﺎة اﻷﺻل وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻵراء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف.1و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﺼﺮ
اﳌشﺮع اﻟﺘﻮﻧسي أسﺒﺎب اﻟطﻌﻦ ﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ ﻣسﺎﺋل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ.2

ﻏﲑ أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳشﻜل ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑل ﻳﻌﲏ ﻷسﺎس أن ﺗﻠك اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﺒﻠغ إﱃ ﺗﻠك اﶈﻜﻤﺔ إﻻ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺪاراﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌل اﳌسأﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠق ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻨطﺎق اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﺗﻜﻮن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع أﺣﻴﺎ ﲝﻜم اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﳉﺰء اﻷول(وذﻟك ﰲ ﺣﺎﻻت ﳏﺪودة و اسﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﲡﺎوز ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻻﺻﻠﻴﺔ ،إﳕﺎ ﳛﺪث اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺘﻮسﻊ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ )اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ(.
الجزء اﻷول :محكمة التعقيب محكمة موضوع بحكم القانون

ﺗﻜﻮن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ وﺿﻌﻴﺘﲔ ،ﺗﺘﻤﺜل اﻻوﱃ ﰲ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ) (1واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺒﺖ ﰲ
اﻷﺻل ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴأة ﻟﻠﻔﺼل).(2
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رقابة اﻻعمال اﻻجرائية

ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻫي ﻛﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟسﲑ اﻟﺪﻋﻮى سﻮاء
ﺗﻜﻮن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﳏﻜﻤﺔ أﺻل ﻋﻨﺪ ّ
اﺗﺼﻠﺖ ﻹﺟﺮاءات اﻟشﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﻤﺤﺎﻛم أو ﻃﺮق اﻟطﻌﻦ ﰲ اﻻﺣﻜﺎم أو ﺿﺒﻂ آﺟﺎﳍﺎ .ﻓﻔي إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﳏﻜﻤﺔ
 1محمد كمال شرف الدين ،قانون مدنﻲ ،النظرية العامة للقانون ،النظرية العامة للحق ،طبعة ثانية ،تونس  ،2017ص.149 .

2في المادة المدنية حصر الفصل  175مﻦ مجلة المرافعات المدنية والتجارية أسباب الطعﻦ بالتعقيب في اﻷحكام النهائية الدرجة في الحاﻻت التالية:
"أوﻻ :إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ثانيا :إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.

ثالﺜا :إذا كان هناك إفراط في السلطة.

رابعا :إذا لم تراع في اﻹجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطﻼن أو السقوط.
خامسا :إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بيﻦ نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.

سادسا :إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكﺜر مما طلبوه أو أغفل الحكم اﻻستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتمﻼ
على أجزاء متناقضة.

سابعا :إذا صدر الحكم على فاقد اﻷهلية بدون أن يقع تمﺜيله في القضية تمﺜيﻼ صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب اﻷصلي أو
الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه".

أما في المادة الجزائية فقد نص الفصل  258مﻦ مجلة اﻹجراءات الجزائية على ما يلي" يسوغ  ...تعقيب اﻷحكام والقرارات الصادرة في اﻷصل نهائيا ولو تم
تنفيذها وذلك بناء على عدم اﻻختصاص أو اﻹفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه "
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اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺪور ﺣﺎﻛم أﺻل :ﻓﻬي ﺗطﻠﻊ ﻣﺒﺎشﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻻﺟﺮاﺋي و ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﺎ " ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ"ﳒﺪ "
ﺗﺘﻔﺤﺺ ﻣﺒﺎشﺮة اﻟﻮثﻴﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺜﺎل ذﻟك
ﺣﻴﺚ ﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮثﻴﻘﺔ ﻛﺬا" أو ﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﳌﻠف .ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ّ
أن ﺗطﻠﻊ ﻣﺒﺎشﺮة ﰲ إﻃﺎر رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜم اسﺘﺌﻨﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﳏﻀﺮ اﻻسﺘﺪﻋﺎء ﻟﺘﺘﺤﻘق ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧسﺨﺔ ﻣﻨﻪ اﱃ ﻣﻘﺮ اﳌسﺘأﻧف ﺿﺪﻩ و ﻣﺪى
اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻶﺟﺎل 3أو أن ﺗﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﳏﻀﺮ إﺑﻼغ ﻣسﺘﻨﺪات اﻟطﻌﻦ ﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إن ﻛﺎن ﻣسﺘﻮﰲ ﳌﻮﺟﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم ذﻟك.4
و ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ سﺒق ﺗﺘﻮﱃ ﺗسﻠﻴﻂ اﳉﺰاء اﳌﻼﺋم ﻓﻬي ﺗﺒطل اﻟﻌﻤل اﻻﺟﺮاﺋي ،وﺗﻘﺮر إذا ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺮﻓض ﻣطﻠﺐ
اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ شﻜﻼ و إذاﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﻤل إﺟﺮاﺋي أﻣﺎم ﺣﻜﺎم اﻷﺻل ﺗﻨﻘض اﳊﻜم.

ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ان ﺗﺮاﻗﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﺪى اﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳊﻜﻤي و اﻹﺟﺮاءات اﻷسﺎسﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﺿي و ﺣق اﻟﺪﻓﺎع
وﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﺟﻬﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌسﺎﺋل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒطﺔ ﲝسﻦ سﲑ اﻟﻘﻀﺎء.

و ﲡﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ أسﺎسﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼل  5175و اﻟﻔﺼل 614ﻣﻦ م ﻣم ت.
وﻫي ﺑﺬﻟك رﻗﺎﺑﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﺼل ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ و سﺒل ﳑﺎرسﺔ ﺣق اﻟﺘﻘﺎﺿي اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ دسﺘﻮر ﻟﻜل شﺨﺺ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﻔﺘﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﰲ
ذﻟك.
ﺗﺘﺼﺮف ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎرﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻜﻤﺔ أﺻل :ﺗﻔﺤﺺ و ّول و ﺗﻜﻴّف ﰒ ﺗسﻠّﻂ اﳉﺰاء .ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫي رﻗﺎﺑﺔ
اسﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ اﻟﻀﺮوري و اﻟﻜﺎﻓﻴﻼﺣﱰام ﺣﻜﺎم اﻷﺻل ﳌﻀﻤﻮن و شﻜل اﻻﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ دون أن ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﻴﺐ و
اﻻﻋﻤﺎل.
ﻟﻜﻦ ،ﻫل ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻣﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟطﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻬﺪ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻟﺒﺖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺤﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴأة ﻟﻠﻔﺼل؟
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البت في الموضوع عندما تكون القضية مهيأة للفصل
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ﺗﺒﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴأة ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﺼﻮرﺗﲔ ﺗﺘﻤﺜل اﻷوﱃ ﻋﻨﺪ اﻟطﻌﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟسﺒﺐ اﻟﺬي وﻗﻊ اﻟﻨﻘض ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ و ﻳﻜﻮن ذﻟك ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺘﻤﻌﺔ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ )اﻟﻔﻘﺮ ن  1و  2ﻣﻦ اﻟﻔﺼل
 191ﻣﻦ م ﻣم ت( ،و ﺗﺘﻤﺜل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟطﻌﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟسﺒﺐ ﳐﺘﻠف و ﻳﻜﻮن ذﻟك ﻣﻦ أﻧﻈﺎر داﺋﺮة ﻋﺎدﻳﺔ )اﻟﻔﺼل  176ﻓﻘﺮة 3
ﻣﻦ م ﻣم ت(

 3القرار التعقيبﻲ عدد  3697مؤرخ ﻓﻲ  ،1983/02/03نشرية محكمة التعقيب ،الجزء اﻷول ،ص ".58 .حيث يتضح من مراجعة ملف القضية وخاصة
محضر استدعاء الطاعن المحرر من عدل التنفيذ"...
 4على سبيل المثال ،قرار الدوائر المجتمعة عدد  6425مؤرخ ﻓﻲ  ،1983/07/15قرارات الدوائر المجتمعة  " .1992/1961و حيثاتضح من اﻻطﻼع
على محضر مذكرة أسباب الطعن من طرف العدل المنفذ السيد نور الدين كدوس بتاريخ  5أوت  1981تحت عدد  26642أنه بلغ للمقر المختار للمعقب
ضده"...
 5ينص الفصل  175رابعا أنه يمكن الطعن بالتعقيب " إذا لم تراع ﻓﻲ اﻹجراءات أو ﻓﻲ الحكم الصيغ الشكلية التﻲ رتب القانون على عدم مراعاتها البطﻼن
أو السقوط".
6ينص الفصل 14مﻦ مجلة المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي ":يكون اﻹجراء باطﻼ إذا نص القانون على بطﻼنه أو حصل بموجبه مساس بقواعد
النظام العام أو أحكام اﻹجراءات اﻷساسية وعلى المحكمة أن تﺜيره مﻦ تلقاء نفسها .أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فﻼ يترتب
عليها بطﻼن اﻹجراء إﻻ متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطﻼن وبشرط أن يﺜيره قبل الخوض في اﻷصل".
 7ما يجب بيانه أن التصدي للنظر ﻓﻲ اﻷصل أمام محكمة التعقيب يقتصر مجاله ﻓﻲ القانون التونسﻲ على المادة المدنية دون الجزائية ،ﻓقد سكت المشرع
التونسﻲ عن هذه المسألة صلب مجلة اﻹجراءات الجزائية ،لكن ﻻ يسعنا ﻓﻲ هذا السياق إﻻ أن نتمنى لو أنه تبنى نفس الموقف الذي اعتمده ﻓﻲ المادة المدنية
بالفصل  176من مجلة المراﻓعات المدنية و التجارية .ﻓمثل هذا الحل ﻻ يمكن إﻻّ أن تحصل منه ﻓائدة لسير القضاء لمساهمته ﻓﻲ التقليص من أمد نشر
القضايا و يساعد على اﻹسراع بإرجاع الحقوق إلى أصحابها .رشيد ﻓرح ،الطعن ﻓﻲ اﻷحكام الجزائية :بعض اﻹشكاليات المطروحة ،مجلة بحوث
ودراسات قانونية ،عدد  12لسنة  2016خاص بالقانون الجزائﻲ ،2017 ،ص.320 .
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ﻟﺮﺟﻮع اﱃ أﺣﻜﺎم ﳎﻠﺔ اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴأة ﻟﻠﻔﺼل إذا ﰎ ﲡﻤﻴﻊ وسﺎﺋل اﻻثﺒﺎت و
اسﺘﻜﻤﻠﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴق و اﻻسﺘﻘﺮاء )ﲰﺎع اﻟشﻬﻮد ،ﺗﻠﻘي اﳌﺆﻳﺪات ،إﲤﺎم اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﲔ ،إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات (...و اﻧﺘﻬﻰ
اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل ﻣﻠﺤﻮظﺎ م و وسﺎﺋﻠﻬم ﺑﺼﻮرة ﱂ ﻳﺒق ﻣﻌﻬﺎ إﻻ اﻟﻨطق ﳊﻜم.
ﻳسﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻬﻴأة ﻟﻠﻔﺼل إذن ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺮﻳﻦ أوﳍﻤﺎ اسﺘﻜﻤﺎل أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴق و ﻧﻴﻬﻤﺎﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟك و ﻫي أن
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﻜم ﻓﻴﻬﺎ أي اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ و ﺑﻌﺒﺎرات ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻧﻔسﻬﺎ " ﱂ ﻳﺒق إﻻ إﺑﺪاء اﻟﺮأي اﳊﻜﻤي ﰲ شأ ﺎ" أو " ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﺰاع و ﺣسﻤﻪ ﺑﺪون اﲣﺎذ اﺟﺮاء ﺟﺪﻳﺪ".8

سﻴسﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗﺼﺒﺢ درﺟﺔ ﺗﻘﺎض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼﺣظ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻬﻴأة ﻟﻠﻔﺼل أو أ ﺎ ﺗﻘﻮم ﲟﺎ
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﺿي اﻷﺻل .ﻓﺎﻟﺘشﺎﺑﻪ أو اﻟﺘﻤﺎثل ﰲ اﻷدوار ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻨﺪ ﺗطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أي ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ اسﺘﻨﻔﺎذ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻗﺪرت ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ.9
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻣﺎ ﻗﺒل ذﻟك ﻓﻼ ﲤﺎثل و ﻻ ﺗشﺎﺑﻪ .ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗطﺒق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺣ ّﻘﻘﺖ و ّ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﳌشﺮع ﺣﻴﻨﺌﺬ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ درﺟﺔ ﺗﻘﺎض ﺑل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ و اﻹﺟﺮاءات و سﺮﻋﺔ اﳊسم ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت،
ﻟﻜﻦ و ﳋﺼﻮص ﻛﺎﻧﺖ ﺪف اﱃ ﺗﺪﻋﻴم سﻠطﺔ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎم اﻷﺻل .ﻓﺎﳊل اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺻﻺﻟﻴﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ
ﺣﱴ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺣﺮا ﲟﺎ ﻳسﻤﺢ ﲟﻮاﺻﻠﺔ اﳉﺪل ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ.10

ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎ رأﺗﻪ ﺻﺎﳊﺎ و إﻻ ﻓإ ﺎ ﲢﻴل
و ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺒﺖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﺣسﺐ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أﻣﺮا اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺮﺟﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎدﻫﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻳسﻨﺪﻩ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺿﺮورة ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ
اﻟﻨﺰاع إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﻷﺻل ﻟﺘﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻴأة أﺧﺮى و ﻫﻮ ّ
اﻟﻮﺟﻮب أو اﻹﻟﺰام ،ﻛﻤﺎ ﳚﺪ ﺻﺪاﻩ ﰲ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺬي ﺟﻌل ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع "إﺟﺎزة" ﳐﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.11

ﻟﻜﻦ ،ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ سﺘﻜﻮن اسﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘطﺒﻴق و اﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻪ ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ؟ إن ذﻟك رﻫﲔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ
وﺿﻌﻬﺎ اﳌشﺮع ﰲ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻴﺰان ﰲ ﻓﻬم ﻏﺎﻳﺔ اﳌشﺮع و اﻟﻌﻤل ﺎ .ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ رﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻬﺎ و رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﻠك
ﻫي اﻟﱵ ﲤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻسﺘﺜﻨﺎء ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻟسﻠﺐ .و ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء أن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻗﺪ
ﻓﻬﻤﺖ ﲤﺎﻣﺎ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠم ﲢﺪ ﻋﻨﻪ.12

إن ﻋﺮض اﻟﻮﺿﻌﻴﺘﲔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﳏﻜﻤﺔ أﺻل ﲝﻜم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺒﲔ أ ﻤﺎ وﺿﻌﻴﺘﺎن ﻻ ﺧطﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ
ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻷ ﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪان ذﻟك اﻟﺪور و ﻳﺰداد ذﻟك اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ ﳑﺎرسﺘﻬﺎ ﲢﱰم اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻻسﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺬﻳﻨك اﳊﻠﲔ.

 8قرار تعقيبﻲ مدنﻲ عدد  68172مؤرخ ﻓﻲ  ،2012/03/27غير منشور.
 9نذير بن عمو ،محكمة التعقيب محكمة أصل؟ الشغف بالقانون ،مجموعة دراسات مهداة إلى اﻷستاذ محمد العربﻲ هاشم ،كلية الحقوق و العلوم السياسية
بتونس ،2006 ،ص 849 .و ما يليها .على خﻼف ذلك يرى البعض أن دور محكمة التعقيب يتجاوز عند تصديها للموضوع مجرد الحكم على الحكم ليبلغ
مرتبة الفصل النهائﻲ ﻓﻲ الخصومة و هو ما من شأنه أن يؤدي إلى إحداث درجة تقاضﻲ باعتبار أن محكمة التعقيب تصبح محكمة نقض وإبرام .البشير
الفرشيشﻲ ،النقض بدون إحالة ،أعمال ملتقى حول التعقيب من  4إلى  7أﻓريل  ،1988العدد الثانﻲ ،كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس،1989 ،
ص.346
10و هو ما يعبّرعنه بضرورة تحقيق " اﻹشباع اﻷمثل لمتطلبات العدالة بمضاعفة سلطة محكمة التعقيب على محاكم الموضوع و الوقاية من الصمود
المحتمل لمحكمة اﻹحالة ".منصف الكشو ،محكمة التعقيب :محكمة أصل ،مجلة دراسات قانونية ،الصادرة عن كلية الحقوق بصفاقس ،عدد  21لسنة
 ،2014ص.254 .
 ... " 11لكن بما أن الطعن ﻓﻲ الحكم يتم للمرة الثانية ﻓإنه يجوز للدوائر المجتمعة أن تنظر ﻓﻲ أصل النزاع ﻷنه مهيأ للفصل ".قرار تعقيبﻲ مدنﻲ صادر
عن الدوائر المجتمعة مؤرخ ﻓﻲ  ،2005/12/29قرارات الدوائر المجتمعة لسنة  ،2005ص 95 .و .96
أنظر أيضا القرار التعقيبﻲ المدنﻲ عدد  3738مؤرخ ﻓﻲ  ،2000/01/28نشرية محكمة التعقيب  ،2002الجزء اﻷول ،ص .367 .ﻓقد جاء بإحدى
حيثياتها ...":طالما أن الطعن هو للمرة الثانية و لغير السبب اﻷول الواقع ﻷجله النقض و أن الموضوع مهيأ للفصل ﻓإنه من الجائز قانونا البت ﻓيه".
 12نذير بن عمو ،مرجع سابق ،ص.849 .
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الجزء الﺜاني :محكمة التعقيب محكمة أصل بالتوسع في تقنيات الرقابة

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎن رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و رﻗﺎﺑﺔ دﻳﺒﻴﺔ ،و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗشﻤل وﻳل اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺗطﺒﻴﻘﻪ أﻣﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘأدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻬي ﺗشﻤل رﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴل و اﻟﺘﺤﺮﻳف .إن اﻟﺘﻮسﻊ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳشﻤل اﻟﻨﻮﻋﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ،ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﳏﻜﻤﺔ أﺻل ﻟﺘﻮسﻊ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت
رﻗﺎﺑﺔ ﺗطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻧﻮن ) (1و ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﳏﻜﻤﺔ أﺻل ﻟﺘﻮسﻊ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴل ).(2
-1

التوسع في رقابة تطبيق القانون

ﻣﺮاﻗﺒﺔاﻟﺘﻜﻴﻴف.واﻟﺘﻜﻴﻴف
ﻋﻨﺪ
أسﺎسﺎ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﰲ
اﻟﺘﻮسﻊ
ﻳﺘم
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐLa qualification juridique 13ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻷوﱄ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿي ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺻف اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﺼﺮف
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ،وذﻟك ﲤﻬﻴﺪاً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘطﺒﻴق.

اﻟﻘﺎﺿي ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﳊﻜم اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷسﺎس ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳑﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ درﺟﺔ .ﻓﻘﺎﺿي اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻسﺘﺌﻨﺎف و ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻘﺎﻧﻮن أي ﺗﺮاﻗﺐ و ﺗسﺘﻌﻴض ﻟﺘﻜﻴﻴف اﳌﺨطﺊ اﻟﺘﻜﻴﻴف اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ
ﺗﻌﻠق اﻷﻣﺮ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻬل أن ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴف ﺗﺆدي ﺎ ﺗﻌﺎﻃي اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ؟

اﻟﺘﻜﻴﻴف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﻹشﺎرة إﻟﻴﻪ سﻠﻔﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ ﺑﺬﻟك ﳚﻤﻊ ﻣسﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲟسﺎﺋل
اﻟﻮاﻗﻊ ﳑﺎ ﻳﱪر اﻟﻘﻮل ن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ شﻜل ﻣﻦ أشﻜﺎل اﻟﺘﺪﺧل ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ رﻏم ذﻟك رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷن اﳋطأ ﰲ ﻓﻬم اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو
ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ ﻳﺆول إﱃ ﺧﻠل ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻴف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ و ﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﺧطأ ﰲ ﺗطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪاﺧل اﳌسﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌسﺎﺋل اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
اﳊﻴطﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎرسﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺘﺠﺎوز ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻟﺪورﻫﺎ اﻷﺻﻠي.
ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻴف ﻻ ﺗﻜﻮن ﻻﻃﻼع ﻣﺒﺎشﺮة ﻋﻠﻰ أوراق اﳌﻠف و إﳕﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ .ﻓﺎﳌﺒﺪأ أن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻻ
ﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ ،و ﻻ ﺗشﲑ ّإﻻ إﱃ "اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﻴﻔﻤﺎ أثﺒﺘﻬﺎ اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ" و ﺗﺮسم ﺑﺬﻟك ﺑﻨﻔسﻬﺎ اﳊﺪ اﻟﺬي
ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻬﺎ أﻻّ ﺗﺘﺠﺎوزﻩ ،ﻷن اﻟطﻌﻦ ﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮل اﻧﺘﻘﺎﱄ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﻓإذا ﺗﺒﲔ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒأن ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳊﻜم ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳑﺎرسﺔ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ،أي ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴف أن
ﳏﻜﻤﺔ اﻷﺻل ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ ﺗطﺒﻴق ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ )ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﳏﻜﻤﺔ اﻷﺻل ﻏﲑ ﻛﺎف ﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻋﺪة( ﻓﻬي
ﺗﻨﻘض و ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻀﻬﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ اسﺘﺰادة اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮل اﳌﻌطﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.

ﺘﺤﺮف ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ذﻟك ﺑﺘﻜﻴﻴف ﻣﺒﺎشﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻣﺒﺎشﺮة ﻋﻠﻰ
ﻏﲑ أن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪ اﳌﺮسﻮم ﻓ ّ
اﳌﻠف ،و ﻳشﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺻﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮاﰲ ﻗﺮارا ﺎ ﻓﺘسﺘﺒﺪل اﳊﻴﺜﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ " ﺣﻴﺚ ﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﻴﻔﻤﺎ أثﺒﺘﻬﺎ اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ "
ﺧﺮى " ﺣﻴﺚ ﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﻴﻔﻤﺎ أثﺒﺘﻬﺎ اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ و أوراق اﳌﻠف" .ﻓﺎﻹشﺎرة اﱃ أوراق اﳌﻠف ﻫي اﳌﻨﻔﺬ إﱃ ﻣﺒﺎشﺮة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻴف ﺑل إﻋﺎدة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻩ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ.
PARISOT (H), Qualification juridique et syllogisme juridique, Disponible sur le site :
https://vincennesparisot.wordpress.com/2014/08/03/qualification-juridique-et-syllogisme-juridique-la-technique-descas-pratiques/
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ﻫﻨﺎك إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴف ﻣﺒﺎشﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺜﻼ ﺗسﺘﻨﺘﺞ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﻨﻔسﻬﺎ و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻦ شﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ أن اﳌﺮﻳض ﻏﺎدر اﳌسﺘشﻔﻰ ﳊﺎﻟﺘﻪ
اﳋطﺮة ﻟﺘﻜﻴف ﻣﺮض اﻟﺒﺎﺋﻊ ﳌﺮض اﳌﺨﻴف .و اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﳝﻜﻦ أن ﻧﻀﻴف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺘﻪ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻠف ﻟﻠﻘﻮل ن اﻟﺰوﺟﺔ شﺰ.14

-2

التوسع في رقابة التعليل:

ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺼﻼن  123ﻣﻦ م ﻣم ت15و  168ﻣﻦ م ا ج 16اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴل اﻻﺣﻜﺎم،ﻓﻴﻌﺪ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻮع ﻣﻦ
ﻗﺒﻴل اﻟﻌﻴﻮب اﻟشﻜﻠﻴﺔ و ﻳﺆدي ﺗﻮﻓﺮﻩ اﱃ ﺑطﻼ ﺎ و ذﻟك ﺑﻘطﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻘﻊ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ.ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺮد اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﻓﻜأﳕﺎ ﻛﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل .ﻏﲑ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻴﺒﺎﻟﻨﻘﻀﻠﻬﺬا اﻟسﺒﺐ ﺗﺘﺠﺎوز ﳎﺮد اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﺆﻛﺪ
ﻣﺆدى ﻫﺬا اﻟﺘﻤشي أن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺘﻤﻠي ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮي و أن ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻟﻐﺔ و ﺧطﻮرة ﻗﺼﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻔﺼل ﰲ اﻟﺪﻋﻮى .و ّ
ﳏﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ،ﺗسﺘﺒق اﳊﻜم ﰲ اﻷﺻل رﻏم ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻧﻈﺮ ﻻ سﻠطﺎن ﳌﺜل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺮة ﰲ
اﳌﻮﻗف اﻟﺬي سﺘﺘﺨﺬﻩ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﺰﻋﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗسﻤﻴﺘﻪ ﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.17

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟك ،ﻓﻘﺪ ّﺑﲔ اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﻀﺎﺋي أن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗﻨﺰﻟق ﰲ ﻣﻌﺮض رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗسﺒﻴﺐ اﻻﺣﻜﺎم إﱃ ﻣﻴﺪان اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.18
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﳍﺎ أن اﳊﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ و ﻟﻜﻦ دون ﺗﻌﻠﻴل ﻓإ ﺎ و ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻧﻘﻀﻪ ﺗﻜﻤل اﻟﻨﻘﺺ ﻋﱪ اﻟﺘﻌﺮض ﻣﺒﺎشﺮة ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ
و ﻣﺎد ت اﻟﻘﻀﻴﺔ .ﻓﻬي ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻣﺜل ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ن اﻟﻨﻘض ﻣﻊ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺞ و ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﺮأي ﰲ اﻟﺪﻋﻮى.
ﻓﻔي اﺣﺪى ﻗﺮارات ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ 19ﻧسﺐ اﻟطﻌﻦ ﻟﻠﺤﻜم اﳌﻨﺘﻘﺪ ﻋﺪم ردﻩ و ﻣﻨﺎﻗشﺘﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﻀﻤﻦ أن شﻬﺎدة ﻣﻔﱵ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻋﺘﻨﺎق أﺣﺪ اﻟﻮرثﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹسﻼﻣي ﻻ ﺗﻨﻔي ﺣﺘﻤﺎ اﻋﺘﻨﺎق ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻹسﻼم ﻗﺒل ﺻﺪور ﻫﺬﻩ اﻟشﻬﺎدة .و ﺑﺪﻻ أن ﺗﻜﺘﻔي ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ
ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد رد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻓﻊ و ﻧﻘض اﳊﻜم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷسﺎس ،ﻓإﻧﻪ ﺗﺮاءى ﳍﺎ اﻻسﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣسﺎﻛﻨﺔ
اﻟﺰوج وشﻬﺎدة وﻓﺎة ﳏﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒل ﻋﺪﻟﻴﻨﻤسﻠﻤﲔ و سﻜﻮت ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮرثﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋشﺮﻳﻦ سﻨﺔ ن شﻬﺎدة ﻣﻔﱵ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺣﺠﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣسﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒل.

ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﺘﻤشي ﰲ ﻣﺜل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﻀﺎة اﻷﺻل –ﳏﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ-ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ رﻏم أن ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻊ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،و ﻗﺪ أرﺟﻊ اﻟﺒﻌض سﺒﺐ اﲡﺎﻩ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إﱃ اﻟﺘﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﻜم اﻟﻘﺎﻧﻮن و
 14قرار تعقيبﻲ مدنﻲ عدد 17711مؤرخ ﻓﻲ  ،1987/10/06نشرية محكمة التعقيب لسنة  ،1987ص .231 .ﻓقد ورد بحيثيات هذا القرارمثﻼ ":حيث تبين
من الملف أن المعقب ضدها رﻓضت اﻻلتحاق ومساكنة زوجها بالمحل الذي أعده لها بقليبية متعللة بأن مركز عمله ﻻ يوجد إﻻ بتونس وأن انتقاله إلى العمل
بجهة الوطن القبلﻲ ﻻ يكون إﻻ ﻓﻲ ﻓترات من الزمن دون أسباب أخرى .وحيث إن ما تعلّلت به الزوجة ﻻ يعتبر مبررا شرعيا ﻓﻲ عدم المساكنة ضرورة
أن الزوج هو الذي له حق اختيار محل السكنى ﻓﻲ أي مكان يريده حسب ما يقتضيه العرف و العادة"...
ما يﻼحظ هو أن محكمة التعقيب قد انغمست ﻓﻲ الوقائع بصورة أصبح معه قرارها ﻻ يختلف كثيرا عن قرار صادر عن محاكم الموضوع.
 15الفصل  123مﻦ مجلة المرافعات المدنية و التجارية " يجب أن يتضمﻦ كل حكم ... :رابعا :ملخص مقاﻻت الخصوم .خامسا :المستندات الواقعية و
القانونية".
16الفصل  168مﻦ مجلة اﻹجراءات الجزائية " يجب أن يذكر بكل حكم...:رابعا :المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة".

 17نذير بن عمو ،المرجع السابق ص.857 .
MECHRI (F) et BOURAOUI (S), La cour de cassation en Tunisie, R.T.D., 1987, p. 299.
 19قرار تعقيبﻲ مدنﻲ عدد  10160مؤرخ ﻓﻲ  13ﻓيفري  ،1985مجلة القضاء و التشريع عدد  9لعام  1993ص.109 ،
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ﺣﻜم اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ " ﻣشﻜﻠﺔ ﺣﺎدة ﺣﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺣﲑة ﳏﺮﺟﺔ  ...إن ﻗﻀﺎة اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻻ ﳝﻜﻨﻬم أن ﻳﻘﺎوﻣﻮا اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔسي إذا
ﻛﺎن اﳊﻜم اﳌطﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻳسﺘﻔﺰ شﻌﻮر اﻟﻌﺪل ﻓﻴﻬم ﻓﻬم ﻳﻀطﺮون إﱃ ﻣﺪ سﻠطﺘﻬم اﶈﺼﻮرة ﰲ ﻣسﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺘأﻳﻴﺪ اﳊﻜم
20
أو ﻧﻘﻀﻪ".
ا ﳤى ﲝمد ﷲ

 20الهادي الجديدي ،سلطة محكمة التعقيب ﻓﻲ تقرير الخطأ الجزائﻲ ،أعمال ملتقى حول التعقيب سابق الذكر ،ص.417 .
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