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مة سلطات المالموضوع:  مة إحالة ومح مح ا  مة العل   حل للخالفح
  (مساهمة الوفد التونسي)

ن تعرف  التعقيب م ة قرار الطعن  ة تهدف إلى المنازعة في شرع أنه طرقة طعن استثنائ
ا تحتل أعلى الهرم القضائي مة عل ا ،قضائي نهائي أمام مح بناء  بهدف الحصول على نقضه قضائ

ة   .على مخالفته قاعدة قانون
م قضائي ساب س طرقة طعن تهدف إلى الرجوع في ح التعقيب ل  Voie deوالطعن 

rétractation اراالعتراض على  مثل مة التي  اعت التعقيب ال تتم ممارسته أمام نفس المح أن الطعن 
ه م المطعون ف م قضائي ،أصدرت الح س طرقة طعن ترمي إلى تعديل ح  Voie de ما أنه ل

réformation  ارعلى مة التعق اعت ه الواقعي ـب ال تتولى إعادة النظر في النزاع برمّ يأن مح ته في جانب
ة التي يثيرها الطعن دون ال قتصر نظرها على تفحص ودراسة الدفوع القانون في خوض والقانوني وٕانما 

ولة إلى االجتهاد المطل لقضاة األصلالمسائل الو    .1اقعة المو
ا في  ون مبدئ مة التعقيب  إما : حد االتجاهين أعلى هذا األساس فإن القرار الذ تصدره مح

ة أو قبوله في صورة وجاهة المطاعن المثارة ة أو أصل ل اب ش التعقيب ألس هذه  ي.فرفض الطعن 
مة الصادر عنها  مة من نفس درجة المح ا إحالة الملف على مح مة التعقيب مبدئ الصورة تقرر مح

ه إلعادة النظر في النزاع مجددا.   القرار المطعون ف
ة تثير عدة  مة التعقيب وهي تقن ة االحالة في عمل مح ة تقن على هذا المستو تبرز أهم

ين المدني ة على المستو االت عمل ات  .والجزائي إش ال مة التعقيب بوصفها هذه االش تهم ال فق مح
مة التي  مة االحالة أو المح ضا مح مة الصادرة عنها اإلحالة وٕانما أ الملف مجددا إثر نقض  ىتلقتالمح

ه.   القرار النهائي المطعون ف
 
ة االحالة - 1  تقن
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ة المقدمة من  مة التعقب وجاهة المطاعن القانون ذلك في صورة إذا تراء لمح طرف الطاعن و
مة التعقيب من تلقاء نفسها مطعنا يهم النظام العام ، فإنها تنقض القرار النهائي المعروض على 1إثارة مح

اأنظارها  ا  2ل مة األصل لتعيد النظر في النزاع مجدداأو جزئ ا على مح ة مبدئ شتر  3وتحيل القض و
مة األصل المتعهدة  عة و ون من نفس أن تك اإلحالةفي مح م طب مة التي أصدرت الح درجة المح

ه والواقع نقضه مة التي أصدرت  المطعون ف مة االحالة قد تكون نفس المح ارة أخر فإن مح ع أ 
ة  ي أة جديدة (تر مة النظر في النزاع به جب في هذه الصورة أن تعيد المح القرار الذ تم نقضه و

مة أخ مة القرار المنقوضمغايرة) أو أنها تكون مح ة الدرجة لمح الفصل  .4ر مساو  176فقد جاء 
مة "تقتصر :م.م.م.ت.  وفي رفضه أو قبوله وتقرر الطعن موضوع خصوص في النظر على التعقيب مح

طال تقرر لقبولا  صورة م إ ا نقضه أو الح ا أو ل ة بإرجاع وتصرح جزئ مة إلى القض  األصل مح
ما النظر إلعادة ه تسل ف   ...النقض عل

مة  ة على مح ون مشفوعا بإحالة القض التعقيب ال  ة، قبول الطعن  في حاالت استثنائ
  .5األصل

التعقيب لمصلحة القانون  -  يل الدولة العام  : الحالة األولى هي الطعن  مارسه و هذا الطعن 
ة أن ة العموم ا لما تراء للن مة التعقيب وذلك  ه  لد مح م أو القرار المطعون ف نص الح

ان التعقيب في اال الطعن  م  قم أحد طرفي الح ة ولم  القرار . 6تضمن خرقا لقاعدة قانون
ن  م ح الخطأ القانوني بدون إحالة وال  ه على تصح قتصر ف قبول ذلك الطعن  صدر  الذ 

ه م المطعون ف الح ة  تس حقوق الخصوم الم مس    .7أن 
غني عن االحالةالحالة الث -  ة هي صورة النقض الذ  عد لها  ان مة األصل لم  حيث أن مح

ة أو جدو من ذلك الفصل 8أ مجال للتدخل مجددا في القض  177. هذه الحالة وردت 
ن م ه أنه "  حذف التصرح على تقتصر أن الحاالت عض في لها م.م.م.ت. الذ جاء 
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م منطوق  من المنقوض الجزء  إعادة عن غني الحذف مجرد أن رأت إذا إحالة بدون  الح
  .1النظر إلعادة موجب يب لم لما إحالة بدون  النقض على تقتصر أن لها ما النظر

  ومن أمثلة صورة النقض بدون لزوم االحالة :
مها بدون إحالة من ذلك مثال ماورد -  حذف الجزء المنقوض من ح مة التعقيب   أن تصّرح مح

مة التعقيب حيث صرّ  1975أفرل  26المؤرخ في  11089القرار التعقيبي عدد  حت مح
ة على المستأنف ولذا  أنّ  الخط م  التالي للح "القضاء لد مجلس العرف مجاني فال مجال 

حذفه دون إحالة طب الفصل  ه في هذا الجزء  م المطعون ف  177يتجه نقض الح
 .2م.م.م.ت."

ه غير مختصة  -  مة التي أصدرت القرار المطعون ف مة التعقيب أن المح أن تقضي مح
ون القرار  ة. في هذه الصورة  مة البدا عا لذلك عدم اختصاص مح ا وتقر ت النظر استئناف

النقض بدون إحالة مة التعقيب    . 3الذ تصدره مح
طالن إجراءات رفع االستئناف وه -  مة التعقيب ب الضرورة نقض أن تقضي مح عني  و ما 

م االبتدائي  صحة االستئناف المعيب المرفوع) وصيرورة الح القرار االستئنافي (الذ أقّر 
 اتا.

ا  -  ا وتعقيب ة النظر في النزاع ترجع استئناف إذا قرر مجلس تنازع االختصاص أن صالح
ه بدون إحا م المطعون ف ون من المتجه نقض الح لة ألنه لم يب للقضاء االدار فإنه 

 .4هناك موجب إلعادة النظر
  

مة التعق -  ة من حيث األصليالحالة الثالثة هي صورة تصد مح الفصل  فقد نّص ب للقض
مة التعقيب  5م.م.م.ت. 176 ة الثانية لغير السبب األول الواقع إذا كان الطعن للمرّ أّنـه لمح
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في الموضوع إذا كان  فإنها تبتّ من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه 
  .1أ للفصلـمهيّ 

انا عليها  مة التعقيب القرار المنتقد بدون إحالة، فإن الطرفان يرجعان للحالة التي  إذا نقضت مح
ه النقض م المنقوض في خصوص ما تسل عل   .2قبل الح

عات اإلحالة    Les suites du renvoiت
ا  التعقيب يترتب عنه مبدئ مة الموضوع غير أن تعهد قبول الطعن  ة على مح إحالة ملف القض

ا وآليّ  ون تلقائ مة ـهذه األخيرة ال  ة لد مح ادرة بإعادة نشر القض ا بل يتعين على األطراف الم
  .االحالة

ون بناء على مسعى من الطرف الذ له مصلحة من  مة اإلحالة  ة أمام مح إعادة نشر القض
ادر  مة االحالة في ة أمام مح مة االحالة بواسطة عدل تنفيذ استدعاءإعادة نشر القض  خصمه أمام مح

مة االحالة إث ة أمام مح حدد أجال معينا إلعادة نشر القض ر النقض في علما وأن المشرع التونسي لم 
  .طور التعقيب

قرارها المؤرخ في  مة التعقيب  مة االحالة  2006سبتمبر  18في هذا الصدد قضت مح أن مح
ماتعيد النظر  فترض ذلك  ف دات و م ما لهم من دفوع ومؤ  احترامتم نقضه وتفسح المجال للطرفين لتقد

ا أو قان حضور الطرفين فعل ا أ أن طالب إعادة النشر ملزم مبدأ المواجهة الذ ال يتجسد إال  ون
مة التثبت من ذلك ااستدعاء خصمه مثلم ه القانون وعلى المح   3"يوج

ه  عد التعقيب مقصور نظرها على فرع الدعو الذ تسل عل مة االحالة  النقض دون سواه مح
ة الفروع ق اب  4التصال القضاء ب مة اإلحالة من جديد األس عا لذلك أن يثير أمام مح ح للطاعن ت وال 

مة التعقيب التصال القضاء بها   .5المرفوضة من مح
مة التعقيب أو توخي  اع الموقف الذ تبنته مح امل الحرة في ات مة االحالة  وتتمتع مح

ة القرار الواقع نقضه.  اعتمدتهالتمشي الذ  مة األصل صاح وهو ما (في هذه الصورة األخيرة مح
                                                           

  .75، ص. 9419، النشرية 9419نوفمبر  21مؤرخ في  36212راجع مثال : تعقيب مدني عدد ي 1
، مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لسنة 1988جويلية  8مؤرخ في  18871قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد  2   .47- 46، ص. 1994-1995
  .257، ص. 1، ج. 2006، النشرية 2006سبتمبر  18مؤرخ في  1717تعقيب مدني عدد 3
  .148، ص. 1، ج. 1984، النشرية 1984مارس  07مؤرخ في  9786تعقيب مدني عدد 4
  .83، ص. 1992، النشرية 1992جويلية  23مؤرخ في  34353تعقيب مدني عدد  5



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

مة األصل مة االحالة بنفس موقف مح م الصادر فترض تمسك مح التعقيب في الح ) ومتى وقع الطن 
مة التعقيب بدوائرها المجتمعة  مة االحالة لنفس السبب الذ وقع النقض من أجله، فإن مح عن مح

ة المسألة خصوص في النظر تتولى  تبت فإنها النقض رأت وٕاذا اإلحالة دائرة من هامخالفت الواقع القانون
أ ان إن الموضوع في ة إرجاع رأتا وٕاذ. للفصل مه اع واجب ون  قرارها فإن القض  طرف من االت

مة   . 1اإلحالة مح
ل  ة في ضمان حسن تطبي القانون وتوحيد التأو فة أساس مة التعقيب تضطلع بوظ إن مح
ذلك  ة و ة والجزائ ة المدن فة من خالل دوائرها العاد ة وهي تمارس هذه الوظ القضائي للنصوص القانون

يبتها ال فضل تر ر فقه القضاء  موّسعة وخاصة من خالل دوائرها المجتمعة التي تساهم في خل وتطو
مة التعقيب  مح ا  أة العل ما وأنها تعتبر اله . وفي Organe plénier de la Cour de cassationس

ا وسطا بين  م ال ح مة التعقيب ه رس على مستو مح هذا الصدد نشير أن القانون التونسي لم 
ة الدائرة المختلطة الدوائر والدوائر المجتمعة  مثا عض  Chambre mixteون  النظر في  تختص 

قتضي األمر  عض فروع القانون فحسب (مدني، جزائي، تجار شغلي...) دون أن  المسائل التي تهم 
ة متجهة إلى  2التئام الدوائر المجتمعة قي أن نشير أن الن القانون الفرنسي.  رس  على غرار ما هو م

بد مة التعقيب و   و أن هناك مشروع قانون في هذا االتجاه.إرساء هذه الدائرة المختلطة على مستو مح
هتى حبمد هللا   ا
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