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  موضوع كمحكمة ايلمحكمة العسلطات الالموضوع: 

  (مساهمة الوفد التونسي)
 وأن تصدرالقانون  ومن حيثهو أن تتوىل احملكمة النظر يف الدعوى بوجهيها من حيث الواقع  موضوعاملقصود مبحكمة 

ا.  وضوعديها من الوقائع. فالنظر يف املحكمها اعتمادا على ما يثبت ل لنظر يف الوقائع قصد تطبيق حكم القانون يف شأ   يتم 
لوقائع، إذ يتمثل دورها أساسا يف مأمورية احلكم على االحكام فحمكمة التعقيب  أما هي حمكمة قانون ال نظر هلا فيما يتعلق 

و انطالقا من هذه اخلصوصية حصر .1وتوحيد اآلراء القانونية عند االختالفالقانون من طرف قضاة األصل أي مراقبة سالمة تطبيق 
لتعقيب يف مسائل قانونية صرفة   . 2املشرع التونسي أسباب الطعن 

للوقائع أمام حمكمة  أنه ال مكان عينال يمعيار اختصاص حمكمة التعقيب  الذي يشكللتفرقة بني الواقع و القانون ا غري أن مبدأ
ألساس أن تلك الوقائع ال تبلغ إىل تلك احملكمة إال يالتعقيب بل  مر الذي جيعل املسألة تتعلق بتحديد األضوابط و مقدار  ىمبقتضعين 

  .النطاق الذي ميكن فيه حملكمة التعقيب أن تنظر يف الوقائع
جتاوز فيها  ال و استثنائيةحمدودة حاالت  وذلك يف)اجلزء األول(أحيا حبكم القانون  موضوعتكون حمكمة التعقيب حمكمة 

  .)اجلزء الثاين(لتوسع يف تقنيات الرقابة  موضوعىل حمكمة إإمنا حيدث التجاوز عندما تتحول  للمهام االصلية،
  نبحكم القانو موضوعمحكمة التعقيب محكمة : ء األولالجز

لبت يف  ) والثانية عندما1(يةرائجالاعمال وىل يف رقابة األالايف وضعيتني، تتمثل  موضوعتكون حمكمة التعقيب حمكمة  يعهد إليها 
  ).2(ل تكون القضية مهيأة للفصنيحاألصل 
 جرائيةاالرقابة االعمال  -1

سواء الضرورية لسري الدعوى  كاألعمالوهي  لرقابة على االعمال اإلجرائية  دهاعند تعهّ  كون حمكمة التعقيب حمكمة أصلت
إلجراءات الشكلية عند االلتجاء للمحاكم أو طرق الطعن يف االحكام أو ضبط آجاهلا.  ففي إطار هذه الرقابة تقوم حمكمة اتصلت 

                                                             
  .149، ص. 2017النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، طبعة ثانية، تونس ، محمد كمال شرف الدين، قانون مدني 1
 تالية:الحاالت ال في كام النهائية الدرجةالطعن بالتعقيب في األحجلة المرافعات المدنية والتجارية أسباب من م 175الفصل في المادة المدنية حصر 2
 .إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أوال:"

 .إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته ثانيا:
 .إذا كان هناك إفراط في السلطة ثالثا:

 .راعاتها البطالن أو السقوطإذا لم تراع في اإلجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم م رابعا:
 .إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب خامسا:
ن نص الحكم مشتمال إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم االستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كا سادسا:

 .على أجزاء متناقضة
صلي أو إذا صدر الحكم على فاقد األهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيال صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب األ سابعا:

  ".الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه
تعقيب األحكام والقرارات الصادرة في األصل نهائيا ولو تم ... يسوغ " على ما يلي جلة اإلجراءات الجزائيةمن م 258الفصل أما في المادة الجزائية فقد نص 

 " في تطبيقهأ السلطة أو خرق القانون أو الخط تنفيذها وذلك بناء على عدم االختصاص أو اإلفراط في
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"  نتقد"جندئي و عوضا عن قوهلا " حيث يتضح من مراجعة احلكم املا: فهي تطلع مباشرة على العمل االجر التعقيب بدور حاكم أصل
الطالع على ال الطالع على أوراق امللف. فمحكمة التعقيب تتفحّ و حيث   ومثال ذلكص مباشرة الوثيقة موضوع الرقابة ثيقة كذا" أو 

ضده و مدى  من بلوغ نسخة منه اىل مقر املستأنف حققلتت االستدعاء على حمضر يف إطار رقابتها على حكم استئنايف أن تطلع مباشرة
لتعقيب إن كان مستويف ملوجباته 3احرتامه لآلجال   .4من عدم ذلك أو أن تتثبت من حمضر إبالغ مستندات الطعن 

لتعقيب برفض مطلب و كنتيجة ملا سبق تتوىل تسليط اجلزاء املالئم ف هي تبطل العمل االجرائي، وتقرر إذا كان االمر متعلقا 
  حكام األصل تنقض احلكم.التعقيب شكال و إذاكان االمر متعلقا بعمل إجرائي أمام 

حملكمة التعقيب ان تراقب أيضا مدى احرتام قواعد االختصاص احلكمي و اإلجراءات األساسية يف التقاضي و حق الدفاع 
  . ومبدأ املواجهة و غريها من املسائل اإلجرائية املرتبطة حبسن سري القضاء

. من م مم ت146و الفصل  1755  الفقرة الرابعة من الفصلو جتد رقابة حمكمة التعقيب على االعمال اإلجرائية أساسها يف
املضمونة دستور لكل شخص يثبت صفته و مصلحته يف القانون تتصل بكيفية و سبل ممارسة حق التقاضي وهي بذلك رقابة ملصلحة 

  ذلك.
وّ اإلطار حمكمة التعقيب يف هذا  تتصرف  ط اجلزاء. لكن هذه الرقابة هي رقابة ف مث تسلّ ل و تكيّ كما لو كانت حمكمة أصل: تفحص و 

ن تتعداها إىل غريها من املكاتيب و أون و شكل االعمال اإلجرائية دون الحرتام حكام األصل ملضمنائية يف احلد الضروري و الكافياستث
  االعمال.

لبت يف املهل ميكن تقدمي االمر بنفس الطريقة عندما يعهد  ،لكن    كون القضية مهيأة للفصل؟  ت حنيوضوعإىل حمكمة التعقيب 
 7عندما تكون القضية مهيأة للفصل موضوعالبت في ال -2

تبت حمكمة التعقيب يف املوضوع إذا كانت القضية مهيأة للفصل فيصورتني تتمثل األوىل عند الطعن للمرة الثانية بناء على نفس 
ن السبب الذي وقع النقض من أجله يف املرة األوىل و يكون ذلك من نظر  تمعة حملكمة التعقيب (الفقر من الفصل  2و  1الدوائر ا

 3فقرة  176 الفصل(عادية و تتمثل الثانية عند الطعن للمرة الثانية لسبب خمتلف و يكون ذلك من أنظار دائرة  ،من م مم ت) 191
  من م مم ت)

                                                             
يتضح من مراجعة ملف القضية وخاصة " حيث .58، نشرية محكمة التعقيب، الجزء األول، ص. 03/02/1983مؤرخ في  3697القرار التعقيبي عدد  3

  المحرر من عدل التنفيذ..."محضر استدعاء الطاعن 
اتضح من االطالع . " و حيث1961/1992، قرارات الدوائر المجتمعة 15/07/1983مؤرخ في  6425على سبيل المثال، قرار الدوائر المجتمعة عدد  4

أنه بلغ للمقر المختار للمعقب  26642تحت عدد  1981أوت  5من طرف العدل المنفذ السيد نور الدين كدوس بتاريخ على محضر مذكرة أسباب الطعن 
  ضده..."

رابعا أنه يمكن الطعن بالتعقيب " إذا لم تراع في اإلجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطالن  175ينص الفصل  5
  ".أو السقوط

على بطالنه أو حصل بموجبه مساس بقواعد  " يكون اإلجراء باطال إذا نص القانونما يلي: والتجارية علىجلة المرافعات المدنية من م14الفصل ينص 6
لشخصية فال يترتب النظام العام أو أحكام اإلجراءات األساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم ا

  ".الخوض في األصل عليها بطالن اإلجراء إال متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطالن وبشرط أن يثيره قبل
سكت المشرع ما يجب بيانه أن التصدي للنظر في األصل أمام محكمة التعقيب يقتصر مجاله في القانون التونسي على المادة المدنية دون الجزائية، فقد  7

في المادة المدنية  اعتمدهبنى نفس الموقف الذي التونسي عن هذه المسألة صلب مجلة اإلجراءات الجزائية، لكن ال يسعنا في هذا السياق إال أن نتمنى لو أنه ت
أن تحصل منه فائدة لسير القضاء لمساهمته في التقليص من أمد نشر  . فمثل هذا الحل ال يمكن إالّ من مجلة المرافعات المدنية و التجارية 176بالفصل 

األحكام الجزائية: بعض اإلشكاليات المطروحة، مجلة بحوث رشيد فرح، الطعن في القضايا و يساعد على اإلسراع بإرجاع الحقوق إلى أصحابها. 
  .320، ص. 2017خاص بالقانون الجزائي،  2016لسنة  12ودراسات قانونية، عدد 
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ن القضية تكون مهيأة للفصل إذا مت جتميع وسائل االثبات و  تجاريةلرجوع اىل أحكام جملة املرافعات املدنية و ال ميكن القول 
انتهى  االستقراء (مساع الشهود، تلقي املؤيدات، إمتام التوجهات على العني، إجراء االختبارات...) و استكملت أعمال التحقيق و

م و وسائلهم بصورة مل يبق معها إال   كم.حلالنطق  األطراف من تبادل ملحوظا
نيهما مالحظة نتيجة ذلك و هي أن يستوجب معيار القضية املهيأة للفصل إذن توفر أمرين أوهلما استكمال أعمال التحقيق و 

ا" اتاحلكم فيها أي البت فيها و بعبار القضية ميكن  أو " من املمكن  حمكمة التعقيب نفسها " مل يبق إال إبداء الرأي احلكمي يف شأ
  .8مه بدون اختاذ اجراء جديد"تصفية النزاع و حس

ا تقوم مبا  ن حمكمة التعقيب تصبح درجة تقاض عندما تالحظ أن القضية مهيأة للفصل أو أ سيسا على ذلك ال ميكن القول 
استنفاذ مرحلة حظة على الوقائع الثابتة أي عند مال يقوم به قاضي األصل. فالتشابه أو التماثل يف األدوار ينحصر عند تطبيق القانون

ائيةقت و قدّ التقرير أما قبل ذلك فال متاثل و ال تشابه. حمكمة التعقيب تطبق القانون على وقائع حقّ    .9رت بصفة 
، و سرعة احلسم يف املنازعات ة االقتصاد يف الوقت و اإلجراءاتييلها إىل درجة تقاض بل كانت الغامل تكن غاية املشرع حينئذ حتو 

خلصوص   دف اىل تدعيم سلطة حمكمة التعقيب على حكام األصل. فاحلل الذي تتوصإلليه لن يعود إىل حمكمة اإلحالة لكن و  كانت 
  .10ا و بني حمكمة التعقيبحىت تتخذ منه موقفا حرا مبا يسمح مبواصلة اجلدل بينه

ا حتيل و يبقى البت يف املوضوع حسب فقه قضاء حمكمة التعقيب أمرا اختيار يرجع الجتهادها  تفّعله كلما رأته صاحلا و إال فإ
يأة أخرى و هو توّجه يسنده النص الذي منحها هذه الصالحية ضرورة خلوه من العبارات اليت تفيد  النزاع إىل حمكمة األصل لتفصل فيه 

  .11خمولة للمحكمة املذكورة، كما جيد صداه يف فقه قضاء حمكمة التعقيب الذي جعل من التصدي للموضوع "إجازة" الوجوب أو اإللزام
من يضمن أن هذه التقنية ستكون استثنائية يف التطبيق و الثابت أنه ال رقابة على حمكمة التعقيب؟ إن ذلك رهني الثقة اليت  ،لكن

ا. فمحكمة التعقيب رقيبة على نفسها و عتبارها امليزان يف فهم غاية املشرع و العمل  رقابتها تلك  وضعها املشرع يف حمكمة التعقيب 
لسلب. و لقد تبني من مراجعة فقه القضاء أن حمكمة التعقيب قد  هي اليت متنعها من التعامل مع االستثناء تعامال يعود على دورها 

  .12هي عهد إليها فلم حتد عنفهمت متاما الدور الذ
ا وضعيتان ال خطر فيهما على دورها  مأإن عرض الوضعيتني اليت تكون فيهما حمكمة التعقيب حمكمة أصل حبكم القانون يبني 

ما تؤكدان ذلك الدور و يزداد ذلك اليقني عند مالحظة أن حمكمة التعقيب يف ممارستها حترتم الطبيعة االستثنائية  كمحكمة قانون أل
  لذينك احللني.

                                                             
  ، غير منشور. 27/03/2012مؤرخ في  68172قرار تعقيبي مدني عدد  8
داة إلى األستاذ محمد العربي هاشم، كلية الحقوق و العلوم السياسية نذير بن عمو، محكمة التعقيب محكمة أصل؟ الشغف بالقانون، مجموعة دراسات مه 9

على خالف ذلك يرى البعض أن دور محكمة التعقيب يتجاوز عند تصديها للموضوع مجرد الحكم على الحكم ليبلغ  و ما يليها. 849، ص. 2006بتونس، 
ث درجة تقاضي باعتبار أن محكمة التعقيب تصبح محكمة نقض وإبرام. البشير مرتبة الفصل النهائي في الخصومة و هو ما من شأنه أن يؤدي إلى إحدا

، 1989، العدد الثاني، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس، 1988أفريل  7إلى  4الفرشيشي، النقض بدون إحالة، أعمال ملتقى حول التعقيب من 
  .346ص

تطلبات العدالة بمضاعفة سلطة محكمة التعقيب على محاكم الموضوع و الوقاية من الصمود بضرورة تحقيق " اإلشباع األمثل لم و هو ما يعبّرعنه10
لسنة  21المحتمل لمحكمة اإلحالة." منصف الكشو، محكمة التعقيب: محكمة أصل، مجلة دراسات قانونية، الصادرة عن كلية الحقوق بصفاقس، عدد    . 254، ص. 2014

للدوائر المجتمعة أن تنظر في أصل النزاع ألنه مهيأ للفصل." قرار تعقيبي مدني صادر  يجوز" ... لكن بما أن الطعن في الحكم يتم للمرة الثانية فإنه  11
  .96و  95، ص. 2005ر المجتمعة لسنة ، قرارات الدوائ29/12/2005عن الدوائر المجتمعة مؤرخ في 

. فقد جاء بإحدى 367، الجزء األول، ص. 2002، نشرية محكمة التعقيب 28/01/2000مؤرخ في  3738دني عدد القرار التعقيبي الم اأنظر أيض
  قانونا البت فيه."  من الجائزحيثياتها:"... طالما أن الطعن هو للمرة الثانية و لغير السبب األول الواقع ألجله النقض و أن الموضوع مهيأ للفصل فإنه 

  .849سابق، ص. نذير بن عمو، مرجع  12
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  محكمة التعقيب محكمة أصل بالتوسع في تقنيات الرقابة: الجزء الثاني
ويل القانون و تطبيقه أما الرقابة  رقابة نوعان رقابةال ديبية، و الرقابة القانونية تشمل  فهي تشمل رقابة  التأديبيةقانونية و رقابة 

لتوسع يف تقنيات  لالتعقيب تتحو التعليل و التحريف. إن التوسع يف تقنيات الرقابة يشمل النوعني املذكورين، فمحكمة  إىل حمكمة أصل 
لتوسع يف تقنيات رقابة التعليل (1رقابة تطبيق القانون (   ).2) و تكون أيضا حمكمة أصل 

  
 التوسع في رقابة تطبيق القانون -1

 التكييف .و ت الرقابة أساسا عند مراقبةالتكييفتم التوسع يف تقنياي
هو اإلجراء األويل الذي يقوم به القاضي لتحديد الوصف الصحيح للتصرف a qualification juridiqueL  13القانوين

  .الواجبة التطبيق متهيداً لتحديد القواعدالقانوين أو للواقعة القانونية موضوع النزاع، وذلك 
يف تكييفه خاضع حلكم القانون و على ذلك األساس متارس عليه الرقابة ممن هو أعلى منه درجة. فقاضي الدرجة األوىل  القاضي

لتكييف  التكييف الصحيح، لكن إذا ما  ئاملخطخاضع لرقابة االستئناف و هذه تعيد النظر يف الواقع و القانون أي تراقب و تستعيض 
ا تع تعلق األمر مبحكمة التعقيب فهل  طي النظر يف الواقع؟اأن مراقبتها للتكييف تؤدي 

القانون وهو بذلك جيمع مسائل القانون مبسائل  ى إقامة العالقة بني الوقائع والتكييف القانوين كما متت اإلشارة إليه سلفا ينصب عل
ن هذه الرقابة الواقع لكنها تبقى رغم ذلك رقابة قانونية ألن اخلطأ يف فهم الوقائع أو ، شكل من أشكال التدخل يف الواقع مما يربر القول 

ملسائل الواقعية لتايل إىل خطأ يف تطبيق القانون. نظرا لتداخل املسائل القانونية  البد من  حتريفها يؤول إىل خلل يف التكييف القانوين و 
  .كمة التعقيب لدورها األصليمدخال لتجاوز حم نال تكو ة حىت حليطة يف كيفية ممارسة هذه الرقابا

الطالع مباشرة على أوراق امللف و إمنا من مراجعة احلكم املنتقد. فاملبدأ أن حمكمة التعقيب ال  فالرقابة على التكييف ال تكون 
لذي بذلك بنفسها احلد ا إىل "الوقائع كيفما أثبتها احلكم املنتقد" و ترسم ال تشري إّال و  ،داملنتقتطلع على الوقائع إال من خالل احلكم 

لتعقيب ليس له مفعول انتقايل يوجب على احملكمة الرجوع إىل أوراق القضية.   تعهد على نفسها أالّ تتجاوزه، ألن الطعن 
معرفة كيف أن  هلا نال ميكأي ، من ممارسة رقابتها يكن كافيا حىت تتمكن تضمنه احلكم من وقائع ملتبني حملكمة التعقيبأن ما إذا ف 

هي ف )ما قدمته حمكمة األصل غري كاف لتطبيق القاعدةئع املعروضة (حمكمة األصل توصلت إىل تطبيق مالئم للقاعدة القانونية على الوقا
  ة التوضيح حول املعطيات الواقعية. استزاد مبثابةتنقض و يكون نقضها 

ع مباشرة على تقنية الرقابة و ذلك بتكييف مباشر للوقائع من خالل االطالف تحرّ ف تتجاوز احلد املرسومقد أن حمكمة التعقيب  غري
الطالع على الوقائع كيفما أثبتها احلكم املنتقد  امللف، و يشجعها على ا فتستبدل احليثية الالزمة " حيث  " ذلك ما صار متواترايف قرارا

 مباشرة الوقائع. امللف هي املنفذ إىلاىل أوراق  فاإلشارةعلى الوقائع كيفما أثبتها احلكم املنتقد و أوراق امللف".  الطالعخرى " حيث 
  فال تكون هناك رقابة للتكييف بل إعادة له على النحو الذي تريده حمكمة التعقيب. 

                                                             
13 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-des-
cas-pratiques/ 
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شهادة طبية أن املريض غادر املستشفى حلالته  قا منو انطالهناك إعادة تكييف مباشر عندما مثال تستنتج حمكمة التعقيب بنفسها 
ملرض املخيف. و األمثلة على نفس الوضعية كثرية ميكن أن نضيف  إليها ما تولته احملكمة منتقدير للوقائع اخلطرة لتكيف مرض البائع 

شز ن الزوجة    . 14انطالقا من امللف للقول 
  
  
 التوسع في رقابة التعليل: -2

 عدم الرد على الدفوع مناملرجع القانوين لواجب تعليل االحكام،فيعد  16من م ا ج 168و 15من م مم ت 123الفصالن  يعترب
ا و ذلك بقطع النظر عن أمهية قبيل العيوب الشكلية  فعندما ال ترد احملكمة على دفع  يقع الرد عليه.ملالدفع الذي و يؤدي توفره اىل بطال

للتعليل. غري أن أغلب القرارات اليت تقضيبالنقضلهذا السبب تتجاوز جمرد املالحظة بعدم الرد على الدفع لتؤكد فكأمنا كان حكمها فاقدا 
لغة و خطورة قصوى على وجه الفصل يف الدعوى. و مؤدّ  ا على هتملي موقفى هذا التمشي أن حمكمة التعقيبأنه جوهري و أن له أمهية 

تبقى حرة يف  اليتاإلحالة حمكمة اإلحالة، تستبق احلكم يف األصل رغم علمنا أنه على األقل نظر ال سلطان ملثل هذا القرار على حمكمة 
هليمنة على الوقائع تقوملكن ما . املوقف الذي ستتخذه   .17به ال مينع من مالحظة نزعتها حنو ما ميكن تسميته 

. 18يف معرض رقابتها على تسبيب االحكام إىل ميدان الوقائع ق القضائي أن حمكمة التعقيب تنزلقالتطبي أكثر من ذلك، فقد بّني 
ا و بدال عن نقضه تكمل النقص عرب التعرض مباشرة  لوقائع لفعندما يتضح هلا أن احلكم املنتقد صحيح يف نتائجه و لكن دون تعليل فإ

ت القضية. فهي تعترب يف مثل هذه الص ن النقض مع اإلحالة غري منتج و ال يتغري به وجه الرأي يف الدعوى.و ماد   ورة 
نسب الطعن للحكم املنتقد عدم رده و مناقشته الدفع املتضمن أن شهادة مفيت اجلمهورية  19ففي احدى قرارات حمكمة التعقيب

ر هذه الشهادة. و بدال أن تكتفي حمكمة التعقيب عتناق أحد الورثة الدين اإلسالمي ال تنفي حتما اعتناق صاحبها اإلسالم قبل صدو 
مبالحظة عدم وجود رد على هذا الدفع و نقض احلكم على هذا األساس، فإنه تراءى هلا االستنتاج من وقائع الدعوى على غرار مساكنة 

ن شهادة مفيت اجلمهورية ال تقوم حجة  ألكثروفاة حمررة من قبل عدلينمسلمني و سكوت بقية الورثة وشهادة الزوج  من عشرين سنة 
  على أن صاحبها مل يكن مسلما من قبل.

الوقائع رغم أن تعهدها يقتصر على الدفوعات  يف- اإلحالةحمكمة –يؤدي هذا التمشي يف مثل هذه القرارات إىل توجيه قضاة األصل 
التعقيب إىل التليني من صرامة مبدأ التفرقة بني حكم القانون و  قضاء حمكمةفقه سبب اجتاه  اليت مل يقع الرد عليها، و قد أرجع البعض

                                                             
تبين حيثيات هذا القرارمثال:" حيث فقد ورد ب .231، ص. 1987، نشرية محكمة التعقيب لسنة 06/10/1987مؤرخ في  17711قرار تعقيبي مدني عدد 14

اله إلى العمل بالمحل الذي أعده لها بقليبية متعللة بأن مركز عمله ال يوجد إال بتونس وأن انتق ومساكنة زوجهامن الملف أن المعقب ضدها رفضت االلتحاق 
إن ما تعلّلت به الزوجة ال يعتبر مبررا شرعيا في عدم المساكنة ضرورة  أخرى. وحيثبجهة الوطن القبلي ال يكون إال في فترات من الزمن دون أسباب 

  أن الزوج هو الذي له حق اختيار محل السكنى في أي مكان يريده حسب ما يقتضيه العرف و العادة..."
  حكمة التعقيب قد انغمست في الوقائع بصورة أصبح معه قرارها ال يختلف كثيرا عن قرار صادر عن محاكم الموضوع.ما يالحظ هو أن م

من مجلة المرافعات المدنية و التجارية " يجب أن يتضمن كل حكم: ... رابعا: ملخص مقاالت الخصوم. خامسا: المستندات الواقعية و  123الفصل  15
  القانونية." 

 المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة." رابعا:...حكم:يجب أن يذكر بكل من مجلة اإلجراءات الجزائية "  168الفصل 16
  
  .857نذير بن عمو، المرجع السابق ص.  17

18 MECHRI (F) et BOURAOUI (S), La cour de cassation en Tunisie, R.T.D., 1987, p. 299.  
  .109ص،  1993لعام  9، مجلة القضاء و التشريع عدد 1985فيفري  13مؤرخ في  10160تعقيبي مدني عدد  قرار 19



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

6  

من " مشكلة حادة حار فيها حرية حمرجة ... إن قضاة التعقيب ال ميكنهم أن يقاوموا الضغط النفسي إذا   خلقه له حكم الواقع هو ما
هم احملصورة يف مسائل القانون إىل فكرة العدالة لتأييد احلكم كان احلكم املطعون فيه يستفز شعور العدل فيهم فهم يضطرون إىل مد سلطت

  20أو نقضه."
هتى حبمد هللا   ا

 

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

 


