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 الجمهوريــة التونسيــة 
          وزارة العـدل     

 محكـمة التعـقيــب 
 دد القضيـــة  ـ 50712.2017ـ*ع 

    26/03/2018تاريخـــه :
 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي : 
يف   املقدم  التعقيب  مطلب  على  االطالع  عدد12/05/2017بعد  من 9838حتت 

 التعقيباألستاذ مراد اجلمل احملامي لدى 
 يوسف حريز يف حق 

  صفاقس  3027- 22مقره هنج امحد علولو عمارة املختار عدد 
    عبد اجمليد املسدي  -2مراد حريز   -1ضد 

 صفاقس  3مقرمها لدى شركة املصرف التجاري للبناء بطريق املطار كلم 
 ينوهبما األستاذ التوفيق شبشوب  

االستئنايف   القرار  يف  يف  طعنا  بصفاقس  االستئناف  حمكمة  عن  عدد   الصادر    القضية 
نصه"و   01/2017/ 09  بتاريخ  65583 االستئناف  القاضي  بقبول  هنائيا  احملكمة  ني قضت 

والعرضي   األصل    األصلي  ويف  االبتدائي    إبقرارشكال  املستانف  احلكم  وختطية  العمل  واجراء 
يف القانونية عليه كتغرميه لفائدة املستانف ضدمها ابربعمائة دينار لقاء  ابملال املؤمن ومحل املصار 

 اتعاب التقاضي واجرة احملاماة
ضدمه للمعقب  املبلغة  التعقيب  مستندات  على  االطالع  التنفيذ  ا  وبعد  عدل  بواسطة 

وعلى   08/06/2017بتاريخ     20113 عدد   احسب حمضرهنورهان احلاج طيب    ةاالستاذ
حسب    09/06/2017نسخة احلكم املطعون فيه وعلى مجيع االجراءات والواثئق املقدمة يف  

 م م م ت.  185مقتضيات الفصل 
وبعد االطالع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه احملكمة و الرامية اىل طلب قبول 

 والنقض مع االحالةاصال  ومطلب التعقيب شكال 
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التق على  االطالع  بتاريخ  وبعد  املقدم  شبشوب  التوفيق  األستاذ  من  املقدم  رير 
04/07 /2017 

 و بعد االطالع على اوراق القضية واملفاوضة حبجرة الشورى صرح علنا مبا يلي
 من حيث الشكل

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا جلميع اوضاعه و صيغه القانونية طبق احكام الفصل 
 قبوله من هذه الناحية.  وما بعده من م م م ت مما يتجه معه 175

 من حيث االصل 
االن قاما     اضده  املعقب حيث اتضح ابالطالع على أوراق القضية ان املدعني يف األصل  

لدى الطور االبتدائي عارضني  أنه تكونت بينهما وبني املطلوب شركة املصرف التجاري للبناء  
العالقة بينهما متصدعة بسبب  وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة وانه منذ عدة سنوات أصبحت  

م ا ع طلب اخراج املدعى عليه    1327و  1323تصرفات هذا األخري وعليه وعمال ابلفصلني  
يوسف حريز من شركة املصرف التجاري للبناء واإلبقاء عليها قائمة بني املدعيني كاالذن ابدراج  

 صاريف مضمون هذا احلكم ابلسجل التجاري وتغرمي املدعى عليه ابالتعاب وامل
حتت عدد      2013-11-27حكمها يوم    االبتدائية   2صفاقس  وحيث أصدرت حمكمة  

ابتدائيا    185 مسجلة  قاض  حمدودة  مسؤولية  ذات  شركة  للبناء  التجاري  املصرف  شركة  حبل 
عدد   التجاري حتت  فيها  .  B162831997ابلسجل  بوصفه شريكا  منها  املطلوب  وابخراج 

لشركة فيما بينهما بعد حتيني قانوهنا األساسي طبق مقتضيات  واالذن للمدعيني ابالستمرار على ا
احملاماة   واشراف  التقاضي  اتعاب  لقاء  دينار  بثالمثائة  املطلوب  وبتغرمي  التجارية  الشركات  جملة 

 . وحبمل املصاريف القانونية عليه واالذن ابدراج مضمون هذا احلكم ابلسجل التجاري
املذك احلكم  االن  الطاعن  استانف  حمكمة  وحيث  أصدرت  اإلجراءات  استيفاء  وبعد  ور 

 عليه :   االدرجة الثانية  قرارها املبني ابلطالع فعقبه بواسطة انئبه انعي
النزاع احلايل يتعلق خبالف بني شركاء يف شركة    مبقولة اناخلطا  يف تطبيق القانون   -1

التجارية وبذلك فان  ذات مسؤولية حمدودة وابلتايل فانه خاضع أتسيس الدعوى    جمللة الشركات 
م ا ع ال يستقيم وفيه خطا يف اختيار القاعدة القانونية    1327و    1323على احكام الفصلني  
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املالئمة للنزاع فقد كان من املتعني البحث عن القاعدة املنطقة صلب جملة الشركات التجارية وانه  
ل الشركات ابلفصل ابلرجوع   الة جملة الشركات التجارية يتضح اهنا وضعت قاعدة خاصة ابحنال

طلب   26 إمكانية  تتضمن  ال  الفصل  هذا  احكام  وان  مشروعة  السباب  ابحلل  وتتعلق  منها 
م ا    1327و  1323اخراج الشريك واستمرار الشركة بني بقية الشركاء كما ان اعمال الفصلني  

الواقع إخرا  التجارية ويتعلقان بتسليط جزاء على الشريك  جه  ع يبقى منحصرا يف غري الشركات 
 وهو ما ال يستقيم ذلك ان املشرع مل ينص على هذا اجلزاء مب ش ت . 

   م ا ع   1323خرق احكام الفصل  -2
ذلك انه مل يتضمن شرط انعدام    1323احملكمة اخطات يف فهم حمتوى الفصل  مبقولة ان  

الفصول   اىل كل  ابلرجوع  انه  على  فضال  الشريك  وإخراج  الشركة  فسخ  لطلب  االشرتاك  نية 
القانونية اليت نظمت الشركات يتضح ان املشرع مل يشرتط نية االشرتاك وعليه فان احملكمة تكون 

االلتزام   وجوب  الفصل  ابعتبارها  واحكام  القانون  خالفت  قد  جزاء  عليه  ورتبت  االشرتاك  بنية 
 م ا ع   1323

 ضعف التعليل -03
نية االشرتاك وهي    مبقولة ان انعدام  تعرب عن  املعقب ومواقفه  اعتربت ان تصرفات  احملكمة 

من قبيل التعسف يف استعمال احلق مما تسبب يف تعطيل نشاط الشركة وهو تعليل ضعيف ضرورة  
قه القضاء استقر على اعتبار ان تعطيل نشاط الشركة على فرض وجوده غري كاف للتصريح  ان ف 

حبلها ذلك انه جيب البحث يف خطورة السبب املعترب لوحده بل جيب ان يؤدي ذلك اىل عجزها  
واملالية   االقتصادية  الوضعية  يف  تبحث  مل  احملكمة  وان  نشاطها  مواصلة  عن  واالقتصادي  املايل 

ليست يف وضع  للشركة ومد الشركة  ان  القضية  ثبت مبلف  وقد  املعقب سيما  مبواقف  اتثرها  ى 
متدهور بل وقد حققت أرابحا ومن جهة أخرى فان ممارسة الشريك حلقه يف الرقابة على اعمال 
التصرف والتسيري من خالل التصويت يف اجللسة العامة ال يعد يف حد ذاته تعسفا اذا كان ذلك  

ويت بقية الشركاء فاملشرع مل جيعل أي ضوابط للتصويت على القرارت خالل التصويت خمالفا لتص
اجللسة العامة ومل يرتب أي جزاء جتاه الشريك عن موقفه يف تلك اجللسة هذا وانه على الفرض  
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القول بوجود تعسف يف استعمال احلق فان املشرع وضع لذلك شروطا وامهها وجود ضرر فادح   
 ون فيه تغافل عن هذه اىملسالة فكان حراي ابلنقض  مبا يعين ان احلكم املطع

   هضم حقوق الدفاع  -04
ان املعقب كان طلب من حمكمة احلكم املطعون فيه التحرير على األطراف شخصيا  قوال  

للوقوف على حقيقة النزاع ومدى جدية املعقب يف البقاء يف الشركة وتوفر نية االشرتاك لديه غري  
و  الطلب  رفضت  احملكمة  النزاع كما متسك ان  الفصل يف  على وجه  اتثري ابلغ  لذلك  ان  احلال 

العامة ومدى اجلدوى   اجللسة  على  املقرتحة  القرارات  على حقيقة  للوقوف  اختبار  اجراء  بطلب 
الدفاع   حلقوق  واضحا  هضما  يشكل  ما  وهو  رفض  احملكمة  ان  اال  ذلك  منها  على  طلب  و 

كم اإلستئنايف املطعون فيه وإحالة امللف حملكمة األساس واستنادا اىل كل تلك األسباب نقض احل
 اإلستئناف لتعيد النظر فيه هبيئة مغايرة.  

املتعلق    القانون  ان  ضدمها   املعقب  انئب  الحظ  التعقيب  مستندات  على  جوااب  وحيث 
إبصدار جملة الشركات التجارية الغى مجلة من االحكام القانونية وقد مشل اإللغاء مجيع االحكام  

الفصلني  املخ التجارية وان  الشركات  يتضمنان اية خمالفة    1327و  1323الفة جمللة  ا ع ال  م 
الحكام م ش ت بل تلك االحكام متممة هلا وان نية االشرتاك تعد ركنا وجوبيا لوجود الشركة 
وتواصلها هذا فضال على ان مسالة توفر نية االشرتاك من عدم ذلك مسالة موضوعية خاضعة 

املعقبني    الجتهاد حمكمة لتطورها وان  املعقب كان مضرا ابلشركة ومانعا  األصل هذا وان سلوك 
انتفاء نية االشرتاك وهو ما جيعل من عدم   االن قد قدما ما يكفي من احلجج الكتابية الثبات 
االستجابة لطلب التحرير على الطرفني او اجراء اختبار مربر وعليه طلب رفض التعقيب أصال 

 كال مىت كان مقبوال ش
 ـكــمـــــــة حاملـــــ

   كل املطاعن لتداخلها ووحدة القول فيها  عن  
حيث ااثر املعقب يف منطلق بسطه ملا ارآته من مطاعن يف مواجهة احلكم املطعون فيه ان  
الشركة املطلوب حلها شركة جتارية وحتديدا شركة ذات مسؤولية حمدودة ختضع ابلضرورة الحكام  
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الفصلني   االلتزامات والعقود والسيما  الواردة مبجلة  العامة  التجارية دون االحكام  الشركات  جملة 
 م ا ع   1327و 1323ملستند اليهما ومها ا

  ،سبق ااثرهتا من قبل انئب املعقبتوحيث وبقطع النظر على ان املنازعة يف سند القيام مل  
ان  دفق اعتبار   على  القضاء  فقه  وحتديدا  استقر  التجارية  الشركات  مبجلة  حيصر  مل    املشرع 

ال مانع من الرجوع يا  وعليه فانه  الشركات التجارية قضائحاالت احنالل   وما بعده  21ابلفصول  
الواردة ابلفصل   العامة  القواعد  الشركة يف حالة     من م.ا.ع  1323إىل  فسخ  املتعلق إبمكانية 

 ( 5/1/2001مؤرخ يف    5210قرار تعقييب عدد    )  "وجود نزاع جّدي وجوهري بني الشركاء يهّدد دواليبها
القضاء  فقه  اكد  ما  التجارية    كذلك  وهو  اجمللة  تطبيق احكام  الدفع بضرورة  جملة  عند  اصدار  )قبل 

) التجارية  اعترب  الشركات  "  عندما  عدد    ان  يف    129القانون  القاضي   05/10/1959املؤرخ 
من م.ا.ع    1323الفصل   إبصدار اجمللة التجارية مل يتضمن بفصله الثالث أو غريه إلغاء أحكام  

التجارية مل  أو نسخها كما أن األحكام امل الواردة ابجمللة  تعلقة ابلشركات ذات املسؤولية احملدودة 
تكن منافية ألحكام الشركات الواردة مبجلة االلتزامات والعقود وال هي استوعبت مجيع فصوهلا. 

الواردة ابلفصل    وبناءا على ذلك فانه ال مانع من   العامة    م ا ع  1323الرجوع إىل القواعد 
فسخ الشركة يف حالة وجود سبب معترب كنزاع قوي بني الشركاء والذي مل يكن املتعلقة إبمكانية  

الواردة   تعقييب مدين عدد    من م.ت"  176ابلفصل    من ضمن احلاالت    24مؤرخ يف    54932)قرار 
 (1996أكتوبر 

التحليل املبني ابلقرار التعقييب املذكور أعاله حري ابالعتماد    حىت بعد إصدار  وحيث ان 
م ا ع ال تزال سارية   1323ذلك ان  احكام الفصل    2000لة الشركات التجارية يف نوفمرب  جم

وابلتايل ال مانع من الرجوع إىل ومل تستوعبها احكام جملة الشركات التجارية ومل اتت مبا خيالفها  
به   الواردة  العامة  اقتضى  م ش ت    26الفصل    كانفقد    ،القواعد  ابن  تنحل  "  عاما  الشركة 

أنه "لكل شريك يف مجيع احلاالت أن يلتجئ إىل احملكمة املختصة    ...وقضائيا مبقتضى حكم"  
   وفق األحكام اخلاصة بكل شركة قصد التصريح حبل الشركة ألسباب مشروعة يف مجيع احلاالت" 

حلل  ابعتباره عدد بعض الصور املمكنة    من م.إ.ع    1323الرجوع إىل الفصل    جيعل منوهو ما  
 الشركات
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يسوغ لكل من الشركاء أن يطلب فسخ الشركة    م ا ع انه "   1323وحيث اقتضى الفصل  
، ولو قبل إنتهاء مدهتا إذا كان هناك سبب معترب كنزاع قوي بني الشركاء أو عجز بعضهم عن  

 "..القيام مبا إلتزم به أو خمالفته لذلك 
انت على  الراهن  التداعي  احلل موضوع  املعقب  وحيث أتسس طلب  لدى  نية االشرتاك  فاء 

نزاع جدي   عنها  تولد  االصل  يف  الطالبني  وبني  بينه  وتعاون  ثقة  انعدام  من  عنه  اجنر  وما  االن 
متوفرة   األصل  حمكميت  اعتربهتا  عناصر  وهي  للشركة  العادي  للسري  وعرقلة  الشركاء  بني  ومعترب 

 ابلدعوى وقضت على أساس ذلك لصاحل الدعوى 
املسلم به ان يكون اجتهاد حمكمة االصل  يف تقدير وقائع القضية  حيث ولئن كان من  و 

انه يُشرتط يف   التعقيب اال  القانونية منها   حمصنا عن رقابة حمكمة  النتائج  وأدلتها واستخالص 
ذلك   ان يكون متّوجا بتعليل سليم يستند اىل ماله أصل اثبت ابمللف بدون حتريف أو ضعف  

للقانون مسألفــ    أو خرق  الشركة  "  فسخ  الشركاء  أحد  يربر طلب  الذي  املعترب  السبب  تقدير  ة 
موكوال الجتهاد حمكمة املوضوع الذي يكون يف حل من رقابة حمكمة التعقيب طاملا كان معلال  

صادر    54932")قرار تعقييب مدين عدد  تعليال يتطابق وما يقتضيه أوراق القضية وال يتناىف مع القانون
 (  24/10/1996بتاريخ 

من جملة الشركات التجارية الوارد يف يف ابب االحكام املشرتكة بني    2الفصل  عرف  وحيث 
مبقتضاه شخصان أو أكثر على جتميع    يتفق  الشركة بكوهنا " عقدكل أنواع الشركات التجارية   

مبا يعين  حيصل من نشاط الشركة من إقتصاد"  مبا قد   مسامهاهتم قصد إقتسام األرابح أو اإلنتفاع
 توفر نية اإلشرتاك لدى الشريك     منها واهلامة  مجلة من العناصر  على يرتكز الشركة   قيام ان  

واليت تعرب    -وحيث ملا كانت نشأة الشركة واقعة يف ظل وجود نية  املشاركة  بني الشركاء  
أجله  من  قامت  الذي  الغرض  يف سبيل حتقيق  إجيابية  بصورة  املشرتك  والعمل  التعاون  روح  عن 

الدافعة إلبرام    الشركة وتشكل ركنا من  األركان املوضوعية اخلاصة لعقد الشركة و أحد العناصر 
العمل   وعقد  املشاهبة كالشيوع  القانونية  النظم  من  عن غريها  الشركة  متيز  و  العقد  فان    -هذا 

انتفائها من شأنه ان يشكل سببا لطلب احلل   غري ان االمر يفرتض التدقيق على حنو ما  ثبوت 
 أييت 
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يف نفوس الشركاء إال أهنا تتجسم عمليا لتظهر  اداخلي  امرا   ولئن كانت نية االشرتاك وحيث  
يف انصراف الشركاء حنو التعاون والعمل املشرتك وهي تفرض سلوكا معينا من الشركاء جيسم حدا  

بينهم   االتفاق واالنسجام  الشركاء من  وهو ما جيعل من  أدىن من  التفاهم بني  اخلالف أو سوء 
اذا ما  حل الشركة قبل انتهاء مدهتا أمرا منطقيا   األسباب اليت تربر ألحدهم أن يطلب من القضاء 

 إىل درجة من اخلطورة على حياة الشركة حبيث يعرقل سري نشاطها بصورة طبيعية   وصل 
احلل  مآل طلب  لتقدير  أساسي  عنصر  الشركة  نشاط  اخلالف على سري  اتثري  ان  وحيث 

اركة تظهر بصورة واضحة وجلية يف شركات  ) اعتبارا وان نية املشخاصة اذا ما تعلق االمر بشركات األموال  
بني الشركاء وهو  ما جعل شق من الفقه    الشركات على االعتبار الشخصي الذي جيمع     األشخاص حيث تقوم هذه

األمر   تعلق  إذا  إال  الشركة     من طلب حل  ال ميكن  املشاركة  نية  زوال  عن  يرتجم  الذي  الشركاء  بني  النزاع  أن  يعترب 
ابإلمجاع      نظرا لالحتمال الكبري لظهور النزاعات لكون القرارات يف هذا النوع من الشركات تتخذ    بشركات األشخاص

تقوم على  أو ابألغلبية(   املسؤولية احملدودة  الشركات ذات  الشركات ومنها  النوع من  ان هذا  ذلك 
كة قائمة  بني   االعتبار املايل وهو ما جيعل نية املشاركة أقل وضوحا ما مل يكن االمر يتعلق بشر 

ظهور االعتبار الشخصي    مما يزيد يف  -كما هو الشأن يف النزاع احلايل  –عدد قليل من الشركاء  
 بينهم  

ما دفع به انئب املعقب االن من قول ابن نية االشرتاك    وحيث يؤخذ من كل ما تقدم ان  
 ال تعد شرطا لتكوين الشركة او قيامها اضحى مردود عليه  

التسليم رجوعا اىل التحليل املبني أعاله ان طلب حل الشركة لألسباب املدعى  وحيث مع  
   -من حيث املبدا  -مربر    انتفاء نية االشرتاك وقيام  نزاع جدي ومعترب بني الشركاء  -هبا وهي  

تقدير  م ا ع اال ان االستجابة لطلب احلل تقتضي من حمكمة املوضوع    1323ابحكام الفصل  
،اذ من   املستمدة من مصلحة الشركة نفسها  إلعتبارات مع االخذ ابفاية  كومدى  طلب  الجدية  

تعطيل   نتائجها  من  جتعل  خطرية  صبغة  تكتسي  للحل  املعتربة  األسباب  تكون  ان  الضروري  
الشركة عن ممارسة نشاطها واستحالة  استمرار التعاون بني الشركاء بسبب هذه النزاعات وهو ما  

املشرع ابلفصل   املذكور أعاله  من خالل اشرتطه أن يكون "نزاعا قواي" أي    1323عرب عنه 
 جداي ومؤثرا  
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املوضوع  جتنب   انه على قاضي  تقدم  التأكيد على هدي ما  املتعني  و حيث يكون من 
اخللط بني النزاع وعدم التفاهم املستحكم بني الشركاء املشّل لعمل الشركة ابعتباره سببا مربرا حلل  

حياة الشركة   يعرض  م الرضاء أو سوء التفاهم  لبعض الشركاء الذي ال  الشركة ، وبني جمرد عد
للخطر ومؤدى ما تقدم هو ان جدية اخلالفات تقتضي أن تكون متصلة  بنشاط الشركة ومؤثرة  

متسما ابخلطورة   النزاع  يكون  ان  مبعىن  وجود   فيه  ألن   ، نشاطها  واستمرار  الشركة  حياة  على 
وجود غائي حيكمه  غرض معني حيدده الشركاء   وكة خصوصا هالشخص االعتباري عموما والشر 

ال أبسباب النزاع أو اخلالف بني الشركاء، وإمنا ابآلاثر  -العربة يف هذا اجملال     يف عقدها فتكون  
الناجتة عن هذه اخلالفات وما ترتبه من نتائج على حياة الشركة ذاهتا فالشريك الذي يطلب حل  

  -رغم أمهية هذا الشرط  -د النزاع وعدم التفاهم بني الشركاء فقط  الشركة ال يكلف إبثبات وجو 
القيام بنشاطها بصورة  بل ابالدالء ابن السبب املعتمد لطلب احلل أدى اىل   تعطيل الشركة عن 

واحملكمة تستخلص خطورة النزاع من الوقائع املعروضة عليها ومن خالل ما تتوىل القيام    .طبيعية  
 لوقوف على حقيقة االوضاع لبه من االعمال االستقرائية 

ولئن استعرضت األفعال املنسوبة   –وحيث ومبراجعة احلكم املطعون فيه يتضح ان احملكمة  
ى اتثريها سلبا على سري الشركة فعدم تناسق اال اهنا قصرت يف التحري عن مد  –للمعقب االن  

  ما ليس من شاهنا ان تربر ازاحته من الشركة  او غريه من األفعال  موقف الشريك مع بقية الشركاء  
ما طلب  مل تؤثر بصفة ملموسة على الشركة من خالل تردي وضعها املايل او تعطل دواليبها وهو  

اجراء بعض االعمال االستقرائية  الفنية كندب  املعقب االن من حمكمة األصل حتقيقه من خالل  
 احد اهل اخلربة اال ان احملكمة رفضت ذلك  

يؤخذ مما تقدم ان حبث حمكمة األصل  عن مشروعية احلق يف طلب حل الشركة  وحيث  
يتمحور وجودا وعدما حول خطورة األضرار اليت تتعرض هلا الشركة وهو ما يفرض على احملكمة 

لتحديد درجة هذه اخلطورة     -وال سيما ما كان فنيا منها    -راءات الالزمة  القيام بكل االستق
واهنا اذ وقفت عند األفعال املنسوبة   ومدى أتثريها على حظوظ الشركة يف االستمرار يف نشاطها

للمعقب االن تكون قد اورثت حكمها ضعفا يف التعليل وهضما حلقوق الدفاع اضحى معه من  
 مع اإلحالة   املتعني القضاء ابلنقض
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 وهلاته االسباب
فيه و احالة  املطعون  التعقيب شكال و اصال و نقض احلكم  قبول مطلب  قررت احملكمة 

على   احمالقضية  اخرى    بصفاقس ستئناف  الكمة  هبيئة  جمددا  فيها  من  للنظر  الطاعن  اعفاء  و 
 اخلطية و ارجاع املال املؤمن اليه  

بتاريخ   الشورى  القرار حبجرة  هذا  االوىل    2018  مارس  26صدر  املدنية  الدائرة  عن 
رئيستها   املستشارتني    انزك كادةالسيدة  املرتكبة من    مري هندة العالقي و   السيدتنيوعضوية 

العام     البكوش املدعي  حبضور  ابالمالسيدة  و  اجللسة    نيفاتن  مبساعدة كاتبة  السيدة و 
 الربقاويعائدة 
 

 وحرر يف اترخيه
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