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  8102/18عــــــــدد :  الملف   

 9810 مارس 10:  القرارالتصريح بتاريخ   
 )مستأنفة( الزهراء لكرة اليد في شخص ممثلها القانونيجمعية  الطاعنة :  

 نهج رودس ميتوالفيل تونس 10الكائن مكتبه بـ المحامي  طارق العاليمياالستاذ  ائبهان                
 )مستانف ضدها(  المستقبل الرياضي بالمرسى في شخص ممثلها القانوني جمعية :ضده المطعون 

  80/18/8109الصادر بتاريخ   لكرة اليد الرابطة الوطنيةمكتب قرار   القرار المطعون فيه :  
 

أصدرت اللجنة الوطنية لالستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد برئاسة االستاذ فوزي عبودة و عضوية 
 8109مارس  10 ــلـق المواف االثنينبجلستها المنعقدة بتاريخ يوم  رامي الطريقياالستاذين معز الذوادي و 

 بميتوالفيل تونس، قرارها االتي بيانه بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد 
 

     I – في الوقائع و اإلجراءات : 
للسنة  ابرلألك من بطولة القسم الشرفي األولىانه بعد انتهاء مباريات المرحلة ، ملف قضية الحاليستفاد من أوراق حيث 

 و لكرة اليدجمعية الزهراء تساوي فريقي في احدى المجموعات المتنافسة ز الترتيب ا، افر 8102/8102الرياضية 
ستوى المرتبة الرابعة في المجموعة التي ينتميان لها و هو ما افضى الى النادي الرياضي بالمرسى في الترتيب على م

اق الصعود لمرحلة خوض سبالرابعة  التأهيلالرابطة الوطنية لكرة اليد لقرار في حسم الفريق الفائز ببطاقة مكتب اتخاذ 
بالفقرة  10النقطة  اعتمادا على لكرة اليدالزهراء على حساب و ترشيحه النادي الرياضي بالمرسى  كفةو ذلك بترجيح 

( من نظام المسابقات الرياضية النافذ عن الموسم الرياضي الحالي و قد تم اتخاذ ذلك القرار استئناسا باستشارة 8.0.8.2)
 الفنية الوطنية بالجامعة التونسية لكرة اليد اإلدارةواردة من 

 
ضد جمعية المستقبل و وجهت طعنها بواسطة كاتبها العام لقرار المذكور لكرة اليد في او حيث طعنت جمعية الزهراء 

)ثالثا( من القوانين  020على معنى الفصل  أساسي كإجراءبعد العرض المسبق لملف الطعن ضده الرياضي بالمرسى 
و  88/18/8102بتاريخ للجامعة التونسية لكرة اليد  ملف طعنها إرسالرة اليد و قد تولت العامة للجامعة التونسية لك

( من نظام المسابقات 8.0.8.2)سوء تاويل مقتضيات الفقرة المطعون فيه  على القرارتبين من المستندات ان الطاعنة تنعى 
شح لفائدة جمعية لة الترٲتطبيق المعيار الثالث لحسم مس ابطة الوطنية لكرة اليد قد اعتمدالرمكتب على اعتبار ان  الرياضية
معتبرة ان الفريقين يتساويان في صورة االعمال بالمعيار الثالث و انه كان على مكتب الرياضي بالمرسى  المستقبل

ر عدد جل اكبالفريق الذي س األفضليةلرابطة الوطنية لكرة اليد المرور الى المعيار الرابع و تطبيقه و الذي يضع في سلم ا
و هو ما يفضي الى وجوب اعالن ترشح الطاعنة لخوض غمار  في المواجهات المباشرة كفريق ضيف األهدافمن 

 اضي بالمرسىالري لمستقبلا فسها فريقاكفريق ضيف مقارنة بمن األهدافتبارها سجلت نسبة اكثر من مرحلة الصعود باع
 طبقا لما جاء صلب نص مستنداتها.

 
و أذنت اللجنة الوطنية لالستئناف بجلستها التحضيرية المنعقدة يوم  8102/18عدد سّم الملف للنظر فيه تحت رو حيث 

لك ذللجمعية المطعون ضدها المستقبل الرياضي بالمرسى و و  الطاعنةللجمعية دعاء بتوجيه است 8102فيفري  82
و  بعنوان مقر الجامعة مساء خامسةالعلى الساعة  8102فيفري  82يوم المقررة لجلسة الاللجنة بتاريخ  لدىللحضور 
طارق العاليمي المحامي الذي اعلن نيابته  األستاذة السيد مراد المحمودي صحبفي الموعد المحدد رئيس الجمعية حضر 
و ادلى بتقرير تكميلي صحبة جملة من المؤيدات و ترافع على ضوئها منتهيا الى طلب نقض القرار المطعون  المستأنفةعن 

 فيه طبقا لنص طلباته المضمنة بتقريره
 



تمت اضافته من طرف  8102فيفري  87بتاريخ يوم  و حيث تبين ورود مكتوب من جمعية المستقبل الرياضي بالمرسى
سارها انه لدى استفالكتابة العامة للجامعة بالملف و تمسكت بموجبه انها جمعية منخرطة لدى الجامعة في صنف االناث و 

 بنزاع في تحديد الفريق المترشح في المرتبة الرابعة بينيتعلق  ان موضوع القضيةلها العامة فقد اتضح  لدى الكتابة
نية بذلك جمعية غير معهي في بطولة االكابر للذكور في القسم الشرفي و الزهراء لكرة اليد و النادي الرياضي بالمرسى 

الذي  لرياضي بالمرسىشخصية النادي اذات شخصية مستقلة عن جمعية نسائية في رياضة كرة اليد الطعن باعتبارها 
 يعد جمعية مستقلة عنها.

 
 و حيث لم تحضر جمعية النادي الرياضي بالمرسى و ال من يمثلها امام اللجنة

 
باطالع نائب الجمعية الطاعنة، افاد ان توجيه الطعن ضدد جمعية المستقبل الرياضي بالمرسى هو من قبيل الللط و حيث 
الطعن و صياغة مستنداتها ،  إجراءاتخالل مباشدرة اتبها العام بواسدطة كالذي ارتكبته جمعية الزهراء لكرة اليد المادي 

لذلك الللط و اعتبار الطعن موجها ضددد قرار ترشدديح النادي الرياضددي بالمرسددى من طرف طالبا تسددجيل تدارك منوبته 
 .على حساب منوبته و القضاء طبقا لطلباته مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد

 
و  8102مارس  12بجلسدددة يوم قررت اللجنة حجز الملف للمفاوضدددة و التصدددريح بالقرار بعد تلقي المرافعات و حيث 

 :انونية ما يلي بتاريخ الجلسة المذكورة، قررت اللجنة الوطنية لالستئناف بعد المفاوضة و المداوالت الق

 

    II – من حيث القانون : 
شددددددديح فريق الى تر أدتو لئن كدان ما تبناه مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد في قراءته للمعايير التفاضدددددددلية التي حيدث 

ار هو من قبيل التمشي اللير السليم باعتب الزهراء لكرة اليد جمعية النادي الرياضدي بالمرسدى على حسداب الطاعنة فريق
و ضرورة االعمال بالمعيار الرابع من نظام المسابقات  األصلمن حيث ة ترسدخ قناعة لدى اللجنة بسدالمة اسانيد الطاعن

اسددتيفاء الطعن باالسددتئناف لجميع مقوماته الشددكلية و يظل رهينا بحسددن  المسددالةالحسددم في هذه  إمكانيةالرياضدية، اال ان 
 نةان امكانية ولوج اللج باعتبار رة اليد)ثالثا( من القوانين العامة للجامعة التونسددية لك 020على معنى الفصددل  اإلجرائية

ة في و ترتيب االثار القانونية المالئم المسدددتأنفةالى اصدددل المالبسدددات و الوقائع المتعقلة بملف الحال و تمحيص اسدددانيد 
من الناحية القانونية بعد التحقق  يكون جائزالدى هذا الطور في االصدددل شدددانها على ضدددوء المطاعن و الطلبات المقدمة 

على ضدددوء النصدددوص الرياضدددية و االجرائية للجامعة  من اسدددتيفاء ملف الطعن لمقومات صدددحته الشدددكلية و االجرائية
 التونسية لكرة اليد النافذة في هذا المجال.

 
القرارات التي يتم اتخاذها ابتدائيا من طرف جميع مباشددرة اجراءات الطعن باالسددتئناف ضددد حق التقاضددي و  و حيث ان

)ثالثا( من القوانين العامة للجامعة التونسددية لكرة اليد المصددادق  020الفصددل  احكامالرابطات او اللجان الجامعية تنظمه 
المنظم باعتباره النص المرجعي  8100ديسدددمبر  88المنعقدة بتاريخ  التشدددريعية لألنديةعليها من طرف الجلسدددة العامة 

مباشدددددرة اجراءات طلب  من له الصدددددفة و المصدددددلحة فيكل على اوجبت احكام الفصددددل المذكور  قدو لتلك االجراءات 
الطعن باالسددتئناف ضددد قرار ابتدائي الدرجة، اتباع مجموعة من الشددكليات و االجراءات االسدداسددية ذات الطابع الوجوبي 

رد الصددددريح الواالبطالن جزاء شددددكال طبقا لباالسددددتئناف التي يترتب عن عدم احترامها جميعها بطالن اجراءات الطعن 
 ما يلي :على ن الفصل المذكور و الذي نص صراحة بالفقرة ما قبل االخيرة م

« La non observation des formalités mentionnées dans le présent article, entraîne de plein 

droit la nullité de l’appel interjeté. La nullité revêt un caractère absolu et devra 

obligatoirement être déclarée ou constatée même si le but envisagé par l’acte défaillant a 

été atteint. La commission est tenue même, de soulever d‘office les motifs de nullité pouvant 

entacher la régularité de l‘appel interjeté» 

  
و التي جاءت في في فقرتها االولى للجامعة التونسدددية لكرة اليد من النظام الداخلي  001و حيث اقتضدددت احكام الفصدددل 

ليه ع اان االجراء ال يمكن التصددريح ببطالنه اال اذا كان جزاء البطالن منصددوصدد» االجراءات بطالنباب تفسددير نظام 
 .االساسياو يعاين طابعها  باألساسيةتكيف  بإجراءاتتم المساس ما صلب النص او اذا صراحة 

 التي يتم مباشررررت  بصررر   حتى في صرررورا ما اتا تم تحقيل المقصرررال من ا جراءو يتم التصرررريا بالب ان او مناينت  
 «با ل 

« Un acte peut uniquement être déclaré nul si la nullité est formellement prévue par le 

règlement ou si une atteinte est portée à des procédures qualifiées ou jugées substantielles. La 

nullité devra être déclarée ou constatée même si le but envisagé par l’acte a été atteint » 

 
 



ممارسددددة  فيمعينة بذاتها او صدددديلة  شددددكليةو تبنت التشددددريعية لألندية قد اختارت الجلسددددة العامة ن اثبت و حيث متى 
ة فان عدم احترام الشدددكلي ،او موازية بديلةو صدددي  شدددكليات اتباع اللجوء الى امكانية  دوناجراءات الطعن باالسدددتئناف 

 001)ثالثا( من القوانين العامة و  020 بصدفة مخالفة للنص تطبيقا للفصدلينالمطلوبة يترتب عنه بطالن االجراء المتبع 
 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة اليد.

 
ح يتضدللجامعة التونسدية لكرة اليد )ثالثا( من القوانين العامة  020من نفس الفصدل  ثالثةحكام الفقرة ال  بالرجوعو حيث 

ر ما ان يتضرررمن الملل المت ومتى قام بتوجيه ملف طعنه لكتابة الجامعة التونسدددية لكرة اليد  المسدددتأنفاوجبت على  انها
 .لملل ال نن على جميع ا  رال التين يشملهم القرار ا بتالائي الم نون في وفل اثر ثابت  المسبلي يال النرض 

« L'appelant doit communiquer un exemplaire de son pourvoi aux parties intimées ou 

adverses dans la décision attaquée et apporter la preuve de la communication du dossier 

à la partie intimée ou adverse et aux éventuelles autres parties (parties intervenantes ou 

directement impliquées en premier ressort), dans le dossier d'appel envoyé ou directement 

déposé au secrétariat de la fédération. » 

 

 

الرياضية المشمولة بذلك القرار  األطرافان يتم رفع الطع  ضة  احكام الفقرة الخامسةة م  فف  الفلة   و حيث اوجبت

 عون فيهالمط

« L'appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée rendue en premier 

ressort. De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été 

parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision. » 

 
طعنها ضد  موجهةالطعن بواسطة كاتبها العام  إجراءاتباشرت قد  المستأنفةملف الطعن ان  أوراقثبت من و حيث 

وفق  88/18/8102عرضت مكتوبا محررا بواسطة كاتبها العام بتاريخ انها جمعية المستقبل الرياضي بالمرسى و 
ررة و ن المحلفائدة الكاتب العام للمستقبل الرياضي بالمرسى كما ثبت من مستندات الطع 102/022مرجع حامل لعدد 

الممضاة من طرف الكاتب العام للجمعية الطاعنة انه ينازع في ترشح فريق المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب 
باعتبار ان الطاعنة على علم في غير طريقه بوجود غلط مادي امام انظار اللجنة التمسك  إمكانيةفريقه بما يجعل من 

باق البطولة المجموعة في س و انتمائهما لنفسيقيني بالهوية الكاملة و الصحيحة للنادي الرياضي بالمرسى بحكم تنافسهما 
تحت مكونة في صنف االناث  أخرىوجود جمعية الجامعة  ات المنخرطة لدىيلدى االطالع على سجل الجمعثبت  كما

قرار مله العن النادي الرياضي بالمرسى الذي شتسمية "المستقبل الرياضي بالمرسى" و هي ذات شخصية مستقلة 
تولد عن ي أساسي اجراء في اطار قضية الحال و هواالبتدائي و لم يتم توجيه الطعن باالستئناف ضده و ال اشعاره بذلك 

 الطعن باالستئناف. إلجراءاتعدم احترامه البطالن المطلق 
 

لوجوبية ات او الشكلي االساسية لم يحترم االجراءات  جمعية الزهراء لكرة اليداالستئناف المرفوع من الطعن بو حيث أن 
الى رفعه ضد من ليست له الصفة في توجيه الطعن  إضافةطبقا لما تقدم )ثالثا( من القوانين العامة  020الواردة بالفصل 

الصريح الوارد البطالن زاء و سقوطه شكال عمال بج االستئناف و هو ما يترتب عنه بطالن اجراءات الطعن بضده 
 قبل االخيرة من نفس الفصل.بالمقتضيات ما 

 ــــابـــــبــــــذه األســــهــــلـــ
ضيات و عمال بمقتبعد المفاوضة القانونية و حصول األغلبية قررت اللجنة الوطنية لالستئناف نهائيا 

المرفوع  االستئناف برفضالتصريح  )ثالثا( من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد 020 الفصل
 .في شخص ممثلها القانوني شكال جمعية الزهراء لكرة اليدمن 
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