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  وحدههلللحمد ا                                                                   الجمهورية التونسية

 وزارة العدل                                                                    

 محكمة التعقيب

 ـدد 86626القضية  عـ *

  19/06/2019 تاريخ القرار:

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار اآل                                      

 
 :لب التعقيبابعد اإلطالع على مط    

  04/02/2019بتاريخ  "ع.ل"المقدم من طرف األستاذ  86626األول عدد -

 ."س.ص.ب.ح"في حق : 

في حق  04/02/2019بتاريخ  "م.م"المقدم من طرف األستاذ  86628الثاني عدد -

 ."م.ب.ب.ص.م"

 "إ.ن.م"المقدم من طرف األستاذ  86629الثالث عدد : -

 .04/02/2019بتاريخ  "س.ص.ب.ح" :في حق

 مصحوبين بما يفيد خالص المعاليم القانونية 

 ضد : الحق العام .

جندوبة بتاريخ الصادر عن دائرة اإلتهام بمحكمة االستئناف ب 374عدد  قرار الجنائيطعنا في ال   

قيام صريح بالقاضي بقبول االستئناف شكال وفي األصل بتأييد قرار ختم البحث والتو 31/01/2019

ي من ا يكفكتوفر م "م.ص.م"ما يكفي من الحجج والقرائن لتوجيه تهمة التدليس على المظنون فيه 

اركة المش كتوجيه تهم "س.ح"األدلة لتوجيه تهمتي التدليس والمشاركة في ذلك على المظنون فيه 

و  176و  172و  32طبق الفصول  "س.ح"ومسك واستعمال مدلس على المظنون فيه  ليسفي التد

كر ذأجل ما  هم منمن م ج وإحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة اإلبتدائية بجندوبة لمقاضات 177

  وإعالم من يهمه األمر بهذا القرار.

 ة.القانوني ماتهمقوالمطعون فيه والتأمل في كافة  قراروبعد اإلطالع على ال

ها طلباا  االدعااا العاام لاده ااذح المحكماة واالساتماع لشارح وبعد اإلطالع على

 بالجلسة.

لهاذح القعااية  86629و  86628وبعاد اإلطاالع علااى قارار ضام القعاايتين عادد 

 توحيدا لإلجرااا .

 وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :

 ( من حيث الشكل: 1  
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عاه لتعقيب في أجلها القاانوني وممان لاه الصافة ماا يتجاه مقدمت مطالب احيث    

 قبولها شكال.

 من حيث األصل :

عليهاا  حيث يستفاد باإلطالع على القرار المطعون فيه وعلاى الوقاائا التاي انبناى

تعامين النياباة العمومياة بجندوباة إلار تلقيهااا  3112حساب محعار البحاث عادد 

جميااا المحاال  "س.ح"ت للماادعو مفاداااا أنهااا سااو  "ز.ع"شااكاية ماان الماادعوة 

ية مان دينار بدا 400الكائن بنهج الحبيب لامر بجندوبة بمعين كراا شهري قدرح 

 إال أناه وبحلاول  2014 رلمادة سانة واحادة إلاى ماوفى ديسامب 2014 رة جانفي 

واساطة األجل تولت التنبيه على اذا األخير باالرروج لعادم ر بتهاا فاي التجدياد ب

 النقعااالم تولت رفا قعاية فاي الراروج  2014سبتمبر عدل تنفيذ خالل شهر 

مان  محعر المعايناة المحاررعلى المدة إال أنه قعي في شأنها بالرفض اعتمادا 

تهاا فاي والتي جاا فيها أن المجيبة قد أقر  بعادم ر ب "م.ص.م"قبل عدل التنفيذ 

 إخراجااه ماان المحاال وأنهااا قبعاات مبلااق الأيااادة محققااة أنااه لاام يصاادر منهااا تلااك

وغ التصريحا  معيفة أن في تلك الفترة حعر لديها المشتكى به الحساين المتسا

ت عقاد الكاراا وقاد رفعا لتجديادرفقة أحد األشراص وأفاداا أنه بصادد التوسا  

صافته ذلك وقد اتعح أن مرافق المتسوغ او عمل التنفيذ والذي لم يستظهر لهاا ب

لااى م وبإنهاااا األبحااا  إتتبااا المشااتكى بهاا ةباال أوامهااا أنااه صااديق ال  ياار طالباا

 النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

بتاااريخ  19633وحيااث أصاادر الساايد قاضااي التحقيااق قاارار خااتم البحااث عاادد 

والمتعااامن إحالاااة المظناااون فااايهم علاااى دائااارة اإلتهاااام بمحكماااة  19/02/2018

 االستئناف بجندوبة لتترذ في شأنهم ما تراح.

 18/04/2018بتاااااريخ  224تهااااام قراراااااا عاااادد حيااااث أصاااادر  دائاااارة اإلو

والمتعاامن تأييااد قاارار خااتم البحااث وإحالااة جملااة المظنااون فاايهم علااى الاادائرة 

م ج  177و  176و 173و  172و  32الجنائية لمقاضاتهم طبق أحكام الفصاول 

. 
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ااا وحيث تم الطعن في القرار المذكور بالتعقيب فأصدر  محكماة التعقياب قرار

 والقاضي بالنقض واإلحالة. 04/12/2018ريخ بتا 76017عدد 

وحيث أعيد نشر القعية مجاددا فأصادر  دائارة اإلتهاام قرارااا المعامن نصاه 

 وعددح أعالح.

 وحيث تم الطعن مجددا في القارار الماذكور بالتعقياب مان طارف جملاة المظناون

 فيهم:

 :"س.ح"في حق  "ع.ل"مستندات تعقيب األستاذ -1

يال قاوال أن القارار المطعاون فياه اتسام بعاعل التعل هباحيث جااا بمساتندا  تعقي

عقاب الم مانارة إلاى المييادا  المقدماة شاوخرق القانون لماا جااا خالياا مان أياة إ

خاصااة منهااا األحكااام الصااادرة ضااد الشاااكية وأن مااا ينسااب لااه يتنااأل فااي إطااار 

ي فاالكذب وأن الكذب  ير معاقاب علياه إال عناد الشاهادة ضارورة أن ال دور لاه 

 وع الجريمة على فرض وقوعها توصال لطلب النقض واإلحالة.وق

 

 :"س.ح"في حق  "ط.أ"مستندات تعقيب األستاذ -2

 من م ج  172و  32من م م م   والفصلين  96خرق أحكام الفصل -أ

 من م ج  177و  176و  173و  172و 32خرق أحكام الفصول -ب

 تحريل الوقائا وخرق حقوق الدفاع-ج

ر ر المطعااون فيااه تغاضااى عاان أدلااة الباارااة التااي قاادمت وإصاادابمقولااة أن القاارا

 بطاقة إيداع ضدح في  ياب محاميه توصال لطلب النقض واإلحالة.

 

 :"م.ص.م"في حق  "م.ل.م"مستندات تعقيب األستاذ -3
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يال قاوال أن القارار المطعاون فياه إتسام بعاعل التعل هحيث جااا بمساتندا  تعقيبا

 من م إ ج لما استند في اإلحالة على 43و  150و  168و  162وخرق الفصول 

تصااريحا  زاعمااة العاارر الشاااكية واااي أقااوال  ياار مقبولااة إعماااال ألحكااام 

ابااة ماان م إ ج لمااا كاناات أقااوال شااااداا واااو إبنهااا  مقاادوح فيااه بالقر 43الفصاال 

تقاضاين والمصلحة بإعتبارح وكيلهاا . إضاافة إلاى أن دائارة اإلتهاام أطلقات ياد الم

المحاضاار التااي يحرراااا عاادول التنفيااذ وااام مااأمورون عموميااون للتشااكيك فااي 

علااى اإلجاارااا  فااي المااادة المدنيااة توصااال لطلااب الاانقض  اواااذا يشااكل خطاار

 واإلحالة .

 

 :"س.ح"في حق  "إ.ن.م"مستندات تعقيب األستاذ -4

 قااوال أن القاارار المطعااون فيااه جاااا ااضااما لحقااوق هحيااث جاااا بمسااتندا  تعقيباا

 مجااردا حواب علااى دفوعااا  المعقاب إضااافة إلاى أن اإلتهااام الالادفاع وعاادم الجا

 خاصة وأن ملل القعية جاا خلوا مما يدعم تصريحا  القائمة بالحق الشرصي

الوة وإبنها ألن عدل التنفيذ اعترف وأناه ااو الاذي رافاق المعقاب ولايس كاتباه عا

ية وئوالصاورة العا حينااعلى أن محعار المعايناة تام تدويناه بادفتر عادل التنفياذ 

مظروفة باالملل عاالوة علاى أناه كاان علاى دائارة القارار المطعاون فياه عارض 

ياذ المحعر المحجوز على أال الربرة للتأكد ممن حررح فإن كان خا  عادل التنف

د فإن إدعاا زاعمة العرر يصبح تجني على المعقب ومن معه وإن كان الر  بي

 الة. لطلبه النقض واإلحكاتبه فإن ذلك يثبت التهمة على جميا األطراف توصال 

 المحكمة

 في الرد على جملة المطاعن لتداخلها وترابطها وإتحاد القول فيها :

حاث فاتح ب 24/08/2017حيث مما ال شك فيه أن النيابة العمومياة أذنات بتااريخ 

والمشااركة فاي ذلاك ومساك واساتعمال  "م.ص.م"تحقيقي من أجل التادليس ضاد 

 . ج.من م  177و  176و  172 و 32طبق الفصول "س.ح"مدلس على 
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ة وحياث ال جاادال أن قاضااي التحقيااق المتعهاد بالبحااث أخاال باااإلجرااا  األساسااي

ياه ففي البحث وخاصة منها مصلحة المتهم الشرعية إذ لبت أن المعقب المظنون 

مان م إ ج ولكناه وجاد  60وجه له إستدعاا بصافته شااادا طباق الفصال  "س.ح"

اصاة نفسه في مواجهة تهمة دون توفير الحد األدناى مان العامانا  القانونياة وخ

 منها تمكينه من إنابة محامي حينها للنعال عنه والدفاع عن مصالحه . 

وجيااه وحيااث الح جليااا إرتباااا قلاام التحقيااق فااي إجاارااا  البحااث والشاارع فااي ت

اط فاي اإلتهام دون توفير الحد األدنى من العامانا  وبارز ااذا االرتبااا واإلفار

المحااارر فااااي  8633خااارق اإلجااارااا  عاااادم حجاااأ محعاااار  المعايناااة عاااادد 

المأعوم تدليسه ودون أن يقا عرضه علاى المظناون فايهم طباق  04/12/2014

 معاهيعاد  من مجلة اإلجرااا  الجأائية وااو ماا 284مقتعيا  وأحكام  الفصل 

 خرقا للقانون ال جدال أنه خطير...

وحيث ولئن كاان الحعاور األول وإجارااا  االساتنطاق األول فاي مجملاه ياأتي 

قاة قواعاد النظاام وإن كانات فاي هاارااا لهاا عالبضمن القواعد التي لهاا عالقاة 

 تارمتحبمصلحة الماتهم الشارعية فاي الادفاع وتنتهاي اإلجارااا  باالبطالن إذا لام 

عااواب  فااإن معاامون الحعااور األول واالسااتنطاق أو السااماع األول مجماال ال

تهم حسب الصفة كما في صورة المعقب المشار إليه سلفا تعتمد فق  لمصالحة الما

 الشرعية في الدفاع . 

ع وحيث مما ال شك فيه أن فقاه قعااا محكماة التعقياب اساتقر علاى أن حاق الادفا

ن أن مصلحة الراصة والتي ال يمكايعد من قبيل اإلجرااا  التي تظل مرتبطة بال

 تاايدي إلااى شاايا ماان الاابطالن إال إذا لباات العاارر وال يحبااذ وال يااراد إلارتااه

 ذائاا 199صراحة أول مرة أمام محكمة التعقيب وذلك معطى لم يوجادح الفصال 

الصاايت ماان مجلااة اإلجاارااا  الجأائيااة وإنمااا اااو قاارااة وتفسااير قعااائي تااردد 

 التعقيبية الجريئة والشجاعة . صداح في العديد من القرارا 

وحيث جاا بعديد من القرارا  التعقيبية أنه يعود لدائرة اإلتهام في الجنايا  حاق 

ة كامل الملل فكماا أنهاا سمراجعة جميا القرارا  القعائية وأعمال البحث ودرا
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تنظر في مطالب االستئناف التي توجه ضد قرارا  قاضي التحقيق في الماواطن 

ألااري التعليااق والنقاال فلهااا ساالطة المراجعااة الشاااملة لكاماال أعمااال المحااددة مااا 

قاضي التحقيق وتمتد سالطة المراجعاة إلاى تعاديل وإصاالح األخطااا فاي توجياه 

التهمة واالستنطاق والحجأ واالختبار وكذا إلارة جمياا النقااط القانونياة المتعلقاة 

تبااا جديااد والبحااث بهااا وأكثاار ماان ذلااك فلهااا اسااتكمال األبحااا  واإلذن بااإجراا ت

بنفسها أو بواساطة عان أماور لام يقاا إجاراا تحقياق فاي شاأنها لاذلك كانات دائارة 

اإلتهام ذا  سايادة مطلقاة فاي معالجاة الملال المنشاور أمامهاا وااو ماا لام تساعى 

دائرة القرار المنتقد لتفعيله واكتفت بتأييد قرار ختم البحث دون تأسايس أو تعليال 

 التعليل واألداى الح خارقا للقانون . والح قراراا ضعيفا من حيث

عادم ووحيث أن سلطة المراجعة وسيادة المعالجة تتوقل قانونا علاى حاد التعليال 

رياال وعاادم اعاام حااق الاادفاع وإحتاارام مجماال العااواب  القانونيااة فااي ذلااك حالت

نون حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراا مالها من رقابة على حسان تفعيال القاا

. 

من م ا ج تقتعي أن تعلال األحكاام والقارارا  مان  168الفصل  وحيث أن روح

 الدراساااةبالااوجهتين القانونياااة والواقعياااة وال يكاااون التعليااال ساااليما إال إذا تنااااول 

 والتحليل كل عناصر القعية ومعطياتها دون تحريل أو تناقض أو ترمين. 

و  172لين وحيث اكتفت محكمة القرار المنتقد توصال للقول بتطبيق أحكام الفص

اسااتغالل صاافته كعاادل منفااذ  "م.ص.م"ماان م ج بااذكر تعمااد المظنااون فيااه  173

وتحرير محعر معاينة من عالئاق وهيفاه وتحريال موضاوعها بتعامين إتفااق 

ومعاينة على أساس أنها صحيحة وتمات بحعاورح والحاال أناه لام يقاا ذلاك دون 

 جلااةفااق مااا ورد بمتااوفر األركااان القانونيااة لجريمااة التاادليس و أن تناااقم مسااألة

الفناي  العقوبا  التونسية ودون الروض في مسألة االختبار واالستناد إلاى الارأي

ماان أااال االختصاااص كاال ذلااك بعااد إتمااام إجاارااا  الحجااأ وفااق أحكااام الفصاال 

 من م ا ج المذكور سلفا . 284
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م اإلتهاا وحيث أن تكييل الوقائا وتوجياه اإلتهاام مساألة قانونياة تساتقل بهاا دائارة

 ول جملاةحكم سلطة المراجعة وسيادة القرار ال يمكن أن يأتيها صااحبها إال بتنااب

روط الوقااائا مااا إتقااان إسااترالص النتااائج وال يتأسااس ذلااك مطلقااا إال بمناقشااة شاا

وأحكاااام جااارائم التااادليس ومساااك واساااتعمال مااادلس والمشااااركة فاااي ذلاااك وفاااق 

 نصوص اإلحالة.

ركااان جاارائم التاادليس ومسااك وحيااث أن اإلصاارار علااى عاادم مناقشااة شااروط وأ

 واستعمال مادلس والمشااركة فاي ذلاك يادفا فاي إتجااح القاول بعاعل التعليال فاي

ر القاارار المنتقااد وممااا ال شااك فيااه أن تعلياال األحكااام مشااروع يبقااى داخاال إطااا

االجتهاااد المطلااق لقعاااة األصاال ولاايس لهااذح المحكمااة أن تاانقض مجاارد الجاادل 

ون باالملل تأتياه المحكماة دون خارق القاانشرط أن يكون لهذا الجدل أصل لابت 

 أو ضعل في التعليل أو تحريل للوقائا أو اعم لحقوق الدفاع.

وحيث لبت من جهة أخره وعالوة علاى الرروقاا  المشاار إليهاا فقاد اتعاح أن 

إليقااف من م إ ج ما تعلق بآجاال ا 85محكمة القرار المنتقد خالفت أحكام الفصل 

فقاد تباين بمراجعاة أوراق  "س.ح"لمظناون فياه التحفظي في خصوص المعقاب ا

انوناا الملل أن المعقب المذكور قد تجاوز مادة اإليقااف التحفظاي المساموح بهاا ق

تجاااوز  عاان اااذا  المنتقااد ماان م إ ج ومحكمااة القاارار 85طبااق أحكااام الفصاال 

هااا اإلخااالل ر اام أاميتااه وعالقتااه بالماادة القصااوه لإليقاااف التحفظااي وعاادم قيام

 ديااد فااي األجااال القااانوني وأضااحى قرارااااا خارقااا لقاعاادة إجرائياااةبااإجراا التم

المشااار إليااه ولهااا مساااس بالنظااام العااام  85أساسااية منصااوص عليهااا بالفصاال 

 ومصلحة المتهم  الشرعية ما يجعل قراراا عرضة للنقض من اذح الناحية.

مااان مجلاااة اإلجااارااا  الجأائياااة تجاااد  199وحياااث ال جااادال أن أحكاااام الفصااال 

 لمنافيةااليا في اذا الصدد في تفعيل قاعدة إبطال كل األعمال واألحكام صدااا ع

لحة للنصااوص المتعلقااة بالنظااام العااام أو للقواعااد اإلجرائيااة األساسااية أو لمصااا

مااا  بااطال ومرالفااا للقااانون "س.ح"الماتهم الشاارعية واتجااه اعتباار قاارار إيقاااف 

 قعية أخره . اإلذن باإلفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة
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 وحيااث جاااا القاارار المنتقااد خارقااا للقااانون وضااعيل التعلياال ومحرفااا للوقااائا

 وااضما لحقوق الدفاع والحالة تلك فقد استحق النقض.

 

 ولهاته األسبــاب

يوه فقّررت المحكمة قبول مطالب التّعقيب شكال و أصال ونقض القرار المطعوون 

إلعووادة الن وور فيهووا موون جديوود وإرجوواع القضووية لمحكمووة افسووتدناة بجندوبووة 

 بواسطة هيدة أخرى واإلعفاء وإبطال قورار اإليقواة التحف وي الروادر فوي حوق

موون مجلووة اإلجوووراءات  85تفعوويال ألحكووام الفروول  "س.ص.ح"الم نووون فيووه 

لوى الجزائية واإلذن بواإلفرا  عنوه فوورا مون سوجن إيقافوه موا لوق يكون موقوفوا ع

 ذمة قضية أخرى .

عاان الاادائرة  2019جااوان  19الشااوره يااوم اإلربعاااا  وصاادر القاارار بحجاارة

وععااوية  محموود عموواد عبوود الجليوولالرابعااة عشاار المتركبااة ماان رئيسااها الساايد 

ام وبمحعار المادعي العا كمال بووكييرو عبد الباسط خالديالمستشارين السيدين 

 وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سميرة بوشوشة. يوسف بوزاخرالسيد 

   وحّرر في تاريخه


