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 ع/س             

 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد هلل       وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد002.2016عـ*

        2016-03-10تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

جددفي    22 بعددا طالعددلى مطدد  لتطددب طلمعدمددب طل دددا   دد 

لحك ددم ى طلسددما يلمددد طلايلددم طلعددف  لددالدد  د  ددا2تحددع مدد  2016

طل حفل   "ج.ف"لصفلح طلدفيون بنفءط مط  عطب طألسمفذ  عدمبطلم

 .لاى طلمعدمب

 :  في حق

 ."ب. . .ل"

 :  ضد

 يهرطن.  *****، طلدفع  "ش.ص"

 

طلصدفدر بمدفر    داد 95795 ععنف    طلدرطر طالسمئنف   م

 م  لحك م طالسمئنفف بمويس. 2010لفي  12

م  طألصددط  يطلعرضدد  لدفضدد  : يئفامددف بداددول طالسددمئنف يط

طلدضددفء لدد  جا ددا طلحكددا طالبمدداطا  يبددند    دد  طألصددديشددكل 

ختمدم بر   طلاموى لعا  طالخمصفص يإم دفء طل سدمفيم لد  طل

  يح ددد طل صددفر م طلدفيويمددم مطددإلمدد  طل ددنل  يإرجددفى طل ددفل 

لط ددم  د لدددفء 250ئددف ل فاددام طل سددمفيم بدد ر  طل سددمفيم ضدداهف يت 

طلمدفضددد  يةجدددرم طل حفلدددفم مددد  طلتدددور   ير ددد  طالسدددمئنفف 

 طلعرض  لوضومف.

 

يبعا طالعدلى مطد  لطحوتدفل طلنمفبدم طلع ولمدم لداى هد   

عطب قاول لتطدب طلمعدمدب شدكل ير ضد   إل طل حك م يطلرطلمم 

 .ةصل ييد  طلدرطر طل تعون  م 

 

بحجددرم  ميطل  فيضددطلدضددمم  ةيرطقيبعددا طالعددلى مطدد  

 ب ف  ط  :مطنف رى صرح طلشو
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 من حيث الشــــــكل : 
صددم   ةيضددفم  يطلمعدمددب ج مدد  لتطددب  طسددمو  حمدد  

 ددف  مجدد  لعدد  للدد        ل 180طل صددد  ةحكددف طلدفيويمددم عادد  

 قاول  ل  ه   طلنفحمم.

 

 من حيث األصــــــل :

طلحكدددا طل نمددددا  ةيردهدددفحمددد  ت مدددا يقدددفا  طلدضدددمم لم  دددف 

لداى بداموى  طألصدد    مئف قمف  طل اممطلم  طيان  مطم يطأليرطق

بمويس دطارم طألحوطل طلشخصدمم ضدا طل دام  م اماطمب حك م طالطل

مطمدد   دد  طألصددد مفرضددم ةيئددف لمميجددم لندد  ب دمضدد  صدداطق 

يتددا طلانددفء يةيجاددف طبنددم  يطن  14/04/2000شددرم  لحددرر  دد  

 طلعلقم طلميجمم سفءل بمنئ ف طل  درجم تعد ر طسدم رطرهف عفلادم

 بإ دددفى طلتددلق بمنئددف ي اددم  غيجئددف برإاددم لنئددف يإسددنفدهفطلحكدا 

 حضفيم طبنمئف طلدفصر  .

   

لحك دم طلااط دم  ةصارلطلدفيويمم  طإلجرطءطليبعا طسمم فء 

بمدداطامف طيطلدفضدد   16/06/2009 دداد بمددفر   71277 حك ئددف مدد

لط دددرم  "ش.ب.ص"ي"ح. . .ل"بإ ددددفى طلتدددلق بدددم  طلدددميجم  

ل  طلميجم يطإلذن بفلمنصمص مط  ذلد  طأليل  بعا طلانفء بتطب 

بتددرم مدددا طلددميطج يبرسدد   يالدتئ ددف يت ددر ا طل ددام  ل فاددام 

د لدددفء  200د  لدددفء ضددرر  طل عنددوي يبدد  1000طل ددام  مطمدد  بدد 

ةتعفب طلمدفض  يةجرم طل حفلفم يح د طل صفر م طلدفيويمم مطد  

 طلدفا م بفلاموى ير   طلاموى طل عفرضم  م ف غطد مط  ذل .

 

ام  مطمد   د  طألصدد طلحكدا طالبمداطا  طل د م  طسمفيميح

 طل  لور.

 

لحك ددددم  ةصددددارلطلدفيويمددددم  طإلجددددرطءطليبعددددا طسددددمم فء 

 2طالسمئنفف قرطرهف طل شفر إلم  سفل ف بنفءط مط  ةحكدف  طل صدطم  
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يما  طخمصفص طل حفلا طلمويسمم بدفلنرر  د   خل    ق د  39ي

 طلدضمم.

لحك دم طلمعدمدب  د  يحم  ععد  يلمدد طلايلدم طلعدف  لداى 

  د  "ج.ف. "طلدرطر طالسمئنف   طل  لور بنفءط مط  عطب طألسمفذ 

 ح  طل اممم    طألصد لثمرط لتعنم  طثنم .

 

 :المطعن األول 

ب دولدم ةيدد  بددفلرجوى إلدد  ةيرطق طل طددم  ماددم  ةن طل ددام  

ف لفن قا  لكمفبم لحك م طالسمئنفطآلن مطم     طألصد طل سمفيم 

ن  بفالسمئنفف  د  طلحكدا طلشخصد  طالبمداطا  بمويس مر ضم عع

يقددا حصددر ععندد   دد   ددريى طلدداموى طل حكددو  بئددف دين لادداة 

 "ح.ر.ى"يذلد  حسدا ف دييد  طألسدمفذ طل حدفل  طل م درن طلتلق 

بخط  دا  يبإلضدفا   "غ.ص. "يمفبم م  لحفل  طلتفم  طألسمفذ 

يخم   بعر ضم طلتع  طلم  قمال بكمفبم طل حك م طل  لورم تحع 

يعفل ددف حدداد طل سددمفيم  2009جو طمددم  3 دداد بمددفر   23510مدد 

لرل  ععن  يخص ب   ريى طلحكا دين لااة طلتدلق ي سد   فيد  

ف ال  مرتب م  ذل  إال ةن تندد طلداموى بحفلمئدف طلمد  لفيدع مطمئد

يذلد   د  خصدوص لدف تسدطط مطمد  قاد صاير طلحكا طل سدمفيم 

لددد        ل  144طالسدددمئنفف ي ددددف ل دددف تدمضدددم  ةحكدددف  طل صدددد 

طلحكدا  ددط  ةن  حصدر ععند   د   دريىيعفل ف طخمدفر طل سدمفيم 

 جسدد ئفرم طلمدد  ماددر منئددف لحفلمدد  ييذلدد  ب تطدد  طرطدتدد  طلحدد

ب تطدددب لمدددفب  ل ضددد  يلخمدددو  يحدددفام مطددد  ج مددد  لدولفتددد  

شد د طلشكطمم  في  ال  سوغ ل  طلمرطج   مئف بعا يطلموس   تعند  لم

لد         145حكدف  طل صدد ل  جا ا لااة طلتلق يقا طقمضع ة

ل ةي  ال   ك  ل حك م طالسمئنفف ةن تنردر إال  د  خصدوص لدف 

 يق  طالسمئنفف    شفي  يطن لحك م طلارجدم طلثفيمدم ل دف بمدع  د 

لادداة طلتددلق يةن شدد ط  طلتطددب ب سددمناطل  طلمعدمددب  فيئددف تكددون 

لدد        ل ل ددف  146ي 145بدد ل  قددا خرقددع طحكددف  طل صددطم  

 خلل بدوطما طالجرطءطل طألسفسمم لوجاف لطند .ةيرث قرطرهف ط

 

 المطعن الثاني : 
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ب دولددم ةن لحك ددم طلارجددم طلثفيمددم مططددع قرطرهددف بخددريج 

لوضوى طلنمطى مد  دطادرم طخمصفصدئف ب دولدم طن طل تطدوب  د  

 طألصد  دت  طلجمطار يبفن لحد طلميجمم  د  بفلجمطار يبفلعودم

إلدد  لرري ددفل طل طددم  ماددم  طن طل ددام  مطمدد   دد  طألصددد لددفن 

يلد ل   19/12/2008حضر طلجطسم طلصطحمم طلم  طيعددال  دو  

ل دف حضدر بجطسدم  04/02/2009بفلجطسم طلصطحمم طل نعدام    

   ديقا تول  طل نفقشم  د  طألصدد يةبداى لوق 18/03/2009 و  

يرديد  مدد  عطاددفل خصددم م  ب ددف  عماددر ةيدد  قاددد طلمدفضدد  لدداى 

لدد    ق د خ يعفل ددف طجددفب  4طل حك ددم طل معئددام عادددف لط صددد 

 اممدم دين ةن  ثمدر طل ام  مطمد  مد  طلداموى ييدفقب عطادفل طل

طلا   بعا  طخمصفص طل حك م عا  لف توجاد  لدمضدمفل طل صدد 

 د  لوضدوى طلمداطم   طلادعل    ق د خ  دفن طالخمصدفص ي 10

ةضددح  لنعددداط  لط حددفلا طلمويسددمم يطلدضددفء بخددلف ذلدد   كددون 

لدد    ق د خ .يعفل ددف لددا  ددد   10ي 4طل صددطم    لمجف مددف يطحكددف

سدددمئنف   طلصدددفدر مددد  لحك دددم طلتعددد  بفلمعدمدددب  ددد  طلددددرطر طال

ل  ةحا  95795تحع ماد  12/05/2010طالسمئنفف بمويس    

عر م   إن يلمد طلايلدم طلعدف  لداى لحك دم طلمعدمدب  تطدب قادول 

لددد        ل  180لتطدددب طلمعدمدددب شدددكل مطددد  لعنددد  طل صدددد 

 يطصل، ييد  طلدرطر طل تعون  م .  

 

 المحــــــــكمة

 

 األول :ن عن المطع

لدد        ل ةن "طالسددمئنفف  144مضدد  طل صددد حمدد  طق

 نددددد طلددداموى بحفلمئدددف طلمددد  لفيدددع مطمئدددف قادددد صددداير طلحكدددا 

 .طل سمفيم يذل     خصوص لف تسطط مطم  طالسمئنفف

 

ل  ذطل طل جطدم ةيد " ال   كد   145يحم  تض   طل صد 

نرر إال    خصدوص لدف يقد  طالسدمئنفف تل حك م طالسمئنفف ةن 

    شفي .
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لد   145ي 144ل  صر ح مافرم طل صطم   د فيحم   سم

اد قد طلاموى بحفلمئف طلم  لفيع مطمئف ند      ل ةن طالسمئنفف  

صدداير طلحكددا طل سددمفيم يذلدد   دد  خصددوص لددف تسددطط مطمدد  

 طالسمئنفف يبفلمفل   فن يرر لحك م طلارجم طلثفيمم لدصور مطد 

مر ضدددم طالسدددمئنفف يلتفمنئدددف يال  جدددوغ لئدددف لنفقشدددم يإمدددفدم 

 لنرر    لسفاد إمر لتريحم مطمئف.ط

يحمدد  يبددفلرجوى إلدد  ةيرطق طل طددم  مضددح ةن طل ددام  

ف لفن قا  لكمفبم لحك م طالسمئنفطآلن مطم     طألصد طل سمفيم 

طالبمدداطا    طحكددا طلشخصدد  لبمددويس مر ضددم ععندد  بفالسددمئنف م

 حفصرط ععن      ريى طلاموى دين لااة طلتلق.

ق لا  ك  لش وال بفلتع   ددا يحم  يعفل ف طن لااة طلتل

طتصد بد  طلدضدفء يلدمس ل حك دم طالسدمئنفف حد  طلنردر  مد  لد  

جا ا يب ل   إن قضفءهف بفلند  ير   طلاموى  عا تجفيغ    

حدايد طخمصفصددئف يلافشددرم طلحكددا  م دف ال ت طدد  حدد  طلنرددر  مدد  

ل        ل ل ف  دورث  145ي 144خفرقم ب ل  ةحكف  طل صطم  

 دوطما طألسفسمم يطتج  لع  قاول طل تع .فلحك ئف طخلل ب

 

 عن المطعن الثاني :

لد    ق د خ طيد  "تنردر طل حدفلا  4حم  طقمضد  طل صدد 

طلمويسدددمم  ددد  طلندددمطى إذط ممنئدددف طألعدددرطف ةي إذط قادددد طل تطدددوب 

دفر طلمدفض  لا ئف إال إذط لفن لوضوى طلنمطى ح  ممنمف لمعطدف بع

 لفا  خفرج طلالد طلمويسمم.

 خطددص لدد  طل صددد طل دد لور ةن طل شددرى ةيلدددد يحمدد  

لط حددفلا طلمويسددمم طالخمصددفص بددفلنرر  دد  طلنمطمددفل إذط ممنئددف 

 لدا  كد  لئدا لددر ةصدط  ةيعرطف ةي قاطوط طلمدفض  لا ئف يلدو طأل

 لخمفر.

 

يحم  طن طلرضف بفلمدفض  لاى طل حفلا طلمويسمم  سمشم 

ف ةلددددف بفالت ددددفق طلصددددر ح ةي طلضدددد ن  يذلدددد  بفلحضددددور ةلفلئدددد

يطلجددوطب  دد  طألصددد دين إثددفرم لرجدد  طلنرددر طلدضددفا  طلددايل  

ي نعدددا لئددف بدد ل  طالخمصددفص بصددورم يئفامددم لددد ذلدد  تتامدددف 
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ل    ق د خ طل ي جدفء بد  " جدب إثدفرم طلدا    10ألحكف  طل صد 

 "بعا  طخمصفص طل حفلا طلمويسمم قاد طلخوض    طألصد.

 يحمدد  يبددفلرجوى إلدد  ةيرق طل طددم  مضددح ةن طل ددام 

مطم     طألصد لفن حضر بفلجطسدفل طلصدطحمم طل نعددام بمدفر   

ييدددفقب  ددد   2009لدددفر   18ي  214/2009ي 19/12/2008

طألصد يةباى لوق   يرديد  دين إثفرم لسفلم مدا  طالخمصدفص 

ن يبفلمددفل   فيدد   عددا قددا قاددد بفلمدفضدد  لدداى طل حددفلا طلمويسددمم يط

بفلنرر تكد  قدا  لحك م طلدرطر طل نمدا ل ف قضع بعا  طخمصفصئف

 خرقع قفمام قفيويمم يطتج  لع  قاول طل تع .

لدد        ل  معددم  يدددد   181يحمدد  يم ددل بفل صددد 

 طلدرطر طل تعون  م  باين إحفلم.

 

 ه األسبــــــــاباتوله
يلمدد طلايلدم طلعدف  ل صدطحم قررل طل حك م قاول لتطدب 

 فلم.   طألصد بند  طلحكا طل تعون  م  باين إحيطلدفيون شكل 

لددفر   10بجطسددم  ددو   يصددار طلدددرطر بحجددرم طلشددورى

م طلسدما مئفسدمرا  طل مفل م ل  يلام  طلاطارم طلثفلثم مشر  2016

 ر مدميآسمف طلعمفري يفاطم لر ر يمضو م طل سمشفرتم  طلسماتم  

ب سفمام يحضور طل ام  طلعف  طلسمام س مرم طلحو وي يب طلنفبط 

 .لفتام طلجطسم طلسمام ج مطم لسعود

 
 وحــــرر في تاريخه
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