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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 13844 عدد القضية:

   2020سبتمبر  29 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

ي ف "ع.ن"األستاذ من طرف  2020مارس  6بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية "ب.ا"حق 

 الحق العام :ضد

 نستيربالم بتدائيةاال محكمةال عن 2020فيفري  26الصادر بتاريخ  94طعنا في القرار عدد 

اء يالقضت الحكت  االبتتدائي نقضبتبقبول االستتننا  كتكو يفتي االصت   حضوريا نهائياوالقاضي 

 يتتتهيحمتتت  الميتتاريا القانونيتتة عله متتتدت ستتتة اكتتهر نته  يستتجمتتج يديتتد ب بتتوت ادانتتتة المتت

 .ياستيفاء المحجوز لفائدت صنديق الديلة

 .جراءاتطالع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلوبعد اال

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد االطالع على طلبات ا

 :المفايضة القانونية صرح بما يلي يبعد

 ك :أيال: مج حيث الش

جرل جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شرروطه القانونيرة واإلجرراءات مرن حيرث الصرفة واأحيث 

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكال.

 ثانيا: مج حيث األص :

ليهررا عحيررث يسررتفاد مررن ولرراة  القاررية كيفمررا  وردطررا الحكررم المطعررون فيرره واأورا  الترري انبنررى 

بتراريخ  فرلرة الرررطة العدليرة برالمكنينرر مرن  عروان المحر 261 وخصوصا محار البحث عردد

يرة  منيرة  نه بالتاريخ المذكور وإثرر القيرام بدور 594المتمم لمحار االستمرار عدد  31/3/2019

يم كري  شرهر """ يقروم بتسرل "ب.ا"بالمكنين لمرح اأعروان المردعو  ***لصالح اأمن العام بنهج 

محرل لل ومرا إن شراطد سريارل الرررطة حترى الف برالفراربالستيكي  سود اللرون إلرى  حرد اأشر ا  

 د بأنررهو كرر "خ.ح"المحررافي لمنهلرره و الررب البرراب وباسررتيقاف الررر ح الهرراني اتاررح انرره يرردعى 

 20بمبلر   علب جعة نوع سلتيا مرن الرر ح المتحصرن برالفرار داخرل المسرتودع 10اشترى عدد 

 ، فتم فتح بحث في الغرض كان منطلب لاية الحال.دينارا

 .اشتهاره باسم """على ليه مصادلا ا نكر ما نسب  وحيث باستنطا  المتهم

ن اجرل مر لمقاضراته محكمرة ناحيرة المنسرتير علرى "ب.ا" المنون فيه النيابة العمومية  حالتحيث و

ولارت ، 18/2/1998االتجار في المرروبات الكحولية المعدل للحمل بردون رخصرة طبرب لرانون 

لعرردم سررماع حارروريا  ابتررداةيا 2019مرراي  21بترراريخ  32728 عرردد المحكمررة بموجررب حكمهررا

ونعى عليره  المتهمطبب ما فكر  عاله، فتعقبه  محكمةالولات  نيابة العموميةال هتفاستأنف، الدعوى

 :ناةبه

 :مخالفة القانونضعا التعلي  ي /1

بررأن محكمررة القرررار المنتقررد  لرروال م ا ج 64ي 63ي 61ي 60ي 11ي 10الفيتتول  مخالفتتة  - 

 11و 10عتبرت  ن اإلجراءات التي لام بها الباحث سليمة والحرال  نهرا م الفرة للفصرول ا

تبعررا لتمتعرره بررنف   - ار  نرره كرران علررى الباحررث باعتبرر م إ ج وأحكررام التلررب  34و 33و

م ومالحقتره بمنهلره هتعقرب المرت -سلطات وكيل الجمهورية وللم التحقيب فري حرال التلرب  
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يمررة عنرره لكنرره ترررى فلررك إلررى ايقرراف مررن ادعررى انرره اشررترى واسررتيقافه وحجرره  دلررة الجر

المررروبات الكحوليرة منره وسرماعه كمرتهم دون توجيره  ي تهمرة إليره  و احتررام موجبررات 

اعتمررراد ثرررم   فررري تعرررد علرررى حريرررات االفرررراد وحقرررولهم، مكررررر م إ ج 13و 13الفصرررلين 

 61و 60فصررول تصررريحاته كرررهادل دون القيررام بموجبررات الرررهادل المنصررو  عليهررا بال

ومكافحترره بررالمتهم حررين  خصوصررا م إ ج مررن تحليررح وتحررذير مغبررة الرررهادل  ورا 64و

  التااء االمر فلك بعد إصرار المتهم على فلك الطلب دون استجابة. 

 لوال برأن المحكمرة لرم تتنراول  ي عنصرر مرن :18/2/1998مج قانون  3الفي  مخالفة   -ب

م االتجرار فري المررروبات الكحوليرة بانت را عناصر جريمة نح االحالرة مرن تعراط لنرراط

وبصورل واضحة مرن خرالل شرهادات متارافرل او حجره مبرال  ماليرة وكميرات كبيررل مرن 

ل المرروبات الكحولية وطرو مرا لرم يتروفر فري لارية الحرال فلرك ان المررروبات المحجرو 

حجرهت عررن شرر ح عهررر عليرره فرري الطريررب العرام تررم التيرراده الررى مركرره االمررن وسررماعه 

 ، وان الباحث لرم يمرارص صرالحياته فري مالحقرة الم نرون فيره حرال التلرب  وحجرهمتهمك

لفصرل االمرروبات الكحولية واأموال عنه...لتكون المحكمة لما لات باإلدانة لد خرلت 

 من القانون المذكور بما يعرض لااءطا للنقض. 3

 

جرراءات دفر  منوبره بربطالن إ لوال بأن محكمة القرار المنتقد لم تجب عن هض  حقوق الدفاع: /2

حقرة عردم مالم إ ج و 34و 33و 11التتب  بسبب عدم احترام اجراءات التلب  على معنى الفصول 

عرت خرر بدلره بردعوى حيا تره مررروبات كحوليرة، كمرا انهرا امتنآف شر ح الباحث للمتهم واستيقا

ارم ر -واعتمراده  عن االجابة عن تمسك منوبه ببطالن اجراءات اسرتيقاف شر ح والتيراده عنرول 

لمحكمررة كررراطد دون تحليفرره اليمررين القانونيررة وتحررذيره مغبررة الرررهادل  ورا، مارريفا برران ا -فلررك 

شراطدا  مرن ترم اعتبرارهكتابرة رفات  ياا االستجابة لطلب منوبه الولوف على حقيقة ما ادلرى بره 

دالء نفيرره شررراء المررررروبات الكحوليررة مررن منوبررره وتعرضرره للاررغ  مرررن لبررل الباحررث لرررالمررن 

 بالتصريحات المسجلة عليه، طالبا النقض واإلحالة.

 

 المحكمة

 
 :م ا ج 64ي 63ي 61ي 60ي 11ي 10الفيول  عج المطعج المتعلق بمخالفةأيال: 

هورية .طم مساعدون لوكيل الجمم إ ج على  ن مأموري الاابطة العدلية.. 11حيث نح الفصل 

 ولهم في الجنايات والجنح المتلب  بها ما له من السل .

ستنطا  م إ ج لوكيل الجمهورية معاينة ساةر الجراةم وجم  اأدلة وا 26 وكل الفصل  وحيث

لة ي سلطات م وطالمربوه فيه بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير المحاضر فيها...و

 العدلية حال التلب . لمأموري الاابطة

جه ووحيث يترتب عن فلك  ن حالة التلب  بالجريمة ت ول لمأموري الاابطة العدلية على 

ات صريحالعجلة حجه  دلة الجريمة في  ي يد كانت وسماع من ترى فاةدل في سماعه وتلقي الت

مة ن بالجريمعنييللاستنطا  المربوه فيه دون حتى ان تستقر المراكه القانونية وواإلفادات الفورية 

 . و الرهود

للمدعو  "ب.ا"وحيث عاين الباحث في لاية الحال عملية تسليم المرروبات الكحولية من المتهم 

والتات حالة التلب  التحري م  المرتري وحجه المرروبات الكحولية عنه وسماعه  "خ.ح"

اتها و طرافها، ولي  على على الفور بعد دلاةب معدودل من فلك جمعا أدلة الجريمة ومسكا بمهبت

الباحث وال بإمكانه حينئذ في حال التلب  ان يحدد بصفة نهاةية المركه القانوني لمن تم سماعه إن 
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من م إ ج يُ ول في صورل التلب  تلقي  26كان شاطدا  و م نونا فيه  و ايرا طالما  ن الفصل 

وتحرير المحاضر في حتى مجرد التصريحات واستنطا  حتى في الربهة وبصفة إجمالية 

اأعمال التي اجراطا دونما تقيد بالركليات المعهودل طالما كانت  عماال  ولية ترمي للتحري 

والستجماع االدلة من  ي مكان  و يد كانت لبل اندثارطا وطالما لم يصحبها انتهاى لحقو  المتهم 

البحث والتتب  لد  او إطدار لحقه في الدفاع،..لتكون المحكمة لما صرحت بسالمة إجراءات

 م إ ج. 34و 33و 11و  10 حسنت تطبيب القانون دون م الفة أحكام الفصول 

لم  لمتهملامتها لجريمة الحال في جانب اإفإن محكمة القرار المنتقد في  وحيث من جهة  خرى

 ياا  بل استندت -  و ايرا هةفي شبإن كان شاطدا  و  - "خ.ح"تقتصر على تصريحات المدعو 

بات للمررو عملية البي  والرراءبنفسه سا على معاينة الباحث نفسه للجريمة وضبطه واسا

حجه دع وفي جهةها االطم وطو تسليم المبي  من المتهم وفرار اأخير داخل المستو الكحولية

ري لمرتاالبااعة عن المرتري كولاة  مألوفة ومعهودل ومكررل في شان طذه الجريمة لم يفعل 

حاسم  أثيرتدعيمها بروايته المقدمة حينا، ولي  لتراجعه الالحب في تصريحاته ا وتطسوى تأييد

.ليغدو لبحث..ومتناسقة م  بقية عناصر اومستسااة على ثبوت طالما كانت إفادته اأولى تلقاةية 

حب  ة فير جدي على ليام الجريميوتقديم إفادته اير في تاث الطعن في سالمة إجراءات سماعه

 ي اأدلةوبال الحر للولاة ولفت عليه محكمة القرار المنتقد في حكمها وتقديرطا  وطو ما المتهم

 .استنادا لم روفات الملح

 

 :18/2/1998ثانيا: عج المطعج المتعلق بخرق قانون 

ؤرخ في الم وحيث خالفا لما تمسك به الطاعن فقد تناولت محكمة القرار المنتقد  حكام القانون

بات صر التجريم المادية والمعنوية لجريمة االتجار في المرروو تت على عنا 18/2/1998

بوت ا لهالكحولية بدون رخصة ولامت بتطبيقها على ولاة  لاية الحال واست لصت توافرطا تبع

منوع ر الميمهل محصول االتجاعملية البي  أحد المرترين بمبل  مالي معلوم ومرهود بتسليمه 

كون كرار، ليثبات االنت ام والتاالتجار دونما حاجة إلنية  علىكافة م  حجه المرروبات كأدلة 

  المطعن في اير طريقه وحريا بالرد.

 

 ثال ا: عج المطعج المتعلق بهض  حقوق الدفاع:

ن ولد قانوحيث جاء القرار المطعون فيه معلال تعليال سليما ومستسااا ومستندا إلى احكام ال

بسالمة  تعلقت سواءالوالعية والقانونية المقدمة  دفوعال  طماجابت المحكمة بمنتهى التفصيل على 

 .فاعو خر  للقانون  و طام لحقو  الد دون تحريح للولاة اإلجراءات  و وجاطة االتهام 

فلك  اال انها عللت رفاها "خ.ح"وحيث ولئن التفتت المحكمة عن طلب سماع شهادل المدعو 

 في اير طريقه وحريا بالرد. م إ ج بما يجعل الدف  144مهلما يقتايه الفصل 
 صحيح وتعين رده.القانوني المستند لطعن فالدا لوحيث كان ال

ي خلل حظ  وحيث ومن جهة اخرى فقد احر  الحكم المنتقد على جمي  مقوماته القانونية ولم يال

 م ا ج. 269اجراةي يوجب نقاه لفاةدل الن ام العام عمال بأحكام الفصل 

 م إ ج. 263 طية المؤمن عمال بالفصل وحيث يتجه حجه معلوم ال

 

 يلهذه األسباب

 
 .يالحجز أصورفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب ككو ي

ن رةيسها معن الداةرل السادسة والعررين المتألفة  2020 سبتمبر 29وصدر طذا القرار بتاريخ 

 دي الرحمانييحما ابراهي  الحرباييوعاوية مستراريها السيدين المنجي كلغوم السيد 

اير هسيدل وبمساعدل كاتبة الجلسة العبد الرحمان بج الحاج يلول بمحار المدعي العام السيد 

 السلطاني


