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 الجمهوريـــة التونسيــة 

 السلطة القضائية   

 التعقيب                         محكمة    

      قرار تعقيبي

 

 2335 عدد القضية:

 2020أكتوبر  6 :قرارتاريخ ال

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

 

ية ل الجمهوروكيمن طرف  2013فيفري  20بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 لدى المحكمة االبتدائية بتونس

 "م.أ": المتهم ضد

 المحكمررة االبتدائيررة بتررونس عاان 2013فيفررري  20 الصااا ر بتاااريخ 40عااد   لقااراراطعنااا  اا  

عرديل تمر   الحكرم االبتردائي إقراربربقبول االستئناف شرك  وفري الصرل يا حضورنهائيا والقاض  

 .لتخلي عن الدعوى الخاصةنصه وذلك بعدم سماع الدعوى العامة وا

 .جراءاتطالع على الحكم المطعون  يه والتأمل    اإلوبعد اال

 وبعد االطالع على طلبات اال عاء العام لدى محكمة التعقيب.

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 

 المحكمة

 
لب طلهم األشخاص المخول قائمة من مجلة االجراءات الجزائية  258الفصل  ولئن تضمنحيث 

 إن ة وكيل الجمهوريوجعل من بينهم تعقيب االحكام والقرارات الصا رة    االصل نهائيا 

ان طر ا ذا كمقبولية الطعن من الناحية الشكلية تظل مرتبطة بمدى تو ر الصفة والمصلحة وبما إ

    القضية االستئنا ية.

ه م  لمن تهُ  ح إالم القضائية ال يُتاأن الطعن    األحكا ساسيةإنه من المبا ئ اإلجرائية األوحيث 

 القضية وله الصفة القانونية لذلك.

 ديه.ة لالصف تفاءوحيث يترتب عن ذلك أن من لم يكن طر ا    الحكم ال يمكنه الطعن  يه الن

 وحيث إنه من لم يكن طر ا    القرار االستئنا   ال يحق له الطعن  يه بالتعقيب.

القاض   بتدائ تستأنف الحكم االلم  النيابة العموميةف تبين أن وحيث بالرجوع إلى مظرو ات المل

م إ  212صل ل استئنا ها طبق ما تقتضيه أحكام الفيجتسبعدم سماع الدعوى الجزائية وذلك بعدم 

جوب ووما يستتبع ذلك من عليه وإمضاء من المستأنف  (سند مستقل)على  تسجيل للطعن ج من

ن على ظهر الملف ون االكتفاء بما  ُ المخصصة لذلك تضمين الطعن بالد اتر  قفت ووقد  و 

 –ومية للنيابة العم على عدم تحقق ذلك وطالبتالمتعاقبة المحكمة صلب أحكامها التحضيرية 

حول ينعدما وميجعل الطعن المدعى به بما  ،هاما يفيد استئنا اإل الء ب - ون جدوى أو استجابة 

لبداية احكمة مت بما قضت به رضي وقدطر ا    القضية االستئنا ية  ةالنيابة العمومي  ون اعتبار

ال يجيز  بما، م ا ج 210بموجب الفصل  ا   الطعن المكفول له انهائيا عن حقه تخلتلتكون قد 

ص    خصو   القرار االستئنا   خصوصا وقد أقر نفس حكم البداية  بالتعقيب طعنال لها

مين القائ بين    الجانب المدن وجوبا صر النزاع استئنا يا ها وانحبعدم سماعالدعوى العامة 

ق الحب ينبموجب استئناف القائم بالحق الشخص  والمستأنف ضده )المتهم المحكوم بالبراءة(

من  ُمختالوغير ذي صفة  نعصا را بالتعقيب  ، بما يجعل طعن وكيل الجمهوريةالشخص   قط

 .ناحيةمن هذه الالناحية الشكلية وحريا بالر ض 
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ز  يجووال بالنظام العام تتعلق لطعن بالتعقيبالشروط  األحكام المنظمةالمبا ئ ووحيث إن 

  بأحكامعمال بالنظام العام امن تلقاء نفسها لتعلقه ا، ووجب على هذه المحكمة إثارتهمخالفتها

 م إ ج. 269الفصل 

 م إ ج. 263وحيث يتجه حجز معلوم الخطية عمال بأحكام الفصل 

 

 ه السبابولهذ

 

 .والحجزمطلب التعقيب شك   رفضقررت المحكمة 

 

ئيساها المتألفاة مان ر السا ساة والعشارينعان الادائرة  2020أكتروبر  6وصدر هاذا القارار بتااريخ 

ر بمحضا وحمادي الرحمراني عبد القادر غزالوعضوية مستشاريها السيدين  منجي شلغوم ةالسيد

  .لسلطانياهاجر وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة حاج جلول ن بن العبد الرحماالمدع  العام السيد 

 

       


