
 

 

 

 

 

فصة بعد االطالع على مطلب التعقيب المقدّم من طرف الوكيل العام بمحكمة االستئناف بق

 . 19/04/2016بتاريخ 

ّّ المتهمين   ."ف.إ"و "ك.خ"و " ظ.م"ضدّ

الصادر عن محكمة االستئناف بقفصة بتاريخ  567طعنا في القرار االستئنافي عدد 

نهائيا حضوريا بقبول االستئناف شكال والقاضي نّصه بـ "قضت المحكمة  13/04/2016

بعدم  ى في حق المتهمين والقضاء من جديدقض الحكم االبتدائي فيما قضبنوفي األصل 

 سماع الدعوى.

ة  ّّ وبعد االطالع وبعد االطالع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة اجراءات القضّي

 المفاوضة طبق القانونلجلسة وبعد على ملحوظات ممثل االدعاء العام واالستماع لشرحها با

 من حيث الشكل:  .1

وما بعده  261مطلب التعقيب جميع شروطه الشكلية المنصوص عليها بالفصل  حيث استوفى

 من م أ ج ج وأتجه قبوله من هاته الناحية.

 : من حيث االصل .2

الدوريات  دىحعليها أن أ نبنىاحيث تفيد وقائع القضيّة كما أثبتها القرار المنتقد والوقائع 

اشتبهت في سيارة خاصة كانت متواجدة على مستوى مدخل مدينة قفصة يركبها األمنية 

وبمجرد االقتراب منها تولّى احد راكبيها المعقّب ضدهم مجموعة من األشخاص من بينهم 
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ت بفتح به في احتوائها على مادة مخدرة فتم إعالم النيابة العمومية التي أذنتالقاء سيجارة يش

 أسفر عن رفض المعقب ضدهم دون البقية إعطاء عينة من سوائلهمفي الموضوع بحث 

من عدمه وبعد  لتأكد من مدى استهالكهم للمادة المذكورةإلجراء التحاليل الالزمة عليها ل

المحكمة  راءات قّرر حاكم التحقيق المتعهد إحالة جميع المتهمين على استيفاء جميع االج

تهم من أجل االستهالك والمسك بنية االستهالك لمادة مخدرة مدرجة قفصة لمقاضابالبتدائية ا

 1992 /05 /18المؤرخ في  52من القانون عدد  4طبق أحكام الفصل  "ب" بالجدول

بسجن كل واحد من المتهمين  1675تحت عدد  10/03/2016فقضت تلك المحكمة بتاريخ 

امتنعوا عن الذين  "إ"و "خ"و "م"المتهمون  ته بألف دينار فأستأنفمدة عام واحد وتخطي

 567فصة بموجب قرارها عدد قفقضت محكمة االستئناف بالبيولوجي  الخضوع للتحليل

بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى مثلما هو مبيّن  13/04/2016المؤرخ في 

قبّه نصه بالطالع استنادا إلى أن رفض الخضوع للتحليل ال يعتبر قرينة على االستهالك فتع

الوكيل العام ونعى عليه ضعف التعليل قوال أن المحكمة تجاهلت أّن االمتناع عن الخضوع 

ي من العقاب وطلب صفتظليل العدالة بقصد التللتحليل كان بفعل المعقب ضدهم الذين أرادوا 

 .النقض واإلحالة 

 المحكمــــــــــــة

 عن المطعن الوحيد:

أنه يعاقب بالّسجن  18/05/1992المؤرخ في  52 من القانون عدد 4حيث اقتضى الفصل 

من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثالثة آالف دينار كّل من استهلك او مسك 

لغاية االستهالك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير االحوال المسموح بها قانونا 

 والمحاولة موجبة للعقاب.

وعلى عكس بعض ور أن المشرع التونسي وحيث يستخلص من النص القانوني المذك

ختار تجريم استهالك المواد المخدرة المدرجة بالجدول "ب" وضبط لها التشاريع المقارنة ا



االقصى للعقوبات في مادة الجنح والمقدر بخمس سنوات سجن نظرا لما لها من تأثيرات الحدّ 

 سلبية على الفرد والمجموعة.

اعه نقول بأن رفض خضوع المتهم لالختبارات السمية وامتعلى ذلك فإن الوحيث انه تأسيسا 

 ،عن إعطاء عينة من سوائله إلجراء االختبارات عليها ليس قرينة على االستهالك من جهة

كون الجريمة المذكورة ال يمكن اثباتها بأية وسيلة إثبات أخرى، يفرغ أخرى بجهة ومن 

النص القانوني المذكور من محتواه ويجعله في حكم المعدوم طالما وأنه أصبح رهينة إرادة 

المتهم الذي له حق االمتناع عن االستجابة إليه وليس عليه واجب الخضوع لمقتضياته األمر 

 ردها من أبرز تجلياتها.جاعدة القانونية ويإلزامية القالذي ينسف مبدأ 

من التصريح بثبوت إدانة نه ترتيبا على ذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد وحيث أ

الذين استجابوا لالختبارات السميّة وقبلوا إعطاء عينة من سوائلهم وتبرئة المعقب المتهمين 

فإن ذلك لخضوع لالختبارات المذكورة، لمجرد امتناعهم عن ا سبيلهمضدهم والقضاء بترك 

المساواة بين التوجه فضال عن كونه يتعارض مع الذوق القانوني السليم لعدم احترامه لمبدأ 

لمشرع الرامية إلى تجريم استهالك المادة المذكورة، ضرورة أّن المتهمين، فإنه خالف إرادة ا

أن يخضع إلى سلطة القانون وليس  إنفاذ القوانين وتطبيقها على الجميع بدون استثناء يجب

 المتهمين وأهوائهم. رغبةإلى 

من مجلة االجراءات الجزائية انه يمكن إثبات  150اقتضى الفصل وحيث أنه تأكيدا لذلك فقد 

الجرائم بجميع وسائل اإلثبات ما لم ينص القانون على خالف ذلك ويقضي الحاكم حسب 

 وجدانه الخالص.

وني المذكور أن المشرع التونسي استبعد المذهب القانوني لإلثبات وحيث يفهم من النص القان

في المادة الجزائية الذي يقوم على تحديد وسائل اإلثبات وضبطها بمقتضى القانون كما أسقط 

وحيدا لإلثبات وتبنّى المذهب النفسي  العلمية أساساالمذهب العلمي الذي يجعل من االدلة 

ى يطمئن إليها وجدانه دون أن يتقيد في تلادلة ير األة في تقدالقاضي مطلق الحريّ الذي يمنح 

من ذلك إال  ثنبوسيلة إثبات مخصوصة ولم يست نفيهاله على ثبوت الجريمة او على استدال



وجب إثباتها من مجلة الطرقات التي أ 87الفصل  كحولية مناطتأثر حالة جريمة السياقة تحت 

 ول في الدّم.باالختبار الطبي وذلك بقيس نسبة الكح

خاضعا لمطلق  جريمة استهالك المادة المخدرةإثبات  أمرع ترك نه طالما وأن المشروحيث أ

جميع وسائل االثبات مثلها بقية تثبت بوجدان القاضي ولم يخّصها بوسيلة إثبات معيّنة فإنّها 

 الجرائم األخرى ويكون بذلك رفض الخضوع للتحاليل السمية قرينة على ثبوت اإلدانة

خاصة وقد تعّززت في قضيّة الحال بعدّة أدلة أخرى تمثلت أساسا في ثبوت استهالك بقية 

البعض منهم لدى التحقيق وشهادتهم يح بإدانتهم لتلك المادة واعتراف المتهمين الواقع التصر

 جوزة على مادة القنب الهندي.بقايا السيجارة المح ى ثبوت احتواءضد البقية باإلضافة إل

حينما اعتبرت أن ة القرار المطعون فيه ن محكمتخلص من جميع ما سبق أوحيث سيس

ال باالختبار الطبي تكون قد حّملت النص ما ال استهالك المادة المخدرة ال تثبت إجريمة 

 يحتمل وأساءت فهم مقصد المشرع وعّرضت بالتالي قضاءها للنقض.

 لذا ولهاته األسباب 

ه وإحالة كال وأصال ونقض  القرار المطعون فيقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب ش

 .أخرى أة يبه  ادة النظر فيهاع ناف بقفصة الئتالقضيّة على محكمة االس

عن الدائرة الجزائية الثامنة  2019مارس  19وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

لسيدين والعشرون المتألفة من رئيسها السيد المنصف الحاج علي وعضوية المستشارين ا

صالح الشيحاوي ومحمد رؤوف اليوسفي وبمحضر ممثل االدعاء العام السيد حافظ العبيدي 

 .بمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيدو


