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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة    

      قرار تعقيبي

 

 54385 عدد القضية:

 2020أكتوبر  6 :قرارتاريخ ال

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

 

في  "ش.م"ألستاذ امن قبل  2016 نوفمبر 10بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

  المدير العام للديوانةحق 

 "ج.م"االستاذ  محاميه ،"ز.ع": ضد

 

ناف محكموة االسوت عان  2016 نووفمبر 1 الصاادر بتااريخ 3048 عدداالستئنافي  قرارطعنا في ال

الحكوو   إقراربووصوو  ال وفووي اأاالسووت ناف  ووك نهائيووا وضوووريا بقبووو  مطلووبوالقاضااي  صووقاق ب

 .االبتدائي

 .جراءاتع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلطالوبعد اال

لتعقياب مطلاب ا قباو وبعد االطالع على طلبات االدعاء العام لدى محكما  التعقياب والراميا  الاى 

 .ورفضه أصال شكال

 :المقاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 

 أوال: من ويث الشك :

جال   واإلجاراءات مان حياث الصاا  واألحيث جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شاروطه القاووويا

 والمصلح  فهو لذلك حري بالقبو  شكال.

 ثانيا: من ويث اأص :

 "ف"ويأعوان إدارة الحرس الاديواحيث يستااد من أوراق القضي  ومن االبحاث المجراة بواسط  

اوا  ه تبعا لمراسل  المدير الجهوي للديوأو 27/2/2012بتاريخ  322طبق محضرهم عدد  صااقس

 م"."جالداعي الى التحري مع الممثل القااوووي لرارك   1/11/2011بتاريخ  5963بصااقس عدد 

ا  توريادها مققتاا تحاظ و اام التحويال الاعا صاااقس براأن بضااع  تام ***الكائن مقرهاا بطرياق 

ضاد   رير محضر مخالاا  ديواويا ، تم تح12/5/2006بتاريخ  القماش القطني متمثال في كمي  من

 21/2/2012بتاريخ 

وحيااث باسااتيااء االبحاااث قااررت النياباا  العمومياا  إحالاا  الم نااون فيااه علااى المجلااس الجناااحي 

التوريااد باادون إعااالم الناااتن عاان التنقاايح فااي بضاااع  تحااظ القيااد لمقاضاااته ماان أجاال  صااااقسب

 مان مجلا  الديواوا . 32و 341و 378و 377و 375و 405و 386و 394ق الاصاو  اوي طباالديو

باوقراض الادعوى يا غيابابتدائيا  28/5/2015بتاريخ  17901صلب حكمها عدد فقضظ المحكم  

 الحكام بإقراروقضظ محكم  االستئناف  دير الجهوي للديواو  بصااقس، فاستأواه المبمرور الزمن

وخارق احكاام الاصالين القااوون  الخطأ في تطبيقواعيا عليه  المدير العام للديواو ، فتعقبه االبتدائي

المثااارة بتاااريخ حااا  جريماا  ال الاادعوى العمومياا  فاايأن  بمقولاا وضااعا التعلياال د م  323و 5

المحاادد بااثالث  سااقوطسااقب بماارور الاازمن باعتبااار أن اجاال التبوصاااها جنحاا  لاام و 24/4/2014

الن المحضاار حاارر بتاااريخ  بعااد لاام ياانق  مجلاا  الديواواا  323م ا ج و 5ساانوات طبااق الاصاال 

 وأن احتساا  السانوات الاثالث يبادأ مان ذلاك التااريخ، ريما وهو تاريخ اكترااف الج 21/2/2012
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خصوصااا وأن جريماا  الحااا  هااي جريماا  لااذلك تكااون الاادعوى العمومياا  قااد اجياارت فااي ا جااا  

وقتيااا  التااي اسااتوردهابقااء المااتهم البضاااع  واسااتمرت بإ 2006اوطلقااظ منااذ التوريااد فااي مساتمرة 

ا دون تسوي  وضعيتهوتحظ تصرفه ادة تصديرها ودون دفع المعاليم الديواوي  واألداءات شرط إع

 ،  الاعاال المااادي للجريماا وأن احتسااا  االجااا  ينطلاق ماان تاااريخ وهايا، إلاى تاااريخ فااتح المحضار

معتبارا ان القارار المطعاون فياه  ،ماع تحريار المحضار بعاد اكتراافها ووهايته في قضي  الحا  كان

طالباا علاى أسااس ذلاك   وليساظ مساتمرة، جاء مقتضبا ولم يبين سبب اعتباار جريما  الحاا  حينيا

إلعاادة  صاااقسوق  القرار المطعون فياه واحالا  ملاا القضاي  مجاددا علاى محكما  االساتئناف ب

 الن ر فيها بهيئ  جديدة.

قايح بان جريم  التورياد بادون اعاالم النااتن عان تنصلب تقرير  وحيث رد وائب المستاوا ضد  

 فااي بضاااع  تحااظ القيااد الااديواوي هااي جريماا  حينياا  وليسااظ جريماا  مسااتمرة باعتبااار ان الاعاال

بمجارد  االجرامي المكون لها هو فعل حيني وال يمتد في الزمان وأن الركن القصادي ايضاا ينتهاي

، معتبارا ان سانوات مان اجاارة التتباع 6ساي  قبال اوتهاء عملي  التوريد ودخو  البضاع  للابالد التوو

ن، قرار محكم  االصل القاضي باوقراض الادعوى بمارور الازمن كاان فاي طريقاه ومطابقاا للقااوو

 طالبا رف  التعقيب اصال.

 

 

 المحكمة

  

 وضووعا التعليوو م د  323و 5ومخالقووة القصوولين القووانو   سوووت تطبيوو ب ةالمتعلقوو اعنعوون المطوو

 :التحاد القو  فيها

لقياد التوريد بدون إعالم الناتن عن التنقايح فاي بضااع  تحاظ ا حيث تمسك الطاعن بكون جريم 

ساقوط جاا  حتساب آت  آخر فعل مادي يأتيه المتهم، و إلىمتد اقترافها يهي جريم  مستمرة  الديواوي

 باوتهائه. التتبع فيها

ركنهاا  تام ارتكاا ما  حينيا  وحيث خالفا لما تمسك به الطاعن فإن الجريم  المرار إليها هاي جري

ستغرقا كل أركاوها زمن التوريد الوقتي المقترنالمادي  لاى امتادادا إ بقصد  الجنائي بصا  فوري  م 

 .الديواوي..تصريح بدءا بال اإلجراءات الديواوي 

.( ال وحيث إن ارتكاز جريم  الحا  على فعل مادي سلبي )عادم اإلعاالم، عادم خاالم المعااليم..

ليال فاي أو إلى افتراض استمرار الوضاعي  اإلجراميا  دون دالجريم  حيني  أن عتبار يحو  دون ا

دّعى اقترافاه للجريما  المساتمرة كمنطلاق الح تساا  أجال غيا  أي تحقيق لنهاي  الركن المادي الم 

إلاى حدياد تدون نوي امتداد الركن المادي والمعذلك إلى افتراض وال ي مكن ان ي قدي إلى السقوط، 

لديواوا  لام خصوصاا وإن إدارة اوإلى أكثر مما اقتضا  القااوون مان آجاا   وهاي  له في الزمن ما ال

خاّو   و إعاادة أللماتهم تصادير فياه ت بيّن صلب تقاريرها ومحاضرها ومقياداتها األجال األقصاى الم 

ذلااك  قباال أن يقااع تحااظ طائلاا  الجنحاا  الديواوياا  مثلمااا فاارض عليهاااتصاادير المنتجااات التعويضااي  

 .من مجل  الديواو  221اصل ال

 12/5/2006وحيث طالما اوقضظ اكثر مان جاالث سانوات ابتاداء مان تااريخ تورياد البضااع  فاي 

كاون تدون أن يقع خاللها أي عمل تتبع، فإن الدعوى العمومي  تكون قاد ساقطظ بمارور الازمن، و

 .حسنظ تطبيق القاوونأقد لما صرحظ بذلك محكم  الحكم المنتقد 

 .ن الطعن مستندا ألسس قاوووي  صحيح  واتجه رد وحيث لم يك

ي خلال أوحيث ومن جه  اخرى فقد احرز الحكم المنتقد على جميع مقوماتاه القاووويا  ولام يالحا  

 م ا ج. 269ام عمال بأحكام الاصل اجرائي يوجب وقضه لاائدة الن ام الع

 ولهذه اأسباب

 .قررت المحكمة قبو  مطلب التعقيب  كال ورفضه أصال
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 برئاسا  السادسا  والعرارونعان الادائرة  2020أكتووبر  6صدر هذا القارار بحجارة الراورى فاي 

 موانيوومادي الرو عبد القادر غزا وعضوي  المسترارين السيدين  منجي  لغومالرئيسها السيد 

هواجر ة وبمسااعدة كاتبا  الجلسا  السايد عبد الروما  بن الحاج جلوو بمحضر المدعي العام السيد 

 .انيالسلط


