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 الجمهوريـــة التونسيــة 

 السلطة القضائية   

 التعقيب                         محكمة    

      قرار تعقيبي

 

 57821و  57542 عدد القضية:

 2018 ماي 10 :قرارتاريخ ال

 تلخيص المستشار: حمادي الرحماني

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

ى محكمة الوكيل العام لدمن طرف  23/1/2017لمقدم بتاريخ ابعد االطالع على مطلب التعقيب 

  االستئناف بصفاقس

 "د.أ"ضد: 

عاان ممةمااس االاااتصناف بصااا اق   18/1/2017الصااادر بتاااريخ  4234طعنااا  ااي القاارار عاادد 

ضتا  نهائيا حضوريا بقبول االستتئناف كتكو و تي ا صتل بتنقك الحكتد االبتتدائي والقوالقاضي 

 .عوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصةمجددا بعدم سماع الد

 وبعد االطالع على المةم المطعون  يه والتأمل  ي اإلجراءات.

 وبعد االطالع على طلبات االدعاء العام لدى ممةمس التعقيب.

 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 د.ا بمةم واحلهذه القضيس للبت  يه 57821عدد  سحيث أذنت الممةمس بضم القضي

 أوال: من حيث الشكل:
القانونيااس واإلجااراءات ماان حيااث الصاا س  امكاماال وااروطه ينالتعقيااب موااتو ي احيااث جاااء مطلباا

 وةال. ماواتجه قبولهواألجل والمصلمس 

 ثانيا: من حيث ا صل:
 قيام المعقابيه واألوراق التي انبنى عليها  ت يد وقائع القضيس كي ما أوردها القرار المطعون حيث 

باادعوى  "ا.ت"بناا  ابه بتراض علااى صااالة عااد  سااةو  موااموبس علااى حوااباااالع "د.أ"ضااده 

لادى    أذنات النياباس العمومياس ب اتث بماث تمقيقاي ،ومن بينها الص  موضوع قضيس المال ارقتها

 "د.ي"ضااد كاال ماان القااائم بااالم  ال  صااي  39948الممةمااس االبتدائيااس بصاا اق  تماات عاادد 

وقااد انتهااى قلاام التمقياا  الااى ح اا  التهمااس  ااي  1918165ماان اجاال تاادلي  ال ااي  عاادد  "ق.ش"و

علاى المجلا   "د.ي"حقهما لعدم ك ايس المجس، وعلى ضوئه تولت النيابس العموميس احالاس المعقاب 

الجناحي بص اق  لمقاضاته مان اجال االعتاراض علاى صاالة واي   اي ويار الصاور القانونياس، 

 ياا بواجن الماتهمويابابتادائيا  25/12/2010بتااريخ  20215هاا عادد حةم قضت الممةماس سالب 

د والتمجير عليه ااتعمال سيغ ال يةات مد  عام واحد وتغريماه 3200عام واحد وت طيته بمد  

د لقاء اتعااب المماماا  وحمال 200د لقاء الضرر المعنوي وب500ل ائد  القائم بالم  ال  صي ب

 بهااا علااى ماان يجااب قانونااا، ولااه حاا  الرجااوع الم  ال  صاايعلااى القااائم باا المصاااريا القانونيااس

بتاااااريخ  333بموجااااب قرارهااااا عاااادد ضاااات ممةمااااس االاااااتصناف بصاااا اق  قو المااااتهمه ااااااتأن  

نهائيا ويابياا بقباول االااتصناف واةال و اي االسال بانق  المةام االبتادائي والقضااء  13/5/2011

ه الماتهم وبم ا  الما  مادنيا،  ااعترض عليا مجددا بانقضاء الدعوى العموميس بموجب الع و العاام

بقبااول االاااتصناف وااةال و ااي  25/6/2014بتاااريخ  30بموجااب قرارهااا عاادد  وقضاات الممةمااس

االسل بنق  المةم االبتدائي والقضاء مجاددا بعادم ااماع الادعوى العاماس والت لاي عان الادعوى 

ضات ممةماس التعقياب بموجاب قو "د .ي"ال اسس،  تعقباه الوكيال العاام والقاائم باالم  ال  صاي 

قبااول مطلبااي التعقيااب وااةال و ااي االساال بااالنق   19/4/2016بتاااريخ  20758دد قرارهااا عاا
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الوكيال العاام طب  ما ذكر أعاله،  تعقبه  بقاب قضت ممةمس االاتصناف واالحالس، وباعاد  ن رها 

اعتاراض الماتهم علاى صاالة ال ايةات تام  اي ويار الصاور ناعيا عليه ضاعا التعليال قاوال باان 

 النق  واإلحالس. قانون طالباالمنصوة عليها حصرا بال

م ا  269صارق احةاام ال صال  "ح.ب.م" ألااتاذتعقبه القائم بالم  ال  صي ونعى عليه نائبه اكما 

 من المجلى التجاريس واوء تطبيقه. 274ج وصرق احةام ال صل 

  :م ا ج 269أحكام الفصل خرق  /1

معقب ضاده م التهمس الموجهس ضد البأن ممةمس القرار المنتقد تطرقت إلى عناسر واقعيس تهقوال  

لمس م إ ج وتهام انعادام مصا 175والمال ان النق  تولط  قاط علاى مواألس إجرائياس منااط ال صال 

ق  ال المتهم  ي االعتراض على حةم البي، وكاان عليهاا االكت ااء باالتعرض لماا توالط علياه الان

مان  باهقيتعللطعان  ياه ولام ياتم جال القانونيس ي اسل التهمس صصوسا وقد انقضت اآلابداء رايها  

ها بمااا يعاارض قضاااء م إ ج 269د صرقاات ال صاال الممةمااس بااذل  قااتةااون قباال النيابااس العموميااس، ل

 للنق .

 من المجلى التجارية وسو  تطبيقه: 274خرق احكام الفصل  /2

 لاىعتاراض عقوال بأن ممةمس القرار المنتقد اعتبرت ان التميل من الماالت التي يمةن بوببها اال

م ت يمصر امةانيس االعتراض  ي سور ممدد  لاي  مان  274صالة ال ي  والمال ان ال صل 

وتمات  ببراء  منوبه من جريماس التميال 176بينها التميل،  ضال على أنه اب  سدور المةم عدد 

بتااااريخ  13214/13683اضاااا س نوااا س مناااه ماااع نوااا س مااان القااارار التعقيباااي الاااذي اقاااره عااادد 

علااى طالبااا ، 30/11/2016ت االوااار  الااى ذلاا  ساالب تقرياار جلوااس يااوم وقااد تماا 18/12/2015

 احالس.  بدونالنق  اااس ذل  

 المحكمة
 :م إ ج 269خرق الفصل متعلق المطعن العن  /1

م أحةاحيث تمو  الطاعن بعدم جواز تطرق ممةمس اإلحالس لغير ما تولط عليه النق  عمال ب

 م إ ج. 269ال صل 

وى القاضي بعدم اماع الدع 340ب بنق  القرار االاتصنا ي عدد وحيث قضت ممةمس التعقي

مةم ال ىالعامس والت لي عن الدعوى ال اسس بعد أن اب  للممةمس ان قبلت اعتراض المتهم عل

 . الغيابي القاضي بانقضاء الدعوى العموميس بموجب الع و العام وح   الم  المدني

لمتهم على موألس عدم جواز اعتراض ا 20758د وحيث تولط النق  بموجب القرار التعقيبي عد

 لم يق  بإدانته. على حةم ويابي

وجب ميس بمالمةم الغيابي القاضي بانقضاء الدعوى العمواالعتراض على وحيث إن موألس قابليس 

 أسلي بت  يها الممةمس قبل التبت   أوليس إجرائيس الع و العام وح   الم  المدني هي موألس

لي أثر آاألسل ك تنصرف للنظر  ي وأقرت قابليس االعتراض  إنهات جواز ذل  ،  إذا رأالتهمس

ا داء رأيهس بإبباعتبارها متعهد  باألااس بطعن باالاتصناف وهي لذل  ُملزم لقبول مبدأ االعتراض

 . ي المةم االبتدائي المطعون  يه

ةم على الم راضرأت ممةمس القرار المنتقد بوس ها ممةمس إحالس جواز االعتطالما وحيث 

ى أسل تها عل إنها توتعيد والي -وذل  صال ا لما رأته ممةمس التعقيب  - الغيابي الم ار إليه

مناط جاوزا لتدون أن يُعدّ ذل  ممةمس ااتصناف تبعا لتعهدها بها كلتبت  يها الدعوى الجزائيس 

 الطعن  ي هذا ال صوة  ي وير طريقهةون لي م إ ج 269النق  أو صرقا ألحةام ال صل 

 وحريا بالرد.

جواز االعتراض على حكد غيابي قاض بانقضا  الدعوى عدم عن المطعن المتعلق ب /2

 العمومية بموجب العفو العام: 

  ي حقه  إنه يجوز للمتهم االعتراض على حةم ويابي قاض صال ا لما أورده الطاعن،وحيث 

م ا ج حاالت  175طالما لم يقصر ال صل  ب الع و العامبموج بانقضاء الدعوى العموميس

مضرا بمقوقه من المعترض عليه االعتراض على سور  االدانس، وطالما كان المةم الغيابي 
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بم   الم  أيضا جهس أنه لم يق  سراحس ببراءته من الجرم المنووب إليه ومن جهس أنه قضى 

لتةون للمتهم مصلمس  ي وع مطالبس الحقس، المدني لزاعم الضرر والذي من وأنه أن يةون موض

ةمس القرار المنتقد ميةون االعتراض  ي هذا ال صوة جائزا قانونا وتةون موعليه االعتراض 

 .قد أحونت تطبي  القانون لما اهتدت إلى ذل 

 من المجلة التجارية وسو  تطبيقه: 374عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل  /3

ون حاالت االعتراض الجائز  على صالة س  وردت بص س حصريس حيث تمو  الطاعن بة

ينها بولي  من من المجلس التجاريس وت مل ارقس ال ي  وضياعه وت لي  المامل  374بال صل 

 التميل.

 تواوي من المجلس التجاريس أنه يعاقب بالوجن مد  صموس أعوام وب طيس 411وحيث نص ال صل 

ه علي قي قيمته كل من اعترض على صالة وي  لدى الموموببالمائس من مبلغ ال ي  أو با 40

  من هذه المجلس. 374 ي وير الصور المنصوة عليها بال صل 

من المجلس التجاريس على أنه يمجر اعتراض الواحب على الو اء  374وحيث نص ال صل 

 بال ي  إال  ي حالس ضياعه أو ارقته أو ت لي  المامل.

 411و 374 ينريمس االعتراض على صالة س  الوارد  بال صلجمناط التجريم  ي وحيث إن 

 النهائيسصر  وهو معاقبس الجاني الذي أسدر بإرادته المر  والواعيس والمتبمن المجلس التجاريس 

 حارماودون وجه قانوني قام باالعتراض على صالسه عن اوء نيس نةل  ي ذل  وويةا ثم 

 .وإضرارا بهالمامل من اات الة مبلغه 

إذا لم   ي ح  الواحبم ت ال تقوم قانونا  411و 374يث يُ هم من ذل  أن جريمس ال صلين وح

واحب ، وأنه يجوز لليس واليمس ونهائيس ووير معيبسحر  وواع ال ي  سادرا عن إراد يةن 

 .االعتراض على صالة الص   ي تل  الصور

سور  جنائيس لمامل ب الف سور  ضياع الص  وت لي  ام ت  411وحيث ولصن أورد ال صل 

تيالء أن ي مل جميع سور االا الص  إال أن جواز االعتراض بإمةانه ارقس سور وحيد  وهي 

د  إرا على الص  واصتالاه من ساحبه بطري  ال يانس أو التميل أو بأي طريقس تة ا انت اء

  يد.لموتالواحب أو تعيّبها أو عدم اكتمالها  ي تعمير ذمته بالمبلغ المضمن به وتوليمه ل

يوتهدف التجريم  يها وحيث إن جريمس االعتراض على صالة س  إنما هي جريمس قصديس 

ميمس تو ر ركن أولي هو إسدار الص  بإراد  سلقيامها توتوجب معاقبس الولو  اإلجرامي و

و ي ، وإضرارا بالموت يد اوء نيسعلى صالسه عن  وواعيس ومتبصر  م  وعس باعتراض

 مس.ويابها تنت ي الجري

ل  عاوحيث إن اإلراد  المر  والواعيس والمتبصر  ال تتعّيب  قط بورقس الص  بل بةل األ

د   أوردون موا قته، ولذلواإلجراميس ووير الم روعس التي تتولى انتزاع ال ي  من ساحبه 

ا وال صور  ضياع الص  التي ال تُقمم جانيسورا وير جنائيس كم ت  374الم رع سلب ال صل 

  ُمتميّال.اارقا وال

ريمة جم ت  ي اياق إيراده لماالت االعتراض الجائز  م ردات  374وحيث لم يوتعمل ال صل 

ئيس الجنا الورقس" بعيدا عن دالالتهابل أورد ل   "كجريمس موتقلس موتو ا  األركان  السرقة

الس أو صتاال تأثير ونتائج...بما يعني انصراف الم رع نمو تق ي القانونيس الدقيقس وتصني اتها

مها م هوباالاتيالء وويرهما على إراد  الواحب دون البمث عن ااتةمال أركان جريمس الورقس 

م ج  374ل بعده من المجلس الجزائيس...ليةون الم رع سلب ال ص وما 258ال ني الوارد بال صل 

 إلىت م تلا االصتالاات واالاتيالءات وير الم روعس مهما كان تصني ها طالما أد قصد قد

تراضه اع بما يُجيز البه الص  دون إرادته المريس والواعيس والمتبصر تجاوز إراد  الواحب و

 .عليه الحقا

ث أن القائم بالم  ال  صي قد قام بمعيس وحيث بالرجوع إلى مظرو ات الملا يتض

بااتعمال على الص  موضوع قضيس المال  واالاتيالءالتميل على المتهم ب "ق.ش"و"ع.أ"

وحتى با تةا  الص  من يديه وال رار به وتقديمه اريعا لل الة الت وواائل ال داع ال زعب
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وقد سدر والةاملس  ي توليمه للموت يد، دون إراد  ساحبه المر  والواعيس والمتبصر  وكل ذل  

بما يجعل  23/5/2012بتاريخ  14840 ي القضيس عدد بمعيس وريةيه حةم جزائي بإدانته 

لم يتوّل بعدُ إسداره وتوليمه للموت يد بإرادته المر  وي  صالة  اعتراض الواحب على

، وتةون ممةمس م ت 411عن دائر  التجريم موضوع ال صل  صارجامبررا قانونا ووالواعيس 

 . م ت 374القرار المنتقد لما اعتبرت الجريمس وير قائمس قد أحونت تطبي  ال صل 

لا مبراء  منوبه من جريمس التميل إال أن وحيث ولصن أكد نائب المعقب اب  سدور حةم ب

 .الردالقضيس ظل صاليا مما ي يد ذل  ليةون الد ع  ي هذا ال صوة وير ذي تأييد وحريا ب

 وحيث ودا الطعن  ي وير طريقه وتعين رده.

  م إ ج. 263وحيث بتجه حجز معلوم ال طيس المؤمن عمال بال صل 

 

 ا سبابولهذه 

 
  .والحجزأصو ر ضهما ككو و التعقيب يقبول مطلب قررت المحكمة

وااها المتأل ااس ماان رئي الواداااس والع اارينعاان الادائر   2018 متتاي 10وسادر هااذا القاارار بتاااريخ 

 وحمتتادي الرحمتتتاني ابتتراميد الحربتتتاويوعضاااويس موت اااريها الوااايدين  منجتتتي كتتل ومالالواايد 

  .يعائدة الهمامويد  وبمواعد  كاتبس الجلوس ال لطفي الواقعبممضر المدعي العام الويد 


