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 اآلتي:أصــدرت محكمة التعقيـب القرار 

الم ددددط   بعددددط ا عددددطع  اددددي   ادددد  التع يدددد 

 دددر عدددل  لجيدددي الجمهوريدددة بدلميةمدددة ا بتطا يدددة 

ـددددطص ال دددددصر 976بدلمنسددددتيل ععنددددد  دددد  اليةدددد   ددددـ

 .19/12/2017تدريخ ب
 

   . المته   . ضــد: 
 

ـدددددطص 976اليةددددد  ا فدددددت ند    دددددـععندددددد  ددددد  

الميةمدددة ا بتطا يدددة بدلمنسدددتيل بتددددريخ   دددر ال ددددصر

بوصددددمهد  يةمددددة افددددت ند    ةددددد   19/12/2017

 يدددددددددج  النددددددددوا   اللانعددددددددة لددددددددطا ل هد بدددددددددلن ل 

لال دضدددد  ن ددددل بددددن د اليةدددد  ا بتددددطا   لال  ددددد  

لا ات التت دددددت لافت دددددمد   دددددر نطيدددددط بددددد  طن  نددددد

 الميجوز لمد طة صنطلق الطللة.

لبعددددط ا عددددطع  اددددي ال ددددلار الم عددددون  يددددل  

 .ا نلا ات    ال  ية لالتأ ي  ر جد ة

 مثدددددددي  ع  ادددددددي  ايو ددددددددتطلبعدددددددط ا عددددددد

 .دلجاسةبلشل هد ا فتمدع العد  لا ص د  

صددددلا بمددددد ع ددددق ال دددددنون لبعددددط الممدلضددددة 

 :يا 

 مــن حيـث الشكـــل:   -1



نميدددددددت  افدددددددتو ي   اددددددد  التع يددددددد  يددددددد  

 261شدددللعل الشدددةاية المن دددوا  ايهدددد بدلم دددي 

  ا ج لا جددددل ه ولددددل  ددددر  د ددددل     ل ددددد بعددددط   ددددر 

 .الند ية

 مـن حيـث األصــل:   -2

 ميدددط لهدددد ت  ال  دددية جمدددد ر  تهدددد ال دددلار   يددد 

المنت دددددط لالوهدددددد ت التددددد  ان ندددددي  ايهدددددد رن ر دددددوان  

  دددددر الدددددوعن  الطلريدددددة ا  نيدددددة التدبعدددددة لمن  دددددة ا

 اددددي  26/11/2017ب  ددددل  ددددطب  ثددددللا بتدددددريخ 

رشددددد دا  03 ادددددي  دددددطص  السدددددد ة التدفدددددعة لددددديط

ب ددددددددطص  ندددددددددلب المشددددددددللبدت ب  ددددددددط  ا  دددددددددجر 

لبعدددددط التيدددددلو  عهددددد  صدددددل وا رنهددددد   ،المهجدددددورة

 . . اهتنددددددددوا  اددددددددل المشددددددددللبدت  ددددددددر المددددددددط و  

المعددددددلل  بدلمن  ددددددة بد جدددددددر   دددددد  المشددددددللبدت 

ندددد  نيدبددددة العمو يددددة التدددد  ر     ددددط  الالةيوليددددة  ددددت

 دلتددددل  دددد  لهدددد    ددددق بيدلددددة بد  تمددددد  بددددل  دددد  ر  

 اددددي ند يددددة المةنددددير لم دضددددد ل  ددددر رنددددي   ي ددددد 

ا  جدددددر  دددد  المشددددللبدت الةيوليددددة المعددددطة لايمددددي 

.  18/02/1998بددددددددطلن رق ددددددددة ع ددددددددق هدددددددددنون 

   دددد   اددددل الميةمددددة بث ددددوت  صانتددددل لفددددجنل  ددددطة 

  . د  لا ط ل   يتل بألف صيندر

   ددددد   ،تأنمل الميةددددو  ضددددط  المدددد جور دفدددد

الميةمدددددة ا بتطا يدددددة بدلمنسدددددتيل بددددددلن د لال  دددددد  

 ددددددر نطيددددددط بدددددد  طن  نددددددلا ات التت ددددددت لت ددددددمر 

 ي دددل ا  تمدددد   دددطة  قدددط ت شدددةاية  دددر بينهدددد 

  . ط  التن يص  اي بطاية لنهدية ا  تمد 



 تع  تدددددددل النيدبدددددددة العمو يدددددددة لنعددددددد   ايدددددددل 

ال ددددلار المنت ددددط ف الوهددددد ت هددددو  رن  يةمددددة  يليدددد

ا  ددددل الدددد و  ،مددددد    دددد   ليددددلندن دددد  ال ددددوا   ي

نعدددددي هلار دددددد   ددددددلف لا ددددددنون لعا ددددد  الدددددن د 

  لا  دلة.

 

 الـمـحـكــمة

 

 :عن المطعن الوحيد

نطيددددط  ددددر   ةددددلر 13 يدددد  اهت ددددي الم ددددي 

 جادددددة ا ندددددلا ات الجاا يدددددة جيممدددددد لهدددددت  ن ييدددددل 

 16 دددد   2016ـددددطص لسددددنة 05بم ت ددددي ال دددددنون  ددددـ

 دددد ياددد  ج... يجددد  رن يت دددمر  ادددي  2016 يمدددلو 

 ددددددب ة ي دددددل ال يددددد  الددددد و ييدددددلر   دددددأ ور ال 

 :العطلية التن ي دت التدلية

ايددددددة ا  تمددددددد  لنهديتددددددل يو ددددددد ...  دددددددريخ بط

 لفد ة.

  . دريخ بطاية السمدع لنهديتل يو د لفد ة

ال دددددب ة العطليددددة لالميددددتم    ددددأ ور   ددددد  

 .بل

   دددددد   يدددددد   الميدددددتم  بدددددل  ددددد  صدددددورة 

  .   ور

ندددددلا ات ل   دددددي جدددددي ا  مددددددب الم دلمدددددة لإ

 .المشدر  ليهد به ا الم ي

 دددر نمدددل المجادددة  199ل يددد  ندددص الم دددي 

 اددددددي ب ددددددطن جددددددي ا  مدددددددب لا  ةددددددد  المند يددددددة 



لان ددددددوا المتعا ددددددة بدلن ددددددد  العددددددد  رل ال وا ددددددط 

ا نلا يددددة ا فدفددددية رل لم دددداية المددددته  الشددددل ية 

  ل د . لالية  ال و ي طر بدل  طن يعير ن دق

 دددر نمدددل ال ددددنون  155ل يددد  ندددص الم دددي 

 ادددي رن المي دددل   يعتمدددط جيجدددة      ا جددددن  دددر 

الونهدددة الشدددةاية  يدددلرا ع دددق ال ددددنون لضدددمر بدددل 

 يددددلر   ددددد فددددمعل رل  ددددد شددددد ط  ش  دددديد ر نددددد  

ل عددددددددط رهددددددددواب المددددددددته  رل  ،  دشددددددددل ل لو يمددددددددل

ا تلا د دددددل رل   دددددلييدت الشدددددهوص بدعادددددة   ا   ددددد  

 ة لاتع ي  لا جلا .رنهد صطرت نتيج

ل يددددددد  يسدددددددتنتل  دددددددر ال دددددددلا ة المت دععدددددددة 

لان دددددددددوا ال دنونيدددددددددة المددددددددد جورة رن المشدددددددددلع 

التونسدددد  للدددد ر لدددد  يةددددلو ن د ددددد هدنونيددددد لاضدددديد 

ل تةدددد ط لادددد  طن  دددد   دددددصة ا نددددلا ات الجاا يددددة 

  ندددل   قدددط   ددد   ، ادددي  ةدددل التشددددريت الم درندددة

ؤصو جوندددل افدددت عط ن ليدددة الددد  طن الم ادددق التددد   ددد

  ن ليددددددة ن دددددد   ل    ، لددددددي ب ددددددطن الددددددط و  بل تهددددددد

التدددد  يتل دددد   نهدددددد  الدددد  طن النسدددد   رل الميددددطلص

الم ددددددلف لادددددنص ال ددددددنون  صلن  ب دددددطن ا ندددددلا 

 ايهدددد   أفسددد ب دددطن جد دددي  ندددلا ات التت دددت التددد  

ليسدددت اص  لدددل بوضدددوا  دددر  .الدددط و  العمو يدددة

ي  دددددي العمدددددي الم ددددددلف لإندددددلا  جقدددددطب   ددددددرة 

 ةددددلر نطيددددط  13المشدددددر  ليددددلج الددددوارصة بدلم ددددي 

لقدصددددة  ددددر قددددطب الم ددددلة  ،المشدددددر  ليددددل ر ددددط 

التدددد  ن دددد   اددددي رن  199 ددددر الم ددددي  ا قيددددلة

دق  ددددددنجاليةدددددد  الدددددد و ي ددددددطر بدددددددل  طن يعددددددير 



 155لجدددد لل  ددددر قددددطب ر ةددددد  الم ددددي  ، ل ددددد ج

الددد و  المددد جور الددد و ر ددد   ادددي التعددد ي  لا جدددلا 

يمدرفددددل ال د دددد  ا بتددددطا    اددددي المددددته  رل الشددددد ط 

ب دددددددطن ا  تلا ددددددددت رل   دددددددلييدت الشدددددددهوص   

غيدددل لافدددتثني ب يدددة ا  مددددب ا قدددل  جت دددلييدت 

المت ددددددددددلر لالمعديندددددددددددت لاليجددددددددددا لالتمتددددددددددي  

لا قت دددددددددددددددرات لالمةد يدددددددددددددددت لالتسددددددددددددددجيطت 

ا لةتللنيدددددة لغيل دددددد  دددددر لفدددددد ي ا   ددددددت التددددد  

 ونية  لية بد  تمدص.  ي  ات هيمة هدن

ل يددد  رندددل  ل ي دددد  ادددي  لدددل  ددد ن  دددد    ددد  

 ليددددل  يةمددددة ال ددددلار المنت ددددط  ددددر  ل يدددد  الدددد  طن 

الةاددد   ادددي نميدددت  ندددلا ات التت دددت ل ادددي الدددط و  

الجاا يددددددة بل تهددددددد  دددددد   جد ددددددي  ددددددد  لان ددددددوا 

 ادددي  لدددل بتدددل   ندددد   له ددد  ب ،ال دنونيدددة المددد جورة

فدددددد يال لمجددددددلص  سددددددل  ق ددددددأ  دددددددصو لمي ددددددل 

 تمددددد   مثددددي  دددد   ددددط  التن دددديص  اددددي نهديددددة ا 

 ةدددون هدددط رنيمددد   ، ددددريخ ا  تمدددد  يو دددد لفدددد ة

بيدددق المجتمدددت  ددد   مديتدددل  دددر الجليمدددة لالت دددطو 

  قدددط   ددد  جدددون هددددنون ، ضدددللرة رندددل لمل ة يهدددد

ا ندددددلا ات الجاا يدددددة للددددد ر جددددددن يهدددددط  ب دددددمة 

رفدفددددية  لددددي  مديددددة   ددددوق المددددته   ددددر التعسددددف 

يدجمدددة  دصلدددة   ندددل يهدددط  ب  دددط ضدددمدن   دددل  ددد   

جددد لل  لدددي ضدددمدن  دددق المجمو دددة  ددد   أجيدددط فددديدصة 

  ال دنون.

  نددددل يت دددد   ،ل يدددد  رنددددل  ددددطلة  اددددي  لددددل

 ددددر قددددطب الن ددددوا ال دنونيددددة المدددد جورة ر ددددط  



 جتمعددددددددة رن  راصة المشددددددددلع هددددددددط ا جهدددددددد   لددددددددي 

الت ددددييق  ددددر  ددددد ت الدددد  طن ن ددددلا ل  ور هددددد 

   اددددددي ا  ددددددر العددددددد  ل لددددددل ب ق دددددددع ا نددددددلا

ونيدددددة  ددددد   دددددط  ا دددددل  لدددددي الم ددددددلف لا د دددددطة ال دن

  :يرشلعير رفدفي

  .رللهمد شلع نو لية العي -
     La méconnaissance d'une formalité substantielle    

ل دنيهمدددد شدددلع   دددوب الم دددلة لشددد ص  -

 الميتم  بل 

La condition d'un grief  معنددددي لددددال  رن ، ب

طة نو ليددددة يةددددون ا نددددلا  الم تددددي هددددط  ددددل هد دددد

مدددأ لن الغيدددل ،جد  تمدددد   يمددد    ددداية رفدفدددية 

ا رل ا  تمدددد  الددد و ان ندددي  ادددي  جددددلز ،بدددل ه دددد  

رل الدددد و ا تددددو   اددددي  ،المددددطة ال دنونيددددة ال  ددددو 

ضددددددللرة رن   ، عسددددددف لاضدددددد  بي ددددددوق الددددددط دع

رفددددددو الددددد  طن لالماسدددددمة التشدددددليعية التددددد  ي دددددو  

لبنددد   ادددي  لدددل  . ايهددد  ددد   مديددة   ددداية  عيندددة

 دلمددددد انتمدددد  ال دددد لة الجو ليددددة لاعيدددد  لعدلمددددد  

لدددد  يتل دددد   ددددر ا قددددطب بددددد نلا  ضددددلر   دشددددل 

شددددللع اليةدددد  بدددددل  طن  دددد ن بددددل ليددددق الميددددتم  

 . ةون  نعط ة

ل يددددد  رن التوندددددل التشدددددليع  المددددد جور هدددددط 

 ددددر  171انتهجدددل المشدددلع الملنسددد  صدددا  المددددصة 

ل المشددددددلع لجدددددد ل ،هدددددددنون ا نددددددلا ات الجاا يددددددة

، لالمشدددددددددلع 25/2المددددددددددصة  الم دددددددددلو صدددددددددا 

 دددددر هددددددنون رصدددددوب  39المددددددصة  السدددددورو صدددددا 



ت  صدددددا  لالمشددددلع الةدددددوي ،الميدجمدددددت الجاا يدددددة

 . ر نمل ال دنون 17المدصة 

ل يددددد  يسدددددت اص  دددددر نميدددددت  دددددد فددددد ق رن 

 يةمدددة ال دددلار المنت دددط  ينمدددد افدددتنطت  ددد   ةمهدددد 

بددد  طن نميدددت  ندددلا ات التت دددت افدددتندصا  لدددي هدددلا ة 

 ةدددلر ل عاللدددة  دددر  13م دددي فددد يية   ةدددد  ال

ب يددددددة الن ددددددوا ال دنونيددددددة ا قددددددل   ةددددددون هددددددط 

 رفد ت  ه  ال دنون ل لض  ه د  د لان د.
 

 األسبـابذه ـولهــ
 

  ادددددد  التع يدددددد  ه ددددددوب هددددددلرت الميةمددددددة 

لن دددد اليةددد  الم عدددون  يدددل ل  دلدددة  لرصدددط شدددةط

ال  دددددددية  ادددددددي الميةمدددددددة ا بتطا يدددددددة بدلمنسدددددددتيل 

   يدددددددددج  بوصددددددددمهد  يةمددددددددة افددددددددت ند    ةددددددددد

 ل   دددددصة الن ددددل النددددوا   اللانعددددة لددددطا ل هد بدددددلن

 . يهد بهيأة رقل 

الدددطا لة  بيجدددلة الشدددور   دددرال دددلار   ددد ا لصدددطر

 يمدددددلو  12الجاا يدددددة الثد ندددددة لالعشدددددللن بتددددددريخ 

المنصففففففف  السددددددديط  هدسددددددير  دددددددر  المتألمددددددة 2019

 السددددديطير رمستشددددددرياللل  دددددوية   اددددد  الحفففففا 

 فيصفففففففحا الشفففففففيحاول ومحمفففففففد ر و  اليوسففففففف

ليلفففففف   ةالعددددددد  السدددددديطبمي ددددددل  مثددددددي ا ص ددددددد  ل

أحمففففد  السدددديط الجاسددددة  مسددددد طة جد دددد بل  الشففففا ي

 .عبيد

 وحـــرر في تاريخـــــه
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