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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 

 77149و  76887 عدد القضية:

 2019 ماي 14 :قرارتاريخ ال

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

 

من طرف  2018ماي  16بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 سوسةلوكيل العام لدى محكمة االستئناف با
  "أ.ع": ضد

محكماة عان  2018مااي  11الصاادر بتااريخ  18440طعنا في القرار عدد 

وغيابياا  "س.ب.أ"حضاوريا ياي حا  والقاضاي هاايياا  االستئناف بسوساة

 بقبول االستئناف شكال ويي االصال بانقا الحكاال االبتادائي "أ.ع"يي ح  

المسا  بنياة االتجاار لماادد مخادرد مدرجاة  ييما قضى به بخصوص جريمة

والقضااااج مجاااددا بدباااوت هدانتاااه ييهاااا  "أ"بالجاادول ب المنساااوبة للماااتهال 

وعقابه ما  اجلهاا بالساج  مادد ساتة أعاوام وتخطيتاه بخمساة رالف ديناار 

علاى  وهقرار الحكال االبتدائي ييما زاد على ذل  وحمل المصاريف القانونياة

 المحكوم عليهما.
 .جراءاتع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلطالوبعد اال

 وبعد االطالع على طلبات االدعاء العام لدى محكمة التعقيب.

 

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 أوال: م  حيث الشكل:

 حيث جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شاروطه القاهوهياة واإلجاراءات مان

 ذلك حري بالقبول شكال.حيث الصفة واألجل والمصلحة فاو ل

 ثانيا: م  حيث األصل:

كيفماا ووردااا الحكام المطعاون فياه واألورا  القضية  وقايعحيث يستفاد من 

المحارر مان وعاوان  636وخصوصا محضار البحاث عادد التي اهبنى علياا 

وهااه  23/5/2016بتاااريخ فرقااة الطاارطة العدليااة بسو ااة حسااب محضاارام 

التا ااعة لاايال وردت علاايام معلومااات وعلااى الساااعة  17/5/2016بتاااريخ 

المعااروف بسااوابقه العدليااة فااي  ااروي  " س.ب.ا"مؤكاادم مفاداااا ان الماادعو 
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وداء اللاون اات الارقم اجد و ط  ايارم هاوع ريناو  ااهبول  االمخدرات متو

خااارين واااام بصااادد  اااروي  بمعاااين شخصاااين   *** اااوه   ***نجماااي الم

عااين المكااان وءلقاااء  وقاارام مخاادرم ماان هااوع اكسااتاتيو فااتم التحااول علااى

 اام ءلقاااااا ماان القاابع علااى المااذكورين وحجاام وقاارام ماان االكسااتاتي 

مان االختباار وهااا مان اهاواع  حوقطعة من مخدر القنب الاندي ا ضاالسيارم 

 المخدر المدرجة بالجدول ب.

ا ماا اعترف با تاالك مادم المطلة هافي "ا.ع"وحيث با تنطا  المظنون فيه 

 ا صاال بااه اا فيااا علااى الساااعة "و"ون المظنااون فيااه تاد علااى الااكو مؤكاادا 

رب قاابالبطحاااء الكاينااة  "ت.م"وبصااديقه  العاشاارم والربااع لاايال لاللتحااا  بااه

حيث  ناول معاما داخل السايارم بعاع علاب الجعاة و ايجارم  ****مقاى 

م محطوم بمخدر القنب الانديو غير ون  يارم شرطة حلت بالمكان ودااماتا

اعترضت  بيلام  يارم شرطة وخرى وعاقات مسايرام  فالاوا بالفرار حيث

 وولقاات علاايام القاابعو هافيااا مطااااد ه ماان قااام ب لقاااء ****بمفتاار  مقاااى 

 الكي  البال تيكي الطفاف او علمه بوجوداا بالسيارم.

 ماعترف بمسك وا تاالك الماادم المخادر "و"وحيث با تنطا  المظنون فيه 

ى ملكاه وال اتاالكه الطخصاي واهااه فقاط مؤكادا ان قطعاة القناب الانادي علا

حاين  "ت.م"امناا ماع علباة االورا  الطافافة المخصصاة للاة بطاقة صاديقه 

لتابعاة و مضيفا بأهه ا تالك داخال السايارم ا حول معه لتأمين صديقته بالطقة

مخاادر المطلااة وبعااع المطااروبات الكحوليااة حااين كااان جالسااا ماان  "ت.م"ل

د ماداامتام مان قبال الطارطة خاوف خلة ووهه حاول الفارار مان المكاان بعا

 اتيكي افتضاح ا تاالكه للخمر والمطلةو هافيا ون يكون قد ولقى الكي  البال

االكساتاتيو هافياا كاذلك ان  مان األقارام المخادرم 50المحتوي علاى عادد 

 كااون  لااك األقاارام  ابعااة لمرافقيااه مرجحااا ان  كااون علااى ملااك اشااخام 

لسوابق امنتايا ءلى  أكيد وهه من اوي  اخرين كاهوا بالبطحاء تمن المداامةو

 في مجال المخدرات.

اعتاارف باحتسااايه كميااة ماان الخماار  "ت.م"با ااتنطا  المظنااون فيااه وحيااث 

 كنفيااه هافيااا ا ااتاالكه وي مااادم مخاادرم "ا.ع"داخاال  اايار ه بمعيااة صااديقه 

بالساايارم بصااادد ا ااتاالك وي ماااادم مخااادرم او  "ع"و "و"مطاااادم مرافقياااه 

متاا السيارم اثار ماداابرام المخدرم المحجوتمو مبررا فراره التحوت باألق

 .واصابته بأاى مجددا امن الطرطة بخوفه من القاء الحجارم عليا

اث التحقيقياااة قاااررت دايااارم اال ااااام لااادى محكماااة با اااتيفاء األبحاااحياااث و

احالاة  7/2/2017بتااريخ  40687عادد بموجاب قرارااا  سو ةاال تئناف ب

 سو ةعلى الدايرم الجنايية بالمحكمة االبتدايية ب "و.ع"و "س.ب.و"ين المتام

المسك بنية اال جار واال جاار فاي ماادم مخادرم مدرجاة من وجل  مالمقاضا ا
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وا تاالك مادم مخدرم مدرجة بالجدول  بالجدول ب والمسك بنية اال تاالك

 10249المحكماة صالب حكمااا عادد  و فقضت18/5/1992ب طبق قاهون 

فااااي " ع"بثبااااوت ءداهاااة الماااتام حضاااوريا ابتاااداييا  18/11/2017بتااااريخ 

جريمتي المسك بنية اال تاالك مادم مخادرم مدرجاة بالجادول ب وا اتاالك 

اات المااادم وعقابااه بالسااجن ماادم عااام واحااد و خطيتااه بااالة دينااار ماان اجاال 

ا تاالك ماادم مخادرم مدرجاة بالجادول ب واعتباار جريماة المساك مندمجاة 

فااي جريمتااي المسااك بنيااة اال ااتاالك لمااادم  "ا"ام فياااا وبثبااوت اداهااة الماات

مخدرم مدرجة بالجدول ب وا اتاالك اات الماادم وعقاباه بالساجن مادم عاام 

واحد و خطيته بالة دينار من اجال ا اتاالك ماادم مخادرم مدرجاة بالجادول 

ب واعتبار جريمة مسكاا مندمجة فياا وحمال المصاارية القاهوهياة علياماا 

و ي حقامااا فيمااا تاد علااى الااك واعاادام المحجااوتوبعاادم  ااماع الاادعوى فاا

محكمااة الاادايرم الجناييااة لاادى وقضاات والمتامااان  النيابااة العموميااة هتفا اتأهف

 "و.ع"ضد المتام  الوكيل العامسو ة طبق ما اكر وعالهو فتعقبه اال تئناف ب

في خصوم جريمة المسك بنية اال جار واال جار فاي ماادم مخادرم مدرجاة 

يااا عليااه ضااعة التعلياال و حريااة الوقااايع وخاار  القاااهون بالجاادول ب وهاع

قااوال  بااان محكمااة القاارار المنتقااد اغفلاات قااراين عدياادم لالداهااة كتحريااات 

ة هالضابطة العدلية والمعاينات والمكافحات والحجمو كما وهاا لم  جر الموات

 الالتمة بين قراين اإلداهة والبراءمو طالبا النقع واالحالة.

 تحرياف "ع.ب.ن"هايبتاه األ اتاام وهعت علياه  "س.ب.أ"هال المتكما  عقبه 

م ا ج وضااعف التعلياال  170وخصوصااا الفصاال  الوقااائو ومخالفااة القااانو 

بااا بأن محكماة القارار المنتقاد اعتمادت فاي ءداهاة منو قوالوقصور التسبيب 

دون ان يااتم  ضامين امضاااءات االعااوان  علاى  قرياار شافااي لباحااث البداياة

لباراءم مالحقاة بماا يجعلاه بااطال قاهوهااو كماا وغفلات قاراين االاذين باشاروا ال

 مضايفة در مان السايارموا القاء الكي  المتضامن اقارام المخاكاهكار منوبا

وا ويعا  باشاخام اخارين كااه المكان كان مظلما بأن الوقايع جدت ليال وون

طااخا الااذي ة االعااوان العرفاابمااا يحااول دون م يعقاادون الجلسااات الخمريااة

 ي  ماان الساايارمو مؤكاادم باان كميااة االقاارام المحجااوتم والتااي الالقاى بااالك

دلاة وبالقطع بتوفر هية اال جار في غياب لوحداا قرصا ال  سمح  49 تجاوت 

ة  ام حرفاء  م ضبطام بصدد التمود من المتام او مبالغ ماليوخرى  دعماا ك

داهة إلو وقد اغفلت محكمة القرار المنتقد كل الك واكتفت بأدلة احجماا عنه

لاااا وا ا اا التقرياار الطاافااي دون مواتهتاه بقااراين البااراءمو فضاال عاان اغفا

ليال الجريمة المادياة والمعنوياة بماا يجعال قرارااا ضاعية التعءبرات وركان 

 مستوجبا للنقع.

 المحكمة
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 بخصوص بطال  هجراجات التتبو ع  المطع  المدار م  المحكمة أوال:

 لتعلقه بالنظام العام:

م ء ج لمحكمة التعقيب ءثارم المطاعن المتعلقة  269حيث خول الفا 

 بالنظام العام من  لقاء هفساا.

المادم  يما وحيث ءن ءجراءات حجم األشياء موضوع الجرايم وودلتاا 

 ةاقبمر المخدرم في جرايم المخدرات  تعلق بالنظام العام ولمحكمة التعقيب

 .صوما دوهما حاجة ألن يثيراا الخاا من  لقاء هفساصحتاا ولاا ون  ثير

 18المؤرخ في  1992لسنة  52من القاهون عدد  25الفصل وحيث اقتضى 

 جميع المواد المخدرم موضوع تُحجزالمتعلق بالمخدرات ون  1992ماي 

ى و ُحال عينة مناا عل بمحضر ذي الشبهة وتُحرر ييها قائمةالجريمة 

 .ا..ة محتوااا وعناصر  ركيبااألقل على مخابر التحاليل المختصة لمعرف

في جميع المواد  تحرير محضرمن هف  القاهون  26الفصل وحيث ووجب 

لى عالمخدرم المحجوتم لضبط وتهاا وبيان هوعاا ووخذ كمية كافية مناا 

 امة المحكمة المتعادم بالقضية.

ي فالضابطة العدلية ممثلة وحيث بالرجوع ءلى مظروفات الملة يتضح ون 

 طة العدلية بسو ة قد وضعت يداا على األقرام المخدرم منفرقة الطر

 "و.ع"و "س.ب.و"هوع اكستاتي المدرجة بالجول "ب" المنسوب للمتامين 

التاريخ  بنف ...وقد وحالتاا 2016ماي  18مسكاا بنية اال جار فياا منذ يوم 

على قسم التحاليل السمية بمستطفى فرحات حطاد  و ة قصد ءجراء 

دو  أ  تحرر محضر حجز يي خصوصها مخبرية الالتمة التحاليل ال

و ُمخالفة بذلك مقتضيات "أ"المتهال  -المفترض بحضور المحجوز عنه 

 .1992ماي  18من قاهون  26و 25الفصلين 

ءن عدم  حرير الباحث لمحضر حجم المادم المخدرم موضوع  وحيث

 ا ية ألايية االجريمةو يمثل خرقا لنصوم  ام النظام العام والقواعد اإلجر

 م ءليهتندولمصلحة المتام الطرعية بما يجعل اإلجراءات المقامة بدوهه والمس

من محاضر واختبارات و حاليل مخبرية وا تنطاقات ومكافحات و تبع 

 م ء ج. 199ومحاكمة...باطلة قاهوها عمال بأحكام الفصل 

من وحيث ولئن  ولى قلم التحقيق بتاريخ الحق حجم األقرام المخدرم 

ءال ون الك ال  2016جوان  2هوع اكستاتي و حرير محضر في الك يوم 

يُصحح يبعث الحيام في اإلجراء )المحضر( المفتقد في حينهو وال 

ءهما كالمادم المخدرم وودلتاا اإلجراءات باعتبار ون حجم موضوع الجريمة 

يادف ءلى حصر ار كاب الجريمة تمنياو وضبط المحجوت حينا ووضعه 

مصدره لى امة العدالة حالةَ ووصفَا وهوَعا وعينَاو والتحقق من فورا ع
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غيره من المظنون فيام مسَكا وو حياتمَ وو  ووهسبته للمحجوت عنه و

وو ا تبعادَا لفرضيات  وا قطعا في وجود الك االر باط وو هفيَا لهملكيةَ...ءم  

...والك حفااللتباس و دلة األ اظا على مصداقية البحث وقطعيةالخط  والدس 

ا كان محضر الحجم المحرر من قلم التحقيق الحقا  في الممن الجنايية...ولم 

عن  اريخ الحجم الفعلي لألقرام المخدرم من الباحث والحقا كذلك عن 

 اريخ التسخير والتحليل المخبري بما يقارب خمسة عطر يوما ف هه يفقد كل 

متأخرا  حريره و ويغدفي  حقيق حالته وووصافه ومصدره قيمته قاهوهية 

وا تحالت  وبعدُ في مغيبهبعد ون  مت االختبارات عما ابتغاه المطرع 

 ا تنادا ءلى حجم فعلي  لك االختبارات ووردت هتاي  والرقابة ا تنادا ءليه

و بما يحول دون اعتبار محضر الحجم المحرر بمحضر غير موثق قاهوها

 25يبا لمقتضيات الفصلين مستجوو من قلم التحقيق ُمجميا لتمام اإلجراءات 

 .1992ماي  18من قاهون  26و

وحيث ءن ُخلو محضر البحث من محضر حجم األقرام المخدرم 

موضوع جريمة المسك بنية اال جار واال جار يتر ب عنه بطالن كافة 

ل  تيي خصوص الواقع مباشر اا جراءات التتبع االعمال المستند ءلياا وء

على  رقابتاا الواجبةءجراء قرار المنتقد محكمة ال وكان على...الجريمة

 ااورودل وما ترتب عنها وما انبنى عليهاالحجم ءجراءات  المة 

 عيةبنصوم  ام النظام العام واإلجراءات األ ا ية ومصلحة المتام الطر

 قراراا مستوجبا للنقع. ولما لم  فعل يكون

 

اد خلها واتحلتدا 77149بشأ  القضية عدد  "أ"ع  المتهال اطم ع ثانيا: 

 القول ييها:

كال مساتوعبا ل القضايية يجب ون  كاون معللاة  علايال  اليماحيث ان االحكام 

ين نااق  علاى حاد  اواء قارا عناصر القضاية الواقعياة منااا والقاهوهياة وون 

أثير  اجيب عن مختلة الادفوعات الجوارياة التاي لااا  ُ وون راءم بداهة والاإل

لحقاو   ةضاماااهات ضاعيفة التسابيب ووءال كعلى وجه الفصل في القضاية 

 .مستوجبة للنقع الدفاع

وحيااث باااالطالع علااى مظروفااات الملااة يتضااح ون محكمااة القاارار المنتقااد 

في خصوم مادى قاهوهياة محضار  "و"وغفلت مناقطة ما وثار ه هايبة المتام 

ومدى صحة التقرير الطفااي مان جااة عادم و وفر شروط التلب و  والحجم

األعاوان الاذين باشاروا المدااماة وعادم  ضامنه أل امايامو ءمضايه من كافة 

الادايرم  لادى 16/11/2017 بجلساة ياوم "و"مناقطاة  راجاع الماتام  ك غفالاا

عاان وقوالااه و أكيااده صااراحة رجااوع األقاارام المخاادرم الجناييااة االبتداييااة 

فضاال عان عادم  عرضااا واعترافه بتستره علياهو  "ت.م""اكستاتي" للمتام 
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هوهي والقيمة القاهوهية للتقريار الساري الموجاه مان رياي  فرقاة للوصة القا

دون  2016مااي  23الطرطة العدلية بسو ة ءلاى وكيال الجماورياة بتااريخ 

خصوصاا وقاد قفاما علاى محضار البحاث  اند التتباع عرضه على المتامين 

البحاث فاي خصاوم  عماا  ضامنه و فاصايل بعضااا مختلاةبياهات   ضمن

والقبع على المظنون فيام والكمينو ليكون قرارااا كيفية اكتطاف الجريمة 

 ضعية التعليل ااضما لحقو  الدفاع مستوجبا للنقع.

ة لقضييتجه هقع القرار المطعون فيه من اذه الناحية ويضا وءحالة اوحيث 

 على محكمة االصل للنظر فياا بايئة وخرى.

 م ء ج. 263وحيث يتجه ءعفاء الطاعن من الخطية عمال بالفصل 

   

يي القضية  "أ.ع"ضد المتهال ع  الوكيل العام اطميي خصوص  :لداثا

 :76887عدد 

حيث جاء القرار المطعون فيه بخصوم جريمة المسك بنية اال جار  

 يابغواال جار في مادم مخدرم مدرجو بالجدول ب معلال  عليال كافيا في 

ه الي وي قرينة بملة القضية  ؤكد رجوع األقرام المخدرم هوع اكستاتي

ه كان باروو  حوته باا او القايه كي  االقرام البال تيكي من السيارم باعت

م  اا جالسا بالكر ي االمامي الى جاهب السايق حال ون الكي  الذي يحتوي

د لما نتقالقااه من الكر ي الخلفي طبق ما عاينه الباحثو ليكون القرار الم

يكون ه ودلة ءداهته في طريقاهتاى الى اهتفاء الجريمة في جاهبه الهعدام و

 الطعن غير اي  ند وحريا بالرفع.

 

 ولهذه األسباب

 

شاكال وأصاال ياي القضاية  "أ"الماتهال مطلاب تعقياب  قباولقررت المحكماة 

ونقااا القاارار المطعااو  ييااه وهحالااة القضااية علااى محكمااة  77149عاادد 

 بواإلعفاج، وقباول مطلا ىاالستئناف بسوسة للنظر ييها مجددا بهيئة أخر

   وريضه أصال.شكال  76887تعقيب الوكيل العام يي القضية عدد 
 الساد اة والعطارينعان الادايرم  2019 مااي 14 بتااريخوصدر اذا القرار 

الساايدين وعضااوية مستطااارياا  منجااي شاال وم اا الساايدالمتألفااة ماان رييساا

محماد بمحضار المادعي العاام السايد  وحماادي الرحمااني حرباويابراهيال ال

 .عائدد الهماميالجلسة السيدم مساعدم كا بة وب الزواوي

 

       


