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 الجمهوريـــة التونسيــة 

 السلطة القضائية   

 التعقيب                         محكمة    

      قرار تعقيبي

 

 77492و  77285 عدد القضية:

 2019 نوفمبر 5 :قرارتاريخ ال

    

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

دى لالوكيل العام رف من ط 2018ماي  21المقدم بتاريخ بعد االطالع على مطلب التعقيب 

  تونسمحكمة االستئناف ب

 "م.أ" /6، "ط.ل" /5، "خ.س" /4، "م.ف" /3، "ق.ر"، "ع.ز" /1ضد: 

اف محكماة االساتئنعان  2018مااي  17الصادر بتااريخ  21997عدد االستئنافي  قرارطعنا في ال

حق وغيابيا في  "م.أ"و "ق.ر"و "م.ف"و "خ.س"نهائيا حضوريا في حق والقاضي  تونسب

ي بقبول االستئناف شكال وفي األصل بانق  الحكاا االبتادائي فيماا قضاف با  فا "ط.ل"و "ع.ز"

والقضاا  مجاددا فاي حقهاا بفيقااف المحاكماة بمو اب  "م.ف"و "ق.ر"و "خ.س"حق كل من 

المتعلااق بالملااالحة فااي  24/10/2017المااخرخ فااي  2017لساانة  62القااانوا االساسااي عاادد 

 وقبااول الاادعويين الماادنيتين شااكال "ع.ز"و "ط.ل"و "م.أ"حااق  المجااال ااداري ورقاارار  فااي

  ورفضهما أصال.

 وبعد االطالع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلجراءات.

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد االطالع على طلبات ا

 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:
 واحد. قرارا بلهذه القضية للبت فيه 77285عدد  ةحيث أذنت المحكمة بضم القضي

 أوال: من حيث الشكل:
القانونيااة واإلجااراءات ماان حيااث الصاا ة  امكاماال وااروطه ينالتعقيااب موااتوفي احيااث جاااء مطلباا

 وكال. ماواتجه قبولهواألجل والمصلحة 

 ثانيا: من حيث األصل:

حقائق حول وحيث أنتجت االبحاث تبعا للتقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي ال

المحال على  21/4/2011بتاريخ  0995/1الرووة وال واد المضمنة تحت عدد 

أنه في  38966والمضمن بها تحت عدد  21/4/2011وكالة الجمهورية بتونس في 

اطار أعمال التقصي التي تقوم بها اللجنة قامت بتجميع ملف يحتوي على عدة وثائق 

ئاسة الجمهورية ضمن الوثائق المتعلقة كانت موجودة بر "ق.د"تهم وركة المدرسة 

زوجة الرئيس الوابق، وقد أفضت الدراسة إلى استنتاج أنه في  "ط.ل"ب

فلوطينية الجنوية  "ع.س"بين كل من  "ت.ع"تكونت وركة المدرسة  29/7/2005

ألف دينار مقومة  50في وكل وركة ذات موؤولية محدودة رأسمالها  "م.أ"و

وقد تم تصنيف الشركة ضمن الشركات المصدرة كليا على  بالتواوي بين الشريكتين،
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من مجلة تشجيع االستثمارات بالرغم من أنها ال توتجيب للشروط  10معنى ال صل 

الواردة بال صل المذكور، وقد ترتب عن ذلك تمكينها من االمتيازات الجبائية 

 المخصصة لهذا الصنف من الشركات. 

  ويتبالت العقارية والشؤون الدولة أمـالك ةوزار قامت 2005 أكتوبر 3 فيحيث و

 لكلم تابعة أرض قطعة في لتونس "ع.م" وركة ل ائـدة الخاص الدولة ملك حق في

 كوذل الّرمـزي بالدينار  2م 20.000 مواحة تموح زغوان بعين الخاص الدولـة

 ريفالمصا جميع الدولة تحملت وقد بالجهـة مندمج تربـوي ثقافي مشروع حـداثإل

 قد لدولةا كانت وقد هـذا، والتامبر التوجيل مصاريف ذلك في بما بالكتب لمتعلّقةا

 كما 2005 سبتمبر 27 في للوكنى العقارية الوكالة من المعنية األرض قطعة اقتنت

 في تونسل "ع.م" ل ائدة بالبيع بالت ويت 2007 في ري 16 في المذكورة الوكالة قامت

 به لمدرسةا لمدير وظي ي موكن بناء ليتم تقريبا  2م717  مواحتـه تبلغ من رد مقّوـم

 .المربّـع للمتر وقتي كثمن د 100 بحواب أي د71.700 المبيع ثمن وبلغ

 لىع تركيبتـه لتصبح الشركة رأسمال في الترفيـع 2005 أكتوبر 03 في تمّ  وقـد

 .التالي بالجدول المبين النحو

 

 المساهـا
 األسها عدد

 الترفيـع قبل

 ةالقيمـ

 بالدينـار

 األسها عدد

 الترفيـع رثر
 بالدينـار القيمـة

 1.030.000 20.600 25.000 500 .ع"س"

 1.030.000 20.600 25.000 500 "م.أ"

 2.060.000 41.200 50.000 1000 المجمـوع

 

 20 بتاريـخ موجلة باالستيعاب اندماج معاهدة بمقتضى تـمّ  2006 أوت 1 وفي

 ذات الواحـد الشخص وركة وهي بتونس "ع.م" ةورك إدماج 2006 أكتوبـر

 هـذه أصبحـت وقد .بتونـس "ع.م" وركة ضمن "م.أ" تملكهـا المحدودة الموؤولية
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 الشريكتين من لكل الحصص من %50 بالتواوي ملكا اإلدماج هـذا بمقتضى الشركة

 خارقة جلوة 2006 ماي 3 في انعقدت أن وسبق هـذا، "ع.س"و "م .أ" من لكل

 محاسب كخبير ("فيوكورا") مكتب" س.س "لتعيين "بتونس "ع.م"" لشركة ةللعاد

 إطار في وذلك "بتونس "ع.م"وركة وأصول "بتونس "ع.م" وركة أصول لتقييـم

 أ.ت.م.أ" مكتب "إ .ر "تعيين الجلوة هذه خالل تقّرر كما باالستيعاب اإلندماج عملية

 26 وفي 2008و 2007و 2006 للونوات بتونس "ع.م"وركة حوابات لمراقبة

 الستيعابهـا تبعا "بتونس "ع.م" وركة حل في جلوة محضر إيداع تمّ  2006 ديومبـر

 ."بتونس "ع.م" وركة مع االندماج إطار في

 رأسمال في ومواهمة وكيلة بوص ها "ع .س "قامت 2007 جويليـة 6 فيحيث و

 في تملكها تيال الحصص كامل بإحالـة % 50 بنوبة "ق"ب الدولية القومية الشركة

 موجل عقـد بمقتضى وذلك "م.أ" إلى سهـم 27600 في والمتمثلة الشركة رأسمال

 عينية حصة 20.000 في "ع.س "حصصوتتمثل  المهرجـان بحي المالية بقباضة

 تموح والتي 134749 عـدد العقاري الرسم موضوع باألرض حصرا المقابلة

 وقد نقدي سهم 7600و الدولة من مزيالر بالدينار الشركة اقتنتها والتي 2م 20.000

 تملكهـا التي الحصص كانتألف دينار وقد  380 بـ للحصص الجملي الثمن حـدّد

 يبلغ دين لضمان "إ" بنك لصالح رهن موضوع الشركة رأسمال في "ع .س"

 ل ائدة منـه المتأتيـة وال وائض الدين أصل خالص بتحمل "م.أ "والتزمت د 350000

 مع والتزمت والنقدية العينية األسهم كامل إحالتهـا مقابل "ط.س "عن عوضا البنك

 د 30000 في المتمثل المبلغ كامل البائعة قبضت وقـد إليها د 30000البالغ ال ارق

 5 في مؤّرخ 2587994 عـدد المرسى فرع "أ" بنك من موحوب ويك بمقتضى

 خارقـة عامة لوةج ةركالش بمقر 2007 جويليـة 5 في انعقـدتثم ، .2007 جويليـة

 إلى األسهم إحالة عقـد على مصادقة للشركة األساسي القانـون وتنقيـح لتحييـن للعادة

 بمقتضى وتكونت الشركة في الوحيـدة المواهمة األخيرة هـذه معـه لتصبح "م.أ"

 الخارقة العامة الجلوة وعينت المحدودة الموؤوليـة ذات الواحد الشخص وركة

 من الشركة هـذه الدولة مكنت وقـد سنوات 3 لمدّة لهـا وحيـدة وكيلة "م.أ "للعادة
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 المؤّرخـة جلوتهـا في لالستثمار العليا اللجنةوافقت  حيث والمنح االمتيـازات عديـد

 :بقرطاج" ع.م" مشروع إسنـاد على 2008 أوت 12 في

 سابقـا الموندة د .أ 1794 عن عوضا د .أ 2867 حدود في استثمار منحة •

 إلى د .أ 7178 من الحتوابها المعتمـدة المشروع كل ة تحيين دبع وذلك

 .د .أ 11468

 طابق بإضافة المدرسة توسعة بعنـوان د .أ 589 تتجاوز ال استثمار منحة •

 قدرها للمشروع قصـوى كل ـة باعتمـاد وذلك 2م 3500 مواحة على ثاني

 .د .أ 2354

 واهمـةوبم سنـوات 10 ـوقت  ال لمـدّة األجـور من % 25 بنوبة الدولة تك ل •

 للتجديد قابلـة سنوات لمـدّة االجتماعي للضمان القانوني النظام في األعراف

 .النشاط طور الدخول تاريخ من واحـدة مّرة

 الذي الوابق الّرئيس أنظار على المذكور االجتماع محضر عرض تـمّ وقد حيث 

 أذنت تونسب الجمهورية وكالة على الملف وإحالة ةلثوالثا األولى النقطتين على وافق

 .الحال لقضية منطلقا كان تحقيقي بحث ب تح

م قل طرف من "و.م "السيد الدولـة بنزاعات العام المكلّف ممثّـل بسماع حيث

 دولةال أمالك وزارة قبل من األرض قطعة في الت ويت كي ية عن وبوؤاله التحقيق

 فوتت التي األرض قطعة عن لـهكوؤا بقرطاج "د.م" وركة ل ائدة العقارية والشؤون

 أفاد المدرسة  سن ل ائدة للوكنـى العقارية الوكالة من اقتنتهـا والتي الوزارة أيضا فيها

 في والتنويق نالمذكوري بالعقاريـن الخاّصة الوثائق بكافة لإلدالء التأخير يطلب أنّـه

 .الدولة أمالك لوزارة والتصّرف البيوعات إدارة مع ذلك صوصخ

 يملك كان والدها أنّ  أفادت تحقيقا "ع . " الشخلي بالحق القائمة بسماع  وحيث

 والده من إرث بموجب له والمنجز تونس 69649 عـدد الّرسم موضوع العقار

 المذكور العقار وكان جملته في هكتارات 3 قرابة يموح العقار أن مضي ة "ع.ع"

 الماوية تربية في استغاللها مّ تـ فالحيّة منطقة عن عبارة داود سيدي بمنطقة الكائن
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 اعملها وحوبما 2000 سنة حدود وفي تذكر ما وعلى وإسطبالت فيها مواكن ولهم

 وطلبا "ط.ل" زوجته بمعيّـة "ع .ز "الوابق الرئيس مرة ذات إليهم قدم أنّه جدها

 على سكني مشروع إنشاء سيتـمّ  وأقنعوهـم المذكورة األرض قطعة في الت ويت منهـم

 طلب على الورثة بقيـة بمعيـة جدهـا وافق وقـد العاّمـة المصلحة لخدمة منطقـةال تلك

 وأّكـد العاّمـة المصلحة ل ائدة األرض تلك انتزاع يتمّ  أن أساس على الوابق الّرئيس

 منحهـم وسيتـمّ  للوكنى العقارية الوكالة بـه ستتك ل األمـر أنّ  الوابق الدولة رئيس لهم

 وتمّ  2000 سنة انتـزاع أمر صدر أن األمر وكان ذلك على وافوافقـ مناسب تعويض

 في أوغـال بانطالق فوجئوا وقد الواحد المربّـع للمتر دينار 20 بحواب تعويضهم

 هي التي "د.ق" مدرسة أنّهـا بعد فيما تبين ةمؤسو إنشاء ثمّ  مورعة بص ة المنطقة

 العامـة للمصلحة صصةمخ تكون أن الحوبان في كان كما نتك ولم "ط.ل "ملك على

 تلك أنّ  باعتبار للمدرسة المتاخمة سكناهـم محالت من إخراجهـم تمّ  ذلك من أكثر بل

 الورثة منح تمّ  أنّه علمت كما بالمدرسة مقارنة الئقة غير أصبحت الوكنية المحالت

 كل تتبع تطلب اليوم وهي للوكنى العقارية الوكالة طرف من لهـم قدم زهيد ضاتعوي

 .عدليـا البحث عنه شفسيك من

 "ع .ح"و "د .م"و "د.م"و "ع.ع" الشخلي بالحقين القائم بسماع حيثو

 كان ملكا لمورثهم تونس 69649 عدد الّرسم موضوع العقار أنّ  واأفاد "ش.ر"و

 المذكور العقار وكان جملته في هكتارات 3 قرابة يموح العقار أنو "ع.ع" المرحوم

 الماوية تربية في استغاللها يتم فالحيـة منطقة عن ةعبار داود سيدي بمنطقة الكائن

 يتم فالحية منطقة من سنة حدود وفي يذكر ما على وهو واسطبالت مواكن بهاو

 قدم 2000 سنة حدود وفي واسطبالت فيها مواكن ولهم الماوية تربية في استغاللها

 قطعة يف الت ويت وطلب "ط.ل "زوجته بمعيّـة "ع.ز" الوابق الرئيس مّرة ذات

 لخدمة المنطقة تلك على سكني مشروع إنشاء سيتـمّ  بأنّه وأقنع المذكورة األرض

 على الوابق الرئيس طلب على من قبل الورثة ةوافقتمت الم وقـد العامة المصلحة

 الوابق الدولة رئيس لهم وأّكد العامة المصلحة ل ائدة األرض تلك انتزاع يتم أن أساس

 فوافقـوا مناسب تعويض منحهم وسيتـمّ  للوكنى العقارية كالةالو به ستتك ل األمر أنّ 
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 20 بحواب تعويضهم وتمّ  2000 سنة انتزاع أمر صدر أن األمر وكان ذلك على

 بداية حصول االنتزاع أمر صدور وقبل فوجئوا وقد الواحد المربع للمتر دينارا

 أنّهم واوأّكـد "د.ق" مدرسة أنّها بعد فيما تبيّـن والتي غير معلومة لمؤسوة أوغال

 فعال عليها أقامت والتي "ط.ل" ملك على تحّولت األرض قطعة بأنّ  ذلك بعد فوجئوا

 العامة للمصلحة مخصصة تكون أن الحوبان في كان كما تكن ولم المذكورة المدرسة

 زهيـد بتعويض للمدرسة المتاخمة سكناهـم محالت من إخراجهـم تمّ  ذلك من أكثر بل

 المدير الرئيس "م.ف "المتهم وكذلك وزوجته الوابق الرئيس تتبع ونبيطال اليوم موه

 .للوكنـى العقارية للوكالة الوابق العام

 موظف استغالل تهمة نافيا التام باإلنكار أجاب "ق .ر" المتّها باستنطاق حيثو

 أو باإلدارة اإلضرار أو لغيره أو لن وه لها وجه ال فائدة الستخالص بص ته عمومي

 المشار الضرر إلحاق أو ال ائدة لتحقيق العمليات تلك على المنطبقة التراتيب خالف

 ككاتب "ع.ز "الوابق الرئيس عهد في عمله بدا أنّه وحقق ذلك في والمشاركة إليهما

 إلى كوزير المنصب ذلك في واستمرّ  1992 سنة خالل ذلك وكان  للحكومة عام

 دفاع كوزير الونة تلك من 2010 يجان  14 في تعيينه تمّ  إذ 2010 جان ي حدود

 تمّ  2005 سنة خالل أنّه وأّكد 2011 جان ي آخر إلى المنصب ذلك يشغل وبقي

 الويد موتشاره بحضور مكتبه إلى الوابق الجمهورية رئيس قبل من استدعاءه

 أرض قطعة من "ع.س" الموماة يمكن أن الجمهورية رئيس منه وطلب "ص.م"

 تقديم في متخصصة خاصة مدرسة إلحداث زغوان عين بمنطقة تقع هكتارين تموح

 الجمهورية رئيس أعلمه وقد أمريكا في موجود الذي النوع من عالية تعليميّـة خدمات

 عندئذ فاتصل للوكنى العقارية الوكالة ملك على هي اقتناءها المراد القطعة أنّ  الوابق

 اقتناء سيقع أنّه أعلمه كما مرباأل وأعلمه  المذكورة للوكالة العام المدير "م.ف" بالويد

 أضاف ثمّ  الوابق الرئيس تعليمات على بناء وذلك خاصة مدرسة إلنشاء القطعة تلك

 لديه الحضور منه وطلب الوابق الرئيس به واتصل أعاد المدّة تلك  وخالل أنّه

 القطعة إلى اصطحابه الرئيس منه طلب هناك إلى وصوله وعند الرئاسي بالقصر

 رئيس اقتناؤها في يرغب التي القطعة على واطلع مرافقته تولّى وقد العين على
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 اللّحظة تلك من وانطالقا مواحتها ويعرف جيدة معرفة يعرفها كان والتي الدولة

 عرض األساس ذلك على وتمّ  المذكورة األرض قطعة اقتناء إجراءات في ورع

 وزارة اقتناء على 2005 جويلية 21 في صادق الذي األّول الوزير الويد على األمر

 هكتارين تموح زغوان بعين كائنة أرض لقطعة العقارية والشؤون الدولة أمالك

 القطعة وراء ثمن حدّد وقد بالجهة تربوي ثقافي مشروع إحداث قصد الدولة ل ائدة

 المربّع المتر سعر يحدّد الوزارة أعدّته تقرير على بناءا وذلك دينارا ماليين بأربعة

 سبتمبر 27 بتاريخ للوكنى العقارية الوكالة مع ات اق كتب أبرم ثمّ  دينارا 200 الواحد

 توضيحي كتب إبرام ذلك بعد وقع وقد 2م 17687 تموح أرض باقتناء تعلق 2005

 والتي الدولة ل ائدة المقتناة الحقيقية المواحة بمقتضاه حدّدت 2005 سبتمبر 28 في

 العقارية  الوكالة من المذكورة القطعة اقتناء قبل كان أنّه أضاف 2م 17684 بلغت

 الجمهورية رئيس عليه صادق رئاسي أمر وهـو أمر منه باقتراح أعد قد للوكنى

 الت ويت على الجمهورية رئيس صادق بمقتضاه والذي 2005 سبتمبر 28 في الوابق

 كائنة هكتارات 2 تموح دولية أرض قطعة في بقرطاج "ع.م" ل ائدة الرمزي بالدينار

 للجمهورية الرسمي بالرائد تنشر ال التي األوامر من أمر وهو زغوان عين ويمبتق

 أمالك وزارة بين بيع عقد إبرام 2005 أكتوبر 03 في تم ذلك وبمقتضى التونوية

 على بناء وذلك رمزي دينار مقابل  هكتارين بيع بمقتضاه تمّ  لتونس "ع.م"و الدولة

 لحافظ المذكور العقد تقديم عند تبيّـن هأنّ  غير الوابق الجمهورية رئيس تعليمات

 مربّع متر 2316 تقدر مواحة هناك أنّه من رد عقاري برسم لتوجيله العقارية الملكية

 غير بتونس العقارية للمحكمة اختياري توجيل مطلب تقديم تمّ  وبالتالي موجلة غير

 هذا وأمـام العام الدولة ملك ل ائدة المذكورة المواحة بتوجيل قضت المحكمة أنّ 

 أفريل 07 في مؤرخة الوابق الجمهورية رئيس الويد إلى بمذكرة توّجـه اإلوكال

 إلخراج المكتوب لذلك مصاحب أمر مشروع إعداد تمّ  قد أنّه فيها يعلمه 2006

 أنّه وأضاف الخاص الدولة ملك إلى عام ملك من اإلوكال حولها أثير التي المواحة

 التهيئة واإلسكان التجهيز وزارة عن أمر مشروع صدر 2006 أفريل 10 وفي

 وإدماجها العام الدولة ملك من 2م 2316 بـ المقدرة المواحة بإخراج يقضي الترابية
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 مكتوب الوابق الدولة رئيس له بعث 2007 وخالل أنّه وأضاف الخاص الدولة لملك

 اءور تلتزم الشركة أنّ  منه طلب وقد بقرطاج "ع.م"وركة وكيلتين قبل من محّرر

 هو واتّصل للمدرسة تابع للويارات كمأوى إلعدادها للمدرسة المجاورة القطعة

 المواحة اقتناء الدولة أمالك وزارة تتولّى أن أساس على باألمر وأعلمه "م.ف"

 ذلك على وبناء األولى القطعة غرار على للوكنى العقارية الوكالة من فيها المرغوب

 حدود في الخبراء لجنة قبل من المربع المتر ثمن تحديد وتمّ  اإلجراءات بكافة القيام تمّ 

 على األّول الثمن عن منخ ض الثمن ذلك وكان الواحد المربع للمتر دينارا  65 

 الذي األّول الوزير على األمر عرض تم وقد للويارات كمأوى ستعـد أنّها أساس

 الوكالة مع ات اق بكت إبـرام تمّ  ثمّ  القطعة تلك اقتناء على بالمصادقة قراره أصدر

 رئيس من أمر على المتهم تحّصل 2008  كتوبرأ  10وفي للوكنى العقارية

 على وبناء لقرطاج "ع.م" ل ائدة الرمزي بالدينار الت ويت على بالمصادقة الجمهورية

 "ع.م"و الدولة أمالك وزارة بين بيع عقد إبرام 2008 أكتوبر 01 فيى تولّـ ذلك

 بالرجوع وذلك المناسبة القانونية الطرق يجد أن مّرة كلّ  في لحاو أنّه مؤكدا لقرطاج

 ضليع غير أنّه باعتبار المناسبة القانونية اإلروادات إلعطائه وزارته مصالح إلى

 لتونس "ع.م" مع بيع عقـد إبرامه سبب عـن وبوؤاله .مخال تـه عدم ويحاول بالقانون

 مع ات اق كتب أبرم قد كان أنّه والحال مربع متر ألف 20 جمليا تموح أرض لقطعة

 است واره عند أنّه أجاب 2م 17687 قدرها مواحة حدود في للوكنى العقارية الوكالة

 بـ والمقدرة المتبقية المواحة عن للوكنى العقارية للوكالة العام المدير الرئيس من

  ويتالت األساس ذلك على فتولى الدولة لملك تابعة هي المواحة تلك أنّ  أجاب 2316

 ذلك إخراج دون من العام الدولة ملك في الت ويت القانون من كان إن وبوؤاله .فيها

 اللّجنة قرار على العقد لذلك إبرامه عند استند أنّه أجاب خاص دولة ملك إلى الملك

 لم وممثلها العام الدولة ملك على الموؤول أنّ  وأضاف نية حون على بالتالي ان وك

 الترسيم بعمليات القيام عند إالّ  العملية إلى الت طن يقع لم أنّه وأضاف المشكل هذا يثر

 بطريق منه أجزاء ومول باعتبار العقار صبغة حول إوكالية أثارت التي خانة بدفتر

 24 في طرفه من عليه والمؤور رئاسي أمر إعداد سبب عن وبوؤاله .مبرمج
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 بالدينار الت ويت على الجمهورية رئيس بمقتضاه يصادق أمر وهو 2005 سبتمبر

 مع ات اق كتب إبرام يتولى لم التاريخ ذلك في أنّه والحال لتونس "ع.م" ل ائدة الرمزي

 بال عل األمر أعد أنّه أجاب 2005 سبتمبر 28 في تم الذي للوكنى العقارية الوكالة

 عند بعد فيما ن وه لحماية وذلك األرض لقطعة اقتنائه عملية قبل من منه باقتراح

 1005 عـدد األمر صدور كي يـة عن وبوؤاله الجمهورية رئيس ل ائدة العقد إبرام

 للملك تابعة أرض قطعة بإخراج والمتعلّق 2006 أفريل 10 بتاريخ 2006 لونـة

 قبل من إعداده تمّ  المذكور األمر أنّ  أجاب الخاص الدولة لملك وإدماجها العمومي

 والتهيئة سكانواال التجهيز وزير ينوب بينه وقعت محادثة بعد وذلك التجهيز وزارة

 "ع.م" ل ائدة أرض قطعة بيع إطار في أنّه لها وأوضح األمر عليها بوط وقد الترابية

 منها وطلب العام الدولة لملك تابعـة 2م 2316 بـ تقدّر مواحة هناك أنّ  تبيّـن بقرطاج

 فعال تمّ  ماو هو الخاص الدولة بملك وإدماجهـا القطعة تلك إخراج بإجراءات القيـام

 .المذكـور األمر صدر ذلك على وبناء

 كمأوى استغاللها عن "ق .م" عبرت التي الثانية القطعة بكون بمجابهتـهحيث و

 جويلية 6 تاريخ في قبله من للوكنى العقارية الوكالة من وراؤها تمّ  قد للويارات

 2007 ويليةج 9 في المؤّرخ قراره بمقتضى األّول الوزير مصادقة قبل أي 2007

 والذي الوابق الجمهورية رئيس قبل من المولط الضغط إلى راجع األمر أنّ  أجاب

 عن الصادر باألمر وبمجابهتـه، األّول الوزير قرار قبل العقد ذلك يمضي جعله

 "ع.م" ل ائدة الرمزي بالدينار تالت وي على بمقتضاه يصادق الذي الجمهورية رئيس

 2008 أكتوبر 10 في صدر والذي 2م 1025 موحت دولية أرض قطعة في لقرطاج

 الوابق الجمهورية رئيس من بأمر كان ذلك أنّ  أجاب هو طريقه عن صدر أمر هم

 اتباع جاهدا حاول أنه األخير في وأكد إليه إرساله تم الذي المكتوب بعد ذلك وكان

 أنّ  ألخيرا في تبين والتي المذكورة األرضية القطعة بيع توليه عند القانونية الطرق

 .الوابق الرئيس عائلة باألساس بها المنت ع

 موظف استغالل تهمة نافية التام باإلنكار أجابت "خ.س "المتهمة باستنطاقث وحي

 أو باإلدارة اإلضرار أو لغيره أو لن وه لها وجه ال فائدة الستخالص ص ته عمومي
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 المشار الضرر إلحاق أو ال ائدة يققلتح العمليات تلك على المنطبقة التراتيب خالف

 واإلسكان التجهيز وزيرة منصب وغلت أنّها وحقّقت ذلك في المشاركة أو إليهما

 إورافها فترة وخالل 2008 نوفمبر حدود إلى 2004 نوفمبر منذ الترابية والتهيئة

 وفي اإلجراءات واحترام القانون بتطبيق التمّوك جاهدة حاولت الوزارة على

 العقارية والشؤون الدولة أمالك وزير من طلبا لقتت فقد الحال قضية خصوص

 تمّ  مشروع على التأوير منها يطلب 2006 أفريل 5 بتاريخ "ق.ر "فيه المظنون

 العام الدولة ملك من 2م 2316 تموح أرض قطعة بإخراج يتعلّق ألمر سل ا إعداده

 أمر وعمشر المكتوب ذلك صحبة وكان الملف فأحالت الخاص الدولة لملك وإدماجهـا

 بالوزارة القانونية الشؤون إدارة كل ت التأكد ولمزيد "ق.ر "الويد قبل من مؤور

 األمر إصدار في مانع ال أن ورأت أعمالها المذكورة اإلدارة أنهت وقد الملف لدراسة

 في برنامج أي لديها ليوت التي التجهيز وزارة تهم ال المطلوبة المواحة أنّ  باعتبار

 قطعة أنّ  كما والمرقمة المهيكلة الطرقات من تعتبر لتيا القطعة تلك خصوص

 مجمله في كان الذي التهيئة مثال تطبيق تم كونه على فضال مهملة المذكورة األرض

 تحرير تولّت المعطيات تلك على بناء أنّهـا وأضافت للوكنى العقارية للوكالة تابع

 تشير 2006 أفريل 6 في  مؤّرخ العقارية والشؤون الدولة وزير للويد وجه مكتوب

 األمر ذلك بعد فعال صدر وقد عليها عرض الذي األمر على تأويرتها يليتذ إلى فيه

 باعتبار المذكور األمر مشروع على أورت أنّها وأضافت 2006 أفريل 10 بتاريخ

 اعتبرت فقد التقويم ومثال التهيئة مثال في أنّه أساس على لها قدمت التي المعطيات

 مندمج تربوي كمركب معدة 2م 2316 ضمنها من لهكتارين ةاسحالم القطعة كامل

 تهم الموألة أنّ  باعتبار األمر ذلك بإنجاز اإلسراع الواجب من أنّه اعتبرت وقد

 لتونس "ع.م" هي باألرض المنت ع أنّ  إطالقا معلت تكن لم أنّها وأّكدت تربوي مركب

 أنّ  منها وقناعة والتقويم التهيئة ثاللم تطبيقا كانت المذكور لألمر تأويرها عند وأنّه

 درجت أمر وهو التقويم لمثال طبقا عمومي تربوي مركب بمشروع متعلّق األمر

، العمومي التربوي المشروع إنجاز على منها توهيال الوزارة به القيام على

 محادثة تّمت كونه من سابقا بها المدلى "ق.ر"المتهم تصريحات عن باست وارهاو
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 المواحة خصوص في له تعّرض الذي اإلوكال موضوع فيها بوط المجيبة وبين بينه

 لذلك كحل منها طلب الذي 2م 2316 ـبـ والمقدرة بقرطاج "ع.م" ل ائدة المباعة

 صحيح غير ذلك أنّ  أجابت الخاص كلللم وإدماجهـا العام ملك من القطعة تلك إخراج

 ورود وقع ما كل بل لخصوصا هذا في "ق .ر" وبين بينها حديث أي يقع لم وأنّه

 علمها بأن نافية "ق.ر"قبل من سل ا عليه مؤور أمر بمشروع مرفقا عليها المكتوب

 ما فرض على أنّه وأضافت بقرطاج "ع.م" إلى ستؤول المذكورة األرض قطعة

 العاّمة اإلدارات على األمر بعرض عليه أوير قد كانت فإنّها "ق.ر "المتهم يزعمه

 الزمني الحيز عن باست وارها، والمناسب الحل إليجاد للوزارتين القانونية للشؤون

 األمر على تأويرتها أنّ  تعتقد كانت أنّها أجابت األمر إعداد فيه تمّ  الذي القصير

 في اإلسراع في العادة عليه جرت أمر وهو عمومي تربوي بمركب يتعلّق المذكور

 تابعة التربوية المركبات عتبارا جرت وكما العام للصالح خدمة األوامـر تلك إخراج

 المذكور األمر إصدار قبل أسباب لشرح إعدادها عـدم سبب عن بوؤالهـا، وللدولة

 باعتبار منها سهوا يكون قد األمر أنّ  أجابت منها باقتراح به جاء ما حوب كان الذي

 في تمّوكتو لذلك القانونية للشؤون العاّمة اإلدارة ةإوار وعدم لألمر ت طنها عـدم

 وأنّها خاّصة كان ألي فائدة تحقيق في واركت قد تكون أن نافية باإلنكار األخير

 ل ائدة عمومي تربوي بمركب تتعلّق الموألة أنّ  تعتقد كانت األمر على تأويرها وعند

 .الدولة

 موظف استغالل تهمة نافيا التام باإلنكار أجاب ،"م.ف" المتها باستنطاق حيثو

 أو باإلدارة لإلضرار أو لغيره أو لن وه لها وجه ال فائدة الستغالل ص ته عمومي

 المشار الضرر إلحاق أو ال ائدة لتحقيق العمليات تلك على المنطبقة التراتيب خالف

 مدير كرئيس عين 2003 ديومبر وهر خالل أنّه وحقق ذلك في المشاركة أو إليهما

 نوفمبر وهر حدود إلى خطةال تلك في عمله تواصل وقد للوكنى العقارية للوكالة عام

 العقارية الوكالة إدارة على إورافه وخالل أنّه وأّكـد التقاعد على أحيل عندما 2010

 أنّ  وأضاف والترويد التصّرف وقواعد والقوانين التراتيب احترام على جاهـدا عمل

 منها طرق عـدّة انتهاج الغالب في تعتمد األراضي على حصولها إطار وفي الوكالة
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 ووراء بالمراضاة األرض صاحب مع باالت اق ذلك ويتم مراضاةبال التعامل أوال

 مع وراكة قياموهي  ثانية طريقة هناك أنّ  كما تهيئتها ذلك بعد يتم التي ممنه القطعة

 تهيئة الوكالة تتولّى بأن األرض صاحب تشريك عبر ذلك ويتم األرض صاحب

 المشروع إتمام تعذّر وإذا قّومةمال القطعة بيع األرض صاحب يتولّى فيما المنطقة

 قضيّة خصوص وفي العاّمـة المصلحة ل ائدة انتزاع أمر صدور إلى اللجوء يتم فإنّه

 بموجبه تمّ  20/5/2000 في مؤّرخ 1467 عدد تحت االنتزاع أمر صدر فقد الحال

 الوكالة وهو ل ائدة العمومية المصلحة أجل من زغوان بعين كائنة أرض قطع انتزاع

 تووية وبعد ذلك بعد الوكالة باورت وقد العقارية الوكالة إدارة لرئاسة تولّيه قبل مرأ

 به اتّصل 2005 سنة خالل أنّه وأضاف .األصليين األرض ألصحاب وضعيات عـدّة

 أرض قطعة تخصيص منه وطلب العقارية والشؤون الدولة أمالك وزير "ق.ر"

 من المنت ع يعرض ولم مندمج تربوي كبمر إلنجاز وذلك ورائها من الدولة لتتمّكـن

 بعض منحها الدولة تطلب أن العادة جرت أنّه اعتبارا المذكورة األرض قطعة

 بين ات اق كتب إبرام تمّ  وقد المجيب وافق وقد بمقابل الوكالة هيئتها التي المواحات

 الدولة نحم بموجبه تمّ  العقارية والشؤون الدولة أمالك ووزير للوكنى العقارية الوكالة

 حوبما الواحد المربع للمتر دينار 200 مقابل مربّع متر 17687 تموح أرض قطعة

 2005 نوفمبر 27 في المذكور الكتب إبرام تمّ  وقد لألمر انتدابه الواقع الخبير قدره

 المباعة الصحيحة المواحة تحديد بمقتضاه تمّ  القطعة فيي توضيح كتب ذلك بعد وتمّ 

 سبتمبر 28 في المؤرخ التوضيحي كتب حوب وذلك متر 17684 بـ قدرت والتي

 وطلب دولةلا أمالك وزير به واتّصل عاد 2007 سنة وخالل أنّه أضاف ثمّ  2005

 مع ات اق كتب إبرام المتّهـم فتولّى األولى للقطعة محاذية أخـرى قطعة من تمكينه منه

 أرض قطعة الدولة ائدةل  للوكنى العقارية الوكالة بموجبه تأحال الدولة أمالك وزير

 المواحة أنّ  باعتبار األمر يناقش لم أنّه وأضاف مربع متر 10025 حوالي تموح

 مصلحة من أنّ  ورأى خضراء كمواحة مخّصصة األصل في هي بيعها تمّ  التي

 سنة أوائل وفي الوكالة على بالربح يرجع الذي األمر بالبيع فيها الت ويت الوكالة

 مدير ل ائدة مقومإسناد  منه وطلب "ع .ز" الوابق مهوريةالج رئيس به اتصل 2007
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 خصوص فيبقرطاج  "ع.م"وكيلتي عن صادر مطلب إليه وصل ثمّ  بقرطاج "ع.م"

 تعليمات على وبناء المدرسة لمدير وظي ي لموكن تخصيصها يتم أرض قطعة طلب

 ائدةل  مربع متر 717 يموح والذي 276 عـدد المقوم منح تمّ  س الصادرة لهالرئي

 وهي دينارا 700و ألف 71 بـ القطعة لتلك الجملي الوعر تحديد وتم لتونس "ع.م"

 المذكور غالمبل صخالذلك  بعد تم وقد بن وه الوابق الجمهورية رئيس حددها قطعة

إطار  في للوكنى العقارية الوكالة أنّ  وأضاف لقرطاج "ع.م" إلى المقوم وأسند

 الجمهورية رئاسة بها توتأثر نوبة هناك ديال ر للوكن المخصصة للمقاسم منحها

 المقاسم بعض لهم توند الذين األوخاص تعيينوخصيا  الجمهورية رئيس ويتولى

 أنّ  إذ بقرطاج "ع.م"ل بيعهـا تم التي القطعة تخصيص تمّ  اإلطار هذا وفي الهامة

 ائمةالق أنّ  وأّكـد ."ق.م"ل ائدة األرض قطعة ببيع وأمر حدد الذي هو الدولة رئيس

 عدد على تحتوي كانت زغوان عين أرض بقطع والمتعلّقة الدولة رئيس أرسلها

 تلك مراجعة الجمهورية رئيس يتولى ثمّ  موت يدال واسم الوقتية والمواحة المقوم

 أو بن وه سـواء هو فيتولى معينين أوخاص إلى القطع بإسناد تعليماته وإعطاء القائمة

 أنّه وأّكد .الجمهورية رئيس به أذن الذي الموت يد سما اليد بخط تدوين مواعدين بمعية

 إلى استنادا كان الدولة أمالك مع ات اق كتبي إبرام توليه فإنّ  الحال لقضية بالنوبة

 بالموت يد علم أي له يكون أن دون من مندمج تربوي مركب إنجاز في الدولة رغبـة

 على بناء مربع متر 717 ةالماسح األرض قطعة بيع تولّى أنّه مضي ا ذلك من الحقا

 ... الحال قضية بموضوع له عالقة أي بذلك نافيا ن وه الجمهورية رئيس تعليمات

 : الحظ عليه االختبار نتيجة بعرضحيث و

 دينارا 65 بمبلغ فيها الت ويت تمّ  قد خضراء مواحة تعد كانت التي المواحة أنّ  -

 تكن لم واحةالم تلك أنّ  باعتبار لةللوكا ربحا يعد نظره في وهو الواحد المربع للمتر

 تهيئة لبتتط كانت بالعكس بل الطريقة بتلك بيعها يكن لم لو للوكالة أرباحا لتجلب

 تقديراتهم في اورأو الخبراء إليه ينتبه لم الذي األمر وهو إضافية مصاريف وبالتالي

 .األرض وقيمة يتماوى ال المذكور الوعر أنّ 
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 بقرطاج "د.م" ل ائدة 2م 10025 بـ المقدرة المواحة تبع لم العقارية الوكالة أنّ  -

 .الدولة أمالك وزارة ل ائدة المواحة تلك بيه تولت وإنّما

 بين إالّ  التنظير يمكن ال أنّه غير للتنظير البيع عقود بعض اعتمد االختبار أنّ  -

 مقوم مناظرة مثال يمكن فال االستغالل ضارب ون س الصبغة ن س ذات المقاسم

 له آخر مع واحد استغالل بضارب سكنى مقوم مناظرة وال سكني مقوم مع جاريت

 عقود مع للدولة المباعين المقومين مناظرة قبول يمكن ال وبالتالي 3 استغالل ضارب

 .37و 36 بالص حتين الواردة لبيع

 منذ العادة جرت فإنّه 42 عدد ص حته في اراالختب بتقرير جاء لما وخالفا أنّه الحظ -

 من تحديده تمي اختبار على بناء الدولة إلى العقارية المقاسم بيع يتم أن الوكالة نشأة

 وأضاف ضغوطات دون إلطار ذلك صلب التعامل ويجري الدولة أمالك خبير قبل

 تقوم عادية تعمليا هي الدمج عملية فإنّ  ضده المثارة الشكاية في ورد لما وخالفا أنّه

 في تدمجها صغيرة مواحات تشتري أنّها بحكم هامشاريع جميع في الوكالة بها

 كالوكن  ةمختل الستعماالت معدّة مقاسم صورة في ت رزها ثمّ  تهيئتها وتتولّى بعضها

 لما خالفا تمويهلل العمليات هاته بمثل تقم لم الوكالة فإنّ  وبالتالي والخدمات والتجارة

 ربويت مرّكب لبناء ولةالد إلى األرض هاته باعت الوكالة وأنّ  العريضة في ورد

 الوكالة إنّ ف ذلك على وتدليال المذكورة المدرسة إلى أحالتها التي هي والدولة مندمج

 .الدولة مع المماثلة العمليات من بالعديد قامت

 أن بذلك نافيا الوابق الرئيس زوجة لصالح يكن ولم الدولة لصالح وقع الت ويت أنّ   -

 انت عوا قد ضده المقدمة العريضة أصحاب وأن خاصة كان أي ضرر إلحاق تم يكون

 قيمة على تعويضه إلى إضافة الواحد المربع للمتر دينارا 20 قدرها تعويض بغرامة

 انت عوا قد كونهم عن فضال مبرمجة طريق فوق لوجودها تهديمها تحتم التي مواكنهم

 70 بـ احدالو المربع المتر احتوب إذا ثمنها في مراعاتهم تمت مهيأة مقاسم 9 بـ

 مورثهم كون إلى باإلضافة دينارا 100و دينارا 95و دينارا 98 عن عوضا دينارا

 من حرمانه مقابل دينارا ألف 20 تبلغ حياته قائم في تعويضية بمنحة انت ع قد "ع .ع"
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 الوكالة أنّ  كما ضرر بأي للعارضين يتوبب لم أنّه وأضاف ال الحي النشاط تعاطي

 .القانـون طبق كانت إجراءات من تم ما كل أنّ  باعتبار ضرر أي يلحقها لم العقارية

 موظف استغالل تهم نافية التام باإلنكار أجابت "م .أ" المتهمة باستنطاق وحيث

 أو باإلدارة األضرار أو لغيره أو لن وه لها وجه ال فائدة الستخالص ص ته عمومي

 المشار الضرر إلحاق أو ةال ائد تحقيق العمليات تلك على المنطبقة التراتيب خالف

 زوجة "ط.ل "خالتها بدأت 2005 سنة خالل أنّه وحققت ذلك في المشاركة أو إليهما

 "ع.س" الموماة بمشاركة بقرطاج دولية مدرسة إنشاء في ت كر الوابق الرئيس

 ال رنوي التدريس نظام بين المدرسة هاته تجمع أن أساس على الجنوية فلوطينيّـة

 خالتها بها اتّصلت ذلك على بينهما االت اق وبعد األمريكي ريسالتد نظام وكذلك

 أي "ع .س"الموماةمع  المشروع في وريكة تكون عليها واقترحت "ط.ل" المتهمة

 المذكورة خالتها إلى باألساس يعود األمر أنّ  باعتبار صورية وريكة أدق بص ة

 لتونس "ع.م" سميت التي الشركة تكوين 2005 جويلية 29 في وتم ذلك على فوافقت

 من "ط.ل" المتهمة خالتها به قامت التمويل أنّ  وأضافت طرف لكلّ  % 50 بمواهمة

 اقتناء ذلك بعد وتم المشروع إعداد في العمل بدأ وقد كان مبلغ بأي تشارك أن دون

 وأكدت "ل" وخالتها "ع.س"قبل من ذلك كل تمويل وكان المشروع وتهيئة أراضي

 حد على كان األمر وأنّ  العينية أو الجبائية باإلمتيازات سوى علم على تكن لم أنّها

 خالف وقع العمل في المدرسة تشرع أن وقبل أنّه وأضافت للقوانين مطابق علمها

 الحصص في الت ويت "س" الموماة إثره على حاولت "ل"وخالتها "ع.س"بين

 مصدره كان يوالذ وال وائض الدين أصل خالص تحّملت إذ تها هيل ائد لها التابعة

 وهو دينارا ألف 30 وقدره "س"ل ال ارق توديد تحملت كما "إ" بنك من بنكي قرض

 دأبت فقد البنكي للقرض بالنوبة أنّه واضافت "ل"المتهمة خالتها دفعه تولت مبلغ

 فالموؤولة المالية لألمور بالنوبة أنّه وأّكدت عليه االت اق وقع مثلما خالصه على

 كونت "س" الموماة خروج وبعد أنّه أخرى جهة من وأّكدت "ا.ر" الموماة ذلك على

 عملية وقوع سبب ذلك بعد تعرف ال أنّها وأكدت الواحد الشخص ذات وركة المتهمة

 كانت األمور تلك كل أنّ  مؤكدة بتونس "ع.م" وركة حل تم أن بعد الشركة إدماج
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 كانت "ق.م"ل كوكيلة عملها خالل أنّه وأضافت "ط.ل" للمتهمة باألساس راجعة

 التي واالمتيازات األمور كافة أنّ  مؤّكدة دينارا أل ي قدرها وهرية جراية تتقاضى

 "ط.ل" المتهمة خالتها أنّ  أّكدتو بها دقيق علم على تكن لم المدرسة عليها تحصلت

 أرباح استالمو تمويل من المدرسة وؤون كافة في ال علي المتصرف كانت التي هي

 بص ة تشرف كانت أنّها خاصة واإلدارية المالية األصعدة جميع على وتصرف

 تعقد بالمدرسة خاص مكتب لها كان ذلك من أكثر بل ذلك كلّ  على ومباورة وخصية

 .االجتماعات داخله

 نتيجةل قابلة أنّها أفادت عليها االختبار نتيجة وبعرض مجدّدا باستنطاقهاوحيث 

 استغاللها مت كونها عن فضال جزائية وؤوليةم أيّ  تتحّمـل ال أنّها باعتبار االختبار

 "ق.م"ل كوكيلة تعيينها تم أنّه وأضافت ربح أي ورائها من تجن لم لعملية كواجهة

 ت يدةمو كانت التي هي "ط.ل"خالتها أنّ  وأّكدت دينارا 2000 قدرها وهرية بأجرة

 بما هاضتأم التي الوثائق لكافة بالنوبة أنّه وأضافت القرار وصاحبة المشروع من

 إمضاء عليها وما سل ا محّررة لها إحضارها يتم كان فقد األراضي وراء عقود فيها

 تم وأنّه روعالمش بكافة لها عالقة ال أنّ  يدل كان الذي األمر الوثائق أو العقود تلك

 الصورة في تكون أن في ترغب تكن لم التي "ط.ل"خالتها طرف من  استغاللها

 المشاريع عديد في استغاللها تم أنّه افتوأض الوابق لرئيسل كزوجة لموقعها اعتبارا

 أيّ  تعلم نتك لم التي المشاريع لتلك كواجهة وضعت وإنّما وخصيا منها توت د لم التي

 نافية امالت باإلنكار األخير في وتمّوكت "ق.م" مشروع فيها بما قانونيتها عن ويء

 .إليها المنووبة التهم جميع

 وليةد جلب بطاقة إصدار رغم بال رار لتحّصنه "ع.ز" المتهم استنطاق تعذّر حيث

 .الدولي بالت تيش إدراجه وثيقة وورود وأنه في

 دولية بجل بطاقة إصدار رغم بال رار لتحصنها "ط.ل" المتّهمـة استنطاق تعذّر حيث

 .الدولي شبالت تي إدراجها وثيقة وورود وأنها في
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 وقدم للسكنف العقارية للوكالة ونيالقان الممثل بوصف  "ت .ف" بسماع حيث

 ل ائدة للوكنى العقارية الوكالة فيها فوتت التي األراضي قطع عن وبوؤاله ت ويضا

 2م 717 مواحته والبالغ من رد 276عـدد واحـد مقوم هناك أنّه أفاد لتونس "ع.م"

 موضوع العقار خصوص في أّما الوكالة قبل من المدرسة ل ائدة فيه الت ويت تّمت

 بتقديم وتعهد الدولة أمالك لصالح فيه فوتت قد الوكالة فإنّ  تونس 69649 عـدد الرسم

 األّول العقار خصوص في المؤيدات كافة وتقديم ت ويتبال المتعلّقة الوثائق كافة

 انتزعت قد كانت يمثّلها التي للوكنى العقارية الوكالة أنّ  أفاد عليه وبالتحرير وبمزيد

 أمر على حصوله وبعد قرطاج حدائق تقويم زغوان بعين كائنة أرض قطعة فعال

 الدولة أمالك وزارة من وبطلب األصليين المالكين مع الوضعية وتووية االنتزاع

 بموجب وذلك 2م 17.687 بـ تقدّر أولى مواحة في الت ويت تمّ  العقارية والشؤون

 تربوي بمركّ  إنجاز ذلك من الهدف وكان 2005 سبتمبر 27 في مؤّرخ ات اق كتب

 وكان 2م 10.025 تموح األولى للقطعة متاخمة ثانية قطعة في الت ويت تمّ  ثمّ  مندمج

 2007 جويلية 6 في مؤّرخ ات اق كتب بموجب المذكور المركب إنجاز الهدف لن س

 للعقار بالنوبة أّما الواحد المربع للمتر دينارا 200بـ األّول العقار سعر تحديد تمّ  وقد

 أمالك خبير تقدير حوب وذلك الواحد المربع للمتر دينارا 65 بـ تحديده تمّ  فقد الثاني

 المن رد 276 عدد المقوم في بتونس "ع.م"ل الت ويت بعد فيما تمّ  أنّه وأضاف الدولة

 أنّه وأضاف الواحد المربع للمتر دينار مائة قدره بثمن تقريبا 2م 717 مواحته البالغ

 عليه التحرير وبمزيد الجمهورية رئاسة من بتعليمات هإسناد تمّ  األخير للمقوم بالنوبة

 أو المواطنين ل ائدة أرض لقطع مقوم إسناد تتولّـى للوكنى العقارية الوكالة أنّ  أفاد

 المطالب بدراسة ذلك ويكون العمومية المؤسوات لبعض أو العقاريين للباعثين

 تبلغ من رد 276 عـدد وممق إسنادها تمّ  فقد لتونس "ع.م" لموضوع وبالنوبة المقدّمة

 مؤسوة وهي معنوية ذات هي المذكورة المدرسة أنّ  اإلوارة مع 2م 717 مواحته

 العقارية الوكالة أنّ  إذ بها المعمول للتراتيب مخالف المقّوـم ذلك إسنادها وأنّ  خاصة

 أو العقاري للباعث أو المواطنين ل ائدة ذكره سبق كما المقاسم إسناد تتولّـى

 بالوكالة العمل تراتيب عليه جرت حوبما مضبوطة بطرق العمومية للمؤسوات
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 ألصحاب األولوية وتعطى دراسته تقع مطلب تقديم يتمّ  العادة في أنّه وأضاف

 دون المقوم إسناد تمّ  بتونس "ع.م"ل وبالنوبة المطالب في األقدمية باعتماد المطالب

 للتراتيب امخال  كان ذكورالم المقوم إسناد فإنّ  آخر بمعنى أي الغرض في مطلب

 رئاسية بتعليمات تمّ  المذكور المقوم إسناد وأنّ  بالوكالة العمل عليها يجري التي

 مخال ة بص ة تّمت العملية أنّ  مؤكدا للوكالة العام المدير الرئيس تصرف وبمقتضاهـا

 .للتراتيب

 العقارية للشخوا العامة اادارة عن ممثلة بوصفها "ب.ع" بوماع حيثو

 دراسة اإلدارة مشموالت من أنّ  أفادت التجهيز بوزارة والنزاعات القانونيةو

 تخص التي لألوامر وبالنوبة أخرى توزارا قبل من المعروضة واألوامر القوانين

 الدولة ملك ومن العام الدولة ملك من القطع بعض بإخراج تتعلّق نّهاإف الوزارة

 البحري العمومي بالملك الحصر وجه وعلى تحديدا األوامر تلك وتعتني الخاص

 من مطلب تلقي طريق عن اإلجراءات وتتم بالطرقات المتعلّق العام الدولة وبملك

 فيتم العقارية والشؤون الدولة أمالك وزارة تكون الغالب في والتي المعنية الوزارة

 ملك إلى العام الدولة ملك من المعينة القطعة إخراج إمكانية دراسة ذلك ضوء على

 مصلحة تتولّى الموافقة حالة وفي ال نية المصلحة مع بالتعاون وذلك الخاص لدولةا

 يوجه ومكتوب أسباب ورح مذكرة وتحرير أمر مشروع إعـداد والتراتيب التشريع

 الوزارة ذلك بعد وتتولّى األولى بالوزارة والقانون التشريع مصالح إلى ذلك بعد

 يتم الحاالت بعض وفي المعنية الوزارات ةبمراسل اإلجراءات ببقية التك ل األولى

 لموضوع وبالنوبة أنّه وأضافت النظر إلعادة للوزارة األمر مشروع إرجاع

 7 في المؤرخ 1986 لونة 17 عـدد القانون إلى استنادا تتم اإلجراءات فإنّ  الطرقات

 أّما للطرقات العمومي الدولة بملك الخاص التشريع بتحويل المتعلّق 1986 مارس

 المؤّرخ 1995 لونة 73 عدد القانون اعتماد يتم فإنّه البحري العمومي للملك بالنوبة

 لكافة بالنوبة أنّه وأضافت البحري العمومي بالملك والمتعلّق 1995 جويلية 26 في

 الخاص الدولة ملك إلى العام العمومي الولك من القطع باإلخراج المتعلّقة المطالب
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 قيس ديوان من ذلك ويتم ومواحتها القطعة حدود يحدّد هندسي بمثال إرفاقه يتمّ 

 .األراضي

طاج بقر "د.م"أفادت أنّها مكلّ ة بمراقبة حوابات  "ا.ر"بسماع الشاهدة حيث و

 تاريخ لى حدوقد بدأت العمل بتلك الخطة منذ إنشاء المدرسة إ "ط.ل"التابعة للمتهمة 

 حوابات بكافة األوراق الخاصة التراب التونوي وأضافت أّن  "ط.ل"مغادرة المتهمة 

ة تمثلمالمدرسة موجودة على عين المكان أي مقر المدرسة مؤكدة أّن مهمتها كانت 

مدى وقود أساسا في مراقبة الحوابات وتدقيقها ومراقبة احتواب األجور ومراجعة الع

 ة لتونس لم تكن حوب علمها مصنّ  "ع.م"تطابقها مع نظام المدرسة وأّكدت أّن 

مجلة  من تشجيع  10ام الشركات المصدرة كليا على معنى ال صل ضمن نظ

ت من ذا 52باعتبـار أنّها أي المدرسة كانت مدرجة تحت ال صل االستثمارات 

 لحّرةبقرطاج لم تكن تخضع لنظام المنطقة ا "ع.م"المجلة كما أّكدت أّن مؤسوة 

ما  أّن كلة ولمنطقة الحروبالتالي فإّن المدرسة المذكورة لم تكن تتمتع باالمتيازات ا

 من مجلّـة تشجيـع االستثمارات. 52في علمها أّن المؤسوة تخضع لل صل 

أفاد أنّه بوص ه موتشار االقتصادي في رئاسة  "ص.م"بسماع الشاهـد حيث و

الجمهورية فإنه كان يتابع نتائج أعمـال اللجنة العليا لالستثمـار وتلخيص محتويات 

حظاته وفي هذا اإلطار أوصت اللجنة العليا لالستثمار التي تلك األعمال وتقديم مال

 "ع.م"بالموافقة إلسناد  2008أوت  12في  "غ.م"يترأسها الوزير األّول الوابق 

ثالثا من مجلة التشجيع على االستثمار وذلك  52لقرطاج امتيازات في إطار ال صل 

لموافقة أبدى قصد إنجاز مشروع المدرسة الخاصة وتوسعته وبناء على تلك ا

مالحظة الدائرة االقتصادية التي يشرف عليها بأن أور على أنّه يمكن الموافقة إلسناد 

لقرطاج منحة االستثمار على أساس الكل ة المحينة لالستثمار وتك ل الدولة بـ  "ع.م"

من أجور المدرسين لمدّة عشرة سنوات وبمواهمـة األعـراف لمدّة خموة  % 25

دخول طور النشاط مؤكـدا أن ما تمت مالحظتـه هو اإلطار العام سنوات ابتداء من 

للعملية واعتمادا على أن تكون أساس الكل ة محينة بما يتماوـى وتن يـذ قرارات 
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اللجنـة العليا لالستثمـار وكانت مالحظته تلك تماويـا مع التوجه العام لقرار اللجنة 

 العليـا لالستثمـار.

ة عقاريـبوصفهـا الممثل القانوني ادارة الملكية ال "م.ر"بسماع الشاهـدة حيث و

 69649د لالست وار حول النقطـة المتعلّقة بالتنصيص المدرج في الرسم العقاري عد

حت عدد تإلى ملك الدولة الخاص  2تونس والذي جاء به أنّه تم إفـراد القطعة عدد 

ونس تحي ابن خلدون تونس والتي تبين فيما بعد إنّها عقار بجهة  134799الرسم 

دد سم عأفادت أن اللبس حصل في كي ية تدوين األرقام باعتبار أّن الصواب هو الر

تونس وأدلت بمكتوب صادر عن  69649وهو الموتخرج من الرسم األم  134799

 الويد حافظ الملكية العقارية.

 اوتموك خالله "خ.س"والمتهمة  "ق.ر"مكافحة قانونية بين المتها حيث أجريت 

صوص بتصريحاته الموجلة عليه لدى قلم التحقيق وأّكد أنّه في خ "ق.ر"المتهم 

لتي تولت افإنّه وبعد االتجاه إلى المحكمة العقارية  2م 2316المواحة المقدرة بـ 

يـز لتجهاترسيم تلك المواحة ضمن الملك العمومي اتصل بمكافحتـه باعتبارها وزيرة 

 ائدة لرجع تعليها األمر موضحا لهـا أّن المواحة  واإلسكان والتهيئة الترابية وبوط

تم تداول األمر على أساس أن يتم اقتراح صدور األمر تخرج  "ع.ق"مدرسة 

عداد إتم  بمقتضاه المواحة المذكورة وتدمج بملك الدولة الخاص وكان األمر كذلك إذ

 طالعـهااده إعداألمر الذي تم إعـداده خارج إطار وزارته وقد تولى التأوير عليه بعد 

 ن ت تصريحات مكافحهـا وأكدت أنّ  "خ.س"عليـه، وبإعطـاء الكلمة للمتهمـة 

ة كاتبمكافحها لم يتصل بها إطالقا ولم يخبرها بالموضوع وإنما وردت عليها الم

لى مش وعة بمشروع أمر وقـد أورت على ذلك األمر ع 2006أفريل  5المؤرخة في 

لى تربوي مندمج عمومي وأّن كافة األرض هي عاعتبـار أّن المشروع يخص مركب 

 ملك الوكالة العقارية للوكنـى.

وحيث أسندت إنابة عدلية ل ائدة إدارة األبحاث الديوانية قصد التثبت في االمتيازات 

بقرطاج واالطالع على الكشوفات البنكية للحواب البنكي التابع  "د.م"الممنوحة لل
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باألورو والم توح ببنك  1420720730370001322للمؤسوة المذكور تحت عدد 

 .***** "إ"

وابات الح حيث أنهت إدارة األبحاث الديوانية أعمالهـا وأفادت أنّه تم التثبت فيو

صالح اسلة مت مربقرطاج بعد أن تمّ "د.م"البنكية الم توحة بالعملة األجنبية التابعـة لل

وفقا  ليمةحة باسم الشركة سالبنك المركزي التونوي والتي أجابت أّن الحوابات م تو

المؤّرخ في  1993لونة  14لما جاء بمنشور البنك المركزي التونوي عدد 

قابلة ات الوالمتعلّق ب تح وتويير الحوابات المهنية بالعموالت والدينار 15/9/1993

حة ممنوللتحويل كما وقع تنقيحـه للنصوص الالحقة  أما في ما يخص االمتيازات ال

ورة لمذكاورة فقد تم منح األساتذة األجانب المتعاقدين مع المؤسوة للمؤسوة المذك

تي رات اللويابنظام توقي ي مع اإلع اء الكلي لويارتهم الشخصية أّما في ما يتعلّق با

أّن  وتبين لبرياتعـود بالملكية للشركة المذكورة فقد تمت مراسلة الوكالة ال نية للنقل 

لرئاسة  حافلة نوع فورد تعود بالملكية 1غ وعدد سيارات نوع صانع يون 2هناك عدد 

ن م 48الجمهورية والتي تمتعت في وأنها بامتيـاز جبائي على مقتضيات ال صل 

 "د.م"والتي بدورها فوتت فيها لل 31/12/1976المؤّرخ في  115/76القانون عدد 

بقرطاج في وكل هبة وهو ما يصنف ديوانيا كجنحة تحويل بضاعة عن وجهتها 

 من مجلة الديوانة. 4فقرة  398متازة عمال بمقتضيات ال صل الم

لكامل اقيقية يتناول تحديد القيمة ال علية والح بف را  اختبار "ف.م"تكليف حيث تّم و

 "ع.م"ائدة ة ل العقار الواقع الت ويت فيه من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاري

 راحلملمعمول بها بالمنطقة في جميع بقرطاج ذلك على ضوء األسعار المتداولة وا

يعه من بمقرر الذي تم  717العملية كتحديد قيمة المقوم المن رد البالغة مواحته 

 الرئاسة ل ائدة المدرسة.

وحيث باستي اء األبحاث التحقيقية أحالات دائارة االتهاام بمحكماة االساتئناف بتاونس حواب قرارهاا 

علاااى الااادائرة  "خ.س"و "م.ف"و "ق.ر"و "ع.ز"المتهماااين  23/5/2012بتااااريخ  87334عااادد 

الجنائياااة بالمحكماااة االبتدائياااة بتاااونس لمقاضااااتهم مااان أجااال اساااتغالل موظاااف عماااومي صااا ته 

الستخالص فائدة ال وجه لها لن وه أو لغيره لإلضرار باإلدارة ومخال ة التراتياب وإلحااق الضارر 

م ج، وقضات  98و 96و 82و 32طباق ال صاول  "م.أ"و "ط.ل"المشار إلياه بمشااركة المتهمتاين 

 "م.أ"ابتاادائيا حضااوريا فااي حاااق  29/5/2014بتااااريخ  26371المحكمااة بموجااب حكمهااا عاادد 
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 "ع.ز"بواجن  "ط.ل"و "ع.ز"وغيابيا في حق  "ق.ر"ومعتبرا كذلك في حق  "خ.س"و "م.ف"و

ن مادة عاامين اثناي "خ.س"و "م.ف"مدة أربعة أعوام كل فيما نوب الياه كواجن  "ق.ر"و "ط.ل"و

وتخطية كل واحد منهم بمبلغ سبعة ماليين وخمومائة وستة آالف ومائتان وتوعة وأربعون ديناارا 

برد المبلاغ المقادر بوابعة مالياين وخموامائة  "ط.ل"و "ع.ز"د وبإلزام المتهمين 7506249.000

عاادم سااماع الاادعوى فااي حااق وب د7506249.000وسااتة آالف ومائتااان وتوااعة وأربعااون دينااارا 

وحماال المصاااريف القانونيااة علاايهم وحرمااان المحكااوم علاايهم ماان حااق االقتااراع  "م.ا"المتهمااة 

ورفض الدعوى المدنية وكال واإلذن بالن اذ العاجل في خصوص العقاب البدني المحكاوم باه ضاد 

، فاسااتأن ته النيابااة العموميااة ضااد جميااع المتهمااين، واسااتأن ه المتهمااون "ط.ل"و "ع.ز"المتهمااين 

مكلاااف العاااام بنزاعاااات الدولاااة والقاااائمون باااالحق الشخصاااي ضاااد المتهماااين وال "م.ف"و "خ.س"

لتونس فاي واخص ممثلهاا القاانوني والمكلاف  "ع.م"و "خ.س"و "ق.ر"و "م.أ"و "ط.ل"و "ع.ز"

العام بنزاعات الدولة في حق وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية والوكالة العقارية للوكنى فاي 

الدائرة الجنائية بمحكمة االساتئناف بتاونس طباق القارار الماذكور وخص ممثلها القانوني، وقضت 

 أعاله...

لمنتقااد ا بااأن محكمااة القاارار ضااعف التعلياال وخاارق القااانون قااوال ناعيااا عليااه فتعقباا  الوكياال العااام

عة فاي اساتنادا لخلاو الملاف مماا ي ياد أنهاا كانات ضاال "م.أ"وماع الدعوى في حق المتهمة قضت ب

لين رض التاي وايد عليهاا المشاروع أو أنهاا اتصالت بأحاد المتهماين المحااالحصول على قطعاة األ

عي صلب قضية الحال للوعي للحصاول علاى تلاك األرض بمنهاا لام تباين األسااس القاانوني والاواق

 اإلحالة.و، طالبا النقض لهذا التبرير خاصة أن المتهمة المذكورة ترتبط لعالقة قرابة ومصاهرة

م ال صال خارق أحكاا ناعيا علياه بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسيةالمكلف العام  كما تعقب 

ض عان م إ ج قاوال باأن محكماة القارار المنتقاد أقارت الحكام االبتادائي القاضاي بارفض التعاوي 39

الحال ويكون كافيا،  "ط.ل"و"ع.ز"الضرر المادي على أساس أن الحكم برد المبلغ ضد المتهمين 

ه ي، وإن فقامدنية الواقع تقديمها بمطلب كتاابي فاي القياام باالحق الشخصاأنها لم تبت في الدعوى ال

دنية مان قضاء محكمة التعقيب موتقر على اعتبار أن القاضي الجزائي ملزم بالبت في الدعوى الم

ويض ناحية االصل...ولذلك كاان رفاض المحكماة الادعوى المدنياة مواببا لحرماان الدولاة مان التعا

مضااي ا بااأن اعتبااار المحكمااة طلااب التعااويض عاان الضاارر  نااوي،عاان الضااررين المااادي والمع

إ ع  م 82المعنوي غير مبرر باعتبار ان الدولة ال تملك أحاسايس ومشااعر يخاالف احكاام ال صال 

ياه وردت الذي يجيز غرم الضرر المادي والمعنوي وأن عبارة الغير الموتعملة بال صل المشاار إل

اساه فاي المعنوية، مؤكدا ان غرم الضرر المعنوي يجاد اسعامة وتشمل الذوات الطبيعية والذوات 

خضاعون م هوم الدولة ن وه باعتبارها مجموعة مان االفاراد المقيماين علاى اقلايم جغرافاي محادد ي

فوقااه لنظااام سياسااي وقااانوني محاادد يتااولى وااؤونها وتكااون هااذه المجموعااة بااذلك ركاان الدولااة 

أن ملاك  رورة كل فرد مان واعبها باالساتناد إلاىاالساسي وكل اعتداء يطال الدولة فهو يطال بالض

وعااة الدولاة والمضارة الالحقاة بهاا هااي فاي حقيقاة االمار مضارة الحقااة بكال فارد مان افاراد المجم

هاة أحقياة الوطنية يتوجب تعويضها عنها معنوياا،  منتهياا الاى تاكياد ان محكماة التعقياب اقارت بدا

 7012/7051القاارار التعقيبااي عاادد  الدولااة فااي الحصااول علااى غاارم الضاارر المعنااوي ماان ذلااك

الااذي جاااء بااه: "لمااا كااان ماان واجااب الدولااة  24/12/2013بتاااريخ  369/9628والقاارار عاادد 

لدولياة االمحافظة على التاراث الحضااري باعتبارهاا مان الحقاوق التاي ك لهاا القاانون والمعاهادات 

 مت فياه وعادالمكاان الاذي كاناوجرم التعدي عليها فإن المواس بهذه الممتلكات الثقافية ونقلهاا مان 

لضارر اويتاوافر بحصاوله  بهاذا الحاق خااللمايتهاا مان واأنه اإلاالعالم بوجودهاا لادى االفاراد لح

لتعدي مان المعنوي للمجموعة الوطنية وكذلك التراث االنواني على الموتوى الدولي لما في ذلك ا

 اان حضاارتهكا عاماا للدولاة وعناومحو للذاكرة الوطنية باعتبار ان التراث االثري او التاريخي مل

والمواس بهاا مان واأنه إلحااق ضارر معناوي جوايم بكال فارد مان افاراد الشاعب الاركن االساساي 

 لوجودها." طاال على أساس ذلك النقض واإلحالة.
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 المحكمة
 24 المخرخ في 2017لسنة  62عن المطعن المتعلق بسو  تطبيق أحكام القانوا عدد أوال: 

 :ار من المحكمة لتعلق  بالنظام العامالمث 2017اكتوبر 

 لعام.م إ ج على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام ا 269حيث أوجب ال صل 

 "خ.س"و "ق.ر"وحيث قضت محكمة القرار المنتقد بإيقاف المحاكمة في حق المعقب ضدهم 

 24خ في المؤر 2017نة لو 62القانون عدد  من 2بال صل  تبعا لتوفر الشروط الواردة "م.ف"و

 .المتعلق بالمصالحة في المجال اإلداري 2017اكتوبر 

ئية لجزاوحيث يشترط ال صل الثاني من القانون المذكور النت اع المتهمين بعدم المؤاخذة ا

هم عالوة على ثبوت ص ة الموظف العمومي لديهم واستغالل -والتصريح بإيقاف المحاكمة 

وقد استثنى أن ال يكونوا قد حققوا من عة لذاتهم...  - عة للغير لمركزهم الوظي ي لتحقيق من

 رووةفعال المشكلة لجريمتي القرة األخيرة من ال صل المذكور األالمشرع صراحة صلب ال 

 واالستيالء على أموال عمومية.

ال صل  حكاموحيث جاءت أحكام القانون المشار إليه استثناء من مبدأ المحاسبة الجنائية ومن أ

: "يترتب على كل جريمة دعوى نصت على أن األول من مجلة اإلجراءات الجزائية التي

 عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات..."

خ مالئم منا وحيث قصد المشرع بالقانون المشار إليه ومن إقرار عدم المؤاخذة الجزائية "تهيئة

ي فثقة الوطني ويعزز ال يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في اإلدارة وينهض باالقتصاد

 مؤسوات الدولة، وكل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية."

رة في لمباداتعطيل تطبيق مبدأ المحاسبة الجنائية والقانون الجنائي بعلة تحرير روح وحيث إن 

خذة لمؤااإلدارة وتعزيز الثقة في مؤسوات الدولة يجب أن يوتند إلى توفر كامل وروط عدم ا

 دة بال صل المذكور.الجزائية الوار

 تحققوكل للمحكمة مراقبة توفر كامل وروط التصريح بعدم المؤاخذة الجزائية والوحيث ي  

ن ق مالتحق ال يجب أن يكونخصوصا من عدم تحقيق الموظف العمومي المتهم لمن عة لن وه، و

 تطبيقبو سطحية، بل يجب على المحكمة التي تم التموك لديها أذلك بصورة وكلية أو عرضية 

والتماسا  - بحكم حداثة صدوره)كمحكمة القرار المنتقد( ألول مرة  2017لونة  62القانون عدد 

عاله تبحث عميقا عن حقيقة انت اع الموظف وخصيا من أفأن  -م إ ج(  50للحقيقة )ال صل 

يرة م فقرة أخ 143ت جري األبحاث التكميلية الضرورية استكماال لقناعتها )ال صل بأن ... المجرمة

لضرورية ان تأذن باالختبارات أو م إ ج( 145وأن تومع من ترى فائدة في سماعه )ال صل إ ج( 

ؤسوة ناعة مقبكل ما ي حقق لها عموما ...وأن تقوم حول وضعيته اإلدارية والمالية واالجتماعية

ة ال ن القاعدء مثناتوصلبة وموثوقة بجدارة المتهم باالنت اع بعدم المؤاخذة الجزائية باعتباره اس

 مقتضياته.وي توسع فيه وال ي وتهان بشروطه 

رة وسطحية إلى عدم ثبوت حصول المتهمين وارة عاببإوحيث اكت ت محكمة القرار المنتقد 

على من عة مادية من الرئيس الوابق أو زوجته مقابل إنجازهم  "م.ف"و "خ.س"و "ق.ر"

للتحقق القيام بأي أبحاث ظروفات الملف أو ت حص لكامل مدون أن يوبق منها  ،األعمال المجّرمة

بأن المن عة الم ترضة يمكن الحصول ودون تدقيق ...أو اإلذن بأي اختبارات في وأنها من ذلك

عليها من غير المتهمين المذكورين وبأي طريقة أخرى مادامت مرتبطة باستغالل الوظيف مثلما 

أساءت  قدالمحكمة لتكون ....2017لونة  62من القانون عدد  2ي  هم من إطالق عبارات ال صل 
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وقطة في سارعت و فهم وتطبيق ال صل المذكور سبقت أبحاثا استخالص مبكر لنتيجة قانونية م 

 المحاكمة.أطوار م تؤسس لها لو ستقراءاتلم تأت بها االضرورية و

 ئمة فياقة وحيث إضافة لذلك، وخالفا لما أوردته محكمة القرار المنتقد، فقد تضمن ملف القضي

عدّ من الوكالة العقارية للبعين زغواا المنتفعين بمقاسا  أسما  ثّل الذي ت موكنى ومن التقويم الم 

ة لعالمياللمدرسة  التونوية الم وت فيها بالدينار الرمزي من الدولةموضوع الجريمة رض األ

أسما   - ( م م 660) "م .أ"عالوة على اسم المتهمة  – وتتضمن هذه القائمة. جزءا منه.. لتونس

 "م.ف"و وزيرة التجهيز والتهيئة الترابية "خ.س"ووزير أمالك الدولة  "ق.ر"المتهمين 

قوم بم "ق.ر": ففردي ا بمقساهكمنتفعين كل واحد منمدير عام الوكالة العقارية للسكنف 

وهو ...م م 760 بمقوم مواحته "م.ف"و ،م م 925 مقوم مواحتهب" خ.س"و ،م م 1123 مواحته

 "ع.م"لويت لالت إجراءات ا ي مثل في حقهم و بهة تحقيق من عة ألن وهم باعتبار تزامن وترافق م

ا وبكل جميع مع تقييد أسمائهم في األرض المقامة عليها بالدينار الرمزي من قبل الدولة لتونس

بعدم  التصريحقبل التعجيل ب - في قائمة المنت عين...وقد كان على محكمة القرار المنتقدغرابة 

اولها االطالع على كامل مظروفات الملف وأن تتن ىولتتن أ -ثبوت تحقيق المن عة الخاصة 

ت من اختباراعلى ضوئها ت جري األبحاث واالستقراءات الالزمة بالدرس والتمحيص، وأن 

لرابط ود احقق من وجللتوتأسيوا لقناعتها وإسنادا لموق ها  واستنطاقات ومكافحات وسماع وهود

اسم المتهمين المذكورين على تلك المق ة وبين حصولجراءات الت ويت في أرض الدولبين إ

و تحقيق أة أمن استحقاقهم فيها وتوفرهم على الشروط القانونية لذلك بعيدا عن المكاف أكدوالت

ت عل تكون  ا لم...ولمّ م ج 96رمة على معنى ال صل ج  في مقابل أفعال م   المن عة غير المشروعة

حكام أإضافة إلى خرقها  2017لونة  62من القانون عدد  2تطبيق مقتضيات ال صل  قد أساءت

تي القانونية الم إ ج التي توجب عليها بيان الموتندات الواقعية و 168ال قرة الرابعة من ال صل 

 بما ي عرض قضاءها للنقض.أسوت عليها قرارها...

 62دد نون عمناط القاوإيقاف المحاكمة ة وحيث إن تطبيق وروط االنت اع بعدم المؤاخذة الجزائي

طبيق ت يحول دونمخصوصا مشروطا ومحدودا واستثناء  اعتبارهيهم النظام العام ب 2017لونة 

 م إ ج. 269ل ال صب عمالوعلى المحكمة إثارته من تلقاء ن وها ،القانون الجزائي الرادع للجريمة

  

 :قانوا المثار من الوكيل العامالمطعن المتعلق بضعف التعليل وخرق العن ثانيا: 

مة ي جريفمن جريمة المشاركة  "م.أ"ار المنتقد المتهمة المعقب ضدها حيث برأت محكمة القر 

ة داراستغالل موظف عمومي لص ته الستخالص فائدة ال وجه ال لن وه ولغيره ولإلضرار باإل

 يد يمما  أساس خلو الملفهما على ومخال ة التراتيب لتحقيق فائدة وإلحاق الضرر المشار إلي

ين ضلوعها في الحصول على قطعة االرض التي ويد عليها المشروع أو اتصلت بأحد المتهم

بيل قمن  ص ة الشريكة ووكيلة الشركة ال تعد المحالين للحصول على تلك االرض، وإن إسنادها

عانة إأو  مواعدةاألفعال المادية المكونة ألركان المشاركة في غياب فعل مادي يكيف على أنه 

، "ع.ز"والمتهم  "ط.ل"ا تخطط له المتهمة ألصلي خصوصا أنه لم يثبت علمها بملل اعل ا

م بالجرائ علمها ال ت يد بالضرورة "ز"و "ل"والمتهمين  "أ"معتبرة أن عالقة القرابة بين المتهمة 

 المقترفة.

ت الملف من عقود ومكاتيب وحيث خالفا لما أوردته محكمة القرار المنتقد فلقد تضمنت مظروفا

في الشركة  شريكة صورية "ل"أنه تم تعيينها من قبل المتهمة  "أ"وخاصة اعترافات المتهمة 

تحملت خالص أصل حتى تكون خارج الصورة وال تجلب التواؤل واألنظار، وأنها  عنهابدال 
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 30وقدره  "ع.س"ريكة المترتبة عن القرض البنكي وكذلك ال ارق المدفوع للش الدين والفوائ 

كانت ، وأنها لها "ل"وقد دفعته المتهمة  ليهاإصها في الشركة ألف دينار بعد ت ويتها في حص

تعللة في كل  تمضي علف العقود بما فيها عقود وراء األراضي والتي كان يتم إحضارها موبقا...م 

 "ل" ةئثار المتهمعدم حصولها على منافع مادية وباستبمرة بعدم علمها بالتجاوزات القانونية و

 الموائل المالية.في بالتصرف ال علي في المؤسوة و

التي  "ط.ل"واجهة لكل تصرفات المتهمة بإرادتها الحّرة والواعية  "أ"وحيث كانت المتهمة 

 عملت بمعية زوجها الرئيس الوابق وعن طريقها هي على إحداث مدرسة خاصة تابعة لها

العمل  ى ثمزاع قطعة أرض ل ائدة الوكالة العقارية للوكنوسخرت موظ ي الدولة وإداراتها النت

ام الع على الحصول على تلك األرض بالدينار الرمزي وتغيير صبغة جزء منها من ملك الدولة

 ةمدرسإلى ملك الدولة الخاص كالحصول على مقوم فردي إلقامة موكن وظي ي ل ائدة مدير ال

نت لتي كااالقانونية العمليات  جزء من..وقد كان .ودون احترام األولوية والتراتيب بثمن بخس

 ..لشركةيلة ابوص ها إما وريكة أو وك "أ"المدرسة طرفا فيها تقام بواسطة أو بمواهمة المتهمة 

مالك العقد وراء قطعة ارض مواحتها هكتارين من وزير  .ط"س"بمعية  "أ")إمضاء المتهمة  

ى ال "ط.س"و "أ"المتهمة طلب مشترك بين ، تحرير م2005أكتوبر  3و  1الدولة بتاريخ  

مة مأوى القتناء قطعة ارض مواحتها هكتار واحد إلقا 5/4/2007وزير امالك الدولة مؤرخ في 

ى ة السيارات تابع للمدرسة، إمضاء عقد ت ويت في القطعة المذكورة من وزير امالك الدول

 "ط.س"، إمضاءها بمعية 16/10/2008و 13بتاريخ "ا" ةالمدرسة بواسطة وكيلتها المتهم

ة سمدرر العلى عقد ت ويت في قطعة ارض مع الوكالة العقارية للوكنى القامة موكن وظي ي لمدي

 (2017في ري  23و 19بتاريخ 

ل ثالثا م ج على معاقبة المشارك الذي مع علمه بالمقصد أعان فاع 32وحيث نص ال صل 

 ل عل.ة باكابها أو التي وقعت بها الجريموهلة الرتالجريمة على األعمال التحضيرية أو الم  

ف ا أن تؤلالتي من وانهمن األفعال المادية جملة بن وها ب قامتقد  "م.أ"وحيث تكون المتهمة 

واتخاذها  ،لتونس "ع.م"تأسيس وركة من م ج  96عناصر المشاركة في جريمة ال صل 

ص ة حصص الواحد بعد احالثم تغيير وكلها القانوني الى وركة الشخ القرارات الهامة فيه،

لعقود تلف اوإمضاء مخ ،المترتبة عن ذلك كقيامها بمختلف اإلجراءات القانونية ،وريكتها اليها

 كووإن تم التم - وهي جميعهاواالت اقات المتعلقة باقتناء العقارات التي ويدت عليها المدرسة... 

كاب الرت وهلةل التحضيرية والم  األعمات عد من قبيل أعمال اإلعانة على  -بصيغتها الصورية 

 الجريمة.

واستغالل ص تها  "أ"وراء اسم المتهمة  "ط.ل"و  "ع.ز"تخ ّي المتهمين التموك بوحيث إن 

المنتحلة كشريكة في الشركة ووكيلتها للحصول على قطعة أرض في جزء منها بالدينار الرمزي 

وغير موؤولة جزائيا باعتبار الجنائي  والقصدعديمة اإلرادة  "أ"من الدولة ال يجعل من المتهمة 

أن الجريمة لم تكن لترتكب لوال تداخلها في مختلف مراحل الحصول على قطع األرض 

واتخاذها الواضح اءات متبعة رجتبنيها الواضح إلمطالب مقدمة وها الواعي على ؤوإمضا

ن أ "ل"و "ز"ين سيوها، وما كان للمتهمأالمدرسة المراد تشييدها وت خصوصفي  مهمةقرارات ل

التي اقترفتها  يجابية والهامةيحصال فعليا على مختلف المنافع المالية والمادية لوال األفعال اإل

سهلت بها سيرت بها الشركة وومهدت بها إجراءات الحصول على االرض و "أ"المتهمة 

هي من تتبنى و "ل"و "ز"...وليس لها أن تتموك بعدم علمها بالمقصد الحقيقي للمتهمين انت اعهم

ولوية لحصول على األرض في وقت قياسي وبأبإمضائها وفعلها وإرادتها كل الموار اإلجرائي ل
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استثنائية بارزة وناطقة ال تخ ى على أحد مع علم م ترض عام ومشاع بين الناس بكل الن وذ الذي 

ك عن األقربين ناهي رية والولط العموميةايتمتع به رئيس دولة وزوجته إزاء مختلف الجهات اإلد

 .وهي منهم

عال متهم بأفام اللى استنتاج خلو الملف ما ي يد قيإوحيث ما كان لمحكمة القرار المنتقد الموارعة 

همة دون أن ترجع إلى اعترافات المت م ج 96تمثل مشاركة في جريمة ال صل قصدية مادية 

 لحصولاحل امة ألغلب مرطية المتهالتي تنطق بتغوأوراقه ن وها وإلى مختلف مظروفات الملف 

ا كان ، ومة أرض بالدينار الرمزي ل ائدة وركة هي وريكة فيها ووكيلتهاعر المشروع على قطعب

يص التمحورضها على الدرس ال تعالعناصر المكونة للقصد الجنائي وأ أن ت غ ل تحقيقللمحكمة 

ون قد تك نكبت كل ذلك...ولما تواالستقراء للخروج باستنتاجات قانونية مؤسوة واقعا وقانونا

 م ج. 96و 32خرقت مقتضيات ال صلين 

ت ائها لمنافع لخاصة ن وها ومدى اك "أ"وبقطع النظر عن تحقيق المتهمة إضافة لذلك وحيث 

ة على فإن ما قامت به من أفعال مواعد د2000بأجرتها الشهرية من إدارة المدرسة وقدرها 

للغير ة م ج يمكن أن يعد من قبيل تحقيق من ع 96اقتراف المتهمين األصليين لجريمة ال صل 

ن درسة، وإن الممبالمنافع والمداخيل  "ط.ل"قرارها باستئثار المتهمة ومخال ة التراتيب باعتبار إ

م ج  96و 32لمن عة وخصية ال يحول دون إمكانية انطباق ال صلين  "أ"عدم تحقيق المتهمة 

 .عليها

ال ألفعطبيق نصوص التجريم على وقائع القضية وعلى اوحيث لم تقم محكمة لقرار المنتقد بت

ل ا جعله مخاما يالمشتبه بكونها مجرمة، كما لم تعلل حكمها بالبراءة التعليل الموتواغ والوليم ب

 م إ ج وبالتالي حريا بالنقض. 168م ج وال صل  96و 32ألحكام ال صلين 

 صال:رف  الدعوى المدنية أوج م ر  39ثالثا: عن المطعن المتعلق بمخالفة أحكام الفلل 

مطلب  البت في م ج برفضها 39حيث تموك الطاعن بخرق محكمة القرار المنتقد ألحكام ال صل 

مبالغ التعويض للدولة عن ضررها واكت اؤها بالحكم برد الومن ثمة  القيام بالحق الشخصي

نت ع بها.  الم 

لب صاردة و إضافيةمن الجاني كعقوبة  رد المبالغ الموتولى عليها او المنت ع بها كتوييوحيث 

لجاني اومنع وجبر ضررها إلى إعادة حقوق الدولة  هادفاظل م ج صبغة تعويضية وي 98ال صل 

ي غني  - وفي خلوص الغرم المادي -وهو بذلك ومن حيث المبدأ  من االنت اع بمحصول جريمته،

حكمة يس للمولكت ى به من دونها، والقيام بالحق الشخصي ألنه ي  لدعوى المدنية االستجابة لعن 

في  نتقدوهو ما أقرته محكمة القرار الم أن تقضي بغرم مادي يتجاوز قيمة المضرة المادية،

روع م ج، وفي تناول لكامل أوجه وف 98م إ ج و 39وخصوصا ال صلين  لقانونسليم لتطبيق 

  الدعوى المدنية ومنها طلب التعويض عن الضرر المعنوي للدولة.

  

 :قابلية الضرر المعنوي للدولة للتعوي  في خلوص بعا:را

ساس أنها أحيث رفضت محكمة القرار المنتقد التوليم بأحقية الدولة في طلب الغرم المعنوي على 

هو كشخص معنوي عمومي ال تملك مشاعر وأحاسيس، والحال أن مكمن الغرم المعنوي للدولة 

التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها تها وصورومصداقيتها ومعتها واعتبارها المواس ب

وإسنادها سمعة الدولة  والتعوف في استعمال الولطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها

وتلك  المارقة عن القانون، والدولة الخاضعة ألولي الن وذ، والدولة الم  ّرطة في األمالك العامة
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حابية، والدولة غير من الضرائب التي تويئ التصرف في الموارد العامة المتأتية ، والدولة الم 

 .العادلة

ة عن ن وه ضمنيا لكن بوضوح بإمكانية تعويض الدول 2017لونة  62وحيث أقر القانون عدد 

  و العام الموظ ونأنه: "ينت ع بالع علىالثالث الذي  ضررها المعنوي حين نص فصله

 بال قرة اردةاء من اجل ارتكاب االفعال الوحكم اتصل به القضوأوباههم...الذين تمت مؤاخذتهم ب

على  المولطة مبالغ  بر الضرر المادي والمعنوي...ويشمل كذلك الع و 2االولى من ال صل 

ة الدولة أو لفائدمن هذا القانون والمحكوم بها  2االوخاص المبينين بال قرة االولى من ال صل 

 الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية."

حقة في طلب الغرم المعنوي تظوحيث  ألفعال عندما تؤدي اولو بالدينار الرمزي ل الدولة م 

ة د إمكانيوتبعت كان على محكمة القرار المنتقد أالالمجرمة إلى المواس بومعتها واعتبارها، وقد 

ن تحقق مالوتبين مدى توفر وروطه  أصل الطلب قبلالنظر في  ت عرض عن استحقاقها وأال

 يكون قضاؤها ع رضة للنقض.تكون قد أساءت تطبيق القانون وفعلت ثبوته...ولما 

يها فنظر وحيث يتجه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة االستئناف بتونس لل

 مجددا بهيئة أخرى.

   

 ولهذ  األسباب                                         
 

لقضية ونق  القرار المطعوا في  ورحالة اأصال و شكالتعقيب ال يقررت المحكمة قبول مطلب

 .علف محكمة االستئناف بتونس اعادة النظر فيها بهيئة أخرى

رئيوها  المتأل ة من عن الدائرة الوادسة والعشرين 2019 نوفمبر 5 وصدر هذا القرار بتاريخ

 نيوحمادي الرحما محمد بن منلور وعضوية موتشاريها الويدينالمنجي شلغوم الويد 

ا ر ه لويدةوبمواعدة كاتبة الجلوة ا عبد الرحماا بن الحاج  لول بمحضر المدعي العام الويدو

 .السلطاني


