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 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

 

 المعالم صالخ يفيد ما ةصحب مالمقد   التعقيب طلبم على طالعاإل بعد                 

 .المحامي بتونس "ج.م" األستاذ طرف من 2018 ديسمبر 11 بتاريخ القانونية

 . "ب.س" الشخصي بالحق ةالقائم عن نيابة 

 "ب. م" و "ب.ر"ضد الحق العام والمتهمين 

 تاريخ بتونس االستئناف ةمحكم عن ادرالص   6384 عدد يالستئنافأ قرارال ا فيطعن 

28/06/2018. 

 الحكم قراربإ األصل في و شكال االستئناف انهائي ياحضور نهائيا" ب نص ه والقاضي 

 "االبتدائي

 طالعاإل بعد و ةيضالق اجراءات ةفاك في ملأوالت فيه المطعون القرار على االطالع وبعد 

 طبق مفاوضاتال وبعد بالجلسة شرحهال و االستماع العام دعاءاإل ممثل ملحوظات على

 .القانون

 :الشكل ثــــــــحي من

 الدعوى إثارة ان ةالجزائي االجراءات ةمجل من الثاني الفصل ىاقتض حيث          

 .بعهدتهم القانون أناطها الذين والموظفين الحكم خصائص من تهاوممارس العموميه

 لحقه من كل حق من ةالمدني ىالدعو أن ةلجمال نفس من السابع الفصل ىاقتض وحيث 

 .ةالجريم عن ةمباشر أنش ضرر



 

                  ة.المدني ةالمحكم لدى انفرادهاب او ةالعمومي الدعوى مع واحدآن  في بها القيام يمكن و

 بطلب ماالقي ذكرهم اآلتي األشخاص غيسو انه مجلةال نفس من 258 الفصل اقتضى وحيث

 الصادرة في األصل نهائيا و لو تم تنفيذها : والقرارات حكاماأل تعقيب

 . عليه المحكوم (1

 .امدني المسؤول (2

 .فقط ةالمدني حقوق خصوص في الشخصي بالحق القائم (3

 المجتمع حق لأوك المشرع أن المذكور الثاني الفصل من يستخلص حيث         

 هاــــــــخص   التي العمومية النيابةجهاز  إلى المحاكم على حالتهمإو اةالجن تتبع يـــــــــــف

 .وممارستها العمومية الدعوى أثارة جبابو

 في منه ةرغب و المشرع نأ ليهإ المشار السابع لــــــالفص من تخلصيس وحيث         

ل  والمتقاضي على حد السواء، للقاضي الوقتو الجهد توفير و االجراءات توحيد خو 

 الدعوى صلب هلحقت التي ضراراأل عن التعويض طلبب ماالقي الجريمة من للمتضرر

 . ةالعمومي النيابة طرف في ممارستها ةوبمناسب ةالعمومي

 الضار الفعل عن التعويض طلب فيالمتضرر حق انف ذلك على ابيترت أنه وحيث       

 ةالمتعهد ةالمحكم لدى ةمنشور ةعمومي ىدعو وجود رهين يضل ةالجزائيالمحكمة  مامأ

 ة.المذكور النصوص من وضحب ذلك يفهم مثلما

م ا ج انه يسوغ للقائم بالحق الشخصي  258من الفصل  األولىاقتضت الفقرة  وحيث       

وهو ما  تنفيذهانهائيا و لو تم  األصلوالقرارات الصادرة في  األحكامالطعن بالتعقيب في 

في ضرورة صدور مشروط بشروط شكلية جوهرية تتمثل  المذكورالتعقيب أن يفهم منه 

القرار المطعون  أنالغير متوفر في قضية الحال باعتبار  األمر  األصلقرار في  أوحكم 

 قضى بالتخلي عن الدعوى الخاصة لفائدة المحكمة المختصة. فيه

 ةماالع الدعوى سماع بعدم ضىق انه طالما انه تقدم ما جميع من تخلصيس وحيث        

 تعقيب المذكور فإن في القرار التعقيبب  الطعن ولتت لم ةالعمومي ةالنياب وان وطالما



 الناحيةمختال من  يكون تخليبال نهاأش قضي فيالم ةالمدني للدعوى مفردهب ضررالمت

 هذه الناحية . من هرفض هتجاو ةالشكلي

 

 لذا ولهاته األسباب

 

 الخطية المؤمن. معلوم قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكال وحجز

عن الدائرة الجزائية  2019نوفمبر  5بتاريخ  القرار بالحجرة الشورىوصدر هذا 

حاج علي وعضوية المستشارين السيدين المتآلفة من رئيسها السيد منصف ال 28عــــــــدد 

صالح الشيحاوي ومحمد رؤوف اليوسفي وبمحضر ممثل االدعاء العام السيد بديع الحكيم 

 .  ومساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد

 


