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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 86710 عدد القضية:

   2020سبتمبر  29 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

دى ل عامكيل الالومن طرف  2019 فيفري 6بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 االستئناف بالمنستيرمحكمة 

 "ز.ع" /2، "ز.ح" /1 :ضد

 نستيرمحكمة االستئناف بالمعن  2019 جانفي 28الصادر بتاريخ  2064طعنا في القرار عدد 

 فاي حا  الحكا  االبتادائي بانق بقباو  االساتئناف الاكف  فاي االصال  حضاوريا نهائيااوالقاضي 

رار دعوى العامة  التخلي عن الدعوى الخاصة  إق القضاء في حقه بعدم سماع ال "ح"المته  

ذلا  مان حيام مبادا انداناة ماي تعاديل ن اه   "ع"الحك  االبتدائي فما قضى به في ح  الماته  

 .بإبدا  العقاب البدني بخطية مالية قدرها أربعمائة دينار

 .جراءاتطالع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلوبعد اال

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.لبات اوبعد االطالع على ط

 :المفا ضة القانونية صرح بما يلي  بعد

 أ ال: من حيم الشكل:

جرل جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شرروطه القاووويرة واإلجرراءات مرن حيرث الصر ة واأحيث 

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكال.

 ثانيا: من حيم األصل:

ليهررا عضررية كي مررا هوردلررا الحكررم المطعررون فيرره واأورا  الترري اوبنررى حيررث يسررت اد مررن ولررا   الق

 بجمرالالروطني  الحرر  مركزالمحرر من هعوان  17 – 3 – 81 وخصوصا محضر البحث عدد

امرا ل ' ع'وشرقيقه  "ز.ح"كرل مرن هن  ضراتقردم بكركاية عار "ز.م"المدعو هن  11/6/2017بتاريخ 

، سريمةجالحية لتسييجها متسببين له فري مضررم ماديرة بإتالف دعامات خرساوية هوكألا بأرضه ال 

 .التتب  العدلي اطالب

مرن  مااتهلمقاضر االبتدا يرة بالمنسرتيرمحكمرة ال علرىمرا المكرتكى بهالنيابرة العموميرة  هحالر حيث و

 عردد ولضر  المحكمرة بموجرب حكمهرا، م ج 304 طبر  ال صرل االضرار عمردا بملرك الريرراجل 

نرين بسرجن كرل واحرد مرن المتهمرين مردم شرهرين ا يرا غياب ابتدا يا 2018مار   28بتاريخ  3391

 "ز.م"وحمررل المصرراريق القاووويررة عليهمررا وبترريمهمررا بالتضررامن ل ا رردم القررا م بررالح  الك صرري 

صراري ها ب مسما ة دينار لقاء ضرره المعنوي ورفض الدعوى المدوية فيما زاد على ذلك وإبقاء م

   الك صريالقا م برالح فاستأو ه، محمولة على القا م بها وله ح  الرجوع بها على من يجب لاوووا

وون قررام ال رة ال الوكيرل العررام واعيرا عليررهطبرر  مرا ذكررر هعراله، فتعقبرره  سرتننافالمحكمررة اولضر  

حكرم م إ ج الذي ينص على هن القرا م برالح  الك صري لره حر  اسرتنناف ال 210متمثال في ال صل 

ط، في خصوص حقوله المدوية فقط ليكون وظر المحكمرة متسرلطا وجوبرا علرى الردعوى المدويرة فقر

وون لكررن محكمررة القرررار المنتقررد خرلرر  ذلررك للنظررر فرري الرردعوى الجزا يررة ولومررا يعررد خرلررا للقررا

 طالبا النقض واإلحالة.، للنقض مستوجبا

 المحكمة
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م إ ج على ان ح  االستنناف م ول للقا م بالح  الك صي في خصروص  210وص ال صل حيث 

 حقوله المدوية فقط.

 م عنررد تعهرردلا بطعررن القررا -وظررر محكمررة االسررتنناف مجررال سررتتب  ذلررك بدالررة هن يقتصررر يوحيررث 

العموميرة  اف النيابةالجزا ية بالنظر لعدم استنن على الدعوى المدوية دون -بالح  الك صي وحده 

 ون طعرن مرنوال المتهم الحكم االبتدا ي، لتكون المحكمة لما هعادت النظر في الدعوى الجزا يرة د

ببراءتره  النيابة العمومية وال من المتهمين ووقض  الحكم االبتدا ي في ح  هحدلما ولض  مجرددا

عرض يم إ ج بما  210آلخر تكون لد خرل  هحكام ال صل وهبدل  العقاب البدوي ب طية في ح  ا

 لضاءلا للنقض.

  رى.وحيث يتجه وقض القرار المنتقد وإحالة القضية على محكمة االصل للنظر فيها بهينة هخ

  لهذه األسباب
ة  نقا  القارار المطعاوي فياه  إحالاة القضاي قررت المحكمة قبو  مطلب التعقياب الاكف  أصاف

  ناف بالمنستير نعادة النظر فيها بهيئة أخرى.على محكمة االستئ

ن ر يسها معن الدا رم السادسة والعكرين المتأل ة  2020 سبتمبر 29وصدر لذا القرار بتاريخ 

 ي حمادي الرحمان ابراهي  الحربا يوعضوية مستكاريها السيدين المنجي اللغوم السيد 

اجر هسيدم وبمساعدم كاتبة الجلسة ال  عبد الرحماي بن الحاج جلوبمحضر المدعي العام السيد 

 السلطاني


