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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 86968 عدد القضية:

   2020 جوان 30 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

في   "ع.ح"األستاذ من طرف  2020فيفري  5بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية "م.ب"و "ح.ح"حق 

 "ذ.ز"ووالدته  "ت.ع"والده وهم  "ت.و"، ورثة الحق العام /1 :ضد

 نابلمحكمة االستئناف بعن  2019جانفي  30الصادر بتاريخ  5951طعنا في القرار عدد 

 .الحكم االبتدائي رإقراحضوريا بقبول االستئناف شكال وفي االصل ب نهائياوالقاضي 

 .جراءاتطالع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلوبعد اال

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد االطالع على طلبات ا

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 أوال: من حيث الشكل:

ل الصرفة واججر جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شرروطه القانونيرة واإلجرراءات مرن حيرثحيث 

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكال.

 ثانيا: من حيث األصل:

ليهررا عحيررث يسررتفاد مررن ولرراة  القاررية كيفمررا  وردهررا الحكررم المطعررون فيرره واجورا  الترري انبنررى 

فرلرة اجبحراا العدليرة للحررو الروطني المحررر مرن  عروان  490 وخصوصا محار البحث عدد

دم لرر 5/4/2016تقرردم بارركاية عارضررا انرره بترراريخ  "ت.ع"المرردعو   ن 31/5/2016بترراريخ  بنابررل

واصررطحبا معهمررا  "ت.و"الررى منهلرره فرري مرريارة مسررتاجرة ولررام باصررطحاب ابنرره  "م.ب"المرردعو 

عات وتوجه جميعهم إلى منطقة الدويخلة بسيدي الجديردي للسرهرو وبعرد لاراء مرا "ح.ح"المدعو 

نرره باالعتررداء بررالعنش الاررديد علررى اب "ح.ح"و "م.ب"فرري التسررامر وشرررب الخمررر لررام المرردعوان 

 طالبررا "م.ز"ومررببين لرره اصرررارا بدنيررة جسرريمة ولررد تمكررن مررن االفررالت منهمررا واتصررل بصررديقه 

دمته صريرث حالمساعدة مؤكدا له  نهما يريدان لتلهو و ثناء محاولة هروبه خرج إلى الطريق العام 

 تتب  الماتكى بهما عدليا. ودخل في غيبوبة انتهت الحقا بوفاتهو طالبا  ميارة

 مباليرررةرقالمجلرررل الجنررراحي ب علرررى المارررتكى بهمرررا بقرمباليرررةالنيابرررة العموميرررة   حالرررتحيرررث و

ولارت المحكمرة م جو  218االعتداء برالعنش الارديد المارمر طبرق الفصرل من اجل  مالمقاضاته

 ينالمتهمركرل واحرد مرن بسرجن حاروريا  ابتداةيا 3/10/2017بتاريخ  8338 عدد بموجب حكمها

و مرا ولبرول الردعوى المدنيرة شركال ورفاره  صرالهوحمرل المصراريش القانونيرة علي عام واحدمدة 

ونعرى  مرالمحكروم عليهاطبرق مرا ركرر  عرالتو فتعقبره  مرتننافالمحكمة اولات  انالمتهمه فامتأنف

مخالفررة القررانون  29/1/2020صررلب تقريرررت المررؤر  فرري  "ف.م"االمررتار  "ح"المررتهم  عليرره ناةررب

لروال برأن القارية متعلقرة بارجار برين الطررفين وتبرادل عنرش  نري ووليرد اللح رة  وتحريش الولاة 

بينهمررا جررراء السرركر مرررعان مررا انتهررى بافترالهمرراو لتليرره بعررد مرراعات حررادا مرررور اودى بحيرراة 

و ن اجفعال المقترفرة هري مرن لبيرل الماراركة  مؤكدا انعدام ركن اإلضمار في لاية الحالالهالك 

م جو  319معركة واالعتداء بالعنش الخفيرش الرذي لريل لره ترأثير معتبرر  و داةرم منراط الفصرل في 

نسربت إلرى منوبره  فعراال لرم يقترفهرا ولرم تمحرل  دلرة البرراءة ولرم تتولرش عنرد مؤكدا  ن المحكمة 

رجرروع الهالررك الررى منررهل منوبرره وهررو علررى رجليرره كرردليل علررى بسرراطة العنررش الررذي تعررر  لررهو 
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وت الهالك بسبب حادا المرور امتوعب اجفعال السابقة للحادا بمرا حرال دون تبرين م مايفا بأن

 .و طالبا النقض واإلحالةمالبسات الاجار

 بران م ج وغيراب ركران االمرناد لروال 218مخالفرة الفصرل  "ب.ح"كما نعرى عليره ناةبهمرا االمرتار 

رئ التري تبر "ح"ُمغفلرة روايرة منوبره  المحكمة عللت حكمها بجرهء مرن تصرريحات الاراهد الوحيرد

و الرذي لرم يقرم براي فعرل مرادي يارركل اعترداء علرى المتاررر ولرد تردخل لفرض النررهاع "ب"منوبره 

ليرهو و ن عمؤكدا  ن منوبره برالل ال عاللرة لره بالمتاررر وال عرداوة مرابقة بينهمرا تبررر االعترداء 

اربا وهرو مرا يعرد تار "ح"المرتهم في نفل االن متهما وشراهدا علرى  "ب"المحكمة اعتبرت منوبه 

 في التعليل يوجب النقضو طالبا النقض واإلحالة.

 المحكمة
 عن جملة المطاعن:

ديد حيث تعلقت المطاعن بمدى توفر اإلضمار كعنصر مادد في جريمة االعتداء بالعنش الا

ا هتمدوبطبيعة العنش نفسه المسلط على المتارر وبنسبة االعتداء للمتهمين وهي عناصر تس

وازنتها ا وممحكمة الموضوع من الولاة  الثابتة واجدلة الواردة بالملش بعد درامتها وتمحيصه

 النتيجة رتيبتوالترجيح بين الروايات المختلفة والمتااربة وامتخالص ما  لن  وجدانها منها ثم 

 .القانونية الصحيحة

ي جانب فمر العنش الاديد الماوحيث امتندت محكمة القرار المنتقد في إلامة جريمة االعتداء ب

 ة الااهدوشهادباأنه  "ب"في حق نفسه وتصريحات المتهم  "ح"إلى اعترافات المتهم المعقبَين 

به ي ضرالتخطيط المسبق للمتهمين في االعتداء على المتارر وشروع حمهة ف الذي  كد "ت. "

حه رة وطرعنوة من السيا بعد إنهالهلمدة رب  ماعة كاملة ولكمه على  نحاء مختلفة من جسمه 

ان  الذي طلب منه عدم التدخل ومنعه بالقوة من رلك لبل "ب" رضا على مر ى من المتهم 

ت ترد و ولد  وردت المحكمة إنكارت لبل  نيواصل هو بدورت االعتداء عليه بالارب المبرح

 المذكور. " "وتدحاه باهادة 

 دلةعلى ا مؤمسام الولاة  واعتماد اجدلة في فهمحكمة القرار المطعون فيه  اجتهادوحيث كان 

نان بما لطاعولراةن متعددة لها  صل بملش القاية رجحتها على لراةن  خرى امتبعدتها ولم يدل ا

 ن.قانويوهنهاو ولد عللت حكمها التعليل السليم المستساغ دون تحريش للولاة  وال خر  لل

 تهمينلألفعال المنسوبة للمالصحيح  وحيث  جرت محكمة القرار المنتقد التكييش القانوني

ية عمومواعتبارها من لبيل العنش الاديد المامر بوصفها جريمة نل اإلحالة من النيابة ال

ف وصاوباعتبار توفر  ركانها وانطبالها على ولاة  القاية وليل على المحكمة اعتماد اال

شد اال فر  ركان الجريمةالقانونية للجريمة اجخش غير المحال من اجلها المتهم في ظل تو

 موضوع نل اإلحالة.

 صحيح وتعين ردها.القانوني المستند لوحيث كانت المطاعن فالدة ل

ي خلل حظ  وحيث ومن جهة اخرى فقد احرز الحكم المنتقد على جمي  مقوماته القانونية ولم يال

 م ا ج. 269اجراةي يوجب نقاه لفاةدة الن ام العام عمال باحكام الفصل 

 م إ ج 263يتجه حجه معلوم الخطية المؤمن عمال بالفصل  وحيث

 ولهذه األسباب

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال والحجز.

عن الدائرة السادسة والعشرين المتألفة من رئيسها  2020 جوان 30وصدر هذا القرار بتاريخ 

 وحمادي الرحماني در غزالعبد القاوعضوية مستشاريها السيدين المنجي شلغوم السيد 
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هاجر وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عبد الرحمان بن الحاج جلول بمحضر المدعي العام السيد 

 السلطاني


