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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 87861 عدد القضية:

   2020جوان  23 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

حق  في "ح.ه"األستاذ  من طرف 22/2/2019بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

  "ح.ر"

 الحق العام: ضد

 سرتيرالمحكمرة اببتدائيرة بالم عان  2019 فيفرر  13الصاادر بتااريخ  120طعنا في القرار عدد 

نررة إدا الحكررا اببترردائي إقراربقبرروا ابسررت  اال ورركا صفرري ابصرر  برر حضرروريا نهائيرراوالقاضااي 

يرة علرال لمصراري  القانونك بال زصا بالعقرا  البردني إلرال ةاةرة أورهر صحمر  الصتعديله عقابا صذ

 . المحكوم عليه

 .جراءاتطالع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلوبعد اال

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد االطالع على طلبات ا

 :المفاصضة القانونية صرح بما يلي صبعد

 أصب: من حيث الشك :

جال واإلجاراءات مان حياث الصااة واأ حيث جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شاروطه القاوووياة

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكال.

 ةانيا: من حيث األص :

ليهااا عحيااث يسااتااد ماان ولاااة  القاااية كيامااا  وردطااا الحكاام المطعااون فيااه واأورا  التااي اوبنااى 

 المحرر بواسطة  عوان مركز اأمن الوطني بقصايبة الماديووي 343اصة محار البحث عدد خو

لااد  "ح.ر"تقاادمب باااكاية عارضااة  ن طليقهااا الماادعو  "ش.ع" ن المسااما   3/7/2015يخ بتااار

 17212والصاادر فاي شاأوها حكام شخصاي عادد  "ي"تخلف عن دف  مال الناقة لها والبنتهاا مناه 

ريا د شااه150فااي الطااال  بالتراضااي بينهمااا والزامااه باإلواااا  عليهااا بحسااا   3/6/2005بتاااريخ 

 .د شهريا الى اوقااء الموجب، طالبة تتبعه عدليا80وعلى ابنتهما بحسا  

ير المااااتكى باااه علاااى محكماااة واحياااة المنسااات حالاااب النياباااة العمومياااة الساااتيااء اأبحاااا  وحياااث 

 ببموجا،  فقااب المحكماة مكارر م ا ش 53لمقاضاته من اجل عدم دف  مال الناقة طباق الاصال 

  شااهرسااتة بساا ن المااتهم مااد   اااورياحمعتباارا ابتااداةيا  4/5/2017بتاااريخ  8406حكمهااا عاادد 

ماتهم فاساتأواه ال، ولباول الادعوى المدوياة شاكال ورفااها اصاال وحمل المصااريف القاوووياة علياه

 المتهم ووعى عليه واةبه:محكمة االستئناف طبق ما ذكر اعاله، فتعقبه ولاب 

ه معلوم عدم خالصلوال بأن محكمة القرار المنتقد اعتبرت  ن منوبه اعترف ب تحري  الوقائع: /1

بااأن  الناقاة والحاال  وااه تمساك خاالل مراحاال البحاث والمحاكماة اوااه لاام بخاالف الااااكية، مااياا

ي فااالمحكمااة اعتباارت  ياااا  ن منوبااه امتناا  ماان تنايااذ الحكاام التحااايري القاضااي بتكليااف خبياار 

 ري.حايالحسابيات والحال اوه ال شيئ بالملف يؤكد ذلك وان المحكمة لم ترج  في الحكم الت

 لاازوم اللااوال بااأن محكمااة القاارار المنتقااد اعتباارت  وااه  طررف فرري تطبيررق القررانون اص تفصيلرره:الخ /2

ين  ن حاضاده طالماا حصال لاه العلام باه ضامنيا، فاي  إلعالم المحكوم عليه بالناقة بالحكم الصاادر

ر حكام ال تتاوفر جريماة اطماال عياال اال اذا صادمكرر م   ش يقتااي   53التطبيق السليم للاصل 

روري ضاا، معتباارا  ن االعااالم بااالحكم معلومهااا هبالناقاة تاام اعااالم المااتهم بااه وماار شاهر دون دفعاا

 لسريان آجال الطعن.
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خبيار فاي  لوال بأن محكمة القرار المنتقد لم تلتاب الى طلب منوبه تكلياف هضا حقوق الدفاع: /3

لاق غ المدفوعة للااكية خصوصا ولد لادم وصاوالت خاالف جدياد  تتعالحسابيات الحتسا  المبال

  بالاتر  المرتبطة بالتاكي...طالبا النقض واإلحالة.

 

 المحكمة
 المتعلق بالخطف في تطبيق القانون صتفصيله:المطعن عن 

مادا م   ش  وه "كل من حكم عليه بالناقة  و ب راية الطال  فقااى عمكرر  53حيث وص الاصل 

 ن دف  ما حكم عليه بأداةه يعالب بالس ن..."شهرا دو

 53 ال جاادال فاي  ن الحكاام القاضااي بالناقاة كسااند للتتبا  ال زاةااي ماان  جال جريمااة الاصاالوحياث 

اال ماا علياه  أداءاهر للمادين بالناقاة ال جل وفتح القاوووية مكرر م   ش ال يارع في ترتيب آثاره 

م لااة بووفقاا للاااكليات المنصاوف عليهااا دل تنايااذ بواسااطة عابداياة ماان تااريخ اعالمااه باه لاوووااا 

بصاااة  يتلقااىيتساالم وسااخة ماان الحكاام الصااادر بهااا ووالتااي بموجبهااا  المرافعااات المدويااة والت اريااة

حاتمال التي تكون  ساسا م البياواتوغيرطا من  رسمية ولطعية وواضحة وص الحكم وفحواه ومداه

 ة.طريقلك البغير ت الاعلي له به ، وال يغني عن ذلك حصول العلملطعنه  و لدفوعه

ماه وحيث ان لااء محكمة اأصل بإداوة المتهم من  جال جريماة اطماال عياال دون  ن يإباب اعال

بماا  شمكارر م    53بالحكم الصادر بها كما ي ب لاوووا ينطوي على سوء تطبيق وتأويل للاصال 

 يعرضه للنقض.

 

 :عن بقية المطاعن صبقطع ال ظر عن المطعن المتعلق بتحري  الوقائع

 وااه  اعتاارف بعاادم خالصااه معلااوم الناقااة والحااال حيااث اعتباارت محكمااة القاارار المنتقااد  ن المااتهم

ا منهاا ، وطو ما يعد تحرياا واضاحاوه لام بخالف الااكيةبتمسك خالل مراحل البحث والمحاكمة 

 للولاة  يستوجب النقض.

هاا لاى محكماة االصال إلعااد  النيار فيوقاض القارار المطعاون فياه واحالاة القااية ع وحيث يت اه

 بهيئة  خرى.

 م ا ج. 263وحيث يت ه اعااء الطاعن من الخطية عمال بالاصل 

 

 صلهذه األسبا 

 

ة صنقر  القررار المطعرون فيره صإحالرة القضري قررت المحكمة قبوا مطلب التعقيرب وركا صأصرا

عرة لهرا محراما ال رواحي التابعلال محكمة اببتدائية بالم سرتير بوصرفها محكمرة اسرت  اال ألحكرام 

 .إلعادة ال ظر فيها بهي ة أخرى صاإلعفاء

ن رةيسها عن الداةر  السادسة والعارين المتألاة م 2020 وانج 23وصدر طذا القرار بتاريخ  

 يصحماد  الرحمان ابراهيا الحرباص وعاوية مستااريها السيدين الم جي ولغوم السيد 

اجر هسيد  وبمساعد  كاتبة ال لسة اللرحمان بن الحاج جلوا عبد ابمحار المدعي العام السيد 

 السلطاني


