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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 88085 عدد القضية:

   2020 جوان 30 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

في  "غ.م"األستاذ من طرف  2019فيفري  13بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية "خ.أ" حق

 الحق العام /1 :ضد
 الكافمحكمة االستئناف بعن  2019 فيفري 16الصادر بتاريخ  652طعنا في القرار عدد 

 .دائيالحكم االبت إقرارحضوريا بقبول االستئناف شكال وفي االصل بمعتبرا  نهائياوالقاضي 

 .جراءاتالمطعون فيه والتأمل في اإلطالع على الحكم وبعد اال

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد االطالع على طلبات ا

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 أوال: من حيث الشكل:

جةل جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شروطه القانونيةة واإلجةراءات مةن حيةث الصةفة واأحيث 

 ل شكال.والمصلحة فهو لذلك حري بالقبو

 ثانيا: من حيث األصل:

ليهةةا عحيةةث يسةةتفاد مةةن ولةةاة  القاةةية كيفمةةا  وردطةةا الحكةةم المطعةةون فيةةه واأورا  التةةي انبنةةى 

بتةاريخ  مركة  اأمةن الةوطني ببومةالمالمحةرر مةن  عةوان  632 وخصوصا محار البحةث عةدد

 "ب.ب"و  ن المةدع 9/11/2013بتةاريخ  179بناء على محار االمتمرار عدد  11/11/2013

تةه  مةام على الساعة الثالثة بعد الة وال  رمةى دراج 9/11/2013 نه بتاريخ تقدم بشكاية عارضا 

ة منةه وعلةى ففلة ***من مقهةى بومالم بالقرب ***الفواكه الجافة الكاةن بشارع  لبي متجر معد 

 ولإلى مرلة دراجته والهرب بهةا فحةا ***شهر "جريمة" من متساكني حي  .خ" "عمد المدعو 

 مطاردته إال  نه لم يستط  إدراكه، طالبا تتبعه عدليا.

 وحيث تعذر امتنطا  المشتكى به لتحانه بالفرار تبعا لتتبعه من اجل لاايا  خرى.

 

جةل مةن المقاضةاته  جندوبةةالمجلة  الجنةاحي ب علةى المشةتكى بةهالنيابةة العموميةة   حالة حيث و

 2447 عةدد اة  المحكمةة بموجةب حكمهةاولم ج،  264و 258السرلة المجةرد  طبةق الفصةلين 

نيةة وحمةل المصةاريا القانو واحةد المتهم مد  شةهربسجن حاوريا  ابتداةيا 28/1/2015بتاريخ 

 24/6/2015بتةةاريخ  622، فةةاعترع عليةةه المةةتهم ولاةة  المحكمةةة بموجةةب حكمهةةا عةةدد هعليةة

طبق  متئنافالمة امحكولا   المتهمه فامتأنف، ابتداةيا معتبرا حاوريا برفض االعتراع شكال

 بةأن ه ضةعا التعليةل وخةر  القةانون لةوالونعةى عليةه ناةبةلمحكةوم عليةه اما ذكةر  عةال ، فتعقبةه 

 مسةة  و رجحة  دليةةل اإلدانةة دون دليةةل البةراء  المتمثةةل فةي إنكةةار منوبةه محكمةة القةرار المنتقةةد

 علةةى مجةةرد تصةةريحات الشةةاكي دون  ن تتعةة   بةةأي دليةةل هخةةر  و شةةهاد  شةةهود رفةةم  ندانةةة اإل

 طالبا النقض واإلحالة.الحادثة ولع  نهارا وبشارع مليئ بالمار ، 

 

 المحكمة
 :المطعن الوحيدعن 
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مي  جتماد  خا  المشرع الماد  الج اةية لمبد  اإلثبات الحر الذي يخول للقاضي اعولئن  حيث

ا شروطمبات ثم الحكم على ضوء ما توفر له حسب وجدانه المطلق إال  ن ذلك يبق وماةل االث

 بارور  موا نة جمي  لراةن االدانة والبراء  وتعليل الحكم تعليال مستسافا.

ارورية   االعمال االمتقراةية اليم ا ج للقاضي الج اةي القيام بجم 143وحيث خول الفصل 

 .كاف ية، فال يحكم في القاية إال بعد  ن تتوضح بشكلحتى يتأم  وجدانه على معطيات ضاف

 وحد  مس  محكمة القرار المنتقد حكمها القاضي باإلدانة على تصريحات الشاكي  وحيث

   مع  وتأكيد  تعرفه على المتهم حين عمد إلى مرلة دراجته، دون  ن تكون تلك التصريحات

حاث ن على المحكمة في ظل نقص اأب...ولد كاد مثالبأدلة خارجية تسندطا كشهاد  الشهو

عرع اكي وبامتدعاء الشولو لتحصن المتهم بالفرار امتكمال اأعمال االمتقراةية وامتيفاءطا 

ون لقاية دلد فصل  في اكون تولما لم تفعل والحكم على ضوء ذلك...المتهم عليه ومكافحته به 

   حكمها ضعيا التعليل مستوجبا للنقض. ن تكون مهيأ  للحكم و

 

 فيها يتجه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القاية على محكمة االصل إلعاد  النظروحيث 

 بهيئة  خرى.

 م إ ج 263الخطية عمال بالفصل  إعفاء الطاعن منوحيث يتجه 

 

 ولهذه األسباب

 

قضية ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكال وأصال 

 ة االستئناف بالكاف إلعادة النظر فيها بهيئة أخرى واإلعفاء.على محكم

رةيسها  عن الداةر  السادمة والعشرين المتألفة من 2020 جوان 30وصدر طذا القرار بتاريخ 

بمحار  وحمادي الرحماني عبد القادر غزالوعاوية مستشاريها السيدين المنجي شلغوم السيد 

 لطانيجر السهاوبمساعد  كاتبة الجلسة السيد  الحاج جلول  عبد الرحمان بنالمدعي العام السيد 


