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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 90873 عدد القضية:

 2020 جوان 30 :قرارتاريخ ال

   

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

 

في  "م.ع"األستاذ من طرف  2019 أفريل 3بتاريخ المقدم  بعد االطالع على مطلب التعقيب

 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية "ق.و" حق

 الحق العام :ضد

 تونسمحكمة االستئناف بعن  2019 مارس 26الصادر بتاريخ  1762طعنا في القرار عدد 

اء والقضت الحكت  االبتتدائي نقضحضوريا بقبول االستتئناف كتكو وفتي االصتل بت نهائياوالقاضي 

متدا عيما نسب إليه وسجنه مدة كتهرين اننتين متن اجتل ارضترار من جديد بثبوت إدانة المته  ف

بملك الغير واعتبتار جترائ  حمتل ومستك ستوض أبتيض بتدون رتهتة والتهديتد بته متتواردة علت  

م ج وستتجنه متتن أجتتل جريمتتة مستتك ستتوض بتتدون رتهتتة متتدة أربعتتة اكتتهر  55معنتت  اللهتتل 

 .قانونية عليهوحمل المهاريف ال بوصلها الجريمة الموجبة للعقاب االكد

 .جراءاتطالع على الحكم المطعون فيه والتأمل في اإلوبعد اال

 الدعاء العام لدى محكمة التعقيب.وبعد االطالع على طلبات ا

 

 :الملاوضة القانونية صرض بما يلي وبعد

 أوال: من حيث الشكل:

ل فة واألجرجاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شرروطه القانونيرة واإلجرراءات مرن حيرث الصرحيث 

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكال.

 نانيا: من حيث األصل:

ليهررا عحيررث يسررتفاد مررن ولرراة  القاررية كيفمررا  وردطررا الحكررم المطعررون فيرره واألورا  الترري انبنررى 

بتراريخ  فرلرة الرررطة العدليرة برالمرو المحررر مرن  عروان  534 وخصوصا محار البحث عردد

ن مركررا االمررن المحرررر مررن لبررل  عرروا 1042سررتمرار عرردد تبعررا لمحاررر اال 2012ديسررمبر  28

ررطة من ضابط ال ه ورد عليهم التقرير الرفاطي ن 28/12/2012الوطني بالمرو  االول بتاريخ 

مفررررراد   نررررره كررررران متواجررررردا بمركرررررا االمرررررن رفقرررررة  ميليررررره مفترررررري الرررررررطة  'ي.م"المسرررراعد 

ومباشرر  اصرطدمس  " .ف"بها وفجرأ  تولفرس سريار  نروع بيجرو بارتنرار لصراح "و.س"و"ش.ح"

  ن شاحنة خفيفة بها من الخلف نوعها ايسياي ديمراك  سروداء اللرون بردون لوحرة منجميرة اتار 

مايتره الى حديقة المركا طالبا النجرد  خرر  االعروان لح " .س"ف، وعند دخول "ث.ك"ساةقها طو 

 "و"ود  سكين كبيرر وبي "ث.ح"وبيد  سيف وتبعه  "ث.ك"حينها نال من السيار  ايساو ديماك  

إال انهرم  كذلك، ولد تدخل االعوان بمعية دورية الرررطة العدليرة للسريطر  علريهم ' .خ'و 'ك'شهر 

بوا فري علرى الفررار ولرد تسرب " .خ"حاولوا الفرار ولاموا برشق مركا األمن بالحجرار  لمسراعد  

يارتين كانتررا ، وعنررد فرررارطم علررى مررتن شرراحنتهم اصررطدموا بسرر" .ف" ضرررار بسرريار  المرردعو 

 راسيتين بالقرب من المركا، فتم فت  محار في الغرض كان منطلق لاية الحال.

 "ث.ح"و "ث.ك"و " .خ"كرررل مرررن النيابرررة العموميرررة  باسرررتيفاء االبحررراث األوليرررة   نرررسحيرررث و

حمرل ومسرك سرالح  بريو بردون مرن اجرل  ملمقاضراته بنعرروسالمجلر  الجنراحي ب على " .و"و
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م   ولررانون  223و 304واإلضرررار عمرردا بملررك الغيررر طبررق الفصررول رخصررة والتهديررد بسررالح 

فرري  28/2/2013بترراريخ  89 عرردداالعتراضرري  ولاررس المحكمررة بموجررب حكمهررا، 12/6/1969

طبرق  ستئنافالمحكمة اولاس  المتهمه فاستأنف، بعدم سماع الدعوىحاوريا  ابتداةيا " .و"حق 

 :ناةبه ونعى عليهلمحكوم عليه اما  كر  عال ، فتعقبه 

 لروال برأن الفصرل م إ ج: 182و 175وعتدم تطبيتق أحكتام اللهتلين م إ ج  199اللهتل ترق  /1

م ا   يررنع علررى انرره ا ا حاررر المعترررض وكرران اعتراضرره مقبرروال شرركال فرران الحكررم يلغررى  182

راض فري بالنسبة لجمي  االوجه المعترض عليها، ولد تعهدت محكمة القرار المنتقرد بطعرن براالعت

كونره غير  نها لم تصبغ على حكمها الوصرف الصرحي  ب 23/2013االستئنافي الغيابي عدد الحكم 

م إ   بمررا يوجررب ابطالرره عمررال بأحكررام  182و 175اعتراضرري وطررو مررا يخررالف احكررام الفصررلين 

  م إ  . 199الفصل 

لرروال برران تهمررة حمررل ومسررك  م ج: 307و 223واللهتتلين  12/6/1969تتترق احكتتام قتتانون  /2

، "ع.ب"سالح ابيو بدون رخصة ال تستقيم في حق منوبره تبعرا إلنكرار  المعرا  بررهاد  الرراطد 

خصوصرا  م   فإن اركانهما منتفية لغياب ركن االسرناد 304و 223 ما بالنسبة لجريمتي الفصلين 

طالبرا  قره واصرطدم بره،السيار  الذي كران يالح قساة "ث.ك"وان االضرار بالسيار  ينسب للمتهم 

 النقو واإلحالة.

 المحكمة

 
 م إ ج: 182و 175المتعلق بعدم تطبيق اللهلين  عن المطعن

 حيث نعى الطاعن على محكمة القرار المطعون فيه عدم وصفها لرارطا باالعتراضي.

 وحيث ولئن خلس الةحة القرار المطعرون فيره وطالعهرا مرن وصرف لرارطرا بكونره اعتراضري، إال

اض  تررأرير لررذلك السررهو علررى صررحة لرارطررا وسرالمة اإلجررراءات طالمررا انهررا بتررس فرري اعتررر نره ال

بي فري حقره ولبلتره شركال ُليغلغرى الحكرم االسرتئنافي الغيرا 6/11/2018بجلسرة يروم المتهم المستأنف 

وطو  ستأنَفصل بالحكم االبتداةي الممتعهد  في األمجددا م إ   وتغدو  182تطبيقا ألحكام الفصل 

ا ترأرير علرى صرحته مرن وصرفه باالعتراضري وجسمته الالةحة، ولري  لخلوطراحكمها  استوعبهما 

ال  هراوإجراءات حقيقتهراتسرتمد  وصرافها مرن عرن  لرك، وطالمرا  ن األحكرام  تترتبطالما ال مار  

 رد.ير  ي وجاطة وحريا بالغليغدو المطعن من  وصاف لد تص  ولد تخطئ، ما يغطلَق عليها م

 م ج: 304و 223واللهلين  12/6/1969متعلق بخرق أحكام قانون عن المطعن ال

ح ك سالحيث استندت محكمة القرار المنتقد في إدانة المتهم المعقب من  جل جراةم حمل ومس

التقرير واحث  بيو بدون رخصة والتهديد بسالح إلى ولاة  رابتة بالملف استنادا إلى معاينة الب

ق يالحر  شاطرا سكينا كبيالمعقب المتهم مساعد الذي شاطد الرفاطي الواض  لاابط الررطة ال

 رخصة ة ليام جراةم حمل ومسك سالح  بيو بدونستنتج، مغ لمتهمينبقية ا صحبة بها المتارر

ي  ة والترجألدلفي حقه استخالصا صحيحا استنادا إلى فهمها للولاة  وتقديرطا الحر ل والتهديد به

 جراةم غير  ي سند وحريا بالرد.تلك ال بخصوصبينها، ليغدو الطعن 

  سياروحيث على خالف  لك فقد  سندت محكمة القرار المنتقد إلى المتهم المعقب إضرار  ب

افا ر  جانسب اإلضرار بالسيا "ب.م"الراكي حال  ن التقرير الرفاطي لاابط الررطة المساعد 

ؤكد ما ي م يرد باألبحاثول كيفية اإلضرارللجملة المتهمين دون تفصيل وال تدليق وال بيان 

بد  ا ومضلوع المتهم المعقب تحديدا في تلك الجريمة وطو ما يجعل إدانته من  جلها متنافي

 شخصية الجريمة والعقوبة ويجعل الحكم المنتقد في غير طريقه مستوجبا للنقو.
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ل وحيث يتجه نقو القرار المطعون فيه في طذا الخصوص وإحالة القاية على محكمة االص

 عاد  النظر فيها بهيئة  خرى.إل

 م إ  . 263وحيث يتجه إعفاء الطاعن من الخطية عمال بالفصل 

 

 ولهذه األسباب

 

قضية ونقض القرار المطعون فيه وإحالة ال ككو وأصوتعقيب مطلب القررت المحكمة قبول 

  .عل  محكمة االستئناف بتونس رعادة النظر فيها بهيئة أترى وارعلاء

رةيسها  عن الداةر  السادسة والعررين المتألفة من 2020 جوان 30لقرار بتاريخ وصدر طذا ا

بمحار  وحمادي الرحماني عبد القادر غزالوعاوية مستراريها السيدين المنجي كلغوم السيد 

 لطانيجر السهاوبمساعد  كاتبة الجلسة السيد  عبد الرحمان بن الحاج جلول المدعي العام السيد 


