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 س*البيـ

 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد هلل       وزارة العـدل 

 محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد67141.2018عـ*

        2019-01-23تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

فددد  بعدددال الع ددد م لبدددت قيبدددم الم ع  دددم الم  دددال  

 . "ش. "قن العس اذ  2018جوالن  19

 االم ع نددددد: قاددددد  ق اب   ددددد "س. " ابددددد: لدددددن  ن

 ن ج الماس ن بوزيان   ونس . ****ب ك به المكائن 

قددددددا ن بسدددددد ال  سددددددعال  "م.ر"ضــــــــــــــــددددددـال 

ق ندددداي  عيدددد: بددددن لدددد  س  ب ادددد  ق اب  دددده مددددال  

المكددددددائن بددددددن ج لا دددددد :  "ب.م"الم ادددددداق  العسدددددد اذ 

  ونس . ***المجزالئ  

 11824 عندددددا فددددد  الم ددددد الر العسددددد  ناف  لددددددال  

 23مصددددا ر لددددن قاك دددد: العسدددد  نا  ب ددددونس ب دددداري  ال

 الم اضددد  ن ائ دددا ب بدددوف العسددد  نا   دددك   2018قدددا  

 فددد  الع ددد  بددداق الر الماكدددا العب دددالالئ   الجددد ال  المع ددد  

بدددددده    ي دددددد: الم سدددددد انح: بام دددددداف الم دددددد قن    دددددد  

 الم صاريف الم انون : لبت الم اكو  لب ه .

 بعددددددال الع دددددد م لبددددددت قسدددددد نالال  الم ع  ددددددم الم بب دددددد: 

 "ك. "ضددددالا بوالسددددي: لددددالف الم نح دددد  العسدددد اذ  مب ع ددددم

 سددددددم قاددددددد ا لددددددال   2018جويب دددددد:  16ب دددددداري  

 لبددددت نسدددد : الماكددددا الم يعددددون ف دددده  لبددددت  65938

جويب ددد:  18ج  دددال العجددد ال ال   الموادددائة  الم  القددد: فددد  

 قن         . 185 سم ق  د ا  المحص   2018

 بعدددددددال الع ددددددد م لبدددددددت قباو دددددددا  المن ابددددددد: 

-26الم ادددد را ب دددداري   المع وق دددد: مددددال  كدددد ا الم اك دددد:
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 الم الق ددد: المدددت قبدددوف قيبدددم الم ع  دددم  دددك   11-2018

  رفده ال    الماجز .

 بعددددددددددال الع دددددددددد م لبددددددددددت ال رالي الم ددددددددددد : 

  الم حا ض: باج ا المشور    ح ب ا يب  

 قن   ث المشك   

  دددث السددد وفت قيبدددم الم ع  دددم ج  دددال ال ضددداله 

 قدددا بعدددالا  175  ددد ل الم انون ددد:  بدددة ال كدددا  المحصددد  

 . المشكب :  ال جه قبومه قن المنا  :قن          

 من حيث االصل :

  دددث  ح دددال  قدددائال الم دددد :   ح دددا ال ر كدددا الماكدددا 

 الم ن  دددال  الع رالي الم ددد  النبندددت لب  دددا ق دددا  الم دددالل  فددد 

الع دددددد  بالم ع ددددددم ضددددددالا رالكنددددددا   مددددددال  الم اك دددددد: 

العب الالئ ددد: ب نوبددد: لارضدددا النددده ق دددز   بام يبوبددد: فددد  

فدددد   "ش"مبندددد  الع دددد    ددددا المبنددددا   ب ن  ددددا  النجبددددا ال

 قددددددال  عب ددددددد  بامز جددددددد: قدددددددد : زندددددددا  10-2-2011

قنشددورا مددال  الم اك ددد: العب الالئ دد: ب  قبام ددد:  ادد  لدددال  

عزالمددد  لبدددت بسدددا  المنشددد   كددد   ام دددا 2016/2248

قوقوفددد: بامسدددجن الم دددالن  ب نوبددد:  قدددال  دددد ر الم دددالل  

فدد  ا اندد: ز ج دده مدده مدد مل  ف ددو  ييبددم الماكددا ب ي ددام 

  الش  31ت المحصددد  الميددد ي ب ن  دددا مبدددد ر لبدددت قعنددد

 الم ه. "ش"ف  ا اان :  السنا   دان: المبن  

 بعددددال السدددد  حا  العجدددد ال ال  الم انون دددد: ال ددددالر  

-21ب ددددداري   12273قاك ددددد: المبالاليددددد:  ك  دددددا لدددددال  

 الم اضدددد  " الب ددددالالئ ا ب ي ددددام الميدددد ي بدددد ن  04-2017

المددددددز ج ن الم  ددددددالالل  ن مب دددددد ا الع مددددددت بعددددددال المبنددددددا  

ن ب وجددددددم المددددددد ر الماا دددددد  مبددددددز   الم دددددداللت قدددددد

الم ددددداللت لب  دددددا  العذن بام نصددددد   لبدددددت قدددددد ون 

كددد ال الماكدددا ب سددد    ع    دددا  بيددد ا   ددد   دددالالق  ا 
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 بنظددددددد    ام   دددددددا الم الن ددددددد: الم احو ددددددد: ب زينددددددد: 

موالمدددددددالكا  "ش"الم اك ددددددد:  السدددددددنا   ددددددددان: العبنددددددد: 

الم ددددالل     كدددد ن  المددددال  ا الم دددداللت لب  ددددا قددددن  ددددة 

زيار  ددددا  يددددا   المج عدددد: بالاليدددد: قددددن المسددددال: الم اقسدددد: 

مدددت يدددو  الع دددال المسدددال: الموال دددالا بعدددال المدددز الف قسدددا ال ال

 المعيددددد  الم الرسددددد :  العسدددددبوم الم دددددان   الم البدددددال قدددددن 

المعيبدددد: المصدددد ح : قددددال المسددددب   العس صددددااب ادددد ف 

المزيدددارا   يدددا  العل دددا  الم سددد  :  ادددان  العل دددا  العل دددا  

المالين ددددد: بالاليددددد: قدددددن المسدددددال: الم اسدددددع:  دددددبا ا المدددددت 

 الم اقسدددد: قسددددا ال قددددال العس صددددااب    دددد يا الم دددداللت

لب  دددددددددا محائدددددددددالا الم ددددددددداللت ب  ان ددددددددد:  ع   يندددددددددار 

   م ددددددددا  ضدددددددد را الم عنددددددددو   الب ددددددددا  8000.000ب

الم صدددداريف الم انون دددد: مبدددداللو  قا ومدددد: لب  ددددا  ذمددددل 

السددددد نا ال المدددددت ابدددددو  المدددددد ر الم    ددددد  فددددد  الاددددد ف 

المز جددد: بوالجدددم الموفدددا   ا ان  دددا مز ج دددا  بندددا  لبدددت 

قصدددبا: الم دددداون: ي  دددد  السدددنا   ددددان  ا موالمدددالكا 

. 

انح ه الم يبوبدددد: فدددد  الع دددد   امبدددد: ن ددددده فاسدددد 

 الم ددددددا  قجدددددال ال بعدددددال  سددددد ام المددددداللو   ال   ا  دددددا 

ن ددددح الماكددددا فدددد  ف لدددده  الم  عبددددة بادددددان: الميحبدددد: 

 السدددنا كا قدددن جاليدددال موالمدددال  ا  المدددزال  الم سددد انف   "ش"

ضدددالا بدددالفال  مدددف  يندددار لدددن قع ندددا  سدددكن  ال   ا  دددا 

 سددددم الماددددر قددددن الم  القدددد: ف ددددد  قاك دددد: المالرجدددد: 

 الر الماكددددا العب ددددالالئ   ف ددددا م ددددا كددددو قبدددد ن الم ان دددد: بدددد ق

باميدددامال السدددنا ال المدددت  ن السددد ا  المدددز   ما ددده فددد    بدددال 

ز ج دده قدددن  جدد  المزندددا ع ينحددد  ضدد را  السددد نا ال  المدددت 

 قصبا: الميحب: المحدبت .
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ف ع ب دددددده الميالندددددد:  امبدددددد: بوالسددددددي: قااق  ددددددا 

 ن ده قال الع ام: ناسب: مه الم يالن الم ام :  

ن   الش قدددددددد 23  ادددددددد ي   كددددددددا  المحصددددددددوف 1

 قن   الش   547  246 

قددددوع بوندددده  مدددد ن مددددا     كددددم الميالندددد: ج ي دددد: 

المزندددا  الن دددا  والجدددال  قدددال رجددد  ب  فددد: فندددالي  يشدددك  

ذمددددل ا قددددا مب واللددددال العا ق دددد: الع الن  جددددم الموفددددا  

قا ومددددد: لبدددددت الميددددد ف ن  يسددددد وجم  جدددددو    ددددداا 

ز ج دد:      دد:  كدددو العقدد  الم نعددال  بددد ن الميدد ف ن قنددد  

م  القدددد: مددددال  الميددددورين   بدددد  سددددنوال    الم  يددددالال  ال

ذمدددل فددد    كدددا    دددكايا  فددد  المنح ددد:   الك ددداف ل ددداف 

 قدددد : فددد  الميددد ي  مددد  المدددت المددد فح  كددد  ق يدددالال  

 كبدددال  الاددد ف الم صدددا بج  دددال  الجبا ددده المز ج ددد: الم ددد  

قدددددن   الش قدددددن النحددددداي بوالجدددددم   23 دددددال كا المحصددددد  

الم سدددا ن:   الجدددم الم عا ددد ا  ع ي كنددده مددد مل قيامبددد: 

ا يددددو  بدددده   بدددد:   ا دددده ل دددد  الميالندددد: بددددام زال  مدددد

قدددن   الم فدددد  لدددن الن الم ع دددم ضدددالا  246بامحصددد  

  الجدددال فددد   دددكاي:  السددد ر   ددده فددد  الم  بدددال  ع ي كدددن 

ل ددد   نحسدددهبام دددام  الم  سدددل بادددة السددد يه قدددن  ب دددا  

قددددددن   الم  ي دددددددح جب ددددددا الن الماكددددددا  547بامحصدددددد  

الم يعددددون ف دددده جانددددم المصددددوالب م ددددا قدددددت بددددامي ي 

قددددن   الش    23 صددددوفمبددددد ر  اددددامف ق  ددددد ا  المح

 .     قن   الم 547  246 

قددددن    58قددددن           86  ادددد ي المحصدددد  2

 الش  ضعف الم عب   

قدددوع بدددون قاك ددد: المبالاليددد:  ومددد  الجددد ال  ل بددد ن 

قددددددن          56 اددددددد  ين لبددددددت قعنددددددت المحصدددددد  

 كددددد  العذن بددددداج ال  بادددددث الج  دددددال  ابددددد  المدددددت 
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  كددددد ن الع  قدددددن الماددددددان:   ا يددددد  قك بددددد  لبدددددت 

الم اددددددون: ال دددددال  ف ددددده كددددد ا العا ددددد ا ر ب  دددددا فددددد  

المعدد م قددال الميالندد: مكددن قاك دد: الماكددا الم يعددون ف دده 

ن ددددائج العل دددداف الم اددددد  ي:   بددددال ن قبدددد ر السدددد بعال 

الم دددد  ورا  قددددد  بن  ددددد ا   ددددا مددددا  دددد الم قصددددبا: 

الم اددددون: بدددامنظ  مسدددن الم ع دددم ضدددالا المددد    جدددا ز 

المسددددد  ن  الم عدددددالف  المالرالسددددد  الم   ددددداز مبيحبددددد: لندددددالقا 

 اندد  فددد   دددان:  ق دددا   ددالكوركا لندددالقا الن  بدد  المدددت 

 المدددددالكا فدددددد  لدددددن الم  بددددد: الم باددددد: الم ددددد   يدددددال  ا 

قددددال  المددددال  ا   اج  ددددا مدددد مل الم ادددددون: فدددد  المعدددد م 

   جددددا زبددددامنظ  مسددددن ا مكددددن قاك دددد: الماكددددا الم ن  ددددال 

 دددددد  كدددددد ا الم سددددددائ  الم اقدددددد: فدددددد    ددددددالي  قصددددددبا: 

الم اددددون قع بددد ا الن العاددد ف بوالجدددم الموفدددا  يجعددد  

الميالنددد:   ددد  قا ددد: فدددد   ددددان: البن  دددا ق دددا يجعدددد  

  ك  ا ضع ف الم عب   .

 المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 مطعن االول :عن ال

  ددددث مدددددا يعددددد   الم شدددد م المدددددد ر الم وجدددددم 

قددن  31مبيدد ي لبددت قعنددت المح دد ا الم ان دد: قددن المحصدد  

  الش     ددددد  م اك دددددد: الم وضددددددوم قيبددددددة المسددددددبي: 

الم  الي يددددد: فددددد       ددددده  جدددددو ال    لدددددالقا   ن رقابددددد: 

لب  دددا قدددن قاك ددد: الم دددانون  ب دددا  دددان  عب ب دددا سدددب  ا 

 قس  الال ق ا مه ال    ا ح  القعا  قانونا.

   دددث السددد    ف ددده الم ددددا  لبدددت الن الم ع بددد  كدددو 

المدددد ر الم با ددد   الم ا دددة  الم ع دددة عسددد   الر الما ددداا 

المز ج ددددد:   س شددددددحه الم اك دددددد: قدددددن ادددددد ف الموقددددددائال 

الم ع  ضددد: لب  دددا  الم  يدددالال  الم اددد ج ب دددا مدددالي ا  قدددن 
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اددددد ف قدددددا  ح ضددددده اصو ددددد : ل دددددال المدددددز ال  قدددددن 

  الجبا  ق با م: ب ن المي ف ن .

  ددددال ي بدددد ن  ن نا الم    ددددث رجولددددا المددددت الماكدددد

الم اك دددد: قددددال   دددد  فدددد  المددددد ر    ومدددد    ادددد   

الم  يدددددالال  الم دددددالمت ب دددددا  قدددددن الميددددد ف ن  ر   لدددددن 

 ددددددوالب  فددددددال الميالندددددد: بدددددداا ف المددددددز   بوالجبا دددددده 

بال بددددارا ب دددد  قجدددد  ال  ع ي كددددن  ن يبدددد ر قددددا الاب دددده 

الم ع بدددد: قدددددن سددددبوك قشددددد ن  كدددد  الا م دددددا بوالجدددددم 

  الن الموفددددا  كدددد ال فددددد  لبددددت الندددده قددددن   دددد  الم ني دددد

 سددد ح ال الميالنددد: ب ي  دددا   الن  بددد را بددداا ف المدددز   

 بوالجبا دده ب ددا يجعدد  المنعدد  لبددت قاك دد: الم دد الر الم ن  ددال

قددددن   الم فاقددددال  246قددددن   الش   23ا قددددا المحصددددب ن 

 مك   ساس .

   دددث  فدددد  لدددن ذمدددل  فدددان السددد ا  المدددز   

ما دددده فدددد    بددددال الميالندددد: جزالئ ددددا    السدددد ا  المع وبدددد: 

قاك دددد: الم دددد الر الم ن  ددددال ع لن ددددا  ق ب ددددا الن  دددد  الم دددده 

يعنددد   نازمددده لدددن ضددد را الم  دددو   قدددن ز ال    دددبح 

قدددن الم  عددد ر لب ددده السددد   الرا بسدددبم الاددد ع الميالنددد: 

بددوكا الموالجبددا  الم ا ومدد: لب  ددا ب وجددم لبددت المددز ال  

لبدددت  ددد الر  الجدددم  سدددن الم عا ددد ا  الموفدددا    جندددم 

بدددددام  ين  لب ددددده فدددددان ال  كدددددا  الم ع بددددد:  ذ الماددددداي الع

                    قن   ال م ع يس   ا.           547 م   د ا  المحص 

   ددث  ن قددا الن  دد  المددت قاك دد: الم دد الر الم ن  ددال 

قدددن ابدددو  المدددد ر ع ينيدددو  لبدددت    اددد ي مب دددانون 

   جم م مل ر  ك ال الم يعن .

 لن الم يعن الم ان   

  دددث ان السدددنا  الماددددان: ع دددال العبدددوين قددد  بر 

قدددن    67الساسدددا ب صدددبا: الم اددددون ل ددد  بامحصددد  
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الش     ددددددد ا  بدددددددل الم صدددددددبا: يعدددددددال قدددددددن الم سدددددددائ  

الم وضددددول : الم دددد    دددد   ب ددددا قاك دددد: الع دددد    ن 

رقابددد: لب  دددا قدددن قاك ددد: الم دددانون  ب دددا  دددان قددددا كا 

 قع  ب ا مه سنال  ا ح  القعا  قانونا .

   دددددددددث ان الم اك ددددددددد:  س شدددددددددف  قصدددددددددبا: 

لبددد   لب  ددداالم ع  ضددد:  الموقدددائالالم اددددون قدددن اددد ف 

قددددال  ددددوذن بدددده قددددن  ل دددداف  الم بددددف  قددددن ادددد ف قددددا

السددددددددد   الئ : لبدددددددددت  ددددددددد الر المبادددددددددث العج  دددددددددال  

 الم ا يدددد ال  الم ك ب دددد:   ن  ن  كددددون ق  ددددالا بامن  جدددد: 

الم ددد    بددد  م دددا  بدددل العباددداي بددد   ب ددد   ددد ا فددد  

الل  ا كدددددا قدددددن لدددددالق ا  ام دددددا الن المعبددددد ا كدددددو ج دددددال 

 المعنا   الم    سالال لبت     ا قصبا: الم ادون.

ال ي بدددد ن  ن    ددددث رجولددددا المددددت الماكددددا الم ن  دددد

الم اك ددددد:  سسددددد  قددددددا كا فددددد   وي دددددال  كدددددا المبالاليددددد: 

مب ع ددددم ضددددالا  "ش"الم اضدددد  باسددددنا   دددددان: المبندددد  

السدددد نا ال المددددت الموضددددال العج  ددددال   المظدددد    المنحسدددد : 

مبيدددد ف ن  كدددد   دددد       دددد  المباددددث العج  ددددال  

وا بشددون ا  ددوف  العقكان ددا  الم ا يدد: مدد ب  قددا  ي دد ح نشدد

ا ددددو  لبددددت : سددددب  :  قدددددا  ي ددددالم ادددددون: فدددد  ب 

قسددددد بزقا  المعددددد م المكددددد يا فدددددد  لدددددن  دددددوف  قدددددن 

قددن  58ي دد  قددن المنسددا  باسددم قددا ي  ددد ه المحصدد  

  الش  كدددددو لنصددددد   مددددد ن مدددددا  شددددد  الم ددددده الم اك ددددد: 

 ددد ال : ف دددال  بددد ن قدددن المبادددث العج  دددال   ن مب ع دددم 

 ضالا      ه الم    ائ  لبت    ن الم ادون: .

 قددددددا ف  ددددددا ي عبددددددة بامعنصدددددد  المعددددددا ح  فدددددد  

 ي كدددن   ب دددم  ددد   لبدددت العاددد  قدددن الماددددان: فددد 

العبدددددوين  ام دددددا الن العن ال دددددال بدددددال را الن الم اددددددون: 

الم  عب ددد: بددده   ام دددا الن كددد ا العا ددد ا م سددد  فددد   سدددن 
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الم    دددددز م اددددد  ب  ب  دددددا بددددد   ب دددددت الم اك ددددد: كددددد  

 الم ق م لبت قصبا  ا .

  قدددا المن دددائج الم الرسددد: مب اددددون: فبددد س كنددداك 

  و  العج ددددقددددا يا دددد  لبددددت الم ددددوف  ن ذمددددل رالجددددال م 

  ن العب  بال بددددار الن  بددددل المن ددددائج قددددال  صددددب  فدددد  

 قائا الما اا المز ج: .

   ددددددث ان الم عب دددددد  المدددددد   الن  ج دددددده قاك دددددد: 

    الم ددد الر الم ن  دددال فددد  المن  جددد: الم ن  دددت الم  دددا ع يشدددوبه

ضددددعف  ع ينيددددو  لبددددت    ادددد ي مب ددددانون  الن ددددا 

 ضدددات كدددد ال الم يعدددن ي  دددد  جدددالع قوضددددول ا ي ددددال  

ائال قدددن جاليدددال  المدددت قناقشددد: المدددت اللدددا ا لددد   الموقددد

الم اك ددد: فددد  الج  ا كدددا الم عبددد  المددد   ع يجدددوز ق القب ددده 

باج  دددا   اددد  قدددن قبددد  قاك ددد: الم دددانون   جدددم مددد مل 

 ر ا.

 ولهذه االسباب :

قدددد ر  الم اك دددد: قبددددوف قيبددددم الم ع  ددددم  ددددك  

  رفده       جز قعبو  الم ي : الم  قن .

  دددالر كددد ال الم ددد الر باجددد ا المشدددور  بامجبسددد: 

لدددن المدددالالئ ا  2019جدددانح   23يدددو  العربعدددا  الم نع دددالا 

الم اقنددددد: ب ئاسددددد: المسددددد الا قح دددددالا المشدددددوالم   لددددددوي: 

الم س شدددار  ن المسددد ال  ن بسددد : بدددو ن  كددداج  المشددد يف 

 بادددددددور الم ددددددالل  المعددددددا  المسدددددد الا  قدددددداف المعباسدددددد  

  قسالالا  ا م المجبس: المس ال  وف ة الم نا    .

 

 -   ر ف   اري ه                        
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