
1 
 

 ح/ر

 الجمهوريــة التونسيــة   

 محكمــة التعقيــب    
  

 ـدد القضيـــة69462.2018*عـ

        2019-05-08تاريخـــه :

 تي:اآلأصــدرت محكمة التعقيـب القرار 

بعددددطالع عددددطلال ادددديال اادددد الع  ع  دددد الع   ددددط ال

ع  حدددد   الال"ر. " ددددسالع  دددد   الال25/10/2018فدددد ال

الع  ع   . طىال

  ****قددددد عسالال"ح.ل" عةةةةة :نيابةةةةةة 

Orangis France . 

 "ل. " ضد:

ال****ق عندددددددددزالب حددددددددد الع     دددددددددزالف   ددددددددد ال

ال."ق.ه"ع    ةالالف    التنوبه ال92170ف  فال

ععندددد الفدددد الع  دددد عرالع  دددد  ن ف الع  ددددط  ال ددددط ال

 ددددددددسالال16/10/2018ع صدددددددد  رالب دددددددد ر  الال17428

الال. حك زالع    ن فالب و س

ب بدددددددولالع  ددددددد  ن ف سالع  دددددددا الال ع   ضددددددد  

ع حكددددد الالق عربددددد  ع ع ضددددد الفدددددكطال فددددد الع  ددددد ال

الع   دددد   فع ب دددطعو ال ع دددد ع الع ع دددد البددد ال ت ا ددددزال

ب   دددددد لالع  ددددددص سال   دددددد الع  صدددددد ر فالع    و  ددددددزال

ضدددط  الالع   ددد   ف ف ودددطةالالع   ددد   ف ا ددد ال تمددد   ال

 (الع ددد ةال ح  ددد ةال دددسال ددد عال500ب   ددد  وزال  نددد رال 

الع اور.

 بعددددددطالع عددددددطلال ادددددديال  دددددد نطع الع  ع  دددددد ال

ال13/11/2018ع  بامدددددزال ا ع دددددد الضددددددط  الب دددددد ر  ال

ال."ك. "ازال طلالع  نف  البوع 

  ادددديال  دددد زالع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال  ادددديال

ب  ددددزالع و دددد و الع وع دددد الت ددددط  ه ال  دددد ال    دددد   ال

ال ال ال ال . سالال185 الع فص
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 بعدددطالع عدددطلال اددديال ددد   ةالع ددد  ال اددديالتاددد ال

   بدددددزالال"ق.ه"ع   ددددد نطع الع   ط دددددزال دددددسالع  ددددد   ةال

 ددددسالع  ع دددد الضددددط  ال ع  ع  ددددزالع دددديالعادددد الرفدددد ال

ال اا الع  ع   الع ط.

 عددددددطلال ادددددديال احو دددددد  الع ن  بددددددزال بعددددددطالع

ع ع و  دددزال دددطىال ددد هالع  حك دددزال ع  ع  دددزالع ددديالعاددد ال

قبددددددولال اادددددد الع  ع  دددددد الفددددددكطال رف دددددد الع ددددددطال

ال ع حج .

 بعدددددددددطالع عدددددددددطلال اددددددددديالع رعقالع   ددددددددد زال

ال ع  ف  ضزالبحج ةالع شورىال  حالب  ال ا  

  الشكل:م  حيث 

  ددداال ددد  ال ااددد الع  ع  ددد ال  ددد وف  ال ج  ددد ال

جددد ال عددد القبو ددد الع ضددد   ال  ددد م الع    و  دددزال  ددد ال  

ال سال  هالع ن   ز.

 االصل:م  حيث 

  دددداالتف ددددطال قدددد و الع   دددد زال  ف دددد الع ر  دددد ال

ع حكدددد الع  ن  ددددطال ع  رعقالع  دددد الع بندددديال ا هدددد الق دددد  ال

ع  ددددددط  الفدددددد الع  دددددد الع  ع دددددد ال ددددددطىالع  حك ددددددزال

ع ب طعو ددددزالب ددددو سالبوع ددددازال ح   دددد ال  رضدددد الع دددد ال

تدددددددددد  ةالب   ااوبددددددددددزالع  ع دددددددددد الضددددددددددط  الفددددددددددد ال

شدددددددددددددفالع ال ع جبددددددددددددد العبنددددددددددددد ال ع  ال16/07/2009

 ت دددددددط الال"ة.ع"ع  ااوبدددددددزالت و ددددددد ال ددددددد الع  دددددددط وال

بشدددددك  زال  عو ددددددزالفدددددد الع مددددد  ال التدددددد علالبصددددددط ال

ع اددددطقالالب   دددد لع بحدددد اال دددد عالفهددددوال اادددد الع حكدددد ال

 دددددسالع فصددددد الال2 ا ددددد رالعبددددد ال    ددددد   الع ف ددددد ةال

 ددددد الال"ي" دددددسال العالنال ع دددددن  ال  ددددد  زالع بدددددسالال31

ال ت ك سال ع طت ال سال  الع    رةال.

ال

زال بعدددددددددطالع ددددددددد  ف  الع  ددددددددد ع ع الع    و  ددددددددد

ب دددد ر  الال99634ع دددطر ال حك دددزالع بطع دددزال ك هددد ال



3 
 

   ددددد العب دددددطعو  البددددد ف الع دددددط وىالال22/02/2016

 قبددددولالع ددددط وىالع  ع رضددددزالفددددكطال فدددد الع  دددد ال

ال250تمددد   الع  دددط  ال ف ودددطةالع  دددط يال ا هددد الب باددد ال

  نددددد رالبعندددددوع العتعددددد حالت  ضددددد ال ع ددددد ةال ح  ددددد ةال

ال ب ه . عب   الع  ص ر فالع    و  زال ايال سال

 خ صدددددددد  ال   دددددددد البندددددددد  عال ادددددددديال ددددددددط الع

الع  و   ز.ع    و الع ط   ال ا ح   ال

ال

ع  ددددددط  الفدددددد الع  دددددد البوع ددددددازالالف  دددددد   ف 

ع ددددددد ن  عالال"ح" ع  ددددددد   الال"ر" ح   ددددددد الع  ددددددد   ال

ع دددديالعخ صدددد  الع   دددد  الع  و  دددد البدددد  ن علالعبدددد ال

 ددددسال جاددددزالع  دددد  و الع ددددط   الع  دددد  الال49ع فصدددد ال

  ال ع ابددددددد قالع  دددددددد  و الع  و  دددددددد ال عادددددددد الع ددددددددن

ال. ع     ال سال ط طال ص  حالع ط وى

بعدددددددددطالع ددددددددد  ف  الع  ددددددددد ع ع الع    و  دددددددددزال 

ع دددطر ال حك دددزالع  ددد  ن فالب دددو سالق عر ددد ال دددط ال

   ددددددد الب بدددددددولالال27/12/2016ب ددددددد ر  الال96494

ع  ددددددد  ن ف سالع  دددددددا ال ع ع ضددددددد الفدددددددكطال فددددددد ال

ع حكدددددددد الع ب ددددددددطعو ال ت ا ددددددددزالالبدددددددد ق عرع  دددددددد ال

ال ا  ددددد   فب   ددددد لالع  دددددص سال  م   ددددد الالع   ددددد   ف

  ال (ال  دددد350ضددددط  الباط   وددددزال خ  دددد سال  ندددد رعال 

عتعدددد حالت  ضدددد ال ع دددد ةال ح  دددد ةال ددددسال دددد عالع اددددورال

ال    الع  ص ر فالع    و  زال ا  .

   دددددد البندددددد  عال ادددددديالع الع  حدددددد   الع  و  دددددد زال

غ ددد ال   صدددزالبددد  ن علال  الع  شددد لال دددا ال جادددزال

ع  دددددد  و الع ددددددط   الع  دددددد  الت ادددددديال ددددددسال نصدددددد ال

ع جن ددددد زال ع   دددددطال ع ددددد رال  ددددد العق  دددددزالع  اادددددوحال

  حط دددددطالع خ صددددد  ال تبددددد سالع الع فددددد الع  دددددطع  ال

ال    سالبف    . 
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ف ع بددد الع  دددط  الفدددد الع  ددد البوع دددازال  وبدددد ال

ال      ب الال"ر"ع     ال

ال

مخالفةةةةة القةةةةةانوت لضةةةةعم التع يةةةةةل ل ضةةةةة  

حقةةةةةةةةةوو الةةةةةةةةةد ام لانكةةةةةةةةةار العدالةةةةةةةةةة لمخالفةةةةةةةةةة 

مقتضةةةةيات مج ةةةةةة القةةةةةانوت الةةةةةدللي الخةةةةةا   ةةةةةي 

 .4ل 3ل 49ل 7ل 39الفصول 

ع  ع  بدددددددددددددد ال ددددددددددددددط الالفصددددددددددددددطرالع  دددددددددددددد عر

بدددددددد  ن  الال21/06/2017ب دددددددد ر  الال2017/46284

 ع    دددددزالبندددددد  عال ادددددديالع الع  حك ددددددزال دددددد الت ندددددد  لال

 دددسالت اددد الع  حك دددزالع ف   ددد زال دددسالالع  ددد خو ع دددطف ال

ع نددددد علال ف ودددددطةالع  حددددد   الع  و  ددددد زال اددددديالع ددددد  ال

الق  طةال ب الع  عهط.

 ب و دددد العادددد الع دددد  ةالع نشدددد الع   ددددط ال ددددسال

فدددددد ال دددددد الع  ددددددط  الفدددددد الع  دددددد الال"ر"ع  دددددد   ال

ع دددطر ال حك دددزالع  ددد  ن فالب دددو سالق عر ددد ال دددط ال

ع  ددددددددددددددددددد  فالال16/10/2018ب ددددددددددددددددددد ر  الال17428

ت دددددد  سال صدددددد الع ددددددطهالبندددددد  عال ادددددديالع الع   ضدددددد ال

ع  و  دددد الغ دددد ال   ددددطالفدددد الع  صدددد  حالب خ ص  دددد ال

ب    ضدددد الع  نبدددد ال قدددد عرالع   ادددد ال ددددسالع   ضدددد ال

الع  و   .ع ف    ال ال   طالع   ض ال

ف ع بددددددد الع  دددددددط  الفددددددد الع  ددددددد البوع دددددددازال

ال ا     ب ال  ال  الال"ر" ح    الع     ال

ال

 لوقائع:اتحريم  الل:مطع  

ب  و ددددددزالع دددددد ال جدددددد الع  ف قددددددزالبدددددد سالرق بددددددزال

ع  حك دددددزال اددددديالع  ددددد  ط الع دددددوعقع ال رق ب هددددد ال

 اددددددديالع  ددددددد  ط الع  ددددددد  و  الفددددددد  ال ددددددد  الع  لال

خ ر ددددد ال دددددسالعخ صددددد  ال حك دددددزالع  ع  ددددد الفددددد  ال

ال  ر  .ع ا   ال والف ال ا ال
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ال

 قددددطال    دددداال حك ددددزالع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال

تحط ددددطال  صدددد الع فددددك لالع  دددد  و  الع  ادددد  حالفدددد ال

زالع حدددد لال كنهدددد ال دددد التفاددددحالفدددد ال  دددد الع ال اددددفالق دددد 

  ددددددط الع دددددديالتح  ددددددفالع وقدددددد و الع ال  دددددد  ال"الع ال

ع فدددك لالع  اددد  حال اددديال ددد هالع  حك دددزالع بددداالف ددد ال

  عادددددد الب حط ددددددطالع ال دددددد  ال ددددددب التعهددددددطالع   ضدددددد ال

ع  نبدددددددد البدددددددد  ن علالع  نشددددددددورالع دددددددد  الع   ضدددددددد ال

ع  و  ددددد ال ع دددددطعرهالقددددد عرعالبددددد    ا الب صو ددددد ال

 ال دددسالفددد   الع ال   ددددطالع   ضددد الع  و  دددد الفددد التاب دددد

قوع دددددددطالع خ صددددددد  الع دددددددوعر ةالب جادددددددزالع ح دددددددوقال

الع ط   الع    ."

 ع حددددددد لالع الع   ضددددددد الع  و  ددددددد ال دددددددوال دددددددسال

تعهدددطال  دددب  الب  ددد زالع ادددطقالع  ددد الرفعهددد الع اددد  سال

فدددد العادددد الع اددددطقال ا دددد رال ع الع  ع دددد الضددددط  ال

    دددداالفدددد ال   اددددزال   ددددزالعادددد الع اددددطقال ددددطىال

ع   ضددددد الع ف   ددددد ال كدددددسالع   ضددددد الع ف   ددددد ال  ددددد ال

ضدددد الع  و  دددد الع   دددد  ال بدددداال دددد ال ددددب التعهددددطالع   

الت ايال سالع ط وىالع   الرفع ه الع  ع  الضط  .

 الع الع  وقدددددفالع  ددددد  و  ال ا  ضددددد الع ف   ددددد ال

 ددد ال كدددسالع مددد  ال نددد الت   دددطالع   ضددد الع  و  ددد الع ال

ع  ددددددسال ددددددسال دددددد   ةالع ط  ددددددزالع  و  دددددد زالع ال ددددددطف ال

ع   ضددد الع  و  ددد ال     فدددزال جادددزالع  ددد  و الع دددط   الال

ع  دددد  ال  دددد سال  ددددب الع  عهددددطالفدددد ال ددددطال عتدددد ال ددددسال

فالع   ضدددد الع  و  دددد ال  دددد سالخشدددد زالت دددد رحالعدددد 

ع  كددددد  الع  دددددد الع   ضدددددد الع ف   دددددد العبدددددد الق  ددددددطةال

ق  و  ددددزالع  عو ددددزالع   دددد زال  دددد نزال ددددا ال جاددددزال

ع  ددددد ع ع الع  ط  دددددزالع ف   ددددد زالع ال  دددددوالع فصددددد ال

 دددسال ددد هالع  جادددزالع ددد يال دددن ال ددد ع زال اددديالال100

ع دددد الع عالرفددددد الع نددددد علالع ددددد  ال حك  ددددد سال دددددسال فدددددسال
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 عهدددددددطةالع طر دددددددزال    صددددددد سالفددددددد  الع  حك دددددددزالع  

   دددددد الت  ادددددديال ددددددسالع ددددددط وىال ف وددددددطةالع  حك ددددددزال

الع   عهطةال  ب  ."

   ددداالع ال حك دددزالع حكددد الع  اعدددو الف ددد ال ددد ال

 دددددسال جادددددزالال100ت دددددو يالع  عددددد  الع ددددديالع فصددددد ال

ع  دددد ع ع الع  ط  ددددزالع ف   دددد زال البصددددفزال ب فددددد ةال

  الغ دددددد ال ب فدددددد ةال  البدددددد   ا  حال  الب   صددددددد  حال

 ك ف دددددددزالبددددددد  الع   ضددددددد الع ف   ددددددد الت اددددددديال دددددددسال

 ددد الرفع هددد الع  ع ددد الضدددط  الع  الب عادددزالع دددط وىالع 

 بنددددددد  عال اددددددديال دددددددب التعهدددددددطالع   ضددددددد الع  و  ددددددد ال

 ع حدددد لالع دددد البندددد  عال اددددديال دددد القدددد  و  الع  عوددددد ال

ال   ح.

ال

 ع الع   ددد  زال اددديالغ  دددزال دددسالع    دددزال  هددد ال

الع   زال ايال   الع فص الف الع    ز.

 قددددطال بدددداال ددددسالخددددطلالع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال

ع الع  حك ددددددددزالت ددددددددعيال تج هددددددددطال تبحدددددددداال ددددددددسال

فددد العخ ص  ددده ال ع حددد لالع هددد ال   صدددزال بددد رع ال ن

العخ ص  ه .  الف  ال ع  ال  حولال   ال

 الع ددددددد ال  دددددددسالع م  ددددددد الع ال  فددددددد الع اددددددد  سال

  دددددوىالعدددددطقال دددددطىالع   ضددددد الع  و  ددددد الف    ددددد ال

ع   ضدددددد البعددددددط الع خ صدددددد  الفدددددد ال دددددد سالت فدددددد ال

ع  ع ددددد الضدددددط  الع  الق ددددد زالفددددد الع ادددددطقالبااددددد ال

 نهدددددددد الف  بدددددددد الع   ضدددددددد العخ ص  دددددددد ال  صددددددددطرال

نقددد عرع الفور دددزالت عاددد ال ع ح ددد  زال ب  نف دددزالال  ب  ددد

رغدددد ال ا دددد ال ع ط دددد البدددد  ال ندددد كالق دددد زال التدددد علال

  ر دددزالرفعهددد الع  ع ددد الفددد الع ادددطقال ا ددد رال قدددطال

الع خ ص  .ع حص الع ن علالف ه ال ولال

حقةةةةوو الةةةةد ام لمخالفةةةةة  ثةةةةاني:  ( مطعةةةة2

 القانوت:
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  ددداالع الع حكددد الع  اعدددو الف ددد الع  فددديالبددد    ال

 ادددددددديالع  ادددددددد  سالع   عا ددددددددزالب تف ق ددددددددزالع  عدددددددد   ال

ال3بددد سالف   ددد ال تدددو سال ع كددد  الع فصدددولالع   ددد و ال

 ددددددددددسال جاددددددددددزالع  دددددددددد  و الع ددددددددددط   الال50 ال49 ال4 

ع  دددد  ال ع حدددد لالع الع ادددد  سالقددددط ال ا حك ددددزال كدددد ال

ق ددددددددددد و الف   ددددددددددد ال ددددددددددد  رال دددددددددددسال حك دددددددددددزال

NANTERREع حكددددددددددددددد الع ب دددددددددددددددطعو ال دددددددددددددددط الال

 ع   ضدددددددد الال30/6/2015ب دددددددد ر  الال2015/08417

 صددددد البددددد    ا ال دددددسالع  حك دددددزالع ف   ددددد زال ف ودددددطةال

 خ صددددد  الع   ددددد  الالع  حك دددددزالع  و  ددددد زال   ددددد 

ع  و  ددد الفددد ال اددد ال ددد عالع نددد علال   دددب الع  عهدددطال دددسال

ع   ضددددد الع  و  ددددد الب  ددددد زالع حددددد لال   ددددد ال  دددددطال

 دددددسال جادددددزالع  ددددد ع ع الال100ب    ددددد   الع فصددددد ال

ع  ط  دددزالع ف   ددد زالع ددد يال دددن ال ددد ع زال اددديالع ددد ال

"ع عالرفدددددد الع ندددددد علالع دددددد  ال حك  دددددد سال ددددددسال فددددددسال

ع طر دددددددزال    صددددددد سالفددددددد  الع  حك دددددددزالع   عهدددددددطةال

 ددددددسالع ددددددط وىال ف وددددددطةالع  حك ددددددزال   دددددد الت  ادددددديال

الع   عهطةال  ب  ."

 ددددددسال جاددددددزالع  دددددد  و الال34  ددددددن الع فصدددددد ال

ع ددددددط   الع  دددددد  ال ادددددديالع دددددد ال" ابدددددد الع   ضدددددد ال

فددددد الع ن ددددد  الالت   اددددد ع  ددددد  و الع  نبددددد ال  ددددد ال قددددد ال

ع  دددد  و الالت   دددد ع  دددد  و  الع  ن  دددد الع  دددد ال    دددد ال

الع  ع   .ع  نب ال  ق بزال حك زال

 ع الع  حك دددددددزالع   عهدددددددطةالب  ددددددد زالع ادددددددطقال

البدددددددد ق عرولال اادددددددد الع  ع  دددددددد ال ا  بددددددددزال وضدددددددد

عخ ص  دددددده ال  ددددددطالب    دددددد   ال جاددددددزالع  دددددد  و ال

ع ددددددط   الع  دددددد  ال ع  دددددد  و الع ف   دددددد ال خ  ددددددزال

 ددددددسال جاددددددزالع  دددددد ع ع الع ف   دددددد زالال100ع فصدددددد ال

 تاب ددددددد ال ددددددد هالع    دددددددطةالتحددددددداالرق بدددددددزال حك دددددددزال

الع  ع   .
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ال

  حك ددددزالع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال دددد التا فددددداال

يالع دددديالع حكدددد الع   دددد و الع ف   دددد ال  دددد التا فدددداالع دددد

 دددددددسال جادددددددزالع  ددددددد ع ع الع  ط  دددددددزالال100ع فصددددددد ال

ع ف   ددد ز.ال  ددد التا فددداالع ددديال ددد عالع  اعدددسال  ددد التددد  ال

 ا ددددد ال  دددددوالبح ا دددددزال ع دددددطةالبددددد   غ ال دددددسالع    ددددد ال

 ورقددددزال ددددسالع رعقالع  اددددفال   دددد ال دددد ال ددددسالع   ددددزال

 ادديال  ددد الع فصددد ال  دددوال ددد ال دددوراال ك هددد ال  ددد  ال

 ح دددوقالع دددطف لال     فدددزال ا ددد  و ال  جعاددد ال  ضدددزال

الع يالع ن  ال ع    ز.

 قددددددددددطالرف دددددددددداالع  حك ددددددددددزالعخ ص  دددددددددده ال

  ددد  االبددد  الع  حددد   الع ف   ددد زال ددد الع    صدددزال

 ع حدددد لالع الع    ددددزال التح دددد الع جن دددد زالع ف   دددد زال

 ع الع ع دددطالعبددد  البددد  بط الع  و  ددد زال عبددد الع  دددوع  سال

ع ندددد علال هدددد الالأعدددد عف ع  دددد ع ع الع  و  دددد زال ع ال

ع جن دددددد زالع  و  دددددد زال ع   دددددد الع ال حك ددددددزالع حكدددددد ال

طال دددد التدددد  ال ادددديال دددد عالع   اعددددسالفدددد  ال ك هدددد الع  ن  دددد

ال صبحال    ف ال ا   و ال   ض  ال ح وقالع طف ل.

ال

 التع يل:بضعم  ثالث:  ( مطع3

ب  و دددددزالع ددددد ال بددددداالبددددد  عطلال اددددديالع حكددددد ال

ع  اعددددو الف دددد الع دددد ال دددد  الضددددع فالع  عا دددد ال ح فدددد ال

 اوقدددددددد و الضدددددددد  رةالع دددددددد ال شدددددددد  الع دددددددديالتندددددددد  لال

ع خ صددددد  البددددد سالع  حددددد   الع ف   ددددد زال ع  حددددد   ال

و ال هددددد عالع  نددددد  لالع  و  ددددد زال ع حددددد لالع ددددد ال ال  ددددد

ع ددددددطالع الفدددددد ال  ددددددسالع    ددددددزالع  ع دددددد الضددددددط  ال

ف    ددددددد  الع ف   ددددددد ال ددددددد ال  بددددددد الع ال   ددددددديالفددددددد ال

ع دددددددط وىالع  ددددددد الرفع هددددددد الع  ع ددددددد الضدددددددط  الع  ال

 ت ادددديال نهدددد ال ف وددددطةالع   دددد  الع  و  دددد الع   دددد الع ال

ع اددد  سالقدددطالتدددو يالرفددد الق ددد زالعدددطقالفددد الع مددد  ال
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 ددددطىالع   ضدددد الع  و  دددد الف    ضدددد الع ف   دددد العقدددد ال

ع  و  ددددددد ال  دددددددب التعهدددددددطهالب خ صددددددد  الع   ضددددددد ال

 دددددسالع  ددددد ع ع الال100  دددددطالب    ددددد   الع فصددددد ال

الع  ط  زالع ف    ز.

 ع الع  بدددد رال حك ددددزالع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال

 نصددددددد العق  دددددددزالع فددددددد الع نددددددد علال دددددددوالع  حدددددددط ال

فددددددد ال  طخ صدددددد  ال جعددددددد التعا اهددددددد الضدددددددع ف ال     

 ا دددد  و ال  ح فدددد ال اوقدددد و الضدددد  رةالع دددد ال ال و ددددطال

أيال ددد علالفددد الع خ صددد  الع  ددد ال جددد  الرفددد ال دددسال

عدددد فالع  ع دددد الضددددط  الع التدددد  ال ح    هدددد ال ددددط   ال

تعدددددد فال تعادددددد الالأل هدددددد ع دددددد  الع  حدددددد   الع  و  دددددد زال

  ددددب  ال   ددددطعال جدددد الع ج   ددددزالع  دددد العق  ف هدددد الفدددد ال

ال    س.  الع  ع  ال ف ال  العبن ال

ال

 العام:مخالفة النظام  رابع:  ( مطع4

ب  و دددددددددزالع الع ددددددددد  عةال ع ادددددددددطقال    ددددددددد ال

ع ح دددددوقال ع  ددددد ع ع الع   عا دددددزالب ددددد  ةالع  دددددوعلال

 ش صددد زالت عاددد الب  ن ددد  الع عددد  ال  الع  ددد ال  عاددد الع

ب   وععنددددزال  دددد   ةالع ط  ددددزال   هدددد ال ددددسال  دددد   ال

   ر ددد ه ال  دددسال ددد الع ط  دددزال اددديالع  دددوععسال  دددسال

 ددددد الع  دددددوععسال اددددديالع ط  دددددزالخ  دددددزالفددددد ال جددددد لال

ع  ددددوعلالع ش صدددد زال  ددددوالفدددد الع ح   ددددزال دددد ال ددددطىال

 ددددسال جاددددزالع  دددد  و الال49ب   شدددد لال ددددا الع فصدددد ال

 اددددديالع الع ادددددطقالالع     دددددطع  ددددد  الع ددددديالالع دددددط   

 ع  ف  دددد الع ج ددددطيال ن  ه دددد الع  دددد  و الع ش صددددد ال

الع ط وى.ع  ش  كال نطالعق  زال

ال

ف    ضدددددد الع ف   دددددد الت ادددددديال ددددددسالع ددددددط وىال

ف صدددد زال ادددد ف سال ح ددددط الالبدددد  وعلت عادددد الالأل هدددد 

 فددددسالع جن دددد زالع  و  دددد ال عب  دددد ال  ددددطال  ع ه دددد ال
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ع   ددددددبوعزال ددددددا الع  دددددد  و الال إل دددددد ع ع عب دددددد ال

 ان دددددد  الالع  و  دددددد الف    ضدددددد الع ف   دددددد الع   ع دددددد 

ع عددددد  الع دددددد يال عدددددطال ددددددسال كو ددددد  ال دددددد   ةالع ددددددط لال

  خ صدددد  الع   دددد  الع  و  دددد الفدددد ال دددد عالع  جدددد لال

   ددددب الع  عهددددطال ددددسالع   ضدددد الع  و  دددد الع   دددد  ال

 دددددددسال جادددددددزالال100 تاب  ددددددد ال     ددددددد   الع فصددددددد ال

ع  دددددددد ع ع الع  ط  ددددددددزالع ف   ددددددددد زالت ادددددددديال دددددددددسال

عخ ص  دددددد ال ف وددددددطةالع   ضدددددد الع  و  دددددد ال  ع دددددد ةال

 دددددددد العبدددددددد ال ان دددددددد  الع عدددددددد  ال ع   ع دددددددد ال خ ص 

الع    و .

  ا ددددد الفددددد  الع حكددددد الع  اعدددددو الف ددددد ال كدددددو ال

ال  ضزال ان  ال ع    ز.

مخالفةةةةةة موةةةةةدا تةةةةةوا    خةةةةةام :  ( مطعةةةةة5

 االجراءات:

ع   عوددددد الع  ع دددددولالبددددد الالع  بدددددطأب  و دددددزالع ال

فددد الع  ددد  و الع  و  ددد ال ع    اددد الفددد ال بدددطعالتدددوع يال

الع   ع ع .

  بددداالع ال  دددطالع ددد  عةالقدددطالعبددد  الفددد الع دددبط ال

 دددددوع  سال ع صددددد  ال ع ددددد ع ع الع  و  ددددد زال  فددددد الع 

الع  و   .ع    و ال

 ع ادددددطقال دددددوالع هددددد  ال ع دددددطالع ددددد  عةالع ددددد يال

 جدددد الع ال   دددد ال ددددنفسالع  دددد  و الع دددد يالع شدددد الف دددد ال

الع   ع ع . عب ال فسال

ع الع   ضددددددددددد الع  و  ددددددددددد ال  ددددددددددد ال ددددددددددد ف ال

ع خ صدددددد  ال  جعادددددد ال ددددددسالعخ صدددددد  الع   ضدددددد ال

ع ف   دددد الع دددد يالت ادددديال ددددسالع ددددط وىالعقدددد عرعال ندددد ال

 ددددددد  فال بدددددددطعالب خ صددددددد  الع   ضددددددد الع  و  ددددددد ال 

 ددددد الالع  ددددد  و ال  دددددوتدددددوع يالع  ددددد ع ع ال   ددددد  فال

 عددددددد  الع حكددددددد الع  اعدددددددو الف ددددددد الع ددددددديالع دددددددن  ال

ال ع    ز.
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 سادس:  ( مطع6

ب  و دددزالع الع حكددد الع  اعدددو الف ددد ال  اددد ال   دددزال

الDENIE DE JUSTICE   طع ز ع ك رال

الع  و   ز. ع الع ا  سال  الع جن  زال

ال ه الع جن  زالع  و   زال ع  ع  الضط  

الجن  زالع  و   ز.  الع ال"ي" ع بسال

   ددددددطالع دددددد  عةالعبدددددد  الفدددددد التددددددو سال  فدددددد ال

ع  ددددد  و ال ع  ددددد ع ع ال ع صددددد  الع   ددددد نزال دددددا ال

الع  و   .ع    و ال

 ع  ع دددددددددد الضددددددددددط  ال التح دددددددددد الع جن دددددددددد زال

الع ف    ز.

ف    ضددددددد الع ف   ددددددد القددددددد رالع   اددددددد ال دددددددسال

ع   دددددد زالع   فو ددددددزالفدددددد الع اددددددطقال ددددددسالعددددددد فال

ال2015/08417ع  ع ددددد الضدددددط  الع  ال كددددد ال دددددط ال

ب دددددد ر  الالNANTERREع صدددددد  رال ددددددسال حك ددددددزال

 ع   ضددددددد ال صددددددد البددددددد    ا ال دددددددسالال30/06/2015

ع  حك دددددددزالع ف   ددددددد زال ف ودددددددطةالع   ددددددد  الع  و  ددددددد ال

   دددددد ال ددددددسالعوع  ددددددزال بددددددط  الع دددددد رةالأيال دددددد علال

  عاددددددد الب  خ صددددددد  ال  ددددددد عالبددددددد   العخ صددددددد  ال

ع   ضددددد الع  و  ددددد الفددددد ال اددددد ال ددددد عالع نددددد علال  ددددد عال

ادددددددو  ال"ع ال ع  وقدددددددفالع دددددددطهالع   ضددددددد الع ا ددددددد الع 

 دددد ال  دددد سال دددد ال عددددطالع  دددد  و الع ددددط   الع  دددد  الع  و 

 عدددددمال ع  ددددد الع جن ددددد زالع    ددددد  الع  ااددددد الع الع ددددد ال

  ددددددديال   ددددددداالع جن ددددددد زالع  و  ددددددد زال نصددددددد ال دددددددسال

ب   ددددد  و الع  نابددددد الف  ددددد الر دددددحالال ألخددددد ع عن  ددددد ال

فددد ال ددد هالع صدددورةالفددد الع  ابددد قال ا ددد  و الع  و  ددد ال

  ددددوال دددد ال    فدددديال دددد القوع ددددطالع  ددددن  الع  ع  ددددطةال

    ددددد ال  التا  ددددد ال ا ددددد ..."ال  ح ضددددد ةالب ن  دددددبزال

ال(. ط   الع     رال جازالع    و الع ط
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 ع الع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال  دددد الق دددديالبعددددط ال

ع خ صددددددددد  البعدددددددددطالع ال دددددددددطرال دددددددددسالع   ضددددددددد ال

ع ف   ددد ال كددد البددد    ا القدددطال قددد الفددد ال   دددزالع كددد رال

ادددددن  ال  طع دددددزال  دددددوال ددددد ال جعددددد الع حكددددد ال  ضدددددزال 

ال ع    ز.

 سابع:  ( مطع7

ب  و دددددزالع الع حكددددد الع  اعدددددو الف ددددد ال  ددددد  فال

الع    ف ال ح ورالع  ع  الضط  ال ع جوعحال

  الع  ع ددددد الضدددددط  الع  ال ددددد الت   ددددد الف دددددمال

بعدددددط الع خ صددددد  ال ا  ضددددد الع  و  ددددد البددددد الع هددددد ال

تو دددددداالتكا ددددددفال حدددددد     سالتو  دددددد الع ددددددطف لال نهدددددد ال

 ع  دددو الفددد الع  ددد ال  ن قشدددزالع   ددد ال دددسال ط ددد ال

الع  ع  .  ن قشزال ججال قوع  سال  ص طع ال

ف   ع دددد الضددددط  الع  ال   دددداال  دددد  الع دددد  ال

 دددد ال ا هدددد ال ندددد حالع   ضدددد الع   دددد رال تددددو يالع  ح 

 تو دددداالع  ددددو الفدددد الع  دددد ال  فدددداالته ددددزالع   دددد ال

   قشددددداال جدددددجال قددددد عوسالع  ع ددددد ال  بددددد  ال دددددسال

ع   ع هدددد الب  ددددط  الفدددده  ةال  رتهدددد ال    ا هدددد الفددددد ال

ع شدددددددم ال  ددددددد عال  بددددددداال دددددددسالخدددددددطلالع  ح  ددددددد ع ال

.ال18/1/2016بددددددددددددد  اورالع ب دددددددددددددطعو الب ددددددددددددد ر  ال

ع خ صدددددددددد  ال خ ضدددددددددداالال تجدددددددددد    ال  دددددددددد  ز

الع ندددد عل.ال  دددد   الفدددد  الع حكدددد الأ دددد    قشدددداالفدددد ال

الع  اعو الف  ال صبحال  ضزال ان  ال ع    ز.

ال

 ثام :مطع  -8

فددددددزالع فصدددددد ال  ددددددسال جاددددددزالع  دددددد  و الال39    

الع     ع ط   ال

بددد    ولالع ددديالع حكدددد الع  اعدددو الف ددد ال  هدددد ال

الضدددد الع  و  دددد القددددطالع كدددد العخ ص  دددد البندددد  ع الع   

 ادددديالق  ددددطةالع  ددددن  الع    ااددددزالفدددد العق  ددددزالع فدددد ال
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ع نددد علالخددد رةالع  ددد عحالع  و  ددد الف  ددد البددد   ال كدددو ال

 ددددددسال جاددددددزالال39قددددددطالخدددددد  فال    دددددد   الع فصدددددد ال

ع  ددددد  و الع دددددط   الع  ددددد  الع ددددد يال دددددن ال ددددد ع زال

 ادددديالع ددددد ال"ت  ددددد الع  ددددوعلالع ش صددددد زال ا عنددددد ال

    و ددددددد الع ش صددددددد ال ع عال ددددددد  الع  عنددددددد الالبددددددد أل  

هددددد الع جن ددددد زال ددددد  طال عدددددطةال ن ددددد   ال  نالبددددد أل  

ع  و  دددددددد زالف   دددددددد  و الع  نابددددددددد ال ددددددددوالع  ددددددددد  و ال

الع  و   ."

 ع الع  شددددددددد لالع  و  ددددددددد العخ ددددددددد ال ددددددددد  ةال

    و ددددددد الالبددددددد أل  ع  دددددددوعلالع ش صددددددد زال ا عنددددددد ال

 ع   دددد ال   دددداالع  ااوبددددزالتح دددد الف ددددمالالع ش صدددد .

ع جن ددددد زالع  و  ددددد زالفددددد  الق  و هددددد الع ش صددددد ال دددددوال

ع  نابدددد الأيالع  دددد  و الع  و  دددد ال  ددددسالبدددد حالع  دددديال

ع  حدددددددد   الع ف   دددددددد زال دددددددد الع التكددددددددو الال أ دددددددد ى

ع    صدددددزالفددددد ال اددددد ال ددددد عالع نددددد علال خ  دددددزال ع ال

ع  حددد   الع ف   ددد زالقدددطالت اددداال دددسالع نددد علالب حددد ال

عرع تهددددد ال بدددددط  ال  دددددو ال ددددد علال دددددولالعخ صددددد  ال

ع  حدددددد   ال عقدددددد  الق  و دددددد الب خ صدددددد  الع   ضدددددد ال

ع  و  ددد الفددد ال اددد ال ددد عالع نددد علال  دددطالب    ددد   ال

 دددددددسال جادددددددزالع  ددددددد ع ع الع  ط  دددددددزالال100ع فصددددددد ال

الع ف    ز.

ال

   ددددد ال بددددداالع دددددد ال ال  دددددو ال  نددددد  لالفدددددد ال ع

ع خ صددددد  البددددد سالع  حددددد   الع  و  ددددد زال ع  حددددد   ال

ع ف   دددددد زالع  دددددد الت ادددددداالب حدددددد العرع تهدددددد ال  دددددد ال

ت   دددد الب خ ص  دددده ال تن   دددداال ددددسالعخ ص  دددده ال

 ف وددددددددطةالع  حدددددددد   الع  و  دددددددد زالبدددددددد الع  بدددددددد  الع ال

ع  حددد   الع  و  ددد زال   صدددزالفددد ال اددد ال ددد عالع نددد علال

 ددددددددسال جاددددددددزالال100  ددددددددطالب    دددددددد   الع فصدددددددد ال

 ع ع الع  ط  دددددددددزالع ف   ددددددددد زال  الع  حددددددددد   الع  ددددددددد
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ع  و  ددددد زال ددددد الع    صدددددزالفددددد  الع حكددددد الع  اعدددددو ال

ف دددد ال كددددو ال ع ح  ددددزالتادددد ال  دددد  فال ا دددد  و ال   جدددد ال

الع     البن   ال  الع    ز.

 تاسع:  ( مطع9

مةةةةةةة  مج ةةةةةةةة القةةةةةةةانوت  7مخالفةةةةةةةة الفصةةةةةةةل 

 الخا :الدللي 

 دددددسال جادددددزالع  ددددد  و الال7ب  و دددددزالع الع فصددددد ال

تن دددد الع  حدددد   الالع ددددط   الع  دددد  ال ددددن ال ادددديالع دددد 

ع  و  ددد زالفددد الع دددط   ىالع  ددد ال هددد العرتبددد عالب  ددد   ال

ال نشورةال طىالع  ح   الع  و   ز.

 قدددددطال دددددب ال ااددددد  سالرفددددد الفدددددك  زال  عو دددددزال

ال"ة.ع"قصددددطالت بدددد الع  ع دددد الضددددط  الع  ال ع  ددددط وال

 ددددددسالع دددددد الع   دددددد الضدددددد ناالع  حك ددددددزالع ب طعو ددددددزال

ب دددددد ر  الال7044389/2014ب ددددددو سالتحدددددداال ددددددط ال

ك  زال ددددددددط ال اشددددددددالب إلضدددددددد فز دددددددد عالال10/11/2014

ع  ددددد ال التددددد علال نشدددددورةال دددددطىالال7066514/2015

الع  ح   ز.ع ن  بزالع ع و  زال

 قددددطال بدددداالب دددد ال ال ددددطلال جدددد  ال اشدددد التددددو  ال

ع  ع ددد الرفددد الق ددد زال دددطىالع  حددد   الع  و  ددد زالضدددطال

ع  ع ددد الضدددط  الع  الفددد الع   ددد ال ددد العرف هددد البدددط وىال

الف الع اطقال وضولالق  زالع ح ل.

 ع ال  دددددوىالع ادددددطقالتكدددددو ال دددددسالع دددددط   ىال

هددد العرتبدد عالب  ددد زال نشددورةالفددد الع   دد ال  ددد عالع  دد ال 

ال   بدددداال دددد   ال ددددسالخددددطلالع  ح  دددد ع ال ادددديال نوبدددد

ال. ع  الضط  الع  الب  اورالع ب طعو  ع 

فدددددزالع حكددددد الع  اعدددددو الف ددددد ال  قدددددطال بددددداال    

 ددددسال جاددددزالع  دددد  و الع ددددط   الال7     دددد   الع فصدددد ال

الع    ال   ال ع ض ال ان  ال ع    ز.

 :مطع  عاشر( 10
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يات الفصةةةةةل    مج ةةةةةة مةةةةة 49مخالفةةةةةة مقتضةةةةة

 الخا :القانوت الدللي 

ب  و ددددزالع الع  شدددد لالع  و  دددد ال ددددن ال ددددا ال

 ددددسال جاددددزالع  دددد  و الع ددددط   الع  دددد  الال49ع فصدددد ال

 اددددديالع ال"ع ادددددطقال ع  ف  ددددد الع ج دددددطيال ن  ه ددددد ال

ع  ددد  و الع ش صددد الع  شددد  كال ندددطالعق  دددزالع دددط وىال

ال..."

 قددددددددطال بدددددددداال ددددددددسال    فدددددددد  الع  اددددددددفالع ال

ع  ددد  و الع ش صددد ال ا ع دددد ال  ا ع ددد الضددددط  الع  ال

الع  و   .    و ال والع

  بددددددداالع الع  ع ددددددد الضدددددددط  الع  ال التح ددددددد ال

ع جن دددددد زالع ف   دددددد زالبدددددد التح دددددد الف ددددددمالع جن دددددد زال

الع  ناب .ع  و   زالف  الع    و الع  و   ال وال

 ع   دددددد ال بدددددداالع الع  دددددد  و الع  و  دددددد ال ددددددوال

ع  نابدددددد الف ددددددسالبدددددد حالع  دددددديال ع دددددد ىالع ال كددددددو ال

ع   ضددددد الع  و  ددددد ال دددددوالع   ددددد  الع   ددددد الع ددددد ال ال

 ع   دددد الع الع  حدددد   الال  دددو ال  ندددد  لالبدددد سالع  حدددد   

ع ف   ددددد زالت اددددداالب حددددد العرع تهددددد ال  دددددسالتا ددددد  ال

 ف ددده ال دددسالعخ ص  ددده ال ف ودددطةالع  حددد   الع  و  ددد زال

 عقدددد  الب خ صدددد  الع  حدددد   الع  و  دددد زالفدددد ال ادددد ال

 ددددسالال100 دددد عالع ندددد علال  ددددطالب    دددد   الع فصدددد ال

الع ف    ز. جازالع   ع ع الع  ط  زال

 قدددددددطال بددددددداالع ددددددد ال ال  دددددددو ال  نددددددد  لالبددددددد سال

 الع  و  دددد زالتكددددو ال   صددددزالع  حدددد   الفدددد  الع  حدددد  

ع ددددديالع الالب إلضددددد فزبددددد  ن  الفددددد ال  دددددوىالع ادددددطقال

ال أعددددد عفع  و  ددددد زالالعبددددد  البددددد  بط   دددددطالع ددددد  عةال

ع دددددط وىال هددددد الع جن ددددد زالع  و  ددددد زال ع الع  ااوبدددددزال

 دددد سال هدددد ال ددددوىالع جن دددد زالع  و  دددد زال  دددد الت حصدددد ال

 ادددددديالع جن دددددد زالع ف   دددددد زال  ا دددددد الفدددددد  الع حكدددددد ال

ع  اعددددو الف دددد ال كددددو ال  دددد  فالب    دددد   الع فصدددد ال
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 ددددددسال جاددددددزالع  دددددد  و الع ددددددط   الع  دددددد  ال  دددددد الال49

ال ع ض ال ان  ال ع    ز.

  عشر:مطع  حاد  

مةةةة  مج ةةةةة القةةةةانوت  4ل 3مخالفةةةةة الفصةةةةل 

 الخا :الدللي 

ب  و دددزالع ددد الب دددطفال ددد ال  بددداالع  ددد ال حك دددزال

ع حكددد الع  ن  دددطالفددد  الع  اادددوحالع  شددد رالع  ددد ال دددا ال

 دددسال جادددزالع  ددد  و الع دددط   الع  ددد  ال دددوالال4ع فصددد ال

 نب ددددد الغ ددددد التو  ددددد  ال  كدددددسالع ال كدددددو الع  اادددددوحالع

فددد ال ادددفالق ددد زالع حددد لالفددد  الع  ااوبدددزالتو  ددد زال  ال

الب إلق  دددددزتح ددددد الع جن ددددد زالع ف   ددددد زال ع التشدددددباه ال

بف   دددددد الفدددددد  ال  دددددد ال دددددد  ال دددددد  هال   ع هدددددد ال ددددددسال

ع ادددددددد  سالضدددددددد  رةالع هدددددددد ال التح دددددددد الع جن دددددددد زال

ع ف   ددددد زال    ددددداال وععندددددزالف   ددددد زال  ددددد سال هددددد ال

  دددددد و العق  ددددددزال عو ددددددزالبف   دددددد ال  ددددددوال دددددد الع طتدددددد ال

رالع ب ددددددطعو ال ح    هددددددد ال  عا دددددد ال تب  ددددددد البدددددد  او

الغ  به ال ب الع جا   الع صاح زالع   يال ع ا   ز.

  ا ددددد ال ع ح  دددددزال ددددد ال  ددددد الفددددد  ال ع رضدددددزال

ع  ع دددددد الضددددددط  الع  الع    ضدددددد الع دددددد  الع  حدددددد   ال

ع  و  ددددد زال الفددددد  ال بددددد رهال ال ن ددددد  ه ال  ال  دددددطال

ع دددددد  عةال  ال ن دددددد زالع ا  دددددد ال  ال ن دددددد زالع بددددددسال

 جعدددددد الع حكدددددد الال  الع  دددددد  و الع  نابدددددد ال  ددددددوال دددددد 

الع  اعو الف  ال  ضزال ان  ال ع    ز.

 :مطع  ثاني عشر( 12

 الفرنسية:مخالفة االتفاقية التونسية 

  ددددداالع  بددددد  ال حك دددددزالع حكددددد الع  اعدددددو ال

 دددددسالال16 ال15ف ددددد الع  بددددد  الع الع كددددد  الع فصدددددا سال

ع تف ق دددددزالع  و  ددددد زالع ف   ددددد زالع   عا دددددزالب   عددددد   ال

الع  صرخدددددددددددزالفددددددددددد ع   ددددددددددد و البددددددددددد سالع بادددددددددددط سال

 الت عاددددددددددد الب  خ صدددددددددددد  البدددددددددددد الال28/06/1972
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الب أل كدددددد  ت عادددددد البشدددددد  عالع   دددددد عفالع   بدددددد  لال

 و زال ع  ددددددددد    الب  صدددددددددبمزال ع  ددددددددد عرع الع   ددددددددد

ال.ع  نف   ز

 ب دددددطفال ددددد ال  بددددداالع  ددددد ال حك دددددزالع حكددددد ال

ع  اعددددددو الف دددددد الف  دددددد ال ال  ددددددو الع ددددددطال  ندددددد  لال

عخ صدددددد  البدددددد سالع  حدددددد   الع ف   دددددد زال ع  حدددددد   ال

الع  و  دددد زالبدددد الع الع  حدددد   الع ف   دددد زالع  بدددد  الع 

ع  حددد   الع  و  ددد زال ددد ال حددد   ال   صدددزالفددد ال اددد ال

 ددد عالع نددد علال ع   ددد الع هددد ال دددب اال تعهدددط البددد  ن علال

فددد  الع  حددد   الع ف   ددد زالت اددداال دددسالع دددط وىالع  ددد ال

رفع هدددددددد الع  ع دددددددد الضددددددددط  الع  ال   دددددددد ال  ددددددددطال

 دددددسال جادددددزالع  ددددد ع ع الال100ب    ددددد   الع فصددددد ال

ع  ط  ددددزالع ف   دددد زال ت  فدددد  ال دددد ال دددد الع دددد   ال ا دددد ال

ع الع ال حك ددددددزالع  ع  دددددد الف دددددد الع   دددددد  الع ف   دددددد ال

ع ف   ددددددد زالتص دددددددطالفددددددد ال ط دددددددطالع  ددددددد عرع ال  دددددددطال

ب    دددددددد   الع فصدددددددد الع  شدددددددد رالع  دددددددد الع ددددددددطهالع ال

ع  حددددد   الع ف   ددددد زال التكدددددو ال   صدددددزالع   ددددد الع ال

ب  ال دددطىال حك دددزالعخددد ىال دددسال فدددسال ع نددد علالرفددد ال  ددد

ع طر ددددددزال    صددددددزال ح دددددد ال  دددددد الع ندددددد علالقدددددد عرال

التع  ب ال 

 civ06/12/2005.B.I.C.C.N636 

c.cass.civ1 du 03/12/2014 du 

ال15/03/2006

 ع دددد ال ع ح  ددددزال دددد ال  دددد ال   ددددطالب    دددد   ال

 دددددسالع تف ق دددددزالع  شددددد رالع  هددددد الال16 ال15ع فصدددددولال

ع ددددطهالفدددد  الع   ضدددد الع  و  دددد ال ددددوالع   دددد  ال ع ال

ع  دددددد  و الع  و  دددددد ال ددددددوالع  نابدددددد ال ع الع  كدددددد  ال

 اددددديالالع صددددد  رةالفددددد ال ددددد عالع نددددد علالتابددددد ال دددددوع 

ع  ددددددد عحالع  و  ددددددد الع ال اددددددديالع  ددددددد عحالع ف   ددددددد ال
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 دددسالال16 ال15  ال  ددد ال ددد  الب نادددوقالع فصدددا سالع  ددد

 ع تف ق زالع   عا زالب   ع   الب سالف    ال تو س.

 عاددددد التبعددددد ال ددددد   القبدددددولالع  ع  ددددد الفدددددكطال

ال ع طال ع ن  ال  الع    ز.

   دددددداالر  الع  ع دددددد الضددددددط  ال ادددددديالتادددددد ال

ال"ق.ه"ع   دددددد نطع البوع ددددددازال ح    هدددددد الع  دددددد   ةال

بددددددددد  الع  ادددددددددد  سالع   عا ددددددددددزالب اب دددددددددد القوع ددددددددددطال

 البهدددددددد الع   دددددددد  الع العقدددددددد  الع خ صدددددددد  العتصدددددددد

 ع  ددد ال ددد ع زالبددد  الع   ضددد الع  و  دددد ال حك دددزالع 

  ددددددددددسالتاب دددددددددد الع فصددددددددددولالع   عا ددددددددددزالبعددددددددددط الأ

عخ ص  دددددددددددد البدددددددددددد  ن  الخ  ددددددددددددزال ع القوع ددددددددددددطال

ع خ صددددد  التهددددد الع ن ددددد  الع عددددد  ال عاددددد الرفددددد ال

الع ط.ع  ع   ال

 المحكمـــــة

عةةةةةة  جم ةةةةةةة المطةةةةةةاع  لترابطهةةةةةةا لاتحةةةةةةاد 

  يها:القول 

 الف ددد ال  ددداالتعهدددط ال حك دددزالع حكددد الع  اعدددو

ال2017/46284ب و دددددد الع  دددددد عرالع  ع  بدددددد ال ددددددط ال

 ع   ضددددددددددد الال21/06/2017ع صددددددددددد  رالب ددددددددددد ر  ال

الب  ن  ال ع    ز.

 دددددسال ال ال ال الال191   ددددداالعق  ددددديالع فصددددد ال

ع الع  دددددددد عرالع دددددددد يالتصددددددددطرهال حك ددددددددزالع  ع  دددددددد ال

بدددد  ن  ال ع    ددددزال   دددد الع ادددد ف سال اح  ددددزالع  دددد ال

 الفدددد الخصددددو ال   دددد ال ا هدددد القبدددد الع حكدددد الع  ن ددددو

ال.  الت امال ا  الع ن  

   ددددداالت دددددامالع دددددن  ال دددددنطالتعهدددددطال حك دددددزال

ع حكدددد الع  اعددددو الف دددد ال ادددديال ددددط التندددد  لال حك ددددزال

ع حكددد الع  ن دددو ال ادددطف الب  اددد الع   ضددد الع ف   ددد ال

 دددسالع نددد علال  دددب الع  عهدددطال دددسالع   ضددد الع  و  ددد ال
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ع  دد  ورال ادديال  دد الع فصدد الفدد الع ددطف الالتدد    رغدد ال

ال.ع ن عل

   دددداالع  بددددد  ال حك دددددزالع حكددددد الع  اعدددددو ال

 رال ددددددسالع   ضدددددد الف دددددد الع القدددددد عرالع   ادددددد الع صدددددد 

ع  نبدددددد ال ال   ددددددطالع   ضدددددد الع  و  دددددد ال  ال جعادددددد ال

   صدددددد البدددددد  ن  ال  دددددد نطةالع دددددديالع الع خ صدددددد  ال

   ددددطالب   وع ددددطالع ددددوعر ةالب جاددددزالع  دددد  و الع ددددط   ال

ع  ددد  ال ع الت اددد الع   ضددد الع ف   ددد ال دددسالع ن ددد ال

 ال  نددددد ال دددددسالع ددددد  ةالتعهدددددطهالبددددد  ن علال دددددسال ط دددددطال

 ع  هددداالع ددديالعقددد عرال كددد الع بطع دددزالع   ضددد البددد ف ال

وىال عدددددددط الع خ صددددددد  الع حك ددددددد ال  ددددددد  الع دددددددط 

الع ح   .ق عر  ال ن عالع اعسال

   ددداال اددد حالع نددد علال دددسالخدددطلالع  اددد  سال

ع  اددددد رةال ع  ددددد   طالع  ددددد الع بنددددديال ا هددددد الع  ددددد عرال

ع  ن  دددطال  ددد  زال دددطىالع  ع  دددزالقددد عرالع   اددد ال  دددب ال

ع  عهددددطالع صدددد  رال ددددسالع  حدددد   الع  نب ددددزال ا  ضدددد ال

  دددددددد ال ادددددددديالقوع ددددددددطالالتدددددددد    ع  و  دددددددد ال  ددددددددطىال

ع ددددددوعر ةالب جاددددددزالع  دددددد  و الع ددددددط   الع خ صدددددد  ال

سالع  دددددد  الفهدددددد الع القدددددد عرالع   ادددددد الع صدددددد  رال دددددد

(ال جعددد ال دددسالع   ضددد الع ف   ددد ال فددد ال ددد علالع حددد ل

طعالبددددد  ن  ال   الر دددددولال ع   ضددددد الع  و  ددددد ال  عهددددد

  وع دددددددطالع خ صددددددد  الع  ع  دددددددطةالفددددددد الع حددددددد   ال

الع ع   ز.

   ددددداالع الع  ددددد عرالع ددددد يالتصدددددطرهالع  حددددد   ال

ع  نب دددددددزالبددددددد    ا ال دددددددسالع ن ددددددد الفددددددد الع نددددددد علال

ع  ادددد  حالع   هدددد البدددد سالعدددد ف سال ددددوالقدددد عرال ادددد  ال

 ا  ضددددددد الع  نبددددددد ال صدددددددطرهالب ددددددد ال حدددددددولال   ال

ع ك   ددزالتعهددطهالبدد  ن علال ددسال ط ددطالفهددوالقددطالتدد الرفدد ال

 دددطهال دددسالع ن ددد الب ددد ال دددص يالع ددديالع ددد ح  زالع اجدددو ال

ع ددديالع   ددد  الع  نبددد ال دددسال ط دددطالخطفددد ال  ددد ال  بددداال
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ع  ددددد ال حك دددددزالع حكددددد الع  اعدددددو الف ددددد الفدددددطال  كدددددسال

ع الع  ا  بددددزالبدددد  ح ال ددددطىال ا    ضدددد الت بدددد الع دددد ع 

ع دددبط الع  نب دددزالبعدددطال دددب الت اددد الع   ضددد الع  نبددد ال

 ددددسالع ن دددد الفهدددد الع ال  دددد ال ددددص لالع دددديالعخ صدددد  ال

الع  ح   الع  و   زالب  ن عل.

   ددددددددداالع ددددددددد ال دددددددددسالع  عادددددددددو الع القوع دددددددددطال

عخ صددددد  الع  حددددد   الع  و  ددددد زالبددددد  ن علالع دددددط   ال

 ددددددسال جاددددددزالع  دددددد  و الع ددددددط   الال3 ددددددط   الع فصدددددد ال

 العق  دددددزالع  اادددددوحالع  ددددد  الع ددددد ن  عال  ع ددددد رال  ددددد

ف  ددد  الع  حددد   الع  و  ددد زالبددد  ن علالع دددط   ال  ددديال

 دددددد  ال  دددددد الع  ااددددددوحالبدددددد  بط الع  و  دددددد زال  ددددددطال

ع  دددد  ورال  دددد الت دددد  الع  دددد الع عالقبدددد الال3ب  فصدددد ال

ع  ااددددوحالع دددد يال ال و ددددطال  دددد هالبدددد  بط الع  و  دددد زال

 دددددسالال4ع فصددددد الالب  كددددد  ب     ضددددد ال دددددط ه ال  دددددطال

 جاددددزالع  دددد  و الع ددددط   ال  كددددو البدددد   العخ صدددد  ال

  ضدددد الع  و  دددد البدددد  ن علالع ددددط   ال حددددط عالب  دددد الع 

عق  ددددددددزالع  ااددددددددوحالع الب بو دددددددد الع    ضدددددددد الع دددددددد  ال

ع  حددد   الع  و  ددد زالفددد الغ ددد حال ع ددد رال  ددد الع ق  دددزال

ال4 ال3بدددد  بط الع  و  دددد زال فدددد ال و بدددد  الع فصددددا سال

ع  ددددد  ور سالع دددددطهال  ال و دددددطال دددددسالبددددد سالقوع دددددطال

ع خ صددددد  ال ا حددددد   الع  و  ددددد زالع دددددوعر ةالب جادددددزال

  ال   دددددددزالع خ صددددددد  الع  ددددددد  و الع دددددددط   الع  ددددددد

ب جدددددددد  الع الع  حك ددددددددزالع  نب ددددددددزالتكددددددددو الغ دددددددد ال

ال   صزالب  ن عل.

   دددددددداالع القوع ددددددددطالعخ صدددددددد  الع  حدددددددد   ال

ع  و  دددد زال الت ددددوف الفدددد ال دددد علالع حدددد لالف   ااوبددددزال

 ع  ع دددد الضددددط  (ال الت دددد  البدددد  بط الع  و  دددد زالب دددد ال

غ ددد ال نابدددد ال اددديالع ندددد علال  دددد الال3 جعددد الع فصدددد ال

 الع دددد ال ددددب ال هدددد الع ددددطف البعددددط الع خ صدددد  الع حك دددد

ع ددددددد  الع   ضددددددد الع  و  ددددددد ال ب   ددددددد   ال ددددددد الت بددددددد ال
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ب     ضددددد ال دددددطىالع  حددددد   الع  و  ددددد زالب ددددد ال  صددددد ال

ع  دددد  ورالال4 ع دددد رالع خ صدددد  الع ددددوعر الب  فصدددد ال

ع دددطهالب ددد ال عنددد الغ ددد حال ع ددد رالع دددن  الع خ صددد  ال

 ا  ضددد الع  و  ددد البددد  ن علال    ددداال حك دددزالع حكددد ال

ع  اعددددو الف دددد الف دددد ال ادددديال ددددوعحال دددد سالع  بدددد  ال

ع خ صددددد  ال ا حددددد   ال دددددط التدددددوف ال ع ددددد رالع دددددن  ال

ع  و  ددددددد زال فددددددد القوع دددددددطالع خ صددددددد  الع دددددددوعر ةال

ب جادددددددددزالع  ددددددددد  و الع دددددددددط   الع  ددددددددد  الغ ددددددددد الع ال

ع     ضددددد ال ع اددددد  سالفددددد ال ددددد علالع حددددد لال(ال جدددددطال

 ف ددد الفددد ال ضدددع زال ددد علالال ال و دددطالق ضددد ال  ددد  ال

بدد  ن  الف دد الب دد ال ددص يالع دديالع دد ح  زال   ر ددزال دد ال

  دددوالع حددد الفددد الالDroit Fondamentalع   ددد ال

 دددددد ن الع نصددددددو الع ط   ددددددزالع    ضدددددد ال ع دددددد يالت 

ع   عا دددزالبح دددوقالع   ددد  ال  دددوال ددد الع اجدددو الع ددديال

الع     ال

الDroit d'accès الàالLa justice ال

    اددد ال ددد عالع حددد الع    ددد الفددد الت كددد سال ددد الفددد  ال

 ددددسالعدددد حال  ع دددد ال ادددديالع   دددد  الب دددد ال  دددد و  ال

 For deع   دددد  ال فهددددو ال حك ددددزالع  دددد  رةال

nécessitéع دددد رال ا عهددددطالبدددد  ن علالب   بدددد رالع الال  

 ال  ددددد اه الع    دددددطةالع    و  دددددزال ا ددددد ال  ددددداالع   ضددددد

ع  دد  رةالع دديال  دد ال  دد الع ح  ددزالع  دد ال عبدد ال نهدد ال

بح  دددزال حك دددزالع  ددد  رةالأيالع هددد ال   دددزالع ددد ان و زال

تفدددد  الع عددددط لال دددددسالع   دددد  الع  وع ددددطالع    و  دددددزال

ع  ناب ددددزالفدددد الع حدددد   الع ع   ددددزال م  ددددزالع  ح ف ددددزال

 اددديال صددداحزال شددد   زالال  ددد ال   دددزال ددد ال ددد  البهددد ال

ق  ددددد الف ددددد الع   ددددد  ال دددددسال  ددددد الع  شددددد لال ع  ددددد الع

ب دددددددددددد ر  الال32561ع  دددددددددددد عرالع  ع  بدددددددددددد ال ددددددددددددط ال

فهدددد ال  دددد  زالغ دددد ال شدددد  زالق  و دددد الال21/05/2009

 دددددددسال  رالع   ضددددددد الفددددددد ال ضددددددد الال شددددددد   ع  ددددددد ال
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ع حادددولالع ط  دددزال وضدددع زال كدددو الف هددد الع     ضددد ال

ع دددد  الع دددد ح  زالع    ضدددد ال ددددطىالع  حدددد   الع  نب ددددزال

 ع  حددد   الع  و  ددد زالف كدددو الع  ددد ح  زالع ددد ال عقع دددزال

و ددددزال ادددديال ددددب ال عقعدددد ال عددددط الع ك   ددددزالع و ددددوةالق 

 ا  دددد  الع  نبدددد البدددد  ن  ال اوضدددد الع  ندددد ال  ادددد ال

   دددزالع حددد حالفددد ال دددور  (ال ع ددد الع ددد ح  زالق  و  دددزال

  ددددد التاددددد الع   و دددددزال اددددديال دددددب القددددد  و  ال  نددددد ال

ع     ضددد ال دددسالع و دددوةال ا حددد   الع  نب دددزال  دددوال ددد ال

 ددددددسال جاددددددزالع  دددددد ع ع الال100    دددددد  الع فصدددددد ال

  ددددددد ح  زالع    و  دددددددزالع  ط  ددددددزالع ف   ددددددد زال  دددددد الع

فددد ف الع  عهدددطال جعددد الع   ضددد الع ددد  ال ضددد ال كددد ع ال

ع عطع دددددددددددزالفم ددددددددددد حال دددددددددددنطالتشددددددددددد  ع ال ص دددددددددددسال

 طخ صددددددددددد  الع دددددددددددط   ال ا حددددددددددد   الع  و  ددددددددددد زال

 ع دددد ح  زالرفدددد الع ددددط وىالع دددد  الع  حك ددددزالع  نب ددددزال

 نددد جال نددد الخاددد ال اددديال ددد الع  دددط  ال ع اددد  سالفددد ال

ق ددد زالع حددد ل(الفددد الع اجدددو الع ددديالع  حددد   ال    اددد ال

 دددو الق ضددد ال  ددد  الب  ااددد الع  ددد رالفددد ال دددط ال 

   ددددددو ال دددددد علال دددددداب البدددددد سالع  حدددددد   الع  نب ددددددزال

 ع  حددد   الع  و  دددد زال ددددوالضددد رال ا    ضدددد ال ع دددد  ال

 ددددط ال  ددددو الع و دددد و الع  ب  ددددزالفدددد ال ر الع  دددد رال

 عت  ددددزالع اجددددو الع دددديالع  حدددد   ال دددد   الف  دددد ال  عدددد سال

قبدددولالع خ صددد  ال دددطف الع  ددد رالفددد ال دددط ال  دددو ال

ق ضدددد ال  عدددد رالتفع دددد الع و دددد و الع   كنددددزالفدددد ال  دددد ال

ت دددددط  الع  ددددد  رةال دددددسالعددددد فالع   ضددددد التكدددددو ال 

بابدددو الع  عددد رال ع ددد   عرال  ددد الب ددد ال  دددطالضددد  رةال

ع جدددد  الق ضدددد ال ابدددداالفدددد الع ندددد علالفا   دددد الرف دددداال

ع  حك دددزالع  نب دددزالالع  عهدددطالف  ددد ال ال  كدددسال ا  ضددد ال

ع  و  دددددد الرفدددددد الع ن دددددد الفدددددد الع ندددددد علال  ال  دددددد ال

 ددددص يالع دددديال   ددددزال كدددد ع الع عطع ددددزالفددددط رالع   ضدددد ال
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 ا هدددد الع   ع دددد الال ددددوال ضدددد الع حاددددولالع  دددد الت تكدددد 

الع    و  ز.

   دددددداال ت ت بدددددد ال  دددددد ال ددددددب الب   دددددد الفدددددد  ال

 حك ددددزالع حكدددد الع  اعددددو الف دددد القددددطالع دددد باال دددد سال

فعادددددددداالقوع ددددددددطالع خ صدددددددد  الع ددددددددوعر ةالب جاددددددددزال

ع  دددد  و الع ددددط   الع  دددد  ال تب ندددداالغ دددد حال ع دددد رال

ع ددددددن  العخ صدددددد  الع  حدددددد   الع  و  دددددد زالبدددددد  ن علال

عبدددد الع  وع ددددطالع  دددد  ورةال كنهدددد ال   بدددداالع صددددوعحال

  دددددددزالع  ددددددد  رةالع ددددددد  الرفددددددد ال ددددددد سالعغفاددددددداال 

ع  حك ددددددددددددزالع  نب ددددددددددددزالع  عهددددددددددددطالبدددددددددددد  ن علال  ال

ع     ضدددددد ال ع ادددددد  سال(الفدددددد ال ضددددددع زالع دددددد ح  زال

ع اجدددددو الع ددددديالع   ددددد  ال  ددددد ال ضدددددع زالضدددددد  رةال

تص ددددسال خ صدددد  الع   ضدددد الع  و  دددد البدددد  ن علال ال

 ادددديالع دددد  القوع ددددطالع خ صدددد  الع ددددوعر ةالب جاددددزال

ع  دددددد  و الع ددددددط   الع  دددددد  ال ع  دددددد ال ادددددديالع دددددد  ال

 ددددددد الت دددددددطرالبددددددد  ن  الع ددددددديالضددددددد  رةالع  عهدددددددطال ع 

ع ددددد ح  زالرفددددد الع دددددط وىالع ددددد  الع  حددددد   الع  نب دددددزال

  ددددددد ال  دددددددد  زالغفادددددددداال نهددددددد ال حك ددددددددزالع حكدددددددد ال

الع  اعو الف  الب  ال ع  الق     ال ان  ال.

الالالالالالالالالالالالالال

الللهذه االسواب
قدددددد ر الع  حك ددددددزالقبددددددولال اادددددد الع  ع  دددددد ال

فددددددكطال ع ددددددطال   دددددد الع  دددددد عرالع  اعددددددو الف دددددد ال

ب ددددو سال ع   ددددزالع   دددد زال ادددديال حك ددددزالع  دددد  ن فال

 ان ددد الف هددد ال جدددط عالبه  دددزالعخددد ىال ع فددد  الع ا  ندددزال

ال سالع  ا زال عر  لال عاو ه الع  ص سالع   .

  ددددطرال دددد عالع  دددد عرالبحجدددد ةالع شددددورىال ددددو ال

ع  ط  دددددزالع دددددطعو ةالال دددددسال2019 ددددد يالال08ع ربعددددد  ال

ع  نصددددفالع     بددددزال ددددسالرو  دددده الع  دددد طالالع  عبعددددز

 جددددط ال   ددددو زالع    شدددد رت سالع  دددد طت سالع كشددددوال
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ع  ددددط  الال ب ح دددد  م بدددد العع  صدددد و يال  جددددوىال

ع عدددد  الع  دددد طةالب دددد زالع ع ددددط  يال ب  دددد  طةال  تبددددزال

ال    ي.ع جا زالع   طةالرعض زال

 لحـــرر  ي تاريخـــــه
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