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 أصدرت محكمة التعقيب القرارالتــالي                        
 
سيد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف المن المقدم  االطالع على مطلب التعقيب بعد                

 .ب.م"و "ع.ض.ب.ج"و "خ.ب.ب"بن متهمال ضد 6201 ماي 20بتاريخ ام ـالحق العـــ في حقبمدنين 
 "ك.ط.ب.أ"و" ح.ب.ا.م.ب .ف"و "د.ل.ب.أ"و "ع.ر.ب.م"و "ب.ع.ب.د"و  "ر.ح.ب.ر"و "خ.ع
  "خ.ه.م.ب.إ"و "ل.م.ب.ب"و

 اريخـــبت مدنينب ستئنافاالة ممحك عن دراصال ددـ2111عـي االستئنافي حالحكم الجناي فمنه  اـطعن
و معتبرا كذلك في  "ر"و "د"و "ب"و "ف"و "ج"حضوريا في حق نهائيا القاضي  و 2016 ماي 17

الحكم  إقرارباالصل وفي شكال االستئناف بقبول  "أ"و  "م"و "أ"و  "م"في حق ـا يابـغيو  "ب"حق 
  االبتدائي

 االطالع على القرار المطعون فيه والتامل في كافة االجراءات المجراة في القضية  وبعد
 لجلسةباواالستماع لشرحها االطالع على ملحوظات السيد المدعي العام  وبعد
 صرح بالقرار االتيالمفاوضة القانونية  وبعد

 
 من حيث الشكل /1

بدذلك  ىإسدتوف في االجل وممن له صفة وضدد قدرار قابدل للطعدن بتلدك الوسديلة و تعقيبالقدم مطلب  حيث
 جميع أوضاعه القانونية ، فتعين قبوله شكال

 
 من حيث األصل  /2

محضدر لل تبعداندى عليهدا االطالع على اوراق القضية وعلى الحكدم المنتقدد والوقدائع التدي انبمن  تبين حيث
 06والمحضدر عددد  29/12/2014بتداريخ  يددونالدوطني بم االمدنالمحرر من قبل أعدوان  2305عدد 

بموجدب إنابدة عدليدة مدن قلدم التحقيدق بالمحكمدة  02/01/2015المحرر من طدرف نفدا الباحدت بتداريخ 
البغدداء السددرا وردت علددى  وفددي إطددار التصددا الوكددار الفسدداد وتعدداطيتاريخدده ه وبأندد، االبتدائيدة بمدددنين

إعددداد محددل السددكنى الددذا تقطندده علددى وجدده التسددوي   "م.ب"فيددد تعمددد المظنددون فيهددا تالمركددم معلومددات 
لتعاطي البغاء السرا وجلب فتيات قصدد إسدتغاللهن فدي الغدرض بمقابدل مدادا ، فدتم إعدداد كمدين لضدبط 

دندانير  10نين وذلدك بتسدليم ورقتدين مدن فئدة المعنية متلبسة بجرمها بعد التنسيق مدع النيابدة العموميدة بمدد
لمخبر ، بعد أن تم نسخهما ، والذا توجه إلى منمل المظنون فيها فإستقبلته شخصيا و تسدلمت منده المبلد  
المذكور و طلبدت منده الددخول الحددى الغدرف عنددىا تدولى االعدوان مداىمدة المندمل وبتفتيشده تدم الع دور 

عارية تماما مستعدة لممارسة الجنا مع المخبر إ رىا تم حجدم المبلد  بالغرفة  "ف.ر"على المظنون فيها 
 قضية الحال كانتف انطلقت التتبعات وبذلك،  "ب"المالي لدى المتهمة 

و  "ر.ر"و "خ.م"و "ع.ج"و "م.ب" نوحيددل المتهمددأ،و أعمددال التحقيق اء االبحددات االوليددةوبانتهدد وحيثثث
 دنينمددببالمحكمددة االبتدائيددة  حيالجنددا مجلدداعلددى ال "ل.ب"و "ك.أ"و" ح.ب.ف"و "د.أ"و "ع.م"و "ب.د"

و إعددداد محددل لدده  مددن أجددل التوسددط فددي الخندداء و الددتمع  مددن الخندداء "ج"و  "ب"و  "ب"ف ملمقاضدداته
 322و  312و  23ل وطبدق الفصدخنداء المن أجدل المشداركة فدي  "ف"تعاطي الخناء و من أجل والبقية 

 ياحضدورو "إ"غيابيدا فدي حدق إبتددائيا  مكمة المذكورة فدي حقهدفقضت المح ،ية ائمجمجلة المن ال 233و 
العامددة و التخلددي عددن  عدددم سددماع الدددعوىب 380 عدددد تحددت 18/02/2015بتدداريخ فددي حددق مددن عددداىا 

 الدعوى الخاصة وإرجاع المحجوم لمن حجم عنه



الدوارد نصده حكم ال مدنينستئناف باالمحكمة أصدرت المذكور ،  حكمللالنيابة العمومية وباستئناف  وحيث
القدرار محكمدة قدوال بد ن  سثو  تببيثا القثانون مدا يلدي  ناعيدا عليدهسيد الوكيل العام بهدا ال فتعقبهبالطالع 
رغدم إسددتئناف النيابددة العموميدة ضددد جملدة المتهمددين بددليل خلددو الئحددة  "خ.إ"لددم تتعدرض للمتهمددة المنتقدد 

علدى كدون الدتهم الموجهدة لجملدة المتهمدين  ابتدة  الحكم المنتقد من إسمها ضمن قائمة المتهمين ىدذا عدالوة
مخالفدا للقددانون وضددعيف التعليدل ، لددذا يطلدب الطدداعن الددنقض المنتقددد  حكدمالاالمدر الددذا يجعددل فدي حقهددم 
 واالحالة

 

 المحكمــــــــــــــــــة                               
 

  نونسو  تببيا القاو المأخوذ من المثار  وحيدال * عن المبعن
 االدلة ىاتقديرتطبيقا للقانون وهدف المطعن الم ار رأسا إلى مناقشة إجتهاد المحكمة في ي حيث

رقابة يخضع لبحت  قانونيوما إعتمدته المحكمة من عناصر لتبرير قضائها وىو جدل المعروضة عليها 
 م إ ج   258ىذه المحكمة بالنظر لدورىا في مراقبة حسن تطبيق القانون إعماال الحكام الفصل 

إستقر فقه القضاء على إعتبار تعليل االحكام وتسبيبها من االمور االساسية الواجب توفرىدا لصدحة  حيثو
االحكام وسالمتها وذلدك للتوصدل لتاكيدد  بدوت التهمدة مدن عددمها إسدتنادا لمدا لده أصدل  ابدت بدالملف دون 

مدن م  168اليها الحكدم إعمداال الحكدام الفصدل  تحريف للوقائع ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي إنتهى
 إ ج .
التعليدل وبالتدالي  سداءأفقدد ،  المنتقد انه لما قضدى بدالنحو السدالف بسدطه قرارإتضح من مستندات ال وحيث

ضدرورة أن الئحدة الحكددم المطعدون فيده جدداءت والتعامدل مدع مظروفددات الملدف تطبيدق القددانون فدي  خطد أ
وبالتالي لم تكن مشمولة بنظر المحكمة رغم إستئناف النيابة العمومية للحكدم  خ ".خالية من إسم المتهمة "إ

م إ ج ،  199االبتدائي ضدىا وىو يوصدم الحكدم المطعدون بدبطالن االجدراءات فيده طبقدا الحكدام الفصدل 
فقددد جداء تعليدل المحكمددة لقضدائها متسدما بددالعموم دون إيضداح ودون التعدرض الركددان  ومدن جهدة أخدرى

حالددة ضددرورة أن الباحددت االبتدددائي نسددق مددع النيابددة العموميددة بمدددنين عنددد نصددبه للكمددين ضددد جددرائم اال
"عارية تماما" بإحدى الغرف وىدي فدي حالدة تلدبا وإعترفدت بمدا  "ر"كما تم ضبط المتهمة  "ب"المتهمة 

ضدال علدى نسب إليها كما جاءت إعترافات المتهمين لدى الباحت المناب قاطعة ب بوت التهمة فدي جدانبهم ف
 خداط إجتهداد و مندبن علدى طريقه غير لقضائها في  المحكمة يكون معه تعليلمما ما تم حجمه من أموال 

 مع النقض و االحالة مطلب التعقيب أصال قبولفتعين لذلك القانون  طبيقفي ت
   

 لـــــذا ولهاته األسبـــاب                               

 
و إحالدة القضدية  و نقدض الحكدم المطعدون فيده و أصال شكال تعقيب المطلب  قبولقررت المحكمة         

 للنظر فيها مجددا بواسطة ىيئة أخرى مدنينعلى محكمة االستئناف ب
  
  انيدددةالعدددن مجلدددا الددددائرة  2017 مبرديسثثث 04 ثنثثثينيثثثول اإ صددددر ىدددذا القدددرار بحجدددرة الشدددورىو 
محمثد  و منير وردليتو عضوية المستشارين السيدينو عبدالحميد بن الشيخ برئاسة السيد (22)ينعشروال

 .أحمد عبيدبمساعدة كاتب الجلسة السيد  و المنتصر صفبة بمحضر المدعي العام السيد و الفخفاخ

 خهيوحرر بتار                                                               
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