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 الجمهوريــة التونسيــة 

 الحمــد هلل       وزارة العـدل

  محكمــة التعقيــب     

 ـدد القضيـــة54080.2017عـ*

 2018اكتوبر  17تاريخـــه : 

 

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

جويطمدد   24بعددا طالعددلى مطدد  لتطددب طلمعدمددب طل دددا   دد  

 ـاد.957تحت مـ  2017

 طل حال  لاى طلمعدمب. "ح.ف"ـن عــرف طالسمـــاذ : لــ

 ."ى.ص"نمابــ  مــــن : 

 سان جاك طل اين  طلجاياة بن مروس.  ***طلداعن  بـ  

 ."ى.ف"ضــــــا : 

 ****طلكدائن لكمبادا  "ق.ب"لحل لخابرته ب كمب نائبمه   

 شوش  رطدس بنعروس. 

  

د طلصددادر ـددا4234ععنددا  دد  طلدددرطر  طالسددممنا   طل ددان  مددـ

 من طل حك   طالبماطئم  ببنعروس.  2017ط ريل  03بماريخ 

وطلداضددد  " ادددت طل حك ددد  بدبدددو  طالسدددممنا من طال دددط  

وطلعرضدد  شددكل و دد  طال ددل بددندب طلحكددل طالبمدداطئ  طل تعددون 

 مدده وطلدادداد لجددادط بعددا  سدد اى طلدداموى وطم دداد طل  ددمان  لددن 

ل  ددمان  ضددا ا طلختمد  وطرجدداى لعطولاددا طل ددهلن طلمده وت ددريل ط

لدداة  ل ائاتدده بثلا ائدد  دينددارط بعنددوطن طتعدداب طلمداضدد  وطجددرة طل حا

وح ددل طل صدداري  طلدانونمدد  مطماددا ور ددب طالسددممناف طلعرضدد  

 لوضوما. 

وبعا طالعلى مط  ل مناطت طلمعدمب طل بط د  لط عددب ضدا   

ح دددددددب لحادددددددر   "ط.ف"بوطسددددددت  مدددددددا  طلمن مددددددد  طالسددددددماذ 

 . 2017ت طو 22ـاد بماريخ 111966مـ

ومط  ن دخ  طلحكدل طل تعدون  مده ومطد  ج مدا طالجدرطدطت 

ح ددب لدماددمات طل صددل  2017طوت  23وطلواددائا طل دالدد   دد  

 لن  . . .ت. 185
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وبعدا طالعددلى مطدد  لطحولددات طلنمابد  طلع ولمدد  لدداى  دد   

طل حك   وطلرطلم  طل  عطدب  بدو  لتطدب طلمعدمدب شدكل ور اده 

 ط ل. 

طلداددم  وطل  اوضددد  بحجدددرة  وبعددا طالعدددلى مطددد  طورطق

 طلشورى  رح ب ا يط  : 

 مــــن حيــــث الشكــــل :

حمدددس طسدددمو   لتطدددب طلمعدمدددب ج مدددا طوضدددامه و دددم ه 

لددن       ت ل ددا يمجدده لعدده   175طلدانونمدد  عبددا طحكددا  طل صددل 

  بوله لن     طلناحم . 

 مــــن حيــــث األصـــل :

لحكدددل طل نمددددا حمدددس ت مدددا و دددائا طلدادددم    م  دددا  ورد دددا ط

 وطالورطق طلمدد  طنبندد  مطماددا  مددا  طل اممدد   دد  طال ددل  طل عدبدد  

مارض   باناا لمزوج  بدال تطوب ب دماد  رسدل  داطق  دانون  

و ددد  طل دداة طالخمدددرة طسددداد  "خ"ودخددل بادددا وطنجبددت لنددده طالبددن 

ن دا   طاا وتر اا دون ن د  وعطبت ل لك طلزطله بان يلعالطماا  وط

 دينار لكل وطحا لنا ا. 50مطماا ومط  طبناا بح اب 

 وبعا طسمم اد طالجرطدطت طلدانونم  ط دارت لحك د  طلباطيد  

يدادد  طبمدداطئما   2000ط ريددل  14ـدداد بمدداريخ 8072حك اددا مددـ

 دينددار 30بددالزط  طل ددام  مطماددا باالن دداق مطدد  بوجمدده بح دداب 

 دينار.  40 "خ"ومط  طبنه 

اسدددممنا ه ط دددارت لحك ددد  طالسدددممناف طلددددرطر وحمدددس وب

 طل بمن نصه طمل .

وحمدددس تعدبمددده طلتامنددد  بوطسدددت  نائبادددا عالبددد  طلدددندب  

 وطالحال . 

   

 ضعف التعليل : 

 دوال بددان لحك دد  طلدددرطر طل نمدددا لدل تاخدد  د عاددا بكوناددا  ددا 

ا ا لددن  بددل طلاددا ر اددت طدطد طلم ددمن نممجدد  خو اددا بعددا تاايدد

باخرطجاا لن طل حدل و د  عامند   د  ذلدك وطن طل عددب ضدا  ال 

ين ا مطماا ويمر اا  د  حالد  خصا د  وبدات طلم دمن طلد ا طدط دا 
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غ و ا و ان مط  طل حك   طلمحرير مط  طلتر من لكممبا لطمثبدت 

    طلخلص وطل  ا ن  طلم  ال تثبت بالم من.

  

 ـــــــــة المحكم

 الوحيد :  عن المطعن   

حمددس طن ت  ددك طلتامنددد  بالددا ا باندده  دددان مطدد  لحك ددد  

ن لدطلدرطر طل نمدا طلدمدا  ب زيدا طلمحريدرطت مطد  طلتدر من لطمثبدت 

طلخددلص ال ي ددمدمل ضددرورة طندده تددل ح ددل طلنددزطى طلدددائل بمنا ددا 

  ط ى  505ب وجددب طدطد طلم ددمن طلحاسدد   طم دداال الحكددا  طل صددل 

ط ددرت لدداى مددال  طالشددااد باناددا  اددل مددن طن طلتامندد  حالمددا  ددا 

وطن  دد ط طالخمددر ي ددط اا لبط ددا  2000ل ددا ن  لزوجاددا لندد  سددن  

شدداريا  ددار  لائدد  وخ  ددون دينددارط لعددمن  ددرطد لنددز  رطجددا لدده 

بال طكمدد  بعنددوطن ت دددا ا و ددان طدماك ددا بددان  ددل ذلددك نددات  مددن 

طال رط  طل  طط مطماا لدن طلتدامن لجدردط مدن  ا طابدات طو حمد  

مطد   ددحمه  ادل مطدد  طنده لددل يددا عطددب طجددرطد  ا   باطيد  حجدد 

 طبحاث طسمدرطئم  لن طل حك  .

وحمدس ترتمبدا مطدد  ذلدك طضددح   د ط طلددا ا ماريدا مددن  ا 

 جاي  ل ا يمعمن لعه رد .ب 

  

 ولهـــذه األسبـــاب :  

 ررت طل حك    بو  لتطب طلمعدمب شكل ور اده   دل 

 وحجز لعطو  طلختم  طل هلن. 

 2018ط مدوبر  17درطر بحجرة طلشورى  د  و ار   ط طل

مددددن طلدددداطئرة طل انمدددد  طل ددددابع  برئاسدددد  طل ددددماة سددددارة طلعمددددارا 

وطل  مشددارتمن طل ددماتمن لاجدداة طل اددرا و الدد  طلبجددار بحاددور 

طل ددام  طلعددا  طل ددماة  مددروب طلعباسدد   وب  دداماة  اتبدد  طلجط دد  

 طل ماة رطضم    ادا.

 وحـــرر في تاريخـــــه 
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