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 ح/ر

 الجمهوريــة التونسيــة   

 وزارة العـدل 

 محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد69864.2018عـ*

        2019-01-23تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

بمدديخ   بعددا طالعددلى مطدد  لتطددب طلمعدمددب طل دددا  

09/11/2018 

  "ح.ه"لن عرف طالسميذة 

  "خ.ح"نيابة عن : 

  " . "ضد : 

  "ع.ف"لحيلمه طالسميذ 

 

 180مددا   شخصدد طالسددماني   طل طلدددرطخععنددي  دد  

مدددن لح  دددئ طالسدددمانيف  30/4/2018طلصدددي خ بمددديخ   

 بيلدمروطن 

وطلديضدددد  يايبمددددي بدئددددشك طالسددددمانيف  دددد ل و دددد  

طالصل بندض طلح م طالبماطب  وطلدضيء لن جا ا بيسدديع 

ل سمييف ضدااي حضييئ طلئنت طلديصر "خ" من وطلاتاي ط

وتخش دددددل  " . "وطسدددددني اي لشطلدددددااي طل سدددددمييف  "خ.ح"

طالولد  حدا طلا دديخة وطالسمصدحيم ط ددي  طالحدي  وطالممددي  

طلرس مئ وطلا نمدئ لدن طلسديمئ طلنيلندئ صدئيحي طلد  حداو  

طلسددديمئ طلسي سدددئ بعدددا طلددداوطك وطم ددديء طل سدددمييف لدددن 

طلختمئ وطخجيى لعطشلاي طل ؤلن طلمه وح ل طل صديخ ف 

شيمدددددئ مطددددد  طل سدددددمييف ضدددددااي وت ر  ادددددي ل يبددددداة طلديي

 ( بعندددشطن طتعددديم تديضددد  400طل سدددمييف بيخبع يبدددئ  

 وطجرة لحيلية .

لسدددمناطل طلمعدمدددب طل ئط دددئ وبعدددا طالعدددلى مطددد  

 دد   "م.ط"لط عدددب ضدداه بشطسددتئ مدداك طلمن مدد  طالسددميذ 

ومطدد  يسددخئ طلح ددم طل تعددشن  مدده ومطدد   29/11/2018
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و دددا طح دددي   04/12/2018بدمدددئ طلشقددديبا طل دالدددئ  ددد   

 لن       ل. 185طل صل 

وبعددا طالعددلى مطدد  طلددر  مطدد  لسددمناطل طلمعدمددب 

 دددد  حددددا طل عدددددب ضدددداه  "ع.ف"طل دددددا  لددددن طالسددددميذ 

 وطلرطل  طل  طلر ض طصل.

وبعددا طالعدددلى مطددد  لطحشاددديل طلنميبدددئ طلع شلمدددئ 

وطلرطلمددئ طلدد  عطددب  ئددشك  06/01/2019طل حددرخة  دد  

  ضه طصل .لتطب طلمعدمب   ل وخ

وبعددا طل  يوضددئ طلدييشيمددئ بحشددرة طلشددشخ  صددرح 

 ب ي  ط  :

 

 من حيث الشكل : 

حمددددت طسددددمش   لتطددددب طلمعدمددددب ج مدددد  طلشددددروع 

ولدي بعداه لدن        175وطلصمغ طلدييشيمئ عئا طل صدل 

 ل ل ي  معمن طلمصر ح بدئشله   ل .

 

 من حيث االصل :

نمددا حمت ت ما و يب  طلدضمئ ك ي طوخ اي طلح دم طل 

وطالوخطق طلمددد  طيئنددد  مطمادددي  مدددي  طل دددام   ددد  طالصدددل 

 طل عدددب ضدداه( لددا  لح  ددئ طلئاط ددئ ميخضددي طيدده صدداخ 

ح دددددم بددددديلتلق بمنددددده وبدددددمن طل دددددام  مطمادددددي بمددددديخ   

 يض  بيسني  حضدييئ  47905تحت ما   20/01/2011

طبنما ي "خ" لشطلداتاي. وتاوجدت اد ه طالةمدرة لدرة قييمدئ 

ائ غمر لعطشلئ وطصئحت وغي خل طخض طلشعن طل  وج

طل حضدددشيئ تددددمم لدددا  ةيالتادددي طللتددد  مرضدددن بسدددشء 

طلسطشك وتعا  طلسشطبا لن طجدل جدرطبم طةل مدئ وغمرادي 

. وطكددا طل ددام  طيدده لددم  مدداوا ومل مدده بيبنمدده  سددش اي 

طلشبددي  وطل ددش ة واددش كنمددر طلمددر   مطدد  ه يختاددي ولا دده 

حشطدئ لناال تمش ر  مه كي ئ لسدمطاليل طلعدمب ب ا ندئ بش

لعده وطلاتده و ددمدممه  بو ر ب لدن لاخسدئ طبنمده  وتعدم
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و دددا طمربمدددي مدددن طسدددمعاط ا ي طلمدددي  لطعني دددئ بيبنمددده طلددد  

 جييئه.

وبعا طسمم يء طالجرطءطل طلدييشيمئ طصاخل لح  ئ 

 دضد   19/3/2015بمديخ    56027طلئاط ئ ح  اي ما  

طبمددددداطبمي بدددددر ض طلدددددامش  طالصدددددطمئ و ئدددددشك طلدددددامش  

 م طل ام  ل يباة طل دام  مطمادي ب ديبممن طل عيخضئ وت ر

وة سمن   نديخط مدن طتعديم طل حيلدية وح دل طل صديخ ف 

 طلدييشيمئ مطمه.

 يسددددميي ت ييبئددددئ طل ددددام  طلح ددددم طل دددد كشخ لددددا  

لح  ئ طالسمانيف بسشسئ عيلئدئ يدضده وطلدضديء لصديلح 

 طلامش .

 .10914ويشرل طلدضمئ تحت ما  

خ تخطد  لدن وطقنيء يشر طلدضمئ طل  كشخ صاخ  رط

طلددددربمو طالوك ل ح  ددددئ طالسددددمانيف  بسشسددددئ طقددددر  ددددمح 

لح  ددئ طسددمانيف بدديلدمروطن وت ددت طحيلددئ لطددف طلدضددمئ 

 180ل ميبئ طل ح  ئ طل  كشخة ويشرل لدا اي تحدت مدا  

. 

وبعددا يشددر طلدضددمئ مدداة جطسدديل طصدداخل لح  ددئ 

 طالسمانيف بيلدمروطن  رطخاي طلسيلف بمين يصه بيلتيل .

ل سددمييف ضددااي طل ددام  مطماددي  دد   معدئمدده ييبئددئ ط

 طالصل ييممئ مطمه :

 (مخالفة القانون :1

 ددشال بددين لح  ددئ طلدددرطخ طل نمدددا طكم ددت حصددشك 

ضددرخ طل عدددب ضدداه لددن سدد ر طلحيضددنئ سدد ر يدطددئ ولددم 

تشماا    طلمحدمدا  د  لصدطحئ طل حضدشيئ طلمد  تدمضد  

بديءادددي لدددا  وطلددداتا ي  لدددن مالددده وبيكم يءادددي بمحدمدددا 

 ون طلئحت من لصطحئ طل حضشيئ ت دشن لصطحئ طلشل  

 ددا ةيل ددت طلدددييشن طلدد ا  دمضدد  طالةدد  بعددمن طالممئدديخ 

لصطحئ طلت ل وطلم  طوجئاي طل شرى صرطحئ طو ضد نمي 

لدن  67و 62و 60و 58حسئ ي  ؤة  لن طح ي  طل صدشك 
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  ط ش وطسمدر مطماي  ده طلدضديء حمد   د  صدشخة ط يلدئ 

 طاللر بيلخيخا.

 

 (ضعف التعليل :2

 بدددين لصدددطحئ طل حضدددشن تادددم طلن دددي  طلعدددي   دددشال

ووجددب مطدد  طل ح  ددئ طلدمددي  بش مدد  طالسددمدرطءطل ولناددي 

سدد يى طل حضددشيئ ل عر ددئ لش  اددي وطلئحددت  دد  ارو اددي 

طلشخصدددمئ وطلن سدددمئ وطلمربش دددئ وطالجم يممدددئ وطسدددمنميا 

لح  ددددئ طلدددددرطخ طل نمدددددا لمددددديمو طلتيمنددددئ مددددن طلدمددددي  

 لميلمئ :بشطجئيتاي    غمر عر ده للسئيم ط

 

لم تئره طلعنيصدر طلشط عمدئ طلمد  طسمخطصدت لنادي -

تدددديمو طلتيمندددئ  ددد  طلدمدددي  بشطجئيتادددي ل م مدددئ بيممئددديخ 

 طلس ر ل ارط لن ل يار ذلك طلمديمو .

لم تمنديوك بيلداخو وطلدر  مطد    د  طلتيمندئ مدن -

 طلدمي  بشطجئيتاي    غمر عر ده للسئيم طلميلمئ :

لددم تئددره طلعنيصددر طلشط عمددئ طلمدد  طسمخطصددت لناددي 

تدددديمو طلتيمندددئ  ددد  طلدمدددي  بشطجئيتادددي ل م مدددئ بيممئددديخ 

 طلس ر ل ارط لن ل يار ذلك طلمديمو.

لم تمنديوك بيلداخو وطلدر  مطد    د  طلتيمندئ بدين -

عطددب طسددديع طلحضددييئ لددم   ددن سددعمي لددن وطلددااي لمحدمددا 

دمده طيشديءط لصطحماي بل خغئدئ  د  طلمن مدل بادي بعدالي عط

لناي و ا ي ت لي     به لن ما  ت  منه لدن ه ديخة طبنمده 

 لؤكاة طيه خ ض تسط اي وه يختاي عمطئ طخبعئ سنشطل .

طلئحددت طالجم دديم  لددم  نئددت طا دديك طلتيمنددئ طلدمددي  

بشددؤون طبنماددي بددل قئددت طن طلنمدديب  طل اخسددمئ لط حضددشيئ 

ئ جماة  ئل س راي ل  وطلاتاي طل  ط تيلمدي وادش  عدا  ر ند

مطدد  طسددمدرطخاي طلن سدد  وطالسددرا وطالجم دديم  طل سدديلئ 

طلم  لم تية اي طل ح  ئ بعمن طالممئديخ وخغدم طن طم ديك 

طالةمئددديخ ط مصدددرل مطددد  بمدددين طلشضددد  طل دددي ا لدددلم 

طل عدب ضاه  دا طمم ال طل ح  ئ ذلك طلئحت    تعطمدل 
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 ضددديباي  ون طلمنئدددت لدددن ك ددديءة طالةدددت  ددد  طالممنددديء 

قمر  د  ةصشصداي لدن يدديش سدم ي بيل حضشيئ خغم لي ط

لرضاي وما  لسيكنماي الم طل حضشيئ ولدم تئحدت مطد  

خغئددئ تطددك طالةددت وطسددمعاط اي لرمي ددئ طلئنددت وطالممندديء 

 باي .

طل ؤ اطل طل دالئ تنئدت طن طل حضدشيئ تعدمب لد  -

وطلدداتاي طلتيمنددئ بي تيلمددي بصددشخة  ييشيمددئ طاللددر طلدد ا 

ئدديخ لطمحدددا لددن طا طمدده طل ح  ددئ ولددم تيةدد ه بعددمن طالمم

 لصطحماي .

ل ل ا ط عطئت  ئدشك لتطدب طلمعدمدب  د ل وطصدل 

ويددددض طلددددرطخ طل تعدددشن  ددد ل وطصدددل ويددددض طلددددرطخ 

 طل تعشن  مه ل  طالحيلئ.

 

 المحكمــــة

عننننن المنعاننننين المنننناةوا مننننن مخالفننننة القننننانون 

 وضعف التعليل لتداةلهما واتحاد القول فيهما :

عاي لسديلئ وط عمدئ حمت طن طسني  طلحضييئ طو طسدي

 تام طلن ي  طلعي  لمعطداي ب صطحئ طلديصر تطما  طل ح  دئ

بيلئت  مادي بعدا طلئحدت وطالسدمدرطء حدشك  دروع طالسدني  

 طو طالسديع طممئيخط ل صطحئ طل حضشن طل ضط .

وحمدددت طن  ضددديء لح  دددئ طلددددرطخ طل نمددددا بيسدددديع 

حضييئ طبنئ عر   طلدضمئ من وطلااي طيئن  طسيسدي مطد  

سدد ر ادد ه طالةمددرة سدد ر يدطددئ طسددمني ط طلدد  طح ددي  قئددشل 

لدددن   ط ش طلددد ا ط مضددد  طيددده "طذط سدددي رل  61طل صدددل 

طلحيضنئ س ر يدطئ لسي ئ  عسدر لعادي مطد  طلدشل  طلدمدي  

بشطجئيتددده يحدددش لن دددشخه سددددتت طلحضدددييئ وادددش طسددديو 

ا ط طلماطم  ولي تض نمه حمنميتاي لن ط يخة    طل تطب 

 اي وتدديمو طلحيضدنئ مدن طل  تاوا طلتيمنئ ب مر ل يخ

طلدمي  بشؤون طل حضشيئ  عا لن طالسئيم طلعرضمئ غمدر 

طل ؤقرة    وجه طل صل طممئيخط لطسدئب طلددييشي  طلنيبدت 

طل عم ددا السددديع طلحضددييئ وطال دديخة لطسددئئمن طل دد كشخ ن 
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ال  ضعف تعطمل  ضيءاي عيل ي كين لئنمي مط  سئب  يبم 

يباي ب ددي  شعددل وط عددي و ييشيددي وكدديف لشحدداه لمئر ددر  ضدد

طلتعدددن  ددد   رطخادددي لدددن اددد ه طلشجادددئ مدددا م طلشجيادددئ  

طل  كشخ تعطدت بحا طلشل   61ةيصئ وطن طح ي  طل صل 

 دد  طلدمددي  بشددؤون لن ددشخه طلمدد   عمداددي سدد ر طلتيمنددئ 

ةددديخا طلمرطبددد  طلمشيسددد  وادددش حدددا لمصدددل ب صددددطحئ 

طل حضشيئ  د  بدديء مل مادي لد  وطلدااي  يب دئ ولسدم رة 

 تعن.ةل ي لم تم طل

 

وحمت لن طل سدطم بده وطن طلدضديء بيسدديع حضدييئ 

طلئحددت   دمضدد طلديصددرة مددن وطلدداتاي وطسددني اي لشطلددااي 

وطالسدددمدرطء حدددشك تدددش ر  دددروع طسدددني  طلحضدددييئ لاددد ط 

لدن   ط  58ني ط طلد  طح دي  طل صدل مطالةمر لن مالاي طس

ش طلدد ا ط مضدد  وطيدده طذط كددين لسددمحا طلحضددييئ ذكددرط 

حضدددن لدددن طلنسددديء . طال طن  شدددب طن   دددشن منددداه لدددن  

لح  دددئ طلددددرطخ طل نمددددا لدددم تمدددشك تنددديوك اددد ه طل سددديلئ 

 مادددي   دددل  ر حبيلددداخو وطلندددديش وطبددداطء طلدددرطا طلصددد

لدددااي  ي ددداط لنتدددشق ح  ادددي بي سدددني  حضدددييئ طلئندددت لشط

 طمعطمل ب ي  حشك  ون لرط ئئ سللئ تتئما طلدييشن.ل

وحمدددت وترتمئدددي ل دددي و ددد  بمييددده وعيل دددي طن قئدددشل 

طلدييشي  طلنيبت طل عم ا طل ئرخ السدديع طلحضدييئ طلسئب 

وحدداه غمددر كدديف لمئر ددر  ضدديء لح  ددئ طلدددرطخ طل نمدددا 

التصدديك لسدديلئ طسددديع طلحضددييئ ب سدديلئ طسددني اي   ددشن 

طلتعن     رطخاي ب خيل ئ طلدييشن وضدعف طلمعطمدل  ديبم 

 مط  طسيو سطمم  ئرخ يدضه.

 

 ولهذه االسباب

دمب  د ل وطصدل  ئشك لتطب طلمع رخل طل ح  ئ 

ويدض طلدرطخ طل تعشن  مده وطحيلدئ طلدضدمئ طلد  لح  دئ 

طالسمانيف بيلدمروطن المدي ة طلن در  مادي لدن جا دا بامادئ 
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طةددر  وطم دديء طلتيمنددئ لددن طلختمددئ وطخجدديى لعطشلاددي 

 طل ؤلن طلماي .

بشطسددئ  ددش  وصدداخ ادد ط طلدددرطخ بحشددرة طلشددشخ  

ل مداة  ة بربيسئ طلسدما طلنيلنئمن طلاطبرة  23/01/2019

سدددددداي  من تمن طلسددددددماتومضددددددش ئ طل سمشدددددديخ طلشددددددشطل 

طلعدي  طلسدماة بحضدشخ طل دام    بس ئ بدش نو طلص ي ح 

 طليك طلعئيس  ولسيماة طل يتب طلسما تش ما طل نيصرا .

 وحـــرر في تاريخـــــه
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