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 قــــــــــــــــرار اســــتــئـنــافـــي
                                  

  8102/31عــــــــدد :  الملف   
 9810 مارس 10:  القرارالتصريح بتاريخ   
 مقرها بشارع فرحات حشاد المهدية )مستأنفة( في شخص ممثلها القانوني مكارم المهديةجمعية  الطاعنة :  
  00/18/8109الصادر بتاريخ  D 76/0209عدد   لكرة اليد الرابطة الوطنيةمكتب قرار   القرار المطعون فيه :  
 

أصدرت اللجنة الوطنية لالستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد برئاسة االستاذ فوزي عبودة و عضوية االستاذين 
بمقر الجامعة  8109مارس  10 ــلـق المواف االثنينبجلستها المنعقدة بتاريخ يوم  رامي الطريقيمعز الذوادي و 

 بميتوالفيل تونس، قرارها االتي بيانه التونسية لكرة اليد 
 

     I – في الوقائع و اإلجراءات : 
المقابلة الرياضية التي دارت بقاعة المهدية المغطاة بين جميعة مكارم خالل انه ، ملف قضية الحاليستفاد من أوراق حيث 

لحساب البطولة الوطنية لصنف االكابر للموسم الرياضي  90/90/0900المهدية و جمعية النجم الرياضي الساحلي بتاريخ 
صحبة  على عبارة "خائن"صلب تلك المعقلة تم التنصيص القاعة و  ارجاء بأحدفقد تم تعليق الفتة مكتوبة  0902/0900

هي مقابلة كانت محل حضوري جماهيري كما تمت مشاهدتها ورة لالعب السابق للجمعية المضيفة "يوسف معرف" و ص
 .األولىبالوسيلة التلفزية اثر نقلها على المباشر من طرف القناة الوطنية 

 
معية مكارم المهدية السيد حافظ السبع الذي تمسك انه كان على علم بعملية لرئيس ج إذاعيب هذه المقابلة تصريح و حيث عق

تعليقها على اعتبار و ان الالعب تنكر لجمعيته عند لم يعارض انه  أوضحتعليق هذه الالفتة و هو يساند ما جاء فيها كما 
 االتي تدرج به األصنافللجمعية رغم ما بذلته من مجهودات لتكوينه في مختلف مقابل مادي  أيمين ٲتمغادرتها له بدون 

 
و  01/90/0900ملف احداث تلك المقابلة ضمن اجتماعه المقرر ليوم  بإدراجليد اذن مكتب الرابطة الوطنية لكرة او حيث 

 عادألجمعية مكارم المهدية لسماعه و بتاريخ تلك الجلسة حضر رئيس الجمعية السيد حافظ السبع و استدعاء الممثل القانوني 
لالعب يوسف افي مغادرة  األخالقيةنفس التصريحات التي تمسك بها اذاعيا محاوال تبرير ذلك بالطريقة التي وصفها بالغير 

من التمتع من عائدات مالية محترمة في اطار صفقة انتقال كانت ستتم مع جمعية تونسية  رمان هذا االخيرمعرف لناديه و ح
من القوانين العامة للجامعة تقضي  061تطبيقا لمقتضيات الفصل  أولىو قد انتهى مكتب الرابطة الى تسليط عقوبة  أخرى

من  050و  031دينار كتسليط عقوبة ثانية تطبيقا للفصلين  099بتوجيه انذار لجمعية مكارم المهدية مع خطية مالية قدرها 
 دينار 0999وجيه توبيخ لرئيس الجمعية السيد حافظ السبع مع خطية مالية له في حدود القوانين العامة تقضي بت

 
يلة البريدية بالوسلجامعة التونسية لكرة اليد بموجب ارسال ملف استئناف  عية مكارم المهدية في ملف العقوبةو حيث طعنت جم

ن ابصلب مستنداتها تضمن ما يفيد تامين معلوم الطعن بموجب حوالة بريدية و قد تمسكت الطاعنة  00/90/0900بتاريخ 
من القوانين العامة طالبة ان تجري اللجنة  061المسلطة على الجمعية تبدو متماشية مع سلم العقوبات للفصل  األولىالعقوبة 

مسلطة على الالمالية رقابة عليها و قول ما يقتضيه القانوني في خصوصها كما تمسكت بطلب الحط و النزول بمعلوم الخطية 
 العقوبة مع طبيعة الفعل الصادر عنهعدم تالؤم طابعها القاسي و ل رئيس الجمعية

 
 06و أذنت اللجنة الوطنية لالستئناف بجلستها التحضيرية المنعقدة يوم  0900/93عدد سّم الملف للنظر فيه تحت رو حيث 
 0900فيفري  02يوم المقررة لجلسة الاللجنة بتاريخ  لدىذلك للحضور و  الطاعنةللجمعية دعاء بتوجيه است 0900فيفري 

ا مب حافظ السبع الذي تمسك السيدفي الموعد المحدد رئيس الجمعية و حضر  بعنوان مقر الجامعة مساء خامسةالعلى الساعة 
اريخها عبر تان ناديه يعتبر مدرسة رياضية دائما ما سعت  أضافستندات االستئناف المضافة في ملف الحال و جاء صلب م

التي غادر بها  ةغير ان الطريقفي المشهد الرياضي التونسي التي ميزتها  األخالقيةالى التقيد بالضوابط و القيم الرياضية و 
 ج عالقتهالتي تسببت في تشن ة له هيناديه دون التفكير في رد الجميل تجاهه و ضمان عائدات ماليالمذكور بالالفتة لالالعب 

 الهيئة المديرة.ب
 



 91وم بجلستتتة يقررت اللجنة حجز الملف للمفاوضتتتة و التصتتريح بالقرار االستتتماا الى ممثل الجمعية الطاعنة ، بعد و حيث 
 :يلي  انونية ما بعد المفاوضة و المداوالت القو بتاريخ الجلسة المذكورة، قررت اللجنة  0900مارس 

 

    II – من حيث القانون : 
الالفتة  ملفبالنظر في  01/90/0900بتاريخ  ملف الحال ستتتتتبق تعهد مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد أوراقثبت من حيث 

بين جميعة مكارم المهدية و جمعية النجم القتاعتة المغطتاة بتالمهدية بمناستتتتتتتبة المقابلة الرياضتتتتتتتية التي دارت التي تم تعليقهتا بت
و قد  0902/0900لحستتاب البطولة الوطنية لصتتنف االكابر للموستتم الرياضتتي  90/90/0900الرياضتتي الستتاحلي بتاريخ 

لى معنى عالغير الرياضتتتتتية تبنى فيها مستتتتتؤولية الجمعية من اجل تلك الالفتة  أولىانتهى مكتب الرابطة الى اصتتتتتدار عقوبة 
اجراء رقابة على مدى مبنى و تصتتتتتتترة اللجنة باقراها في نطاق من القوانين العتامة و هي عقوبة ستتتتتتتليمة ال 061الفصتتتتتتتل 
 شرعيتها.

 
ة رئيس الجمعية الطاعنة على خلفيمستتتتتتتؤولية في مكتب الرابطة قد تعهد بالنظر  ه من الثتابت انانتفتمن نتاحيتة ثتانيتة و حيتث 

انه ستتتتتتاند عملية تعليق تلك الالفتة و هي تصتتتتتتريحات لم ينكرها  باألمرالتي اكد من خاللها المعني و التصتتتتتتريحات االذاعية 
 اثناء سماعه من طرف هياكل الجامعة التونسية لكرة اليدطيلة جميع اطوار التحقيق رئيس الجمعية 

 
رئيس جمعية مكارم المهدية الستتيد حافظ الستتبع غير حامل الجازة مرافق كما انه الملف ان  أوراقو حيث ثبت باالطالا على 

الى عدم  افةإضتتت عة المهدية المغطاةتعليق الالفتة الغير الرياضتتتية بقاالمتعلقة ب األفعالغير مدون على ورقة المقابلة من اجل 
ى قد تمت اثارتها بناء عل التأديبيةكمتا ثبتت ان مستتتتتتتؤوليتته تتدوين متا قتد يثير مستتتتتتتؤوليتته من اجتل ذلتك على ورقتة المقتابلتة 

لمثار ا التأديبيةو بصتتتفة الحقة النعقاد المقابلة الرياضتتتية موضتتتوا االحداث  اإلذاعاتاحدى  أمواجتصتتتريحات ادلى بها على 
 من طرف مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد. التتبعات بشأنها

 
ة خارجا عن مناط مكتب الرابطة الوطنيالمذكور في ملف رئيس الجمعية و البت اختصتتتتتاص التحقيق كون تبعا لذلك يو حيث 

بالجامعة التونستتتتتتتية  للتأديب)مكرر( باعتبار و ان اللجنة المركزية  055)مكرر( و  010لكرة اليد تطبيقا الحكام الفصتتتتتتتلين 
المكتب  تتم لها من طرف لةإحابموجب  التأديبيةالحصتتتتتتتري المختص بالتحقيق في هذه الحالة  التأديبيلكرة اليتد تظتل الهيكل 

 وفقا للنصوص المذكورة. الجامعي
 

ر في اطام النظام العام االجرائي و تثيره اللجنة من تلقاء نفستتتتتتتها مرجع النظر و االختصتتتتتتتاص الحكمي تهقواعد و حيتث ان 
 والقوانين العامة للجامعة المكرستتتة صتتتلب  األستتتاستتتية إلجراءاتلرقابة على مدى احترام قواعد توزيع االختصتتتاص تطبيقا 

رياضتتتتتية  غير أفعالمن اجل غير مجاز جمعية يا في مستتتتتؤولية رئيس اليد ابتدائيترتب عن بت مكتب الرابطة الوطنية لكرة 
 تصةغير مخ تأديبيةالتتبع باعتبار صدور العقوبة عن هيئة  إجراءاتاطر المقابالت الرياضية ، بطالن استجدت خارج 

 

 ــــابـــــبــــــذه األســــهــــلـــ 
من حيث  قبول االستئناف شكال وبعد المفاوضة القانونية و حصول األغلبية قررت اللجنة الوطنية لالستئناف نهائيا 

 :ما يلي  األصل
 اضيةو القمن القوانين العامة  061لمقتضيات الفصل المسلطة على جمعية مكارم المهدية تطبيقا العقوبة  إقرار – 0 

 دينار 099بتوجيه انذار لجمعية مكارم المهدية مع خطية مالية قدرها 
في حدود ة ماليالخطية المع توبيخ الب عقوبات المسلطة على رئيس الجمعية السيد حافظ السبعالو الغاء نقض  – 0

)مكرر( من القوانين  055)مكرر( و  010غير مختصة تطبيقا للفصلين  تأديبيةلصدورها عن هيئة  دينار 0999
 العامة للجامعة التونسية لكرة اليد
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