
DECYZJE 

DECYZJA RADY 2014/49/WPZiB 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/72/WPZiB ( 1 ). 

(2) Środki ograniczające przedstawione w decyzji 2011/72/ 
WPZiB obowiązują do dnia 31 stycznia 2014 r. Jak 
wynika z przeglądu tej decyzji, obowiązywanie środków 
ograniczających należy przedłużyć do dnia 31 stycznia 
2015 r. 

(3) Należy zmienić wpisy dotyczące 45 osób zamieszczone 
w załączniku do decyzji 2011/72/WPZiB i podać nowe 
uzasadnienie umieszczenia tych osób w wykazie. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/72/ 
WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2011/72/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2015 r. Jest 
ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Może być odpo
wiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że 
jej cele nie zostały osiągnięte.”; 

2) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku 
do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2014 r. 

W imieniu Rady 

D. KOURKOULAS 
Przewodniczący
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( 1 ) Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca 
środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. 
L 28 z 2.2.2011, s. 62).



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 

Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda 
Ben Haj Hassen BEN ALI 

Były prezydent Tunezji, m-ce ur.: 
Hamam Susa, data ur.: 3 września 
1936 r., matka: Selma HASSEN, 
współmałżonek: Leila TRABELSI, 
dowód tożsamości nr 00354671. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
sprzeniewierzeniem przez urzędnika 
państwowego środków publicznych, 
z nadużyciem stanowiska przez 
urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz 
z wywieraniem nacisków na urzęd
nika państwowego w celu uzyskania 
bezpośrednio lub pośrednio korzyści 
dla osoby trzeciej. 

2. Leila Bent Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
24 października 1956 r., matka: Saida 
DHERIF, współmałżonek: Zine El 
Abidine BEN ALI, dowód tożsamości 
nr 00683530. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

3. Moncef Ben Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
4 marca 1944 r., matka: Saida 
DHERIF, współmałżonek: Yamina 
SOUIEI, zarządzający przedsiębior
stwem, zamieszkały: 11 rue de 
France - Radès Ben Arous, dowód 
tożsamości nr 05000799. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

4. Mohamed Ben Moncef Ben 
Mohamed TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Sabha (Libia), 
data ur.: 7 stycznia 1980 r., matka: 
Yamina SOUIEI, zarządzający przed
siębiorstwem, współmałżonek: Inès 
LEJRI, zamieszkały: résidence de 
l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - 
appt. No 25 - Centre urbain du nord - 
Cité El Khadra - Tunis, dowód tożsa
mości nr 04524472. 

Osoba, której dotyczy dochodzenie 
prowadzone przez władze tunezyj
skie w związku ze współudziałem 
w sprawie dotyczącej nadużycia 
stanowiska publicznego przez urzęd
nika publicznego (byłego dyrektora 
generalnego Société Tunisienne de 
Banque oraz Banque Nationale Agri
cole) w celu zapewnienia osobie 
trzeciej nieuzasadnionych korzyści 
i spowodowania szkody dla admini
stracji.
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

5. Fahd Mohamed Sakher Ben 
Moncef Ben Mohamed Hfaiez 
MATERI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
2 grudnia 1981 r., matka: Naïma 
BOUTIBA, współmałżonek: Nesrine 
BEN ALI, dowód tożsamości 
nr 04682068. 

Osoba, której dotyczy dochodzenie 
prowadzone przez władze tunezyj
skie w związku z wywieraniem 
nacisków na urzędnika publicznego 
(byłego prezydenta Ben Alego) 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej 
oraz w związku ze współudziałem 
w sprawie dotyczącej nadużycia 
stanowiska publicznego przez urzęd
nika publicznego (byłego prezydenta 
Ben Alego) w celu zapewnienia 
osobie trzeciej nieuzasadnionych 
korzyści i spowodowania szkody dla 
administracji, a także w związku ze 
współudziałem w sprawie dotyczącej 
sprzeniewierzenia tunezyjskich 
środków publicznych przez urzęd
nika publicznego (byłego prezydenta 
Ben Alego). 

6. Nesrine Bent Zine El Abidine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 
16 stycznia 1987 r., matka: Leila 
TRABELSI, współmałżonek: Fahd 
Mohamed Sakher MATERI, dowód 
tożsamości nr 00299177. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

7. Halima Bent Zine El Abidine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunezyjka, miejsce ur.: Tunis, data ur.: 
17 lipca 1992 r., matka: Leila 
TRABELSI, zamieszkała: Palais Prési
dentiel, dowód tożsamości 
nr 09006300. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

8. Belhassen Ben Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
5 listopada 1962 r., matka: Saida 
DHERIF, zarządzający przedsiębior
stwem, zamieszkały: 32 rue Hédi 
Karray - El Menzah - Tunis, dowód 
tożsamości nr 00777029. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

9. Mohamed Naceur Ben 
Mohamed Ben Rhouma 
TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
24 czerwca 1948 r., matka: Saida 
DHERIF, współmałżonek: Nadia 
MAKNI, oddelegowany do zarządzania 
przedsiębiorstwem rolniczym, 
zamieszkały: 20 rue El Achfat - 
Carthage - Tunis, dowód tożsamości 
nr 00104253. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

10. Jalila Bent Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Radis, data ur.: 
19 lutego 1953 r., matka: Saida 
DHERIF, współmałżonek: Mohamed 
MAHJOUB, zarządzająca przedsiębior
stwem, zamieszkała: 21 rue d' 
Aristote - Carthage Salammbô, dowód 
tożsamości nr 00403106. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

11. Mohamed Imed Ben Mohamed 
Naceur Ben Mohamed 
TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
26 sierpnia 1974 r., matka: Najia 
JERIDI, biznesmen, zamieszkały: 124 
avenue Habib Bourguiba- Carthage 
presidence, dowód tożsamości 
nr 05417770. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

12. Mohamed Adel Ben Mohamed 
Ben Rehouma TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
26 kwietnia 1950 r., matka: Saida 
DHERIF, współmałżonek: Souad BEN 
JEMIA, zarządzający przedsiębior
stwem, zamieszkały: 3 rue de la 
Colombe - Gammarth Supérieur, 
dowód tożsamości nr 00178522. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

13. Mohamed Mourad Ben 
Mohamed Ben Rehouma 
TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
25 września 1955 r., matka: Saida 
DHERIF, współmałżonek: Hela 
BELHAJ, dyrektor generalny przedsię
biorstwa, zamieszkały: 20 Rue Ibn 
Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, 
dowód tożsamości nr 05150331. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

14. Samira Bent Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunezyjka, data ur.: 27 grudnia 
1958 r., matka: Saida DHERIF, 
współmałżonek: Mohamed Montassar 
MEHERZI, dyrektor handlowy, 
zamieszkały: 4 rue Taoufik EI Hakim - 
La Marsa, dowód tożsamości 
nr 00166569. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier 
Ben Mohamed MEHERZI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: La Marsa, data 
ur.: 5 maja 1959 r., matka: Fatma 
SFAR, współmałżonek: Samira 
TRABELSI, dyrektor generalny przed
siębiorstwa, zamieszkały: 4 rue 
Taoufik El Hakim-la Marsa, dowód 
tożsamości nr 00046988. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

16. Nefissa Bent Mohamed Ben 
Rhouma TRABELSI 

Tunezyjka, data ur.: 1 lutego 1960 r., 
matka: Saida DHERIF, współmałżonek: 
Habib ZAKIR, zamieszkała: 4 rue de la 
mouette - Gammarth supérieur, 
dowód tożsamości nr 00235016. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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Nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

17. Habib Ben Kaddour Ben 
Mustapha BEN ZAKIR 

Tunezyjczyk, data ur.: 5 marca 
1957 r., matka: Saida BEN ABDAL
LAH, współmałżonek: Nefissa 
TRABELSI, deweloper, zamieszkały: 
rue Ennawras 4, Gammarth supérieur, 
dowód tożsamości nr 00547946. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

18. Moez Ben Moncef Ben 
Mohamed TRABELSI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
3 lipca 1973 r., matka: Yamina 
SOUIEI, zarządzający firmą dewelo
perską, zamieszkały: immeuble Amine 
El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les 
berges du Lac-Tunis, dowód tożsa
mości nr 05411511. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

19. Lilia Bent Noureddine Ben 
Ahmed NACEF 

Tunezyjka, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
25 czerwca 1975 r., matka: Mounira 
TRABELSI (siostra: Leila TRABELSI), 
zarządzająca przedsiębiorstwem, 
współmałżonek: Mourad MEHDOUI, 
zamieszkała: 41 rue Garibaldi -Tunis, 
dowód tożsamości nr 05417907. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali 
MEHDOUI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
3 maja 1962 r., matka: Neila 
BARTAJI, współmałżonek: Lilia 
NACEF, dyrektor generalny przedsię
biorstwa, zamieszkały: 41 rue Gari
baldi - Tunis, dowód tożsamości 
nr 05189459. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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21. Houssem Ben Mohamed Naceur 
Ben Mohamed TRABELSI 

Tunezyjczyk, data ur.: 18 września 
1976 r., matka: Najia JERIDI, dyrektor 
generalny przedsiębiorstwa, zamiesz
kały: housing estate Erriadh.2- 
Gammarth - Tunis, dowód tożsamości 
nr 05412560. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

22. Bouthaina Bent Moncef Ben 
Mohamed TRABELSI 

Tunezyjka, data ur.: 4 grudnia 1971 r., 
matka: Yamina SOUIEI, zarządzająca 
przedsiębiorstwem, zamieszkała: 2 rue 
El Farrouj - La Marsa, dowód tożsa
mości nr 05418095. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

23. Nabil Ben Abderrazek Ben 
Mohamed TRABELSI 

Tunezyjczyk, data ur.: 20 grudnia 
1965 r., matka: Radhia MATHLO
UTHI, współmałżonek: Linda CHERNI, 
pracownik biurowy linii lotniczych 
Tunisair, zamieszkały: 12 rue Taieb 
Mhiri-Le Kram - Tunis, dowód tożsa
mości nr 00300638. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed 
BEN GAIED 

Tunezyjczyk, data ur.: 29 stycznia 
1988 r., matka: Kaouther Feriel 
HAMZA, dyrektor generalny Stafiem - 
Peugeot, zamieszkały: 4 rue Mohamed 
Makhlouf -El Manar.2- Tunis. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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25. Mohamed Slim Ben Mohamed 
Hassen Ben Salah CHIBOUB 

Tunezyjczyk, data ur.: 13 stycznia 
1959 r., matka: Leila CHAIBI, współ
małżonek: Dorsaf BEN ALI, dyrektor 
generalny przedsiębiorstwa, zamiesz
kały: rue du Jardin - Sidi Bousaid - 
Tunis, dowód tożsamości nr 
00400688. 

Osoba, której dotyczy dochodzenie 
prowadzone przez władze tunezyj
skie w związku z wywieraniem 
nacisków na urzędnika publicznego 
(byłego prezydenta Ben Alego) 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej 
oraz w związku ze współudziałem 
w sprawie dotyczącej nadużyciu 
stanowiska publicznego przez urzęd
nika publicznego w celu zapewnienia 
osobie trzeciej nieuzasadnionych 
korzyści i spowodowania szkody dla 
administracji. 

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 
5 lipca 1965 r., matka: Naima EL 
KEFI, współmałżonek: Mohamed Slim 
CHIBOUB, zamieszkała: 5 rue El 
Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, 
dowód tożsamości nr 00589759. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben 
Haj Hamda BEN ALI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 
21 sierpnia 1971 r., matka: Naima EL 
KEFI, współmałżonek: Mohamed 
Marouene MABROUK, radca w minis
terstwie spraw zagranicznych, dowód 
tożsamości nr 05409131. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

28. Mohamed Marouen Ben Ali Ben 
Mohamed MABROUK 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
11 marca 1972 r., matka: Jaouida El 
BEJI, współmałżonek: Sirine BEN ALI, 
dyrektor generalny przedsiębiorstwa, 
zamieszkały: 8 rue du Commandant 
Béjaoui - Carthage - Tunis, dowód 
tożsamości nr 04766495. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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29. Ghazoua Bent Zine El Abidine 
Ben Haj Hamda BEN ALI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Bardo, data ur.: 
8 marca 1963 r., matka: Naima EL 
KEFI, współmałżonek: Slim 
ZARROUK, lekarz, zamieszkała: 49 
avenue Habib Bourguiba - Carthage, 
dowód tożsamości nr 00589758. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben 
Ahmed ZARROUK 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
13 sierpnia 1960 r., matka: Maherzia 
GUEDIRA, współmałżonek: Ghazoua 
BEN ALI, dyrektor generalny przed
siębiorstwa, zamieszkały: 49 avenue 
Habib Bourguiba - Carthage, dowód 
tożsamości nr 00642271. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, 
data ur.: 22 listopada 1949 r., matka: 
Selma HASSEN, fotograf i dziennikarz 
w Niemczech, zamieszkały: 11 rue 
Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, 
dowód tożsamości nr 02951793. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, 
data ur.: 13 marca 1947 r., współ
małżonek: Zohra BEN AMMAR, 
zarządzający przedsiębiorstwem, 
zamieszkały: rue El Moez - Hammam - 
Sousse, dowód tożsamości 
nr 02800443. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj 
Hassen BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam-Susa, 
data ur.: 16 maja 1952 r., matka: 
Selma HASSEN, współmałżonek: Fathi 
REFAT, przedstawiciel linii lotniczych 
Tunisair, zamieszkały: 17 avenue de la 
République-Hammam- Sousse, dowód 
tożsamości nr 02914657. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Raj 
Hassen BEN ALI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Susa, data ur.: 
18 września 1956 r., matka: Selma 
HASSEN, współmałżonek: Sadok 
Habib MHIRI, dyrektor przedsiębior
stwa, zamieszkała: avenue de l'Imam 
Muslim- Khezama ouest-Sousse, 
dowód tożsamości nr 02804872. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben 
Haj Hassen BEN ALI 

Tunezyjczyk, data ur.: 28 października 
1938 r., matka: Selma HASSEN, 
emeryt, wdowiec po Selmie 
MANSOUR, zamieszkały: 255 cité El 
Bassatine - Monastir, dowód tożsa
mości nr 028106l4. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj 
Hamda BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
21 października 1969 r., matka: Selma 
MANSOUR, współmałżonek: Monia 
CHEDLI, zarządzający przedsiębior
stwem, zamieszkały: avenue Hédi 
Nouira - Monastir, dowód tożsamości 
nr 04180053. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj 
Hamda BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data 
ur.: 29 kwietnia 1974 r., matka: Selma 
MANSOUR, kawaler, dyrektor przed
siębiorstwa, zamieszkały: 83 Cap 
Marina - Monastir, dowód tożsamości 
nr 04186963. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben 
Haj Hamda BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Monastyr, data 
ur.: 12 października 1972 r., matka: 
Selma MANSOUR, kawaler, eksporter, 
importer, handlowiec, zamieszkały: 
avenue Mohamed Salah Sayadi - 
Skanes - Monastir, dowód tożsamości 
nr 04192479. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj 
Hamda BEN ALI 

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data 
ur.: 8 marca 1980 r., matka: Selma 
MANSOUR, współmałżonek: Zied 
JAZIRI, sekretarka w przedsiębiorstwie, 
zamieszkała: rue Abu Dhar El 
Ghafari - Khezama est - Sousse, 
dowód tożsamości nr 06810509. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher 
BOUAOUINA 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, 
data ur.: 8 października 1978 r., 
matka: Hayet BEN ALI, dyrektor 
przedsiębiorstwa, zamieszkały: 17 
avenue de la République - Hammam- 
Sousse, dowód tożsamości 
nr 05590835. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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41. Akrem Ben Hamed Ben Taher 
BOUAOUINA 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, 
data ur.: 9 sierpnia 1977 r., matka: 
Hayet BEN ALI, dyrektor przedsię
biorstwa, zamieszkały: 17 avenue de la 
République - Hammam-Sousse, dowód 
tożsamości nr 05590836. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

42. Ghazoua Bent Hamed Ben 
Taher BOUAOUINA 

Tunezyjka, m-ce ur.: Monastyr, data 
ur.: 30 sierpnia 1982 r., matka: Hayet 
BEN ALI, współmałżonek: Badreddine 
BENNOUR, zamieszkała: rue Ibn 
Maja - Khezama est - Sousse, dowód 
tożsamości nr 08434380. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

43. Imed Ben Habib Ben Bouali 
LTAIEF 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 
13 stycznia 1970 r., matka: Naima 
BEN ALI, kierownik departamentu 
w liniach lotniczych Tunisair, 
zamieszkały: Résidence les Jardins, apt. 
8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, 
dowód tożsamości nr 05514395. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali 
LTAIEF 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Hamam Susa, 
data ur.: 22 października 1967 r., 
matka: Naima BEN ALI, specjalny 
doradca w ministerstwie transportu, 
zamieszkały: 4 avenue Tahar SFAR - El 
Manar. 2-Tunis, dowód tożsamości 
nr 05504161. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej.
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45. Montassar Ben Habib Ben 
Bouali LTAIEF 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Susa, data ur.: 
3 stycznia 1973 r., matka: Naima BEN 
ALI, współmałżonek: Lamia JEGHAM, 
zarządzający przedsiębiorstwem, 
zamieszkały: 13 lotissement Ennakhil - 
Kantaoui - Hammam - Sousse, dowód 
tożsamości nr 05539378. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj 
Hamda Ben Haj Hassen BEN 
ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Paryż, data ur.: 
27 października 1966 r., matka: 
Paulette HAZAT, dyrektor przedsię
biorstwa, zamieszkały: Chouket El 
Arressa, Hammam-Sousse, dowód 
tożsamości nr 05515496 (podwójne 
obywatelstwo). 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w nadużyciu stano
wiska przez urzędnika państwowego 
(byłego prezydenta Zajna al-Abidina 
Ibn Alego) w celu zapewnienia 
osobie trzeciej nieuzasadnionych 
korzyści i spowodowania szkody dla 
administracji. 

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda 
BEN ALI 

obywatelstwo tunezyjskie i francuskie; 
m-ce ur.: Le Petit Quevilly (76), data 
ur.: 6 kwietnia 1971 r. (lub 
16 kwietnia zgodnie z tunezyjskim 
dowodem tożsamości); rodzice: Tijani 
BEN ALI data ur.: 9 lutego 1932 r. 
i Paulette HAZET (lub HAZAT) data 
ur.: 23 lutego 1936 r.; współmałżo
nek: Amel SAIED (lub SAID); zarzą
dzający przedsiębiorstwem, zamiesz
kały: Chouket El Arressa, - Hammam - 
Sousse – zgodnie z tunezyjskim 
dowodem tożsamości nr 00297112; 
zamieszkały: 14, esplanade des 
Guinandiers à Bailly Romainvilliers 
(77) – zgodnie z francuskim dowodem 
tożsamości nr 111277501841. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trzeciej. 

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj 
Hamda BEN ALI 

Tunezyjczyk, m-ce ur.: Tunis, data ur.: 
28 sierpnia 1974 r., matka: Leila 
DEROUICHE, dyrektor handlowy, 
zamieszkały: 23 rue Ali Zlitni, El 
Manar, 2-Tunis, dowód tożsamości 
nr 04622472. 

Osoba, wobec której toczy się 
dochodzenie prowadzone przez 
władze tunezyjskie w związku ze 
współudziałem w sprzeniewierzeniu 
przez urzędnika państwowego 
środków publicznych, ze współ
udziałem w nadużyciu stanowiska 
przez urzędnika państwowego w celu 
zapewnienia osobie trzeciej nieuza
sadnionych korzyści i spowodowania 
szkody dla administracji oraz ze 
współudziałem w wywieraniu naci
sków na urzędnika państwowego 
w celu uzyskania bezpośrednio lub 
pośrednio korzyści dla osoby trze
ciej.”
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