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  ش/ف

 الجمهوريــة التونسيــة  

 الحمــد هلل       وزارة العـدل 

 محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد67146.2018عـ*

        2019-01-23تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

 4فددد  بعدددال الع ددد م لبدددت قيبدددم الم ع  دددم الم  دددال  

  "ل. "قن العس اذ  2019جويب ة 

  "ب.ن"لن :  ن ابة

 ح  المزهور الم صرين  ****الم ا ن بنهج 

 ضـال : 

 ح  المزهور الم صرين  ***: الم ا نة بنهج  "م.ز"

 

المصادر لن  20753 عنا ف  الم رالر العس ئناف  لالد

  5/6/2018قحك ة العس ئناف بام صرين ب اريخ 

والم اضدد  : نهاا ددا ب اددول العسدد ئناف  ددك  وال دد  

يعدددون ف دددض والم ددددا  ق دددالدال ون دددل المحكدددد العب دددالالا  الم 

برفل الماللوى واللفا  الم س انفة قن المخي ة والرجام الم ال 

الم ددنقن يم هددا وح ددا الم صددارين الم انون ددة لبددت الم سدد انن 

 ضاله.

وبعال الع  م لبت قس نالالت الم ع  م الم ابغة مب ع م 

ب ددددداريخ  " . "ضددددداله بوالسدددددية لدددددالل الم نف ددددد  العسددددد اذ 

سدددخة ولبدددت ن 3438حسدددم قحددددره لدددالد 24/7/2018

المحكدددد الم يعدددون ف دددض ولبدددت ج  دددث العجدددرال الت والمو ددداا  

قن  185حسم ق  د ات المفصا  31/7/2018الم  القة ف  

       ت.

وبعال الع  م  لبت قبحوظات المن ابة المع وق دة مدالى 

هدد ه الم حك ددة والمرالق ددة المددت باددول قيبددم الم ع  ددم  ددك  
 وأ   ون ل الم رالر الم يعون ف ض قث العحامة والعلفا  .



 
2 

ال الع دددد م لبددددت الورال  الم ددددد ة والم فاوضددددة وبعدددد

 بح رة المشورى  رح ب ا يب  : 

 قن ح ث المشكا : 

ح ث الس وفت قيبم الم ع  م ج  ث الوضالض و  غض 

وقددا بعدداله قددن       ت  175الم انون ددة  ادد  الحكددا  المفصددا 

 والت ض باومض قن ه ه المناح ة 

 من حيث االصل : 

كدد الم ن  دال ح ث تف ال وبااث  الم د ة ك ف ا الوردها المح

والعورال  الم ددد  الناندددت لب هدددا ب دددا  الم ددداللت فددد  الع ددددا 

)الم ع م ( مدالى الم حك دة العب الالا دة بام صدرين لارضدا الندض 

ق ددزوم قددن الم دداللت لب هددا ب   دددت ل ددال زوالم  ددرل  

البنددا  والسدد حال  4وتددد المانددا  ب نه ددا والن اددا  1991ب دداريخ 

السدد  رالر المح دداة المزوج ددة ب نه ددا مدد ال فهددو ييبددم بددداجرال  

الم بسة المصبح ة حسم الم انون وحال فشدبها الم ددا  باي دام 

الميدد   ب نه ددا مب ددرة العومددت بعددال المانددا  ب وجددم المدددرر 

  ال  31صدا فالمحا ا مدض قدن المزوجدة لبدت قعندت الحكدا  الم

والعذن مدابط المحامدة الم الن دة بام نصد ع  لبدت  2ش ف رة 

 ذمك بالفاتره 

 

قحك دة وبعال الس  فا  العجرال الت الم انون ة ، ال الرت 

 26/10/2017ب اريخ  65113الماالالية حك ها لالد

والم اضددد  الب دددالالا ا باي دددام الميددد   بددد ن المدددزوج ن  

الم  دالالل  ن  ب دة الومددت بعدال الماندا  ب وجددم المددرر الم حدد  

بدددددامزوم قدددددن المزوجدددددة والعذن مددددددابط المحامدددددة الم الن دددددة 

بام نصددد ع لبدددت ذمدددك بيدددرة رسدددد  دددالالبه ا وبرسددد   

ا الموب  ددة الم  خدد ة وح ددا وعدته ددا والبددرالر مع ددا باموسدداا

 الم صارين الم انون ة لبت الم حكو  لب ها .

 وح ث الس أنفض 
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ف دددم قحك ددة المالرجددة المبان ددة بحك هددا الم شددار الم ددض 

بيددامث هدد ال السدد نادال المددت الن الم سدد انن ضدداله هددو قددن ه ددر 

 فرالش المزوج ة مسام قرض زوج ض رالفدا قعا رتها 

قدا وح ث تع اض الميالن بوالسية قحاق دض نال دا لب دض 

 يب  : 

 الم يعون العول : تحرين الموبااث : 

( قددن ح ددث قنازلددة الم ع ددم فدد  قددا دل ددض الم ع ددم 1

 ضالها : 

ب  ومددة الن تاك ددال الم حك ددة الم ن  ددالة فدد  قناسددا  ن الن 

الميددالن مددد ينددازم ف  ددا بام ددض الم ع ددم ضددالها ف ددض تحريددن 

مبوبااث بال ااره هو قن رفدث دلدوى الميد   مبددرر وهدو 

وج دض قأكدالال لبدت الندض بدااد بوالجااتدض الم  درر قدن نشدوز ز

والن  10/4/2018ت اههدددا حسدددم تصدددريحض ب بسدددة يدددو  

الدلا الت المع م ضالها تا دت قدزاللد ق دردة ع دمدا يدنهل 

 لبت  ح ها.

 

( بخصوص قرض الم ع م ضالها وه در الم ع دم 2

فرالش المزوج دة ب  ومدة الن الدلدا الت المع دم ضدالها فد  هد ال 

ض الم درض الو المخصوص ه  الدلا الت ق دردة فبدد تاد ن لند

 نول ة ك ا النها مد تبام ه ر الم ع م مفرالش المزوج ة.

ة * الم يعن المبان  : النعالال  الم عب ا : ب  ومة الن قحك د

المحكددد الم ن  ددال مدددد تايدد  ب صددريحات المزوجدددة الم دد  البدددرت 

رالى وقسدد ث قدن الم حك ددة ولدال  قعا ددرة بنشدوزها القددا  قد

زوجهددا حاضددرال وقسدد  ا  والن نف هددا مح   ددة المدددرر المدد   

در  مح  المزوم جرال  ق ارسات زوج ض والل ااره هدو الم  صر

والم خيدددت  يددد د لدددن تعبدددا   دددر ق ندددث م دددا ف دددض قدددن ببدددم 

 مب عي ات با هو النعالال  تعب ا قوجم مبن ل .

   ت : قن      12( الم يعن المبامث : ير  المفصا 3
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ب  ومدددة يدددر  الم حك دددة الم ن  دددال والجدددم المح ددداد بددد ن 

المخصو  وذمك بالالالد ح ة وقيعن مد يالل بض المخصو  ومد 

تبره الم ع م ضالها ب  ومة الن المزوم مد ينازم زوج دض ف  دا 

الدل ض أ  البرالر الم ع م المد ن  بصدحة قدا الدل دض المزوجدة 

قدن قادررالت المنشددوز وهدو قددا ي عدارض قددا قادالأ الم والجهددة 

 المن ل دون يحامة .و بم 

 

 المحكمـــــة

 عن جملة المطاعن التحاد الرّد فيها : 

ح ث أن الم ح    ف  المددرر الم وجدم مبيد   ومدئن 

يعال الم سااا الم وضول ة المخاضعة عج هاد قحك ة الأل دا 

ف  ت صرت المالوالل  الم   تح دا لبدت فدك المرالبيدة المزوج دة 

دمددة   هدد ال المصددالد بسددبية والسددعة فدد  ت ددالير العفددوت   ددث 

 والموبااث فبها الن تاي  بح ة وت رك العيرى الع الن حدالودها

ف  ذمك الم عب ا المسدب د الم اندت لبدت بدرال ة  دح حة مبوبدااث 

الم   تسد ولم تصدريحات الميدرف ن وب دان المدرأ  المصدح   

 بسام ترج   قوبن لبت آير.

 

وح ث رجولا المت المحكد الم يعون ف ض ف ال تاد ن قندض 

ض لبت الن فا  المدرر الم  ظبد قندالنض الس نال الساسا ف  بدااها 

المزوم والم   با فد  رفدل المزوجدة قعا درتض وه رهدا مدض 

لبددت تاريددرالت هدد ه العي ددرة بددان الم ع ددم السددا  قعاقب هددا 

وتخبددت لنهددا بسددام قرضددها ويا ددة لددال  قنازل ددض ف  ددا 

  رحم بض.

وح ددث الن الم عبددا المدد   السدد نالت لب ددض قحك ددة المحكددد 

رخ مبوبااث ذمك  الن الم يعون ف ض بال النانت لبت تحرين  ا

الم ع م والبان الم حرير لبت  الميرف ن القدا  قحك دة المالرجدة 

المبان ددة بددال نفدد  سددو  قعا ددرة زوج ددض بددا وبددال   ددهادالت 

قك وبددة فدد  المغددرض مددد تاددال الم حك ددة راليهددا بشددانها يا ددة 
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والن الميددالن كددان ت سددك وقندد  الم بسددات المصددبح ة بسدد ام 

الم حك ددة  ب ن ددض الم   ببددة فدد  والمددال  الم ع ددم ضددالها الع الن

ت ددداوزت ذمدددك ومدددد تسددد فرد الم هدددال ب زيدددال الم  صددد  فددد  

الم وضددوم لب ددا والن الم ع ددم ضددالها نسددها كانددم ت سددكم 

 بس ام ب ن ها ف  المغرض .

هدد ال فددد  ل ددا جددا  ب  ريددر نااددم الم ع ددم فدد  رده 

لبت قس نالالت العس ئناف قن نف  تدا  م دا نسدم م نوبدض قدن 

 سد نال لبدت سو  قعا رة ب دا ي عدا قدن تعب دا  الم حك دة الم

لال  قنازلة المزوم ف  ا نسا ض مض زوج دض قدن سدو  قعاقبدة 

بال الناندت لبدت تحريدن مبوبدااث فدد  لبدت ضدعن الم عب دا 

المدد   الل ددراله ب ددرج   قوبددن الم ع ددم ضددالها بخصددوص 

قرضدها وقاررالتهدا مددرفل الم عا درة السدد نادال المدت السدد ن ام 

ادات  ذالت  بع ال لن العس ن ام الم انون  المسب د الم ااد نظدا  الع

ف ددض لبددت قاددالأ  الن لددم  ذمددك ب ح بددض قاددالا ا الم سدد ف ال قنددض 

 وهو قا مد تب فم الم ض الم حك ة ومدد ت ح د  قندض وتعد ن مد مك

 المن ل قث العحامة.

 لهـذه األسبـاب

بررت الم حك ة بادول قيبدم الم ع  دم  دك  وأ د  

ون ددل المحكددد الم يعددون ف ددض ويحامددة الم ددد ة لبددت قحك ددة 

يها ق الدال به ئة اليدرى ويلفدا   العس ئناف بام صرين مبنظر

ن يم ض.  الميالن قن المخي رة ويرجام الم ال الم نقر

و الر ه ال الم رالر بح رة المشورى بام بسة الم نع دالة 

لددن المددالالارة المباقنددة برااسددة المسدد الة  2019جددانف   23يددو  

قف الة المشوالم  ولدوية الم س شارت ن المس الت ن بس ة بدودن 

المسددد الة آقدددال وهددداجر المشدددرين وبحددددور الم دددالل  المعدددا  

 المعااس  وقسالالة كاتم الم بسة المس ال توف   الم نا ر 

 وحــرر في تاريخـه 
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