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 ف،ب

 الجمهوريــة التونسيــة   

       وزارة العـدل          

 محكمــة التعقيــب    
  

 القضيـــة ـدد65136.2018عـ*

        2019-01-02تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي :

جواا   06بعد االطالع على مطلب التعقيب المقدم في 

 ."ب.ف"من االستاذ  2018

 ***محل مخابرتهوا مكتوب محاميهوا  "م.م" :نيابة عن

 مرسيليا تانس.

 تانس. 2حي ابن سينا  ***القاطن بنهج  "غ.م": ضد

 

الصادر عون  ـدد19088طعنا في القرار االستئنافي عـ

والقاضوووي  09/5/2018محكموووة االسوووتئناف بتوووانس بتوووار   

نهائيوووا بق وووائ االسوووتئنافين االصووولي والعرضوووي  وووكال وفوووي 

ة يوواالبتوودائي واجووراع العموول بوو  وتخط حكوو االصوول بووا رار ال

ن وتغر مهووا ل ائوودم المسووتان  ضوود ا مؤالمسووتان ة بالمووائ الموو

باجرم المحامام اتعاب التقاضي فوي حودود ثالثمائوة وومسوا  

 ( وحمل المصار   القانانية عليها.350د000د نارا )

 

وبعد االطالع علوى مسوتندات التعقيوب الم لغوة للمعقوب 

جوواا   27بتووار    "ج.م"التن يو  االسووتاذ ضود  بااسووطة عوودئ 

وعلووى نسووخة الحكوو   ـوودد110875عووـحسووب محهوور   2018

المطعا  فيو  وعلوى جميوال االجوراعات والاثوائق المقدموة فوي 

 من م م م ت. 185حسب مقتهيات ال صل  2018اوت  20

وبعوود االطووالع علووى ملحانووات النيابووة العماميووة لوود  

ئ مطلوب التعقيوب  وكال     المحكمة والراميوة الوى طلوب   وا

 ورفه  اصال والحجز.

وبعد االطالع على اوراق القهية والم اوضوة بحجورم 

 الشار  صرح بما  لي:



 
2 

 

 من حيث الشكل :

حيث استافى مطلب التعقيوب جميوال اوضواع  وصويغ  

وموووا بعووود  مووون م م م ت  175القانانيوووة ط وووق احكوووام ال صووول 

 واتج    ال  من     الناحية.

 

 من حيث االصل:

حيووث ت يوود و ووائال القهووية ري مووا اورد ووا الحكوو  المنتقوود 

 واالوراق التي انن ى عليها  يام المودعي فوي االصول )المعقوب

عارضوا انو  متوزوج  2ضد ( لد  المحكموة االبتدائيوة بتوانس 

 20بالموودعى عليهووا بماجووب عقوود يواج  وورعي محوورر فووي 

ة يووت  ال ناع ول   نج ا ابناع لكون العال وة الزوج 2015مارس 

ساعت بينهموا واصو ا اسوتمرار ا متعو را فقورر فوم العصومة 

 من م ش . 31بينهما انشاعا ط ق احكام ال صل 

 

وبعوود اسووتي اع االجووراعات القانانيووة اصوودرت محكمووة 

والقاضي  17/10/2017بتار    ـدد11637عـال دا ة حكمها 

:"ابتووودائيا با قووواع الطوووالق بوووين الوووزوجين المتوووداعيين للمووورم 

ال نوواع انشوواع موون الووزوج واالذ  لهوواب  الحالووة االولووى بعوود 

المدنيووة بالتنصوويى علووى ذلووم بوودفاتر الحالووة المدنيووة وبطوورم 

ال ار وووة  اترسووو  الوووزواج للطووورفين واجوووراع العمووول بوووالقرار

المتخووو م بمناسووو تها و  وووائ الووودعا  المعارضوووة  وووكال وفوووي 

االصول بووالزام المودعى بووا  تووؤد  للمودعى عليهووا ثالثووة  الف 

( لقوووووواع ضوووووورر ا المعنووووووا  والوووووو  3.000د000د نووووووار )

( فووي  ووكل راس مووائ لقوواع 1.500د000وومسوومائة د نووارا )

( لقوواع اتعوواب 3000د000ضوورر ا الموواد  وثالثمائووة د نووار )

تقاضوووي واجووورم محاموووام وحمووول المصوووار   القانانيوووة عليووو  

 وح ظ الحق فيما ياد على ذلم.

 وحيث استان  .
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لمشووار اليوو  فقهووم محكمووة الدرجووة البانيووة بحكمهووا ا

بطووالال  وو ا اسووتنادا الووى طووائ او  صوور موودم الووزواج وانجوواب 

 توو الووزوجين مالبسووات القهووية ومووا  حداالبنوواع مووال نووروف 

 الطالق من صدمة ن س .

وحيث تعق ت  الطاعنة بااسطة محاميها ناعية عليو  موا 

  لي:

 

 مطعن متعلق بانعدام التعليل و ه  حقاق الدفاع :/1

بمقالة ا  محكمة الحك  المطعوا  فيو  لو  تقو  باالجابوة 

علووى الوودفاعات ومنا شووتها والنووور فووي وجا تهووا باعت ووار ا  

د  عد ي يدا مقارنة بودول الوزوج مموا  جعول الحكو  100م لغ 

 متسما بانعدام التعليل و اضما لحق الدفاع ماج ا للنقض.

 

 مطعن متعلق بهع  التعليل :/2

مسوووكم بوووالترفيال فوووي  رامتوووي بمقالوووة ا  الطاعنوووة ت

الهوورر الموواد  والمعنووا  لز ووادم الم ووالغ التووي ال  مكوون ا  

تج وور ضوورر ا م ينووا بووا  المحكمووة لوو  تعلوول حكمهووا ولوو  ت ووين 

القيوووام التوووي اعتمووودتها وا ملوووم الووورد عووون المطعووون المتعلوووق 

بالمداويل االضافية المتاتيوة مون الودورس الخصاصوية والتوي 

وبالتووالي فهنهووا لوو  تتعوور  الووى  اعتووادت العوويى علووى اساسووها

الوودول الحقيقووي للووزوج رمووا ا ملووم المطوواعن التووي اثارتهووا 

المعق ة فوي وصوام م لوغ الن قوة فاتسو  لو لم حكمهوا بانعودام 

 التعليل و ه  حقاق الدفاع مما جعل  ماج ا للنقض.

 

 ةـــــــــــــالمحكم

 

 عن المطعن الاحيد :

 عن ال رع المتصل بالغرامات :

محكمووة الماضوواع تسووتقل بتقوود ر التعووا ض  حيووث ا 

عوون الهوورر النوواج  عوون الطووالق باعت ووار  مسووالة وا عيووة وال 
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موا روا   هواع ا لر ابوة عليهوا فوي ذلوم مون محكموة القوانا  ر

 .بما ل  سند صحيا وا عا و انانا معلال

 

وحيث رجاعا للحك  المطعا  في   تها ا  المحكموة 

 تندت اليهوا فوي التقود رعللم  هاع ا وبينم العناصر التي اس

مووون م ا ش  31التوووي رروووز عليهوووا المشووورع احكامووو  بال صووول 

وواصووة موودم الووزواج وانجوواب االبنوواع موون عدموو  ونووروف 

الزوجين ومالبسات القهية وما  حدث  الطالق من و وال علوى 

ن سية الم ار ة وواصة دول المعقب ضود  المتواتي مون عملو  

تهاد وا واتجو  رفوض راستاذ وال ر ابة لهو   المحكموة علوى اج

 المطعن.

 

 عن ال رع المتصل بالن قة:

وع االسووتئناف رائ المحكمووة فوورع موون فوو مووحيووث ا  ا

  ارث  هاع ا  هما لحق الدفاع  اجب النقض.

 

وحيووث  ت ووين بوواالطالع علووى الحكوو  المطعووا  فيوو  ا  

نم سلطم طعنها ا ها علوى فورع المستان ة )المعق ة اال ( را

هوا يها علوى اسواس انهوا ال ت وي بحاجياتة وطل م الترفيال فق الن

رد اال ا  محكمة الحك  المطعا  في  ل  تتناوئ ذلوم ال ورع بوال

والنقاش ر و  ا وارتها الوى ذلوم ر ورع مون فوروع االسوتئناف 

 و ا ما اورث حكمها  هما لحق الدفاع  اجب نقه  .

 

 وله   االس اب

 ووررت المحكمووة   ووائ مطلووب   ووائ مطلووب التعقيووب 

جزئيا في وصوام ونقض الحك  المطعا  في   واصال  كال

الن قووة واحووائ القهووية علووى محكمووة االسووتئناف بتووانس للنووور 

فيها مجددا بهيئة اور  واع اع الطاعنة مون الخطيوة وارجواع 

 المائ المؤمن اليها.

وصدر  و ا القورار بحجورم الشوار  بالجلسوة المنعقودم 

رئاسووة عوون الوودائرم البامنووة ب 2019جووان ي  02 ووام االربعوواع 
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بسوومة وعهووا ة القاضوويتين السوويدتين  م يوودم الشووااليالسوويدم 

سوارم وبحهوار المودعي العوام السويدم  باد  و اجر الشور  

 تافيق المناصر .ومساعدم رات ة الجلسة السيد باط ة 

 وحـــرر في تار خـــــ 
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