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  6707 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 جانفي 12 مؤرخ في

   بلقاسم آريد السيدصدر برئاسة 

  .شخصي :   مادةال
  . من مجلة األحوال الشخصية23الفصل  : مراجعال
  . زنا، سلوك مشين،ضرر : مفاتيحال

      :دأـالمب

إن الضرر المنتقد من سلوك الزوجة المشين 
تطلب يالذي تجاه زوجها ال يقتصر على الزنا 

 تجاوز عدة صعوبات بل إن تعّمد الزوجة إثباته
 وركوب بةمغادرة محل الزوجية في أوقات مسترا

سيارات أشخاص غرباء في ساعات متأخرة من 
الليل وإجراء المكالمات الهاتفية المتعّددة خالل 
فترات مختلفة أحيانا من نفس اليوم حسب 
ة كشوفات المكالمات المظروفة بالملف ولمدة طويل

يشكّل إخالال واضحا من الزوجة بشرف وسمعة 
  .زوجها واستهتارا بالقيم اإلجتماعية

    ::أصدرت محكمة التعقيب القرار اآلتي أصدرت محكمة التعقيب القرار اآلتي 
على مطلب التعقيب المضمن   اإلطّالعبعد 

 عبد الوهاب األستاذ والمقدم من 6707تحت العدد 
  .11/08/2005القرامي  بتاريخ 

  . علي:في حق 
  .ا لهال نائب  نعيمة:ضـد 

ادر  عن محكمة   ـي  الصـطعنا في الحكم الشخص
 خـ بتاري10556س تحت العدد ـاف بصفاقـاالستئن

 والقاضي بقبول االستئناف شكال وفي 13/07/2005

 بالمال المستأنف الحكم االبتدائي وتخطية  بإقرار األصل
 المستأنف المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه لفائدة

  . المحاماةوأجرة األتعابرا لقاء  دينا250ضدها بـ
المبلغة  على مذكرة مستندات الطعن اإلطّالعوبعد 

  .05/09/2005نسخة منها للمعقب ضدها بتاريخ 
من  185وجب الفصل أوعلى بقية الوثائق التي 

ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية  .م.م.م
  . شرح ممثلها  بالجلسةإلىواالستماع 
على الحكم المنتقد وعلى كافة    اإلطّالعوبعد 

  :ح بما يلي  الملف والمداولة طبق القانون صّرأوراق
  :من حيث الشكل 

   أركانهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 
  .القانونية ولذا فهو مقبول  شكالالياته وشك

   :األصلمن حيث 
 الحكم المنتقد أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

ي انبنى عليها قيام الطاعن لدى ابتدائية  التواألوراق
نه متزوج  من المطلوبة عقدا وبناء أصفاقس عارضا 

 1988 رانية سنة األبناءنجبا أ و28/08/1988منذ 
 1994 سنة أمين ومحمد 1991 ورائدة  1990  وإيناس

ثم ساءت العالقة بينهما بسبب ربط الزوجة لعالقة 
 محل خنائية مع شخص بالحمامات وصارت تترك

 إيقاعطلب ي بدون رعاية ولذا فهو واألبناءالزوجية 
 بعد البناء  للضرر من األولىالطالق بينهما  للمرة 

  .الزوجة
  .  ورد المطلوبة على ذلك نافية الضرر

 محكمة   أصدرت القانونية اإلجراءات وبعد استيفاء 
 بعدم 11/06/2004 بتاريخ  50593البداية حكمها عدد 

  .سماع الدعوى
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 ثبوت الضرر بكشف إلى المدعي استنادا فاستأنفه
  .المكالمات الهاتفية وبشهادة الشهود

 محكمة أصدرت القانونية اإلجراءاتوبعد استيفاء 
الدرجة الثانية  حكمها كيفما يتضح من نصه المضمن 

  .أعاله
  :يلي  فتعقبه الطاعن ناسبا  له ما

  :ش .أ.ن م م31 و23خرق الفصل 
ت الضرر غير ثابت رغم ألن المحكمة اعتبر

ثبوت تصرفات الزوجة المشينة من مكالمات هاتفية  
 في ساعات متأخرة من الليل األغراب سيارات بوركو

  .واإلحالةوطلب النقض 
  المحكمـــــة

  :عـن المطعن الوحيد  
 الضرر المستمد من سلوك الزوجة أنحيث 

المشين تجاه زوجها ال يقتصر على الزنا الذي  يتطلب 
 تعمد الزوجة مغادرة  أن تجاوز عدة صعوبات بل اتهثبإ

 مسترابة وركوب سيارات أوقاتمحل الزوجية في 
 وإجراء غرباء في ساعات متأخرة من الليل أشخاص

المكالمات الهاتفية المتعددة والمتكررة خالل فترات 
 من نفس اليوم، حسب كشف المكالمات  أحيانامختلفة 

 واضحا من إخالاليشكل المظروف بالملف ولمدة طويلة 
زوجها واستهتارا بالقيم   الزوجة بشرف وسمعة

 أثبتتاالجتماعية  مما يشكل  ضررا  حتميا سيما  وقد 
  .البينة الكتابية  المظروفة  بالملف  مثل تلك  التصرفات

ولم تكلف المحكمة نفسها عناء استقراء الحقيقة  
نزولها  الشهود حول ما عاينوه من ئكلأوبالتحرير على 

من سيارة شخص غريب ليال واكتفت المحكمة بالقول 
من  31 و23بعدم توفر الضرر خارقة بذلك الفصلين 

  .ش واتجه نقض قضائها.أ.م

  األسباب لهـذه و
صال أقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكال  و

 القضية  على محكمة   وإحالةونقض الحكم المطعون فيه 
  أخرى بهيئةا مجددا االستئناف بصفاقس للنظر فيه

 معلومها المؤمن وإرجاع الطاعن من الخطية وإعفاء
  .إليه

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى عن الدائرة  
مدنية الثامنة المتركبة من رئيسها السيد بلقاسم كريد ال

ومستشاريها السيدين عبد السالم بن عمارة ونجيبة 
امل الشريف وبحضور المدعي العام السيد محمد الك

سعادة وبمساعدة كاتب الجلسة السيد فيصل الربعاوي 
  .2006 جانفي 12وذلك بجلسة يوم الخميس 

  وحرر في تاريخه


