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 البيانات قاعدة

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 الصلح بإرساء الجزائية اإلجراءات مجلة بإتمام يتعلق 2002كتوبر أ 23المؤرخ في  2002لسنة  39عدد انون ق

 الجزائية المادة في بالوساطة

 الشعب، اسمب

 النواب، مجلس موافقة وبعد

 : نصه اآلتي القانون الجمهورية رئيس يصدر

 على" الجزائية المادة في بالوساطة الصلح" عنوان تحت تاسع باب الجزائية اإلجراءات مجلة من الرابع الكتاب إلى أضيف ـ وحيد فصل

 : التالي النحو

 التاسع الباب

 الجزائية المادة في بالوساطة الصلح

 إلى المنسوبة األفعال من للمتضرر الحاصلة األضرار جبر ضمان إلى الجزائية المادة في طةبالوسا الصلح يهدف – مكرر 993 الفصل

 االجتماعية الحياة في إدماجه على والحفاظ بالمسؤولية لديه الشعور إذكاء مع به المشتكى

 من إما العمومية، الدعوى إثارة قبل الطرفين على الجزائية المادة في بالوساطة الصلح عرض الجمهورية لوكيل – ثالثا 993 الفصل

 بالفقرة عليها المنصوص الجنح وفي المخالفات مادة في وذلك أحدهما محامي من أو المتضرر من أو به المشتكى من بطلب أو نفسه تلقاء

 األولى والفقرة 892و 822و 828و 822و 822و 822و 822و 842و 842و 882و 882 والفصـــــول 812 الفصل من األولى

 المتعلق 1928 ماي 84 في المؤرخ1928 لسنة 88 عدد وبالقانون الجنائية المجلة من 229و 224و 892 والفصول 892 الفصل من

 .المحضون إحضار عدم بجريمة

 بقية باستدعاء الطرفين أحد يأذن أن له يمكن كما اإلدارية، بالطريقة الطرفين باستدعاء الجمهورية وكيل يبادر – رابعا 993 الفصل

 .تنفيذ عدل بواسطة األطراف

 .بمحام يستعين أن وله المحدد بالموعد شخصيا يحضر أن به المشتكى وعلى

 .خاص توكيل بمقتضى إال حقه في الصلح إجراء يجوز فال شخصيا يحضر لم إذا أنه غير محاميا، أيضا عنه ينيب أن وللمتضرر

 بمحضر اتفاقات من إليه توصال ما ويضمن للصلح، انتدابهما عند الطرفين حقوق مراعاة الجمهورية وكيل يتولى – خامسا 993 الفصل

 لهما ويحدد القانون، بمقتضيات يذكرهما كما عنه، المترتبة والنتائج الصلح بموجب عليهما المحمولة االلتزامات إلى فيه ينبههما مرقم

 .إمضائه تاريخ من أشهر ستة مدة الحاالت كل في يتجاوز أن يمكن ال الصلح عن الناتجة االلتزامات جميع لتنفيذ أجال

 .معلل بقرار أشهر ثالثة لمدة واحدة مرة المذكور األجل في التمديد القصوى الضرورة وعند استثنائية بصفة الجمهورية ولوكيل

 المحامي االقتضاء وعند هوكاتب الجمهورية وكيل يمضيه كما منه، صحيفة بكل يمضيان اللذين الطرفين على الصلح محضر ويتلى

 .والمترجم

 شأنها من جديدة عناصر ظهرت إذا إال األطراف باتفاق ولو الجزائية المادة في بالوساطة الصلح في رجوع ال – سادسا 993 الفصل

 .قانونا فيها الصلح إمكانية دون يحول بما الجريمة وصف تغيير

 .به جاء بما الغير معارضة يجوز ال كما منه، حق له انجر من على إال ينسحب وال فيه طرفا كان من إال بالصلح ينتفع وال

 اعتباره أو الجزائية المادة في بالوساطة الصلح إجراء عند الجمهورية وكيل لدى األطراف على تحريره تم بما االحتجاج يمكن وال

 .اعترافا
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
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 .الشكاية مآل تقرير في الجمهورية وكيل يجتهد المحدد األجل في كليا تنفيذه يقع لم أو الصلح إتمام تعذر إذا – سابعا 993 الفصل

 العمومية الدعوى انقضاء المتضرر من بسبب تنفيذه عدم أو المحدد األجل في كليا الجزائية المادة في بالوساطة الصلح تنفيذ عن ويترتب

 .به المشتكى تجاه

 والمدة الجزائية المادة في بالوساطة الصلح إجراءات استغرقتها التي الفترة طيلة الزمن بمرور العمومية الدعوى سقوط آجال وتعلق

 .لتنفيذه المقررة

 .الدولة قوانين من كقانون وينفذ التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القانون هذا ينشر

 .2002 أكتوبر 23 في تونس


