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  :تمر مناظرة المحاماة بث*ث مراحل للقبول 

مرحلة ا!سئلة متعددة ا/ختيارات /  1  

  ةالكتابي ات مرحلة ا/ختبار/  2

  ةمرحلة ا/ختبار الشفاھي/  3

و قد ضبطت القوانين المنظمة للمناظرة -  قرار مشترك من وزير العدل وحقوق ا�نسان ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعھد ا على 

للمحاماة المنقح و المتمم بقرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 

 2011 - محتوى ھذه ا/ختبارات و المواد التي يقع ا/ختبار فيھا و التي تتمثل في التالي :

:سؤال تتوزع كالتالي  50 : متعددة ا/ختيارات  ا!سئلة أو; مرحلة  

أسئلة في مادة القانون المدني  10  

أسئلة في مادة القانون الجزائي  10  

أسئلة في مادة القانون التجاري  10  

ءات المدنية و التجارية اجرأسئلة في مادة ا/ 5  

أسئلة في مادة ا/جراءات الجزائية 5  

أسئلة في مادة النزاعات ا/دارية  5  

  أسئلة في مادة النزاعات الجبائية 5

:مرحلة ا/ختبارات الكتابية  ثانيا  

3إختبار في مادة القانون المدني ضارب   

2إختبار في مادة القانون الجزائي ضارب   

1الحريات ا!ساسية و حقوق ا/نسان ضارب  إختبار في مادة  

:ثالثا مرحلة ا/ختبارات الشفاھية   

1ضارب  إختبار في مادة القانون التجاري   

1ضارب  إختبار في مادة ا/جراءات المدنية و التجارية   

1ضارب  إختبار في مادة النزاعات ا/دارية و الجبائية   



 

 

  :أما محتوى ھذه المواد فھو كالتالي 

: القانون المدني   
الحالة المدنية، الزواج، الط*ق، العّدة، النفقة، الحضانة، النسب، أحكام اللقيط، أحكام 

 .المفقود، الحجر والرشد، الوصّية، الھبة، نظام ا;شتراك في ا!م*ك بين الزوجين
الذمة ا;لتزامات، أسباب تعمير الذّمة، تعمير الذمة بالعقود ومشاكلھا، إثبات تعمير 

. وبراءتھا، ا;لتزامات الناشئة مما يشاكل العقود، ا;لتزامات الناشئة من الجنح وشبه الجنح
 .انتقال ا;لتزامات، بط*ن ا;لتزامات، فسخ وانقضاء ا;لتزامات، البيع، الكراء، الوكالة

:القانون الجزائي   
ئم والعقوبات، المحاولة، العقوبات وتنفيذھا، من يعاقب، المسؤولية الجزائية، توارد الجرا

 .المخالفات

:القانون التجاري  
ـ التجار، ا!عمال التجارية، ا!صل التجاري، الكمبيالة، سند ا!مر، الشيك، انقاذ المؤسسات 

 .التي تمّر بصعوبات اقتصادية، التفليس، القواعد الخاصة ببعض العقود التجارية
لشركات، اندماج الشركات وانقسامھا، أنواع الشركات، انح*ل ا: ـ الشركات التجارية

شكلھا,ھا تغيير  
 ـ المباد;ت والتجارة ا;لكترونية

:إجراءات مدنية وتجارية  

ختصاص المحاكم، مرجع النظر الترابي، مرجع النظر الحكمي، اجراءات رفع الدعوى إ
لدى حّكام النواحي وا;جراءات لدى المحاكم ا;بتدائية ومحاكم ا;ستئناف، ومحكمة 

 .التعقيب، طرق الّطعن، الوسائل الوقتية، ا!حكام المشتركة بين المحاكم

: جراءات الجزائيةا/  

الدعوى العمومية والدعوى المدنية، التحقيق، دائرة ا;تھام، استئناف التحقيق لظھور أدلّة 
جديدة، ا;يقاف التحفظي، محاكم القضاء، اختصاص المحاكم، طرق الّطعن غير العادية، 

 .اجراءات تنفيذ ا;حكام الجزائية

:ة النزاعات ا;داري   

تركيبة المحكمة ا;دارية وتنظيمھا، مرجع النظر القضائي للمحكمة ا;دارية، ا;جراءات 
أمام المحكمة ا;دارية، دعوى تجاوز السلطة، المسؤولية ا;دارية، ا;نتزاع للمصلحة 

 .العامة

الجبائية، المراجعة الجبائية، التوظيف ا;جباري، النزاعات المراقبة  : النزاعات الجبائية 
 .المتعلّقة بأساس ا;داء، النزاعات الجبائية الجزائية، العقوبات الجبائية ا;دارية والجزائية

ـ المنظومة  ـ المنظومة ا!ممية لحقوق ا;نسان الحريات ا;ساسية وحقوق ا;نسان :
عليا لحقوق ا;نسان والحريات ا;ساسية، حقوق ا;نسان الھيئة ال: التونسية لحقوق ا;نسان

. في الدستور التونسي، المحاكمة العادلة  
 



 

 

 مناظرة الملحقين القضائيين

 

:برنامج ا*ختبارات الكتابية   

 مادة القانون المدني 

 مادة القانون الجزائي و ا*جراءات الجزائية 

القانون التجاري مادة   

 مادة الثقافة العامة 

 

: برنامج ا*ختبارات الشفاھية   

 القانون المدني 

 القانون الجزائي 

 المرافعات المدنية و التجارية 

 التشريع ا*س4مي 

 القانون الدولي الخاص 

 

 

إن ما نكتبه ھنا من ت4خيص للمواد القانونية 7 تغني عن المحاضرات و : م4حظة 
.من المواد الدروس و الكتب القانونية التي تتعلق بكل مادة   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:مادة القانون التجاري   
الشركات التجارية -ا�صل التجاري  –التجار  – �عمال التجاريةا  

التجارة ا*لكترونية –ا�وراق التجارية  –إنقاذ المؤسسات   

 

".تنطبق أحكام ھذا القانون على التجار و ا!عمال التجارية"م ت  1ينص الفصل   

التجاري القانون  خصوصيات 

 نظام ا/ثبات:

مبدأ حرية ا/ثبات : نظام إثبات ا!عمال التجارية بين التجار) 1  

  مبدأ حرية ا*ثبات:

وقع تكريس مبدأ حرية ا/ثبات في المادة التجارية واكده فقه القضاء في عديد القرارات من ذلك القرار 
  .  2004جويلية  7المؤرخ في  2597التعقيبي عدد 

:ا;ثبات على أسسين اثنينو يقوم مبدأ حرية   

  .المجلة التجارية( م ت 598الفصل .ثانيا     م إع 478الفصل .أو;

 حدود المبدأ:

يقتصر تطبيق ھذا المبدأ على الع*قة التي يكون جميع أطرافھا تجارا و يستبعد إذا تعلق ا;مر )1
 بعقد  مختلط

إن مبدأ رضائية العقود التجارية يحتمل بعض ا/ستثناءات التي يفرض فيھا القانون التجاري  )2
. شكلية الكتب لصحة بعض التصرفات القانونية   

و يذكر بالخصوص عقد الشركة والشكليات المحيطة بالكمبيالة و جميع العقود المتعلقة با!صل 
.التجاري من بيع و كراء و رھن ومساھمة   

  :م إثبات ا!عمال المختلطةنظا/ 3

; تخضع ا;عمال المختلطة من حيث قواعد ا;ثبات الى نظام متجانس حيث ان تحديد القواعد 
.الواجب تطبيقھا يتوقف على صفة المدعى عليه الذي يقع ضده ا;ثبات  

 فصل النزاعات:



 

 

يخضع الى بعض القواعد الخاصة المتعلقة باختصاص الدوائر  إن فصل النزاعات في المادة التجارية
.التجارية من جھة، و امكانية اللجوء الى التحكيم من جھة اخرى  

:اختصاص الدوائر التجارية) 1  

إنشاء  1995ماي  2من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المنقح بمقتضى قانون  40أقر الفصل 
.بتدائية تختص بالنظر في الدعاوى التجاريةدوائر تجارية صلب المحاكم ا;  

.و المقصود بالدعاوي التجارية النزاعات التي يكون كل أطرافھا تجارا و من أجل نشاطھم التجاري  

ف* يخضع ;ختصاصھا النزاع المتعلق بعقد مختلط باعتبار ان احد اطرافه غير تاجر، و كذلك 
ا عرض على الدوائر التجارية نزاع خارج عن فاذ. النزاع الذي يكون موضوعه عمل غير تجاري
.اختصاصھا عليھا ان تقضي بعدم اختصاصھا  

: تركيبة الدوائر التجارية -  

 تتكون الدوائر التجارية  من رئيس و قاضيين و عضوين تاجرين  كلما تعلق النزاع بتفليس او 
ر في المادة التجارية او استئناف حكم صاد تصفية شركة او انقاذ مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية

. عن محاكم الناحية  

ويقع اختيار التجار من ضمن قائمة رسمية للتجار ا;كثر تمثي* في كل قطاع تضبطھا وزارة 
. الصناعة و التجارة، ا; ان دورھم في القضاء ليس سوى دور استشاري  

كما ان القضاة يمكنھم . تتميز ا;جراءات بامكانية اللجوء الى الصلح: اجراءات الفصل في النزاع-
.تطبيق قواعد قانونية غير مكتوبة تتمثل اساسا في العرف التجاري و قواعد ا;نصاف  

  :التحكيم) 2

و يقوم ا;طراف . يمثل التحكيم قضاء خاصا يلجأ إليه التجار خاصة في النزاعات الدولية 
شرط تحكيمي، أو بصفة بتعيين محكم او ھيئة تحكيمية إما بصفة سابقة لنشأة النزاع بمقتضى 

و يتمتع المحكم بسلطة واسعة  في ا;ستقصاء لكن يبقى ملزما . ;حقة له بمقتضى اتفاقية تحكيم
. باحترام المبادئ العامة ل*جراءات كاحترام حق الدفاع و المساواة بين ا;طراف  

قاب* للتنفيذ و ملزما ھيئة التحكيم رأيا تحكيميا يجب إكساؤه الصيغة التنفيذية حتى يصبح  وتصدر
.و; يكون الرأي قاب* ل\ستئناف و إنما يقبل ا/لغاء. للطرفين  

 
 آجال التقادم:

التقادم ھو انقضاء ا;لتزام  بمرور الزمن و ھو يترتب عن تقاعس الدائن عن المطالبة بحقوقه 
.طوال مدة محددة قانونا  

.ورة ضمان استقرارھاآجال التقادم مختصرة تماشيا مع سرعة المعام*ت و ضر  
 6حيث تسقط دعوى رجوع حامل الشيك على المظھرين و الساحب في مادة الشيك بمضي  

) م ت 389ف (أشھر من تاريخ انقضاء اجل العرض  



 

 

يوما، و  365كما تسقط دعوى أرباب المصانع في المطالبة بثمن ما سلموه من بضائع بمضي 
.ثاث و المنقو;تكذلك دعاوى الوسطاء و من يحترفون كراء ا!  

كما ينص قانون الشركات على أجل ث*ث سنوات بخصوص دعوى المسؤولية ضد الوك*ء و 
) .م ش 106ف.(الشركاء المتسببين في بط*ن الشركة  

 
 قرينة التضامن بين المدينين:

 
يحصل التضامن قانونا فيما يلتزم "م إ ع الذي ينص 175تنجر قاعدة التضامن من أحكام الفصل 

".التجار لبعضھم في نازلة تجارية إ; إذا صرح العقد أو القانون بخ*فه به  
و التضامن المقصود بھذا الفصل ھو التضامن السلبي الذي ينشأ بين مجموعة من المدينين حين 

.يكونون مطالبين بأداء دين مشترك بينھم إزاء دائن معين  
احد من الممضين مدينا شخصيا بأداء كامل في الكمبيالة يكون ا/لتزام تجاريا فيكون كل و: مثال

.مبلغ الكمبيالة للحامل  
 

 ا�عمال التجارية
 

: ا�عمال التجارية  

وينجر عن اعتبار العمل تجاريا إخضاعه لقواعد .. يقوم على تصنيفھا ةل التجارياعممفھوم ا! تحديد إن
.القانون التجاري بما يختص به من آليات ضامنة للسرعة و الس*مة  

 و يمكن التمييز بين ث4ثة اصناف :

1)ا�عمال التجارية بطبيعتھا: يستجيب العمل إلى أحد المعاييرا;ربعة التي جاء بھا الفصل 2 م ت 
و خصوصية ھذا الصنف من ا!عمال ھو كونه يمنح القائم . ا/نتاج، التداول، المضاربة، التوسط: وھي

. به صفة التاجر إذا مارس العمل على وجه ا/حتراف  

التوسط  -التداول  -المضاربة  -ا/نتاج   

2)ا�عمال التجارية بالشكل: يطلق ھذا الوصف على أعمال معينة تكتسي دائما الصبغة التجارية مھما 
وتنحصر ھذه ا!عمال . كانت صفة القائم بھا ولو كان غير تاجر، و ھي تجارية ;ستجابتھا لمعيار الشكل

الشركات التجارية بالشكل أي الشركة خفية ا/سم، شركة -م ت 269الكمبيالة طبقا للفصل -:في
.م ش ت  7لمقارضة با!سھم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، طبقا للفصل ا  

3)ا�عمال التجارية بالتبعية: يتمثل ھذا الصنف في اعمال مدنية في ا!صل لكنھا تكتسي الصبغة 
و ھذا الترابط . التجارية !ن التاجر يقوم بھا من اجل احتياجات تجارته، فھي تابعة لنشاط تجاري اصلي

. م ت  4إخضاع العمل المدني لنظام ا!عمال التجارية حسب ما قرره الفصل  يفسر  

:ا�عمال المدنية   



 

 

استثنى القانون التجاري صراحة بعض ا;نشطة من دائرة النشاط التجاري لتدخل بذلك تحت طائلة  
:ا!عمال المدنية وھذا ا/قصاء يتعلق أساسا ب  

ع عندما يمارسه الف*ح على منتوجاته الف*حية النشاط الف*حي من إنتاج و تحويل و بي-
)فقرة اخيرة م ت 2الفصل .( الخاصة  

-2005قانون عدد .(الحرف أو المھن الصغرى و التي تتعلق بنشاط إنتاج يكون يدويا با!ساس-
)1983ديسمبر  3المؤرخ في  106-83المنقح لقانون عدد  2005فيفري 16المؤرخ في  15  

.المھن الحرة -  
.كتأليف الكتب و القطع الموسيقية و غيرھا من ا;عمال الفنية: ل ا/نتاج ا!دبيأعما-  

:ا�عمال المختلطة   

. مختلطة لكونھا تجمع بين طرفين أحدھما تاجر و اdخر غير تاجربالسّميت ھذه ا!عمال   

التاجر مع من ليس يعّد من قبيل ا!عمال المختلطة العقد الذي يبرمه مقاول ا;شغال الذي له صفة : "مثال
حكم ابتدائي  عدد "( له ھذه الصفة  و تعتبر مدنية بالنسبة !حد الطرفين و تجارية بالنسبة للطرف اdخر

).40، ص 1964، م ق ت  1964جانفي 28مؤرخ في  953  

 

:  التاجر  

:شروط إكتساب صفة التاجر   

:ممارسة عمل تجاري بطبيعتھا : الشرط ا�ول  

:التاجر كشخص طبيعي و التاجر كشخص معنويينبغي التمييز بين   

:التاجر كشخص طبيعي-  

)م ت 2ف (- يكتسب صفة التاجر إ- إذا مارس عم) تجاريا بطبيعته بصفة محترفة    

:و بالتالي فھو - يكتسب تلك الصفة بممارسة غيرھا من ا:عمال التجارية أي   

مدنية، تفترض تواجد صفة التاجر مسبقا فالعمل التبعي ا:عمال التجارية بالتبعية التي ھي في ا:صل -
.يكتسب صبغته التجارية من صفة الشخص القائم به    

- تمنح صفة التاجر لمن يقوم بھا و لو ) الكمبيالة و الشركات التجارية بالشكل:( ا:عمال التجارية بالشكل-
.ف) بد أن يكون نشاط الشركة تجاريا . بصفة متكررة  

:شخص معنويالتاجر ك-  

:يجب التمييز بين صنفين من الشركات التجارية  



 

 

الشركة خفية اPسم، شركة المقارضة با:سھم، الشركة : وھي ث)ثة أصناف: الشركات التجارية بالشكل° 
ذات المسؤولية المحدودة، ھذه الشركات تتمتع بقرينة قانونية على صبغتھا التجارية إ- ان الشركاء ليست 

.التاجرو يتحملون مسؤولية محدودة لھم صفة   

شركة المفاوضة، : تنحصر في شركات ا:شخاص وھي ث)ثة أصناف :الشركات التجارية بالنشاط°
و يكون للشركاء صفة التاجر ويتحملون مسؤولية غير . شركة المقارضة البسيطة و شركة المحاصة

.محدودة و بالتضامن   

:ا,حتراف: الشرط الثاني   

:اف على ث)ث عناصريقوم اPحتر  

 1-العنصر المادي: و يتمثل في التكرارفي ممارسة العمل.

يكون الشخص تاجرا محترفاعندما يمارس العمل التجاري ليجعل منه : العنصر النفساني أو القصدي-2
و تبرزنية التصرف كمحترف من خ)ل تنظيم النشاط في شكل مؤسسة . نشاطه ا:ساسي بنية تحقيق الربح

  .ع و تخصيص محل للتعامل مع الحرفاء فيكون النشاط مستقرا و واضحا للغيرأو مشرو

يتوفر العنصر القانوني عندما يفي التاجر باPلتزامات المحمولة عليه قانونا  و تتمثل : العنصر القانوني-3
  .با:ساس في التسجيل بالسجل التجاري و مسك الحسابات 

ا,ستق.لية: الشرط الثالث  

باPستق)لية تحمل التاجر لمخاطر النشاط ف) يكون مستق) إ- من يمارس العمل التجاري بطبيعته يقصد 
.باسمه و لحسابه الخاص فيكون مسؤو-شخصيا عن ديون تلك التجارة  

.و - يتوفر ھذا الشرط في من يمارس التجارة بصفته أجيرا أو وكي) :نه يتصرف باسم و لحساب الغير  

فة التاجرحدود اكتساب ص  

  :ا�ھلية : أو6 

  "كل شخص أھل لiلتزام يجوز له أن يتعاطى التجارة"م ت  5ينص الفصل 

أما في المادة التجارية فيجوز للقاصر ممارسة التجارة إذا تم . 18حدد سن الرشد في المادة المدنية ب 
 ترشيد بالزواج -ترشيد قضائي -: ترشيده و الترشيد نوعان

  : قانونيةالحدود ال:  ثانيا

  : عدم الت.ؤم في الصفة القانونية-1

  : إن صفة التاجر - تتوافق مع بعض المھن

يمنع القانون ا:ساسي المنظم لبعض المھن كمھنة المحاماة، عدول اPشھاد و التنفيذ، : المھن الحرة  -
المھندسين، وغيرھم من المھنيين من ممارسة التجارة والھدف من ذلك المنع ھو ضمان شرف المھنة 



 

 

  .القائمة على فكرة المصلحة العامة وليس الربح
  
و لو كان تابعا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  عمومي اللموظف كتسب ا-ي: الوظيفة العمومية -

الغرض من ھذا . ، صفة التاجرھا لشركة  تملك الدولة حصة في رأس مالتجاري أو تابعا لديوان أو 
  .العام مرفقخل في المصالح وضمان استمرارية الاالحظر ھو منع التد

و ھذه الع)قة التبعية تتنافى  مطلوب ل)متثال لتعليماتهھو و صاحب العمل كون ا:جيرتابعا لي :Pجارةا -
  . مع صفة التاجر الذي يجب أن يتصف باPستق)لية

وھو بذلك - يتصف  مخاطر للتجارةتحمل - ي الغير ووكيل  باسم ولحساب اليتصرف : ةلاوكال -
  .باPستق)لية

  
  :المنظمة ا�نشطة -2

  
 وأبعض القيود بسبب تدخل الدولة في احتكار بعض ا:نشطة  تطرأ عليه مبدأ حرية التجارة والصناعةإن 

  .Pذن مسبقمنعھا أو إخضاع ممارستھا 
الدولة تحتكر استيراد وتوزيع وتصدير وتسويق منتجات معينة مثل : ا�نشطة المخصصة للدولة -

  .قلةة مستوميفوض احتكارھا لمؤسسة عمتيجوز للدولة أن  و.الكھرباء والوقود والغاز
أن يمارس نشاطه إ; فيما ھو قابل للتعامل و يكون خارجا  يجوز للتاجر ;:ا�نشطة المحظورة - 

مع  مقتضيات نشاط يتعارض  كما يمنع كل.. وجسم ا/نسانعن التعامل مث* الملك العمومي، 
  .تجارة المخدراتا!خ*ق الحميدة كلنظام العام وا
مسبق  ترخيصيتم تنفيذ بعض ا!نشطة إ; بعد الحصول على  ;: خاضعة للترخيصا�نشطة ال - 

: مثال . الجھات الرسمية أو ا!تجابة لكرا س شروط و ذلك لضمان احترام المواصفاتمن 
  .راسفوكا;ت ا! و ا!عمال المصرفية والنقل والتأمين ممارسة

  
  : الحدود ا,تفاقية: ثالثا

 البنود : مثالالمنافسة درجھا ا;طراف في عقود البيع لمنع في البنود التي ي القيود التعاقديةتتمثل 
من ممارسة  بمقتضاھا على البائع يمنعالتي يمكن إدراجھا في عقد بيع ا!صول التجارية و

إ; إذا كانت  ةصحيحه القيود ا/تفاقية ; تكون ولكن ھذ. ب الزبائنلمماثلة لجالا!عمال التجارية 
 .محدودة في الزمان والمكان ونوع النشاط

  ا�صل التجاري

  من المجلة التجارية 268إلى  189 ضبط بالفصول من

  :مكونات ا!صل التجاري 

  العقار/ الديون / ا!شخاص كالعمال : العناصر المقصاة 

  : العناصر المكونة 



 

 

  )  .معدة للبيع ( السلع و ) ليست للبيع ( المعدات و اd;ت : عناصر مادية 

م ت و الرھن يشمل المعدات  205; بد من تمييز ثمنھما عند بيع ا!صل التجاري كل على حدة 
  .م ت  277دون السلع 

الحرفاء و السمعة التجارية إذ ترتبط السمعة  2ف  189: عناصر إجبارية : عناصر معنوية 
  .ون بالتاجر التجارية بموقع ا!صل التجاري أما الحرفاء فيرتبط

تتمثل في براءات ا/ختراع و ا!شكال و النماذج و حقوق الملكية الفكرية و : عناصر إختيارية 
  .ا!دبية و الصناعية و ا/سم التجاري و الحق في ا/جارة 

  :الحق في تجديد الكراء 

   1977ماي  25في  37القانون عدد 

  :شروطه 

كما يسمح . جود الحرفاء و السمعة التجارية ما يفترض وعقار أو محل : محل مستأجر /  1
  .القانون بتجديد المحل التابع للمحل ا!صلي إذا كان ضروريا 

  .المتسوغ قد يكون تاجرا أو حرفيا أو صناعيا /   2

  عقد تسويغ : طيلة عامين متاتليين : مدة التسويغ /  3

  عقد التسويغ أو الكراء يفترض أن يكون صحيحا /  4

  :الكراء تجديد 

  المحل ليس مھم* و مستغل ما يفترض توفر الحرفاء و السمعة التجارية : شروط التجديد 

أشھر السالفة /نتھاء الكراء عن طريق عدل  6يقدم المطلب في   5الفصل  : إجراءات التجديد 
  .منفذ وفق الصيغ القانونية و يعد السكوت قبو; 

  :رفض التجديد الموجه من المالك-

 ان يوجه المالك التنبيه برفض التجديد عن طريق عدل منفذ - بد

 شھر من انقضاء العقدأ- بد ان يقع توجيه التنبيه قبل ستة : ا:جل ↵

الذي  1977من قانون  27يجب ان يشتمل التنبيه وجوبا على عبارات الفصل : المحتوى ↵
ا-ع)م قصد المطالبة اشھر من توجيه  3يمنح المتسوغ اجل قيام لدى القضاء - يتجاوز 

و ھو اجل سقوط - تقبل بعد ذلك مطالب المتسوغ شك) و . بحقوقه في غرامة الحرمان
 .لو كان له حق في الغرامة



 

 

 . يعتبر سبب رفض التجديد مھما بالنسبة للمتسوغ -نه يحدد حقه في الغرامة: السبب ↵

 :آثار رفض التجديد

المالك غرامة الحرمان لفائدة المتسوغ الذي يتمتع بالحق في  يتمثل ا-ثر الرئيسي لرفض التجديد في دفع
ا- ان القانون ربط ھذا ا-ثر بسبب رفض التجديد  فتوجد حا-ت . البقاء في المكان حتى يقع دفع الغرامة

  .تؤدي ل)عفاء من الغرامة و حا-ت تؤدي الى تسقيفھا و اخرى الى دفعھا كاملة

  1977من قانون  8ينص عليھا الفصل : ةحا6ت ا6عفاء من دفع الغرام-أ

  : خطأ المتسوغ: أو6

  : المحل اNيل للسقوط: ثانيا

  حا6ت تسقيف الغرامة

تتمثل ھذه الحا-ت في امكانية استرداد المالك للمحل :سباب حددھا القانون و رتب في شانھا دفع غرامة 
  :تعويضية حدد مبلغھا ا:قصى و ھي التالية

  13الفصل :  سنوات كراء 5مبلغ الغرامة 6 يفوق قيمة : المحل لغرض السكنىاسترداد : او6

  9الفصل :  سنوات كراء 4مبلغ الغرامة 6 يفوق قيمة : استرداد المحل �عادة بنائه:ثانيا

  : سنوات كراء 3مبلغ الغرامة 6 يفوق قيمة : استرداد المحل لتعليته: ثالثا

  :حا6ت دفع الغرامة كاملة

مؤجر بصفته مالكا ان يرفض التجديد فان لم يكن مستندا -حد ا-سباب المؤدية الى ا-عفاء او من حق ال
من قانون  3فقرة  7الى حا-ت ا-سترداد فان المالك يكون مطالبا بدفع الغرامة كاملة و ھي حسب الفصل

ل و مصاريف تشمل خصوصا القيمة الشرائية ل)صل حسب ا-عراف التجارية، مصاريف ا-نتقا  1977
و يقوم القاضي بتعيين خبير لتقدير قيمة ا-صل و يستعين بعنصر موضوعي ھو قيمة ا-رباح . التسجيل 

  .التي وقع تحقيقھا طيلة الث)ث سنوات ا-خيرة

ا- انه قد تنحصر قيمة الغرامة في مصاريف ا-نتقال الى مكان آخر اذا ثبت ان تغيير الموقع ليس من 
  . ر لحرفائهشأنه فقدان التاج

  :الحق في التراجع في قرار رفض التجديد

اذا تبين للمالك ان قيمة الغرامة المحكوم بھا مرتفعة فانه بامكانه التراجع في قرار رفض التجديد للتفصي 
  :من دفع الغرامة  و ذلك بشرطين

 يوم من تاريخ صيرورة الحكم بالغرامة نھائيا 15التراجع في اجل - يتجاوز : ا-جل ↵

 .ان - يكون المستأجر قد غادر المحل او اشترى او استأجر مح) آخر ↵



 

 

  :بيع ا!صل التجاري 

  :الشروط /  1

  من م إ ع  2الفصل : شروط أصلية 

الكتب شرط صحة خطي محرر بواسطة محامي مباشر غير : م ت  190: شروط شكلية 
الرسمي و ا/شھار بالرائد / متمرن مرسم أو كتب رسمي يحرره مأمور عمومي  

  . يوما من تاريخ إبرام عقد البيع  15بجريدتين يوميتين خ*ل 

  : اdثار /  2

دفع          : إلتزام المشتري / التسليم و الضمان : إلتزام البائع /  إنتقال الملكية : تجاه الطرفين        
  .الثمن و التحوز با!صل 

  :يكرس القانون حقين : تجاه دائني البائع       

  .يوما من تاريخ ا/شھار بالرائد الرسمي  20: ا/عتراض 

  أيام من إنقضاء أجل المعارضة إذا كان ثمن البيع بالتراضي  10في أجل : الزيادة بمقدار السدس 

  :كراء ا!صل التجاري 

  المجلة التجارية  232إلى  229الفصول 

  :الشروط /  1

  م أ ع  2الفصل : شروط أصلية      

يوما من  15: ا/شھار / مكرر م ت  189عقد كتب يحرره محامي مرسم : شروط شكلية      
  .تاريخ إبرامه بالرائد الرسمي و جريدتين يوميتين 

  : اdثار /  2

  يكتسب المكتري صفة التاجر/ دفع معلوم الكراء : تجاه الطرفين      

لدين المتعلق بإستغ*ل ا!صل التجاري في لدائني المؤجر طلب الحلول الفوري ل: تجاه الغير      
  .أشھر من تاريخ إشھار العقد  3أجل 

  :رھن ا!صل التجاري 

  : الشروط /  1

  م ت  237م إ ع و  2: شروط أصلية     



 

 

ا/شھار يقيد / مكرر  189عقد رسمي أو خطي يحرره محامي مرسم  238: شروط شكلية     
  بكتابة المحكمة في أجل شھر 

  : اdثار /  2

التنفيذ في يد ( و حق التتبع ) إجراء البيع الجبري ( حق ا!فضلية : تجاه الدائنين المرتھنين     
  ) الغير 

 .إع*م جميع الدائنين المرسمين حول إعتزامه القيام بفسخ عقد ا/يجار : تجاه الدائن    

 

  الشركات  التجارية

  :نشأة الشركة : المحور ا!ول 

  : عقد الشركة 

  م إ ع  2الفصل : شروط عامة 

  : شروط خاصة 

م ت موضوع المساھمة قد يكون نقدا أو عينا أو  19: مناب كل شريك : تجميع المساھمات    
  م ش ت  5الفصل .عم* مع الم*حظة أن المساھمة بعمل ; تدخل في تركيبة رأس المال 

و ما بعده م إ ع و  1300في ا!رباح و الخسائر كل حسب منابه : التشارك في نتائج ا/ستثمار  
  .م ش ت  2ا/نتفاع بما قد يحصل من إقتصاد 

  .ما يميزھا عن الشركة الوھمية و يميز الشريك عن العامل : نية ا/شتراك  

  :شكليات التأسيس و ا/شھار  

  : محتوى الشكليات 

و ھو وسيلة إثبات م ش ت  9يستجيب لتنصيصات الفصل : خطي أو حجة رسمية كتب : الكتب 
  .بين الشركاء 

  .تسجيل العقود و العقارات بالقباضة المالية و بقية ا/جراءات الجبائية : التسجيل 

  :م ش ت تخضع بقية ا/جراءات إلى  15بإستثناء شركة المحاصة : ا/شھار 

  .و بجريدتين في أجل شھر من تاريخ تكوين العقد نشر العقد بالرائد الرسمي      

  .م ش ت  14ترسيم الشركة بالسجل التجاري     



 

 

  : جزاء مخالفة الشكليات 

  م ش ت  20دينار  3000و  300خطية بين : على المستوى الجزائي 

  مخالفة شكليات ا/شھار تؤدي إلى البط*ن مع إمكانية ا/ص*ح : على المستوى المدني 

  م ش ت  104للبط*ن أثر رجعي و ينشر بالسجل التجار و يأخذ بعين ا/عتبار حقوق الغير 

  م ش ت  106مسؤولية بالتضامن بين الشركاء و الوك*ء تجاه الغير 

  : آثار ا/شھار 

تمتع الشركة بالشخصية المعنوية من يوم ترسيم الشركة بالسجل التجاري و تصبح للشركة 
  .لھا غسم و مقر و جنسية و ذمة مالية  شخصية معنوية مستقلة

  .; تتمتع شركة المحاصة و تجمع الشركات بالشخصية المعنوية 

  

  :حياة الشركة : المحور الثاني 

 .الشركاء لھم الحق في تعيين المسيرين و عزلھم : ممارسة السلطة من قبل المسيرين  •

  .إدارة جماعية و مجلس مراقبة سم تدار من قبل مجلس إدارة و رئيس أو الشركة خفية ا/

  شركات ا!شخاص يسيرھا عادة أھم شريك 

  .من قبل وكيل أو عدة وك*ء : الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 : مشاركة الشركاء في الحياة ا/جتماعية  •

  الحق في إتخاذ القرار

  الحق في البقاء في الشركة 

  م ش ت  11الحق في ا/ع*م 

  

  :ر الشركة تطو: المحور الثالث 

  :تغير شكل الشركة 

  :ا!حكام العامة 



 

 

  ) إجراءات ا/نقاذ ( قد تكون بإرادة الشركاء أو بتدخل من القاضي : ا;سباب 

شركة المحاصة غير قابلة للتغيير و يمكن إختيار التغيير إلى أي نوع آخر لكن الشركة : الشروط 
ذات مسؤولية محدودة بشرط مرور سنتين الخفية ا/سم ; تصبح إ; شركة مقارضة با!سھم أو 

  .من تأسيسھا 

  : اdثار 

  مطالبين بديون الشركة السابقة / تعھدات جديدة : تجاه الشركاء 

  م ش ت  137ا/حتفاظ بحقوقھم : تجاه الدائنين 

  :إنح*ل الشركة 

  م ش ت  26إلى  23

  :أسباب ا/نح*ل 

تلف المال / م ش ت  25وضوع النشاط إنقضاء م/ إنقضاء مدة الشركة : أسباب قانونية  •
ا!موال الذاتية / م ش ت  24الممنوح كمساھمة عينية بالملكية أو ا/نتفاع قبل تسليمه 

 .ا/نح*ل الوارد بالعقد التأسيسي / للشركة دون رأس مالھا 
م إ ع طلب  1323إنح*ل قضائي / إنح*ل إرادي مسبق بإتفاق الشركاء : أسباب مثارة  •

 الشريك 

  : آثار ا/نح*ل 

م ش ت  الترسيم بالسجل التجاري و النشر بالرائد الرسمي في أجل  29: إشھار ا/نح*ل  •
 .شھر من تاريخ ا/نح*ل من أجل معارضة الغير به 

 : تصفية الشركة و القسمة  •

  : التصفية   

م ش ت تكون بصفة   29إنھاء ا/لتزامات و خ*ص الديون ذو طابع إجباري  - 
 .و تبقى الشخصية المعنوية للشركة حتى إستكمال أعمال التصفية. أو قضائية تلقائية 

ھو الممثل القانوني للشركة و يقوم بخ*ص الدائنين و تمنع : القاضي المصفي  - 
 م ش ت  42. إحالى أي حقوق له 

 .توزيع ا!موال على الدائنين حسب رتبھم : حقوق الدائنين  - 

في صورة تساوي الرتبة و عدم كفاية ناتج التصفية يوزع حسب                   
  .يوما  90نسب ديونھم بعد أجل ا/عتراض 

  :القسمة       



 

 

 م إ ع   116/ م ش ت   26  : توزيع محصول التصفية - 
 توزع حسب المساھمة في رأس المال : رضائية أو قضائية  - 
يوما من ا/شھار بالسجل  15التجاري و في أجل بالسجل : إشھار ختم التصفية  - 

 .م ش ت  48التجاري ينشر  بالرائد الرسمي و بجريديتين يوميتين 

  

  م ش ت 417: إندماج الشركات 

  .ا/شھار بالرائد الرسمي و جريدتين يوميتين / إعداد مشروع ا/ندماج : شروطه 

  .توحيد الشركات و توحيد الذمة المالية : آثاره 

  :م الشركات إنقسا

  ا/شھار : شروطه 

  .إنقسام في الذمة المالية و كل شركة تصبح على حدة : آثاره 

  :أنواع الشركات 

  :شركات ا!شخاص 

أدنى عدد الشركاء إثنان لھم صفة التاجر و ھم مسؤولين شخصيا : شركة المقارضة  - 
 .تفليس الشركة يعني تفليس الشركاء و بالتضامن عن ديون الشركة و 

المقارضة قد تكون بالمال أو بعمل أدنى عدد الشركاء  : شركة المقارضة البسيطة  - 
 .أربعة إثنان من كل صنف 

 شركة المحاصة ; تتمتع بالشخصية المعنوية  - 

  :شركات ا!موال 

 أنظر مجلة الشركات التجارية : شركة المقارضة با!سھم  - 
آ;ف  5قل رأس المال قد تكون ذات مساھمة خصوصية أ: الشركة الخفية ا/سم  - 

 .ألف دينار  50دينار و قد تكون ذات مساھمة عامة أقلھا 

  :الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

  م ش ت  90. الشريك مسؤول في حدود مساھمته  -         

  شريك  50الحد ا!قصى للشركاء  -         

  دينار  1000الحد ا!دنى لرأس المال  -         



 

 

  الشركات التجاريةرأس المال في 

  :تكوين رأس المال /  1

 المساھمات الداخلة عينا و نقدا المساھمات المقصاة عم* : ا!حكام العامة  - 
 قيمة رأس المال تختلف حسب نوع الشركة كما سبق توضيحه : ا!حكام الخاصة  - 

  :تطور رأس المال /  2

 نقسام ا/ندماج تغير الشركة و الترفيع في رأس المال  ا/: تغير رأس المال  - 
 تصفية رأس المال عند تصفية الشركة و إنح*لھا - 

  

  :إنقاذ المؤسسات 

 – 1999جويلية  15في  63التنقيح بالقانون عدد  -  1995أفريل  17في  34القانون عدد 
  .  2003ديسمبر  29في  79التنقيح بالقانون عدد 

  الوفاء بالدين / المحافظة على مواطن الشغل / مواصلة النشاط : الفصل ا!ول  :غايات القانون 

  : الحلول المطروحة 

تغيير / إحالة بعض الممتلكات أو ا!نشطة الفرعية :  44/  41:مواصلة النشاط  - 
منع التفويت في ممتلكات المؤسسة ./ الترفيع في رأس المال / النظام ا!ساسي 

 .الضرورية 
مكرر يمكن كراء المؤسسة  52: المؤسسة أو إعطائھا في إطار وكالة حرة كراء  - 

 .ثالثا  52. أعوام  7و ; يتجاوز الكراء . في أجل عامان من صدور قرار ا/نقاذ 
 20إشھار ا/حالة بالرائد الرسمي خ*ل : بصفة كلية أو جزئية : إحالة المؤسسة  - 

 .يوما الموالية لصدور قرار ا/حالة 
 .خروج الشركة من السجل التجاري : س التفلي - 

  3الفصل : مجال ا/نطباق 

كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تجاري ، تجاري : المؤسسات المنتفعة  - 
ذات النشاط الف*حي أو الصيد البحري تعديل أضيفت الشركات التجارية / أو حرفي 

ا أو سجلت يمكن أن تنتفع كل مؤسسة ثبت أنھا خسرت كامل أموالھ/   1999
 .سنوات متتالية  3خسائر ب ث*ث أرباع طيلة 

 . 1999و  1995صمت المشرع عن تعيينھم في : المؤسسات غير المنتفعة  - 

كل مؤسسة تماطل في دفع ديونھا رغم قدرتھا على ذلك و  2003أضاف في تنقيح 
  .كل و كل مؤسسة توقفت نھائيا عن النشاط من مدة عام على ا!قل 



 

 

  :ا/حتياطية ا!ولية ا/جراءات 

  :ببوادر الصعوبات ا/قتصادية ا/شعار 

الصندوق الوطني للضمان / مصالح تفقدية الشغل : إدارات  3: ا/داري ا/شعار  - 
مصالح المحاسبة العمومية و البنوك  يعلمون لجنة المتابعة ا/قتصادية / ا/جتماعي 

 . 5الفصل 
اص كل الشركاء و في بقية الشركات في شركات ا;شخ: ا/شعار من قبل الشريك  - 

 5الشريك أو الشركاء الماسكين ل عشر  رأس المال على ا!قل الفصل 
 6بطلب من الشركة الفصل : الغشعار من قبل مراقبي الحسابات  - 
تشعر رئيس المحكمة ا/بتدائية بمقرھا : ا/شعار من قبل لجنة المتابعة ا/قتصادية  - 

و إجباريا إذا بلغت مؤسسة  4س الم إ  الفصل المؤسسة إختياريا بطلب من رئي
 .خسارتھا ثلث رأس مالھا و مؤسسة تھدد إستمرارھا لنشاطھا 

  2003التكريس  1999ا/لغاء  1995التكريس : ا/شعار القضائي  - 

  جديد إستدعاء مسير المؤسسة عند تلقي ا/شھار  8الفصل 

  الطلب من المسير بأخذ التدابير ال*زمة في أجل معين 

  .إمكانية المرور للتسوية القضائية مباشرة في صورة التأكد 

  عوض الصلح ا/حتياطي :  17إلى  9الفصل :  التسوية الرضائية

  .و لھا طابع عقدي و قضائي . إنقاذ المؤسسة بإتفاق بين الدائن و المؤسسة قبل التوقف عن الدفع 

 : تتاح التسوية إف - 

مطلب يقدم إلى لجنة متابعة المؤسسات من قبل مسير المؤسسة : شروطھا +              
دراسة اللجنة للملف و تحيله في ظرف شھر لرئيس / مكرر  4يتضمن تنصيصات الفصل 

  جديد  10مواقفة القاضي . / الم إ 

تعليق / تمدد لشھر واحد أشھر  3تعيين مصالح لمدة : آثار ا/فتتاح +              
إجراءات التقاضي و التنفيذ السابقة عن إتفاق التسوية لكن ; تعلق إجراءات التقاضي 

  .بالنسبة غلى الضمانات الشخصية كالكفيل و أجور العمال 

 :سير التسوية  - 

التي له طابع عقدي و طابع قضائي إذ يقتضي مصادقة القاضي : ا/تفاق +               
إذا إجتمع جميع الدائنين و إختيارية الدائنين أصحاب ثلثي  2فقرة  13بارية تكون إج

  .مجمل الديون 

و ينشر بالرائد الرسمي و تحال يودع ا/تفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري 
  . نسخة منه إلى لجنة المتابعة 



 

 

أشھر و يمكن طلب  6جديد لمدة  15ا/خ*ل بالتنفيذ : عراقيل التسوية +              
تقاعس المدين عن الحضور / جديد  17صعوبة الوصول إلى إتفاق الفصل /  فسخ العقد 

  .لدى المصالح 

  :و ما بعدھا  18الفصول : التسوية القضائية 

  :إفتتاح التسوية  -       

عند عدم ا/تفاق على التسوية الرضائية أو بطلب من : شروط شكلية +                      
  جديد 19المسير 

  التوقف عن الدفع  18: ط موضوعية شرو+                      

 جديد  21الفصل : سير التسوية -       

ضع يمكن أن يعير خبير أو قاضي مراقب للو:  22الفصل : القاضي +       
  .ا/قتصادي و المالي و ا/جتماعي للمؤسسة 

إدراج قرار القاضي بفتح فترة المراقبة بالسجل التجاري و تحال نسخة إلى       
   22الفصل . اللجنة و ينشر بالرائد الرسمي 

تحديد / المراقبة و المساعدة في أعمال التصرف : مھام المتصرف القضائي +      
  .عداد برنامج ا/نقاذ إ/ مصير الديون السابقة 

تحيد مراكز / ضبط الديون / مواصلة نشاط المؤسسة : فترة المراقبة +      
 .الدائنين

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

  ا�وراق التجارية

تم التركيز على إعتماد مخططات واضحة و يمكن العودة إلى المجلة التجارية 
  . لمعرفة الفصول الموافقة لكل فقرة 

  الشيكالتمييز بين الكمبيالة و *

  )ص*حية الكمبيالة ; تتجاوز ث*ثة أشھر(قصير ا!مد ) اداة قرض(الكمبيالة أداة ائتمان- 
  .على عكس الشيك الذي يمثل أداة خ*ص فدفعه ; يكون ا; بمجرد ا;ط*ع 

المؤونة يمكن ا; تكون موجودة عند نشأة الكمبيالة و انما فقط عند حلول ا;جل، في : مثال
حين يتطلب إصدار الشيك وجود رصيد سابق في حساب جار و غير مجمد بالبنك و ذلك 

  .  تجنبا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد

لكن ) مستفيد ساحب، مسحوب عليه،(يشترك الشيك و الكمبيالة في التركيبة الث*ثية  - 
 .; يمكن أن يكون المستفيد في الشيك  ا; بنكا أو مؤسسة مالية، على عكس الكمبيالة

 *التمييز بين الكمبيالة و السند لOمر:

. و مستفيد) موقع(ھو عبارة عن ع*قة ثنائية بين مكتتب)  billet à ordre(السند لjمر
اي ان المكتتب يلعب في نفس . (للمستفيديصدرالمكتتب السند ويلتزم دون سواه بأداء قيمته 

و بالتالي فان المستفيد له ضامن وحيد ھو الموقع )الوقت دور الساحب و المسحوب عليه
  .بينما المستفيد من الكمبيالة له ضامنون متعددون

  .كما أن السند ل*مر ; يولي اھمية كبرى للمؤونة و ; يقتضي القبول

  .لتظھير و تطبيق مبدأ عدم ا;حتجاج بالدفوعلكن ك*ھما يشترك في إمكانية ا

ھو الشخص الذي يصدر الكمبيالة، وھو دائن المسحوب عليه و مدين  tireur:الساحب 
  المستفيد

  و ھو المدين الحالي و ال*حق للساحب) من يجب عليه الدفع( tiré:لمسحوب عليها

  لسند و يمكنه نقلهھو حامل ا لكمبيالة ، اي من يعطى له ا bénéficiaire:المستفيد

إذا قرر المستفيد الحصول على مبلغ الكمبيالة قبل اجل الحلول  endosseur:المظھر
و في كل تظھير يسلم المظھر الكمبيالة الى الحامل الجديد . يمكنه تمرير الكمبيالة الى مظھر

  .وفاء بدين في ذمته

ھو آخر حامل للكمبيالة و ھو من سيقدمھا لjداء ضد  endossataire:المظھر له
  المسحوب عليه



 

 

  

  :شروط الكمبيالة 

 م ت  269تنصيصات وجوبية : شرط صحة : الكتب /  1

  :  الجزاء بط*ن نسبي إمكانية ا/ص*ح   

  )بمجرد ا/ط*ع ( في غياب تحديد ا!جل 

  )عنوان المسحوب عليه( في غياب مكان الدفع  

  )عنوان المسحوب عليه ( غباب مكان الدفع  

  ) .عنوان الساحب ( غياب مكان ا/نشاء  

  .أو عن طريق النيابة : سن الرشد : ا;ھلية التجارية /  2

  .القبول /  3

  :صرامة ا*لتزام الصرفي على مستوى التنفيذ 

الكمبيالة و كل م ت إمكانية تتبع أي شخص أمضى  310: التضامن بين المدينين /  1
  .المظھرين متضامنين إزاء الحامل 

  .م ت تدفع الكمبيالة بمجرد ا/ط*ع  338: غياب فضل اdجل / 2

م ت العيب الذي يطال إلتزام أحد المتدخلين ; يبطل  273: مبدأ إستق*لية التوقيعات /  3
  .السند و يبقى إلتزام البقية قائما 

م ت ; يمكن التمسك ضد حامل الكمبيالة بوسائل  280: عدم ا/حتجاج بالدفوع /  4
معارضة تخص الساحب و الحاملين السابقين كعيب الرضا أو إنعدام ا!ھلية إ; إذا كان 

  .الحامل سئء النية 

  

  .ا�ساس المادي للورقة التجارية : م ت  348إلى  275: المؤونة 

  :أھمية المؤوونة /  1  

  :في الع*قة بين الساحب و المسحوب عليه       

  :في الع*قة بين الساحب و الحامل       



 

 

  :في الع*قة بين الحامل و المسحوب عليه       

  : في الع*قة بين الحامل و المظھرين      

  : ملكية المؤونة /  2

  : تقديم المؤونة و مكانھا /  3

  :إثبات وجود المؤونة /  4

  

  282 – 276: تداول الكمبيالة  التظھير و

  التظھير الناقل للملكية 

  :التظھير الناقل للملكية  شروط  

  : الشروط الموضوعية    

  .المظھر له / المظھر / تتعلق بالعمل القانوني           

 : الشروط الشكلية   

 التظھير كتابة على ظھر الورقة أو ورقة إضافية         

  توقيع المظھر        

  :آثار التظھير الناقل للملكية 

  إنتقال الملكية للمظھر له    

  المظھر ضامن للقبول و الوفاء    

  م ت 281: التظھير التكميلي 

  :شروط التظھير التكميلي 

  : شروط موضوعية 

  :شروط شكلية 

  :آثار التظھير التكميلي 



 

 

  في ع*قة المظھر بالمظھر له 

  بالنسبة للغبر 

  الضمان التظھير على سبيل 

  شروط موضوعية و شكلية 

  .آثار في ع*قة المظھر بالمظھر له و بالنسبة للغير 

  الناقل البحري

 يييياألسس القـانونية لمسؤولية الناقـل البحر األسس القـانونية لمسؤولية الناقـل البحر األسس القـانونية لمسؤولية الناقـل البحر األسس القـانونية لمسؤولية الناقـل البحر 

        ::::األسس الدولية لمسؤولية الناقـل البحرياألسس الدولية لمسؤولية الناقـل البحرياألسس الدولية لمسؤولية الناقـل البحرياألسس الدولية لمسؤولية الناقـل البحري

        ::::1924اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية بروكسيل لسنة  اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية بروكسيل لسنة  اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية بروكسيل لسنة  اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية بروكسيل لسنة  

بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بوثيقة  1924اوت  25 لقد قامت اتفاقية بروكسيل المؤرخة في

والثاني  1968فيفري  23الشحن ، تم تنقيح ھذه ا;تفاقية الدولية بموجب البروتوكول ا!ول وذلك بتاريخ 

وعلى اثر ذلك انقسمت المجموعة الدولية إلى ث*ثة أقسام كل قسم ينتمي إلى  1979ديسمبر  21بتاريخ 

دولة صادقت على البروتوكول لسنة،  27على سبيل المثال قسم متكون من بروتوكول معين ونذكر 

وھذا ما ادى الى  1979وأخيرا قسم ثالث متكون من ثمانية وعشرين دولة صادقت على بروتوكول 

تواجد ما يقارب ستة مجموعات اساسية، مجموعة متكونة من حوالي سبعين دولة لم يقوموا بالمصادقة 

، نجد مجموعة ثانية متكونة من حوالي خمسة وستون بلدا قاموا 1979و 1968 على بروتوكو;ت سنتي

في نسختھا ا;صلية ولم يقوموا بالمصادقة على  1924بالمصادقة على اتفاقية بروكسيل لسنة 

مثال ذلك الو;يات المتحدة ا;مريكية، مجموعة ثالثة متكونة من  1979و 1968بروتوكو;ت سنتي 

ولكنھم لم يقوموا  1968وبروتوكول  1924مصادقة على اتفاقية بروكسيل لسنة خمسة دول قاموا بال

  .مثال ذلك سنغفورة 1979بالمصادقة على بروتوكول 

أدى ھذا التعدد في البروتوكو;ت إلى وجود ستة مجموعات دولية كل واحدة منھا تختلف عن 

دول تركوا اتفاقية بروكسيل ا!صلية ا!خرى في مدى اقتناعھا باتفاقية بروكسيل إذ نجد حوالي ثمانية 



 

 

مثال ذلك المملكة المتحدة ودول أخرى صادقت على  1979و  1968وقاموا بالمصادقة على بروتوكول 

  .ا;تفاقيات البحرية الث*ثة وھي فرنسا وسويسرا وبلجيكا

  1978اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية هامبورغ لسنة  اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية هامبورغ لسنة  اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية هامبورغ لسنة  اساس المسؤولية من خالل اتفـاقية هامبورغ لسنة  

  .1/11/1992ودخلت حيز التنفيذ في  31/03/1978نشأة اتفاقية ھامبورغ 

المؤرخ  1980لسنة  33صادقت الب*د التونسية على اتفاقية ھامبورغ بمقتضى القانون عدد 

   28/05/1980في 

مسؤولية الناقل البحري تشمل المدة التي تكون فيھا "من المعاھدة على ان  4تنص المادة 

  "ميناء التفريغ البضاعة في عھدته من ميناء الشحن وأثناء النقل في

والمقصود بعھدته ھو منذ تسلمه البضاعة من الشاحن أو شخص يعمل نيابة عنه أو سلطة أو طرف ثالث 

يوجب القانون أو اللوائح السارية في ميناء الشحن، تسليمھا إليه للشحن الى الوقت الذي يقوم فيه , آخر

  .ثلھابتسليم البضاعة الى المرسل اليه او لصاحب الحق فيھا او مم

حيث يستنتج من خ*ل الفصل الرابع من اتفاقية ھامبورغ أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل 

  .محدد من وقت تكون فيه البضاعة في عھدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ 

  األسس اإلقـليمية لمسؤولية الناقـل البحرياألسس اإلقـليمية لمسؤولية الناقـل البحرياألسس اإلقـليمية لمسؤولية الناقـل البحرياألسس اإلقـليمية لمسؤولية الناقـل البحري

        ))))التونسي  التونسي  التونسي  التونسي  القـانون  القـانون  القـانون  القـانون  ( ( ( ( مجلة التجارة البحرية  مجلة التجارة البحرية  مجلة التجارة البحرية  مجلة التجارة البحرية  

مجلة  145وقع تكريس مبدأ مسؤولية الناقل البحري في القانون التونسي ضمن أحكام الفصل 

على الناقل ضمان جميع ما يلحق البضاعة من تلف أو تعيب أو أضرار "التجارة البحرية الذي ينص 

  "لعدم بذله عناية معقولة

ببذل عناية و; بتحقيق نتيجة عند قراءة ھذا الفصل ن*حظ أن الناقل البحري يكون ملزما 

وببلوغ غاية وأن بذله عناية فحسب ; تعفيه من المسؤولية ذلك إذا رجعنا الى أحكام مجلة التجارة 

فانه يتبين أن الناقل البحري مسؤول بقوة القانون عن  146و  145و  144البحرية وبالتحديد الفصول 

  .ا!ضرار التي تلحق البضاعة وكذلك عن تلفھا



 

 

  زمات الناقـل البحريزمات الناقـل البحريزمات الناقـل البحريزمات الناقـل البحريالتالتالتالت        

م ت ب يضع عل كاھل الناقل البحري نوعين من ا;لتزامات ا;ول يتعلق  212ان الفصل 

  .بعناية السفينة والثاني بالبضاعة المشحونة على متنھا

التزام بتقديم سفينة صالحة للم*حة ويعني ذلك تجھيزھا وتزويدھا بالمعدات والمؤن ال*زمة 

بإعداد العنابر والغرف الباردة وجعلھا في حالة حسنة ثم يقع ترصيف البضاعة  للرحلة البحرية كما يقوم

في ھذه الصورة يمكن . أي توزيعھا وترتيبھا داخل ھذه العنابر بطريقة تقي البضاعة من التلف والھ*ك

  .ان تقوم مسؤولية الناقل البحري بسبب عيب في الرصف ادى الى فقدان السفينة لتوازنھا

على ھذا  1983مارس  10المؤرخ في 6493حكمة التعقيب في قرارھا عدد ولقد أكدت م

اذا ثبت ان الناقل البحري شحن عل متن باخرته بضاعة تفوق حمولتھا ولم يرصفھا على كيفية ; "المبدأ 

تفقدھا توازنھا وثبت ان الباخرة تمايلت ثم غرقت بما عليھا بسبب كل ما ذكر فان ھذه العناصر يبرز 

  . بذل الناقل عناية معقولة لحفظ البضاعة من التلف الموجبة عليه ضمانھا منھا عدم

عندما يتعھد الناقل بنقل بضاعة ما إلى مكان معين، فان تعھده ھذا يتضمن عناصر تتعلق بمدة 

السفر ومسافته، لكنه قد تتبدل حالة البضاعة بعد انقضاء ھذه المدة، وقطع تلك المسافة إذ قد ; تكون 

: ا قابلة لتحمل مخاطر السفر مثال أن وقع نقل البضاعة في فصل الصيف وفي باخرة غير مبردةبطبيعتھ

  .فالناقل يكفيه إذن أن يثبت أنه ھنالك ترابط بين طبيعة البضاعة وظروف النقل والضرر

ان قواعد المسؤولية المشار اليھا ; تجري ا; حالة وقوع التلف اثناء الرحلة البحرية أي ابتداء 

  .ن وضع الربان او اعوان الناقل البحري ايديھم على البضاعة الى حين تسليمھا الى المرسل اليهم

        قيام مسؤولية الناقـل البحري اثناء الرحلة البحريةقيام مسؤولية الناقـل البحري اثناء الرحلة البحريةقيام مسؤولية الناقـل البحري اثناء الرحلة البحريةقيام مسؤولية الناقـل البحري اثناء الرحلة البحرية

ان تحديد نقطة انط*ق الرحلة البحرية وانتھائھا من المسائل الھامة في تحديد مسؤولية الناقل 

  .البحري

ابتداء من وضع الربان او اعوان الناقل البحري ايديھم "...م ت على ان  144ينص الفصل 

   ..."على البضاعة

  موقف فقه القضاء من تحديد مسؤولية الناقـل البحريموقف فقه القضاء من تحديد مسؤولية الناقـل البحريموقف فقه القضاء من تحديد مسؤولية الناقـل البحريموقف فقه القضاء من تحديد مسؤولية الناقـل البحري



 

 

بالتمعن في فقه قضاء التونسي منذ اكثر من ث*ثين سنة أي منذ صدور المجلة التجارة 

نتحسس استقرار بخصوص  1992اھدة ھامبورغ حيز التنفيذ الى تاريخ دخول مع 1962البحرية سنة 

  .جل المسائل التي كانت تطرح وأھمھا تحديد مسؤولية الناقل البحري وأسباب ا;عفاء من المسؤولية

والسؤال المطروح عند دخول معاھدة ھامبورغ حيز التنفيذ ھل ستكون قطيعة مع البناء 

مجلة التجارية البحرية خاصة وان احكاما اخرى مماثلة تكاد القضائي الذي تم تشييده تطبيقا !حكام ال

  تحل محلھا لتطابقھا معا؟ وھل ان المعاھدة ھي التي ستسير القاضي التونسي ام ;؟

تمسك فقه القضاء بأحكام المجلة واستبعد احكام المعاھدة رافضا تخليه عن النظام القانوني 

         .من ث*ثين سنة لمسؤولية الناقل البحري الذي بناه منذ اكثر

 إعفـاء الناقـل البحري من المسؤوليةإعفـاء الناقـل البحري من المسؤوليةإعفـاء الناقـل البحري من المسؤوليةإعفـاء الناقـل البحري من المسؤولية

        حاالت اإلعفـاءحاالت اإلعفـاءحاالت اإلعفـاءحاالت اإلعفـاء

        وجوب غياب خطأ من قبل الناقـل البحريوجوب غياب خطأ من قبل الناقـل البحريوجوب غياب خطأ من قبل الناقـل البحريوجوب غياب خطأ من قبل الناقـل البحري

ان يثبت ان التلف او .......الشاحن "م ت ب على أن  145تنص الفقرة ا;خيرة من الفصل 

من ھذا ا7ضرار ناتجة عن خطأ الناقل او ناتجة عن خطأ مستخدميه في غير صور العدد ا7ول 

         "الفصل

        حاالت اإلعفـاء المرتبطة بالقوة القـاهرة  حاالت اإلعفـاء المرتبطة بالقوة القـاهرة  حاالت اإلعفـاء المرتبطة بالقوة القـاهرة  حاالت اإلعفـاء المرتبطة بالقوة القـاهرة  

إن من شروط القوة القاھرة المبرئة من المسؤولية ھي أن تكون غير ملحوظة و; يمكن دفعھا 

وأن القوة القاھرة التي تقصي من المسؤولية ھي العامل الطبيعي غير المرتقب وقوعه . وت*في نتائجھا

توجب على الناقل يستفيد من ا/عفاء أن يثبت أن سفينته صالحة للم*حة وان والذي ; يمكن مقاومته إذ ي

ھياج البحر او العواصف التي صادفتھا تتوف فيھا القوة القاھرة وبإمكانه في سبيل ذلك أن يلجأ إلى كافة 

  .طرق 

        إثبات الناقـل إلعفـاء كلي أو جزئي من المسؤولية الذاتيةإثبات الناقـل إلعفـاء كلي أو جزئي من المسؤولية الذاتيةإثبات الناقـل إلعفـاء كلي أو جزئي من المسؤولية الذاتيةإثبات الناقـل إلعفـاء كلي أو جزئي من المسؤولية الذاتية



 

 

يعتبر 7غيا سواء كان النقل قوميا أو دوليا كل "حرية أنه مجلة التجارة الب 161ينص الفصل 

شرط يخالف أحكام ا�بواب ا�ول و الثاني والثالث والرابع من ھذا العنوان أو يرمي إلى النزول 

بالمسؤولية دون الحدود الواردة بھا أو إلى الزيادة في أسباب ا*عفاء القانوني من المسؤولية أو إلى 

فالناقل عليه إثبات أو إقامة الدليل بأن ; ضلع له ..."  لى غير ما جاء به ا*ثباتقلب عبء ا*ثبات ع

في الضرر ال*حق بالبضاعة وذلك بإثبات أن المسؤولية تعود للشاحن مث* الذي يعترف بذلك وفي ھذه 

  .الحالة ; يمكن تتبعه أو مسائلته

        ::::إعفـاء كلي من المسؤوليةإعفـاء كلي من المسؤوليةإعفـاء كلي من المسؤوليةإعفـاء كلي من المسؤولية: : : : الفقرة األولىالفقرة األولىالفقرة األولىالفقرة األولى

شحن وما تتضمنه ھذه ا!خيرة من بيانات تقيم الحجة على أن الناقل البحري أھمية وثيقة ال

 .تسلم البضاعة من الشاحن با!وصاف المذكورة بوثيقة الشحن ولنقلھا حسب ا;تفاق

إن الع*قة القائمة بين الشاحن والناقل البحري تقتضي في حقيقة ا!مر أن تكون البيانات 

لبضاعة وحالتھا وان كانت للناقل شك في صحة وثيقة الشحن أو لم تكن المقدمة مطابقة لحقيقة أوصاف ا

لديه الوسائل العادية للتأكد منھا يجوز للناقل البحري ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات على وثيقة 

  :الشحن وبالتالي يمكن إعفاءه من المسؤولية ويتحملھا الشاحن كليا

تتضمنھا من بيانات ; تھم و; تلزم الناقل البحري وإنما إذن فيما يتعلق بوثيقة الشحن وما 

يكون الشاحن مسؤو; تجاه ذلك وتكون وثيقة الشحن وما ذكر بھا حجة عليه وھو ما يمكن استنتاجه من 

مجلة التجارة البحرية حيث وتبعا لما سبق ذكره فان الناقل البحري ; يتحمل  215خ*ل أحكام الفصل 

شاحن عن ا!ضرار ال*حقة بالبضاعة وھي بين يديه خاصة إذا كانت تصريحات أية مسؤولية تجاه ال

  .الشاحن مخالفة لواقع وحالة البضائع المشحونة على متن السفينة

        ::::إعفـاء جزئي من المسؤوليةإعفـاء جزئي من المسؤوليةإعفـاء جزئي من المسؤوليةإعفـاء جزئي من المسؤولية:  :  :  :  الفقرة الثانيةالفقرة الثانيةالفقرة الثانيةالفقرة الثانية

المقصود بذلك اشتراط أطراف عديدة لھا مصلحة في الرحلة البحرية بتجزئة المسؤولية، إن 

ار الحاصلة بالبضاعة أو السفينة أو أجرة النقل والتي تصنف ضمن الخسائر المشتركة ; يتحملھا ا!ضر

الناقل البحري لوحده و; تثار مسؤوليته وحده وإنما يتقاسمھا جميع ا!طراف التي لھا مصلحة في الرحلة 

ي يعد مسؤو; في كل على أن الناقل البحر 6مجلة التجارة البحرية الفقرة  145البحرية وينص الفصل 

  .ما يلحق بالبضاعة من ضرر بما في ذلك النقص إ; فيما يجيزه العرف



 

 

المبدأ ھو قيام مسؤولية الناقل البحري بصفة تلقائية وآلية إ; إذا أثبت ھذا ا!خير أن الضرر 

النقص " الحاصل بالبضاعة ناجم عن بعض ا;ستثناءات التي عددھا الفصل السابق الذكر ومنھا 

لحاصل أثناء الشغل في حجم البضاعة أو في وزنھا حسب طبيعتھا وطول السفرة وتقلبات الجو وما ا

  ".يجيزه العرف 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                             

 

 

 

  

  

  

 

 

  



 

 

  مادة القانون المدني
 /ا*ثبات  /الھبة / الوصية  /الوكالة / الكراء / البيع  /الحالة المدنية /  قانون العائلة

  المسؤولية المدنية /  امات ا*لتز/  قانون المواريث 

  

  قانون العائلة

  :إبرام عقد الزواج : الباب ا�ول 

  :الشروط الجوھرية : القسم ا!ول 

  : شروط ذاتية : أو;  

 : ا!ھلية /  1
 قبل ھذه السن يتوقف على إذن من القاضي : م أ ش  5سنة الفصل 18

موافقة الولي و / ا/ذن له شرطان ا!سباب الخطيرة و المصلحة الواضحة للزوجين  •
ا!م و ھو من إختصاص رئيس المحكمة ا/بتدائية و ھو عمل و;ئي قد ينقلب إلى 

  .م الطعن فيه و خاصة من النيابة العمومية عمل قضائي إذا ت

م أ ش يحتاج موافقة المحجور له و إذا تزوج دون موافقة و وقع الدخول  7السفيه  •
 .يعتبر الزواج صحيح أما إذا لم يمكن طلب بط*ن الزواج 

 .م أ ش تصرفاته باطلة إذا لم يجزھا المحجور له  162المجنون  •
   1964نوفمبر  3في  46القانون عدد : الكشف الطبي /  2

  ا/عفاء في حالة ا/حتضار 
د ضد العدلين أو ضابط  100ا/خ*ل بھذا الشرط يؤدي إلى تتبعات جزائية 

من قانون  18و  11الحالة المدنية و ضد من سعى عمدا لنقل مرض ساري ف 
  . 1992جويلية  27في  71

  : التباين في الجنس / 3      

  م أ ش موجود جدي غير معيب  3الرضا الفصل : الشرط النفساني / 4      

  : شروط إجتماعية : ثانيا 

  شھادة شاھدين /  1



 

 

ق الحالة المدنية يقتضي التنصيص على  32م أ ش و ف  2فقرة  3ف : المھر / 2       
*ق لھا نصف يمكن للزوجة ا/متناع و إذا حصل الط( عدم دفع المھر قبل الدخول : المھر 
  .  عدم دفع المھر بعد الدخول يبقى دينا ) المھر 

يكون كل من الزوجين خلوا :  5الفصل : و ما بعد  14الفصل  :موانع الزواج / 3       
  : من الموانع الشرعية 

المحرمات بالمصاھرة  15المحرمات بالقرابة  14التطليق ث*ثا : الموانع المؤبدة  - 
و الموانع الناشئة من التبني و ا/بن المسند إليه لقب  17المحرمات بالرضاع  16

 .عائلي 
 .م أ ش ممنوع  20 18 14: التعدد في الزواج : الموانع المؤقتة  - 

  :الشروط الشكلية : القسم الثاني 

  و ضباط الحالة المدنية  عدول ا/شھاد: السلط المختصة : أو; 

  ا!عوان الديبلوماسيين و القناصل                           

  قانون حالة مدنية  36 13الكتب شرط صحة يبطل دونه الزواج : ثانيا 

  .رخص إدارية للداخلية و الديبلوماسيين و العسكريين/ الزواج عن طريق كتب وكالة       

  

  :آثار الع4قة الزوجية : الباب الثاني 

الدخول ( واجب المعاشرة  2و  1فقرة  23الفصل : الواجبات الشخصية  :القسم ا!ول 
  .واجب الوفاء  –واجب المعاملة بالمعروف  –) المساكنة حسن المعاشرة 

  :اdثار المالية : القسم الثاني 

  :النفقة : أو; 

  مدة العدة+ دخول + عقد زواج صحيح : قيام واجب النفقة /  1

م أ ش طعام و كسوة و مسكن و تعليم الضروريات بالعرف  50: مشمو;ت النفقة  - 
 و العادة 

م ا ش وسع المنفق و حال المنفق عليه أما المعيار الثاني فحال  52: تقدير النفقة  - 
 .المنفق عليه و ا!سعار 

 :أداء النفقة /  2



 

 

ا/خ*ل م أ ش أو النشوز أي  39إ; حالتي إعسار الزوج : صعوبة التفصي  - 
 .بواجب المساكنة 

ذات صبغة معاشية من إختصاص قاضي ا!سرة بمقر : ا/خ*ل بواجب ا/تفاق  - 
الطالب و قد يؤدي ا/خ*ل إلى جريمة إھمال عيال التي تفترض عدم ا!داء عمدا 

 .لمدة شھر و حكم نفقة 

  : نظام ا!موال : ثانيا 

 م أ ش 24المبدأ الفصل : الفصل بين ا!موال  - 
  1998نوفمبر  9في  91القانون : شتراك في ا!موال ا/ - 

  : قيام نظام ا/شتراك /  1  
المال عقارا و /ستعمال العائلة و ھو نظام إختياري : ميدان ا/نطباق +         

  .يمكن التوسيع في نطاقه 
ا/دارة ; تستدعي موافقة الطرفين لكنھا تلزمھما معا : تطبيق ا/شتراك +         

  .أما التصرف بالتفويت أو الرھن أو الكراء فيقتضي رضاء الزوجين و كذلك التبرع
  : إنتھاء حالة ا/شتراك /  3

  إنتھاء الرابطة الزوجية أو التفريق القضائي أو با/تفاق  18: صورھا +     
  19: تصفية ا!موال المشتركة إتفاقيا أو قضائيا +     

  

  : لزوجية إنح4ل الع4قة ا: الباب الثالث 

  : الزواج الباطل : القسم ا!ول 

  :صور البط*ن /  1 

زواج فاسد يتنافى مع جوھر العقد إما لشرط متناف مع جوھر العقد أو  21الفصل  •
 .لخرق بعض القواعد المتعلقة بالشروط الجوھرية 

 .أشھر سجن  3عدم وجود كتب رسمي بط*ن و  36الفصل  •

  :آثار الزواج الباطل / 2

بط*ن الزواج و ;بترتب عن العقد أي أثر أما الدخول :  21على معنى الفصل +         
   22الفصل : حرمة المصاھرة  –العدة  –ثبوت النسب  –فيرتب إستحقاق المرأة المھر 

  .حرمة المصاھرة  –العدة  –ثبوت النسب :  36على معنى الفصل +         



 

 

  ھو حل عقدة الزواج  29الفصل : الط*ق : القسم الثاني 

  :نطاق الط*ق : الفقرة ا!ولى 

  :م أ ش  31: صور الط*ق /  1

    إنشاء / للضرر / بالرضا 

  :  لدى المحكمة  30الفصل :  إجراءات الط*ق /  2

الفورية  و يتخذ القاضي القرارات. جلسات إذا وجد أبناء قصر  3: المرحلة الصلحية +     
  .المتعلقى بسكنى الزوجين و الحضانة و الزيارة و النفقة 

تعيين مرشد إجتماعي : دائرة ا;حوال الشخصية بالم ا/بتدائية : المرحلة الحكمية +    
و تعيين القضية للمرافعة و ; يصدر . للبحث عن ا!نسب للحضانة و خبير لتقدير النفقة 

  .من جلسة المرافعة الحكم إ; بعد شھرين على ا!قل 

 من صدور الحكم  30طرق الطعن ا/ستئناف و التعقيب  - 

  : آثار الط*ق : الفقرة الثانية 

  : على الصعيد المادي /  1

 تعويض الضرر  - 
 م أ ش  38نفقة العدة  - 
 نفقة ا!بناء - 
 الھدايا  - 
 متاع البيت - 
 جھاز الزوجة  - 

    :م أ ش  54أھمھا الحضانة :  غير المادية /  2

في حالة إستمرار الع*قة الزوجية فھي من حق الزوجين و في : إسناد الحضانة + 
في الط*ق مراعاة مصلحة / الموت الباقي على قيد الحياة : حالة ا/نفصال 

  .المحضون و قائمة تفاضلية أو با/تفاق 
  : إسقاط  الحضانة + 

ل من أسندت إليه سنوات و بتناز 9سنوات و البنت  7الطفل بلغ  67: متى تسقط ؟  
  .أو تزوج الحاضنة بغير محرم أو سفر الحاضنة إلى الخارج  64

  .ا!جرة و السكن و نفقة المحضون و لغير الحاضن حق الزيارة : حقوق الحاضنة 



 

 

  :النسب : الباب الرابع 

  : إثبات النسب : القسم ا!ول 

  م أ ش الفراش و ا/قرار و الشھادة  68الفصل : وسائل ا/ثبات : الفقرة ا!ولى 

  :طفل يولد من إمرأة متزوجة محمول على الزوج تطرح إشكاليات : قرينة الفراش +    

   71أشھر و أقصاھا عام من عقد الزواج  6أدناھا : مدة الحمل 

   71في الزواج الصحيح  و العقد  22النسب يثبت بالدخول في الزواج الفاسد 

  :ا/ستلحاق : ا/قرار +   

  :شروطه 

ا/بن الشرعي يعفي المقر من التتبع و إبن الزنا يأتي إقرار : الطفل المقر له بالنسب  - 
ا!ب حتى ; يحرم من النسب لكن تبقى التتبعات الجزائية و ا/بن بالتبني ا/قرار 

  .يعفي من إجراءات التبني 
 70. النسب يثبت بإقرار ا!ب مع عدم ثبوت ما يخالف  68: الشروط التشريعية  - 
                   1964ماي  25شكل ا/قرار قضائي أو غيره قرار صادر في : الشروط القضائية  - 

  : آثاره 

 يعتبر ا/بن شرعيا و له الحق في اللقب و النفقة و ا/رث : ا/قرار المثبت للنسب  - 
م أ ش تحميل الغير بعض الواجبات                                             73: ا/قرار المثبت للقرابة  - 

  :  68الفصل : الشھادة + 

  .نفس الشروط في ا/جراءات المدنية مع إمكانية التجريح : شروطھا 

  :دعوى ا/ثبات : الفقرة الثانية  

  :صفة التداعي 

 د أو القاصر الطفل الراش: المدعي  - 
أو من يمثله                                                                          الوالد المزعوم : المدعي عليه  - 

  .ليس ھناك نص تشريعي موكول /جتھاد القاضي :إنقراض الدعوى 

  : نفي النسب : القسم الثاني 



 

 

 : نفي النسب الثابت بالزواج +  

 يطرح بصفة أصلية أو فرعية و تختص المحكمة ا/بتدائية : إجراءات الدعوى  •

 ضد الطفل أو من يمثله و المدعي الزوج أو الورثة    : ا!طراف  - 

 23480تنقرض لوجوب ا/ستقرار ت م / ح*ن ; تنقرض  : إنقراض الدعوى  - 
  1989جوان  13في 

 : أساس النفي  •
 أشھر من تاريخ الزواج  6صورة الطفل المولود قبل  - 
 .   للطفل أن يتمسك بالدفوعات  - 

  
  

  :الحالة المدنية 
  

   1957لسنة  3قانون عدد  :الحالة المدنية 

رؤساء البلديات و الو;ة و المعتمدين ا!ولين و المعتمدين و : صفة ضباط الحالة المدنية 
  .ر العمد و يحدد مرجع نظرھم الترابي بأم

  .أيام  3ايام و الوفيات في ظرف  10إع*م ضابط الحالة المدنية بالو;دات في ظرف  

   80إلى  77 :أحكام اللقيط 

  ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له

  ترفع مكاسبه إلى صندوق الدولة إذا لم يوجد وارث 

   84إلى  81 :أحكام المفقود 

  .القاضي الدة في بقية الحا;ت أجل العامين في الحرب و تقدير 

  صغر السن و الجنون و ضعف العقل و السفه  :أسباب الحجر 

  

  الوصية –الھبة  –الوكالة  –الكراء  –البيع 

  :عقد البيع 



 

 

  :شروط عقد البيع 

 م إ ع  2شروط الفصل  4: شروط أصلية  - 
 الكتب الثابت التاريخ و الرخص ا/دارية   : شروط شكلية  - 

  : آثار عقد البيع 

: التسليم و الضمان و إلتزامات المشتري  591: إلتزامات البائع : ا!ثر الشخصي  - 
 .دفع الثمن و تسلم المبيع 

بتمام العقد أو بالترسيم في العقارات المسجلة و  583إنتقال الملكية : ا!ثر العيني  - 
ا!ثر / دفع الثمن   شرط التجربة و التذوق في بيع المثليات أو با/تفاق إلى غاية

 .الثاني إنتقال تبعة الھ*ك 

  :عقد الكراء 

  الرضا و ا!ھلية و المحل و السبب : عناصر عقد الكراء 

سنوات في عقد  3م إ ع و أدناھا  793المدة تخضع للحرية التعاقدية                        
  .الكراء الف*حي 

  ين أو القابلية للتعيين التعي: معين الكراء                       

  : الشكليات الواجبة 

و  728الكتب ليش شرط صحة و إنما يستعمل لترسيم : شكليات صحة العقد  - 
 .الرخص ا/دارية و القضائية 

في المنقول اللجوء إلى ثبوت التاريخ و في العقار بترسيم : شكليات المعارضة بالعقد  - 
سنوات و ترسيم العقد  3لمدة كراء تفوق العقد بالسجل العقاري في العقار المسجل 

سنوات و بثبوت التاريخ  3بالقباضة المالية في العقار المسجل لمدة كراء ; تفوق 
في العقار غير المسجل لكراء ; يفوق السنة و بترسيم العقد في في القباضة المالية 

 .للعقار غير المسجل لمدة كراء تفوق السنة 

  :قدين الوضعية القانونية للمتاع

 الضمان  –التسليم : المكري  - 
 حفظ الكراء و أداء ثمن ا/جار –ا!ولوية في الشراء  –ا/ستقرار : المكتري  - 

  
  :المراجعة أفضل بالرجوع إلى فصول المجلة: عقد الوكالة 

  :المخطط يكون وفق العناصر التالية 



 

 

  )  ا*لتزامات قد تشمل الغير/  إلتزامات الوكيل و الموكل( شروط و آثار 
  و إنقضاء عقد الوكالة

  
   199إلى  171: الوصية 

  الوارث في قائم حياته : الموصي 

  ; وصية لوارث و ; فيما زاد على الثلث : الموصى له 

  موجود و معين عند الوصية : الموصى به 

رد الموصى له / ھ*ك الموصى به / موت الموصى له / جنون الموصي : بط*ن الوصية 
  .في أجل شھر بعد وفاة الموصي رد الجزء أو الكل 

  213إلى  200: الھبة     

  حجة رسمية و في العقارات المسجلة تقتضي ترسيم العقد بالسجل العقاري : شروط شكلية 

  تسليم الموھوب : شروط جوھرية 

  : حل الموھوب محل الواھب : آثارھا 

  .أعوام  10دعوى الرجوع عام أو : حق الرجوع         

  النظرية العامة للحق :ا*ثبات 

  

و ا/لتزام أربع حسب الفصل ا!ول من م إ ع العقد و شبه العقد و الجنحة و  الحقمصادر
  .جنحة و ھو تصنيف تقليدي يقابله تصنيف حديث يميز بين الواقعة و التصرف شبه ال

  عمل الفضول و دفع ما; يلزم و ا/ثراء ب* سبب : تطبيقات  شبه العقد ث*ث 

  .يفترض كل منھا شروط مادية و قانونية و آثار و ھي الدعوى و التعويض 

  : عبء ا/ثبات 

  :تحمل المدعي عبء ا/ثبات : المبدأ /  1

ا!صل  561/ م أ ع إمتداد للفقه الروماني و ا/س*مي  420: ا!ساس القانوني  - 
ا!صل بقاء ما كان على ما كان و على من  562/ براءة الذمة حتى يثبت تعميرھا 

 . يدعي غير ذلك ا/ثبات 



 

 

 .المدعي كل من يدعي شيئا في أي مرحلة من مراحل الدعوى : تطبيق المبدأ  - 

       :القرائن القانونية : ا/ستثناء /  2

إ; بالزور ك ق إتصال القضاء و الق الق القاطعة حجية مطلقة ; تقبل الدحض  - 
 .التقادم و البط*ن 

 .   الق الق البسيطة حجية نسبية كالحوز و النسب و حسن النية  - 

  :وسائل ا/ثبات 

  :  وسائل ا/ثبات الكاملة 

  :ا/قرار 

قد ا/عتراف من خصم او وكيله لدى الحاكم المأمور العمومي  : ا/قرار الحكمي  •
ھو وسيلة إثبات كاملة و وحدة كاملة ; يجوز تجزئتھا  و.يكون صريحا أو ضمنيا 

أما آثاره فيؤاخذ المرء بإقراره الحكمي و يؤاخذ به وارثه و من إنجر . م إ ع  438
 .م إ ع  434له حق منه 

 م إ ع خارج الجھاز القضائي خبير أو جھاز إداري  430: ا/قرار غير الحكمي  •
  .خالية من عيوب الرضا  أھلية ا/لتزام و إرادة حرة : شروطه 

; يخالف النظام العام و ا!خ*ق الحميدة و ; يتعلق بأمر مستحيل أو  :موضوعه 
  .يتناقض مع حكم بات 

  يلزم من صدر منه فقط  :آثاره 

  م إ ع  441التنوع حسب الفصل  :الكتب 

  مأمور عمومي قوة إثبات مطلقة تحض بالزور : الحجة الرسمية  

كتب يحمل إمضاء الطرفين و لم تصدر عن مأمور عمومي و تعد : الرسمية الحجة غير 
  .الوثيقة ا/لكترونية كتبا 

  كدفاتر التجار و الكتابة على حجة الدين بما يفيد الخ*ص : الكتائب ا!خرى و نسخ الحجج

    :اليمين الحاسمة 

  يوجھھا أحد الخصمين على اdخر  500إلى  492

  صلح بين الطرفين و وسيلة كاملة تنھي النزاع و تلزم القاضي : طبيعتھا 



 

 

: موضوع اليمين / ا!ھلية / الولد ; يوجھھا على أبيه : صفة الوكيل أو الطرف : شروطھا 
و ھي يمين التھمة و إثبات معاملة بحجة  500كل الدعاوي بإستثناء ما نص عليه الفصل 

مية و مخالفة النظام العام و ا!خ*ق الحميدة و إثبات ما رسمية و نفي أمر مثبت بحجة رس
  .يخالف حكم بات و عديمة الفائدة 

من يوجه اليمين يفقد حقه في كافة ا!دلة و ; يمكن الرجوع فيھا بعد قبول : إجراءاتھا 
  .و يمكن لمن وجھت ضده رفض أدائھا و توجيھھا على خصمه . الخصم 

  : وسائل ا/ثبات الناقصة 

  م م م ت  100إلى  92م إ ع و قواعدھا ا/جرائية  498إلى  473 :ادة الشھود شھ

  طلب ا!طراف أو ا/ذن من المحكمة : اللجوء بطريقتين 

  تلقي الشھادة من القضاء أو الجھاز الديبلوماسي 

  تقدير القاضي : حياد الشاھد 

  ئية ; بد من تدعيمھا باليمين ا/ستيفا 487 486:  القرائن القضائية

  .يوجھھا القاضي على الخصمين  :اليمين ا/ستيفائية 

  

  :مقبولية وسائل ا/ثبات 

  :إثبات التصرف القانوني 

  أقل كل الوسائل / أكثر من ألف دينار كتب  473: المبدأ 

  حرية ا/ثبات في الق التجاري : ا/ستثناء 

و فقدان الكتب أو  479في المادة المدنية بإتفاق الطرفين أو الحجة غير كاملة            
   478تعذر الحصول عليه 

  : إثبات الواقعة القانونية 

  427حرية ا/ثبات : المبدأ 

  .الكتب في الو;دة و الوفاة : ا/ستثناء 

  



 

 

  :المواريث 

و . إلى إنتقال فوري و جبري للملكية  و يؤدي. الميراث ھو إحدى مصادر إنتقال الملكية 
  .يتعلق الميراث بالنظام العام 

  : شروط إنتقال التركة : الفصل ا�ول 

  : وجود الوارث : الفقرة ا!ولى 

و يطرح ا/شكال . ; بد للوارث أن يكون موجودا زمن وفاة المورث و يبقى حيا بعد وفاته 
  .امنة ھنا بالنسبة للجنين و بالنسبة للوفاة المتز

م أ ش القتل العمد و ا/خت*ف الفقه القضائي  88:  إنتفاء موانع ا/رث : الفقرة الثانية 
  )قرار حليمة ( حول ا/خت*ف في الدين ھل يعد مانعا ل\رث أم ; 

  : الع*قة بين الوارث و المورث : الفقرة الثالثة 

  :الع*قة ا!سرية /  1

و فروع أصوله ) أب و جد ( و أصول ) أبناء و أحفاد  ( قرابة قانونية : ع*قة القرابة   
  و ا!بناء بالتبني ) ا!بناء ( و القرابة الطبيعية ) ا/خوة و العمومة ( الحواشي 

  .يزول حق الميراث بين الزوجين في صورة الط*ق : ع*قة الزوجية 

  :      الع*قة غير ا!سرية /  2

  مل الولي العمومي يرث اللقيط و المھ  

  في حالة عدم وجود وارث : صندوق الدولة 

  :مدى إنتقال التركة : الفصل الثاني 

  :المبادئ المحددة !نتقال التركة /  1

 : مبدأ العصوبة النسبية  - 

العصبة قرابة !بيه و العاصب ھو الوارث الذي ليس له : تعدد الوارثين بالتعصيب  •
إلى ث*ث أنواع العصبة بالنفس و يتوزعون . فريضة مسماة في القرآن و السنة 

 م أ ش 121م أ ش و العصبة مع الغير  119فقرة م أ ش و العصبة بالغير  114
 .م أ ش سھم مقدر للوارث في التركة  91الفصل : مبدأ حماية الورثة بالفرض  - 



 

 

من النساء ا!ب و الجد لjب و إن  8أربع من الرجال و  12: أصحاب الفروض 
jالزوج و الزوجة و ا;م و الجدة و البنت و بنت ا/بن و ا!خت م و ع* و ا!خ ل

  .الشقيقة و ا!خت !ب و ا!خت !م 
  

  :    ا/ستثناءات الواردة على مبدأ إنتقال التركة /  2

تنقسم إلى إستثناءات خاصة و ھي ث*ث مسائل المسألة المشتركة : ا!ستثناءات التقليدية     
و إستثناءات عامة و  146م أ ش و المسألة ا!كدرية  145لكية م أ ش و المسألة الما 144

  .م أ ش و ينقسم إلى حجب حرمان و حجب نقصان  123و  122ھي الحجب 

  م أ ش  199إلى  171م أ ش و الوصية الواجبة  143ھي الرد : ا/ستثناءات الحديثة    

  : الوصية الواجبة 

  :عنصاصر موضوع الوصية الواجبة   :راجع الفصول بالمجلة : النظام القانوني    

   : المستفيدون      

  :الشروط      

  :المقدار      

  : الطبيعة القانونية     

  :النظرية العامة لZلتزامات 

  .ا/لتزام رابطة شخصية بين دائن و مدين و رابطة مادية تقتضي توفر مبلغ مالي 

  :قيام العقد : الجزء ا�ول 

  : م إ ع  2الفصل : شروط قيام العقد :الفقرة ا�ولى 

  : الشروط الذاتية 

  : ا!ھلية 

سنة و القاصر  18السن : ا!داء و الوجوب : القدرة على إكتساب الحقوق و ممارستھا 
  .يرشده الزواج 

) منزلة منزلة الصغيرذوات  –الجنون  –صغر السن ( ا!ھلية المنعدمة : عوارض ا!ھلية 
  ) .العقل و السفيه و المفلس و القاصر ضعف ( و أھلية مقيدة 



 

 

  : إمكانية التعاقد عبر آلية النيابة في التعاقد

  ا/تفاق ، القانون ، القضاء : حسب المصدر: تصنيفھا 

  تامة و غير تامة : حسب علم المتاعقد بھوية ا!صيل           

  إنصراف إلتزام النائب إلى ا!صيل : آثارھا 

  حدود النيابة تجاوز النائب ل        

  : الرضا 

  : ا/يجاب و القبول : عناصر الرضا +  

  27قد يكون مجردا أو مقيدا بأجل  23دقيق و حاسم : ا/يجاب  

  .بصفة صريحة أو ضمنية عند توفر مصلحة الموجب أو ع*قة تعاقدية سابقة : القبول  

  : نوعان :  عوارض القبول     

  .أيام  10ء بالمراسلة و البيع بالتقسيط عقد الشرا:تأجيل التعاقد          

أقر المشرع عدة حلول عند ا/خت*ف بين مكان ا/يجاب و :  القبول بالمراسلة          
  . القبول و ھي البلوغ و التصريح و العلم و إصدار القبول و تخضع /تفاق ا!طراف 

و حل بلوغ القبول في  و في صورة عدم التفاق يعتمد حل التصريح في المراسلة التقليدية
  .المراسلة ا/لكترونية 

  : عيوب الرضا + 

  :العيوب التقليدية 

  الغلط المانع . / في الحق أو في الواقع : الغلط 

  .يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام من تاريخ إكتشاف السبب 

  .واقعة قانونية تخضع لحرية ا/ثبات و للمدعي عبء ا/ثبات 

صادر عن المتعاقد نفسه أو من الغير مع علم  57 56و كنايات  مخات*ت: التغرير 
  .و يقتضي سوء نية و يكون حاسما و أصليا يدفع للتعاقد . المتعاقد به 

يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام و دعوى تعويض تخضع لتقادم ث*ث سنوات و ھو 
  .واقعة قانونية تثبت بجميع الوسائل 



 

 

قد نفسه أو إستغ*ل الظروف الناشئة من ا/كراه يسلط على صادر من المتعا: ا/كراه 
و يؤسس لدعوى إبطال تخضع لتقادم عام من تاريخ زواله و . المتعاقد أو أحد أقاربه 

  .دعوى تعويض تقادم ث*ث سنوات من تاريخ علم المتضرر 

  : العيوب المستحدثة 

  .عقلية و الجنون يفقد القدرة على التمييز يتميز عن ا!مراض ال 59: المرض 

أو غبن القصر ثلث القيمة الحقيقية  60نميز بين غبن الرشد إما بالتغرير أو ا/كراه : الغبن 
61   

  :الشروط الموضوعية 

و ھناك قرينة لجواز السبب حتى و إن لم  68 67; بد أن يكون السبب جائزا   :السبب 
  .يتم ذكره و على من يدعي غير ذلك عبء ا/ثبات 

  : محل ا/لتزام : المحل 

  .تعيين المحل بالذات و النوع : + وجود المحل 

  66; إلتزام على شيء مستحيل أو تركة مستقبلية : إمكانية المحل +                  

  إلى ما منعه القانون صراحة : مبدأ حرية التعامل : + المحل مشروعية 

  .عدم مشروعية التعامل في الحقوق الشخصية و حقوق الدولة +                      

  :جزاء ا*خ4ل بأركان العقد : الفقرة الثانية 

  : قيام البط*ن 

  : حا;ت البط*ن + 

غياب أحد ا!ركان و يرفعه ا!طراف أو الولي أو المحكمة أو الخلف : البط*ن المطلق 
  . العام أو الخلف الخاص

عيوب الرضا و ا!ھلية يرفعه ا!طراف أو الولي أو الورثة بعد موت : البط*ن النسبي 
  .المتعاقد 

  :إنقضاء حق القيام بالبط*ن + 

  .با/مضاء مع العلم بالعيب في البط*ن النسبي 



 

 

عام من تاريخ إكتشاف الغلط أو العلم بالتغرير أو  335  334بالتقادم في البط*ن النسبي 
ا/كراه أو عام من تاريخ بلوغ سن الرشد أو عام من تاريخ رفع الحجر و في كل زوال 

  .سنة  15الحا;ت تخضع لتقادم 

  .عام أو ليس ھناك أجل  15ھناك نقاش حول سقوط البط*ن المطلق بأجل 

  :آثار البط*ن 

فيشمل ; يطرح مشكلة إ; في العقود الممتدة في الزمن : نسبية ا!ثر الرجعي للبط*ن + 
  .في ھذه الحالة المستقبل فقط كعقد الكراء و الشغل 

  : البط*ن الجزئي و تحول ا/لتزام + 

  قد يقتصر على أجزاء من العقد التبعي دون ا!صلي 

كالكمبيالة إلى سند إذني أو إعتراف بالدين إذا أخلت بالشروط الشكلية : تحول ا/لتزام 
  م إ ع  328

  آثار العقد : الجزء الثاني 

  : آثار العقد من حيث الموضوع : الفقرة ا�ولى 

  : ا�ثر ا�ول القوة الملزمة للعقد

  :م إ ع  242: مبدأ القوة الملزمة للعقد /  1

  : إلزامية العقد تجاه ا!طراف +   

   242الوفاء با/لتزام الناشئ عن العقد    

   243الوفاء مع تمام ا!مانة    

  242إستحالة النقض ا!حادي للعقد    

  :إلزامية العقد تجاه القاضي + 

  242العقد شريعة الطرفين و يلتزم القاضي ببنود الفصل  

ظروف إقتصادية تضر بتكافؤ ا/لتزامات ما يفرض تدخل : نظرية الظروف الطارئة  
  .القاضي للمحافظة علة إستقرار العقود 

     243: نطاق القوة الملزمة /  2



 

 

  القوة الملزمة تشمل القواعد المكملة أما اdمرة ; يمكن ا/تفاق على مخالفتھا : القانون + 

العرف جرت العادة على إدراجه و ا/لتزام به و ا/نصاف كذلك : العرف و ا/نصاف + 
  .كا/لتزام بالس*مة و حماية الطرف الضعيف 

  : سألة من جانبين تعالج الم: عدم الوفاء با*لتزام : ا�ثر الثاني 

  :النظام العام لعدم الوفاء با/لتزام 

سيتم تفصيلھا في دروس المسؤولية ( سبل التفصي منھا / أركانھا : المسؤولية العقدية 
  ) المدنية 

طلب تعويض الخسارة عند مماطلة المدين و نعني : التعويض عن الضرر المادي : آثارھا 
و تعويض الخسارة يخضع /جتھاد القاضي  268الجزء بالمماطلة تأخر الوفاء في الكل أو 

  .أو با/تفاق  278

  :نوعان : النظام الخاص للعقود الملزمة لجانبين 

  : الدفع بعدم التنفيذ  1 

 ا/متناع عن التنفيذ إلى أن يؤدي الطرف اdخر إلتزامه  - 
 يختلف عن الحبس الذي ھو وسيلة تنفيذ  - 
 التوقف عن تنفيذ ا/لتزام : آثاره  - 

 :الفسخ  2

في العقود الملزمة لجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد إذا كانت بعوض : نطاقه  - 
 .كالوكالة و الوديعة و ; يشمل عقد التأمين و القسمة الرضائية 

  .تنفيذ ا/لتزام أصبح مستحي* : شرط إستحالة التنفيذ  - 
 : آثاره  - 

مع إستثناء .محو اdثار بالنسبة لjطراف و الغير : بصفة رجعية فسخ العقد     
  .العقود الزمنية التي يمتد فيھا البط*ن نحو المستقبل فقط 

  :في حالة ا!مر الطارئ و القوة القاھرة : مسألة تحمل التبعة 
ھ*ك منزل بسبب زلزال يعفي من دفع الكراء أما ھ*ك المبيع ف* يعفي من دفع     
  . ن الثم

  :آثار العقد من حيث ا�شخاص : الفقرة الثانية 

  م إ ع   37/  240: مبدأ النسبية العقدية : ا�ثر ا�ول 



 

 

  :نسبية ا!ثر ا/لزامي للعقد /  1

الخلف العام و الخلف الخاص و الدائنون . يشمل ا!ثر ا/لزامي  ا!طراف المتعاقدون +   
  العاديون 

  ; ضرر الغير ; ينجر له نفع و+   

  : المعارضة بالعقد / 2

  حق المتاعقدين في ا/حتجاج بالعقد على الغير +   

  حق الغير في ا/حتجاج على المتعاقدين إذا ما إنجر له ضرر +   

  : ا*شتراط لمصلحة الغير : ا�ثر الثاني 

  وجود عقد بين المشترط و المستفيد: + شروطه 

  ; بد أن يكون معينا أو قاب* للتعيين : المستفيد +            

  تنفيذ العقد  39: المشترط و المتعھد :   + آثاره 

   38يكتسب حقا مباشرا مستمدا من عقد المشارطة : المستفيد و المتعھد +           

سألة قابلية و مع إثارة مإنتفاء كل ع*قة مديونية : المستفيد و المشترط +           
  .ا/شتراط للنقض 

  

  :مبدأ سلطان ا*رادة :  إختبار

  : نطاق المبدأ /  1

 –الرضائية  –الحرية في تحديد مضمون العقد  –الحرية التعاقدية : تجليات المبدأ +   
  العقد شريعة الطرفين

  القوة الملزمة للعقد –عيوب الرضا  –الرضائية : تأثر م إ ع +  

  :   قيود المبدأ /  2

  الشكلية : على مستوى الحرية التعاقدية + 

عقود النفول و الشفعة و القواعد اdمرة التي ; يمكن : على مستوى حرية ا!طراف + 
  .ا/تفاق على مخالفتھا 



 

 

  :تفسير العقد :  إختبار

النظرية و ) التفسير يكشف ا/رادة ( النظرية الذاتية الفرنسية : جدوى التفسير /  1
  ) .ا!خذ با/رادة الصحيحة ( الموضوعية ا!لمانية 

  :   515 513: قابلية التفسير /  2

  514غموض العبارات أو وجود تناقض : شرط قبول التفسير +  

  .تعريف موجب للنقض : خطأ : جزاء مخالفة الشرط +  

  :  طرق التفسير /  3

عبارة ذو  518تأويل الفصول ببعضھا البعض   517:  البحث عن ا/رادة المشتركة + 
  معنيين ا!خذ بما فبه فائدة 

مراعاة  523إلى  516: ضرورة إحترام قواعد العرف و ا/نصاف و حسن النية + 
  القواعد اdمرة في التفسير 

  

  :المسؤولية المدنية 

  

  :و المدنية  المسؤولية الجزائية: الموضوع ا�ول 

  .ھذا الموضوع وقع إجتيازه و قد درجت العادة على عدم إجتيازه !نه يجمع بين مادتين 

  .سنكتفي بتقديم مخطط و أھم النقا ط التي يجب ذكرھا 

  :أساس التفرقة /  1

  :من حيث أساس المسؤولية و مصدرھا + 

شرعية الجرائم و تضرر المجتمع بفعل إجرامي يخضع لمبدأ : المسؤولية الجزائية   
  . العقوبات 

تضرر بفعل شخصي و ليس ھناك قائمة تفصيلية إنما نصوص عامة : المسؤولية المدنية  
82 83   

  :من حيث إثارة الدعوى و طبيعة الجزاء + 



 

 

  م م م ت و الجزاء تعويض  19المسؤولية المدنية دعوى مدنية شروط الفصل  

  .ية و الجزاء عقابي على الجريمة دعوى جزائية و مدن: المسؤولية الجزائية 

  :  فعل واحد  قيام المسؤوليتين على/   2

  : م إ ج  7الفصل 

  :الجمع بين الدعوى العمومية و الدعوى الجزائية + 

  :ا/نفصال بين الدعويين + 

  الجزائي يوقف المدني : تعھد القاضي المدني قبل صدور حكم جزائي بات   

  حجية ا!مر المقضي به جزائيا على المدني : تعھد القاضي المدني بعد حكم جزائي بات  

  :المسؤولية التقصيرية و المسؤولية التعاقدية : الموضوع الثاني 

  : التفرقة بين المسؤوليتين /  1

المسؤولية التعاقدية تقتضي عقدا أما التقصيرية ف* تقتضي مثل ھذه : من حيث ا!ساس + 
  .الع*قة 

القيام بدعوى ضد الباعث توسع نطاق المسؤولية التعاقدية ليشمل : نطاق المسؤوليتين +
  .العقاري  و المھندس العقاري و مكتب الدراسات في المسؤولية المتعلقة بالبناء 

  :  الخيار أو عدم الخيار بين المسؤوليتين /  2

  )فرنسا و مصر ( و ضد الخيار ) مانيا بلجيكيا أل( تيار مناصر للخيار : الجدل الفقھي + 

في  42349كرس الخيار بين المسؤوليتين و بين الدعويين  ت م : المشرع التونسي + 
  1995مارس  15

  :الخطأ في المسؤولية المدنية :الموضوع الثالث 

  : الخطأ ركن أساسي  من أركان المسؤولية المدنية /  1

  ي الركن المعنوي يفترض وجود الميز إدراك التعد/ التعدي : عناصر الخطأ + 

و المسؤولية ) الخطأ العمدي و الفادح و اليسير ( المسؤولية التقصيرية : درجات الخطا + 
  )الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط و الخطأ اليسير ( التعاقدية 

  :  تطبيقات الخطأ /  2



 

 

  : في المسؤولية التقصيرية + 

  م إ ع  90التقليد  - 
  حماية المعطيات الشخصية على ا/نترنات  - 
  ا!خطار في الرياضة  - 
  المنافسة غير المشروعة  - 
  :قد يكون موضوع إختبار لوحده  : التعسف في إستعمال الحق  - 

  :قيام التعسف    

  م إ ع فقه إس*مي و روماني   103: أساس التعسف        

  معيار قصد ا/ضرار و رجحان الضرر و المصلحة غير المشروعة : معيار التعسف       

  : آثار التعسف 

/ تعسف ا!غلبية على ا!قلية / فسخ الخطبة / الم التقصيرية : توسع نطاق التعسف      
  فرض سعر على السوق 

  .التعويض العيني او المالي  103: جزاء التعسف     

    :د يكون موضوع إختبار لوحده ق: مضار الجوار  - 

  : قيام مضار الجوار 

  الشروط المتعلقة بالمضار و الجار     

إجتھاد القاضي و ; يؤخذ بعين ا/عتبار ا/نتصاب السابق أو الحساسية : تقدير المضار    
  .المفرطة للجار 

  جزاء مضار الجوار 

  ا/زالة  100إتخاذ وسائل  99: التنوع    

 .القاضي يراعي التناسب بين المضار و المصلحة العامة : موقف القضاء   

  

  : في المسؤولية التعاقدية + 

 : مبدأ التفرقة بين ا/لتزام ببذل عناية و ا/لتزام بتحقيق نتيجة  - 



 

 

ا/ثبات صعب و للمدين التفصي بإثبات أنه فعل كل :  277: ا/لتزام ببذل عناية   
  ما يلزم 

و على المدين التفصي . ا/ثبات بغثبات عدم نحقق النتيجة : ا/لتزام بتحقيق النتيجة  
  .بإثبات السبب ا!جنبي 

 :  معايير التفرقة  - 
التنصيص في العقود المسماة على طبيعة : التمييز بحكم القانون و طبيعة ا/لتزام 

  ا/لتزام بإعطاء أو بالعمل / ا/لتزام  
  .معيار ا/حتمال / الدور الغيجاب و السلبي لjطراف  :المعايير الفقھية 

  
  :الضرر في المسؤولية التعاقدية :الموضوع الرابع 

  
ا!ذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة سواء كانت مادية ـو : ركن أساسي  - 

   83 82. معنوية 
الضرر / الضرر شخصي و مباشر / الضرر الثابت و المحقق : خصائص الضرر  - 

 لحة مشروعة ماس بمص
النقاش النظري نميز فيه  بين النظرية الذاتية التي تقتضي وعي : إدراك الضرر  - 

الشخص بالضرر و النظرية الموضوعية التي تعتبر أن الضرر ما ي*حظ و يعاين 
 .أما التطبيق القضائي فيتجه نحو النظرية الموضوعية .  من الغير 

 : أنواع الضرر  - 

م إ ع و في المسؤولية التعاقدية   107في المسؤولية التقصيرية : الضرر المادي  •
 م إ ع  278

 : الضرر ا!دبي  •
  .نقاش فقھي بين الرفض و القبول : ا!دبي للتعويض قابلية الضرر.    
; تميز بين أنواع   83 82أما المشرع التونسي فقد حسم النقاش الفقھي فالفصول    

  .!نواع قابلة للتعويض الضرر فالكل ا
ضرر ا!لم ضرر التمتع بالحياة الضرر الجمالي ضرر : أنواع الضرر ا!دبي .    

  .الموت ضرر ا/كتئاب ضرر خدش العواطف و المعتقدات 
  

  :الع4قة السببية : الموضوع الخامس 
  

  : قيام الع*قة السببية /  1

و نظرية ) نفس القيمة ألمانيا  كل ا!سباب لھا( نظرية تعدد ا!سباب : النظريات  •
 .السبب المنتج أو الفعال 



 

 

 1971فيفري  9ت م : أخذ بالنظريتين : التطبيق القضائي  •
  :  إنتفاء الع*قة السببية /  2

 .المدعي عبء ا/ثبات : إثبات السببية   •

)   283 282أو قوة قاھرة   282أمر طارئ : ( السبب ا!جنبي : أسباب ا/عفاء  •
 .  لمتضرر و خطأه أو فعل ا

  
  
  

  : إجما; في المسؤولية المدنية ينصح بمراجعة قصيرة
  
 15للمسؤولية عن فعل الشيء و المسؤولية عن حوادث المرور المنظمة بقانون  

ا!باء عن فعل  –المتبوع عن فعل التابع ( و المسؤولية عن فعل الغير  2005أوت 
موضوع على عنصرين قيام المسؤولية و دائما ما تقوم المنھجية في ال) .ا!بناء 

  .وآثارھا و سبل التفصي منھا 
 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مادة التشريع ا*س4مي
  . ھي الطريق اdمن و المستقيم  :تعريف التشريع ا/س*مي 

و الفقه ) ا!حكام المنزلة (  الشريعة :موضوع التشريع ا/س*مي 
  ) .ا!حكام المستنبطة (  و ا/جتھاد )علم بالرأي و ا/جتھاد ( 

  ھل ھو قانون وضعي ؟  :طبيعة القانون ا/س*مي 

  محمد آركون : قانون وضعي  

  منزل : غير وضعي 

  :خصائص القانون ا/س*مي 

  رباني المصدر

  الواقعية و التيسير 

  العدل المطلق

  الموازنة بين الفرد و الجماعة 

  العالمية 

و ذلك /حتواء المصادر على أدوات : المرونة و القابلية للتطور 
و تطور ... ) القياس ا/جماع المصالح المرسلة ( تشريعية 

ا!حكام و تغير بتغير العلة و تغير العرف و العادة و الضرورة و 
  . الحاجة و المصلحة العامة 

  :مراحل التشريع ا/س*مي 



 

 

  عھد الرسول ص و الخلفاء عصر التشريع في : جذور النشأة 

  العصر ا!موي : الدور التأسيسي للفقه 

  تأسيس المذاھب و تدوين الحديث : النھضة الفقھية 

  التقليد و غلق باب ا/جتھاد

  اليقظة الفكرية و حركة ا/ص*ح الديني 

  : مصادر القانون ا/س*مي 

  .القرآن و السنة و ا/جماع : المصادر ا!صلية 

  .القياس و العرف و المصلحة : عية المصادر الفر

 القرآن الكريم: أو;

باللفظ العربي، المنقول   ھو ك*م ~ تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد: [تعريفه -1
إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بت*وته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة 

  ].الناس

المسلمين على حجية القرآن الكريم، ووجوب العمل بمقتضى كل اتفق جميع : حجيته -2
حكم ورد فيه، ويعد المرجع ا!ول الذي يعود إليه المجتھد لمعرفة حكم ~، و; ينتقل إلى 

  .غيره من المصادر إ; عند عدم وجود الحكم المبتغى فيه

لة على أنه مرسلھم اقتضت حكمة ~ عز و جل أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات للد; -3
ومكلفھم بتبليغ دينه، وقد خص ~ الرسول محمدا صلى ~ عليه وسلم بأعظم معجزة تمثلت 

  ".القرآن الكريم"في 

  :حكمة نزول القرآن منجما -4

  . اقتضت حكمة ~ عز وجل أن ينزل القرآن مفرقا مستغرقا مدة الرسالة كلھا

اشتمل القرآن الكريم على جميع ا!حكام  :القرآن الكريمأنواع ا!حكام التي اشتمل عليھا  -5
  :التي تخص ا/نسان، ويمكن تصنيفھا في ا!نواع التالية

  .وھي ا!حكام المتعلقة بالعقيدة : ا!حكام ا/عتقادية. أ



 

 

  وھي ا!حكام المتعلقة بأمھات الفضائل: ا!حكام ا!خ*قية. ب

  :وتنقسم إلى قسمين :ا!حكام العملية. ج

  .عبادات. 1

  .معام*ت. 2

  بيان القرآن لjحكام -6

  :جاء بيان القرآن لjحكام على ث*ثة أنواع

بيان كلي أي بذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع ا!حكام  :النوع ا!ول
  وابتنائھا عليھا

  و تفصيلبيان إجمالي، أي ذكر ا!حكام بصورة مجملة تحتاج إلى بيان  :النوع الثاني

أنصبة : أي ذكر ا!حكام بصورة تفصيلية ; إجمال فيھا، مثل: بيان تفصيلي: النوع الثالث
الورثة، وكيفية الط*ق وعدده، وكيفية اللعان بين الزوجين، والمحرمات من النساء في 

  .النكاح

  :د;لة القرآن على ا!حكام -7

إلينا بالتواتر الذي يوحي بالجزم أن  إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي، !نھا نقلت
اdية التي يقرؤھا كل مسلم في بقاع ا!رض ھي نفسھا التي ت*ھا الرسول صلى ~ عليه و 
سلم على أصحابه، و ھي التي نزل بھا جبريل عليه الس*م من اللوح المحفوظ من غير 

ْلنَ  :تبديل و ; تغيير، تحقيقا لقوله تعالى ا َنْحُن َنز� ا َلُه لََحاِفُظون﴿إِن� ْكَر َوإِن� سورة [﴾ ...ا الذ�
  ].9الحجر، اdية 

أما د;لة النص القرآني على الحكم فليست واحدة، فمنھا ما ھو قطعي الد;لة و منھا ما ھو 
  . ظني الد;لة

  السنة النبوية: ثانيا

  :تعريف السنة -1

َة َمْن َقْد أَْرَسْلَنا َقْبلََك  :تعالىالطريقة المعتادة، حسنة كانت أو سيئة، ومنه قوله  :لغة. أ ﴿ُسن�
ِتَنا َتْحِويً*﴾  من : ( ، ومنه قول رسول ~]77سورة ا/سراء، اdية [ ِمْن ُرُسِلَنا َوَ; َتِجُد لُِسن�

سن في ا/س*م حسنة فله أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غير أن ينقص من 
سيئة كان عليه وزرھا ووزر من عمل بھا من  أجورھم شيء، ومن سن في ا/س*م سنة
  ].مسلم وغيره) [ بعده من غير أن ينقص من أوزارھم شيء



 

 

  .غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير  يراد بالسنة ما صدر عن النبي :اصط*حا .ب

بقصد   اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول ~: حجيتھا -2
   التشريع

في المرتبة الثانية  - في ا;حتجاج بھا  - تأتي السنة النبوية :مرتبة السنة في ا;حتجاج بھا -3
بعد القرآن الكريم، فالمفتي والمجتھد يرجع إلى الكتاب أو; ثم إلى السنة ثانيا في كل ما 

  .يطرح من سؤال أو يقع من قضية

في عھد الرسول عليه الس*م كما من الثابت المعلوم أن السنة لم تكتب : تدوين السنة -4
كتب القرآن، !ن الرسول نھاھم عن كتابتھا خوف اخت*طھا بالقرآن، وتوفي عليه الس*م 
وھي محفوظة في صدور الصحابة كل على مقدار استعداده ومبلغ حضوره مجالس الرسول 

السابق،  عليه الس*م، وفي خ*فة أبي بكر رضي ~ عنه لم يفكر أحد في تدوينھا للسبب
ولقصر خ*فة الصديق، فلما وليھا عمر رضي ~ عنه عرضت له فكرة التدوين، فشاور 
الصحابة فيھا، فأشاروا عليه بجمعھا، ولكنه مكث شھرا يستخير ~ حتى انتھى إلى العدول 

  :عن ھذا ا!مر !سباب منھا

م توفي تاركا سنته أنه وجد ھذا العمل يصعب تنفيذه، !ن رسول ~ صلى ~ عليه وسل
موزعة في صدور أصحابه وھم كثيرون تفرقوا في البلدان، كما كان يخشى اخت*طھا 
بالقرآن وانشغال الناس بھا عنه، ثم عرضت الفكرة للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في 

أمر أبا بكر بن حزم قاضي المدينة أن يجمع السنة فامتثل، و ھ 100أواخر حياته، ففي عام 
، والعام الواحد ; يكفي لتحقيق ھذا الطلب ھ101كن الخليفة توفي بعد عام في سنة ل

حينذاك، ولم يعن من جاء بعده من خلفاء بني أمية بھذا ا!مر ;نشغالھم بالسياسة وإدارة 
حث ابن ھ 105الحكم، إذا استثنينا ما روي عن ھشام بن عبد الملك أنه لما تولى الحكم سنة 

  .ھ125ى تدوين الحديث بل قيل أنه أكرھه على ذلك، وتوفي ھشام سنة شھاب الزھري عل

وفي عھد العباسيين جمعت السنة، وابتدأ تدوينھا في منتصف القرن الثاني الھجري تقريبا 
في مكة والمدينة والشام ومصر والكوفة والبصرة، وكل بلد إس*مي وجد به علماء دونوا 

وا/مام ا!وزاعي بالشام، وا/مام الليث بن سعد في  السنة، أمثال ا/مام مالك بالمدينة،
: مصر، وسفيان الثوري في الكوفة، إ; أن ھذه المجموعات لم يصلنا منھا إ; القليل، مثل

ل\مام مالك بن أنس، وھو يعطينا صورة عن الكتب التي ألفت في السنة " الموطأ " كتاب 
وال الصحابة و فتاواھم، و لم يعن حينذاك، وھي أنھا كانت خليطا من ا!حاديث و أق

  .أصحابھا بالسنة عناية من جاء بعدھم ممن تخصص في جمع ا!حاديث وترتيبھا

تلك ھي الخطوة ا!ولى في جمع السنة ثم تلتھا الخطوة الثانية، وفيھا عني أصحابھا بإفراد 
ى رأس أحاديث رسول ~ عن فتاوى الصحابة وأقوال التابعين، و كانت ھذه الخطوة عل

المائتين للھجرة، و لكنھا ابتدأت بطريقة المسانيد، وھي جمع أحاديث كل صحابي على حدا 
في جميع ا!بواب، وھذه وإن كانت جردت ا!حاديث من غيرھا إ; أنھا لم تفرد الصحيح 

  .من غيره



 

 

وفي القرن الثالث ظھرت طريقة جديدة، وھي تمييز ا!حاديث الصحيحة من غيرھا، 
الرواة، فكان ھذا أزھى عصور الحديث، وفيه ألف البخاري المتوفى سنة والبحث عن 

صحيحيھما، وأبو داود المتوفى سنة ھ 261، ومسلم بن الحجاج المتوفى سنة ھ256
سننھم، وكتب ھؤ;ء  303، والنسائي المتوفى سنة ھ275، وابن ماجة المتوفى سنة ھ275

  .ھ241مام أحمد المتوفى سنة ھي المعروفة بالكتب الستة، ويلحق بھا مسند ا/

  :أقسام السنة -5

  :من حيث ماھيتھا تنقسم إلى ما يلي. أ

  من قول على سبيل التشريع  وھي ما نقل عن الرسول: سنة قولية. 1

و ھي كل ما فعله الرسول صلى ~ عليه و سلم على سبيل التشريع، مثل : سنة فعلية. 2
  .الحجكيفية أدائه الص*ة، و أدائه مناسك 

ھي استحسان النبي صلى ~ عليه و سلم أو سكوته عن إنكار قول أو فعل : سنة تقريرية. 3
  .صدر عن الصحابة

  :وانقسم العلماء في ذلك إلى قسمين: من حيث سندھا. ب

سنة متواترة : يمثله علماء الحديث وجمھور علماء ا!صول، ويقسمون السنة إلى: ا!ول
  .وسنة آحاد

  .علماء الحنفية الذين زادوا السنة المشھورة يمثله: الثاني

ما رواه جمع عن جمع يؤمن : التواتر لغة التتابع، وفي ا;صط*ح :السنة المتواترة. 1
تواطؤھم على الكذب، أي ينقله عن رسول ~ عليه الس*م عدد كبير من الصحابة، ثم ينقله 

قاموا بتدوين السنة وتسجيلھا في عنھم عدد من التابعين، و ھكذا حتى يصل العلماء الذين 
  .القرنين الثاني والثالث الھجريين

والسنة المتواترة حجة . والسنة المتواترة تكثر في السنة العملية، وتقل في السنة القولية
  .كاملة، وتفيد العلم اليقيني القطعي في صحتھا وثبوتھا عن رسول ~ صلى ~ عليه وسلم

ا رواھا عن النبي صلى ~ عليه وسلم واحد أو اثنان، أي عدد وھي م :السنة المشھورة. 2
; يبلغ حد التواتر، ثم اشتھرت فنقلھا جموع التواتر، ثم اشتھرت فنقلھا جموع التواتر في 

: أنه قال  عصر التابعين وتابعي التابعين، مثل ما رواه عمر بن الخطاب عن رسول ~
  ).رئ ما نوىإنما ا!عمال بالنيات، وإنما لكل ام(

عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم يرويھا عنھم مثلھم   وھي ما يرويھا عن النبي :سنةاdحاد. 3
  .وھكذا حتى تصل إلى عھد التدوين



 

 

  :السنة تشريع وغير تشريع -6

  :تنقسم السنة باعتبارھا تشريعا أو غير تشريع إلى قسمين

نبيا ومبلغا عن ~، فھذا يعتبر  ما صدر عن النبي صلى ~ عليه وسلم باعتباره: ا!ول
  .تشريعا لjمة ب* خ*ف

  :و; يعتبر تشريعا: الثاني

  .ما صدر عن الرسول عليه الس*م من ا!قوال وا!فعال والتقريرات قبل البعثة. 1

  ...ما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية، كا!كل والشرب والنوم والمشي والتزاور. 2

لخبرة البشرية التي استقاھا من تجاربه الخاصة في الحياة، ما صدر عنه بمقتضى ا. 3
  ...كالتجارة والزراعة وقيادة الجيش ووصف الدواء وغير ذلك

ما كان خاصا بالنبي صلى ~ عليه وسلم مثل وصاله في الصوم والتزوج بأكثر من . 4
في مجال  أربع زوجات والتھجد بالليل، واكتفائه في إثبات الدعوى بشھادة خزيمة وحده

  .إثبات الواقعة

إن السنة النبوية قد تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، وقد :قطعية السنة و ظنيتھا -7
ثم ھي بعد ذلك . إذا كانت مشھورة أو كانت أحادية  تكون ظنية الثبوت والنسبة إلى الرسول

الد;لة على معناھا قد تكون قطعية  - سواء أكانت قطعية الثبوت أم ظنية الثبوت والورود  - 
أطعموا : ( إذا لم تحتمل معنى غيره، وقد تكون ظنية الد;لة إذا احتملت معنى آخر، فقوله

ظني في ثبوته، !نه حديث أحادي قطعي في د;لته على أن فرض الجدة ) الجدة السدس
ديا، ظني في ثبوته لكونه حديثا أحا) ; ص*ة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: (  السدس، وقوله

وظني في د;لته أيضا ;حتمال توجه النفي إلى صحة الص*ة، كما قال الشافعي، أي ; 
  .ص*ة صحيحة، أو توجھه إلى كمال الص*ة كما قال ا/مام أبو حنيفة أي ; ص*ة كاملة

  أنواع ا!حكام التي جاءت بھا السنة -8

  أحكام موافقة !حكام القرآن ومؤكدة لھا :النوع ا!ول

  أحكام مبينة لما جاء في القرآن :الثاني النوع

   

أسئلة الشفاھي غالبا ما تكون حول عدد السور و اdيات و أول و 
  . و نوع السورة مكية أو مدنية إلى غير ذلك أخر سورة 



 

 

  مادة القانون الدولي الخاص
      

  .الخاص تحديد ا/طار القانوني للع*قات الدولية القائمة بين أشخاص خاضعة للقانون 

  : موضوع القانون الدولي الخاص 

  تنازع القوانين : المقاربة الضيقة   

  تنازع القوانين و تنازع القضاء : المقاربة الموسعة   

/ الجنسية / تنازع القضاء / أقسام تنازع القوانين  4: المقاربة الموسعة للقانون التونسي   
  . ا!جانب 

  : مصادر القانون الدولي 

  فقه القضاء  –مجلة الجنسية  –مجلة القانون الدولي الخاص : الداخلية المصادر 

  1989فيفري  17معاھدة مراكش بين دول المغرب العربي في : المصادر الدولية 

  1983أفريل  6ا/تفاقيات العربية للتعاون القضائي بالرياض                     

  المحكمة الدائمة للعدل الدولي و محكمة العدل الدولية : فقه القضاء الدولي                     

  العرف كالحالة المتعلقة بالحصانة القضائية لرؤساء الدول                    

  :القوانين الخاصة بالقانون الدولي الخاص في تونس 

  مجلة القانون الدولي الخاص 

المتعلق بوضعية ا!جانب الذي يحدد شروط دخول و بقاء  1968مارس  8القانون 
  ا!جانب في تونس 

  المحدد للنظام المنطبق على شركات التجارة الدوليى  1988أوت  18القانون 

  المتعلق بعقارات على ملك ا!جانب  1998أوت  27القانون 

   82إلى  47الفصول من : الباب الثالث من مجلة التحكيم 

  مجلة التجارة البحرية  2ف  162الفصل 



 

 

  :النزاعات القضائية : الجزء ا�ول 

ا/ختصاص الدولي للھيئات : قواعد القانون القضائي في نزاع دولي يشمل مسألتين 
  : القضائية في تونس و آثارالقرارات ا!جنبية في تونس 

  :ا*ختصاص الدولي للھيئات القضائية في تونس : العنوان ا�ول 

في مادة ا/ختصاص الدولي في  ا/ختصاص تتطلب التطرق إلى النظام المزدوجمعرفة 
  :المحاكم التونسية 

  النظام العام في نزاع أشخاص طبيعيين و معنويين من القانون الخاص  

  .النظام الخاص أطرافھا دولة أجنبية ، مجموعة عمومية و أشخاص يتصرفون في سيادتھا  

; بد من التأكد من ا/ختصاص حتى تنظر في النزاع الدولي  :م النظام العا: المبحث ا�ول 
م ق د خ إذ أن حا;ت ا/ختصاص الدولي للمحاكم التونسية  10إلى  3حسب الفصل . 

  .صنفان إختصاص مطلق و إختصاص ممكن 

  : ا*ختصاص الدولي المطلق للمحاكم التونسية : القسم ا�ول 

  على المحاكم التونسية يسمح لھا با*ختصاص المطلق : إختيار المتقاضين : الفقرة ا�ولى 

   8الفصل  : حا7ت ا*ختصاص ا*قصائي : الفقرة الثانية 

النزاعات المتعلقة بالجنسية التونسية أي إقرار تمتع : نزاع مؤسس على السيادة  •
الشخص المعني بالجنسية التونسية و الدعاوي المتعلقة بطلب إجراء تحفظي للتنفيذ 

راب التونسي  إذ أن القوة العامة ; تستجيب إ; !وامر سلطة قضائية وطنية ف بالت
 .  4ف  8

يختص القضاء التونسي في : ا/قصائية المؤسسة على الرغبة في حسن سير القضاء  •
  2فقرة  8الدعاوي ا/ستحقاقية و الحوزية المتعلقة بالعقار الموجود في تونس ف 

فقرة ثالثة كنزاعات  8و الدعاوي المتعلقة بإجراء جماعي مفتوح في تونس ف 
  الديون في مادة ا/ف*س 

 من إتفاقية المغرب العربي   33الفصل : الحا;ت الممنوحة بنص خاص  •

  :ا*ختصاص الدولي الممكن للمحاكم التونسية : القسم الثاني 

ا/ختصاص يخضع للمنافسة مع المحاكم ا!خرى ا!جنبية إذ يعرف كل نظام قانوني طريقة 
   8أحادية تحدد حا;ت إختصاص محاكمه خارج فرضيات الفصل 



 

 

يعتمد القانون التونسي على معيارين إما على أساس إرتباط إقليمي بالقانون التونسي أو على 
  .أساس إتفاق مشترك بين ا!طراف 

  : المعايير ا*قليمية : �ولى الفقرة ا

  3الفصل . المدعي يرفع دعواه أمام محكمة المدعي عليه : المعيار الرئيسي /  1

  :  أصناف من معايير إرتباط النزاع با/قليم التونسي  3: المعايير التكميلية ا/حتياطية /  2

  : المعايير المؤسسة على فكرة القرب +   

لية التقصيرية حدوث الواقعة بتونس أو الضرر في تونس و في في المسؤو( في ا/لتزامات 
و ; تختص المحاكم التونسية إذا إشترط ) المسؤولية التعاقدية  عند تنفيذ العقد بتونس 

  .أطراف العقد إسناد ا/ختصاص لمحكمة دولة أجنبية 

وضوعھا حق تختص المحاكم التونسية في ا!موال المنقولة إذا كان م: في نزاعات ا!موال 
و في أموال التركات إذا كان نزاع التركة إفتتح  8فقرة  5منقول موجود في تونس ف 

  .فقرة ثالثة  6بتونس أو مرتبط بإنتقال الملكية بموجب إرث لعقار أو منقول كائن بالب*د ف 

  .أو نزاعات الملكية الفكرية إذا وقع التمسك بھا في تونس 

  : /نصاف المعايير المؤسسة على فكرة ا+ 

  حماية الطفل إذا كان في تونس دعاوي البنوة 

  فقرة ثانية  6حماية الطرف المحتاج الدائن في دعاوي النفقة في تونس فصل 

النظر في النزاعات الدولية إذا كانت مرتبطة : المعايير المؤسسة على فكرة الترابط + 
   7بقضية أخرى منشورة لديھا فصل 

  :ا*رادي لZختصاص الدولي للمحاكم التونسية  التوسيع: الفقرة الثانية 

  إما صريحا أو ضمنيا  4الفصل 

  : النظام ا*ستثنائي : المبحث الثاني 

يتمتع أصحاب السلطة ا!جنبية كرئيس الدولة و ا;عوان الديبلوماسيين و القناصل بحصانة 
  .قضائية 

  .من المجلة  20و  19يتمتع ا!شخاص المعنويين ا!جانب بالحصانة القضائية الفصل 

  : آثار القرارات ا�جنبية في تونس : العنوان الثاني 



 

 

  

  المبدأ ا/ذن بالتنفيذ و ا/ستثناء الرفض  11الفصل : شروط ا/ذن بالتنفيذ + 

  : العوائق + 

العوائق بالرجوع إلى النظام القانوني المستقبل كعدم إختصاص القاضي ا!جنبي الذي   
  .أصدر القرار أو عدم تطابق القرار ا!جنبي مع النظام العام التونسي جوھريا أو إجرائيا 

العوائق بالرجوع إلى النظام القانوني ا!صلي كالصبغة غير التنفيذيى للقرار ا!جنبي أو   
  5فقرة  11الفصل . ام قاعدة المعاملة بالمثل عدم إحتر

  

  :تنازع القوانين : الجزء الثاني 

  .أساسا على المنھج التنازعي الذي يقوم على قاعدة التنازع و عنصر ا/سناد تقوم 

  :المقاربة الثابتة لقاعدة التنازع 

  : وصف قاعدة التنازع الك4سيكية       

  : الھيكلة /  1

في ا!حوال / مكان وقوع الحادث  1فقرة  73/ ا/سناد الجنسية عنصر   56الفصل 
في مادة / في الحقوق العينية مكان وجود ا!موال / الشخصية الجنسية و مقر ا/قامة 

  .ا/لتزامات إرتباط وثيق بمصدر ا/لتزامات 

  :    خصائصھا /  2

  تعين القانون المنطبق و ليس جوھره: الطابع غير المباشر 

  يمكن أن تعين القانون الوطني أو ا!جنبي : الثنائي  الطابع

  .مبدأ المساواة بين القوانين : الطابع الحيادي 

  :تعديل ھيكلية قاعدة التنازع        

و توسع  62إرادة ا!طراف في الميدان التعاقدي : تطور الدور المعترف به لjطراف /  1
  73. التمسك بقانون مكان الحادث في صنف ا/لتزامات غير التعاقدية كحادث مرور 

     26و  54و الفصل  52إلى  50الفصول : توسع سلطات القاضي /  2



 

 

  :المقاربة الديناميكية لقاعدة التنازع 

  :تعيين القانون المنطبق        

  : إختيار القانون المنطبق فتحديد قاعدة التنازع فتعيين القانون 

  فقرة أولى  27مبدأ ھيمنة المفاھيم الوطنية في عملية التكييف 

  ا/شكاليات المنظمة بالمعاھدات الدولية : ا/ستثناء لتفادي الھيمنة 

  أو تكون ملزمة للقاضي  28سلطة قاعدة التنازع قد تھم النظام العام 

  :تطبيق القانون المعين       

  ; يطرح إشكاليات  يطبق القانون الوطني و كأن النزاع داخلي

  : تطبيق القانون ا!جنبي 

  فقرة ثانية  23البحث عن محتوى القانون ا!جنبي   

  فقرة ثالثة  32وسائل ا/ثبات حرة   

  تأويل القانون ا!جنبي امام القاضي الوطني   

ل النظام العام يستثني تطبيقه أو التحايل على القانون الفص: عوائق تطبيق القانون ا!جنبي  
 .من المجلة  30

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  حقوق ا*نسان و الحريات ا�ساسية

  
لن نتعمق كثيرا في تلخيص ھذه المادة �ن ا*ختبارات كثيرا ما تتناول مواضيع حالية و 
ينصح في ھذا المجال بمتابعة ا�خبار السياسية و الحقوقية و قراءة مقال حرية الضمير 

ا*جراءات الجزائية خاصة فيما يتعلق با*حتفاظ لعياض بن عاشور و كذلك مراجعة مادة 
  .و ا*يقاف التحفظي 

  

     ينصح بقراءة الدستور التونسي و حفظ باب الحقوق و الحريات

سنقدم مخطط لمواضيع الحقوق و الحريات �ن المعلومات في متناول الجميع دروس عبد 
  : _ ا�حمدي 

حرية : حرية التعبير : حرية المعتقد : الحق في حرمة الحياة الخاصة : الحق في الحياة 
  : الحريات الجماعية ا!حزاب و الجمعيات : التنقل 

  

  :تكريس المبدأ /  1 

  في النصوص الدولية   

  في النصوص الوطنية   

  :  المساس بالحق /  2

  التعدي المشروع 

  التعدي غير المشروع 

 .ى منھجية موضوع المحاكمة العادلة سنقتصر في ھذا التلخيص عل

 

  



 

 

 الضمانات ا*جرائية للمحاكمة العادلة

  : الضمانات المتعلقة بالمتھم الموقوف: المبحث ا�ول
 -I ا*حتفاظ  

II -ا*يقاف التحفظي: 

  الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع والحق في التقاضي : المبحث الثاني

I - الضمانات المتعلقة بالحق في التقاضي  

   :مبدأ ع4نية الجلسات - 

  مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة - 

  )أجال معقولة للتقاضي(  مبدأ سرعة الفصل في القضايا الجزائية - 

 مبدأ تعليل ا�حكام الجزائية

  مبدأ التقاضي على درجتين

II -الضمانات المتعلقة بالحق في الدفاع 

     ا�سس القانونية للحق في الدفاع_ 

  حق أممي  - 
 من العھد الدولي  14المادة تنص

  

   ا!مريكية ا;تفاقية من 2المادة وتتضمن

   الدولية الجنائية ا!ساسي للمحكمة النظام من  20 المادة وتنص

 في الواردة لتلك مشابھة أحكام على السابقة بيوغوس*فيا من المحكمة الخاصة 21 والمادة 

   الدولي العھد من 14 ةالماد

  :حق دستوري وتشريعي-

    المبادئ العامة لحقوق الدفاع_ 

  :مبدأ المواجھة - 



 

 

  مراحل المحاكمةجميع مبدأ الحق في ا7ستعانة بمحام في   - 

 : مبدأ توفير الضمانات للمحامي أثناء الدفاع- 

 الضمانات الجوھرية للمحاكمة العادلة

  قرينة البراءة : المبحث ا�ول

كل متھم بريء الى أن تثبت ادانته فا!صل في ا/نسان الخير والبراءة ولمن ادعى غير 

ذلك اثبات العكس فما يجب اثباته ليس البراءة بل ا/دانة والفعل المجرم وبما أن المتھم 

  ; يمكن أن يعاقب إ; على فعل ثبت قطعيا 

  مبدأ عدم التزام المتھم بإثبات برائته  -1

من أھم نتائج مبدأ قرينة البراءة أن المتھم غير ملزم بإثبات براءته، بل أن النيابة ھي التي   

  فمسألة ا/ثبات عنصر أساسي في ھذا المبدأ , تثبت ا/دانة

 

و تبرئة ساحة متھم أفضل من إدانة ( الشك ينتفع به المتھم: مبدأ فقه قضائي -2

  ) بريء

المادة الجزائية مترتب عن مبدأ قرينة البراءة وھو وھو مبدأ من المبادئ ا!صولية في 

مبدأ أجمع عليه شراح القانون منذ القدم وله جذور في القانون الروماني ويعبر عنه 

   in dubiro pro rioبال*تينية 

  مبدأ استق4ل وحياد القضاء: المبحث الثاني

I - قضائھم لغير القانونالقضاة مستقلون 7 سلطان عليھم في مبدأ استق4ل القضاء  

يقصد باستق*ل القضاء عدم تدخل السلطات ا!خرى في عمل القاضي، وعدم تدخل 

المتقاضين أو ا!فراد العاديين أو الرأي العام أو ا/ع*م في عمل القاضي بصورة تؤدى إلى 

 ف* يخضع في عمله لغير سلطان القانون. التأثير على استق*له وحياده في ممارسته لعمله



 

 

و!ھمية استق*ل القضاء كضمانة كبرى للقاضي وللمتقاضين على حد . وصوت الضمير

  سواء فقد نص الدستور على ھذه الضمانة الكبرى 

II -مبدأ حياد القاضي  

من القانون  23عدم ا;نحياز !ي طرف في الدعوى وم*زمة النزاھة وقد أوجب الفصل 

يقضو بكامل التجرد وبدون اعتبار بأن " ا!ساسي للقضاة على أن ھؤ;ء ملزمون 

وليس لھم الحكم في قضية استنادا لعلمھم الشخصي و; يمكنھم .لjشخاص أو المصالح

 ." في غير القضايا التي تھمھم شخصيا يا أو كتابيا ولو بعنوان استشارةالمناضلة شفو

   "بكل حياد ونزاھة" كما انه حين يباشر القاضي مھامه يقسم بأن يقوم بوظائفه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  النزاعات ا*دارية و الجبائية 

      و ا*نتزاع من أجل المصلحة 

  العمومية 

  :النزاعات ا*دارية 
  :المراجعة من النصوص القانونية تكفي مع التلخيص 

  

  1970جوان  1في  40القانون عدد 

  

  ھل يمكن مساءلة ا/دارة ؟ : تطرح مادة المنازعات ا/دارية إشكالية جوھرية أو تساؤل مفاده  

يعكس المثال الفرنسي مھد المنازعات ا/دارية فھو ذو صبغة فقه قضائية ولعل أھم نص مكتوب سمح 

تعويض ; المتعلق بقضاء ال 11/1888/ 27بمراقبة ا/دارة وإخضاعھا لرقابة السلطة القضائية أمر 

مبادئ قضاء التعويض والنظم المعتمدة لمثل ھذا النوع من  1888من ھذا المنطلق حدد أمر .غير

  .النزاعات والسلطات القضائية المختصة للبت فيھا قانونا

أولى خطوات المشرع وخياراته في إحداث  1959جوان  1ظھرت مع دستور تونس ا!ول في    

  .مستقلتين محكمتين

بموجب القانون  1976قبل تنقيحه في أفريل  57من الدستور ومن قبله الفصل  69فصل فقد نص ال   

 ".المحكمة ا/دارية ودائرة المحاسبات : مجلس الدولة يتركب من ھيئتين" أن  37الدستوري عدد 

  :تقسيم وتصنيف المنازعات ا*دارية                          

  .تقوم على معيار طبيعة سلطة القاضي"  ادوارد ;فايي " نظرية  – 1   

  .تقوم على طبيعة الموضوع المطروح أمام القاضي"  ليون دي قي " نظرية  – 2   



 

 

نظرية تأليفية مزجت بين نظريتين ليجد المشرع التونسي والمثال التونسي نفسه قد أخذ بمثال  – 3   

  :4لنجد المنازعات ا/دارية تصنف على النحو التالي في أقسام خاص به يجمع بينھا الث*ث 

   le plein contentieux                              منازعات القضاء الكامل – 1          

      contentieux de l’annulation                                     قضاء ا/لغاء – 2          

                                                                  

 contentieux de légalité                                 قضاء المشروعية              

                contentieux d’interprétationقضاء التفسير والتأويل   – 3          

  :ينظام القضاء ا*داري التونس: الجزء ا�ول  

  : النشأة والتطور الھيكلي  

نوفمبر  27إيجاد نظام قضائي مزدوج توخته تونس منذ بداية نشأة أولى جذور القضاء ا/داري مع أمر  

  . 1972جوان  1ولو أن ذلك كان بصفة نسبية قبل تدعيمه بإحداث محكمة إدارية في  1888

  :1972تاريخ المنازعات ا*دارية في تونس قبل : الفقرة ا�ولى              

 1888نوفمبر  27من المؤكد أن أول نص بادر بوضع إطار للمنازعات ا/دارية بتونس ھو أمر     

المتعلق بالنزاع ا/داري، ولئن سبقته نصوص أخرى ترتب ھيكل المنازعات ا/دارية، ھيكل فض 

المتعلق بإصدار عھد ا!مان وإحداث  1860ديد سواء عن طريق الوزارة ا!ولى مع أمر النزاعات بالتح

، كذلك )فكرة القضاء المحجوز ) ( منه  40الفصل (  1861أفريل  26المجلس ا!كبر مع دستور 

كان  1888فان أمر ) القضاء المفوض ( المتعلق بھيكلة الوزارة ا!ولى  1921أفريل  24الشأن مع 

 . ه مكرسا لمبدأ القضاء الوحدوي في ظاھر

أسند للمحاكم العدلية المدنية بالمملكة التونسية التي لم تكن بھا ; فروع لمجلس الدولة  1888إن أمر 

الفرنسي و; لمجلس تنازع ا;ختصاص تمثي* فذلك مرد تحديد و;ية القاضي المدني على بعض 

محاكم  1883را وأن السلطات الفرنسية أحدثت منذ النزاعات المقتصرة على التعويض للتونسيين اعتبا

عدلية تختص بنزاعات باقي الجنسيات الموجودة بالمملكة كل ذلك قبل إحداث نظام حديث للمحاكم 

  .1896التونسية في 



 

 

إن ا;ختصاص القضائي المسند لھذه المحاكم المدنية لم يتعد مجال المسؤولية ا/دارية أي قضاء   

إقصاء قضاء  1888من أمر  3ات ا/دارة وأعمالھا أو اتفاقياتھا، ليقع بالفصل التعويض جراء تصرف

ا/لغاء وإبقاءه رھن إرادة السلطات الفرنسية وفي ذلك خشية من تعطيل أعمال ا/دارة الحامية المنتصبة 

ونسي في ھذا ا!مر تواصل لفترة بلغت تاريخ ا;ستق*ل وتحديدا تاريخ وضع الدستور الت. حديثا بالمملكة

لنجد تكريس الدولة التونسية لنظامھا الجمھوري الديمقراطي بارزا في إفراد النزاعات  1959جوان  1

  .ا/دارية بھيكل مختص

من الدستور مجلس الدولة التونسي والمتركب من  69أحدث بمقتضى الفصل  1995جوان  1ففي    

  .ھيئتين قضائيتين تختصان بصنفين من المنازعات ا/دارية

المحكمة ا/دارية ودائرة المحاسبات أمر تعزز ;حقا بإحداث ھيكل المحكمة ا/دارية بمقتضى القانون  

  .  1996وما لحقته من تنقيحات أھمھا تنقيح  1972جوان  1المؤرخ في  1972لسنة  40عدد 

  1972ا*دارية في  إحداث المحكمة: الفقرة الثانية         

أول ھيكل قضائي يختص صراحة  1972جوان  1المؤرخ في  1992لسنة  42أحدث القانون عدد 

  .بالنزاعات ا/دارية بصفة مطلقة 

تنظر المحكمة ا/دارية في جميع النزاعات المتعلقة با/دارة، إ; : " قديم أنه 2اقتضت أحكام الفصل   

بالنظر في النزاعات تبقى مختصة ) العدلية ( أنه وإلى أن يأتي ما يخالف ذلك فان المحاكم ا;بتدائية 

 2أما صيغة الفصل ". على أن يقع ا;ستئناف والتعقيب لدى المحكمة ا/دارية  ... المتعلقة بالتعويض 

" عدا ما أسند لغيرھا بقانون خاص: " ... فقد نص صراحة على أنه)  1996بعد تنقيح ( جديد 

  .دنية والتجارية والمقصود بالمحاكم العدلية المحددة بمقتضى قانون المرافعات الم

  :ھيئات القضاء ا*داري ذات الو7ية العامة  -  1   

  :الدوائر ا7بتدائية*       

وقد خصت ھذه الھيئات  1972أحدثت الدوائر ا;بتدائية بالمحكمة ا/دارية منذ إحداث قانون     

القضائية بالنظر في دعاوى ا/لغاء فحسب والتي تصدر في شأنھا أحكام نھائية ; تقبل الطعن إ; 

  .بالتعقيب، وھذا التعقيب ; يمكن ممارسته في غياب ھيئات تعقيبية

ھاته الھيئات ا;بتدائية كانت تركيبتھا خماسية تنقسم إلى قسمين قسم أول يختص بالتحقيق في النزاع    

اتجھت إلى إلغاء ھذا التقسيم أو  1996جوان  3واdخر بالبت فيه، غير أن إرادة المشرع التونسي في 



 

 

كما  1972جديد من قانون  16ھاته التركيبة الخماسية ليقع تعويضھا بتركيبة ث*ثية على معنى الفصل 

  ألغيت عن ھاته 

04 – 3 - 2010  

الدوائر الصيغة النھائية !حكامھا فأصبحت تصدر أحكاما غير نھائية ابتدائية تقبل الطعن با;ستئناف 

         ا;بتدائية بالنظر ابتدائيا في  تختص الدوائر"الذي جاء به  1972جديد من قانون  17على معنى الفصل 

  ...تجاوز السلطةدعاوى  -

  .الدعاوى المتعلقة بالعقود ا/دارية -

كما تنظر في جميع الدعاوى ذات )... أي دعاوي التعويض ( الدعاوى الرامية إلى جعل ا/دارة مدينة  -

ھذا ا;ختصاص وسع تدخل ". الصبغة ا/دارية باستثناء ما أسند منھا لمحاكم أخرى بقانون خاص 

والقضاء الحقوقي والقضاء الكامل بخ*ف ما كان عليه الوضع قبل  قضاء ا/لغاء الدوائر ا;بتدائية لتشمل

1972.  

ھذا ا;ختصاص المبدئي والمطلق أكد به المشرع إرادة في تدعيم استق*لية الجھاز العدلي عن نظيره      

إرادة جديد حاول المشرع وضع حالة فرضية وإمكانية اختيارية تبقى رھن  15الفصل في  .ا/داري 

سياسية أو تنفيذية تخول إحداث دوائر ابتدائية جھوية متفرقة عن المحكمة ا;دراية لھا نفس ا;ختصاص 

يحدد مرجع نظرھا بأمر النظر في النزاعات التي تكون السلط ا/دارية  17الحكمي المحدد بالفصل 

  .اوالجھوية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لمرجع النظر المذكور طرف

  :الدوائر ا7ستئنافية  – *      

أحدثت !ول مرة الدوائر ا;ستثنائية ا/دارية المستقلة عن الجلسة العامة وعن أي  1996جوان  3تعديل 

  .ھيكل آخر

 5تحديد عددھا ب 2008فيفري  18دوائر استئنافية ليقع في  6عددھا ب  1996سبتمبر  9حدد أمر    

في الطعون  1972جديد من قانون  19ثية تنظر حكميا وعم* بالفصل دوائر استئنافية تركيبتھا ث*

الموجھة ضد ا!ذون وا!حكام ا;ستعجالية الصادرة عن الدوائر ا;بتدائية بالمحكمة ا/دارية أو عن 

المحاكم العدلية أو عن بعض الھيئات ا!خرى ما لم يسند ا;ختصاص للمحاكم العدلية صراحة كما تنظر 

ي الطعون الموجھة ضد ا!ذون وا!حكام ا;ستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر ا;بتدائية استئنافيا ف

، ھذا إلى جانب نظرھا في الطعون الموجھة ضد 1972من قانون  – 82 – 81والمنظم بالفصول  



 

 

ثة أو القرارات الصادرة عن الھيئة العامة للتأمين المحد 1991قرارات مجلس المنافسة المحدث بقانون 

  بمقتضى 

أو القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليھا بمجلة إسداء  2008فيفري  13قانون 

  .الخدمات المالية لغير المقيمين

ولكن يبقى أھم اختصاص قضائي للدوائر ا;ستئنافية ھو النظر ابتدائيا في الطعون با/لغاء ضد ا!وامر 

اشرھا بنفس إجراءات الدوائر ا;بتدائية ليكون استئنافھا لدى الدوائر ذات الصبغة الترتيبية والتي تب

  .والحالة محل الجلسة العامة في ھذا ا;ختصاص 1996جوان  3التعقيبية المحدثة كذلك في 

  : الدوائر التعقيبية  – *                 

يعتبر الطعن بالتعقيب أھم الضمانات وآليات حقوق الدفاع قانونا تختص به المحكمة ا/دارية بمقتضى     

ما أحدث ضمن ھياكلھا من دوائر حكمية  دوائر تعقيبية وعددھا اليوم ث*ثة لھا نفس التركيبة شأن 

يمكن أن يكون الرئيس ا!ول الدوائر ا;بتدائية وا;ستئنافية فھي ث*ثية التركيبة يرأسھا رئيس دائرة 

أما من جھة اختصاص . 1972وما بعده من قانون  20للمحكمة ا/دارية نفسه وذلك على معنى الفصل 

ألغي ولم ( ثالثا  13و  13، 12، 11ثالثا ومن قبله الفصول  21ھذه الدوائر فقد حددت الفصول 

الطعون الموجھة ضد ا!حكام في " مجال نظرھا المقصور على النظر ) يعوض إلى ھذا التاريخ 

، المادة ا;نتخابية ) 11الفصل ( والمتعلقة بالمادة الجبائية " الصادرة نھائيا المشار إليھا بھذا القانون 

، المادة المھنية وكذلك المادة المصرفية، ھذا وقد شمل ا;ختصاص التعقيبي للمحكمة ) 12الفصل (

نوفمبر  11مكرر قبل إلغائه في  13سابقا إذ كان الفصل ا/دارية نزاعات مادة المنافسة وا!سعار 

ينص صراحة على اختصاص المحكمة ا/دارية بالطعون الصادرة عن مجلس المنافسة  2001

وا!سعار والتي أسندت ;حقا للقضاء العدلي صاحب الو;ية في ھاته الميادين ا;قتصادية من تجارة 

  .وتداول بين التجار

  . طالما كان محددا بالنص اص التعقيبي لم يكن اختصاصا مطلقا بل مسندولعل ھذا ا;ختص    

إن إرادة المشرع في إفراد بعض المسائل القانونية بھيئة تعقيبية خاصة أ; وھي الجلسة العامة    

الذي جعل من  1972من قانون  20القضائية أكدته تركيبة ھذه الجلسة نفسھا على معنى الفصل 

لخبرة وا;قدمية والكفاءة ، فالتركيبة تشمل الرئيس ا!ول رؤساء الدوائر التعقيبية تركيبتھا بحث عن ا

ا;ستئنافية رؤساء الدوائر ا;ستئنافية ورؤساء الدوائر ا;ستشارية إلى جانب مستشار عن كل دائرة 

ضائية وان ھاته التركيبة ا;ستثنائية للجلسة العامة الق. تعقيبية يعينه الرئيس وفق ماله من ص*حيات



 

 

ا!ولى : تمتعت باختصاص تعقيبي مسند استثنائيا فإنھا كذلك صاحبة اختصاص استئنافي في صورتين

الطعن في ا!حكام الصادرة عن الدوائر ا;بتدائية في مادة تجاوز السلطة والتي تقضي بتوحيد اdراء 

ي ا!حكام ا;بتدائية الصادرة عن ، ثانيا الطعون با;ستئناف ف)جديد  21من الفصل  2الفقرة ( القانونية 

الفصل ( الدوائر ا;ستئنافية بوصفھا دوائر ابتدائية تنظر في تجاوز السلطة الموجة ضد ا!وامر الترتيبية 

  ).  4جديد فقرته  21

  :الرئيس ا�ول للمحكمة ا*دارية *                 

حقوقية أو القانونية سواء من السلك يعين الرئيس ا!ول بمقتضى أمر من بين أھم الشخصيات ال    

القضائي أو من السلك الجامعي، وتختلط ص*حيات الرئيس ا!ول التنظيمية بأخرى قضائية، إذ يسھر 

)  1972من قانون  29الفصل ( على توزيع العمل بالمحكمة بمساعدة كاتب عام للمحكمة ا/دارية 

قانون المحكمة ا/دارية إلى جانب ترأسه أھم من  72و  14يوزع القضايا على الدوائر طبق الفصول 

الھيئات التعقيبية والجلسة العامة استشارية كانت أو قضائية، ومن ا!عمال المنوطة بعھدة الرئيس ا!ول 

بموجب خضوعه لسلطة رئيس الجمھورية إعداد التقرير السنوي لعمل المحكمة ا/دارية ونشاطھا 

و الترتيبية المستوجب اتخاذھا وحتى الصعوبات التي يطرحھا تنفيذ يضمن به أھم المقترحات التشريعية أ

ا!حكام ا/دارية بعد صدورھا، ھذا التقرير السنوي يتضمن جانبا إحصائيا وجانبا نظريا على معنى 

  .يسلم إلى رئيس الجمھورية سنويا نھاية كل سنة قضائية 1972من قانون  87الفصل 

11 – 3 – 2010      

ختصاص قضائي فرعي لدعوى تجاوز السلطة ھو الذي خص به المشرع الرئيس ا!ول ويبقى أھم ا  

  . اختصاص توقيف تنفيذ القرارات ا/دارية: للمحكمة ا/دارية

وأمام صيغتھا النافذة )  39الفصل ( فتوقيف تنفيذ القرارات ا/دارية يكون على أثر الطعن فيه با/لغاء 

في حا;ت التأكد ولو على المسودة، كما خول )  40الفصل ( ذھا يطلب توقيف تنفيذھا أو تأجيل تنفي

  .القانون صراحة للرئيس ا!ول للمحكمة ا/دارية بصفته تلك

والى جانب حالة إيقاف تنفيذ المقررات ا/دارية ص*حيات توقيف تنفيذ ا!حكام القضائية المطعون    

وبصفة استثنائية و!جل يحدده بمفرده  1972جديد من قانون  71فيھا بالتعقيب على معنى الفصل 

بضمان أو بدونه شأن حا;ت ا;عتراض على ا!حكام أو التماس إعادة النظر فيھا تطبيقا !حكام الفصول 

  .من قانون المحكمة ا/دارية 79جديد و  78



 

 

 198 الفصل(ھذا ا;ختصاص ا;ستثنائي يوازي تشريعا وتطبيقا ما للرئيس ا!ول لمحكمة التعقيب     

ومرد ذلك محاولة إيجاد توازن ھيكلي بين الھرمين في نظام يقر ويتبنى مبدأ ازدواجية ) من م م م ت 

  .القضاء ومبدأ ازدواجية النزاعات

  :مندوب الدولة*

ويعتبر مندوب الدولة الذي صنفه قانون .توازي ھاته الخطة في الجھاز العدلي خطة وكالة الجمھورية   

  .ومندوب دولة عام لسان دفاع عن مصالح الدولة إلى مندوب دولة 1996

فا!ول يعھد له بالقضايا المنشورة أمام الدوائر ا;بتدائية في حين أن الثاني يعھد له أمام الدوائر 

  .ا;ستئنافية والتعقيبية والجلسة العامة القضائية

: جديد 22ا جاء بالفصل ويتعھد مندوب الدولة بالدفاع عن المصلحة العامة وأساس ھدف ا/دارة طبق م

  ".مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة مكلفون بالدفاع عن المصلحة العامة " 

اتجھت إرادة المشرع إلى إبراز وإكساب الدور  1996جوان  3مع تنقيح  :الجلسة العامة ا7ستشارية  

ئر استشارية إضافة إلى ا;ستشاري للمحكمة ا/دارية دورا فعا; وأھمية بارزة، حيث تم إحداث دوا

ا!قسام ا;ستشارية مھمتھا التحقيق في المسائل المعروضة على المحكمة ا/دارية ضمن استشارة 

إجبارية واستشارة اختيارية، وقد حددت ھذه الدوائر وا!قسام ا;ستشارية بدائرتان استشاريتان وقسمان 

عامة ا;ستشارية تتألف على معنى الفصل استشاريان إلى جانب جلسة عامة استشارية وھذه الجلسة ال

من رئيس المحكمة ا/دارية، رؤساء الدوائر التعقيبية وا;ستشارية ورؤساء  1972من قانون  27

  .ا!قسام ا;ستشارية

من قانون المحكمة ا/دارية مھمة ا!قسام والدوائر  26و  25وقد حددت ضمن أحكام الفصول    

ة العامة ا;ستشارية بالتداول في مشاريع ا;ستشارة المصادق عليھا من ا;ستشارية في حين كلفت الجلس

  .الدوائر ا;ستشارية قبل أن يحيلھا الرئيس ا!ول إلى الجھة صاحبة ا;ستشارة

وتكون ا;ستشارة المقدمة لھيئات المحكمة ا/دارية إما اختيارية أو وجوبية تلزم الجھة المستشيرة   

المطابق في حين تبقى مخيرة إذا كانت ا;ستشارة غير وجوبية ويكفي للتدليل صاحبة ا;ستشارة بالرأي 

تقع استشارة : " من قانون المحكمة ا/دارية الذي جاء به 4على ھذا ا!مر استعراض صيغة الفصل 

المحكمة ا/دارية وجوبا بشأن مشاريع ا!وامر ذات الصبغة الترتيبية ، وتستشار المحكمة ا/دارية 

شاريع النصوص ا!خرى وبوجه عام حوله كافة المواضيع التي تقتضي ا!حكام التشريعية بخصوص م



 

 

أو الترتيبية مشورتھا أوالتي تعرضھا عليھا الحكومة /بداء رأيھا فيھا ويحال نص كل استشارة متعلقة 

  "بمشروع مرسوم على مجلس النواب  بمشروع قانون أو

  :عدلي ذات الو7ية المسندة بنص خاصھيئات القضاء ال: الفقرة الثانية      

أن المحكمة ا/دارية ھي صاحبة ا;ختصاص العام إذ أسند لجميع  1972من قانون  2اقتضى الفصل   

نفسه  2ھيئاتھا و;ية عامة على مختلف النزاعات ا/دارية، ولكن ھذا المبدأ لم يكن مطلقا إذ جاء الفصل 

  .غير ھيئات المحكمة ا/داريةليستثني بعض النزاعات أسندت ل) جديد ( 

وقد طرحت مسألة ا;ختصاص في بعض الحا;ت وأمام غياب نصوص صريحة حا;ت تنازع في   

ا;ختصاص أوجب إحداث مجلس لتنازع ا;ختصاص بين المحاكم العدلية وا/دارية بمقتضى القانون 

  .والمتعلق بتوزيع ا;ختصاص 1996جوان  3مؤرخ في  1996لسنة  38عدد 

  :حاكم الناحية – 1       

حدد المشرع ضمن م م م ت مجال اختصاص حاكم الناحية بوصفه قاضي فردي ينظر في المادة     

المدنية، الحوزية، الجزائية وغيرھا مما ينشب من نزاعات بين الخواص فيما يبنھم، وحاكم الناحية في 

لي يطبق قواعد القانون الخاص غير ھذا ا/طار وفي فض النزاعات المعروضة عليه وبوصفه قاضي عد

أن بعض المجا;ت ا!خرى ذات الصبغة ا/دارية خصھا المشرع بمقتضى نصوص خاصة بتدخل حاكم 

  .الناحية ; بوصفه قاضي عدلي ولكن كقاضي إداري شأن بقية ھيئات المحكمة ا/دارية

علق بإصدار مجلة الجباية والمت 1997فيفري  3المؤرخ في  1997لسنة  11بمراجعة القانون عدد    

من  11ا;ستئناف تعقيبي الفصل ( المحلية نجده يقر صراحة باختصاص حاكم الناحية ابتدائيا نھائيا

  ). 72قانون 

يمكن لكل :        " من ھذا القانون 26في مادة المعاليم الموصفة على العقارات المبنية إذ جاء بالفصل   

المعلوم لدى محكمة الناحية المختصة ترابيا ويكون الحكم الصادر  مطالب بالمعلوم تقديم طلب مراجعة

  ".عن ھذه المحكمة نھائيا 

ھذا ا;ختصاص ينسحب كذلك على النزاعات المتولدة عن توظيف المعاليم عن ا!راضي غير المبنية    

  .من نفس القانون 34طبق الفصل 

المتعلق بحوادث الشغل وا!مراض  1995لسنة  28وفي إطار نفس ا;ختصاص اقتضى القانون عدد 

منه أن حاكم الناحية يبت نھائيا في النزاعات  43المھنية في القطاع العمومي وتحديدا ضمن الفصل 



 

 

المعروضة أمامه في مادة حوادث الشغل التي يتعرض لھا أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية 

في ھذه النزاعات شأن حوادث الشغل في القطاع والمؤسسات العمومية ذات الصبغة ا/دارية ويبت 

  .الخاص ولكن بصفته قاضي إداري

  : المحكمة ا7بتدائية  - 2      

تنتصب المحكمة ا;بتدائية التابعة للنظام العدلي للبت في بعض النزاعات ا/دارية سواء بوصفھا    

  .أو بوصفھا محكمة استئناف) ابتدائي ( محكمة درجة أولى 

أو المادة الجبائية ومادة ا;نتزاع للمصلحة العامة ) القمرقية ( ائيا في النزاعات الديوانية تنظرابتد

  .وغيرھا

ھذه المحاكم ا;بتدائية خصھا المشرع بالمادة الجبائية بوصفھا محاكم إدارية تابعة للھيكل العدلي    

توظيف ا/جباري لjداء أو تختص بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة با;عتراض على قرارات ال

المتعلقة باسترجاع ا!داء على أن تتعھد محاكم ا;ستئناف العدلية بالطعون الموجھة ضد أحكام المحاكم 

المذكورة الصادرة بوصف ابتدائي الدرجة لتكون خاضعة تعقيبيا لو;ية المحكمة ا/دارية على معنى 

  .1972من قانون  11الفصل 

لجبائية أو الديوانية أو القمرقية الراجع ا;ختصاص بشأنھا للمحكمة ا;بتدائية والى جانب ھذه المادة ا

التابعة للجھاز العدلي تختص ھذه ا!خيرة كذلك بنزاعات ا;نتزاع للمصلحة العامة المنظمة بموجب 

لسنة  26والمنقح بموجب القانون عدد  1976 – 08 – 11الصادر في  1976لسنة  85القانون عدد 

  . المتعلق با;نتزاع للمصلحة العامة 2003 – 04 – 14صادر بتاريخ ال 2003

ھذا ا;ختصاص العدلي في مادة ا;نتزاع يبدأ في درجاته ا;بتدائية لدى المحاكم ا;بتدائية ليمتد إلى    

محاكم ا;ستئناف قبل ممارسة حق الطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب المدنية بالرغم من إحداث دوائر 

  .عقيبية وأخرى استئنافية بالمحكمة ا/داريةت

  :محاكم ا7ستئناف -    

بالرجوع إلى بعض النصوص الخاصة بالقطاعات المھنية الحرة أو المادة الجبائية نجدھا تقر صراحة    

بكون محاكم ا;ستئناف العدلية ھي صاحبة ا;ختصاص المطلق بالطعون ببعض القرارات الصادرة عن 

  .نية أو ا/دارات الجبائية المالية با!ساسالھيئات المھ



 

 

فقد أقر القانون لبعض الھيئات المالية ذات الصبغة ا;جتماعية كصناديق التقاعد حق إصدار سندات    

تنفيذية جبرية ترمي إلى استخ*ص أموال الدولة أو ديون أشخاص القانون العام كبطاقات ا/لزام أو 

يھا أمام محاكم ا;ستئناف التابعة لمقر ھذه الھيئات، أما في شأن بطاقات الجبر والتي يتم الطعن ف

محاماة، خبراء، محاسبين، ( القرارات الصادرة عن المجالس المھنية المشرفة على مختلف المھن الحرة 

  ).عدول تنفيذ وإشھاد ، صيادلة، أطباء، بياطرة 

فقد أقرت جل النصوص صراحة و;ية الھيئات العدلية وتحديدا محاكم ا;ستئناف التابعة لھا مجالس    

  .الھيئات 

أما في شأن النزاعات الجبائية والمالية والتي ھي نزاعات إدارية با!ساس فقد أقر المشرع في شأنھا    

القاضي العدلي ھو صاحب وتفاديا إلى تفريق وتشتيت السلطات المختصة بھا وجوب أن يكون 

 .ا/ختصاص ا!ساسي بھا قانونا

  :محكمة التعقيب    

من المؤكد أن محكمة التعقيب المدني وعلى معنى مجلة المرافعات المدنية والتجارية ھي محكمة     

القانون تنظر في جميع الطعون الصادرة والموجھة ضد القرارات وأحكام الھيئات العدلية، غير أنه 

ة بعض النصوص المتعلقة بالمادة ا/دارية إتضح وأن المشرع أسند لھا حكميا إختصاصات وبمراجع

معينة وقرارات وطعون حصرية في مجا;ت عينية فأورد على سبيل المثال منھا المادة القمرقية، مادة 

  ...ا/نتزاع مادة ا/قتراع، حوادث الشغل في القطاعين العمومي والخاص وغيرھم

 -----------  

إن توزيع إختصاصات مسندة للقاضي العدلي تجاه ما للمحكمة ا/دارية من و;ية عامة لم يقص    

حا;ت تنازع بين الجھازين بشأن بعض النزاعات وا/ختصاصات في المادة ا/دارية، أمر ثبت طوال 

إلى ضرورة  1996جوان  3ليتفطن المشرع بتاريخ  1995و  1975عقد من الزمن وخاصة بين سنة 

جوان  3بتاريخ  1996لسنة  38إحداث مجلس تنازع ا/ختصاصات وتوزيعھا بمقتضى القانون عدد 

بتوزيع ا/ختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة ا/دارية وإحداث مجلس تنازع " المتعلق  1996

  ".ا/ختصاص 

  الفصل الثاني
  المحاكم ا*دارية المتخصصة

  الفرع ا!ول
  المتخصصة الخاضعة لرقابة المحكمة ا/داريةالمحاكم ا/دارية 



 

 

  الفقرة ا!ولى
  المحاكم ا/دارية الخاضعة لرقابة المحكمة ا/دارية استئنافيا

 :مجلس المنافسة, أ

كانت القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  2003قبل تنقيح قانون المحكمة بقانون 
/دارية استئنافيا وتتمثل مھمته تخضع !نظار المحكمة ا;بتدائية ثم أصبحت للمحكمة ا

في النظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة والدعاوى المتعلقة 
  .با;ستغ*ل المفرط

  .ويتخذ المجلس عقوبات في ذلك كغلق المؤسسات المخالفة
 :الھيئة العامة للتأمين -ب

أعضاء من  10ة إضافة إلى تتكون ھذه الھيئة من رئيس ھيئة يعين بأمر من وزير المالي
قضات؛ وتتمثل وظائفھا في منح ترخيص وسطاء التأمين ونزعھا منھم،  3بينھم 

المصادقة على قواعد التعامل المھني، النظر في تقارير الرقابة واتخاذ التدابير في 
  .شأنھا

  
  الفقرة الثانية

  المحاكم ا/دارية الخاضعة لرقابة المحكمة ا/دارية تعقيبيا
  .محاكم ا;ستئناف العدلية في مجال النزاعات المھنية•
ا;عتراضات على (كل محاكم ا;ستئناف العدلية في مجال استخ*ص الديون العمومية •

  ...)السندات ا/ضافية، التنظيم ا/جباري، استرجاع ا!داء
  .المحاكم ا;بتدائية العدلية في بعض ا!وامر الجبائية كالجباية المحلية•
حاكم ا;بتدائية العدلية في ما يتعلق بالتسجيل في القائمات ا;نتخابية التشريعية الم•

  .والرئاسية والبلدية
  .اللجنة المصرفية البنكية•
  

  الفرع الثاني
  المحاكم ا/دارية المتخصصة الخارجة عن رقابة المحكمة ا/دارية

  الفقرة ا!ولى
  العدليةالمحاكم ا/دارية الخاضعة لرقابة المحاكم 

 :الھيئة الوطنية ل*تصا;ت  . أ
 )2001جنفي  15حددت بقانون (

تتركب من رئيس يعين بأمر، رئيس مستشار لدى محكمة التعقيب، عضو مستشار 
  .لدى دائرة المحاسبات، أربعة أعضاء من أصحاب الكفاءة

ووظيفتھا تسليط عقوبات على مشغلي شبكات ا;تصال ومزودي الخدمات 
  .المخالفين

 :السوق الماليةھيئة   . ب



 

 

منه على كون ثلث أعضاء  25وينص الفصل ) 1994نوفمبر  14أحدثت بقانون (
 .ھذه الھيئة قضات يمثلون القضاء العدلي والمحكمة ا;بتدائية ودائرة المحاسبات

  2004أوت  Strumica25وقد أكد مجلس تنازع ا;ختصاص حول شركة
  .تئناف بتونسأن الطعون الموجھة ضد الھيئة تكون بمحكمة ا;س

  :الھيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. ج
 13على كونھا تتكون من  72وينص الفصل )  2004جولية  29أحدثت بقانون (

 82عضو منھما قاضيان عدليان وقاضيان من المحكمة ا/دارية، وينص الفصل 
مة على كون قرارات الھيئة تطعن لدى ا;ستئناف بالعاصمة والتعقيب أمام محك

  .التعقيب
  الفقرة الثانية المحاكم ا/دارية المستقلة

مارس  8ثم وقع تنظيمھا بقانون  1959ھي مؤسسة دستورية نص عليھا دستور : دائرة المحاسبات•
؛ تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 1969

ترتيبيا بميزانية الدولة وكذلك المؤسسات العمومية غير ا/دارية  العمومية التي تكون ميزانيتھا ملحقة
  .الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالھا والمنشءات العمومية وكل الھياكل التي تساھم

؛ ولھذه الدائرة ص*حية محاكمة مرتكبة أخطاء 1985جويليا  20أحدثت بقانون :دائرة الزجر المالي•
قضية لدى الدائرة إ; من قبل جھات حددھا القانون مثل رئيس مجلس النواب، التصرف و; يمكن رفع 

وينص القانون على أن القرارات الصادرة .الوزير ا!ول، وزير المالية والرئيس ا!ول لدائرة المحاسبات
عن دائرة الزجر المالي غير قابلة ل*ستئناف و; للتعقيب، بيد أنه يمكن أن تكون قرارات الدائرة 

  .وضوع قبل للمراجعة لدى الدائرة نفسھام

من المجلة ا;نتخابية أنھا تتكون من  156حسب الفصل : اللجنة الخاضعة لعملية ا;نتخابات البلدية•
على  158قاضي يعينه وزير العدل وعضوين يعينھما وزير الداخلية باقتراح من الوالي وينص الفصل 

  .أن قرارات ھذه الھيئة نھائية

يكون حكمه نھائيا عندما يقضي في مادة حوادث الشغل وا!مراض المھنية في القطاع : حيةقاضي النا•
  ).1995جوان  27من قانون  47الفصل (العمومية 

  اختصاص القضاء ا*داري الجزء الثاني

إن اعتماد ا;زدواجية القضائية يطرح بالضرورة مسألة ا;ختصاص والتي يمكن أن تتولد عنھا حا;ت 
زع، فمسألة تحديد ا;ختصاص القضائي قد تكون محل تنازع بين القاضي ا/داري والقاضي من التنا

يتعلق بتوزيع ا;ختصاص بين المحاكم  1996مؤرخ في مارس  38العدلي لذلك جاء قانون عدد 
  .ا/دارية والعدلية

  

  توزيع ا7ختصاص بين القاضي ا*داري والقاضي العدلي  1الفصل 



 

 

آليات لحسم تنازع ا;ختصاص بين القاضي ا/داري والقاضي  1972جوان  1قانون لم ينشأ واضعو 
العدلي؛ وكنتيجة لذلك لم يلبث أن طرحت بسرعة مسألة تنازع ا;ختصاص كنزاع المؤسسات العمومية 

  ...ذات الصبغة التجارية ومسؤولية ا/دارة وغيرھا

معتمدا وسيلتين لفض تنازع  1996لسنة  38عدد أمام ھذه ا/شكاليات الحادثة، تدخل المشرع بالقانون 
  :ا;ختصاص

 
  التوزيع التشريعي ل*ختصاص الفرع ا!ول

مسألة توزيع ا;ختصاص معتمدا منھج كل  38تناول المشرع في الباب ا!ول من القانون عدد 
  .ا;ختصاص وذلك منعا ل*نقسام والتشتت داخل المادة الواحدة

  المحكمة ا/داريةكتلة اختصاص  الفقرة ا!ولى

، أسند المشرع صراحة ا;ختصاص للمحكمة ا/دارية في 38من القانون عدد  2&  1بالرجوع للفصلين 
  :المجا;ت التالية

 دعاوى مسؤولية ا/دارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة با;ست*ء - 
الجاري به دعاوى مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع   - 

 .العمل
النزاعات المتعلقة بأعوان المنشآت العمومية الخاضعين للنظام ا!ساسي للوظيفة العمومية   - 

 .الراجعين بالنظر للمحكمة ا/دارية بمقتضى القانون
 

  كتلة اختصاص المحاكم العدلية الفقرة الثانية

  :النزاعات التاليةأسند المشرع ا;ختصاص للمحاكم العدلية في  2& 1 بالرجوع للفصل

دعاوى التعويض عن ا!ضرار الناتجة عن حوادث العربات والوسائل المتحركة مھما كان  - 
 .نوعھا والراجعة ل\دارة

 .النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانھا وحرفائھا أو غيرھا  - 
ايات النزاعات الناشئة بين صناديق الضمان ا;جتماعي ومستحقي المنافع ا;جتماعية والجر  - 

والمؤجري أو ا/دارات التي ينتمي إليھا ا!عوان في شأن تطبيق ا!نظمة القانونية للجرايات 
 .والضمان ا;جتماعي

  
  فصل قضائي لتنازع ا;ختصاص عبر مجلس تنازع ا;ختصاص الفرع الثاني

إن قاضي التنازع ضروري في نظام يعتمد ا;زدواجية القضائية، وفي ھذا ا/طار يرى الفقيه 
Dérobade إنه المكمل الطبيعي ل*زدواجية القضائية.  

لمدة وجيزة إلى حدود الجمھورية الثانية؛ ثم وقع إعادة  1849تاريخيا، أحدثت محكمة التنازع الفرنسية
 René؛ وفي وصف وجيز لمحكمة التنازع اعتبرھا الفقيه 1872ماي  24إحداثھا بمقتضى قانون 



 

 

Chapuis أنھا}plus que un théâtre de conflit, le tribunal apparait comme 
une intenses de rencontre et de dialogue{.  

وفي تونس أثيرت مسألة إحداث محكمة التنازع في النصف ا!ول من القرن العشرين دون أن يكتب لھا 
انظر الصحف الصادرة [النجاح كما أن الجھات الرسمية عبرت عن عزمھا إحداث محكمة التنازع 

دون أن يقع الوصول إلى مجلس تنازع ا;ختصاص  1990؛ وكنتيجة لذلك ظھر مشروعين في ]1988
الذي يحدد تركيبة مجلس  96لسنة  38من القانون عدد  5والمتأمل في الفصل . 1996الذي أنشئ سنة 

زع ا;ختصاص يتأكد من نية المشرع بدت واضحة في إيجاد التوازن في المجلس، ويتكون من ستة تنا
كما أن البحث عن . أعضاء يقع اختيارھم مناصفة بين قضات محكمة التعقيب وقضات المحكمة ا/دارية

لتعقيب الموازنة طغى على المجلس، إذ اختار المشرع بين الرئيس ا!ول للمحكمة ا/دارية ومحكمة ا
  .وتدور رئاسة كل منھما سنتين

  :أما على اختصاص المجلس فقد تعرض المشرع إلى ث*ثة ح*ت

 7حالة الفصل  

يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة وللجماعات المحلية وللمنشآت العمومية، ينص ھذا الفصل على أنه 
في القضية التي يكونون فيھا طرفا، أن يدفعوا في مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص إحدى المحاكم 

 ةإلى المحكمة ا/داريالعدلية للنظر في ھذه القضية، استنادا إلى رجوع النظر فيھا 

وتصدر المحكمة .اط*ع ا!طراف ا!خرى عليھا و; تقبل بعد حجز القضية للمفاوضة وتقدم المذكرة بعد
المتعھدة حكما معل* يقضي بإرجاء النظر في القضية وإحالة ملفھا على مجلس التنازع و; يقبل ھذا 

و; يمكن تقديم الدفع المنصوص عليه بھذا الفصل أمام .الحكم أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب
ينشأ التنازع ھنا بين جھة إدارية وجھة قضائي  عدلية ، إذ يمكن للجھة ا/دارية الطرف  .محكمة التعقيب

  .في النزاع المرفوع أمام القاضي العدلي أن يطلب منه عدم النظر لعدم اختصاصه

  :تطرح ھذه القراءة جملة من الملحوظات

مجلس تنازع ا;ختصاص في قضية فتحي  وقد اعتبر. احتكار ا/دارة لسلطة الدفع بعدم ا;ختصاص
حدد حصرا الجھات التي  7أن الفصل  2003ماي  30مزيد ضد المركز الجھوي للمراقبة الجبائية في 
  .يمكن لھا الدفع بعدم اختصاص القاضي العدلي

 200مارس  8; يجوز للقاضي العدلي المتعھد بإحالة القضية بنفسه، وھو ما أكده مجلس التنازع في 
  .~ ضد وزير الداخلية غرس

كل إحالة من طرف الخواص مباشرة إلى مجلس تنازع ا;ختصاص يقع رفضھا من طرف المجلس 
المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أم*ك الدولة ضد مؤسسة  1999ماي  6فقضيت بتاريخ 

  .الوحدة

أن تطلب من القاضي ا/داري إيقاف  عدم ا;ختصاص يثار فقط أمام القاضي العدلي، إذ ; يمكن ل\دارة
  .النظر في القضية وإحالتھا على مجلس تنازع ا;ختصاص



 

 

لكن ھل أن . بعد الدفع يوجد الرفع، إذ ھناك  دفع من قبل ا/دارة ورفع من آثاره من قبل القاضي العدلي
  المحكمة العدلية ملزمة برفع القضية أمام مجلس التنازع؟

قاضي ملزم بإصدار حكم معلل /رجاء النظر في القضية وإحالة الملف يميل عياض بن عاشور أن ال
على مجلس التنازع، لكنه يتساءل عن معنى التعليل مع عدم ا;ختيار، ثم أن إلزام المحكمة با/حالة فور 

 .وجود دفع من ا/دارة قد يمثل وسيلة لربح الوقت من قبل ا/دارة

ة أي أنھا منفصلة عن عريضة الدعوة ا!صلية التي ترد فيھا الدفع بعدم ا;ختصاص يكون بمذكرة مستقل
  .كما يجب أن تكون ھذه المذكرة معللة. المحكمة على مطلعن المدعي

أما عن الھيآت القضائية التي تثار أمامھا مسألة ا;ختصاص فھي جميع المحاكم العدلية باستثناء محكمة 
  .التعقيب !نھا محكمة قانون وليست محكمة موضوع

 8حالة الفصل 

إذا تعھدت محكمة التعقيب أو الجلسة العامة للمحكمة ا/دارية بنزاع يطرح عند يقتضي ھذا الفصل أنه 
النظر فيه إشكا; جديا حول ا;ختصاص، لم يسبق البت فيه من قبل مجلس التنازع، يمكن لھا تلقائيا أن 

  .التنازع للنظر في مسألة ا;ختصاصتحيل بقرار معلل غير قابل !ي طعن، ملف القضية على مجلس 

لكل من محكمة التعقيب والجلسة العامة للمحكمة ا/دارية عند وجود إشكال جدي حول  8لقد منح الفصل 
  .ا;ختصاص، إمكانية رفع ھذا ا/شكال أمام مجلس تنازع ا;ختصاص

لكن ; بد من توفر  فإن القضات ھم اللذين لھم سلطة إثارة ھذا ا/شكال الجدي؛ 7ومن خ*ل الفصل 
  :جملة من الشروط

 .وجود إشكال جدي، بمعنى أن تثار المسألة المطروحة شكا قويا في ذھن القاضي المتعھد: الشرط ا!ول•

  .أن تثار المسألة !ول مرة، بمعنى أنه لم يسبق لمجلس التنازع النظر فيھا: الشرط الثاني• 

لمحكمة ليست مجبرة بإحالة الملف أمام مجلس تنازع ھو إجراء اختياري، أي أن ا: الشرط الثالث•  
 ا;ختصاص

إذا أقرت المحكمة إحالة ملف القضية، على مجلس التنازع اتخاذ قرار معلل غير قابل : الشرط الرابع•
 .!ي طعن يتضمن إجراء النظر في القضية

لتعقيب والجلسة العامة الھيئة المكلفة با/حالة والمتمثلة في محكمة ا 8حدد الفصل : الشرط الخامس•
 .ا/دارية

 24في  2001لكن الم*حظ أن اختصاصات الجلسة العامة تعد محدودة بعد إحداث الدوائر التعقيبية في 
بعد صدور  12وھو ما من شأنه أنه يرجع النظر في القضية على أن  يتواصل طبقا للفصل . جويليا

حاكم التابعة للمحكمة العليا التي أحالت إليھا القضية فإذا أقر مجلس التنازع أن الم. قرار مجلس التنازع
لكن إذا قضى المجلس الجاھز الذي نظر في القضية أنھا . ھي المختصة فإنھا تواصل النظر في القضية

  .غير مختصة، فإنه ; بد أن تنشر القضية من جديد لدى الجھاز القضائي المباشر في الطور ا;بتدائي



 

 

   9حالة الفصل 

  .ة وجوبية، تفرض صدور حكم بات بالتخلي من طرف محكمة عدم ا;ختصاصفيه إحال

نشرت ھذه القضية لدى المحكمة التابعة للجھاز القضائي المقابل، فرأت ھذه المحكمة أنھا غير مختصة، 
لذلك يتوجب عليھا أن تحيل القضية إلى مجلس تنازع ا;ختصاص الذي يكون مطلبا بإصدار حكمه 

  .ھده بالقضيةخ*ل شھرين من تع

الطلب المقدم من المحكمة،  2001فيفري  27ولقد رفض مجلس تنازع ا;ختصاص في قضية بتاريخ 
  .إذ لم يكن الحكم الصادر عن المحكمة ا!خرى نھائي

لكن ; بد . حالة نادرة جدا بحكم المرافعات بما أنه سيقع التراجع عن الحكم البات 9وتعتبر حالة الفصل 
  :فادي النزاع السلبيمن توفر شروط لت

يجب على كل من المحكمتين أن تعلن عن اختصاصھا، إذ ; يوجد تنازع سلبي، : الشرط ا!ول• - 
 .إذ نظرت إحدى المحكمتين في أصل النزاع ورفضت الدعوة

يجب أن يكون سبب إع*ن عدم ا;ختصاص ھو اختصاص الجھاز القضائي : الشرط الثاني• - 
 .اdخر

  .الملف على مجلس التنازع يكون بحكم معللإحالة : الشرط الثالث• - 

  :أنواعھا وإجراءاتھا: نظام الدعاوى والطعون ا*دارية : الجزء الثاني   

  :الدعاوى ا�صلية وفروعھا أمام المحكمة ا*دارية: الفرع ا�ول         

لھا دعوى خص المشرع التونسي المحكمة ا/دارية بأھم صنفين من المنازعات والدعاوى ا!ساسية أو

والثانية دعاوى المسؤولية أو دعوى التعويض والمعبر )  1( ا/لغاء أو ما يسمى بدعوى تجاوز السلطة  

  ). 2( عنھا بالقضاء الكامل أو القضاء الحقوقي 

 : دعوى تجاوز السلطة: الفقرة ا�ولى        

لjفراد حق طلب إلغاء مقرر وجب تعريف دعوى تجاوز السلطة بكونھا آلية أو طريقة قضائية تخول 

إداري مخالف للمشروعية القانونية بشكل ينتج عنه إستبعاد تطبيق ھذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما 

  .كانت عليه، وبالتالي وضع حد لتجاوز السلطة ا/دارية العمومية في ممارسة سلطانھا التنفيذي ا/داري

من قانون المحكمة ا/دارية الحا;ت التي تخول ممارسة  7وقد أقر المشرع التونسي ضمن الفصل     

عيب ا/ختصاص، خرق الصيغ الشكلية الجوھرية، خرق قاعدة من القواعد القانونية، : ھذا الطعن وھي

  .ا/نحراف بالسلطة أو با/جراءات



 

 

زئيا أو بصفة تامة، ويترتب عن ذلك وعلى معنى ومن آثار دعوى تجاوز السلطة إلغاء المقرر ج    

المقررات ا/دارية الواقع إلغاؤھا بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنھا لم : " أن 1972من قانون  8الفصل 

  ".تتخذ إط*قا 

إلى ) الوضعية القانونية ( وبإلغاء المقرر ا/داري يتعين على ا/دارة تنفيذه بإعادة وضعية المتقاضي     

ھا ا!صلية وتمتيعه بكامل حقوقه المؤھل إكتسابھا، وھو أمر يجعل من أثر ا/لغاء إرجاعه إلى حالت

سالف الحالة القانونية والمالية لمنظور ا/دارة بنفس وضعيته نظرا أنه من ا!عوان وكأنه لم يحرم من 

  .حقوقه ا!صلية 

لتي ; تقبل أي إستبعاد أو إقصاء إ; بنص وتعتبر دعوى تجاوز السلطة من الدعاوى المبدئية الدائمة ا    

الشريف  1991نوفمبر  20بتاريخ  1534صريح العبارة وفق ما أكدته المحكمة ا/دارية في قرارھا 

  .ضد المجلس ا!على للقضاء

ھذا ا!مر يجعل من دعوى تجاوز السلطة دعوى موضوعية ; شخصية دعوى مشروعية ; حقوقية،    

العام با!ساس ذات منفعة عمومية وھذا ما أتى بصريح عبارات المحكمة ا/دارية  وھي دعوى تھم النظام

 31بتاريخ  22846تقية ضد وزير الدفاع الوطني وقرار  2003ماي  24بتاريخ  10155في قرارھا 

  ... .وزير العدل ضد غانم  2001أكتوبر 

ل منظوري ا/دارة مصدرة إن ممارسة دعوى تجاوز السلطة بصفة مطلقة عادة ما تكون من قب    

القرار المشوب بال*مشروعية ويشترط في ھذا القيام إحترام شكليات وشروط ثابتة لممارسة الدعوى 

  ) .ب ( ومضمونا ) أ ( شك* 

  : الشروط الشكلية لدعوى تجاوز السلطة –أ           

لمدنية والتجارية يكون أمرا حتميا إحترام أھم مقومات القيام المعلومة قانونا والمنظمة بمجلة المرافعات ا

أو المصلحة أو الصفة أو اdجال أو الشكليات الوجوبية المحددة ) أھلية القيام ( سواء من حيث ا!ھلية 

  .قانونا

سنة إلى جانب ضرورة عدم توفر  18( فأھلية القيام ترتبط ببلوغ سن معينة وھي سن الرشد المدني      

من مجلة ا!حوال الشخصية، إلى جانب  163حجر على معنى الفصل  حالة عته أو سفه أو قصور أو

  .ضرورة عدم توفر حا;ت سلب للحقوق المدنية أو السياسية أو غيرھا

ھذا الشرط ينسحب على الذوات المعنوية شأنه شأن الذوات الطبيعية ف* يمكن تمثيلھا إ; بواسطة      

يتم  1972جديد من قانون  33المحلية وعم* بالفصل  ممثلھا القانوني، فالدولة والجماعة العمومية



 

 

تمثيلھا من قبل الوزراء المعنيين ومن قبل الوزير ا!ول بالنسبة للدعاوى المتعلقة با!وامر الترتيبية، كما 

يتم تمثيل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية ال*مركزية من قبل رؤسائھا غير أنه يمكن لجميع 

  .ويض من يمثلھا قانونا أمام المحكمة ا/داريةھاته السلطات تف

ھذا التفويض يخضع /جراءات قانونية سواءا بالنسبة ل\دارة وأعوانھا أو ل\دارة ووك*ء خصامھا      

  .وأساسا محاموھا

جديد يختلف عن القاعدة العامة لتمثيل الدولة  33فبالنسبة لھذا التمثيل الذي حدده المشرع بالفصل       

 7المؤرخ في  1988لسنة  13سطة المكلف العام بنزاعات الدولة والمنظم تمثيله بالقانون عدد بوا

المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة ا/دارية والمؤسسات الخاضعة  1988مارس 

  ./شراف الدولة لدى سائر المحاكم

يقبل : " أنه 6إحداث المحكمة ا/دارية في فصله وإلى جانب شرط ا!ھلية إقتضى القانون المتعلق ب     

القيام بدعوى تجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية أو معنوية في إلغاء مقرر 

  ".إداري ما 

والمقصود بالمصلحة في القيام مجرد تھديد وضعية قانونية أو حقوقية مادية أو معنوية، مالية أو      

  .حتى عاطفية تمس بالشرف أو الكرامة أو المصلحة أو ا/عتبار أو حتى الدينإعتبارية، مھنية أو 

ھذا المفھوم الواسع للمصلحة يجعلھا في تداخل كامل مع شرط الصفة في القيام، وھي سلطة ممارسة      

حق التقاضي ومباشرة الدعوى، فالورثة مث* يمكن أن تكون لھم صفة دون مصلحة شأن الوكيل عن 

!مر الذي يجعل للمصلحة شروطا وخصائص ھامة لتعريفھا، فيجب أن تكون المصلحة في الخصام ا

  .; مجردة " شخصية " القيام 

إن شروط صفة المدعي من أھلية ومصلحة وصفة في القيام توازي في إثارة الدعوى شك* شروط      

 35ة تجاوز السلطة عم* بالفصل آجال القيام وشكلياته، فإذا ما كانت إنابة المحامي غير وجوبية في ماد

فإن إمكانية تفويض وكيل حامل لكتب معرف با/مضاء عليه أمر جائز عدا مادة  1972جديد من قانون 

جديد وجوب  35الطعن في ا!وامر الترتيبية التي أوجب المشرع على معنى الفقرة ا!خيرة من الفصل 

م أمام المحاكم العدلية يكون بحجة عادلة على معنى التوكيل على الخصا(إنابة محام مرسم لدى التعقيب  

  ).من مجلة ا/لتزامات والعقود  1118الفصل 

وإلى جانب عدم وجوبية إنابة محامي، فإن رفع الدعوى للمحكمة ولكتابتھا يخضع /جراءات مبسطة      

بھا  تتمثل في تحرير عريضة دعوى ممضاة من العارض 1972جديد من قانون  36حددھا الفصل 



 

 

ھوية الطاعن، مقره، مقر خصمه ، ا/دارة، الوزارة، عرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات 

صحبة مؤيدات الدعوى من وثائق وغيرھا إلى جانب ضرورة ا/د;ء بنسخة من مطلب مسبق للسلطة 

  .ا/دارية المصدرة للقرار إن حصل توجيھه لھا

ترفق لھا من قبل العارض  36مبسطة على معنى الفصل وإلى جانب عريضة الدعوى وشكلياتھا ال    

نسخة من القرار المراد إبطاله إذا حصل إع*م العارض به با/ضافة إلى نسخة من المطلب المسبق إذا 

جديد من  37سبق تقديمه ل\دارة المعنية أو لغيرھا من سلط ا/شراف طبق الفقرة الثانية من الفصل 

  .أي أنه يبقى إختياريا 1996جوان  3و إجراء غير وجوبي منذ تنقيح قانون المحكمة ا/دارية، وھ

ويطرح إشكال ا/ع*م بالقرار مسألة قانونية تؤثر بحسب الحا;ت في شروط الدعوى، من ذلك     

إحتساب اdجال من تاريخ ا/ع*م المباشر أو من تاريخ ا/ع*م بالبريد أو من تاريخ التعليق با/دارة أو 

لقرار يجب أن يكون إع*ما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي، وقد أكدت المحكمة ا/دارية أن ا/ع*م با

  .كافيا يقينيا /نط*ق إحتساب اdجال وضمان حقوق وحريات ا!فراد 

ولئن حدد المشرع آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة بشھرين كاملين فإن ھاذين ا!جلين يمكن    

ديم ھذا في فقرته الثانية، وفي صورة تق 37تمديدھما عن ممارسة إجراء المطلب المسبق طبق الفصل 

المطلب في أجل الشھرين المواليين ل\ع*م يمتد ا!جل الخاص لرفع دعوى تجاوز السلطة إلى الشھرين 

المواليين لجواب ا/دارة عن ذلك المطلب المسبق، وفي صورة سكوت ا/دارة عن ھذا المطلب يكون 

  .ا!جل شھرين من تاريخ إنتھاء الشھرين المواليين لتقديم المطلب المسبق

ھذه الشكليات وبساطتھا وسماح المشرع في تمديدھا من شأنھا أن تعزز مكانة دعوى تجاوز السلطة      

وإرادة المشرع وفقه القضاء في البحث عن وجه التصدي !عمال ا/دارة الغير مشروعة بموجب دعوى 

  .ا/لغاء التي لھا كذلك شروط موضوعية توازي شروطھا الشكلية

  :لموضوعيةالشروط ا –ب         

يرتبط الطعن بدعوى تجاوز السلطة بشروط أصلية جوھرية موضوعية تتعلق بالسلطة ا/دارية      

  .مصدرة القرار وبالقرار ذاته

بالنسبة للشروط المتعلقة بالسلطة ا/دارية يكون الطعن ضد القرارات ا/دارية الصادرة عن       

، أو جھوية محلية )زراء والوزارات، رئاسة الجمھورية الو( أشخاص القانون العام سواء كانت مركزية 

، إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات )البلديات، الو;يات، المجالس الجھوية وا/دارات المحلية ( 

الصبغة ا/دارية ف* مجال في الطعن في القرارات السياسية والدبلوماسية ; القضائية و; التشريعية أو 



 

 

فيفري  4بعد تنقيحه بموجب تنقيح  1972أمر حدده الفصل الثالث جديد من قانون  حتى ا/ستشارية وھو

تختص المحكمة ا/دارية بالنظر في دعوى تجاوز السلطة التي ترفع /لغاء : " القاضي بكونه 2002

  ".المقررات الصادرة في المادة ا/دارية 

القضاء ضرورة أن يكون قرارا إداريا،  أما بالنسبة للشروط المرتبطة بالقرار نفسه فقد أقر فقه    

أحاديا، موجودا قاب* للتنفيذ، له أثر ثابت على مصالح أو حقوق الغير، وأن ; يكون خاضعا لنظام طعن 

  .قضائي آخر موازي

فبالنسبة لشرط أحادية القرار فيتمثل في إنفراد مصدري القرار وإلزاميته وإنفصامه عن وضعيات      

قرارات ا/دارية المنفصلة عن العقود أو ا/تفاقيات الرضائية، إضافة إلى عدم تداخله قانونية أخرى كال

  .مع ا/لتزامات المتبادلة بين السلطة ومعاقدھا

أما شرط قابلية تنفيذ القرار فيتعلق بضرورة أن يكون القرار ملموسا مؤثرا في المراكز القانونية فعليا     

  .أو الوعود أو ا/رشادات وغيرھا من القرارات ا/حتمالية ; مجردا شأن ا!عمال التحضيرية

ھذا القرار ا/داري المطعون فيه بدعوى تجاوز السلطة يجب أن يكون مؤثرا في الوضعيات       

القانونية والحقوقية لjفراد، إذ بتنفيذه يترتب عنه أثر مادي واقعي مرتبط بتنظيم المرفق العام ويخص 

ختصاصات كقرارات أوقات منظور ا/دارة ; تنظيمھا الداخلي أو تراتيبھا الداخلية أو توزيع المھام وا/

  .العمل وأوقات الدرس أو العطل أو توزيع المھام

ھذا القرار ا/داري المطعون فيه وإلى جانب ھذه الشروط تستوجب أن يكون عير خاضع !ي      

طريقة طعن موازية وخاصة بوجه قضائي شأن القرارات الجبائية، القرارات ا/نتخابية، قرارات الھيئات 

  .قرارات الديوانية /دارة الجمارك، أوامر ا/نتزاع، السندات التنفيذية وغيرھاالمھنية، ال

إن دعوى تجاوز السلطة كأھم دعوى أصلية في القضاء ا/داري ; تمنع  ا/دارة من مواصلة تنفيذ     

أصل ( قرارھا المطعون فيه، لذلك خص المشرع ھذا الطعن با/لغاء بفرع قضائي مستقل عن ا!صل 

القسم الرابع من الباب الثاني من قانون المحكمة ( ، وھو طلب توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه )زاع الن

  ).ا/دارية 

ويعرف مطلب إيقاف التنفيذ بكونه إجراء قضائي إستثنائي فرعي لدعوى تجاوز السلطة الغاية منه      

المحكمة ا/دارية خشية تأثير القرار  طلب تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه بموجب إذن قضائي من رئيس

وتنفيذه على وضعيات قانونية وواقعية يصعب تداركھا أو يستحيل تدارك عواقب تنفيذه قبل وبعد صدور 

; تعطل دعوى : " جديد من قانون المحكمة ا/دارية أنه 39وقد نص الفصل .  قرار أصلي با/لغاء



 

 

ر أنه يجوز للرئيس ا!ول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه، غي

إنقضاء آجال القيام بالدعوى ا!صلية أو صدور الحكم فيھا، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في 

ويقع تقديم ".  ظاھرھا وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركھا 

( لتنفيذ بعريضة مستقلة مبسطة ا/جراءات وبوجه مستعجل ذو صبغة متأكدة وتحفظية مطلب توقيف ا

، ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ  بصورة مستعجلة ، ھذا ا/جراء ) 39الفصل  3و  2الفقرتين 

ل الفرعي ; يقبل الطعن بأي وجه بل يجوز تجديده أثناء نشر الدعوى ا!صلية وفي كل مرحلة من مراح

  .التقاضي شرط تجديده على أسس ومستندات جديدة غير السابق تقديمھا

بغاية تأكيد فعاليته بآليات  1996جوان  3وتوقيف تنفيذ القرارات ا/دارية عززه المشرع بتنقيح      

: " جديد أنه 40جديدة مقترنة بھذا الفرع ا/ستثنائي من جھة التأكد ومن جھة ا/ستعجال، إذ أقر الفصل 

كن للرئيس ا;ول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب يم

توقيف التنفيذ، ويعلم ا!طراف فورا بذلك،وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس ا!ول أن يأذن بتوقيف 

  ".sur menu"التنفيذ طبقا للمسودة  

نفيذ حرص المشرع على إبقاءھا خاضعة لنفس شروط توقيف ھذه ا/جراءات المقترنة بتوقيف الت    

التنفيذ من حيث عريضة المطلب وشكلياتھا وارتباطھا بأصل دعوى تجاوز السلطة، وھي إجراءات 

تنصھر ضمن نفس مطلب توقيف التنفيذ و; تستقل عنه، وھو ما أكدته المحكمة ا/دارية بأول قرار في 

جانفي  8بتاريخ  41215حيز التطبيق تحت عدد  1996قانون  مادة توقيف التنفيذ صدر بعد دخول

أن طلب تأجيل التنفيذ ھو إجراء تحفظي ينصھر في مادة ومطلب توقيف التنفيذ و; : " جاء به 1997

  ".تنتھي بمجرد البت في مطلب إيقاف التنفيذ ) آثار تأجيل التنفيذ ( يستقل عنه، كما أن آثاره 

المسودة فتمتد آثاره إلى حين صدور حكم في ا!صل أي في دعوى تجاوز  أما إجراء التنفيذ على    

   18بتاريخ  984السلطة، وھو ما أقرته المحكمة ا/دارية في قرارھا توقيف تنفيذ 

، وھو قرار قدم في نفس اليوم ونفذ في ظرف ساعة من تقديم العريضة بناءا على حالة 1997أكتوبر

  .تياز مناظرة شفاھيةشديد التأكد وخشية فوات فرصة إج

  :القضاء الكامل أو الحقوقي:دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية: الفرع الثاني           

أمام تعدد أنشطة ا/دارة وتطور صيغة تداخلھا في القطاعات ا/قتصادية، الصناعية، التجارية       

  .ة المصلحة العامة ومقتضياتھا وحتى المالية وقع تكريس مبدأ المسؤولية المدنية ل\دارة مع مراعا



 

 

وتتلخص حا;ت المسؤولية المثارة أمام المحكمة ا/دارية في ث*ث أنواع من النزاعات، أولھا     

، وثاني )المسؤولية العقدية (النزاعات الحقوقية المتولدة عن وجود عقود وإتفاقيات بين ا/دارة ومعاقدھا  

ا/دارية غير الشرعية وھي المسؤولية جراء ا!خطاء المرفقية  ھاته النزاعات ھي المتولدة عن ا!عمال

أو الشخصية للموظف أو عن غير خطأ أو تحديدا نزاعات المسؤولية المتأتية من أشغال أذنت بھا ا/دارة 

( وألحقت بالغير ضررا ماديا أو معنويا وكذلك ا!ضرار المتولدة عن حوادث ا!شغال العمومية 

، ويضاف إلى )عن غير خطأ، عن الجنحة وشبه الجنحة، المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن خطأ و

ھذين النوعين نوع ثالث من المسؤولية عن ا!ضرار الغير العادية المترتبة عن أحد أنشطة ا/دارة 

الخطرة كالعمليات ا!منية أو إستعمال المتفجرات أو المواد الكيمياوية أو حا;ت ا/نقاذ أثناء الحريق 

  . غيرھا من ا!خطاء الحربية والعسكريةو

ھذا الضرر القابل للتعويض يفترض قانونا بشأنه بعض الخصائص التالية لجبره، ف*بد أن يكون ھذا     

الضرر أكيدا حاليا ; مستقبليا ومحتم* قاب* للتفاقم أو ا/زدياد، كما ;بد أن يكون مباشرا أي ضرر ناتج 

شاط ا/داري الذي أثر في حصول الضرر وتوفر الع*قة السببية المباشرة عن الفعل الضار متص* بالن

بينھما، ثم أن يكون الضرر متعلقا بمصلحة مشروعة ومرتبطا بحق مشروع، فمث* مصلحة الورثة 

مشروعة وا!شقاء أو الخلف وغيرھم ممن تربطھم بالھالك أو المتضرر قرابة أو وجه قانوني، أمر 

إستبعاد المرأة الخليلة و (  1928ماي  11/داري التونسي والفرنسي منذ قرار إستقر عليه القضاء ا

، أما الخاصية الرابعة أو الشرط الرابع للضرر فيتمثل في كونه يجب أن يكون قاب* )المعاشرة الحرة 

ي أو للتقدير أو التقييم المالي، فالضرر المادي سھل التقدير أو التقييم بعكس الضرر المعنوي أو الجنس

  .الجمالي بحسب درجة الخطورة واd;م وغيرھا من الجوانب المجردة

ولكن مھما إختلفت درجات الضرر ومھما تشعبت آثاره وأنواعه فإن تعويضه من قبل القاضي    

ا/داري يبقى أمر غير مستبعد منذ نشأة القضاء ا/داري التونسي بعكس قضاء ا/لغاء الحديث نسبيا 

ظمه ا/جرامية والقضائية في مختلف درجاتھا على قضاء التعويض ھذا إ; في بعض والذي ; تختلف ن

  .الجزئيات وعلى مستوى بعض الطعون ا!صلية ; الفرعية أو ا/ستدراكية

  :الطعون ا*دارية وإجراءاتھا الفرعية: الفقرة الثانية        

 34إذا كانت دعوى تجاوز السلطة ; تثار إجرائيا إ; في آجال محددة ومضبوطة قانونا في الفصل      

من قانون المحكمة ا/دارية وبدون إنابة المحامي و; شكليات خصوصية عدا المطلب المسبق، فإن 

القاعدة العامة دعوى التعويض تستوجب حتما إنابة محام مرسم لدى ا/ستئناف أو لدى التعقيب فتخضع 

سنة كل  15تسقط بمضي : " الذي نص على أنه 402المنظمة بمجلة ا/لتزامات والعقود ضمن الفصل 



 

 

من مجلة  46، بعكس ما إقتضته بعض الفصول الخاصة كالفصل "دعوى ناشئة عن تعمير الذمة 

للمطالبة بمغارم  سنوات 5من مجلة ا/لتزامات والعقود  التي تشترط أجل  409المحاسبة العمومية أو 

  .الدولة ومغارم ا/دارات البلدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



 

 

  :النزاعات الجبائية 

  

  : المراقبة ا*دارية 

  

  : الجھاز المكلف با/دارة 

  

  : تنقسم إلى ح الجباية أي ھياكل وزارة المالية التي لمصا

  مصالح داخلية و ھي ا/دارة العامة للمراقبة الجبائية 

خارجية و تتمثل في المراكز الجھوية لمراقبة ا!داءات و مكاتب مراقبة مصالح 

  .ا!داءات 

  

  : وسائل المراقبة الجبائية 

  

  من مجلة الحقوق و ا/جراءات الجبائية  8المعاينة المادية الفصل : حق الزيارة 

  من المجلة  8المعاينة الجزائية !ثبات إرتكاب مخالفة  جبائية الفصل : حق التفتيش 

حق إدارة الجباية في مطالبة المطالب با!داء با/ستظھار : حق ا/ط*ع 

يوما من تاريخ تبليغ المطلب أو ا/ع*م  30بالمعلومات و الوثائق ال*زمة في أجل 

  11به حسب الفصل 

  . 15دارة في المقابل بالمحافظة على السر المھني حسب الفصل و يلتزم أعوان ا/

  

  

  :المراجعة الجبائية 

  

  .تنقسم إلى مراجعة جبائية أولية و مراجعة جبائية معمقة  36الفصل 



 

 

  

   :المراجعة الجبائية ا!ولية 

  ل\ع*م المسبق للمطالب با!داء تقع بصفة  آلية من ا/دارة و ; تخضع  37الفصل 

  

   :المراجعة الجبائية المعمقة 

  

   46إلى الفصل  38الفصل 

  :إجراءاتھا 

   39ا/ع*م 

  40أشھر الفصل  4المدة أقصاھا 

المكان بالمؤسسة أو مكاتب مصالح الجباية بطلب من مسير المؤسسة أو مبادرة 

  .مصالح الجباية 

  .تقوم على وجوبية المحاسبة : أسس المراجعة 

  :ة المعمقة نتائج المراجعة الجبائي

إع*م المطالب با!داء بالتعدي*ت على وضعيته  43: ا/ع*م بنتائج المراجعة 

  .الجبائية 

   46تعديل نتائج المراجعة 

  

  : التوظيف ا*جباري 

  

  :حا;ت التوظيف ا/جباري 

  التصريح المعدوم 

  التصريح المعيب 

  : شكليات القرار 

  50شكل القرار ھو قرار إداري معلل الفصل 



 

 

  .القرار صادر من وزير المالية أو المفوض له كالمدير العام للمراقبة الجبائية 

بيانات ا/دارة و المطالب با!داء  و عملية التوظيف و حق الطعن : بيانات القرار 

  .في القرار 

  

  :النزاع القضائي 

  

 من مجلة الحقوق و ا/جراءات الجبائية من 66إلى  44الفصل : الطور ا/بتدائي 

يوما  90إختصاص المحكمة ا/بتدائية و يمر النزاع بطور صلحي ; يتجاوز 

  .و الطور الحكمي  61الفصل 

  

   67الفصل : الطور ا/ستئنافي 

  يوما من تاريخ ا/ع*م بالحكم  لدى محكمة ا/ستئناف  30في أجل 

  

   69لدى المحكمة ا/دارية الفصل : الطور التعقيبي 

  

  : زائية العقوبات الجبائية الج

  

  :العقوبات ا!صلية 

  

نظرا لعدم خطورة المخالفات و ما توفره ھذه  84 83: سيطرة العقوبات المالية 

  .العقوبات من موارد لميزانية الدولة 

و  101تسلط أساسا على أعمال التحيل الجبائي : وجود عقوبات سالبة للحرية 

  .بعض الجرائم المتعلقة بالمحاسبة و الفواتير

  

  :العقوبات التكميلية 



 

 

  سنوات  5نشر ا!حكام و القرارات الصادرة في المادة الجبائية خ*ل 

  .; يفرض وجوبية إقترانھا بعقوبة أصلية  106الفصل 

قبل صدور حكم نھائي في : إمكانية الصلح الجبائي  80 79 78: حدود الزجر 

شأن المخالفة الجبائية الجزائية و يضبط وفق تعريفة يحددھا وزير المالية و يؤدي 

  إلى سقوط و إنقراض حق التتبع  

  : ا*نتزاع من أجل المصلحة العمومية

  

المتعلق با/نتزاع من أجل المصلحة العمومية  1976أوت  11في  85القانون عدد 

  .  2003أفريل  14في  26و المنقح بالقانون عدد 

  

  : ا*جراءات ا7ولية السابقة لZنتزاع 

    17 11الفصل 

  أمر إنتزاع صادر عن رئيس الجمھورية 

و البلدية و الو;ية و ا/دارة  ا/شھار بالتعليق و ا/يداع بمقر الو;ية و المعتمدية

  الجھوية للملكية العقارية و وسائل ا/ع*م 

  إيداع قائمة في أسماء المالكين 

  

  : لجنة المصالحة و التوفيق 

  : في  لجنة إدارة يرؤسھا قاضي و تتمثل مھامھا

  .التدابير ا/شھارية ا!ولية  جراءات وا/ذن با/

  ك بقيمة العقار المصالحة و التوفيق و إقناع المال

  تلقي ا/عتراضات 

 إنجاز مثال التجزئة النھائي 

  

  



 

 

 : ا*ختصاص القضائي 

  

  جديد يختص القاضي العدلي في كل المراحل  3الفصل 

  . أثارت المحكمة ا/دارية إختصاصھا عن طريق دعوى تجاوز السلطة 

  

  : تنفيذ قرار ا*نتزاع 

  

  التحوز في أقرب اdجال بمجرد صدور أمر ا/نتزاع و تأمين مبلغ غرامة المنتزع 

تنتقل الملكية بترسيم أمر ا/نتزاع بالسجل العقاري في العقارات المسجلة و بمجرد 

  .صدور أمر ا/نتزاع في العقار غير المسجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  القانون الجزائي
  مجمل القواعد التي تأطر مختلف الجرائم وعقوباتھاالقانون الجزائي فھو  : موضوع القانون الجزائي

  :برزت ث4ثة آراء:  طبيعة القانون الجزائي
  :الرأي ا�ول، القانون الجزائي ينتمي إلى القانون العام  �

عديد التبريرات أيدت ذلك، وھي أن الدعوى العمومية خاضعة لسلطة الدولة أي كل جريمة تنشأعنھا دعوى عمومية   
  :ھذه الدعوى العمومية تخضع *رادة الدولة خضوع يبرز على ث4ثة معطيات) أي لكل المجتمع(

  .ة العموميةأي إثارة التتبعات تقررھا الدولة بواسطة النياب: تحريك الدعوى العمومية¦ 

  .ليست له سلطة على الدعوى العمومية سواء في انط4قھا أو في مواصلتھا: المتضرر من الجريمة¦ 

  .توقيع العقوبة وتنفيذھا ھما حكر على الدولة بواسطة جھاز القضاء¦ 

 .اعتداء كل جريمة على حق أو مصلحة راجعين للمجتمع بأسره: المبرر الثاني -
يمكن أن نصنفھا إلى جرائم فيھا اعتداء فقط على مصالح جماعية، في ھذا الصنف باستقراء مختلف الجرائم 

  .المجتمع بأسره متضرر و7 يمكن �حد أن ينسب لنفسه الضرر دون غيره
في ھذا الصنف 7 وجود لضرر شخصي، كما أن النزاع أو القضية تكون بين المجرم والمجتمع ممث4 في 

  .النيابة العمومية
من الجرائم ھي التي يكون فيھا اعتداء في نفس الوقت على مصالح أفراد معينين بذاتھم وعلى  الصنف الثاني -

المجموعة؛ في ھذا الصنف ھناك طرفين متضررين من الجريمة ھما الفرد والمجموعة، أما النزاع فيكون بين 
 .ث4ثة أطراف المجرم والمتضرر والمجتمع

  
  :ئي جزء من القانون الخاص وقد دعم ذلك بعديد المبرراتويعتبر الرأي الثاني أن القانون الجزا  �
اختصاص المحاكم، المحاكم العدلية ھي التي تنظر في النزاعات اللجزائية وھذه المحاكم تطبق القانون  -

 .الخاص
 .كما أن الدور الذي يلعبه الفرد في تحريك الدعوى العمومية يبقى استثنائيا  -

  
  :فرع مستقل عن القانونالقانون الجزائي : الرأي الثالث  �

عديد الفقھاء يعتبرون أن للقانون الجزائي مكانة متميزة نظرا لطبيعته الخاصة �ن القانون الجزائي قانون 
  زجري يؤمن العقاب للفروع القانونية ا�خرى سواء كان خاص أو عام

ميدان ثالث للقانون وھو  فبالنسبة �صحاب ھذا الرأي، القانون الجزائي 7 يندرج في إحدى الدائرتين �نه
  .القانون الجزائي

  : دور القانون الجزائي
  .نونياالقانون الجزائي له دور عقابي وقانون وضعي من درجة ثانية وشرطي النظام الق �

  :تطور مراحله 
  :يمكن إجمال ھذا التطور على أربعة مراحل

 :مرحلة الثأر الخاص  . أ



 

 

، ويتميز بالعشوائية المطلقة سواء من حيث طبيعته أو ھو رد فعل اجتماعي ضد الجريمة في شكل انتقام 
وھذا ا7نتقام ھو خاص �ن رد الفعل يكون من الخواص . من حيث ا�شخاص اللذين يمارس ضدھم

  .أنفسھم
 :مرحلة العدالة الخاصة  . ب

ھنا العدالة أصبحت محل انتظام نظرا لوجود ضوابط وأصبح ھناك قيود على رد الفعل لخلق توازن بين 
لم الذي أحدثته الجريمة وا�لم الذي سوف يحدثه رد الفعل عنھا، وأھم قاعدة من ھذه القيود ھي قاعدة ا�

لكن ھذه العدالة بقيت خاصة . القصاصـ وھي تترجم محاولة المساوات بين ألم الجريمة وألم رد الفعل
  .�نھا تمارس من قبل الخواص تحت رقابة السلطة العامة التي بدأت تنمو

  :مرحلة العدالة العامة. ج

  .ھذه المرحلة بلغتھا أوروبا في القرن السادس عشر تحت مقولة كل عدالة تنبع من الملك
ھذه المرحلة تميزت بخاصيتين سلبيتين وھي التعسف نظرا لتعدد مصادر القانون الجزائي وعدم 

ي التشدد في ا*جراءات الخاصية الثانية ھ. المساوات أمام القانون نظرا للتنوع الطبقي في المجتمع
  .والقواعد الموضوعية

  .ھذه المرحلة تواصلت إلى حدود الثورة الفرنسية

  :القانون الجزائي الحديث. د

  بداية من القرن الثامن عشر عرف القانون الجزائي تطورا سريع تحت تأثير عاملين
 :تأثير المدارس الفقھية .1

  .ي، وأخذ ھذا ا�خير بالعديد من أفكارھاكان لھا تأثير مباشر على القانون الجزائي الوضع
ومن بين ھذه المدارس ھناك المدرسة الك4سكية التقليدية، وأھم تأثير لھا على القانون الجزائي فكرة 

  .مبدأ الشرعية التي نادت بتقنين القانون الوضعي
  .الشرطيكذلك المدرسة الوضعية ا*يطالية، ومن تأثيراتھا مؤسسة تأجيل التنفيذ والصراح 

مدرسة الدفاع ا7جتماعي الحديث، ومن أھم تأثيرات اتجاھھا الفرنسي إقرار القانون الوضعي لنظام 
  .عقابي خاص بالمجرمين ا�طفال والقصر

 :بروز وتطور علوم ا*جرام .2
القانون الجزائي يقرر ما ھو إجرامي ، أي يحدد ما ھو مجّرم، بينما علوم ا*جرام ت4حظ ما ھو 

  .بط ديناماكيته ا*نسانية وا7جتماعيةإجرامي لض
عرفت علوم ا*جرام تطورا ھاما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورا إلى صنفين علوم 

كريمونولوجية موضوعھا أسباب الجريمة ومقاومتھا، والصنف الثاني علوم كريمونو7ستيكية 
  .ة وعلميةموضوعھا الكشف عن م4بسات الجريمة باستعمال تقنيات طبي

  ...وفي ھذا ا*طار يندرج الطب الشرعي والشرطة الفنية
  :أما في خصوص الحالة الراھنة التي أفضى إليھا القانون الجزائي الحديث فتتميز بخاصيتين

  .الخاصية ا�ولى التضخم الجزائي، ويبرز على مستوايين، تضخم الجرائم وتضخم تشريعي-
: سمين، القانون الجزائي الخاص الذي تفرع بدوره إلى قسمينالتجزئة، وتھم ق: الخاصية الثانية-

القانون الجزائي الخاص التقليدي واjخر سمي بالقانون الجزائي الطقني أو القانون الخاص جدامثل 
  .جرائم البئة وجرائم الشركات

  .أما القسم العام، فتجزأ بدوره إلى جزائي عام تقليدي واختصاصات أخرى أصبح لھا استق4لية
  

  التطور الخاص في القانون الجزائي التونسي
  

يمكن القول أنه وقع تكريس التشريع الجزائي ا*س4مي تبعا للفتح ا*س4مي للب4د، لكن تأثير ھذا 
التشريع تراجع وخاصة في العھد الحسيني تحت مفعول النظريات الفلسفية الغربيةوأفضى ا�مر إلى 



 

 

وھي تكاد أن تكون  1914ودخلت حيز النفاذ في جانفي  1913 جويليا 9صدور المجلة الجنائية في 
من حيث الشكل والمضمون وھي تمثل نقطة  1810مطابقة للمجلة الفرنسية القديمة الصادرة في 

وتنقيحات ھذه المجلة . تحول في القانون الجزائي التونسي �نھا تحقق القطيعة مع التشريع ا*س4مي
الجزائية سارت أيضا في نفس ا7تجاه وكذلك الشأن بالنسبة  بالمجلة 2005التي تغيرت سنة 

  .للنصوص الجزائية التي لم تدرج بالمجلة
ا�ول يحتوي على القواعد العامة والثاني يحتوي جملة من : ھذه المجلة تحتوي على ث4ثة كتب

  .تالجرائم التقليدية من صنف الجنايات والجنح، وأما الثالث يحتوي على جرائم المخالفا

  

  :الجريمة : المحور ا7ول 

  : تقسيم الجرائم : المبحث ا!ول 

  : تقسيم الجرائم وفق خطورتھا : القسم ا!ول 

  :مبدأ التقسيم الث*ثي : أو; 

  المخالفات / الجنايات / الجنح : م إ ج   122

يعتمد ھذا التقسيم على معيار العقوبة المحددة بالنص القانوني المتعلق بالجريمة 

  . المراد وصفھا 

  : نقد التقسيم الث*ثي للجرائم : ثانيا 

في نظر رافضيه تقسيم غير منطقي و مصطنع يميز بين الجنح و الجنايات رغم 

  . أن ھناك جنح ; تقل خطورة عن الجنايات 

يم الجرائم إلى صنفين خطيرة و قليلة الخطورة  مثلما كانت كان من ا!جدر تقس

المجلة الجزائية تتكون من كتابين الجنح و الجنايات في كتاب و المخالفات في 

  .كتاب 

  : مزايا التقسيم الث*ثي : ثالثا 



 

 

  :على مستوى ا/جراءات 

إختصاص محكمة الناحية بالمخالفات و الدائرة الجناحية لدى المحكمة ا/بتدائية  

دينار خطية محكمة الناحية و  1000الجنح عقوبة أقل  من عام و /  بالجنايات 

  .ما أكثر تختص المحكمة ا/بتدائية 

  . التقاضي على درجتين في الجنح و الجنايات و  ; في المخالفات 

  سنوات  10/ سنوات  3 /عام : التقادم 

  :على مستوى ا!صل 

  العود يشمل الجنح و الجنايات فقط  

  .زجر المحاولة آلي في الجنايات و يفترض التنصيص في الجنح و المخالفات 

    : تقسيم الجرائم وفق طبيعتھا : القسم الثاني 

ائية و تنقسم إلى جرائم عادية أو ما يعبر عنھا بجرائم الحق العام و جرائم إستثن

  . تتمثل في الجرائم السياسية و العسكرية و ا/رھابية 

  : تقسيم الجرائم وفق زمن إكتشافھا : القسم الثالث 

  .نميز في ھذا التقسيم بين الجرائم المتلبس بھا و الجرائم غير المتلبس بھا 

  .من مجلة ا/جراءات الجزائية  35إلى  33الفصول 

  .بالجنح و المخالفات ھذا التصنيف ; يتعلق إ; 

    : مفھوم الجرائم المتلبس بھا 



 

 

العنصر الزمني إذا وقع مسك أو إلقاء القبض على مرتكبھا و ھو بصدد إرتكابھا 

  .أو بعد وقت قصير من إرتكابھا مع وجود قرائن قوية تثبت أنه مرتكب الجريمة 

   :خصائص الجرائم المتلبس بھا 

قاضي التحقيق من إجراء المعاينات و التفتيش و وكيل الجمھورية يتمتع بسلطات 

الحجز و حاكم التحقيق له إختصاصات وكيل الجمھورية بعد إع*مه في الجناية 

  .المتلبس بھا 

  : أركان الجريمة : المبحث الثاني 

  : الركن الشرعي : القسم ا�ول 

  : مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات : الفقرة ا�ولى 

  التكريس القانوني 7 جريمة بدون نص : أو7 

  : المبادئ المتفرعة عن مبدأ الشرعية : ثانيا 

  

  : مبدأ التأويل الضيق 

  : نطاق المبدأ /  1

  منع الحكم عن طريق القياس + 

إعتماد المعنى الم4ئم لمقصد المشرع و عند الغموض الرجوع إلى ا�عمال + 

  التحضيرية 

  غير التجريمي     النص: ا*ستثناء /  2



 

 

  :مبدأ عدم الرجعية 

  :  نطاق المبدأ /  1

  الدستور و المجلة الجزائية : التكريس + 

  يلزم القاضي و المشرع + 

  :   إستثناءات المبدأ /  2

  القانون ا�رفق أو ا�رحم + 

  ا*جراءات الجزائية + 

  : مبدأ إقليمية النص الجزائي 

  : نطاق المبدأ /  1

  مفھوم ا*قليم : إنطباق النص الوطني داخل حدود ا*قليم + 

  إحترام السيادة : عدم إنطباقه خارج ا*قليم + 

  :   إستثناءات المبدأ /  2

سقوط  –حصانة : عدم ا*نطباق القانون الوطني على جرائم داخل ا*قليم + 

  العفو  –بمرور الزمن 

  : إنطباق القانون الوطني على جرئم خارج ا*قليم + 

 م إ ج مبدأ شخصية النص الجزائي  305جريمة ضد مواطن تونسي  -

 عينية النص الجزائي  306جريمة ضد المصالح السياسية للدولة  -

  م غ ج عالمية النص الجزائي   307جرمة ذات صبغة دولة  -



 

 

  :  أسباب التبرير و ا*باحة : الفقرة الثانية 

     40و  39الفصول : الدفاع الشرعي : أو7 

  : رضاء الضحية : ثانيا 

  ا*كراه : ثالثا 

  حالة الضرورة : رابعا 

   41إذن القانون و أمر السلطة العامة الفصل : خامسا 

    :الركن المادي : القسم الثاني 

  : السلوك ا/جرامي : العنصر القار 

  .نميز فيه بين الجرائم ا/يجابية و الجرائم السلبية : طبيعة السلوك ا/جرامي 

نميز بين زمن السلوك ا/جرامي الذي يسمح بتقسيم : شكل السلوك ا/جرامي 

و تركيبة السلوك نميز فيه بين . الجرائم إلى جرائم حينية و جرائم مستمرة 

البسيطة و الجريمة المركبة و في الجرائم المركبة بين ا/عتياد و الجريمة 

  .المركبة بالمعنى الدقيق 

  : النتيجة و الع*قة السببية : العناصر غير القارة 

تسمح بتصنيف الجرائم إلى جرائم شكلية و ھي جرائم السلوك المحض و جرائم 

لجريمة المادية غير التامة مادية نميز في إطارھا بين الجريمة المادية التامة و ا

  .أي محاولة إرتكاب جريمة 

   59الفصل : المحاولة : إختبار 



 

 

  : أصناف المحاولة /  1

  الشروع في التنفيذ مع عدم العدول التلقائي : ج مبتورة معطلة + 

  يخيب في تحقيق النتيجة بفعل خارجي : ج خائبة + 

  : عقاب المحاولة /  2

   59عقاب الجريمة ھو عقاب المحاولة : المبدأ + 

الزجر آلي في الجنايات و يستوجب التنصيص في الجنح : مدى زجر المحاولة + 

  و المخالفات 

  :الركن المعنوي : القسم الثالث 

7 يعاقب أحد إ7 بفعل : م ج  37الفصل : طبيعة ا*رادة المؤدية إلى ا*دانة  

  .قررة بوجه خاص بالقانون إرتكب قصدا عدا الصور الم

  : القصد الجزائي 

  .النية المتجھة *رتكاب الجريمة مع العلم به : تعريف القصد الجزائي + 

  التمييز عن الدافع الذاتي *رتكاب الجريمة + 

  .قصد بسيط و مركب / قصد عام و خاص : أصنافه + 

  : إرتكاب سلوك إجرامي دون نية ا*ضرار : الخطأ الجزائي 

و الجرائم غير القصدية القائمة على الخطأ  37رائم القصدية الفصل الج

  .الجزائي

  م ج صغر السن و الجنون  38: أسباب عدم ا*سناد المعنوي 



 

 

  

  :المجرم : المحور الثاني  

  : المسؤولية الجزائية لOشخاص الطبيعيين : المبحث ا7ول 

  : الفاعل ا�صلي /  1

  قد يكون مجرما واحدا أو متعددا . مرتكب الفعل : فاعل مادي + 

/ يأمر أو يحرض على إرتكاب الجريمة ينزل منزلة الشريك : فاعل معنوي + 

لكن قد ينص النص على أنه فاعل أصلي مثل إختطاف شخص بواسطة الغير 

  .م ج  237

  :   الشريك /  2

7 النظرية الشخصية القائمة على  تبني النظرية المادية بتعدد افعال المشاركة

  .النية ا*جرامية 

  : شروط المشاركة / أ 

  وجود جريمة أصلية و التنصيص على عقاب المشاركة + 

  إتجاه ا*رادة إلى إرتكاب فعل المشاركة + 

قد يكون سابقا أو 7حقا أو متزامنا مع  32االفصل : تنوع أفعال المشاركة + 

  .ا�فعال بصبغتھا الحصرية و ا*يجابية الفعل ا�صلي و تتميز ھذه 

  :عقاب المشاركة / ب 

  تتأثر المشاركة بتشديد و تخفيف العقوبة  33: استعارة التجريم و العقاب + 



 

 

  : نقد نظرية إستعارة التجريم + 

  : المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية : المبحث الثاني 

  : تطور الفقه /  1

  الرفض / أ 

  القبول / ب 

  : موقف القانون التونسي /  2

  غياب نص عام / أ 

  الشركة تعاقب : وجود تطبيقات خاصة / ب

  

  :العقوبة : المحور الثالث 

  الزجر + الردع + ا*ص4ح : غايات العقوبة 

مبدأ المساواة في العقاب  / مبدأ شرعية العقوبة : المبادئ الضامنة للعقوبة 

  مبدأ شخصية العقوبة 

  : تصنيف العقوبات 

  مخالفتية / جناحية / جنائية : حسب خطورتھا + 

  تبعية / تكميلية / أصلية : حسب دورھا + 

  



 

 

  :التطبيق القضائي للعقوبة 

  

  

  : تفريد العقوبة و إنقضاء العقوبة : يتكون ھذا المبحث من جزئين 

  : تفريد العقوبة : الجزء ا�ول 

  )  16الخطية الفصل  14السجن الفصل  (النص التجريمي آلية أولى للتفريد 

  :التخفيف في العقوبة : الفصل ا�ول 

  : يكون بطريقتين بإتباع سبل التخفيف أو تعليق العقوبة 

  : أعذار التخفيف : سبل التخفيف : الطريقة ا�ولى 

  : نجد فيھا أعذارا قانونية و أعذار قضائية 

 18و  13كصغر السن بين  محددة حصرا إما عامة: ا�عذار القانونية /  1

م ج أو خاصة كقتل ا�م لمولودھا بمجرد و7دته أو  43سنة حسب الفصل 

  .ا*خبار عن جريمة إرھابية 

    53الفصل : ظروف التخفيف : ا�عذار القضائية /  2

  اللجوء إليھا إختياري و تستوجب التعليل 

القانوني أو النزول النزول بالعقاب إلى ما دون ا�دنى : عن طريق آليتين 

  .بالعقاب درجة أو درجتين في سلم العقاب مع تعذر الجمع بين اjليتين 

  : تأثيرظروف التخفيف على العقوبة ا7صلية +  



 

 

  5و  4و  3فقرة  53الجنايات الفصل 

  10و  9و  8و  7و  6الجنح و المخالفات 

  11في صورة العود الفقرة 

  : التكميلية  تأثير ظروف التخفيف على العقوبات+ 

  العقوبات ا*ختيارية يمكن التخلي عنھا

  العقوبات الوجوبية تبقى حتى بإعتماد التخفيف 

  : تعليق العقوبة : الطريقة الثانية 

  : تأجيل التنفيذ /  1

  م ج 53الفصل   19إلى  12لجوء إختياري يستوجب التعليل فقرات 

  : شروط تأجيل التنفيذ / أ 

 18و  17و  16فقرة : شروط متعلقة بالعقوبة  -

 لم يسبق عليه الحكم بالسجن في جناية أو جنحة : شروط متعلقة بالمتھم  -

  : آثار تأجيل التنفيذ / ب 

 2و  1سنوات و ترسيم الحكم بالبطاقة عدد  5التأجيل ل : آثار حينية  -

سنوات و إن خالف الشروط  5إنقضاء العقوبة بمرور : آثار مستقبلية  -

 .ى ثم الثانية يقضي العقوبة ا�ول

     :السراح الشرطي /  2

  : شروط السراح الشرطي / أ 



 

 

  قضاء  نصف المدة أو ثلثھا في صورة العود :السجن + 

قاضي تنفيذ العقوبات و وزير العدل بعد موافقة لجنة : قرار السراح الشرطي + 

  : السراح الشرطي 

  : آثار السراح الشرطي / ب 

  ا*فراج : ا�ثر الفوري + 

  عند إرتكاب جريمة خ4ل مدة السراح : الرجوع في القرار + 

  : التشديد في العقوبة : الفصل الثاني 

  ا*ضمار و قتل الفرع لOصل و الفعل جريمة إرھابية : ظروف تشديد خاصة 

  إرتكاب جريمتين يفصل بينھما حكم : ظروف تشديد عامة و ھي العود 

  .  52إلى  47الفصول من 

  العود

  : عود شروط ال

سنوات من يوم الحكم و  5ارتكاب الجريمة خ4ل مدة ا*ختبار :  47الفصل +

  .أعوام  10سنوات إذا كانت الجريمة ا�ولى و الثانية تقتضي عقابا يفوق  10

عدم إشتراط تماثل الجريمتين نظام العود العام و ا*ستثناء :  48الفصل +  

  الجؤائم العسكرية 

  : آثار العود 



 

 

الحد ا7قصى ضعف الوارد بالنص التجريمي و ا7دنى مساويا : العقاب تشديد + 

  .للعقاب بالنص 

7 يؤثر على قواعد ا*ختصاص الحكمي أو نوعية : حدود تشديد العقاب + 

   53م إ ج و 7 يحول دون تطبيق الفصل  12الجرائم 

  التوارد: ضم العقوبات 

  : صور التوارد 

رابطة بين الجرائم على أساس وحدة السلوك أو وحدة : التوارد المثالي + 

  القصد 

  إنفصال الجرائم و إستق4لھا عن بعضھا البعض : التوارد المادي +

  : جزاء التوارد 

الحكم بالعقاب ا�شد و في صورة التساوي العقاب : جزاء التوارد المثالي + 

  الذي به أكثر عقوبات تكميلية 

  المبدأ عدم الضم و ا*ستثناء القابلية للضم : التوارد المادي  جزاء+ 

  : حدود التوارد 

و  58و في المراقبة ا*دارية و منع ا*قامة  57محجر في العقوبات المالية + 

  في الجرائم ا*رھابية 

  .7 يكون أمام محاكم مختلفة + 

  إنقضاء العقوبة



 

 

و الوفاة و العفو المتضرر لحقوقه  الصلح و التقادم و إسترداد الحقوق و إسقاط

  .العام و الخاص 

  مادة ا*جرءات الجزائية

  : الدعوى العمومية : الجزء ا�ول 

  م إ ج 2الفصل : من يثير الدعوى العمومية : الفقرة ا�ولى 

النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية كما تطلب  20الفصل : الحكام : أو7 

  . تطبيق القانون و تتولى تنفيذ ا�حكام 

  :مدى تمثيل النيابة العمومية / أ 

  وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب  

  الوك4ء العامون لدى محكمة ا*ستئناف 

  وك4ء الجمھورية لدى المحاكم ا*بتدائية 

  : خصائص النيابة العمومية / ب 

  من خ4ل التمثيل لدى المحاكم : التبعية التدريجية 

  مواصلة أحد ا�عضاء عمل زميله : وحدة النيابة العمومية 

  عن القضاء الجالس و ا*دارة : إستق4ل النيابة العمومية 

  م إ ج  297أو التجريح فيھا عدم مساءلة النيابة العمومية 



 

 

الحق لبعض ا*دارات في إثارة الدعوى العمومية تكرسھا : الموظفون : ثانيا 

  .أساسا مجلة الديوانة و مجلة الغابات و إدارة الصيد البحري و إدارة ا�داءات 

مجمل ا*دارات تقوم با�بحاث ا�ولية ثم تحيل المحاضر على النيابة لتقوم 

الدعوى إما با*حالة على المحكمة المختصة أو بإتخاذ قرار بمواصلة تحريك 

  .بفتح تحقيق إذا تعلق ا�مر بجناية 

  :و ما بعد من م إ ج بشرطين  36الفصل : المتضرر : ثالثا 

  صدور قرار في الحفظ من وكيل الجمھورية : الشرط ا�ول 

  ا*ثارة على نفقة المتضرر الشخصية : الشرط الثاني 

  : ممارسة الدعوى العمومية : نية الفقرة الثا

  : مبدأ م4ئمة المتابعة / 1 

  م إ ج يختلف عن مبدأ شرعية المتابعة  30الفصل + 

  ) قرار الحفظ ( ھو حرية المتابعة و عدم المتابعة : محتوى المبدأ + 

  :   حدود المبدأ /  2

  : الحدود المتعلقة بحرية المتابعة + 

  ة قبل التتبع مثل زنا الزوجيةمانع إجرائي كوجوب حصول شكاي

  الحصول على ا*ذن في حصانة القضاة و النواب 

مسائل عارضة للتتبع و ھي مسائل قانونية : البت في مسألة أولية و عارضة 

يجب الحسم فيھا قبل الخوض في الدعوى مثل إبطال الزواج قبل المتابعة في 



 

 

سائل 7 بد من جريمة تحويل وجھة قاصر و مسائل عارضة للحكم و ھي م

  . التقاضي فيھا مدنيا قبل الخوض فيھا جزائيا 

  : الحدود المتعلة بحرية عدم المتابعة + 

  تلقي النيابة العمومية أمرا من السلطة التي تعلوھا 

  م إ ج  116الفصل 

  متابعة الدعوى من قبل المتضرر 

  : طرق إثارة الدعوى العمومية : الفقرة الثالثة 

  : ا*جراء القضائي الذي تحرك به الدعوى العمومية ھناك طريقتين 

معتمدة في الجنح و المخالفات فتتم ا*حالة للمحكمة : ا*ستدعاء المباشر : أو7 

من  المختصة  بموجب قرار ا*حالة و في الجنايات تتعھد المحكمة بموجب قرار

  . دائرة ا*تھام 

من مجلة  206إلى  200و  140إلى  134كيفية تبليغ ا*ستدعاء الفصول 

  .ا*جراءات الجزائية 

وجوبي في مادة الجنايات و إختياري  47الفصل : القرار في فتح تحقيق : ثانيا 

  . في مادة الجنح و المخالفات 

  : إنقضاء الدعوى العمومية : الفقرة الرابعة 

  : ا�سباب العامة : أو7 

لمحاكم المختصة لمدة طويلة يترتب عنھا التقادم  يھمل المدعي دعواه أمام ا+ 

  .سقوط التتبع 



 

 

  : شروطه 

م إ ج و سريان المدة من تاريخ وقوع  5مرور مدة زمنية معينة الفصل  -

 الجريمة 

 م إ ج بسبب عمل تحقيق أو تتبع  5: عدم قطع مدة التقادم  -

بدوافع قانونية كالمسائل التي تستوجب ترخيصا  : عدم تعليق مدة التقادم  -

أو إذنا أو حكما في البت في مسألة أولية أما الدوافع الواقعية فھي 

 سياسية أو طبيعية 

  موت المتھم + 

  م إ ج 377  376العفو + 

أن يكون الحكم صادرا / أن يكون الحكم ذو طبيعة قضائية : إتصال القضاء + 

  .أن يكون باتا / ي ا�صل ف

  نسخ النص الجزائي + 

  : ا7سباب الخاصة : ثانيا 

  الصلح و المصالحة  في الج ا*قتصادية و الحبائية + 

و إعتداء سحب الشكاية عندما تكون الشكاية شرط للتتبع مثل جريمة الزنا + 

  .الخلف على السلف و التحرش الجنسي 

 

  : التحقيق و البحث في الجرائم : الجزء الثاني 

  : ا�بحاث التمھيدية ا�ولية : الفقرة ا�ولى 



 

 

  يقوم بھا أعوان الضابطة العدلية و ا*جراءات سرية و كتابية و غير حضورية 

 : تكوين و مھام الضابطة العدلية : أو7 

 م إ ج 9: وكيل الجمھورية  -

  12حكام النواحي  -

محافظوا الشرطة و ضباطھا و رؤساء مراكزھا و ضابط الحرس الوطني   -

 و ضباط الصف و رؤسائه 

  15العمدة   -

 أعوان ا*دارة  -

  14حاكم التحقيق 7 يمارس مھامه كضابط عدلي إ7 بشروط الفصل   -

  يباشر أعوان الضابطة العدلية مھامھم ما لم يصدر قرار في فتح تحقيق 

  : لتمھيدي مضمون البحث ا: ثانيا 

في الحالتين أعمال مأموروا الضابطة العدلية تحال : م إ ج  9يحدده الفصل +  

  التي تتعھد بطريقتين . على الجھة المكلفة بالبحث 

إما بتكليف من أعضاء النيابة العمومية و إما بتكليف من أحد مأموري الضابطة 

  .العدلية و إما بطلب من المتضرر 

  : ي في حالة التلبس مضمون البحث التمھيد+ 

  م إ ج 33مفھوم التلبس حسب حا7ت الفصل 



 

 

أعوان الضابطة العدلية المكلفون بالتحقيق ا*عدادي في حالة التلبس ھم وكيل 

 26و يمارس سلطة التحقيق ا*عدادي إستثنائيا الفصل  34الجمھورية الفصل 

  . 35و حاكم التحقيق الفصل 

  : ا*عداديالتحقيق : الفقرة الثانية 

جمع ا�دلة و تقييمھا ذو طبيعة قضائية و إجراءته سرية و كتابية و غير 

  . م إ ج  121إلى  47حضورية و نظم بالفصول 

  :الجھات المكلفة : أو7 

  : قاضي التحقيق /  1

  : يتعھد قاضي التحقيق بث4ث طرق + 

الطريقة ا�ولى بمقتضى قرار في فتح تحقيق يتخذه وكيل الجمھورية وجوبي 

   51ف . في الجنايات و إختياري في الجنح و المخالفات 

و ما  36الطريقة الثانية طلب إحالة التحقيق بشكاية مرفقة بالحق الشخصي 

  بعد م إ ج 

   35ف . التعھد رأسا في الجنايات المتلبس بھا : الطريقة الثالثة 

  الكشف عن الحقيقة  50ف : سلطات قاضي التحقيق + 

 97و الحجز   96 95 94 93و التفتيش   56التنقل على العين  -

  150سماع الشھود من أھم وسائل ا*ثبات  -

و ا*ستنطاق التفصيلي  69ا*ستنطاق ا�ولي : إستنطاق المضنون فيه  -

72 73 74  



 

 

 80و بطاقة ا*يداع  79 78بطاقة الجلب : إصدار البطاقات القضائية  -

   83إلى 

  84أو التلبس  85في حالتين أدلة جديدة قوية   84: ا*يقاف التحفظي  -

 أشھر في الجنايات تمدد لفترتين الواحدة أربع اشھر  6: مدته  -

  أشھر في الجنح تمدد لمرة واحدة ث4ث أشھر  6  

  :      دائرة ا*تھام /  2

ثانية تنظر في القرارت الـّتي تصدر عن حاكم دائرة ا*تـّھام ھي ھيئة تحقيق 

التحقيق ،، فمن يصدر ضّده قرار من قبل حاكم التحقيق يقضي بإحالة ملّفه إلى 

الدائرة القضائية المختّصة لمحاكمته ، يمكنه تقديم مطلب استئناف للقرار 

تحقيق بالنسبة لحاكم ال" ھيئة استئناف"المذكور أمام دائرة ا*تـّھام الـّتي تعتبر 

 .و قد تنقض قرار حاكم التحقيق أو تقضي بإقراره

حاكم التحقيق يوجد على مستوى المحكمة ا*بتدائية ، في حين أّن دائرة ا*تـّھام 

  .توجد على مستوى محكمة ا*ستئناف 

  

 

 

 



 

 

  

  :مادة ا*جراءات المدنية و التجارية 

  : خصائص ا*جراءات المدنية 

  الصبغة الشكلية +  

  الصبغة اjمرة + 

  ا�ثر المباشر + 

  : المبادئ العامة للتنظيم القضائي 

التركيبة الجماعية  –علنية الجلسات  –مجانية التقاضي  –إستق4لية القضاء 

حياد   -المواجھة بين الخصوم  –مبدأ التقاضي على درجتين  –للمحاكم 

   –القاضي 

  الباب السادس من المجلة : مؤاخذة الحكام و التجريح فيھم 

  : حا7ت التجريح 

القرابة نسبا و  –إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  248الفصل + 

  نزاع إستشير فيه  –العداوة  –مصاھرة 

  يتخلى القاضي من تلقاء نفسه  248في حا7ت الفصل  249الفصل + 



 

 

ريح يقدم كتابيا إلى رئيس المحكمة و إذا كان طلب التج: 250الفصل + 

المجرح فيه رئيس المحكمة يقدم إلى �قدم قاضي في المحكمة و إذا كان 

  . المجرح فيه قاضي الناحية يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة ا*بتدائية 

من إختصاص محكمة التعقيب و تكون بسبب إخ4ل القاضي بواجب : المؤاخذة 

 . ه الحكم الحياد عند إصدار

  :تدخل النيابة العمومية 

  م م م ت  251تتدخل كطرف أصلي عندما تباشر النزاع أو كطرف منظم 

  : تتدخل كطرف منظم في النزاع إما وجوبيا أو إختياريا 

/ الدفع بعدم ا*ختصاص الحكمي / الدولة طرف في النزاع  :التدخل الوجوبي 

  التجريح في الحكام و المؤاخذة / تعلق النزاع بعديمي ا�ھلية أو المفقودين 

  موكول *جتھاد القاضي كنفي النسب مث4 : التدخل ا*ختياري 

 :إختصاص المحاكم 

  : محاكم ا�صل : الفقرة ا�ولى  

  مرجع نظرھا نوعان : محاكم الدرجة ا�ولى : القسم ا�ول 

  : مرجع النظر الحكمي : او7 

  م م م ت  3م م م ت يھم النظام العام الفصل  29إلى  21

  : طبيعة الدعوى : المعيار النوعي 

  مقدار المال المطلوب : المعيار القيمي 



 

 

  يتوزع ا*ختصاص الحكمي بين المحكمة ا*بتدائية و الھيئات القضائية المختصة 

  : المحكمة ا*بتدائية 

و تنتصب  40لھا إختصاص عام للنظر في جميع الدعاوي حسب الفصل 

  : بتركيبتين 

و كاتب جلسة في جميع إما عادية  رئيس و قاضيين  :التركيبة الجماعية +  

قد تكون  4فقرة  40ة في المادة التجارية الفصل الدعاوي  أو تركيبة خاص

ث4ثية قاضي و تاجرين في النزاعات بين التجار و قد تكون خماسية رئيس و 

قاضيين و تاجرين في النزاعات المتعلقة بالشركات و إنقاذ المؤسسات و 

  .إستئناف ا�حكام التجارية الصادرة عن محكمة الناحية 

  : التركيبة الفردية + 

  يختص رئيس المحكمة ا*بتدائية في 

 : ا*ختصاص القضائي  -

شروطه عدم المساس با�صل و حالة التأكد و : القضاء ا*ستعجالي  •

 م م م ت  212إلى  201نظامه محدد بالفصول من 

 النزاعات المتعلقة با�صل التجاري : الملكية التجارية  •

 1957جويلية  13ا7مر المؤرخ في : التقاديم  •

 : صاص الو7ئي ا*خت -

و ما يليه شروطه دين ثابت و معين المقدار و  59الفصل : ا7مر بالدفع  •

حال ا�جل و يكون الدين ذو سبب تعاقدي أو ناتجا عن كمبيالة أو شيك أو 



 

 

الشرط الثاني أن يكون مقر المطلوب معلوما بتونس . سند �مر أو كفالة 

 .م م م ت  61أو الخارج الفصل 

نظيرين يقدم إلى رئيس المحكمة بعد صدور تنبيه على المدين مطلب في 

 .أيام  5بالتسديد في ظرف 

في ا7وامر إ7 في إستثناءات ث4ث  66يعلق التنفيذ الفصل  ا*ستئناف

  . بالدفع بكمبيالة و في الشيكات و حماية مالكي العمارات 

 و ما يليه  213: ا*ذن على عريضة ا�ذون على مطالب  •

  : صنفان 

كتعيين مصف للتركة و ا*ذن المنقو7ت : حا7ت خاصة محددة قانونا 

موضوع رھن أو عقلة تحفظية و تأمين مال أو سحب مال من الخزينة 

  . العمومية 

  .خطر ملم بالحق : صنف عام 

7 يقبل الطعن با*ستئناف و يمكن الرجوع فيه في إطار قضية إستعجالية 

  .خ العلم به أيام  من تاري 8في أجل 

مطالب إص4ح الرسوم الحالة المدنية و ترسيم الو7دات : الحالة المدنية  •

  .و الوفيات 

  : بقية ا*ختصاصات الفردية للمحكمة ا*بتدائية 

  قاضي الضمان ا*جتماعي /  1

    القاضي المكلف بتوزيع ا7موال و ترتيب درجة الدائنين /  2

  :      ا7صل التجاري  القاضي المكلف بتوزيع ثمن بيع/  3

  :    القاضي المكلف با�سرة /  4



 

 

  قاضي السجل التجاري    /  5

  قاضي المؤسسة   /  6

  :  القاضي المنتدب للفلسة /  7

  

  : الھيئات القضائية المتخصصة 

  دائرة الشغل /  1 

  المحكمة العقارية   /  2

  :   قاضي الناحية /  3

  : م م م ت له وجھان من ا*ختصاص  39 85 

آ7ف دينار  7ا*ختصاص العام ينظر إبتدائيا إلى نھاية :  ا*ختصاص القضائي 

في الدعوي المدنية الشخصية و الدعاوي المتعلقة بمنقول و مطالب أداء الديون 

  م م م ت  20التجارية و الدعوى الشخصية 

ة عن تنفيذ ا�حكام الصادرة عنه و و ينظر إستعجاليا في الصعوبات الناشئ

و مطالب التمكين من نسخة .مطالب إيقاف تنفيذ أحكامه المعترض عليھا 

  م م م ت  254. تنفيذية ثانية 

أما ا*ختصاص الحصري ففي الدعوي الحوزية و النفقة التي ترفع بصفة أصلية 

  . و النزاعات المتعلقة بحوادث الشغل و ا�مراض المھنية 

إقامة حجج الوفيات / ا�مر بالدفع / ا�ذون على عرائض : ا*ختصاص الو7ئي  

  .تسليم شھادات الجنسية / المصادقة على عقود الكفالة و التبني / 



 

 

  : مرجع النظر الترابي : ثانيا 

  : القواعد العامة لZختصاص الترابي 

  يمكن ا*تفاق على مخالفتھا فھي 7 تھم النظام العام 

  م م م ت  14ارتھا قبل الخوض في ا�صل وجب إث

  تھم مصالح الخصوم 

   :تحديد المحكمة المختصة ترابيا 

  مقر المدعي عليه : المبدأ 

   7المقر ا�صلي أو المقر المختار الفصل 

  فقرة ثانية  30الخيار الفصل : في حالة تعدد المطلوبين 

محاكم تونس : إذا كان المطلوب غير معلوم المقر أو مجھول المقر مطلقا 

  العاصمة 

  محكمة بدائرتھا الطالب : المطلوب في الخارج 

  محاكم تونس العاصمة : المطلوب و الطالب بالخارج 

  : ا*ستثناء 

دعوى الرجوع بضمان ا*ستحقاق و الدعوى الحوزية بالمحكمة الكائن بدائرتھا 

  م م م ت  38 37العقار 

  35دعوى ا*ف4س المحكمة بدائرتھا محل ا*ستغ4ل ا7صلي 

  34دعوى التركة لدى المحكمة التي إفتتحت بدائرتھا التركة 



 

 

نزاع الشركات و الجمعيات لدى المحكمة الكائن بدائرتھا مقر الجمعية أو 

  33. الشركة أو أحد فروعھا 

  : محاكم الدرجة الثانية : القسم الثاني 

  : حكمة ا*ستئناف م

  تركيبة فردية في المطالب ا*ستعجالية لتوقيف تنفيذ ا�حكام 

تركيبة جماعية في ا�حكام ا*بتدائية و الطعن بالقرارات الصادرة عن الھيئات 

  المھنية الحرة 

تنتصب المحكمة ا*بتدائية كمحكمة إستئناف في ا7حكام الصادرة عن قضاة 

  . النواحي و قاضي التقاديم و قاضي الضمان ا*جتماعي 

  

  : محكمة التعقيب : الفقرة الثانية 

تتركب كل دائرة من رئيس و مستاشرين و تتركب الدوائر المجتمعة من  •

رة و أقدم مستشار في كل الرئيس ا�ول لمحكمة التعقيب و رئيس كل دائ

 . دائرة و وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و كاتب المحكمة 

او7 عند الطعن بالتعقيب و : تلتئم الدوائر المجتمعة في الحا7ت التالية  •

و لنفس السبب ثانيا بدعوى من رئيسھا لتصحيح خطأ بين للمرة الثانية 

 ضاء و ثالثا بطلب من الرئيس لتوحيد فقه الق

 : تصدر محكمة التعقيب نوعين من القرارات  •

 القرارات الصادرة بالرفض الرفض شك4 أو مضمونا  -



 

 

النقض دون إحالة و النقض مع ا*حالة و : القرارات الصادرة بالنقض  -

  . النقض مع التصدي لOصل 

  :الدعاوي القضائية 

 :النظام العام للدعوى 

  : ترتيب الدعاوي 

م م ت الدعوى الشخصية و الدعوى المتعلقة بمنقول م  20: حسب موضوعھا 

  .و الدعوى ا*ستحقاقية و الدعوى المختلطة 

م م م  228  226الدعوى ا7صلية و الدعوى العارضة الفرعية : حسب شكلھا 

  م م م ت  278  277ت و الدعوى المعارضة 

  : مباشرة الدعوى 

  م م م ت  19الفصل : شروط القيام 

الدفوع الموضوعية و الدفع بعدم القبول و الدفوع : ى أوجه التصدي للدعو

  .الشكلية 

 :الطعن في ا�حكام 

و شروط شكلية تتمثل في  122للحكم شروط إجرائية تم ضبطھا بالفصل 

  .من م م م ت  123تنصيصات وجوبية حددھا الفصل  

  159  130: ا*ستئناف : وسائل الطعن العادية 

أما العير فبإمكانه التداخل الحكم إبتدائي و الطاعن طرف :  ا7صلية  شروطه

  م م م ت   225  224



 

 

فقرة أولى و  141يوما من تاريخ ا*ع4م بالحكم  20ا�جل : شروطه الشكلية 

يوما إذا كان الخصم متغيبا  50يوما من تاريخ صدور الحكم في الط4ق و  30

  . عن التراب التونسي يوم ا*ع4م 

  م م م ت  140و  139أما كيفية رفع ا*ستئناف فقد نظمتھا الفصول 

   148  147  144و المفعول ا*نتقالي  146المفعول التعليقي : آثاره 

لم نفصلھا في التلخيص �ن تحضير ھذه الوسائل  : وسائل الطعن غير العادية 

  : يكون دائما با*عتماد على فصول المجلة 

  

نظر و طريقة غير عادية للطعن في ا�حكام النھائية أمام ھو إعادة ال: ا*لتماس 

م م  156حالة وجود خطأ في الواقع  أسبابه حصرية الفصل نفس المحكمة في 

  م م م ت  161  158 157م ت و ا*جراءات محددة بالفصول 

  مخول للغير الذي لم يسبق له التداخل في الدعوى  170 168: ا*عتراض 

يوما من صدور الحكم  30/ من تاريخ ا*ع4م بالحكم يوما  20أجل : التعقيب 

  من تاريخ صدور الحكم عن المحكمة العقارية  60/ في مادة الط4ق 

الطعن بالتعقيب طعن غير عادي يتميز بصبغته ا*ستثنائية و 7 يعطل التنفيذ :   

  .الثانية  لك إستثناءات في فقرتهم م م ت لكنه لذ 194حسب الفصل 

  

  

  



 

 

  

  

  

  قضائيين_ملحقين # المناظرة الخارجية با*ختبارات *نتداب 

  1988دورة 

 .الصحافة ومدى ع4قتھا با*جرام وتأثيرھا على المجتمع والقضاء: الثقافة العامة

 .الشرط كحالة من حا7ت ا7لتزام: القانون المدني

 .ا*يقاف التحفظي وا*فراج: القانون الجزائي

 .الشركات خفية ا*سم: القانون التجاري

  1989دورة 

 . دور القضاء في حماية حقوق ا*نسان: الثقافة العامة

 .الضرر في المسؤولية المدنية: القانون المدني

 .العفو العام والعفو الخاص: القانون الجزائي

 .بيع ا�صل التجاري: القانون التجاري

 1990دورة 

 .�خ4ق على القانونتأثير ا: الثقافة العامة 

 .الخطأ في المسؤولية بسبب فعل الشخص: القانون المدني

 .الركن المادي للجريمة: القانون الجزائي

 .أنواعھا وشروط تكوينھا: الشركات التجارية: القانون التجاري

 1991دورة 

 .اتحاد المغرب العربي حاضره ومستقبله: الثقافة العامة

 .المبيعضمان عيوب : القانون المدني



 

 

 .أثر الحكم الصادر في الدعوى العمومية على الدعوى المدنية المرفوعة أمام القاضي المدني: القانون الجزائي

 .دعاوي الرجوع لZمتناع عن القبول والدفع في الكمبيالة: القانون التجاري 

 1992دورة فيفري 

 . دور القضاء في تحقيق العدالة: الثقافة العامة

 .التضامن بين المدينين: القانون المدني

 .الفاعل ا�صلي والشريك: القانون الجزائي

 .قرينة مسؤولية الناقل البحري للبضائع: القانون التجاري

 1992دورة سبتمبر 

 . دور الفرد في حماية المحيط: الثقافة العامة 

 .مسؤولية الخادم عن فعل المخدوم: القانون المدني

 .الجزائية للذوات المعنويةالمسؤولية : القانون الجزائي

 .قواعد تأسيس الشركة خفية ا7سم: القانون التجاري

 1993دورة 

 .حقوق ا*نسان والسلم ا7جتماعية: الثقافة العامة

 . التضامن بين المدينين: القانون المدني

 .إثارة الدعوى العمومية من طرف القائم بالحق الشخصي: القانون الجزائي

 .لمؤونة في الكمبيالةا: القانون التجاري

 1994دورة 

 .دور القضاء في تحقيق التنمية: الثقافة العامة

 .ا*عتساف في استعمال الحق: القانون المدني

 .المسؤولية الجزائية للحدث: القانون الجزائي

 .آثار ا7حتجاج في ا�وراق التجارية: القانون التجاري

 1995دورة 



 

 

 .المستقبلالقضاء وتحديات : الثقافة العامة

 . أھلية التعاقد: القانون المدني

 .التلبس: القانون الجزائي

 .آثار التظھير الناقل للحقوق: القانون التجاري

 1996دورة 

 .حرية الفرد والحياة ا7جتماعية: الثقافة العامة

 .حق الدائن في أموال مدينه: القانون المدني

 .تھاإثارة الدعوى العمومية وممارس: القانون الجزائي

 .حل الشركات التجارية: القانون التجاري

 1997دورة 

 .القانون والبيولوجيا: الثقافة العامة 

 .القرائن القانونية: القانون المدني

 .إقليمية النص الجزائي: القانون الجزائي

 .تداول أسھم الشركات خفية ا*سم: القانون التجاري

 1998دورة 

 .الخاصةا*ع4م والحياة : الثقافة العامة

 .الترشيد: القانون المدني

 .نظام ا*ثبات: القانون الجزائي

 .الكفالة في الكمبيالة: القانون التجاري

 1999دورة 

 .الحق في محيط سليم: الثقافة العامة 

 .سلطان ا*رادة والنظام العام: القانون المدني

 .شرعية الجرائم والعقوبات: القانون الجزائي



 

 

 .مراقب الحسابات في الشركات خفية ا7سم دور: القانون التجاري

 2000دورة 

 .كونية القيم وخصوصية الثقافات: الثقافة العامة

 .عبء ا*ثبات: القانون المدني

 .رضاء المجني عليه: القانون الجزائي

 .الشريك وديون الشركة: القانون التجاري

 2001دورة 

 .دور القضاء في حماية ا�سرة: الثقافة العامة

 .بط4ن ا*لتزام: ون المدنيالقان

 .حقوق المتضرر في المادة الجزائية: القانون الجزائي

 .حماية الغير في الشركات التجارية: القانون التجاري

 2002دورة 

 .الحرية والحياة ا7جتماعية: الثقافة العامة

 . الكتب: القانون المدني

 . إتصال القضاء في المادة الجزائية: القانون الجزائي

 .التوقف عن الدفع: القانون التجاري

 2003دورة 

 .حرمة الجسد والتدخل الطبي: الثقافة العامة

 .ا�ثر النسبي للعقد: القانون المدني

 .التلبس: القانون الجزائي

 .الشخصية المعنوية للشركات التجارية: القانون التجاري

 2004دورة 

 .ا7تصالالمعطيات الشخصية وتطور تقنيات : الثقافة العامة



 

 

 .القاضي والعقد: القانون المدني

 .تأويل النص الجزائي: القانون الجزائي

 .ا*شھار في المادة التجارية: القانون التجاري

 2005دورة 

 .القانون والمعلوماتية: الثقافة العامة

 .التقادم: القانون المدني

 .تفريد العقوبة: القانون الجزائي

 .لشركات التجاريةا�قلية في ا: القانون التجاري

 2006دورة 

 .القانون وا�خ4ق: الثقافة العامة

 .الخطأ: القانون المدني

 .ضمانات المتھم: القانون الجزائي

 .الربح: القانون التجاري

 2007دورة 

 .القانون وا�سرة: الثقافة العامة

 .حقوق الدائن على أموال المدين: القانون المدني

 . قانون الجزائيالزمن في ال:القانون الجزائي

 .إعسار التاجر: القانون التجاري

 2008دورة 

 .القانون والمساواة: الثقافة العامة

 .انح4ل عقد الزواج: القانون المدني

 . ظروف التشديد: القانون الجزائي

 .رھن ا�صل التجاري: القانون التجاري



 

 

 2009دورة 

 .دور التكافل في بناء المجتمع: الثقافة العامة

 .عدم الوفاء با7لتزام: القانون المدني

 . المسكن في القانون الجزائي: القانون الجزائي

 .حقوق الشريك في الشركات التجارية: القانون التجاري

 2010دورة 

 .دور الشباب في المجتمع: الثقافة العامة

 .ا�ثر النسبي للعقد: القانون المدني

 . إثارة الدعوى العمومية وممارستھا: القانون الجزائي

 .مسؤولية مسيري الشركة: القانون التجاري

 2012دورة 

 .ا7ط4ق والتحديد: حرية التعبير: الثقافة العامة

 .تفسير العقد: القانون المدني

 . قرينة البراءة: القانون الجزائي

 .إدارة الشركات التجارية: القانون التجاري

 2013دورة 

 .دور المجتمع المدني في إرساء دولة القانون: الثقافة العامة

 .التحليل الجيني والنسب: القانون المدني

 . وسائل ا7ثبات في المادة الجزائية: القانون الجزائي

 .التظھير: القانون التجاري

 2014دورة 

 .العنف ا�سباب والحلول: الثقافة العامة

 .شبه العقود: القانون المدني



 

 

 . موانع المسؤولية الجزائية: القانون الجزائي

 .رأس مال الشركات التجارية: القانون التجاري

   2015دورة 

  القضاء و ا*ع4م : الثقافة العامة 

  الدعوى البليانية : القانون المدني 

  القاضي و العقوبة : القانون الجزائي 

  الملكية التجارية: القانون التجاري 

  بتـــونــــس_للمحــامـــاة_ا�عــلى_المعـھـد #

 2008دورة سنة 

 م إ ع 242التعليق على الفصل : موضوع إختبار مادة القانون المدني  -

 من م ج 59التعليق على الفصل : موصوع إختبار مادة القانون الجزائي  -

 كنحرمة المس: موضوع إختبار مادة الحريات ا�ساسية و حقوق ا*نسان  -

 2009دورة سنة 

 القرائن: موضوع إختبار مادة القانون المدني  -

 حرية التنقل: موضوع إختبار مادة الحريات ا�ساسية و حقوق ا*نسان  -

 المشاركة في القانون الجزائي: موصوع إختبار مادة القانون الجزائي  -

 2010دورة سنة 

 *لتزامعدم تنفيذ ا: موضوع إختبار مادة القانون المدني  -

 حق الدفاع قي التحقيق: موضوع إختبار مادة الحريات ا�ساسية و حقوق ا*نسان  -

 تفريد العقوبة: موصوع إختبار مادة القانون الجزائي  -

 ) 2013إستثنائيا دورة مارس (  2011دورة سنة 

 الوكالة في القانون المدني: موضوع إختبار مادة القانون المدني  -

 حق الحياة: مادة الحريات ا�ساسية و حقوق ا*نسان موضوع إختبار  -



 

 

 المشاركة في القانون الجزائي: موصوع إختبار مادة القانون الجزائي  -

 ) 2013إستثنائيا دورة نوفمبر (  2012دورة سنة 

 التعويض عن الضرر المادي: موضوع إختبار مادة القانون المدني  -

 حرمة الجسد: ا�ساسية و حقوق ا*نسان موضوع إختبار مادة الحريات  -

 شخصية الجريمة و العقوبة: موصوع إختبار مادة القانون الجزائي  -

 : 2015دورة 

 الغلط في مادة التعاقد: القانون المدني 

 الركن المادي في الجريمة: القانون الجزائي 

   2014الحريات ا�ساسية في دستور حقوق ا*نسان و : الحريات ا�ساسية و حقوق ا*نسان 

  

  

  

 qو ما توفيقي إ7 با .  

  26282518رمزي محمدي : سؤال أنا في خدمتكم إن إحتجتم إستشارة أو          


