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مقـدّمـة
تعریف القانون المدني:)1

األفراد عالقات ینظّم الذي الخاص "القانون ھو : المدنيالقانون ھدف حسب -
.بغضّ النّظر عن طبیعتھا وعن المھنة الّتي یمتھنونھا"

إعتماد في یتمثّل المدني للقانون تقدیم "أسلم : المدنيالقانون مصادر حسب -
القواعد مجموعة من یتكوّن المدني القانون بأنّ القول یمكن الزّاویة ھذه ومن مصادره 

.القانونیة وأحكام القضاء وآراء الفقھاء"
بین للعالقات المنظّمة األحكام مجموعة "ھو : المدنيالقانون محتوى حسب -

 .األشخاص والمتأتیة من معامالتھم المدنیة أي العادیة الیومیة"
ظھور لفظة القانون المدني:)2

المدني القانون بین یفرّق كان الّذي الرّوماني القانون في مرّة ألوّل ظھرت 
قانون یؤثر أن قبل وذلك ) األجانبقانون (الشّعوب وقانون ) بالمواطنینالخاص القانون (

للثّورة السّابق الفرنسي القانون إستعمل كما فیھ ویندمج المدني القانون في الشّعوب 
عن المستقلّة والوضعیة القانونیة القواعد على للدّاللة المدني" "القانون تسمیة الفرنسیة 

."القانون الكنسي"
ألھمّ ونسبتھا التسمیة فإعتمدت العربیة الدّول جلّ نسجت النّحو ھذا وعلى 

مجاالتھا.
العام القانون بظھور أیضا تأثّرت المدني" "القانون للفظة الحدیث المعنى لكنّ 

القانون أنّ ذلك بھا، الفرد عالقة وتحدید السّلطة تنظیم إلى یھدف الّذي القانون وھو 
جلّ ألنّ العام غیر القانون كذلك یعني صار الخاص للقانون مكوّن أھمّ بوصفھ المدني 

فروع القانون الخاص كالقانون التجاري وقانون الشّعل تفرّعت عنھ.
لما الرّئیسي الجزء وھو إطالقا القانون فروع أقدم من المدني القانون ویعتبر 

القانون عنھ تفرّع الّذي التاریخي المصدر ھو إذ الخاص بالقانون حدیثا یسمّى 
والقواعد األحكام مجموعة یشمل فھو األخرى، الخاص القانون فروع وجلّ التجاري 

المنظّمة للعالقات بین أصحاب الحقوق.

ل: تقدیم القانون المدني:ّالمبحث األو
لمعرفة میزات ھذا القانون، وجب في ما یلي التعرّض لركنیھ األساسیین.

:الفقرة األولى: القانون المدني ھو قانون وضعي



2

من جزء أي  droit positif الوضعيالقانون من جزء ھو المدني القانون إنّ 
جوھریا تختلف ال المدني القانون قواعد أنّ ذلك ویعني الدّولة. عن الصّادر القانون 

تؤھّالنھ قدمیّتھا وأنظریّاتھ صالبة لكنّ لقانونیة، االقواعد عن المیزات- بعض رغم –
. "ركیزة كلّ القوانین األخرى"ن یكون أل

األحكام المدنیة ھي قواعد قانونیة:)1
ككلّ القواعد القانونیة الوضعیة، فإنّ أحكام القانون المدني ھي:

قواعد سلوك:)1
األشخاص بین العالقات تنظیم في یتمثّل المدني للقانون األساسي الھدف أنّ بما 

قواعد طبیعتھا حیث من لیست المدنیة األحكام  ّأننتبیّن أن الغریب من لیس فإنّھ 
قانونیة قواعد ھي بل القواعد ھذه كلّ بین یحصل الّذي التأثّر رغم دینیة وال أخالقیة 

:ھي تتضمّنتفرض على الفرد سلوكا معیّنا ف
إستغاللھ أو إستعمالھ الشّيء لصاحب یخوّل الّذي الملكیة كحقّ  فعل:إباحة إمّا -

أو التفویت فیھ.
العدّة، مدّة طلیقھا أو زوجھا بعد األرملة أو المطلّقة المرأة كتربّص : بھأمرا أو -

تأدیة المشتري للثّمن حسب الصّیغ المنصوص علیھا بالعقد.
تحجیر مرّات، ثالث مطلّقتھ یتزوّج أن الرّجل على كالتحجیر : عنھنھیا أو -

تصرّف أحد الشّركاء في المشترك إالّ برضى الباقین.
من أو حاصل ضرر عن الناشئ الضّرر كجبر : منھنتیجة إستخالص أو -

إكتسب مال غیره بال وجھ علیھ ردّه.
قواعد مجرّدة وعامّة:)2

.یٌعتمد في صیاغة القاعدة القانونیة أسلوب خاص یرتكز على تقنیة متمیّزة
تطبیقھا شروط فتضبط الكافة إلى موجّھة القاعدة صیاغة  ّأنیعني التجرید: 

تسمح مجرّدة بعبارات لقانونیة االقاعدة صاغ ٌتحیث ضمنیا، أو صراحة وذلك وآثارھا 
والشّروط باألشخاص المتعلقّة الصّفات فیھا تتحقّق الّتي الحاالت كلّ في طبیقھا بت

المتعلقّة بالوقائع. كما أنھا تتضمّن األثر األساسي لتحقّق شروط تطبیقھا.
یسري حیث معیّن، لشخص موجّھة لیست القانونیة القاعدة أنّ تعني  العمومیّة:

 إعتدادأو تمییز دون العمر من ین العشربلوغ عند الرّشد سنّ بلوغ قاعدة تطبیق 
فالرّأي . l’équité "العدالة"أو نصاف" "األیقصده ما وھو للشّخص الخاصّة بالحاالت 

وذلك لألنصاف ثانویة مكانة وإعطاء القانونیة القاعدة تغلیب ضرورة ھو حالیا السّائد 
تطبیق عند الجمیع بین والمساواة والعدل اإلستقرار تحقیق على المشرّع لحرص 
القانون.

المجتمع أفراد كافّة على القانون تطبیق بالضّرورة تعني ال العمومیة أنّ إالّ 
فھي التبنّي لشروط المحدّدة القواعد مثل النّاس من لفئة إالّ تتوجّھ ال القواعد فبعض 

الّ فئة محدودة من األفراد.د مدنیة عامة رغم أنّھا ال تھمّ إقواع
قواعد ملزمة:)3
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فروع حسب الجزاء ویختلف  علیھ.الحصول قابلیة أو الجزاء قانونا یعني اإللزام 
القانون.
والسّجن اإلعدام في تتمثّل  droit pénal الجزائيبالقانون الواردة فالعقوبات  

المكاسب ومصادرة  اإلداریةوالمراقبة قامة اإلومنع صالحي اإلوالتشغیل والخطیة 
فیختلف المدني الجزاء ا ّأم، المدنیةالحقوق من والحرمان واإلقصاء الخاص والحجز 

اإلحتجاج وعدم  la résolution والفسخ la nullitéالبطالن في ویتمثّل العقوبات ھذه عن 
l’inopposabilité والتعویض la réparation.

  ّبجزاء مقترنة القاعدة تكن لم إن یتیسّر ال األشخاص بین العالقات تنظیم إن
معیّن یفرض إحترامھا وعدم تجاوزھا.

خصائص أحكام القانون المدني:)2
یمتاز القانون المدني بمكانتھ الخاصّة وبتقنیاتھ:

المكانة الخاصة للقانون المدني:)1
 le droit commun األصلي القانونھو المدني القانون النّظري: المستوى على -

ال الّذي والمرجع ساسي األالمصدر یكوّن نّھ أذلك ومعنى طالقا إالقوانین أقدم بإعتباره 
القانون فروع على الصّفة ھذه وتسري . خاصّحكم وجود صورة في الّ إعنھ نحید 

العام القانون وّنات مكوعلى ) مینالتأوقانون الشّغل قانون تّجاري، الالقانون (المدني 
قواعد إلى الرّجوع یجب حیث ) الجبائيوالقانون الدّستوري القانون اإلداري، القانون (

اإلحتیاطي المصدر فھو المعنیة، المادّة في مستقلّ حكم وجود تعذّر إذا المدني القانون 
لكلّ فروع القانون.

ترد لم كلّما تطبیقھا  یجوزعامّة أحكام ھي  بھ"القائم ى علاإللتزام "إثبات فقاعدة 
 تحید عنھا.ةأحكام خاصّ

كثیرة قواعده أنّ أي  "یومي" قانونھو المدني القانون  العلمي:المستوى على -
ن مالمدني القانون أھمیة على الوقوف یسھل حیث األھمیة، متفاوتة وبدرجات التطبیق 
عمال ووقائع عادیة تتكرّر عدید المرّات.خالل أ

التقنیات الدّقیقة للقانون المدني:)2
أنّ كما منھا، العدید إستنبط الرّوماني المدني فالقانون حدیثة. لیست التقنیات ھذه 

ا القوانین المدنیة الحدیثة فتبنتھا ودقّقتھا وطوّرت بعضھا.ّالفقھ اإلسالمي أثراھا. أم
 في:المعاصرةتتمثّل المالمح التقنیة العامة للقوانین المدنیة و 
مكانة المكتوب للتّشریع فیھ جعلت لمصادرھا ترتیبا القوانین ھذه جلّ كرّست -

القواعد أھمّ تجمیع أي  la codification "التقنین"بـیسمّى بما خاصّة تدعّمت مرموقة 
).1861في تونس منذ ( les codesالمدنیة في مجالّت قانونیة 

األسس تمثّل مشتركة مبادئ في القوانین ھذه جلّ تشترك المضمون، حیث من -
النّظریة للقانون المدني المعاصر وھي:

 كحریة األساسیة بالحرّیات التمتّع في الفرد حق أي  الحریة:مبدأ)
التعاقد). وترتّب عن ھذا الحق أنّ األصل في القانون المدني ھو اإلباحة ال المنع.
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 ذلك عن ویترتّب الضّار الفعل تبعات تحمّل یعني  ؤولیة:المسمبدأ
اإللتزام إزاء اآلخرین بتعویض األضرار الحاصلة لھم.

 إستقرارھا لیضمن والعقود المعامالت یسود مبدأ  النّیة:حسن مبدأ
وحسن تنفیذھا.

  للقانون المكوّنة المؤسسات دراسة عند وأبعادھا المبادئ ھذه آثار سنلمس
المدني التونسي.

بصفة تأثّر التونسي المدني القانون أنّ نالحظ والصّیاغة: التقنیات حیث من - 
جوھریة تفرقة على التقنیات ھذه وترتكز الروماني. بالقانون الفرنسیة المجلّة عبر جلیّة 

وعلى صیاغة خاصّة:
 القانونبین الجوھریة التفرقة le droit والواقع le fait : ّالقانون إن

والملزمة. والمجرّدة العامة القواعد جموعة مھو  droit objectif فالقانون الحق،لیس 
یقرّھا التي والذّوات األفراد وسلطات زات اإمتيیمثّل فھو  droit subjectif الحقّ اّأم

 لھم القانون.
أنّ حین في أحكامھ وعمومیة بتجرّده یمتاز أنّھ إذ الواقع عن القانون یختلف كما 

ببعض. بعضھم األفراد وعالقات اإلجتماعیة الحیاة تفرزھا ملموسة معیّنة أحداث الواقع 
إلى بطبیعتھا قانونیة قاعدة كلّ تھدف إذ عنھ یسمو فھو بالواقع حتما تأثّر وإن فالقانون 

د واضع القانون صیاغة خاصّة.مإخضاع نوع من الوقائع لھا ولتحقیق ھذا التفوّق، یعت
 المرتكز الممیّز بطابعھا القانونیة الصیاغة تتسم  :القانونیةالصّیاغة

األدبي األسلوب عن تختلف للجملة معینة تركیبة وعلى بحتة قانونیة مصطلحات على 
 أنّكما معینین، ولمنطق لمنھجیة یخضع ذاتھا القانونیة القاعدة  فوضعالشعري. أو 

المدني. القانون على العلمیة الصّبغة تضفي خاصة طرقا یستوجبان وتأویلھا  تطبیقھا
ال قانونیة عبارات یستعمل الّذي للمشرّع یعود  فاألمرالقاعدة، وضع خصوص في  أمّا

 les institutions القانونیة األنماطیستعمل كما . les concepts مصطلحاتتسمّى واقعیة 
juridiques . لفظة  أمّا. قانونیةمصطلحات ھي "مدین" أو "دائن" أو قاصر" "فكلمة

 قانونیةأنماط فھي "كراء" أو بیھ" "عقد  أوطبیعیة" "عقارات  أوحكیمة" عقارات "
أنّ أي الزّواج أو الوالیة  أوالملكیة كمؤسسة " قانونیةمؤسسة "مجموعھا یمثّل 

المؤسسة القانونیة ھي إتحاد أنماط معینة.
 كما یعتمد المشرّع في وضع ھذه القواعد عدّة أسالیب منھا:

التعریف la définition:  تعریف بضبط المشرّع بادر ٌيإذ
تنتقل "عقد ھو (م.إ.ع) والعقود اإللتزامات مجلّة حسب فالبیع المؤسسة أو المصطلح 

.بھ ملكیة شيء أو حق من أحد المتعاقدین لآلخر بثمن یلزم بھ"
التصنیف la classification:  الشّروط المشرّع یعدّد

 الشخصیة (م.أ.ش) عدّدت موانع الزّواج.األحوالالمتعلّقة بنمط معیّن أو آثاره فمجلّة 
اإلفتراض la fiction:  ّقرینة شكل في حكما المشّرع یقر

فالنّسب ، مجھولة"أشیاء على القانون بھ یستدلّ "ما وھي  présomption légale قانونیة
ثبت بالفراش حسب م.أ.ش وھي قرینة قانونیة تلحق نسب المولود بالزّوج.ٌي

معیّنة تركیبة یخفي محتواھا ّ أنیالحظ  المدنيالقانون قواعد جلّ في  المتأمّلإنّ 
التنصیص یتمّ الّذین  la solution والحلّ l’hypothèse الفرض عنصرین:للقاعدة تجعل 
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فھو الحلّ أمّا لقاعدة اإنطباق شروط یتضمّن فالفرض ضمنا أو صراحة علیھما 
في ھذه القاعدة.مر المقرّر یتضمّن األ
عن أو تدلیس عن أو غلط عن الصّادر "الرّضاء م.إ.ع من  43الفصل  :1مثال 

عن أو غلط عن صادر رضاء وجود تحقّق في یتمثّل فالفرض  بطال"اإلیقبل  إكراه
تدلیس أو عن إكراه. أمّا الحلّ فیتمثّل في قابلیة العقد لإلبطال.

تجاوز أنثى أو كان ذكرا إنسان "كلّ المجلّة نفس من السابع الفصل : 2مثال 
إعتبار في یتمثّل فالحلّ ، القانون"ھذا بمقتضى رشیدا یعتبر كاملة، سنة عشرین عمره 

التّفریق یتحتّم إذ المدنیّة المادّة في تختلف الحلّ طبیعة أنّ كما رشیدا. الشّخص ذلك 
بین:

 الحلّ فیھا یكون الّتي وھي  الجامدة: اآلمرةالقواعد
وال  ""تأمر أنّھاأي آمرة أحكام فھي إبدالھ أو مخالفتھ یسعھم ال لألشخاص ملزما 
أصال یجوز "ال (م.ح.ع) العینیة الحقوق مجلّة فحسب بھا الوارد الحلّ إقصاء یمكن 
. الغیا"یعدّ لذلك مخالف شرط وكلّ صفقة بیعھا  أوالمشتركة جزاء األقسمة طلب 

لتعلّقھا مطلقة بصفة إحترامھا فرض مرة اآلالقاعدة وضع وراء من أراد فالمشرّع 
التي العامة المصلحة أولویة فرض یرید فالمشرّع المجتمع، إستقرار تھمّ بمسائل عادة 

.l’ordre public لعام"النّظام ا"عادة ما یعبّر عنھا بنظریة 
 بالنّظام تتعلّق ال قواعد  ھي المكملة:المرنة القواعد

صفة أمّا مخالف. بحكم وإبدالھا  إقصائھاإباحة في بالتّالي المرونة وتتمثّل  .العام
أي إقصائھا عدم صورة في لتطبّق موضوعة القواعد تلك كون في فتتمثّل التكمیل، 

كان الثّمن ألداء أجل العقد في كان فإذا الحقوق. وأصحاب األطراف إرادة تكمّل أنّھا 
). من م. إ.ع678الفصل مبدؤه من تاریخ العقد ما لم یعیّن لھ المتعاقدان تاریخا آخر (

  القواعد محتوى معرفة تیسّر تقنیات بل تحفظ قواعد مجموعة لیس المدني القانون
التقنیات ھذه أسرار كشف في یتمثّل المدني القانون لدرس الرّئیسي فالھدف لھ، المكوّنة 

وتسمّى تكتسب ملكة وھي ونقدھا وشرحھا تحلیلھا كیفیة لفھم تیسیرا تداخلھا وأجھ 
.la méthodologie juridiqueبالمنھجیة القانونیة

الفقرة الثّانیة: الصّبغة المدنیّة:
إنعدم  اإذوالمرجع األصل القانون فھو القوانین وأھمّ أقدم ھو المدني القانون 

الحكم الخاص. ویمكن تصنیف محتوى القانون المدني إلى ثالثة أجزاء رئیسیة:
القواعد المنظّمة للحقوق الشّخصیة:)1

 une personne معیّنةلذات وترجع المدني القانون أقّرھا حقوق ھي الذّاتیة الحقوق      
déterminée ، (اإلنسان) طبیعیة ذوات إلى تنقسم الّتي الذّوات ھم الحقوق فأصحاب

وذوات معنویة (كالشّركات) وتنقسم الحقوق الذّاتیة إلى نوعین:
شخص بین إلتزام رابطة تمثّل التي  :droits personnels شخصیّةحقوق -

وشروط اإللزام كمصادر معیّنة مسائل تشمل وھي م.إ.ع. موضوع وھي وآخر: 
 les actesالقانونیة ات التصرّفمن تنشأ فھي وفسخھ، وبطالنھ وآثاره إنتقالھ 

juridiques  القانونیةالوقائع ومن المنفردة أو التعاقدیة یة اإلرادالتصرّفات أي les faits 
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juridiques  كالجنحقانونیة آثارا وجودھا على القانون یرتّب  وقائعوھي les délits 
.les quasi-délits وشبھ الجنح

شيء على أي عین على شخص سلطة وھي  :droits réels عینیةحقوق -
یكون ماال: موضوع م.ح.ع.

القواعد المنظّمة للحقوق العینیة:)2
بالحقوق  1965فیفري  12في المؤرّخ  5عدد القانون بموجب الصّادرة م.ح.ع إعتنت      

فیھ والتّصرّف العیني الحق إكتساب وبشروط الفرعیة العینیة وبالحقوق األصلیة العینیة 
وإشھاره بالسّجل العقاري.

تشمل ھذه القواعد: القواعد المنظّمة للحالة الشّخصیة:)3
والحضانة والنّفقة والطّالق الزّواج كأحكام العائلة بقانون المتعلّقة األحكام -

).م.أ.شوالنّسب والمیراث (
 مارس 4 فيالمؤرّخ  1958 لسنة 27 عددالقانون (بالوالیة المتعلّقة األحكام -

).والمتعلقّ بالوالیة العمومیة والكفالة والتبنيّ 1958
أوت  1في الصّادرة المدنیة الحالة مجلّة ( المدنیةبالحالة المتعلقّة األحكام -

1957.(
).1963 أفریل 22مجلّة الجنسیة الصّادرة في األحكام المتعلّقة بالجنسیة (-

المبحث الثّاني: تطوّر القانون المدني التونسي:
یمكن تقسیم التطوّر الّذي شھده القانون المدني إلى ثالث مراحل أساسیة:

الفقرة األولى: النّشأة وھیمنة القانون الرّوماني:
أدّى ما وھو البربریة للحضارة القانوني بالجانب التّاریخ علماء یھتمّ لم -

إلى صعوبة إكتشاف التّنظیم القانوني لتلك الحضارة.
بین  اإلجتماعیةالتفرقة القانون على ھیمنت قرطاج، مدینة نشأة مع -

قرطاج تھتمّ لم ولكن أخرى. جھة من ) البربرمن أغلبھم (والعبید جھة من األحرار 
كثیرا بتدوین قانونھا وال بجمعھ في موسوعات.

ذلك عن ونتج الرّوماني القانون تسرّب إفریقیة، على روما ھیمنة مع -
على المنطبق القانون بین التّمییز وقع حیث السّكان بین جدیدة إجتماعیة تفرقة ظھور 

األصلیین. لألھالي بالنّسبة النّافذ والقانون بالفینیقیین الخاص والقانون الرّومان 
 كاركالالئحة بإصدار الرّومانیة المواطنة صفة الجمیع منح وقع التّفرقة، ھذه ولتجاوز 

وسرى الرّومانیة، اإلمبراطوریة مناطق كلّ على المنطبق المدني القانون وحّدت الّتي 
القواعد أثر إمتدّ وقد قرون.  4تفوق لمدّة تونس على الرّوماني المدني القانون تطبیق 

القانونیة الرّومانیة إلى العدید من العادات واألعراف اإلجتماعیة كالزّواج.
تملّك نظام تغییر على القانوني التدخّل إقتصر الوندال، دخول مع -

األراضي بھدف اإلستحواذ على أخصبھا. 

الفقرة الثّانیة: اإلعتماد الكلّي للفقھ اإلسالمي:
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المذھب وخاصة المدني قانونھ البالد فتح بعد اإلسالمي الفقھ أصبح -
المدینة ألعراف وبمیلھ وسلّم علیھ هللاّ صلّى الرّسول سنّة بإعتماده إشتھر الّذي المالكي 
والمیراث العائلة قانون یخصّ ما كلّ في الشّرعیة والمحاكم القضاة من وتطبیقھ 

والتّعاقد والملكیة وغیرھا.
الكریم ن القرآھما  أساسیینمصدرین بإعتماده اإلسالمي الفقھ یمتاز -

بعض تشابھ رغم وذلك الرّوماني القانون عن مستقلّة مدرسة یجعلھ ممّا النبویة والسّنة 
القواعد بینھما.

الوضعیة التّشریعات بعض صدور من  19القرن ایة دبمع ھذا یمنع لم -
مرّة ل ّألوصدر الّذي التونسیة للجمھوریة الرّسمي بالرّائد مرّة ألوّل ونشرھا المكتوبة 

 والجزائیة"المدنیة "بالمجلّة  سمّیتمدنیّة مجلّة أوّل صدور ثمّ  1860جویلیة  20یوم 
دستور وإصدار  1857سبتمبر  10في األمان عھد ظھور مع تزامن الّذي  1861سنة 

مجلّة وھي العدلیة" األحكام "مجلّة  1876سنة صدرت ثمّ . 1861أفریل  26في لتونس 
جاءت وقد مادّة.  1751تضمّن إسالمي مدني تقنین أوّل وتعتبر الحنفي بالمذھب متأثّرة 

دخول نّ كولالشّخصیة. بالحالة تعلّق ما بإستثناء المدنیة المسائل جلّ على المجلّة ھذه 
مالمح غیّر ألنّھ التأثیر ذلك من حدّ صدورھا من سنوات  5بعد الفرنسي اإلستعمار 

القانون المدني التونسي.  

الفقرة الثالثة: نشأة القانون المدني الحدیث:
المعطیات التاریخیة:)1

العقاریة الملكیة نظام في إنقسام حصل األراضي، أخصب على اإلستالء بھدف 
على النّحو التالي:

للمجلّة للمعمّرین معظمھا في والرّاجعة المسجّلة العقارات إخضاع -
 وللمحاكم الفرنسیة.1885 جویلیة 1العقاریة في 

إخضاع العقارات غیر المسجّلة للفقھ اإلسالمي وللقضاء الشّرعي.-
خاضعة كانت فقد والعقود وباإللتزمات الشّخصیّة بالحالة المتعلّقة المسائل بقیّة أمّا 

 15في إ.ع" "م.صدور قبل وذلك المتفرّقة النّصوص من نادر ولعدد اإلسالمي للفقھ 
تقنینا تضمّنت "الئحة" نشر إلى  1947سنة جعیط الشیخ دفع ما وھو . 1906دیسمبر 

لمذھبین المالكي والحنفي في مسألتي العقارات غیر المسجّلة والحالة الشّخصیة.
العائلة قانون أحكام وتقنین  1957جویلیة  1في القضاء توحید تمّ اإلستقالل، بعد 
فیفري  23في بالجنسیة المتعلّق القانون صدور ثمّ ، 1956أوت  13في م.أ.ش بصدور 

كلّ على منطبقة أصبحت التي  1965سنة بم.ح.ع العقاریة المجلّة وتعویض  1963
  العقارات مسجّلة أو غیر مسجّلة. 

الممیزات التاریخیة للقانون المدني التونسي:)2
المباشر التّطبیق مجال تقلّص  وضعي:قانون الحدیث المدني القانون )1

اإللتزامات ، 1885سنة المسجّلة الملكیة (وضعیة قوانین ظھور مع  اإلسالميللفقھ 
ال ھذا ولكنّ )، 1965سنة العینیة الحقوق ، 1956سنة الشخصیة األحوال ، 1906سنة والعقود 
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لھ. ھامّا تاریخیا مصدرا  بقيبل الوضعي القانون في  یأثّرلم اإلسالمي الفقھ أنّ یعني 
  من ذلك الفقھ.أحكامھ القانون الوضعي إستلھم العدید من أنّكما 

الفقھ على عالوة   الحدیث:المدني للقانون التاریخیة المصادر تنوّع )2
بالتّشریع تأثّره عبر الرّوماني بالقانون التونسي المدني القانون تأثّر اإلسالمي، 
األسترالي كالقانون مقارنة قوانین من قانونیة قواعد عدّة ستمدّ إكما الفرنسي. 

واأللماني واإلیطالي والسویسري.
مجلّة وصدور التقنین فكرة تكریس أدّى لقد  المكتوب:النّص ھیمنة )3

مدنیة وضعیة متوالیة إلى ھیمنة النّص المكتوب كمصدر أساسي للقانون المدني.

الجزء األول:
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النّـظریة  
العـامة

للقـانون 
المــدني 

:الفصل األول: مصادر القاعدة القانونیة

 التفرقة بین أساس القاعدة ومصادرھا:-

ھذه دور تحدید في الفقھاء ویختلف عدیدة. بعوامل  نشأتھفي  المدنيالقانون یتأثّر 
إحترام من إنطالقا الصّبغة ھذه یفسّر من فمنھم . اإللزامیةأساس وتأصیل العوامل 
تفسیرھم یتعدّى ال من ومنھم . الطّبیعي"بالقانون "تسمّى علیا لمثل الوضعي القانون 

وجود تنفي مدرسة وھي  الوضعیةمدرسة إلى ینتمون حیث الوضعي، بالقانون لذلك 
قانون طبیعي وتنقسم إلى عدّة إتّجاھات.

التقنین حركة إنتشار بفضل  19القرن منذ مھیمنة الوضعیة النّظریات وتبدو  
نتیجة تمثّل فالوضعیة للقانون. أساسي كمصدر المكتوب الوضعي التشریع وتكریس 

منطقیة لتطوّر طبیعة القواعد القانونیة ذاتھا.
األساس في تبحث ال إذ مغایرة إشكالیة فتطرح المدني القانون مصادر مسألة أمّا 
أي القواعد ھذه منابع عن بالكشف تعني بل القانونیة للقواعد اإللزامیة للصّبغة النّظري 

 تبحث عن مواطن وطبیعة جذورھا. في ھذا الصّدد، وجبت: ھاّأن

التفرقة بین المصادر المادیة والمصادر الشكلیة:-
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 الموضوعیةأو المادیة بالمصادر یقصد les sources matérielles 
ھي بل عدم من تنشأ ال (فھي  القاعدةنشأة في تتدخّل التي األسباب المدني للقانون 

التاریخیة المصادر المادیة بالمصادر كذلك یقصد كم وظروف). وعوامل أسباب ولیدة 
القانون أي الرّئیسیین بمصدریھ متأثّرا الحدیث التونسي القانون برز حیث للقاعدة 

جھة من اإلسالمي والفقھ أولى جھة من منھ المستمدّة  األوروبیةوالقوانین الرّوماني 
والسّیاسیة واإلقتصادیة اإلجتماعیة بالظّروف المشرّع تأثّر ینفي ال ما وھو ثانیة. 

جلّ مراجعة لجان بتكوین اإلذن عند الشأن ھو كما منظّما شكال تأخذ وقد للبالد، 
.1987 نوفمبر 7 إثر تحوّل 1988المجالّت التونسیة سنة 

 الشّكلیةالمصادر أمّا les sources matérielles  للمصدر تعطي التي فھي
علیھ تضفي الّتي ھي أنّھا أي . قانونیةقاعدة لیصبح القانوني شكلھ الموضوعي المادي 

وفقھ والعرف التّشریع ھي المصادر وھذه واإللزامیة والتجرّد العمومیة خاصیّات 
القضاء.

المصادر مع المادیة المصادر  تداخلأحیانا نالحظ أنّنا إالّ التّحدید، ھذا ورغم 
الشّكلیة في األوجھ الثالثة التالیة:

 تصبح شكلي، مصدر في مباشرة المادیة المصادر تكریس یقع عندما
من أصال والمستمدّة م.أ.ش كأحكام فیھ وتندمج ذاتھ الشّكلي المصدر لمضمون مكوّنة 

الفقھ اإلسالمي، فالمصدر المادي 
لھذه القواعد ھو الفقھ اإلسالمي والمصدر الشّكلي ھو التقنین المكتوب أي م.أ.ش. 

 بھا. المتأثّر الشّكلي المصدر بتأویل المكلّف القاضي یھمّ التّرابط ھذا
أو  "بناء"فمصطلحات الشّكلي. للمصدر تأویلیا مصدرا أحیانا یصبح المادي فالمصدر 
اإلسالمي الفقھ وھو مادي مصدر من مستمدّة مصطلحات ھي  "فراش" أو "دخول"
إلى القاضي  یلجألذلك م.أ.ش، أحكام ضمن مكتوب تشریعي نصّ ي فومكرّسة 

المصدر المادي.
 المصادر بعض من صراحة تجعل المقارنة العربیة القوانین من العدید

المصریة المدنیة فالمجلّة تیاطیة، إحشكلیة مصادر مثال اإلسالمیة یعة كالشرالمادیة 
لم فإذا العرف، بمقتضى القاضي حكم تطبیقھ، یمكن تشریعي نصّ یوجد لم "فإن تنصّ 
القانون مبادئ فبمقتضى توجد لم فإذا اإلسالمیة الشّریعة مبادئ فبمقتضى یوجد 

إذ الشّكلیة والمصادر المادیة المصادر تتداخل وبالتالي . العدالة"عد اوقوالطّبیعي 
شكلیة مصادر المادیة المصادر بعض األصلي الشكلي المصدر وھو التشریع یجعل 

في حدّ ذاتھا. 
القانون من صریح بنصّ الحكم ر تعذّ"إذا نّھ أفیوضّح  التونسيالقانون ا ّأم

وھو " ةالعموميالقانون قواعد مقتضى على الحكم جرى شكّ بقي فإن القیاس أٌعتبر 
 یلجأالمدنیة األحكام لبعض مادیا مصدرا اإلسالمي الفقھ إعتبار إلى الشّراح  دفعما 

إلیھ القاضي عند نفس المصادر الشّكلیة. 
وسنأتي في ما یلي على المصادر الشّكلیة للقانون المدني وھي:

  المبحث األوّل: المصدر األساسي: التّشریع:
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عن تصدر الّتي المكتوبة القواعد مجموعة في یتمثّل للقانون. شكلي مصدر ھو 
في أساسي كمصدر تفوّقھ یفسّر  مكتوبقانون وھو الدّولة. في بذلك مختصّة سلطة 

اإلطّالع سھل انّھ كما فنّیة، صیاغة یكرّس فھو مكتوب وألنّھ لدقّتھ الحدیثة القوانین 
وبالتّالي ییسّر فھم التّطبیق من طرف القضاة.

الفقرة األولى: أنواع التّشریع:
الدّولیة المعاھدات ثمّ الدّستور أعاله في یوجد ھرم شكل في  القوّةفي تتدرّج 

ثمّ التنظیمي  التّشریعثمّ باإلستفتاء علیھا المصادق التّشریعات ثمّ علیھا المصادق 
التتّشریع العادي أي القانون ثمّ المراسیم ثمّ األوامر ثمّ القرارات.

منھ األعلى یخالف أن األدنى للتشریع یمكن ال إذ ھامّا مبدأ التدرّج ویفرض 
كما عامة، بصفة  les textes المكتوبةالنّصوص مجموعة بالتّشریع ویقصد . مرتبة
یصدر التشریع أصناف من صنف وھو  loi   العادي""القانون خاصّة بصفة تعني 

عن السّلطة التشریعیة.
ذلك في دور أھمّ یبقى ولكن المدنیّة المادّة في ھاما دورا األصناف ھذه وتلعب  

للقانون العادي. 

التشریع العادي أھمّ مصدر للقانون المدني:)1
 من الدّستور، یصدر التشریع العادي عن السّلطة التشریعیة.28حسب الفصل 

المسائل جلّ في التشریعیة السلطة إختصاص الدّستور من  34الفصل أقرّ وقد 
ما وھو وباإللتزامات الشخصیة بالحالة بالجنسیة، والمتعلّقة المدني القانون في الواردة 

 أھمّ وأدقّ مصدر للقانون المدني.loi "القانون"جعل التشریع العادي أو 
القانون یضبط كما . "قوانینشكل "المسائل بھذه الخاصّة النّصوص  وتتخذ

من المدنیة المادّة جلّ أنّ یعني ما وھو العینیة والحقوق الملكیة لنظام  األساسیةالمبادئ 
بقیمة تتمتّع  1959قبل صدرت الّتي القانونیة المجالّت أنّ كما التشریعیة. السلطة أنظار 

موازیة لقیمة القوانین إذ صدرت بمقتضى أوامر علیة.
  مصدر ھي الخاصة والنّصوص المدنیة المجالّت بأنّ القول یبیح ما وھو

 "التشریع العادي".شكلي أساسي یتمثّل في 
دور النّصوص التشریعیة األخرى:)2

نتبع في تحلیل ھذا الدّور ترتیب الھرم التشریعي العام:
الدّستور:)1
التشریعیة السلطة إختصاص نطاق یحدّد عندما المدني القانون في الدّستور یتدخّل 

مبدأ الفرد، حرمة كضمان المدني القانون تھمّ عامة أحكام الدّستور في توجد ذاتھا.كما 
تأسیس حق مبدأ الذّاتیة، بالحقوق التمتّع مبدأ والواجبات، الحقوق في التساوي 

الجمعیات، ضمان حرمة المسكن، ضمان سریة المراسالت، ضمان حق الملكیة ... 
المعاھدات الدّولیّة:)2
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القضاء كإتفاقیة قانون بمقتضى علیھا المصادقة تقع عندما نافذة المعاھدة تصبح 
 92عدد القانون بموجب علیھا المصادق  1979لسنة المرأة ضدّ التمییز أشكال جمیع على 

.1991 نوفمبر 29المؤرّخ في 
التشریعات المصادق علیھا باإلستفتاء:)3

لم تتح فرصة تطبیق ھذا المصدر لحدّ اآلن.
:loi organique التشریع التنظیمي)4

جویلیة  14في الصّادر كالقانون المدنیة المادّة تھمّ التي التنظیمیة التشریعات بعض 
 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة.1967

التشریع العادي:)5
:les decrets-lois المراسیم)6

 21في الصّادر كالمرسوم المدنیة المادّة تخصّ التي المراسیم بعض توجد        
 والمتعلّق 1977سبتمبر 

بالنّسبة الوالي رخصة على الحصول واجب ألغى والّذي العقاریة بالعملیات 
للتونسیین.

األوامر والقرارات:)7
في المادّة المدنیة، ھي نصوص تحدّد شروط تطبیق القوانین تحدیدا دقیقا.

الفقرة الثانیة: نفاذ التشریع:
عن تصدر وقد  "مشروعا"بعد ما في تصبح  "مبادرة"البدایة في القانون یكون 

المشروع یعرض ثمّ الجمھوریة، رئیس عن تصدر أن یمكنھا كما التشریعیة السلطة 
النواب مجلس رئیس یبلّغ المصادقة ھذه وبعد علیھ.  للمصادقةالنواب مجلس على 

الرّسمي بالرّائد نشره ثمّ ومن  وإصدارهختمھ یتولّى الّذي الجمھوریة لرئیس 
للجمھوریة التونسیة.

شروط النّفاذ:)1
في المؤرّخ  1993لسنة  46عدد القانون وبموجب القانون إشھار إلى النّشر یرمي 

التونسیة للجمھوریة الرّسمي بالرّائد النّصوص بنشر والمتعلّق  1993جویلیة  5
تتضمّن بأحكام وعٌوّض  1956منذ المعتمد القدیم اإلشھار نظام إصالح تمّ ، وبنفاذھا

القواعد اآلتیة:
  للجمھوریة الرّسمي بالرّائد  واألوامروالمراسیم القوانین نشر یكون

التونسیة باللّغة العربیة وبلغة أخرى على سبیل العلم فحسب.
  الرّسمي الرّائد إیداع على أیام  5مضيّ بعد المفعول نافذة النّصوص تكون

وھو اإلیداع یوم األجل حساب في یعتبر وال . العاصمةتونس والیة بمقرّ بھ المدرجة 
اإلیداع فكرة بتبنّي النّفاذ أجل إحتساب في بھ المعمول  اإلجراءتوحید یعني ما 

 أنّحین في  تاریخھتحدید یمكن  قانونيعمل فاإلیداع ، "النّشر"معیار وإستبعاد 
واقع یصعب التأكّد منھ.  "النّشر"
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من والنّفاذ اإلیداع بین الفاصل األجل في للتوسیع اإلصالح ھذا جاء كما                
 أیام.5یوم إلى 

  ما وھو حاال بتنفیذھا صریحا إذنا الجدیدة النّصوص تتضمّن أن یمكن
اإلیداع إلجراءات الخضوع دون الحیني النّفاذ ویبیح  دّالتأكحالة في إستثناء یعتبر 

ولآلجال المترتّبة عنھ.
 یتجاوز أجل في بتنفیذھا صریحا إذنا الجدیدة النّصوص تتضمّن أن یمكن

 أیّام.5مھلة 
األحكام الخاصة المتعلّقة بتحدید زمن النّفاذ:       

  النّشر تاریخ عن النّفاذ یتأخّر : قصدیاالتنفیذ حیز النّص دخول تأخیر
بفترة یحدّدھا 

الثّاني الفصل ونصّ  1956 أوت 13یوم الشخصیة  األحوالمجلّة صدرت حیث القانون 
.1957من أمر إصدارھا على بدایة تطبیقھا من غرّة جانفي 

  األثر رجعیة تعني : الجدیدللقانون الرّجعي المفعول على التنصیص
إصداره سبقت التي الفترة على أي  الماضيعلى الجدید القانون أحكام إنسحاب 
إمكانیة یبیح ما وھو الجزائیة  نالقوانيرجعیة صراحة الدّستور منع وقد ونشره. 
 1957جویلیة  18أمر صدور  تاریخ فيالقائمة فاألحباس المدنیة، المادّة في وجودھا 
ملكا موقوفاتھا وترجع منتھیة والمشتركة الخاصة حباس األنظام بإلغاء المتعلّق 

. للمستحقین حسب حصصھم
الّذي النّص مع تندمج ألنّھا بطبیعتھا رجعیة قوانین ھي التأویلیة القوانین أنّ كما        

وضعت لتأویلھ.
تنازع القوانین المدنیة في الزّمان:)2

آثارھا أنتجت تكون جاریة وضعیة توجد عندما الحقیقي التنازع صورة تنشأ 
.ماضیا وھي ال تزال تنتج آثارھا بعد صدور القانون الجدید
بدایة الوضعیة                              قانون جدید

   آثار مستقبلیة                          آثار ماضیة        

وتختلف مصادر ھذه الوضعیات الجاریة وتتنوّع إلى قانونیة، تعاقدیة وقضائیة.
الوضعیة تخضع  )جدید أوقدیم (قانون أيّ وإلى  الجدیدالقانون تطبیق یتمّ فكیف 

? الجاریة
الحدیث الفقھ أمّا اإلشكال. لھذا عامّا حالّ التونسي المدني التشریع یتضمّن لم 

فقد إعتمد في شرحھ لھذه المسألة النظریة المعاصرة التي تقرّ بأنّھ:
  اإلنتقالي الحلّ تطبیق یتّجھ الصّعوبة وفضّ المشرّع تدخّل إذا

الخاص.
:إذا لم یبیّن التشریع حلوال إنتقالیة، وجب تطبیق المبدأین اآلتیین 
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 رجعیة بمبدأ عمال القدیم للقانون الماضیة اآلثار تخضع
.principe de la non rétro-activité انین الجدیدة على اآلثار الماضیةالقو

 األثر بمبدأ عمال الجدید للقانون المستقبلیة اآلثار تخضع
ما في أمّا . principe de l’effet immédiat الجدیدللقانون الحیني) األثر (أو المباشر 

الماضیة اآلثار كلّ على القدیم القانون تطبیق فیتمّ جاریة، تعاقدیة بوضعیة یتعلّق 
جدید نصّ صدور المبدأ ھذا تطبیق من تستثنى . survie de la loi ancienne والمستقبلیة
 إذ تخضع إذّاك اآلثار المستقبلیة الناتجة عن بالنّظام العامآمر متعلّق 

الوضعیة التعاقدیة الجاریة ألحكام النّص الجدید.
آثار نفاذ التشریع:)3

ینتج عن دخول القانون حیز التنفیذ أثران أساسیان:
قیام قرینة عدم جھل القانون:)1

إرتكاب في عذرا یكون ال القانون "جھل یلي: ما على م.إ.ع من  545الفصل ینصّ 
 بھ"العمل إلجراء المدّة ومضي نشره بعد وذلك العوام على یخفى ال فیما أو ممنوع 

في معروفة قرینة وھي نشره، شكلیات إستوفى الّذي بالقانون العلم قرینة یعني ما وھو 
."Nul n’est censé ignorer la loi "     جلّ القوانین المقارنة ویعبّر عنھا بمقولة

عدم مطالبة األشخاص بإثبات نفاذ القانون:)2
لیس عموما المتقاضي أو المدّعي أنّ أي  القانون"یعلّم "القاضي  بمقولةعنھ یعبّر 

تستثنى وال معرفتھ على محمول القاضي أنّ إذ القانون وجود بإثبات القضاء أمام مطالبا 
أنّ فرغم عرفیة. قانونیة لقاعدة أو أجنبي لقانون اإلستناد صورة إالّ القاعدة ھذه من 

صعبا أمرا نشره یجعل المكتوبة للصّبغة إفتقاره ولكنّ المدني للقانون مصدر ھو العرف 
). من م.إ.ع544لفصل  (ا"من إستند على عرف كان علیھ ثبوتھ"فـ 

الفقرة الثالثة: نسخ التشریع:
ھو فاألصل مستمرّ ونفاذ سریان بقرینة التمتّع أي الدّوام التشریع ممیزات من 

الخلود. یعني وال "وقتیة" قوانین وجود یعني ال وھذا ) كانما على كان ما بقاء ( النّفاذ
التشریع تغیّر عنھ یترتّب ما وھو المتغیّر الواقع لمسایرة بطبیعتھا قابلة فالقوانین 

.l’abrogation بالنّسخ الكلّي أو الجزئي
سلطة عن صادرا یكون أن یفترض ما وھو  وإعدامھالتشریع إلغاء النّسخ ویعني 

لھا الحق في إنشاء قاعدة جدیدة مساویة في مرتبتھا للقاعدة المنسوخة.
تسري ال إذ رجعي غیر مفعولھ نّ أل l’annulation اإلبطالعن النّسخ ویختلف 

عدام لآلثار الماضیة للتشریع.ستقبل في حین یترتّب عن البطالن إآثاره إالّ على الم
المتأخّرة نصّت إذا بعدھا  بقوانینإالّ القوانین  تنسخال "م.إ.ع: من  542الفصل 

."منافیة لھا أو إستوعبت جمیع فصولھاعلى ذلك نصّا صریحا أو كانت 
."العادة والعرف ال یخالفان النص الصّریح" من م.إ.ع: 543الفصل 

صیغ النّسخ:)1
النّسخ الصّریح:)1
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التنصیص مع  السّابقالقانون بإلغاء یقضي حكما صراحة الجدید القانون یقرّ 
"بدایة على  نصّم.ح.ع بإصدار لمتعلّق ا 1965لسنة  5عدد فالقانون دقیقة، بصفة علیھ 
وعلى لھا المخالفة النّصوص جمیع تلغى إلیھا المشار بالمجلّة العمل إجراء تاریخ من 

." المتعلّق بالملكیة العقاریة1885 جویلیة 1 القانون المؤرّخ في ّاألخص

النّسخ الضمني:)2
 من م.إ.ع، یشمل النّسخ الضمني صورتین:542حسب الفصل 

: یفترض التعارض توفّر عدّة شروط.النسخ بتعارض األحكام-
 ما وھو  القدیمالقانون موضوع مع الجدید القانون موضوع یتحد أن

الضمني النّسخ یدعم ممّا الموضوع ذلك شأن في  المشرّعإرادة تغیّر یفترض 
التي األحكام على مقتصرا الضمني النّسخ إعتبار إلى عموما الفقھ ویتّجھ . ویؤصّلھ
تعارضھا لم التي القدیم للقانون األخرى  األحكام"أمّا والتعارض اإلختالف فیھا یحدث 

.، فتظلّ قائمة ال یرد علیھا اإللغاء"أحكام القانون الجدید
 العامالقانون یلحق عندما : القانونینطبیعة إتحاد loi générale  بالقانون

أكّدت وقد نافذا الخاص الّنص یبقى بل ینسخھ ال معھ ویتنافى  loi spéciale الخاص
توارد النص العام على النص الخاص ال یؤدّي للنّسخ. محكمة التعقیب أنّ

عندما یحصل النّسخ ھذا م.إ.ع، من  542الفصل حسب  باإلستیعاب:النّسخ  - 
إشتراط في انّھ فواضح . القدیمون نالقافصول  "جمیع"الجدید القانون یستوعب 
اإلستیعاب، حاالت عدید في الضّمني النّسخ یمنع قیدا اإلستیعاب في الشّمولیة 

فاإلستیعاب الجزئي ألحكام القانون القدیم ال یؤدّي للنّسخ الضمني.
إشكالیة التشریع المھجور:)2

إعتبرت : ?وھجره إستعمالھ عدم دوام بسبب ملغى التشریع إعتبار یمكن ھل 
."العادة والعرف ال یخالفان النّص الصّریح" أنّ 543م.إ.ع في فصلھا 

المبحث الثاني: العرف مصدر ثانوي:
البدائیة المجتمعات كانت . ملزمعادة فھو  مكتوبةغیر قانونیة قاعدة العرف 

العرف بدأ المكتوبة القوانین ظھور ومع المتواتر. السّلوك عن الناتجة لألعراف تخضع 
یفقد مكانتھ.

الفقرة األولى: مقوّمات العرف:
أركان العرف:)1

الرّكن على  إالّتشمل ال فاألخیرة والعادة،  coutume العرفبین الفقھاء یفرّق 
یشمل العرف أنّ حین في بلزومھ اإلفتقاد یصحبھ ال متواتر سلوك  العادةأنّ أي المادي 
ركنین:
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الرّكن المادي: اإلعتیاد بسلوك معیّن:)1
إتباعھ، في واإلستمرار معیّن لسلوك األفراد ن إستحساخالل من العرف یظھر 

للعرف المادي فالرّكن ویثبتھ. الزّمن تقادم یدعمھ المجموعة صمیم من سلوك فھو 
.یفترض وجود سلوك عام وقدیم ومتواتر وثابت

الرّكن المعنوي: اإلعتقاد باإللزامیة:)2
 الجماعةلدى یولّد فھو العرفي، السلوك بإلزامیة والشّعور اإلعتقاد في یتمثّل 

شعور واجب إحترام العرف.
تھمّ: شروط إعتماد العرف:)2

مواصفات العرف:)1
للنّظام مناف غیر وغالبا  عامّاكان إذا إالّ بالعرف یٌحتجّ "ال م.إ.ع: من  544الفصل 

: واألخالق الحمیدة"العمومي
یكن لم إذا عرف فال ذاتھ المادي الرّكن قیام عن الشّرط ھذا یترتّب العمومیة: -

السّلوك عامّا.
مطابقة شرط المشرّع وضع الحمیدة: واألخالقالعام النّظام مع المطابقة -

 الحمیدة.واألخالقالعرف للنّظام العام 
إثبات العرف:)2

إلى اإلستناد عند یحدث ما خالف على  بإثباتھمطالب عرف وجود یدّعي من 
بصفة بالعرف الخاص الحلّ ویحدّ ). بالقانونالقاضي علم قرینة (تشریعیة قانونیة قاعدة 

، دقیقةغیر ألنّھا األعراف بعض إثبات أحیانا یصعب إذ القضائیة فاعلیتھ من ملموسة 
من المحكمة "إستناد  أنّعلى التعقیب محكمة تنصّ . التحدیدصعبة نفاذھا بدایة أنّ كما 

القاعدة وأنّ خاصّة الخصوم إزراء القاضي حیاد ومبدأ یتنافى العرف إلى نفسھا تلقاء 
 یستندمن على وإنّما بھا القاضي علم یفترض ال المكتوبة القانونیة للقاعدة خالفا العرفیة 

.إلى عرف إثباتھ"

الفقرة الثانیة: القوّة اإللزامیة للعرف:
المدني القانون في العرف فمكانة . المدنيالقانون في ثانویا مصدرا العرف یمثّل 

وال التشریع یتمّم ثانوي كمصدر العرف یقبل ال الّذي المشرّع إلرادة عموما تخضع 
یخالفھ. 

جواز العرف المتمّم للتّشریع:)1
تقرّ العدید من النّصوص تفویضا صریحا أو ضمنیا للعرف.

التفویض الصّریح:)1
أحیانا إستعمالھا رغم التفویض ھذا إقرار على التونسیة المدنیة المجالّت تتّفق 
:"عرف" بدل "عادة"مصطلح 

األجل في الكراء أداء المكتري "على : 768الفصل : والعقوداإللتزامات مجلّة -
.المعین في العقد وإالّ فالمعتبر عرف المكان ..."
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الزّوجیة بالواجبات الزّوجان "یقوم : 23الفصل : الشخصیةاألحوال مجلّة -
.حسبما یقتضیھ العرف والعادة"

ما مشتركا حدّا یٌعدّ ... مدینة في حائط "كلّ : 72الفصل : العینیةالحقوق مجلّة -
.لم یقم عرف أو دلیل على خالفھ"

التفویض الضّمني:)2
ھذه مضمون لتحدید للعرف القاضي یستند فقد األصل قضاة إلجتھاد ترجع 

المصطلحات العامّة.
عدم جواز العرف المخالف للتّشریع:)2

كان ولو المكتوب النّص إلغاء من تمكّنھ إلزامیة قوّة العرف تمنح ال  م.إ.ع
مھجورا.

المبحث الثالث: فقھ القضاء:
ھو عادة بھا المقصود لكنّ القضاء علم أو القضاء إجتھاد القضاء فقھ یعني لغویّا 

مدى حول قائم الجدل لكنّ معیّنة. مسألة في القاضي إجتھاد یبرزه الّذي المتوتر الحلّ 
إعتبار فقھ القضاء مصدرا للقانون.

نظیم القضائي المدني:تالفقرة األولى: ال
الدّستور لھا خصّص التي القضائیة السلسلة من جزء المدني القضائي التنظیم یعدّ 

الّذي العدلي القضاء من جزء ھو المدني فالقضاء ) 67إلى  64لفصول (االرّابع بابھ 
یوازي القضاء اإلداري. ویتضمّن 

ئي العدلي المحاكم المدنیة والمحاكم الجزائیة.اضالتّنظیم الق
القضائیة الھیئات كلّ مع فیھا یشترك أساسیة مبادئ على المدني القضاء ویرتكز 

وھي: 
 من الدّستور.67 و65: الفصلین مبدأ إستقاللیة القضاء-
من إعفاء على الحصول في الحقّ یعني الّذي : التقاضيمجانیة مبدأ -

"اإلعانة مؤسسة تحقیقھ إلى تسعى ما وھو العسر عند مجاني دفاع وعلى المصاریف 
العدلیة" وإلغاء معلوم نشر القضایا ومعلوم المرافعة.

: الدّولةمحاكم إلى  أوالقضائیة السلطة إلى اإللتجاء وجوبیة مبدأ -
جاء تاإللإنّ ثمّ إستثنائیا. أمرا التحكیم یبقى أھمیّتھ، رغم ): الدّستورمن  65الفصل (

إلى المحاكم یلزم القاضي بالفصل وإالّ إرتكب جریمة إنكار العدالة.
المدنیة المرافعات مجلّة أوضحتھا بھ خاصّة مبادئ  إلىالمدني القضاء یخضع كما 

:والتجاریة
إجراءات لیست المدنیة اإلجراءات : المدني"القاضي "حیاد مبدأ -
ملتزما القاضي فیھا ویكون الخصوم بین مواجھة تفرض إجراءات ھي بل إستقرائیة 

بالحیاد. 
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لعملھ اإلستناد دون یقضي أن المدني القاضي على أنّ یفید عام معنى وللحیاد 
الخاص وبكامل التجرّد.

أو رقعة تحدید وحدھم للخصوم أنّ بھ یراد فنّي معنى فھو للحیاد الخاص المعنى أمّا 
ال القاضي وأنّ اإلثبات قواعد حسب أدلّتھم یحضروا وأن والخصومة النّزاع مناط 

 إتمام أو إحضار حجج الخصوم.أویمكنھ مبدئیا التدخّل بالسّعي لتكوین 
القضائي التنظیم : التعقیبومحكمة األصل محاكم بین النفرقة مبدأ -
األولى) الدّرجة (محاكم األصل محاكم بین تفصل التي التفرقة ھذه على مؤسّس 
التعقیب ومحكمة جھة من والقانون الواقع في بنظرھا الممیّزة الثانیة الدّرجة ومحاكم 

من الوقائع في تنظر ال أنّھا أي القانون محكمة مبدئیا تعدّ واحدة علیا محكمة وھي 
ھة أخرى.ج

محاكم األصل:)1
مرّتین دعواه في النّظر یتمّ أن في الحق أي درجتین على التقاضي حق فرد لكلّ 

من حكّام األصل:
محاكم الدّرجة األولى:)1

 تحدید ولیتیسّر المحاكم، ھذه تتعدّد  الحكمي:اإلختصاص
اإلختصاص الحكمي لكلّ منھا یجب أن نفرّق بین:

 إختصاص ذات اإلبتدائیة المحكمة
حكمي عام:

 اصاصـختإلھا ألنّ نظرا األولى للدّرجة ة محكمأھمّ اإلبتدائیة المحكمة تعتبر 
حكمیا عاما یوجب 

أخرى مدنیة محكمة لفائدة المشرّع إستثناه ما عدا المدنیة الدّعاوي كلّ في لدیھا القیام 
). من م.م.م.ت40الفصل (

المحاكم المدنیة المحدودة اإلختصاص:
الدّعاوي كلّ في الناحیة قاضي یختصّ  الناحیة:محكمة -

موضوع تجاوز فإذا دینار،  3000حدود في بالمنقول المتعلّقة والدّعاوي الشخصیة المدنیة 
 بالحكم في:یختصّالنّزاع ھذا المبلغ أصبحت الدّعوى من أنظار المحكمة اإلبتدائیة. كما 

ویكون  أصلیةبصفة إلیھ ترفع التي النّفقات قضایا * 
في وإبتدائیا دینارا  240یتجاوز ال بھ المحكوم السنوي النفقة مبلغ كان إذا  نھائیاحكمھ 

ما عدا ذلك.
* دعاوي الحوز إبتدائیا.

كما تنظر إستعجالیا فقط في:
من المطلوب المبلغ یكون عندما التحفظیة العقل الب مط* 

أجلھ العقلة ال یتعدّى حدود نظره.
كّدة.* مطالب إجراء المعاینات المتأ

ولو عنھ الصادرة األحكام تنفیذ عن النّاشئة الصّعوبات * 
وقع نقضھا إستثنائیا.
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* مطالب توقیف تنفیذ أحكامھ المعترض علیھا.
األحكام من ثانیة تنفیذیة نسخة من التمكین مطالب * 

.الصادرة عنھ
تنشأ أن یمكن التي  النّزاعاتبفصل یختصّ  العرف:مجلس -

مأموریتھ وتنسحب العقد بذلك المرتبطة األطراف بین التربّص أو  الشغلعقد  إنجازعند 
 بمناسبة القیام بالّشغل.لنّزاعات النّاشئة بین العملةأیضا على ا

محاكم الدّرجة الثانیة:)2
المحكمة عن الصادرة لألحكام ثانیة درجة محكمة اإلستئناف محكمة -

باإلستئناف أولى درجة محكمة بوصفھا اإلبتدائیة المحكمة أحكام في  یطعناإلبتدائیة: 
كما الثانیة. الدّرجة محكمة بوصفھا اإلستئناف محكمة إلى الدّعوى ینقل طعن ھو الّذي 

التعلیقي بالمفعول یسمّى ما وھو اإلبتدائي الحكم تنفیذ  مبدئیایعطّل اإلستئناف أنّ 
. لإلستئناف

ما خصوص في وذلك فیھ النّظر اإلستئناف محكمة  تعیدبالنّزاع تعھّدھا وعند 
 نھائي الدّرجة.arrêt  علیھ اإلستئناف. وتصدر قراراتسلّط

م.م.م.ت: من  40الفصل ثانیة: درجة محكمة أحیانا تكوّن اإلبتدائیة المحكمة -
أو لدائرتھا التابعین النواحي قضاة عن إبتدائیا الصادرة األحكام في إستئنافیا "تنظر 

.التي وصفت غلطا بكونھا نھائیا"
العرفیة المجالس عن الصادرة اإلبتدائیة األحكام "تستأنف  الشغل:مجلّة من  221الفصل 
بوصفھا اإلبتدائیة المحكمة عن الصادرة األحكام تكون اإلبتدائي". المجلس لدى 

إستوفى المتقاضي ألنّ وذلك الدّرجة نھائیة أي نھائیة أحكاما إستئناف محكمة 
الدّرجتین.

  أمام المعروض الواقع في أي األصل في النّظر مبدئیا ینتھي الدّرجتین بإستیفاء
بالتعقیب الطّعن حقّ إالّ للمتقاضي یبقى وال بتطبیقھ. المطالب القانون وفي القضاء 

عن محاكم األصل.لمراقبة الحكم أو القرار الصّادر 
محكمة التعقیب:)2

محكمة وتنظر العدلي. القضائي التنظیم في محكمة أعلى التعقیب محكمة تعدّ 
وأخرى مدنیة دوائر من تتكوّن وھي النھائیة. والقرارات األحكام جمیع في التعقیب 

جزائیة وفي بعض الحاالت تلتئم بدوائرھا المجتمعة.
دور الدّائرة:)1

:یعرض الطّعن على محكمة التعقیب ألسباب معیّنة
:الطّعن بالتعقیب

 كلّ من بالتعقیب الطّعن یقبل  التعقیب:لدى الخصوم
الطعن یصدر أن یمكن كما ورثتھ. من أو خلفائھ من أو فیھ المطعون الحكم في طرف 

الطّعن یكون عندما التعقیب محكمة لدى الدّولة وكیل عن أي العمومیة النیابة عن 
القرار نصّ أنّ النیابة ترى عندما :  pourvoi dans l’intérêt de la loi القانونلمصلحة 
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بالطّعن طرفیھ حد أیقم لم حین في قانونیة لقاعدة ا خرقتضمّن فیھ المطعون الحكم أو 
في اإلبّان.

 الطّعن مستندات مذكّرة تتضمّن أن یجب  الطّعن:أسباب
یتضمّن وقد الطعن. من المقصود الخلل نوع توضّح بصورة الطّعن أسباب بالتعقیب 

.branches du moyen تنفسم بدورھا إلى فروع  moyens الطّعن بالتعقیب عدّة مطاعن
الدّرجة النھائیة األحكام في بالتعقیب الطّعن یمكن  م.م.م.ت،من  175الفصل حسب 

وذلك في الحاالت التالیة: 
قانونیة دة ـقاعخرق قد المنتقد الحكم أو القرار أن یعني : القانونمخالفة * 

حة فغیّر شروطـواض
القواعد المذكور السبب یشمل وال تضمّنتھ الّذي الحلّ غیر حالّ إستنتج أو تطبیقھا  

القواعد كلّ ھو المقصود بل العادي التشریع أي قانون لكلمة الضیق بالمفھوم القانونیة 
القانونیة مھما كانت طبیعتھا.

تبسط أن منطقیا یتّجھ فإنّھ قانونیة قواعد ھي العرف قواعد بإعتبار سلّمنا وإذا 
بالنسبة أو العرف لوجود بالنّسبة سواء الموضوع محكمة على رقابتھا التعقیب محكمة 
لتطبیقھ.
القاعدة ختیار إفي یتوفّقوا لم األصل حكّام أنّ  یعني: القانونتطبیق في الخطأ * 
موكولة كانت إذا القانوني الوصف مسألة في ھذا ویحدث المعروضة للوقائع المناسبة 

خطأ عنھ ینجرّ قد ممّا األطراف أحد من  المعروضللوصف الحكّام وتبنّي لألطراف 
 في إعتماد قاعدة دون أخرى ال تھمّ النّزاع المعروض.

وتأویل تفسیر بقواعد أخلّوا األصل حكّام أنّ یعني : القانونتأویل في الخطأ * 
طعن في األسباب ھذه بكلّ المعقّب یدفع وقد الناقصة. أو الغامضة القانونیة األحكام 

واحد لكن علیھ بیان وجھ إعتمادھا بدقّة.
 من م.م.م.ت.175أمّا األسباب األخرى فقد عدّدھا المشرّع في بقیة أحكام الفصل 

محتوى القرار الصّادر عن محكمة التعقیب:)2
 تقوم المحكمة ھذه أنّ ھو فاألصل التعقیب محكمة لدى الطّعن یقدّم عندما
مآل وفي الوقائع في تفصل وال تنظر ال أنّھا أي  فیھالمطعون الحكم أو القرار بمراقبة 

واقعیة الالصّبغة ألنّ یقبل فال والقانون الواقع بین مزدوجا الدّفع كان وإذا الدّعوى. 
المطلب في ائر الدّوإحدى وتنظر  األصل.محكمة بھا تختصّ تحقیقات راء إجتقتضي 

وتصدر قرارھا إمّا:
إذا  أصلیةأو اإلجراءات أو اآلجال إحترام كعدم  شكلیةألسباب  بالرفض

كان الطّعن غیر وجیھ بالنّسبة لھا.
 مّا إالنّقض یتمّ وقد فیھ. المطعون ر القراأو الحكم إبطال أي  بالنّقضأو

)، كما أنّ النّقض قد یكون إمّا: من م.م.م.ت176الفصل جزائیّا أو كلّیا (
إلعادة الحكم أو القرار أصدرت التي المحكمة إلى باإلحالة مقترنا -

النّظر. في ھذه الصورة یمكن لمحكمة اإلحالة أن تكون:
تعید أن ویجب نقضھ، تمّ الذي الحكم أو القرار أصدرت التي ذاتھا المحكمة * 

). من م.م.م.ت178لفصل المحكمة النّظر في النّزاع بھیئة جدیدة (ا
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من قرارھا أو حكمھا اإلحالة محكمة وتصدر الدّرجة متساویة أخرى محكمة أو * 
.جدید بعد إعادة النّظر في النّزاع فیما تسلّط علیھ النّقض

النقض على تقتصر التعقیب محكمة أنّ أي باإلحالة  مقترنغیر -
الطّعن یكون عندما أو مختصة غیر لمحكمة اإلحالة ھذه تكون كأن وذلك اإلحالة دون 

مقدّما لمصلحة القانون من طرف النیابة العمومیة.
:قد یحدث تعقیب ثان في إحدى الصورتین التالیتین

 أجلھ من الواقع األول السبب غیر جدید سبب على مؤسس الثاني الطّعن
ترفض أن إمّا یمكنھا التي التعقیب محكمة دوائر من دائرة على الطعن یحال : النقض

ثانیة إحالة محكمة إلى جدید من  اإلحالةمع بالنقض تقضي أو أصال أو شكال  المطعن
في بنفسھا  مباشرةتبتّ أن التعقیب محكمة لدائرة المشرّع سمح إذ  إحالةدون أو 

محكمة أنّ لمبدأ إستثناء وھو للفصل مھیّأ موضوعھ یكون أن شرط على النزاع 
.التعقیب ال تبتّ في األصل

 إذّاك یحال : النقضأجلھ من الواقع السبب نفس على مؤسس الثاني الطّعن
مخالفتھا. الواقع المسألة خصوص في النّظر لتتولّى المجتمعة" "الدّوائر على الطّعن 

وللدّوائر المجتمعة أن:
تقضي برفض الطّعن شكال أو أصال.-
لھا یجوز ذلك وعند بالنقض فتقضي الدّائرة موقف الدّوائر تؤیّد -

مع النّقض وإمّا للفصل مھیّأ النّزاع موضوع كان إن النّزاع في والبتّ النّقض إمّا 
حتما ینتھي بحیث  اإلحالة"محكمة طرف من اإلتباع جب ا"وقرارھا ویكون اإلحالة 
النّزاع.
 القرارات مراجعة مطالب في النّظر في یتمثّل دور  المجتمعةوللدّوائر

إحدى في  البین""بالخطإ وقوعھا صورة في التعقیبیة الدّوائر إحدى عن الصّادرة 
 الصّور الثالث التالیة:

.إنبناء قرار  الرّفض شكال على غلط واضح
.إعتماد القرار نصّا قانونیا سبق نسخھ أو تنقیحھ بما صیّره غیر منطبق
 المطلوب القرار إصدار في النّزاع في النّظر منھ سبق من مشاركة

مراجعتھ.
.للدّوائر المجتمعة وظیفة عامة وھي توحید اآلراء القانونیة بین الدّوائر

الفقرة الثانیة: طبیعة فقھ القضاء:
? ھل یعدّ فقھ القضاء مصدرا شكلیا للقانون

من جملة على واحدة كلّ تستند نظریتین، الفرنسي القانون والتونسي القانون یقرّ 
األدلّة.

أدلّة الرّأي القائل بأنّ فقھ القضاء مصدر للقانون المدني:)1
ال التشریع وغیاب العرف أحیانا.ثبوت عدم كم-
فرض الحكم والفصل في النّزاع على القاضي.-
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دور الدّوائر المجتمعة وإشعاعھا على كافّة المحاكم.-
تحدید مضمون بعض المصطلحات یرجع أساسا للقضاء.-

أدلّة الرّأي الرّافض ألن یكون فقھ القضاء مصدرا للقانون المدني:  )2
وال تنشؤه وال القانون تطبق سلطة القضاء تجعل السلطة بین التفرقة -

تنفّذه.
"السابقة القضائیة وفرض مبدأ األثر النسبي للحكم المدني".غیاب نظریة -
فقھ القضاء ال یلزم القاضي إالّ معنویّا.-
حداثة التشریع التونسي.-
تبنّي المشرّع لمدرة الشرح على المتون.-

الفصل الثاني: تأویل القاعدة القانونیة:
لكنّ  العقود.تفسیر خصوص في والتفسیر التأویل مفھومي بین م.إ.ع تفرّق لم 

."تأویل" تمیل إلى إستعمال كلمة مجلّة اإلجراءات المدنیة والتجاریة (م.إ.م.ت)

كما معیّنة مسألة عن المشرّع حكم یغیب أن یحدث  التأویل:مفھوم -
توضیح إلى أي وتفسیر تأویل إلى تحتاج غامضة الوضعیة . القاعدةتكون أن یحدث 
وتأویلھا، تفسیرھا إلى بالضّرورة تدعو ذاتھا القاعدة فطبیعة تطبیقھا. یتسنّى حتى 

لكنّ لھا. عاما حكما فیضع الواقعیة الوضعیات أنواع لكلّ معرفتھ یفترض فالمشرّع 
غیر واقعیة وضعیات لنا تفرز قد إذ القاعدة ثغرات أحیانا تكشف ومالبساتھا الحیاة 
للقواعد إخضاعھا یسھل ال حاالت لنا تفرز كما المشرّع شأنھا في صمت مقننة 

ھین أمر القاعدة تطبیق فإنّ وبالتالي حالّ. أو فرضا ا مھأحكاغموض بسبب القانونیة 
إذا كانت موجودة وواضحة وأنّ تأویلھا واجب إذا حدث الغموض أو السّكوت.

 التأویل ال یشمل البحث عن معنى القاعدة الغامضة فحسب بل یمتدّ إلى تطبیق قواعد
معیّنة لتالفي غیابھا.

غیاب یعني ال ھذا لكنّ القضاء عمل من التفسیر  التفسیر:أنواع -
أنواع أخرى:

 للنص مواز بنصّ ذاتھ المشرّع عن یصدر : التشریعيالتفسیر
بسدّ غیره من أولى (المشرّع السلط بین التفرقة مبدأ على التفسیر ھذا وینبني الموجود. 

كمال نظریة وعلى غموض) من إلیھ تسرّب ما برفع أو الموجود النص ثغرات 
نفاذه سریان یعني ما وھو معھ ویتّحد القدیم للنصّ متمّما الجدید النص (یٌعتبر التشریع 

بصفة رجعیة إلى حدّ بدایة نفاذ النص موضوع التأویل.
 تفسّر تأویلیة مناشیر إصدار أحیانا اإلدارة تتولّى  اإلداري:التفسیر

القانونیة القیمة حول النقاش ویحتدّ تطبیقھا یتسنّى حتّى الجدیدة القوانین بعض فیھا 
 لمثل ھذه النّصوص اإلداریة.القیمة العملیةللمناشیر عموما. لكن ال یمكن أن ننكر 
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 الشراحفقھ یعدّ  الفقھي:التفسیر doctrine  اآلراءمجموع 
الرّأي إعتبار یمكن وال . القانونشراح ودراسات أبحاث تفرزھا التي واإلجتھادات 

.مكتوبافقھا إالّ إذا كان 
ونقدھا وتفسیرھا وتأویلھا وترتیبھا القواعد تحلیل حول آرائھم الشراح یٌصدر  
قد كما تأویلھا. أو النصوص تطبیق على القاضي تساعد قد علمیة منھجیة طرق بإعتماد 

ولكن جدیدة. قاعدة إنشاء إلى أو الموجودة القاعدة لتنقیح فیسعى ذاتھ المشرّع على تؤثّر 
سلطة إنّھ بل اإلجماع تحقق وإن حتّى للقانون مصدرا ذاتھ حدّ في یعد ال الشراح فقھ 

تساعد على فھم بعض القواعد أو على تجاوزھا بالمطالبة بقواعد جدیدة.
 للقاضي األولى المھام من القانون تفسیر إنّ القضائي: التفسیر

أن للقاضي یجوز ف كيلكن علیھ. المعروضة الوقائع على  بتطبیقھمطالب أنّھ حیث 
:? ھل یمكنھ أن ینشئ حالّ ال تتضمّنھ أیّة قاعدةیفسّر القانون و

المبحث األوّل: مدارس التأویل: 
للحدیث عن ھذه المدارس فائدتان:

اإللتزامات مجلّة صدور واكب الّذي المناخ لنا تبیّن إذ تاریخیة: األولى -
والعقود.

في المدني القاضي دور مسألة جدید من  التأویلیطرح إذ  ة:نظريّالثانیة -
اإلسھام في مصادر القانون المدني.

 مدارس للتأویل:3لقد ظھرت في أوروبا 
 التاریخیةالمدرسة l’école historique : تأثیرھا وكان بألمانیا ظھرت

یسمح ما وھو الشعب روح من مستمدّ التشریع بأنّ القول على إقتصرت إذ محدودا 
بتجاوز إرادة المشرّع للوقوف عند إرادة الشعب.

 المتونعلى الشرح مدرسة l’école de l’éxégèse : فرنسا في سادت
 وكانت سببا رئیسیا في ظھور نظریة البحث العلمي الحرّ.19خالل القرن 

الفقرة األولى: مدرسة الشرح على المتون:
نتج  التيالفرنسیة  1804مجلّة أدقّ وبصفة الوضعي، النص ھو المقصود المتن 

عن ظھورھا إعتقاد رساخ بفكرتین:
ریع:كمال التش)1

أتى أنّھ بل لھ بدیل ال عقالني عمل الفرنسیة المجلّة أحكام أنّ فرنسا فقھاء إعتقد 
ھذا وأدّى تشوبھ. شائبة وال  نقصال كامال إعتباره ثمّ ومن والمسائل المشاكل كلّ على 

 للقانون المدني. الوحیدالموقف إلى إعتبار النّص المكتوب أي التشریع المصدر
القانون تدریس عند ذاتھا المجلّة خطّة الجامعة أساتذة إعتماد إلى ذلك أدّى وقد 

 المدني إذ رتّبوا محاضراتھم حسب ترتیب الفصول بالتقنین المذكور.
:منھجیة التفسیر الوحید المعتمد)2
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بین تفرّق المتون على  شّرحالمدرسة فإنّ التشریع، بكمال إیمانھا من إنطالقا   
صورتین تتطلّبان التفسیر:

صورة غموض النّص:)1
مصانة المشرّع فأعمال للنص  اللّغويأو اللّفظي التفسیر طریقة المدرسة ھذه تتبع 

الصحیح المعنى في البحث وجب غامضة، بدت كلمة إستعمال حصل وإن العبث عن 
إلى اإللتجاء یتّجھ وإالّ  analyse grammaticale النحویةوالقواعد اللغة بإعتماد للكلمة 

إلى النّصوص بتقریب أو للنص  التحضیریةاألعمال في بالبحث وذلك المشرّع نیّة 
 .ي أو القصدي یدعم التحلیل اللفظيأي أنّ التحلیل اإلراد  أحدھابعضھا لرفع غموض

صورة غیاب النص:)2
فكرة تناقض فھي التململ من بنوع الصورة ھذه المتون على الشرح مدرسة تفسّر 

بتجاوز تسمح المفترضة ونیتھ بھا المصرّح المشرّع نیة بین  التفرقةلكنّ التشریع كمال 
المنھجیة ھذه وتعتمد الثّغرة. وسدّ السكوت أویل لتخاصة منھجیة وبإستنباط  التناقض

قواعد المنطق إلستخالص الحكم الغائب من الحكم الموجود. وتشمل ھذه القواعد:
 بالقیاساإلستنتاج le raisonnement par analogie:  الفراغ سدّ  ّأنأي

لنصّ. فاقدة مشابھة لمسألة حكم إلستنباط موجودة قاعدة بإعتماد یحصل التشریعي 
في الوارد الحكم بإعتماد المعنوي للشخص جدیدا حكما بالقیاس نستمدّ أن مثال فیمكن 

الشخص خاصیات إحدى مع اإلستنتاج یتعارض ال طالما الطبیعي الشخص خصوص 
 المعنوي.

 المخالفةبمفھوم اإلستنتاج le raisonnement a contrario:  عندما
قراءة من إنطالقا یمكن آخر عمل شأن في ویسكت  معیناقانونیا عمال النص یمنع 

 معكوسة للنص الوارد إستنتاج قاعدة تحدّد الحكم الغائب أي تبیحھ.
 األقلأمكنھ األكثر أمكنھ من قاعدة بواسطة اإلستنتاج le 

raisonnement a fortiori:  والشراءكالبیع (معینة ألسباب ما حكالمشرّع یضع عندما (
تمتدّ اإلباحة بأنّ القول یجوز ). كالكراء(وخطورة أھمیة أقل مسألة في ویسكت 

وتسري على عقود الكراء ألنّ من أمكنھ المشرّع ضمنیا وبالضرورة األقلّ.
واجھھا أن إلى  19القرن طیلة فرنسا في المتون على الشرح مدرسة سادت لقد 

الخاص القانون ومصادر التفسیر "طریقة مؤلّفھ في نقد بأھمّ  François Geny الفقیھ
."الوضعي

القاضي وقیدت تشریع الكمال إعتبار في المدرسة ھذه مبالغة تقد نإحیث  
.méthode d’interprétation et sources en droit positif جتھادومنعت عنھ اإل

الفقرة الثانیة: مدرسة البحث العلمي الحر:
كان فإذا التشریع، دور في المتون على الشرح مدرسة مبالغة لتعارض  جاءت

في القاضي على بل الوحید المرجع لیس فھو التفسیر في األول المرجع ھو التشریع 
صورة غیاب إرادة حقیقیة للمشرّع أن یبحث عن الحلّ في مصادر أخرى.
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التشریعي بالنّقص اإلعتراف أحیانا یجب أنّھ المدرسة) ھذه (رائد جیني ویعني 
على یطبّقھ جدید حلّ إلى توصّل يل حرعلمي ببحث للقیام القاضي یدفع ما وھو 

النزاع المعروض علیھ.
لیس ولكنّھ التشریع كمال إفتراض من یتخلّص القاضي أنّ أي حرّ ھو البحث ھذا 

تجعل بصورة المادیة المصادر منطلقھا علمیة منھجیة إعتماد یفترض فھو مطلقا 
یراعیھا أن المفروض من كان التي المقاییس نفس بمراعاة الحل یستنبط القاضي 

المشرّع لو كان ھو واضع القاعدة.
من تماما تتخلّص لم فإنّھا للتشریع الشكلیة القیود من جیني نظریة تخلّصت وإن 

القیود الجوھریة المنھجیة الخاصة بالمشرّع.
فردیّا حالّ یخلق بل قانونیة قاعدة یخلق ال القاضي أنّ إلى نبّھ جیني  أنّكما 

.للنزاع المعروض أمامھ فحسب
 ?فما ھو تأثّر القانون المدني التونسي 

المدني القانون على التفسیر مدارس تأثیر الثاني: المبحث 
التونسي:
المتون على الشرح نظریة أفول شھدت إنتقالیة فترة العشرین القرن بدایة كانت 

صدور الفترة ھذه شھدت وقد الحرّ. العلمي البحث لنظریة األولى المالمح وظھور 
من قرن بعد ظھرت إذ الفرنسیة ربة التجمن إستفادت التي  والعقوداإللتزامات مجلّة 
لم أحكام عدّة بإدراج لواضعیھا سمح ممّا ) 1804(النابلیونیة المجلّة صدور تاریخ 

تكرّسھا المجلّة الفرنسیة كـ:
األحكام المتعلقة بقاعدة اإلثراء بدون سبب.-
األحكام المتعلقة بالتعسف في إستعمال الحق.-
األحكام المتعلقة بمضار الجوار.-

العینیة، الحقوق والجنسیة الشخصیة، األحوال مجلّة صدرت اإلستقالل، وبعد 
التي التأویلیة الصعوبات بعض غیاب وراء تكون التونسي ریع التشحداثة ولعلّ 

واجھھا وال یزال فقھ القضاء الفرنسي.

الفقرة األولى: إختیارات المشرّع:
یكرّس لم فلئن المتون على الشرح بمدرسة واضحة بصفة التونسي المشرّع تأثّر 

 والعقوداإللتزامات مجلّة في  1906سنة تبنّى فإنّھ النظریة أسسھا صراحة القانون 
د المشرّع التفرقة األساسیة بین صورتي:عتموإمنھجیّتھا في تأویل النّصوص 

غموض النص:)1
النّص تأویل في ثالثة معاییر المشرّع یعتمد م.إ.ع، من  532الفصل حسب 

الغامض:
            یلتقي المعیاران لیكوّنا منھجیة الشّرح اللّفظي.وضع اللغة-
عرف اإلستعمال.-
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لمنھجیّة المشرّع إعتماد عن المعیار ھذا یعبّر القانون: واضع مراد -
یعني ما ھو والمشرّع نیة عن للبحث یرمي الذي أي اإلرادي القصدي للشرح إضافیة 

عتمدتھا مدرسة الشرح على المتون.تكریس المنھجیة التي إ
على تساعد التي اإلضافیة التأویلیة القواعد من جملة التونسي المشرّع أقرّ كما 

رفع الغموض الالحق بالنص الموجود كـ:
قواعد تخصّ تأویل النص الموجود والغامض.-
قواعد تخصّ ثغرات التشریع المفقود.-
قواعد تخصّ مبادئ عامة أصلیة. -

النقص التشریعي أو غیاب النص:)2
 من م.إ.ع:535الحل المعتمد في الفصل )1

الحكم جرى شكّ بقي فإن القیاس أٌعتبر القانون من صریح بنصّ الحكم تعذّر إذا 
على مقتضى قواعد القانون العمومیة.

المنطقیة الطّرق جلّ بإعتماده المتون على الشرح لمدرسة میلھ المشرّع دعّم كما 
 534(المخالفة بمفھوم اإلستنتاج )، م.إ.عمن  537و 535،536الفصول (بالقیاس كاإلستنتاج 

 535فالفصل )، 550الفصل (األقل" أمكنھ األكثر أمكنھ "من قاعدة صراحة وأورد ) 538و
على الحكم فإمكانیة شكّ "بقي فإن التشریع. ثغرات لسدّ القیاس إلعمال األولویة أعطى 

."مقتضى قواعد القانون العمومیة

مفھوم قواعد القانون العمومیة:)2
في قراءتان وظھرت العمومیة القانون قواعد لفظة محتوى تحدید في الفقھ  إختلف

ھذ الشأن:
 خاصة تأویل قواعد ھي بم.إ.ع الواردة العامة القواعد جلّ أولى: قراءة

العقود تفسیر "في بباب الواردة العامة القواعد جلّ  القضاء:إلى ال الفقھ إلى موجّھة 
قواعد ھي م.إ.ع من  562إلى  532للفصول المتضمّن القانونیة" األصول من شيء وفي 

الفقھ في وردت حكیمة قواعد عن عبارة ألنّھا النبیلة والقیمة السلیم المنطق أساسھا 
قواعد تعتبر أن یجب ال كما الفقھ. إلى بل القضاء إلى تتجھ ال قواعد وھي اإلسالمي 

في  535الفصل جدوى حصر إلى أدّى ما وھو وجوبیة إلزامیة صبغة ذات قانونیة 
مسألة القیاس دون تجاوزھا.

 تتعلّق عامة "قواعد عنوان تحت الواردة العامة القواعد جلّ ثانیة: قراءة
العامة المبادئ  :للقانونالعامة والمبادئ الكلیة القواعد من مستمدّة قواعد بالقانون"ھي 

حریة كمبدأ وأھدافھ وغایاتھ القانون فلسفة من إستلھامھا یمكن "التي ھي للقانون 
.عامل (التجارة، اإلدارة) في األنظمة الرّأسمالیة اللّیبرالیة"تال

الكلیة القواعد إلى أحال إنّما العمومیة القانون قواعد إلى المشرّع أحال وعندما  
تاركا منھا البعض م.إ.ع ضمن أعطى وقد اإلسالمي الفقھ مبادئ إلى أي الفقھیة 

للبحث وللقاضي حریة إستلھام الحلول بالرّجوع إلیھا. 



27

الفقھ إلى الرّجوع القیاس بعد یبیح  535الفصل أنّ الثانیة القراءة من ویستلخص 
المبادئ إلى بالرجوع وكذلك األساسیة مبادئھ عبر أي الكلیة قواعده عبر اإلسالمي 

.العامة للقانون التي یمكن إستلھامھا من فلسفة القانون
المكلّفة اللّجنة أعمال شاب الّذي الغموض ھو الفقیھین بین النّقاش ھذا مردّ ولعلّ  

بإعداد م.إ.ع وھي مسألة تستدعي التفصیل بإعتبار أھمّیتھا.
 الفصل أحكام أھمیة إلى التنبیھ یجب : 535الفصل غموض تجاوز نحو

المدني التشریع ثغرات لسدّ اإلحتیاطیة المصادر تحدّد ألنّھا البحث موضوع  535
."قواعد القانون العمومیة"ضبط معنى لفظة التونسي وبصفة أدقّ 

إلخضاعھ یدعو ما وھو ذاتھ حدّ في غامض  535الفصل أنّ واضح أنّھ كما 
بدوره لقواعد التفسیر الغامض:

 535و 532الفصلین في إعتمدوا  1906مجلّة واضعي أنّ نالحظ : لغة-

 on ne peut, enاإلیطالیة: المجلّة من  3الفصل أحكام حرفیة تكون تكاد بصفة 

appliquant la loi, lui attribuer un autre sens que celui qui résulte de la 

signification propres des termes, d’après la connexion existante entre eux, et 

l’intention du législateur. Lorsqu’un létige na peut être tranché au moyen d’une 

disposition précise de la loi, on doit recourir aux dispositions qui régissent des 

cas semblables en matière analogue ; lorsque le doute subsiste toujours on se 

prononcera d’appliquer les principes généraux du droit.

األوّل إستعمال في ینحصر یكاد اإلیطالي والتشریع التونسي التشریع بین والفرق 
یستعمل حین في  les règles générales de droitالعمومیة" القانون "قواعد للفظة 
في لفظة بأھمّ تعلّق جوھري فرق وھو  les principes généraux de droitلفظة الثاني 

 بم.إ.ع العمومیة القانون لقواعد المخصّص الفرع فحوى على المطّلع لكنّ النصّ. 
العثمانیة) (المجلّة اإلسالمي الفقھ من مستمدّة قواعد في فعال یتمثّل جلّھا أنّ  یالحظ
ما رغم الثّغرات حالة في التأویل صعوبات حلّ على القاضي تساعد قواعد وھي 

یشوبھا من عمومیة.
أمر للمجلّة التحضیریة  األعمال وثائق غیاب في فھو  :القصديالتفسیر -

فرنسیین وقضاة تونسیین قضاة جمعت التي للّجنة المزدوجة التركیبة ولعلّ یسیر. غیر 
التي اللّغوي التفسیر نتیجة فإنّ ذلك، ع مولكن، الواضح. غیر الحلّ ھذا تعسّر التي ھي 

إلى تؤول العثمانیة بالمجلّة الواردة الكلّیة للقواعد التأویلیة القواعد جلّ إنتساب تثبت 
مثل مثلھ التونسي المدني للقانون ھام مادي مصدر ھو اإلسالمي الفقھ بأنّ القول 

التشریعیة المعطیات ھذه مع التونسي القضاء تعامل فكیف األخرى. المادیة المصادر 
?  

الفقرة الثانیة: التطبیق القضائي:
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بمنھجیة یلتزم أنّھ أي للمشرّع العامة باإلختیارات بدوره التونسي القضاء یتقیّد 
الشّرح على المتون إالّ أنّھ یستنجد أحیانا بالمصادر المادیة للقانون التونسي.

التقیّد بالنصّ:)1
النص لتأویل عمد ـتالتي والقرارات األحكام نقض على التعقیب محكمة دأبت -

الواضح حتّى 
محكمة وإعتبرت إصالحھ یجب مطبعیّا خطأ تضمّن الّذي األصل قضاة إعتبر وإن 

 القرار اإلستئنافي قد خرق القانون عندما عمد إلى التأویل.التعقیب أنّ
النصّ مع العربي النصّ إختلف "إذا أنّھ  1883جانفي  27في المؤرّخ باألمر جاء  -

المحاكم على یفرض ما وھو . للغتھا"المطابق بالنصّ تعمل المحكمة فإنّ الفرنسي 
إمكانیة فتحدید العربیة. باللّغة المحرّرة النسخة أي للنصّ األصلیة بالنسخة التقیّد 

التأویل من عدمھ یتمّ بالنّظر إلى الصّیاغة المذكورة.
ال ھذا لكن الواحد. للنص تأویلھا في التعقیب محكمة دوائر تتفق ال ما كثیرا -
إلى ل الوصومن تمنع ال الواحدة فالطّریقة المنھجیة. نفس یتبعون ال القضاة أنّ یعني 

تحالیل مختلفة.
 للشرحالمكرّسة والقرارات األحكام خالل من بالنصّ التقیّد مظاھر تتضح -

وبصفة المشرّع. إلرادة المعتمد  الشّرحأي القصدي للشّرح وكذلك للنّصوص اللّفظي 
األقلّ على أو النصّ إلى الرّجوع دون أحكامھ تعلیل التونسي القضاء یحاول ال عكسیة 

دون ذكر القاعدة التشریعیة المعیّنة.
المجتمعة الدّوائر عن الصّادرة القرارات فیھا بما الدّرجات كلّ في التقیّد ھذا ویتمّ 

لمحكمة التعقیب، من ذلك:
 من م.إ.ع:1416تأویل غموض أحكام الفقرة الثانیة من الفصل )1

المحاكم فإختلفت ، صحیح"رسم فیھا یحرّر المغارسة "عقدة أنّ أوردت التي 
الرسمي. الكتب المقصود أم باطل غیر رسم المقصود فھل "صحیح" كلمة تأویل حول 
جوان  24في الصّادر  706عدد قرارھا في الشّأن ھذا في المجتمعة الدّوائر قرّرت وقد 
العمومي المأمور یحرّرھا الّتي الرسمیّة الحجّة ھي الصّحیح بالرّسم  "المقصودأنّ  1961

.المدنیة"  من المجلّة442وفقا للفصل 
في خصوص تأویل غیاب حكم خاص بالشرط التغریمي:)2

أحد بتحمیل یقضي تغریمیا شرطا یسمّى خاصّا بندا العقد یتضمّن أن أحیانا یحدث 
محاكم بعض حاولت وقد العقد. شروط بأحد إخاللھ صورة في مالیة غرامة األطراف 

لكنّ  ومجحفة.مشطّة الغرامة تكون عندما الشّرط ھذا مراجعة إلى الوصول األصل 
 1975أفریل  28بتاریخ  7919عدد تحت المجتمعة الدّوائر عن الصّادر التعقیبي القرار 
أنّ بحجّة فیھا المطعون القرارات أحد ونقض مقبولة غیر المحاوالت ھذه إعتبر 

یقضي الّذي م.إ.ع من  242الفصل تطبیق یبیح ممّا التغریمي البند أحكام ینظّم لم المشرّع 
بعض لمحاوالت التصدّي إلى بالتّالي أدّى ممّا  الطّرفینشریعة العقد قاعدة بإحترم 

المحاكم لمراجعة البنود التغریمیة المجحفة.
إعتماد المصادر المادیة:)2
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منھجیة نطاق في المحاكم من العدید میل یالحظ القضاء، فقھ في المتأمّل إنّ 
الشّرح على المتون إلى إعتماد المصادر المادیة للنّصوص.

إعتماد الفقھ اإلسالمي في تفسیر النّصوص:)1
یعدّ الفقھ اإلسالمي مصدرا مادیا لجلّ أحكام مجلّة األحوال الشّخصیة كـ:

أنّ على الفصل ھذا ینصّ  :الشخصیةاألحوال مجلة من  88الفصل أحكام تأویل -
زواج أنّ إلى صراحة یتعرّض لم الفصل ھذا أنّ ولو  اإلرث"موانع من العمد "القتل 

موانع من العمد "القتل قولھ لكنّ  الملتین"بین التوارث "تمنع ردّة مسلم بغیر المسلمة 
لفظة إستعمل أنّھ بدلیل األخرى الشرعیة الموانع یلغ لم المشرّع أنّ على یدلّ  اإلرث"

وإعتبرت اإلسالمي الفقھ على صراحة التعقیب محكمة إعتمدت وبالتالي  "التبغیضیة"
ضمنیا أنّ الردّة من موانع اإلرث.

إعتماد المصادر المادیة األخرى:)2
أو األلماني أو الفرنسي كالقانون أجنبیا قانونا أحیانا للنص المادیة المصادر تشمل 

أحكام سنّ عند حدث ما وھو حكمھ النصّ واضع منھ یستلھم إجتماعیا واقعا أو اإلیطالي 
حكم وھو  1986في التبنّي في الرّجوع بالمنستیر اإلستئناف محكمة قضاء عند التبنّي 

 من القانون الفرنسي نظرا لسكوت النص التونسي عن الحكم فیھ.إستلھمتھ

الخالصة: 
المعطیات ألنّ الفرنسي القضاء بفقھ التونسي القضاء فقھ لمقارنة مجال ال -

تختلف.
من یقلّل ما وھو المجتمع لتطوّر ومواكب عاصر موحدیث التونسي التشریع  -

صعوبات التأویل.
تكریس فیھ بالنص وتقیٌده المشرّع إختیارات یحترم التونسي المدني القاضي -

في علیھم سلطان ال مستقلّون "القضاة أنّ على الدّستور نصّ حیث التشریع، الولویة 
.قضائھم لغیر القانون"

 التشریعیةفللسلطة السلطة بین التفرقة على ینبني الحالي القانوني النّظام إنّ -
تسھر حین في الشّعب" بإسم األحكام "تصدر القضائیة والسّلطة النصّ سنّ مھمّة 

السلطة التنفیذیة خاصّة على تنفیذ األحكام.
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:الثانيالجزء 
الحقوق 

الذاتیة
Les Droits 
Subjectifs

ألصحابھا نسبة ذاتیة حقوقا تٌسمّى حقوقا القانون یٌقرّ  الذّاتي":"الحق -مفھوم 
. وقد ظھرت عدّة نظریّات لتعریف الحقّ الذّاتي:أي الذّوات
 لشخص القانون یخوّلھا سلطة الحق من تجعل  شخصیّةنظریّة

.(SAVIGNY)معیّن
یحمیھا التي المصلحة منھ لتجعل الحقّ بموضوع تھتمّ  موضوعیةظریة ن

.l’intérêt juridiquement protégé (IHERING)القانون
 إنتقدDABIN  تعریفھا في تعتمد  مختلطةنظریة وإقترح السابقتین النّظریتین

الغیر إحترام عنصر التحكّم، عنصر اإلستئثار، عنصر عناصر: أربعة على للحق 
یعرّف األربعة، العناصر وبإجتماع القانون. لحمایة القانون تدخّل وعنصر للحق 
DABIN  بحیث حمایتھ علیھا ویضفي معیّن لشخص القانون یسندھا سلطة بأنّھ الحق
أو العیني الحق یمثّل ما وھو یملكھ، فیما بمقتضاھا یتصرّف أن الحق لصاحب یكون 
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أقرب ھي  DABINنظریّة ولعلّ الشخصي الحق یمثّل ما وھو لھ مستحق ھو فیما 
النظریّات لنظریّة الحق في القانون المدني.

 تنقسم الحقوق الذاتیة حسب معیارین:أنواع الحقوق الذّاتیة المدنیّة:- 
 المالیة الذمّة مفھوم على المعیار ھذا ینبني : للحقالمالیة القیمة معیارle 

patrimoine  ذات كلّ وتتمتّع للفرد. الرّاجعة والواجبات الحقوق مجموع تمثّل التي
بذمّة مالیة واحدة. ویفرز ھذا المعیار التفرقة بین:

  وحق الملكیة لحق تقدیره یمكن مالیة، قیمة ذو حق فھو : الماليالحق
 cessibleإحالتھ یجوز أي التّعامل في الصّنف ھذا ویدخل الكراء، معلوم إستخالص 

المدّة بمضيّ ویسقط  saisissableعقلتھ وتباح  transmissibleللورثة إنتقالھ ویمكن 
prescriptible.
  الّذي الحضانة كحق نقدیة بقیمة لذاتھ یتمتّع ال حقّ : الماليغیر الحق

وال ینتقل وال یحال ال الحقوق من الصنف وھذا معنویة فقیمتھ الزّوجین أحد بھ یتمتّع 
یعقل. كما ال یسقط عادة بمرور المدّة.

مالي غیر حق ھو مثال األدبیة الملكیة فحقّ صعوبات، من یخلو ال التّصنیف ھذا لكنّ 
لكن لھ جانب مالي في اآلن نفسھ.

ب ھذا المعیار، تصنّف الحقوق إلى:: حسمعیار موضوع الحق
 حقوق عینیة droits réels.موضوعھا عین أي مال معیّن :
  شخصیة حقوقdroits personnels دائن بین إلتزام رابطة ثّل تم

créancier ومدین débiteur.
المتعلقة األحكام جلّ وردت حین في العینیة للحقوق مستقلّة مجلّة المشرّع خصّص وقد 

بالحقوق الشخصیة بمجلّة اإللتزامات والعقود.

إعتبار ویمكن القانون، أباحھ إذا إالّ الحقّ یوجد ال : الذاتیةالحقوق مصادر -
مصدرین إثنین لنشأة الحق لفائدة شخص معیّن:

 القانونیة الوقائعles faits juridiques : نتج ٌتلھا حصر ال متنوعة أحداث ھي
ھذه تكون وقد الذّاتي. الحقّ في یؤثّر لكنّھ  الوجودهاألساسي الھدف یكن لم  قانونیاأثرا 

الوقائع:
  :تحدّأو القرابة) المیالد، (كالحمل،  فتنشئھ الحقّعلى تؤثّر والّتي طبیعیّة 

علیھ تقضي أو (كالموت) أخرى إلى مالیة ذمّة من تنقّلھ  أومعیّنة) سنّ بلوغ (عدم منھ 
(كمرور الزّمن).

 أو شيء كحوز بإرادة یتمتّع شخص من صادرة  واقعیةأفعال ھي إرادیة
الملكیة حقّ أو الخطأ عن التّعویض طلب كحقّ ذاتیة حقوق عنھا تترتّب خطأ إرتكاب 

بموجب إكتمال شروط الحیازة.
 القانونیة األعمال أو التصرّفاتles actes juridiques : عن تعبیر كلّ ھي

إرادة یقصد منھ إنشاء آثار قانونیة وھي تنقسم إلى:
:التقسیم حسب عدد األطراف: یمكن التفریق بین
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 la déclarationواحدلجانب الملزمة باإلرادة التصریح -
unilatérale de volonté  .كالوعد بالجعل لمن یأتي بشيء تلف مثال

فالعقد : les contrats et les conventionsواإلتفاقیات العقود -
إرادة بتالقي یتكوّن  هنّألعقد فالبیع األقل، على إرادتین تالقي یفترضان  واإلتفاق

 un acte juridiqueقانوني بعمل مر األیتعلّق الحالتین كلتا وفي تري المشوإرادة البائع 
.یتولّد عنھ حقّ أو حقوق ذاتیة كحقّ البائع في تسلّم الثّمن

 أعمال وھي للتصرّف: القانونیة الخطورة درجة حسب التقسیم
أعمال التّقادم)، مدّة كقطع الحق لحمایة (تھدف  les actes de conservationالحفظ 

كتسویغھ)، معیّن مال إستغالل إلى تھدف (أعمال  les actes d’administrationاإلدارة 
المال في التفویت إلى ي ضفت(أعمال  les actes de dispositionالتصرّف أعمال 

كالبیع أو إلى تعریضھ إلى ھذا الخطر كرھنھ).

les personnesالفصل األول: أصحاب الحق: األشخاص 

ینقسم أصحاب الحقوق إلى صنفین:

المبحث األول: الشخص الطبیعي:
لكلّ ضمن الدّستور أنّ كما قانونیة.  وشخصیّةمالیة بذمّة یتمتّع الّذي اإلنسان ھو 
 la personnalité juridiqueالقانونیة الشّخصیة لھ أنّ أي كاملة بحقوقھ التمتّع مواطن 
والدّفاع العام األمن ولصالح الغیر حقوق إلحترام یتّخذ قانون إالّ یحدّھا ال والّتي 

الوطني. كما یتحمّل كلّ شخص واجبات.

الفقرة األولى: مدّة الشّخصیة القانونیة:
معطیات لتدقیق یدعو ما وھو ونھایتھا الشخصیة بدایة تحدید قانونا یصعب 

الظّرفین:
بدایة الشخصیة:)1

لكن والحقّ. المولود اإلنسان لدى إالّ تستساغ فال باإلنسان، الشخصیة ترتبط 
.حكام المتعلّقة بالجنینیجب مع ذلك تفصیل األ

الحلّ األصلي: المیالد:)1
الّذي الوالدة برسم ویثبت الوضع تاریخ ھو الوالدة وتاریخ . قانونیةواقعة ھو 

أو والقوابل واألطباء المولود والد على یوجب فالقانون المدنیة. الحالة ضابط یقیمھ 
التي أیام العشرة خالل بالمیالد المدنیة الحالة ضابط إعالم الوضع شھد ممّن غیرھم 

المحكمة رئیس طرف من ذلك في اإلذن یتمّ ن أإلى الوالدة  ترسیممٌنع وإالّ تلیھ 
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بواجب أخلّ شخص كلّ جزائیا قب یعاا مكالمولود. فیھا ولد التي بالجھة اإلداریة 
عالم.اإل

بمجلّة والمتعلّق  1957أوت  1في المؤرّخ  3عدد القانون من  27الفصل نصّ وقد 
علم دون علیھ یعثر (الّذي اللّقیط یكشف الّذي الشّخص على أنّ على المدنیة الحالة 
والزّمان بالظّروف یصرّح ن وأالمدنیة الحالة لضابط یسلّمھ ن أوالدتھ) بتاریخ 

ضمن "الظّاھر" حسب "اللّقیط" سنّ تحدید ویتمّ المولود على فیھا عثر التي والمكان 
تقریر خاص.
بدایة معرفة ییسّر ما وھو الوالدة أحكام بتدقیق التونسي القانون إھتمّ وبالتالي 

الشخصیة القانونیة لألشخاص الطّبیعیین.
الخاصّة بالجنین:األحكام )2

للشخص القانونیة الشخصیة بدایة زمن حیّا اإلنسان میالد إلعتبار میلھ رغم 
الطبیعي فإنّ القانون 

األحوال مجلّة وإعتمدتھ الرّومان عرّفھ مبدأ كرّس بل الجنین یتجاھل لم التونسي 
الصّورتان وتتّحد لھ اإلیصاء في وحقّھ المیراث في الجنین حقّ إقرار عند الشخصیة 

. "ورثالمولود إستھلّ "إذا الشریف: النبوي بالحدیث تأثرا حیّا میالده إشتراط في 
الحمل  "وجود"تقیّد وال حیّا ومیالده وجوده إثبات تقتضي بالجنین الخاصة فاألحكام 

بأجل.
نھایة الشخصیة:)2

لحظة الورثة إلى المالیة الذّمة وتنتقل الشخص بموت القانونیة الشخصیة تنتھي 
الوفاة إذ یٌستحقّ اإلرث بموت المورّث. ولكن وجب التفریق بین:

الوفاة الطّبیعیة:)1
الوفاة تثبت المدنیة الحالة مجلّة من  47الفصل وحسب  قانونیةواقعة ھو الموت 

فتنتقل القانونیة الشخصیة تنتھي وبالوفاة بیانات عدّة على ینصّ الّذي ة االوفبرسم 
عن تترتّب كالّتي بشخصھ المرتبطة اإللتزامات كلّ وتنحلّ لورثتھ المتوفّي ذمّة 

الزّواج وعن عقد العمل...
الوفاة الحكیمة:)2

.الفقدان من مجلّة األحوال الشخصیة، ینتج الموت عن 85حسب الفصل 
خبره "إنقطع الّذي ھو المفقود الشّخص أنّ المجلّة، نفس من  81بالفصل جاء كما 

حاالت في أو حرب وقت في یقع م.أ.ش حسب فالفقدان . حیّا"عنھ الكشف یمكن وال 
یتجاوز ال أجال یضرب أن الحاالت ھذه في وللحاكم . الموتفیھا یغلب إستثنائیة 

 ثمّ یحكم بفقدانھ.العامین للبحث عن المفقود
إلى بعدھا المفقود بموت یحكم الّتي المدّة أمر یفوّض الحالتین، ھاتین غیر وفي 

الحاكم بعد التحرّي بكلّ الطّرق الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حیّا أو میّتا.
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وقد الموت عنھ ینجرّ ال الغیاب فمجرّد مفقودا بالضّرورة لیس الغائب  الغیبة:
تعلیق أو الوالیة فقدان أو النّسب نفي أو الطّالق تخصّ آثارا المشرّع علیھ رتّب 

التّقادم. ویقدّم على الغائب مقدّم یضبط مكاسبھ ویدیرھا إلى حین ظھوره.
أن للقاضي یبیح ما وھو فقدان إلى یتحوّل أن یمكن نّھ فإالغیاب طال إذا كن ل
المدّة ھذه تتجاوز ن كأمستساغة الحكیمة الوفاة فیھ یر تصالّتي المدّة شأنھ في یحدّد 

المضافة إلى عمر الشّخص الغائب طول الحیاة البشریة.
یعتبر الفقدان حكم وبصدور قضائي بحكم الحكیمة الوفاة تثبت الحاالت، كلّ وفي 

.المفقود في حكم األموات
أخذه حیّا ظھر فإن ، فیھنصیبھ مورّثھ تركة ما للمفقود یوقف ة، الحالھذه في 

موت وقت الورثة من یستحقّھ من إلى نصیبھ رٌدّ بموتھ الحكم وصدر یظھر لم وإن 
وللمفقود . الورثةبأیدي نصیبھ من تبقّى ما أخذ بموتھ الحكم بعد حیّا ظھر فإن مورثھ 

بالتالي ویطلب وجوده یثبت أن الحكم ذلك بعد للوجود یظھر والّذي بموتھ المحكوم 
 ویسترجع مكاسبھ حسب الحالة التي توجد علیھا.إبطال الحكم المذكور

جلّ فورا فتنتقل القانونیة الشخصیة تنتھي حكما. أو طبیعیا الحیاة وبإنتھاء 
بشخص المتّصلة والواجبات الحقوق تنقضي حین في الورثة إلى والواجبات الحقوق 

المورّث حسب طبیعة اإللتزام أو حكم القانون أو محتوى العقد.

الفقرة الثانیة: خصائص الشخصیة:
تحدید الشخصیة:)1

یتمّ ذلك بضبط الجنسیة واإلسم واللّقب والمقرّ:
الجنسیة:)1

ویمكن غیرھا. دون لدولة ینتمي بأن للفرد تسمح التي فھي كبرى أھمیة للجنسیة 
.مكتسبة أو أصلیة تكون الجنسیة التونسیة أن

تسند بموجب: أصلیة 
 :د لوٌمن  ثانیاوتونسي ألب لد ٌومن  أوّالتونسیّا یكون إذ النّسب

بتونس وٌلد من  ثالثاوالجنسیة مجھول أو لھ جنسیة ال أو مجھول وأب تونسیة أمّ من 
من أمّ تونسیة وأب أجنبي.

 :مجلّة من  10إلى  7من الفصول بیّنتھا شروط حسب الوالدة
الجنسیة.

 :12الفصل وحسب التجنّس طریق عن أو  القانونبفضل  مكتسبة 
من تونس خارج ولد من تونسیا "یصبح  1993جوان  23في المؤرّخ  62عدد القانون من 
السّابق  العامخالل تصریح بمقتضى الصّفة بھذه یطالب أن على أجنبي وأب تونسیة أمّ 
من مشترك تصریح بمجرّد تونسیا فیصبح  19سنّ الطّالب بلوغ قبل أمّا الرّشد. سنّ ل
.ه وأبیھ... ویكتسب المعني باألمر الجنسیة التونسیة من تاریخ تسجیل التصریح"ّأم

 كما نظّمت مجلّة الجنسیة أحكام فقدان الجنسیة وإسقاطھا وسحبھا.
واللّقب:اإلسم )2
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فیحین الواحدة، العائلة أفراد یشمل فاللّقب الشّخص، ھویّة تحدید في یساھمان 
یمنح (منذ التّصریح 

بالوالدة وإقامة رسمھا من طرف ضابط الحالة المدنیة) لكلّ فرد منھا إسم.
 1959ماي  26في المؤرّخ  53عدد القانون أوجب  :العامةاألحكام 

العائالت المشرّع مكّن كما إسمھ. على زیادة وجوبا عائلي لقب تونسي لكلّ یكون أن 
لھ لیس تونسي لكلّ یمكن ذلك إلى إضافة عائلي. لقب إختیار من ألقابھا إندثرت التي 
بأمر إسمھ إبدال یطلب أن سخریة أو إلتباس محلّ لقبھ كان أو مغربي أو عربي إسم 

ینشر بالرّائد الرّسمي للجمھوریة التونسیة.
ال كما اإلسم إحالة مبدئیّا یمكن ال أنّھ كما وجوبیّان واللّقب اإلسم فإنّ وبالتالي، 

یسقط اإلسم بالتّقادم.
 المولودینسب أن ھو األصل : الحاالتببعض الخاصة األحكام 

: ?ألبیھ. لكن ما حكم لقب الشّخص المتبنّى أو المكفول أو اللّقیط أو المھمل 
 یبدل أن لھ ویجوز المتبنّي لقب المتبنّى یحمل : المتبنىلقب

جاز التبنّي في الرّجوع تمّ وإذا تبنّي مالمن بطلب التبنّي بحكم ذلك على وینصّ إسمھ 
الحكم لفائدة الطّلب المتعلّق بإبدال إسم التبنّي والرّجوع إلى اإلسم األصلي.

 شخص مقتضاه بیقوم الّذي العقد ھي الكفالة : المكفوللقب
ھذا أنّ إذ المكفول ولقب إسم تبدیل یمكن وال قاصر طفل بكفالة برّ ھیئة أو رشید 

األخیر یحتفظ بجمیع حقوقھ النّاتجة عن نسبھ وباألخصّ بلقبھ.
 وھو عمومي ولي المھمل أو للقیط : المھملأو اللّقیط لقب

اللّقطاء األطفال لھؤالء ولقب إسم بإختیار قانونا مكلّف العمومي والولي الوالي أساسا 
أو المھملین.

 التّغییرھذا وجوب القانون یقرّ ال : المتزوّجةالمرأة لقب 
من  2الفصل أنّ إالّ للزّوج. العائلي اللّقب إعتماد على المتزوّجة المرأة یلزم ال أنّھ أي 

نصّ الوطنیة التعریف ببطاقة والمتعلّق  1993مارس  22في المؤرّخ  27عدد القانون 
المحدّدة العناصر من المترمّلة أو المتزوّجة المرأة إلى بالنّسبة الزّوج لقب أنّ على 

للھویّة الّتي ترد بالبطاقة.
المقرّ:)3

أنّ العاشر فصلھ في الدّستور أقرّ وقد إستقراره. وموضع الشّخص موطن ھو 
."في حدود القانون"للمواطن حرّیة إختیار مقرّ إقامتھ 

 من مجلّة المرافعات المدنیة والتّجاریة، التفرقة بین:7وقد وردت في الفصل 
 ّوالمقصود عادة. الشّخص فیھ  یقیم الّذيالمكان ھو  األصلي:المقر

 7الفصل بیّن كما وبإستمرار. فعلیّا ویشغلھ الشّخص فیھ یقطن الّذي المحلّ ھو 
أصلیّا مقرّا یعتبر تجارتھ أو مھنتھ الشّخص فیھ یباشر الّذي "المكان أنّ المذكور 

.بالنّسبة للمعامالت المتعلّقة بالنّشاط المذكور"

 ّھو المذكور  7الفصل من الثانیة الفقرة حسب  المختار:المقر
."المكان الّذي یعیّنھ اإلتّفاق أو القانون لتنفیذ إلتزام أو القیام بعمل قضائي"
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بعضھا یلزم ما (وھو  لإلتّفاقالمبرمة األطراف من برغبة قرّ المإختیار ویتمّ   
البعض) وإمّا بحكم القانون.

الملكیّة بسجالّت ترسیم بإسمھ یقع شخص كلّ على م.ح.ع من  385الفصل أوجب 
صریحة) بصفة مقرّ إختیار (وجوب التونسیة بالجمھوریة لھ مقرّا یختار  أنالعقاریة 

قانونیة وتعتبر العقار مكان معتمدیة بمركز إلیھ توجّھ اإلعالمات جمیع نّ فإوإالّ 
واجب یفرض  المبدأأنّ ذلك ترابیّا المختصّة المحكمة تحدید من المقرّ تحدید ویمكّن 

 المختار للمدّعي علیھ. أوالتّقاضي أمام المحكمة الّتي یوجد بدائرتھا المقرّ األصلي 

حقوق الذّات البشریة:)2
حرمة الجسم:)1

لیس وھو ماال یعدّ ال اإلنسان فجسد  الفرد""حرمة الدّستور من  5الفصل ضمن 
وغیره التّعذیب وكذلك بالجسم المتاجرة أشكال من شكل وأيّ الرّق نع ٌمفقد ببضاعة. 

من ضروب المعاملة القاسیة.
جسم على باإلعتداءات المتعلّقة الجرائم مرتكبي مقاضاة یتمّ األساس، ھذا وعلى 

القانون أجاز وقد المالي. بالتعویض البدنیة األضرار عن بالتعویض ویقضي اإلنسان 
مع وزرعھا األعضاء أخذ فیھا یمكن الّتي الحاالت  1991مارس  25في المؤرّخ  22عدد 

:ضمان الحرمة الجسدیة لإلنسان
 أخذ مطلقا تحجیرا یحجّر : األحیاءقبل من للمتبرّع بالنّسبة

المناقلة اإلنجاب  أعضاءأخذ وكذلك المتبرّع برضاء ولو للحیاة الضّروریة  األعضاء
المدارك سلیمي الرّشداء من األخذ حاالت المشرّع حصر كما الوراثیّة. للصّفات 

منع كما . صریحاإذنا بذلك اإلذن في اإلشتراط مع القانونیة باألھلیة والمتمتّعین العقلیة 
القانون بالنّسبة لألحیاء أيّ مقابل مالي لتبرّعھم.

 عضو أخذ  1991مارس  25قانون أجاز : المیّتللشّخص بالنّسبة
حیاتھ خالل الھالك من حصل يلم ما لمیّة عأو عالجیّة لغایة میّت شخص جثّة من 

من وفاتھ بعد أو اإلبتدائیة المحكمة كتابة لدى ومودع علیھ باإلمضاء معرّف كتب 
أشخاص أقارب للمیّت.

إالّ یبیحھ وال التّعامل عن اإلنسان جسم  مبدئیّاالمدني القانون أخرج فقد وبالتّالي 
في صورة العالج وھي أسباب تبعد كلّ البعد عن فكرة التّعامل المالي.

البدیلة األمومة یعتبر قرارا  1991سنة الفرنسیة التعقیب محكمة إتّخذت وقد 
قانوني ر غيعمال الوضع) بعد لغیرھا تتركھ حمل على إمرأة طرف من (اإللتزام 

 ولعدم قابلیة الجسم البشري للتصرّف.لمخالفتھ للنّظام العام

حمایة المكوّنات األدبیة للذّات:)2
 10في المؤرّخ اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من  12بالفصل جاء بما تأثّرا 

قضى ما، لشخص الخاصّة الحیاة في التعسّفي التدخّل أحد منع من  1948دیسمبر 
 5فصلھ وفي المراسالت وسرّیة المسكن حرمة في الفرد بحقّ  9فصلھ في الدّستور 

بالحرّیة في إختیار معتقده.
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حمایة لفرض م.إ.ع من  82الفصل أحكام تطبیق إمكانیة على الشّراح ویتّفق 
صورتھ على أو اإلنسان شرف على تعدّ أي ولمنع لألشخاص الخاصّة الحیاة حرمة 

ورثائھ، أو صاحبھا إذن دون صور (كنشر شخصیّتھ مكوّنات من مكوّن أيّ على أو 
نشر أحوال النّاس أو عاداتھم دون ترخیص منھم).

الحمایة توفیر على قاصر ذاتھ اآلن وفي األحكام عام المذكور  82الفصل ولكنّ 
القانونیة ضدّ كلّ أوجھ التعدّي على الحیاة الخاصّة.

الفقرة الثالثة: األھلیة:
ھي قدرة الشّخص على تحمّل اإللتزامات وعلى إكتساب الحقوق وممارستھا.

لم ما لتزام واإللإللزام ّل ٌأهشخص "كلّ أنّ على إ.ع .ممن  3الفصل ونصّ 
 ال یترتّب إالّ على القانون.األھلیة الحدّ من ّأن أي یصرّح القانون بخالفھ"

ویفرّق المشرّع بین صنفین من األھلیة:
 التمتّع أھلیةcapacité de jouissance  القدرة ھي : الوجوب)(أھلیة

أھلیة وتتحد القانونیة شخصیّتھ بنھایة وتنتھي الشّخص مع وتنشأ الحقّ إكتساب على 
غیاب یعني كلّیا علیھا القضاء أنّ أي القانونیة الشّخصیة فكرة مع مضمونھا في التمتّع 

وكذلك مشروطة حقوقھ كانت وإن التمتّع أھلیة لھ فالجنین القانونیة. الشّخصیة 
المجنون والصبيّ لھ أھلیّة التمتّع.

 األداء أھلیةcapacité d’exercice : ممارسة على الفرد قدرة ھي
یعدمھ أو تصرّفھ یقیّد بل القانونیة شخصیّتھ وال حقّھ الشّخص یفقد ال وإنعدامھا الحقّ. 

حمایة لھ ممّا یوجب تنظیم نیابة عنھ. وفي ھذا الصدد، وجب التّفریق بین:

أھلیة األداء المنعدمة:)1
على القدرة فقد في تتّحدان صورتین في الطّبیعي الشّخص لدى األداء أھلیة تنعدم 

التمییز لدى صاحب الحقّ.

الصغیر غیر الممیّز:)1
حدّد وقد والشّر الخیر بین التفریق على القدرة ھي  le discernementالتمییز 

المشرّع التونسي
التمتّع أھلیة إنعدام یعني ال األداء  أھلیةوإنعدام سنة.  13بلوغ تاریخ إلى التمییز سنّ  

 ممّا یوجب تنظیم والیة للصّغیر غیر الممیّز وھي والیة یقصد بھا حمایة حقوقھ.
م.أ.ش من  154بالفصل الوارد للتّدقیق القاصر ذلك في یخضع : الوليتحدید 

أو  األمّوفاة د وبعأمّھ األخیر ھذا وفاة  وبعد، والده ولیّھ فالقاصر بالوالیة، المتعلّق 
) واألماألب موت بعد الوصي غیاب صورة وفي وجدت إن األب بوصیة یٌعمل فقدھا 

: عموميولي لھ المھمل أو اللّقیط القاصر أنّ ورأینا قضائي مقدّم القاصر على قدّم ٌي
 األطفالومآوي اإلصالحیات ومدیرو الرّضع ومعاھد والمآوي المستشفیات متصرّفو 

نفس العمومي وللولي األخرى. الصّور جمیع في والوالة بحفظھم یتعھّدون عندما 
 من الواجبات.للولي الشّرعي وعلیھ ما على ھذا األخیرالحقوق الّتي 



38

بصالحیات الحضانة  ھاإسنادصورة في األمّ تتمتّع .ش، أ.ممن  67الفصل وحسب 
الوالیة في ما یتعلّق بسفر المحضون ودراستھ والتصرّف في حساباتھ المالیة.

الوليّ على تعذّر إذا الحاضنة األمّ إلى الوالیة مشموالت یسند أن للقاضي ویمكن 
سبب ألي أو عنھا المنجرّة بالواجبات القیام في تھاون أو فیھا تعسّف أو ممارستھا 

یضرّ بمصلحة المحضون.
الصّغیر حقّ في والتصرّفات األعمال بكلّ بالقیام الوليّ یٌكلّف  :الوليسلطات 

مبدئیا األب یفقد وال التقادم وحاكم الجمھوریة وكیل رقابة تحت فیمثّلھ التمییز عدیم 
عن تختلف فالوالیة لوالدتھ. الحضانة وإسناد الطّالق صورة في الصغیر على والیتھ 

لمسافة نقلة سفر الحاضنة سافرت إذا أنّھ م.أ.ش من  61بالفصل ورد حیث ، الحضانة
یعسر معھا للولي القیام بواجباتھا نحو منظوره سقطت الحضانة.

ویحقّ لألولیاء النّظر في شأن المحضون وتأدیبھ وإرسالھ إلى أماكن التعلیم.
بھا یقوم الّتي الممیّز غیر الصّغیر تصرّفات كلّ بطالن الحمایة ھذه عن وینتج 

بصورة مخالفة لقواعد الوالیة.

المجنون:)2
كان سواء عقلھ فقد الّذي "الشّخص ھو المجنون م.أ.ش، من  160الفصل حسب 

. فیھا"عقلھ إلیھ یثوب فترات تعتریھ منقطعا أو أوقاتھ جمیع یستغرق مطبقا جنونھ 
فالجنون ھو فقدان التمییز.

الجنون حالة في یتعیّن المنع أي الحجر أنّ على م.أ.ش من  161الفصل نصّ كما 
وینصّ الخبراء على أي المعرفة أھل على حكمھ في القاضي ویعتمد الحاكم من بحكم 

مجنون، كما یدیر أموال إبنھ.الحكم ذاتھ على تعیین مقدّم یتولّى إدارة أموال ال
مسؤولة وال نافذة غیر تعدّ بنفسھ  بھایقوم الّتي المجنون تصرّفات كلّ فإنّ وبالتالي 

 علیھ شأنھ شأن الصّغیر غیر الممیّز.  مدنیا

أھلیة األداء المقیّدة:)2
ع األشخاص الّذین تٌقیّد أھلیّتھم وھم:. من م.إ6حدّد الفصل 

الصغیر الممیّز القاصر:)1
صدور عدم  بإشتراطوذلك كاملة سنة  20بـالرّشد سنّ م.أ.ش من  7الفصل حدّد 

حكم بالتحجیر علیھ لسبب من األسباب غیر الصّغر وبذلك تصبح جمیع تصرّفاتھ نافذة.
ببعض للقیام مؤھّل نّھ أإذ مقیّدة أھلیة سنة  20إلى  13من عمره یمتدّ الّذي وللقاصر 

األعمال القانونیة ومنھا:
 بقبول  الولي أواألب مشاركة بدون ولو  حالھتحسین على القدرة

جرّاء من شيء علیھ یترتّب  أنبدون ذمّتھ إبراء أو كسبھ في الزّیادة شأنھا من ھبة 
ذلك.

 الوكالة صحّة في یشترط حیث  لغیرهوكیال یكون أن على القدرة
بل الوكیل في ذلك یشترط وال علیھ وكّل ما بنفسھ یجري ألن أھال الموكّل یكون أن 

یكفیھ أن یكون عاقال ممیّزا ولو لم یكن أھال إلتمام ما وكّل علیھ.
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 أجازه إذا العقد ویلزمھ الولي من إذن بال  عقدإبرام على القدرة
الولي على الصورة المطلوبة قانونا.

یمكن أن یؤاخذ شخصیا عن أفعالھ المنتجة لمسؤولیة مدنیة تقصیریة:- 
األمّ األب، بین من قانونا تعیینھ یتمّ الّذي القاصر على والیة بإقرار تتمّ  :حمایتھ

بعد وفاة األب، الوصي إن وجد، المقدّم القضائي أو الولي العمومي أحیانا.
الولي یقوم كما لوحده. القاصر  أبرمھاالّتي العقود بعض إلجازة  الوليویتدخّل 

ووكیل التّقادم حاكم مراقبة تحت وذلك المحاكم لدى وتمثیلھ القاصر أمالك بإدارة 
الجمھوریة.

یتمتّع أن معیّنة سنّا تجاوز والّذي سنة  20سنّ یبلغ لم الّذي للقاصر یمكن : الترشید
 والترشید یكون إمّا:émancipationبالتّرشید 

في سنة  18بلغ الّذي للقاصر بالنّسبة القاضي عن یصدر : المطلقالترشید -
خصوص أعمال التّجارة.

 سنة.15: یصدر عن القاضي بدایة من بلوغ سنّ الترشید المقیّد-
ویمكن الرّجوع في الترشید إن قام لدى القاضي موجب لذلك.

یتوقّف الرّشد، سنّ دون بالزّواج یتعلّق ما في : الزّواجفي األھلیة أحكام تطبیق 
القاصر وتمسّك الموافقة ھذه عن األمّ أو الولي إمتنع فإن واألمّ الولي موافقة على 

فع األمر للقاضي. ٌبرغبتھ، ر

ضعیف العقل:)2
الّذي التدبیر ء ّالسيالوعي كامل غیر "الشخص ھو م.أ.ش من  160الفصل حسب 

.ویغبن في المبایعات"ال یھتدي إلى التصرّفات الرّائجة 
وعن الرّضاء عیوب من كعیب المرض عن المجنون، عن العقل ضعیف ویختلف 
مرض الموت.
ن ضعیف العقل بحكم یعتمد فیھ الحاكم أھل المعرفة. شأ فيالحجریصدر 
مثال ھبة بقبول حالھ تحسین یمكنھ إذ  مقیّدةبأھلیة عقلھ لضعف المحجور ویتمتّع 

تكون مساعدة بدون بھا یقوم الّتي األخرى التصرّفات لكنّ أفعالھ. عن مدنیّا ویؤاخذ 
المشرّع مكّن وقد الحجر حكم في یعیّن قضائي  مقیموولیّھ الولي یحجّرھا لم إذ  باطلة
كان إذا التحجیر حكم صدور قبل العقل ضعیف بھا قام الّتي التصرّفات إبطال من 

مشتھرا بذلك.
.رفع الحجر عنھ بحكمكما یمكن لضعیف العقل أن یلجأ بنفسھ للمحكمة لطلب 

السّفیھ:)3
مالھ  فيالتصرّف یحسن ال "الّذي ھو السّفیھ م.أ.ش، من  146الفصل حسب 

العقل ضعیف بین بدقّة أحیانا الحاكم یفرّق ال وقد . راف"واإلسبالتبذیر فیھ ویعمل 
والسّفیھ.
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نفس التّحجیر في ویٌتّبع أموالھ تبدید مواصلة من لمنعھ السّفیھ على  الحجریتمّ 
اإللتجاء یجب  ّهأنأي العقل وضعیف المجنون تحجیر لھا یخضع الّتي اإلجراءات 

للمحكمة لتصدر حكمھا بالتحجیر.
یمكنھ كما تبرّع، أو ھبة بقبول حالھ یحسّن أن لھ یمكن حیث مقیّدة السّفیھ أھلیة 

یكون أن یمكنھ كما البطالن عنھا فیمنع بعد فیما الولي یجیزھا تصرّفات یبرم أن 
 للسّفیھ مقدّم وذلك بمقتضى حكم. مدنیّا عن أفعالھ. فیما عدا ھذه الصّورمسؤوال

فھي الحكم قبل السّفیھ یباشرھا الّتي التصرّفات جمیع أنّ إلى اإلشارة تجدر 
لى إجازة ولیّھ.ا بعد صدور الحكم یتوقّف نفاذھا عصحیحة ونافذة، لكنّھ

المفلس:)4
علیھم "المحجور أیضا تشمل المقیّدة األھلیة فإنّ م.إ.ع من  6الفصل حسب 

إدارة عن المدین ید رفع صدوره تاریخ من بالتّفلیس الحكم عن یترتّب حیث لتفلیسھم 
للمفلس ما یباشر ي ذالّالفلسة  أمینوھو ولي وللمفلس فیھا والتصرّف مكاسبھ جمیع 

التحفّظیة األعمال یجري أن للمفلس ویمكن بكسبھ المتعلّقة والدّعاوي الحقوق من 
الّتي حقوقھ یمارس وان األمین یتّبعھا الّتي القضایا في یتداخل أن حقوقھ، لصیانة 

."تتناول مصلحة أدبیة محضة
فیمكن الفلسة أمین إمضاء بدون یبرمھا التي التصرّفات  اأمّ امدنيمسؤول المفلس 

إبطالھا بطلب من ھذا األخیر.
یرفعھا بعریضة لھ اإلعتبار عادة إیطلب  أنللمفلس یمكن الفلسة، ختم وبعد 

أصال علیھ الواجبة المبالغ بجمیع إیفائھ بشرط بتفلیسھ الحكم فیھا صدر الّتي للمحكمة 
وفوائض ومصاریف.

 أعوام:10المحكوم علیھ بالسّجن لمدّة تتجاوز )5
في علیھ محكوم كلّ حتما "یكون نّھ أعلى  الجنائیةالمجلّة من  30الفصل نصّ 

عقابھ مدّة إتمام إلى علیھ الحكم تاریخ من أعوام  101تتجاوز لمدّة بالسّجن واحدة جنایة 
إالّ فیھا التصرّف یمكنھ ال بحیث مكاسبھ بإدارة للقیام مقدّم لھ ویعین الحجز. قید تحت 

عند مكاسبھ لھ وترجع ربحھا. من جزئي ولو مبلغ أي قبول یمكنھ ال كما باإلیصاء 
.إنقضاء مدّة عقابھ ویحاسبھ حینئذ المقدّم على تصرّفھ مدّة تقدیمھ"

:la personne moraleالمبحث الثاني: الشّخص المعنوي 
وجود لھا المعنویین: األشخاص في الحقوق أصحاب من الثاني الصّنف یتمثّل 

وإكتساب واإللتزام اإللزام على القدرة ولھ القانونیة بالشّخصیّة یتمتّع أنّھ أي قانوني 
الحقوق وإكسابھا وتنقسم الذّوات المعنویّة إلى:

الدولة، وھي : les personnes morales publiquesعمومیة معنویة ذوات -
الدستوري القانون إلى الذّوات ھذه وتخضع العمومیة والمؤسسات البلدیات الوالیات، 

والقانون اإلداري وكذلك إلى القانون الخاص في بعض أوجھ نشاطھا.
المشرّع یضبط لم : les personnes morales privées خاصة معنویة ذوات -
في م.إ.ع عرّفت وقد الخاص للقانون تخضع الّتي الخاصّة المعنویة الذّوات في قائمة 
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أو وأعمالھم أموالھم خلط على أكثر أو إثنین "تعاقد أنّھا على الشّركة  1249فصلھا 
أحدھما فقط بقصد اإلشتراك فیما یتحصّل من ربحھا.

الفقرة األولى: الطّبیعة القانونیة للذّات المعنویة:
 المعنویةللذّات القانونیة الشّخصیة إسناد معیار إشكالیة على اإلجابة الفقھاء حاول 

معیّنة لمجموعة اإلعتراف أساس تحدید في یتمثّل المطروح فالسّؤال فإختلفوا. 
.(*) بالشّخصیة القانونیة

ووجود الذّات وحدة بعنصر تتمتّع نھا ّوأخاصّة القانونیة الشّخصیة للعائلة فھل 
خاصّة أموال وربّما طبیعیین أشخاص من لھا المكوّنین مصالح عن مستقلّة مصلحة 

بالعائلة ال ینفرد بھا فرد منھا.
لإلجابة عن ھذا السّؤال، ال بدّ من عرض ھذین النّظریتین:: (*)

عرض النّظریتین: أ)
 la théorie de la personnalitéاإلفتراضیة الشّخصیة نظریّة )1

fictive:

ألنّ بالحقّ التمتّع یمكنھا ال المعنویّة الذّات أنّ ) النّظریّةھذه رائد ( Iheringیرى 
بالذّوات القوانین إعتراف وما وبالحقوق. القانونیة بالشّخصیّة یتمتّعون وحدھم البشر 

الشّخصیّة فیسحب خیالیة بصفة المشرّع یمنحھ  une fictionإفتراض إالّ المعنویة 
القانونیة للشّخص الطّبیعي على الشّخص المعنوي.

عنھا ینتج ما وھو رفضھا أو الشّخصیة منح بسلطة ذلك في المشرّع ویتمتّع 
صیّة خالشّبمنحھم المشرّع صرّح الّذین األشخاص في المعنویة الذّوات حصر 

القانونیة.

نظرّیة الشّخصیة الواقعیّة:)2
واقع عن جلیّا یمیّزه واقعا المعنوي لشّخص لأنّ النظریّة ھذه أنصار یرى 

من مكوّنیھا إرادة عن تختلف مستقلّة إرادة المعنویة فللذّات الطّبیعي. الشّخص 
بالشّخصیة المعنویة للذّات اإلعتراف لوحده یفرض واقع وھو الطّبیعیین األشخاص 

أنّ التعقیب محكمة إعتبرت إذ الواقعیة النظریّة الفرنسي القضاء فقھ كرّس وقد القانونیة 
على القدرة لھا مجموعة كلّ مبدئیّا بھا تتمتّع بل التّشریع عن تنشأ ال القانونیة الشّخصیة 

التعبیر عن إرادة مشتركة لحمایة مصالح شرعیة.

موقف القانون التونسي:)3
 3یتّبع المشرّع أنّ یالحظ التّونسي، القانون في المتأمّل إنّ )1

مواقف:
من المعنویة، للذّات صراحة القانونیة الشّخصیة إسناد عادة المشرّع یقرّ -

ذلك:
 لھا المحاصة شركة عدا ما شركة "كلّ التجاریة المجلّة من  14الفصل

.الشّخصیة المدنیة"
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 تتمتّع النّقابات المھنیة بالشّخصیة المدنیة" من مجلّة الشّغل: 244الفصل".
 بخصوص التّعاضدیّات.1969 سبتمبر 22قانون 

القانونیة بالشّخصیة الذّوات بعض تمتّع ضمنیة بصفة أحیانا المشرّع یقرّ -
 یلي:ما على  1978جوان  7في المؤرّخ  39عدد القانون من  5الفصل نصّ  كالجمعیات:

ینبّھ أن المالك على یجب واحدة، صبرة للسّكنى أساسا معدّة عمارة بیع صورة "في 
في البقاء بحقّ المنتفعین وكلّ المتسوّغین كلّ على منفّذ عدل بواسطة تّفویت القبل 

في تتولّى مدنیة شركة یكونوا أن علیھم بأنّھ المشغول المحلّ إستعمال كان مھما المحلّ 
 الشّراء".عن یتخلّوا أن أو ثمنھ تأمین ودفع العقار كامل شراء قبول شھرین ظرف 

ما وھو القضاء لدى الشّركة قیام إمكانیة على  الذكورالقانون من  6الفصل نصّ كما 
یؤكّد اإلعتراف الضّمني بالشّخصیة القانونیة لھا.

الفصل نصّ : le syndicat des copropriétairesالطّبقات ملكیة في اإلتّحاد -
أو طبقات إلى مقسّمة لعمارة مشتركة ملكیة وجدت "مھما یلي: ما على م.ج.ع من  89

اإلتّحاد ومدیر للجماعة القانوني الممثّل ھو یكون إتّحاد قانونا المالكین من یتكوّن شقق 
علیھ مدعى أو مدّعیا أكان سواء القضاء  لدىعنھ بالنّیابة المكلّف الرّسمي كیل والھو 

. اإلتّحاد وبین أحد المالكین"ولو كان النّزاع بین

صورة الصمت التشریعي:)2
الشّخصیة إسناد رفضھ ّجاه إتفي عادة یؤول الشّأن ھذا في المشرّع سكوت إنّ 

ركة والشّیوع.المجموعات بوحدتھا كالعائلة والتّن إمتازت بعض حتّى وإ
المحكمة أقرّت فقد القانونیة بالشخصیة المدنیة الشّركات بتمتّع یتعلّق ما وفي 
الشّركات ھذه تمتّع بعدم عنھا صادرة أحكام في اإلستئناف ومحكمة اإلبتدائیة 

بالشّخصیة القانونیة قبل أن یتمّ نقض الحكم اإلستئنافي من قبل محكمة التعقیب.
القانونیة بالشّخصیة المدنیة الشّركات تمتّع مؤیّدي أنّ نالحظ فإنّنا وبالتالي 

القول یمكن كما الذّوات.  ھذه مثلبواقعیة ال للمشرّع الضمنیة باإلرادة رأیھم یدعمون 
بأنّ القانون التونسي یمیل نحو تكریس نظریة اإلفتراض ویعتدّ بالنظریّة الواقعیة.

الفقرة الثانیة: الوضعیة القانونیة للذّوات المعنویة:
فوارق یوجد لكن الطّبیعیة، الذّات وضعیة المعنویة الذّات وضعیة مبدئیا تشبھ 

.یجب إبرازھا
مدّة الشّخصیة:)1
النشأة:)1

رخصة أي إجازة یستوجب ما منھ وتدخّل أيّ بدون األطراف بإرادة  ینشأما منھا 
إداریة ومنھا ما ینشأ بمفعول القانون.

أمّا ، Statutsاألساسي قانونھا أي إنشاؤھا عقد بإبرام عادة تنشأ مثال فالشركة 
إضافة ) Visa(إداري ترخیص على مؤسّسیھا حصول عند إالّ قانونا تشأ فال الجمعیة 

بحكم معنویة ذاتا فیصبح قانونا یتكوّن ما الذّوات ومن األساسي القانون إقامة إلى 
 المالكین.ن على ذلك كإتّحادتنصیص القانو
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إنحالل الذّات المعنویّة:)2
إرادیة نھایة (أجلھا من أنشأت الّتي للمدّة الذّات كإستیفاء أسباب عدّة إلى ذلك یعود 

إذ اإلسم خفیة الشّركة لّ ح(القضائیة السّلطة بتدخّل )، بحلّھاالذّات أعضاء قرار شأن شأنھا 
واقعة بحدوث أو ) جمعیةحلّ (اإلداریة السّلطة بتدخّل أو ) 7عن یقلّ الشّركاء عدد أصبح 

معیّنة كحصول خسارة تفوق ¾ رأس مال بعض الشّركات التّجاریة.
شخصیة "تعتبر أن على التجاریة المجلّة من  24الفصل نصّ : اإلنحاللآثار 

 فحسب"إنجازھا ولضرورة التصفیة مدّة في إنحاللھا بعد قائمة التجاریة الشّركة 
وتخضع تصفیة كلّ الشّركات إلى أحكام م.إ.ع.

للذّات المعنویّة: خصائص الشّخصیة المعنویة:)2

الذمة المالیة:)1
لھا. مكوّن شخص كلّ ذمّة عن مستقلّة  مبدئیاالمعنویة للذّات المالیة الذمّة تعتبر 

ذاتا بوصفھا الشّركة على القیام علیھ بل أعضائھا ضدّ القیام الشّركة لدائن یحقّ فال 
.مستقلّة

اإلسم:)2
بكلمة متبوعا الشّركاء جمیع أسماء من یتألّف جماعي إسم المقارضة للشركة 

ال ھذا ولكن الجماعي اإلسم من عاریة شركة فھي اإلسم الخفیّة الشّركة "وشركائھم".أمّ 
یعني أنّھا ال تملك تسمیة. 

المقرّ:)3
من  18الفصل وحسب  األساسيبنظامھا وللجمعیات للشّركات بالنّسبة المقرّ یحدّد       

بھ الّذي بالمحلّ كائنا یكون الّذي الرّئیسي بمركزھا الشّركة مقرّ یكون التجاریة، المجلّة 
قیام اإلدارة الفعلیة للشّركة.

الجنسیة:)4
المعنویة الذّات لمنح معیّنة شروطا  1961أوت  30في المؤرّخ  14عدد المرسوم حدّد      

الجنسیة التونسیة.

الفصل الثاني: إثبات الحقّ:
بھ ویحكم القانون یعلم القاضي أنّ رأینا الحقّ. وجود على الدّلیل إقامة ھو اإلثبات 

ذاتي حق وجود یدّعي الّذي المتقاضي أمّا البین. الخطأ وإثبات العرف إثبات بإستثناء 
وینظّم  la charge de la preuve اإلثباتعبء أنّ أي بإثباتھ ملزم فھو إنقضاءه أو 

 lesاإلثبات بوسائل المتعلّقة القواعد یحدّد أنّھ أي الحجّة ھذه إقامة كیفیة القانون 
procédés de la preuve.

المبحث األول: عبء اإلثبات:
تشمل مسألة عبء اإلثبات تحدید الخصم الّذي یتحمّل مھمّة اإلثبات.
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یستدعي ما وھو  القاضيحیاد مبدأ على المدني القضاء یقوم الصّدد، ھذا في  
المحكمة على "لیس م.م.م.ت من  12الفصل فحسب النّزاع في القاضي تدخّل عدم 

.تكوین أو إتمام أو إحضار حجج للخصوم"
  اإلدّعائیة بصبغتھ یتّسم لنظام یخضع المدني النّزاعsystème accusatoire  أي

لھ تقدّم ما ضوء على النّزاع فصل القاضي وعلى الحجّة بإقامة مطالبون الخصوم أنّ 
من حجج.
مكّنت ولھذا الحقیقة عن بحثا المدني النّزاع وإدارة  تسییرحقّ المشرّع أقرّ كما 
یمكن حیث الخصومة، جوانب بعض في التدخّل حقّ من المدني القاضي م.م.م.ت 

للمحكمة التي ترى ضرورة في إجراء أبحاث أو إتمام حجج اإلثبات اإلذن بذلك.
مرحلة في إالّ تدخّلھ یبیح ال الّذي القاضي حیاد مبدأ تكریس سبق ممّا ویستنتج 

متقدّمة من النّزاع أي بعد أن یتمّ إحترام قواعد تحمّل عبء اإلثبات من الخصوم.

 الفقرة األولى: المبدأ: تحمّل المدّعي لعبء اإلثبات:
أساس القاعدة:)1

."إثبات اإللتزام على القائم بھ" من م.إ.ع 420جاء بالفصل 
یثبت حتّى الذمة براءة "األصل م.إ.ع من  560الفصل  القاعدة:تأصیل -

ما وإثبات القرینة ھذه دحض علیھ آخر شخص ذمّة بھ یعمر حقا یدعي فمن  تعمیرھا"
من وعلى كان ما على كان ما بقاء "األصل م.إ.ع من  562الفصل كرّس وقد یدعیھ 

.إدّعى تغییره اإلثبات"
من كلّ تبیّن الّتي عریضتھا ومقدّم بالدّعوى القائم ھو  ?المدّعيھو من -

دون المقامة فالدّعوى وأدلّتھا الدّعوى ووقائع وصفتھ ومقرّه وحرفتھ ولقبھ الخصوم 
 یھدّدھا الحكم بالطّرح."مجرّدة"مؤیّدات وأدلّة ھي دعوى 

وجود على الدّلیل یقیم أن أي الذّاتي الحق مصدر یثبت أن المدّعي على یجب 
ّذي تولّدت عنھ الحق.الواقعة القانونیة ال

عند األدوار تتغیّر أن یحدث لكن اإلثبات في المدّعي ھو النّزاع في فالمدّعي 
تطبیق القاعدة.

 تطبیق القاعدة:)2
عدم أو إنقضاءه یدّعي من على البینة كانت اإللتزام وجود المدّعي أثبت إذا 

في مدّعین بدورھم یصبحون الّذین علیھم) المدّعى أي الخصوم على (أي لھ لزومھ 
اإلثبات إن أراد دفع ما أثبتھ القائم بالدّعوى.

ھذا ویعني  le risque de la preuve اإلثبات""بخطر یسمّى بما اإلثبات عبء ویقترن 
اإلقتران إرتباط مآل النّزاع بتحمّل عبء اإلثبات، ویتّجھ تدقیق ھذه المسألة:

حجّة تقدیم عن عجزه عند (اإلثبات عبء المدّعي یتحمّل بدءا، : األولىالصّورة -
األصل (أمر أي بإثبات علیھ  المدّعىیطالب ال عندھا ) مجرّدةدعواه تصیر یدّعیھ، لما 

) بل یمكنھ اإلكتفاء بإنتظار حصول إثبات الدّعوى المقامة ضدّه.براءة الذّمة
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في یفلح لم طالما اإلثبات خطر المدّعي یتحمّل الدّعوى، سماع بعدم الحكم عند 
إثبات ما یدّعیھ.

وتبعا اإلثبات عبء حوّل یتاإللتزام وجود المدّعي أثبت إذا : الثانیةالصورة -
فإذا لھ. لزومھ عدم أو اإللتزام إنقضاء یثبت أن علیھ الّذي علیھ المدّعي لى إخطره لھ 

الحكم وجاز حظوظھ فقد یفعل لم وإذا الموقفین أحد بین ترجّح أن المحكمة فعلى فعل 
ضدّه.

بالقرائن یسمّى بما اإلثبات عبء توزیع قواعد لتغییر یتدخّل المشرّع لكنّ 
القانونیة.

الفقرة الثانیة: اإلستثناء: القرائن القانونیة:
على الحاكم أو القانون بھ یستدلّ "ما ھي القرینة  م.إ.عمن  479الفصل حسب 

 وإنطالقا من ھذا التعریف، نستنتج أنّ: مجھولة"أشیاء
 مجھول أمر توضیح ھدفھ إستنتاجا أي إستدالال القرینة إعتبر المشرّع

واقعة لمعرفة معلومة واقعة من القاضي  أوالقانون یستخلصھا التي "النّتائج فھي 
  تعتبر من التقنیات التشریعیة القدیمة.، كما)القانون الفرنسي (مجھولة"
إلى الزّوجیة نطاق في المولود نسب المشرّع ینسب مثال، النّسب قرینة ففي 

میالد (معلومة واقعة من ) أباوإعتباره بالزّوج النّسب إلحاق (نتیجة یستنتج فھو الزّوج 
).النّسب الحقیقي البیولوجي) لمعرفة واقعة مجھولة (في إطار الزّوجیة

 وبالتالي الحاكم أو القانون عن إمّا یصدر اإلستدالل أنّ على التّنصیص
التفرقة بین القرائن القانونیة والقرائن القضائیة:

 الحقّ صاحب لیعفي باإلستنتاج المشرّع یقوم : القانونیةالقرینة
تحمّل لمبدإ إستثناء بل إثبات وسائل لیست القرائن فھذه وبالتالي اإلثبات عبء من 

ھي القانون قرینة أنّ على م.إ.ع من  480الفصل نصّ وقد . المدّعيمن اإلثبات عبء 
قرائن إلى القانونیة القرائن وتنقسم معیّنة أحوال أو بأمور الحكم من القانون أناطھ ما 

 القاطعةغیر القانونیة والقرائن  présomptions légales irréfragables قاطعةقانونیة 
présomptions légales simples.

 تنتاج ـوإساإلستدالل بإعتماد للقاضي یعھد : القضائیةالقرائن
القرینة فھي 

الواقعیة بالقرائن تسمیتھا على یدعو ما وھو القانون یحصرھا لم قرائن بالتالي 
présomptions de fait

إلى موكولة القانون یحصرھا لم التي "القرائن أنّ على م.إ.ع من  486الفصل نصّ وقد 
.إجتھاد المجلس علیھ أن ال یعتمدھا إالّ إذا كانت قویة منضبطة متعدّدة متضافرة"

القرائن القانونیة القاطعة:)1
 مطلقةبصفة منھا المستفید یعفي حیث بھ تردّ ما عكس ثبات إتقبل ال قرائن ھي 

القرینة بین للتّفرقة صریحا معیارا التونسي المشرّع یحدّد ولم موضوعھا إثبات من 
القاطعة والقرینة البسیطة التي تقبل إثبات العكس.
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اإلعتداد إلى التونسي القانون في خاضعة التفرقة تبقى واضح معیار غیاب وفي 
قرینة ھي قاطعة قانونیة قرینة أبرز ولعلّ القانونیة. القرائن صور من صورة بكلّ 

.présomption de la force jugée إتصال القضاء أو قوّة األمر المقضي بھ
تعني التي  l’autorité de la chose jugée بھالمقضي األمر قوّة بین التفریق وجب لكن 

 passé en force de chose jugéeالقضاء إتصال بھ حصل أي فیھ رجوع ال حكم صدور 
الحكم أثر یتعدّى ال إذ نسبیة حجیة وھي قضائي كسند للحكم الملزمة القوّة تعني التي 

لھم حقّ من األطراف.إنجرّ أطرافھ وورثتھم ومن 
 شروط:3وتقوم قرینة إتّصال القضاء وقوّة األمر المقضي بتوفّر 

أن یكون موضوع الطّلب واحدا.-
أن بكون سبب الدّعوى واحدا.-
أن تكون الدّعوى بین نفس الخصوم.-

الدّلیل تقبل ال قانونیة قرینة فیھ المحكوم "حجّیة أنّ تعقیبي قرار في جاء وقد 
ناحیة من حقّ وعلى الشّكل ناحیة من صحیحا صدر الحكم أنّ ومؤدّاھا المعاكس 

وال یتكرّر ال حتّى للنّزاع حدّ وضع القانوني المبدأ ھذا من والغرض الموضوع، 
.تتناقض األحكام في الخصومة الواحدة"

یقم ولم الدّعوى سماع بعدم المحكمة فقضت بدعوى آخر ضدّ شخص قام : مثال
السّبب لنفس قضیة یرفع أن مبدئیا یمكنھ فال اآلجال في الحكم ھذا في بالطّعن المدّعي 

سماع بعدم القاضي اإلبتدائي الحكم أنّ  إذالخصم ذلك ضدّ الموضوع س نفوفي 
. (قرینة صحة)الدّعوى أحرز على قوّة األمر المقضي وإنبنى على قرینة قانونیة قاطعة

 غیر القاطعة (أو البسیطة):ةالقرائن القانوني)2
من المدّعي بمقتضاھا القانون  یعفي حیثتورده ما عكس إثبات تقبل قرائن ھي     

تحمّل عبء اإلثبات.
 ذلك"خالف یثبت حتّى النّیة وسالمة اإلستقامة إنسان كلّ في "األصل : مثال

وھـو ما یعفي 
بإثبات دحضھا علیھ للمدّعى یجوز بسیطة قرینة وھي نیّتھ، حسن إثبات من المدّعي 

سوء النّیة لدى المدّعي.
اإلثبات عبء بنقل تقوم ما بقدر اإلثبات من تعفي ال البسیطة القانونیة والقرینة 

الشّراح بعض یرى  نولك. علیھالمدّعي كاھل إلى إثباتھ المراد األمر مدّعي كاھل من 
القرینة قیام شروط األقلّ على یثبت أن علیھ إذ اإلثبات من تماما معفى لیس المدّعي أنّ 

بإقرار أو بالفراش یثبت "النّسب أنّ على المشرّع ینصّ مثال النّسب  قرینةففي  لصالحھ
.األب أو بشھادة شاھدین من أھل الثّقة فأكثر"

إثبات من تعفي أنّھا لرأینا الزّواج أي  "الفراش"وجود في القرینة حصرنا إذا 
وال نسبھ إثبات على اإلبن یجبر فال وعلیھ الزّواج إطار داخل الجدید المولود نسب 
من المستفید لكن النّسب. إثبات من تعفي الفراش فقرینة بذلك، اإلقرار على األب 

العالقة بإثبات أي الفراش بإثبات مطالب أي قیامھا شروط بإثبات مطالب القرینة 
ألنّ بسیطة قرینة وھي موضوعھا. ومن القرینة من إستفاد ذلك حصل فإذا الزوجیة. 

 المشرّع أجاز إثبات عكسھا أي نفي النّسب.
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المبحث الثاني: وسائل اإلثبات:
غیر المثبت غیر الحقّ أنّ قیل وقدیما إثباتھ قضائیا الذّاتي الحق ممارسة تقضي 

.موجود فال عجب أن ترى أنّ جلّ األنظمة القانونیة قد نظّمت قواعد إثبات الحقّ
إثبات مجال في الواردة األحكام اإلثبات لوسائل التونسي المشرّع وخصّص 

وأوضح م.إ.ع. من  512إلى  422من الفصول تضمّنت والتي راءتھا بوالذّمة تعمیر 
الحجّة ، l’aveuالخصم إقرار  وھي:خمس قانونا المقبولة البیانات أنّ  427الفصل 

الیمین ، la présomptionالقرینة ، le témoignageالشّھود شھادة ، l’écritالمكتوبة 
.le sermentواإلمتناع من الحلف 

القانون إتباع یعني المذكورة الخمس في اإلثبات لوسائل المشرّع وحصر 
ویلزم لإلثبات معیّنة طرق بتقدیم األطراف یلزم  الذي المقیّداإلثبات مذھب التونسي 
 قبول غیرھا.یعدمالقاضي 
أن ویجب القاضي إقناع إلى تؤدّي وسیلة أي تقدیم فیبیح  الحرّاإلثبات مذھب  اأمّ
وقع إثبات وسیلة إلى اإلستناد یٌمنع أي  (*) قانونامقبولة للقاضي المقدّمة الوسیلة تكون 

على تعدّیا یمثّل بشكل خلسة إلتقطت كصور قانونیة غیر بصورة علیھا الحصول 
الحیاة الخاصّة.

أو مباح غیر إلتزام وجود األولى: صورتین: في اإللتزام إثبات یسوغ فال : (*)
غیر أمرا أي للدّعوى یصلح ال ما إثبات مآلھ كان إذا والثانیة قانونا بھ قیام ال 

متنازع في شأنھ أو أمرا خارجا عن مناط الخصومة.
 في حدّدھا الّتي الوسائل المشرّع یرتّب لم  اإلثبات:وسائل تصنیف

نذكر تقسیمات عدّة إلى اإلثبات وسائل بصنیف الفقھ قام حین في  427الفصل 
منھا:

 إثباتھ:المراد األمر أو بالواقعة الدّلیل إتصال على المبیّنة التفرقة 
وطرق ) والشّھادةكالكتابة ( المباشرةاإلثبات طرق بین الفصل  التفرقةھذه تعطي 

مباشرة تثبت والشّھادة فالكتابة  ). واإلقراروالقرائن كالیمین ( المباشرةغیر اإلثبات 
على اإلقرار أو القرینة أو الیمین تنصبّ ال حین في إثباتھ المطلوب العمل أو الواقعة 

موضوع اإلثبات ذاتھ بل على ظروف أخرى تدلّ علیھ.
 طرق فصل عنھا ینتج  :الدّلیلقیام زمن على المبیّنة التفرقة

غیر اإلثبات ووسائل كالكتابة قبل من األطراف یھیّئھا التي  مسبقاالمعدّة اإلثبات 
 كالیمین أو القرینة أو اإلقرار.المھیّأة

 أھمّ ھي  الثّبوتیة:قوّتھا أي الوسیلة حجّیة على المبیّنة التفرقة
تفرقة ألنّ التشریع یتبنّاھا ضمنیا وینتج عنھا فصل:

 les moyens de preuve الملزمةالحجّیة ذات الوسائل -
parfaits  الحاسمةوالیمین اإلقرار بنوعیھ، الكتب وتضمّ  الكاملةاإلثبات وسائل وھي .
تخضع وال  أمركلّ إثبات على مبدئیّا قادرة تجعلھا مطلقة بحجّیة الوسائل ھذه وتتمتّع 

لتقدیر القاضي ویلزم ھذا األخیر بفصل النّزاع لفائدة من إستند إلیھا.
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اإلثبات وسائل وھي الملزمة غیر الحجّیة ذات الوسائل -
كلّ تثبت أن یمكن ال وسائل وھي  les moyens de preuve imparfaitsالمنقوصة 

عنھا. الناتجة اآلثار ترتیب في حرّ انّھ أي للقاضي التقدیریة للسلطة وتخضع األمور 
وتضمّ ھذه الوسائل الشّھادة، القرائن القضائیة والیمین اإلستیفائیة.

 الذّاتي الحق نشأة مصدر أدقّ وبصفة الذاتي الحق ھو  اإلثبات:موضوع
وللحقّ مصدران: الواقعة القانونیة والعمل القانوني.

اإلثبات موضوع تھمّ أخرى تفرقة مع آنفا إلیھا المشار الجوھریة التفرقة وتتكامل 
إذ اإلثبات شأن في المدنیة المادة في المعتمدة الحلول تتضح التفرقتین وبإنسجام 

إثبات مبدئیا یخضع حین في الكاملة الوسائل إلى القانوني العمل إثبات  مبدئیاخضع ي
الواقعة القانونیة إلى كافّة منقوصة كانت أو كاملة.

 الفقرة األولى: إثبات العمل القانوني:
الكتابة یحسن ال الّذي األمّي "إلتزام فـلإلرادة ملحوظ بدور القانوني العمل یمتاز 

 ذلك"في المأذونین العمومیین  المأمورینمن غیرھم  أوعدول یتلقّاه حتّى یٌمضي ال 
وعقد ) األمّيإلتزام إلثبات  رسمیةحجّة إقامة  طیشتر، م.إ.عمن  454الفصل حسب (

مجلّة من  4الفصل حسب الرّسمیة بالحجّة إالّ یثبت ال قانوني عمل ھو الّذي الزّواج 
القانوني العمل إثبات أحكام فإنّ الخاصّة، الصّورة ھذه ماعدا وفي الشّخصیة األحوال 

تخضع للحلول اآلتیة:
المبدأ: إعتماد الوسائل الكاملة:)1

اإلتفاقیات في بینة تكون ال الشّھود "شھادة أنّ على م.إ.ع من  473الفصل نصّ 
أو ذلك تحویل أو حقّ أو إلتزام إحداث شأنھا من التي القانونیة األسباب من وغیرھا 

حجّة تحریر حینئذ فیجب فرنك آالف  3من أكثر المال قدر كان إذا منھ اإلبراء أو تغییر 
.للبینة فیھ"رسمیة أو غیر رسمیة 

یستعمل ال نّھ أإذ ره تحريفي الدقّة إنعدام أولھما أمران: الفصل ھذا على یعاب 
من وغیرھا "اإلتفاقیات عبارة إلى یلجأ بل  acte juridiqueالقانوني العمل إثبات لفظة 

الواقعة یشمل قد تحریر وھو  ..."إلتزام إحداث شأنھا من التي القانونیة األسباب 
العبارة یجعل ما وھو لإللتزام المنشئة القانونیة األسباب من سبب ھي إذ القانونیة 
تطبیق مناط یحدّد الّذي المقدار ضعف في األمرین ثاني ویتمثّل المشرّع. لقصد مجاوزة 
). آالف دینار3المبدأ (

الكتب:)1
قیمة تتجاوز الّذي القانوني العمل إلثبات الكتب إالّ م.إ.ع من  473الفصل یورد لم 

قبول تبیح اإلثبات ألحكام متكاملة قراءة بأنّ الشّراح یتّفق لكن  دینارات. 3موضوعھ 
اإلقرار والیمین الحاسمة إلثبات المعامالت المذكورة.

الرسمیة الحجج من تحصل بالكتابة البیّنة أنّ على م.إ.ع من  441الفصل نصّ قد و
فیما النّظر للمجلس ویبقى ). الممضاةالسماسرة ئم اوقوالخصوم كدفاتر (الرسمیة وغیر 

 بحسب األحوال.اإلعتبارمنھا من  یستحقّ كلّ
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الخاصّة األحكام م.إ.ع نظّمت المكتوبة، للحجج المذكور للتصنیف وتطبیقا 
)، 460إلى  449لفصول (االرسمیة غیر بالحجّة )، 448إلى  442لفصول (االرّسمیة بالحجج 

 470الفصول (الحجج وبنسخ ) 469إلى  461الفصول (مكتوبة حجّة تعدّ التي بالمحرّرات 
).472إلى 

ولعلّ أھمّ الحجج المعتمدة في القانون المدني ھي: 
:الحجّة الرسمیة

المأمورون یتلقّاھا التي الحجّة ھي الرّسمیة "الحجّة م.إ.ع: من  442الفصل 
.المنتصبون لذلك قانونا في محلّ تحریرھا على الصورة التي یقتضیھا القانون"

ویعني ذلك أنّ الحجّة الرّسمیة ال یحرّرھا إالّ المأمور العمومي المأذون في ذلك.
الصّفة ھذه  أقرّبل العمومیین المأمورین قائمة مستقلّ نصّ في المشرّع یحدّد لم 

حسب الحاالت لبعض األصناف، فیعدّ من المأموریین العمومیین:
تحریرھا صورة في الحجّة وتسمّى التنفیذ وعدول اإلشھاد دول ع-

 وھي صنف ھام من أصناف الحجج الرسمیة.acte notariéمن العدول حجّة عادلة 
ضابط الحالة المدنیة.-
حافظ الملكیة العقاریة.-

األحكام وكلّ رسمیا القضاة یحرّره ما أیضا میة رسال الحججمن یعدّ كما 
الحكم أو القاضي یحرّره الذي فالمحضر التونسیة. القضائیة المجالس عن الصادرة 

ھو عمل قضائي وأیضا حجّة رسمیة.
 لمھنةالمنظّم القانون أحكام لھ  تسندلم الّذي المحامي عمومیا مأمورا یعدّ وال      

یسند لم الّذي الخبیر وال المحلّف المترجم وال العمومي الكاتب وال الصّفة ھذه المحاماة 
  ھذه الصّفة.1993 لسنة 61لھ القانون 
لعدم أو حرّره الّذي غیر وظیفة من تحریره لكون رسمیا یعتبر ال الكتب كان وإذا 

أھلیة أو لنقص في الصّورة أٌعتبر كتبا غیر رسمي إذا كان بھ إمضاء.
: للكتب الرّسمي میزات:حجّیتھا
قوّة ولھ المتعاقدین غیر حق وفي األطراف بین ثابت تاریخ : تاریخھ-

ثبوتیة ال تدحض أالّ بدعوى الزّور الجزائیة.
: یتمتّع بحجّة مطلقة. ولكن:مضمونھ-

حرّر الّذي المأمور بھا أشھد التي والعناصر  األمورعلى تقتصر الحجّیة  ھذه)1
ن ضموكمعداھا ما على تنسحب وال بمحضره وقعت أنّھا على الرّسمي الكتب 

تتمتّع العناصر ھذه كلّ فإنّ بحضوره، الثّمن وبدفع لدیھ الثابتة األطراف تصریحات 
بحجّیة الكتب الرسمي المطلقة وال یمكن الطّعن فیھا إالّ بالزّور.

تحدث لم عناصر تخصّ األطراف ألحد تصریحات العمومي المأمور سجّل إذا أمّا 
فإنّ المرّات، عدید الثاني الطّرف على نبّھ أنّھ الطّرف یدعي كأن وبمحضره أمامھ 

مضمون ھذه التصریحات (التنبیھ) ال یتمتّع بالحجّیة المطلقة للكتب الرّسمي.
"إذا الرّسمي للكتب الثبوتیة القوّة لدحض الزّور دعوى تفادي المشرّع أباح )2

ھذه في فتجوز مادي" غلط أو تلویح أو تدلیس أو إكراه بسبب الرّسم في الطّعن وقع 
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المنضبطة القویة بالقرائن ولو أیضا الثّبوت ویحصل بالشّھادة "البینة  الصّورة
كلّ من البینة ھذه تكون أن یجوز كما الزّور بدعوى القیام إلى إحتیاج بغیر المتالئمة 

.من الفریقین ومن غیرھما ممّن لھ مصلحة مقبولة قانونا"
:الحجّة غیر الرسمیة

الكتب شروط فیھ تتوافر ال كتب كلّ في وتتمثّل الخطّیة الحجّة تسمّى  تعریفھا:
الكتب لقیام عنصر أھمّ ھو فاإلمضاء الطّرفین، إمضاء متضمّنا ویكون الرّسمي 
أو األطراف طرف من محرّرا الكتب یكون أن مثال القانون یشترط ال إذ الخطّي 
أحدھم.

بحیث مقامھ یقوم ال والطّابع الكتب بأسفل نفسھ العاقد بید اإلمضاء یتمّ أن ویجب 
البصـمات فوضع كـتابة، إالّ یكون أن یمكن ال اإلمضاء أنّ كما كعدمھ وجوده یعتبر 

یدلّ على جھل الكتابة وھو
یفرض إقامة حجّة رسمیة.ما  

من وسیلة إنّھ بل القانون یفرضھ لم باإلمضاء" "التعریف شكلیّة إلى اإللتجاء أمّا 
الوسائل التي تجمع بین التأكّد من حصول شرط اإلمضاء وإكساب الكتب تاریخا ثابتا.

الرّسمي الكتب بھا یتمتّع التي المطلقة بالحجّیة الخطّي الكتب  یتمتّعال : حجّیتھ
من  450الفصل حدّدھا الّتي اآلتیة التواریخ من إالّ الغیر إزاء ثابتا یكون ال وتاریخھ 

م.إ.ع:
من یوم تسجیل الكتب بتونس أو بالبالد األجنبیة.)1
. العموميالمأمورمن یوم إیداع الكتب تحت ید )2
كونھ بصفة الحجّة أمضى الّذي كان إن الثابت العجز یوم من أو الوفاة یوم من )3

عاقدا أو بصفة كونھ شاھدا قد توفّي أو عجز عن الكتابة عجزا بدنیّا.
العمومي المأمور من بھ التعریف تاریخ من أو الكتب على اإلطّالع یوم من )4

المأذون بذلك او من حاكم بتونس أو بالبالد األجنبیة.
من یوم تضمین الكتب بالعقد المحرّر من المأمور العمومي.)5
 إذا كان التاریخ ناتجا عن بیانات أخرى یترتّب علیھا الثّبوت التّام.)6

حقّھم في القائمین غیر الخاصین وخلفائھم وورثتھم باألطراف یتعلّق ما في أمّا 
فحجّتھ الكتب مضمون تاریخ ھو الرسمي غیر للكتب الثابت التاریخ فإنّ الشّخصي، 

الخطّي بالكتب الخصم إعترف إذا لكن عكسھا إلثبات الزّور لدعوى لزوم ال إذ نسبیة 
بالنسبة رسمي ككتب د مأٌعتإعتراف بغیر ولو الكتب ذلك صحّة قانونا ثبت إذا أو 

أو خطّھ الخصم أنكر فإذا وحكایة. شرط من تضمّنھ ما جمیع في وغیرھما للطّرفین 
إمضاءه أذن الحاكم بتحریر حقیقة األمر بنفسھ أو باإلختیار.

وجھة من رسمي ككتب نحوه أٌعتمد وبإمضائھ بخطّھ الخصم إعترف إذا أمّا 
من لدیھ الباقیة األوجھ بجمیع الكتب معارضة في حقّھ یسقط "ال اإلعتراف لكنّ الحجّیة. 

.حیث األصل أو من حیث الصّورة"
:الكتائب األخرى ونسخ الحجج

الكتائب ھي حجج مكتوبة كدفاتر التجار ودفاتر السّماسرة.
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شھد إذا كاألصل تعتبر فالنّسخة الخطّیة، والحجج  الرّسمیةالحجج فتھمّ النّسخ أمّا 
الحجّة لنسخة بالنّسبة مثال العدول أي بذلك المأذونون العمومیین المأمورون بصحّتھا 
اإلشھاد حقّ لھ مخوّال عمومیا مأمورا بوصفھ المدنیة الحالة وضابط العادلة الرّسمیة 

بالمطابقة لألصل بالنّسبة للصّور من الحجج الخطّیة.
 اإلقرار:)2

أنواعھ:
وكیلھ من أو خصم من الحاكم لدى "اإلعتراف ھو الحكمي: اإلقرار -

كذلك اإلقرار ھذا وینتج  )م.إ.عمن  428الفصل ( الحق"بوجود ذلك بخصوص المأذون 
). من م.إ.ع429لفصل  (ا"سكوت الخصم في مجلس الحكم إذا دعاه للجواب"من 

من یحصل وقد المحاكم لدى یصدر لم "الّذي ھو الحكمي: غیر اإلقرار -
.) من م.إ.ع430الفصل  (كلّ فعل مناف لما یدّعیھ الخصم"

إلعتماد اإلقرار ال بدّ من توفّر الشّروط التالیة:: شروطھ
أو الصّغیر عن القانوني النّائب وإقرار كاملة. أھلیة لھ شخص من یصدر أن -
كما األعمال من أنفسھم منھم صدر ما في إالّ ھؤالء على یمضي ال علیھ المقدّم 

موضوع كان وإذا فیھ المأذون حدود في ھو بما یقرّ أن بالتّجارة المأذون للصّغیر 
إقراره تبرّعا منھ بطل.

عن اإلقرار یكون أن یشترط إذ للرّضاء مفسد عیب كلّ من اإلقرار صحّة -
إختیار وتبصّر.

موضوع اإلقرار إذ ال یعتمد اإلقرار في أربع صور:-
.إذا كان بشيء مستحیل حسّا أو ثبت خالفھ بحجج ال تقبل الطّعن
.إذا ردّه المٌقرّ لھ بوجھ صحیح
.إذا كان موضوعھ مخالفا للنّظام العام واألخالق الحمیدة
.إذا كان یتناقض مع مضمون حكم بات

بالحقّ الخصم أقرّ فإذا )، اإلقرارتجزئة عدم مبدأ ( یٌقسّمال اإلقرار أنّ األصل : تجزئتھ
فال یمكن أن نجزّأ إقراره بأن نبقي على ما یفیدنا ونرفض ما ال یفیدنا.

مع موضوعھ تطابق إذا أي  "بسیطا"اإلقرار كان إذا المبدأ ھذا تطبیق  ویسھل
موضوع الطّلب.

المطالب الحقّ على المضفى الوصف المٌقرّ غیّر إذا أي  موصوفااإلقرار كان إذا 
) اإلقتراضوجھ على المدّعي یزعم كما ال الھبة وجھ على المال تسلّمت بأنني أٌقرّ (بھ 

موضوع إلى مضاف آخر عنصرا یتضمّن الّذي أي  "مركّبا"اإلقرار كان إذا وكذلك 
).أٌقرّ بأنّني إقترضت المال لكن أدّیت جزء منھالنّزاع (

  حاالت للتّجزئة وھي: 3وبالنّسبة لھذین الصنفین، أجاز المشرّع 
بھا تعلّق التي األمور أحد أخرى بحجّة فیھا یثبت التي الصّورة -

اإلقرار.
بعضھا عن متفرّقة بأمور متعلّقا اإلقرار فیھا یكون التي الصّورة -

بعضا.
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 من م.إ.ع.439الصّورة التي یكون فیھا اإلقرار مخالفا ألحكام الفصل -
الفصل سبیل على تسلّمھ نفي مع لكن بإرجاعھ المطالب المصوغ بتسلّم إقرار : مثال

المٌقرّ وعلى اإلقرار یٌقسّم الصّورة ھذه في دین. في التوثقة وجھ على تسلّمھ وإدعاء 
التسلّم على وجھ إثبات العنصـر الثّاني (

).التوثقة في دین
الیمین الحاسمة:)3

(الفصل  للنّزاع"حسما اآلخر على الخصمین أحد یوجّھھا التي "الیمین ھي : تعریفھا
 من م.إ.ع).492

 تتعلّق بـ:شروطھا:
 :الفصل(التفویت أھلیة الیمین یوجّھ الّذي الخصم في تتوفّر أن یجب األھلیة 

).م.إ.ع من 4949
 في كلّ الدّعاوي بإستثناء:مبدئیاموضوع الیمین: توجّھ الیمین 

یمین تھمة ألنّ الیمین وسیلة إثبات في القانون المدني فحسب.-
(كعقد رسمیة بحجّة ثبوتھا یكون أن القانون یوجب معاملة لثبوت -

.الزّواج) أو بالتسجیل
لنفي أمر شھدت بھ الحجة الرسمیة ویتمتّع بقوّة ثبوتیة مطلقة.-
كان موضوعھا مخالفا للنّظام العام واألخالق الحمیدة.-
إلثبات أمر مخالف لما قضى بھ حكم بات.-
إذا كانت عدیمة الفائدة أو یقصد التعنیت.-

فعلھ وعلى النّزاع نفس في خصم وعلى خصم من إالّ الیمین توجّھ ال  أطرافھا:
الخاص. ولیس للولد توجیھ الیمین على والدیھ وإنّما لھ قلبھا علیھما إن وجّھاھا علیھ.

 یؤدّیھاأن الیمین علیھ وجّھت ولمن اآلخر على الیمین الخصوم یوجّھ : إجراءاتھا
 أداءھا.یرفضویحسم النّزاع وإمّا أن 

وقد ) ألدائھاموجّھھا دعوة أي قلبھا ( الیمینبقلب مقترنا یكون قد األداء ورفض 
نكولھ یكفي فال مطلوبا كان وإذا ضدّه النّزاع حسم طالبا كان إذا ( نكوالالرّفض یكون 
نكول مع ولو علیھ حكم بدوره نكل وغن لھ حكم أدّاھا وإن بیمینھ إالّ خصمھ حقّ إثبات 

).المطلوب
أو العبادة بمكان وتؤدّى بواسطة بھ القیام یمكن ا لشخصي عمل الیمین وأداء 

بالمحكمة التي یعیّنھا الخصم الّذي وجّھھا وحسب دیانة من یؤدّیھا.
الحاالت اإلستثنائیة:)2

ھي الصّور التي یجوز فیھا تجاوز القاعدة المبینة آنفا.

وجود بدایة حجّة مكتوبة:)1
إدخال ح ـتبيالتي ثنائیة ـاإلستالصّور من صورة ھي بل إثبات وسیلة تعدّ ال 

إستثناء على قاعدة
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ممّا أو نائبھ من أو الخصم من صدر كتب كلّ عن "عبارة وھي م.إ.ع، من  473الفصل  
.فیھ، یقرب إحتمال ما تضمّنتھ الدّعوى" لھ حقّ إنجرّ

ویعني ذلك أنّ شروط بدایة الحجّة المكتوبة تتمثّل في:
 حجّة وال خطّیة حجّة الحال بطبیعة یمثّل ال ) ...رسالة (كتب وجود

رسمیة.
.صادر عن الخصم أو عمّن ینوبھ
 ممضاة غیر الخصم عن صادرة رسالة مثال (محتمال اإللتزام أمر ویجعل

.)یتعرّض فیھا لصعوبات شخصیة تحول دون أداء دین علیھ
تعذّر الحصول على كتب أو تقدیمھ:)2

نصّ لذا علیھ. الحصول أو الكتب إقامة معنویة أو مادیة ألسباب أحیانا یستحیل قد 
 من م.إ.ع على وجود مانع التعذّر:478الفصل 
أمر بسبب الكتب الخصم یفقد عندما الكتب لتقدیم یحصل  المادي:التعذّر -

طارئ ویجوز لھ في ھذه الحالة اإللتجاء إلى الشّھادة.
یمكن ولكن صریحة بصفة م.إ.ع من  478الفصل یورده لم  المعنوي:التعذّر -

كتب. إقامة لعدم شرعیا مانعا المعنوي التعذّر إعتبرت التي المقارنة بالقوانین اإلعتداد 
اإلستحالة التعذّر من المقصود "لیس بأنّھ التعقیب محكمة أقرّت المجال، ھذا في 

في حجّة بتحریر خالھا بمطالبة األخت بنت تجرّأ كعدم  مانع"مجرّد وغنّما المطلقة 
الشّركة الّتي عقدتھا معھ.

عنده، الوقوف یجب الّذي الحدّ في تتمثّل ھامة صعوبة یثیر المعنوي التعذّر لكنّ 
فالقرابة قد ال تبرّر دائما وجود التعذّر المعنوي.

وجود فصول مبھمة أو معقّدة بالكتب:)3
بالكتب معقّدة أو مبھمة فصول معنى ضبط شأنھا من أمور إثباتھ المراد كان إذا 

وتعیّن مدلولھا وإثبات إجراء العمل بھا.
العمل التّجاري:)4

ھذا ویتأسس القانونیة الوسائل بكلّ اإلثبات حریة إلى التجاري العمل یخضع 
 من م.إ.ع على ضرورة تیسیر التعامل التجاري.473اإلستثناء للفصل 

:خالفالمالبند )5
إذا م.إ.ع من  473الفصل قاعدة على إستثناء إدخال على اإلتفاق لألطراف یجوز 

ھذا یستحیل لكن العام. بالنّظام ال الخصوم بمصلحة متعلّقة الفصل ھذا أحكام أنّ إعتبرنا 
اإلستثناء في الحاالت التي 

یكون فیھا الكتب وسیلة إثبات وشرط صحّة في اآلن ذاتھ.
إعتماد الشّھادة:)3
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نفسھ. القاضي إالّ یتلقّاھا وال النّزاع عن أجنبي شخص عن إالّ الشّھادة تصدر ال 
كما ال یشترط تعدّدھم إذ تكفي شھادة الشّاھد الواحد.

قبل للخصوم تبیح التي الشّروط في فتتمثّل الشّھود في التجریح شروط عن  اأمّ
كالعداوة مختلفة ألسباب شھادتھم سماع عدم وطلب الشّھود في القدح الشّھادة حصول 

ود منفعة شخصیة أو قبولھ ھدیة.الواضحة مع الشاھد أو وج

الفقرة الثانیة: إثبات الواقعة القانونیة:
إثباتھا لكنّ م.إ.ع، من  427بالفصل الواردة الوسائل بكلّ القانونیة الواقعة تٌثبت 

أحیانا المشرّع ویوجب اإلستیفائیة. والیمین القضائیة والقرائن بالشّھادة یتمّ ما عادة 
إثبات بعض الوقائع بالكتب.

مبدأ جواز كافّة الوسائل:)1
یجوز الشّھادة، جانب إلى الحاسمة. بالیمین أو باإلقرار أو بالكتب الواقعة تثبت ال 

إثبات الواقعة بالقرائن القضائیة وبالیمین اإلستیفائیة المكمّلة لھا.
فیھا توفّرت إذا بإستخالصھا للقاضي یعھد التي ھي  القضائیة:القرائن 

مواصفات معیّنة أي إذا كانت قویة ومنضبطة ومتعدّدة ومتضافرة.
 آثار فرامل تدلّ على السّرعة.مثال:

قانونیة واقعة بإثبات األمر تعلّق ولو لوحدھا القضائیة القرینة إعتماد یجوز وال 
بل یجب أن تكون مقترنة مع:

یوجّھھا التي "الیمین أنّ على م.إ.ع من  492الفصل ینصّ : اإلستیفائیةالیمین 
من ال القاضي من موجّھة یمین فھي الخصمین أحد على نفسھ تلقاء من الحاكم 

ثبت أمر توضیح أو تأبید منھا الھدف أنّ إذ الیمین ھذه قلب یجوز ال  ّأنكما الخصوم. 
اإلستیفاء یمین یوجّھ أن "للحاكم أنّ على م.إ.ع من  508الفصل نصّ إذ . منقوصة"بحجّة 

."على أحد الخصمین أو علیھما لفصل الدّعوى أو لتقدیر المبلغ الّذي یقع الحكم بھ
اإلستثناء: إشتراط الكتب الرّسمي:)2
المدنیة الحالة بمجلّة المتعلّق  1957أوت  1في المؤرّخ  3عدد القانون أحكام تشترط 
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