مشروع قانو أساسي
يتع ّق بإت ا مج ة اأحوال الشخصية
الفصل ّ
اأول  :يضاف ل الكتاب التاسع من مجل اأح ا الشخصي باب سابع مك ّ تح
ّ
يتضمن الفص من ت4ت مك ل ت4ت سابعا،
عن ا ت أحكام تتعلق بالتسا في اميڇا ت
اآتي نصها :
أ تع ّ ت جميع اما أ ما بقي عن أصحاب الف
الفصل  146مكرر  :البن انف
عن ُ ج ه ب
أ ينتظ ً
شيئا خ ب
ا ي معها اأب الج ّ ا الس
ا ي معها اإخ اأخ ا مهما كان ا ا اأعمام مهما كان ا ا صن ال ل ب
الفصل  146ثالثا  :البن مع اإبن ي ثا بالتسا جميع اما أ ما بقي عن أصحاب الف
عن ُ ج ه ب
الفصل  146رابعا  :اأحفا ناثا ك ا مهما كان طبقته ي ث مثل ما كا سيڇجع أصله
امباش كما ل كا ً
حيا في تا ي فا سلف ب
ّ
ُي ع نصي اأحفا بينه بالتسا ب
الفصل  146خامسا  :اأم اأب ا اجتمعا انع م الف ع ال ا ي ثا بالتسا جميع اما أ
ما بقي بع ف ال ج أ ال ج عن ج ه أ ج هاب
الفصل  146سادسا  :لل ج أ ال ج النص عن انع ام الف ع ال ا ال بع عن ُ ج هب
يتمتع اأ مل اأ مل قان نا بحق السكن بمحل ال جي ال اجع أح ال جي امت ف بش ط:
ّأوا  :أ ا يك عل مل اأ مل أ اأ مل مسكنب
ثانيا  :أ يك امحل غيڇ قابل للقسم ب
ثالثا  :أ يك ل منها أ لها من ل أ أكٌڇ أ استم عاقتهما ال جي أ بع سن ا عل
اأقلب
يسقط ه ا الحق في حا ال اج من ج ي أ ع م اإستق ا بمحل السكن م تتجا السن
بصف مسًڇسل أ أصب لأ مل أ لأ مل مسكن عل ملك ب
الفصل  146سابعا  :اأخ الشقيق مع اأ الشقيق أ مع الج ّ ي ثا بالتسا جميع اما أ
عن ُ ج ه ب
ما بقي عن أصحاب الف

1

جميع اما أ ما بقي عن أصحاب الف

اأخ لأب مع اأ لأب ي ثا بالتسا
ُج ه ب
اأخ لأب مع اأ لأب الشقيقتا ي ث بالتسا جميع اما أ ما بقي عن أصحاب
عن ُ ج ه ب
الف
الفصل  : 2تطبق أحكام الفص من ت4ت مك ل ت4ت سابعا من ه ا القان ما ل يص ح
في قائ حيات ل ع شها باختيا ه تطبيق أحكام الفص ال ا باأب اب من ت
ام
غيڇهاب
ل ث من الكتاب التاسع من مجل اأح ا الشخصي
عل ع اإشها ال ح ّ التص ي ت جي عام ل ضابط الحال ام ني بالبل ي الت بها
م ك انتصاب في أجل أقصاه ةت أيام من تا ي تح ي هب
اج حاا بمنظ م الحال ام ني حال
عل ضابط الحال ام ني ج ا ما يل م قص
اإعام في أجل أقصاه  3أيام ل ضابط الحال ام ني بمكا ا امص ح ليق م بتضمي
محت اه ب فات ه ف ت صل ب ب
يت التنصي عل مضم اإعام بمضم فا امص ح عن استخ اج ب
بالنسب ل الت نسيي امقيمي بالخا ج ،فإ التص ي امشا لي بالفق اأ ل من ه ا
الفصل يك أمام اأع ا ال بل ماسيي أ القناصل امعتم ين ال ين عليه التقي باإج ا ا
امنص ص عليها بالفصل ثت من قان الحال ام ني ب
يمكن للمص ّح ال ج ع في تص يح ل طبقا لنفس اإج ا ا امشا ليها به ا الفصل ،عل
ضابط الحال ام ني في ه ه الحال شط مضم اإعام من فات ه من منظ م الحال
ام ني ب
يمكن بطا التص ي طبقا للق اع امنص ص عليها بمجل اإلًڈاما العق ب
الفصل  : 3يضبط أنم ج اإعام بق ا من ي الع بع أخ أ ي الش الخا جي
ال ي امكل بالجماعا امحلي استشا الجمعي ال طني لغ ف ع اإشها ب
الفصل  : 4تضبط بأم حك مي اإج ا ا الفني التطبيقي أحكام الفق ا  5 4 2من
الفصل  2من ه ا القان ب
الفصل  : 5تنطبق أحكام ه ا القان عل الًڇكا الت يستحق فيها اإ  ،عل معن الفصل
 85من مجل اأح ا الشخصي  ،بع انقضا أجل ت أشه من تا ي نش ه بال ائ ال سم
للجمه ي الت نسي ب
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عن

شرح أسباب
إن مسرة اإصاح تونس ا ديثة متواصلة م ت قطع م ذ انطاق اإصاح السياسي
 ،م دستور ااستقال الصادر
بإعان عهد اأمان مرورا بدستور أفريل
سبتمر
.
وصوا إ دستور جانفي
جوان

غرة

وبالتوازي مع اإصاح السياسي كانت ه اك طات لإصاح ااجتماعي أيضا ،من ذلك
تظل
أوت
 ،لكن لة اأحوال الشخصية الصادرة
جانفي
إلغاء العبودية
أهم إصاح اجتماعي حدث القرن العشرين تونس و ام طقة مُجملها ،حيث وضعت امرأة
ص ِ
لب تغير اجتمع بأن حررها وحفظت كرامتها وم ّك تها من ا ق ااختيار الشخصي ،ومن ذلك
ُ
.
سبتمر
حرية اختيار القرين ال تدعمت بإلغاء ما عُرف م شور
كما تدعّمت امكاسب السياسية للمرأة بإقرار الت اصف العمودي واأفقي القانون اانتخاي
ما م ّكن العديد من الكفاءات ال سائية من الوصول إ مراكز القرار وآخرها اجالس البلدية وخاصة
رئاسة البلديات.
وا ب ّد من التذكر بأن هذ امكاسب م تكن مك ة لو م يتم إقرار عمومية التعليم وإجباريته م ذ
تتبوأن امراكز اأو نسبة ال جاح الدراسي وحيازة شهادات
فجر ااستقال ح صارت التونسيات ّ
تفوق اإناث على الذكور لس وات متتالية نتائج
التحصيل العلمي .وما تواصل ارتفاع نسبة ّ
البكالوريا والتخرج من ا امعات إا دليل على أن تونس كسبت رهاها على امرأة وحققت بالتا قفزة
تار ية قياسا محيطها ا غرا وا ضاري والسياسي ،هذا إ جانب ما ترز عديد امؤشرات على
حصول ول عميق دور ال ساء خاصة من حيث اإضافة إ العائلة كسب وتطوير الثروة.
وقد أصبح لِز ًاما على الدولة القيام مجهود تشريعي مائمة التشريعات ا اري ها العمل وفق ما
نص عليه الدستور هذا امضمار بوضوح .ويكون من الضروري القيام مراجعات القوانن ال م
مل اأعباء يفوق
تعد تتاءم ا مع الدستور وا مع الواقع امعاش لل ساء امتميز با راط كلي

الريف كما

أحيان كثرة مسامة الرجال داخل نفس العائلة،
كما الشرائح الغ ية من اجتمع.

امدي ة ،و الشرائح الفقرة ا ال

وإذا اعترنا أن ثورة تونس اأو هي لة اأحوال الشخصية وهي ثورة اجتماعية استحقت ها
لقب دستور تونس ااجتماعي ،فإن ذلك ا ول دون تطويرها بل إن ذلك ضروري للحفاظ على
ذلك ال فس الثوري واإصاحي للمجلة.
أما على المستوى الدولي فقد نصت مواثيق وإعانات ومؤمرات اأمم امتحدة على قضية مساواة
امرأة بالرجل دون أي مييز ،بل وعقدت اتفاقيات موضوعها الرئيسي والوحيد مساواة امرأة بالرجل.


ميثاق إنشاء اأمم امتحدة الصادر

سة

يؤكد على مبدأ عدم التفرقة بين ال اس

بسبب الج س وجعل للرجال وال ساء حقوقا متساوية حيث نصت امادة الثام ة على ما
يلي « :ا تفرض اأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال وال ساء لاشتراك

بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والقانونية».



اإعان العامي قوق اإنسان امعتمد من ا معية العامة لأمم امتحدة

ديسمر

 المادة اأولى « :يولد جميع ال اس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق».
 المادة « : Ϯلكل إنسان حق التمتع ميع ا قوق وا ّريات امذكورة

:

هذا اإعان ،دوما

أي نوع ،وا سيما التمييز بسبب ] [...الج س ».
مييز من ّ

 المادة « : ϳال اس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون حق التمتع ماية القانون
دوما مييز ،كما يتساوون حق التمتع با ماية من أي مييز ي تهك هذا اإعان ومن أي
ريض على مثل هذا التمييز ».

 المادة « : )ϭ( ϭϲللرجل وامرأة  ،م أدركا سن البلوغ ،حق التزوج وتأسيس أسرة ،دون أي
قيد بسبب العرق أو ا سية أو الدين وما متساويان ا قوق لدى التزوج وخال قيام
الزواج ولدى ا اله».
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ااتفاقية اأمية بشأن ا قوق السياسية للمرأة بتاريخ
توطئتها « :أن اأطراف امتعاقدة ،رغبة م ها



ديسمر

نصت
ال ّ

إعمال مبدأ تساوي الرجال وال ساء

ا قوق الواردة ميثاق اأمم امتحدة ].»[...
العهد الدو ا اص با قوق امدنية والسياسية امعتمد من ا معية العامة لأمم امتحدة
:
وامصادق عليه من الدولة التونسية موجب قانون نوفمر
ديسمر
 المادة

Ϯ

(« : )ϭتتعهد كل دولة طرف

هذا العهد باحرام ا قوق امعرف ها فيه،

وبكفالة هذ الحقوق لجميع اأفراد دون أي تمييز بسبب ] [...الج س ».

 المادة


Ϯϯ

(« : )ϰتتخذ الدول اأطراف

حقوق الزوجن وواجباهما لدى التزوج وخال قيام الزواج ولدى ا اله ».
العهد الدو ا اص با قوق ااقتصادية وااجتماعية والثقافية امعتمد كذلك
ديسمر

والذي تضم ت امادة الثالثة م ه أنه « :تتعهد الدول اأطراف في هذا

العهد بضمان مساواة الذكور واإناث


هذا العهد التدابر ام اسبة لكفالة تساوي

حق التمتع بجميع الحقوق ااقتصادية

وااجتماعية والثقافية الم صوص عليها في هذا العهد».
والذي دث مقدمته ومواد
إعان القضاء على التمييز ضد امرأة بتاريخ نوفمر
اإحدى عشر عن ضرورة مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة دون أي مييز



ميع

ميادين ا ياة السياسية وااقتصادية وااجتماعية والثقافية.
تأكيدا لإعان
اتفاقية القضاء على ميع أشكال اميز ض ّد امرأة بتاريخ ديسمر
السابق وزيادة توضيح مستلزمات امساواة بن امرأة والرجل والتأكيد على ماية حقوق امرأة
ومساواها بالرجل بقوة القوانن واأنظمة والدساتر.

وقد جاء مقدمة هذ ااتفاقية ] [...أن التمييز ضد امرأة يشكل انتهاكا مبدأي امساواة وأن
قيق امساواة الكاملة بن الرجل وامرأة يتطلب إحداث تغير الدور التقليدي للرجل وكذلك دور
امرأة اجتمع واأسرة.
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وجاء في المادة اأولى من هذ ااتفاقية «يع ي مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الج س ويكون من آثار أو أغراضه إحباط ااعراف للمرأة قوق
اإنسان».
تضم ت امادة الثانية تعهد الدول اأطراف بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في
ّ
دساتيرها الوط ية إذا م يكن هذا امبدأ قد أدمج فيها ح اآن وكفالة التحقيق العملي هذا امبدأ.
وبفرض ماية قانونية قوق امرأة على قدم امساواة مع الرجل واتخاذ جميع التدابير الم اسبة بما
في ذلك التشريعي م ها لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واأنظمة واأعراف والممارسات

التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
وجاء في المادة الخامسة  :تتخذ الدول اأطراف ميع التدابر الازمة لتحقيق « :تغير اأماط

ااجتماعية والثقافية لسلوك الرجل وامرأة هدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية
وكل الممارسات اأخرى القائمة على ااعتقاد بكون أي من الج سين أدنى أو أعلى من اآخر
أو على أدوار مطية للرجل وامرأة».
و دثت المادة العاشرة عن حقوق امرأة امساوية قوق الرجل ميدان الربية ونص على
بعض التدابر الازم ا اذها هذا اجال مثل « :القضاء على أي مفهوم مطي عن دور الرجل ودور
امرأة ميع مراحل التعليم ميع أشكاله ].»[...
أما المادة السادسة عشر فتضم ت امساواة بن الرجل وامرأة فيما يتعلق قوق الزواج

والعاقات العائلية فمن ذلك :
 «نفس ا ق عقد الزواج. نفس ا ق أن تقرر رية عدد أطفاها والفاصل بن الطفل والذي يليه و ا صول علىامعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكي ها من مارسة هذ ا قوق.
 نفس ا قوق وامسؤوليات فيما يتعلق بالواية والقوامة. نفس ا قوق الشخصية للزوج والزوجة ما ذلك ا ق اختيار اأسرة وامه ة ونوع العمل».4

تضم ت الفقرة اأو من امادة
ّ

ُالفقرة الفرعية « ح »َ قاعدة خاصة م ع التمييز

امواريث

نصت على أنه «فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها
والتصرف فيها ،سواء با مقابل أو مقابل عوض» والواضح أن موضوع هذا الفصل يشمل مباشرة
امواريث بوصفها سببا من أسباب انتقال املكية ،وامقصود امواريث بوجه عام ا فقط اإرث بن
الزوجن والتأويل الذي اعتمدته اللج ة ا اصة ام بثقة عن ااتفاقية امذكورة ماحظاها العامة الصادرة
ت عدد ُالدورة الثالثة عشرَ ،إذ أكدت ضرورة أن تتضمن تقارير الدول اأعضاء بيانات حول
قوانن امواريث ا اصة ها ليمكن مراقبة مدى احرامها مبدأ امساواة.
ولئن احرزت بادنا ،ع د انضمامها اتفاقية القضاء على التمييز ضد امرأة ،على ُالفقرة الفرعية «ح»َ
 ،وهو ما
من الفقرة اأو من امادة من ااتفاقية إا أها سحبت احرازها موجب مرسوم أكتوبر
يؤّكد التزام الدولة التونسية باحرام امساواة امراث بن ا سن وم يبقى إا أن يَُرجم هذا االتزام
التشريع الداخلي ضمانا مصداقية التزامات الدولة التونسية على الصعيد الدو .
م التأكيد
 تقرير امؤمر العامي عن البيئة والت مية ام عقد ريودي جانرو بالرازيل
على مسألة امساواة بن امرأة والرجل ما ورد فيه «وضع وت فيذ سياسات حكومية ومبادئ
توجيهية وط ية واسراتيجيات لتحقيق المساواة في جميع جوانب المجتمع».

-

اميثاق اإفريقي قوق اإنسان والشعوب امعتمد من مؤمر رؤساء الدول وا كومات اأفارقة
 ،ا رطت فيه تونس موجب قانون أوت
جوان

 المادة « : Ϯيتمتع كل شخص بالحقوق والحريات امعرف ها وامكفولة

هذا اميثاق

دوق تمييز خاصة إذا كان قائما على ] [...الج س».

 المادة
-

ϭϴ

(« : )ϯيتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها

وحقوق الطفل على نحو ما هو م صوص عليه في اإعانات وااتفاقيات الدولية».
بروتوكول اميثاق اإفريقي قوق اإنسان والشعوب بشأن حقوق امرأة إفريقيا امعتمد
 ،والذي مت اموافقة عليه مقتضى القانون اأساسي عدد
مابوتو بتاريخ جويلية
.
جوان
امؤرخ
لس ة
5

 المادة  : ϭ – Ϯيبغي على الدول اأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،من خال التدابر
التشريعية والمؤسسية الماسبة ،وغرها من التدابر ،وتقوم ،هذا الصدد ،خاصة ما يلي :


إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها اأخرى – إذا م يتم القيام



ذلك التدابر الرامية م ع وكبح جميع أشكال

بذلك بعد – وضمان ت فيذها على نحو فعال.
اعتماد التدابر التشريعية والت ظيمية ام اسبة ،ما
التمييز والممارسات الضارة.


اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجاات التي ا يزال التمييز يمارس فيها

ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي.
أما على المستوى الداخلي فقد أ ّكد الدستور على ضمان امساواة


أكثر من موضع :

التوطئة  :م فيها التأكيد على العزم على إقامة نظام «تضمن فيه الدولة علوية القانون واحرام
ا ّريات وحقوق اإنسان ] [...وامساواة ا قوق والواجبات بن ميع امواط ن وامواط ات».



الفصل  Ϯϭفقرة أولى « :المواط ون والمواط ات متساوون في الحقوق والواجبات،



الفصل  ϰϲفقرة أولى « :تلتزم الدولة ماية ا قوق امكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها

وهم سواء أمام القانون من غير تمييز».

وتعمل على تطويرها».

وتت زل هذ اأحكام ا اصة بامساواة


إطار مبادئ دستورية عامة ذات أبعاد ثاثة هي :

الفصل اأول  :القاضي بأن «تونس دولة ] [...اإسام دي ها ] » [...قد جاء فقط
بتحديد أحد ع اصر اانتماء ا ضاري للدولة باعتبار أن اإسام هو دين معظم
التونسين .لكن ليس هذا الفصل ما ُ ضع سلطة الدولة أمر من فوقها .وليس فيه ما
سن القوانن بغر إرادها .وهو مع اإعان الوارد ب فس الفصل من أن
يُقيّد مشيئتها
ّ
تونس دولة «ذات سيادة» .بذلك فإن الفصل اأول من الدستور ا مل وا ُكن ميله
موقفا ُمعاديا مبدأ امساواة .وا ُكن البتة تفسر أو تأويله على أن فيه تأسيس للتمييز أو
شل سعي الدولة ويعطل إرادها إقرار امساواة ا قوق بن ا ميع.
ما قد يُ ّ
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الفصل  : Ϯمن الدستور القاضي بأن «تونس دولة مدنية ،تقوم على المواط ة ،وإرادة
الشعب .وعلوية القانون» هو فصل يفرض ضمان امساواة ال ها تتحقق مدنية الدولة
سن
م اهضة كل أشكال التمييز أيا كان مصدرها وتريرها ،وفيها تتجسم إرادة الشعب
ّ
التشاريع الكافلة للمساواة باعتبارها قيمة إنسانية ،وفيها تظهر علوية القانون باحرام
نصوص التشريع مبادئ الدستور.



الفصل ّ ُ : ϰϵجر كل مساس با قوق وا ّريات «إا لضرورة تقتضيها دولة مدنية
دُقراطية وهدف ماية حقوق الغر ،أو مقتضيات اأمن العام ،أو الدفاع الوط  ،أو
الصحة العامة ،أو اآداب العامة» وُكن ا زم ه ا بأن التمييز ضد امرأة ا مكان له
دولة مدنية ،وا مع له ماية حقوق الغر أو اأمن العام أو اآداب العامة.

ال ظام القانوني للمواريث ومدى انسجامه مع مبدأ المساواة :
،
أوت
امشرع ع د إصدار لة اأحوال الشخصية
قواعد امواريث قواعد وضعية ،وضعها ّ
فهي بالتا قواعد مدنية قابلة للتطوير بطبيعتها ،مثلها مثل بقية القواعد الوضعية اأخرى ال تدخل
ام ظومة التشريعية الداخلية وا جة ال يُعارض ها تطوير قواعد امراث ا ُكن أن تؤسس على
أسباب خارج ال ظام امدي الوضعي :
 فقد أكد الفصل اأول من الدستور أن «تونس دولة حرة ،مستقلة ،ذات سيادة» ،ومن
حرية،
أهم معاي ااستقال والسيادة قدرة الدولة وسلطتها سن قواني ها بكل ّ
وتطويرها سب ما ترا صا ا مواط يها .بذلك فإن القول بأنه توجد قوانن رج عن
سلطة الدولة وإرادها هو إنكار لسيادها.
صحيح أن الفصل اأول امذكور أكد على أن تونس دولة «اإسام دي ها» .لكن هذا ا يع
تعر ع ها بقواني ها ،لتعاليم الدين .فسلطة
مطلقا أن بادنا هي دولة دي ية خاضعة إرادها ،ال ّ
التشريع ،حسب الفصلن و من الدستور ،بيد الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات،
ُارسها بواسطة مثليه ام تخبن أو عر ااستفتاء ،وا توجد هيئة أو سلطة عليا دي ية تعلو السلطة
التشريعية وتراقبها فيما تس ه من قوانن.
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 كما أكد الفصل الثاي من الدستور على مدنية الدولة تأكيدا صر ا ،فهي تقوم على
امواط ة وإرادة الشعب ،وعلوية القانون .وكل قول بوجود قواعد خارجة عن إرادة الدولة
وسلطتها ا ُكن إا أن يضع ا موقف الت افس مع الدستور.
بذلك فإن قواعد امواريث ،كما وردت مجلة اأحوال الشخصية ،جزء من ام ظومة امدنية للدولة التونسية.
ي ص الفصل

فقرته اأو أن «امواط ون وامواط ات متساوون

ا قوق والواجبات ،وهم

سواء أمام القانون من غر مييز» فالقول بأن اإشارة فيه إلى المواطن ،وليس إلى الشخص صاحب
ا ق بامفهوم العام ،إشارة مقصودة ،غايتها حصر نطاقه حقوق امواط ة بامع الضيق ،حقوق الفرد
ا الوطن الذي ي تمي إليه ،أي ا قوق السياسية ،وبالتا إقصاء ا قوق امدنية ال يتمتع ها
الشخص ا غر من الذوات ا اصة ،وم ها ا قوق امتولدة عن اإرث ،فيه ميل للفصل ما ا
يتحمله ،فامواطن إما هو شخص ،وهذ الصفة له ا ق امساواة ا قوق ميع أص افها .ويكون
ّ
ا قوق السياسية ،أن ذلك يؤدي إ بر الدستور من أهم
فعا من ا طر حصر نطاق الفصل
مبادئه ،وهو ما يؤدي

ال هاية إ القول بأن الدستور التونسي ا يضمن مبدأ المساواة في

الحقوق المدنية ،وهي نتيجة ا ُكن قبوها.

امساواة امراث ،مساواة ا قوق  :قيل أيضا أن ت صيص الفصل عن امساواة «أمام
القانون» وهو ت صيص مقصود ،غايته استبعاد امساواة « القانون» ال تع وحدها عدم التمييز
ا قوق بن اأفراد ،أما امساواة أمام القانون فا م ع من وجود حاات يعرف فيها القانون بأكثر
حقوق أشخاص من غرهم.
وهذا التأويل أيضا غر مقبول ،أن نفس الفصل
الحقوق ،كما أكد أيضا على م ع التمييز بي هم.

قد أعلن

بدايته أن ا ميع متساوون في

فقرته اأو أن الدولة «تلتزم ماية ا قوق امكتسبة للمرأة وتدعم
اقتضى الفصل
مكاسبها وتعمل على تطويرها» فقيل أن واجب دعم وتطوير حقوق امرأة ليس واجب التحقيق حاا،
معجل بتحقيق امساواة وضمان الوصول إليها فعليا ،وإما هو فقط
أقرب اآجال ،وا هو التزام ّ
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واجب فف تلتزم مقتضا الدولة بالسعي لتهيئة الظروف امائمة لتحقيق امساواة م أمكن ذلك،
فهو التزام مؤجل إ حن حلول الوقت ام اسب.
وا ُكن للفصل أن يكتسب مع إذا وقع تأجيل ت فيذ إ أجل غر مسمى ،فدعم
مكاسب امرأة واجب ب الشروع ت فيذ حاا بكل ما يلزم من ا دية والع اية ،وا ُكن تأجيل
قيق نتيجة ذلك إا إذا وجدت حقا عوامل موضوعية ول دون الوصول إليها ،وهو ما ُكن

تصور بال سبة إ التمكين ااقتصادي للمرأة الذي قد يستوجب
مشاريع

حاات توفر موارد خاصة إ از

فيتعن حي ها السعي إ توفر ما أمكن من اموارد الازمة
الغرضّ ،

إطار التوازنات امالية

العامة للدولة .أما المسائل القانونية ،وخاصة م ها ضمان المساواة في الحقوق ،فا يوجد أي

مرر م طقي لتأجيل قيقها ،باعتبار أن اإصاح التشريعي ا يتوقف إا على توفر اإرادة.

مواضع التمييز بين الج سين في نظام المواريث
تقوم امواريث على نظام العصبة ،والمقصود به أقارب المتوفى الذكور بشرط عدم اانفصال

يلخص كل مظاهر التمييز ضدها.
ع ه بأنثى ،وهو ما ّ
أ.

اأنثى الوارثة ليست أبدا عاصبة ب فسها

العاصب بال فس هو الص ف اأقوى من بن الورثة ،فهو فقط قادر ،حسب الفصل
لة اأحوال الشخصية ،على أن يرث وحد ميع مال امتو .

من

وصفة العاصب ب فسه هي امتياز ذكوري ت م حه امشرع حصرا لفائدة  )ϭ :اأب )Ϯ .وا د

وإن عا )ϯ .واابن )ϰ .واب ه وإن سفل )ϱ .واأخ الشقيق أو أب )ϲ .وابن اأخ الشقيق أو أب
وإن سفل َϳ .والعم الشقيق أو أب َϴ .وابن العم سواء سفل أو عا كعم اأب أو ا د.

بذلك فإن اأنثى ،ومهما بلغت درجة قرابتها مورثها ،ا تتمتع أبدا بصفة العاصب ب فسها ،وهو
حال الب ت واأم واأخت وا دة .فالب ت واابن هما نفس القرابة بأبيهما ،لك ه هو فقط م حه
امشرع امتياز صفة العاصب ب فسه تركة أبيه.
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لة اأحوال الشخصية ما هو إا نقل أمن
ومن الواضح أن نظام العصبة بال فس كما ورد
معن هو ال ظام القبلي .فالعصبة هم القبيلة ،رجاها الذكور ام حدرون دون انقطاع
ل ظام اجتماعي ّ
بأنثى من أصل ذكر واحد .ومال القبيلة ،أي قوها ااقتصادية ،ب أن يبقى قدر امستطاع بيد
رجاها .أما اأنثى ،فإن كان ها نصيب فيجب أن ا يفوق أبدا نصيب الرجال لسبب واضح هو
ا يلولة دون انتقال مال القبيلة ،موجب الزواج ،إ قبيلة أخرى قد تكون م افسة.
ب .لأنثى الوارثة نصيب أقل في معظم الحاات من الذكر

ا حاجة لاستدال بدراسات ميدانية للجزم بأن اأغلبية الساحقة مراث اأنثى ا رج عن
أربع حاات هي :
 )ϭالب ت مراث َوالِ َدي َها.
 )Ϯاأم مراث أب ائِ َها.
 )ϯالزوجة مراث ِ
زوج َها.
 )ϰاأخت مراث إِخ َوِهَا.
وا رج نصيب اأنثى ،مقارنة ب صيب الذكر،

هذ الصور اأربع عن مس حاات ،أربع

م ها ا ترث فيها إا نصف نصيبه ،وواحدة فقط في حالة مساواة :
من
و
 )ϭالب ت مع اابن يرثان َوالِ َدي ِه َما ،للذكر مثل حظ اأنثيين ُالفصان
لة اأحوال الشخصيةَ.
من لة
 )Ϯاأخت مع اأخ يرثان إِخ َوهِِ َما ،للذكر مثل حظ اأنثيين ُالفصل
اأحوال الشخصيةَ.
 )ϯالزوجة ترث َزوِج َها ،الربع ع د عدم الولد ،والثمن ع د وجود  ،وبامقابل فإن الزوج
من لة
يرث زوجته ،ال صف ،ع د عدم الولد ،والربع ع د وجود ُالفصل
اأحوال الشخصيةَ.
 )ϰاأم ترث َولَ ِد َها :
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أ.

الثلث من الركة إذا م يكن له ا ولد وا زوج ،أما اأب فرث
الثلثينَ بوصفه عاصبا بال فس ُالفصان

و

هذ ا الة الباقي ُأي

من لة اأحوال الشخصيةَ.

ب .السدس إذا كان له ولد ،وهو مثل نصيب اأب ُالفصان

من لة اأحوال

الشخصيةَ.

بالتا فإنه باستث اء حالة مساواة وحيدة ص مراث اأبوين

أب ائهما الذين هما ولد ،فإن كل

ا اات اأخرى هي حاات مييز ضد اأنثى ،فبالرغم من ا ادها

القرابة مع الذكر ُالب ت واابن

هما نفس درجة القرابة أبويهما ،اأخت واأخ هما أيضا نفس درجة القرابة ا أخيهما أو أختهما،

يفسر أيضا
وكذلك شأن اأم واأب ا أب ائهماَ فإن القانون ا يعرف ها إا ب صف نصيبه .وهو ما ّ
برغبة واضحة

تركيز الثروة لذوي العصبة و اولة ا ّد من انتقاها لغرهم بواسطة اإناث.

ج .اأنثى وأقاربها المقصيون من الميراث
ثالث نتيجة ل ظام العصبة هي استبعاد أص اف من ال ساء من امراث استبعادا تاما.
 اأنثى القريبة التي ا ترث  :هو حال :

-

من لة اأحوال
العمة  :ا حق ها مراث ابن أو ب ت شقيقها ُالفصل
الشخصيةَ ،أما العم فهو هذ الصورة عاصب ويرث كل امال ،فمن يتو ويرك عما
وعمة ا يرثه إا عمه وا تأخذ هي شيئا.

-

ب ت العم  :ا حق ها أبدا

-

ب ت اأخ  :ا ترث عمها ويذهب كل ماله إ ابن أخيه.

مراث ابن عمها وذلك اف ابن العم الذي يرث

كعاصب ابن عمه.

وا امع بن هذ ا اات الثاث أن قرابة اأنثى ُالعمة وب ت العم وب ت اأخَ بامتو هي
حال
نفس قرابة الذكر ُالعم وابن العم وابن اأخَ ،لكن القانون أقصاها من امراث مطلقا ،وح
انفرادها فا ترث شيئا وتعتر الركة شاغرة وتذهب كلها إ الدولة .وهذا نفس التفسر امتمثل
ضرورة إبقاء الثروة بيد العصبة.
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 اأقرباء الم فصلون بأنثى
هو حال كل اأقرباء من جهة اأم ،ا د لأم ،واأخوال وا اات وأب اؤهم ،فهم ا يرثون
مطلقا ،والركة تعتر ،رغم وجودهم ،تركة شاغرة لسبب واضح هو انفصاهم عن امتو بأنثى ،هي اأم
ال م يعرف ها امشرع بأية قدرة على توريث أقارها.
تلك هي الفكرة ال ما زال يقوم عليها قانون امواريث التونسي س ة

.

مقترح تطوير نظام المواريث :
م هجية التطوير تقوم على ع صرين هامن :
-

أوا  :المرحلية وذلك بااقتصار

لضمان امساواة
-

مرحلة أو على مراجعة جزئية لقواعد امواريث

الحاات الغالبة تدرجا و امراجعة الشاملة ميع قواعد امواريث.

ثانيا  :اعتماد إجراء مصاحب يتمثل إقرار حق ااختيار للمورث قائم حياته تطبيق نظام
امواريث على وضعه ا ا أي اأحكام ا الية للكتاب التاسع من لة اأحوال الشخصية.

ص  :اأب اء ،اأحفاد ،اأبوين ،الزوجن ،واإخوة.
ا اات ّ
 .ϭالب ت واابن :

حال وجود ابن  :ضمان امساواة بي هما ،فتأخذ نصيبا مساويا له

عوض نصف نصيبه حاليا تطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ اأنثين.
حال انفرادها عن اابن ووجود أب أو ج ّد  :إقرار امتياز ها جبهما حجب نقصان
ب قلهما من اإرث بالتعصيب إ اإرث فرضا ،السدس ا أكثر .مع اماحظ أن القانون
الراهن ا يعرف ها إا بال صف ُب ت واحدةَ أو الثلثن ُالب تن فصاعداَ ويرجع الباقي
لأب أو ا د.

 .Ϯاأحفاد  :ت زيلهم نفس م زلة أصلهم امباشر

حال وفاته قبل سلفه ،بذلك يقع إلغاء

سقف ثلث الركة الذي ا ُك هم راه ا اوز موجب أحكام الوصية الواجبة ،فمن يتو
ويرك أحفادا فقط يرثونه حدود الثلث ويرجع الثلثان الباقيان إ الدولة وا ال أهم
أقرب إليه م ها ،امساواة بي هم ،ا فرق بن الذكر واأنثى.
12

 .ϯاأم واأب ُ :مساواها باأب

حالة انعدام الفرع الوارث وكانا على قيد ا ياة ،فرثان

بالتساوي ميع امال أو ما بقي بعد فرض القرين ع د ُوجود .

 .ϰالزوجة والزوج  :إلغاء التمييز بن فرض الزوج وفرض الزوجة ُحاليا م اب الزوج من مراث

زوجته هو ال صف ع د انعدام الفرع والربع ع د وجود الفرع ،أما م اب الزوجة من مراث زوجها
فهو الربع ع د انعدام الفرع والثمن ع د وجود َ .فيصبح م اب القرين ال صف حال انعدام
الفرع الوارث والربع حال وجود .
إقرار ماية ق سك القرين الباقي على قيد ا ياة ،أرملة كانت أو أرمل ،لوقايته من
خطر التشرد إذا ما رغب باقي الورثة تصفية ل الزوجية ،فيتمتع قانونا ق سك مدى
ا ياة محل الزوجية بشرط أن يكون له ولد أو إذا استمرت عاقتهما الزوجية أربع س وات
على اأقل ويسقط هذا ا ق حال الزواج من جديد.

 .ϱاأخت واأخ  :ضمان مساواها باأخ ،فتأخذ نصيبا مساويا له عوض نصف نصيبه
حاليا تطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ اأنثين.

يكون بالتالي ال ظام نظاما مزدوجا يقدم فيه المبدأ من حيث اإلتزام ويؤخر فيه ااستث اء

ويعلق على شرط يتمثل في تصريح صاحب المال باختيار ال ظام الحالي للمواريث حسب نص

مجلة اأحوال الشخصية.

 المبدأ  :القسمة بامساواة على قاعدة التكافؤ

اأنصبة بن الذكر واأنثى.

 ااستث اء  :القسمة للذكر مثل حظ اأنثين بشرط اختيارها من صاحب امال قائم حياته
المبدأ :

اختيارا صر ا.

 مساواة الب ت باابن ،ما يع تعطيل قاعدة اإرث بالتعصيب ال تقتضي أن ترث الب ت
نصف نصيب اابن وبالتا تتغر القاعدة فتأخذ الب ت نصيبا مساويا لهُ .الفصل
كل أنثى عصبها ذكر ] [...فالب ت يعصبها أخوها
حاليا يقتضي أن «العاصب بغر ّ
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كل امال أو البقية للذكر مثل حظ اأنثين» .كما أن الفصل
وترث معه ّ
كذلك «ب ات الصلب ]يرثن[ بتعصيب أخيهن ،هن للذكر مثل حظ اأنثين».

يقتضي

 مساواة اأخت باأخ ،ما يع كذلك تعطيل قاعدة اإرث بالتعصيب فرث اأخت

نصف نصيب اأخ وبالتا تتغر القاعدة فتأخذ اأخت نصيبًا مساويًا له( .الفصل
يقتضى أن «اأخوات الشقائق هن مس حاات ] [...والتعصيب باأخ الشقيق
وبا ّد للذكر مثل حظ اأنثين».

فرضا ُالفصان
 مساواة اأم باأب ،ا إشكال ع د ُوجود الفرع إذ يرث كاما السدس ً
فرضا ُالفصل َ ،ويرث اأب
و َ ،لكن انعدام الفرع ترث اأم الثلث ً
الباقي بوصفه عاصبًا ُأي الثلثنَ وتصبح القاعدة أن اأم تأخذ نصيبا مساويا لأب.

 مساواة الزوجة بالزوج ،هي حالة إرث بالفرض إذ يكون م اب الزوج من مراث زوجته

ال صف ع د انعدام الفرع والربع ع د وجود الفرع ُالفصل َ ،أما م اب الزوجة من
مراث زوجها فهو الربع ع د انعدام الفرع والثمن ع د ُوجود الفرع ُالفصل َ،
ولتحقيق هذ امساواة ب تمكين اأرملة من م اب يساوي م اب اأرمل ُيصبح ال صف

ع د انعدام الفرع والربع ع د ُوجود َ] ،إضافة إ ما سبق فقد م اقراح توفر ماية
لأرملة بتمتيعها ق ُسك محل الزوجية مدى حياها وذلك لوقايتها من خطر
إخراجها م ه ،خاصة من طرف أب اء الزوج أو إخوته مع وضع شروط هذا ا ق ،فا
تتمتع به إا الزوجة ال ها أب اء أو ال استمرت عاقتها الزوجية م ّدة زم ية ُمعيّ ة[.
ااستث اء:
مارسة ا ق امفتوح لكل صاحب مال قائم حياته اختيار تطبيق قواعد امواريث امضم ة
بالكتاب التاسع جلة اأحوال الشخصية دون اعتبار لقواعد امساواة السابق ذكرها ،وذلك عن طريق
تصريح يتم اإداء به أمام عدل إشهاد ،مع الت صيص على اإجراءات الاحقة هذا التصريح وال
تتمثل توجيه عدل اإشهاد إعام إ ضابط ا الة امدنية ح يقوم بإدراجه م ظومة ودفاتر ا الة
امدنية ويتم الت صيص على ذلك مضمون وفاة امصرح اعتماد ع د توزيع الركة على الورثة.
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كما خول امشروع للمصرح إمكانية الرجوع
والذي عليه اعتماد نفس اإجراءات السابق ذكرها.

تصر ه ب فس الطريقة أي عن طريق عدل إشهاد

تضمن مشروع القانون ديدا أجل دخوله حيز ال فاذ وهي أشهر من تاريخ نشر بالرائد
وقد ّ
الرمي للجمهورية التونسية وذلك لضمان حصول العلم الكا مضمونه ووضع فاصل زم بن ما
كان وما سيكون عليه التشريع امتعلق بامواريث إضافة إ توضيح ال تطبيق القواعد ا ديدة ال
ستشمل الركات ال ستخضع للقسمة بامراث ُمستقباً كما أن هذا اأجل هو أجل معقول باعتبار
ضرورة ا اذ اإجراءات الازمة لإعداد امادي من حيث شكل وثيقة اإعام بالتصريح وجاهزية
ام ظومات اإعامية وال تستوجب إصدار أمر تطبيقي الغرض.
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مل ـح ـ ــق
جدول مقارنة بين ال ظام الحالي للمواريث وقواعد المساوات المقترحة
الوارث

الب ت

الحالة

ال صيب الراهن

وجه التمييز

البن مع اابن

ل ذكر مثل حظ اأنثيين

ل نصف م له

بن مع أ أ جد

نصف ل بن الب قي
لأ الجد

بنت ن فأكثر مع أ أ جد

الب قي
الث ث ن ل بن
لأ أ الجد

البن ان رد أ تعدد

أبن ء البن

الث ث فقط صي

اجب

اأ أ الجد يرث ن مع
اابن الذكر السدس فقط

ابن اابن يرث الكل

اأح د ا ع مع
أبن ء اابن إن ث ذك ر

اأحفاد
اأح د مع

اأم
القرين

اأخت

اأ مع اأ

ع

ل ذكر مثل حظ اأنثيين
 .1الث ث ،سقف ا يمكن
تج زه
 .Ϯي زع الث ث بين ل ذكر
مثل حظ اأنثيين
الث ث

انعدا ال رع ال ارث
الز ج

النصف عند انعدا ال رع
الربع عند ج ده

الز ج

الربع عند انعدا ال رع
الثمن عند ج ده

ل نصف م له
 .1تمييز ل ع
 .2تمييز بين اأح د
ل الث ث لأ الب قي

ل نصف م له

ال صيب المقترح على
قاعدة المساواة
المس اة إا إذا اعترض
ع ي الم رث
مع م البن مع اأ
الجد بن س مع م اابن :
ا يرث ن مع إا السدس
ع ض النصف أ الث ث
راهن
اأح د ن س
مع م
كم ل
مع م أص
ك ن حي في ت ريخ ف ة
الجد :
 .1إلغ ء سقف الث ث
 .2ا تمييز بين الذكر اأثنى

مس اة اأ ب أ
 .1المس اة فيصبح نصي
القرين ز ج أ ز ج
النصف عند انعدا ال رع
الربع عند ج ده
 .2إقرار ح سكنى بمحل
الز جي غير ق بل لقسم

الشقيق مع الشقي أ الجد
ل ذكر مثل حظ اأنثيين
اأخ أ مع اأخ أ
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ل نصف م له

المس اة

