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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 يتعلق بإتمام مجلة األحوال الشخصية مشروع قانون أساسي 
 
 

" اثميربع مكرر تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الحوال الشخصية باب سااف إلى الكتاب التاسع من مجلة األتض –الفصل األول 
 ، اآلتي نصها: ابعسا 146مكرر إلى  46يتضمن الفصول من 

 
 .ند وجودهمعب الفروض انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما يقي عن أصحاالبنت  –رر مك 146الفصل 

 معها األب والجد إال السدس دون أن ينتظر شيئا أخر.ث يروال 

 .عها اإلخوة واألخوات مهما كانون وال األعمام مهما كانوا وال صندوق الدولةث موال ير
 

 .أصحاب الفروض عند وجودهم عنجميع المال أو ما بقي يرثان بالتساوي  االبنالبنت مع  –ثالثا  146الفصل 
 

ة حيا في تاريخ وفا هم المباشر كما لو كانان سيرجع ألصلما ك لثهما كانت طبقتهم يرثون ما وذكورا ماألحفاد إناث –عا راب 146الفصل 
 .سلفه

 .ويوزع نصيب األحفاد بينهم بالتساوي
 

و الزوجة قي بعد فرض الزوج أي جميع المال أو ما يث يرثان بالتساووارعا وانعدم الفرع التمم واألب إذا اجاأل –خامسا  146الفصل 
 عند وجوده أو وجودهما.

 
 .وجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجودهو الزللزوج أ –دسا سا 146الفصل 

 زوجين المتوفى بشرط: زوجية الراجع ألحد القانونا بحق السكنى بمحل الويتمتع األرمل واألرملة 

 ، ملة مسكنرمل أو األرملك األال يكون على أن  أوال:

 .أن يكون المحل غير قابل للقسمة :ثانيا

 .يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر استمرت عالقتهما الزوجية أربع سنوات على األقلأن  ثالثا:

ح لألرمل أو ى لمدة ال تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبتقرار بمحل السكنم االسحال الزواج من جديد أو عد هذا الحق فيويسقط 
 .ملة مسكن على ملكهلألر

 

 .فروض عند وجودهماب الأصح عنو ما يقي ثان بالتساوي جميع المال أيرلجد الشقيقة مع األخ الشقيق أو معا األخت  –سابعا  146الفصل 

 .الفروض عند وجودهم بمال أو ما بقي عن أصحاثان بالتساوي جميع الخت لألب مع األخ لألب يرواأل

 .اب الفروض عند وجودهمواألخت لألب مع األخ لألب والشقيقان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصح
 

ورث في قاشم حياته لدى عدل إشهاد عا من هذا القانون ما لم يصرح المساب 146مكرر إلى  146من تطبيق أحكام الفصول  – 2الفصل 
 دون غيرها. صيةمن الكتاب التاسع من مجلة األحوال الشخ 7إلى  1بواب من األياره تطبيق أحكام الفصول الواردة بباخت

من  أيام 10نية بالبلدية التي بها نركز انتصابها في أجل أقصاه وجيه إعالم إلى ضابط الحالة المدح تالذي حرر التصريى عدل اإلشهاد عل
 تاريخ تحريره.

إلى ضابط الحالة أيام  3ه أقصاالحالة المدنية وإحالة اإلعالم في أجل  بمنظومةعلى ضابط الحالة المدنية إجراء ما يلزم قصد إدراجه حاال 
 ه فور توصله به.حتواه بدفاترنية بمكان والدة المصرح ليقوم بتضمين مالمد

 جه.م بمضمون وفاة المصرح عند استخراعالص على مضمونا اإلصييتم التن

ديبلوماسيين أو من هذا الفصل يكون أمام األعوان ال األولىرة ، فإن التصريح المشار إليه بالفقالمقيمين بالخارج نالتونسييبالنسبة إلى و
 .من قانون الحالة المدنية 17عليها بالفصل المنصوص  باإلجراءاتهم التقيد ن عليناصل المعتمدين والذيالق

نية في هذه الحالة ط الحالة المد، وعلى ضابا بهذا الفصلار إليهءات المشفس اإلجراطبقا لن وذلكيمكن للمصرح الرجوع في تصريحه 
 .الحالة المدنية منظومةشطب مضمون اإلعالم من دفاتره ومن 

 .منصوص عليها بمجلة االلتزامات والعقودالتصريح طبقا للقواعد ال إبطاليمكن 
 

حلية ير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجماعات المدل بعد أخذ رأي وزج اإلعالم بقرار من وزير العأنموذيضبط  – 3الفصل 
 .شهادل اإلنية لغرف عدوواستشارة الجمعية الوط
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 النصوص القانونية المحيّنةإمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من 
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 من هذا القانون. 2من الفصل  5و 4و 2فقرات ضبط بأمر حكومي اإلجراءات الفنية التطبيقية ألحكام الت – 4الفصل 

 
، بعد من مجلة األحوال الشخصية 85، على معنى الفصل بق أحكام هذا القانون على التركات التي يستحق فيها اإلرثتنط – 5الفصل 
 .أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 6ء أجل انقضا

 
 
 


