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ل أو المؤرخ في 1957 لسنة 3عدد  في قانون ترسيمهاوعقود الزواج الفصول المتعلقة ب

  1 الحالة المدنيةتنظيمالمتعلّق بو 1957أوت 

 
 

  في عقود الزواج وفي ترسيمها -3الباب 

  

   31الفصل 

 أهل يبرم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من

ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام األعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم . الثقة

فيهاالعقد طبق قوانين البالد التي يتم .  

   32الفصل 

عقد الزواج علىينص :  

  .  االقامة وجنسية الزوجين أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الوالدة وموطن ومحّل-1

  .   أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين-2

  . من الروابط الزوجية واحد من الزوجين في حّل تصريح الشاهدين بكون كّل-3

 من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطالق الذي نشأ عنه انفصام  أسماء ولقب الزوج السابق لكّل-4

  .عقدة الزواج

  . اشترطهما القانون والتنصيص على المهر إذا اقتضى الحال الرضى أو االذن الذين-5

  33الفصل 

هوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحالة المدنية يجب على العدول أن يوج

موا نسخة من عقد الزواج لمن عالم زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن يسلّإبمنطقتهم 

هم األمريهم.   

  .كام الفقرة السابقة بخطية مقدارها عشرة آالف فرنك مخالفة ألحوتعاقب كّل
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   34الفصل 

يرسم ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى اإلعالم بالزواج بالدفتر المعدد  لذلك بمجر

  .                   من الزوجينويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنية بمكان والدة كّل.  صاله باإلعالماتّ

  35 الفصل

  يالحظ على عقد الزواج برسم والدة كّلن من الزوجين أعلى ضابط الحالة المدنية بمكان والدة كّل

  .                  من الزوجين

  ) مكرر (36الفصل  

ال ينجرالنتائج اآلتيةح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إالّ عن الزواج المصر :  

  . ثبوت النسب) 1

2 (وجوب العدة من تاريخ صدور الحكمة على الزوجة وتبتدئ هذه العد .  

  . موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة) 3

   37الفصل 

ر به الرسم بدفتر الزواج ر بالخارج طبق قوانين البلد للمحر عقد زواج للتونسيين حريجب ترسيم كّل

تي تلي تاريخ تحريره بسعي من وذلك في ظرف الثالثة أشهر ال. قرب من غيرهاللقنصلية التونسية األ

  .                                   مخالفة لهذا االلتزام بخطية قدرها عشرة آالف فرنكوتعاقب كّل. الزوجين

   38الفصل 

يحرنة من قنصلهم تشهد لهم ر عقد زواج األجانب بالبالد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على بي

جا أمام األعوان الديبلوماسيين والقناصل واج، ويمكن ألجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوبإمكانية عقد الز

 يعلم العون الديبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة المدنية ،وفي هذه الصورة .الممثلين لبالدهم بتونس

  .                  الذي بمنطقته انعقد الزواج

   39الفصل 

 .                  ض لها الفصل السابق لذلك في الصور التي تعرقد الزواج بدفتر معديرسم ضابط الحالة المدنية ع

 


