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اليزال الوضع القانوني لمحرفي يسيل الكثير من الحبر بين مؤيد لتطابق وضعيتو مع وضعية 

الوارد بالقانون  موضوع التعميق 2الفصل  ويندرج في ىذا االطار  التاجر وبين ناف لذلك.

 والمتعمق بتنظيم قطاع الحرف والذي  2001فيفري  51المؤرخ في  2001لسنة  51عدد

"يشمل قطاع الحرف حسب مفيوم ىذا القانون أنشطة الحرف الصغرى : ما  يمي رد فيوو 

حرفي أو في اطار مؤسسة حرفية حسب التعريف  والصناعات التقميدية التي تمارس من قبل

 ومستمرة عمى وجو االحتراف أومن ىذا القانون بصفة رئيسية  51و  52ين الوارد بالفصم

 بحكم العادة لمتحصيل منيا  عمى ربح.

 وتضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقميدية بأمر".  

المؤرخ في  2001لسنة  51قانون عدد عامة منأحكام : في العنوان األول 2ويقع الفصل 

 .بتنظيم قطاع الحرف والمتعمق 2001فيفري 51

الفصل 251و في الحرف الصغرى : من العنوان الثاني521الفصمين  عمى  2الفصل  يحيمناو 

أنشطة  تعريف عند فمن نفس القانون لموقو  في الصناعات التقميدية : من العنوان الثالث

 . الحرف الصغرى والصناعات التقميدية

                                                           
" ٌقصد بالحرف الصغرى حسب مفهوم هذا القانون أنشطة اإلنتاج أو  3115من قانون   13الفصل  1

 التحوٌل أو اإلصالح أو اسداء الخدمات التً تعتمد أساسا على العمل الٌدوي."
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أن  يخفى عمى أحد ال ذ، إ3والمخالفة لو األحكام السابقةع يوجاء ىذا القانون ممغيا لجم

من مختمف الظروف االجتماعية يستمد روحو يأتي من فراغ بل  النص القانوني والتشريعي ال

تصدر مرتبة ىامة في تونس والصناعات التقميدية  فقطاع الحرف  واالقتصادية والسياسية .

قطاع بالمشرع حريصا عمى اإلحاطة  فكان  4مما جعل المشرع يخصو بالعديد من القوانين

  5891انون جديد رغم وجود قانون بسن ق 2001في  ل المشرعتدخ   الحرف وتنظيمو وما

 . في الواقعالحرفي  مقاه يالتشجيع الذي  و ال دليل عمى أىمية ىذا القطاعإ

ىذا ما  والحرفيّين.الحرف  تعريف لقطاعلم يكن ىناك  5891سنة والجدير بالذكر أنو قبل  
والمتعّمق بالقانون  5891ديسمبر 1المؤرخ في  501دفع المشّرع إلى سّن القانون عدد 

والذي تضّمن تعريفا لقطاع الحرف  2001الذي تم الغاؤه بموجب قانون  األساسي لمحرفّيين
 . والحرفي والمؤّسسة الحرفّية

 

                                                                                                                                                                                     
" ٌقصد بالصناعات التقلٌدٌة حسب مفهوم هذا القانون أنشطة اإلنتاج أو 3115من قانون  16الفصل  2

التحوٌل أو اإلصالح التً تعتمد أساسا على العمل الٌدوي وتلبً حاجٌات نفعٌة أو وظٌفٌة أو تزوٌقٌة   
 تحمل طابعا فنٌا وثقافٌا مستوحى من الهوٌة والتراث الوطنً."

القانون  –تلغى جمٌع األحكام  السابقة والمخالفة  لهذا القانون وخاصة "3115قانون  من 23الفصل    2

المؤرخ فً  1986لسنة  63القانون عدد -المتعلق بالقانون األساسً  للحرفٌٌن.1982لسنة  116عدد 

حداث  مجالس الحرف فً قطاع األنشطة الصناعٌة والتقلٌدٌة والحرف الصغرى بإجوٌلٌة  المتعلق  13

المتعلق بتنظٌم مهنة أمٌن الصاغة  1912ماي  11األمر العلً المؤرخ فً -وبتنظٌم خطة األمٌن. 

 والفضٌات والمجوهرات ".
 2انظر أعاله رقم  4



3 
 

تغيير يذكر  عدى التقسيم والتمييز بين   يوجد ال  2001قانون  تعريف الوارد في ال وبقراءة

قانون سنة  في تعريف الحرفّي ف. صنف الحرف الصغرى وصنف الصناعات التقميدية

 . 2001 قانونىو نفس التعريف الذي كرّسو  5891

عمى المسألة  ىذهطرحت  5891سنة  غايةسكوت القانون عن تعريفو إلى  طيمة فترةو  

 5د تحصى وال تع في قضايا ال التونسيةالمحاكم 

ما بالقوانين  ميني  عقاربمن عدمو  المتسّوغ  تمتع  بمسألة  ىذه القضايا معظم  تعمقتوقد 

مجّمة االلتزامات مقانون المدني والى لالخاصة باألكرية التجارية  أو خضوعو وخضوع نشاطو 

 .والعقود

 محدد تعريف إلعطاء المناسباتعديد في  وقد اجتيد قضاة األصل وقضاة القانون 

يجتيد في تعريف الحرفي فقو القضاء  الزال 2001بعد صدور قانون حتى  و. 6محرفيّ ل

 .7القانوني عويف وضيوتك

 بالغةأىمّية  وذ الحرفلقطاع  المنظم 2001من قانون  2التعميق عمى الفصل  يبدولذا 

خضوع الحرفي لمقانون المدني لتاجر وبالتالي مدى با مقارنة مستوى خصوصية الحرفيعمى 

 المسألة.أو التجاري خاصة إزاء سكوت المشرع عن ىذه 

                                                           
 محكمة عن در صا  مدنً حكم    -    31913 13-عدد تحت 1952  أفرٌل 18 فً  ابتدائً حكم  5

   1976 نوفمبر 2 فً الصادر 1833 عدد  قرارتعقٌبً-1955  ماي 9 فً تونس
 1995  مارس 12 بتارٌخ 23322 عدد المجتمعة الدوائر قرار  6
استشارات قانونٌة .  3117أوت  31. فً رضا عجرود   " ماهٌة الحرفً فً فقه القاء التونسً"  7

 مجلة الكترونٌة
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 ؟2001من قانون  2الفصل  ضمن تتجمى خصوصية الحرفيفأين 

حصر  من خبللو ) الجزء األّول (  أنشطة الحرفي حصر في الخصوصيةىذه وتتجمى 

 .الجزء الثاني( )لنشاطو  لحرفيا ممارسة شروط
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 القانون من نفس 51و  52لفصمين ا الى  2001 من قانون 2 الفصل المشرع في أحال

    .لتعريف أنشطة الحرفي

المتعّمق بتنظيم الحرف "يقصد  2001فيفري  51من قانون  51جاء بالفصل وقد 

و اإلصبلح".بالصناعات التقميدية حسب مفيوم ىذا القانون أنشطة اإلنتاج و التحويل أو 

من نفس  القانون "يقصد بالحرف الصغرى حسب مفيوم ىذا القانون  52جاء بالفصل 

اسداء الخدمات التي تعتمد أساسا عمى العمل أنشطة اإلنتاج أو التحويل أو اإلصبلح أو 

 اليدوي.

في نشاط اإلنتاج الذي خيرنا أن نميزه بالفرع األول ودمج نشاط  ىذه األنشطة وتنحصر

  التحويل واإلصبلح في الفرع الثاني باعتبارىما نشاطين الحقين لئلنتاج.

حدود تفرد الحرفي بنشاط اإلنتاج)الفقرة ول)الفقرة األولى(  مفيوم اإلنتاج لسنتعرض  

 الثانية(.

الذّي يتعاطى نشاط اإلنتاج  فكل شخصاإلنتاج من بين أنشطة الصناعات التقميدية  يعتبر

 يعتبر حرفّيا مع احترام شروط أخرى جاء بيا ىذا الفصل.
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 52ين  الفصمفي  ظل غياب تشريعي ليذا المصطمح صمب  ؟ باإلنتاج دلكن ما المقصو  

من المجمة التجارية  2وجب الرجوع لمفصل من القانون المذكور أعبله  2أو الفصل  51 و

 .الذي ذكر فيو المشرع نشاط االنتاج

يعد تاجرا كل شخص اتخذ لو حرفة من تعاطي " من المجمة التجارية 2ينص الفصل 

 ل أو المضاربة أو التوسط..."أعمال اإلنتاج أو التداو 

 ليذا النشاط. يقدم تعريفا فنبلحظ أن الفصل المذكور ال

 :بأنو نشاط اإلنتاج   8القانوني الفرنسي يعرف المعجم  

 « Toute activité économique consistant dans la création, la fabrication, la 

culture, des produits ou des biens artistiques industriels ou agricoles ». 

شياء سوى األق و االبداع و صنع المواد و أي النشاط االقتصادي الذي يتمثل في  الخم

 . كانت فنّية أو صناعّية أو فبلحّية

و لكن ىل  اإلنتاج.الشخص الذي يتعاطى نشاط  2001و بالتالي يعتبر حرفيا حسب قانون 

 ي ؟  يعتبر اإلنتاج نشاطا حصرّيا عمى الحرف

 

 

                                                           
8
 Cornu. G : « vocabulaire juridique », association Henri Capitant. 
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التي إلنتاج من بين األنشطة الحرفية و ا 2001من قانون  52و 51 ولالفص تذكر  ئنلو 

 الحرف.قطاع فإن ذلك ال يعتبر حكرا عمى حرفي التمّيز 

لو  ذشخص اّتخ يعّد تاجرا كل "أنومن المجّمة التجارية نجد  2حيث بالرجوع إلى الفصل 

 .." التوّسط.ضاربة أو محرفة من تعاطي أعمال اإلنتاج أو التداول أو ال

 .المجمة التجاريةمن  2ا الّشخص الذي يتعاطى نشاط اإلنتاج حسب الفصل ذن تاجرً يكون إ

معيار نشاط اإلنتاج صفة التاجر عمى  فيإذ يض تجارية.أنشطة  إذن أنشطة اإلنتاج فتعتبر

 .9و يكفي توّفر ىذا المعيار العتبار القائم بو تاجرا كل من يقوم بو 

اعتبار القائم بو ب 2001قانون  من 51 و52 في الفصولاإلنتاج عمى نشاط  تنصيصإّن ال

نبحث جعمنا ي تاجراالقائم بو  العتبارالمجّمة التجارّية عمى نفس ىذا النشاط  تنصيصو  حرفيا

 طالما يجمعيما نشاط واحد. بالتاجرمقارنة  خصوصية الحرفيعن مدى  ونتساءل

مع اإلنتاج  شخص بنشاططالما قام  المجمة التجارية نرى أنومن  2و بالتمّعن في الفصل 

 تجاري.الاحترام الشروط المنصوص عمييا بيذا الفصل يعتبر خاضعا لمقانون 

                                                           
9 Mezgheni.N  droit commercial : Actes de commerce, Fonds de commerce / centre de 
publications universitaires , 1999 p.64 à 70. 
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اج المذكور أعبله يعتبر نشاط اإلنت 2001من قانون  51 و52ول إلى جانب ذلك نجد الفص

 حرفي.النشاط يمّيز 

بالتالي ال نجد تفرقة أو تمييز بين النشاط التجاري و النشاط الحرفي. إذ كبلىما يقومان عمى 

القانوني الوضع ال يمكننا الحديث عن اختبلف  ذلكمى ع ااستنادو عممية اإلنتاج. و بالتالي 

 متاجر.ل الوضع القانونيلمحرفي عن 

القضاء التونسي عند تعريف الحرفي إذ ال يقتصر التمّتع  و حيث أثيرت ىذه المسألة في فقو

من  51 و52و  2 ولبصفة الحرفي عمى مجموعة من الّشروط المنصوص عمييا بالفص

بل يجب  2001ادرة قبل صبالنسبة لؤلحكام ال 5891قانون  فصول  أو من 2001قانون 

 .10 من المجمة التجارية 2في القيام بأعمال اإلنتاج الواردة بالفصل  وأيضا أن يتمثل عمم

فقو القضاء أعماال تجارية بطبيعتيا و تجعل من يقوم بيا عمى وجو االحتراف  ىاحيث اعتبر 

 .11تاجرا 

و لكن و رغم ذلك ال يمكننا الجزم باعتبار الّنشاط الحرفي خاضعا لمقانون التجاري مالم 

 . 2001قانون  فيو بقّية األنشطة المذكورة  2 لنتمعن في بقية ما جاء بو الفص

 

 
                                                           

 جزود : تعزٌف الحزفً ، فقَ القضبء التوًسً : هذكزة عرضب  
10

  
11

 .18/04/91 هدًً استئٌبفً قزار 
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أعمال اإلصبلح و التحويل كأعمال ممّيزة  2001من قانون  51 و 52بلن الفص رلقد ذك

 حرفي.لم

الوضع القانونّي لمحرفي باالستناد  مدى تمّيزلمتثّبت من  النشاطينيمكننا الوقوف عند كبل و 

 (.الفقرة األولىالتحويل ) نشاط( و الفقرة الثانية اإلصبلح ) من نشاطإلى كّل 

تعريف ىذا  التحويل فنجدالمذكور أعبله لمفيوم عمل  2001ال يوجد تعريف في قانون 

 Des actes de modification telle que » عمى أنو 12المفيوم في المعجم القانوني 

la transformation  de produits » 

فيل نشاط   يمكن تفسير عممية التحويل بإدخال تغيير عمى المواد أولّية كانت أو غيرىا.ف

 ؟رد بو الحرفي دون التاجرفالتحويل يت

 توفي فقر  نجد الذي عرض األنشطة التجارية من المجّمة الّتجارّية  2الفصل  فبالرجوع الى 

  من بين قائمة األنشطة التي تعد تجارية. الثانية "صنع المواد المكّيفة و تحويميا"

                                                           
12

 Cornu(G.) «  vocabulaire juridique »7اًظز أعالٍ   
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عن  الحرفي بو الجزم بتميزيمكن  فعمل أو نشاط التحويل ليس حكرا عمى النشاط الحرفي وال

 من المين األخرى. غيره

القائم بتحويل المواد تاجرا أي خاضعا لمقانون  أن اذ يؤكد الفصل من المجمة التجارية

لك الخاّص ذالحرفي عن  نشاط دليل آخر عمى عدم تمّيزالتحويل نشاط  التجاري و يكون 

 بالتاجر. 

 2 لبالفص 2001من قانون  51 و 52الفصمين ضوء مقارنة في و إن أمكن الجزم بذلك 

ال يمكن اإلقرار بتطابق الوضع القانوني لمحرفي و الّتاجر دون الخوض  من المجمة التجارية

 من القانون المذكور أعبله. 51 و 52 ينبالفصماإلصبلح المذكور نشاط في مسألة 

عممّية اإلصبلح  المشرع يذكر نجد 2001من قانون  51 و 52ين بالّتمّعن في الفصم

 الحرفي.عممّية اإلصبلح تمنح لممارسيا صفة فالحرفي ب خاص نشاطك

تعاطي المعقب "فإن  13110حد حيثيات  قرارىا عدد ي أأكدتو محكمة التعقيب ف ىذا ما

نشاط اإلصبلح يبقى أساسا عمبل حرفيا يعتمد عمى الميارة اليدوية وجودة الخدمة المسداة 

 .13لمحرفي"

 ؟  دون التاجر و لكن ىل يقتصر ىذا العمل عمى الحرفي

                                                           
 3118مارس  15الصادر فً  57521قرار تعقٌبً  عدد  13
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ال نجد أثرا لنشاط اإلصبلح في القائمة المعروضة  من المجمة التجارية 2بالتأّمل في الفصل 

 نتساءلمّما يجعمنا  باألنشطة و األعمال الّتجارية،في الفقرة الثانية من الفصل و الخاّصة 

بينو و بين األنشطة ز يىل أّن عممّية اإلصبلح تبقى حكرا عمى الحرفي و تعّد معيارا لمتميّ 

 سيما النشاط التجاري ؟ األخرى و ال

مّعن في ىذه المسألة نجد أّنو يمكن و بدون أي شّك ترتيب مسألة أو نشاط اإلصبلح في بالت

 من المجمة التجارية. 2بالفصل  ماالمنصوص عميي المضاربة إطار نشاط اإلنتاج أو
 المجمة التجاريةمن  2خاصة وأن قائمة األنشطة التجارية  المنصوص عمييا في الفصل .14

 .15ىي قائمة غير حصرية

من  51 و 52ول ال توجد أّي تفرقة في طبيعة األعمال الحرفّية كما جاءت في الفص اذ

 .المجمة التجاريةمن  2و بين األنشطة التجارّية في الفصل  2001قانون 

ىل أن الحرفي يمكن أن  نتسائلإذ كبل النشاطين ىما أعمال لئلنتاج و لمتحويل مّما يجعمنا 

 لك الخاّص ذتطابق مع يلمحرفي يمكن أن  نيىل أّن الوضع القانو  أي ؟يكون تاجرا

 ؟ بالّتاجر

                                                           
14

 M.M. Cheffai » L’artisan et le commercant  en droit privé » (  Mélange offert  

à  Sassi Ben Hlima)p. 947et suivantes )..  
 8انظر أعاله  عدد   15
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وجود كيان وببحرفي ينفرد الالعكس من ذلك لمقانون التجاري أو عمى  ضعاخا فيكون الحرفي

 16؟ مستقّل يمّيزه عن الّتاجر

في كّل و ا و تكراًر عمى القضاء التونسي وقد حاول ىذا األخير حت ىذه المسألة مرارً قد طر و  

 المحاكمالحمول المقّدمة من و لكن تعدد األجوبة و   ليا و تقديم حلّ  عنيا مناسبة اإلجابة

 .17، بصفة عاّمة ال تخول لنا الحديث عن رأي مستقّر لفقو قضاءنا في ىذه المسألة يةالتونس

لكن دون و لك الخاّصة بالتاجر اء بين الوضع القانوني لمحرفي و ذو غالبا ما قرب فقو القض

 ىما كيانا واحًدا أو متطابًقا خاضعا لنفس القانون  أو باألحرى لمقانون التجاري.اعتبار 

و لعّل مصدر ىذا االختبلف و مصدر اعتبار الحرفي خاضعا لمقانون التجاري ىو المفيوم 

ّل األنشطة إذ ىو مفيوم واسع و شاسع يشمل ك المجمة التجارية 2المقدم لمتاجر في الفصل 

 .18سيما تمك الحرفية تصادية األخرى و الاالق

و لكن ال يمكن إقرار ىذه النتيجة دون التأكد من الّشروط األخرى المعتمدة في الّنشاط 

من قانون  51 و 52و 2 ولو تكسب صفة الحرفي كما جاء في الفصالحرفي و الذي تمنح 

2001 . 

                                                           
 16المؤرخ فً  3115لسنة  15صدورالقانون عدد حسان النمشً"الوضعٌة القانونٌة للحرفً بعد 16

    3117-3116" مذكرة ختم التمرٌن  .الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن )فرع تونس(.3115فٌفري 
المحكمة االبتدائٌة  3117فٌفري  3بتارٌخ 3732أٌضا قرار استئنافً  عدد   1991أفرٌل 12بتارٌخ  17

 31913حكم ابتدائً عدد  1بنابل 
18

 N.Ben Ammou : Cours de droit commercial Tunisien, année 2004’-2005  

faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. 
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 لنشاطو الحرفي ممارسة شروط في حصرالبحث ذلك من خبلل  منو يمكننا التأكد 

 .2الفصل  في عميياالمنصوص 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 عمى مجموعة من الشروط التي 2001انون من ق 51و 52و 2ل و الفص كل من تنص

أو  وعمى وجو االحترافجب توفرىا لدى الحرفي وىي العمل بصفة مستمرة ورئيسية و 

 شروط :ن تقسيم ىذه المعايير الى قسمينويمكالعمل اليدوي.  وشرط بحكم العادة

 (.2)الفرع  ذاتية شروط)الفرع األول( و   ةموضوعي

 الحرفي. تتعمق بشخص ككل والالشروط الموضوعية ىي تمك المتعمقة بالحرفة 

بصفة  نشاطممارسة الم لقطاع الحرف عمى المنظ 2001من قانون  2نص الفصل اذ 

 . (الفقرة الثانية )"يدويا  "وعمى ممارسة النشاط  ) ) الفقرة األولى" رئيسية ومستمرة"

الى ممارستو بصفة رئيسية  باإلضافةاالستمرارية في ممارسة نشاط الحرفي  معيار يعتبر 

 .وّفر شروط أخرى توذلك مع  معيارا محددا الكتساب صفة الحرفي

عمى ما يمي "يشمل قطاع الحرف حسب مفيوم ينص   2001من قانون  2ذلك أن الفصل 

رفي أو ىذا القانون أنشطة الحرف الصغرى و الصناعات التقميدية التي تمارس من قبل ح

من ىذا القانون بصفة  51و  52التعريف الوارد بالفصمين  في إطار مؤسسة حرفية حسب

 عمى وجو االحتراف أو بحكم العادة  لمتحّصل منيا عمى ّربح ...". رئيسة و مستمرة
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في الممحق  نجد 19 2001بالّرجوع إلى مداوالت مجمس النّواب حول مشروع قانون فيفري و 

 .المذكور أعبلهقانون الأسئمة مجمس النّواب حول مشروع  بالتقرير أجوبة الوزارة عمى

في  الواردة "مستمرة"و ة"يالّمجنة مزيد توضيح عبارتي "رئيس طمب مىع في سياق الردو 

الّتام  الحرفيتفّرغ ة ييقصد برئيس الوزارة أنوأجابت  من الفصل الثاني الّسطر الثاني

 عمى الّصبغة المينّية و ما تستدعيو من التزامات. انشاطو تأكيد لممارسة

 .مسترسمةو  منتظمةو أّما عن عبارة "مستمّرة" فتعني ممارسة النشاط الحرفي بصفة 

20فة الحرفي يجب إلى جانب توّفر العناصر المذكورة أعبله صبالتالي لمتحّصل عمى  
قٍبم  

 ُذا األخٍز  بٌشبطَ بظفت رئٍسٍت و هستزسلت .

تكرار األنشطة التي يقوم بيا و ذلك  2فالطبيعة المينية لمحرفي تممي عميو حسب الفصل 

ال تمنح  2001من قانون  2فحسب الفصل  االستمرارية.الّنشاط طابع  يضفي عمى

 "بصفة عاّمة و"الحرفي  صفة»أعبله ؤلنشطة المذكورة المتكررة ل العرضية والغيرالممارسة 

 خاّصة.بصفة " في الصناعات التقميديةر ح

بيذه الصفة يجب أن يقوم بأعمال اإلنتاج و اإلصبلح و التحويل  يتمتع الحرفيوحتى لذا 

 بصفة مستمّرة و دائمة. وذلك 2001قانون من  51 و 52الفصمين  ورد فيكما 

                                                           
 2انظر الملحق عدد 19
20

 . 2005هي قبًوى  16و  12اًظز أعالٍ  الفظلٍي   



18 
 

ة مستمّرة و دائمة لمتحّصل عمى صفة بصف 51و ممارسة األعمال المذكورة في الفصل 

الذي ينّص "يعّد تاجرا بالخصوص كّل من  من المجمة التجارية 2الحرفي تذكرنا بالفصل 

االستمرار و الديمومة في القيام بالعمل  ييباشر عمى وجو االحتراف ..." و اإلحتراف يمم

 و ينفي كل نشاط عرضي.

آخر مع التاجر  رتطابق في معيايتشابو بل ي الوضع القانوني لمحرفي و بالتالي نبلحظ أن

ي خاضع لمقانون التجاري خاّصة أّنو ال شيء فالحر ل مّرة أخرى ىل ئمّما يجعمنا نتسا

عتبر الحرفي يبصفة عامة  2001و ال في بقّية فصول قانون  51و 52و و2ولبالفصم

 .  21خاضعا لمقانون المدني

ف النشاط "وحيث يترتب عن تكيي: حيثياتيا  في أحد 22ا الرأي تبنتو محكمة التعقيبذوى

لك أن المشرع  لم ذالقانون التجاري   ودني أن كان القانون المتحديد القانون المنطبق إ

لم  5891ديسمبر  1ومن قبمو قانون فيفري  51يضبط قانونا خاصا  بالحرفي ألن قانون 

يترك  تجاريا وىو ما ن كان  نشاط الحرفي نشاطا مدنيا أميحددا بصفة صريحة وواضحة إ

ف القضاء كل نشاط حالة المجال لبلجتياد القضائي حسب واقع وحقيقة النشاط  وليكي  

 بحالة".

                                                           
 . 6انظرأعاله عدد  21
 3116جانفً  31فً 35773قرار تعقٌبً عدد  22
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جانب ىذين الشرطين الموضوعيين المذان يخصان ممارسة  النشاط الحرفي يوجد والى 

وىو العمل اليدوي. وىي شروط وجب التثبت منيا  لمعرفة مدى  اخر  شرط موضوعي

 خصوصية الحرفي مقارنة  بالتاجر.

نفس القانون لموقوف من  51و  52رجوع إلى الفصل لم 2001من قانون  2الفصل يحيمنا 

 الحرفي.الّتي تكسب صفة  الشروطعمى بقّية 

نجد المعيار اليدوي أي ممارسة  عبلهأالقانون  المذكورين منمين بالّرجوع إلى الفص حيث 

الحرفي  يجب أن يركز نشاطو عمى العمل اليدوي. ف .األنشطة المذكورة بطريقة يدوّية

لك إشارة إلى اختبلف الّنشاط ذفيكون نشاط الحرفي أساسا قائما عمى العمل اليدوي و في 

الّصناعي أو عن طرق اإلنتاج الصناعي بما يوحي بو من االعتماد الحرفي عن النشاط 

 عمى اآلالت المتطورة و المصنعة.

الحرفي إذ  ن الفرق بين النشاط التجاري و العملاالختبلف و يمكننا الحديث ع يكمنو ىنا 

في حين يعتمد التاجر عمى تمد عمى اليد العاممة البسيطة  والعمل اليدوي، ىذا األخير يع

 الت الصناعية.اآل
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حيث قبل صدور قانون لمحرفي عتمده فقو القضاء التونسي و ىو تعريف الحرفي الذي إ

نو بالّنظر لعدم وجود أ " : 23جاء في أحد قراراتيا   2001من قبل قانون الممغى  5891

نص قانوني مناسب لتحديد الحرفي  يتوجب تكييف ىذا األخير بأّنو كّل عامل مستقّل يقوم 

 و لحسابو الخاص بعمل يدوي".بنفسو 

النزاع بينيما في  " و حيث انحصر: ما يمي 5891وجاء في قرار آخر بعد صدور قانون  

معرفة ما إذا كان النشاط الذي يمارسو المتمتع بالمكرى ىو نشاط تجاري أم أّنو نشاط 

 .24حرفي يعتمد عمى البراعة اليدوية"

نشاط الحرفي معيارا وطبيعة ال تتجزأ من عمل و  ا العمل اليدوي والبراعة اليدويةذفيكون إ

حسب فقو القضاء التونسي حّتى في غياب تعريف قانوني لمحرفي قبل صدور قانون 

. حيث تطابق موقف فقو القضاء التونسي بخصوص المعيار 2001ثم قانون  5891

 .2001المنقح فيما بعد بقانون  5891اليدوي لمنشاط الحرفي مع ما جاء بو قانون 

الّطابع اليدوي يفيد البساطة و عدم االعتماد عمى المكننة و عمى اآلالت المتطورة ف 

 النشاط الحرفي.جداًرا بين  النشاط  التجاري  و  صناعيا و تقنيا و يبقى ىذا المعيار

يدويا أي باستعمال آالت أساسا  لمتحّصل و لكسب صفة الحرفي يجب أن يكون العمل  اذ

ال يقوم بنشاط  ومد عمى المكننة لتحقيق الحّد األقصى من الربح يعت والصغيرة محدودة 
                                                           

23
 فقَ هلحق 1955 العبم للقبًوى التوًسٍت الوجلت ، 1955 هبي 9 فً توًس هحكوت عي طبدر هدًً حكن 

 3رقن 193 ص القضبء
 .1952أفرٌل  18بتارٌخ 31913حكم ابتدائً بتونس  عدد  24
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االختبلف  كمني  و ىناك من المجمة التجارية 2 في الفصل  المنصوص عميوالمضاربة 

 بين النشاط التجاري و الحرفي.

ورد في القرار  حرفيا  وىو ما صاحب النشاط  أساسي العتبار ي معيارالمعيار اليدو ف

 ي يعتمد عمى البراعة اليدوية صفتو ليصبحذ"وحيث يفقد الحرفي ال 21332عدد  التعقيبي

تاجرا ادا اعتمد نشاطو  بصفة رئيسية عمى األلة من جية وادا تأسس ربحو عمى المضاربة 

  .25من جية أخرى"  

كانت  اءمضاربة في الّنشاط الحرفي سو ال أنواع  منع كلّ  واليدف من ىذا المعيار ىو

باستعمال آالت متطورة و مصنعة أو بالمضاربة بالعّمال و لعّل أفضل دليل عمى ذلك ىو 

الّذي يحّدد الحّد األقصى لمحرفيين في إطار  2001من قانون  51ما جاء بالفصل 

 شخص . 51مؤسسة حرفّية الى

تمد وعن سؤال لجنة المداولة في مجمس النواب عن سبب ىذا التحديد خاّصة أّنو ال يع

خصوصّيات بعض الحرف و ال يمّبي وال يدّعم التشغيل أجابت الوزارة أن عممّية التحديد 

بالّتالي يمكن أن تشغل  الّتقميدية.في عدد العممة غير معتمدة في قطاع الصناعات 

فميس في  عامل.  أ 51من  التقميدية أكثرالمؤّسسة الحرفّية المختّصة في الصناعات 

ا من االجراء بالّنسبة لمؤّسسة الصناعات التقميدية تقاربا مع الّنشاط  محدد اعتماد عدد غير

 ? الّتجاري

                                                           
25

 2016-01-20الظبدر فً  25772 .2015.قزار تعقٍبً عدد  
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إذ يمكن تشغيل عدد غير محّدد من العّمال  ليدف واحد و ىو تحقيق الربح خاّصة أّن  

 "لتحقيق الربح". عبارة ذكر 2الفصل 

ألىمية بمكان ليس باة عدد العّمال المشغمين في مؤسسة حرفّية بالنسبة لمّصناعات الّتقميديّ ف

   أمام االعتماد أساسا عمى العمل اليدوي.

عددا فيمكن لمحرفي صاحب المؤّسسة الحرفية المختصة في الّصناعات التقميدية أن يشغل 

لمضاربة بالّنسبة لمعّمال يستعمل ا أننا نجدهتحقيق الربح أي  ال متناىي من العّمال لغرض

 يستعمميا بالّنسبة لآلالت المتطورة تقنّيا و صناعّيا. و حتى إن لم

لك االختبلف فيكون بذ مؤسستو.الّذي يريده من العّمال في  تشغيل العددفيو حّر إذا في 

في  اختبلفاالحرفي في خصوص ىذه المسألة اختبلفا ال يمكن اعتباره محدودا بين التاجر و 

 و في طرق اإلنتاج. لكمييما بل في حجم المكننة الوضع القانوني 

القيام بعمل يدوي  التاجر منمن المجّمة   التجارية  2خاّصة أّن ال شيء يمنع في الفصل 

" كل : بل أكثر من ذلك نصت النقطة الثانية من الفقرة الثالثة من ىذا الفصل عمى ما يمي

عن  اجرالقانوني لمتالوضع و لذا ال يمكن الحديث عن اختبلف  .تحويل لممواد المكّيفة"

الخاّص بالحرفي و ال عمى خضوع ىذا األخير إلى قانون غير القانون التجاري  ذلك

من قانون  51و 52مين الفصباالعتماد عمى المعيار اليدوي الّذي نّص عميو بصفة 

2001 . 
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وىي شروط ذاتية  2001  من قانون  2ىذا وتوجد شروط أخرى نص عمييا الفصل 

الحرفي لنشاطو عمى وجو االحتراف أو عمى وجو  تخص شخص الحرفي وىي " ممارسة

 العادة".

محرفي من عدمو ل الوضع القانونياإلعبلن عمى تطابق وىي شروط وجب التثبت منيا قبل 

 خضوعو لمقانون التجاري من عدمو. مدى  و مع التاجر

 الثبًٍت( )الفقرةمثل التكوين المسبقيقصد بالشروط الذاتية الشروط المتعمق بشخص الحرفي 

 .العبدة  )الفقزة األولى( هوبرست الٌشبط بحكن  أو

 ايمي  : "يشمل قطاع الحرف حسب مفيوم ىذ عمى ما 2001من قانون  2نص الفصل  

القانون أنشطة الحرف الصغرى و الصناعات التقميدية التي تمارس من قبل حرفي أو في 

عمى وجو االحتراف أو  51و  52إطار مؤّسسة حرفية حديثة التعريف الوارد بالفصمين 

 بحكم العادة لمتحّصل منيا عمى ربح ...".
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ال المجنة ؤ س أجابت الوزارة عن  2001بقانون 26و في مداوالت مجمس النواب الخاّصة 

رة  بحكم العادة "اكتساب الميارة عن ا" و يقصد بعب  : كما يمي  حول مفيوم  "حكم العادة"

 طريق التوارث" ".

الشخص الذي يتعاطى النشاط الحرفي  2001من قانون 2فيعتبر حرفيا حسب الفصل 

 قبل  من المتعاطى  النشاط  ليذا   تولاو مز خبرة وتجربة بحكم بحكم الوراثة  أي اكتسب 

 عائمتو .أحد أفراد 

أي إشكال بالنسبة لمتاجر، إذ ال شيء يمنع التاجر من "بحكم العادة "ال تطرح مسألة و  

ممارسة النشاط التجاري عن طريق التوارث و بالتالي ال نجد أن ممارسة النشاط بحكم 

 العادة ىي حكر عمى الحرفي دون التاجر.

الحرفي عمى وجو االحتراف أي بوجوب تمقي تكوين مسبق لمحرفي   النشاط  فيل ممارسة

ا األخير  دون التاجر ؟ خاّصة أن ىذه المسألة تناوليا أيضا قانون عمى ىذ ايعد حكر 

 .2001الممغى بقانون  5891

 ًشةت الحزفٍت  على وهَ احاحتزا   .األعلى هوبرست  2005هي قبًوى  2ًض الفظل 
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وفي مداوال ت مجمس النواب المتعمقة بالقانون المذكور كان جواب الوزارة عن المقصود من 

 "عمى وجو االحتراف" ممارسة النشاط الحرفي اثر تمقي تكوين مسبق في االختصاص".

الذي ال يتمقى  فالشخص .فيجب عمى الحرفي أن يتعاطى تكوينا مسبقا لمتمّتع بيذه الصفة

 الشروطالتكوين المسبق ال يمكن اعتباره حرفيا عدى حالة بحكم العادة رغم توفر كّل 

 األخرى ؟ 

يجبر الحرفي عمى تمّقي تكوين مسبق لتعاطي النشاط الحرفي  2001من قانون  3فالفصل

نية و بالتالي ىل يمكن اعتبار الكفاءة المي القانون من نفس  2ما نص عميو الفصل و ىو 

 و التمقي المسبق لتكوين  معيار يفرق بين التاجر و الحرفي أو حكرا عمى ىذا األخير ؟ 

ال نجد أن الكفاءة المينّية أو التكوين  المجمة التجاريةمن  2إنو بالتمّعن في الفصل 

في التاجر ليتحّصل عمى ىذه الصبغة و ليخضع لمقانون التجاري و ىو  انالمسبق مستوجب

 الخاص بقطاع الحرف. 2001خبلف لما ىو موجود في قانون 

عمى ىذا المعيار لمتحّصل و  المجمة التجاريةأو غيره من  2و لكن و إن لم ينص الفصل 

في بعض  نالكسب صفة التاجر نجد أن التكوين المسبق و الكفاءة المينّية مشروط

سيما عند الوسيط في البورصة الذي يعّد تاجرا  و يجب أن يتحّصل  األنشطة التجارّية ال

عمى شيادة عممّية أي أن يتحصل  عمى تكوين مسبق و كفاءة مينّية عمى غرار الصيدلي 

 الّذي يعّد تاجرا أيضا .



26 
 

ارىا معيارا أو شرطا إذن و إن كانت الكفاءة المينّية ضرورّية لمحرفي فإّنو ال يمكن اعتب 

 خاصا بو دون التاجر اذ تكون واجبة وضرورية بالنسبة لعدد من ممارسي النشاط التجاري.
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لك الخاّص بالتاجر خاّصة أّنو ال يوجد ذتطابق مع يالقانوني لمحرفي يمكن أن  الوضع إّن 

لمقانون المدني أو يعتبر نشاطو مدنّيا و أي نّص تشريعي يجعل من الّنشاط الحرفي خاضعا 

ما يؤيد  2001ال يوجد في الّنصوص الّتشريعّية سواء كانت المجّمة الّتجارية أو قانون 

 المستقّل لمحرفي بالنسبة لمتاجر. الوجود

لحرفي فيعتبره أحيانا تاجرا خاضعا لمقانون التجاري ا ونجد فقو القضاء التونسي يحاول تكييف

المطروحة الساحقة لمقضايا    الغالبيةوتتعمق  ى يعتبره خاضعا لمقانون المدني.وأحيانا أخر 

بنظام األكرية  ميني  عقاربأحقية تمتع متسوغ   ه المسألةىذ بخصوص  امام محاكمنا

 التجارية الخاص بالتجار من عدمو .

المحاكم ن فإالمنظم لقطاع الحرف   2001كر أنو برغم من صدور قانون ذوالجدير بال

  الشروطو  دون الرجوع الى التعريف رفي لمح التونسية ظمت والتزال تعتمد  وتستنبط تعريفا

أنكرت صفة الحرفي  فغالبا  مابل أكثر من ذلك  كرهذفي القانون األنف عمييا  المنصوص 

 عمى من يقوم بأنشطة اإلنتاج والتحويل ولو اعتمد عمى العمل اليدوي .

لم يحدد  5891ومن قبمو مشرع  2001ن مشرع أالتوجو لمحاكمنا يمكن أن يفسر ب وىذا

مدى خضوع الحرفي لمقانون التجاري أو لمقانون المدني. بل اكتفى بحصر قطاع 
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(وتخصيصو بعدد من االمتيازات لمزيد الحرف)الحرف الصغرى والصناعات التقميدية

  النيوض بو.

قانون عمى خضوع الحرفي لمصراحة ينص ل حمودام مرة أخرىتدخل المشرع لذا يكون 

 .المدني أو لمقانون التجاري

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 قائمة المالحق

 . 2001فيفري  51مؤرخ  2001لستة  51قانون عدد -5ممحق عمدد

 .2001 جانفي 21مداوالت مجمس النواب  المنعقدة بتاريخ -2ممحق عدد 

  2058فيفري 51بتاريخ   18559 -2059قرار تعقيبي عدد -1ممحق عدد

 .2059ديسمبر 55بتاريخ   11843قرار تعقيبي عدد  4ممحق عدد 

 .2059مارس  51بتاريخ  13110عدد 1قرار تعقيبي  1ممحق عدد 

 .2051فيفري  20بتاريخ  21332 -2051قرار تعقيبي عدد -1ممحق عدد 

   5885أفريل  51بتاريخ   25852عدد  قرار استئنافي- 3ممحق عدد
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