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 المقّدمة
( قبل إبراز مفهوم القضاء Iالمطلوب بداية تحديد معنى العمل القضائي )

 (.IIالعقاري )
I- مفهوم العمل القضائي 

 وتعارض المجتمعات بداية تشّكل مع ظهر 1القضاء نّ أ الّثابت تاريخّيا
 القضائّية الّسلطات جميع بين يجمع الفرد الواحد . وكان2والمصالح المنافع

 وجه على الحاكم أو الملك أو رئيس القبيلة شخص في ذلك كان سواء واإلدارّية،
 المجتمعات مجمل في العالقة والتنظيم نفس الفكر رجال عاين وقد. اإلجمال
 من شيء ومع. المصالح والمنافع عمق حسب مختلفة بدرجات القديمة اإلنسانّية
 الّضرورة ورّبما قامت مجتمعات عّدة في العدلي القضائي الجهاز تشّكل التطّور
 عشر الّثامن القرن  حدّ  إلى ، ولكّنه3واالستقاللّية الخصوصّية من نوع ضمان في

 ،4قضائّية إشكالّيات لحسم عام التدّخل كلبش اإلدارة أو الحاكم بإمكان كان تقريبا
 فصل فكرة تقم ولم ،5إدارّية لمسائل الّتطّرق  بإمكانه كان القضائي أّن الجهاز كما

 يأتي دستورّيا مطلبا أصبحت بعدما ،6عشر الّتاسع القرن  بداية مع القضائي إالّ 

                                                 
 القضاء لغةً إتمام الشيء قوال وفعال، وشرعا هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخالف وقطعا للنزاع.  1

 وما بعد. 39والثّاني، ص ول ديونارت: قّصة الحضارة، المجلّد األّول   2

وما بعد في معنى القضاء وتطبيقاته ومفهومه وحدوده وشروطه  223السيّد سابق: فقه السّنة، المجلّد الثّالث، ص  3

 بالفقه اإلسالمي.
 بدران أبو العينين بدران: تاريخ الفقه اإلسالمي ونظريّة الملكيّة والعقود، اإلسكندريّة. 

 .1992اء، مطبعة الوفاء، تونس محمود شّمام: تاريخ القض 

 .1991سمير عالية: القضاء والعرف في اإلسالم، المؤّسسة الجامعة للدّراسات والنشر والتوزيع بيروت  

تونس،  1990أشار ابن أبي الّضياف، إتحاف أهل الّزمان بأخبار ملوك  تونس وعهد األمان، الدّار التّونسّية للنّشر   4

لى أّن محّمد باي " الزم الجلوس بالمحكمة لظنّه أّن ذلك هو معنى الحكم...فباشر سائر القضايا على ، إ 4وما بعد، ج  231ص  

اختالف أنواعها ...يحكم فيها بما يظهر الجتهاده من غير توّقف للتّأّمل وال مراجعة ...وكان جريئا على تنفيذ ما يراه بسرعة في 
لى يهودي تونسي ) بتهمة شتم مسلم وسّب دينه( ضغطت كّل من فرنسا وانقلترا الحين..........وعلى إثر تنفيذ حكم اإلعدام ع

على الباي لوضع قانون يحمي الّرعية. فخاطب القنصل االنقليزي الباي قائال : فائدة هذا األمان راجعة لبنيك ..والمتولّى بعدك 
 يفعل ببنيك ما يظهر له من غير قانون يمنعه ..فاترك أوالدك في أمان."

 
5  Chevalier :L’élaboration historique du principe de la séparation de la 

juridiction administrative et de l’administration active, L.G.D.J., 1970, « à la veille de 

1789 le pouvoir judiciaire n’existait encore qu’en germe », p.45. « l’administration 

rend la justice, et les tribunaux font des actes d’administration », p.46. 

 
 حول تاريخ السلطة القضائيّة في تونس. يراجع:  6
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 . فنتج7اناإلنس وحقوق  العامة الحرّيات وضمان العصرّية تنظيم الّدولة إطار في
 من اإلدارة ومنعت اإلدارة عن عدلي مستقلّ  قضائي تنظيم قام بأن التّيار هذا عن

 هذه . ونجد8الّثالثة الّسلطات الفصل بين تقّرر بعدما العدلي العمل في التدّخل
 . 9العالم أجمع في الّدساتير أغلب في المالحظة

                                                                                                                                      
علي كحلون: أزمة اإلجراءات والسجالّت االعينيّة في تونس، أطروحة دكتوراه، كليّة الحقوق والعلوم الّسياسيّة  

 وما بعد. 84، ص 2007جوان  2تونس، 

 وما بعد. 128د الشرفي: مدخل لدراسة القانون، ص محمّ  

كان القضاء اإلسالمي يقوم على كفاءة القضاة في فهم الشريعة اإلسالمّية كتابا وسنّة. وعرف القضاء في الدّولة   7

وتنفيذها، لكّن  اإلسالميّة نوعا من االستقالليّة وخضع لجملة من المبادئ األصليّة واإلجرائيّة في سماع الدّعوى والحكم فيها
 الفصل الواضح بين الّسلط لم يتحّقق إالّ أخيرا.

. 1864، لكّن التجربة سرعان ما توقّفت سنة1861و عرفت البالد التونسّية فصال للسلطات مع قانون الدّولة لسنة  

-1870خير الدّين باشا ). وحتّى بعد اإلصالحات التّي قام بها 1857وعاد التّطبيق لفترة ما قبل عهد األمان المحّرر سنة 

(، انحصرت الهياكل القضائيّة قبل عهد الحماية في ثالث مؤّسسات، محكمة الوزارة والمجالس الشرعيّة ومجالس العّمال. 1877

 1896وتبعتها محاكم أخرى. وتقّرر سنة  1883مارس  27وقّررت سلطات الحماية إنشاء محكمة ابتدائيّة فرنسيّة بموجب أمر 

)اختصاص في الدّعاوى الشخصيّة والمنقولة  1896مارس  18تونسيّة سّميت بالمحاكم األفاقيّة بموجب أمر  إنشاء محاكم

بعد أن تّم  1896ديسمبر  15وبموجب أمر  1876ديسمبر  15والجنح( وأعيد تعديل إجراءات المحاكم الشرعيّة بموجب أمر 

بعد أّن تّم تحديد  1898نوفمبر  28محكمة األحبار بموجب أمر  . كما تّم إعادة تنظيم1856نوفمبر  14تنظيمها بموجب أمر 

 .1872سبتمبر  3مرجع نظر األحبار بموجب أمر 

وبعد حركة التقنين التّي عرفتها البالد التونسيّة مع بداية القرن العشرين وصدور عدّة مجالّت قانونيّة بما في ذلك  

وقانون المرافعات  1913والمجلّة الجزائيّة سنة  1910فعات المدنيّة سنة ومجلّة المرا 1906مجلّة االلتزامات والعقود سنة 

بعد أن أعلن الباي التفريق بين السلطتين اإلداريّة والقضائيّة  1921، أنشئت أّول مّرة وزارة العدل سنة 1921الجنائي سنة 

وأدمجت المحاكم الشرعيّة بالمحاكم توحيد القضاء وتونسته  1956أوت  3. وأمكن بموجب أمر 1921أفريل  26بموجب أمر 

وأحيلت صالحّياتها إلى المحاكم التونسيّة  1957مارس  9التونسيّة وحذفت محكمة األحبار والمحاكم الفرنسيّة بموجب اتّفاقيّة 

 .1957جويلية  1بداية من 

 .2002دّين صفاقس ، مكتبة عالء ال1921-1857الشيباني بنبلغيث: الّنظام القضائي في البالد التونسيّة:   8

 .1975محّمد بن سالمة: حول محكمة التعقيب، مجلّة القضاء والتشريع، جوان  

، كليّة الحقوق 2عبد اّلّل المامغلي: التّنازع بين القضاء العدلي والقضاء اإلداري، مجموعة لقاء الحقوقيّين، عدد  

 .283، ص 1989والعلوم الّسياسيّة بتونس 

 - Ben Ammou  Nadhir: Le pouvoir de contrôle de la cour de cassation, thèse, 

dactyl. faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1996. 

 -Belaid S. :Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, publication de 

l’université de Tunis, 1973 . 

 -Ben Ammar A. :Essai sur les fonctions de la cour de cassation en matière civile, 

mémoire D.E.A, droit privé, faculté de droit et des sciences politiques et économiques 

de Tunis, Tunis 1984. 

 -El Ghachem h. : l’organisation judiciaire de la Tunisie, thèse, dactyl. Paris 

1950. 
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 التنظيم عن إلدارةا فصل زمن في إشكاال مّثلت اإلدارّية الّنزاعات ولكنّ 
 على التاسع عشر القرن  بداية مع بوضوح استقرّ  الرأي أنّ  . غير10العدلي
 في اإلدارة حاولت أن بعد القضائّية، لمراقبةل اإلدارة تقديرات إخضاع ضرورة
 قواعد إلى القضائّية المراقبة سلطان يمتدّ  فقد. الذاتّية المراقبة اّدعاء أولى مرحلة

 أنّ  والواضح 11.تقديرها وحسن القوانين تفسير صّحةو  والّشكل االختصاص
ّنما القرار محتوى  في فقط تنحصر ال المراقبة  واألسس الموضوعّية األسس في وا 
 اإلداري  القرار في يطعن أن شخص لكلّ  فيحقّ . القرار عليها قام الّتي الّشكلّية
 الّطعن وأ اإلداري  الّتظلمّ  طريق عن سواء المطلوبة المشروعّية خالف كّلما

 ويحقّ  12.الّثانية الحالة في الّسلطة تجاوز دعوى  بواسطة ذلك ويكون  القضائي،
                                                                                                                                      

 -Mellouli S.Les effets de l’arrêt de cassation en matière civile, mémoire D.E.S. 

droit privé, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Tunis 1976. 

 

 العمل ويذكر أنّ  وةما بعد. 64في الّسلطة القضائّية، الفصول  1959لسنة الباب الّرابع من الدّستور التونسي   9

تعلق بالتنظيم المؤقت الم 2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6تأسيسي عدد القانون انتهى بموجب ال 1959بدستور 
يقر منه على ما يلي " 27الفصل ( وقد نّص 2011ديسمبر  23بتاريخ  2011لسنة  97الرائد الرسمي عدد ) للسلط العمومية

ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون  1959يق العمل بدستور األول من جوان المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعل

 ."التأسيسي

10  P. Sabourin : Recherche sur la notion d’autorité administrative en droit 

français. Paris, L.G.D.J.,1966. 

 
11  J.Rivero :le juge administratif, gardien de la légalité administrative ou gardien 

administratif de la légalité,Mélange Waline, p. 701. 

دعوى تجاوز الّسلطة هي الدّعوى الموّجهة ضدّ القرارات التّي أخّلت بمبدأ المشروعيّة، وتجد أساسها بالقانون   12

اضعة لمبدأ التّسلسل اإلداري قبل أن تجد . وقد بقيت لفترة طويلة خ1872ماي  24الفرنسي وتحديدا القانون الّصادر بتاريخ 

 40استقاللّيتها. واليوم تُعدّ من أهّم المبادئ في القانون اإلداري في جميع البلدان وقد أشار إليها المشّرع التّونسي بالقانون عدد 

جوان  3ّرخ في المؤ 1996لسنة  38كما وقع تنقيحه بموجب القانون األساسي عدد  1972جوان  1المؤّرخ في  1972لسنة 

لسنة  10وبموجب القانون األساسي عدد  2002فيفري  4المؤّرخ في  2002لسنة  11وبموجب القانون األساسي عدد  1996

منه. ويشترط رفعها في أجل شهرين من تاريخ نشر القرار المطعون  5وتحديدا بالفصل  2003فيفري  15المؤّرخ في  2003

قبل انقضاء ذلك األجل أن يقدّم بشأنه مطلبا مسبّقا لدى السلطة المصدّرة له. ويعتبر مضّي فيه أو اإلعالم به. ويمكن للمعني 
شهرين على تقديم المطلب المسبّق دون أن تجيب عنه الّسلطة المعنّية رفضا ضمنيّا يخّول للمعني باألمر اللّجوء إلى المحكمة 

(. ويعدّ هذا األجل أجل سقوط. غير أّن هذا 37جل المذكور )الفصل اإلداريّة على أن يتّم ذلك في أجل الّشهرين الموالّيين لأل

(. وال توجب هذه الدّعوى تكليف 38الّطعن ال يوقف تنفيذ القرار اإلداري إالّ بإذن خاص من رئيس المحكمة اإلداريّة )الفصل 

التّحصيل على حقوقه بطريقة أخرى  (. وتوجب توفّر ركن المصلحة فقط. لكّن توفّر اإلمكانيّة للمدّعي في35محامي )الفصل 

، وهو دفع يهّم الّنظام العام يمكن  L’exception du recours parallèleيمّكن اإلدارة من الدّفع بوجود دعوى موازية 

داريّة للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. ويشترط كذلك أن يتعلّق الّطعن بقرار إداري نافذ، فتستبعد األعمال الماديّة والعقود اإل
واألعمال التّحضيرّية أو االستشارّية واالقتراحات واإلرشادات والتّوجيهات واالستدعاءات والمناشير واألعمال النموذجيّة. وحدّد 
الفصل الّسابع من هذا القانون الحاالت التّي يمكن فيها القيام بهذه الدّعوى وهي عيب االختصاص وخرق الّصيغ الّشكلّية 

قاعدة من القواعد القانونيّة واالنحراف بالّسلطة أو باإلجراءات. وتلغى المقّررات التّي وقع الّطعن فيها إذا ثبت الجوهرّية وخرق 
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 أو اإللغاء طلب دون  القضّية نشر خالل المشروعّية بعدم الّدفع كذلك للمتضّرر
ذا 13.االقتضاء عند األضرار بتعويض المطالبة  حّدا المشروعّية عدم بلغت وا 
 .أصال المعدوم حكم في القرار يكون  خطيرا

 تختص أن يمكن الّتي الجهة تعيين في موّحدة ليست األنظمة أنّ  والواضح
 جميع فُتردّ  االختصاص، وحدة على يعتمد منها فالبعض. اإلداري  العمل بمراقبة

 ازدواجّية اعتمد اآلخر والبعض14العدلّية، المحاكم إلى االختصاصات
 وأبقت15اإلدارّية، اياالقض في بالّنظر يختّص  خاصا نظاما أنشأ بأن االختصاص

 القضاء أنّ  أي اإلداري، القضاء واستقاللّية االختصاص وحدة على الّدول بعض
 في اإلداري  القانون  تطبيق منه ويطلب الّصور جميع في مختّصا يبقى العدلي

 من 69 بالفصل المزدوج الّنظام الّتونسّية البالد اعتمدت وقد16.اإلدارّية المنازعات
 يطرحه ما فأقلّ  ،18القضاء توحيد يقتضي المنطق كان ّبماولر  .195917 ستورد

                                                                                                                                      
لديها أّن دعاوى تجاوز الّسلطة ترتكز على أسس صحيحة وتعتبر كأنّها لم تكن، ولكن دون أن تملي على اإلدارة ما يجب فعله. 

وذ مطلق التّصال القضاء فيما يخّص دعاوى تجاوز الّسلطة عند اإللغاء الكلّي أو الجزئي. ويكون لقرارات المحكمة اإلداريّة نف

(. والمشهور أنّه 8وفي حالة عدم قبول الدّعوى فليس لهذه القرارات إال مفعول نسبي، ويُبقي الغير على حقّه في رفعها )الفصل 

دارة لهذه القرارات، بقي أّن عدم التّنفيذ المقصود لها يُعدّ خطا فاحشا ال يمكن التّنفيذ الجبري على اإلدارة وينتظر أن تستجيب اإل

(. يراجع الّنصوص المتعلّقة بالنّزاع اإلداري، منشورات المطبعة 10معّمرا لذّمة الّسلطة اإلدارّية المعنيّة باألمر )الفصل 

 .283،ص وما بعد.وكذلك إصالح القضاء اإلداري، المرجع الّسابق 9، ص 1998الرسميّة، 

 Chapus,op.cit.,p.624 et suiv. G.vedel;Pierre Delvolvé,op.cit.,p.602 et suiv. 

M.Hauriou,op.cit.,p.401 et suiv. 

، فتلزم بالتعويض عن الّضرر الذّي تلحقه بالغير مبدأ المسؤوليّةفإلى جانب مبدأ المشروعيّة تحتكم اإلدارة إلى    13

نوفمبر  27ا المادّية المضّرة بشكل عام وعدم تنفيذ العقود. وقد أقّر هذا المبدأ بتونس منذ أمر نتيجة األشغال العامة وأعماله

( ومجلّة الحقوق العينيّة  84إلى أن أشارت إليه أخيرا عدّة نصوص هاّمة بما في ذلك مجلّة االلتزامات والعقود )الفصل   1888

اري بقي متأثّرا بالنّظريّة العامة للمسؤولّية في القانون المدني إالّ أنّه ( وغيرهما. ورغم أّن القضاء اإلد403و 402)الفصالن 

توّصل أخيرا إلى صياغة نظرّية مستقّلة. فتسأل اإلدارة إذا ارتكب الموّظف خطأ مرفقيّا أي الذّي له عالقة بالنّشاط العام للمرفق، 
أو كانت خارج أوقات العمل فتحمل شخصّيا علىالموّظف. وبعد أن أّما األخطاء الشخصيّة العمديّة أو التّي كانت نتيجة خطإ فادح 

كانت مسؤوليّة اإلدارة تتأّسس على الخطأ انتهى العمل إلى االعتراف بالمسؤوليّة بدون خطأ بناء على نظريّة المخاطر أو 
 اإلخالل بمبدأ المساواة في تحّمل األعباء العموميّة.

 Chapus,op.cit.,p.981 et suiv. 

 G.vedel;Pierre Delvolvé,op.cit.,p.446 et suiv. 

 M.Hauriou,op.cit.,p.505 et suiv. 

 ومثال ذلك انقلترا وأمريكا ومن تبعهما.  14

 والمثال في ذلك هو النّظام الفرنسي بطبيعة الحال منذ نشأته.  15

 وهو نظام موجود بالجزائر والمغرب.  16

فّق اإلداري المنطبقة بعدّة بلدان والذّي يمكنه أن يتدّخل بين اإلدارة والبدّ كذلك من اإلشارة إلى تجربة المو  17

 2143ومنظوريها في عدّة مسائل خاّصة إذا لم يكن اإلشكال من أنظار القضاء. يراجع بالنسبة إلى القانون التّونسي األمر عدد 

 .1599، ص 1992يسمبر د 18، بتاريخ 84، الّرائد الّرسمي عدد 1992ديسمبر  10المؤّرخ في  1992لسنة 
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 بالّضرورة ويؤّدي 19بينهما، للفصل الواضح المعيار انعدام هو المزدوج الّنظام هذا
 في كّنا رّبما االختصاص، تنازع مجلس مثل جديدة، مؤّسسات عّدة خلق إلى
 من المسائل بعض بقاء من مطلقا يمنع ال المزدوج الّنظام أنّ  كما20.عنها غنى

 هو العدلي القاضي بأنّ  تقليدي اعتقاد " فهناك 21العدلي، القضاء اختصاص
 فعال الرأي استقرّ  وقد22"الملكّية، وحقّ  الفردّية الحرّيات حماية ضمان على األقدر
 اّتخاذها في تسلك ال اإلدارة كانت كّلما اإلدارّية المحكمة اختصاص إقصاء على
 األمر نهاية في أصبح اإلداري  القضاء ولكنّ  23.العام القانون  قواعد للقرار
 .واإلجرائّية الموضوعّية خصوصّياته وله موجودا

                                                                                                                                      
وربّما يتجاوز ذلك حدود بحثنا، لكّنه البدّ من اإلشارة إلى ذلك النّقاش الذّي يدفع به عادة لتبرير قيام مثل هذه الهياكل   18

 الخاّصة.

 Chevalier :L’élaboration historique du principe de la séparation de la 

juridiction administrative et de l’administration active, L.G.D.J., 1970,p. 37-292. 

إلى وقت كانت فيه التفرقة منعدمة بين العمل   (86إلى صفحة  37رجع الكاتب بالجزء األّول من بحثه )من صفحة  

ء ( على ظروف نشأة التفرقة، وانتهى بالجز195إلى صفحة  87اإلداري والقضاء اإلداري، ووقف بالجزء الثّاني )من صفحة 

 ( إلى ظروف تبنّيها بالكامل بالقانون الفرنسي.292إلى صفحة  87الثّالث واألخير )من صفحة 

فقد تردّد الفقه الفرنسي، في غياب الّنص التّشريعي، بين أعمال الّسلطة العاّمة وأعمال التّصّرف في البداية، ثّم اعتمد   19

يعة القانون المنطبق لتحديد اختصاص المحكمة اإلداريّة. وإن حاول الفقه معيار المرفق العام، وانتهى أخيرا إلى األخذ بمعيار طب
صها في االختصاص الموضوعي ويتعلّق بقضايا تجاوز الّسلطة وقضايا  ّّ ّّ إيجاد تقسيمات منطقيّة الختصاص هذه المحكمة فلّخ

 العقود اإلداريّة.التّعقيب إجماال والقضاء الّشخصي ويتعلّق بدعاوى المسؤوليّة والنزاعات المتعّلقة ب
المتعلّق بتوزيع االختصاص بين المحاكم  1996جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  38يراجع القانون التّونسي عدد   20

، 47عدد ، 1996جوان  11العدليّة والمحكمة اإلداريّة وإحداث مجلس لتنازع االختصاص. الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونّسة 

 . 1213ص 

زاعات المتعلّقة بالملك الخاص للدولة والمرافق ذات الصبغة الّصناعيّة والتّجارّية وهناك عدّة استثناءات مثل النّ   21

تشريعيّة مثل الطعن في قرار التّوظيف الجبائي وحوادث المرور والنّظر في قضايا الّضمان االجتماعي وحوادث الّشغل 
 واألمراض المهنيّة.

المتعّلق بتوزيع  1996جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  38قانون األساسي عدد الفصل األّول والثّاني من ال- 

 االختصاص بين المحاكم العدليّة والمحكمة اإلدارّية وإحداث مجلس تنازع االختصاص، مشار إليه سابقا.

بائيّة، المتعلّق بإصدار مجلّة الحقوق واإلجراءات الج 2000أوت  9المؤّرخ في  2000لسنة  82القانون عدد - 

 .2000أوت  11الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسّية 

المتعلق بالتّعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الّشغل  1994فيفري  21المؤّرخ في  28القانون عدد - 

 1995ن جوا 28المؤّرخ في  65. والقانون عدد 300، ص 1994-2- 22بتاريخ  5، الّرائد الّرسمي عدد واألمراض المهنيّة

المتعلّق بالنّظام الخاص للتّعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الّشغل واألمراض المهنيّة في القطاع العمومي،الّرائد 

 .1411، ص1995-7- 4بتاريخ  53الّرسمي عدد 

المتعلّق بإحداث مؤّسسة قاضي الّضمان  2003فيفري  15المؤّرخ في  2003لسنة  15القانون عدد عدد - 

 .452، ص 14، عدد 2003فيفري  18جتماعي، الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة اال

 .388توفيق بوعشبة،المرجع الّسابق، ص   22

  نفس المرجع الّسابق.. 1980جويلية  15المؤّرخ في  363قرار المحكمة اإلداريّة عدد   23
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 هيئات العشرين القرن  بداية مع تكّونت بل الحّد، ذلك عند التطّور يقف ولم
 والمعلوماتّية االّتصاالت في اليوم، كثيرة وهي المجاالت، أغلب في مختّصة
 اختصاص تنافس قضائّية مجاالت الهيئات هلهذ وأصبح وغيرها، والمنافسة

 تدّخلها، طبيعة حول هاّمة أسئلة الهيئات هذه تطرح ما . وعادة24القضاء العدلي
 .25القانونّية طبيعتها شأن في االّتجاهات تختلف وقد

 يلفت وما المختّصة، القضائّية والهيئات اإلداري  للقضاء تجاوزا ولكن،
 مهام بعّدة العدلي القضاء تكليف اّتجاه في المضاد الّتطّور هو االنتباه

 فقدان بسبب رّبما القضائي، العمل مفهوم عن بعيدة تبدو قد ،26واختصاصات
 في الّصلحّية اإلجراءات انتشرت . فقد27واإلداري  القضائي بين الواضح المعيار
 االستيفائي والّنظر 29المراقبة اختصاصات وتعّممت 28القضائّية المراحل أغلب

 ورّبما االّتجاه هذا البعض تخّير ورّبما ،30القانون  وقول القضائّية راتواالستشا
 بين نظرّيا الخلط يجب ال الّصورة كانت مهما ولكّنه. اآلخر البعض أنكره

 وحدوده وضوابطه وشرعته منهجه فلكلّ  القضائّية واإلجراءات اإلدارّية اإلجراءات
 توّفر بعّلة القضائّية اءاتلإلجر  األعمال جميع تخضع أن يجب وال. وممّيزاته

                                                 
 وما بعد. 290ص علي كحلون: المسؤوليّة المعلوماتيّة، مركز النشر الجامعي،   24

25  Chevalier :L’élaboration historique du principe de la séparation de la 

juridiction administrative et de l’administration active,op.cit  

الواضح أّن تشعب الحياة حتّم اللّجوء إلى نوع من االختصاص في تعّهد القاض، وأصبح من الممكن الحديث عن   26

اضي األسرة وقاضي األطفال وقاضي الّضمان االجتماعي وقاضي المؤّسسة وقاضي السجّل العيني وقاضي السجّل التجاري ق
 وقاضي تنفيذ العقوبات، والقائمة طويلة، وقد يحبّذ البعض هذا االتّجاه وقد ينكره البعض اآلخر. لكّنه أصبح حقيقة موجودة.

27   « Beaucoup plus graves sont les empiètements des autorités administrative et 

judiciaire sur leurs attributions respectives. Ces empiètements s’expliquent facilement 

par l’histoire, en effet, comme jusqu'à la fin du 19 siècle, on avait généralement 

confondu les pouvoirs administratif et judiciaire, il restait presque partout des traces de 

cette aberration ». Chevalier :L’élaboration historique du principe de la séparation de 

la juridiction administrative et de l’administration active,op.cit,p. 45. 

 وما بعد. 37المرجع الّسابق، ص على كحلون: الّصلح في المادّة المدنيّة،   28

المتعّلق بالمصفين والمؤتمنين  1997نوفمبر  11المؤّرخ في  1997لسنة  71يراجع على سبيل المثال القانون عدد   29

 العدليين وأمناء الفلسة والمتصّرفين القضائئيين.
االختياري وإجراءات التحيين  ولعّل أحسن مثال لذلك ما يتعلّق بإجراءات المسح اإلجباري وإجراءات التسجيل  30

. يراجع في جميع ذلك علي كحلون: أحكام القانون 2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34العقّاري من خالل القانون عدد 

 وما بعد. 158، ص 2000العقّاري التونسي، دار الميزان للنشر 
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 الّضابطة باب على يقف أن للقاضي يمكن فال. باطل قول فهو الّضمانات،
 أعقد مهام فللقاضي اإلعالمات، ويتلّقى المدنّية الحالة مضامين ليحّرر المدنّية
. الموجب توّفر إذا إالّ  القضائّية اإلجراءات لتطبيق نسعى فال. ذلك من بكثير
 ونبحث القضائّية واألعمال اإلدارّية األعمال بين الّتمييز يجب ةالّناحي هذه ومن
ذا. القضائي العمل تمييز معيار عن األّولون  بحث كما  المعيار مسألة تجاوزنا وا 

. النزاع وحسم معالجة طريقة حول الّسؤال كان القضائي، العمل أساس لضبط
 قد اإلجرائّية، األشكال من بجملة محاطا أصبح القضائي العمل أنّ  والواضح
 اآلخر بها يتمّسك وقد الموضوعّية، الحقيقة أمام عائقا ويراها البعض بها يستخفّ 
 الممكن من أصبح الّصورة كانت ومهما. الموضوعي للحقّ  الّضامن فيها ويرى 

 الموضوعي الحقّ  إنّ  بل الموضوعّية، الحقوق  مثل اإلجرائّية الحقوق  عن الحديث
 . اإلجرائي الحقّ  مراعاة رهين أصبح
 عمل إن حيث القضائي، والعمل التشريعي العمل بين الّتمييز الّسهل منف
 سلطة القضائّية السلطة تكون  أن بحال يمكن وال القانون، تطبيق هو القضاء
 والعمل القضائي العمل بين بالتمييز مرتبطة تبقى الصعوبة أن حين في تشريعّية
 يكتفي اآلخر والبعض ضوعية،مو  معايير على يعتمد من فمنهم اإلداري،
 اإلشكال سبب يعود وربما. العنصرين بين بالجمع آخرون  وقال الشكلي بالعنصر

 من جملة المشّرع اليها أسند اإلدارّية التي الّلجان من عدد نشأة إلى
 العمل تمييز لمعيار الفقهّية المناقشة نبّين أن . ولنا31القضائّية االختصاصات

 العمل حقيقة عن معّبرا نعتبره والّذي المعتمد، المعيار إبراز قبل( أ)القضائي
 (.ب) القضائي
 القضائي العمل تمييز لمعيار الفقهّية المناقشة-أ

                                                 
أو اإلجراءات المدنيّة، ولكنّها كانت موضوعا دسما  والّطريف أّن المسألة لم تبق منحصرة في إطار القانون المدني  31

 تناوله رجال القانون بالدّرس في إطار عرضهم للّنظريّة العاّمة الدّولة، خاّصة مع بداية القرن العشرين.

 P. Sabourin : Recherche sur la notion d’autorité administrative en droit 

français. Paris, L.G.D.J.,1966,p. 196. 

تعّرض الكاتب بالعنوان الثّاني من الجزء األّول لتناقض الفقه في عرضهم للفوارق بين العمل القضائي والعمل  
 اإلداري.
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 فكرتين عن القضائي العمل لمعيار ضبطا تعّدد مهما النقاش يخرج لم
  (.2)الشكلّية ( والمعايير1) الموضوعّية المعايير أساسّيتين،

  وضوعّيةالم المعايير مناقشة-1
 موضوعي كمعيار الّنزاع عنصر استبعاد إلى الحديثة التّيارات ذهبت
 الّدولة يوجد في لم القضاء أنّ  واعتبرت القضائي العمل تحديد في وأساسي
 وال القانونية، القاعدة لتطبيق بل االجتماعي، الّسلم وتحقيق النزاع لفض المعاصرة

 الجزائية القضايا مثل القضاء تدخل مجاالت كامل يحدد أن النزاع لمعيار يمكن
 صلحا الزواج ببطالن التصريح وطلب اإلدارّية، المقّررات في غاءإللبا والطعن
 بالضرورة النزاع يعني وال 32.االتفاقية واألحكام والحجر واإلفالس الطرفين، بين

 أحد بها يقوم التي كالدعوى  نزاع بدون  تتوفر أن يمكن التي القضائّية الخصومة
 معيار يقصر كما33.المقابل الطرف اعتراف مع تنفيذي سند إلنشاء طرافاأل

 األحكام مثل واالجراءات المؤسسات من لجملة بتوضيحات يأتي أن على النزاع
 ومع النزاع لحسم السلط بعض تتدخل أن باإلمكان إنه ثم. التنفيذ وأعمال الغيابية
  34.قضاء يعتبر ال ذلك

 ما بناء اّتجاه في المبادئ من جملة تجميل إلى الفقه انصرف الغرض ولهذا
 للعمل المكّونة الهيكلية العناصر معيار البعض فاعتمد. المعايير وتعّددت يقنع،

 مّيز حيث Duguit،35  الفقيه به ويقول القضائّية، اإلجراءات لتمييز القضائي
                                                 

 وما بعد. 256عبد اّلّل األحمدي، المرجع السابق، ص    32

 وما بعد. 569ص  ،أحمد أبو الوفاء: المرافعات المدنّية والتّجاريّة، المرجع الّسابق 

 .37اّلّل األحمدي، المرجع الّسابق ص  عبد  33

34 Jean Vincent, S.Guinchard : procédure civile, 27 édition, 2003 Dalloz, p.206 n° 

158, p.204 n°156. 

35  Duguit.Léon :Traité de droit constitutinnel, 3 édit ;T2.Paris 1928, p.418 et suiv,n° 

28. « la fonction juridictionnelle ». 

من الجزء الثّاني أّن للدّولة ثالث وظائف، اإلدارّية والتّشريعيّة والقضائّية. وانخرط في  28أّكد الباحث بطالع الفقرة  

قضائيّة، فانتهى إلى ضرورة الفصل بين االدّعاء والتّقرير والقرار لالبحث عن معيار مقنع في التّفرقة بين الوظيفتين اإلداريّة وا
الدّعوى في شكله التّقليدي وأنكر أن يكون مرادفا للحّق باعتبارالدّعوى حقّا ذاتيّا في حدّ ذاتها. وانتهى إلى عرض  منتقدا مفهوم

-Jacquelin-Arthur-Hauriou-Jeze-Carré de Malberg-Labandأفكار من عاصره من المفّكرين: )

Jellinek-Rocco-Vizioz-Japiot-Tissier-Kelsen) 

 هب في اتّجاه مذهبه ومنكرا ما خالفها.مستحسنا بعض ما ذ 

 Voir :Aussi, l’acte administratif et l’acte juridictinnel,RDP, 1906, p.446 et suiv. 
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 يقوم نأ يجب الّتي القضائية بالهيكلة واإلدارّية التشريعّية األعمال عن القضاء
 ثالثة على الهيكلة هذه وتقوم. الشكل عن النظر بصرف القضائي العمل عليها

 Laوالتقرير La prétention  : االدعاءببعضها ترابطةم أساسّية عناصر
constatation  والقرارLa décision  .36طرح فهو النزاع، يعني ال فاالدعاء 

 دراسة أي القضية تقرير وه والحل 37حّل، إليجاد القضاء أمام قانونية لمسألة
 الحل أي التقرير أنّ  والمهم سلبّيا، أو ايجابيا إما الحل وبيان المطروح الموضوع

 العمل يكون  أن يمكن وال وسيلة، مجرد وليس القضائي العمل وغاية هدف ُيعدّ 
 يتمّيز وبذلك للقانون  الحقيقّية القّوة الحل ولهذا وسيلة، مجرد الحلّ  كان إذا قضاء  
 لعمل الحتمّية النتيجة فهو القرار  أما 38.اإلداري  العمل عن القضاء عمل

                                                                                                                                      
 نجد تلخيصا لهذا االتّجاه بعدّة مؤلّفات: 

، ص 1990الّكتب األعمال اإلداريّة، مكتبة عالم -األعمال الوالئّية-أعمال القضاة: األعمال القضائيّةأحمد مليجي،  

29 . 

 P. Sabourin,op.cit., p.196 et 197. Jean Vincent, S.Guinchard,op.cit.,p.207,n° 159. 

36 « Finalement ,trois éléments apparaissent dans l’acte juridictionnel :1- on pose 

au juge ou il se pose à lui-même  une question de droit qu’il droit  résoudre ;2 - le 

juge donne  une solution à la question de droit, une solution qui a force de vérité 

légale ;3- le juge tirant la conséquence logiquement nécessaire de cette solution fait un 

acte juridique , acte condition ou acte subjectif ,tendant à la réalisation en fait de cette 

solution ». Duguit,Tome 2,op.cit.,n ° 28,p. 431. 

37 « Je n’aperçois que trois catégories de questions  qui  puissent  être  posées 

au juge et que voici : 1-on peut demander au juge s’il y a eu  une attitude, action ou 

abstention, contraire à la  règle  de  droit, à la  loi ; 2- s’il y a  eu  une  action  ou  une  

abstention  qui  constitue  une  atteinte à une situation de droit objectif ;3- s’il y a eu 

une action ou abstention qui soit une atteinte à une situation juridique subjective ». 

Duguit,Tome 2,op.cit.,n ° 28,p. 435-436.   

38 « Il n’ya d’acte juridictionnel que lorsque l’agent intervient pour résoudre 

une question de droit .Afin de savoir si l’acte considéré est ou non un acte 

juridictionnel , il faut rechercher si l’agent public est intervenu ou non pour résoudre 

une question de droit .Si,en intervenant ,il a poursuivi un autre objet ,si la solution 

qu’il a donnée à une question de droit est un moyen et non une fin, on doit affirmer 

qu’il n’y a pas d’acte juridictionnel .Il arrive très souvent que l’agent public doit 

résoudre des questions de droit. Mais il ne fait un acte juridictionnel que si c’est pour 

résoudre la question de droit qu’il intervient .Si son intention est de prendre une 

décision qui implique la solution préalable d’une question de droit, il ne fait pas un 
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 لكل يمكن حيث القانوني، الحل إلى التوصل عند القضاء يقف فال القضاء،
 يمكن ال ذلك لكن الممكنة، الحلول له ويضع ما موضوعا يتدارس أن إداري 
 التقرير الفخ وعلى 39.نهاية المّتخذ القرار عن يعلن لم طالما قضاء   اعتباره
 الوجود، حيز التقرير إلظهار وسيلة هو فالقرار القضائي، العمل هدف هو الذي
 عنها غنى ال بحيث والقرار، والتقرير االدعاء وحدة هو القضائي العمل يمّيز وما
 .القضائي بالعمل للقول

 الجوانب يهمل باعتباره بدوره انتقد فقد المعيار هذا أبقاه  الذي األثر ورغم
 لعرض محّطة مجرد فقط ليس القضاء إن ثم القضائي، العمل في كليةالش

ن العمل حقيقة عن تخرج قد التي القانونية المسائل  االّدعاء كان القضائي وا 
 العمل هدف ليس التقرير أن البعض اعتبر كما القضاء، لتدّخل ضرورّيا
نما القضائي  يأتي ال دوق الّنقد، من لشيء االّتحاد فكرة وتعرضت. وسيلته وا 
 الدعوى  برفض الصادرة األحكام مثل صور عّدة في التقرير بعد بالضرورة القرار

 منه يطلب بل قانونية، مسائل مجرد يحسم ال القضاء إن ثم. التمهيدّية واألحكام
 الذي الهام النقد لكن. القانونية النظم عن البعد كل بعيدة واقعّية مسائل دراسة
  40.اإلداري  والعمل القضائي العمل بين حقيقة يفصل ال أنه المعيار لهذا وجه

                                                                                                                                      

acte juridictionnel ;il ne le fait que s’il intervient au contraire pour résoudre une 

question de droit. ». Duguit,Tome 2,op.cit.,n ° 28,p. 424. 

39 « L’essentiel seulement est de comprendre qu’après qu’il a résolu la 

question de droit qui lui est posée, le rôle du juge n’est pas achevé. Il lui reste à faire 

un acte juridique qui a  pour objet d’amener à réalisation la solution qu’il a donnée 

.Cet acte juridique a tous les caractères qui ont été analysés au tome I,chapitre III. 

 Mais il y a ici cela de particulier que cet acte est déterminé logiquement par la 

solution donnée à la question de droit ,c’est –à-dire que telle solution étant admise 

par le juge, il ne peut pas ne pas faire un certain  acte juridique et ne pas le faire avec 

un certain objet et dans une certaine direction ». Duguit,Tome 2,op.cit.,n ° 28,p. 430. 

 « L’ acte juridictionnel est donc en substance l’acte d’ordre  juridique 

accompli par un agent puplic comme conséquence logique de la constatation qu’il a 

faite qu’il y avait ou non violation du droit objectif ou à une situation 

subjective ».Duguit,Tome 2,op.cit.,n ° 28, p.423. 

40 Jean Vincent, S.Guinchard : procédure civile,op.cit.,p. 207,n°159. «C’est cette 

réunion dans un même acte d’élements divers, lui donnant une complexité de 
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 فكرة وهي الخصوم، محل القضاء حلول بمعيار اآلخر البعض ودفع
 فحسب ينحصر ال القضاء دور أن في المعيار هذا ويتلخص. 41المنشأ إيطالّية
 ولكن القانونية، القواعد بدورهم يطبقون  واإلدارة األفراد ألن القانون  تطبيق في

 محل فيحل خاص، وليس عام تدخله أن وهو أساسي بعنصر تمّيزي القضاء
 حين في قضاء، العمل يكون  عاما التطبيق كان فكّلما القاعدة، تطبيق في األفراد
 فكرة على المعيار هذا يعتمد وبذلك إليها، الموجهة القواعد إال تطّبق ال اإلدارة أن

 القضائي بالعمل يرتبط ال الحلول مفهوم أن حدود في الرأي هذا وينتقد. الحلول
 قد المفهوم هذا أن كما الحلول، من شيء فيه يكون  أن يمكن االدارة عمل إن بل
 الشيء حجّية مع يتناسق أن يمكن وال. القضاء لتدخل المعنى الحقيقي يؤدي ال

 للقضاء الخالق والدور القضائي للعمل عادة تسند التي المراقبة وفكرة به المقضى
 .ون القان غياب في

 حصر من ومنهم ،42القضائي العمل غاية بمعيار اآلخر البعض وأخذ
 المتقاضين حقوق  بتقرير قال من ومنهم ،43قانونية مسألة حلّ  في  الغاية

                                                                                                                                      

structure originale, qui permettrait d’isoler l’acte  juridictionnel, de le distinguer 

notamment de l’acte administratif. 

  Parmi ces trois éléments il nous semble que, seule la constatation caractérise 

réellement l’acte juridictionnel » 

 ونقدا لجملة أفكاره. Duguitتجد بهذه الّصفحة عرضا لنظريّة  

 وما بعد.  27فتحي والي: مبادئ قانون القضاء المدني، ص    41

42 Guillien.Raymond :L’acte juridictionnel et l’autorité de la chose jugée,thèse 

Bordeaux 1931, p.59 « La finalité de l’acte du juge », cité par Jean Vincent, 

S.Guinchard : procédure civile,op.cit.,p. 208, n° 160. 

إلى أّن العمل القضائي يتكّون من ثالثة محاور، الّطلب وفحص القاضي والقرار، وليس   Lureau. Pierreذهب   43

جّرد وسيلة قد يتبع وقد ال يتبع فحص القاضي، وقد يكون له لهذا القرار من أهميّة قضائيّة إالّ بارتباطه ببقيّة العناصر، فهو م
ة وجود مستقل وال يفقد قيمته القانونيّة. لكّن فحص القاضي يهدف إلى حّل مسألة قانونيّة إيجابيّا أو سلبيّا، ولهذا الحّل قّوة الحقيق

اية النّشاط القضائي وإنّما وسيلة ومرحلة من مراحل النّشاط القانونيّة. وقد انتقد هذا التّجاه باعتبار أّن حّل المسألة القانونيّة ليس غ
القضائي، فهو جزئيّة أو خطوة تدخل في إطار العمل القضائي. كما أّن فصل القرار عن العمل القضائي يوقع العمل في إطار 

 العمل التشريعي أو اإلداري.

 Laureau Pierre :De l’interprétation des réglements administratifs et de 

l’appréciation de leur légalité par les tribunaux judiciaires,Thèse Bordeaux 1930, p.137 

et suiv.  

 « C’est donc la solution d’une question de droit qui rentre essentiellement 

dans la mission du juge, qui la caractérise. Le juge applique la loi :c’est le but 

primordial de sa fonction. Sans doute, l’administrateur est, lui aussi, obligé de se 
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 إطار في القانونية القاعدة تطبيق منه يطلب الذي اإلداري  خالف على الخاصة
 هي القضاء ةغاي يجعل من ومنهم ،44العاّمة المصلحة تمليه ما حدود وفي عمله
 ال القضائي العمل غاية أنّ  والحقيقة  .45القانوني الّنظام عوارض إلزالة التدخل
 عنصر األمر نهاية في فهي القضائي، العمل تعريف في سندا تكون  أن يمكن
 .معياره وليست القضائّية الوظيفة عناصر من

 الشكلّية المعايير مناقشة-2
 المعايير دون  الشكلية، الصبغة اتذ بالمعايير يتمسك الفقه من جانب ظلّ 
 االتجاه، هذا حسب القضائي العمل لتمييز الوحيد المعيار هو فالشكل المادية،
 الذي الوحيد المعيار هو محدده اجراءات وطبق منّظمة هيئة عن حكم فصدور
 االتجاه هذا . وتزعمواالجرائي العضوي  بالمعيار يعرف ما وهو اعتماده يجب
 والعمل القضائي العمل بين فرق  ال أن يرى  الذي46Malberg Carré de بفرنسا

                                                                                                                                      

conformer à la regle de droit dans les diverses manifestations de son activité ;mais 

comme le dit très justement Duguit, la solution de la question de droit n’apparaît dans 

l’acte d’administration que comme un moyen et non comme une fin ».Morel,Traité 

de procédure, n°79,cité par Jean Vincent, S.Guinchard.Ibidem. 

لوقائع يقول البعض أّن غاية عمل القضاء هو تقرير حقوق المتقاضين، بمعنى أن تبيّن حقوق المتقاضين من خالل ا  44

ّّ هذا الرأي انتقد ألّن بعض الّطلبات ليس بها حّق مثل دعاوى  المعروضة علي القاضي وفي إطار الّطلبات المقدّمة، غير أّن
الحيازة ويتحقّق القضاء حتّى ولو رفضت الدّعوى، ذلك أّن عمل القضاء ال يرتبط بتقرير حقوق األطراف بقدر ما يرتبط 

 ق القانون وال تعود حماية الحقوق إال إلى الفرد.باحترام القانون، فالقاضي يحقّ 

 وما بعد. 16محّمد حامد فهمي: المرافعات المدنيّة والتجاريّة، ص  

يفترض البعض أّن القضاء ال يتدّخل إالّ إلزالة عوارض النّظام القضائي، بمعنى أّن القضاء ال يتعّهد إالّ إذا أصبح   45

عاء من جانب واحد، بل إّن لكّل ادّعاء مقاومة تدفعه لطلب القضاء. ويكون هدف تدّخل الحّق موضوع منازعة وال يكفي االدّ 

 Bonnardالقضاء هو إزالة العوارض على هذا الحّق المتنازع فيه وبيان نظامه القانوني. ولذلك يتكّون العمل القضائي لدى 

R.  ّويأتي القرار في أغلب الحاالت كنتيجة للتقرير. من منازعة وتقرير وقرار، وهدف التقرير هو إزالة العوارض عن الحق ،

 وقد تعّرض هذا االتّجاه للنقد ألنّه يجعل المنازعة أحد شروط العمل القضائي.

 Bonnard R : La conception matérielle de la fonction juridictionnelle, Melanges R. 

Carré de malberg-Paris 1933, p.20 et suiv. 

  Jean Vincent, S.Guinchard : procedure civile,op.cit.,p.210, n°161. 

46 Carré de Malberg :Contribution à la théorie générale de l’Etat spécialement 

d’aprés les données fournies par le droit constitutionnel française. Paris 1920.T1,p. 

691.Aussi T2,n°250 et suiv.  « L’acte juridictionnel serait accompli par des organes 

spécialisés,hiérarchisés,indépendants et autonomes (critère organique) et en suivant des 

règles de procédure particulières donnant des garanties aux plaideurs (critère 

procédural). Jean Vincent, S.Guinchard : procédure civile,op.cit.,p.204,n°156. 
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 كال أن باعتبار منه الغاية أو العمل طبيعة أو الّنزاع معايير اعتبرنا إذا اإلداري 
 هو اعتماده يجب الّذي الوحيد الفيصل ولكنّ  القانون، ويطبق النزاع يفصل منهما
 لهذا منظمة الهيئة نتكا فإذا ،واإلجراءات العضو أمرين في يتلخص الذي الشكل
 القضائي قضائيا، فالحكم العمل كان اإلجراءات من جملة بها وأحاطت الغرض

 بين التزاوج عن وينتج. معينة إجراءات وباتباع منّظمة هيئة عن إال يصدر ال
 يمّيز ما وهو به المقضى الشيء بحجية للفرد االعتراف واالجراءات العضو
 التطبيق لكن القانون  يطبق منهما فكل ي،اإلدار  العمل عن القضائي العمل
 لكن اإلدارة، رئيس طريق عن تعديله ويمكن القضاء إلى ينتمي ال االداري 
 إنها بل ذاتها حد في غاية ليست الحجية وهذه معّينة لضوابط تخضع الحجية
جراءاته بهيكله القضاء لتدخل حتمّية نتيجة  .وا 

 العضو مسألة اعتناق في الييغ باعتباره الشكلي المسار هذا وانتقد   
 فكيف العضو، هذا طبيعة التساؤل عن وهو جديدا شيئا أضاف إنه ثم واالجراء،
 بعنصر ُيكتفى فهل إداري، عضو أم قضائي عضو أنه على التأكيد يمكن

 المعيار هذا إن ثم. أعضائه ونسبة تعيينه طريقة معرفة من بد ال أم  االستقاللية
 التطبيق واتجه الشكل، بهذا منّظما القضاء يكن فلم ثا،حدي معيارا يعدّ  العضوي 
 منظمة ليست اإلدارية اللجان من عدد إلى القضائّية الّطبيعة إسناد إلى اليوم

 من جانبا تمارس أن القضائية للسلطة بالعكس ويجوز القضاء، لممارسة عضويا
داريات الوالئية القرارات مثل اإلداري  العمل  صحيح ذلكك والعكس المحكمة، وا 
 ما مثل الهاّمة اإلجراءات من لجانب يخضع أن يمكن اإلداري  العمل أن باعتبار

 هذا يعد ال ذلك ومع الموّظفين، إلى بالنسبة التأديبّية القرارات في  به معمول هو
 ذلك ومع إجراء أي المشرع فيها يحدد لم التي األعمال هي وكثيرا قضائيا، العمل
 تمييز عن قاصران واإلجراء العضو معياري  أن يقةوالحق. قضائيا عمال تبقى
 . أهميتهما رغم القضائي العمل

 هذا ويتزعم ،العضوي  االستقالل بمعيار  البعض يتمسك الغرض ولهذا
 القواعد من جملة تحكمها  الّدولة أن يرى  حيثKelsen 47 الفقيه  االتجاه

                                                 
47  Kelsen.H :Aperçu d’une théorie générale de l’Etat. RDP, 1926,p. 561-646. 
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 القواعد وتتميز ية،الفرد القواعد وأدناها األساسية القواعد أعالها والضوابط
 تدريجّية قواعد إلى التفصيل ويحتكم. بالتفصيل الفردية والقواعد بالتجريد األساسية
 أن على األسفل، إلى االتجاه كان كلما تدريجّيا يحصل التفصيل أن بمعنى
 على ويقوم. العليا القواعد مع تطابقها مدى في شرعيتها تجد السفلى القواعد
 فهناك النظام، لنفس بدورها تخضع التي الهياكل من دعد القواعد هذه تطبيق
 نفس فلهما والقضائية اإلدارية الوظيفة أما البرلمانية، ثم الدستورية الوظيفة
 يتلّقون  ال القضاة أن أي االستقاللية هي القضائّية الوظيفة يمّيز وما. المرتبة

 صرلعن يخضع الذي اإلداري  العمل خالف على طرف، أي من التعليمات
 على اعتمادها في المدرسة هذه وتنتقد. شكليا تمييزا التمييز هذا ويبقى التبعّية،
 إطار في يعمل ام اإلدارية اللجان من هناك أن كما فقط، الشكلي الجانب
 ولجان اإلدارية الهيئات مثل قضائيا عمال يعد ال ذلك ومع كاملة استقاللية
 . االمتحان

 الفقيه االتجاه هذا ويتزعم ،القانونية قةالحقي قّوة بمعيار البعض ويدفع
Jèze.Gaston،48قانونية لمراكز منشئة أعمال إلى القانونية األعمال قسم حيث 

 األعمال وهي فردية قانونية لمراكز منشئة وأخرى  التشريعّية األعمال وهي عامة
 نونية،القا الحقيقة قّوة له تقريرا فردي أو عام قانوني لمركز مقررة وأخرى  الفردّية
 العضوي  المعيار على االعتماد يمكن فال القضائية، األعمال هي األخيرة وهذه
 الحقيقة قوة له الذي التقرير بل القضائي، العمل تمييز في الشكلية العناصر أو

 القانونية الحقيقة ضبط للمشرع ويعود القضائي، العمل يمّيز ما وحده هو القانونية
 هناك بل القضائي، العمل أساس القرار يعتبر ال االتجاه هذا وحسب. غير ال
 أعمال فهي ذلك ومع التمهيدية األعمال مثل قرار إلى تحتاج ال أعمال عدة

 .له النتيجة بمثابة ويعد التقرير يلي ما عادة القرار لكن. قضائّية

                                                 
48 Jèze.Gaston : De la force de verité legale attachée par la loi à l’acte 

juridictionnel,RDP.1913, p. 437. « La force de verité legale qui s’attache à la décision » 

 Aussi L’acte juridictionnel et la classification des contentieux,RDP.1909, p.66. 

 Aussi Les principes généraux du droit administratif, 3°édi .T1 ;Paris 1925,p. 48 et 

suiv. 
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 للتوصل القضائي العمل أثر إلى يحتكم أنه حدود في المعيار هذا انتقد وقد
 الشيء لحجية يمكن ال إذ العكس، يقتضي والمنهج ذاته العمل عةطبي معرفة إلى

 االتجاه هذا ، وانتقد49الصحيح هو العكس بل القضاء على تدل أن به المقضى
 القانونية للقّوة محددا المشرع ويجعل القرار دون  بالتقرير يعترف أنه حدود في

 المؤسسات طبيعة معرفة إلى التوصل الصور جميع في يمكن ال أنه والحال
 الى الرجوع إن ثم 50نريده، ما على ينص ال قد الذي المشّرع موقف إلى رجوعا
 لهذه لما استجالب وهو المتون، على الشرح لمدرسة إحياء فيه المشرع موقف
  .51انتقادات من المدرسة

 األعمال تتوزع حيث القضائي األسلوب معيار عن اآلخر البعض ويتحدث
 أن وحده العضوي  للمعيار يمكن فال بين، بين وأخرى  قضائية وأخرى  إدارية إلى
 والشكليات، اإلجراءات معياري  إلى بالنسبة الّشأن وكذلك القضائية األعمال يمّيز
 على اعتمادا العمل طبيعة بيان خاّلقة، سلطة بوصفه وحده، للقضاء ويبقى
 سلوباأل مفهوم أبقى أنه حدود في المعيار هذا وينتقد. ذلك في المشرع سياسة

 األسلوب بين التمييز في التشريعّية السياسة إلى وأحال غامضا القضائي
 المادّية العناصر تماما يغفل المعيار هذا إن ثم. اإلداري  واألسلوب القضائي
  52.والشكلّية
 ويعتمد ،للمشرع الحقيقية الرغبة معيار عن الفقه من جانب تحّدث كما

 موقف على للوقوف للهيكل المنشئة يةالقانون النصوص تأويل على االتجاه هذا
 الموضوعية أو الشكلية العناصر بعض على االعتماد يمكن ثمّ  ومن. المشرع
 التشريع روح على االعتماد الممكن من بل العمل، طبيعة لتحديد  توصال
 أنه حدود في الحل هذا وينتقد. العناصر لجميع تجاوزا الحقيقة هذه إلى للتوصل

                                                 
49  Waline : Le critère des actes juridictionnels, RDP, 1933, p.565. 

50 « La thèse de Jèse devait être critiquée : elle définit l’acte juridictionnel par 

l’autorité de chose jugée alors que justement le problème consiste à savoir si l’acte 

est juridictionnel pour en déduire qu’il a l’autorité de la chose jugée », P. 

Sabourin,op.cit.,p.196.  

د الّشرفي، مدخل لدراسة القانون، المرجع الّسابق، ص    51 ّّ  .250محّم

 .72ص أحمد مليجي: أعمال القضاة، المرجع الّسابق،    52
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 عادة تبّين التي الموضوعية أو الشكلية المعايير إطار ارجخ معيار على يعتمد
 الشكلية للمعايير تجاوزا التشريعّية األصول على يعتمد فقد العمل، هذا طبيعة

 .53والموضوعية
 القضائي العمل معيار اختيار-ب
 في الحق القول هي المعايير بين تزاوج الّتي أي المختلطة االتجاهات إنّ 
 الموقف نفس في االعتماد وهو ،54االداري  والعمل القضائي العمل بين التمييز
 لمنهج الّطبيعي الّتطّور عن ذلك واليخرج شكلية، وأخرى  مادّية عناصر على

 الناحية من القضائي العمل بأن القول الممكن من كان فإذا. الّتفكير في اإلنسان
 ذلك فإن الصورة، لتقرير معّينة توصال مسائل في القانون  تنفيذ مراقبة هو المادية

 الشكلية العناصر على االعتماد من بد ال بل القضائي، العمل لتحديد يكفي ال
 والهيكلة واالستقاللية العضوية بالعناصر يتعلق ما وخاصة الطبيعة، هذه لتحديد

 اإلجراءات أو الشكليات حدة من يخفض أن للمشرع يمكن أّنه صحيح55.القضائّية
. القضائي العمل لتعريف عنها االستغناء طلقام يمكن ال لكنه الصور حسب
 مضامين إلى بالرجوع القضائي العمل يعرفون  القانون  رجال معظم أن والحقيقة
جراءاته، القضائي العمل  األقل على أو نزاع وجود بدون  قضائي عمل فال وا 
 هذا في قضائية هيئة تنظر أن المفروض ومن مقاومة، أو معارضة تقابله ادعاء
 العالمة أنّ  56البعض ويرى . محددة قضائية إجراءات وفق االدعاء أو النزاع
 إال إسقاطها يمكن ال الّتي به المقضى الشيء حجّية هي القضائي للعمل المميزة

                                                 
 .86ص  ،نفس المرجع الّسابق   53

 وما بعد. 42، ص 1974وجدي راغب: الّنظريّة العامة للعمل القضائي،  54

ما يميّز العمل القضائي في أساسه الموضوعي هو اإلرادة والمحّل والسبب، إرادة القاضي في تقييد  يرى الكاتب أنّ  
الخصوم برأيه، والمحل الذّي يمتد من لحظة رفع الدّعوى إلى صدور الحكم، وسبب يبّرره القانون. وتمتد األركان الشكليّة إلى 

 ي تنتهي إلى حّجية األمر المقضي به. شخص القاضي وعنصر المطالبة القضائيّة والخصومة التّ 

 وما بعد. 82، ص 1974إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، الجزء األّول،  

يرى الكاتب أّن ما يميّز العمل القضائي هو ضرورة توفّر نزاع أو ادّعاء أّوال ووجود هيئة تحسم النّزاع ثانيا وإحاطة  
 العمل بإجراءات قضائيّة ثالثا.

 Guillien Raymond : L’acte juridictionnel et l’autorité de la chose jugée, thèse, 

Bordeaux, 1931, p.21 et suiv. 

يرى الكاتب أّن العمل القضائي يتأّسس من حيث الموضوع على عنصر المراقبة الشرعيّة لتنفيذ القانون، ومن حيث  
 الشكل على طبيعة العضو.

55  Jean Vincent, S.Guinchard : procédure civile,op.cit.,p.210 n°162. 

 وما بعد. 80أحمد مليجي، المرجع السابق، ص    56
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 الحديث يمكن ال حيث باإللغاء فيها الطعن يمكن وال قانونا، المحددة بالطريقة
 القرارات مسألتا تبقى ليةالعم الناحية ومن. 57الباب هذا في الدولة مسؤولية عن

 الصبغة ذات اإلدارية اللجان وعمل 58القضائية، الجهة عن تصدر التي الوالئية
 من وكان العمل، طبيعة حول النقاش طرح في الخصب المجال هو القضائية
 مع( والقرار والتقرير االّدعاء) القضائي للعمل الهيكلّية العناصر اعتماد الممكن
 طبيعة لتحديد توّصال( واإلجراءات واالستقالل العضو) ةالشكليّ  العناصر جملة
 أن باعتبار واضح فهو ذلك على مازاد أما ،59البعض رأي حدّ  على األعمال هذه

 في القضاء تدّخل نتخّيل أن يمكن وال ،القضائي العمل أساس هي المنازعات
 أن يصلح وال القضاء، ظهور في والسبب األصل فهو 60نزاع، فيه ليس أمر
 منطقّية، وأخرى  تاريخية مبّررات العنصر ولهذا. النزاع في إالّ  القضاء تدّخلي

 في المعيار إن . ثم61منازعة دون  فصل هناك يكون  أن منطقّيا يمكن ال بحيث
 الحياة في سواء القضاء تدّخل فهم في المعتمد الوحيد إّنه بالقول تسمح قّوة تواتره
 الشيء حجّية عن أصال الحديث يمكن وال .62الحياة المعاصرة في وحتى البدائّية

                                                 
لكّن العمل القضائي ليس هو اتصال القضاء، فمن األعمال القضائية ما ال يتّصل به القضاء ومع ذلك فهو من األعمال   57

لدى البعض أعماال قضائية ولدى البعض أعماال إدارية ولدى غيرهم بين )تعدّ األعمال الوالئية  مثل األعمال الوالئية القضائية
، إذ أّن اتصال القضاء يتصل باألحكام الحاسمة للنزاع الذي تبّت في أصل النّزاع. فهي حاسمة  بمعنى أن بين أي أعماال والئية(

ي أصل النزاع بمعنى أن تتجاوز القرارات ال يدخل في باب اتصال القضاء األحكام الوقتية والقرارات المتأكدة، وهي تبّت ف
 المرحلة التمهيدية والتحضيرية.

حمادي الرائد: اتصال القضاء في المادة المدنية، مذكرة لإلحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .1991واالعلوم السياسية بتونس، 

 .55والعمل الوالئي، المرجع الّسابق، ص محّمد الّطاهر الحمدي: العمل القضائي    58

 وما بعد. 101أحمد المليجي، المرجع السابق، ص   59

60  « Les tribunaux étant institués pour trancher des différends et non pour donner 

des consultations, un propriétaire est irrecevable à demander à un tribunal de fixer la 

durée d’une prorogation à la quelle peut avoir droit son locataire, alors qu’aucun 

différend n’existe entre eux et qu’ils sont d’accord pour reconnaître que le 

locataire a droit à la prorogation commerciale ». Tribunal de la seine, 3 décembre 

1924,D.hebdomadaire.1925,p.152.Cité par Duguit,T2,op.cit., n°29, p.458. 

 ، المرجع الّسابق.1974إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، الجزء األّول،   61

 .2حّمادي الّرائد: اتّصال القضاء في المادّة المدنيّة، المرجع الّسابق، ص    62



20 

 

 الّتنفيذّية بالّصيغة القرارات تحلية يمكن وال 63منازعة، وجود مع إالّ  به المقضي
 64.به المقضي الشيء قّوة على أحرزت إذا إالّ 

 من جانب يرى . اإلشكال هو وهذا ؟ النزاع أو بالمنازعة المقصود ما لكن
 أن باعتبار جوهري  أمر وهو لخصوم،ا بين المواجهة هي المنازعة أن الفقه

 الخصومة تشتدّ  عندما فقط النزاع، حسم إلى البداية من مدعّوة القانونية القاعدة
 العمل في مفترض أمر والمنازعة القضاء، تدخل يتطلب المواجهة وتقوم

 مثل نزاع بها ليس التي الصور إلى بالنسبة حتى وجودها فُيفترض القضائي،
 ادعاءات بين التعارض هي المنازعة أن 66آخرون  يرى و  65.المتهم اعتراف
 لكن 67.األطراف بين المواجهة تفترض الّتي القضائّية الخصومة بمعنى خصمين
 من بادعاء ويكتفي خصمين ادعاءات بين التعارض فكرة يعارض الفقه من جانبا
 المنازعة تكون  أن يتطلب والune prétention unilatérale .68  واحد جانب
 الحق لصاحب سلبّية أو ايجابّية لصورة معارضة هناك تكون  أن يكفي بل ةفعليّ 
 حدّ  إلى بعضهم وذهب. الموقف هذا بسبب الشخص مصالح تتضّرر بحيث
 القضاء تدخل يكون  بحيث القاعدة في الشخص شكّ  إذا متوفرة المنازعة اعتبار
 هي المنازعة بأن اآلخر البعض تمسك حين في69.الشك هذا إلزالة مطلوبا

                                                 
 .37ص المرجع الّسابق،  على كحلون، الّصلح في المادة المدنيّة،   63

م.م.م.ت على ما يلي:" تنفّذ بعد التحلية بالّصيغة التّنفيذيّة األحكام التّي أحرزت على قّوة اتّصال  286نّص الفصل   64

م تحرز القضاء وهي التّي لم تكن أو لم تعد قابلة للّطعن بإحدى الوسائل المعّطلة للتّنفيذ، واألحكام التّي أذن بتنفيذها الوقتي ولو ل
 على قّوة اتّصال القضاء."

65  Hebraud Pierre :Commentaire de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du 

conseil.R.Tri.de droit civil,année 1948, p. 463 et suiv. 

66  Hauriou  Maurice : Précis de droit administratif et de droit public, 12 ème 

édi.,1930, p.334 et 458. 

67  « une instance n’est qu’une longue contestation » : Vizioz,études des 

procédure, 1931. Cité par P. Sabourin,op.cit.,p. 197. 

68  Vincent.Jean :Procédure civile,10 édi, Précis Dalloz.Paris.1974, n° 70,p.84-85. 

69  Chaumont.Charles : Esquisse d’une  notion de l’acte juridictionnel . RDP, 

1942,p.95 . 
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 مصلحة على االعتداء أو حق على االعتداء أو القانونية القاعدة على االعتداء
   .70شخص
 فهو الكلية ضوابطه وبيان المجتمع توجيه إلى مدعوة القانونية القاعدة إنّ 
هو  فالمطلوب القضاء، وتدخل إال منازعة ظهرت وكّلما العاّمة، للمصالح تحديد

 تطبيق على األطراف أحد بجبر القضاء تدخل زاعالنّ  قام فاذا نزاع، دون  الخضوع
 حال   تنازع"  هو البعض، تعبير حدّ  على األمر، نهاية في والنزاع. القاعدة
 اقتضاء هو واالدعاء. ومقاومة ادعاء وهما إرادتين تنازع في يظهر للمصالح
 شكل تأخذ أن إما والمقاومة الشخصّية، لمصلحته الغير مصلحة خضوع شخص
 المصلحة  على به يعتدي أي يخالفه سلوك أو االدعاء، الشخص به زعينا إعالن

         71."احترامها المطلوب
 وتجاوزا الّتحليل، كان ومهما القضائي، العمل أنّ  ذلك جميع من ويتلّخص

 مطالبة قضائّية أو اّدعاء أو نزاع وجود يقتضي ،72االستيفائّية القرارات لمسألة
 الّدعوى  ُتقام أن البدّ  بل نفسه، تلقاء من القضاء عّهديت أن يمكن وال تقّدم، كما

. معّينة إجراءات وطبق الكاملة االستقاللّية إطار في فصلها هو والهدف 73أمامه،

                                                 
70  « La notion de contestation devient essentielle mais non au sens restrictif du 19 

ème siècle ni au sens de la violation d’un droit subjectif mais comme « un incident de 

l’ordonnancement juridique »,  « …la fonction juridictionnelle avait « pour mission 

d’apurer l’ordonnancement juridique, de controler l’exercice des compétences et 

par suite, de procurer la sécurité juridique par la certitude juridique ». P. 

Sabourin,op.cit.,p. 197.  

الّنظريّة العاّمة للعمل القضائي، رسالة دكتوراه، أشار إليها أحمد مليجي: أعمال القضاة، مكتبة عالم وجدي راغب:   71

 .18، ص 1990الكتب 

يمكن تبرير القضاء االستيفائي بشكل عام بفكرة أنّه استعداد للمنازعة، ويمكن قبوله من هذه الناحية على ذلك   72

 المعنى.
 يمكن للقاضي أن يتعّهد بالقضية بصفة تلقائية، بل ال بدّ من رفعها من طالبها، "فافهم إذا أدلى الدعوى القضائية: تفيد أنه ال 73

اليك" والدعوى في نظر الفقه اإلسالمي هي المطالبة أوهي القول أوهي طلب استحقاق شيء وهو ما يختلف شيئا ما عن نظريات 

 DEMOLOMBEست "سوى الحق الذاتي في حالة حركية" كما أكد ذلك القانون الوضعي. حيث رأت النظرية الذاتية بأن الدعوى لي

في قولته الشهيرة غير أن هذا الرأي انتقد بشدة نظرا لكون هناك عدة حقوق، دون أن تكون هناك دعوى، كالحقوق الطبيعية، كما لم 

م.م.م.ت ونفت النظرية الموضوعية فكرة  19يشترط في القائم أن يكون له حق، بل يكفي أن تتوفر به شروط القيام الواردة بالفصل 

الحقوق الذاتية وتحدثت عن " المركز القانوني أوالوضعية القانونية". وبرزت نظرية حديثة ترى في الدعوى "القدرة القانونية على 
ل أنه اليوجد إال ممارسة االلتجاء للقضاء" ومع ذلك لم تسلم هذه النظرية من النقد. حيث إنها تؤدي إلى االعتقاد بوجود حق ذاتي والحا

لحرية أوإلمكانية، كما أنه من الغريب حصر ميدان الدعوى في الحاالت التي يطلب فيها الخصوم سماعهم في األصل فحسب. وانتقد 
البعض هذه النظرية الحديثة على أساس أن التعريف الحديث ال يعبّر إال على تصور ذهني يختلف عن المفهو م الحقيقي للدعوى 

ائية، الذي يفهم منه "االدعاء لدى القضاء" أي االلتجاء الفعلي للقضاء وفي هذا قال األستاذ عبد هللا األحمدي في كتابه القاضي القض
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 في الّناس بين الفصل منصب ألّنه الخالفة تحت الّداخلة الوظائف من فالقضاء" 
 بعض يّتخذوا أن للقضاة ويمكن74."للّتنازع للّتداعي وقطعا حسما الخصومات
 إثقال إطالقا اليخّير لكّنه المحكمة، إلطار تنظيما مهامهم في اإلدارّية القرارات
 المعاصرة الحياة تعّقد أنّ  صحيح. الّنزاع إطار عن تخرج بمسائل القضاء كاهل
 لذلك تابعة تكون  خاّصة لجان بإنشاء الّتخّصص اقتضى العلمّية المجاالت وتعّدد

 أمرا أصبح الّلجان هذه تركيبة في القضاة مشاركة أنّ  كذلك وصحيح الّنشاط،
ن حّتى ومقبوال سائغا  كذلك المطلوب ولكنّ  إدارّية، لجان مجّرد الّلجان كانت وا 
 اختصاصات تسند ال وأن إدارّية لجان إلى قضائّية اختصاصات تسند ال أن

 هذه نشئي المشّرع أن في دوما تكمن لكّن الّصعوبة. قضائّية لجان إلى إدارّية
 الفقه فيبقى نشاطها، طبيعة يحّدد أن دون  معّين نظر بمرجع ويخّصصها الّلجان
 مطلقا القبول يمكن ال ولكن ما، حدّ  إلى مقبوال أمرا ذلك كان ورّبما حيرة، في

 أّية ضغط تحت قانونا محّدد قضائي هيكل إلى اإلدارّية األعمال من جملة بإسناد
 فللعمل. األصل على تؤّثر ال الّتي الّتوابع من لكذ كان إذا إالّ  الّلهمّ  صورة،
 قصدا تسند ما عادة األعمال من جملة يستوعب ما المفاهيم من مّتسع اإلداري 

 .القضائّية لألجهزة سهوا أو

                                                                                                                                      

وما بعد مايلي "...وفعال فإن التعريف الذي أورده الشراح الغربيون ينطبق على حق  34واإلثبات في النزاع المدني وتحديدا بالصفحة 

م.م.م.ت وهو حق مشروع لكل شخص، له  19قيام لدى المحكمة بالمعنى الذي يقصده المشّرع التونسي بالفصل التقاضي أوحق ال

ممارسته إذا توفرت فيه الشروط القانونية من مصلحة وصفة وأهلية وذلك بقطع النظر عن وجاهة الطلب من عدمها وعن كون المحكمة 
لتجاء للقضاء ال ينسحب على مدلول الدعوى بل على الهي اإلمكانية القانونية ل ستبت في أصله أم ترفضه شكال، فالقول بأن الدعوى

الحق في رفعها وعلى هذا األساس فإن للدعوى مفهوما ماديا إجرائيا وال مجرد تصور ذهني تعني اإلدعاء لدى القضاء. فعندما تستعمل 
رسة الفعلية اإلجرائية لذلك الحق، فال يكتسب الشخص صفة كلمة دعوى قضائية نكون انطلقنا من مجرد الحق في التقاضي إلى المما

المدعي أوالمدعى عليه إال برفع الدعوى لدى المحكمة طبق اإلجراءات القانونية وبناء على ذلك فإن الدعوى القضائية ال توجد قبل 
قضاء وفي القانون الوضعي فإنه ال دعوى رفعها للمحكمة ولعل هذا ما جعل الفقهاء المسلمين يتحدثون عن المطالبة التي تحصل أمام ال

ن قضائية ما لم تتم إجراءات رفعها... ولئن كانت الدعوى ال تعني الحق الذاتي في نظرنا خالفا لما ذهب إليه العديد من الفقهاء الغربيّي
بيعة وخصائص الحق بالخصوص فإن ذلك ال يعني عدم وجود ترابط بينهما لسببين: أولهما: أن وصف الدعوى القضائية تمليه ط

المطلوب فتوصف بأنها عينية أوشخصية إذا كان موضوعها حقا عينا أوشخصيا ثانيهما أن الحق هو أساس الدعوى القضائية فالمدعي 
عندما يرفع دعواها للمحكمة يتمسك بكونه صاحب حق ذاتي وقع المّس به، ويطالب إسترجاعه وحمايته ولذا فإن الحق هو أساس 

 الدعوى..."
الدعوى القضائية تختلف عن المطالبة القضائية والخصومة، بحيث أن المطالبة القضائية تعني "العمل اإلجرائي الذي و 

بموجبه يمارس الشخص ذلك الحق" أي "عمل افتتاح المواجهات "وعمليا تحصل المطالبة القضائية بتقديم العريضة التي ترفع بها 
 خصومة هي تلك المرحلة التي تفصل بين تاريخ رفع الدعوى وصدور الحكم في األصل.الدعوى وتبليغها للخصوم بصفة عامة. وال

 وما بعد. 111وما بعد. أحمد أبو الوفاء، المرجع الّسابق ص  25عبد اّلّل األحمدي، المرجع الّسابق ص  

 Jean Vincent, S.Guinchard : procédure civile,op.cit.,p.87 et suiv. 

 .220ص  ،-بيروت-دّمة، طبعة مؤّسسة األعلمي للمطبوعاتابن خلدون: المق  74
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 تحكمه خاص إطار في الّتطابق أعمال اإلداري  العمل يتعّدى ال ما فعادة
 المعيار وحسب اإلدارّية فالسلطة. " اّدعاء حّتى أو نزاع أي عن بعيدا الّتبعّية
 مؤّسسات أو محلّية جماعات أو جهوّية أو مركزّية إالّ  تكون  أن يمكن ال الّشكلي،
 المهنّية، بالهيئات يعرف ما بذلك ويلحق العمومّية، بالّشخصّية متمّتعة عمومّية
 اإلدارّية الهيئات وتعمل. الّنقاشات بعض رغم مهامها في إدارّية اعتبرت الّتي

 المعيار وحسب. اإلداري  والّتسلسل المركزّية، للسلطة الّتبعّية إطار في إجماال
 الّتي المهام في الّنظر في اإلدارّية الهيئة دور يتلّخص الموضوعي أي المادي
 بما العام، المرفق سير حسن على مشرفة باعتبارها اإلدارّية للسلطة أصال تعود
 وسيلة"  وهي المناسب القرار األمر نهاية في لتّتخذ واالستشارة، اإلرشاد ذلك في
 عمل أو تصّرف عن عبارة وهو المنفردة، إرادتها عن بمقتضاه اإلدارة تعّبر
 أو فرضها يتمّ  الّتي االلتزامات بمقتضى القانوني الوضع تغيير إلى يهدف قانوني
 هومالمف أي المفهوم، هذا حسب اإلدارّية فالّسلطة 75."منحها يتمّ  الّتي الحقوق 
 شروط فيهم تتوافر أفراد مجموعة أو أفراد"... عن عبارة هي والّشكلي، المادي
 بحيث العمومّية، الّذوات تمثيل بسلطة القانون  بمقتضى والمتمّتعة والكفاءة األهلّية
 متمّثلة تكون نتائجها قانونّية بتصّرفات الّذوات، هذه ولصالح باسم القيام، يمكنها
 من الفقهاء ومن 76."العمومّية األشخاص لهذه مباشرة راجعة وواجبات حقوق  في
 يرّكز من وهناك اإلدارّية، الّسلطة لتعريف فحسب الّشكلي المعيار على يرّكز
 في المعيارين على يعتمدون  الفقهاء أغلب لكنّ 77.المادي المعيار على فحسب
 78."اإلدارّية الّسلطة تعريف

                                                 
 .286توفيق بوعشبة، مبادئ القانون اإلداري التّونسي، المدرسة القوميّة لإلدارة، ص     75

 نفس المرجع الّسابق.   76

77 P. Sabourin : Recherche sur la notion d’autorité administrative en droit 

français,op.cit.,p.19 et suiv. 

 René Chapus : Droit administratif géneral.T 1.7ème édi., édition du Mont-

chrestien .Paris 1993, p. 382 et suiv. 

 G.vedel;Pierre Delvolvé :Doit administratif,Paris 1964, p. 236 et suiv. 

 M.Hauriou :Précis élémentaire de droit administratif, op.cit.,p.13. 
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 لمبدأ خاضعة قانونّية أو ادّيةم كانت سواء اإلدارّية األعمال جميع وتبقى
 للقانون  اإلدارة خضوع أصال يعني " الّذي 79المشروعّية بمبدأ يعرف أساسي
 تقتضيه لما موافقة اإلدارة عن الّصادرة األعمال تكون  أن ضرورة الواسع، بمعناه
 تصّرفات تكون  أن المشروعّية بمبدأ المقصود فإنّ  أدقّ  وبصورة. القانونّية القاعدة
 القواعد تقتضيه لما موافقة تبرمها الّتي والعقود تّتخذها الّتي القرارات وكذلك رةاإلدا

 القاعدة"  يمّثل فهو80."مكتوبة غير أو مكتوبة القواعد هذه كانت سواء القانونّية
 باختالف القانون  باحترام أعمالها في ملزمة تكون  اإلدارّية الّسلط أنّ  تقتضي الّتي
 األعمال لجميع الّضابط عام بشكل القانون  يكون  أن ذلك معنى 81."أنواعه

 وتحتكم. الّطعن حقّ  ممارسة لألفراد يحقّ  اإلطار هذا عن خرجت فإذا اإلدارّية،
 والقانون  الّدولّية باالّتفاقّيات ومرورا بالدستور بدءا مصادر عّدة إلى المشروعّية
 بذلك اإلداري  ن القانو  رجال ويلحق بأنواعها، اإلدارّية القرارات إلى وانتهاء

 82.القضاء وفقه والعرف العامة المبادئ مثل المكتوبة غير المصادر

                                                                                                                                      

 Mohamed Larbi Fadhel Moussa, L’Etat et l’agriculture en Tunisie, publication 

du centre d’études de recherches et de publication de l’université de droit 

d'économie et de gestion de Tunis 1988, p.95. 

 .292ص لّسابق، علي كحلون: المسؤوليّة المعلوماتيّة، المرجع ا   78

79  CH. Eisenmann :le droit administratif et le principe de légalité,E.D.C.E,p.25. 

 J.Chevalier :la dimention symbolique du principe de légalité.R.D.P.1990,p.1651. 

 Chapus,op.cit.,p.804et suiv. 

 G.vedel;Pierre Delvolvé,op.cit.,p.373 et suiv. 

 M.Haurriou,op.cit.,p.371 et suiv. 

 Yadh Ben Achour : Droit administratif,op.cit.,p.533 et suiv. 

رنا األستاذ بوعشبة بأّن هذه القاعدة تجد أساسسها في مبدأ فصل 184توفيق بوعشبة، المرجع الّسابق ص   80 ّّ . ويذّك

ظهر مع الثّورة الفرنّسة وإن كان جانب من الفقه يرجع األصل إلى الّسلط الثاّلثة، وتكّرس مفهوم دولة القانون، وهو مفهوم 
لك أّن التّجربة األلمانيّة بشكل عام. لكنّه كان انتقال من الّسلطة المطلقة للحاكم أي الدّولة االستبداديّة إلى دولة القانون، وال يعني ذ

 ما يكون بيد الحاكم إن شاء طبّقه وإن شاء أمسكه. الدّولة االستبداديّة لم تكن خاضعة للقانون، بل إّن القانون عادة 
 .263رضا جنيّح، قانون إداري، المرجع الّسابق، ص   81

وتُعدّ المبادئ العامة في القانون اإلداري هاّمة وقد رفعها فقه القضاء بفرنسا إلى مرتبة القواعد الدّستوريّة، وإن   82

قاعدة اإلجماع باعتبارها تُعدّ تعبيرا عن نظام الحكم وتتطابق مع مبادئ وضعها البعض بين القوانين واألوامر. وهي تمثّل 
الحريّة والحقوق. وقد لجأ فقه القضاء اإلداري إلى صياغتها في وقت كانت فيه القواعد اإلدارّية شحيحة، فكانت منهجا في 

لمساواة أمام المرافق العموميّة والّضرائب ومبدأ التّعامل باعتبارها المعبّرة عن الحريّات العاّمة وحقوق المواطنين، مثل  مبدأ ا
 عدم رجعيّة القرارات اإلداريّة ومبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ عدم المساس بالقرارات الفردّية المنشئة للحقوق.......... 

 Georges Vedel;Pierre Delvolvé,op.cit.,p.384.   
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 المطلقة الّسلبّية إطار في نشاطها تمارس اإلدارة أنّ  إطالقا ذلك يعني وال
 لإلدارة إنّ  نقول فال القانونّية، القواعد مع قرارتها مالءمة على فقط وتحرص
 اجتهاد أيّ  عن لإلضراب فُتسدعى قل،أ وال أكثر ال المجّردة المالءمة سلطة
 سلطة لها يكون  متى الّتحّرك من ومّتسعا كبيرا هامشا لها إنّ  بل نوعه، كان مهما

 مبدأ خرق  دون  المالءمة مبدأ إعمال إطار في ممارستها حينئذ فيجوز تقديرّية،
 راعيت أن بها المنتفعة الّتقديرّية الّسلطة إطار في اإلدارة واجب فمن. المشروعّية

 المفروضة الّشكلّية والّصيغ ذلك في الموجبة واإلجراءات االختصاص مبدأ
 .  والواقعّية القانونّية والعناصر
ذا  الّتبعّية إطار في والّتطابق المراقبة أعمال هي اإلدارة أعمال إنّ  قلنا وا 

 لطبيعة حّبنا يدفعنا ال فإّنه القانونّية، القاعدة تطبيق بهدف والخصوصّية
 ذلك ألنّ  قضائي، هيكل إلى أعمال هكذا مثل إسناد إلى القضائّية اناتالّضم

 فقط اإلشكال يتعّلق . وال83وتعّقدها اإلجراءات طول إلى سيؤّدي وببساطة
 العمل بطبيعة وعيا للقضاء تسند الّتي المهام جملة على الضغط بضرورة
 العمل في اإلجرائّية الضوابط جملة تراعى أن المفروض من كان بل القضائي،
 طبق المحكمة به تعّهدت وقد الّنزاع، حسم ونظام طريقة حيث من القضائي
 طريقة إلى االحتكام الالزم من أصبح بالقضّية، القاضي يتعّهد أن فبعد. القانون 
 العمل موجبات هي وتلك. والّطعن والحكم البحث في محّدد ونظام معّينة

 القضائي.
 

II-  مفهوم القضاء العقاري 
ء العقاري مفهوم حديث لم يبرز إال مع بداية القرن العشرين وازداد القضا

المفهوم استعماال نتيجة اّتجاه التخصص في النشاط القضائي على غرار القضاء 
المدني والقضاء الجزائي والقضاء الّتجاري والقضاء الشغلي والقضاء الجبائي 
                                                 

يتعّلق بمطالب التسجيل العقّاري اختياريّا ومسحيّا على معنى مجلّة الحقوق  واألمثلة كثيرة في ذلك، ولعّل أهّمها ما  83

لسنة  34ومطالب التحيين العقّاري في إطار القانون عد  1964فيفري  20المؤّرخ في  1964لسنة  3العينّية والمرسوم عدد 

 15المؤّرخ في  2005لسنة  86 وتعويض حوادث المرور على معنى القانون عدد عدد 2001أفريل  10المؤّرخ في  2001

 .2005أوت 
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غير ذلك من وقضاء الضمان االجتماعي وقضاء المؤسسة وقضاء األسرة و 
 .(ب) ومفهوم خاص( أ)على أّن القضاء العقاري له مفهوم عام  االختصاصات.

 المفهوم العام للقضاء العقاري  -أ
ينصرف مفهوم القضاء العقاري العام إلى نظر القضاء في كّل ما يتعلق 
بالعقار مهما كانت طبيعته مسجال أو غير مسجّل، أي أّنه يتدخل في مدار 

في مفهومه وقبل تحديد المسائل التي يتناولها القضاء العقاري القانون العقاري. 
 .(2) والعقار (1) يتعين بيان مفهومي القانون العقاري ( 3)العام

 مفهوم القانون العقاري -1
القانون العّقاري هو مجموعة القواعد القانونّية الخاّصة المنطبقة على 

فكما أّن هناك قواعد خاصا.  ويمكن أن يكون القانون العقاري عاما أوالعّقار، 
عاّمة في القانون هناك قواعد خاّصة، تذكيرا بتلك التفرقة بين القانون العام 
والقانون الخاص. ومن هذه الّناحية ُيطلب الّتمييز بعناية بين القانون العّقاري 

والواضح أّن الغاية  .العّقاري العام من ناحية أخرى الخاص من ناحية والقانون 
هذه القواعد القانونّية هي ضبط الّنظام القانوني للعّقار والحقوق المتعّلقة  من جملة

شهارا وتسجيال وغير ذلك   .به نشأة ونقال وكشفا وا 
فكّل قاعدة قانونّية وضعّية يقابلها من الّناحية األخرى حّق ذاتي، وبذلك فإّن 

هي الحقوق الّتي القانون العّقاري الخاص يأتي على الحقوق العّقارّية الخاّصة، و 
تخلص لألفراد. ولكّن ذلك ال يعني أّن الّدولة، باعتبارها من الّذوات العاّمة، ال 
يمكن أن تكون ضمن الخواص. فقد اقتضى الّتطّور إخضاع الّدولة إلى القانون 
الخاص في عّدة صور إذا تصّرفت كشخص عادي دون أن تلتجئ إلى امتيازات 

ن الممكن الحديث عن العقود العادّية الخاضعة للقانون السلطة العاّمة. فكما أّنه م
الخاص ولو أّن أحد أطرافها شخص عام، على خالف العقود اإلدارّية المتضّمنة 

ازات العاّمة، يمكن اإلشارة كذلك إلى الملكّية الخاّصة للّدولة من تيلمظاهر االم
لى الملكّية العاّمة للدولة من ناحية أخرى. ولكّل ص جراءاته. ناحية وا  نف نظامه وا 

وقد يرّد البعض الفرق بينهما إلى استعمال امتيازات السلطة العاّمة وقال البعض 
اآلخر بمعيار المرفق العام. والمنتهى في جميع ذلك أّن العّقارات العاّمة تبقى 
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خاضعة للقانون العام، بينما تبقى العقّارات الخاّصة خاضعة للقانون الخاص. 
ّنما العكس هو معنى ذلك أّن طب يعة الّشخص المتدّخل ال تحّدد طبيعة العّقار، وا 

الّصحيح، أي أّن طبيعة العّقارات هي الّتي تحّدد طبيعة القانون المنطبق، فإذا 
كانت العّقارات خاّصة انطبقت القواعد الخاّصة، وكان القانون العّقاري الخاص، 

اردة عليها مفهوما واكتسابا ومن محاوره بيان طبيعة هذه العّقارات والحقوق الو 
ذا كانت العّقارات عاّمة انطبقت القوانين العاّمة، ومن محاورها تحديد  وانتفاء ، وا 
طبيعة هذه العّقارات والحقوق المتعّلقة بها مع بيان خصوصّيتها وخاّصة منها ما 

 يتعّلق بنظامها القانوني وطرق صيانتها وتهيئتها وطرق اكتسابها.
 مفهوم العقار-2

. 84تقسم الحقوق في القانون المدني إلى حقوق عينّية وأخرى شخصّية
وتعرف بالحقوق الشخصّية بأّنها عالقة قانونّية يلتزم بموجبها شخص بهدف 
إعطاء شيء أو القيام بعمل أو بعدم القيام بعمل، وتجد مصدرها في الّتصّرف 

شخصّية وعالقة مالّية. القانوني والواقعة القانونّية. فهي عالقة قانونّية وعالقة 
ويقابل الحّق الّشخصي االلتزام الّشخصي. أّما الحّق العيني فهو سلطة مباشرة 
للشخص على العين أو الشيء، ويتمّيز هذا الحّق بسلطة التتبع واألفضلّية الّتي 
يسندها إلى صاحبه. والشيء يمكن أن يكون خارج الّتعامل بين الّناس كلحم 

كالّنقود، وهو المال. والمال، عمال بأحكام الفصل األّول من  البشر أو أمرا مباحا
مجّلة الحقوق العينّية " هو كّل شيء غير خارج عن الّتعامل بطبيعته أو بحكم 
القانون ومن شأنه أن يكون موضوع حّق ذي قيمة نقدّية ". وينقسم المال إلى 

مادّية وهو كّل شيء أشياء غير مادّية وهو ما يتعّلق بالملكّية الفكرّية وأخرى 
لى  محسوس ويمكن قسمته إلى أشياء قابلة لالستهالك وأخرى غير قابلة له وا 
لى أشياء عاّمة وخاّصة كما تقّدم. وتعرف األشياء  أشياء مثلّية وأخرى قيمّية وا 

بكونها األشياء الّتي أعّدت بطبيعتها " ألن   consomptibleالقابلة لالستهالك 
، على عكس األشياء غير القابلة 85ا هو االستهالك "يكون أّول استعمال له

                                                 
 وجملة الحقوق والواجبات تكّون ما يعرف بالذّّمة بالماليّة للشخص.   84

 .84، ص 37، عدد  8عبد الرّزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلّد عدد    85
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لالستهالك الّتي تستعمل دون أن تستهلك وتهلك نهاية، لكّنها غير معّدة منذ 
البداية لالستهالك مثل السّيارة واألثاث والمكتب وغيرها. ويمكن أن يكون 

ثل الّطعام، االستهالك مادّيا أو قانونّيا، فإذا كان مادّيا فيأتي على نهاية الشيء م
ذا كان قانونّيا فيأتي على إنفاق المال. ولهذا الّتقسيم أهّمية في حدود أّن بعض  وا 
العقود ال يمكن أن تأتي على األشياء غير القابلة لالستهالك مثل عقد الكراء 
وعقد العارية وغيرهما، وعقود أخرى ال تأتي على أشياء قابلة لالستهالك مثل 

وقا ال ترد إاّل على األشياء غير القابلة لالستهالك مثل القرض، كما أّن هناك حق
حّق االنتفاع. أّما األشياء القيمّية فهي الّتي تكون معّينة الّذات وال يقوم شيء 
آخر مكانها في الوفاء مثل السّيارة والمنزل، فال يعّوض الشيء الشيء اآلخر. 

بعض اآلخر عند الوفاء والّتي أّما األشياء المثلّية " فهي الّتي يقوم بعضها مقام ال
. ومن 86تعرف عادة عند الّتعامل بين الّناس بالعّد أو المقاس أو الكيل أو الوزن "

أّن بعضها يمكن أن يعّوض اآلخر في  non fongibleخاصّية األشياء المثلّية 
 . وغالبا ما تكون األشياء المثلّية أشياء  قابلة لالستهالك، كما أّنه غالبا87الّتنفيذ

ما تكون األشياء القيمّية غير قابلة لالستهالك. والواضح أن الفرق بينهما ال يعود 
إلى رأي األطراف بل إلى طبيعة الشيء في حّد ذاته. ولهذا الّتقسيم أهّميته في 
حدود أّن الملكّية ال تنتقل في األشياء المثلّية إاّل بعد الوزن أو الكيل أو القيس، 

فتنتقل بمجّرد العقد ألّنها ال تحتاج لكيل أو قيس أو ة قيميّ أّما في األشياء ال
. أّما الّتمييز بين األشياء العاّمة واألشياء الخاّصة فيحمل إلى الّتمييز بين 88عدّ 

 الملك العام والملك الخاص كما تقّدم.
ولكّن أهّم تمييز في األموال هو الّتمييز بين المنقوالت من ناحية والعّقارات 

ى. فيعرف العّقار بأّنه " كّل شيء ثابت في مكانه ال يمكن نقله من ناحية أخر 
، وهو على ثالثة أنواع إّما أن يكون طبيعّيا أو حكمّيا أو تبعّيا. 89منه دون تلف "

ذا كان العّقار ال يقبل النقل دون تلف، فإّن المنقول يقبل النقل دون تلف، وهو  وا 
                                                 

 من القانون المدني المصري. 85الفصل    86

 تم.م.م. 298يراجع الفصل    87

 م.ا.ع 586يراجع الفصل    88

 م.ح.ع. 3الفصل    89
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يعة الشيء هي المحّددة في ، فتكون بذلك طب90على نوعين طبيعّيا وحكمّيا
 .91الّتمييز بين العّقار والمنقول

 ولهذا الّتقسيم عّدة نتائج هاّمة، يمكن حصرها في الّنقاط الّتالية:
إجرائّيا يحّدد دائما مكان العّقار المحكمة المختّصة، في حين أّن المنقول -

قانون الّدولي ال يعتّد بمكانه في تحديد مرجع الّنظر. وحّتى على مستوى أحكام ال
 الخاص، فإّن مكان العّقار يحّدد القانون المنطبق على خالف المنقول.

تشمل إجراءات الّتسجيل العّقار ألّنه شيء ثابت وال يشمل المنقول بالّرغم -
من وجود بعض المنقوالت الهاّمة الّتي أصبحت تخضع لعملّية الّتسجيل مثل 

. ويخضع المنقول إجماال 92كية الصناعيةسّيارات وحقوق الملالّطائرات والسفن وال
 .93لمبدأ الحيازة

بعض الحقوق ال يمكن أن تقع إاّل على عّقار لكونه ثابت، مثل الّرهن -
 العّقاري وحّق االرتفاق.

                                                 
 م.ح.ع. 13الفصل    90

ولم  يكن هذا الفصل بين المنقول والعقّار واضحا في الّسابق، خالل فترة القانون الفرنسي القديم، فقد كان الرأي    91

يعتها ال تعتبر عقّارا ألنّها ذات قيمة تافهة يعتمد على مدى قيمة الشيء لتمييز العّقار عن المنقول، لذلك كانت بعض العقّارات بطب
 مثل المباني في األرياف واألشجار، في حين أّن بعض المنقوالت كانت بمثابة العقار نظرا ألهّميتها.

ولم يكن للمنقول أهّمية تذكر في ذلك الوقت مقارنة بأهّمية العقّار، فقد كان ينظر إلى المنقول على أّنه شيء وضيع  
مكن أن يضاهي أهّمية العقّارات. ويعود ذلك باألساس إلى طبيعة المجتمعات قبل أن تحدث الثورة الّصناعيّة وتافه ال ي

 والتكنولوجيّة ويصبح للمنقول تلك األهميّة.
ولم يكن القانون الروماني يفصل بين العقّار بطبيعته والعقّار بالتّخصيص، كما هو الحال اليوم، بل تحدّث الرومان  

صل بالبيع والوصيّة عند التسليم. ولم يكن القانون الفرنسي القديم يميّز بينهما، بل كان جميعها من قبيل العقّارات الّطبيعيّة. عّما يتّ 
ولم يبرز التّمييز إالّ من خالل أحكام المجلّة المدنّية الفرنسّية. وينادي جانب من رجال القانون اليوم باالستعاضة عن فكرة 

 تّبعّية ألنّها تحقّق األهداف التّي عادة ما تردّ إلى العقّارات بالتخصيص.التخصيص بفكرة ال
كما ينادي اليوم جانب من الفقه إلى االستغناء عن هذا التّمييز بين العقّار والمنقول بحكم أهّمية المنقوالت في يومنا  

، تجاوزا لمفاهيم طبيعة المال المعتمد كمعيار هذا، واعتماد معيار آخر في تمييز األموال على عنصر الثّبات وإرادة المشّرع
 لتمييز المنقول عن العقّار.

 .69و ص  61يراجع في جميع ذلك عبد الرّزاق السنهوري، المجّلد الثّامن، المرجع الّسابق ص  

نى مجلّة يمكن تنظيم سجالّت خاّصة لتسجيل هذه المنقوالت وإشهار الحقوق المتعلّقة بها مثل سجّل الّسفن على مع   92

جوان  29المؤّرخ في  1999لسنة  58وسجّل الّطائرات على معنى القانون عدد  41إلى  23التّجارة البحريّة الفصول من 

 2004جويلية  12المؤّرخ في  2004لسنة  57المتعّلق بإصدار مجلّة الّطيران المدني كما هو منقّح بموجب القانون عدد1999

من مجلّة الّطرقات الّصادرة بموجب القانون عدد  72و  69و63عربات على معنى الفصول . وتسجيل ال66إلى  3الفصول من 

، والّسجل التّجاري على معنى 2000جانفي  25وقرار وزير النّقل المؤّرخ في  1999جويلية  26المؤّرخ في  1999لسنة  71

 36لتّجارة والخدمات على معنى القانون عدد وسجّل عالمات الّصنع وا 1995ماي  2المؤّرخ في  1995لسنة  44القانون عدد 

 24المؤّرخ في  2000لسنة  84وسجّل براءات االختراع على معنى القانون عدد  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة 

وسجّل  2001فيفري  6المؤّرخ في  2001لسنة  21وسجّل الّرسوم والنّماذج الّصناعيّة على معنى القانون عدد  2000أوت 

 .2001فيفري  6المؤّرخ في  2001لسنة  20لتّصميمات الّشكليّة للدّوائر المتكاملة على معنى القانون عدد ال

 م.ح.ع 53الفصل    93
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 دعوى الحيازة ال تحمي إاّل العّقار.-
 ال يمكن الحديث عن الّشفعة إاّل مع العّقار.-

، وينصرف إلى ثالثة: األرض واألصل في األشياء هو العقار بطبيعته
. فاألرض ال تتحّول وال تنتقل، وما ينقل هي 94والبناءات )المنشآت( والّنباتات

األتربة، لكّن األرض باقية وثابتة، ويّتصل باألرض المنشآت والّنباتات، اّتصال 
 قرار وثبات، وال يمكن نقلها دون تلف.

يحتويه األسفل وتشمل األرض ما ينصرف إلى سطح األرض وأسفله وما 
من أحجار وصخور ومعادن. وما فوق السطح ليس من األرض. أّما المناجم 
والكنوز المدفونة واآلثار فلها حكمها الخاص. فال تعتبر الكنوز المدفونة عّقارا بل 
هي منقوال لمالك األرض ثالثة أخماسه والخمس لمكتشفه والخمس األخير 

ا عاّما للدولة، وال يمكن استغالل المحاجر ملك 97واآلثار 96.وتعّد المناجم95للدولة
ن تبقى لمالكي األرض، إاّل بترخيص  .98والمقاطع، وا 

والّنبات هو كّل ما يغرس باألرض ويزرع وما يّتصل بهما من ثمار وصابة 
وحطب. فتعّد عّقارا بطبيعته طالما أّنها مغروسة أو مزروعة باألرض، فإذا 

ّصابة والّثمار صارت من المنقوالت ولو لم انفصلت أصبحت منقوال. فإذا جّذت ال
ذا قطع حطب األشجار صار من المنقوالت99تنقل . وال تعّد الّنباتات 100، وا 

الموجودة مؤّقتا بأواني خاّصة من العّقار حّتى لو وضعت على األرض ألّنها ال 

                                                 
 م.ح.ع 5الفصل    94

 م.ح.ع 25الفصل    95

دد المتعّلق بإصدار مجلّة المناجم، الّرائد الّرسمي ع 2003أفريل  28المؤّرخ في  2003لسنة  30القانون عدد    96

 .1416، ص 2003أفريل  29بتاريخ  34

المتعلّق بإصدار مجلّة حماية التّراث األثري  1994فيفري  24المؤّرخ في  1994لسنة  35القانون عدد    97

 .17عدد  1994مارس  1بتاريخ  347والتّاريخي والفنون التقليديّة، الّرائد الرسمي عدد 

المتعلّق بتنظيم استغالل المقاطع، كما هو منقّح  1989فيفري  22المؤّرخ في  1989لسنة  20القانون عدد    98

عدد  1989مارس  3بتاريخ  16. الّرائد الّرسمي عدد 1998نوفمبر  23المؤّرخ في  1998لسنة  95بموجب القانون عدد 

340. 

 م.ح.ع 7الفصل    99

 م.ح.ع 8الفصل    100
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تنتفع بغذاء األرض. ويعّد النبات عّقارا طبيعّيا سواء نبت تلقائّيا أو بفعل 
 سان.اإلن

باألرض،  مندمجةوالمباني أو المنشآت هي من العّقارات الّطبيعّية باعتبارها 
ن أحدثت بفعل اإلنسان، حيث ال يمكن فصلها إاّل بهدمها. فهي مجموعة من  وا 
مواد البناء اجتمعت لتستقّر سواء بسطح األرض أو بباطنه، بما في ذلك المساكن 

عّد كذلك مهما كان محدثها المالك أو والمطاحين واآلبار والجدران وغيرها. وت
غيره. وتقوم المباني والمنشآت على فكرة االندماج ال غير، وال يهّم إن كانت 
مقامة بصفة وقتّية أو دائمة شرط أن تندمج باألرض، فبيوت المعارض المبنّية 
بصفة وقتّية تعّد عّقارات طبيعّية إذا اندمجت باألرض. أّما إذا كانت بيوتا من 

واألخيام، فهي  constructions volantes، مثل األكشاك والمنازل المتنّقلة لوح
من المنقوالت. ويعّد من قبيل العّقارات بطبيعته في نهاية األمر جميع توابع البناء 

، مثل األبواب والّشبابيك واألقفال بشكل ال يقوم البناء بدونهاالمندمجة فيه 
الط والسخانات والمصاعد والّتجهيزات واألنابيب والّتجهيزات الصحّية والب

الكهربائّية، فهي أشياء متّممة للبناء، لذلك نّص الفصل السادس م.ح.ع على أّن 
" األجهزة واألنابيب الاّلصقة باألراضي والمباني والمتّممة لها عّقارات طبيعّية "، 
ذا وضع المالك بأرضه  ن تّم في بعض األحيان نقلها دون تلف. وا  حّتى وا 

هيزات فالحّية واندمجت في األرض مثل أدوات الرّي والقنوات اعتبرت عّقارات تج
بطبيعتها، فإذا انفصلت كانت عّقارات بالّتخصيص. معنى ذلك أّن أحكام الفصل 

، بمعنى التوّحد incorporationالّسادس م.ح.ع تقوم على فكرة: االندماج 
 بغيابها.واالنصهار. فال تفصلها دون ضرر. وال تقوم الوحدة 

 10و 9أّما العّقار بالّتخصيص، فقد ورد مضمونه حصرا بالفصلين  
م.ح.ع، حيث نّص الفصل الّتاسع على أّنه " يعّد عّقارات حكمّية ما يضعه 
المالك في أرضه من األدوات والحيوانات وغيرها من األشياء رصدا على خدمتها 

ت الخزن الّتي يضعها المالك واستغاللها "، فكذلك الحيوانات وأدوات الري ومعّدا
بأرضه رصدا على خدمتها واستغاللها. ونّص الفصل العاشر على أّنه " يعّد 
عّقارات حكمّية ما يضعه المالك بعّقاره من األشياء المنقولة الملتحمة بالعّقار 
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بشكل يتعّذر معه فصلها عنه دون إفسادها أو إفساد ما هي مّتصلة به ". وكذلك 
ات الملتحمة بالعّقار، فهي منقوالت ألصقت بالجبس أو االسمنت جميع الّتجهيز 

بالعّقار مثل ألواح الّتصوير والمرايا، فهي منقوالت مرتبطة بالعّقار على سبيل 
 . 101الّدوام، ولكّن المشّرع بحكم عنصر الّترابط أنزلها منزلة العّقار بالّتخصيص

ّتخصيص، أّولهما أن والواضح أّن المشّرع وضع شرطين لقيام العّقار بال
يكون المالك واحدا وثانيهما أن يتحّقق الّتخصيص طبق القانون. وفي ذلك عّدة 

 آثار هاّمة.
أّما فيما يتعّلق بشرط اّتحاد المالك، فقد أشار الفصل الّتاسع م.ح.ع إلى " 
ما يضعه المالك في أرضه..." كما أشار الفصل العاشر م.ح.ع إلى " ما يضعه 

ره.." وبذلك يشترط المشّرع أن يكون المالك هو من خّصص المنقول، المالك بعّقا
فال يعتّد بما يصنعه المستأجر أو صاحب حّق االنتفاع لتعريف العّقار 
بالّتخصيص، كما ال ُيعّد عّقار بالّتخصيص إذا ألحق المالك بعّقاره منقوال تابعا 

قانونا، كما في صورة  للغير. وتنصرف أعمال المالك إلى أعمال نائبه اّتفاقا أو
ذا وافق المالك على أن يبقى  التصّرف عن طريق الوكيل أو الولي وغيرهما. وا 
المنقول بالعّقار اعتبر عّقارا بالّتخصيص. وال يمكن لما وضعه المالك على 
الّشياع أن ينقلب إلى عّقار بالّتخصيص إاّل إذا آلت القسمة إلى استحقاقه للجزء 

ذا حاز طرف ما عّقارا على ملك الغير، سواء كان موضوع إلحاق المنقول . وا 
بحسن نّية أو بسوء نّية، وألحق به منقوال أصبح من العّقارات الحكمّية 
بالّتخصيص إزاء الغير، لكّن المالك الحقيقي ال يمكن أن يسترّد إاّل أرضه ويبقى 

 المنقول للحائز، ألّنه وضع من طرف غير ذي ملك.

                                                 
من المجّلة المدنيّة الفرنسيّة، حيث وضع الفصل  524ل من الفص 10و  9أخذ المشّرع التّونسي محتوى الفصلين    101

المبدأ العام بطالعه، قوال إّن  " األشياء التّي يضعها مالك العقّار في عقّاره لخدمة هذا العقّار واستغالله تكون عقّارا  524

، 524ما أجمل بطالع الفصل  . ثّم جاءت الفقرات الموالية لتفّصل9بالتّخصيص ". وهو ما أورده المشّرع التّونسي بالفصل 

م.ح.ع. وأوضحت المادّة  10فأشارت إلى: حالة المنقوالت التّي يربطها المالك بالعقّار على سبيل الدّوام، وهي صورة الفصل 

إذا كانت من المجلّة المدنيّة الفرنسّية مفهوم االرتباط قوال إّنه " يعتبر المالك أنّه ربط منقوالت بعقّاره على سبيل الدّوام  525

هذه المنقوالت قد ألصقت بالعقّار بالجبس أو الجير أو اإلسمنت أو كانت ال يمكن فصلها دون أن تتكّسر وتتلف أو دون أن يتكّسر 
 أو يتلف الجزء من العقّار الذّي ألصقت المنقوالت به". وأورد الفصل جملة من األمثلة مثل المرايا والّصور.. 
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م.ح.ع  10و  9رط الّتخصيص، يستخلص من الفصلين أّما فيما يتعّلق بش
تخصيص المنقول لخدمة أّن المشّرع الّتونسي اعتمد حالتين في الّتخصيص، 

، تأثيرا بالقانون الفرنسي، على خالف الّتخصيص بااللتحامو  واستغالل األرض
 .102بعض الّتشاريع األخرى 

للخدمة  ويبدو أّن المشّرع الّتونسي جعل الّتخصيص برصد المنقول
واالستغالل مقصورا على المجال الفالحي باإلشارة إلى ما يمكن أن " يضعه 
المالك بأرضه من أدوات وحيوانات وغيرها من األشياء رصدا على خدمتها 
واستغالله "، فينصرف مفهوم األرض إلى خدمة األرض دون البناءات والمنشآت 

لخدمة األرض الفالحّية بما وينصرف مفهوم األدوات والحيوات إلى كّل ما يصلح 
في ذلك المواشي وغيرها من الحيوانات وآالت الحرث والحصاد والبذور والتبن 

. فقط أّن المواشي والحيوانات وكّل ما 103والّسماد وما يستعمل لتخزين المحصول
يرّبى باألرض الّزراعّية )نحل، أرانب، دجاج، حمام، دود القّز، أسماك البرك( 

لخدمة األرض واستغاللها ال يعّد من قبيل العّقارات  ويكون غير مخّصص
الحكمّية، كما إذا وضعها مالكها لالنتفاع بلحمها واستعمالها لغاية التجّول والنزهة 
فقط. وتبقى عّقارات بالّتخصيص إذا كان استعمالها مزدوجا، واألغلب أّنها تكون 

المحصول الّزراعي ال يعّد كذلك، ألّن األرض تنتفع على الّدوام بسمادها. كما أّن 
 عّقارا بالّتخصيص بعد فصله إاّل ما ترك منه كبذور.

                                                 
ي بين التّخصيص للخدمة واالستغالل والتّخصيص بااللتحام، وكان المشّرع الفرنسي أّكد لم يميّز المشّرع المصر   102

فكرة الفصل بين التّخصيص للخدمة واالستغالل والتّخصيص على سبيل الدّوام. وقد انتقد هذا التّقسيم  525و 524بالفصلين 

من القانون المدني المصري في فقرته  82ونّص الفصل فقها، األمر الذّي دفع بعض التّشاريع إلى التّخلّي عن هذا التّصنيف 

الثّانية على أنّه " يعتبر عقّار بالتّخصيص المنقول الذّي يضعه صاحبه في عقّار يملكه رصدا على خدمة هذا العقّار أو استغالله 
 "، دون أن يميّز بين الحالتين ودون أن يحصر الخدمة واالستغالل في الميدان الفالحي.

أّن المشّرع التّونسي تأثّر بالقانون الفرنسي إالّ أنّه لم يعتمد الحّل الفرنسي في تجاوز اإلطار الفالحي، فقد  فرغم   103

من المجلّة المدنّية الفرنسيّة إلى " االستغالل الّصناعي واآلالت الضروريّة الستغالل معامل الحديد ومعامل  524أشار الفصل 

لم تكن الّصناعة متطّورة كما هي اليوم، وانتهى التّطبيق إلى جعل التّخصيص برصد الورق والمعامل األخرى "، في وقت 
 المنقول لخدمة العقّار واستغالله يشمل جميع الميادين الّصناحّية والتّجاريّة والمدنيّة.
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وكان من الممكن استعمال عبارات عاّمة لجعل الّرصد ينصرف إلى 
مجاالت عديدة تتجاوز االستغالل الفالحي والّزراعي لتشمل االستغالل 

 .. لكّن المشّرع الّتونسي لم يفعل106والمدني 105والّتجاري  104الّصناعي
ويشترط أن يكون المنقول مخّصصا لخدمة واستغالل األرض وليس لخدمة 
المالك، فكّل تخصيص لذات المالك يمنع ظهور العّقار بالّتخصيص، كما في 
صورة تخصيص المالك سّيارة الستعماالته الخاّصة. وال يشترط أن يكون هذا 

لقرار، ، بل يكفي أن يخّصص على سبيل الّثبات وابصفة دائمةالّتخصيص 
بمعنى أن ال يكون الّتخصيص موقوتا بمّدة قصيرة. وال يشترط أن يكون 

، فقط يشترط أن يكون واقعّيا ومادّيا مخّصصا لخدمات ضرورّياالّتخصيص 
واستغالل األرض حسب طبيعة اإلنتاج الفالحي، فال تكفي إرادة المالك في 

يرد بالفصل الّتاسع  الّتخصيص، بل ُينظر إلى واقع األرض وطبيعة الخدمة. فلم
 .107ما يحمل لشرطي الّدوام والّضرورة

تأثيرا بالفصل  الّتخصيص بااللتحاموأورد الفصل العاشر م.ح.ع صورة 
من المجّلة المدنّية الفرنسّية، وجاءت بالقانون الّتونسي وكأّنها حالة مستقّلة  524

الفرنسي عن صورة الّرصد لخدمات األرض واستغاللها، في حين أّن المشّرع 
جعل صورة " تخصيص المنقوالت الّتي يربطها المالك بالعّقار على سبيل الّدوام " 

                                                 
صنع. يشمل االستغالل ما يوضع في المعامل من آالت وأدوات رصدا لنشاط المعمل مهما كانت طبيعة نشاط الم   104

وقد كان المشّرع الفرنسي أشار في بدايته إلى " اآلالت الّضروريّة الستغالل معامل الحديد ومعامل الورق والمعامل األخرى " 
ألّن الّصناعة لم تكن متطّورة بعد في ذلك الوقت وكان للنّشاط الفالحي أهّميته، األمر الذّي ال يصدق في يومنا هذا وقد أخذت 

شوطا كبيرا على حساب الفالحة. ويفترض االستغالل الّصناعي وجود مكان مخّصص لالستغالل، فال تعدّ  األنشطة الصناعيّة
عقّارات بالتّخصيص المنقوالت التّي يعمل بها صاحب المصنع بمنزله، وتعدّ المواد الخام والمواد األّوليّة عقّارات حكميّة، فقط 

 فالحّية.أّن المنتوج يصبح منقوال على غرار المحاصيل ال
تُميّز التّشاريع التّي اعتمدت مفهوما واسعا لرصد المنقول لخدمة واستغالل العقّار في المجال التّجاري، مثل القانون    105

الفرنسي والقانون المصري، بين مباشرة التّجارة من غير مالك، وفي هذه الّصورة ال يمكن الحديث عن تخصيص لغياب وحدة 
جارة من قبل المالك، فتكون المنقوالت الموضوعة خدمة للعقّار واستغالله من قبيل العقّارات الحكميّة الملك، وبين مباشرة التّ 

)المصنع والنزل والمطاعم والمقاهي والحّمام....(، على خالف األصل التّجاري نفسه الذّي تنحصر مكّوناته  في العناصر 
التّونسي الذّي حصر رصد المنقوالت لخدمة واستغالل العقّار في  المعنويّة والبضاعة. وهذه الّصورة ال تطرح في القانون

الميدان الفالحي، فال يطرح اإلشكال إالّ بالنسبة إلى المنقوالت التّي التحمت بالعقّار والتّي تردّ عادة إلى العقّارات الحكميّة 
 بااللتحام، كما سيأتي، وال تتّصل باألصل التّجاري.

ي عنصر الدّوام وااللتحام بالنسبة إلى ما وضع بالمنزل بهدف الّزينة أو االستغالل المدني اشترط المشّرع الفرنس   106

حتّى يكون عقّارا بالتّخصيص، ولكّن المشّرع المصري لم يشترط ذلك، بل جاءت عبارة خدمة العقّار واستغالله عاّمة تشمل 
البريد والالّفتة وآلة اإلطفاء، وال تعدّ المفروشات واألثاث جميع القطاعات، فيشمل العقّار بالتّخصيص أجهزة اإلضاءة وصندوق 

من العقّارات الحكميّة لكونها مخّصصة لالستعمال الّشخصي، ويدخل في باب العقّارات الحكمّية حسب هذا االتّجاه المرايا وألواح 
 التّصوير والّزينة والتّماثسل....

 من المجّلة المدنيّة الفرنسيّة. 524وريّا ودائما عمال بأحكام الفصل الّسائد بالفقه الفرنسي أن يكون التّخصيص ضر   107
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وكأّنها صورة تطبيقّية للمبدأ العام في الّتخصيص، وهو أن يضع المالك بعّقاره 
 أشياء  لخدمة هذا العّقار واستغالله. 

 م.ح.ع أن يكون المالك نفسه هو 10وواضح أّن المشّرع يشترط بالفصل 
الّذي يضع المنقوالت الملتحمة بعّقاره، فوضع بذلك شرطي اّتحاد المالك 
وااللتحام. فيشترط أن يكون المالك نفسه هو الّذي وضع المنقول، فال تقوم صفة 
العّقارات بااللتحام إذا انعدم ركن اّتحاد المالك، كما أن يكون واضع المنقول هو 

 المستأجر أو غيره.
إذا لصق المنقول بالعّقار بشكل يتعّذر معه فصله  ويتحّقق شرط االلتحام

عنه دون إفساده أو إفساد ما هو مّتصل به، وقد عّبر المشّرع الفرنسي عن هذه 
من المجّلة المدنّية قوال إّنه " يعتبر المالك أّنه ربط منقوالت  525الّصورة بالفصل 

بالعّقار بالجبس أو بعّقاره على سبيل الّدوام إذا كانت هذه المنقوالت قد لصقت 
بالجير أو باإلسمنت أو كانت ال يمكن فصلها دون أن تنكسر وتتلف أو دون أن 

 يتكّسر أو يتلف الجزء من العّقار الّذي لصق به".
م.ح.ع  10الواردة بالفصل  attachementوالواضح أّن صورة االلتصاق 
ع. م.ح. 6الواردة بالفصل  incorporationتختلف عن صورة االندماج 

فتقتضي صورة االندماج أن ال يقوم البناء بدونها كما تقّدم، أّما صورة االلتحام 
قيقوم فيها البناء بدونها، ولكّنها التحمت إلى حّد أّنه أصبح يتعّذر فصلها دون 
إفسادها أو إفساد ما هي مّتصلة به، كما في صورة المرايا واأللواح الاّلصقة 

ب الّتونسّية ولو بصفة ضمنّية أّن آالت الّنسيج وغيرها. وقد رأت محكمة الّتعقي
 .108الاّلصقة بالعّقار تعّد عّقارات حكمّية بااللتصاق

واألثر في هذا الّتخصيص، سواء برصد المنقول لخدمة واستغالل العّقار أو 
 بااللتحام، هام للغاية على عّدة مستويات:

                                                 
. المجلّة القانونيّة 21، ص 6، عدد 1972، م.ق.ت 1972مارس  23مؤّرخ في  7973قرار تعقيبي مدني عدد    108

 ، تعليق عبد العزيز بن ضياء.221، ص 1974التّونسيّة 
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في حالة هبة من أهّم آثار الّتخصيص أّن المنقول يأخذ حكم العّقار -
، 111وكراء العّقار 110والّرهن العّقاري 109العّقار أو وصّية العّقار وبيع العّقار 

فتنصرف تلك العملّيات إلى مجمل عناصر العّقار بما في ذلك العّقارات الحكمّية، 
بالّرغم من أّنها في األصل كانت منقوالت. فهو افتراض قانوني ينقل المنقول إلى 

عقلة المنقول بالّتخصيص بمفرده، بل البّد أن يكون ذلك  حكم العّقار. وال يجوز
في إطار عقلة عّقارّية، إاّل في حاالت استثنائّية تبّررها مؤّسسة المنقوالت بالمآل، 

 112كما سيأتي.
إّن المنقول إذا أدمج تماما بالعّقار يصبح عّقارا طبيعّيا ويفقد ذاته )الفصل -

أو لمن أقرض ماال لشرائه أو إصالحه أن م.ح.ع(، وال يحّق لصانعه أو بائعه  6
يعقله. أّما إذا كان العّقار بالتخصيص، فيحافظ على ذاتّيته، ويمكن عقلته بمفرده 

 م.م.م.ت. 305عمال بأحكام الفصل 
في صورة انتزاع العّقار ترّد العّقارات الحكمّية لصاحبها، في حين أّن -

 بقى ضمن عناصر االنتزاع.المنقوالت المدمجة أي العّقارات الّطبيعّية ت
ومادام الّتخصيص واقعة مادّية، فإّن المنقول يعود إلى طبيعته األصلّية -

إذا انتهت عملّية الّرصد لخدمات واستغالل العّقار، مثل صورة بيع المواشي دون 
 .113األرض أو بيع األرض دون المواشي

ارات الّتبعّية فهي تلك هي العّقارات بطبيعتها والعّقارات الحكمّية. أّما العقّ 
م.ح.ع على  12. وقد حّدد الفصل 114الحقوق العينّية والّدعاوى المتعّلقة بها

سبيل الحصر الحقوق العينّية وهي الملكّية واإلنزال والكردار ودخلهما وحّق 
االنتفاع وحّق االستعمال وحّق السكنى وحّق الهواء واإلجارة الّطويلة وحّق 

ومعلوم أّن العّقارات . ن العّقاري. وكّل حّق تقابله دعوى االرتفاق واالمتياز والره
                                                 

 م.ا.ع 612الفصل    109

 م.ح.ع 272الفصل    110

 م.ا.ع 742الفصل    111

 م.م.م.ت 305الفصل    112

مع احترام حقوق المرتهن، إن وجد. فإن كان المشتري على سبيل المثال حسن النيّة أي لم يعلم قانونا بالرهن، سقط    113

 م.ح.ع. 209و 207و  276األجل بالنسبة للرهن وطولب المدين بالوفاء حاال. يراجع الفصول 

 م.ح.ع 11الفصل    114
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الّطبيعّية أو الحكمّية لها وجود مادي، أّما الحقوق الّتي تتعّلق بها فهي من قبيل 
األشياء المعنوّية، ومن المفروض أّنها ال تصلح أن تكون عّقارا أو منقوال، ولكّن 

عّقار والمنقول، وألحقها المشّرع حافظ في شأنها على نفس الّتقسيم بين ال
. فيعّد 115بالعّقارات، ليس بحكم طبيعتها بل " تبعا لطبيعة المحّل الّذي تقع فيه "

من قبيل العّقارات الّتبعّية الحقوق العينّية العّقارّية، سواء تعّلقت بعّقارات طبيعّية 
 12أو حكمّية، وقد وردت هذه الحقوق العينّية على سبيل الحصر بالفصل 

. وهي تنقسم إلى حقوق عينّية أصلّية أي الملكّية وحقوق عينّية متفّرعة م.ح.ع
عن الملكّية وهي االنتفاع واالرتفاق واإلنزال والكردار واالستعمال والسكنى وحقوق 
عينّية عّقارّية تبعّية وهو االمتياز والّرهن العّقاري. وكّل دعوى تتعّلق بحّق عيني 

ة سواء كانت حقوقا عينّية أصلّية أو متفّرعة عنها عّقاري هي دعوى عينّية عّقاريّ 
أو تبعّية. وتعتبر دعاوى الحيازة الّتي تحمي العّقار )دعوى كّف الّشغب، دعوى 
تعطيل أشغال، دعوى افتكاك الحوز بالقّوة ( دعاوى عينّية عّقارّية. ولهذا 

العّقارّية  الّتصنيف أهّمية كبرى في تحديد مرجع نظر المحاكم. حيث إّن الّدعاوى 
 .116عادة ما تعود بالّنظر لمحكمة مكان وجود العّقار

م.ح.ع  13ويتمّيز العّقار، بتعريفاته الّثالثة، عن المنقول. فقد نّص الفص 
على أّن المنقول يكون إّما منقوال بطبيعته أو بحكم القانون. و" تعّد منقوالت 

واء انتقلت بنفسها أو بطبيعتها األجسام الّتي يمكن انتقالها من مكان آلخر س
. فإذا كان العّقار 117م.ح.ع 14بمفعول قّوة أجنبّية عنها "عمال بأحكام الفصل 

ثابتا ومستقّرا، فإّن المنقول ينقل من مكان إلى آخر دون ضرر. فكّل شيء غير 
ثابت هو منقول حّتى ولو كانت صورته الخارجّية توحي باالستقرار ولكن يمكن 

                                                 
 .193الرّزاق السنهوري، المجلّد الثّامن، المرجع الّسابق، ص  عبد   115

يرى جانب من الفقه أّن دعوى الشفعة هي دعوى منقولة ألّن الّطالب يستند إلى حّق خاص سنده القانون، وال    116

حقّا عينيّا أو حقّا  سلطان للطالب على العقّار. ويرى جانب من الفقه اّن دعوى الّشفعة هي دعوى عقّاريّة ألّن الشفعة ليست
 شخصيّا بل هي طريقة من طرق اكتساب الملكّية، مثل العقد، تهدف إلى استحقاق العقّار. 

 .197عبد الرّزاق السنهوري، المجلّد الثّامن، المرجع الّسابق، ص  

عقّاريّة  وهي راجعة وترى محكمة التّعقيب التّونسيّة أّن الّشفعة حّق عيني، والدّعوى فيها من الدّعاوى العينيّة ال 

، ص 1، عدد 1988، ن.م.ت، 1986مارس  25المؤّرخ في  13324باالختصاص للمحكمة االبتدائيّة. قرار تعقيبي مدني عدد 

173. 

 من المجلّة المدنّية الفرنسيّة. 528وهو ما يقابل الفصل    117
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ّوامات والمنازل المتحّركة والخدمات المتنّقلة والخيام نقله دون تلف، مثل الع
واألكشاك. وتعّد أنقاض البناء أي فواضل البناء بعد هدمه وكذلك مواد البناء قبل 

. فقط أّن الّتجهيزات المنزلّية المفصولة 118استعمالها من قبيل المنقوالت الّطبيعّية
رجاعها لمك انها ال تعّد منقوال خالل تلك من مكانها بصفة وقتّية بغاية إصالحها وا 

الفترة، بل تحافظ على طبيعتها. ورغم أّنه أصبح من الممكن اإلشارة، في يومنا 
هذا، إلى جانب كبير من المنقوالت الهاّمة، والّتي يمكن أن يكون لها وحدة 
متكاملة مثل الّطائرات والسفن والسّيارات، ومع ذلك تبقى منقوالت، ولكن لها ميزة 

ر الحيازة سقط فيها وأصبح يعّول على إجراءات إشهارّية دقيقة في أّن عنص
 معارضة الغير بالحقوق المتعّلقة بها، كما تقّدم.  

و" تعّد منقوالت بحكم القانون االلتزامات والحقوق العينّية والّدعاوى المتعّلقة 
ن كانت هذه  بالمنقول والحصص واألسهم والّرقاع في مختلف الّشركات وا 

م.ح.ع. ويقصد بااللتزامات  15ات مالكة لعّقارات "عمال بأحكام الفصل الشرك
الحقوق الشخصّية الّتي تهدف إلى إعطاء شيء منقول أو عّقار أو القيام بعمل 
ينتهي بتسليم منقول أو عّقار، مثل عمل مقاول البناء، أو أن يمتنع عن ذلك، 

صّية ألحقها المشّرع حكما مثل االلتزام بعدم المنافسة. فجميع هذه الحقوق الشخ
ن كان موضوع االلتزامات عّقارا، فهي من قبيل األموال  بالمنقوالت حّتى وا 

. والحقوق العينّية الّتي ترد على منقول يمكن أن تكون حقوقا عينّية 119المنقولة
أصلّية أو متفّرعة أو تبعّية، مثل الملكّية وحّق االنتفاع وحّق االستعمال واالمتياز 

منقول. أّما حّق السكنى وحّق االرتفاق فال يمكن أن يكونا من قبيل ورهن ال
الحقوق العينّية المنقولة بل هّي مّتصلة دوما بالعّقار دون المنقول. أّما الّدعاوى 
فهي المتعّلقة بمنقول، وهو ما يتجاوز الّدعاوى المتعّلقة بحّق عيني عّقاري، وقد 

ول وهو ما يتعّلق بالملكّية واالنتفاع تكون دعاوى متعّلقة بحّق عيني على منق
واالستعمال والرهن، وقد تكون دعاوى متعّلقة بحّق شخصي سواء تعّلقت بمنقول 
أو عّقار، مثل الّدعوى الّتي ترمي إلى جعل المالك يملك العّقار أو دعوى تسليم 
                                                 

 ة المدنيّة.من المجلّ  532نّص المشّرع الفرنسي على هذه الّصورة الخاّصة بالفصل    118

على خالف االتّجاه الّسائد بفرنسا الذّي يعتبرها أمواال عقّاريّة نظرا لغموض أحكام المجلّة المدنيّة في ذلك، وقد    119

 انتهى الفقه والقضاء إلى ذلك الرأي.
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المنقول أو العّقار ودعوى االلتزام بعمل أو عدم القيام بعمل، وكذلك دعاوى 
فسخ واإلبطال والّرجوع. أّما الحصص واألسهم والّرقاع، فهي مساهمات ال

في شركات األشخاص وتحسب باألسهم  partsبالّشركات، فتحسب بالحصص 
في شركات األموال حّتى ولو أّن هذه الّشركات كانت مالكة  actionsوالّرقاع 

معنوي وليس لعّقارات، حيث إّن المالك الحقيقي لتلك العّقارات هو الّشخص ال
للّشريك إاّل حّقا شخصّيا يتحّدد بالسهم والحّصة. ومادام حّقا شخصّيا فال يمكن 
أن يكون إاّل منقوال يجوز الّتصّرف فيه بالبيع والّشراء والعقلة والرهن. ويعّد 

م.ح.ع لم ينّص على  15األصل الّتجاري من قبيل المنقوالت، ولو أّن الفصل 
ن كان يتكّون من ذلك. ويعّد األصل الّتجار  ي من قبيل الحقوق المعنوّية وا 

عناصر مادّية )البضائع، األثاث( وأخرى معنوّية )االسم الّتجاري، الحرفاء(، 
ولكّنه منقول يخضع لنظام المنقوالت من حيث بيعه وشرائه ورهنه وعقلته، وما 

ة مستقّلة يمّيزه أّنه ال ينفصل عن الذّمة المالّية لصاحبه، فليس له شخصّية معنويّ 
وأّن الرهن فيه ليس حيازّيا. كما أّن هناك جملة من الحقوق المعنوّية مثل الملكّية 

ن لم ينّص الفصل  م.ح.ع على  15الفكرّية بأصنافها تعّد من قبيل المنقوالت وا 
 ذلك.

ن وضع نظاما في إلحاق المنقوالت بالعّقارات واعتبرها  لكّن المشّرع وا 
م يضع نظاما يلحق العّقارات بالمنقول، فالعّقارات عّقارات حكمّية، فإّنه ل

المخّصصة لنشاط تجاري ال يمكن أن تلحق باألصل الّتجاري، بل تحافظ على 
. وال يلحق العّقار بالمنقول ليصبح منقوال، 120طبيعتها بوصفها عّقارات حكمّية

                                                 
ائر ، مجموعة قرارات الدّو1995ماي  18المؤّرخ في  21626قرار الدّوائر المجتمعة بمحكمة التّعقيب عدد    120

. وضعت 40، ص 1995، مركز الدّراسات القانونّية والقضائّية بوزارة العدل، 1994/1995المجتمعة لمحكمة التّعقيب 

م.ت أّن المشّرع قد أخضع التّعامل في  189محكمة التّعقيب من خالل هذا القرار المبادئ التّالية: يستفاد من أحكام الفصل 

حكام خاّصة غير تلك المتعارفة بالنسبة للعقّارات مّما يؤّكد استبعاده اشتمال األصل األصل التّجاري ألحكام المنقول أو أل
 التّجاري لعقّارات.

تفقد اآلالت والمعدّات المرهونة كمنقوالت طبيعتها القانونّية تلك بمجّرد التصاقها ببناية معصرة الزيت أي بعقّار  
اصر األصل التّجاري التّي ال تكون إالّ منقوالت وذلك عمال بأحكام الفصل طبيعي فتصبح عقّارات حكمّية وتخرج بالتّالي عن عن

 م.ح.ع. 10

م.ح.ع وأّولهما اتّحاد مالك كّل من  10يصبح المنقول عقّارا حكميّا بتوفّر الشرطين األساسيّين المشار إليهما بالفصل  

لعقّار األصلي بصورة يتعذّر معها فصل أحدهما عن اآلخر المنقول والعقّار الّطبيعي وثانيهما حصول التحام بين ذلك المنقول وا
 دون ضرر وهو ما يتوفّر في تجهيزات وآالت معصرة الزيت كما أثبته االختبار.

إنّه المجال العتبار اآلالت والتّجهيزات التّي شملها التبتيت في معصرة الزيت من مشموالت األصل التّجاري لكونها  
 أصبحت عقّارات حكميّة.
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مع كما في صورة الّرهن العّقاري حيث يضمن العّقار خالص الّديون العادّية، و 
ذلك يبقى العّقار عقارا. وال وجود  لمفهوم المنقوالت بالّتخصيص. لكن هناك ما 

. فهو meuble par anticipationيقابل هذا المفهوم وهو المنقول حسب المآل 
 في األصل عّقار اعتبره القانون منقوال إلى جانب المنقوالت الّطبيعّية.

نصوصا خاّصة بالمنقوالت حسب ولم تورد مجّلة الحقوق العينّية الّتونسّية 
المآل رّبما تأّثرا بالمجّلة المدنّية الفرنسّية الّتي لم تشر بدورها إلى هذا الصنف من 
المنقوالت. والحقيقة أّن مفهوم المنقوالت حسب المآل كان صياغة نظرّية ُترّد 
لعمل الفقه. ونجد تطبيقات متعّددة لهذه المنقوالت من خالل أحكام مجّلة 

تزامات والعقود ومجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية ومجّلة الحقوق العينّية. االل
وذلك باعتبار جانب من األموال أصلها عّقارات وكأّنها منقوالت بحكم المآل الّذي 
ستعرفه مثل المحصول الّزراعي والّصابة والّثمار، فهي في األصل عّقارات 

م.ح.ع على امتياز  200فقد نّص الفصل طبيعّية ولكّنها منقوالت حسب المآل. 
خاص محمول على الّصابة وغّلة العام والمحصول ولما هو مستعمل لخدمة 
األرض الّزراعّية، وهي عّقارات طبيعّية، ولكّن االمتياز فيها امتياز على منقول. 

م.م.م.ت على أّنه يمكن أن " تعقل الّصابات والّثمار  402كما نّص الفصل 
الّنضج قبل قطعها " عقلة منقوالت، والحال أّن الّصابات والّثمار الّتي الّتي قاربت 

م.ا.ع على أّنه يمكن أن  590لم تنتزع بعد تعّد عّقارات طبيعّية. ونّص الفصل 
تباع الّثمار على أشجارها أو بقول أو مقاثي قبل جّذها أو زرع قبل حصد، وهو 

 ت طبيعّية. بيع لمنقول، والحال أّنها في األصل في عّقارا
فيشترط في المنقول، حّتى يكون من قبيل المنقوالت حسب المآل، أن 
تنصرف إرادة األطراف أو المشّرع إلى الّتعامل على منقول بالمآل، وأن يكون هذا 
المآل محّققا زمنّيا ومادّيا، بمعنى أّن صيرورة العّقار ال تبقى خاضعة لإلرادة 

دّية واقعّية تحّقق مآله. ويكون األجل في فحسب، بل يحتكم فيها إلى ضوابط ما
ذلك محّددا أو قابال للتعيين. وهي ليست صورة من صور الّتعاقد في أشياء 

م.ا.ع، بل هو أمر له عالقة بأشياء موجودة فعال،  66مستقبلّية مناط الفصل 
                                                                                                                                      

ضع العقّارات الحكميّة مبدئّيا لنفس النّظام القانوني المنطبق على العقّار األصلي أو الّطبيعي وذلك حفاظا على تخ 
 وحدتها االقتصاديّة.
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وما ينتظر هو تغيير طبيعة المال ال غير. كما في صورة أعمال الّتصّرف أو 
الرهن الّتي تطال المقاطع والمحصول والّثمار وأنقاض البناء وخشب  العقلة أو

األشجار، فهو تعامل على منقول، والمالك له حّق عيني على منقول والّدعوى 
م.ا.ع وغيره في تحرير  581فيها دعوى على منقول، وال يشترط احترام الفصل 

ذا أّجر المالك األرض وما عليها121العقود المتعّلقة بها ينشأ للمستأجر حّقا  . وا 
شخصّيا على منقوالت حسب المآل، وال يصبح مالكا للمنقوالت إاّل بعد جنيها أو 

 قطفها.
وهكذا فإّن العّقار مهما كانت طبيعته )طبيعي أو بالتخصيص أو بالّتبعّية( يعتبر 

وهو األساس في تحديد مجال  هو المحور األساسي في تعريف القانون العّقاري،
 .اء العقاري في شكله العامتدّخل القض

 مجاالت تدخل القضاء العقاري -3
في نشاط القضاء العقاري بحسب المفهوم العام اختصاص محاكم يدخل  

العقارات المسجلة وكذلك كّل ما يمكن أن ب عّدة نقاط لها عالقةالحق العام في 
. المسجلةغير تتناوله هذه المحاكم من مواضيع ولها عالقة بنظام العقارات 

 .122ويضاف إلى ذلك اختصاص المحكمة العقارية باعتبارها محكمة مختصة
                                                 

م.ا.ع على أنّه " إذا كان موضوع البيع عقّارا أو حقوقا عقّاريّة أو غيرها مّما يمكن رهنه يجب أن يكون  581ينّص الفصل  121

تة التّاريخ قانونا وال يجوز االحتجاج بالعقد المذكور على الغير إالّ إذا سّجل بقباضة الماليّة مع مراعاة األحكام بيعها كتابة ثاب

م.ا.ع بالنسبة إلى عقد المعاوضة  719م.ا.ش بالنسبة إلى عقد الهبة و 204الخاّصة بالعقّارات المسجلّة". ويراجع كذلك الفصل 

 م.ا.ع بالنسبة إلى الكراء. 729الّصلح والفصل م.ا.ع بالنسبة إلى  1466والفصل 

، إال يالحظ كذلك أّن المحكمة اإلدارية تختّص بالنظر في عدة محاور متصلة بالعقار إذا كانت لهذا العقار صبغة عامة 122

وهي محاور  ،وتهيئة اكتسابا واستغالال وصيانة وحمايةطبيعة ، ماستثناه القانون صراحة وأبقاه من اختصاص المحاكم العدلية
المتعلق بتوزيع  1996لسنة  38ويذكر أّن القانون عدد  .وتبقى من مراجع القانون العقاري العام تخرج عن نطاق بحثنا

االختصاص بين المحكمة اإلدارية والقضاء العدلي أسند اختصاص النظر في االستيالء على العقارات من قبل اإلدارة إلى جهة 

المتعلّق  1996جوان  3المؤّرخ في  1996لسنة  38لفصل األّول من القانون األساسي عدد انّص حيث  المحكمة اإلدارية.

بتوزيع االختصاص بين المحاكم العدلّية والمحكمة اإلدارّية على أّن " المحكمة اإلدارّية تختّص بالنّظر في دعاوى مسؤوليّة 

بما في ذلك الدّعاوى المتعلّقة باالستيالء  1972جوان  1المؤّرخ في  1972لسنة  40اإلدارة المنصوص عليها بالقانون عدد 

 .على العقّارات...."
إما بمناسبة إما حماية وصيانة للملك العام ضدّ اعتداء الغير وويمكن للمحكمة اإلدارية في نهاية األمر أن تتدّخل في الملك العام 

عام أو بمناسبة نظرها في العقود اإلدارية أو بمناسبة النظر في دعاوى تجاوز السلطة الموجهة ضدّ قرارات تحديد الملك ال
نظرها في دعاوى المسؤولية بوجه عام بما في ذلك االستيالء على العقارات من قبل اإلدارة، حيث إّن اختصاص المحكمة 

والقضاء  اإلدارية ينحصر باألساس في القضاء الكامل العادي قضاء المسؤولية والقضاء الكامل الموضوعي قضاء اإللغاء
 التفسيري.

، وكان االختصاص فيه منعقدا ابتدائيّا للمحاكم العدليّة الكامل العادي للمحكمة اإلداريّةيأتي ضمن القضاء فقضاء المسؤوليّة أما 

 40والفصل الثّاني من القانون عدد  1888نوفمبر  27واستئنافيّا لفائدة المحكمة اإلداريّة بموجب األمر العلي الّصادر بتاريخ 

 1888نوفمبر  27المتعلّق بالمحكمة اإلدارّية. ثّم انصرف االختصاص بكامله للمحكمة اإلداريّة بعد نسخ أمر  1972لسنة 
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. ويستنتج ذلك من خالل أحكام 1972لسنة  40المنقّح للقانون عدد  1996لسنة  39بموجب الفصل الّرابع من القانون عدد 

كما وقع تنقيحه والمتعلّقة باختصاص الدّوائر االبتدائيّة واالستئنافيّة  1972لسنة  40من القانون عدد  21و 19و 17الفصول 

منه على أّن الدّوائر االبتدائيّة للمحكمة اإلدارّية تختّص بالنّظر في "  17وباختصاص الجلسة العاّمة تعقيبا. حيث نّص الفصل 

لى جعل اإلدارة مدينة من أجل أعمالها اإلداريّة غير الّشرعيّة أو من أجل الدّعاوى المتعلّقة بالعقود اإلدارّية والدّعاوى الّرامية إ
األشغال التّي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادّية ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة ". وتستأنف األحكام الّصادرة عن 

حكام الّنهائيّة أي االستئنافيّة أمام الجلسة العاّمة بالمحكمة الدّوائر االبتدائيّة لدى الدّوائر االستئنافّية بالمحكمة اإلداريّة وتعقّب األ
والحقيقة أّن المحكمة اإلداريّة تتمتّع باختصاص عام في " جميع الدّعاوى ذات الصبغة اإلداريّة باستثناء ما أسند منها  اإلداريّة.

من القانون عدد  17وكذلك الفصل  1996 لسنة 38لمحاكم أخرى بقانون خاص " عمال بأحكام الفصل األّول من القانون عدد 

 .1972لسنة  40

ّن قضاء المسؤولّية، يلزم اإلدارة بالتعويض عن الّضرر الذّي تلحقه بالغير نتيجة األشغال العامة وأعمالها المادّية الواضح أو

لى أن أشارت إليه أخيرا عدّة ، إ1888نوفمبر  27المضّرة بشكل عام وعدم تنفيذ العقود. وقد أقّر هذا المبدأ بتونس منذ أمر 

( والقانون 403و 402( ومجّلة الحقوق العينيّة )الفصالن  84نصوص هاّمة بما في ذلك مجلّة االلتزامات والعقود )الفصل 

. ورغم أّن القضاء اإلداري بقي متأثّرا بالّنظريّة العامة للمسؤوليّة في 1996لسنة  38والقانون عدد  1972لسنة  40عدد 

ن المدني إالّ أنّه توّصل أخيرا إلى صياغة نظرّية مستقلّة. فتسأل اإلدارة إذا ارتكب أعوانها خطأ مرفقيّا أي الذّي له عالقة القانو
بالنّشاط العام للمرفق، أّما األخطاء الشخصيّة العمديّة أو التّي كانت نتيجة خطإ فادح أو كانت خارج أوقات العمل فتحمل شخصيّا 

وبعد أن كانت مسؤوليّة اإلدارة تتأّسس على الخطأ انتهى العمل إلى االعتراف بالمسؤوليّة بدون خطأ بناء على على من ارتكبها. 
في التّعويض عن قضاء المسؤولية انحصر وبذلك  نظريّة المخاطر أو اإلخالل بمبدأ المساواة في تحّمل األعباء العموميّة.

اّمة واألضرار غير العادّية المتولّدة عن األنشطة الخطرة وعدم تنفيذ العقود األعمال اإلدارّية غير الشرعيّة واألشغال الع
 اإلداريّة. فهي مسؤوليّة تعاقديّة وأخرى غير تعاقدّية. ولكّن الهدف واحد وهو التّعويض.

 " عمل بغير حّق كلّ بأنّها جاء بعدّة قرارات صادرة عن المحكمة اإلداريّة،  و تُعرف األعمال اإلداريّة غير الشرعيّة، كما 
وأضّر بالغير "، فتشمل بذلك القرارات اإلدارّية غير الشرعيّة والعملّيات الماديّة المتسبّبة في األضرار والمطلوب تعويضها. 
وتعرف األضرار غير العاديّة المتوّلدة عن األنشطة الخطرة بأنّها صورة تقوم فيها مسؤوليّة اإلدارة على فكرة المخاطر التّي ال 

حتكم لعنصر الخطأ دون اإلخالل بمبدأ المساواة في تحّمل األحباء اإلدارّية. وكذلك الشأن بالنسبة إلى األضرار الناتجة عن ت
األشغال العاّمة. ويكون التّعويض في المادّة التّعاقديّة جبرا لألضرار الناتجة عن عدم تنفيذ االلتزامات التّعاقديّة ذات الّطبيعة 

 اإلداريّة.
إلى مختلف الّصور التّي يمكن أن ينحدر منها الضرر نتيجة العمل اإلداري، سواء كان في مسؤولية اإلدارة مفهوم ف ينصرو

 6بتاريخ  1261إطار خدمة لها عالقة بالمصلحة العاّمة أو بمرفق عام أو خارج هذا اإلطار ) قرارات المحكمة اإلداريّة عدد 

(. معنى ذلك أّن الضرر الواقع 1994جويلية  15بتاريخ  1241وعدد  1994جويلية  15بتاريخ  1338وعدد  1994جوان 

بسبب األعمال اإلداريّة غير الشرعيّة أو بسبب األشغال العاّمة أو بسبب األنشطة الخطرة التّي لها عالقة بالمصلحة عامة فيه 
ّن المصلحة العاّمة تُعّرف عادة بكونها خصوصيّة إداريّة ترفع عن القضاء العدلي اختصاص النّظر فيه تعويضا. والمعروف أ

حاّجة اجتماعّية بلغت درجة من األهمّية تقتضي تدّخل السلطة العامة. والمعروف كذلك أّن هذه السلطة هي التّي تضبط أمكنة 
عام. وكان يعتقد المصلحة العاّمة األساس في تدّخل اإلدارة وبالتّالي في تعريف المرفق الوتعدّ  وجود المصلحة العامة ومواطنها.

أّن العنصر العضوي في ارتباط المرفق العام بالّشخص العام كفيل بتعريف المرفق العام، حيث كان االستغالل دوما بطريقة 
مباشرة أو عن طريق لزمة. لكّن الواقع تطّور في اتّجاه تمكين المؤّسسات العاّمة على أنواعها االقتصاديّة والتّجارّية، بل تمكين 

من استغالل المرفق العام. مع اإلبقاء على شرطي االستمرار والمساواة في تسيير المرفق العام. معنى ذلك أّن  الخواص،
الدّعوى يمكن أن توّجه ضدّ اإلدارة في المواطن التّي تتوفّر فيها المصلحة العاّمة بصرف الّنظر عن طبيعة الشخص المتدّخل في 

 إنجاز األشغال العاّمة.
المسؤولية أو دعوى التعويض تختلف عن الدعوى المتعلقة باالستيالء على عقار من قبل اإلدارة وقد جعلها دعوى على أّن 

ضمن اختصاصات المحكمة اإلداريّة، وألحقها المشّرع بدعاوى المسؤوليّة  1996لسنة  38الفصل األّول من القانون عدد 

ة اإلداريّة تختّص بالنّظر في دعاوى مسؤوليّة اإلدارة .....بما في ذلك وكأنّها فرع من فروع دعوى المسؤولّية قوال إّن " المحكم
الدّعاوى المتعلّقة باالستيالء على العقّارات.." والحال أّن االستيالء على العقّارات ال ينتهي ضرورة إلى طلب تعويض األضرار 

ج من العقّار وكّف شغبها دون المطالبة بالتّعويض. منتهى دعوى المسؤوليّة بل عادة ما يُطلب رفع يد اإلدارة وإلزامها بالخرو
 وهي بذلك تخرج عن قضاء المسؤولّية، إالّ إذا تزامن طلب التّعويض مع طلب الخروج، فتقترن الدّعوى بقضاء المسؤولّية.

العقار، دون أن يتوفّر االستيالء ينصرف، في مفهومه العقاري الضيق، إلى جميع األعمال اإلداريّة التي تنتهي بضّم والحقيقة أّن 
السند. وهو عمل غير مشروع قانونا ينتهي بحق المالك في طلب الردّ وكف الشغب إن أمكن أو طلب التعويض في صورة 

 التعذّر.
هي الدّعوى الموّجهة ضدّ القرارات التّي أخّلت بمبدأ المشروعيّة، وتجد ، فوكما سبق اإلشارة إلى ذلك ،أما دعاوى تجاوز السلطة

. وقد بقيت لفترة طويلة خاضعة لمبدأ التّسلسل اإلداري 1872ماي  24سها بالقانون الفرنسي وتحديدا القانون الّصادر بتاريخ أسا

انون قبل أن تجد استقالليّتها. واليوم تُعدّ من أهّم المبادئ في القانون اإلداري في جميع البلدان وقد أشار إليها المشّرع التّونسي بالق

 3المؤّرخ في  1996لسنة  38كما وقع تنقيحه بموجب القانون األساسي عدد  1972جوان  1المؤّرخ في  1972 لسنة 40عدد 

 10وبموجب القانون األساسي عدد  2002فيفري  4المؤّرخ في  2002لسنة  11وبموجب القانون األساسي عدد  1996جوان 

ويشترط رفعها في أجل شهرين من تاريخ نشر القرار  منه. 5وتحديدا بالفصل  2003فيفري  15المؤّرخ في  2003لسنة 
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إذا كان نظام  :العقارات غير المسجلة محاكم الحق العام فياختصاص -
المسجلة يقتضي اإلشارة إلى طبيعة العقارات، خاصة ومشاعة غير العقارات 

لى الحقوق الواردة على العقار أي الح قوق العينية واشتراكية ودولية وحبسية، وا 
األصلية )الملكية( والحقوق العينية المتفرعة عن الملكية )حق االنتفاع وحق 
االرتفاق وحق االستعمال وحق السكنى( والحقوق التبعية )الرهن واالمتياز 
لى طرق اكتساب الحقوق العينية )الميراث والعقد وااللتصاق  والحبس( وا 

لى طرق ح ماية الحقوق العينية )دعوى االستحقاق واالستيالء والحيازة والقانون( وا 
جميع المنازعات والتي لها عالقة بتلك الحقوق ، فإّن 123والدعاوى الحوزية(

بحسب  القضاء العقاري العينية طبيعة واكتسابا وانتقاال وحماية يدخل في مدار 
 هذا المفهوم العام.

م األصل أّن محاك اختصاص محاكم الحق العام في العقارات المسجلة: -
الحق العام ال تختص بالنظر في المسائل التي لها عالقة بالعقارات المسجلة، 
ف ولكن بطريقة استثنائية يمكن أن تتناول عدة مسائل في هذا الباب، وقد يعرّ 

 محاكم الحق العامتتعّهد على أّنه ضمن معنى القضاء العقاري. فمن الممكن أن 
كية العقارية مثل تحرير الكتائب بقضايا تساهم في تسهيل الصكوك بإدارة المل

ولو كان العقار مسجال مثل عينية عقارية التكميلية ويمكن أن تتعّهد بقضايا 

                                                                                                                                      
المطعون فيه أو اإلعالم به. ويمكن للمعني قبل انقضاء ذلك األجل أن يقدّم بشأنه مطلبا مسبّقا لدى السلطة المصدّرة له. ويعتبر 

معني باألمر اللّجوء إلى مضّي شهرين على تقديم المطلب المسبّق دون أن تجيب عنه الّسلطة المعنيّة رفضا ضمنيّا يخّول لل

(. ويعدّ هذا األجل أجل سقوط. غير 37المحكمة اإلداريّة على أن يتّم ذلك في أجل الّشهرين المواليّين لألجل المذكور )الفصل 

ى (. وال توجب هذه الدّعو38أّن هذا الّطعن ال يوقف تنفيذ القرار اإلداري إالّ بإذن خاص من رئيس المحكمة اإلداريّة )الفصل 

(. وتوجب توفّر ركن المصلحة فقط. لكّن توفّر اإلمكانيّة للمدّعي في التّحصيل على حقوقه بطريقة 35تكليف محامي )الفصل 

، وهو دفع يهّم النّظام  L’exception du recours parallèleأخرى يمّكن اإلدارة من الدّفع بوجود دعوى موازية 

سها. ويشترط كذلك أن يتعّلق الّطعن بقرار إداري نافذ، فتستبعد األعمال الماديّة والعقود العام يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نف
اإلداريّة واألعمال التّحضيريّة أو االستشاريّة واالقتراحات واإلرشادات والتّوجيهات واالستدعاءات والمناشير واألعمال 

ي يمكن فيها القيام بهذه الدّعوى وهي عيب االختصاص وخرق النموذجّية. وحدّد الفصل الّسابع من هذا القانون الحاالت التّ 
الّصيغ الّشكليّة الجوهريّة وخرق قاعدة من القواعد القانونّية واالنحراف بالّسلطة أو باإلجراءات. وتلغى المقّررات التّي وقع 

ها لم تكن، ولكن دون أن تملي على الّطعن فيها إذا ثبت لديها أّن دعاوى تجاوز الّسلطة ترتكز على أسس صحيحة وتعتبر كأنّ 
اإلدارة ما يجب فعله. ويكون لقرارات المحكمة اإلداريّة نفوذ مطلق التّصال القضاء فيما يخّص دعاوى تجاوز الّسلطة عند 

رفعها اإللغاء الكّلي أو الجزئي. وفي حالة عدم قبول الدّعوى فليس لهذه القرارات إال مفعول نسبي، ويُبقي الغير على حقّه في 

(. والمشهور أنّه ال يمكن التّنفيذ الجبري على اإلدارة وينتظر أن تستجيب اإلدارة لهذه القرارات، بقي أّن عدم التّنفيذ 8)الفصل 

 (.10المقصود لها يُعدّ خطا فاحشا معّمرا لذّمة الّسلطة اإلدارّية المعنيّة باألمر )الفصل 

 .2010مجمع األطرش للكتاب المختص، علي كحلون: القانون العقاري الخاص، نشر   123

 .2009علي كحلون: القانون العقاري الخاص، نشر المركز الجامعي للنشر، 
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 177ودعوى طلب حق مرور على معنى الفصل في عقار مسجل دعوى القسمة 
ودعوى  م.ح.ع ودعاوى االرتفاق ودعاوى االنتفاع ودعاوى المغارسة وقسمتها

بمسائل لها عالقة بالتأمينات وطرق التنفيذ مثل  كما يمكن أن تتعهدالشفعة 
واإلذن بإجراء قيود  في عقار مسجل التبتيت العقاري والتشطيب على الرهون 

 . احتياطية
يتلّخص مبدئيا في في تلك الصور على أّن اختصاص محاكم الحق العام 

اعتبار ترسيمات السجّل العقاري، وقد يتجاوزه في بعض األحيان إلى حّد 
 شطيب على الترسيمات.الت

قد : +اختصاص محاكم الحّق العام في التقّيد بترسيمات السجّل العقاري 
تتعّهد محاكم الحق العام بقضايا يكون العقار فيها مسّجال كما سبق اإلشارة إلى 
ذلك. ولكّن القاعدة األساسية في جميع ذلك أّن المحكمة ال تملك تجاوز بيانات 

بل إّنها تتقيد بها وتكون منطلق حقوق األطراف  السجّل مهما كانت الصورة
إّن نظام اإلشهار العيني له عّدة انعكاسات على واألمثلة في ذلك كثيرة حيث 

وخاّصة منها ما يتعّلق عّدة مجاالت تبقى من اختصاصات محاكم الحّق العام، 
الّرهن والعقل بأنظمة و حقوق العينية الاستعمال أو استغالل أو التصرف في ب

 .والّتفليس
يفترض أّن الملكّية، في نظام : ارتباط نظام السجاّلت بنظام الملكّية*

الّتسجيل العّقاري، قد حسمت بشكل نهائي منذ يوم تسجيل العّقار، فالمالك هو 
الّشخص الّذي أدرج اسمه بالّسجّل العيني، فيكفي االّطالع على ورقات الّسجّل 

ة المسّلمة من اإلدارة لندرك الحقيقة. فوضوح العيني أو على بيانات شهادة الملكيّ 
وبذلك يتحّقق هدف تداول الملكّية بهكذا طريقة هو هدف الّتسجيل العّقاري، 

. ويفترض كذلك أن يفقد المالك جانبا mobilisation de la propriétéالملكّية 
اظ من الخصوصّية، لذلك يقال إّن " نظام اإلشهار هو منع أفراد العائلة من الحف

وهذا هو مبدأ العلنّية في نظام الّسجالت العينّية. فهو 124على سرّية أعمالهم. "

                                                 
124  Stéphanie Piedelièvre, la publicité foncière,op.cit.,p.9. « le système de publicité 

est une interdiction aux familles de garder le secret de leurs affaires ». 
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انتقال من الخاص إلى العام ومن السرّية إلى العلنّية. ومؤّدى ذلك أن تكف 
الّرسوم والّصور الّتقليدّية عن أداء دورها، والّتصّور أن ال يتم نقل الملكّية إاّل 

رة مبدئّيا بالطرق الّتقليدّية في اكتساب الملكّية أو بإدراج الحّق بالّرسم، فال عب
ثباتا، فهو  نقلها أو إثباتها، والحقيقة الواحدة تظّل مرتبطة بواقع الّسجل، نقال وا 

وذلك هو ما يعتبر في جميع القضايا التي تنشر أمام  القول الحّق وحده وال أكثر.
 العينية. محاكم الحّق العام كّلما اقتضت الضرورة إثبات الحقوق 

الشّك في أّن هدف الّسجاّلت العينّية هو : ارتباط السجاّلت بنظام الّرهون *
. ولنا أن ندرك 125االئتمان العّقاري، بمعنى إنشاء القرض وتداول الّرهون العّقارّية

أهمّية ترسيم الّرهون العّقارّية بالّسجّل العيني، وقيمة الّتاريخ في ذلك، حيث نّص 
لى أّن الّرهن العّقاري ال يتكّون " إاّل بعد ترسيمه ويرتب م.ح.ع ع 278الفصل 

بين الّرهون العّقارّية حسب القواعد المنصوص عليها بهذه المجّلة. والّرهون الّتي 
ترّسم في يوم واحد تكون متساوية في المرتبة ويدوم الّترسيم مّدة دوام الّرهن." 

ي تكوين الّرهن، وفي بيان وتبدو حينئذ بيانات الّسجّل العيني هي الفيصل ف
أو دراسة  126المتقّدم من الّرهون. وال نّدعي في هذا الباب دراسة أنواع الّضمانات

فقط نريد إبراز أهمّية ترسيم الّرهن العّقاري وقّوة  127حكم األفضلّية بين الّديون،

                                                 
ناجية حسني: الملكّية كتأمين في القانون المدني، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة، كلّية الحقوق والعلوم    125

 .1997الّسياسيّة بتونس 

 Malaurie Philippe : Les surétés, la publicité foncière, droit du credit, univercité 

de cujas 1990. 

 Simler Philippe : Droit civil,les surétés, la publicité foncière, Dalloz 1989.et 2000. 

 Well Alex : Droit civil, les surétés, la publicité foncière, Dalloz 1979. 

 Mazeaud Henri : Leçons de droit civil, surétés, publicité foncière, Montchrestie 

1999. 

 Laurrent.F : Principes de droit civil, des hypothèques, Bruylant 1887. 

 Thery.PH : surétés et publicité foncière, PUF ,1988.  

 عبد الّرزاق الّسنهوري: المجلّد العاشر في التّأمينات الّشخصّية والعينيّة، المرجع الّسابق.   126

 Mester Jacques-Putman Emmanuel-Billiau Marc : Traité de droit civil, Droit 

spécial des suretés réelles, L.G.D.J, 1997. 

م.ح.ع هي االمتياز والّرهن وحّق  193األسباب القانونيّة في تفضيل بعض الدّائنين على بعض، على معنى الفصل    127

 الحبس.
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ولنا أن نذّكر في هذا الباب أيضا بالفروقات بين  128أثر الّتاريخ في ذلك.
العاّمة أي أن تكون جملة مكاسب المدين ضمانا  الّضمانات
والّضمانات الخاّصة وهي على نوعين شخصّية وتتعّلق خاّصة بعقد 129لدائنيه،

ويخرج عن  130الكفالة، وعينّية وتتعّلق باالمتياز والّرهن العّقاري وحّق الحبس.
ة. فالّدين دراستنا بطبيعة الحال ما يتعّلق بالّضمانات العاّمة والّتأمينات الّشخصيّ 

الممتاز مفّضل على غيره من الّديون وحّتى على الّديون الموّثقة برهن عّقاري، 
وتفضيل بعض الّدائنين على بعض يعتمد على اختالف صفات االمتيازات، 

م.ح.ع قائمة  199ضرورة أّن االمتياز على نوعين عام وخاص، وأورد الفصل 
 200في حين أورد الفصل  131أبواب،الّديون الممتازة العاّمة مرّتبة على خمسة 

ذا تساوى الّدائنون 132م.ح.ع الّديون الممتازة الخاّصة مرّتبة على ثالثة أبواب. وا 
في رتبة االمتياز فال أفضلّية ألحدهم على اآلخر، ومن انجّر له حّق من دائن 

 133ممتاز حّل محّله في جميع حقوقه.
لّدرجة والّتاريخ له حّق ويتلّخص من ذلك أّن من له الّتقّدم في الّصفة وا

" فللّدائنين الّذين رّسم رهنهم 134الّتتّبع أي تتّبع " العّقار في أّية يد ينتقل إليها،"
على عّقار أن يّتبعوه أّيا كانت اليد الّتي انتقل إليها للمحاصصة بديونهم 

                                                 
يئة تدريس قانون التأمينات حاتم الّرواتبي: إشهار الّرهن العقّاري، دراسات في قانون التّأمينات، عمل جماعي له   128

 .245، ص 2003بكلّية الحقوق والعلوم الّسياسيّة بتونس، الّطبعة الثّانية، تونس 

 م.ح.ع. 192الفصل    129

 .2004-2003حاتم الّرواتبي: حماية الدّائن العادي في القانون المدني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بتونس  

ي التّأمينات العينيّة غير الحيازيّة: الّرهن العّقاري واالمتيازات، مذّكرة لنيل شهادة نجيب بالّطيب: حماية الغير ف   130

 ، كلية العلوم القانونّية والّسياسيّة واالجتماعيّة بتونس.1996الدّراسات المعّمقة 

جر العالج وثمن وهي أّوال مصاريف تجهيز الميّت، وثانيا ديون األطبّاء والّصيادلة والممّرضين المتألّفة من أ   131

األدوية عن الستّة أشهر األخيرة، وثالثا المصاريف القضائيّة التّي صرفت في مصلحة جميع الدّائنين لحفظ ما هو ضمان للدّائنين 
وبيعه، ورابعا المبالغ المستحقّة للخزينة العاّمة من ضرائب وأداءات مختلفة بالّشروط المقّررة في الّنصوص الخاّصة، وخامسا 

 الخدمة والعملة وكّل أجير آخر وثمن لوازم معاش المدين وعائلته والنّفقة كّل ذلك عن الستّة أشهر األخيرة.أجور 
وهي أّوال الدّيون المترتّبة عن ثمن البذور ومصاريف األشغال الفالحيّة ومصاريف الجني بالنسبة إلى المتحّصل    132

ن كراء الّربع والعقّار وما شابهها من غالل مدنيّة لمدّة العامين األخيرين والّسنة من بيع الّصابة، وثانيا الدّيون المترتّبة عن معيّ 
الجارية وال يجري االمتياز المذكور إذا خرجت تلك األشياء من العين وحصل الحّق فيها للغير إالّ في صورة نقلها مخادعة 

ضي الّزراعيّة وأثاث البيوت المكتراة، وثالثا بالنسبة إلى وذلك بالنسبة إلى غلّة العام والمحصوالت وما هو مستعمل لخدمة األرا
 العقّارات التّي آلت للوارث إثر قسمة ما تخلّد بذّمته من معدّل أو راتب.

 م.ح.ع. 196الفصل    133

 م.ح.ع. 270الفصل    134
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ويكون حّق الّتتّبع عامال في مواجهة 135واستخالصها بحسب درجة ترسيماتهم."
تقلت إليه الملكّية بأّي سبب من األسباب أو أّي حّق عيني آخر بما في كّل من ان

وهم ملزمون بتلك الّصفة بدفع الدين أصال وفوائدا أو الّتخّلي عن  136ذلك الحائز.
العّقار. ويجوز للّدائن مباشرة إجراءات بيع العّقار بعد إنذار المدين األصلي 

جل ال يتجاوز ثالثين يوما. فإذا رضوا وا عالم واضع اليد بالّدفع أو الّتخّلي في أ
بالّتخّلي يكون ذلك بتصريح أمام المحكمة الّتي بدائرتها العّقار موضوع الّتتّبع، 
وعلى كاتب المحكمة أن يعلم مدير الملكّية العّقارّية بهذا الّتخّلي فيتوّلى 

ذلك، الّتنصيص على ذلك بالّرسم. فال يمكن إلزام واضع اليد بغّلة العّقار بعد 
ويقع بطلب من أحرص الّطرفين تعيين مؤتمن يباع عليه العّقار طبق اإلجراءات 

 .أمام المحكمة االبتدائية المّتبعة في البيوعات العّقارّية الجبرّية
كذلك على المالك الجديد الّذي يروم تطهير الّرسم من الّرهن أن يوّجه في 

ريخ أّول إنذار يصدر عن ظرف عام من تاريخ ترسيم سنده أو خالل شهر من تا
أحد الّدائنين إعالما إلى جميع المرّسمين منهم ويشتمل على جملة من البيانات 

ويعّبر من خالل ذلك عن استعداده لخالص الّديون الموّثقة برهن 137الهاّمة،
والّتكاليف الّتابعة لها بقدر الّثمن أو القيمة المصّرح بها أي ثمن العّقار، بدون 

لك لصالح البائع أو أّي شخص آخر. وتصبح الّديون الّتي لم خصم مبلغ من ذ
ويذكر أّنه خالفا للقواعد العاّمة  138يحل أجلها، بموجب ذلك، واجبة األداء حاال.

في منع الّترسيم إذا تعّلق بالّرسم اعتراض تحّفظي، فإّنه يمكن للمشتري في صورة 
ّدث عنه إلى صاحب الّتطهير هذه ترسيم ملكّيته بعد توجيه اإلعالم المتح

لى بقّية الّدائنين المرّسمين. ومن شأن هذا الّترسيم أن يمنع  االعتراض الّتحّفظي وا 
أّي ترسيم آخر قبل إتمام إجراءات الّتطهير أو رفع اليد عن االعتراض. ويتحّرر 
                                                 

 م.ح.ع.280الفصل    135

لمعّمقة، كليّة العلوم القانونيّة والّسياسيّة محّمد بوسالمي: حّق التّتّبع، مذكرة لإلحراز على شهادة الدّراسات ا   136

 .1991واالجتماعيّة بتونس 

م.ح.ع على أّن هذا اإلعالم يشتمل على: أّوال: مضمون من سند الملكيّة مبيّن به تاريخه  292ينّص الفصل    137

تها وكذلك قيمة العقّارإذا كان انتقاله بغير وطبيعته وأسماء الّطرفين وتاريخ ترسيمه، ثانيا: بيان الثّمن والتّكاليف التّابعة له وقيم
 البيع، وثالثا: شهادة فيما على العقّار من رهون مرّسمة، ورابعا: اختيار مقر بدائرة المحكمة االبتدائيّة لمكان العقّار.

يّة الحقوق والعلوم إبراهيم بن فرج: التّطهير في مادّة التأمينات العينّية، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة، كل   138

 .1997الّسياسيّة بتونس 
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المشتري نهاية من جملة الّرهون المرّسمة بدفع الّثمن المشروط بالعقد إلى المتقّدم 
ائنين ثّم الّتشطيب على البقّية، أو تأمين قيمة الّثمن بصندوق الودائع عند من الدّ 

غياب الّتراضي، على أن تّحدد مراتب الّدائنين ويوّزع الّثمن طبق اإلجراءات 
الواردة بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية في ترتيب درجات الّدائنين وتوزيع 

لفائدة الّدائن المرّسم وصاحب االعتراض لكّنه يبقى الحّق قائما  139األموال.
الّتحّفظي في طلب بيع العّقار بالمزاد العلني طبق اإلجراءات المقّررة في 
البيوعات العّقارّية، وذلك في أجل قدره أربعون يوما من تاريخ اإلعالم المشار 
إليه وبزيادة الثُّمن في ثمن العّقار، وحينئذ تتواصل اإلجراءات طبق األحكام 

والمعلوم أّنه يجوز في جميع الّصور  140لواردة في باب البيوعات العّقارّية.ا
الّتشطيب على الّرهن بتقديم كتب إلى إدارة الملكّية العّقارّية ممضى من الّدائن في 
رفع اليد أو حكم أحرز على قّوة الّشيء المقضي به. ولتحقيق فكرة تداول الّرهون 

على أّنه يجب الّتنصيص على نقل الّرهن م.ح.ع  374العّقارّية نّص الفصل 
العّقاري الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الّطرق بالّرسم العّقاري. ويخّول هذا 
الّتنصيص للمحال له أو لمن حّل محل غيره حّق الّتصّرف في الّترسيم ورفع اليد 

ذا لم يقع الّتنصيص فإّن الحلول أو الّتشطيب الّصادر عن الّدا ئن المرّسم عنه. وا 
. والخالصة في 141يمكن أن يعارض به الّدائن الّذي انتقل إليه الّدين الموّثق

مع التقيد  جميع ذلك أّن نزاعات التأمينات تبقى من اختصاص محاكم الحّق العام
 .بدرجة الترسيمات

الشّك في أّن المشّرع نّظم إجراءات العقل : ارتباط السجاّلت بنظام العقل*
سّجلة، سواء كانت تحّفظّية أو تنفيذّية، على أساس أّنه باإلمكان بالعّقارات الم

 الّتوّصل إلى معرفة المالك المدين بمجّرد االّطالع على بيانات الّسجّل العيني.
م.م.م.ت وما بعد أّنه بإمكان الّدائن الّذي بيده سند  327فقد بّينت الفصول 

غ إلى مدينه بواسطة أحد العدول تنفيذي أو سند مرّسم حّل أجل أداء الّدين أن يبل

                                                 
 وما بعد م.م.م.ت 463الفصول    139

 وما بعد م.م.م.ت 410الفصول    140

 م.ح.ع. 374يراجع الفصل    141
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المنّفذين إعالما ينذره فيه بأّنه في صورة عدم الوفاء بالّدين يتوّلى طلب ترسيم 
ويكفي الحصول على إذن يصدره  142اعتراض تحّفظي على عّقاراته المسّجلة.

رئيس المحكمة االبتدائّية إذا لم يكن للّدائن سند تنفيذي أو سند مرّسم أو لم يحل 
اّل كان أجل أد اء دينهم. ويرّسم هذا اإلنذار في أجل ال يتجاوز تسعين يوما وا 

باطال. ويبقى الحّق لمدير إدارة الملكّية العّقارّية في قبول إتمام االعتراض 
الّتحّفظي أو رفضه عند االقتضاء. ومن شأن هذا االعتراض أن يمنع ترسيم أّي 

يسقط االعتراض قانونا بمضّي و  143حّق باستثناء البيع الواقع على إثر العقلة.
سنتين على تاريخ إجرائه. ويمكن لرئيس المحكمة االبتدائّية اإلذن استعجالّيا 
بالتشطيب على هذا االعتراض إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع 

 واألمائن.
م.م.م.ت وما بعد على أّنه يمكن عقلة العّقارات  451كما نّصت الفصول 

يذّية بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرّسم، وتجرى بإنذار يبلغه المسّجلة عقلة تنف
عدل الّتنفيذ إلى المدين، ويضّمنه تنصيصات وجوبّية ويجب إدراجه في أجل ال 

اّل كان باطال. ويقوم هذا الّترسيم مقام العقلة، ويمنع 144يتجاوز تسعين يوما وا 
إلنذارات الاّلحقة إدراج أّي ترسيم الحق يهّم المدين. على أّنه يجوز ترسيم ا

بحسب الّتقديم مع بيان لقب القائم بالّتتّبع الجديد واسمه ومقّره واسم محاميه، كما 
يشار باإلنذار المقّدم إلى جملة الّسوابق. ويبقى هذا الّترسيم قائم الّذات طيلة فترة 
ثالث سنوات ما لم يقع تمديده قضاء أو لم يصدر حكم في الغرض أو لم يرض 

خالف ذلك. ويرّسم حكم التبتيت نهاية في أجل شهرين بسعي من المبّتت الّدائن ب
اّل جاز لكّل ذي مصلحة طلب إدراجه بالّسجّل. ويعمد مدير الملكّية العّقارّية  له وا 
إلى توظيف رهن على العّقار توثقة في أداء ثمن الّتبتيت والمصاريف، ويتوّلى 

 ما يفيد تأمين المطلوب أو األداء.بنفس الّطريقة الّتشطيب عليه بمجّرد تقديم 

                                                 
 وما بعد. 119، ص 1996محّمد سعيد: العقلة التّحّفظيّة على العّقارات المسّجلة، المجّلة القانونّية التّونسّية لسنة    142

راض المرّسم على عقّار مشاع اليحول دون ترسيم القسمة أو بيع الّصفقة إالّ إذا كان متناوال لحقوق جميع واالعت   143

م.ح.ع  121المتقاسمين، أّما إذا كان متناوال لمناب أحد الّشركاء المشاع فإنّه يقوم مقام االعتراض المنصوص عليه بالفصل 

 في حّصة المدين حتّى تترتّب عنه آثار منع التّرسيم. ويحمل عند االقتضاء على جزء العقّار الذّي يقع
 م.م.م.ت. 458إلى  451الفصول من    144
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لكّن مدير الملكّية العقارّية بإمكانه رفض الّترسيم، وينّص بهامش اإلنذار أو 
بأسفله على تاريخ وصوله إلدارة الملكّية العّقارّية وعلى أسباب رفض الّترسيم. 

وبة وتسقط بالّتالي جملة اإلجراءات المعّلقة على إجراء هذا الّترسيم. وتبقى الّصع
في جميع ذلك منحصرة في خلّو الّسجّل العّقاري من اسم المدين لسبب أو آلخر، 
ومؤّدى ذلك هو استحالة اتمام إجراءات الّتتّبع، فيتعّذر ترسيم االعتراض أو 
اإلنذار القائم مقام العقلة وتسقط اآلثار المرّتبة على ذلك. وعلى فرض أّن الّدائن 

ة بالعّقارات غير المسّجلة، ويكتفى بإعالم المدين سيتوّلى إنهاء اإلجراءات الخاّص 
تمام المطلوب على معنى الفصول  م.م.م.ت وما بعد، فقد يفاجأ الّدائن  411وا 

بما هو أخطر، وهو صعوبة،  إن لم نقل استحالة، ترسيم حكم التبتيت فيما بعد. 
ستفيد من ومن الوارد جّدا أن يبقى حكم الّتبتيت مجّرد حبر على ورق، ويمنع الم

إدراجه بالّسجّل، وسيطالب حتما بتسوية العملّيات العّقارّية الّسابقة، إن كان ذلك 
والخالصة في جميع ذلك أّن إجراءات العقل ممكنا إلدراج حكم الّتبتيت نهاية. 

  نظام اإلشهار العيني.تتعّهدها محاكم الحق مع مراعاة خصوصية 
ذ المشّرع عّدة إجراءات هاّمة في اّتخ: ارتباط السجاّلت بنظام الّتفليس*

اّتجاه إنقاذ المؤّسسات االقتصادّية الّتي تمّر بصعوبات اقتصادّية بموجب القانون 
كما وقع تنقيحه بموجب  1995أفريل  17المؤّرخ في  1995لسنة  34عدد 

وبموجب القانون  1999جويلية  15المؤّرخ في  1999لسنة  63القانون عدد 
، وأوجب ترسيم بعض 2003ديسمبر  29المؤّرخ في  2003لسنة  89عدد 

بالنسبة إلى العّقارات المسّجلة قبل  145القرارات القضائّية بالّرسوم العقارّية
 146الّتصريح بتفليس المدين، ورّتب عليها آثارا هاّمة.

                                                 
 .1995لسنة  34من القانون عدد  31الفصل    145

خميّس مقصود: التأمينات العينيّة في مادة اإلجراءات الجماعيّة، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة، كلّية الحقوق    146

 .1997ياسيّة بتونس والعلوم السّ 

بشير المنّوبي الفرشيشي: بعض الخواطر حول مآل التّأمينات في قانون إنقاذ المؤّسسات، دراسات في قانون  

 .11التأمينات، المرجع الّسابق، ص 

 Dagot : publicité foncière et redressement judiciaire JCP 1986-II- 3262. 
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وما بعد من المجّلة  446كما أّن حكم الّتفليس، على معنى الفصول 
لعّقارّية للعّقارات الّتابعة للمدين بعد االستظهار الّتجارّية، يضّمن بالّرسوم ا

بمضمون الحكم خالل خمسة عشر يوما من صدوره بسعي من أمين الفلسة، 
ويتوّلى في نفس الوقت إشهار الّرهن العّقاري الموّظف قانونا لفائدة جماعة 

ّن حكم الّدائنين بمثل الوسائل المقّررة إلشهار الحقوق العينّية العّقارّية، علما أ
الّتفليس ينّص بالّضرورة على توظيف رهن عّقاري لفائدة جماعة الدائنين. ويجب 
على أمين الفلسة الحرص كّل الحرص على طلب ترسيم التوثيقات الاّلزمة على 

 أمالك المدين حفظا لحقوق الدائنين.
 وعمال بأحكام الّسجّل العيني، اليمكن إلدارة الملكّية العّقارّية أن تضرب عن
إدراج أّي حّق ولو كان في مضّرة مصلحة الّدائنين إن لم يطلب أمين الفلسة 

م.ح.ع صراحة على أّن "  372إتمام الّترسيمات كما يجب، حيث نّص الفصل 
نشر الحكم الّصادر باستدعاء الّدائنين للمفاهمة في مقترحات المدين بشأن 

ي أو الحكم بالّتفليس الّصلح االحتياطي أو الّصادر بإمضاء الّصلح االحتياط
بالّسجّل العّقاري يحول دون ترسيم جميع الّصكوك الّتي تبرم قبل أو بعد الّتوقف 

ويمكن عن دفع الّديون من طرف المدين المفلس أو الممنوح له صلح احتياطي، 
إجراء جميع الّترسيمات إلى تاريخ هذا الّنشر رغما عن جميع األحكام المخالفة 

هذا الفصل مازال متمّسكا بمفهوم الّصلح االحتياطي والحال أّن  ."والغريب أنّ لهذا
جراءاته وألغى الفصول المتعّلقة به ) من   413المشّرع الّتونسي أسقط نظامه وا 

سابق  1995لسنة  34من المجّلة الّتجارّية ( بموجب القانون عدد  444إلى 
م.ا.ع اعتبار  542الّذكر، وبالّتالي من الممكن قانونا عمال بأحكام الفصل 

أحكامه منتهية وصرف الّنظر عنها واالستعاضة عنها بما أصبح يعرف، عمال 
بالّتشريع الحديث،  بالّتسوية الصلحّية والّتسوية القضائّية. وعليه فإّن إدراج مطلب 
التسوية الصلحّية أو مطلب الّتسوية القضائّية أو حكم الّتفليس من شأنه أن يمنع 

ك الواقعة قبل الّتوقف عن الّدفع أو بعده أي قبل عشرين يوما ترسيم جميع الّصكو 
م.ت أو بعد تاريخ  462من تاريخ الّتوّقف عن الّدفع عمال بأحكام الفصل 

الّتوّقف عن الّدفع المنصوص عليه سواء بالحكم القاضي بالّتسوية القضائّية أو 
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تراضات م.ح.ع جاء بباب االع 372بحكم الّتفليس. والمعلوم أّن الفصل 
الّتحّفظّية، وسنعلم في بابه أّنها تختلف عن مفهوم الّترسيم، واألثر في ذلك هو 
منع الغير من إدراج ما يمكن اّدعاؤه من ملكّية طالما أّن هذا االعتراض قائم 

 خالل فترة زمنّية معّينة.
ذا انتهت اإلجراءات على الّنحو المطلوب، وقام أمين الفلسة بما طلب  وا 

رورة ّض وقت المحّدد فال شّك في أّن أحكام الّسجّل العيني ستكون بالمنه في ال
 عنصرا هاّما في حماية حقوق الّدائنين. 

، لكّنه لروابط بين قضاء الحّق العام ونظام اإلشهار العينيتلك هي أهّم ا
من الممكن مواصلة الحديث والوقوف على جملة التأثيرات غير المباشرة على 

واألنظمة، واألمثلة يمكن أن تتعّدد، ويأتي في مقّدمة ذلك ما جمع من المؤّسسات 
يعرف بنظام االشتراك في الملكّية بين الزوجين ونظام الّشركات ونظام المقاسمة، 
والقائمة يمكن أن تطول. وليست الفائدة في اإللمام بجملة مواطن االنعكاس، 

محاكم الحق العام لعالقة ويكفي حصول القناعة بتحّقق هذا االنعكاس إبرازا 
 السجاّلت العّقارّية.بنظام 

+اختصاص محاكم الحّق العام في التشطيب على ترسيمات السجّل 
أهم ما يمكن أن تتعّهد به محاكم الحق العام وله عالقة بالعقارات  إنّ العقاري: 

المسجلة هو ما يتعلق بالطعن في صّحة الصكوك المقدمة للترسيم توصال 
يمات مثل قضايا اإلبطال أو البطالن أو الفسخ أو االنقضاء للتشطيب على الترس

وتلك هي قضايا التشطيب التي يمكن أن تتعّهد بها بداية والتشطيب نهاية، 
 محاكم الحق العام. 

وقد كانت هذه القضايا محّل جدل وتعارضت االتجاهات القضائية في أكثر 
طلب إبطال العقد  يجوز دوما ألحد المتعاقدين أو ورثتهما، حيث من صورة
لعيب في الرضا بسبب الغلط أو التغرير أو اإلكراه أو لعدم نيابة القاصر المرّسم 

 1481و 565و 355و 354كما يجب، أو لمرض الموت على معنى الفصول 
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، ويجوز كذلك طلب بطالن العقد لخلل شكلي أو 147م.أ.ش 206م.ا.ع والفصل 
يجوز طلب فسخ العقد بسبب عدم لخلل في المحل أو السبب أو األهلية. كما 

تنفيذه أو طلب انقضائه بسبب الوفاء أو تحقق ما يقوم مقام الوفاء بالتجديد أو 
 المقاصة أو اتحاد الذمة أو بدون وفاء لتنازل أو استحالة أو تقادم أو إقالة.

ويمكن تبعا لذلك القضاء بالتشطيب على الترسيم المدرج بالسجل العيني إذا 
التشطيب على الترسيمات، معنى ذلك أنه ليس على المحكمة أن طلب المّدعي 

تقضي من تلقاء نفسها بالتشطيب إذا تغافل المّدعي عن تحرير هذا الطلب. 
 وذلك هو نظام التشطيب غير المباشر. 

وليس في طلب أحد أطراف العقد اإلبطال أو البطالن أو الفسخ أو 
ما يطرح التساؤل ويثير الجدل، االنقضاء بصفة أصلية والتشطيب بصفة تبعية 

بل إّن ما يثير النقاش هو أن ترفع الّدعوى من الغير لطلب ما تقّدم، وفي ذلك 
يكمن كثرة الحديث. فقد تتوفر لهذا الغير بوصفه مّدعيا في بعض الصور حاالت 
محّددة ومضبوطة يمكن من خاللها مناقشة صّحة العقد وبصفة تبعية طلب 

ارضة بالترسيم في صورة سبق إدراج الكتب موضوع التشطيب أو عدم المع
ذ افتقر المّدعي لسند في مناقشة صحة التصرف  المجادلة بالسجل العقاري  وا 

 ظام الترسيمات تجاوزا لصحة الكتب.جاز له مناقشة ن
ال يمكن : أصليا والتشطيب أو عدم المعارضة تبعيا مناقشة صّحة العقد*
سبب اإلبطال بأهلية الطرفين أو عيب  أن يطلب إبطال العقد لتعلقللغير 

الرضاء، كما يصعب طلب بطالن العقد ألمر يرتبط بالمحل أو السبب لصحة 
مكانية التعاقد على محّل مستقبلي 148بيع ملك الغير ، ويتعذر طلب انقضاء 149وا 

                                                 
، مجمع األطرش للكتاب المختص،  2012لتزامات، مصادر االلتزام، التصرفات القانونية، علي كحلون: النظرية العامة لال 147

 وما بعد. 203ص 
م.ا.ع لطلب بطالن العقد، فليس للمالك أن يفوت بالبيع في حّصة  576كثيرا ما يستند المدّعي في دعواه إلى أحكام الفصل   148

نصت المجلة الجزائية على مؤاخذة من يتولى بيع ما سبق بيعه. والحقيقة أّن  أو جزء سبق بيعها، ويبدو السند متينا أول وهلة وقد
 بيع ملك الغير بيع صحيح في التشريع التونسي. وال يمكن بحال القضاء ببطالن التصرف على أساس هذا الفصل.

فإن لم يجزه المالك جاز لبائع. إذا أجازه المالك أو صار المبيع ملكا لم.ا.ع على أنه يجوز بيع ملك الغير  576نص الفصل فقد 

للمشتري أن يطلب فسخ البيع وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم المشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس لهذا البائع أن 

م.ا.ع ، باعتباره ليس  576يعارض ببطالن البيع بدعوى أنه فضولي. وبذلك فإّن بيع ملك الغير يعدّ صحيحا على معنى الفصل 

م.ا.ع لتعلقه بالمبادئ العامة أو حتّى  551طال بطالنا مطلقا ألّن الموضوع موجود وغير مستحيل ومشروع وال يمنع الفصل با

صّحته أو حتّى قابال لإلبطال حيث إّن الملكيّة ال تدخل في  م.ج، الستقاللية القانون الجزائي، 292المؤاخذة الجزائيّة بالفصل 
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رضا، وإنّما عقد صحيح ال يجد أسس صّحته في نظريّة التّصّرف القانوني أي بيع أشياء مستقبليّة باب الغلط، كعيب من عيوب ال

نظريّة تحّول العقد الباطل  أو حتّى في نظرّية العقد الموقوف المعروفة بالفقه اإلسالمي، وإنّما في واجب  أو قائمة على شرط أو
لك المبيع. فال يملك المشتري حينئذ إذا لم يكتسب الملكيّة، والّصحيح أّن الّضمان الذّي يحمل على البائع في جعل المشتري يم

 الفسخ بسبب عدم التّنفيذانتقال الملكيّة أثر للعقد وليس التزاما ويصّح تأّخره وتراخيه عن تاريخ إبرام العقد، إالّ أن يطلب 

resolution .طلب البطالن وقد قامت القاعدة في صحة بيع وليس للغير أي المشتري األول أن ي مع التّعويض حسب الّصور

ملك الغير. وإذا سارع أحد األطراف إلى ترسيم التصرف بالسجل فال يصّح أصال الحديث عن بيع ملك الغير إذ األولى بالحماية 
 هو من أتّم شكلية الترسيم األساس في انتقال الملكية أو في نشأة الحّق.

حيث يرد التّصّرف على الملك المشاع في صورتين، إّما أن رف في مشترك قبل القسمة ونفس اإلشكال يطرح بالنسبة إلى التص

م.ح.ع، على قبول قرارات األغلبّية إذا  69األقليّة، عمال بأحكام الفصل  يكون التّصّرف جماعيّا أو أن يكون فرديّا. وال تجبر

 يمكن أن يأتيها إالّ الّشركاء مجتمعين، فإن وردت من أحد كانت تتعّلق بالتّفويت في المشترك، معنى ذلك أّن أعمال التفويت ال
 الّشركاء فلها حكمها الخاص. 

ويمكن أن يتصّرف الشركاء جماعة في كامل المشترك أو في جزء منه مفرزا. وأعمال التّصّرف عديدة ومنها البيع والرهن 
شترك إّما بيعا أو تعويضا أو خالفه، وال إشكال في ذلك. والمعاوضة والصلح والهبة. ويحّق دوما للشركاء التّصّرف في كامل الم

ولكّن رهن المشترك من الجماعة يبقى ساريا على كامل العقّار حتّى بعد قسمته. كما أنّه يجوز التّصّرف في جزء من المشترك 
تبع الجزء الموّظف عليه بيعا أو معاوضة أو رهنا أو خالفها، ويخلص الجزء للمشتري بكامله أو للمعاوض معه، لكّن الرهن ي

بعد القسمة، وال يمكن أن يتعلّل الشريك بمستوى منابه فقط. كما يجوز لجميع الّشركاء توظيف حّق عيني على كامل المشترك 
 مثل حّق االنتفاع وحّق االرتفاق، ويبقى هذا الحّق ساريا على كامل المشترك حتّى بعد القسمة.

ور، إّما أن يتصّرف الّشريك في منابه المشاع أو يتصّرف في جزء مفرز أو يتصّرف في ال يخلو الحال من ثالث ص فردياأما 

م.ح.ع على أّن " لكّل من الّشركاء بيع  59المشترك بأكمله. والتّصّرف في المناب الخاّص بالّشريك أمر جائز، فقد نّص الفصل 

ذا التّصّرف على إذن بقيّة الّشركاء وموافقتهم سواء كان منابه وإحالته ورهنه والتّفويت فيه بعوض أو بدونه". وال يتوّقف ه
التصّرف لشريك أو ألجنبي، ويحّل المحال له في مناب الشريك وله نفس الحقوق والواجبات. كما يجوز للشريك التّصّرف في 

ف حّق انتفاع على المناب جزء من منابه، فإذا كان الّشريك يستحّق الثّلث يمكن بيع نصف الثّلث على سبيل المثال. ويجوز توظي
المشاع ويحّل المنتفع مكان الشريك فيما توجبه أعمال اإلدارة واالستغالل فإن انتهى االنتفاع قبل القسمة عاد األصل لمالك الّرقبة 

ريك رهن أي الّشريك، أّما إذا بقي بعد القسمة انصرف حّق االنتفاع إلى الجزء الذّي آل إلى الّشريك بموجب القسمة. ويجوز للشّ 
منابه المشاع في كامل المشترك، فإذا حّل الدين قبل القسمة أمكن التّنفيذ على المناب المشاع، وإذا بقي الّرهن بعد القسمة انتقل 
الّرهن إلى الجزء الذّي صّح للّشريك بموجب األثر التّحويلي للقسمة. غير أنّه في صورة إذا رهن الّشريك منابه المشاع في قطعة 

ة، وكان بالمشترك عدّة قطع، فإّن الرهن ال ينتقل إلى الجزء الذّي صّح إلى الّشريك إذا كان ما صّح له خارج القطعة التّي مستقلّ 
كانت موضوع الّرهن، ويبقى التأمين منصرفا على ذلك الجزء إذا صّح للشريك. ولكّن بعض الحقوق العينيّة ال يجوز توظيفها 

رتفاق ألنّه ال يقبل التجزئة ويمارس على كامل العقّار، وكذلك حّق السكنى واالستعمال ألنّه ال على المناب المشاع مثل حّق اال

 م.ح.ع. 163يجوز إحالة وال كراء حّق السكنى أو حّق االستعمال عمال بأحكام الفصل 

 بموافقة جميع الّشركاء، وإذا كان تصّرف الشريك في جزء مفرز من العقّار المشاع قبل القسمة، وما كان له أن يفعل ذلك إالّ 
فكأنّه باع حّصته بذات القطعة وباع منابات بقيّة الّشركاء فيها. فيحّل المشتري بمناب البائع في تلك القطعة ويبقى على أمل أن 

ضيّة تصّح القطعة المباعة للبائع حتّى تخلص كاملة للمشتري. وإذا استولى المشتري على العقّار يمكن لبقيّة الّشركاء رفع ق
استحقاقيّة لمطالبته بمناباتهم المشاعة. وال يستطيع المشتري طلب اإلبطال أو الفسخ قبل القسمة، سواء كان عالما بحالة الّشيوع 

م.ا.ع، وال يمكن  576أو خالفه، فال يمكن أن يطلب اإلبطال ألّن بيع ملك الغير صحيح بالقانون التّونسي عمال بأحكام الفصل 

الفسخ عمال بذات الفصل إالّ إذا تعذّر التنفيذ العيني، وما كان ذلك ليتحقّق قبل القسمة ألّن المشتري يبقى على للمشتري أن يطلب 
أمل أن يؤول الجزء المباع للّشريك البائع، فيتحقّق له التّنفيذ عينا. أّما بعد القسمة فال يخلو األمر من صورتين، إّما أن يؤول 

ائع أو يؤول لغيره من الّشركاء. فإن آل له حّل المشتري مكانه في ملكيّة هذا الجزء وال إشكال، الجزء المفرز إلى الّشريك الب
إعماال لمبدأ األثر الكاشف للقسمة. أّما إذا آل الجزء إلى غيره من الّشركاء، ال تسمح المبادئ العامة بجبر المشتري على الّرضاء 

يه وال يمكن أن ينتقل مشتراه آليّا إلى الجزء الذّي آل إلى الّشريك البائع، حيث بذلك الجزء وال حّق للمشترى في طلب الملكيّة ف
إّن المشّرع التّونسي ال يأخذ بقاعدة الحلول العيني في مثل هذه الّصورة ولم يأت بأحكام خاّصة على غرار بعض التّجارب. 

في القانون التّونسي على شرط إجازة المالك األصلي فيكون الّشريك في مثل هذه الّصورة قد باع ما ال يملك، وإن ورد صحيحا 
أو صيرورة الملك للبائع، فإنّه يحّق للمشتري نهاية وفي حالة استحالة التّنفيذ العيني أن يطلب الفسخ مع إمكانيّة طلب التّعويض 

ركاء بما في ذلك الّرهن العقّاري. أي إذا لم يكن عالما بحقيقة الموضوع.  وينطبق هذا الحّل على جميع التّصّرفات التّي يأتيها الشّ 
أّن التأمين يبقى فاعال إذا صّح نفس الجزء للمدين المرتهن، وال يمكن أن ينتقل الرهن لجزء آخر غير الجزء الموّظف عليه 

الموّظف  الّرهن حيث إّن المشّرع التّونسي لم ينّص على صور خاّصة في الحلول العيني حتّى ينتقل الّرهن إلى جزء غير الجزء
عليه الّرهن على غرار بعض التّجارب. فيفقد الدّائن تأمينه ويحّل األجل مع إمكانيّة فسخ الديّن األصلي. أّما إذا تصّرف الّشريك 
في كامل المشترك، وما كان يجوز له التّصّرف إالّ بموافقة الجميع.  ولّما كان يتعذّر أن يؤول كامل العقّار للبائع، فللمشتري، 

قبل القسمة أو بعدها، الخيار بين اإلبقاء على ما آل له بموجب العقد مع الحّط في الثّمن أو طلب الفسخ لصّحة بيع ملك سواء 
 الغير، إالّ إذا صادق بقيّة الّشركاء على هذا البيع. وتنطبق الّصورة على بقيّة التّصّرفات بما في ذلك الّرهن العقّاري.

مناسبات إلى بطالن العقد الثاني بحّجة أّن البيع األول لنفس العقار استوعب كامل الموضوع ذهبت محكمة التعقيب في عدّة   149

محكمة التّعقيب بمناسبة النّظر في القضّية فال يصّح بعد ذلك الحديث عن محل في العقد الثاني وقد خرج في األول، فقد أعرضت 

( .243، ص  2،ج  1986نشريّة محكمة التّعقيب  1986ماي  19مؤّرخ في  13253قرار تعقيبي مدني عدد ) 13253عدد 

، م.ح.ع فقرة ثانية 305كما وردت بالفصل  عن مناقشة مسألة حسن النّية من عدمها أو مناقشة توفّر صفة الغير من عدمها
ال يعمل به إذا وناقشت المسألة على مستوى توفّر موضوع البيع من عدمه، واكتفت بالقول إّن " االلتزام يكون باطال من أصله و

خال من ركن من أركانه وتأسيسا على ذلك فإّن ترسيمه بالسجّل العقّاري ال يكسبه الشرعيّة القانونّية ويصيّره صحيحا "، معنى 
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 ذلك أّن البيع األّول يعتدّ به في معارضة المشتري الثّاني، وإن تّم ترسيمه، باعتبار أّن البيع الثّاني أصبح غير ذي موضوع.

 ول ضعيف من زاوية النظرية العامة للمحّل  أو من زاوية موجبات اإلشهار العيني.قوهذا 
ى شيء معدوم" فبيع المعدوم باطل لموجودا ماديا زمن إبرام العقد، وعلى ذلك األساس ال يمكن التعاقد عالمحل أن يكون فالمبدأ 

، ومن"التزم بدين من جهة م.ا.ع( 574لفصل )اكثمرة لم تبرز أو ما في حصوله شك كزرع لم ينبت وحمل في بطن أمه..
مقامرة أو مراهنة كان التزامه باطال قانونا وال عمل عليه". و"ال يسوغ التسليم في ميراث قبل وفاة المورث وال التعاقد عليه أو 

منع التعاقد على  ". وإذا كانت قاعدةم.ا.ع( 66)الفصل على شيء من جزئياته ولو برضى المورث فالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا
تركة مستقبلية تجد أساسها في القانون الروماني الذي يرى أن ذلك التعاقد يخالف األخالق الحميدة لرغبة المتعاقدين في وفاة 
المورث، فإن منع بيع المعدوم قاعدة إسالمية أساسها منع االحتمال والغرر في التعاقد، ولو أن الفقه اإلسالمي بدوره يجعل 

 يراث خارجة عن إطار اتفاق األطراف، ويمكن الوصول إلى منع التعاقد عن تركة مستقبلية على ذلك األساس.قواعد الم
وعلى فرض أّن الشيء كان موجودا قبل إبرام العقد ثّم هلك الشيء قبل اإلبرام، فذلك يعني أن المحل غير موجود، أما إذا هلك 

 وإنما ينتقل الحديث عن مرحلة التنفيذ وتحمل التبعات والفسخ عند االقتضاء. بعد اإلبرام، فليس لذلك تأثير على صحة االلتزام
وإذا كان الشيء نقودا، أي ثمن المعاملة، انصرف شرط الوجود إلى جدية الثمن المضمن بااللتزام، فال يصح أن يكون الثمن 

د باطال لعدم وجود الثمن. وثمة فرق واضح بين رمزيا أو تافها مقارنة مع حقيقة المعاملة وإال كان الثمن غير وجود وكان العق
عدم جدية الثمن والغبن في التصرف، حيث إّن الغبن يفترض ثمنا غير متوازن ال يحمل ضرورة إلى اإلبطال إال إذا وجدت 

فقه القضاء  القاعدة القانونّية، بينما تحمل عدم الجدية إلى تفاهة الثمن وعدم صدق قيمته مقارنة مع حقيقة العملية. وقد ذهب
خاصة بفرنسا إلى القول بالبطالن المطلق لغياب المحل وأنزل عدم جدية الثمن منزلة عدم وجود المحل أصال وذهبت بعض 
القرارات األخرى إلى القول بالبطالن النسبي بعلة أن مسألة الثمن إنما هي في حقيقة األمر مسألة خاصة ليس لها عالقة 

 حاكم عادة ما ترفض طلب اإلبطال إذا كان تحديد الثمن نتيجة التفاوض الحّر.بالمصلحة العامة، على أن الم

"فقد يكون المقصود من االلتزام شيئا مستقبال وغير  استثناًء هاما لقاعدة وجود المحل يوم اإلبرام،م.ا.ع  66أورد الفصل و

مستقبلية أو أشياء غير محققة تجاوزا لما اشترطه محقق عدا ما استثني في القانون". فيجوز على ذلك األساس التعاقد على أشياء 
أو منعه المشرع صراحة، أي أنه يمكن في نهاية األمر التعاقد على أشياء مستقبلية سواء كانت محققة الوجود أو غير محققة 

انت قيمية أو مثلية، م.ا.ع قد أشار فقط إلى األشياء المستقبليّة، سواء ك 66تجاوزا للصور الصريحة في المنع. وإذا كان الفصل 

فإنه من الممكن الحديث عن حقوق مستقبلية إلى جانب األشياء المستقبلية كما في صورة التأمين تطبيقا ألحكام مجلة التأمين 

 200)الفصل  ، كما يجوز إحالة الحقوق قبل حلولها1992مارس  9المؤرخ في  1992لسنة  24الصادرة بموجب القانون عدد 

لة حق المقاول إلى الغير قبل إنجاز األشغال ويصح إحالة حق الشريك قبل إنهاء التبتيت ويصح الرهن ، فيصح إحام.ا.ع(
 .م.ح.ع( 206)الفصل لضمان ديون مستقبلية ومحتملة

وعلى ذلك األساس فقد يتعاقد األطراف على أشياء مستقبلية محققة الوجود مستقبال كما في صورة التعاقد على بيع أشياء ستصنع 
 قبال أو شراء منزل أو شقة قبل البناء، ويجوز كذلك "بيع الغلة في أصولها وغيرها من المنتوج البارز ولو قبل النضجمست

". وما يميز التعاقد على أشياء مستقبلية أن انتقال الملكية فيها ال يحصل إال يوم تحقق الشيء فعال وليس م.ا.ع( 574)الفصل 
انتقال الملكية، وال يطالب المتعاقد من حيث المبدأ بدفع الثمن إال يوم التحقق إال ما استثناه  يوم التعاقد، فهي ضمن حاالت تراخي

القانون واالتفاق. وإذا لم يتواجد الشيء مستقبال يكون العقد باطال. كما أن التعاقد على أشياء مستقبلية ال يكون كذلك إال إذا علم 
د على  أشياء موجودة ثم ظهر بعد ذلك أنها ستوجد مستقبال يمكن طلب البطالن على الطرفان بذلك، فإذا كان االعتقاد هو التعاق

أساس غياب المحل أو اإلبطال على أساس أحكام الغلط. والتعاقد على أشياء مستقبلية محققة ليس بشرط حيث إن من أحكام 
 الشرط أن يكون غير محقق.

عنى أنها غير محققة الوجود، متى يكون االحتمال أحد أركان المحل كما في وقد يتعاقد األطراف على أشياء مستقبلية احتمالية بم
صورة أن يقع التعاقد على أشياء غير ثابتة، فال يعلم المعاقد إن كان الشيء سيتحقق أو خالفه ومثال ذلك أن يتعاقد الشخص على 

على مجرد أمل، ويلزم المعاقد على ذلك األساس حمولة مجهولة المصير. فيكون بذلك االحتمال محل العقد، فهو بمثابة التعاقد 
بدفع الثمن بصرف النظر عن توفر األمل من عدمه، وأحسن مثال لذلك هو عقد التأمين، حيث يلزم المؤمن بدفع معين التأمين 

بصرف ل االلتزام صحيحا ظبصرف النظر عن وقوع الحادث من عدمه، وال يبطل العقد عدم وقوع الشيء المتعاقد حوله، بل ي
النظر عن توفر الحق أو الشيء المتعاقد حوله. وعلى ذلك األساس فإن الحق االحتمالي ليس بحق مشروط حيث ولئن كان 

 الشرط أمرا غير محقق فهو بالمقابل غير مستحيل بمعنى أّن توفره ممكن. 

جب أن يكون قابال للتعامل فيه، معينا أو م.ا.ع أنه ي 66إلى  62أنه ما يُشترط في المحّل عمال بأحكام الفصول المجمل في ذلك و

م.ا.ع "ال  62قابال للتعيين، ممكنا، موجودا. فمقتضى التعامل في المحّل أن يكون في التجارة حيث إنه، عمال بأحكام الفصل 

تعاقد فيه يصح يسوغ التعاقد إال فيما يصح فيه التعامل من األشياء واألعمال والحقوق المجردة، فما لم تصرح القوانين بمنع ال

م.ا.ع نص على "أن يكون المقصود من العقد ماال معينا يجوز التعاقد عليه". والزم التعيين عمال  2التعامل فيه". وكان الفصل 

م.ا.ع أن يكون "المعقود عليه... معينا ولو بالنوع أما مقداره وعدده فيجوز أن يكون غير معين وقت العقد  63بأحكام الفصل 

مثل بيع عقار، فما يشترط أن ترد بالعقد جميع البيانات  عيينه فيما بعد"، فإذا تعّلق الموضوع بأشياء معينة الذات،بشرط إمكان ت
التي تتعلق بذات الشيء بحيث أنه من الممكن التعرف على ذات الشيء من خالل تلك البيانات. وواجب إمكانية المحّل أن ال يلزم 

تحالة في الشيء المعقود عليه أو في العمل موضوع االلتزام كان العقد باطال، ولذلك نص أحد في االستحالة، فإذا قامت االس

م.ا.ع على أنه "يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون". والمقصود  64الفصل 

عد اإلبرام، كان العقد صحيحا وتطرح حينئذ استحالة بذلك أن تكون االستحالة قبل إبرام العقد أي استحالة محل، فلو وقعت ب

م.ا.ع هي استحالة المحل وليس استحالة التنفيذ.  ويشترط في االستحالة أن تكون  مطلقة  64التنفيذ . فما ينص عليه الفصل 

المبدأ، فإنه يبقى دوما سواء كانت طبيعية أو قانونية. وإذا كان شرط الوجود يقتضي أن يتواجد المحل يوم إبرام العقد، من حيث 

التعاقد في أشياء مستقبلية "فقد يكون المقصود من االلتزام شيئا مستقبال وغير محقق من الممكن م.ا.ع  66عمال بأحكام الفصل  
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وال  العقد الرتباط سبب االنقضاء بأحد المتعاقدين واألمر مثله بالنسبة إلى الفسخ.
م.ا.ع إذ أّن قاعدة منع  551اإلبطال على أساس أحكام الفصل يمكن طلب 

الشخص بأن يحيل ما ليس له الواردة بهذا الفصل إّنما هي قاعدة عامة ال تصلح 
م.ا.ع في بيع ملك  576للتطبيق مع وجود النص الخاص وهو الفصل 

 .150الغير
ومع ذلك يمكن أن تتوفر حاالت خاصة قد تكون سندا للغير في طلب 

طالن، والقاعدة أن الغير يجوز له طلب البطالن إذا كان الجزاء هو البطالن الب
المطلق وتوفرت بجانبه المصلحة، كما في صورة أن يفتقر التصرف للشروط 
الشكلية المشترطة لصحته مثل األذون اإلدارية والصيغ الشكلية وكما هي الصورة 

وما بعده م.ا.ع  566في بعض الحاالت الخاصة للصورية على معنى الفصول 
 . 151متى نّص المشرع على جزاء البطالن صراحة في حالة المخالفة

                                                                                                                                      
عدا ما استثني في القانون". فيجوز على ذلك األساس التعاقد على أشياء مستقبلية أو أشياء غير محققة تجاوزا لما اشترطه أو 

نعه المشرع صراحة، أي أنه يمكن في نهاية األمر التعاقد على أشياء مستقبلية سواء كانت محققة الوجود أو غير محققة تجاوزا م
 للصور الصريحة في المنع. 

و ما يتحصحص من ذلك أن شرط ملكية البائع للمبيع أو الراهن للمرهون ليس شرطا في المحل، طالما أّن المحل يمكن أن يكون 
بليا ويمكن التعويل في جميع الصور على إجازة المالك الحقيقي فتفتقد االستحالة  وليس في بيع أو رهن ملك الغير ما مستق

يعارض شرطي المعاملة والتعيين، بل إّن انتقال الملكية ليس التزاما محموال على البائع بل هو أثر قانوني يحدث بصفة آلية 
د جملة من الحاالت يتراخى فيها االنتقال كما في صورة إفراز األشياء المثلية في بيع وفورية وذهنية بمجرد التعاقد وقد تر

األشياء المثلية فيتأخر تاريخ انتقال الملكية إلى تاريخ اإلفراز وكما في صورة بيع األشياء المستقبلية فيتأخر االنتقال إلى تاريخ 
يتأخر انتقال الملكية إلى تاريخ الترسيم بإدارة الملكية العقارية وكما في توفر هذه األشياء وكما في صورة بيع العقارات المسجلة ف

تاريخ إجازة المالك الحقيقي. ولكن بصورة االتفاق فتنتقل الملكية على االتفاق وكذلك الصورة في بيع ملك الغير فتنتقل الملكية 
فال يمكن بعد ذلك اشتراط وجود المحّل يوم إبرام  ام.ليس في ذلك ما يعدل من قاعدة أن انتقال الملكية أثر قانوني وليس التز

 العقد توصال لجزاء البطالن إذا تخلف.
واألمر أكثر وضوحا بنظام اإلشهار العيني سواء كانت القاعدة هي االحتجاج في الترسيمات أو المفعول المنشئ للترسيمات، فما 

رم بين الطرفين وإنّما شكلية الترسيم وما يتكون الحّق العيني إزاء ينقل الملكية إزاء الغير في نظام االحتجاج ليس العقد المب
الكافة في نظام المفعول المنشئ إال بإتمام شكلية الترسيم وليس للعقد إال آثار شخصية. فال يمكن القول بعد  ذلك أّن العقد الثاني 

إنما بشكلية الترسيم، فينتقل المحّل إلى المشتري الذي ليس به محّل بحكم إبرام العقد األول والحال أّن المحل ال ينتقل بالعقد و
 سبق إلى الترسيم وال ينتقل إلى اآلخر مطلقا طالما أّنه لم يسع إلى إتمام الترسيم في الموعد.

وعلى ذلك األساس ال يمكن القضاء ببطالن العقد الثاني بحجة غياب المحّل، فثمة مخالفة واضحة في هذا االتجاه لموجبات نظام 
 اإلشهار العيني.

، وهو سند إذا سبق بيع نفس العقار مرة أولى م.ا.ع في طلب بطالن العقد الثاني 551عادة ما يستند المدّعي لقاعدة الفصل  150

م.ا.ع في أنه "ال يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق"، تجاوزا لخلو  551ضعيف حيث تبقى قاعدة الفصل 

ارها في مواجهة الغير، في جميع الصور مبدأ عاما أورده المشرع في باب األحكام العامة، وال يصح الجزاء فيها وانحص

م.ا.ع وفي رهن ملك  576االحتجاج بها في حالة توفر النص الخاص، وقد توفر النص الخاص في بيع ملك الغير وهو الفصل 

تصرف الثاني على أساس هذا الفصل. بقي أنّه من الممكن فال يمكن بالتالي الحكم ببطالن ال م.ح.ع. 203الغير وهو الفصل 

 االستناد إلى أسس سليمة في معالجة البيع الثاني توصال إلى الحدّ من أثره. 
وكتاب المحاكم والمحامون ووكالء الخصام ليس لهم أن يكسبوا بالشراء أو باإلحالة شيئا من الحقوق "القضاة  ـ 566الفصل  151

سم غيرهم. فالبيع باطل والحكم اسمهم أو بامحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان الشراء واإلحالة بالمتنازع فيها لدى ال
 ."بالبطالن يقع بطلب ممن له مصلحة فيه أو بغير طلب

أو سمهم اوكتاب المحاكم والعدول والمحامون ووكالء الخصام ومأمورو الدولة ال يجوز لهم أن يشتروا بقضاة ال"ـ  567الفصل 

سم غيرهم شيئا من األموال أو الحقوق أو الديون المأمورين ببيعها أو التي يكون بيعها بإذن منهم كما ال يجوز ألحد أن يحيل اب
 ."لهم شيئا مما ذكر وكل بيع أو إحالة لهم من ذلك يعد باطال ال عمل عليه
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كما يمكن أن تتوفر نصوص خاصة تجيز للمحكمة إبطال التصرف إذا 
كما  1995توفرت جملة من الشروط كما في صورة قانون إنقاذ المؤسسات لسنة 

 ن أنه "من هذا القانو  30 الفصل حيث نّص 152 2003و 1999هو منقح سنة 
للمحكمة إبطال قرارات مسّير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون 
تنفيذ برنامج اإلنقاذ ولها إبطال كل تفويت بمقابل أو دونه، من شأنه أن يضر 
بمصلحة المؤسسة، أو العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخالص 

 ."اؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفعديون غير حالة، على أن يكون قد وقع إجر 
وتبقى صورة واحدة عامة يمكن للغير أن يتمسك بها للمجادلة في صحة 
التصرف وتكون مدخال لمؤاخذة التصرف بالجزاء المناسب وهو أن يرتبط بالعقد 
شيء من التدليس، فثمة قاعدة عامة ال تتلقاها الطبيعة اإلنسانية وهو أن التدليس 

بل األمر يتعّداه إلى التدليس  153المقصود هو التدليس الجزائيال ُيحمى، وليس 
                                                                                                                                      

هم وامناء ئبناأاء والمقدمون والمتصرفون في أموال العامة واألوصي وكالء اإلدارات  البلدية ورؤساء المصالح"ـ  568الفصل 

التفليس واألشخاص المعينون لتصفية حساب الشركات عند انحاللها ليس لهم أن يقبلوا ألنفسهم إحالة ما وقع تفويته من األموال 
 التي لنظرهم كما ال يسوغ لهم أن يقبلوا ألنفسهم إحالة ما على من لنظرهم من الديون.

من  او من غيرهحكمة أصديق على اإلحالة أو البيع ممن وقع في حقهم إن كانت لهم أهلية التفويت أو من الملكن يجوز الت
 ."ذات النظرلهيئات ا

السماسرة والعرفاء ليس لهم أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم األموال المأمورين ببيعها أو بتقويمها سواء "ـ  569الفصل 

 ."أو غير منقولة فالبيع باطل ويحكم ببطالنه وبما يتسبب عن ذلك من الخسائركانت تلك األموال منقولة 

وأوالدهم وإن كانوا  569والفصل  568والفصل  567والفصل  566أزواج األشخاص المذكورين بالفصل  "ـ 570الفصل 

 . "رشداء يعتبرون واسطة في الحاالت المبينة في الفصول المذكورة
كما هو تعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية الم1995أفريل  17مؤرخ في ال9519لسنة  34لقانون عدد ا 152

 29مؤرخ في  2003لسنة  79القانون عدد و 1999جويلية  15مؤرخ في ال 1999لسنة  63القانون عدد منقح بموجب 
 .2003ديسمبر 

قضي بالتشطيب إال إذا توفّر النص القانوني الخاص حيث ال يجوز للقاضي الجزائي المتعهد بالفرع المدني أن يالقاعدة أنه  153

م.إ.ج، معنى ذلك أن ال تلزم  7إن الدعوى المدنية حق لكّل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة على معنى الفصل 

كون الضرر شخصيا معنويا، شرط أن ي المحكمة إال بالقضاء بما يلزم تعويضا عن الضرر الذي ال يمكن أن يكون إال ماديا أو
ومباشرا. والتعويض مقابل يجب تمييزه عن التنفيذ العيني. وال يمكن للمحكمة الجزائية أن تتجاوز حدود الغرم، فال يمكن أن 
تصرح ببطالن الرسوم والكتائب أو فسخها أو إعدامها أو التشطيب على الترسيمات المتعلقة بها في الجرائم التي لها عالقة بهذه 

 199م.ج وافتعال وثيقة إدارية على معنى الفصل 292ا في صورة البيع مرتين أو بيع ما ال يملك على معنى الفصل الرسوم كم

م.ج وغير ذلك من الجرائم، إال إذا نّص المشرع  297م.ج والخيانة على معنى الفصل  291م.ج والتحيل على معنى الفصل 

أو التعويض العيني، ومن شروطه أن ال يقضى به إال إذا توفر النص  صراحة على ذلك، فيكون ذلك من قبيل المقابل العيني

م.إ.ج. فقد تتوفر عدّة حاالت تَجاوز المشرع من  7الخاص،  حيث ال يدخل ذلك في باب تعويض الضرر على معنى الفصل 

 55وز على معنى الفصل خاللها معنى التعويض  المالي إلى معنى التعويض العيني، كما هو الشأن بالنسبة إلى استرجاع الح

م.إ.ج. فيمكن في هذه الصور الحكم بإرجاع الحوز في  256إتالف الكتائب وبطالن الزواج على معنى الفصل  م.م.م.ت أو

جريمة افتكاك الحوز بالقوة أو إعدام الكتائب في جرائم التزوير والتدليس أو بطالن الزواج في جريمة الزواج على خالف 

م.إ.ج، ولكنه ال يمكن بحال الحكم بطلبات  7الزواج بثانية نظرا لتوفر النص القانوني تجاوزا لمعنى الفصل الصيغ القانونية أو 

مدنية في الفسخ أو البطالن أو اإلعدام في مواطن لم يأت فيها نّص خاص، بل أكثر من ذلك ال يجوز مطلقا الحكم بالتشطيب في 
الن أو الفسخ أو اإلعدام، فال يمكن للقضاء الجزائي أن يصرح بالتشطيب إال الحاالت التي نص خاللها المشرع على جزاء البط

والواضح من خالل ذلك أن التعويض على معنى  إذا توفر النّص القاضي بإمكانية التشطيب صراحة وعلى وجه التخصيص. 
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المدني والمقصود بذلك سوء النية. فكلما توفر التدليس في شتى أشكاله إال وأمكن 
للغير أن يتدّخل بإثارة الدعوى للمجادلة في صحة التصرف والترسيمات التابعة 

م.ا.ع ودعوى  306 على األقل في صورتين، الدعوى البليانية على معنى الفصل
 م.ا.ع.  26الصورية على معنى الفصل 

كان العقار مسجال وسبق ترسيم و  154فإذا ثبتت شروط الدعوى البليانية
التصرف موضوع المجادلة بالسجل العقاري فإّنه من الممكن القضاء بعدم 

                                                                                                                                      

ريمة، فال يمكن أن يتعدى م.إ.ج كان رهين ثبوت الجريمة وثبوت العالقة المباشرة والشخصية بين الضرر والج 7الفصل 

التعويض إلى مسائل خارجة عن ذلك اإلطار حيث  ال يمكن التعويض عن األضرار الحاصلة للشاحنة على سبيل المثال إذا 
أحيل الجاني على المحكمة المختصة لمقاضاته من أجل الجرح على وجه الخطأ. فمهما كانت طبيعة اإلحالة على مجلس الحكم 

ت أو الشرف أو الحرية( ااالعتداء على المال أو من أجل جرائم االعتداء على الشخص )االعتداء على الذ سواء من أجل جرائم

م.إ.ج إلى إبطال الرسوم أو فسخها أو إعدامها إال إذا نص المشرع على  7ال يمكن بحال أن يمتد التعويض على أساس الفصل 

صية، وباألحرى ال يمكن القضاء بالتشطيب لكونه جزاًء عينيا يبقى بعيدا ذلك صراحة لفقدان العالقة السببية في المباشرة والشخ
ثّم إّن غاية القانون الجزائي تختلف تماما عن أهداف القانون  كّل البعد عن الجريمة وتنقطع خالله العالقة المباشرة والشخصية.

كما في صورة بيع ملك الغير، فهو جريمة على المدني، فقد يكون العمل مخالفا للقانون الجزائي وصحيحا في مستواه المدني 

م.ا.ع، وكما في صورة البيع مرتين قبل الترسيم بإدارة  576م.ج وهو عمل صحيح على معنى الفصل  292معنى الفصل 

شرط الملكية العقارية، فرغم أن البيع الثاني صحيح في مستواه المدني بحكم عدم خروج الملكية عن البائع قبل الترسيم مراعاة ل
الترسيم في نشأة الحق العيني بالنسبة إلى العقارات المسجلة، فإن أركان جريمة البيع مرتين تتوفر بالرغم عن ذلك على معنى 

م.ج. ففي جميع هذه الصور وفي غيرها من الصور المشابهة، في الخيانة واالستيالء على مشترك وغيرهما، ال  292الفصل 

ؤاخذة تصرف الجاني من أجل السلوك اإلجرامي وسوء النية دون  أن يكون للجزاء ضرورة يهدف القانون الجزائي إال إلى م
أثر على صحة المعامالت المدنية وال يمكن القضاء بإبطال العقد حيث إن التجريم ال يدّل ضرورة على اإلبطال وليس دليال 

، فكثيرا ما يمكن الحكم بالتعويض دون لزوم حتميا على عدم صحة الكتائب. وليس صحيح أن يالزم التعويض بطالن االتفاق
ن للتجريم الجزائي، فبحكم مبدأ استقاللية القانون يالفسخ أو اإلبطال. وعلى ذلك األساس فإن البطالن أو الفسخ ليسا رديفين حتمي

 الجزائي يتسع المجال بين أهداف القانون المدني والقانون الجزائي.
يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي تممها  ألولى على أنه "م.ا.ع في فقرته ا 306نّص الفصل  154

مدينهم بأنه تممها إلضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا لكن بدون أن تقع مخالفة األحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو 
ن من آثارها خروج المال من الضمان العام. فهي بالميراث". وبذلك يجوز للدائن أن يطعن في العقود التي أبرمها مدينه إذا كا

على خالف الدعوى غير المباشرة ال تهدف إلى القيام محّل المدين فيما له على الغير، وإنما يقوم الدائن في حق نفسه بهدف عدم 
، ولكنها تبقى نفاذ تصرف المدين في مواجهته، وهي بذلك ليست دعوى تعويض أو إبطال، وإنما دعوى عدم نفاذ تصرف المدين

دعوى شخصية، وليست دعوى عينية أو مختلطة ألنها تستند لحق شخصي ولو كانت ترمي إلى عدم نفاذ تصرف ناقل للملكية، 
ولذلك أسماها البعض بالدعوى العالجية على غرار الدعوى الصوريّة. ومن صفاتها أنها دعوى تكميلية أو احتياطية بمعنى أن 

دفع بضرورة التجريد أي التنفيذ بداية على أموال المدين. ولكّن الدعوى البليانية تجتمع مع بقية المدعى عليه بإمكانه أن ي
الدعاوى في الصورية والحلول محل المدين فيما له على الغير في أن جميعها يهدف إلى حماية الضمان العام. وبعد أن كانت 

ئنين أصبح لها استعمال فردي، بمعنى أن تمارس من طرف أحد الدعوى البليانية تمارس بصفة جماعية أي لفائدة جميع الدا

 م.ا.ع عن شروط وآثار هذه الدعوى. 306الدائنين ولفائدته الخاصة. ويمكن الحديث من خالل الفصل 

 يخضع كل من الدائن والمدين من جهته لجملة من الشروط األساسية في الدعوى البليانّية.: شروط الدعوى البليانية+
إلى الدائن يمكن لكّل دائن سواء كان دائنا عاديا أو ممتازا أو مرتهنا أن يقيم الدعوى البليانية، مهما كان سند دينه واقعة  بالنسبةف

مادية أو تصرف قانوني مهما كانت طبيعة االلتزام إيجابيا أو سلبيا. فال يمنع الدائن من رفع دعوى الضمان العام بعلة أّن له 
 علة مصدر دينه أو طبيعة التزامه.  امتياز خاص وال يمنع ب

م.ا.ع طبيعة الدين الذي يعود للدائن المدّعي إن كان دينا مستحقا  306ولم يبين المشرع بالفقرة األولى من الفصل 

exigible  أو غير متنازع فيه، ولكّن طبيعة الدعوى في الطعن في تصرفات المدين ال يمكن أن تكتفي بدين غير ثابت أو

األداء أو قابال مستحّق مقدّر أو ثابتا مقدرا وغير لمعلوم أن الدين أو الحّق يمكن أن يكون احتماليا  أو ثابتا أو ثابتا محتمل، وا
للتنفيذ الجبري. وإذا كان احتمال الدين وعدم ثبوته، ال يتالءم مع طبيعة الدعوى وال يسمح في نهاية األمر برفع الدعوى والطعن 

شرط تقدير قيمة الدين واستحقاق أدائه أو تنفيذه جبرا، ال شيء يبرره، ألن دعوى البليانية ليست في تصرفات المدين، فإن 
دعوى تنفيذية، فال يشترط السند التنفيذي أو حلول األجل في األداء أو تحديد مقدار الدين، ويمكن بالتالي التوصل إلى نفس 

أن يكون حّق الدائن قابال للتنفيذ أو مستحّق األداء غير معلق على  الشروط الواردة في باب الدعوى غير المباشرة، فال يشترط

غير محتمل أو متنازع فيه، طالما أن  certainشرط أو أجل و معلوم المقدار، بل يكفي أن يكون حق الدائن موجودا أي ثابتا 
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في ذلك معارضة المّدعي بالترسيم إذا ما سّجل المّدعي طلبه في ذلك االتجاه. و 
 تان:مالحظ

                                                                                                                                      
بل أن يطعن الدائن في تصرف المشرع لم يضع شروطا خاصة. ولكنه يشترط أن يكون الدين سابقا عن تصرف المدين. فال يق

 .حّقهنشأ قبل أن ينشأ 

م.ا.ع على أنه "يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي  306نص الفصل فقد بالنسبة إلى المدين أما 

تممها المدين تممها مدينهم بأنه تممها إلضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا". وبالتالي يشترط أن يشمل الطعن العقود التي 
فال بدّ أن يتوفر التصرف وهو  ويجب أن تكون هذه العقود مضرة بحقوق الدائنين  ويكون المدين قد أبرمها تغريرا وتدليسا.

 تصرف معسر وتصرف مدلس.
يجب أن يكون العمل الذي قام به المدين من قبيل التصرف القانوني، معنى ذلك أن الوقائع القانونية ال تدخل في باب ف

لدعوى البليانية، فلو أن المدين ارتكب خطأ جعله يتحمل تعويض الضرر أو أنه أهمل تمسكه بالتقادم وغير ذلك من الوضعيات ا
المادية، فال سبيل إلى إثارة الدعوى البليانية في ذلك، ويبقى بذلك نقل الملكية بموجب الميراث واقعة قانونية خارجة عن إطار 

كون التصرف موضوع الطعن من قبيل العقود، ويشمل المعنى جميع العقود مهما كانت طبيعتها التصرف القانوني. ويجب أن ي
بعوض أو من قبيل الهيبات، منشئة للحق أو ناقلة له أو كاشفة للحق، ومهما كانت مواضيعها. لكّن ذلك ال يعني أن المشرع 

ناتجة عن إرادتين، إنما المقصود هو جميع التصرفات استثنى التصرفات  الناتجة عن إرادة منفردة واقتصر على التصرفات ال
القانونية مهما كان مصدرها. ويمكن أن يكون التصرف عمال ناتجا عن إرادة منفردة كما في صورة التنازل أو اإلجازة. ولكنه 

ية، كما في صورة ترشيد يشترط أن يكون تصرفا قانونيا له عالقة بالذمة المالية، فال يدخل في ذلك كّل ما يتعلق بالحالة الشخص
الزواج، وال يدخل في ذلك المعنى كّل ما يدخل في باب الرخص، فهي ليست من قبيل الحقوق الداخلة في  القاصر أو الطالق أو

 الذمة المالية.
يجب أن يكون التصرف مضرا بحقوق الدائنين بمعنى أن يكون معسرا ومفقرا للمدين، وذلك بالتنقيص من حقوقه، و

الزيادة في التزاماته، كما في صورة أن  تنازل عن حّق له أو أن يوظف رهنا عقاريا على عين معينة أو يدفع دينا، أوكما أن ي
يقبل المدين بشراء عقار بقيمة غير قيمته الحقيقية بالتواطؤ مع البائع، "فيحمل التصرف في معانيه المتعدّدة معنى الجنحة  

 .acte d'appauvrissementمعنى التصرف المفقر المدنية الموجبة للتعويض". وهذا هو 

واإلعسار في ناهية األمر أن تزيد ديون المدين على حقوقه بصفة فعلية والعبرة في ذلك بتاريخ رفع الدّعوى، أي أن 
د دينه، فإذا تكون حالة اإلعسار متوفرة يوم رفع الدعوى. والحّجة في ذلك على الدائن القائم بالدعوى بداية، ويكفيه أن يثبت وجو

أثبت الدين انقلب عبء اإلثبات على المدين ليدفع عنه اإلعسار بإثبات أن لديه من األمالك ما يكفي لقضاء حاجة الدائن وأن ال 
شيء يعيق التنفيذ عليها، ويدّل المحكمة على هذه األموال. ويجوز للمعاقد مع المدين أن يدفع بالتجريد، باعتبار أن الدعوى 

، أي  أن يطلب التنفيذ على أموال المدين بداية، دون أن يثبت وجود أمالك المدين، subsidiaireدعوى تكميلية  البولصية هي

 فيحمل اإلثبات على الدائن ومن بعده على المدين كما تقدم.
يكون  بمعنى أن تكون له النية في اإلضرار بالدائن، أي أن ، وهذا هو الشرط األساسي،يجب أن يكون المدين مدلّساو

المدين قاصدا ما اقترفه من عمل أي إعساره. وال يشترط أن يكون معاقده مشاركا له في ذلك بمعنى متواطئا مع المدين، لكّن 
الفقه يرى أن التواطؤ يشترط تواجده إذا كان العمل بعوض حتى تقبل الدعوى وال يشترط  في الهيبات. فال يمكن أن يتضّرر 

إذا كان متواطئا مع المدين أو على األقّل عالما بالضرر المتسلط على الدائن إذا كان عقده بعوض،  المعاقد من جراء الدعوى إال
على خالف صورة التبرع. وعلى الدائن إثبات الضرر والعلم عند االقتضاء، لقلب عبء اإلثبات على المدين ومعاقده، والعبرة 

 في ذلك بتاريخ إمضاء التصرف.
شرط إال إذا كان حّق الدائن سابقا تاريخ التصرف. وهذا ما يميز الدعوى البليانية عن الدعوى وال يمكن أن يتحقق هذا ال

والعبرة في ذلك بتاريخ وجود الحق وليس بتاريخ أدائه،  كما في صورة إذا كان الحق  غير المباشرة التي ال توجب سبق الدين.
وليس بتاريخ ترسيمه بإدارة الملكية العقارية لو كان التصرف  معلّقا على شرط أو أجل. والعبرة كذلك بتاريخ إمضاء التصرف

 خاضعا لواجب الترسيم، ألن التصرف غير المرسم موجود وله آثار شخصية. والحّجة في ذلك على الدائن.
تهدف الدعوى البليانية إلى عدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائن، فهي ليست دعوى : آثار الدعوى البليانية+

 306ن أو دعوى تعويض، وعلى ذلك األساس كان الحديث عن "قيام الدائن بإبطال عقود مدينه" بالقسم المتعلق بالفصل بطال

. فالذي يحصل في inopposabilitéم.ا.ع، حديثا غير دقيق ألن األثر في الدعوى البليانية ليس اإلبطال وإنما عدم النفاذ 

نفاذ التصرف، فيعود المال إلى الذمة المالية التابعة للمدين ويتحقق للدائن إمكانية الدعوى البليانية هو أن الحكم يصدر بعدم 

م.ا.ع بفقرته األولى أنه "يجوز للدائنين أن  306التنفيذ عليه. وال يستفيد بهذا األثر إال الدائن القائم بالدعوى، لذلك أورد الفصل 

فيذ على هذا المال، ألنهم ليسوا أطرافا بالدعوى، والمعلوم أن لألحكام أثرا يطعنوا في حّق أنفسهم". فال يجوز لبقية الدائنين التن
نسيّا بمعنى أن حجة األمر المقضي به ال تشمل إال من كان طرفا بالدعوى، وهو الدائن والمدين والمعاقد مع المدين. وفيما 

ين. وإذا وفى الدائن دينه وبقي من الحق شيء يتجاوز حّق الدائن القائم بالدعوى يبقى التصرف صحيحا يعارض به بقية الدائن
يعاد إلى المعاقد. على أنه يجوز دوما للمدين أو معاقده أثناء نشر الدعوى خالص الدائن، فتطرح الدعوى، كما أنه من الممكن 

ماأصابه من  للدائن مطالبة المدين في الدعوى بجميع األضرار التي تسبب فيها، وللمعاقد حّق الرجوع على المدين ليستوفي
 ضرر نتيجة عدم نفاذ التصرف.



60 

 

المالحظ األولى أّنه ال يمكن للمحكمة أن تتدخل بالسجل العقاري في هذه 
الصورة إال إذا سبق تسجيل الطلب فليس لها الحق أن تقرر من تلقاء نفسها 

 التشطيب أو عدم المعارضة.
نما  أما المالحظة الثانية فإّنه ال يجب القضاء بالتشطيب على الترسيم وا 

عي بالترسيم الواقع على أساس هذا العقد إذ الحكم في ُيقضى بعدم معارضة المدّ 
الّدعوى البليانية ال يمّس من صّحة التصرف بل يجعله غير نافذ في مواجهة 
الّدائن المتضرر وليس للحكم من أثر إال على طرفتي الّدعوى، فال يمكن بعد 
 إذاذلك التشطيب على كامل الترسيم والتشطيب مآله فقدان كامل الترسيم. ف

بالتصرف وعدم تقضي المحكمة بعدم االحتجاج الدعوى البليانية شروط توفرت 
لها أن تقضي بالتشطيب، فذلك ما يتجاوز حدود  وليسالمعارضة بالترسيم 

الّدعوى. وليس هذا الجزاء بعدم المعارضة إال نتيجة غير مباشرة النعدام 
لتشطيب غير االحتجاج بالكتب، ولذلك يعّد هذا المآل صنفا مما يعرف با

 26المباشر. والحالة مثلها بالنسبة إلى دعوى إعالن الصورية على معنى الفصل 
 م.ا.ع.

ذا ثبتت شروط الصورية سبق ترسيم العقد الظاهر بالسجل العقاري، و  155وا 
وقضي بإعالن صورية الكتب سند الترسيم واالعتداد بالعقد المستور فمن الممكن 
                                                 

الصوريّة أن يظهر المدين المال في أعين الغير خالفا  لواقعه بتحرير عقد ظاهر يخالف مضمون العقد المستور.  155

 acte apparent.  ومن ذلك ظهر العقد الظاهر في نفس العقار فينشأ عن ذلك عقد حقيقي مستتر وعقد آخر ظاهر  صوري

 . acte secret -réelوالعقد المستتر  acte simulé-fictifوري والعقد الص

وقد تتعدّد حاالت الصورية، لكنّه من الممكن ردّها إلى حاالت أربعة وجود العقد وطبيعته وشخص المعاقد ومحّل 
المال من الدائنين، االلتزام. فإذا تعلقت الصورية بوجود العقد كان العقد غير موجود فعال وإنما أظهره المدين بهدف تهريب 

فتكون الصورية في هذه الحالة مطلقة. وإذا تعلقت الصورية بطبيعة العقد اتخذ العقد الظاهر شكال يخالف حقيقته، كما في صورة 
أن يظهر العقد على شكل بيع عوض هبة. وإذا شملت الصورية شخص المعاقد كانت الرغبة في عدم إظهار المستفيد من العقد، 

د المحامي أو الموظف تحت اسم مستعار. وإذا تعلقت الصورية بالمحّل كانت الصورية تهدف إلى عدم إظهار كما أن يتعاق
 الموضوع، كما في صورة أن يستر الثمن الحقيقي للمعاملة، وتكون الصوريّة في هذه الحاالت األخيرة نسبيّة. 

ب ومن المفروض أن ال يعترف المشرع ال ويرى جانب من الفقه أن إخفاء الحقيقة إنما هو عمل ينطوي على كذ 
بالكتب الظاهر وال بالكتب المستور. ويرى البعض اآلخر أّن العقد السري هو الصحيح ومن المفروض أن يتقرر بطالن العقد 

د السري الصوري، مراعاة لإلرادة الحقيقة. لكّن هذا الحّل قد يضّر بمصالح الغير حسن النيّة، لذلك اتجه الرأي إلى إبقاء العق
فاعال بين المتعاقدين فقط، أما الغير فبإمكانه التعويل على العقد الظاهر، وانحاز التشريع التونسي إلى هذا الرأي األخير ونّص 

الحجج الناقضة للعقود ونحوها من المكاتيب السرية ال عمل عليها إال بين المتعاقدين وورثتهم وال م.ا.ع على أّن " 26بالفصل 

الغير ما لم يعلم بها ومن يصير إليه حق في المتعاقدين أو يخلفهم بصفة خاصة يعد كالغير على معنى هذا  يحتج بها على
الفصل". وبذلك ميز المشرع بين العقد الحقيقي السري عن العقد الظاهر، فاألول يبقى فاعال بين المتعاقدين وورثتهما، والثاني 

وم الواسع للغير بهذا الفصل بأن جعل كّل من ينجر له حّق من المتعاقدين أي الخلف يعتدّ به إزاء الغير. وقد أخذ المشرع بالمفه
 الخاص بمثابة الغير. 

ويبقى دوما للدائن حّق إثبات صورية المعاملة ليحتّج بحقيقة التصّرف ويعيد المال إلى الذمة المالية للمدين، وبذلك 
عام. فإذا قام الدائن بطلب التنفيذ على مال المدين فال شّك أّن المعاقد تظهر أهمية دعوى الصورية في المحافظة على الضمان ال
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الظاهر سيحتّج بالعقد الظاهر لردّ طلب الدائن، فتقوم المصلحة حينئذ للدائن في إثبات حقيقة التصرف والتمسك بالعقد السري 

ناحية كانت أهمية دعوى الصورية وعالقتها بحماية ال هتوصال إلنهاء أعمال التنفيذ بعد أن عاد المال إلى الضمان العام، ومن هذ
الضمان العام وبوسائل المحافظة على الضمان العام مثلها مثل الدعوى البولصية أو الدعوى غير المياشرة. لكّن دعوى اإلعالن 

 عن الصورية ال تكون فاعلة وتحدث أثرها  إال إذا توفرت شروط الصورية.
 دعوى الصورية شروط شكليّة  وأخرى موضوعيّة.لل: شروط دعوى إعالن الصوريّة+
يمكن أن ترفع دعوى الصورية من أحد أطراف العقد أو من ورثتهم أو من طرف الخلف الخاص أو  من حيث الشكلف

من طرف الدائن العادي. فلكّل شخص له مصلحة باالحتجاج بالعقد السري يجوز له أن يطلب التصريح بصورية العقد الظاهر 
لعقد الحقيقي. وليس في دعوى الصورية نيابة حيث ينوب الدائن نفسه في الدعوى وترفع الدعوى باسمه الخاص. كما واعتماد ا

م.ا.ع، بل يجوز للدائن العادي،  26لم يقصر المشرع الدعوى الصورية على الخلف الخاص، وهو من الغير على معنى الفصل 

 26لدعوى الصورية، خالفا لبعض االتجاهات. فقد اعتمد المشرع بالفصل كما هو الشأن بالنسبة إلى الخلف الخاص،أن يرفع ا

 م.ا.ع مفهوما واسعا للغير، خالفا للمبادئ العامة. 
من حيث األصل يشترط أن يكون  حّق المدّعي ثابتا مهما كان تاريخ نشأته وتوفر شروط الصورية وأن يحتّج الدائن و

  باالتفاق الحقيقي ويثبت وجوده.
الدائن أن يكون نشأ قبل حصول االتفاق الصوري، بل يمكن أن يكون نشأ قبل ذلك أو بعده. وال حّق ط في يشتر فال

يشترط السند التنفيذي أو حلول األجل في األداء أو تحديد مقدار الدين، ويمكن بالتالي التوصل إلى نفس الشروط الواردة في باب 
يتعلّق بطبيعة حّق الدائن، فال يشترط أن يكون حّق الدائن قابال للتنفيذ أو مستحّق  الدعوى البليانية أو الدعوى غير المباشرة فيما

غير محتمل أو  certainاألداء غير معلق على شرط أو أجل و معلوم المقدار، بل يكفي أن يكون حق الدائن موجودا أي ثابتا 

  متنازع فيه.
زمن بهما نفس األطراف ولكنهما مختلفان سواء من حيث ال تقوم الصورية إال إذا توفر عقدان في نفس الوقت والو

الوجود أو مراكز األطراف أو المحّل أو الطبيعة، حسب إن كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وأن يكون واحد منهما ظاهرا 
لذهنيّة في نفس واآلخر مستترا. فال بدّ أن يتوفر التصرف الصوري بمعنى أن تتوافق اإلرادتان في نفس الوقت وتقوم الرغبة ا

اللحظة على إحداث تصرفات واحدة منها سرية حقيقيّة وأخرى ظاهرة غير حقيقيّة. وإذا كان األغلب أن يكون التصرف عقدا، 
 فإنه ال شيء يمنع من أن ينجّر التصرف عن إرادة منفردة. 

رير، حيث إّن الصورية هي وبذلك تختلف الصورية عن عدّة مؤسسات قريبة. فثّمة اختالف شاسع بين الصورية والتغ
توافق إرادتين على إخفاء الحقيقة في حين أّن التغرير عمل مضر موجه إلى المعاقد اآلخر، وال تقوم الصورية إذا كان التعاقد 
بصفة جدية مع غياب العقد المستور، حتى ولو كانت الغاية تهريب المال، فيمكن في هذه الصورة الطعن بواسطة الدعوى 

 وليس بواسطة الدعوى الصورية، وال تقوم الصورية إذا كان العمل الثاني ظاهرا ومشارا إليه بأحد العقود.البليانية 

م.ا.ع أّن العقد السري يبقى فاعال بين األطراف وورثتهم ومن كان على علم بوجوده، أما العقد  26ما جاء بالفصل و

ي. فينتج العقد الحقيقي بين األطراف جميع آثاره شرط أن تتوفر به الظاهر فيبقى فاعال في مواجهة الخلف الخاص والدائن العاد
جميع الشروط الموضوعيّة مع شيء من المرونة فيما يتعّلق بشروطه الشكليّة، على خالف االتفاق الظاهر فيشترط فيه توفر 

 جميع الشروط الموضوعية والشكلية للعمليّة، كما أن يشترط الحجة الرسميّة في الهبة.
ذهب جانب من الفقه على ذلك األساس إلى أّن الدائن العادي وكذلك الخلف الخاص له الخيار في أن يتمّسك بعدم وقد  

معارضته بالكتب السري ويتمسك بالعقد الظاهر أو أن يعمل على إثبات االتفاق الحقيقي حسب مصلحته. وإذا قام النزاع بين 
ظاهر فاألغلب أن يسند التقدّم لمن تمسك بالظاهر. وذهب البعض اآلخر من الدائنين، في من يتمسك بالحقيقة ومن يتمسك بال

م.ا.ع ال يمنح الخيار للدائن، بل إّن هذا الفصل وضع قاعدة معّززة باستثناء. أما القاعدة فهي  26رجال القانون إلى أن الفصل 

ي المتصرف الذين من مصلحتهم االحتجاج بحقيقة العقد العقد الحقيقي واالستثناء هو العقد الظاهر، بمعنى أّن األولوية تكون لدائن
حتى يبقى المال بالذمة المالية للبائع على سبيل المثال وذلك إذا قام التزاحم بينهم وبين دائني المتصرف له. والحقيقة أّن الفصل 

ير. فإذا لم يقم التزاحم بين دائني م.ا.ع لم يكن واضحا بالدرجة الكافية في معنى الخيار أو منعه وفي معنى التزاحم بين الغ 26

المتصرف ودائني المتصرف له، فال شّك أنه من مصلحة دائني المتصرف أن يحتجوا بالعقد الحقيقي أو المستور ألنه يعيد المال 
األولى إلى مدينهم، وهذا هو معنى االحتجاج باالتفاق الحقيقي في دعوى إظهار الصوريّة. أما إذا زاحمهم دائنو المتصرف له ف

 أن تضمن حقوق الغير حسن النية وذلك بالتمسك بالعقد الظاهر وبتطبيق ما جاء به.
ويحمل على المدعي في الدعوى عبء إثبات االتفاق الحقيقي، فإذا كان المطالب باإلثبات هو أحد أطراف العقد أو 

المشرع من قاعدة ضرورة اإلثبات بالكتابة طبق  ورثته فاإلثبات يكون بالكتابة، لتعلق الموضوع بتصرف قانوني، إال ما استثناه
النظرية العامة في اإلثبات، كما في صورة التعذر المادي أو القانوني. أما إذا كان الغير هو المطالب باإلثبات، أي الدائن العادي 

ل بالنسبة إليه واقعة مادية والخلف الخاص، فله إقامة الدليل على وجود الكتب المستتر بجميع الوسائل ألّن العقد الحقيقي يمثّ 
 يجوز إثباتها بجميع الطرق.

تهدف دعوى الصوريّة إلى إظهار حقيقة االتفاق الناقضة للكتائب الصوريّة واالستئثار : آثار دعوى إعالن الصورية+
 بالمال موضوع التنفيذ. 

الظاهر معا، كما في صورة الشراء  نّص المشرع صراحة على بطالن االتفاق الحقيقي أو االتفاق الحقيقي واالتفاقفقد 
الواقع لفائدة القضاة أو كتبة المحاكم أو المحامين أو العدول أو الموظفين أو الخبراء والسماسرة تحت أسماء مستعارة ) الفصول  

م.ا.ع(، وقد ينّص المشرع على نقل الملكية لفائدة الدولة كما في صورة عدم ذكر الثمن 570 569و 568و 567و 566

. وذلك مراعاة لجملة من االعتبارات لها عالقة بمسألة النظام العام. ولكّن 155حقيقي بالعقود الخاضعة للتسجيل بالقباضة الماليةال
ذلك ال يعدّ إال نظاما استثنائيا في الصورية، وأصل قواعد الصوريّة ال تحمل إلى بطالن االتفاق الحقيقي أو الظاهر، فتلك أعمال 

ذلك أّن دعوى إعالن الصوريّة ال تهدف إلى بطالن أو إبطال التصرف،  ة ولم يجعل لها جزاء البطالن.أجازها المشرع صراح
بل تسعى إلى إعالن  صوريّة االتفاق الظاهر وإبراز االتفاق الحقيقي وجعله األساس في عالقة المتعاقدين، فإذا "أثبت الدائن 

 قد وباالعتداد باإلرادة الحقيقيّة للعاقدين".صورية العقد الظاهر حكم له بعدم االعتداد بهذا الع
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ذات الترسيم إذا سّجل المّدعي طلبه صراحة في اتخاذ الجزاء المناسب بالنسبة ل
هذا االتجاه. وعادة ما يطلب التشطيب على هذا الترسيم بصفة تبعية ألصل 
الجزاء. وما كان من الممكن مسايرة هذا الجزاء إذ األصل أّن المّدعي في 
الّدعوى غير معارض بالترسيم ال غير وقد ثبتت الصورية واألصل أن ال يستفيد 

جزاء إال المّدعي في الّدعوى، فما كان من الممكن والحالة تلك التصريح بهذا ال
بالتشطيب إذ أن هذا الجزاء ينتهي بإلغاء كامل الترسيم وال يقف عند حدود عدم 
المعارضة، ولذلك كان الجزاء غير المباشر إذا كان ضمن طلبات المّدعي هو 

إلى أصل الجزاء وهو عدم المعارضة بالترسيم ال غير، لينضاف هذا الجزاء 
االعتداد بالعقد الحقيقي. وحتى لو طلب التشطيب فال بّد من رّد األمور إلى 

 . 156نصابها والقضاء بعدم المعارضة بالترسيم
ولكّن المّدعي قد يعجز عن مناقشة أصل الكتب تحت أي مسمى فيعجز 

إلشهار عن مناقشة الترسيم بصفة تبعية أو غير مباشرة، ومع ذلك يتوفر بنظام ا

                                                                                                                                      
األكيد أن الحكم بالتعويل على اإلرادة الحقيقية من شأنه أن يبقي المال بالضمان العام، ولكّن هل أّن الدائن المدّعي و

إذا قلنا إّن الدائن يستأثر بالمال يستفيد بمفرده بالحكم أم أّن بقية الدائنين بإمكانهم التنفيذ على هذا المال ولو لم يتداخلوا بالقضية ؟ ف
فذلك يعني أن الدائن بإمكانه أن ينفذ على المال موضوع الدعوى بمفرده ويمنع بقية الدائنين من إجراء أي عمل تنفيذي على هذا 

حتى ولو لم يكونوا طرفا  المال. أما إذا قلنا إن الدائن ال يستأثر بالمال فذلك يعني أّن بقية الدائنين بإمكانهم التنفيذ على هذا المال
 بالدعوى.

لم تورد مجلّة االلتزامات والعقود حال صريحا لهذا التساؤل، وذهب أغلب الفقه إلى أّن دائن المتصرف "ال يستأثر وحده بالتنفيذ 
أن العين لم على العين المبيعة، بل يشترك معه في التنفيذ سائر الدائنين، ذلك ألن الدائن إنما حصل على حكم يقرر واقعا هو 

تخرج من ملكية المدين، وبذلك تبقى في الضمان العام لكّل الدائنين، فال ينفرد الدائن الذي رفع دعوى الصورية بالتنفيذ عليها 
وحده". في حين ذهب البعض اآلخر إلى  أّن مبدأ حجية األحكام وما لها من أثر نسبي ينتهي بجعل األثر منحصرا في المدعي 

 يجاوزه لبقية الدائنين، معنى ذلك أن بقية الدائنين ال يمكنهم التنفيذ على المال موضوع الدعوى طالما لم والمدعى عليه وال

م.ا.ع نّص صراحة على عدم االحتجاج بالعقود السرية في مواجهة حسن النية،  26يكونوا طرفا في الدعوى، ثّم إّن الفصل 

ن طرفا في الدعوى. واألحسن أن نقول باستئثار الدائن بالمال موضوع دعوى فذلك يعني أنه ال يمكن أن يعارض الدائن ما لم يك
الصورية حتّى تكون لهذه الدعوى أهميتها وتكون القاعدة القانونية بجانب الدائن الحريص الذي بادر إلى رفع الدعوى على 

 خالف بقيّة الدائنين.
البعض في التّصّرف أو الواقعة القانونّية، ومنهم من يحصره في إن الّسند القانوني الذّي تتأّسس عليه الّطلبات يختزله   156

الّظروف الواقعيّة المتمّسك بها إلثبات الحّق، أي العناصر المنشئة للحّق المتنازع فيه ومنهم من يجعله منحصرا في النص 
ولم تأخذه بجزاء البطالن بالفصل  إن مجلة اإلجراءات المدنية جعلت السبب منحصرا في األسانيد القانونية والواضح القانوني. 

م.م.م.ت، كأن يستند في البداية إلى خطأ شخصي، ثّم إلى  148م.م.م.ت وقدرت إمكانية تغيير سبب الدعوى استئنافا بالفصل  71

إنه  خطأ عن فعل الّشيء في طور االستئناف، أو أن يتمّسك بالخطأ المثبت في البداية، والخطأ المفترض في طور االستئناف، بل
يمكن للمحكمة تغيير سبب الدعوى تجاوزا للسبب المبين بعريضة الدعوى وال يعدّ ذلك من قبيل الطلبات الجديدة. كما أّن رفض 
الدعوى على سبب محدّد ال يجيز إعادة رفعها علي سبب آخر إذا كانت الوقائع نفسها، ذلك أّن المجلة انحازت إلى التعريف 

الل المدّعى عليه بمصلحة مشروعة للمدّعى، فهو جملة الوقائع المادّية التّي يجب أن يبرزها الواسع لسبب الدعوى، فهو إخ
المتضّرر وذلك هو المعيار  في تحديد سبب الدّعوى من خالل مجلة المرافعات المدنية، فال يرغم المدعي أصال على إدراج 

فال شيء يمنع القاضي من تكييف الوقائع وتطبيق النّص  النّّص القانوني، وعلى فرض أنّه استند إلى نّص قانوني دون آخر،
 القانوني الّسليم، حيث إّن الدّفوعات القانونيّة الصرفة، وخاّصة ما يتعّلق بعنصر التّكييف فهو من مشموالت عمل المحكمة. 

ل محكمة األصل وليس فيه إّن تكييف الوقائع المستند لها من قبل المحكمة واعتماد النص المالئم لهو من مقومات عماألصل و

ذلك األساس كان من الممكن تطبيق النّص القانوني المالئم م.م.م.ت. وعلى  12خروج عن مقتضيات الحياد على معنى الفصل 

 قضاًء تجاوزا لما ورد في الدعوى من سند خاصة إذا كانت الوقائع تحتمل تأسيس دعويين بسببين مختلفين.
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العيني جملة من المستندات تمّكن المّدعي من مناقشة الترسيم بصفة مباشرة دون 
 المرور عبر المجادلة األصلية للكتب.

القضاء العدلي ال يمكن أن يتدخل : لترسيماتالمباشرة لمناقشة ال*
بالسجّل العيني إال بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة، وقد سبق بيان ما هو 

اشر، أما المجادلة المباشرة، أي مناقشة الترسيمات مباشرة دون المرور غير مب
عبر مناقشة صّحة الكتب سند الترسيم، فال يمكن أن يكون إال عبر ما يعرف 
بدعوى التشطيب األصلية أو المباشرة أو عبر ما يعرف بنظام اإلشهار العيني 

 بدعوى عدم المعارضة بالترسيمات.
يقصد بالّتدّخل المباشر بالسجّل : أو المباشرة ةدعوى التشطيب األصلي. 

دون الّنظر إلى العقارية الملكّية مدير العّقاري أن توّجه الّدعوى رأسا ضّد قرارات 
الكتائب موضوع الترسيم. وقد رفضت المحكمة اإلدارّية في أكثر من مناسبة 

ن كانت مدير الملكية قبول دعوى اإللغاء ضّد قرارات  هذه القرارات ال العّقارّية وا 
تخرج عن كونها قرارات إدارّية وحصل االّتفاق على القول باختصاص المحكمة 

، باعتبار أّنها محكمة الحّق العام ويعود إليها الّنظر 157االبتدائّية بهذه الّدعاوى 
في القضايا غير المقّدرة، كقاعدة عاّمة في توزيع االختصاص بين المحاكم، 

ا في جميع الّدعاوى عدا ما خرج عنها بنّص خاص على حيث إّنها تنظر ابتدائيّ 
م.م.م.ت. وتعرف هذه الّدعوى بدعوى الّتشطيب، أي  40معنى الفصل 

جه من طرف إدارة الملكّية العّقارّية، وتوّجه هذه االّتشطيب على ما تقّرر إدر 
ّقارّية، الملكّية العمدير الّدعوى ضّد المكّلف العام بنزاعات الّدولة باعتباره يمّثل 

لسنة  13القانون عدد على معنى  بتدائّية بتونس العاصمةاالوترفع أمام المحكمة 
المتعّلق بتمثيل الّدولة والمؤّسسات العمومّية  1988مارس  7المؤّرخ في  1988

 .ذات الّصبغة اإلدارّية والمؤّسسات الخاضعة إلشراف الّدولة لدى سائر المحاكم
ذا كانت الّدعوى مؤّسسة،  كما إذا رافق قرار اإلدارة خرقا لمبدأ الّشرعّية أو لمبدأ وا 

                                                 
 وما بعد. 485الخاص، مركز النشر الجامعي، المرجع السابق، علي كحلون: القانون العقاري  157
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الّتسلسل أو للمبدأ الحفظي للّترسيم، أو لجميع قواعد ومبادئ مسك الّسجّل، من 
 .158الممكن أن تقضي المحكمة بالّتشطيب على الّترسيم، وينّفذ هذا الحكم نهاية

 305الفصل  جاءت الفقرة الثانية من: دعوى عدم المعارضة بالترسيمات. 
في بيان نظام الترسيمات اإلدارية الالحقة، وجعل لها المشرع مفعوال م.ح.ع 

نسبيا بمعنى أنه يجوز إبطالها، وتقف اإلمكانية عند انتقال الحق إلى الغير حسن 
 النية، فال يمكن بعد ذلك إبطالها وتكتسب الترسيمات قوتها اإلثباتية المطلقة. 

م.ح.ع فقرة ثانية هو  305رسيم الوارد بالفصل واألصل أّن معنى إبطال الت
أن يقع إبطال الترسيم كنتيجة للدعوى المباشرة الموجهة على مدير الملكية 
العقارية لمخالفته مبدأ الشرعية، أما إذا كان الطلب في التشطيب غير المباشر 

 306لعلة في ذات السند وثبتت العلة واألغلب أن يكون األساس هو الفصل 
فليس من الممكن القضاء باإلبطال بل ُيقضى بعدم معارضة المّدعي  م.ا.ع

                                                 
، تعليق 1996ماي  22الّصادر بتاريخ  94757يراجع الحكم االبتدائي الّصادر عن المحكمة االبتدائيّة بتونس عدد    158

ج قرار وزير الفالحة  . ويتعّلق الموضوع بإدرا 367ص ، 1996محّمد كمال شرف الدّين، المجّلة القانونيّة التّونسيّة لسنة  

، وكان المشتري من 1991من قانون المالّية لسنة  96بسقوط الحّق، ثّم التّرسيم لفائدة ملك الدّولة الخاص بناء على أحكام الفصل 

ديوان إحياء أراضي وادي مجردة قد فّوت بالبيع إلى الغير الذّي أمكن له ترسيم الكتب، دون مراعاة مقتضيات سقوط الحّق. 
طعن المشتري أمام المحكمة االبتدائّية لغاية التّشطيب على قرار  -وبالتّالي التّشطيب على حقوقه –دراج قرار سقوط الحّق وبإ

حافظ الملكيّة العقّاريّة، فاستجابت له بعلّة عدم معارضته بشرط سقوط الحّق الذّي لم يكن مرّسما، وتقّرر هذا الحكم أمام محكمة 

 . 39907تحت عدد  1997وفمبر ن 17االستئناف بتاريخ 

متى أمكن  1998فيفري  23بتاريخ  99794يراجع كذلك الحكم االبتدائي الّصادر عن محكمة تونس تحت عدد  

المؤّرخ  1984لسنة  6للمحكمة التشطيب على التّرسيم المدرج من طرف حافظ الملكيّة العقّارّية بناء على أحكام المرسوم عدد 

لخاص بالمصادقة على االتّفاقّية التّونسيّة الفرنسيّة والمتعلّقة  بالّرصيد العقّاري الفرنسي بتونس، وقد تّم وا 1984سبتمبر  18في 

لفائدة الغير بموجب الوصيّة التّي توفّق صاحبها في إدراجها. وقد  1991التّفويت في العقّار من طرف الوارثة الوحيدة  منذ سنة 

 .1967ة التّونسيّة منذ سنة سبق للموّرث أن تحّصل على الجنسيّ 

 1993ماي  26صادر بتاريخ  81591يراجع كذلك الحكم االبتدائي الّصادر عن المحكمة االبتدائيّة بتونس تحت عدد  

. وقد رفضت المحكمة االبتدائيّة التّشطيب 1997ماي  26بتاريخ  38902، والقرار االستئنافي المتعّلق به والّصادر تحت عدد 

ظ الملكيّة العقّارّية الذّي أدرج قرار وزير الفالحة والقاضي بإحالة العقّار إلى ملك الدّولة الخاص تطبيقا ألحكام على قرار حاف

والمتعلّق بملكّية األراضي الفالحيّة، بدعوى أّن ذلك يخرج عن  1964ماي  12المؤّرخ في  1964لسنة  5القانون عدد 

ي هذا العقّار بعد التّحصيل على رخصة الوالية ، وأمكن للّشركة المشترية إدراج هذا أنظارها. علما أنّه سبق التّفويت بالبيع ف
 الّشراء. لكّن محكمة االستئناف نقضت الحكم االبتدائي وقضت مجدّدا بالتّشطيب.

متى أمكن للمشترية إدراج مشتراها،  1998جوان  20الّصادر بتاريخ  2500يراجع كذلك الحكم االبتدائي عدد  

إلدارة الملكيّة في تاريخ ال حقا من تلقاء نفسها التّشطيب على هذا التّرسيم بدعوى أّن الّشراء كان من أجنبي، ويطلب وعّن 
رخصة الوالية في مثل هذه الّصور. لكّن المحكمة قضت بالتّشطيب على هذا التّشطيب، باعتبار وجود اتّفاقيّة بين البالد التّونسيّة 

لمعاملة بالمساواة في مجال اكتساب الملكّية العقّارّية، ثّم إّن حافظ الملكّية العقّارّية ال يملك التّشطيب والبالد الجزائرّية في ا
 التّلقائي.

، يراجع في جميع ذلك الحبيب الّشطي، الّطعن في قرارات حافظ الملكيّة العقّارّية، المجموعة األولى، المرجع الّسابق 

 .73، ص 1996على التّرسيم بالسجّل العقّاري، المجلّة القانونّية التّونسيّة، . وأحمد بن طالب، التّشطيب 141ص 
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بالترسيم دون القضاء بالتشطيب إذ أّن التشطيب على كامل الترسيم يتجاوز 
 معنى االحتجاج كأحد مبادئ اإلشهار العيني بمجلة الحقوق العينية. 

ة ولكّنه تجاوزا للسند أساس الترسيم فإّنه من الممكن طلب عدم المعارض
بالترسيمات وتلك هي الّدعوى المعروفة بنظام اإلشهار العيني "بعدم المعارضة 

م.ح.ع، الغير  305بالترسيمات" والشرط في جميع ذلك أن تتوفر شروط الفصل 
وسوء النية، حيث إّن القاعدة العامة في نظام اإلشهار العيني أّن الترسيم المستند 

 إلى سوء نية ال يسند لصاحبه أّي حّق.
إلى كل ما يخرج عن م.ح.ع فقرة ثانية  305بالفصل الغير ويرّد معنى 

الغير على معنى هذه الفقرة ال فالخلف العام والخلف الخاص وأطراف العقد، 
يمكن أن يكون إال الغير المطلق أي كّل طرف ليس له عالقة بالعقد وبمفهوم 

اية األمر هو م.ا.ع، أي أن الغير في نه 241أطراف العقد على معنى الفصل 
كّل من خرج عن محيط الطرفين وخلفهما العام والخاص، بمعنى أن الورثة ومن 
انتقل إليه الحق ال يعّد غيرا بالنسبة إلى الشخص الذي أحال له الحّق، ويعارض 

المشتري الثاني غيرا في ويعتبر  بالتالي بما أتمه السلف مهما كانت الصورة.
المشتري األول والعكس بالعكس، فإذا سبق صورة البيع مرتين بالنسبة إلى 

حجب أثر الترسيم في معارضة الغير إاّل في حالة الترسيم ألحدهما فال يمكن 
 واحدة وهي صورة سوء النية.

م.ح.ع هو  305حسن النية من خالل الفقرة الثانية من الفصل يعتبر و 
ستبعاد مفهوم تقني بمعنى أن يعتمد على الترسيمات الواردة بالسجل دون ا

، حيث بعد أن كانت المستوى الشخصي، بمعنى أن تعاين الحالة النفسية للغير
تنص على أّن إبطال الترسيم ال يعارض م.ح.ع  305الفقرة الّثانية من الفصل 

التنقيح الواقع بمقتضى بموجب  1992سنة به الغير حسن النية أصبحت تنص 
رسيم ال يمكن أن يعارض به على أّن " إبطال التّ  1992لسنة  46القانون عدد 

واعتمادا على الّترسيمات الغير الّذي اكتسب حقوقا على العّقار عن حسن نّية 
والواضح أّن المشرع اعتمد آليات تقنية بهذه الفقرة لتعريف حسن  ."الواردة بالّسجلّ 

النية دون أن يستبعد االعتبارات الشخصية. فاالعتماد على بيانات السجل هو 
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ي لمفهوم السجل. لكن المشرع لم يحتكم إلى هذا المعيار فقط، بل معيار تقن
اشترط أن يكون الغير "حسن النية واعتمد  على بيانات السجل"، وبذلك تبقى 
االعتبارات الشخصية لحسن النية قائمة وهو كّل ما يحمل إلى الجهل والغلط 

سبق البيع أو  وعدم اإلحاطة بالحقيقة، معنى ذلك أن كّل من علم بالحقيقة مثل
كان متواطئا مع البائع األول ال يمكن أن يكون حسن النية، وال يمكن أن يكون 

فأصبح  حسن النية كل شخص لم يعتمد على بيانات السجل في تحرير العقد.
بذلك شرط االعتماد على الترسيمات الواردة بالسجل شرطا ماديا يضاف إلى 

والغلط، وهي نفس الصيغة التي  الشروط التقليدية في حسن النية أي الجهل
م.ح.ع في تعريف حسن النية بالنسبة إلى اكتساب  46استعملها المشرع بالفصل 

الملكية بموجب المدة القصيرة في الحيازة في اعتماده على السبب الصحيح، أي 
الكتب. وبهذا المعنى قلص المشرع من دائرة الغير حسن النية في مادة الترسيم 

. فإذا كان حسن النية هو كل من جهل حقيقة العقار وأضاف اإلداري الالحق
م.ح.ع عنصرا تقنيا جديدا وهو االعتماد على الترسيمات الواردة  305الفصل 

نات ابالسجل، فلم يكف بعد عنصر الجهل، بل البّد أن يقع االعتماد على بي
. م، فال يمكن تجاوز حقيقة الرسالسجل حتى يقع افتراض حسن النية في جانبه

والحقيقة أن المفهوم الموضوعي لحسن النية ال ينفي االعتماد على اعتبارات 
شخصية، بل إن هذا المفهوم هو مفهوم مزدوج يحتمل تحقق معيارين مزدوجين 
وهما المعيار الذاتي والمعيار التقني البحت، وبتخلف أحدهما ال يمكن الحديث 

مفهوم الصحيح لحسن النية عن حسن النية في معانيه الموضوعية، وهذا هو ال
م.ح.ع. فهو مفهوم موضوعي ألنه يعتمد على  305بالفقرة الثانية من الفصل 

المعيار التقني والمعيار الذاتي في نفس الوقت. ويشار نهاية إلى أن المفهوم 
الشخصي لحسن النية هو المفهوم الذي يعتمد على اعتبارات نفسية فقط، وهو 

لغلط  المغتفر، في حين أن المفهوم الموضوعي كّل ما يحمل إلى الجهل وا
لحسن النية هو المفهوم الذي يعتمد على معيار  تقني حتى يفترض حسن النية 

ولذلك فإّنه ال يمكن مطلقا لمن تصّرف خالفا للحقوق المقيدة  بجانب الغير.
 وما بعده م.ح.ع أن يكون بحسن نّية. 365احتياطيا على معنى الفصول 
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بق تسجيل العقار وخضوعه لمقتضيات السجّل العيني يرفع واألصل أّن س
عنه حصانة التسجيل بالقباضة المالية ويشترط إليقاع الحماية سبق الترسيم 
بالسجل العقاري فتكون األولوية لمن سبق للترسيم بدفتر اإليداع بإدارة الملكية 

حتجاجي إال إذا العقارية  وال تسقط هذه الحماية إذا كان العقار خاضعا للمبدأ اال
كان المرسم سّيء النية أي أّنه كان يعلم بسبق البيع والعلم مفترض إذا كانت 
حقوق المشتري األول مقيدة قيدا احتياطيا. عندئذ تسقط حماية السجّل العقاري 
وتظهر عيوب الترسيم وهو قيامه على التدليس أي سوء النية ولما ظهر العيب 

لترسيم، إذ القاعدة العامة في اإلشهار العيني أن كان من الالزم التشطيب على ا
 الترسيم المدلس ال يسند لصاحبه أي حّق. 

على أّن التشطيب يفقد أثر الترسيم إزاء الكافة وال يعتّد بهذا االتجاه إال إذا 
كان الرسم خاضعا لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، أما إذا الزال خاضعا لمبدأ 

أن يقضى بعدم معارضة المدعي بالترسيم دون االحتجاج فليس أكثر من 
التشطيب وله في مرحلة الحقة أن يتقّدم بالتصرف إلى إدارة الملكية العقارية 
فيطلب ترسيمه، حيث إّن معالجة حسن النية من عدمها تبقى من اختصاص 
محاكم الحق العام وتتجاوز اختصاصات إدارة الملكية العقارية أما دراسة الكتائب 

ة للترسيم فهي من مداخل اإلدارة ال ينازعها في ذلك أحد إال أن يطعن في المقدم
 . 159قرارها أمام الجهات المختصة

وبذلك فإن بقاء الكتب سند الترسيم صحيحا، وتجاوزا لموجبات دعوى 
التشطيب المباشر، ال يمنع من طلب عدم المعارضة بالترسيم على أساس 

العقار خاضعا للمبدأ االحتجاجي وليس  فقرة ثانية م.ح.ع إذا كان 305الفصل 
المبنية أّن الّترسيمات الخاطئة للمفعول المنشئ للترسيم إذا ثبتت سوء النية، ذلك 

على معنى  ال تسند الملكّية لصاحبها، وهو في نهاية األمر مدّلسعلى سوء النية 
ة سيء النية، وتلك هي خصوصية حمايالسجالت العينية، فال يمكن بحال 

 . يمات اإلدارية الالحقة مقارنة بالترسيمات المتزامنة مع التسجيلالترس

                                                 
 يراجع باب الطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية. 159
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والقاعدة أن مقتضى التشطيب غير المباشر أن يعتمد الجزاء في مواجهة 
أصل السند توصال الستبعاد أثر الترسيم تشطيبا أو بعدم المعارضة، فإن قامت 

ض الغير بهذا صّحة السند وثبتت علة الترسيم بسوء النية، فأقلها أن ال يعار 
 الترسيم وتلك هي دعوى عدم المعارضة بنظام اإلشهار العيني.

وما كان من الممكن القضاء ببطالن العقد المرسم وقد غابت عّلته لصحة 
بيع ملك الغير وصحة التعاقد على أمور مستقبلية، فما يبقى أن يطلب المّدعي 

اري لقيام سوء النية في الّدعوى عدم معارضته بترسيم هذا السند بالسجل العق
بسبق معرفة حقيقة البيع األول دون المرور إلى التشطيب الكامل على الترسيم 
لتجاوز معنى التشطيب حدود االحتجاج. وتلك هي دعوى عدم المعارضة 

م.ح.ع جاز األخذ بها  305إذا توفر سوء النية على معنى الفصل بالترسيمات، ف
يس ال تسند أي حق في نظام اإلشهار حيث إّن الترسيمات المبنية على تدل

 العيني.
في القضاء العقاري يدخل في معنى  اختصاص المحكمة العقارية: -

كذلك اختصاص المحكمة العقارية. على أّن قضاء المحكمة مفهومه العام 
 العقارية هو المقصود حقيقة بالقضاء العقاري في مفهومه الخاص.

 المفهوم الخاص للقضاء العقاري -ب
قيقة أّن تدّخل محاكم الحق العام في السجل العقاري ال يندرج ضمن الح
في معناه الضيق إذ أّن تدّخل محاكم الحّق العام يندرج العقاري ضاء مفهوم الق

العامة لجملة الصور التي تخرج بطبيعتها عن العينية ضمن المعالجة المدنية 
مقدمة للترسيم مفهوم القضاء العقاري وتنحصر في معالجة صحة الصكوك ال

وتقدير المستوى النفسي ومباشرة الحقوق الشخصية المتعلقة بها ومدى تنفيذها 
أو للمتدّخلين في حسن النية وسوئها والنظر في طرق اكتساب الحقوق العينية 

وال يمكن بحال أن يشمل  صور حمايتها وطرق التنفيذ الخاصة بها.و قسمتها 
التحيين، ذلك أّن التعّهد بمطالب التسجيل إجراءات التسجيل العقاري والترسيم و 

والترسيم والتحيين تتواله محكمة مختصة وهي المحكمة العقارية، وذلك هو 
القضاء العقاري الحقيقي، فهو القضاء الذي تباشره المحكمة العقارية بهدف 
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تسجيل العقار أول مرة بدفاتر الملكية العقارية أو تقدير قرارات إدارة الملكية 
فهو القضاء  رية في الترسيم أو تسهيل تحيين الرسوم العقارية المجّمدة.العقا

على ويهدف أو ما يعرف بنظام السجالت العينية المتصل بنظام اإلشهار العيني 
يتعّين قبل على ذلك األساس و  إلى التسجيل أو الترسيم أو التحيين.وجه التحديد 

تقديم نظام اإلشهار العيني  شرح اإلجراءات القضائية في ذلك )الفصل الثالث(
براز مبادئه  التي ستكون المادة الموضوعية في تدخل القضاء )الفصل األول( وا 

 )الفصل الثاني(.العقاري 
 الفصل األّول: تقديم نظام اإلشهار العيني
 الفصل الثاني: مبادئ نظام اإلشهار العيني
 الفصل الثالث: إجراءات نظام اإلشهار العيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلشهار العيني فصل األّول: تقديم نظام ال
 

نظام اإلشهار العيني نظام يقوم على إشهار الوحدة العقارية ذاتها على 
خالف نظام اإلشهار الشخصي الذي يقوم على إشهار العقود، وال يبقى الّنظام 
عينيا إال بالمحافظة على مبادئه الجوهرية، فإن خرج عنها أصبح مختلطا، وذلك 

ا يتعّين بداية بيان المصادر التاريخّية لهذلنظام في البالد التونسية. و هو حال ا
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)المبحث الّثاني( لننتهي اإلشهار العيني شرح مفهوم  )المبحث األّول( والّنظام 
 )المبحث الّثالث(.خصائص القانون الّتونسي في ذلك بيان إلى 

 شهار العيني المبحث األّول: المصادر التاريخّية لنظام اإل
لم تكن فكرة مسح األرض غريبة عن الّتاريخ العربي واإلسالمي، ولقد 

ثم تطورت إجراءات  160عرفت تونس منذ العهد القرطاجني نظاما لمسح األرض،
وعرف كذلك عرب الجاهلية نفس العادات  161تقسيم العقارات في العهد الروماني.

ض األعالم في وضع األحجار بزوايا العّقار، إذ كانوا "يضربون على األر 
" لقد كان العرب يقومون بتحجير األرض ضبطا بالخصوص و 162والمنارات"،

وقد خّصص  163لحدود الملكّية الخاّصة كما كانوا يحمون بعض أراضي المراعي."
يحيى ابن آدم القرشي في كتابه "الخراج" بابا للتحجير نقل فيه حديثا روي عن 

لكن  164 منتقص منار األرض".الرسول صلى هللا عليه وسلم، يقول فيه "لعن هللا
أغلب الفقهاء اّتفقوا على االختالف الوارد بين العادات الرومانية من جهة والعربية 
اإلسالمية من جهة أخرى، إذ كانت الحجارة وسيلة إشهار عند الرومان، بينما 

وقد قيل إّن أّول من مسح األرض في  165بقيت وسيلة تحديد فحسب عند العرب.
مر بن الخطاب رضي هللا عنه الذي اعتمد طريقة لمسح األقاليم اإلسالم هو ع

و" جاء في كتاب المؤنس البن أبي  166المفتوحة في بالد فارس لغاية تحديد الخراج.
                                                 

محمود العنّابي: قانون التسجيل العقاري التونسي علما وعمال دراسة مقارنة، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية    160

 وما بعد. 1، ص 1973لعربية والثقافية والعلوم التابعة للمنظمة ا

161  Paul Davin: Etude sur la cadastration de la colonia julia Carthage, Revue 

Tunisienne, Edit SA de l’imprimerie rapide 1930. 
 .40، ص 1971لمية القاهرة محمد عبد الجواد محمد: ملكية األراضي في اإلسالم تحديد الملكية والتأميم المطبعة العا   162
 .62الهادي سعيّد، المرجع الّسابق، ص    163

ما يلي: " كان  41و  40يقول محّمد عبد الجّواد محّمد، في كتابه ملكيّة األراضي في اإلسالم، المرجع الّسابق، ص    164

تحديد األرض عند العرب الّرومان يضعون نصبا لتحديد ملكيّات األرض، وها هم العرب يقومون بنفس الشيء، ويسّمى 
بالتّحجير. ويتحدّث عنه الفقهاء المسلمون في فصول أو أبواب مستقلّة. ويعّرف هؤالء الفقهاء التّحجير " بأن يضرب على 
األرض األعالم والمنار "، أي يفصل بين الملكيّات المتجاورة بوضع عالمة تجعل بين الحدّين. وقد قيل " لعن رسول اّلّل )ص( 

المنار، وقال، قلت : وما سرقة المنار ؟ قال : الّرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه." وهكذا نفهم من عنوان من يسرق 
دون بها الملكيّات ويفصلون بين قطع األرض بوضع هذه األحجار. كما نفهم  ّّ ّّ التّحجير أّن العرب كانوا يضعون أحجارا يحدّ

عن من يسرق المنار، أي من ينقل هذه األحجار من مكانها ليوّسع ملكيّته أّن رسول اّلّل )ص( قد فرض حماية هذه الحدود، ول
 على حساب اقتطاع جزء من ملكيّة جاره."

التّأصيل الفقهي لقانون األموال، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة في القانون الخاص، كليّة  :رجاء الّسكراني   165

 وما بعد. 13، ص 1998-1997الحقوق والعلوم الّسياسيّة بتونس 

 .71الهادي سعيّد، المرجع السابق، ص    166
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هجرّية فتح مدينة  553دينار في روايته عن عبد المؤمن بن علي أّنه في سنة 
ة بتكسير ) أي بمسح تونس وجميع بالد أفريقّية ....وأّنه أمر في نفس هذه الّسن

لكن الفقهاء المسلمين األوائل لم يضعوا قواعدا للّشهر  167أرض ( بالد أفريقّية..."،
العّقاري، ويمكن الجزم بدون خطأ أّن كتب الفقه لم تعالج هذه المسألة. وعند قيام 

كانت الحاجة ملّحة لتحديد األرض لغاية ضبط الضريبة، وكانت السلطة العثمانية 
نشأت فكرة الدفاتر ها األهمّية البالغة، فاعتمدت الدولة نظاما حديثا، ولألرض وقت

أّن  169والحظ فعال أحد الفقهاء 168 ""بالدفاتر الخاقانية.العقارية أو ما يسمى 
                                                                                                                                      

 .392محّمد عبد الجّواد محّمد، المرجع الّسابق، ص  

 .81محّمد عبد الجواد محّمد: المرجع الّسابق، ص    167

 975هجريّة، وهناك من يقول سنة  955انطلقت الفكرة منذ أواخر القرن العاشر للهجرة، فهناك من يقول سنة    168

.(في عهد سليمان القانوني الذّي كّلف لجنة " من كبار رجال 396هجريّة، )محّمد عبد الجّواد محّمد، المرجع الّسابق ص 

نقال عن دعيبس  396المملكة العثمانّية المعروفين بالنّزاهة والمقدرة واالستقامة،" )محّمد عيد الجّواد محّمد، المرجع الّسابق ص 

أحكام األراضي المتّبعة في البالد العربيّة المنفصلة عن الّسلطة العثمانيّة، مطبعة بيت المقدس، القدس المّر في مؤلّفه : كتاب 

(.وذلك " لتقسيم وتبويب أنواع األمالك في الدّولة العثمانّية،" وقد عملت هذه اللّجنة طيلة نصف قرن، وشملت أعمال 1923

بالد العراق والّشام وفلسطين وبقيت بلدان شمال إفريقيا ثمانيّة وخاّصة منها المسح أغلب األراضي التّي كانت تابعة للسلطة الع

دفترا أمضى عليها الّسلطان  970وانتهت أشغال التّحديد والتّحرير إلى تضمين أعمالها بما ال يقّل عن  خارجة عن هذا التأثير.

والعمليّة الكبرى التي قامت بها الدولة في أوائل حكمها انطالقا : "... 91وفي هذا يقول األستاذ الهادي سعّيد المرجع المذكور ص  نفسه،

م( هي ما سّمي بعمليّة التحرير والتحديد وهي اإلجراءات التي نشأ منها نظام التسجيل، وأنشئت 1568للهجرة ) 1000من سنة 

لبينات من المزارعين وأصحاب الحقوق السجالّت العقاريّة على أساسها، وكانت تقوم على الكشف المحلي لألراضي وتحديدها وسماع ا
وفصل ما يكون قد نشأ من نزاع بينهم، وإصدار القرار بما يظهر مناسبا إلقرار الحق وإقامة العدل، ودام هذا العمل الشاق في جميع 

ظيما دقيقا واستخرجت األراضي الزراعيّة في البالد العثمانيّة ما يقارب نصف القرن، ثّم جّمعت مستندات التحديد والتحرير ونظمت تن
منها سجالّت منّظمة موثوق بها، وبذلك صارت الملكيّة العقّارية )زراعيّة وغير زراعيّة( ثابتة التحرير والتحديد والحقوق، ومستندة 

ستنادا صحيحا لمالكيها، وأودعت الحكومة السجالّت والمحررات األساسية في موضع حريز حصين في عاصمة الخالفة بعد أن ا
إذن رجت منها سجالّت عقارية لكّل والية من واليتها ثّم لكّل وحدة إداريّة تابعة لها، ولم تكن الخزانة الحديديّة المصفّحة لتفتح إالّ باستخ

ووضعت بمكان حصين. وفي ذلك يقول شاكر ناصر حيدر، أحكام األراضي  من السلطات العليا لغرض المراجعة والتحقيق..."

، " وقد وّشحت هذه القيود ) أي قيود الملكيّة المدرجة بالدّفاتر ( 233ص  1944، مطبعة المعارف واألموال غير المنقولة

بالّطغراء الّسلطانيّة، وحفظت في مخزن رصين ذي أربعة أبواب حديديّة، بعضها داخل بعض.....وكانت هذه الخزائن ال تفتح 
تصحيح عائدّية ) عائدّية أي ما يعود منها على بيت المال من عائد ( وال إالّ بإرادة سنيّة، بناء على حاجة ماّسة، لمراجعة قيد أو 

يكون ذلك إالّ بمعرفة هيئة من كبار موّظفي الدّولة.".  وقد ُعرفت بالدّفاتر الخاقانيّة، وما يميّزها أّن التّنصيصات الواردة بها 
داية، بالنسبة إلى األراضي األميرّية الخاضعة لدفع العشر، تتمتّع بقّوة ثبوتيّة مطلقة. وكان الهدف من وراء جميع ذلك ومنذ الب

هجرّية نظارة الدّفتر  1274هو تحديد الحائز لبيان معلوم الّضريبة. ولكّن العمليّة لم تتوقّف عند ذاك الحدّ، حيث أنشئت سنة 

ها من بيع وفراغ ورهن،" وأصبح لها عدّة الخاقاني " لتسجيل األموال غير المنقولة وإعطاء سندات الّطابو بالمعامالت المتعلّقة ب
فروع في معظم الواليات، هدفها األساسي هو تسجيل األراضي وإعطاء الّسندات الخاقانيّة، وقد سّميت هذه الدّوائر بـ " دوائر 

التّحصيل في إسناد الّطابو." معنى ذلك أنّه أسند إلى هذا الهيكل الجديد إعادة تسجيل العقّارات وفي نفس الوقت حّل محّل إدارة 
سند الّطابو. ويذكر أّنه ما كان يجوز إحالة الحوز بالنسبة إلى األراضي األميريّة، قبل ظهور القانون الجديد،  إالّ بعد موافقة 

 إدارة أو دائرة التّحصيل ) أي الدّائرة الماليّة (، فتسلّم للحائز الجديد سند الّطابو. 

 1274سّن عدّة نصوص قانونيّة لعّل أهّمها قانون األراضي الّصادر بتاريخ وقد تزامن ظهور هذا التّشريع مع  

هجرّية المتعلّق بنظام الّطابو، وتعليمات سندات الّطابو الّصادرة بتاريخ  1275ميالديّة، وقانون  1858هجريّة الموافق لسنة 

ونظرا للألهميّة البالغة التي قام عليها نظام التحرير : " 91وفي هذا يقول األستاذ الهادي سعيّد المرجع المذكور ص هجرّية.  1276

هـ... 1274والتسجيل فقد دعت الحاجة إلى تشريع قانون ينّظم هذه الملكيّة على األسس التي حّررت بها فشرع قانون األراضي سنة 

اكتساب الحقوق فيها أو فقدها، ثّم  وهو القانون الذي عيّن أقسام األراضي فحدّدها بأوصافها وأحكامها وحقوق أصحابها وجميع حاالت

هـ الذي بيّن...  1275أنشئت وزارة الدفتر الخاقاني )السجل العقاري( وصدرت أنظمة وتشريعات أخرى أهّمها نظام الطابو سنة
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الفقهاء المسلمين األوائل لم يضعوا نظاما للشهر العقاري وأّن فقهاء المذهب الحنفي 
لكن تأثيرا بالتجارب األوروبّية، حيث إّن هم الذين وضعوا أحكام النظام العثماني 

أحد الفقهاء )الشيخ محمود أسعد أفندي( أمكن له الذهاب إلى أوروبا ودرس هذه 
التجارب والنظم، وأخرج أخيرا قانونا اعتمدت بعض أحكامه. ولم ير في ذلك عيبا 

 طالما أّن األحكام المعتمدة ال تخالف مقاصد الشريعة اإلسالمّية.
التجارب بصفة عاّمة عبر التاريخ فكرة تحديد األرض  وعرفت بعض

شهارها. لكّنها كانت مجّرد عناصر أّولية لم ترتق إلى حّد  وتوثيق المعامالت، وا 
صياغة نظام الّسجاّلت العينّية، بل كانت بمثابة رغبة، لم ترتق إلى حّد مستوى 

لّتاريخّية وآثارها على الّتنظيم، في جعل المعامالت العّقارّية ممّيزة بحكم قيمتها ا
الّثروة الوطنّية وضمان الّسيادة وهوّية الّشخص. ويمكن القول إّن مجمل القواعد 

، في حين أّن مرجع 170الّتوثيق العّقاري الفقهّية اإلسالمّية أّدت إلى نوع من 
                                                                                                                                      

هـ الذي 1331الطريقة الشكليّة إلجراءات التحرير والتسجيل وإصدار السندات، كما صدر قانون التصّرف باألموال غير المنقولة سنة 

وضع القاعدة الجازمة في حصر المعامالت الواردة على العقارات بدوائر الدفتر الخاقاني )السجل العقاري( ومنع المحاكم من سماع 
ها بال ل بالدعاوى العقّارية إالّ إذا كانت تستند إلى سند صادر من تلك الدوائر، وتنّص على القّوة اإلثباتيّة للسندات العقاريّة في أنّها يعم

هجريّة أراضي الملك، على أّن تسليم  1293كما شمل هذا النّظام الجديد وانطالقا من سنة  بيّنة وتكون حّجة بما فيها على الكافّة.

 سند الّطابو ال يعني نقل الملكيّة للغير، بل هو إجراء يمنع البائع من بيع العقّار ثانية.
فاتر الخاقانّية، أنّه بمناسبة كّل عمليّة سواء بين األحياء أو بسبب الوفاء، وتفيد مجمل اإلجراءات في كيفّية القيد بالدّ  

وإذا كان المالك مرّسما من قبل، يسّلم للمشتري الجديد سند ملكيّة جديد ويلغى الّسند القديم، وذلك بعد إفادة من مختار الجهة بأّن 
ألرض أميريّة أو ملك، تجرى األبحاث أمام المجلس اإلداري للقضاء البائع هو الحائز. وإذا لم يكن العقّار مرّسما، سواء كانت ا

للتّأّكد من حائز العقّار ويتّخذ القرار في نهاية األمر. ويذكر أّن أعمال التّفتيش والتّحريّات يتوالّها كاتب األمالك وعضو من 
 يّة أو أعمال فنيّة. أعضاء المجلس وإمام المحلّة ومختارها، لكنّها أشغال ال تعتمد على أمثلة هندس

 ويرى رجال القانون أّن التّطبيقات العثمانيّة في الّسجالّت الخاقانيّة عرفت ثالثة أنواع من الّسندات العقّاريّة، وهي: 

الّسندات المنّظمة على إثر أعمال المسح التّي بدأت خالل أواخر القرن العاشر للهجرة في عهد سليمان القانوني، -1 

 ت قّوة ثبوتّية مطلقة.ولهذه الّسندا

 سندات الّطابو النّاقلة للحيازة، وتتمتّع بالقّوة الثّبوتّية حتّى ثبوت العكس بسند خّطي.-2 

سندات الّطابو الخاّصة بأراضي الملك، وليس لها من مفعول سوى معارضة الغير، أي أّن لها مفعول احتجاجي ال -3 

 .(26غير )إدوارد عيد، المرجع الّسابق ص 

 وما يليها.. 551الجزء العاشر صفحة  ملتقى الشهر العقّاري، المرجع الّسابق محّمد عبد الجواد محّمد:    169

لم يكن الفقه اإلسالمي في حاجة إلى وضع قواعد للشهر العيني، حيث إّن طبيعة الفقه ومصادره الّشرعيّة تغني في   170

الكريمة مبّينة لجملة من الّسلوكيّات في األمانة والّصدق والثّقة  الحقيقة عن اللّجوء لوضع قواعد خاّصة. وقد نزلت اآليات

الخ(، وكان ذلك منطلقا في  34، اإلسراء آية عدد 91، النحل آية عدد 8، المؤمنون آية عدد 1والوفاء بالعهود)المائدة آية عدد 

نّاقل للملكيّة، وال شيء أكثر. ومع ذلك فقد حّث جعل المعامالت التّعاقدّية مستندة فحسب إلى إرادة األطراف . فالعقد وحده هو ال
الفقه على تحرير الكتائب عند اللّزوم في باب المعامالت خاصة منها ما يتعّلق باألرض تأكيدا على ما جاء بالقرآن الكريم )سورة 

ى فَاْكتُبُوهُ  َوْليَكْ 282البقرة اآلية  تُب بَْينَُكم َكاتٌِب بِالعَْدل َوالَ يَأْب َكاتِب أَْن يَْكتُب َكَما َعلََّمه هللا ("إِذَا تَدَايَْنتُْم ِبدَْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمَّ

ي َعليْ  يُع أَن ِه الَحقُّ َسِفيًها أو َضِعيفًا أْو ال َيْستَطِ فَليَْكتُب َوْليُْمَلَل الذَّي َعلَْيه الَحقُّ َوْليَتَِّق هللا َربَّهُ َوالَ َيْبَخس ِمْنهُ َشْيئا فَإِْن َكاَن الذِّ
ْن ِرَجاِلُكم فإن لْم يَُكونَا َرُجليِن فََرُجٌل وَ  ِّ اْمَرأتاِن ِمّمن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُملل َوليُّهُ بِالعَْدِل َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِم

َر إْحداُهَما األْخَرى َوال يَأَْب الشَُّهدا ُء إذَا َما دُُعوا َوال تَْسأَُموا أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أو َكبِيًرا إِلى أََجِلِه ذَِلُكْم أَْقَسُط تَِضلَّ إْحدَاُهَما فَتُذَّكِ
أال تَْكتُبُوَها َوأَْشِهدُوا إِذَا  فَلَْيَس َعَليُكم ُجنَاح ِعْندَ هللِا َوأَْقَوُم ِللشََّهادَِة َوأْدنَى أالَّ تْرتَابُوا إِالّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَْينَُكمْ 

قُوا هللا َويُعَلُِّمُكُم هللا وَ  ّّ هللا بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم."وقد اختلف الفقهاء تَبَايَْعتُم َوال يَُضارَّ َكاتٌِب َوال َشِهيدٌ َوإِن تَْفعَلُوا فَإنَّهُ فُُسوق بُِكم َواّت
بعض )الجّصاص في كتاب أحكام القرآن( " أّن ال خالف بين فقهاء حول مدى وجوبية الكتابة في هذه اآلية، حيث رأى ال
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القانون الّروماني وتطّوره أّدى في نهاية األمر إلى ظهور ما أصبح يعرف 
، وهو أن يعتمد على أسماء 171في إشهار الحقوق العينّيةبالّنظام الّشخصي 

                                                                                                                                      
األمصار أّن األمر بالكتابة واإلشهاد المذكور جميعه في هذه اآلية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والّصالح واالحتياط للدين 

ديون والبيوعات غير واجبين". "وذهب والدنيا، وأّن شيئا منه غير واجب." والمشهور من القول إّن "الكتاب واألشهاد في ال
البعض اآلخر لوجوبه،"ومّمن ذهب إلى أّن األشهاد واجب في كّل شيء ولو كان شيئا تافها: عطاٌء، والنّخعى، ورّجحه أبو جعفر 

اإلسالمي (. ويكون بذلك الفقه 103الطبري". )انظر في جميع ذلك: السيد سابق: فقه السنة: دار الجيل بيروت، المجلّد الثالث ص

، وقد عرف نظام عدول اإلشهاد الموثقين تطّورا كبيرا عبر التاريخ مازالت آثاره إلى حدّ لعلم التوثيققد وضع األسس المنطقيّة 
بحوث في الفقه اإلسالمي وتطبيقه في البالد العربية مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر هذا اليوم في معظم بالد العرب )

وما  551الجزء العاشر صفحة  1973معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة  1972مارس  26-21-في البالد العربية  العقاري

د يليها. الهادي سعيد: النظام التونسي للتسجيل العقاري والشهر العيني، مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري في البال

صفحة  1973نشر معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  1972مارس  26إلى  -21العربية 

 وما بعدها(. 213

وتقول كتب التّاريخ إّن اليونانّيين توّصلوا منذ البداية إلى ضرورة تسجيل التّصّرفات العقّاريّة إذا كانت من قبيل   171

اّمة تجاوزا إلجراء اإلشهاد ) محّمد خيري: التّعّرضات أثناء التّحفيظ العقّاري في التّشريع الهبة أو بعوض في الّسجالّت الع

(، وأصبح من الثابت تاريخيّا أّن البطالمة في مصر) البطالمة: الملوك في العهد اليوناني( 14ص ، 1983المغربي، دار الثّقافة  

جواد محمد: ملكية األراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد العثماني، توزيع محّمد عبد النّظموا عمليّة تسجيل عقود بيع األراضي )

، وعثر المؤّرخون على وثائق هاّمة سواء في تحديد نظام تسجيل العقود أو في .(43، ص 1974منشأة المعارف باألسكندريّة 

ن ملكيّة البائع. وتنقل كتب التّاريخ نصوصا تاريخيّة في إجراءاته، ومن ذلك منع أمناء الخزانة من تسجيل العقود إالّ بعد التّأّكد م
بيان طريقة التّسجيل )جاء بأحد النّصوص الصادرة في ذلك الوقت ما يلي: " من يشتري أو يبيع أرضا زراعيّة أو منزال أو 

المائة وأن يعلن عن ذلك أرضا للبناء، يجب عليه أن يدفع ألمناء الخزانة من أجل تقديم القرابين لألسكندر خمس دراخمات في 
في ظرف خمسين يوما، ويجب على أمناء الخزانة أن يقوموا بتسجيل البيع بحسب الحّي والجماعة. ففي حّي البائع يجب أن 
 يدّونوا أّوال اسم البائع واسم أبيه واسم حيّه، وثانيا اسم المشتري بالّطريقة نفسها، وبعد ذلك اسم الّشهر واليوم الذّي سّجلوا فيه

البيع، وأخيرا اسم العين المشتراة وموقعها ومكانها. ويجب أن يسّجلوا أيضا أسماء الّشهود. وإذا كانوا كثيرين فإنّه يجب تسجيل 

، نقال عن إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في 44و  43أسمائهم جميعا...." أشار إليه محّمد عبد الجواد محّمد، المرجع الّسابق ص

وما يعد.(. وقد " عرف المصريّون كذلك  355، مكتبة األنقلو  المصريّة  ص 1966ثّالث، القاهرة عهد البطالمة، الجزء ال

نظاما خاّصا بشهر التّصّرفات العقّارّية منذ أقدم العصور.")إبراهيم أبو الّنجا: الّسجّل العيني في التّشريع المصري، المرجع 

 (.23الّسابق، ص 

( المنقوشة سواء لكتابة الوصايا) مثل الوصّية التّي أوصى فيها  cippiا النّصب ) والثّابت أّن الرومانّيين استعملو 

بطليموس التّاسع ببرقة ) بليبيا ( لروما والموجودة حاليّا في متحف شّحات، أشار إليها محّمد عبد الجواد محّمد، المرجع الّسابق 

تحديد الّطرق أو لبيان الحدود بين األراضي. وتكون .( أو لPietro Romanelliنقال عن مؤّرخ إيطالي ويدعى: ،  47ص 

ء، النّصب المعتمدة لتحديد األرض عادة وثيقة قانونيّة في بيان الحالة الواقعّية والقانونيّة للعقّار، بما في ذلك المساحة وعقود الكرا

منقوش كتب عليه جملة من البيانات  في بستان بمرسى سوسة ) مدينة بولونيا القديمة بليبيا ( على حجر 1964وقد عثر في سنة 

المتعلّقة بهذا العقّار )" بأمر اإلمبراطور قيصر فيسباسيان أغسطس غايوس أرينوس موديسنوس الحاكم للمّرة الثّانية، بعد تقسيم 
بأجر سنوي قدره  أراضي أبولونيا التّي اشتراها أهالي المدينة وشركاؤهم، قد تّم تأجيرها بصفة مستديمة ألبولونيوس ابن باريباتا

مدمنا ونصف مدمن "، محّمد عبد الجّواد  23دنانير، بضمان من تيودور بن نيودور وأنطونيوس بن باطيلوس، ومساحتها  406

ويورد المؤّرخون أّن لوحات الحدود كثيرا ما تعّرضت للتّلف بسبب الثّورات وانتفاضة  .(67محّمد، المرجع الّسابق، ص 

(، وبالتّالي إتالف سجالّت الملكّية ) محّمد عبد  catastiقد دّمرت أيضا مكاتب تسجيل األراضي ) األهالي من وقت آلخر، و

 .(.73الجّواد محّمد، المرجع الّسابق، ص 

والمعروف من جهة أخرى أّن الّرومانّين يعترفون بقصور اإلرادة وحدها عن نقل الملكيّة، بل كان البدّ من اإلشهاد  

mancipatio  الّشهود أو القيام بالدّعوى الّصوريّة أمام المحاكم المختّصة أي حضورjure in cessio  أو التّسليم الفعلي

.(. ويبّرر ذلك 407) عبد الرّزاق الّسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلّد الّرابع ص  traditioللعقّار 

ر نقل الملكيّة. والحقيقة أّن الملكيّة في العهد الّروماني كانت تتّصف رجال القانون برغبة القانون الّروماني في تنظيم صو
بطابعها المطلق، وما كان يتصّور أن تنتقل هذه الملكّية بمجّرد االتّفاق بين األطراف، بل البدّ من شكل رسمي يضفي على هذه 

 العمليّة هيبتها، وكان ذلك شكال من أشكال اإلشهار. 
ي القديم بذلك، وبقي اإلشهاد والتّسليم شرطين للقول بنقل الملكيّة، ثّم تخلّى القانون في مرحلة وتأثّر القانون الفرنس 

 الحقة عن شرط اإلشهاد، وأصبحت عمليّة التّسليم عمليّة صوريّة يشار إليها بالعقد وإن لم تنفّذ واقعا.  وقبل قيام الثّورة الفرنسيّة
ة بالمحكمة حتّى ينتج العقد آثاره، وظلّت بعض المقاطعات الفرنسّية تشترط ضرورة توّصل التّطبيق إلى صورة تسجيل عقد الهب
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المالكين في إشهار الحقوق العينّية وال تكتسب الترسيمات قّوة ثبوتّية، كما هو 
 الحال بمصر وفرنسا على سبيل المثال.

في بداية القرن التّاسع عشر، ويبدو أّن  نظام الّسجاّلت العينّيةوبدأ الحديث عن 
هو أّول من تصّور M.Decourdemanche 172ّيين ويدعى أحد المحامين الفرنس

مالمح هذا الّنظام الّذي أصبح يعرف فيما بعد بنظام الّسجاّلت العينّية، ويبدو، والقول 
مشروع قانون  1852أّنه اقترح على الحكومة البريطانّية منذ سنة  173ألحد الكتّاب،

زّية، وقد سبق لهذا الباحث أن نشر منذ لتنظيم إحالة الملكّية العّقارّية بالمستعمرات اإلنجلي
بعض المبادئ الّتي يمكن اعتبارها بمثابة الّلبنة األولى في اّتجاه صياغة نظام   1832

أّنه كّل من يرغب في تسجيل عّقار يضع رسومه بداية  174جديد. وقد جاء بهذا المشروع
تما م اإلشهارات الاّلزمة. بين أيدي أحد العدول الّذي يتوّلى بالمناسبة إعالم األجوار وا 

ويجب على الّدائنين في أجل شهرين أن يرّسموا ما لديهم من حقوق بمكتب الّرهون، كما 
يمكن لألجوار االعتراض على األعمال الفنّية الّتي ينجزها عون مختّص ومنتدب لهذا 

                                                                                                                                      

شهر الّرهن العقّاري باإلضافة إلى عقد الهبة، إلى أن  1795يونيو  27تسجيل العقود الّناقلة للملكيّة لتنتج آثارها، وأوجب قانون 

لملكّية: " ملكيّة العقّار ال تنتقل بالنسبة إلى الّشخص الثّالث إالّ ووضع مبدأ تسجيل الكتائب النّاقلة ل 1798نوفمبر  1صدر قانون 

د بالتّسجيل،" وكان هذا المبدأ منطلق نقاش كبير أمام محّرري المجّلة المدنيّة الفرنسيّة بين مؤيّد ومنكر، وانتهى النّقاش إلى استبعا

قواعد الّشهر العقّاري باستثناء إشهار عقد الهبة وإجراءات  خاليا من 1804هذا المبدأ بداية، وجاء القانون المدني الصادر سنة 

أمام محكمة التّعقيب الفرنسّية هذا االتجاه لقوله " يشتري  1840تطهير العقّار من الّرهون  وانتقد النّائب العام دوبان  سنة 

دينه، ويدفع الثّمن وال يكون متيقّنا من أنّه  اإلنسان وال يكون متيقّنا من أنّه سيصبح مالكا، ويرتهن وال يكون متيقّنا من استيفاء
 يؤدّيه للمالك الحقيقي."

 (Pière Jean Chenu : de la transcription à la publicité foncière, Bordeaux 1960,p. 

دة ووضع قاع المتعلّق بقيد الّرهون، 1855مارس  23.(، لكّن المشرع الفرنسي تراجع عن هذا االتّجاه بموجب قانون 43

 Loi sur la( األعمال القانونيّة واألحكام القضائيّة بمكتب الّرهون لمواجهة الغير بها ) transcriptionتسجيل )

transcription en matière hypothécaire, 23 mars 1855, lois usuelles, mars 1855, p. 343).  ثّم

في اتّجاه تكريس هذا االتّجاه، وكان ذلك سببا في ظهور  1955و 1935سرعان ما تعاقبت التّنقيحات وأهّمها حدث في سنتي 

)إبراهيم أبو الّنجا: الّسجّل  1875النّظام الّشخصي بفرنسا، هذا النّظام الذّي تأثّرت به عدّة بلدان وأهّمها مصر بموجب قانون 

، 10-9-8-4قانون المدني، المجلّدات العيني في التّشريع المصري، المرجع الّسابق.عبد الرّزاق الّسنهوري: الوسيط في شرح ال

 Bastouly.R.F :Le regime foncier en Egypte depuis l’époque grecque jusqu’auالمرجع الّسابق. 

10 siècle de notre ère, thèse. Faculté de droit Paris 1962). 

172  M.Decourdemanche :avocat à la cour de Paris, auteur d’un livre « Du danger 

de preter sur hypothèque, Paris 1830 » R.A 1886, p.1. 

173  M.Sanguet, directeur de la revue la reforme cadastrale, Revue algérienne, 

1886,I, p. 1. 

 .2و  1، ص I، 1886فصول هذا المشروع منشورة بالمجلّة الجزائريّة لسنة    174
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رة الغرض. ويعمد هذا األخير إلى إخضاع العّقار للّنظام الجديد ومعاينة الّصورة األخي
 175للعّقار دون قيد وينّص على ذلك بدفاتره بطلب من العدل إذا لم تسّجل أّية ترسيمات،

وفي صورة العكس، أي إذا سّجلت بعض الّترسيمات طبق اإلجراءات المشار إليها 
أعاله، يتوّلى العون اإلشارة إلى حالة العّقار بدفاتره على الحالة الّتي هو عليها. ويقوم 

ع العون الفّني بإدراج جميع العملّيات الاّلحقة. ويسّلم العون الفّني العدل بالتعاون م
بمناسبة كّل إحالة سند الملكّية، ويشار به إلى جميع الّتحّمالت ويضاف إليه مثال 
هندسي يحمل عددا لتشخيص العّقار موضوع التّنصيص من حيث الموقع والمساحة 

باعتباره أّول نّص حّرر في اّتجاه تكريس والحدود. لذلك عادة ما يشار إلى هذا المشروع 
 جانب من المبادئ العينّية في الّتسجيل واإلشهار.

والّتطبيقات الجرمانّية  يرجع أصل هذا الّنظام إلى األعراف 176لكّن بعض الفقه
إلى وجود سجاّلت عاّمة بعّدة  177الّسائدة خالل القرون الوسطى، ويشير رجال القانون 

الثّاني سنة  Frédericو 1693األّول سنة  Frédericوف أّن والمعر  178مدن ألمانّية.
، أمر كّل من جانبه بتنظيم مثل هذه الّسجاّلت ببروسيا. وهي سجاّلت يمكن 1783

القول فيها مبدئّيا إّنها عينّية والّترسيم فيها واجب سواء تعّلقت العملّية بإحاالت أو 
أو العدول. وعهد إلى المحاكم مقاسمات أو رهون بمقتضى سند محّرر أمام القضاء 

بمسك هذه الّدفاتر، ويعود إلى القاضي المختّص مراقبة مدى شرعّية وصّحة الّسند 
موضوع الّترسيم. وكانت هذه الّدفاتر تفتقد ألهّم عنصر وهو القّوة الثّبوتّية، مع أّن بعض 

تحمي حسن واعتمدت شيئا من هذه القّوة ل 1783المدن األلمانّية تجاوزت أحكام أمر 
لكّن الّصياغة الهاّمة لنظام الّسجاّلت العينّية البروسي قد انتهت  179النّية في الّترسيمات.

                                                 
 مشروع على يلي:ينّص الفصل التّاسع من هذا ال   175

 « S’il ne survient aucune inscription, le notaire qui a fait remplir les formalités 

ci-dessus prescrites, requiert l’agent du cadastre, préposé à cet effet, de constater la 

mobilisation des parcelles dont il s’agit sur ses registres, sans aucune restruction ». 

176  Besson : les livres fonciers et la reforme hypothécaire, cité par Soulmagnon 

Georges: "La loi Tunisienne du 1er Juillet 1885 sur la propriété immobilière et le régime 

des livres fonciers" librairie du recueil sirey- Paris 1933, p. 7. 

177 Ibidem.   

 .Bremeو  Lubeckو  Francfortو  hambourgمثل    178

179  Bavière 1822, Mechlembourg 1830, La saxe 1843. 
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وأهّم فكرة فيه هي حماية حسن النّية على الّنحو  1872،180ماي  15بموجب قانون 
المشار إليه، وتوّحد الّتشريع العّقاري الخاّص بالّسجاّلت العينّية بصدور المجّلة المدنّية 

 1897.181مارس  24وقانون  1896سنة 
على وجه  182وقد أبقى الّنظام البروسي آثاره على منطقة " األلزاس " و" لوران "

  183الخصوص، وتأّثرت عّدة مناطق أوروبّية أخرى بأحكامه.
                                                 
180  Loi Prussienne 5 mai 1872 : Annuaire de législation étrangère 1873. p. 

208.Traduction et note de M.Paul  Gide,professeur à la Faculté de droit de Paris. 

 أربعة نصوص قانونيّة، وهي التّي أصبحت تمثّل مجلّة الّرهن البروسيّة: -1872ماي  15–صدرت في نفس اليوم  

 القانون المتعلّق باكتساب الملكيّة العقاريّة والحقوق العينيّة العقّاريّة.-1 

 القانون المتعلّق بالّسجالّت العقّاريّة.-2 

 العقّارات. القانون المتعلّق بتجزئة-3 

 القانون المتعّلق بحقوق النّقل الخاّصة بالكتائب الخاضعة للتّرسيم.-4 

 14، وقد خضع للتّعديل أخيرا بتاريخ 1897مارس  24لم يدخل حّيز التّطبيق إالّ بتاريخ 1872ويالحظ أّن قانون    181

 تأثّر هذا الّنظام بتجربة تسجيل الّسفن.و .1905يوليوز 

أ التّخصيص، بحيث يسند إلى كّل عقّار صفحة خاّصة به، ويشار بها إلى اسم العقّار وموقعه، وهو يقوم على مبد 
وأسند المشّرع تنظيم هذه الّسجالت إلى اإلدارة. والمضمن بها يعتبر منطلق الحّق، وال يعترف بأّي حّق عيني إالّ بموجب 

بعد درس الوثائق اإلذن بإدارجها، ويمسك لديه  Grandbuchrichtesإدراجه بهذا الّسجّل. ويعود إلى القاضي المختّص  

الذّي يجب أن تتطابق بياناته مع الدّفتر العقّاري الموجود لدى اإلدارة والذّي يدعى:  Flurbushسجل عقّاري يسّمى : 

Grunbuch مجمل العمليّات . والهام في هذا التّنظيم أّن أعمال التّجزئة العقّاريّة ال توجب إقامة رسم جديد، بل يشار إلى

بالتّعاقب بالّسجّل التّابع للمالك األصلي. فهو نظام عيني في أصله وشخصي في نهايته، إذا جاز القول مبدئيّا. وهو نظام يعتمد 
كذلك المفعول المنشئ في التّرسيم، وله نظرة خاّصة في ذلك، حيث إّن القانون األلماني يفصل بين العقد والتّسجيل، فالعقد ينشئ 

من القانون المدني األلماني ما يلي :" يلزم المتصّرف بنقل  313زاما والملكّية ال تنقل إالّ بموجب التّسجيل، وقد جاء بالفصل الت

ملكيّة عقّارأو ترتيب حّق عيني آخر عليه اتّفاق إرادة الّطرفين، ثّم تسجيل هذا االتّفاق في الّسجّل العقّاري. وقبل التّسجيل ال 
ان بما اتّفقا عليه بعد ذلك إالّ إذا جرى تحرير اتّفاقهما أمام القضاء أو لدى موثّق العقود أو إذا تّم هذا االتّفاق في يرتبط المتعاقد

المكتب العقّاري أو جرى إخطاره به أو إذا أصدر المتصّرف تصريحا يعلن فيه رضاه بقبول التّسجيل للمتصّرف إليه في 

 .(32خيري، المرجع الّسابق ص  التّسجيل العقّاري .") تعريب  محّمد

والجوهري كذلك في هذا النّظام أنّه يقّر بسقوط الحّق المرّسم إذا قامت الحيازة بجانب المدّعي طيلة ثالثين سنة،   
إذا كان  ورفع الحائز دعواه أمام من يهّمه النّظر، والّشرط في ذلك أنّه " إذا كان المالك مقيّدا بالّسجل، فإّن الدّعوى ال تقبل إالّ 

 من القانون المدني األلماني (. 927المالك قد توفّي أو كان غائبا ولم يجر أي قيد بموافقته في الّسجّل منذ ثالثين سنة." ) الفصل 

 تعدّ تجربة األلزاس ولوران من أهّم التّجارب األوروبيّة في تطبيق نظام الّسجالّت العينيّة تأثيرا بالتّجربة األلمانيّة.    182

د تأثّرت منطقتا األلزاس ولوران بالتّوّجه األلماني في تنظيم الّسجالّت العينيّة. وانتهى خضوع هذه المناطق فق 

( وهو الموجود بالمناطق التّي شملتها أعمال  1891للتّشريع األلماني إلى تنظيم ثالثة أنواع من الّسجالّت: الّسجّل العيني ) 

( ويوجد بالمناطق التّي لم تشملها أعمال المسح، والّسجّل النهائي المنّظم تنفيذا  1886)  المسح مسبّقا، ودفتر الملكّية الوقتي

(. وتجتمع هذه الدّفاتر على واحدة وهي أّن القيد فيها شخصّي بمعنى أن يشار بالورقة  1900ألحكام المجلّة المدنيّة األلمانّية ) 

له. ويتميّز الدّفتر األّول والثّاني بواحدة وهي أّن القيد فيهما له مجّرد قّوة ثبوتّية التّابعة لشخص معيّن إلى جملة العقّارات التّابعة 
 نسبّية، وال يدحضان فكرة التّقادم المكسب لمدّة عشر سنوات.

 37ومدّد الفصل  1924جوان  1إلى التّشريع الفرنسي بموجب قانون  1924وخضعت هذه المناطق انطالقا من سنة  

ريع الفرنسي على هذه المناطق، إالّ أنّه نّص على أّن الّسجّل العيني سيبقى األساس في إشهار الحقوق العينيّة منه تطبيق التّش

المتعلّق بمسك الّسجّل العيني بمقاطعتي  1924نوفمبر  18العقّاريّة، على أن ينّظم هذا الّسجّل بموجب أمر. وفعال صدر أمر 

عوضا عن الدّفاتر الثاّلثة، وكانت نيّة المشّرع الفرنسي هي مالءمة أحكام مسك  األلزاس ولوران وفّضل اعتماد دفتر واحد

" أّن مسك هذا الدّفتر يجب  René Renoultالّسجّل العيني مع موجبات القانون الفرنسي، حيث جاء بكلمة وزير العدل آنذاك 

 أن يتالءم مع أحكام القوانين المدنّية الفرنسيّة." 
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 Article préambule du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre 

foncier dans les départements du Bas-Rhin,du Haut-Rhin et de la Moselle. 

http://www.assemblee-nationale.fr/rapports/r3597.asp. 

رنسي عن قاعدة المفعول المنشئ، على أنّه أسند وبالتّالي فال يشترط إنجاز األعمال الفنّية األّوليّة وتخلّى المشّرع الف 

(، وأبقى  40( والتّسلسل ) الفصل  13مسك السجّل إلى قاضي النّاحية ) الفصل األّول ( مع التّمّسك بمبدأي الّشرعيّة ) الفصل 

ع الّصور لمبدأ اإلشهار (، وتخضع جمي 4على قاعدة قيد الحقوق العينّية العقّاريّة بنفس الورقة التّابعة لشخص واحد ) الفصل 

بما في ذلك انتقال الملك بموجب اإلرث والقسمة، وتنعم التّرسيمات بنوع من القّوة، فقط أّن المشّرع الفرنسي يعتبرها مجّرد 

(. ويبدو هذا النّظام مختلطا في مبادئه بحكم رغبة Soulmagnon Georges,op.cit., p. 26 et suivقرينة قانونيّة. )

رنسي في المزاوجة بين مبادئ الّسجالّت العينيّة وخواطر القانون المدني الفرنسي. لكّنه يمثّل أهّم التّجارب العينيّة المشّرع الف
 التّي ظلّت قائمة أمام هيمنة القانون الفرنسي.

، إلى 1972و 1927وقد بقي هذا النّظام على حاله دون تغيير، باستثناء بعض األحكام التطبيقيّة التّي صدرت سنتي   

في اتّجاه إعادة تنظيم الّسجّل على  2006جانفي  1والذّي تأّجل انطباقه إلى تاريخ  2001ديسمبر  13أن صدر التّنقيح الهام في 

أسس معلوماتيّة سواء من حيث مسكه أو من حيث معالجة بياناته واالّطالع عليها، وكانت مناسبة لمراجعة جملة من المبادئ 
سيع نطاق اإلشهار ) إعالم الغير بالقيود اإلدارّية على حّق الملكيّة ( واإلذن بإدراج نقل الملكيّة بموجب التّقادم الهاّمة في اتّجاه تو

 وبيان جزاء عدم اإلشهار الموّجه إلعالم الغير.

 Document mis en distribution le 13 février 2002 N° 3597, Enregistré à la 

Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2002.Rapport fait au nom de la 

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 

de la république sur la proposition de loi, adoptée  par le sénat, portant réforme de la 

loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les 

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions 

relatives à la publicité foncière,PAR M. ARMAND JUNG, http://www.assemblee-

nationale.fr/rapports/r3597.asp. 

لمشّرع الفرنسي يومها بأن يبقي الّسجّل العيني تحت إشراف قضاة الّسجّل العيني التّابعين للمحكمة وقد رأى ا  
 االبتدائّية.

 « Le dernier alinéa proposé pour l'article 36-2 reprend une précision figurant 

actuellement à l'article 37 de la loi du 1er juin 1924, indiquant que « le service du livre 

foncier est assuré par le tribunal d'instance » ; les tribunaux d'instance disposent d'un 

effectif propre de juges du livre foncier, assistés par un ou plusieurs greffiers et 

personnels d'exécution ; l'ensemble constitue le bureau foncier du tribunal d'instance, 

chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions foncières relevant du 

ressort du tribunal d'instance ». Ibidem. 

التّي سبق الحديث عنها قد مع أّن أوروبا بصفة عامة لم تخيّر اعتماد نظام الّسجالّت العينيّة، فإّن التّجربة األلمانّية    183

أبقت آثارها على بعض البلدان وبالتّحديد النمسا وسويسرا وبعض المقاطعات من إسبانيا والبرتغال. والمبادئ تكاد ال تختلف 
ويمكن الحديث عن النّظام السويسري، الذّي قال فيه البعض " أّنه خير األنظمة في هذا المجال على المستوى العالمي كمثال ،" 

. (. ويأخذ القانون السويسري بنفس المبادئ الواردة بالقانون األلماني، فهو يأخذ بمبدأ 33حّمد خيري: المرجع الّسابق ص م

من القانون المدني السويسري على أّن " القيد بالّسجّل العقّاري ضرورة لكسب الملكيّة  656المفعول المنشئ، حيث نّص الفصل 

 657د الّناقلة للحقوق العينيّة صحيحة إالّ إذا جرت وفق الّشكل الّرسمي المطلوب على معنى الفصل العقّاريّة "، وال تكون العقو

من المجلّة المدنيّة، ومتى أدركت الحقوق العينيّة مستوى التّرسيم خضعت للمبدأ الحفظي خاّصة بالنسبة إلى حسن النيّة. فقط أّن 
تواصلت الحيازة طيلة ثالثين سنة وذلك في حالة وفاة أو غيبة المستفيد من التّرسيم أو حائز العقّار بإمكانه أن يكسبه بالتّقادم إذا 

ر أنّه لم تسّجل خالل تلك الفترة أيّة عملّية ترسيم. وال يمكن للحائز أن يكسب هذه الحقوق إالّ بعد أن يقيم الدّليل أمام القضاء بتوفّ 
 جملة هذه الّشروط.
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والحقيقة أّنه لم نشهد قيام هذا النظام العيني )التسجيل واإلشهار( في صورته 
بإصالح نظام Robert Richard Torrens "184هد ـل: "الّنهائّية إاّل أخيرا متى ع

بمشروع قانون حضي  1855األراضي بجنوب أستراليا. فكان أن تقدم منذ سنة 
. وقد اعتمدت مبادئه جميع 1858جويلية  2بالمصادقة الّنهائّية، و صدر بتاريخ 

عروف بـ المستعمرات اإلنجليزّية بأستراليا الّتي كانت تحتكم للّنظام اإلنجليزي الم
Registration of title غير أّن تطبيق هذا الّنظام الجديد أظهر عّدة نقائص .

حملت المشّرع للّتدخل من جديد لتنقيح بعض الفصول، وكان ذلك بموجب قانون 
وعرف هذا  Real property act ."185والمعروف بقانون " 1861أوت  7

ة الذي يقوم على خمسة مبادئ القانون بنظام السجالت العينّية أو الدفاتر العيني
أساسية وهي التخصيص والشرعية وقوة الثبوت المطلقة للترسيمات ومفعول 
الترسيم المنشئ للحق وحضر التقادم المكسب على خالف نظام السجالت 

 186الشخصية.

                                                 
صلحة الجمارك وأمكن له أن يّطلع على الّنظام المحكم الذّي تخضع له الّسفن، حيث لقد عمل تورنس كمراقب في م   184

يمكن التّعّرف على المالكين بطريقة ال تدعو إلى الّريب والّشّك بفضل اإلجراءات المتّبعة في التّسجيل واإلشهار. ثّم عمل أمينا 
بأن يّطلع على الّصعوبات التّي يعاني منها المجال العقّاري،  وسمح له عمله -عامال بمصلحة التّسجيل بجنوب استراليا  -للعقود

والحظ من خالل عمله هذا مدى صعوبة إثبات انتقال الملكّية. ولم يكن يطمئّن بالمّرة إلى طريقة اإلحالة التّي تبقي في نهاية 
ز النّقائص العقّاريّة في اإلثبات وذلك األمر جملة من النّقائص على مستوى إثبات الحّق. فأعدّ مشروعا متكامال يهدف إلى تجاو

بنقل أهّم اإلجراءات المتعلّقة بتسجيل الّسفن. وعندما أصبح نائبا في البرلمان، وهو ابن ألحد مؤّسسي مستعمرة جنوب أستراليا، 

 . 1858دافع على مشروعه، فأقّره البرلمان سنة 

 . 6ص  1964زهدي يكن: نظام التّسجيل العقّاري، القضاء والتّشريع  

 .39إبراهيم أبو الّنجا: الّسجّل العيني في التّشريع المصري، المرجع الّسابق ص  

وما بعد، وهي عبارة عن ترجمة  باللّغة  1ص  -I- 1886الّنص األصلي مع التّنقيح منشور بالمجلّة الجزائريّة    185

 .1885مارس  13عدد    Le Globeالفرنسيّة نشرت أّول مّرة بجريدة 

 ACT TORRENS : Loi sur la propriété 7 aout 1861, R.A 1886,p. 1. 

ويذكر أّن مصدر الملكّية في عهد " تورنس "  يعود إلى العرش )الملك(، وتنتقل اتّفاقا بين األطراف. ولهذا    186

م المعمول به في تسجيل الغرض أعدّ مشروعا يهدف باألساس إلى إدراج البيانات الخاّصة بالعقّار بدفتر خاص، على غرار النّظا

 2الّسفن. وقد وجد هذا النّظام يومها معارضة شديدة وانتقادات الذعة. ورغما عن ذلك فقد اعتمد بموجب القانون المؤّرخ في 

 . real property actوعرف أخيرا بقانون  1861وأدخلت عليه بعض التّعديالت التّي اعتمدت بموجب قانون  1858جويلية 

فكرة اإلشهار لم تكن جديدة، حيث إنّها تعود للقانون األلماني وقد اعتمدها " تورنس "، وليس في ذلك  والحقيقة أنّ  
جديد. لكّن الحديث يتعلّق باإلجراءات المستحدثة، وخاّصة منها ما يتعّلق باإلشهارات والمعامالت العقّاريّة في اتّجاه ضمان 

ا " إجراءات بسيطة وسريعة واقتصاديّة في نفس الوقت، مع توفير الّضمانات النّجاعة والحماية قال فيها أحد الّشّراح إنّه
الالّزمة،" ويشير إلى أّن النّظام الجديد " يتأّسس على فكرتين أساسيّتين: ضبط إجراءات التّسجيل والتّطهير ووضع نظام لإلشهار 

  الّرهني."

 (A.Anterrieu, Journal des tribuneaux de la Tunisie 1899, p. 130-188-.) 

ويذكر أّن قانون تورنس هو قانون اختياري من حيث المبدأ. وضبط التّشريع الجديد األطراف الذّين يحّق لهم طلب  
التّسجيل، ويطلب منهم بداية إعداد المثال الهندسي للعقّار موضوع التّسجيل بواسطة مهندس مصادق عليه وتحرير مطلب في 

على عدّة بيانات هاّمة، وخاّصة منها ما يتعلّق بالحقوق العينيّة المرتبطة بالعقّار. ثّم  يتحتو الغرض، وهو عبارة عن مطبوعة
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الذّي يعدّ محور اإلجراءات الجديدة، فهو  registral generalيوضع جميع ذلك بين أيدي المشرف العام على الّسجل 

ّرابع من هذا القانون على أّن " تنفيذ الّشكليّات المبيّنة بهذا الموكول إليه تنفيذ مقتضيات القانون الجديد، حيث ينّص الفصل ال
القانون يعهد بها إلى المشرف العام على الّسجل." فهو الذّي يجمع الكتائب والّرسوم ويحتفظ بها، وله سلطات واسعة في ذلك. 

ئق النّاقصة واستدعاء األطراف تحت ويعود له استقبال أصحاب المطالب بمكتبه، ويحّق له في جميع األوقات المطالبة بالوثا
سلطة غرامة تهديديّة، ويمكنه توجيه اليمين، وهو ينوب القاصر والغائب والعرش أي الملك. ويتولّى الحافظ العام بنظام تورنس 

المعارضة يبقى  إشهار المطلب مّرة واحدة بالجريدة الّرسميّة وثالث مّرات على األقّل بالجرائد اليوميّة، مع اإلشارة إلى أّن أجل
مفتوحا من شهر إلى سنة. وإذا كان المطلب منقوصا وال يستجيب لموجبات الّنظام الجديد أو أّن أصل االنجرار غير سليم يرفض 
الحافظ العام المطلب أو أن يأذن بإشهارات تكميلّية. والمعلوم أّن الحافظ العام في هذا الّنظام يتّخذ قراره بمساعدة ما يعرف 

 وهو رجل قانون يتكفّل بدراسة المطلب وإنهاء األبحاث االستقرائّية الواجبة. maitre des titresّرسوم برئيس ال

وإذا رفض المطلب يعلم الّطالب كتابة، ويبقى لهذا األخير إمكانّية الّطعن أمام المحاكم العادّية التّي بإمكانها إقرار  
الّرسمي، ويعود لها تحديد فترات اإلشهار، وتفتح آجال المعارضات من جديد،  الّرفض أو اإلذن باإلشهارات الّضرورّية بالّرائد

بين شهرين وثالث سنوات، وإذا لم تسّجل أّية معارضة خالل هذه الفترة، يخضع العقّار موضوع المطلب وجوبا ألحكام النّظام 
 الجديد.

جميع األماكن التّي يراها صالحة، وبإمكان أي وفي جميع هذه الّصور يأذن الحافظ العام بتعليق اإلشهار بمكاتبه وب 
طرف أن يطلب االّطالع على سريان إجراءاته. وبعد فوات اآلجال ال تقبل أيّة معارضة. ويفترض بهذه الّطريقة أن تصل 

أو الدّفع،  المعلومة إلى جميع األطراف وذوي المصلحة، باستثناء الغائب والقاصر الذّين قد ال يتحّقق لهما إمكانيّة التّعبير
فينوبهما الحافظ العام. فإذا تعلّقت بالمطلب بعض المعارضات في اآلجال المحدّدة، يعلم الّطالب بذلك وتتوّقف آجال المعارضات 
إلى أن يقع البّت بحكم بات في موضوع النّزاع. ومّكن المشّرع الحافظ العام من تقدير أهميّة المعارضات، حتّى ال يمارس حّق 

صفة اعتباطيّة، فال يؤخذ بالمعارضات الواهية والّضعيفة والمتأّسسة على حقوق مؤّجلة أو ال تستند إلى أّي مؤيّد. المعارضة ب
وال يعتدّ بأيّة معارضة إذا لم يرفع صاحبها الدّعوى في أجل ثالثة أشهر بداية من تاريخ إعالمه من الحافظ العام، معنى ذلك أن 

 ة آليّة بمجّرد حصول المعارضة، بل يعود إلى الحافظ العام تقدير حجم المعارضة وأهميّتها.ال تتوّقف إجراءات التّسجيل بصف
وبعد انتهاء جميع اإلجراءات يتولّى الحافظ العام اتّخاذ القرار المناسب أي إخضاع العقّار لموجبات النّظام الجديد  

م عند إعداده، مع إبقاء الحقوق محفوظة فيما يتعلّق باألصل. وإقامة سند الملكيّة، وله إصالح األخطاء التّي تتسّرب إلى الّرس

 . ويسلّم أصل سند الملكيّة إلى المالك.livre matriceويحفظ الّسند أي سند الملكيّة بكتاب خاّص  يسّمى: الّسجّل 

بالمناسبة إلغاء جميع ومن آثار هذا اإلجراء التّطهير الكامل للعقّار من جميع الحقوق الّسابقة، ويتولّى الحافظ العام  
الّرسوم المقدّمة كسند للمطلب. وإذا توّفي الّطالب أو وكيله خالل إجراءات التّسجيل، يتّخذ القرار وكأّن الّطالب على قيد الحياة، 

 أي أن يعود أثر قرار التّسجيل إلى يوم تقديم المطلب، وليس إلى يوم اتّخاذ القرار.

كتاب الملكّية العقّاريّة أين يسند إلى كّل عقّار صفحة خاّصة به وعدد محدّد،  livre matriceويعدّ الّسجّل العقّاري  

وكّل حّق مرّسم طبق هذه الّطريقة يكتسب قّوة ثبوتّية مطلقة، وال يمكن الّطعن فيه إالّ في حاالت التّزوير، وال يمكن معارضة 
مات، باستثناء حاالت التّزوير، حيث إّن اآلمان هو المطلب حسن النيّة، أي من انجّرت له حقوق اعتمادا على مثل هكذا ترسي

الّرئيس بنظام تورنس، فحسب الفصل الثّالث والثاّلثين من هذا القانون " فكّل شهادة ممضاة من طرف الحافظ العام يعتدّ بها أمام 
تّع الّشخص بالحقوق الواردة بها." القضاء من حيث محتواها ومن حيث تسجيل الحقوق المتعلّقة بها، وتكون حّجة ثابتة على تم

وإذا أخطأ الحافظ رغم هذه الّضمانات أو غفل عن إدراج بعض الحقوق، فليس للمعني باألمر إالّ المطالبة بغرم الّضرر، وتوّجه 
 الدّعوى ضدّ الحكومة، وقد أنشئ للغرض صندوق تأمين يمّول من موارد التّسجيل.

المفعول المنشئ للتّرسيم، أي أن الحّق العيني ال يتكّون أصال إالّ انطالقا من  وتخضع جميع الكتائب الالّحقة لمبدأ 

 من قانون " تورنس." 43عمليّة ترسيمه بالّسجّل العقّاري على معنى الفصل 

 « Aucun acte translatif de propriété ou constitutif d’hypothèque ayant pour 

objet un immeuble soumis au regime de la presente loi ne produira ses effets qu’a 

partir de l’enregistrement qui en aura été fait conformément à la dite loi . Mais par le 

seul  fait de l’enregistrement du dit acte, tous les droits qu’il constitue seront 

transférés à la partie interessée, sous les conditions et les modalités expresses 

contenues au dit acte, ou reputeés au tenu de la loi en être la consequence implicite ». 

فإذا فّوت المالك في العقّار المرّسم بأّي طريقة كانت، يطلب منه تحرير الكتب باإلشارة إلى مضمون الّرسم، ثّم يدرج  
لّم الّسند إلى المالك الجديد. وإذا تعّلق البيع بجزء فقط، يبقى الّسند لدى المالك األصلي، ويسلّم سند جديد إلى المالك الكتب، ويس

الجديد في حدود موضوع شرائه. وإذا أراد المالك رهن العقّار فما عليه إالّ تحرير حّجة الّرهن لتدرج بالّسجّل، ويشار إليها 
مالك، وكذلك بحّجة الرهن التّي تعاد إلى المرتهن. وإذا تعذّر الدّفع، يمكن للدّائن بيع المعقول، ومن باألصل الذّي يحتفظ به ال

شأن هذا البيع تطهير الّرسم من جميع الّرهون. ويمكن كذلك إحالة الّرهن إلى الغير بمجّرد التّنصيص بالّسجّل، وال يطلب 
 الخالص يشار إلى ذلك بالّسجّل واألصل. وإذا ضاع األصل ال يمكن لحافظ التّنصيص باألصل الذّي يحتفظ به المالك، وإذا تمّ 

 العام أن يسلّم حّجة أخرى إالّ بعد إتمام اإلشهارات الّضروريّة بالّرائد الّرسمي، مع اإلشارة بالّرسم الجديد إلى عملّية التّعويض.
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بريطانيا بمبادئ " تورنس " وبالتجربة األسترالّية، ونجد بهذا البلد قد تأّثرت و 
ونفس هذه الّتجربة أبقت آثارها  187ي تحّدث عنها " تورنس."مبادئ شبيهة بالتّ 

على البلدان الّتي تعّد ثقافّيا تابعة لبريطانيا، وتعّدى هذا األثر حدود القارة 
األوروبّية وشمل بعض المقاطعات من القارة األمريكّية وخاّصة منها كندا 

ود المستعمرة سنغفورة وبلغت اآلثار حد188والواليات المّتحدة األمريكّية والبرازيل.
بقاّرة آسيا، ونجد بهذا البلد نفس المبادئ األسترالّية الّتي صاغها رائدها " 
تورنس." لذلك يمكن القول إّن أصل نظام الّسجاّلت العينّية يرتبط تاريخّيا 
بالّتجربتين األلمانّية واألسترالّية، ويمكن في نهاية األمر رّد الّتجارب في العالم كّله 

  189إلى الّتطبيقات األلمانّية أو األسترالّية. إّما
وال شّك في أّن هذا الّنظام الحديث تأّسس منذ البداية على مبادئ هاّمة، 
وهي تهدف عن وعي إلى تحقيق جملة من األهداف المحّددة، وقد وجدت فيه 

على الّسلطات االستعمارّية سواء الفرنسّية أو اإلنجليزّية اآللّيات الفنّية للسيطرة 
األراضي وضّمها. وليس من الغريب أن نشهد إشعاعا لهذا الّنظام منذ خطواته 

عن طريق المستعمر الفرنسي  191واآلسيوّية 190األولى خاّصة بالبلدان اإلفريقّية،
                                                 
187  Land Transfer act du 13 aout  1875.Rapport Massigli, Fascicule n°5. op.cit., 

p.433. 

 .304ص  ،عبد الرّزاق الّسنهوري، المجلّد التّاسع، المرجع الّسابق   188

 وما بعد. 3محاضرات قانونيّة، ص  1964زهدي يكن: نظام الّسجّل العقّاري، القضاء والتّشريع    189

والّسنيغال  ارب األخرى: مدغشقر و الكنغولعّل من أهّم التّجارب اإلفريقيّة هي التّجربة المغربيّة، ثّم بقيّة التج   190

 وساحل العاج وغينيا والكامرون.  

رمضان  9اعتمدت المغرب نظام الّسجالّت العينيّة، وسّمي بالتّحفيظ العقّاري، بموجب ظهير  التّجربة المغربيّة: - 

ت تطبيق هذا الّنظام. وأورد ، ثّم صدرت عدّة نصوص قانونيّة لتوضيح إجراءا1913أوت ) غشت (  12الموافق لـ  1331

الّظهير أربعة أقسام، فاألّول منها تعّرض للتّحفيظ والثّاني أورد طرق اإلشهار والثّالث ضبط العقوبات والّرابع تعّلق بالمبادئ 
وكيفيّة رفع التّحفيظ تنظيم المحافظات وكيفيّة رفع المطالب إليها واإلجراءات المتّبعة في ذلك  العاّمة. وحدّد المشّرع في قسم

االعتراضات وطريقة حسمها والجهة التّي تتّخذ قرار التّحفيظ واآلثار المرتّبة على ذلك. ولعّل من أهّم هذه النّصوص الّصادرة 
 في الغرض هي على التّوالي:

يمي المتعّلق والمتعلّق بتحديد مختلف المقتضيات االنتقاليّة لتطبيق الّظهير التّنظ 1915يونيو  1الّظهير الّصادر في - 

 بالتّحفيظ العقّاري.

 والمتعلّق بتحديد التّشريع المطّبق على العّقارات المحّفظة. 1915يونيو  2الّظهير الّصادر في - 

 والمتعّلق بسّن التّدابير المفّصلة لتطبيق نظام التّحفيظ العقّاري. 1915يونيو  3القرار الوزيري الّصادر في - 

 والمتعّلق بسّن نظام لمصلحة المحافظة على األمالك العقّاريّة. 1915يونيو  4في القرار الوزيري الّصادر - 

 والمتعّلق بسير نظام التّحفيظ العقّاري. 1915يوميو  6المنشور العام الّصادر في - 

من حيّز والمتعلّق بتحفيظ العقّارات المخزنيّة المتأّصلة من األمالك المخرجة  1927يونيو  25الّظهير الّصادر في - 

 الملك العمومي.
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 والمتعّلق بتحديد دور واختصاصات المحافظ العام على األمالك العقّاريّة. 1953ديسمبر  29الّظهير الّصادر في - 

والمعلوم أّن نظام التّحفيظ المغربي هو نظام إداري يعّول كثيرا على تدّخل الّسلطات اإلداريّة في قبول المطالب وفي  
ار موضوع الّطلب، إالّ إذا استشكل األمر وتعلّقت بالمطلب بعض المنازعات فتتدّخل حينئذ الّسلطات القضائيّة اإلذن بتحفيظ العقّ 

لحسم أصل النّزاع ال غير. وهو كذلك نظام اختياري إالّ في بعض الحاالت االستثنائّية مثل صورة التّفويت في أمالك الدّولة أو 
إذا تعلّق الموضوع باألحباس العاّمة متى فرض المشّرع ضرورة تحفيظ العقّار في أجل تحديد أو قسمة األراضي الجماعيّة أو 

 محدّد وإالّ تعّرض العقد نفسه للفسخ.

(  1913أوت  12من ظهير  72ويقوم نظام التّحفيظ العقّاري بالمغرب على مبدأي التّخصيص والّشرعّية ) الفصل  

(، إلى جانب حضر التّقادم  2فقرة  66ن الّظهير ( والقّوة الثّبوتيّة في التّرسيم ) م 66و  65ويعتمد المفعول المنشئ ) الفصالن 

 المكسب. 

على كامل التّراب المغربي الذّي كان يخضع للهيمنة الفرنسيّة من ناحية  1913ولم يكن من الممكن تطبيق ظهير  

عيّة خاّصة، ولم يطبّق الّظهير إالّ بالمناطق التّي والهيمنة اإلسبانّية من ناحية أخرى، في حين خضعت منطقة " طنجة " لوض
كانت خاضعة لسلطة الحماية الفرنسيّة، وكان تطبيقه بصفة بطيئة جدّا في البداية، بل إّن فرنسا فّكرت في فترة معّينة في تنظيم 

عاّمة إالّ بعد استقالل البالد.  منطقة بربرّية لتخصيصها بإجراءات مميّزة، لكّن الفكرة لم تنجح. ولم يشع تطبيق الّظهير بصفة

إلى نظام التّحفيظ. واليوم انتشرت  1977كما خضعت المنطقة الّصحراوّية، التّي كانت تابعة لالحتالل اإلسباني، منذ سنة 

 المحافظات بأغلب المناطق المغربيّة، ويغّطي مرجع نظر كّل واحدة منها االختصاص التّرابي لكّل محكمة ابتدائيّة تقريبا.
خضعت معظم المستعمرات الفرنسيّة بإفريقيا الغربيّة أي الّسنيغال وغينيا وساحل العاج لنظام   التّجارب األخرى: 

، وقد تبنّى المستعمر الفرنسي نفس 1932جويلية  26المنقّح بموجب أمر  1906جويلية  24الّسجالّت العينيّة بموجب أمر 

ونسيّة، وسحبها على تلك المستعمرات، فقط أّنه تخّلى عن اإلجراءات القضائيّة وخيّر المبادئ التّي سبق أن أقّرها بالبالد التّ 
في اللّجوء إلى مجّرد إجراءات إداريّة، فيتولّى المشرف على إدارة الملكّية العقّاريّة إتمام أعمال التّسجيل وال تتدّخل المحاكم إالّ 

. وهي نفس المبادئ التّي سبق أن 1932جويلية  21بموجب أمر  صورة وجود نزاع. واعتمدت نفس هذه المبادئ بالكامرون

، لكّنه أقصى األهليّين من دائرة المنتفعين بالتّشريع الحديث، 1899مارس  28تبنّاها المستعمر الفرنسي بالكنغو بموجب أمر 

 ,Soulmagnon Georges) فقط من أثبت تبعيّته للنّظام االستعماري بتجّنسه من الممكن أن ينتفع باإلجراءات الجديدة 

op. cit.,p. 29 et suiv).. 

. 1931وجزر القمور منذ سنة  1897وقامت فرنسا كذلك بنقل أحكام ومبادئ التّشريع التّونسي إلى مدغشقر منذ سنة  

حكمة أو قاضي وكانت اإلجراءات اختياريّة بمدغشقر إالّ في الحاالت االستثنائّية، وهي قضائّية ويأذن بتسجيل العقار رئيس الم
الّصلح حسب الحاالت، وال تحسم النّزاعات إالّ من المحاكم العاديّة. وينبني هذا النّظام على جملة من المبادئ لعّل أهّمها مبدأ 
اإلشهار ومبدأ التّطهير وحّق المتضّرر في التّعويض ومبدأي الّشرعّية والقّوة الثّبوتّية. ومدّد المشّرع الفرنسي في انطباق هذه 

، فقط أّن فرنسا تخلّت بهذا البلد عن 1931جوان  9بموجب أمر  1931المبادئ على منطقة جزر القمور انطالقا من سنة 

اإلجراءات القضائيّة وخيّرت اللّجوء إلى إجراءات إدارّية، فيتولّى حافظ الملكيّة العقّاريّة بداية إنهاء جميع اإلشهارات ليصل في 
  بالّسجالّت العينّية مع ما يحمله هذا اإلجراء من آثار.نهاية األمر إلى إدراج الحقّ 

 -ALAIN Bertrand : lever l’insécurité foncière :une des premières  clefs du 

développement ? 

  -Midi Madagasikara (Antananarivo) :Legislation foncière obsolète ? Analyse 31 

Juillet 2003. Publié sur le web le 31 juillét 2003. 

 تعدّ التّجربة الّسوريّة والّلبنانيّة من أهّم التّجارب اآلسويّة، ثّم يأتي الحديث عن تجربة األندوشين الفرنسيّة.   191

ام خضعت لبنان وسوريا لنظام التّحديد والتّحرير في عهد الدّولة العثمانيّة، لكّن هذا الّنظ التّجربة السّوريّة واللّبنانيّة:- 
كثيرا ما تعّرض للنّقد، فلم تكن الّطريقة المعتمدة طريقة موثوقا بها، واكتفى العمل في تحديد العقّار بذكر األجوار والموقع 
والحدود األربعة، ثّم أدرجت األسماء بسجالّت تمسكها المحكمة بالجهة، وفرض المشّرع ترسيم جميع العمليّات الالّحقة لنشأة 

ث عن نظام الّسجالّت العينّية إالّ بحلول المستعمر الفرنسي الذّي أعاد هيكلة هذا النّظام في إطار الّسياسة الحّق. ولم يصح الحدي

إلجراءات خاّصة، حيث  1864التّشريعّية التّي توّخاها لتطهير الملكّية العقّاريّة، رغم أّن منطقة " جبل لبنان " خضعت منذ سنة 

ات العثمانّية آنذاك إجراء المسح اإلجباري على مساحة معيّنة، لكّن األعمال لم تنجز طبق فرضت الدّول األوروبّية على الّسلط
 اإلجراءات المحدّدة، فلم تنجح التّجربة.

 186بموجب القرارات عدد  1926آذار  15والحقيقة أّن سوريا ولبنان لم يعرفا نظام الّسجالّت العينيّة إالّ بداية من  

المتعلّق  189المتعلّق بإنشاء الّسجّل العقّاري وعدد  188العقّارات ) المسح اإلجباري ( وعدد  والمتعلّق بتحديد وتحرير

 1929أيّار  24الّصادر بتاريخ  2576سابق الذّكر، وانتهاء إلى قرار رقم  188بالتّفصيالت اإلجرائّية ألحكام القرار رقم 

 والمتعلّق بالتّحديد االختياري.

 delimitation etوالمتعّلق بالتّحديد والتّحرير ) 1926آذار  15لّصادر بتاريخ ا 186أّما القرار رقم  

recencement فقد اقتصر تطبيقه على قسم بسيط، وينّص التّشريع على بدء أعمال التّحديد بواسطة المّساح التّابع لمصلحة )
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ولم تخرج تونس عن هذا  192الّذي تمّسك بنشر مبادئه بمعظم مستعمراته.
د التونسية بمقتضى األمر االّتجاه، وأنشئ أّول نظام للتسجيل العقاري بالبال

 وهو ما يعرف بالقانون العّقاري. 1885،193المؤّرخ في غرة جويلية 
ذا لم تعرف الّسجاّلت العينّية تطبيقا محّددا، بل تعّددت الّتطبيقات بشكل  وا 

والتجارب، فمنها ما أخذ باإلجراءات اإلدارية  ملفت لالنتباه بحكم تعّدد الّثقافات
. فإّن مفهوم مدغشقراءات القضائية مثل سوريا ولبنان و ومنها ما اعتمد اإلجر 

 الّسجاّلت العينّية يجب أن ينصرف إلى مفهوم معّين ومحّدد يّتجه بيانه. 
 

 شهار العيني مفهوم اإل: نيالمبحث الّثا
 

                                                                                                                                      
تفتح آجال االعتراضات التّي تمتدّ على أجل ثالثة أشهر المساحة بعد إنهاء أعمال اإلشهار بسعي من مدير الدّوائر العقّارّية، ثّم 

تسري بداية من تعليق محضر التّحديد كما يجب، ومع انتهاء هذا األجل ينظر القاضي العقّاري أي القاضي المنفرد في جميع 
لى استدعاء جميع المحاضر ويأذن بتسجيل العقّارات موضوع هذه المحاضر، وإذا كان المحضر محّل اعتراض أو أكثر يبادر إ

األطراف، وتفتح اإلجراءات القضائيّة، فيعمد القاضي العقّاري إلى سماع جميع األطراف، وبإمكانه التّنقّل على عين المكان 
إلتمام األبحاث الّضروريّة ليتّخذ في نهاية األمر قرارا يمكن الّطعن فيه على وجه اإلجمال باالستئناف، على أّن استئنافه ال 

نفيذ. وإذا انقضى أجل االستئناف فيمكن في بعض الّصور طلب إعادة المحاكمة. ومن آثار المصادقة على محاضر يوقف التّ 
التّحديد والتّحرير التّطهير الكامل للحالة االستحقاقيّة للعقّار من حيث المبدأ، لكّن المشّرع فتح المجال من جديد أمام من يهّمه 

ين بداية من تاريخ نفاذ قرار القاضي العقّاري أو قرار محكمة االستئناف في صورة الّطعن األمر لغاية رفع دعواه في أجل سنت
بتلك الوسيلة. وبعد فوات هذا األجل تكتسب القيود قّوتها الثّبوتيّة المطلقة، ويبقى الحّق بعد ذلك لكّل من تضّرر في طلب تعويض 

 التغرير أو ضدّ الدّولة وأعوان الّسجّل العقّاري.األضرار، وتوّجه الدّعوى عند االقتضاء ضدّ من صدر عنه 

، وهي إجراءات 1929أيّار  24الّصادر بتاريخ  2576وأقّرت اإلجراءات االختياريّة بنّص خاّص وهو القرار رقم  

لذّي ينهي اإلشهارات أرادها المشّرع إداريّة وتتّم تحت إشراف القاضي المنفرد، ويقدّم الّطالب مطلبه إلى مدير الدّوائر العقّاريّة ا
في وقتها ثّم توضع التّخوم ويحّرر محضر بحضور المّساح والّطالب والقاضي ومدير الدّوائر العقّارّية، ثّم يشهر هذا المحضر 
لتفتح آجال االعتراضات، فإذا خال المطلب من أّي اعتراض سّجل العقّار. وإذا كان محّل اعتراض أو أكثر سواء سّجل خالل 

أو في أجل الثاّلثين يوما الموالية لتعليق المحضر أو بعده يفصل قضاء. ولهذه اإلجراءات نفس اآلثار من حيث القّوة التّحديد 
 الثّبوتيّة بعد فوات أجل الّسنتين، ليفتح بعد ذلك أجل عشر سنوات لطلب التّعويض عند االقتضاء، كما تقدّم.

قوق المتعلّقة به ترسيمها بالّسجّل العيني وهو ما يعرف بالمفعول وانطالقا من تاريخ تسجيل العقّار يشترط لنقل الح 
المنشئ للتّرسيم. وإذا ما تّم ترسيمها تكتسب قّوتها الثّبوتيّة المطلقة في مواجهة الغير حسن النّية فقط، على أّن بعض الحقوق ال 

 . (26و  23قّاريّة، المرجع الّسابق ص يتعدّى أثرها سوى المفعول االحتجاجي إزاء الغير. ) إدوار عيد: األنظمة الع

)وهو الجزء األقصى من القارةّ اآلسويّة والممتدّ بين الّصين والهند، ويتكّون من البلدان  األندوشين الفرنسيّة : - 
الفرنسيّة بذلك  التّالية: ماليزيا و الفتنام و وتايلندا وبرمينيا والكنبودج. ويطلق اسم األندوشين الفرنسيّة على مجموع المستعمرات

في أقصى البالد اآلسويّة حاولت فرنسا سحب إجراءات التّطهير العقّاري على كامل  المكان والمتكّونة خاّصة  من الكنبودج.(

( تأثيرا بالتّجربة التّونسّية مع بداية القرن   Indochineمستعمراتها بما أصبح يسّمى باألندوشين الفرنسّية األندوشين )

أن خضعت لمدّة طويلة ألحكام القانون المدني الفرنسي ولألعراف المحليّة. وخيّرت فرنسا اللّجوء بداية إلى  العشرين، بعد
إجراءات المسح اإلجباري، وأسندت مهّمة اإلشراف على هذه العمليّة لحافظ الملكيّة العقّاريّة الذّي يتولّى إنهاء أعمال اإلشهار، 

على بداية آجال االعتراض، لتدرج بعد ذلك الحقوق العينّية مطّهرة من كّل تحّمل. وإلى  ويحّق للغير االعتراض قبل مرور سنة
جانب هذه اإلجراءات اإلجبارّية اعتمدت فرنسا بتلك المناطق إجراءات اختياريّة قال فيها رجال القانون إنّها ال تختلف عن 

 .1885اإلجراءات المعتمدة بالبالد التّونسّية منذ سنة 

 Soulmagnon Georges,op. cit.,p. 32 et suiv. 
 وما بعدها. 3ص  ،محاضرات قانونية 1964زهدى يكن:  نظام السجل العقاري،  القضاء والتشريع    192
 الصفحة األولى وما تبعها. 1885جويلية  12المؤّرخ في  134الرائد الرسمي التونسي عدد    193
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)الفقرة األولى ( وتحديد يمكن إبراز مفهوم اإلشهار العيني من خالل تعريفه 
 أهدافه )الفقرة الّثانية( 

 شهار العيني تعريف اإل الفقرة األولى:
الّسجاّلت العينّية هي الّدفاتر الّتي تقوم سندا في إشهار جميع الحقوق 

معّرفا الّسجاّلت  Soulmagnon Georgeالمّتصلة بالعّقار شهرا عينّيا، ويقول  
" بأّن القانون ال يعتبر في نظام الّسجالت  Les livres fonciers العّقارّية
ارّية المالك، بل يعتبر العّقارفي حّد ذاته، فهو يتتّبع العّقار في انتقاالته العقّ 

المتتابعة. لذلك يجب بداية تحديد العّقار فنّيا، من حيث إّنه وحدة مادّية 
متكاملة.....والّسجّل العّقاري هو دفتر عام، ولكّل وحدة عّقارّية، في ذلك، ورقة 

وهذا ما قانونّية المتعّلقة بالعّقار بهذه الورقة، خاّصة به، وتدرج جميع العملّيات ال
ويقول إدوار عيد في نظام الّشهر العيني " بأّنه يقوم 194 ."يسّمى باإلشهار العيني

بالّتسجيل على أساس العّقارات، ولذا يتأّلف الّسجّل العّقاري من مجموعة 
عباء والقيود صحائف عينّية تختّص كّل منها بعّقار وتدّون فيها جميع الحقوق واأل

ويقول 195المتعّلقة بهذا العّقار، بحيث تعّد هذه الصحيفة كورقة هوّية للعّقار."
محّمد خيري معّرفا نظام الّتحفيظ العّقاري بالمغرب بأّنه " مجموعة من العملّيات 

رمضان  9الّتي ترمي في مجملها إلى جعل العّقار خاضعا لمقتضيات ظهير 
ي ترمي إلى تسجيل ملك عّقاري في وثيقة ( والتّ  1913غشت  12)  1331

و" المقصود من الّتحفيظ هو جعل العّقار 196رسمّية تسّمى بالّسجّل العّقاري، "
المحّفظ خاضعا لنظام هذا الّظهير من غير أن يكون في اإلمكان إخراجه منه 

هذا  1964وتعّرف المادة األولى من قانون الّسجّل العيني المصري 197فيما بعد."
 بأّنه " مجموعة الّصحائف الّتي تبّين أوصاف كّل عّقار، وتبّين حالته الّسجلّ 

القانونّية، وتنّص على الحقوق المترّتبة له وعليه، وتبّين المعامالت والّتعديالت 

                                                 
194  Soulmagnon Georges, op.cit.,p.1. 

 .11عيد، المرجع الّسابق، ص إدوار    195

 .67محّمد خيري، المرجع الّسابق، ص    196

 .1913الفصل األّول من ظهير المغرب    197
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وعّرف محمود العّنابي الّسجّل العّقاري بأّنه " مجموعة من الّدفاتر 198المتعّلقة به."
أوصاف العّقار المادّية وحالته الّشرعّية وحقوقه وغيرها من الوثائق الّتي تبّين 

وأعباءه واالنتقاالت والّتعديالت الّتي تطرأ عليه وترّسم به كّل القيود الّتي أثبتها 
لسنة  188وعّرف الفصل األّول من القرار رقم 199حكم المحكمة العّقارّية."

العّقاري بأّنه " المتعّلق بإنشاء الّسجّل العّقاري بسوريا ولبنان الّسجّل  1926
مجمل الوثائق الّتي تبّين فيها أوصاف كّل عّقار وتعّين بها حالته الّشرعّية، 
وُتذكر فيها حقوقه وأعباؤه وتورد فيها االنتقاالت والّتعديالت الّطارئة عليه. ويتأّلف 
هذا الّسجّل من دفتر الملكّية ومن الوثائق المتّممة له وهي الّسجّل اليومي 

حديد والّتحرير وخرائط المساحة والّرسوم المصّورة الجوّية وتصاميم ومحاضر التّ 
 المسح واألوراق الّثبوتّية."

ومن المفيد الوقوف بعناية على المدلوالت الحقيقّية للمصطلحات القانونّية 
الّسجّل أو السجاّلت والّشهر العيني  اإلشهار العيني أوو الّتسجيل العّقاري في 

وعادة ما يخلط الباحث بين هذه  العّقاري أو الّسجاّلت العّقارّية.العينّية والّسجّل 
المفاهيم، فيستعمل المفهوم األّول للّداللة على المفهوم الّثاني والعكس بالعكس، 
واألغلب أن ال تمّيز هذه المفاهيم عن بعضها ألّن الواحد منها يمكن أن يستعمل 

ذه المفاهيم فيه من الّدقة والقدر ما مع أّن  الفرق بين ه 200للّداللة على البقّية،
يوجب البيان والّتوضيح. وقد أشار إبراهيم أبو الّنجا إلى شيء من هذا عند وقوفه 

صطالح الّسجّل العيني له معنيان. اعلى معنى اصطالح الّسجل العيني بقوله: " 
، وهذا فقد يقصد به الّنظام القانوني ذاته بوصفه وسيلة لشهر الّتصّرفات العّقارّية

هو المعنى األّول الّذي يعتبر في نظرنا مرادفا الصطالح أو تعبير الّشهر 
العيني. وقد يقصد به مجموعة الّسجاّلت والخرائط والمستندات المعّدة لرصد وقيد 
الّتصرفات العّقارّية، وهذا هو المعنى الّثاني. غير أّن الّنظام القانوني للشهر 

الّسجاّلت والوثائق المكّملة لها الّتي تعّد لقيد العيني ال يتصّور قيامه بغير 

                                                 
 .432عبد الرّزاق الّسنهوري، المجلّد التّاسع، المرجع الّسابق، ص    198

 .82محمود العنّابي، المرجع الّسابق، ص    199

200  Paul Decroux : Droit foncier marocain. Tome 3, p. 45. 
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الّتصّرفات العّقارّية مرّتبة ترتيبا عينّيا طبقا لمواقع العّقارات. ومن ثّم فإّنه ينبغي 
في رأينا أن ينصرف اصطالح الّسجّل العيني إلى المعنيين معا بحيث يدّل هذا 

ّية بما يستلزمه هذا الّنظام االصطالح على الّنظام العيني لشهر الّتصّرفات العّقار 
  201من سجاّلت ووثائق يرتكز القيد فيها على الوحدات العّقارّية."

وهذا صحيح، فالسجاّلت العينّية هي الّدفاتر الّرسمّية الّتي يدّون بها الحّق 
جراءات محّددة. وال تنشأ هذه الّسجاّلت منذ البداية إاّل  العيني طبق تنظيم معّين وا 

بالّتسجيل العّقار، وهذا ما يعرف بتسجيل طات القضائّية أو اإلدارّية بعد إذن الّسل
ذا ما تّم تنظيمها يمكن الحقا إدراج أو العّقاري  العملّيات المتعّلقة  ترسيم. وا 

وتبقى معالجة باإلشهار العّقاري أو الشهر العّقاري، بالعّقار، وهذا ما يعرف 
. فتنظيم بالّتحيين العّقاري يعرف طوارئ هذه الّترسيمات دوما ممكنة، وهذا ما 

الّسجاّلت العينّية هو منتهى أعمال الّتسجيل وأساس أعمال اإلشهار وبداية 
الّتحيين، فهي محور اإلجراءات العّقارّية في الّتسجيل واإلشهار والّتحيين. ويقال 

، ألّن اإلدراج فيها يهتّم بوصف العّقار في حّد ذاته طبق ضوابط معّينة عينّيةلها 
متى تكون أسماء  الّشخصّية بالّدفاترولغاية تمييز الّسجاّلت العينّية عّما يعرف 

المتعّلقة  الحقوق المالكين محور العملّية اإلشهارّية. وُيطلب في األّول شهر جميع 
لذلك يقال في األّول بأّنه نظام  العقود.بالعّقار، وُيطلب في الّثاني تسجيل مجّرد 

م الّسجّل العيني أو نظام تسجيل الحقوق، ويقال في الّثاني الّشهر العيني أو نظا
 بأّنه نظام الّشهر الّشخصي أو نظام تسجيل العقود. 

ويتلّخص من جميع ذلك أّن الّسجاّلت العينّية في مفهومها المادي هي في 
نهاية األمر مجّرد دفاتر عينّية رسمّية. وهي في مفهومها الوظيفي أساس إلنهاء 

هار العّقاري، فيقال لهذا الّنظام نظام الّسجاّلت العينّية أو نظام أعمال اإلش
اإلشهار العيني على حّد الّسواء. وتبقى أعمال الّتسجيل العّقاري مجّرد مرحلة من 
مراحل تنظيم الّسجاّلت العينّية، فهي مجّرد إجراء ضروري لنقل العّقار من حياة 

مقّيدة، وهي بمثابة " طريقة ترمي إلى  قديمة يمكن اعتبارها حّرة إلى حياة جديدة

                                                 
 .26ص  ،إبراهيم أبو النّجا، المرجع السابق   201
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أو 202إخراج العّقار من وضعّيته القديمة وجعله خاضعا لنظام الّسجاّلت العّقارّية،"
 203هي " بمثابة بطاقة الوالدة للعّقار."

على أّن بعض الّدول الّتي اختارت هذا الّنظام العيني استعملت عبارة 
هار، مثل الّنظام العراقي وحّتى الّنظام الّتسجيل العّقاري للّداللة على نظام اإلش

فيطلق مفهوم الّتسجيل العّقاري على كامل  204التونسي في بعض الجوانب،
العملّية من بدايتها إلى نهايتها. في حين استعمل المشّرع المغربي مفهوم الّتحفيظ 

ّسجاّلت العّقاري، وأبقى الّتشريع الّسوري والّلبناني على معنى الّسجّل العّقاري أو ال
 1988لسنة  12وجاءت عبارة الّسجاّلت العّقارّية بالقانون الّليبي عدد العّقارّية 

وخّير المشّرع المصري كلمة الّسجّل . 1992لسنة  12المعّدل بالقانون عدد 
العيني. وقد كان هذا الموضوع مثار جدل ونقاش، ودفع معهد البحوث والّدراسات 

ة العربّية للّتربية والّثقافة والعلوم الّتابعة لجامعة الّدول العربّية بالّتعاون مع المنّظم
العربّية إلى استدعاء المختّصين للّتفاوض وتوحيد االجتهادات، واستقّر الّرأي على 
تبّني مصطلح " الّشهر العّقاري " بحكم قدرة هذا المفهوم على استيعاب كامل 

 205أطوار العملّية.
معّين من الوجهة اإلدارّية والمادّية، لذلك ولكّن الّشهر هو نتيجة لتنظيم 

يجب الّتركيز على مفهوم الّسجاّلت أو الّدفاتر باعتبارها األساس في احتضان 
وليست سجّل بمعنى أّنها  سجاّلتأعمال اإلشهار ومحور كامل الّنظام. وهي 

لّتضمين متعّددة في تنظيمها، فمنها ما يتعّلق بالّرسوم العّقارّية ومنها ما يتعّلق با
كما أّن  206ومنها ما يتعّلق باإليداع ومنها ما يتعّلق بالمساحة كما سيأتي بيانه.

                                                 
202  Soulmagnon Georges, op.cit.,p.38-39. 

203  Gasse Victor, Les  régimes fonciers africains et malgaches, évolution depuis 

l’indépendance, Bibliothèque africaine et malgache, droit et sociologie politique. 

L.G.D.J. Paris 1971,p. 37. 

 وما بعد. 14صالح الدّين عّمار: حماية الملكّية العّقاريّة عند التّسجيل االختياري في تونس، المرجع الّسابق، ص    204

 20تعلّق الكتاب الثّاني من مجّلة الحقوق العينيّة التّونسّية " بالعقّارات المسجلّة وإجراءات التّسجيل،" ونّظم مرسوم  

 377مكّرر و 377و 305التّسجيل العقّاري اإلجباري، في حين تردّدت كلمة الّسجّل العّقاري في عدّة فصول  1964فيفري 

 ثالثا.
 .1977توحيد مصطلحات الّشهر العقّاري في البالد العربيّة، معهد البحوث والدّراسات العربّية    205

 م.ح.ع. 382و 381و 803يراجع بالنسبة إلى القانون التّونسي الفصول    206



87 

 

الّشهر العّقاري فيه ما هو عينّي وما هو شخصّي كما تقّدم، وأصل اإلشكال 
ينحصر في هذه الّطبييعة العينّية، وهي محور دراستنا ومدار بحثنا، لذلك يجب 

بمعنى أّنها  عّقارّيةوهي سجاّلت عينّية  .عينّيةالالّتركيز على مفهوم الّسجاّلت 
ولكّن الّتطبيق عادة ما يكتفي بعبارة " الّسجّل  207تتعّلق بالعّقار وليس بالمنقول.

العّقاري " أو " الّسجاّلت العّقارّية " أو مفهوم " الّسجّل العيني " أو " الّسجاّلت 
مع أّن أصل الّنظام  208عّقارات.العينّية " للّداللة على نظام اإلشهار العيني في ال

ولكّن شهرة هذا الّنظام وانتشاره  209سّمي في البداية " بالّسجّل العيني العّقاري."
منذ البداية والتصاق اإلشهار العيني بالعّقارات واحتكامه لطريقة ممّيزة في 
اإلشهار جعلت المفّكرين يهملون عبارة " العّقاري" ويكتفون بعبارة " الّسجّل 

ني" للّداللة على كامل الّنظام، حّتى أصبحت عبارة " الّسجّل العيني " العي
اصطالحا قانونّيا يتداوله رجال القانون للّداللة على نظام اإلشهار العيني في 
العّقارات، وسقط الّتمييز بالّتالي بين عبارتي " الّسجل العّقاري "و" الّسجّل 
                                                 

تقّسم العقّارات عادة إلى ثالثة أنواع، طبيعيّة وحكميّة وتبعيّة. فالعقّارات الطبيعّية هي كّل شيء ثابت في مكانه ال    207

يمكن نقله منه دون تلف، وينصرف مفهومه إلى األراضي والمباني والبنايات مادامت متّصلة باألرض واألجهزة واألنابيب 
راضي والمباني المتّممة لها والّصابة على سوقها والثّمار في أصلها قبل جذّها وحطب األشجار قبل قطعه. الالّصقة باأل

وينصرف مفهوم العقّارات الحكميّة إلى ما يضعه المالك بعقّاره الفالحي من األشياء المنقولة خدمة للعقار وإلى المنقوالت 
دون إفساد ما هي متّصلة به. وينصرف مفهوم العقّارات التّبعيّة إلى الحقوق العينيّة الملتحمة بالعقّار بشكل يتعذّر معه فصلها عنه 

م.ح.ع وإلى الدّعاوى المتعلّقة بها أي الدّعوى االستحقاقيّة والدّعوى الحوزيّة. ويراجع في تعريف مفهوم  12الواردة بالفصل 

 م.ح.ع. 12إلى  3العقّارات الفصول 

ء في مفاهيمه الّطبيعيّة أو القانونّية، فتعّرف المنقوالت الّطبيعيّة عادة بأنّها " األجسام وللمنقول تعريفه الخاص سوا 
التّي يمكن انتقالها من مكان آلخر سواء انتقلت بنفسها أو بمفعول قّوة أجنبيّة عنها." وتُعدّ منقوالت بحكم القانون " االلتزامات 

ل والحصص واألسهم والّرقاع في مختلف الّشركات وإن كانت هذه الّشركات مالكة والحقوق العينيّة والدّعاوى المتعلّقة بالمنقو

 م.ح.ع.  15-14-13لعقّارات." الفصول 

ويمكن تنظيم سجالّت خاّصة لتسجيل هذه المنقوالت وإشهار الحقوق المتعلّقة بها مثل سجّل الّسفن على معنى مجلّة  

جوان  29المؤّرخ في  1999لسنة  58الّطائرات على معنى القانون عدد  وسجلّ  41إلى  23التّجارة البحريّة الفصول من 

 2004جويلية  12المؤّرخ في  2004لسنة  57المتعّلق بإصدار مجلّة الّطيران المدني كما هو منقّح بموجب القانون عدد1999

لّصادرة بموجب القانون عدد من مجلّة الّطرقات ا 72و  69و63. وتسجيل العربات على معنى الفصول 66إلى  3الفصول من 

، والّسجل التّجاري على معنى 2000جانفي  25وقرار وزير النّقل المؤّرخ في  1999جويلية  26المؤّرخ في  1999لسنة  71

 36وسجّل عالمات الّصنع والتّجارة والخدمات على معنى القانون عدد  1995ماي  2المؤّرخ في  1995لسنة  44القانون عدد 

 24المؤّرخ في  2000لسنة  84وسجّل براءات االختراع على معنى القانون عدد  2001أفريل  17لمؤّرخ في ا 2001لسنة 

وسجّل  2001فيفري  6المؤّرخ في  2001لسنة  21وسجّل الّرسوم والنّماذج الّصناعيّة على معنى القانون عدد  2000أوت 

 .2001فيفري  6المؤّرخ في  2001لسنة  20نون عدد اللتّصميمات الّشكليّة للدّوائر المتكاملة على معنى القا

وغيرهما، في  Paul. Decrouxو   Soulmagnonيستعمل الفرنسيّون عبارة " الّسجالّت العقّاريّة،" أمثال    208

ا وغيرهم حين يستعمل الّشرقيّون عبارة " الّسجّل العيني" أمثال عبد الرّزاق الّسنهوري وياسين محّمد يحيى و إبراهيم أبو النّج
 كثير. 

 .Real property Actوهي ترجمة لنظام تورنس المعروف بـ    209
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ذا أراد الفقه الّتمييز بين ال ّنظام العيني والّنظام الّشخصي استعمل العيني." وا 
مفهوم " الّسجّل العيني " بالنسبة إلى األّول وعبارة " الّشهر أو اإلشهار 
الّشخصي" بالنسبة إلى الثاني باعتبار االختالف بينهما في إنهاء أعمال 

عينّية، في حين أّن الّثاني يحتكم إلى  سجاّلتاإلشهار. حيث يعتمد األّول على 
والواضح أّن مفهوم الّتسجيل العّقاري يختلف عن مفهوم 210خصّية.ش فهارس

 .  212ومفهوم الّسجّل الحوزي  211الّتسجيل بالقباضة
الّدفاتر الّرسمّية العينّية وجملة القول، يمكن تعريف الّسجاّلت العينّية بأّنها 

المقامة تنفيذا لقرار أو حكم الّتسجيل والمعتمدة في إشهار الحقوق المتعّلقة 
الّسجاّلت  ههو اإلذن بإقامة هذ  immatriculationلعّقار. فالّتسجيل األّول با

ومعالجة عوارض الّترسيمات  inscriptionواإلدراج فيها الحقا يقال له ترسيم 
. فالمفاهيم الّثالثة مترابطة بشكل mise à jourيقال لها تحيين أو تخليص 

لّسجاّلت، قبل إقامتها وخالل يستدعي الّتطّرق إلى جميع المراحل المرتبطة با
إقامتها وبعد إقامتها. وهي ليست مجّرد سجاّلت مادّية بل لها وظيفة إشهارّية 
محّددة، فينصرف الّتعريف إلى معناه المادي ومعناه الوظيفي على حّد الّسواء. 
وهو تعريف واسع بال شّك، فيّتجه حينئذ فهم الّسجاّلت العينّية على معنى هذا 

نها الّنظام الّشامل ألعمال الّتسجيل واإلشهار العيني المتعّلق البحث بكو 

                                                 
م.ح.ع إلى الفهارس الهجائّية  383ويمكن أن تتوفّر هذه الفهارس حتّى داخل النّظام العيني ذاته، فقد أشار الفصل    210

ل في غير حاالت اإلشهار العيني، كما أّن ولكّن مفهوم الّسجّل أو الدّفاتر من الممكن أن يُستعمفي أسماء أصحاب الحقوق. 
الّسجالّت قد ال ترتبط بالّضرورة بالعقّارات وإن كانت كذلك في معظم األوقات، لذلك يجب أن تقترن عبارة الّسجالّت بعبارة " 

 العينّية،" وأن تُعطى مفهوم اإلشهار العيني في العقّارات، ونكره على بقيّة األنظمة هذه التّسمية. 
لسنة  53ال يجب بالمّرة مقارنة عملية التسجيل العقاري بعملّية التسجيل بالقباضة المالية، التّي نظمها القانون عدد و   211

عدد  1993ماي  25الرائد الرسمي المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ) 1993ماي  17المؤّرخ في  1993

لمالية هي عملية يراد منها الوفاء بإلزام قانوني ليستخلص قابض المالية معاليم قانونية ،إذ أن التسجيل بالقباضة ا(  715ص  39

المذكور. ولهذه العملية كذلك أثر قانوني حيث إّن بعض  93لسنة  53عن كل وثيقة تسجل حسب مقتضيات القانون عدد 

 . م.ا.ع( 581و 450الفصالن العمليات القانونية ال يعارض بها الغير إالّ من تاريخ تسجيلها )

الحوزي، حيث إن الهدف األساسي من إقرار العمل الّسجّل وال شك في أن نظام التسجيل العقاري يختلف عن نظام  212

بهذا الّسجّل هو توفير سند بالنسبة إلى الذّين لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم، إالّ عن طريق حوزهم وتصرفهم، أو على األقل 

المؤّرخ  1974لسنة  53لتأسيس قرينة قوية تمّكن من التّعامل مع المؤسسات المالية )القانون عدد  الوصول عبر هذا اإلجراء

الّرائد الّرسمي  2000جانفي  24المؤّرخ في  2000لسنة  10كما وقع تنقيحه أخيرا بموجب القانون عدد  1974جوان  10في 

 (. 146، ص 8، عدد2000جانفي  24
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وال يقال لها عينّية ألّنها تحتكم فقط لطريقة معّينة في إدراج الحقوق، بل  بالعّقار.
  .مبادئ ممّيزةكذلك ألّنها تقوم على 

 اإلشهار العيني الفقرة الّثانية: أهداف 
مشّرع في تطهير الوضعية إن هدف التسجيل العقاري يتمثل في رغبة ال

العقارية بصفة نهائية ووضوحها مستقبال، وذلك بتحديد المالك الحقيقي في فترة 
زمنية محددة، حتى يسهل التعامل مع العقار ومالكه باطمئنان ودون خوف من 
المفاجآت التي كثيرا ما تبرز عند التعامل مع العقارات حسب الطريقة التقليدية 

أّنها ال تؤمن هدف الوضوح باعتمادها على رسوم عدلية كثيرا التي يبدو مبدئّيا 
ما تكون غامضة من حيث حدودها ومساحتها وموقعها. حيث يفترض أن تنص 
المحّررات مهما كان نوعها سواء كانت عرفّية أو رسمّية أو غير رسمّية على 
 جملة من البيانات نعتبرها وجوبّية في ضبط مساحة العّقار وحدوده وموقعه
ومحتواه ومالكه وأصل انجراره، إلى غير ذلك من التنصيصات. لكن هذه الرسوم 
الواضحة رّبما كانت قليلة في الواقع، وكثيرا ما ترد عباراتها مبهمة و" عادة ما 
تكون التنصيصات غامضة، وكانت المساحة قلما تذكر، والحدود غير واضحة، 

ير دقيقة، ويبقى أصل تفضي لتفسيرات خطيرة، واألسماء تكتب بطريقة غ
وسيلة ومن ثّم كانت غاية التسجيل العقاري هي اعتماد 213االنجرار في المجهول."

 . إثبات قاطعة
والهدف الّثاني في ذلك هو استقرار الملكّية فال مجال للغّش، إذ يكفي 
االّطالع على بيانات الّسجّل للتعّرف على مالك العّقار. فال ُيخشى من الّنزاعات 

اقّية أو المطالب غير المنتظرة طالما أّن الحّق المرّسم محاط بهذا االستحق
المستوى من القّوة. وبهذا المعنى يرتقي الّترسيم إلى مؤّسسة خاصة تجاوزا للكتب 
سند الّترسيم، فهو الحّق المطلق وليس من ورائه حّق بمعنى أن ال يعّول على 

نّية تعّدد الّرسوم للعّقار الواحد، الكتائب الخارجة عن مضمون الّسجّل، فتفتقد إمكا
 .استقرار الملكّيةوبهذا المعنى يتحّقق 

                                                 
213  Mohamed Larbi Fadhel Moussa : « l’Etat et l’agriculture en Tunisie », op. cit.,p. 
46. 
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غير أّن الهدف الحقيقي واألساسي في هذا الّنظام هو الّتوّصل إلى تغيير 
وظيفة العّقار بشكل ينزل العّقار منزلة األشياء المنقولة، فيسهل الّتعامل في 

ي عرف ظهوره مع بداية ظهور الّنظام شأنه. والمعلوم أّن الّنظام الّرأسمالي الذّ 
العيني هو ذلك الّنظام الّذي يعتمد باألساس على تنمية موارد رأس المال 
ذا تخّلفت العّقارات في وقت معّين عن مسايرة المنقوالت في تحقيق  وتدعيمه، وا 
ذلك الهدف، فال شّك في أّن الّنظام العيني في الّتسجيل جاء باألساس إلخراج 

من ذلك اإلطار الضّيق من القدسّية الّتي اكتسبها على مّر األيام لجعله العّقار 
خادما ألهداف الفلسفة الحديثة في تنمية رأس المال. والمقصد في ذلك هو توفير 
دخال العقار  األرضّية لتسهيل حركّية العّقار وضمان نقلته من شخص آلخر وا 

. أي أن يكون ئتمان العّقاري تنمية االبالحركة االقتصادية وانخراط البنوك في 
العّقار في نهاية األمر أحد عناصر التنمية االقتصادّية. وبهذا المعنى يرتبط نظام 
الّسجاّلت العينّية بمفهوم المصلحة العاّمة، وقديما أّكد رجال القانون " أّن نظام 

نمية الّسجاّلت العينّية ينطلق من فكرة جوهرّية بسعيه إلى تحقيق المساهمة في التّ 
االقتصادّية، وال يترّدد القانون في جملة من الّظروف االستثنائّية عن تغليب 

 214المصلحة العاّمة في مواجهة المصلحة الخاّصة."
وحسب هذا االّتجاه يؤّمل أن يحّقق العّقار المسّجل جملة من المكتسبات 

الهيئات الهاّمة لعّل من أهّمها على وجه اإلطالق التعامل السليم مع البنوك و 
نهاء النزاعات االستحقاقية بصفة نهائية وتسهيل عملية اإلحصاء  المالية وا 
العقاري والّتهيئة الّسليمة بالنظر لبنك المعلومات الذي يمكن أن توّفره إدراة 
الّتسجيل وسهولة إثبات الملكية العقارية والمراقبة الّسليمة والّصحيحة للزاد العقاري 

واإلدارّية ونبذ للنزاعات الحوزية وما ينتج عن ذلك من  من طرف الهيئات المالية
 خسارة مالية ومعنوية.

وتكاد  215هذا وقد أجمع رجال القانون على ملّخص هذه األهداف والمنافع،
تتكّرر جملة هذه المفاهيم بأغلب الّدراسات المنشورة، ولم أعثر على دراسة واحدة 
                                                 
214  Soulmagnon Georges,op.cit., p. 4. 

وكان القصد الّظاهر في أّوله أن تستقر الملكيّة فينمو رأس المال وينتعش االئتمان العقّاري بتداول الملكيّة العقّاريّة    215

أن يسلّم سند ملكّية للمالك مع شرط أن يحافظ هذا السند على تناسقه مع بيانات الّسجّل  وتداول القروض العقّاريّة. فكانت الفكرة
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لّتي تختلف بين دراسة وأخرى، رغم لم تتبّن هذه األهداف، فقط أّن الصيغة هي ا
أّن نظام الّسجاّلت العينّية عرف عّدة تطبيقات قد تختلف حول مسائل يمكن 

. وما يهّمنا على وجه الخصوص هي تلك األهداف الّتي أراد 216اعتبارها جوهرّية
نظام اإلشهار العيني في ومن ذلك تخرج خصوصّية  المشّرع الّتونسي تحقيقها.

 .تونس
 

 : خصائص الّنظام الّتونسي في الّتسجيل واإلشهارلث الّثاالمبحث 
 

ـــــة  مـــــّر النظـــــام اإلشـــــهاري فـــــي تـــــونس بـــــثالث مراحـــــل أساســـــية ولكـــــل مرحل
)الفقـرة األولــى( ومرحلــة  1885خصائصـها، مرحلــة مـا قبــل القــانون العقـاري لســنة 

ا )الفقــرة الثانيـــة( ومرحلـــة مجلــة الحقـــوق العينيـــة ومـــ 1885القــانون العقـــاري لســـنة 
 يليها )الفقرة الثالثة(.

 1885الفقرة األولى: مرحلة ما قبل قانون 
قبـــل الحمايـــة كـــان الفقـــه اإلســـالمي هـــو المســـيطر، ويقـــوم نظـــام الملكيـــة فـــي 
اإلســــالم علــــى كتــــاب هللا وســــنة رســــوله، وعلــــى تجــــارب الصــــحابة وخاّصــــة مــــنهم 

ي اإلسـالم الخليفة عمر رضي هللا عنه خاّصة في أّول عهد الفتوحـات. واألرض فـ
                                                                                                                                      
بشكل يمكن التّفويت في العقّار بمجّرد االّطالع على هذا الّسند ومراقبة شرط الهويّة واألهلّية، فيحصل ما يعرف بتداول الملكيّة 

mobilisation de la propriété immobilière  تسليم هذا الّسند للمؤّسسات الماليّة للموافقة على قروض وباإلمكان

قصيرة األمد أو إنشاء الّرهن وإحالته بأيسر الّطرق بمجّرد التّظهير بالنسبة إلى القروض طويلة األمد، فيحصل ما يعرف بتداول 

ف بالقيم العقّاريّة ، وبعض التّجارب أنشأت ما يعرmobilisation des crédits hypothécairesالقروض العقّاريّة 

bons hypothécaires  أي أن تتحّول قيمة العقّار المسّجل إلى قيمة ماليّة ممثّلة في وصوالت ممضاة يتداولها صاحبها

 .(hypothèque en soi mêmeبمجّرد التّظهير مثل الّشيك )

انفّكت تتطّور، فإّن التّجربة وإذا كانت األعراف الجرمانّية تهدف إلى تحقيق المطلوب بقواعد مرنة وبسيطة ما  
ظام األستراليّة كانت تهدف إلى تطهير الملكيّة العقّاريّة بأيّة طريقة، فكانت تلك المبادئ الخمسة التّي ظّلت جامدة. والحقيقة أّن النّ 

اري، في حين أّن الجرماني لم يكن يهدف مطلقا إلى تطهير الملكيّة، بل إلى استقرارها لضمان مستوى معيّن من االئتمان العقّ 
وجدنا لهذه الفكرة جذورا في القانون . وقد إلى ضرورة تطهير الملكيّة العقّاريّةسبب وجود الّنظام األسترالي يُردّ باألساس 

وهو أن يُعدّ مثال هندسي  1873األمريكي بهدف السيطرة على أراضي األهليين واستعملت نفس الفكرة بالقانون الجزائري لسنة 

نة بطريقة إداريّة يكون منطلق الملكيّة العقّارّية، وكّل حّق لم يشر إليه بالمثال يكون حقّا مطّهرا بصفة نهائيّة. وكانت بجهة معيّ 
اإلجراءات في البداية بسيطة وسريعة. ومع أّن  " تورنس " أراد تحقيق نفس الّهدف في التّطهير فإّنه لم يشأ الوصول إلى 

من اإلجراءات اإلشهاريّة. ولكّن ذلك اليعني أّن فكرة االئتمان كانت غائبة في نظام تورنس ولكنّها  النّتيجة إالّ بعد تفعيل جملة
 كانت فكرة تابعة لفكرة التّطهير، وليست األصل.

 -Dain Alfred: Le système Torrens….op.cit., p.19 et suiv. 

 .69ص  ،محّمد خيري، المرجع السابق   216

 .13لمرجع الّسابق، ص إبراهيم أبو الّنجا، ا 

 .12إدوارد عبد، المرجع الّسابق، ص  
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هـــي ملـــك هللا عـــّز وجـــل، واإلنســـان خليفـــة فـــي األرض، ومـــن دخـــل إلـــى اإلســـالم 
أصــبحت لــه حقــوق وواجبــات المســلم، ومــن بقــي علــى دينــه وصــالح المســلمين دفــع 
الجزية، ومن حارب الدعوة لإلسالم وهزمته الجيوش اإلسالمية أخذت أراضيه فينا 

خاصــة أو عاّمــة. وهــي علــى نــوعين  للمســلمين. والملكيــة أّمــا أن تكــون جماعيــة أو
 ملكية الرقبة وملكية المنفعة وهي تجزئة موجودة قبل اإلسالم.

وتتأّسس الملكية الجماعية على قول الرسول )ص( "النـاس شـركاء فـي ثالثـة 
المــاء والكــال والنــار". وتتأّســس الملكّيــة الخاّصــة علــى عــّدة أحاديــث شــريفة جــاءت 

وبعــد أن 217 ة وضــرورة احترامهــا مــن طــرف الغيــر.لتقــّر حــق الفــرد فــي هــذه الملكيــ
مــّن هللا علــى اإلســالم بالفتوحــات خاّصــة فــي عهــد عمــر رضــي هللا عنــه واّتســعت 
رقعـة الــبالد اإلســالمية، كـان مــن الضــروري تنظــيم األقـاليم الجديــدة وظهــرت كــذلك 

 219واألرض العشـــرية 218عــّدة أصـــناف جديــدة ونفـــّرق عـــادة بــين األرض الخراجيـــة
ــة )وهــي الطرقــات وأرض المرعــى والكــال( وأرض واألرض ال عاّمــة واألرض المحمّي

اإلقطــاع )وهــي التـــي يقطعهــا الخليفــة ألحـــد المســلمين ليقــوم بإصـــالحها( واألرض 
المـوات )وهــي التــي ال يملكهـا أحــد، فتــؤول ملكّيتهـا لكــّل أحــد أصـلحها وأحياهــا ولــم 

ي األرض الحبســّية(. ينقطــع عــن خــدمتها مــّدة ثــالث ســنوات( واألرض الموقوفــة )أ
وجــاءت كتــب الفقــه موّضــحة ومبّينــة للنظــام القــانوني ألراضــي المــوات ولألراضــي 
التي دخل أهلها لإلسالم سواء تلقائّيا أو صلحا أو عنوة. وقد ثبت فيها أّن اإلحياء 
ســـبب مـــن أســـباب اكتســـاب الملكيـــة، وهـــو مـــا اعتمدتـــه التشـــاريع الحديثـــة. وتنتقـــل 

هبة....وأعاد الفقيه ابن عابدين في أواخـر عهـد الخالفـة العثمانّيـة الملكّية بالعقد وال
مناقشــة مســألة األراضــي المفتوحــة عنــوة ومــا ينجــّر عنهــا مــن تجزئــة الملــك للرقبــة 

                                                 
من األهميّة بمكان اإلشارة إلى أّن البالد اإلسالميّة عرفت جيّدا الملكيّة التاّمة كما عرفها القانون الروماني وتكتسب    217

،وقد قال ابن عاصم: "واألجنبي أن في القانون اإلسالمي بموجب اإلحياء ألرض موات أو اإلقطاع أو الحيازة لمدّة عشر سنوات 
يحز أصال بحق عشر سنين فالتّملك استحق "، وتنتقل إلى الغير بمقتضى البيع والهبة والميراث وتثبت بواسطة الّرسوم أو البيّنة 

 أو الحيازة.
ريّة الكبرى يراجع ابن عاصم األندلسي )أبو بكر محّمد بن محمد( شرح محّمد بن أحمد ميارة الفاسي، المكتبة التجا 

 بالقاهرة.

 وما بعد. 30وما بعد، عدد  36ويراجع خاّصة: محّمد عبد الجّواد محّمد، ملكيّة األراضي في اإلسالم، ص  

وهي التي وقع فتحها صلحا أو عنوة وضرب عليها الخراج وهو قدر معلوم من النقود يدفع عن كّل وحدة قياسية    218

 إن كانت أرض صلح أو عنوة. من األرض كالجريب. ويتغيّر حكمها حسب
 أي دفع العشر لبيت المال من المحصول بالنسبة إلى األراضي التي دخل أهلها اإلسالم دون حرب.   219
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ـــة التـــي أصـــبحت عليهـــا أغلـــب األراضـــي،  واالنتفـــاع بعـــد دراســـة األوضـــاع العّقارّي
ـــك الكامـــل دو  ـــة وخـــرج بنتيجـــة تســـمح لحائزيهـــا بملكّيتهـــا المل ـــأثير بمســـألة الرقب ن ت

 .220والخراج. هذه النتيجة أّدت بعد ذلك إلى تأسيس الملكية التاّمة
ولكـــّن الفقـــه اإلســـالمي كـــان مـــن األوائـــل فـــي الـــّربط بـــين الملكّيـــة والمصـــلحة 
ــــم و ات   ــــُك الس  ــــة. فـــــ"      ُمل  ــــك القدســــّية الّرومانّي ــــة تل ــــة، ونــــزع عــــن الملكّي االجتماعّي

ــــا م  ــــيه ّن " و األ ر ض  و  ــــا 221ف  ــــا ب ي ن ُهم  م  ــــم و ات و األ ر ض و  ــــُك الس  ــــُه ُمل  ي ل  ــــذّ  ــــار ك  ال و"ت ب 
ل ن ــاُكم 222" ع  ــا ج  ُســوله و أ ن ف ُقــوا م م  ر  ُنــوا ب ــا    و  واإلنســان مجــّرد خليفــة ّا فــي األرض"آم 

ل فين  ف يـه." ـت خ  ن ال وبـذلك تسـقط كـّل قداسـة يمكـن أن تـرتبط بالملكّيـة، فاإلنسـا223ُمس 
يمارس سلطاته على المال إاّل بوصفه خليفـة، بـل إّن الـبعض تحـّدث عـن ملـك ّا 
)بضــّم المــيم( وملــك البشــر ) بكســر المـــيم(، فــي حــين أّن لســان العــرب علــى حـــّد 

ـــم يثبـــت هـــذه الفـــوارق. ولهـــذا الغـــرض يقـــال دومـــا إّن  224تعبيـــر بعـــض البـــاحثين ل
ردّيــة، "فملكّيــة اإلنســان ليســت إاّل تصــّورا الّشــريعة اإلســالمّية ال تعتــرف بالملكّيــة الف

يحــاء إلــى المالــك الحقيقــي، وال يمكــن أن يعتــّد بهــا إاّل كصــورة تمثيلّيــة، فــاّ  هــو  وا 
وفعال ظّل مفهوم الملكّية غائبا عن الّتطبيقـات اإلسـالمّية ولـم  225المالك الحقيقي."

المعـــروف  1858نون يظهـــر إاّل أخيـــرا مـــع القـــوانين العثمانّيـــة الحديثـــة وتحديـــدا قـــا

                                                 
حول هذه اللمحة التاريخية: السيد الهادي سعيد، تطّور الملكّية العقّاريّة وأثره في تونس، مركز الدّراسات القانونيّة    220

 وما بعد.  56، ص 1996والقضائيّة، 

 .120سورة المائدة آية    221

 .85سورة الزخرف آية    222

 .279سورة البقرة آية    223

رجاء الّسكراني، التأصيل الفقهي لقانون األموال، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة في القانون الخاص، كليّة    224

 .171، ص 1998-1997الحقوق والعلوم الّسياسيّة، 

225  «  La propriété de l’homme n’est qu’une fiction, qu’une allusion au vrai 

propriétaire, elle ne peut être prise qu’au figuré ;Dieu est le seul propriétaire 

véritable....La propriété n’existe pas chez les musulmans dans le sens où nous 

l’entendons » Perron.M.Précis de jurisprudence Musulmane,publié par ordre du 

gouvernement, Imp Nationale,Paris 1848-1854, p. 281. 

 



94 

 

فـي دراسـة لـه أّن الفقـه اإلسـالمي   SANTILLANAوقد أّكد 226بقانون األراضي.
 228ونجد نفس الفكرة بعّدة مؤّلفات قانونّية. 227يجهل الملكّية الفردّية المطلقة.

، ولنـا ملكّيةة تصةّرف ويقال دوما تبعا لذلك إّن الملكّية بالفقه اإلسـالمي هـي 
وقـد 229يؤّكد على خدمة األرض وعدم الّلجوء إلى كرائها.في األحاديث الّشريفة ما 

تــأّثر الخلفــاء الّراشـــدون بهــذا المـــنهج الّنبــوي، ونحـــن نــدرك أهمّيـــة العمــل بالّشـــريعة 
اإلســالمّية علــى وجــه اإلجمــال. فاإلنســان وباعتبــاره خليفــة فــي األرض يطلــب منــه 

الّنفــع الّشخصــي  أن ال يبــّذر هــذا المــال ويعتنــي بــه العنايــة الكافيــة بحيــث يحصــل
واالجتمــــــاعي. وبهــــــذا المعنــــــى ال يمكــــــن أن تبــــــّرر الملكّيــــــة إاّل فــــــي حــــــدود النفــــــع 
ـــه. فـــال يحـــّق لإلنســـان أن يســـتبّد بـــاألرض. ولهـــذا الغـــرض  ـــّذي تبقي االجتمـــاعي ال

ــة وأّن عــدم حيةةاء األراضةةي المةةوات إبالــّذات يعــّد  ســببا مــن أســباب اكتســاب الملكّي
 .سقوط حّق الملكّيةإلى خدمة األرض يؤّدي بالّضرورة 

ويقصد بإحياء األرض الموات " إعداد األرض المّيتة التّـي لـم يسـبق تعميرهـا 
وعّرفـت المـاّدة 230وتهيئتها وجعلها صالحة لالنتفاع في الّسكنى والّزرع ونحو ذلك،"

األراضــــي المــــوات " باألراضــــي  1858الّسادســــة مــــن قــــانون األراضــــي العثمــــاني 
تصّرف أحد من األهالي، ولم تترك لهم، وكانت بعيـدة عـن  الخالية الّتي ليست في

مـن مجّلـة األحكـام العدلّيـة العثمانّيـة اإلحيـاء "  1051القرى..." كما عّرفت الماّدة 
                                                 

حول تحليل منطوق هذا القانون يراجع محّمد عبد الجّواد محّمد، ملكّية األراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد    226

 .40، رقم 87العثماني، المرجع الّسابق، ص 

227  David.Santillana :The legacy of Islam,oxford,1931,p.293. 

 .58الهادي سعيّد، المرجع الّسابق، ص    228

 .23، رقم 29محّمد عبد الجّواد محّمد، ملكيّة األراضي في اإلسالم، المرجع الّسابق، ص  

 .604بدران أبو العينين بدران: المرجع الّسابق ص  

" كّنا نحاقل األرض على عهد رسول اّلّل، صلّى اّلّل عليه وسّلم، فنكريها بالثّلث روى مسلم: قال رافع بن خديج:   229

والّربع والّطعام المسّمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومّي فقال: نهانا رسول اّلّل، صلّى اّلّل عليه وسّلم، عن أمر كان لنا نافعا، 
تكريها على الثّلث والّربع والّطعام المسّمى، وأمر رّب األرض أن وطواعيّة اّلّل ورسوله انفع لنا. نهانا أن نحاقل األرض ف

يزرعها أو نزرعها ومره كراءها وما سوى ذلك." يراجع في ذلك السيّد سابق، فقه السنّة، المجلّد الثّالث، باب المزارعة، ص 

الباقي، دار إحياء الكتب العربيّة،  . ومالك بن أنس، الموّطأ، صّححه ورقّمه وأخرج أحاديثه وعلّق عليه محّمد فؤاد عبد139

. وقال رسول اّلّل صلّى اّلّل عليه وسلّم " خير النّاس من ينفع النّاس." وقال صّلى اّلّل عليه 711يراجع كتاب كراء األرض ص 

ح وسلّم " من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو سبع أو طائر فهو له صدقة." واألحاديث كثيرة في ذلك، صحي

هـ، دار إحياء التّراث العربي بيروت لبنان الجزء الثّالث، ص  256-194البخاري ألبي عبد اّلّل محّمد بن إسماعيل البخاري 

 وما بعد.   135

 .141السّيد سابق، المرجع الّسابق، المجلّد الثّالث، ص    230
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بأّنــه عبــارة عــن اإلعمــار وجعــل األرض صــالحة للّزراعــة." والمفيــد فــي جميــع ذلــك 
بـّد مـن تحجيرهـا بدايـة أّنه ال يمكن لمن وضع يده فحسب أن يّدعي الملكّية، بـل ال

ـــة، وأن ال تكـــون األرض مملوكـــة للغيـــر. والّتحجيـــر أن  231ثـــّم إحيائهـــا بصـــفة فعلّي
ـــــــة الحشـــــــائش وبعـــــــض مـــــــن  ـــــــوم بتنقي ـــــــى حـــــــدودها أو أن تق تضـــــــع عالمـــــــات عل

" بوضــع األحجــار وغيرهــا  1025وعّرفتــه مجّلــة األحكــام العدلّيــة بالفصــل 232هــذا،
ده عليها."والّشــرط فــي ذلــك أن ال فــي أطــراف األراضــي ألجــل أن ال يضــع آخــر يــ

تدوم عملّية الّتحجير أكثـر مـن ثـالث سـنين حتّـى يباشـر الفـرد اإلحيـاء الفعلـي، أي 
أّن الّتحجير ال يؤّدي إلى كسب الملكّيـة إاّل إذا تبعـه إحيـاء الـّذي ال يقـوم إاّل بـزرع 

حـول وقـد اختلـف الفقهـاء 233األرض أو بذرها أو حرثها أو سقيها أو ما شابه ذلك.
ضـــرورة تـــوّفر إذن الّســـلطان مـــن عدمـــه، ورغـــم أّن الـــرأي يميـــل إلـــى إســـقاط شـــرط 

 1272.234اإلذن فإّن المجّلة العثمانّية اعتمدته بالفصـل 
إن الحيــازة 235والحيــازة ســبب مــن أســباب ســقوط طلــب الملكّيــة لقــول المالكّيــة
لّرسـول صـّلى ليست سببا من أسباب نقل الملكّية، ولكّنهـا تـدّل علـى الملكّيـة لقـول ا

و  ل ـُه،" وال تعـارض بـين هـذا الحـديث  ن ين  ف ه  ر س  ي ئا ع ش  از  ش  ّا عليه وسّلم " م ن  ح 
ن   ــلم و ا  ــرئ ُمس  ــّق ام  م " باعتبــار أّن القــول الثّــاني قــوحــديث الّرســول " ال  يب طــل ح  د 

علــى رأي بعــض الفقهــاء مشــروط بغيبــة المالــك وعــدم قدرتــه علــى الّطلــب، أّمــا إذا 

                                                 
وليس لعرق ظالم حّق." صحيح البخاري، يقول الّرسول صلّى اّلّل عليه وسلّم " من أحيا أرضا مّيتة فهي له،    231

 وما بعد. 139المرجع الّسابق، الجزء الثّالث، ص 

 .303محّمد عبد الجواد محّمد، ملكيّة األراضي في اإلسالم، المرجع الّسابق، ص    232

، فمن أحيا أرضا عن طاوس قال: قال رسول اّلّل صلّى اّلّل عليه وسّلم " عادّي األرض ّلّل وللّرسول، ثّم لكم من بعد   233

 ميّتة فهي له وليس لمحتجر بعد ثالث سنين." 
 .77. الهادي سعيّد، المرجع الّسابق، ص 142يراجع في جميع ذلك السيّد سابق، المرجع الّسابق، ص    234

ادات درس المالكيّون الحيازة، وخّصصوا لها بابا كامال، وقد وردت الحيازة في مدّونة اإلمام مالك في كتاب الّشه   235

وفي الفصل الخاص بشهادة الّسماع، وترى المالكيّة أّن الحيازة تسقط طلب الملكيّة، فقد نقل على مالك رضي اّلّل عنه أنّه يرى " 
فيمن له شيء ترك غيره يتصّرف فيه، ويفعل فيه ما يفعل المالك الدّهر الّطويل، فإّن ذلك ما يسقط الملك، ويمنع الّطالب من 

.  وتورد كتب الفقه المالكيّة تعريفات 229مامين الحّطاب والمّواق على مختصر خليل، الجزء الثاني ص الّطلب." شرح اإل

ة  ّّ متعدّدة للحيازة وضبطا لصفاتها ومددها وشروطها، والمبدأ في جميع ذلك أّن الحيازة التّي تتوفر بها الّشروط والّصفات مدّ
ناف الذّين ال يعتبرون التقادم سواء في اكتساب الحّق أو في إسقاطه. لكّن عشر سنوات تسقط الحّق في الّطلب، على خالف األح

لى قدم هذه الّنظريّة المالكيّة لم ترتق إلى حدّ الّصياغة النّهائيّة ولم تجد اإلشعاع الكافي ربّما ألنّها تضع حسن النيّة وسّيء النّية ع
 المساواة.

 227وما بعد، وعدد  317ملكية األراضي في اإلسالم، المرجع الّسابق ص يراجع في جميع ذلك محّمد عبد الجّواد محّمد،  

 وما بعد.
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انتفت مثل هكذا أسباب، فالقول بالحيازة لمّدة عشر سنوات. ويستخلص من جميـع 
 236ذلك أّن الّتخّلى عن خدمة األرض يسقط الّطلب في الملكّية.

لكــّن البنــاء الفقهــي لنظرّيــة الملكّيــة فــي اإلســالم ال يخلــو مــن مراجــع سياســّية 
وة طيلـة واليـة الّدولـة واقتصادّية واجتماعّية، حيث إّن األرض هي أهّم مصادر الّثر 

اإلسالمّية، وبالتالي فإّن خدمة األرض تمّثل أهّم عامل تنمـوي، ثـّم إّن الّتخّلـى عـن 
خدمــة األرض ســيؤّدي حتمــا إلــى الّتفكيــر فــي المضــاربة بهــا " وتكــديس الّثــروات " 
لدى البعض، على حساب التنمية االجتماعّية الّشاملة، ولهذا الغـرض بالـّذات منـع 

عمـر رضـي ّا عنـه تقسـيم األرض المفتوحـة بجهـة العـراق ومنـع الّصـحابا الخليفة 
مـــن االنتقـــال إلـــى هنـــاك، األمـــر الـــّذي لـــم يخشـــه الخليفـــة عثمـــان رضـــي ّا عنـــه، 

وبــــذلك أصــــبح مــــن المؤّكــــد، 237وتحــــّدث البــــاحثون فعــــال عــــن " تكــــديس الثّــــروات."
م تظــّل مقّيــدة بحكــم وبصــرف الّنظــر عــن بعــض الّتطبيقــات، أّن الملكّيــة فــي اإلســال

البنــاء الّنظــري لمفاهيمهــا وبضــرورة المصــلحة االجتماعّيــة الّتــي تــرتبط بهــا، ولهــذا 
الغرض يقال دوما وبدون ترّدد أّن الفقه اإلسالمي هو أّول مـن طـرح فكـرة الوظيفـة 
االجتماعّيــة للملكّيــة، وهــي كــذلك دومــا، وال ننســى أّن هــذا الفقــه ينبنــي فــي مجملــه 

ــــــى مبــــــادئ أ ــــــة والّتكافــــــل عل ــــــة تظــــــّل دومــــــا مرتبطــــــة بالمصــــــلحة االجتماعّي خالقّي
 االجتماعي، وهذا ما يمّيزه عن اآلخرين.

ـــاريخ إّن العـــادات الّتونســـّية كانـــت فـــي ذلـــك الوقـــت،أي قبـــل  وتقـــول كتـــب الّت
ــة وتجــد أصــلها فــي  ــة العّقارّي الحمايــة، تحــتكم لجملــة مــن الّرســوم فــي إثبــات الملكّي

رج عّما عرف برسوم الملكّية ونسخها ومضامينها ووثائقهـا. كتب الفقه، وهي ال تخ
ـــة لفـــالن بعـــد  ـــه صـــّك يحـــّرره عـــدالن شـــهادة بنقـــل الملكّي ـــة بأّن ويعـــرف رســـم الملكّي
ذا ترّهـــل الصــــّك  عـــرض أصـــل االنجــــرار والتّـــنّقالت التّـــي قــــد تكـــون لحقـــت بــــه، وا 

لـــى األصـــلي تســـتخرج الّنســـخة لتتطـــابق مـــع أصـــلها ويمضـــي القاضـــي الّشـــرعي ع

                                                 
يقول ابن رشد " ..وقوله عليه الّسالم )اليبطل حّق امرئ مسلم وإن قدم( معلّل بوجود األسباب المانعة من الّطلب،    236

سباب من الّطلب طول المدّة مع الّسكوت بالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الّطلب مع الحضور، حتّى إذا ارتفعت هذه األ
والحضور داللة يقوى بها سبب المطلوب، بدليل قوله صلّى اّلّل عليه وسلّم )من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحّق به ( 

مختصر  فأطلق عليه الّسالم ذكر الحيازة فهو عام في كّل ما يحاز من ربع ومال معّين وغيره." شرح الحّطاب والمّواق على

 . 229خليل، المرجع الّسابق، ص 

 .335، ص 1995هشام جعيّط: الفتنة، جدليّة الدّين والّسياسة في اإلسالم المبّكر، دار الّطليعة بيروت،    237
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الّنســـخة تعريفـــا بالعـــدول ويبطـــل األصـــل فـــي نفـــس الوقـــت حّتـــى ال يتكـــّرر الّرســـم. 
ويمكن كذلك تلخيص ما ورد باألصل وهـو مـا عـرف بالمضـمون، فيتـوّلى القاضـي 
الّشــــرعي المقابلــــة بــــين األصــــل والمضــــمون ويضــــع ختمــــه تعريفــــا بشــــهود األصــــل 

عــادة فــي صــورة  وعالمــة علــى احتوائــه لملّخــص األصــل، ويطلــب هــذا المضــمون 
تجزئـــة الملكّيـــة ببيـــع أو معاوضـــة أو قســـمة أو غيرهـــا. ومـــن المضـــامين مـــا عـــرف 
كذلك برسم الّشهادة أي رسـم الوثيقـة بمعنـى أن يشـهد الّثقـاة أمـام القاضـي الّشـرعي 
بـأّن األرض ملــك مــن أمــالك فـالن ويتصــّرف فيهــا المــّدة المعتبـرة شــرعا بــدون نــزاع 

مت من القدح في مواجهة الحائز، وعادة مـا يلجـأ إليهـا أو شغب، ويعتّد بها إذا سل
فــي صــورة ضــياع الّرســم األصــلي، وقــد ترتقــي إلــى مرتبــة الّرســم األصــلي إذا مــّر 
أجـــل معـــّين وبقـــي الحـــوز فـــي يـــّد صـــاحبه، ويمكـــن أن تكـــون الّشـــهادة علـــى البـــائع 

 238بالبيع وهو ما سّمي " رسما من الّذكر."
، ثـّم ألحـق القضـاة 1875جـانفي  8وجـب أمـر وقد تّم تنظيم مهنة العدول بم

، 1878مـارس  9بقائمة العدول بعد انفصالهم عن خططهم الّشرعّية بموجب أمر 
جـــي جــــامع الّزيتونـــة. كمــــا تــــدّخل يصــــفة العــــدل لخرّ  1880فيفـــري  4وأســـند أمــــر 

نــوفمبر  18المشـّرع فـي عـّدة مناســبات إلصـالح اإلجـراءات المّتبعــة، بموجـب أمـر 
العـــدول بوضـــع تـــاريخ لمحـــّرراتهم، وبموجـــب عـــّدة مناشـــير وقـــرارات  إللـــزام 1884

  239وأوامر لتنظيم " المضمون."
ــا ال شــك فيــه أن النظــام المعمــول بــه آنــذاك، مــا كــان ليحقــق طموحــات  ومّم
الّسلطات المستعمرة مهما كانت طبيعة الّنظام الموجود، فانهـال المقـيم العـام آنـذاك 

ت، بعـــد أّن حـــّدد فـــي طـــالع تقريـــره أهدافـــه وطبيعـــة "كنبـــون" عليهـــا بشـــتى االنتقـــادا
ــــــّذي يجــــــب أن يســــــتحدث، "...إاّل أن النظــــــام الخاضــــــع ألحكــــــام الفقــــــه  الّنظــــــام ال
اإلســـــــالمي ولقواعـــــــد اإلثبـــــــات المعمـــــــول بهـــــــا ال يضـــــــمن هـــــــذه الســـــــهولة وهـــــــذه 
الطمأنينة....هناك سببان يسـاهمان فـي جعـل وضـعية المالـك للعقـار مشـكوك فيهـا 

وبالتالي يعطالن الحركة االقتصـادية للـبالد همـا: عـدم اسـتقرار الملكيـة وغير ثابتة 

                                                 
 وما بعد. 26ص  ،محّمد السنوسي: مطلع الدّراري بتوجيه الّنظر الشرعي على القانون العقّاري   238

 .1929ديسمبر  1قرار -1929أمر جويلية -1900أفريل  18ر منشو-1877ديسمبر  4منشور    239
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كمــا أضــاف المقــيم العــام "ماســيكو"  240وعــدم وجــود أي نظــام لإلشــهار الرهنــي..."
:"...إّن هــــذا النظــــام" أي النظــــام المحلــــي "يحتــــوي علــــى 1892بتقريــــر لــــه بتــــاريخ 

بنفس العقار وهـذا مـا تحمالت خفية ويمكن من وجود عدة سندات أو رسوم تتعّلق 
يسهل الغش والتدليس ومن ناحية أخرى فإّن المعطيات المتعّلقة بالحـدود الموجـودة 
بالرســـوم العربيـــة غيـــر مضـــبوطة وغامضـــة، وتـــدعو لاللتبـــاس، أمـــا المســـاحة فهـــي 

 غير واردة بالمرة..."
منـذ البدايـة  1885لقد سعى "كمبون" صاحب مشروع القانون العقـاري لسـنة 

ؤسســـات القانونيـــة المعمـــول بهـــا بـــالبالد اإلســـالمية، مبـــرزا يومهـــا المفهـــوم لنقـــد الم
الخــــاص للملكّيــــة وعمــــق تجزئــــة عناصــــرها إلــــى رقبــــة وانتفــــاع وخصوصــــّية طــــرق 

والمتـــأّخرون مـــن  241اإلثبـــات واالكتســـاب فيهـــا، وشـــاركه فـــي ذلـــك أغلـــب القـــدامى
ي الموجــــود وركــــز علــــى جهــــل األجانــــب لعـــادات وتقاليــــد الــــبالد، لنفــــ242الّدارســـين.

. 1885والــّدفع فــي اّتجــاه اعتنــاق  النظــام الجديــد الــذي جــاء بــه األمــر المــؤّرخ فــي 
فــي تقريــر رفعــه إلــى المقــيم  Paul Dumasولــم يتــأّخر رئــيس المجلــس المخــتلط 

عـن الّتشـكيك فـي مصـداقّية الّرسـوم  1909ماي  22العام في وقت متأّخر بتاريخ 
فالّرســـوم القديمـــة عـــادة مـــا تكـــون غيـــر مكتملـــة المعتمـــدة القديمـــة منهـــا والحديثـــة " 

                                                 
 وما بعد. 2تقرير " كنبون "، ترجمة الهادي المحيرصي، المرجع الّسابق، ص    240

 .28محّمد الّسنوسي، المرجع الّسابق، ص    241

 Soulmagnon Georges,La loi Tunisienne du 1er juillet 1885 sur la propriété 

immobilère et le le régime des livres fonciers, librairie du recueil sirey-Paris 1933,p.16. 

242  Mohamed Larbi Fadel Moussa,L’Etat et l’agriculture en Tunisie, publication 

du centre d’études de recherches et de publication de l’université de droit 

d’économie et de gestion de Tunis,1988,p.45. 

وفي هذا الباب كتب لطفي العنابي "لقد رفض االستعمار النظام . 285إلى  280الهادي سعيد، المرجع الّسابق، ص  

العقاري المحلّي المعمول به عند انتصابه بالبالد اعتمادا على أنّه ناقص وال يفي بحاجياته ورغباته. فمن ناحية يتّم إثبات الملكية 
حّررات العرفية بين المتعاقدين أو عن طريق الموثقين، فإذا ضاع الكتب لم يبق لصاحبه الحق إالّ طريقة اإلثبات بدعوى ّما بالمإ

، والمعروفة بنظام العدول 1885الحيازة، ورغم إدخال بعض اإلصالحات على هذه القواعد المتعلّقة باإلثبات الكتابي سنة 

مجمله كان محّل نقد الذع من طرف السلط االستعمارية التي لم تر فيه طريقة علميّة لتحديد الموثقين إالّ أّن النظام العقاري في 
العقّار ومعرفة مالكه أو مالكيه عالوة على عدم وجود أي طريقة لإلشهار العقاري تمّكن من االطالع على نقل الملكية أو قسمتها 

جوار وغيرهم، لذلك اعتبر المعّمرون أّن هذا النظام يمنع سيولة أو رهنها، فكانت الملكية مهدّدة بصفة مستمّرة من طرف األ
المعامالت إذ أّن المشتري ال يطمئن أّنه دفع الثمن للمالك الحقيقي، ومن أقرض ال يطمئّن للحصول على دينه. كما أنّه لم تكن 

و تأمينات عقارية أو امتيازات أو عقود أو هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت هناك تحّمالت موّظفة على العقّار أو تكاليف خفيّة أ
األسس االقتصادية لبعث …" إيجار طويلة كعقود اإلنزال التي كثر التعامل بها أو دعاوى فسخ تهدّد حق ملكية المشتري

 .4، المرجع الّسابق، ص ومراجعة نظام التسجيل العقاري
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وتوّلى تحريرهـا عـدول يجهلـون حتّـى لغـتهم، والّرسـوم الحديثـة عـادة مـا تكـون محـّل 
شـــّك وخاّصـــة مــــا يعـــرف بالوثيقـــة التّــــي يمكـــن الحصـــول عليهــــا وغالبـــا مـــا يمكــــن 

 243شراءها بشهود المجاملة."
الّشــرعّية منــذ أمـــر  وكانــت المســائل العّقارّيــة قانونـــا مــن اختصــاص المحـــاكم

 25، ونّظمت إجراءاتها بموجب األمر العلي الّصـادر بتـاريخ 1861أفريل     26
. 1896ديســمبر  15كمــا هــو مــنّقح بموجــب األمــر الّصــادر بتــاريخ  1876مــاي 

ومــا كانــت فرنســا لترضــى بهــذا االختصــاص وبهــذا الّنظــام وســعت لتغييــره منــذ أّول 
 يوم من حلولها.

 1885مرحلة القانون العقاري لسنة  الفقرة الثانية:
بــادرت الّســلطات الفرنســّية منــذ البدايــة إلــى إنشــاء لجنــة تشــريعّية " لتحضــير 
القــوانين الخاّصــة بالملكّيــة العّقارّيــة بتــونس، تتــوّلى ضــبط الّشــروط والّظــروف الّتــي 
لــك بمقتضــاها ترجــع الملكّيــة العّقارّيــة مــن أنظــار المحــاكم الفرنســّية،" والقصــد مــن ذ
 31مراجعــة نظــام العّقــارات مراجعــة شــاملة، وذلــك بموجــب األمــر الّصــادر بتــاريخ 

 6. وتقـــــّدمت الحكومـــــة آنـــــذاك عـــــن طريـــــق الـــــوزير األّول بتـــــاريخ 1884جويليـــــة 
فصــــال يضــــّم المبــــادئ األساســــّية  31بمشــــروع أّولــــي يتكــــون مـــن  1884ديســـمبر 

رأســـها "بونتـــوا" رئـــيس وانبثقـــت عـــن هـــذه اللجنـــة، لجنـــة فرعيـــة ت244للّنظـــام الجديـــد.
محكمة تونس آنذاك، وناقشـت هـذا المشـروع األّولـي، وانتهـت إلـى صـياغة مشـروع 

فصــــال شــــمل العديــــد مــــن المســــائل العقاريــــة، وخاصــــة منهــــا  379جديــــد تضــــمن 
إجـــراءات تســـجيل األراضـــي. وكـــان هـــذا المشـــروع محـــّل مناقشـــة مـــن قبـــل الّلجنـــة 

 1885مــارس  21-18-17بتــاريخ  الّتشــريعّية علــى امتــداد ثــالث جلســات عقــدت
 1885جويليــة  1تحــت رئاســة المقــيم العــام "كمبــون". وصــدر علــى إثــر ذلــك فــي 

ودخـل  245فصـال. 381أمر الباي القاضي بإصدار القـانون العقـاري المتكـون مـن 

                                                 
243  Soulmagnon Georges,op. cit.,n° 44. 

244  Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence 1885 -I- partie, p. 

37. 

245  Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence 1885 -I- partie, p. 

128 à 144. 
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بموجــب أمــر البــاي  1886جويليــة  15القــانون العقــاري المــذكور حيــز التنفيــذ يــوم 
كّن المشّرع اضطّر إلى تعـديل عـدد مـن الفصـول . ل1886جوان  28الصادر في 
وقــد نقـــح  246أي قبـــل دخــول القــانون حّيـــز الّتنفيــذ. 1886مــاي  16بموجــب أمــر 

كما تتدّخل المشّرع فـي عـّدة مناسـبات فـي اّتجـاه تنظـيم 247هذا األمر عديد المرات.
 248الهياكل المحدثة بموجب القانون الجديد.

                                                 
-295-420-252-250-175-53-49-45-43إلى  38-27-25-23-22– 2وشمل التّعديل الفصول التّالية:    246

 45أي ما يقارب  -381-378-377-375-367إلى  356-362-360-359-357-355إلى  350-348-344إلى  342

 .M.de France de Tersantفصال، وقد ترأس لجنة إعداد هذا التّنقيح أّول حافظ للملكيّة العقّاريّة بتونس وهو: 

.المرجع  1985-1885ي التّونسي التّسجيل واإلشهار محّمد كمال شرف الدّين: التّطّور التّاريخي للّنظام العقّار 

 .وما بعد 31، ص الّسابق

 : وهو التّنقيح الذّي سبق اإلشارة إليه أي قبل دخول القانون الجديد حيّز التّنفيذ. 1886ماي  16-   247

كام المجلس في اتّجاه  حسم اإلشكال المتعّلق بحّجية أح 293-26-22-36: تّم تنقيح الفصول  1888نوفمبر  6- 

. حيث إّن 1888جويلية  17-المختلط في مواجهة األوروبيين، خاّصة بعد صدور األمر عن رئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة بتاريخ 

نظام االمتيازات الذّي كان يتمتّع به األوروبيون يجعل من األحكام الّصادرة عن المحاكم الشرعيّة غير نافذة في مواجهتهم إالّ 
ليّة المعنيّة، وطرح التّساؤل حينئذ إن كان هذا الّشرط يشمل األحكام الّصادرة عن المجلس المختلط ألّنه في نهاية بعد إذن القنص

لينقّح  1886نوفمبر  6األمر محكمة تونسيّة، وبقي الجدل مدّة طويلة إلى أن تتدّخل األمر الّرئاسي المذكور ومن بعده أمر الباي 

ين األوروبيين من تسجيل معارضتهم على مطالب التّسجيل لطلب نشرها أمام المحاكم الفرنسيّة. في اتّجاه تمك 36خاّصة الفصل 

 . 296-26-22وبالمناسبة عدّل المشّرع أحكام الفصول 

: تدّخل المشّرع إللغاء جملة من اإلجراءات في اتّجاه الّضغط على المصاريف وتبسيط اإلجراءات 1892مارس  15- 

-47-46-44إلى  41-38-31-29إلى  25-23-22-16دوق الّضمان. وعدّل المشّرع  الفصول التّالية وألغى بالمناسبة  صن

49-53-55-57-65-72-75-93-97-107-149152-174-175-181-182-197-209-229-230-233-239-273-

-40-39فصال. وألغى تماما الفصول:  54. أي 368-362-358-357-354-352إلى  350-347-344إلى 295-342

 61. أي  373-370-367-341إلى  300-274-236-235-216إلى  214 -212إلى  210-201إلى  156-158-198

 فصال.

 Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence 1892-III-125. 

 Soulmagnon Georges,op.cit.,p. 19 n° 24. 

 ويتعّلق بإصالح األخطاء الماديّة. 1885ج إطار قانون وقد بقي هذا األمر خار: 1897فيفري  25- 

 ويتعّلق بإصالح األخطاء الماديّة. 1885وقد بقي هذا األمر خارج إطار قانون : 1897مارس  19- 

على إثر نقاش حادّ سنتعّرض  ويتعلّق بااالتّفاقات الواردة بعد تقديم المطلب، وقد جاء هذا األمر: 1899جويلية  16- 

 .1885، وبقي هذا األمر خارج إطار أمر له الحقا

 عدّل األحكام الخاّصة بحّق الكشف.:  1898أفريل  10- 

 سابق الذّكر. 36وجاء لبيان كيفّية تطبيق الفصل : 1902جوان  14- 

 الخاّصة باآلجال المرتبطة  بالعقلة واإلنذارت.  280إلى  277-55تّم تنقيح الفصول : 1923أوت  16- 

في اتّجاه إلغاء تعدّد النّسخ، ومّكن كّل شريك من التّحصيل على شهادة ملكيّة  52نقّح الفصل : 6192فيفري  5- 

خاّصة به تسهيال ألعمال التّرسيم، حيث كان اإلجراء القديم يقتضي تسليم رسم الملكيّة إلى كّل شريك، ويتعذّر ترسيم اإلحالة إذا 
ن هذا الحّل محّل جدل بين رجال القانون وأفضى إلى تطبيقات متناقضة خاّصة لم يجمع المستفيد جميع الّسندات المسّلمة. وكا

 بين المحاكم الجزائريّة والمحاكم التّونسّية.
ديسمبر  23وأمر  1912جوان  5وأمر  1903أفريل  30صدرت عدّة أوامر لتنظيم المجلس المختلط وأهّمها أمر    248

 .1931جوان  2وأمر  1919
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انــــا، مفّصــــلة كــــاآلتي: تســــجيل إلــــى أربعــــة عشــــر عنو  1885وينقســــم قــــانون 
ـــة، اإلنـــزال، حـــّق االنتفـــاع، حـــّق الســـكنى  ـــة العّقارّي ـــة، الملكّي ـــارات ورســـم الملكّي العّق
واالستعمال، الكـراء المؤّبـد، حـّق الهـواء، حقـوق االرتفـاق، رهـن المنقـول، االمتيـاز، 

ـــة ـــادم، ترســـيم الحقـــوق العينّي ـــة، االنتـــزاع، الّتق يظهـــر مـــن . وأّول مـــا الّرهـــون العّقارّي
خالل هذا الّتقسيم أّن القانون العّقـاري اعتمـد تجزئـة بالقـانون الّتونسـي وهـي التفرقـة 

 بين نظام العّقارات المسّجلة والعقّارات غير المسّجلة. 
دخـول القـّوات الفرنسـّية إلـى الـبالد الّتونسـّية، وبصـرف الّنظـر عـن ويذكر أّن 

قــة األمــر مقــّررا منــذ مــّدة، ومــا جلــب انتبــاه أبعــاده الّسياســّية والّثقافّيــة، كــان فــي حقي
الفرنسّيين، والقـوى االسـتعمارّية مـع نهايـة القـرن الّتاسـع عشـر علـى وجـه اإلجمـال، 
هــو المنفعــة االقتصــادّية البحتــة الّتــي يمكــن الحصــول عليهــا الغيــر، وبلغــة علمــاء 

م الخــروج االقتصــاد نقــول إّن تــراكم رأس المــال وا غــراق الّســوق بالّســلع الحديثــة حــتّ 
من اإلطار الوطني والّتوّسع على حساب البلدان الّضعيفة، وهي الّنتيجة األساسـّية 
لســـقوط األنظمـــة االقطاعّيـــة وظهـــور األنظمـــة الّرأســـمالّية، والقـــول فـــي ذلـــك يطـــول 

لذلك كـان احـتالل الـبالد الّتونسـّية احـتالال رأسـمالّيا، بمعنـى أّن الّسـلطة  249شرحه.
ّوة فـي ذلـك الوقـت إلـى أّن تـوّفر إلـى رؤوس األمـوال األرضـّية الّسياسّية كانت مدع

المالئمة لتنمية هذه األموال وتنمية مواردها. و" نحن اآلن نعلم أّن غـارات الخميـر 
)قبائــل بجهــة عــين دراهــم( لــم تكــن ســوى تعّلــة وأّن غــزو مماليــك البــاي كــان مقــّررا 

اضــــــــها هــــــــذا العــــــــون منــــــــذ أمــــــــد بعيــــــــد...وفيما تمّثلــــــــت دوافــــــــع الحملــــــــة الّتــــــــي خ
(Roustan)250 لقـــــد كانـــــت دوافـــــع مصـــــلحته الّشخصـــــّية ومصـــــالح الّشـــــركات....

ومـــا كـــان للّتـــدّخل الفرنســـي أن يـــتّم لـــو ال " شـــهّية  251المالّيـــة الّتـــي كـــان ينوبهـــا.."

                                                 
249  Karl.Marx :Le capital,critique de l’économie politique, livre premier le 

developpement de la production capitaliste, livre 2 le procés de circulation du capital, 

livre 3 le procés d’ensemble de la production capitaliste, éditions sociales Paris  1976, 

éditions du progrés Moscou 1982. 

 وكان يشغل خّطة قنصل فرنسا بتونس قبل ذلك. 1881جوان  8أّول وزير مقيم معيّن بتونس    250

251  Le petit parisien 29-9-1881 ;in Ali Mahjoubi.L’établissement du protectorat en 

Tunisie, Publication de l’université de Tunis, faculté des lettres st des sciences 

humaaines de Tunis, 1977,p. 53. 
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" ولم تكن فرنسا لتضطلع بمهّمة التنظـيم المـالي للمملكـة مـا  252الّشركات الكبرى،"
والحقيقــة أّنــه منــذ بدايــة احــتالل الــبالد  253ة الــبالد."لــم تكــن ضــامنة اســتغاللها لثــرو 

" أّنـــه منـــدهش لكثـــرة  1882مـــاي  12بتـــاريخ  Freycinetإلـــى  Cambonكتـــب 
ــروات الّطبيعّيــة وأّنــه مقتنــع بــأّن فرنســا إذا مــا أخــذت علــى عاتقهــا إدارة المالّيــة  الّث

إّن اسـتعمار  لهذا البلد فسرعان مـا سـوف تغّطـي جميـع الّتضـحّيات التّـي سـتقّدمها.
ـــــل هـــــو مشـــــروع تجـــــارّي  ـــــر ب ـــــدو مجـــــّرد عمـــــل سياســـــي كبي ـــــن يب ـــــونس ســـــوف ل ت

ــد الــوزير األّول 254نــاجح،" جويليــة  29أمــام البرلمــان الفرنســي بتــاريخ  Ferryويؤّك
" أّن الّتدّخل الفرنسي بتونس لم يكن مـن أجـل إيجـاد مالجـئ أو عمـل ببلـد  1885

ولكــــن هــــي الّرغبــــة فــــي تخصــــيص فقيــــر أو لفــــتح مــــنفس للّشــــعوب الكثيــــرة العــــدد، 
الّرأسمالّيين ومنتوجاتهم بهذا البلـد قليـل الّسـكان والمتـأّخر تقنّيـا واقتصـادّيا والـّذي ال 

 255تقّدر ثرواته."
وقــــد أدركــــت الّســـــلطات الفرنســــّية الخطـــــأ الــــّذي وقعــــت فيـــــه عنــــدما ضـــــّمت 

قابـــــل األراضـــــي الجزائرّيـــــة وأحالـــــت اســـــتغاللها إلـــــى المعّمـــــرين الفرنســـــّيين بـــــدون م
ــــى تالفــــي هــــذا  ــــة مــــن المصــــاريف الباهضــــة، فســــعت عــــن وعــــي إل ــــدت جمل وتكّب

الّتـــي ال تلـــزم اإلدارة  protectoratالمقصـــد، ووقـــع الخيـــار علـــى سياســـة الحمايـــة 
" وبهــذا المعنــى النفعــي المحــض يمكــن تفســير  256الفرنســّية بــأّي نــوع مــن اإلنفــاق

فردّيـــة األســـاس فـــي الّتنظـــيم وتبقـــى الحرّيـــة والمبـــادرة ال 257اســـتبعاد سياســـة الّضـــم."
طــــار تشــــريعي  واالســــتغالل، فــــال يحتــــاج الّرأســــمال حينئــــذ إاّل إلــــى حمايــــة كافيــــة وا 
مالئـم.  ولهــذا الغــرض لـم يصــادق البرلمــان الفرنســي علـى اّتفاقّيــة المرســى إاّل بعــد 

                                                 
252  Ibid. 

253  A.E.Tunis.Vol.68.Cambon à Freycinet.Tunis 28 juillet 1882. 

254  A.E.Tunis.Vol.68Cambon à Freycinet.Tunis12 mai 1882,in Ali 

Mahjoubi,op.cit.,p.291. 

255  Ibid. 

256  Voir pour les dépenses occasionnées à la france en Algérie, Ali 

Mahjoubi,op.cit.,p.71. 

257  A.E.Tunis.Vol.88.Bonpard à Freycinet.Tunis 21 déc 1885,in Ali 

Mahjoubi,op.cit.,p.97. 
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ـــي كانـــت لتلـــزم فرنســـا بشـــيء مـــن اإلنفـــاق، كمـــا 258أن أســـقطت كامـــل األحكـــام الّت
تنظــيم قطــاع الجبايــة بشــكل يضــمن لهــا الّســيطرة علــى المالّيــة ســارعت فرنســا إلــى 

 259الّتونسّية.
ويبـــــدو مـــــن خـــــالل ذلـــــك أّن الّسياســـــة الفرنســـــّية بتـــــونس تختلـــــف عّمـــــا وقـــــع 
ـــة يجـــب أن يكـــون المشـــروع الّتونســـي  ـــى حكومـــة الجمهورّي ـــالجزائر، " فبالنســـبة إل ب

" فقـد قـّررت فرنسـا  260نـة،"منتجا، نافعـا للّرأسـمالّين الفرنسـّيين دون أن يكّلـف الخزي
حيــــث إّن تــــوطين المعّمــــرين بمســــاحات شاســــعة وبــــدون 261عــــدم اإلنفــــاق بتــــونس،"

مقابل تطّلب بالجزائر رقما كبيرا من اإلنفاق، وهذا ما يجب تالفيـه. ولهـذا الغـرض 
بالّذات كانت الّسياسة بتونس هي دفع أصـحاب األمـوال إلـى اسـتغالل األرض مـع 

طـار تشـريعي يحمــي التـزام سـلطات الحمايـة ب تــوفير جانـب مـن األمـن واالســتقرار وا 
حقــوقهم، ويمكــن بالتّــالي اختــزال طريــق الحمايــة فــي تــونس علــى حــّد تعبيــر األب 

Lavigerie  فـــي كلمـــة " الحرّيـــة، الحرّيـــة الّتـــي هـــي شـــرط الّتنميـــة، فتـــرك المبـــادرة
يغـنم مئـات  الفردّية لألشخاص وضمان األمـن االجتمـاعي والحمايـة القانونّيـة، فقـط

" حّتى أّن بعض الفقهاء قـد تحـّدث عـن اسـتعمار متحـّرر فـي تـونس  262المالئين،"

                                                 
ن " كمبون " من إعداد اتّفاقيّتين، األولى بتاريخ    258 ّّ في عهد الّصادق باي بقصر حلق  1882جويلية  8لقد تمّك

في عهد علي باي بقصر الّسعيد، أي يومين بعد وفاة الّصادق باي، إالّ أنّهما لم   1882أكتوبر  30الوادي، والثّانية بتاريخ 

يحضيا بمصادقة البرلمان الفرنسي بسبب االلتزامات المالّية التّي ربّما كانت فرنسا لتتحّملها، ورغم تعّهد الباي بإدخال التّعديالت 
تتحّمل فرنسا كامل الدّيون وتحّل محّل الباي في تنظيم الموارد الماليّة. وتّم أخيرا التّي تراها فرنسا مفيدة، حيث كان يفترض أن 

التّي أصبحت تعرف باتّفاقيّة المرسى )خمسة فصول(، بعد أن أسقطت جملة من  1883جوان  8المصادقة على اتّفاقيّة 

يد ديونه، ويلتزم مقابل ذلك الباي بعدم إبرام أّي اتّفاقيّة االلتزامات الماليّة، ولم تلتزم فرنسا من خاللها إالّ بدفع قرض للباي لتسد
ماليّة أخرى مع أّي بلد، مع التزام الباي كذلك بإجراء اإلصالحات اإلداريّة والقضائيّة التّي تراها ضروريّة في اتّجاه تسهيل 

 الحماية الفرنسّية.

 Ali Mahjoubi,op.cit., p.135. 

اب التّي دعت فرنسا إلى التّدّخل هو الجانب المالي، حيث سقطت البالد التّونسيّة، وبحكم الشّك في أّن من أهّم األسب   259

"لجنة دوليّة  1881فساد المسؤولين في سياسة التّداين المفرط إلى أن فقدت سيطرتها على المسالك الماليّة وتكّونت قبل سنة 

ياسة فرنسا ترمي منذ البداية إلى إلغاء هذه اللّجنة لتخلص لها الموارد ماليّة"لغاية مراقبة التّصّرف في الموارد الماليّة. وكانت س
التّونسيّة بمفردها، وهذا هو السبب الحقيقي وراء موافقة فرنسا لتمكين الباي من قرض يسدّد به ديونه، كما تقدّم. وهذا ما تّم 

تغيّر من أهلّية القائد والخليفة والّشيخ )الّسلط  فعال. حيث أصبحت فرنسا تشرف على اإلدارة المالّية الجديدة، غير أنّها لم
الموجودة قبل الحماية( في استخالص المجبة )ضرائب مباشرة( والّضريبة على الحبوب والّزياتين والنّخيل. وبقيت هذه 

لح المعّمرين وخاّصة الّضرائب تثقل كاهل الفقراء من الّشعب التّونسي، ولم تحاول فرنسا تعديلها إالّ في حدود ما يمّس منها مصا
 ما يتعلّق ببعض المعاليم الموجبة في حالة تصدير أو توريد بعض اآلالت الفالحيّة.

260  Ibid,p.292. 

261  Ibid,p.293. 

262  A.E.Tunis.Vol.57.Lavigerie au père Charmetant.Alger,24 avril 1881, in Ali 

Mahjoubi, op.cit.,p. 78. 
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ولــيس لــي أدنــى 263يحّركـه هــدف اقتصــادي بحــت مقابــل آخــر رســمي فــي الجزائــر."
 1885قـانون سـنة شّك في أّن هذه األسباب االقتصادّية هي الّتي عّجلـت بظهـور 

" إّن الهـــدف اإلمبريـــالي الّتوّســـعي ال  الّتســـجيل العّقـــاري.وخاّصـــة منـــه مـــا يتعّلـــق ب
 264غبار عليه، وبنفس المدى يتناغم ذلك مع طبيعة الّتسجيل أيضا."

وقــد أبــرز" كمبــون " فــي تقريــر لــه عــن الواقــع االقتصــادي للمملكــة الّتونســّية 
أهمّيــة مــوارد المملكــة وثرواتهــا وربــط ذلــك بأهمّيــة أراضـــيها  1882مــاي  12منــذ 

لي والّساحل واألعراض وجزيرة جربة ومجردة وذّكر بأهمّية هذه الواقعة بالوطن القب
والحقيقة أّن أغلب الّذين درسوا اقتصاد البالد مع 265األراضي في عهد الّرومانّيين.

أشــاروا إلـى أهمّيــة الثــروة الّطبيعّيـة المتمّثلــة فــي األرض، " فهــي  1881بدايـة ســنة 
ولـيس 266راضي الممتازة بأوروبـا."خصبة بالّشمال والّشرق، وهي ممطرة تذّكرنا باأل

فـي ذلــك شــّك أّن المصــدر األساســي للثّــروة فــي ذلــك الوقــت ُيــرّد إلــى العّقــار بشــكل 
ذا كانـت أوروبـا قـد أخـذت شـوطا  عام نظـرا للّطبيعـة الفالحّيـة للمجتمـع الّتونسـي، وا 
سقاط الّنظـام االقطـاعي كمـا تقـّدم، فـإّن الـبالد  في إعادة صياغة عالقات اإلنتاج وا 
الّتونســّية ورغــم اإلصــالحات التّــي عرفتهــا مــع بدايــة القــرن الّتاســع عشــر وخاّصــة 

                                                 
 ، نقال عن:31ص  ،الّسابقرجاء الّسكراني، المرجع    263

 Pièrre Berthault :La propriété rurale en Afrique du nord,L’Afrique Française 

(Bulletin mensuel du comité de L’Afrique Française du comité du Maroc ;1936,spé. p 

212 et suiv. 

 .116رجاء الّسكراني، المرجع الّسابق، ص    264

265  A.E.Tunis.Volume 68 Cambon à Freycinet.,Rapport sur la situation morale et 

politique du pays et des ressources matérelles qu’il offre à l’administration française. 

Tunis12 mai 1882,in Ali Mahjoubi,op.cit.,p.29. 

266  Duveyrier.Henri :La Tunisie,Hachette, Paris 1881,p.7. 

 Voir aussi declaration du ministre des affaires étrangères française Declasse, 

R.A.T et M de lég de JSR 1902,p.9 et 10. « La Tunisie est avant tout....une colonie 

d’exploitation.Il s’agit d’utiliser par nos colons....les ressources du sol et du sous 

sol ». 
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فقـد بقيـت مجتمعـا ريفّيـا يعتمـد فـي حياتـه العاّمـة علـى 267على يّد خير الـّدين باشـا،
ن نمت بعض الحرف هنا وهناك بالمدن الكبرى.  268األرض، وا 

لّتاســع عشــر، وفعــال كانــت األرض محــور اهتمــام الغــربّيين منــذ بدايــة القــرن ا
مــن عهــد األمــان  11وبتــأثير مــن الّســلطات الفرنســّية والبريطانّيــة اعتــرف بالفصــل 

( لألجانــــــب بحــــــّق الملكّيــــــة بتــــــونس شــــــرط احتــــــرام الّتراتيــــــب 1857ســــــبتمبر  10)
المعمـــول بهـــا بالمملكـــة. ومنـــذ ذلـــك التّــــاريخ توّصـــلت القـــوى األوروبّيـــة إلـــى إبــــرام 

اهــا حــّق الّتمّلــك بالممكلــة وأّولهــا كــان مــع بريطانيــا اّتفاقّيــات مــع البــاي تخــّول لرعاي
 8، وتلتهـا إيطاليـا بتـاريخ 1875جويليـة  19ثـّم بتـاريخ  1863أكتوبر  10بتاريخ 
، وانتفــع الفرنســّيون بهــذا الحــّق بموجــب أمــر البــاي الّصــادر بتــاريخ 1868ســبتمبر 

علـــى  ، واســـتغّلت عـــّدة شـــركات فرنســـّية هـــذا الوضـــع للحصـــول1871جويليـــة  12
ولعـّل أهّمهـا مـا  1881،269عّقارات هاّمة بتشجيع من الحكومة الفرنسـّية قبـل سـنة 

يتعّلق بهنشير الّنفيضة الّذي تحوزت به شركة مرسيليا للقـرض بالّشـراء مـن الـوزير 
هكتــار، وكــان مــن بــين األســباب التّــي  120000خيرالــّدين وقــد امتــّد علــى مســاحة 
 270الّتونسي. استعملتها فرنسا للّدخول بالّتراب

وكـــان مـــن المفيـــد بالنســـبة إلـــى المســـتعمر الفرنســـي، إعـــداد النظـــام األساســـي 
ــة بــين أيــدي المعمــرين مــع تــوفير أقصــى  الــذي ينتهــي إلــى نقــل هــذه الّثــروة العّقارّي
الّضــمانات الحينّيــة، حيــث كشــف "كمبــون" عنــد إعــداد أحكــام القــانون العّقــاري عــن 

ي طــالع تقريــره، حيــث جــاء بــه "...إن تــونس بــالد الــدوافع الحقيقيــة لهــذا الّتشــريع فــ
                                                 

من أبرز رّواد حركة اإلصالح في القرن التّاسع عشر، وله كتاب معروف تحت عنوان " أقوم المسالك في معرفة    267

 .1877في عهد محّمد الّصادق باي، وغادر تونس سنة  1873ووزيرا أكبر سنة  1853أحوال الممالك،" أصبح أمير لواء سنة 

 انظر بصفة عاّمة:  268

 Moussa Mohamed Larbi Fadhel: L’Etat et l’agriculture en Tunisie,op.cit. 

 Despois.Jean :L’afrique du nord,P.U.F.Paris,1964. 

 Ganiage.Jean :Les origines du protectorat français en Tunisie,1861-

1881,P.U.F ,Paris 1959. 

-2001ل شهادة الدّراسات المعّمقة، كلّية الحقوق بسوسة سنية البيّة: األجنبي وملكيّة العقّار غير الفالحي، مذّكرة لني   269

 وما بعد. 2، ص 2002

 هكتار بوادي الّزرقة. 6000هكتار بسيدي ثابت و 5000إضافة إلى ملكيّة قرابة    270

 Ganiage.Jean :L’affaire de l’Enfida,1880-1882,Revue africaine, 1955, p. 165-

198. 
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زراعيــة فهــي تهــدى لالســتعمار أراضــي خصــبة، فيجــب أن تكــون أرضــها مــن أهــم 
الوســائل للثــروة العامــة، ولهــذا يكــون مــن المحــتم إمــدادها بــاألموال الالزمــة ليــتمكن 

وللوصـول لتـك مشترو األراضي الزراعية مـن اسـتغاللها والفـوز بإنتاجهـا الطبيعـي، 
الغاية، ولجلب رؤوس األموال، يتجه حماية أوالئك المشـترين، ووضـعهم فـي مـأمن 
مـــــن دعـــــاوى االســـــتحقاق غيـــــر المتوقعـــــة وبعبـــــارة أخـــــرى ضـــــمان صـــــحة وســـــرعة 

 271..."المعامالت
"... إّن اإلدارة المكلفـــــة مــــــن طــــــرف حكومـــــة الجمهوريــــــة بتنظــــــيم الحمايــــــة  

ــــة الفرنســــية بتــــونس مطالبــــة بعــــد ترتيــــب القطــــاع المــــالي  باالهتمــــام بتنظــــيم الملكي
العقارية بما يتماشـى ومتطلبـات القـرض، والحاجيـات االقتصـادية للـبالد. إّن تـونس 
ن أرضها يجب أن تصـبح الوسـيلة  بلد فالحي وتوفر لالستعمار أراضي خصبة، وا 
ـــه مـــن المتأكـــد جلـــب رؤوس األمـــوال الالزمـــة  الّضـــرورّية  للثـــروة العموميـــة، إاّل أن

 .272ثمار تلك الثروات..."بصفة مكثفة الست
"....ولذلك ونظرا لضرورة تشجيع أصـحاب رؤوس األمـوال علـى البقـاء بهـا، 
يتعــين حمايــة المشــترين لألراضــي مــن جــراء جهلهــم للغــة والقــوانين وعــادات الــبالد 
ضــد ادعــاءات الغيــر، وبصـــفة عامــة، تمكــين الكــل مـــن الســهولة والطمأنينــة التـــي 

ـــــق ذلـــــك إاّل بواســـــطة 273."يجـــــب أن تمتـــــاز بهـــــا المعـــــامالت.. وال يمكـــــن أن يتحق
التسجيل الذي "يطّهر" العقارات بصفة نهائية، بحيـث أن المسـتعمر لـن يخشـى أي 
شــغب فــي حالتهــا القانونيــة بالنســبة إلــى ماضــيها، وال يتعــرض أليــة صــعوبة عنــد 

ويتعـــّين تبعـــا لـــذلك بعـــث نظـــام جديـــد يســـمح "بتطهيـــر" 274انتقـــال ملكيتهـــا مســـتقبال.
وضــيح حالتــه االســتحقاقية بصــفة نهائيــة، متــى يتســنى للمعمــرين الســيطرة العقــار وت

                                                 
271  Rapport de Paul Cambon, résident général de la république française sur 

l’institution du régime de 1885, Recueil officiel,loi foncière et règlement  annexes. 

Publications officielles,Paris 1893. 

نشرت بمجلة القضاء و 1966جوان  23هادي المحيرصي: حفظ الملكية العقارية: محاضرة ألقيت بتونس في التّرجمة لل 

 وما بعد. 2، ص 1966والتشريع، محاضرات، 

272  Ibid. 

273  Ibid. 
 .14صالح الدين عمار: حماية الملكية العقارية عند التسجيل اإلختياري بتونس، المرجع الّسابق، ص    274
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عليه دون خشية أو خوف. وفي هذا السياق يقول: "بـول كمبـون".....يتعين وضـع 
مجموعـــة إجـــراءات ســــهلة وبســـيطة علــــى ذمـــة كــــل مشـــتري أو مالــــك تكـــون غيــــر 

هـا مـن باهضة التكاليف، وتمكينه من تركيز ملكيتـه علـى أسـس علميـة ومـن تطهير 
كل التحمالت والحقوق العينية التي لـم تظهـر فـي الوقـت المناسـب، وبهـذه الوسـيلة 
يصبح مصدر الملكية وظروفهـا ثـابتين، ومركـزة بالنسـبة لكـل النـاس، وتصـبح تبعـا 

"....ففـــي القـــانون الجزائـــري وجـــد مثـــل هـــذا  275لــذلك المعـــامالت ســـهلة وآمنـــة...."
اول حــــل نفــــس المشــــاكل الموجــــودة حــــ 1873جويليــــة  26النظــــام، إذ أن قــــانون 

بتونس فبعـث نظامـا تطهيرّيـا خاّصـا يعمـل علـى تركيـز الملكيـة وعلـى تحريرهـا مـن 
الـــتحمالت الخفيـــة عنـــدما تتحـــول مـــن األهـــالي لفائـــدة المشـــتري األوروبـــي، إاّل أن 
المؤسســـــة الجزائريـــــة محـــــدودة وال تفـــــي بالحاجيـــــات الخاصـــــة بتـــــونس، واألهـــــداف 

مـــن األفضـــل العمـــل بأنظمـــة موجـــودة بمســـتعمرات فالحيـــة  المنشـــودة لـــذلك، وبـــات
كبرى وناجحة بها، حتى يقع فـض عـدة مشـاكل ناتجـة عـن العمـل بالنظـام العقـاري 

 القديم..."
ولّمـــا كـــان مـــراد حضـــرة البـــاي أن يســـهل للحكومـــة الفرنســـية إتمـــام حمايتهـــا، 

حكومــة المشــار وتكفــل بــإجراء اإلصــالحات اإلدارّيــة والعدليــة والماليــة التــي تــرى ال
الّنتيجـة هـي ظهـور قـانون فـي غايـة مـن األهمّيـة إليهـا فائـدة فـي إجرائهـا،  كانـت " 

فصال سيمّثل الحّجـة القانونّيـة لالسـتعمار وسـتكون لـه  379بأربعة عشر عنوانا و 
تأثيرات جّد هاّمـة علـى الواقـع االقتصـادي واالجتمـاعي لبلـد فالحـي باألسـاس. ولـم 

ذلــك إاّل تحقيــق عنصــرين، وهمــا ضــمان أقصــى األمــان  يشــغل بــال المســتعمر فــي
فكيـف كانـت صـياغة القـانون العّقـاري لسـنة  276."للمعّمرين وتوسيع رقعة االحتالل

  ؟ 1885
ورغـــــم اســـــتبعاد المفـــــاهيم اإلســـــالمّية فـــــي اإلصـــــالح والّتغييـــــر فـــــإّن منهجّيـــــة 

ــة متنــافرة أل بعــد الحــدود. الّتشــريع لــم تكــن محــّددة بالكامــل، وكانــت األصــول الفقهّي
فاعتمـــدت ســـلطات الحمايـــة باألســـاس علـــى القـــانون الفرنســـي بالنســـبة إلـــى نظــــام 

                                                 
 وما بعد. 2ترجمة الهادي المحيرصي، المرجع الّسابق، ص    275

276  Ali Mahjoubi,op.cit.,p 299. 
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ـــة األصـــلّية والمتفّرعـــة عنهـــا  ـــك الحقـــوق العينّي ـــر المســـّجلة بمـــا فـــي ذل ـــارت غي العّق
والتابعــــة لهــــا، ولجــــأ إلــــى القــــانون األســــترالي المعــــروف بقــــانون "تــــورنس" والقــــانون 

روسي في تحديد الّنظام القانوني للعّقارات المسّجلة، األلماني المعروف بالقانون الب
مع بعض التأثيرات القليلة بالقانون البلجيكي وبواقـع المؤّسسـات اإلسـالمّية. وبـذلك 

لكــّن 277" مصةةّنفا متعةةّدد الخيةةارات،"  1885كــان القــانون العّقــاري الّتونســي لســنة 
 ظام الفرنسي.الخيار األساسي والمبدئي وقع على النظام األسترالي والنّ 

، بخصــوص نظـــام العّقــارات المســـّجلة، النظـــام 1885فلــم يّتبـــع أمــر جويليـــة 
الموجود بفرنسا وهو نظام اإلشهار الذاتي، خالفا لنظام اإلشهار العيني، حيـث إن 
النظام المعمول به بفرنسا يقوم أساسا على اعتبار أسماء المالكين، بصرف النظـر 

ال "كمبون" فـي هـذا البـاب"...إن اعتمـاد اإلشـهار عن العقار كوحدة مستقلة. وقد ق
الــذاتي يعنــي مبــدئيا أن الحالــة المدنيــة لكــل مالــك معروفــة بصــفة دقيقــة وثابتــة فــي 
بـــــــالد إســـــــالمية، وهـــــــذا غيـــــــر ممكـــــــن، ألن األهليـــــــين ال يملكـــــــون حالـــــــة مدنيـــــــة، 
.....ويعرفـــــون بعضـــــهم باســـــم يزيدونـــــه اســـــم األب، وبمـــــا أن عـــــدد تلـــــك األســـــماء 

ذا مــا عرفنــا أن محــدود،  فــإن عــددا كبيــرا مــن األهليــين يحملــون أســماء متشــابهة، وا 
في فرنسا ذاتها، يعد تقارب بعض األلقاب المسـتعملة، مصـدر مشـاكل وصـعوبات 
بالنســـبة لمســـك دفاترنـــا نـــدرك بســـهولة اســـتحالة تطبيـــق مثـــل هـــذا النظـــام فـــي بـــالد 

ـــة المدنيـــة ل ألهليـــين قبـــل إثبـــات إســـالمية. فلكـــي يمكـــن تطبيقـــه يجـــب إنشـــاء الحال
 Paul Dumasوذلـــك مـــا أّكـــده  278ملكيـــتهم، وهـــذا عمـــل صـــعب ومضـــني..."،

مــاي  22رئــيس المجلــس المخــتلط فــي تقريــره الــّذي رفعــه إلــى المقــيم العــام بتــاريخ 
عندما أّكد على عـدم تنظـيم الحالـة المدنّيـة بـالبالد الّتونسـّية بقولـه الّصـريح  1909

 279د حالة مدنّية."" لسنا بفرنسا ........ال توج
ورة إلــى نظــام " تــورنس " ولــو بالّضــر ولكّنــي أقــول جازمــا إّن الخيــار ســينحاز 

وهــو أّن الحالــة المدنّيــة كانــت فــي ذلــك الوقــت منّظمــة بشــكل دقيــق، ولســبب بســيط 
                                                 
277  Besson Emmanuel : Les livres fonciers et la reforme hypothécaire, Paris –

Delamotte 1891, 1 vol, p. 379 « une oeuvre de sage éclectisme ». 

 وما بعد. 2الهادي المحيرصي، المرجع الّسابق، ص    278

279  Soulmagnon Georges,op. cit,.n° 44. 
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ــات، والشــّك  أّن الّســلطات االســتعمارّية حــّددت أهــدافها مســّبقا، ثــّم بحثــت عــن اآللّي
م األسترالي من نجاحات على مسـتوى الّتطهيـر العّقـاري كـان في أّن ما حّققه الّنظا

له األثـر الكبيـر فـي تحديـد خيـارات الفرنسـّيين. ولهـذا الغـرض أخـذ عـن " تـورنس " 
نظامـــه اإلشـــهاري ومبدئـــه فـــي الّتخصـــيص والشـــرعّية وخاّصـــة مفعولـــه الّتطهيـــري، 

. وحضــر فبصـدور الحكــم تلغـى جميــع الحقـوق التّــي لـم تظهــر فـي الوقــت المناسـب
 بطبيعة الحال الّتقادم المكسب. 

ولقــد ســعى الفرنســّيون كــذلك منــذ البدايــة إلــى نشــر أحكــام القــانون الفرنســي، 
وما كان ُيعّول على أنظمة خارجّية لو أّن القانون الفرنسي حمل المفيـد فـي تحقيـق 
األهداف، لذلك كانـت فرنسـا تميـل إلـى اإلبقـاء علـى قواعـدها ومعاينـه آثـاره، وعلـى 
ذلـــك األســـاس كانـــت آثـــار القـــانون الفرنســـي علـــى الّنظـــام العّقـــاري ظـــاهرة ولـــو أّن 
المشــّرع لجــأ بدايــة إلــى الّتجربــة البروســّية ليعــّدل مــن حــّدة الّنظــام األســترالي، وتــأّثر 

جويليـــــة  26كثيـــــرا بمبـــــدأ الّتطهيـــــر المعتمـــــد بالقـــــانون الجزائـــــري الّصـــــادر بتـــــاريخ 
التأكيـد علـى أّن نظـام الّتسـجيل واإلشـهار  . ورغما عن ذلـك يحـاول الـبعض1873

 .280المعتمد ال يتعارض مع المبادئ اإلسالمّية
وقـد قـال قــال " كنبـون " بتقريــره المـذكور: " لــم يكـن بإمكاننــا أن ننقـل القــانون 
األســـترالي دون أدنـــى تحـــوير، كـــان يجـــدر أّوال أن نـــدمج قواعـــده بالقـــانون الفرنســـي 

والحقيقـة أّن فكـرة إدخـال 281حدى مشاغلنا الّرئيسّية."الّذي يمّثل إقحامه في تونس إ
القــانون الفرنســي بالّتشــريع الّتونســي ُتعــّد فكــرة جوهرّيــة فــي مقّدمــة اهتمامــات ســلطة 
الحمايــة لتكــريس البعــد الّثقــافي، وقــد بــدا ذلــك جلّيــا فــي معظــم الّنصــوص القانونّيــة 

ولهـــذا 282الفرنســـّية آنـــذاك.الّتونســـّية، وكـــم ذّكـــر بـــذلك المقـــيم العـــام ورمـــوز الّســـلطة 
الغــرض كانــت معظــم قواعــد القــانون العّقــاري األصــلّية، وخاّصــة مــا يتعّلــق بتعريــف 
العّقارات وحقوق االرتفاق واالنتفاع وغيرها، منقولة حرفّيا عـن المجّلـة المدنّيـة. ولـم 
يبتعـــد المشـــّرع عـــن ضـــوابط القـــانون الفرنســـي إاّل بالنســـبة إلـــى إجـــراءات الّتســـجيل 

                                                 
 وما بعد. 28ّسابق، ص محّمد الّسنوسي، المرجع ال 280

281  Cambon,op.cit.,p.15. 

 .65رجاء الّسكراني، المرجع الّسابق، ص    282
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رسيم، ولكّنه ظّل رغما عـن ذلـك متمّسـكا بـالمفعول االحتجـاجي للّترسـيم والحـال والتّ 
ــــة هــــو المفعــــول المنشــــئ، تــــأثيرا بأصــــل القواعــــد  أّن األصــــل فــــي الّســــجاّلت العينّي

، والحــال 1886الفرنسـّية، وقــد تخّلــى المشـّرع عــن المفعــول المنشـئ بموجــب تنقــيح 
  283ا المبدأ.تضّمن صراحة هذ 342أّن الّنص األصلي للفصل 

من الممكن اإلبقاء على قاعدة مبـدأ القـّوة الّثبوتّيـة المطلقـة للّترسـيم فـي  وكان
معارضة الكافة المعروفة بالقانون األسترالي، لكّن الّتشريع الّتونسي خّفف من حّدة 
هــذه القواعــد تــأثيرا بالقــانون البروســي، فــال ينتفــع بــالقّوة المطلقــة للّترســيم إاّل الغيــر 

نّيـــة، معنـــى ذلـــك أّنـــه باإلمكـــان طلـــب إبطـــال الّترســـيم لســـبب مـــا، لكّنـــه إذا حســـن ال
انتقلــت الحقــوق المرّســمة إلــى الغيــر حســن النّيــة تجــد هــذه الحقــوق قّوتهــا المطلقــة. 
ولحماية حقوق الغير، وفي انتظار فصل الّنزاع عند االقتضـاء مـن طـرف القاضـي 

ه احتياطّيـا أو مؤّقتـا إلـى أن يـتّم المختّص، مّكن المشـّرع الغيـر مـن طلـب تقييـد حّقـ
فصــل الّنــزاع نهايــة، فينتفــع بحــّق األســبقّية فــي الّترســيم. وكانــت جميــع هــذه القواعــد 

المــنّقح  1872مــاي  5خالصـة مــا وصـل إليــه الّتشــريع األلمـاني مــن خــالل قـانون 
 .   1897مارس  24بموجب قانون 

جزائــري وهــي فكــرة " ال 1873فكــرة هاّمــة تأّســس عليهــا قــانون  وكانــت هنــاك
وقــد حــاول " كنبــون " مــن خــالل تقريــره المــذكور أّن يؤّكــد علــى أّن  284الّتطهيــر "،

                                                 
283  Art 342 : « Tout droit réel relatif à un immeuble déja immatriculé n’existera 

que par le fait et du jour de son inscription à la conservation de la propriété foncière, 

sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’inexecution de leurs 

conventions ». 

وحقق األستاذ محمد كمال شرف الدين: "لكن مع صدور النص النهائي، حدث اضطراب خاصة بين أحكام الفصلين  

الذي يفهم منه العكس،  342خذ بالمبدأ المذكور، ونص الفصل منه، وكان يبدو من قراءتها أّن المجلة عدلت عن األ 16و15

بإضافة  342أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ بأشهر قليلة تّم تعديل أحكام الفصل  1886ماي  16وبمقتضى األمر المؤّرخ في 

محمد كمال بين الطرفين." عبارة "إزاء الغير" فالح جليا أن المشّرع عدل عن اعتبار الترسيم اإلداري الالحق منشئ للحق 

 .55شرف الدين، التطور التاريخي للنظام العقاري التونسي، المرجع الّسابق، ص 
 

في الجزائر إجراءين لتطهير الملكّية العقّاريّة. اإلجراء المبدئي، وهو أن تقوم  1873جويلية  26اعتمد قانون    284

قوق. ويصبح هذا المثال هو المرجع في تحديد أصحاب الحقوق بصفة اإلدارة بإعداد مثال لمنطقة معيّنة مع بيان أصحاب الح
نهائيّة بعد المصادقة عليه إداريّا، وتلغى جميع الحقوق التّي لم تظهر. أّما اإلجراء االستثنائي فيشمل المناطق الخارجة عن 

هذا األخير أن يباشر إجراءات التّطهير أمام اإلجراء المبدئي في التّطهير العقّاري، وفي صورة انتقال الملكيّة إلى أوروبي يمكن ل

على أّن الّسندات المسلّمة تدرج  1873القضاء طبق إجراءات مبّسطة، وتسند اإلدارة في نهاية األمر سند الملكيّة. وينص قانون 

 بدفاتر الّرهون وأبقى الحرّية في تحرير كتائب رسميّة أو غير رسميّة بناء على الّسند األّول.

كان باألساس تطهير الملكيّة العقّاريّة، وهي الفكرة الجديدة، ليعتمد القانون  1873تبيّن أّن هدف قانون وبذلك ي 

في  1843الفرنسي أخيرا في بيان طريقة اإلشهار. والحقيقة أّن المشّرع الجزائري، بدفع من المستعمر الفرنسي، فّكر منذ سنة 
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فكـــرة جزائرّيـــة بقولـــه " أّن البـــذرة  فكـــرة الّتطهيـــر المعتمـــدة بالقـــانون الّتونســـي هـــي 
ـــــك  ـــــة لهـــــذه المؤّسســـــة قـــــد جـــــاء بهـــــا القـــــانون الجزائـــــري،" ويســـــانده فـــــي ذل الحقيقّي

Soulmagnon " فــــالّتطهير فــــي القــــانون الّتونســــي ....لــــيس ســــوى فكـــــرة  بقولــــه
والحقيقــــة أّن الّتطهيــــر هــــو أســــاس الّنظــــام األســــترالي، وهــــو  285جزائرّيــــة محضــــة."

فـــي دراســـته لقـــانون " تـــورنس "  Dainنتيجـــة حتمّيـــة لقـــّوة الّترســـيمات. وفعـــال أّكـــد 
ا المبـدأ أساسـا وتطبيقاته في تونس علـى أّن المجّلـة العقارّيـة الّتونسـّية اسـتوحت هـذ

  287ويوافقه في ذلك عدد من رجال القانون. 286من الّنظام األسترالي.
واألكيد أّن الفقه اإلسالمي لم يعرف أبدا إجراءات الّتسجيل على الّنحو الّذي 

الــدكتور محّمــد عبــد الجــّواد فــي دراســة خاّصــة قــّدمها ورد بالقــانون العّقــاري، وقــد أّكــد 
ـــ ـــه " إذا كـــان فقهـــاء 1972مـــارس  26إلـــى  20اهرة لملتقـــى الشـــهر العّقـــاري )الق ( أّن

المـــذهب الحنفـــي المحـــدثون قـــد وضـــعوا قواعـــد شـــهر التصـــرفات العّقاريـــة وقيـــدها فـــي 
الدفاتر في قانون األراضـي العثمـاني، فـإّن فقهـاء المـذهب المـالكي المحـدثون قـد أقـّروا 

رمضـان  19نس فـي وعّللوا أحكام نظام السجل العيني الذي وضعه الفرنسـّيون فـي تـو 
ــ )أّول جويليــــة 1302ســــنة  (... وقــــام األســــتاذ محّمــــد السنوســــي أحــــد فقهــــاء 1885هـــ

المــذهب المــالكي بتــونس فــي ذلــك الوقــت بتــأليف كتــاب ســّماه "مطلــع الــدراري بتوجيــه 
ذا قيـــل إّن هـــذا القــانون األخيـــر قـــد وضـــعه  النظــر الشـــرعي علـــى القــانون العقـــاري". وا 

هاء المذهب المالكي علـى إثبـات أّن أحكامـه وقواعـده يمكـن الفرنسيون واقتصر دور فق
أن تستند إلى المبادئ العامة في الفقه اإلسـالمي، فـنحن نقـول مـا هـو أكثـر مـن ذلـك، 
وهــو أّن فقهـــاء المـــذهب الحنفــي الـــذين وضـــعوا قـــوانين األراضــي العثمانّيـــة، قـــد تـــأّثروا 

روبا ودرس هذه الـنظم وعـاد ليضـع بالنظم العّقارية األوروبية وبأّن أحدهم ذهب إلى أو 
مــاّدة، ولكّنــه لــم يصــدر، وصــدرت بعــض أجزائــه فــي صــورة  267مشــروع قــانون مــن 

                                                                                                                                      
. وتكّونت فعال لجنة خالل تلك الّسنة وانتهت أشغالها إلى اقتراح تنظيم دفتر عام للملكّية إيجاد فكرة تحقّق تطهير الملكيّة العقّارّية

بدوائر محدّدة تدرج به الحقوق العينيّة بإذن الّسلطات اإلدارّية. لتلغى جميع الحقوق التّي لم تظهر قبل مصادقة اللّجنة اإلداريّة 
ع األساسي في تحديد أصحاب الحقوق، وال يبقى للمتضّرر إالّ القيام بدعاوى العليا. ويتسلّم المالك سندات ملكيّة تكون المرج

 ، وهي غاية المستعمر.1873خاّصة في تعويض الّضرر. ويبدو أّن فكرة التّطهير استغلّت بقانون 

 Alfred Dain, le système Torrens…op.cit., p. 40. 

285  Soulmagnon,op.cit., p.13. 

286  A.Dain :Le système Torrens….,op.cit.,p. 11. 

287  A.Anterrieu, Journal des tribuneaux de la Tunisie 1899, p. 130-188-. 
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قــوانين مؤّقتــة. ونحــن ال نــرى فــي ذلــك كّلــه نقصــا فــي الفقــه اإلســالمي وال فــي الفقهــاء 
ّن هــذا الفقــه قــد إالمســلمين القــدامى الــذين لــم يضــعوا قواعــد للشــهر العّقــاري، وقــد قلنــا 

جه المشاكل القانونية كّلها على مدى قـرون طويلـة ووضـع لهـا الحلـول المناسـبة ولـم وا
يحــدث فــي هــذه القــرون الطويلــة مــا يســتدعي وضــع قواعــد لشــهر التصــرفات العقارّيــة. 
فلّمــا وجــد الــداعي بــادر الفقهــاء إلــى وضــع هــذه القواعــد. ويســتوي فــي نظرنــا أن تكــون 

مي نفســـه، ومســـتوحاة أو مقتبســـة مـــن الـــنظم هـــذه القواعـــد مســـتنبطة مـــن الفقـــه اإلســـال
األخــرى، مــا دامــت تّتفــق مــع المبــادئ العاّمــة فــي الفقــه اإلســالمي وال تخــرج عليهــا..." 

وقــــال الــــبعض متأّســــفا " إّن قريحــــة رجــــال الفقــــه األســــالمي لــــم تســــعفهم الســــتنباط 288
 289وسيلة لشهر الّتصّرفات العّقارّية ."

راري يصــــّر علــــى مطابقــــة القــــانون ورغمــــا عــــن ذلــــك فــــإّن مؤّلــــف مطلــــع الــــدّ 
العّقـــاري مـــع األصـــول الفقهّيـــة، بـــل إّنـــه تعّجـــب فـــي مقّدمـــة مؤّلفـــه كيـــف أّن جميـــع 
األنظمة القانونّية ترّد إلـى أصـل دينـي واحـد، بمـا فـي ذلـك القـانون الرومـاني أصـل 
القــانون الفرنســي، واجتهــد فــي طــرح األصــول الفقهّيــة إلجــراءات الّتســجيل وآثارهــا، 

يؤّكــد أن: " ال ريــب عنــدي فــي صــعوبة إدخــال نظــام عّقــاري جديــد فــي بــالد وهــو 
ن كان االختيار الّذي أنيط بـه القـانون العّقـاري رّبمـا ينشـأ عنـه احتمـال أن  قديمة وا 
هاته الّطريقة ال تدخل بسرعة في عوائد األهالي لكن هناك أمر عظيم لـم ينتبـه لـه 

ن القـانون الجديـد لـم يغّيـر المبـادئ أحد وهو وجود ضـامن الّنجـاح وذلـك بسـبب كـو 
الّتي يتصّورها الّتونسي العربي فـي نفـس الملـك وتجزئتـه ومـا هـو إاّل ترجمـة حرفّيـة 
لمبـــادئ الملـــك واألصـــول واحـــدة والمشـــابهة قوّيـــة فلـــم يحـــدث علـــى الّتونســـي شـــيء 

ـــه." ـــه ســـرعان مـــا يجـــد الّتبريـــر المناســـب ســـواء 290يضـــطّر لقبول ولهـــذا الغـــرض فإّن
ـــى إجـــراءات الّتســـجيل فـــي بالنســـبة  ـــى اخـــتالط المجلـــس القضـــائي أو بالنســـبة إل إل

 أشكالها وفي نهائّية أحكامها وأعمالها الهندسّية.

                                                 
 .250الهادي سعيد المرجع السابق، ص    288

. مرجع أشار 1961منصور محمود وجيه: نظام الّسجّل العيني وإدخاله في اإلقليم المصري، رسالة، جامعة القاهرة    289

 .418الجّواد محّمد، ملكيّة األراضي في ليبيا، ص  إليه محّمد عبد

 .21محّمد الّسنوسي: المرجع الّسابق، ص    290
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والحقيقــة أّنــه إذا كــان مــن الممكــن القبــول بموافقــة أحكــام القــانون العّقــاري مــع 
شيء من المبادئ األصلّية مثل األحباس واإلنزال والّشـفعة، فـإّن االخـتالف شاسـع 

 .291فيما يتعّلق بإجراءات الّتسجيل، وتبدو الّتبريرات المعتمدة مصطنة شيئا ما
وضــعت وضــعا،  1885والّنتيجــة فــي ذلــك أّن أحكــام القــانون العّقــاري ســنة 

فهي ليست إفرازا طبيعّيا للحياة االجتماعّية في ذلك الوقت، كمـا ال تعّبـر عـن فكـر 
ت بهــا الّســـلطات الفرنســّية خدمـــة متــداول بـــين العاّمــة، بـــل هــي عملّيـــة إســقاط قامـــ

ــــــة لخدمــــــة المصــــــالح األجنبّيــــــة  ــــــت وتلبي ــــــي نفــــــس الوق لمصــــــالح ضــــــّيقة وآنّيــــــة ف
واالســتعمارّية. وفــي كلمــة يمكــن الجــزم بــدون خطــأ بــأّن القــانون العّقــاري نشــأ فـــي 
محيط بعيد كـّل البعـد عـن الواقـع الّتونسـي فـي ذلـك الوقـت. وهـذا مـا يفّسـر عـزوف 

وانخرطــت 292كامـه خــالل كامـل الّربــع األّول مـن القــرن العشـرين.الّتونسـّيين عــن أح
الّسلطات الفرنسّية في سياسة تجنيد بعض القوى من رجال الّدين وغيـرهم للّتعريـف 
بأحكـــام القــــانون الجديــــد وتزيينـــه فــــي عيــــون الّتونســــّيين، بـــل وربطــــه بأحكــــام الفقــــه 

حثين بـأّن " هـذا القـانون اإلسالمي كما تقّدم. وفي هذا اإلطار يأتي حديث أحد البا
يبدو على مستوى الّتقنين بأّنه مصّنف غير متناسق، ولم يكن نتيجـة لتطـّور ثقـافي 

ــــة." ــــات  293وتــــاريخي، وهــــو مجــــّرد تقنيــــة قانونّي ولكــــّن ذلــــك ال يعنــــي أبــــدا أّن اآللّي
الجديدة لـم تسـتند إلـى أّي أسـاس أو مبـّرر، بـل قـد علمنـا أّنهـا تسـتند إلـى اعتبـارات 

وثقافّيــــة واقتصــــادّية التخــــدم مطلقــــا مصــــلحة األهلّيــــين. فقــــط أّن اآللّيــــات  سياســــّية
الجديــدة انتخبــت علــى تلــك الّصــورة، وقــد وجــدت أسســها، للــّدفع فــي اّتجــاه معــّين، 
                                                 

عادة ما يعمد بعض الفقهاء إلى القول بشرعيّة القوانين الوضعّية رغم معارضتها لظاهر الفقه، والقول هذا ليس في    291

التّزّلف إلى الحاكم وضمان رضاه. وهذا الموقف يذّكرنا بموقف معظم األحيان بريئا بل يهدف إلى تحقيق غايات معّينة أهّمها 

وشهر  1884الّشيخ الّسنوسي الذّي قاد حركة مناهضة للتّقنين المعاصر وخاّصة لألوامر التّي اعتمدتها فرنسا بين شهر نوفمبر 

ثرها بقابس. ثّم وّجه إء ُسجن على ، وقد توّجه رفقة عدد من الّشيوخ إلى مقّر الباي بفرنسا لتالوة عريضة استيا1885أفريل 

آنذاك رسالة يطلب من خاللها العفو، وفعال انتفع بالعفو  وعاد إلى تونس وألّف كتابه الدّراري، ثّم عمل بالمجلس المختلط. 
األحباس."  ويذكر كذلك أنّه قدّم دراسة في أواسط الثاّلثينات عن " توافق أحكام الفقه اإلسالمي مع القانون التّونسي في مادّة

 وما بعد. 130يراجع في ذلك رجاء الّسكراني، المرجع الّسابق، ص 

 .34محّمد كمال شرف الدّين، التّطّور التّاريخي للّنظام العقاّري التّونسي، المرجع السابق، ص    292

293  Mohamed Kamel Charfeddine :Esquisse sur la méthode normative retenue 

dans l’élaboration du code tunisien des obligations et des contrats,in R.I.D.C/n°2,1996, 

p.24. « ...ce code se présenta sur le plan de la codification comme une oeuvre 

discordante. Il n’est vecteur d’aucun processus culturel ou historique. C’est un 

code d’opportunité purement technique ». 
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فعوضــا أن تكــون إفــرازا طبيعّيــا فهــي أداة دفــع. ولكّنهــا ليســت مجــّرد تقنيــة قانونّيــة، 
جاه تحقيـق األهـداف االسـتعمارّية، وهـي بل هي في حقيقة األمر آلّيات تدفع في اتّ 

 بذلك ليست بريئة.  
وقـد 294كما " أّن المجّلة العقارّية انتزعت األرض من بوتقة األسـاس الفقهـي،"

" في كتابـه " روائـح تـونس " عنـدما أّكـد  PONTOISجاءت الحقيقة على لسان " 
قيـل مـن مبـّررات  ورغـم مـا295أّن شيوخ اإلسالم لم يرّحبوا بالقـانون العّقـاري الجديـد.

في تجانس أحكامه مع األصول الفقهّية، فإّن القطيعة قد حصلت، وكـان باإلمكـان 
الّضغط على األحكام الموجودة وا عادة صياغة الموجود وتطويره بشـكل يبقـي علـى 
تمّيز الموضوع بتمّيز المصادر، وال أظّن أن المصادر الّتي أخرجت كـّل هـذا الكـّم 

حكــام لقاصــرة عــن اإلتيــان بمنظومــة حديثــة تثبــت نجاعتهــا الهائــل مــن القواعــد واأل
 في مواجهة متطّلبات العصر. 

لكــّن الّنتيجــة الســّيئة فــي جميــع ذلــك، والّتــي ســيكون لهــا الّنصــيب األكبــر فــي 
بنـــاء أســـس أزمـــة القـــانون العّقـــاري، تظـــّل مرتبطـــة باألســـاس بهـــذا التـــأليف الســـّيء 

ذا  296.حكــام البروســّية والقــانون الفرنســيوالمســتحيل بــين الّتشــريع األســترالي واأل وا 
ذا أّكـــد 297رأى " كنبـــون " فـــي هـــذا الجمـــع " تّطـــور القـــانون العّقـــاري فـــي تـــونس،" وا 

Soulmagnon  أّن " لتــونس الّشــرف، فــي تحقيــق المالءمــة وألّول مــّرة بــين نظــام
ســس الّســجاّلت العينّيــة والقــانون المــدني الفرنســي،" فــإّن الواقــع بــّين مــدى تنــافر األ

                                                 
 .82رجاء الّسكراني، المرجع الّسابق، ص    294

295  « C’est une imprudente altération de la vérité, les quatres grands chefs 

religieux ont assisté à la prémière et à la dernière séance de la commission ...et quand 

j’ai lu mon rapport ...loin d’approuver.Ils declarent tous formellement, que cette 

oeuvre etant contraire à leur loi religieuse.Ils ne peuvent lui donner 

approbation. »op.cit.,p. 179-180.  

296  « En voulant combiner dans un même texte les principes de l’act Torrens et 

ceux du code civil, il leur est arrivé de conserver des regles inconciliables. Il en est 

resulté une reélle incertitude sur les principes adoptés, des dispositions obscures ou 

contradictoires, des formules presque énigmatiques ». 

 Alfraid Dain, Système Torrens…..op.cit., p. 27. 

 .وما بعد 2ترجمة الهادي المحيرصي، المرجع الّسابق، ص تقرير " كنبون" المرجع الّسابق،    297
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أي أّن 298" ،افــي ذلــك خطــر أّن "  Soulmagnonاألســترالّية مــع البقّيــة، وقــد أقــّر 
( 1885هذا الجمع ال يخلو من مخاطرة. كما أّكد فـي خالصـة بحثـه " أّن قـانون )

، وعـادة مـا كـان مبهمـا ومفروضـا، واختفـت مبادئـه الجوهرّيـة بـين  كان جـدُّ منقـوص 
ــة ، ولــم يكــن هنــاك أّي تخطــيط، ومــن الّصــعب القواعــد المنقولــة عــن المجّلــة المدنّي

تكـــوين نظـــرة عاّمـــة. وكثيــــرا مـــا تـــأتي المبـــادئ الهاّمــــة، التّـــي تنعـــزل عـــن القواعــــد 
المعتــادة، بعبــارات مبهمــة، وقّلمــا يشــار إلــى الّنتــائج واالســتثناءات، فيبقــى الباحــث 

 ." 299في حيرة، وليس له من مخرج سوى االعتماد على مجهوداته الفكرّية
 ة الثالثة: مرحلة مجلة الحقوق العينية وما يليهاالفقر 
تــاريخ صــدور قــانون  1965إلــى غايــة ســنة  1885بــأمر  300تواصــل العمــل

، وألغـى جملـة مـن 302المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية301 1965فيفري  12
، وقـــد ذكـــر 1885، لكّنـــه أبقـــى العمـــل بمضـــمون أمـــر جويليـــة 303القـــوانين الّســـابقة

                                                 
298 Soulmagnon Georges,op. cit., p. 22 n° 27. 

299  Soulmagnon Georges,op. cit., p.391n°506.  

، وتتعلّق بشركة الملك وقسمة بعض األحكام لها عالقة بالقانون العقّاري 1906أوردت مجلّة االلتزامات العقود سنة  300

 المشترك والّرهن وأصناف الغرماء، وهي كاآلتي:

 م.ا.ع( 113إلى  110بعض الفصول من العنوان األّول في أسباب تعمير الذّّمة ) الفصول من -

 م.ا.ع(. 1248إلى  1227باب من العنوان التّاسع في شركة الملك )الفصول من -

 م.ا.ع(. 1364إلى  1351مة المشترك )الفصول من قسم من العنوان التّاسع في قس-

 (.1622إلى  1613م.ا.ع( ورهن االنتفاع )الفصول من  1612إلى  1532العنوان الثّالث عشر في الّرهن )الفصول من -

 م.ا,ع(.1632إلى  1623العنوان الّرابع عشر في أصناف الغرماء )الفصول من -

 .1965بدخول مجلّة الحقوق العينيّة حيّز التنفيذ سنة ولكّن جملة هذه األحكام سرعان ما ألغيت 

المتعلّق بإصدار مجلّة الحقوق العينيّة. الّرائد الرسمي  1965فيفري  12المؤّرخ في  1965لسنة  5القانون عدد    301

 .200ص  1965فيفري  23و  19بتاريخ  10عدد 

وتاريخ صدور المجلّة العينيّة عن عناصر تركيز  1956مارس  20وقد بحث المشّرع خالل الفترة الممتدّة بين    302

المتعلّق بإعادة  1957فيفري  19سيادة الدّولة، ولم يخرج المجال العقّاري عن هذا االتّجاه، وعبّر عنه خاّصة من خالل أمر 

 تنظيم المحكمة العقّاريّة بالبالد التّونسّية.
المتعّلق بإصدار مجلّة الحقوق العينيّة الّنصوص  1965 فيفري 12المؤّرخ في  1965لسنة  5ألغى القانون عدد    303

 العقّاريّة التّالية: 

 المتعّلق بالملكيّة العقّاريّة. 1885أمر غّرة جويلية - 

 المتعلّق بتطبيق قانون الملكيّة العقّاريّة بكامل تراب اإليالة. 1886جوان  28أمر - 

ادّية وما يقع الّسهو عنه في إجراءات التّسجيل وتحرير رسوم المتعلّق بإصالح الغلطات الم 1897فيفري  25أمر - 

 الملك.

المتعلّق بإصالح الّسهو واألغالط المادّية في أعمال تسجيل العقّارات وفي تحرير رسوم  1897مارس  19أمر - 

 الملك.

 اجد بعد تقديم المطلب.المتعلّق بما يجب ترسيمه بالّسجّل العقّاري من أعمال واتّفاقات تتو 1899جويلية  19أمر - 
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ة كاتــب الدولــة للعــدل آنــذاك أن المشــروع قــد اقتصــر علــى نقــل الســيد الهــادي خفشــ
بعـــد تبســـيطها، ألن هـــذا  1885أحكـــام القـــانون العقـــاري المـــؤّرخ فـــي غـــرة جويليـــة 

القانون كانـت لـه مـن الناحيـة العمليـة أطيـب النتـائج، ولـذلك لـم يعـد مـن الضـروري 
اف الــوزير إدخــال أي تعــديل علــى أحكامــه األساســية التــي اشــتمل عليهــا، وقــد أضــ

"... إن نظام التسجيل االختياري غير مقصود باإلصـالح وال يمكـن أن يمـس ألنـه 
 .304حسن..."

وهكـذا أقـّر المشـّرع عنـد إعـداد الــنص النهـائي لمجلـة الحقـوق العينيـة أن أمــر 
حسن في جملتـه، وهـذا مـا دفعـه للتمسـك بمبادئـه األساسـية، واعتمـد بعـض  1885

مـــس مـــن جـــوهر النظـــام العقـــاري الُمعتمـــد منـــذ ســـنة التنقيحـــات الجزئيـــة التـــي لـــم ت
، 401، 315، 379، 391، 334، 319شـــــــــملتها الفصـــــــــول اآلتيـــــــــة: "  1885
 305م.ح.ع". 397و 394

لكــّن المشــّرع الّتونســي، وأمــام تــراكم عـــوارض الّســجّل العّقــاري، ســرعان مــا عـــاود 
أفريــل  27ي المــؤّرخ فــ 1992لســنة  39التّــدّخل فــي مرحلــة أولــى بموجــب القــانون عــدد 

المتعلــق بتحيــين الرســوم العقاريــة وتخليصــها مــن الجمــود، ثــم فــي مرحلــة ثانيــة،  1992
المتعلــــق بتنقــــيح  1992مــــاي  4المــــؤّرخ فــــي  1992لســــنة  46بموجــــب القــــانون عــــدد 

وكـــان ينتظـــر أن ينتهـــي عمـــل هياكـــل  306بعـــض الفصـــول مـــن مجلـــة الحقـــوق العينيـــة.
                                                                                                                                      

 المتعّلق بإعادة تنظيم المحكمة العقّاريّة بالبالد التّونسّية. 1957فيفري  19من أمر  10-9-6-5الفصول - 
وقد  . 63، ص 1965: مجلة القضاء والتشريع 1965أفريل  6الندوة الصحفية التي عقدها السيد الهادي خفشة بتاريخ   304

دل أمام مجلس األّمة عند مناقشة قانون إصدار مجلّة الحقوق العينيّة أّن " العقّارات غير المسّجلة يمكن جاء في خطاب كاتب الدّولة للع

 .199، ص 1965ماي  24بتاريخ  1965لسنة  12أن نقول عنها إنّها مهملة..." مداوالت مجلس األّمة عدد 
تصريحا على ورق عادي ويضمنه بعض م.ح.ع: الذي نّص على أن كل شخص يطلب التسجيل، يحرر  319الفصل  -  305

ة ويقدمه إلى كاتب المحكمة. ّّ ّّ  البيانات اإلجبارّي

م.ح.ع: اقتضى أن أحكام المحكمة العقارية تحلّى بالصيغة التنفيذية الواردة صلب مجلة المرافعات المدنية  334الفصل  - 

العيني لفائدة صاحبه الذي يضطر إلى القيام لدى المحاكم  والتجارية. وقد كانت هذه األحكام في الماضي تكتفي بالتصريح بوجود الحق

 العدلية لتنفيذ الحكم ضد من يمنعه من تنفيذه.

م.ح.ع: نزعت المسؤولية الشخصية عن مدير المحكمة العقارية وعوضتها بمسؤولية  391الفقرة الثانية من الفصل  - 

 الدولة.

 قارية إذ بإمكانه تالفي السهو والغلط في الترسيمات بإصالحها.م.ح.ع وسع من نفوذ حافظ الملكية الع 379الفصل  - 

م.ح.ع مّكن حافظ الملكية العقارية من االستعانة برئيس المحكمة العقارية، وهي مؤسسة جديدة أوجدها  315الفصل  - 

 .1965مشروع 

لك حيث يسلم لمالك العقار : قضى على ما كان يسّمى بالرسم األزرق واإلجراءات التي كانت تتبع في ذ401الفصل  - 

نسخة واحدة حرفية أوألحد الشركاء في صورة التعدد، فإذا رام أحدهم ترسيم حق جديد كان عليه االحتجاج بالرسم األزرق، وتغيرت 

فتر، هذه اإلجراءات وذلك بأن أصبح الدفتر العقاري المحفوظ باإلدارة هو الرسم األصلي وتسلم للمالك كراس به ملخص لما جاء بالد

 ولغيره شهادة في التنصيصات، ويتم الترسيم في جميع الصور برسم الملكية دون حاجة إلى تقديم كراس العقار.

م.ح.ع أوجبت على قابض الترسيم بالقباضة المالية وحاكم الناحية إرسال نسخ وعقود إلى  397والفصل  394الفصل  - 

 إدارة الملكية العقارية.
 ا عالقة بعملية التسجيل العقاري والترسيم:وكذلك الفصول التي له   306



117 

 

، لكــّن المشــّرع ظــّل يمــّدد فــي آجــال انطبــاق الّتحيــين فــي أجــل ال يتجــاوز ثــالث ســنوات
لســــنة  37سياســــة الّتحيــــين والمبــــادئ المرتبطــــة بهــــا، مــــّرة أولــــى بموجــــب القــــانون عــــدد 

لســنة  30ومــرة ثانيــة بموجــب القــانون عــدد  1995،307أفريــل  24المــؤّرخ فــي  1995
 1998.308أفريل 20المؤرخ في  1998

وســرعان مـا الحـظ المشــّرع غيـر أّن التنقـيح الجديـد القــى بعـض الّصـعوبات، 
ـــة،  ـــه بالتـــالي أن يتـــدّخل للمـــرة الثالث بعـــض النقـــائص فـــي القـــانون الجديـــد وأمكـــن ل

المتعلـــق  1995جـــانفي  23المـــؤّرخ فـــي  1995لســـنة  10بموجـــب القـــانون عـــدد 
تمــــام بعـــض األحكــــام مــــن مجلـــة الحقــــوق العينيــــة. وتـــدّخل للمــــّرة الرابعــــة  بتنقـــيح وا 

المتعّلــق  1997أكتــوبر  27المــؤّرخ فــي  1997ة لســن 68بمقتضــى القــانون عــدد 
تمام مجّلة الحقوق العينية.  بتنقيح وا 

ويبــدو أّن المشــّرع أقــّر بطريقــة ضــمنّية بفشــل اإلصــالح الّتشــريعي األّول، أو 
عــدم نجاعــة الّتوّجهــات األولــى، وانكــّب مــّرة ثانيــة علــى معالجــة نقــائص إجــراءات 

نــت للغــرض عــّدة لجــان عملــت علــى امتــداد الّتحيــين والجوانــب المّتصــلة بــه، وتكوّ 
للوصـــول إلـــى ضـــبط إجـــراءات أكثـــر نجاعـــة فـــي اّتجـــاه ضـــبط نظـــام  2000ســـنة 

ـــة علـــى  ـــرا علـــى خمســـة نصـــوص قانونّي ـــت المصـــادقة أخي الّســـجاّلت العينّيـــة. وتّم
كمـــا نّقحـــت مجّلـــة الحقـــوق العينّيـــة فـــي مواضـــع 2001.309و 2000امتـــداد ســـنتي 

                                                                                                                                      
 م.ا.ع. 581نقح الفصل  1992ماي  4المؤّرخ في  92لسنة  47قانون عدد  - 

 م.أ.ش. 204نقح الفصل  92ماي  4المؤّرخ في  92لسنة  48قانون عدد  - 
 796صفحة  1995أفريل  25-33الرائد الرسمي عدد    307
والمتعلق  1998أفريل  20المؤّرخ في  1998لسنة  30: نّص القانون عدد 9981أفريل  21-32الرائد الرسمي عدد    308

بالتمديد في مفعول األحكام االنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية على ما يلي: "يمدد لفترة ثالث سنوات في اآلجال المنصوص 

 1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39بالقانون عدد  عليها باألحكام االنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية والواردة

 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46من القانون عدد  2والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود والفصل 

ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  47من القانون عدد  2والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية، والفصل 

ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  48من القانون عدد  2من مجلة االلتزامات والعقود والفصل  581والمتعلق بتنقيح الفصل  1992

 37من مجلة األحوال الشخصية وهي النصوص التي سبق التمديد في أجل تطبيقها بالقانون عدد  204والمتعلق بتنقيح الفصل  1992

. ويشتمل التمديد المذكور جميع الرسوم العقارية عدا ما أحدث منها بعد دخول هذا القانون 1995أفريل  24مؤّرخ في ال 1995لسنة 

 ".حيز التنفيذ
والمتعلّق بتطبيق المفعول المنشئ للتّرسيم على بعض  2000أكتوبر  31المؤّرخ في  2000لسنة  91القانون عدد -  309

 الّرسوم العقّارّية. 

المؤّرخ  1990لسنة  17المتعلّق بتنقيح القانون عدد  2000نوفمبر  11المؤّرخ في  2000لسنة  94دد القانون ع- 

 المتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بالبعث العقّاري.  1990فيفري  26في 

والمتعلّق بتنقيح بعض الفصول من مجلّة المرافعات  2001مارس  29المؤّرخ في  2001لسنة  32القانون عدد - 

 لمدنيّة والتّجاريّة .ا

 المتعلّق بتحيين الّرسوم العقاريّة.  2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34القانون عدد - 
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لســــنة  78يــــين، كــــان آخرهــــا بموجــــب القــــانون عــــدد لــــيس لهــــا عالقــــة بمســــألة التح
المتعّلق بتنقيح بعض الفصول الخاّصـة بملكّيـة  2005أوت  4المؤّرخ في  2005
المتعّلـق  2006مـاي  15المـؤّرخ فـي  2006لسـنة  29والقانون عدد  310الّطبقات

ـــــيح الفصـــــل   2008لســـــنة  67و 66الخـــــاص بالشـــــفعة والقـــــانون عـــــدد  115بتنق
. وســـوف لـــن تنتهـــي التنقيحـــات، وفعـــال صـــدر 311 2008بر نـــوفم 3المـــؤرخ فـــي 

المتعلـق بتنقـيح  2010جـوان  29المـؤرخ فـي  2010لسنة  34أخيرا القانون عدد 
ــــة ــــوق العيني ــــة الحق تمــــام بعــــض الفصــــول مــــن مجل ــــا هامــــا مــــن 312وا  . ولكــــّن جانب

 .313الّنصوص القانونّية بقي خارج هذه المجّلة

                                                                                                                                      

  المتعّلق بتنقيح مجلّة الحقوق العينيّة.  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35القانون عدد - 

 .2164، ص 63د ، عد2005أوت  9الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة    310

 .3997ص  91عدد  2008نوفمبر  11الرائد الرسمي بتاريخ  311

 .1861، ص 53، عدد 2010جويلية  2الرائد الرسمي بتاريخ  312

وعلى ذلك األساس كانت النصوص القانونية العقارية المنقحة لمجلة الحقوق العينية أو التي لها عالقة بالتحيين  313

 العقاري على النحو التالي:

 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود. 1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39قانون عدد ال- 

 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية. 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46القانون عدد - 

 م.ا.ع. 581بتنقيح الفصل المتعلق  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  47القانون عدد  - 

 م.أ.ش. 204المتعلق بتنقيح الفصل  1992ماي  4المؤّرخ في 1992لسنة  48القانون عدد - 

 مكرر مجلة الحقوق العينية. 377المتعلق بتنقيح الفصل  1992أوت  6المؤرخ في  1992لسنة  84القانون عدد - 

 لمتعلق بتنقيح وإتمام بعض األحكام من مجلة الحقوق العينية.ا 1995جانفي  23المؤّرخ في  1995لسنة  10القانون عدد - 

 المتعلق بالتمديد في مبدأ المفعول المنشئ للترسيم.1995أفريل  24المؤّرخ في  1995لسنة  37القانون عدد - 

 المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلّة الحقوق العينية. 1997أكتوبر  27المؤّرخ في  1997لسنة  68القانون عدد - 

   المتعلق بالتمديد في مبدأ المفعول المنشئ للترسيم.1998أفريل 20المؤرخ في  1998لسنة  30القانون عدد - 

والمتعّلق بتطبيق المفعول المنشئ للتّرسيم على بعض  2000أكتوبر  31المؤّرخ في  2000لسنة  91القانون عدد - 

 الّرسوم العقّارّية. 

المؤّرخ  1990لسنة  17المتعلّق بتنقيح القانون عدد  2000نوفمبر  11في  المؤّرخ 2000لسنة  94القانون عدد - 

 المتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بالبعث العقّاري.  1990فيفري  26في 

والمتعلّق بتنقيح بعض الفصول من مجلّة المرافعات  2001مارس  29المؤّرخ في  2001لسنة  32القانون عدد - 

 المدنيّة والتّجاريّة .

 المتعلّق بتحيين الّرسوم العقاريّة.  2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34القانون عدد - 

 المتعّلق بتنقيح مجلّة الحقوق العينيّة.  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35القانون عدد - 

 لخاّصة بملكّية الّطبقات.المتعّلق بتنقيح بعض الفصول ا 2005أوت  4المؤّرخ في  2005لسنة  78القانون عدد - 

 الخاص بالشفعة. 115المتعلّق بتنقيح الفصل  2006ماي  15المؤّرخ في  2006لسنة  29القانون عدد - 

المتعلق بإرساء إجراءات التعقيب في أحكام  2008نوفمبر  3المؤرخ في  2008لسنة  67و 66القانون عدد - 

 التسجيل العقاري.
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ل الّنصوص الّتي لها عالقة بالقانون لم تستوعب مجّلة الحقوق العينّية كام 
العّقاري، بل إّن عددا البأس به من الّنصوص بقي خارجا عن إطار المجّلة، 
ورّبما كانت أهّم الّنصوص كذلك، وخاّصة منها ما يتعّلق بالمسح اإلجباري 

وما يتعّلق 314 1964فيفري  20المؤرخ في  1964لسنة  3المرسوم عدد 
أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  34ري القانون عدد بإجراءات الّتحيين العّقا

أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67كما هو منقح بموجب القانون عدد  2001
وبملك الّدولة الخاص وبالّنصوص القانونّية العاّمة المنّظمة للملكّية  315 2009

ة، وكذلك العاّمة واألجهزة العاّمة المتدّخلة والّتي لها تأثير على الملكّية الخاّص 
 جملة الّنصوص الخاّصة الّتي تنّظم المهن الحّرة المرتبطة بالقانون العّقاري.

لم  1885أّن قانون اإلشهار والّتسجيل لسنة جميع ذلك ما يتلّخص من و 
أكثر الّنصوص مراجعة وتعديال كان يستقر على حال منذ أن اعتمد، بل رّبما 
أحكامه. واستقّر التشريع  دون مراجعة  إلى حّد أن اعتمدت مجّلة الحقوق العينّية

، ثّم بعدها انخرط المشرع في سياسة إصالحّية لم 1992أو تعديل إلى حّد سنة 
 تنته إلى حّد اليوم : 

المتعلق بتحيين  1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39القانون عدد -
 الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود.

المتعلق بتنقيح  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46القانون عدد - 
 بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية.

المتعلق بتنقيح  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  47القانون عدد  - 
 م.ا.ع. 581الفصل 
المتعلق بتنقيح  1992ماي  4المؤّرخ في 1992لسنة  48القانون عدد - 
 م.أ.ش. 204الفصل 

                                                                                                                                      

 10المؤرخ في  2001لسنة  34المنقح للقانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67القانون عدد  - 

 المتعلق بالتحيين العقاري. 2001أفريل 

المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق  2010جوان  29المؤرخ في  2010لسنة  34القانون عدد - 

  العينية. 
 .223ص  1964فيفري  21بتاريخ  9الرائد الرسمي عدد   314

 .2896صفحة  65عدد  2009أوت  14الرائد الرسمي بتاريخ  315
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المتعلق بتنقيح  1992أوت  6المؤرخ في  1992نة لس 84القانون عدد - 
 مكرر مجلة الحقوق العينية. 377الفصل 
المتعلق  1995جانفي  23المؤّرخ في  1995لسنة  10القانون عدد - 

تمام بعض األحكام من مجلة الحقوق العينية.  بتنقيح وا 
د المتعلق بالتمدي1995أفريل  24المؤّرخ في  1995لسنة  37القانون عدد - 

 في مبدأ المفعول المنشئ للترسيم.
المتعّلق  1997أكتوبر  27المؤّرخ في  1997لسنة  68القانون عدد - 

تمام مجّلة الحقوق العينية.  بتنقيح وا 
المتعلق بالتمديد 1998أفريل 20المؤرخ في  1998لسنة  30القانون عدد - 

  في مبدأ المفعول المنشئ للترسيم.
والمتعّلق  2000أكتوبر  31المؤّرخ في  2000لسنة  91القانون عدد - 

 بتطبيق المفعول المنشئ للّترسيم على بعض الّرسوم العّقارّية. 
المتعّلق  2000نوفمبر  11المؤّرخ في  2000لسنة  94القانون عدد - 

المتعّلق  1990فيفري  26المؤّرخ في  1990لسنة  17بتنقيح القانون عدد 
 لعّقاري. بتحوير الّتشريع الخاص بالبعث ا

والمتعّلق  2001مارس  29المؤّرخ في  2001لسنة  32القانون عدد - 
 بتنقيح بعض الفصول من مجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية .

المتعّلق  2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34القانون عدد - 
 بتحيين الّرسوم العقارّية. 

المتعّلق  2001أفريل  17 المؤّرخ في 2001لسنة  35القانون عدد - 
 بتنقيح مجّلة الحقوق العينّية. 

المتعّلق بتنقيح  2005أوت  4المؤّرخ في  2005لسنة  78القانون عدد - 
 بعض الفصول الخاّصة بملكّية الّطبقات.

المتعّلق  2006ماي  15المؤّرخ في  2006لسنة  29القانون عدد - 
 الخاص بالشفعة. 115بتنقيح الفصل 
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 2008نوفمبر  3المؤرخ في  2008لسنة  67و 66ن عدد القانو - 
 المتعلق بإرساء إجراءات التعقيب في أحكام التسجيل العقاري.

المنقح  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67القانون عدد  - 
المتعلق بالتحيين  2001أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  34للقانون عدد 

 العقاري.
المتعلق   2010جوان  29المؤرخ في  2010 لسنة 34القانون عدد -

تمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية.  بتنقيح وا 
والمالحظ أّن المشّرع الّتونسي اعتمد طريقتين في الّتسجيل، طريقة اختيارّية 
ويتواّلها صاحب الحّق العيني اختيارا وطريقة إجبارّية تتواّلها الّدولة. وقد نّظم 

إجراءات التسجيل االختياري وبدأت تجربة المسح  1885لسنة القانون العّقاري 
وتدّعمت مع بداية سنوات  1924مارس  25اإلجباري في تونس منذ يوم 

فيفري  20المؤّرخ في  1964لسنة  3االستقالل بعد صدور المرسوم عدد 
المتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري، ونص في فصليه األّول والثاني،  1964

يجري التسجيل اإلجباري لجميع العقارات الفالحية غير المسجلة على أنه س
بصفة تدريجية في كامل تراب الجمهورية، وفقا ألحكام القانون العقاري، وطبق 
الطرق الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم، كما يقع تعويض جميع الرسوم 

إاّل في سنة التقليدية برسوم عقارية. ولم يحاول المشّرع تنقيح هذا المرسوم 
المتعلق بتطبيق إجراءات  1977فيفري  21بمقتضى األمر المؤّرخ في  1977

المسح العقاري على األراضي الراجعة للدولة والوكاالت العقارية للسكنى والسياحة 
المؤّرخ في  1979لسنة  28بمقتضى القانون عدد  1979والصناعة، وفي سنة 

 1977.316وبإلغاء أمر  4196المتعلق بتنقيح مرسوم  1979ماي  11
ورغم هذه الّتغييرات فقد بقيت مالمح الّنظام الّتونسي مستقّرة على مّر 

أساسا على  1885قام القانون العقاري المؤّرخ في جويلية فقد  الّسنوات الفارطة.
ثالثة مبادئ أساسّية: أّولها اعتماد مبدأ التخصيص، وهو اعتبار الملكية على 

ار قائم بذاته، دون اعتبار أسماء المالكين، وأصحاب أنها تشخيص ذاتي للعق
                                                 

 .1412، صفحة 33، عدد 1979ماي  18-15الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    316
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الحقوق العينية، وذلك بضبط العقار بصفة دقيقة، باالعتماد على مثال هندسي 
تنجزه المصالح الفنية، ويسند إلى العقار اسما وعددا، ويصبح ذات مستقلة 
لى ومشخصة بكل دقة، ثّم تنقل هذه البيانات نهاية إلى الّسجّل لتكون شاهدا ع

حقيقة العّقار وهوّيته. وثانيا ضبط مالك العقار، ويكون ذلك بواسطة حكم عقاري 
نهائي يصدر عن هيئة قضائّية أي المجلس المختلط، اعتمادا على المثال 
المصغر للعقار المذكور، وبعد إنجاز أبحاث استقرائّية. وثالثا اإلشهار بإقامة 

 .317حكم العقاري رسم عقاري اعتمادا على المثال الهندسي وال
وتبدو مالمح القانون العّقاري الّتونسي في بداية ظهوره بعيدة عن المبادئ 

مبدأ التخصيص والشرعية  1885الّشخصّية في اإلشهار، حيث تبّنى أمر 
والثبوت المطلق للترسيمات مع بعض التعديالت، وحضر التقادم المكسب، وأبعد 

المبدأ كان واضحا تماما في المشروع مفعول الترسيم المنشئ للحق، رغم أّن هذا 
 . 318األّول للقانون العقاري 

لكّن التعديالت األخيرة لألحكام الخاصة بالسجّل العيني انطالقا من سنة 
، وبحكم ظاهرة الرسوم المجمدة ورغبة المشرع في تجاوزها وضمان حق 1992

ية ، أخرجت نظام اإلشهار العيني من صبغته العين319الدفاع في نفس الوقت
القاطعة وجعلت أحكامه رهينة جملة من القواعد اإلجرائية المعقدة والمتشعبة في 
نفس الوقت قد تنتهي في معظم الصور إلى نزع الغاية من تنظيم نظام اإلشهار 

وعلى ذلك األساس فهو أبعد ما يكون عن حقيقة  .320العيني على وجه اإلجمال
لى مراعاة حقوق الّدفاع أكثر من النظام العيني في اإلشهار بل هو نظام يرمي إ

 مراعاة واجب استقرار الملكية.
                                                 
317  -Pontois: Rapport sur la loi tunisienne du 1er Juillet 1885, revue algérienne et 
tunisienne de la législation et de jurisprudence, 1885, 1ère partie, p. 193 et suiv. 
 -Dain Alfred: Le système Torrens et son application en Tunisie et en Algérie, 
librairie éditeur Alger 1885,p.9 et suiv. 
 - Millot louis : un projet tunisien de reforme du regime de l’immatriculation, 
Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence 1925-I-,p.19 et suiv. 

 سابق الذّكر. 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46اعتمد المشّرع أخيرا هذا المبدأ بموجب القانون عدد    318

 1995ء بالنسبة إلى التسجيل بداية من سنة لكنه ال بدّ من اإلشا رة إلى أّن إقرار المشرع أخيرا إمكانية الطعن سوا  319

ينتهي إلى تغليب حّق الدفاع والحق في  2009ووصوال إلى سنة  2001أوالتحيين بداية من سنة  2008ووصوال إلى سنة 

  اإلثبات على حساب استقرار الملكية هدف نظام اإلشهار العيني ويسقط عدّة مبادئ هامة في نظام اإلشهار العيني.
 حلون: أزمة السجالت العينية، أطروحة دكتوراه، المرجع السابق.علي ك  320
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وعلى كّل حال فإّن عملية التسجيل العقاري في تونس تتأّسس أّوال وبالذات 
، ويحتوي هذا 321على مثال هندسي تعّده مصلحة قيس األراضي بطريقة فنّية 

يكون المثال على جميع أوصاف األرض من مساحة وموقع وحدود، وهو الّذي س
سند الحكم العقاري الذي تصدره المحكمة العقارية، بعد إجراء األبحاث 
االستحقاقية الالزمة ليحال جميع ذلك إلى إدارة الملكية العقارية الّتي تتوّلى إقامة 
الرسوم العقارية ومسك الّسجاّلت، والغاية األساسية من ذلك هي تطهير العقار 

هر في الوقت المناسب وقطعه عن حالته بصفة نهائية من الحقوق الّتي لم تظ
االستحقاقية السابقة وتنظيمه مستقبال بشكل يضمن مساهمته في الحياة 

. وتتطلب هذه العملّية تدخل ثالثة أجهزة ضرورية، وهي:  322االقتصادّية
المحكمة العقارية وتعتبر الجهاز القضائي ومصلحة قيس األراضي وتعتبر 

دارة الملكية وذلك هو ما  .323العقارية وتعتبر الجهاز اإلداري  الجهاز الفني وا 
 .324يمّيز الّتجربة الّتونسّية مقارنة بما سبق

من القانون العقاري لسنة  21وقد أنشئت المحكمة العّقارّية بمقتضى الفصل 
، الذي حدد دورها ووظائفها، وقد تدخل المشّرع العديد من المرات إلعادة 1885

، واألمر المؤّرخ في 1886جوان  14لمؤّرخ في هيكلتها وخاصة بموجب األمر ا
. وكانت تابعة للجهاز 1899أفريل  15واألمر المؤّرخ في  1897فيفري  25

القضائي منذ البداية وتتركب من خمسة قضاة: ثالثة فرنسيين واثنان تونسّيان، 
وكانت تسمى "بالمجلس المختلط"، وأصبحت تسمى بعد االستقالل بالمحكمة 

                                                 
سوسة،  1987الحبيب الّشّطي: مثال العقّار المسّجل، مداخلة ألقيت بمناسبة االحتفال بمائويّة القانون العقّاري أفريل    321

 .5ص ، المرجع الّسابق ومنشورة بكتاب المؤلّف ذاته تحت عنوان محاضرات في القانون العقّاري، المجموعة األولى،
 .)غير منشور( 1987أعمال ملتقى تونس  لطفي العنابي: األسس االقتصادية لبعث ومراجعة النظام العقاري،   322

ديسمبر -19-18محاضرتنا حول مبدأ التطهير في القانون العقاري، مجموعة محاضرات المعهد األعلى للقضاء  تونس  

 . )غير منشورة(.1992

 وما بعد. 43، ص 2002ني: خصائص التّسجيل العقّاري، القضاء والتّشريع، جوان أحمد الّرحمو 
 .29علي كحلون:أحكام القانون العقّاري  التّونسي، المرجع الّسابق، ص    323

324  Soulmagnon Georges, op.cit.,p.40. 

 Bouslama Abdelmajid: L’évolution du régime de la propriété immobilière en 

Tunisie, R.J.P.I.C. 1970, p. 683. 

 Birot.C : Du système tunisien de l’immatriculation foncière, B.E.S.T. avril 1949, 

n°27, p. 26. 
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وظائفها، كما نّص  1965ددت مجلة الحقوق العينية الصادرة بتاريخ العقارية وح
"على أن خطة الحاكمية  1957فيفري  19من األمر المؤّرخ في  4الفصل 

بالمحكمة العقارية يتوالها حكام محاكم الحق العام". وهي تابعة إلشراف وزارة 
ث في القضايا العدل. وتعتبر سلطة قضائية باعتبارها الجهاز الذي يتوّلى البح
  المنشورة لديها لتحدد المالك الحقيقي ثم لتصدر حكما بالتسجيل.

 قديمةوتعّد المحكمة العقارية بتونس أو المجلس المختلط حسب التسمية ال
 325باعتبارها محكمة مختصة في التسجيل العقاري هي المثال الوحيد في العالم 

اختار اإلجراءات القضائية  ومن خاللها يمكن التأكيد على أّن المشرع التونسي
 .326العتبارات تاريخية ثابتة في التسجيل

                                                 
ال يوجد مثال للمحكمة العقارية في العالم، فمعظم التجارب التي انحازت إلى اإلجراءات القضائية مثل سوريا ولبنان عهدت   325

 يل لهياكل تابعة للقضاء العدلي ولم تنشئ محكمة خاصة بالتسجيل كما هو الشأن في تونس.باختصاص التسج
، ونّظمت إجراءاتها بموجب 1861أفريل     26الّشرعيّة منذ أمر  المحاكممن اختصاص  قانونا العقّارّية المسائلكانت  326

 ,Paul Zeys ).1896ديسمبر  15لّصادر بتاريخ بموجب األمر ا منقّحكما هو  1876ماي  25األمر العلي الّصادر بتاريخ 

avec la collaboration de P.Pomonti :Code annoté de la Tunisie,Recueil de tous 

documents composant la législation écrite de ce pays au 1 janvier 1901, Nancy 

imprimerie berger-Levrault et companie, 18 rue des glaces 1901, p. 525 et 546.) تكن  ولم

االستعمار، إبعادهم عن المحاكم  رجاليجب لحماية الّرأسمالّيين الفرنسيّين،  وكانفرنسا لتطمئّن لهذا االختصاص، " 

هذه المحاكم بأنها عشوائيّة وحادّة باعتبار أّن أحكامها ال تقبل  انتقدت وكم ."(.Ali Mahjoubi,op.cit., p. 294)التّونسيّة

في نفس  وتحتكمثّم كان من الّضروري التّفكير في إنشاء محاكم فرنسيّة فيعود لها هذا االختصاص  ومنلّطعن باالستئناف، ا
الجدد. ورغم أنّه ُعرف على سياسة  القادمينالوقت إلى تشريع حديث تطمئّن له سلطات الحماية ويكون خير سند لمصالح 

تأخير سحب إالّ أّنه لم يكن الّسبب المباشر في ربّما أّخر ذلك في زمن اتّخاذ القرار، الحماية مراعاتها للجوانب الدّينيّة ، و
سلطات الحماية تخشى من تمّسك بقّية الدّول األوروبيّة فقد كانت  .الّشرعيّةاالختصاص بداية من دائرة مرجع نظر المحاكم 

بذلك على تأخير قرار  فعزمتاألمر بأحد رعاياها،  هذا االختصاص بنظام امتيازها التّقليدي كلّما تعلّق إلحاقبمطلب 
األجنبيّة، فيخلو لها الحال حينئذ في فرض الّطريقة التّي تراها صالحة.  االمتيازاتال تنطق به إالّ بعد إلغاء نظام  وأن الّسحب

فّكرت في تفعيل طريقة حسنة  هذه القضايا، ولعلّها سحبأّن الّسلطات الفرنسيّة في ذلك الوقت كانت مدركة ألهميّة والمؤّكد 
التّفكير في إسناد  يجبال  أنّه"  1883شهر أفريل  منذ"  كنبونكتب الوزير المقيم "  فلقدتضمن بها رضاء معظم األطراف، 

ان المملكة من دائرة القوانين المحليّة لتغّطيها قوانين البلد أرضاالختصاص إلى محاكمنا في المادّة العقّاريّة، خشية أن تخرج 

 A.E.Tunis.Vol 73. Cambon à Challemel-Lacour.Tunis, 28 avril 1883, in Ali) روبيّةواأل

Mahjoubi :op.cit., p. 295.)".وهو ما تّم فعال.ءمن الّضروري إلغاء المحاكم القنصليّة قبل كّل شي كان ولذلك ، 

بسط سيطرتها بالكامل إالّ إذا توّصلت إلى إلغاء االمتيازات  عليها يتعذّركانت الّسلطات الفرنسيّة مدركة منذ البداية أنّه  لقد

 من Lavigerieالكردنال جلبتكتب التّاريخ أّن فرنسا  وتقول) لهذا الغرض جميع اإلمكانيّات المتوفّره وسّخرتاألجنبيّة، 

يّة، ووجد الدّعم الكامل ماديّا وأحكم قبضته على الكنيسة الكاتوليك الفرنسيّة،الجزائر، وقد عمل على إنشاء عدد من المدارس 
أّوال  وصدر ،(إلنهاء االمتيازات األجنبيّة. المصريّةمن الحكومة الفرنسيّة. كما استغّلت فرصة انشغال بريطانيا باألراضي  وأدبيّا

دّ بقرار اختصاصها يمكن أن يتوّسع ويمت أنّ القاضي بإنشاء المحكمة الفرنسيّة بتونس، وقد نّص على  1883مارس  27قانون 
، بعد أن أصدر الباي أمره بتطبيق القانون الفرنسي 1883أفريل  24بتاريخ  بتونسيتّخذه الباي، وأنشئت أّول محكمة فرنسيّة 

في اختصاص  يمدّدعلى أمر  1883ماي  5 بتاريخالباي كذلك   وأمضى، 1883أفريل  18التّونسّية بتاريخ  المملكةبتراب 
فرنسا  وطالبتسيفقدون المحاكم القنصلّية التّابعة لهم.  الذّينتختّص بالّنظر في القضايا التّابعة لألجانب المحاكم الفرنسيّة ليجعلها 

البديل، وفعال استجابت عدّة دول مثل ألمانيا  وّفرتعلى ضو ذلك القوى األوروبيّة بالتّخّلى عن محاكمها القنصلّية طال أنّها 
تتخّل بريطانيا عن  لم) بريطانيا عن ذلك إالّ بعد أن وضعت جملة من الّشروط الهاّمة تتخلّ والنّمسا وبروسيا واليونان، ولم 

. لكّن فرنسا مسبّقاجملة من الّشروط، ومن أهّمها حّق رعاياها في إخضاع جملة النّزاعات للتّحكيم  وضعتامتيازاتها إالّ بعد أن 
الّشرعيّة، والحقيقة أّن فرنسا كانت تريد إبعاد األمالك  المحاكم رفضت في البداية بعلّة أّن القضايا االستحقاقّية من اختصاص

إلى الموافقة على اختصاص  حملهاعن السيطرة األجنبّية. لكّن رغبة فرنسا في إنهاء االمتيازات األجنبيّة  والمالّيةالعقّاريّة 
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إلى مصلحة قيس األراضي،  1885وأشار القانون العقاري المؤّرخ في 
وسميت في البداية "بإدارة  1886أفريل  21وتأسست بموجب األمر المؤّرخ في 

خرائط رسم األمثلة األرضية." ثّم أصبحت تسمى بديوان قيس األراضي ورسم ال
وهي  1974ديسمبر  25المؤّرخ في  74لسنة  100بموجب القانون عدد 

 327مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تخضع إلشراف وزارة التجهيز
 26بموجب القانون عدد  1974لسنة  100. غير أنه بعد تنقيح القانون عدد 

 أصبح الديوان يسمى"ديوان قيس 2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة 
. ويعتبر الديوان جهازا فنّيا باعتباره المؤسسة التي 328األراضي والمسح العقاري" 

                                                                                                                                      
تتخل  لم) نفسه بالنسبة إلى إيطاليا واألمر .(أوروبيّا. إذا كان أحد المتقاضين االستحقاقيّةالمحاكم الفرنسيّة في النّظر في الدّعاوى 

لفرنسا أن تسيطر على معظم  أمكن وهكذا .(إالّ بعد أن تعّهدت الّسلطات الفرنسيّة بتقنين المادّة العّقاريّة. امتيازاتهاإيطالبا عن 
اكم صلح )تونس،حلق الوادي، حست م مع 1883أفريل  16قي  بتونسأن أنشئت المحكمة االبتدائيّة  فبعد) الحياة القضائيّة

 جربة،محاكم صلح )عين دراهم،باجة، نابل، قابس،  10: 1887(، انشئت بتاريخ أكتوبر الكافبنزرت، سوسة،صفاقس، 
 ابتدائّية بسوسة. محكمةأنشئت  1887قفصة، سوق اإلربعاء، مكثر، القيروان، توزر(، وفي شهر ديسمبر 

، مكتبة عالء الدّين صفاقس 1921-1857بلغيث، النّظام القضائي في البالد التّونسّية، يراجع في جميع ذلك، الّشيباني بن
المتعلّقة بالحالة  القضاياجميع القضايا المدنيّة والتّجاريّة والجزائيّة بين األوروبيين والتّونسّيين باستثناء  في فتنظر ،.(2002

القضايا إلى محكمة الجزائر الكبرى. ورغم توسيع نطاق  وتستأنفة، الّشخصيّة والميراث فتبقى من اختصاص المحاكم الّشرعيّ 
 المحاكمإالّ أّن القضايا العقّاريّة بقيت خارجة عن اختصاص  1884جويلية  31أمر  بموجبمرجع نظر المحاكم الفرنسيّة 

وانين الخاّصة بالملكيّة العقّاريّة في لتقنين الق اإلعداد بهدفالفرنسيّة، لكّن الفصل الخامس من هذا األمر نّص على تكوين لجنة " 
 ." يمكن فيها إحالة االختصاص في المادّة العقّاريّة إلى المحاكم الفرنسيّة التّيتونس، وتصّور الحاالت 

ر في بعد أن ألغت االمتيازات األجنبيّة، فإّن ذلك ال يمكن أن يفسّ  الّشرعّية،تأّخرت الّسلطات الفرنسيّة في استبعاد المحاكم  وإذا
 فرنسا وكانت وتحمي ضوابطه. الدّينائها باعتبارها تحمل لغة رإالّ بصعوبة تجاوزها وتجاوز الفقه اإلسالمي من و األمرحقيقة 

مليّا في أنّه في صورة سحب  وفّكرتمدركة ألهميّة هذا العنصر بالذّات وواعية لمدى تأثيره في األوساط الّريفيّة والحضرّية، 
 ظهورفال بدّ من توفير الّظروف المناسبة لجعل العمليّة تنتهي بسالم، فكان  األمر،ما يجب أن يتّم في نهاية القضايا منها، وهو 

ألعضائه وانعزاله شيئا ما عن المحاكم  المختلطةمنطقيّة باعتباره آليّة حديثة ومقنعة بحكم الّطبيعة  كحتميّة المختلط المجلس
 وطولالدّينيّة  صبغتهامن دائرة االختصاص في مطالب التّسجيل بحّجة "  الّشرعيّةم المحاكوالحقيقة أّن إزاحة الفرنسيّة. 

لحاجة  استجابة" كان المحاكم الفرنسّية بحّجة اختصاصها بالنّظر في القضايا المتعلّقة باألوروبيّين، واستبعاد إجراءاتها،" 
الوارد  للملكيّةالحاّجة الخاّصة ومقتضيات المفهوم الحديث حيث الّظاهر بين هذه  منالمقيم العام "  كنبونربط "  قدو"خاّصة،

الملكّية مع قضاء سريع يختّص بمراقبة تنفيذ القانون وحسم  إعدادفّكرنا في جمع مجهود  لقدبالقانون العقّاري الجديد بقوله " 
إالّ  أصالركيبة وبهذه الّصورة وما كان لينشأ أّن المجلس المختلط لم ينشأ بهذه التّ  والواقع جّراء تطبيقه،" تحدثالنّزاعات التّي قد 

االعتبار تأثيرات المحيط الّسياسي والثّقافي.  بعينلغاية ضمان المصالح الفرنسيّة وتحديدا مصالح الّرأس المال الغربي، مع األخذ 
الحماية  أسلوبة بعد إنشائها، لكّن المحاكم الّشرعيّة وإحالة اختصاصها إلى المحاكم الفرنسيّ  إلغاءحيث كان باإلمكان منذ البداية 

تفّكر في إحداث هذا الهيكل الخاص استجابة لمطلب حماية  الفرنسيّةالمميّز في عدم إحداث القطيعة مع الواقع، جعل القّوات 
ه المختلفة بجنسّيات المختلطلرغبات األوروبيّن ثانيا وتناسقا مع عادات البالد ثالثا، فيختّص المجلس  وطمأنةرأس المال بداية 

للقانون الحديث، ومع ذلك تبقى المحاكم الّشرعيّة مختّصة بالّنظر  خضعبالّنظر في مطالب التّسجيل وإذا قضي بتسجيل العقّار 
المتعلّقة بالعقّارات غير  القضاياوالحالة الّشخصيّة حتّى بعد تسجيل العقّار، وتبقى كذلك مختّصة بالنّظر في  الميراثفي قضايا 

من مّرة في تقليص هذا الدّور، وكان ذلك خاّصة بمناسبة  أكثر وفّكرت ، ولم تكن فرنسا مبتهجة لهذا االختصاص،المسّجلة
 المتعّلق بنظام العقّارات غير المسّجلة. 1935جانفي  23وأمر  1906 سنةصدور مجلّة االلتزامات والعقود 

 أنشئأّن المجلس المختلط وتأّكد ي تجاوز المجالس الّشرعيّة، ف جّمةيالحظ أّن القّوات الفرنسيّة عرفت فعال صعوبات  وهكذا
الغربيّة دون التّصادم مع ثقافة البالد  المصالحخّصيصا لسحب القضايا العقّاريّة من أنظار المجالس الّشرعيّة بطريقة تضمن 

هذه المجالس  نزعة سلكت سياسة مرحليّة بهدف . وإنّي أعلم أّن القّوات الفرنسيّ السيّئة آثارهوعادات أهاليها حتّى ال يبقي التّغيير 
 مطلقا، وهو ما تّم فعال في نهاية األمر. عليهامن اختصاصاتها التّقليديّة لوضع األسس المنطقيّة في اتّجاه القضاء 

م تنزع االختصاص الحديث، وهو القائم على أنقاض اختصاص ديني، ول هذاعن ذلك سّجل التّاريخ خشية التّونسيّين من  ورغما
هذه اآلليّة أهدافها  حقّقتهذا الهيكل، ولم تتقدّم مطالب التّسجيل الّصادرة عن التّونسيّين إالّ أخيرا متى  عنعالمة االستعمار 

 .بالنسبة إلى األوروبيين
 ، مرجع سابق.في البالد التونسية يراجع في جميع ذلك، علي كحلون: أزمة السجالت العينية

 المتعلق بالقانون األساسي ألعوان الديوان. 1977جانفي  12المؤّرخ في  1977لسنة  38ر عدد يضاف إلى ذلك األم   327
 1974لسنة  100المتعلق بتنقيح القانون عدد  2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة  26يذكر أّن القانون عدد  328

، قد 1686ص  38الرائد الرسمي عدد المتعلق بإحداث ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط،  1974ديسمبر  25المؤرخ في 
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تتولى قانونا إعداد األمثلة الهندسية لألراضي موضوع التسجيل بطريقة فنية تمكن 
من معرفة مساحة العقار وموقعه وحدوده في أية لحظة وذلك بربط العقار 

 بخطوط جامدة وغير متغيرة.
وكانت تسمى في البداية 329على إدارة الملكّية العّقارّية، 5188ونّص قانون 

"بمحافظة الملك العقاري أو محافظة دفتر خانة،" وقد تّم تنظيمها أّول مّرة 

                                                                                                                                      

 4سحب من ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط مهمة إعداد الخرائط بعد أن ألغى كلمة خرائط من الفقرة األولى من الفصل 

 100من القانون عدد  5من القانون المذكور وألغى الفقرة "ب" من الفصل 6وعبارة رسم الخرائط من الفقرة "أ" من الفصل 

وعوضها بما يلي "تنفيذ األشغال الضرورية لضمان إنشاء شبكة جيوديزية تغطي كافة مناطق البالد والمحافظة  1974لسنة 

 عليها". وأبدل تسمية الديوان حيث أصبح يسمى "ديوان قيس األراضي والمسح العقاري".

لسنة  83القانون عدد المتعلق بتنقيح  2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة  24ويذكر كذلك أن القانون عدد  

المتعلق بإحداث المركز الوطني لالستشعار عن بعد أسند مهمة إعداد الخرائط لهذا المركز  1988جويلية  11المؤرخ في  1988

من هذا القانون  2وأصبح المركز يسمى " المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد" وعوضت أحكام الفصل 

ا لمهام المركز، حيث أصبحت مهام المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد  تتمثل خاصة في باألحكام التالية، تحديد
 ما يلي:

إعداد الخرائط األصلية والخرائط البحرية والخرائط الفضائية والخرائط الموضوعية وأمثلة المدن وجمع الوثائق -1 

والتصرف فيها ونشرها واالتجار فيها بعد الحصول على موافقة المتعلقة بذلك قصد تكوين محفوظات وطنية في هذه المادة 
 وزارة الدفاع الوطني.

 القيام بأنشطة التصوير الجوي على كامل التراب الوطني أو اإلشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير.-2 

ء مع ديوان قيس األراضي تنفيذ األشغال الضرورية إلنشاء وصيانة شبكة لقيس االرتفاع بالتنسيق عند االقتضا-3 

 والمسح العقاري وشبكة لقيس الجاذبية بصفة مضبوطة تغطي كافة مناطق البالد.
كما يتولى إنجاز األشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة األقمار  

اصة بالتراب التونسي وتحيينها، وكذلك إنجاز مختلف االصطناعية واالستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطيات جغرافية خ
 أشغال قيس األراضي باستثناء تلك التي تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والمسح العقاري.

 إنجاز األشغال الخاصة بالمحافظة على العالمات الحدودية وكل ما يجسم الحدود الدولية للبالد.-4 

 طيات في ميدان االستشعار عن بعد وإعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها.جمع مع-5 

توظيف تقنيات الفضاء واالستشعار عن بعد إلنجاز الدراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية االقتصادية -6 

 واالجتماعية للبالد.

 التكوين فيها بمقابل. القيام بالدراسات والبحوث التقنية والعلمية في مختلف مجاالت اختصاصه وتأمين-7 

إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهياكل العمومية واألشخاص الطبيعيين والمعنويين التونسيين أو األجانب والمنظمات -8 

 الوطنية أو الدولية.

تقديم المساعدة والقيام بعمليات مراقبة األشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في -9 

 ت اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنية لمقاييس ومعايير يتم تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.مجاال

اإلشراف على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية، وفي هذا اإلطار يقوم المركز بالمساهمة في إعداد مشاريع -10 

فة الرقمية. وضبط المرجعيات الوطنية في مجال الجغرفة الرقمية النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم قطاع الجغر
والمصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 

 صفات الوطنية أو العالمية.والمنشآت العمومية. والمصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدات الجغرفة الرقمية مع الموا

 تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية المختصة.-11 

وقد أحيلت بالمناسبة بعنوان الملكية لفائدة المركز التجهيزات والمعدات والوثائق والمحفزظات الراجعة بالملكية إلى  
عهد كذلك للمركز بمواصلة العمليات التي تعهد بها ديوان ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط والمتعلقة باألنشطة المذكورة. و

قيس األراضي والتي تأتي ضمن المهام الجديدة المسندة للمركز. وكان ينتظر أن تعدل مهام الخبير في المساحة كما وردت 

 على ضوء هذه التغييرات فيما يتعلق بمهمة إعداد الخرائط، لكّن المشرع لم يفعل. 2002بقانون 
 .93، ص 1967ادي المحيرصي : إدارة الملكية العقارية في عهدها الجديد، القضاء والتشريع، جويلية اله   329
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الّذي عرف جملة من الّتنقيحات  1886،330جوان  14بموجب األمر المؤّرخ في 
، ثم 1897فيفري  28وألحقت في البداية بإدارة المالّية بموجب أمر  331الهاّمة.

 31المؤّرخ في  1970لسنة  66بوزارة العدل بعد االستقالل بموجب القانون عدد 
وأصبحت اليوم  1971،332المتعّلق بقانون المالّية لتصّرف سنة  1970ديسمبر 

المؤّرخ  1991لسنة  61تحت إشراف وزارة أمالك الدولة بموجب القانون عدد 
وقد حددت مجلة  333ّية العّقارّية،المتعّلق بإدارة الملك 1991جويلية  22في 

 2788وأصبح األمر عدد  334الحقوق العينية مهامها وسلطتها واختصاصها،
هو المنّظم إلدارة الملكّية العّقارّية 1999ديسمبر  13المؤّرخ في  1999لسنة 

وتسّمى بالجهاز اإلداري باعتبارها  335بعد أن ألغى جميع الّنصوص الّسابقة.
                                                                                                                                      

الحبيب عبد السالم : عالقات إدارة الملكية العقارية بالمحاكم )بالفرنسية(، مائوية القانون العقاري، المرجع الّسابق، ص  

163. 
 .113، ص 1886جوان  17الّرائد الّرسمي    330

ّم ما جاء بهذا األمر هو التّركيز على مسؤوليّة حافظ الملكيّة وإلزامه بضرورة تأمين ضمان سواء من المنقول أو وأه 
 العقّار، وثانيا تنظيم الدّفاتر، وثالثا عناصر لها عالقة بالماليّة والمحاسبة.

ديسمبر  20وأمر  1921مارس  10وأمر  1897فيفري  28وأمر  1892مارس  16لعّل أهّمها صدر بموجب أمر    331

 .1932جوان  19وأمر  1945جوان  28وأمر  1898ديسمبر  6وأمر  1919

على ما يلي: " أحدثت مؤّسسة عموميّة يطلق عليها اسم  1971لسنة  66من قانون المالّية عدد  36نّص الفصل    332

بالّشخصيّة المدنيّة واالستقالل المالي ولها ميزان ملحق  إدارة الملكيّة العقّاريّة، وتكون هذه المؤّسسة تابعة لوزارة العدل، وتتمتّع

فيفري  21(. والحقيقة أّن المرسوم المؤّرخ في  1970ديسمبر  31-29ترتيبّيا بميزان الدّولة.")الّرائد الّرسمي الّصادر بتاريخ 

ى أّن " مصالح  إدارة الملكيّة العقّاريّة منه عل 20والمتعلّق بتنقيح القانون العقّاري وإعادة تنظيم دفتر خانة نّص بالفصل  1964

 ."مستقبال بكتابة الدّولة للعدل بمجّرد نشر هذا المرسومتلحق 
نّص الفصل األّول والوحيد من هذا القانون على ما يلي: " ألحقت المؤّسسة العموميّة المسّماة إدارة الملكّية العقّاريّة    333

 ة."بوزارة أمالك الدّولة والّشؤون العقّاريّ 
 1965فيفري  12المؤّرخ في  1965لسنة  5بموجب القانون عدد  1885وذلك بعد أن ألغي القانون العقّاري لسنة    334

 والمتعلّق بإصدار مجلّة الحقوق العينيّة.
المتعلّق  1981جويلية  8المؤّرخ في  1981لسنة  944على إثر صدور مجلّة الحقوق العينّية صدر األمر عدد    335

(، ثّم سرعان ما 1760، ص 48، عدد 1981جويلية  21و17تنظيم اإلدارة المركزيّة للملكيّة العقّاريّة )الّرائد الّرسمي بإعادة 

، 64، عدد 1982أكتوبر  8)الّرائد الّرسمي  1982أكتوبر  2المؤّرخ في  1982لسنة  1322وقع تنقيحه بموجب األمر عدد 

كما هو منقّح  1981أفريل  22المؤّرخ في  1981لسنة  525ة بموجب األمر عدد (، كما تّم تنظيم اإلدارات الجهويّ 2105ص 

 8المؤّرخ في  1991لسنة  534، ثّم بموجب األمر عدد 1984جوان  7المؤّرخ في  1984لسنة  641بموجب األمر عدد 

، 28، عدد 1991أفريل  26ائد الّرسمي المتعلّق بتنظيم اإلدارات الجهويّة للملكيّة العقّاريّة وضبط مشموالتها )الرّ  1991أفريل 

 1992أوت  15المؤّرخ في  1992لسنة  1540كما هو منقّح. وبصدور األمر عدد  525( الذّي ألغى األمر عدد 635ص 

ّرائد المتعلّق بإعادة تنظيم اإلدارة المركزيّة واإلدارات الجهويّة للملكيّة العقاّرية ألغيت جميع الّنصوص السابقة المشارإليها )ال

 2788كثيرا حيث ألغي بموجب األمر عدد  1540(،  ولم يعّمر األمر عدد 1172، ص 60، عدد 1992سبتمبر  11الّرسمي 

 (.3095، ص 103، عدد 1999ديسمبر  24وهو النّص المنطبق حاليّا )الّرائد الّرسمي  1999لسنة 

القانون األساسي لحافظ الملكّية العقّاريّة حيث  1971أفريل  1المؤّرخ في  1971لسنة  126هذا وقد ضبط األمر عدد  

ئد نّص الفصل األّّول منه على أّن حافظ الملكيّة العقّاريّة يتمتّع بما يتمتّع به مدير إدارة مركزيّة من رتبة وأجرة وامتيازات) الّرا

 1974لسنة  8ب األمر عدد (، ثّم أصبح يتمتّع برتبة مدير عام إلدارة مركزيّة بموج432، ص 1971أفريل  6-2الّرسمي 
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اتر العقارية، أي أن جميع أحكام المحكمة العقارية تحال المشرفة على حفظ الدف
وجوبا بعد إضافة المثال الهندسي المعد من طرف مصلحة قيس األراضي إلى 
إدارة الملكية العقارية التي تتولى إقامة الرسم العقاري، وبالتالي فإن جميع 

دارة الملكية العمليات العقارية المتعّلقة بالرسم العقاري إجماال يجب أن ترسم بإ
مبدئّيا حتى يقع االحتجاج بها إزاء الغير أو أنها تتكون حسب مقتضيات التشريع 

 .336الحديث
 
 

 شهار االعيني لفصل الّثاني: مبادئ اإلا
 

قدّمنا أّن مبادئ الّسجاّلت العينّية تأّثرت كثيرا بنظام تسجيل السفن، بل 
العيني مستقاّل بعينه فأصبح العّقار في هذا الّنظام  337نقلت أغلب أحكامه.

بمعنى أن يوصف العّقار بدّقة حّدا ومساحة وموقعا ويخّصص له صفحة بالّسجّل 
 principe deلبيان هذه األوصاف، ومن هنا جاء ما يعرف بمبدأ الّتخصيص 

spécialité وال تدرج بهذا الّسجّل إاّل الحقوق والّرسوم الّتي خضعت لدراسة .
. واألهّم في ذلك principe de légalitéالّشرعّية  مسّبقة وهذا ما يعرف بمبدأ

هو سقوط اآلثار القانونّية للكتائب في نقل أو نشأة الحّق، ويصبح الّترسيم 
 leبالّسجّل هو المنشئ للحّق العيني وهذا ما يعرف بالمفعول المنشئ للّترسيم 

principe constitutif de l’inscription ّة مطلقة في . ولهذا الّترسيم قّوة ثبوتي
. ولمزيد حماية المتعاملين مع force probante absolueمواجهة الكافة 

                                                                                                                                      

لسنة  1540(، وارتقى أخيرا بموجب األمر عدد 46، ص 1974جانفي  11)الّرائد الّرسمي  1974جانفي  5المؤّرخ في 

 المشار إليه إلى رتبة كاتب عام وزارة، وهي الّرتبة الحاليّة. 1999لسنة  2788المشار إليه والملغى بموجب األمر عدد  1992

336  Mbarki Adel :La conservation de la propriété foncière,op.cit.,p. 74 et suiv.   

337   Emmanuel du Pontavile: fraude dans les transferts immobiliers et securité des tiers 

R.T.D.civ.1963, p.649. 
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الّرسم استبعدت الحيازة باعتبارها طريقة من طرق نقل الملكّية أو نشأته حسب 
 . 338البعض

والمالحظة األساسية في جميع ذلك أّن هذه المبادئ تعّد استثناء  للنظرية 
النظرية العامة لألموال ة أي أثر في نقل الملكية و فليس لإلرادالعامة لاللتزامات 

فليس لألحكام  والنظرية العامة لإلجراءاتفليس للحيازة أي أثر في كسب الحق 
، وأكثر من ذلك فإن هذه المبادئ ال تحقق الهدف إال أي أثر في انتقال الملكية

 .339إذا اجتمعت وما نقص منها أي عنصر
ّول( ومبدأ الّشرعّية )المبحث الثاني( إذن فمبدأ الّتخصيص )المبحث األ

ومبدأ المفعول المنشئ للّترسيم )المبحث الّثالث( ومبدأ القّوة الّثبوتّية )المبحث 
الّرابع( وحظر الّتقادم )المبحث الخامس( هي المبادئ األساسّية الّتي قام عليها 

 نظام الّسجاّلت العينّية.
 المبحث األّول: مبدأ التخصيص

الّتخصيص األساس في تنظيم الّسجاّلت العينّية، وهو أن يعتبر مبدأ 
يخّصص للعّقار ذاته صحيفة بالّسجّل ويشار بها إلى جميع ما يمكن أن يعّرف 

واألهّم في ذلك أن يصبح العّقار في حّد  ،به من مساحة وموقع ومحتوى وحدود
ذاته األصل في الّتنصيص وتبقى هوّية المالك مجّرد عنصر من العناصر 
المعّرفة بالعّقار، وال يقف األمر عند ذلك الحدّ، بل إّن هذا العّقار يكتسب اسما 
جديدا وتحفظ حدوده بمثال هندسي يعّد بطريقة فنّية. ولعّل أهمّية هذا المبدأ تكمن 
أّوال في أّنه األساس في الّتعريف بنظام الّسجاّلت العينّية، وثانيا في قدرته على 

ي الّسجاّلت العينّية وهي المفعول المنشئ للّترسيم والقّوة احتواء أهّم المبادئ ف
 الّثبوتّية له.

ويشار إلى أّن مبدأ الّتخصيص، يوجب بالّضرورة القيام بأعمال أّولّية تتمّثل 
في ضبط العّقار حّدا وموقعا ومساحة، وا عداد ورقة وصفّية ال تبلى مع الّزمن، 

ة، أي مسح كامل تراب الجمهورّية. وليس أّي عّقار، بل كامل تراب الجمهوريّ 

                                                 
 .8ص  ، عبد الّرّزاق السنهوري، المرجع الّسابق،  المجلّد التّاسع   338
 وما بعد. 111عدد  90، ص 2009نشر مجمع األطرش للكتاب المختص، ن: نظام السجّل العقاري، علي كحلو  339
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وليس بأي طريقة، بل بطريقة فنّية تعتمد على هندسة معّينة في تشخيص العّقار 
وربطه بعالمات ثابتة ورفع مساحته، ونهاية حفظ الّرسومات المتعّلقة به. ثّم إّنه 
بعد تسجيل العّقار يفترض أن تودع نتيجة تلك األعمال بسجاّلت عامة تحقيقا 

نجازه على أرض الواقع ليس  لمبدأ الّتخصيص. والشّك في أّن تحقيق هذا المبدأ وا 
من األمور الهّينة كما يتبادر إلى الّذهن، بل يطلب تخصيص جانب كبير من 
المال العام إلنهاء المطلوب. ويكفي الّرجوع إلى ميزانّية الّدولة، ومخّططات 

ّتى ندرك حجم اإلنفاق ح 341والقروض المعتمدة لتمويل المشروع، 340الّتنمية،
                                                 

أّن الهياكل المعنّية بالتّسجيل العقّاري ستتدّعم بإنجاز حجم هام من االستثمارات  1996-1992جاء بالمخّطط الثّامن    340

مليون دينار فقط بالنسبة إلى فترة المخّطط السابع.  5بل مقا 1990مليون دينار باألسعار القارة لسنة  30.2ويقدّر بحوالي 

 وسترصد االستثمارات المبرمجة للميادين التّالية:
االستثمارات باأللف دينارديوان قيس األراضي إدارة األمالك العقّاريّة المحكمة العقّاريّةالمجموع اقتناء معدّات لقيس  

بناءات 8002851.9002.985اقتناء سيّارات 945-945-ات اإلعالميّةاقتناء معدّ 8.332--8.332األراضي ورسم الخرائط

مساعدة فنيّة 2781.8001502.228تجهيزات مكتبيّة2.8706.6002.60012.070المصالح الجهويّة والمركزيّة

استثمارات غير 2.000--2.000أداءات وتأمين600--600وتكوين

يتطّلب إنجاز هذا البرنامج من االستثمارات تمويالت و15.10010.1005.00030.200المجموع2204703501.040مبّوبة

مليون دينار في شكل تمويل ذاتي من ديوان قيس األراضي  33.5مليون دينار باألسعار الجارية منها  40.2تبلغ ما يقارب 

ة استثمارات المحكمة مليون دينار توفّرها ميزانّية الدّولة لتغطي 6.7م د( و 13.4م د( ومن إدارة األمالك العقّاريّة ) 20.1)

 العقاريّة.

م  40بحوالي  2001-1997وقدّرت االستثمارات المخّصصة لبرنامج التّسجيل العقّاري بالنسبة إلى المخّطط التّاسع  

 تّم إنجازها خالل فترة المخّطط الثّامن، وهي موّزعة كما يلي: 16.8مقابل  1996د بأسعار 

 9.510.52.0إدارة الملكيّة العقّاريّة الدّولةالمجموع التّسجيل العقّارياالستثمارات )م د(ديوان قيس األراضي  

وقد بلغت 9.510.520.040.0الجملة10.010.0--تصفية األراضي الدّوليّة8.08.0--أمالك الدّولة22.0)المحكمة العقّاريّة(

منها  71.3م د أي بنسبة إنجاز تقدّر بـ  40ـم د مقابل تقديرات ب 28.6االستثمارات المنجزة فعليّا خالل المخّطط التّاسع بحوالي 

م د عن طريق الموارد الذّاتيّة لديوان قيس األراضي ورسم  13.5م د تّم تمويلها عن طريق ميزانيّة الدّولة وحوالي  15.0

 الخرائط وإدارة الملكّية العقّارّية.

م د مقابل إنجازات خالل المخّطط  53.4بـ  2006-2002هذا وقد قدّرت االستثمارات المباشرة للمخّطط العاشر  

ميزانيّة الدّولة.  17.5( و21.1وإدارة الملكيّة العقّاريّة  14.8تمويل ذاتي ) ديوان قيس األراضي  35.9م د منها  28.6التّاسع بـ 

 وهي موّزعة كما يلي:

التّصفية 6.76.7-غير الفالحيّة أمالك الدّولة35.92.538.4م.دتمويل ذاتي ميزانيّة الدّولة الجملةالتّسجيل العقّاري 

ويالحظ من خالل ذلك أّن الدّولة التّونسيّة أنفقت فعليّا 35.917.553.4المجموع8.38.3-العقاريّة لألراضي الدّوليّة الفالحيّة

د بموجب القانون عد 1999م د. هذا وقد تقّرر منذ سنة  45.4ما يعادل  2001-1992خالل المخّططين الثّامن والتّاسع فقط 

( إحداث مساهمة في مصاريف 15)الفصل  2000المتعّلق بقانون الماليّة لسنة  1999ديسمبر  31المؤّرخ في  1999لسنة  101

صندوق دعم تحديد الّرصيد عمليّات التّسجيل العقّاري اإلجباري يتحّملها المالكون المنتفعون بهذه العمليّات توّظف لفائدة 

مليما على كّل متر مربّع بالنسبة إلى األراضي الواردة في أمثلة التّهيئة العمرانيّة  20كما يلي:  ويحدّد مبلغ المساهمةالعقّاري. 

دنانير على كّل هك بالنسبة إلى األراضي األخرى. وتجدر اإلشارة إلى  10ودوائر التّدّخل العقّاري باستثناء المناطق الخضراء و

ل العقّارّية ومن أبرزها تغطية جزء من كلفة التّسجيل العقّاري. وُحدّدت ميزانّية أّن الّصندوق يتولّى المساهمة في إنجاز المسائ

م د  20م د كمساهمة من الدّولة في تكاليف تحديد الّرصيد العقّاري و 17م د منها  37.0هذا الّصندوق خالل المخّطط العاشر بـ 

 للحساب الخاص في الخزينة بعنوان صندوق دعم الّرصيد العقّاري.
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الّذي تحّملته الّدولة ومازالت تتحّمله. ويخلص من ذلك أّنه نظام متشّعب ومكلف 
  342للغاية سواء على مستوى إنجاز الّسجاّلت العينّية أو على مستوى حفظها.

لنظام الّسجاّلت العينّية، إاّل  1964ففي مصر ورغم تبّني المشّرع منذ سنة 
بيق مبادئه، وكان العنصر المالي من أهّم األسباب، " وقد أّنه لم يتمّكن من تط

بدأت الّدولة محاولة تطبيق قانون السجّل العيني بعد مضّي عشر سنوات كاملة 
مبلغ  1974على صدور هذا القانون حيث اعتمدت لهذا الغرض في ميزانّية سنة 

زيد مساحتها جنيه، واختارت له قرية المنوات بمحافظة الجيزة الّتي ال ت 149000
فّدان وانفقت على هذه المحاولة مبالغ طائلة دون أن تحّقق الهدف  1700على 

ثّم في ميزانّية  1974الّذي من أجله رصدت الّدولة هذه المبالغ في ميزانّية سنة 
ذا كان رجال القانون يرجعون األسباب إلى " أّن هذه المحاولة أو  343." 1975 وا 

فالحقيقة أّن  344العلمّية والعملّية والقانونّية الّصحيحة،"الّتجربة لم تقم على األسس 
مرّد ذلك بدون شّك يعود إلى الّتشّعب والكلفة في مبادئ الّسجّل العيني. وينطبق 

 هذا المثال على عّدة تجارب في العالم.
 المبحث الّثاني: مبدأ الشرعّية

 principe de légalitéأوردت مجلة الحقوق العينية مبدأ الشرعية 
م.ح.ع . وُيعرف مبدأ الشرعية بأنه القدرة  392و 390و  306بالفصول 

القانونية والواقعية على إخضاع الرسوم المقدمة للتسجيل أو الترسيم لمراقبة 
 ودراسة المحقق. فال تقبل الوثائق المقدمة إال بقدر مطابقتها للقواعد القانونية.

ات يجب أن يشترط فيه بداية واألكيد أّن نظاما يعترف فيه بقّوة الترسيم
الّشرعي للملكّية. فال أقّل  الّتسلسلمستوى معّين من الّدراسة والّتثّبت والّتحّقق من 

                                                                                                                                      
341  Voir : SAGRIC International, projet de cadastre national à buts multiples en 

Tunisie, en association avec the South Australian département of Land, 1985.3 

volumes,582 pages.  

. كلمة 38ص  ،1992ل أفري 28جلسة الثاّلثاء  30ويراجع كذلك مداوالت مجلس النّواب، الّرائد الّرسمي عدد  

 وزير العدل آنذاك.
342  Mbarki Adel :La conservation de la propriété foncière,op.cit., p.14 et suiv. 

 .20إبراهيم أبو النّجا، الّسجّل العيني في  التّشريع المصري، المرجع الّسابق، ص    343

 .20إبراهيم أبو النّجا، المرجع الّسابق، ص    344
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أن تخضع الّرسوم المقّدمة لنوع من الّدراسة  من حيث الّشكل واألصل، لقبول 
بعضها ورفض البعض اآلخر منها. وال بّد أن يتوّفر الهيكل المناسب إلتمام 

نجاز   هذا المطلب.وا 
فتتكّفل المحكمة العّقارّية إذا طلب منها تسجيل العّقار أّول مّرة بجميع 
األبحاث واالستقراءات. وبعد تسجيل العّقار تتوّلى إدارة الملكّية العّقارّية مراقبة 
ذا كانت المحكمة العّقارّية سلطة  الكتائب المراد ترسيمها بالّسجّل العيني. وا 

الملكّية العّقارّية تعّد هيكال إدارّيا، وقد حّددت مجّلة الحقوق  قضائّية، فإّن إدارة
العينّية طريقة المراقبة واالستقراءات سواء بالنسبة إلى المحكمة العّقارّية أو 
بالنسبة إلى إدارة الملكّية العّقارّية، وسيأتي الحديث عن هذه اإلجراءات في باب 

جراءات الّترسيم345إجراءات الّتسجيل   .346وا 
على مستوى إجراءات التسجيل أورد المشرع إجراءات خاصة أمام المحكمة ف

أساسها االستقراء والبحث تجاوزا لموجبات الحياد العقارية ولجان المسح 
والمواجهة بين الخصوص حتى ال يقع النيل من الحقوق العقارية سواء بالنسبة 

 إلى الحاضرين أو الغائبين.
مل على إدارة الملكية العقارية واجب وعلى مستوى إجراءات الترسيم يح

التدقيق في جميع الصكوك المقّدمة للترسيم مراعاة لجملة القواعد الواردة بمجلة 
الحقوق العينية وكذلك الواردة بمجلة االلتزامات والعقود وحتى بنصوص خاصة 

 شرط أن تكون المراقبة ما يشملها ظاهر الصّك المقّدم للترسيم.
لحقوق العينّية على عّدة موانع قانونّية تمنع حقيقة حافظ احتوت مجّلة افقد 

الملكّية العّقارّية من إدراج العملّية المطلوبة. وبالّتالي فإّن عدم احترام البيانات 
م.ح.ع، وعدم إضافة األمثلة  377الّتي تشترط في الكتب على معنى الفصل 

ة الحّق المراد م.ح.ع، وعدم مراعاة طبيع 360الهندسّية على معنى الفصل 
م.ح.ع، والتغافل عن مبدأ الّتسلسل على معنى 390ترسيمه على معنى الفصل 

م.ح.ع، وعدم تقديم سند الملكّية والوثائق المطلوبة وعدم تسجيلها  392الفصل 

                                                 
 رابعا م.ح.ع. 357إلى  319ن الفصول م  345

 م.ح.ع. 405إلى  358الفصول من   346
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م.ح.ع، يمّثل جميعه موانع قانونّية  394بالقباضة المالّية على معنى الفصل 
جانب من بأن يرفض العملّية المطلوبة. وقد ذهب تسمح لحافظ الملكّية العّقارّية 

إلى اعتبار الموانع القانونّية هي الموانع الّتي ضبطها المشّرع بمجّلة رجال القانون 
. لكّن إدارة الملكّية العّقارّية كثيرا ما تتوارى خلف مبدأ 347الحقوق العينّية فحسب

 الشرعّية لتتجاوز إطار مجّلة الحقوق العينّية.
م.ح.ع على أّن مدير الملكّية العّقارّية يتوّلى قبل  306الفصل  نّص  فقد

قيامه بأّية عملّية مباشرة الّتحقيقات الّتي تقتضيها هذه المجّلة، كما نّص الفصل 
م.ح.ع على أّن مدير الملكّية يتحّقق من هوّية األطراف وأهلّيتهم ومن  389

وقد تأّسس عمل إدارة الملكّية صّحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الّترسيم. 
العّقارّية على المبادئ المنصوص عليها بهذين الفصلين لتتجاوز إطار مجّلة 
الحقوق العينّية، وأمكن لها أن ترفض ترسيم األحكام واألذون بدعوى عدم 
احتوائها على بيانات الّرسم، وبعض من أوامر االنتزاع، وتدّخلت مباشرة في 

، واألذون المطلوبة للتعاقد في 348كلّية للعقد فيما يتعّلق بالوكالةمراقبة الّناحية الشّ 
. وتضطّر 350سقوط والبيوعات العّقارّية الّتي تتضّمن شرط ،349حّق القّصر

اإلدارة في مثل هذه الّصور إلى االعتماد على مبادئ القانون العمومّية الّتي 
 تخرج في حقيقة األمر عن إطار مجّلة الحقوق العينّية.

ك يمكن أن نقول إن مبدأ الشرعّية يسمح إلدارة الملكّية العّقارّية بالّتدّخل ولذل
في الّناحية الشكلّية للعقد، بمعنى أن تراقب  اإلدارة صّحة الكتب المقّدم للترسيم، 

م.ح.ع نّص صراحة على أّن اإلدارة تتحّقق من صّحة  389خاّصة وأن الفصل 
الّترسيم إذا خال العقد من األذون الاّلزمة  الوثائق المدلى بها، فيمكنها أن ترفض

                                                 
فتحي العجموني، دور القاضي المدني في إدراج التّرسيمات والتّشطيب عليها، رسالة تخّرج من المعهد األعلى    347

ّية العقّاريّة، رسالة . محمد بن منصور، الّطعن في مقّررات حافظ الملكوما بعد 10ص ،  199– 1993للقضاء، الّسنة القضائيّة 

وما بعد . ومفيدة محجوب، دور المحكمة العقّارّية في تحيين الّرسوم،  31، ص 1996-1995تخّرج من المعهد األعلى للقضاء، 

 وما بعد. 179، ص 1998-1997رسالة تخّرج من المعهد األعلى للقضاء 

 وما بعد. 165، ص 1996أكتوبر  أحمد رزيق: الّطعن لدى المحكمة العقّاريّة، القضاء والتّشريع، 

 م.ا.ع  وما بعد. 1104يراجع : الفصول    348

 م.ا.ع. 17الى 3يراجع  الفصول من    349

المتعلق بالعقارات الدولية الفالحّية، الّرائد  1995فيفري  13المؤرخ في  1995لسنة  21يراجع :القانون عدد    350

 ..367، ص 15دد ، ع1995فيفري  21الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة 
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أو لم يحتج الّطالب بالتوكيل المعتمد في عملّية البيع.  لكن ال يجب أن نتوّسع 
في مفهوم الّشرعّية الّذي يعتبر في نهاية األمر مبدأ عّقارّيا يفهم محتواه بالّرجوع 

با من أسباب تعطيل إلى مبادئ القانون العقّاري، وال يجب أن يكون هذا المبدأ سب
 إدراج الّرسوم والكتائب في وقتها.

 المبحث الّثالث: مبدأ المفعول المنشئ للترسيم
الّترسيم هو أهّم المؤّسسات الّتي أوردها القانون العّقاري، ويقصد به إدراج 
الحّق بالّسجاّلت العّقارّية أو تدوين الحّق العيني أو بعض الحقوق الّشخصّية 

أن ال يتكّون 352. ويقصد بالمفعول المنشئ للّترسيم351ري لغاية شهرهبالّسجل العّقا
الحّق إاّل بموجب عملّية الّترسيم المشار إليها أي أّن إحالة الملكّية ال تتحّقق إاّل 

أي أّن الحّق  ،353بموجب عملّية الّترسيم وابتداء من تاريخ ومن زمن تلك العملّية
ّية، سواء بين األطراف المتعاقدة أو إزاء العيني ال يوجد إاّل بداية من هذه العمل

من قانون "  43الغير، بصرف الّنظر عن تاريخ إبرام العقد. وقد أّكد الفصل 
تورنس " على أّنه " ال يمكن ألّي عمل ناقل للملكّية أو منشئ للّرهن ومتعّلق 
 بعّقار خاضع لنظام هذا القانون أن ينتج أثرا إاّل انطالقا من يوم ترسيمه طبق

العمل المذكور تنقل جميع الحقوق  فقط بموجب ترسيمهذا القانون. ولكن 
." 354المتعّلقة به إلى الّطرف المعني وطبق الّشروط والّطرق المبّينة بهذا الكتب

فال ينشأ الحّق العيني إاّل من تاريخ ترسيمه وابتداء من ذلك الّتاريخ، بمعنى أّن 
 أو األحكام يئا آخر، فال قّوة االّتفاقاتالترسيم بالّسجّل هو منشئ الحّق وليس ش

أو قّوة القانون من حيث المبدأ بإمكانها المساهمة في ظهور هذا الحّق، فالحّق 
                                                 
351  Paul Decroux :Droit foncier Marocain, op.cit., p.193. 

 .99، ص 1993محّمد كمال شرف الدّين، المجلّة القانونيّة التّونسيّة    352

 وما بعد. 331عبد الرّزاق السنهوري، أسباب كسب الملكيّة، المجلّد التّاسع، ص   353

354  Art 43 « Aucun act translatif de propriété ou constitutif d’hypothèque, ayant 

pour objet un immeuble soumis au règime de la présente loi, ne produira ses effets 

qu’a partir de l’enregistrement qui en aura été fait conformément  à la dite loi. 

 Mais, pour le seul fait de l’enregistrement du dit act, tous les droits qu’il 

constitue seront transférés à la partie intéressée,sous les conditions et modalités 

expresses contenues audit acte, ou réputées aux termes de la loi en être la 

conséquence implicite. » 



135 

 

المرّسم هو الحّق وحده وال أكثر. معنى ذلك أّن الحّق العيني ال يولد أصال إاّل 
نظام بموجب عملّية الّترسيم، فتقصر إرادة البشر عن إنشاء الحّق العيني في 

 .355الّسجاّلت العينّية. ويحاول البعض أن يجد سندا شرعّيا لهذا المبدأ
ويذكر أّن مبدأ المفعول المنشئ انُتخب مبدئّيا لتحقيق عّدة امتيازات هاّمة 
على مستوى مبادئ القانون العّقاري أهّمها تفادي وجود حياتين للعّقار الواحد، إذ 

بين الّطرفين ونقلها باإلشهار إزاء الغير يبقي أّن القول بنقل الملكّية بموجب العقد 
على عّدة سلبّيات أهّمها وجود حياتين للعّقار الواحد، وفي ذلك آثار جّد سلبّية. 
وثانيا الحرص على ترسيم الكتائب، حيث إّن عدم اعتماد مبدأ المفعول المنشئ 

ولة في تحديد يؤّدي بالّضرورة إلى الّتباطؤ في طلب ترسيم الكتائب. وثالثا الّسه
المالك الحقيقي، وهو الهدف األساسي من الّتنظيم العّقاري، في حين أّن الّتخّلي 
عن هذا المبدأ يجعل من مسألة تحديد المالك المحتمل من األمور الّصعبة 

 والمعّقدة.
، لكّنه 1885ولقد اعتمد المشّرع الّتونسي مبدأ المفعول المنشئ منذ سنة 

عن هذا المبدأ بسبب تأثيرات القانون الفرنسي، كما  سرعان ما تّم الّتراجع
، رغم أّن هذا المبدأ ظّل فاعال بالبالد المغربّية والّسورّية والّلبنانّية، بل إّن 356تقّدم

البالد الّتونسّية رّبما كانت البالد الوحيدة الّتي لم تعتمد مبدأ المفعول المنشئ، وقد 
الهاّم، لتكتمل معالم الّنظام العيني المعتمد نادى رجال القانون بتبّني هذا المبدأ 

 بالبالد الّتونسّية.

                                                 
تقييد نقل الملكيّة في العقّار بشرط التّسجيل ونقل التّكليف فال مانع من ذلك " غير أّن المصلحة العاّمة إذا اقتضت    355

شرعا ألّن الغرض من هذا إحكام الملكيّة العقّاريّة ومنع التاّلعب بمصالح الّناس ونجعل سليمي النيّة بمأمن من شراك النّصب 
ّية وال يحّل حراما وال يحّرم حالال والواجب اتّباع ذلك واالحتيال. ولهذا فتقييد الحقوق أو تسجيلها ال يخرج عن األصول الشرع

خزانة  1947شرعا." علي عبد اّلّل حسين، المفارقات التّشريعيّة بين القوانين المدنّية والتشريع اإلسالمي، الجزء الثاني طبعة 

 .17ص  ،وزارة العدل الّرباط، أشار إليه محّمد خيري، المرجع الّسابق

بتونس عن " مدى مالءمة قاعدة  1992لتّشريع العام والتّنظيم العام لإلدارة يوم اعتماد المبدأ سنة وقد تساءلت لجنة ا 

المفعول المنشئ مع أحكام الفقه اإلسالمي،" وكان جواب الحكومة أّن " اإلسالم ينفي الجهالة ويشجب الغموض ويريد الوضوح 
القانون على عدم التّرسيم إنّما جاء مراعاة للمصالح المرسلة..." الّرائد ،" و" واضح أّن المقصد من الجزاء الصارم الذّي رتّبه 

 .25-24ص ، 30عدد  1992أفريل  28الّرسمي، مداوالت مجلس النّواب، جلسة 

، لكنّه لقي عدّة انتقادات من طرف 342-16-15المفعول المنشئ بالفصول  1885أورد القانون العقّاري لسنة    356

سيين بسبب تعارضه مع المجلّة المدنيّة الفرنسيّة التّي تجعل من العالقة التّعاقديّة األساس في إنشاء الملكيّة رجال القانون الفرن

الذّي تخلّى عن عدّة فصول، قبل دخول القانون العقّاري حيّز  1886ماي  16ونقلها، وفعال غاب المفعول المنشئ مع تنقيح 

 التّنفيذ.
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 1992لسنة  46بموجب القانون عدد  1992وفعال تدّخل المشّرع منذ سنة 
، وألّول مّرة، بالقانون الّتونسي، 357ليدخل هذا المبدأ 1992ماي  4المؤّرخ في 

بقوله:  1885م.ح.ع نفس الّصيغة الّتي وردت بنّص  305واستوعب الفصل 
"كّل حّق عيني ال يتكّون إاّل بترسيمه بالّسجل العّقاري وابتداء من تاريخ ذلك 

م.ا.ع المتعّلق بالبيع في اّتجاه إقرار نفس  581الّترسيم". وتّم كذلك تنقيح الفصل 
، وأصبح 1992ماي  4المؤّرخ في 1992لسنة  47المبدأ بموجب القانون عدد 

 48لهبة ينّص بعد تعديله بموجب القانون عدد م.ا.ش المتعّلق با 204الفصل 
على أّن الحقوق العينّية المترّتبة عن  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة 

عقد الهبة بالنسبة إلى العّقارات المسّجلة ال تتكّون إاّل بترسيمها بالسجّل العّقاري، 
 لسنة 46م.ح.ع بعد تنقيحه بموجب القانون عدد  278ونّص كذلك الفصل 

على أّن الّرهن العّقاري ال يتكّون إاّل بعد ترسيمه بالسجّل العّقاري، وبّين  1992
م.ح.ع أّن الحقوق العينّية  350المشّرع كذلك بموجب الّتنقيح األخير بالفصل 

المتعّلقة بالعقود الّتي تقع في المّدة الجارية بين تقديم مطلب الّتسجيل والحكم في 
ابة المحكمة لغاية اإلذن بترسيمها ال تتكّون إاّل األصل والّتي لم تودع بكت

. وتخّلى 358بترسيمها بسجّل الملكّية العّقارّية وابتداء من تاريخ ذلك الّترسيم
المشّرع بالّتالي عن مؤّسسة المعارضة الّتي ظّلت منطبقة ولفترة طويلة، وكانت 

 . 359هوم الغيرسببا في عّدة تأويالت قضائّية خاّصة فيما تعّلق منها بتحديد مف
وقد اعتمدت معظم الّتشاريع الّتي تبّنت نظام السجاّلت العينّية هذا المبدأ، 

من قانون الملكّية العّقارّية على أّنه " يتّم  204فنّص الّتشريع الّلبناني بالماّدة 
 11اكتساب الحقوق العينّية وانتقالها بقيدها في الّسجّل العّقاري " ونّصت الماّدة 

                                                 
المؤّرخ 1992لسنة  46ي بعد أن اعتمد  المفعول المنشئ للحق  بمقتضى القانون عدد ويذكر  أن المشّرع التّونس   357

المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلّة الحقوق العينّية، قّرر تأجيل انطباقه مّرة أولى بمقتضى القانون 1992ماي 4في 

 . 1998لسنة  30نون عدد ، ومّرة ثانية بموجب القا1995أفريل  24المؤّرخ في 1995لسنة  37عدد 

م.ا.ع المتعلّق  26لكّن المشّرع لم يعدّل جميع الّنصوص القانونيّة التّي لها عالقة بالمبدأ )مثل أحكام الفصل    358

 . ق بأثر الّطبيعة الكاشفة للقسمة(م.ح.ع المتعلّ 123م.ا.ع المتعلّق بالتّعاقد في حّق الغير و 41بالكتائب السريّة والفصل 

 . 114، ص 2، ج1975، ن 1975جوان  9مؤّرخ في  58تعقيبي مدني عدد  قرار   359

 .240، ص 1، ج1979ن  1979ماي  17مؤّرخ في  3394قرار تعقيبي مدني عدد  

 .59، ص  2، ج 1981ن  1981ماي  25مؤّرخ في  3151قرار تعقيبي مدني عدد  
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على " أّن الّصكوك الّرضائّية واالّتفاقات الّتي ترمي إلى  188رقم  من القرار
لى نقله أو إعالنه أو تعديله أو إسقاطه ال تكون نافذة حّتى  إنشاء حّق عيني وا 

ويتضّمن الّتشريع الّسوري  ".360بين المتعاقدين، إاّل اعتبارا من تاريخ قيدها
 .361ذه المبادئ( نفس ه1964والمغربي واأللماني والمصري )قانون 

ذا اعتمد المشّرع الّتونسي أخيرا هذا المبدأ، إاّل أّن تطبيقه كان بصفة  وا 
تدريجّية. ويّتجه شرح أحكام المبدأ في نقطة أولى )الفقرة األولى( قبل الحديث عن 

 التطبيق التدريجي للمبدأ )الفقرة الّثانية(.

 الفقرة األولى: شرح أحكام المبدأ
 ق المبدأ )أ( قبل الحديث عن آثاره )ب(.يّتجه بيان مجال تطبي

 مجال تطبيق المبدأ-أ
م.ح.ع مجال تطبيق هذا التّرسيم المنشئ للحّق وبّين 373حّدد الفصل 

 الحقوق الّتي يجب ترسيمها ليتكّون الحّق طبق صياغته الجديدة، وهي:
جميع الّصكوك واالتفاقات فيما بين األحياء مّجانّية كانت أو بعوض  : أّوال

وجميع األحكام الّتي أحرزت قّوة ما اتصل به القضاء، سواء تعّلقت تلك الّصكوك 
واالّتفاقات واألحكام بإنشاء حّق عيني أو بنقله أو بالّتصريح به أو بتعديله أو 
بانقضائه أو بجعله غير قابل للّتفويت أو بالّتقييد من حرّية جوالنه أو بتغيير أي 

  شرط آخر من شروط ترسيمه.
الّصكوك واألحكام القاضية بإحالة حّق االشتراك في الملكّية  : ياثان

بالجوار. ويسري هذا الحكم على تجزئة العّقار بما في ذلك الّتقسيم والقسمة ولو 
 كان موضوعها إرثا. 

                                                 
 نّصت على نفس المبدأ.من قانون الموجبات والعقود التّي  393يراجع كذلك المادّة    360

 .341يراجع في جميع ذلك إدوار عيد، األنظمة العقّاريّة، ص  

من قانون الّسجل العيني  26من قانون الملكيّة العقّاريّة الّلبناني، والفصل  204يراجع على سبيل المثال الفصل    361

ر العقّاري في مصر والمغرب، دار النّهضة . على حسين نجيرة، الّشه1913من الّظهير المغربي  2و 66المصري، والفصالن 

 وما بعد. 147العربيّة، ص 
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ومن المفروض أن يشمل المبدأ جميع الّصكوك وبدون استثناء حّتى نضمن 
ّقار، لكّن األمر أبعد من ذلك بكثير، الّتطابق بين حقيقة الّسجّل وواقع الع

فباإلضافة إلى أّن الحّق ال يمكن ترسيمه إاّل إذا كان مضّمنا بالصّك، حيث 
يطلب في هذا الباب الّتفريق بين الحّق والّصك، فالّذي يطلب ترسيمه هو الصّك، 
معنى ذلك أّن هناك جملة من الحقوق ال يمكن ترسيمها طالما أّنها لم تضّمن 

فإّن اإلجماع لم يحصل حول تحديد الّصكوك الخاضعة للمبدأ من  ،362بكتب
 .363عدمها، وكثير هي االستثناءات الّتي يمكن الحديث عنها في هذا الباب

 (الّصكوك الخاضعة للمبدأ1
م.ح.ع  373عّبر المشّرع عن هذه الّصورة بالفصل  الّصكوك اإلرادّية: -

سواء تعّلقت بإنشاء حّق عيني أو  ،364"باالّتفاقات،" وهو مفهوم أشمل من العقد
بنقله أو بالّتصريح به أو بتعديله أو بانقضائه أو بجعله غير قابل للّتفويت أو 
بالّتقييد من حّرية جوالنه أو بتغيير أّي شرط أخر من شروط ترسيمه. ويقصد 
بنشأة الحّق العيني إيجاد الحّق بداية مثل نشأة حّق االرتفاق أو حّق االنتفاع، 

وأهّم الحقوق  ."365أّن الملكّية ال تنشأ بالعقد " ألّن اإلنشاء معناه اإليجاد غير
الّتي ينقلها العقد هي الملكّية، ويأتي عقد البيع في مقّدمة العقود الّناقلة للملكّية. 
ويقصد بالّتصريح بالحّق العيني الكشف عن الحّق، على خالف نشأته بداية أو 

اسمة. ويفهم من تعديل الحّق، الّصكوك المغّيرة له، نقلته، مثل عقود الّصلح والمق
مثل االّتفاق على الّزيادة في مجال الحّق أو الّتقليص من حدوده، وقد يشمل 
مساحة حّق االرتفاق أو أصنافه على سبيل المثال. ويضبط المشّرع عادة أسباب 

وق، انقضاء الحقوق العينّية، ويمكن أن تضع إرادة األطراف حّدا لهذه الحق
فينقضي الحّق بموجب ذلك. ويجوز كذلك لألطراف أن يقّيدوا من حرّية الّتفويت 

                                                 
 م.ح.ع. 373والفصل  305الفصل    362

 ونجد هذه االستثناءات في جميع األنظمة التّي اعتمدت نظام السجّل العيني.يراجع على سبيل المثال:   363

 .245ص  علي حسين نجيرة، الّشهر العقّاري في مصر والمغرب، المرجع الّسابق، 

 يعلّق الفقهاء على العقد إنشاء الحّق، في حين أّن االتّفاق جامع لجميع األعمال التّي يتّفق حولها الّطرفين.    364

 .32عدد  137عبد الرّزاق الّسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلّد األّول، مصادر االلتزام، ص  

 .347ح القانون المدني، المجلّد التّاسع، ص عبد الّرزاق الّسنهوري، الوسيط في شر   365
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في جملة الحقوق العينّية، مثل الّشروط الّتي يعتمدها عادة الباعث العّقاري في 
 الّتضييق على المشتري حّقه في الّتفويت بالبيع، قبل إنهاء إجراءات الّتقسيم.

ين األحياء، أي ال تشمل التمليك ما بعد وتكون هذه الّصكوك واالّتفاقات ب
الموت، لكّنه يمكن أن تصدر عن إرادة منفردة أو إرادة الّطرفين سواء كانت 
مّجانّية أو بعوض. وبذلك يمكن أن تشمل هذه القائمة جميع العقود واالّتفاقات 
بما في ذلك البيع والمعاوضة والمقاسمة والّصلح والّتنازل أو اإلسقاط والهبة. 

م.ح.ع كما  278يضاف إلى ذلك عقد الّرهن الّذي شمله الّتنقيح بالفصل و 
. وقد أراد المشّرع الّتونسي بوضوح الّتأكيد على خضوع العقود الكاشفة 366تقّدم

للمبدأ بما في ذلك القسمة حّتى ال ينزل االجتهاد إلى إقصائها من دائرة المبدأ 
أي األثر المنشئ ( على  م.ح.ع: " ويسرى هذا الحكم ) 373بقوله بالفصل 

 "الّتقسيم والقسمة ولو كان موضوعها إرثا.تجزئة العّقار بما في ذلك 
ذا كان المشّرع الّتونسي استثنى العقود الّتي تبرمها الّدولة والجماعات  وا 
المحلّية والّرهون الّتي تبرمها المؤّسسات البنكّية والمالّية وعقود الّتسويغ من 

، 367م.ح.ع فيما يتعّلق بطريقة تحريرها 377الفصل  ضرورة خضوعها ألحكام
فإّنها تبقى مع ذلك مشمولة بآثار الّترسيم المنشئ للحّق، أي أّن الحّق العيني 

 المتعّلق بها ال يتكّون إاّل بترسيمها.
وضّيق المشّرع كذلك في مجال االحتجاج بالعقود المبرمة خالل الفترة 

أو الّتصريح وصدور الحكم، وأخضع هذه الممتّدة بين تقديم مطلب الّتسجيل 
ن لم يكن العّقار مسّجال خالل إبرامها، وعادة ما 368المعامالت القانونّية للمبدأ ، وا 

يلجأ المعني إلى إعادة صياغتها وضبطها حّتى يسهل ترسيمها. لكّن الواقع بّين 
ّية صعوبة ترسيم مثل هذه الكتائب ألّنها عادة ما تخلو من الّتنصيصات الّضرور 

                                                 
اعتمدت معظم التّشاريع العينيّة هذا التّوّجه، لكّن المشّرع المصري في نظامه المتعلّق بالّشهر العقّاري، وهو نظام   366

العيني في  شخصي في اإلشهار، فّرق بين الّصكوك المنشئة للحّق والّصكوك الكاشفة للحّق. وتخلّى عن هذه التّفرقة بنظامه
 التّسجيل الذي لم يطبّق بعد.

 ثالثا م.ح.ع. 377مكرر و 377و 377يراجع الفصول  367

اشترط المشرع أن تحرر العقود الخاضعة للترسيم بواسطة عدول اإلشهاد أو المحامين أو أعوان إدارة الملكية  
ة والّرهون التّي تبرمها المؤّسسات البنكيّة والمالّية العقارية، واستثنى من ذلك  العقود التّي تبرمها الدّولة والجماعات المحليّ 

 وعقود التّسويغ.
 م.ح.ع. 350الفصل  368
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واألغلب أن تكون مجّرد كتائب غير رسمّية، وال تحتوي على الّتنصيصات 
 المشروطة.

م.ح.ع صراحة على جميع  373نّص الفصل الّصكوك القضائّية: -
األحكام الّتي أحرزت على قّوة الّشيء المقضي به، أي األحكام الّنهائّية الّتي 

 األحكام المحرزة على قّوة م.م.م.ت أنّ  286باإلمكان تنفيذها، وقد ورد بالفصل 
الّشيء المقضي به أو اّتصال القضاء هي األحكام الّتي لم تكن أو لم تعد قابلة 

 للّطعن بإحدى الوسائل المعّطلة للّتنفيذ.
والمقصود بذلك هي األحكام القضائّية الحكمّية الحاسمة للّنزاع، ويخرج عن 

ة، أي األحكام االستيفائّية مثل ذلك بطبيعة الحال األحكام القضائّية غير الحكميّ 
األذون على العرائض، الّتي ال تحصل على قّوة اّتصال القضاء، وأحكام المحكمة 

، باعتبار 369العّقارّية الّتي تتمّتع بثبوتّية مطلقة من حيث الّتنصيصات الواردة بها
 أّن المفعول المنشئ ال يشمل إاّل الّترسيمات اإلدارّية الاّلحقة.

فإّن تلك األحكام الّتي أحرزت على قّوة اّتصال القضاء سواء  وبالّتالي
تعّلقت بإنشاء حّق عيني أو بنقله أو بكشفه أو بتعديله أو بانقضائه أو بتقييده، 
مثل البيوعات العّقارّية والّشفعة والقسمة والحكم باستحقاق حّق ارتفاقي بناء على 

م بانقضاء حّق المرور إذا م.ح.ع والحك180أحكام الّتخصيص الواردة بالفصل 
 سبق ترسيمه وغير ذلك، ال تحدث أثرها العيني إاّل انطالقا من ترسيمها.

الّصور الّتي ينجّر عنها اكتساب الحّق  وهي جملةالّصكوك اإلدارّية: -
بموجب القانون، مثل أمر االنتزاع والمصادقة على أمثلة الّتقسيم العيني 

ظيم العّقاري في إطار أعمال وكالة اإلصالح والمصادقة على مثال إعادة الّتن
والمصادقة على تحديد  وتأميم األراضي الفالحّية)الوكالة الفالحية( الّزراعي 
، إلى غير ذلك من الّصور الّتي ينجّر عنها قانونا إنشاء الملكّية أو الملك العام

لّصكوك نقلها أو كشفها أو تعديلها أو قيدها أو انقضاؤها. فهل أّن مثل هذه ا
تخضع لمبدأ الّترسيم حّتى يتكّون الحّق العيني ؟ أم أّنها ال تحتاج إلى ذلك 

 ويمشي في االعتبار أّن الحّق متكّون بموجب القانون دون حاجة إلى ترسيم ؟
                                                 

 م.ح.ع. 308الفصل  369
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م.ح.ع  373تبدو هذه الحالة محّل نقاش بين رجال القانون، ألّن الفصل 
ن ذهب جا نب من الفقه إلى أّن هذا الفصل قد لم يكن واضحا بالّدرجة الكافية، وا 

وفعال  .370يفهم في اّتجاه أّنه لم يستثن أّية صورة بما في ذلك الّصكوك اإلدارّية
نصّت الفقرة األولى منه على جميع الّصكوك دون تفصيل، وأردفت ذلك بذكر 

 االّتفاقات واألحكام.
وكان  م.ح.ع لم يكن واضحا بالّدرجة الكافية، 373والحقيقة أّن الفصل 

سببا في عّدة نقاشات على مستوى فقه القضاء، حيث رأت بعض المحاكم أّن 
إحالة الملكّية في مثل هذه الّصور تستند إلى القانون ذاته وال تحتاج بالّتالي إلى 

وقد أخذ المشّرع  .372في حين تمّسكت بعض المحاكم بضرورة الّترسيم ،371ترسيم
أخيرا بالنسبة إلى أمر االنتزاع حين  بعين االعتبار هذه الّصور وحسم اإلشكال

 14المؤّرخ في  2003لسنة  26أوجب ترسيمه لنقل الحّق بموجب القانون عدد 
تمام القانون عدد  2003أفريل   11المؤّرخ في  1976لسنة  85المتعّلق بتنقيح وا 
 373المتعّلق بمراجعة الّتشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة العمومّية. 1976أوت 

 ليضطّر المشّرع إلى الّتدّخل لو أّن هناك قاعدة عاّمة.  وما كان 
. وقد علمنا 374لكّن هذا الحّل ال يحسم اإلشكال إاّل بالنسبة إلى أثر االنتزاع

م.ح.ع المتعّلق بملك الّدولة والجماعات المحلّية نّص صراحة  16أّن الفصل 
، أي أّنها ال على أّن هذا الملك يبقى خاضعا لألحكام والّنصوص المتعّلقة به

ذا كان مفعول هذا الفصل يبقى  373تأتي تحت طائلة أحكام الفصل  م.ح.ع. وا 
ضئيال وال يتجاوز ملك الّدولة والجماعات المحلّية، فإّن ذلك اليعني أّن جميع 

                                                 
، ص 1993المجلّة القانونيّة التّونسيّة  1992ماي  4محّمد كمال شرف الدّين، مبدأ المفعول المنشئ في قوانين    370

99. 

 .89، ص 1992لسنة  6القضاء والتّشريع عدد  1992جانفي  11خ صلدر بتاري 95214قرار استثنافي عدد    371

 . 89، ص 1992لسنة  6، القضاء والتّشريع عدد  1989فيفري  7صادر بتاريخ  65802حكم ابتدائي عدد    372

 .1143، صفحة  31، عدد  2003أفريل  18الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    373

أوت المتعّلق بمراجعة التّشريع المتعلّق باالنتزاع للمصلحة  11المؤرخ في  1976لسنة  85نّص القانون عدد    374

 العموميّة قبل تنقيحه بالفصل الثاني على أّن " الملكيّة تنتقل بمفعول أمر االنتزاع. "
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وفعال يرى  375م.ح.ع. 373الحاالت األخرى تأتي تحت مفعول أحكام الفصل 
إلدارّية ُتنقل الملكّية بمجّرد صدورها ولو " أّن الّصكوك ارجال القانون جانب من 

                                                 
م.ح.ع، وهي ترجمة  373المالحظ أّن كلمة " جميع الّصكوك " و" الّصكوك"  وردت بالنّص العربي للفصل    375

أشار إلى " األعمال النّاقلة للملكيّة أو المنشئة  1861"، وكان قانون " تورنس " لسنة les actes" و " tous actesعبارة " ل

 للرهن..." 

 Art 43 « Aucun acte translatif de propriété, ou constitutif 

d’hypothèque……………… » 

 اإلشارة إلى " جميع الكتائب المحتوية لوقائع أو اتّفاق...."المعروف بالقانون العقّاري ب 1885، واكتفى قانون  

  Art 342 « Tous écrits constatant un fait ou une convention ayant pour effet de 

transmettre…….. » 

مقّررات وال يمكن أصال أن يفهم من هذه الّصكوك معنى الّصكوك اإلداريّة  التّي تردّ إلى العقود  اإلداريّة  وال 
اإلداريّة. والحقيقة أّن النّصوص المشار إليها ليس فيها ما يحسم اإلشكال ولم تتوّجه عناية المشّرع إلى ضّم ما له عالقة بالّناحية 

، والواضح أّن  les actesاإلداريّة، وكان يستحسن لو استعملت كلمة األعمال القانونيّة عوضا عن الّصكوك تعريبا لكلمة 

م.ح.ع ال يمكن أن يكون إالّ على سبيل االستنتاج أو االفتراض.  373ض من الّصكوك اإلدارّية في إطار الفصل الحديث عن بع

بل إنّه رجوعا إلى طائفة من المقّررات اإلداريّة يتبيّن أّن انتقال الملكيّة فيها يحدث بموجب القانون وليس بموجب التّرسيم، معنى 

 12المؤّرخ في  1964لسنة  5من القانون عدد  2م.ح.ع. فرجوعا إلى الفصل  373فصل ذلك أنّها تبقى خارجة عن ضوابط ال

مارس  16المؤّرخ في  1977لسنة  17من القانون عدد  14المتعلّق بملكيّة األراضي الفالحيّة في تونس والفصل  1964ماي 

 1994لسنة  122من القانون عدد  67والفصل  المتعّلق بإحداث وكالة اإلصالح الّزراعي بالمناطق العموميّة الّسقوّية 1977

مارس  7المؤّرخ في  1986لسنة  17المتعّلق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيّة  والقانون عدد  1994نوفمبر  28المؤّرخ في  

ة لمياه المتعّلق بمجلّ  1975مارس  31المؤّرخ في  1975لسنة  16المتعّلق بالملك العمومي للّطرقات والقانون عدد  1986

المتعّلق بالملك العمومي البحري في تحديد الملك العام، يتبيّن أّن  1995جويلية  24المؤّرخ في  1995لسنة  73والقانون عدد 

انتقال الملكيّة يحدث بموجب القانون بصرف الّنظر عن عمليّة التّرسيم بالّسجّل العيني. كما أنّه رجوعا إلى العقود اإلداريّة 
 ار تهيئة المناطق الّصناعيّة والّسياحّية والّسكنيّة:المبرمة في إط

المتعّلق بتهيئة المناطق الّسياحيّة والّصناعيّة والّسكنيّة  1973أفريل  14المؤّرخ في  1973لسنة  21القانون عدد - 

 (.13)الفصل 

ارّية الّسياحيّة )الفصل المتعلّق بتنظيم وتسيير الوكالة العقّ  1973ماي  15المؤّرخ في  1973لسنة  216أمر عدد - 

 (.11-10-9)الفصول  2007ماي  2المؤّرخ في  2007لسنة  1114(. والملغى بموجب األمر عدد 11والفصل  10

المتعلّق بتنظيم وتسيير الوكالة العقّاريّة الّصناعّية  1973نوفمبر  19المؤّرخ في  1973لسنة  598أمر عدد - 

المتعّلق بإحداث الوكالة  1991جوان  8المؤّرخ في  1991لسنة  37لقانون عدد (، الملغى بموجب ا11-10-9-8)الفصول 

( وبموجب القانون 2)الفصل  1991جوان  8المؤّرخ في  1997لسنة  31العقّاريّة الّصناعّية كما هو منقّح بموجب القانون عدد 

 .2009جوان  23المؤرخ في  2009لسنة  34عدد 

 (.12-11-10لمتعلّق بتنظم وتسيير الوكالة العقّاريّة للّسكنى )الفصول ا 1974جانفي  21أمر مؤّرخ في - 

 وفي إطار التّفويت في أمالك الدّولة :  

المتعلّق بإسناد األراضي الدّوليّة ذات الصبغة الفالحيّة  1970جوان  9المؤّرخ في  1970لسنة  199أمر عدد - 

 (.14وشروط التّفويت فيها )الفصل 

المتعّلق ببيع األراضي المكتسبة من طرف الدّولة وذلك  1972أفريل  27المؤّرخ في  1972لسنة  39القانون عدد - 

 (.7لبناء العقّارات وتهيئة المدن وتوسيعها  )الفصل 

المتعلّق بالعقّارات الدّوليّة الفالحيّة كما هو منقّح بموجب  1995فيفري  13المؤّرخ في  1995لسنة  21القانون عدد - 

 1998فيفري  10المؤّرخ في  1998لسنة  11وبموجب القانون عدد  1996جوان  10المؤّرخ في  1996لسنة  48عدد القانون 

جديد(، يستشّف أّن نهاية العقد اإلداري، في صورة مخالفة الّشروط القانونيّة، تحدّد بصدور قرار في الغرض من  15) الفصل 

لكيّة تعود إلى اإلدارة بمجّرد صدور ذلك القرار وليس بموجب التّرسيم، واألكثر الجهة المختّصة يعرف بقرار التّجريد، وأّن الم
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م.ح.ع ما  373يجد بأحكام الفصل  ولم . "376قبل ترسيمها بالّسجّل العّقاري 
يقنع، كما لم تستهوه منطلقات القائلين بضرورة الّترسيم، وركن إلى تأويل ال يخرج 

 عن نطاق الّنص القانوني المحدث للحّق.
تدّخل المشّرع لتوضيح اإلشكال بالّدرجة وكان من المعقول، تبعا لذلك، أن ي

الكافية، ويرفع الغموض في اّتجاه اإللزام بترسيم جميع الّصكوك دون استثناء، 
ألّن نظام الّسجاّلت العينّية يقتضى أن يكون الّرسم العّقاري المرآة الحقيقّية لواقع 

مصادر الحّق العّقار، والمتضّمن لجملة الحقوق العينّية دون استثناء مهما كانت 
وأسبابه. أّما وقد ترك هذا العنصر على أهمّيته لجدل الفقهاء ورجال القانون، فال 
شّك عندي أّن في ذلك كثيرا من الغموض والّريبة يشارك بطريقة أو بأخرى في 
 وهن الّسجاّلت العينّية، خاّصة وأّن مجال االستثناءات فيه ما يكفي من الخلل.

 (االستثناءات2
ستثناء على معنى أحكام الّسجاّلت العينّية أن يظهر الحّق  يقصد باال

ويختفي خارج إطار الّسجاّلت. ومن المفروض أن التتواجد هذه االستثناءات 
أصال، لكّن الخطر أن تتكاثر هذه االستثناءات، ومن المؤسف أن أقول إّن 

إلى القانون المفعول المنشئ للّترسيم لم يستطع يوما العيش بدونها، سواء بالنسبة 
 الّتونسي أو بالنسبة إلى القانون المقارن. 

وتتعّلق الّصورة بانتقال الملكّية بموجب بالنسبة إلى القانون الّتونسي: -
الميراث والوصّية والحقوق الشخصّية والقيود االحتياطّية واالعتراضات الّتحّفظّية 

                                                                                                                                      
أّن قرار التّجريد يمكن إدراجه مهما كانت صورة الّسجّل العيني ولو أّن المشتري فّوت للغير وقام هذا األخير بالتّرسيم. والحقيقة 

عقودا " يبرمها شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام وتظهر فيها أّن ذلك ليس إالّ تطبيقا لمفهوم العقود اإلداريّة باعتبارها 
نيّته في األخذ بأحكام القانون العام ويتجلّى ذلك إّما بتضمين تلك العقود شروطا غير مألوفة في القانون الخاص أو بالّسماح 

ادئ القانون اإلداري، المرجع الّسابق، ص عبد اّلّل طلبة، مبللمتعاقد مع اإلدارة باالشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام." 

وتتميّز هذه العقود بآثارها فيحّق " لإلدارة في حالة تأّخر المتعاقد في تنفيذ شروط العقد أو إهماله أو امتناعه أن تنفرد . 289

لك في العقد بل دون بتوقيع الجزاءات التّعاقدّية بالقدر الذّي يتناسب وتقصير المتعاقد معها دون حاجة إلى التّنصيص على ذ
 حاجة إلى االلتجاء للقضاء كما هو الحال في مجال العقود المدنيّة. وأخيرا فإّن لإلدارة المتعاقدة إنهاء العقد إذا رأت أّن اعتبارات

ّق أو . ويفهم من ذلك أّن إرادة اإلدارة تبقى هي المحدّدة في نقل الح229الّصالح العام تقتضي ذلك." نفس المرجع الّسابق، ص 

إسقاطه دون حاجة إلى ترسيم. ورغم اإلشارة في بعض العقود اإلدارّية إلى شرط سقوط الحّق أو إلى قرارات التّجريد التّي 
 يمكن أن تتّخذها اإلدارة فال يعني ذلك أّن الغير ال يعارض بهذه الّشروط في صورة عدم إدراجها بالّسجّل أو أنّها ال تتكّون إالّ إذا

هي عملّية إشهاريّة توثيقيّة ال أكثر وال أقّل ال يتعدّى أثرها الّرغبة في إعالم الغير بحقيقة المعامالت اإلدارّية،  أدرجت به، بل

م.ح.ع  من أنّه لم يقصد مطلقا  373ولكّن نقل الملكيّة وسقوطه يبقى خاضعا لقرار اإلدارة ال غير. وبذلك تفهم حقيقة الفصل 

 الّصكوك اإلداريّة.
 .264ّلّل األحمدي، عقد البيع، المرجع الّسابق، ص عبد ا   376
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وانتقال الرهن  ز وحق الحبسواإلنذارات واالرتفاقات الّطبيعّية والقانونّية واالمتيا
 . وهي استثناءات أثبتها المشّرع سواء صراحة أو ضمنا.بموجب الحلول

ناقش الفقهاء المسلمون مسألة +انتقال الملكّية بموجب الميراث والوصّية: 
انتقال الملكّية بموجب الوفاة، وتعّددت األراء في ذلك، ومن ذلك خرجت قاعدة " 

لك إلى الورثة إاّل بعد تجهيز المّيت ودفع الّديون وفتح أي ال ينتقل الم 377تدوم "،
الوصّية. لكّن متى تنتقل األموال إلى الورثة ؟ هل بموت الموّرث أم بعد سداد 

 الّدين ؟ 
فمنهم من ذهب إلى حضر انتقال الملكّية إلى الورثة إاّل بعد خالص 

الكّية وبعض فقهاء الّديون، " ال تركة إاّل بعد سداد الّدين "، ويقول بذلك الم
الحنفّية والحنابلة. والمشهور على الحنفّية أّنهم يمّيزون بين ما إذا استغرق الّدين 
كامل الّتركة أو العكس، ففي الصورة األولى ال تنتقل األموال إلى الورثة وتبقى 
في ملك المتوّفى، وتنتقل في الّصورة الّثانية بموجب الوفاة. ويقول الّشافعّية 

فإّما أن  .378لة بانتقال األموال فورا بموت الموّرث مع تعّلق الديون بالّتركةوالحناب
نأخذ بفكرة امتداد حياة الميت إلى سداد الّدين، أو أن نأخذ بفكرة انتهاء شخصّية 
الميت بوفاته ومرور التركة إلى الورثة مثقلة بالّديون. وقد اختارت مجّلة األحوال 

تقال الفوري للّتركة بموجب الوفاء، بقوله " مبدأ االن 85الشخصّية بالفصل 
يستحّق اإلرث بموت الموّرث ولو حكما وبتحّقق حياة الوارث من بعده "، 

، وهو نفس المبدأ 87واعتمدت ترتيبا في أداء الحقوق المتعّلقة بالّتركة بالفصل 
وقد اعتمدت معظم الّتشاريع هذا 379م.ا.ع. 553المنصوص عليه بالفصل 

 .380االّتجاه

                                                 
 .303السّيد سابق، فقه السّنة، المجلّد الثالث، المرجع الّسابق، ص    377

 .95، المرجع الّسابق، ص 9عبد الرّزاق السنهوري، مجّلد    378

 ركة.م.ا.ع، ويمكنه أن يرفض الت 241وال يلزم الوارث إالّ في حدود منابه على معنى الفصل    379

المتعّلق بتحديد اللّقطة البريّة، وقد أتى بقواعد تتعلّق بالنّظام  1932فيفري  15يراجع كذلك  األمر المؤّرخ في  

 ( تأثيرا بالقانون الفرنسي. 31إلى  24القانوني للتّركات الّشاغرة، ) الفصول من 

 .270-269-268-267-266علي كحلون: القانون العقاري الخاص، المرجع السابق، ص   380
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المبدأ، ولم  الم تخرج الّتشاريع الّتي تبّنت نظام السجاّلت العينّية عن هذو 
تشترط انتقال الملكّية بموجب الّترسيم، بل أبقته من بين االستثناءات، ولم يشّذ 
عن هذا المسلك إاّل القانون الّليبي القديم الّذي جعل الّترسيم شرطا من شروط 

 1965قانون الّتسجيل العّقاري الّصادر سنة  من 53انتقال الملكّية بقوله بالفصل 
" ال تؤول العقارات الموروثة إلى الورثة إاّل بعد تقديم إعالم شرعي من المحكمة 
المختّصة بحصر الورثة وبيان نصيب كّل وارث وتسجيل حّق اإلرث." ونّص 

المتعّلق بالسجّل العيني على "  1964لسنة  142كذلك  القانون المصري عدد 
جميع الّتصّرفات الّتي من شأنها إنشاء حّق من الحقوق العينّية العّقارّية أّن 

األصلّية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك األحكام الّنهائّية المثبتة لشيء من 
ذلك، يجب قيدها في السجّل العيني، ويدخل في هذه الّتصّرفات الوقف والوصّية. 

مشار إليها ال تنشأ والتنتقل وال تتغّير وال ويترّتب عن عدم القيد أّن الحقوق ال
تزول ال بين ذوي الّشأن وال بالنسبة إلى غيرهم، وال يكون للّتصّرفات غير المقّيدة 
من األثر سوى االلتزامات الشخصّية بين ذوي الّشأن ". وعليه فإّن الوصّية في 

ء بالقانون القانون المصري تخضع لموجبات المفعول المنشئ. ونجد نفس االستثنا
 381الّلبناني.

بموجب القانون  1992واكتفى المشّرع الّتونسي بموجب الّتنقيح الصادر في 
باإلشارة إلى أّنه " ال يجوز للورثة أو الموصى لهم  1992لسنة  46عدد 

الّتصّرف القانوني في حّق عيني مشمول بالّتركة أو بالوصّية حسب الحال قبل 
ة "، وهو ما يفهم منه أّن المشّرع عدل عن فكرة ترسيم انتقال الملكّية بالوفا

اخضاع نقل الملكّية بموجب الوفاة لمبادئ الّترسيم، وخّير اإلبقاء على المبادئ 
العامة الواردة بمجّلة األحوال الشخصّية كما تقّدم. وعليه تنتقل الملكّية بصفة آلّية 

تقال الملكّية بالوفاة حّتى بموجب الوفاة على رأي الشافعّية، ويلزم الورثة بترسيم ان
 .382يحّق لهم الّتصّرف في المخّلف

                                                 
 .356إدوار عيد، األنظمة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص    381

هم أو ئويجوز للورثة أو من ينوبهم أو حتّى ممثّل النّيابة العموميّة أو حاكم النّاحية أو أقارب المحجورين أو أصدقا   382

تلقاء نفسه، ويمكن أن يكتفى بذكر أو بتعيين  المحجورين أنفسهم طلب إدراج حّجة الوفاة، أو حتّى حافظ الملكيّة العقّاريّة من

 م.ح.ع.395الّشخص المتوفّى على معنى الفصل 
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والوصّية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الّتبّرع سواء كان عينا أو 
 176م.ا.ش، وهي ال تثبت عمال بأحكام الفصل  171منفعة على معنى الفصل 

يشترط  م.ا.ش إاّل بالحّجة الّرسمّية أو بكتب محّرر وممضى من الموصى. وال
أن تكون مكتوبة بيد الموصى بل يكفي أن تكون ممضاة منه، ولها تاريخ ثابت. 

م.ح.ع، وتصّح على  377وتشملها الّتنصيصات الوجوبّية الواردة بالفصل 
اختالف الّدين وللحمل، وال تقع إاّل على ثلث الّتركة إذا كانت لغير الوارث، 

ل ملكّية الموصى به بتحّقق ويطلب مصادقة الورثة إذا كانت لوارث. وتنتق
 الموت، ويقع الّترسيم بتقديم الّسند.

لكّن هذا االستثناء لم يمر بدون مصاعب، فإذا لم يتّم الّترسيم طبق تلك 
الّصورة، فال يجوز للورثة الّتصّرف القانوني في الحقوق العينّية المشمولة بالّتركة 

ف ذلك. وقد وضعت بعض أو بالوصّية سواء ببيع أو معاوضة أو تبّرع أو خال
. 383الّتشاريع آجاال محّددة إلنهاء عملّية القيد مثل القانون السوري والمصري 

                                                                                                                                      

بمناسبة دخول مجلّة الحقوق العيّنّية حيّز التّنفيذ بتجديد وألزم كّل من وكيل الجمهوريّة  1965وقد جاء المشّرع سنة  

 .(1957أوت  1من قانون الحالة المدنّية الصادر بتاريخ  44وحاكم النّاحية بتوجيه نسخة من حّجة الوفاة بعد إقامتها)الفصل 

لكّن هذا الخيار لم يكن ناجعا بالدّرجة الكافية. إذ عادة ما ال يقع التّنصيص  على العقّارات المسّجلة المخلّفة عن   
 ة.، أو على عناوين األطراف، ورغم المناشير الّصادرة في هذا الجانب بقيت التّجربة محدوديالمتوفّ 

)يراجع قانون الحالة المدنيّة 1964ويذكر أّن حّجة الوفاة يقيمها حاكم الّناحية، أو عدلي أشهاد إذا كانت الوفاة قبل  

المتعلّق ترتيب تسمية المقدّمين ومراقبة تصّرفاتهم  1957جويلية  18. واألمر المؤّرخ في 1957أوت  1الصادر بتاريخ 

ونسين أو األجانب إذا كانت لهم عقّارات بالبالد التّونسيّة. وبإمكان األجنبي المالك لعقارات وحسلباتهم.( وتقام بالنسبة إلى التّ 
بالبالد التّونسيّة االحتجاج بحّجة وفاة محّررة طبق قانون بالده، وقد دأبت إدارة الملكيّة العقّارّية على المطالبة بشهادة عرفيّة 

ا إذا اعتبرنا حّجة الوفاة وثيقة من وثائق الحالة المدنيّة على معنى القانون األجنبي، إلثبات القانون األجنبي، وقد يكون ذلك كافي

أعفت  13.( بفصلها 1998نوفمبر  27الّصادر بتاريخ  1998لسنة  97باعتبار أّن مجلّة القانون الدّولي الخاص )القانون عدد 

الوفاة في إطار القرارات الوالئيّة فال شّك في أنّها تطلب اإلذن وثائق الحالة المدنيّة من اإلذن بالتّنفيذ، لكن إذا جاءت حّجة 

من المجّلة المذكورة.) نبيل الّراشدي، ترسيم انتقال حّق الملكّية باإلرث والوصّية بالسجّل العقّلري،  11بالتّنفيذ على معنى الفصل 

.( وتعفى حّجة الوفاة المقامة بتونس من الّطابع 131ص ، 9، عدد 1998المجلّة القانونيّة لرقابة التّصّرف، الّسداسيّة الثّانية 

م.ح.ع ومجلّة معاليم التّسجيل  397الجبائي والتّسجيل، باستثناء المقامة خارج البالد من طرف األجانب على معنى الفصل 

 والّطابع الجبائي.
 حافظ الملكيّة على أسماء الورثة، ويتّم ترسيم انتقال الملكيّة بالوفاة بإدراج مضمون وحّجة الوفاة بالسجّل. فينصّ  

وكان من األحسن لو يفرض إضافة الحاالت المدنيّة ليتّم إدراجها بالمناسبة، ودون تحديد المنابات، وهذا التّرسيم يعدّل بعد 

م.ح.ع. لكّنه من الممكن االحتجاج بفريضة  396القسمة على مقتضى حّجة القسمة التّى يجب تقديمها على معنى الفصل 

انونّية، فيتولّى حافظ الملكيّة العقّاريّة إدراجها، ويفترض أن تكون هذه الفريضة محّررة من خبير مأذون له بصفة قانونّية. وال ق
يحّق لحافظ الملكيّة رفض حّجة الوفاة بدعوى عدم تنصيصها على جملة الورثة، ويطلب في مثل هذه الّصورة إصالح حّجة 

حاكم النّاحية الذّي يأذن بإصالحها بحكم يجوز الّطعن فيه باالستئناف، على خالف تسليم الحّجة الوفاة باالعتراض عليها أمام 
تراما بداية الذّي ال يتعدّى كونه قرارا استيفائيّا ال أكثر وال أقّل. وإذا تّم إدراج حّجة الوفاة، ال يجوز التّشطيب عليها إالّ بحكم اح

 للمبدأ الحفظي للتّرسيم.
من القانون  30نون السوري إلى فرض أجل ستّة أشهر، تسلّط على الورثة بعده غرامة.ونّص الفصل ذهب القا   383

المتعّلق بالسجّل العيني " يجب قيد حّق اإلرث إذا اشتملت التّركة على حقوق عينيّة عقّاريّة، بقيد الّسندات  1964المصري لسنة 

أن تتضّمن نصيب كّل وارث، وإلى أن يتّم هذا القيد ال يجوز للوارث أن  المثبتة لحّق اإلرث مع قوائم جرد التّركة التّي يجب
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ويطرح الّسؤال حينئذ عن طبيعة الّتصّرفات الّتي يأتيها الوارث أو الموصى له 
قبل الّترسيم، فهل تعتبر أعماال باطلة أو قابلة لإلبطال ؟ أم أّنه يمنع فقط إدراجها 

ترسيم حّجة الوفاة أوالوصّية ؟ أو أّن الغير ال يعارض بهذه األعمال إاّل إاّل بعد 
 إذا أدرجت بالّسجّل ؟

يمكن الّتأكيد مبدئّيا على أّن المشّرع لم ينّص على بطالن مثل هذه 
الّتصّرفات، وكان باإلمكان الّتنصيص على هذا الجزاء لو كان ذلك هو مقصده. 

، ولم يجز مثل هذه الّتصّرفات، باستعماله لعبارة والقاعدة أّنه ال بطالن بدون نّص 
" ال يجوز "، وكان باإلمكان التعويل على صيغ أكثر عمقا لو كان مقصد 
المشّرع معاملة مثل هذه الّتصّرفات بأكثر حّدة وصرامة. وبالّتالي يمكن القول إّن 
كن األعمال الّتي أوقعها الوارث أو الموصي إليه، تقع صحيحة، ولكن ال يم

إدراجها إاّل بترسيم حّجة الوفاة أو الوصّية. ويمكن للغير عدم مراعاة مثل هذه 
من الفقه  الكّن جانب .384الّتصّرفات. وهو الرأي المعتمد واألغلب في الّتطبيق

 373اّتجه إلى تقرير بطالن مثل هذه المعامالت " رغم عدم تنصيص الفصل 
 539اعدة الكلّية الواردة بالفصل م.ح.ع صراحة على هذا الجزاء، إذ اقتضت الق

م.ا.ع أّنه إذا صّرح القانون بالنهي عن شيء معّين كان إتيانه باطال ال ينبني 
 ." 385عليه شيء

ذا أدرجت حّجة الوفاة قبل ترسيم البيوعات الّصادرة عن الموّرث، من  وا 
 م.ا.ش (، لكّنه ال يجوز الّتشطيب 87الممكن الّتشطيب على هذا القيد )الفصل 

تلقائّيا من طرف إدارة الملكّية العّقارّية. وال بّد من تدّخل القضاء، حيث إّن 
الّترسيم يحفظ الحقوق المتعّلقة به ما لم يقع الّتشطيب عليه أو إبطاله أو تعديله، 
وال يمكن أن يكون ذلك إاّل بحكم. فال يمكن الّلجوء إلى الّتشطيب الّتلقائي بدعوى 

                                                                                                                                      
يتصّرف في حّق من هذه الحقوق، ويكون قيد حّق اإلرث في خالل خمس سنوات من تاريخ وفاة الموّرث بدون رسم، أّما بعد 

وتبدأ مدّة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق  ذلك فال يقبل القيد إالّ بعد أداء الّرسم المفروض على نقل الملكيّة أو الحّق العيني.
 اإلرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادّة الثّانية من قانون اإلصدار."

 .356إدوارد عيد، األنظمة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص    384

 .159على حسين نجيرة، الّشهر العقّاري في مصر والمغرب، المرجع الّسابق، ص 

 .99محّمد كمال شرف الدّين، مبدأ المفعول المنشئ للترسيم، المرجع الّسابق، ص   385
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مسألة تتعّقد أكثر فأكثر إذا توّلى الورثة التفويت بالبيع . لكّن ال386الغلط المادي
ورّسم المشتري كتائبه قبل رسوم المشترين من الموّرث، الّذين ال يملكون إاّل 
المطالبة بإبطال هذا الّترسيم، إذا أثبتوا سوء نّيتهم. ومن الجائز أن تودع جميع 

 ى وجه اإلجمال. الكتائب في نفس اليوم، فيقّدم المشتري من الموّرث عل
استبعد المشّرع الّتونسي المفعول المنشئ بالنسبة إلى +الحقوق الّشخصّية: 

هذه الحقوق الّتي تبقى خاضعة لضوابط أحكام المعارضة الّتي كثر الجدل 
حولها، كما سيأتي، وهي: أّوال: عقود تسويغ العّقارات الّتي تتجاوز مّدتها ثالثة 

لّتي تقّل مّدتها عن ذلك أو عقود تجديده إذا كانت أعوام وكذلك عقود الّتسويغ ا
تخّول االنتفاع بالعّقار مّدة تتجاوز نهايتها انقضاء الّسنة الّثالثة من الّتاريخ الّذي 

عقود الّتسويغ الّتي تتجاوز مّدتها ثالثة أعوام والّتي لم يقع  أبرمت فيه. على أنّ 
اء مّدة الّثالثة أعوام الجارية في ترسيمها يمكن االحتجاج بها على الغير إلى انته

يوم ترسيم الصّك أو الحكم الّذي تّم بمقتضاه االنتفاع بالعّقار. وثانيا: الّصكوك 
واألحكام المثبتة لخالص أو إحالة مبلغ يتجاوز معّين كراء عام لم يحل أجل 
أدائه. وثالثا: الّصكوك واألحكام المثبتة لخالص أو إحالة مبلغ يتجاوز معّين 

نزال عام لم يحل أجل أدائه. وقد تضّمنت معظم الّتشاريع هذا االستثناء فيما إ
 يتعّلق بعقد الكراء وخالص معّين كرائه.

نّظم المشّرع  +القيود االحتياطّية واالعتراضات الّتحّفظّية واإلنذارات:
م.ح.ع، الّتي حّددت مجال  372إلى  365الّتونسي القيود االحتياطّية بالفصول 

ها واإلجراءات المّتصلة بها وآثارها. وهي مؤّسسة تعود إلى القانون تطبيق
الّذي استنبط فكرة القّوة الثبوتّية النسبّية للّترسيمات الاّلحقة، وما على  387األلماني

طالب إبطال الّترسيمات أو الّتشطيب عليها إاّل تقييد دعواه احتياطيا لمعارضة 
ّدول، الّتي جعلت للّترسيم قّوة نسبّية، هذا القيود الاّلحقة. وقد اعتمدت أغلب ال

في فقرته األولى والّثانية من القرار الّلبناني عدد  25 اإلجراء. ونّص الفصل
على أّن " كّل من يّدعى حّقا في عّقار مقّيد في السجّل العّقاري، له أن  188

                                                 
 .73، ص 1997أحمد بن طالب، التّشطيب على التّرسيم بالسجّل العقّاري  المجلّة القانونيّة التّونسيّة    386

 .1872ماي  5يراجع قانون الملك غيوم المؤّرخ في    387
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ى من يطلب تدوين قيد احتياطي لصيانة هذا الحّق مؤّقتا، ويجري الحكم نفسه عل
 يرد طلبه حّتى يستكمل األدّلة الّتأييدّية الاّلزمة."

ومعارضة  ويهدف القيد االحتياطي إلى ضمان األسبقّية في الزمن
الّترسيمات الاّلحقة، بناء على صكوك أو دعاوى أو طعون ال يعلم مآلها. وهو 
ن نادى البعض منذ مّدة إلى فرضه ، إجراء اختياري ال يوجب المشّرع إتيانه، وا 

وبالّتالي ليس للقيد االحتياطي عالقة بالمفعول المنشئ. حيث إّن الحقوق تبقى 
مرتبطة بالّصكوك سند القيد. والحقيقة أّن نظام القيود االحتياطّية يشّذ عن نظام 
الّترسيم، وما يمكن ترسيمه ال يمكن قيده، وما يمكن قيده ال يمكن ترسيمه. 

 ويطلب الّتمييز بينهما بعناية.
 329-328-327المشّرع نظام االعتراض الّتحّفظي بالفصول  وضبط

 458إلى  451م.م.م.ت، كما ضبط إنذارات العقلة الّتنفيذّية بالفصول 
م.م.م.ت. ويالحظ في جميع ذلك أّن االعتراضات الّتحّفظّية والّتنفيذّية تهدف 

ن بالّتتّبع. باألساس إلى وقف الّتعامل على العّقار حماية لحقوق الّدائنين القائمي
وهو إجراء تنفيذي ليس له عالقة بقواعد الّشهر العّقاري، وبالّتالي ال يجوز 

 .388الحديث عن المفعول المنشئ في هذا الباب
فبعض الّتشاريع، مثل القانون +االرتفاقات الّطبيعّية والقانونّية: 

ّية نّصت بصراحة على استثناء بعض الحقوق مثل االرتفاقات الّطبيع 389المغربي،
والقانونّية. ويبدو أّن المشّرع الّتونسي نّص صراحة على إعفاء االرتفاقات القانونّية 

م.ح.ع أّن الّترسيم ال يلزم في  166والّطبيعّية من الّترسيم، حيث جاء بالفصل 
من الفقه يصّر على  احالة االرتفاق القانوني واالرتفاق الّطبيعي. لكّن جانب

بدأ، باعتبار أّن استثناءها يمّثل خرقا لنظام الّسجّل خضوع جميع االرتفاقات للم
 .390العيني

                                                 
، 2011ت واستخالص الدّيون الخاصة والعامة، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، علي كحلون: قانون التأمينا  388

 وما بعد. 153ص 
وما بعده من  65( " على خالف القاعدة المقّررة في الفصل 1915) 1333رجب  19من ظهير  109نّص الفصل    389

ّية الّطبيعيّة لألماكن أو عن االلتزامات التّي يفرضها ظهير التّحفيظ العقّاري، تعفى من اإلشهار االرتفاقات الّناشئة عن الوضع
القانون،" والمقصود باالرتفاقات القانونيّة على معنى القانون المغربي خاّصة حّق المرور لألرض المحبوسة سواء كان االرتفاق 

 للملك العام أو الخاص.
 .99بق، ص محّمد كمال شرف الدّين، المفعول المنشئ للتّرسيم، المرجع الّسا   390
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والحقيقة أّن كّل هذه الحقوق ال تطلب مبدّيا الّترسيم لغاية تكوينها وقد 
أرادها المشّرع كذلك ألّنها تمّثل الّنظام المألوف لحّق الملكّية كما يحلو ألصحاب 

ها محمّية قانونا، طالما  أّنها نظرّية القيود تسميتها. وال تحتاج إلى ترسيم ألنّ 
 تمارس في اإلطار الّتشريعي المحّدد.

ويدخل في هذا الباب حقوق االرتفاق الناشئة عن طبيعة األماكن وهو أّن 
األراضي المنخفضة تتحمل إزاء األراضي المرتفعة عنها سيالن مياهها على 

هو ما يجب م.ح.ع وحقوق االرتفاق الناشئة عن القانون و  167معنى الفصل 
احترامه عند غرس بعض األشجار أو إحداث نوع من المباني والكشف على ملك 

 179إلى  168الجار وميازيب السطوح وحق المرور على معنى الفصول 
م.ح.ع. وجميع االرتفاقات التي يتضمنها مثال التهيئة العمرانية المصادق عليه 

 .3914199لسنة  122طبق القانون على معنى القانون عدد 
                                                 

أي غير المهيّأة إن مجمل األحكام في االرتفاقات القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية ال تكون فاعلة إالّ بالمناطق غير  391

خاضعة ألمثلة تهيئة عمرانيّة، واألغلب أن تكون مناطق فالحيّة أو مناطق بلديّة لم تهّيأ بعد. وهي مجّرد قواعد استيفائية ليست 
جوز االتفاق على مخالفتها. فإذا توفرت التهيئة المصادق عليها طبق القانون قام ذلك المثال في تحديد تلك الحقوق صورة آمرة وي

المتعلق بمجلة التهيئة  1994نوفمبر  28المؤرخ في  1994لسنة  122ومكانا ومسافة وموقعا على معنى القانون عدد 

 العمرانية. 

"جملة االختيارات والتوجهات واإلجراءات بأنها  1994لسنة  122من القانون عدد  2الفصل التهيئة الترابيّة عمال بتعرف و

التي يتّم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي والتي من شأنها أن تضمن خاّصة التّناسق في 
 لتجمعات السكنية." وتكون أمثلة التهيئة إما توجيهية أو عمرانية.تركيز المشاريع الكبرى للبنى األساسية والتجهيزات العمومية وا

التوجهات األساسية لتهيئة المناطق الترابية المعنية  122تضبط األمثلة التوجيهية للتهيئة عمال بالفصل الخامس من القانون عدد ف

بين التوسع العمراني وممارسة األنشطة  وذلك اعتبارا للعالقات مع الجهات المجاورة والتوازن الذي يتعين المحافظة عليه
الفالحية واألنشطة االقتصادية األخرى واعتبارا كذلك لضرورة حماية المواقع الطبيعية والمواقع الثقافية بما فيها األتربة 

ط أمثلة وتضب ومناطق الصيانة كما عّرفها التشريع الجاري به العمل. ونصت الفصول الموالية على كيفية إعداد هذا المثال.
التهيئة العمرانية على وجه الخصوص قواعد وارتفاقات استعمال األراضي وتحدد خاصة رسم طرقات الجوالن المزمع 

على  1994لسنة  122وما بعد من القانون عدد  16نصت الفصول والمحافظة عليها أو تغييرها، أو إحداثها وضبط خاصياتها. 

منه بقرار من الوالي المختص ترابيا،  19لمصادقة عليها، حيث تتم المصادقة عمال بالفصل كيفية إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وا

ويعلق مثال التهيئة المصادق عليه بمقر البلدية أو الوالية المعنية ويقع إعالم العموم بذلك عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة 
 والمكتوبة.

من مجلة  19 على معنى الفصليح بالمصلحة العمومية لألشغال المقررة التصروينجر عن قرار المصادقة على مثال التهيئة 

التهيئة العمرانية، معنى ذلك أنه ال يغير من طبيعة الملكية من ملكية خاصة إلى ملكية عامة، لكن األشغال التي يمكن أن ترد 
ارض بها الكافة وال يصّح تركها باتفاق أو صلح كما أّن بيانات أمثلة التهيئة يععلى الملكية الخاصة لها طابع المصلحة العمومية. 

 باعتبارها حقوقا ناشئة عن القانون ذات طبيعة آمرة. 
وحيث إن هذه الحقوق التّي تنشأ عن القانون ليست من قبيل حقوق االرتفاق، إّنما هي من قبيل قيود الملكيّة، فليس فيها ما يخرج 

الملكيّة الذّي أصبح محاطا بجملة من القيود تعطي حّق الملكيّة تعريفه المعاصر.  عن النّظام المألوف للملكيّة، بل هي ضمن نظام
فال يمكن لحّق االرتفاق أن يكون كذلك إالّ إذا خالف ما فرض قانونا. ومن هذه الناحية كانت الحقوق التّي ضبطها القانون مجّرد 

قّار لمنفعة عقّار آخر. لذلك ال يمكن للبائع أن يضمن قيود ال يمكن بحال أن ترقى لمستوى حقوق االرتفاق بوصفه إخضاع ع
خلّو العقّار من هذه القيود وال تزول هذه القيود بعدم االستعمال، ولو كانت حقوق ارتفاق ألمكن ضمان خلّو العقّار منها ولزالت 

أحد مخالفتها ويجوز للمحكمة أن  بعدم االستعمال. ومن طبيعة هذه القيود أنها آمرة وتتصل بالنظام العام العمراني، وال يملك
 تثيرها من تلقاء نفسها. 

تكاليف تحمل على عناصر الملكية العقارية فتقيد  1994لسنة  122التهيئة العمرانية بجميع أصنافها الواردة بالقانون عدد  تعدّ و

تقدّم القيد عن الحقوق العينية عنصر االستعمال فيها أو عنصر االستغالل أو عنصر التصرف، ولكنها ال تلغيها مطلقا، وقد ي
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ويعتبر هذا  االستثناء خطيرا بالنسبة إلى نظام الّسجاّلت العينّية، الّذي من 
 المفروض أن تكون صورته عاكسة لحقيقته المادّية والقانونّية.   

م.ح.ع على حّق  373لم ينّص الفصل +االمتياز وحّق الحبس: 
 ، وهو حّق عيني يعطيه القانون في تفضيل بعض الّدائنين على392االمتياز

بعض للخالص من مكاسب المدين نظرا لصفة ديونهم. وهو مفّضل على غيره 
من الّديون وحّتى على الّديون الموّثقة برهن عّقاري، ويعتمد تفضيل بعض 
الّدائنين الممتازين على بعض على اختالف صفات االمتيازات. وهو من قبيل 

.ح.ع وهو على نوعين وما بعد م 194الّتأمينات العينّية الّتي جاءت بها الفصول 
خاّص وعام. وفي جميع هذه الّصور ال يلزم الّترسيم لنشأة الحّق، وهي حقوق 
مقّررة قانونا. ونجد هذا االستثناء في جميع الّتشريعات الّتي اعتمدت نظام 

 .393السجاّلت العينّية
، فالبعض يكره عليه 394وبعيدا عن الّنقاشات الفقهّية الّتي طالت حّق الحبس

العينّية واآلخر يقّر بذلك، فإّن حّق الحبس تتوّفر به جميع عناصر الحّق الّصفة 
ن لم يدرج بالفصل 395العيني م.ح.ع. ومع ذلك ال يحتاج إلى ترسيم حّتى  12، وا 

                                                                                                                                      
الواردة بمجلة الحقوق العينية إذا اتحد مع الحقوق المذكورة أخيرا مرتبة وطبيعة وجنسا، كما في صورة أن تتقدم التكاليف 

ة العمرانية عن حقوق االرتفاق القانونية. ولكّن القيود الموظفة على الملك الخاص لصالح الملك العام ال تلغي مطلقا الملكي
الخاصة بل إنها تغير من طبيعتها فقط، وال تلغى الملكية الخاصة إال إذا قامت المصلحة العامة في اتخاذ عمل من األعمال الناقلة 
للملكية، كما في صورة االنتزاع أو المصادقة على أعمال التقسيم، وفي غياب ذلك ال يمكن مطلقا القول بإلغاء الملكية العقارية. 

ت الواردة باألمثلة المصادق عليها طبق القانون يعارض بها الكافة بدون حاجة إلى ترسيم بالسجل العقاري ويتعيّن ولكّن االرتفاقا
 مراعاة حدودها تجاوزا لبيانات الّرسوم العقارية.

 وما بعد. 293علي كحلون: قانون التأمينات، المرجع السابق، ص   392

. وكذلك 75يازات، دراسات في قانون التأمينات، المرجع الّسابق، ص نورالدّين بسرور ومحّمد سعيد:إشهار االمت   393

. فقد أشار الكاتبان إلى بعض الّصور الخاّصة إلتّي يتعيّن فيها التّرسيم بالنسبة إلى 103تزاحم االمتيازات، نفس المرجع ص 

( وترسيم امتياز المتقاسم )الفصل 1885االمتيازات الخاّصة مثل ترسيم امتياز صاحب راتب اإلنزال )القانون العقّاري لسنة 

م.م.م.ت  481م.ح.ع والفصل  305م.ح.ع(، ورجع الكاتبان لبعض النّصوص للداّللة على وجوب التّرسيم مثل الفصل  200

 1988لسنة  80المتعلّق باالنتزاع  والقانون عدد  1976أوت  11المؤّرخ في  1976لسنة   85من القانون عدد  39والفصل 

المتعلّق بالتّشطيب على االمتيازات الخاصة بالمعاليم التّي يمكن أن تستخلصها اإلدارة عند  1980ديسمبر  31في  المؤّرخ 

م.ح.ع لم يشمل جميع  373إتمامها لبعض العملّيات توّصال للقول بضرورة ترسيم االمتيازات الخاّصة. غير أّن الفصل 

ن التّرسيم صراحة وال وجود لقاعدة عاّمة حاليّا توجب التّرسيم على غرار استثنى االمتياز م 1885الّصكوك، كما أّن قانون 

 م..ح.ع بالنسبة إلى الّرهون العقّاريّة. 278الفصل 

 وما بعد. 481علي كحلون: قانون التأمينات، المرجع السابق،   394

395  Mester Jacques-Putman Emmanuel-Billiau Marc : Traité de droit civil, Droit 

commun des suretés réelles, L.G.D.J, 1997,p. 49-84.  
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ينشأ وتظّل األحكام الواردة بمجّلة االلتزامات والعقود اإلطار المناسب لتحديد 
 .396أبعاد هذا الحّق من حيث الّنشأة واالنقضاء

الفصل  نّص : أو بغيره من الطرق  +انتقال الرهن العقاري بموجب الحلول
المؤرخ في  2001لسنة  35القانون عدد م.ح.ع كما هو منقح بموجب  374
يجب التنصيص على نقل الرهن العقاري الواقع على أّنه "  2001أفريل  17

نصيص ويخول هذا الت بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري.
ذا  لمن حل محل غيره حق التصرف في الترسيم ورفع اليد عنه. للمحال له أو وا 

م يقع التنصيص فإن الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرسم يمكن أن ل
وقد كان هذا الفصل ينّص سنة  ."يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثق

الرهن العقاري الواقع أّن " نقل يوم صدور مجلة الحقوق العينية على  1965
يجب التنصيص عليه بهامش ترسيم الرهن. بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق 

يخول للمحال له أولمن حل محل غيره حق التصرف في الترسيم وهذا الترسيم 
ذا  ورفع اليد عنه. م يقع التنصيص فإن الحلول أو التشطيب الصادر عن لوا 

 ".يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثقالدائن المرسم يمكن أن 
عندما اعتمد مبدأ  1992أّن المشرع لم ينقح هذا الفصل سنة والواضح 

عندما رفع المشرع إمكانية  2001المفعول المنشئ بل شمله التعديل سنة 
التنصيص بالهامش وفرض التنصيص بالتعاقب مراعاة لموجبات اإلعالمية، فلم 

لنشأته، بل يبقى الحلول خاضعا لمبدأ فرض ترسيم الحلول  يسع مطلقا إلى
االحتجاج كما كانت الصورة أول ما ظهر االقانون العقاري حيث إن عدم 
التنصيص على الحلول ال ينتهي إلى عدم وجود الحّق أصال بل إّن الجزاء هو 

م يقع التنصيص فإن الحلول أو التشطيب الصادر لإذا عدم المعارضة حيث "
 ".لدائن المرسم يمكن أن يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثقعن ا

                                                 
 م.ح..ع. 36وما بعد م.ا.ع، وكذلك الفصل  309يراجع الفصول    396

. " إذا اشترى 97ص  1973نشريّة محكمة التّعقيب  1973نوفمبر  27المؤّرخ في  10506قرار تعقيبي مدني عدد  

واستحقّها الغير بدعوى أنّها على ملكه وأّن البائع للمشتري لم يكن مالكا شخص على حسن نيّة أرضا من غيره أحدث بها بناءات 

م.ح.ع بإلزام المشتري بتسليم اإلحداثات لصاحب األرض الحقيقي كإلزام هذا األخير بأداء  36وقضت المحكمة طبق الفصل 

 " .أن تؤدّى له قيمتهاقيمة اإلحداثات، جاز للمحكمة عند الّطلب أن تقضي للمشتري بحّق حبس اإلحداثات إلى 
 .2011يراجع في جميع ذلك، علي كحلون: قانون التأمينات، مجمع األطرش للكتاب المختص، 
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بل  la subrogationوالواضح أّن هذا االستثناء ال يشمل فقط الحلول 
يشمل كذلك بقية الصور األخرى في انتقال الرهن مثل حوالة الحّق التي يمكن أن 

فتعوض شكلية ، délegation397تشمل انتقال الرهن صراحة وكذلك الحوالة  
الترسيم بإدارة الملكية العقارية شكلية اإلعالم المفروضة بمجلة االلتزامات والعقود 

ت اإلحالة إحالة لمعارضة الغير المحال عليه إذا كان العقار مسجال وتضمن
 الرهون العقارية تبعا إلحالة الحق الشخصي.

ي أوردها إضافة إلى االستثناءات التّ بالنسبة إلى القانون المقارن: -
ن اعتمد الحاالت  المشّرع الّتونسي، نجد بالقانون المقارن عّدة استثناءات أخرى، وا 

الّرسوم على  العامة المذكورة أعاله. ونورد بعضا منها على سبيل المثال، مثل 
رأى فقه القضاء على امتداد  فقد. 398المعامالت العّقارّية والّرهن المؤّجل بالمغرب

عاليم القانونّية المستوجبة ال تطلب قبل الّترسيم تطبيقا سنوات طويلة أن الم
للمفعول المنشئ للحّق. وهو ما يوجب ضرورة رّد ما دفع بدون سبب. ولهذا 

ليكتفي بابرام االّتفاقات  1947سبتمبر  9الغرض صدر الّظهير المغربي بتاريخ 
عن في حّد ذاته وصدور األحكام إلخضاعها إلجراء الّرسوم بصرف الّنظر 

ن ينص  عملّية إدراجها بالسجّل العّقاري. وهو نفس االّتجاه بالقانون الّتونسي وا 
. ويمكن أن يّتفق األطراف على 399م.ح.ع على ذلك صراحة 373الفصل 

تأجيل إشهار الّرهن تسعين يوما، ويودع مع ذلك هذا الّرهن بدفتر اإليداع، لكّنه 
من  128بع له على معنى الفصل ال يضّمن بدفتر الّتحفيظ، وينشأ الحّق الّتا

من تاريخ إيداعه، بالّرغم من ذلك، فإذا أودعت رهون أخرى  1333ظهير رجب 
 قّدم الّرهن األّول.

اإللحاق ونزع الملكّية وجاء القانون الّلبناني بعّدة أمثلة مثل صورة 
ة من قانون الملكّية العّقارّية بالفقر  204الفصل  أورد فقدوالّصكوك القضائّية. 

الّثانية منه بعض االستثناءات الهاّمة بقوله " إّن حقوق الملكّية وحقوق الّتصّرف 
                                                 

 وما بعد. 293علي كحلون: أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص   397

 وما بعد. 593علي كحلون: قانون التأمينات، المرجع السابق، ص 
398  Paul Decroux : Droit foncier Marocain, op.cit.,p. 203. 

 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.  1993ماي  17المؤرخ في  1993لسنة  53القانون عدد   399
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ن كّل من يكتسب عّقارا باإلرث أو بنزع الملكّية أو  تكتسب أيضا بااللحاق ....وا 
بحكم فهو مالك قبل الّتسجيل." ويقصد باإللحاق أو االلتصاق االلتصاق الّطبيعي 

من قانون الملكّية العّقارّية ) وهو ما  209-208-206على معنى الفصول 
من مجّلة الحقوق العينّية الّتونسّية (. أّما االلتصاق  32إلى  28يوافق الفصول 

بفعل اإلنسان فال ينجر إال بموجب حكم أو اّتفاق. وتكتسب الملكّية في حالة 
ع نزعها )حالة االستمالك( بإيداع قيمة الّتعويض ووضع يد المنتفع من االنتزا 

لسنة  58على العّقار المنتزع بصرف الّنظر عن الّترسيم على معنى القانون عدد 
. ونّص القانون الّلبناني صراحة بآخر الفصل 1991أّيار  29المؤّرخ في  1991
من قانون الملكّية العّقارّية على " أّن كّل من يكتسب عّقارا...بنزع الملكّية  204

أّن انجرار الملكّية بموجب القانون اليحتاج إلى ..فهو مالك قبل الّتسجيل.."، أي 
ترسيم حّتى يتكّون الحّق، وهو استثناء للمبدأ المنصوص عليه بطالع الفصل 
المذكور. أّما الحكم القضائي فيعّد استثناء هاما باعتبار أّن الحكم ينشئ الحّق 

مثل حكم  بداية من تاريخ صدوره، وليس بداية من تاريخ إدراجه بالسجّل العقاري،
الّتبتيت، أو حكم القيد على اسم البائع. وقد بدت قاعدة الّترسيم بالنسبة إلى 
األحكام القضائّية غريبة بالنسبة إلى بعض الّتشاريع، باعتبار أّن الحقوق تنشئها 
األحكام الّصادرة في الغرض، " مثل الحكم القاضي بقيد عقد البيع العّقاري 

ّقاري والّذي يجعل المحكوم له مالكا من تاريخ صدوره العادي جبرا في الّسجّل الع
وقبل إجراء القيد وكذلك الحكم الّصادر بإحالة العّقار المبيع بالمزاد العلني على 
اسم المزايد األخير والّذي ينقل الملكّية للمستفيد منه من تاريخ صدوره وقبل القيد 

لى من كان طرفا في المعاملة  في الّسجّل العّقاري وذلك بالنسبة إلى المنّفذ عليه وا 
وال يمكن بالّتالي تعليق آثارها على شرط الّترسيم، إلى حّد أن  400الّتنفيذّية "،

وقعت هذه األحكام في مجال االستثناءات، وخرجت بذلك عن إطار المفعول 
من قانون الملكّية العّقارّية اللبناني في فقرته  204المنشئ. لذلك نّص الفصل 

 ى أّن "....كّل من يكتسب عّقارا ..بحكم..فهو مالك قبل الّتسجيل..".الّثانية عل

                                                 
 .355إدوار عيد، األنظمة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص   400
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والحقيقة أّن نظام السجاّلت العينّية يقتضي أن ال تأتي هذه األحكام في 
باب االستثناءات، ومن المفروض أن تعّبر هذه السجاّلت عن حقيقة العّقار، 

ام، ويذهب االّتجاه وليس هناك من المبّررات ما يستدعي استثناء مثل هذه األحك
العام إجماال إلى تقليص مجال هذه االستثناءات أكثر ما يمكن. لكّن مجالها 

 الحقيقي يبقى شاسعا.
 آثار المبدأ  -ب

ما إن خرج المشّرع الّتونسي من التفرقة بين األطراف والغير، الّتي كان لها 
في تفرقة أخرى األثر البالغ في تناقض فقه القضاء إلى أبعد الحدود، حّتى وقع 

 أكثر حّدة، التفرقة بين الحقوق الّشخصّية والحقوق العينّية.
 (انهيار الّتفرقة بين الغير واألطراف1

م.ح.ع أّنه يترّتب عن عدم إشهار األمور الواردة  373أورد الفصل 
بالفقرتين المذكورتين أي الّصكوك الّتي سبق الّتعرّض لها، أّن الحقوق العينّية 

وقد كان الفصل  ال تكون حّجة فيما بين المعنيين باألمر أنفسهم.ا الواردة به
قديم م.ح.ع ينّص على أّن " كّل حّق ال يعارض به الغير إاّل بترسيمه  305

بإدارة الملكّية العّقارّية وابتداء من تاريخ ذلك الّترسيم"، وقد تّم تعديل هذا الفصل 
 1992ماي  4مؤّرخ في ال 1992لسنة  46بموجب القانون عدد  1992سنة 

في اّتجاه أّن " كّل حّق عيني ال يتكّون إاّل بترسيمه بالّسجّل العّقاري وابتداء من 
تاريخ ذلك الّترسيم"، وبالّتالي سوف لن نضطّر مستقبال إلى القول بتلك الّتفرقة 
بين األطراف والغير، والّتي أّدت في أكثر األحيان إلى تأويالت فقهّية وقضائّية 

 ما يقال عنها إّنها  أضّرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمصداقّية أقلّ 
 السّجالت العّقارّية. 

وأّول مساوي هذه الّتفرقة أّنها تّؤدي إلى ظهور حياتين بالنسبة إلى العّقار 
الواحد، حياة بين الّطرفين، وحياة في عالقة الّطرف بالغير. فالعقد ينشأ صحيحا 

تجا لجميع آثاره القانونّية منذ إبرامه على معنى مجّلة نافذا بين األطراف من
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، ومع ذلك فهو غير موجود بالنسبة إلى الغير الّذي ال 401االلتزامات والعقود
 يطلب منه االعتراف بمضمونه إاّل من تاريخ ترسيمه بالسجّل العّقاري.

فهو زواج بين نظام عيني يوجب الّترسيم لنشأة الحّق العيني ونظام 
دني يعترف بتكوين العقد منذ إبرامه بين الّطرفين، وتتأّخر آثاره بالنسبة شخصى م

إلى الغير إلى عملّية الّتسجيل أو الّترسيم. لكّنه كان زواجا غير متكافئ وأنتج 
عددا من اإلشكالّيات والّصعوبات يصعب السيطرة عليها على امتداد الّسنوات 

ق هو مساهمته الفّعالة في جمود الّرسوم القادمة، ولعّل أهّمها وأّولها على اإلطال
 العّقارّية. 

ذا كان  ثانيا: ليس من الّسهل تحديد مفهوم الغير في المعامالت العّقارّية. وا 
وال يعتبر  ،402من الّسهل القول مبدئّيا إّن الغير هو األجنبي عن العالقة الّتعاقدّية
ّسلف والدائن الورثة والخلف الخاص أي الذي انجرت له حقوق خاصة من ال

العادي في حدود ما يسمح به القانون ممارسة للدعاوى البليانية أو غير المباشرة 
، من الغير 403م.ا.ع 308و 307و 306و 26أو الصورية على معنى الفصول 

                                                 
التزاما كانت محّل نقاش بين رجال القانون،  الحقيقة أن مسألة اعتبار انتقال الملكية وكذلك بقية الحقوق العينية أثرا أو 401

فمنهم من يعتبرها التزاما، وإن وقع التنفيذ فورا ويتعذّر فيه استعمال الوسائل الجبرية في مواجهة المدين، وما يؤكد فكرة أن نقل 
فاق والقانون، فيحمل على الملكية التزاما وليس أثرا هو أنه باإلمكان تأجيل نقل الملكية بسبب طبيعة األشياء أو بموجب االت

المدين حينئذ التزام بنقل الملكية. ومنهم من يعتبره أثرا وليس التزاما ألنه يحدث بصفة فورية وآلية وذهنية دون حاجة إلى تدّخل 
إن الملكية األطراف،  كما أن فكرة تأجيل االنتقال ال يدعم فكرة االلتزام ألن التأجيل أو التأخير ال يتعارض مع فكرة األثر، حيث 

في هذه الصور ال تنتقل إال بموجب الحاالت التي فرضت التأخير وال يحمل على المدين أي التزام، فهو اإلفراز في حالة بيع 
األشياء المثلية والشيء المستقبلي في حالة بيع أشياء مستقبلية والترسيم في العقارات المسجلة ودفع الثمن في حالة التراضي على 

ال، فما يجعل الملكية تنتقل هو انهاء تلك األعمال المفروضة قانونا أو اتفاقا، وليس للمدين أن يقوم إال بما يدفع في تأخير االنتق
اتجاه انتقال ما يجعل الملكية تنتقل وهو التزام بعمل وليس التزام بنقل الملكية، كما أن يقوم المدين بتصحيح الوثائق لتمكين الدائن 

ما من الممكن اللجوء إلى وسائل جبرية تجاوزا لشخص المدين، وقد زاد النقاش أهمية بحكم اختالف من الترسيم. ويبقى دو
 القوانين المقارنة في ذلك.

، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية والسياسية تونس. 2004-2003أحمد بن طالب: التفويت في ملك الغير، أطروحة دكتوراه، 

 وما بعد. 249ص.

 .11، ص 1997قل الملكية في عقد البيع، أثر أم التزام، المجلة القانونية التونسية، خليفة الخروبي: ن

" ولئن  71، ص 7، عدد 1991القضاء والتّشريع لسنة  1989جانفي  10المؤّرخ في  19622القرار التّعقيبي عدد    402

لغير فإّن من يكون طرفا فيها ال يصبح من الغير كان من المسلّم به أّن حجية األحكام المدنيّة نسبيّة وال يمكن أن يعارض بها ا
ه لمجّرد أّن ذلك الحكم أو تلك األحكام تتعلّق بعقّار مسّجل ولم يتّم إدراجها بسجّل ذلك العقّار إذ أّن كلمة الغير الذّي ال يعارض ب

 305تاريخ ذلك التّرسيم الواردة بالفصل  الحّق العيني على العقّار إالّ بترسيم ذلك الحّق بإدارة الملكيّة العقّاريّة وابتداء من

م.ح.ع ال تعني من كان طرفا في سند الحّق أو خلفا له خالفة عامة أو خاّصة وإنّما تعني فقط األجنبي عن تلك العالقة صاحب 
 الحّق المرّسم ".

 وما بعد. 71علي كحلون: النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص  403

، فله ضمان عام على الذمة المالية للمدين، فقط أّن ةالحقيقة أن الدائن العادي يعدّ غيرا على معنى المبادئ العام 
المشرع مكن الدائن العادي إذا ما توفرت الشروط ممارسة الدعوى الصورية إلظهار حقيقة االتفاق السري على معنى الفصل 

فقرة  306عدم معارضته بجملة من العقود المضرة بحقوقه  على معنى الفصل  م.ا.ع أو ممارسة الدعوى البليانية لطلب 26

فقرة ثانية  306أولى م.ا.ع أو ممارسة الدعوى غير المباشرة لالستئثار بما للمدين من حق لدى الغير على معنى الفصول 
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م.ا.ع، فإّن تطبيق هذه المبادئ كثيرا ما يحدث جانبا  241على معنى الفصل 
لبائع الّتفويت في العّقار مّرتين، وكثيرا ، خاّصة إذا توّلى ا404من الغموض والّلبس

م.ح.ع والمتعّلقة  305ما يقع الخلط بين مبادئ الفقرة األولى من الفصل 
بالمعارضة أو االحتجاج، والفقرة الّثانية منه الخاّصة بالقّوة الّثبوتّية 

    .405للّترسيمات
                                                                                                                                      

يرها من الصور يبقى الدائن العادي الدائن العادي منزلة األطراف، وفي غ م.ا.ع. ففي جميع هذه الدعاوى يتنّزل 308و 307و

غيرا. فكلما تدخل الدائن العادي خارج إطار هذه الدعاوى الخاصة إال وكان في إطار الضمان العام، ويتنزل حينئذ منزلة الغير، 
 كما في صورة مباشرة الدائن العادي إلجراءات العقلة.

تناقضت األحكام والصورة واحدة . فقد ذهبت محكمة  فقد ترددت المحاكم كثيرا في شأن الدّائن العادي، وربما   404

)غير منشور، ملحق بأطروحة حاتم الّرواتبي، المرجع  18/04/1991الصادر بتاريخ  27817التعقيب بالقرار التعقيبي عدد 

موضوع النزاع ( إلى اعتبار الدائن العادي ليس غيرا، وكانت الوقائع تفيد أن المالك المرسم فوت في العقار 554الّسابق، ص 

إلى طرف ثاني الذي لم يعمد إلى إدراج كتبه بالسجل، فبادر دائن البائع بإنذاره وباشر إجراءات تبتيت العقار وانتهت الدعوى 

م.م.م.ت باعتبارها تسلطت على ملك الغير  427بتبتيته. فقام المشتري غير المرسم بطلب إبطال العقلة عمال بإحكام الفصل 

اية وذهبت محكمة التعقيب إلى هذا االتجاه باعتبار أن الدائن العادي ليس غيرا بالنسبة إلى مشتري العقار وأبطلت العقلة بد

من م.ح.ع " ولئن نص على أن كل حق ال  305وبالتالي يمكن معارضته دون أن يكون المشتري مرسما . قوال إن الفصل 

تداء من تاريخ الترسيم . إال أنه لم يحدد مفهوم " الغير " لذلك كان لزاما يعارض به الغير إال بترسيمه بإدارة الملكية العقارية واب

من مجلة االلتزامات والعقود الذي تحدث عن  241لتحديد هذا المفهوم الرجوع ألحكام القانون العام وبالضبط إلى أحكام الفصل 

قود وهو كّل شحص انجر له حق بوجه خاص. وحيث العقود السرية فيصبح الغير ما استثنى من القاعدة العامة بالنسبة لتلك الع
إن السؤال المطروح في قضية الحال هل أن الدائن الذي قام بإجراء العقلة ) المعقب ( يعتبر غيرا بالنسبة لمشتري العقار المعقب 

النسبة للمشتري وال يمكن ضده أم ال ؟ حيث ما من شك أن القائم بالعقلة قد استمد حقه من مدينه بائع العقار الذي هو ليس غيرا ب
بالتالي لهذا العاقل أن يكون له من الحقوق اكثر مما هو لمدينه باعتبار أن العقلة ال تكسبه حق األولوية وهو حق شخصي تجاه 
مدينه. وحيث تأسيسا على ذلك واعتبارا وأن حقه مستمد من مدينه فإنه ال يعد " غيرا " بالنسبة للمشتري على معنى أحكام 

 المذكور وأضحى الطعن والحال ما ذكر غير وجيه ويتجه رده." 305 الفصل

الصادر  18436في حين ذهبت، واستنادا على نفس الوقائع تقريبا ) إبطال عقلة عقارية ( بالقرار التعقيبي عدد  

على تعريف ( إلى اعتبار الدائن العادي غيرا قوال " حيث استقر الرأي 573)المرجع السابق، ص  05/02/2003بتاريخ 

الغير بكونه كل شخص أجنبي عن دائرة التعاقد أي كل من ال تطاله القوة الالزمة للعقد. وحيث بنطبق هذا التعريف على المعقبة 
العاقلة باعتبارها دائنة للمالكة األصلية للعقار المعقول وال عالقة لها بشراء المعترضة لنصفه وبالتالي ال تجوز معارضتها لذلك 

( 567)المرجع السابق ص  06/06/2002الصادرة بتاريخ  14025ر المرسم." وذهبت إلى نفس االتجاه بالقضية الشراء غي

من م.ح.ع أن كل حق ال يعارض به الغير إال بترسيمه بإدارة الملكية العقارية وابتداء من  305قوال " حيث اقتضى الفصل 

عن العقد الرابط بين المعقب ضدهما يعد غيرا وال يمكن بالتالي تاريخ ذلك الترسيم وتفريعا على ذلك فإن كل شخص أجنبي 
معارضته بالحق الغير مرسم بالسجل العقاري المتعلق بالعقار موضوع العقلة. إذ أنه ال يمكن التمييز بين األشخاص المعتبرين 

 من الغير طالما كانت عبارة النص مطلقة."
لى على أّن كّل حّق ال يعارض به الغير إالّ  بترسيمه بإدارة الملكيّة م.ح.ع قديم في فقرته األو 305ينّص الفصل    405

العقّاريّة وابتداء من تاريخ ذلك التّرسيم. معنى ذلك أّن كّل حّق سواء كان عينّيا أو شخصيّا ال يعارض به الغير سواء كان بحسن 
قة التّعاقديّة، إالّ بداية من التّرسيم، وذلك هو معنى نيّة أو بسوء نيّة، ومهما كانت طبيعته، المهّم أن يكون أجنبّيا عن العال

 المعارضة.

قديما على أّن إبطال التّرسيم ال يمكن بأّي حال أن يعارض به الغير الذّي يكون  305وتنّص الفقرة الثّانية من الفصل  

ة إبطال الكتب سند التّرسيم أو في حسن النّية، معنى ذلك أّنه يجوز التشطيب أو الحّط من التّرسيم أو تعديله، كما في صور
صورة التّشطيب المباشر، لكّن إبطال التّرسيم ال يعارض به حسن النيّة، أي أّن التّرسيمات تستعيد قّوتها الثبوتيّة في مواجهة 

عادة عن الحكم  الغير بحسن نيّة، وهو الّشخص الذّي انتقل إليه الحّق المرّسم وهو ال يعلم سبب علّته. وبالتّالي تمسك المحكمة
 بالتشطيب على التّرسيم كلّما ثبت لها أّن الحقوق انتقلت إلى الغير حسن النيّة.

والمهّم في جميع ذلك أّن قاعدة المعارضة تختلف عن قاعدة ثبوتّية التّرسيمات، لكّن فقه القضاء كثيرا ما ينصرف  
 الكتفاء بأحكام الفقرة األولى من هذا الفصل.إلى تحليل مبادئ الفقرة الثّانية، والحال أّن الّصورة تقتضي ا

)نفس المرجع  2003فيفري  5الّصادر بتاريخ  18456وقد اضطّرت محكمة التّعقيب إلى التأكيد بالقرار عدد  

( على أنّه " ال مجال إلثارة شرط حسن النّية من عدمه الذّي ورد بفقرة مستقلّة تتعلّق بصورة إبطال التّرسيم 573الّسابق ص 
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بقى مجّرد ثالثا: اليشّجع هذا الّنظام األطراف على ترسيم الكتائب، الّتي ت
ن لم يرغب أعرض،  عملّية يتحّكم فيها الّطرف، إن شاء بادر إلى الّترسيم، وا 

 واألغلب أن يعرض. وهو نقص يخّل بأهداف نظام الّسجالت العينّية.
الّتي تبدو رجسا  opposabilitéوتعود هذه الّتفرقة إلى مؤّسسة المعارضة 
شّرع التونسي تبّنى هذا الّتوّجه بحكم على نظام الّسجاّلت العينّية، وقد رأينا أّن الم

تأّثره بالمجّلة المدنّية الفرنسّية الّتي ال تعرف معنى الّسجاّلت العينّية. ومؤّدى ذلك 
أن ينتقل الحّق العيني بجميع آثاره بين الّطرفين بمجّرد العقد طبق المبادئ 

 سجيله. العاّمة، وال يمكن معارضة الغير بهذا العقد إاّلبداية من تاريخ ت
وأّول ما شغل فقه القضاء على امتداد الّسنوات الفارطة قبل أن يتدّخل 

هو مدى ضرورة الّترسيم بالسجّل العّقاري لمعارضة الغير  1992المشّرع سنة 
 581أمام غموض بعض األحكام بمجّلة االلتزامات والعقود وخاّصة منها الفصل 

الّتسجيل " على الّصورة المقّررة في  م.ا.ع المتعّلق بالبيع الّذي أشار إلى مفهوم
وتساءل الفقهاء إن كان من الممكن االكتفاء بالّتسجيل 406األحكام المتعّلقة بذلك،"

بالقباضة المالّية لمعارضة الغير أو يّتجه الّترسيم بإدارة الملكّية العّقارّية لمعارضة 
ر مسّجل ال يعارض به الغير. وانتهى فقه القضاء أخيرا إلى أّن البيع المتعّلق بعّقا

م.ا.ع ال  581الغير إاّل من تاريخ ترسيمه بإدارة الملكّية، أي أن مفهوم الفصل 
ذا لم يكن  305يمكن إدراك موضوعه إاّل بالّرجوع إلى أحكام الفصل  م.ح.ع، وا 

 581العّقار مسّجال باإلمكان االكتفاء بالتسجيل بالقباضة المالّية، أي أّن الفصل 
بل إّن هناك من تمّسك 407م.ا.ع. 450الّرجوع إلى أحكام الفصل م.ا.ع يفهم ب

بإخضاع الّصكوك إلجراء الّترسيم لمعارضة الغير حّتى بالنسبة إلى العّقارات 

                                                                                                                                      
وهي غير صورة قضّية الحال المتمثّلة في عقلة عقّاريّة. وحيث إّن محكمة الموضوع باعتمادها شراء غير مرّسم لمعارضة 

 المعقّبة باعتبارها غيرا سّيء النيّة تكون قد خرقت القانون وطبّقت شرطا مقّررا لغير هذه الّصورة."
وع البيع عقّارا أو حقوقا عقّارّية أو غيرها مّما يمكن م.ح.ع قديم على ما يلي:إذا كان موض 581ينّص الفصل    406

رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحّجة ثابتة التّاريخ قانونا وال يجوز االحتجاج بالعقد المذكور على الغير إالّ إذا سّجل على 
 الّصورة المقّررة في األحكام المتعلّقة بذلك.

 .34، ص 1961نشريّة محكمة التّعقيب  1961ارس م 7مؤّرخ في  715قرار تعقيبي مدني عدد    407

 .67، ص 6،عدد  1971مجلّة القضاء والتّشريع  1970جوان  9قرار تعقيبي صادر بتاريخ  

 .138،ص  1نشريّة محكمة التّعقيب ،عدد  1975مارس   10قرار تعقيبي صادر بتاريخ   

 .15، ص 1،عدد  1976قيب نشريّة محكمة التّع 1976جانفي  13قرار تعقيبي صادر بتاريخ  
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الّتي لم يشملها الّتسجيل العّقاري بعد، رغم االنتقادات الكبيرة الموّجهة إلى هذا 
داية إلتمام إجراء الّترسيم الّرأي، معنى ذلك أن تسّجل العّقارات موضوع الكتب ب

نهاية. بل قال آخرون بإمكانّية االكتفاء بالّتسجيل بالقباضة المالّية لمعارضة 
الغير حّتى بالنسبة إلى العّقارات المسّجلة، كما إذا فّوت أحدهم العقار في تاريخ 
متقّدم، ثّم عمد إلى الّتفويت في هذا العّقار مرّة ثانية إلى طرف آخر في تاريخ 
متأّخر، ولم يعمد أحدهما إلى الّترسيم بإدارة الملكّية العّقارّية، وتوّلى الّثاني 
ن لم  تسجيل الكتب بالقباضة المالّية. فيؤخذ بالكتب الّثاني حسب هذا الّرأي، وا 
يرّسم بإدارة الملكّية العّقارّية. وانتقد الفقهاء هذا الرأي بعّلة أّن نظام العّقارات 

. وكان أولى أن يعتمد تاريخ الكتب 408رسيم لغاية المعارضةالمسّجلة يوجب التّ 
. ولم يقف الّنقاش إلى هذا الحّد، بل اضطّرت المحاكم إلى 409لحسم اإلشكال

تقدير مسألة المعارضة حّتى في صورة الّترسيم بإدارة الملكّية العّقارّية، وانتهى 
رسيمات، ورّبما إلى نوع األمر إلى الخلط بين أحكام المعارضة والقّوة الثبوتّية للتّ 

ذا كان  من الّتناقض في تحديد مفهوم الغير، خاّصة في صورة البيع مّرتين. وا 
ن كان  القول الحّق إّن المشتري الّثاني يبقى غيرا بالنسبة إلى المشتري األّول، وا 
خلفا خاّصا للبائع، فإّن االّتجاه اختلف في عّدة صور أخرى. فقد رأت المحاكم 

حيان أّن الغير ال يجب أن يكون له نفس الخلف، وبالّتالي ال يعتبر في بعض األ
المشتري الّثاني غيرا باعتباره خلفا خاّصا للبائع، وال تشمله بالّتالي أحكام الفصل 

 . 410م.ح.ع، فيبقى المشتري األّول على حقوقه كاملة 305
 13253لكّن محكمة الّتعقيب أعرضت بمناسبة الّنظر في القضّية عدد 

عن مناقشة مسألة حسن النّية من عدمها أو مناقشة توّفر صفة الغير من عدمها، 

                                                 
م.ا.ع، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعّمقة، كلية  581تحليل الفصل  :أحمد   بن طالبيراجع في جميع ذلك،    408

 وما بعد. 100، ص 1990-1989الحقوق تونس، 

409  Charfeddine Mohamed Kamel: les droits des tiers et les actes translatifs de 

propriété immobilière,op.cit.,p.106 et suiv,n°122 et suiv. 

، مع 1996، المجّلة القانونّية التّونسيّة لسنة 1994نوفمبر  18الّصادر بتاريخ  33562قرار تعقيبي مدني عدد  

 وما بعد. 355تعليق لمحّمد كمال شرف الدّين، ص 

من  20آمنة يحياوي، المرجع الّسابق، ص ) 2000جانفي  28الّصادر بتاريخ  74223القرار التّعقيبي عدد    410

 (.45المرجع الّسابق، ص  2000جانفي  21الّصادر بتارخ  75445المالحق( ويراجع كذلك القرار التّعقيبي عدد 
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وناقشت المسألة على مستوى توّفر موضوع البيع من عدمه، واكتفت بالقول إّن " 
االلتزام يكون باطال من أصله وال يعمل به إذا خال من ركن من أركانه وتأسيسا 

يكسبه الشرعّية القانونّية ويصّيره  على ذلك فإّن ترسيمه بالسجّل العّقاري ال
ن  صحيحا "، معنى ذلك أّن البيع األّول يعتّد به في معارضة المشتري الّثاني، وا 

. وتزداد المسألة 411تّم ترسيمه، باعتبار أّن البيع الّثاني أصبح غير ذي موضوع
تعقيدا ألّن مناقشة حدود مؤّسسة المعارضة لم تطرح فحسب خالل الّنظر في 

ّنما تعّدتها لجملة من القضايا ولعّل أهّمها الّدعوى الحوزّية  قضايا الّتشطيب، وا 
  .412المتعّلقة بعّقار مسّجل

واعتبارا لجملة هذه الّصور، الّتي ال تستقيم حقيقة مع موجبات السجالت 
العينّية وما تقتضيه من شفافّية ووضوح، كان الحديث عن آثار المفعول المنشئ 

ساسي الّذي يقضي على هذه الّتفرقة بين األشخاص والغير، باعتباره المبدأ األ
وينفي أّي أثر عيني بين جميع األطراف إاّل انطالقا من الّترسيم. لكّنه في مقابل 
ذلك يتسّبب في تفرقة جديدة بين الحّق الّشخصي والحّق العيني. ورّبما كان لها 

 من األثر ما يتجاوز األّول.
 ّشخصي والحّق العيني( الّتمييز بين الحّق ال2

م.ح.ع جديد على " أّن كّل حّق عيني ال يتكّون إاّل  305نّص الفصل 
 373بترسيمه بالسجّل العّقاري وابتداء من تاريخ ذلك الّترسيم، وأورد الفصل 

م.ح.ع أّنه يترّتب عن عدم إشهار األمور الواردة بالفقرتين المذكورتين أي 
الواردة بها ال تكون حّجة  الحقوق العينّيةأّن  الّصكوك الّتي سبق الّتعرّض لها،
، وال يترّتب عن تلك األمور غير المرّسمة سوى فيما بين المعنيين باألمر أنفسهم

ذا أمكن االلتزامات الّشخصّية . وبالتالي إذا لم يرّسم الكتب ال تنتقل الملكّية، وا 
ذا ما أمكن ترسيم ترسيم الكتب يتكّون الحّق العيني بداية من ذلك الّتاريخ. و  ا 

الصّك ألّي سبب من األسباب، فال ينجّر عن هذا الكتب إاّل التزامات شخصّية، 
                                                 

 .243، ص  2،ج  1986نشرّية محكمة التّعقيب  1986ماي  19مؤّرخ في  13253قرار تعقيبي مدني عدد    411

 .263، ص  2005نشريّة محكمة التّعقيب  2005جوان  15المؤّرخ في  7701ي عدد يراجع كذلك القرار التّعقيب 

 .74،ص  4،عدد  1991القضاء والتّشريع لسنة  1989مارس  28مؤّرخ في  22690قرار تعقيبي مدني عدد    412

 .168، ص  3،ج  1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982ماي  18مؤّرخ في  5896قرار تعقيبي مدني عدد  
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ومن ذلك كانت الّتفرقة بين الحّق الّشخصي والحّق العيني، وهي تفرقة خاّصة 
بين صّك غير مرّسم و صّك مرّسم، تظّل مرتبطة بالعمل بمبادئ المفعول 

 المنشئ. 
ذلك الحّق الّذي يستند إلى عقد أو شبه عقد أو ويقصد بالحّق الّشخصي 

جنحة أو شبه جنحة أي إلى وقائع أو أعمال قانونّية، فهو التزام محمول على 
كاهل أحد الّطرفين بموجب االّتفاق أو القانون، لغاية نقل حّق عيني أو القيام 

ابطة بعمل معّين أو اإلضراب عن اإلتيان به، وااللتزام في نهاية األمر " هو ر 
بين شخصيين يلتزم بموجبها أّولهما وهو المدين بأداء معّين لألخر وهو الّدائن 
الّذي يحّق له المطالبة بذلك األداء. ويطلق عليه حّقا إذا نظر إليه من جهة 

." ويقصد بالحّق العيني هو الحّق 413الّدائن ودينا إذا نظر إليه من جهة المدين
على العين ويسند إلى صاحبه حّق الّتتّبع المباشر الّذي يتسّلط بدون وساطة 

م.ح.ع.  12وحّق الّتقّدم، وتنحصر الحقوق العينّية في الحقوق المبّينة بالفصل 
ذا تخّلف كان الحّق الشخصي  . 414فإذا تّم الترسيم تكّون الحّق العيني، وا 

                                                 
 .15، ص 1993محّمد الّزين، الّنظريّة العاّمة لاللتزامات، العقد، تونس    413

 للحّق الشخص تعريفه الخاص وأنواع محدّدة وطرق خاصة في التنفيذ واالنتقال واالنقضاء وكذلك الحق العيني.  414

 وما بعد. 27علي كحلون: قانون التأمينات، المرجع السابق، ص 
وأنواع مميزة عناصر ومصادر وله لف حسب النظرة الشخصية أو الموضوعية لاللتزام، يختمميز مفهوم  للحّق الشخصي

 .وطريقة محدّدة في التنفيذ وأساليب محدّدة في انقضائه

، وليس كّل واجب التزام، بل إن الواجب الذي ينزل منزلة االلتزام هو الواجب devoirااللتزام هو الواجب أو الموجب  ف

الممكن أن تقوم فيه الدّعوى أمام القضاء، و يتجاوز مستوى األخالق، صحيح أن الواجب القانوني  القانوني، أي الذي من
سقوط الحّق بمرور الزمن. ولهذا  والمستوى األخالقي يتفقان في عدّة صور، لكنهما يختلفان في البعض اآلخر، كما في صورة

 كما في صورة القوة القاهرة، فهو واجب قانوني ممكن.  الواجب سقف يقف عنده، فال يطالب المدين بما يتجاوز الممكن،
يتلّخص من جميع ذلك أّن االلتزام هو الوجه اإليجابي للحّق الشخصي الذي يمثل أحد العناصر األساسيّة للذّمة الماليّة إلى جانب و

ت ذات القيمة المالّية، تجاوزا لعالقة الحّق العيني، بل هو ذات الحّق الشخصي، وله عالقة بمعنى المسؤولّية. فإذا كانت المعامال
األحوال الشخصّية، تمثّل مجمل عناصر الذّمة، فإّن االلتزام يمثّل مجمل الحقوق الشخصيّة. ويتضّمن التزاما بإعطاء شيء أو 

ة عادة ما يكون فعل شيء أو عدم فعل شيء. ويتمثل االلتزام بإعطاء شيء في نقل ملكّية أشياء قيمية أو مثليّة، لكّن نقل الملكيّ 
أثرا مباشرا للعقد وليس التزاما، وما يحمل على الشخص في هذه الصور هو تسليم الشيء، وهو التزام بفعل شيء وليس التزام 
بإعطاء شيء، ولكّن نقل الملكية يمكن أن يتأّخر عن تاريخ إبرام العقد، بإرادة األطراف أو بإرادة المشرع أو بحكم طبيعة 

صورة بيع األشياء المثليّة أو بيع األشياء المستقبلية أو الترسيم بإدارة الملكية العقارية بالنسبة إلى العقارات األشياء، كما في 
عل المسجلة أو بند االحتفاظ بالملكية إلى حين دفع الثمن،  ومع ذلك يبقى انتقال الملكيّة  أثرا للعقد وليس التزاما. ويبقى االلتزام بف

 . ل شيء، من االلتزامات العامة المرتبطة دوما بالمنقوالت وإن كانت لها عالقة بالعقارشيء وبعدم القيام بفع
ويردّ مصدر االلتزامات إما إلى التصرفات القانونية )اإلرادة المنفردة والعقد( أو الوقائع القانونية سواء كانت مشروعة أو غير 

 مشروعة(.
الحّق الشخصي هو عالقة بين شخصين يلتزم قائمة بين الدّائن والمدين إذ وينصرف المفهوم الشخصي لاللتزام إلى العالقة ال

بموجبها شخص بأن يؤدّي للّطرف اآلخر شيئا أو أن يقوم بعمل معيّن أو أن يمتنع عن أداء عمل محدّد. فال يتوّصل الدّائن بحقّه 
ة ورابطة ماليّة. ولكّن المذهب الموضوعي إالّ عبر هذا الشخص. فيفترض الحّق الّشخصي إذن رابطة قانونيّة ورابطة شخصيّ 

في االلتزام يقدّر أّن االلتزام هو عالقة قانونيّة يلتزم بموجبها شخص بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل، وذلك 
نى أن يكون قيمة بالتّركيز على موضوع االلتزام دون العالقة الشخصّية بين الّطرفين، أي أن االلتزام يتخذ شكال مجردا بمع

مالية لها مكان بالذمة المالية وال تبرر نشأته إرادة الشخص الملتزم وإنما القواعد الموضوعية أي القانون المبرر لنشأة االلتزام 
وله دور اجتماعي في تداول وانتقال الحقوق الموضوعية، كما في صورة االلتزام من جانب واحد أو إحالة الدّين أو االشتراط 

  ة الغير أو الّسند لحامل.لمصلح
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ال يتكّون الحّق العيني أصال إاّل ترسيم الصّك وتكوين الحّق العيني: -
ّترسيم، أي أّن نقلة الحّق العيني إلى المشتري ال تتحّقق إاّل بمقتضى بموجب ال

الّترسيم. واستعمل المشّرع عبارة الّتكوين وكان من الممكن استعمال كلمة الوجود 
أو النشأة. ألّن كالهما واحد. لكّنه ال يمكن مقارنة عملّية الّترسيم بالمبادئ 

الصّحة أو بركن العقد أو بشرط الّنفاذ أو التقليدّية المعروفة، كما أن نقول بشرط 

                                                                                                                                      
لشخصيّة وااللتزامات اكثير هي أنواع االلتزامات، ولعّل أهمها هي االلتزامات الطبيعّية وااللتزامات المدنيّة وااللتزامات و

 العينّية وااللتزامات الذاتيّة وااللتزامات النقديّة وااللتزامات المجّردة وااللتزامات الموصوفة.
ام حتى يطلب تنفيذه، وهو أثر االلتزام. ومن الجائز بالنسبة إلى الحق الشخصي أن ينفّذ رضائيا أو جبرا أي وما إن يكتمل االلتز

بواسطة الوسائل القهرية الناتجة عن تدّخل القضاء ومساعدي القضاء. واألغلب أن يكون التنفيذ بمقابل أي تعويضا واألقل من 
 ذلك أن يكون عينا أي طبيعيا.

لشخصي بثالث طرق إما بالوفاء أي أداء الحق، ويمكن أن يكون األداء طبيعيا أو بمقابل أو بما يقوم مقام الوفاء وينقضي الحّق ا
 أي بواسطة التجديد والمقاصة واتحاد الذمة أو بدون وفاء أي بواسطة التنازل عن الحق أو استحالة التنفيذ أو اإلقالة أو التقادم.

ما يميزه من حيث مضمونه وامتداده وأنواعه وله طرق خاصة في االكتساب والتنفيذ تعريفه الخاص وله وللحّق العيني 
 واالنقضاء.

التّي يمنحها القانون لشخص على شيء معيّن، فهي سلطة مباشرة بين الشخص والعين تمّكن الفرد من  الّسلطةالحّق العيني هو ف

بين الشيء وصاحبه، وإنّما  relationالث. فهي ليست رابطة استخالص ما لهذا العين من فائدة اقتصاديّة، دون تدّخل طرف ث

بجميع أبعادها. فيفترض الحّق العيني سلطة لها أبعاد قانونيّة وأخرى مادّية وأخرى ماليّة، فتنصرف األبعاد  pouvoirسلطة 

القانونّية وتنصرف األبعاد القانونيّة إلى ما يقّره القانون في معاملة صاحب الشيء بالعين، فال تخرج السلطة عن ضوابطها 
الماديّة إلى ممارسة صاحب الحّق في حدود ما للعين من فوائد اقتصادّية، فتخلص له إمكانيّة التصّرف فيه سلبا أو إيجابا في 
حدود خصائصه. وتنصرف األبعاد الماليّة إلى اعتبار الحّق العيني عنصرا من عناصر الذّمة الماليّة للشخص، مثله مثل الحّق 
الشخصي، وعلى خالف جملة من الحقوق التّي تبقى خارجة عن الذّمة الماليّة لفقدانها هذا العنصر المالي، مثل واجب حسن 

 المعاملة بين الزوجين. 
يتحدّد مضمون الحّق العيني بالفكرة األساسّية فيه، وهو أّن الحّق العيني سلطة مباشرة على العين. معنى ذلك أن يكون مضمون و

دوما محدّدا فال يمكن أن يكون مستقبليّا أو غير معيّن وفيه عنصران صاحب الحّق والعين، فيختفي المدين. ويعارض الحّق 
الكافة بهذا الحّق ويمكن التّخلّي عن العين حتّى يتخلّص المالك من جميع االلتزامات ويمكن أن تؤدّي الحيازة إلى ملكيّة العين 

وله خصوصّية على مستوى التّنفيذ، وهو دوما عنصرا إيجابيّا في الذّمة الماليّة. كّل ذلك ينتج وترتبط بهذا الحّق دعاوى عينيّة 
 عن هذه السلطة المباشرة في الحّق العيني. 

 droit deوحّق التّقدّم  droit de suiteولكّن أهّم نتيجة في هذه السلطة، هو أّن صاحب الحّق العيني له حّق التتّبع 

préférence . 

تدّ تلك السلطة في الحّق العيني وتلك الّرابطة في الحّق الشخصي إلى جملة من المؤّسسات القانونيّة، فتكون امتدادا إّما للحّق تمو
 العيني أو للحّق الشخصي، ولعّل أهّمها ما يتعلّق بااللتزام، فنقول إّما التزاما  عينّيا أو التزاما شخصيّا وحلوال عينّيا أو حلوال

 .شخصيّا

م.ح.ع على جملة الحقوق العينيّة التّي ترد على العقّار، وهي الحقوق العينيّة العقّاريّة، ورتّبها على  12ّص المشّرع بالفصل نو

النّحو التّالي: الملكيّة، واإلنزال والكردار ودخلهما، وحّق االنتفاع، وحّق االستعمال، وحّق السكنى، وحّق الهواء واإلجارة 
تفاق، واالمتياز، والّرهن العقّاري. والواضح أّن المشّرع حاول أن يجمع الحقوق العينيّة بهذا الفصل وأرادها الّطويلة، وحّق االر

 كذلك حصرا. 
م.ح.ع  22وتكتسب الحقوق العينية بالعقد والميراث والتقادم المكسب واالستيالء والقانون وااللتصاق على معنى الفصل 

كن أن تردّ طرق اكتساب الحقوق العينية إلى الوقائع القانونية والتصرفات القانونية، ويضاف إلى ذلك الشفعة والوصية. ويم
 فالميراث والتقادم واالستيالء وااللتصاق والشفعة من الوقائع القانونية والعقد والوصية من التصرفات القانونية.

ي وقلما تنصرف إلى التعويض إال إذا افترضنا هالك وما يميز الحقوق العينية أّن المنازعة فيها عادة ما تنتهي بالتنفيذ العين
وما يميّزها كذلك أّن المنازعة في أصل الحق ال يوجد اإلنذار أو اإلعالم قبل  العين. وتبقى الوسائل االختيارية والجبرية ممكنة.

 نشر الدعوى.
ة والمتفّرعة والتبعية في ذلك، حيث إّن الحقوق ولبيان طرق انقضاء الحقوق العينية ال بدّ من التمييز بين الحقوق العينية األصلي

العينية األصلية أي الملكية ال تنقضي، فهي حق دائم ال ينقضي ولو بانتقاله من طرف إلى طرف بشتى الطرق. أما الحقوق 
تبعية أي االمتياز العينية المتفرعة أي االنتفاع واالرتفاق واالستعمال والسكنى فتنقضي بعدم االستعمال، أما الحقوق العينية ال

والرهن، فيتقضي بصفة تبعية وأصلية. تبعيا ينقضي إذا انقضى الدين الذي يضمنه بالطرق العامة في االنقضاء، أصليا ينقضي 
بعدّة طرق منها إسقاط حق الرهن وهالك العين واتحاد الذمة والفسخ وإحالة الدين دون الرهن وبيع الرهن والتطهير. وتتميز 

 ة التبعية في أنّها ال تنقضي بالتقادم.الحقوق العيني
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. ألّن الّترسيم 415بالّشرط الّشكلي، ونقول: الترسيم منشئ للحّق ال أكثر وال أقلّ 
ليس من هذا في شيء، فهو مؤّسسة ممّيزة وفريدة من نوعها ال يمكن الحديث 
عنها إاّل في إطار نظام السجاّلت العينّية. فالعقد يبرم بين الّطرفين ويقع 
صحيحا، وينتظر ترسيمه حّتى ينتج آثره الجوهري وهو تكوين الحّق العيني 
وانتقاله إلى المشتري. وال تعتبر مرحلة الّترّقب مؤّسسة قائمة بذاتها، بل إّنها 
مقّدمة لعملّية الّترسيم. الكّل مستعّد إلنهاء العملّية المطلوبة الّتي أرادها المشّرع 

 الّترسيم لم يتحّقق بعد، ال يمكن القول بنقل كأساس لنشأة الحّق، وطالما أنّ 
 الملكّية.

وبالّتالي ال يتكّون الحّق العيني إاّل بداية من ترسيمه، رغم ابرام العقد بين 
الّطرفين، وال تنقل الملكّية إاّل بموجب القيد، و تبقى الملكّية بجميع منافعها 

ن رأى البعض إمكانّية الّرج وع إلى مبادئ الحوز بشبهة وغاللها خالصة للبائع، وا 
ّدعاء الملكّية، وأقّر الفقه والقضاء اإذا تّم الّتسليم، واليحّق للمشتري الّتصّرف أو 

بإخراج المشتري لعدم الّصفة ويحّق للبائع طلب الّتعويض عن الّتصّرف قبل 
ن رأى البعض حسم إشكال اإلحداثات بمبادئ االلتصاق. وتبقى  القيد، وا 

ذا توفي البائع قبل الّترسيم انتقل المخاطر قبل الق يد إجماال على عاتق البائع. وا 
ذا تعّلقت بالعّقار رهون بإرادة  العين إلى الورثة، وليس لورثة المشتري شيء. وا 
المشتري تكون قد صدرت من غير مالك، ويبقى العين بذّمة البائع بمعنى أّنه 

ع، ومن المفروض أن ال يجوز عقلته أو رهنه من طرفه. وال شفعة في هذا البي
يؤاخذ البائع من أجل البيع مّرتين إذا ما فّوت فيه بالبيع مّرتين قبل الّترسيم، أو 
من أجل الّدخول إلى محّل الغير، إلى غير ذلك من الجرائم المماثلة، إاّل إذا قلنا 

، ومن المفروض كذلك أن ال يطالب 416باستقاللّية أحكام القانون الجزائي
                                                 

وقد أثارت عبارة " يتكّون " عدّة نقاشات هاّمة بمجلس النّواب، وانقسم المجلس بين مؤيّد ومعترض. كما أثارت    415

ة أنّه يمكن الّطبيعة القانونّية للمبدأ عدّة تساؤالت، وتساءلت النائبة فتحيّة البحري البّكوش عن هذه الّطبيعة، وجاء بردّ الحكوم

 28جلسة الثاّلثاء  30اعتبارها " عقدا معلّقا على شرط، أال وهو شرط التّرسيم."مداوالت مجلس الّنواب، الّرائد الّرسمي، عدد 

 .48، ص 1992أفريل 

حيث ينعى المعقب على محكمة )غير منشور( " 2009فيفري  21الصادر بتاريخ  ـدد29772عـ تعقيبي قرار-  416

عدم إشارتها بحيثيات القرار إلى كّل ما دار بالجلسة وقضاءها باإلدانة من أجل جريمة االستيالء على مشترك قبل  القرار المنتقد
القسمة والحال أنه لم يثبت عنصر االشتراك وسوء نية المتهم وإغفالها مناقشة جملة الدفوعات وتركها بيان أركان جريمة اإلحالة 

 م.ج وضعيف التعليل وهاضما لحّق الدفاع ومحرفا للوقائع. 277م.إ.ج والفصل  141الفصل  فجاء القرار المنتقد مخالفا ألحكام



164 

 

                                                                                                                                      
وحيث بعد أن وقفت محكمة القرار المنتقد على جملة الوقائع وأوردت مجمل اإلجراءات وتصريحات األطراف  

ين وأنه تولى تسويغه بمفرده دون انتهت إلى " أن المتهم اعترف بأن العقار موضوع النزاع هو ملك مشترك بينه وبين الشاك
إعالمهم ودون تسليمهم لعائدات العقار". وأدركت أّن مستندات البداية كانت في محلها وتبنت أحكامها واعتبرتها كأنها صادرة 

 عنها.
تها، بل وحيث إّن محكمة القرار المنتقد ما كانت لتلزم قانونا بتحرير جميع ما يدور بالجلسة أو أن تنقل حرفيّة مداوال 

م.إ.ج. ولم يكن بذلك القرار المنتقد مخالفا ألحكام  168إنها تنتخب ما كان منتجا و ومؤدّيا للمعنى التفصيلي الوارد بالفصل 

 م.إ.ج. 141الفصل 

آل لهما ذلك بموجب الشراء من .....وحيث إنه من الوقائع الثابتة أن العقار موضوع النزاع كان على ملك الشقيقين  
إحالة منابه لفائدة المتهم. وقد أوقف الترسيم بإدارة الملكية العقارية على تحرير ....العقارية للصناعية وقد تولى الشريك الوكالة 

 كتب تكميلي من قبل الشركة لفائدة المحال لهما بداية الستخراج رسوم عقارية مستقلة.
ية لفائدة البائع أو توقف نشأة الحق على الترسيم وحيث إّن توقف اإلحالة على كتب تكميلي أو الترسيم بإدارة الملك 

بإدارة الملكية العقارية ال يعيب اإلحالة لفائدة المعقب حتى وإن أمكن أخيرا استخراج رسوم عقارية باسم البائع األول، ذلك أن 
قانون اإلشهار من  مبدأ استقاللية القانون الجزائي يوجب فرضا مسك المتهم بما وقع من إحالة بصرف النظر عّما يوجبه

واجبات والتزامات. فما يفرضه القانون الجزائي في ثبوت االشتراك هو توفر عقد الشراء، وقد  توفر وهو عقد صحيح غير 
باطل. حيث إّن توقف انتقال الملكية على تحرير الكتب التكميلي أو الترسيم بإدارة الملكية الملكية ال يبطل العقد إذ هو لم يرسم، 

د موجود مدنيا وينتج آثاره الشخصية وإن تأخرت آثاره العينية إلى يوم الترسيم بإدارة الملكية العقاري. فثّمة فصل بل هو عق
واضح بين اآلثار المدنية والجزائية لهذا العقد. فيكفي القانون الجزائي األثر الشخصي للعقد دون األثر العيني، وذلك هو معنى 

يشترط في نقل الملكية الترسيم بإدارة الملكية العقارية، بل يكفي تحرير العقد وإن تعذر ترسيمه.  استقاللية القانون الجزائي. فال

 م.ج". 277وبذلك توفر ركن االشتراك بين الطرفين على معنى الفصل 

حيث ينعى المعقب على القرار  »)غير منشور(  2009مارس  07دد الصادر بتاريخ 32379عــ القرار التعقيبي- 

د سوء التعليل بحّجة أّن ترسيم الكتائب بإدارة الملكية على الشياع في نهاية األمر، في الوقت الذي كان فيه البيع لجزء المنتق

 ، ال يرفع عن المتّهمين  جريمة البيع مرتين.206مفرز وهو المقسم 

ملك العقار  على الشياع وحيث بعد أن وقفت محكمة القرار المنتقد على تصريحات األطراف انتهت إلى أّن البائع ي 
 وقد أمكن أخيرا ترسيم عقد المتضرر على الشياع وإن سبق بيع الجزء المفرز لعدة أشخاص.

لعدّة أشخاص بمن فيهم الشاكي، كما يظهر من  206وحيث أصبح من الثابت أّن المتهمين فوتوا من نفس المقسم عدد  

ختبار. وهو بيع لجزء مفرز له من األحكام الخاصة، وإن كان الملك تحت خالل أوراق الملف وخاصة الحكم االبتدائي وتقرير اال
نظام الشيوع على ملك عدّة أشخاص، وكان من المفروض أن يقع العمل تكييفا إما تحت باب بيع ملك الغير أو البيع ما سبق 

 بيعه.
أن يفعل ذلك إالّ بموافقة جميع  وحيث إذا تصّرف الشريك في جزء مفرز من العقّار المشاع قبل القسمة، وما كان له 

الّشركاء، فكأنّه باع حّصته بذات القطعة وباع منابات بقيّة الّشركاء فيها. فيحّل المشتري بمناب البائع في تلك القطعة ويبقى على 
الّشركاء رفع  أمل أن تصّح القطعة المباعة للبائع حتّى تخلص كاملة للمشتري. وإذا استولى المشتري على العقّار يمكن لبقيّة

قضيّة استحقاقيّة لمطالبته بمناباتهم المشاعة. وال يستطيع المشتري طلب اإلبطال أو الفسخ قبل القسمة، سواء كان عالما بحالة 

م.ا.ع، وال  576الّشيوع أو خالفه، فال يمكن أن يطلب اإلبطال ألّن بيع ملك الغير صحيح بالقانون التّونسي عمال بأحكام الفصل 

لمشتري أن يطلب الفسخ عمال بذات الفصل إالّ إذا تعذّر التنفيذ العيني، وما كان ذلك ليتحّقق قبل القسمة ألّن المشتري يمكن ل
 يبقى على أمل أن يؤول الجزء المباع للّشريك البائع، فيتحقّق له التّنفيذ عينا. أّما بعد القسمة فال يخلو األمر من صورتين، إّما أن

إلى الّشريك البائع أو يؤول لغيره من الّشركاء. فإن آل له حّل المشتري مكانه في ملكّية هذا الجزء وال يؤول الجزء المفرز 
إشكال، إعماال لمبدأ األثر الكاشف للقسمة. أّما إذا آل الجزء إلى غيره من الّشركاء، ال تسمح المبادئ العامة بجبر المشتري على 

طلب الملكيّة فيه وال يمكن أن ينتقل مشتراه آليّا إلى الجزء الذّي آل إلى الّشريك  الّرضاء بذلك الجزء وال حّق للمشترى في
البائع، حيث إّن المشّرع التّونسي ال يأخذ بقاعدة الحلول العيني في مثل هذه الّصورة ولم يأت بأحكام خاّصة على غرار بعض 

وإن ورد صحيحا في القانون التّونسي على شرط إجازة المالك  التّجارب. فيكون الّشريك في مثل هذه الّصورة قد باع ما ال يملك،
األصلي أو صيرورة الملك للبائع، فإنّه يحّق للمشتري نهاية وفي حالة استحالة التّنفيذ العيني أن يطلب الفسخ مع إمكانيّة طلب 

ي يأتيها الّشركاء بما في ذلك الّرهن التّعويض إذا لم يكن عالما بحقيقة الموضوع.وينطبق هذا الحّل على جميع التّصّرفات التّ 
العقّاري. أي أّن التأمين يبقى فاعال إذا صّح نفس الجزء للمدين المرتهن، وال يمكن أن ينتقل الرهن لجزء آخر غير الجزء 

جزء غير الموّظف عليه الّرهن حيث إّن المشّرع التّونسي لم ينّص على صور خاّصة في الحلول العيني حتّى ينتقل الّرهن إلى 
 الجزء الموّظف عليه الّرهن على غرار بعض التّجارب.فيفقد الدّائن تأمينه ويحّل األجل مع إمكانيّة فسخ الديّن األصلي.

وحيث يؤخذ من ذلك أن بيع ملك الغير صحيح في مستواه المدني، ومع ذلك فهو عمل إجرامي على المستوى  

"يشبه بالتحيل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة بالفصل المتقدم )الفصل  م.ج أنه 292الجزائي، فقد اقتضت أحكام الفصل  

 م.ج المتعلق بالتحيل( 291

 أوال:بيع أو رهن أو كراء ما ال حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا األحباس. 
الدعوى المدنية تهدف إلى ثانيا:بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة". ذلك أن  

طلب تعويض الضرر والحكم بالجزاء المدني )البطالن أو الفسخ(، في حين أن الدعوى العمومية تهدف إلى مقاضاة السلوك 
اإلجرامي. ومن ذلك جاءت قاعدة استقالل القانون الجزائي، فال يمكن االستدالل بصحة بيع ملك الغير في مستواه المدني 

لجزائي، حيث إّن التفويت ليس هو المستهدف في  ذاته من التجريم في مستواه الجزائي وإنما هو السلوك الستبعاد الحكم ا
اإلجرامي وسوء النية. فذلك ما يجب تحديده توصال لترك السبيل أو اإلدانة. فإذا ثبت أّن أحد الورثة فوت في أكثر من منابه، 
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وم نقل الملكّية وااللتزامات الجبائّية األخرى، إاّل إذا قلنا باستقاللّية المشتري بمعل
 أحكام القانون الجبائي.

وال يتكّون هذا الحّق العيني إاّل " ابتداء من تاريخ ذلك الّترسيم "، أي أّن 
القول بنشأة الحّق العيني يرتبط بتاريخ إجرائه، وال يرتّد مطلقا إلى تاريخ إبرام 

لى حّد تاريخ الّترسيم تبقى الملكّية على ملك البائع الّذي يتحّمل جميع العقد. فإ
 اآلثار العالقة بها كما قّدمنا.

وقال البعض بفكرة العقدين في هذا، الّتي تجعل لالّتفاق األّول إطارا تعاقديا 
معّينا وتربط بعملّية الّترسيم عقدا آخر، على غرار الّتجربة األلمانّية، وقال آخرون 

وحدة الّتعاقد الّذي يمتد انطالقا من تاريخ إبرامه وانتهاء إلى ترسيمه، في إطار ب
الّنظام العام االقتصادي واالجتماعي الّتي آلت إليه نظرّية سلطان اإلرادة. فتكوين 
أو نشأة الحّق العيني ال تعّينه إرادة الّطرفين بل إن المشّرع هو الّذي يحّدده بصفة 

هة أخرى أّننا بصدد الحديث عن أحد أهّم األسس الّتي يقوم آمرة. وال ننسى من ج
عليها نظام السجاّلت العينّية، فال أظّن أن تبقى إرادة األطراف فاعلة في تحديد 

 .417االلتزامات المنجّرة عن هذا الّتعاقد، أو حّتى في تحديد طبيعة هذه االلتزامات
                                                                                                                                      

القسمة أو فوت في كامل المشترك، وكان يعلم أنه ليس له الحّق في إتمام والمناب يسهل تحديده، أو فوت في قطعة مفرزة قبل 

 م.ج ثابتة. 292التفويت، كانت جريمة الفصل 

وحيث إّن محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في تكييف الوقائع واختيار السند الصحيح في مؤاخذة المتهم طالما  
 ن آخر، والمحكمة تتعّهد بالوقائع في نهاية األمر وليس بالتكييف سند التتبع.توفر بالوقائع ما يدفع في اتّجاه اعتماد تكييف دو

وحيث إّن القول بانتفاء جريمة البيع مرتين بعلّة أّن المتضرر انتهى بترسيم العقد على الشياع كما انتهى بقية  
د شملت نفس الجزء، قول ضعيف ال تسنده  المشترين بترسيم مناباتهم على الشياع، في الوقت الذي كانت البيوعات على تعدّدها ق

 أحكام البيع مرتين.
وحيث إّن جريمة البيع مرتين ال تُمحى بالترسيم، ذلك أن مبدأ استقاللية القانون الجزائي يوجب فرضا مسك المتهم  

جزائي هو توفر البيع بما وقع من إحالة بصرف النظر عّما يوجبه قانون اإلشهار من واجبات والتزامات. فما يفرضه القانون ال
في جزء سبق بيعه، وقد  توفر. فال يشترط في جريمة بيع ملك الغير أو البيع مرتين نقل الملكية الترسيم بإدارة الملكية العقارية، 

 بل يكفي تحرير العقد وإن تعذر ترسيمه. 
ت في نفس الجزء المفرز وحيث إنه مع معرفة طبيعة الملك في االشتراك وعزم المتهمين على إبرام عدّة إحاال 

وتحرير عدّة كتائب في نفس الموضوع ودفع األطراف نهاية إلى القبول بالترسيم على الشياع،  ال يمكن أن ينّم إال على مستوى 
وجاء بذلك القرار المنتقد ضعيف  من الوعي والقصد واإلضرار، وذلك ما يوجبه الركن المعنوي في جريمة البيع مرتين. 

 ط المعنى".التعليل وبسي
وقد اعتمدت معظم التّشاريع التّي تبّنت نظام السجالّت العينيّة هذه التّوضيحات مثل سوريا ولبنان والمغرب وقال    417

بها رجال القانون. لكّن األثر أبعد ما يكون عن إجماع الفقهاء، وذهب األستاذ الّسنهوري إلى إمكانّية ارتداد أثر العقد إلى بداية 
ل المشتري جميع اآلثار الناتجة عن العقد منذ تاريخ إبرامه وليس بداية من التّرسيم، ألّن نظام الّشهر إبرامه ليتحمّ 

العقّاري)الّشخصي( يربط نقل الملكّية بالعقد وليس بالتسجيل في نهاية األمر، رغم أّن المذّكرة اإليضاحّية نصّت علىعدم رجعيّة 
 أثر التّسجيل.

الّشهر العيني، حيث إنّه يربط نشأة الحّق العيني بالترسيم، وإذا ما تحّقق التّرسيم ال يرتدّ لكّن ذلك يختلف عن نظام  
مفعوله لتاريخ إبرام العقد، بل يظّل مرتبطا بتاريخ التّرسيم، وليس في ذلك جدال ومناقشة، وقد أجمع الفقه والقضاء على هذا 

 لّشهر الّشخصي ظلّت محّل جدل وخالف.الرأي، في حين أّن مسألة رجعية أثر التّرسيم بقواعد ا

نظام السجالّت العينيّة، لكّنه لم ينطبق  1964ويذكر أّن البالد المصريّة تعتمد اإلشهار الّشخصي، وقد تبّنت منذ سنة  

 إلى حدّ اآلن. وقد اعتمد األستاذ السنّهوري مقارنة بين نظام الّشهر العقّاري ونظام الّسجّل العيني.
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ن كان ال فرق لكّن تعليق أثر تكوين الحّق العيني على إجراء التّ  رسيم، وا 
بين التصّرفات الكاشفة للملكّية والمنشئة لها، فيه من األثر ما يطرح عّدة 
تساؤالت بالنسبة إلى الّتصّرفات الواردة في نفس الوقت في شأن العقار المسّجل 
والعّقار غير المسّجل، ويمكن بالتالي أن يؤّثر حّتى على نظام العّقارات غير 

المعاوضة أو المقاسمة أو عقد الّصلح الّذي قد يشمل في  المسّجلة، مثل عقد
نفس الوقت أجزاء مسّجلة بإدارة الملكّية العّقارّية وأخرى مازالت خاضعة لنظام 
العّقارات المسّجلة. فهل أّن نقل الملكّية بالنسبة إلى األجزاء غير المسّجلة ينطلق 

أم يؤّجل بدوره إلى عملّية الّترسيم  بداية من تاريخ إبرام العقد تطبيقا للقواعد العامة
 ؟

الّطرف الثاني ينّفذ يمكن القول مبدئّيا إّن االلتزامات المتقابلة تقتضي أن ال 
التزاماته إاّل إذا نّفذ الّطرف األّول ما التزم به، كما أّن القاعدة المعلومة في مادة 

له، بمعنى أن تكون له القانون العّقاري هي أّن نظام العّقارات المسّجلة يجّب ما قب
الغلبة في تحديد مصير الّتصّرفات وأثارها إذا كانت العّقارات موضوع الّتصّرف 
مزدوجة الّنظام، أي أن العّقارات غير المسّجلة تخضع لضوابط العّقارات 
المسّجلة، وهذا يعني أّن نقل الملكّية بالنسبة إلى العّقارات غير المسّجلة ال يتحّقق 

كامل الّتصّرف بما في ذلك من آثار هاّمة، ألّنه اليعقل أن تجزأ إاّل بترسيم 
 .418اآلثار القانونّية والحالة تلك، وهي نتيجة تدعو لشيء من الغرابة

إّن العقد غير المرّسم ينجّر عدم ترسيم الصّك وبقاء الحّق الّشخصي: -
 عنه التزام شخصي. وهو عقد من نوع خاص ليس له صلة بالمبادئ المعلومة،
فال يمكن اعتباره عقدا موقوفا أو مجّرد وعد بالبيع أو عقدا معّلقا على شرط، كما 
تقّدم. وقد تبّنت معظم الّتشاريع العينّية هذا الّتوجه، حيث نّصت الفقرتان الثانية 

المصري الخاص بالسجّل العيني على  1964من قانون  26والثالثة من المادة 
غير المقّيدة من األثر سوى االلتزامات الّشخصّية  ما يلي "...وال يكون للّتصّرفات

في المغرب  1331رمضان  9من ظهير  22بين ذوى الّشأن." ونّص الفصل 

                                                                                                                                      

 وما بعد. 356، ص  9السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع الّسابق، المجلد عبد الرّزاق  

 م.ح.ع. 309الفصل    418
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على أّن " األفعال اإلرادّية واالّتفاقات التعاقدّية الّرامية إلى تأسيس حّق عيني أو 
ر ولو بين نقله إلى الغير أو االعتراف به أو تغييره أو إسقاطه ال تنتج أّي أث

األطراف إاّل من تاريخ الّتسجيل دون اإلضرار بحقوق األطراف بعضهم على 
 بعض وكذا بإمكانّية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اّتفاقاتهم.

لكّن الصعوبة تكمن في تحديد االلتزامات الّشخصّية الّتي تبقى مرتبطة 
علمنا أّن المشّرع الّتونسي لم  بالعقد غير المرّسم، وتصبح الّصعوبة بمكان إذا

يحّدد هذه االلتزامات. وفي هذا المجال ال بّد من اإلشارة إلى أّن العمل بالمفعول 
المنشئ في هذا الباب، أثار عّدة إشكالّيات وصعوبات، وتشّيع رجال القانون إلى 
ي اّتجاهات متعّددة، واختلفت الّتشاريع المقارنة في ضبط الحلول، ولم تسّلم برأ

 . ويمكن جمع هذه اآلراء في ثالثة اّتجاهات:419واحد
االّتجاه األّول: الّترسيم شرط شكلي لالنعقاد، ويقول به نظام الّتسجيل 

مدني على أّن  508العّقاري بالعراق والمعروف بنظام الّطابو، وقد نّصت المادة 
الّشكل الّذي  " بيع العّقار ال ينعقد إاّل إذا سّجل في الّدائرة المختّصة واستوفى

مدني.  1127مدني والمادة  1126نّص عليه القانون "، وكذلك نّصت المادة 
وبالّتالي ال يعتبر البيع غير المرّسم بيعا، بل إّنه مجّرد التزام غير مسّمى، ينجّر 
ذا وضع الّطرفان شرطا جزائّيا اعتّد به،  عن عدم احترامه المطالبة بالّتعويض. وا 

اّل جاز للمحكمة  أن تحّدد قيمة الّتعويض. وبالّتالي ال يصدق الحديث عن وا 
وجود عقد بيع ) وكذلك بقّية العقود األخرى الّناقلة أو الكاشفة للحّق ( قبل إتمام 
شكلّية الّتسجيل. ويخلص من ذلك أّن المشتري يمنع من التمّسك بااللتزامات 

ن العقد بين األطراف أو في الّشخصّية الّناتجة عن االلتزام بنقل الملكّية، وال يتكوّ 
. وكانت هذه المبادئ محّل 420عالقتهم بالغير إاّل بموجب الّتسجيل بإدارة الّطابو

                                                 
419  Tendler :La publicité fonciére françaire face à l’harmonisation européenne, 

JCP,éd.G,1991-I-3544. 

نفي أّي أثر شخصي قبل التّرسيم بدعوى " القطع مع كّل التجأ المشّرع العراقي وكذلك المشّرع الّسورى إلى    420

العوامل التّي تعيق الّسجّل العقّاري عن أداء وظيفته خاّصة بعد ما مّرت به الملكيّة العقّاريّة من االرتباك والفوضى." إيمان 

، كلية الحقوق والعلوم 3عة تونس الّزرلّي، األثر المنشئ للتّرسيم، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة، قانون خاص، جام

من القانون الّسورى على ما يلي " تكتسب الحقوق العينيّة العقّاريّة وتنتقل   1-825. نّص الفصل 84الّسياسيّة بتونس، ص 

ي بتسجيلها في الّسجّل العّقّاري." حامد مصطفى: الملكيّة العقّاريّة في العراق مع مقارنة بالقانون المدني العربي المصر

 .125، ص 1964والّسوري، الجزء األّول، الحقوق العينّية األصليّة، طبعة 
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جدل بين رجال القانون على امتداد الّسنوات الفارطة، ألّن البيع يبقى صحيحا 
 .421مهما كانت الّصور ولو لم يتسّن الّتسجيل

ن عقود الّتراضي، يحتفظ بصفته االّتجاه الّثاني: العقد غير المرّسم، عقد م
ويبقى عقد بيع رغم عدم الّترسيم وينتج جميع اآلثار الشخصّية المرتبطة به 
باستثناء نقل الملكّية، الّذي يتراخى في الزمن ويتأّجل إلى تاريخ الّترسيم. فإذا كان 

قى رغما الحّق العيني ال يتكّون إاّل بداية من الّترسيم رغم اّتفاق الّطرفين، فإّنه يب
عن ذلك عقدا على صورة إبرامه أّول مّرة، ولو لم يرّسم، وينتج آثاره الّشخصّية 

 المرتبطة به. ويقول بذلك القانون المصري.
وعلى هذا األساس ترتبط بالعقد منذ إبرامه التزامات الّضمان باالستحقاق 

، إضافة إلى وبالعيوب الخفّية والّتسليم بجانب البائع ودفع الّثمن بجانب المشتري 
أثر نقل الملكّية. ويلتزم البائع ولو قبل الّترسيم بضمان االستحقاق والعيوب الخفّية 
وتسليم المبيع، ويلتزم المشتري بدفع الّثمن. ومن الجائز أن تنّفذ جملة هذه 
ذا هلك العين وقام الّتسليم، هلك على المشتري  االلتزامات طوعا أو كرها. وا 

مالك، ألّن المخاطر ترتبط بالّتسليم وال ترتبط بنقل الملكّية بالرغم من أّنه ليس ب
ذا قام الّتسليم يلزم البائع بالّضمان على الّنحو الموصوف،  حسب هذا الّتوّجه. وا 
وال يمكن له أن يسترّد العين كرها، رغم أّنه مازال مالكا. ويبقى للمشتري الحّق في 

ره ملزما بنقل الملكّية بواسطة دعوى إلزام البائع قضاء بالقيد على اسمه، باعتبا
 .422صّحة الّتعاقد أو بواسطة دعوى صّحة اإلمضاء

                                                 
 .483ص ،  4عبد الرّزاق السنهوري، الوسيط، المرجع الّسابق، مجّلد عدد    421

يعرض  جانب من الفقه أّن تأخير انتقال الملكيّة إلى يوم التّرسيم ال يمنع من نفاذ جميع االلتزامات الّشخصيّة التّي    422

ترتبط بالعقد أو باألحرى بجانب عنصر التّنازل في نقل الملكيّة، حيث إّن نقل الملكيّة في ذاته ينقسم إلى جزئين التّنازل 
واالكتساب، فالتّنازل يحدث بمجّرد العقد ويتأّخر االكتساب إلى ترسيم العقد ويرتبط بالتّنازل جملة اآلثار الّشخصيّة بما في ذلك 

دفع الثّمن ويرتبط األثر العيني أي نقل الملكيّة باالكتساب. والمعلوم أّن نقل الملكيّة هو أثر للعقد وليس التزاما الّضمان والتّسليم و
وهو أثر آلّي وفورّي وذهني ومجّرد في نفس الوقت، لكّن اآلليّة والفورّية ال تمنع تأّخر نقل الملكيّة، كما في صورة فرز األشياء 

تقبليّة، فيتأّخر النّقل إلى عملّية الفرز أو إلى توفّر الشيء، وكذلك الّصورة بالنسبة إلى ترسيم البيع في المثلّية أو بيع أشياء مس
العقّارات المسّجلة، فيتأّخر النقل إلى يوم التّرسيم. ولكّن هذا التأخير ال يمنع من نفاذ جميع اآلثار الشخصيّة كما تقدّم. بل إّن 

ع ودفاع وتعويض يفرض على البائع منذ إبرام العقد العمل على جعل المشتري يكتسب الملكّية. ضمان االستحقاق باعتباره امتنا

 وما بعد. 279، ص 2004أحمد بن طالب: التّفويت في ملك الغير، أطروحة دكتوراه، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسيّة بتونس 

الّصادرة  12847عقيب في هذا االتّجاه بالقضيّة عدد وإذا كان الّضمان مطلوبا بهذه الّطريقة، وقد ذهبت محكمة التّ  

فقرة أولى وإن حصرت  630( قوال " إّن الفصل 253)نشريّة محكمة التّعقيب، الجزء األّول، ص  1986جانفي  27بتاريخ 

لية قد أوضحت ضمان االستحقاق المحمول على البائع في حوز المبيع والتّصّرف فيه بال مانع، فإّن النّصوص القانونيّة الموا
بصورة أشمل مؤدّى هذا الّضمان وبيّنت أحكامه، ويتّضح منها أّن ذلك الّضمان ال ينحصر في تسليم المبيع للمشتري وعدم 



169 

 

االّتجاه الّثالث: وأخذ الوسط من االّتجاهين األّول والّثاني. فرغم عدم القول 
بشكلّية الّترسيم باعتبارها شرط شكلي لالنعقاد كما تقّدم، وال يكره على العقد غير 

يشّكك في بقاء البيع بيعا بجميع صفاته، وال يسّلم بقدرة المرّسم أّي أثر، لكّنه 
المشتري على إلزام البائع بالّضمان أو الّتسليم قبل الّترسيم، " ويصعب القول بقيام 
االلتزام بضمان االستحقاق وضمان العيوب وواجب الّتسليم كما يصعب إلزام 

ويرتبط بهذا العقد غير  423الّطرف الّذي لم تنتقل إليه الملكّية بدفع ثمن العّقار،"
المرّسم التزام ضمان االستحقاق والعيوب الخفّية والّتسليم ودفع الّثمن، لكّن البائع 
والمشتري ال يجبران على ذلك إاّل بوقوع الّترسيم ونشأة الحّق الجوهري، وهو 
تكوين الحّق العيني. ألّن جملة االلتزامات تتمحور حول نشأة هذا الحّق. ويقول 

الّتشريع المغربي. ويحصر هذا االّتجاه االلتزامات الّشخصّية في إمكانّية بذلك 
الفسخ واسترجاع الّثمن إذا تّم دفعه بصفة فعلّية، والحّق في المطالبة بالحصول 

لزام البائع بعدم الّتفويت ثانية في نفس العّقار.   على ترسيم وا 
دة الّترسيم كشرط ويبدو من خالل جملة هذه االّتجاهات، ومع استبعاد قاع

شكلي المعمول بها بالّتشريع العراقي، أّن اإلقرار بوقوع البيع صحيحا بداية من 
األمور المسّلمة بها، حديثا عن المفعول المنشئ للّترسيم. فقط أّن نقل الملكّية 

تأجل إلى تاريخ الّترسيم. ومع ذلك فإّن حصر االلتزامات الّشخصّية، وباستثناء ي
ال يبدو أّنه من األمور الهّينة أو البسيطة، بل إّنه كان  الفسخ،الحّق في طلب 

فاألصل أن تتراخى اآلثار الشخصية للعقد )ضمان  ومازال محّل جدل ونقاش.
االستحقاق والعيوب الخفية والتسليم والدفع الثمن( ويحّق للمشتري ومن هو في 

صّك ترسيم  موقعه إلزام البائع ومن هو في حاله على المساهمة في تسهيل
المعاملة )دعاوى تصحيح الوثائق وصحة اإلمضاء والكتب(، فإّن تعّذر الترسيم 

 نهاية يبقى الحّق قائما في الفسخ والتعويض.

                                                                                                                                      
التّشويش عليه أو التّعّرض له في تصّرفه بل يتمثّل أساسا في نقل الملكّية،" فأّن القول بنفاذ جميع االلتزامات الّشخصيّة بما في 

يم وضمان العيوب الخفيّة ودفع الثّمن يؤدّي بالّضرورة إلى حالة واقعيّة غريبة ال يمكن أن أصفها إالّ بكونها مبهمة إلى ذلك التّسل
أبعد الحدود، خاّصة إذا علمنا أنّها ليست بالقصيرة، بل قد تطول إلى ما النهاية، وهو أمر سبق أن دفع بالمشّرع الّسوري  إلى 

حدّ التّرسيم الفعلي، كما تقدّم، وجعل جانبا كبيرا من الفقهاء يتردّدون في بيان طبيعة وحقيقة هذه اآلثار منع أغلب هذه اآلثار إلى 
 الّشخصيّة.

 .99محّمد كمال شرف الدّين، مبدأ المفعول المنشئ للتّرسيم، المرجع الّسابق، ص    423
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، قدّمنا أّن العقد قبل فبالنسبة إلى االلتزامات العامة الّناتجة عن إبرام العقد
وب الخفّية والّتسليم ترسيمه يحدث بمجّرد إبرامه التزاما بضمان االستحقاق والعي

ولّما  .424ودفع الّثمن، واألصل في ذلك أّن الملكّية تنتقل بمجّرد تراضي الّطرفين
أصبحت الملكّية رهينة الّترسيم بحكم القانون، وهي جوهر العقد، فال ينتظر مبدئّيا 
أن يجبر الّطرفان على الّتنفيذ إاّل بتحّقق الّترسيم. ولّما أصبح الّترسيم مستعصيا 

سبب من األسباب، يكره بالّتالي إلزام البائع على الّضمان أو الّتسليم ويمنع على ل
البائع المطالبه بالّثمن من حيث المبدأ. وقّدمنا أّن في مثل هذه الحالة يبقى 
العّقار على ملك صاحبه ويتحّمل اآلثار المّتصلة بذلك مهما تعّددت وتنّوعت، 

 رى بصفة فعلّية، طوعا أو كرها.ولو أّن العّقار أصبح تحت يد المشت
ولكّن العقد غير المرّسم هو عقد في نهاية األمر، وليس مجّرد واقعة، 
ويحدث جميع اآلثار المّتصلة به ولو كرها. وبإمكان الطرفين بالّتالي االنتفاع 
بجميع الحقوق الّشخصّية المّتصلة بهذا العقد ولو قبل الّترسيم، على رأي الّتوّجه 

العمل بهذا الّتوّجه فيه من السلبّيات الكثير وال والواضح أّن لمشار إليه. الّثاني ا
يخلو من الّنقائص، حيث إن السماح برفع الدعوى لضمان االستحقاق أو لضمان 
العيوب الخفّية أو لغاية الّتسليم أو لطلب الّثمن، يشّجع الّطرفين على البقاء في 

، ويخلق حالة جديدة، طالما أّن أبواب نفس الحالة دون السعي إلى طلب الّترسيم
الحماية بقيت مفتوحة، فما يهّم المشتري إاّل قبض الثمن، وقد تحّصل عليه، وما 
ن بقي بعض النقص المرتبط بنقل  يهّم المشتري إاّل الّضمان والتسليم، وقد فعل، وا 

 الملكّية كما تقّدم.
ه يتماشى مع ، ألنّ هو األقرب للصّحة الرأي الوسطبدو لهذا الغرض ي

مقتضيات نظام الّسجاّلت العينّية، ونشأة المفعول المنشئ. حيث إّن المشّرع، 
بإبقاء اآلثار الشخصّية للعقد، لم يكن يرغب في خلق مؤّسسة جديدة أو ضبط 
نظام حديث، بل تبقى القواعد العاّمة فاعلة، باستثناء أّن نظام السجاّلت العينّية 

الّتي من المفروض أن تقّدم على العام. فالعقد يوجب بعض األحكام الخاصة، 
ينشأ صحيحا منتجا آلثاره الّتقليدية والمعتادة، لكّنه ال يمكن فرضها قضاء إاّل إذا 
                                                 

 م.ح.ع 583الفصل    424
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تحّقق الّترسيم، فإن تحّقق يتحّلل العقد من جملة القيود، ويجد مالمحه العادّية. 
عقد، وهو ما يشّجع على فهو ارتخاء زمني آلثار العقد، أو تأجيل لالنتفاع بآثار ال

إنهاء عملّية الّترسيم. فإن سّلم البائع الموضوع طوعا ورضاء، يبقى مع طلب 
، واألغلب أن 425ذلك البائع هو المالك بما في ذلك من اآلثار المّتصلة بالملكّية

ذا اّتفق  ال يستطيع استرجاع ما سّلمه طوعا، إاّل إذا تعّذر الّترسيم مطلقا. وا 
 على تسليم الّثمن قبل القيد، ألزم المشتري قضاء. الطرفان مسّبقا

، فلعّل أهّم ما تنشئه واجب المساعدة على ترسيم الكتبأّما بالنسبة إلى 
الّصكوك الخاضعة لواجب الّترسيم، وأهّمها عقد البيع، هوااللتزام الشخصي للبائع 

لعّقارات بجعل الملكّية تنتقل إلى المشتري. لكّن الحّق العيني بالنسبة إلى ا
المسّجلة ال يتكّون إاّل بالّترسيم كما تقّدم، وبالّتالي يحمل على البائع واجب السعي 
في إدراج الكتب بدفاتر الّرسوم العّقارّية، بما في ذلك تصحيح الوثائق المقّدمة 
إلى الّترسيم واالعتراف باإلمضاء وبصّحة التعاقد. ويقابله بالنسبة إلى الّطرف 

ع الّدعوى في اتجاه طلب التصحيح أو صحة اإلمضاء أو صّحة رفالمقابل حّق 
يدخل هذا الطلب في إطار واجب الضمان المحمول على البائع حيث . و التعاقد
االلتزام الّشخصي وعلى معنى القواعد العاّمة يمكن أن ينّفذ بالتعويض كما إّن 

وتعويض، والضمان دفاع وامتناع  .426يمكن أن ينّفذ عينا إذا كان ذلك ممكنا
دفاع لمناصرة المشتري في مواجهة الغير وامتناع عن مشاغبة المشتري وتعويض 

وليس الضمان إال نتيجة لألثر العام في تنفيذ إذا اختّل أثر انتقال الملكية، 
فإذا امتنع البائع عن إنهاء وعليه . 427االلتزامات وهو أن االلتزامات تنفذ بأمانة

                                                 
الخاضعة للمنفول المنشئ المقامة من قبل المشتري األول غير المرسم ومن أجل ذلك تبدو دعوى التشطيب في العقارات   425

في مواجهة المشتري الثاني لنفس العقار والمرسم مميزة من حيث أّن المدّعي في هذه الصورة يفتقد لصفة القيام في دعوى 
 لقوة الثبوتية للترسيمات. . وسنبين هذا اإلشكال عند شرح ا، فال يمكن من حيث المبدأ أن يدّعي ملكية العقارالتشطيب

 وما بعد م. ا.ع 268يراجع الفصول    426

علي كحلون: النظرية العامة لاللتزامات، مصادر الحق، التصرفات القانونية، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص،   427

يجب الوفاء  "نه بيانا لإلطار الموضوعي للقوة الملزمة للعقد أم.ا.ع  243الفصل وما بعد:  أورد  355، ص 2012
بااللتزامات مع تمام األمانة وال يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على االلتزام من حيث القانون أو العرف أو 
اإلنصاف حسب طبيعته"، ومؤدّى ذلك أن يتحّقق الوفاء بااللتزامات بحسن نيّة وال يقف الوفاء بااللتزامات عند مفهوم حسن النية 

 لى جميع األحكام القانونية ذات الصلة وإلى معاني العرف واإلنصاف.بل يتعدّاه إ
فالوفاء بااللتزامات هو غاية القانون المدني وسبب وجوده فليس في القانون المدني من هدف أسمى  مفهوم الوفاء بااللتزامات:-

على هذا المبدأ األساسي وهو وفاء المدين  من أن تدفع الحقوق ألصحابها. والحقيقة أن النظرية العامة لاللتزامات جميعها تقوم
بالدين بمعنى ضمان حقوق الدائنين واستجمع المشرع جملة من القواعد األصلية واإلجرائية بهدف تمكين الدائن من استخالص 

الغرض حقه، وما تنظيم المؤسسات المدنية على تعدّدها إال لضمان استخالص الحق وتنهض الطرق اإلجرائية سندا لتحقيق هذا 
 األصلي.
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 ويجب أن يكون هذا الوفاء بأمانة بمعنى بحسن نيّة، وقد يتخذ هذا المفهوم معنى ذاتيا أو موضوعيا. مفهوم حسن النية:-

، وهو مفهوم تقليدي، إلى المقصد المشترك للطرفين المتعاقدين، فيجب تحديد +فيردّ المفهوم الذاتي لحسن النية في االلتزامات
مقتضى حسن النية أن تنفذ إرادة الطرفين ال غير. وال يمكن البحث بحرية عن اإلرادة المشتركة بل يجب التقيد إرادة الطرفين، و

بما ورد ببنود العقد إال إذا كانت معاني العقد غامضة فيمكن عند االقتضاء اللجوء إلى بحث حّر لكشف حقيقة االتفاق. ولكّنه ال 
 إرادة الطرفين في تحديد معنى الوفاء بأمانة.  يمكن مهما كانت الصورة الخروج عن إطار

وتلك هي الصورة التي ظّل فقه القضاء في تونس يذكر بها ومنع في أكثر من مناسبة تجاوز حدود االتفاق وفرض أحكامه على 
 من الصور. طرفي العقد وكان ذلك هو االتجاء الذّي قام سندا في رفض تعديل بنود العقد بما في ذلك الشرط التغريمي وغيره

إلى عناصر خارجية، عناصر خارج إطار معنى اإلرادة المشتركة، فال يعتدّ ببنود العقد فحسب بل  +ويردّ المفهوم الموضوعي
الذي يمكن أن يبرر بعبارات المصلحة العامة والنظام العام واألخالق الحميدة  يعتدّ بكّل ما يحمل إلى معنى اإلنصاف االجتماعي

 عض.واإلنصاف حسب الب
ولكّن الحقيقة أّن حسن النية يتجاوز جميع تلك المعاني فهو مبدأ قانوني عام، قد ال يحتاج إلى نّص قانوني يكّرسه، وينصرف هذا 

 devoir deوواجب األمان   devoir de garantieالمعنى الموضوعي في المادة التعاقدية إلى واجب الضمان 

sécurité  وواجب النزاهةdevoir de loyauté   وواجب التعاون بين المتعاقدينdevoir de collaboration ،

ومقتضى الضمان أن يضمن المعاقد محّل العقد من تشويش ومنازعة الغير ومقتضى األمان أن يحرص المعاقد على السالمة 
عاقد في تنفيذ ما التزم الجسدية للمعاقد والحماية للشيء محّل العقد ومقتضى النزاهة أن يتحقق هدف العقد موضوعا ويخلص الم

به فال ينحى إلى أنواع الغش والتزوير أو التدليس وأن يسعى المعاقد إلى تنفيذ التزاماته دون تحايل، فال يمكن للناقل أن يسلك 
طريقا بعيدا على سبيل المثال إذا كان من الممكن اعتماد طريق أقرب. فذلك ما يدخل في باب النزاهة. ومقتضى واجب التعاون 

وحفظ حقوق المعاقد وصيانة مكاسبه، فعلى المعاقد أن يعلم المعاقد اآلخر بكّل ما  ن يحمل على المعاقد واجب اإلرشاد واإلعالمأ
 يتعلّق بموضوع العقد وأن ال يخفي عنه شيئا وعليه أن يحرص على صيانة حّق معاقده من التلف والفساد عن االقتضاء.

المحدّدة قانونا في بعض العقود في الضمان كما هي الصورة في عقد البيع واألمان كما  والواضح أّنه تجاوزا لبعض الواجبات
هي الصورة في عقد النقل وتجاوزا لبعض األحكام القانونية التي تجد فعال أساسها في معنى حسن النية مثل إمكانية الفسخ والدفع 

م.ا.ع أن يتدّخل ليس فقط إلدراك  243حسن النية الوارد بالفصل  بعدم التنفيذ وتقسيط الدين وغير ذلك، فإّن للقاضي عمال بمبدأ
بنود العقد بل إلقرار مضمون إلزامي إضافي وإنشاء التزامات جديدة على كاهل المتعاقدين بحسب طبيعة العقد ومن ذلك جاءت 

بات الضمان واألمان على واجبات التعاون والمعاضدة واإلرشاد والحرص على حقوق الغير وصيانتها وباإلمكان تعميم واج
 جميع العقود بناء على  مبدأ حسن النية. 

وكان حسن النيّة من جهة ثانية هو المبرر في اعتماد نظرية الظروف الطارئة ببعض القوانين المقارنة وأوصل إلى إمكانية 
يكون بحسن نيّة. وال شيء يمنع من تعديل بنود العقد بحسب تغيّر الظروف يوم تنفيذ العقد وذلك ما يعني أّن التنفيذ يجب أن 

 م.ا.ع كما سيأتي بيانه. 243اعتماد نفس التحليل بالقانون التونسي انطالقا من المعنى الوارد بالفصل 
المعلوم أّن القواعد القانونية اآلمرة تلزم المتعاقدين تجاوزا لما ورد بالعقد وتدخل بالتالي في إطار القوة الملزمة مفهوم القانون: -
عقد، بل أكثر من ذلك ففي حالة غياب االتفاق الصريح يعتدّ بالقواعد القانونية االستيفائية التّي تلزم الطرفين المتعاقدين، وذلك لل

م.ا.ع في أّنه " ....ال يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على االلتزام من حيث  243هو المعنى الوارد بالفصل 
 القانون.....".

م.ا.ع بل العرف الذي يعتدّ به في بيان محتوى  243ليس العرف كمصدر ثانوي للتشريع ما قصده الفصل رف: مفهوم الع-
. وكثيرا ما يتدّخل المشّرع صراحة بنصوص صريحة تمّكن من الّرجوع إلى العرف، كما هي الصورة العقود غير المسماة

م.ا.ع في القراض والفصل  1211عقد الكراء والفصل  م.ا.ع في 799من المجلة التجارية والفصل  674و 637بالفصلين 
عادة ما تحتكم التجارة إلى قواعد عرفية تكون األساس في م.ا.ع في التوكيل. و 1114م.ا.ع في الوديعة والفصل  1004

األطراف. فهي المعامالت تجاوزا ألي إطار اتفاقي مسبق، فعلى القاضي حينئذ أن يثير تلك العادة لتكون سندا في فهم التزامات 
مجمل األصول التطبيقية التي تحيط عمل التجار ويكون لها وقع القاعدة الملزمة للطرفين. ولعّل التجارة الدولية كانت مثال في 
ذلك إلى أن أصبح من الممكن لدى بعض رجال القانون الحديث عن قانون عبر وطني أساسه عادات التجار وسوابق فقه القضاء 

 في ذلك.
اإلنصاف هو قّوة غريزية كامنة في ضمير اإلنسان تدفع في اتجاه تصور العدل على صورته الحقيقية، فهو نصاف: مفهوم اإل-

صورة من صور الجانب اإلجابي في طبيعة البشر، فكّل إنسان به جانب من الخير والشّر، واإلنصاف صورة من الجانب 
إلى جانب العدالة القانونية التي تتمثل في تطبيق القانون على جميع الناس الخيري، فهو القاعدة الطبيعية لمعنى العدل الحقيقي.  ف

بالتساوي يظهر اإلنصاف وكأنّه في مستوى العدل الطبيعي. وبهذا المعنى فإّن اإلنصاف أرقى درجة من العدالة القانونية. وهذا 
لّة قدر اإلنصاف وإن كانت القاعدة األصولية ال ما يفسر خروج التطبيقات القضائية في بعض األحيان عن القاعدة القانونية بع

تجيز تجاوز النص القانوني إذا كانت عبارته واضحة. على أّن اإلنصاف يمكن أن يرقى إلى مرتبة القواعد العامة للقوانين على 
دية هاما بما أنّه م.ا.ع ومن الممكن اللجوء إليه في غياب النّص الصريح، ويعدّ اإلنصاف في المادة التعاق 535معنى الفصل 

م.ا.ع صراحة على  243مطلوب قانونا لفهم وإدراك حقيقة بنود العقد وبالتالي إطار القوة الملزمة في العقد، ولذلك نّص الفصل 
أنّه "ال يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على االلتزام من حيث ....اإلنصاف حسب طبيعته". فال بدّ من تفعيل عناصر 

أي عناصر العدل الطبيعي توصال لتحديد حقيقة التزامات األطراف وما بنتج عنها من آثار. وفي هذا اإلطار تدرك  اإلنصاف
اتجاهات القضاء في وضع التزامات إضافية على كاهل المعاقد، كما في صورة أن يحمل الطبيب واجب تحقيق نتيجة وليس بذل 

 عناية.  
ة للقوة الملزمة تدفع في اتجاه مراعاة معاني حسن النيّة والقواعد القانونية ذات الصلة والمجمل في ذلك أّن المراجع الموضوعي

وأحكام العرف واإلنصاف دون توقف عند حدود المعاني الواردة بالعقد. فذلك يعني أّن للقاضي دورا هاما في فهم العناصر 
ي للقوة الملزمة، غير أّن فقد القضاء التونسي كثيرا ما الداخلية والخارجية للعقد ويدخل جميع ذلك ضرورة في اإلطار الموضوع

  م.ا.ع وبالتالي في إدراك إطار القوة الملزمة. 243كان تقليديا وذاتيا في فهم أحكام الفصل 
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، لزامه قضاء، ويجوز أن يقوم الحكم مقام العقدما يجب لغاية الّترسيم، يمكن إ
 .وهو من قبيل التنفيذ العيني في االلتزامات الشخصية

طّيبا بالنسبة إلى كانت سببا وى، و اوقد اعترفت الّتجارب المقارنة بهذه الّدع
ترسيم الكتب، وقد استقّر فقه القضاء بمصر ) في اّتجاه المساعدة على المشتري 

هر العّقاري الّشخصي( على تمكين المشتري من إمكانّية في إطار نظام الشّ 
الوصول إلى القيد على اسم البائع بواسطة ما سّمي بدعوى صّحة الّتعاقد ودعوى 

 .428صّحة اإلمضاء
لكّن جانبا من الفقه يشّكك في إمكانّية التعويل على هذه الّدعاوى في إطار 

يم بصفة فعلّية. ويرى أّنه من نظام السجاّلت العينّية للوصول إلى تحقيق الترس
غير الممكن التعويل على كتائب عرفّية في الّترسيم ولو صدر بها حكم في 
ذا كان من الممكن أن ترفع الّدعوى لغاية إلزام الّطرف اآلخر  صّحة الّتعاقد. وا 
بإبرام الكتب طبق ما يقتضيه القانون، فإّنه ال يمكن إدراج مقتضيات الحكم 

المطلوب االستجابة ألحكامه، وما على المتضّرر إاّل المطالبة  بالسجّل إذا رفض
بتعويض األضرار ال أكثر وال أقّل. ويستند هذا الرأي إلى أّن قانون السجّل 
العيني المصري يوجب تحرير كتائب رسمّية وقد جاء بالمذّكرة اإليضاحّية أّن 

 ."429قدالقيد العرفي ال يسوغ قيده " ولو صدر به حكم بصّحة الّتعا
رّبما أّن هذا الرأي كان وجيها ألّنه يستند إلى مبّررات قانونّية جاء بها 
المشّرع صراحة، األمر الّذي ال يتوّفر بالّضرورة بالّتشاريع المقارنة. وقد أمكن 

من قانون  268و الماّدة  267لألستاذ إدوار عيد الّرجوع إلى أحكام الماّدة 
لى أحكام الفصل الملكّية العّقارّية في البالد ا من قانون الموجبات  48للبنانّية وا 

والعقود للقول بأّن العقد ينشأ " عنه التزام شخصي بتنفيذ ما يشتمل عليه من 

                                                 
ويقصد بدعوى صّحة التّعاقد أو دعوى صّحة ونفاذ العقد تلك الدّعوى التّي يرفعها المشتري على سبيل المثال ضدّ البائع  428

ية االعتراف بصّحة ونفاذ العقد، ويقوم الحكم مقام العقد في التّرسيم، لكّن فقه القضاء ال يعفي الّطالب من االحتجاج بالوثائق لغا
الّضروريّة لغاية إنهاء موجبات التّرسيم، وإن تمّسك بمقتضيات هذا الحكم. ويجوز للّطالب ترسيم عريضة الدّعوى من البداية 

التّفويت التّي قد يلجأ إليها البائع أثناء نشر الدّعوى. وتنضاف إلى هذه الدّعوى، رغم بعض الفوارق، ما حتّى ال يفاجأ بأعمال 
يعرف بدعوى صّحة اإلمضاء التّي تهدف إلى حمل البائع على االعتراف باإلمضاء العرفي، ومن ثّم التّرسيم بمقتضى نسخة 

 الحكم والعقد.

 .191وعمال ، ص محّمد شوقي، الّشهر العقّاري علما  

 .134فقرة  361، ص 9عبد الرّزاق السنهوري، المرجع الّسابق، عدد    429
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تعّهدات وباألخّص تعّهد أحد طرفيه بأداء الحّق العيني العّقاري إلى الّطرف 
ّتالي ويقّر بال ."430اآلخر وذلك عن طريق قيده على اسمه في السجّل العّقاري 

بإمكانّية التماس طلب القيد عينا على اسم الّطرف اآلخر، وهو ما يعني أّن 
الحكم يقوم مقام الكتب إذا أخّل المطلوب بااللتزامات المفروضة عليه قضاء، وال 
يمكن أن يحسم اإلشكال بالّتعويض إاّل إذا وردت تنصيصات جديدة لفائدة الغير 

 حسن النّية.   
ه والقضاء ظّل مترّددا بين الجواز والمنع، وترّددت لكّن جانبا من الفق

المحاكم المغربّية في البداية للقول بجبر البائع على القيد العيني للكتب، بناء على 
سابق الّذكر، لكّن هذا الرأي لم  1331رمضان  9من ظهير  22أحكام الفصل 

ني بناء على أحكام يسلم من النقد واّتجهت المحاكم أخيرا إلى القول بالّتنفيذ العي
من قانون االلتزامات والعقود، قوال بأّن " امتناع البائع عن اّتخاذ  259الفصل 

اإلجراءات الّضرورّية لتقييد البيع في الّرسم العّقاري يكون إخالال بااللتزام بضمان 
نقل الحّق المبيع ويوجب على المحاكم أن تجبر البائع على القيام بما التزم به 

إثر دعوى أصلّية تقّدم بها أو على إثر طلبه إدخال البائع بصفته  سواء على
وتبّنت التفصيل بين خلّو الّرسم من ترسيم الحق، ويجوز القضاء  431ضامنا،"

دراج الكتب، وتغيير حالة الّرسم بتنصيص جديد لفائدة حسن  بالتنفيذ العيني وا 
 النّية، ويكره القضاء لصالح الّدعوى.

ي كذلك مترّددا في إقرار مثل هذه الّدعوى، ولم ير في وظّل القضاء الّسور 
العقد غير المرّسم إاّل أساسا لطلب الّتعويض، لكّنها تراجعت عن هذا الموقف 
وانصرفت إلى " أّن عقد البيع العّقاري العادي المنّظم خارج أمانة السجّل العّقاري 

حا يصلح أساسا إلقامة إذا كان مستوفيا ألركانه القانونّية فإّنه يعّد عقدا صحي
 ".432الّدعوى والمطالبة بإنفاذ ما ورد فيه من اإللزام بالّتسجيل بحكم قضائي 

                                                 
 .344إدوار عيد، المرجع الّسابق، ص    430

 .9، ص  1969مجلّة قضاء المجلس األعلى ، عدد  1968سنة   265المجلس األعلى مدني عدد      431

 .156ب، دار النّهضة العربيّة، صدكتور علي حسين نجيرة، الّشهر العقّاري في مصر والمغر 

 .171دكتور علي حسين نجيرة، الّشهر العقّاري في مصر والمغرب، دار النّهضة العربيّة، ص    432
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ن كان التنفيذ العيني بمجلة  وال يخلو القانون التونسي من هكذا نقاش، وا 
االلتزامات والعقود يبقى هو األساس قبل طلب التعويض، وباإلمكان إلزام المدعى 

حتى  تصحيح الكتائب أو اعتبار الحكم مقام العقدبعليه على ذلك األساس 
ويرفع الطلب سواء إلى المحكمة االبتدائية أو ، 433تتحقق عملية الترسيم عينا

قاضي الناحية بحسب مقدار العقد، إضافة إلى إمكانية تعّهد المحكمة العقارية 
الممكن حيث من  .434بطلبات تصحيح الكتائب توصال لتسهيل أعمال الترسيم 

 مباشرة أو بطريقة غير مباشرة سواءبالسجّل العّقاري قضاء العدلي تدّخل اليأن 
 الّدعاوى التي تنشر أمام المحاكم العدلية ولعّل من أهمّ على ما تقّدم من تفصيل، 

طلب الّترسيم بمناسبة رفع قضّية في  يوّجهأي أن  ،الّتكميلّية كتائببالما يعرف 
المطلوبة من طرف إدارة الملكّية  الّتكميلّيةطلب إلزام المطلوب بتحرير الكتائب 

بضرورة إتمامها على الّنحو المطلوب،  قتضاءالاالعّقارّية، فتلزمه المحكمة عند 
اّل قام الحكم مقامها، وتأذن في  الوقت بالّترسيم. وتكون المحكمة االبتدائّية  نفسوا 
 30 في ذلك على معنى الفصل االختصاصالّتي بها مقر المطلوب صاحبة 

 الّناحية. قاضيم.م.م.ت، إذا تجاوزت قيمة العقد حدود مرجع نظر 
تسهيل الّترسيم،  لغايةكانت هذه الّدعوى مبدئّيا من األمور المطلوبة  ولرّبما

على ترسيم فإّنه  للحصولأّن المشّرع ولئن حّمل محّرر العقد واجب السعي  ذلك" 
مضاء وت للحصول  الاّلزمةسليم الوثائق لم يعف األطراف من االلتزام بتيسيره وا 

المشّرع الّتونسي ضبط طريقة تحرير العقود الخاّصة  إنّ  حيث ."435عليه
ثالثا م.ح.ع، وأولى هذا  377مكّرر  377و  377بالعّقارات المسّجلة بالفصول 
حد األسباب الّتي أّدت إلى جمود أ باعتباره 1992الجانب أهّمية بالغة منذ سنة 

ينته بعد من إدخال الّتنقيح وراء الّتنقيح لمعالجة مسألة  ولم. 436الّرسوم العّقارّية
حّدد  وقدمع مقتضيات اإلصالح العّقاري.  متطّورةتحرير الكتائب وجعلها 

هذه  تحريرالبيانات الّتي يجب أن تتضّمنها الكتائب المقّدمة للّترسيم، وأسند مهّمة 
                                                 

 وما بعد. 44علي كحلون : النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، المرجع السابق، ص   433

 ن.يراجع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة وإجراءات التحيي 434
 .129ص  ،المرجع الّسابق، 1992ماي  4المفعول المنشئ للتّرسيم في قوانين  مبدأكمال شرف الدّين،   محّمد  435
، المرجع الّسابق،، المجموعة األولىالّرسوم العقّاريّة، دراسات في القانون العقّاري وجمودالّشطي، تحرير الّصكوك  الحبيب  436

 .183، ص 2002وك، القضاء والتّشريع، جوان وكذلك الجديد في تحرير الّصك .139ص 
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وكّل كتب لم  والمحامين، لعدولوا الّصكوك إلى أعوان إدارة الملكّية العّقارّية،
بعض  باستثناءيحّرر من طرف المذكورين يعتبر باطال بطالنا مطلقا، 

واجبات محّرر الكتب والمسؤولّية الّتي تنجّر عن ذلك. بل  وحّدد. 437الكتائب
أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35عدد  القانون انتهى اإلصالح بموجب 

ورغما عن ذلك من الممكن أن تتسّرب  .ريرعتماد نموذج في الّتحا إلى  2001
إمضاء تعريف بأن يبقى الكتب دون  الواردبعض األخطاء أو اإلخالالت، ومن 

ن حّرر من طرف محاميالطرفين  ، ومن الوارد كذلك أن ووّقع الطرفان أمامه وا 
عن تسليم بعض البيانات الهاّمة أو الوثائق الّضرورّية، أو أن  المعاقديضرب 
الكتائب الّتكميلّية والّتوضيحّية. والمعلوم أّن المشّرع ال  علىمضاء يرفض اإل

بالنسبة إلى جميع الكتائب الّتي يمكن ترسيمها، حيث  الّرسمّيةيوجب كتابة الحّجة 
م.ح.ع المتعّلق بالبيع  581خصوص أحكام الفصل  فيلم تتوّقف النقاشات 

 1466ونّص الفصل  المعاوضة، عقدم.ا.ع بالنسبة إلى  719وكذلك الفصل 
والمقاسمة ال تثبت  بالكتابة،م.ا.ع على أّن الّصلح إذا شمل حقوقا عّقارّية يكون 

الّتي يحدثها  االرتفاقم.ح.ع، وال تثبت حقوق  116إاّل بكتب على معنى الفصل 
العّقاري إاّل  الّرهنم.ح.ع، وال يصّح  180اإلنسان إاّل بكتب على معنى الفصل 

الّرسمّية  بالحّجةم.ح.ع، وال تثبت الوصّية إاّل  275الفصل  بكتب عمال بأحكام
 ويحّررم.أ.ش،  176أو بكتب محّرر وممضى من الموصى على معنى الفصل 

ال تخضع جميع  وبالّتاليم.أ.ش.  204حّجة رسمّية في الهبة على معنى الفصل 
كليات الّرسمّية، ومن الجائز أن يتسّرب  قص، أو أن بعض الن إليهاالمحّررات للش 

 االعتراف بها.  حّتىعاقد تحرير الكتائب الّضرورّية لغاية إصالحها أو تيرفض الم

إلجبار  سعياهذه المسائل تجبر المتضّرر على التماس طريق القضاء  كلّ 
 الخاضعةالّطرف اآلخر على تلبية هذه الّطلبات قضاء. خاّصة وأّن الّرسوم 

ذلك  كلّ ياكل الّتحيين بالمحكمة العّقارّية. للمفعول المنشئ ال تعود بالّنظر إلى ه
يجوز، على غرار  هل. ولكن قد سار التطبيق على ذلكمن األمور الجائزة، و 

يتعّلق بدعوى صّحة  فيماالّتجربة المغربّية أو الّسورّية أو الّلبنانّية أو المصرّية 
                                                 

 وما بعد م.ح.ع. 377يراجع الفصول   437
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أي أن يقوم  نا،عيبنقل الملكّية الّضمان الّتعاقد وصّحة اإلمضاء، أن ينّفذ التزام 
 عند االقتضاء؟ في مثل هذه الصور الحكم مقام العقد 
بواسطة المحامين أو العدول أو  الّتحريرّن فرض طريقة معّينة في الحقيقة أ

غير المحّررة طبق هذه الّطريقة في  الكتائبأعوان إدارة الملكّية العّقارّية، يوقع 
مكّرر. وهو شرط  377الفصل  نّص حكم الكتائب الباطلة بطالنا مطلقا بصريح 

ولو مع اعتراف المعنيين،  يستقيمشكلي يهّم الّنظام العام، ال يقوم الكتب بدونه وال 
ن أمكن إعادة كتابته. والباطل بطالنا مطلقا ال  الّتصديق وتثيره المحكمة  يحتملوا 
الّتعقيب طبق المبادئ  محكمةمن تلقاء نفسها ويمكن الّتمسك به أّول مّرة أمام 

بالصحة في أمر شمله البطالن يتصّور أن تلزم المحكمة  ال وبالّتالي .438العاّمة
إاّل اّدعاء الّتعويض وجبر  المتضّررلة تلك. وما على الّطرف المطلق والحا

 األضرار.
صورة قصدها  وهيمكّرر،  377البطالن ال يتعّدى صورة الفصل  كنّ ل

 أشارالّذي  377نة بالفصل المشّرع صراحة، ليشمل الّتنصيصات األخرى المبيّ 
ثالثا الّذي أشار إلى  377إلى البيانات الخاّصة باألطراف وبموضوع الّترسيم و 

المحّرر وواجب االّطالع على الّرسم. حيث إّن المشّرع لم يشملها بجزاء  مسؤولّية
غير  فهي وبالّتالي .439بل مّكن من تصحيحها في أكثر من صورة البطالن،

طالن المطلق، ولو أراد المشّرع ذلك لقصدها صراحة كما نّص مشمولة بجزاء الب
 فيفالنقص الذي يعود إلى عّلة في البيانات أو  وعليهالّصورة األولى.  على

لزام  الوثائق المصاحبة يقبل الّتصحيح ومن الجائز الحكم فيه بصّحة الّتعاقد، وا 
اّل قام الحكم بإنهاء أعمال معّينة لغاية رفع الّنقص في أجل معق المتعاقد ول، وا 
الكتب. ويجوز في هذه الحاالت أن يدفع المطلوب بعدم صّحة الكتب لنقص  مقام
 أو لعيب في الّرضاء أو النتفاء الموضوع والسبب.  األهلّيةفي 

                                                 
 وما بعد. م.ا.ع 325الفصول  يراجع  438
المتعلّق  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46بموجب القانون عدد  1992 سنةالمشّرع هذه التّنصيصات منذ  أوجب  439

القانون خاضعة إلجراءات التّحيين  هذاقى الّرسوم المحّررة بعد هذا التّاريخ أي في ظّل الحقوق العينيّة، ومع ذلك تب مجّلةبتنقيح 

 جملةولم يقع تحيينها. ويختّص قاضي السجّل العقّاري بالّنظر في تصحيح  1998قبل  أقيمتإذا كانت الّرسوم العقّاريّة المتعلّقة بها 

 هذه الرسوم.
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على أّنه ال يمكن بطبيعة الحال إلزام إدارة الملكية العقارية بالترسيم 
ترسيم بما في ذلك األحكام مهما الوجوبي حيث إّن جميع الصكوك المقّدمة لل

كانت طبيعتها تبقى خاضعة لمراقبة اإلدارة إعماال لمبدأ الشرعية وال معنى لإلذن 
ن صدر عن جهة قضائية  .440بالترسيم حتى وا 

ذا تعّذر الترسيم نهاية فليس للمشتري  ومن هو في حكمه إال طلب فسخ  وا 
، ويتعّذر ر التنفيذ العيني مطلقاال يمكن طلب الفسخ إال إذا تعذّ و ، العقد والتعويض

مطلقا إذا انتقلت الحقوق المرسمة إلى الغير حسن النية واستعصى نهاية إدراج 
جميع الحاالت الّتي اليمكن فيها الّتنفيذ عينا، من . ففي 441متضررصّك ال

رجاع الّثمن وطلب الّتعويض، وهي نفس المبادئ  الجائز قانونا طلب فسخ العقد وا 
طبقة في مثل هذه الحاالت رجوعا ألحكام مجّلة االلتزامات والعقود العاّمة المن

                                                 
العقاري الصادرة أول مرة عن المحكمة العقارية إذ أن إدارة إطار تنفيذ أحكام التسجيل  وليس في ذلك استثناء إال ما يدخل في  440

الملكية العقارية تباشر أعمال تنفيذ الحكم طبق اإلجراءات وال يمكن لها رفض إقامة الرسم العقاري ويبقى لها دوما طلب إصالح 

 األغالط المادية عند االقتضاء.
إذا حل األجل وتأخر المدين عن الوفاء فللدائن الحق أن يغصب  رة األولى والثانية على أنّه "م.ا.ع بالفق 273الفصل نّص  441

ما طلب الوفاء الجزئي إ.فإن كان الوفاء ال يتيسر إال في البعض جاز للدائن .....المدين على الوفاء إن كان ممكنا وإال فسخ العقد
إال إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيال، ويصبح التنفيذ العيني مستحيال إذا هلك  الفسخال يصّح معنى ذلك أنّه  ......"أو فسخ العقد 

أو في زمن محدّد العين أو انتقل إلى الغير فيما يتعّلق بنقل الملكيّة أو إذا كان التنفيذ في التزام العمل يتوقف على شخص المدين 
لمدين التزام المنع. ففي هذه الصور فقط يصبح التنفيذ مستحيال ورفض التنفيذ ولم تفلح إجراءات التهديد المالي أو إذا خالف ا

ويجب أن تكون االستحالة مطلقة بمعنى أّن التنفيذ يباشر عينا حتّى لو كان مرهقا للمدين، وال تتحقق  ويمكن حينئذ طلب الفسخ.
وال  ستحالة فإّن التنفيذ عينا يكون ملزمااالستحالة المطلقة إال في الصور المذكورة. معنى ذلك أنه تجاوزا لتلك الحاالت في اال

ومن ذلك أّن التأخير في التنفيذ ال يمكن أن يكون سببا في الفسخ من حيث المبدأ بل يسمح بطلب التعويض فقط إال . يتيّسر الفسخ
لكراء. وال م.ا.ع في الفسخ لعدم دفع معيّن ا 796إذا توفرت نصوص خاصة تجيز الفسخ في التأخير كما هي الصورة بالفصل 

يشترط أصال في االستحالة أن تكون ناتجة عن خطأ المدين، كما ال يشترط الضرر بجانب الدّائن. فما يشترط أن تتحّقق 
يرى البعض أّن االستحالة الناتجة عن القوة القاهرة ليست حالة من حاالت الفسخ بل هي صورة و االستحالة حسب ذلك التعريف.

قّوة قاهرة، وليس للمحكمة أن تقضي بالفسخ إذا تعّهدت بالنّزاع بل تعاين انقضاء االلتزامات بذلك ل التبعات الناتجة عن تحمّ 
. ويرى البعض اآلخر وخاصة فقه القضاء بفرنسا أنّها حالة من حاالت الفسخ ويجوز االنفساخ السبب وال تقضي بالفسخ أو

  إذا ما توفرت الشروط.ها للمحكمة أن تقضي ب
عدم الوفاء بااللتزامات من قبل المدين دون  273االلتزامات والعقود واضحة في ذلك. فبعد أن أوردت بالفصل ولم تكن مجلّة 

معنى االستحالة في االلتزام بعمل وااللتزام بعدم  276و 275بيان سببه مع اشتراط أن ال يكون الفسخ إال بحكم بينت بالفصلين 
الفُسخي دون اشتراط تدّخل القضاء وانتهت إلى بيان نظام تحمل التبعات نظام الشرط  274القيام بعمل وحدّدت بالفصل 

دون اشتراط تدخل القضاء أو اإلشارة إلى معنى الفسخ. ولكّن ذلك ال يمنع مطلقا تدّخل القضاء في حالة  281و 280بالفصلين 
ت بموجب القّوة القاهرة وذلك هو االنفساخ االستحالة لقوة قاهرة ولكن ليس للتصريح بالفسخ وإنّما للتصريح بانقضاء االلتزاما

فذلك يعني ببساطة أّن االستحالة المطلقة المؤدّية للفسخ يجب أن تكون ناتجة عن فعل  .résiliation juridiqueالقانوني 

بعض  المدين وليس لسبب أجنبي، فإن كانت لسبب أجنبي فهي حالة من حاالت االنقضاء بدون وفاء تتجاوز معنى الفسخ، ولكنّ 
 االتجاهات تخلط بين المعنيين األّول والثاني.

والواضح أّن مجلّة االلتزامات والعقود خيّرت بقاء العقد أو إنقاذه على زواله، فليس من الممكن طلب الفسخ بالقانون التونسي إال 
ماني وتجاوزت الرأي الفرنسي في إذا تعذّر التنفيذ العيني مطلقا على ذلك المعنى، وقد سلكت المجلّة بذلك مسلك القانون األل

 تمكين الدّائن من خيار الفسخ حتى ولو لم تتوفّر االستحالة المطلقة.
فليس للدّائن خيار من حيث المبدأ، . الفسخ لطلبإذا كان ممكنا ترك التنفيذ العيني في جميع الّصور ال يمكن للدّائن ف

إذا كانت االستحالة جزئيّة بمعنى أن يكون التنفيذ عينيا جائزا بصفة  ال يحّق له ذلك إالوفي ذلك ذهب فقه القضاء التونسي. ف
وتلك هي الصورة الوحيدة التي يقوم فيها . في الكلّ الفسخ جزئيّة فيحّق له في هذه الصورة طلب التنفيذ عينا في الجزء أو طلب 

الوفاء ال يتيسر إال في البعض جاز للدائن إما م.ا.ع في فقرته الثانية "فإن كان  273الخيار. وذلك ما يتيّسر فهمه من الفصل 

 .."...طلب الوفاء الجزئي أو فسخ العقد 
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يقصد بالفسخ أّن العقد قد وقع صحيحا بداية، و  وما بعد. 268وتحديدا الفصول 
لكّن أحد الّطرفين لم ينّفذ التزاماته، على خالف اإلبطال الّذي يمّثل جزاء لعدم 

ذا صّحة العقد. وبالّتالي يحّق للمتضّرر طلب الفسخ  طالما أّن الّتنفيذ قد تعّذر، وا 
 سبق أن دفع العربون أو الّثمن يجوز له إرجاعهما.

واليتحّلل البائع من المسؤولّية الّتعاقدّية الّتي تقوم على الخطأ والّضرر  
والعاّلقة الّسببّية بينهما. وخطأ البائع هو حرمان المشتري من االنتفاع بالعّقار 

يد عقده على اسمه. والّضرر قائم بمجّرد عدم الّتنفيذ، ونقل الملكّية إليه ومن ق
فإذا بقي موضوع الّتعاقد بين  ويفترض أن تكون العالقة السبّية قائمة بينهما. 

أيدي البائع، وتأّخرت عملّية الّترسيم بسبب فعل البائع، فيستحّق المشتري 
ه، باعتبار الّتعويض عن فوات الفرصة وحرمانه من األرباح المعتادة ونقص مال

أّنه حرم على امتداد فترة طويلة من االنتفاع بالموضوع بما في ذلك غّلته. حّتى 
ذا لم يتمّكن المشتري نهاية من إدراج الكتب  ن أمكن له أخيرا إدراج الكتب. وا  وا 
بسبب قيام مشتري ثان حسن النّية بهذه العملّية، لن يبقى له إاّل المطالبة بغرم 

 انون المدني.الّضرر على معنى الق
المشتري يبقى له الّرجوع على البائع بالضمان على معنى والحقيقة أّن 

م.ا.ع حيث إّن حكم ضمان االستحقاق يوجب على  646إلى  631الفصول 
البائع ضمان أفعاله المادية والقانونية وأفعال الغير القانونية، وللمشتري حّق 

لثمن وأجرة عقد البيع وما لزمه من االرجوع في جميع ذلك ومطالبة البائع بإرجاع 
جميع المصاريف الرسمية التي صرفها المشتري في دعوى و  المصاريف للعقد
الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده. و  قيامه على البائع

لمشتري إن ثبت له حق الرجوع أن يطالب البائع بترجيع الثمن ولو ظهر تغيير ول
ستحق أو في بعضه أو نقصت قيمته بفعل المشتري أو في كامل المبيع الم

ذا كان في البيع تغرير فعلى البائع أن يرجع و  بتقصيره أو بحادث سماوي. ا 
ذا ظهرت عند و  للمشتري المغرور كل ما صرفه ولو في التحسين والترف. ا 

االستحقاق زيادة في قيمة المبيع ولو بغير فعل المشتري فإن الزيادة المذكورة 
 في جملة الخسائر المطلوب بها البائع إن ثبت عليه الغرر. تعتبر
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للفريقين أن يتفقا على أن ال ضمان على البائع أصال. غير أن هذا و 
الشرط ال يفيد إال إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل الثمن فال بد من 

بائع . وال عمل على شرط براءة الرده للمشتري كال أو بعضا إن وقع االستحقاق
إذا كان موجب االستحقاق أو  إذا انبنى االستحقاق على شيء من فعله هو بذاته

من غروره كبيعه لما هو لغيره أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به المشتري. 
على البائع رد الثمن أو حطه ولو مع علم و  ففي الحالين يلزمه تعويض الخسارة.

 للحقوق المترتبة على المبيع. المشتري للسبب المقتضي لالستحقاق أو
وجهت دعوى على المشتري في على أّن حّق رجوع المشتري يسقط إذا 

دخاله بالقضية، إاّل شأن المبيع و  إذا كان لم يسع المشتري إلى إعالم البائع وا 
ال ضمان على البائع إذا كان ، كما البائع غائبا غيبة ثابتة بحيث يتعذر إعالمه

إذا كان االنتزاع بأمر األمير ولم يكن ذلك أو  و قوة قاهرةانتزاع المبيع بغصب أ
ان مترتبا على األمر مبنيا على حق سابق مما على األمير تنفيذه أو حفظه أو ك

إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه أو  فعل صدر من البائع
ذا استحق المبيع من او  من دون أن يدعي ذلك الغير حقا في المبيع. لمشتري ا 

بسبب تغرير  أو تقصير منه وكان ذلك موجبا للحكم الذي صدر في الدعوى فإن 
  .البائع ال يضمن ولو أعلمه المشتري بالدعوى المذكورة في الوقت المناسب

رّبما كانت سببا في تعويض  تلك هي اآلثار الشخصية للعقد غير المرسم
ر استحدثها العمل بمبدأ األضرار الالحقة بمن استعصى عليه الترسيم وهي آثا

ولكّن المفعول المنشئ للترسيم في تمييزه بين الحّق الشخصي والحق العيني. 
المشّرع الّتونسي لم يشأ تطبيق مبدأ المفعول المنشئ بصفة فورّية ولجأ إلى 

 تطبيقه بصفة تدريجّية.
 الفقرة الّثانية: التطبيق التدريجي لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم

حد الكّتاب: " إّن ظاهرة ازدواج نظام الّشهر العّقاري في أّي بلد يقول أ 
ليست ظاهرة ممقوتة بل قد تمليها اعتبارات الّتمّهل والّتدّرج في تطبيق نظام يعتبر 
ثورة في مجال الملكّية العّقارّية، خاّصة وأّن تطبيق مثل هذا الّنظام يستلزم عالوة 
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نشاء إدارات على إعداد الكوادر الفنّية عالية ال خبرة، إنشاء العديد من السجاّلت وا 
 442للّتدريب والبحوث والمتابعة ..."

معنى ذلك أّن إنشاء أّي نظام حديث دفعة واحدة وفي مجال مثل المجال 
العّقاري ال يخلو من صعوبات جّمة، ومن ذلك جاءت الحاّجة في اعتماد الّتدّرج، 

ة على الحياة االجتماعّية، فالّنظام خاّصة وأّن المبدأ الجديد له آثار جّد هامّ 
العيني في أصله لم يعرف تطبيقات فورّية في البلدان الّتي اعتمدته، ففي مصر 

المتعّلق  1964ظّل نظام اإلشهار الّشخصي معموال به رغم صدور قانون 
السجّل العيني الّذي لم يشمل إال بعض المحافظات في انتظار سحبه على بعض 

الّذي أنشأ نظام  1913ى، وبالمغرب، ورغم صدور ظهير المحافظات األخر 
اإلشهار العيني، بقي العمل بنظام اإلشهار الّشخصي بالنسبة إلى األراضي غير 

 المحّفظة.
وعليه ليس من الغريب الحديث عن مسألة الّتدرج في تطبيق المبادئ 

تونسّية يجد بعدا العّقارّية، لكّن تطبيق المفعول المنشئ بطريقة تدريجّية بالبالد ال
ملفتا لالنتباه رّبما بسبب تفّرده بخاصّيات لم تعهدها الّتطبيقات المقارنة الّتي لم 
تعترضها مثل الّصعوبات المطروحة أمام المشّرع الّتونسي، ولسبب بسيط وهو أّن 
جميع الّدول الّتي اختارت نظام السجل العيني لم تتأخر منذ البداية في اعتماد 

 المبدأ.
طّر المشّرع الّتونسي، وأمام عمق الّتجربة والعمل بمؤّسسة المعارضة ويض

ة على الحياة العّقارّية، إلى الّتخّلي عن هذه المؤّسسة ئوما أبقته من آثار سيّ 
وتبّني المفعول المنشئ تحت ضغط الحاجة والّرغبة في إنهاء مسألة الّرسوم 

لمبدأ، حيث ما كان من الممكن المجّمدة، واعتمد سياسة الّتدّرج في تطبيق هذا ا
تطبيق المفعول المنشئ مباشرة ودفعة واحدة بسبب ترّدى الّرسوم العّقارّية، وما 
كان من الممكن تمرير عناصر هذا المبدأ إاّل بعد ضمان أرضّية معّينة. وفعال 
اعتمد المشّرع الّتونسي إجراءات عاجلة على امتداد الّسنوات األخيرة اّتصلت 

                                                 
 .245علي حسين نجيرة، الّشهر العقّاري في مصر والمغرب، المرجع الّسابق، ص    442
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، وظّل يؤّجل تطبيق 444وا عداد األمثلة الهندسّية 443فّية تحرير العقودخاّصة بكي
 2001لسنة  34المبدأ سنة بعد سنة إلى أن انتهى قانون الّتحيين الجديد عدد 

إلى ربط  445المتعّلق بتحيين الّرسوم العّقارّية 2001أفريل  10المؤّرخ في 
كام المفعول المنشئ اختصاص المحكمة العّقارّية في ماّدة الّتحيين بتطبيق أح

للّترسيم حيث جاء بشرح األسباب " أّنه تّم الّتأكيد على االختصاص القضائي في 
تطبيق اإلجراءات المتعّلقة بتحيين الّرسوم العّقارّية، ووقع اعتبار الّصبغة االنتقالّية 

وتقييد اختصاص المحكمة بتطبيق أحكام المفعول المنشئ لإلجراءات المذكورة 
"وأصبح يمّثل الهدف األساسي من إجراءات الّتحيين حيث " تّم إقرار .للّترسيم

مقتضيات تتعّلق بختم إجراءات الّتحيين، وهدفها تحقيق المقصود من مشروع 
القانون والّتقّدم بصفة تدريجّية في تطبيق المفعول المنشئ للّترسيم بالنسبة إلى 

 هذا المبدأ الحديث ال يمكن الّرسوم العّقارّية موضوع نظر المطلب."معنى ذلك أنّ 
إدراجه إاّل بتوفير أرضّية معّينة ظّلت مستعصية على امتداد فترات طويلة، وهو 
أن يكون الّرسم محّينا، ولهذا الغرض بالّذات تّم ربط مسألة الّتحيين بتطبيق 

 المبدأ. 
 2000أكتوبر  31المؤّرخ في  2000لسنة  91لقد صدر القانون عدد 

يق المفعول المنشئ للّترسيم على بعض الّرسوم العّقارّية، و جاء فيه المتعّلق بتطب
تنطبق على الّرسوم العّقارّية المحدثة تنفيذا  446أّن أحكام المفعول المنشئ

 1998لسنة  30لألحكام الّصادرة بالّتسجيل ابتداء من دخول القانون عدد 
األحكام االنتقالّية المتعّلق بالّتمديد في مفعول  1998أفريل  20المؤّرخ  في 

وكذلك على الّرسوم الّتي تّم  المرتبطة بتحيين الّرسوم العّقارّية حيز الّتنفيذ

                                                 
 ثالثا م.ح.ع. 377مكرر و 377و 377الفصول  443

 يراجع باب إجراءات الترسيم.
 م.ح.ع. 323و 322الفصالن   444

 ع باب إجراءات التسجيل.يراج
 .967، صفحة 30، عدد 2001أفريل  13الّرائد الّرسمي للجمهوريّة للتّونسيّة    445

والمتعّلق بتنقيح وإتمام  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46من القانون عدد  2األحكام الواردة بالفصل    446

من مجلّة  581والمتعلّق بتنقيح الفصل  1992لسنة  47ن عدد من القانو 2بعض الفصول من مجلّة الحقوق العينّية، والفصل 

من  204والمتعّلق بتنقيح الفصل  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  48من القانون عدد  2االلتزامات والعقود والفصل 

 مجلّة األحوال الّشخصيّة.
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. وبالّتالي البّد من الّتساؤل عن اإلجراءات المّتصلة بالّرسوم العّقارّية تحيينها
)أ(، وعن إجراءات الّتحيين الّتي قصدها الّتشريع بالنسبة إلى  1998المقامة بعد 

 )ب(.1998وم العّقارّية المقامة قبل الّرس
 1998إجراءات تطبيق المبدأ على الّرسوم العّقارّية المقامة بعد سنة -أ

 46قّدمنا أّن المشّرع الّتونسي أحدث المفعول المنشئ بمفتضى القانون عدد 
، ونّقح الفصول الّتي لها عالقة بالمفعول المنشئ، وهي الفصول 1992لسنة 
 204م.ا.ع و الفصل  581م.ح.ع والفصل  373و350و 278و 115

م.أ.ش. إاّل أّنه نّص بالفصل الّثاني من هذا القانون على أّن أحكام هذا القانون 
ستنطبق بعد مضّي ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، أي سنة 

1995. 
أمرا ويذكر أّن المشّرع عادة ما يلجأ إلى إجراء الّتأجيل إذا أحدث الّتشريع 

جديدا في غاية من األهّمية، وقد يشّذ عن المألوف، فيعتمد هذا اإلجراء لغاية 
االستئناس بالقواعد الجديدة، وضمان األرضّية المالئمة لتمرير محتواها. وقد نّص 

المتعّلق بنشر  1993جويلية  5المؤّرخ في  1993لسنة  64القانون عدد 
ّتونسّية وبنفاذها، أّن الّنصوص القانونّية الّنصوص بالّرائد الّرسمي للجمهورّية ال

يمكن أن تتضّمن إذنا صريحا بتنفيذها حااّل أو في أجل يتجاوز المهلة المحّددة 
 447قانونا.

إاّل أّن المشّرع وأمام صعوبة تنفيذ أحكام المبدأ اضطّر إلى تأجيل دخول 
لسنة  37 بموجب القانون عدد 1995هذه القوانين حّيز الّتنفيذ مرة أولى سنة 

بمقتضى القانون عدد 1998ومرة ثانية سنة  1995أفريل  24المؤرخ في  1995
، وهو تاريخ انتهاء مفعول قانون 1998أفريل  20المؤّرخ في  1998لسنة  30

تخضع  1998، ونّص صراحة على أّن الّرسوم العّقارّية المقامة بعد سنة 1995
عليها سابقا ولمّدة ثالث  للمفعول المنشئ، حيث مّدد في اآلجال المنصوص

                                                 
 . )يراجع الفصل األول من هذا القانون(. 193، ص 50،عدد 1993جويلية  6الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    447
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يشمل جميع الّرسوم سنوات أخرى، ونّصت الفقرة األخيرة منه على أّن الّتمديد " 
  448". العّقارّية عدا ما أحدث منها بعد دخول هذا القانون حّيز الّتنفيذ

المتعّلق  2000أكتوبر  31المؤّرخ في  2000لسنة  91وأّكد القانون عدد 
لّترسيم على بعض الّرسوم العّقارّية على نفس الّتوّجه، بتطبيق المفعول المنشئ ل

وجاء فيه أّن مبدأ المفعول المنشئ ينطبق " على الّرسوم العّقارّية المحدثة تنفيذا 
 1998لسنة  30لألحكام الّصادرة بالّتسجيل ابتداء من دخول القانون عدد 

 ."1998أفريل  20المؤّرخ في 
زمة لنفاذ اإلجراءات الجديدة، فبقراءة القانون ويفترض أن تتوّفر الّشروط الالّ 

يّتضح أّن المفعول المنشئ  2000لسنة  91والقانون عدد  1998لسنة  30عدد 
إاّل بتوّفر شرطين  1998ال ينطبق بالنسبة إلى الّرسوم العّقارّية المقامة بعد 

قامة ا 1998لسنة  30أساسّيين، وهما: دخول القانون عدد  لّرسم حّيز الّتنفيذ وا 
 العّقاري.
ويفهم من ذلك أّن المبدأ الجديد ال يشمل  دخول القانون حّيز الّتنفيذ:-

الّرسوم العّقارّية إاّل بعد دخوله حّيز الّتنفيذ، أي أّن الّرسوم العّقارّية المقامة قبل 
 دخول القانون الجديد حّيز الّتنفيذ ال تخضع لضوابط المفعول المنشئ.

المؤّرخ في  1993لسنة  64لّثاني من القانون عدد ويذكر، عمال بالفصل ا
المتعّلق بنشر الّنصوص بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية  1993جويلة  5

أّن الّنصوص القانونّية والّترتيبّية تكون نافذة المفعول بعد مضّي  449وبنفاذها،
ية تونس العاصمة خمسة أّيام عمل على إيداع الّرائد الّرسمي المدرجة به بمقّر وال

                                                 
والمتعلق  1998أفريل  20المؤّرخ في  1998لسنة  30: نّص القانون عدد 1998أفريل  21-32الرائد الرسمي عدد    448

المنصوص  بالتمديد في مفعول األحكام االنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية على ما يلي: "يمدد لفترة ثالث سنوات في اآلجال

 1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39عليها باألحكام اإلنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية والواردة بالقانون عدد 

 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46من القانون عدد  2والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود والفصل 

ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  47من القانون عدد  2مام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية، والفصل والمتعلق بتنقيح وإت

ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  48من القانون عدد  2من مجلة اإللتزامات والعقود والفصل   581والمتعلق بتنقيح الفصل  1992

 37خصية وهي النصوص التي سبق التمديد في أجل تطبيقها بالقانون عدد من مجلة األحوال الش 204والمتعلق بتنقيح الفصل  1992

 .1995أفريل  24المؤّرخ في  1995لسنة 

 ويشتمل التمديد المذكور جميع الرسوم العقارية عدا ما أحدث منها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ." 
إلشارة فإّن هذا القانون ألغى األوامر المعمول بها سابقا . ول1993جويلية  6الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    449

واألمر  1955سبتمبر  8والنّصوص المتّممة  والمنقّحة له وخاّصة األمر المؤّرخ في  1883جانفي  27وهي األمر المؤّرخ في 

 .1956سبتمبــر  13المؤّرخ في 
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ذا علمنا أّن تاريخ إيداع العدد  وال يعتبر في الحساب األجل يوم اإليداع. وا 
بمقّر والية تونس هو يوم  1998لسنة  30المدرجة به أحكام القانون الجديد عدد 

 29فإّن القانون الجديد أصبح نافذ المفعول بداية من  1998،450أفريل  23
 . 1998أفريل 
يشترط أن يقام الّرسم العّقاري طبق اإلجراءات 451:عّقاري إقامة الّرسم ال-

أي يوم  1998لسنة  30م.ح.ع يوم دخول القانون عدد  351الواردة بالفصل 
، حّتى يصّح القول بشمول مبدأ المفعول المنشئ لهذه الّرسوم. 1998أفريل  29

ل يمكن لكّن الّسؤال طرح بالنسبة إلى عملّيات الضّم واالستخراج والّتحوير، فه
اعتبارها مشمولة بمبدأ المفعول المنشئ ؟ فمن الواضح أّنه ينجّر عن هذه 
األعمال إقامة رسم عّقاري جديد، لكّن المشّرع كان واضحا كذلك عندما أشار إلى 

 .تنفيذا لألحكام الّصادرة بالّتسجيلالّرسوم العّقارّية المحدثة 
 1998المقامة قبل  إجراءات تطبيق المبدأ على الّرسوم العّقارّية-ب

نّص الفصل الثالث من القانون على أّن إجراءات الّتحيين تشمل جميع 
الّرسوم العّقارّية عدا ما أحدث منها تنفيذا لألحكام الّصادرة بالّتسجيل بعد إجراء 

المتعلق  1998أفريل  20المؤّرخ في  1998لسنة  30العمل بالقانون عدد 
انونّية المرتبطة بتحيين الّرسوم العّقارّية وعدا ما تّم بالّتمديد في مفعول األحكام الق

أي أّن الّرسوم الّتي لم تحيينه من الّرسوم العّقارّية تطبيقا ألحكام هذا القانون، 
. تبقى من اختصاص محكمة الّتحيين 1998يسبق تحيينها والمقامة قبل سنة 

ذا كانت الّرسوم العّقارّية المقامة قبل سنة  ح إشكاال فإّن مفهوم التطر  1998وا 
 1998الّتحيين يتطّلب توضيحا، فال بّد من الّتمييز بين اإلجراءات المعتمدة قبل 

 وبعدها مهما كانت الّصورة. 
 اإلجراءات الّسابقة عن دخول القانون الجديد حّيز الّتنفيذ-1

                                                 
 .141، ص 32، عدد 8199أفريل  21يراجع الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    450

قد يذهب في االعتقاد أّن التّاريخ المعتبر في انطباق المفعول المنشئ هو تاريخ حكم التّسجيل وليس تاريخ إحداث    451

 30وكان القانون عدد  2000لسنة  91الّرسم العقّاري، لكّن ذلك غير صحيح باعتبار وضوح المفاهيم التّي أتى بها القانون عدد 

 حا بدرجة كافية، حيث أشار بوضوح " إلى الّرسوم العقّارّية المحدثة بعد دخول القانون..." واض 1998لسنة 
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 315أحّس المشّرع الّتونسي بقيمة الّتحيين منذ زمن بعيد، وقد فتح الفصل 
أبوابا هاّمة أمام رئيس المحكمة العّقارّية، ومّثل ملجأ مطلوبا على امتداد م.ح.ع 

سنوات طويلة، رغم الّصعوبات الّتي رافقت تنفيذ القرارات المتخذة على أساس 
 .452م.ح.ع قبل إلغائه 315الفصل 

وتدّخل المشّرع من جديد بعد أن تفاقمت معضلة الّرسوم المجّمدة إلى درجة 
صبحت تهّدد نظام الّتسجيل العّقاري ككّل. وأعّد مشروعا متكامال تنذر بالخطر، وأ

 46والقانون عدد 453 1992لسنة  39صدر على مراحل بداية من القانون عدد 
. وقد تقّدم اإلشارة إلى ذلك. وكان من المؤّمل أن يقضي هذا 1992454لسنة 

مال الّتي اإلجراء على عدد ال بأس به من الّرسوم، لكّن الّتجربة لم تحّقق اآل
عّلقت عليها، وكانت أغلب القرارات الّتي اعتمدت هي مجّرد قرارات سلبّية، ال 
تّؤدي في حقيقة األمر إلى تحيين الّرسم وتخليصه من الجمود. وتمّيزت سواء 
أعمال الّلجان الجهوّية للّتحيين أو أعمال دوائر الّرسوم المجّمدة بشيء من 

 البساطة والّتسّرع.
ألسباب مجتمعة، لنقول مبدئّيا إّن الملّفات الّتي سبق أن عرضت وت رد هذه ا

على أعمال الّلجنة الجهوّية أو دائرة الّرسوم المجّمدة ال تعتبر محّينة وال تخضع 
بالّتالي ألحكام المفعول المنشئ. وقد نّص الفصل الّثالث من القانون الجديد 

سوم العّقارّية ....عدا ما تّم صراحة على أّن " إجراءات الّتحيين تشمل جميع الرّ 
 تحيينه من الّرسوم العّقارّية تطبيقا ألحكام هذا القانون." 
المؤّرخ في  2000لسنة  91لكّن األمر ليس بهذه الّسهولة ألّن القانون عدد 

نّص  2001لسنة  34، وهو الّذي صدر قبل القانون عدد 2000أكتوبر  31
الّرسوم الّتي تّم تحيينها،" دون أّن يبّين  على أّن المفعول المنشئ ينطبق على "

                                                 
ثّم إلغائه سنة  1992سنة تعديله قبل  1965م.ح.ع ينص في صياغته الواردة بمجلة الحقوق العينية سنة  315كان الفصل  452

التي تنشأ بعد إقامة رسوم الملكية وله على األخص  على ما يلي " ينظر رئيس المحكمة العقارية في جميع الصعوبات 1995
حق إصدار األذون الالزمة لتسهيل اإلجراءات القانونية الرامية إلى الحصول على ترسيم أو تشطيب أو تعديل أو حط من ترسيم 

ي القضية على مع بقاء حقوق المعنيين محفوظة فيما بتعلق باألصل. ويتعهد رئيس المحكمة العقارية بمجرد مطلب. ويبت ف
ضوء ما يقدمه الطرفان من الملحوظات الكتابية ويمكن للطرفين أن يطلبا بسط تلك الملحوظات أمامه شفويا والقرارات التي 

 يتخذها معفاة من التسجيل ومن كل إعالم وهي قابلة للتنفيذ حاال".
ونظم عمل دوائر الرسوم المجمدة على  اللجان الجهوية لتحيين الرسوم العقارية 1992لسنة  39أحدث القانون عدد   453

 مستوى المحكمة العقارية.
 خاص بتنقيح عدد من فصول مجلة الحقوق العينية. 1992لسنة  46القانون عدد   454
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ماهو المقصود بالّرسوم المحّينة. والحقيقة أّن الّرسوم المحّينة زمن دخول القانون 
حّيز الّتنفيذ ليست إاّل الّرسوم الّتي أحيلت إلى لجنة الّتحيين ودائرة  91عدد 

 الّرسوم المجّمدة. 
جزء ال يتجّزأ من مشروع  2000لسنة  91ولقائل أن يقول إّن القانون عدد 

الّتحيين الّذي أعّده المشّرع، وبالّتالي ال يمكن فهم محتواه إاّل رجوعا إلى القانون 
الّذي نّص صراحة على معيار الّرسم المحّين، وهي  2001لسنة  34عدد 

اإلجراءات الجديدة. ورغم أّن المشّرع تسّرع في إصداره في تاريخ سابق، فال 
 رجوعا إلى أصله. لكّن المشّرع لم يذهب في هذا االّتجاه، وجاءت يمكن فهمه إالّ 

مقاصده واضحة الّداللة في انطباق المبدأ على الّرسوم الّتي سبق أن خضعت 
، حيث جاء بشرح أسباب القانون عدد 39للّتحيين تطبيقا ألحكام القانون عدد 

سبة الّتنقيح الّذي أجراه ما يلي: " أدخل المشّرع المفعول المنشئ للّترسيم بمنا 91
، من 373، 350، 307، 305، 278، 115على الفصول  1992ماي  4في 

 204من مجّلة االلتزامات والعقود والفصل  581مجّلة الحقوق العينّية والفصل 
سنوات  3من مجّلة األحوال الّشخصّية على أّنه أرجأ تطبيق هذه الفصول لمّدة 

 1998وبصفة جزئّية في سنة  1995أولى في سنة  وتّم الّتمديد في مفعولها مّرة
على أّن  1998أفريل  20المؤّرخ في  1998لسنة  30إذ نّص القانون عدد 

المفعول المنشئ للّترسيم ينطبق على الّرسوم المحدثة ابتداء من تاريخ دخول هذا 
 القانون حّيز الّتنفيذ.

ّية وكذلك دوائر الّرسوم وحيث توّلت الّلجان الجهوّية لتحيين الّرسوم العّقار 
المجّمدة بالمحكمة العّقارّية تخليص عدد هاّم من الّرسوم من الجمود وأصبحت 
تقوم بدورها اإلشهاري، وبالّتالي يمكن تطبيق المفعول المنشئ للّترسيم عليها 
وكذلك تسليم أصحابها سندات الملكّية الّتي أصبحت وثيقة ضرورّية إلتمام 

ى مقاومة أسباب جمود الّرسوم العّقارّية وجعل الّسجل العّقاري الّترسيم حّتى يتسنّ 
محّينا وقادرا على آداء مهّمته اإلشهارّية. ويهدف هذا المشروع إلى سحب هذا 
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على الّرسوم  1998أفريل  20المفعول عالوة على الّرسوم الّتي أحدثت بداية من 
 455المحّينة."

قد جاءت مطلقة في  91نون عدد كما أّن عبارة الّتحيين الّتي وردت بالقا
ذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها على معنى  صيغة الماضي، وا 

م.ا.ع، وال يتحّمل نّص القانون إاّل المعنى الّذي تقتضيه عبارته  533الفصل 
بحسب وضع الّلغة وعرف االستعمال ومراد واضع القانون على معنى الفصل 

لمشّرع واضحة في سحب المفعول المنشئ بطريقة م.ا.ع، وكانت رغبة ا 532
رجعّية على عدد هاّم من الّرسوم المحّينة بواسطة لجان الّتحيين ودوائر الّرسوم 
المجّمدة. لكّن األمر ال يجب أخذه على إطالقه، ويحتاج لتفصيل وتحليل، 

إلى  خاّصة وأّن المشّرع لم يحّدد معيارا واضحا ومضبوطا النطباق المبدأ بالنسبة
 الملّفات الّتي سبق أن أحيلت إلى دائرة الّرسوم المجّمدة والّلجان الجهوّية للّتحيين.
ولّما كانت القرارات الّصادرة عن لجان الّتحيين، تعتبر باّتة ما لم يطعن 
فيها ذو مصلحة أمام المحكمة العّقارّية، فيمكن اعتبار القرارات اإليجابّية الّتي 

ذا الجانب، قد قضت على جمود الّرسم، ومن المفروض أن تّتخذها الّلجنة في ه
مكّرر، وال مانع في  377و 377تحترم الكتائب المتعّلقة بها مقتضيات الفصلين 

أّن يشملها المفعول المنشئ، على أن تقصى بطبيعة الحال القرارات الّصادرة 
 بالّرفض.

الّرسوم المجّمدة، أّما بالنسبة إلى الملّفات الّتي سبق أن أحيلت إلى دائرة 
وبصرف الّنظر عن طبيعة هذه األحكام والقّوة الّثبوتّية للّترسيمات الواردة بها الّتي 
ال يمكن حسب رأينا أن تكون إاّل ترسيمات لها القّوة الّثبوتّية المطلقة على خالف 
الّترسيمات الاّلحقة، ومادامت المحكمة قد أعطت مطلب الّتحيين وجها إيجابّيا 

بالّترسيم، فال يرى المشّرع مانعا في أن يشملها المفعول المنشئ  وأذنت
 للّترسيمات، على أن ُتقصى بطبيعة الحال األحكام الّصادرة بالّرفض.

                                                 
إلى إخضاع الّرسوم المحيّنة  1998أفريل  20قانون وهو موقف إدارة الملكيّة العقّاريّة التّي بادرت منذ صدور    455

عارضته المحكمة العقّاريّة. حامد النقعاوي، إشكالّية اختصاص قاضي اإللغاء بنزاعات الملكّية العقّاريّة، دار  للمبدأ، وهو اتّجاه

 .67، ص 2004الميزان للنشر جانفي 
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لكّن الصعوبة تأتى في أّن بعضا من األحكام الّصادرة بالّرفض فيها من 
ه ضّد الحسم والقضاء ما يكفي للقول بتحيين الّرسم، مثل رفض الّطعن الموجّ 

قرارات الّلجنة الجهوّية للّتحيين أو حّتى رفض مطلب الّترسيم إذا كان في إطار 
الّتحيين الكامل للّرسم. وعليه فالمعيار في هذه اإلجراءات لتطبيق المفعول 
المنشئ هو إحالة مطلب الّتحيين إلى دائرة الّرسوم المجّمدة أو لجنة الّتحيين، 

طبق القانون. مع اعتبار حاالت الّرفض إذا كانت وصدور قرار إيجابي تّم تنفيذه 
في إطار الّتحيين الكامل للّرسم أو في إطار رفض الّطعن الموّجه ضّد قرار 

 الّلجنة.
لكّن الحّل المعتمد ليس فيه الّضبط الكافي، ولرّبما كانت مطالب الّترسيم لم 

ر المذكورة في تشمل كامل الّرسم، وكانت الّرسوم الّتي وقع تحيينها طبق الّصو 
ن خضعت للمفعول  حاجة إلى إعادة الّتطهير طبق إجراءات الّتحيين الجديدة، وا 
المنشئ، حيث إّن إجراءات الّتحيين الجديدة تبقى مفتوحة بالّنسبة إلى جميع 

 .1998الّرسوم العّقارّية المقامة قبل سنة 
 اإلجراءات الواردة بالقانون الجديد كمعيار للّرسم المحّين -2

يبدو أّن المشّرع قد أحّس بنقائص إجراءات الّتحيين الّتي سبق اإلشارة إليها، 
وحاول تجاوزها من خالل أحكام القانون الجديد، وضبط معيارا واضحا لتطبيق 

أّنه " تّم  2001لسنة  34المفعول المنشئ، حيث جاء بشرح أسباب القانون عدد 
، وهدفها تحقيق المقصود من إقرار مقتضيات تتعّلق بختم إجراءات الّتحيين

مشروع القانون والّتقّدم بصفة تدريجّية في تطبيق المفعول المنشئ للّترسيم بالنسبة 
 إلى الّرسوم العّقارّية موضوع نظر المطلب."

" أّنه إذا شمل الّتحيين كامل الّرسم العّقاري موضوع  23وأورد بالفصل 
قّرر المحكمة ولو دون طلب المطلب، أو نشأ عنه إحداث رسم عّقاري جديد ت

ختم إجراءات الّتحيين بالنسبة إلى الّرسمين المذكورين. وتنّص إدارة الملكّية 
العّقارّية تبعا لذلك على قرار الّختم بالّرسوم العّقارّية المعنّية وعلى خضوعها 
..)ألحكام المفعول المنشئ(". وبالّتالي اليجوز أن ينطبق المفعول المنشئ طبق 
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. ورّبما 456ونّفذ حكم الّتحيين، ختمت إجراءات الّتحيينءات الجديدة إاّل إذا اإلجرا
كان من األحسن اعتماد ما تأّخر من المبادئ وسحبها على كامل الّرسوم سعيا 

 لتحقيق الوضوح. 
 المبحث الّرابع: مبدأ القّوة الّثبوتّية المطلقة للترسيمات

 جاه المشّرع التونسي )الفقرة الّثانية(لنشرح المبدأ )الفقرة األولى( قبل بيان اتّ 
 الفقرة األولى: شرح مبدأ القّوة الّثبوتّية المطلقة
 لنحّدد مفهوم القّوة الثبوتّية )أ( قبل الحديث عن آثارها )ب(

 مفهوم القّوة الّثبوتّية للترسيمات-أ
في  يؤخذ من مبدأ القّوة الّثبوتّية أن ال إثبات خارج الّسجّل، وال حجّية لوثيقة

معارضة بيانات الّسجّل، فالحّق المرّسم هو القول الحّق وحده، وليس إزاء 
األطراف فقط بل إزاء الكافة. ويمكن أن ترتقي هذه القّوة إلى حّد اعتبار ما دّون 
بالّسجّل ولو رافقه شيء من الّزور أو الّتدليس، فالّتقديس مطلق. وينحدر من ذلك 

مبدأ الّتطهير والمبدأ الحفظي ادئ الّتبعّية وهي أهّم المبادئ الّتي تسّمى بالمب
، فالّترسيم يقطع مع الحاالت الّسابقة بمعنى أّن الحّق الّذي لم يظهر في للّترسيم

وقت معّين مدعّو بالّضرورة إلى اإللغاء، وال يمكن حسم تبعاته إاّل بمقتضى 
ن ثّم يحفظ دعاوى شخصّية تبقى بعيدة كّل البعد عن ملكّية العّقار ذاته. وم

الّترسيم الحّق من الّسقوط والّضياع مهما طالت المّدة. وتسقط قّوة الكتائب في 
 مواجهة بيانات السجّل.

 7من قانون  33ولقد كانت القّوة الّثبوتّية مطلقة في أصلها، وجاء بالفصل 
مة األسترالي في فقرتيه الّرابعة والخامسة أّن " الّشهادة الّسندّية المسلّ  1861أوت 

يعتّد بها أمام  registrar generalقانونا والممضاة من طرف المحافظ العام 
العدالة إلثبات المحتوى والّتسجيل، وتقوم حّجة على أّن الّشخص المذكور بها هو 

 حقيقة صاحب الحقوق المخّصصة بها.
بحّجة الّنقص في  الّطعن في الّشهادة الّسندّية أو إبطالهاال يمكن 
واقعة قبل إسنادها أو الخلل بالمطلب المتعّلق بها أو الّشكلّيات اإلعالمات ال

                                                 
 يراجع إجراءات التحيين. 456
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من نفس القانون على ما يلي: " باستثناء  123الواقعة بعد ذلك." ويؤّكد الفصل 
بعض الحاالت الّتي سيرد ذكرها، ال تقبل أّية دعوى طرد ضّد مالك مسّجل من 

مطلقا بشهادة الّرسم يمنع  عّقار خاضع لهذا القانون، وأّن االحتجاج أمام العدالة
من الّتتّبع الّذي قد يثار ضّد الّشخص المعّين بها باعتباره المالك. ويستثنى من 
ذلك صورة الّدائن المرتهن الّذي يطلب طرد مدينه، والمسّوغ إزاء المتسّوغ، 
وطلبات المتضّرر من الّتدليس ضّد المالك المحتمل المسّجل أو ورثته )باستثناء 

أو الّدائن المرتهن حسن النّية(، والّطلبات المتعّلقة بغلط الّتحديد وأخيرا المشتري 
 457طلبات المالك الّذي بحوزته شهادة رسم سابقة مسّجلة قانونا."

ويالحظ من ذلك أّن " النظام األسترالي يطّبق مبدأ القّوة المطلقة للقيد بشّدة 
ال يستثني من هذا المبدأ حالة أكثر مّما يطّبقه أي نظام آخر. فالنظام األلماني مث

الغير سيء النية، ولكن القوانين األسترالية تمنع، سواء فيما بين المتعاقدين أو 
بالنسبة إلى الغير، جميع دعاوى الطعن في حق الملكّية الثابت بالشهادة السندّية، 
سواء كانت دعاوى إلغاء أو رجوع أو فسخ وال تستثني إاّل ثالثة أنواع من 

 ي:الدعاو 
دعوى الطعن في صّحة القيد الذي تّم بطريقة الغش متى رفعت  -1

 الدعوى ضد الشخص الذي تّم لصالحه القيد.
 دعوى تصحيح الخطأ في التحديد. -2

                                                 
457  Art 123 « Sauf les exceptions ci-aprés, aucune action en éviction ne sera 

recevable contre le propriétaire immatriculé d’un immeuble soumis à la presente loi, 

et la production en justice du certificat de titre formera un obstacle absolu à la 

poursuite qui sera intentée contre la personne qui y est désignée comme propriétaire. 

 Sont exceptés les cas où un créancier hypothécaire poursuit l’expulsion de son 

débiteur,un bailleur celle de son locataire,la revenducation exercée contre une 

personne victime d’une fraude contre le prétendu propriétaire immatriculé par fraude 

ou contre ses ayants cause (à l’exception d’un acheteur ou d’un créancier 

hypothécaire de bonne foi), la revendication formée à raison d’une erreur de 

bornage, enfin, celle qui est faite par un propriétaire porteur d’un certificat de titre 

antérieur et dùment enregistré ». Cette traduction est empruntée au journal Le Globe 

n° du 13 mars 1885, R.A 1886, p. 1. 
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الدعوى المرفوعة مّمن يحمل شهادة سندّية سابقة لها نفس المنزلة.  -3
بمنآى عن أي  وفيما عدا ذلك تكون الشهادة السندية التي يسّلمها السجل العام

طعن، وهي في ضمان الدولة. فإذا فرض أن صدر شهادة سندّية لشخص بدون 
وجه حق، فللمالك أن يرفع دعوى تعويض على الدولة. ولمواجهة هذه الدعاوى 

 458أنشأ القانون األسترالي صندوقا للتأمين..."
ويتلّخص من ذلك أّن الحّق المرّسم مقّدس إلى أبعد الحدود، وال تنقص من 
شأنه تلك االستثناءات البسيطة الّتي ال تمّس في حقيقة األمر من هذه القدسّية، 
ثّم إّن انتقال الملكّية إلى حسن النّية ينقذ الحّق المرّسم ولو انبنى في البداية على 
شيء من الّتدليس، وقد علمنا في بابه أّن هذا المبدأ هو أساس الّسجّل العيني في 

 استقرار الملكّية.
و هذه اإلطالقّية فريدة من نوعها لم يشهد لها الّتاريخ سابقة، ونحن نعلم وتبد

أّن الحّجة الّرسمّية ذاتها الّتي يحّررها أناس مختّصون ومؤّهلون للغرض طبق 
ضوابط محّددة ال تكتسب هذه القّوة ويمكن الّطعن فيها بالّزور أو حّتى بالحّجة 

ي تكون نتيجة تبّصر واجتهاد يجوز الّطعن المخالفة، بل إّن األحكام القضائّية التّ 
فيها بالّطرق المقبولة، ونحن ال نعلم أّن أمرا شّذ كهذا إلحاطة الحّق المدني بهذه 

 الهالة من القّوة والقداسة. 
ويالحظ كذلك أّن هذه اإلطالقّية تشمل جميع القرارات الّتي يّتخذها 

ل مّرة أو بمناسبة نقل الملكّية في المشرفون على الّسجّل سواء تعّلقت بالّتسجيل أوّ 
مرحلة الحقة، أي أّن الحقوق المدرجة بداية والعملّيات المتعّلقة بها الحقا تكتسب 

 ذات القّوة دون تمييز، وتبقى خاضعة لجملة القواعد المشار إليها سابقا.
منة وقد انتقلت هذه القّوة في فرعها األّول، أي ما يعرف بالقّوة الّثبوتّية المتزا

وأقرّته مجّلة الحقوق  1885مع قرار الّتسجيل أّول مّرة إلى قانون غّرة جويلة 
وعادة ما تستخرج من خالل قراءة  1965العينّية الّتونسّية منذ صدورها سنة 

م.ح.ع. وكانت القوة مطلقة في  337و 332و 355و 346و 308الفصول 

                                                 
 .340ص ،9عبد الرّزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  المرجع الّسابق، المجلّد عدد    458
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ى وثائف مزورة. وهو بدايتها فال تحتمل المراجعة حتى ولو بني التسجيل عل
 مذهب يتجاوز القانون األسترالي.

ذا ألمحنا إلى أّن هذه القدسّية تبّرر عادة برغبة تحقيق استقرار  وا 
فإّن جانبا من الفقه يحاول إيجاد سند فقهّي وشرعّي لها، حيث سار  459الملكّية،

بالمبحث األّول منه في صّحة االعتماد على  460محّرر " مطلع الّدراري "
جيل بمقتضى الّشريعة اإلسالمّية على اعتبار الّتسجيل العّقاري بمثابة التس

البيانات الّتي تدرج بدفاتر القضاة أو العدول وزمام األحباس أو بالّدفاتر الخاقانّية 
في عهد الّدولة العثمانّية للقول بتشابه المضامين، فال خالف بين هذه الّدفاتر 

ا يحفظ الحّق. وذّكر بقول المالكّية في ذلك ودفاتر الّتسجيل العّقاري، فكالهم
األسس الفقهّية إلى حديث  462وأرجع محّمد عبد الجّواد محّمد461وقول المتأّخرين.

ُرو ي  عن الّرسول )ص( " يمنع الّرجوع في الحكم بالّرجوع عن الّشهادة " واعتبر 
  463القيد بالّسجّل إّنما هو بمثابة الحكم القضائي.

ة المطلقة في الّثبوتّية عادة ما تبّرر باالستناد إلى والحقيقة أّن القوّ 
  اإلشهارات والّطريقة االستقرائّية المعتمدة والقطعّية منتهى األبحاث.

فقد تأّسس نظام الّتسجيالت العينّية في أصله على نظام إشهاري متعّدد 
 registrar generalالمواطن، فبمجّرد تقديم المطلب يبادر حافظ الّسجّل 

ّنظام األسترالي إلى إشهار المطلب مّرة واحدة بالجريدة الّرسمّية وثالث مّرات بال
                                                 

بوتّية المطلقة مفادها " أّن أّي تصّرف يذكر رجال القانون أّن " تورنس " لجأ إلى " حيلة قانونّية " لتبرير القّوة الثّ    459

 عقّاري يستلزم تدّخل الّسلطة العامة. فمكتسب الملكيّة أو الحّق العيني ال يتلّقى الحّق من سلفه وإنّما يتلقّاه من الدّولة، ذلك أنّ 
الدّولة إلى المتصّرف إليه. وعلى التّصّرف ينقل الحّق من المتصّرف إلى الدّولة. والقيد في الّسجل العيني ينقل الحّق بعد ذلك من 

ذلك فإّن المتصّرف إليه يكتسب حقّا جديدا ثابتا بصفة مطلقة، أكثر قّوة من سلفه، ال يتأثّر بما لحّق التّصّرف من عيوب. فكأنّما 
الّسجّل العيني. صاحب الحّق يتخلّى عن الحّق العيني بالتّصّرف ثّم تقوم الدّولة بتنصيب شخص آخر صاحبا لهذا الحّق بقيده في 

وهو ما يجعل الحّق بعد قيده ال يتأثّر بزوال حّق المالك أو صاحب الحّق العيني. وتكون النّتيجة هي تطهير العقار من جميع 
 الحقوق غير المقيّدة ومن جميع العيوب التّي تشوب التّصّرفات العقّاريّة، حيث تنتقل الملكيّة والحقوق العينّية بالقيد وحده مستقالّ 

 . 44عن التّصّرف." إبراهيم أبو النّجا، المرجع الّسابق، هوامش، ص 

 وما بعد. 34محّمد الّسنوسي، المرجع الّسابق، ص    460

 قول ابن عاصم:   461

 وإن يمت مخاطب أو عزال     ردّ خطابه سوى ما سّجال. 
 وما بعد. 417محّمد عبد الجّواد محّمد، ملكيّة األراضي في ليبيا، المرجع الّسابق، ص    462

أورد الكاتب قول الفقيه المالكي المواق " روى المغيرة أّن الّرسول عليه الّسالم قال في شاهد شهد ثّم رجع عن    463

شهادته، بعد أن حكم بها رسول اّلّل صّلى اّلّل عليه وسلّم، قال عليه الّسالم: " تمضي شهادته األولى ألهلها، واآلخرة باطلة، وأخذ 
يره." ويستشهد بقول الدّسوقي )حاشية الدّسوقي على الّشرح الكبير( في ذلك قوال " تحصل مّما تقدّم أنّهما إذا رجعا بها مالك وغ

ي بعد الحكم، وبعد االستيفاء، فإنّهما يغرمان المال والدّيّة اتّفاقا، وال يتأتّى نقض الحكم. وإن رجعا بعد الحكم وقبل االستيفاء، فف
 ا ويغرمان المال الذّي رجعا عن شهادتهما به."المال ال ينقض اتّفاق
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ذا لم تسّجل أّية  بجرائد متعّددة. ويحّدد أجال في ذلك أدناه شهر وأقصاه سنة، وا 
ذا كان  معارضة خضع العّقار للّنظام الجديد، أي نظام العّقارات المسّجلة. وا 

لملكّية مبهمة واعتراها كثير من الخلل، يمكن العّقار محّل تحّمل أو كانت رسوم ا
اإلذن بإشهارات تكميلّية بالجريدة الّرسمّية للمستعمرة والجريدة الّتابعة للعاصمة 
البريطانّية لندن في عّدة مناسبات، ويكون األجل بين شهرين وثالث سنوات على 

ثال حّد أقصى. ويجب على حافظ الّسجّل كذلك تعليق نسخة من المطلب والم
الّتابع له بمكاتبه وبمكان ظاهر وفي كّل موقع يراه صالحا، وبإمكانه كذلك توجيه 
إعالم خاص إلى كّل شخص تكون إفادته مفيدة حسب البيانات الواردة بالمطلب. 
وحّتى تكتمل الّصورة نقول إّنه في صورة ضياع الّشهادة الّسندّية الخاّصة بالعّقار 

جّل تسليم شهادة وقتّية إاّل بعد اإلعالم عن ذلك المسّجل، فال يمكن لحافظ السّ 
 464باإلشهار بالّرائد الّرسمي وبجريدة أخرى قبل الّتسليم بثالثة عشر يوما.

وقد اعتمد المشّرع التونسي كذلك إجراءات مماثلة سواء في إشهار مطلب 
التسجيل أو إشهار أعمال التحديد الوقتي أو إشهار ختم التحديد بالنسبة إلى 

شهار فتح المنطقة المسحّية وبداية التحجير بالنسبة إلى ال تسجيل االختياري وا 
 التسجيل اإلجباري.

وقد قام نظام " تورنس " كذلك على طريقة استقرائّية مطلقة. فبغرض 
إخضاع العّقار للّنظام الجديد يتوّلى أمين الّسجّل استدعاء الّطالب وتلّقي شهادة 

طرف آخر بهدف قطع الّطريق أمامه للقيام بدعوى المالكين والّدائنين أو أّي 
الّتعويض عند االقتضاء وذلك لسماعهم ومطالبتهم بالّرسوم الّضرورّية تحت 
ضغط غرامات تهديدّية في صورة عدم الحضور. ويمكن أن يوّجه اليمين أو أن 
يطالب األشخاص الذين وقع سماعهم بتوضيحات كتابّية، ويجوز له بالّتعاون مع 

إصالح األخطاء المادّية، ويمكنه باسم  maitre des titresالّرسوم  مدير
العرش والغائب والقاصر االعتراض على نقل الملكّية الّتي قد تعود لمن ذكر، وله 

 نفس الّسلطة في حفظ حقوق الغائب يوم إجراء الّتحديد.

                                                 
464    Art 19-22-117 aliéna 2, act Torrens 7 aout 1861, R.A 1886-I- op.cit. 
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ويباشر أمين الّسجّل تحقيقاته بمساعدة مدير الّرسوم، وهو رجل قانون 
ترط فيه الّنزاهة وخلّوه من أسباب الّتجريح، فتدرس الّرسوم المقّدمة وتباشر يش

ذا  ذا خال العّقار من أّي تحّمل يصّرح بتسجيله لصاحبه. وا  اإلشهارات الاّلزمة، وا 
كان محّل تحّمالت أو كانت الحجج غير واضحة يرفض المطلب أو يلجأ إلى 

لم تتعّلق به أّية معارضة. وال تتوّقف إشهارات إضافّية ليسّجل العّقار نهاية إذا 
االستقراءات إاّل إذا سّجلت لديه معارضة، ورغم ذلك فهو يجتهد في مآل 
االعتراض حيث من الممكن رفضه بداية إذا لم يستند إلى مثبت، بقي أّنه 
باإلمكان في هذه الّصورة مطالبة أمين الّسجّل بالجواب كتابة لرفع الّدعوى عند 

م القضاء العادي لإلذن بما يجب نهاية. بل إّنه بإمكانه إذا بلغ إلى االقتضاء أما
علمه شيئا من الّتزوير في مسك شهادة سندّية بدون وجه شرعي أن يستدعي 
المعني باألمر لمساءلته، وفي صورة عدم حضوره بإمكانه أن يطلب من القاضي 

 465إصدار بطاقة إيقاف.
ي، تأّثرا بهذا الّنظام االسترالي، اعتمد كما أّن نظام التسجيل العقاري الّتونس

منذ البداية على نظام استقرائي تحقيقي في اّتجاه إثبات الملكّية. حيث بإمكان 
ن  القاضي المقرر بالمحكمة العقارية إلزام األطراف بضرورة إضافة الحجج، وا 

 320خال األمر من وسائل االلتزام، أو على األقل اعتماد مبادئ الفصل 
أو أن يطلب ذلك من اإلدارات المختصة، وحتى في صورة عجز  466م.ح.ع،

األطراف فعليه القيام بمبادرات ذاتية تمكنه من تحرير الحالة االستحقاقية، ويسمع 
 329البينة التي يرى فيها فائدة دون االكتفاء بما يقدم إليه، ذلك أّن الفصل 

لسهر أثناء أّن الحاكم المقرر مكلف على الخصوص با م.ح.ع نّص على "
إجراءات التسجيل على أن ال يقع النيل من أي حق عيني عقاري راجع لقاصر 
أو غائب ويباشر لهذا الغرض جميع التحقيقات واألبحاث الالزمة وله سلطة 

 مطلقة لقيامه بهذه المهمة."

                                                 
465   Art 11-21-27130 act Torrens 7 aout 1861,R.A 1886-I-op.cit. 

ائق المشار إليها أن يقدمها إلى م.ح.ع على ما يلي "وعلى الغير الذي يكون ماسكا للرسوم والوث 320نّص الفصل    466

كاتب المحكمة خالل الثمانية أيام الموالية لإلنذار الموجه إليه من طرف طالب التسجيل وإال جازت مطالبته بغرم الضرر وكاتب 
 المحكمة يسلم له وصال في ذلك بدون أي مصروف."



196 

 

فيفري  20المؤّرخ في  1964لسنة  3من المرسوم عدد 5كما نّص الفصل 
ي شأن كّل عّقار أو مجموعة من العقارات المتالصقة على أّنه "يحّرر ف 1964

والتي يملكها شخص واحد محضر بحث وتحديد،" وهو ملزم بأن يتخذ صورا من 
المبادرات والطرق تمكنه من إثبات الملكّية، خاصة على مستوى إجراءات المسح 
اإلجباري أين ال يجوز رفض المطلب في طوره الحكمي، بل كان من الموجب 

 لمالك المحتل.بيان ا
وما كان للمشرع مبدئّيا أن يعتمد خالف هذا النظام االستقرائي والتحقيقي، 
ذلك أّن الحكم الذي سيصدر بناء على جملة هذه األبحاث، يكون حكما باتا غير 
قابل ألي طريقة من طرق الطعن. فهل يمكن االطمئنان إلى هذه الّطريقة للقول 

 بقّوة الّترسيمات ؟
على أّن "  1885جويلية  1ن العّقاري الّصادر بموجب قانون ونّص القانو 

أحكام المجلس المختلط ال تكون قابلة ألّي اعتراض وال استئناف وال ألّي قيام 
كان." ويبّرر هذا المبدأ بالقّوة المطلقة للّترسيمات الواردة بنّص الحكم وبالمفعول 

قتصادّية واالجتماعّية الّتطهيري لحكم المجلس المختلط، وكذلك باألهداف اال
المعّلقة على حكم المحكمة الّذي من المفروض أن يبّت في الحالة االستحقاقّية 
بصفة نهائّية ويقضي على الّنزاعات بشكل نهائي، فتستقّر الملكّية ومن ورائها 

 المعامالت االقتصادّية واالجتماعّية والبنكّية.
ليها التنظيم العيني في الّتسجيل ويعتبر هذا المبدأ أهّم األسس الّتي يقوم ع

واإلشهار، وال يمكن أصال الحديث عن نظام عيني في الّتسجيل في غياب هذه 
ّني أجعل هذا  القاعدة، وتختّل جميع العناصر الّتي وضع من أجلها هذا الّنظام. وا 
بدأ المبدأ على رأس المبادئ العّقارّية. وقد هّيأت الّتجربة األسترالّية لتشّكل هذا الم

ن كان الّنظام اإلسترالي هو نظام إداري في  على مستوى اإلجراءات القضائّية وا 
 األساس. لكّن سلطات االستعمار وجدت فيه المنقذ الستقرار المعامالت العّقارّية. 
ولهذا الغرض تمّسك المشّرع الّتونسي الحديث، سواء بمجّلة الحقوق العينّية 

المتعّلق بالمسح االجباري بهذا المبدأ  1964أو بمرسوم  1965الّصادرة سنة 
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م.ح.ع )قديم( على أّن " أحكام المحكمة العّقارّية ال تقبل  332ونّص الفصل 
 ." 467الّطعن باالعتراض وال باالستئناف وال بأّية وسيلة أخرى 

 أثار القّوة الثبوتّية للترسيمات-ب
ّتسجيل أّنه يضع من أهّم اآلثار الّتي تّتصل بالقرار أو بالحكم القاضي بال

ن كانت حقوقا شرعّية، وهو  تاريخا ثابتا للقضاء على الحقوق الّتي لم تظهر، وا 
ما يعرف بالّتطهير العّقاري، خدمة لهدف ثبوت الملكّية وا عداد سندات الملكّية 

(، وال يمكن أن تحسم هذه الحقوق " المطّهرة " إاّل بالّدعوى الّشخصّية 1الجديدة )
 (.2لة من العناصر االستثنائّية )الّتي تحتكم لجم

 الّتطهير العقاري -1
وهو  468يقوم نظام السجاّلت العينّية على مبدأ هام يعرف بمبدأ الّتطهير، 

تحقيقها، بل هو جوهر الّنظام  469أّول األهداف الّتي أراد " روبار تورنس "
لي األسترا 1861أوت  7من قانون  44العّقاري ومبناه األساسي. ويؤّكد الفصل 

في فقرته األولى على أّنه " مهما كانت طبيعة ومصادر الحقوق الّتي قد تكون 
للغير على العّقار، فال يخضع هذا األخير، باستثناء صورة الّتدليس، بين يدي 
المالك المسّجل إاّل للّتحّمالت والحقوق واالرتفاقات المتأّتية من الّتنصيصات 

ّتي يّدعي فيها مالك آخر ملكّية العّقار المدرجة بالّسجّل باستثناء الحالة ال
 بمقتضى شهادة سندّية سابقة في الّتاريخ." 
، وتبّنته 19هذا المبدأ بالفصل  1885وقد اعتمد القانون العّقاري لسنة 

بقولها: "جميع الحقوق العينّية المرّتبة على  308مجّلة الحقوق العينّية بالفصل 

                                                 
جاه االعتراف بمراجعة حكم التسجيل العقاري في ات 1995سنرى كيف أّن المشرع عدّل هذا الفصل في مرحلة أولى سنة  467

 في اتجاه تعقيبه. 2008ثّم في مرحلة ثانية سنة 
ديسمبر  19-18علي كحلون، مفعول التّطهير في الّزمان، ملتقى السجالّت العقّاريّة، نّظمه المعهد األعلى للقضاء    468

 . )غير منشور(1992

لعينيّة، وقد سبق اإلشارة إلى ذلك. ويذكر رجال القانون أّن فكرة التّطهير لم رائد التّجربة األسترالّية في السجالّت ا   469

تظهر فقط مع نظام " تورنس " وإنّما عرفت بمقاطعة بريتاني بفرنسا قبل الثّورة الفرنسيّة من خالل ما عرف بتنظيم التّمليك 

ى لنظامه. ويقتضي هذا النّظام تدّخل الّسلطات ، ووجد فيها " تورنس " النّواة األول Appropriance par baniésالمسّمى 

القضائيّة لإلذن بإشهار البيع على امتداد ثالثة أسابيع متتالية بالنّداء والتّعليق بباب الكنيسة، ثّم يحّرر محضر ويعلّق ببهو 
المحكمة التّصّرف، ثّم المحكمة ويجوز لكّل ذي مصلحة أن يسّجل اعتراضه. فإذا " لم تقدّم اعتراضات خالل ستّة أشهر تثبت 

. وكان من أثر هذا اإلجراء تطهير العقّار من  certificat de banniesيقيّد بسجّل خاص ويسلّم صاحب الّشأن شهادة تسّمى 

 .40جميع الحقوق التّي لم تكن محّل اعتراض." إبراهيم أبو النّجا، المرجع الّسابق، هوامش ص 
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رسم الملكّية. والحّق غير المرّسم يعتبر الغيا." العّقار في تاريخ الّتسجيل ترّسم ب
معنى ذلك أّن جميع الحقوق الّتي لم تظهر في الوقت المناسب تعتبر ملغاة، 
وليس للمتضّرر إاّل القيام بقضّية في تعويض األضرار، وال يحّق له الّرجوع على 

انون م.ح.ع. وهو نفس المبدأ الّذي اعتمده الق 337العّقار على معنى الفصل 
 . 38العّقاري القديم بالفصل 

ويكون الّتطهير في الّزمان والموضوع، فيقصد بالّتطهير في الّزمان بداية 
سريان أثر الّتطهير أي تحديد الّتاريخ المعتبر لغاية إلغاء الّرسوم الّتي لم يقع 
االحتجاج بها. وقد سار المجلس المختلط على اعتبار الّتطهير منسحبا بتاريخ 

، واّتخذ رأيا مغايرا 1899، لكّنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف سنة الحكم
ليعتمد تاريخ تقديم المطلب  1899مارس  22بمقتضى الحكم الّصادر في شهر 

لسريان أثر الّتطهير، وهو نفس الحّل الّذي اعتمده المشّرع بمقتضى األمر المؤّرخ 
د بعد تقديم مطلب الخاّص بالمعامالت الّتي  ت ر   1899جويلية  16في 

 . 470الّتسجيل
لكّن مجّلة الحقوق العينّية لم تكن واضحة بالّدرجة الكافية، ونّص الفصل 

 تاريخ الّتسجيلم.ح.ع على أّن الحقوق العينّية المرّتبة على العّقار في  308
ترّسم برسم الملكّية، والحّق غير المرّسم يعتبر الغيا. وقد يفهم من ذلك أّن 

م.ح.ع  350بر تاريخ الحكم في نظام الّتطهير. في حين أّن الفصل المشّرع اعت
سمح بترسيم العقود الاّلحقة بالسجّل العّقاري إذا لم تودع بكتابة المحكمة لغاية 
الّتنصيص عليها. وهو ما يفهم منه أّن العقود الاّلحقة ليوم تقديم المطلب ال 

 تعتبر الغية.
طهير منسحبا بداية من يوم تقديم وسار العمل القضائي على اعتبار التّ 

مطلب الّتسجيل بالنسبة إلى الّتسجيل االختياري، ومن يوم الّتصريح بالنسبة إلى 
ذا سّجلت معارضة الغير، وذهبت المحكمة في 471إجراءات الّتسجيل االجباري  . وا 

                                                 
470   Journal des tribunaux de la Tunisie,1899,p.326 à 327-348 à 360- 444 à 445. 

الخاص بالمسح االجباري على مبدأ التّطهير، لكّن المحكمة العقّاريّة اعتمدت هذا الحّل  1964لم ينّص مرسوم    471

)غير  2000نوفمبر  8ـدد القيروان 8طعن في قرار لجنة التّحيين عـ-قياسا باإلجراءات االختياريّة. يراجع على سبيل المثال: 

منشور(" ال تتوفر قرينة اتصال القضاء ....إذا ما قضت محكمة الناحية برفض الدعوى الهادفة لكتابة عقد تكميلي على أساس 
تطهير الحقوق المتمسك بها والحال أن هذا المطلب يعود لمرجع نظر لجان التحيين." " تصدر المحكمة العقارية أحكامها بتاريخ 
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ذا تداخل 472اعتبارها ، كان الّتطهير منسحبا بداية من تاريخ تقديم المطلب، وا 
م.ح.ع وذلك بأن يقضى بالّتسجيل بتاريخ  350تبرت أحكام الفصل الغير اع

الّتصريح أو تقديم المطلب وتأذن المحكمة بترسيم الحقوق والكتائب الّناشئة بعد 
ن كان الحّل الّناجع تماشيا مع  ذلك، إذا ما تّم إيداعها لدى كتابة المحكمة، وا 

الّتطهير بداية من تاريخ  أهداف القانون العّقاري يقتضي بالّضرورة سحب مفعول
، حّتى ال يتعارض مبدأ الّتطهير مع مبدأ القّوة الّثبوتّية 473الّتداخل أو المعارضة

. ويشمل اإللغاء جميع الحقوق العينّية الّتي لم تظهر قبل ذلك 474للّترسيمات
 .475الّتاريخ باستثناء ملك الّدولة العام الّذي ال تسري عليه عملّيات الّتسجيل

طهير يمكن أن يشمل حقوقا ثابتة فتلغى إلى األبد، ويمنع صاحبها ولكّن التّ 
من الّرجوع إلى العّقار مهما كانت الّصورة. وقد حاولت بعض الّتطبيقات أن تحّد 
من حّدة هذا األثر بأن مّيزت بين أثر الّتطهير على الّطرفين وأثره على الغير. 

جاه الّذي اعتمدته بعض القرارات فيعترف بأثره إزاء الغير دون األطراف، وهو االتّ 
القضائّية في البداية بالبالد المغربّية، لكّنه لم يصمد كثيرا. كما إذا فّوت طالب 
الّتسجيل في كامل العّقار للغير، ثّم أتّم إجراءات الّتسجيل على أساس أّنه المالك. 

، 476األطرافوالحقيقة أّن الّتطهير يتعّلق بذات العّقار وال يفّرق بين الغير أو 

                                                                                                                                      
لحكم." ." ال يشمل مبدأ التّطهير إالّ الحقوق الناشئة قبل تقديم مطلب التّسجيل وال يشمل الحقوق التي التصريح وليس بتاريخ ا
 تنشأ بعد تقديم المطلب." 

 م.ح.ع. 333و 324يراجع الفصالن    472

توفّر تأويالت  إّن المشّرع التّونسي لم يكن واضحا بالدّرجة الكافية في تحديد زمن التّطهير. وقد أدّى هذا األمر إلى   473

 متناقضة ال تخدم أهداف القانون العقّاري التّي تطلب الوضوح والبيان.
يراجع في خصوص مسألة التّاويالت، محّمد مجاهد الفريضي، المفعول التّطهيري لحكم التّسجيل العقّاري، رسالة  

 .32ص ،  1999-1998ختم الدّروس بالمعهد األعلى للقضاء، 

لواردة بنّص الحكم، سواء كانت حقوقا أصلية متعلقة بأصل المطلب أو حقوقا انضمامية متعلقة إّن التّرسيمات ا   474

 بالتداخل، لها مفعول مطلق على خالف التّنصيصات اإلداريّة الالّحقة، حيث إّنها تستمدّ قّوتها من قّوة الحكم العقّاري الذّي ال يقبل
اء حاالت المراجعة قديما وصور التعقيب المعتمدة بعدها بموجب القانون عدد الّطعن من حيث المبدأ بأيّة طريقة كانت، باستثن

 308المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجّلة الحقوق العينّية. يراجع الفصول  2008نوفمبر  3المؤّرخ في  2008لسنة  67

شئة بعد تقديم المطلب أو التّصريح، فقد م.ح.ع. وإذا صّح القول بإمكانيّة االحتجاج بالّرسوم الّنا 337و 332و 355و 346و

يخشى من إمكانيّة تضاربها مع الّرسوم التّي أذن بترسيمها بعد إيداعها لدى كتابة المحكمة العقّاريّة، لذلك ذهب األمر المؤّرخ في 

، وقد كّرس المجلس المختلط إلى اعتبار الّرسوم الالّحقة والمأذون بترسيمها ال تكتسب القّوة الثّبوتيّة المطلقة 1899جويلية  16

 هذا االتّجاه في عدّة أحكام في بداية القرن العشرين.
ويستثنى من دائرة اإللغاء كذلك االمتياز وحّق الحبس واالرتفاقات الّطبيعيّة والقانونّية، وقد أثير نقاش حول    475

 م.ح.ع. 373و  12. يراجع الفصالن الّصكوك اإلداريّة، وإن كان الحّل النّاجع هو عدم استثناء مثل هذه الّصكوك

 .وما بعد 88المرجع الّسابق، ص علي حسين نجيرة: الّشهر العقّاري في مصر والمغرب،    476
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ويمكن للّضامن، وهو البائع في هذه الّصورة، أن يستحّق خالفا للقاعدة العاّمة في 
ذا وقع الحّق العيني تحت طائلة الّتطهير العّقاري 477أّن " الّضامن ال يستحق ". وا 

 فال يمكن أن يحسم إاّل بالّدعوى الّشخصّية في الّتعويض.
ذا كان التطهير العقاري يعّد نتيجة حتم ية للقوة الثبوتية المطلقة للترسيمات  وا 

المتزامنة مع حكم التسجيل وكان من الممكن التحقق من أحكامه بمجرد التسجيل 
إال أنه انطالقا من  1995باعتبار أّن أحكام التسجيل كانت باتة إلى غاية سنة 

تلك السنة وتبعا النحياز المشرع لحقوق المتضرر ربما بسبب حّدة آثار التطهير 
 1995لسنة  10ح المشرع بمراجعة حكم التسجيل بموجب القانون عدد سم

، ثّم اعتمد إجراءات التعقيب نهاية 478في مرة أولى1995جانفي  23المؤرخ في 
المتعّلق  2008نوفمبر  3المؤّرخ في  2008لسنة  67بموجب القانون عدد 

تمام بعض أحكام مجّلة الحقوق العينّية اس يتحتم .  وعلى ذلك األس479بتنقيح وا 
الطعن  متأخير بداية سريان التطهير إلى تاريخ انقضاءأجل الطعن في صورة عد

 أو إلى تاريخ ما بعد صيرورة الحكم باتا بعد نهاية إجراءات الطعن. 
 الّدعوى الّشخصّية-2

الّدعوى مفهوم إجرائي يقصد به الحّق في الّلجوء إلى القضاء، أو القدرة 
ويقصد بالّتعويض على وجه اإلجمال  ،480لى القضاءالقانونّية على االلتجاء إ

ذلك المقابل الّذي يطالب به المتضّرر لترميم الّضرر الّذي لحقه من جّراء عدم 
وينشأ الحّق في الّتعويض نتيجة اإلخالل بالتزام تعاقدي أو  .481تنفيذ االلتزام

عويض عادل قانوني. وكان من الممكن الّرجوع إلى المبادئ العاّمة للّتوّصل إلى ت
                                                 

 .283أحمد بن طالب، التّفويت في ملك الغير...المرجع الّسابق، ص    477

 يراجع باب مراجعة أحكام التسجيل. 478

 ينرابعا وتنقيح الفصل 357مكرر إلى  357ة يتضمن الفصول من وذلك بإضافة باب سادس لمجلة الحقوق العيني  479

 م.ح.ع. يراجع باب تعقيب أحكام التسجيل العقاري. 351و 332

 .32، ص  1991عبد اّلّل األحمدي، القاضي واإلثبات في النّزاع المدني    480

 J. Vincent et Serge Guinchard, procédure civile,op.cit., n° 18 (L’action est le 

pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de 

leurs droits).  

عبد الرّزاق الّسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلّد الثّاني، اإللتزام بوجه عام، المرجع الّسابق، ص    481

823. 
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، لكّن المشّرع تأّثرا بالّسوابق وتحت ضغط المصالح اآلنّية أحاط هذه 482ومقبول
الّدعوى بشيء من القيود، كثيرا ما تمنع صاحب الحّق من تعويض األضرار الّتي 
ألّمت به، سواء كان ذلك على مستوى شروط الّتعويض أو على مستوى 

 اإلجراءات المّتبعة في ذلك. 
من القانون العّقاري في شكله األّول  38أورد الفصل : شروط التعويض-

أّن كّل شخص تضّرر من حكم الّتسجيل العّقاري ال يمكنه أن يرجع على العّقار، 
ّنما له الحّق في القيام بغرم الّضرر. وبالّتالي لم يضع المشّرع آنذاك شروطا  وا 

ع إلى المبادئ العاّمة خاّصة لدعوى الّتعويض، بل بقيت اإلمكانّية واردة في الّرجو 
لطلب الّتعويض، ويحرم إطالقا من الّرجوع على العّقار. لكّنه سرعان مااستقّر 

مارس  15بموجب األمر المؤّرخ في  1892سنة  38الّرأي على تنقيح الفصل 
وهي نفس الّصيغة الّتي اعتمدها الفصل  " الّتغرير."ليشترط المشّرع شرط  1892
جّلة، رغم أّن عددا من النّواب الحظوا يومها أّن هذا م.ح.ع يوم صدور الم 337

الفصل ال يتماشى وأهداف العدالة، وجاءت أجوبة الحكومة في اّتجاه إقرار أحكام 
على حالته األخيرة بدعوى أّنه يتماشى مع أهداف القانون العّقاري.  38الفصل 

حكام الفصل والمالحظ أّن أصل الّنظام األسترالي يجيز رفع الّدعوى عمال بأ
وكان من المنتظر على األقل  .483منه في صورة الّتدليس والغلط والّسهو 126

المحافظة على أصل المبادئ لكّن المشّرع لم يفعل رغبة منه في تضييق مجال 
 المطالبة.

أمام االنتقادات الّشديدة  1985وفتحت المناقشة من جديد بداية من سنة 
على وجه اإلجمال، وطالب عدد من رجال  الّتي وّجهت إلى الّنظام العّقاري 

القانون بمناسبة االحتفال بمائوّية القانون العّقاري بالّتخّلي عن شرط الّتغرير 
واالكتفاء بركن الخطأ، وذهب جانب من الفقه إلى حّد المطالبة بحّق الّرجوع على 

                                                 
 .45لمرجع الّسابق، ص علي كحلون: دعوى التّعويض، ا   482

483  Art 126 : « Toute personne privée d’un immeuble ou d’un droit réel soit par 

suite de fraude soit par une erreur ou omission dans un certificat de titre ou dans une 

mention du registre –matrice, peut actionner en indemnité celui qui a profité de la 

fraude ou de l’erreur ». 
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الّنظام . ولم تجد الّلجنة الّتشريعّية الّتي تكّونت بعدها بغرض إصالح 484العّقار
العّقاري من حّل سوى الّتخّلي عن شرط الّتغرير، خاّصة أمام حملة الّتشكيك في 
مصداقّية حكم المحكمة العّقارّية وطبيعته الباّتة. وصادق مجلس النواب على 

المؤّرخ في  1995لسنة  10م.ح.ع بموجب القانون عدد  337تنقيح الفصل 
ة تشير إلى أّن " كّل شخص ، وأصبحت الّصيغة الّنهائيّ 1995جانفي  23

تضّررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالّتسجيل ال يمكن له 
ّنما له في صورة الخطأ الحّق في القيام على  أصال أن يرجع على العّقار وا 
المستفيد من الّتسجيل بدعوى شخصّية في غرم الّضرر." وهي عودة إلى المبادئ 

بحيث يشترط الّضرر والخطأ والعالقة الّسببّية. لكن تبقى العاّمة في المسؤولّية، 
بعض الخصوصّية بحيث يشترط وجود حكم بات بالّتسجيل، أي أن يصدر الحكم 

لسنة  67وتستنفذ طرق الطعن بالتعقيب التي أوردها المشّرع بموجب القانون عدد 
 . 485 2008نوفمبر  3المؤّرخ في  2008

سيجد نفسه مجبرا على إثبات وقائع كان في والشّك في أّن المالك الحقيقي 
 337غنى عنها لو ال إجراءات الّتسجيل العّقاري. فالّضرر في إطار الفصل 

م.ح.ع هو الّضرر الّناشئ عن تسجيل العّقار للغير، أو ترسيم حقوق في مخالفة 
حّق المتضّرر، والمقصود بذلك هو الّترسيم المتزامن مع الحكم. وال بّد من إثبات 

ذا الّضرر خالل الّدعوى، وذلك بإقامة الّدليل على أّنه المالك الحقيقي لموضوع ه
 المطلب، وستضطر المحكمة صاحبة االختصاص إلى دراسة دفوعات الّطالب. 

م.ح.ع كما قّدمنا، يشترط الخطأ، بل ظّل وعلى  337ولم يكن الفصل 
بقيت محّل الحقوق  امتداد مائة سنة ونيف يشترط الّتغرير، وال شّك في أّن بعض

ع استحالة اإلثبات الّذي ال يبدو هّينا، إلى أن تدّخل المشّرع شّك ورّبما ضاعت م
وتخّلى عن ركن الّتغرير. وقد تسّبب مفهوم الّتغرير قبل إلغائه في  1995سنة 

تأويالت متناقضة، لكّن محكمة الّتعقيب ظّلت متمّسكة بتأويل ضّيق في أكثر من 
                                                 

المرجع  ،1987أفريل -11-10-9البشير الفرشيشي، الّضرر في نطاق القانون العقّاري، مائويّة القانون العقّاري    484

 .133الّسابق، ص 

اءات . تخلّى المشّرع بموجب هذا القانون عن إجر3997، ص 2008نوفمبر  11بتاريخ  91الرائد الرسمي عدد   485

 المراجعة واعتمدة إجراءات التعقيب.
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م.ح.ع  337ّن دعوى الّتعويض المقامة على أساس الفصل مناسبة، بقولها إ
قوامها الّتغرير وال شيء غير ذلك. وكان يقصد بالّتغرير في مفهومه المعنوي نّية 
اإلضرار بالغير، وفي مفهومه المادي القيام بخزعبالت ومخاتالت أو حّتى الّلجوء 

تي مجّرد الّسكوت إلى الكذب نهاية بغرض الّتحصيل على حكم بالّتسجيل، وقد يأ
عن حقيقة العّقار، حسب المفهوم الواسع، في باب الّتغرير. ورغم ذلك فقد 
رفضت محكمة الّتعقيب هذا االّتجاه الواسع على امتداد عّدة سنوات. كما رفضت 
محكمة الّتعقيب، وعلى امتداد سنوات طويلة، جميع الّدعاوى الّتي ال تتأّسس على 

لقضاء إلى تبّني بعض المواقف الجريئة في اّتجاه الّتغرير، مّما حمل بعض ا
، للقول بالّتعويض خارج إطار الفصل 486االعتماد على نظرّية اإلثراء بدون سبب

م.ح.ع حسب صيغته القديمة، رغم أّن هذه الّنظرّية ال يمكن أن تجد موقعا  337
 في مثل صورة الحال، وهي الّتي توجب اإلثراء من جانب واالفتقار من جانب

ثّم إّن المشّرع  .487آخر وانعدام الّسبب أصال، وهي شروط ال يمكن أن تتوّفر
 م.ح.ع، وال يجوز تجاوز أحكامها. 337اعتمد صورة مخصوصة بالفصل 

وبعد الّتخّلي عن شرط الّتغرير أصبح من الّسهل القيام بدعوى الّتعويض 
ال وأشمل أقّل، وهو مفهوم أوسع بطبيعة الح على أساس الخطأ ال أكثر وال

للحاالت الّتي من الممكن أن تكون سبب المضّرة، حيث إّن الخطأ " هو ترك ما 
وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الّضرر،" سواء كان عمدا على 

وبالّتالي  488م.ا.ع.  83م.ا.ع، أو خطأ على معنى الفصل  82معنى الفصل 
أو مجّرد الكذب أو عدم إرشاد أصبح مجّرد الّسكوت عن الحالة الحقيقّية للعّقار 

المحكمة يعّد من قبيل الخطأ، بل إّن الخطأ مهما كان مصدره أو طبيعته ولو 
نسب إلى معّرفي الجهة أو األجوار من الممكن اعتباره خطأ. لكّن الخطر في 
                                                 

، وقد 1984جانفي  13الّصادر بتاريخ  47521يراجع على وجه التّحديد قرار محكمة االستئناف بتونس عدد    486

، الجزء األّول، 1985، نشريّة محكمة التّعقيب 1984فيفري  23الّصادر بتاريخ  9407نقضته محكمة التّعقيب بقرارها عدد 

 .215ص 

من انتفع عن جهل بعمل غيره أو بشيء من ماله بال وجه يبيح ذلك فعليه العوض لصاحبه بقدر ما  ": م.ا.ع  72الفصل   487

 ".انتفع به
 .748، مصادر االلتزام،المرجع الّسابق، ص 1عبد الرّزاق الّسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلّد    488

 -Carbonnier, Droit civil, Tome 4, les obligations,p. 376. 
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ذلك أن يؤّدي هذا التأويل الواسع إلى حّد المساس باجتهادات المحكمة تحت 
ويض، معنى ذلك أّن الّدفوعات الّتي سبق أن طرحت أمام ضغط الّرغبة في الّتع

المحكمة ورفضت من طرفها، من المفروض أن ال تأتي في باب الخطأ، كأن 
. لكّن 489خضعت للّدراسةأء على وثائق تقّدم بها المعارض و ترفض المعارضة بنا

 ذلك ال يعني أّن الخطأ ال يمكن أن ينسب إلى موّظف.
م.ح.ع يمنع مبدئّيا رفع  337يبدو أّن الفصل  إجراءات دعوى التعويض:-

ن كانوا حقيقة وراء الّسبب الّذي أّدى إلى  الّدعوى ضّد عدد من األطراف وا 
م.ح.ع على أّن الّدعوى ترفع  337الخطأ، وكان من المنتظر أن ينّص الفصل 

ضّد الّطرف الّذي صدر عنه الخطأ، دون اإلشارة إلى المستفيد من الّتسجيل 
حسب صياغته القديمة سببا في عّدة إشكالّيات في  337وكان الفصل فحسب. 

هذا اإلطار، لكّن الّتخّلي عن عبارة الّتغرير واعتماد عبارة الخطأ يوحي بإمكانّية 
االعتماد على المبادئ العاّمة في طلب الّتعويض دون الّتوّقف على أحكام هذا 

وّجه الّدعوى األصلّية ضّد الفصل. وبالّتالي نتساءل إن كان من الممكن أن ت
المستفيد من الّتسجيل، على أن يقع إدخال كّل من ساهم في الخطأ ؟ وهل من 
الممكن كذلك أن يطالب المتضّرر بتعويض تكميلي ضّد المتسّبب، بعدما يكون 

 قد رفع الّدعوى األصلّية ضّد المستفيد ؟
                                                 

م.ا.ع إذا سبق تسجيل  646إلى  631ولكّن المشتري يبقى له مع ذلك الّرجوع على البائع بالضمان على معنى الفصول  489

المعارضة أمام المحكمة العقارية ورفضت معارضته. فإذا لم يسبق له المعارضة وكان عليه أن يفعل سقط حّق الّرجوع 
حيث إّن حكم ضمان االستحقاق يوجب على البائع ضمان أفعاله المادية والقانونية وأفعال الغير القانونية،  بالضمان على البائع،

جميع و الثمن وأجرة عقد البيع وما لزمه من المصاريف للعقدوللمشتري حّق الرجوع في جميع ذلك ومطالبة البائع بإرجاع 
الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده. و ه على البائعالمصاريف الرسمية التي صرفها المشتري في دعوى قيام

لمشتري إن ثبت له حق الرجوع أن يطالب البائع بترجيع الثمن ولو ظهر تغيير في كامل المبيع المستحق أو في بعضه أو ول
ائع أن يرجع للمشتري المغرور إذا كان في البيع تغرير فعلى البو نقصت قيمته بفعل المشتري أو بتقصيره أو بحادث سماوي.

إذا ظهرت عند االستحقاق زيادة في قيمة المبيع ولو بغير فعل المشتري فإن الزيادة و كل ما صرفه ولو في التحسين والترف.
 المذكورة تعتبر في جملة الخسائر المطلوب بها البائع إن ثبت عليه الغرر.

ال. غير أن هذا الشرط ال يفيد إال إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما للفريقين أن يتفقا على أن ال ضمان على البائع أصو
أصل الثمن فال بد من رده للمشتري كال أو بعضا إن وقع االستحقاق. وال عمل على شرط براءة البائع إذا انبنى االستحقاق على 

ه أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به إذا كان موجب االستحقاق من غروره كبيعه لما هو لغيرأو  شيء من فعله هو بذاته
على البائع رد الثمن أو حطه ولو مع علم المشتري للسبب المقتضي لالستحقاق و المشتري. ففي الحالين يلزمه تعويض الخسارة.

 أو للحقوق المترتبة على المبيع.
يسع المشتري إلى إعالم البائع وإدخاله  لموجهت دعوى على المشتري في شأن المبيع وعلى أّن حّق رجوع المشتري يسقط إذا 

ال ضمان على البائع إذا كان انتزاع المبيع بغصب أو قوة ، كما إذا كان البائع غائبا غيبة ثابتة بحيث يتعذر إعالمهبالقضية، إالّ 
أو حفظه أو كان مترتبا إذا كان االنتزاع بأمر األمير ولم يكن ذلك األمر مبنيا على حق سابق مما على األمير تنفيذه أو  قاهرة

 إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه من دون أن يدعي ذلك الغير حقا في المبيع.أو  على فعل صدر من البائع
إذا استحق المبيع من المشتري بسبب تغرير  أو تقصير منه وكان ذلك موجبا للحكم الذي صدر في الدعوى فإن البائع ال و

لمشتري بالدعوى المذكورة في الوقت المناسب ومن ذلك إذا ابتدئت مدة الحوز قبل البيع وتوانى المشتري يضمن ولو أعلمه ا
إذا وقع تسجيل عقاري مضر بحقوق المشتري وكان له أن أو  حتى تمت عليه أو ابتدأ البائع مدة حوز وفرط المشتري في إكمالها

 ن سبب االستحقاق مبنيا على فعل من المشتري أو على سبب من ذاته.إذا كاأو  يعارض فيه ولم يفعل ذلك في الوقت الالزم
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كّنه خّير صراحة تلك حلول كان من الممكن أن يعتمدها المشّرع الّتونسي، ل
، في جميع الّصور، وهو خيار ضّد المستفيد من الّتسجيلأن توّجه الّدعوى 

اقصائي لجميع الّصور األخرى. ورّبما كان لذلك عّدة تبريرات مقنعة، حيث إّن 
اقه بالمستفيد بطريقة أو بأخرى. ويطرح الّسؤال كذلك إن حالخطأ غالبا ما يمكن إل

ولة بالّتعويض بسبب خطإ مرفقي ارتكبه أحد كان من الممكن مطالبة الدّ 
 الموّظفين، إذا ما تّم الّتسجيل للغير ؟

ن كانت المبادئ العامة  لم ينّص المشّرع الّتونسي على هذه اإلمكانّية، وا 
، ويبدو أّنه خّير المستفيد من الّتسجيل، وأضرب عن اإلشارة إلى 490تسمح بذلك

الّتشاريع الّتي نّصت صراحة على هذه إمكانّية مطالبة الّدولة، خالفا لبعض 
. والحقيقة أّن الّتشريع الّتونسي ُيعّد في 491اإلمكانّية، وفي إطار الّتعويض العّقاري 

هذه الّناحية منقوصا من عّدة مبادئ هاّمة ال يصّح أصال الّتنازل عنها والحالة 
دوا من تلك. فباإلضافة إلى أّنه حصر المّدعى عليهم في األطراف الّذين استفا

الّتسجيل، فقد تخّلى القانون العّقاري عن أهّم إجراء اعتمده القانون األسترالي وهو 
إمكانّية الّلجوء إلى صندوق الّضمان كتأمين لما يمكن أن يتعّرض له المالك، 
حيث ال يكفي أن تنتزع الملكّية منه بل يبقى المالك دوما معّرضا لعدم الّتوّصل 

اعتمد هذه اآللّية لكّنه  1885أّن قانون يذكر و  بما حكم به من تعويضات،
سرعان ما تخّلى عنها بعد ذلك، وتغافل عنها المشّرع الحديث إطالقا، رغم 

 المطالبة بإرجاع هذا الّصندوق في عّدة مناسبات.
ويعّد هذا الّصندوق األساس في تنظيم الّسجاّلت العينّية، حيث أنشئ 

بأداء الّتعويضات ألصحاب الحقوق العينّية خّصيصا ليحّل محّل المحكوم عليهم 
من قانون  42الّذين حرموا من جّراء الّتسجيل من حقوقهم الّثابتة ) الفصل 

                                                 
 م.ا.ع. 86-85– 84يراجع الفصول    490

( على ما يلي " لمن يهّمهم األمر وفي 1913) 1331رمضان  9من الّظهير المغربي المؤّرخ في  64نّص الفصل    491

 التّعويض.حالة التّدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التّدليس دعوى شخصّية ب
وفي حالة إعسار المدّلس تؤدّي التّعويضات من صندوق التّأمين المحدث مع االحتفاظ للّصندوق المذكور بحّق  

 الّرجوع على المعسر. وكّل ذلك مع مراعاة تطبيق القواعد الخاّصة بمسؤوليّة الدّولة وموّظفيها...."

على  1968أيّار  4تنقيحها بموجب القانون الصادر بتاريخ  اللّبناني حسب ما وقع 188من القرار  18ونّصت المادّة  

ما يلي " يمكن لذوي الّشأن، إنّما في حالة الخداع فقط، أن يقيموا دعوى التّعويض على الخادع، وذلك مع االحتفاظ بأن تطّبق 
 ن المرعيّة......"عند االقتضاء القواعد المختّصة بمسؤوليّة الدّولة وموّظفيها كما هو منصوص عليه في القواني
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تورنس (، وحّتى في صورة عدم قدرة الّصندوق في الّدفع، فتدفع الّتعويضات من 
. والجميل في ذلك أّن قانون " تورنس " فرض أي الدولة صندوق مال المستعمرة

من قانون  41كّل طالب دفع جملة من المصاريف الّضرورّية )الفصل على 
 .42492تورنس(، لتودع في الّنهاية بصندوق الّضمان عمال بأحكام الفصل 

ويحصر القانون األسترالي كذلك توجيه الّدعوى ضّد " المستفيد من الّتدليس 
لّدعوى ضّد أو الغلط ". ولكن في صورة وفاته أو غيبته أو إفالسه يجوز توجيه ا

المحافظ العام للسجّل بغرض الحصول على الّتعويض من الّصندوق. وفي صورة 
صدور الحكم ضّده، كما في صورة عدم قدرة المحكوم عليه على الّدفع، يتوّلى 
أمين مال المستعمرة دفع مقدار الّتعويض من مال الّصندوق إلى المتضّرر بعد 

للمحافظ العام الّرجوع عند االقتضاء  صدور اإلذن من القاضي والحكومة. ويجوز
على المدين. ويضبط المشّرع أجال خاّصا سواء في توجيه الّدعوى على المستفيد 
من الّتدليس وقدر ذلك سّت سنوات بداية من تاريخ الحرمان من الملكّية أو في 

 . 493مطالبة الّصندوق بالّتعويضات وقدر ذلك سّت سنوات من تاريخ رفع الّدعوى 
اول قانون " تورنس " أن يحّد من األثر السّيء لمبدأ الّتطهير فخّول لقد ح

رفع هذه الّدعوى لترميم ما أصاب المالك من ضرر وأنشأ للغرض صندوقا ليحّل 
محّل المسؤول عند االقتضاء. وكان على المشّرع الّتونسي المحافظة على األقّل 

داية العمل بالقانون العّقاري وألغى على نفس الّتوّجه، إاّل أّنه اشترط الّتغرير منذ ب
الّصندوق، وهو نفس االّتجاه المعتمد أخيرا بمجّلة الحقوق العينّية، فقط أّن المشّرع 
أحّس بحّدة مبدأ التطهير في إلغاء حقوق المالك الحقيقي الشرعية فألغى شرط 
                                                 
492  Art 42 « Toutes les sommes ainsi perçues seront remises au trésorier de la 

colonie, qui le versera avec les intérêts qu’elles pourront produire , dans les caisse du 

gouvernement colonial, afin de former un fonds d’assurance. 

 C’est avec ce fonds qui seront payées les créances judiciairement reconnues 

des personnes qui auraient été privées d’un droit de propriété ou d’un droit réel, 

par l’admission d’un immeuble au régime de la presente loi, ou par la délivrance 

d’un certificat de titre ou toute autre inscription d’acte faisant obstacle à l’exercice 

de l’action en revendication contre celui qui a profité de l’admission au régime de la 

loi ». 

 من القانون األسترالي. 127و 126الفصالن    493
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ار ، ولكّن ذلك ال يمكن أن يفي بالحاجة، باعتب494الّتغرير واعتمد مفهوم الخطأ
أّنه يمنع الّرجوع على العّقار مهما كانت الّصورة. وكان على المشّرع الّتونسي أن 
يحافظ على نفس الّتنظيم األسترالي حّتى تحافظ المبادئ على تناسقها لكّنه فّضل 

 الخروج عن ذلك، وهو سبب اإلشكال.
لآلجال العامة في التقادم في نهاية األمر وتخضع دعوى التعويض 

محكمة االبتدائية بدعوى التعويض إذا لم يتجاوز الطلب سبعة آالف وتختّص ال
 107دينار  وتكون قيمة التعويض طبق المبادئ العامة على معنى الفصل 

م.ا.ع  حيث إّن " الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها تشمل ما تلف 
المضر به  حقيقة لطالبها وما صرفه أو ال بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل

واألرباح المعتادة التي حرم منها بسبب ذلك الفعل وتقدير الخسارة من المحكمة 
يختلف باختالف سبب الضرر من كونه تغريرا أو خطأ". ويدخل في ذلك ما 
أنفقه المشتري في تحرير العقد وتسجيله بالقباضة المالية وثمنه العقار وعادة ما 

أّن ذلك يدخل في معنى ما يجب إنفاقه لرفع يعتبر ثمن العقار بتاريخ الحكم إذ 
الضرر. فكّل ما يدخل في معنى الضرر المحقق يدخل في باب التعويض 
والضرر المحقق هو الذي يفقر الذمة المالية للمضرور وجوبا في الحال أو 
ذا لم  المآل. فهو ما أنفقه المضرور فعال لرفع الضرر وكان الزما لرفع الضرر وا 

قدار الحقيقي الذي من المفروض أن ينفقه حتما لرفع الضرر ينفق يؤخذ بالم
الحاصل فعال. كما في صورة أن تتضرر عربة المضرور فقد يّتجه إلى ميكانيكي 
ويصلح العربة وهو ما أنفقه فعال وقد ال يصلح ويطلب تكليف خبير لتقدير 

ضرر الضرر ويطلب إلزام المسؤول بتلك القيمة لرفع الضرر. وقد ال يتحقق ال
في الحال بل في المستقبل كما في صورة أن يتسبب الحادث في عطب المحرك 
فال يشعر السائق بالخلل إال بعد يوم أو يومين فتنفجر السيارة وكما في صورة أن 
يتفاقم الضرر فيعوض عن هذا الضرر بدعوى جديدة وال يعارض المتضرر 
                                                 

وذلك بتغليب 1992في تنقيح مجلة الحقوق العينية منذ سنة وهو اتجاه يتماشى ما الفلسفة التشريعية للمشرع التونسي  494

حق الدفاع ومصلحة المتقاضين على مطلب استقرار الملكية هدف نظام اإلشهار العيني، وفي ذلك اإلطار يأتي الحديث عن 

ال لسنة ووصو 2001وكذلك الطعن في أحكام التحيين انطالقا من سنة  1995الطعن في أحكام التسجيل انطالقا من سنة 

2009. 
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ال أي ما أنفقه فعال باتصال القضاء. وبذلك فإن الضرر يكون محّققا في الح
وفي المآل أي ما يجب إنفاقه لرفع الضرر. فيكون التحقق في الحال وفي 
المستقبل. وال يشترط أن يكون تحقق الضرر في المستقبل متوّقعا بل يتوفر 
الشرط حتى ولو كان الضرر غير متوقع. غير أّن الضرر االحتمالي ليس من 

لتحقق ولو كان في المستقبل واالحتمال. األضرار المحققة، فثّمة فرق شاسع بين ا
ويكون الضرر محتمال إذا قام الشّك في وقوعه مستقبال بصفة أصلية فهو ليس 
من األضرار المعتادة التي تتصل بالفعل. على أّن فوات الفرصة ليس من 
األضرار المحتملة بل هو من األضرار المستقبلية التي تدخل في باب الضرر، 

المعتادة التي حرم منها المتضرر بسبب الفعل الضار. فكّلما  فهي جملة األرباح
كان من شأن الفعل وفي جميع الحاالت أن يفوت على المتضرر الفرصة في 
جني الربح كّلما كان ذلك من قبيل فوات الفرصة. فرغم أّن الفرصة أمر محتمل 
أو فإّن ضياعها محّقق، كما في صورة فوات فرصة القيام بإجراءات الشفعة 

 .495المشاركة في تبتيت عقار أو مناقصة، وغير ذلك من الحاالت
 الفقرة الّثانية: اتجاه التشريع التونسي

إّن الّتفرقة، بين الّترسيمات المتزامنة مع الحكم والّترسيمات اإلدارّية 
الاّلحقة، الّتي اعتمدها المشّرع الّتونسي )أ(، حّتمت الّلجوء إلى مؤّسسة القيود 

 ة )ب(.االحتياطيّ 
 الّتفرقة بين القّوة المطلقة والنسبّية-أ

يقصد بالقّوة الّثبوتّية للّترسيمات مدى حجّية الّترسيمات في اإلثبات الّتي 
يمكن أن تتراوح بين النسبّية واإلطالقّية، فيقال في األولى إّن مفعولها نسبي 

ال في الّثانية بمعنى أّنه يجوز طلب إبطالها أو الّرجوع فيها أو الحّط منها، ويق
 إّنها ليست كذلك.

 اعتماد الّتفرقة-1
تمتاز الّتجربة الّتونسّية بعنصر أساسي وهو تّدخل القضاء في جميع مراحل 
الّترسيمات األولى، أي أّن اإلذن بالّتسجيل تتواّله هياكل قضائّية منذ البداية خالفا 
                                                 

 .2011علي كحلون: دعوى التعويض في حوادث المرور، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختّص ،   495
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ذه الّتنصيصات المتزامنة مع لبقّية الّتجارب، وقد سبق أن حّددنا القّوة الّثبوتّية له
 بقي أن نحّدد اآلن الّطبيعة الّثبوتّية للّترسيمات اإلدارّية الاّلحقة. .496الحكم

فإطالق القوّة الّثبوتّية للّترسيمات هو مرمى قرار الّتسجيل، وهو أّن 
الّترسيمات المأذون بها لها حجّية مطلقة ال يمكن دحضها بأّية طريقة كانت، 

الكاّفة، باستثناء ما قد يتسّرب للقرار من أخطاء مادّية، فيجوز  وذلك في مواجهة
بطبيعة الحال تصويبها طبق إجراءات معّينة. وال يمكن معارضة المستفيد بأّي 
طريقة كانت، باستثناء حاالت الّتدليس في أصل الّنظام، وحاالت التعقيب التي 

 .497جاء بها المشّرع أخيرا
منذ البداية بين الّترسيمات المأذون بها من طرف لكّن المشّرع الّتونسي مّيز 

المحكمة، ولها قّوة ثبوتّية مطلقة، والّترسيمات اإلدارّية الاّلحقة، ولها قّوة ثبوتّية 
نسبّية. واعتمدت مجّلة الحقوق العينّية هذه الّتفرقة من خالل  أحكام الفصول 

أصل المطلب ذلك إلى اعتبار أّن حقوق  ي. ويؤدّ 361و  350و 308و  305
والحقوق الّتي نشأت بين تقديم المطلب والحكم في األصل إذا وضعت بين أيدي 
المحكمة، تكتسب قّوتها الّثبوتّية المطلقة من خالل اإلذن بترسيمها. أّما الحقوق 
الّتي تنشأ بعد اّتخاذ القرار ولو قبل الّتنفيذ أي إقامة الّرسم العّقاري والحقوق الّتي 

ة الّرسم العّقاري، فإنها ال تحتفظ إاّل بقّوة نسبّية في حدود أّنه تنشأ بعد إقام
باإلمكان طلب الّتشطيب عليها أو الحّط منها سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. لكّنها تسترجع قّوتها المطلقة في مواجهة الغير حسن النّية. فالمبدأ في 

ّية الاّلحقة، هو القّوة الثبوتّية القانون الّتونسي، بالنسبة إلى الّترسيمات اإلدار 
 النسبّية، واالستثناء هو الّثبوتّية المطلقة.

م.ح.ع على أّن " رسم الملكّية والّترسيم يحفظان  361وقد نّص الفصل 
الحّق موضوعهما ما لم يقع إبطالهما أو الّتشطيب عليهما أو تعديلهما،" وهو 

كان كذلك تقييد الّدعاوى م.ح.ع. وباإلم 305نفس المبدأ المضّمن بالفصل 

                                                 
يفّرق عادّة بين األنظمة اإلداريّة في التّسجيل مثل التّجربة األستراليّة والتّجربة المغربيّة، والتّجربة القضائيّة مثل    496

 .1964ة مثل التّجارب الّسوريّة واللّبنانّية والمصرّية من خالل قانون النّظام التّونسي، والتّجربة المختلط

 إجراءات التعقيب. 2008سبق أن أشرنا إلى أن المشرع تخلّى عن إجراءات المراجعة واعتمد منذ شهر نوفمبر    497
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الّرامية إلى استصدار حكم ببطالن الحقوق العينّية المرّسمة أو إبطالها أو فسخها 
م.ح.ع وما بعد، معنى  365أو الرجوع فيها قيدا احتياطّيا على معنى الفصول 

ذلك أّن المشّرع أجاز طلب إبطال الحقوق المرّسمة الحقا، ورفع عنها الحصانة 
الممكن في هذا الباب أن تبطل الحقوق المرّسمة سواء بطريقة المطلقة. ومن 

 مباشرة أو غير مباشرة.
ويخلص من جميع ذلك أّن محاكم الحّق العام من الممكن أن تتدّخل 
بالّسجّل العّقاري على مستوى إجراءات مؤّسسة الّترسيم سواء بصفة مباشرة أو 

ة، ال يمكن أن تأذن غير مباشرة. لكن محاكم الحّق العام، وكقاعدة عامّ 
حيث إّن بالّتشطيب على الّترسيم إذا انتقل الحّق المرّسم إلى الغير حسن النّية، 

إبطال الّترسيم ال يمكن أن يعارض به الغير الّذي اكتسب حقوقا على العّقار 
 305على معنى الفصل عن حسن نّية اعتمادا على الّترسيمات الواردة بالّسجّل 

 . 498ثانية، ومن ذلك خرج االستثناءم.ح.ع في فقرته ال
 آثار الّتفرقة-2

األكيد أّن من آثار هذه التفرقة هو التمييز بين الترسيمات المطلقة 
والترسيمات النسبية في إطار معنى القوة الثبوتية والتمييز بين مبدأ القوة الثبوتية 

لتفرقة هو ولكّن األثر األساسي لهذه ابنوعيها ومبدأ المفعول المنشئ للترسيم، 
اإلمكانية التي تبقى قائمة في طلب تشطيب الترسيمات اإلدارية الالحقة على 

 عكس الترسيمات المتزامنة التي تظّل قائمة مهما كانت الصورة. 
ولمّدة فقه القضاء لقد ظّل  التمييز بين المفعول المنشئ والقوة االثبوتية:-
المفعول المنشئ لها. فإذا كانت القّوة يخلط بين القّوة الّثبوتّية للّترسيمات و طويلة 

الّثبوتّية تّتصل بعنصر قّوة إثبات الّترسيمات المدرجة، كما تقّدم، سواء في 
مواجهة األطراف أو الغير، فإّن المفعول المنشئ يفيد أّن الحّق ال يتكّون إاّل 

الّترسيم  بموجب عملّية الّترسيم أي أّن إحالة الملكّية ال تتحّقق إاّل بموجب عملّية
                                                 

ّسوري والمشّرع الّلبناني ويذكر كذلك أّن المشّرع المغربي يأخذ بالقّوة النسبيّة للتّرسيمات شأنه شأن المشّرع ال   498

والمشّرع المصري، وبالتّالي من الجائز طلب إبطال البيانات المرّسمة سواء لسوء النّية أو لتوفّر شروط البطالن واإلبطال 

، ص 9والفسخ والّرجوع واالنفساخ. عبد الرّزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع الّسابق، المجلّد 

 . 405و 340
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وابتداء من تاريخ ومن زمن تلك العملّية، أي أّن الحّق العيني ال يوجد إاّل بداية 
من هذه العملّية، سواء بين األطراف المتعاقدة أو إزاء الغير، بصرف الّنظر عن 

 تاريخ إبرام العقد، كما تقّدم. 
العالمة  التمييز بين الترسيمات المتزامنة والترسيمات اإلدارية الالحقة :-

األساسية للتنظيم العقاري في تونس هو هذا الفصل الواضح بين الترسيمات 
المتزامنة والترسيمات اإلدارية الالحقة، فلكّل ترسيم له نظامه الخاص. ويبقى 

وهو ضرورة بيان السّر في النهاية بدون جواب ويبقى الّسؤال الّذي يطرح عادة 
مع الحكم والترسيمات اإلدارّية الاّلحقة، فإذا  في الّتمييز بين الّترسيمات المتزامنة

كانت العّلة في طريقة البحث واالستقراءات األّولّية، ورغم ضعفها، فإّن اإلدارة 
تحتكم لمبدأ الّشرعّية الحقا ولها نفس القدرة في الّتحقيق والّتحّري، فلماذا هذا 

!  ل على عكس الّثانية! ولماذا تعامل الّرسوم بشّدة في ظهورها األوّ  الّتمييز إذن
صحيح أّن المشّرع الّتونسي تأّثر في ذلك بالّنظام البروسي كما تقّدم، لكّن 
العجيب أّن هذا الّنظام نفسه يعترف لكامل الّترسيمات بالقّوة النسبّية وال يفّرق بين 

" أّن الّترسيمات  1872ماي  5. وقد جاء بشرح أسباب قانون 499األولى والّثانية
ال تسند الملكّية لصاحبها، وهو في نهاية األمر مدّلس. صحيح أّن الخاطئة 

المصلحة العاّمة تقتضي القول بإطالقّية هذا الّترسيم، لكّن ذلك ال يمكن أن يؤّدي 
ويمكن بالّتالي طلب إبطال  500قطعا إلى حماية العارف بأسباب البطالن."

، وفي جميع المراحل. الّترسيم بسبب عيب قد يصيب الّسند المعتمد في الّترسيم
ومؤّدى ذلك أّن الّترسيم في الّنظام البروسي ال يتحّلل من ضوابط الّسند، وله في 
ذلك سنداته وأسسه، في حين أّن الّترسيم في القانون االسترالي يتحّلل من كّل 

                                                 
 المتعلّق بكسب الملكيّة العقّاريّة والحقوق العينّية العقّاريّة. 1872ماي  5من قانون  9الفصل    499

500  «  une inscription fausse, et qui resulte d’une méprise du conservateur, ne 

peut conférer la propriété, la personne ainsi inscrite n’est qu’un faux propriétaire. 

Sans doute l’intérêt public exige que cette inscription fasse foi et que par conséquent 

les droits concédés par ce faux propriétaire soient inattaquables. Mais cette foi due à 

l’inscription ne saurait être invoquée que par celui-là même qui en connait la 

fausseté ». Annuaire de legislation étrangère,op. cit., p. 208.  
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ذا أخذت باألّول في باب وكرهته في أخرى  سند، وله في ذلك سنداته وأسسه. وا 
 لك سيحدث خلال، وهو ما حدث فعال.فال شّك في أّن ذ

كثيرا ما يقع الخلط واقعيا بين التنصيصات المتزامنة مع الحكم و 
. والمؤسف أّن فقه القضاء لم يستقر على حال 501والّتنصيصات اإلدارّية الاّلحقة

في تصّور الحاالت الّتي يمكن أن توصل إلى الحكم بالّتشطيب، واألكيد أّن ذلك 
الّسجّل، والمؤسف كذلك أن يتحّدد قدر الّترسيم بتأويالت ليس من أهداف نظام 

 . 502غير معلومة
ب دعوى التشطيب هو الّطل: التشطيب على الترسيمات اإلدارية الالحقة-

الموجه سواء إلى المحكمة العقارية أو محاكم الحق العام في اتجاه طلب 
 التشطيب على الترسيمات اإلدارية الالحقة.

جها إلى المحكمة العقارية فال يكون ذلك إال على أساس فإذا كان الّطلب مو 
م.ح.ع في الطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية أو على  388أحكام الفصل 

. وتتعّهد 2009كما هو منقح سنة  2011لسنة  34أساس قانون التحيين عدد 
 .503دوائر الرسوم المجمدة بالمحكمة العقارية بالطلب

ام محاكم الحق العام، محكمة الناحية أو المحكمة أما إذا كان الطلب أم
 االبتدائية، فال يمكن أن يتحقق ذلك إال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

أن من قبل محاكم الحق العام ويقصد بالّتدّخل المباشر بالسجّل العّقاري 
توّجه الّدعوى رأسا ضّد قرارات حافظ الملكّية دون الّنظر إلى الكتائب موضوع 

لترسيم. وقد رفضت المحكمة اإلدارّية في أكثر من مناسبة قبول دعوى اإللغاء ا
ن كانت هذه القرارات ال تخرج عن كونها  ضّد قرارات حافظ الملكّية العّقارّية وا 

                                                 
501 Charfeddine Mohamed Kamel: "les droits des tiers et les actes translatifs de 

propriété immobilière",op.cit., p. 168 et suivt. 

" أنّه اليمكن إبطال وتشطيب الحقوق العينّية  1975ماي  20الّصادر بتاريخ  1442وقد جاء بالقرار التّعقيبي عدد  

المأذون بترسيمها من طرف المحكمة العقّاريّة أّما تلك التّي وقع ترسيمها بموجب عمل إداري بسعي من األفراد بناء على 
االحتياطي، مذّكرة تخّرج من  حصول تعاقد فيمكن النّظر في إبطالها والتّشطيب عليها في صورة الحكم بذلك." نائرة عّمار، القيد

 .30، ص 1993-1992المعهد األعلى للقضاء، 

 وما بعد. 49آمنة اليحياوي: التّشطيب على التّرسيم بالّسجّل العقّاري، المرجع الّسابق، ص    502

 وما بعد. 110نبيلة الكّراي: حسن النيّة في المادة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص  
 علق بإجراءات الطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية والباب المتعلق بإجراءات التحيين.يراجع الباب المت  503
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قرارات إدارّية وحصل االّتفاق على القول باختصاص المحكمة االبتدائّية بهذه 
لعام ويعود إليها الّنظر في القضايا غير ، باعتبار أّنها محكمة الحّق ا504الّدعاوى 

المقّدرة، كقاعدة عاّمة في توزيع االختصاص بين المحاكم، حيث إّنها تنظر 
ابتدائّيا في جميع الّدعاوى عدا ما خرج عنها بنّص خاص على معنى الفصل 

م.م.م.ت. وتعرف هذه الّدعوى بدعوى الّتشطيب، أي الّتشطيب على ما  40
طرف إدارة الملكّية العّقارّية، وتوّجه هذه الّدعوى ضّد المكّلف تقّرر إدارجه من 

العام بنزاعات الّدولة باعتباره يمّثل حافظ الملكّية العّقارّية، وترفع أمام المحكمة 
ذا كانت الّدعوى مؤّسسة، كما إذا رافق قرار 505بتدائّية بتونس العاصمةاال .وا 

سلسل أو للمبدأ الحفظي للّترسيم، أو لجميع اإلدارة خرقا لمبدأ الّشرعّية أو لمبدأ التّ 
قواعد ومبادئ مسك الّسجّل، من الممكن أن تقضي المحكمة بالّتشطيب على 

 .506الّترسيم، وينّفذ هذا الحكم نهاية
                                                 

. وأحمد بن 141، ص الحبيب الّشطي، الّطعن في قرارات حافظ الملكيّة العقّاريّة، المجموعة األولى، المرجع الّسابق  504

 .73، ص 1996يّة التّونسيّة، طالب، التّشطيب على التّرسيم بالسجّل العقّاري، المجلّة القانون

المتعّلق بتمثيل الدّولة والمؤّسسات العموميّة ذات  1988مارس  7المؤّرخ في  1988لسنة  13يراجع القانون عدد   505

 الّصبغة اإلداريّة والمؤّسسات الخاضعة إلشراف الدّولة لدى سائر المحاكم.
، تعليق 1996ماي  22الّصادر بتاريخ  94757ئيّة بتونس عدد يراجع الحكم االبتدائي الّصادر عن المحكمة االبتدا   506

. ويتعّلق الموضوع بإدراج قرار وزير الفالحة   367ص ، 1996محّمد كمال شرف الدّين، المجّلة القانونيّة التّونسيّة لسنة  

، وكان المشتري من 1991مالّية لسنة من قانون ال 96بسقوط الحّق، ثّم التّرسيم لفائدة ملك الدّولة الخاص بناء على أحكام الفصل 

ديوان إحياء أراضي وادي مجردة قد فّوت بالبيع إلى الغير الذّي أمكن له ترسيم الكتب، دون مراعاة مقتضيات سقوط الحّق. 
ى قرار طعن المشتري أمام المحكمة االبتدائّية لغاية التّشطيب عل -وبالتّالي التّشطيب على حقوقه –وبإدراج قرار سقوط الحّق 

حافظ الملكيّة العقّاريّة، فاستجابت له بعلّة عدم معارضته بشرط سقوط الحّق الذّي لم يكن مرّسما، وتقّرر هذا الحكم أمام محكمة 

 . 39907تحت عدد  1997نوفمبر  17االستئناف بتاريخ 

متى أمكن  1998فيفري  23بتاريخ  99794يراجع كذلك الحكم االبتدائي الّصادر عن محكمة تونس تحت عدد  

المؤّرخ  1984لسنة  6للمحكمة التشطيب على التّرسيم المدرج من طرف حافظ الملكيّة العقّارّية بناء على أحكام المرسوم عدد 

والخاص بالمصادقة على االتّفاقّية التّونسيّة الفرنسيّة والمتعلّقة  بالّرصيد العقّاري الفرنسي بتونس، وقد تّم  1984سبتمبر  18في 

لفائدة الغير بموجب الوصيّة التّي توفّق صاحبها في إدراجها. وقد  1991تّفويت في العقّار من طرف الوارثة الوحيدة  منذ سنة ال

 .1967سبق للموّرث أن تحّصل على الجنسّية التّونسيّة منذ سنة 

 1993ماي  26ادر بتاريخ ص 81591يراجع كذلك الحكم االبتدائي الّصادر عن المحكمة االبتدائيّة بتونس تحت عدد  

. وقد رفضت المحكمة االبتدائيّة التّشطيب 1997ماي  26بتاريخ  38902، والقرار االستئنافي المتعّلق به والّصادر تحت عدد 

ام على قرار حافظ الملكيّة العقّارّية الذّي أدرج قرار وزير الفالحة والقاضي بإحالة العقّار إلى ملك الدّولة الخاص تطبيقا ألحك

والمتعلّق بملكّية األراضي الفالحيّة، بدعوى أّن ذلك يخرج عن  1964ماي  12المؤّرخ في  1964لسنة  5القانون عدد 

أنظارها. علما أنّه سبق التّفويت بالبيع في هذا العقّار بعد التّحصيل على رخصة الوالية ، وأمكن للّشركة المشترية إدراج هذا 
 ف نقضت الحكم االبتدائي وقضت مجدّدا بالتّشطيب.الّشراء. لكّن محكمة االستئنا

متى أمكن للمشترية إدراج مشتراها،  1998جوان  20الّصادر بتاريخ  2500يراجع كذلك الحكم االبتدائي عدد  

طلب وعّن إلدارة الملكيّة في تاريخ ال حقا من تلقاء نفسها التّشطيب على هذا التّرسيم بدعوى أّن الّشراء كان من أجنبي، وي
رخصة الوالية في مثل هذه الّصور. لكّن المحكمة قضت بالتّشطيب على هذا التّشطيب، باعتبار وجود اتّفاقيّة بين البالد التّونسيّة 
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ويقصد بالّتدّخل غير المباشر أن تتوّلى المحكمة الّنظر في الكتائب 
ذا ما عّن لها إلغاء الكتا ئب، تقضي بالّتبعّية بالتّشطيب والحقوق سند الّترسيم، وا 

على الحقوق المرّسمة. ومن الممكن أن تتعّدد صور التدّخل بالسجّل العّقاري، 
ولعّل أهّمها على وجه اإلطالق ما يتعّلق بدعوى اإللغاء بداية والّتشطيب نهاية، 
وهو أن يوّجه طلب التشطيب بمناسبة رفع قضّية في طلب إلغاء الكتائب 

، سواء لعيب في شروط إبرام الكتائب أو لعيب في شروط موضوع الّترسيم
تنفيذها. فتقضي المحكمة بإبطال أو بفسخ العقد عند االقتضاء وتأذن في نفس 
الوقت لحافظ الملكّية بالّتشطيب. وتكون المحكمة االبتدائّية الّتي بها مقّر 

 . 507م.م.م.ت 30المطلوب صاحبة االختصاص على معنى الفصل 
وز للقاضي الجزائي المتعهد بالفرع المدني أن يقضي بالتشطيب ولكنه ال يج

إال إذا توّفر النص القانوني الخاص حيث إن الدعوى المدنية حق لكّل من لحقه 
م.إ.ج، معنى ذلك  7شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة على معنى الفصل 

 يمكن أن أن ال تلزم المحكمة إال بالقضاء بما يلزم تعويضا عن الضرر الذي ال
. 509، شرط أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا508يكون إال ماديا أومعنويا

                                                                                                                                      
ب والبالد الجزائرّية في المعاملة بالمساواة في مجال اكتساب الملكّية العقّارّية، ثّم إّن حافظ الملكّية العقّارّية ال يملك التّشطي

 لقائي.التّ 
، يراجع في جميع ذلك الحبيب الّشطي، الّطعن في قرارات حافظ الملكيّة العقّارّية، المجموعة األولى، المرجع الّسابق 

 .73، ص 1996. وأحمد بن طالب، التّشطيب على التّرسيم بالسجّل العقّاري، المجلّة القانونّية التّونسيّة، 141ص 

 تصاص محاكم الحق العام في هذه الدّعاوى وبينا نظام تدخلها وطبيعة أحكامها.سبق أن أشرنا في المقدمة إلى اخ  507

الضرر المادي هو في نهاية األمر إخالل بحّق أو مصلحة مالية للمتضرر ، فيدخل في ذلك حق الحياة وحق سالمة  508

صبغتها أن تتخلّف صيغة الحق، العضو البدني والحق في الملكيّة وتبقى المصلحة دون الحّق وتتمثل في عدّة صور واقعية و
ويشترط في جميع ذلك أن يكون الخلل قد لحق بحّق أو مصلحة مشروعة يحميها القانون. ويجب أن يكون الضرر محقّقا بمعنى 
أن يقع فعال أو أنه سيقع حتما، فيكون الضرر الواقع من قبيل الضرر الحالي ويكون الضرر الذي سيقع من قبيل الضرر 

و ضرر واقع المحال ويختلف عن الضرر االحتمالي الذي يبقى خارج إطار التعويض، على خالف فوات المستقبلي، وه
الفرصة التي تأخذ حكم الضرر المستقبلي المحقق. ومهما كانت الصور فإن الضرر المادي إما أن يصيب الجسد أو المكاسب، 

جز المستمر وحالة الوفاة وإذا شمل الثاني دخل في ذلك فإذا شمل األول فيدخل في ذلك جملة المصاريف والعجز المؤقت والع
جميع المصاريف واإلتالف الجزئي واإلتالف الكلي والحرمان من المكسب. وال يعتبر الّضرر المعنوي اعتداًء على حّق أو على 

ي تصيب الجسد، وهو مصلحة ماليّة مشروعة، بل هو من قبيل اآلالم واألوجاع والتّشويش وسقوط متع الحياة في األضرار التّ 
كّل ما يصيب الّشرف واالعتبار والعرض في االعتداء على الّكرامة، وهو كّل مايصيب العاطفة والّشعور والحنان، وهو كّل ما 

 يبقي من حسرة في االعتداءات التّي تصيب الحقوق الثّابتة مثل حّق الملكية. 
جريمة، فال يمكن للمحكمة أن تفضي بتعويض األضرار التي فال يكون الضرر مباشرا إال إذا كان نتيجة حتمية لل  509

لحقت بوسيلة النقل إذا أدين المتهم من أجر الجرح على وجه الخطأ فقط، فال بدّ أن تقوم السببية بين الضرر والجرم. وال يكون 
إذا رفض المتضرر الطلب  الضرر شخصيا إال إذا تضّرر المتضرر شخصيا سواء ماديا أو معنويا. فال تقوم المطالبة المدنية

 المدني.

 .109، ص 2009علي كحلون: دروس في اإلجراءات الجزائية، مجمع األطرش للكتاب المختص،  

 Carbonnier.Jean :Les obligations, T.4, op.cit, p.353. 
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. وال يمكن للمحكمة الجزائية 510والتعويض مقابل يجب تمييزه عن التنفيذ العيني
أن تتجاوز حدود الغرم، فال يمكن أن تصرح ببطالن الرسوم والكتائب أو فسخها 

ة بها في الجرائم التي لها عالقة أو إعدامها أو التشطيب على الترسيمات المتعلق
، إال إذا نّص المشرع صراحة على ذلك، فيكون ذلك من قبيل 511بهذه الرسوم

المقابل العيني أو التعويض العيني، ومن شروطه أن ال يقضى به إال إذا توفر 
النص الخاص،  حيث ال يدخل ذلك في باب تعويض الضرر على معنى الفصل 

حاالت ت جاوز المشرع من خاللها معنى التعويض   . فقد تتوفر عّدة512م.إ.ج 7
المالي إلى معنى التعويض العيني، كما هو الشأن بالنسبة إلى استرجاع الحوز 

تالف الكتائب وبطالن الزواج على معنى  55على معنى الفصل  م.م.م.ت أوا 
م.إ.ج. فيمكن في هذه الصور الحكم بإرجاع الحوز في جريمة  256الفصل 

ز بالقوة أو إعدام الكتائب في جرائم التزوير والتدليس أو بطالن افتكاك الحو 
الزواج في جريمة الزواج على خالف الصيغ القانونية أو الزواج بثانية نظرا لتوفر 

م.إ.ج، ولكنه ال يمكن بحال الحكم  7النص القانوني تجاوزا لمعنى الفصل 

                                                 
وما  27 ، ص2009علي كحلون: النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، مجمع األطرش للكتاب المختص،  510

 بعد.
م.ج وافتعال وثيقة إدارية على معنى الفصل 292كما في صورة البيع مرتين أو بيع ما ال يملك على معنى الفصل  511

 م.ج وغير ذلك من الجرائم. 297م.ج والخيانة على معنى الفصل  291م.ج والتحيل على معنى الفصل  199

 من المجلّة الجزائيّة تنطبق: 177و  175م.ح.ع كذلك على أّن أحكام الفصلين  405نّص الفصل  

على من يتولّى تزوير الكتائب المقدّمة للتّرسيم سواء ذلك بتقليد أو بتغيير كتابة أو إمضاء أم بإبدال شخص بأخر أو  - 
فة أو بتغيير شروط بتقليد اتّفاقات أو أحكام أو إبراءات أم بإدراج اتّفاقات أو أحكام أو إبراءات بتلك الكتائب بعد تحريرها أم بإضا

 أو تصريحات أو وقائع من شأن الكتائب المذكورة أن تتضّمنها أو تثبتها.
 على من يستعمل كتائب مزّورة.- 

 . 322و 321، ص 2009علي كحلون: دروس في اإلجراءات الجزائية، مجمع األطرش للكتاب المختص،  512

ق الشخصي الرامي لجبر الضرر الحاصل له من قضى المحكمة الجزائية بنفس الحكم في مطلب القائم بالح"ت 
الجريمة. ويمكن للمحكمة إن لم يتسن لها الحكم حاال في مطلب الغرم أن تمنح القائم بالحق الشخصي غرامة وقتية بحكم قابل 

لمقدم من المتهم للتنفيذ بقطع النظر عن االعتراض أو االستئناف. لكّنه من الممكن أن تتعّهد الدائرة الجزائية في مطلب الغرم ا

م.إ.ج دون أن تكون  45المحكوم ببراءته ضد القائم بالحق الشخصي تسديدا للضرر الحاصل له من التتبع على معنى الفصل 

 متعّهدة بالفرع الجزائي. ويكون األساس في ذلك قواعد القانون المدني سواء من حيث أسس التعويض أو مقداره.
ن التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة طبق ضوابطه القانونّية، وقد نّص وال يمكن للمحكمة القضاء بأكثر م 

م.إ.ج على أّن الدعوى الشخصيّة حّق لكّل من لحقه شخصيّا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، فال يمكن للمحكمة  7الفصل 

على الكتائب المدرجة بالسجّل العيني، االستجابة لطلب بطالن العقد أو فسخه أو تعديله،كما ال يمكن تبعا لذلك اإلذن بالتشطيب 

من قانون  36إال إذا نّص المشرع صراحة على ذلك الجزاء. كما في صورة إذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفصل 

في التزوج على خالف الصيغ القانونية، فيقع البت بحكم واحد في الجريمة  1957أوت  1المؤرخ في  1957لسنة  3عدد 

زواج. وال تقضي المحكمة بهذا الجزاء ألنّه جاء ضمن طلبات القائم بالحق الشخصي، بل ألّن القانون نّص على ذلك وإبطال ال
صراحة. وكذلك الصورة بالنسبة إلى جميع النزاعات الحوزيّة واالستحقاقيّة، فال يمكن القضاء بردّ الحالة على ما هي عليه أو 

 خاص في ذلك". اإلذن بتسليم العقار إال إذا ورد نّص 
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لم يأت فيها نّص  بطلبات مدنية في الفسخ أو البطالن أو اإلعدام في مواطن
خاص، بل أكثر من ذلك ال يجوز مطلقا الحكم بالتشطيب في الحاالت التي 
نص خاللها المشرع على جزاء البطالن أو الفسخ أو اإلعدام، فال يمكن للقضاء 
الجزائي أن يصرح بالتشطيب إال إذا توفر النّص القاضي بإمكانية التشطيب 

 . 513صراحة وعلى وجه التخصيص
م.إ.ج كان  7ن خالل ذلك أن التعويض على معنى الفصل والواضح م

رهين ثبوت الجريمة وثبوت العالقة المباشرة والشخصية بين الضرر والجريمة، 
فال يمكن أن يتعدى التعويض إلى مسائل خارجة عن ذلك اإلطار حيث  ال 
يمكن التعويض عن األضرار الحاصلة للشاحنة على سبيل المثال إذا أحيل 

لى المحكمة المختصة لمقاضاته من أجل الجرح على وجه الخطأ. الجاني ع
فمهما كانت طبيعة اإلحالة على مجلس الحكم سواء من أجل جرائم االعتداء 
على المال أو من أجل جرائم االعتداء على الشخص )االعتداء على الذت أو 

.ج م.إ 7الشرف أو الحرية( ال يمكن بحال أن يمتد التعويض على أساس الفصل 
إلى إبطال الرسوم أو فسخها أو إعدامها إال إذا نص المشرع على ذلك صراحة 
لفقدان العالقة السببية في المباشرة والشخصية، وباألحرى ال يمكن القضاء 
بالتشطيب لكونه جزاء  عينيا يبقى بعيدا كّل البعد عن الجريمة وتنقطع خالله 

 العالقة المباشرة والشخصية.
انون الجزائي تختلف تماما عن أهداف القانون المدني، فقد ثّم إّن غاية الق

يكون العمل مخالفا للقانون الجزائي وصحيحا في مستواه المدني كما في صورة 
م.ج وهو عمل صحيح  292بيع ملك الغير، فهو جريمة على معنى الفصل 

م.ا.ع، وكما في صورة البيع مرتين قبل الترسيم بإدارة  576على معنى الفصل 
، فرغم أن البيع الثاني صحيح في مستواه المدني بحكم عدم 514لملكية العقاريةا

خروج الملكية عن البائع قبل الترسيم مراعاة لشرط الترسيم في نشأة الحق العيني 

                                                 
 حدث في عدة مناسبات أن قضت محكمة التعقيب بالتشطيب تبعا لبطالن أو فسخ الرسوم. 513

 2009 /03 /7الصادر بتاريخ  32379وعدد  2009 /03 /28الصادر بتاريخ  31457القرارات التعقيبية عدد   514

 غير منشورة. 2009 /2 /21الصادر بتاريخ  29772وعدد 
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، فإن أركان جريمة البيع مرتين تتوفر بالرغم 515بالنسبة إلى العقارات المسجلة
هذه الصور وفي غيرها من  م.ج. ففي جميع 292عن ذلك على معنى الفصل 

الصور المشابهة، في الخيانة واالستيالء على مشترك وغيرهما، ال يهدف القانون 
الجزائي إال إلى مؤاخذة تصرف الجاني من أجل السلوك اإلجرامي وسوء النية 
دون  أن يكون للجزاء ضرورة أثر على صحة المعامالت المدنية وال يمكن 

ن التجريم ال يدّل ضرورة على اإلبطال وليس دليال القضاء بإبطال العقد حيث إ
حتميا على عدم صحة الكتائب. وليس صحيح أن يالزم التعويض بطالن 
االتفاق، فكثيرا ما يمكن الحكم بالتعويض دون لزوم الفسخ أو اإلبطال. وعلى 
ذلك األساس فإن البطالن أو الفسخ ليسا رديفيين حتمين للتجريم الجزائي، فبحكم 

استقاللية القانون الجزائي يتسع المجال بين أهداف القانون المدني والقانون  مبدأ
 .516الجزائي

ولكّنه يجوز مدنيا تأسيس الّدعوى مباشرة على أحكام الفقرة الثانية من 
م.ا.ح لطلب التشطيب إذا توفر سوء النية أو التواطؤ بين  305الفصل 

ذا استقّر رتين في نفس العقار. المتدّخلين في الترسيم وخاصة في صورة البيع م وا 
الّرأي حينا على تقديم حقوق الّطرف الّذي بادر إلى الّترسيم أّوال، وما على 

 518، فكثيرا ما يكون مفهوم الغير517الطرف اآلخر إال المطالبة بتعويض األضرار
ولم تكتف محكمة الّتعقيب بعّدة قرارات 519ومسألة حسن النّية محّل مناقشة.

بل اشترطت ركن  520الّثاني لعملّية البيع األولى للقول بسوء النّية، بمعرفة الّطرف
                                                 

 وما بعد. 132لسجل العقاري، المرجع السابق، ص علي كحلون: نظام ا 515

 وما بعد. 125أحمد بن طالب، التفويت في ملك الغير، المرجع السابق، ص   516

 .274، ص 2، ج  1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982مارس  24مؤّرخ في  5715قرار تعقيبي مدني عدد    517

 .279،  ص 4، ج  1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982نوفمبر  30مؤّرخ في  6236قرار تعقيبي مدني عدد  

 .59، ص  1981نشريّة محكمة التّعقيب   1981ماي  25مؤّرخ في  3151يراجع قرار تعقيبي مدني عدد   518

 .240، ص  1، ج  1979نشريّة محكمة التّعقيب  1979ماي  17مؤّرخ في  3394قرار تعقيبي مدني عدد  

 .75، ص  6، عدد  1985القضاء والتّشريع  1984جانفي  5خ في مؤرّ  8606قرار تعقيبي مدني عدد  

 .155، ص  1، ج  1985نشريّة محكمة التّعقيب  1985أفريل  23مؤّرخ في  11504قرار تعقيبي مدني عدد  

 .76، ص  1، ج 1977نشريّة محكمة التّعقيب  1977فيفري  1مؤّرخ في  879قرار تعقيبي مدني عدد    519

 .308، ص 1، ج  1981نشريّة محكمة التّعقيب  1981ماي  12مؤّرخ في  5883ي عدد قرار تعقيبي مدن 

، ص  2، ج  1975نشريّة محكمة التّعقيب  1975جوان  9مؤّرخ في  58يراجع كذلك قرار تعقيبي مدني عدد    520

114. 
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ولم تستقّر على هذا 522على غرار الّتجارب المقارنة في ذلك.521التواطؤ،
وال تكتفي من جهة أخرى بالعناصر النفسّية سواء كان علما أو تواطؤا،  523الّرأي.

اجعة إلى الغير بل ذهبت في بعض القرارات إلى اشتراط سبق ترسيم الحقوق الرّ 
ن كان ظاهر الفصل  م.ح.ع ال يوجب  305حسن النّية توّصال إلى حمايته، وا 

م.ح.ع سنة  305وبعد تنقيح الفقرة الّثانية من الفصل  524مثل هكذا شرط.
سابق الّذكر وأصبحت الفقرة  1992لسنة  46بموجب القانون عدد  1992

أن يعارض به الغير الّذي األخيرة تنّص على أّن " إبطال الّترسيم ال يمكن 
واعتمادا على الّترسيمات الواردة اكتسب حقوقا على العّقار عن حسن نّية 

."ذهبت المحاكم إلى إسقاط مفهوم حسن النّية أصال واكتفت بشرط أن بالّسجلّ 
يعتمد الحّق على الترسيمات الواردة بالّسجّل. في حين أّن النظرة الموضوعّية 

جانب الّنفسي إلى جانب األساس المادي وهو االعتماد تقتضي االعتماد على ال
 .525على بيانات الّسجلّ 

فكثيرا ما كان االختالف حول هذه المفاهيم في الغير  وحسن النية على 
م.ح.ع، فقد جاءت الفقرة الثانية من ذلك  305معنى الفقرة الثانية من الفصل 

ل لها المشرع مفعوال نسبيا الفصل في بيان نظام الترسيمات اإلدارية الالحقة، وجع
بمعنى أنه يجوز إبطالها، وتقف اإلمكانية عند انتقال الحق إلى الغير حسن 
النية، فال يمكن بعد ذلك إبطالها وتكتسب الترسيمات قوتها اإلثباتية المطلقة. 

 لكن الفقه وفقه القضاء لم يقفا على مفهوم واضح في ذلك.

                                                 
. " المراد بحسن 411، ص  2، ج  1975نشريّة محكمة التّعقيب  1975جوان  9بتاريخ  58قرار تعقيبي عدد    521

 النيّة أن ال يكون المشتري وقت إبرام العقد متواطئا مع البائع وأن ال يكون حين الّشراء على علم بذلك."
متشدّدا في هذه المسألة، حيث ال يكتفى بعنصر المعرفة للقول بسوء النيّة بل كان  يبدو أّن فقه القضاء بالمغرب   522

المسبّق بين البائع والمشتري في مضّرة الّطرف اآلخر، خاّصة وأّن الّسجالّت العينيّة تتطّلب يشترط ركن التّواطؤ، أي االتّفاق 
شيئا من المصداقيّة واالستقرار. معنى ذلك أن تتوّجه العناية إلى المحافظة على الحّق العيني المرّسم كلّما كان ذلك ممكنا وأن ال 

 سبق المعرفة ال أكثر وال أقّل .نتساهل في القول بإبطال الحقوق المرّسمة بعلّة 

 .200علي حسين نجيرة، الّشهر العقّاري في مصر والمغرب، المرجع الّسابق ص 

 Paul Decroux : Droit foncier marocain, op.cit., p. 222 et suiv. n° 329 et suiv. 

 .169، ص  1، ج  1986نشريّة محكمة التّعقيب  1986مارس  17صادر في  14215قرار تعقيبي مدني عدد    523

524  Charfeddine Mohamed Kamel: "les droits des tiers et les actes translatifs de 

propriété immobilière",op.cit.,p. 160. 

 وما بعد. 110نبيلة الكّراي: حسن النّية في المادة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص    525
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يخرج عن الخلف العام والخلف  فإذا كان معنى الغير يرّد إلى كل ما
الخاص وأطراف العقد، فإن محكمة التعقيب كثيرا ما قالت إن المشتري الثاني ال 
يعتبر غيرا توصال إلبطال العقد، والحال أن المشتري الثاني على سبيل المثال 
في صورة البيع مرتين يعتبر غيرا بالنسبة إلى المشتري األول والعكس بالعكس، 

 ترسيم ألحدهما فال يمكن اإلبطال.فإذا سبق ال
ذا كان حسن النية من خالل الفقرة الثانية من الفصل  م.ح.ع هو  305وا 

مفهوم تقني بمعنى  أن يعتمد على الترسيمات الواردة بالسجل دون استبعاد 
المستوى الشخصي، بمعنى أن تعاين الحالة النفسية للغير، فقد ذهبت بعض 

النية الوارد بتلك الفقرة هو مفهوم موضوعي صرف  القرارات إلى أّن مفهوم حسن
بمعنى أن يكون الغيرحسن النية بمجرد االعتماد على بيانات السجل، وذهبت 
بعض القرارات األخرى إلى اعتماد اعتبارات شخصية واشترطت بجانب االعتماد 
على بيانات السجّل أن ال يكون  المشتري عالما بالبيع األول حتى ال يبطل 

د، ورأت بعض القرارات األخرى أن مجرد  العلم بالبيع األول ال يمكن أن العق
يؤدي إلى القول بالبطالن، بل البّد من التواطؤ بين البائع والمشتري أي المفاهمة 
المسبقة. ورغم أّن المشرع لم يشترط ضرورة ترسيم كتب الغير حسن النية حتى 

ترسيم هذه الكتائب حتى تقع يقع حمايته، فقد اشترطت بعض القرارات ضرورة 
 الحماية، وليس ذلك إال صورة من صور اختالف التأويالت.

لكنه من الممكن قانونا الوصول إلى أفكار واضحة. حيث إن الغير على 
معنى هذه الفقرة ال يمكن أن يكون إال الغير المطلق أي كّل طرف ليس له 

م.ا.ع، أي أن الغير  241عالقة بالعقد وبمفهوم أطراف العقد على معنى الفصل 
في نهاية األمر هو كّل من خرج عن محيط الطرفين وخلفهما العام والخاص، 
بمعنى أن الورثة ومن انتقل إليه الحق ال يعّد غيرا بالنسبة إلى الشخص الذي 

 أحال له الحّق، ويعارض بالتالي بما أتمه السلف مهما كانت الصورة.
ليات تقنية بهذه الفقرة لتعريف حسن النية والواضح كذلك أّن المشرع اعتمد آ

دون أن يستبعد االعتبارات الشخصية. فاالعتماد على بيانات السجل هو معيار 
تقني لمفهوم السجل. لكن المشرع لم يحتكم إلى هذا المعيار فقط، بل اشترط أن 
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يكون الغير "حسن النية واعتمد  على بيانات السجل"، وبذلك تبقى االعتبارات 
خصية لحسن النية قائمة وهو كّل ما يحمل إلى الجهل والغلط وعدم اإلحاطة الش

بالحقيقة، معنى ذلك أن كّل من علم بالحقيقة مثل سبق البيع أو كان متواطئا مع 
البائع األول ال يمكن أن يكون حسن النية، وال يمكن أن يكون حسن النية كل 

 .شخص لم يعتمد على بيانات السجل في تحرير العقد
 1992في فقرته الثانية كان ينص قبل تنقيحه سنة  305ويذكر أّن الفصل 
على "أن إبطال الترسيم ال يمكن بأي حال  1992لسنة  46بموجب القانون عدد 

أن يعارض به الغير الذي يكون حسن النية"، وأضاف التنقيح الجديد "أن إبطال 
لنية واعتمادا على الترسيم ال يمكن أن يعارض به الغير الذي يكون حسن ا

الترسيمات الواردة بالسجل"، فأصبح بذلك شرط االعتماد على الترسيمات الواردة 
بالسجل شرطا ماديا يضاف إلى الشروط التقليدية في حسن النية أي الجهل 

م.ح.ع في  46والغلط، وهي نفس الصيغة التي استعملها المشرع بالفصل 
لملكية بموجب المدة القصيرة في الحيازة تعريف حسن النية بالنسبة إلى اكتساب ا

في اعتماده على السبب الصحيح، أي الكتب. وبهذا المعنى قلص المشرع من 
دائرة الغير حسن النية في مادة الترسيم اإلداري الالحق. فإذا كان حسن النية هو 

م.ح.ع عنصرا تقنيا جديدا وهو  305كل من جهل حقيقة العقار وأضاف الفصل 
على الترسيمات الواردة بالسجل، فلم يكف بعد عنصر الجهل، بل البّد االعتماد 

أن يقع االعتماد على بينات السجل حتى يقع افتراض حسن النية في جانبه. 
والحقيقة أن المفهوم الموضوعي لحسن النية ال ينفي االعتماد على اعتبارات 

ين مزدوجين شخصية، بل إن هذا المفهوم هو مفهوم مزدوج يحتمل تحقق معيار 
وهما المعيار الذاتي والمعيار التقني البحت، وبتخلف أحدهما ال يمكن الحديث 
عن حسن النية في معانيه الموضوعية، وهذا هو المفهوم الصحيح لحسن النية 

م.ح.ع. فهو مفهوم موضوعي ألنه يعتمد على  305بالفقرة الثانية من الفصل 
الوقت. ويشار نهاية إلى أن المفهوم  المعيار التقني والمعيار الذاتي في نفس

الشخصي لحسن النية هو المفهوم الذي يعتمد على اعتبارات نفسية فقط، وهو 
كّل ما يحمل إلى الجهل والغلط  المغتفر، في حين أن المفهوم الموضوعي 
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لحسن النية هو المفهوم الذي يعتمد على معيار  تقني حتى يفترض حسن النية 
 بجانب الغير.
أو ل يشترط سبق ترسيم الكتائب بالسجّل العقاري في طلب التشطيب لكن ه

؟ وللجواب ال بّد من التمييز بين الّرسوم الخاضعة في التمسك بحماية حسن النية 
 للمفعول المنشئ والرسوم الخاضعة لمبدأ االحتجاج.

وهي الّرسوم المقامة قبل  أّما بالنسبة إلى الّرسوم الخاضعة لمبدأ االحتجاج
فال يشترط في  2011لسنة  34ولم يقع تحيينها طبق القانون عدد  1998ريل أف

للتمسك بالتشطيب أو بحماية حسن النية المّدعي أو المّدعى عليه سبق الترسيم 
تقوم إذ أّن الحق العيني ينتقل بالعقود وليس للترسيم من أثر إاّل لمعارضة الغير ف

أو الّدائن  العام أو الخلف الخاص للطرفين المتعاقدين أو الخلف بذلك الصفة 
لتشطيب أو عدم المعارضة بالترسيم دون أن يكون مرسما العادي في طلب ا

بالسجّل العقاري إذ أن الكتب كاف لوحده إثبات صفة المّدعي أو المّدعى عليه 
على أن يكون واحد منهما على األقل مرسما حّتى تكون  كونه مالكا محتمال
 اإلجراءات سليمة. 

ما بالنسبة إلى العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم فال يمكن أ
للمّدعي أن يطلب التشطيب كما ال يجوز للمّدعي عليه االستفادة من حماية 

، إذ أّن الملكية ال تتكون أصال إال بالترسيم وال حسن النّية إال إذ كانا مرسمين
 ثناءان:وفي ذلك است  صفة في اّدعاء الملكية قبل الترسيم.

أوال: ال توجب جميع الحاالت االستثنائية لمبدأ المفعول المنشئ، أي -
انتقال الملكية بموجب القانون والميراث والوصية وعقد الكراء واالرتفاقات الطبيعية 

والقيود االحتياطية  والقانونية واالمتياز وحق الحبس وانتقال الرهن بموجب الحلول
 الي ال يطالب المّدعي بسبق الترسيم لنشأة الحق.واالعتراضات التحفظية، وبالت

ثانيا: إذا مارس المّدعي الّدعوى في حدود ما سمح به القانون دون أن -
كما  فال يطالب بأي ترسيمملكية سابقة أو أن يّدعي يكون مالكا للعقار المرسم 

ادي هي الصورة في حالتي الصورية والّدعوى البليانية التي تمارس من الّدائن الع
وكذلك دعوى الشفعة التي تهدف إلى الحلول ومن  توصال لمناقشة أصل الترسيم
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ورائها  إلى طلب التشطيب على جملة التصرفات التي أتاها المشتري قبل فوات 
 .526أجل الشفعة

                                                 
بالبيع في منابه في عقار مسجل خاضع للمفعول المنشئ ومارس أحد الشركاء حقه في  أحد الشركاء فوتفلو افترضنا أّن   526

الشفعة وأتّم اإلجراءات الواجبة، غير أّن المشتري عمد أثناء نشر قضية الشفعة إلى فسخ العقد فعادت الملكية للبائع الذي عمد 
فيع الحكم بصحة إجراءات الشفعة واإلذن بالتشطيب على إلى هبة العقار إلى ابنه وأمكن ترسيم عقدي الفسخ والهبة، فطلب الش

 :عقد البيع المشفوع فيه وعقد الفسخ وعقد الهبة، فالجواب يجب أن يكون على النحو التالي
إّن الشفعة تكافل بين القانون والوقائع واإلرادة والقضاء، ووجه ذلك أن تتوفر الوقائع التي رفعها المشرع لدرجة المركز حتى 

م.ح.ع على أّن  103ألخذ إرادة بالشفعة توصال للحكم بصحة إجراءات الشفعة المفضي ألثر الحلول، وقد نّص الفصل يصّح ا
 .لشفعة حلول الشريك محّل المشتري في التملّك بمبيع شريكه في األحوال وبالّشروط المنصوص عليها في الفصول اآلتية "ا"
ء شخصيا كان أو ليست من الحّق في شيفهي يّة وتمنع المالك من التّصّرف بحرّية. رد على حّق الملكي اقيدقانونا تعدّ الشفعة ف

م.ح.ع لم يورد هذا الحّق وألنّه ال يمكن أن تعتبر الوسيلة المؤدّية للملك حقّا عينّيا،  12. فهي ليست حقّا عينيّا ألّن الفصل عينيا

أنّها مؤّسسة مرّكبة ومتشعّبة، فهي تستند إلى واقعة االشتراك وهي  صلّن العقد أو الحيازة حّق عينّي، واأليصّح الدّفع بأفال 
أنّها واألغلب واقعة مادّية، وكذلك مشيئة ورغبة الّشفيع وهو تصريح من جانب واحد، ويمكن أن تغلّب الواحد على اآلخر، 

في باب مصادر الملكّية. فهي في نهاية  مؤّسسة قانونيّة مستقلة بقواعدها، ولذلك لم يرد ذكرها ال في باب الحقوق العينيّة وال
األمر مجّرد رخصة قانونّية تتوافر للّشخص في صورة وجوده في ظروف محدّدة، فهي ليست حقّا من أصله، بل هي إرادة 
وموقف ومشيئة إن شاء الّشفيع سلكها وإن شاء أعرض عنها، فلم ترتق إلى حدّ ضوابط الحّق باعتباره مصلحة قانونيّة يحميها 

وإن كانت واقعة مرّكبة إلى أبعد الحدود فقد تكفّل القانون بضبط نظامها وشروطها  ،لقانون تنصرف إلى الذّّمة المالّيةا
وإجراءاتها، فال تمارس إالّ في حدود نظامها القانوني. وهي بذلك أبعد من أن تكون حقّا كقيمة ماليّة، ومن باب أولى أبعد من 

. فهي في نهاية األمر مؤّسسة قانونيّة أو مركز قانوني بمعنى أن يتكفّل القانون بتحديد ضوابط الحّق الشخصي أو الحّق العيني
 هذه المؤّسسة أو هذا اإلطار. 

بل إّن في الشفعة هو مصدر الحّق، فليس العقد ، تنتهي بأثر الحلول الشفعة طريقة من طرق اكتساب الملكيّةأّن حقيقة وال
فعادة ما يهيّئ المشّرع مراكز قانونيّة تدفع الّشخص بإرادته المنفردة أن ألساس في ذلك، مقتضيات الشفعة وشروطها هي ا

. ةيكسب الحّق، كما في صورة الشفعة، فبيع المناب المشاع أوجد الّشفيع في مركز قانوني يمّكنه من كسب الحّق بإرادته المنفرد

م.ح.ع بحكم مميزاتها واستقاللها بأحكام مميزة وارتباطها  22لفصل ولكنّها طريقة خاّصة في كسب الملكيّة، فلم ترد أحكامها با

والحكمة من هذا التأصيل أنّه يسمح للشفيع  بوقائع مرّكبة كانت محّل تنظيم تشريعي. فال يعتدّ بها خارج إطار هذا التّشريع.
 سيم إذ أّن الشفيع ليس له ملكية سابقةالتعامل مع الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ دون أن يعارض بضرورة سبق التر

 .بل له مجرد رخصة قانونية

على أّن الشفيع يحّل "إزاء البائع محّل المشتري في جميع حقوقه  114و 113و  112نّص المشّرع بقسم آثار الشفعة بالفصول  قدو

لّشفيع المصاريف الّضروريّة والتحسينّية والتزاماته"، وأّن "غلّة المشفوع فيه للمشتري إلى وقت القيام بدعوى الشفعة وعلى ا
التّي بذلها المشتري"، و"أنّه ال تمضي على الّشفيع عمليّات التفويت التّي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة". 

انت له عالقة مع ، وكالمالكفتكون بذلك اآلثار قد انحصرت في فكرة الحلول، حلول الشفيع محّل المشتري، وإذا حّل، أصبح هو 
فإذا اجتمعت شروط الشفعة، أي عقد البيع المتعّلق بالعقّار والشفيع المالك للمشفوع به زمن البيع والتصريح  بقيّة األطراف.

بإرادة الشفيع، اكتملت عناصر الشفعة وحّل الشفيع مكان المشتري قانونا في العقد منذ تاريخ إبرامه أّول مّرة، فيكون للشفعة 
لمباشر في حلول الّشفيع مكان المشتري، وكأّن الشفيع هو المشتري الحقيقي. وهذا هو معنى الحلول في الشفعة، وهو أن أثرها ا

يحّل الشفيع بالبيع قانونا محّل المشتري، فترتبط بالحلول فكرة استبدال المشتري. ولو صّح أّن العقد هذا هو سبب الملكيّة وليست 
ي شأنه )أي في شأن العقد األخير(، لكنّه ال يجوز ألّن سبب الملكيّة هو الشفعة وليس العقد. وليست الشفعة ألمكن إتمام الشفعة ف

اإلجراءات الالّحقة سواء كانت رضائّية أو قضائيّة إالّ طريقة في تسوية النّزاعات. فإذا تّمت الشفعة بالمراضاة وقبل المشتري 
بة األطراف كما يجب. ولكّن كتب البيع هذا ال يعدّ كذلك سند الشفيع في عرض الشفيع، وقفت اإلجراءات عند ذلك وضّمنت رغ

 الملكيّة، بل مؤدّاه أّن يحّل في البيع األّول، وهذا معنى أن تكون الشفعة سندا في اكتساب الحّق ألنّها تؤدّي إلى فكرة الحلول، فلو
الملكيّة اكتسبت حلوال بالشفعة وليس بالعقد. وإذا أقيمت صّح خالف ذلك ألمكن الشفعة في البيع األخير. ولكنّه ال يجوز ألّن 

الدّعوى، ارتدّ أثر الحكم إلى بداية العقد، بمعنى أّن يكون حكم الشفعة مقّرا للحّق أو كاشفا له وليس منشئا له. فهو دليل إثبات أو 

(. وواضح أّن التّاريخ المعتمد في titre de propriétéغير، فال يمكن بحال، والحالة تلك اعتباره سند ملكّية ) حّجة ال

الحلول هو تاريخ العقد األول. فمتى قامت شروط الشفعة، وأعلن الّشفيع رغبته في األخذ بالشفعة، قام الحلول مباشرة، وأصبحت 

 112الفصل  العالقة مباشرة بين البائع والشفيع، ويرتدّ أثر الحلول إلى بداية تاريخ العقد األّول. ويفهم ذلك صراحة من خالل

م.ح.ع من أّن الّشفيع يحّل " إزاء البائع محّل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته"، معنى ذلك أّن العالقة تصبح بين الّشفيع 
والبائع ويغيب المشتري تماما. فلو صّح أّن تاريخ الحلول هو تاريخ القيام بالشفعة أو تاريخ رفع الدّعوى أو تاريخ الحكم لما 

األحكام ولما كانت تلك العالقة المباشرة بين الّشفيع والبائع، ومن ورائها ذلك الّضمان الذّي يحمل على الّبائع. فلو صّح كانت تلك 
أّن الحلول تأّخر عن تاريخ العقد، لبقي المشتري مالكا فترة معيّنة ولتلقّى الّشفيع المبيع من المشتري ولكان المشتري ضامنا 

ذلك. وهو أنّه بمجّرد التعبير عن إرادة الّشفيع يقوم الحلول وبه تقوم العالقة المباشرة بين الّشفيع والبائع،  غيراألمر للمبيع. ولكّن 

م.ح.ع على أّن الشفيع يحّل إزاء  112ويغيب تماما المشتري، وكأّن العقد أبرم منذ البداية بين الّشفيع والبائع. لذلك نّص الفصل 

لحقوق والواجبات. ولّما كان تاريخ الحلول هو تاريخ العقد األّول، انتقلت إليه الملكيّة بتاريخ البائع محّل المشتري في جميع ا

م.ح.ع أثرا للعقد يحدث بصفة آليّة  583و 564العقد األّول، وكان انتقال الملكّية في القانون التّونسي على معنى الفصلين 

ويحّل الشفيع، كنتيجة لذلك، إزاء البائع، وليس  ر إالّ في حاالت استثنائّية.وذهنّية وفوريّة بمجّرد التّراضي على العقد، وال يتأخّ 
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 اعتماد مؤسسة القيود االحتياطية-ب
 (.2( قبل الوقوف على آثارها )1لنشرح شروط المؤّسسة )

 الحتياطّيةشروط القيود ا –1
وما بعد من مجّلة الحقوق  365أورد المشّرع هذه المؤّسسة بالفصول 

جراءاته.   العينّية، وضبط من خاللها حاالت القيد وا 
 م.ح.ع: 366و 365تقيد احتياطيا عمال بأحكام الفصلين حاالت القيد: -
الّدعاوى الّرامية إلى استصدار حكم ببطالن الحقوق العينّية المرّسمة أو -

إبطالها أو فسخها أو الّرجوع فيها أو إدخال تعديالت على الّترسيمات الواقعة 

                                                                                                                                      
إزاء المشتري، في جميع الحقوق والواجبات، فيخلص للّشفيع كامل العقّار، ويلتزم البائع بتسليم المبيع وبضمان االستحقاق و 

على أّن انتقال الملكية في  المبادئ العامة في عقد البيع.العيوب الخفّية ويتسّلم الّشفيع المبيع بعد أن دفع ثمنه، كّل ذلك طبق 
العقارات المسجلة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ ال تنتقل وال تتكون أصال إال بترسيم حكم صّحة الشفعة بالسجل العيني لذلك 

ن قامت الصحة للشفيع في المجادلة في العقار وابتداًء من تاريخ ذلك الترسيم، فتتراخى آثار الشفعة إلى تاريخ اإلدراج بالسجل وإ
 الحّق المشفوع فيه بواسطة دعوى الشفعة ولو قبل أي الترسيم.

على وضعية قانونية صحيحة ما كان من الممكن التصريح ببطالن أو إبطال أصل العقد المشفوع فيه  ولّما كان الحلول دخوال
تحديد آثار الحلول، فذلك يعني أّنه ال يصّح االستجابة لطلب التشطيب وإنما تبقى الحالة السابقة على صحتها مع اعتبار ما يجب ل

على أصل العقد إذا كان العقار مسجال بل تبقى الترسيمات على حالها مع ضرورة تقديم حكم الشفعة إلدارة الترسيم بغاية طلب 
العيني ضرورة أّن التشطيب على ترسيمه بعد إخضاعه لواجب المراقبة إعماال لمبدأ الشرعية كمبدأ من مبادئ اإلشهار 

 الترسيمات بالسجل العقاري ال تقع إال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وليست صورة الحلول من ذلك في شيء.

م.ح.ع على أنّه "ال تمضي على الّشفيع عمليّات التفويت التّي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام  114الفصل نّص  قدو

جميع أعمال التّفويت التّي يأتيها المشتري، قبل فوات أجل القيام بالشفعة أي شهر من تاريخ إعالمه أو ستّة بالشفعة"، فتكون 
في صورة تعذر إعالمه، فاقدة المفعول في مواجهة الّشفيع، ويصلح البيع أو بالسجل العقاري أشهر من تاريخ التّسجيل بالقباضة 

. ومقتضى إذا قام الشفيع في األجل يبقى المنع قائما إلى أن يقضى في الشفعة بوجه باتو سندا للشفعة وإن تعاقد البائع مع الغير
المشّرع إلى أعمال التّفويت وقد أشار هذا الّنظر والزمه أن ال يعارض الّشفيع باألعمال التّي يأتيها المشتري خالل تلك المدّة. 

عيني بعوض، فينصرف مفهوم النقل إلى البيع والهبة بعوض والّشركة وهي األعمال التّي ينجّر عنها نقل الملكيّة أو إنشاء حّق 
أعمال ويخرج عن أعمال التفويت والصلح والمعاوضة وغيرها، وتنصرف األعمال المنشئة إلى الّرهن العقّاري وحّق االرتفاق. 

 اإلدارة )مثل عقد الكراء( والتّبّرعات )الهبة بدون عوض(. 
حّق العيني ال يتكون في العقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ إال بالترسيم وأّن الحّق غير لئن كان العلى ذلك األساس فو

المرسم غير موجود فإّن الشفعة سبب في كسب الملكية بطريقة الحلول ولو كان العقار مسجال ويمنع المشتري من التصرف في 
ة من المشتري في زمن المنع يطالها التشطيب وإن سبق ترسيمها العقار قبل فوات أجل الشفعه ومقتضى ذلك والزمه أّن اإلحال

لنشأة الحّق ذلك أن إبطال الترسيم يعارض به الغير سيء النية، وطالما كان المنع في التصرف قائما في مواجهة المشتري فإّن 
 التشطيب يكون مطلوبا في مواجهة من هو ليس بغير وفي مواجهة الغير سيء النية.

التشطيب في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وإعماال لمبدأ القوة الثبوتية النسبية للترسيمات اإلدارية  والمقتضى في
الالحقة بالسجل العقاري أن ال يقوم الطلب في التشطيب صحيحا إال من قبل صاحب الحق المرسم، وفي ذلك استثناءان، فال 

ثناًء للمفعول المنشئ )الميراث والوصية واالرتفاقات القانونية والطبيعية والحقوق يشترط سبق الترسيم، أولها كّل ما كان است
الشخصية واالمتياز والحبس والقيود االحتياطية واالعتراضات التحفظية وحلول الرهن( وثانيا أن يسمح المشرع بالمجادلة في 

الشفعة من ذلك باعتبارها مجرد رخصة قانون سند القيام وأي أن يكون الالحّق العيني المرسم دون أن يدّعي الطالب ملكية سابقة 
ومصدر. فليس للمشتري أن يتصرف في العقار قبل فوات أجل الشفعة ويحق لمن صحت له الشفعة ولو قبل الحكم بصحة 

تشطيب ما  الشفعة أو قبل الترسيم المطالبة بإبطال ما خالف تلك القاعدة. وعلى ذلك األساس كان من الالزم االستجابة لطلب
صدر عن المشتري وكان في حكم التفويت المخالف على شرط أن يكون المحال له إجرائيا طرفا بالدعوى. وال يستثنى من ذلك 

 إال الغير حسن النية، بمعنى أن ال يقضى باإلبطال إذا أحيلت الملكية للغير وكان بحسن نية. 
أعيدت الملكية إلى البائع األول ثم عمد هذا األخير إلى هبة ولشفعة عمد المشتري في مرحلة أولى إلى فسخ العقد سند اإذا و

ّن الفسخ  الرضائي انحالل للعقد وينجر عنه وجوبا انتقال ئه وسبق ترسيم عقدي الفسخ والهبة، فالقاعدة أالعقار إلى أحد أبنا
سخ، وهو ممنوع في ذلك، وأعيدت الملكية الملكية بالترسيم وبذلك فهو في حكم التفويت، وطالما كان المشتري هو من تولى الف

لنفس البائع وهو ليس من الغير، فال يمكن بالتالي االنتفاع بمعنى الغير حسن النية، وتعين االستجابة لطلب تشطيب الترسيم 
لممكن ما كان من افكان لفائدة طرف غير مشمول بالدعوى فال يمكن التشطيب عليه إذا عقد الهبة أما  المتعلق بعقد الفسخ.

م.ح.ع، وتبقى للمدّعي أحقية التداعي في شأنه بقضية مستقلة وتعين ردّ طلب التشطيب  305و 114إخضاعه لقاعدتي الفصلين 
 أما إذا كان طرفا في الدعوى فمن الممكن التشطيب على عقد الهبة بعد إثبات سوء النية. ."في شأنه
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بموجب نقل بالوفاء أو إبطال الّتشطيب أو القيام بالّشفعة أو إصالح الّترسيم أو 
 الّتشطيب.
الّدعاوى الّرامية إلى ترسيم جميع األعمال الّتي تقتضي الّتفويت في عّقار -

 أو الّتخصيص به.
 عن غير االعتيادّية في األحكام المرّسمة.طرق الطّ -
حالته من حقوق عينّية ويكون مقترنا بشرط تعليقي وكذلك - ما يتّم إنشاؤه وا 

 الوعود بالبيع.
 الّتفويت في قطع مستخرجة من رسم ملكّية والّتخصيص بها. -
حقوق االرتفاق الموّظفة على قطع غير محّددة بشرط اإلدالء بما يثبت -

 في الّتقسيم.تقديم مطلب 
عقود المغارسة والّدعاوى الّرامية إلى االعتراف بحّق المغارس أو قسمة -

 األرض المغروسة.
ويتلّخص من ذلك أّن المشّرع سمح بتقييد الّدعاوى احتياطّيا سواء كانت لها 
عالقة بالّترسيمات أو بالعّقار موضوع الّترسيم، وكذلك الّطعون غير العادّية شرط 

لحكم المتعّلق بها. وتأتي جملة من العملّيات في إطار القيد ترسيم أصل ا
االحتياطي بسبب كونها غير ناقلة للملكّية مثل الوعد بالبيع والمغارسة والعقد 
المقترن بشرط أو أّن هناك أسبابا تقنّية تمنع الّترسيم مثل عدم إتمام الّتقسيم 

 وصورة أمر االنتزاع. 
أورد صور القيد على وجه الحصر، واألكيد ويالحظ أّن المشّرع الّتونسي 

. وهو نقل غير 527أّنه ال يمكن إدراج ما يتجاوز ذلك في باب القيد االحتياطي
ن حّدد بعض الّصور للقيد  سليم للمبادئ األلمانّية باعتبار أّن القانون األلماني وا 

ن ، إاّل أّنه وضع قاعدة عاّمة حيث " ... يجوز للمّدعي في البطال528االحتياطي

                                                 
527  Annabi M.L :La prénotation dans le régime tunisien des livres fonciers, 

mémoire de D.E.A de droit privé. Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,p. 

10 et suiv. 

 المتعلّق بالّسجالّت العقّاريّة.)التجزئة العقّاريّة(. 1872ماي  5من قانون  64الفصل    528
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دفع الّضرر وتوّقع اكتساب كّل حّق على العّقار، بقيد احتياطي يدرج بإذن 
 ."529القاضي

والواضح أّن المشّرع الّتونسي نقل أحكام هذه المؤّسسة عن التشريع األلماني 
بعدما جعل للترسيمات اإلدارية الالحقة مفعوال نسبيا، حيث إّن الملكّية ال تكتسب 

بموجب الّترسيم بالّسجّل العّقاري  الواقع على إثر إاّل  1872ماي  5في قانون 
،أي أّن نقل الملكّية ال يحدث بمجّرد االّتفاق كما ال يقع 530(investiture) تولية

"  traditioبمجّرد الّترسيم بالّسجّل بل ال بّد من التّولية وهو ما يعادل " الّتسليم 
ع والمشتري أمام القاضي بالقانون الّروماني. ويقصد بالّتولية أن يحضر البائ

ويعلنان بإرادة حّرة نقل الملكّية. وتقع االنتقاالت على ذلك الّشرط شرط أن تكون 
الملكّية مرّسمة سابقا باستثناء بعض الحاالت ) مثل اإلرث والوصّية واالنتزاع (. 
وقبل إتمام مراسم الّتولية ال يمكن مطلقا طلب الّترسيم بل يجوز فقط طلب تقييد 

، ومن ذلك خلقت هذه المؤّسسة، حيث إّن 531 قيدا احتياطّيا لحفظ الحقّ الحقّ 
الملكّية ال تنقل إاّل بموجب الترسيم والتولية معا، وقبل أن تقع الّثانية على ما 
تقّدم، ال يمكن أن يّدعي الّدائن إاّل حّقا شخصّيا يمنع ترسيمه، فكان البّد من قيد 

 هذا الحّق قيدا احتياطّيا. 

                                                 
529  Art 9, loi du 5 mai 1872 sur l’ acquisition de la propriété immobilière et sur le 

droit reéls immobiliers « Toute inscription de propriété pourra être attaquée 

conformément aux règles du droit civil. 

 Si l’inscription est annulée, cette annulation ne nuira point aux tiers qui, sur la 

foi de l’inscription, auraient acquis des droits sur l’immeuble à titre onéreux et de 

bonne foi. 

 Le demandeur en nullité pourra se préserver de ce préjudice et prévenir toute 

acquisition de droit sur l’immeuble, par une prénotation insérée avec la permission du 

juge ». 

530  Art 1 « En cas d’aliénation volontaire, la propriété d’un immeuble n’est 

acquise que par une inscription au livre foncier, faite à la suite d’un acte 

d’investiture » 

531  Art 64 « ....l’acheteur de la parcelle ou de l’immeuble détaché pourra avant 

l’acte d’investiture faire insérer une prénotation pour réserver son droit... ». 
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هذه القاعدة غريبة نوعا ما عن طبيعة الّتشريع الّتونسي سواء في وتبدو 
شكله اإلسالمي أو في شكله الفرنسي، فقد قالت المدرستان بنقل الملكّية بموجب 
االّتفاق على الّثمن والمثمن، أّي أّن العقد ينقل الملكّية بمفرده. وقد تخّلى الّتشريع 

لنقل الملكّية، كما أّن الّتشريع الفرنسي منذ مّدة عن شرط الّتسليم كشرط 
اإلسالمي قام منذ البداية على ذلك المبدأ، وهوالحّل الّذي اعتمدته مجّلة 

. ورغما عن ذلك اعتمد القانون العّقاري مؤّسسة 1906االلتزامات والعقود منذ 
 القيد االحتياطي. 

فيكفي تدرج القيود االحتياطّية إجماال بطلب من المستفيد إجراءات القيد: -
أن ُيقّدم مطلبا في الغرض مع ضرورة أن تأتي العملّية ضمن إحدى الّصور 
المشار إليها. غير أّن قيد الّدعاوى احتياطّيا ال يجري إاّل بإذن يصدره رئيس 
المحكمة االبتدائّية بمكان العّقار بناء على عريضة تحال إلى مدير الملكّية 

م.ح.ع(، وتدرج القيود االحتياطّية  367العّقارّية إلبداء الّرأي فيها )الفصل 
. غير أنه ال يمكن قيد (م.ح.ع 370بالسجل العيني وترّتب حسب تواريخها )

الحقوق قيدا احتياطيا إال إذا كان الرسم خاليا من كل اعتراض أو عقلة، بمعنى 
أن ال يكون الرسم خاليا من جميع االعتراضات التحفظية ومن جميع اإلجراءات 

باب العقل التحفظية  يعلى معنى اإلجراءات الواردة بمجلة المرافعات ف التنفيذية
والتنفيذية، ويستثنى من ذلك قيد الدعاوى وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا 
احتياطيا حيث يمكن أن يتم ذلك بقطع النظر عن وجود اعتراض أو عقلة 

 م.ح.ع(. 369)الفصل 
ي ثمانية عشر عاما بالنسبة إلى ويسقط القيد ويصبح غير ذي مفعول بمض

عقود المغارسة وثالثة أعوام في جميع الّصور األخرى إاّل إذا وقع تجديده بإذن 
 370على عريضة يصدره رئيس المحكمة االبتدائّية الّتي بدائرتها العّقار )الفصل 

(، غير أّنه يمكن الّتشطيب قبل األوان برضا الّطرفين أو بحكم 2م.ح.ع فقرة 
ة، ولرئيس المحكمة االبتدائّية الّتي بدائرتها العّقار أن يصدر إذنا على المحكم
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عريضة بالّتشطيب على القيود االحتياطّية المتعّلقة بالّدعاوى وعقود المغارسة 
 .532م.ح.ع( 371)

 آثار القيود االحتياطية–2
وأّول هذه اآلثار هي الخطورة في عدم الّتمييز بين مؤّسسة الّترسيم ومؤّسسة 

لقيود االحتياطّية. وفعال كثيرا ما تختلط المفاهيم في أذهان البعض إلى حّد ا
وضع المؤّسستين على قدم المساواة. وقد طرح اإلشكال خاّصة عندما أوجب 

. ومع أّن المشّرع 533المشّرع صيغة معّينة في تحرير الكتائب الخاضعة للّترسيم
ة سحب الّشرط على كامل أورد بوضوح عبارة الّترسيم طالب األغلبّية بضرور 

الكتائب بما في ذلك الخاضعة للقيد، والحال أّن ما يمكن ترسيمه ال يمكن قيده 
 احتياطّيا والعكس بالعكس. 

وكثيرا ما يقع الخلط بين مؤّسسة القيد االحتياطي واالعتراضات الّتحّفظّية، 
م القيود بل إّن الّتشريع الّتونسي قد يحمل إلى ذلك االعتقاد حين أدرج أحكا

االحتياطّية تحت عنوان " االعتراضات الّتحّفظّية " وهي عنونة غير موّفقة، حيث 
م.م.ت.ت ومابعد تمنع  327إّن االعتراضات الّتحّفظّية على معنى الفصول 

إدراج أّي حّق، وهي غير اآلثار المرتبطة بمؤّسسة القيد االحتياطي الّتي ال تمنع 
قط أّنه إذا لم يسبق قيد الّدعوى قيدا احتياطّيا فإّن إدراج الّترسيمات الاّلحقة، ف

ذا 368الحكم ال يكون له مفعول إزاء الغير إاّل من تاريخ ترسيمه ) م.ح.ع(، وا 
سبق تقييد الحق احتياطيا فال يمكن معارضة المستفيد منها بالّترسيمات الحاصلة 

 . (م.ح.ع 370بعد ذلك  )
جاءت تحت عنوان "  م.ح.ع قد 372إلى  365ورغم أن الفصول 

االعتراضات التحفظية" إال أنها لم تشر إلى هذا المعنى إال من خالل الفصلين 
م.ح.ع إلى أن القيود  369م.ح.ع، فأشار المشرع بالفصل  372و 369

االحتياطية ال يمكن إدراجها إال إذا كان السجّل خال من أي تنصيص له عالقة 
                                                 

-59-22-16-9وهي نفس القواعد التّي ظهرت مع بداية العمل بهذه المؤّسسة تقريبا مع بعض االختالف. الفصول    532

المتعّلق  1872ماي  5ن قانون م 102-89-88-64المتعلّق بكسب الملكيّة العقاريّة، و  1872ماي  5من قانون  60-70

 بالّسجل العقّاري. المرجع الّسابق.
 ثالثا م.ح.ع. 377مكررو 377و 377الفصول  533
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 372لدعاوى والمغارسة وأكد بالفصل باالعتراضات التحفظية باستثناء قيد ا
م.ح.ع على أن إدراج الوثائق الخاصة بإجراءات التفليس تمنع الترسيم الالحق. 
وجاءت باقي الفصول محّددة لنظام القيود االحتياطية، وكان ينتظر أن يشار إلى 
معنى القيود االحتياطية بالعنوان. ثّم إن المشرع لم يؤكد بفصل خاص على أثر 

ءات التنفيذية)العقل التنفيذية( في منع الترسيم. وياحّبذا لو أبقى المشّرع اإلجرا
الّتونسي على أثر االعتراضات الّتحّفظّية، بل إّنه خّول قيد الّدعاوى وعقود 

 م.ح.ع(. 369المغارسة احتياطّيا بقطع الّنظر عن وجود اعتراض أو عقلة )
م.ح.ع،  372إلى  365والواضح أن المشرع، وتجاوزا لعنونة الفصول من 

قد قصد بيان نظام القيود االحتياطية، فبعد أم بّين شروط القيود االحتياطية سواء 
فقرة  370و 367و 366و 365كانت أصلية أو إجرائية من خالل الفصول 

فقرة  370و 369و 368م.ح.ع، بّين آثارها من خالل الفصول  371ثانية و
ا بمعنى أن ترتّد حقوق المنتفع إلى بداية ثانية م.ح.ع بأن جعل للقيد أثرا رجعي

القيد دون أن يمنع القيد الترسيم الالحق حيث سمح المشرع بإدراج الحقوق 
الاّلحقة رغما عن كّل قيد احتياطي باعتبار أن القيد االحتياطي ال يمنع الترسيم 

 الالحق على خالف االعتراضات التحفظية والعقل التنفيذية. 
م.ح.ع فقرة أولى مجلة الحقوق  370قانوني )الفصل ورغم وضوح النص ال

العينية( في عدم منع الترسيم بعد إدراج القيد االحياطي، إال أن اآلراء اختلفت، 
فذهب جانب من الفقه إلى حّد القول بضرورة تجميد العملّيات في صورة وجود 

ّل و" م.ح.ع وتناسقا مع أهداف الّسج 370قيد احتياطي تجاوزا لعبارات الفصل 
"حيث إّن القول بترسيم الحقوق الاّلحقة رغما 534حفظا لمصلحة المتقاضين والغير

عن كّل قيد فيه من الخطورة الكثير وال تخلو المسألة من إزعاج خاّصة إذا 

                                                 
الحبيب بن عبد الّسالم :التّرسيمات التّحفّظّية بالّسجّل العقّاري، ملتقى حول القيود االحتياطيّة والعقل العقّارّية    534

)غير منشور(. وذهب محمود العنّابي إلى نفس االتّجاه في دراسته ترسيم القيود  1988بالّسجّل العقّاري، أعمال ملتقى أكتوبر 

 االحتياطّية بالّسجّل، المرجع الّسابق. ويقول في ذلك الحبيب بن عبد الّسالم " أنّه الشّك في أّن إجراء التّرسيمات الالّحقة للقيود
يمة تؤدّي إلى عدم إمكانيّة ترسيم األحكام الّصادرة دون اللّجوء إلى االحتياطّية للقضايا المنشورة قد تترتّب عنها مخاطر جس

القيام بقضايا جديدة للوقوف على حسن نيّة بعض األطراف أو سوء نواياهم، ونظرا إلى أهمّية هذه المسألة فإّنه من الواجب 
ّل الذّي يراه مناسبا لصيانة مصالح كّل التّرّوي في كّل هذه األجوبة وغيرها قبل أن يختار المشّرع بصفة جليّة وواضحة الح

األطراف. والّرأي عندنا أن يمنع قيد الدّعاوى المنشورة قيدا احتياطّيا كّل ترسيم الحق لعقد أو اتّفاق صادر من المالك 
 المضروب ضدّه ذلك القيد كما هو الّشأن بالنسبة إلى االعتراضات التّحفّظّية والعقل العقّاريّة."
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استعصى على المستفيد من القيد إدراج األحكام الّتي قد تصدر مستقبال. وخالفهم 
م.ح.ع كان واضحا في  370فصل بعّلة أّن ال ،535في ذلك جانب من الفقه

أحكامه رغم كّل اآلثار الّسلبّية الّتي يبقيها العمل بهذا الفصل، ألّن الّذي اكتسب 
الحّق في حال وجود القيد ال يمكن بالمّرة الّتمّسك بحسن النّية، وترّد الحقوق 

. ولم تستقّر إدارة 536المكتسبة على القيد إلى تاريخه وليس إلى تاريخ الحكم
كّية العّقارّية على رأي، فإذا انحازت بداية إلى الّرأي األّول وأّيدها في ذلك المل

، فسرعان ما ارتّد موقفها إلى الّرأي 1977537رئيس المحكمة العّقارّية سنة 
. وال أظّن أّن فقه القضاء كان واضحا، فإذا ذهبت جملة من القرارات 538الّثاني

، 539د االحتياطّية بالّترسيمات الاّلحقةإلى القول بعدم معارضة المستفيد من القيو 
ن  فإّن البعض اآلخر ظّل يبحث حول سوء وحسن نّية المستفيد من الّترسيم وا 

 كان سبق قيد الحق احتياطيا يمنع الحديث عن حسن النية أصال. 
 المبحث الخامس: مبدأ حضر الّتقادم المكسب في العّقارات المسّجلة

إلى وقائع مادّية أو إلى تصّرفات قانونّية، يكتسب الحّق إجماال إّما رجوعا 
فتتمّثل الوقائع في أفعال مادّية يأتيها اإلنسان للّداللة على سيطرته على ذلك 
الحّق، وتعود الّتصّرفات القانونّية إلى مجمل المحّررات واالّتفاقات الّتي يتوّصل 

األولى وفي إليها البشر في عالقتهم. فيجد الحّق سنده في الوقائع في صورته 
هذه الّتصّرفات في صورته الّثانية. ويعّد ذلك آخر ما توّصل إليه رجال القانون 

                                                 
. وانظر في شرح هذا الرأي، نائرة 1990ل شرف الدّين: النّظام العام للقيد االحتياطي، األحداث القانونيّة محّمد كما   535

 .71، ص  1993-1992عّمار، القيد االحتياطي، رسالة تخّرج من المعهد األعلى للقضاء، 

المشار إليه تسمح صراحة بوجود  وفي ذلك يقول محّمد كمال شرف الدّين، نفس المرجع الّسابق، " إّن عبارة النصّ    536

ترسيمات الحقة لحصول القيد االحتياطي وال يمكن تغيير طبيعة اآلثار القانونيّة للقيود االحتياطّية وتحميلها مفعوال توقيفيّا إذ 
 العقّاري مثال فإّن يجب إجراء كّل التّرسيمات الالّحقة وترتيبها زمنيّا. فإذا كان القيد أسبق تاريخا من ترسيم كتب البيع بالّسجلّ 

هذا التّرسيم ال يمكن أن يعارض به المستفيد من القيد االحتياطي. فالقيد االحتياطي وسيلة لحفظ الحّق. وفي صورة حسم النّزاع 
ّم القضائي لفائدة صاحب القيد أو في صورة ثبوت الحّق المضّمن به الّسند موضوع القيد فإّن المفعول الّزمني للقيد االحتياطي يت

بصفة رجعّية ويعتدّ بتاريخ إدراج القيد ال بتاريخ صدور الحكم أو ثبوت الحّق. كما ال يمكن لمن انجّر له حّق من مالك عقّار تّم 
ّسجّل إدراج قيد احتياطي برسمه أن يستند إلى القّوة الثّبوتّية المطلقة للتّرسيمات اإلداريّة، إذ أنّه بمجّرد إشهار القيد االحتياطي بال

 م.ح.ع."  305لعقّاري بفقد حسن النّية التّي نّص عليها الفصل ا

إلى حافظ الملكيّة العقّاريّة، مشار إليها بمقالة محّمد كمال شرف الدّين،  1977مارس  31مراسلة صادرة بتاريخ    537

 نفس المرجع الّسابق.
ة بين    538 ّّ  ن، نفس المرجع الّسابق.، محّمد كمال شرف الدّي1976 - 1972خاّصة خالل الفترة الممتدّ

. يراجع في جميع ذلك، نائرة عّمار، القيد االحتياطي، 1981فيفري  24مؤّرخ في  2921قرار تعقيبي عدد    539

 .75المرجع الّسابق، ص 



230 

 

بعد أن ظّل الفقه وعلى امتداد عّدة سنوات يفصل بين العقد وشبه العقد والجنحة 
م.ح.ع  22ولهذا الغرض نّص الفصل 540وشبه الجنحة في بيان مصادر االلتزام.

والميراث والّتقادم وااللتصاق ومفعول القانون  على أّن الملكّية تكتسب بالعقد
واالستيالء، ومن هذه األسباب ما يعود إلى الوقائع ومنها ما يعود إلى الّتصّرف 
ذا كان من الممكن الحديث عن العقد والميراث وااللتصاق  القانوني. وا 

لب ومفعول القانون حّتى بالنسبة إلى العّقارات المسّجلة، فإّنه يط 541واالستيالء
إسقاط عنصر الحوز والحيازة بمجّرد خروج العّقار من دائرة العّقارات غير 
المسّجلة، أي أّن نظام الّسجالت العينّية ال يعترف بوضع اليد مهما كانت 
صورته. ذلك أّن القول بنقل الملكّية أو نشأتها بموجب الحيازة ال يستقيم مع 

ن الّسهل اإلدراك أّن الّسجاّلت العينّية مبدأي المفعول المنشئ والقّوة الّثبوتّية. وم
ال تعترف إاّل بالحقيقة الداخلّية وفي إطار مغلق ال يتجاوز ورقات الّسجّل، فال 
فائدة من وضع اليد على العّقار أو خدمته أو السيطرة عليه،  حيث إّن الفلسفة 

إاّل من العينّية في هذا الّنظام تقوم على عناصر داخلّية، فال تستشّف الحقيقة 
خالل بيان الّسجّل وال أكثر. فال يمكن لهذا الواقع على فرض توّفره أن ينقلب إلى 
حالة قانونّية، واألغلب أن تقصر الّدعاوى في حماية هذا الواقع، فال يمكن 
للّدعوى الحوزّية أن تحّقق حماية كافية للحوز )الفقرة األولى(، وال يمكن لدعوى 

 اب الملكّية )الفقرة الّثانية(.الحيازة أن تؤّدي إلى اكتس
 الفقرة األولى: قصور الّدعوى الحوزّية في حماية الحوز

إّن اإلشكال األساسي يكمن في أّن اإلطار القانوني ال يسمح بالّلجوء إلى 
الحوز فقط باعتباره واقعة مادّية في تقدير كّف الّشغب في العّقارات المسّجلة، وال 
                                                 

حسب  faits juridiquesوالوقائع القانونّية  actes juridiquesتردّ مصادر االلتزام إلى األعمال القانونيّة    540

، وللفقه اإلسالمي تصنيفه  contractusوالعقد  delictaالحديث، حيث لم يكن يعرف القانون الّروماني إالّ الجرائم  التّصنيف

) القانون الفرنسي القديم( تصنيفا ظّل هو المسيطر لمدّة طويلة وقّسم االلتزامات إلى جرائم  Poitierالخاص. واعتمد الفقيه 

هذا التّصنيف انتقد أخيرا واستقّر الّرأي على أّن الوقائع هي في نهاية األمر مصادر وشبه جرائم وعقود وشبه عقود، لكّن 
االلتزام، ويمكن أن تكون طبيعيّة أو اختياريّة، فإذا كانت األخيرة فيمكن أن تكون وقائع ماديّة أو أعماال قانونيّة، ويمكن أن 

 رفين. وهذا التّقسيم هو المعمول به حاليّا.تصدر األعمال القانونيّة عن إرادة منفردة أو عن إرادة الطّ 
مفهوم التركات  1932فيفري  15االستيالء بمعنى أن العقارات التي ال مالك لها تعدّ ملكا للدولة، وقد أورد أمر   541

أجل تقييد الشاغرة وإجراءات تملك الدولة بهذه التركات وذلك بأن تنشر الدولة قضية استحقاقية بهدف التحوز بالعقار بعد فوات 
 التركة بالقباضة المالية وقيام الدولة بإشهارات محدّدة.

 .86، ص 1998حسين بن سليمة: أحكام المواريث في الشريعة والقانون،  
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وضع يده وخدم األرض، غير أّنه تحت وقع سلبّيات  شّك أّن في ذلك إزعاجا لمن
نظام الّسجاّلت العينّية انحنى الواقع والّتطبيق إلى ممارسات متناقضة ولجأ إلى 
حلول أقّل ما يقال فيها إّنها تلفيقّية تسقط أهداف الّسجاّلت العينّية في نهاية 

الحلول الّتطبيقّية األمر. ويّتجه شرح الّضوابط القانونّية )أ( قبل الوقوف على 
 )ب(.

 الّضوابط القانونّية في إقصاء الحوز -أ
الشّك في أّن الّدعوى الحوزّية وضعت عبر العصور لحماية واضع اليد، 
ونّظمتها مجّلة المرافعات المدنّية الّتونسية من أجل نفس الهدف. غير أّن الحوز 

مت أساسا على كره ال يمكن أن يتماشى مع طبيعة العّقارات المسّجلة الّتي قا
الواقع وتمجيد الّشكل. فتتمّثل الحقيقة الوحيدة في مضمون الّسند وال شيء غير 
ذلك. وبالّتالي فإّن وضع اليد مهما طال ومهما كانت طبيعته ال يمكن أن تحميه 
الّدعوى الحوزّية إذا لم يكن للحائز أّية عالقة بالّترسيمات العينّية. لكّن الّشخص 

مكن أن يبقى بدون حماية، وكان البّد من وجود طريقة خاّصة لدفع المرّسم ال ي
م.ح.ع،  307الخوارج عن أصحاب الحقوق المرّسمة، فكانت أحكام الفصل 

فليس " ...ألّي كان أن يتمّسك بالحوز مهما طالت مّدته. ويختّص قاضي 
أّن  الّناحية بالحكم بكّف الّشغب الحاصل في االنتفاع بالعّقار المسّجل." أي

م.ح.ع ال يمكن أن تحمي في نهاية األمر إاّل الّشخص  307دعوى الفصل 
المرّسم في معارضة الكاّفة، األمر الّذي جعل البعض يعتبر هذه الّدعوى بمثابة 

واألكيد أّن المشّرع لم يورد كلمة " االنتفاع " بالفصل 542الّدعوى االستحقاقّية.
ويسهل تفريقها عن مفهوم الحوز  م.ح.ع جزافا، بل لتكون عبارة ممّيزة 307

                                                 
542  Mohamed Moncef Chaffai : l’action en cessation du trouble apporté à la 

jouissance d’un immeuble immatriculé, actualité juridique n° 93, 1990, p. 72. 

 وانظر بصفة عاّمة:  
عمر بوقدّيدة: الدّعوى الحوزيّة، مذّكرة لإلحراز على شهادة الدّراسات المعّمقة في القانون الخاص، كلّية الحقوق  

 .1981والعلوم الّسياسيّة تونس، 

قة في قانون األعمال، كلية العلوم عائدة البكري: الحوز في العقّار، مذّكرة لإلحراز على شهادة الدّراسات المعمّ  

 .89ص ،  1994-1993، 2القانونيّة والّسياسيّة واالجتماعّية تونس 
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ذا كان حّق االنتفاع هو " الحّق في  543الوارد بمجّلة المرافعات المدنّية. وا 
 544، "حفظ عينهمثل ماله لكن بشرط  استغاللهشيء على ملك الغير و استعمال

م.ح.ع هو االستغالل بدليل أّن الّصياغة  307فإّن االنتفاع موطن الفصل 
وليس 545.ح.ع رّكزت على " استغالل العّقار المسّجل."م 307الفرنسّية للفصل 

المقصود من ذلك استغالل من يعود له حّق االنتفاع فحسب بل استغالل المالك، 
فيحّق لهذا األخير استغالله أو تركه أو إتالفه، على خالف المنتفع الملتزم بحفظ 

ا ما أخذ على م.ح.ع إذ 307العين. والحقيقة أّن مفهوم االنتفاع الوارد بالفصل 
في مفهومه العام، ونحن ندرك  الّتصّرفإطالقه اليمكن أن يرّد إاّل إلى عنصر 

أّن لمفهوم الّتصّرف مضامين مادّية وأخرى قانونّية، فيرّد المضمود المادي إلى " 
تالفه " أي إلى ما يمكن أن يحمل في نهاية األمر إلى  546استهالك الشيء وا 

ن أّن المفهوم القانوني للّتصرف يحمل إلى ما االستعمال واالستغالل، في حي
يمكن أن يأتيه المالك من أعمال في نقل الملكّية والحقوق العينّية األخرى. 
ويخلص من ذلك أّن المشّرع رّكز في بيان الّشغب الحاصل في العّقار المسّجل 
على عناصر الملكّية سواء اقتصرت على االستغالل أو امتّدت إلى الّتصّرف، 

                                                 
م.ح.ع في البداية عن مفهوم االنتفاع وعّوضه  307في مشروعه لتنقيح الفصل  1992استغنى المشّرع سنة    543

صد من هذا التّعبير وكان جواب الحكومة " أّن كلمة االنتفاع بكلمتي االستعمال واالستغالل، وتساءلت لجنة التّشريع العام عن الق

  Jouissanceويقابله بالفرنسيّة  373و 307وردت بمجلّة الحقوق العينيّة بمعنيين أحدهما يقصد به االستفادة كما في الفصلين 

وهو ما  164إلى  142والفصول  12فصل والثّاني بمعنى االستعمال المقترن باالستفادة من الغّلة دون التّصّرف بالتفويت كما بال

. واألصل في كلمة االستعمال بمعناها القانوني هو الحّق في استعمال الشيء واالستفادة من غلّته في Usufruitيقابله بالفرنسيّة 

األحيان إلى  . ونظرا لكون كلمة االنتفاع تنصرف بالذّهن في أغلبUsageحدود االحتياج الّشخصي والعائلي ويقابله بالفرنسيّة 

الحّق المعروف بحّق االنتفاع والذّي خّصصت له مجلّة الحقوق العينيّة كامل الباب األّول من العنوان الثّالث فقد رأى المشّرع 
تطوير اختيار األلفاظ والتعبير بكلمة االستعمال مع إخراجها من مفهومها الضّيق وإردافها بكلمة االستغالل للداّللة على أّن 

العمل المنتج بالعقار ال تقتصر فقط على اإليفاء بحاجيّات العامل الشخصيّة والعائليّة بل تتعدّاه إلى االستغالل واالستثمار ممارسة 
لتوفير الّربح المشروع للشخص واإلسهام في التّنمية االقتصادّية للمجموعة، وهو ما يحقّق الوظيفة االجتماعّية لالستعمال 

وأنفق ماله الستعمال العقار الذّي يملكه ملكيّة ثابتة الشّك فيها واستخراج خيراته، حرّي بأن يلقى  واالستغالل. فمن بذل جهده
الحماية الّسريعة والنّاجعة من لدن القضاء. لهذا فإّن المشروع ال يقصد من االستعمال واالستغالل إالّ وضع األمور في نصابها 

حسب مفاهيمها المعاصرة." لكّن الّصياغة النّهائيّة للفصل حافظت على مفهوم  الّصحيح وتطوير استخدام المصطلحات القانونّية

م.م.م.ت في اتّجاه  39م.ح.ع بعدما تمّسكت اللّجنة بلفظ االنتفاع. وكان ينتظر كذلك تنقيح الفصل  307االنتفاع الوارد بالفصل 

ي العقارات المسّجلة، لكّن هذا االتّجاه لم يعتمد نهاية رغم الّسماح لقاضي النّاحية بأن يتدّخل استعجاليّا في قضايا كّف الّشغب ف

 . 19، ص 1992أفريل  21جلسة الثاّلثاء  29موافقة الحكومة على هذا المقترح. مداوالت مجلس النّواب، الّرائد الّرسمي عدد 

 م.ح.ع 142الفصل    544

545  L’art 307 C.D.R « ......le juge cantonal est compétent pour ordonner la 

cessation de tout trouble apporté à la jouissance d’un immeube immatriculé ». 

 .305، فقرة 501عبد الرّزاق الّسنهوي :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص    546
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. وقد أّكدت محكمة الّتعقيب باعتباره واقعة مادّية الترتبط بالملكّيةبعد الحوز وأ
م.ح.ع بل  142فعال أّن عبارة االنتفاع ال ترّد إلى مفهوم االنتفاع الوارد بالفصل 

" فمن حّق المالك االنتفاع والّتصّرف فيها )أي  547إلى مفهوم " الّتصّرف "،
ي يكاد يكون مستقّرا بالفقه وبفقه قضاء محكمة األرض( استنادا للملكّية." وهو رأ

م.ح.ع أّكد بصراحة على أّنه " ليس  307ثّم إّن الفصل 548الّتعقيب الّتونسّية.
ألّي كان أن يتمّسك بالحوز مهما طالت مّدته "، وبالّتالي يحرم الّلجوء إلى الحوز 

عاوى ووضع اليد، وقد دأبت المحاكم في عهد الحماية الفرنسّية على رفض د
وسارت على ذلك محكمة الّتعقيب أخيرا، 549الحوز الموّجهة ضّد المالك المرّسم.

وكم ذّكرت بضرورة  الّتأّكد من عملّية الّترسيم قبل الخوض في مسألة الحوز ألّن 
و"أّن دعوى كّف الّشغب في عّقار 550" الّدعوى الحوزّية تحمي المالك المرّسم،"

                                                 
 .80، ص 1نشريّة محكمة التّعقيب ،ج  1980فيفري  7مؤّرخ في  3332قرار تعقيبي عدد    547

م.ح.ع اليعني استعمال شيء على ملك الغير، بل هي عبارة أوسع في مدلولها  307" االنتفاع المشار إليه بالفصل  

 ألنّها تعني ملكيّة الحّق العيني المراد حمايته."
 .147، ص  1980نشريّة محكمة التّعقيب  1980جوان  1مؤّرخ في  4689قرار تعقيبي مدني عدد    548

 .277، ص 1981نشريّة محكمة التّعقيب  1981أفريل  20مؤّرخ في  4064يبي مدني عدد قرار تعق 

 .136، ص 1981نشريّة محكمة التّعقيب  1981نوفمبر  18مؤّرخ في  4740قرار تعقيبي مدني عدد  

 .287، ص 1981نشرّية محكمة التّعقيب  1981ديسمبر  23مؤّرخ في  4223قرار تعقيبي مدني عدد  

 .253، ص 1982نشريّة محكمة التّعقيب   1982جانفي  9مؤّرخ في  6970قيبي مدني عدد قرار تع 

 .243، ص 1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982أفريل  29مؤّرخ في    3635قرار تعقيبي مدني عدد  

 .153، ص  1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982ماي  11مؤّرخ في  3501قرار تعقيبي مدني عدد  

 .204، ص 1984نشريّة محكمة التّعقيب  1984فيفري  13مؤّرخ في  8027قيبي مدني عدد قرار تع 

 .147، ص  1985نشريّة محكمة التّعقيب  1985أفريل  30مؤّرخ في  11177قرار تعقيبي مدني عدد  

 .75، ص 1985نشريّة محكمة التّعقيب  1985جوان  18مؤّرخ في  11716قرار تعقيبي مدني عدد  

 .75، ص 1987مجّلة القضاء والتّشريع  1985أكتوبر  7مؤّرخ في  12113قيبي مدني عدد قرار تع 

 .243، ص 1988نشريّة محكمة التّعقيب  1988جويلية  13مؤّرخ في  16828قرار تعقيبي مدني عدد  

 .74، ص 1991مجلّة القضاء والتّشريع  1989مارس  28مؤّرخ في  22690قرار تعقيبي مدني عدد  

549  Juge du paix 12 decembre 1892 , Journal des tribunaux 1893,p. 231. 

 Tribunal de Tunis 3 juin 1908, Journal des tribunaux,1909, p. 609. 

 Tribunal  de sousse 3 mars 1892, Journal des tribunaux 1893, p. 243. 

 .41، ص 1969ريّة محكمة التّعقيب نش 1969أفريل  1مؤّرخ في  6437قرار تعقيبي مدني عدد    550

ص  ،مدني عام 2جزء  2002نشرّية محكمة التّعقيب  2002سبتمبر  30مؤّرخ في  16405قرار تعقيبي مدني  

وما بعد" إّن الغاية من القيام بدعاوى الحوز في العقارات المسّجلة هي المحافظة على الوضع الظاهر حماية لألمن والنّظام  382

أن يثبت العارض ملكيّته للعقار المسّجل حتّى تقوم قرينة قانونّية لفائدته تحميه من شغب معارضيه مهما كانت  العام إذ يكفي
 صفتهم."
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لّدعوى الحوزّية الّتي يشترط فيها توّفر م.ح.ع ليست ا 307مسّجل طبق الفصل 
بل ذهبت محكمة الّتعقيب في عّدة  551م.م.م.ت." 54األركان الواردة بالفصل 

 552قرارات إلى حّد رفض الّدعوى الحوزّية إذا كان العّقار مسّجال.
والحقيقة أّن األمر واضح بقدر اليحتاج إلى كثير من التأويل وقد جاءت 

أّية  307على تلك الّصورة، فليس لدعوى الفصل م.ح.ع  307أحكام الفصل 
م.م.م.ت، ألّن القول بذلك سيؤّدي  54عالقة بالّدعوى الحوزّية الواردة بالفصل 

بالّضرورة إلى الّتعويل على عناصر واقعّية والّتحّقق من اآلجال المفروضة في 
 307معارضة صاحب الحّق المرّسم. ويصّح القول حينئذ إّن دعوى الفصل 

ست دعوى استحقاقّية باعتبار أّن الّدعوى االستحقاقّية هي الّدعوى الّتي ترمي لي
إلى استحقاق حّق عيني والكشف عنه، بل إّنها دعوى تحمي االنتفاع الفعلي 
للعّقار أي االستعمال واالستغالل والّتصّرف، ولكن ليس أّي انتفاع بل انتفاع 

المؤّرخ في  11428ر المجتمعة عدد المالك المرّسم، وهذا ما جاء بقرار الّدوائ
" هو كّل أمر ينجّر عنه  307حين أّكدت أّن شغب الفصل  1985ديسمبر  13

رأسا ومن نفسه أو بطريق االستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير أو ملكيته 
المسّجلة،" ولّمحت إلى الفوارق الكبيرة " في األساس القانوني أو الّسبب القانوني 

م.م.م.ت(،  54م.ح.ع ودعوى الفصل  307دعوى الفصل  لكّل منهما) أي
فاألولى سببها القانوني حّق الملكّية نفسه للعّقار المسّجل والّثانية سببها الحوز 

هي فعال دعوى  307معنى ذلك أّن دعوى الفصل 553للعّقار غير المسّجل."
عن  حوزّية وال يمكن اعتبارها بالمّرة دعوى استحقاقّية ولكّنها دعوى تختلف

 الّدعوى الحوزّية الواردة بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية.
                                                                                                                                      

مدني عام، ص  2جزء  2002نشرّية محكمة التّعقيب  2002أكتوبر  11مؤّرخ في  16858قرار تعقيبي مدني  

للعقارات المسّجلة حماية صاحب الحّق المرّسم بإدارة الملكيّة العقاريّة وما بعد " أراد المشّرع من خالل األحكام المنّظمة  382

دون الخوض في مسألة االستحقاق إذ يكفي أن يدلي صاحب ذلك الحّق بما يفيد ترسيم حقّه بالسجل العقاري ليتمّكن من القيام 

دم الّصفة وذلك قصد تحقيق الغرض م.ح.ع وإلزام المشاغب بالخروج منه لع 307بدعوى كّف الّشغب طبقا ألحكام الفصل 

 وما بعدها من م.ح.ع." 303الذّي من شأنه أخضع المشّرع العقارات المسّجلة لقواعد خاصة تناولتها الفصول 

 .382، ص 1997نشرّية محكمة التّعقيب  1997فيفري  26مؤّرخ في  44023قرار تعقيبي مدني عدد    551

 .265، ص 1969مجلّة القضاء والتّشريع  1969أفريل  1 مؤّرخ في 6437قرار تعقيبي مدني عدد    552

، ص 2، ج 1985نشرّية محكمة التعقيب  1985ديسمبر  13المؤّرخ في  11428قرار الدّوائر المجتمعة عدد    553

371. 
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ونتيجة لذلك اليحّق لغير المرّسم ممارسة الّدعوى، وال يلجأ إلى اآلجال 
م.م.م.ت لتعّلق  54الواردة بمجّلة المرافعات، وال يمكن " تطبيق أحكام الفصل 

ه على العين أو سماع البّينة وال فائدة ترجى من الّتوجّ 554الّنزاع بعّقار مسّجل،"
ألّنه مهما كانت نتيجة شهادة الّشهود ال يمكن بحال أن ترتقي إلى مستوى بيانات 
الّسجّل، وعادة ما ُيكتفى بتكليف خبير لتطبيق الوثائق المقّدمة، ويكون الفيصل 
في ذلك بيانات الّسجّل العيني. فقط أّنه في صورة إذا كان الّنزاع بين الورثة أو 
بين طرفين خارج دائرة الغير، وهي صورة الّسلف والخلف سواء كان عاّما أو 
خاّصا، فإّنه يلجأ في مثل هكذا صور إلى بيانات الّسجّل ومحتوى الكتائب غير 
المرّسمة لبيان طريقة الفصل، كنتيجة لموقف المشّرع الّتونسي في جعل أثر 

ة الغير، لكّنه اليعتّد بتاتا الّترسيم، ولزمن قريب كما تقّدم، ينحصر في معارض
بمسألة وضع اليّد. وبعد أن تخّلى المشّرع عن األثر االحتجاجي للّترسيم وتبّنى 
مفهوم اإلنشاء كما تقّدم، فإّنه اليمكن االعتماد إاّل على بيانات الّسجّل وُتقصى 
جميع الكتائب غير المرّسمة الّتي يرتبط بها مجّرد حّق شخصي باعتبار أّن وجود 
الحّق العيني يبقى رهين الّترسيم. وال يمكن للمحكمة تبعا لذلك أن تستجيب لطلب 
المّدعي في إثبات حوزه، بل كان عليه أن يحتّج بما شاء من الكتائب إلثبات أّن 
نظام الّسجّل العيني يمّكنه من اّدعاء الملكّية في جزء معّين أو في مناب معّين 

هذا الحّق. كما ال يمكن الّلجوء إلى مبدأ حّتى تقضي المحكمة نهاية بحماية 
الّتفريق بين الّدعوى الحوزّية والّدعوى االستحقاقّية للقول بضرورة حماية الحوز 

سابق الّذكر اليمّيز بين هذا وذاك، ثّم إّنه تمييز اليتماشى مع  307ألّن الفصل 
انات الّسجّل، أحكام مبادئ الّسجاّلت العينّية الّتي تجعل الحقيقة الوحيدة في بي

فالحّق الّذي يجب أن ُيحمى هو الحّق المرّسم الغير، بصرف الّنظر عن واقع 
 .555الّشيء وحقيقته

                                                 
 .288، ص 1995نشريّة محكمة التّعقيب  1995فيفري  15مؤّرخ في  35457قرار تعقيبي مدني عدد    554

التّوّجه كانت إلى درجة عالية من التأثير إلى أن خّصص جانب من الفقه والقضاء قاضي النّاحية بالنّظر وحقيقة هذا    555

في جميع القضايا المتعلّقة بعقّار مسّجل سواء كانت لطلب االخراج لعدم الّصفة أو لطلب الخروج من عقّار مسّجل أو لكّف 

" إذا أسست الدّعوى  182، ص 1نشريّة محكمة التّعقيب ،ج  1975فريل أ 1المؤّرخ في  1779الّشغب. قرار تعقيبي مدني عدد 

على طلب كّف الّشغب والخروج من محّل التّداعي فالقيام اليكون إالّ أمام حاكم النّاحية المختّص طبق الفقرة األخيرة من الفصل 

" يعدّ  147، ص 1،ج 1980لتّعقيب نشريّة محكمة ا 1980جوان  3مؤّرخ في  4689م.ح.ع.". قرار تعقيبي مدني عدد  307
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وكانت األمور من البّينات إلى درجة أّن الّنظام  تلك هي حقيقة الّنظام،
االسترالي لم يأخذ على عاتقه عناء اإلشارة إلى مثل هكذا مواضيع، كما تخّلى 

مارس  15ي عن جميع األحكام الخاّصة بالحوز بموجب أمر المشّرع الّتونس
إلدراكه أّنها  1885بعد أن أوردها بالقانون العّقاري الّصادر سنة  1892

نّصا خاّصا في  1942. وأوجد سنة 556التتماشى مع أحكام العّقارات المسّجلة
. فقد تتوّفر شروط الحوز مجتمعة فتكون 557االعتداء على العّقارات المسّجلة

مستمّرة وهادئة ومشاهدة وبدون التباس ومع ذلك ال يمكن حماية هذا الحوز بعيدا 
عن بيانات الّسجّل، األمر الّذي دفع جانبا من الفقه والقضاء إلى الخروج عن 
هذه الحقيقة والّتمّلص من ضغط أوامر الّسجّل العيني ويقول بضرورة فصل 

، لكّن هذا االّتجاه لم يحافظ على الّدعوى الحوزّية حّتى لو كان العّقار مسّجال
تناسقه وأّدت طبيعة الّتوّجه إلى ظهور عّدة حلول تطبيقة كثيرا ما تكون 

 وأقّل ما يقال فيها إّنها أسوأ من الحقيقة.558متناقضة.
 حدود الحلول الّتطبيقّية في حماية الحوز -ب

ة المرافعات يحاول البعض القول بالّتطابق بين الّدعوى الحوزّية الواردة بمجلّ 
م.ح.ع باعتبار أّن كال الّدعويين عبارة عن دعوى  307المدنّية ودعوى الفصل 

                                                                                                                                      
من أنظار حاكم النّاحية كّل دعوى ترمي إلى صدّ المالك في التّصّرف في ملك مسّجل سواء وقع التّعبير عنها بطلب الخروج 

م.ح.ع لم تقتصر على  307لالستيالء على عقّار مسّجل أو طلب الخروج لعدم الّصفة أو كّف الّشغب عنه ألّن عبارة الفصل 

الّشغب بل قالت بالّشغب الحاصل في االنتفاع وهو وصف ال يوجد في الدّعاوى الحوزيّة." بل ذهب البعض إلى حدّ القول  كفّ 
بتدّخل حاكم النّاحية استعجاليّا للقضاء بالخروج لعدم الّصفة، وأّكدت محكمة التّعقيب أنّه يختّص " ....بالّنظر في دعاوى كّف 

 26مؤّرخ في  1729عقّار مسّجل مهما كانت الّصيغة التّي رفعت بها" قرار تعقيبي مدني عدد الّشغب الحاصل في االنتفاع ب

. وكان اقتناع  المشّرع بهذا التّوّجه إلى درجة جعلته يقر ضرورة 50، ص 1،ج 1980نشريّة محكمة التّعقيب  1980فيفري 

فيها حاكم الّناحية استعجاليّا " سادسا: كما يتولّى النّظر م.م.م.ت في بيان الحاالت التّي يتدّخل  39إضافة فقرة سادسة للفصل 

 1986استعجاليّا حسب اختصاصه في دعوى الخروج من العقّارات المسّجلة." إالّ أّن هذه الفقرة ألغيت أخيرا بموجب تنقيح 

ا في حالة الخروج لعدم دفع بحكم التّأويالت المتناقضة التّي تسبّبت في ظهورها، حيث رأى البعض إمكانيّة الّنظر استعجاليّ 
معاليم الكراء. وإذا كان الّنظر استعجالّيا اليطرح جملة من النّقاشات باعتبار حدود تدّخل حاكم النّاحية في ذلك نّصا، فإّن النّظر 

ع وضع م. ح. 307في دعوى الخروج من العقّار المسّجل اليبدو أنّه مستقّال عن دعوى كّف الّشغب إذا اعتبرنا أّن الفصل 

 لحماية المالك المرّسم الغير.
 المتعلّقة بالحوز. 341إلى  300الفصول  1892مارس  15ألغى أمر    556

 .1945المنقّح بموجب أمر أفريل  1942جوان  11أمر    557

558  Slaheddine Mellouli :Les troubles anormaux du voisinage entre la loi et la 

jurisprudence RTD, p. 178. 

 Martineau : Les actions possessions et la nouvelle loi foncière en Tunisie J.T.T, 1896, 

p. 422. 
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عينّية تتعّلق بحماية عّقار، وال فرق يذكر بين الّشغب الواردة أحكامه باألولى 
واالنتفاع المذكور بالثاني، ويعود االختصاص لقاضي الّناحية في كالهما، وأّن 

س نظرا لوحدة الّطبيعة القانونّية ووحدة الّشغب وتوّحد الّتشابه بينهما عميق األس
م.ح.ع إاّل في اّتجاه توسيع مرجع نظر  307مرجع الّنظر. واليمكن فهم الفصل 

ثّم إّنه 559قاضي الّناحية في الّنظر في دعاوى الحوز المتعّلقة بعّقارات مسّجلة.
ما، كثيرا ما يطالب أمام جمود الّرسوم العّقارّية وتعّذر إدراج المحّررات لسبب 

البعض بضرورة فرض نوع من الحماية لفائدة الحائزين الفعلّيين، وال يمكن أن 
يكون ذلك إاّل بواسطة الدعوى الحوزّية سواء لطلب كّف الّشغب أو السترداده في 
حالة افتكاكه أو حّتى لطلب إيقاف األشغال. ويبدو أّن محكمة الّتعقيب قد أخذت 

بل إّن محكمة الّتعقيب 560ة مناسبات وبقرارات غير منعزلة،هذا االّتجاه في عدّ 
ن  1989ذهبت سنة  بدوائرها المجتمعة إلى إمكانّية إرجاع الحوز المفتّك بالقّوة وا 

وهناك رأي مستقّر وهو أّن المحكمة بإمكانها أن تتدّخل 561كان العّقار مسّجال.
لبعض دون اآلخر، في حالة عدم قسمة العّقار المسّجل وخضوع العّقار لحوز ا

بل إّن محكمة الّتعقيب كثيرا ما تؤّيد حماية أحد الّشركاء فيما استقّل به من 
مساحة قبل القسمة ولو كان العّقار مسّجال " حيث إّن ملكّية المعّقب لمناب 
مشاع ال يحول دون االنتفاع بمساحة محّددة من العّقار وهو الحّق المخّول لباقي 

فة االشتراك في الملكّية ال نزاع فيها وأّن القسمة لم تتّم بعد. الّشركاء طالما أّن ص
" وطالما ثبت أّن العّقار المسّجل لم تقع قسمته بين المستحّقين ولم يتحّدد 562"

                                                 
559  Channoufi Lassaad :La protection juridique de la possession immobilière, DEA 

privé, Faculté de droit et des sciences politiques Tunis 3 1991-1992, p. 90. 

 .231، ص  4، عدد 1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982أكتوبر  19مؤّرخ في  1890قرار تعقيبي مدني عدد    560

)غير منشور(، مجلّة الحقوق العينيّة تعليق عبد المنعم  1983مارس  21مؤّرخ  7791قرار تعقيبي مدني عدد  

 .381عبّود، ص

 307....بل هي مثل الدّعوى الحوزّية تخضع للفصل " دعوى الّشغب في العقّار المسّجل ليست بدعوى شخصّية  

 م.م.م.ت....." 55-54-51عيني مادام العقّار مسّجال وتخضع من جهة أخرى للقواعد الواردة بالفصل 

 .102، ص 1990نشريّة محكمة التّعقيب  1990نوفمبر  20مؤّرخ في  20192قرار تعقيبي مدني عدد  

 .99، ص 1992، 1، مجّلة القضاء والتّشريع، عدد1989ديسمبر  8ؤّرخ في م 29976قرار تعقيبي جزائي عدد    561

. وكذلك 228، ص 2002نشريّة محكمة التّعقيب  2002أكتوبر  15مؤّرخ في  17427قرار تعقيبي مدني عدد    562

 .291، ص 2، عدد 1982نشريّة محكمة التّعقيب  1982جانفي  26مؤّرخ في  3595قرار تعقيبي عدد 
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مقسم كّل شريك وأّن االشتراك يفرض الّتساوي في الحّق وال يحّق تبعا لذلك ألحد 
 563وزه."الّشركاء أن يطالب شريكه برفع يده عّما هو في ح

والغريب أّن هذا االّتجاه، وباستثناء حالة افتكاك الحوز بالقوة التي ال ترتبط 
، يبّرر عادة بمقوالت قد 564أصال بطبيعة العقار إن كان مسجال أو غير مسجل

التتناسق مع أحكام الّشهر العّقاري، فيستدّلون بداية بأحكام الّنسخ الواردة 
م.ح.ع لم ينسخ األحكام  307أّن الفصل م.ا.ع للقول ب 533و  542بالفصلين  

 565الواردة بمجّلة المرافعات المدنّية، بل جاء لتوسيع مرجع نظر قاضي الناحية.
وال يرون مانعا في تطبيق فصول مجّلة المرافعات المدنّية حّتى لو أّدى األمر 
إلى دفع المعنيّين إلى الّتقاعس في اّتجاه عدم إتمام ما يلزم إلدراج الكتائب 
بالّسجّل، حيث إّن أسباب الجمود أعمق بكثير من هكذا سبب. ثّم إّنه ليس من 

 العدل أن ُتحمى الملكّية المرّسمة والحال أّن الحوز الفعلي بيد الغير. 
م.م.م.ت بجانب واضح اليد   19وعليه تقوم صفة القيام على معنى الفصل 

وزه جملة الّشروط الخاّصة والّشريك الحائز والحائز بواسطة، ويحّق لمن توّفرت بح
وما بعد من م.م.م.ت أّن يّدعي الحماية.  54بالّدعوى الحوزّية المبّينة بالفصل 

ويطلب من قاضي الّناحية إجراء الّتوّجهات الاّلزمة وتلّقي البّينة وأن ال يكتفى 
بأعمال الخبير وبمنطوق الّتنصيصات مهما كان مصدرها. وعلى المّدعي إثبات 
                                                 

 .155،  ص 2001نشرّية محكمة التّعقيب  2001جوان  19مؤّرخ في  9526تعقيبي مدني عدد قرار    563

كان من المشهور لدى رجال القانون أن دعوى استرجاع الحوز المفتّك بالقّوة تتوفر إذا ما انتقل الحوز للغير بالقّوة.   564

قّوة مادّية، بل يكفي أن تكون قّوة معنويّة انتهت إلى وال يشترط أن يكون العقار مسجال أو غير مسجل كما ال يشترط أن تكون 
خروج العقّار من أيدي الحائز. فقد يأتي الغير تصّرفات ماديّة عنيفة من شأنها حرمان الحائز من الحوز كما في صورة االعتداء 

ليّة تنتهي بخروج العقّار من الحائز أو بالعنف الشديد، ولكنّه من الممكن أن يوهم الغير الحائز بحقّه على العقّار ويأتي طرقا احتيا
أن يستعمل وسائل تتنهي بقهر إرادة الحائز دون أن يسلّط عليه االعتداء. ففي جميع هذه الّصور، سواء كان االعتداء ماديّا أو 

القاضي الجزائي أو  معنويّا، يمكن طلب استرجاع الحوز المفتّك بالقّوة، وتتميّز هذه الدّعوى بأنّها تمّكن من الّطلب سواء أمام

م.ج. فيحال المظنون فيه  255القاضي المدني، حيث إّن افتكاك الحوز بالقّوة يمثّل في نفس الوقت جريمة على معنى الفصل 

على القاضي الجزائي لتسليط العقوبة، ويمكن كذلك نشر قضيّة مدنيّة مستقّلة أمام قاضي النّاحية لطلب استرجاع الحوز، حيث 

م.م.م.ت على أنّه "إذا وقع افتكاك الحوز بالقّوة فالذّي افتّك منه له القيام لدى المحكمة الزجرّية بطلب غرم ما  55نّص الفصل 

وسار فقه القضاء على اعتبار أّن جريمة حصل له من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنيّة بطلب ذلك". 
ليد من ناحية وافتكاكه من ناحية أخرى باستعمال القّوة الماديّة أواألدبيّة. وحيث إّن افتكاك حوز بالقّوة تتوفّر إذا ثبت وضع ا

مجّرد الحراثة في مغبّة الحائز أو مجّرد تجاوز حدود الحوز ال يقيم الدّليل على توفّر ركن القّوة بل المقصود بذلك قهر الذّات 
ا يميّز جريمة افتكاك الحوز بالقّوة عن بقّية الدّعاوى الحوزيّة في واإلرادة وإخضاعها بشكل ال إرادي للتّخلّي عن الحوز. و م

 كّف الّشغب وإيقاف األشغال هو ذلك العنصر في القّوة الماديّة أو المعنويّة.
والملخص من ذلك أّن علّة جريمة افتكاك الحوز بالقّوة هي حماية األمن العام والتعّرض العتداء الغير الالمشروع،  

مقام بقيّة الدّعاوى الحوزّية. فما يُؤاخذ هو ذلك التّصّرف القصدي الالمشروع في ضّم الحوز بوسائل ماديّة أو وليس لتقوم 
 وسائل أدبيّة يُستشّف فيها القهر والتّعّسف وتهدف إلى جعل الحائز يترك حوزه. 

565  Slaheddine Mellouli,op.cit.,p.178. 
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مة الّدليل على حوزه طيلة سنة بصرف الّنظر عن مضمون الكتائب، دعواه بإقا
باعتبار أّن الّدعوى الحوزّية تقوم على مبدأ حرّية اإلثبات، بل إّنه اليمكن 
االحتكام في هذه الّدعوى إاّل إلى مسألة البّينة وتسقط وسائل اإلثبات األخرى، 

يع الّضوابط في سماع البّينة فال يجوز توجيه اليمين الحاسمة، وتنطبق بالّتالي جم
وما بعد م.م.م.ت. ويجد هذا الّتوّجه أساسه في الّتمييز بين  92المبّينة بالفصول 

الدعوى الحوزّية والّدعوى االستحقاقّية، ذلك أّن الّدعوى الحوزّية ترتبط بوضع اليد 
عّلق بعيدا عن مسألة الملكّية، فال يمكن بالّتالي إسقاط هذا الّتمييز حّتى لو ت

م.م.م.ت منع القاضي من الخوض  57األمر بعّقارات مسّجلة، بل إّن الفصل 
في أصل الحّق االستحقاقي، والهدف من جميع ذلك هو حماية الحوز في حّد 

 566ذاته، فال حّجة في إسقاط الهدف بمجّرد تسجيل األرض.
ن كان يستجيب لمصالح واقعّية، جاء كرّد عن  وواضح أّن هذا االّتجاه، وا 
اآلثار السلبّية في إقصاء الواقع من دائرة مجال تدّخل الّسجاّلت العينّية، ألّنه 
كثيرا ما تكون العّقارات المسّجلة بيد أطراف ليس لهم أّية عالقة بمضمون 
الّتنصيصات، وقد يرتقي حوزهم إلى درجة من الّصفاء والوضوح إلى درجة تجعل 

ن اعتمدته محكمة الّتعقيب  العاّمة معتقدين في صّحة حوزهم. لكّن هذا االّتجاه وا 
في عّدة قرارات، ويجد من يدافع عنه، يؤّدي إلى مزيد تهميش أصل الّنظام، فما 
هو الّرّد إذا أثبت المّدعي حوزه طيلة مّدة معّينة حوزا متواصال وهادئا ومشاهدا 
كن وبدون التباس، وكان العّقار مرّسما باسم المّدعى عليه ؟ وما كان من المم

إطالقا القضاء بكّف شغب الّثاني عن األّول، وكان من المنتظر أن يحاكم األّول 
من أجل االعتداء على عّقار مسّجل، فكيف يمكن القول بالحماية والجزاء في 
نفس الوقت ؟ إّن الدعوى الحوزّية القائمة على أساس أحكام مجلة المرافعات 

الّسجّل العيني القائم أساسا على  المدنية والتجارية التتماشى أصال مع أهداف
فكرة إقصاء الواقع. بقي أّن الّدعوى الحوزّية ال تقصر فحسب في حماية الحوز، 

 بل إّن دعاوى الحيازة ال تسمع مطلقا في اكتساب الحّق العيني.
                                                 

كّف الّشغب والخروج لعدم الّصفة، وينعقد اختصاص حاكم النّاحية في قضايا  ومن نتائج هذا التّوّجه هو الفصل بين   566

كّف الّشغب فحسب أّما طلب الخروج من عقّار مسّجل سواء أصليّا أو استعجاليّا اليمكن أن ينعقد إالّ أمام المحكمة االبتدائيّة 

 م.م.م.ت. 40صاحبة االختصاص الّشامل عمال بأحكام الفصل 
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 الفقرة الّثانية: قصور دعاوى الحيازة في اكتساب الملكّية
تعّدد ومن األهمّية ما يذكر)أ(، إاّل أّن فرغم أّن الحيازة لها من األدوار ما ي

 نظام الّسجاّلت العينّية يسقط هذا الّدور)ب(، وفي ذلك عّدة آثار سلبّية.
 أهمية الحيازة في تنمية الحياة االقتصادّية-أ

يعتبر الحوز من أقدم المفاهيم الّتي كّرسها القانون الّروماني واعتمدته 
فبعد أن كان القانون الّروماني يفّرق  .567لعينيالّتشاريع الاّلحقة في كسب الحّق ا

والحوز الّذي يرد على الحقوق العينّية  possessoireبين حوز األشياء المادّية 
، انتهت المجّلة possessio jurisأو ما يعرف بحوز الحّق أو شبه الحوز 

العّقاري إلى إسقاط الّتمييز بينهما. ورغم أّن القانون  1804المدنّية الفرنسّية سنة 
اعتمد الباب الّثالث عشر في الحوز إاّل أّنه ألغي بموجب  1885الّتونسي لسنة 

، وسار الّتطبيق على اعتماد أحكام الفقه المالكي بحكم 1892مارس  15أمر 
اختصاص المحاكم الشرعّية في الّنظر في الّدعاوى االستحقاقّية في ذلك 

أو الّصادرة  1910ادرة سنة . واقتصرت مجّلة اإلجراءات سواء الّص 568الوقت
على تنظيم الّدعوى الحوزّية، إلى أن صدرت مجّلة الحقوق العينّية  1959سنة 
ليتّم تنظيم أحكام الّتقادم بصفة نهائّية، وجاءت منّظمة بخمسة عشر  1965سنة 

منه. وأهّم ما جاء فيها أّن الحيازة أصبحت سببا  38فصال انطالقا من الفصل 
م.ح.ع صّرح بأّن الّتقادم سبب من  22ّية، وقد كان الفصل من أسباب الملك

أسباب الملكّية، بل إّن الحيازة يمكن أن تؤّدي إلى اكتساب الملكّية بوصفها الحّق 
العيني األصلي وكذلك الحقوق العينّية األخرى أي الحقوق المتفّرعة عن الملكّية 

هما، فقط أّن الحقوق العينّية مثل حّق االنتفاع وحّق االستعمال وحّق الّسكنى وغير 
الّتبعّية )أي الّرهن واالمتياز( ال تقبل الحيازة بطبيعتها. فمن " حاز عّقارا أو حّقا 
عينّيا على عّقار مّدة خمسة عشر عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا 

                                                 
 .دوما بع 783ق الّستهوري: المجلّد التّاسع في أسباب كسب الملكيّة، المرجع الّسابق، ص عبد الرّزا   567

 .255مصطفى محّمد الجّمال: نظام الملكيّة، المرجع الّسابق، ص  

-2001نبيلة الكراي: حائز العقّار، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلّية الحقوق والعلوم الّسياسّية بتونس  

2002. 

 .74الشيباني بنبلغيث: النّظام القضائي في البالد التّونسيّة، المرجع الّسابق، ص    568
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مستمّرا وبدون انقطاع وال التباس كانت له ملكّية العّقار أو الحّق العيني بوجه 
 569لّتقادم."ا

ويعّد الحوز سيطرة فعلّية وهو بذلك واقعة مادّية، " فهو سيطرة لشخص 
ومن صفاته االستمرار والمشاهدة 570بنفسة أو بواسطة على حّق أو شيء،"

والهدوء والوضوح، أي أن يمارس في األوقات المفروضة وال يكون خفّيا وتنتفي 
. ورّتب المشّرع على هذه عنه المنازعة والمشاغبة وال يلتبس األمر في شأنه

الواقعة أثرا هاّما شرط مرور الّزمن المحّدد، ويكون الحوز بذلك قرينة قانونّية على 
الملكّية، أي أّن يتوّفر األجل المفروض سواء خمسة عشر كأجل عام أو ثالثين 
ذا بقي الحوز على  سنة بين الورثة أو عشر سنوات إذا توّفر الّسند الّصحيح. وا 

فة في أجله مع إمكانّية أن يضّم الحائز إلى حوزه حوز ما انجّر منه تلك الّص 
الحّق بجميع صفاته وأن ال يحوز خالفا للّسند الّذي بيده قامت القرينة على 
الملكّية، على أّن الحوز الّسابق مع الحوز الحاضر قرينة على الحوز في المّدة 

ب الّتعليق الواردة بمّجلة الّتي بينهما. ويبقى الّتقادم المكسب خاضعا ألسبا
االلتزامات والعقود، وال يمكن أن تنقطع مّدة الّتقادم إاّل بالّصور الواردة بالفصل 

وندرك أّن القرائن القانونّية تعّد في نهاية األمر طريقة خاّصة  .571.م.ح.ع 52
 في إثبات الحّق.

بط باألرض والمعنى في جميع ذلك أّن الحيازة تقترن بامتداد يد اإلنسان لترت
وهي صورة من صور العمل اليومي للبشر وال شّك في أّن منتهى هذا العمل هو 
تراكم اإلنتاج و تقترن الحيازة بذلك بمظاهر الّتنمية االقتصادّية. فال قيمة لحّق 
مضّمن برسم ويبقى خارج إطار االستغالل. فالحيازة هي العمل والّشغل 

األلفاظ. وما أحوجنا إلى نظام يدفع في  واالستغالل والّنشاط وما شابه ذلك من
هذا االّتجاه. وال غرابة في أن يعتمد هذا الّتنظيم في جميع األنظمة المقارنة نظرا 
لنفعه المحض ونتائجة المحّققة. وأمام تدافع الّنظرة الرأسمالّية والّنظرة االشتراكّية 
                                                 

 م.ح.ع 45الفصل    569

 م.ح.ع 38الفصل    570

م.ح.ع على ما يلي:" التنقطع مدّة التّقادم المكسب إالّ: أّوال بالقيام لدى المحكمة المختّصة وال  52نّص الفصل    571

عوى شكال أو أصال أو وقع الّرجوع فيها أو حكم بسقوط الخصومة. ثانيا: أو بإقرار الحائز بحّق تأثير لالنقطاع إذا رفضت الدّ 
 من كان التّقادم جاريا ضدّه."
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ّية ال تبّرر إاّل بقدر للملكّية قامت الوظيفة االجتماعّية للملكّية، فأصبحت الملك
الّنفع الّذي تبقيه، وهذا هو توّجه المشّرع الّتونسي، وقد رفع مؤتمر المصير 

شعار " األرض لمن يخدمها " كأحد  1964المنعقد ببنزرت في شهر أكتوبر سنة 
. ولهذا الحّد يمكن 572أهّم العناصر الّتي تقوم عليها حركة الّتنمية االقتصادّية

وز، فكّله خير، واألغلب أّنه يفوز على مفهوم الملكّية في حّد إدراك أهمّية الح
ذاته، فالحوز الينبني إاّل على السيطرة الفعلّية للعّقار دون الّتصّرفات القانونّية 
الّتي تظّل مرتبطة بالملكّية كأحد عناصرها األساسّية. ويمكن القول حينئذ إّن 

اشطين، في حين أّن استبعاد الحوز هو االعتراف بالحيازة فيه حماية للعاملين والنّ 
 إسقاط لعنصر هام في الحياة االقتصادّية.

ولنعلم أّن الحيازة، وعلى عكس ما يعتقده بعض الّدارسين، لها أهمّية كبرى 
، حيث إّنها تقترن بكسب الملكّية، وبسقوطها تسقط الملكّية. 573بالفقه اإلسالمي

ب بحّق الملكّية، أي من قام بوضع فال يمكن أن يعترف لمن قام بالّتحجير فحس
عالمات تحديدّية فقط، بل البّد من اإلحياء أي الّزراعة والّسقي والبناء واإلنتاج 
حّتى يصّح القول بالملكّية، ولهذا الغرض تقترن الملكّية بالحيازة الفعلّية، فمن " 
 أحيا مواتا من األرض فهي له وليس لعرق ظالم حّق "، فال يدخل المرء على
حوز أخيه بل يطالب بإحياء األرض الموات أي األرض الخالية غير المملوكة 
والبعيدة عن العمران. وهي نفس الفلسفة الّتي تمّسك بها الخليفة عمر بن 
الخّطاب رضي ّا عنه بالنسبة إلى أراضي اإلقطاع والموات، فال يحّق لشخص 

ّل ذلك يذّكرنا بالواقعة الّشهيرة أن يتمّسك بملكّية عّقار مادام قد أهمل خدمته، ولع
لبالل بن الحارث الّذي نزل بأرض أقطعه إّياها الّرسول الكريم، لكّنه أهمل 
خدمتها، فكان عزم عمر بن الخّطاب انتزاعها وتقسيمها على المسلمين رغم 

 .574معارضته

                                                 
 .9، ص 1، ج 1967محّمد الحبيب بودن: الملكيّة وظيفة اجتماعيّة مجلّة القضاء والتّشريع    572

. 149، ص 162، وخاّصة عدد 1971م، المطبعة العالميّة، محّمد عبد الجّواد محّمد: ملكيّة األراضي في اإلسال   573

وانظر بصفة عامة لنفس المؤّلف، الحيازة والتّقادم في الفقه اإلسالمي المقارن بالقانون الوضعي، منشأة المعارف اإلسكندريّة 

1977. 

 .78الهادي سعيّد، المرجع الّسابق، ص    574
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ها وبهذا المعنى ترتبط الحيازة بالملكّية بل هي الملكّية في حّد ذاتها أو ُقل  إنّ 
تدّل على الملكّية. وسواء كانت الحيازة قرينة على الملكّية أو الملكّية في حّد 
ذاتها فهي الّدافع على اإلنتاج والّنفع والّنشاط، وال شّك في أّنها لو كانت الّسبب 
الوحيد في اكتساب الملكّية لتحّركت األيدي والعقول في اّتجاه االرتقاء بالعمل 

ار بالحركة االقتصادّية، ليس بوصفه قيمة مالّية بل بقدر الفالحي وانخراط العقّ 
إنتاجه وثروته. غير أّن نظام الّسجاّلت العينّية وبحكم قداسة الحّق المرّسم ألغى 

 العمل بالحيازة بوصفها مصدرا من مصادر الملكّية.
 أثر إقصاء الحيازة في اكتساب الملكّية-ب

ق المرّسمة، فال عمل على الحوز القاعدة أّن الّتقادم ال يسري على الحقو 
مهما كانت طبيعته ومهما طالت مّدته، وهي قاعدة هاّمة أوردها نظام " تورنس " 

عندما ألغى العنوان  1892مارس  15واعتمدها المشّرع الّتونسي بموجب تنقيح 
م.ح.ع: " اليسري  307ووردت نهاية بالفصل  575الّثالث عشر المتعّلق بالّتقادم.

على الحّق المرّسم . وليس ألّي كان أن يتمّسك بالحوز مهما طالت  مرور الّزمن
مّدته." ورغم الّتنقيح الّذي أدخله المشّرع على تنظيم هذا الفصل بموجب القانون 

إاّل أّن مضمونه بقي على حاله  1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46عدد 
ل إّنها تحّدثت عن حرمة دون تغيير. وكم ذّكرت محكمة الّتعقيب بهذا المبدأ، ب

م.ح.ع "  180ولم يرد في ذلك استثناء عدا صورة الفصل  .576العقار المسّجل
إذا رّتب مالك عّقارين منفعة ألحدهما على اآلخر تقوم هذه الحالة الواقعّية مقام 
الكتب ويتكّون من ذلك حّق ارتفاق." ويجري حكم هذه الفقرة ولو كان العّقار 

بين الّترسيمات المتزامنة والّترسيمات  577لتمييز حسب البعضوال يمكن ا مسّجال.
اإلدارّية الاّلحقة ليكون إلغاء الّتقادم أقّل وقعا في المتأّخرة عن المتقّدمة، بمعنى 
                                                 
575  Note sous la loi du 1 juillet 1885, code annoté de la Tunisie,op.cit.,p. 928 « La loi 

du 15 mars 1892 , qui a abrogé les articles 300 à 341 de la loi de 1885 sur la prescription 

et la possession , a produit ce résultat :qu’aucune prescription ni aucune possession 

juridique ne pourront désormais se produire sur tout ou partie d’un immeuble 

immatriculé.... ».  

 .299، ص 1، عدد1982مجلّة القضاء والتّشريع  1982فيفري  8مؤّرخ في  3404قرار تعقيبي مدني عدد    576

 .105عائدة البكري: الحوز في العقّار، المرجع الّسابق، ص    577
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أّنه يحّق لمن تحّوز بالعّقار بناء على سند صحيح أن يرفع دعواه لطلب 
ذا كان المشّرع قد فّرق ب ين الحالتين فليس للحوز الّتشطيب ضّد سّيء النّية. وا 

عالقة بذلك، بل هي صورة وحيدة يجب االعتراف بها بنظام الّسجاّلت العينّية، 
وهي أّن الّتقادم يفقد مفعوله، وما إمكانّية طلب الّتشطيب إاّل للّنزول بالقّوة الّثبوتّية 
 .للّترسيمات في حّد ذاتها، ويبقى أساس الّطلب بعيدا كّل البعد عن مسألة الحوز

معنى ذلك أّن اإلحداثات الّتي يكون الغير قد أحدثها ورّبما الّتحسينات الّتي 
قد يكون أنجزها في مّدة معّينة ال يمكن بحال أن تشفع للحائز حّقه في اّدعاء 
الملكّية. وقد تكون هذه الصورة سببا في عّدة إشكالّيات ونزاعات خاّصة إذا لم 

رضائي. وقد بّين الّتطبيق حقيقة، وفي عّدة تتوّصل األطراف المتنازعة إلى حّل 
مناطق من البالد الّتونسّية، أّن جانبا من العّقارات المسّجلة وخاّصة منها الراجعة 
لى األجانب أو األراضي الخاضعة لنظام الملكّية المشتركة،  بالملكّية إلى الّدولة وا 

ارّية رغم وضوح هي فعال في حيازة الغير الّذي يعتقد جازما في ملكّيته العقّ 
ذا وضع المشّرع مبدئّيا  حالتها االستحقاقّية رجوعا إلى تنصيصات الّسجّل. وا 

فإّن تسوية ملّفات الحائزين لملك  578جملة من الحلول الخاّصة بملكّية األجانب
 . 579الّدولة مازالت تطرح جملة من اإلشكالّيات إلى حّد هذا اليوم

                                                 
 لتالية:أبرمت تونس مع فرنسا االتفاقيات ا   578

 . 1983أكتوبر  28بروتوكول اتفاق بتاريخ  - 

، األولى تتعلق بشروط وإجراءات تحويل ملكية عقارات الفرنسيين المبنية قبل 1984فيفري  23اتفاقيتان بتاريخ  - 

 . والثانية تتعلّق باقتناء الدولة التونسية أو من يمثلها لعقارات الفرنسيين الكائنة بوالية بنزرت.1956

. وقد صادقت تونس على هذه االتفاقيات األربعة بمقتضى قانون عدد 1984فيفري  23بروتوكوالن ماليان بتاريخ  - 

 (.270، ص 1985فيفري  19بتاريخ  14)الّرائد الّرسمي عدد ، 1985فيفري  13المؤرخ في  1985لسنة  2

تراب التونسي. وقد صادقت تونس على ويتعلق بتعميم االتفاق الخاص ببنزرت على كامل ال 1989ماي  4اتفاق  - 

سبتمبر  5بتاريخ  60،  )الّرائد الّرسمي عدد 1989سبتمبر  2المؤرخ في  1989لسنة  76هذا االتفاق بموجب القانون عدد 

 (.1334، ص 1989

أو  وقد أنشئت للغرض لجنة تجتمع مرتين في السنة لمتابعة أعمال البيع التّي يمكن أن تكون طبق إجراءات سريعة 
تدريجيّة. أما اإلجراء السريع فيقتضي اقتناء الدولة التونسية لتلك العقارات للتفويت فيها بعد ذلك للتونسيين وخاصة للمكتري 
والشاغل عن حسن نية لعقارات الفرنسيين. وهي تتعلق بالمساكن االجتماعية وذات االستعمال المهني حسب مقاييس محددة بما 

 لصنف التفويت التدريجي الذي سيأتي بيانه.  1989التي أخضعها اتفاق في ذلك األراضي البيضاء 

وتقتضي الصورة إحصاء هذه العقارات، وقد قامت الشركة القومية العقارية للبالد التونسية بذلك، وقدمت عرض  

)الّرائد  1990ل أفري 13و  10( وعرض ثاني بتاريخ 600، ص 31) الّرائد الّرسمي عدد  1985أفريل  19شراء أول بتاريخ 

(. ويُعلم المالك الفرنسي إذا كان معلوم العنوان وله ثالثة أشهر للرد. وإذا لم يكن معلوم المقر فله 516، ص 25الّرسمي عدد 

تسعة أشهر من تاريخ اإلشهار بالرائد الرسمي التونسي والفرنسي وال يكون المالك الفرنسي ملزما بالبيع. وإذا قرر البيع فال 
يقع إال إلى الشركة القومية العقارية للبالد التونسية. وإذا لم يأت الرد في األجل يؤمن الثمن بصندوق الودائع وللمالك  يمكن أن
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ذا كان الواقع اليمكن أن يحسم إالّ   36و 35رجوعا إلى أحكام الفصول  وا 
 43و  42م.ح.ع فيما يتعّلق باإلحداثات ورجوعا إلى أحكام الفصلين  37و

م.ح.ع فيما يتعّلق بالثمار والغّلة فإّن الّصعوبة تكمن في الّتسليم بإمكانّية الّتفريق 

                                                                                                                                      
الفرنسي خمسة عشر سنة لسحب المبلغ. وحددت االتفاقيات طريقة احتساب الثمن، وهو نفسه الذّي يجب عرضه على الكاري أو 

 الشاري مع إضافة بعض المصاريف.
ا التفويت التدريجي فيقتضي التّعامل المباشر بين المالك الفرنسي والكاري أو الشاغل التونسي دون تدخل من أم 

الدولة، وهو يشمل العقارات من الصنف الرفيع واألراضي البيضاء والعقارات ذات االستعمال المهني. ويبقى المالك الفرنسي 

، فيلزم بإعالم الشاغل مع تحديد الثمن، وللتونسي أجل سنة للتفاوض، 1983جوان  27خاضعا للتشريع المعمول به أي قانون 

وإذا لم يصدر عنه أي جواب أو لم يتفقا، يمكن بيع العقار للغير ويشترط في جميع الصور الحصول على رخصة الوالية. وإذا 
في صورة تغيير القوانين الخاصة  رفضت الرخصة يمكن االدعاء والئيا أو قضائيا كما يمكن عرض المسألة على اللجنة. وحتى

بملكية األجانب فان المالك الفرنسي ال يعارض بذلك وهو تطبيق لما يعرف ببند االستقرار القانوني وعدم المساس بالحقوق 
ع المكتسبة. وقد أسندت فرنسا لتونس تشجيعات مالية إلتمام عملية الشراء سواء في وجهها السريع أو التدريجي كما يتمتع البائ

 الفرنسي بعدة امتيازات جبائية، وله الحق في نهاية األمر في تحويل أمواله. 

لم  1956لفوات أجل سبع سنوات، ويبدو أن العقارات المبنية قبل سنة  1989و 1984هذا وقد انتهى العمل باتفاقيتي  

ستكمال التفويت في هذه العقارات، كما يقع إحالة جميعها للتونسيين. لذلك قامت الدولتان فرنسا وتونس بتبادل رسائل حول ا
قامت الدولة اإليطالية بنفس اإلجراء. وقد عوضت هذه الرسائل االتفاقيات المذكورة. وتبادلت فرنسا الرسائل مع تونس بتاريخ 

، كما 1998ديسمبر  18المؤرخ في  1998لسنة  104وصادقت عليها البالد التونسية بموجب قانون عدد  1997أكتوبر  20

 24المؤرخ في  2000لسنة  5وتمت المصادقة بموجب القانون عدد  1999جويلية  24بادلت تونس الرسائل مع إيطاليا في ت

. وتهدف الرسائل في األساس إلى اإلعفاء من الرخص اإلدارية والتضييق في اآلجال. حيث أُعفي الفرنسيون  2000جانفي 

لة شرط إثبات الملكية أو اإلدالء بشهادة ضمان بالنسبة إلى الفرنسيين دون واإليطاليون من رخصة الوالية ورخصة أمالك الدو

المتعلق باألولوية في الشراء ) شهر  1978جوان 7اإليطاليين. كما نصت الرسائل على تطبيق اآلجال الضيقة الواردة بقانون 

 غرض على قرض بنكي من إيطاليا.من تاريخ اإلعالم (. فيما يبقى الثّمن خاضعا للعرض والطلب. وقد تحصلت تونس لل

 وما بعد. 125يراجع في جميع ذلك، سنية البّية: األجنبي وملكيّة العقّار غير الفالحي، المرجع الّسابق ص 

 وما بعد. 225علي كحلون: القانون العقاري الخاص، المرجع السابق، ص 

ّية في الّشراء إلى المتسّوغين والّشاغلين عن حسن حّق األولومنح  1983جوان  27المؤّرخ في  1983لسنة  61القانون عدد -

، ص 1983جويلية  1بتاريخ  48الّرائد الّرسمي عدد  1956نيّة لعقّارات على ملك األجانب المبنّية أو المكتسبة قبل غّرة جانفي 

والثّانية  1991ت أو 2المؤّرخ في  1991لسنة  77مرتين األولى بموجب القانون عدد  1983. وقد تّم تنقيح قانون 1952

 .1993ديسمبر  27المؤّرخ في  1993لسنة  123بموجب القانون عدد 

المتعّلق بضبط شروط التّفويت في العقّارات المكتسبة من طرف  1991أوت  2المؤّرخ في  1991لسنة  78القانون عدد   -

 1989ماي  4و  1984فيفري  23رنسيّة بتاريخ الدّولة والخاضعة لالتّفاقيّات المبرمة بين الحكومة التّونسيّة والحكومة الف

 1989لسنة  76والقانون عدد  1985فيفري  13المؤّرخ في  1985لسنة  2المصادق عليهما على التّوالي بمقتضى القانون عدد 

 .1170، ص 1991أوت  13و 9بتاريخ  56. الّرائد الّرسمي عدد 1989سبتمبر  2المؤّرخ في 

 25المتعلق بالتصرف في أمالك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها، وكذلك القانون عدد  1918ن جوا 18األمر المؤّرخ في  579

والمتعلق بضبط كيفية التفويت في أراضي دولية ذات صبغة فالحية، وكذلك القانون  1970ماي  19المؤرخ في  1970لسنة 

مكتسبة من طرف الدولة وذلك لبناء عقارات المتعلق ببيع األراضي ال 1972أفريل  27المؤرخ في  1972لسنة  39عدد 

المتعلق بالعقارات الدولية  1995فيفري  13المؤّرخ في  1995لسنة  21ولتهيئة المدن أو توسيعها. غير أن القانون عدد 

لسنة  11وكذلك بموجب القانون عدد  1996جوان  10المؤرخ في  1996لسنة  48الفالحية كما وقع تنقيحه بموجب األمر عدد 

قد منع التفويت بالبيع في العقارات الدولية الفالحية إالّ في حاالت التسوية والمعاوضة، 1998فيفري  10المؤرخ في  1998
وال يمكن استعمال هذه العقارات إالّ بموجب التخصيص أو الكراء أو االنتفاع، لكن ذلك بطبيعة الحال ال يشمل إالّ العقارات 

 .المشار إليه أعاله 1970لسنة  25القانون عدد  1995لسنة  21نون عدد الدولية الفالحية. كما ألغى قا
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. واألغلب أن تسقط معايير 580بين الغاصب والحائز بشبهة في نظام الّسجالت
وال أدّل على ذلك من أّن اإلشهارات الّتي سبق إبرازها اعتمدت  ،581ةحسن النيّ 

فقط إلعالم الكافة، بل إّن تنظيم الّسجاّلت في حّد ذاته هو عملّية إشهار 
ويفترض قانونا أّن الجميع على بّينة من الّتنصيصات. فال يقال بعد ذلك إّن 

والقول بخالف ذلك يؤّدي الحائز لم يكن على علم بحقيقة الّتسجيل والحالة تلك. 
بالّضرورة إلى إسقاط مبادئ الّسجاّلت العينّية، وهي كذلك في معظم األحيان 
نتيجة تأويالت أقّل ما يقال فيها إّنها واسعة نتيجة جملة من التأثيرات الواقعّية 
زالة  الّتي أنكرها الّنظام منذ البداية. وعلى ذلك األساس فهو ملزم برّد الغّلة وا 

ثات أو استرجاع ثمن المواد الغير وتعويض األضرار عند االقتضاء في اإلحدا
حالة الّتلف والهالك حّتى في صورة القّوة القاهرة. فال يمكن للحائز أن يتمسك 
بالحيازة وال يمكنه أن يتمسك بحسن نّيته، واألغلب أن يكون قد استقّر بالمكان 

ده وقد يصعب إخراجه منه عند طيلة حياته بل رّبما يّدعي تلّقي الملك عن أجدا
االقتضاء. واألكيد أّن مثل هكذا صورة تؤّدي بالّضرورة إلى حاالت اجتماعّية 
عسيرة، وكثيرا ما يظهر شيئا من ذلك خالل مرحلة تنفيذ األحكام الّتي قد تصدر 

 ضّد الحائز سواء بكّف شغبه أو إلخراجه لعدم الّصفة. 
 االكتفاء بالعناصر المرّسمة دون وال بّد من القول من ناحية أخرى إنّ 

الّنظر إلى الواقع أي الحيازة الفعلّية الينفع االقتصاد في شيء، بل ينّمي ظاهرة 
المضاربة الخالية من كّل نفع. والمؤسف أّن نظام الّسجالت العينّية قام باألساس 
 على هذه الفكرة، فلم تكن الغاية هي خدمة األرض وتشجيع االستثمار الفالحي.
وكانت الغاية األساسّية والوحيدة كما تقّدم هي أن يصبح العّقار منقوال ذا قيمة 
مالّية وقابال للّتداول بالمعنى الّرأسمالي للكلمة، فيمكن أن يباع ويشترى ويرهن، 
بصرف النظر عن مسألة خدمة العّقار الّتي ظّلت مرتبطة بالّنظام االقطاعي، 

                                                 
580  Said Mohamed : Les constructions sur le sol d’autrui  dans le cadre des 

articles 36 et 37 du code de droit réel, Mémoire pour le D.E.A en droit privé général, 

1986-1987. 

." فالتّسجيل يعّطل حسن النيّة عن 138حسن النّية في المادّة العقّاريّة، مذّكرة مشار إليها سابقا، ص  نبيلة الكّراي:   581

 القيام بوظيفته الّطبيعيّة ويجعله مؤسّسة فارغة من أّي محتوى باعتبار أنّه لن يترتّب عنها أّي أثر قانوني."
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إهمال األرض وابتذال حيازتها وخدمتها األمر الّذي أّدى بالّضرورة إلى 
وانحصرت األعمال في أعمال المضاربة والّتداول وبالّتالي أعمال السمسرة وما 
شابه ذلك. وكثيرا هي العّقارات المسّجلة، رّبما منذ بداية العمل بقانون الّتسجيل، 
ّوة بقيت بورا إلى حّد هذا الّتاريخ، ال لشيء فقط ألّن صاحبها مطمئّن بحكم ق

الّتنصيصات في الحماية، وأّن من حاول إحياءها بقي أجنبّيا عنها مهما طالت 
المّدة، ولم يكن لدعوى الحيازة أن تسعفه سواء في حماية حوزه أو اكتساب 
ملكّيتها. وواضح أّن الّتسجيل العّقاري في نهاية األمر يشّجع على الكسل ويؤّدي 

 وصاحب الّرسم. إلى منازعة غير متكافئة بين واضع اليد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القضائية في نظام اإلشهار العينيجراءات اإلالفصل الّثالث: 
  

أن تكون  1885أراد المشرع عن وعي منذ صدور القانون العقاري لسنة 
إجراءات اإلشهار العيني في تونس إجراءات قضائية بتدخل القضاء في تسجيل 

ع مراقبة أعمال إدارة الملكية بإخضا 1992العقار وتدّعم هذا االتجاه منذ سنة 
للعمل القضائي وكذلك جميع اإلجراءات التي أرادها المشرع في تحيين الرسوم 
دارة قيس األراضي فإّن  العقارية، فباستثناء ما يتعلق بعمل إدارة الملكية العقارية وا 

يسّجل العّقار أّول كّل اإلجراءات تخضع اليوم لمراقبة جهاز المحكمة العقارية. ف
مّرة بحكم من المحكمة العّقارّية ويقام الّرسم العّقاري، ثّم يطلب إدراج جميع 
العملّيات القانونّية المتعّلقة بالعّقار بواسطة إجراءات تعرف بإجراءات  الترسيم، 
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ذا أصبح الرسم العقاري  ذا رفض الترسيم يمكن الطعن أمام المحكمة العقارية وا  وا 
تباشر أمام ذات المحكمة استثنائّية ق إجراءات فال يمكن تحيينه إال طبمجمدا 

تسّمى إجراءات الّتحيين. ولذلك كان من الضروري التمييز بين إجراءات التسجيل 
جراءات الّتحيين )المبحث ح)المب جراءات الّترسيم )المبحث الّثاني( وا  ث األّول( وا 

 الّثالث(.  
 المبحث األّول: إجراءات الّتسجيل

لعّقاري هي اإلجراءات هي الّتي تسمح بتسجيل العّقار إجراءات الّتسجيل ا
أّول مّرة بالّدفاتر العّقارّية، وفي ذلك نوعان، تسجيل اختياري وتسجيل إجباري. 

أصبح  1995وقد كان حكم الّتسجيل باتا ال رجعة فيه، لكّنه انطالقا من سنة 
ان ما تخلى باإلمكان مراجعة حكم الّتسجيل، ولم يستقر المشرع على حال، فسرع

المؤّرخ في  2008لسنة  67المشّرع عن إجراءات المراجعة  بموجب القانون عدد 
تمام بعض أحكام مجّلة الحقوق العينّية وأبدلها  2008نوفمبر  3 المتعّلق بتنقيح وا 

. لنبّين إجراءات حكم الّتسجيل بنوعيه )الفقرة األولى( 582بإجراء الطعن بالتعقيب
 الطعن )الفقرة الّثانية(.قبل الحديث عن إجراءات 

 الفقرة األولى: إجراءات حكم الّتسجيل
تختلف اإلجراءات بختالف نوع الّتسجيل سواء كان اختيارّيا )أ( أو إجبارّيا 

 )ب(.
 إجراءات الّتسجيل االختياري -أ

تنطلق اإلجراءات المتعّلقة بالّتسجيل االختياري بتقديم المطلب إلى المحكمة 
المختّص، ويقوم كاتب المحكمة بتضمين هذا المطلب بدفاتر المختّصة أو الفرع 

المحكمة، لتباشر بعد ذلك أعمال اإلشهار والّتحديد التي يتوالها العون الفّني أو 
المهندس المّساح الّتابع لديوان قيس األراضي. وبعد إتمام األعمال الفّنّية يتوّلى 

المطلب والّتوّجه على عين المكان القاضي المقّرر بالمحكمة العّقارّية الّتحقيق في 
عند االقتضاء، ويجرى للغرض جميع األبحاث االستحقاقّية الاّلزمة، ويحّرر في 

                                                 
متعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق ال 2008نوفمبر  3المؤرخ في  2008لسنة  67القانون عدد   582

 .3997، ص.91، عدد 2008نوفمبر  11العينية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
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نهاية األمر تقريرا يضمّنه جميع أعماله وأشغاله. ويحال بعد ذلك هذا المطلب 
بجميع ما تضّمنه من أعمال فّنّية وأبحاث تحقيقّية إلى الجلسة لتفتح بالتالي 

جراءات خاّصة. ويصدر  المرحلة الحكمّية التي تتطّلب هي األخرى نظاما معّينا وا 
في نهاية األمر الحكم بالّتسجيل لفائدة الّطالب أو المعارضين عند الّضرورة، 

 والمعلوم أّن لهذا الحكم طبيعة خاصة وآثار جّد هاّمة. 
 وتبرز هذه اإلجراءات انطالقا من تقديم المطلب إلى غاية صدور الحكم
مدى خصوصّية أعمال التسجيل سواء على مستوى تقديم المطلب أو على 
مستوى أعمال الّتحديد واإلشهار أو على مستوى األبحاث أو على مستوى 
اإلجراءات الحكمّية، وهو ما يبّين في نهاية األمر الّطابع االستثنائي والخاص 

ي الوقوف على أربعة جراءات الّتسجيل االختيار إلهذه المحكمة. لذا تتطّلب دراسة 
( 2)واإلشهار ( وأعمال الّتحديد 1عناصر هامة إلبراز ممّيزاته، تقديم المطلب )

 (.4( والحكم في مطلب الّتسجيل العّقاري االختياري)3وأعمال البحث والّتحقيق )
 تقديم مطلب الّتسجيل-1

يطرح مفهوم مطلب الّتسجيل بداية تساؤال على المستوى الّنظري في غاية 
ن األهّمية ويتعّلق بطبيعة مطلب الّتسجيل مقارنة بالّدعوى القضائّية. فهل أّن م

 مطلب الّتسجيل يعتبر دعوى قضائّية على معنى قانون اإلجراءات المدنّية؟
الهين، حيث تعرف الدعوى القضائية  والجواب على ذلك ليس  باألمر

رف الّنظر عن الحّق بكونها  اإلمكانّية في طرح النزاع أمام القضاء عموما بص
الّذي تحميه، وتفترض الّدعوى وجود نزاع مدني سابق ومصالح مختلفة بشكل 
يحّقق مبدأ المواجهة بين الّطرفين. وتختلف الّدعوى القضائّية بهذا المفهوم عن 
المطالبة القضائّية أي العمل اإلجرائي الّذي يلجأ إليه المتقاضى عموما لممارسة 

يضة الّدعوى التي يبّلغها المّدعى إلى المّدعى عليه، حقوقه ويتمّثل في عر 
والخصومة التي يقصد بها عموما تلك األعمال اإلجرائّية التي تقع على امتداد 
الفترة التي تنطلق بداية من تاريخ رفع الّدعوى إلى غاية صدور الحكم. لكّن هذه 

اري الّذي ال يطرح المفاهيم تبدو غريبة مبدئّيا عن إجراءات مطلب الّتسجيل العقّ 
حقيقة نفس المالحظات، فقد ال يثير المطلب أي نزاع أو معارضة، وتبقى 
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اإلجراءات مجّرد أعمال استيفائّية ليس لها عالقة باإلجراءات الّتنازعّية و بمبدأ 
المواجهة، وهو ما يفيد في نهاية األمر أّن أعمال الّتسجيل العّقاري تتطّلب 

قواعد ممّيزة ال نظير لها. لكّن ذلك ال يعني بالّضرورة إجراءات خاّصة، وتحكمها 
أّن مطلب الّتسجيل على النحو الموصوف يبقى بعيدا كّل البعد عن مفهوم 
الّدعوى في الّنزاع المدني، بل إّن هذه المطالب كثيرا ما تثير معارضات شديدة 

ّية. وبالمقابل ويتحّقق بالتالي المفهوم العام المعتمد على مستوى اإلجراءات المدن
فقد ذهب اتجاه ثان إلى القول بأنه رغم خصوصّية مطلب الّتسجيل فال يجب 
الّتفريق بينه وبين نظرّية الّدعوى، ألّن أعمال اإلشهار التي يتطّلبها عمل 

 .583الّتسجيل تعتبر بمثابة االستدعاء للكافة
لى جانب هذا الّتساؤل الّنظري يطرح تقديم مطلب الّتسجيل عّدة  تساؤالت وا 

تطبيقّية تتعّلق بالّشروط التي يجب أن تتوّفر بشكل المطلب وبالّشروط التي يجب 
أن تتوّفر بالّطالب، وبالّشروط التي يجب أن تتوّفر بالموضوع، وبالّشروط التي 

 يجب أن تتوّفر باالختصاص. 
يرفع مطلب الّتسجيل العادي أي االختياري  الّشروط المتعّلقة بالّشكل:-
بواسطة تصريح تضّمن به بعض البيانات الّضرورّية، ويرفق بالوثائق كتابة 

الاّلزمة، ليتولى كاتب المحكمة في نهاية األمر إدراج هذا المطلب بدفاتر 
 المحكمة العّقارّية. 

، على أّن يوم صدورهامن مجّلة الحقوق العينّية،  319فقد نّص الفصل 
رق عادي ودون حاجة إلى كّل شخص يطلب الّتسجيل يحّرر تصريحا على و 

، معنى ذلك أّن المشّرع لم يحّدد مبدئّيا شكال معّينا لمطلب 584الّطابع الجبائي
الّتسجيل ويجوز بالتالي اعتماد أّي وسيلة شرط أن تكون مكتوبة. لكّن إجراءات 
الّتسجيل حّتمت اعتماد شكل محّدد يحترم من طرف جميع الّطالبين. ولهذا 

                                                 
583  CH. Martineau: De La Force de chose jugee des jugement du tribunal mixte, 

Journal des Tribunaux de la Tunisie N°7 et 8, 15 - 30 Avril 1897, p. 161 - 167.  

 وما بعد.  11ص  1999وكذلك مبروك بنموسى :اآلثار القانونّية لطلب التّسجيل. القضاء والتّشريع مارس - 

المتعلّق بإصدار مجلّة معاليم التّسجيل والّطابع  1993ماي  17المؤّرخ في  1993لسنة  53يراجع القانون عدد    584

 . 1993ماي  25 -التّونسيّة الجبائي. الّرائد الّرسمي للجمهوريّة 
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الذي  -عدل مطبوعة إدارّية موّحدة، ويتولى طالب التسجيلالغرض أعدت  وزارة ال
تضمينها  –يحصل على هذه المطبوعة مجانا من شباك كتابة المحكمة 

التنصيصات الوجوبية الاّلزمة وذلك بعد تحريرها باللغة العربية سواء بطريقة 
 يدوية أو استعانة باآللة الراقنة. وتتضّمن هذه المطبوعة وجوبا لقب الّطالب
واسمه وحرفته وصفته وجنسّيته ومقّره الحقيقي ومقّره المختار وبيان الحّق 
المطلوب تسجيله وتشخيص العّقار مع بيان قيمته النقدّية وقيمته الكرائّية. ويبّين 

وموقع  لغاية تشخيص العّقار وتحديده االسم المعروف به واالسم الّذي سيسّجل به
ن كان العّقار أي دائرة محكمة الّناحية و  الوالية والمعتمدّية والبلدّية أو المشيخة وا 

يبّين الّنهج والعدد مساحته األمالك المالصقة له مع بيان أي بناء األمر يهّم ربعا 
ألقاب وأسماء وعناوين جميع المجاورين الحالّيين والبناءات والغروس واآلبار 

ارب العمومّية التي واألحواض الموجودة به والّسكك الحديدّية والّطرقات أو المس
 تخترقه. ويفّصل أخيرا الحقوق العينّية الموّظفة على العّقار مع تعيين المستحّقين. 
ويقّدم طالب الّتسجيل مع الّتصريح جميع رسوم الملكّية والعقود والّصكوك 
العامة أو الخاصة وغير ذلك من الوثائق التي من شأنها أن تعّرف بالحقوق 

ى العّقار. ويجب أن تكون هذه الكتائب مسّجلة بالقباضة العينّية الموّظفة عل
المالّية، لكّنها إذا لم تكن كذلك ال يمكن لكاتب المحكمة أن يرفضها ويبقى 
المجال مفتوحا أمام القاضي المقّرر ثّم من بعده المحكمة للمطالبة بتسجيل هذه 

ابع الجبائي الّصادرة الكتائب بالقباضة المالّية، باعتبار أّن مجّلة الّتسجيل والطّ 
نّصت  1993ماي  17المؤّرخ في  1993لسنة  53بمقتضى القانون عدد 

على أّنه ال يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما استنادا على عقود غير  87بفصلها 
مسّجلة. وال ينسحب هذا اإللزام على العقود التي نّص بها قابض المالّية المؤهل 

ي أجل محّدد. وفي صورة اإلدالء أمام المحكمة على أّنها ال تخضع للّتسجيل ف
بعقود غير مسّجلة وال تحمل مالحظة من قابض المالّية تدّل على إعفائها من 
معاليم الّتسجيل يأذن القاضي المكّلف بالقضّية بإيداعها بكتابة المحكمة لتتّم 

ب في احالتها فورا إلى قابض المالّية المؤّهل قصد تسجيلها. وقد يعتمد الّطال
مطلبه على الحيازة المكسبة، ففي هذه الّصورة ال يلزم بإضافة الوثائق والّرسوم 



252 

 

المطلوبة ويطلب منه إحضار البّينة يوم إجراء البحث الحيازي على عين المكان. 
تقديم الّرسوم منذ البداية كما أن تكون تحت يد الغير. طالب وقد يتعّذر على ال

إلى إنذاره بواسطة عدل منّفذ، فإذا لم يسّلمها في فيعمد الّطالب في هذه الّصورة 
ميعادها المقّرر جازت مطالبته بغرم الضرر من جّراء ما يمكن أن يحصل 
للطالب من أضرار كما أن يرفض مطلب الّتسجيل أو أن يسّجل للغير بصفة 
عرضّية أو أن يتأّخر الّنظر في مطلب الّتسجيل إلى أجل غير معلوم، والوقت 

من مجّلة الحقوق العينّية  320. ولهذا الغرض نّص الفصل 585ما يقالبالمال ك
في فقرته الّثانية على ما يلي: " وعلى الغير الّذي يكون ماسكا للّرسوم أو الوثائق 
المشار إليها أن يقّدمها إلى كاتب المحكمة خالل الّثمانية أّيام الموالية لالنذار 

الّ   جازت مطالبته بغرم الّضرر وكاتب الموّجه إليه من طرف طالب الّتسجيل وا 
المحكمة يسّلم له وصال في ذلك بدون أّي مصروف". معنى ذلك أن يبادر الغير 
بعد إعالمه من طرف الّطالب إلى تسليم الوثائق إلى كاتب المحكمة الّذي يسّلمه 

 . 586وصال إلثبات عملّية االيداع عند االقتضاء

                                                 
م.ا.ع. عل أن " الخسارة النّاشئة عن جنحة أوما ينزل منزلتها تشمل ما تلف حقيقة لطالبها وما  107نّص الفصل    585

صرفه أو ال بدّ أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به واألرباح المعتادة التى حرم منها بسبب ذلك الفعل وتقدير الخسارة 
 القضائي يختلف باختالف سبب الضرر من كونه تغريرا أو خطأ ".  من المجلس

وبمجّرد أن يقدم التّصريح والوثائق على الّصورة المذكورة، يبادر كاتب المحكمة إلى إدراج المطلب بدفتر تضمين    586

ا رتبّية، ويسند إلى كّل مطالب التّسجيل ودفتر اإلشهار ودفتر أطوار القضيّة. ويتضّمن دفتر تضمين مطالب التّسجيل أعداد
مطلب عددا خاصا به ويحتوي على أسماء الّطالبين وهويّتهم وصفتهم، ويخّصص للوثائق المقدّمة أو المرسلة صفحة كاملة بهذا 

الدّفتر الدّفتر ويذكر بها الّطرف الذّي قدّمها أو أرسلها وتاريخ التّقديم أو اإلرسال. على أّن تاريخ تقديم المطلب يبقى فارغا بهذا 
إلى حين خالص جميع المصاريف القانونيّة المتعلّقة بمعلوم النّشر ومعلوم التّوّجه ومعلوم اإلشهار ومعلوم قيس األراضي. وبعد 

 دفعها يدرج كاتب المحكمة تاريخ تقديم المطلب الذّي هو تاريخ خال ص المعاليم المذكورة. 
المذكور ويدرجه بهذا الدّفتر ويحرص على أن يبقي المكان  معنى ذلك أن يتولى كاتب المحكمة تقبّل التّصريح 

المخّصص لتاريخ تقديم المطلب بدفتر تضمين مطالب التّسجيل فارغا، ويتولى بالمناسبة تحرير المطبوعات المتعّلقة بخالص 
معلوم التّوّجه ومعلوم النشر حسابيّا المعاليم المذكورة ويسلّمها إلى الّطالب. مع العلم أّن كاتب المحكمة العقّاريّة هو الذّي يضبط 

اعتبارا لعدّة مقاييس وأهّمها المسافة التي تفصل العقّار موضوع المطلب عن مكان فرع المحكمة العقّاريّة بالنسبة إلى معلوم 
س األراضى ورسم التّوجه، وثمن العقّار بالنسبة إلى معلوم النشر، ويبقى معلوم الّرائد الّرسمي معلوما قارا، ويتولى ديوان قي

االتصال بالخرائط تحديد المصاريف األّوليّة الالّزمة على التّصريح المقدّم إلى المحكمة العقّاريّة. ويبادر طالب التّسجيل 
بالقباضة الماليّة لغاية تأمين معلوم النّشر ومعلوم التّوجه ومصلحة البريد لغاية تأمين معلوم اإلشهار بالّرائد الّرسمي و ديوان 

يس األراضي لغاية تأمين معاليم األعمال الفنّيّة، ويعيد الوصوالت بعد الخالص إلى كاتب المحكمة الذّي يتولى بعد التّأكد من ق
 صّحة اإلجراء تضمينها وينّص على تاريخ تقديم المطلب، الذّي يعتبر منطلقا لعدّة إجراءات. 

ورفض تأمين المصاريف المذكورة في أجل معقول يلغى وإذا تراجع طالب التّسجيل عن رغبته في طلب التّسجيل،  
مطلب التّسجيل حسب المناشير الّصادرة أخيرا عن السيّد رئيس المحكمة العقّاريّة، لكنّه ال يمكن إعادة استعمال الّرقم الذّي سبق 

 ن منفصلين. ملفّيى إسناده إلى المطلب الملغى، تفاديا لألخطاء التي قد تنجّر عن اسناد الّرقم الواحد إل
وإلى جانب دفتر تضمين المطالب يدرج المطلب كذلك منذ البداية بدفتر اإلشهار لمتابعة مراحل اإلشهارات التي  

 سيشهدها المطلب وبدفتر أطوار القضّية لمتابعة أطوار المطلب من البداية إلى غاية صدور الحكم وما بعد صدور الحكم.
يل ودفتر اإلشهار ودفتر أطوار القضّية، يمسك كاتب المحكمة العقّارّية على وإلى جانب دفتر تضمين مطالب التّسج 

مستوى المرحلة الحكميّة دفتر الجلسات ودفتر المراقبة ودفتر األحكام التّحضيريّة، وعلى مستوى مرحلة ما بعد الحكم دفتر 
 فتر التّضمين ودفتر المعارضات ودفتر التّداخالت. التّنفيذ ودفتر االرشيف، إضافة إلى دفتر شهادة النّشر ودفتر نسخ األحكام ود
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 67المشّرع أخيرا بموجب القانون عدد  تدّخل  الّشروط المتعّلقة بالّطالب:-
م.ح.ع ونّص  319ونّقح الفصل  2008نوفمبر  3المؤّرخ في  2008لسنة 

صراحة بالفقرة األولى منه على أّن "إنابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل 
"، كما ألغى الفقرة األخيرة منه والقاضية " بأّن الّتصريح أي مطلب 587االختياري 

ه الّطالب أو نائبه ويسّلم إلى كاتب المحكمة العّقارّية الّذي يعطي الّتسجيل يمضي
ذا كان الّطالب غير قادر على اإلمضاء أو ال يحسنه فالكاتب  فيه وصال. وا 

"، وأصبحت بالتالي إنابة  588مرّخص له في إمضاء مطلب الّتسجيل نيابة عنه
لغيره تقديم المطلب  المحامي واجبة في تقديم مطلب التسجيل االختياري، وال يحّق 
 . 589ويفرض على الطالب تكليف محامي لتقديم مطلب التسجيل

لكّن المشّرع مّكن في بعض األحيان غير الطالب ولو لم تكن بيده رسوم 
الوكالة من طلب الّتسجيل خاّصة إذا كان الحّق المراد حفظه يّتصل بأحكام 

و حفظه من التلف  المصلحة العامة وموجباتها، رغبة في رعايته من الضياع
                                                 

الظاهر  أنه بقراءة التنقيح الجديد يمكن أن يذهب في االعتبار أن إنابة محامي أصبحت واجبة بالنسبة إلى جميع   587

قوال   م.ح.ع  عامة 319إجراءات التسجيل، بما في ذلك تقديم المطلب ومطالب االعتراض والتداخل، فقد جاءت صيغة الفصل 

م.ح.ع فقرة ثانية جديدة  343إّن "إنابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل االختياري" خاصة وأن المشرع نص كذلك بالفصل 

على أنه " بعد تالوة التقرير من طرف أحد أعضاء المحكمة يمكن للخصوم أن يقدموا بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة 
جراءات التداخل واالعتراض تبقى خارجة عن التنقيحات الجديدة وبالتالي من ضرورة إنابة محامي، أو مشافهة". والحقيقة أن إ

م.ح.ع على إمكانية أن يقدم المعترض اعتراضه بنفسه لدى كتابة المحكمة أو بواسطة رسائل توجه إلى  324فقد أبقى الفصل 

م.ح.ع( واألقارب واألصدقاء  329للقاضي المقرر )الفصل م.ح.ع( وكذلك  324المحكمة، كما أنه يمكن للعون الفني )الفصل 

م.ح.ع( وحتى للمحكمة المتعهدة في الطور الحكمي أن يثيروا  330ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والوالة )الفصل 

ح. وذلك يعني أن االعتراض  تلقائيا ودون طلب،إعماال لمبدأ االستقراء، كما أن األحكام الخاصة بالتداخل لم تتغير بعد التنقي
التداخل واالعتراض يمكن تقديمهما مباشرة بواسطة المعني باألمر دون حاجة إلى محامي، فقط أن الترافع في شأنهما ال يمكن 

 م.ح.ع سابق الذكر. 343أن يقع إال بواسطة محامي على معنى الفصل 

أحكام هذه الفقرة وأدمجها  2008نوفمبر  3المؤرخ في  2008لسنة  66نقل المشّرع بموجب  القانون عدد   588

 جديد م.ح.ع في إطار تيسير المعامالت لألشخاص الحاملين إلعاقة عضوّية. 378بالفصل 

م.ح.ع. تنص على" أّن التّصريح أي مطلب التّسجيل يمضيه  319قد كانت الفقرة األخيرة من لفصل  589

عطي فيه وصال. وإذا كان الّطالب غير قادر على اإلمضاء أو ال يحسنه الّطالب أو نائبه ويسلّم إلى كاتب المحكمة العقّاريّة الذّي ي
فالكاتب مرّخص له في إمضاء مطلب التّسجيل نيابة عنه ". معنى ذلك أنّه كان يمكن بطبيعة الحال للمعني أي المالك أن يقدّم هذا 

د االقتضاء. وكان يجوز للطالب الّراشد كذلك أن التصريح إذا كان راشدا، والقاصر يمثّله وليّه الّشرعي أو مقدّمه القانوني عن
يوّكل غيره ليمثّله في هذا اإلجراء. ويمكن بالتالي للمحامي طبق اإلجراءات العادّية أن يقوم مقام الطالب في التّصريح و 

امي فكان يشترط مبدئيا أن اإلمضاء وخالص المعاليم القانونّية بعد تقديم إعالم نيابته طبق القانون. أما إذا كان الوكيل غير المح

م.ا.ع. وهو توكيل خاص. وقد دأب  1118يكون التّوكيل رسميّا باإلشهاد أي محّررا بواسطة عدلي إشهاد على معنى الفصل 

عمل المحكمة العقّاريّة منذ زمن بعيد على تقّبل توكيل الغير ولو كان التّوكيل محّررا بخّط اليد شرط أن يعرف بإمضاء 

 1118 التّوكيل على نشر مطلب التسجيل العقّاري ليس في نهاية األمر توكيال على الخصام على معنى الفصل الطرفين، ألنّ 

م.ا.ع. وكان هدف المشّرع من خالل كامل اإلجراءات التي أقّرها بمجّلة الحقوق العينيّة هو الّسعي أكثر ما يمكن إلى تبسيط 
لتي تحول في نهاية األمر دون تسجيل العقّار. ولهذا الغرض سمح المشّرع لكاتب المسائل اإلجرائيّة بعيدا عن جميع الصعوبات ا

 المحكمة بأن يمضي نيابة عن طالب التّسجيل إذا كان غير قادر على اإلمضاء أو ال يحسنه. 
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والّتقادم. لذلك مّكن المشّرع وفي نصوص خاصة اإلدارات المتداخلة والتي أسند 
إليها رعاية هذه المصالح من طلب التسجيل ولو كانت األرض على ملك الغير 
وبدون موافقة هذا األخير. وقد شملت هذه الّصور مجاالت لها عالقة بالّتهيئة 

األثري والّتاريخي والفنون الّتقليدّية على وجه العمرانّية وبحماية التراث 
المؤّرخ في  1994لسنة  122من القانون عدد  24الخصوص. فنّص الفصل 

المتعّلق بإصدار مجّلة الّتهيئة الّترابّية والّتعمير على أّنه  1994نوفمبر  28
يع يجوز للوالي أو لرئيس البلدّية، حسب الحال، وللوزير المكّلف بالتعمير في جم

الحاالت أن يطلب تسجيل األراضي غير المبنّية وغير المسّجلة الكائنة داخل 
من هذه المجّلة وذلك بعد إعالم  14المناطق المعّينة بالقرار المشار إليه بالفصل 

. ولهم بموجب هذه المجّلة حّق الحصول على الّتسجيل باسم المالكين 590مالكيها
كّنهم يحتفظون بحّق تقديم كلّ  الوثائق الذين ال يمكنهم االعتراض على ذلك، ل

والحجج المثبتة لملكّيتهم واالدالء بالبيانات والمالحظات المؤّيدة لتلك الملكّية. 
ويتحّمل طالب الّتسجيل سواء كان الّدولة أو الجماعات العمومّية المحّلية المعنّية 

ّتسجيل والتي المصاريف الّناتجة عن عملّية الّتسجيل المنصوص عليها في حكم ال
يقع إدراجها بالّسجل العّقاري كدين ممتاز لفائدته. وتسترجع هذه المصاريف من 
المالك عند بيع كامل العّقار أو جزء منه أو عند تقسيمه أو طلب الّترخيص في 

 1994فيفري  24المؤّرخ في  1994لسنة  35البناء عليه. ونّص القانون عدد 
ّتراث األثري والّتاريخي والفنون التقليدّية بالفصل المتعّلق بإصدار مجّلة حماية ال

المعنى موضوع حماية قانونّية طبق هذا  على أنه في صورة إذا أصبح العّقار 27
القانون يجوز للوزير المكّلف بالتراث أن يقوم عوضا عن المالكين بالّتسجيل في 

 صورة انعدام الّتسجيل. 
لبعض األطراف في تقديم ويتلّخص من ذلك كّله أّن المشّرع رّخص 

المطالب المالئمة لغاية تسجيل العّقار الّذي أصبح بحكم القانون أساسا لتحقيق 
                                                 

داد المشار إليه على ما يلي : " تحدّد المناطق التي تقتضي إع 1994لسنة  122من القانون عدد  14نّص الفصل    590

مثال تهيئة عمراني بقرار من الوالي المختّص ترابيّا بعد استشارة الجماعة العموميّة المحلّية المعنّية أو باقتراح منها، وذلك بعد 
 أخذ رأي المصالح الجهويّة، وإن اقتضى الحال المصالح المركزيّة التّابعة للوزارة المكلّفة بالتّعمير. 

ة، وعند اإلقتضاء بمقّر البلديّة المعنيّة كما يقع اإلعالن عنه عن طريق وسائل اإلعالم ويعلّق هذا القرار بمقر الوالي 
 المسموعة والمكتوبة. "
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أهداف المصلحة العامة. وهي نظرة يخضع لها نظام الملكّية بصفة عامة باعتبار 
أّن الملكّية ال تضمن إاّل في حدود الممارسة التي سمح بها القانون على معنى 

، وخّصها المشّرع بوظيفة اجتماعية تطّورت زمن بعد 591 م.ح.ع. 21الفصل 
زمن وأصبحت القيود التي توظف عليها غير غريبة بل إّنها أصبحت تمّثل 
عنصرا من عناصر الملكّية في صورتها الحديثة. لذلك يحّرر ممّثل اإلدارة 
 المعنّية وهو المكّلف العام بنزاعات الّدولة الّتصريح ويضّمنه جميع البيانات

. 592الّضرورّية، كما يتولى استيفاء اإلجراء المتعّلق بخالص المعاليم القانونّية
وسوف لن يعترض المالك على تقديم هذا المطلب بل إّنه يحتفظ بحّق إضافة 
الّرسوم المثبتة للملكّية في الوقت المناسب، وله كذلك أن يتابع إجراءات الّتسجيل 

 المكّلف العام بنزاعات الّدولة هو الّذي . لنعلم كذلك أنّ 593إلى غاية صدور الحكم
يمثل ملك الّدولة الخاص عموما إذا ما طلب تسجيل هذه األمالك ويمّثل كذلك 
جميع اإلدارات العامة. ويالحظ أخيرا أّن األجانب بإمكانهم على المستوى 
اإلجرائي أن يرفعوا مطالب تسجيل، بواسطة  محامي بطبيعة الحال، لغاية 

هم الكائنة بالبالد الّتونسّية، ويطلب منهم في مرحلة متقّدمة إثبات تسجيل أراضي
 .594الحّق طبق ما يقتضيه القانون وخاّصة االحتجاج بالتراخيص الواجبة

من م.ح.ع. على أّنه ال  304نّص الفصل  الّشروط المتعّلقة بالموضوع:-
لعّقارات هي التي يقبل الّتسجيل إال األراضي والمباني. ويفهم من ذلك مبدئّيا أّن ا

تقبل الّتسجيل. ويعرف العّقار بذلك الّشيء الّثابت في مكانه والذي اليمكن نقله 
م.ح.ع.". وتقّسم العّقارات عادة إلى عّقارات طبيعّية  3منه بدون تلف "الفصل 

وأخرى حكمّية أو تبعّية. معنى ذلك أن تكون العّقارات إّما طبيعّية أو غير 
ع لم يسمح إالّ  بتسجيل األراضي والمباني، أي العّقارات طبيعية. لكّن المشرّ 

                                                 
م.ح.ع. على ما يلى :" على المالك أن يراعي في استعمال حقّه ما تقتضيه النّصوص التّشريعّية  21نّص الفصل    591

 المتعلّقة بالمصلحة العامة. "
المتعلّق بتمثيل الدّولة والمؤّسسات العموميّة ذات  1988مارس  7المؤّرخ  1988لسنة  13عدديراجع القانون    592

 الصبغة اإلداريّة والمؤّسسات الخاضعة إلشراف الدّولة لدى سائر المحاكم. 
الذي يرفع يستخرج من هذا القانون أّن المكلف العام ينوب وجوبا الدّولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وهو 

الدّعاوى في حقّها أّما بقية المؤّسسات أي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمنشئات العمومية عموما فال 
 ينوبها المكلف إال إذا طلبت ذلك وللجماعات العمومية المحلية حكمها الخاص.

 تعّرض لها في بابها. يمكن أن تطرح بعض المشاكل على مستوى التّحديد والبحث سن   593

 والمتعلّق بالعمليّات العقّارّية.  1977سبتمبر  21المؤّرخ في  1977لسنة  4يراجع المرسوم عدد    594
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الّطبيعّية، بمعنى أّن العّقارات الحكمّية ال يشملها الّتعريف الذي أورده المشّرع. 
ومن باب أولى اليجوز تسجيل المنقوالت إطالقا، أي كّل شيء غير ثابت في 

 مكانه ويجوز نقله وتحويله دون تلف. 
لكّية باعتبارها الحّق الكامل واألصلي هي الّتي ويفهم من ذلك أّن الم

 318قصدها المشّرع وأراد تسجيلها، وال يتعارض هذا المبدأ مع أحكام الفصل 
م.ح.ع. عندما أشار الى أّنه يمكن أن يطلب الّتسجيل كّل صاحب حّق عيني 
ي عّقاري، باعتبار أّن هذه الحقوق ال يمكن تسجيلها إاّل بمناسبة تسجيل األصل أ

الملكّية. ويجوز من ناحية أخرى تسجيل األراضي والمباني مهما كانت طبيعة 
الملكّية بها، فيجوز طلب تسجيل األجزاء المفرزة أو األجزاء المشاعة على حّد 
ن اعترض بقّية الورثة. ويجوز كذلك طلب تسجيل شّقة بعمارة على  الّسواء، وا 

ن كان الّطلب يتطلّ  99معنى الفصل  . لكّنه 595ب أعماال فنّية اضافّيةم.ح.ع.، وا 
يشترط أن تكون هذه الملكّية ملكّية خاّصة، حيث إّن الملكّية العامة ال تقبل 

م.ح.ع. الّذي نّص على أّن أجزاء الملك العام  356الّتسجيل على معنى الفصل 
المشمولة في عّقار مسّجل ال يتسّلط عليها الّتسجيل والحقوق المتعّلقة بها تبقى 

عن كّل ترسيم. معنى ذلك أّن هذه الملكّية ال تقبل الّتسجيل سواء من طرف رغما 
الخواص أو من طرف اإلدارة ألّن المشّرع وضع لها قواعد قانونّية هاّمة تحّقق 
حمايتها وحفظها، فهي ال تقبل الّتقادم أو التفويت أو البيع، وهي نفس األهداف 

وبالّتالي فإّن الفائدة من ، الّتسجيل التي أراد المشّرع تحقيقها من خالل عملّية
ثّم إّن أحكام التسجيل الواردة تسجيل األمالك العامة منعدمة في حقيقة األمر. 

لكّن الملكّية الخاّصة  .بمجلة الحقوق العينية ال تتعلق إاّل بالعقارات الخاصة
نظام وألنها خاضعة ل للدولة يجوز تسجيلها، ألّنها غير محمّية بالّدرجة الكافية

                                                 
م.ح.ع. بمرحلة ما بعد إقامة الّرسم العقّاري، لكنّه يفهم منه إمكانيّة طلب تسجيل الشقّة بداية،  99يتعّلق الفصل    595

 منذ زمن بعيد. وهو األمر المعمول به واقعيّا 
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، وقد 596، فهي تخضع من حيث المبدأ للّتقادم وحيازة الغير الملكية الخاصة
 . 597تشملها مطالب الّتسجيل الخاّصة

م.ح.ع. على أّن  310نص الفصل  الّشروط المتعّلقة باالختصاص:-
المحكمة العّقارّية " لها مركز أصلي بتونس ومراكز فرعّية. "ويمتّد نظر المحكمة 

فيفري  19ا إلى كامل تراب الجمهورّية. وقد سبق لألمر المؤّرخ في العّقارّية ترابيّ 
نّص أن المتعّلق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العّقاري بالبالد الّتونسّية  1957

بالفصل األّول على أّن " المجلس المختلط العّقاري بالبالد الّتونسّية المحّدد 
المعروف بالقانون العّقاري  1885جويلية  1من األمر المؤّرخ في  33بالفصل 

صار يحمل اسم المحكمة العّقارّية بالبالد الّتونسّية، وتشمل أنظارها كامل تراب 
المملكة "الجمهورّية"، وأضاف الفصل الّثاني "أّن مركز المحكمة العّقارّية األصلي 
بالحاضرة ولها مراكز اضافّية بمدن سوسة وصفاقس وبنزرت وسوق االربعاء. . 

كّن هذا المبدأ اليؤخذ على إطالقه خاّصة بعد انتشار فروع المحكمة العّقارّية ". ل
بكّل والية تقريبا، وذلك في إطار سياسة الاّلمحورّية التي تنتهجها المحكمة 
العّقارّية منذ مّدة. وبالتالي فإّن مطلب الّتسجيل يرفع إلى الفرع المختّص ترابّيا. 

 1156. و قد صدر األمر عدد 598بموجب أمر وتبعث فروع المحكمة العّقارّية
المتعّلق بضبط المراكز الفرعّية  1994ماي  23المؤّرخ في  1994لسنة 

شملت أغلب الواليات تقريبا. ويحّدد مرجع الّنظر الّترابي التي  للمحكمة العّقارّية
بالّنسبة إلى كّل فرع بمقتضى قرار يصدره وزير العدل. وقد نّص صراحة األمر 

على " أّن مرجع الّنظر الّترابي للمركز األصلي  1957فيفري  19خ في المؤرّ 
 1156والمراكز اإلضافّية يضبط بقرار من وزير العدل ". كما نّص األمر عدد 

                                                 
 إّن ملك الدّولة الخاص يخضع للتّقادم رغم كثرة التّأويالت الفقهيّة، ألّن المشّرع التّونسي لم يتبّن موقفا واضحا.    596

 المتعلّق بالتّصّرف في أمالك الدّولة العقّاريّة الخاّصة وتفويتها.  1918جوان  18يراجع األمر المؤّرخ في  

لكاتب المحكمة العقّاريّة أن يرفض التّصريح المّقدّم مهما كانت طبيعة العقّار، ألّن هذا  ورغما عن ذلك ال يجوز  597

المجال يخضع لتقديرات القضاة خالل مرحلة البحث ولهم عند االقتضاء تحديد الموضوع الذّي يقبل التّسجيل، والمواضيع التّي 
 ال يمكن أن ينسحب عليها المطلب.

 
المتعّلق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقاّري بالبالد التّونسّية. الّرائد الّرسمي  9571فيفري  19يراجع أمر    598

المتعلّق بنظام القضاة  1967جويلية  14المؤّرخ في  1967لسنة  29. والقانون عدد 3و  2ص 1957فيفري  22المؤّرخ في 

 والمجلس األعلى للقضاة والقانون األساسي للقضاة. 
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المتعّلق بضبط المراكز الفرعّية  1994ماي  23المؤّرخ في  1994لسنة 
الفرعّية للمحكمة العّقارّية  للمحكمة العّقارّية على أّن " مرجع الّنظر الّترابي للمراكز

يضبط بقرار من وزير العدل ". وعادة ما يمسح مرجع الّنظر الّترابي للفرع مساحة 
والية أو واليتين، فيتبع بذلك الّتقسيم اإلداري المعمول به. وعليه فإّن مطلب 

جهة الّتسجيل العّقاري يرفع إلى الفرع المختّص ترابّيا، أي أّن موقع العّقار يحّدد ال
المختّصة، وهو نفس المبدأ المعمول به إجماال أمام محاكم الحّق العام وتحديدا 

 .599م.م.م.ت 38بالفصل 
م.ح.ع. على أّن "المحكمة العّقارّية تنظر في مطالب  310ونّص الفصل 

الّتسجيل"، وهو االختصاص األصلي. وال يمكن بالمّرة أن نخلط بين مطلب 
ن الّتسجيل من ناحية والّدعوى ا تراءى للبعض الستحقاقّية من ناحية أخرى، وا 

إّن الغاية التي يهدف إليها مطلب الّتسجيل العّقاري ، حيث غياب الفروق في ذلك
تختلف كثيرا عن أهداف الّدعوى االستحقاقّية، ودون الّتعّرض ألصل الّنقاش 
الفقهي والّنظري، نشير فحسب إلى أّن الّتسجيل العّقاري يأتي في منظومة 

تكاملة ذات أبعاد اقتصادّية بالّدرجة األولى، وال نجد لها مثيال حديثا عن م
الدعوى االستحقاقّية التي تبقى في نهاية األمر مجّرد دعوى ال يتعّدى أثرها 
عالقة الّطرفين. بل إّن مطلب الّتسجيل له علوية على الّدعاوى االستحقاقّية، 

يلي :" لكّل شخص استدعي م.ح.ع. على ما  331ولهذا الغرض نّص الفصل 
لدى احدى محاكم الحّق العام أن يطلب منها قبل الخوض في األصل الّتخّلي 
عن القضّية بشرط أن يكون قد قّدم بصفة قانونّية مطلبا في الّتسجيل وأن يسعى 
باستمرار في القيام بما يستلزمه الّنظر في ذلك المطلب. " معنى ذلك أّن محاكم 

عن الّنظر في الّدعوى االستحقاقّية كّلما طلب منها ذلك قبل  الحّق العام تتخّلى
الخوض في األصل شرط أّن يحتّج الّطالب بشهادة نشر تفيد نشر مطلب 
الّتسجيل العّقاري. ويمكن تقديم هذا الّطلب أمام محكمة االستئناف. ويجوز 

                                                 
 م.م.م.ت. على ما يلي : ترفع للمحكمة التى بدائرتها العقّار :  83نّص الفصل    599

 أّوال : الدّعاوى الّشخصيّة التي يقع القيام بها بمناسبة األضرار التّى تلحق العين.  
 ثانيا : الدّعاوى الحوزّية.  
 ثالثا : الدّعاوى االستحقاقيّة. " 
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رة المحكمة بالتالي بهذه الّطريقة جلب الملّف من الّد ائرة االستحقاقّية إلى دائ
. وال يمكن التخّلي إاّل عن الّدعاوى االستحقاقّية بمعنى أّن الّدعاوى 600العّقارّية

. وللمحكمة 601م.ح.ع  331الحوزّية تخرج عن دائرة النقاش الّذي طرحه الفصل 
 .602العّقارّية عّدة اختصاصات أخرى سيأتي المجال للحديث عنها

 أعمال الّتحديد واإلشهار. -2
المحكمة العّقارّية إجراءات متمّيزة مقارنة بمحاكم الحّق العام،  تتطّلب أعمال

ومن هذه اإلجراءات : الّتحديد واإلشهار. ويفهم من الّتحديد ذلك العمل الفّني 
الّذي يقوم به العون الفّني الّتابع لديوان قيس األراضي لغاية ضبط العّقار بمثال 

                                                 
لدى محاكم الحق العام أن يطلب منها قبل الخوض في األصل لكل شخص استدعي م.ح.ع على أنّه "  331الفصل نّص  600

التخلي عن القضية بشرط أن يكون قدم بصفة قانونية مطلبا في التسجيل وأن يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في 
شأنه دعوى  سبق طلب تسجيل العقار أمام المحكمة العقارية وفي نفس الوقت نشرت فياألمر يقتضي ف ."ذلك المطلب

أن يكون التخلي قبل الخوض في األصل وأن يكون طالب التخلي  ، وهماأساسيّينشرطين استحقاقية، فال يصح التخلي إال بتوفر 
 قد قدم مطلب تسجيل وأن يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب. 

تتّخذها المحكمة مباشرة إثر الجواب عن الدّعوى، حيث إن مجرد عبارة الخوض في األصل إجماال جميع القرارات التّي تضم و
التفريق بين األحكام التّحضيريّة في هذا الباب من الممكن وتعيين موعد إلجراء بحث حيازي مثال يعتبر خوضا في األصل، 

jugements préparatoires  واألحكام عن موقف المحكمة مثل تعيين توّجه أو تعيين خبيركشف وهي التّي ال ت ،

التّي قد تعبّر بطريقة غير مباشرة عن موقف المحكمة النّهائي مثل توجيه اليمين   jugements interlocutoiresالتّمهيدّية 

ينها، االستيفائيّة. فالثّانية فقط تُعدّ خوضا في األصل دون األولى. لكّن هذه التّفرقة ال تجد أساسا بالقانون التّونسي الذّي ال يميّز ب

وبالتالي يفترض أن يدفع المطلوب بالتّخلّي منذ  م.ا.ع إلى األحكام الفرعيّة والتّحضيريّة ولها نفس النّظام. 482وأشار الفصل 

طلب التخلي أمام محكمة يبقى من الجائز قانونا الجلسة األولى أي قبل أي جواب عن الدعوى حتى يضمن وجاهة الّطلب. و
 يقي واالنتقالي لالستئناف. على أنه ال يمكن بطبيعة الحال طلب ذلك ألول مرة أمام محكمة التعقيب. ألثر التّعلاعتبارا لاالستئناف 

أنه قدم مطلبا في التسجيل وأنه سعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك طالب التخلي أن يثبت يشترط ثانيا و
المطلب، على أن تقدّم قبل الخوض في بة المحكمة العقارية إلثبات نشر فيلزم بداية تقديم شهادة النشر المسلمة من كتاالمطلب. 

. وأن يقوم للمحكمة سعي الطالب فال تقوم الحجة أمام المحكمة على رفض األصل حتى يتسنى للمحكمة أن تتخلى عن النظر
حيث  ال  ،سعي بعدم سبق الرفضمطلب التسجيل، واألغلب أّن شهادة النشر تكون كافية لوحدها إلثبات تقديم المطلب وتوفر ال

أن يتسلم شهادة نشر من كتابة المحكمة العقارية إالّ بعد أن يكون أّمن جميع المصاريف الضرورية التي قانونا يمكن للّطالب 
، أن يوجد اتّحاد في موضوع طبيعةً من الواجب و وبشرط أن يظّل المطلب منشورا زمن تسليم الشهادة. يستلزمها مطلب التسجيل

االستحقاق أي الملكية كحق عيني الذي ينحصر في  لقضايا المنشورة أمام محاكم الحق العام واختصاص المحكمة العقاريةا
 .االستحقاقيةذات الطبيعة تخلي إالّ عن القضايا ليس لمحاكم الحق العام أن تالتالي ب، وأصلي عقاري

حوزيّة وعمد المطلوب إلى تقديم مطلب تسجيل إلى المحكمة لذلك رأت محكمة التّعقيب " أنّه إذا وقع القيام بدعوى    601

العقّاريّة فال يحّق لحاكم النّاحية التخلّي عن الدعوى الحوزيّة ألّن مطلب التّسجيل ال يفرض على محاكم الحق العام التخلّي إالّ 

 1974نشريّة محكمة التعقيب  1974جويلية  16مؤّرخ في  9887بالنسبة إلى دعوى اإلستحقاق. ":قرار تعقيبي مدني عدد 

 . 193ص  1القسم المدني عدد  

لكّن هذا الرأي لم يكن مستقّرا ويالحظ أّن بعض القرارات التعقيبيّة إتّخذت موقفا مغايرا متأثّرة باألحكام المنطبقة  
إدّعى أحدهما أّن األرض  على التسجيل اإلجباري، وقد جاء بإحدى القرارات التعقيبيّة أّنه " إذا وقع نزاع حوزي بين خصمين

المشار إليها سبق أن كانت موضوع طلب تسجيل لدى المحكمة العقّارّية وأّن الّسعي مستمّر التمام ذلك التسجيل وجب على 

 من م.ح.ع. " 331المحكمة أن تتأّمل في هذا الدفع وأن تتخلّى عن الّنظر عند ثبوته وإالّ كان حكمها خرقا للفصل 

مة العقّاريّة فقط في مطالب التّسجيل العقّاريّة بل إّن لها عدّة اختصاصات إضافيّة ما فتئت تعظم يوما ال تنظر المحك   602

بعد يوما أمام تكاثر عدد الّرسوم المجّمدة. ولهذا الغرض أحدث المشّرع دائرة الّرسوم المجّمدة. وسمح بالّطعن في قرارات لجان 
. وتتطّلب جميع هذه االختصاصات وتعقيبها ريّة، وفتح الباب أمام مراجعة األحكامالتّحيين وفي قرارات حافظ الملكيّة العقا

 اإلضافيّة دوائر مختّصة زادت من أشغال المحكمة العقّارّية. وسنقف على ذلك بالتّفصيل والبيان والتّوضيح في بابه. 
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دسّية تحفظ حدوده ومساحته وموقعه . ويعّد هذا المثال بطريقة فنّية وهن603هندسي
مهما طال الّزمن. ويمتلك ديوان قيس األراضي المعّدات الفّنية الاّلزمة والقدرات 

 البشرّية الكافية والّتنظيم المحكم الّذي يمّكنه من تحقيق هذه األهداف. 
ويفهم من اإلشهارات تلك الّطريقة التي خّيرها المشّرع لغاية إعالم الغير 

طلب الّتسجيل أو بأعمال الّتحديد. وقد بدأ العمل بها منذ بداية العمل سواء بم

                                                 
 1974لسنة  100القانون عدد  المتعلق بتنقيح 2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة  26يذكر أّن القانون عدد  603

، قد 1686ص  38المتعلق بإحداث ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط، الرائد الرسمي عدد  1974ديسمبر  25المؤرخ في 

 4سحب من ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط مهمة إعداد الخرائط بعد أن ألغى كلمة خرائط من الفقرة األولى من الفصل 

 100من القانون عدد  5من القانون المذكور وألغى الفقرة "ب" من الفصل 6ط من الفقرة "أ" من الفصل وعبارة رسم الخرائ

وعوضها بما يلي "تنفيذ األشغال الضرورية لضمان إنشاء شبكة جيوديزية تغطي كافة مناطق البالد والمحافظة  1974لسنة 

 راضي والمسح العقاري".عليها". وأبدل تسمية الديوان حيث أصبح يسمى "ديوان قيس األ

لسنة  83المتعلق بتنقيح القانون عدد  2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة  24ويذكر كذلك أن القانون عدد  

المتعلق بإحداث المركز الوطني لالستشعار عن بعد أسند مهمة إعداد الخرائط لهذا المركز  1988جويلية  11المؤرخ في  1988

من هذا القانون  2ز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد" وعوضت أحكام الفصل وأصبح المركز يسمى " المرك

باألحكام التالية، تحديدا لمهام المركز، حيث أصبحت مهام المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد  تتمثل خاصة في 
 ما يلي:

ة والخرائط الموضوعية وأمثلة المدن وجمع الوثائق إعداد الخرائط األصلية والخرائط البحرية والخرائط الفضائي-1 

المتعلقة بذلك قصد تكوين محفوظات وطنية في هذه المادة والتصرف فيها ونشرها واالتجار فيها بعد الحصول على موافقة 
 وزارة الدفاع الوطني.

 م بها من قبل الغير.القيام بأنشطة التصوير الجوي على كامل التراب الوطني أو اإلشراف عليها عند القيا-2 

تنفيذ األشغال الضرورية إلنشاء وصيانة شبكة لقيس االرتفاع بالتنسيق عند االقتضاء مع ديوان قيس األراضي -3 

 والمسح العقاري وشبكة لقيس الجاذبية بصفة مضبوطة تغطي كافة مناطق البالد.
ا تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة األقمار كما يتولى إنجاز األشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منه 

االصطناعية واالستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطيات جغرافية خاصة بالتراب التونسي وتحيينها، وكذلك إنجاز مختلف 
 أشغال قيس األراضي باستثناء تلك التي تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والمسح العقاري.

 إنجاز األشغال الخاصة بالمحافظة على العالمات الحدودية وكل ما يجسم الحدود الدولية للبالد.-4 

 جمع معطيات في ميدان االستشعار عن بعد وإعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها.-5 

دية توظيف تقنيات الفضاء واالستشعار عن بعد إلنجاز الدراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية االقتصا-6 

 واالجتماعية للبالد.

 القيام بالدراسات والبحوث التقنية والعلمية في مختلف مجاالت اختصاصه وتأمين التكوين فيها بمقابل.-7 

إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهياكل العمومية واألشخاص الطبيعيين والمعنويين التونسيين أو األجانب والمنظمات -8 

 الوطنية أو الدولية.

المساعدة والقيام بعمليات مراقبة األشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في  تقديم-9 

 مجاالت اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنية لمقاييس ومعايير يتم تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

اإلطار يقوم المركز بالمساهمة في إعداد مشاريع اإلشراف على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية، وفي هذا -10 

النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم قطاع الجغرفة الرقمية. وضبط المرجعيات الوطنية في مجال الجغرفة الرقمية 
والمؤسسات والمصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية 

 والمنشآت العمومية. والمصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية.

 تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية المختصة.-11 

وثائق والمحفزظات الراجعة بالملكية إلى وقد أحيلت بالمناسبة بعنوان الملكية لفائدة المركز التجهيزات والمعدات وال 
ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط والمتعلقة باألنشطة المذكورة. وعهد كذلك للمركز بمواصلة العمليات التي تعهد بها ديوان 

 قيس األراضي والتي تأتي ضمن المهام الجديدة المسندة للمركز. 
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، وكانت تتناسق جّيدا مع طبيعة الحكم العّقاري 1885بالقانون العّقاري سنة 
الّذي ال يقبل الّطعن بأّية طريقة كانت، لذا عّمم المشّرع  هذه الطريقة وجعل لها 

ار بإشهار مطلب الّتسجيل ويليه قّوة لحفظ حقوق الغير. وتنطلق أعمال اإلشه
فإشهار ختم الّتحديد ثّم إتمام أعمال التحديد الوقتي إشهار موعد الّتحديد الوقتي 

 إلى غاية تسليم المثال إلى المحكمة العّقارّية.
م.ح.ع. حسب  322عمال بأحكام الفصل إشهار مطلب الّتسجيل: -

جانفي  23المؤّرخ في  1995لسنة  10صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد 
يتوّلى كاتب المحكمة خالل العشرة أّيام الموالية لتقديم مطلب الّتسجيل  1995

. ويالحظ أّن هذا 604إدراج مضمون منه بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية
ع مطلب و المضمون يتضّمن جميع البيانات الّضرورّية التي تعّرف بالعّقار موض

 . 605ينّص به خاّصة على آخر تاريخ لقبول االعتراضاتالّتسجيل العّقاري، و 
وينشر مضمون مطلب التسجيل  بالّرائد الّرسمي "إعالنات المحكمة 
العّقارّية" ويّتصل كاتب المحكمة  من المطبعة الّرسمّية بمستخرج من ذلك 
المضمون المنشور بالّرائد الّرسمي "إعالنات المحكمة العقارية "، ثّم  يوجه نسخة 

لى المعتمد من لى قاضي الّناحية وا  ه إلى ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط وا 
 م.ح.ع.  322المختّصين ترابّيا عمال بأحكام الفصل 

ويتوّلى قاضي الّناحية والمعتمد كّل في ما يخّصه خالل الّثمان واألربعين 
الّناحية ساعة الموالية الّتصالهما بذلك تعليق الوثيقة المشار إليها بمدخل محكمة 

وببهو المعتمدّية. التي تبقى معّلقة على الّنحو المذكور إلى انتهاء أجل المعارضة 
أي شهران ابتداء من تاريخ إدراج اإلعالم المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد 
                                                 

ال على مصالح المطبعة الّرسميّة وعادة ما تكون على النّحو التّالي فيحّرر كاتب المحكمة للغرض الّصيغة التي ستح  604

……. القاطن بـ…. ومهنته ……جنسيّته ……طلب السيّد …. . المقدّم للمحكمة العقّاريّة في …. . : بمقتضى المطلب عدد 
الّطالب أن يسّميه ويريد …. مساحته ……ومحكمة الناحية …من والية …معتمديّة …كائن …. تسجيل عقّار. . محتو على 

 ………. ويشهد أنّه اآلن على ملك : ……
…. وقبلة … وجوفا …. وغربا …. وال يوجد عليه أدنى تحّمل وال حّق عقّاري موجود أو طارئ وأنّه يحدّه :شرقا  
. 

وبعد كتابة المضمون طبق الّصورة المذكورة، يحّرر كاتب المحكمة مكتوبا تحت عنوان " إدراج مضمون مطلب   605

لتّسجيل عدد. . "، ويوّجه تحت إشراف رئيس المحكمة العقّاريّة إلى الّرئيس المدير العام للمطبعة الّرسميّة. ويتعيّن على إدارة ا
 المطبعة الّرسميّة إرجاع الّنظير المصاحب للمكتوب مختوما من طرف مصالحها للتّأكد من وصول المراسلة طبق القانون. 

سبة على جميع هذه المراحل بدفتر األطوار ودفتر اإلشهار. ويضيف المكاتبات المتعلّقة وينّص كاتب المحكمة بالمنا 
ّن ملّف التّسجيل العقّاري يتضّمن ملفّا خاصا باإلشهارات و يحتوي على جميع الوثائق إبهذا اإلجراء إلى ملّف اإلشهار حيث 

 المتّصلة بهذا اإلجراء. 
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منهما جهة فقرة ثالثة(. وعلى كّل  322الرسمي حسب ما سيأتى ذكره )الفصل 
 . 606ّية بوقوع ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعةإعالم كاتب المحكمة العّقار 

قّدمنا أّن كاتب المحكمة العّقارّية يرسل  إشهار موعد الّتحديد الوقتي: -
إلى ديوان قيس األراضي مستخرجا من الّرائد الّرسمي. وعلى هذا األساس يتوّلى 
أعوان ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط في بحر الخمسة واألربعين يوما 

لية إلدراج المضمون بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية تعيين مهندس الموا
محّلف ليباشر تحديد العّقار تحديدا وقتّيا. ويقع إعالم العموم بالّرائد الّرسمي 

 . 607للجمهورّية الّتونسّية بالّتاريخ المعّين للّتحديد قبل عشرين يوما على األقل
ضافة إلى إدراج اإلعالم بالّرائ د الّرسمي طبق الّصورة المذكورة نّص وا 

م.ح.ع. على أّنه يقع الّتنبيه على العمدة المختّص ترابّيا. وواقعّيا  323الفصل 
تتولى مصالح ديوان قيس األراضي إعالم الّطالب والمعارضين عند االقتضاء 
والعمدة بموعد الّتحديد بواسطة رسائل مضمونة الوصول، وتنّبه على الّطالب 

. ولم تكتف 608بة بضرورة توفير العالمات الّتحديدّية في اليوم المعلوم بالمناس
مصالح الّديوان بهذا اإلجراء، بل دأبت منذ مّدة على تعليق المستخرج من الّرائد 
ن لم ينص  الّرسمي المتعّلق بموعد الّتحديد ببهو محكمة الناحية والمعتمدّية، وا 

لى إلّديوان المكاتبة الاّلزمة وتحيلها المشّرع على ذلك. وعادة ما تحّرر مصالح ا

                                                 
يّة مكتوبا إلى حاكم النّاحية والمعتمد صحبة اإلعالن المستخرج من الّرائد وعمليّا يوّجه كاتب المحكمة العقّار  606

الّرسمي لمضمون مطلب التّسجيل والّشهادة التي تثبت التّعليق. ويتولّى المرسل إليه تعليق المستخرج في المكان المناسب ويحّرر 

فقرة أخيرة(. وتتضّمن الّشهادة " شهادة في وقوع  322)الّشهادة المطلوبة و يمضيها ثّم يرجعها إلى كتابة المحكمة العقّاريّة

………. . من مجّلة الحقوق العينيّة. يشهد قاضي النّاحية أو المعتمد  322تعليق إشهار "البيانات التّالية :"عمال بأحكام الفصل 

بإعالن ……………………………………. أنّه توّصل في تاريخ ……………………………. من والية 
 والمدرج به مضمون ………………. سمي للجمهورّية التّونسيّة الّصادر في مستخرج من الّرائد الرّ 

قصد ………………………. . المقدّم من طرف السيّد ………………………. مطلب التّسجيل عدد  
 ………………………………………. كائن بـ………………………. تسجيل عقّار يعرف بـ

وده علينا بمدخل محكمة النّاحية أو ببهو وإنّه تّم تعليق المستخرج المذكور خالل الثّماني و األربعين ساعة من ور 

 من مجلّة الحقوق العينيّة. " 324المعتمديّة، حيث يلزم بقاؤه إلى انتهاء األجل المعيّن بالفصل 

وترد هذه الشهادة على كتابة المحكمة ممضاة، ويتولّى الكاتب بالمناسبة إضافتها إلى ملّف اإلشهار وينّص على هذه  
 ارات. الوسيلة بدفتر اإلشه

وعمليّا يتولّى ديوان قيس األراضي إعداد اإلعالم الذّي سينشر بالّرائد الّرسمي، وينّص به على عدد مطلب التّسجيل   607

لى كتابة المحكمة العقّاريّة لمراقبة محتواه إو اسم المهندس المكلّف باإلنجاز وتاريخ وضع العالمات. ويحال هذا اإلعالم 
دفتر األطوار ودفتر اإلشهار. ثّم يحّرر مكتوبا تحت عنوان " إدراج إعالم بتاريخ وضع عالمات ومضمونه، ويدرجه الكاتب ب

لى المطبعة الّرسميّة مع اإلعالم تحت إشراف رئيس المحكمة العقّاريّة لغاية إشهاره. وتتوّلى بالمناسبة إالتّحديد الوقتيّة "ويحيله 
 ب مختوما إلثبات إتمام اإلجراء. مصالح المطبعة الّرسميّة إرجاع النّظير المصاح

 وعادة ما يقع شراء هذه العالمات من الخواص.    608
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المعتمد وحاكم الّناحية رفقة المطبوعات الاّلزمة. وتطلب منهما أن يعّلقا اإلعالم 
ويعلمانها بوقوع الّتعليق. فيتوّلى حاكم الّناحية و المعتمد تعليق هذا اإلعالم 

لم ينص عليها ويعلمانها فعال بوقوع عملّية الّتعليق. والحقيقة أّن هذه الّطريقة 
المشّرع بمجّلة الحقوق العينّية، لكّنها طريقة ناجعة تضمن إعالم الغير وحضور 

 جميع األطراف يوم الّتحديد. 
يمّد الحاكم المقّرر مصلحة قيس األراضي بجميع  الّتحديد الوقتي:-

االرشادات الاّلزمة لتمكينها من إجراء التحديد ويحيل لها عند االقتضاء رسوم 
ة التي يكون من المفيد اإلّطالع عليها. وفي اليوم المحّدد يتوّجه العون الملكيّ 

الفّني التابع لديوان قيس األراضي إلى مقّر محكمة الّناحية أو المعتمدّية أو 
البلدّية األقرب إلى العّقار موضوع المطلب، حسب ما تّم ضبطه باالستدعاء. 

ن إلجراء الّتحديد. ويحّق ومن هناك يتنّقل جميع األطراف على عين المكا
للمهندس بطبيعة الحال الدخول إلى موضوع مطلب الّتسجيل دون أن يعارض 

م.ح.ع.  323بمبدأ حرمة المسكن وقد أشار إلى ذلك المشّرع صراحة بالفصل 
ويبادر العون الفّني إلى الّطواف حول العّقار من جوانبه األربعة ويجرى أعماله 

د المثال الهندسي في صيغته الّنهائّية بحضور طالب الفّنّية التي تسمح بإعدا
ذا كان مطلب الّتسجيل متعّلقا بعّقار مبني "ربع"،  الّتسجيل أو من ينوبه. وا 
فللمهندس المحّلف المكّلف بالّتحجير أن يستعين بخبير عدلي بإذن من رئيس 

ها عالقة المحكمة العّقارّية. ويمكن لهذا الخبير أن يعينه في عّدة نقاط فنّية ل
بالعّقارات المبنّية بطبيعة الحال التي قد تغيب عن المهندس المكّلف. ويتوّلى 
المهندس دائما ولو من تلقاء نفسه تحديد الّطرقات التي لها نوع من األهّمية وال 
سّيما تلك الموجودة بخرائط أركان الحرب أو التي وقع إحداثها أو ترتيبها بالملك 

الجاري به العمل وحسب األمثلة العامة وبالعرض المتوّسط العمومي وفق الّتشريع 
الموجود في تاريخ الّتحديد. ونفس المالحظة تنطبق على تحديد بقّية عناصر 
الملك العام أي الملك العمومي البحري والملك العمومي العسكري والملك 

، بمعنى العمومي للمياه والملك العمومي للّتراث والملك العمومي للسكك الحديدّية
أن المهندس يعمد في كّل مّرة يكون موضوع المطلب بجانب هذه األمالك إلى 
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إخراج هذه المساحات من موضوع المطلب، على شرط أن تكون هذه األمالك 
العاّمة قد وقع ترتيبها نهائّيا حسب مقتضيات الّنظام المنطبق عليها بعد القيام 

دس الخرائط الاّلزمة واألمثلة الضرورّية باإلجراءات الواجبة قانونا، وتوّفرت للمهن
التي يجب اعتمادها. وعادة ما يحتّج بها ممّثل اإلدارة المعنّية أي ممّثل المكّلف 
العام بنزاعات الّدولة، الّذي يستدعى عادة من طرف المهندس الّذي سيجري 
الّتحديد. أّما إذا كان الملك العمومي محّل جدل أي لم تصدر بعد األوامر 

قانونّية لترتيبه، فإّنه ال يجوز إخراج هذه المساحات من موضوع مطلب ال
الّتسجيل، إاّل إذا رضي المالك بذلك. وتحتفظ اإلدارة بحّقها في المعارضة التي 
ستخضع وجوبا لتقديرات المحكمة في مرحلة متأّخرة. معنى ذلك أن يحّجر 

لّقى لى أن يتموضوع المطلب حسب البيانات التي يصّرح بها الّطالب، ع
المهندس المكّلف بالّتحديد جميع المعارضات بما في ذلك معارضة المكّلف العام 
بنزاعات الّدولة. ويجب أن تشّخص هذه المعارضات على المثال الهندسي أي أن 
يضبط المهندس مكان هذه المعارضة على المثال، ومن األحسن لو تّم إفرازها 

ضوع المعارضة عددا خاصا بها، حّتى تتفادى بقطعة مستقّلة أي أن يسند إلى مو 
المحكمة في مرحلة متأّخرة األذن بإجراء تحجير تكميلي وهي عملّية تتطّلب كثيرا 

 من الوقت والمال. 
ذا تعّذر إتمام الّتحديد أو تأجيل العمل ليوم آخر يحّرر المهندس المكّلف  وا 

ترضين بالّطريقة محضرا في ذلك ويقتصر على استدعاء طالب الّتسجيل والمع
اإلدارّية، حيث إّن الّتحديد المطلوب إجراؤه قد ال ينتهي في يومه خاّصة إذا 
كانت مساحة العّقار شاسعة شيئا ما أو كان موقع العّقار بعيدا عن مقّر الديوان 

 أو حدث أمرا ما مهما كانت طبيعته عّطل أعمال الّتحديد. 
و تمنع المهندس المكّلف في لكّن المعارضات المذكورة يمكن أن تشتّد 

 323نهاية األمر من مواصلة أعمال الّتحديد في موعدها، لذلك مّكن الفصل 
م.ح.ع. المهندس المحّلف من االستنجاد بالقّوة العامة بمقتضى إذن من وكيل 

لسنة  10الجمهورّية. وقد سمح المشّرع بهذه اإلمكانّية بموجب القانون عدد 
، حيث كانت اإلجراءات المعمول بها قبل 1995في جان 23المؤّرخ في  1995
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هذا الّتنقيح هي أن يحّرر المهندس المكّلف تقريرا كّلما ثبت الّتعّذر ويحيله إلى 
القاضى المقّرر بالمحكمة العّقارّية الّذي يرفعه بدوره إلى الجلسة التي تأذن أخيرا 

القاضي المقّرر. بإجراء بحث وتحجير، أي أن تتم أعمال الّتحجير تحت إشراف 
ويتطّلب هذا اإلجراء وقتا طويال مع بقاء نفس العّلة واألسباب. ويحسب هذا 
الّتعطيل في نهاية األمر على األعمال القضائّية وعلى المّدة التي يتطّلبها نشر 
مطلب الّتسجيل في حين أّن مرحلة الّتحديد لم تنته بعد. لذلك أراد المشّرع من 

ر الّضغط على الفترة الّزمنية التي تتطّلبها أعمال التحجير خالل هذا الحّل األخي
 والّتخّلي عّما كان يعرف بالبحث والّتحجير. 

ويحّرر المهندس المكّلف أخيرا محضرا يضّمنه األعمال التي قام بها 
تفصيال وينّص على المعارضات إن وجدت. ويسّلم ديوان قيس األراضي ورسم 

ي إلى كاتب المحكمة العّقارّية في أجل أقصاه ثالثة الخرائط محضر الّتحديد الوقت
أشهر من تاريخ الّتحديد الوقتي بعد استيفائه لمستحّقاته اإلضافّية إن وجدت 

 . 609وعليه إعالم المحكمة إن لم يقع تسديدها
م.ح.ع. على أّن تاريخ ختم  323نّص الفصل  إشهار ختم الّتحديد: -

ّرسمي للجمهورّية الّتونسّية. معنى ذلك أن يتوّلى عملّيات الّتحديد ينشر بالّرائد ال
ديوان قيس األراضي بعد إتمام جميع األعمال الفّنّية لضبط المساحة الّنهائّية 

، ويحال هذا 610للعّقار موضوع المطلب إعداد ملّخص موجز طبق صيغة معّينة
شهارات، لى كتابة المحكمة العّقارّية التي تبادر إلى تضمينه بدفتر اإلإالمضمون 

                                                 
إّن طالب التّسجيل يؤّمن مصاريف األعمال الفّنية منذ البداية كما سبق اإلشارة إلى ذلك على أساس المساحة    609

تّحديد أّن المساحة الحقيقيّة أكثر. ويحّق بالتالي المصّرح بها، لكّن الّطالب يمكن أن يطالب بمصاريف إضافّية إذا ما ثبت بعد ال
لديوان قيس األراضي حجز األعمال الوقتّية واالمتناع عن إحالتها إلى المحكمة العقّاريّة حتّى تسديد المبالغ المطلوبة. ويجب 

 فإن تقاعس رفض المطلب.  إعالم المحكمة بعدم تسديد المبالغ المطلوبة حتّى يحال المطلب إلى جلسة الحكم، فينذر الّطالب،

مهندس محلّف، قد …………. . "بمقتضى رسم التوّجه الذّي حّرره السيّد يحّرر المضمون حسب هذه الّصيغة:   610

بصفته كونه مالكا بموجب ………………الذّي طلب تسجيله السيّد ……………. . وقع التّحديد المؤّقت للعقّار المعروف بـ 
وقد أدرج ملّخصه بالّرائد الّرسمي للجمهورّية وأّن إنتهاء ……. ………………مقدّم منه في ……………مطلب عدد 

له من ……………وهذا الملك المسّجل محتو على قطعة أرض بها ………………اإلجراءات ختمت بصفة باتة في 
وهذا الملك المسّجل كائن ……………تقريبا ولكّن المساحة الحقيقيّة هي …………المساحة حسب تعريف طالب التّسجيل 

 ……………………التّسجيل بـ بمقتضى مطلب

………. . وأنّه على مقتضى اإلرشادات التي وقع تلقّيها على العين فإّن هذا الملك يحدّه : شرقا  
 …………………. وجنوبا …………. وشماال ……………. . وغربا

ضات لكتابة من مجلّة الحقوق العينيّة لتقديم االعترا 324فمن تاريخ هذا اإلعالن تبتدئ مدّة الّشهرين المعيّنة بالفصل  

 المحكمة العقّاريّة. "
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ثّم توّجهه إلى المطبعة الّرسمّية تحت إشراف رئيس المحكمة العّقارّية صحبة 
مكتوب تحت عنوان " إدراج إعالم بختم الّتحديد ". ويتعّين على مصالح المطبعة 
الّرسمّية إرجاع نظير ممضى إلى كتابة المحكمة العقارّية إلثبات وصول 

 المكاتبة. 
لى الّتعريف بصفة نهائّية بحقيقة العّقار المراد ويهدف إشهار ختم الّتحديد إ

لى تالفي  تسجيله من حيث موقعه ومن حيث مساحته ومن حيث حدوده، وا 
األخطاء مهما كان مصدرها الّتي رّبما وردت بتصريح طالب الّتسجيل و 

 باإلشهارات األّولّية. 
هذا ونالحظ كذلك أّن المشّرع لم يلزم الكتابة بضرورة إرسال نسخة من 

المستخرج إلى محكمة الّناحية والمعتمدّية، ورغم ذلك فإّن المحكمة العّقارّية 
عموما لم تتخّل عن هذا اإلجراء، ولرّبما حصلت الفائدة منه، وهو إعالم كتابة 
المحكمة العّقارّية والمعتمدّية بنهاية أجل تعليق المستخرج من مضمون مطلب 

من تاريخ ادراج اإلعالم المتعّلق بختم عملّيات الّتسجيل العّقاري أي شهران ابتداء 
 الّتحديد بالّرائد الّرسمي. 

يجب على رئيس تسليم المثال الّنهائي إلى كتابة المحكمة العّقارّية:  -
مصلحة قيس األراضي أن يسّلم إلى كاتب المحكمة العّقارّية في ظرف ثالثة 

عملّيات الّتحديد بالّرائد  أشهر ابتداء من تاريخ إدراج اإلعالم المتعّلق بختم
الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية مثاال للعّقار حسب ذلك الّتحديد من طرف مهندس 

 محّلف. 
ويحتوى هذا المثال على البيانات الّنهائّية المتعّلقة بالمساحة والحدود والتي 
لي ال يمكن تغييرها إالّ  إذا أذنت المحكمة في مرحلة الحقة بإجراء تحجيير تكمي

لغاية تعديل المثال الهندسي على ضوء األبحاث التي سيقوم بها القاضي المقّرر 
في وقتها. ويعتبر هذا المثال ومحضر الّتحديد الوقتي المحّرر طبق الّصورة 

 المذكورة الملّف الفّني للعّقار موضوع المطلب. 
ه م.ح.ع. نّص على "أّن اآلجال المعّينة أعال 326ويشار إلى أّن الفصل 

سواء للتحديد أو لتسليم المثال يمكن الّتمديد فيها بقرار معّلل من رئيس المحكمة 
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العّقارّية الّذي له االجتهاد المطلق في قبول أو رفض المطالب الّتي تقّدم إليه في 
هذا الغرض. " ويقصد باآلجال المتعّلقة بالّتحديد أجل الخمسة واألربعين يوما 

الّرائد الّرسمي للجمهورّية وأجل العشرين يوما الواجب الموالية إلدراج المضمون ب
احترامهما قبل إتمام أعمال الّتحديد. أّما أجل تسليم المثال فهو ثالثة أشهر ابتداء 

 من تاريخ إدراج اإلعالم المتعّلق بختم عملّيات الّتحديد. 
وعملّيا يحّرر أعوان ديوان قيس األراضي المطلب ويرفعونه إلى رئيس 

مة العّقارّية الّذي له السلطة المطلقة في قبول أو رفض هذا المطلب. و المحك
رّبما يلجأ الديوان إلى هذا اإلجراء أمام ضغط العمل وكثرة الملّفات المنشورة، لكّنه 
قّلما يستفاد من هذه اإلمكانّية خاّصة بالّنسبة إلى المصالح الجهوّية الّتي يمكنها 

 تها. إنهاء األعمال الفّنّية في وق
في الّشكلّيات ظاهرة تعّدد الضغط على والحقيقة أّن المشّرع الّتونسي حاول 

وتخّلى عن بعض الممارسات التي لم تعد تستجيب إلى الّسياسة مطلب التسجيل 
. فبعد أن كان اإلجراء يقتضي 1995اإلصالحّية التي انتهجها المشّرع منذ سنة 
ق بختم أعمال الّتحديد بمدخل محكمة تعليق مستخرخ من الرائد الّرسمي المتعلّ 

الناحية و ببهو المعتمدّية طيلة المّدة القانونّية ليحّرر في نهاية األمر حاكم 
الّناحية والمعتمد المطبوعات الخاصة التي يضّمن بها المعارضات إن وجدت، 
وتحال هذه المطبوعات إلى فرع المحكمة العّقارّية المختّص، تقّرر منذ سنة 

تخّلي عن هذا اإلجراء واكتفى المشّرع بضرورة إعالم كتابة المحكمة ال 1995
العّقارّية بوقوع تعليق المستخرج المتعّلق بمضمون مطلب الّتسجيل العّقاري في 
ظرف ثماني وأربعين ساعة فحسب، رغبة من المشّرع في الّتخفيف من طول 

ولمّدة طويلة تؤّخر  اإلجراءات، حيث لوحظ واقعّيا أّن المحكمة العّقارّية تظلّ 
المطلب جلسة بعد جلسة النتظار إتمام اإلشهارات بسبب عدم إضافة هذه 
المطبوعات. ومع ذلك فقد الحظت لجنة الّتشريع العام والتنظيم العام لإلدارة أثناء 

المتعّلق بتنقيح مجّلة الحقوق العينّية أّن طريقة اإلشهار  1995مناقشة مشروع 
لّرائد الّرسمي ال يمكن أن تضمن إعالم الغير فعلّيا ويجب المعتمدة أساسا على ا

الّتفكير في طرق جديدة مثل الصحافة المكتوبة والمسموعة أمام تطّور وسائل 
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اإلّتصال الحديثة. وساندت بعض اآلراء الفقهّية هذا المذهب حيث ذهبت إلى 
تكون إمكانّية اإلشهار بواسطة لوحات توضع بالعّقار موضوع المطلب حّتى 

. والحقيقة أّن طريقة اإلشهار بواسطة الّرائد الّرسمي ال 611ظاهرة وبارزة للعيان
يمكن الّتخّلى عنها على األقل في الوقت الحالي، وال يتوّفر حالّيا ما يمكن أن 
يعّوض هذه الّطريقة، بل إّنه يجب الّتفكير في وسائل أخرى تدّعم هذا اإلجراء. 

طرق إشهارّية هاّمة رّبما كان لها األثر الكبير من لكّن المشّرع تخّلى عن عّدة 
 الوجهة الّتطبيقّية وخاّصة ما يتعّلق منها باإلشهار باألسواق العمومّية و"الّتبريح ". 

 أعمال البحث والّتحقيق-3
إلى جانب أعمال التحديد واإلشهار يتطّلب مطلب التسجيل العّقاري أعمال 

ستحقاقّية. وال تخرج هذه األعمال عن أعمال بحث وتحقيق لغاية بيان الحالة اال
 مكتبّية وأخرى ميدانّية.

إّن إجراءات التسجيل العّقاري تقتضي أن يتعّهد األعمال المكتبّية: -
القاضي المقّرر بالملف منذ تقديمه، فبمجّرد تقديم مطلب التسجيل والّرسوم 

ا إلجراء األبحاث والوثائق المضافة إليه يعّين رئيس المحكمة العّقارّية حاكم
م.ح.ع. ويحال مطلب الّتسجيل إلى  328وتقديم تقرير على معنى الفصل 

القاضى المقّرر الّذي يبادر إلى دراسته مكتبّيا فيّطلع على جملة الّرسوم والوثائق 
ويقف على جميع العناصر المكّونة لها. كما يمّد الحاكم المقّرر مصلحة قيس 

زمة لتمكينها من إجراء التحديد ويحيل لها عند األراضي بجميع اإلرشادات الالّ 
االقتضاء رسوم الملكّية التي يكون من المفيد االطالع عليها. وفي صورة إذا 
استهدف المطلب لمعارضة مهما كان مصدرها، يطلب الحاكم المقّرر من طالب 
الّتسجيل االّطالع على هذا االعتراض بكتابة المحكمة بدون نقله والجواب عنه 

 كتابة في أجل معّين. 
وتكون هذه األعمال المكتبّية في بعض األحيان كافية لمعرفة مآل مطلب 
الّتسجيل دون حاجة إلى أبحاث ميدانّية كما إذا تقاعس الطالب عن دفع 
المصاريف التكميلّية لديوان قيس األراضي أو إذا استند الّطالب في مطلبه مثال 
                                                 

 . 7، ص 1996الحبيب الشّطي، مثال العقّار المسّجل، دراسات في القانون العقّاري، دار الميزان للنشر بسوسة    611
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ة على وجه الملكّية الخاّصة والحال أّنه لم إلى أمر إسناد األراضي اإلشتراكيّ 
يحتج بهذا األمر رغم التنبيه عليه من طرف القاضي المقّرر. ففي هذه الّصورة، 
وفي جملة الّصور المماثلة، يكتفي القاضي المقّرر بتحرير تقرير بسيط يبّين من 

قرار خالله تقاعس الّطالب، فيحال المطلب إلى جلسة الحكم لتّتخذ المحكمة ال
 المناسب. 

لكّنه من المفيد اإلشارة إلى أّن تطبيق الحجج وسماع البّينة ال يمكن مطلقا 
القيام بهما بالمكتب، بل البّد من إجراء توّجه على العين وهو الحّل الّذي اعتمده 
المجلس المختلط منذ زمن بعيد بعد الّنقاشات التي طرحت بين رجال القانون في 

يعني أّن القاضي المقّرر يمتنع عن اإلّطالع على جملة وقتها. لكّن ذلك ال 
الوثائق المكّونة لمطلب الّتسجيل، بل يطلب منه دراسة الكتب من جميع جوانبه 
القانونّية ويتتّبع أصل اإلنجرار، فإذا نقصت بعض الّرسوم الّضرورّية يمكن 

 االقتضاء. للحاكم المقّرر استدعاء المعني لمطالبته بإضافة هذه الوثيقة عند 
كما يّطلع القاضي المقّرر على محضر الّتحديد الوقتي بعد إنهاء األعمال 
الفّنّية، فيتثّبت من المالحظات التي دّونها المهندس المحّلف. والحقيقة أّن 
القاضي المقّرر ال يمكنه أن يتوّجه على العين إاّل بعد إتمام األعمال الفّنّية، 

عن اإلجراء المعروف  1995إجماال منذ سنة خاصة بعد أّن تخّلى المشّرع 
بالبحث والّتحجير. وهو إجراء يسمح بإتمام األعمال الفنّية واألبحاث االستحقاقّية 
في نفس الوقت، وتلجأ إليه المحكمة في صورة ما إذا تعّذر على المهندس 
 المّساح إتمام األعمال الفّنّية بسبب شّدة المعارضات أو في صورة ما إذا رغبت
المحكمة في إنهاء هذه األعمال في أقرب األوقات. وأصبح من غير الجائز منذ 

الّلجوء إلى المحكمة في صورة شّدة المعارضات حسب ما أشير إليه  1995سنة 
سابقا، بل يتحّتم على المهندس المّساح االستعانة بالقّوة العامة بعد إذن الّنيابة 

ة إاّل في مرحلة متأّخرة بعد إتمام هذه العمومّية وال تتدّخل المحكمة العّقاريّ 
حالتها إليها، فيّطلع عليها القاضي المقّرر كما يّطلع على بقّية أوراق  األعمال وا 

 المطلب. 
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فإذا رأى الحاكم المقّرر ضرورة إجراء بحث على العين فإّنه يعلم بذلك 
الّرئيس ، ويصدر 612رئيس المحكمة العّقارّية بتقرير خاص يسّمى تقرير اإلعالم 

. مع العلم أّن المصاريف 613عند االقتضاء قرارا في تعيين حاكم يتوّلى البحث 
الّضرورّية إلتمام الّتوجه يسّبقها طالب الّتسجيل منذ نشر مطلب الّتسجيل حسب 

 ما سبق اإلشارة إلى ذلك في بابه. 
يقوم القاضي المقّرر المتعّهد بالمطلب بتحديد موعد األعمال الميدانّية: -

الّتوجه حسب ما يسمح به حجم العمل، محترما في ذلك آجال بلوغ 
االستدعاءات، وقد تعّود القضاة المقّررون على إجراء عّدة توّجهات في اليوم 
الواحد. ويتوّلى القاضي المقّرر بالمناسبة استدعاء الّطالب وعند االقتضاء 

وتبّلغ االستدعاءات  المعارضين لموعد الّتوّجه طبق العناوين المذكورة بالملّف.
للمعنّيين بواسطة أعوان الّسلطة اإلدارّية الذين يقتطعون وصال منها يوّجهونه إلى 
الّصادر منه اإلعالم وتضاف إلى ملف كّل عّقار نسخة من ذلك اإلعالم مع 
اإلعالم بالبلوغ. لكّن هذه الطريقة رغم بساطتها فهي مدعاة لعّدة مشاكل بسبب 

ن بلوغ االستدعاء لشخص الّطالب أو لشخص المعارض، عدم قدرتها على ضما
وعادة ما تكتفى السلطة االدارّية بتسليم االستدعاء إلى عمدة المكان أو إلى أحد 

دون مراعاة أحكام مجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية وخاّصة  يأقارب المعن

                                                 
يذكر أّنه من الوجهة التّطبيقّية تكون عادة جميع المطالب موضوع توّجه على العين، وقلّما يحّرر تقرير اإلعالم    612

م.ح.ع. نّص صراحة على هذا التّقرير، ومن األحسن بالتّالي التمّسك بهذا اإلجراء على مستوى نشاط  340لفصل رغم أّن ا

المحكمة ألنّه يتيح للقاضي المقّرر فرصة اإلّطالع على مطلب التسجيل العقّارى قبل التّوجه على العين، وبإمكانه استدعاء 
القاضي المقّرر ضروريّة إلجراء البحث على عين المكان، حتّى إذا ما تقاعس الّطالب ومطالبته بجميع الوثائق التي يراها 

 الّطالب أمكن إحالة المطلب إلى الجلسة التّي يمكنها حينئذ إتّخاذ القرار المناسب. ويتقّلص بهذه الّطريقة عدد المطالب التّي تتطّلب
 إجراء األبحاث على العين. 

م ح  328أّن القاضي المقّرر يتعّهد بالملف منذ تقديم المطلب على معنى الفصل  يذكر كذلك من الوجهة التطبيقيّة   613

ع، فيبادر القاضي المقّرر إلى تعيين موعد التوّجه بالنسبة إلى جميع المطالب. ومادام تقرير اإلعالم ال يلجأ إليه إالّ في مناسبات 
ّن القاضي الذي تعّهد إالذّى سيجري األبحاث الميدانيّة بل  قليلة، فلن يجد رئيس المحكمة العقّارية الفرصة لتعيين القاضي

 340بالقضّية منذ تقديم المطلب هو الذّي يبقى مختّصا إلى حدّ نهاية األبحاث الميدانيّة. وبالتّالي لم يبق للفقرة الثانية من الفصل 

لي :" إذا رأى الحاكم المقّرر ضرورة م.ح.ع. نّص على ما ي 340م.ح.ع. أّي معنى أمام هذه الممارسة ضرورة أّن الفصل 

إجراء بحث على العين يعلم بذلك رئيس المحكمة العقّارّية بتقرير خاص ويصدر الّرئيس عند االقتضاء قرارا في تعيين حاكم 
 يتولّى البحث وفي تقدير المبلغ التّقديري للمصاريف الواجب دفعها من طرف طالب التّسجيل. "

يف القانونيّة التّي يتطلّبها التوّجه على العين يؤّمنها طالب التّسجيل منذ تقديم المطلب كما ويالحظ كذلك أّن المصار 
 سبق اإلشارة إلى ذلك. 



271 

 

. 614يوم الّتوّجه منها وهو ما يؤّدى بالّضرورة إلى تغّيب المعني باألمر 8الفصل 
ذا لم يحضر الّطالب يوم الّتوجه يمتنع الحاكم المقّرر عن إجراء األبحاث  وا 
ويحّرر تقريرا إلعالم الجلسة الّتي بإمكانها تقرير إعادة الّتوّجه في صورة ما إذا 
حضر الّطالب وأعرب عن رغبته في إعادة الّتوّجه وتحمل عليه مصاريف الّتوّجه 

ذا لم ي حضر الّطالب وحضر المعارض أو المعارضون تجرى من جديد. وا 
، ويحّرر الحاكم 615األبحاث في وقتها إذا ما أصّروا على الّتسجيل العرضي 

المقّرر تقريرا ينهي فيه أبحاثه ويمكن للمحكمة في جلستها الحكمّية أن تقّرر 
إجراء توّجه ثاني بطلب من طالب الّتسجيل في صورة ما إذا حضر وأعرب عن 

ذا حضر الّطالب ولم يحضر  رغبته في ذلك وتحمل عليه المصاريف الاّلزمة. وا 
المعارض أو المعارضون ينهي القاضي المقّرر أبحاثه، ويبقى الحّق قائما لهم في 
مطالبة التوّجه ثانية وتحمل عليهم المصاريف الّضرورّية. ويتوّلى كاتب المحكمة 

طبوعات الّتي تخّوله تأمين في كّل مّرة تمكين الّطالب أو المعارض من الم
 المصاريف الاّلزمة والمطلوبة قانونا. 

االستقرائّية تعمد إلى إعادة إجراءاتها ويذكر أّن المحكمة العّقارّية وفي إطار 
. كما أّن  616االستدعاء إذا لم يبلغ االستدعاء إلى شخص المعني باألمر
المعنّيين شخصّيا القاضي المقّرر كثيرا ما يلجأ إلى عّدة طرق تضمن حضور 

حيث باإلمكان تكليف الّطالب باستدعاء بقّية األطراف بواسطة عدل منفذ على 
معنى اإلجراءات المبّينة بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية، أو أن يستدعي 
الّطالب إلى مكتب الحاكم المقّرر فيعلمه بموعد الّتوّجه ويكّلفه بالمّرة بإعالم بقّية 

                                                 
م.م.م.ت. على أّن الّنظير أي االستدعاء يسّلم إلى الّشخص نفسه أو في مقّره األصلي أو في مقّره  8نّص الفصل    614

المنفّذ المطلوب إعالمه في مقّره وجب عليه أن يسّلم نظير محظر اإلعالم إلى وكيله أو  المختار حسب األحوال فإذا لم يجد العدل
 لمن يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميّزا ومعّرفا بهويّته. 

م.م.م.ت. هو المكان الذّي يقيم فيه الّشحص عادة والمكان الذّي يباشر فيه  7والمقّر األصلي على معنى الفصل  

 ّشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقّرا أصليّا له بالّنسبة إلى المعامالت المتعلّقة بالّنشاط المذكور. والمكان المختار هو الذّي يعيّنهال
 اإلتّفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي. 

 م.ح.ع.  333جع الفصل سنتعّرض إلى مفهوم التّسجيل العرضي عند الحديث عن المرحلة الحكميّة. يرا   615

والحقيقة أّن هذا اإلجراء وبعيدا عن االجراءات االستقرائيّة التّي سنتحدّث عنها في بابها نّص عليه صراحة الفصل    616

 م.م.م.ت. بقوله "للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدّعي عليه إن لم يبلغه االستدعاء األول شخصيّا ".  77
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ا لم يكن هناك مانع، أو أن يستدعي جميع األطراف للحضور بمكتب األطراف إذ
 الحاكم المقّرر فيعلمهم بموعد الّتوّجه مسّبقا. 

ذا ما تجاوزنا مسألة حضور األطراف، وافتراضا أّن التوّجه قد تّم في  وا 
موضوع مطلب الّتسجيل  617موعده، فعلى الحاكم المقّرر أن يطوف بكامل العّقار

 619ويجري الصلح 618ّطالب وعلى المعارض وعلى المحامينويحّرر على ال
 .622وينهي جميع األبحاث االستقرائّية 621ويسمع البّينة 620ويطّبق الّرسوم والحجج

                                                 
اكم المقّرر هو الّطواف حول العقّار من جميع جوانبه، فيتثّبت من العالمات التّحديديّة التي أول ما يقوم به الح   617

وضعها المهندس المكّلف يوم إجراء التّحديد الوقتي، ويسترشد عن حدود العقّار واإلسم المعروف به في الجهة واسم موقعه 
مع بيان حدوده األربعة ومقارنتها بالمثال الهندسي الذّي أعدّه  ويدون ذلك بملفّاته، ويمكن له أن يرسم مثاال مصغّرا للعقّار

 المهندس المحّلف طبق الّصورة التّي سبق اإلشارة إليها. ويتبيّن طبيعة العقّار ومحتواه. 
ملكية مع يطلب الحاكم المقّرر هويّة الّطالب وينقل محتواها ثّم يبادر إلى إلقاء األسئلة الالّزمة لبيان كيفيّة إنجرار ال  618

الحرص على تدوين الجزئيّات. وقد يكون ذلك بحضور المعارض الذّي يمكن إبعاده كلّما لزم األمر ورأى القاضي المقّرر 
 ضرورة اتخاذ هذا اإلجراء. 

ويطلب الحاكم المقّرر هويّة المعارض وينقل جميع البيانات المتعلّقة بها، ويلقي األسئلة الالّزمة لمعرفة أسس  
وموضعها، ويتعّرض بالّضرورة ألصل إنجرار ملكيّة المعارض. وقد يكون ذلك على مسمع الّطالب أو غيابه إن  المعارضة

 اقتضى الحال. 
ويذكر بداية أّن الّطالب أو المعارض أو كالهما يمكن أن ال يحضرا أصال وينيبا عنهما من يمثّلهما وفي هذه الحالة  

وصفة الوكيل، كما يمكن لهما أن ينيبا محاميا سواء حضرا أو تغيَبا. ففي جميع هذه  يتثّبت الحاكم المقّرر من صحة التوكيل
 الّصور يتولّى الحاكم المقّرر التّحرير على من حضر في حّق الطالب أو المعارض. 

ادة ما يلجأ فبعد الّطواف بكامل العقّار والتّحرير على جميع األطراف يتبيّن للحاكم المقّرر أصل النّزاع إن وجد، وع   619

إلى الّطرق الّصلحيّة لحسمه على عين المكان بموافقة األطراف بطبيعة الحال بحكم ما له من سلطة على عناصر الملف إذ 
يتيّسر له معرفه الحقائق في أدّق مظاهرها، وخاّصة بعد أن أقّر المشّرع الّصلح في أغلب اإلجراءات، واعتبره الّطريقة المثلى 

قد يقتنع المعارض برفع معارضته فيسحبها أو أن يحصرها في جزء معيّن دون آخر، أو أن يعترف الّطالب لحسم النّزاعات. و
بمضمون المعارضة. وعادة ماتتعلّق المعارضة بالحدود بين العقّارات المجاورة التي من الممكن أن تصفّى على عين المكان. 

موضوع الصلح على المثال الهندسي و إلى تضمين نتيجة أعماله  وفي جميع هذه الحاالت يبادر الحاكم المقّرر إلى تشخيص
بتقاريره حتّى تتمّكن المحكمة من مراقبة هذه األعمال ولتتّخذ الّرأي السليم عند االقتضاء. فإن لم يركن األطراف إلى الّصلح يمّر 

 القاضي المقّرر إلى مباشرة أعمال التّحقيق.  
دراسة الكتب من حيث شكله، فيشير إلى كّل النّقائص التي يقف عليها سواء تعلّقت يتولّى الحاكم المقّرر أّوال    620

باإلمضاء أو بالتراخيص المشترطة قانونا سواء بالنسبة إلى التّونسّيين أو األجانب. ويراقب الحاكم المقّرر النّاحية الجوهريّة 
وني الّسليم عند اإلقتضاء. وإذا أثيرت مسألة أّوليّة سواء تعلّقت للعقد، ويمكنه القيام بتأويله عند غموضه وتكييفه التّكييف القان

بالنّاحية الشكليّة للعقد أو بالناحية الجوهريّة، يشير إلى ذلك في تقريره وال يمتنع عن مواصلة األبحاث بل إنه يواصل أبحاثه كما 
قّاري في صورة ما إذا احتّج المعني بما يفيد نشر يلزم وعلى المحكمة في طورها الحكمي أن تؤّجل الّنظر في مطلب التّسجيل الع

قضيّة أصليّة أمام محاكم الحّق العام. بقي أّن الحاكم المقّرر يتولّى تطبيق الحجج دون حاجة إلى انتداب خبير، حيث إّن النّاحية 
كم المقّرر الوقوف على هذه العقّاريّة توجب إدراك بعض المفاهيم واالصطالحات المتعارف عليها بالجهة، ويتيّسر عادة للحا

المفاهيم فيعيها الوعي الكامل، وعادة ما ينتفع بها كلّما باشر تطبيق الحجج. وال يكتفي بتطبيق الحّجة بل من المطلوب أن يبيّن 
كيّة الباحث انجرار الملكيّة وتعاقبها، ويفّصل الحديث عن طريقة اكتساب ملكّية العقّار موضوع مطلب التّسجيل علما أن المل

من م.ح.ع. بالعقد والميراث والتّقادم وااللتصاق ومفعول القانون. وبالتّالي فإّن التّطبيق يمكن أن  22تكتسب على معنى الفصل 

يشمل العقود والكتائب مهما كان نوعها سواء كانت بيعا أو هبة أو قسمة أو معاوضة أو مغارسة و جميع القرارات اإلداريّة 
 إسناد الملكّية على وجه الملكيّة الخاصة.خاصة منها ما يتعّلق ب

ال تخلو األبحاث من ضرورة سماع البّينة سواء لتدعيم الّرسوم أو إلثبات التقادم المكسب. ألّن الّرسوم في حقيقة    621

التّحرير  األمر التخرج عن كونها مجّرد وسيلة لنقل الحّق وليست طريقة من طرق اكتساب الملكيّة ابتداء، وبالتالي ال بدّ من
على البّينة لبيان إنجرار الملكّية. وتكتسب البّينة البعد الهام واألهّميّة الكبيرة إذا كان المطلب مؤّسسا على عناصر التقادم 
المكسب، إذ ال يمكن في هذه الّصورة إثبات الحّق إالّ بطريقة البيّنة. فيتولّى الحاكم المقّرر سماع البيّنة التي أحضرها الّطالب 

رّكز باألساس على عناصر الحيازة وأركانها فيتثبّت من طبيعتها وآجالها ومدتها.  لكّن الحاكم المقّرر ال يكتفي بما يقدّم له، بل وي
 بإمكانه أن يجري جميع األبحاث االستقرائيّة الالّزمة.  

جراءات التّسجيل على أن م.ح.ع. على أّن الحاكم المقّرر مكلّف على الخصوص بالّسهر أثناء إ 328ينّص الفصل   622

اليقع النيل من أّي حّق عيني عقّاري راجع لقاصر أو غائب ويباشر لهذا الغرض جميع التّحقيقات واألبحاث الالّزمة وله سلطة 
كون مطلقة لقيامه بهذه المهّمة. وتاريخيا يظهر النّظام االستقرائي في مواجهة الّنظام االدعائي. ويقصد بالنظام االدعائي هو أن ت
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وبعد إتمام القاضي المقّرر جميع األبحاث االستقرائّية يحّرر تقريرا شامال 
إليها  جميع األشغال التي قام بها واالستقراءات التي توّصلليتعّرض من خالله 

وال بأس إن هو أبدى رأيه في بعض المسائل ، ويتوخى في ذلك الحرص الكامل 
إلعالم المحكمة بجميع الجزئّيات مهما كانت ومهما صغرت. ثّم يوّجه الملّف إلى 

 كتابة المحكمة إلحالته إلى الجلسة. 
 الحكم في مطلب الّتسجيل االختياري -4

حلة مل قبل التسجيل ومرحلة ما يجب التمييز بين مرحلتين أساسّيتين، مر 
 بعده.

يذكر بداية أن المحكمة العّقارّية ال تلتزم إجماال مرحلة ما قبل الّتسجيل: -
باإلجراءات المسّطرة بمجّلة المرافعات المدنّية خاصة منها ما يتعّلق بطريقة رفع 

 ، الّتي يمكن أن ينجّر عنها سواء بطالن عريضة الّدعوى أو623الّدعوى وتقييدها
، وال يمكن لإلجراءات الخاّصة بالجلسات الّتحضيرّية وجلسات 624طرح القضّية
أن تنطبق على أعمال المحكمة العّقارّية إاّل إذا لم تكن مخالفة  625المرافعة والحكم

للقواعد الّتي بّينها المشّرع بمجّلة الحقوق العينّية. ويّتجه في هذا الباب الّتعّرض 
ة بالمحكمة العّقارّية من حدود وبيانات، فبعد إحالة لما تفرضه اإلجراءات الخاّص 

الملف إلى الجلسة الحكمّية، يستدعى األطراف إليها طبق القانون، وبعد تالوة 
تقرير القاضي المقّرر وتقديم األطراف ما لديهم من مالحظات بواسطة محامي 
                                                                                                                                      
المواجهة بين طرفي النزاع دون تدّخل من القاضي الذّي يجب أن يلتزم الّصمت ليعلن عن الفائز في آخر المطاف، ويطلب في 
 هذا النظام عدّة مبادئ أساسّية أهّمها االحترام الكامل لمبدأ الحياد في مفهومه الفنّي. ويفهم من الّنظام االستقرائي مبادرة القاضي

ن دون التّقيّد بمبدأ الحياد، وهو الّنظام المعمول به في االجراءات الجزائيّة على صورتها الحاليّة. هذا النّظام هو في البحث والبيا
المعتمد بإجراءات التّسجيل العقّاري، وهو يسمح في نهاية األمر بتحقيق عدّة نتائج هاّمة لعّل من أهّمها أّن الحاكم المقّرر غير 

م.م.م.ت. فينقاد الحاكم بالّضرورة في أبحاثه إلى تكوين أوراق الملف، بل بإمكانه أن يطلب إضافة  12ملزم بما ورد بالفصل 

بعض الوثائق من جميع األطراف سواء كان الّطالب أو المعارض أو الغير أو اإلدارات. وبإمكانه أن يسمع البيّنة التي يرى منها 
ك، وله سلطة مطلقة في إجراء األبحاث شرط أن اليتجاوز المبادئ اإلجرائّية فائدة حتّى في صورة ما إذا لم يطالب المعنيّون بذل

األساسيّة المتعلّقة بحّق الدّفاع وجملة الّضوابط المطلوبة عند التّحرير على البيّنة فيما يتعّلق بالقوادح. ومع ذلك الحظ المجلس 
اريّة تتميّز بعناصر أساسيّة وجوهرّية بمعنى أّن القواعد األجرائيّة المختلط منذ زمن بعيد أّن اإلجراءات المتّبعة أمام المحكمة العقّ 

ال يمكن أن تعيق األبحاث االستقرائيّة، فكلّما تعارضت قاعدة شكليّة مع الحّق الموضوعي إالّ وقدّم الموضوع بمعنى أّن الّسعي 
ة قد تعترض أعمال القاضي المقّرر ومن بعده إلى تسجيل العقّار لصاحبه الحقيقي يفوز في نهاية األمر عن أّي قاعدة شكليّ 

 المحكمة. 

 Georges soulmagnon : la loi tunisienne du 1 juillet 1885 sur la propriété 

immobilière et le régime des livres fonciers, op.cit., p.107. 

 م.م.م.ت.  72م.م.م.ت. إلى  68الفصول    623

 م.م.م.ت.  79يراجع الفصل    624

 وما بعد م.م.م.ت.  76يراجع الفصول    625
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للغير يمكن للمحكمة أن تأذن بمواصل األبحاث إذا كانت غير تاّمة، كما يجوز 
 االعتراض على مطلب الّتسجيل أو الّتداخل، ويصدر الحكم في نهاية األمر. 

وقد سبق أن أشرنا  لمحكمة العقارية:الهيئة الحكمّية ل+اإلجراءات أمام 
، 1885إلى أّن المحكمة العّقارّية أحدثت بموجب األمر المؤّرخ في غّرة جويلية

- 2 - 17األمر المؤّرخ في وقد نّقح هذا األمر عّدة مرات، إلى أن صدر 
القاضي بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري، وتخّلى المشّرع عن  1957

تسمية هذا الجهاز بالمجلس المختلط وأصبح يسّمى بالمحكمة العّقارّية وهي نفس 
 5الّتسمية الّتي اعتمدتها مجّلة الحقوق العينّية عند صدورها بمقتضى القانون عدد

، وقد كانت تابعة للجهاز القضائي 1965فيفري  12ّرخ في المؤ  1965لسنة 
تركيبتها ووظائفها  1957 - 2 - 17منذ البداية. وحّدد األمر المؤّرخ في 

واإلجراءات الخاّصة بها ومن بعده مجّلة الحقوق العينّية الّتي ألغت بعضا من 
 . 626فصول هذا األمر

مركز أصلي بتونس به  ويشرف على المحكمة العّقارّية رئيس محكمة. ولها
عدد من وكالء الرئيس وحّكام مقّررين، وفروع في أغلب الواليات يشرف عليها 
وكالء رئيس، وتكون لرئيس المحكمة سلطة إدارّية وقضائّية على جميع الفروع. 
كما يشرف على كتابة المحكمة المركزّية رئيس كتابة ويشرف على كتابة فروعها 

 يعتبرون في حقيقة األمر إاّل امتدادا للكتابة المركزّية. عدد من الكتبة الّذين ال 
وتترّكب هيئة المحكمة العّقارّية عند الحكم من ثالثة أعضاء وهو الّتحوير 

 23المؤّرخ في  1995لسنة  10الّذي أدخله المشّرع بمقتضى القانون عدد
، بعد أن كانت تترّكب من خمسة أعضاء. ومن حّق الحّكام 1995جانفي
ّررين أن يجلسوا بالمحكمة العّقارّية على شرط أن ال يشاركوا في الحكم في المق

القضايا الّتي كّلفوا بتقريرها، وعند تخّلف رئيس المحكمة العّقارّية ينوبه أقدم 
 وكالئه سواء في وظائفه المجلسّية أو في اختصاصاته األخرى. 

                                                 
من هذا األمر. لذلك عادة ما يرجع إلى بقيّة الفصول لفهم اإلجراءات الخاّصة بهذه  10و  9و 6و 5ألغيت الفصول    626

 المحكمة. 
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ة لموعد الجلسة ويستدعى األطراف بواسطة كاتب المحكمة بالطريقة اإلداريّ 
وذلك ثمانية أّيام على األقل قبل يوم انعقادها، وتتوّلى السلطة اإلدارّية المكّلفة 
بتبليغ االستدعاء تسليمه إلى صاحبه ، بعد أن يمضى على الوصل الّذي من 
المفروض أن يقع إرجاعه إلى كتابة المحكمة، فيضيفه كاتب الجلسة إلى الملّف 

الّطريقة ولئن كانت غير معّقدة وتتماشى مع اإلجراءات المتعّلق به. لكّن هذه 
المعتمدة أمام المحكمة العّقارّية، فإّنها كانت سببا في عّدة مشاكل من الوجهة 
الّتطبيقّية، ألّن االستدعاء ال يبلغ لصاحبه في كثير من األحيان، ويتعّذر بالّتالي 

وال يتيّسر لهم مناقشة  على الّطالب أو المعارض أو المتداخل الحضور بالجلسة،
ما يمكن أن يضاف إلى ملّف المطلب. حيث إّن االستدعاء يجب أن يسّلم إلى 
المعني باألمر شخصّيا أو إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه بشرط 

م.م.م.ت. لكّن أغلب االستدعاءات وكما  8أن يكون ممّيزا على معنى الفصل 
ي شخص العمدة لصعوبة تبليغها على معنى الفصل سبق اإلشارة إلى ذلك تبّلغ ف

المذكور. وهو ما يدفع المحكمة إلى تأخير القضّية عّدة مرات واإلذن بإعادة  8
استدعاء المعني حّتى يتسّنى له الحضور. وتحرص المحكمة من جهة أخرى 
على الحضور الّشخصي لتطالبه بالوثائق الّناقصة عند االقتضاء أو لتعلمه 

راء األبحاث التكميلّية. لكّنه ال شيء يمنع من استدعاء األطراف بموعد إج
بواسطة عدل منّفذ إذا رأت المحكمة أن حضورهم واجب بالجلسة، ويمكن لها أن 
تكّلف أحدهم باستدعاء الّطرف المقابل، وتنطبق حينئذ اإلجراءات المبّينة بمجّلة 

بيعة اإلجراءات المعتمدة أمام . وال ننسى كذلك ط627المرافعات المدنّية والّتجارّية 
المحكمة العّقارّية الّتي تسمح للمحكمة بإجراء األبحاث حّتى في صورة غياب 
المعنّيين، وال يمكن أن تحكم بتسجيل موضوع المطلب إاّل بعد إتمام جميع 

 األبحاث. 
وقّدمنا أن القاضي المقّرر يتّمم األبحاث المطلوبة ويحّرر تقريرا يضّمنه 

اله االستقرائّية، ثّم يحيل الملّف إلى جلسة الحكم و عادة ما تكون جميع أعم
األبحاث قد تّمت على الوجه المطلوب وال تحتاج إلى أبحاث إضافّية. ولهذا 
                                                 

 وما بعد من م.م.م.ت.  5يراجع الفصول   627
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الغرض تفتح الجلسات التحضيرّية بالّتأّكد من حضور األطراف على الوجه 
 الّتطبيق ابتعد المذكور وبتالوة الّتقرير من طرف أحد أعضاء المحكمة. غير أنّ 

عن اعتماد هذا اإلجراء، وأغلب فروع المحكمة العّقارّية ال تلجأ إليه، وتفتتح 
الجلسات الّتحضيرّية بالّنداء على األطراف، فإن لم يحضر أّي منهم تؤّخر 
الجلسة إلى غاية حضور المعني باألمر عند االقتضاء، أو أن يحضروا بالجلسة 

لغاية االّطالع فتستجيب لهم المحكمة، أو أن يكونوا قد األولى فيطالبون بالّتأخير 
اّطلعوا على جميع األبحاث بمافي ذلك تقرير القاضي المقّرر منذ اليوم األّول. 
ولرّبما كان ضغط العمل وحجم الملّفات المنشورة أمام المحكمة العّقارّية هو 

قيامه حريصا على الّسبب وراء اعتماد هذا الحّل. ولقد كان المجلس المختلط منذ 
احترام مثل هذا اإلجراء، لكّنه شيئا فشيئا ابتعد الّتطبيق عن الّلجوء إليه، وال نكاد 
اليوم نشعر بضرورة اعتماده أمام كثرة الملّفات، حيث ال يمكن أن يتولى أحد 
أعضاء المحكمة تالوة الّتقرير الّذي قد يحتوى أكثر من عشرين صفحة بمناسبة 

 لعمل إجماال باإلجراءات المبّينة أعاله. كّل مطلب، وطغى ا
وعلى كّل يمكن للخصوم بعد االّطالع على تقرير القاضي المقّرر وجميع 
أوراق الملّف أن يقّدموا بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة أو شفاهة 

م.ح.ع. ويالحظ من خالل ذلك أّن إنابة المحامي  343على معنى الفصل 
م المحكمة العّقارّية في مطالب التسجيل االختياري بعد تنقيح أصبحت وجوبّية أما

 3المؤرخ في  2008لسنة   67م.ح.ع بموجب القانون عدد  343الفصل 
  وأصبح هذا الفصل بعد التنقيح ينّص  في فقرته الثانية على يلي 2008نوفمبر 

وا وبعد تالوة التقرير من طرف أحد أعضاء المحكمة يمكن للخصوم أن يقّدم »
بواسطة محام ما لهم من الملحوظات كتابة أو مشافهة" . ويستمّر محامو 
األطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون إجراءات خاّصة سواء إمضاء كّل 
منهم على توصلة بما قّدمه له الّطرف اآلخر وتقّدم نسخة من تلك المالحظات 

لجلسة ليطلب الّطرف لضّمها لملّف المطلب أو إضافة الملحوظات مباشرة إلى ا
المقابل الّتأخير والجواب على ما قّدم بالجلسة. وعادة ما تكون أبحاث القاضي 
المقّرر المضّمنة بالّتقرير كافية دون لزوم إلجراءات أخرى، ويتمّسك بها األطراف 
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لتصرف القضّية للمرافعة حينا عند االقتضاء، وتصّرح المحكمة بحكمها في نهاية 
 ا تؤّخر الّتصريح بالحكم لجلسة مقبلة. الجلسة أو أّنه

لكّن المحكمة تتمّتع بنفس الّدور الّذي يتمّتع به القاضي المقّرر في البحث 
واالستقراء حسب الّصورة الّتي سبق شرحها، وبالّتالي يمكن أن تأذن بإتمام 

 األبحاث الّتي تراها مفيدة. 
إذا رأت لزوم م.م.م.ت. على أّنه يمكن للمحكمة  86نّص الفصل قد و 

إجراء أبحاث معّينة من سماع بّينات أو إجراء توّجهات واختبارات أو تتبع دعوى 
الّزور أو غير ذلك من األعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن للقاضي المقّرر 
بإتمامها. ويمكن أن تعّين بالجلسة بمحضر الّطرفين تاريخ إجراء األبحاث الّتي 

لقاضي المقّرر أو على عين المكان أو غير ذلك أذنت بها يوما وساعة بمكتب ا
ذا لم تجد المحكمة بالملف  114من األماكن. وأضاف الفصل  م.م.م.ت. وا 

اإليضاحات الكافية، خالل جلسة المرافعة، يمكنها أصالة منها اإلذن بإحضار 
الّشهود أو الخبراء بالجلسة الّذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند 

 بزيادة البحث كما يمكن لها اإلذن بحضور الخصوم بذواتهم. االقتضاء 
لكّن هذا ااالّتجاه الجديد في البحث والّتحقيق الّذي اعتمده المشّرع منذ سنة 

يخضع في حقيقة األمر لضوابط وحدود يمليهما مبدأ الحياد الّذي فرضه  1986
 86الن م.م.م.ت.، فليس للمحكمة أن تتجاوز ما نّص عليه الفص 12الفصل 

م.م.م.ت. إذ ليس لها أن تتمّسك بحّجة لم يطالب بها األطراف أو أن  114و
تطلب إضافة الحجج الناقصة أو أن تكاتب اإلدارة لغاية إضافتها، أو أن تتمّسك 
بعناصر ال تهّم الّنظام العام وليس عليها إجماال تكوين أو إتمام أو إحضار حجج 

عقيب على احترام هذا المبدأ باعتباره أحد الخصوم، وعادة ما تؤّكد محكمة التّ 
المبادئ األساسّية الّذي يرتكز عليه الّنظام اإلجرائي في تونس سواء في مفهومه 

، ويبقى الّنظام اإلجرائي المبّين بمجّلة المرافعات المدنّية 628الفّني أو األدبي
 والّتجارّية نظاما اّدعائّيا رغم التنقيحات الّتي شملته. 

                                                 
حد الّطرفين. ويقصد بالمفهوم الفنّي للحياد أن يتقيّد يقصد بالمفهوم األدبي لمبدأ الحياد أن ال ينحاز القاضي إلى أ  628

 القاضي بمفهوم الدعوى من كونها ملك للّطرفين وال يجوز القاضي التّدخل في النّزاع لمساعدة الّطرفين على اإلثبات. 
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ذه المبادئ ال يمكن أن تلزم المحكمة العقارّية في شيء، حيث غير أّن ه
إّن الّنظام المسّطر بمجّلة الحقوق العّينّية هو نظام استقرائي بالّدرجة األولى، 
بمعنى أّن المحكمة يمكن لها أن تأذن بأّي إجراء دون الّتقّيد بمبدأ الحياد في 

إلى الحقيقة والكشف عنها  مفهومه الفّني، أي أن يكون لها مبادرة في الوصول
مهما كانت الوسيلة. ويجوز لها في هذا الباب اإلذن بأي إجراء تراه صالحا 
إلتمام األبحاث دون التقّيد بطلبات الّطرفين أو أن تكاتب اإلدارات المعنّية لغرض 
موافاتها ببعض الحجج، ولها كامل الّسلطة في اإلذن بأي إجراء. ويذكر أّن هيئة 

ا كامل الحّرّية في مراقبة أعمال القاضي المقّرر، وهي الّتي تقّدر المحكمة له
أهّمية االستقراءات الّتي قام بها، ويعود لها تقدير كامل األعمال واالجتهادات 
الّتي أشار إليها بتقريره، و تفحص جميع األعمال الفّنّية الّتي أتّمها المهندس 

ذ القرار المناسب في شأن جميع المحّلف الّتابع لديوان قيس األراضي، واتخا
العناصر الّتي أثيرت، إّما بالمصادقة عليها أو تعديلها أو اإلذن بزيادة الّتحّرى 
والّتقّصي. ويمكن في هذا الباب أن تأذن بعملّية إشهار جديدة أو أن تكّلف أحد 
الخبراء بالقيام بعمل معّين أو أن تحيل الملف إلى القاضي المقّرر سواء إلتمام 
قامة  عمل محّدد مثل تطبيق الحجج الّتي أضافها أحد الّطرفين، وسماع البّينة وا 
الفريضة وتعديل المثال استعانة بالمهندس المحّلف التابع لديوان قيس األراضي، 
ويمكن أن تكون األعمال مكتبّية أوميدانّية أو لمواصلة األبحاث إجماال، فيتعّهد 

يذ الحكم الّتحضيري على الّصورة المبّينة. القاضي المقّرر بالملّف لغاية تنف
ويباشر الّتنفيذ بمفرده إذا كانت األعمال ال توجب تدّخل الجانب الفّني، أو 
استعانة بالمهندس المحّلف الّتابع لديوان قيس األراضي إذا كانت األعمال 
تقتضى تعديل الّتحديد والمثال الهندسي حيث يمكن أن يكون مطلب الّتسجيل 

بول بالنسبة إلى كامل العّقار، فتأذن المحكمة بتعديل الّتحديد والمثال غير مق
تحت إشراف القاضي المقّرر والقيام باإلشهارات الّتكميلّية عند االقتضاء، ألّنه ال 

م.ح.ع، أو  352يجوز الحكم إاّل بعد تعديل المثال والّتحديد على معنى الفصل 
القاضي المقّرر المعّين منذ البداية  بمساعدة خبير عدلي عند االقتضاء. ويكون 

طبق الّطريقة الّتي سبق شرحها، أي الّذي حّرر الّتقرير المحال إلى الجلسة، هو 
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المؤهل لتنفيذ مقتضيات الحكم الّتحضيري. ويجوز له إضافة إلى ذلك إثارة جميع 
ن لم تكّلفه المحكمة بذلك، ويتمتّ  ع لهذا العناصر الّتي لها تأثير على االستحقاق وا 

الغرض بجميع الّسلطات الّتي سبق شرحها والّتي تتماشى مع أهداف الّنظام 
االستقرائي. وللّرئيس عند تخّلف الحاكم المقّرر المذكور أن يعّين بقرار أحد 
الحّكام الجالسين للقيام بوظائف ذلك الحاكم في القضّية وحينئذ ال يمكن للحاكم 

في الحكم في القضايا الّتي باشر تقريرها. الواقع تعيينه كيفما ذكر أن يشارك 
ويمكن أن تأذن المحكمة للمهندس المحّلف المذكور بتنفيذ أعمال فّنّية معّينة دون 
تدّخل القاضي المقّرر، كما إذا رأت المحكمة إخراج الملك العمومي من موضوع 
لك مطلب الّتسجيل طبق األمثلة المضافة من طرف اإلدارة المتداخلة. ويمكن كذ
 أن تأذن ألحد الخبراء العدلّيين بالقيام بعمل محّدد دون تدّخل القاضي المقّرر. 

ذا أذنت المحكمة العّقارّية بوسيلة تحضيرّية تستلزم مصاريف كاالختبار  وا 
والبحث والّتوّجه على العين فإّن الّرئيس يقّدر تلك المصاريف على الوجه الّتقريبي 

لدى القباضة المالّية المؤّهلة قبل إجراء الوسيلة  وعلى طالب الّتسجيل أن يودعها
. وواقعّيا تقّرر الجلسة مثال 629م.ح.ع 344المأذون بها على معنى الفصل 

الّتوجه على عين المكان، فيّتصل المعني بالكتابة لتسّلمه مطبوعات مخّصصة 
وّجه للغرض فيتسّلمها المذكور ويّتصل بالقباضة المالّية لغاية تأمين مصاريف التّ 

المأذون به، ثّم يعيد الوصل إلى كاتب المحكمة الّذي يتوّلى تضمينه بالملّف دون 
ذا كّلفت المحكمة خبيرا تنطبق حينئذ اإلجراءات المبّينة بمجّلة  تأخير. وا 

، وهو أن يّتصل المعني بالخبير الّذي كّلفته 630المرافعات المدنّية والّتجارّية
مة حّتى ينهي أعماله المبّينة بالمأمورّية، بعد أن المحكمة ويسّبق المصاريف الاّلز 

يوّجه كاتب المحكمة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخبير المعّين يدعوه فيه إلى 
االّطالع على أوراق المطلب بدون أن يسّلمها ما لم ترّخص المحكمة له في ذلك 

ذا أذنت المحكم ة بتعديل كما يسّلم إليه نسخة من القرار الّصادر بتعيينه. وا 

                                                 
ون المتعلّق بقان 2004ديسمبر  31المؤّرخ في  2004لسنة  90م.ح.ع بموجب القانون عدد  344نقّح الفصل    629

 بين يدي كاتب المحكمة قبل إجراء الوسيلة المأذون بها.، وقد كان قبل التنقيح يجيز تأمين المبلغ 2005الماليّة لسنة 

 . 1993جوان  23مكّرر، والقانون المتعلّق بالخبراء المؤّرخ في  113إلى  101يراجع الفصول   630
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جراء تحجير تكميلي فإّن ذلك يتطّلب بالّضرورة دفع المصاريف المترّتبة  الّتحديد وا 
عن ذلك إلى ديوان قيس األراضي بعد تقديرها من طرف الّديوان، وال يمكن 

 للمحكمة أن تصّرح بالحكم إاّل بعد دفع هذه المصاريف. 
نهاية األمر الّتي مراقبة المحكمة في لوتخضع جميع األعمال المأذون بها 

بإمكانها االكتفاء بما أذنت به من وسائل كما يمكنها زيادة البحث في نقطة معّينة 
إلى أن تتوّضح جميع المسائل سواء من الوجهة الّسلبّية أو اإلجابّية. لكّن مطلب 
الّتسجيل كثيرا ما يثير عّدة معارضات من الواجب على المحكمة أن تخضعها 

 رار المناسب في شأنها. للّدرس لتّتخذ الق
ويخضع االعتراض على مطالب التسجيل االختيارية  +إجراءات االعتراض:

بمقتضى القانون  1995إلى إجراءات دقيقة، وقد أرادها المشّرع كذلك منذ تنقيح 
، رغبة في الّضغط على 1995جوان  23المؤّرخ في  1995لسنة  10عدد 

لى إطالة نشر المطلب بجلسة الحكم. االعتراضات الواهية الّتي ترمي فحسب إ
م.ح.ع. جديد على ما يلي :"يرفض االعتراض  325ولهذا الغرض نّص الفصل 

أو لم يكن  324وجوبا إذا قّدم بعد األجل المضروب بالفصل الّسابق أي الفصل 
مرفوقا بالوثائق المستند إليها، على أّنه يمكن للّدولة أو الجماعات المحّلّية أن 

ندات خالل أجل ال يتجاوز الّثالثة أشهر من تاريخ تقديم اعتراضها". تقّدم مست
وخالفا لمقتضيات الفقرة الّسابقة يمكن قبول االعتراض ممن كان طرفا في قضّية 
استحقاقّية تّم نشرها قبل مطلب الّتسجيل في موضوعها إلى نهاية شهرين من 

 تاريخ الحكم بالّتخّلي. 
أّنه ابتداء من يوم إدراج مضمون مطلب م.ح.ع. على  324ونّص الفصل 

لى انتهاء أجل قدره شهران ابتداء  الّتسجيل بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية وا 
من تاريخ إدراج اإلعالم المتعّلق بختم عملّيات الّتحديد بالّرائد الّرسمي للجمهورّية 

تب المحكمة العّقارّية الّتونسّية فإّن االعتراضات على الّتسجيل يتوّلى قبولها كا
ن كان هؤالء غير  الّذي يحّرر محضرا في ذلك يمضيه مع األطراف المعنّية وا 
قادرين على اإلمضاء أو ال يحسنونه فإّنه ينّص على ذلك صراحة بالمحضر. 
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ويجب أن يحتوى االعتراض زيادة على اختيار المقر على جميع مستندات 
 ئق المؤّيدة له. المعترض وأن يكون مصحوبا بجميع الوثا

ويمكن القيام باالعتراضات أيضا بواسطة رسائل توّجه إلى كاتب المحكمة 
العّقارّية. وتضّمن االعتراضات في تاريخها بدفتر تعطى له أعداد رتبّية ويختم من 
طرف رئيس المحكمة العّقارّية. معنى ذلك أّنه بداية من تاريخ إشهار موضوع 

ت لدى كتابة المحكمة العّقارّية سواء مباشرة أو المطلب يمكن تسجيل المعارضا
عن طريق رسائل توّجه إلى المحكمة العّقارّية، ويجب أن تكون مصحوبة 

 بالوثائق الاّلزمة، فيضّمنها كاتب المحكمة بالّدفتر المعّد لذلك. 
ويجب على المهندس المحّلف اإلشارة إلى االعتراضات بمحضر الّتحديد 

ها، حيث إّن محضر عملّيات الّتحديد يجب أن يتضّمن الوقتي في صورة وجود
فقرة  324االعتراضات الّتي قام بها الغير أثناء هذه العملّيات على معنى الفصل 

أولى م.ح.ع. ويمكن أن يدّون المهندس المذكور جميع االعتراضات الحتمّية ولو 
ب أن تثار في من تلقاء نفسه. ويقصد باالعتراضات الحتمّية االّدعاءات الّتي يج

حّق المطالب الّسابقة إذا شمل تحديد المطلب المتأخر مساحات مشمولة 
بالمطلب األول، فيضطّر المهندس في هذه الّصورة إلى اإلشارة إلى أّن المطلب 
المحّجر أخيرا شمل مساحات من المطلب الّسابق الّذي رفعه الغير، فتكون 

 المعارضة في هذه الّصورة حتمّية. 
رئيس المحكمة وللقاضي المقرر القيام نيابة عن الغائبين والقّصر ويمكن ل

باالعتراض على مطلب الّتسجيل. كما يجوز للمقّدمين والممّثلين القانونّيين 
واألقارب واألصدقاء ووكيل الجمهورّية وحّكام النواحى والواّلة القيام مباشرة 

 باالعتراض نيابة عن القصر والغائبين. 
لحال أن تكون جميع المطالب مهما كانت مرفوقة بالحجج ويجب بطبيعة ا

والّرسوم، فإن لم يقع إضافتها منذ البداية فيمكن توجيهها إلى كتابة المحكمة قبل 
نهاية اآلجال، بعد أن يقع استدعاء المعنّيين كما يجب، حيث إن كتابة المحكمة 

 جلسة. مطالبة باستدعاء الّطالب والمعترضين بدون استثناء لموعد ال
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وتنتهى آجال المعارضات شهرين ابتداء من تاريخ إدراج اإلعالم المتعّلق 
بختم عملّيات الّتحديد بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية، والّذي سبق اإلشارة إليه 
في بابه. لكّنه يجوز للمكّلف العام بنزاعا ت الّدولة بعد تسجيله لالعتراض في 

المستندات خالل أجل ال يتجاوز الّثالثة أشهر من تاريخ  وقته القانوني أن يقّدم
تقديم االعتراض. كما يجوز لمن كان طرفا في قضّية استحقاقّية تّم نشرها قبل 
مطلب الّتسجيل الّذي شمل نفس الموضوع أن يسّجل اعتراضه إلى نهاية شهرين 

ن انتهى أجل االعتراض المذكور. ويمكن كذلك  من تاريخ الحكم بالّتخّلى وا 
لرئيس المحكمة العّقارّية وبقرار معّلل وبعد تقدير الوقائع حسب اجتهاده المطلق 
أن يمّدد في األجل قصد القيام نيابة عنهم باالعتراض على مطلب الّتسجيل. لكّن 
المحكمة العّقارّية يمكن أن تأذن بتعديل األمثلة الهندسّية والّتحديد والقيام 

ن حقوق الّطالب ثابتة على كامل العّقار. وفي هذه بإشهارات جديدة، إذا لم تك
الّصورة تفتح آجال المعارضات من جديد وابتداء من تاريخ إدراج اإلشهار بالّرائد 
لى نهاية شهرين ابتداء من إشهار ختم الّتحديد طبق الّصورة المذكورة.   الّرسمي وا 

الختياري، والواضح من ذلك أّن االعتراضات المسّجلة خالل نشر المطلب ا
، أصبح لها أهّمية بالغة منذ 631وخالفا لالجراءات المنطبقة على المسح االجباري 

، ولذلك يجب على كتابة المحكمة أن تكون حريصة على ضبط 1995سنة 
تاريخ االعتراض في يومه دون تأخير مهما كانت الّطريقة المعتمدة، مع ذكر 

لمحكمة في نهاية األمر من تقدير البيانات المتعّلقة بالمستندات، حّتى تتمّكن ا
 وجاهة االعتراضات المسّجلة. 

وبعد فوات األجل المحّدد يرفض االعتراض المسّجل وجوبا، وهو أجل يهّم 
الّنظام العام تتمّسك به المحكمة من تلقاء نفسها. وهو أجل سقوط ال يقبل الّرفع 

ذا صادف وال يحسب اليوم األ633، والّشهر ثال ثون يوما 632أو االنقطاع  ول وا 
. ويتحّمل المعترض 634اليوم األخير يوم عطلة يمتّد األجل إلى اليوم الّذي يليه 

                                                 
 .1964 فيفري 20المؤرخ في  1964لسنة  3من المرسوم عدد  6الفصل  631

 وما بعد م.ا.ح.  384يراجع الفصول   632

 م.ا.ع.  141يراجع الفصل   633

 م.ا.ع.  143يراجع الفصل   634
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الّذي ترفض معارضته المصاريف الناتجة عن اعتراضه، ويعطي كاتب المحكمة 
ن  357رقيما تنفيذّيا في ذلك بعد تعيين مقدارها على معنى الفصل  م ح ع، وا 

اإلجراء. ويرى رجال القانون كذلك أّن المعترض كان الّتطبيق قّلما يلجأ إلى هذا 
الّذي ترفض معارضته ال يمكن له إجماال أن يطالب من جديد بتسجيل الموضوع 

 . 635إذا كان مازال على بساط الّنشر 
ويمكن كذلك الّتداخل أثناء نشر المطلب. فيحدث أن  +إجراءات التداخل:

ب، أو أن يفّوت بالبيع في جزء يتوّلى الطالب الّتفويت بالبيع في موضوع المطل
منه، أو أن يتصّدق به أو أن يجري في شأنه جميع األعمال الّتي يمكن أن 
تتسّبب في نقل الملكّية إجماال. معنى ذلك أن يتوّلى المالك تقديم مطلب تسجيل 
وفي األثناء يحيل الملكّية إلى الغير. ولهذا الغرض يمكن للمستفيد أن يتداخل 

ترسيم الحقوق الّتي انجّرت له على الوجه المطلوب قانونا. وفي  بالمطلب ليطلب
م.ح.ع. على ما يلي :"تودع بكتابة المحكمة  350هذا المعنى نّص الفصل 

العّقارّية الّصكوك واالّتفاقات الّتي تقع في المّدة الجارية بين تقديم مطلب الّتسجيل 
ال يتكّون إاّل بالّترسيم  والحكم في األصل إذا كان الحّق العيني المضّمن بها

. لكّن المشّرع لم يبّين اإلجراءات 636بالسجّل العّقاري على معنى الّتنقيح الجديد" 
والّشكلّيات الّتي يجب أن تحترم في ذلك. وقد سار العمل على قبول الّتداخل 
بشّتى الوسائل مهما كانت، المهّم أن يحتّج بالّكتائب الّضرورّية في الوقت 

تكون مسّجلة طبق القانون، فيتقّبلها الكاتب، ويضّمنها بالّدفتر المعّد المناسب، و 
لها، ثّم تّطلع عليها المحكمة في نهاية األمر. وبالّتالي يمكن أن يّتصل المعني 
بكتابة المحكمة العّقارّية ويطلب الّتداخل، على أن يحتّج بالّرسم أساس الّتداخل. 

محكمة سواء عن طريق البريد أو عن طريق ويمكن أن ترسل الكتائب إلى كتابة ال
المحامين والوكالء، وحّتى عن طريق األصدقاء. وليس من الّضروري أن يحضر 
المتداخل إاّل إذا رأت المحكمة خالفا لذلك، فيستدعي في الوقت المناسب. و 
                                                 

 . 1999فرحات الّراجحي: االعتراض على مطلب التّسجيل االختياري، القضاء والتّشريع مارس   635

بمقتضى  1992المنشئ للحّق بداية من سنة قدّمنا أّن المشّرع التّونسي أدرج ما يعرف في القانون العقّاري بالمفعول   636

، وهو أهّم المبادئ التّي يتأّسس عليها النّظام العيني. وتخّلى بذلك عن 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46القانون عدد 

 ، تاريخ قيام القانون العقّاري. 1885مبدأ المعارضة الذّي تبنّاه التّشريع منذسنة 
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الحقيقة أّن المحكمة العّقارّية ال تبحث عن الّتعقيد في جميع اإلجراءات المطلوبة 
 يوم تقديم المطلب إلى غاية صدور الحكم. من 

وبعد االنتهاء من جميع األبحاث الّضرورّية والاّلزمة، تعّد  +الئحة الحكم:
المحكمة الئحة الحكم، ويجب أن تّتخذ موقفا واضحا من جميع الحقوق المطالب 

 بتسجيلها، وتحّدد درجة قّوتها، وعليها أن ترّكز على العناصر الّتالية :
الحقوق العينّية الثابتة وجميع الّشروط المّتصلة بها عند االقتضاء.  بيان- 1

حيث إّن المحكمة العّقارّية تأذن في صورة الحكم بالّتسجيل بترسيم الحقوق العينّية 
الّتي ثبت وجودها لديها، وينّص الحكم بالّتسجيل على جميع الّترسيمات الواجب 

 . 637ذكرها برسم الملكّية
الت الّتي سيخضع لها العّقار، مثل الّرهون وحقوق بيان الّتحمّ  - 2

 االرتفاق وجميع الحقوق العينّية الّتي تؤّدي بالّضرورة إلى تجزئة الملكّية. 
ضبط تاريخ الّتطهير الّذي ستعتمده المحكمة، سواء بالنسبة إلى - 3

المطلب األصلي أو االعتراض أو الّتداخل، حيث إّن جميع الحقوق العينّية 
ّتبة على العّقار في تاريخ الّتسجيل ترّسم برسم الملكّية. والحّق غير المرّسم المر 

م.ح.ع. معنى ذلك أّن الحقوق الّتي لم  308يعتبر الغيا، على معنى الفصل 
ينّص عليها حكم الّتسجيل تعتبر الغية. لكّنه من المفيد بطبيعة الحال بيان 

ال بين الحياة القديمة للعّقار والحياة ، أي الّتاريخ الّذي يكون فاصتاريخ الّتطهير
الجديدة له. ويفهم من ذلك أن الحقوق الّتي لم تظهر في الوقت المناسب تعتبر 
بناء على مبدأ الّتطهير ملغاة، أي تفقد القّوة القانونّية المسندة إليها، ويصبح 

 الكافة. الحكم العّقاري ابتداء من تاريخ الّتطهير هو األساس في قيام الحّق إزاء 
م.ح.ع. على أّن كّل شخص  337وبناء على هذا األساس نّص الفصل 

تضّررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالّتسجيل ال يمكن له 
ّنما له في صورة الخطأ الحّق في القيام على  أصال أن يرجع على العّقار وا 

يد كذلك هذا المبدأ المستفيد من الّتسجيل بدعوى شخصّية في غرم الّضرر. ويف

                                                 
الصادرة عن طالب التسجيل مهما كانت طبيعتها يؤذن بترسيمها بعد تسجيل العقار لصاحية، معنى ذلك أّن اإلحاالت  637

 وتلك هي الترسيمات المتزامنة مع حكم التسجيل التي تكتسب قوة ثبوتية مطلقة.
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أّن التنصيصات الّتي ستدرجها المحكمة بنّص الحكم لها قّوة ثبوتّية مطلقة أي أّنه 
ال يجوز التراجع عنها أو الّتشطيب عليها أو تعديلها بأّية طريقة سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة. على خالف الّتنصيصات اإلدارّية الاّلحقة الّتي ال تتمّتع 

 ة، حيث يمكن الّحط منها أو تعديلها أو الّتشطيب عليها. بهذه القوّ 
من المفيد كذلك الفصل بين الحقوق الّتي ستأذن المحكمة بتسجيلها  - 4

م.ح.ع. المتعّلق بالحقوق القابلة  337أو بتقييدها قيدا احتياطّيا. وقد بّين الفصل 
ل تطبيق م.ح.ع. وما بعد مجا 365للّترسيم مجال تطبيقه، وبّينت الفصول 

 القيود االحتياطّية. 
 ووعيا بجملة هذه العناصر يمكن للمحكمة أن تّتخذ أحدى المواقف الّتالية:

 يمكن للمحكمة أن تحكم بطرح القضّية إذا ما طلب منها ذلك.  -
إذا كانت الحالة االستحقاقّية غير واضحة أو أّن حقوق الّطالب غير ثابتة -

منه يرفض المطلب، وتبقى جميع مصاريفه  أو أّن الّطالب لم يتّمم ما طلب
 محمولة على الّطالب بطبيعة الحال. 

لكّنه إذا كانت حقوق الّطالب غير ثابتة، وتعّلقت بالمطلب معارضة، -
وكانت حقوق المعارض ثابتة طبقا لما يقتضيه القانون العّقاري، سواء في جزء 

لقيام بما تقتضيه من العّقار موضوع المطلب، أو في كامل المطلب، وبعد ا
األمور الفنّية من تعديل وضبط للمثال الهندسي، يمكن للمحكمة في مثل هذه 
الّصور أن تقبل االعتراض وتسّجل الجزء الّثابت لفائدة المعارض إذا طلب ذلك، 

م.ح.ع. على أّنه يمكن للمحكمة اإلذن بتسجيل كامل  333حيث نّص الفصل 
عترض أو المعترضين إذا طلب هؤالء ذلك العّقار المحّدد أو بعضه باسم الم

وكانت حقوقهم ثابتة، وفي هذه الحالة يقع اإلذن دائما بإجراء إشهار تكميلي مع 
مقابلة الّتحديد أو بدونها، إاّل إذا وقع الّتصريح بمطلب الّتسجيل بأّن المعترضين 

 شركاء في الملك. 
لب، تصّرح إذا كانت حقوق الّطالب ثابتة على جزء من موضوع المط-

المحكمة باعتبار حقوق الّطالب ثابتة على هذا الجزء بعد تعديل المثال بطبيعة 
 الحال، وتبقى مصاريف الّتسجيل محمولة عليه. 
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إذا كانت حقوق الّطالب ثابتة على كامل الموضوع تصّرح المحكمة -
باعتبار حقوق الّطالب ثابتة على كامل موضوع المطلب، وتبقى المصاريف 

 ة عليه بطبيعة الحال. محمول
إذا كانت حقوق الّطالب ثابتة على جزء وحقوق المعارض ثابتة على جزء -

آخر، يمكن تسجيل ما هو ثابت للّطالب وما هو ثابت للمعارض بعد القيام 
االشهارات الاّلزمة وتعديل المثال حسب ما سبق شرحه، أي أن يفرز موضوع 

ت للّطالب بمثال مستقل، ويمكن توزيع المعارضة بمثال مستقل ويبقى ما هو ثاب
 المصاريف في مثل هذه الحاالت. 

ويمكن أن تكون حقوق الّطالب ثابتة على كامل موضوع المطلب، -
ويتداخل الغير بمقتضى الّشراء من الّطالب على سبيل المثال. ففي هذه الحالة 

يخه، وتبقى تصّرح المحكمة بثبوت الملكّية بجانب الّطالب وتقبل الّتداخل بتار 
 المصاريف محمولة على الّطالب، 

ويمكن أن يكون الّتداخل في جزء معّين، ففي هذه الّصورة ال تصّرح -
المحكمة بالحكم إاّل بعد تعديل المثال، بمعنى أن يفرز موضوع الّتداخل بمثال 

 مستقل وتفرز المساحة الباقية بقطعة مستقّلة. وتوزع المصاريف عليهما. 
ل يمكن أن يرفض إذا كانت حقوق المتداخل غير منجّرة من لكّن التداخ-

طالب الّتسجيل ولم ينازع في الملكّية. ففي هذه الّصورة تصّرح المحكمة باعتبار 
حقوق الّطالب ثابتة وتسّجل العّقار لفائدته وترفض الّتداخل وتبقى المصاريف 

 محمولة على الّطالب المستفيد من الّتسجيل. 
ي نهاية األمر بجلسة عمومّية، ويمضى الحكم من طرف ويصّرح بالحكم ف

جميع أعضاء المحكمة الّذين شاركوا في إصداره، ويحفظ بسجّل المسودات بكتابة 
 المحكمة. 
تتطّلب اإلجراءات العادّية المبّينة بمجّلة مرحلة ما بعد الّتسجيل: -

فيذّية من المحكمة المرافعات المدنّية والّتجارّية أن يتوّلى المّدعى طلب نسخة تن
الّتي أصدرت الحكم، ثّم يسّلمها إلى أحد العدول المنّفذين ليعلم المحكوم ضّده، 
ويضرب له أجال قدره عشرون يوما بداية من اإلعالم لإلذعان إلى الحكم وتباشر 
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. لكّن هذه اإلجراءات التتناسق مع ما 638عملّيات الّتنفيذ عند انتهاء هذا األجل 
ات المبّينة بمجّلة الحقوق العينّية التي اعتمدت طرق خاصة تتطّلبه اإلجراء

وقواعد مميزة تتماشى مع ما يتطّلبه عمل الّتسجيل. ولبيان هذه الخصوصّية يجب 
الّتمييز في هذا الباب بين األحكام الّصادرة بالّرفض من ناحية واألحكام الّصادرة 

 بالّتسجيل من ناحية أخرى. 
م.ح.ع. على  336ّصادرة بالرفض نّص الفصل فبالنسبة إلى األحكام ال

"أّن األحكام الّصادرة عن المحكمة العّقارّية برفض مطالب الّتسجيل تكتسي 
صبغة وقتّية فهي ال تصطبغ بقّوة اّتصال القضاء وال تنال من حقوق الّطرفين 
وللّطالب على الخصوص أن يطلب الّتسجيل من جديد بناء على أدّلة جديدة 

قه". معنى ذلك أن الّطالب بإمكانه أن يعيد نشر المطلب من جديد في مثبتة لحقو 
أوقات غير محّددة، لكّن يفترض أن يكون الّطالب قد تالفى النقائص الّتي أّدت 
إلى رفض المطلب، وقد سبق للمشّرع أن نّص صراحة على أن المحكمة تعّرف 

 335لفصل الخصوم بما يجب القيام به في صورة رفض المطلب على معنى ا
م.ح.ع. لكّن كتابة المحكمة ال يمكن لها أن تراقب إن كان الّطالب استند إلى 
مستندات جديدة لم يسبق له أن احتّج بها. وعلى هذا األساس ال يمكن لها أن 
ترفض تقييد هذا المطلب بدفاتر المحكمة العّقارّية في صورة إذا أعاد طالب 

لنسبة إلى الطالب أن يستعّد كما يجب التسجيل نشر المطلب. ومن المستحسن با
وأن ال يجازف بإعادة نشر المطلب دون تغيير في األسس الّتي سبق أن اعتمد 
عليها، ألّن هذا المطلب سيالقى نفس المصير. كما يمكن للّطالب أن يطالب 
باسترجاع رسومه ووثائقه، ويجب على كاتب المحكمة أن يمّكنه من ذلك بعد 

كمة، على أن تبقى نسخ منه بالملف يرجع إليها عند استئذان رئيس المح
حسبما سبق اإلشارة إلى ذلك أن جانب من رجال القانون االقتضاء. ويرى 

المعترض الّذي رفضت معارضته ال يمكن له أن يعيد طلب تسجيل المساحات 
اّل فقدت مؤّسسة المعارضة أهّميتها. وباستثناء هذا الّرأي  موضوع المعارضة، وا 

الّطالب بإمكانه أن يعيد نشر المطلب في أّي وقت شاء. حيث إّن مطلب فإّن 
                                                 

 وما بعد م.م.م.ت.  285يراجع الباب المتعلّق بالتّنفيذ الفصول   638
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الّرفض ال يكتسب قّوة الشيء المقضي به، وال يصلح أن يكون سندا إلثبات الحّق 
 مهما كانت صورته. ومع ذلك فإّن كتابة المحكمة مطالبة بأن تدرجه بالّدفاتر

نسخة منه بعد تلخيصها المعّينة للغرض، ويجوز كذلك للمعني أن يتحّصل على 
كما يجب. ويتضّمن الحكم بالّرفض بالّضرورة أهّم االجراءات الّتي قامت بها 
المحكمة بما في ذلك البينة التي وقع سماعها، مع اإلشارة إلى الّرسوم الّتي احتّج 
بها الّطالب. لكّن األحكام الّصادرة بالّرفض أمام المحكمة العّقارّية ال توجب إتمام 

اءات المتعّلقة باإلعالم والتنفيذ. وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن اإلجر 
 اإلجراءات الّتي يجب احترامها في صورة الحكم بالّتسجيل. 

ذا تقّرر تسجيل العّقار أصبح لحكم الّتسجيل قّوة ثبوتّية مطلقة ، بمعنى 639وا 
ها أو أّن الّتنصيصات الّتي أوردتها المحكمة بنّص الحكم ال يمكن الّتراجع عن

تعديلها أو الّتشطيب عنها. وكّل من تضّررت حقوقه من حكم الّتسجيل ال يمكن 
ّنما له أن يرفع قضّية شخصّية ليطالب بغرم الّضرر  له أن يرجع على العّقار. وا 

م.ح.ع. وبعد أن كانت أحكام المحكمة العّقارّية من  337على معنى الفصل 
 باالستئناف وال بأّية وسيلة أخرى على حيث المبدأ ال تقبل الّطعن باالعتراض وال

وأصبحت األحكام  2008م.ح.ع. تّم تنقيح هذا الفصل سنة  332معنى الفصل 
 نهائّية وتقبل الطعن بالتعقيب. 

ويتوّلى كاتب المحكمة بمجّرد صدور الحكم بالّتسجيل إدراجه بالّدفاتر 
تلخيصه، ثّم تباشر الخاّصة به دون تأخير، ثّم يمّده إلى رئيس المحكمة لغاية 

أعمال الّتنفيذ. وال تخضع هذه األعمال لإلجراءات المبّينة بمجّلة المرافعات 
ّنما تتطّلب إجراءات خاّصة تتمّيز بالبساطة. لكّن الطالب يضطّر في  المدنّية، وا 
بعض األحيان إلى طلب نسخة تنفيذّية على غرار اإلجراءات المحّددة بمجّلة 

ويطرح حينئذ الّتساؤل عن مدى انطباق اإلجراءات المبّينة المرافعات المدنّية، 
 بمجّلة المرافعات المدنّية على مطالب الّتسجيل. 

وتكاد تنفرد المحكمة العّقارّية بإجراءات خاصة على مستوى الّتنفيذ، ال نجد 
لها مثيال في اإلجراءات المسّطرة بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية، حيث إّن 
                                                 

 التعقيب. بصرف الّنّظر عن اإلجراءات المتعلّقة ب  639
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ة الّتنفيذ ال تخرج عن عالقة كتابة المحكمة العّقارّية بإدارة الملكّية العّقارّية، عمليّ 
م.ح.ع. أّنه بعد صدور  351دون تدّخل هياكل أخرى. وقد اقتضى الفصل 

الحكم في األصل يوّجه ملّف القضّية إلى مدير الملكّية العّقارّية الّذي يتوّلى 
إليه من طرف كاتب المحكمة موّقعا  الّتسجيل بمقتضى نسخة الحكم المسّلمة

عليها من طرف رئيس المحكمة العّقارّية. لكّنه بعد أن أصبح من الممكن تعقيب 
 2008لسنة  67بموجب القانون عدد م.ا.ع  351أحكام التسجيل نّقح الفصل 

يباشر كاتب المحكمة التنفيذ إال بعد ال في اتجاه أن  2008نوفمبر  3المؤّرخ في 
م.ح.ع  351التعقيب، وهو شهرين من تاريخ الحكم، حيث نّص  انقضاء أجل

في صيغته الجديدة بعد التنقيح أنه إذا "لم يقع الطعن بالتعقيب وانقضى أجله 
يوجه ملف القضية إلى حافظ الملكية العقارية الذي يتولى إحداث رسم للعقار 
قعا المسجل بمقتضى نسخة الحكم المسلمة إليه من طرف كاتب المحكمة مو 

 عليها من طرف رئيس المحكمة". 
وتنفيذا لذلك تتوّلى كتابة المحكمة العّقارّية الّسهر على إتمام أعمال الّتنفيذ، 
وتوّجه إلى إدارة الملكّية العّقارّية المختّصة، وهي عادة اإلدارة الكائنة بدائرة 

بعد المحكمة العّقارّية، ملّفا كامال يحتوى على نسخة من الحكم بالّتسجيل 
إمضائها من طرف رئيس فرع المحكمة، وتعرف هذه الّنسخة بالّنسخة 
المخّصصة إلدارة الملكّية العّقارّية واألعمال الفنّية المتعّلقة بالعّقار بما في ذلك 
محضر الّتحديد الوقتي، ومحاضر الّتحديد الّتكميلّية إن وجدت والمثال الّنهائي. 

ا للّتسجيل االجباري، يتأّسس على مثال علما أّن الّتسجيل االختياري وخالف
نهائي، أي أّن المحكمة ال تصّرح بالحكم إاّل بناء على مثال نهائّي. هذا المثال 
هو الّذي سيحال مع نسخة الحكم إلى إدارة الملكّية العّقارّية، وكذلك جميع 

ميع المؤّيدات الّتي انبنى عليها الحكم والّتي وقع الّتنصيص عليها بحيثّياته وج
الّصكوك واالّتفاقات الّتي تّم إبرامها بعد صدور الحكم، والّتي تّم تقديمها إلى 

م.ح.ع. حسب صيغته األخيرة  353كتابة المحكمة العّقارّية، حيث نّص الفصل
قامة الّرسم العّقاري  على أّنه في المّدة الّتي تمضي بين صدور الحكم بالّتسجيل وا 

حاكم. ولحّد إقامة الّرسم العّقاري يتوّلى كاتب يمكن أن يحتّج بالحكم أمام الم
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المحكمة قبول جميع الّصكوك واالّتفاقات الّتي يرى األطراف ضرورة تقديمها 
لحفظ حقوقهم، ثّم يحيلها مع الملّف إلى حافظ الملكّية العّقارّية ليتوّلى درستها 

لدى كتابة وترسيمها عند توّفر الّشروط القانونّية فيها، حسب ترتيب إيداعها 
المحكمة العّقارّية. معنى ذلك أّن هذه العقود والّصكوك تبقى خارجة عن منطوق 
نّص الحكم، وتخضع في نهاية األمر لمبدأ الشّرعّية الّذي يحكم عمل إدارة 
الملكّية العّقارّية. وتتوّلى كتابة المحكمة العّقارّية بالمناسبة تحرير جدول إرسال 

اق المحالة وعددها وتاريخها ويوّجه إلى إدارة الملكّية يتضّمن جردا كامال لألور 
 العّقارّية، الّتي تتوّلى بدورها إرجاع نظير منه إلى كتابة المحكمة. 

لى ذلك الحّد ينتهي عمل الكتابة، وتفتح نافذة أخرى تتعّلق باألعمال  وا 
درج حكم المنوطة بعهدة إدارة الملكّية العّقارّية، إتماما إلجراءات الّتنفيذ، في

الّتسجيل بدفتر خاص يطلق عليه إسم "دفتر تضمين مطالب الّترسيم أو 
م.ح.ع، وينّص به على عدد مطلب  380الّتشطيب "عمال بأحكام الفصل 

الّتسجيل، وطالب الّتسجيل، واسم العّقار، وتاريخ حكم الّتسجيل، وتاريخ ورود 
ّلم ملّف الّتنفيذ تبادر حكم الّتسجيل، وتاريخ تنفيذ حكم الّتسجيل. وبمجّرد تس

اإلدارة إلى مراجعة جميع األوراق المحالة إليها، وتتوّلى مصلحة تنفيذ األحكام 
لهذا الغرض قراءة الحكم ومقابلة منطوقه ببيانات الوثائق المتعّلقة به، وتتحّقق 
من أّن نسخة الّتسجيل هي نسخة معّدة إلدارة الملكّية العّقارّية وموّقع عليها من 

رئيس المحكمة العّقارّية، حيث ال يمكن قبول غيرها من النسخ خاّصة تلك  طرف
الّتي يقّدمها المستفيدون من الّتسجيل، وأّن صفحات الحكم متكاملة ومرّتبة، وأّن 
أسماء المحكوم لهم بالّتسجيل واضحة، ونسب استحقاقهم مضبوطة على الوجه 

رسمي، والمساحة الواردة به  المطلوب، وأّن المثال الهندسي للعّقار هو مثال
مطابقه مع المساحة الجملّية المصّرح بتسجيلها. ثّم تنتهي إلى إقامة الّرسم 
العّقاري وترسيم الحقوق العينّية المرّتبة على العّقار حسبما يقّرها حكم المحكمة 
العّقارّية، حيث بعد إدراج الحكم بدفتر الّتضمين ومراجعة صفحاته يتقرر قبول 

التنفيذ، وينّص على هذه اإلجراء بدفتر اإليداع، ويقام الّرسم العّقاري مع  عملّية
الّتنصيص على الحقوق العينّية الّتي أثبتها حكم الّتسجيل على معنى الفصل 
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م.ح.ع. الّذي أشار إلى أّن مدير الملكّية العّقارّية يتوّلى في نفس الوقت  355
لعينّية المرّتبة على العّقار حسبما يقّرها الّذي يباشر فيه الّتسجيل ترسيم الحقوق ا

حكم المحكمة العّقارّية. وتبطل بعد ذلك رسوم الملكّية العّقارّية المدلى بها تأييدا 
قامة  لمطلب الّتسجيل، حيث إّن هذه الّرسوم تفقد قيمتها بصدور حكم الّتسجيل وا 

دير الملكّية م.ح.ع. على أّن م 354الّرسم العّقاري، ولهذا الغرض نّص الفصل 
العّقارّية يتوّلى إبطال رسوم الملكّية العّقارّية المدلى بها تأييدا لمطلب الّتسجيل 
ويضعها بخزينة أوراقه. على أّنه إذا كانت هذه الّرسوم تتعّلق زيادة عن العّقار 
المسّجل بعّقار آخر منفصل عنه فإّن مدير الملكّية العّقارّية يعيد الّرسم المشترك 

ابة المحكمة العّقارّية بعد الّتنصيص به على عبارة إبطال ممضاة منه إلى كت
وتتوّلى إدارة الملكّية العّقارّية تتعّلق بالعّقار المسّجل ويسّلمه الكاتب إلى المعنيّين. 

دراسة الّرسوم المقّدمة إلى كتابة المحكمة العّقارّية بعد صدور الحكم، بالمناسبة 
م.ح.ع.، حيث يتلّقى كاتب المحكمة  353الفصل وقد سبق اإلشارة إلى محتوى 

هذه الّرسوم ويحيلها مع ملّف الّتنفيذ إلى إدارة الملكّية العّقارّية الّتي تدرجها بدفتر 
 الّتضمين، ثّم تتوّلى دراستها فإن قبلت ترسيمها تدرجها بدفتر اإليداع في يومها. 

درة بالّتسجيل والّتي تعتبر تلك هي أهّم المراحل المتعّلقة بتنفيذ األحكام الّصا
في حقيقة االمر إجراءات بسيطة وسهلة، وتهدف باألساس إلى إقامة الّرسم 
بدال الّرسوم الّتقليدّية برسوم حديثة، وهو الهدف األساسي من كّل  العّقاري وا 
عملّية تسجيل. لكّنه في بعض األحيان ال تكفي هذه اإلجراءات، ويضطّر المنتفع 

نسخة تنفيذّية على معنى القواعد المحّددة بمجّلة المرافعات  من الّتسجيل طلب
المدنّية والّتجارّية. ولم تكن اإلجراءات قبل صدور مجّلة الحقوق العينّية سنة 

تسمح بطلب نسخة تنفيذّية، وبتحلية األحكام الّصادرة بالّتسجيل بالّصيغة  1965
ذا ما أراد إخراج المعارض الّذي الّتنفيذّية. وكان طالب الّتسجيل المحكوم لفائدته إ

استقّر باألرض ورفض الخروج رغما عن ذلك، يضطّر إلى نشر قضّية 
استعجالّية يطالب من خاللها الحكم بإخراج المذكور من موضوع المطلب، 
ويحتّج بالمناسبة بحكم الّتسجيل الّذي صّرح بوجود الحّق. وقد أراد مشّرع سنة 

م.ح.ع. على أّن  334نّص صراحة بالفصل أن يتفادى هذا الوضع، ف 1965
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"األحكام الّصادرة عن المحكمة العّقارّية بالّتسجيل تحّلى بالصيغة الّتنفيذّية الواردة 
بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية". وكانت النّية مّتجهة إلى االبتعاد عن اعتبار 

أكثر وال أقّل. وهو  حكم المحكمة العّقارّية مجّرد حكم يصّرح بوجود الحّق ال
إجراء يسمح كذلك إذا ما احترم كما يلزم بالضغط على طول اإلجراءات، ألّن 
القول بتحلية األحكام بالصيغة الّتنفيذّية قول ينجّر عنه إتمام جميع اإلجراءات 
المبّينة بمجّلة المرافعات المدنّية، بداية من اإلعالم بالحكم إلى غاية الّتنفيذ 

الواقع في حقيقة األمر بعيد عن اآلمال المصّرح بها، ألّن المحكمة الجبري. لكّن 
العّقارّية مازالت إلى حّد اآلن تصّرح بوجود الحّق احتراما للمبادئ المنصوص 

 م.ح.ع.  333عليها بمجّلة حقوق العينّية وخاّصة الفصل 
 ويجوز أن يطلب المحكوم لفائدته بالّتسجيل نسخة تنفيذّية محاّلت بالصيغة
الّتنفيذّية، وتمّكنه كتابة المحكمة من ذلك، ويسّلم الّطالب هذه الّنسخة إلى عدل 
الّتنفيذ لغاية إعالم المعارض أو األشخاص الّذين استقروا بالعّقار ورفضوا 
الخروج، لكّن عدل الّتنفيذ يستعصى عليه إتمام عملّية الّتنفيذ بعد حلول األجل، 

حالّية ال يصّرح إاّل بقبول المطلب أو رفضه، ألّن حكم الّتسجيل على صيغته ال
ويضطّر الّطالب نهاية إلى نشر قضّية استعجالّية لطلب تنفيذ حكم المحكمة 
خراج المعارضين من موضوع المطلب. ونتساءل إذن عن الجدوى من  العّقارّية وا 
 هذا الحّل الّذي اعتمده المشّرع، إذ ال يكفى أن أتحّصل على نسخة تنفيذّية حتىّ 
أذهب بعملّية الّتنفيذ إلى نهايتها، والحالة تلك. ولهذا الغرض قّلما يلجأ الّطالب 
إلى طلب نسخة تنفيذّية. ويطرح نفس الّسؤال بالنسبة إلى اإلجراء الّذي نّص 

م.ح.ع. من أّن الخصوم يّتصلون من كاتب المحكمة  349عليه المشّرع بالفصل 
نرى فائدة من هذا اإلعالم والحالة تلك.  بإعالم بحكم المحكمة العّقارّية، وال

 والحقيقة أّن اإلعالم ال يحصل أبدا من الوجهة الواقعّية. 
 إجراءات الّتسجيل العقاري اإلجباري -ب

الّتسجيل اإلجباري أو ما يعرف بالمسح اإلجباري هو عملّية إحصائّية 
ديد المالكين تتواّلها المحكمة العّقارّية تحت إشراف الحاكم المكّلف لغاية تح

المحتملين و ضبط العّقارات بأمثلة هندسّية بواسطة أجهزة فنّيية تكون مرجعا بعد 
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ذلك إلقامة الّرسم العّقاري. ويهدف اإلجراء إلى إلغاء الّرسوم الّتقليدّية وتعويضها 
برسوم عّقارّية على معنى نظام السّجاّلت العينّية الّذي سبق شرحه. لكّن إجراءات 

اإلجباري لم تكن تخضع لنفس الّضوابط المعمول بها اليوم، حيث إّن الّتسجيل 
بعض البلدان اعتمدت إجراءات إدارّية، في حين أّن بلدان أخرى أوكلت إلى 
الجهاز القضائي مهّمة اإلشراف على أعمال المسح. ولقد بدأت الّتجربة بالّنسبة 

المجلس المختلط هو المشرف إلى البالد الّتونسّية منذ بداية القرن العشرين، وكان 
على هذه األعمال بجهات معّينة، ولم تكن األعمال المسحّية تؤّدي بالّضرورة إلى 
تسجيل العّقار، حيث إّن المناطق المسحّية تفتح بالجهات الّتي كثر فيها الّطلب 
على الّتسجيل االختياري ويتوّلى المجلس المختلط بواسطة أحد أعضائه إجراء 

ذا  لم يطالب المعني بتسجيل هذا العّقار بعد دفع جميع المصاريف البحث وا 
الّضرورّية الّناتجة عادة عن نشر مطلب الّتسجيل االختياري ال يمكن له بالّتالي 
االنتفاع بإجراءات الّتسجيل. ولقد حاول المشّرع إصالح الوضعّية العّقارّية بالنسبة 

المتعّلق  1935جانفي  23خ في إلى األراضي غير المسّجلة بواسطة األمر المؤرّ 
بالّنظام اإلشهاري الخاص باألراضي غير المسّجلة، ثّم بموجب األمر المؤّرخ في 

، وحاول الّتخفيف من شّدة اإلجراءات الّتي تقتضيها أعمال 1947جويلة  10
المسح وارتفاع المصاريف، وأصبح المسح إجماال يخضع إلجراءات بسيطة. وفي 

شّرع ما يعرف بالّرسم الحوزي، وهو سجّل إشهاري تمسكه أنشأ الم 1951سنة 
كتابة المحكمة العّقارّية، وتسّجل به العّقارات الّتي سبق مسحها والّتي لم تسّجل 
على مقتضى اإلجراءات االختيارّية، وبإذن من رئيس المحكمة العّقارّية. ثّم ترّسم 

المعني باألمر في نهاية األمر بهذا الّسجّل جميع العملّيات المتعّلقة به، ويتحّصل 
على رسم حوزي ال يرقى في حقيقة األمر لمستوى الّرسم العّقاري، حيث إّنه يمنع 

 الّضد من المطالبة الحوزّية فحسب. 
بمقتضى القانون  1959لكّن المشّرع تخّلى عن هذا الّنظام بداية من سنة 

 20بالمرسوم عدد والمنّقح  1959أكتوبر 10المؤّرخ في  1959لسنة  131عدد 
وأنشأ ما يعرف بالّشهادة الحوزّية.  1960سبتمبر  10المؤّرخ في  1960لسنة 

 10المؤّرخ في  1974لسنة  53ثّم تدّخل المشّرع من جديد بموجب القانون عدد 
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 1981فيفري  25المتعّلق بشهادة الحوز و المنّقح بمقتضى قانون  1974جوان 
وألغى جميع  2000جانفي  24ّرخ في المؤ  2000لسنة  10والقانون عدد 

 . 640الّنصوص الّسابقة
ولم ير المشّرع في نظام الّشهادة الحوزّية اإلجابّيات التي تحّقق اإلصالح 
الّشامل بالنسبة إلى األراضي غير المسّجلة، لذلك فّكر منذ بداية االستقالل في 

 1885ع منذ سنة سحب إجراءات الّتسجيل العّقاري العادّية الّتي اعتمدها المشرّ 
 1964لسنة  3على أعمال المسح االجباري، وصدر لهذا الغرض المرسوم عدد 

، وقد أدخلت عليه 641المتعّلق بالّتسجيل االجباري  1964فيفري  20المؤّرخ في 
 1979لسنة  28بمقتضى القانون عدد  1979بعض الّتنقيحات آخرها سنة 

منه على أّنه يجرى الّتسجيل ، ونّص الفصل األول 1979ماي  11المؤّرخ في 
االجباري لجميع العّقارات بصفة تدريجّية وفقا ألحكام القانون العّقاري وحسب 
الّطرق الخاّصة المنصوص عليها بهذا المرسوم. وهكذا أصبحت العّقارات غير 

، وألغي 1964لسنة  3المسّجلة خاضعة لنظام جديد بمقتضى المرسوم عدد 
المتعّلق بنظام الملكّية العّقارّية غير  1935جانفي  23في بالّتالي األمر المؤّرخ 

من  2المسّجلة. ويجري مسح جميع العّقارات غير المسّجلة على معنى الفصل 
باستثناء العّقارات المبنّية الكائنة داخل المناطق  1964لسنة  3المرسوم عدد 

ارّية. ويتحّتم بمجّرد البلدّية، ويقع تعويض جميع رسومها الّتقليدّية وجوبا برسوم عقّ 
صدور هذا المرسوم مراجعة الّرسوم الحوزّية المسّلمة على إثر عملّيات المسح 
الّسابقة وتعويضها برسوم عّقارّية وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالعنوان 

وال تتطّلب اإلجراءات الجديدة أّية  المشار إليه. 1964األول من مرسوم 
. وتتمّيز بالبساطة 642المسح كّلها إجراءات مّجانّية مصاريف حيث إّن إجراءات 

                                                 
 . 2000جانفي  28،  8الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسّية عدد  640

 . 223، ص 1964فيفري  21، بتاريخ  9الّرائد الّرسمي عدد   641

المتعلّق بقانون  1999ديسمبر  31المؤّرخ في  1999لسنة  101لكّن المشّرع أحدث أخيرا بمقتضى القانون عدد   642

مة في مصاريف عمليّات التّسجيل العقّاري االجباري يتحّملها المالكون المنتفعون بهذه العملّيات توّظف مساه 2000الماليّة لسنة 

 لفائدة "صندوق دعم تحديد الّرصيد العقّاري ". 
 ويحدّد مبلغ المساهمة كما يلي : 

يّة ودوائر التّدّخل العقّاري مليما على كّل متر مربّع بالّنسبة إلى األراضي الواردة في أمثلة التّهيئة العمران 20 

 باستثناء المناطق الخضراء. 
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والّسهولة، رغم أّن المشّرع الّتونسي تبّنى اإلجراءات القضائّية أي أّن أعمال 
المسح ليست مجّرد أعمال إدارّية، بل تشرف عليها المحكمة العّقارّية من البداية 

 إلى الّنهاية. 
ا في الباب المتعّلق بالّتسجيل ويذكر أّن اإلجراءات الّتي سبق اإلشار إليه

االختياري تنطبق كذلك على اإلجراءات المسحّية إاّل إذا وجدت قاعدة خاّصة 
المتعّلق بالمسح. وسنحاول في هذا الباب  1964لسنة  3تضّمنها المرسوم عدد 

إثارة اإلجراءات الخاصة بالمسح دون إقصاء اإلجراءات العادّية الّتي سبق شرحها 
أن تنطبق على اإلجراءات المسحّية خاّصة على مستوى المرحلة  والّتي يمكن

الحكمّية. ووضع المشّرع لتطبيق المشروع المسحي خّطة خاّصة في اإلشهارات 
 .(4)والحكم( 3)والبحث ( 2)والّتحديد ( 1)

 اإلشهارات المسحّية-1
على إشهارات خاّصة بالمسح  1964نّص المشّرع الّتونسي بالمرسوم عدد 

إعالم الكافة بمواعيد هاّمة. فطلب إشهار بداية العمل المسحي ونهاية ختم  لغاية
 تحديد المناطق الفرعّية وختم أعمال المسح جملة. 

 1964نّص الفصل الثالث من مرسوم إشهار فتح المنطقة المسحّية: -
المشار إليه سابقا على أّن وزير العدل "يضبط منطقة المسح وتاريخ ابتداء 

بقرار يبلغ إلى العموم بواسطة الّنشر بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية العملّيات 
والّتعليق بمركز محكمة الّناحية ومركز المعتمدّية ومركز الوالية وعن طريق 
الّصحافة واإلذاعة وذلك قبل افتتاح العملّيات بشهرين على األقل". ويذكر أّن 

المنطقة الّتي يجب أن تخضع إلجراءات  المحكمة العّقارّية عادة ما تقترح مكان
المسح العّقاري نظرا إلى عّدة اعتبارات رّبما من أهّمها العامل االقتصادي، ويمكن 
كذلك لعّدة مؤّسسات عمومّية مثل الوكالة العّقارّية للّسكنى والوكالة العّقارّية 

مسح اإلجباري الّسياحّية والوكالة العّقارّية الّصناعّية أن تطلب سحب إجراءات ال
                                                                                                                                      

 دنانير على كّل هكتار بالّنسبة إلى األراضي األخرى.  10 

 وتضبط بأمر شروط وطرق استخالص هذه المساهمة.  

 . 3145،  ص 1999ديسمبر  31الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسّية  
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على بعض المناطق الّتي تهّمها لغاية بيان المالكين المحتملين، ويجوز إجماال 
لجميع المؤّسسات العمومّية طلب سحب إجراءات المسح على جهة دون أخرى 
لغاية تطهير الحالة االستحقاقّية لهذه المناطق. ويّتخذ وزير العدل قرارا يبّين به 

ات المسح، وعادة ماتكون مساحة عمادة، كما يحّدد المنطقة الّتي ستخضع إلجراء
. وينشر هذا القرار بالّرائد الّرسمي قبل شهرين من 643بداية األعمال المسحّية

انطالق األعمال المسحّية، واعتمد المشّرع كذلك عّدة طرق إلعالم الكافة بموعد 
ا من ذلك بداية العملّيات المسحّية، ونّص على جميع الوسائل اإلشهارّية تقريب

الّتعليق بمقّر محكمة الّناحية ومركزي الوالية والمعتمدّية، واإلشهار بواسطة الراديو 
والّصحافة. معنى ذلك أن ترسل نسخ من قرار وزير العدل المنشور بالّرائد 
الّرسمي إلى األماكن المعّينة بسعي من كتابة المحكمة العّقارّية ليتّم تعليقها أو 

. وعادة ما يوّجه كاتب المحكمة اإلعالن صحبة 644ل معّينالّتصريح بها في أج
مكتوب إلى حاكم الّناحية والمعتمد والوالية لغاية تعليق اإلعالن باألماكن 
المذكورة، ويتعّين إرجاع المكاتبة إلى كتابة المحكمة إلثبات وقوع الّتعليق طبق ما 

اتر المعّدة للغرض. يقتضيه القانون. وينّص الكاتب على وقوع هذا اإلجراء بالدف
وال ننسى أن للعمد دورا هاما في ذلك، ويمكنه أن يبادر بإعالم أهالي الجهة 
ن لم ينّص المشّرع على هذه االمكانّية. وعموما  بموعد بداية األعمال المسحّية وا 
تمثل اإلشهارات العّقارّية دعوة للكافة للحضور بالموعد المحّدد، وبالتالي اليمكن 

 تعّلل بعدم علمه بموعد األعمال المسحّية والحالة تلك. ألي أحد أن ي
لسنة  3نّص الفصل الّسادس من المرسوم عددإشهار ختم الّتحديد: -
المتعّلق بالمسح على "أنّه بعد انتهاء الحاكم المكّلف من عملّيات الّتحديد  1964

أسماء  الّخاصة بمنطقته يحّرر قائمة عامة في العّقارات الّتي أحصاها مع بيان

                                                 
فيفري  20المؤّرخ في  1964لسنة  3التّالية :"بعد االّطالع على المرسوم عدد وعادة ما يكون القرار طبق الصيغة   643

 1979ماي  11المؤّرخ في  1979لسنة  28، المتعلّق بالتّسجيل العقّاري االجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1964

قّاري، إحصاء جميع العقّارات غير المسّجلة وغير منه، قّررما يلي :يجرى ابتداء من. . . بواسطة المسح الع 3وخاّصة الفصل 

 ية . .  "المبنّية الكائنة بـ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمادة. . . . . . . . . . . معتمديّة. . . . . . . . . . . . وال

من المناطق التّي تّم فتحها طبق  ويذكر من النّاحية الواقعيّة، وإذا كانت لجنة المسح تعمل مسبّقا بجهة قريبة  644

 اإلجراءات المعيّنة، تبادر الّلجنة إلى إعالم أهالي الجهة بموعد التّحجير، ويمكن استنباط عدّة طرق لتحقيق الغاية. 
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الحائزين أو المالكين المحتملين لها وعند االقتضاء المعارضين فيها وتوضع تلك 
القائمة تحت طلب العموم بمركز محكمة الّناحية ومركز المعتمدّية ويعلن عن 
إيداعها بواسطة الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية والّصحافة واإلذاعة". ويفهم من 

بعد الفراغ من جميع األبحاث المطلوبة بالنسبة إلى  ذلك أّن الحاكم المكّلف
المنطقة الفرعّية، طبق اإلجراءات الّتي سنتعّرض لها الحقا، يحيل الملّفات 
المسحّية إلى الفرع المختّص ترابّيا. وتضّمن هذه الملّفات بدفتر القطع ودفتر 

حّررها مطالب الّتسجيل، ثّم يحّرر كاتب المحكمة، على ضوء القائمة الّتي 
الحاكم المكّلف، قائمة يضّمن بها عدد القطع الممسوحة وأسماء المالكين 
المحتملين ويرسلها إلى حاكم الّناحية والمعتمد مع مكتوب يطلب فيه منهما تعليق 
هذه القائمة ببهو المحكمة ومقر المعتمدّية. ويتعّين إرجاع المكاتبة إلى كتابة 

الّتعليق. ويحّرر كاتب المحكمة في نفس المحكمة ممضاة للّداللة على وقوع 
الوقت المكاتبات الاّلزمة لوزارة اإلعالم ومصالح الّرائد الّرسمي ومؤّسسة اإلذاعة 
لغاية اإلعالن عن تعليق القائمة بمقّر محكمة الّناحية وبهو المعتمدّية. فتدرج هذه 

جهاز الّراديو في اإلعالنات بجريدة يومّية وبالّرائد الّرسمي ويصّرح بها من خالل 
وقتها لإلشارة إلى أّن القائمات تّم تعليقها طبق اإلجراءات الّتي سبق شرحها. 
وتبقى هذه القائمة معّلقة باألماكن المذكورة طيلة شهر كامل، ويّتصل حاكم 
الّناحية والمعتمدّية في نهايته بمكتوب من كاتب المحكمة العّقارّية إلعالمهما 

  بنهاية أجل الّتعليق.
والمقصود من هذه العملّية هو إعالم المواطنين وكّل فرد بعملّيات المسح، 
حّتى يتسّنى االعتراض في الوقت المناسب، إلثارة المطالب االستحقاقّية الّتي 
رّبما لم يتمّكن الحاكم المكّلف خالل مرحلة البحث من إثارتها، وفي ذلك ضمان 

الممكن أن تنتهي أعمال الّتحديد لغائب والقاصر بطبيعة الحال. ومن حقوق ال
والبحث وال يتقّدم المالك المحتمل إلى مقر لجنة المسح لغاية االحتجاج برسومه، 
ويكون الّسبب عادة هو عدم علم المعني بتاريخ الّتحجير والبحث رغم وقوع 
اإلشهار األول، أي إشهار فتح المنطقة المسحّية، فيكون إشهار ختم الّتحديد 
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ذار الثاني الّذي رّبما ستكون له عّدة آثار هاّمة، سنتعّرض ألّهمها بمثابة اإلن
 خالل الحديث عن المرحلة الحكمّية. 

ورغم هذا الحرص على تكرار عملّيات اإلشهار الّتي تستند في حقيقة األمر 
إلى جميع الوسائل المتاحة حالّيا، فمن الممكن أن تحدث في الواقع عّدة صور 

ياب المالك المحتمل وبعده المتواصل عن جهته، حيث من غريبة رّبما بسبب غ
الممكن أن تنتهي جميع األبحاث من أّولها إلى آخرها دون أن يحضر المعني، 
فيبقى الملّف المسحي خال من كّل تصريح وبيان، هذا إن لم يعمد الغير بحسن 

من الاّلزم  نّية أو بسوء نّية إلى االستيالء على ملك الغير. ومن هذه الّناحية كان
أن تعطى هذه االشهارات األهّمية القصوى ألّن المشّرع لم يضعها إاّل لحماية 

 المستحّقين وأصحاب الحقوق الّشرعّية.
لسنة  3نّص الفصل الّثامن من المرسوم عدد  إشهار ختم أعمال المسح:-
ابعة المتعّلق بالمسح على أّنه " عندما يتّم الّنظر في جميع العّقارات التّ  1964

للمشيخة المعنّية باألمر يصدر رئيس المحكمة العّقارّية قرارا في ختم أعمال 
المسح ويعلم به العموم عن طريق الّنشر بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية 
والمعّلقات بمركز المعتمدّية ومركز محكمة الّناحية وبواسطة الّصحافة واإلذاعة". 

ماده لهذا اإلجراء أّن األعمال المسحّية ستتّم في ويفترض المشّرع من خالل اعت
أقرب اآلجال وأقصرها، لذلك تعّجل ونّظم إجراءات غلق المشيخة أي العمادة 
الّتي سبق فتحها طبق اإلجراءات المذكورة. وهو إجراء فيه من الّنفع الكثير ألن 

تحقاقي إشهار نهاية العمل المسحي بالمنطقة فيه إعالن إلنهاء االختصاص االس
الّذي يجب أن يعود إلى المحاكم العادّية طبق الحالة الّتي كان عليها الوضع قبل 
فتح المنطقة المسحّية، خاّصة وأّن عنصر االختصاص هذا أثار من المشاكل 
أصعبها، وسنتعّرض لشيء من هذا عند الحديث عن االختصاص الموضوعي 

 للجان المسح. 
سوم الّتقليدّية المتعّلقة بالعّقارات الفالحّية وابتداء من هذا اإلشهار فإّن الرّ 

الكائنة بالمشيخة المعنّية باألمر يقع إبطالها. على أّنه إذا كانت الّرسوم الّتقليدّية 
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تتعّلق أيضا بعّقارات أخرى غير الّتي وقعت في شأنها عملّيات المسح العّقاري 
لعّقارات موضوع تلك فإّن إبطال العمل بها ال يتّم في خصوص ما يهّم منها ا

العملّيات. لكّن الواقع يختلف كثيرا مع ما يطلب قانونا، حيث كثيرا ما تبقى 
العمادة مفتوحة إلى ما ال نهاية بسبب تعّطل العمل المسحي وتعّقد الحالة 

 غلق األعمال المسحّية.  االستحقاقّية للقطع، وقّلما يصدر قرار
تتعّلق بعّقار واحد على شاكلة  لنعلم كذلك أّن اإلشهارات المسحّية ال

ّنما تتعّلق بكامل المنطقة في مرحلة  اإلشهارات المتعّلقة بالّتسجيل االختياري، وا 
إشهار بداية العمل المسحي وبكامل القطع الممسوحة في مرحلة إشهار ختم 
الّتحديد وبكامل العمادة في مرحلة نهاية أعمال المسح، وهي إجراءات تتطّلب 

صاريف تتحّملها الّدولة في نهاية األمر. والجوهري في ذلك هو أّن جملة من الم
األعمال المسحّية تخضع لمبّررات اقتصادّية رّبما تهّم الّنظام العام، وتتجاوز 
المصلحة الفردّية، وينضاف إلى ذلك النفقات الباهضة الّتي تتحّملها الّدولة لغاية 

تمام األعمال ال  فنّية. إعداد األمثلة الهندسّية وا 
 األعمال الفّنّية-2

تعتبر األعمال الفّنّية بالّنسبة إلى الّتسجيل العّقاري حجر األساس كما سبق 
ّن األمثلة الهندسّية الّتي يعّدها ديوان إاإلشارة إلى ذلك في عّدة مناسبات، حيث 

قيس األراضي ورسم الخرائط هي الّتي تعّرف في حقيقة األمر بحدود العّقار 
. ويتدّخل ديوان قيس األراضي بالنسبة إلى المسح االجباري 645ساحته وموقعه وم

في مناسبتين، فهو الّذي يتوّلى قبل انطالق األعمال المسحّية، تقسيم المنطقة 
المفتوحة، وعادة ما تمتّد على مساحة عمادة، إلى مناطق فرعّية. ويقوم كذلك 

امتداد تواصل العمل  بتحديد القطع المسحّية وا عداد األمثلة الهندسّية على
 المسحي.

                                                 
المتعّلق بديوان قيس األراضي كما هو منقح  1974ديسمبر  25المؤّرخ في  1974لسنة  100يراجع القانون عدد   645

 1977جانفي  12المؤّرخ في  1977لسنة  38، واألمر عدد 2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة  26ن عدد يموجب القانو

 المتعلّق بالقانون األساسي ألعوان الديوان. 
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نّص الفصل الّرابع من المرسوم عدد  تقسيم المنطقة إلى مناطق فرعّية:-
المتعّلق بالمسح أن رئيس المحكمة العّقارّية يتوّلى بنفس الّطريقة  1964لسنة  3

أي بموجب قرار "تقسيم تراب المشيخة إلى ما يلزم من المناطق الفرعّية بعد درس 
من طرف مصلحة قيس األراضي". وتبدو صياغة هذا الفصل هذا الّتراب 

مشّوشة، وقد ال تبّين بوضوح العمل الّذي يقوم به ديوان قيس األراضي. وواقعّيا 
تتوّلى المحكمة العّقارّية إعالم الديوان بفتح المنطقة المسحّية ويمكن أن يتسّلم 

طبيعة الحال. فيتوّلى نسخة من قرار الفتح، قبل انطالق موعد األعمال المسحّية ب
المهندس المكّلف دراسة هذه المنطقة، أي أن يعّد الّصور الجوّية الخاّصة بها في 
مرحلة أولى، والمقصود بذلك هي الّصور الّتي التقطتها الّطائرات المخّصصة 
للغرض والمجّسمة لطبيعة المنطقة الّتي ستخضع للعملّيات المسحّية، وعادة ما 

ا، لكّنها تتضّمن جميع التضاريس الّطبيعّية للعّقارات. ثّم يقوم تكون قديمة شيئا م
في مرحلة ثانية بالّتوّجه على عين المكان والوقوف على حدود كامل العمادة، 
والّتثّبت من المسالك المحدثة الّتي رّبما لم تتضّمنها الّصور الجوّية، ليعتمدها بعد 

حداث المناطق الف رعّية. ويقوم في مرحلة ثالثة بتقسيم ذلك في عملّية الّتقسيم وا 
المنطقة إلى ما يلزم من مناطق فرعّية، أي أن يجّزئ العمادة المفتوحة إلى 
مناطق فرعّية داخلّية لتسهيل األعمال الميدانّية والفنّية في مرحلة الحقة، حيث إّن 
العمل على مساحات شاسعة جدا قد ال يضمن عدم الوقوع في الغلط خاصة وأّن 

عقار سيّتخذ بعد ذلك رقما معّينا يظّل يتابعه إلى ما ال نهاية، وكثرة األرقام  كلّ 
بالمنطقة الواحدة تحدث بالّضرورة نوعا من االضطراب والّتشويش، وقد يتكّرر 
العدد الواحد دون أّن يتفّطن له العون الفّني. لذلك تقسم المنطقة إلى مناطق 

عتبار القطع المستغلة من طرف فرعية ذات مساحة متوسطة تأخذ بعين اال
مالكيها، وموقع المنطقة وطبيعة العّقارات، والفواصل الّطبيعّية بين المناطق 
الفرعّية. ويمكن على هذا األساس أن تتضّمن المنطقة المفتوحة الواحدة عددا 
كبيرا من المناطق الفرعّية. وال يمكن مباشرة األعمال المسحّية إاّل بعد القيام بهذه 

ملّية الفنّية، وتسّلم قائمة المناطق الفرعّية إلى المحكمة العّقارّية الّتي تعتمدها الع
بعد ذلك في تعيين رئيس لجنة المسح والحاكم المكّلف. بقي أّن عمل ونشاط 
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ديوان قيس األراضي ال يقف عند هذا الحّد، بل يعود له تحديد القطع المسحّية 
ر، وهي رّبما كانت أهّم وظيفة بالّنسبة إلى وا عداد األمثلة الهندسّية لكّل عّقا

 األعمال المسحّية من الوجهة الفّنّية. 
عداد المثال الهندسي: - مع انطالق األعمال تحديد القطع المسحّية وا 

المسحّية حسب ما سيرد ذكره، يعّين ديوان قيس األراضي مهندسا مّساحا يكون 
ما لألعمال الفّنّية الّتي تتطّلبها على ذّمة لجنة المسح، أي أن يكون متفّرغا تما

اإلجراءات المسحّية، ويقوم بهذا الّدور تحت إشراف الحاكم المكّلف بالمسح 
بالمنطقة المعنّية، وعادة ما يّتخذ له مكانا بمقّر لجنة المسح. ويتوّجه المهندس 
المذكور مع الّلجنة المسحّية على عين المكان في اليوم المحّدد لذلك، ويكون 

حوبا باألمثلة الجوّية للمنطقة الفرعّية المعنّية الّتي سبق تقديمها، وتتطّلب مص
األعمال المسحّية من وجهتها الفّنّية تحجير جميع األراضي بالمنطقة الفرعّية، أي 
أن توضع لكّل عّقار عالمات محّددة من جهاته األربعة، وهي عالمات من الّلوح 

، وتستعين الّلجنة بعدد من العملة للقيام بهذه تعّدها المحكمة العّقارّية مسّبقا
المهّمة. ويتوّلى العون الفّني بالمناسبة نقل حدود العّقار المحّجر على الّصور 
الجّوّية. ويسند إليه عددا يكون مرجعا بعد ذلك في األبحاث الّتي يجريها الحاكم 

 المكّلف، وهكذا تتكّرر العملّية إلى نهاية الّتحجير. 
العون الفّني في مرحلة ثانية بإعداد أمثلة هندسّية وقتّية لكّل عّقار ويطالب 

محّجر، أي أن يسّلم العون الفّني عند نهاية الّتحجير إلى الحاكم المكّلف األمثلة 
الهندسّية لجميع العّقارات المحّجرة والكائنة بالمنطقة الفرعّية دون استثناء. ويقصد 

ثال الّذي ال يتضّمن مساحة العّقار، فهو مجّرد بالمثال الهندسي الوقتي ذلك الم
وثيقة بيانّية تعّرف بموقع العّقار وحدوده وصفاته، ويجب أن يتضّمن كّل ملف 
خاص بالقطعة المحّجرة هذا المثال البياني. ويمكن تغيير وتعديل هذه األمثلة 
البيانّية بإذن من الحاكم المكّلف بواسطة ما يعّبر عنه بتكملة 

" كّلما اقتضت الحاجة إلى ذلك حسب complément de bornage" رالّتحجي
ما سيرد ذكره في باب األبحاث الّتي يجريها الحاكم المكّلف. فيتوّلى العون الفّني 



302 

 

في هذه الّصورة إعادة رسم المثال الجديد على ضوء الّتحجير األخير، ويسّلمه 
ّتغييرات الفّنّية الّتي تلحق إلى الحاكم المكّلف. ويقصد بتكملة الّتحجير جميع ال

بالقطعة المحّجرة وبالمثال المتعّلق بها خالل مرحلة األبحاث، ويختلف هذا 
" bornage complémentaireاإلجراء عّما يعرف بالّتحجير الّتكميلي "    

الّذي تلجأ إليه المحكمة في المرحلة الحكمّية، وسنتحّدث الحقا عن هذا اإلجراء. 
يجوز اطالقا تسليم هذه األمثلة الهندسّية الوقتّية لمن يطلبها  ولهذا الغرض ال

ألّنها معّرضة للّتغيير والّتعديل على امتداد مراحل األبحاث، وال يمكن بالّتالي 
 اعتبارها من بين الوثائق الّتي يمكن للخصم االّطالع عليها. 

ويذكر أّن الحكم المسحي يتأّسس على مثال وقتي، أي على مثال ال 
تضّمن به المساحة، باعتبار أن مساحة العّقار المحّجر ال يمكن أن تعرف إاّل 

"، وهي عملّية فنّية يلجأ إليها لضبط مساحة levéبعد إتمام ما يعرف بالّرفع "
العّقار اعتمادا على العالمات التحديدّية الّتي سبق وضعها طبق الطريقة الّتي 

قة، وأصبح الديوان يعتمد في المّدة سبق شرحها وذلك بواسطة أجهزة فنّية دقي
األخيرة على طائرات خاّصة إلتمام العملّية في أقرب اآلجال، ورغم ذلك مازال 
العمل المسحي يشكو من نقص في هذه الناحية. وعادة ما يتوّلى ديوان قيس 
األراضي إنهاء هذه العملّية في فترة متأخرة، أي بعد الحكم. وينتقد المختّصون 

يقة، باعتبار أّن الّرفع يعتمد في مثل هذه الّصور على عالمات تحديدّية هذه الّطر 
رّبما اندثرت من مكانها بمفعول الوقت، وتكون كذلك في أغلب الّصور، وقد 
يصعب في مثل هذه الحاالت ضبط حدود العّقار اعتمادا على البيانات 

د األمثلة النهائّية المضبوطة بالّصور الجوّية الّتي سبق الّتعّرض لها. وبعد إعدا
يحيلها الّديوان إلى كتابة المحكمة العّقارّية إلضافتها إلى الملّفات المعنّية. وبذلك 

 تنتهى مراحل األعمال الفّنية.
 أعمال الّبحث-3

تقوم األعمال المسحّية أساسا على األبحاث الّتي يجريها إطار مختّص، 
 طبق إجراءات معّينة، وفي مواضيع محّددة. 
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تخضع األبحاث المسحّية لسلطة الحاكم المكّلف الّذي اءات البحث: إجر -
له طريقة معّينة في البحث. فبعد فتح المنطقة كما يجب، يقّسم العون الفّني 
العمادة إلى ما يلزم من مناطق فرعّية ويعّد جميع الّصور الجوّية الاّلزمة إلجراء 

عّين رئيس المحكمة العّقارّية أعمال الّتحديد، وقبل انطالق األعمال المسحّية ي
على رأس كّل منطقة فرعّية حاكما مكّلفا. ويعتبر الحاكم المكّلف هو  بقرار

المشرف على األعمال المسحّية الواقعة بالمنطقة الفرعّية، وتخّصص له 
اإلمكانّيات المادّية الاّلزمة من سّيارات ومسكن وعملة، ليكون قريبا من المنطقة 

سيباشرها بداية. وهو الّذي يشرف على كامل األعمال الّتي يتواّلها الفرعّية الّتي 
العون الفّني الّتابع لمصلحة قيس األراضي فيما يتعّلق بالّتحديد، وهو الّذي ينتدب 
العملة على عين المكان، وينّسق بين أفراد الّلجنة، ويعود له مراقبة جميع أعمالهم 

بر الحاكم المكّلف مستّقال في أعماله الّداخلة في مضمون العمل المسحي. ويعت
عن جميع المحاكم األخرى، بمعنى أّنه يتعّهد بالبحث في كامل المنطقة الفرعّية 
من البداية إلى الّنهاية وال يجوز تعويضه بزميل له إاّل بموجب قرار يّتخذه رئيس 
سة المحكمة العّقارّية عند االقتضاء. وتختلف مؤّسسة الحاكم المكّلف عن مؤسّ 

القاضي المقّرر بالمحكمة االبتدائّية، وحّتى عن مؤّسسة القاضي المقّرر 
بالمحكمة العّقارّية الّتي سبق اإلشارة إليها. ألّن كالهما يتعّهد بالبحث في ملّف 
معّين دون آخر، في حين أّن الحاكم المكّلف يتعّهد بالبحث في كامل المنطقة بما 

تعيين الحاكم المكّلف تعيينا ادارّيا في حين أّن  احتوته بصفة جملّية. ولذلك يعتبر
 تعيين االخرين يقال إّنه تعيين قضائّي. واالختالف بينها شاسع بطبيعة الحال. 

ويذكر أخيرا أّن في اختيار إتمام العمل المسحي بواسطة حاكم مكّلف يبرز 
بوضوح أّن أشغال المسح هي في حقيقة األمر أشغال قضائّية على اختالف 

عض الّتجارب الّتي تعتمد على إجراءات إدارّية، وفي ذلك ضمان للمالك ب
المحتمل وللغائب والقاصر، خاصة وأّن الّتشريع الّتونسي مّكن الحاكم المكّلف من 
طريقة معّينة وفريدة من نوعها في البحث واالستقراء. حيث نّص الفصل الّرابع 

م المكّلف يباشر بمساعدة كاتب بفقرته الّثانية على أّن الحاك 1964من مرسوم 
وعون فّني محّلف تابع لمصلحة قيس األراضي وبمحضر الّشيخ أو نائبه 
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ومالكين اثنين تحديد المنطقة الّتي عهدت إليه. ثّم يجري بعد ذلك بحثا بالّنسبة 
إلى كّل عّقار فيحّدد العّقار ويطّبق الّرسوم وشهادات الحوز وينظر في الحوز 

الستحقاقّية للعّقار وينتدب الخصوم بقدر اإلمكان إلى الّصلح، ويحّرر الحالة ا
ويدعو زيادة على ذلك المالك المحتمل لكّل عّقار إلى تقديم تصريح بالملكّية 
مؤرخ وممضى كما يجب ومبّين ألصل الحقوق والّتحّمالت الموّظفة عليه، 

لّشركاء. ويجوز في صورة االشتراك في الملكّية أن يصدر الّتصريح عن أحد ا
وأضاف الفصل الخامس أّن الحاكم المكّلف يحّرر في شأن كّل عّقار أو مجموعة 
من العّقارات المتالصقة والّتي يملكها شخص واحد محضر بحث وتحديد تضّمن 
به جميع االّدعاءات والمعارضات ويقام أثناء هذا الّتحديد مثال تقريبي يكون 

. ولهذا الغرض يتوّلى الحاكم المكّلف مباشرة مبنى فيما بعد إلقامة المثال الّنهائي
أعماله بالّتوّجه على عين المكان رفقة العون الفّني التابع لديوان قيس األراضي 
وبقّية األعوان، فيطوف بكّل عقار من جوانبه األربعة بحضور المالك أو من 

على  ينوبه، وال يحول غياب المالك دون تحجير العّقار، حيث باإلمكان االعتماد
معّرف الجهة الّذي تنتدبه الّلجنة، وحّتى األجوار الّذين لهم معرفة بالعّقارات 
الممسوحة. وتوضع العالمات الّتحديدّية بالنسبة إلى كل قطعة، ويتوّلى العون 
الفّني بالمناسبة نقل البيانات المتعّلقة بالعّقار على الّصور الجوّية. ويحرص 

الفّني على عدم المساس بالملك العمومي مهما  الحاكم المكّلف بمساعدة العون 
كانت طبيعته، ويبادر إلى إخراجه من موضوع المطلب المسحي. وتتكّرر هذه 
العملّية بالنّسبة إلى جميع العّقارات الموجودة بالمنطقة الفرعّية. وال يحّق ألّي 

أو أن طرف أن يتعّرض لعملّيات المسح االجباري أو أن يعّطل أعمالها بأّي وجه 
يمنع وضع العالمات الّتحديدّية في مكانها، وكّل من قام بذلك يعّرض نفسه 

، 1964فقرة ثانية من مرسوم  17للعقوبات الجزائّية المنصوص عليها بالفصل 
وال يحّق ألي طرف أن ينقل العالمات الّتحديدّية بسوء نّية من مكانها، وكّل من 

فقرة أولى من مرسوم  17يها بالفصل فعل ذلك تسّلط عليه العقوبة المنصوص عل
ذا احتّج المالك بالّرسوم في يوم الّتحجير يمكن تطبيقها على العين، 1964 . وا 

ويجوز بطبيعة الحال تلّقى البّينة في كّل وقت للّداللة على الحوز والّتصّرف، 
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ّطريقة ويدعوه الحاكم المكّلف إلى الّتصريح بالملكّية أي أن يبّين إنجرار الملكّية بال
القانونّية ويمضي المعني باألمر على هذا الّتصريح. وكّل من تعّمد تقديم تصريح 
بالملكّية مخالف للحقيقة سواء بإعطاء بيان كاذب عن أصل حقوقه أو بعدم ذكر 
شركائه أو الّتحّمالت الموّظفة على العّقار يستوجب العقاب المنصوص عليه 

كّن المالك المحتمل يمكن أن ال يحضر يوم من المجّلة الجزائّية. ل 291بالفصل 
الّتحجير، ويّتصل بلجنة المسح في وقت متأّخر. فيمكنه في هذه الّصورة 
اإلحتجاج بالّرسوم والوثائق، ويتوّلى الحاكم المكّلف الّتوّجه على عين المكان 

 لغاية تطبيقها ولسماع البّينة عند االقتضاء. 
الّتي يباشرها الحاكم المكّلف إجراءات وفي حقيقة األمر تعتبر اإلجراءات 

م.م.م.ت. الّتي نّصت على أّن المحكمة  12استقرائّية ال تحكمها ضوابط الفصل 
غير مطالبة بإحضار حجج الخصوم. ويمكن بالّتالي إجراء األبحاث على نمط 
يجيزه الّنظام االستقرائي دون الّتقّيد بأحكام مجّلة اإلجراءات المدنّية في معظم 

ولها. ولقد قّدمنا أّن الحاكم المقّرر الّذي يبحث في المطالب العادّية له سلطة فص
مطلقة في إجراء األبحاث، وهذه الّسلطة المطلقة يتمّتع بها الحاكم المكّلف في 

م.ح.ع. هو  329إطار إجراءات المسح االجباري. وقّدمنا كذلك أّن الفصل 
منه. معنى ذلك أّن الحاكم المكّلف  الّسند في ذلك، وقد وّضحنا ما يجب أن يفهم

ال يتقّيد بالّرسوم الّتي تقدم إليه أو الّشهود الّذين يطالب المعني بسماعهم، بل 
يمكن إجراء األبحاث في االّتجاهات الممكنة والّتي تثبت الملكّية، دون الّتقّيد 
بطلبات المالكين المعنيّين. ويمكن إجراء األبحاث ولو لم يحضر المالك 

محتمل، حيث إّن الحاكم المكّلف يمكنه أن يعتمد على المعّرفين واألجوار ال
لتحديد المالك المحتمل إلى حين حضوره بصفة فعلّية فيحتّج بما لديه من وثائق. 
وال يجب أن يبقى الملف المسحي خال من كّل بحث، بل يتحّتم إجراء البحث 

دراج األعمال االستقرائّية بم كانها، حّتى تكون سندا في مهما كانت الّصور وا 
 إجراء اإلشهارات في وقت الحق. 
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وبعد انتهاء الحاكم المكّلف من أشغاله بالنسبة إلى كامل المنطقة الفرعّية 
يحّرر قائمة في جميع العّقارات الّتي أحصاها ويحيل جميع الملّفات إلى الفرع 

ملّفات بدفاترها، ويعّد المختّص ترابّيا. فيتوّلى كاتب المحكمة العّقارّية إدراج ال
المكاتبات الاّلزمة لغاية إشهار ختم الّتحديد طبق الّصورة الّتي سبق بيانها. لكّن 
 لنعلم أّن الحاكم المكّلف ال يبحث إاّل في االستحقاق وال شيء غير االستحقاق. 

على أّن الحاكم  1964نّص الفصل الرابع من مرسوم موضوع البحث: -
ة االستحقاقّية "، أي أّن لجنة المسح تختّص بالّنظر في المكلف يحّرر "الحال

االستحقاق، ويضطّر الحاكم المكّلف بطبيعة الحال إلى دراسة طرق اكتساب 
م.ح.ع. الذي نّص على أّن الملكّية تكتسب  22الملكّية على معنى الفصل 

بالعقد والميراث والّتقادم وااللتصاق ومفعول القانون. وهو اختصاص مطلق 
تّص به لجنة المسح دون سواها. فبمجّرد أن تفتح العمادة طبق الصيغة الّتي تخ

سبق شرحها، تحال جميع الملّفات االستحقاقّية والحوزّية بالّتبعّية إلى لجنة 
المسح، حيث إّن النزاعات الحوزّية أو االستحقاقّية المتعّلقة بعّقار فالحي مشمول 

رار القاضي بفتح عملّيات المسح من في منطقة مسح عقاري تصبح بعد نشر الق
 . 1964لسنة  3من المرسوم عدد  13أنظار لجنة المسح على معنى الفصل 

وكنتيجة لذلك تتخّلى محاكم الحّق العام عن جميع الّنزاعات الحوزّية أو 
االستحقاقّية المتعّلقة بعّقار فالحي مشمول في منطقة مسح عّقاري والّتي ما تزال 

ر إلى يوم نشر القرار القاضي بفتح عملّيات المسح، ويوّجه إليها على بساط الّنش
الملف على ما هو عليه. كذلك إذا سبق تقديم مطالب تسجيل اختيارية إلى 
المحكمة العّقارّية تتعّلق بعّقارات فالحّية كائنة داخل المشيخة الّتي صدر في 

ل على بساط الّنشر شأنها قرار بفتح عملّيات المسح وكانت تلك المطالب ما تزا
إلى يوم صدور ذلك القرار فإّن الّتحقيق فيها يجري على مقتضى إجراءات المسح 

 18العّقاري. واستثنى المشّرع لجان تصفية األحباس المحدثة باألمر المؤّرخ في 
من شرط  الّتخلي عن الملّفات الّتي  646طبق ما هو منّقح  1957جويلية 

                                                 
 18المتعّلق بتنقيح وإتمام األمر المؤّرخ في  2000فيفري  22المؤّرخ في  2000لسنة  24يراجع القانون عدد   646

 ق بإلغاء نظام األحباس الخاّصة والمشتركة. والمتعلّ  1957جويلية 
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ن كانت مشمولة  بالمنطقة المسحّية. لكّن اإلشكال الّذي طرحته تعّهدت بها، وا 
هذه المبادئ هو ما يتعّلق بالقضايا الحوزّية أّوال، رغم أّن المشّرع نّص عليها 
صراحة، وأخضعها إلجراءات الّتخّلي طبق الّصورة المذكورة، فإّنها قد أثارت عّدة 

ى استثناء إشكالّيات في الواقع، وذهبت محكمة الّتعقيب في عّدة مناسبات إل
. وثانيا ال يكون الّتخّلي آلّيا، بمعنى أن 647القضايا الحوزّية من إجراءات الّتخّلي

محاكم الحّق العام أو المحكمة العّقارّية ال تتخّلى عن القضايا المذكورة إذا 
ال  648تجاوزت اإلجراءات مرحلة الّتحضير، فإذا نظرت المحكمة في األصل

ن كانت يمكنها أن تتخّلى عن القضّية و  تواصل الّنظر في الملّفات المنشورة وا 
مشمولة بالمنطقة المسحّية. لكّن األراضي المبنّية تبقى خارجة عن أنظار لجنة 
ن كانت مشمولة بالمنطقة المسحّية، ويمكن طلب تسجيلها اختيارّيا،  المسح، وا 

على أّنه"بصرف الّنظر  1964لسنة  3من المرسوم عدد  11حيث نّص الفصل 
حكام هذا المرسوم يستمّر الحّق في تقديم مطالب الّتسجيل إلى المحكمة عن أ

العّقارّية على الّطريقة االعتيادّية بالنسبة إلى الّرباع "أي العّقارات المبنّية "، أّما 
بالنسبة إلى العّقارات الفالحّية فيشترط أن تكون خارج المناطق الّتي صدر في 

. وتبقى العّقارات الفالحّية بالّتالي خاضعة شأنها قرار بفتح عملّيات المسح"
لإلجراءات المسحّية، فيتثّبت الحاكم المكّلف من مالكيها ويدرس وسائل إثباتها 
طبق الّطريقة الّتي سبق شرحها. وبمجّرد إنهاء العمل يحيل المنطقة إلى الفرع 

 المختّص وتفتح المرحلة الحكمّية. 
 أثرهالحكم في مطلب الّتسجيل المسحي و -4

سبق أن أشرنا إلى اإلجراءات الحكمّية خالل الحديث عن المطالب 
االختيارّية، ووّضحنا تركيبة المحكمة واإلجراءات المّتصلة باالستدعاء ودور 
                                                 

إّن الحاكم المكلّف يبحث بالمناطق الفرعيّة فحسب وال يمكن له التّطّرق إلى النّزاعات التّي ربّما تثار بمناطق فرعيّة   647

ن. وقد انتقدت مبادئ لم يصدر في شأنها أّي قرار، لذلك تبقى الملفّات المحالة إلى لجنة المسح بدون حّل لفترة طويلة من الّزم

ألنّها نّصت على النّزاعات الحوزيّة التّي يمكن التّخّلي عنها مثلها مثل النّزاعات  1964لسنة  3من المرسوم عدد  13الفصل 

ذا الحّل االستحقاقيّة، وكان الحّل النّاجع هو التّفّطن إلى أن القضايا التّي يجب التّخلّي عنها هي القضايا االستحقاقيّة فحسب، لكّن ه
 يقتضي بطبيعته تدّخل المشّرع. 

ويعّرف فقهاء القانون الّنظر في األصل بمدى أثر القرارات التّحضيريّة على وجه الفصل، فإذا تجاوزت المحكمة   648

خبيرا  مراقبة شكليّات الحضور، واتّخذت القرارات التّي لها أثر على وجه الفصل، كأن تأذن بإجراء األبحاث االستحقاقيّة وتعيّن
 لتطبيق الّرسوم، ال يمكن لها أن تتخلّى عن القضيّة، رغم المفعول الفوري للقاعدة اإلجرائيّة. 
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المحكمة في الكشف عن الحقيقة والّتداخل بالمطلب واالعتراض والخيارات الّتي 
حكم ومدى قّوة الّتنصيصات يمكن أن تعتمدها المحكمة نهاية. ووقفنا على أثر ال

الّتي ترد بحكم المحكمة، والحظنا أّنها تمتاز بقّوة مطلقة على خالف 
الّتنصيصات الاّلحقة الّتي يدرجها حافظ الملكّية العّقارّية. وقّدمنا أّن اإلجراءات 
الّتي تّتبعها المحكمة العّقارّية في الّتنفيذ تمتاز بخصوصّية وقواعد منفردة ال 

لّضوابط المحّددة بمجّلة اإلجراءات المدنّية. ويذكر أّن جميع ما سبق تستجيب ل
اإلشارة إليه ينطبق على اإلجراءات المسحّية، وال فائدة من تكراره، باستثناء أن 

. والمعلوم أن إجراءات 649إنابة محامي غير واجبة بالنسبة إلى القضايا المسحية
ءات االختيارّية في الّتسجيل على المسح العقاري تختلف بطبيعة الحال عن اإلجرا

مستوى األعمال الفنّية واإلشهارات، وقد سبق اإلشارة إليها. أّما وقد أحيلت 
المنطقة المسحّية إلى الفرع المختّص تتوّحد اإلجراءات وتنتفي الفوارق بين ما هو 
اختياري وما هو مسحي، ويالقي المطلب المسحي نفس اإلجراءات في الّتضمين 

ث الحكمّية، ويمكن أن يفصل بسرعة إذا كانت جميع األبحاث منتهية، واألبحا
كما يمكن للمحكمة أن تأذن باألبحاث الّتكميلّية، وتعيد الملف إلى الحاكم المكّلف 
إلتمام األبحاث إجماال أو أن تكّلفه بعمل معّين. ويجوز للغير الّتداخل طبق 

حكما يراعى به ما سبق شرحه في الّصورة المذكورة، وتصدر المحكمة في الّنهاية 
 باب االختيارات الّتي يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها. 

لكّنه مع ذلك تبقى بعض اإلجراءات الخاصة بالعمل المسحي حّتي على 
مستوى اإلجراءات الحكمّية. وأّول هذه االختالفات والفوارق هو أّن اإلجراءات 

المطلب بصفة فردّية، ولم المسحّية تسمح لرئيس لجنة المسح أن يقضي في 
يخّول المشّرع هذه اإلمكانّية بالنسبة إلى المطالب العادّية. كما أّن األحكام 

 المجلسّية تتطّلب بدورها خصوصّيات بالنسبة إلى المطالب المسحّية.
على  1964لسنة  3من المرسوم عدد  4نّص الفصل  األحكام الفردّية: -

ن بقرار أحد أعضائها رئيسا للجنة المسح الخاصة أّن رئيس المحكمة العّقارّية يعي
                                                 

 2008نوفمبر  3المؤرخ في  2008لسنة  67نص المشرع صراحة من خالل التنقيح األخير بموجب القانون عدد  649

 على أن "إنابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل االختياري".
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بكّل مشيخة قبل انطالق عملّيات المسح وقبل تعيين الحاكم المكّلف المشرف 
. ويكون رئيس لجنة المسح عادة هو رئيس فرع المحكمة 650على المنطقة الفرعّية

سة العّقارّية الّتي تّمت بدائرته األعمال المسحّية. وال يجب أن نخلط بين مؤسّ 
الحاكم المكّلف ومؤّسسة رئيس لجنة المسح، حيث إّن الحاكم المكّلف هو الحاكم 
الّذي أوكل إليه المشّرع إجراء األبحاث بالمنطقة الفرعّية، أي جزء من العمادة 
الّتي فتحت طبق الّصورة الّتي سبق شرحها، فهو مجّرد قاضي باحث مستقل، وله 

نطقة الفرعّية، وال يمكن ألي طرف أن سلطة في إدارة أبحاثه على مستوى الم
أعماله المكّلف من أجلها. في حين أّن رئيس لجنة المسح هو في يعّوضه 

المشرف على كامل العمادة المفتوحة ويعود إليه الّنظر في تقرير مصير الملّفات 
المحالة إليه بعد االنتهاء من األعمال الميدانّية، وقد أوكل إليه المشّرع مهّمة 

ذ القرارات الفردّية بالنسبة إلى الملّفات المشمولة بالعمادة. لكّنه ال يتدّخل اّتخا
بأعمال الحاكم المكّلف إاّل من باب الّتوجيه واإلرشاد ال غير. ويكون رئيس فرع 
المحكمة العّقارّية من الوجهة الواقعّية ولو قبل الّتعيين هو اإلطار الّذي يرجع إليه 

. لكّنه ال يمكن له أّن يّتخذ القرارات الفردّية إاّل بعد لتسهيل األعمال المسحّية
تعيينه بصفة قانونّية، وعادة ما يحّرر قرار الّتعيين ويرسل إلى الفرع المختّص، 
فيبادر رئيس لجنة المسح إلى دراسة جملة الملّفات المحالة إلى الفرع، ويّتخذ 

 القرارات الفردّية عند االقتضاء. 
الحاكم المكّلف من عملّيات الّتحديد الخاّصة بمنطقته  فمباشرة بعد انتهاء

يحّرر قائمة عاّمة في العّقارات الّتي أحصاها بمنطقته مع بيان أسماء الحائزين 
رضين فيها وتوضع تلك القائمة اأو المالكين المحتملين لها وعند االقتضاء المع

لن عن إيداعها تحت طلب العموم بمركز محكمة الّناحية ومركز المعتمدّية ويع
بواسطة الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية والّصحافة واإلذاعة، وخالل الّشهر 
الموالي لنشر اإلعالن بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية يكون في وسع كّل من 

                                                 
 الواقع قليال ما يلجأ إلى هذا اإلجراء باعتبار أن تعيين رئيس لجنة المسح ال يتّم إالّ بعد إنهاء األعمال المسحيّة لكنّ   650

وإحالة المنطقة الفرعيّة إلى الفرع المختّص، وتتّخذ قرارات التّعيين كذلك تباعا بالّنسبة إلى كّل منطقة فرعيّة على حدة، ودون 
 أن تشمل كامل العمادة. 
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يهّمه األمر االعتراض كتابة لدى كتابة محكمة الّناحية. وبعد انقضاء األجل 
ئيس لجنة المسح العّقاري حكما بتسجيل العّقارات الّتي ال المذكور يصدر ر 

اعتراض فيها. معنى ذلك أن رئيس لجنة المسح يتوّلى دراسة جملة الملّفات 
المحالة إلى فرع المحكمة العّقارّية، ويّطلع على جميع األعمال الّتي قام بها 

ميع الّشكلّيات الحاكم المكّلف، وعلى المعارضات الّتي يمكن تسجيلها. ويراقب ج
المشروطة قانونا. فإذا كانت األبحاث منتهية طبق اإلجراءات المطلوبة، أي أّن 
الحاكم المكّلف درس جميع الوثائق المضّمنة بالملف، وتلّقى البّينة الاّلزمة إلثبات 
الحوز والّتصّرف، وأقام الفريضة طبق القانون، وأدرج الحاالت المدنّية الاّلزمة 

وكان تقريره واضحا بما فيه الكفاية للّداللة على ثبوت الحّق، يمكن للمستحّقين، 
لرئيس لجنة المسح أّن يّتخذ قرارا فردّيا يقضي بتسجيل العّقار موضوع المطلب. 
فيمضي على المطلب المسحي ويبّين به تاريخ القرار. ثّم يحيل الملّف إلى الكتابة 

ت الّتنفيذ في وقت الحق. ويجب أن لتدرجه بالّدفاتر الخاّصة به لمباشرة إجراءا
يحرص رئيس لجنة المسح على احترام األجل الّذي وضعه المشّرع، أي أن ال 
يّتخذ القرارات الفردّية إاّل بعد فوات أجل شهر من تاريخ اإلدراج بالّرائد الّرسمي. 
ّنما يخضع  والمالحظ كذلك أّن رئيس لجنة المسح ال يّطلع على ملّف دون آخر وا 

 المنطقة الفرعّية لنفس اإلجراء.  كامل
لسنة  3من المرسوم عدد  14لكّن المشّرع ضبط إجراءات خاّصة بالفصل 

بالنسبة إلى أوامر االنتزاع حيث جاء به أّنه إذا كان العّقار المشمول  1964
بمنطقة مسح عّقاري موضوع انتزاع للمصلحة العامة فعلى الجماعة العمومّية 

جيله تّوا لفائدتها بمجّرد مطلب يتضّمن جميع اإلرشادات المنتزعة أن تطلب تس
عن أمر االنتزاع ويقّدم المطلب إلى رئيس المحكمة العّقارّية رفقة نسخة مشهود 
بمطابقتها لألصل من مثال المساحة المنتزعة وما يفيد وقوع القيام باإلجراءات 

حكمة العّقارّية الوثائق . ويحيل رئيس الم651الّتي أوجبها القانون المتعّلق باالنتزاع
لى رئيس لجنة المسح المختّصة إالمذكورة في ظرف ثمانية أّيام من تاريخ بلوغها 

                                                 
المتعّلق بمراجعة التّشريع الخاص باالنتزاع  1976أوت  11المؤّرخ في  1976لسنة  85يراجع القانون عدد   651

 . 2192ص  1976أوت  13بتاريخ  51، الّرائد الّرسمي عدد 2003كما هو منقح سنة  للمصلحة العموميّة
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قصد وضع الحجر وتحديد المساحة المنتزعة ويجب أن تتّم هذه األعمال في 
ظرف شهر يأذن عند انقضائه رئيس لجنة المسح بالّتسجيل لفائدة الجماعة 

ب عن الحكم بالّتسجيل كيف ذكر محو آثار جميع العمومّية المنتزعة. ويترتّ 
الّتصاريح بالملكّية أو االعتراضات الّسابقة عن مطلب الجماعة العمومّية 
المنتزعة والحقوق والّدعاوي الّتي تقتضيها تلك األعمال اإلجرائّية تحمل على 

ّية. غرامة االنتزاع طبق أحكام الّتشريع الخاص باالنتزاع من أجل المصلحة العموم
معنى ذلك أن أوامر االنتزاع تحضى بامتيازات إجرائّية. فيمكن لرئيس لجنة 
المسح أن يّتخذ في شأن القطع المنتزعة أحكاما فردّية على وجه الّسرعة، ورّبما 
دون أن يتقّيد بآجال اإلشهارات. لكّن هذه األحكام لم تكن واضحة بالّدرجة الكافية 

تساؤالت جوهرّية تتعّلق أساسا بكيفّية حماية حّق من حيث الّتطبيق، وأثارت عّدة 
المالك المحتمل، وأّدت إلى حلول متضاربة، وسار العمل إجماال على إحالة 
جملة الملّفات المتعّلقة بالقطع المنتزعة إلى الجلسة الحكمّية ألّنها تتطّلب أعماال 

ن بيان قائمة إضافّية ال بّد منها، وال يمكن إطالقا اإلذن بالّتسجيل تّوا دو 
المستحقّين على األقل. وتبقى الّصورة العامة هي المسيطرة على عمل رئيس 
لجنة المسح، وهو أّن مجّرد الّشك في عدم ثبوت الحّق بجانب المالك المحتمل، 
ينجّر عنه بالّضرورة إحالة المطلب إلى الجلسة الحكمّية. لذلك نّص الفصل 

على أّنه إذا كان العّقار موضوع  1964لسنة  3الّسابع من المرسوم عدد 
اعتراض فأكثر أو رأى رئيس لجنة المسح أن الحالة االستحقاقّية لم يقع ضبطها 
ضبطا كافيا يمكنه من الحكم بالّتسجيل فإّنه يحيل الملّف إلى المحكمة العّقارّية. 
 وتفتح بالّتالي األبواب للّنظر في المطلب بتركيبة مجلسّية، الّتي لها الّسلطة
بطبيعة الحال في اإلذن بجميع األعمال الّتي تراها صالحة للوصول إلى بيان 

 المالك المحتمل. 
قّدمنا أّنه سبق الّتعّرض لجميع اإلجراءات الحكمّية  األحكام المجلسّية:-

عند الحديث عن إجراءات الّتسجيل االختياري، وتنطبق تلك اإلجراءات على 
تختلف عنها إاّل من حيث تركيبة المحكمة  المطالب المسحّية في مجملها، وال
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ومن حيث  ومن حيث إجراءات االعتراضات ومن حيث خيارات المحكمة
 . إجراءات تنفيذ الحكم المسحي

 3فقد نّص الفصل الّسابع من المرسوم عدد  + تركيبة المحكمة المسحّية:
سبق على أّنه بعد إحالة الملف إلى الجلسة طبق الّصورة الّتي  1964لسنة 

شرحها، أي أّن رئيس لجنة المسح لم يّتخذ في شأنه قرارا فردّيا، تنشر القضّية 
بجلسة دورّية تعقد بمحكمة الّناحية بعد استدعاء الخصوم إليها قانونّيا بثمانية أّيام 
على األقل. وتتوّلى المحكمة المترّكبة من ثالثة أعضاء الّنظر في القضايا بجلسة 

ام المكّلفين المشاركة في أحكام القضايا الّتابعة لمنطقتهم. عمومّية، ويجوز للحكّ 
وأول ما يالحظ في هذه البيانات هو أّن الجلسة المسحّية كانت تتكّون منذ البداية 
ومازالت من ثالثة أعضاء، على خالف اإلجراءات العادّية الّتي كانت في البداية 

لّثالثّية إاّل بموجب الّتنقيح الّذي تطلب التركيبة الخماسّية، ولم تتقّرر الّتركيبة ا
، وقد سبق اإلشارة إلى ذلك. كما أّن الحّكام المكّلفين 1995أورده المشّرع سنة 

ن توّلوا البحث في الملفات المنشورة،  بإمكانهم المشاركة بالجلسات المسحّية وا 
على خالف اإلجراءات االختيارّية، وهو حّل أملته طبيعة األعمال المسحّية. 

عادة ما يكون لحضور الحاكم المكّلف بالجلسة أهّمية بالغة، فهو المّطلع على و 
جميع األعمال المسحّية من بدايتها إلى نهايتها. وتنعقد الجلسات المسحّية بمقر 
محاكم الّنواحي القريبة من المنطقة المسحّية المنشورة. ويمكن ألعضاء الجلسة 

ة إلى أماكن بعيدة. لكّنه يمكن أن تنعقد أن يتنّقلوا من مقّر المحكمة المركزيّ 
 الجلسة بمقّر فرع المحكمة العّقارّية إذا كان الفرع هو األقرب لهذه المنطقة. 

من المرسوم  6نّص الفصل  في القضايا المسحية: ات+نظام االعتراض
على أّنه بعد انتهاء الحاكم المكّلف من عملّيات الّتحديد  1964لسنة  3عدد 

قته يحّرر قائمة عاّمة في العّقارات الّتي أحصاها... وتوضع تلك الخاصة بمنط
القائمة تحت طلب العموم بمركز محكمة الّناحية ومركز المعتمدّية ويعلن عن 
إيداعها كما سبق القول بواسطة الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية والّصحافة 

ائد الّرسمي يكون في وسع كّل واإلذاعة، وخالل الّشهر الموالي لنشر اإلعالن بالرّ 
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من يهّمه األمر االعتراض كتابة لدى كتابة محكمة الّناحية. ويفهم ظاهرّيا من 
هذه األحكام أّن المعارضات يجب أّن تقّدم في أجل شهر من تاريخ اإلشهار، 

ونّص الفصل  لكن ما هو مآل المعارضات الّتي تسّجل بعد هذا األجل "الشهر" ؟
بمقتضى القانون  1995صيغته النهائّية المعتمدة منذ سنة  م.ح.ع. حسب 325
على أّن المعارضات ترفض وجوبا إذا قّدمت بعد اآلجال،  1995لسنة  10عدد 

أو إذا لم ترفق بالوثائق الاّلزمة. فهل أّن هذه األحكام تلزم األعمال المسحّية؟ لقد 
لسنة  3المرسوم عدد استقّر الفقه على اعتبار أن األجل الّذي وضعه المشّرع ب

يمّكن رئيس لجنة المسح من اّتخاذ األحكام الفردّية إذا لم يثر المطلب أّية  1964
معارضة، وهذا ما نّص عليه المشّرع صراحة بقوله "وبعد انقضاء األجل 
المذكور"الّشهر" يصدر رئيس لجنة المسح العّقاري حكما بتسجيل العّقارات الّتي 

ذا  اّتخذ رئيس لجنة المسح هذا القرار انتهى األمر، ويمنع ال اعتراض فيها". وا 
على أي طرف أن يسّجل معارضته، بل ال قيمة لهذه المعارضة بعد صدور 
الحكم. والمعلوم أّن الحّق غير المرّسم يعتبر الغيا، وكّل من تضّررت حقوقه من 

لّدعاوي هذه العملّية ال يمكن له أن يرجع على العّقار، ويحتفظ بحّقه في رفع ا
ذا قّرر رئيس لجنة المسح  الّشخصّية المالئمة، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك. وا 
إحالة الملّف إلى الجلسة بسبب غموض الحالة االستحقاقّية أو بسبب إثارة 
المطلب لعّدة اعتراضات، فإّنه يجوز للغير االعتراض على المطلب المسحي، 

ءات االختيارّية الّتي سبق اإلشارة حّتى ولو فات أجل الّشهر، على خالف اإلجرا
إليها. والحقيقة أّنه يمكن االعتراض على المطالب المسحّية منذ بداية العمل 
المسحي إلى غاية صدور الحكم الّنهائي، طالما أّن رئيس لجنة المسح لم يّتخذ 
حكما فردّيا في خصوصها. معنى ذلك أن تكون المعارضة قد سّجلت أو أثيرت 

جل، إاّل إذا أحال رئيس لجنة المسح المطلب إلى الجلسة، فتفتح من قبل فوات األ
 جديد امكانّية المعارضة لجميع األطراف دون استثناء. 

على "أّنه يكون  1964لسنة  3من المرسوم عدد  6ونّص المشّرع بالفصل 
في وسع كّل من يهّمه األمر االعتراض كتابة لدى كتابة محكمة الّناحية". وقد 

قّدمنا أّن القائمات االشهارّية تعّلق بمقر محكمة الّناحية، وبالتالي يسهل  سبق أن
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على المعني أن يسّجل معارضته لدى كتابة محكمة الّناحية، وعند انتهاء أجل 
الّتعليق، يحيل حاكم الّناحية هذه الّقائمة مع المعارضات الّتي قد سّجلت إلى فرع 

بالّتالي رئيس لجنة المسح عن اّتخاذ المحكمة العّقارّية المختصّة. ويعرض 
القرارات الفردّية لغاية ترك اإلمكانّية للمعترض إلثبات صّحة اّدعاءاته أمام 
الجلسة الحكمّية. لكّن ذلك ال يعني أن المعترض ال يمكنه أن يعترض أمام لجنة 
المسح قبل إحالة المنطقة الفرعّية أو أمام الفرع المختّص بعد إحالة قائمة 

ستحّقين. بل يجوز له ذلك شرط أن تضّمن المعارضة نهاية بالملّف. والحقيقة الم
أّن المشّرع لم يضبط طريقة معّينة في االعتراض بالنسبة إلى اإلجراءات المسحّية 
من حيث التضمين والّشكل، وتبقى جميع الوسائل ممكنة وجميع الّطرق جائزة. 

لمعارضة في مكانها على لكّن كاتب المحكمة يجب أن يحرص على تضمين ا
غرار اإلجراءات العادّية، فينّص عليها بالّدفاتر الخاّصة بذلك ويكتبها على ظهر 

 الملّف، وال يجب أن تبقى العملّية مهّمشة. 
ويمكن قبول المعارضة من أّي طرف مهما كان، الغير واألجوار واألصدقاء 

والمعتمد والوالى والّنيابة ولو لم تكن لهم مصلحة في ذلك. ويجوز لحاكم الّناحية 
العمومّية وممّثلي اإلدارات تسجيل المعارضة في أي وقت. بل دأب العمل على 
قبول المعارضات حّتى ولو حجز المطلب للمفاوضة، حيث يمكن في هذه 
الّصورة حّل المفاوضة وا عادة نشر القضّية بالجلسة الّتحضيرّية لغاية درس 

لكّن هذه الّطريقة ساهمت بدرجة كبيرة في تعطيل  المعارضة الّتي أمكن تسجيلها.
العمل المسحي، وتراكم المعارضات الواهية، لذلك يجب الّتفكير في ضبط آجال 
للمعارضة على غرار اإلجراءات االختيارّية، لترفض المعارضات المسّجلة بعد 
ر ذلك وجوبا للحّد من عدد االعتراضات الواهية. وال خوف من هذا الحّل باعتبا

أّن األبحاث الّتي يقوم بها الحاكم المكّلف كافية إلثارة جميع المعارضات الممكنة 
في هذا الباب. كما أّن المحكمة سوف لن تحكم بالّتسجيل إاّل إذا كانت حقوق 

 الّطالب ثابتة. لكّن هذا الحّل يوجب بالّضرورة تدّخل المشّرع. 



315 

 

لسنة  3وم عدد من المرس 7نّص الفصل +خيارات المحكمة المسحية:
على أّن المحكمة تتوّلى "تعيين المالك الحقيقي، فتحكم لفائدته بالّتسجيل  1964

بعد اإلذن عند االقتضاء بإجراء ما تراه صالحا من األبحاث. "معنى ذلك أن 
تتوّلى المحكمة إتمام األبحاث االستحقاقّية من جميع جوانبها، ويمكن لها أن تعيد 

ّلف لغاية إنهاء األبحاث المسحّية، أو تكّلفه بإجراء عمل الملف إلى الحاكم المك
معّين. وليس من الممنوع تكليف خبير لتطبيق الحجج عند االقتضاء، لكّنه 
يستحسن أن يكّلف الحاكم المكّلف بذلك، وهو المّطلع على جميع الملّفات 

يمكن لها  المسحّية. لكّن المحكمة العّقارّية عندما تنظر في المطالب المسحّية ال
أن تطرح الملف أو أن ترفضه، بل يتحّتم الحكم بالّتسجيل لفائدة المالك المحتمل، 
مهما طال نشر الملّف، وهو الخيار الوحيد، وهذا ما قصده المشّرع بقوله تتوّلى 
المحكمة "تعيين المالك الحقيقي فتحكم لفائدته بالّتسجيل". وفي صورة عدم وجود 

 ّنه يتعّين الّتسجيل لفائدة الّدولة. هذا المالك المحتمل، فإ
لكّنه رغم صدور الحكم على النحو المذكور سواء  +تنفيذ الحكم المسحي:

فردّيا أو مجلسّيا ال يمكن تنفيذ الحكم المسحي إاّل بعد إضافة المثال الهندسي 
الّنهائي، حيث إّن الحكم المسحي يتأّسس على مثال وقتي ال تضّمن به المساحة 

ّية، الّتي ال يمكن ضبطها إاّل في تاريخ متأّخر بعد إتمام العملّية الفّنية الّنهائ
المعروفة بالّرفع كما سبق اإلشارة إلى ذلك، وكثيرا ما تتطّلب هذه العملّية وقتا 
طويال. وهو ما يختلف عن اإلجراءات العادّية االختيارّية الّتي تتأّسس على أمثلة 

استثنى اإلجراءات المسحّية وسمح بالحكم على  هندسّية نهائّية. لكّن المشّرع
أساس أمثلة وقتّية ال تتضّمن المساحة الّنهائّية. وقد انتقد البعض هذه الّطريقة 
من حيث إّنها ال تسمح للمحكمة بمراقبة المثال في شكله الّنهائي، ورّبما تتسّرب 

رون برفع بعض األخطاء بطريقة أو بأخرى والّتي ال يمكن إصالحها، وطالب آخ
الفرق بين اإلجراءات المسحّية واإلجراءات االختيارّية في هذا الباب، ألّنه ال 
شيء في حقيقة األمر يبّرر الفرق بين اإلجراءات المسحّية واإلجراءات االختيارّية 
في هذا الباب. لكّن أكثر ما يالم على هذه الّطريقة هو مساهمتها في تعطيل 

ح، حيث إّن المطلب المسحي يبقى ولفترة طويلة إجراءات الّتنفيذ بشكل واض
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بكتابة المحكمة العّقارّية ينتظر دوره في الّتنفيذ بسبب عدم إعداد األمثلة الّنهائّية، 
متى كان يظّن أّنه باإلمكان إنهاء  1964وهي مخالفة لمقصد المشّرع سنة 

ليه واقع أعمال الّتطهير العّقاري في أقرب األوقات وأقصرها خالفا لما آل إ
الحال. ولم يحافظ حكم التسجيل على طبيعته الباّتة كما ظهر أّول مّرة، حيث إّنه 

أصبح باإلمكان مراجعة األحكام العّقارّية سواء كان  1995انطالقا من سنة 
 2008، ثّم تخلى المشرع عن إجراءات المراجعة سنة الحكم اختيارّيا أو مسحّيا

 . واعتمد طريقة الطعن بالتعقيب
 الفقرة الّثانية: إجراءات الطعن في حكم الّتسجيل

بتبّني صورة من صور المراجعة في إطار المحكمة  1988أوصت لجنة 
. ولم يصدر القانون خالل اإلصالح الّتشريعي األّول سنة 652العّقارّية نفسها

لسنة  10إلى حين صدور  القانون عدد  1995بل تأّخر إلى سنة  1992
تمام بعض األحكام من  1995جانفي  23المؤّرخ في  1995 المتعّلق بتنقيح وا 

، وارتأى المشّرع بموجب هذا 332653مجّلة الحقوق العينّية وخاّصة منها الفصل 
لكّن المشرع تخلى أخيرا  .654القانون إخضاع األحكام العّقارّية لطلب المراجعة )أ(
لسنة  67 بموجب القانون عددعن إجراءات المراجعة واعتمد إجراءات التعقيب 

تمام بعض أحكام مجّلة  2008نوفمبر  3المؤّرخ في  2008 المتعّلق بتنقيح وا 
 . 655الحقوق العينّية )ب(

 إجراءات المراجعة الملغاة -أ
لم يسبق للّنظام العيني أن عرف هذا اإلجراء، وليس بالقانون العّقاري ما 

تقّدم العمل يدّلنا إلى هذه الّتوّجهات. ومع ذلك فقد ظهرت بعض اآلراء مع 
بالّتجربة العينّية تنادي بإمكانّية إخضاع أحكام المجلس المختلط إلجراءات 
                                                 

م اإلشهار العيني ووضع القواعد هي اللجنة التي تكونت بغرض تصور اإلصالحات الممكنة لنظا 1988لجنة   652

 القانونية المالئمة.
 .1995جانفي  31الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    653

، 1995،  القضاء والتشريع، أفريل 1995لسنة  10الطيب اللومي: المحكمة العقّاريّة من خالل القانون عدد    654

 .46ص

 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقوق 2008مبر نوف 3المؤرخ في  2008لسنة  67القانون عدد   655

 .3997، ص.91، عدد 2008نوفمبر  11العينية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
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، لكّن البالد الفرنسّية لم يكن هّمها إصالح هذا الّنظام بقدر ما يهّمها 656الّطعن
 الّثروات الّطبيعّية للبالد وانتقالها بصفة آمنة بين أيدي الفرنسيين. اإلحاطة ب

ة الّذي اعتمده المشّرع الّتونسي استثناء للقاعدة ومتمّيزا ويبدو مفهوم المراجع
في نفس الوقت، حيث إّن الّصبغة الباّتة لألحكام العّقارّية تبقى قائمة، وقد نّص 

م.ح.ع على أّن " أحكام المحكمة العّقارّية ال  332المشّرع بطالع أحكام الفصل 
سيلة أخرى ". وهو طعن متمّيز تقبل الّطعن باالعتراض وال باالستئناف وال بأّية و 

فال هو بالّطعن العادي أي االستئناف، وال هو بالّطعن غير العادي أي 
االعتراض والّتعقيب. حيث إّن االستئناف من شأنه نقل الّنزاع إلى محكمة 
االستئناف وبأثره الّتعليقي المعلوم، كما أّن االعتراض أو الّتعقيب ال يعتّد بهما إاّل 

بوطة تشّذ عن الحاالت الّتي جاء بها المشّرع في باب المراجعة. في حاالت مض
 332وفعال جاء بمداوالت مجلس النّواب بمناسبة المصادقة على تنقيح الفصل 

م.ح.ع " أّن ما ورد بالمشروع يتعّلق بطلب مراجعة وال باالعتراض وقد تّم اختيار 
دّية وغير االعتيادّية الّتي هذه العبارة تفاديا لكّل تنظير مع طرق الّطعن االعتيا

يكّرسها القانون الوضعي ". ويبدو من خالل ذلك أّن المشّرع الّتونسي كان 
. ويظهر هذا 657حريصا على أن تكون المراجعة في إطار الّنظام العّقاري ممّيزة

 (.2( أو على مستوى إجراءاتها )1الّتمّيز سواء على مستوى مجال المراجعة )

 مجال المراجعة-1
لقصد من ذلك بيان الحاالت الّتي يجوز فيها المراجعة واألحكام العّقارّية وا

 الّتي يمكن مراجعتها.
 حاالت المراجعة-

                                                 
 يقال إّن أّول من تحدّث عن إجراءات المراجعة في اإلجراءات العقّاريّة هو: جورج ريكنوالد.   656

محاضرة ألقيت على منبر الجمعيّة  ،حكام الّصادرة عن المحكمة العقّارّيةرشاد الشنوفي: الطعن بالمراجعة في األ - 

 )غير منشور(. 14/11/1997التونسيّة للمحامين الشبّان بتاريخ 
والحقيقة أّن المراجعة ليست أصال وسيلة طعن بل هي مجرد آلية لها عالقة بإجراءات التنفيذ ترمي إلى تجاوز الصعوبات  657

الواقع كما هي الصورة في مجلة حقوق الطفل حيث يعود لقاضي األطفال مراجعة األحكام الصادرة مع لقرار التنفيذية ومالءمة ا

 في حق الطفل مهما كان مصدرها.
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م.ح.ع "  332وبعد أن أقّر المشّرع الّصبغة الباّتة، استدرك قائال بالفصل 
غير أّنه يمكن ألحد األطراف طلب مراجعة األحكام الّصادرة عن المحكمة 

 ..في الّصور الّتالية:العّقارّية...
 اعتماد الحكم نّصا قانونّيا سبق نسخه أو تنقيحه مما يصّيره غير منطبق.-
وجود حكم مدني اّتصل به القضاء متناقض مع الحكم العّقاري سبق -

 إضافته إلى ملّف الّتسجيل.
إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملّف ولها تأثير مباشر من -

 وجه الفصل في القضّية. شأنه أن يغّير
 وجود حكم سابق بالّتسجيل متناقض مع الحكم موضوع مطلب المراجعة.-
 ...... األحكام المؤّسسة على أدّلة ثبت جزائّيا زورها....."-

ويبدو أّن المشّرع لم يعتمد الّصور الّتي أوردها المشّرع بمجّلة المرافعات 
باستثناء صورة األحكام المؤّسسة على أو باالعتراض  658المدنّية للّطعن بالّتعقيب

 .659التماس إعادة الّنظرأدّلة ثبت جزائّيا زورها، وهي صورة من صور 
اعتماد الحكم نّصا قانونّيا سبق نسخه أو تنقيحه مما يصّيره غير -
والقصد من ذلك أن تؤّسس المحكمة حكمها على نّص قانوني فقد قّوته  منطبق: 

ا أو تعديله جزئّيا. والمعلوم أّن القوانين ال تنسخ إاّل بقوانين اإللزامّية بعد إلغائه كليّ 
بعدها إذا نّصت المتأّخرة على ذلك نّصا صريحا أو كانت منافية لها أو صدرت 

م.ح.ع. ويدخل في هذا الباب  542استوعبت جميع فصولها على معنى الفصل 
شكاليّ  وال تطالب  .660ة تنازع القوانينالقّوة اإللزامّية للقاعدة القانونّية بداية ونهاية وا 

المحكمة على وجه اإلجمال بالّتنصيص على نّص القانون المعتمد بالحكم، وال 
 يمكن أن يمّثل ذلك سببا من أسباب الّطعن. 

وتبدو هذه الّصور بعيدة كّل البعد عن عمل المحكمة العّقارّية، ولم تمّثل 
ءات العّقارّية. ولم يسبق كذلك اطالقا سببا من أسباب النقد الموّجه إلى اإلجرا

                                                 
 م.م.م.ت 175يراجع الفصل    658

 م.م.م.ت 156يراجع الفصل    659

 وما بعد. 174محّمد الّشرفي، مدخل لدراسة القانون، المرجع الّسابق، ص    660
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للمحكمة العّقارّية بدوائرها المجتمعة أن نقضت حكما بسبب اعتماد نّص قانوني 
سبق نسخه أو تنقيحه، رغم أّن بعض المطالب في المراجعة التجأت إلى هذه 
األسس، وكان مآلها الّرفض بداية، وقد جاء بأحد قرارات رئيس المحكمة العّقارّية 

المراجعة تأسس على أن المحكمة المصدرة للحكم موضوع المطلب قد  مطلب أّن "
اعتمد نصا قانونيا سبق نسخه دون أن يتولى الطالب ذكره معتبرا أن مصادقة 
سلطة اإلشراف على التفويتات التي تقوم بها البلدية لم تعد في حاجة لمصادقة 

يات قبل تنقيحه من القانون األساسي للبلد 42سلطة اإلشراف. وحيث إن الفصل 
كان ينص على ضرورة المصادقة على التفويتات التي يقوم بها المجلس البلدي 

وقد استمرت ضرورة المصادقة  وذلك من طرف الوالي التابعة له البلدية المعنية.
على هذه التفويتات المذكورة حتى بعد تنقيح الفصل المذكور بالقانون األساسي  

إذ جاء قوله : " ال تصبح  1995جويلية  24المؤرخ في  95لسنة  68عدد 
المداوالت المتعلقة بالمواضيع التالية نافذة إال بعد مصادقة سلطة اإلشراف عليها 

وحيث إن ما استند إليه  ( التفويت والتعويض في العقارات.2( الميزان البلدي 1: 
الطاعن في طلب المراجعة من اعتماد المحكمة لنص سبق نسخه هو في غير 

 ". 661يقه. وحيث تعين والحالة ما ذكر رفض طلب المراجعةطر 
وجود حكم مدني اّتصل به القضاء متناقض مع الحكم العّقاري سبق -

والقصد من ذلك أن يضاف الحكم المدني إلى ملّف إضافته إلى ملّف الّتسجيل: 
القضّية ولم تعتمده المحكمة. والمالحظ بداية أّن مثل هذه الّصور يمكن أن 

د واقعّيا، لكّن ليس بالعدد الملفت لالنتباه، وعادة ما يكون وقعها أشّد من تتواج
حقيقتها، وقد تذهب المحكمة تحت غطاء الّسلطة االستقرائّية إلى عدم اعتماد 

 مثل هذه األحكام.
ويشير المشّرع إلى الحكم المدني ولم يشر إلى الحكم الجزائي الّذي من 

المؤّثرة على الّناحية االستحقاقّية، كما في الممكن أن تكون به بعض العناصر 
                                                 

. نشريّة 16/7/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ  212رار رفض مطلب المراجعة عدد ق   661

،الّصادرة عن مركز الدّراسات القانونّية 1998-1997-1996-1995قرارات وأحكام المحكمة العقّاريّة في مادة المراجعة 

ير إليها في باب المراجعة نشرت فقط بهذه النّشريّة التّي .مع المالحظة أّن جميع القرارات التّي سنش212،ص2000والقضائيّة 

 .2000صدرت مّرة واحدة في شهر أكتوبر 



320 

 

حالة مقاضاة الّشاهد من أجل الّشهادة زورا أو تزوير الكتائب. لكّن المشّرع أفرد 
هذه الّصور الجزائّية بفقرة خاّصة وجعلها سببا من أسباب الّطعن، وسيأتي القول 

ّيا، كما يمكن في ذلك. وبالّتالي من الممكن أن يكون الحكم المدني حكما استحقاق
، إلى غير ذلك 663أو بشفعة أو بتبتيت أوبمغارسة أو بحبس ،662أن يتعّلق بقسمة

من الّصور الّتي لها عالقة بالّناحية االستحقاقّية. المهّم أن يّتصل به القضاء، 
 481فتتوّفر شروطه من وحدة األطراف والموضوع والّسبب على معنى الفصل 

بطبيعة الحال، فتستثنى األحكام الّصادرة وأن يكون حاسما للّنزاع 664م.ا.ع.
بالّرفض والّطرح والحكم بعدم سماع الّدعوى اآلن. ولم يشترط المشّرع أن يحرز 
الحكم على قّوته، أي أن يصبح قابال للّتنفيذ، بل يكفي أن يّتصل به القضاء. 

حكم خلط بين اّتصال القضاء وقّوة اّتصال القضاء. حيث إّن اليقع اللكن كثيرا ما 
يّتصل به القضاء منذ يوم صدوره، وال يحرز على قّوته إاّل إذا استنفذت طرق 
                                                 

، المرجع الّسابق، ص 01/12/1998بتاريخ  62حكم عقاري صادر عن المحكمة العقارية بدوائرها المجتمعة عدد    662

بحاث التّي أذنت بها أّن المحكمة لم تراع حكم المقاسمة ، وانتهت المحكمة إلى قبول المطلب بعد أن تبيّن لها من خالل األ114

تقريرا ضمنه  1998أفريل  22المضاف إلى الملّف. " وحيث تنفيذا للحكم التحضيري المشار إليه أنـهى القاضي المقرر بتاريخ 

في تلك األحكام ثبت  مالحظة أنه " بعد الطواف وتطبيق األحكام المذكورة حسب الحدود المضمنة في مشروع القسمة المعتمد
لديه أن مطلب التسجيل قد تجاوز بجزء القسمة المحكوم بـها بين األطراف المتنازعة والتي اتصل بها القضاء بمساحة تقارب 
الثالثة هكتارات وقد عهد إلى العون الفني بتشخيص ذلك التجاوز على مثال تعهد باإلدالء به الحقا لتحديد نسبة التجاوز لألرض 

 لطالبي المراجعة حسب األحكام االستحقاقية المظروفة بالملف ". الراجعة

مرفوق بمثال مشخص  1998سبتمبر  21وحيث أنـهـى العون الفني المنتدب أعماله ضمن محضر محرر في  

مترا  مربعا  23064ضمنه مالحظة أن المساحة موضوع التجاوز تقدر بـ  1998سبتمبر  23للتجاوز محال على المحكمة في 

 هـ . 13آر  22ص  51قدم على أساس ذلك مثاال نهائيا معدال للمثال األول في مساحة و

وحيث تبعا لما سلف بيانه فإن محكمة  الحكم المطلوب مراجعته قد أهملت وثائق مظروفة بالملف ولها تأثير على  
 وجه الفصل وخالفت حكما استحقاقيا اتصل به القضاء ."

 21/22مة العقارية بدوائرها المجتمعة برئاسة السيد بوبكر كشكار  تحت عـدد حكم عقاري صادر عن المحك   663

 .131، المرجع الّسابق، ص 17/06/1997بتاريخ 

جديد من م.ح.ع. هي األحكام التي اتصل بها القضاء  332"حيث ال جدال في أن مجال الفقرة الثانية من الفصل     664

من مجلة  481ال يكون للحكم حجيّة األمر المقضي على معنى الفصل  والتي أحرزت على قّوة األمر المقضي .وحيث

االلتزامات والعقود إال إذا توفر في الحكم المدلى به شروط ثالثة وهي اتحاد الخصوم والموضوع والسّبب وإذا ما اختل أي 
عليه في الدعوى األولى فال شرط من هذه الشروط كالسبب والموضوع أو الخصوم بأن اختلف أحدهما في الدعوى الثانية كما 

حجيّة للحكم األول تمنع النظر في الدعوى الثانية .وحيث متى تقرر ذلك فإن الدّفع بعدم جواز النظر في الدّعوى لسبق النظر في 
نفس الموضوع غير كاف لقبوله حيث يجب أن يتوفر مع وحدة الموضوع وحدة الّسبب ووحدة الخصوم بصفاتهم فإذا ما تخلف 

ه الشروط فال مجال لتطبيق قاعدة قوة األمر المقضي به.وحيث إن وحدة الخصوم معناها أن يكون الخصوم في الدعوى أحد هذ
الثانية هم نفس  الخصوم في الدعوى األولى توفرت لديهم فرص اإلدالء بوجهة نظرهم وتقديم دفاعهم  ودفع مزاعم بعضهم 

طراف فال حجيّة  للحكم األول عليه حيث إنّه ال حجيّة لألحكام بالنسبة إلى البعض. وإذا ما اختل هذا العنصر في جانب أحد األ
 الغير.

....وحيث والحالة تلك أضحت قرينة اتصال القضاء فاقدة ألحد أركانها الثالثة ويصبح من غير المستساغ واقعا  
ي البات المزعوم اكتسابه لقوة اتصال وقانونا التمسك بها مما يؤدي إلى عدم وجاهة السبب المأخوذ من تناقض الحكم المدن

بتاريخ  25القضاء واتجه تبعا لذلك رفض هذا المطعن". حكم عقاري صادر عن المحكمة العقارية بدوائرها تحت عدد 

 .120، نشرّية قرارات وأحكام المحكمة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص 14/7/1998
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 .666وتتحّدث الّدوائر المجتمعة دوما عن قّوة اّتصال الّقضاء .665الّطعن العادّية
ويشترط أن يكون الحكم متناقضا مع الحكم العّقاري، فإذا ثبت اعتماد الحكم 

  .667ال للّطعنالعّقاري لموجبات الحكم المدني، فال مج
ويشترط أخيرا أن يضاف الحكم بداية إلى ملّف مطلب الّتسجيل، أي أن 
يكون موجودا بالملّف زمن صدور الحكم. معنى ذلك أّن هذا الحكم ال يصلح 
كسبب للّطعن إذا تمّسك به المستفيد ألّول مّرة أمام الّدوائر المجتمعة. لكّنه ال 

القضاء، بحكم اإلجراءات االستقرائّية  يشترط أن يدفع األطراف صراحة باّتصال
المّتبعة أمام المحكمة العّقارّية، حيث يعود لها إثارة جميع الّدفوعات بما في ذلك 

 الّتي ال تتعّلق بالّنظام العام، كما تقّدم.
إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملّف ولها تأثير مباشر من -

وقد رأت الدوائر المجتمعة للمحكمة ّية: شأنه أن يغّير وجه الفصل في القض
جديد  332العّقارّية " أّن عبارة عدم اعتماد وثيقة مظروفة بالملّف الواردة بالفصل 

م.ح.ع ثالثا يقصد بها اإلهمال المادي للوثيقة أو شبهه وعدم االلتفات إليها من 
ه طرف المحكمة رغم ما لها من تأثير على وجه الفصل أو مخالفة لما تفيد
العبارات الّصريحة لتلك الوثيقة فيما ال يحتاج إلى تأويل أو احتمال في 

                                                 
 وما بعد. 443ع السابق، ص علي كحلون: أحكام القانون العقّاري، المرج   665

، كليّة الحقوق والعلوم 1991حمادي الّرائد، اتّصال القضاء في المادّة المدنّية، مذّكرة شهادة الدّراسات المعّمقة،  

 وما بعد. 8الّسياسيّة تونس، ص 

مرجع ، ال1996مارس  7الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ  125قرار رفض مطلب المراجعة عدد    666

 . 141الّسابق، ص 

حيث والحالة ما ذكر فإن المحكمة درست مؤيدات طالب المراجعة بوجه كاف وأبدت رأيها فيها بما أوصلها "…  
إليه اجتهادها علما بأن األحكام االستحقاقية  القاضية بالرفض لدى محكمة الدرجة األولـى ال تشكل بحال البت في أصل الدعوى 

أحكام محرزة على قوة ما اتصل به القضاء  أمام المحكمة العقارية خاصة والشيء يفيد اإلعالم بها مما بشكل بات ويحتج بها ك
 يجعل طلب المراجعة في غير طريقه."

، المرجع 27/04/1996الصادر عن  رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  105قرار رفض مطلب المراجعةعدد   667

مراجعته انبنى على الحكم االستحقاقي الذي صدر لفائدة ورثة...والذي كان  حيث إن الحكم المطلوب"… 139الّسابق، ص 

طالب المراجعة اليوم طرفا فيه وقد أحرز على قوة اتصال القضاء  بالنسبة له وإذ كان االعتراض على ذلك الحكم من طرف 
بالنسبة لهم محرزا على قوة ما  أصبحالغير فإن طعنه هذا لن يستفيد منه غير المعترضين الذين صدر ضدهم ذلك  الحكم الذي 

. وحيث إن المحكمة العقارية لما أصدرت حكمها بالتسجيل تأسيسا على  1991اتصل به القضاء والذي وقع تنفيذه فعال منذ سنة 

ذلك الحكم قد طبقت القانون كما يجب. وحيث والحالة ما ذكر فإن المحكمة درست مؤيدات طالبي المراجعة بوجه كاف وأبدت 
 رأيها فيها بما أوصلها إليه اجتهادها مما يجعل طلب المراجعة في غير طريقه ".
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وال يتعّدى ذلك إلى مناقشة سلطة المحكمة في تقدير الوثائق  ،"668الّداللة
المضافة، " حيث إّن الّطعن الّرامي إلى مناقشة المحكمة في تقدير وقائع القضّية 

من أسباب المراجعة الواردة بالفصل  وأدّلتها يشّكل جدال موضوعّيا وال يعّد سببا
ويشترط أن تضاف الحّجة في الحال، أي أن تكون موجودة  "669 م.ح.ع. 332

بالملّف وقت اّتخاذ القرار " أي أن تكون الوثائق الّتي لم يعتمدها الحكم المطعون 
فيه سبق تقديمها قبل الحكم،  وأن يكون لها تأثير على وجه الفصل. وترتيبا على 

ّن الوثيقة الّتي تقّدم ألّول مّرة عند طلب المراجعة، ولو كان لها تأثير على ذلك فإ
وجه الفصل، ال تستجيب للّشروط المبّينة أعاله وتصّير المطلب غير مؤّسس 

". ويشترط كذلك أن تغفل المحكمة عن  670على سبب من أسباب المراجعة
لفصل، حيث " ال جدوى مناقشة الوثائق والحال أّن لها تأثيرا مباشرا على وجه ا

من تطبيق مؤّيدات المكّلف العام بنزاعات الّدولة طالما ثبت أّنه فقد حّقه بمرور 
الّزمن واكتسبها الغير ....باعتبارها ليست من المؤّيدات المظروفة بالملّف والّتي 

لكّنه ال يشترط أن يتمّسك األطراف  ".671لها تأثير على وجه الفصل في القضّية 
                                                 

. نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّارّية في مادة 1997جوان  3الّصادر بتاريخ  63قرار الدّوائر المجتمعة عدد    668

 .155 نشر مركز الدّراسات القانونيّة والقضائّية، ص 1998-1997-1996-1995المراجعة 

. "حيث إن عبارة عدم اعتماد 121النشريّة، ص  1998  -7– 14الّصادر بتاريخ  25يراجع كذلك القرار عدد  

)جديد( من م.ح.ع. يقصد بها اإلهمال المادي للوثيقة أو شبهه  332وثائق مظروفة بالملف الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 

ا لها من تأثير على وجه الفصل أو مخالفة ما تفيده العبارات الصريحة لتلك وعدم االلتفات إليها من طرف المحكمة رغم م
 الوثيقة فيما ال يحتاج إلى تأويل أو احتمال في الداللة.

وحيث إن المحكمة  لما قضت بالتسجيل لفائدة المطعون ضدهم قد أسست قضاءها على ما توفر لديها من معطيات  
ضة التي استند إليها المصرح في حقهم ومؤيدات خصومهم والتي كانت موضوع بحث من خالل دراسة عقود الشراء و المعاو

ونقاش من طرف  القضاة المقررين المضمنة بتقاريرهم التي اطلعت عليها المحكمة وانتهت إلى ترجيح مؤيدات المحكوم 
حكمة في تقدير وقائع القضية وأدلتها لفائدتهم .وحيث إن هذا الطعن يشكل في حقيقة األمر جدال موضوعيا يرمي إلى مناقشة الم

وهو أمر من اختصاصها وخاضع لمحض اجتهادها  المطلق وال يشكل ذلك إحدى حاالت الطعن بالمراجعة الواردة بالفصل 

 )جديد( من م.ح.ع.   332

 وحيث ترتيبا على ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها بتعرضها لوثائق األطراف دون إهمال ألي وثيقة من 
الوثائق المظروفة بالملف والتي لها تأثير مباشر على وجه الفصل تكون قد مارست سلطتها في تقدير األدلة ولم تخالف أحكام 

 )جديد( من م.ح.ع. مما يتجه معه رفض طلب المراجعة."  332الفقرة الثالثة من الفصل 

 .1998 -7– 14ريخ الّصادر بتا 25قرار الدّوائر المجتمعة للمحكمة العقّاريّة عدد    669

. يراجع كذلك قرار الدّوائر 179نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّاريّة في مادة المراجعة، المرجع الّسابق، ص  

 .178، ص 1998جويلية  14الّصادر بتاريخ  31المجتمعة عدد 

كام المحكمة العقّارّية نشريّة قرارات وأح 1998 -5-4الّصادر بتاريخ  594قرار في رفض مطلب مراجعة عدد    670

 .199ص  ، المرجع الّسابق،في مادة المراجعة

نشريّة قرارات وأحكام  1998أفريل  14الّصادر بتاريخ  28قرار الدّوائر المجتمعة للمحكمة العقّاريّة عدد    671

 .159المحكمة العقّاريّة في مادة المراجعة، المرجع الّسابق، ص 
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وثائق المضافة بحكم اإلجراءات االستقرائّية المّتبعة أمام المحكمة صراحة بال
العّقارّية، حيث يعود لها إثارة جميع الّدفوعات بما في ذلك الّتي ال تتعّلق بالّنظام 

 العام، كما تقّدم.
وتعتبر أعمال القاضي المقّرر جزءا ال يتجّزأ من أبحاث المحكمة، فال يدفع 

ة الوثائق المضافة إذا ما سبق للقاضي المقّرر بتغافل المحكمة عن دراس
وال ينحصر مفهوم الحّجة في إطار معّين دون آخر، فيأتي في هذا  ،672دراستها

أو حّتى الجزء من الوثيقة حيث " إّن اعتماد المحكمة  673الباب تقرير االختبار
المطلوب مراجعة حكمها لجزء من وثيقة وا همال بقّية عناصرها يعتبر قانونا 

فاال لوثيقة مظروفة بالملّف لها تأثير مباشر على وجه الفصل وموجبا لقبول إغ
 "  674 مطلب المراجعة.

وجود حكم سابق بالّتسجيل متناقض مع الحكم موضوع مطلب -
من الممكن أن يصدر الحكم بالّتسجيل في خصوص بعض المطالب المراجعة: 

جيلها. ويفترض في الحالة العادّية أو بعض القطع المسحّية، والحال أّنه سبق تس
األولى أن تتغافل مصلحة قيس األراضي عن إثارة مسألة سبق تسجيل العّقار 
موضوع المطلب، أو أن يكّرر الّرقم المسحي في الّصورة الّثانية في أغلب 
الّصور. فيصدر الحكم بالّتسجيل حينئذ في نفس العّقار مّرتين. وهي الّصورة 

ذا أظهر الّتطبيق وجود مثل هذه الحاالت الّتي قصدها المشّرع باإلص الح. وا 
فإّنها بقيت محدودة جدا، وناتجة عادة عن سهو يدخل في إطار األغالط المادّية. 

                                                 
نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّاريّة في مادة  1998أفريل  14الّصادر بتاريخ  94د قرار الدّوائر المجتمعة عد   672

 .164المراجعة، المرجع الّسابق، ص 

" إهمال المحكمة وعدم اعتمادها تقرير اختبار مأذون  1997-7-1الّصادر بتاريخ  69قرار الدّوائر المجتمعة عدد    673

في القضيّة يعّرض حكمها للنقض." نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّارّية في مادة  به قضائيّا وله تأثير على وجه الفصل

 .185المراجعة، المرجع الّسابق، ص 

. نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّاريّة في  1998أفريل  14الّصادر بتاريخ   97قرار الدّوائر المجتمعة عدد    674

 .170مادة المراجعة، المرجع الّسابق، ص 
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وما كان من الموجب الّتنصيص عليها ضمن حاالت المراجعة. وال يدخل في هذا 
 .675الباب األحكام الّصادرة في مادة الّتحيين بطبيعة الحال

م.ح.ع أن تتوّلى  332هذه الحاالت الواردة بالفصل ويمكن في مثل 
المحكمة العّقارّية المراجعة من تلقاء نفسها دون أجل. وعادة ما تتفّطن المحكمة 
لوجود الغلط خالل أعمال الّتنفيذ، وبسعي من ديوان قيس األراضي. لكّن المسألة 

م نفس الّشخص أو قد تتعّقد أكثر فأكثر، ويقام الّرسم العّقاري مّرتين سواء باس
باسم عّدة أطراف. ورغم أّن المشّرع لم ينّص صراحة على مثل هذه الّصورة، 
فالقول هو رفض المراجعة إذا ثبت الّتعامل على الّرسم العّقاري، بمعنى أن تنتقل 
ذا كان المطلب في طريقه، فالحاجة تقتضي أن  الملكّية إلى الغير حسن النّية. وا 

المتناقض مع الحكم الّسابق والقاضي بالّتسجيل، وأن يقع يلغى الحكم المتأّخر و 
 .676الّتنصيص على هذا اإللغاء بدفاتر المحكمة وبدفاتر إدارة الملكّية العّقارّية

أن يتناقض الحكم  أي األحكام المؤّسسة على أدّلة ثبت جزائّيا زورها: -
م ثبت جزائّيا العقاري مع الحكم الجزائي، كما إذا تأّسس حكم الّتسجيل على رسو 

                                                 
 2001لسنة  34أورد المشّرع حالّ صريحا بالنسبة إلى األحكام الّصادرة في مادة التّحيين بموجب القانون عدد    675

 . سابق الذّكر. 2001أفريل  10المؤّرخ في 

.المرجع الّسابق،  8/6/1996بتاريخ  13حكم عقاري صادر عن المحكمة العقارية بدوائرها المجتمعة تحت عدد    676

تحت  1995سبتمر  6حيث باإلطالع على المكتوب الصادر عن ديوان قيس  األراضي ورسم الخرائط بتاريخ "…  208 ص

، والمتضمن ثبوت شمول القطعة  2/3215تحت عدد  1995سبتمبر  8والمضمن لدى كتابة المحكمة العقارية بتاريخ  1280

برسم عقاري آخر يحمل  3863مطلب المسحي عدد " من والية تونس موضوع ال Xمن مسح سيدي داود منطقة "  80عدد 

 ومتولد عن حكم عقاري تاريخه سابق للحكم موضوع طلب المراجعة.  8043رقم 

.....وحيث إن طلب إلغاء التصريح في خصوص قطعة مسحية ثبت شمولها برسم آخر يدخل في صور المراجعة  

ا الفقرة الرابعة منه لتعلق األمر بحكم سابق بالتسجيل متناقض مع )جديد( من مجلة الحقوق العينية وتحديد 332المبينة بالفصل 

 موضوع مطلب المراجعة.

، والمقدم  3863تونس  المتولد عن الحكم المسحي عدد  64154.......وحيث باإلطالع على الرسم العقاري عدد  

 منه صورة مطابقة بالملف ، ثبت وأنه لم يقع التعامل على الرسم المذكور.

 )جديد( من مجلة الحقوق العينية قضت المحكمة العقارية بما يلي:  332..وعمال بالفصل ..... 

 قبول مطلب المراجعة شكال وفي األصل: 

عمادة  3863من المطلب المسحي عدد  80بخصوص القطعة عدد  1988نوفمبر  30إلغاء التصريح المؤرخ في  

 ".X"عين زغوان معتمدية حلق الوادي والية تونس المنطقة 

 اإلذن للسيد رئيس  كتابة المحكمة بالتنصيص على هذا اإللغاء بأصل الحكم والنسخ المستخرجة منه. 

تونس وحذف القطعة  64154اإلذن للسيد حافظ الملكية العقارية بإدراج هذا الحكم باإللغاء في الرسم العقاري عدد  

المعتمد في إقامة هذا الرسم وتعويضه  1980ديسمبر  11مؤرخ في من مشموالت الرسم المذكور وإلغاء المثال القديم ال 80عدد 

 ."1996مارس  7بالمثال المعدل الجديد المؤرخ في 



325 

 

، شرط أن تكون األساس في الحكم. 677تدليسها، أو حّتى على بّينة ثبت زورها
ويشترط أن يكون حكما نهائّيا، بمعنى أن تستنفذ طرق الّطعن العادّية، ويصبح 
الحكم قابال للّتنفيذ. وال يمكن بالّتالي طلب المراجعة بمجّرد تقديم شكاية أو فتح 

لّطالب على هذا الحكم الّنهائي، فإّنه ال يجوز وحّتى إذا حصل ا .678تحقيق
المراجعة إذا ثبت اكتساب ملكّية العّقار من الغير حسن النّية. ويكتفى في مثل 
هذه الّصورة ببقاء الملكّية على حالها أّول مّرة يوم إقامة الّرسم. فإذا ثبت ترسيم 

مطلب بعض الحقوق الاّلحقة، وتعّلقت بأصل الحّق، فاألغلب أن يرفض 
المراجعة. حيث يفترض حسن النّية دوما، وما على الّدافع إاّل أن يعكس هذه 

 القرينة، وال يكون ذلك إاّل بموجب حكم تصدره المحكمة المختّصة. 
 األحكام الخاضعة للمراجعة-

م.ح.ع أّنه " يمكن ألحد األطراف طلب مراجعة األحكام  332أورد الفصل 
ة،" وقد أثارت هذه الّصياغة جملة من الّنقاشات الّصادرة من المحكمة العّقاريّ 

الفقهّية. فمنهم من يحصر األحكام الخاضعة للمراجعة في األحكام الّصادرة 
بالّتسجيل ال أكثر وال أقّل، ومنهم من يتعّدى هذا الحصر إلى جملة األحكام الّتي 

افظ تصدرها المحكمة ولو تعّلقت بإجراءات الّطعون الموّجهة ضّد قرارات ح
. وعلينا أن نعّدد جملة هذه األحكام ونبّين 679الملكّية العّقارّية أو إجراءات الّتحيين

 إن كان باإلمكان إخضاعها إلجراءات المراجعة.
 39أنشأ القانون عدد بالنسبة إلى األحكام الّصادرة في ماّدة الّتحيين: -
 13الفصل لجان الّتحيين، كما ضبط  1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة 

من هذا القانون مهام دائرة الّرسوم المجّمدة. وتنظر هذه األخيرة في مطالب 

                                                 
 وما بعد م.ج. 199وما بعد، والفصول  172يراجع الفصول    677

الصادر عن السيد الطيب اللومـي رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ  124قرار رفض مطلب المراجعة عدد    678

 .212، المرجع الّسابق، ص 4/3/1996

وحيث إن طلب  المراجعة الذي يركز على التدليس ينبغي أن يكون مركزا على وجود حكم بالتدليس ال مجرد "…  
إثارة لطلب تتبع من أجل التدليس وإنما تبقى الطاعنة على حقها في طلب المراجعة متى صدر حكم جزائي فعال ضد من صدر 

(جديد من مجلة الحقوق العينية مما اتجه معه والحالة ما ذكر رفض طلب  332جيل طبقا ألحكام الفصل )لفائدته الحكم بالتس

 المراجعة".
، ص 1999حسين وعائدة بن سليمة: الّطعن في قرارات تحيين الّرسوم العقّاريّة المجّمدة، القضاء والتّشريع مارس    679

 وما بعد. 135
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الّتحيين أصالة سواء المقّدمة من طرف إدارة الملكّية العّقارّية أو من طرف كّل 
من له مصلحة، كما تنظر في مطالب الّطعون الموّجهة ضّد قرارات لجان 

 كانت هذه األحكام خاضعة لمبدأ المراجعة ؟الّتحيين. ويالّتالي يطرح الّسؤال إن 
يبدو أّن المشّرع لم يفّكر بداية في سحب إجراءات المراجعة على هذه 

م.ح.ع في باب الّتسجيل، وقد ورد بآخر هذا  322األحكام، حيث جاء الفصل 
الفصل ما يدّل على أّن محتواه أراده المشّرع لألحكام الّصادرة في ماّدة الّتسجيل 

وال أقّل، حيث إّن رئيس المحكمة العّقارّية يعلم إدارة الملكّية العّقارّية  ال أكثر
إلجراء قيد احتياطي إذا تّم إقامة الّرسم العّقاري، والمعلوم أّن المقصود بذلك هو 
حكم الّتسجيل الّذي يتطّلب إقامة الّرسم، على خالف حكم الّتحيين. ثّم إّن 

نائّية بالّدرجة األولى ال يجوز الّتوّسع فيها. إجراءات المراجعة هي إجراءات استث
وفعال رفض رئيس المحكمة العّقارّية هذه المطالب، كما رفضتها الّدوائر 

 المجتمعة شكال في أكثر من مناسبة. 
لكّن هذا االّتجاه لم يمّثل القاعدة، وأمكن لرئيس المحكمة العّقارّية وللّدوائر 

مترّددا بين الّصورة األولى والّصورة رأي ال. وبقي 680المجتمعة قبول عّدة مطالب
ذا كان الحّل يقتضي أن ال توّسع إجراءات المراجعة لتشمل أحكام  الّثانية. وا 
الّتحيين، فإّن المسألة لم يبق لها إاّل أهّمية تاريخّية، باعتبار أّن القانون الجديد 

ّتحيين والمتعّلق بال 2001أفريل  10الّصادر بتاريخ  2001لسنة  34عدد 
على أّن أحكام الّتحيين ال تقبل المراجعة.  28العّقاري نّص صراحة بالفصل 

 وهكذا وضع المشّرع حّدا للمناقشة سواء على مستوى الفقه أو القضاء.
بالنسبة إلى األحكام الّصادرة في مادة الّطعون الموّجهة ضّد قرارات -

قرارات حافظ الملكّية العّقارّية خّول المشّرع الّطعن في حافظ الملكّية العّقارّية: 
م.ح.ع. وتبقى هذه األحكام خارجة عن دائرة الّنقاش،  388على معنى الفصل 

بل ألّن المشّرع وضع لها مبادئ  ،681ليس فقط ألّنها ال تشمل إجراءات الّتسجيل
                                                 

، القضاء والتّشريع، 1998مارس  3بتاريخ  36لعقّاريّة بدوائرها المجتمعة عدد حكم عقّاري صادر عن المحكمة ا   680

 وما بعد. 319، ص 1999مارس 

، المرجع الّسابق، 04/07/1997الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ   381قرار مطلب المراجعة عدد    681

 .82ص 
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خاّصة، حيث إّن مفعولها ال يطال األصل، أي أّنها مجّرد أذون ال تتمّيز بالقّوة 
ة والمفعول الّتطهيري، ويجوز طلب الّتشطيب عليها أو الحّط منها أو الّثبوبيّ 

تعديلها سواء أمام المحكمة العّقارّية نفسها أو أمام القضاء العادي، فيمكن على 
وجه الخصوص الّطعن في الّرسوم سند الّترسيم أمام المحاكم العادّية إذا ما قامت 

 الب إلى طلب المراجعة، والحالة تلك. الحّجة على ذلك. وبالّتالي ال يحتاج الطّ 
وهي المقصودة بالنسبة إلى األحكام الّصادرة في ماّدة الّتسجيل: -

بإجراءات المراجعة، وال أظّن أّن المشّرع قصد غيرها يوم تحرير أحكام الفصل 
م.ح.ع، باعتبار أّنه أورد صراحة بآخره ما يفيد إقامة الّرسم العّقاري، كما  332

حديث ال يشمل بطبيعة الحال إاّل أحكام الّتسجيل. علما أّن النقد لم يوّجه تقّدم، وال
ويمكن طلب المراجعة سواء كانت الملّفات مسحّية  .682يومها لغير هذه األحكام

أو اختيارّية، وتنسحب اإلجراءات كذلك على األحكام المجلسّية والقرارات الفردّية 
 الّتي يّتخذها رئيس لجنة المسح. 

لحكم برفض مطلب الّتسجيل في إطار اإلجراءات االختيارّية ال يبقي لكّن ا
على إمكانّية المراجعة باعتبار أّن المراجعة وسيلة استثنائّية ال يتّم الّلجوء إليها 
إاّل في غياب وسيلة أخرى للّتظّلم، والمعلوم أّن رفض مطلب الّتسجيل العادي ال 

م.ح.ع باعتبار أّنها  336لفصل يمنع من إعادة طلب الّتسجيل على معنى ا

                                                                                                                                      
اجعة إنما هي األحكام الصادرة بالتسجيل أما القرارات حيث إن أحكام المحكمة العقارية القابلة للطعن بالمر"… 

م.ح.ع. المتعلق بالمراجعة .ولهذا فإن األحكام التي  332الصادرة عنها والمتعلقة بالسجل العقاري فال يتسع لها نص الفصل 

  فض هذا المطلب ".وتعين لذلك ر تصدرها المحكمة في مادة الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية ال تقبل المراجعة .
. نشريّة قرارات 1996-1-4الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  93قرار رفض مطلب المراجعة عدد -   682

 .74وأحكام المحكمة العقّاريّة، المرجع الّسابق، ص 

الصادرة )جديد( من مجلة الحقوق العينية الطعن فيها تلك األحكام  332وحيث إن األحكام التي خول الفصل "… 

تكتسي صبغة وقتية ويمكن إعادة  336بالتسجيل ال األحكام الصادرة برفض المطلب ألن هذه األخيرة حسب منطوق الفصل 

نشر موضوعها بمطلب جديد لدى المحكمة التي أصدرت الحكم فالمشرع يقصد األحكام القابلة للمراجعة تلك التي لم تعد تقبل 

جديد وأن الفقرات األخيرة منه تدل على أن طلب المراجعة يتناول األحكام  332لفصل ألي وجه من أوجه الطعن حسب طالع ا

القاضية بالتسجيل ألنـها نصت على أن رئيس المحكمة متى رأى  جدية المطلب يعلم حافظ الملكية العقارية بذلك وإجراء قيد 
يص على ذلك بدفاتر المحكمة وهذا اإلجراء ال يكون احتياطي على الرسم إن تمت إقامته وإال يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم والتنص

بدون شك إال متى كان الحكم صدر بالتسجيل. وحيث إنه مادام طلب المراجعة كان ممن تقدم باعتراضه في قطعة معينة وقد 
طالب صدر الحكم برفض المطلب في شأنها وبالتالي لم يقع الحكم فيها بوجه بات فقد اتجه رفض المطلب." يراجع كذلك م

، نفس المرجع الّسابق. والحكم الصادر 483– 479 - 471 - 461 - 458 - 444 - 424- 406- 583 - 319المراجعة 

،  1999لسنة  3القضاء والتشريع عدد  1997جوان  3الصادر بتاريخ   60عن المحكمة العقارية بدوائرها المجتمعة عدد 

 وما بعدها.  307صفحة 
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لكّن الّرفض الجزئي يبقي على حّق  .683مجّرد أحكام وقتّية ال يّتصل بها القضاء
 . 684طلب المراجعة في خصوص الجزء الّذي شمله الحكم بالّتسجيل

ويسهل القول إّن األحكام الّتحضيرّية ال تقبل المراجعة باعتبارها مجّرد 
ع قصد مراجعة البيانات الحاسمة والباّتة، أي قرارات وقتّية. حيث إّن المشرّ 

 الترسيمات المطلقة بلغة القانون العّقاري. 
وينطبق هذا المبدأ بطبيعة الحال على جميع الّتنصيصات المتزامنة مع 
الحكم، أي حكم الّتسجيل ذاته وما تأذن به المحكمة من تنصيصات وترسيمات. 

 راجعة. فالقول الحّق هو خضوع حكم الّتسجيل للم
وتلجأ المحكمة كذلك في بعض األحيان إلى إلغاء الّتصريح، بحكم شموله 
للملك العام، وقد علمنا أّنه ال يقبل الّتسجيل، أو إلى إخراج المباني من موضوع 
الّتصريح في إطار اإلجراءات المسحّية. وهي أحكام تبقى خارجة عن إمكانّية 

 يل.المراجعة باعتبار أّنها ليست أحكام تسج
إّن المحكمة العّقارّية بالنسبة إلى األحكام الّصادرة في مادة اإلصالح: -

 332تختّص بطبيعة الحال بإصالح األحكام الصادرة عنها على معنى الفصل 
مكّرر. وال يعتبر حكم اإلصالح مجّرد إذن بل هو حكم متّمم للحكم األصلي. 

. ويعود للمحكمة الّتي ولكن ال يجوز طلب المراجعة في شأنه إاّل مع األصل
 .685اّتخذته الّرجوع عنه أو تعديلة في االّتجاه الّصحيح

                                                 
، المرجع الّسابق، 21/06/1997صادر عن المحكمة العقارية بتاريخ  372عة عدد قرار رفض مطلب المراج -  683

   .74ص 

حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض المطلب ولهذا فهو يكتسي صبغة وقتية وال يفصل به القضاء وال "… 
الطعن بالمراجعة يخص أحكام ينال من حقوق طرفيه وللطالب على وجه الخصوص أن يطلب التسجيل من جديد. وبناء على أن 

 المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل يتجه رفض المطلب ".
، المرجع 22/10/199773الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ  478قرار رفض مطلب مراجعة عدد -   684

  .73الّسابق، ص 

دم وضوح الحالة االستحقاقية بعد حيث إن قضاء المحكمة العقارية بإخراج جزء من نطاق مطلب التسجيل لع"… 
حكمها بالرفض بخصوص الجزء المخرج . .....وأحكام الرفض  تكتسي صبغة وقتية وال يتصل بـها القضاء وال تنال من حقوق 
طرفيها وللطالب على وجه الخصوص أن يطلب التسجيل من جديد . وبناء على أن الطعن بالمراجعة يخص أحكام المحكمة 

 رة بالتسجيل  يتجه رفض المطلب ".العقارية الصاد
، المرجع 1996-7-26الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  216قرار رفض مطلب المراجعة عدد  -   685

جديد من مجلة  332. " وحيث إن األسباب التي اعتمدها طالبو المراجعة ليست من األسباب الواردة بالفصل 76الّسابق، ص 

جه رفض المطلب، إنما بإمكان الطالبين القيام لدى المحكمة العقارية في طلب الرجوع في قرار اإلصالح الحقوق العينية فقد ات
 بصفة قانونية ". 
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 إجراءات المراجعة-2
 تقتضي اإلجراءات تقديم المطلب ، حّتى تتمّكن المحكمة من الّنظر فيه.

يخضع المطلب لشروط من الواجب احترامها ويجب أن : تقديم المطلب-
 يقّدم في األجل.

م.ح.ع على " أّنه يمكن ألحد  332ّص الفصل نشروط تقديم المطلب: +
األطراف طلب مراجعة األحكام الّصادرة من المحكمة العّقارّية "، ونّص كذلك 
على أّن " مطلب المراجعة يرفع إلى رئيس المحكمة العّقارّية بطلب يقّدمه محام 

ولة طرفا لدى الّتعقيب أو المكّلف العام بنزاعات الّدولة في القضايا الّتي تكون الدّ 
فيها ويتضّمن بيانا ألسباب طلب المراجعة مرفوقا بما يؤّيد ذلك ". وبالّتالي توجب 

 المراجعة توّفر عّدة شروط لها عالقة بالقيام والّشكل واألصل واالختصاص. 
وضع المشّرع قاعدة عاّمة، أردفها باستثناء هام في تحديده لشروط  فقد

أّن المراجعة ال يطلبها إاّل من كان طرفا في  القيام. وتدّل القاعدة العاّمة على
أي ورد اسمه بالقائمة االستحقاقّية، أو وكيله. ويطلب بيان  ،686المطلب األصلي

اّل رفض المطلب شكال. ورأت  هوّية طالبي المراجعة للّتحّقق من هذا العنصر، وا 
                                                                                                                                      

، المرجع 11/1997/ 13الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ   535قرار رفض مطلب المراجعة عدد- 

ح خطأ مادي وحيث إن المراجعة تخّص األحكام العقارية حيث كان طلب المراجعة يتعلق بقرار إصال"….77الّسابق، ص 

 الصادرة بالتسجيل دون القرارات  المتعلقة بالسجل العقاري أو اإلصالح المادي وتعين لذلك رفض المطلب ".

 . 78، المرجع الّسابق، ص  51حكم عقاري صادر عن المحكمة العقارية بدوائرها المجتمعة عدد - 

المراجعة قد تم في اآلجال القانونية وممن له الصفة إال أن القيام به طعنا في قرارات  " حيث ولئن كان مطلب 
اإلصالح يعد طلبا غير وجيه إذ أن أحكام اإلصالح تعتبر عن الناحية القانونية أحكاما  متممة للحكم األصلي ينحصر موضوعها 

جعتها تكون مقترنة بالحكم الذي صدر في شأنه قرار في تقديم األخطاء المادية دون أن يكون لها مساس باألصل وأن مرا

)جديد( من مجلة الحقوق العينية فالمراجعة ال تسلط على ما  332اإلصالح وفي نطاق الفقرات الخمس التي نص عليها الفصل 

 يتفرع من األحكام من قرارات شرح أو إصالح .
لصادرة عن الهيئات القضائية ال يكون إال لدى وحيث إن الطعن في أحكام اإلصالح أو في األحكام التحضيرية ا 

المحكمة التي أصدرت  الحكم باعتبارها الهيكل الوحيد المؤهل قانونا بتعديل قراره أو الرجوع في العمل التحضيري الصادر 
 عنه مما يجعل طلب المراجعة في غير طريقه ويتجه رفضه شكال".

، المرجع 29/09/1997ن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ الصادر ع 461قرار رفض مطلب المراجعة عدد -   686

 .26الّسابق، ص 

" حيث لم يكن طالب المراجعة طرفا في الحكم المطلوب مراجعته ولم يكن من بين أسباب طعنه السبب الذي تخوله  
 لغير أطراف الحكم العقاري طلب مراجعته .ولهذا نقرر عدم جدية المطلب ."

، المرجع 1997-5-17الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  360عة عدد قرار رفض مطلب المراج- 

 .35الّسابق، ص 

 "حيث لم يكن طالب المراجعة طرفا في الحكم المطعون فيه.  واتجه بناء على ذلك رفض مطلبه".  

ث لم يكن "حي 15/10/1997الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  405قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

طالبات المراجعة دوجة وآمنة ومليكة  طرفا في الحكم المطعون فيه كما أن ما أستند إليه محمد الشريف ال يمثل سببا من أسباب 
 المراجعة وإنما هو في الواقع مناقشة الجتهاد المحكمة في تقدير األدلة .ويتجه لذلك رفض المطلب" .
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جل المحكمة العقارية أّن المعارض الّذي ترفض معارضته شكال لورودها بعد األ
ال يعتبر طرفا في المطلب، كما ال يعتبر كذلك الّطرف الّذي سحب معارضته أو 

ويشترط في الّطالب المصلحة في الّطعن، حيث إّن المراجعة الّتي ال  .687تداخله
تستند إلى مصلحة ثابتة ومشروعة، كما إذا ثبت أّن الحكم المطعون فيه صدر 

 .688وفق طلبات الّطالب، مآلها الّرفض
في المطالب المؤّسسة على زور األدّلة أن يصدر الّطلب  استثناء  ويجوز 

ممن له مصلحة ال أكثر وال أقّل، حّتى لو لم يكن طرفا في المطلب األصلي. 
والمقصود بذلك كّل طرف تضّرر من الحكم. كما يجوز للمحكمة في صورة تعّدد 

الّنظر عن الّطرف األحكام بالّتسجيل أن تتوّلى المراجعة من تلقاء نفسها، بصرف 
الّذي أثار مطلب المراجعة الّذي من الممكن أن يكون ديوان قيس األراضي من 

  الوجهة الواقعّية.
ويفرض أن يقّدم المطلب من طرف محامي لدى الّتعقيب، مع بيان أسباب 
طلب المراجعة، ويكون المطلب مرفوقا بالمؤّيدات. واألصل في ذلك أن ال يقبل 

 إذا رفع من طرف محامي لدى الّتعقيب. معنى ذلك أّن الّطلب طلب المراجعة إالّ 
المرفوع من طرف محامى لدى االستئناف أو من طرف وكيل عادي مآله الّرفض 

وال يستثنى من ذلك إاّل القضايا الّتي تكون الّدولة طرفا فيها متى  .689الّشكلي

                                                 
، المرجع 16/04/1997صادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ ال 346قرار رفض مطلب المراجعة عدد -   687

. " أما بالنسبة للطاعن الناصر وانعدام المصلحة ألنه سبق أن رجع في طلبه حسبما هو مضمن  بالكتب الثابت 32الّسابق، ص 

 ( المضاف لملف القضية ". 20/10/1995التاريخ ) 

، المرجع 02/07/1997رئيس المحكمة العقارية بتاريخ الصادر عن  428قرار رفض مطلب المراجعة عدد  

. "يترتب عن سحب المعارضة قبل صدور الحكم العقاري فقدان صاحبها لمركز الطرف في القضية  وبالتالي 34الّسابق، ص 

 لم تعد له صفة وال مصلحة في طلب المراجعة .
ال مصلحة في طلب مراجعة هذا الحكم "حيث سبق للطاعن أن سحب معارضته ....وبذلك لم تبق له ال صفة و 

 ........واتجه بناء على ذلك رفض المطلب ".
، المرجع 01/10/1997الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  450قرار رفض مطلب المراجعة عدد -   688

وعقد شراء قاسم عبد . "حيث تبين أن الحكم قد صدر مطابقا لمصلحة الطاعنة إذ قضى بترسيم عقد شرائها 37الّسابق، ص 

 الرحيم في حدود ما بقي في مناب محمد صبري بعد طرح مناب الطاعنة .ولهذا يتجه رفض المطلب النعدام المصلحة" .
، المرجع 10/01/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  100قرار رفض مطلب المراجعة عدد    689

 .48الّسابق، ص 

جديد  332اجعته قدم من المعارضين مباشرة دون إنابة محام خالفا لمقتضيات الفصل"وحيث إن الحكم المطلوب مر 

 من مجلة الحقوق العينية مما يجعل المطلوب غير حري بالقبول شكال" .
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حاجة إلى  يجوز طلب المراجعة من طرف المكّلف العام بنزاعات الّدولة دون 
تكليف محامي. والمعلوم أّن الّدولة ذات معنوّية تتمّيز عن المؤّسسات العمومّية 
سواء كانت إدارّية أو ذات صبغة صناعّية وتجارّية والجماعات المحلّية الّتي 
تتمّتع باستقاللّية في الّتصّرف. معنى ذلك أّنه يطلب مبدئّيا تكليف محامي 

ذا  .690 يكتفى بتمثيل المكّلف العام بنزاعات الّدولةبالنسبة إلى هذه الهياكل، وال وا 
كان األمر ال يحتاج إلى كثير من الجدل بالنسبة إلى المؤّسسات العمومّية ذات 
الّصبغة الّصناعّية والّتجارّية والجماعات المحلّية، فإّن قليال من ذلك يطلب 

ي يمّثلها عادة المكّلف بالنسبة إلى المؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلدارّية التّ 
العام بنزاعات الّدولة، وال ُترغم بالّتالي على تكليف محامي، إذا أخذنا عبارة الّدولة 

 .691على مفهومها العام
ويفرض بيان أسباب المراجعة، وقد جاءت قانونا على وجه الحصر، 
ي وبالّتالي من الواجب أن تتضّمن عريضة المراجعة ذكرا للّسبب أو األسباب التّ 

قام عليها الّطلب. معنى ذلك أّن كّل عريضة خالية من هذه اإلشارة، أو جاءت 
 . 692مهّمشة وقاصرة عن الّداللة الواضحة مآلها الّرفض

                                                                                                                                      

، المرجع 27/12/1995الصادر عن رئيس المحكمة العقارية تاريخ القرار  97قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

 .169الّسابق، ص 

قدم المطلب من المعني باألمر مباشرة بدون إنابة محام مما تعين معه رفض المطلب شكال عمال بالفصل  "وحيث 

 جديد من مجلة الحقوق العينية. 332

المتعلّق بتمثيل  1988مارس  7المؤّرخ في  1988لسنة  13لكّن هذا التّأويل قد ال يتماشى مع أحكام القانون عدد    690

 مومّية ذات الّصبغة اإلدارّيةوالمؤّسسات الخاضعة إلشراف الدّولة لدى سائر المحاكم.الدّولة والمؤّسسات الع
المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  1988مارس  7المؤرخ في  1988لسنة  13يراجع االقانون عدد   691

 اإلدارية والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى سائر المحاكم.

، المرجع 30/10/1995الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  66ر رفض مطلب المراجعة عدد قرا-   692

 .13الّسابق، ص 

 . 1995ماي  19"وحيث إن الحكم المطلوب مراجعته انبنى على تقرير القاضي المقرر المؤرخ في  

الب المراجعة اليوم ودرسها وحيث إن تقرير القاضي المقرر المذكور تعرض لكافة الحجج المقدمة من طرف ط 
دراسة مستفيضة وأبدى رأيه في شأنها بوجه واضح وجلي .وحيث والحالة ما ذكر  فإن المحكمة درست مؤيدات طالب 

)جديد( من مجلة الحقوق العينية لم  332المراجعة بوجه كاف وأبدت رأيها فيها بما أوصلها إليه اجتهادها .وحيث إن الفصل 

معة بمثابة محكمة استئناف تراجع ما قضت المحكمة العقارية فيما يتعلق باجتهاد والوثائق التي اعتمدها وإنما يجعل الدوائر المجت
دورها تتبع الحاالت التي خول بمقتضاها القانون لطالب المراجعة اعتمادها  ومدى توفرها في الحكم المطلوب  مراجعته وفي 

ولم يكن من بينها بقية األسباب المثارة من طالب المراجعة اليوم والتي يتناول  حاالت محصورة بالعد صلب الفصل المشار إليه ،
اجتهاد المحكمة وقناعتها .وحيث باتت  باقي أسباب طلب المراجعة المثارة من الطالب غير جديرة بالقبول  طالما كانت خارجة 

ما ذكر رفض مطلب المراجعة لعدم وجاهته )جديد( من مجلة الحقوق العينية .وحيث تعين والحالة  332نطاق الفصل عن 

 قانونا ".
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ويرفق الّطلب بنسخة من الحكم المطعون فيه، وبكّل وثيقة تدّعم سبب أو 
الواجب أسباب الّطلب. فإذا قام الّطلب على أساس وثائق لم يعتمدها الحكم، من 

ذا تأّسس على نّص قانوني سبق نسخه أو تعديله، من  االحتجاج بهذه الوثائق، وا 
ذا خالف الحكم العّقاري حكما مدنّيا،  الواجب إضافة هذا الّنّص ونّص تعديله، وا 
يطلب هذا الحكم، وكذلك الّصورة بالنسبة إلى تناقض األحكام الّصادرة بالّتسجيل، 

ئق ثبت زورها، فمن الّضروري االحتجاج بهذه أو إذا تأّسس الحكم على وثا
اّل كان المطلب مرفوضا شكال.   األحكام، وا 

وال تخرج أسباب المراجعة عن الحاالت والّصور المذكورة، حيث إّن المشّرع 
أوردها على سبيل الحصر، وال سبيل إلى أن يتخّير الّطالب سببا لم يرد ذكره. 

نية في القضاء، بل إّنها صورة استثنائّية معنى ذلك أّن المراجعة ليست درجة ثا
 .693في الّطعن ال تخرج عن الحدود الّتي أتى بها المشّرع

                                                                                                                                      

، المرجع 2/11/1995الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ   74قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

 .52الّسابق، ص 

)جديد( المخولة لطلب  332"وحيث إن مطلب المراجعة لم يتعرض ألي سبب قانوني من األسباب الواردة بالفصل  

جعة مكتفيا بقوله إن المنوبين بصفتهما مالكين لمحالت النزاع فإني أتقدم في حقهما بمطلب المراجعة هذا قصد إعادة النظر المرا
 في المطلب المشار إليه على ضوء مؤيدات المنوبين التي ستقدمها للجناب .وحيث تعين والحالة ما ذكر رفض طلب المراجعة ".

، المرجع 13/12/1995الصادر عن  السيد رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  92قرار رفض مطلب المراجعة عدد- 

 .56الّسابق، ص 

"وحيث تأسس طلب المراجعة للحكم المطعون فيه على أنه لم يستجب لطلب العارضين الرامي إلجراء اختبار  

.وحيث إن  6833سحي عدد تكميلي يتعلق ببيان حدود  ومساحة أرضهم المطلوب تسجيلها ومقارنتها لمطلب التسجيل الم

جديد من مجلة الحقوق العينية  332األسباب التي تأسس عليها طلب المراجعة لم تكن من بين الحاالت القانونية الواردة بالفصل 

 التي تخول طلبها مما يجعل الطلب غير حـري بالقبول.
 وما بعد: 57المرجع الّسابق، ص  يراجع  نشرّية قرارات وأحكام المحكمة العقّاريّة في مادّة المراجعة،   693

  13/2/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  111قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

   27/2/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ 117قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  14/3/1996لعقارية بتاريخالصادر عن رئيس المحكمة ا  122قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  15/10/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  217قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  15/10/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 242قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  14/03/1998اريخ الصادر عن رئيس الحكمة العقارية بت 576قرار رفض مطلب مراجعة عدد - 

  23/02/1996الصادر عن  رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ  128قرار رفض مطلب مراجعة عدد - 

  21/12/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  265قرار رفض  مطلب مراجعة عدد - 

  09/07/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  156قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  27/05/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  171قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  08/10/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  234قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  15/10/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ   242قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 
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وال يرفع مطلب المراجعة إاّل إلى رئيس المحكمة العّقارّية، أي إلى المحكمة 
المركزّية. وال يعتّد بالمطالب الّتي ترفع إلى فروع المحكمة العّقارّية، بل يكره 

حالتها إلى األصل. وقد أراد المشّرع بهذا الحّل حصر عليها قبول الم طالب وا 
مطالب المراجعة والّضغط على عددها حّتى تبقى في إطار االستثناء الّذي أراده. 

 بقي أن ُيرفع المطلب في آجاله.
وضع المشّرع أجال مبدئّيا ينطبق على جميع آجال تقديم المطلب: +

ل المبدئي شهران ويبدأ في جميع الحاالت الحاالت، باستثناء صورة واحدة. واألج
من تاريخ صدور الحكم، باستثناء المراجعة المؤّسسة على أدّلة ثبت جزائّيا 
زورها، فيبدأ األجل فيها من تاريخ صدور الحكم الّنهائي. ولم يعتمد المشّرع بداية 
سريان األجل من تاريخ اإلعالم، على غرار اإلجراءات العادّية، رّبما بسبب 
خصوصّية أعمال الّتنفيذ في مادة القانون العّقاري. ورغم أّن المشّرع نّص بالفصل 

م.ح.ع على أّن الخصوم يّتصلون من كاتب المحكمة بإعالم بحكم  349
المحكمة العّقارّية، فإّنه ال يلجأ إلى هذا اإلجراء من حيث الواقع. وال نعلم كيف 

تلك، خاّصة وأّن أحكام الّتسجيل  سيعلم األطراف بتاريخ صدور الحكم، والحالة
كثيرا ما تصدر في غياب األطراف، وال يحصل لهم العلم بها إاّل بعد فوات 
األجل. لكّن هذا الحّل رّبما كانت فيه فائدة في حدود أّنه يحصر طلب المراجعة 
في دائرة من كان أحرص من غيره، أي الّذي يحرص على تتّبع جميع الجلسات 

د المشّرع نفس الحّل بالنسبة إلى األحكام الجزائّية، وأظّنه قصد الحكمّية. واعتم
األحكام النهائّية الحضورّية أو المعتبرة حضورّية بطبيعة الحال، ألّن األحكام 
الغيابّية تحتاج إلى االعتراض، الّذي يبقى ممكنا من حيث المبدأ إلى تاريخ 

حكم إلى المعني باألمر سقوط العقاب بمفعول الزمن إذا لم يبلغ اإلعالم بال
شخصّيا. وبالّتالي تبقى اإلمكانّية في طلب المراجعة بالنسبة إلى هذه األحكام 

                                                                                                                                      

 28/08/1995الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  68قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  11/01/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  96قرار رفض مطلب المراجعة عدد- 

  08/10/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  234قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

 .15/10/1996الصادر عن رئيس  المحكمة العقارية بتاريخ  242قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 
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ويعتبر  .694قائمة رّبما آلجال طويلة تصل إلى حّد سقوط العقوبة بمرور الّزمن
أجل الّشهرين أجل سقوط وليس أجل تقادم، فال مجال لقطعه أو رفعه، والّشهر 

ذا ص ادف بداية األجل أو آخره يوم عيد اعتبر اليوم الموالي. وكّل ثالثون يوما، وا 
 .695مطلب يقّدم بعد األجل يرفض شكال

ويجوز للمحكمة استثناء  إثارة المراجعة من تلقاء نفسها في كّل وقت إذا 
صدرت أحكام بالّتسجيل متناقضة في نفس الموضوع. حيث يجوز في مثل هذه 

وفي جميع األوقات. وبالّتالي فإّن مثل هذه الّصورة إتمام المراجعة بدون أجل 

                                                 
م.ا.ج. لم يكن المشّرع موفّقا في ربط آجال الّطعن بتاريخ صدور  349وما بعد والفصل  175يراجع الفصول    694

صيرورة الحكم باتا. ويعتبر الحكم باتا إذا كان الحكم النّهائي ألنّه اليستوعب جميع الحاالت، وكان من األحسن ربط األجل ب
ابتدائيّا حضوريا وفّوت المتّهم على نفسه آجال الّطعن باالستئناف، أو إذا كان الحكم ابتدائيّا غيابيّا أو معتبرا حضوريّا وبلغ 

هائيّا حضوريّا أو معتبرا اإلعالم إلى شخص المتّهم وفّوت على نفسه الّطعن باالعتراض أو باالستئناف، أو إذا كان الحكم ن
 حضوريّا أو إذا كان غيابيّا وبلغ اإلعالم إلى المتّهم وفّوت على نفسه آجال االعتراض.

، المرجع 6/3/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  121قرار رفض مطلب المراجعة عدد -   695

 .21الّسابق، ص 

ماي  24لحكم الصادر فيه تبين أن ذلك الحكم صدر بتاريخ وا 5522"بعد اإلطالع على مطلب التسجيل عدد  

جديد من مجلة الحقوق العينية أن  332.وحيث اقتضى الفصل 1996فيفري  10بينما مطلب المراجعة لم يقدم إال يوم  1995

تسجيل على طلب المراجعة ليكون مقبوال شكال ينبغي تقديمه في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم بالتسجيل عدا صورة ال
أساس التدليس فيبدأ األجل من تاريخ صدور الحكم الجزائي ضد من قام بالتدليس.وحيث كان طلب المراجعة والحالة ما ذكر 

 مرفوضا شكال."
 ويراجع كذلك: 

  28/05/1996الصادر عن  رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  190قرار رفض مطلب  المراجعة عدد - 

   15/11/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  213ة عدد قرار رفض مطلب المراجع- 

   26/07/1997الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  480قرار رفض مطلب المراجعة عدد  - 

  27/04/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية   159قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  10/07/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  18قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

 . 13/06/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  199قرار رفض مطلب المراجعة عدد  

  24/10/1996الصادر عن المحكمة العقارية بتاريخ   22قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

  30/7/1996عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ الصادر  227قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

جويلية   20بينما مطلب  المراجعة قدم يوم  1995"وحيث إن الحكم المطلوب مراجعته صدر بتاريخ غرة ديسمبر  

 وبذلك   يكون مطلب المراجعة قدم بعد أجل الشهرين من تاريخ صدور الحكم مما اتجه معه رفض المطلب شكال".  1996

 15/10/1996الصادر عن المحكمة العقارية   بتاريخ   246مطلب المراجعة عدد  قرار رفض- 

  15/10/1996الصادر عن المحكمة العقارية بتاريخ  250قرار فرض مطلب المراجعة عدد - 

  31/12/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتـاريخ   271قرار رفض مطلب المراجعة عدد - 

 19/2/1998الصادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ  582اجعة عدد قرار رفض مطلب المر- 

جديد م.ح.ع.( . واتجـه بنـاء علـى  332"حيث قدم المطلب بعد األجل القانوني ) ستون يوما حسب أحكام الفصل  

 ذلـك رفضـه."

 وما بعد. 20نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّارّية، المرجع الّسابق، ص  
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الّصورة، وخالفا للقاعدة العاّمة، ال تخضع ألّي أجل. ومع نهاية اإلجراءات 
 ُيطلب من المحكمة اّتخاذ القرار المناسب.

استقّر الّرأي على تمكين رئيس المحكمة العّقارّية من : الحكم في المطلب-
 بعد ذلك إلى الّدوائر المجتمعة.دراسة أّولّية للمطلب، ليحال المطلب 

ألزم المشّرع الّطالب برفع المطلب بداية قرار رئيس المحكمة العّقارّية: +
إلى رئيس المحكمة كما تقّدم، رغم أّن هذا الحّل كان محّل نقد باعتبار أّن رئيس 
المحكمة إّنما هو قاضي فردي في نهاية األمر، والحّل يقتضي أن يحسم أمر 

طرف هيئة قضائّية، لكّن المشّرع تمّسك أخيرا بهذا االّتجاه في  المراجعة من
حدود أّنه يسمح بدراسة أّولّية للمطلب بغاية الّضغط على عدد المطالب المحالة، 
فال تحال إلى الّدوائر المجتمعة إاّل المطالب الجدّية. وهذا يعني أّن القرار الّذي 

حكمّيا، بل إّنه مجّرد قرار استيفائي ال  يّتخذه رئيس المحكمة العّقارّية ليس قرارا
وعلى كّل  .696يفصل أصل الّنزاع، وال يحتاج إلى تعليل، خالفا للواقع المعمول به

فإّن رئيس المحكمة العّقارّية يمكنه إّما رفض المطلب لعدم الجدّية أو قبوله في 
 الّصورة المخالفة.

المحكمة بالّضرورة  فإذا اتضّح أّن مطلب المراجعة غير جّدي، يلجأ رئيس
إلى رفض المطلب. ويتحّتم هذا المآل إذا خال المطلب من إحدى شكلّياته، كما 
تقّدم، سواء تعّلقت بشروط القيام أو بسندات المطلب أو بآجاله أو إذا لم يتأّسس 
ذا رفض  المطلب على أحد األسباب الّتي أوردها المشّرع على سبيل الحصر. وا 

 ات عند ذلك الحّد.المطلب تتوّقف اإلجراء
ذا رأى رئيس المحكمة جدّية المطلب يأذن بتقييده بعد تأمين الّطالب لمبلغ  وا 

دينارا وبإعالم إدارة الملكّية العّقارّية به إلجراء قيد احتياطي  50خطّية قدرها 
اّل يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم والّتنصيص على ذلك بدفتر  على الّرسم العّقاري وا 

م.ح.ع. ويكون المطلب مبدئّيا جدّيا إذا  353تضيات الفصل المحكمة حسب مق
احترم جميع الّشكلّيات المطلوبة، وتأّسس على سبب مشروع. فيقّرر رئيس 
المحكمة تقييده بعد تأمين الخطّية. وهو إجراء معمول به باإلجراءات العادّية، وال 
                                                 

 م.م.م.ت. 216ع الفصل يراج   696
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شّرع لم يضع أجال فقد تعفى من ذلك إاّل الّدولة والجماعات المحّلّية. ورغم أّن الم
استقّر العمل بأجل الّشهر، لترفض المطالب بعد ذلك إذا لم يسع الّطالب إلى 
تأمين الخطّية. ويعلم رئيس المحكمة في نفس الوقت إدارة الملكّية العّقارّية لغاية 
إجراء قيد احتياطي، إذا سبق أن أقيم الّرسم العقاري، وهي صورة من الممكن أن 

وجهة الواقعّية، خاّصة بالنسبة إلى الّطلب المؤّسس على زور الوثائق تتوّفر من ال
 أو بالنسبة إلى صورة تناقض األحكام العّقارّية. 

ويذكر أّن القيد االحتياطي يخضع إلجراءات خاّصة وممّيزة وردت 
 332م.ح.ع وما بعد، ويبدو أّن هذه الّصورة الّتي أوردها الفصل  365بالفصول 

ين الّصور الخاّصة، بمعنى أّن رئيس المحكمة العّقارّية هو م.ح.ع هي من ب
الّذي يأذن بإجراء هذا القيد االحتياطي في حدود الّضوابط الّتي أوردها الفصل 

 م.ح.ع. 332
ذا لم تنته إجراءات الّتنفيذ بعد، أي لم يقم الّرسم العّقاري، يأذن رئيس  وا 

ك بدفتر المحكمة. ويذكر أّن المحكمة بتعطيل تنفيذ الحكم والّتنصيص على ذل
ضافة المثال النهائي  عملّية الّتنفيذ تتواّلها كتابة المحكمة بعد تلخيص الحكم وا 
للقطعة موضوع الّتسجيل، وذلك بتوجيه ما تقّدم إلى إدارة الملكّية العّقارّية، 
والّتنصيص على هذا اإلجراء بدفاتر المحكمة. ويذكر كذلك أّن كتابة المحكمة 

رّية تمسك دفتر تنفيذ تدرج به األعمال المتعّلقة بذلك، فإذا ما تعّطلت أعمال العّقا
الّتنفيذ بإذن من رئيس المحكمة، أشير إلى هذا العارض بالّدفتر، ويكون ذلك 
عادة بموجب مكاتبة إدارّية صادرة عن رئيس المحكمة وموّجهة إلى الفرع 

 المختّص.
هذا القرار، واّتجه الّتفكير إلى رفع  وتساءل رجال القانون تبعا لذلك عن أثر

نظام العّقارات المسّجلة عن األراضي ذات األحكام المطعون فيها بالمراجعة. فال 
تعتبر مسّجلة، وال يعتبر االعتداء عليها اعتداء على عّقار مسّجل، وال تسري 

عّقارات عليها األحكام الواردة بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية والخاّصة بال
المسّجلة، إلى غير ذلك من األحكام. لكّن هذا القول فيه من الحيف الكثير، 

م.ح.ع على أّن إجراءات الّتنصيص تتّم حسب  332حيث نّص صراحة بالفصل 
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م.ح.ع، وهو الفصل الّذي نّص على طبيعة الحكم  353مقتضيات الفصل 
قامة العّقاري ومآل الّصكوك في المّدة الّتي تمضي بين صدور  الحكم بالّتسجيل وا 

الّرسم العّقاري، فال يفقد الحكم موضوع الّطعن قيمته ويمكن االحتجاج به أمام 
المحاكم، ويجوز تلّقي الّصكوك المتعّلقة به، إلى أن ينظر بصفة نهائّية في 
مطلب المراجعة. لكّن قرار رئيس المحكمة ليس له من أثر سوى إحالة المطلب 

ة، وهي الّدوائر المجتمعة الّتي يعود إليها الحكم، وقد الحظنا إلى الّدائرة الحكميّ 
 في بابه أّن قرار رئيس المحكمة ال يعدو كونه قرارا استيفائّيا.

م.ح.ع في طالعه  332فبعد أّن بّين الفصل حكم الّدوائر المجتمعة: +
ّت تركيبة المحكمة، أورد الخيارات الّتي من الممكن أن تلجأ إليها بقوله: " تب

ن رأت وجها للّنقض تنظر في األصل، وفي  الّدوائر المجتمعة في المطلب وا 
صورة الّرفض تقّرر حجز الخطّية وتأذن بالّتشطيب على القيد االحتياطي أو على 
الّتنصيص الوارد بدفاترها وتكون قراراتها باّتة"، " وتتوّلى كتابة المحكمة استدعاء 

 المعنيين بالجلسة ".
المراجعة الّدوائر المجتمعة للمحكمة العّقارّية الّتي تترّكب  وتنظر في مطلب

من رئيس المحكمة أو الوكيل األّول ومن أربعة وكالء ممن لم يسبق لهم 
المشاركة في الحكم. وهي نفس الّتركيبة الخماسّية الّتي يعتمدها القانون العّقاري 

، فقط 1995داية من سنة منذ نشأته بالنسبة إلى المطالب العادّية، وتخّلى عنها ب
أّن محكمة الّطعن تتأّلف من أربعة وكالء لم يسبق لهم المشاركة في الحكم، وهي 

 اإلضافة الجديدة.
وليس للّدوائر المجتمعة من خيار سوى رفض المطلب أو قبوله. ولهذا 
الغرض فهي تتمّتع بسلطة استقرائّية واسعة، فلها أن تجري األبحاث بنفسها أو أن 

أحد أعضائها بذلك أو أن تنتدب أهل الخبرة لغاية الّتدقيق في سندات تكّلف 
 المراجعة.

ويبدو الّرفض هو المآل المنتظر مبدئّيا ألغلب المطالب المقّدمة في 
لى حدود سنة  البداية، حيث إّن اإلحصائّيات بّينت أّن رئيس المحكمة العّقارّية، وا 

الّدوائر المجتمعة الّتي كان مآلها مطلبا إلى  250، لم يقّرر إحالة إاّل 1997
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الّرفض باستثناء خمسة مطالب منها اثنين بسبب وجود أحكام عّقارّية بالّتسجيل 
متناقضة. وهو رقم ضئيل للغاية ال يبّرر مبدئّيا جملة هذه اإلجراءات الّتي 

 .1995اعتمدها المشّرع منذ سنة 
لّنظر عن ونظرّيا يمكن أن يكون الّرفض شكال أو أصال، بصرف ا

ذا رفض المطلب تحجز  المراجعة األّولّية من طرف رئيس المحكمة كما تقّدم. وا 
الخطّية ويؤذن كذلك بالّتشطيب على القيد االحتياطي أو على الّتنصيص بدفاتر 
المحكمة كما تقّدم، ويجد الحكم بالّتسجيل نجاعته وأثاره الفعلّية. والحقيقة أّنه لم 

خت في الّزمن ال أكثر وال أقّل. وبمجّرد إرجاع الملّف إلى يفقد آثاره، ولكّنها ترا
الفرع المختّص بعد الّنظر في المطلب يبادر كاتب المحكمة إلى تنفيذ الحكم 
ذا كانت هناك كتائب أبرمها المحكوم لفائدته تحال مع  طبق اإلجراءات العادّية، وا 

 م.ح.ع.  353بّينة بالفصل الملّف إلى إدارة الملكّية العّقارّية طبق اإلجراءات الم
ذا عنّ  للّدوائر المجتمعة قبول المطلب تتصّدى له، وال تكتفي بنقض  وا 

الحكم، حيث إّن المشّرع خّولها الّنظر في األصل إذا رأت وجها للفصل. والقصد 
من ذلك أن تدرس حجج طالب المراجعة كما يجب، وتّتخذ الوسائل الّتحضيرّية 

ذا ثبت الحّق طبق القانون نقض  الاّلزمة في اّتجاه فهمها دراك مدلوالتها، وا  وا 
الحكم المطعون فيه وسّجل العّقار من جديد لفائدة طالب المراجعة. وال يعّد ذلك 

م.ح.ع، بحيث يطلب إجراء  333من باب الّتسجيل العرضي الّذي أورده الفصل 
يفهم هذا اإلشهار الّتكميلي، بل هي مجّرد عملّية مراجعة للحكم األصلي، وال 

اإلجراء إاّل في حدود هذا اإلطار، وعليه ال يعّلق أثر الّتطهير على تاريخ صدور 
حكم المراجعة، بل إّن الّتاريخ المعتبر في ذلك هو تاريخ تقديم المطلب أو 
الّتصريح فيه بداية. ومن الممكن كذلك أن ال تشمل المراجعة كامل العّقار، 

 أو بإضافة أخرى. 697لجزئّية أوبإلغائهاوُيكتفى بتعديل بعض الّتنصيصات ا

                                                 
، والقاضي بتسجيل بعض 1998ماي  5الصادر عن الدّوائر المجتمعة  بتاريخ  23يراجع حكم المراجعة عدد    697

 .174القطع من جديد لفائدة ملك الدّولة الخاص. المرجع الّسابق، ص 

، وقد ألغى الجزء المتعّلق 1997ة جويلي 1الّصادر عن الدّوائر المجتمعة بتاريخ  69يراجع كذلك حكم المراجعة عدد  

 .184بحّق المرور ال أكثر وال أقّل. المرجع الّسابق، ص 
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لكّن سلطة المراجعة الموكولة إلى الّدوائر المجتمعة ال يمكن بأّي حال أن 
تصل إلى حّد مراجعة العناصر الّتي لم يقع إثارتها من طرف الّطالب، كما إذا 
كانت األسباب المستند إليها من طرف الّطالب ال تمّكنه من اّدعاء الملكّية، لكّنه 
تبّين للمحكمة في نفس الوقت أّن حكم الّتسجيل لم يكن في طريقه، فهل يحّق لها 

 في مثل هذه الّصور رفض مطلب الّتسجيل األصلي ؟
يذكر بداية أّن اإلجراء المّتبع أمام المحكمة العّقارّية إجماال هو الّشكل 

ك بها االستقرائي، متى يجوز إثارة جملة من العناصر والّدفع بأصول لم يتمسّ 
األطراف، لكّن المسألة ال يمكن أن تصل إلى حّد مراجعة الحكم األصلي بدون 
طلب، حيث إن المجال اليسمح، كما ال يستبعد العمل باإلجراء االستقرائي 
إجماال احترام بعض المبادئ اإلجرائّية االستثنائّية، بمعنى أّن الّدوائر المجتمعة ال 

ولكن تتعّهد بالمطلب. فال يحّق لها إاّل الّنظر  تتعّهد بالملّف في صورة المراجعة
م.ح.ع. وال تتعّدى  332في حدود الّطلبات وفي حدود األسباب الواردة بالفصل 

اّل خرجنا بسهولة من إطار االستثناء الّذي أراده  سلطاتها إلى ما وراء المطلب، وا 
 المشّرع ألحكام المراجعة كما تقّدم.
سواء كلّيا أو جزئّيا، فهو قرار باّت ليس بعده ومهما كان  مستوى المراجعة 

قرار، وتأذن المحكمة في نفس الوقت بالّتشطيب على القيد االحتياطي أو 
التنصيصات الواردة بدفاتر المحكمة، وينّفذ الحكم حسب صيغته الجديدة، وال 
 يعتّد بالكتائب الّتي أبرمها المحكوم له بداية على أساس الحكم الّذي تّم نقضه،
والعبرة بتاريخ الّتصريح وتقديم المطلب بداية في فهم تاريخ الّتطهير، وهو من أهّم 
اآلثار الّتي سبق شرحها. ويبدو أّن إجراءات المراجعة لم تحقق المطلوب فقّرر 

 المشرع التخلّي عنها وأبدلها بإجراءات التعقيب.
 إجراءات التعقيب المعتمدة-ب

تى قّرر المشرع من جديد التخلي عن لم يمر أكثر من ثالث عشرة سنة ح
إجراءات المراجعة تماما واعتمد ألول مرة في تاريخ القانون العقاري إجراءات 

 2008لسنة  67بالنسبة إلى أحكام التسجيل بموجب القانون عدد التعقيب 
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وسحبها على جميع األحكام الصادرة بعد دخول   2008698نوفمبر  3المؤّرخ في 
تنفيذ، على أن تواصل الّدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية هذا القانون حيز ال

النظر في مطالب المراجعة سواء المنشورة لديها قبل دخول هذا القانون حيز 
التنفيذ أو في األحكام الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وألغى القانون 

ذا الفصل ينّص م.ح.ع وأصبح ه 332الجديد بالتالي الصيغة القديمة للفصل 
على أّن "أحكام المحكمة العقارّية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم 
التسجيل نهائّية الدرجة وتقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب. الطعن 

م.ح.ع في اّتجاه  351بالتعقيب يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه". ونّقح الفصل 
قيب الملف، وتقتضي الصورة إتمام إجراءات التنفيذ بيان الصورة في حالة عدم تع

بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب. وأضاف باب سادس جديد لمجّلة الحقوق العينّية 
تحت عنوان "في تعقيب أحكام التسجيل العقاري" وأورد من خالله ثالثة فصول 

( 1رابعا في تحديد مجال الطعن بالتعقيب ) 357ثالثا و 357مكّرر و 357
ج  (. 2راءات التعقيب)وا 

 مجال الطعن بالتعقيب-1
يقتضي  تحديد مجال الطعن بالتعقيب بيان حاالته واألحكام الخاضعة 

 لذلك.
مكّرر سبع حاالت في الّطعن  357أورد الفصل حاالت التعقيب: -

 بالتعقيب، وهي:
إذا كان الحكم مبنّيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو *أوال : 

 .تأويله
مخالفة القانون هوخرق القانون وهو المخالفة الواضحة للقانون. ولم يبّين 
المشرع إن كان الخرق يشمل القواعد األصلية أو الشكلية. كما لم يبّين إن كان 
الخرق يشمل النظام العام أو اإلجراءات األساسية أو مصلحة الخصوم. ويبدو أن 

 عد األصلية والشكلية. مفهوم خرق القانون يمكن أن يشمل جميع القوا 

                                                 
  قالمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الحقو 2008نوفمبر  3المؤرخ في  2008لسنة  67القانون عدد   698

 .3997، ص.91، عدد 2008نوفمبر  11العينية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
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ويمتّد نظر محكمة التعقيب في المراقبة الشكلية إلى جميع اإلجراءات  
الحكمية الخاصة بالقرار موضوع الطعن، لكنه ال يجوز أن يمتّد نظر محكمة 
التعقيب إلى إخالالت لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد إال إذا كان 

المنتقد. ويدخل في إطار هذه المراقبة الشكلّية كّل  الخلل قد تمثل في ذات القرار
ما يتعّلق برفض المحكمة أو تجاهلها حسم أحد فروع الدعوى وموجبات تعليل 
األحكام بجميع أحواله بما في ذلك غياب أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو 

 تناقض القرار المطعون فيه.
فوعات أو المطاعن قانونية ولكّنه يجب مهما كانت الصورة أن تكون الد 

بمعنى أن الطعن يجب أن يكون في خرق قاعدة قانونية صرفة، فال يقبل التمسك 
ألول مّرة من حيث المبدأ بمطاعن مختلطة بين القانون والواقع، وال يقبل مطلقا 
الدفع بأمور واقعية أو موضوعّية. حيث إّن كّل مطعن يرمي  إلى مناقشة محكمة 

ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها، هو طعن مرفوض  الموضوع في صّحة
لتعّلقه بجدل موضوعي مشروع يبقى داخل إطار االجتهاد المطلق لقضاة 
األصل، وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض مجّرد الجدل طالما كان له أصل ثابت 

 بالملّف، وهي محكمة قانون تسهر على حسن تطبيقه وتأويله. 
ن ال تقبل المطاعن القانونية أول مّرة أمام محكمة ومن المفروض كذلك أ

التعقيب، إذا كان من الممكن التمّسك بها أمام محكمة القرار المنتقد. فال يمكن 
أن يتمّسك بها المعقب إذا لم تكن محّل مناقشة أمام محكمة القرار المنتقد وكان 

نونية استثناء  من الممكن الدفع بها. ولكّنه يجوز التمسك بجميع العناصر القا
للقاعدة إذا كانت قواعد آمرة لها عالقة بمفهوم النظام العام، مثل مسألة 
االختصاص وغير ذلك من الصور. فإذا كان للمطاعن عالقة بالنظام العام 
يجوز التمسك بها أّول مرة أمام محكمة التعقيب حتى ولو لم يسبق الدفع بها أو 

 مناقشتها أمام محكمة األصل. 
بالخطأ في تطبيق القانون هو الخطأ في تأويل القاعدة القانونية، ويقصد 

وهذا هو الفرق بين خرق القانون والخطأ في تطبيقه. حيث إّن القواعد 
الموضوعّية وكذلك القواعد اإلجرائية تستجيب لقواعد تأويل محّددة، ويجب على 
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عد األصلّية أو محكمة القرار المنتقد أن تتقّيد بحدود أحكام التأويل في القوا 
 اإلجرائية.

إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي *ثانيا: 
 .أصدرته

وهي الحالة التي تشمل عدم اختصاص محكمة القرار المنتقد في النظر في 
القضية موضوع الطعن كما في صورة أن تنظر محكمة الناحية في قضايا 

ة بوصفها محكمة استئناف أوتنظر المحكمة استحقاقية وتؤيدها المحكمة االبتدائي
االبتدائية في قضية كف شغب وهي من اختصاص محكمة الناحية وتؤّيدها 
محكمة االستئناف في ذلك. وتمتّد حالة عدم االختصاص كذلك إلى مخالفة 
المحكمة شروط انعقاد المحكمة، كما أن يتغيب أحد أعضاء الهيئة أو ال تقع 

لى أسماء القضاة، وغير ذلك من الحاالت في نظام الئحة اإلشارة بنسخة الحكم إ
 الحكم ونسخة الحكم األصلّية.

 .إذا كان هناك إفراط في السلطة*ثالثا: 
إّن تجاوز السلطة مفهوم يختلف عن معنى عدم االختصاص، حيث إن 
انعدام االختصاص يخرج القضية أصال من دائرة اختصاص و تعّهد المحكمة، 

كون غير مختصة منذ البداية، كما أن تحال قضية افتكاك أي أن المحكمة ت
الحوز بالقوة إلى المحكمة االبتدائية، في حين أن تجاوز السلطة هو مفهوم 
ينصرف إلى كّل ما تأتيه المحكمة من عمل يتجاوز حدود نظرها بالرغم من 
اختصاصها بالنظر في النزاع موضوع التعهد، كما أن تتخذ محكمة الناحية في 

طار نظرها في قضية افتكاك الحوز بالقوة، وهي مختصة بالنظر في هذه إ
القضية، إجراء يقضي بإلزام اإلدارة بالقيام بعمل محّدد أو أن تشمل المحكمة 
بالحكم أشخاصا ليسوا أطرافا بالدعوى أو أن يشمل القرار أعماال لم تكن محّل 

 تتبع.  
حكم الصيغ الشكلّية التي رتب إذا لم تراع في اإلجراءات أو في ال*رابعا: 

 القانون على عدم مراعاتها البطالن أو السقوط.
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الّسقوط هو جزاء عدم احترام اآلجال اإلجرائّية، وهو يتعّلق بالمرافعات أي 
، وهو يتعّلق 699انطالقا من عريضة الّدعوى إلى حّد صدور الحكم فالّطعن فيه

ويعّبر عنه  .701ل الّطعنوخاّصة ما يتعّلق بآجا ،700باآلجال الّناقصة فقط
ألّنه يسقط الحّق بصفة نهائّية في اّتخاذ  l’echéanceبالّسقوط اإلجرائي 

. والقاعدة أّن الّسقوط ال يقبل االنقطاع أو 702اإلجراء ذاته خالل المرافعات
، فال 704م.م.م.ت 13وهو يتعّلق بالّنظام العام على معنى الفصل  ،703الّرفع

المشّرع بإمكانه التدّخل لبيان مواطن الّزيادة في  يمكن االّتفاق حوله، فقط أنّ 
أو بسبب األعياد والعطل 705اآلجال أو نقصانها مثل الّزيادة بسبب المسافة

، وال يهّم إن كان الخلل حدث بسبب إهمال أو عدم تبّصر. واليتأّثر 706الرسمّية
ون هذا األجل بالقانون الجديد في صورة تعديله، بل يبقى خاضعا ألحكام القان

القديم. وال يطرح اإلشكال إذا أشار المشّرع إلى حاالت الّسقوط مثلما فعل بالنسبة 
لكّنه من الممكن أن يستشكل  ،707إلى آجال االستئناف والّتعقيب وا عادة الّنظر

األمر إذا سكت المشّرع عن الجزاء، ورّبما كان الحّل يقتضي أن ينّص المشّرع 
عتّد بهذا الجزاء إاّل إذا نّص المشّرع على صراحة على حاالت الّسقوط، وأن الي

 .708ذلك ألّنه جزاء حاّد ال يجب أن يبقى محّل جدل
                                                 

 .519أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، المرجع الّسابق، ص   699

تهدف اآلجال النّاقصة إلى تعجيل الفصل في الخصومة بمعنى أن يُفرض القيام باإلجراء قبل نهاية األجل المحدّد،   700

نميّز عادة بين اآلجال التّنظيميّة واآلجال فهي من المسقطات مثل آجال تقديم الّطعون وآجال تقديم المذّكرات والمالحظات. و
الحتميّة واآلجال الالّزمة وغير الالّزمة واآلجال النّاقصة واآلجال الكاملة. ومن أهّم أهداف هذه اآلجال أنّها تحمي أهّم المبادئ 

 اإلجرائّية في حّق الدّفاع وفي حّق المواجهة.
المتعّلق بخفض مدّة  1790-8-26المؤّرخ في  16لقانون الفرنسي عدد ويقال إّن الّسقوط اإلجرائي ظهر أّول مّرة با  701

 . prescriptioالّطعن باالستئناف، حيث لم يكن القانون الّروماني يميّز بين الّسقوط والتّقادم بل وضع جزاء وحيدا :

لمعّمقة، كليّة الحقوق بسوسة، رضا بالحاج عمر: اآلجال في الدّعاوى القضائيّة المدنيّة، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات ا 

 وما بعد. 158ص ، 1997-1998

 م.م.م.ت 196-155الفصالن    702

 م.م.م.ت( أو القّوة القاهرة. 142إالّ في حالة وفاة المدّعي )الفصل    703

ري وال يهّم المشّرع الفرنسي وخالفا للمشّرع التّونسي فّرق بين الّسقوط الوجوبي ويهّم الّنظام العام والّسقوط االختيا  704

 .167النّظام العام. رضا بالحاج عمر، المرجع الّسابق، ص 

 م.م.م.ت. 141و  70الفصالن    705

 م.م.م.ت 195-143– 141الفصول    706

 م.م.م.ت 158-185-195-143الفصول    707

د م.م.م.ت عدّة نقاشات بسبب عدم وضوح موقف المشّرع. وق 186والفصل  134طرحت عدّة فصول مثل الفصل   708

ذهب البعض إلى جواز القول بالّسقوط حتّى بالنسبة إلى الحاالت الغامضة، لكّن محكمة التّعقيب ذّكرت في عدّة مناسبات بأّن 
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وعن سقوط  forclusionويتمّيز الّسقوط اإلجرائي عن مواعيد الّسقوط 
ن  prescriptionوالّتقادم المسقط  péremption d’instanceالخصومة  وا 

فالمعلوم  .709رائي ومواعيد الّسقوطكان البعض ال يمّيز بوضوح بين الّسقوط اإلج
مثل اآلجال في رفع  delai préfixهي مواعيد محّددة  مواعيد الّسقوطأّن 

وهي مواعيد سابقة عن  ،710الّدعوى الحوزّية أو دعوى الّشفعة أو دعوى الّتعويض
رفع الّدعوى، يؤّدي عدم مراعاتها إلى سقوط الحّق بصفة نهائّية في رفع الّدعوى 

في اإلجراء كما تقّدم بالنسبة إلى الّسقوط اإلجرائي. وبهذا المعنى  وليس الحقّ 
فهي أقرب إلى الموضوع أكثر من اإلجراءات مثل صورة الّتقادم. وهي بذلك تقبل 

جزاء مرور الّزمن وعدم التبّصر 712الّتقادم المسقطويبقى  .711القطع والوقف
و بذلك يتعّلق بالموضوع واإلهمال، ورّبما يحمل في طّياته قرينة على الّدفع، فه

وقد قيل قديما إّن الّتقادم  .713وليس باإلجراء، لكّنه يسقط الّدعوى وال يسقط الحقّ 
يسقط الّدعوى والحّق معا، ولكّن جانبا من ذلك الفقه كان يقّر ببقاء حقوق طبيعّية 
باعتبار أّن االلتزام يتضّمن جانبا من المسؤولّية وجانبا من المديونّية، فتسقط 

لمسؤولّية بتقادم الّدعوى وتبقى المديونّية، ويرى البعض في هذه المديونّية التزاما ا

                                                                                                                                      
المشّرع التّونسي لم يبق الحّرية إلى المحكمة إلثارة بعض حاالت الّسقوط بل حدّدها نّصا وعلى قضاة األصل مراعاة هذه 

 الجوانب.

 .95، ص 1993، 9، م.ق.ت، عدد 1992 -9– 21المؤّرخ في  35107د قرار تعقيب مدني عد 

709  Jean Vincent, S.Guinchard : procédure civile,op.cit.,p.604,n°694. 

710  Vasseur.M :Délai préfix, de prescription, délai de procédure, revue trimestrielle 

de droit civil 1950,dernier numéro,n°15 et suiv. 

م.ا.ع وما بعد.  140اليحسب اليوم األّول في اآلجال واليوم األخير إذا صادف يوم عطلة، وتنطبق أحكام الفصول   711

 397و 396م.ا.ع( ويشمل االنقطاع حالة الفصلين  393م.ا.ع( والمفقود )الفصل  390وتشمل حاالت الوقف القّصر )الفصل 

 م.ا.ع.
هناك شّق ال يمّيز بين التّقادم ومواعيد الّسقوط، كالهما ففي شأن مواعيد الّسقوط. والمالحظ أنّه الوجود لرأي واحد  

يقوم على فكرة اإلهمال ويتناول الحّق نفسه. وهناك من يميّز بين آجال الّسقوط والتّقادم. " فقد ذهب بعض الّشّراح إلى أّن 
اه القانون بالنسبة إلى مواعيد الّسقوط هو اعتبارها شرطا مواعيد الّسقوط متميّزة عن مواعيد التّقادم ألّن الغرض الذّي رع

لمباشرة عمل معيّن أو لالنتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الّشأن فيها، بل قصد وضع حدّ يمكن فيه مباشرة 
ناول الحّق نفسه العمل على وجه الّسرعة، فالّسقوط ال يقوم على فكرة اإلهمال، بل يقوم على فكرة وجود أجل قانوني يت

 .17فقرة  35، ص ويسقطه." علي أحمد حسن: التّقادم في المواد المدنيّة والتّجارّية، نشر منشأة المعارف باالسكندريّة

 وما بعد. 315وما بعد، فقرة  267، ص علي أحمد حسن: التّقادم في المواد المدنيّة والتّجارّية، المرجع الّسابق   712

ي أراده الفقه اإلسالمي حيث إّن الحقوق ال تتقادم بالفقه اإلسالمي " فال يبطل حّق امرئ مسلم وهو نفس المفهوم الذّ   713

وإن قدم"،  لكّن اإلهمال يمكن أن يؤدّي إلى منع المدّعي من عرض قضّيته. محّمد عبد الجّواد محّمد، ملكيّة األراضي في ليبيا، 

 .227فقرة  317المرجع الّسابق، ص 
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ويبدو أّن  .715، في حين يرى فيه البعض اآلخر التزاما أخالقّيا714مدنّيا منقوصا
المشّرع الّتونسي اعتمد الّنظرة الحديثة في سقوط الّدعوى دون الحّق )الفصالن 

لّدعوى ال ينفي بقاء التزام طبيعي على م.ا.ع(، على أّن سقوط ا 384-389
ورغم ظاهر الّتقادم المسقط في أّنه يتعارض  .716م.ا.ع 78و 74معنى الفصلين 

مع األخالق والعدل واإلنصاف فإّن الفقه كثيرا ما يلجأ إلى فكرة الّتنازل وقرينة 
رغبة في الوفاء وحّتى العقوبة لتبرير مقتضيات الّتقادم. والحقيقة أّن الّتقادم ُفرض 

استقرار المعامالت ورّبما لمساعدة البعض في ترك جانب من الّديون المتراكمة. 
ن كانت المصلحة  لكّن ذلك ال يعني أّن أحكام الّتقادم تّتصل بالّنظام العام وا 
العاّمة من غاياته. فيمكن من حيث المبدأ االّتفاق على الّزيادة أو الّنقصان في 

ان بنفسه في سقوط المطالبة بل يقوم به من له مصلحة آجاله وال يقوم مرور الّزم
م.ا.ع(، ويعود  385فيه، وليس للحاكم أن يستند إليه من عند نفسه )الفصل 

 387للغريم والكفيل والمتضامن والورثة الحّق في الّتمّسك بالّتقادم )الفصل 
رة الّدعوى م.ا.ع(. وال يتحّقق الّتمّسك بأحكامه إاّل عن طريق الّدفع باستثناء صو 

م.ا.ع. وتبقى  306المستقّلة الّتي يمكن أن يرفعها الّدائن عمال بأحكام الفصل 
اإلمكانّية واردة سواء أمام المحاكم االبتدائّية أو االستئنافّية، لكّنه اليجوز الّدفع به 
ألّول مّرة أمام محكمة الّتعقيب بطبيعة الحال. وال يسوغ ترك حّق الّتمّسك بهذا 

ذا الحّق قب ل حصوله، فإذا انقضى الّزمان ساغ الّترك سواء صراحة أو ضمنا. وا 
تدّخل المشّرع لتعديل هذه اآلجال فالقاعدة أن يعتبر األجل الجديد مع حفظ 

 الحقوق المكتسبة. 

                                                 
714  Nicolas.Molfessis :L’obligation naturelle devant la cour de cassation. 

Remarques sur un arrêt rendu par la première chambre civile, le 10-10-1995, Dolloz 

1997, ch., p. 85. 

 H.Motulski : Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle, le respect de la 

défense en procédure civile in mélanges Roubier, 1961, T 2, p.17. 

 .وما بعد. 373، ص علي أحمد حسن، المرجع الّسابق   715

 Hassan Ferkh : Le rapport des obligations naturelles à la morale ou la tendence 

objective de la jurisprudence, Gaz.Pal.7-1-1997. Doctrine, p. 13. 

 وما بعد. 294ص  ،حّمد الّشرفي، مدخل لدراسة القانون، المرجع الّسابقم   716
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الّذي ُعرف  سقوط الخصومةويختلف معنى الّسقوط اإلجرائي عن مفهوم 
 241وأورده المشّرع الّتونسي بالفصول  بالقانون الروماني ونقلته الّتشاريع الحديثة

م.م.م.ت تحت عنوان معّطالت الّنوازل. فإذا مضت على تعطيل القضّية بسبب 
وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلّية الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة 
الّنيابة مّدة ثالت سنوات بدون أن يقع طلب استئناف الّنظر فيها سقطت 

 ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها. فهو دفع الخصومة ولكلّ 
شكلي يختلف بطبيعة الحال عن الّدفع بعدم القبول. ويتلّخص من ذلك أّن 
الّسقوط اإلجرائي هو الجزاء المناسب لعدم مراعاة اآلجال الحتمّية والّناقصة 

 خصومة. المفروضة قانونا على خالف مواعيد الّسقوط والّتقادم المسقط وسقوط ال
بقي أّن الجوانب الّشكلّية في اإلجراءات يمكن أن تلقى جزاء مماثال وهو 

وقدذهبت مجلة اإلجراءات البطالن الّذي يتمّيز بنظامه عن مفهوم الّسقوط. 
م.م.م.ت، وتركت األنظمة التهديدية  14المدنية لنظام وسط على معنى الفصل 

اإلجراء يكون باطال إذا نّص  م.م.م.ت على أنّ  14الفصل  والشكلية، حيث نّص 
القانون على بطالنه أو حصل بموجبه مساس بقواعد الّنظام العام أو أحكام 
اإلجراءات األساسّية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أّما مخالفة القواعد 
الّتي التهّم غير مصالح الخصوم الّشخصّية فال يترّتب عنها بطالن اإلجراء إاّل 

عنها ضرر للمتمّسك بالبطالن وبشرط أن يثيره قبل الخوض في  متى نتج
األصل. معنى ذلك أّن البطالن يكون آلّيا في حالة الّتنصيص على البطالن أو 
الّنظام العام أو اإلجراءات األساسّية، وما زاد على ذلك فال بطالن بدون ضرر. 

يف الّنظام العام فقط أّن القاضي يبقي لنفسه جانبا من االجتهاد في حالة تعر 
واإلجراءات األساسّية. وال تكون قاعدة ال بطالن بدون ضرر إال بالنسبة إلى 
األعمال التي تتعلق بالمصلحة الخاصة وُيشترط إثارتها قبل الجواب عن الدعوى. 
ورغم االختالف بين البطالن الموضوعي والبطالن في االجراءات فإن المشرع 

بين البطالن المطلق والبطالن النسبي على  التونسي اعتمد بوضوح التفرقة
المستوى اإلجرائي، أي البطالن الوجوبي من ناحية والبطالن االختياري من 
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ناحية أخرى، فاألولى لها عالقة بالنظام العام واإلجراءات األساسية والثانية لها 
 عالقة بمصلحة الخصوم. 

ب من جوانب والمعروف أن مفهوم المصلحة الخاصة مفهوم ينصرف لجان
حق الدفاع دون المساس بطبيعة العمل ومميزاته، لكن بشرط إثبات الضرر وهو 
في نهاية األمر سقوط حّق الّدفاع. على خالف مفهوم النظام العام الذي يرتبط 
بمعنى المصلحة العامة وخطورة اإلجراء ودرجة تأثيره في اإلجراءات. ويتفق 

النظام القضائي مثل االختصاص الحكمي، الفقهاء على أن النظام العام يرتبط ب
وما يتعلق بالدعوى وباإلجراءات في مفهومها الضيق فيبقى مرتبطا بالمصلحة 
الخاصة، فقط إذا كان من شأن هذه االخالالت أن تمّس بأهم القواعد األساسية 
للمجتمع وبحسن إدارة مرفق العدالة فإن المسألة يصبح فيها جانب من النظام 

جراء، فاذا أصاب الخلل قى المعيار مرتبطا في نهاية األمر بهدف اإلالعام. ويب
مصلحة يعتبرها المشرع هامة لدرجة ال يمكن النزول عنها فاألكيد أّنها حالة 
النظام العام، والعكس بالعكس. واألكيد أن أغلب الشكليات التي لها عالقة 

بع المصلحة بالدعوى واالجراءات في مفهومها الضيق هي اجراءات لها طا
الخاصة. ومن ثّم فإّن مناط الّنظام العام يكمن في الغاية الّتي من أجلها وضع 
اإلجراء، فإذا كان المقصود منه حماية مصلحة عامة اعتبر من الّنظام العام، 
فالقواعد المتعّلقة بنظام االختصاص واالختصاص الحكمي والوظيفي تهّم الّنظام 

القضاء كمرفق. ويتعّين األخذ بعين االعتبار الّصيغ  العام ألّنها ترمي إلى تنظيم
المستعملة في تحرير النّص واستحضار المبادئ اإلجرائّية العاّمة في المساواة 
والحّق في الّدفاع لتقدير مفهوم الّنظام العام. وال شّك في أّن الّنظام العام يختلف 

وجود العمل  عن اإلجراءات األساسّية حيث ترتبط الصفة األساسية بسبب
االجرائي الّذي يبدو ضرورّيا إلنهاء موضوعه، حيث إّن المظهر األساسي للعمل 
اإلجرائي  مرتبط بكنه وجوده وبما هو الزم لتحقيق موضوعه. فترتبط العالقة 
األساسية بجوهر وجود العمل االجرائي ووظيفته، مثل االستدعاء الذي يتواله 

د غير موجود بحكم انحصاره عن سبب وجوده العدل، فإذا لم يكن ممضى فإنه ُيع
وفقدانه لوظيفته، وال شك في أن المشرع أسند مهّمة االستدعاء إلى العدل، أي أن 
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يكون االستدعاء بطريقة رسمية، وال أقّل من ذلك. ويبرر العمل األساسي بالتالي 
ت بدرجة وأهمية الوظيفة على خالف اإلجراءات الثانوية. وبذلك فإّن اإلجراءا

األساسية ترتبط بحسن سير اإلجراءات على خالف النظام العام الذي يرتبط 
بحسن سير تنظيم العدالة. فهي بذلك إّما أن ترتبط بمصلحة الخصوم أو أن تتبّوأ 

 درجة بين مصلحة الخصوم والّنظام العام.
 .إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار*خامسا: 

كم بالّتسجيل في خصوص بعض المطالب من الممكن أن يصدر الح
العادّية أو بعض القطع المسحّية، والحال أّنه سبق تسجيلها. ويفترض في الحالة 
األولى أن تتغافل مصلحة قيس األراضي عن إثارة مسألة سبق تسجيل العّقار 
موضوع المطلب، أو أن يكّرر الّرقم المسحي في الّصورة الّثانية في أغلب 

 الحكم بالّتسجيل حينئذ في نفس العّقار مّرتين.  الّصور. فيصدر
إذا صدر الحكم على فاقد األهلّية دون أن يقع تمثيله في القضّية *سادسا: 

تمثيال صحيحا أو وقع تقصير واضح في الّدفاع عنه وكان ذلك هو السبب 
األصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه وذلك مع مراعاة مقتضيات 

 .م.ح.ع 330و 932الفصلين 
م.ح.ع أن يسهر  330و 329تفتضي اإلجراءات العقارية الواردة بالفصلين 

القاضي المقرر على حماية حقوق القصر والغائبين وأن يسعى الجميع إلى 
ضمان حقوقهما بتسجيل االعتراضات الضرورية في حقهم. ويبدو أن المشرع لم 

ق القانون وأن تباشر في يكتف بهذا الدور وفرض ضرورة أن يمثل القاصر طب
 حقه جميع اإلجراءات القانونية ضمانا لحقوقه الخاصة.

إذا انبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو *سابعا: 
تدليسها بحكم نهائي، وال يقبل التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكّية العقار من الغير 

 .حسن النّية
لعقاري مع الحكم الجزائي، كما إذا والقصد من ذلك أن يتناقض الحكم ا

تأّسس حكم الّتسجيل على رسوم ثبت جزائّيا تدليسها، أو حّتى على بّينة ثبت 
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، شرط أن تكون األساس في الحكم. ويشترط أن يكون حكما نهائّيا، 717زورها
بمعنى أن تستنفذ طرق الّطعن العادّية، ويصبح الحكم قابال للّتنفيذ. وال يمكن 

وحّتى إذا حصل  .718التعقيب  بمجّرد تقديم شكاية أو فتح تحقيق بالّتالي طلب
الّطالب على هذا الحكم الّنهائي، فال يقبل التعقيب نهاية إذا ثبت اكتساب ملكّية 
العّقار من الغير حسن النّية. ويكتفى في مثل هذه الّصورة ببقاء الملكّية على 

 حالها أّول مّرة يوم إقامة الّرسم. 
لك أن المشّرع أخذ عن نظام المراجعة السابق حالتين، وهي ويالحظ من ذ 

حالة صدور حكمين في الغرض وحالة تدليس األدّلة، وأخذ الحاالت الخمسة 
م.م.م.ت الخاص بحاالت الطعن بالتعقيب. ويمكن  175الباقية من الفصل 

القول إّنه أخذ سّت حاالت من ذلك الفصل ألن صورة تناقض األحكام ليست 
 175اصة بالمراجعة بل حالة من حاالت التعقيب أوردها الفصل صورة خ

م.م.م.ت. ولم يتخّلف من ذلك الفصل إال صورة الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو 
بأكثر مّما طلبوه أو أغفل الحكم في بعض الطلبات أو كان الحكم مشتمال على 

بسبب  م.م.م.ت، رّبما 175أجزاء متناقضة، وهي الحالة السادسة بالفصل 
وتخلى المشّرع  الطبيعة االستقرائّية لإلجراءات المعتمدة أمام المحكمة العقارّية.

بالتالي عن باقي الصور التي كانت معتمدة في المراجعة وهي صورة وجود حكم 
مدني اّتصل به القضاء متناقض مع الحكم العّقاري سبق إضافته إلى ملّف 

ئق كانت مظروفة بالملّف ولها تأثير الّتسجيل وصورة إذا لم يعتمد الحكم وثا
 مباشر من شأنه أن يغّير وجه الفصل في القضّية.

مكّرر م.ح.ع في  357نّص الفصل األحكام الخاضعة للطعن بالتعقيب: -
فقرته األولى على أّنه "يمكن الّطعن بالتعقيب في األحكام القاضية بالتسجيل أو 

                                                 
 وما بعد م.ج. 199وما بعد، والفصول  172يراجع الفصول    717

، المرجع 4/3/1996الصادر عن رئيس المحكمة العقارية  بتاريخ  124قرار رفض مطلب المراجعة عدد    718

 .212الّسابق، ص 

لذي يركز على التدليس ينبغي أن يكون مركزا على وجود حكم بالتدليس ال مجرد وحيث إن طلب  المراجعة ا"…  
إثارة لطلب تتبع من أجل التدليس وإنما تبقى الطاعنة على حقها في طلب المراجعة متى صدر حكم جزائي فعال ضد من صدر 

ا اتجه معه والحالة ما ذكر رفض طلب (جديد من مجلة الحقوق العينية مم 332لفائدته الحكم بالتسجيل طبقا ألحكام الفصل )

 المراجعة".
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التعقيب". وبذلك كان المشّرع  بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة
واضحا في إقصاء األحكام الصادرة في مادة التحيين العقاري واألحكام الصادرة 

م.ح.ع، ولم يبق  388إثر الّطعن في قرار مدير الملكّية العقارية طبق الفصل 
إال األحكام الصادرة في مادة التسجيل العقاري سواء كانت صادرة بتسجيل العقار 

تسجيل وترسيم الحقوق حيث يمكن للمحكمة أن تأذن بترسيم الحقوق فقط أو بال
الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل إذا ما تداخل صاحبها بالمطلب على معنى 

م.ح.ع. ولهذا الغرض نّص المشّرع على األحكام القاضية  350الفصل 
. وهذا ما يعرف بالترسيمات حكم التسجيلبالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن 

المتزامنة مع حكم التسجيل الذي يجب تمييزها بعناية عن الترسيمات اإلدارّية 
الالحقة التي يتوالها  مدير الملكّية العقارّية. ويدخل في ذلك كّل ما يتعّلق 
بالتسجيل بما في ذلك التسجيل  االختياري والتسجيل اإلجباري. وهي األحكام 

لفهم إلى أكثر من ذلك، فذلك ما المقصودة بالطعن، وال يمكن بحال أن يذهب ا
قصده المشّرع. وال يمكن أن تدفع كلمة الترسيم المستعملة إلى الجدل أو الّنقاش، 
ألّن عبارة النّص كانت واضحة وال تحتاج إلى تأويل. وال يدخل في ذلك األحكام 

حكام القاضية برفض المطلب أو ما شابه ذلك، ألن المشّرع نّص صراحة على األ
الناتج عن حكم التسجيل، ولم يشر إلى األحكام  بالتسجيل أو بالترسيم  القاضية

القاضية بالرفض. فال يمكن الطعن بالتعقيب في األحكام القاضية بالرفض، ألنه 
 يبقى دوما من الممكن إعادة الّطلب فيها أمام فروع المحكمة العقارّية.

 إجراءات التعقيب -2
ن إجراءات تقديم المطلب قبل الحديث تقتضي إجراءات الطعن بالتعقيب بيا

 عن البّت فيه.
وضع المشّرع واجبات على عاتق الّطالب إجراءات تقديم مطلب التعقيب: -

 وأخرى على عاتق المطعون ضّده وثالثة على عاتق كاتب المحكمة.
أما بالنسبة إلى الواجبات المحمولة على الطالب، فقد ألزم المشّرع بتقديم 

لى جهة معّينة. الّطعن ممن له ا  لّصفة وفي أجل معّين وطبق شكل خاص وا 
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فال يمكن الطعن إال ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ورثته، 
ويدخل في ذلك طالب التسجيل والمتداخل والمعارض سواء كان الّتداخل أو 
المعارضة مقبوال أو مرفوضا. ويحّل الورثة محّل المتوّفي منهم في الّطلب. لكّنه 
بالنسبة إلى حالة صدور عّدة أحكام في نفس العقار يمكن تقديم الّطلب من 
النيابة العمومّية بعد إعالمها ممن يهّمه األمر أو من قبل ديوان قيس األراضي. 
مع بقاء اإلمكانّية قائمة لألطراف في الطعن مباشرة. كما أّنه بالنسبة إلى حالة 

له مصلحة تجاوزا لمفهوم الطرف في تدليس الكتائب يمكن أن يرفع الطلب ممن 
 الحكم.

ويجب الّطعن في أجل ال يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم 
ويسقط الطعن بمضي هذا األجل، وتسري بداية الستين يوما في صورة تدليس 
الكتائب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي ويبقى األجل مفتوحا بالنسبة إلى 

 م التسجيل في العقار الواحد.صورة تعّدد أحكا
ويرفع الّطعن بعريضة كتابّية تتضّمن صفة الطالب وتاريخ وعدد ونّص 
الحكم العقاري المطعون فيه وطلباته، وتكون مصحوبة بما يفيد تأمين مبلغ 
ثالثين دينارا لدى قابض المالّية بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه في صورة 

التأمين الّدولة والمسعفون باإلعانة العدلّية، ويجب رفض طعنه، ويعفى من هذا 
أن تقّدم العريضة بواسطة محامي لدى التعقيب باستثناء صورة الّطعن بواسطة 
النيابة، فال يسري واجب تكليف محامي في صورة رفع المطلب بواسطة النيابة 

 العمومّية في حالة تعّدد األحكام في العقار الواحد.
طلب إلى كتابة المركز األصلي أو الفرعي للمحكمة ويجب أن يقّدم الم

العقارّية الذي أصدر الحكم المطعون فيه، فقد يصدر  الحكم عن المركز األصلي 
فيقّدم المطلب إلى المركز األصلي وقد يصدر عن الفرع فيقّدم الطلب إلى الفرع، 

 وال يمكن تقديم المطلب إلى األصل وقد صدر الحكم عن الفرع. 
ديم المطلب في األجل يجب على محامي الطاعن الحضور بمكان وبعد تق

سّلم نسخة تالطعن في أجل شهر من تاريخ استدعائه من قبل كاتب المحكمة لي
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ذا لم يحضر في ذلك األجل سقط الطعن . وعلى الّطاعن خالل أجل 719الحكم وا 
أن يقّدم  ال يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري على ما تقّدم

إلى كتابة محكمة التعقيب وليس كتابة الفرع:  أوال نسخة من الحكم المطعون فيه 
مع صورة من الوصل في تسلمه  من كتابة المحكمة الفرعّية أو األصلّية، ثانيا 
مذّكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من 

مؤّيدات، ثالثا ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن وتحديد مرماه مع ما له من 
الطعن وأسبابه إلى المعقب ضّده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه بواسطة رسالة 
ذا لم يقّدم تلك  مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ. وا 

 الوثائق سقط الّطعن. 
صورة تقديم  ويالحظ أّن الطالب مهّدد بالسقوط في ثالث حاالت، في

الطلب خارج األجل وفي صورة عدم حضوره في أجل شهر لتسّلم نسخة الحكم 
وفي صورة عدم تقديم  نسخة الحكم والمذّكرة وما يفيد التبليغ في أجل ثالثين يوما 

 من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري.
ع أّما بالنسبة إلى الواجبات المحمولة على الكتابة، فهي تشمل كتابة الفر 

وكتابة محكمة التعقيب، فبمجرد تلقي عريضة الّطعن التعقيب يتولى كاتب الفرع 
أو المركز بالمحكمة العقارية توقيعها وينص على تاريخ تقديمها ويقّيدها حاال 
بدفتر خاص معّد للغرض ويسلم وصال فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا 

ثرا كتابيا، وعادة ما يكون ذلك بواسطة كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أ
الفاكس. وال يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إال إذا قّدم له الطاعن وصال 
من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثالثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها 
عليه في صورة رفض طعنه باستثناء حالة اإلعفاء. وعليه كذلك استدعاء محامي 

واسطة أعوان السلطة اإلدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه المعقب ب
مقابل وصل يتضّمن تاريخ التسليم ويضيف نسخة منه إلى ملف القضّية ويجب 
توجيه ملّف القضّية إلى كتابة محكمة التعقيب في أقرب اآلجال، وبمجّرد  

ّية بالدفتر وصول الملّف إلى كتابة محكمة التعقيب يتولى الكاتب تقييد القض
                                                 

 لكنه يجب أن يتوفر بالملف ما يفيد االستدعاء. وذلك يعني أنه في غياب هذا اإلثبات تبقى اآلجال مفتوحة. 719
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لى نهايتها أمام كتابة محكمة  المعد لذلك، لتتواصل اإلجراءات بعد ذلك وا 
 التعقيب. 

أما بالنسبة إلى واجبات المطعون ضّده، فقد رأى المشّرع أن يمّكنه من الّرد 
على مذكرة الطعن وذلك بواسطة محام لدى التعقيب وفي آجال محّددة، فعلى 

يقّدم بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة محكمة المعّقب إذا أراد الجواب أن 
رة في دفاعه ومؤّيداته بعد اطالع محامي الطاعن عليها وذلك خالل مذكّ التعقيب 

 مّدة ال تتجاوز الثالثين يوما من تاريخ تبليغه عريضة الطعن وأسبابه.
تعّين القضّية المعّقبة لدى الدائرة المدنّية  البّت في مطلب التعقيب:-

ويمكن لمحكمة التعقيب أن تتخذ عّدة  ختّصة، وتقع الجلسة بحجرة الشورى،الم
 قرارات حسب الصور سواء على مستوى الشكل أو األصل.

على مستوى الشكل، يمكن أن يرفض المطلب شكال، إذا لم تحترم شكليات 
ذا قررت قبول  المطلب سواء من حيث صفة األطراف أو اآلجال أو الصيغة. وا 

من حيث األصل ويمكن أن تتخذ ثالثة حلول بعد المفاوضة، إما  المطلب تنظر
 أن تقرر الرجوع في مطلب الطعن أو ترفض الّطلب أو تستجيب للطلب.

فإذا قّدم الطالب مطلبا في الرجوع في الطعن، تستجيب المحكمة لطلب 
الرجوع في التعقيب وتعفيه من الخطّية وتقضي بإرجاعها، ويلخص هذا القرار 

مع الملف إلى رئيس المحكمة الذي يحيله إلى الفرع المختص إلتمام ويحال 
 إجراءات إقامة الرسم العّقاري.

فإذا قررت رفض المطلب من حيث األصل، يلّخص القرار ويضاف إلى  
ملّف القضية ثّم يتولى كاتب المحكمة إحالته إلى رئيس المحكمة العقارية الذي 

 ملكّية العقارية إلحداث رسما للعقار المسجل.   يوجهه مع حكم التسجيل إلى إدارة ال
ذا قررت المحكمة نقض الحكم كليا أو جزئيا تصرح في كّل الحاالت  وا 
بإرجاع القضية إلى المركز األصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر 
الحكم المطعون فيه إلعادة النظر فيما تسلط عليه النقض بواسطة هيئة أخرى. 

رار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض األطراف للحالة التي كانا ويرجع الق
عليها قبل الحكم الواقع نقضه في خصوص ما تسلط عليه النقض. وبعد تعّهد 
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محكمة اإلحالة يمكن أن تّتخذ نفس الموقف الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب، 
حكمة اإلحالة ويبقى كذلك للطرفين حّق الطعن فيه من جديد، ولكن إذا تمّسكت م

بنفس الموقف السابق ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض 
من أجله أوال، فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في 
خصوص المسألة القانونّية الواقع مخالفتها من دائرة اإلحالة وتحيل القضية على 

رأت وجها للنقض ويكون قرارها واجب االّتباع في محكمة اإلحالة من جديد إذا 
هذه الصورة. وفي جميع صور النقض مع اإلحالة يوّجه كاتب محكمة التعقيب 
القرار إلى رئيس المحكمة العقارية الذي يحيله على دائرة اإلحالة للنظر فيه من 

 جديد بواسطة هيئة أخرى.
بالتعقيب الواردة بمجّلة  والواضح أنه باإلمكان الّلجوء إلى إجراءات الطعن

وما بعد كّلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وقد  175المرافعات المدنّية بالفصول 
نّص المشرع فعال على أّن إجراءات التعقيب الواردة بمجّلة المرافعات المدنّية 
والتجارّية تنطبق على قضايا تعقيب األحكام الصادرة في مادة التسجيل العقاري 

عارض مع أحكام الباب السادس من مجّلة الحقوق العينّية المتعّلق بقدر ما ال تت
بتعقيب أحكام التسجيل العقاري. فال شّك في أّن التطبيق سيّتجه إلى تطبيق آلّية 
التصّدي سواء على مستوى الّدائرة المتعهدة أو على مستوى الّدوائر المجتمعة، 

جاهزا للفصل في تعقيب فتقضي محكمة التعقيب في األصل كّلما كان المطلب 
 و لنفس السبب. +المطلب للمرة الثانية بسبب مغاير عن السبب األول أ

إعادة صياغة جميع اإلجراءات إلى والحقيقة أّن المشّرع لم يكن في حاجة 
المتعّلقة بالتعقيب، وكان يكفي اإلشارة إلى اإلجراءات الواردة بمجّلة  المرافعات 

يبقى هو نفسه بالنسبة إلى إجراءات التعقيب، فتبقى  المدنّية. كما أن أثر الطعن
نفس اآلثار التي سبق اإلشارة إليها في باب المراجعة من حيث طبيعة الحكم 
مكانّية االحتجاج به ومن حيث أثر التطهير ومن حيث إيداع الكتائب  العقاري وا 

حالتها خالل مباشرة أعمال التنفيذ.   الالحقة وا 
وف يتعّلق بالفترة التي يستغرقها النظر في الطعن، لكّن التغيير الوحيد س

، فالواضح أّن فترة النظر وفي ذلك عّدة آثار قانونّية على مستوى استقرار الملكّية
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فقد أراد  .في مطلب التعقيب ستكون بمثابة فترة الريبة في نظام اإلشهار العيني
م على حساب حماية مصلحة الخصو  720المشرع بإقراره إجراءات الطعن بالتعقيب

 721المصلحة العامة وانحاز إلى ضمان عدة مبادئ إجرائية مرتبطة بحق الدفاع
ال تتماشى مطلقا مع أسس اإلشهار العيني وأهدافه، فقد تجاوز المشرع بإقراره 
إجراءات الطعن أسس النظام العيني المستندة نشأة  إلى قواعد استثنائية ال تضمن 

ق مصالح عامة وعلى رأسها استقرار ضرورة حق الدفاع وذلك بهدف تحقي
 الملكية. 

وبعد الخالص من إجراءات الّتسجيل بجميع إجراءاتها، يطلب من 
المتعاملين في العّقار المسجّل أن يدرجوا جميع العملّيات القانونّية الواقعة على 
العّقار بالسجّل العّقاري، ويتحّقق ذلك بمراعاة إجراءات خاّصة تسّمى إجراءات 

 سيم.الّتر 
 المبحث الّثاني: إجراءات الّترسيم

ال يّتخذ قرار الّترسيم إاّل بعد المرور بمراحل إجرائّية، يّتجه بيانها في فقرة 
أولى )الفقرة األولى(، لكّن قرار الّترسيم ليس قرارا باّتا ويمكن الّطعن فيه )الفقرة 

 الّثانية(.
 الفقرة األولى: مراحل الّترسيم

كّية العّقارّية بداية أن تتلّقى المطالب وأن تسعى إلى يطلب من إدارة المل
تضمينها عند االقتضاء، وتخضع الّرسوم والكتائب في مرحلة ثانية إلى الّدراسة 
والّتحقيق، ليّتخذ القرار المناسب سواء بالّرفض أو القبول. وفي نهاية األمر تدرج 

دءا بتدوين الحّق بدفتر الحقوق المتعّلقة به بالّسجّل إذا كان الّطلب سليما، ب

                                                 
 ومنذ إقراره إجراءات المراجعة قبل ذلك. 720

طبيعّية التّي تعطي الشخص حقّه في اإلثبات قبل إّن حّق الدّفاع يعدّ من المبادئ القانونّية العاّمة أو هو من الحقوق ال 721

البّت في النزاع وتعطي النزاع مظهر المواجهة. فهو مجموعة االمتيازات التي يمنحها القانون للشخص لتأمين مصالحه على 
لمواجهة، امتداد  أطوار نشر القضية. فيدخل في ذلك مبدأ االطالع، اطالع المدعي أو محاميه على أوراق القضية، ومبدأ ا

اطالع المدعي على أوراق الخصم وإمكانية مناقشتها وردّها، ومبدأ المساواة، مساواة الطرفين من حيث الوسائل الممنوحة لكل 
منهما. فهو ما يحمل نهاية إلى محاكمة عادلة ومنصفة. وقد ضمن المشرع حق الدفاع بصفة مباشرة وغير مباشرة، حيث يبدو 

جميع مراحل البحث والمحاكمة وبإمكان الطرف معرفة طبيعة االدعاء ومحتوى الملف وتقع حضور المحامي ممكنا خالل 
المحاكمة طبق مبدأ المواجهة، وتخضع وسائل اإلثبات لمبدأ النزاهة. وتبدو أهمية حق الدفاع بالغة، فهو من بين المبادئ العامة 

ل العمل باطال إذا لحق بالشخص شيء من الضرر على معنى في اإلجراءات،  ذو قيمة دستورية، وأن أية مخالفة لمضامينه تجع

 م.م.م.ت.  14الفصل 
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ذا ما تسّربت  اإليداع ومرورا بواجب نسخه بالّسجّل وانتهاء إلى عملّية المقابلة، وا 
 .722بعض األخطاء المادّية، فمن الممكن إتمام اإلصالح في وقته

 تلّقي المطالب وتضمينها -أ
من الّضروري أن يتوّفر بكّل إدارة شّباك خارجي يقوم من خالله العون 

. ويمكن أن ترد هذه المطالب عن طريق القباضات 723ف بتلّقي المطالبالمكلّ 
م.ح.ع( أو عن طريق الّنيابة العمومّية وحّكام النواحي  394المالّية )الفصل 

م.ح.ع(، أو عن طريق اإلحالة من طرف بقّية اإلدارات األخرى، أو عن 397)
الّشباك  طريق أصحابها. واألغلب أن تودع الّصكوك موضوع الّترسيم لدى

المعني عن طريق صاحبها مباشرة، ودون المرور عبر هياكل القباضة المالّية 
 ألّن كثيرا منها ال يتطّلب الّتسجيل.

 17المؤّرخ في  2001لسنة  35وقد تدّخل المشّرع بموجب القانون عدد 
المتعّلق بتنقيح بعض الفصول من مجّلة الحقوق العينّية والقانون  2001أفريل 
المتعّلق بتنقيح الّتشريع  2000نوفمبر  11المؤّرخ في  2000لسنة  94عدد 

 الخاص بالبعث العقاري، لتعديل جملة من األحكام لها عالقة بضوابط الّترسيم. 
م.ح.ع بأن أصبح لكّل رسم عقاري  358الفصل  2001فشمل تنقيح 

طالب معّرف يتكّون من عدد رتبي واسم الوالية مرجع الّنظر الّترابي، وألزم 
م.ح.ع جديد بأن يضّمن بالكتائب المقّدمة للّترسيم  377الّترسيم بموجب الفصل 

 هذا المعّرف.
 377لم تمّر أكثر من عشر سنوات حّتى أعاد المشّرع صياغة الفصل ف

لسنة  35بموجب القانون عدد  724م.ح.ع بمناسبة اإلصالح الّتشريعي الّثاني
لمقّدم للّترسيم على جملة من ، وأوضح أّنه يجب أن يحتوي الصّك ا2001

                                                 
 م.ح.ع 390الفصل    722

تّم تنظيم إدارة الملكيّة العقّاريّة على أساس أن تقدّم الّشبابيك الخارجيّة مهّمة تلقّي مطالب التّرسيم والّشهائد وتحرير    723

 واإلرشاد.  العقود ومهّمة وكالة المقابيض ومهّمة التّوجيه
المؤّرخ  1992لسنة  46ثالثا بموجب القانون عدد  377مكّرر و  377وكذلك الفصالن  377سبق تنقيح الفصل    724

. وحدّد البيانات التّي يجب أن تدرج بالكتائب المقدّمة للترسيم والجهة المختّصة التّي تتولّى التحرير وهي على 1992ماي  4في 

امي وأعوان إدارة الملكيّة العقّاريّة، وحدّد الجزاء وهو البطالن المطلق في صورة إذا لم تحّرر التّوالي عدل اإلشهاد والمح
 الكتائب من قبل من ذكر.
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حكاما 725البيانات . وبدا المشّرع من خالل هذا الّتنقيح األخير أكثر تنظيما وا 
بفصل البيانات الخاّصة باألطراف عن المتعّلقة بموضوع الصّك. وأورد عناصر 
جديدة تتعّلق أّوال بمعّرف الّرسم المتكّون من عدد رتبي واسم الوالية مرجع الّنظر 

للجوانب المعلوماتّية. ورأى المشّرع بمناسبة اإلصالح الّتشريعي الّثاني مراعاة 
 2001لسنة  35ثالثا بموجب القانون عدد  377إعادة صياغة أحكام الفصل 

. ويالحظ في جميع ذلك أّن المشّرع حافظ على 2001726أفريل  17المؤّرخ في 
ام، وما أضافه هو الفلسفة العامة في مساءلة المحّرر عند مخالفته لهذه األحك

ضرورة الّتقّيد بنموذج يضبط بأمر، إلى جانب إدماج جملة من المفاهيم أصبحت 
 متداولة بالقانون العّقاري الحديث وخاّصة فيما يتعّلق بسند الملكّية. 

 1995م.ح.ع في شأن سند الملكّية منذ تنقيح  364فقد نّص الفصل 
على أّنه يسّلم لكّل مالك  1995جانفي  23المؤّرخ في  10بموجب القانون عدد 

سند مطابق للبيانات الّثابتة بالّرسم العّقاري ممضى ومصادق على صّحته من 
ذا ثبت ضياع الّسند أو تلفه يتوّلى المالك نشر مضمون  حافظ الملكّية العّقارّية. وا 
هر سند الملكّية بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية وبصحيفة يومّية وبعد مضي ش

من تاريخ الّنشر يسّلم المالك نسخة من السند تقوم مقامه وتجب اإلشارة بالّرسم 
                                                 

 أّوال: فيما يتعلّق بأطراف الصّك يبيّن:-   725

فته ومقّره .بالنسبة إلى الّشخص الّطبيعي: هويّته كما وردت بمضمون حالته المدنيّة أو ببطاقة تعريفه الوطنيّة وحر 
 وجنسيّته.

.بالنسبة إلى الّشخص المعنوي: اسمه ومقّرمه االجتماعي وشكله القانوني وجنسيّته وهويّة ممثّله القانوني وعدد  
إن التّرسيم بالّسجّل التّجاري إن كان شركة وتاريخ التّصريح بالتّكوين وعدد التّأشيرة القانونيّة وكّل بيان آخر يسّهل التّعّرف عليه 

 ن جمعيّة.كا
 ثانيا: فيما يتعلّق بموضوع الّصّك يبيّن:- 
.اسم العقّار ومساحته ومحتواه وعدد القطع الخاّصة والمشتركة المكّونة له إذا كان مجّزءا ونسب الملكيّة إذا كان  

 مشاعا.
 .معّرف الّرسم العقّاري وعدد سند الملكيّة وتاريخه إن سبق تسليمه. 
الت واالرتفاقات الموّظفة له أو عليه ومراجع إيداعها بالّرسم العقّاري وذلك ببيان تاريخ .موضوع التّرسيم والتّحمّ  

 التّرسيم واإليداع والمجلّد والعدد.
 وأصبح هذا الفصل ينّص على أنّه يجب على محّرر الّصكوك الخاضعة للتّرسيم بالّسجّل العقّاري:   726

 بيانات الّرسم العقّاري.أّوال: أن يعتمد في التّحرير على ما تثبته - 
 ثانيا: أن يستند في التّحرير إلى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر.- 
ثالثا: أّن ينّص بالصّك على أّنه اّطلع على الّرسم العقّاري وأشعر األطراف بحالته القانونّية وبعدم وجود أي مانع - 

 قانوني للتّحرير.
 ى اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة.رابعا: أن يمضي بالصّك وينّص به عل- 
خامسا: أن يتولّى تقديم الصّك ومؤيّداته بما في ذلك سند الملكيّة المسّلم لصاحب الحّق إلى قابض التّسجيل ويقوم - 

 باإلجراءات الالّزمة للتّرسيم.
ة والتّرتيبيّة المتعلّقة بالتّرسيم، وكّل شرط يخالف ويكون مسؤوال عن مخالفته ألحكام هذا الفصل  ولألحكام التّشريعيّ  

ذلك ال عمل به. ولكّل شخص تضّررت حقوقه من مخالفة األحكام الواردة بالفقرة الّسابقة الحّق في القيام على المحّرر بدعوى 
 في غرم الّضرر.
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ن أرادها المشّرع قريبة من نظام كّراس  العّقاري إلى تسليم الّنسخة. وهذه الّشهادة وا 
فهي تختلف عنه من عّدة  ،1965727الّذي سبق أن وقع الّتخّلي عنه سنة  العّقار

مالك أن يحصل عليها ولو كان مالكا على الّشياع. جوانب، ويمكن بالّتالي لكل ّ 
وقد اقتضى هذا الحّل تنقيح الفصول الّتي لها عالقة بهذا السند، فنّص الفصل 

م.ح.ع في صياغته األخيرة بموجب الّتنقيح الواقع بمقتضى القانون عدد  316
ا نّص على أّن إدارة الملكّية مكّلفة بتسليم سندات الملكّية، كم 2001لسنة  34

م.ح.ع جديد بموجب نفس القانون على أّن الصّك المقّدم للّترسيم  377الفصل 
يجب أن يحتوي على " عدد سند الملكّية وتاريخه إن سبق تسليمه "، ونّص 

الجديد من نفس الّتنقيح على أّن إدارة الملكّية ال يمكن أن ترفض  388الفصل 
ا يمّكن المستفيد من الّطعن في قرار تسليم سند الملكّية لمن له الحّق فيه، ورفضه

م.ح.ع جديد بموجب نفس  401الّرفض أمام المحكمة العّقارّية، وأوجب الفصل 
الّتنقيح أّنه " إذا سّلم سند الملكّية في الّرسوم المحّينة فال يتّم الّترسيم إاّل بتقديمه. 

 االّتفاقّية منها." وال يسري ذلك على األحكام القضائّية والّصكوك اإلدارّية باستثناء
واقتضى الّتغيير كذلك  .728فمثل هذه األحكام والّصكوك تخضع لنظام خاص

ليشار بهما إلى مسؤولية الّدولة في حالة إهمال  405و 402تعديل الفصلين 
التنصيص بسندات الملكّية على البيانات الثابتة بالّرسم العّقاري ومسؤولّية 

ندات. وبالّتالي إذا سبق تسليم سند الملكّية، المخالفين في حالة تدليس هذه السّ 
 فال يتّم الترسيم إاّل بتقديمه.

م.ح.ع منذ صدور المجّلة على أّن الّطالب عليه أن  394ونّص الفصل 
يودع بقباضة الّتسجيل عالوة على الكتب المراد تسجيله نسخة أو أصال ثانيا منه 

رّية. ويتوّلى القابض بهذه المناسبة يوّجهه قابض الّتسجيل إلى مدير الملكّية العّقا
                                                 

قة الوحيدة التّي تسلّم مّرة واحدة إلى أحد لقد اعتمد القانون العقّاري القديم على ما يعرف بالّرسم األزرق وهي الوثي   727

المالكين.وفي صورة التّفويت بالبيع تنتقل هذه الوثيقة إلى المشترى وهكذا دواليك.لكّن المشّرع التونسي تخلّى عن هذا اإلجراء 

 لوجهة التّطبيقيّة .،ربّما بسبب الّصعوبات التّي أثارتها هذه الوثيقة من ا1965بمناسبة صدور مجّلة الحقوق العينّية سنة 

" ......وتتولّى إدارة الملكيّة العقّاريّة إدراج تلك األحكام والّصكوك بالرسم العقّاري والتّنصيص به على إلغاء السند    728

 القديم وإعالم المالك الماسك له بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بإتمام التّرسيم ودعوته إلرجاع السند الذّي بحوزته
 إلدارة الملكيّة العقّارّية. ويعاقب المالك الذّي ال يستجيب لطلب الملكيّة العقّارّية في أجل شهر من تاريخ بلوغ اإلعالم له بخطيّة

دينار بناء على تقرير تحّرره إدارة الملكيّة العقارّية في الغرض وتحيله على وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة التّي  1000قدرها 

 جديد. 401ر المطلوب. ويوقف تقديم الّسند إلى إدارة الملكّية العقّاريّة كّل تتبّع أو تنفيذ لحكم غير بات." الفصل بدائرتها مق
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وفي نفس الوقت قبض معاليم الّتسجيل وغيرها من المعاليم المترّتبة عن إتمام 
%( 1العملّية المطلوبة. علما أنه إضافة إلى معاليم التسجيل هناك معلوم نسبي )

، ومعلوم قار لترسيم أو 729موّظف على القيمة المصّرح بها للعملّية العّقارّية
يب القروض الّتي تمنحها الّدولة أو الّتي تضمن فيها أو الّتي تمنحها البنوك تشط

%( موّظف على ترسيم أو 0,2، ومعلوم نسبي )730ذات الّصبغة االجتماعّية
، كّل ذلك يستخلص لفائدة إدارة الملكّية العّقارّية، 731تشطيب الّرهون العّقارّية

قّدمة من قبل مصالح إدارة إضافة إلى المعاليم المستخلصة بعنوان خدمات م
. 734، ومعاليم تحرير العقود733، ومعاليم الّتعريف باإلمضاء732الملكّية العّقارّية

                                                 
المتعّلق بقانون الماليّة  1980 – 12-31المؤّرخ في  1980لسنة  88من القانون عدد  26عمال بأحكام الفصل    729

لمالّية المدرجة بالصّك موضوع مطلب التّرسيم والمتعلّق بإنشاء أونقل حّق عيني % من القيمة ا1تقدّر هذه النسبة بـ  1981لسنة 

المؤّرخ في  1981لسنة  100من القانون عدد  25عقّاري، وال يمكن أن يقّل هذا المبلغ عن خمسة دنانير عمال بأحكام الفصل 

 .1982المتعّلق بقانون الماليّة لسنة  31-12-1981

المتعلّق بتعيين األجور التّقديريّة المستخلصة بدفتر خانة األمالك العقّاريّة لترسيم  1960سنة ل 79نّص األمر عدد    730

التّوثقات لرهن المخّولة بمناسبة قروض تمنحها الدّولة أو تضمن فيها أو للتّشطيب عليها بالفصل األّول على أّن التّوثيقات برهن 

ممنوحة من طرف الدّولة أو المقترنة بضمان الدّولة أو الممّولة بأموال واردة د وال 500المخّولة بمناسبة القروض التّي تفوق 

من قروض انجّرت بضمان الدّولة يقع ترسيمها أو التّشطيب عليها بإدارة دفتر خانة األمالك العقّاريّة بالبالد التّونسيّة وفق 
ر األمالك العقّاريّة ذا صبغة تقديريّة ويدفع حسب التّعريفة األساليب اآلتي ذكرها: يكون المعلوم النّسبي المقبوض لفائدة دفتر دا

 اآلتية:

 دنانير.5دينار : 50000د إلى 500فوق - 

 دنانير.10دينار: 100000إلى  50000فوق - 

 دينارا. 20دينار:  100000ما فوق  

ط شروط وتراتيب والمتعلّق بضب 1984جانفي  27المؤّرخ في  1984لسنة  53من األمر عدد 2وقد حدّد الفصل  

تدّخل الّصندوق القومي للّضمان والتّصّرف فيه أنواع القروض التّي من الممكن أن تحضى بضمان الدّولة واإلجراءات المتّبعة 
في ذلك. وهي ال تخرج عن القروض الممنوحة لصغار الفالّحين والعاملين في القطاع البحري والّصناعات التّقليديّة والمؤّسسات 

إطار برنامج التّنمية االقتصادي. ويعرض الموضوع على لجنة خاّصة يترأسها وزير المالّية بسعي من البنك  الّصغري في

من هذا  4المانح، وإذا حضي القرض بضمان الدولة فإنّها تعيد تمويل القروض غير المسدّدة حسب الّشروط المضبوطة بالفصل 

فيفري  3جانفي و31،  8نفس الّشروط المشار إليها. الّرائد الّرسمي عدداألمر وتتحّمل القروض غير القابلة لالسترجاع حسب 

 .207، ص 1984

ويستخلص القابض كذلك معلوم ال يتجاوز خمسة دنانير بالنسبة إلى القروض التّي يسندها بنك اإلسكان وصندوق  
 لقومي للتّقاعد والحيطة االجتماعّية.النّهوض بالمسكن لفائدة األجراء والّصندوق القومي للّضمان االجتماعي والّصندوق ا

المتعّلق بقانون الماليّة لسنة  1980-12-31المؤّرخ في  1980لسنة  88من القانون عدد  26عمال بأحكام الفصل    731

والخاص بقانون الماليّة  1982-12-31المؤّرخ في  1982لسنة  91من القانون عدد  45كما وقع تنقيحه بموجب الفصل  1981

 % من قيمة القرض موضوع الّرهن.0,2يستخلص لفائدة إدارة الملكيّة العقّاريّة  1983لسنة 

المتعلّق بضبط مقادير المعاليم الّراجعة إلدارة  1998أفريل  27المؤّرخ في  1998لسنة  972األمر عدد حدّد    732

 وهي كاآلتي: الملكيّة العقّاريّة بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها جملة هذه المعاليم،

 دينارا.                    15إقامة رسم عقّاري: -1 

 دنانير. 8التّرسيمات غير الخاضعة للمعلوم الّنسبي أو التّقديري:-2 

 دنانير.   8تسليم شهادة في الملكيّة أو االشتراك في الملكّية أو في التّرسيم أو في التّنصيص: -3 
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وال تمنع أحكام هذا الفصل المعني من إيداع األوراق الاّلزمة بنفسه لتأييد العملّية 
اّل من المطلوبة بإدارة الملكّية العّقارّية نفسها. وال يعتبر تاريخ العملّية المطلوبة إ

 تاريخ قبول مدير الملكّية العّقارّية لألوراق المراد ترسيمها. 
والحقيقة أّن إلزام قابض المالّية بإرسال نسخ من الّصكوك إلى حافظ 

بمناسبة  1965الملكّية العّقارّية يعتبر من األمور الّتي استحدثها المشّرع سنة 
ل الّترسيم. غير أّن هذه صدور مجّلة الحقوق العينّية، في اّتجاه تسهيل أعما

الّتجربة لم تنجح بسبب أّن أغلب الّرسوم الّتي تحال إلى إدارة الّترسيم عادة ما 
تكون غامضة وال تتضّمن البيانات الكافية لتشخيص الّرسم العّقاري وما تابع 
ذلك، وانتهى الواقع إلى جمع هذا الكّم الهائل من الّرسوم المحالة دون أن تتحّقق 

 واألغلب أّن جميعها يرّد إلى مصدره. الغاية،
لكّن هذا الحّل لم يكن هو األصل، بل هو مجّرد إمكانّية، وانحصر دور 
قابض المالّية في إحالة الصّك المراد ترسيمه، وال يتعّدى الّدور إلى مرفقات 
المطلب. ويبقى األساس في إيداع الكتائب مباشرة لدى شّباك إدارة الّترسيم من 

ا. وفي جميع الّصور ال يعتبر تاريخ العملّية المطلوبة إاّل من تاريخ طرف صاحبه
 قبول مدير الملكّية العّقارّية لألوراق المراد ترسيمها.

                                                                                                                                      

 دينارا. 50، وفي حالة الّضياع دينارا 20تسليم سند الملكيّة: --4 

 دنانير. 8تسليم شهادة في عدم الملكّية المسّجلة و المرّسمة:  -5 

 دنانير للّرسم الواحد. 8تسليم جدول لحقوق عينيّة مسّجلة ومرّسمة: -6 

 الواحدة.دنانير للّصفحة  5تسليم نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من صّك مودع لدى إدارة الملكيّة العقّاريّة: -7 

 دينار للّصفحة الواحدة. 0,500تسليم نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من رسم عقّاري: -8 

 تسليم شهادة في مراجع تسجيل عقد مرّسم ومودع لدى إدارة الملكيّة العقارّية.-9 

 دينار للّرسم الواحد. 1االّطالع على رسم عقّاري: -10 

دينارا للملّف الواحد، الذّوات  150وات المعنويّة التّي ليس لها نشاط تجاري: إيداع ملفّات الذّوات المعنويّة: الذّ -11 

 دنانير بعنوان كّل بيان أو كّل وثيقة. 10دينار للملّف الواحد، تحيين ملفّات الذّوات المعنّوة:  400المعنويّة األخرى: 

بتنظيم التّعريف باإلمضاء واإلشهاد المتعّلق  1994أوت  1المؤّرخ في  1994لسنة  103يراجع القانون عدد    733

، واألوامر التّطبيقيّة. 1999مارس  1المؤّرخ في  1999لسنة  19بمطابقة النّسخ لألصل،كما وقع تنقيحه بموجب القانون عدد 

 .435، ص 1999مارس  5بتاريخ  19. وعدد 1376ص  62عدد  1994أوت  9الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسّية 

المتعلّق بضبط  2000جانفي  3المؤّرخ في  2000لسنة  52، واألمر عدد 1992لسنة  2114األمر عدد يراجع    734

، 2000جانفي  18بتاريخ  5النّظام األساسي الخاّص بأعوان سلك محّرري العقود بإدارة الملكيّة العقّاريّة، الّرائد الّرسمي عدد 

 .82ص 
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ورغم أّن المنطق يقتضي المحافظة على هذا الحّل في إلزام صاحب 
ناء المطلب أّوال وأخيرا بتقديم مطلبه لدى شّباك إدارة الّترسيم، ورّبما حّتى االستغ

عن واجب قابض المالّية في إحالة الصّك، إاّل أّن المشّرع رأى من الّصالح تعديل 
م.ح.ع في اّتجاه الّتقّيد بضرورة المرور وجوبا عبر قابض  394أحكام الفصل 

المالّية ليوضع المطلب بين أيدي القابض مع جميع المؤّيدات الاّلزمة مقابل 
ّم يحيل المطلب إلى إدارة الملكّية في أجل وصل، فيستخلص المعاليم القانونّية، ث

أقصاه سبعة أّيام من تاريخ تلّقيها، مع مراعاة ترتيب تقديمها، وأصبح القابض 
بالّتالي مكتب تضمين متقّدم إلدارة الملكّية العّقارّية. ومع ذلك اليعتبر تاريخ 

 تلك الوثائق.العملّية المطلوبة إاّل من تاريخ تلّقي إدارة الملكّية العّقارّية ل
ولم تمر هذه األحكام دون نقد من طرف معظم رجال القانون، بل كره 
أغلبهم االحتكام إلى هذا الخيار، ألّنه ال يعقل أن ينتصب قابض المالّية متلّقيا 
لجميع المطالب بما تحتويه من وثائق ومؤّيدات وهي عديدة بما في ذلك سند 

ثرة الّرسوم في ضياع حكم أسبقّية ، وقد تتسّبب ك735الملكّية إن سبق تسليمه
ن كانت خاضعة لواجب  الّرسوم عن بعضها، ثّم إّن هناك جملة من الوثائق وا 
الّترسيم، فهي ال تخضع لواجب دفع المعاليم الّضرورّية مثل حّجة الوفاة. والحقيقة 
ال شيء يبّرر منع الّطالب من إيداع ملّفه بنفسه، وقد علمنا أّن إلدارة الملكّية 

لعّقارّية مصلحة مقابيض. لكّن هذا الخيار قد يبّرر فقط بحرص المشّرع على ا
 إتمام إجراءات الّترسيم في وقتها.

وتماشيا مع هذا االّتجاه تخّلى المشّرع عن األحكام السابقة الواردة بالفصلين 
م.ح.ع الّتي أجازت تقديم أصل الصّك المراد ترسيمه أو  375م.ح.ع و  394

م.ح.ع المنّقح بموجب القانون  375صل منه، واشترط بالفصل نسخة طبق األ
أن تكون الّصكوك المقّدمة   2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35عدد 

أصلّية إذا كانت من صنف الحجج غير الّرسمّية، أو أن تكون أصوال أو نسخا 
لعّقارّية إذا كانت من صنف الحجج الّرسمّية واألحكام. فتحتفظ إدارة الملكّية ا

                                                 
 م.ح.ع 401والفصل  م.ح.ع 394يراجع الفقرة األولى من الفصل    735
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بالّصكوك والمؤّيدات المتعّلقة بالمطالب المقبولة وترجع الوثائق المتعّلقة بالمطالب 
 المرفوضة إلى من قّدمها. 

وهذا التغيير رّبما أملته ضرورة الّتناسق مع أحكام مجّلة معاليم الّتسجيل 
الّتي  1993ماي  17المؤّرخ في  1993لسنة  53الّصادرة بموجب القانون عدد 

تسجيل جميع عقود خّط اليّد والعقود اإلدارّية وغير العدلّية  13اشترطت بالفصل 
في مسّوداتها أو أصولها أو نسخها األصلّية. لكّن المشّرع وقع في خلط كبير 
فيما يتعّلق بالحجج الّرسمّية واألحكام، حيث إّن األصل يبقى دوما لدى المأمور 

ني إاّل على نسخة، فال يصّح أن يقال العمومي أو المحكمة، وال يتحّصل المع
إذن إن الحجج الرسمّية المقّدمة يمكن أن تكون أصوال أو نسخا. ونشير إلى أّن 

المؤّرخ في  1994لسنة  103الّنسخ المطابقة ألصلها طبق أحكام القانون عدد 
 1994ماي  23المؤّرخ في  1994لسنة  60والقانون عدد  1994أوت  1

نة عدول اإلشهاد، تعتبر كأصولها، وليس هناك من داعي في المتعّلق بتنظيم مه
 فرض األصل بشكل عام.   

جديد من الّتشريع الخاص بالبعث العّقاري المنّقح بموجب  15وأورد الفصل 
قاعدة هاّمة، وهو أّنه من الممكن أن يبرم العقد  2000لسنة  94القانون عدد 

ي هذه الّصورة الّتنصيص بالعقد ، وأوجب المشّرع ف736بناء على مشروع الّتقسيم
على عدد مطلب الّتقسيم وتاريخ تقديمه وعلى عدد وصل خالص مصاريف 
الّتقسيم وتاريخه وذلك لالطمئنان على مصير أعمال الّتقسيم، وألزم الباعث 
تمام إجراءاته، وال شّك في أّنها حلول  العّقاري على متابعة مطلب الّتقسيم وا 

 .737هاّمة
                                                 

على ما يلي :"يتعّين على الباعث العقّاري إبرام عقد البيع في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دفع  15نّص الفصل    736

كامل ثمن العقّار الموعود ببيعه. وإذا كان موضوع البيع يتعلق بعقّار مسّجل فيجب أن يتضّمن العقد البيانات الواردة بالفصل 

ه يمكن للباعث العقّاري قبل إنجاز التّقسيم من قبل ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط أو مهندس مّساح م.ح.ع. غير أنّ  377

مصادق عليه طبق الّصيغ القانونّية أن يبرم عقد البيع استنادا إلى مشروع التّقسيم. ويجب في هذه الّصورة التّنصيص بالعقد على 
وصل مصاريف التّقسيم وتاريخه. وعلى الباعث العقّاري القيام بما يستلزمه النّظر عدد مطلب التّقسيم وتاريخ تقديمه وعلى عدد 

في مطلب التقسيم وإتمام اإلجراءات القانونّية والترتيبيّة الالّزمة إلقامة رسم عقّاري مستقل للعقّار المبيع. ويتّم تقديم مطلب 
ارّية استنادا إلى المثال المذكور مع شهادة في المطابقة بين موضوع البيع التّرسيم بعد إعداد المثال النهائي إلى إدارة الملكّية العقّ 

 حسب مشروع التّقسيم وموضوعه حسب مثاله النّهائي."
أصبحت الّشهائد التّي تسّلمها إدارة الملكيّة العقّاريّة تقتصر على  2001لسنة  35عمال بأحكام القانون الجديد عدد    737

ّية واالشتراك في الملكيّة وشهائد عدم الملكيّة وشهائد االستقصاء وشهائد في مراجع تسجيل عقد خمس شهائد وهي شهائد الملك
 محفوظ بعد أن تّم حذف شهادتي التّرسيم والتّنصيص.
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ولو بصفة جزئية وتدخل أخيرا  2001تراجع عن اتجاهات  غير أّن المشرع
في اتجاه  2010جوان  29المؤرخ في  2010لسنة  34بموجب القانون عدد 

ثالثا والفقرة  377والنقطة الخامسة من الفصل  384و 381إلغاء الفصلين 
م.ح.ع وعوضها بأحكام جديدة وأضاف فقرة رابعة  394األولى من الفصل 

والفقرة  394ع وألغى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل م.ح. 380للفصل 
 م.ح.ع. 402األولى من الفصل 

( اإلقرار بمسك 1ويؤخذ من هذا التنقيح الجديد أربع أفكار محورية، 
( تعديل طريقة مسك سجلي التضمين 2السجالت العينية بطريقة إلكترونية 

تقديم مطلب الترسيم مباشرة ( السماح من جديد ب3واإليداع وختمهما وتوقيعهما 
( إلزام محّرر 4إلى إدارة الملكية العقارية بعد تسجيل الصك بالقباضة المالية 

 الصكوك الخاضعة للترسيم بتسجيل الصّك بالقباضة المالية.
 المسك اإللكتروني للسجالت العقارية -1

وضعت إدارة الملكّية العّقارّية مخّططا بهدف إدخال  1992منذ سنة 
. وبانتهائه وضعت 1996عالمّية، وقد امتّد المخّطط األّول إلى غاية سنةاإل

( يمتّد على خمس سنوات، ويهدف هذا  2001-1997اإلدارة مخّططا ثاني )
المخّطط إلى مزيد استعمال اإلعالمّية في جميع أنشطة إدارة الملكّية العّقارّية 

لّرسوم العّقارّية. وكان من المؤّمل وخاّصة إنهاء قاعدة البيانات الوطنّية المتعّلقة با
أن يحّقق المخّطط الّثاني الّنتائج الّتالية: إحداث قاعدة معلومات لبيانات الّسجّل 
العّقاري من خالل تلخيص الّرسوم العّقارّية وتحيينها بإضافة بيانات العملّيات 

ي في الّشهائد  العّقارّية الجارية والمسك اآللي لدفتر اإليداع  والّتصّرف اإللكترون
منذ إيداع المطلب إلى غاية تسليم الّشهادة وتنظيم قاعدة بيانات خاّصة بالّذوات 
المعنوّية وتعميم اإلعالمّية على مجمل خدمات وكيل المقابيض والّتصّرف 

                                                                                                                                      
وحاول المشّرع بمناسبة هذا التّنقيح األخير أن يعدّل بعض اإلجراءات واألحكام التّي ربّما كان للواقع جانب كبير في  

م.ح.ع والمتعلّقة بوضع عبارة " إبطال " على الّصكوك المدلى  354ائصها، فتدّخل لتحسين المفاهيم اللّغويّة بالفصل إبراز نق

م.ح.ع إمكانّية إسناد نسخة مطابقة لألصل من الّرسم وعدّد الّشهادات التّي يمكن  387بها تأييدا لمطلب التّسجيل، وليبيّن بالفصل 

مطلب عادي، وأشار إلى أّن رفض تسليم هذه الّشهادات يخّول اللّجوء إلى إجراءات الّطعن طبق أن تسلّمها اإلدارة بمجّرد 
 القانون، كما تقدّم. 
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اإللكتروني في العرائض وتحوير الّرسوم العّقارّية ومدد االستبقاء للوثائق 
 للوثائق الخاّصة بالموّظفين.باألرشيف والخزن اإللكتروني 

عددا من المعّدات اإلعالمّية  1997هذا وقد رّكزت اإلدارة على امتداد سنة 
بعّدة إدارات جهوّية  وتوّصلت الممارسة اإلعالمّية إلى تجربة بعض الّتطبيقات 
دخال نتائج  اإلعالمّية باإلدارة الجهوّية بتونس: إدخال مطالب الّترسيم إعالمّيا وا 

الّترسيم واإلحصاء اإللكتروني لنتائج العملّيات العّقارّية وطباعة جدول  مطالب
العملّيات العّقارّية وسجل مطالب الّترسيم وا عداد شهائد الملكّية بواسطة الحاسوب 

تمام وتحيين قاعدة الّرسوم العّقارّية.  وا 
وانطلقت الّدراسات خالل هذه السنة في اّتجاه وضع برنامج معلوماتي على 

ستوى الّشبابيك )المقابيض، الّشهائد، اإلرشاد، تلّقي مطالب الّترسيم(، وأخضع م
البرنامج الخاص بتلخيص الّرسوم العّقارّية ببعض اإلدارات للّتجربة، بعد أن 

، وانتهت الّدراسة الخاّصة بمسك دفتر اإليداع 1996حضي بالمصادقة منذ سنة 
 يقات على مستوى األرشيف.ومعالجته إلكترونّيا، إلى جانب بعض الّتطب

صادقت كتابة الّدولة لإلعالمّية على المخّطط  1998وفي شهر ماي 
اإلعالمي الّثاني، بعد أن اقترحت بعض الّتعديالت )الّلجوء إلى المناولة إلنجاز 
الّتطبيقات اإلعالمّية، إعداد مخّطط تأمين سالمة المعّدات والبيانات(. واقتنت 

 931052زة لتوزيعها على بقّية اإلدارات الجهوّية بقيمة اإلدارة مزيد من األجه
لضمان نقل وتراسل المعلومات.  غير أّنه تعّطل  x25، مع تركيز خطوط ادينار 

خالل هذه الّسنة مواصلة تجربة الّتطبيقات المشار إليها، سواء بسبب عدم شراء 
أو لعدم تجربة المعّدات الكافية أو في انتظار اختيار وتعيين المكاتب الخاّصة 

 األعوان.
قليل، حيث ترّكزت المجهودات حول إعادة  1999وما أنجز خالل سنة 

ضبط وصياغة البرامج المعتمدة على مستوى الّشبابيك )توحيد الوثائق( وتضمين 
مطالب الّترسيم والفهارس. كما أّن الّتجربة لم تشمل إاّل بعض اإلدارات مثل 

 تونس وأريانة وبن عروس.
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هو ضرورة الّترابط اإلعالمي  2000ا توّصلت إليه اإلدارة سنة وأحسن م
بين مجمل وظائف إدارة الملكّية انطالقا من الّشبابيك ومرورا بالّترسيم والتحرير 
وانتهاء إلى الحفظ، أي تصّور منظومة معلوماتّية متكاملة. وفعال عرض هذا 

مصادقة عليه وا عداد الّنموذج على الّلجنة الفنّية لإلعالمّية في انتظار ال
. وتواصل كذلك الّتعّهد الميكروغرافي 2001البرامجّيات الّضرورّية مع بداية سنة 

 1991)نسخ الوثيقة وتصغيرها( لوثائق مطالب الّترسيم الّذي انطلق منذ سنة 
، والّتعّهد اإلعالمي لملّفات 1998ولملّفات الّذوات المعنوّية الّذي انطلق منذ سنة 

 عنوّية وذلك على مستوى الّتوثيق واألرشيف.الّذوات الم
نشاطها في اّتجاه إعداد جانب  2001وواصلت اإلدارة على امتداد سنة 

كبير من الّتطبيقات المعلوماتّية تطبيقا لموجبات المنظومة المعلوماتّية، الّتي 
ظر أن حضيت بموافقة الّلجنة الفنّية لإلعالمّية بإدارة الملكّية العّقارّية. وكان ينت

 .2002تمّر إلى طور االستغالل الفعلي مع بداية سنة 
على تدعيم ما أنجز في هذا الباب،  2002ورّكزت اإلدارة خالل سنة 

وتعديل بعض الجوانب لتتالءم مع الموجبات اإلعالمّية، وتهيئة الظروف لتفعيل 
تراسل  المنظومة اإلعالمّية وتجربتها بخلّية مستقّلة وربط جميع اإلدارات بشبكة

المعلومات والّتفكير في تنظيم موقع " واب " لالستشارة عن بعد، كما وضعت 
إجراءات خاّصة لسالمة نشاط اإلعالمّية سواء على المستوى الّداخلي أو 

على  2003الخارجي. وقد تقّرر يومها أن يعّول على اإلعالمّية مع بداية سنة 
لملكّية وسندات الملكّية والّرسوم مستوى مطالب الخدمات واإلعداد اآللي لشهائد ا

العّقارّية خاّصة بعد تقّدم تجربة تلخيص الّرسوم العّقارّية. وكذلك االستغالل 
الفعلي للمنظومة اإلعالمّية واالستغالل الفعلي لموقع الواب. ومواكبة للّتطّور 

رسيم الّتكنولوجي في مجال الحفظ اإللكتروني للّرسوم العّقارّية ووثائق مطالب التّ 
وملّفات الّذوات المعنوّية قامت اإلدراة بتجربة منظومة حديثة تدعى " يونيجاد " 

 بعدما كانت تعتمد على منظومة " طوريس."
رّكزت المنظومة اإلعالمّية باإلدارة الجهوّية للملكّية  2003-1-2وبتاريخ 

لمطالب العّقارّية بتونس فقط، وبدأ العمل الفعلي بالجوانب المتعّلقة بتلّقي ا
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واستخالص المعاليم خالل األشهر الّثالثة األولى، ليوسع الّتطبيق مع بداية شهر 
شهار  يداعها وا  نوفمبر في اّتجاه أن يشمل تضمين مطالب الّترسيم ثّم دراستها وا 
نتائجها للعموم. ومع أّن تضمين مطالب الّترسيم هو عمل سابق عن العمل 

على إجراء الختم  2003-4-25تاريخ بالمنظومة، فقد اعتمدت اإلدارة منذ 
اآللي لنظام اليومّية المعمول به حّتى في صورة إذا لم يتول المدير الجهوي 
ختمها، وتمّكنت كذلك خالل شهر جويلية من تجسيم قرار الّترسيم ومعالجته على 
مدّونات إعالمّية. والمؤسف أّن تطبيق هذه المنظومة انحصر بإدارة الملكّية 

، والغريب أّن اإلدارة لم تتخل مطلقا 2004بتونس إلى حّد شهر جويلية  العّقارّية
عن الّدفاتر الورقّية، وارتّدت الّتطبيقات المعلوماتّية باإلدارات الجهوّية الّداخلّية 
إلى بعض من الممارسة المعلوماتّية المنعزلة والّتي ال تخرج إجماال عن تضمين 

ونتائج مطالب الّترسيم وبعض االحصائّيات  مطالب الّترسيم والفهارس الهجائّية
األخرى المتعّلقة بمجمل العملّيات العّقارّية ومعالجة وكالة المقابيض بطريقة 
إلكترونّية، مع العلم أّن الّدفاتر الورقّية لم تلغ بتاتا. وانحصرت وظيفة الحفظ في 

 1991نطالقا من سنة تعّهد الّرسوم العّقارّية إلكترونّيا ثّم وثائق مطالب الّترسيم ا
. كما لم يستغل موقع الواب الّذي 1998انطالقا من سنة المعنوية ووثائق الّذوات 

 .738وقع تنظيمه إلى حّد ذلك الّتاريخ
ولهذا الغرض، وحتى يصبح المسك اإللكتروني له سندا قانونيا، جاء 

ليقر بإمكانية مسك  2010جوان  29المؤرخ في  2010لسنة  34القانون عدد 
م.ح.ع  380ميع السجالت العقارية إلكترونيا وذلك بإضافة فقرة رابعة للفصل ج

قوال " ويمكن أن تمسك جميع السجالت المذكورة إلكترونيا على أن تكون 
محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها مدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني". 

لتعديل " تمسك م.ح.ع ينص على ما يلي بعد هذا ا 380وبذلك أصبح الفصل 
 : إدارة الملكية العقارية زيادة على سجل رسوم الملكية

ـ دفتر تضمين مطالب الترسيم أو التشطيب يثبت به حسب تاريخ ورودها 1
وبمجرد تسلمها أحكام المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل والوثائق المقدمة 
                                                 

 يراجع مخّططات التنمية الثامن والتاسع والعاشر. 738
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إتمام ترسيم أو للترسيم وبصفة عامة جميع الصكوك والكتائب المراد بموجبها 
 تنصيص أو تشطيب، 

 ـ سجل إيداع يثبت به ملخص العمليات المقبول ترسيمها وتاريخ الترسيم.2
" ويمكن أن تمسك جميع السجالت المذكورة إلكترونيا على أن تكون 
محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها مدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني 

لسنة  34م.ح.ع بموجب القانون عدد  380)أضيفت الفقرة الرابعة للفصل 
  (".2010جوان  29المؤرخ في  2010

وتتولى إدارة الملكية العقارية ختم سجلي التضمين واإليداع كل يوم". وعلى 
ذلك األساس فإنه من الممكن مسك سجلي التضمين واإليداع وسجّل رسوم 

لّرسوم الموجودة الملكية بطريقة إلكترونية. كما يمكن في الحقيقة مسك جميع ا
بإدارة الملكية العقارية بما في ذلك الفهرس الهجائي في أسماء أصحاب الحقوق 
العينية وعقود التسويغ المرسمة بسجالت الملكية العقارية والفهرس الهجائي في 

. على أّن المشرع لم يبين حجية هذا المسك اإللكتروني وطريقة 739رسوم الملكية
عامة ال تغطي أهم الخدمات التي ترتبط حفظ السندات وبدت الصيغة 

 بالمعلوماتية.
نص المشرع بموجب هذا التنقيح الحفظ والحجية في المسك اإللكتروني: -

على أنه يمكن أن تمسك جميع السجالت المذكورة إلكترونيا على أن تكون 
محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها مدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني. 

ر بإمكانية مسك جميع الدفاتر بطريقة إلكترونية بشرط أن يكون السند فهو إقرا
محفوظا في شكله النهائي بطريقة موثوق بها وأن يكون هذا السند مدعما بإمضاء 
إلكتروني. ولم يبين المشرع طريقتي الحفظ واإلمضاء، وهما الشرطان الذان 

من الالزم الرجوع  وضعهما المشرع في إمكانية حفظ السجالت العقارية. وأصبح
ذا كان  إلى المبادئ العامة التي سبق للمشرع أن اعتمدها في هذا الباب. وا 
المشرع لم يبين في أي فصل من الفصول ذات الصلة طريقة الحفظ وربما كانت 
الرغبة ترمي إلى إبقاء المجال مرتبطا بالتطور التكنولوجي، فإنه أورد النظام العام 
                                                 

 م.ح.ع. 383الفصل  739
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ث لم يعترف المشرع، إلى حّد اآلن، إال باإلمضاء لإلمضاء اإللكتروني، حي
الالتماثلي المعتمد على طريقة التشفير طبق إجراءات معّددة توجب تدخل الطرف 
الثالث المصادق ولم ينظم التشريع بقية الطرق في اإلمضاء أي اإلمضاء 
اإلصبعي واإلمضاء البيومتري واإلمضاء المعتمد على األرقام السرية. وعلى ذلك 
األساس يمكن أن تعتمد إدارة الملكية العقارية على أي طريقة من الطرق الحديثة 
في المسك والحفظ اإللكتروني ولكنها ال يمكن أن تستعمل إال طريقة التماثل في 

ذا استعملت طريقة غير تلك الطريقة فذلك يعني أن 740اإلمضاء أي التشفير . وا 
 .741الشرط الذي وضعه المشرع غير محترم

                                                 
ي وتدّخل الغير المصادق، هي تعتبر اليوم الّطريقة المعتمدة على منظومة التّشفير والمعروفة بالتّشفير الالّتماثل 740

ما يوحي بشكل  2000لسنة  83الّطريقة المثلى والمعتمدة بواقع التّجارة اإللكترونية، وقد أثبتت نجاعتها وقد جاء القانون عدد 

ويفهم ذلك  ال يدعو مجاال للشّك أّن المشّرع التّونسي يطمئّن لطريقة التّشفير في اإلمضاء، وخاّصة منها الّطريقة الالّتناظريّة.
وتكرار الحديث عن مجال  وخدمات المصادقة اإللكترونية، جليّا من تنظيم المشّرع لمنظومتي إحداث اإلمضاء والتّدقيق فيه

المتعلّق بضبط المواصفات التّقنّية لمنظومة  2001جويلية  19وفعال صدر أخيرا القرار المؤّرخ في  التّشفير في عدّة فصول.

 روني واعتمد هذا االتّجاه.إحداث اإلمضاء اإللكت
لكّن ذلك ال يهّم الّنظام العام وبإمكان األطراف االتّفاق على مخالفته، وقد سبق لفقه القضاء أن اعترف بصّحة  

االتّفاقات الخاّصة بطريقة اإلمضاء اإللكترونية في ميدان البطاقات البنكيّة.وإن كان المشّرع التّونسي لم ينّص صراحة بالتنقيح 
ير على صّحة مثل هذه االتّفاقات، لكنّه ال شيء يمنع من ذلك والحال أّن نظريّة اإلثبات بصفة عامة ال تهّم النّظام العام، وقد األخ

م.ا.ع على صّحة مثل هذه  425بعضا من هذا الّرأي، ونّص الفصل  1906أورد المشّرع منذ تحرير مجلّة االلتزامات سنة 

 االتّفاقات.
وهو في نهاية األمر وسيلة رياضيّة معقّدة تجعل النّص  ،شّرع التّونسي التّشفير في عدّة مواضعهذا وقد عّرف الم 

غير مقروء وال يمكن إرجاعه إلى صورته األصليّة إالّ بعد فّك رموز التّشفير. كما أشار المشّرع بالفصل الثّالث من القانون عدد 

الت والتّجارة اإللكترونية عبر الّشبكات العموميّة لالتّصاالت يخضع إلى أّن استعمال التّشفير في المباد 2000لسنة  83

 للتّراتيب الجاري بها العمل في ميدان الخدمات ذات القيمة المضافة لالتّصاالت.
ولنعلم أن الخدمات ذات القيمة المضافة والتراخيص التي يمكن أن تسند إلى األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون  

 1997مارس  14المؤرخ في  1997لسنة  501قانون العام لممارسة هذا النشاط يخضعان لشروط األمر عدد الخاص أو ال

المتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة، الذي حدّد كيفية الحصول على رخص االستغالل ومهام والتزامات مزود الخدمة 

لحصول مسبقا على ترخيص من الوزير المكلف منه أن مزود الخدمة يسعى إلى ا 11ومسؤولياته. وقد ورد بالفصل 

بالمواصالت لبّث المعلومات المشفرة وتضبط شروط الحصول على رخصة الستغالل الشفرة بقرار من الوزير المكلف 

عن وزير المواصالت المتعلق بضبط شروط استعمال  1997سبتمبر  9باالتّصاالت. ولهذا الغرض صدر القرار المؤرخ في 

غالل الخدمات ذات القيمة المضافة. وسمح هذا القرار لكّل مزّود أو مستعمل لخدمة ذات قيمة مضافة لالتّصاالت الشفرة في است
باستقبال أو إرسال معلومات مشفرة بشرط الحصول مسبّقا على رخصة تؤّهله لوضع واستغالل الشفرة طبقا لمقتضيات الفصل 

   .المشار إليه 501من األمر عدد  11

أن المشرع التونسي أخضع استعمال وسائل التشفير لضرورة التّرخيص المسبّق، مع اّطالع الوزارة  ومن الواضح 
على مفاتيح التّشفير في جميع الحاالت. وقد أورد المخطط التاسع في الباب المتعلق بالمواصالت أن هذا المجال سيعرف مراحل 

 1وفعال صدرت مجلّة االتّصاالت الحديثة بموجب القانون عدد  اءات.جرإلجديدة في اتجاه تحيين التّراتيب والمشاريع وتبسيط ا

منها على أّن شروط وإجراءات  9وأوردت بدورها تعريفا للتّشفير، ونّصت بالفصل  2001جانفي  15المؤّرخ في  2001لسنة 

قة ستضبط بأمر، وألغيت استعمال وسائل أو خدمات التّشفير عبر شبكات االتّصاالت وكذلك شروط تعاطي األنشطة ذات العال

، وكانت نيّة 2001نوفمبر  20المؤّرخ في  2001لسنة  2727بالتّالي األحكام الّسابقة. وفعال صدر هذا األمر تحت عدد 

المشّرع واضحة في مزيد تبسيط اإلجراءات، حيث تخلّى المشّرع عن إجراء التّرخيص في االستعمال، وعّوضه بإيداع عناصر 
الوكالة الوطنّية للمصادقة، مع اإلبقاء على حريّة االستعمال في صورتين، وتدخل المشرع من جديد في اتجاه  فّك التّشفير لدى

، ثم تدخل نهاية بموجب  2007ماي  2المؤرخ في  2007لسنة  1071بموجب األمر عدد  2727تعديل أحكام األمر عدد 

بالفصل الثالث منه على أن توريد وتسويق وسائل التشفير لينص  2008جويلية  21المؤرخ في  2008لسنة  2639األمر عدد 
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المشرع لم يبين حجية السندات المحفوظة إلكترورنيا، فهل هي مجرد ولكن 
ذا عرفنا أن سجالت  بيانات ال حجة لها أم أنها حجج رسمية أو غير ذلك. وا 
إدارة الملكية العقارية هي سجالت رسمية، فمن المفروض أن يكون لهذا المسك 

العينية إلكترونيا  الدرجة الرسمية. ويبدو أّن المشرع سمح بإمكانية مسك السجالت
دون أن يعّدل النصوص التي يمكن أن تعترف لهذا المسك بالقيمة القانونية، 
حيث إن درجة الحجية في الكتائب اإللكترونية ال تتجاوز مستوى الحجة غير 

لسنة  57مكرر م.ا.ع المنقح بموجب القانون عدد  453الرسمية بالفصل 
ّص صراحة على أّن "الوثيقة والذي ن  2000جوان  13المؤّرخ في  2000

اإللكترونية تعّد كتبا غير رسمي إذا كانت محفوظة في شكلها الّنهائي بطريقة 
موثوق بها ومدّعمة بإمضاء إلكتروني". معنى ذلك أن الحجة اإللكترونية ال ترقى 
مطلقا إلى مستوى الحجج الرسمية وهذا يتعارض مع طبيعة السجالت العقارية 

فذلك يدّل على أن المشرع بتخويل إمكانية الحفظ إلكترونيا  وحجيتها المادية.
للسجالت لم يكن يرغب في إعطاء السجالت اإللكترونية درجة أو حجية محّددة 
نما جعلها مجرد طريقة خالية من الحجية لتسهيل العمل إلى جانب السندات  وا 

حديثة المادية. وهو ما يتعارض حقيقة مع أهداف التطبيقات المعلوماتية ال
 المعمول بها في عدة قطاعات.

                                                                                                                                      
المتداولة والمصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرونية والمحدّدة بقائمة من قبلها ال تخضع ألي ترخيص. 

ستثناء وسائل التشفير درج بالقائمة إلى ترخيص من قبل الوكالة ، باتويخضع توريد وتسويق وسائل التشفير األخرى التي لم 
التي تقوم بتوريدها لمؤسسات بصفة مؤقتة استجابة لحاجياتها، فال تخضع للترخيص أو المصادقة، على أن يقع ضبط هذه 

 .1071وعدد  2727المؤسسات بقائمة من قبل الوكالة، وألغى بالتالي األوامر السابقة عدد 

ل الحديثة والتّجارة اإللكترونيّة، نشر دار إسهامات في أدبيّات علي كحلون: الجوانب القانونيّة لقنوات االتّصا- 741

 . 2002المؤّسسة 

، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة في قانون ة المتدّخلين في إطار التّطبيقات المعلوماتيّةعلي كحلون: مسؤولي- 

 وما بعد. 5األعمال، ص 

 وما بعد 29، ص 2005كز النّشر الجامعي علي كحلون: المسؤوليّة المعلوماتيّة، إصدار مر- 

 .2001علي كحلون: مجموعة القوانين المتعلّقة بالمعلوماتيّة واالتّصاالت، دار إسهامات في أدبيّات المؤّسسة - 

 وما بعد. 159، ص 1998االتصال والمعلومة بين الواقع والقانون، القضاء والتشريع أكتوبر :  علي كحلون- 

 وما بعد. 11، ص 2000جارة اإللكترونيّة  القضاء والتّشريع فيفري : التّ  علي كحلون- 

 .43، ص 2001: العقد اإللكتروني، القضاء والتّشريع ديسمبر  علي كحلون- 

. وكذلك المجلّة القانونّية 13، ص 2005علي كحلون: اإلطار القانوني للمعلوماتيّة، القضاء والتّشريع جويلة - 

 .وما بعد 98ص  2006وما بعد و  273، ص 2005
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أدرك المشّرع الّتونسي باكرا أهمّية تطور الخدمات المعلوماتية: -
ثّم اعترف صراحة  ،742اإلعالمّية، فبادر إلى تنظيم باب المعامالت اإللكترونّية

وبذلك وضع األسس للمعامالت  ،743باإلمضاء اإللكتروني والوثيقة اإللكترونّية
الّتجربة لم تقف عند ذلك الحّد حيث واصل المشّرع تنظيم أغلب  اإللكترونّية. لكنّ 

اإلشكالّيات الّتي تطرحها اإلعالمّية، فانتهى إلى تنظيم معالجة المعطيات 
بعد أن اعتبرت من قبيل الحقوق األساسّية وارتقت إلى مرتبة  ،744الشخصّية
قة أّن المشّرع والحقي .746وتنظيم أمن وسالمة العملّيات اإللكترونّية ،745دستورّية

وعرفت اليوم عّدة تطبيقات  747بإدارة الّديوانة 1982أدخل اإلعالمّية منذ سنة 
 .748هاّمة في شّتى المجاالت

                                                 
،  2000أوت  11الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسّية  2000أوت  9المؤّرخ في  2000لسنة  83القانون عدد    742

 .2084، ص 64عدد

جوان  13، 48مكّرر م.ا.ع(. الّرائد الّرسمي عدد  453و 453،)2000أوت  13المؤّرخ في  57القانون عدد    743

 .1484، ص 2000

المتعلّق بحماية المعطيات الّشخصيّة، الرائد  2004جويلية  27المؤّرخ في  2004لسنة  63نون األساسي عدد القا   744

 .2084، ص  65، عدد  2004جويلية  30الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة 

الفصل ـ وأصبح 2002-5-26المصادق عليه باالستفتاء في  2002-6- 1المؤّرخ في  51القانون الدّستوري عدد    745

 3، 45التّاسع من الدّستور ينّص على أّن "حماية المعطيات الّشخصيّة مضمونة إالّ في الحاالت االستثنائّية."الّرائد الّرسمي عدد 

 .1442، ص 2002جوان 

 المتعلّق بالّسالمة المعلوماتيّة، الّرائد الّرسمي للجمهوريّة 2004فيفري  3المؤّرخ في  2004لسنة  5قانون عدد    746

المتعلّق بضبط  2004ماي  25المؤّرخ في  2004لسنة  1249. وأمر عدد 10، عدد 251، ص 2004فيفري  3التّونسيّة 

. وأمر 1543، ص 45شروط وإجراءات المصادقة على خبراء التّدقيق في مجال الّسالمة المعلوماتيّة، الّرائد الّرسمي، عدد 

لمتعّلق بضبط التّنظيم اإلداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنيّة ا 2004ماي  25المؤّرخ في  2004لسنة  1248عدد 

ماي  25المؤّرخ في  2004لسنة  1250. وأمر عدد 45، عدد 154، ص 2004جوان 4للّسالمة المعلوماتيّة، الّرائد الّرسمي 

والمعايير المتعلّقة  المة المعلوماتيّةالمتعلّق بضبط الّنظم المعلوماتّية وشبكات الهياكل الخاضعة لتدقيق إجباري دوري للسّ  2004

 .1544،  ص 45بطبيعة التّدقيق ودورّيته وإجراءات متابعة تطبيق التّوصيّات الواردة في تقرير التّدقيق الّرائد الّرسمي عدد 

من  المتعلّق باإلجراءات المبّسطة لعمليّات اإلخراج 1982-12- 24القرار الّصادر عن وزير المالّية بتاريخ    747

المتعّلق بضبط طريقة  1982-12- 24القمرق أو التّسريح الدّيواني بواسطة نظام سندا،والقرار الّصادر عن وزير الماليّة بتاريخ 

، 83إعداد الئحة البضائع المنقولة لوضعها تحت رقابة الدّيوانة بواسطة الّنظام اآللي لإلعالم الدّيواني"سندا،"الّرائد الّرسمي عدد 

 .2814ديسمبر، ص  28و 24بتاريخ 

الحقيقة أّن المشّرع التّونسي كان من األوائل في معالجة المسائل العالقة بالمعلوماتيّة سواء بمناسبة المصادقة على   748

المتعلّق بالمبادالت والتّجارة اإللكترونيّة أو بمناسبة تنقيح مجلّة  2000أوت  9المؤّرخ في  2000لسنة  83القانون عدد 

المتعلّق بتنقيح مجّلة االلتزامات والعقود  2000جوان  13المؤّرخ في  2000لسنة  57ت والعقود بموجب القانون عدد االلتزاما

لسنة  89في اتّجاه االعتراف بالوثيقة اإللكترونّية واإلمضاء اإللكتروني أو بمناسبة تنقيح المجلّة الجزائيّة بموجب القانون عدد

أو بمناسبة وضع إطار قانوني لضمان الّسالمة اتّجاه إقرار الجريمة المعلوماتيّة،  في 1999أوت  2المؤّرخ في  1999
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والملّخص أّن اإلعالمّية يمكن أن تخضع للممارسة المستقّلة أو للممارسة 
المفتوحة في إطار شبكة، والمقصود باالستغالل المستقل أن يكون الحاسوب 

ذا ارتبط قامت الّشبكة، ويمكن أن تكون أساس العم لّية غير مرتبط بجهاز آخر وا 
هذه الّشبكة مغلقة أي مخّصصة لعدد محّدد من المتعاملين أو أن تكون عامة 
فيحّق لكّل طرف الّنفاذ إليها. وقد بقيت مطالب السرّية واآلمان والّتعريف في 

العاملين في هذا القطاع.  المبادالت اإللكترونّية الهاجس األساسي بالنسبة إلى
وتمّكنت الممارسة المعلوماتّية من تحقيق أغلبها عن طريق تدّخل طرف ثالث 

وأصبح اليوم باإلمكان الّتعارف في إطار الّشبكات المعلوماتّية ولو  .749مصادق
كانت عاّمة ويمكن بسهولة ضمان سرية المعلومة وأمنها وذلك بفضل الّتقّدم 

 .750ر اإللكترونّيةالحاصل بوسائل الّتشفي
وأرى أّن ضمان نجاح أّية تجربة في الوقت الحالي هو رهين حذق الوسائل 
المعلوماتّية، فال يمكن للعمل اليدوي أن يواكب نسق الّتطّور، فقد غزت اإلعالمّية 
                                                                                                                                      

وضمان حماية المعطيات الشخصيّة بموجب  2004فيفري  3المؤّرخ في  2004لسنة  5المعلوماتيّة بموجب القانون عدد 

متدّخلين في إطار كراس الّشروط أو بمناسبة تنظيم نشاط ال 2004جويلية  27المؤّرخ في  2004لسنة  63القانون عدد 

الخاص بالخدمات ذات القيمة المضافة من نوع أنترنات أو كّراس الّشروط الخاص بالخدمات ذات القيمة المضافة التّليماتيكّية 

 2000لسنة  61، أو من خالل القانون عدد 1997مارس  22والسمعيّة المصادق عليه بقرار من وزير المواصالت بتاريخ 

المتعّلق بتنقيح المجلّة التّجارّية في اتّجاه االعتراف بالمقاصة اإللكترونيّة أو قرار وزير الماليّة  2000جوان  20في المؤرخ 

، liasse uniqueفي اتّجاه االعتراف بنظام المبادالت اإللكترونّية في إطار اإلضبارة الوحيدة  2001جانفي  15المؤّرخ في 

نونيّة الهاّمة في اتّجاه تنظيم مجمل النّقاط التّي لها عالقة بتنطيم مهنة مزّودي الخدمات الّرقمّية إلى جانب جملة من الّنصوص القا
 واستغالل الّشبكات الّرقمّية.  

المتعلّق بالمصادقة على كّراس الّشروط الخاص  2001جويلية  17المؤّرخ في  2001لسنة  1667أمر عدد -   749

 .2382، ص2001جويلية  27، بتاريخ 60قة اإللكترونيّة. الّرائد الّرسمي عدد بممارسة نشاط مزّود خدمات المصاد

المتعّلق بالتّنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير  2000أكتوبر  10المؤّرخ في  2000لسنة  2331األمر عدد - 

 .2738ص ، 2000أكتوبر  24، بتاريخ 85الوكالة الوطنيّة للمصادقة اإللكترونيّة، الّرئد الّرسمي عدد 

المتعّلق بضبط إجراءات الحصول على ترخيص  2001جويلية  17المؤّرخ في  2001لسنة  1668األمر عدد  - 

 .2384، ص 2001جويلية  27، بتاريخ 60لممارسة نشاط مزّود خدمات المصادقة اإللكترونيّة. الّرائد الّرسمي عدد 

يتعلّق بضبط المعطيات التّقنيّة المتعلّقة بشهادات  2001 جويلية 19قرار من وزير تكنولوجيا االتّصال مؤّرخ في - 

 .2386، ص 2001جويلية  27، بتاريخ 60المصادقة اإللكترونّية والوثوق بها. الّرائد الّرسمي عدد 

يتعّلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو  2001نوفمبر  20المؤّرخ في  2001لسنة  2727أمر -   750

، 2001نوفمبر  27، بتاريخ 95شبكات االتّصاالت وتعاطي األنشطة ذات العالقة. الّرائد الّرسمي عدد  خدمات التّشفير عبر

يتعّلق بضبط شروط   1997سبتمبر   9قرار وزير المواصالت مؤّرخ في ألغيت بموجبه األحكام الّسابقة وخاّصة . و4701ص 

 19لالتّصاالت. وضبط قرار وزير تكنولوجيا االتّصال المؤّرخ في  استعمال الّشفرة في استغالل الخدمات ذات  القيمة المضافة 

 27، بتاريخ 60المواصفات التّقنيّة لمنظومة إحداث اإلمضاء اإللكتروني المعتمدة في تونس، الّرائد الّرسمي عدد  2001جويلية 

 .2385، ص 2001جويلية 



372 

 

جميع القطاعات بدون استثناء. ولنتذّكر أّن جميع الّتجارب المقترحة إلصالح 
ألساس على المعلوماتّية، كما أّن إعادة هيكلة مكاتب الّنظام اإلشهاري قامت با

الّرهون بفرنسا وتنظيم المسح المرتبط بها تأّسس مطلقا على برامج معلوماتّية 
الخاص بمنطقة األلزاس ولوران ظّل منطبقا دون  1924دقيقة. ولنتذّكر أّن قانون 

ّدم الحاصل في اعتبارا للّتق 2001تعديل يذكر، إلى أن قامت ضرورة تنقيحة سنة 
مجال اإلعالمّية على وجه الّتحديد. فشمل الّتجديد طريقة مسك الّسجّل وكذلك 
طريقة استغالله وكيفّية االّطالع عليه. وأجاز الّتشريع الحديث مسك الّسجّل 

المؤّرخ في  2000لسنة  230العيني بوعاء إلكتروني على معنى القانون عدد 
قانون اإلثبات مع تكنولوجيا المعلوماتّية المتعّلق بمالءمة  2000مارس  13

، وأحدث منظومة معلوماتّية لتنظيم طريقة 751والخاص باإلمضاء اإللكتروني
تقديم المطالب، وخّول استشارة السجّل عن بعد مع إقرار ضرورة حماية 
المعطيات الشخصّية ومّيز بين البيانات الهاّمة والخاّصة بهوّية المالك وحقوقه 

من جهة والبيانات األخرى الّتي لها عالقة بالّنظام العائلي ومقدار والتزاماته 
الّدين، فقط أّن الّثانية لها عالقة بالحياة الخاّصة وال يجوز االّطالع عليها إاّل من 
قبل المهنّيين واألطراف المأذون لهم طبق القانون. في حين أّن الّتشريع القديم 

في حّق االّطالع. وأنشأ المشّرع في  كان ينّص على مبدأ المصلحة الشرعّية
اّتجاه تحقيق هذه األهداف مؤّسسة عمومّية ذات صبغة إدارّية تعنى بإدارة 
المنظومة المعلوماتّية. وقد اعتبر هذا الّتنقيح رائدا إلى درجة جعل المتدّخلون يوم 

 .752مناقشة أحكامه يطالبون بتطبيقه على كامل الّتراب الفرنسي
إلى ضرورة تعميم 753خّططات تأهيل اإلدارة الّتونسّيةهذا وقد أشارت م

استعماالت اإلعالمّية وبشكل مكّثف. وانخرطت فعال جميع اإلدارات الّتونسّية 
بهذا الّتوّجه، لكّنها كانت في معظمها مبادرات محتشمة، وعادة ما يطمئّن 

غم من اإلدارّيون إلى العمل اليدوي فيلجؤون إلى المحافظة على الّدفاتر بالرّ 
                                                 

 وما بعد. 346ؤوليّة المعلوماتّية، المرجع الّسابق، ص لمزيد التّعّرف على محتوى هذا القانون، علي كحلون، المس   751

752  Document mis en distribution le 13 février 2002, n° 3597,op.cit.  

المتعّلق بضبط محتوى مخّططات تأهيل اإلدارة وطريقة  1996جانفي  16المؤرخ في  1996لسنة  49أمر عدد    753

 .1997ديسمبر  12ّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة إعدادها وإنجازها ومتابعتها، الرائد ال
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إمكانّية المعالجة اإللكترونّية، وأصبحت الحالة خطيرة بحكم اإلزدواجّية في العمل 
لكترونّيا، وكان العمل يقتضي الّتعويل على  حيث أصبحت األعمال مكّررة يدوّيا وا 

. 754هذه البرامج المعلوماتّية بدون الّرجوع إلى الّدفاتر اليدوّية مهما كانت الّصورة
إلعالمّية تمّثل حاّل مناسبا لحفظ البيانات والمعلومات بكمّيات ثّم ال ننسى أّن ا

مهولة دون أن تأخذ حّيزا كبيرا بحكم تطّور الوسائل اإللكترونّية في هذا 
 .755الغرض

والمطلوب أن يعتمد هذا الّتطّور في نظامنا هذا. وليس المقصود بذلك 
ول بإمكانية مسك مجّرد المعالجة اإللكترونّية للبيانات بشكل مستقل أو الق

السجالت بطريقة إلكترونية، بل المطلوب ربط جميع اآلالت الحاسبة المعتمدة 
في الغرض وفق برمجّيات يمكن استحداثها بسهولة، ويمكن كذلك عند االقتضاء 
إخضاع جميع العملّيات الفنّية الهندسّية للمعالجة اإللكترونّية، واألغلب أّن ُيمّكن 

ذ إلى هذه المنظومات المعلوماتّية دون المساس بالمعطيات المتعاملون من الّنفا
الّشخصّية بطبيعة الحال. ونحن نعلم أّن هذه البرمجّيات ما فتئت تتطّور 
وباإلمكان مواكبة الّتطّور الحاصل باالعتماد على برامج خاّصة، وال أظّن اليوم 

ب ليس فقط مجّرد أّن هناك نظاما يزيح عنه استعماالت المعلوماتّية. لكّن المطلو 
ممارسة سطحّية بل ممارسة معّمقة كشكل يغني عن الّدفاتر والّسجاّلت اليدوّية 
وقد أصبح ذلك من األمور البسيطة، بل يمكن االعتراف لهذه الّسندات 
اإللكترونّية بمرتبة الحّجة الّرسمّية بعد أن اعترف المشّرع الّتونسي لها بمرتبة 

                                                 
 .2012استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه، مجلة األخبار القانونية، عدد ماي علي كحلون:   754

ي تعترض ال ننسى أّن التّطّور الحاصل في شأن السندات اإللكترونيّة سيساهم بحّق في حسم أهّم اإلشكاليات التّ    755

اإلدارة والمتعلقة بحفظ الوثائق، خاّصة وأّن اإلطار القانوني العام لألرشيف ال يمانع من اعتماد اإلرشيف اإللكتروني، وقد ورد 

( المتعلّق 1091، ص 1988أوت  2، 52)الّرائد الّرسمي عدد 1988أوت  2المؤّرخ في  95بالفصل األّول من القانون عدد 

يف هو مجموع الوثائق التّي أنشأها أو تحّصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كّل شخص طبيعي أو معنوي باألرشيف " بأّن األرش

المؤّرخ في  1981". وبيّن األمر عدد ووعاؤهاوكّل مرفق عمومي أو هيئة عاّمة أو خاّصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها 

( شروط وتراتيب التّصّرف في األرشيف الجاري 1727، ص 1988-12-23، 85) الّرائد الّرسمي عدد  1988ديسمبر  13

 1993جويلية  5المؤّرخ في  1451واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وتحويله واالّطالع عليه، كما بّين األمر عدد 

مجال التّصّرف  " بسّن السّياسة العامة في( اإلداريّون المكلّفون 979، ص 1993جويلية  16-13، 52)الّرائد الّرسمي عدد 

 وأصبح باإلمكان الحديث عن األرشيف اإللكتروني باإلدارة التّونسيّة.  والحفظ."
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ة مع إمكانّية أن يتدّخل الّطرف الموثوق به أي ، خاّص 756الحّجة غير الّرسمّية
المأمور العمومي في نهاية األمر لوضع إمضائه. وهكذا تتحّقق المعالجة 
اإللكترونّية سواء للبيانات الهندسّية أو غيرها ويتحّقق الّنفاذ إلى جميع البيانات 

االّطالع سواء من طرف المواطن أو اإلداري، بل إّن المعلوماتّية خير منهج في 
عن بعد أو حّتى تقديم المطالب عن بعد، وال بّد أن تكون لنا العزيمة في الّتخّلي 
عن الّسندات الورقّية ألّن العصر الحالي هو عصر اإلعالمّية بال شّك، وال يمكن 
للتوجهات الجديدة إال أن تكون إلكترونية في جميع مراحلها، وذلك بحذف التعامل 

وين شبكة خاّصة تربط جميع المتدّخلين وخاّصة إدارة الورقي بصفة مطلقة وتك
الملكّية العقارّية وديوان قيس األراضي وتنظيم أرشيف إلكتروني واالرتقاء 
بالّسندات اإللكترونّية إلى مستوى الحّجة الّرسمّية وتمكين العاّمة من الّدخول عن 

معمول بها بعّدة بعد واالّطالع على بيانات الّسجّل. وبهذه األفكار البسيطة ال
شرط العمل بجملة من المبادئ  757قطاعات يمكن تحقيق عّدة نتائج هاّمة

  .758الممّيزة
 ( تعديل طريقة مسك سجلي التضمين واإليداع وختمهما وتوقيعهما 2

م.ح.ع وعوضهما بأحكام جديدة،  384و 381ألغى المشرع الفصالن 
تولى إدارة الملكية ت جديد م.ح.ع ينص على ما يلي " 381حيث أصبح الفصل 

العقارية يوميا ختم سجلي التضمين واإليداع وتحيل نسخة من السجالت 
يوما من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية  30الممسوكة يدويا في أجل 

التي بدائرتها مقر اإلدارة الجهوية، فيما تحيل عليها نسخة من السجالت 

                                                 
 13المؤّرخ في  2000لسنة  57بموجب القانون عدد  2000مكّرر م.ا.ع  بعد تنقيحه سنة  453نّص الفصل    756

جموعة أحرف وأرقام أو أّي إشارات رقميّة أخرى على ما يلي: " الوثيقة اإللكترونيّة هي الوثيقة المتكّونة من م 2000جوان 

بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل االتّصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤّمن قراءتها 
طريقة موثوق بها وتعدّ الوثيقة اإللكترونيّة كتبا غير رسمي إذا كانت محفوظة في شكلها النّهائي بوالّرجوع إليها عند الحاجة. 
لفهم وشرح مدلوالت هذا الفصل يراجع علي كحلون، المراجع الّسابقة، المسؤوليّة المعلوماتيّة، ص ومدعّمة بإمضاء إلكتروني."

 وما بعد. 345

على  1995ماي  2المؤّرخ في  1995لسنة  44يعمل نظام الّسجّل التّجاري اليوم المنّظم بموجب القانون عدد    757

 وطني وفق منظومة معلوماتّية من البداية إلى النّهاية. مشار إليه سابقا. وكذلك الشبكات الخاصة بالبنوك.المستوى ال
 وما بعد. 599علي كحلون: نظام السجل العقاري، المرجع السابق، ص  758
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جديد م.ح.ع ينص على  384الفصل ". كما أصبح 759الممسوكة إلكترونيا يوميا
يلي " يجب أن يكون بصفحات سجل اإليداع الذي تمسكه إدارة الملكية العقارية 
ماديا عدد رتبي وأن يوقع صفحتيه األولى واألخيرة رئيس المحكمة العقارية أو 
من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة األولى على عدد صفحات 

يجب أن تكون صفحات سجل رسوم الملكية العقارية السجل ويمضي على ذلك. و 
". 760مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بها مطابقة لبيانات سجل اإليداع

وبذلك فرض المشرع بموجب هذه األحكام الجديدة أن ترقم السجالت وتمضى من 
قبل رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه وتحال السجالت بعد ختمها إلى فرع 

 كمة العقارية المختص.المح
مضاؤها: - يجب أن يكون بصفحات سجل اإليداع الذي  ترقيم السجالت وا 

تمسكه إدارة الملكية العقارية ماديا عدد رتبي وأن يوقع صفحتيه األولى واألخيرة 
رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة 

ي على ذلك. ويجب أن تكون صفحات األولى على عدد صفحات السجل ويمض
سجل رسوم الملكية العقارية مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بها مطابقة 

م.ح.ع قديما ينص على ما يلي"  384لبيانات سجل اإليداع. وكان الفصل 
جميع السجالت التي تمسكها إدارة الملكية العقارية يجب أن يكون بصفحاتها عدد 

ئن بدائرتها حتيها األولى واألخيرة رئيس المحكمة االبتدائية الكارتبي وأن يوقع صف
، كما يتولى التنصيص أيضا بالصفحة األولى على عدد مقر اإلدارة الجهوية

 صفحات السجل ويمضي على ذلك".
وبذلك خّص المشرع سجّل اإليداع وسجّل الرسوم العقارية بالترقيم، كما 

أصبح من الممكن التمييز بين الدفتر  خّص السجّل المادي بالترقيم، بعدما
وني، ويجب أن تتطابق األرقام الواردة بسجل رسوم الملكية ر المادي والدفتر اإللكت

العقارية مع بيانات سجّل اإليداع. واختار المشرع من جديد إمضاء رئيس 
                                                 

بمحكمة م.ح.ع قيدا ينص على ما يلي" يمسك سجال التضمين واإليداع في نظيرين ويودع أحدهما  381وكان الفصل  759

 يوما الموالية لتاريخ ختم السجل". 30االستئناف التي بدائرتها مقر اإلدارة الجهوية خالل 

م.ح.ع قديما ينص على ما يلي" جميع السجالت التي تمسكها إدارة الملكية العقارية يجب أن  384وكان الفصل  760

حكمة االبتدائية الكائن بدائرتها مقر اإلدارة الجهوية ، يكون بصفحاتها عدد رتبي وأن يوقع صفحتيها األولى واألخيرة رئيس الم
 كما يتولى التنصيص أبضا بالصفحة األولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك".
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المحكمة العقارية أو من ينوبه على سجل اإليداع عوضا عن رئيس المحكمة 
القصد من ذلك هو رئيس الفرع الموجود بدائرة إدارة الملكية العقارية. االبتدائية، و 

وطريقة اإلمضاء تكون بتوقيع صفحتي دفتر اإليداع األولى واألخيرة  والتنصيص 
 بالصفحة األولى على عدد صفحات السجل واإلمضاء على ذلك.

والمالحظ أنه ال شيء يقتضي تخصيص دفتر اإليداع بالترقيم و تعهد 
المحكمة العقارية أو من ينوبه باإلمضاء، ألّن أهمية دفتر التضمين ال تقل  رئيس

شأنا مقارنة بدفتر اإليداع حيث إن تاريخ العملية ال يعتبر إال من تاريخ تلقي 
المطلب، كما أّن المحكمة العقارية مدعوة للزوال وكان من األحسن لو أبقى 

 .761في ذلكاختصاص رئيس المحكمة االبتدائية على المشرع 
يداع السجالت بعد ختمها:- تتولى إدارة الملكية العقارية يوميا ختم  إحالة وا 

سجلي التضمين واإليداع وتحيل نسخة من السجالت الممسوكة يدويا في أجل 
يوما من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية التي بدائرتها مقر اإلدارة  30

سجالت الممسوكة إلكترونيا يوميا. وكان الجهوية، فيما تحيل عليها نسخة من ال
م.ح.ع قديما ينص على ما يلي" يمسك سجال التضمين واإليداع  381الفصل 

في نظيرين ويودع أحدهما بمحكمة االستئناف التي بدائرتها مقر اإلدارة الجهوية 
 يوما الموالية لتاريخ ختم السجل".  30خالل 

عقارية مستقبال بإحالة نسخة يدوية وعلى ذلك األساس ستلزم إدارة الملكية ال
يوما  30وأخرى إلكترونية إلى فرع المحكمة العقارية المختص. وذلك في أجل 

ذا كان  من تاريخ ختم السجل اليدوي ويوميا بالنسبة إلى السجل اإللكتروني. وا 
اإلجراء يهدف إلى ضمان إمكانية المراقبة وتحقيق الرجوع إلى النسختين بهدف 

شف أعمال التدليس أو التغيير عند االقتضاء، فإن عدم تنظيم طريقة المقارنة وك
حفظ السندات اإللكترونية ال يحقق هذا الهدف، حيث إن السند اإللكتروني 
يتطّلب طريقة فنية لحفظه وجعله يواكب التقدم الفني في حفظ السندات 

                                                 
 4المؤرخ في  1992لسنة  46سبق للمشرع أن عّهد رئيس اامحكمة االبتدائية بعدة اختصاصات بموجب القانون عدد 761

جانفي  23المؤرخ في  1995لسنة  10ا لفائدة رئيس المحكمة العقارية بموحب القانون عدد  سرعان ما تراجع عنه 1992ماي 

 م.ح.ع(. 391. )الفصل 1995
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بل   . وليست الفائدة في تنظيم واجب إحالة نسخة من الدفاتر762اإللكترونية
الفائدة في جعل الهدف من اإليداع واإلحالة أمرا ممكن التحقيق، وما كان التخلي 
عن إجراء اإلحالة إلى محكمة االستئناف وتغييره باإلحالة إلى فرع المحكمة 

 العقارية ليحّقق هذا الهدف.
( السماح من جديد بتقديم مطلب الترسيم مباشرة إلى إدارة الملكية 3

 يل الصك بالقباضة المالية.العقارية بعد تسج
بموجب القانون  1997م.ح.ع سنة  394فبعد أن عّدل المشرع الفصل 

في اتجاه تقديم النسخة 1997 أكتوبر 27المؤرخ في  1997لسنة  68عدد 
األصلية للعقد المراد ترسيمه مع المؤيدات الضرورية بعد إخضاعها للتسجيل 

بموجب القانون  2001الفصل سنة بالقباضة والطابع الجبائي رأى تعديل هذا 
في اتجاه إلزام طالب الترسيم  2001أفريل  17المؤرخ في  2001لسنة  35عدد 

بإدارة الملكية العقارية بأن  يقدم لقابض التسجيل، مقابل وصل، الصك بالعدد 
المستوجب من النظائر والمؤيدات الالزمة مع سند الملكية إن سبق تسليمه مع 

جيل القيام بإجراءات التسجيل طبقا ألحكام مجلة التسجيل إلزام  قابض التس
حالة الوثائق المذكورة  والطابع الجبائي واستخالص معلوم إدارة الملكية العقارية وا 
في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيها على اإلدارة الجهوية للملكية العقارية 

التسجيل أن يراعي في الراجع لها بالنظر الرسم العقاري. ويتحتم على قابض 
توجيه الوثائق المشار إليها ترتيب تقديمها لقباضة التسجيل. كما اعتبر بنفس 

أن تاريخ العملية المطلوبة ال يعتبر إال من تاريخ تلقي  2001التاريخ أي سنة 

                                                 
علي كحلون: الجوانب القانونيّة لقنوات االتّصال الحديثة والتّجارة اإللكترونيّة، نشر دار إسهامات في أدبيّات -  762

 وما بعد. 5، المرجع الّسابق، ص المتدّخلين في إطار التّطبيقات المعلوماتيّةة . وكذلك علي كحلون: مسؤولي2002المؤّسسة 

 وما بعد 29، ص 2005علي كحلون: المسؤوليّة المعلوماتيّة، إصدار مركز النّشر الجامعي - 

 .2001علي كحلون: مجموعة القوانين المتعلّقة بالمعلوماتيّة واالتّصاالت، دار إسهامات في أدبيّات المؤّسسة - 

 وما بعد. 159، ص 1998"االتصال والمعلومة بين الواقع والقانون،" القضاء والتشريع أكتوبر :  علي كحلون- 

 وما بعد. 11، ص 2000: " التّجارة اإللكترونّية "، القضاء والتّشريع فيفري  علي كحلون- 

 .43، ص 2001: العقد اإللكتروني، القضاء والتّشريع ديسمبر  علي كحلون- 

. وكذلك المجلّة القانونّية 13، ص 2005علي كحلون: اإلطار القانوني للمعلوماتيّة، القضاء والتّشريع جويلة - 

 وما بعد. 273، ص 2005



378 

 

إدارة الملكية العقارية لتلك الوثائق أي من تاريخ التضمين بإدارة الملكية العقارية 
 لتاريخ المعتبر قبل ذلك هو تاريخ اإليداع.بعدما كان ا

ولكّن هذا االتجاه كان محّل نقد شديد نظريا وتطبيقّيا، فليس من الجائز أن 
تلزم جهة معينة بإتمام إجراء ال يدخل ضمن اختصاصاتها وليس لهذا اإلجراء 
الجديد من توافق مع حقيقة التطبيق وقد تسبب فعال في عدة إشكاليات واقعية 

ما يبرره أصال،  2001لمجال العقاري في غنى عنها، بل لم يكن التجاه كان ا
فما كان من الممكن واقعيا إلزام قابض المالية بإحالة جميع الصكوك بالترتيب 
المطلوب وجعله شباك متقدم لعمل إدارة الملكية العقارية. ولهذا السبب تراجع 

ريقة القديمة، وهو أن واعتمد الط 2010لسنة  34المشرع بموجب القانون عدد 
تقدم المطالب إلى إدارة الملكية العقارية بعد إخضاعها للتسجيل بالقباضة ودفع 

م.ح.ع وألغى تماما  394معلوم الترسيم. وذلك بأن نقح الفقرة األولى من الفصل 
جديد ينص على ما يلي "على  394وأصبح الفصل الفقرتين الثانية والثالثة منه 

أو تشطيبا على ترسيم أو تعديال لترسيم أو حطا من ترسيم  كل من يطلب ترسيما
أن يقدم إلى إدارة الملكية العقارية، مقابل وصل، الصك ومؤيداته بعد استيفاء 
إجراءات تسجيله بالقباضة المالية ودفع معلوم الترسيم )نقحت الفقرة األولى 

 . 763(2010جوان  29المؤرخ في  2010لسنة  34بموجب القانون عدد 
 34بموجب القانون عدد  394)ألغيت الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 

 (.2010764جوان  29المؤرخ في  2010لسنة 
وال يعتبر تاريخ العملية المطلوبة إال من تاريخ تلقي إدارة الملكية العقارية 

 ك الوثائق. للت

                                                 
وكانت الفقرة األولى قبل التنقيح تنص على ما يلي: " يجب على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو  763

يقدم لقابض التسجيل، مقابل وصل، الصك بالعدد المستوجب من النظائر والمؤيدات الالزمة  تعديال لترسيم أو حطا من ترسيم أن
 مع سند الملكية إن سبق تسليمه".

تنصان على ما يلي: "وعلى قابض التسجيل القيام  2010م.ح.ع قبل إلغائهما سنة  394وكانت الفقرتان من الفصل  764

والطابع الجبائي واستخالص معلوم إدارة الملكية العقارية وإحالة الوثائق  بإجراءات التسجيل طبقا ألحكام مجلة التسجيل
 المذكورة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيها على اإلدارة الجهوية للملكية العقارية الراجع لها بالنظر الرسم العقاري. 

 تقديمها لقباضة التسجيل". ويجب على قابض التسجيل أن يراعي في توجيه الوثائق المشار إليها ترتيب 
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شطيب وتعفى من معلوم إدارة الملكية العقارية جميع عمليات الترسيم أو الت
أو التعديل أو الحط التي تطلب الدولة إجراءها لفائدتها في العقارات والحقوق 

 العينية التي تملكها". 
ذا كانت هذه الطريقة هي األفضل وهي المطلوب اعتمادها فإّنها تبين من  وا 
جديد مدى ترّدد المشرع في اختيار الحلول القانونية المناسبة وظرفية القواعد 

 المشرع مازال في حالة اختبار، حيث لم يمر أكثر من بضع المعتمدة، وكأنّ 
سنوات حتى تراجع تماما عما سبق اعتماده، كما تراجع في عدة مناسبات أخرى 

 . 765عن جملة من العناصر كانت في وقت قريب محّل دفاع ومطالبة
ولكّن التنقيح الجديد لم يتوقف عند ذلك الحّد بل ألزم محّرر الصكوك 

رسيم بإدارة الملكية العقارية بتسجيل العقود بالقباضة المالية قبل الخاضعة للت
 تقديمها إلى إدارة الملكية العقارية.

 (إلزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بتسجيل الصك بالقباضة المالية4
أن يقع  1992رأى المشرع في إطار إصالح السجل العقاري منذ سنة 

سطة هياكل مختصة )المحامي وعدل تحرير الصكوك الخاضعة للترسيم بوا
دارة الملكية العقارية( ونقح الفصل  م.ح.ع وأضاف بالمناسبة  377اإلشهاد وا 

ثالثا، وكانت هذه الفصول محل مراجعة مستمرة  377مكرر  377الفصلين 
. وكان الهدف هو أن يعتمد 2001لسنة  35آخرها كان بموجب القانون عدد 
وأن يطلع على السجل وأن يسعى لترسيم  المحرر صيغة معينة في التحرير

الصك المحرر حتى ال يبقى رسما مجّمدا. وُحمل المحرر مسؤولية األخطاء التي 
 يرتكبها وهي مسؤولية تعاقدية بين الطرفين وتقصيرية في عالقته بالغير. 

تحميل  2010لسنة  34ولكّن المشرع رأى من جديد بموجب القانون عدد 
لتزامات بجعله يتحمل مسؤولية تسجيل العقد بالقباضة محّرر الصك مزيد اال

ثالثا بأن أوجب على  377المالية وذلك بتعديل النقطة الخامسة من الفصل 
محرر الصك " أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها وال 

                                                 
 .2001أو سنة  1995الذي سرعان ما تراجع عنه المشرع سواء سنة  1992كما هو الحال بالنسبة إلى تنقيح  765

 .822، عدد 428، ص 2009علي كحلون: نظام السجل العقاري، نشر مجمع األطرش للكتاب المختص،  
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ديم يعفى من هذا الواجب إال إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تق
الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى اإلدارة 
الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم باإلجراءات الالزمة للترسيم". وأصبح 

يجب  377مع مراعاة أحكام الفصل "  766ثالثا ينص على ما يلي 377الفصل 
 : على محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري 

 : أن يعتمد في التحرير على ما تثبته بيانات الرسم العقاري. أوال
 : أن يستند في التحرير إلى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر.  ثانيا
: أن ينص بالصك أنه اطلع على الرسم العقاري وأشعر األطراف  ثالثا

 بحالته القانونية وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير.
يمضي بالصك وينص به على اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد  : أن رابعا

 بطاقة تعريفه الوطنية.
)جديد(: أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة  خامسا

متحملها وال يعفى من هذا الواجب إال إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن 
كية المسلم لصاحب الحق إلى  يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند المل

اإلدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم باإلجراءات الالزمة للترسيم )نقحت 
جوان  29المؤرخ في  2010لسنة  34النقطة الخامسة بموجب القانون عدد 

تمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية 2010  (. 767المتعلق بتنقيح وا 
فته ألحكام هذا الفصل ولألحكام التشريعية ويكون مسؤوال عن مخال

 والترتيبية المتعلقة بالترسيم. 
وكل شرط يخالف ذلك ال عمل به. ولكل شخص تضررت حقوقه من 
مخالفة األحكام الواردة بالفقرة السابقة الحق في القيام على المحرر بدعوى في 

 غرم الضرر". 

                                                 
المؤرخ في  2001لسنة  35ونقح بالقانون عدد  1992ماي  4المؤرخ في  1992لسنة  46أضيف بالقانون عدد  766

 .2001أفريل  17

 2010. وكانت الفقرة قبل تنقيح 1861، ص 53، عدد 2010جويلية  2الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ   767

بض التسجيل ويقوم تنص على ما يلي:" أن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى قا
 باإلجراءات الالزمة للترسيم".
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هذا التنقيح الجديد، وعلى ذلك األساس فقد أصبح المحرر ملزما، بموجب 
ذا تخلف عن إتمام هذا  بتسجيل العقد بالقباضة المالية على نفقة المطلوب. وا 
الواجب تحمل عليه عناصر المسؤولية القانونية والتعاقدية، وال يمكن أن يتفصى 
من المسؤولية إال إذا أثبت أنه أعلم المعني باألمر كتابيا وتقاعس هذا األخير 

ا يطلب من المحرر هو أن يقوم بتسجيل الصك بالقباضة عن دفع المطلوب. فم
ذا تقاعس المطلوب  المالية على أن يدفع المعاقد معين التسجيل بطبيعة الحال وا 

 عن الدفع ليس للمحرر إال إعالمه كتابيا لرفع المسؤولية عنه.
لكّن هذا الواجب يبدو ضئيل الحظ من حيث الواقع، حيث إّن عدم تسجيل 

طلقا المحرر من طلب الترسيم، فما كان من الممكن أن تتلقى الصك سيمنع م
إدارة الملكية العقارية صكوكا غير مسجلة بالقباضة وليس في إنذار المعاقد من 
فائدة طالما أنه لم يرغب في إتمام التسجيل، فالنتيجة واحدة وهو أن الصك سوف 

بدو أكثر نجاعة لو مكن لن يقدم للترسيم بإدارة الملكية العقارية. وقد كان الحل ي
المحرر من تسجيل الصك وتوظف مصاريف التسجيل بالرسم العقاري. مثل ذلك 

 .768الحّل كان من الممكن أن يساهم في تسهيل أعمال الترسيم
وعلى كّل حال يخضع المطلب المقّدم لمراقبة أّولّية، حرصا من اإلدارة 

عناية المكّلف بتلّقي  لتالفي ضياع الوقت وتقديم اإلرشاد المناسب، فتّتجه
المطالب إلى مراقبة شكل العقد ومدى مطابقته للموجبات القانونّية والّتأّكد من 
اختصاص اإلدارة صاحبة الّنظر ومرجع نظرها والّرجوع إلى معّرف الّرسم، وهو 
المهّم. ويسعى العون إلى التأّكد من توّفر الوثائق الّتي من المفروض أن 

منها ما يتعّلق باألذون والّتراخيص واألمثلة والّتواكيل.  تصاحب الّطلب، خاّصة
ذا ثبت عدم استخالصها يبادر  ويتأّكد كذلك من استخالص المعاليم القانونّية، وا 
بتحرير اإلذن باالستخالص ويحيله إلى وكالة المقابيض. وباإلمكان أن يرفض 

ذا قبل العون  المطلب المقّدم،  المطلب بداية ويعاد إلى صاحبه عند االقتضاء، وا 
يسّلم إلى صاحبه وصال في ذلك، ويبقي نسخة لديه، ثّم يحال المطلب إلى قسم 

                                                 
 مثل هذه الحلول كانت فعال محّل نقاش بمجلس النواب. 768

 .6، ص 2010، بتاريخ جويلية أوت 94/95مجلة القانونية، عدد ال 
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الّتضمين لتدوينه ضمن اليومّية أي الّنشاط اليومي، وهكذا تجمع كامل األعمال 
  اليومّية، وتحال بعد ذلك إلى المدير الجهوي لإلدارة إلحالتها إلى قسم الّتحقيق. 

 الّتحقيق-ب
أّن الّنظام العيني يحتكم في أهّم مبادئه إلى مبدأ الّشرعّية، وهو ضرورة رأينا 

الّتحّقق من طرف حافظ الملكّية من سالمة العملّية المطلوبة. ولهذا الغرض جاء 
م.ح.ع " أّن إدارة الملكّية العّقارّية تتوّلى قبل قيامها بأّية عملّية  306بالفصل 

م.ح.ع أّن "  389هذه المجّلة "، وجاء بالفصل مباشرة الّتحقيقات الّتي تقتضيها 
إدارة الملكّية العّقارّية تتحّقق من هوّية األطراف وأهلّيتهم ومن صّحة الوثائق 

م.ح.ع " أن ال تقع  390المدلى بها تأييدا لمطلب الّترسيم "، وأورد الفصل 
احتياطّيا من مباشرة العملّية المطلوبة إاّل إذا كان الحّق المراد ترسيمه أو قيده 

الحقوق الّتي أقّرتها هذه المجّلة والّتي يجب إشهارها. وعلى إدارة الملكّية العّقارّية 
زيادة على ذلك أن تتحّقق من كون الّترسيم أو القيد االحتياطي أو الّتشطيب 
المطلوب ال يتعارض قّط مع البيانات الواردة برسم الملكّية وأن ال شيء يمنع 

ف في الحّق الّذي تّمت إحالته أو إنشاؤه وأّن الوثائق المدلى المعني من الّتصرّ 
م.ح.ع على ضرورة  392بها تبيح مباشرة العملّية المطلوبة "، وأّكد الفصل 

احترام مبدأ الّتسلسل في الّترسيمات حيث ال يمكن " ترسيم هذا الحّق إاّل إذا كان 
الحّق العيني موضوع عّدة  منجّرا مباشرة مّمن سبق ترسيمه باسمه، أّما إذا كان

نقل أو اّتفاقات متوالية فإّن الّنقل أو االّتفاق األخير ال يقع ترسيمه قبل ترسيم ما 
سبقه من نقل واّتفاقات. " وال يستثنى من ذلك أي صّك مهما كان مصدره أو 
محّرره، ولو كان حكما قضائّيا أو قرارا إدارّيا. ولهذا الغرض تشتمل إدارة الملكّية 

كّلف بدراسة المطالب واّتخاذ القرار المناسب. ملعّقارّية على هيكل تحقيق وبحث ا
 وتكون الّناحية الّشكلّية واألصلّية في المطلب محّل تدقيق.

فمن حيث الّشكل تّتجه عناية المحّقق في ذلك بداية إلى شكل الكتائب 
الّرسمّية  المقّدمة الّتي من المفروض أن تكون نسخا إذا كانت من صنف الحجج

واألحكام، أو أصوال إذا كانت من صنف الحجج غير الّرسمّية حسب الّتنقيح 
م.ح.ع. وتنصرف عناية المحّقق ثانية إلى الّتأّكد من صفة  375األخير للفصل 
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مكّرر م.ح.ع، وتوّفر موجبات الّتحرير على  377المحّرر على معنى الفصل 
. ويتأّكد المحّقق ثالثا من ثالثا م.ح.ع 377م.ح.ع و 377معنى الفصلين 

تعريف األطراف بإمضاءاتهم طبق القانون، ومن الّصيغة الّرسمّية للكتائب 
م.أ.ش والعقد الّذي يبرمه األّمي  204المقدّمة مثل عقد الهبة على معنى الفصل 

م.ا.ح. ويتثّبت المحّقق رابعا من توّفر الّترخيص  454على معنى الفصل 
. وملّخص القول يشار إلى الّترخيص 769وهي عديدة المطلوب عند االقتضاء،

                                                 
واإلعالمات،  اشترط المشّرع جملة من الّشكليّات الهاّمة بغاية المراقبة وخاّصة منها ما يتعلّق باألذون والتّراخيص   769

طبق ما وقع  1957جوان  4بموجب أمر  1957حيث أوجب المشّرع رخصة الوالي بالنسبة إلى العملّيات العقّاريّة منذ سنة 

المؤّرخ في  1977لسنة  4بالنسبة إلى التّونسييّن بموجب المرسوم عدد  1977تنقيحة في عدّة مناسبات، إلى أن تخلّى عنها سنة 

بصّحة المعامالت الواقعة بين  1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  38ترف أخيرا القانون عدد ، واع1977سبتمبر  21

 التّونسيّن خالل تلك الفترة ولو لم يتوفّر التّرخيص، إذا لم تصدر في شأنها أحكام أحرزت على قّوة ما اتّصل به القضاء.

 1956يز بالنسبة إلى بيع ملك األجانب المقامة قبل غير أّن المشّرع أضاف إلى رخصة الوالية رخصة وزير التّجه 

والمتعّلق بالعقّارات التّي هي على ملك األجانب والمبنّية أو  1983جوان  27المؤّرخ في  1983لسنة  61بموجب القانون عدد 

لسنة  20قانون عدد . وقد أحيلت اختصاصات وزير التّجهيز في ذلك إلى وزير أمالك الدّولة بموجب ال1956المكتسبة قبل سنة 

 .1992فيفري  3المؤّرخ في  1992

كما تّم تنقيحه في جميع أعمال اإلحالة والمساهمة في الّشركات وإحالة  1957وتطلب التّراخيص عمال بأحكام أمر  

وع األسهم والحصص سواء بالنسبة إلى الّشركات الفالحيّة أو غيرها. وتخرج بعض العملّيات عن التّرخيص إذا كانت موض
عمل بها حسب اتّفاقّية ثنائّية مثل تلك التّي تربط البالد التّونسيّة مع البالد الّليبّية أو الجزائرّية، لكّن إدارة الملكّية العقّارّية ال ت

 الّصادرة عن وزير أمالك الدّولة بدعوى المعاملة بالمثل. 1995سبتمبر  19المؤّرخة في  78-8المذّكرة عدد 

المؤّرخ في  1959لسنة  31د بلدا أجنبيا، فيطلب ترخيص الوزير األّول عمال بأحكام القانون عدد وإذا كان المستفي 

، ويسند التّرخيص من طرف رئيس الجمهوريّة إذا تعلّقت العمليّة ببيع قطع أرض فالحيّة لفائدة أشخاص 1959فيفري  28

المتعّلق بإصالح األوضاع الفالحّية.  1969سبتمبر  22المؤّرخ في  1969لسنة  56ماديّين أجانب طبق أحكام القانون عدد 

ومن الّضروري كذلك االحتجاج بترخيص البنك المركزي إذا كان المنتفع من العمليّة أجنبيّا غير مقيم عمال بأحكام األمر عدد 

 1977جويلية  27المؤّرخ في  1977لسنة  608المتعّلق بتنقيح األمر عدد  1993أوت  16المؤّرخ في  1993لسنة  1696

المتعلّق بشروط تطبيق مجلّة الّصرف. والّشرط يسري على الذّوات المعنوّية غير المقيمة. وإذا كان المستفيد مقيما يشترط 
االحتجاج بشهادة تفيد إيداع ثمن البيع بحساب انتظاري أو بحساب رأس مال. وإذا كان الدّفع بالعملة الّصعبة فال بدّ من االحتجاج 

 يد قيام هذا الّشرط ) شهادة مسلّمة من وسيط بنكي(.بشهادة تف

لسنة  17المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2000مارس  6المؤّرخ في  2000لسنة  29وأورد أخيرا القانون عدد  

ّل إحالة المتعلّق بإحداث وكالة اإلصالح الّزراعي بالمناطق العموميّة الّسقويّة، أّن ك 1977مارس  16المؤّرخ في  1977

بعوض أو بدونه لعقّارات كائنة بدوائر تدّخل الوكالة العقّاريّة الفالحيّة تخضع لترخيص مسبّق من والي الجهة التّي يوجد 

والمتعلّق بالعملّيات  1957جوان  4بدائرتها العقّار موضوع اإلحالة طبقا للّشروط المنصوص عليها باألمر المؤّرخ في 

المتعلّق بالعقّارات الدّولّية الفالحيّة كما وقع تنقيحه  1995فيفري  13المؤّرخ في  1995لسنة  21نون عدد العقّاريّة. كما أّن القا

أشار إلى ضرورة ترخيص وزير أمالك الدّولة في رهن  1996جوان  10المؤّرخ في  1996لسنة  48بموجب القانون عدد 

م. وأغلب النّصوص المتعلّقة بالملك العمومي للدّولة سواء كان للمياه أو حّق االنتفاع وحتّى بالنسبة إلى أعمال التّفويت بشكل عا
 للمناجع أو للسكك الحديدّية أو للّطرقات أو للبحار أو لآلثار توجب التّرخيص في عدّة مواطن.

المنتفع بحّق األولويّة  كما أنّه في إطار التهيئة يلزم المالك بدائرة التّدّخل العقّاري أو دائرة المدّخرات العقّارّية بإعالم 

(. كما أنّه في إطار حماية مجلّة حماية التّراث يتعيّن إعالم الوزير المكلّف بالتّراث بكّل 44و43و42و 35في الّشراء )الفصول 

  (. وفرضت89من المجّلة( وللدّولة حّق األّولويّة في الّشراء )الفصل  34تفويت لعقّار محمي في أجل خمسة عشر يوما )الفصل 

بتاريخ  25، الّرائد الّرسمي عدد 1988أفريل  13المؤّرخ في  20مجلّة الغابات عدّة ضوابط في مواضع متعدّدة، القانون عدد 

 . 558ص  1988أفريل  15
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بالعقد أو أن يحتّج به في وقته، وهو يرتفع إلى مرتبة هاّمة تجعله شرطا من 
اّل رفض  شروط صّحة الصّك، بمعنى أن تتوّفر الّرخصة قبل إبرام العقد، وا 

وثائق الّطلب. وال يفوتنا أن نشير إلى أّن المحّقق يتأّكد في الّنهاية من توّفر ال
المصاحبة، ويمكن أن تتعّلق على وجه الخصوص بسند الملكّية أو بالّتواكيل أو 
باألمثلة الهندسّية أو بالوثائق الّضرورّية للّتعريف بالشّخص المعنوي، أو أّي وثيقة 

 أخرى حسب الّصور.
ومن حيث األصل يمكن حصر مجال الّتحقيق على المستوى األصلي في 

تخرج في نهاية األمر عن أطراف الصّك وموضوعه. ثالث نواحي أصلّية ال 
فتّتجه عناية المحّقق فيما يتعّلق بأطراف الصّك إلى هوّية األطراف وصفتهم 

م.ح.ع صراحة على أّن إدارة  389وأهلّيتهم وجنسّيتهم. حيث نّص الفصل 
دة أو الملكّية العّقارّية تتحّقق من هوّية األطراف أي الهوّية المبّينة بمضمون الوال

بطاقة الّتعريف بالنسبة إلى الّشخص المادي والهوّية المبّينة بالّنظام األساسي 
م.ح.ع. ويتحّقق  377بالنسبة إلى الّشخص المعنوي كما ورد ذكره بالفصل 

العون من وجود الّتفويض الكامل والّصحيح، ومن صّحة البيانات الواردة بالصّك 
كون القائم بالعملّية مالكا بالّرسم أو أي أن ي ،770وبالتوكيل على سبيل المثال

صاحب حّق أو أّنه أسند الّتفويض القانوني إلى الغير لتمكينه من إتمام العملّية. 
ويطلب من المحّقق الوقوف على سّن المتعاقدين زمن الّتعاقد وأحكام ترشيده أو 
زواجه عند االقتضاء، ويتأّكد على وجه الخصوص من طبيعة العملّية وتوّفر 
                                                                                                                                      

ومن خالل هذه التّراخيص واإلعالمات يمكن للدّولة إجماال أن تراقب العمليّة وأن توّجهها إلى المطلوب أو أن  

المتعلّق بحّق األولويّة للدّولة في  1991أوت  2المؤّرخ في   1991لسنة  79أولويّة الّشراء )القانون عدد  تستعمل حقّها في

من مجلّة التّسجيل  113العمليّات العقّاريّة التّي ينجر عنها نقل الملكيّة والتّي تتوّقف على ترخيص إداري( أو الّشفعة )الفصل 

 والّطابع الجبائي(.

يتعلق بإتمام األمر المؤرخ في  2005ماي  11المؤّرخ في  40خيرا في هذا الجانب، القانون عدد يراجع ما صدر أ 

و قد أعفي األجانب  (.1827، ص 2006ماي  23بتاريخ  41المتعلق بالعمليات العقارية)الّرئد الّرسمي عدد  1957جوان  4

لمبنية بالمناطق الصناعية واألراضي بالمناطق السياحية من الترخيص المسبق في عمليات اقتناء أو تسوغ األراضي والمحالت ا
 وذلك لإلنجاز مشاريع اقتصادية. 

م.ا.ع. فالتّوكيل الخاّص هو الذّي يتعّلق  1116ويذكر أّن التّوكيل إّما أن يكون عاّما أو خاّصا على معنى الفصل    770

يباشر الوكيل في ذلك إالّ النّوازل أو األعمال المعيّنة  بنازلة أو نوازل مخصوصة أو الذّي يقتصر على مأموريّة مخصوصة. فال
له مع ما يتعلّق بها تعلّقا ضروريّا بحسب العادة. والتّوكيل العام هو إطالق يد الوكيل في جميع أمور موّكله أو التّفويض له في 

 1119صريح عمال بأحكام الفصلين  أمر خاص. ومهما أطلقت يد الوكيل ليس له أن ينهي أعمال التفويتات بشكل عام إالّ بنصّ 

م.ا.ع، معنى ذلك أّن يتأّكد المحقّق من طبيعة التّواكيل المضافة، ومن الّسلطة المسندة إلى الوكيل من خالل الوقوف على  1120و

 معانيها ومقاصدها ومدلوالتها. وقس على ذلك ما يمكن أن يسند إلى المتصّرف من سلطة من طرف الّشركاء بوجه عام.
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. غير أّن المحّقق ال يمكنه أن يراقب ما خرج عن 771األذون الاّلزمة في ذلك
الكتب إاّل إذا توّفرت الحّجة، كما إذا كان المتعاقد سفيها أو مختّل المدارك أو 
ضعيف العقل أو مفلسا، ففي جميع هذه الحاالت يشترط الحكم، معنى ذلك أّن 

ة المدرجة بالصّك دون الخارجّية الّتي األهلّية توجب الّتحّقق من العناصر الّداخليّ 
تبقى معزولة عن ميدان الّتثّبت، إاّل إذا صدرت األحكام واحتّج بها في وقتها.  

                                                 
يمكن تعريف األهليّة بوجه عام بأنّها قدرة اإلنسان على االلتزام واإللزام وعلى مباشرتهما شخصيّا بما يترتّب عن    771

تصّرفه من حقوق وواجبات، وانعدام األهلّية أو نقصها يسّمى الحجر، ونفّرق قانونا بين أهليّة الوجوب وهي صالحيّة الّشخص 
التّي يقّرها القانون، وأهليّة األداء وهي صالحيّة من له أهليّة الوجوب في ممارسة ذلك الحّق للتّمتّع بالحقوق وتحّمل الواجبات 

واألهليّة مفترضة مبدئيّا لدى جميع النّاس، وهي  .(.81بنفسه )محّمد الّزين، الّنظريّة العاّمة لاللتزامات، المرجع الّسابق، ص 

تِرد أهليّة الوجوب كاملة إالّ في حاالت استثنائّية مثل ما أشار إليه المشّرع األصل في جميعهم، ما لم يصّرح القانون بخالفه. ف

م.ا.ع من حرمة أعضاء المجالس الحكميّة وكتّاب المحاكم والمحامون ووكالء الخصام في كسب الحقوق المتنازع  566بالفصل 

ليه التّعاقد بنفسه لصغر في الّسن أو لجنون أو لضعف في فيها لدى المحاكم بالّشراء أو باإلحالة. وتفتقد أهليّة األداء لمن تعذّر ع
العقل أو لسفه. وقد وضع المشّرع التّونسي تنظيما ميّز من خالله بين أعمال الّصغير غير المميّز والمحجور عليه لجنون من 

د سّن الّرشد، وهو ثماني ناحية وأعمال الّصغير المميّز والمحجور عليه لضعف في العقل أو لسفه من ناحية أخرى، بعد أن حدّ 

م.أ.ش، فيكتسب المرء أهلّيته كاملة ما لم يصدر حكم بالتّحجير سواء لجنون أو  153عشرة سنة كاملة على معنى الفصل 

 39لضعف في العقل أو لسفه. )عوضت عبارة "العشرين سنة كاملة"بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" بموجب القانون عدد 

 153م.ا.ع وكذلك بالفصول  7و 6المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني بالفصلين  2010جويلية  26في المؤرخ  2010لسنة 

المتعلق بالحالة المدنية وبالفصلين  1957أوت  1المؤرخ في  1957لسنة  3من القانون عدد  4م.أ.ش وبالفصل  178و 157و

المتعلق بإسناد لقب  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة لسنة  75من القانون عدد  3من مجلة الجنسية وبالفصل  12و 4

. وحذفت 2003جويلية  7المؤرخ في  2003لسنة  51عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 

جانفي  14المؤرخ في  2004لسنة  1من القانون عدد  2عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 

تماما من المجلة  6من نفس القانون وألغي الفصل  29المتعلق بالخدمة الوطنية وحذفت الفقرة الثانية من الفصل  2004

 التجارية. وليس لهذا القانون الجديد مفعول رجعي وال يشمل المواد غير المنصوص عليها بهذا القانون(.

م.أ.ش يعتبر صغيرا غير مميّز من لم يبلغ  156ال بأحكام الفصل عم .الّصغير غير المميّز والمحجور عليه لجنون: 

سّن الثّالثة عشرة، وتكون جميع أعماله باطلة بدون استثناء سواء كانت من قبيل أعمال التّبّرع أو اإلدارة أو التّصّرف، ويلحق 

وال يمكن لهما التّعاقد إالّ بواسطة  م.أ.ش(. 163-162-161-160بالّصغير غير المميّز المجنون الذّي حكم بالتّحجير عليه )

وليّهما القانوني سواء كان األب أو األم أو المقدّم المعيّن قضاء، ويجوز للولّي بصفة عاّمة أن يبرم في حّق القاصر عقود 
وال يصّح  االغتناء لفائدة القاصر وأعمال اإلدارة بدون توقّف على إذن خاّص، أّما أعمال التّبّرع لصالح الغير فهي ممنوعة

أصال أن يأذن القاضي بها، وتخضع أعمال التّصّرف مثل البيع والمعاوضة والّصلح والمقاسمة وغيرها إلذن خاص يصدره 

 م.ا.ع(. 16-15رئيس المحكمة االبتدائيّة )

شرة، الّصغير الممّيز هو الذّي تجاوز سّن الثّالثة ع .الّصغير المميّز والمحجور عليه لضعف في العقل أو لسفه: 
وتكون أعماله نافذة إذا كانت من قبيل النّفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الّضرر المحض، ويتوّقف نفاذها في غير 

م.أ.ش(، وبالتّالي فبإمكان الصبّي المميّز أن يبرم عقود االغتناء بدون  156الّصورتين المذكورتين على إجازة الولّي )الفصل 

عمال الهيبات لفائدة الغير ولو بمصادقة الولّي، أّما أعمال اإلدارة فهي خاضعة إلجازة الولي، وتتوقّف إجازة وليّه، ويكره عليه أ

م.ا.ع(، وتدخل في مثل هذا الحكم أعمال ضعيف العقل المحجور عليه  15أعمال التّصّرف على توفّر اإلذن الخاص )الفصل 

م.ا.ع(.) يراجع مجلّة  6م.أ.ش( والمفلس )الفصل  164لك ) الفصل م.أ.ش(، والّسفيه المحجور عليه بحكم كذ 162-160بحكم )

.( ويذكر أّن ترشيد الّصغير على معنى 170إلى  153ومجلّة األحوال الّشخصّية الفصول  17إلى  3االلتزامات والعقود الفصول 

يد الّصغير ترشيدا مقيّدا أو م.أ.ش على أنّه يمكن للحاكم ترش 158م.أ.ش يجعل من أعماله نافذة،)نّص الفصل  158الفصل 

مطلقا كما يمكن له الّرجوع في هذا التّرشيد إن قام لديه موجب في ذلك. وتصّرفات الّصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة 

له أن  م.أ.ش أنّه ال يمكن ترشيد الّصغير إذا لم يتّم الخامسة عشرة(. حيث إّن المأذون له بالتّجارة 159صحيحة. وبيّن الفصل 

يتعاقد في دائرة ما هو مأذون فيه إن لم يكن محض تبّرع، وزواج القاصر يرشده إذا جاوز الّسابعة عشرة من عمره فيما يتعّلق 

 م.أ.ش. 153بحالته الّشخصّية ومعامالته المدنّية أو التّجاريّة عمال بأحكام الفصل 
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ومن المفروض أن يتضّمن الصّك المراد ترسيمه جنسّية كّل واحد من المتعاقدين. 
وعلى فرض أن الصّك خال من ذلك، أو لسبب من األسباب كما إذا كان اسم 

اقد ال يتوافق ظاهرّيا مع الجنسّية المذكورة، فعلى الّطرفين إثباتها طبق مجّلة المتع
فيفري  28المؤّرخ في  1963لسنة  6الجنسّية الّصادرة بموجب المرسوم عدد 

، وعلى المحّقق اإلحاطة بجوانب اكتساب الجنسّية سواء بموجب الّنسب 1963
فقدانها أو إسقاطها أو سحبها.  أو الوالدة أو القانون أو الّتجّنس وكذلك بصور

ذا كان الّطالب شخصا معنوّيا يتثّبت المتحّقق من جنسّيته طبق المرسوم عدد  وا 
كما وقع تنقيحه بموجب القانون  1961أوت  30المؤّرخ في  1961لسنة  14
. وتبدو مسألة الجنسّية هاّمة 1985أوت  11المؤّرخ في  1985لسنة  84عدد 

ارّية الّتي يتواّلها األجنبي ال تقع صحيحة إاّل إذا توّفر ألّن العملّيات العقّ 
 الّترخيص، كما تقّدم.

تتوّجه عناية المحّقق إلى الّتثّبت من طبيعة البيانات  وفيما يتعّلق بالموضوع
الّضابطة لموضوع التفويت وهي الحدود المقّررة لموقع العّقار وحدوده ومساحته، 

والمهّم أن عند االقتضاء،  العّقاري وعدد القطعويرتبط جميع ذلك بمعّرف الّرسم 
وأن تكون حقوق المستفيد منجّرة ، ال يتعارض ذلك مع بيانات الّسجل العّقاري 

. معنى ذلك أن يتحّقق وأن ال شيء يمنع من إدراجها، مباشرة من صاحب القيد
 لعّقاري.مبدأ الّتسلسل العّقاري، وأن توافق العملّية المطلوبة قواعد مسك الّسجّل ا

م.ح.ع أن  392ويفهم من مبدأ الّتسلسل العّقاري المنصوص عليه بالفصل 
" ال يقع ترسيم الحّق المطلوب إاّل إذا كان منجّرا مباشرة مّمن سبق ترسيمه 
باسمه. أّما إذا كان الحّق العيني موضوع عّدة نقل أو اّتفاقات متوالية، فإّن النقل 

مه قبل ترسيم ما سبقه من نقل واّتفاقات"، وبالّتالي أو االّتفاق األخير ال يقع ترسي
كان من الاّلزم أن يتثّبت المحّقق من ترابط العملّيات العّقارّية انطالقا من بيانات 

 الّرسم وانتهاء إلى موضوع الّطلب. 
وتقتضي أصول وقواعد مسك الّسجّل أن تتوّفر في البيانات ضوابط ما 

وأن ال شيء يمنع من إدراجها. ويذكر في هذا  يسمح بتجسيم العملّية بالّسجلّ 
الباب أّن الموضوع ال يخرج في حقيقة األمر عن طلب الّتخصيص بقطعة أو 
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ذا كان الّتخصيص، فال يخرج عن أمرين،  الّتنزيل في حدود منابات مشاعة. وا 
إّما أن ينصّب الّطلب على كامل الّرسم أو أن ينحصر في جزء منه. وال إشكال 

األّول أي طلب الّترسيم على كامل الّرسم، فقط يّتجه التأّكد من أّن إذا كان 
ذا انحصر الّطلب في  البيانات الواردة بالّرسم ال تتعارض مع بيانات الكتب. وا 
جزء من الّرسم، فمن الممكن أن يتعّلق الّطلب بقطعة محّددة مسّبقا بالّرسم أي أن 

لم يسبق تمييزه بعدد، وفي كلتا تمّيز بعدد معّين، أو أن يشمل الّطلب جزءا 
الحالتين يطلب إضافة المثال الهندسي للقطعة المعنّية أي مثال نقل الملكّية الّذي 
من المفروض أن يعده أعوام ديوان قيس األراضي أو مهندس خاص مع احترام 

، وأن تصحبه شهادة الّتطابق عند 772ضوابط التهيئة العمرانية والفالحية
فروض كذلك أن تتطابق مساحة المثال مع المساحة المحّددة االقتضاء. ومن الم

بالكتب، فإن نزلت مساحة المثال عّما ذكر بالصّك فال إشكال، فإن زادت يطلب 
 المصادقة.

أّما بالنسبة إلى طلبات الّترسيم على الّشياع، فال يخرج األمر كذلك عن 
كذلك. حيث إّن خضوع حالتين، فإّما أن يكون الّرسم محّل تقسيم أو أن ال يكون 

الّرسم إلجراءات الّتقسيم، والمقصود بذلك إجراءات الّتقسيم المبّينة بمجّلة الّتهيئة 
ذا خال موضوع الّرسم  العمرانّية، يمنع مطلقا من إدراج العملّيات على الّشياع. وا 
من الّتقسيم، فال شيء يمنع من إدراج العملّية على الّشياع، فقط يجب أن يكون 

 المراد ترسيمه واضحا في هذا االّتجاه، وأن يعفى حافظ الملكّية من أعمال الّصكّ 
اإلفراز أو الضّم أو االستخراج. على أّنه من الممكن إفراز موضوع العملّية 
واستخراجه إذا فّوت كافة الّشركاء بالّرسم في جزء معّين ومحّدد من مساحة الّرسم 

تعّذر االستجابة لمثل هكذا طلب إذا صدرت وأعّد مثال نقل الملكّية كما تقّدم، وي
اإلحالة عن البعض دون اآلخر، إاّل إذا قّدم الّطالب ما يفيد انفراد البائعين على 
سبيل المثال بهذا الجزء، كأن تبرم عقود المقاسمة أو المعاوضة أو ما شابه ذلك 

                                                 
ادقة البلدية على أعمال التقسيم)تقسيم العقار إلى ثالث قطع إذا كان العقار داخل حدود المنطقة البلدية ال بدّ من مص 772

من القانون  58فأكثر(  أو التجزئة  )تجزئة العقار إلى فطعنين( وإذاكان العقار خارج حدود البلدية يطلب موافقة الوالي )الفصل 

 المتعلق بمجلة التهيئة والتعمير . 1994نوفمبر  28المؤرخ في  1994لسنة  122عدد 
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ج هذا من الّصكوك، فإن استعصى االستجابة لهكذا شرط، فمن الممكن أخيرا إدرا
الكتب في حدود المنابات المشاعة، أي أن تحّول المساحة الواردة بالكتب إلى 
 منابات مشاعة تؤخذ من المنابات الّراجعة إلى البائعين بالّرسم على سبيل المثال. 

ويتّطلب الّترسيم على الّشياع الّتأّكد من توّفر الّرسم على المنابات -
بائع للمنابات موضوع الّصك. فإذا جاءت المباعة، أي الّتأّكد من ملكّية ال

ن نّص الكتب على أّن ذلك  المنابات بالصّك محّددة، فإّنه ال يعتّد إاّل بقدرها وا 
يوافق جميع ما للبائع بالّرسم. ألّنه من الجائز أن تنجّر لهذا األخير جملة من 

ن يكون الحقوق بطريقة قد يجهلها، بعدما اعتقد خطأ خروجه من ملكّية الّرسم، كأ
الّرسم على ملك األب الّذي توّفي وانحصر إرثه في زوجته وأوالده، ويفّوت أحد 
األبناء في كامل منابه، ثّم تتوّفى األّم على سبيل المثال، فينحصر إرثها في 
أوالدها، فيعاد ذكر البائع ضمن قائمة المستحّقين. على أّنه يجب اعتبار الّتجزئة 

ّتي من الممكن أن توافق مساحة الّرسم أي أن تكون العاّمة الواردة بالّرسم ال
المساحة هي القاسم المشترك، وفي هذه الّصورة بالّتحديد من الممكن تجاوز عدم 
ذكر القاسم المشترك بالصّك المراد ترسيمه، غير أّنه من الممكن أن ال يوافق 

لمحّددة القاسم المشترك مساحة العّقار، وفي هذه الصورة يطلب ذكر الّتجزئة ا
 بالّرسم، إاّل إذا أمكن حساب المنابات الواردة بالصّك.

 رفض وقبول العملّيات المطلوبة-ت
ال يخرج قرار اإلدارة عن اّتجاهين، فإّما الّرفض أو القبول. فإذا كانت  

الّصكوك المقّدمة ال تستجيب ألحكام مجّلة الحقوق العينّية ولجملة الّنصوص 
ي الّشكل أو لنقص في األصل، يرفض الّطلب ويعلم المرتبطة بها سواء لخلل ف

المعني بذلك بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول، الّذي بإمكانه أن يرفع الخلل 
 .773ويعيد إيداع طلبه من جديد، أو يسلك اّتجاها آخر سنتعّرض له في بابه

والمفيد في ذلك أن تكون مكاتيب الّرفض بالّضرورة معّللة ويصادق عليها المدير 
لجهوي أو من ينوبه، ويودع مّلف الّترسيم المرفوض بقسم الّتضمين الّذي يرّتب ا

 حسب عدد الّتضمين، وفي صورة تعّدد اإليداعات فيعتمد آخر عدد تضمين. 
                                                 

 م.ح.ع(. 388يراجع الّطعن في قرار حافظ الملكيّة العقّاريّة )الفصل    773
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ذا كان الّطلب في طريقه تقبل العملّية المطلوبة ويحال الملّف، بعد أن  وا 
على العملّيات الجديدة تستوفى أعمال الّتحقيق، إلى قسم اإليداع للّتنصيص 

بدفاتر تسّمى دفاتر اإليداع، ثّم تنسخ البيانات الواردة به بالّرسوم العّقارّية المتعّلقة 
بها، ثّم تخضع كامل العملّية إلى مراجعة شاملة يقال لها إدارّيا عملّية المقابلة، 

م الّنسخ أي أّن المطلب البّد أن يمّر عبر قسم الّتحقيق ثّم قسم اإليداع  ثّم قس
 والمقابلة. 

، ولها 774ويذكر أّن دفاتر اإليداع هي األساسّية في ضبط العملّيات المقبولة
أهمّية عظمى باعتبار أّن الحّق غير المدرج بها اليعّد مقبوال. وهي على نوعين 
دفتر إيداع عام )فرنسّية وعربّية( ودفتر خاص بالعقل. وهي مصّممة طبق نظام 

األّول من صفحاته إلى عدد المجّلد وبالّثاني إلى العدد  محّدد، فيشار بالوادي
الرتبي للعملّية وبالّثالث إلى تاريخ الّترسيم وبالّرابع إلى الوثائق المؤّيدة للّترسيم، 
وال يجوز بتاتا تجاوز عدد أو تكراره. كما يشار بالدفتر إلى ملّخص العملّية 

لى تاريخ العقد وتاريخ تسجيله العّقارّية سواء كانت بيعا أو هبة أو خالفهما  وا 
وهوّية األطراف وعدد الّرسم العّقاري. ويعود إلى قسم اإليداع إحداث الّرسوم 
العقارّية الجديدة عند االقتضاء بالّرجوع إلى آخر رقم مسند. لكّن بعض العملّيات 
الخاّصة تتطّلب مزيدا من البيانات مثل ترسيم حقوق االرتفاق والّرهون 

ات الّتحّفظّية والعقل العّقارّية والقيود االحتياطّية والّتشطيبات وأحكام واالعتراض
الّتسجيل والّتفليس والّتحجير والّتصفيق واالئتمان العدلي. وبإدراج جملة العملّيات 
تختم يومّية اإليداع في يومها. ويطلب حينئذ نقل محتوى مدّونة الّترسيم على 

على أن ال تباشر هذه العملّية إاّل بعد  ،775سخالّرسم المناسب وهو ما يعرف بالنّ 
الّتأّكد من صّحة المراجع المدرجة بدفتر اإليداع وأن تحافظ خلّية الّنسخ على مبدأ 

. ثّم يخضع جميع ذلك لعملّية المقابلة، وهي عملّية تهدف إلى 776األسبقّية

                                                 
 م.ح.ع 381و 380الفصالن    774

 م.ح.ع 399م.ح.ع  398م.ح.ع  368يراجع    775

، إدراج أي شيء بهوامش الّرسم، وألغيت 2001لسنة  35بموجب القانون عدد  2001ولم يعد باإلمكان، بعد تنقيح    776

تّنصيص على نقل الّرهن الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الّطرق بهامش ترسيم الّرهن بعد تنقيح الفصل بالتّالي إمكانّية ال

جديد بأن يتّم التّرسيم على التّعاقب، وهي في نهاية األمر حلول اقتضتها ضرورة إدخال  398م.ح.ع، وفرض الفصل  374
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رسيم مراجعة جميع المراحل رجوعا إلى الّرسم العّقاري المعني ومدّونات التّ 
واإليداع. فتّتجه عناية القسم إلى مراقبة الّتسلسل الّزمني لمجمل العملّيات المدرجة 
بالّرسم، والّتثّبت من العناصر الّشكلّية والموضوعّية الّتي سبق شرحها في إطار 
ذا تسّربت بعض األخطاء في عملّية الّنسخ أو في قرار الّترسيم  أعمال الّتحقيق. وا 

ها حسب الّطريقة المعمول بها سواء بتدّخل من العون المباشر ذاته، ترفع في وقت
في الحالة األولى أو من مدير الملكّية العّقارّية في الحالة الّثانية. وفي الّنهاية 
يمضي العون القائم بالمراجعة بالمدّونة الّتي تحال إلى رئيس مصلحة ترسيم 

سوم والملّفات المتعّلقة لها إلى قسم العملّيات العّقارّية، ويحال الّرسم إلى قاعة الرّ 
األرشيف. وتدرج نهاية مقّررات الّترسيم بقسم الّتضمين حسب تنظيم المنظومة 
لى حّد ذلك الّتاريخ تنتهي عملّية الّترسيم، ورغم  المعلوماتّية المعّدة للغرض. وا 
بلة التنظيم الواضح في إجراءات تقديم المطلب أو طريقة الّتحقيق والّنسخ والمقا

وحفظ الّرسوم والوثائق، فإّن كثيرا من الّنقص يمكن الحديث عنه في هذا الجانب. 
 ولذلك مّكن المشّرع من إمكانّية الّطعن في قرارات إدارة الملكّية العّقارّية.
 الفقرة الّثانية: الّطعن في قرارات حافظ الملكّية العّقارّية

متواصل منذ دخول مجّلة  كان الّطعن أمام المحكمة العّقارّية محّل جدل
إلى أّن رئيس  315الحقوق العينّية حّيز الّتنفيذ. وقد سبق أن أشارت بالفصل 

المحكمة العّقارّية ينظر في جميع الّصعوبات الّتي تنشأ بعد إقامة رسم الملكّية. 
لغاية تسهيل عملّيات  1965وهي إمكانّية إجرائّية جديدة استحدثها المشّرع سنة 

ذليل جملة الّصعوبات الّتي قد تطرأ بعد إقامة الّرسم العّقاري، ولغاية الترسيم وت
الحّد من خطورة مبدأ الّشرعّية. وقد أثار هذا الفصل عّدة إشكالّيات من الّناحية 
الّتطبيقّية في عالقة المحكمة العّقارّية بإدارة الملكّية العّقارّية بسبب طبيعته 

ال القانون أّكدوا يومها الّطبيعة اإلرشادّية لهذا القانونّية االستثنائّية. لكّن رج
اإلجراء، ونزعوا عنه القّوة اإللزامّية، حيث إّن حقوق األطراف تبقى محفوظة فيما 

                                                                                                                                      

من مجلّة المرافعات المدنيّة  455و 452ى التّعاقب تنقيح الفصلين اإلعالميّة في عمل ونشاط اإلدارة. واقتضى التّرسيم عل

 .2001مارس  29المؤّرخ في  2001لسنة  32والتّجاريّة بموجب القانون عدد 
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بمقتضى  1992وبمناسبة الّتنقيح الّذي أورده المشّرع سنة  .777يتعّلق باألصل
كمة أصبح رئيس المح 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46القانون عدد

االبتدائّية هو المختص بالّنظر في هذه الّصعوبات. لكّن المشّرع سرعان ما تراجع 
جانفي  23المؤّرخ في  1995لسنة  10عن هذا الحّل بمقتضى القانون عدد 

. ونّظم الطعن في قرارات حافظ الملكّية 315، وألغى تماما الفصل 1995
آها مفيدة، حيث تّم تعويض بعد أن أدخل عليه الّتعديالت الّتي ر  388بالفصل 

الّصيغة القديمة "أسباب خطيرة "بالّصيغة الحديثة "مانع قانوني "، وألغيت الفقرة 
األخيرة منه الّتي كانت تحمل المسؤولّية على الّدولة في صورة رفض حافظ 

لسنة  68. واضطّر المشّرع أن يتدّخل مّرة ثانية بمقتضى القانون عدد 778الملكّية
 388لينّقح الفقرة األخيرة من الفصل  1997أكتوبر  27في  المؤّرخ 1997

المتعّلقة بإجراءات تقييد الّطعن تقييدا احتياطّيا، ومّرة ثالثة بموجب القانون عدد 
لينّقح الفقرة األولى من الفصل  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35

ليضيف مسألة م.ح.ع ليدخل بعض الّتعديالت الّلغوّية بطالع النّص و  388
رفض تسليم سند الملكّية أو الوثائق المحفوظة  لديها لمن له الحّق فيها وتأجيل 

 . 779مسألة تسليم الّشهادات أو نسخ الّرسوم لمن يطلبها

                                                 
777  Mohamed Kamel charfeddine,op.cit.,p. 202 et suiv, n°248 suiv. 

 Mohamed Habib Ben Abdessalem : Les rapports de la conservation de la 

propriété foncière avec les tribunaux, op.cit., p. 163 et suiv. 

ينّص على ما يلي:"اليسوغ لمدير الملكيّة العقاريّة ما لم تكن هناك  1995م.ح.ع قبل تنقيح  388كان الفصل    778

تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة أسباب خطيرة أن يرفض وال أن يؤّجل ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو حّطا من ترسيم أو 
قانونّية وال أن يرفض أو يؤّجل تسليم كّراس العقار إلى من له الحّق فيه أو شهائد في التّرسيم إلى كّل شخص يطلبها. ورفض 

 مدير الملكيّة العقاريّة أو تأجيله لذلك بدون عذر مبّرر تترتّب عنه مسؤولّية الدّولة."
ّص في صيغته النّهائّية على ما يلي :"ال يمكن إلدارة الملكيّة العقّاريّة إالّ إذا كان ين 388وأصبح بالتّالي الفصل    779

هناك مانع قانوني أن ترفض بصفة نهائيّة أو تؤّجل ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو حّطا من ترسيم أو تعديل ترسيم وقع طلبه 
الوثائق المحفوظة لديها لمن له الحق ّفيها وال أن ترفض أو تؤّجل بصفة قانونيّة وال أن ترفض أو تؤّجل تسليم سند الملكيّة أو 

 تسليم الّشهادات أو نسخ الّرسوم لمن يطلبها.
وقرار إدارة الملكيّة العقّاريّة برفض أو تأجيل ذلك يقبل الّطعن لدى المحكمة العقّاريّة في أجل شهر من تاريخ اإلعالم  

ّية بعد انقضاء أربعة أشهر رفضا وتبت المحكمة العقّاريّة في الّطعن بعد أخذ رأي إدارة به ويعتبر سكوت إدارة الملكّية العقّار
الملكيّة العقّاريّة وتأذن عند االقتضاء بالقيام باإلجراء المطلوب وقراراتها معفاة من كّل إعالم وهي قابلة للتّنفيذ حاال مع بقاء 

 حقوق المعنيّين محفوظة فيما يتعّلق باألصل.
للّطاعن أن يطلب اإلذن من رئيس المحكمة العقّاريّة أو من ينوبه بتقييد طعنه احتياطيّا ويحال المطلب على  ويمكن 

 إدارة الملكيّة العقّاريّة البداء رأيها فيه وتأذن المحكمة العقّاريّة في صورة إجراء القيد االحتياطي بالتّشطيب عليه."
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وتساءل رجال القانون تبعا لذلك عن الّطبيعة القانونّية لهذا الّطعن. واستقّر 
العقّارّية يعتبر طعنا استثنائّيا من  الرأي على أّن الّطعن في قرارات حافظ الملكّية
 ناحية وطعنا من نوع خاص من جهة أخرى.

فهو طعن استثنائي ألّنه ينحصر في الموانع القانونّية الّتي تحول دون القيام 
بالعملّية المطلوبة. وهو طعن استثنائي ألّن الحّق يبقى محفوظا فيما يتعّلق 

ذها المحكمة العّقارّية في هذا الباب باألصل. معنى ذلك أن األحكام الّتي تّتخ
تعتبر أحكاما وقتّية ليس لها القوة القانونّية الّتي أسندها المشّرع إلى البيانات 

، بحيث يجوز طلب الّتشطيب على ما 780المتزامنة مع حكم المحكمة العّقارّية
 قّررته المحكمة طبق الّطرق األصلّية للّطعن. 
قارن بالّطعن الواقع أمام المحكمة وهو طعن من نوع خاص ألّنه ال ي

اإلدارّية رغم أن القرارات الّتي يّتخذها حافظ الملكّية العّقارّية هي في حقيقة األمر 
قرارات إدارّية. وهو طعن من نوع خاص ألّنه يختلف عن طرق الّطعن العادّية 

ّطعن وعن طرق الّطعن غير العادّية، فرغم الّصبغة اإلدارّية للقرار فهو يقبل ال
أمام هيئة قضائّية. وال يمكن بالّتالى مقارنته باالستئناف أو باالعتراض أو 
بالّتعقيب أو بالتماس إعادة الّنظر الّتي تخضع لشروط ضبطتها مجّلة المرافعات 

 388أّن اإلجراءات المعتمدة بالفصل رجال القانون . ويرى 781المدنّية والتجارّية
سبق للّتشريع الّتونسي أن تضّمنها على صيغتها م.ح.ع تعتبر إجراءات ممّيزة لم ي

الحالّية، وقد جاءت لتحّد من تعّسف ومغاالة إدارة الملكّية العّقارّية في التمّسك 
 بمبدأ الشرعّية، الّذي ساهم بطريقة غير مباشرة في تفاقم معضلة الّرسوم المجّمدة. 

العّقارّية الّشروط  بقي أن تحترم الّطعون الموّجهة ضّد قرارات حافظ الملكّية
 الموضوعّية )أ( والّشروط اإلجرائّية )ب(.

 الّشروط الموضوعّية للطعن في قرارات حافظ الملكّية العّقارّية-أ

                                                 
وحكم التّسجيل العقّاري، مذّكرة لنيل شهادة الدّراسات المعّمقة في القانون محّمد بالحاج جراد ،التّرسيم المتزامن   780

 . 1991 – 1990الخاص ، كليّة الحقوق والعلوم االقتصاديّة والّسياسيّة بسوسة ، الّسنة القضائّية 

عتراض بالنسبة إلى اال 174إلى  168بالنسبة إلى االستئناف والفصول من  155إلى 130تراجع الفصول من     781

 بالنسبة إلى التماس إعادة الّنظر. 167إلى 156بالنسبة إلى التّعقيب والفصول من 178إلى  175والفصول 
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م.ح.ع على مايلى ":ال يمكن إلدارة  388نّصت الفقرة األولى من الفصل 
ة أو تؤّجل الملكّية العّقارّية إاّل إذا كان هناك مانع قانوني أن ترفض بصفة قانونيّ 

ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو حّطا من ترسيم أو تعديل ترسيم وقع طلبه 
بصفة قانونّية، وال أن ترفض أو تؤّجل تسليم سند الملكّية أو الوثائق المحفوظة 
لديها لمن له الحّق فيها وال أن ترفض أو تؤّجل تسليم الّشهادات أو نسخ الّرسوم 

ت إدارة الملكّية العّقارّية بعد انقضاء أربعة أشهر لمن يطلبها.....ويعتبر سكو 
 رفضا." ويفهم من خالل هذه الفقرة أّن المشّرع وضع ثالثة شروط موضوعّية،

 حّتى يكون مطلب الّطعن مقبوال:
يجب أن تتعّلق العملّية المطلوبة بإحدى العملّيات المذكورة بالفصل :أّوال-

صياغته األخيرة العملّيات م.ح.ع في  388عّدد الفصل  م.ح.ع:  388
المطلوبة وهي على الّتوالى: الّترسيم والّتشطيب والحّط من الّترسيم وتعديل الّترسيم 

 783وتسليم الّشهادات 782وتسليم سند الملكّية وتسليم الوثائق المحفوظة لديها

                                                 
يذكر أّن إدارة الملكّية العقّاريّة تتولّى وضع عبارة إبطال على الّصكوك المدلى بها تأييدا لمطلب التّسجيل وتحفظها    782

ق زيادة على العقّار المسّجل بعقّار آخر منفصل عنه، فإّن إدارة الملكّية العقّاريّة تنّص لديها. على أنّه إذا كانت هذه الصكوك تتعلّ 
 بالصّك المشترك على عبارة إبطال تخّص العقّار المسّجل استنادا إلى الحكم الّصادر بالتّسجيل، وتسلّمه إدارة الملكيّة العقّاريّة في

 م.ح.ع.  354نهاية األمر إلى المعنيين على معنى الفصل 

ويذكر كذلك أّن إدارة الملكّية العقّاريّة تحتفظ بالّصكوك والمؤّيدات المتعلّقة بمطالب التّرسيم المقبولة، وترجع الوثائق  

م.ح.ع. وإذا لم يسترجع المعني الوثائق المذكورة، بإمكانه  375المتعلّقة بالمطالب المرفوضة إلى من قدّمها على معنى الفصل 

في ذلك يوّجهه إلى إدارة الملكّية العقّاريّة، ومن المفروض أن يكون الّطلب مؤّرخا وممضى من صاحبه. وإذا  أن يحّرر طلبا
اء كان الّطالب ال يحسن الكتابة فإّن إدارة الملكيّة العقّاريّة تتولّى تعمير المطلب مّجانا. وتعتبر هذه الّصورة من االضافات التّي ج

المتعلّق بتنقيح بعض الفصول من مجلّة الحقوق العينيّة ومنها  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35بها القانون عدد 

 .388الفقرة األولى من الفصل 

إلى أّن  2001أفريل  17المؤّرخ في  35بمقتضى القانون عدد  2001م.ح.ع قبل تنقيحه سنة  387أشارالفصل    783

ذلك نسخة حرفيّة من جميع التّنصيصات المتعلّقة بحّق عيني أو المعيّنة بالّطلب أو  "مدير الملكيّة العقّارّية يسلّم لكّل من يطلب
شهادة في عدم وجود أي تنصيص. ويمكنه أن يسلّم بناء على طلب صريح ملّخصا في التّرسيمات المتعلّقة بحق عيني. وكّل 

 طلب يجب أن يكون مرّسما ومؤّرخا وممضى من صاحبه."

 ّرر كذلك على أن غير المالك ال يمكنه أن يتسلّم  إالّ شهادة في التّرسيم.مك 364وقد نّص الفصل  

 387مضمون الفصل  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35غير أّن المشّرع عّوض بموجب القانون عدد  

لة القانونيّة للّرسم في تاريخ تلّقى المطلب بقوله: "على إدارة الملكيّة العقّاريّة أن تسلّم لكّل طالب ............شهادة ملكيّة تثبت الحا
 أو شهادة في عدم ملكيّة..."، وبالتّالي يمكن مطالبة إدارة الملكيّة العقّاريّة بتسليم شهادة ملكيّة أو شهادة في عدم الملكيّة، وهي

 في صيغته الجديدة. 388التّي قصدها المشّرع بالفصل 

تّي تحتوى على أهّم تنصيصات الّرسم، وترشد إلى أصحاب الحقوق المرّسمة ويقصد بشهادة الملكيّة تلك الّشهادة ال 
 ومضمون الحقوق المدرجة. ويقصد كذلك بشهادة عدم الملكيّة خلّو الدّفاتر العقّاريّة من تنصيصات معيّنة. 

وإذا كان  ويمكن للكافّة طلب التّحصيل على هذه الّشهادات. وكّل طلب يجب أن يكون مؤّرخا وممضى من صاحبه. 
 الّطالب ال يحسن الكتابة فإّن إدارة الملكيّة العقّاريّة تتولّى تعمير المطلب مّجانا.

سابق الذّكر باعتبار أّنه فقد أيّة أهميّة بعد أن أصبح  35مكّرر بمقتضى القانون عدد  364وألغى تبعا لذلك الفصل  

 انات الّرسم.  باإلمكان لكّل طالب أن يتسلّم شهادة ملكيّة ليّطلع على بي



394 

 

. وقد وردت هذه العملّيات المطلوبة من حافظ 784وتسليم نسخ الّرسوم لمن يطلبها
العّقارّية على وجه الحصر. وبالّتالي فإّن كّل عملّية تخرج عن الّصور الملكّية 

م  391الّتي سبق شرحها ال يمكن أن تكون محّل طعن، ومن ذلك أحكام الفصل 
ح ع المتعّلقة بإصالح األخطاء المادّية، حيث وضع لها المشّرع نظاما خاصا. 

مشار إليه على أّنه ال 1995ونّص هذا الفصل حسب صيغته األخيرة بعد تنقيح 
إذا وقع سهو أو غلط في رسم الملكّية أو في الّترسيمات فإّن للمعنّيين أن يطلبوا 
إصالحه. ولحافظ الملكّية أيضا أن يتوّلى من تلقاء نفسه إصالح الخلل الّصادر 
عنه وتدارك األخطاء المادّية الحاصلة في العقود المحّررة من طرفه أو من طرف 

تمام  أعوان اإلدارة. ويجب في جميع الّصور إبقاء الّترسيمات األولى على حالها وا 
اإلصالح في تاريخه. وفي صورة امتناع حافظ الملكّية العّقارّية فإّنه يمكن لرئيس 
المحكمة العّقارّية إذا طلب منه ذلك أن يأذن باإلصالح على نحو ما تقّدم وله 

ة أو شهادة في مضمونه. ففي أيضا عند االقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكيّ 
 388جملة هذه الحاالت، وفي الّصور المماثلة الّتي تخرج عن مضمون الفصل 

م.ح.ع ال يمكن الّطعن على معنى الفصل المتقّدم. بقي أن يرفض حافظ الملكّية 
الّترسيم أو الّتشطيب أو الحّط من الّترسيم أو تعديل الّترسيم أو تسليم سند الملكّية 

 ئق المحفوظة أو الّشهادات المذكورة أو نسخ الّرسوم.أو الوثا
نصت ثانيا: يجب أن يتعّلق الّطعن بالّرفض الّنهائي أو الّتأجيل: -

اإلجراءات الواردة بباب الّترسيم على أّن لكّل شخص أن يطلب من مدير الملكّية 
ترسيم حّق  العّقارّية مع تقديمه للوثائق الّتي توجب مجّلة الحقوق العينّية تقديمها

م.ح.ع". وحّتى  392عيني أو تشطيب ترسيم أو الحّط منه أو تعديله "الفصل 
يجوز الّطعن في قرار حافظ الملكّية العّقارّية يجب أن يرفض هذا األخير 

                                                 
م.ح.ع جديد  في فقرته األولى "على إدارة الملكّية العقّارّية أن تسلّم لكّل طالب نسخة من الّرسم  387نّص الفصل    784

العقّاري.."، وبالتّالي يحّق لكّل طرف أن يطلب مدّه بنسخة مطابقة لألصل من الّرسم العقّاري، لالحتجاج به أمام من يهّمه 
العمل على تمكين المعنيين بهذه الّنسخ، عوض االّطالع المباشر. ويشترط فقط تحرير مطلب في الغرض طبق  النّظر، وقد سار

 اإلجراءات التّي سبق اإلشارة إليها. 
ويذكر كذلك أنّه يمكن أن تسلّم للمتعاقدين أو لورثتهم أو لمن انجّر له حّق منهم في كّل وقت وبطلب منهم نسخ من  

 ابقتها لألصل وبصّحة إيداعها.الّصكوك مشهود بمط
ولكّل من يثبت أن له مصلحة شرعيّة في ذلك أن يتسلّم أيضا نسخا بعد الحصول على إذن يصدره رئيس المحكمة  

 م.ح.ع المتعلّقة بتسليم نسخ من الّصكوك المقدّمة للتّرسيم.  376االبتدائّية بناء على مجّرد طلب على معنى أحكام الفصل 
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االستجابة للمطلب أي أن يّتخذ موقفا سلبّيا في مواجهة الّطلب، وهو ما يختلف 
م.ح.ع، حيث كان  315ء الفصل عن اإلجراء المعمول به سابقا قبل إلغا

باإلمكان تعّهد رئيس المحكمة العّقارّية قبل أن يّطلع حافظ الملكّية العّقارّية على 
المطلب وقبل أن يعّبر عن موقفه سلبا أو إيجابا. لكّن المشّرع اشترط هذا الّرفض 

م.ح.ع على الّنحو  388الّذي شمل الفصل  1995األّولى والمبدئي مع تنقيح 
 ي سبق شرحه. ويمكن أن يكون هذا الّرفض نهائّيا، كما يمكن أن يكون وقتّيا.الذّ 

ويمكن أن يكون الّرفض الّنهائي صريحا، كما يمكن أن يكون ضمنّيا. 
وُيقصد بالّرفض الّصريح أن يرفض حافظ الملكّية العّقارّية إتمام العملّية بوجه 

هذا الموقف إذا كانت الحالة  صريح، ويعلم الّطالب بهذا القرار. ويلجأ عادة إلى
القانونّية للعّقار ال تسمح بإدراج العملّية المطلوبة أو أن طبيعة الكتائب المقّدمة 
للّترسيم ال تسمح إطالقا بإتمام العملّية المطلوبة، بمعنى أّنه ال يمكن إدراجها ولو 
مع إدخال بعض الّتعديالت مثل الكتائب الباطلة بطالنا مطلقا على معنى 

مكّرر م.ح.ع. فبعد دراسة الملف من طرف المصالح المعنّية بإدارة  377الفصل 
الملكّية العّقارّية والوقوف على الحالة القانونّية للطّلب، يّتصل الّطالب بمكتوب 
من إدارة الملكّية العّقارّية، ويعلم بموجبه بموقف اإلدارة كتابة على الّنحو 

قّدم مطلبا إلدارة الملكّية يختار بالّضرورة  المذكور. ويذكر إجماال أن كّل شخص
مقّرا له بالجمهورّية الّتونسّية ليكون بمثابة العنوان الّذي تعتمده اإلدارة في جملة 
مراسالتها. ويتحّقق الّرفض الّصريح على سبيل المثال إذا كانت الحقوق المراد 

العّقاري أو أّن ترسيمها ال تتناسق أصال مع البيانات المنصوص عليها بالّرسم 
الّرسم موّظف عليه اعتراض تحّفظي يمنع اإلدارة من إدراج القيود االحتياطّية 

 م.ح.ع. ويمكن أن تتعّدد الّصور. 369الاّلحقة على معنى الفصل 
م.ح.ع على أّن سكوت إدارة الملكّية العّقارّية بعد  388كما نّص الفصل 

جراء الّذي أشار إليه قانون انقضاء أربعة أشهر يعتبر رفضا. وهو نفس اإل
المتعّلق بالمحكمة اإلدارّية فيما يخّص اإلجراء المتعّلق بالّطعن باإللغاء  1972

. ويحسب األجل من تاريخ إيداع المطلب، ويمكن أن 785في المقّررات اإلدارّية
                                                 

 وما بعد.  283، ص 1999اء اإلداري، مركز النّشر الجامعي، إصالح القض   785
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يعتّد بالّتاريخ المبّين بالوصل، حيث إّن مدير الملكّية العّقارّية يسّلم وصال لكّل 
يطلب منه ذلك في كّل وثيقة تقّدم له، وسنتعّرض لهذه النقطة بمزيد من  من

البيان عند الحديث عن بداية سريان آجال الّطعن. حيث إّن من واجب اإلدارة أن 
تعلم الطالب بموقفها في العنوان المعّدد، لكن إذا سكتت عن الجواب، وهي 

لّسكوت رفضا إذا تجاوز أربعة إمكانّية واردة من الوجهة القانونّية، يعتبر هذا ا
 أشهر.

ويقصد بالّرفض المؤّقت أن يطالب المعني حافظ الملكّية بإتمام العملّية 
المطلوبة ويودع مطلبا لهذا الغرض، فتعلمه اإلدارة في وقت الحق بأّنها ال 
يمكنها أن تستجيب لطلبه إاّل بعد تجاوز بعض الّنقائص. وتتوّلى إدارة الملكّية 

كأن يطالب طالب الترسيم  ،بيان ما يجب القيام به لتالفى هذا الّنقص بالمناسبة
بإدراج كتب الّشراء على جزء معّين من الّرسم العّقاري والحال أنه لم يحتّج 
بالمثال الهندسي المبّين للقطعة موضوع البيع رّبما لعدم إتمام عملّية الّتقسيم طبق 

ه إلى الّتنصيصات الاّلزمة للّتعريف القانون، أو أن يفتقر الكتب المراد ترسيم
 بصاحبه، أو يكون الكتب غير مرّسم بالقباضة المالّية. ويمكن أن تتعّدد الّصور.

أن هذه الّصورة ال تقتضى بالّضرورة الّطعن أمام المحكمة رجال القانون ويرى 
 العّقارّية، وكان من الممكن استثناءها من الحاالت الّتي ضبطها المشّرع بالفصل

م.ح.ع. لكّن المشّرع قصد فعال هذه الحالة باإلشارة إلى صور الّتأجيل.  388
لكّنه ال يكفي أن يرفض حافظ الملكّية العّقارّية إتمام العملّية المطلوبة بل البّد أن 

 يكون هذا الرفض غير متأّسس على مانع قانوني.
ال ي: ثالثا: يجب أن ال يتأّسس الّرفض أو الّتأجيل على مانع قانون-

يطالب حافظ الملكّية العّقارّية بقبول جميع المطالب، بل يحّق له الجواب بالّرفض 
شرط أن يتأّسس هذا الّرفض على مانع قانوني. وقد استعمل المشّرع هذه الصيغة 

، 1995م.ح.ع سنة  388بمقتضى التنقيح الّذي أورده المشّرع على الفصل 
كانت تشمل " األسباب الخطيرة ". وقد  وتخّلى بذلك عن الّصيغة القديمة الّتي

كانت هذه العبارة سببا في عّدة تأويالت متناقضة، وفتحت الباب أمام حافظ 
الملكّية العّقارّية ليذهب بمبدأ الّشرعّية إلى أقصى مراميه ومعانيه. لذلك تدّخل 
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ر المشّرع ليجعل الّرفض مبنّيا على أسس قانونّية. وقد يبدو المفهوم الجديد أكث
دّقة وأعمق بيانا،ألّن المانع القانوني ليس إاّل الّضوابط الّتي يضعها المشّرع، 
بخالف األسباب الخطيرة الّتي اليمكن أن تكون إاّل حالة واقعّية يصعب ضبط 

. 786لملكّية العّقارّيةإدارة امعاليمها ومحتواها، وتخضع في نهاية األمر لتقديرات 
نّية ؟هل هي الضوابط المبّينة بمجّلة الحقوق لكن ما المقصود بالموانع القانو 

 العينّية فحسب ؟ أم أّن المجال يّتسع ليشمل كامل اإلطار القانوني دون استثناء ؟
بالنسبة إلى الموانع القانونّية المنصوص عليها بمجّلة الحقوق العينّية: 

الملكّية  احتوت مجّلة الحقوق العينّية على عّدة موانع قانونّية تمنع حقيقة حافظ
العّقارّية من إدراج العملّية المطلوبة. وبالّتالي فإّن عدم احترام البيانات الّتي 

م.ح.ع، وعدم إضافة األمثلة  377تشترط في الكتب على معنى الفصل 
م.ح.ع، وعدم مراعاة طبيعة الحّق المراد  360الهندسّية على معنى الفصل 
ل عن مبدأ الّتسلسل على معنى م.ح.ع، والتغاف390ترسيمه على معنى الفصل 

م.ح.ع، وعدم تقديم سند الملكّية والوثائق المطلوبة وعدم تسجيلها  392الفصل 
م.ح.ع، يمّثل جميعه موانع قانونّية  394بالقباضة المالّية على معنى الفصل 

جانب من تسمح لحافظ الملكّية العّقارّية بأن يرفض العملّية المطلوبة. وقد ذهب 
إلى اعتبار الموانع القانونّية هي الموانع الّتي ضبطها المشّرع بمجّلة ون رجال القان

. لكّن إدارة الملكّية العّقارّية كثيرا ما تتوارى خلف مبدأ 787الحقوق العينّية فحسب
 الشرعّية لتتجاوز إطار مجّلة الحقوق العينّية.

نّص ة : بالنسبة إلى الموانع القانونّية خارج إطار مجّلة الحقوق العينيّ 
م.ح.ع على أّن مدير الملكّية العّقارّية يتوّلى قبل قيامه بأّية عملّية  306الفصل 

                                                 
لمزيد توضيح  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35وتدّخل المشّرع التّونسي أخيرا بموجب القانون عدد    786

ّجل( إالّ إذا كان هناك مانع المفاهيم اللّغوّية بتأكيده بالفقرة األولى: أنّه " ال يمكن إلدارة الملكّية العقّارّية )أن ترفض أو تؤ
قانوني"، وقد كانت الفقرة األولى تنّص على ما يلي: " ال يسوغ إلدارة الملكّية العقّاريّة )أن ترفض أو تؤّجل(، ما لم يكن هناك 

 مانع قانوني".
هد األعلى فتحي العجموني، دور القاضي المدني في إدراج التّرسيمات والتّشطيب عليها، رسالة تخّرج من المع   787

. محمد بن منصور، الّطعن في مقّررات حافظ الملكّية العقّاريّة، رسالة وما بعد 10ص ،  199– 1993للقضاء، الّسنة القضائيّة 

وما بعد . ومفيدة محجوب، دور المحكمة العقّارّية في تحيين الّرسوم،  31، ص 1996-1995تخّرج من المعهد األعلى للقضاء، 

 وما بعد. 179، ص 1998-1997عهد األعلى للقضاء رسالة تخّرج من الم

 وما بعد. 165، ص 1996أحمد رزيق: الّطعن لدى المحكمة العقّاريّة، القضاء والتّشريع، أكتوبر  
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م.ح.ع على  389مباشرة الّتحقيقات الّتي تقتضيها هذه المجّلة، كما نّص الفصل 
أّن مدير الملكّية يتحّقق من هوّية األطراف وأهلّيتهم ومن صّحة الوثائق المدلى 

رسيم. وقد تأّسس عمل إدارة الملكّية العّقارّية على المبادئ بها تأييدا لمطلب التّ 
المنصوص عليها بهذين الفصلين لتتجاوز إطار مجّلة الحقوق العينّية، وأمكن لها 
أن ترفض ترسيم األحكام واألذون بدعوى عدم احتوائها على بيانات الّرسم، 

ية الّشكلّية للعقد فيما وبعض من أوامر االنتزاع، وتدّخلت مباشرة في مراقبة الّناح
والبيوعات  ،789، واألذون المطلوبة للتعاقد في حّق القّصر788يتعّلق بالوكالة

. وتضطّر اإلدارة في مثل هذه الّصور إلى 790سقوط العّقارّية الّتي تتضّمن شرط
االعتماد على مبادئ القانون العمومّية الّتي تخرج في حقيقة األمر عن إطار 

 ة.مجّلة الحقوق العينيّ 
ولذلك يمكن أن نقول إن مبدأ الشرعّية يسمح إلدارة الملكّية العّقارّية بالّتدّخل 
في الّناحية الشكلّية للعقد، بمعنى أن تراقب  اإلدارة صّحة الكتب المقّدم للترسيم، 

م.ح.ع نّص صراحة على أّن اإلدارة تتحّقق من صّحة  389خاّصة وأن الفصل 
أن ترفض الّترسيم إذا خال العقد من األذون الاّلزمة الوثائق المدلى بها، فيمكنها 

أو لم يحتج الّطالب بالتوكيل المعتمد في عملّية البيع.  لكن ال يجب أن نتوّسع 
في مفهوم الّشرعّية الّذي يعتبر في نهاية األمر مبدأ عّقارّيا يفهم محتواه بالّرجوع 

مبدأ سببا من أسباب تعطيل إلى مبادئ القانون العقّاري، وال يجب أن يكون هذا ال
 إدراج الّرسوم والكتائب في وقتها. 

ليس واضحا بالّدرجة  وفي حقيقة األمر، يبدو مفهوم "الموانع القانونّية "
الكافية، ويمكن أن تكون لجميع أسباب الّرفض موانع قانونّية. ويقترح البعض 

فهم مبدأ الشرعّية. تحديد هذه الموانع بنّص القانون حّتى ال تتعّسف اإلدارة في 
على أّن جميع قرارات حافظ الملكّية تبقى خاضعة للّطعن أمام المحكمة العّقارّية، 
ويمكن لها بالّتالي أن تراقب إن كانت اإلدارة طّبقت المبدأ التطبيق الّسليم أم أّنها 
                                                 

 م.ا.ع  وما بعد. 1104يراجع : الفصول    788

 م.ا.ع. 17الى 3يراجع  الفصول من    789

المتعلق بالعقارات الدولية الفالحّية، الّرائد  1995فيفري  31المؤرخ في  1995لسنة  21يراجع :القانون عدد    790

 ..367، ص 15، عدد 1995فيفري  21الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة 
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تعّسفت في تطبيقه، ويجوز لها في جميع الّصور إرجاع األمور إلى نصابها وفق 
 ات الّتي سنتعّرض لها في نقطة ثانية. اإلجراء
 إجراءات الّطعن في قرارات حافظ الملكّية العّقارّية-ب

والمقصود باإلجراءات في هذا الباب هو المفهوم الواسع المعتمد في كتب 
الفقه، أي المراحل الّتي يمّر بها الّطلب من البداية إلى الّنهاية، بداية من تحرير 

ضائّية وما يشترط من آجال وصفة ومصلحة وأهلّية في العريضة والمطالبة الق
القيام، فنشأة الخصومة وما يتخّللها من إجراءات، وانتهاء إلى صدور الحكم 

. وتختلف اإلجراءات الّتي تلجأ إليها المحكمة إجماال باختالف 791والّتنفيذ
 ، تختلف عن(1)المرحلة، فاإلجراءات الّتي تعتمدها المحكمة قبل صدور الحكم

 .(2) اإلجراءات المّتبعة بعد صدور الحكم
 إجراءات ما قبل الحكم-1

م ح ع على أّن"..... قرار إدارة الملكّية بالّرفض أو  388نّص الفصل 
الّتأجيل يقبل الّطعن لدى المحكمة العّقارّية في أجل شهر من تاريخ اإلعالم به، 

عة أشهر رفضا، وتبّت ويعتبر سكوت إدارة الملكّية العّقارّية بعد انقضاء أرب
المحكمة العّقارّية في الّطعن بعد أخذ رأي إدارة الملكّية العّقارّية، وتأذن عند 
االقتضاء بالقيام باإلجراء المطلوب.......ويمكن للطاعن أن يطلب اإلذن من 

 رئيس المحكمة العّقارّية أو من ينوبه بتقييد طعنه تقييدا احتياطّيا...".  
لك أن المعني يطعن في القرارت السلبّية الّسابق شرحها ويفهم من خالل ذ-

وتتعّهد المحكمة العّقارّية بالّطعن بمقتضى مطلب يحّرره الّطاعن ويفترض أن 
تتوّفر به شروط القيام، على أن يكون الّطعن في األجل، وتأذن  المحكمة عند 

إلى الّتحصيل  االقتضاء بتقييد الّطعن تقييدا احتياطّيا إذا ماطلب منها، وتسعى
على رأي إدارة الملكّية العّقارّية، ثّم تّتخذ القرار المناسب. أي أن هناك إجراءات 

جراءات خاصة بالمحكمة.  خاصة بالّطاعن وا 

                                                 
 .وما بعد. 3، ص 1980أحمد أبو الوفاء ،المرافعات المدنيّة والتّجاريّة ،منشأة المعارف،اإلسكندريّة    791

 وما بعد. 25النّزاع المدني، المرجع الّسابق، ص  عبد اّلّل األحمدي :القاضي واإلثبات في 
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يتوّلى الّطاعن تحرير الّطعن، ويرفعه إلى اإلجراءات الخاّصة بالّطاعن: -
وّفر بالّطاعن المحكمة المختّصة، في اآلجال المحّددة، ومن المفروض أن تت

 شروط القيام.
لم يفّكر المشّرع في ضبط طريقة الّطعن لوعيه أن الطريقة +طريقة الّطعن: 

البسيطة المعتمدة أمام المحكمة العّقارّية بشكل عام كافية لتستجيب لمقتضيات 
أغلب اإلجراءات المطلوبة أمام المحكمة العّقارّية، وال فائدة من إثقال كاهل 

اءات ال طائل من ورائها. وعليه يمكن الّطعن بواسطة مكتوب المعنّيين بإجر 
عادي يضّمنه الّطالب البيانات الّتي يراها ضرورّية إلبراز موضوع المطلب. 
ويجب على األقل أن يتضّمن هذا المطلب عدد الّرسم العّقاري وتاريخ الطلب 

وجميع البيانات الّتي  الّذي قّدمه إلدارة الملكّية العّقارّية وهوّية الّطالب وعنوانه،
تسمح للمحكمة بمعرفة الّرسم العّقاري موضوع الّطعن. ويجب أن يرفق المطلب 
بالوثائق سند مطلب الّترسيم أو الّتشطيب، لكّنه كثيرا ما يتعّذر على الّطاعن 
إضافة هذه الوثائق بسبب عدم سحبها من إدارة الملكّية العّقارّية الّتي رّبما لم 

لمطلب إجماال إلى الفرع المختّص أي الفرع الّذي بدائرته الّرسم تجبه. ويرفع ا
 العّقاري.  

ال قيام بشكل عام دون توّفر +الصفة واألهلّية والمصلحة في الّطعن: 
أّن حّق القيام لدى  19 الّصفة واألهلّية والمصلحة، وقد جاء بم.م.م.ت بفصلها
ّق القيام بطلب ماله من حّق المحاكم يكون لكّل شخص له صفة وأهلّية تخوالنه ح

وأن تكون للقائم مصلحة في القيام. ويشترط في الّطعن المقّدم إلى المحكمة 
العّقارّية الصفة بمعنى أن الّطاعن يكون معنّيا بصفة شخصّية أي أن ال يكون 
غيرا بالّنسبة إلى الحّق المراد ترسيمه وهو عادة الّشخص الّذي تقّدم بمطلبه إلى 

كّية العّقارّية. وعلى هذا األساس تتوّفر في الّطاعن الّصفة إذا تقّدم إدارة المل
 بمطلب ترسيم إلى إدارة الملكّية العّقارّية ورفضت طلبه.

ويمكن أن يصدر الّطعن عن أحد الورثة، كما إذا طلب الّطاعن ترسيم عقد 
ال بقّية مقاسمة على الّرسم األم في حّقه وحّق بقّية الورثة، ويشترط مبدئّيا إدخ
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. لكّن الّطعن أمام المحكمة العّقارّية 792الورثة على معنى القواعد اإلجرائّية العامة
من اعتمادها وتوجبها طبيعة أحكام  يتطّلب بعض الخصوصّيات الّتي ال مفرّ 

السجّل العّقاري ونظام اإلجراءات الّذي يحكم عموما سير أعمال المحكمة 
أ الصفة المشروط قانونا مع متطّلبات العمل العّقارّية. وبالّتالي يتكّيف مبد

اإلجرائي المعمول به أمام المحكمة العّقارّية. فال يجد هذا المبدأ قّوته المعهودة 
بالكيفّية المطلوبة أمام محاكم الحّق العام خاّصة إذا كانت الّدعوى ترمي في 

إذا إلى إدخال  نهاية األمر إلى تغيير المراكز القانونّية لكافة الورثة. فال حاجة
بقّية الورثة ولو كان الّطلب في البداية أمام حافظ الملكّية العّقارّية قد رفعه أغلب 
الورثة، وقد دأبت إدارة الملكّية العّقارّية على قبول جميع المطالب الّصادرة عن 
أحد الورثة دون المطالبة بإدخال بقّية الورثة ولو كان الّطلب يؤّثر على المركز 

ني لبقّية الورثة، اعتمادا على مبادئ القانون العّقاري وخاّصة منها الفصلـين القانو 
ويجوز للوكيل والمحامي طلب الّطعن في حّق  793م.ح.ع. 396م.ح.ع و 395

اّل رفضت  المعني، "وعلى القائم بطلب ما لغيره من حّق عليه إثبات صفته وا 
." 794من تلقاء نفسهادعواه، وعلى المحكمة أن تتبّنى هذا اإلجراء األساسي 

وينوب المكّلف العام بنزاعات الّدولة، الّدولة و المؤّسسات العمومّية ذات الصبغة 
لسنة  13اإلدارّية والمؤّسسات الخاضعة إلشراف الّدولة على معنى القانون عدد 

 .7951988مارس  7المؤّرخ في  1988
ن يطعن إذا ويجوز لمن له الحّق في استرجاع الوثائق وطلب سند الملكّية أ

ما رفض حافظ الملكّية العّقارّية تسليمه هذه الوثائق أو هذا الّسند. وأغلب هذه 

                                                 
رغم أّن هذا المبدأ تعّرض لبعض االستثناءات من الوجهة التّطبيقيّة ،فالدّعوى الحوزيّة يمكن أن يرفعها أحد الورثة   792

، مؤّرخ 13245دد دون أن يجبر على إدخال بقّية الورثة وإن كان الحكم يؤثّر على حقوق كافّة الورثة " قرار تعقيبي مدني ع

". وإذا كان تسويغ محل السكنى صادرا عن أحد الّشركاء في الملكّية وقام المسّوغ  239، ن.م.ت، ص 1986نوفمبر  11في 

باسترجاع المكرى بسبب احتياجه للسكنى به فإّن عدم قيام بقيّة الّشركاء معه ال يحول دون االستجابة لطلبه." قرار تعقيبي مدني 

 .337، ص 1982ن.م.ت  1982ديسمبر  16خ في مؤرّ  6877عدد 

وال ننسى أن المشّرع سمح بأن يصدر التّصريح بالملكّية عن أحد الورثة سواء على مستوى اإلجراءات المسحيّة أو   793

 االختياريّة.
، م. م. م.ت معدلّة بأحدث القوانين، بلقاسم القروى 1978أوت  23مؤّرخ في  2637قرارتعقيبي مدني عدد    794

 . 30الّشابي، مؤّسسات عبد الكريم بن عبد اّلّل للنشر والتّوزيع، ص 

 .276علي كحلون، مجموعة القوانين العقاريّة، المرجع الّسابق، ص    795
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الّصور ال تخرج عن إطار األطراف الّذين بإمكانهم أن يّدعوا االستحقاق، والّذين 
لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالّسجل العّقاري عموما. لكّن المشّرع سمح 

ي الملكّية تثبت الحالة القانونّية للّرسم في تاريخ تلّقي أخيرا لمن طلب شهادة ف
المطلب أو شهادة في عدم الملكّية أو نسخ من الّرسوم ولم تسّلم إليه أن يطعن 
في قرار الّرفض أو الّتأجيل، والحال أن هذه الّشهادات وهذه الّنسخ يمكن أن 

عن في هذه الّصورة يطالب بها جميع األطراف دون استثناء. وبالّتالي يكون الطّ 
مقّدما من طرف الغير الّذي ليس له أّية عالقة بالّسجل العّقاري. وال يمكن أن 
تتوّفر الّصفة خارج اإلطار المذكور، أي صاحب الحّق ووكيله والمالك على 
الّشياع والمكّلف العام بنزاعات الّدولة وطالب سند الملكّية والوثائق والّشهادات 

ّذي لم يودع ملّفه بإدارة الملكّية اليمكن أن يطعن أمام المحكمة والّنسخ، فالغير ال
العّقارّية. لكّنه يمكن أن نتساءل جدال إن كان يجوز الّطعن من طرف النيابة 
وحاكم الّناحية والمعتمد والوالى ورئيس البلدّية والوزير المكّلف بالّتراث والوزير 

ين أسند إليهم الّتشريع العّقاري عّدة مهام المكّلف بالّتهيئة العمرانّية والّدائن، الذّ 
 على مستوى طلب الّتسجيل ؟

والجواب على ذلك ال يمكن أن يكون إاّل بالنفي ألّن إجراءات الطعن تهم 
الّنظام العام إجماال وتخضع للمبدأ الضّيق في التفسير ويحكمها مبدأ عدم 

اعتمدها المشّرع على  القياس، وبالّتالي ال يجوز القياس على اإلجراءات الّتي
مستوى طلب الّتسجيل ألّن المجالين يختلفان واألهداف ليست نفسها في كّل 
إجراء، وكان باإلمكان الّتنصيص على ذلك صراحة إذا أراد المشّرع تمكينهم من 
هذا اإلجراء. وعليه ال يمكن أن تتوّفر صفة القيام في هؤالء إاّل إذا كانت 

 ة.المطالب تخّصهم بصفة شخصيّ 
ويجب أن تتوّفر في الّطاعن المصلحة، بمعنى أن تكون له غاية يحميها 
القانون، فالّطالب الّذي أدرج الّترسيم باسمه على الّنحو الّذي يريد ال يمكن أن 
تكون له مصلحة. والّطاعن الّذي تقّدم بمطلبه مباشرة إلى المحكمة العّقارية ال 

يه أن يرفع طلبه بداية إلى حافظ الملكّية يمكن أن تتوّفر المصلحة بجانبه، بل عل
العّقارّية، فإن رفضه تتحّقق المصلحة في الّطعن. وقّدمنا أن إجراءات الّطعن 
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م.ح.ع تختلف عن اإلجراءات الّتي كانت  388الّتي أوردها المشّرع بالفصل 
، حيث كان هذا 1995م.ح.ع الّذي وقع إلغاؤه سنة  315تحكم مبادئ الفصل 

ح بتقديم المطلب إلى رئيس المحكمة العّقارّية كّلما ظهرت صعوبة الفصل يسم
دون االّلجوء مسّبقا إلى حافظ الملكّية العّقارّية، لكّن المشّرع استغنى عن هذا 

م.ح.ع  388اإلجراء، واشترط القيام المسبق أمام إدارة الملكّية العّقارّية بالفصل 
 على صيغته الحالّية.

اعن األهلّية بمعنى أن يكون راشدا على معنى القانون ويجب أن تتوّفر بالطّ 
م.م.م.ت تسامح في هذا الّركن  19. لكّن الفصل 797والقانون العّقاري  796المدني

بقوله "غير أّنه إذا كان شرط األهلّية المقّيدة هو المختّل عند القيام فإّن تالفيه 
المعنوّية ينوبها مديرها  أثناء نشر القضّية يصّحح الّدعوى." وبالّتالي فإّن الّذوات

وطبق  ،798و القاصر ينوبه ولّيه أو وصّيه أو المقّدم عليه وذلك بحسب الحاالت
م.م.م.ت. فإن توّفرت األهلّية  19المبادئ العامة مع احترام ما ورد بالفصل 

 والّصفة والمصلحة ، يجب أن يحترم الّطاعن آجال الّطعن.
.ع على أّن قرار إدارة الملكّية م.ح 388نّص الفصل +اآلجال في الّطعن: 

بالّرفض أو بالتأجيل على النحو المذكور "يقبل الّطعن لدى المحكمة العّقارّية في 
أجل شهر من تاريخ اإلعالم به، ويعتبر سكوت إدارة الملكّية العّقارّية بعد انقضاء 
أربعة أشهر رفضا." ويالحظ من خالل ذلك أّن الّطعن يجب أن يرفع في أجل 

إذا تّم إعالم المعني، لكّن المشّرع لم يبّين هذا األجل في صورة اّلّرفض  شهر
 الضمني أي السكوت لمّدة أربعة أشهر.

يرفع الّطعن في أجل شهر، ويسري هذا األجل من في صورة اإلعالم: 
م.ا.ع، وال  141اإلعالم به. والّشهر ثالثون يوما على معنى الفصل  ختاري

ذا كان  140يان األجل على معنى الفصل يحسب اليوم األول من سر  م.ا.ع، وا 
 143حلول األجل يوم عيد رسمي اعتبر اليوم الّذي يليه على معنى الفصل 

                                                 
 وما بعد. 158. ومجّلة األحوال الشخصيّة الفصول 17إلى  3تراجع مجلّة االلتزامات والعقود ،الفصول من   796

 وما بعد..  303نيّة في الباب المتعلّق بالتّسجيل، الفصول تراجع مجلّة الحقوق العي   797

 وما بعد. 79محّمد الّزين ،الّنظريّة العاّمة لاللتزامات، المرجع الّسابق، ص   798
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حيث إذا كان  م.م.م.ت ، 141م.ا.ع. وهو نفس الحّل الّذي نّص عليه الفصل 
اليوم األخير يوم عطلة رسمّية امتّد األجل إلى اليوم الموالي النتهاء العطلة. 

حسب أّيام العطل الّتي تتخّلل األجل، باعتبار أن آجال الّطعن هي آجال وت
سقوط ال تقبل الّرفع والقطع على خالف آجال الّتقادم. ويسري هذا األجل من 
تاريخ اإلعالم بالّرفض، لكّن المشّرع لم يبّين طريقة الّتبليغ. وكان ظّنه أن تنطبق 

دارة في أعمالها اليومّية ومكاتباتها الّرسمّية، اإلجراءات العادّية الّتي تلجأ إليها اإل
وهو رأي يتنافى مع موجبات القواعد اإلجرائّية الّتي ال تقبل القياس كما سبق 
اإلشارة إلى ذلك، وكان من الممكن أن يبّين المشّرع هذه الّطريقة بكّل وضوح 

لتخمينات رفعا لكّل التباس. أّما وقد أعرض عن ذلك فالباب يفتح لالجتهادات وا
الّتي تعود بالمضّرة على السير العادي لإلجراءات. لكّنه ال يمكن أن نذهب بعيدا 
 8لنتحّدث عن طريقة الّتبليغ المعتمدة في اإلجراءات العادّية وتحديدا بالفصول 

وما بعد من م.م.م.ت ،ألّن هذه الّطرق ال تلجأ إليها إدارة الملكّية العّقارّية، 
اإلجراءات الواردة بمجّلة الحقوق العينّية الّتي تبّنت  في وتعتمد باألساس على 

معظم فصولها  الّطريقة اإلدارّية سواء على مستوى اإلجراءات المتعّلقة 
 385كما نّص الفصل  .800أو على مستوى اإلجراءات الحكمّية  799بالبحث

ال يمكن أن م.ح.ع على اإلعالمات الّتي توّجهها إدارة الملكّية العّقارّية. وبالّتالي 
تكون طريقة الّتبليغ إاّل الّطريقة اإلدارّية المعتمدة بصفة فعلّية من طرف إدارة 
الملكّية العّقارّية وهي طريقة الّتبليغ بواسطة الّرسائل مضمونة الوصول. ويفترض 
هذا اإلجراء بطبيعة الحال أن يكون للمعني عنوان ثابت يضعه على ذّمة إدارة 

 .الملكّية العّقارّية
ذا خلصنا من مسألة التبليغ الّذي كان من الواجب أّن يضبطه المشّرع  وا 
بوضوح، تبقى مسألة الّتاريخ الّذي يجب أن يعتمد لتحديد سريان األجل الفعلي. 
مضاء  فهل هو يوم إرسال المكاتبة أم يوم بلوغ المراسلة إلى مكان المخابرة وا 

ة. والحّل يقتضي أن يحسب المعني على تسّلم المكاتبة من المصالح المعنيّ 

                                                 
 م.ح.ع. 342الفصل   799

 م.ح.ع. 343الفصل    800
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األجل بداية من األجل الثاني حماية للحقوق، أمام غموض الّتشريع الّذي انتقده 
خاّصة وأّن المشّرع لم يبّين الّنظام القانوني للّصورة  ،801أغلب من درس الموضوع

 الثانية، أي إذا كان الّرفض ناتجا عن سكوت اإلدارة.
أجل الّطعن وطريقة  .م.ح.ع 388لم يبّين الفصل في حالة الّسكوت: 

الّتبليغ وبداية سريان األجل، رّبما العتقاده أّن الّنظام الّذي سبق الحديث عنه هو 
ن صادق عليه أغلب رجال  الّذي يجب اعتماده في مثل هذه الّصورة. وهو حّل، وا 
القانون، ال يتماشى حقيقة مع موجبات األنظمة اإلجرائّية الّتي تخضع لمبدأ عدم 

لقياس، حيث ال قياس في اإلجراءات. كما أّن هذا الحّل ليس من الّسهل الّتسليم ا
به، حيث إذا اعتبرنا أّن أجل الّطعن هو شهر وتعّد أّيامه على الّصورة المذكورة، 
فإّن صورة الّسكوت ليس فيها تبليغ، وبالّتالي وجب تحديد سريان األجل بالنسبة 

حديد بداية سريان أجل األربعة أشهر ليضاف ويقتضي األمر ت إلى هذه الّصورة.
إليه أجل الّشهر، أي خمسة أشهر في الجملة ليفقد المعني الحّق في الّطعن عند 

 نهايتها.
أن إدارة الملكّية العّقارّية تمسك زيادة على سجل الّرسوم العّقارّية  ويذكر

دفتر تضمين  وسجّل اإليداع الّذي تضّمن به ملّخص العملّيات المقبول ترسيمها،
مطالب الّترسيم أو الّتشطيب يثّبت به حسب تاريخ ورودها الوثائق المقّدمة 
للّترسيم وبصفة عامة جميع الّصكوك والكتائب المراد بموجبها إتمام ترسيم أو 

ويمكن للمعني أن يتسّلم توصيال  م.ح.ع"، 380تنصيص أو تشطيب "الفصل 
شهر يبدأ حسابه من يوم إدراج المطلب في الغرض. وبالّتالي فإّن أجل األربعة أ

م.ح.ع،  394بدفتر الّتضمين على الّصورة المذكورة، وقد نّص صراحة الفصل 
 17المؤّرخ في  2001لسنة  35رغم الّتنقيح األخير الوارد بمقتضى القانون عدد 

، على أّن إدراج العملّيات المطلوبة يتّم بالّتاريخ الّذي يودع فيه 2001أفريل 
بإدارة الملكّية العّقارّية، فرغم إلزام الّتشريع الحديث بضرورة تقديم الوثائق  الملف

والمؤّيدات وسند الملكّية، إذا سبق تسليمه، إلى قابض الّتسجيل، فإّن تاريخ 
                                                 

جلّة الحقوق العينيّة، مذّكرة من م 388مراد الزواوي: الّطعن في قرارات حافظ الملكّية العقّاريّة على معنى الفصل   801

تربّص لإلحراز على شهادة الدّراسات العليا المتخّصصة في القانون العّقاري، كليّة العلوم القانونيّة والّسيلسّية واالجتماعيّة 

 وما بعد. 33، ص 1996 – 1995
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العملّية المطلوبة ال يعتبر إاّل بداية من تاريخ " تلقي إدارة الملكّية العّقارّية لتلك 
يوم إيداع المطلب وتضمينه هو منطلق حساب هذا ." وعليه يكون 802الوثائق

األجل، وعند نهايته يحسب أجل الّشهر على الّصورة المذكورة. ويجب على 
ذا احترم الّطاعن الّشروط اإلجرائّية  المعني أن يرفع طعنه في اآلجال المعّينة. وا 

ي لم األولّية المّتصلة باألهلّية والّصفة والمصلحة واآلجال يمكن للّشخص الذّ 
يتمّكن من إدراج العملّية المطلوبة أن يطعن في مطلب حافظ الملكّية العّقارّية 

 أمام المحكمة العقّارّية، فتفتح اإلجراءات الحكمّية.
تتعّهد المحكمة بالمطلب، وينشر بالجلسة اإلجراءات الخاصة بالمحكمة: -

 388بالفصل المعّينة له، وتتوّلى المحكمة إتمام جميع اإلجراءات المسّطرة 
م.ح.ع، ويمكنها أن تأذن بتقييد الّطعن قيدا احتياطّيا، وتّتخذ القرار المناسب، بعد 

 أخذ رأي إدارة الملكّية العّقارّية.
بمجّرد أن يقّدم الّطاعن طلبه على الّنحو المذكور يتوّلى +تعّهد المحكمة: 

الّطعن في قرارات كاتب المحكمة إدراج هذا المطلب بالّدفتر المعّد له، وهو دفتر 
حافظ الملكّية العّقارّية وفي الّدفاتر األخرى الّتي يمسكها الكاتب لمراقبة أطوار 

 . 803القضّية
وعادة ما يكون الّطعن خاليا من البيانات الّضرورّية والوثائق الاّلزمة 
وخاصة منها الّرسوم الّتي يطالب الّطاعن بترسيمها، فتكاتب المحكمة العّقارّية 

الملكّية العّقارّية في جلب الملّف برّمته، فتستجيب اإلدارة لهذا الّطلب دون إدارة 
إشكال. بل إّن إدارة الملكّية العّقارّية رّبما تحيل إلى المحكمة العّقارّية بيانات في 
غاية من األهّمية. وينشر الملف بجلسة الحكم المترّكبة من رئيس وعادة ما يكون 

رّية أو المشرف على الفرع وعضوين من الحّكام وكيل رئيس المحكمة العّقا
المقّررين. ولقد كانت هذه المحكمة تترّكب في الّسابق من خمسة أعضاء لكّن 
                                                 

فقد بقيت هذه الفقرة  0102جوان  29المؤرخ في  2010لسنة  34م.ح.ع بموجب القانون عدد  394رغم تنقيح الفصل   802

 ".إدارة الملكيّة العقّاريّة لتلك الوثائقمن تاريخ تلقي إالّ تاريخ العملية المطلوبة ال يعتبر "  هعلى حالها وهو أنّ 
غير أنّه ما يجب اإلشارة إليه في هذا الباب  هو انعدام التّنسيق بين فروع المحكمة العقّاريّة على مستوى مسك الدّفاتر  803

ي لها عالقة بالتحيين عموما. فمن الفروع ما ال يمسك دفترا خاصا بالّطعون في قرارات حافظ الملكّية العقّاريّة ويدرج الّطعن التّ 
بالدّفاتر العاديّة المخّصصة لمطالب التّسجيل، وبعض الفروع األخرى تخّصص دفاتر مستقلّة لهذا النّوع من المطالب. في حين 

ريقتين. وبالتّالي من الواجب أن يتوفّر التّنسيق بين الفروع، فيتوّحد العمل بتوّحد الدّفاتر المعتمدة في هذا أّن عدّة فروع تعتمد الطّ 
 الباب.
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المؤّرخ في  1995لسنة  10بمقتضى القانون عدد عّدل من هذا التنظيم المشّرع 
م.ح.ع ينّص بمقتضى  311الّذي سبق ذكره وأصبح الفصل  1995جانفي  23

قيح األخير على أّن هيئة المحكمة العّقارّية تترّكب من ثالثة أعضاء. هذا الّتن
ويتواصل نشر القضّية بعّدة جلسات دورّية يستدعى إليها الّطاعن بالّطريقة 
اإلدارّية الّتي سبق شرحها خالل الحديث عن مطلب الّتسجيل، وقّدمنا أّن الّطعن 

ل لإلجراءات العادّية لم يحض بإجراءات خاّصة وهو يخضع في جميع المراح
المعتمدة أمام المحكمة العّقارّية. ويمكن للّطاعن أن يحضر سواء بنفسه أو أن 
يوّكل عنه الغير. وتتواصل اإلجراءات العادّية، وتمّر القضّية بأطوارها الّثالثة إلى 
أن تجهز للفصل، فتّتخذ المحكمة القرار المناسب ولكن بعد أن تّطلع على رأي 

 كّية العّقارّية. وتكون قد أذنت بتقييد الّطعن قيدا احتياطّيا.إدارة المل
بمقتضى  1995نّص المشّرع سنة +اإلذن بتقييد الّطعن قيدا احتياطّيا: 

الّذي سبق اإلشارة إليه على إمكانّية أن يطلب  1995لسنة  10القانون عدد
الّتي تسّلم اإلذن الّطاعن تقييد هذا الّطعن قيدا احتياطّيا، لكّنه لم يبّين الجهة 

بذلك واإلجراءات المّتصلة بهذا اإلجراء، وقد ظهرت نتيجة لذلك عّدة صعوبات 
تطبيقّية بسبب عدم ضبط اختصاص رئيس المحكمة العّقارّية ورئيس المحكمة 
االبتدائّية في هذا الباب، وبقي الفقه مضطربا بين اختصاص هذا وذاك، وهو ما 

المؤّرخ  68بمقتضى القانون عدد  1997جديد سنة دفع المشّرع إلى الّتدّخل من 
"ويمكن  388ورفع الّلبس بقوله بالفقرة األخيرة من الفصل  1997أكتوبر  27في 

للّطاعن أن يطلب اإلذن من رئيس المحكمة العّقارّية أو من ينوبه بتقييد طعنه 
يه..".معنى ذلك احتياطّيا ويحال المطلب على إدارة الملكّية العّقارّية إلبداء رأيها ف

أن يسعى الّطاعن إلى الحصول على اإلذن المناسب من رئيس المحكمة العّقارّية 
المركزّية أو من رؤساء الفروع لغاية االنتفاع بآثار مؤّسسة القيود االحتياطّية. وال 
يمكن أن يصدر هذا اإلذن إال بعد اإلّطالع على رأي إدارة الملكّية العّقارّية، فتفيد 

محكمة بالبيانات الّضرورّية وتطلعة على حقيقة الّرسم وتقترح الرأي رئيس ال
المناسب إن كانت الحالة القانونّية للعّقار تسمح بالقيد االحتياطي أم أن بيانات 
السجّل تتعارض مع ما يمكن أن يّتخذ من قرار في هذا الباب، كّل ذلك في إطار 
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فع الّطاعن طلبه إلى رئيس المحكمة . وواقعّيا ير 804الّنظام العام للقيد االحتياطي
العّقارّية المختّص إذا أراد االستفادة من نظام القيود االحتياطّية، ويدرج هذا 
المطلب بالّدفتر المعّد له ثّم يحال إلى إدارة الملكّية العّقارّية الّتي بعد الّدرس تعّبر 

ّذي من المفروض عن رأيها بوضوح، ويعاد الّطلب إلى رئيس المحكمة العّقارّية ال
أن يّتخذ القرار المناسب. لكّن المحكمة العّقارّية ستضطّر مّرة ثانية إلى الحصول 
على رأي إدارة الملكّية العّقارّية بمناسبة البّت في أصل الّطعن على معنى الفصل 

 م.ح.ع. 388
م.ح.ع على أّن المحكمة  388نّص الفصل +رأي إدارة الملكّية العّقارّية: 

المشّرع يالحظ أّن كّية العّقارّية. و الملّية تبّت في الّطعن بعد أخذ رأي إدارة العّقار 
يلجأ إلى نفس اإلجراء في عّدة مواضع أخرى مثل األذون الّتي يمكن أن تصدر 

م.ح.ع فقرة أخيرة أو عن  388عن رئيس المحكمة العّقارّية في إطار الفصل 
حقوق قيدا احتياطّيا على معنى الفصل رئيس المحكمة االبتدائّية في إطار تقييد ال

م ح ع. وهي إجراءات يعتمدها القانون اإلدارى في عّدة مواضع. ويهدف  367
المشّرع من خالل ذلك إلى إحاطة المحكمة المتعّهدة بالّطعن علما بالحالة 
الحقيقّية للّرسم العّقاري الّتي يجب أن تؤخذ  بعين االعتبار عند اّتخاذ القرار، 

اسبة أخرى يوّفرها المشّرع إلدارة الملكّية العّقارّية لغاية الّنظر من جديد وهي من
في موقفها الّرافض لالستجابة للّطلب على الّنحو المطلوب، ومراجعة أمرها عند 

 االقتضاء.
ويعتبر هذا اإلجراء مبدئّيا أساسّيا على معنى القواعد اإلجرائّية، وينجّر عن 

ات الاّلحقة من حيث المبدأ. وحّتى على فرض أّن عدم مراعاته بطالن اإلجراء
المّشرع لم يبّين جزاء اإلخالل بهذا اإلجراء فال يعني أّن المحكمة معفاة من 
اّل فقد الّطعن  احترامه. والحقيقة أّن رأي حافظ الملكّية العّقارّية ال يلزم المحكمة، وا 

ن أهّميته من األساس، فهو مجّرد رأي استشاري إن شاءت المح كمة اعتمدته وا 
شاءت تّخلت عنه، معنى ذلك أّن اّللجوء إلى رأي حافظ الملكّية ليس وجوبّيا، فإن 
سهت المحكمة عن استشارته فال شيء عليها. حيث إّن المبادئ المعلومة في 
                                                 

 وما بعد م.ح.ع. 365الفصول  804
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هذا الباب تفيد أّن الجهة الّتي طلبت الّرأي تكون ملزمة باّتباعه إذا كان اإلجراء 
ان مجّرد إجراء اختياري، فال يلزم الجهة المذكورة، معنى ذلك وجوبّيا، أما إذا ك

 أّن الّسهو عن إتمام هذا اإلجراء ال يخّل باإلجراءات األساسّية.
لكّن ذلك ال يفيد إطالقا  أّن المحكمة ال تكترث بهذا اإلجراء، بل إّن 
ى المشّرع وضعه لكي يّتبع، وال يجب أّن ينّص المشّرع على قّوة اإلجراء حتّ 

تعتمده المحكمة، فهو أجراء تنظيمي وترتيبي. ومن الوجهة الواقعّية ال يمكن 
للمحكمة أن تحسم األمر دون اإلّطالع على رأي حافظ الملكّية، وهو المّطلع 
على حقيقة الّرسم العّقاري. بل إّن إدارة الملكّية العّقارّية يمكن أن تفيد المحكمة 

ّية وقانونّية يكون لها بالّضرورة انعكاس على العّقارّية المتعّهدة بعناصر واقع
الموقف الّذي ستعتمده المحكمة، كما إذا كان الّرسم محّل اعتراض يمنع إدراج 

م.ح.ع. لذلك نرى المحكمة  369القيود االحتياطّية الاّلحقة على معنى الفصل 
إلدارة من الوجهة الواقعّية ال تتخلّى عن هذا اإلجراء الّذي وضع أساسا لمصلحة ا

 حّتى تبّين رأيها بوضوح وهي المستهدفة من خالل هذا الّطعن.
وواقعّيا تحال عريضة الّطعن، بعد تقييدها بالّدفتر المعد لها، إلى إدارة 
الملكّية العّقارّية لغاية إبداء الّرأي، فيتوّلى حافظ الملكّية العّقارّية إبداء موقفه 

من الّطاعن تعديل طلباته على نحو بوضوح في الرفض الّنهائي أو أّنه يطلب 
معّين أو يطالب ببعض الوثائق والّرسوم. ثّم يعيد المكاتبة إلى كتابة المحكمة 
العّقارّية الّتي تضيفها إلى الملّف في يومها، ويّطلع عليها رئيس الجلسة قبل 

 اّتخاذ القرار المناسب.
مكن للمحكمة من حيث الّشكل ي+خيارات المحكمة عند الّنظر في الّطعن: 

أن ترفض الّطعن إذا لم يحترم الّطاعن آجال الّطعن الّتي سبق شرحها. لكّن 
رفض الّطعن شكال ال يمنع من إعادة إيداع مطلب جديد بإدارة الملكّية العّقارّية 
فترفضه، ويتمّكن الطالب من الّطعن من جديد. وهذه الّصورة يسمح بها الفصل 

يمكن للمحكمة مبدئّيا أن  . من حيث األصلم.ح.ع على صيغته الحالّية 388
تقضي بالّطرح إذا ما طلب منها ذلك مهما كانت األسباب. كما يمكنها أن ترفض 
الّطعن إذا انبنى قرار حافظ الملكّية العّقارّية على مانع قانوني، ويجوز لها أن 



410 

 

لكّية تقبل الّطعن وتأذن بالّترسيم على الّنحو المطلوب إذا كان قرار إدارة الم
العّقارّية غير مبني على مانع قانوني. وبالّتالي فإن المحكمة العّقارّية ستضطّر 
إلى مراقبة مدى مشروعّية القرار الّذي اعتمده حافظ الملكّية العّقارّية على الّنحو 

 الذي سبق شرحه.
رأى خالفا لهذا الّرأي، ودعا إلى أن تتجاوز 805لكّن بعضا من الفقه 

قبة مبدأ الّشرعّية الّذي يضيق في حقيقة األمر عن استيعاب المحكمة إطار مرا
م.ح.ع ال يمنع أن يكون  388ألّن الفصل  أهداف المشّرع وسياسته في الّتحيين،

للمحكمة دور في دراسة جملة الملف الّذي تعّهدت به فتأذن في جميع الّصور 
لفقرة الّثانية من هذا بالحّل الّذي يجب اعتماده، تجاوزا لمبدأ الّشرعّية، حيث إّن ا

الفصل والّتي سمحت بالّطعن في قرار حافظ المّلكّية العّقارّية تمّكن المحكمة من 
الّتعّهد والّنظر في جميع الّصعوبات دون الّتقّيد بمراقبة توّفر المانع القانوني من 

م.ح.ع استوعب كامل اإلمكانّيات الّتي كان يسمح  388عدمه. كما أّن الفصل 
م.ح.ع الّذي تّم إلغاؤه على الّصورة المذكورة، بمعنى أّنه كان  315صل بها الف

يسمح بالّنظر في جميع اّلصعوبات الّتي تطرأ بعد إقامة الّرسم العّقاري، وبالّتالي 
م.ح.ع الّذي استوعب في حقيقة  388ال يجوز نزع هذه اإلمكانّية من الفصل 

م.ح.ع  379المشّرع الفصل م.ح.ع. ولم يلغ  315األمر كامل محتوى الفصل 
 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46بمقتضى القانون عدد  1992سنة 

والّذي كان يسمح لحافظ الملكّية العّقارّية باّتخاذ الوسائل واإلجراءات الاّلزمة 
لتصحيح الوثائق والّرسوم المقّدمة للّترسيم أو لتسهيل القيام بالعملّية المطلوبة، إاّل 

ثّم في مرحلة ثانية  1992م.ح.ع سنة  315في مرحلة أولى بالفصل  لتعويضة
. وعليه يجب أن يسند إلى المحكمة العّقارّية 1995م.ح.ع سنة  388بالفصل 

خالل الّنظر في الّطعن المقّدم ضّد قرار حافظ الملكّية العّقارّية كّل الصالحّيات 
إطار معّين. لكّن هذا في إتمام عملّية الّتحيين دون حصر مجال تدّخلها في 

م.ح.ع الّذي تضيق عباراته عن  388الّتحليل ينبني على فهم واسع للفصل 
استيعاب مثل هذا الّتصّور على األقل حسب صيغته الحالّية، وقد كان واضحا 
                                                 

 وما بعد. 193يراجع على سبيل المثال :مفيدة محجوب، المرجع الّسابق، ص    805
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في معانيه ومقاصده وال يحتاج إلى تأويل، فالّطعن ال يجوز إطالقا إال إذا توّفرت 
سبق شرحها، ويطلب من المحكمة عند الّنظر في الّطعن  الّشروط الجوهرّية الّتي

أن تتقّيد بمراقبة مدى احترام حافظ الملكّية لمبدأ الّشرعّية ال غير، ألن مجال 
لسنة  34الّتحيين هو اختصاص دائرة الّرسوم المجّمدة على معنى القانون عدد 

أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67كما هو منقح بموجب القانون عدد  2001
2009 . 
 إجراءات ما بعد الحكم-2

م.ح.ع على أّن المحكمة العّقارّية "تأذن عند االقتضاء  388نّص الفصل 
بالقيام باإلجراء المطلوب وقراراتها معفاة من كّل إعالم وهي قابلة للّتنفيذ حااّل مع 

 بقاء حقوق المعنّيين محفوظة فيما يتعّلق باألصل."
عة هذا اإلذن أو القرار الّذي تّتخذه المحكمة، لقد سبق أن أشرنا إلى طبي

وقد الحظنا في بابه أّنه ال يمّس باألصل بمعنى أّن قرار المحكمة ينحصر في 
اإلذن بترسيم الكتب على الحالة الّتي هو عليها يوم اإلذن، وال يمنع ذلك من إثارة 

قرار وقتي له  الّدعاوى المناسبة لغاية إلغاء الكتب نفسه موضوع اإلذن، وهو بذلك
مممّيزات خاصة ينفرد بها. وقّدمنا أّن له طبيعة استثنائّية وخاّصة في نفس 
الوقت، رغم أّنه يصدر عن هيئة قضائّية. وستنعكس هذه الّطبيعة بالّضرورة على 
إجراءات الّتنفيذ الّتي تنفرد بشكلّيات خاصة تسهم بدرجة كبيرة في تسهيل عملّية 

تمام األعما ل المتعّلقة بها في أقرب اآلجال، وهو ما سنتعّرض له في الّترسيم وا 
نقطة أولى، ومع ذلك كثيرا مع تظهر عّدة صعوبات يّتجه الّتعّرض لها في نقطة 

 ثانية.
تمتاز هذه اإلجراءات بالّسهولة والبساطة، حيث إّن إجراءات تنفيذ اإلذن: -

 إذن المحكمة معفى من اإلعالم وينّفذ حااّل.
اليتعّلق األمر بطبيعة الحال بالقرارات الّتي صدرت اإلعالم: +اإلعفاء من 

بالّطرح أو بالّرفض سواء على المستوى الّشكلي أو األصلي، ألّنها ال تثير أّي 
إشكال، والتتطّلب أي إجراء الحق، إذ بصدور القرار على الّنحو المذكور تنتهي 

ة باإلعالم. ويكتفي كاتب إجراءات الّطعن وال حاجة أصال إلى اإلجراءات المتعلقّ 
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المحكمة بالّتنصيص عليه بالّدفتر المعد له. لكّنه يمكن للّطاعن أن يطلب 
 استرجاع وثائقه عند االقتضاء بعد إذن رئيس المحكمة في ذلك.

وتطرح القرارات اإلجابّية أي الّتي قبلت الّطعن من حيث األصل وأذنت 
المطلوبة عّدة تساؤالت فيما يتعّلق  لحافظ الملكّية العّقارّية بإدراج العملّية

بإجراءات تنفيذها، وهي الّتي قصدها المشّرع وأعفاها من كّل إعالم. والقاعدة 
، إذا ما اعتبرنا أن 806العامة في اإلجراءات المدنّية أّن اإلذن ال يتطّلب اإلعالم

م.ح.ع مجّرد إذن يخضع  388القرار الّذي تّتخذه المحكمة في إطار الفصل 
ع الّضوابط المتعّلقة بهذه المؤّسسة. والحقيقة أّن جميع األحكام الّتي تصدر لجمي

م.ح.ع نّص  349عن المحكمة العّقارّية ال تتطّلب اإلعالم. ورغم أّن الفصل 
منذ مّدة على أّن الخصوم يّتصلون من كاتب المحكمة بإعالم بحكم المحكمة، 

لمشّرع لم يعّلق عليه أّي أثر من فإّن الّتطبيق ال يلجأ إلى هذا اإلجراء ألّن ا
ن وقع هذا اإلعالم فهو مجّرد إعالم إ. وحّتى على فرض 807الوجهة القانونّية

إداري بصدور الحكم أي أن طريقة اإلعالم تعتمد على الوسائل اإلدارّية ال غير، 
وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن اإلجراءات المّتبعة تطبيقا للمبادئ العامة 

ها بم.م.م.ت الّتي تنّص على أن اإلعالم يتّم بواسطة عدل المنصوص علي
. لكّن المشّرع حسم هذه المسألة من األساس، ونّص على أّن القرارات 808منّفذ

م.ح.ع ال تتطّلب اإلعالم. فكيف  388الّتي تّتخذها المحكمة في إطار الفصل 
 تقع عملّية التنفيذ إذن ؟.
 قرارات المحكمة "قابلة للتنفيذ حاال".  نّص المشّرع على أنّ +الّتنفيذ الحالي: 

وال شّك في أّن المشّرع قصد الّتسهيل على الّطاعن إلى أقصى حّد ممكن 
والّضغط على المتطّلبات اإلجرائّية أكثر ما يمكن. وبالّتالي ال يمكن الحديث عن 

ي توجب اإلجراءات المسّطرة بمجّلة المرافعات المدنيّة والّتجارّية في هذا الباب التّ 
                                                 

الّصادرة عن المطالب حاال من طرف العدول المنفّذين بمجّرد  م.م.م.ت على " تنفيذ األذون 220نّص الفصل    806

 اإلدالء بها من طرف من يهّمه األمر."
ويالحظ على سبيل المثال أّن المشّرع ربط آجال  ،ري عموما أثرا على مسألة اإلعالمال يعلّق التّشريع العقّا   807

 .ع. م. ح 332المراجعة بصدور الحكم وليس باإلعالم به.يراجع الفصل 

م.م.م.ت على أّن كّل استدعاء أو إعالم بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفّذ ما لم ينّص القانون  5نّص الفصل   808

 على خالف ذلك.
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اإلعالم بالحكم في مرحلة أولى ثّم الّتنفيذ بواسطة عدل الّتنفيذ في مرحلة 
م.م.م.ت وما بعد  213وحّتى األذون الّصادرة في إطار الفصول  809ثانية.

ن كانت ال تتطّلب اإلعالم. لذلك ُيرجع عادة  تتطّلب الّتنفيذ بواسطة عدل الّتنفيذ وا 
م.ح.ع الواقع شرحها سلفا إلتمام  351م.ح.ع والفصل  334إلى مبادئ الفصل 

 أعمال الّتنفيذ.
والحقيقة أّن المشّرع لم ينّص على إجراء معّين لغاية تنفيذ القرار قصدا، 
ورّكز فحسب على الّتنفيذ الحالي مهما كانت الّطريقة المستعملة، ألّن الّتأخير فيه 

تتّم العملّية في  مضّرة للمستفيد وللغير بشكل عام، فكّل الّطرق ممكنة شرط أن
 388أقرب اآلجال. وهكذا نالحظ أّن عملّية الّتنفيذ على مستوى أحكام الفصل 

م.ح.ع ال تخرج عن الّدائرة اإلدارّية في عالقة كاتب المحكمة العّقارّية بوصفه 
المؤتمن على أعمال الكتابة، بحافظ الملكّية العّقارّية بوصفه المأمور العمومي 

لمشّرع مهّمة إدراج الّرسوم والوثائق بدفاتر إدارة الملكّية العّقارّية، الّذي أسند إليه ا
مع إمكانّية أن يكون للّطاعن دور في ذلك. بقي أّن تنفيذ القرارات الّتي تصدر 

م.ح.ع قد تالقي بعض  388عن المحكمة العّقارّية في إطار الفصل 
 الّصعوبات.

كمة دون صعوبات، لكّن يفترض أن ينّفذ إذن المحاإلشكال التنفيذي: -
اإلشكال طرح منذ مّدة لّما رفض حافظ الملكّية العّقارّية إدراج األذون الّصادرة 

م.ح.ع قبل إلغائه، أو حّتى  315عن المحكمة العّقارّية في إطار الفصل 
بدعوى أّنها تخالف البيانات  ،810األحكام الّتي تصدر عن محاكم الحّق العام

ري أو أن المحكمة لم تحترم الموجبات الخاصة بالعّقارات الواردة بالّسجّل العّقا
لى معارض وناقد.  المسّجلة عموما. وقد تفّرق الفقه إلى مؤّيد ومناصر وا 

لكن هذه اإلشكاالت ال يجب أن تطرح خالل تنفيذ اإلذن في إطار الفصل 
الّذي م.ح.ع ألّنه صدر بمناسبة مراقبة مبدأ الّشرعّية ذاته الّذي كان الّسند  388

يرجع إليه حافظ الملكّية العّقارّية كّلما أراد أن يرفض إدراج العملّية المطلوبة. 

                                                 
 م.م.م.ت. 287يراجع الفصل   809

 . 163محّمد الحبيب عبد الّسالم ، عالقة إدارة الملكيّة العقّاريّة بالمحاكم، المرجع الّسابق، ص    810
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حيث من المفروض أن تكون المحكمة قد درست األسباب الّتي دعت اإلدارة 
للّرفض وتبّينت إن كان المانع قد توّفر أو أّن اإلدارة كانت مخطئة في رفضها 

 يمكن بالّتالي لحافظ الملكّية أن يؤّجل أو بسبب عدم وجود المانع القانوني، فال
 يرفض العملّيات الّتي أذنت المحكمة بإدراجها، والحالة تلك.

ّن عدم إدراج األذون الّتي قضت بها المحكمة في وقتها يؤّثر والواضح أ
سلبا على نظام الّسجل العّقاري عموما وال يمكن بالمّرة الّتصريح بعدم إدراجها أو 

وقف سلبي إزاءها. على أّن الّصعوبات الّتي يمكن أن تظهر خالل اّتخاذ أّي م
عملّية الّتنفيذ، مهما كان مصدرها، والّتي قد تعّطل إتمام اإلجراءات، يجب أن ال 
ّنما على إدارة الملكّية العّقارّية  ينجّر عنها رفض بعدم إدراج العملّية المطلوبة، وا 

فع الّصعوبة في حدود اإلمكان، وللمحكمة الّرجوع إلى المحكمة العّقارّية لغاية ر 
العّقارّية كّل اإلمكانّيات في إصالح الخطأ عند االقتضاء واالتصال بديوان قيس 
األراضي عند الّضرورة إذا كانت الّصعوبة لها عالقة بالمسائل الفنّية. وال يعدو 

رفض ذلك أن يكون إاّل تطبيقا لإلجراءات العادّية. ومن باب الجدل فحسب إذا 
حافظ الملكّية العّقارّية تنفيذ اإلذن الّصادر على الّنحو المذكور، فيعتبر ذلك قرارا 

. 1972إدارّيا يجوز الّطعن فيه بدعوى اإللغاء أمام المحكمة اإلدارّية طبق قانون 
ويمكن في نهاية األمر إذا وقع إهمال الّتنصيص بسجاّلت إدارة الملكّية العّقارّية 

المطلوبة طبق القانون، أن يقوم المتضّرر بطلب تعويض على الّترسيمات 
الّضرر الّذي حصل له من جّراء ذلك، وتكون الّدولة هي المسؤولة على معنى 

م.ح.ع. لكّن مسؤولّية حافظ الملكّية العّقارّية يمكن أن تثار بصفة  402الفصل 
خطأ جسيما شخصّية إذا كان الخطأ الّذي ارتكبه يعتبر في نظر القانون اإلداري 

أو متعّمدا، حيث إّن الّدولة ال تحّل محّل الموّظف إاّل إذا كان الخطأ وظيفّيا أي 
. أّما األخطاء الّشخصّية فال تغّطيها 811يّتصل اّتصاال وثيقا بالمرفق العام

مسؤولّية الّدولة. وال شّك في أن رفض إدراج األذون الّصادرة عن المحكمة طبق 

                                                 
حّمد صالح بن عيسى: الدّعوى المتعلّقة بمسؤوليّة اإلدارة أمام المحكمة اإلداريّة، مؤّلف جماعي حول إصالح م   811

 وما بعد. 147القضاء اإلداري، مركز الّنشر الجامعي، ص 
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مكن أن يعتبر خطأ مرفقّيا بالمعنى الّصحيح المعتمد في اإلجراءات المذكورة ال ي
 القانون اإلداري.

غير أّنه يتعذر في بعض األحيان إتمام الّترسيم طبق اإلجراءات العادّية، 
 فيلزم الّطالب باّتباع إجراءات استثنائّية تعرف بإجراءات الّتحيين إلنهاء الترسيم.

 المبحث الّثالث: إجراءات التحيين
أت سياسة الّتحيين منذ مّدة أمام تطّور حّدة الّرسوم المجّمدة بصفة لقد بد

. وتعود 812مّطردة، وهو أن تصبح الحالة القانونّية للرسم مخالفة لحالته الواقعّية
من المرسوم عدد  16، حيث جاء الفصل 1964تجربة الّتحيين حقيقة إلى سنة 

نقيح القانون العّقاري المتعّلق بت 1964فيفري  21المؤّرخ في  1964لسنة  4
وا عادة تنظيم دفتر خانة لألمالك العّقارّية بإجراءات جديدة، وقد استوعبت مجّلة 

 12المؤّرخ في  1965لسنة  5الحقوق العينّية الّصادرة بموجب القانون عدد 
الّذي ظّل معتمدا  16جّل أحكام هذا المرسوم باستثناء الفصل  1965فيفري 

 315المجّمدة. وجاءت مجّلة الحقوق العينّية كذلك بالفصل لتنظيم دوائر الّرسوم 
بإمكانّية إجرائّية جديدة. لكّن المشّرع أعاد هيكلة هذه الّسياسة بموجب القانون 

المتعلق بتحيين الرسوم  1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39عدد 
للّتحيين ودوائر العقارية وتخليصها من الجمود، وأنشأ ما يعرف بالّلجان الجهوّية 

سابق الّذكر، وألغي كذك  16الّرسوم المجّمدة، وألغيت بالّتالي أحكام الفصل 
 23المؤّرخ في  1995لسنة  10بموجب القانون عدد  1995سنة  315الفصل 
 46بمقتضى القانون عدد  1992بعد أن أسندت وظائفه سنة  1995جانفي 
لمحكمة االبتدائّية. لكّن إلى رئيس ا 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة 

لسنة  34أعمال الّتحيين لم تتقّدم بالكيفّية المطلوبة. لذلك تدّخل القانون عدد 
وألغى لجان الّتحيين وأحال جميع الملّفات  2001أفريل  10المؤّرخ في  2001

. وقد جاء بشرح أسباب القانون أّن االستغناء عن الّلجان 813إلى المحكمة العّقارّية

                                                 
ّية، وتعوب أسباب جمود الّرسوم العقّارّية إلى عدّة أسباب، منها ما يتعلّق بأصل ومحتوى مبادئ السجالّت العين   812

 ومنها ما يتعّلق بإجراءات التّسجيل والترسيم والتحديد، ومنها ما يتعّلق بطبيعة نظام الملكيّة العقّاريّة.
 علي كحلون: أزمة السجالّت العينيّة، أطروحة دكتوراه، المرجع الّسابق. 

 ، سابق الذّكر.2001لسنة  34من القانون عدد  36-35-34-33الفصول     813
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حالة اختصاصها إلى المحكمة العّقارّية "يقصد به توحيد الّجهة المكّلفة  الجهوّية وا 
بالّتحيين بالّنظر إلى اإلشكالّيات العملّية الّتي ظهرت من تعّدد الجهات وتبعثر 
الجهود، وهو يمّثل امتدادا طبيعّيا لعملها ونظرا لما يتوّفر لديها من إمكانات 

لة في هذا الميدان وهو رجوع إلى الّتجربة القديمة البحث واالستقراء والّتجربة الّطوي
القديم"، لذلك نّص الفصل  315الّتي كانت تمارسها حسب مقتضيات الفصل 

الّثاني من القانون الجديد على أّن المحكمة العّقارّية" تختّص بتطبيق اإلجراءات 
لعّقارّية، وقد الّرامية لتحيين الّرسوم العّقارّية"، وهو اختصاص تنفرد به المحكمة ا

وّزع المشّرع االختصاص بين قاضي الّسجّل العّقاري ودائرة الّرسوم المجّمدة، 
 وحّدد مجال اختصاصهما.

المؤّرخ  2001لسنة  34وكانت الفكرة العاّمة واألساسّية في القانون عدد 
إصالح نظام ، هي 814المتعّلق بتحيين الّرسوم العقارّية 2001أفريل  10في 

لسنة  34ولكّن الخيارات لم تستقّر حيث لم يبق القانون عدد جراءاته. الّتحيين وا  
لسنة  67عدد بموجب القانون  2009التنقيح سنة  هى حاله بل شمللع 2001
إجراءات  2001منذ سنة وقد أورد المشّرع . 2009أوت  12المؤرخ في  2009

شهاره )الف قرة الّثانية( حديثة في ضبط شروط مطلب الّتحيين )الفقرة األولى( وا 
جراءاته )الفقرة الّثالثة( وفصله )الفقرة الّرابعة(.  وا 

 الفقرة األولى: مطلب الّتحيين
يحّق مبدئّيا لكّل شخص توّفرت به الّشروط القانونّية، وقد يكون طالبا أو 
متداخال أو معارضا، أن يرفع مطلبا إلى الجهة المختّصة بهدف تحيين الّرسم، 

أصبح من الضروري أن  2009)أ(، لكّنه انطالقا من سنة  وهي القاعدة العاّمة
أو  815يرفع المطلب بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى محكمة االستئناف

 . 816المكلف العام بنزاعات الدولة
                                                 

المتعلّق بتحين الّرسوم  2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34دي: تعليق على القانون عدد نبيل الّراش   814

 .69، ص 2002العقّاريّة، القضاء والتّشريع جوان 

المتعلق بتنقيح  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67الظاهر  أنه بقراءة التنقيح الجديد بموجب القانون عدد  815

المتعلق بتحيين الرسوم العقارية يمكن أن يذهب في  2001أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  34دد بعض أحكام القانون ع

االعتبار أن إنابة محامي أصبحت واجبة بالنسبة إلى جميع إجراءات التحيين، بما في ذلك تقديم المطلب ومطالب االعتراض 

في فقرته الثانية عامة  قوال  4ناف، فقد جاءت صيغة الفصل والتداخل، سواء خالل نشر مطلب التحيين أول مرة أو خالل االستئ
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ويقصد بالّطالب من رفع المطلب أّول مّرة، ويقصد بالّتداخل على معنى 
ة كأن يكون المتداخل مالكا على القانون العّقاري االنضمام إلى الّطلبات األصليّ 

الّشياع أو االستقالل بطلبات منجّرة من أحد المستحقّين دون المنازعة في أصل 
الّطلبات كأن يكون المتداخل مشتريا أو مالكا لحقوق تبعّية، إلى غير ذلك من 

ويقصد بالمعارضة على معنى القانون العّقاري المنازعة الّتي تصدر  .817الّصور
ويمكن ابتداء من إشهار  .818طراف في أصل الحّق بهدف استحقاقهعن أحد األ

المطلب األصلي إلى يوم صدور الحكم االعتراض عليه أو الّتداخل في 
. لكّن المشّرع وضع إجراءات خاّصة بالنسبة إلى المطلب المقّدم من 819موضوعه

 طرف إدارة الملكّية العّقارّية )ب(. 
 صلحةالمطلب المقّدم من طرف كّل ذي م-أ

                                                                                                                                      

جديد جاء عاما في ضرورة  30إنّه "يرفع المطلب بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى محكمة االستئناف...." كما أن الفصل 

ات الجديدة وبالتالي رفع مطلب االستئناف بواسطة محامي. والحقيقة أن إجراءات التداخل واالعتراض تبقى خارجة عن التنقيح

م.ح.ع على إمكانية أن يقدم المعترض اعتراضه بنفسه لدى كتابة المحكمة أو  324من ضرورة إنابة محامي، فقد أبقى الفصل 

 329م.ح.ع( وكذلك للقاضي المقرر )الفصل  324بواسطة رسائل توجه إلى المحكمة، كما أنه يمكن للعون الفتي )الفصل 

م.ح.ع( وحتى للمحكمة المتعهدة في  330دقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والوالة )الفصل م.ح.ع( واألقارب واألص

الطور الحكمي أن يثيروا االعتراض  تلقائيا ودون طلب،إعماال لمبدأ االستقراء،  واألمر مثله بالنسبة إلى األحكام الخاصة 

من قانون التحيين أبقت على اإلجراءات القديمة  23و 18و 17و 16و 15بالتداخل حيث لم تتغير بعد التنقيح. كما أن الفصول 

في االعتراض والتداخل. وذلك يعني أن التداخل واالعتراض يمكن تقديمهما مباشرة بواسطة المعني باألمر دون حاجة إلى 

 م.ح.ع. 343محامي، فقط أن الترافع في شأنهما ال يمكن أن يقع إال بواسطة محامي على معنى الفصل 

 2001لسنة  34المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67القانون عدد  816

 .2896، ص 65المتعلق بتحيين الرسوم العقارية، الرائد الرسمي عدد  2001أفريل  10المؤرخ في 

، حيث إّن التّداخل 225و 224بالفصلين ويختلف هذا المفهوم شيئا ما عن مفهوم التّداخل الوارد بم.م.م.ت وتحديدا    817

على معنى القواعد العاّمة، وإن كان حقّا مخّوال لكّل طرف له مصلحة قائمة، فهو ينتهي أساسا إلى جعل الحكم الذّي سيصدر، 

فّة وال وما بعد م.م.م.ت. في حين أّن األحكام العقّاريّة يعارض بها الكا 168بعيدا عن إجراءات االعتراض على معني الفصل 

 يمكن االعتراض عليها من حيث المبدأ.
وكان من المفروض أن يعّرف المشّرع التّونسي مثل هذه المفاهيم العقّاريّة المميّزة، لكّن مجّلة الحقوق العينيّة أسقطت  

 هذا المطلب، ولم ترفع  النّصوص الحديثة هذا النّقص رغم تكرار المفهوم في عدّة مواضع.
معنى القانون العقّاري تختلف عن مفهوم المعارضة واالعتراض طبق المفاهيم الواردة بمجّلة المعارضة على    818

المرافعات المدنيّة والتّجاريّة. حيث يقصد بالدعوى المعارضة أو العارضة أو الفرعيّة طبق المبادئ العاّمة تلك الدّعوى التّي 
مقاّصة أو طلب غرم الّضرر ال أكثر وال أقّل على معتى الفصول يختّص بها المطلوب بهدف ردّ الدّعوى األصليّة أو طلب ال

28-29-226-227-228. 

م.م.م.ت الحّق المخّول لكّل شخص لم يسبق له التّداخل في القضيّة  168ويقصد باالعتراض على معنى الفصل  

م.م.م.ت  174-173-172-171-170-169االعتراض على الحكم الّصادر فيها والمضّر بحقوقه. وضبط المشّرع بالفصول 

 النّظام القانوني إلجراءات االعتراض، وهو يختلف نهايه عن اإلجراءات العقّاريّة.
 م.ح.ع الذّي وضع أجال للمعارضة بالنسبة إلى مطالب التّسجيل. 325خالفا للفصل    819
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(، وأن 1يفترض أن تتوّفر بالّطالب أو المتداخل أو المعارض شروط القيام )
(، وأن يحتوي على بيانات ضرورّية 3يرفع المطلب إلى المحكمة المختّصة )

 (. 2ويرفق به الوثائق الاّلزمة)
 شروط القيام-1

حّق القيام لدى المحاكم يكون لكّل شخص له صفة وأهلّية تخّوالنه حّق 
 19م بطلب ما له من حّق وأن تكون للقيام مصلحة على معنى الفصل القيا

نّص فحسب  2001لسنة  34. لكّن قانون الّتحيين الجديد عدد 820م.م.م.ت
بالفصل الّرابع منه على تقديم المطلب من طرف " كّل ذي مصلحة." ولم يشترط 

 ذلك يعني أن يكون للّطالب أو المتداخل أو المعارض األهلّية والّصفة. فهل أنّ 
أّن المشّرع الّتونسي استغنى عن شرطي األهلّية والّصفة في القيام بالنسبة إلى 

 مطالب الّتحيين ؟
م.م.م.ت خّول القاصر الممّيز حّق القيام  19لنعلم مبدئّيا أّن الفصل 

بالنسبة إلى القضايا االستعجالّية إذا كان هناك خطر ملّم، وزوال الّنقص في 
لجنون أثناء نشر الّدعوى يصّحح اإلجراءات. لنعلم كذلك أّن األهلّية بسبب ا

المشّرع الّتونسي مّكن، في إطار مطالب الّتسجيل االختيارّية، اإلدارة من حّق 
، وسمح للغير باالعتراض 821القيام ورفع مطلب الّتسجيل إلى المحكمة العّقارّية

                                                 
ي يرغب الّطالب في تحقيقها. فهي ويقصد بالمصلحة في القيام الفائدة التّي يرجوها الّطالب من المطلب، والمنفعة التّ   820

األساس في الدّعوى، وال قيام بدون مصلحة حتّى ال تتراكم القضايا أمام المحاكم، ويتخيّر الّطالب اللّجوء إلى المحاكم بسبب أو 
 بدونه.

ة، ويشترط في هذه المصلحة أن تكون قانونيّة مهما تعدّدت أوصافها سواء كانت ماديّة أو معنوّية أو اقتصاديّ  
وشخصّية ومباشرة أي أن يلحق الّضرر شخص الّطالب، وقائمة وحالّة بمعنى أن يقع الّضرر في الحال أو المآل، أي أن ال يعتدّ 

 بالّضرر االحتمالي.
ويقصد بالّصفة في القيام أن يناضل الّشخص في حّق نفسه ومن أجل حّقه، ويكره على الغير تداخله إذا لم يكن  

ونيّا. ورغم عزم جانب من الفقه على عدم التّفريق بين المصلحة والّصفة، فإّن الفصل بينهما يطلب عادّة مفّوضا تفويضا قان
 ويكره الخلط بين المفهومين. ويشترط عنصر الّصفة في الّطالب والمطلوب.

عد(. أن يتمتّع وما ب 79، صفحة 1993ويقصد باألهليّة)محّمد الّزين، الّنظريّة العاّمة لاللتزامات، العقد، تونس  

الّطالب بحّق التّصّرف في أمالكه أي أن تكون له أهليّة األداء على معنى األحكام الواردة بمجّلة االلتزامات والعقود )الفصول من 

وما بعد من م.أ.ش.( وتساءل رجال القانون إن كان شرط  153من م.ا.ع.( ومجلّة األحوال الّشخصّية.) الفصول  17إلى  3

جبا لصّحة القيام أم أنّه شرط لصّحة انعقاد الخصومة، أي أن يفترض توفّر الّشرط منذ البداية بالنسبة إلى الّصورة األهليّة مو
األولى ويتأّجل اشتراطه بالنسبة إلى الّصورة الثّانية إلى تاريخ انعقاد الخصومة بصفة فعليّة. وتشترط األهليّة في الّطالب 

 والمطلوب.
المتعّلق بإصدار مجلّة حماية  1994فيفري  24المؤّرخ في  1994لسنة  35القانون عدد  من 27يراجع الفصل    821

 1994نوفمبر  28المؤّرخ في  1994لسنة  122من القانون عدد  24التّراث األثري والتّاريخي والفنون التّقليديّة. والفصل 

 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير. 
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جانبهما. فهل يعني ولو لم تكن لهما الّصفة أمام ثبوت المصلحة ب ،822والّتداخل
لسنة  34ذلك أّن المشّرع تساهل أكثر ما يمكن من خالل أحكام القانون عدد 

 وتغافل عن اشتراط األهلّية والّصفة في مطالب الّتحيين ؟ 2001
قد تتوّفر مبدئّيا جملة من المبّررات للّتسليم بهذا الّتوّجه، خاّصة أمام رغبة 

حيين الّرسم، وتصميمه على تجاوز جملة المشّرع في طرق جميع األبواب بهدف ت
العقبات. لكّن االجتهاد ما كان ليصل إلى حّد إعفاء الّطالب من شرط األهلّية 
والّصفة. وكان من الممكن الّتنصيص على هذا الّتوّجه صراحة لو عزم المشّرع 
 على األخذ به. لذلك نقول مبدئّيا إّن المبادئ العاّمة في الّصفة واألهلّية تبقى

وينوب الّشركات  .823فاعلة. فينوب عن القاصر أو المحجور ولّيه القانوني
والجمعّيات ممّثلها القانوني. وال يحّق ألّي طرف أن ينوب عن اآلخر إاّل بموجب 

 وكالة قانونّية. 
ولكّن رفع مطلب التحيين إلى المحكمة ال يكون إال بواسطة محامي لدى 

ف العام بنزاعات الدولة بالنسبة إلى اإلدارات. التعقيب أو لدى االستئناف أو المكل
فبعد أن كان من الممكن رفع الطلب مباشرة إلى المحكمة من قبل الشخص 

 67، انتهى المشرع بموجب القانون عدد 825، أو توكيل الغير 824المعني باألمر 
لسنة  34إلى تنقيح القانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة 
المطلب بواسطة محامي أو المكلف العام بنزاعات وفرض تقديم  2001
 .826الدولة

                                                 
 م.ح.ع . 303الفصل    822

المتعلّق بترتيب تسمية  1957جويلية  18وما بعد. يراجع كذلك األمر المؤّرخ في  153يراجع م.أ.ش الفصول    823

 .1957جويلية  19، الّصادر في 58المقدّمين ومراقبة تصّرفاتهم وحساباتهم، الّرائد الّرسمي عدد 

بتاريخ  61) الّرئد الّرسمي عدد  1989سبتمبر  7ي المؤّرخ ف 1989لسنة  87من القانون عدد  26نّص الفصل    824

( المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة على أنّه يمنع على غير المحامين النّيابة لدى سائر المحاكم ما 1371، ص 1989سمتمبر  12

التّي ال يجوز القانون عدا موّظفي اإلدارات العمومّية المعتمدين من طرف إدارتهم طبق القانون. ويجوز للمتقاضين في القضايا 
 تكليف محام بها أن ينيبوا عنهم بتوكيل خاص أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم بعد اإلدالء بما يثبت صفتهم.

علق المت 2011أوت  20مؤرخ في  2011لسنة  79عدد المرسوم ألغي بموجب  1989لسنة  87ويذكر أّن القانون عدد 
 المشار إليه. 26ون الفصل وألغي بالتالي مضم بتنظيم مهنة المحاماة

 م.ا.ع على أّن التّوكيل على الخصام يعتبر توكيال خاّصا ......ويجب أن يكون ....باإلشهاد . 1118ينّص الفصل    825

المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات  1988لسنة  13يراجع القانون عدد  826

 ة لدى سائر المحاكم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.الخاضعة إلشراف الدول
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لكّنه من الممكن الّتخفيف من حّدة هذا الّرأي قوال إّن المشّرع الّتونسي رّكز 
على شرط المصلحة ال أكثر وال  2001لسنة  34بالفصل الّرابع من القانون عدد 

ّرع على ذلك أقّل، وهو تركيز مقصود، حيث ما كان من المفروض أن ينّص المش
لو اّتجهت النّية أصالة إلى الّرجوع إلى المبادئ العاّمة. وفعال ذلك هو الرأي 
الّذي أراده المشّرع، حيث بالّرجوع إلى شرح أسباب القانون يتبّين أّن المشّرع كان 
حريصا على تمكين بعض األطراف من تقديم مطلب الّتحيين ولو لم تكن لهم 

 توزيع االختصاص بقصد تطبيق اإلجراءات الّرامية إلى الّصفة، قوال إّنه : " تمّ 
تحيين الّرسوم العّقارّية بين هيئتين: دائرة الّرسوم المجّمدة وقاضي الّسجّل العّقاري 
واالقتصار على شرط وحيد لتقديم المطلب وهو شرط المصلحة الّذي يشير إلى 

لقضائّية وقد اعتبر في ضرورة وجود مصلحة تطبيقا للقواعد العاّمة لرفع الّدعوى ا
ذلك إمكانّية القيام من قبل الّذوات المادّية والمعنوّية الّتي تثبت وجود مصلحة في 

 الوكالة العّقارّية ..( ". –الوالية  –تحيين الّرسم العّقاري ) البلدّية 
وبالّتالي ورد شرط المصلحة بالقانون يتيما عن قصد ودراية، لتمكين عدد 

ن ل م تكن لهم األهلّية والصفة في المطالبة بتحيين الّرسم العّقاري. من األطراف وا 
وهو اّتجاه ال يشّذ في حقيقة األمر عن القاعدة باعتبار أّن إجراءات الّتسجيل 

ونخلص نهاية إلى أّن مطلب الّتحيين ال  .827والّترسيم استوعبت شيئا من هذا
أّن له مصلحة في تحيين يشترط إاّل المصلحة ال أكثر وال أقّل، فكّل طرف يثبت 

الّرسم بإمكانه تقديم المطلب أو االعتراض أوالّتداخل مع االحتجاج بما يجب 
 قانونا من حيث الّشكل شرط تكليف محام لتقديم المطلب..

 الّشروط الّشكلّية-2

                                                 
م.ح.ع فيما يتعلّق بالمعارضة ويحّق للمقدّمين والممثّلين القانونيين واألقارب واألصدقاء  330يراجع الفصل    827

 .  صفة القانونية في ذلك، فلهم الووكيل الجمهوريّة وحّكام النواحي والوالة القيام مباشرة باالعتراض نيابة عن القصر والغئبين

حيث مّكن رئيس البلدّية من  1994نوفمبر  28المؤّرخ في  1994لسنة  122من القانون عدد  24وكذلك الفصل  

المتعلّق بإصدار  1994فيفري  24المؤّرخ في  1994لسنة   35من القانون عدد  27تقديم مطلب التّسجيل.  وكذلك الفصل 

 لذّي مكن الوزير المكلّف بالتّراث من تسجيل العقّار عوضا عن المالكين.مجلّة حماية التّراث األثري ا

م.ح.ع فيما يتعّلق بتقديم مطلب التّرسيم في حّق القاصر، ويجوز أن يقدّم من طرف وكيل  393وكذلك الفصل  

 الجمهوريّة وقاضي النّاحية واألقارب واألصدقاء. 
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أوجب المشّرع أن يحّرر الّطالب مطلبه في نظيرين وأن يضّمنه بعض 
وثائق الاّلزمة، ونفس الّشروط تنطبق بالنسبة إلى البيانات الّضرورّية ويرفقه بال

 المتداخل والمعارض.
على غرار اإلجراءات العادّية في الّتسجيل أوجب تحرير المطلب: - 

المشّرع تحرير مطلب كتابي، ولم يبّين شكل هذا المطلب، وبالّتالي يجوز مبدئّيا 
عت على ذّمة أن يكون على ورق عادي، لكّن مصالح المحكمة العّقارّية وض

الّطالبين مطبوعات إدارّية، وما على الّطالب إاّل تعميرها وتقديمها بواسطة 
محامي. ويجب أن يحّرر مطلب الّتحيين في نظيرين، ألّن المحكمة العّقارّية 
مطالبة في وقت الحق بتوجيه نظيرين من هذا المطلب إلى إدارة الملكّية 

 العّقارّية.  
لفصل العاشر أن يتضّمن المطلب اسم الّطالب يشترط امحتوى المطلب: -

ولقبه وتاريخ والدته وحرفته وصفته وجنسّيته ونظام الملكّية بين الّزوجين ومقّره 
لسنة  67األصلي ومقّره المختار. وقد أضاف المشرع بموجب القانون عدد 

ضرورة أن يتضمن المطلب البيانات الخاصة بالشركة إذا كان المطلب  2009
ذا كان االسم والّلقب وتاريخ الوالدة من األمور المطلوبة لبيان 828بشركةيتعّلق  . وا 

هوية الطالب فإنه كان ينتظر المطالبة برقم بطاقة التعريف لنفي صور المشابهة 
بين األسماء، ألّن الّتطبيق بّين أّن كثيرا من األسماء واأللقاب تتشابه، وقد يتشابه 

ة، لذلك كان من المفروض أن يشترط رقم األمر حّتى مع ذكر الحالة المدنيّ 
ذا كان الّطالب شخصا  بطاقة الّتعريف للّتوّقي من جملة هذه اإلشكالّيات. وا 
معنوّيا فيطلب االحتجاج بالوثائق التأسيسّية، بما في ذلك القانون األساسي 
ومضمونه المدرج بالّرائد الّرسمي وما يفيد الّترسيم بالسجّل العّقاري. وأصبح من 

 1998لسنة  91الاّلزم ذكر نظام الملكّية بين الّزوجين بعد صدور القانون عدد 
لكّنه من الوارد جّدا أن يخفي الّطالب حقيقة  ،1998829نوفمبر  9المؤّرخ في 

                                                 
المتعلق بتحيين  2001أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  34ون عدد من القان 10الفقرة الثانية جديدة من الفصل  828

 .2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67الرسوم العقارية كما هو منقح بموجب القانون عدد 

 .1998نوفمبر  13الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة    829
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الّنظام المعتمد سوءا أو جهال، لذلك كان من المفروض أن يطالب بنسخة من 
لّسابع من م.م.م.ت المكان عقد زواجه. ويقصد بالمقّر األصلي عمال بالفصل ا

الّذي يقيم فيه الّشخص عادة والمكان الّذي يباشر فيه الّشخص مهنته أو تجارته 
يعتبر مقّرا أصلّيا له بالنسبة إلى المعامالت المتعّلقة بالّنشاط المذكور. والمقّر 
مل المختار هو المكان الّذي يعّينه االّتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بع

 قضائي.
ويتضّمن المطلب كذلك عدد الّرسم العّقاري أو الّرسوم العّقارّية ومركزي 
محكمة الّناحية والمعتمدّية الكائن بدائرتهما العّقار، وُيقصد بعدد الّرسم العّقاري 
العدد المسند من طرف إدارة الملكّية العّقارّية عند إقامة الّرسم العّقاري ألّول مّرة، 

من الوجيه المطالبة بالمعّرف الخاص بالّرسم العّقاري أمام تقّدم ولرّبما كان 
استعماالت اإلعالمّية الّتي ستغزو بالّضرورة جميع المصالح اإلدارّية، وقد أورد 

تنقيحا جديدا لمجّلة الحقوق  2001أفريل  17القانون الجديد الّصادر بتاريخ 
 .830ري العينّية من أجل إدخال مفهوم معّرف الّرسم العّقا

لم يوجب ذكر  2001لسنة  34من القانون عدد  10ورغم أّن الفصل 
تاريخ إحداث الّرسم العّقاري فقد جاء بمطبوعة مطلب الّتحيين ما يفيد ضرورة 
ذكر هذا العنصر. واشترط المشّرع كذلك ضرورة اإلشارة إلى محكمة الّناحية 

ض أن تقع اإلشارة كذلك إلى والمعتمدّية الكائن بدائرتهما العّقار، وكان من المفرو 
دارة الملكّية العّقارّية الكائن بدائرتهما العّقار موضوع الّتحيين.  مقر الوالية وا 

ويطلب كذلك بيان نوع الحقوق والعملّيات المطلوب إدراجها، أي أن يبّين 
الّطالب موضوع الحّق المطلوب ترسيمه، ومن المفروض أن يكون حّقا عينّيا، 

عّلقة به سواء كانت بيعا أو مقاسمة أو معاوضة أو وصّية أو إبراء والعملّية المت
أو إسقاطا أو رهنا أو مغارسة، إلى غير ذلك من االّتفاقات والّصكوك. والحقيقة 
أّن هذا الّتنصيص ليس له أهمّية إاّل في حدود أّنه يسّهل التعّرف على الحّق 

كر باحتواء المطلب على سابق الذّ  10المراد ترسيمه وضبطه. ولم يلزم الفصل 
الّطلبات تفصيال، لكّن المطبوعة المعتمدة من طرف المحكمة العّقارّية ألزمت 
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الّطالب بتفصيلها أي أن يبّين الّطالب بالنسبة إلى كّل عملّية إن كان الّطلب 
يتعّلق بترسيم أو بتنصيص أو بتشطيب على ترسيم أو بإبطال تشطيب أو بتعديل 

ترسيم أو بإصالح ترسيم أو بضبط منابات استحقاقّية أو ترسيم أو بحّط من 
بتخصيص بقطعة أو بقطع أو باعتراف بحّق مغارسة أو بقسمتها أو بحّل حبس 

 أو بتحرير فريضة.
ويبّين كذلك أسباب رفض العملّيات المطلوبة، وعند االقتضاء بيان 

والمفروض أن  الّصعوبات أو اإلخالالت المتعّلقة بالوثائق المقّدمة للترسيم،
يعرض الّطالب كتائبه بداية على إدارة الملكّية، وتتوّلى هذه األخيرة إعالم الّطالب 
بأسباب رفض إدراج العملّيات المطلوب إدراجها. ويطلب من الّطالب خالل تقديم 
مطلب الّتحيين أن يستعرض هذه األسباب. لكّن الّطالب ليس مرغما على عرض 

الملكّية العّقارّية، وفي هذه الّصورة يطلب منه بيان  الّطلبات بداية على إدارة
الّصعوبات واإلخالالت المتعّلقة بالوثائق المقّدمة إلى الّترسيم، أي أن يبّين " 
األسباب الموجبة لتصحيح الوثائق المقّدمة للّترسيم وعلى األخّص كّل سهو أو 

ت أو االرشادات نقص أو غلط أو خلل أو عدم تطابق في البيانات أو الّتنصيصا
أو اإلمضاءات الواجب تضمينها بالوثائق المذكورة أو غيرها من األسباب 

ويبدو أّن المشّرع أراد بهذا الّتنصيص تشريك الّطالب في  ."831الموجبة للّتحيين
ن كان ذلك يخرج إجماال عن دوره في إجراءات  إثارة الّنقائص والّصعوبات، وا 

ط هذا العنصر ألّن الّطالب ال تجتمع به إجماال الّتحيين، وال أرى جدوى في اشترا
القدرات القانونّية، وتبقى هذه العناصر في نهاية األمر خاضعة الجتهاد 
المحكمة، المسؤولة أّوال وأخيرا عن فهم النقائص ووضع اإلجراءات الاّلزمة 
لتجاوزها. وقد يمتلك هذا الّشرط بعض الّتبرير إذا كانت المحكمة ملزمة بطلبات 
الّطالب على غرار اإلجراءات العادّية المبّينة بمجّلة المرافعات المدنّية. لكّن دائرة 
الّتحيين ليست ملزمة بمبدأ الحياد، وبإمكانها إثارة جميع الّصعوبات حّتى لو لم 
يذكرها الّطالب، بل بإمكانها الّتغافل عن جميع الّطلبات والّتنصيصات الّتي 

ى، وسيأتي القول في ذلك. ويطرح الّسؤال إن كانت أوردها الّطالب لتعتمد أخر 
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هذه الّتنصيصات تهّم الّنظام العام واإلجراءات األساسّية أم أّنها ليست كذلك، 
وتبقى مجّرد شكلّية تنظيمّية، ال جزاء في إخاللها ؟. وهل أّن المحكمة مقّيدة 

 بطلبات الّطالب ؟.
 2001لسنة  34عدد من القانون  10يشترط الفصل مستندات المطلب: -

أن يقّدم الّطالب صحبة المطلب الوثائق المستند إليها أي العقود والّرسوم سند 
أو اتفاقية الّطلب. ويمكن أن تكون هذه العقود مهما تعّددت وتنّوعت صكوكا 

قضائّية أو إدارّية. وعليه أن يخضع الصّك أو االّتفاق األخير المتضّمن على 
اء إلجراءات الّتسجيل طبق أحكام القانون المتعّلق نقل الملكّية عند االقتض

بالّتسجيل والّطابع الجبائي، وتعفى بقّية اإلحاالت الّسابقة من معلوم نقل الملكّية 
ومعلوم الّترسيم. لكّن كتابة المحكمة العّقارّية ال يمكن أن ترفض تلّقى المطلب 

أن يصدروا أحكاما  بدعوى عدم الّتسجيل بالقباضة، على أّنه ال يمكن للقضاة
استنادا إلى عقود غير مسّجلة، وال ينسحب هذا اإللزام على العقود الّتي نّص بها 
قابض المالّية المؤّهل على أّنها ال تخضع للّتسجيل في أجل محّدد. وفي صورة 
اإلدالء أمام المحكمة بعقود غير مسّجلة وال تحمل مالحظة من قابض المالّية 

معاليم الّتسجيل، يأذن القاضي المكّلف بالقضّية بإيداعها  تدّل على إعفائها من
 .832بكتابة المحكمة لتتّم إحالتها فورا إلى قابض المالّية المؤّهل قصد تسجيلها

ويجب على الّطالب أّن ينّص بالمطلب على طبيعة الكتائب المقّدمة وعلى 
ذا لم يقّدم الّطالب الكتا ئب سند المطلب، تاريخها وتاريخ تسجيلها بالقباضة. وا 

يمتنع كاتب المحكمة عن تضمين المطلب بدفاتره، ألّنها تعتبر سند المطلب 
ومبناه األساسي، وهي الوثائق نفسها الّتي ستعتمد في أعمال اإلشهار الاّلحقة، 

 وبالّتالي ال يتصّور تقديم المطلب بدون سند.
ند االقتضاء ويوجب المشّرع أن يرفق المطلب بنسخة من الّرسم العّقاري وع

بما يمكن اعتماده لثبوت حالته القانونّية في تاريخ تقديم المطلب مثل شهادة 
الملكّية. وال ننسى كذلك أّن الطالب مطالب بإضافة أمثلة نقل الملكّية بالنسبة إلى 

                                                 
، المتعلّق بمجلّة التّسجيل والّطابع الجبائي 1993ماي  17المؤّرخ في  1993لسنة  53من القانون عدد  87الفصل    832

 .39، عدد 715، ص 1993ما ي  25الّرائد الّرسمي 
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القطع المستخرجة من الّرسم األم، والوثائق المتعّلقة بالّشركة إذا كان الطالب 
الّزواج إلثبات نظام الملكّية بين الزوجين كما تقّدم. وتقّدم  شخصا معنوّيا، وعقد

الوثائق في نسختين، إلنهاء إجراءات اإلشهار. على أّن الّتغافل عن إضافة 
الوثائق المذكورة أخيرا اليمنع من تقديمها خالل نشر المطلب، وال تؤّثر بالّتالي 

المطالبة بأّية وثيقة  على قبول المطلب بداية. ويمكن كذلك للمحكمة المختّصة
 عند االقتضاء. 

 الجهة المختّصة-3
إذا كان من الّسهل تحديد مرجع الّنظر الّترابي بالنسبة إلى مطالب الّتحيين، 
فإّن مرجع الّنظر الحكمي يثير جملة من اإلشكالّيات الّتي رّبما تتطّلب مزيدا من 

 البحث والبيان.
العّقارّية ال تعتبر محاكم مستقّلة إّن فروع المحكمة االختصاص الّترابي: -

عن األصل، بل إّنها فرع من األصل وامتداد إلى المحكمة العّقارّية بتونس بحكم 
مبدأ المركزّية الّذي تقوم عليه هياكل المحكمة العّقارّية. وبالّتالي يمكن مبدئّيا أن 

ة بتونس مهما يرفع الّطلب إلى المحكمة العّقارّية األصلّية، أي المحكمة العّقاريّ 
كان موقع العّقار. وليس في ذلك خروج عن القاعدة بالّنظر إلى جملة االعتبارات 

 الّتي يقوم عليها تنظيم المحكمة العّقارّية.
لكّن انتشار الفروع بكامل البالد الّتونسّية وانتصابها في كّل والية تقريبا، 

لمرافعات المدنّية شّجع المشّرع على اعتماد المبدأ المنصوص عليه بمجّلة ا
، وهو أّن المحكمة المختّصة ترابّيا هي المحكمة 38والّتجارّية وتحديدا بالفصل 

لسنة  34من القانون عدد  2فقرة  4الّتي يوجد بها العّقار، حيث جاء بالفصل 
أّن المطلب يرفع " إلى مركز المحكمة العّقارّية الكائن بدائرته العّقار."  2001

ياغة " المركز " وكان من األحسن لو تبّنى مفهوم " فروع واختار المشّرع ص
وتبقى هذه القاعدة فاعلة حّتى ولو كان المكّلف العام بنزاعات  المحكمة العّقارّية."

م.م.م.ت وهو أّن  32الّدولة طرفا في المطلب، خالفا للقاعدة الواردة بالفصل 
ّدولة طرفا فيها، باعتبار الّدعوى ترفع إلى المحاكم المنتصبة بتونس إذا كانت ال

أّن القاعدة الواردة بقانون الّتحيين في حقيقة األمر استثناء لالستثناء. لكّن هذه 
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القاعدة ال تهّم الّنظام العام، وباإلمكان نشر الطلب أمام المحكمة العّقارّية 
رابي بتونس، الّتي ال تملك مبدئّيا الّتخّلى إاّل إذا أثير الّدفع بعدم االختصاص التّ 

م.م.م.ت. والمعلوم أّن الّدفوعات  18قبل الخوض في األصل على معنى الفصل 
الّتي ال تهّم إاّل المصلحة الخاّصة ال تتمّسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وما 
على المستفيد إاّل إثارة هذا الّدفع في الوقت المناسب. ومّرة أخرى أقول كذلك إّن 

العّقارّية، وباإلمكان أن تتخّلى عن المطلب إذا ما هذه القاعدة ال تلزم المحكمة 
نشر بالمحكمة األصلّية والحال أّنه كان من المطلوب أن يرفع أمام فرع معّين، 
تنظيما لنشاطها، وباإلمكان كذلك أن تستجلب المحكمة األصلّية أّي مطلب، 

ولطبيعة  بصرف الّنظر عن الّدفوعات الّشخصّية. كّل ذلك تنفيذا لمبدأ المركزّية
أبحاث هذه المحكمة الّتي تتمّيز بجملة من االستقراءات الّتي قد تصل إلى حّد 
التمّسك بدفوعات شخصّية ليس لها عالقة بالّنظام العام، وتبقى القواعد اإلجرائّية 

 اهتماماتها. آخر بالّتالي في 
ومن المفروض أن يقّدم المطلب إلى كتابة المحكمة العقارّية الّتي يوجد 
بمقّرها العقار، واليمكن أن يقّدم إلى جهة أخرى. لكّنه من الجائز أن يصل 

م.ح.ع. وال  324المطلب عن طريق البريد تطبيقا للقواعد العاّمة الواردة بالفصل 
يعتّد بهذا المطلب مهما كانت الجهة الّتي تلّقته إاّل إذا وصل إلى كتابة المحكمة 

يسمح إلى تاريخ قريب بتقديم االعتراضات إلى العقارّية بأّية طريقة كانت. وكان 
 حاكم الّناحية الّتي يحيلها إلى كتابة المحكمة. 

تبّنى المشّرع الّتونسي منذ البداية إجراءات قضائّية االختصاص الحكمي: -
في الّتسجيل وأنشأ هيكال مختّصا  يتمّثل في المحكمة العقارّية، على خالف 

ي أخضعت أعمال الّتسجيل إلجراءات إدارّية أو الّتجارب الدولّية األخرى التّ 
إلجراءات مختلطة. وأسند إليها والية عاّمة في اختصاصها االستحقاقي على 

 سابق الّذكر.  331معنى الفصل 
وبعد إقامة الّرسم العّقاري بواسطة مدير الملكّية العّقارّية تنفيذا ألحكام 

ة العّقارّية، ويطلب من مدير والية المحكم يالّتسجيل، من المفروض أن تنته
الملكّية العّقارّية، الجهة اإلدارّية، إنهاء جميع العملّيات الّتي لها عالقة بالّسجّل 
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العّقاري، بما في ذلك أعمال الّترسيم والّتشطيب والّتعديل والحّط من الّترسيم. ومن 
لّلجوء المفروض كذلك أن تتّم جميع هذه األعمال دون أن يضطّر الّطالب إلى ا

 إلى أجهزة قضائّية أو إدارّية.
لكن إذا رفض حافظ الملكّية العّقارّية إنهاء العمل المطلوب، أو كانت 
الّرسوم سند المطلب ال تستجيب للّشروط القانونّية أو تعّلق بها إحدى صور 
البطالن أو الفسخ أو أّن الّطالب لم يحترم مبدأ تسلسل الملكّية، إلى غير ذلك من 

ب الّتي تؤّدي إلى جمود الّرسم العّقاري. فكيف يمكن إلزام مدير الملكّية األسبا
العّقارّية لالستجابة للّطلب ؟ وكيف يمكن تجاوز مثل هذه الّصعوبات ؟ وما هي 

 الجهة الّتى يعود إليها حّق الّنظر حكمّيا في مطالب الّتحيين.
بإدراج ما يلزم هي  مبدئّيا يمكن أن يقال إّن الجهة المختّصة طبيعّيا لإلذن

المحاكم العادّية، وفعال ذلك هو الحّل المعتمد في الّدول الّتي تبّنت تجربة 
السجاّلت العينّية، حيث تتوّلى محاكم الحّق العام الّنظر في جميع الّدعاوى الّتي 
لها عالقة بالسجّل العّقاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ونجد حديثا عن 

ة بالّتجربة األلمانّية وحديثا عن الّلجنة القضائّية بالقانون المصري الّسلطة القضائيّ 
المتعّلق بالّسجّل العيني، واألغلب أّن الّسلطة القضائّية االبتدائّية  1964لسنة 

هي الّتي تتوّلى معالجة طوارئ الّسجّل العّقاري في معظم الّتجارب. لكّن التجربة 
في المجال العّقاري رأت أّن الحّل األنسب  الّتونسّية بحكم انفرادها بجهاز خاص

 هو االعتماد على هذا الجهاز في إجراءات الّتحيين.
هذا وقد بدأ الحديث عن تحيين الّرسوم العّقارّية بالنسبة إلى المحكمة 

، لكّن الّسلطات الفرنسّية لم تكن تكترث بمسألة الّتحيين، 1940العّقارّية منذ سنـة 
األرضّية المالئمة لنقل الملكّية العّقارّية إلى الفرنسيّين بداية  بقدر ما تعتني بتوفير

وتطهير الوضعّيات الّسابقة بإلغاء جميع األعمال القانونّية الّتي لم تظهر في 
 الوقت المناسب. لذلك لم نر قواعد لها عالقة بمسألة الّتحيين خالل تلك المرحلة.

، وأورد الفصل 1964نذ سنة لكّن المشّرع الّتونسي أحّس بعمق المسألة م
والمصادق  1964فيفري  21المؤّرخ في  1964لسنة  4من المرسوم عدد  16

المتعّلق بتنقيح  1964ماي  21المؤّرخ في  1964لسنة  6عليه بالقانون عدد 
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القانون العّقاري وا عادة تنظيم دفتر خانة األمالك العّقارّية عّدة حلول إجرائّية، 
وق العينّية معظم أحكام هذا المرسوم، ولم تتبّن مضمون واستوعبت مجّلة الحق

ساري  16، لكّن هذا المرسوم لم يلغ، وبقي بالّتالي مضمون الفصل 16الفصل 
المفعول، ومّثل على امتداد سنوات طويلة الّسند القانوني لدوائر الّرسوم المجّمدة، 

أفريل  27في  المؤّرخ 1992لسنة  39إلى أن تّم إلغاؤه بموجب القانون عدد 
1992. 

كما أدخل المشّرع بعض األحكام الجديدة بمناسبة دخول مجّلة الحقوق 
العينّية حّيز الّتنفيذ، وأسند بعض االختصاصات اإلضافّية إلى رئيس المحكمة 

لينتهى مبدئّيا  1992العّقارّية. لكّن الّتغيير الهام واإلصالح الّشامل بدأ منذ سنة 
الخاص بتحيين  2001لسنة  34ب القانون عدد بموج 2001في حدود سنة 
على أّن المشّرع أجبر على التدّخل من جديد بموجب القانون الّرسوم العّقارّية. 

لسنة  34لتنقيح القانون عدد   2009أوت  12المؤّرخ في  2009لسنة  67عدد 
 في اّتجاه تصويب بعض األحكام األساسية في إجراءات التحيين.  2001

عن الّنظر الفردي لرئيس  2001منذ قانون ختصاص الّتحيين ولم يخرج ا
المحكمة العّقارّية وقاضي السجّل العّقاري، والّنظر المجلسي للمحكمة العّقارّية، 

 .833باستثناء تجربة لجان الّتحيين اإلدارّية الّتي لم تعّمر طويال
سنة كانت الّتجربة تهدف في بدايتها  +اختصاص رئيس المحكمة العّقارّية:

إلى تمكين رئيس المحكمة العّقارّية من تجاوز جميع الّصعوبات الّتي  1965
تنشأ بعد إقامة الّرسوم العّقارّية، وعهد إليه باالّتخاذ جميع األذون تحقيقا لهذا 

بمناسبة تحرير مجّلة  315الغرض. وفعال تّم اعتماد هذه األحكام بالفصل 
العّقارّية من اّتخاذ الوسائل أو اإلجراءات  الحقوق العينّية، وتمكين مدير الملكّية

الاّلزمة لتصحيح الوثائق المقّدمة للّترسيم أو لتسهيل القيام بالعملّية المطلوبة وله 
عند االقتضاء االستئذان في ذلك من طرف رئيس المحكمة العّقارّية، وهو ما 

ة دخول م.ح.ع الّذي تّم اعتماد مضمونه الجديد بمناسب 379نّص عليه الفصل 
، وتمكين رئيس المحكمة العّقارّية 1965مجّلة الحقوق العينّية حّيز الّتنفيذ سنة 

                                                 
 .1992أفريل  27المؤرخ في  1992لسنة  39القانون عدد  833
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م.ح.ع بالنظر في مطالب اإلصالح في صورة إذا امتنع حافظ  391بالفصل 
الملكّية العّقارّية من تدارك الّسهو أو إصالح الغلط الّذي تسّرب إلى الّرسوم 

 .834نةالملكّية، واإلذن بتسليم وثائق معيّ 
متى أثير الّنقاش حول  1992وظّلت هذه األحكام فاعلة إلى حدود سنة 

مدى نجاعة هذه اإلجراءات، ومال الّتفكير يومها أكثر فأكثر إلى اإلجراءات 
اإلدارّية في الّتحيين، وثارت أصوات تنادي بتجاوز اإلجراءات القضائّية، ليس 

ّنسبة إلى إجراءات الّتسجيل. وفعال فقط بالنسبة إلى إجراءات الّتحيين بل كذلك بال
. وسحبت االختصاصات المبّينة 835أنشئت لجان الّتحيين والّتخليص من الجمود 

م.ح.ع من رئيس المحكمة العّقارّية، وألغيت تماما أحكام  391و  315بالفصلين 
ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46م.ح.ع بموجب القانون عدد  379الفصل 
م.ح.ع بموجب القانون عدد  315ألغي تماما الفصل  1995. وفي سنة 1992

. ولم تبق بالّتالي إاّل أحكام 1995جانفي  23المؤّرخ في  1995لسنة  10
حيث أعيد االختصاص إلى  1995م.ح.ع الّذي شمله الّتغيير سنة  391الفصل 

ذا كان االّتجاه يرمي إجماال إلى الحّد من الّتدخّ  ل رئيس المحكمة العّقارّية. وا 
  2001لسنة  34الفردي لرئيس المحكمة العّقارّية، فقد جاء بقانون الّتحيين عدد 
منه، عندما  11ما يدّعم هذا االختصاص وخاّصة ما يتعّلق بمضمون الفصل 

يقّدم مطلب الّتحيين من طرف حافظ الملكّية العّقارّية، فيعود له سلطة الّتقدير في 
لكّن االختصاص الهام في الّتحيين أسنده  إحالة المطلب إلى المحكمة المختّصة.

  المشّرع إلى المحكمة العّقارّية.

الهيئة القضائّية الجهاز  ىتبق +اختصاص المحكمة العّقارّية في الّتحيين:
المأّهل قانونا في عملّية الّتحيين، وقد أسند إليها المشّرع مهّمة التحيين منذ 

 27المؤّرخ في  1992سنة ل 39من القانون عدد  13بموجب الفصل  1992
المتعّلق بتحيين الّرسوم العّقارّية وتخليصها من الجمود، وهو نفس  1992أفريل 

                                                 
لسنة  4قد وردت بالمرسوم عدد  379و  391و 315والحقيقة أّن األحكام الجديدة التّي جاء بها كّل من الفصل    834

فيفري  25بتاريخ  10والمتعلّق بإعادة هيكلة إدارة دفتر خانة، الّرائد الّرسمي عدد  1964فيفري  21المؤّرخ في  1964

 .244، ص 1964

 .1992أفريل  27المؤرخ في  1992لسنة  39القانون عدد   835
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سابق الّذكر، وهو نفس  1964من مرسوم  16االّتجاه الّذي نّص عليه الفصل 
، 2001لسنة  34المضمون الّذي حافظ عليه الفصل الخامس من القانون عدد 

يين أصبحت قضائّية، وهو الّتوّجه العام الّذي حّتم بل إّن جميع إجراءات الّتح
لسنة  39الّتخّلي عن أعمال لجان الّتحيين الّتي تّم إنشاؤها بموجب القانون عدد 

سابق الّذكر، وأحيلت جميع الملّفات الّتي سبق أن تعّهدت بها إلى  1992
لسنة  34دد المحكمة العّقارّية الّتي أصبحت محور الّتحيين، وقد أّكد القانون ع

على الطبيعة القضائّية ألعمال الّتحيين. ووّزع االختصاص بين قاضي  2001
 الّسجّل العّقاري ودائرة الّرسوم المجّمدة.

 7نّص الفصل  .مرجع الّنظر الحكمي بالنسبة إلى قاضي الّسجّل العّقاري:
: على أّن قاضي السجّل العّقاري ال ينظر إالّ  2001لسنة  34من القانون عدد 

في المطالب الّرامية إلى تصحيح الوثائق المقّدمة إلى الّترسيم وعلى األخّص -"
تدارك كّل سهو أو نقص أو غلط أو خلل أو عدم تطابق في البيانات أو 
-الّتنصيصات أو اإلرشادات أو اإلمضاءات الواجب تضمينها بالوثائق المذكورة.

تضى البيانات الواردة بالّرسم وفي المطالب الّرامية إلى تحرير الفرائض على مق
 العّقاري. ويّتخذ في ذلك الوسائل واإلجراءات لتسهيل القيام بالعملّية المطلوبة."

عن مفهوم اإلصالح  régularisationويختلف مفهوم تصحيح الوثائق 
ومفهوم الّتعديل. فاإلصالح يقصد به تدارك األغالط المادّية الّتي التخرج عن 

الحاالت المدنّية واألرقام الّتي تسّربت لألحكام أو األمثلة الغلط في الحساب و 
م.ح.ع.  391مكّرر و  332الهندسّية أو الّرسوم العّقارّية على معنى الفصلين 

ضافة تنصيصات  modificationويقصد بالّتعديل  إبقاء الّترسيم على حالته وا 
دارك م.ح.ع. ويقصد بالّتصحيح ت 362جديدة على معنى ما ورد بالفصل 

الّنقائص لجعل الكتائب مطابقة لما يقتضيه القانون، أي أّن الكتب تضّمن 
تنصيصات مغلوطة أو غير مطابقة للحقيقة أو أّنه سهى عن ذكرها أصال. وقد 
أشار المشّرع إلى معظم الحاالت والّصور الّتي تطلب الّتصحيح، من ذلك الّسهو 

تعّلق الّتصحيح بالّرسوم العّقارّية أو والّنقص والغلط والخلل وعدم الّتطابق. وال ي
 األحكام أو األمثلة الهندسّية، بل يشمل الوثائق ومستندات المطلب.
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وقد سبق للمشّرع الّتونسي بداية أن أسند مسألة الّتصحيح إلى حافظ الملكّية 
م.ح.ع منذ دخول المجّلة حّيز الّتنفيذ على أّنه "  379العّقارّية، ونّص الفصل 

ع العمل بأحكام هذه المجّلة فإّن لمدير الملكّية العّقارّية أن يّتخذ الوسائل إن لم يق
أو اإلجراءات الاّلزمة لتصحيح الوثائق المقّدمة للّترسيم أو لتسهيل القيام بالعملّية 
المطلوبة وله عند االقتضاء االستئذان في ذلك من طرف رئيس المحكمة العّقارّية 

ألغى الفصل  1992ماي  4المؤّرخ في  1992نة لس 46"، لكّن القانون عدد 
 1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39م.ح.ع، وأسند القانون عدد  379

مهّمة تصحيح الوثائق إلى لجان تحيين الّرسوم العّقارّية المحدثة بموجب هذا 
أسندت  2001لسنة  34القانون. ومع إلغاء لجان الّتحيين بموجب القانون عدد 

 تصحيح الوثائق إلى قاضي الّسجّل العّقاري.مهّمة 
وعادة ما تتضّمن الّرسوم العّقارّية على منابات المستحّقين، باعتبار أّن حكم 
الّتسجيل المقام على أساسه الّرسم العّقاري ينّص إجماال على مناب كّل طرف. 

حجام لكّن وفاة المستحّقين األّولين وترسيم حجج الوفايات، الواحدة تلو األخرى  ، وا 
المعنيين عن إضافة فريضة قانونّية، يجعل من مسألة ضبط المنابات أمرا 
مطلوبا. عالوة على أّن بعض األحكام العّقارّية القديمة لم تحترم مسألة تحرير 
الفريضة بداية. لذلك مّكن المشّرع األطراف من طلب تحرير الفريضة، وأسند هذا 

. وتختلف هذه الّصورة عن صورة ضبط االختصاص إلى قاضي الّسجّل العّقاري 
المنابات االستحقاقّية الواردة بالباب المتعّلق بتحديد مرجع الّنظر الحكمي لدائرة 

 الّرسوم المجّمدة، حسب المعنى الّذي سيأتي.
نّص الفصل  .مرجع الّنظر الحكمي بالنسبة إلى دائرة الّرسوم المجّمدة:

على أّن  " دائرة الّرسوم المجّمدة  2001لسنة  34الّسادس من القانون عدد 
تنظر بقصد إجراء الّتخليصات الاّلزمة للّرسوم العّقارّية، في المطالب الّرامية إلى 
الحصول على ترسيم أو تنصيص أو تشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو 
تعديل ترسيم أو حّط من ترسيم أو إصالح ترسيم أو ضبط المنابات االستحقاقّية. 

بقطعة أو قطع يتّم استخراجها من الّرسم  الّتخصيصأيضا في طلبات وتنظر 
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 836.االعتراف بحّق المغارسي أو قسمة األرض المغروسةالعّقاري. وفي طلبات 
بشرط أن ال يكون موضوع الّتصفية محّل  الّطلبات الّناشئة عن حّل األحباسوفي 

جنة الجهوّية لتصفية نظر في تاريخ تقديم المطلب أمام المحكمة المختّصة أو اللّ 
ذا كانت مفاهيم الّترسيم  838والّتنصيص 837األحباس الخاّصة والمشتركة." وا 

بطال الّتشطيب 839والّتشطيب على ترسيم والحّط من  841وتعديل الّترسيم 840وا 
                                                 

وما  55، ص 2003تّخصيص وحّق المغارسة، القضاء والتّشريع، فيفري أحمد الّرحموني: الّطلبات المتعلّقة بال   836

 بعد.
: وهو أهّم المؤّسسات التّي أوردها القانون العقّاري، ويقصد بها إجماال إدراج الحّق بالّسجالّت العقّاريّة التّرسيم-   837

هو التّرسيم اإلداري الالّحق الذّي له 2001لسنة  34والمقصود من مفهوم التّرسيم الوارد بالفصل الّسادس من القانون عدد 

م.ح.ع مجال تطبيق هذا التّرسيم وبيّن الحقوق التّي يجب ترسيمها ليتكّون الحّق طبق  373مفعول نسبي. وقد حدّد الفصل 

الحقوق الّشخصّية صياغته الجديدة. وبالتّالي يقصد بالتّرسيم تلك العمليّة القانونّية التّي يراد بها إدراج الحّق العيني وبعض من 
المحدّدة على وجه الحصر، والمضّمنة بصكوك إداريّة أو بصكوك اتّفاقيّة أو بصكوك قضائيّة. ويجب التمييز بين مؤّسسة 

م.ح.ع. ويجب  372–إلى– 365م.ح.ع، ومؤّسسة القيود االحتياطيّة على معنى الفصول  373التّرسيم على معنى الفصل 

وصفها مؤّسسة مستقّلة عن المؤّسسات القريبة منها مثل الهوامش التّي تدرج بالّسجل العقّاري أي كذلك تمييز مؤّسسة الترسيم ب

 377العمليّات التّي لم ترّسم بصفة نهائّية، والتّنصيصات التّي يحتويها الّرسم المراد ترسيمه تعريفا بصاحبه على معنى الفصل 

م.م.م.ت، وغيرها من المؤّسسات القريبة. وقد بّينت  328و  327و  322م.ح.ع، واالعتراضات التّحفظيّة على معنى الفصول 

، فيعمد الّطالب إلى تقديم مطلبه إلى اإلدارة المختّصة مع 392مجلّة الحقوق العينيّة اإلجراءات المتعلّقة بمطلب التّرسيم بالفصل 

 بابها. إضافة جملة الوثائق المطلوبة قانونا. وقد تعّرضنا لجميع هذه اإلجراءات في
: هو إجراء يقصد به اإلشارة بالّرسم العقّاري إلى مضمون معيّن ومحدّد سلفا بموجب القانون، وال يأتيه التّنصيص-   838

حافظ الملكّية العقّاريّة إالّ في الّصور التّي نّص عليها المشّرع. وليس له عالقة بالحّق العيني ذاته، بل يمثّل التّنظيم األساسي 

من القانون  23ري، مثل التّنصيص بالسجّل العقّاري على خضوع الّرسم لمبدأ المفعول المنشئ على معنى الفصل للسجّل العقّا

من القانون  12و التّنصيص بالسجّل العقّاري على مضمون مطلب التّحيين في اآلجال المحدّدة بالفصل  2001لسنة  34عدد 

ويّة األطراف وعناوينهم  وجنسيّتهم وحرفتهم وشكل الّشركات ومقّرها ، وكذلك التّنصيصات المتعلّقة به2000لسنة  34عدد 

االجتماعي وهويّة ممثّلها القانوني وعدد التّرسيم بالسجّل العقّاري واسم العقّار ومساحته ومعّرف الّرسم العقّاري إلى غير ذلك 

 17المؤّرخ في  2001لسنة  35القانون عدد م.ح.ع خاّصة بعد التنقيح المعتمد بموجب  377من التّنصيصات الواردة بالفصل 

التّنصيصات التّي لها عالقة  2001لسنة  34. ويشمل التّنصيص على معنى الفصل الّسادس من القانون عدد 2001أفريل 

بمسألة التّحيين وجمود الّرسم، ال أكثر وال أقّل. ويختلف التّنصيص نهاية عن الهوامش والتّرسيم والقيود االحتياطيّة 
 االعتراضات التّحفّظيّة والعقل.و

 386يفترض أن يكون الحّق مرّسما ويتّخذ القرار في اتّجاه التّشطيب. وبيّنت الفصول التّشطيب على التّرسيم:  -   839

جراء م.ح.ع وما بعد طريقة التّشطيب واإلجراءات المتعلّقة بذلك، أي أن يتولّى المعني مطالبة حافظ الملكيّة العقّاريّة بإتمام اإل
المذكور، مع االحتجاج بالوثائق المطلوبة بطبيعة الحال. وعوضا أن ترفع الدعوى إلى محاكم الحّق العام، خّول التّشريع الجديد 

 المحكمة العقّاريّة الّنظر في الّطلبات الّرامية إلى التّشطيب طبق المعنى الذّي سبق شرحه.
فظ الملكيّة العقّاريّة التّشطيب على ترسيم معيّن، والمعلوم تطبيقا وتفترض الّصورة أن يتولّى حاإبطال تشطيب: -   840

للمبدأ الحفظي للتّرسيمات أن يحفظ التّرسيم موضوعه ما لم يقع إبطاله أو التّشطيب عليه أو تعديله. وبالتّالي ال يجوز لحافظ 
ّررات قانونيّة، كأن تكون عمليّة التّشطيب مستندة إلى الملكيّة العقّاريّة مباشرة عملّية التّشطيب إالّ إذا كانت هناك مستندات ومب

حكم أحرز على قّوة ما اتّصل به القضاء أو إلى اتّفاق بين جميع األطراف. وإتيان العملّية خالفا لهذه الّضوابط يمّكن كّل ذي 
 مصلحة من طلب إبطال التّشطيب، فهو طلب التّشطيب على التّشطيب.

 362يّة تهدف إلى تغيير البيانات المرّسمة. ويورد شّراح القانون عادة أحكام الفصل وهي عملتعديل ترسيم:  -   841

م.ح.ع، لتوضيح معنى التّعديل، حيث نّص هذا الفصل على أّن رسم الملكيّة المحّرر باسم المحجور للصغر أو لغيره من 
رسمه بعد رفع الّسبب. معنى ذلك أن يبقى الحق  األسباب يبيّن به سّن الّصغير وسبب التحجير. وللمحجور عليه أن يطلب تعديل

 على أصله مع تغيير الّشكل، وذلك بالتّنصيص على أّن المالك أصبح كامل األهليّة.
وينّص حافظ الملكيّة على هذا التّغيير بالّرسم العقّاري على التّعاقب، ويدرج اسم المعني باألمر والتنصيصات المتعلّقة  

المؤّرخ في  2001لسنة  35م.ح.ع أخيرا بموجب القانون عدد  398.ح.ع جديد)تّم تنقيح الفصل م 398به على معنى الفصل
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صالح ترسيم 842الّترسيم مفاهيم قديمة سبق الوقوف على مضامينها، فإّن  843وا 
ل مّرة في ضبط المنابات وطلبات مشّرع الّتحيين أتى بمفاهيم حديثة ألوّ 

 الّتخصيص والمغارسة واألحباس. 
ويقصد بضبط المنابات االستحقاقّية أن تحّدد المنابات الّراجعة للمستحقّين 
أمام تعّدد البيوعات واشتراك عّدة أشخاص في توزيع منابات معّينة ألحد المالكين 

ّين لمنابات مشاعة في هذه بالّرسم. وتتوّفر هذه الّصورة إذا فّوت أحد المستحق
األجزاء إلى عّدة أطراف. وقد يكون المطلوب كذلك إرجاع المساحة المحّددة 
بالّرسوم إلى منابات مشاعة بالّنظر إلى القاسم المشترك المعتمد بالّرسم. وتعتبر 

سابق  2001لسنة  34هذه الصورة من اإلحداثات الّتي جاء بها القانون عدد 
ن كان م ن الممكن أن ترد هذه الّطلبات بمناسبة الّنظر في قضّية الّذكر. وا 

 الّتشطيب.
وتعتبر صورة الّتخصيص بقطعة أو بقطع من الّصور الخاّصة بعمل 
المحكمة العّقارّية في إطار معالجة مطالب الّتسجيل على وجه الّتحديد. وكثيرا ما 

ى أحد المستحقين ترد مثل هذه الّطلبات خالل نشر مطالب الّتحيين، وهو أن يتولّ 
على الّشياع بالّرسم العّقاري الّتفويت بالبيع في مساحة مفرزة معّينة من الّرسم 
العّقاري دون أن تقع المقاسمة بين الّشركاء، ويباشر المشتري حيازته العادّية لهذا 
حداثات، وهو ال يعلم أن األعمال الّتي  الجزء ورّبما ينشئ به عّدة إنجازات وا 

ف مقتضيات نظام العّقارات المسّجلة والمبادئ العاّمة في الملكّية يأتيها تخال

                                                                                                                                      

م.ح.ع"، مثله مثل  399. وهو التّنقيح الذّي اعتمد مفهوم التّرسيم على التّعاقب(،وتاريخ القيام بالعمليّة "الفصل 2001أفريل  17

يب والحّط من التّرسيم. والمبدأ في ذلك أن يحّق لكّل شخص أن يطلب من بقيّة العمليّات األخرى المطلوبة أي التّرسيم والتّشط
إدارة الملكيّة العقّاريّة مع تقديمه للوثائق التّي توجب مجّلة الحقوق العينيّة تقديمها ترسيم حّق عيني أو تشطيب ترسيم أو الحّط 

 منه أو تعديله.
وضوع التّرسيم إلى مستوى معيّن دون الغائه، فهو إلغاء جزئى. وهي عملّية يراد منها النّزول بمحّط  من ترسيم: -   842

ويحصل الحّط من التّرسيم طبق نفس اإلجراءات المتعلّقة بالتّشطيب بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما سبق اإلشارة إلى ذلك في 

 م.ح.ع(. 373لتّرسيم والتّشطيب )الفصل بابه. ويطالب به المعني أمام حافظ الملكيّة العقّاريّة طبق نفس اإلجراءات المتعلّقة با

: ال يخرج مفهوم اإلصالح عن عنصرين، فإّما أن يكون إصالحا لألخطاء الماديّة أو إصالحا إصالح ترسيم-   843

ة م.ح.ع نظاما معّينا، أي أن يتوّلى حافظ الملكيّة العقّاريّ  391لألخطاء الجوهريّة. فإما األخطاء الماديّة فقد حدّد لها الفصل 

تدارك هذه األخطاء ولو من تلقاء نفسه، فإذا امتنع عن ذلك، فإنّه يمكن لرئيس المحكمة العقّاريّة إذا طلب منه ذلك، أن يأذن 
باإلصالح على نحو ما تقدّم. وبالتّالي ال أظّن أّن المشّرع قصد هذه الّصورة، لكنّه ال شيء يمنع من المطالبة بهذا اإلصالح إذا 

من الّطلبات.ولعّل المشّرع قصد جملة األخطاء الجوهرّية، أي التّرسيمات التّي يأتيها حافظ الملكيّة العقّاريّة  كان في إطار جملة
 خطأ، كأن تدرج بعض الّصكوك، ولو بإذن المحكمة، والحال أّن البائع لم يبق له بالّرسم أيّة منابات.   
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أن  2001لسنة  34المشتركة. فأراد المشّرع بمناسبة تحريره لمبادئ القانون عدد 
 يجد حاّل لمثل هذه الوضعّيات، وهي كثيرة من حيث الواقع. 

إاّل  ومن المفروض مبدئّيا أن ال تذهب دائرة الّتحيين في عملّية الّتخصيص
إذا صادق كافة المشتركين على هذا الّتخصيص، باعتبار غياب المقاسمة 
القانونّية، على غرار األعمال الّتي تأتيها المحكمة العّقارّية في إطار أعمال 
ذا لم يصادق الّشركاء على هذا الّتخصيص، فال يمكن للمشترى أن  الّتسجيل. وا 

في حدود مناب من فّوت له بالبيع. لكّن الملكّية في هذا الجزء المفرز إاّل  ييّدع
األمر قد ال يتوّقف عند هذا الحّد، ومن الممكن أن يذهب االعتقاد إلى أّن دائرة 
الّتحيين بإمكانها المبادرة بإنهاء حالة الّشيوع حكميا والقضاء بقسمة المشترك 
لزام الجميع بنتيجة هذه األعمال، واإل ذن وتخصيص كّل مستحّق بجهة معّينة، وا 

نهاية بإعداد أمثلة نقل الملكّية والترسيم على الّنحو الّذي انتهت إليه أعمال 
ّني أرى أّنه ال يمكن األخذ بهذا االّتجاه األخير إاّل إذا صادق كافة  المحكمة. وا 
ذا انعدم االّتفاق بينهم فال يمكن  المشتركين بحكم وجود مقاسمات فعلّية، وا 

ركاء بمشروع معّين، وقد تحّدث المشّرع عن عملّية لمحكمة الّتحيين أن تلزم الشّ 
تخصيص ولم يتحّدث عن مشروع مقاسمة، واألولى أن ينّص على ذلك صراحة 

 لو قصد هذا المفهوم. 
ويشمل الّتخصيص كذلك الّطلبات الّرامية إلى استخراج جزء مفرز من 

يث تعّودت الّرسم العقاري إعماال إلحاالت مفرزة سبق ترسيمها على الّشياع، ح
إدارة الملكّية العقارّية وأمام صعوبة إضافة األمثلة الهندسّية قبول الّترسيم على 
ن كانت الكتائب تتعّلق بأجزاء مفرزة. ولم يكن من الممكن الخروج من  الّشياع وا 
حالة الّشيوع إاّل بإجراء المقاسمة القضائّية أو الّرضائّية، وتمّثل صورة الّتخصيص 

افّيا للخروج من هذه الحالة السّيئة إذا استجاب الّطالب إلى ما بقطعة حاّل إض
 تتطّلبه عملّية إعداد األمثلة الهنسّية من مصاريف.

ولم تكن المحكمة العّقارّية مختّصة بالّنظر في تقدير مدى عمل المغارسي 
وانهائه لألشغال المّتفق عليها بعقد المغارسة وقسمة المغارسة، بل إّن عملها كان 

نحصر خالل مرحلة الّتسجيل باإلذن بتقييد عقد المغارسة قيدا احتياطّيا ال أكثر ي
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وال أقّل. لكّن الواقع بّين أّن المحكمة تعتمد في أكثر من صورة على رضاء 
الّطرفين لتمّيز كّل طرف بجهة معّينة. ومسايرة لهذا الّتوّجه مكّن المشّرع المحكمة 

في طلبات االعتراف بحّق المغارسي وكذلك بمناسبة تحيين الّرسم من الّنظر 
قسمة األرض المغروسة. وهو اختصاص جديد يمّكن المحكمة من الوقوف على 
عنصر اإلطعام بداية والقسمة نهاية، ولو لم يّتفق الّطرفان، وهذا هو الجديد في 

 الموضوع.
الّدولة وال تطرح األحباس العاّمة إشكاال باعتبار أّنها رجعت إلى ملك 

، لكّن اإلشكال بقي مطروحا بالنسبة إلى 1956ماي  31خاص بموجب أمر ال
جويلية  18بموجب أمر  1957األحباس الخاّصة والمشتركة، فرغم حّلها منذ 

فإّن الّطلبات العالقة بالّتصفية لم تحسم بعد، خاّصة منها ما يتعّلق بمآل  1957
لنسبة إلى األحباس المرّسمة الّنازلين بهذه العّقارات، وتزداد المسألة تعقيدا با

بالّرسوم العقارّية. واألغلب أن تكون هذه الّرسوم مجّمدة. لذلك ارتأى المشّرع 
أن يسند الّنظر في  2001لسنة  34بمناسبة إخراجه ألحكام القانون عدد 

الّطلبات الّناشئة عن حّل هذه األحباس إلى دائرة الّرسوم المجّمدة بشرط أن ال 
صفية محّل نظر في تاريخ تقديم المطلب أمام المحكمة يكون موضوع التّ 

المختّصة أو الّلجنة الجهوّية لتصفية األحباس الخاّصة والمشتركة. ورّبما كان 
مفهوم " الّطلبات الّناشئة عن حّل األحباس " من أكثر المفاهيم تعقيدا وغموضا، 

 فما هو مفهوم  " الّطلبات الّناشئة عن حّل األحباس " ؟
بداية أّن ملكّية العّقار بعد حّل الحبس تعود إلى المالكين المحّددين  يذكر

حسبما وقع تنقيحه بموجب القانون  1957جويلية  18بالفصل الّثاني من أمر 
مع مراعاة األطراف  2000فيفري  22المؤّرخ في  2000لسنة  24عدد 

 لهم الّذين يحقّ  1935و 1926المعترف لهم بحّق الّنزول بموجب األمرين 
الّتمّسك بالملكّية الكاملة واألطراف النازلين بالعّقار الّذين يحّق لهم الّتمّسك بحّق 
الكردار. وبموجب الّتنقيح األخير يمكن للجنة تصفية األحباس أن تمضي اّتفاق 
المقاسمة أو أن تحيل الّنزاع إلى المحكمة االبتدائّية مع بعض االقتراحات 
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الممكن أن تنظر المحكمة العّقارّية بمناسبة تعّهدها  . وبالّتالي من844الجانبّية
بمطلب الّتحيين المتعّلق بحبس في تحديد المالكين وضبط مناباتهم واالعتراف 
بحّق الملكّية للمعترف لهم بحّق الّنزول أو بحّق الكردار للنازلين وتوظيف الّرهون 

 العّقارّية. ألّنها تدخل في إطار التحيين.
لك ليس بجديد في مجمله، ونجد له أساسا باألمر المؤّرخ في والحقيقة أّن ذ

المتعّلق بتنظيم حقوق الّنزول بأراضي األحباس، حيث نّص  1935جويلية  1
الفصل الّثامن منه على أّنه " في نوازل الّتسجيل الّتي يقوم بها وقف من األوقاف 

انوا قاموا بدعوى أعاله الّذين ك 2يجب على مّدعي حّق الّنزول المبّين بالفصل 
اّل  الّنزول، إثبات حقوقهم في اآلجال وحسب الّشروط المقّررة بالقانون العّقاري وا 
تسقط حقوقهم، وعند الحكم في مطالب الّتسجيل الّتي يقّدمها وقف من األوقاف 

المجلس المختلط فيما يخّص مّدعي الّنزول الّذين أعلنوا بمطالبهم الحّق  ييراع
أّن  2001لسنة  34تيب أمرنا هذا." ورّبما الحديث في القانون عدد في الّتتّبع بترا

المحكمة العّقارّية ستحّل محّل الّلجان األفاقّية ولجان تصفية األحباس في 
 االعتراف بحّق الّنزول وبحّق الملكّية الكامل لمن اعترف لهم بحّق الّتزول سابقا.

تعيين المصّفي، وسوف لكّن المحكمة العّقارّية سوف لن تنظر في مسألة 
لن تأذن ببيع العّقار، ألّن ذلك يخرج عن إطار الّتحيين. وتبقى مسألة قسمة 
المشترك، خارج أّي إطار اّتفاقي، من المسائل المثيرة للجدل. حيث باإلمكان 
تبّني اّتفاق المشتركين على قسمة المشترك واإلذن تبعا لذلك بإقامة أمثلة نقل 

سمة الحكمّية تقتضي تكليف الخبير المناسب إلعداد مشروع الملكّية، لكّن المقا
القسمة. وقد يبدو ذلك مبدئّيا متجاوزا إلطار الّتحيين، لكّنه مسلك مطلوب واّتجاه 
                                                 

 الّطلبات التّي قد تنشأ عن حّل الحبس: وهي التخرج عن األفكار التّالية، التّي تلّخص جميع   844

 قسمة الموقوفات على وجه معيّن أو بيعها جزئيّا أو كليّا. - 

 2و 1926جويلية  17منح حّق الملكيّة بالمساحات الممنوحة على وجه اإلنزال حسب األمرين المؤّرخين في  - 

 .1935جويلية 

لمساحات التّي يشغلونها على وجه الكردار بدون إشهار حفظا لحقوقهم منح النّزالء بالعقّارات الفالحيّة حّق ملكيّة ا - 

جديد هم جميع الفالّحين المنتمين لعائلة تونسيّة مستقّرة عادة بعقّار فالحي  19المكتسبة. والمقصود بالنّزالء على معنى الفصل 

 محبّس.
ا أعمال اللّجنة والتّي تسبّق من ميزانيّة توظيف رهن على العقّار موضوع الّنظر لخالص المصاريف التّي تستوجبه - 

 الدّولة.

 .1997نوفمبر  11المؤّرخ في  1997لسنة  71تعيين مصّف عند االقتضاء على معنى أحكام القانون عدد  - 
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مفروض في بعض الّصور األخرى إلنهاء عملّية الّتحيين، ومن هذه الّناحية كان 
ن كانت المسألة ال باإلمكان فرض المقاسمة في اّتجاه معّين لتحيين الّرسم،  وا 

 تخلو من جدل.
فإذا كان من الممكن إقصاء مرجع نظر  +إشكاليات االختصاص الحكمي:

المحكمة اإلدارّية وضمان عدم تدّخلها بقضايا السجّل رغم طبيعة القرارات الّتي 
الملكّية العّقارّية، فإّن محاكم الحّق العام تبقى األساس في الّتعّهد مدير يّتخذها 
السجّل العيني، فهي الجهة الّطبيعّية في االختصاص، بالّرغم من ذلك  بقضايا

الخبر المعلن في اختصاص المحكمة العّقارّية المطلق بقضايا الّتحيين. وقد 
تتعّدد الّصور الّتي تمّكن المحاكم العدلّية من الّتدّخل في السجّل العّقاري، لكّننا 

عالقة بمسألة الّتحيين وباختصاص  سوف ال نشير إاّل إلى الّدعاوى الّتي لها
المحكمة العّقارّية، وقد يكون هذا الّتدّخل على المستوى المدني أو الجزائي، 
مباشرا أو غير مباشر. وأرى أّن هذا االختصاص يبقى موّزعا بين المحكمة 
االبتدائّية ورئيس المحكمة االبتدائّية وقاضي الّناحية، والشّك أن تلك الصورة 

 ا في تنازع االختصاص بين محاكم الحق العام والمحكمة العقارية.ستكون سبب
من الممكن أن تتدّخل المحكمة االبتدائّية  .اختصاص المحكمة االبتدائّية:

 الّتدّخل المباشربالسجّل العّقاري سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ويذكر أّن 
هي قضّية غير مقّدرة تبقى الملكّية العّقارّية، و مدير يقتضي مقاضاة أصل قرار 

من اختصاص المحكمة االبتدائّية المطلق. في حين أّن الّتدّخل غير المباشر 
إلغاء الكتائب بداية يقتضي مقاضاة سند القرار، فتهدف الّدعوى المدنّية إلى 

إذا تجاوز قيمة الكتب اختصاص قاضي الّناحية. وينضاف إلى  والّتشطيب نهاية
يمكن للقضاء العادي أن يتدّخل بضوابط الّسجّل العيني ذلك عّدة حاالت متى 

أي أن يوّجه طلب الّترسيم بمناسبة  بالكتائب الّتكميلّية،ولعّل من أهّمها ما يعرف 
رفع قضّية في طلب إلزام المطلوب بتحرير الكتائب الّتكميلّية المطلوبة من طرف 

اء بضرورة إتمامها على الّنحو إدارة الملكّية العّقارّية، فتلزمه المحكمة عند االقتض
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اّل قام الحكم مقامها، وتأذن في نفس الوقت بالّترسيم . وتكون 845المطلوب، وا 
المحكمة االبتدائّية الّتي بها مقر المطلوب صاحبة االختصاص في ذلك على 

م.م.م.ت، إذا تجاوزت قيمة العقد حدود مرجع نظر قاضي  30معنى الفصل 
 الّناحية.

ه الّدعوى مبدئّيا من األمور المطلوبة لغاية تسهيل الّترسيم، ولرّبما كانت هذ
" ذلك أّن المشّرع ولئن حّمل محّرر العقد واجب السعي للحصول على ترسيم فإّنه 
مضاء وتسليم الوثائق الاّلزمة للحصول  لم يعف األطراف من االلتزام بتيسيره وا 

عقود الخاّصة بالعّقارات "حيث إّن المشّرع الّتونسي ضبط طريقة تحرير ال846عليه.
ثالثا م.ح.ع، وأولى هذا الجانب  377مكّرر  377و  377المسّجلة بالفصول 

باعتباره أحد األسباب الّتي أّدت إلى جمود الّرسوم  1992أهّمية بالغة منذ سنة 
. ولم ينته بعد من إدخال الّتنقيح وراء الّتنقيح لمعالجة مسألة تحرير 847العّقارّية

ها متطّورة مع مقتضيات اإلصالح العّقاري. وقد حّدد البيانات الّتي الكتائب وجعل
يجب أن تتضّمنها الكتائب المقّدمة للّترسيم، وأسند مهّمة تحرير هذه الّصكوك 
إلى أعوان إدارة الملكّية العّقارّية، والعدول والمحامين، وكّل كتب لم يحّرر من 

. وحّدد 848ستثناء بعض الكتائبطرف المذكورين يعتبر باطال بطالنا مطلقا، با
واجبات محّرر الكتب والمسؤولّية الّتي تنجّر عن ذلك. بل انتهى اإلصالح 

إلى اعتماد  2001أفريل  17المؤّرخ في  2001لسنة  35بموجب القانون عدد 
نموذج في الّتحرير سيضبط بأمر، ورغما عن ذلك من الممكن أن تتسّرب بعض 

ن حّرر من األخطاء أو اإلخالالت، ومن ا لوارد أن يبقى الكتب دون إمضاء وا 
طرف محامي، ومن الوارد كذلك أن يضرب المعاقد عن تسليم بعض البيانات 

                                                 
وإن كان اإلذن بالترسيم ليس من مهام المحكمة إذ أن الحكم بدوره يبقى خاضعا لمبدأ الشرعية ويعود الترسيم لنظر مدير  845

الذي يجب الحكم به إذا يتواله إذا ثبتت شروطه وليس من مهام المحكمة اإلذن بالترسيم، على خالف التشطيب  الملكية العقارية
 .ثبت البطالن أو اإلبطال أو الفسخ أو االنقضاء أو سوء النية

 .129جع الّسابق، ص ، المر1992ماي  4محّمد كمال شرف الدّين،  مبدأ المفعول المنشئ للتّرسيم في قوانين    846

الحبيب الّشطي، تحرير الّصكوك وجمود الّرسوم العقّاريّة، دراسات في القانون العقّاري، المجموعة األولى،المرجع    847

 .183، ص 2002. وكذلك الجديد في تحرير الّصكوك، القضاء والتّشريع، جوان 139الّسابق، ص 

 مكرر م.ح.ع. 377الفصل  848
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الهاّمة أو الوثائق الّضرورّية، أو أن يرفض اإلمضاء على الكتائب الّتكميلّية 
 والّتوضيحّية. 

إلى جميع والمعلوم أّن المشّرع ال يوجب كتابة الحّجة الّرسمّية بالنسبة 
الكتائب الّتي يمكن ترسيمها، حيث لم تتوّقف النقاشات في خصوص أحكام 

م.ا.ع بالنسبة إلى عقد  719م.ح.ع المتعّلق بالبيع وكذلك الفصل  581الفصل 
م.ا.ع على أّن الّصلح إذا شمل حقوقا عّقارّية  1466المعاوضة، ونّص الفصل 

م.ح.ع، وال  116على معنى الفصل  يكون بالكتابة، والمقاسمة ال تثبت إاّل بكتب
 180تثبت حقوق االرتفاق الّتي يحدثها اإلنسان إاّل بكتب على معنى الفصل 

م.ح.ع،  275م.ح.ع، وال يصّح الّرهن العّقاري إاّل بكتب عمال بأحكام الفصل 
وال تثبت الوصّية إاّل بالحّجة الّرسمّية أو بكتب محّرر وممضى من الموصى 

م.أ.ش، ويحّرر حّجة رسمّية في الهبة على معنى  176على معنى الفصل 
كليات الّرسمّية،  204الفصل  م.أ.ش. وبالّتالي ال تخضع جميع المحّررات للش 

ومن الجائز أن يتسّرب إليها بعض النقص، أو أن يرفض المتعاقد تحرير الكتائب 
 الّضرورّية لغاية إصالحها أو حّتى االعتراف بها. 

جبر المتضّرر على التماس طريق القضاء سعيا إلجبار كّل هذه المسائل ت
الّطرف اآلخر على تلبية هذه الّطلبات قضاء. خاّصة وأّن الّرسوم الخاضعة 
للمفعول المنشئ ال تعود بالّنظر إلى هياكل الّتحيين بالمحكمة العّقارّية. كّل ذلك 

 ذلك.  من األمور الجائزة، وال أظّن أّن الفقه أو القضاء سوف يعارض في
ولكن هل يجوز، على غرار الّتجربة المغربّية أو الّسورّية أو الّلبنانّية أو 
المصرّية فيما يتعّلق بدعوى صّحة الّتعاقد وصّحة اإلمضاء، أن ينّفذ التزام 

 الّضمان بنقل الملكّية عينا، أي أن يقوم الحكم مقام العقد عند االقتضاء؟ 
معّينة في الّتحرير بواسطة المحامين  وجوابا على ذلك نقول إّن فرض طريقة

أو العدول أو أعوان إدارة الملكّية العّقارّية، يوقع الكتائب غير المحّررة طبق هذه 
مكّرر.  377الّطريقة في حكم الكتائب الباطلة بطالنا مطلقا بصريح نّص الفصل 

مع وهو شرط شكلي يهّم الّنظام العام، ال يقوم الكتب بدونه وال يستقيم ولو 
ن أمكن إعادة كتابته. والباطل بطالنا مطلقا ال يحتمل  اعتراف المعنيين، وا 
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الّتصديق وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويمكن الّتمسك به أّول مّرة أمام محكمة 
وبالّتالي ال يتصّور أن تلزم المحكمة المتعاقد  .849الّتعقيب طبق المبادئ العاّمة
وما على الّطرف المتضّرر إاّل اّدعاء الّتعويض بالّترسيم العيني والحالة تلك. 

 وجبر األضرار.
مكّرر، وهي صورة قصدها  377لكّن البطالن ال يتعّدى صورة الفصل 

الّذي أشار  377المشّرع صراحة، ليشمل الّتنصيصات األخرى المبّينة بالفصل 
ار إلى ثالثا الّذي أش 377إلى البيانات الخاّصة باألطراف وبموضوع الّترسيم و 

مسؤولّية المحّرر وواجب االّطالع على الّرسم. حيث إّن المشّرع لم يشملها بجزاء 
وبالّتالي فهي غير  .850البطالن، بل مّكن من تصحيحها في أكثر من صورة

مشمولة بجزاء البطالن المطلق، ولو أراد المشّرع ذلك لقصدها صراحة كما نّص 
يعود إلى عّلة في البيانات أو في على الّصورة األولى. وعليه فالنقص الذي 

لزام  الوثائق المصاحبة يقبل الّتصحيح ومن الجائز الحكم فيه بصّحة الّتعاقد، وا 
اّل قام الحكم  المتعاقد بإنهاء أعمال معّينة لغاية رفع الّنقص في أجل معقول، وا 
مقام الكتب. ويجوز في هذه الحاالت أن يدفع المطلوب بعدم صّحة الكتب لنقص 

 األهلّية أو لعيب في الّرضاء أو النتفاء الموضوع والسبب. في 
 377مكّرر و377و 377ورّبما يعترض على هذا الّرأي بعّلة أّن الفصول 

جراءات خاّصة للحصول على ترسيم،  394ثالثا و م.ح.ع تفرض بيانات معّينة وا 
يداع الوثائق لدى قابض المالّية إلحالتها نه اية إلى بما في ذلك تسجيل الكتب وا 

إدارة الملكّية العّقارّية بعد توظيف المعاليم القانونّية، إلى غير ذلك من 
اإلجراءات. وقد اليصمد هذا الرأي باعتبار أّن الكتائب في معظم الّصور تكون 
قد خضعت إلجراءات الّتسجيل بالقباضة المالّية، ورفضت من طرف إدارة 

ة، وكان من الممكن الّطعن في هذا القرار الملكّية العّقارّية ألسباب تضبطها اإلدار 
م.ح.ع، لكّنه ليس المسلك  388أمام المحكمة العّقارّية بناء على أحكام الفصل 

                                                 
 م.ا.ع وما بعد. 325يراجع الفصول    849

 1992ماي  4المؤّرخ في  1992لسنة  46بموجب القانون عدد  1992أوجب المشّرع هذه التّنصيصات منذ سنة    850

المتعلّق بتنقيح مجّلة الحقوق العينيّة، ومع ذلك تبقى الّرسوم المحّررة بعد هذا التّاريخ أي في ظّل هذا القانون خاضعة إلجراءات 

ولم يقع تحيينها. ويختّص قاضي السجّل العقّاري بالنّظر في  1998لّرسوم العقّاريّة المتعلّقة بها أقيمت قبل التّحيين إذا كانت ا

 تصحيح جملة هذه الرسوم.
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الوحيد بحكم عدم فرض والية المحكمة العّقارّية في هذا الجانب. وبالّتالي من 
الجائز أن تلزم المحكمة المطلوب برفع الّنقص وتحرير كتب ثاني يتضّمن جملة 
اّل قام الحكم مقام الكتب، فيسهل على الّطالب إيداع المطلب من جديد  البيانات، وا 
طبق اإلجراءات القانونّية وليس في ذلك حرج. وعلى المحكمة أن ترفض الّطلب 
كّلما ثبت انتقال الحّق العيني إلى الغير حسن النّية، كما أّن الطالب بإمكانه تقييد 

 يعارض بالّترسيمات الاّلحقة. وقد تساءل رجال دعواه قيدا احتياطّيا، حّتى ال
القانون عن مآل هذه األحكام إذا صدر الحكم بإلزام المتعاقد بتحرير العقد على 
النحو المطلوب أو بصّحة الّتعاقد واإلمضاء، وقام طرف آخر بترسيم عملّية 
 جديدة قبل ترسيم منطوق الحكم. فهل يؤخذ بالحكم أم بالّترسيم في مثل هذه

 الحاالت ؟
لقد استقّر فقه القضاء في مثل هذه الحاالت على رفض الّطلبات إذا تبّين 
من عريضة الّدعوى أّن طرفا آخر أمكن له إدراج كتائبه أو إذا تبّين أّن المّدعي 
ذا قضي بالّطلب، ال يعتّد بأحكامه إاّل بعد  لم يتعاقد مع المالك المرّسمة حقوقه. وا 

ال يمكن أن يعتبر مالكا لهذا العّقار إاّل إذا أتّم الترسيم ترسيمه بصفة فعلّية، و 
الفعلي. معنى ذلك أّنه إذا قام الحّق للغير وأدرج كتائبه، يصّح ترسيمه قبل 
منطوق الحكم. إاّل إذا سبق للمّدعي أن رّسم عريضة الّدعوى حسب بعض 

ال يحتّج بالحكم الّتشاريع أو قّيدها قيدا احتياطّيا حسب األخرى، أّما ولم يفعل، 
 .851في معارضة الحقوق المرّسمة على فرض أّن صاحبها كان بحسن نّية

ن كانت  دعوى المقاسمةكما تختّص المحكمة االبتدائّية بالّنظر في  وا 
العّقارات مسّجلة. وال شّك في أّن األعمال الّتي ستأتيها المحكمة ستغّير من 
طبيعة الّرسم األّم، وتحدث بالّضرورة حالة جديدة يبّررها المبدأ القائل بأن ال 

وترفع دعوى القسمة، ولو كان العّقار  .852يجبر أحد على البقاء في حالة الّشيوع
                                                 

وقد قضت المحكمة العليا المغربّية " أّن الّطاعن إذا كان له حّق إزاء البائع بأن يمّكنه من الّشيء المبيع وصدر    851

قضي بصّحة البيع وتسجيله على الّرسم العقّاري، فإنّه إلى أن يسّجل الّشراء أو الحكم القاضي بصّحته على بالفعل حكم لصالحه ي
الّرسم العقّاري ال يحّق له أن يضع يده علي العقّار كمالك، فتكون المحكمة على صواب لما أيّدت األمر االبتدائي القاضي بطرد 

. دكتور علي حسين نجيرة، الّشهر 1982نوفمبر  10الّصادر بتاريخ  684ى رقم الّطاعن من العقّار.") قرار المجلس األعل

 .(149العقّاري في مصر والمغرب، المرجع الّسابق، ص

 .279، ص1999الحبيب الّشطي، المحكمة االبتدائيّة تنظر في دعوى القسمة، القضاء والتّشريع، مارس    852
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م.م.م.ت ( ولو كان  38ي يوجد بها العّقار ) الفصل مسّجال، أمام المحكمة التّ 
المكّلف العام طرفا بالقضّية، أو أمام المحكمة الّتي افتتحت بدائرتها الّتركة أو 
أمام المحكمة الّتي يوجد بدائرتها مكان االستغالل األصلي إذا افتتحت الّتركة 

العّقارات موضوع م.م.م.ت (، فإذا كانت  34خارج البالد الّتونسّية ) الفصل 
القسمة ال تتعّلق بتركة فمكان وجود أهّم العّقارات هو المعيار المعتمد ) الفصل 

م.م.م.ت (. ومن المفروض أن تشتمل الّدعوى على جميع األطراف، بما  424
في ذلك الّدائنين. وقد ال يطرح اإلشكال مبدئّيا باعتبار أّن المحكمة سوف تعتمد 

ّن الواقع بّين بحكم غياب المفعول المنشئ للّترسيم، أن على شهادة الملكّية. لك
هذه الّشهادة قد ال تكون كافية، إذا لم تدرج بعض الّرسوم بما في ذلك نقل الملكّية 
بموجب الوفاة، فيكون القيام في مثل هذه الّصور على شخص مّيت، أو على 

القسمة في أطراف غير مرّسمة، وهو ما يدعو إلى رفض الّدعوى. وتوجب دعوى 
العّقارت المسّجلة تكليف خبير في قيس األراضي، ألّن العّقار المسّجل يتأّسس 
على مثال هندسي يحتوي على جميع البيانات الفنّية الّتي من المفروض مراعاتها 
اّل ما أمكن إعداد أمثلة نقل الملكّية من طرف مصلحة قيس األراضي ورسم  وا 

 بإدارة الملكّية العّقارّية. الخرائط، ويتعّذر الّترسيم نهاية
وأنشأ  1957الخاّصة والمشتركة ألغيت منذ سنة  األحباسويذكر أّن 

المشّرع للغرض لجان إدارّية لتصفية األحباس، لكّن تدّخلها كان محّددا في 
الزمن، وبانتهاء اآلجال المحّددة أصبحت المحاكم االبتدائّية، باعتبارها صاحبة 

ر في الدعاوى الّتي لها عالقة بتصفية األحباس. لكّن االختصاص الّشامل، تنظ
 22المؤّرخ في  2000لسنة  24المشّرع تدّخل من جديد بمقتضى القانون عدد 

، ليحّث المعنّيين على  إتمام الّتصفية صلحا وبشروط أيسر إذ 2000853فيفري 
وليحيي لجان  854يكفي تحرير حّجة رسمّية فيما اتفق عليه من مقاسمة أو بيع

                                                 
جويلية  18المتعلّق بتنقيح وإتمام األمر المؤّرخ في  2000فيفري  22المؤّرخ في  2000لسنة  24القانون عدد    853

 . 2000فيفري  25والمتعّلق بإلغاء نظام األحباس الخاصة والمشتركة، الّرائد الّرسمي للجمهوريّة التّونسيّة  1957

ينّية أو بحقوق جديد على أنّه يجوز للمستحقّين وبدون مساس بحقوق الغير من أصحاب الحقوق الع 5نّص الفصل    854

النّزالء ،إّما قسمة الموقوفات بالتّراضي وإّما بيعها ألحدهم أو للغير.وما يتّم االتّفاق عليه يجب أن يحّرر فيه كتب رسمي تحال 

 نسخة منه على اللّجنة الجهويّة لتصفية األحباس الخاّصة والمشتركة.
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جديد  7صفية األحباس من جديد، بل ليبعثها للوجود مّرة أخرى، ونّص الفصل ت
من هذا القانون على أّنه أحدثت لجان جهوّية لتصفية األحباس الخاّصة 
والمشتركة تترّكب من الوالي وقاض والمندوب الجهوي للّتنمية الفالحّية وممّثل 

ارّية والمدير الجهوي للملكّية عن الوزارة المكّلفة بأمالك الّدولة والّشؤون العقّ 
العّقارّية. ويمكن أن تستعين بمهندس من ديوان قيس األراضي في المسائل 
الفّنية، كما يمكن لها أن تستعين بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم. وبالّتالي لن 
يلجأ المعنّيون مستقبال إلى محاكم الحّق العام لنشر القضايا المناسبة بعد أن 

ذه الّلجنة، لكن محاكم الحّق العام تبقى مختّصة بالّنظر في قضايا أحدثت ه
تصفية األحباس الخاّصة والمشتركة الّتي تعّهدت بها قبل دخول هذا القانون حّيز 

 .855الّتنفيذ
جديد بطلب من أحد المستحّقين وكّل  10وتتعّهد الّلجنة على معنى الفصل 

كتابة ومّجانا إلى رئيس الّلجنة  ذي مصلحة أو من والي الجهة. ويقّدم المطلب
ذا كانت الموقوفات واقعة  بمقّر الوالية الّتي تقع بدائرتها الّترابّية الموقوفات. وا 
بمناطق متعّددة فالّلجنة المختّصة هي الّتي تقع بمنطقتها جّل الموقوفات. ويتوّلى 

منه مع كاتب الّلجنة في أجل سبعة أّيام من تاريخ إيداع المطلب تعليق ملّخص 
تاريخ أول جلسة لمّدة شهر بمقّر الّلجنة وبمراكز المعتمدّيات ومحاكم الّنواحي 
الّتي تقع بمناطقها الموقوفات ونشره بصحيفتين يومّيتين إحداهما بالّلغة العربّية 
لمّدة ثالثة أّيام. وللمستحّقين وأصحاب الحقوق العينّية والّنزالء أن يحضروا لدى 

 وا عنهم شخصا آخر.الّلجنة أو أن ينيب
وتعّد الّلجنة على معنى الفصل الّسادس الجديد مشروعا في تصفية الحبس 
وقسمة الموقوفات، فإذا وافق عليه جميع المستحّقين تنتهي أشغالها، وتحفظ 
الملّفات بمراكز الواليات، ويمكن لصاحب الحّق أن يتسّلم عن طريق كاتب الّلجنة 

ذا لم يوافق عليه جميع المستحقّين نسخة تنفيذّية أو مجّردة من ق رار الّلجنة، وا 
تحيله الّلجنة إلى المحكمة االبتدائّية الّتي ترجع إليها بالّنظر ترابّيا. ويتضّمن 
                                                 

 24جديد من القانون عدد  24شتركة على معنى الفصل وتواصل اللّجان الجهويّة لتصفية األحباس الخاّصة والم   855

، وشرح قرارات 1957جويلية  18النّظر في تصفية األحباس التّي تعّهدت بها على معنى األمر المؤّرخ في  2000لسنة 

 رات.وإصالح األغالط المادّية التّي تتسّرب لهذه القرا 2000لسنة  24التّصفية الّصادرة عنها قبل صدور القانون عدد 
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المشروع المحال مقترحاتها الّرامية إلى قسمة الموقوفات على وجه معّين أو بيعها 
على وجه اإلنزال حسب  جزئّيا أو كلّيا ومنح حّق الملكّية بالمساحات الممنوحة

ومنح الّنزالء  1935جويلية  2و 1926جويلية  17األمرين المؤّرخين في 
بالعّقارات الفالحّية حّق ملكّية المساحات الّتي يشغلونها على وجه الكردار بدون 

جديد  19إشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة. والمقصود بالّنزالء على معنى الفصل 
تمين لعائلة تونسّية مستقّرة عادة بعّقار فالحي محّبس هم جميع الفاّلحين المن

وتوظيف رهن على العّقار موضوع الّنظر لخالص المصاريف الّتي تستوجبها 
أعمال الّلجنة والّتي تسّبق من ميزانّية الّدولة وتعيين مصّف عند االقتضاء على 

 .1997نوفمبر  11المؤّرخ في  1997لسنة  71معنى أحكام القانون عدد 
وتقضي المحكمة االبتدائّية المختّصة على ضوء ما يقّدم إليها بما في ذلك 
المشروع المحال عليها من قبل الّلجنة. وغالبا ما تكون هذه األحباس موضوع 

 رسوم عّقارّية مجّمدة.
بدعوى االعتراف بحّق المغارسي أو قسمة  وتتعّهد المحكمة االبتدائّية

المغارسة ال تثبت إاّل بحّجة عادلة، وال يمكن والمعلوم أّن األرض المغروسة. 
للمغارسي أن يّدعي حقّا في ذلك إاّل إذا أطعم الّشجر وبلغ الحّد المّتفق عليه. 
ويحّق حينئذ للمغارسي أن يطلب قسمة األرض المشاعة، وتنظر المحكمة 
ن  االبتدائّية في دعاوى االعتراف بحّق المغارسي وقسمة األرض المغروسة، وا 

 وما بعد م.ا.ع.  1416العّقار مسّجال على معنى الفصول  كان
ولو كان العقار وتنظر المحكمة االبتدائّية في إجراءات العقلة العقارّية 

وما بعد م.م.م.ت، وال يتّم الّتشطيب على العقلة  410مسّجال طبق الفصول 
بهامش الّترسيم أو الّتنفيذّية إاّل برضاء الّدائنين القائمين بالّتتّبع المنصوص عليهم 

م.م.م.ت. علما أّن  455بمقتضى حكم يمكن معارضتهم به على معنى الفصل 
م.م.م.ت يفقد مفعوله  453اإلنذار المرّسم القائم مقام العقلة على معنى الفصل 

إن لم تقع في الّثالثة أعوام الموالية لتاريخ الّترسيم بّتة مرّسمة بصفة قانونّية ما لم 
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أجل البّتة وأمكن الّتنصيص عليه بالرسم العّقاري على معنى  يصدرحكم بتمديد
 .856م.م.م.ت 456الفصل 

من أنظار المحكمة االبتدائّية حيث  التشطيب على الّرهون وتبقى دعاوى 
م.ح.ع إلى أّن الّتشطيب على الّرهون  290أشار المشّرع صراحة بالفصل 

اليد وكذلك بحكم أحرز على  العّقارّية يتّم بتقديم كتب ممضى من الّدائن في رفع
قّوة ما اّتصل به القضاء. والمعلوم أّن حكم التبتيت يطّهر الّرسم من جميع 
االمتيازات والّرهون الموّظفة عليه وبصفة عاّمة من جميع الّترسيمات المتعّلقة 
بالّديون وال يكون حينئذ للّدائنين الحّق في القيام إاّل بالنسبة إلى ثمن الّتبتيت. 

وّلى مدير الملكّية العّقارّية بعد ترسيم محضر الّتبتيت ومن تلقاء نفسه ويت
الّتشطيب على الّترسيمات المشار إليها بمجّرد ما يدلي له بما يثبت تأمين ثمن 

ويمكن كذلك لمحضر االّتفاق على الّتوزيع أو  .857الّتبتيت والمصاريف واألجور
وما  480دائنون على معنى الفصول الحكم الّصادر في شأن الّتوزيع إذا تعّدد ال

بعد م.م.م.ت أن يأذن بالّتشطيب على جميع الّترسيمات المتعّلقة بالّديون، ويتوّلى 
مدير الملكّية العّقارّية القيام بذلك الّتشطيب بعد اّطالعه على نسخة من ذلك 
المحضر أو الحكم ويجب أن تكون نسخة الحكم مرفوقة بشهادة في عدم 

 استئنافه.
ذا تّم التفويت في العّقار في غير صورة العقلة، وأراد المشتري تطهير وا  

م.م.م.ت تأمين  484العّقار من الّرهون، يطلب منه بداية على معنى الفصل 
ثمن البيع بصندوق الودائع واألمائن، وأن يقوم على الّدائنين المرّسمين والبائع 

بصّحة التأمين. فإن رأت المحكمة لدى المحكمة االبتدائّية بمكان العّقار للتصريح 
صّحة الّتأمين أذنت بالّتشطيب على جميع الّترسيمات المتعّلقة بالّديون مع إبقاء 
مفعولها عامال بالنسبة إلى الّثمن ويتوّلي مدير الملكّية العّقارّية الّتشطيب المأذون 

                                                 
 29المؤّرخ في  2001لسنة  32م.م.م.ت بمقتضى القانون عدد 455و 452يراجع التّنقيح األخير للفصلين    856

 سابق الذّكر. 2001مارس

 م.م.م.ت 481يراجع الفصل    857
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ذا ل858به بعد أن يدلي له بنسخة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافه م يتّم . وا 
الّتشطيب طبق هذا اإلجراء يأذن محضر االّتفاق على الّتوزيع أو الحكم الّصادر 
في شأن الّتوزيع بالّتشطيب على جميع الّترسيمات المتعّلقة بالّديون على معنى 

 م.م.م.ت. 480الفصل 
وعالوة على جميع االختصاصات المشار إليها تختّص المحكمة االبتدائّية 

لها تأثير على الّرسوم العّقارّية ولو بطريقة غير مباشرة،  قاقّيةمسائل استحبعّدة 
 177مثل التمكين من حّق مرور بسبب اكتناف العّقار على معنى الفصل 

م.ح.ع أو تقدير اكتساب الحّق  188م.ح.ع، أو انقضاؤه عمال بأحكام الفصل 
ر ذلك م.ح.ع. وغي 180العيني بناء على اجراءات الّتخصيص الواردة بالفصل 

من القضايا الّتي تتناول مسائل استحقاقّية، والّتي من المفروض أن تنتهي 
 بإدراجها بالّسجّل العّقاري.

يتدّخل رئيس المحكمة االبتدائّية في .اختصاص رئيس المحكمة االبتدائّية: 
 391م.ح.ع و  315أحكام الفصلين عّدة نقاط هامة، ولعّل أهّمها ما يتعّلق ب

ما أبقى المشّرع الّتونسي على اختصاص رئيس المحكمة . كم.ح.ع قديما
 367على معنى الفصل  بتقييد الّدعاوى قيدا احتياطّيااالبتدائّية في اإلذن 

على القيود االحتياطّية المتعّلقة بالّدعاوى وعقود  واإلذن بالتشطيبم.ح.ع، 
اطّية م.ح.ع. ويذكر أّن ميدان القيود االحتي 371المغارسة على معني الفصل 

يختلف بطبيعة الحال عن ميدان الّترسيم واالعتراضات الّتحّفظّية. ومن الممكن 
أن يباشر مدير الملكّية العملّيات المتعّلقة بالقيود االحتياطّية مباشرة إذا استجابت 

وما بعد م.ح.ع. أو إذا صدر اإلذن عن رئيس  365للّضوابط المحّددة بالفصول 
 المحكمة االبتدائّية. 

م.ح.ع على أّنه يمكن للمتعاقدين أو لورثتهم أو لمن  376 الفصل ونّص 
مشهود بمطابقتها  من الّصكوك انسخانجّر له حّق منهم في كّل وقت أن يطلبوا 

                                                 
م.ح.ع مّكنت الدّائن المرّسم أو صاحب اعتراض تحفّظي أن يطلب في  296لكّن مجلّة الحقوق العينيّة بالفصل    858

ل قدره أربعون يوما من تاريخ اإلعالم الواقع  بطلب من المالك الجديد بيع العقّار بالمزاد العلني لدى المحكمة وذلك بأن أج
يعرض الّزيادة في الثّمن بقدر ال يقّل عن الّسدس إّما بنفسه وإّما بواسطة شخص يقدّمه يكون متضامنا معه وأن يقدّم ضامنا لدفع 

  كانت اإلجراءات باطلة.الثّمن والتّكاليف وإالّ 
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لألصل وبصّحة إيداعها. ولكّل من يثبت أّن له مصلحة في ذلك أن يتسّلم أيضا 
ة بناء على مجّرد نسخا بعد الحصول على إذن يصدره رئيس المحكمة االبتدائيّ 

مطلب. وال يخرج ذلك في حقيقة األمر عن المبادئ العامة الخاّصة بإجراءات 
 اإلذن على العريضة.

كما تقتضي إجراءات االعتراضات الّتحّفظّية أن يسعى الطالب إلى عقلة 
م.م.م.ت. فُينذر  329-328– 327عّقارات مدينه تحّفظّيا على معنى الفصول 

رة عدم الوفاء بالّدين يتوّلى طلب ترسيم اعتراض تحّفظي المدين بأّنه في صو 
على عّقاراته المسّجلة إذا كان بيده سند تنفيذي أو سند مرّسم حّل أجل أداء دينه. 
والّذين ال يملكون سندا تنفيذيا أو سندا مرّسما عليهم استئذان رئيس المحكمة في 

اّل  اعتبر باطال. ويمنع إدراج ذلك. ويطلب ترسيم اإلنذار في أجل تسعين يوما وا 
أّي حّق عيني بعد االعتراض الّتحّفظي سوى البيع الوارد إثر العقلة.  لكّنه إذا 
وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع واألمائن فإّنه يجوز لرئيس المحكمة 

 بالّتشطيب على الّترسيماالبتدائّية الّراجع لدائرتها مقّر المدين أن يأذن استعجالّيا 
م.م.م.ت. ويسقط االعتراض  329صوص عليه عمال بأحكام الفصل المن

الّتحّفظي في جميع األحوال بعد عامين بداية من تاريخ إجرائه. وهكذا يتدّخل 
رئيس المحكمة المحكمة االبتدائّية سواء لإلذن بتقييد القيود االحتياطّية أو 

طابقتها ألصلها الّتشطيب عليها أو اإلذن بتسليم نسخ من الّصكوك المشهود بم
 أو اإلذن استعجالّيا بالّتنصيص على االعتراض الّتحّفظي.

قضايا تصحيح يختّص كذلك قاضي الّناحية ب.اختصاص قاضي الّناحية: 
إذا كانت قيمة العقد ال تتجاوز مرجع  الكتائب أو ما يعرف بالكتائب الّتكميلّية

تكميلي لرفع الّنقص أو نظره، ويمكن الحكم بإلزام الّطرف المقابل بتحرير كتب 
أن يقوم الحكم مقام الكتب واإلذن بإدراج الكتب على الّنحو المطلوب في نهاية 

 األمر.
ذا تعّلقت بالعقد سند الّترسيم إحدى صور البطالن أو اإلبطال أو الفسخ  وا 

على معنى القواعد المبّينة بمجّلة االلتزامات والعقود، أو أو االنقضاء أو الّتعديل 
من صور سوء النّية أو الّتواطؤ، فإّنه من الممكن التمّسك بالطلب أمام صورة 
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قاضي الّناحية إذا كان مقدار العقد ال يتجاوز اختصاصه، وتقضي المحكمة 
واإلذن تبعا لذلك أو االنقضاء نهاية باإلبطال أو البطالن أو الفسخ أو الّتعديل 
ا اإلبطال أو البطالن أو قضايبالّتشطيب على الحّق المرّسم، وهو ما يعرف ب

 الفسخ أو االنقضاء أو الّرجوع أو الّتعديل بداية والّتشطيب نهاية.
ويخلص من جميع ذلك أّن محاكم الحّق العام من الممكن أن تتدّخل 
بالسجّل العقاري على مستوى إجراءات مؤّسسة الّترسيم ومؤّسسة القيد االحتياطي 

عقل، ويمكن لهذا الّتداخل أن يكون بصفة ومؤّسسة االعتراضات الّتحّفظّية وال
مباشرة أو غير مباشرة. لكّن محاكم الحّق العام، وكقاعدة عامة، ال يمكن أن 
تأذن بالّتشطيب على الّترسيم إذا انتقل الحّق المرّسم إلى الغير حسن النّية، حيث 

عّقار إّن إبطال الّترسيم ال يمكن أن يعارض به الغير الّذي اكتسب حقوقا على ال
 305عن حسن نّية اعتمادا على الّترسيمات الواردة بالسجل على معنى الفصل 

م.ح.ع. وُيخشى من جميع ذلك أن ُيسند نفس االختصاص إلى المحكمة العقارّية 
 لغاية تحيين الّرسوم العقارّية.

كان .تنازع االختصاص بين محاكم الحق العام والمحكمة العقارية: 
الحّق العام المرجع الوحيد لمعالجة جميع القضايا الّتي يفترض أن تبقى محاكم 

لها عالقة بالّسجّل العيني بعد أن ُابعدت المحكمة اإلدارّية من دائرة 
االختصاص، لكّن المشّرع خالف هذا االّتجاه وتحّدث عن والية المحكمة العقارّية 

ّق العام العاّمة في الّتحيين، وكان ينتظر أن يضع حّدا الختصاص محاكم الح
ألّنه ال يعقل منطقّيا أن تتوّزع االختصاصات بين المحاكم مع اختالف الّتوّجهات 
والمواقف واألساليب والموضوع واحد. لكّن هذا المطلب يبقى صعب المنال ألّن 
القضايا الّتي يطرحها السجّل العيني أكثر من أن تحصى وال يمكن أن تستوعبها 

بعا لذلك أن تتعّهد بالموضوع الواحد عّدة محاكم، مطالب الّتحيين. ومن الممكن ت
وقد تترّدد في الّتخّلي عنه ألكثر من سبب. واألكيد أّن ذلك ال يخدم فلسفة 

 الّتحيين.
هذا وقد حاول المشّرع أن يجد حاّل لمسألة الّتنازع حيث نّص الفصل الّتاسع 

عّلق بتحيين المت 2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34من القانون عدد 
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الّرسوم العّقارّية على أّنه " لكّل شخص استدعي لدى إحدى محاكم الحّق العام أو 
لدى الّلجنة الجهوّية لتصفية األحباس الخاّصة أو المشتركة أن يطلب منها قبل 
الخوض في األصل الّتخّلي عن القضّية أو المطلب بشرط أن يكون قد قّدم 

مة العّقارّية في حدود نظرها المبّين بالفصول بصفة قانونّية مطلبا لدى المحك
الّسابقة وأن يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه الّنظر في ذلك المطلب." وقد 

م.ح.ع المنطبقة على إجراءات مطلب الّتسجيل  331نقل المشرع أحكام الفصل 
إلى  ونقل بالتّالي جميع تلك الّنقاشات الّتي سبق أن طرحها هذا الفصل وينضاف

ذلك ما تتمّيز به قضايا الّتحيين. فبقيت شروط الّتخّلي محّل نقد وأصبح من 
 الّصعب ضبط القضايا الّتي يمكن الّتخّلي عنها.

 2001لسنة  34وضع الفصل الّتاسع  من القانون عدد *شروط محّل نقد:
شرطين حتى يقبل مطلب التخلي: يجب أن يكون  2001أفريل  10المؤّرخ في 
خلي قد قّدم بصفة قانونّية مطلبا لدى المحكمة العّقارّية في حدود نظرها طالب الت

 المبّين وأن يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب. 
م.ح.ع الّذي  331ويالحظ بداية أّن المشّرع الّتونسي قد نقل أحكام الفصل 
لحّق العام والمحكمة كان ومازال يرجع إليه لتوزيع االختصاص بين محاكم ا

العّقارّية فيما يتعّلق باالختصاص األصلي للمحكمة العّقارّية، أي الّنظر في 
مطالب الّتسجيل، رغم بعض اإلشكالّيات الّتي طرحها. وقد لوحظ منذ مّدة أّن 

م.ح.ع ال تتناسق مع المبادئ العاّمة الواردة بمجّلة  331أحكام الفصل 
رّية، ومع ما يقتضيه الّنظر في االختصاص الحكمي، المرافعات المدنّية والّتجا

حيث إّن االختصاص الحكمي يتعّلق باإلجراءات األساسّية ويهّم الّنظام العام في 
نهاية األمر، والمعلوم أّن المحكمة تتمّسك من تلقاء نفسها باإلجراءات األساسّية 

الّنظر الحكمي في  وال تنتظر دفوعات األطراف الّذين بإمكانهم إثارة مسألة مرجع
أّي طور من أطوار القضّية، على خالف مرجع الّنظر الّترابي الّذي ال يهّم 

 الّنظام العام وال يمكن طلبه إال قبل الخوض في األصل. 
ومادام المشّرع قد تبّنى اإلجراءات االختيارّية في الّتسجيل لسحبها على 

 331تمد المشّرع أحكام الفصل إجراءات الّتحيين، كان من المنطقي مبدئّيا أن يع
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م.ح.ع. لكّن شمول نظر المحكمة العّقارّية وواليتها العاّمة للّنظر في مطالب 
الّتحيين والمسائل العالقة بها، كان من المنتظر أن يعّدل اختيارات المشّرع، 
ويمّكن األطراف من الّدفع بعدم االختصاص الحكمي في جميع األطوار، ويبقي 

عنصر من تلقاء نفسها، لكّن ذلك لم يحدث المة في إثارة هذا على حّق المحك
م.ح.ع فاعلة. وربما يبّرر الحّل المعتمد بطبيعة  331وبقيت أحكام الفصل 

اختصاص المحكمة العّقارّية، حيث إّن اختصاصها الحكمي مقّيد من حيث 
تا، الموضوع والّزمان. فمن حيث الّزمان يبدو اختصاص المحكمة العّقارّية مؤقّ 

من حيث البداية والنهاية. فبداية ال يمكن أن تنظر إاّل في الّرسوم العّقارّية 
عن  1998، وتخرج الّرسوم العّقارّية المقامة بعد 1998المقامة قبل سنة 

اختصاصها. ونهاية سيتواصل نظرها إلى حين سحب المفعول المنشئ على 
في الّرسم إذا سبق ومن حيث الموضوع ال يمكن أن تنظر  .859كامل الّرسوم

تحيينه. وحّتى إذا أصبحت مختّصة، ال يجوز لها الّنظر في المطلب إذا كان 
موضوعه محّل قيد احتياطي مدرج بالّرسم العّقاري لم تنته مّدته إاّل بعد الوقوف 
ذا كان موضوعه مازال منشورا أمام القضاء، فال بّد من وقف الّنظر  على مآله. وا 

ورغما عن ذلك فال شيء يبّرر هذا الّنقل األمين  .860اتإلى أن ينتهي بحكم ب
م.ح.ع وقد كان محّل نقد وجدل خاّصة وأّنه يتعارض  331لنّص الفصل 

صراحة مع المبادئ العاّمة، وقد يعتقد خطأ أّن االختصاص الحكمي ال يهّم 
الّنظام العام. وكان من الممكن أن تعتمد قواعد خاّصة وأن يمنع طلب الّتخّلي 

الخوض في األصل ويبقى القرار بيد المحكمة مراعاة لمناهج الّنظام  قبل
 .861العام

وكل من طلب التخلي، يجب أن يثبت أنه قدم مطلبا في الّتحيين وأنه سعى 
باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب، ويعتبر هذا الشرط 
                                                 

 ، سابق الذّكر.2001لسنة  34من القانون عدد  2الفصل    859

 ، سابق الذّكر.2001لسنة  34من القانون عدد  8الفصل    860

اعتمد المشّرع حال خاّصا بالنسبة إلى األحباس، فال تتعّهد المحكمة العقّارّية بمطلب التّحيين المتعلّق باألحباس إالّ    861

ال يكون موضوع التّصفية محّل نظر في تاريخ تقديم المطلب أمام المحكمة المختّصة أو اللّجنة الجهويّة لتصفية  بشرط أن
األحباس الخاّصة والمشتركة. معنى ذلك أنّه إذا سبق تعّهد اللّجنة فال يصّح التّخلّى إذا نشر المطلب أمام المحكمة العقّاريّة. 

حسم التّصفية في اتّجاه معين، ونشرت الدّعوى أمام المحكمة االبتدائّية، فال يصح التّخلّى حتّى إذا وكذلك إذا لم تتمّكن الّلجنة من 
 نشر مطلب التّحيين بعد ذلك أمام المحكمة العقّاريّة.
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م مطلب الّتحيين المقّدم األساسي في طلب التخلي. ويمكن للمحكمة أن تعلم بتقدي
من قبل طالب التخلي وذلك عند االحتجاج بشهادة نشر في هذا الغرض، مسّلمة 
من كتابة المحكمة العقارية، لكّننا نجهل كيف يمكن لمحاكم الحق العام ممارسة 
حق الرقابة على سعي الطالب باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك 

ذا كان الطال الب ال يمكنه أن يتسلم شهادة نشر من كتابة المحكمة مطلب. وا 
العقارية بالنسبة إلى إثبات تقديم مطالب الّتسجيل العادّية إاّل بعد أن يكون أّمن 
جميع المصاريف الضرورية التي يستلزمها مطلب التسجيل، وبالتالي لم يبق إاّل 

طالب الّتحيين ال إتمام اإلجراءات بعد نهاية آجال اإلشهارات الالزمة، فإّن م
توجب بداية تأمين أّية مصاريف. وبالّتالي من الّسهل الّتحصيل على شهادة نشر 
بمجّرد تقديم مطلب الّتحيين دون إجراء آخر. وتفقد بالّتالي مسألة السعي الواردة 
بآخر الفصل الّتاسع جميع معانيها، ويبدو أّن المشّرع كان مكّررا لمحتوى الفصل 

كثر وال أقّل. وهكذا وضع المشّرع بيد المتقاضين طريقة سهلة م.ح.ع ال أ 331
لوضع حّد للقضايا المنشورة أمام محاكم الحّق العام، إذ يكفي االحتجاج بشهادة 
نشر حّتى تتخّلى المحكمة ولو أّن مطلب الّتحيين ال يكتسي أّية جدّية، خاّصة 

 لمحكمة بقيت محّل ريبة وجدل.وأّن أنواع القضايا الّتي يمكن الّتخّلي عنها لفائدة ا
من الواجب بطبيعة *صعوبة تحديد أنواع القضايا موضوع الّتخّلي: 

الحال، أن يوجد اّتحاد في موضوع القضايا المنشورة أمام محاكم الحق العام 
واختصاص المحكمة العقارية كما حددناه سابقا، وال شك في أن اختصاصات 

متعّلقة بمطالب الّتحيين، هي مهام مطلقة ، أي ال862المحكمة العقارية اإلضافية
لها، أي ال يجوز ألي محكمة أخرى أن تتدخل في ذلك وهو اختصاص حكمي 
تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها. معنى ذلك أّنه ال يجوز أصال تعّهد محاكم 
 الحّق العام بدعاوى الّتحيين، وباإلمكان أن تثير المحكمة هذا الّدفع لتعّلقه بالّنظام
العام. لكّن هناك عّدة قضايا دون أن تتعّلق بالّتحيين مباشرة يمكن أن يكون لها 
عّدة تأثيرات على الّرسم العّقاري ولو بطريقة غير مباشرة، وقد تتناقض مع 
اّتجاهات المحكمة العّقارّية. ولهذا الغرض جاء الفصل الّتاسع من القانون عدد 
                                                 

 االختصاص األصلي للمحكمة العقّارّية هو النّظر في مطالب التّسجيل.   862
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الّتخّلى. ويفترض أن تكون القضايا ووضع األحكام الخاّصة ب 2001لسنة  34
الّتي تأتى تحت طائلة قضاء الّتخّلى معلومة، بعد أن وقفنا على حدود مرجع 
الّنظر الحكمي الّتابع لمحاكم الحّق العام في هذه الماّدة، وعلى مرجع الّنظر 

 الّتابع للمحكمة العّقارّية. لكّن ذلك مطلب يظّل صعب الّتحقيق.
رط في الحكم بالّتخّلى أن يكون الموضوع واحدا وضمن لذلك نقول إّنه يشت

مشموالت المحكمة العّقارّية كما تقّدم، " أو في حدود نظرها المبّين بالفصول 
. وال يجوز 2001لسنة  34الّسابقة " على معنى الفصل الّتاسع من القانون عدد 

العّقاري. علما أّن  بالّتالي الّتخّلى عن جميع القضايا بمجّرد أّن لها عالقة بالسجلّ 
المحكمة العّقارّية هي محكمة مختّصة وال تنظر إاّل فيما أسند إليها بنّص خاص. 
ن تعّلقت  وعلى هذا األساس فقد نّتفق على إخراج عّدة قضايا عن إطار الّتخّلى وا 
بالّسجّل العّقاري، وقد تأتي أخرى في حكم الجواز، وقد نختلف حول عدد كبير 

ن القضايا موضوع هذا الّتخّلى أن تبقى بين الجواز والحضر من القضايا. وشأ
 . 863والجدل

فمن القضايا ما ال يطرح كثيرا من الّنقاش، بحكم تعّلقها بنفس الموضوع، 
وخلّوها من مناقشة المسائل األّولّية الّتي تخرج عن اختصاص المحكمة العّقارّية 

قضايا و  ب الّتكميلّيةوقضايا تصحيح الكتائ قضايا الّتشطيب المباشرةمثل 
 ويمكن بالّتالي أن تأتي تحت طائلة قرار الّتخّلي. .864قضايا األحباسو المغارسة 

قضايا اإلبطال أو البطالن أو الفسخ أو ويكره على محاكم الحّق العام في 
الحكم بالّتخّلى، ألّن الموضوع فيه من المسائل األّولّية ما  االنقضاء أو الّتعديل
المحكمة العّقارّية. ويقصد بالمسائل األّولّية في هذا الباب  يخرج عن اختصاص

العناصر القانونّية أو الّدفوعات الّتي تتناول مسائل مدنّية مرجعها للقضاء العادي 
                                                 

الحوزيّة ربّما تكون ضمن القضايا التي من الواجب التّخلّي عنها بمجّرد  وقد يتبادر إلى الذّهن خطأ أّن الدّعاوى   863

نشريّة محكمة  2002سبتمبر  30مؤّرخ في  16405إضافة شهادة نشر تثبت نشر مطلب التّحيين. قرار تعقيبي مدني عدد 

 .380مدني عام، ص  2، جزء 2002التّعقيب 

رفع المطلب بداية إلى المحكمة العقّاريّة، ثّم تعّهدت اللّجنة أو المحكمة،  اليجوز التّخلّى عن قضايا األحباس إالّ إذا   864

 إشكال أّما إذا تعّهدت الّلجنة أو المحكمة بداية، فال مجال للتّخلّى. وتتخلّى اللّجنة إذا قدّم المطلب بداية إلى المحكمة العقّاريّة، وال
يتجاوز ما أسند إلى المحكمة العقّاريّة. لكّن التّخلّى من طرف المحكمة في ذلك باعتبار عدم تخّصص اللّجنة حكميّا بمرجع نظر 

االبتدائّية ال ينهي واليتها تماما في الّنظر في جملة الفروع باعتبار إبقاء نظرها الحكمي في جملة من المسائل مثل تعيين مؤتمن 
 لمحاكم االبتدائيّة في خصوص هذه الفروع.  عدلي أو اإلذن ببيع المشترك، وبالتّالي من الجائز إعادة الّطلب أمام ا
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وال تعود بالّنظر إلى المحكمة العّقارّية، مثل العناصر المتعّلقة بالّرضاء أو 
نعدام األهلّية، وتقدير سوء النّية بانعدامه وخلّو البيع من الموضوع أو السبب وا

من حسنها، والوقوف على حقوق الّدائنين. كّل هذه المسائل تطلب الخوض بداية 
في مسائل مدنّية تخرج بالّضرورة عن اختصاص المحكمة العّقارّية، الّتي تبقى 

 .865مجّرد محكمة مختّصة في الّتسجيل والّتحيين
لمجال سوف لن يتسّن إدراجها لكّن األحكام الّتي سوف تصدر في هذا ا

بالّسجّل العّقاري، إذا تعّلق بها مطلب في الّتحيين. حيث نّص المشّرع بالفصل 
على أّنه " ال يجوز إلدارة الملكّية العّقارّية  2001لسنة  34من القانون عدد  13

ابتداء من تاريخ الّتنصيص على مضمون المطلب بالّرسم العّقاري مباشرة أّية 
في موضوعه وعليها أن توّجه للمحكمة ملّفات المطالب المقّدمة إليها في عملّية 

نفس الموضوع مع بيان تاريخ ورودها حسب الّتنصيصات المثبتة بدفتر مطالب 
الّترسيم أو الّتشطيب." معنى ذلك أّن إدارة الملكّية العّقارّية تنّص على جملة 

لمحكمة العّقارّية مع الّتنصيص الوثائق المقّدمة بدفتر الّتضمين وتحيلها إلى ا
على تاريخ ورودها بطبيعة الحال، وسوف تعتمد المحكمة العّقارّية في إطار 
الّتحيين الكّلى للّرسم أو معالجة الّطلبات على ما ورد بهذه األحكام، الّتي تلزمها 
في نهاية األمر فيما يتعّلق بالبطالن أو اإلبطال أو الفسخ أو االنقضاء أو 

يل. وقد تكون الغلبة لهذه األحكام إذا سبق تقييد الّدعوى فيها قيدا احتياطّيا، الّتعد
حيث ال يجوز في مثل هذه الحاالت الّنظر في مطلب الّتحيين إذا كان موضوعه 
محّل قيد احتياطي مدرج بالّرسم العّقاري لم تنته مّدته إاّل بعد الوقوف على مآله. 

ب على القيد االحتياطي بطلب من جميع األطراف إاّل إذا أمكن الّنظر في الّتشطي
أو استنادا إلى حكم أحرز على قّوة القضاء. وبالّتالي سوف يتوّقف نظر المحكمة 

                                                 
تبقى القضايا الحوزية خارجة عن إطار النقاش باعتبار أنها قضايا وقتية ال تدخل بدائرة اختصاص محكمة التحيين.  865

)غير منشور( "وحيث إن ما يتحصحص من ذلك  2010جوان  09ـــــدد الصادر بتاريخ 37533قرار تعقيبي مدني عدد عـــــ

، 2001لسنة  34عوى كف الشغب بأنواعها الثالثة ليس لها عالقة باختصاص المحكمة العقارية على معنى القانون عدد أن د

فهي مجرد دعوى وقتية ترمي إلى حماية المالك المرسم مؤقتا، وفي صورة تغيير الترسيمات يجوز لكل مرسم أن يعيد نشر 

ع. فلم يقم االختصاص للمحكمة العقارية في القضاء بالحماية حتى يفرض م.ا. 307القضية الحوزية بغاية طلب حماية الفصل 

التخلي، إنما جعل لها المشرع اختصاصا محدّدا بهدف تخليص الرسم من الجمود ال يشمل مطلقا الدعاوى الحوزية، وكان على 
 المحكمة رفض مطلب التخلي ومواصلة النظر والقضاء بالحماية الالزمة للمالك المرسم".  
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ذا ما أودع الحكم كانت له الغلبة باعتبار  العّقارّية إلى أن يحسم اإلشكال نهاية، وا 
 أسبقّية قيد الّدعوى.  

القضايا المتعّلقة ّلي بالنسبة إلى كما يكره على محاكم الحّق العام الّتخ
، والمقصود بذلك دعوى صّحة الّتعاقد أو بالّرسوم الخاضعة للمفعول المنشئ

دعوى القيد على اسم المعاقد المرّسمة حقوقه. وهي الّدعوى الّتي ترمي إلى 
لزام المطلوب بالترسيم أو قام الحكم مقام الكتب.  االعتراف بصّحة ونفاذ العقد وا 

بذلك دعوى صّحة اإلمضاء، وهي الّدعوى الّتي ترمي بداية إلى االعتراف وترتبط 
باإلمضاءات العرفّية إذا تّم الكتب طبق الّصيغة المطلوبة ونهاية إلى ترسيم 
الكتب. مثل هذه القضايا سوف لن تحال إلى المحكمة العّقارّية باعتبار أّنها ال 

م العّقارّية الخاضعة للمفعول المنشئ. تختّص بالّنظر في الّطلبات المتعّلقة بالّرسو 
وبالّرسوم  1998حيث إّن اختصاصها مشروط بإحداث الّرسم العّقاري قبل سنة 

غير المحّينة، أي الّتي ال تخضع للمفعول المنشئ. وقد علمنا أّن المفعول 
والّرسوم المحّينة أي الّتي سبق  1998المنشئ يشمل الّرسوم العّقارّية المقامة بعد 

نظرت فيها المحكمة. معنى ذلك أّن الّرسوم الخاضعة للمفعول المنشئ تخرج  أن
عن اختصاص المحكمة العّقارّية، وهذا يفيد أّنها ستبقى من اختصاص المحاكم 

 العادّية في هذا الجانب.
باألذون على العرائض والقيود وتبقى كذلك جميع اإلجراءات الخاّصة 

على حالها، وتعود بالّنظر إلى رئيس  ّية والعقلاالحتياطّية واالعتراضات الّتحفظ
المحكمة االبتدائّية، كما تقّدم. وال دخل إلجراءات الّتحيين فيها. كما أّن العديد 

والمتعّلقة بالسجّل العّقاري،  تجرج عن  الّطابع االستحقاقيمن القضايا ذات 
تخرج بالّضرورة عن أنظار هياكل الّتحيين، باعتبار أّنها تتناول مسائل استحقاقّية 

اختصاص المحكمة العّقارّية، مثل الحكم بحّق مرور بالنسبة إلى األراضي 
 .866المكتنفة

                                                 
والمتعّلق بلجان التّحيين أن أعفى هذه اللّجان من  1992المؤّرخ في أفريل  1992لسنة  39سبق للقانون عدد    866

 الخوض في مسائل استحقاقّية مازالت منشورة أمام المحاكم، وهو نفس االتّجاه الذّي يجب اعتماده.
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 بقضايا القسمةوتبقى بعض المسائل الهاّمة محّل خالف، وتتعّلق أساسا 
 وقضايا األحباس.

والمعلوم أّن قضايا القسمة تهدف إلى الخروج من حالة الّشيوع بالنسبة إلى 
ارات المشتركة و إلى كاّفة المشتركين، وتقتضي الّدعوى بالّضرورة أن كامل العقّ 

تكون الحالة االستحقاقّية واضحة، وال إشكال في ذلك باعتبار أّن المحكمة 
ستعتمد على سند أو شهادة الملكية والمثال الهندسي المصاحب. وبإمكانها أن 

مة. وال جدال في أّنها ترفض الّدعوى إذا قام المّدعي على طرف حقوقه غير مرسّ 
 ،تعود إلى المحكمة االبتدائّية صاحبة الّنظر في مثل هذه المسائل. لكّن المشّرع

بتخصيص دائرة الّرسوم المجّمدة بالّنظر في تخصيص الّطالب بقطعة أو بقطع 
يتّم استخراجها من الّرسم العّقاري، في إطار الّنظر في مطلب الّتحيين، بموجب 

، أحدث صورة جديدة توجب البيان والوضوح، وال 2001لسنة  34القانون عدد 
ن كان االّتجاه العام ال يرمي حقيقة إلى تخصيص المحكمة  تمنع الجدل، وا 
ّنما إلى وضع طريقة لتجاوز الّصعوبات  العّقارّية بالّنظر في مطالب القسمة، وا 

أن تعرض الّتي عادة ما تكون سببا في جمود الّرسم. وبالّتالي يطلب مبدئّيا 
المحكمة االبتدائّية عن الّتخّلى، والحالة تلك. وستعتمد المحكمة على أسماء 
المستحقين المبّينة أسماؤهم بالسجّل، وسوف لن يكون طالب الّتحيين ضمن هذه 
القائمة بطبيعة الحال. وعادة ما تلجأ المحكمة إلى رفض الّدعوى إذا تضّمنت 

لملكّية، كما تقّدم. ورّبما كان االّتجاه في العريضة أسماء ال وجود لها بشهادة ا
مثل هذه الّصورة، إذا لم تستدع مستندات الّدعوى الحكم بالّرفض، يقتضي 
التأخير في قضّية القسمة إلى حين الّنظر في مطلب الّتحيين والوقوف على مآله 
إذا أثار أحد األطراف هذا الّدفع، خاّصة وأّن رسم الملكّية سيتضّمن مستقبال 
الّتنصيص على خضوعه إلجراءات الّتحيين. لكّن هذا االّتجاه قد ال يكون 
األصل، ويمشي في االعتبار أّن محكمة الّتحيين انتفعت بوالية عاّمة على 

، وبالّتالي يطلب من 2001لسنة  34مطالب التحيين بموجب القانون عدد 
ع مطلب تحيين أو إذا المحكمة االبتدائّية الّتخّلى إذا كان الّرسم العّقاري موضو 

شمل أحد عناصر موضوع القسمة مطلب تحيين. وفعال ذلك ما حدث. وقد 
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تتخّلل هذا الّرأي عّدة نقائص، باعتبار أّن محكمة الّتحيين ال تملك القدرة، بناء 
، على قسمة موضوع الّتحيين، لتقضي 2001لسنة  34على أحكام القانون عدد 

واإلذن لحافظ الملكّية بإنشاء رسوم عّقارّية على  نهاية بإلزام األطراف باحترامه،
ضوء هذا المشروع، أو حّتى ببيع المشترك، ألّن هذا االختصاص يتجاوز مسألة 
الّتخصيص بقطعة أو بقطع الّتي قصدها المشّرع بالفصل الّسادس من القانون 

لى . لكّن المسألة يمكن أن تتطّور مستقبال فيعهد المشّرع إ2001لسنة  34عدد 
المحكمة العّقارّية بهذا االختصاص، وتبقى اإلجراءات الحالّية قاصرة عن تخويل 
دائرة الّتحيين اختصاص القسمة على النحو المطلوب أمام الّدوائر المدنّية. لذا قد 
يتبادر إلى ذهن البعض أن توقف هذه الّدوائر نظرها إلى أن تبت محكمة الّتحيين 

اب، وتلك مسألة خالفّية. على أّنه إذا سبق تقييد في المطلب بالّرفض أو باإليج
دعوى القسمة تقييدا احتياطّيا، فال يمكن للمحكمة العّقارّية أن تنظر في المطلب 
إاّل بعد الوقوف على مآله كما تقّدم، وبالّتالي يصّح القول في هذه الّصورة إّن 

الحكم الّذي  محكمة القسمة تواصل الّنظر دون مراعاة مطلب الّتحيين، ويكون 
سيصدر أخيرا أحد أوراق ملّف الّتحيين، ويمكن حينئذ لمحكمة الّتحيين أن 

 . 867تتحّرر
لكّن دعوى القسمة يمكن أن تكون جزئّية في حالتين على األقّل، أي ال 
تشمل جميع المشترك، في صورة إذا كانت القسمة ال تتعّلق بتركة، كما إذا انجّر 

فراز مناب كّل الملك بموجب الّشراء، ففي ه ذه الّصورة يجوز قسمة أجزاء معّينة وا 
طرف، وترك الباقي على الّشياع، وفي صورة إذا كانت الّدعوى تهدف إلى تمييز 
أحد الّشركاء بالّتركة بقطعة مستقّلة توافق منابه من الّتركة، وترك الباقي على 

                                                 
ثبت أّن إذا حيث بالقسمة بسبب جمود الرسم العقاري لكنّه كثيرا من حيث الواقع ما تلجأ محكمة القسمة إلى رفض دعوى   867

ونية بسبب عدم ترسيم عدّة عن حالته القانأّن الحالة الواقعية تختلف تماما معنى الرسم العقاري موضوع القسمة غير محين ب
لمبدأ الشرعية، ما كان من الممكن قانونا اعتماد البيوعات غير المرسمة في إعداد مشروع القسمة ولم تخضع بعد بيوعات  

ضرورة أّن مراقبة الكتائب سند الترسيم مسألة تعود الختصاص إدارة الملكية العقارية ومن بعدها المحكمة العقارية وال تملك 
محاكم الحق العام الخوض في مسألة الترسيمات أو اإلذن بما يلزم في شأنها إال بطريقة استثنائية وفي المواطن المحدّدة تفصيال. 

 بعد ذلك اعتبار العقود غير المرسمة قبل اإلذن بإدراجها وكان اختصاص الترسيم والتحيين يعود لجهة غير اختصاص فال يصحّ 
 محكمة الحّق العام.

ولئن كان السند في طلب القسمة هو حقيقة الرسم العقاري دون سواه وال يعارض الغير بالحق العيني أو ال ينشأ الحق العيني إال 
الملكية العقارية، والخلف الخاص ألحد الشركاء أي المحال له بيعا أو غير ذلك يُعدّ غيٌر لبقية الشركاء، فإّن عدم بترسيمه بإدارة 

إدراج جميع العمليات بالرسم يجعل البيانات المضمنة به غامضة وال تعكس حقيقة الحالة االستحقاقية وهو ما يعبر عنه بالرسم 
 سندا في طلب القسمة وكان أولى طلب تحيين الرسم قبل طلب قسمته والحالة تلك.المجّمد وال يمكن بالتالي أن تصلح 
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الحالة مصادقة  الّشياع بين بقّية الّشركاء. لكّن محكمة الّتعقيب تفرض في هذه
اّل رفضت الّدعوى  وتقارب عملّية الّتخصيص الواردة بقانون  .868كافة الورثة وا 

الّتحيين المقاسمة الجزئّية في صورتها الّثانية، متى حضيت بموافقة الّشركاء. 
حيث إّن المشّرع قصد فعال من وراء عملّية الّتخصيص بقطعة أو بقطع، تمكين 

على الّشياع من موضوع شرائه، لكّن ذلك ال يمكن المشتري من أحد المستحّقين 
أن يحدث إاّل بموافقة كاّفة الشركاء. وبالّتالي تتخّلى المحكمة االبتدائّية عن الّنظر 
في هذه الّدعوى، إذا كان موضوعها محّل نظر أمام محكمة الّتحيين. وليس في 

نه في ذلك شأن ذلك حرج. أّما ما تجاوز هذا الّدفع ففيه من الجدل الكثير، شأ
 قضايا األحباس.

، 1957وتعتبر األحباس الخاّصة والمشتركة منحّلة قانونا بموجب أمر 
وتعود الملكّية إلى المالكين المنصوص عليهم بالفصل الّثاني من هذا األمر . 
لكّن تصفية هذه األحباس تعود إلى لجنة إدارّية خاّصة، تعرف بلجنة تصفية 

بعث هذه الّلجنة من جديد بعد أن غابت على امتداد األحباس. وقد تّم إعادة 
سنوات طويلة كما تقّدم. وقد أشرنا إلى الّتوصّيات الّتي يمكن أن تلجأ إليها هذه 
ذا تّم تقديم مطلب تحيين إلى دوائر الّرسوم المجّمدة قبل تعّهد لجان  الّلجنة. وا 

نون بإمكانّية الّتخّلى تصفية األحباس أو المحكمة االبتدائية، قد يشتغل رجال القا
من عدمه أو لوقف الّنظر من طرف الهياكل المختّصة من عدمه، خاّصة وأّن 
مرجع نظر هذه الّلجان والمحكمة االبتدائّية قد يجمع اختصاصات تتجاوز في 
حقيقة األمر ما عهد به إلى دوائر الّرسوم المجّمدة، مثل اإلذن بالّتصفيق أو 

سمة. لذلك قد تثير المسألة بعض الّنقاش وتحدث جانبا تعيين مصّفي أو إجراء الق
ن نّص المشّرع صراحة بالفصل الّتاسع على تخّلى لجان  من الخالفات، وا 

                                                 
، 1974لسنة  4، مجّلة القضاء والتّشريع، عدد 1972ماي  4الصادر بتاريخ  30964قرار مدني استئنافي عدد    868

 .40ص 

، ص 1970لسنة  1ع عدد ، مجلّة القضاء والتّشري1969أفريل  29الّصادر بتاريخ  6587قرار مدني تعقيبي عدد  

65. 

 .119، ص 1980نشرّية محكمة التّعقيب  1980أكنوبر  23الّصادر بتاريخ  2443قرار تعقيبي مدني عدد  

 .279وانظر في جميع ذلك الحبيب الّشطي، المحكمة االبتدائّية تنظر في دعوى القسمة، المرجع الّسابق، ص  
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ذا كان من اليسير القول بتخّلى  الّتصفية والمحكمة االبتدائّية دون تفصيل. وا 
ظر في لجان الّتصفية والحالة تلك، فإّنه يصعب الّتسليم بتخّلى المحكمة عن النّ 

جميع الّطلبات، حيث إّنها تبقى مختّصة بالّنظر في الحاالت الّتي ال يمكن أن 
تعود بالّنظر إلى دائرة الّرسوم المجّمدة. وواضح أّن المشّرع لم يقصد مثل هذه 
الّصور، بل قصد فقط الّطلبات الّتي لها عالقة بتحيين الّرسوم العّقارّية ال أكثر 

ا تتجاوز مسألة تحديد المستحّقين وبيان أنصبتهم، والّنظر وال أقّل. وال أظّن أّنه
جراء المقاسمة صلحا. وال يتعّدى ذلك إلى  في طلبات المستنزلين والّنازلين، وا 

 اإلذن بالبيع أو حّتى إلى إجراء المقاسمة كرها.
تلك هي اإلشكاليات التي يمكن أن تتعّلق بالمطلب المقّدم من كّل ذي 

شرع أفرد تقديم المطلب من طرف إدارة الملكية العقارية مصلحة، غير أّن الم
  بحكم خاص يتعّين إبرازه.

 المطلب المقّدم من طرف إدارة الملكّية العّقارّية -ب
لحافظ الملكّية  2001لسنة  34من القانون عدد  11أجاز المشّرع بالفصل 

فروض أن يكون العّقارّية إمكانّية طلب تحيين الّرسم دون أن يعلم األطراف، والم
الطلب بواسطة محامي أو المكلف العام بنزاعات الدولة بعد التنقيح الذي أورده 

سابق الذكر. وجعل المشّرع هذه  2009لسنة  67المشرع بموجب القانون عدد 
اإلمكانّية استثناء للقاعدة. والقاعدة أن يتوّلى الطالب تقديم المطلب على الّنحو 

تتعّسف اإلدارة في استغالل هذه اإلمكانّية، وضع الّذي سبق شرحه. وحّتى ال 
 المشّرع جملة من الّشروط الخاّصة واإلجراءات الممّيزة.

فال تملك إدارة الملكّية العّقارّية التماس الّنظر في الّرسم العّقاري إاّل إذا 
بالحالة االستحقاقّية  الشروط موضوعّيةتوّفرت شروط شكلّية وموضوعّية. وتتعّلق 

أي تفّرع الملكّية  حالة الّشيوع الاّلمتناهية،م إذا ما أصبحت غير ثابتة بسبب للّرس
 ،869بين عدد كبير من المستحّقين دون ضبط المنابات الّراجعة إلى كّل مستحقّ 

وكثيرا ما تدرج  أو بسبب عدم الّتنصيص على المنابات االستحقاقّية األصلّية،

                                                 
ع التّونسي في خصوص سحب نظام األراضي االشتراكيّة على األراضي وتذّكرنا هذه الّصورة بما أورده المشرّ    869

 التّي أصبحت متناهية اإلشاعة.
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الفريضة. ولم يشترط المشّرع تحديد  حجج الوفايات بالسجّل العّقاري دون إدراج
المنابات في صورة ترسيم نقل الملكّية بموجب الوفاة، الّتي يكتفى فيها بترسيم 

أو بسبب تجاوز تلك  ،870مضمون وحّجة الوفاة، أو حّتى تعيين الّشخص المتوّفى
الّتي يمكن أن تكون نتيحة عدم الّتنصيص على المنابات الّراجعة إلى  المنابات،

مستحّق، ومن الوارد جّدا أن تشمل عملّية البيع أو غيرها من العملّيات كّل 
منابات معّينة قد تفوق حقيقة ما يستحّقه البائع بالّرسم. ويستوى األمر إن كان 
ذلك عن حسن أو سوء نّية. واألغلب أن ال يتفّطن المشتري أو حّتى محّرر العقد 

ن اّطلعا على الّسجّل الع وغير ذلك من األسباب ّقاري، أإلى هذا الّنقص وا 
وهو ما يفيد أن المشّرع عدل عن فكرة  الموجبة لتخليص الّرسم من الجمود،

حصر األسباب الموضوعّية في جملة من الّصور المحّددة، وتكون األسباب الّتي 
أوردها المشّرع قد جاءت على سبيل الّذكر وليس الحصر. ومن الممكن أن 

ل من الحالة االستحقاقّية غير ثابتة، ويعود ذلك إلى تتواجد عّدة صور أخرى تجع
 تقدير إدارة الملكّية العّقارّية بداية وتقدير رئيس المحكمة العّقارّية نهاية. 

أن يكون الّطلب في إطار نظر إدارة الملكّية  الّشروط الّشكلّيةومن أهّم 
 34لقانون عدد العّقارّية في طلبات الّترسيم أو الّتشطيب المقّدمة بعد دخول ا

حّيز الّتنفيذ، أي أّن إدارة الملكّية العّقارّية ال تملك تقديم الّطلب إذا  2001لسنة 
كانت الّطلبات قد صدرت أو وردت قبل دخول القانون المشار إليه حّيز الّتنفيذ، 

 أو لم يتعّلق بالّرسم مطلب في الّترسيم أو الّتشطيب.
مة العّقارّية بتونس دون إعالم ويرفع مطلب الّتحيين إلى رئيس المحك

المعنيين، ليطلب إحالة الّرسم العّقاري إلى نظر الّدائرة المختّصة. وهي مجّرد 
الملكّية العّقارّية. ويخضع المطلب للّسلطة الّتقديرّية لمدير إمكانّية، ليس فيها إلزام 

الّرسوم  لرئيس المحكمة العّقارّية الّذي يجوز له إّما إحالة المطلب إلى دائرة
ذا  المجّمدة أو رفضه على ضوء الملحوظات المقّدمة من إدارة الملكّية العّقارّية. وا 
كان القرار هو الّرفض يطلب بداية تعليل هذا القرار، لكن ال شيء يمنع من 
 إعادة الّطلب عند االقتضاء. وال يمكن منطقّيا الّطعن في هذا القرار بأّية طريقة.

                                                 
 م.ح.ع 396و 395يراجع الفصالن    870
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ذا استجاب رئيس المح كمة العّقارّية للّطلب يحيله إلى دائرة الّرسوم وا 
المجّمدة المختّصة، أي الّدائرة الّتي يوجد بمقّرها العّقار. وتنظر هذه الّدائرة في 
شهاره بداية. لكّن المحكمة ال يمكنها  المطلب دون حاجة إلى تحريره من جديد وا 

واألطراف أن تنظر في األصل إاّل بعد استدعاء أصحاب الحقوق المرّسمة 
ذا رأت من الاّلزم وقف الّتعامل مؤّقتا  المعنّية لتقديم ملحوظاتهم ومؤّيداتهم. وا 
على الّرسم تأذن لحافظ الملكّية العّقارّية بإحالة جميع الّرسوم المقّدمة إليها إلى 
 الفرع أو الّدائرة المختّصة، وتبّت نهاية في جملة هذه الّرسوم عند الّنطق بالحكم.

ع افترض أن تتواجد بعض حاالت الجمود، وأن يعرض المعنّيون إّن المشرّ 
الملكّية العّقارّية من هذه المبادرة. لكّنه لم مدير عن تقديم المطالب فيها، فمّكن 

يخضع هذه المطالب لإلجراءات العادّية الّتي سبق القول فيها، وهو تمييز ال أرى 
المطلب لجملة من اإلجراءات مبّررا له. فإذا جاءت المبادرة من الّطالب خضع 

ذا جاءت المبادرة من إدارة  اعتبرها المشّرع أساسّية في حماية حقوق الغير، وا 
 الملكّية العّقارّية سقطت جملة اإلجراءات.

ونتساءل أيضا عن الحكمة من الّلجوء إلى المحكمة المركزّية، وكان من 
ذا كانت النّية اّتجهت إلى  المنطقي أن يرفع المطلب إلى الفرع المختّص. وا 

الّتقليص من عدد هذه المطالب، فالواقع يجيز لكّل طالب مهما كانت صفته أن 
يرفع مطلبا في خصوص هذا الّرسم ودون المرور عبر اإلدارة المركزّية. وبالّتالي 
ال مجال لتبرير اإلجراء بالّضغط على عدد المطالب الّتي قد ترفع بناء على هذا 

وجيه منذ البداية أن يرفع هذا المطلب إلى أقرب جهة األساس. وكان من ال
مختّصة، واألكيد أّن حجم العمل أمام المحكمة العّقارّية سيرتفع كثيرا بعد أن خّير 

 المشّرع االعتماد الكّلي على اإلجراءات القضائّية في الّتحيين.   
 الفقرة الّثانية: إشهار مطلب التحيين

اء بالنسبة إلى اإلجراءات المسحّية أو االختيارّية تقوم اإلجراءات العّقارّية سو 
على جملة من اإلشهارات، وقد أراد المشّرع الّتونسي أن ينقل جانبا كبيرا من هذه 
الّصور ويسحبها على مطالب الّتحيين رغم الفوارق الكبيرة الّتي من المفروض أن 

ّتونسي أن تسّجل تمّيز مطلب الّتحيين عن مطلب الّتسجيل. وقد خّير المشّرع ال
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الّصكوك من جديد على أن تلغى بعد إعالم العاّمة بمطالب الّتحيين الّتي 
ستنشر، ونّظم طريقة إشهارّية في مطالب الّتحيين الّتي من الممكن أن تشمل عّدة 

 صور )أ( وعّلق على ذلك عّدة آثار هاّمة )ب(. 
 طرق اإلشهار وصوره -أ
 طرق اإلشهار-1

الث طرق في اإلشهار، وهي الّتنصيص بالسجّل عّول المشّرع على ث
العّقاري، والّتعليق بمدخل محكمة الّناحية، والّتعليق ببهو المعتمدّية. حيث يتوّلى 
دراجه بالّدفتر المعّد لذلك توجيه نظير من  كاتب المحكمة بمجّرد تقديم المطلب وا 

الجهوّية للملكّية المطلب ومضمون منه مع نسخ من المؤّيدات المقّدمة إلى اإلدارة 
العّقارّية الواقع بدائرتها العّقار. وقد سبق القول إّن الّطالب يقّدم المطلب في 
نظيرين، نظير يحتفظ به بكتابة المحكمة ونظير يوّجه إلى إدارة الملكّية العّقارّية. 
ويتضّمن الّنظير جميع الّتنصيصات الّضرورّية الّتي سبق اإلشارة إليها في باب 

المطلب، ويضاف إلى ذلك مضمون منه، وهي تنصيصات تكون تابعة تقديم 
للمطلب. وقد تقّدم أّن المحكمة العّقارّية أعّدت مطبوعة لمطلب الّتحيين 
والمضمون المستخرج منه. ويوّجه كاتب المحكمة كذلك نسخ من المؤّيدات 

 المقّدمة الّتي من المفروض أّن يتوّلى الّطالب تقديمها.
ارة الجهوّية للملكّية العّقارّية خالل األسبوع الموالي الّتصالها وتتوّلى اإلد

بذلك الّتنصيص على مضمون المطلب بالّرسم العّقاري والّرسوم العّقارّية المعنّية، 
ووضع المطلب ومؤّيداته على ذّمة العموم بقصد االّطالع عليها دون مقابل. 

لمحكمة المتعّهدة، وعدد ويجب أن يتضّمن ذلك الّتنصيص تاريخ إجرائه، و ا
المطلب وتاريخ تقديمه وموضوعه واسم الّطالب ولقبه واسم محاميه ومقّره وبيان 

 .871الحقوق والعملّيات المطلوب إدراجها
ويعود تاريخ إجراء الّتنصيص إلى تاريخ تضمين المطلب أّول مّرة بإدارة 

مين المطالب وبيان الملكّية العّقارّية، وقد ساهمت اإلعالمّية بقسط كبير في تض

                                                 
بعد أن فرض المشرع  ضرورة تقديم مطلب التحيين  2009لسنة  67أضيف اسم المحامي موجب القانون عدد   871

 بواسطة محامي. 
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تاريخ ورودها أّول مّرة. وعلى اإلدارة الجهوّية للملكّية العّقارّية إعالم المحكمة 
فادتها بالحالة القانونّية األخيرة للرسم العّقاري. ولرّبما  بإتمام الّتنصيص المذكور وا 
يشمل الّرسم عّدة مطالب تحيين، ويطلب في هذه الّصورة إعادة نفس اإلجراء 

بة إلى كّل مطلب، وال ُيكتفى بالّتنصيصات األولى، الّلهّم إاّل إذا شمل بالنس
المطلب نفس األطراف والموضوع، فيمكن في هذه الحالة إشعار المحكمة بذلك 
إلضافة هذه الوثائق إلى المطلب األصلي. ويطرح بعض اإلشكال إذا تعّلقت عّدة 

مد إلى إعالم المحكمة بمكتوب مطالب بنفس الّرسم في حدود أّن إدارة الملكّية تع
واحد بالنسبة إلى جميع المطالب، وهو ما يتطّلب إعادة نسخ هذه المكاتيب على 

 عدد المطالب إلضافتها إلى الملّفات المعنّية.
ويوّجه كاتب المحكمة في نفس الوقت، أي بمجّرد تقديم مطلب الّتحيين، 

لى م ركز المعتمدّية الكائن مضمونا من المطلب إلى مركز محكمة الّناحية وا 
بدائرتهما العّقار. واكتفى المشّرع بمضمون المطلب وليس بنسخة المطلب. وقد 
أحدثت المحكمة العّقارّية مطبوعة خاّصة لهذا المضمون يشار به إلى عدد الّرسم 
العّقاري أوالّرسوم العّقارّية واإلدارة الجهوّية للملكّية العّقارّية والمحكمة المتعّهدة 

اريخ تقديم المطلب وموضوع المطلب واسم الّطالب ولقبه ومقّره والحقوق وت
والعملّيات المطلوب إدراجها. ويتوّلى قاضي الّناحية والمعتمد تعليق مضمون 
المطلب بمدخل المحكمة وببهو المعتمدّية، حيث يلزم بقاؤه مّدة شهرين، وعليه 

ثمانية وأربعين ساعة، أي أّن إعالم كاتب المحكمة العّقارّية بوقوع ذلك في ظرف 
مضمون المطلب يجب أن يبقى معّلقا طيلة شهرين. ويعيد حاكم الّناحية والمعتمد 
 في جميع الّصور اإلعالم بالّتعليق بعد إمضائه في ظرف ثمانية وأربعين ساعة. 

 صور اإلشهار-2
فّرق المشّرع بين ثالث صور في اإلشهار: اإلشهار األصلي واإلشهار 

واإلشهار الّتكميلي. ويشمل اإلشهار األصلي الّتنصيص بالّرسم العّقاري  الجديد
والّتعليق بمركزي المعتمدّية والّناحية، وقد سبق القول في ذلك، وهو إشهار 
مطلوب بداية بالنسبة إلى المطالب الّتي يقّدمها الّطالب. على أّن المحكمة 

مام اإلشهار األصلي إذا تعّذر العّقارّية يمكن في جلستها الحكمّية أن تأذن بإت
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إتمامه بداية، ويمكن كذلك أن تأذن بإتمامه إذا صدر مطلب الّتحيين عن إدارة 
الملكّية. ويمكن للمحكمة كذلك أن تأذن بإشهار جديد بناء على تقديم 
االعتراضات والّتداخالت طبق الّطريقة واإلجراءات المبّينة أعاله، أي أن تأذن 

على مطلب المعارضة أو الّتداخل بالّرسم العّقاري وبالّتعليق  المحكمة بالّتنصيص
بمركزي محكمة الّناحية والمعتمدّية. ويمكن للمحكمة أن تأذن إضافة إلى الّطرق 
المبّينة باإلشهار األصلي بإشهارات تكميلّية سواء بإدراج مضمون المطلب بالّرائد 

هذه اإلشهارات في قّوة اآلثار  الّرسمي أو بإحدى الّصحف اليومّية. وتكمن أهّمية
 الّتي عّلقها المشّرع على هذه المؤّسسة.

 آثار اإلشهار -ب
(، ويبقى الحديث عن بعض االستثناءات أمرا 1هناك عّدة آثار هاّمة )

 (.2ممكنا )
 اآلثار المبدئّية-1

المبدأ هو وقف الّتعامل على الّرسم، واإلشارة بالّشهادات المسّلمة على 
 94من القانون عدد  13المتعّلقة بالمطالب.  حيث نّص الفصل  الّتنصيصات

على أّنه " ال يجوز إلدارة الملكّية العّقارّية ابتداء من تاريخ  2001لسنة 
الّتنصيص على مضمون المطلب بالّرسم العّقاري مباشرة أّية عملّية في موضوعه 

ها في نفس الموضوع وعليها أن توّجه إلى المحكمة ملّفات المطالب المقّدمة إلي
مع بيان تاريخ ورودها حسب الّتنصيصات المثبتة بدفتر مطالب الّترسيم أو 

من أسئلة هو بيان العملّيات الّتي تأتي  13الّتشطيب ". وأّول ما يطرحه الفصل 
 تحت طائلته، وثانيا تحديد إجراءات توجيه الملّفات إلى المحكمة العّقارّية.

يمكن مبدئّيا أن يذهب الّتفكير إلى منع جميع ففيما يتعّلق بالعملّيات 
 13التعامالت على الّرسم إذا تعّلق به مطلب تحيين، حيث وردت أحكام الفصل 

عاّمة دون بيان أو ضوابط. لكّن هذا لم يكن مقصد المشّرع على ما يبدو، 
باعتبار أّنه أشار إلى المواضيع الّتي تتعّلق بمضمون المطلب. معنى ذلك أّن 

مواضيع أخرى يمكن الّتنصيص عليها إذا لم تتعّلق بموضوع الّتحيين.  هناك
وتكمن الّصعوبة في تحديد هذه المواضيع، خاّصة وأّن جميع األعمال الّتي يمكن 
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أن تأذن بها محكمة الّتحيين هي مبدئّيا عملّيات لها عالقة بمؤّسسة الّترسيم. 
عالقة بالقيود االحتياطّية ويخرج عن ذلك بطبيعة الحال المواضيع الّتي لها 

صالح األخطاء المادّية الّتي يمكن إدراجها  واالعتراضات الّتحّفظّية واإلنذارات وا 
 ولو كان المطلب موضوع تحيين.

ن تعّلقت المسألة  لكن هناك من الّطلبات ما يخرج  عن مطالب الّتحيين وا 
ّية الكاملة، والحال أّن بمؤّسسة الّترسيم، كما إذا تعّلق موضوع الّتحيين بنقل الملك

مطلب الّترسيم يتعّلق بالحقوق العينّية المتفّرعة عن الملكّية مثل حّق االنتفاع أو 
حّق االرتفاق، أو برهن عّقاري، والعكس صحيح. ويمكن كذلك أن ال تتعّلق 
الّطلبات بنفس الموضوع إذا شمل المطلب المقّدم إلى اإلدارة أطرافا وحقوقا ليس 

بمطلب الّتحيين، كما إذا فّوت أحد المستحّقين منابات معّينة ليس لها لها عالقة 
ن شملت نفس الّرسم. ففي جملة هذه الحاالت ال  عالقة بحقوق الّطرف اآلخر وا 
مانع من إدراج هذه العملّيات باعتبار أّنها تتمّيز عن موضوع الّتحيين. وفعال 

لجهوّية للملكّية العّقارّية بإدراج صدرت أخيرا عّدة مناشير داخلّية تسمح لإلدارات ا
العملّيات الّتي ليس لها عالقة بمطلب الّتحيين، لكّن دون أن تحّدد طبيعة هذه 

 العملّيات.
ويخلص من ذلك أّن إدارة الملكّية العّقارّية بإمكانها مبدئّيا قبول جميع 

دراجها، وعدم الّتقّيد بحضر الّتعامل على الّرسم، كّلما  كانت ال تتعّلق العملّيات وا 
بموضوع المطلب. والخوف أن تبقى المسألة خاضعة لتقدير اإلدارة واجتهادها، 
لكّن الخوف قد يتبّدد إذا علمنا أّن الّصعوبات الّتي قد تحول دون تنفيذ حكم 
الّتحيين أخيرا تعود إلى نظر محكمة الّتحيين، وبإمكانها بالّتالي إّما تعديل الحكم 

ردة بالّرسم العّقاري، ومراقبة مدى شرعّية إدراج هذه الحقوق أو الّترسيمات الوا
اعتمادا على مبادئ الّسجّل العّقاري بطبيعة الحال. لكّن المشّرع يبدو من ناحية 
أخرى أّنه احتفظ بحّق اإلدراج لفائدة المحكمة العّقارّية الّتي بإمكانها وحدها حّق 

بالّتالي فإّن إدارة الملكّية مدعّوة تقدير مدى ارتباط الّطلبات بموضوع المطلب، و 
إلى أن تضرب عن االستجابة لجميع الّطلبات وتحيل األمر إلى المحكمة العّقارّية 
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الّتي أجاز لها المشّرع حّق اإلذن في اإلدراج على الّصورة الّتي سيأتي القول 
 فيها.

ة ملّفات ويجب على إدارة الملكّية العّقارّية أن توّجه إلى المحكمة العّقاريّ 
المطالب المقّدمة إليها في نفس الموضوع مع بيان ورودها حسب الّتنصيصات 
المثبتة بدفتر مطالب الّترسيم أو الّتشطيب. أي أن تتلّقى إدارة الملكّية العّقارّية 
هذه الّرسوم وتدرجها بدفتر الّتضمين، وقد ساهمت اإلعالمّية في تسهيل هذه 

لى محكمة الّتحيين مع ضرورة بيان تاريخ تضمينها. اإلجراءات، ثّم تحيلها تّوا إ
ألّن هذا الّتاريخ فيه من األهمّية ما ينعكس على تقّدم بعض الحقوق عن األخرى 
وقبول البعض دون اآلخر. وقد علمنا أّن تاريخ الّتضمين هو الّتاريخ الّذي يعتمد 

ن تأخرت عملّية اإلدراج بالّرسم ا لعقاري. وتأخذ في إيداع الحّق بعد قبوله وا 
المسألة عّدة أبعاد أخرى إذا تعّلقت البيوعات بنفس العّقار، فالمضّمن أّوال يقّدم 
على الّثاني في المرتبة. لذلك رّكز المشّرع على تاريخ الورود المثبت بدفتر 
مطالب الّترسيم أو الّتشطيب. وستعتمد محكمة الّتحيين هذه الّتواريخ في قبول 

 عض على اآلخر.المطالب وتقديم الب
وقدّمنا أّن إدارة الملكّية العّقارّية تسّلم جملة من الّشهادات أوردها الفصل 

جديد م.ح.ع وعلى رأسها شهادة الملكّية، وقد أراد المشّرع إعالم الغير  387
بوجود مطالب الّتحيين المتعّلقة بالّرسم سند الّشهادة، فألزم اإلدارة ببعض 

في فقرته  2001لسنة  34من القانون عدد  13 الّتنصيصات حيث نّص الفصل
األخيرة على أّنه " يجب أن تتضّمن الّشهادات المسّلمة من إدارة الملكّية العقارّية 
اإلشارة إلى الّتنصيصات المتعّلقة بالمطالب المقّدمة في موضوع الّشهادات 

 المذكورة."
ّرسم العّقاري من ال تخلو اآلثار الّتي أرادها المشّرع إلشهار المطلب بالو
ن كان لها بعض من اإليجابّيات، أّولها أّن وقف الّتعامل على ئآثار سيّ  ة، وا 

الّرسم فيه من الخسارة الكبيرة على مستوى الّتعامل االقتصادي، حيث إّن وقف 
العملّيات العّقارّية المرتبطة بالّرهن والبيع والّشراء يعني وقف إنجاز المشاريع أو 

ساهمة في تعطيلها بطريقة أو بأخرى. ورغم ما في هذا الحّل من على األقّل الم
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آمان، فإّنه قد ينقلب من ناحية أخرى إلى تجميد الّرسم. وثانيا لم يكن المشّرع 
واضحا في سياسة الحضر الّتي فرضها على إدارة الملكّية العّقارّية، وُتبقي مسألة 

ضيع الّتي ليست كذلك كثيرا من المواضيع الّتي لها عالقة بمطلب الّتحيين والموا
االجتهادات والّتأويالت كما تقّدم. وستنعكس المسائل الخالفّية بالتأكيد على 
إجراءات الّتحيين بالغموض والّريبة. وثالثا وهو المهّم، لم يعط المشّرع موضوع 
مطلب الّتحيين حّق الّتقّدم القانوني على المطالب الاّلحقة، ولم يسحب آثار القيود 
االحتياطّية على مطالب الّتحيين ولم يفّكر في قيد مطلب الّتحيين قيدا احتياطّيا. 
وأبقى مطالب التحيين في سباق مع الّطلبات الّتي تأتي الحقا، والمحالة إلى 
المحكمة العّقارّية مع احترام ورودها، والّتي من الممكن تقديمها على الّرسوم سند 

بقى جميع الّرسوم خاضعة الجتهاد المحكمة. مطلب الّتحيين األصلي. أي أن ت
لكّن الّتنصيص بالّرسم العّقاري وبالّشهادات على وجود مطلب في الّتحيين، يرفع 
عن الغير الّذي يريد أن يتعاقد في موضوعه صفة حسن النّية، ويمّثل وسيلة 
ما إعالم ناجعة بالنسبة إلى المحاكم األخرى الّتي رّبما تنظر في نفس الموضوع ك

أّن " غياب الّتنصيص  2001لسنة  34تقّدم. وقد جاء بشرح أسباب القانون عدد 
(  1992أفريل  27المؤّرخ في  1992لسنة  39بالقانون المذكور ) القانون عدد 

على وجوب إشهار المطلب المقّدم إلى الّلجنة الجهوّية لتحيين الّرسوم العّقارّية 
ورة إحالة المطلب من قبل حافظ وتخليصها من الجمود أّدى خصوصا في ص

الملكّية العّقارّية إلى أّن إجراءات الّتسوية تتّم غالبا دون علم المعنيين بها بصفة 
 مباشرة فضال عن الغير."  

 االستثناءات-2
المبدأ هو حضر التعامل على الّرسم بمجّرد الّتنصيص على مطلب الّتحيين 

ن القانون المذكور، واستثناء للقاعدة، م 14كما تقّدم، لكّن المشّرع سمح بالفصل 
كّل في  872لدائرة الّرسوم المجّمدة أو قاضي الّسجّل العّقاري أو للدائرة االستئنافية

حدود اختصاصه اإلذن بناء على طلب ممن له مصلحه بمواصلة مباشرة العملّية 

                                                 
بعد أن أصبح مطلب التحيين  2009لسنة  67بموجب القانون عدد  14فية ألحكام الفصل أضيفت الدائرة االستئنا  872

 قابال لالستئناف.
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مطلب المنشور المطلوبة لدى إدارة الملكّية العّقارّية بعد الّتحّقق من عدم تعّلقها بال
لدى المحكمة العّقارّية. وبالّتالي فإّن سلطة تقدير مدى تعّلق الّطلبات بموضوع 
مطلب الّتحيين ال تعود في حقيقة األمر إلى إدارة الملكّية العّقارّية، بل تختّص 
بها نهاية المحكمة، والقول بحضر اإلدراج بداية من طرف إدارة الملكّية هو القول 

طلب من إدارة الملكّية على ذلك األساس رفع يدها عن جميع الحّق وحده. وي
العملّيات وما عليها إاّل إحالة الرسوم المقّدمة إليها إلى محكمة الّتحيين. ويجوز 
في مثل هذه الصورة لكّل طرف له مصلحة، وال تشترط األهلّية والّصفة، أن 

طلب، أو دائرة يطلب من قاضي الّسجّل العّقاري، إذا كان هو المتعّهد بالم
الّتحيين إذا كانت هي المختّصة، اإلذن بإدراج الّطلبات. وهو مطلب مستقّل عن 
المطلب األصلي يجاب عنه بقرار استيفائي، ليست له قوة الّتنصيصات الواردة 
بنّص الحكم. ولكن ال يمكن ألجهزة الّتحيين أن تأذن بهذا اإلدراج إاّل إذا تأّكدت 

ة من عدم تعّلقه بمطلب الّتحيين المنشور لديها. وال يكون بحكم سلطتها الّتقديريّ 
للّطلب عالقة بمطلب الّتحيين إذا تعّلق بإحدى العملّيات الّتي سبق شرحها على 

 وجه اإلجمال. والواضح أّن المشّرع أحاط مطلب الّتحيين بإجراءات هاّمة.
 الفقرة الّثالثة: إجراءات مطلب الّتحيين

قّسم اإلجراءات بين قاضي الّسجّل العّقاري ودائرة الّرسوم قدّمنا أّن المشّرع 
المجّمدة. ويبدو أّنه بقي متأّثرا بالقضاء الفردي، ومن هذه الّناحية يطلب تحديد 
طبيعة ومضمون هذه اإلجراءات سواء أمام قاضي الّسجّل العّقاري أو أمام دائرة 

جاه العام المعتمد أمام المحكمة الّرسوم المجّمدة. ويبدو أّن المشّرع لم يخالف االتّ 
 العقارّية، فوقع الخيار على اإلجراءات الفردّية واالستيفائّية واالستقرائّية.

وال يعتبر القضاء الفردي غريبا عن إجراءات المحكمة العّقارّية، بل إّنه 
يمّثل األساس في عملها، فالقاضي المكّلف الفردي هو الّذي يشرف على 

ورئيس لجنة المسح هو الّذي يّتخذ القرارات الفردّية في إطار  األبحاث المسحّية،
المتعّلق بالمسح االجباري، كما أّن القاضي المقّرر هو  1964أحكام مرسوم 

 315الّذي ينهي األبحاث في الملّفات االختيارّية، وال ننسى أحكام الفصل 
محكمة م.ح.ع قبل إلغائه متى أسند اختصاص الّتحيين بداية إلى رئيس ال
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العّقارّية. وجاء بشرح األسباب " أّنه تّم إحداث قضاء فردي وتكليف قاضي 
مختّص بوظائف مشابهة لرئيس لجنة المسح العّقاري "، وتّم " االستناد إلى 
القضاء الفردي للبّت في المطالب الّتي ال تمّس بأصل الحّق." وعلى ذلك 

دي باحث بل هو جهاز األساس ال يعتبر قاضي الّسجّل العّقاري قاضي فر 
قضائي أوكل إليه المشّرع البّت في نوع معّين من القضايا. وهو بذلك يختلف عن 
القاضي المكّلف أو القاضي المقّرر الّذين يعتبران قاضيين مكّلفين بالبحث ال 
أكثر وال أقّل. وهو جهاز فردي مستقّل، وال يستمّد سلطاته من هيئة المحكمة، بل 

ف رئيس المحكمة العّقارّية، ويتعّهد بالملّف من البداية إلى إّنه يعّين من طر 
الّنهاية. حيث يكّلف رئيس المحكمة العّقارّية بقرار أحد القضاة المقّررين بها للقيام 

على غرار الحاكم المكّلف ورئيس لجنة المسح  قاضي الّسجّل العّقاري،بوظائف 
باإلجراءات االختيارّية. وقد  باإلجراءات المسحّية، وعلى خالف القاضي المقّرر

المتعّلق بإعادة  1957فيفري  19تأّسس هذا الحّل على أحكام األمر المؤّرخ في 
تنظيم المجلس المختلط العّقاري بالبالد الّتونسّية الّتي تقتضي إشراف رئيس 
تمام األبحاث في القضايا  المحكمة العّقارّية على نظام الجلسات وتركيبتها وا 

(. ويتعّهد قاضي الّسجّل العّقاري بالمطلب بمقتضى  8ديها )الفصل المنظورة ل
إحالة من رئيس المحكمة العّقارّية أو من ينوبه بعد أجل شهرين من تاريخ 
الّتنصيص على مضمون المطلب بالّرسم العّقاري. ويدخل ذلك ضمن الوظائف 

 ع.اإلدارّية الموكولة إلى رئيس المحكمة أو من ينوبه أي رئيس الفر 
لكّن دائرة الّرسوم المجّمدة تبقى هي األساس في عملّية الّتحيين، وهي الحّق 

بمناسبة الّنظر في  دائرة الّرسوم المجّمدةالعام والجهة الّطبيعّية في ذلك. وتتشّكل 
المطالب الّتابعة لكّل فرع، وهي نفس الّدائرة الّتي تنظر في بقّية الملّفات العادّية 

وم أّن رئيس المحكمة العّقارّية هو الّذي يتوّلى بموجب قرار مع والمسحّية، والمعل
بداية كّل سنة قضائّية تنظيم الجلسات بالفروع وتركيبتها. وتترّكب الّدائرة من 
وكيل رئيس وقاضيين، ويمكن للقضاة في كّل الحاالت المشاركة في فصل 

، وخالفا لإلجراءات القضايا الّتي كّلفوا بتقريرها على غرار اإلجراءات المسحّية
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وتتعّهد الّدائرة بموجب إحالة من طرف رئيس المحكمة العّقارّية أو  .873العادّية
من ينوبه، بعد انقضاء شهرين من تاريخ الّتنصيص على مضمون المطلب 

 بالّرسم العّقاري.
ويبدو أّن المشّرع انحاز إلى إجراءات المواجهة بالنسبة إلى دائرة الّتحيين 

على أّنه " يتعّين في  2001لسنة  34من القانون عدد  18صل نّص الف حيث
الّطلبات الّرامية إلى: الّتشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو تعديل ترسيم أو 
حّط من ترسيم أو االعتراف بحّق المغارسي أو قسمة األرض المغروسة استدعاء 

طبق الّصيغة المبّينة المطلوب إلى الجلسة الّتي تعّينها دائرة الّرسوم المجّمدة 
من مجّلة الحقوق العينّية. ويمكن لدائرة الّرسوم المجّمدة  343و 342بالفصلين 

إذا لم يبلغ االستدعاء حسب الّصيغة المذكورة أن تأذن للّطالب باستدعاء 
المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بواسطة عدل منّفذ." 

ّن المشّرع أقّر مبدأ المواجهة بالنسبة إلى بعض وقد جاء بشرح األسباب " أ
الّطلبات الّتي يحتمل أن تثير نزاعا بين الخصوم ويّتضح ذلك خصوصا في 
وجوب احترام الّطالب لمبدأ المواجهة عن طريق استدعاء المطلوب للجلسة الّتي 
تعّينها دائرة الّرسوم المجّمدة حّتى يمكن لكّل طرف إبداء ملحوظاته بخصوص 

لمؤّيدات المضافة واألبحاث المجراة في القضّية ووجوب احترام المحكمة لمبدأ ا
المواجهة وذلك بإلزامها ولو دون طلب، باإلذن باستدعاء المطلوب مّما يقتضي 
أّن دائرة الّرسوم المجّمدة يجب أن تعتمد ولو من تلقاء نفسها صيغة المواجهة بين 

ضيرّية المأذون بها من قبلها وهو ما الخصوم في اإلجراءات أو الوسائل الّتح
يبّرر في صورة اإلخالل بذلك المبدأ تمكين كّل من له مصلحة من الّطعن الحقا 
في الحكم الّذي أضّر بحقوقه. كما حّدد المشّرع الّطلبات الخاضعة لمبدأ المواجهة 
) الّتشطيب على ترسيم، تعديل ترسيم، حّط من ترسيم، االعتراف بحّق المغارسي 
أو قسمة األرض المغروسة ( واستثنى بقّية الّطلبات المنظورة لدائرة الّرسوم 
المجّمدة: ترسيم، تنصيص، إصالح ترسيم، ضبط المنابات االستحقاقّية، 
الّتخصيص بقطعة أو قطع يتّم استخراجها من الرسم، حّل األحباس. وذلك 
                                                 

 م.ح.ع 312يراجع الفصل    873
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باإلشهار القانوني اعتمادا على إمكانّية االحتجاج على الغير بخصوص الّطلبات 
 لجميع المطالب."

ويخلص من ذلك أّن المشّرع حّدد موضع اإلجراءات الّتنازعّية، ومكان 
المواجهة وحاالتها، وافترض أّنها ال يمكن أن تتوّفر في الّطلبات الّرامية إلى 
صالح الّترسيم وضبط المنابات االستحقاقّية والّتخصيص  الّترسيم والّتنصيص وا 

ع وحّل األحباس. وهو رأي ال يخلو من نقاش، ألّن الّطلبات الّناشئة بقطعة أو قط
عن حّل األحباس والّتخصيص بقطعة أو بقطع حسب المفهوم الّذي سبق شرحه، 

ليست  18ستكون بالّضرورة إجراءات تنازعّية. وهو ما يفيد أن أحكام الفصل 
رأت ضرورة في  حصرّية، وباإلمكان أن تأذن المحكمة باستدعاء األطراف كّلما

 ذلك، لتبقي على مبدأ المواجهة.
ذا أخذنا باّتجاه الفصل  سابق الّذكر، تبقى اإلجراءات االستيفائّية  18وا 

فاعلة في جميع الّصور الّتي لم تذكر بهذا الفصل، وبالّتالي يمكن لدائرة الّتحيين 
ه، أن تعالج الّطلبات بصرف الّنظر عن ضرورة حضور الّطرف المقابل من عدم

وال يلزم  .874إن وجد بطبيعة الحال، حيث اكتفى المشّرع فيها بإجراءات اإلشهار
الّطالب باستدعاء األطراف، وال تلزم المحكمة بإثارة المسألة من تلقاء نفسها. ومع 
ذلك سوف يكون لهذه اإلجراءات نفس اآلثار، فيمنع الّطعن فيها بأّي طريقة 

 كانت.
اضي الّسجّل العّقاري من إجراءات المواجهة واستثنى اإلجراءات الخاّصة بق

" وذلك اعتمادا على إمكانّية االحتجاج على الغير بخصوص الّطلبات باإلشهار 
القانوني لجميع المطالب..". وبالّتالي فإّن قاضي السجّل العّقاري هو هيئة 

أي أّن جميع اإلجراءات أمام قاضي السجّل العّقاري  ،875قضائّية غير حكمّية
جراءات استيفائّية على غرار اإلجراءات الّتي يعتمدها رئيس لجنة المسح. هي إ

                                                 
بصرف النّظر عن طبيعة هذا اإلشهار في جعل اإلجراءات تنازعيّة أو إبقائها استيفائيّة، حيث يرى جانب من الفقه    874

 مة العقّاريّة هي في نهاية األمر إجراءات تنازعيّة، فيقوم اإلشهار مقام االستدعاء.أّن جميع اإلجراءات أمام المحك
 على خالف اإلجراءات القضائّية الحكميّة أي التّنازعيّة.   875

 . 37، ص 1998على كحلون، الّصلح في المادّة المدنّية، القضاء والتّشريع جويلية  

 .13المدنّية، المرجع الّسابق، ص حمادي الّرائد، اتّصال القضاء في المادّة  

 .55، ص 1998محّمد الّطاهر الحمدي: العمل القضائي والعمل الوالئي، القضاء والتّشريع، مارس  
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والمعلوم أّن اإلجراءات االستيفائّية ال تقتضي استدعاء الّطرف المقابل، وتباشر 
عادة بالمكتب، ويستجاب للّطلب أو يرفض على ضوء ما يقّدمه األطراف من 

اءات باألذون على العرائض أو ملحوظات كتابّية أو شفاهّية، وتذّكرنا هذه اإلجر 
األوامر بالدفع في إطار مجّلة المرافعات المدنّية، وعادة ما تّتصف هذه 
اإلجراءات بالوقتّية حيث يجوز الّرجوع فيها، لكّن اإلجراءات المّتبعة أمام قاضي 
الّسجّل العّقاري ال تسمح بذلك، حيث إّن األحكام الّتي يّتخذها قاضي الّسجّل 

ال تقبل إال االستئناف على معنى التعديل األخير بموجب القانون عدد العّقاري 
 . 2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67

وتتمّيز اإلجراءات العّقارّية سواء في مرحلة الّتسجيل أو في مرحلة الّتحيين 
تكون اإلجراءات استقرائّية إذا تدّخل القاضي في الّنزاع وبإجراءات استقرائّية. 

إيجابّية، على خالف اإلجراءات االّدعائّية متى يطلب من القاضي أن  بطريقة
يبقى في دوره الّسلبي ليعلن في آخر المطاف عن الفائز في المباراة. ويطلب من 
القاضي أن ال يبقى على حياده من الوجهة الفنّية وال يكتفي بطلبات األطراف، 

ن كانت ال تهمّ   الّنظام العام. وتقتضي وبإمكانه أن يثير جميع الّدفوعات وا 
اإلجراءات العادّية في المواجهة أن يلتزم القاضي بطلبات الّطالب، وأن اليثير 
من المسائل إاّل ما شمل الّنظام العام. لكّن هذا المطلب ال يتحّقق بالنسبة إلى 
قاضي الّتحيين المنتفع بإجراءات استقرائّية، بمعنى أّن دائرة الّتحيين يمكن أن 

ملة من اإلشكالّيات لم يتعّرض لها الطالب أصال، بل إّنه بإمكان قضاة تثير ج
ن  ثارة جملة من الّدفوعات وا  المحكمة العّقارّية ترك طلبات الّطالب على جهة وا 
كانت ال ترتبط بالمصلحة العاّمة، ويطلب منهم تتّبع الّنقائص أين وجدت لرفع 

ة بيانات المطلب إذا كانت ال الجمود عن الّرسم. ويطرح الّسؤال حينئذ عن قيم
تلزم المحكمة، وهو ما يسمح بعدم الّتنصيص عليها والّتغافل عنها أصال. وقد 
حافظ القانون الجديد على نفس اإلجراء، فيطلب من هياكل الّتحيين سواء كانت 
دائرة الّتحيين أو قاضي الّسجّل العقاري دور هاّم في اإلجراءات، ولها أن تثير 

ل الّتي لها عالقة بالمطلب دون أن تكتفي بالّطلبات األّولّية، ولها أن جملة المسائ
تّتخذ من تلقاء نفسها جميع القرارات في اّتجاه الّتحيين، وستكون لهذه المطالب 
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أهّمية كبيرة في باب الّتحيين الكّلي للّرسم. ولها على وجه الخصوص أن تدخل 
البّينة الّتي تراها الزمة، أو أن  كّل طرف بالقضّية ولو بدون طلب، أو أن تسمع

تثير جملة الّدفوعات مهما كانت طبيعتها ولو لم يكن لها عالقة بالمصلحة 
العاّمة. وهو اّتجاه استقرائي يختلف عن مضمون اإلجراءات االّدعائّية، وسنعلم 
ى في بابه الحدود الّتشريعّية الّتي سّلطها المشّرع على المبدأ االستقرائي بالنسبة إل
 17أعمال دائرة الّتحيين. وقد أخذ المشّرع على عاتقه بيان هذه الوسائل بالفصل 

بقوله: " تجري دائرة الّرسوم المجّمدة وقاضي  2001لسنة  34من القانون عدد 
الّسجّل العّقاري الّتخليصات الاّلزمة ويأذن كّل فيما يخّصه بما يراه من الوسائل 

الّتوّجه على العين وأخذ رأي إدارة الملكّية الّتحضيرّية كاالختبار والبحث و 
العّقارّية.  ولهما على األخّص أن يأذنا بإتمام اإلشهار األصلي للمطلب أو إجراء 
إشهار جديد بناء على تقديم االعتراضات أو الّتداخالت طبق الّصيغ واإلجراءات 

لى ذلك يتّم من هذا القانون أو إجراء إشهار تكميلي إضافة إ 12المبّينة بالفصل 
إدراجه بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية وبإحدى الّصحف اليومّية. ولهما أن 
يأذنا بسماع كّل من يخشى المساس بحقوقه بموجب الحكم الّذي سيصدر عنهما 
ويمكن الّترخيص للغير في االّطالع على الملّف أو نقل صورة منه. كما يمكن 

ن كّل اإلدارات والمؤّسسات العمومّية أو الخاّصة لهما طلب أّية وثيقة صالحة م
أّنهما يأذنا بإقامة المثال الّنهائي أو  19أو أّي شخص مادي." وأضاف الفصل 

تعديله عند االقتضاء. والقول موّجه إلى قاضي الّسجّل العّقاري ودائرة الّرسوم 
 .  876المجّمدة بطبيعة الحال

                                                 
تلجأ محكمة التّحيين عادة إلى تعيين خبراء سواء في قيس األراضي أو في الفالحة، لغاية تطبيق االختبار: -1    876

شمولها للّرسم العقّاري موضوع التّحيين، أو لغاية إعداد األمثلة الهندسيّة أو لغاية التّخصيص  الّرسوم المحتّج بها للتّأّكد من
بقطعة أو قطع أو لغاية قسمة األرض المغروسة. وعادة ما يكون هذا التّقرير سند األعمال الفنيّة التّي تتوالّها إدارة قيس 

و تخصيص أو أي عمل فنّي آخر ينجّر عنه إحداث رسوم عّقاريّة جديدة. األراضي الحقا، خاّصة إذا تعلّق األمر بأعمال قسمة أ
وتبقى اإلجراءات العاديّة فاعلة في تحرير المأموريّة و تعيين الخبير وآجال تقديم التّقرير وإجراءات القدح وتحديد واجبات 

 1993جوان  23المؤّرخ في  1993لسنة  61م.م.م.ت وما بعد والقانون عدد  101الخبير والتزاماته على معنى الفصول 

 (.899، ص 1993جوان  29المتعلّق بالخبراء ) الّرائد الّرسمي بتاريخ 

ويمكن أن يأذن بهذه الخبرة سواء قاضي السجّل العقّاري أو دائرة الّرسوم المجّمدة في إطار األعمال المتعّهد بها أو  
أذون بها من طرف دائرة الّرسوم المجّمدة، ويجب على األطراف أو القاضي المقّرر في إطار تنفيذ األحكام التّحضيريّة الم

 األحرص منهم تسبقة المصاريف الالّزمة طبق اإلجراءات العاديّة المعمول بها.

تبقى األبحاث التّي يمكن أن تتوالّها أجهزة التّحيين هي األساس، على أّن قاضي الّسجّل العقّاري، وقد  البحث:-2 

ضيا باحثا وإنّما هيئة حكم، سيتولّى إنهاء األبحاث بنفسه، لكّنه ال شيء يمنع من تعيين غيره في البحث، وتكّلف علمنا أنّه ليس قا
دائرة الّرسوم المجّمدة أحد أعضائها إلنهاء البحث، وقد علمنا أّن القضاة بإمكانهم المشاركة في فصل القضايا التّي كلّفوا 
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أوردها المشّرع من خالل هذه ولسائل أن يسأل عن مدى اإلضافة الّتي 
الفصول، خاّصة وأّنها تضّمنت نفس المبادئ العاّمة العّقارّية المعمول بها سواء 
                                                                                                                                      

د يكون قاضي الّسجّل العقّاري باعتباره قاضيا ضمن هيئة الدّائرة. ويمكن في هذا اإلطار بتحريرها في إطار أعمال التّحيين، وق
أن تأذن دائرة الّرسوم بإنهاء عمل معّين، فيتقّيد القاضي المقّرر بمنطوق الحكم التّحضيري، أو أن تعهد إليه بدراسة كامل الملّف 

 وجه التّخصيص:دون تحديد. ويجوز ألجهزة التّحيين في هذا اإلطار على 
أّول األبحاث التّي يجب اإلذن بها من طرف دائرة الّرسوم المجّمدة أو مباشرتها من  دراسة الملّف وإعداد تقرير:- 

طرف قاضي الّسجّل العقّاري هي القيام بدراسة كاملة للمطلب، انطالقا من محتوى الّرسم العقّاري ومرورا بالتّنصيصات 
مون الّرسوم المقدّمة والّصعوبات المتعلّقة بها، مع بيان طريقة رفع الجمود على الّرسم. وهو عمل الواردة به، وانتهاء إلى مض

مطلوب بالنسبة إلى جميع المطالب، حتّى يبقي قاضي الّسجّل أثرا لعمله يستفاد منه في صورة الّطعن في هذا الحكم، أو في 
هذا الغرض نقص له سلبيّاته وآثاره على مستوى اإلجراءات  صورة اإلصالح والّصعوبة كما سيأتي. والتّخّلف عن تحقيق

 الالّحقة.
من المستحسن في أغلب الّصور التّحرير على األطراف، بما في ذلك الّطالب والمعارض  التّحرير على األطراف:- 

ض الحاالت التّنازعيّة والمتداخل، وذلك لتوضيح بعض المسائل الغامضة وفهم محتوى الّرسوم والحجج. وقد يكون الّصلح في بع
مسلكا مطلوبا يعتدّ به لرفع الجمود، وال يمكن أن يتحقّق ذلك إالّ بحضور األطراف. لكّن التّحيين يقتضي اإلذن بترسيم الصّك 

 سند الحّق، وليس العكس، وبالتّالي يطلب تحرير الصّك عند االقتضاء في مثل هذه الّصور. 
راءات تلقّي مصادقة البعض على تخّصص الّطالب بجزء مفرز طبق وقد يكون ذلك واجبا إذا اقتضت اإلج 

 اإلجراءات الجديدة.
يطلب التّحرير على الخبير مكتبيّا كلّما بقيت عدّة مسائل غامضة بتقريره، فيستدعى الخبير  التّحرير على الخبير:- 

 للحضور لدى القاضي المقّرر أو قاضي السجّل العقّاري للغرض.
: رأينا أّن المحكمة تلتزم بمبدأ االستقراء في إجراءاتها، وهو ما يسند إليها الحّق المساس بحقوقهسماع من يخشى - 

في استدعاء أّي طرف قد تكون له عالقة بالمطلب، ويمكنها على وجه الخصوص تكليف الّطالب باستدعائه، وتكلّف القاضي 
قة بالّرسم، وباإلمكان على هذا األساس إدخاله بالملّف. واألمر كذلك المقّرر بسماعه أو مطالبته بالّرسوم التّي قد تكون لها عال

 بالنسبة إلى قاضي الّسجّل العقّاري. 
قد يكون االّطالع على ملفّات سبق فصلها فيها من الفائدة ما يؤثّر على اتّجاه  االّطالع على ملفّات التّحيين األخرى:- 

 المحكمة، خاّصة إذا توفّرت مواطن الّربط.
: وفي إطار أعمال االستقراء يمكن لهياكل البحث اإلذن التّرخيص للغير في االّطالع على الملّف وأخذ صورة منه- 

للغير االّطالع على الملّف وحتّى تصويره، لغاية الوقوف على ادّعاءات األطراف والجواب عند االقتضاء. وهي قاعدة عاّمة 
شر جملة هذه االستقراءات مكتبيّا، لكّن التّوّجه على العين ربّما كانت له بعض تسمح بها المحكمة حماية لحقوق الدّفاع. وتبا

 الفائدة.

يعتبر التّوّجه على العين األساس في إجراءات التّسجيل، حيث يطلب تطبيق الّرسوم وسماع التّوّجه على العين: -3 

ل. ولكّن أهّميته قد تتقلّص بالنسبة إلى إجراءات التّحيين، البّينة والتّثبّت من الحوز والتّصّرف الذّي عادة ما يكون له قول الفص
ليته فعل. لكّن الفائدة من التّوّجه تبقى قائمة ربّما ياوالّسبب أّن المشّرع ال يأخذ بقاعدة التّقادم بالنسبة إلى األراضي المسّجلة، و

من استقرار الّطالب، وربّما كان ذلك سببا يساعد على إتمام للتّأكد من شمول الكتائب لكامل الّرسم، أو لسماع البيّنة لغاية التّأّكد 
 التّخليص على معنى المفاهيم التّي سبق شرحها.

ويفرض التّوّجه على عين المكان إذا تعلّقت المسألة بطلبات االعتراف بحّق المغارسي، ألنّه يطلب التّحّقق واقعيّا من  
ى يقوم االعتراف بحّق المغارسي أو بالّطلبات النّاشئة عن حّل األحباس خاّصة إطعام األشجار وتنفيذ مقتضيات عقد المغارسة حتّ 

 فيما يتعلّق باالعتراف بحّق النّزول للحائزين. وقد وقفنا على المعنى الذّي أراده المشّرع لهذه المؤّسسات.

 م.ح.ع.  344ومن المفروض أن يؤّمن األطراف أو األحرص منهم مصاريف التّوّجه، على معنى الفصل  

نعتبر أّن اللّجوء إلى طلب رأي إدارة الملكّية من قبيل االستحسان في جميع الّصور. رأي إدارة الملكيّة العقّاريّة: -4 

وإن كان الّرأي ال يلزم المحكمة في نهاية األمر، فإّن الوقوف على آخر تنصيصات الّرسم فيه من الفائدة الكثير والّضمانات ما 
 ت السجّل ونّص الحكم.يكفل تناسق بيانا

قدّمنا أّن هياكل التّحيين بإمكانها أن تأذن إضافة إلى اإلشهار األصلي بإجراء إشهار جديد طبق نفس  اإلشهار:-5 

المواصفات األصليّة، ولها كذلك أن تلجأ إلى اإلذن بإتمام إشهار تكميلي. وعلى األطراف أن يؤّمنوا المصاريف الّضروريّة عند 
اإلجراءات العاديّة. ورغم االنتقادات التّي توّجه عادة إلى مثل هذه الّطرق في اإلعالم، فإّن المشّرع رأى فيها  االقتضاء طبق

 الحّل الّصواب واالتّجاه الّسليم.

قد تلجأ المحكمة إلى مكاتبة اإلدارات الستيضاح بعض المسائل أو لطلب بعض الوثائق سواء  مكاتبة اإلدارات:-6 

ت المدنّية أو بالعقود والكتائب أو حتّى باألمور الفنيّة، ويدخل في ذلك إدارة التّجهيز والبلديّة وإدارة الجباية تعلّقت بالحاال
وغيرها. لكّن هذا الحّل قد يصطدم بعدّة مبادئ قانونيّة ولعّل أهّمها ما يتعّلق بحماية الحياة الخاّصة والمعطيات الّشخصيّة والسّر 

ة عادة ما ال تعطي مآال للمكاتبات ألنّها ليست ملزمة في نهاية األمر. وربّما كان الحّل يقتضي وضع قانون المهني. ثّم إّن اإلدار
خاص في إطار أعمال التّحيين لجعل اإلدارة ملزمة بتمكين محكمة التّحيين بالوثائق المطلوبة، وقد يساهم ذلك في رفع الجمود 

 على بعض الّرسوم. 

تقتضي أعمال القسمة أو التّخصيص أو التجزئة بالّضرورة اإلذن لديوان قيس األراضي يّة: إقامة األمثلة الهندس-7 

ورسم الخرائط بإقامة أمثلة نقل الملكيّة التّي ستكون األساس في إحداث رسوم عقّاريّة جديدة. لكّن المشّرع أجاز لكّل مهندس 
 مّساح مصادق عليه طبق الّصيغ القانونّية إقامة هذه األمثلة.
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باإلجراءات المسحّية أو العادّية، كما أّن القائمة الّتي أوردها المشّرع ال هي 
 بالقائمة الحصرّية وال هي بالقائمة اآلمرة، والكّل يعلم أن الّنظام في اإلجراءات
االستقرائّية ال يتحّدد بمضمون من حيث المبدأ، وبالّتالي ال فائدة من التنصيص 
على جملة هذه األمثلة وقد علمنا أّنه يمكن الّرجوع إلى المبادئ العاّمة، والقاعدة 
أن ال يكّرر المشّرع نفسه. بل ما كان من الّضروري أصال بيان كّل ما يتعّلق 

 بالحكم. 
 كم في مطلب التحيينالفقرة الّرابعة: الح

تتمّتع دائرة الّرسوم المجّمدة بدور هاّم في إنهاء األبحاث على الّنحو الّذي 
تقّدم، وتمّر القضّية بالّضرورة بجلسات تحضيرّية متى يتّم تبادل الملحوظات بين 
جميع األطراف أو بين المحامين عند االقتضاء، وتأذن المحكمة بما تراه صالحا 

رف القضّية نهاية إلى المفاوضة والّتصريح بالحكم، وينّفذ هذا من األبحاث، وتص
الحكم طبق اإلجراءات العادّية لألحكام العّقارّية. وينظر قاضي الّسجّل العّقاري 
في المطلب على ضوء ما يقّدمه األطراف من ملحوظات كتابّية أو شفاهّية، 

وأخذ المشّرع ويصدر في نهاية األمر حكما بالّترسيم في حدود اختصاصه. 
الحديث على عاتقه بيان الخيارات الّتي يمكن أن تعتمدها أجهزة الّتحيين في 
أحكامها )أ(، وضبط إجراءات الّتنفيذ والّصعوبات المّتصلة بذلك )ب(، وحّدد 

 الّطبيعة القانونّية لحكم الّتحيين )ت(.
 خيارات المحكمة-أ

( قبل 2ى األصلي )المفروض أّن المحكمة ال يمكن أن تمر إلى المستو 
 (1حسم المستويات الّشكلّية )

 على المستوى الّشكلي-1
 -دائرة الّرسوم المجّمدة-تراقب المحكمة، سواء كانت في شكلها المجلسي  

ذا وقفت شكلّيات المطلب، -قاضي الّسجّل العّقاري -أو في شكلها الفردي  ، وا 
لّشكلي. ويدخل في على الخلل باإلمكان القضاء برفض المطلب على المستوى ا

هذا الباب مراقبة أهلّية األطراف ومصلحتهم وصفتهم في القيام، ومراقبة بيانات 
 المطلب والوثائق المصاحبة، والّتحّقق من إنهاء أعمال اإلشهارات وآجال الّتعّهد.
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وقّدمنا أّن تّوّفر األهلّية والمصلحة والصفة شرط أساسي من حيث المبدأ 
إلى المطلب األصلي والمطلب العرضي والّتداخل.  يفترض تحّققه بالنسبة

وباإلمكان رفض الّطلبات على المستوى الّشكلي إذا لم يحترم الّطالب هذه 
الموجبات. لكّن المحكمة العّقارّية دأبت على عدم مراعاة الجوانب الّشكلّية أمام 

لم ينّص رغبة الّتحيين، وقّلما يمّثل الجانب الّشكلي أحد اهتمامات المحكمة، و 
إاّل على شرط المصلحة، وبالّتالي من  2001لسنة  34المشّرع بالقانون عدد 

الجائز أن ال يرفض المطلب األصلي إذا تدارك الّطالب الّنقص أثناء نشر 
المطلب، أو كانت المصلحة قائمة دون الّصفة أو األهلّية. كما أّن االعتراض من 

بهم شروط الّصفة والمصلحة، على  الممكن أن يقبل من عّدة أطراف ال تتوّفر
 غرار االعتراض المقّدم من طرف وكيل الجمهورّية وحاكم الّناحية وغيرهما.

وقد تنقاد المحكمة العّقارّية من حيث المبدأ إلى رفض المطلب شكال إذا 
تخّلف الّطالب أو المعترض أو المتداخل عن احترام موجبات بيانات المطلب 

سابق الذكر إلى وضع  10د انتهى المشّرع بالفصل والوثائق المصاحبة. وق
شروط تتعّلق بالبيانات المراد إدراجها بالمطلب، وهي في نهاية األمر بيانات لها 
عالقة بالّطالب وموضوع المطلب والّرسم العّقاري ذاته، على غرار البيانات الّتي 

بما في ذلك اشترطها المشّرع بالنسبة إلى تقديم مطلب الّتسجيل االختياري، 
البيانات الّتي تتعّلق بطالب الّتسجيل واألجوار والعّقار موضوع المطلب وحالته 
االستحقاقّية. وال شّك في أّن مثل هذه البيانات يهّم مبدئّيا اإلجراءات األساسّية 

م.م.م.ت، ألّنها تمّثل الّتنظيم األساسي إلجراءات  14على معنى الفصل 
، 2001لسنة  34أرادها المشّرع من خالل القانون عدد المحكمة العّقارّية الّتي 

ومؤّدى ذلك أن ترفض المحكمة جميع المطالب الّتي ال تتضّمن البيانات 
المطلوبة، ألّن المطلب الّذي ال يحترم اإلجراءات األساسّية يعتبر باطال وال يعتّد 

لّتسجيل به. وفعال اعتمد المجلس المختلط هذا الّتوّجه بالنسبة إلى مطالب ا
العادّية في أكثر من مناسبة. لكّن ذلك لم يمّثل القاعدة، وكثيرا ما تتغافل 
المحكمة العّقارّية عن الّتمّسك بجملة هذه البيانات وهذه العناصر الّشكلّية، وقليال 
ما يمّثل العنصر الّشكلي سببا من أسباب الّرفض، وتسعى في معظم الّصور إلى 
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الخلل خالل نشر المطلب، وتأذن في أقصى الحاالت  مواصلة اإلجراءات إذا رفع
بإجراء إشهارات تكميلّية، مّما جعل رجال القانون يؤّكدون على امتداد الّسنوات 
الفارطة أّن المحكمة العّقارّية بإمكانها تجاوز المسائل الّشكلّية، وأن تقضي دون 

 .877مراعاة ضوابط مجّلة المرافعات المدنّية
نات الّتي أوردها المشّرع ليست من اإلجراء األساسي في والحقيقة أن البيا

أّن  ماشيء، فهي مجّرد ضوابط شكلّية، ال ينجّر عن عدم احترامها أّي جزاء، طال
لسنة  34المشّرع لم يرّتب الجزاء المناسب عن مخالفتها. وغفل القانون عدد 

مفروض كذلك عن الجانب الجزائي في البيانات المفروضة، وكان من ال 2001
أن ينّص المشّرع على أّن اإلدالء ببيانات كاذبة يمّثل جريمة يعاقب عنها القانون 

رأّن رجال القانون أجمعوا على اعتبار اعتماد بيانات كاذبة  بنّص خاص. ولنذك
بسبب تدّخل الغير وتغريره  يمّثل جريمة الّتحّيل، واألمر نفسه يمكن تبّنيه بالنسبة 

 .878إلى مطلب الّتحيين
من اإلجراءات الهاّمة الّتي جاء بها الّتشريع الحديث هو إشهار مطلب و 

الّتحيين أو مطلبي االعتراض والّتداخل على الّنحو الّذي سبق، وقد وضعه 
المشّرع على كاهل كتابة المحكمة. ويطلب حينئذ من المحكمة في طورها 

صّور أن يصدر الحكمي أن تراقب إنهاء اإلشهارات القانونّية في وقتها، وال يت
الحكم دون مراعاة هذه الجوانب، واألكيد أن تأذن المحكمة بإنهاء كّل إجراء يتعّلق 

يطرح الّسؤال عادة إن كانت ضوابط اإلشهارات الّتي و بهذا الباب عند الخلل.
أوردها المشّرع تهّم الّنظام العام أم أّنها تحمي مصالح شخصّية ال أكثر وال أقّل ؟ 

تها أو الّنزول بها إلى مستوى معّين؟ واليتعّلق الّسؤال وهل يجوز مخالف
باإلشهارات الّتكميلّية أو اإلشهارات الخاّصة بالمعارضات والّتداخالت ألّنها 
تخضع في نهاية األمر إلى تقدير هيئة الحكم، حيث يجوز اإلذن بإتمامها أو 

 الّتخّلف عن إجرائها. لكّن المسألة تهّم اإلشهار األصلي.
                                                 
877  George Soulmagnon: op.cit.,p. 38. « le tribunal a la liberté d’agir aux mieux 

des interêts en cause sans être tenu d’observer les regles du code de procédure ».  

878  ALBERT Bessis : Essai sur la loi foncière tunisienne . Librairie nouvelle de droit et 

de jurisprudence, Paris 1912, p. 62. 
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مبدّيا أّنها شكلّيات لها عالقة باإلجراءات األساسّية وأراد لها المشّرع  يبدو
أبعادا في غاية من األهمّية بحكم قدرتها على إعالم الغير، وبالّتالي المحافظة 
على حقوق الغائب والقاصر. ومن هذه الّناحية يكره مخالفتها أو حّتى الّتضييق 

في حكم الفساد إذا تخّلف اإلجراء  في مضمونها. وقد تسقط األعمال الاّلحقة
األساسي. لكّن المشّرع لم يضع الجزاء المناسب. وتبدو اإلشهارات في نهاية 
األمر وكأّنها شكل من أشكال الّتنظيم ال يبطل اإلجراءات إن تغافلت المحكمة 
عن إتمامه. لكّن المحكمة العّقارّية عادة ما تحترم ضوابط اإلشهارات، ألّنها ترى 

األساس في العلنّية العّقارّية. ومن الجائز أن تأذن المحكمة في المرحلة  فيها
 الحكمّية بإتمام اإلشهار األصلي إن لم يقع في موعده.

أجل بقي أّن المحكمة ال يمكن لها إطالقا أن تصّرح بالحكم إاّل بعد مراعاة 
من المطلب . فال يمكن ألجهزة الّتحيين أن تمّر إلى الجوانب األصلّية الّشهرين

إاّل بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ إدراج الّتنصيص المتعّلق بإتمام اإلشهار 
األصلي أو إجراء اإلشهار الجديد أو الّتكميلي في صورة اإلذن بذلك. أي أن 
تنتظر الّدائرة الحكمّية أجل شهرين بعد الّتنصيص على مطلب الّتحيين األصلي 

إلمكانّية في فصل مطلب الّتحيين. والواقع أّن بالّرسم العّقاري حّتى تتحّقق ا
مطلب الّتحيين األصلي سوف لن يحال إلى رئيس المحكمة أو من ينوبه لغاية 
اإلذن بنشره بجلسة الحكم إاّل بعد فوات الّشهرين. وحّبذا لو أمكن للمحكمة أن 

 بعد تّتخذ القرار المناسب في أقرب اآلجال، لكّن ذلك ال يمكن بطبيعة الحال إالّ 
مراعاة أجل الّشهرين المتحّدث عنه. ويّتجه اعتماد نفس الحّل إذا أذنت المحكمة 
بإشهار مطلب االعتراض أو مطلب الّتداخل، فينتظر أن تترّقب المحكمة انقضاء 
أجل الّشهرين بداية من تاريخ إجراء اإلشهار المأذون به. وتفترض هذه الّصورة 

الته إلى الّدائرة الحكمّية وتعّلقت به مطالب أن يكون المطلب األصلي قد سبق إح
المعارضة أو الّتداخل. ويّتصل هذا األجل مبدئّيا باإلجراءات األساسّية الّتي 
أرادها المشّرع لمطلب الّتحيين، ويمّثل خرقه اعتداء كبيرا على المبادئ األساسّية، 

 . 879وعمال محضورا
                                                 

 وما بعد. 49، ص 2009في العمل القضائي، القضاء والتشريع، نوفمبر  علي كحلون: البطالن اإلجرائي  879
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 على المستوى األصلي-2
 ملة من المسائل األولية قبل التصريح بالحكم.على المحكمة أن تراقب ج

يجب أن تتأّكد المحكمة بداية من أن يكون الّرسم  المراقبة األولية:-
. 880العّقاري مجّمدا، وال مجال لإلذن بالترسيم أو خالفه في صورة غياب الجمود

ل ويذكر أّن الّتحيين مفهوم يختلف عن الّتسجيل والّترسيم، بمعنى أّن الّتحيين يشم
عّقارات سبق تسجيلها من طرف المحكمة العّقارّية، في حين أّن الّتحيين يرد على 
الّرسوم العّقارّية المقامة، أي أّنه يشمل العّقارات المسّجلة. ويقصد بالّترسيم إدراج 
الحّق بالسجّل، في حين أّن عملّية الّتحيين تشمل رسوم عّقارّية مجّمدة في انتظار 

جراءاته تخليصها من الجمود  إلدارجها بالّرسم العّقاري. فكّل له موضوعه وا 
ن حاول المشّرع تبّني إجراءات الّتسجيل لسحبها على أعمال الّتحيين.  وحدوده، وا 
لكّن الّصعوبة الكبيرة تأتي في أّن المشّرع الّتونسي لم يحّدد مفهوم الّرسم العّقاري 

 .881المجّمد
ولم  1998قبل سنة ري مقام ويجب أن يتعّلق موضوع المطلب برسم عّقا

يسبق تحيينه. ويجب أن تدخل األعمال المطلوبة في اختصاص المحكمة 
العّقارّية. ألّنها محكمة تحيين وليس لها عالقة بإجراءات القسمة أو بمسائل 

مآل القيود استحقاقّية. ويوجب الفصل في مطلب الّتحيين الوقوف على 
بداية أن يرفع القيد صلحا أو قضاء حّتى  ، بمعنى أّن الطالب يعنيهاالحتياطّية

اّل اضطرت إلى تأجيل الفصل إلى  تتمكن المحكمة من الّتعّهد ومواصلة الّنظر، وا 
 حين الوقوف على مآل هذه القيود. 

وبعد التأّكد من هذه المسائل األّولّية، تنظر المحكمة  مضمون الخيارات:-
ّنزاعات والمعارضات والّتداخالت، العّقارّية أصال في المطلب وتبّت في جميع ال

ويمكن أن تّتخذ عّدة مواقف حسب معطيات الّنزاع المطروح أمامها، فيجـــــوز 

                                                 
من حيث الواقع لوحظ تقدم بعض األطراف إلى دائرة التحيين لطلب إخضاع الرسم للمفعول المنشئ لللترسيم دون ان يكون   880

 الرسم مجّمدا.
، المرجع الّسابق، خصوصا 2001أفريل  10المؤّرخ في  2001لسنة  34نبيل الّراشدي: تعليق على القانون عدد    881

 وما بعد في تعريف الّرسم المجّمد. 75صفحة 
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 882ألجهــزة الّتحييــــن على وجـــه الّتخصيـــص الحكــم بالّتخــّلى في بعـــض الصــّور
ولهـــا أن ، 885أو االستـجابة للّطلـب 884أو رفــض المطلــب 883أو ضــّم اإلجــــراءات

                                                 
 تبدو مسألة التّخلّى ألّول وهلة غريبة عن اإلجراءات العقّاريّة، باعتبار اختصاص المحكمة العقّاريّة المنفرد في مادّة   882

التّحيين، فهو اختصاص موضوعي تنفرد به المحكمة العقّارّية، وال وجود لهيئات قضائيّة مماثلة قد تنافس المحكمة العقّاريّة في 
هذا االختصاص. لكنّه من الجائز التّفكير في هذا اإلجراء نظرا لتوزيع اختصاص التّحيين بين القضاء الفردي ودائرة التّحيين 

يّة نفسها على الّنحو الذّي سبق شرحه. فيطرح السّؤال حينئذ عن إمكانيّة التّخلّى من طرف دائرة الّرسوم داخل المحكمة العقّار
المجّمدة لفائدة قاضي الّسجّل العقّاري إذا تعّرضت لمواضيع من مشموالت قاضي الّسجّل العقّاري أو من طرف قاضي الّسجّل 

 قف على عناصر تعود بالنّظر إلى الدّائرة.العقّاري لفائدة دائرة الّرسوم المجّمدة إذا و
وقد تقدّم أّن قاضي الّسجّل العقّاري يتعّهد طبق اإلجراءات المذكورة سابقا، فإذا كان المطلب المحال إليه موضوع  

ال يدخل  اعتراض أو تبيّن ارتباطه بمطلب فأكثر منشور لدى دائرة الّرسوم المجّمدة أو رأى قاضي الّسجّل العقّاري أّن الّطلب
في مشموالت نظره أو لم يتضّمن البيانات الكافية التّي تمّكنه من الحكم بالتّرسيم فإنّه يعلم بذلك رئيس المحكمة العقّاريّة أو من 
ينوبه الذّي يأذن بإحالة الملّف إلى الدّائرة المذكورة.معنى ذلك أن يخلو المطلب المنشور أمام قاضي الّسجّل العقّاري من أيّة 

رضة قبل صدور الحكم، وقد ال يطلب كثيرا من العناء لمعرفة وإدراك خلّو المطلب من المعارضة، ويفترض أن ال يحال معا
المطلب إلى القاضي الفردي إذا سّجلت المعارضة قبل اتّخاذ قرار اإلحالة، فإذا سّجلت المعارضة في تاريخ الحق أمكن التّخلّي 

 المجّمدة. عن هذا المطلب لفائدة دائرة الّرسوم
لكّن إثارة مسألة االرتباط بملفّات منشورة أمام الدّائرة فيه من الّصعوبة ما يكفل التّغافل عن هذا العنصر، وتطلب  

المسألة مطالبة الكتابة بشيء من البحث واليقظة. وكانت اختصاصات قاضي الّسجّل العقّاري مضبوطة ومحدّدة على النّحو الذّي 
ن الّسهل الوقوف عند حدود هذا االختصاص، ليقع القضاء بالتّخلّي عن الّطلبات التّي تتجاوز هذه الحدود. سبق شرحه وبالتّالي م

 ويتحتّم كذلك التّخلّى إذا كانت البيانات والتّوضيحات التّي استقاها من األطراف ال تكفل اتّخاذ قرار في االتّجاه المطلوب.
سمائها، وعوض أن يصّرح بضرورة التّخلي عن المطلب لفائدة دائرة التّحيين، لكّن المشّرع التّونسي لم يسّم األمور بأ 

بذلك رئيس المحكمة العقّارّية أو من ينوبه الذّي يأذن بإحالة الملّف على الدّائرة  يعلمطلب من قاضي الّسجّل العقّاري " بأن 
العقّاري ؟ فيفترض حينئذ أن يحّرر هذا األخير تقريرا  المذكورة." فهل أّن هذا اإلعالم مجّرد قرار إدارى يتّخذه قاضي الّسجلّ 

ينهي فيه مالحظاته ويحيله إلى رئيس المحكمة أو من ينوبه، فيتّخذ قرار اإلحالة إلى دائرة الّرسوم المجّمدة على ضوء هذا 
 مثل هذه الّصور؟ التّقرير. أم كان من الّضروري التّنصيص على التّخلّي بنّص الحكم الذّي يتّخذه قاضي الّسجّل في

إّن خروج االختصاص من جهة قضائّية معيّنة يفترض اتّخاذ حكم بالتّخلّي، علما أّن قاضي الّسجّل العقّاري هو هيئة  
حكم وليس جهاز بحث كما تقدّم، لكّن المشّرع لم يطلب أكثر من اإلعالم متجاوزا بذلك اإلجراءات العاديّة، ربّما بسبب 

ري، واختيار طريق النّجاعة والبساطة بعيدا عن شكليّات األحكام مع ضمان الحدّ األدني من السهولة خصوصيّة المجال العقّا
والمرونة، ولو أدّى األمر إلى خرق القواعد العاّمة. وبالتّالي يكتفي قاضي الّسجّل العقّاري إذا وقف على بعض من العناصر 

 ه إلى رئيس المحكمة العقّاريّة أو من ينوبه ال أكثر وال أقّل. المذكورة والتّي تنهي اختصاصه أن يحّرر تقريرا ينهي
وتعتبر دائرة الّرسوم المجّمدة بالمحكمة العقّاريّة دائرة الحّق العام في مجال التّحيين، وبالتّالي إذا تعّهدت بداية  

ى قاضي الّسجّل العقّاري عن الّطلبات بالمطلب، وإن كان من اختصاص قاضي الّسجّل العقّاري، فهي ال تملك التّخّلي. وإذا تخلّ 
لفائدتها فال يحّق لها كذلك أن ترفض التّعّهد، ومنطلق ذلك أّن الدّائرة لها مجال نظر شامل في عمليّة التّحيين، بما فيها المجاالت 

 التّي أسندت إلى قاضي الّسجّل العقّاري.
المنشورة مرتبطة ببعضها لوحدة الموضوع واألطراف  يطلب ضّم اإلجراءات إلى بعضها إجماال إذا كانت القضايا   883

 والّسبب. 
لكّن الحكم بضّم اإلجراءات يختلف باختالف اإلجراءات المدنيّة العاديّة التّي تبقى مجّرد إجراءات ادّعائّية  

عن الّنظر في النّازلة بدعوى  واإلجراءات الجزائّية التّي تتميّز بالمنهج االستقرائي والتّنقيبي. حيث إّن التّمّسك بطلب التّخلّي
ارتباطها بنازلة أخرى على مستوى اإلجراءات المدنيّة العاديّة يجب أن يكون " دفعة واحدة قبل كّل جواب في األصل،") الفصل 

مثل م.م.م.ت(. وال يحّق للمحكمة المدنّية أن تثير  14م.م.م.ت( باعتبار تعلّق الّطلب بمصالح الخصوم الّشخصيّة،) الفصل  15

سها هذه الّطلبات من تلقاء نفسها لعدم تعلّقها بالنّظام العام واإلجراءات األساسيّة. لكّن المحكمة الجزائّية يمكن أن تأذن من تلقاء نف
بضّم اإلجراءات لبعضها في صورة ارتباط الجرائم وفي غيرها من األحوال المشابهة لها إذا اقتضت الّظروف لزوم توحيد 

من مجلّة اإلجراءات الجزائيّة مفهوم الجرائم المترابطة، ويتحتّم كذلك ضّم اإلجراءات لبعضها  130د الفصل اإلجراءات، وحدّ 

 من المجلّة الجزائّية المتعلّقة بتوارد الجرائم. 55بعضا في الّصورة الواردة بالفصل 

كمة العقّاريّة يعرف بالّضرورة بعدا لكّن مفهوم الّضّم وارتباط القضايا على مستوى اإلجراءات العقّاريّة أمام المح 
مميّزا يتحدّد بموجب خصوصّية مطالب التّحيين. ومع ذلك لم يسع المشّرع التّونسي إلى ضبط مدلوالته الفقهّية وحدوده، وال 

 34عدد من القانون  22يوجد بمجلّة الحقوق العينيّة أو بالّنصوص الخاّصة تعريفا خاّصا لمثل هذه المفاهيم. واقتصر الفصل 

على الذّكر بأّن المحكمة العقّاريّة " تحكم ولو دون طلب بضّم القضايا المرتبطة عند االقتضاء." وكان ينتظر خالل  2001لسنة 

تحرير هذا القانون أن يبيّن المشّرع المفهوم القانوني لمعنى االرتباط أو بيان صور االرتباط، ألّن الموضوع فيه من الخصوصيّة 
شذّ عن القواعد العاّمة. وكانت الّسياسة التّشريعيّة تقتضي مثل هذا التّدّخل كلّما انفرد اإلجراء بمميّزات، وال يكتفى والحداثة ما ي

بالتّنصيص على إمكانّية الحكم بالضّم ولو بدون طلب ألّن إجراءات المحكمة العقّاريّة كلّها إجراءات استقرائيّة ويمكنها اتّخاذ هذا 
ّخل المشّرع على الّنحو المذكور. ولهذا الغرض حدّدت مجلّة اإلجراءات الجزائيّة مفهوم االرتباط من وجهة المذهب ولو لم يتد

 النّظر الجزائيّة لمراعاة هذا الجانب.



480 

 

                                                                                                                                      
بقي أّن المحكمة العقّاريّة يعود لها كامل االجتهاد في إثارة مواطن الّربط والقضاء تبعا لذلك بالّضّم كلّما كان ذلك  

، ويتحتّم هذا اإلجراء خاّصة إذا تعلّقت مطالب التّحيين بنفس الّرسم العقّاري، وكثيرا ما ترد عدّة بيوعات على مناب ضروريّا
أحد المستحقّين على سبيل المثال، وقد تتجاوز المنابات المباعة أصل الحّق، ويستعصى بالتّالي الوقوف على أسبقيّة العقود في 

ن أهّمة، إالّ بربط الملفّات والقضاء بضّم الملفّات الفرعيّة إلى الملّف األّم. لكنّه إذا كان من الّسهل الّزمن، رغم ما لهذا العنصر م
على بعض الدّوائر الوقوف على جملة المطالب المتعلّقة برسم معيّن دون آخر، خاّصة إذا كان عدد المطالب محدودا، فإّنه 

ط على النّحو المذكور، خاّصة إذا كان عدد المطالب مرتفعا. ومهما كانت يستعصى على الدّوائر األخرى ضبط مواطن االرتبا
الصوروحجم العمل يجب أن يعهد إلى كتابة المحكمة العقّاريّة دور في ذلك لغاية التّنصيص على ارتباط الملّف بملفّات أخرى. 

فس الّرسم العقّاري موضوع التّحيين. ويجوز حيث بإمكان كتابة المحكمة أن تراقب دفاترها وتحصر المطالب التّي لها عالقة بن
لكاتب المحكمة بداية أن ينّص بالملّف على هذا الّربط، حتّى إذا أحيل المطلب إلى دائرة الحكم نهاية أمكن القضاء بالضّم. ويسهل 

عينّية وتفضيل بعضها على القول كذلك إّن عدم مراعاة االرتباط على معنى القانون العقّاري يؤدّى بالّضرورة إلى هتك الحقوق ال
 بعض دون مراعاة عنصر األسبقيّة سواء في التّسجيل بالقباضة الماليّة أو اإليداع بإدارة الملكيّة العقّاريّة. ويسهل القول أخيرا إنّ 

 حكم الّضّم يمكن أن تتّخذه دائرة الّرسوم المجّمدة كما يجوز أن يلجأ إليه قاضي الّسجّل العقّاري.
ء تلجأ إليه المحكمة إذا لم يقدّم الّطالب الوثائق المطلوبة أو البيانات الّضروريّة لتأسيس الّطلب، أو تقاعس وهو إجرا   884

الّطالب عن االستجابة لمنطوق األحكام التّحضيريّة، وقد يكون في بعض األحيان حسما ألصل الحّق. لكّن قاضي الّسجّل العقّاري 
لّرفض. حيث يتعيّن عليه أن يصدر حكما بالتّرسيم، فإذا استعصى عليه اتّخاذ هذا القرار يعلم ال يجوز له إطالقا أن يتّخذ حكما با

رئيس المحكمة العقّاريّة أو من ينوبه، فيحال المطلب إلى دائرة التّحيين. وعلى النّقيض من ذلك يمكن لدائرة الّرسوم المجّمدة أن 
 لّطلبات األصلّية أو طلبات المعارض أو طلبات المتداخل.ترفض الّطلبات بعضا أو كالّ. فيجوز لها أن ترفض ا

وقد يكون من األحسن لو ألزمت دائرة التّحيين بعدم القضاء بالرفض، ألّنه أسهل الحلول في نهاية األمر، وال يغيّر  
ورا إلى أبد اآلبدين. وكان من طبيعة الّرسم موضوع التّحيين. لكّن إجراء الّرفض فيه من الفائدة الكثير حتّى ال يبقى الملّف منش

من المفروض أن يسعى الّطالب إلى االستعداد إلى المواجهة واالستجابة لجملة الّطلبات القانونّية لتجاوز الّصعوبات. لكّن الحمل 
ملة األكبر يبقى على كاهل هيئة المحكمة التّي ال يجب أن تلجأ إلى الّرفض إالّ إذا استعصى األمر مطلقا، وقد وقفنا على ج

 اإلجراءات التّي يجب أن تتّبعها لغاية تحيين الّرسم.
لكّن رفض الّطلبات األصليّة يمكن أن يكون رفضا مجّردا فتقضي المحكمة برفض مطلب التّحيين أو أن يواكبها  

 للطالب اعترافا بحّق المعارضين فتقضي المحكمة برفض المطلب األصلي مع قبول االعتراض واإلذن بما يلزم. ويجوز إجماال
أن يعيد نشر المطلب في الّصورة األولى إذا تالفى النّقص، ويكره على الّطالب في الّصورة الثّانية التماس الّنظر في مطلبه من 

 جديد. وسنالحظ في بابه مدى قّوة التّرسيمات المأذون بها في الحالتين وأثار الّصورتين األولى والثّانية.
أن يكون مجّردا، بل يفترض أن تقبل الّطلبات األصليّة ويرفض االعتراض، أو  وال يمكن لرفض المطلب العرضي 

أن ترفض الّطلبات األصليّة والعرضّية على حدّ الّسواء. وإذا كان من الممكن للمعترض أن يعيد طلبه مع تغيير موقعه في 
قائص، فإنّه يحرم من إعادة الّطلب بالنسبة المطلب، أي أن يصبح طالبا عوضا عن معارض، في الّصورة الثّانية إذا تجاوز النّ 

 إلى الّصورة األولى.
ومن المفروض، كما تقدّم، أن ال ينازع المتداخل في أصل الحّق، ويتمّسك بحقّه المنجّر له مباشرة أو بالقّوة من  

ائز أن تقبل الّطلبات األصليّة الّطالب األصلي. فإذا رفضت الّطلبات األصليّة، رفضت طلبات المتداخل بالتّبعيّة. لكنّه من الج
ويرفض التّداخل، خاّصة إذا لم تكن الحقوق المتمّسك بها منجّرة مباشرة من الّطالب األصلي. ويحّق للمتداخل في جملة هذه 

 الّصور أن يعيد الّطلب أمام دائرة الّرسوم المجّمدة، مع تغيير موقعه في المطلب.
بالتّرسيم في حدود اختصاصه، وقد علمنا أّن قاضي الّسجّل العقّاري ال ينظر يصدر قاضي الّسجّل العقّاري حكما    885

إالّ في المطالب الّرامية إلى تصحيح الوثائق المقدّمة للتّرسيم، وفي المطالب الّرامية إلى تحرير الفرائض على مقتضى البيانات 
ألولى على النّحو المطلوب " ويتّخذ في ذلك الوسائل الواردة بالّرسم العقّاري. معنى ذلك أن يقوم بالتّصحيح في الّصورة ا

واإلجراءات لتسهيل القيام بالعمليّة المطلوبة،" وال يفهم من ذلك أن يسعى قاضي الّسجّل شخصّيا إلى إدراج العمليّة بالّسجّل 
يه أن يقضي نهاية بترسيم الكتائب العقّاري، كأن يطلب شفاهيّا من حافظ الملكيّة العقّاريّة بأن يدرج العمليّة المذكورة، بل يكف

والوثائق سند المطلب، ويفّصل القول بمحضر الجلسة، على أن يلّخص الحكم في أقرب اآلجال ويحال إلى إدارة الملكيّة العقّاريّة 
 ة العقّاريّة بإدارجها.الملكيّ مدير لغاية التّنفيذ. ويعدّ قاضي الّسجّل العقّاري الفريضة المطلوبة في الّصورة الثّانية ويأذن نهاية ل

الملكيّة العقّارّية بإدراج مدير ويمكن للدّائرة أن تقضي بترسيم الكتائب المقدّمة ال أكثر وال أقّل، أو أن تأذن ل 
تنصيصات محدّدة، أو أن تقضي بالتّشطيب على ترسيم معيّن أو تعديله أو الحّط منه أو إصالحه، أو أن تقضي بإبطال التّشطيب، 

بط المنابات االستحقاقّية، أو أن تخّصص أحد الّطالبين بقطعة أو قطع يتّم استخراجها من الّرسم العقّاري،أو أن يعترف أو أن تض
بحّق المغارسي أو تقسم األرض المغروسة،أو أن تأذن بترسيم الحقوق النّاشئة عن حّل األحباس. وقد وقفنا في بابه على جملة 

 أشرنا إلى األبحاث المطلوبة بالنسبة إلى كّل محور.هذه المفاهيم وأدركنا مقاصدها، و
وتصّرح الدّائرة كذلك بقبول الّطالبات األصلّية، أو الّطلب العرضى أو طلب المتداخل عند االقتضاء إذا تعلّقت بإحدى  

لسجّل العقّاري، فتأذن الّصور المذكورة. فتستجيب المحكمة في حالة االستجابة للّطلب األصلي للّطلبات المنصوص عليها بداية با
بالقيام بالعمليّة المطلوبة، ويمكن أن يكون الحكم مجّردا أو أن يصاحبه رفضا لطلبات المعارض.ومن المفروض في صورة 
االستجابة للّطلب العرضي أن ترفض الّطلبات األصليّة على حالها وتقبل طلبات المعارض. ومن المفروض في صورة 

ن تكون الّطلبات األصليّة قائمة، فتأذن المحكمة بإدراجها بداية على النّحو المطلوب، لتأذن نهاية االستجابة لطلب التّداخل أ
 بإدراج موضوع التّداخل.
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ولكن ال  »، 886تبّت نهاية في مسألة المصــــاريف وتوزيعها بين أطـــــراف القضّيــــة
يمكنها أن تحكم بالقسمة أو فسخ العقود أو إبطالها، على أن هذا ال يمنعها من 

                                                 
من القانون  11تبّت المحكمة ولو من تلقاء نفسها في المصاريف النّاتجة عن اإلجراءات المأذون بها طبق الفصل    886

لب التّحيين من طرف إدارة الملكيّة العقّاريّة، أو بطلب من األطراف في الّصور ، أي عندما يرفع مط2001لسنة  34عدد 

 العاّمة.

على " أّن المصاريف النّاتجة عن تطبيق هذا  2001لسنة  34من القانون عدد  20ففي الّصورة العاّمة، نّص الفصل  

ورة تعدّد المستفيدين توّزع عليهم بنسبة أنصبائهم أو القانون تكون محمولة على أخر مستفيد من إجراء العمليّة المطلوبة، وفي ص
حسب مصلحة كّل منهم في المطلب عند االقتضاء. ويسّبق األطراف أو األحرص منهم المصاريف التّي يستلزمها النّظر في 

ب هذا القانون أّنه: وقد جاء بشرح أسبا طلباتهم. ويتحّمل المعترض أو المتداخل الذّي يرفض طلبه المصاريف التّي تسبّب فيها."
 " تّم االستئناس في صياغة الحلول المتعلّقة باإلجراءات العاديّة:

فيما يقتضيه من تحميل مصاريف اإلجراءات الواردة به على المستفيد من  1992أفريل  27. بالقانون المؤّرخ في  

 صورة التّعذّر لعدم نجاعة الحّل المذكورعمليّا. آخر عمليّة نقل للملكّية مع االستغناء عن تسبيق  الدّولة لتلك المصاريف في
. باألحكام الواردة بمجلّة الحقوق العينّية فيما تقتضيه من توزيع مصاريف التّسجيل على الّصادر لهم الحكم وتحّمل  

تسبيق م.ح.ع ( مع االستغناء عن إلزام الّطالب في كّل حال ب 357المعترض المصاريف المتسبّبة عن اعتراضه ) الفصل 

م.ح.ع بموجب القانون  344م.ح.ع(." )وقد تّم أخيرا تنقيح الفصل  344المصاريف النّاتجة عن الوسائل التّحضيريّة ) الفصل 

واًصبح ينّص على ما يلي: " إذا أذنت  2005المتعّلق بقانون الماليّة لسنة  2004ديسمبر  31المؤّرخ في  2004لسنة  90عدد 

ة تحضيريّة تستلزم مصاريف كاالختبار والبحث والتّوّجه على عين المكان فإّن رئيس المحكمة يقدّر تلك المحكمة العقّاريّة بوسيل
 المصاريف على الوجه التّقريبي وعلى طالب التّسجيل أن يودعها لدى القباضة الماليّة المؤّهلة قبل إجراء الوسيلة المأذون بها."(

المصاريف، ويصدر الحكم نظيفا من أّية إشارة إلى إلزام أحد األطراف بحمل وعادة ما تسقط األحكام العقّاريّة مسألة  

م.ح.ع كان صريحا في هذا الباب، وربّما يعود ذلك إلى انعدام  357المصاريف التّي تسّبب فيها للّطرف اآلخر، رغم أّن الفصل 

قعت فعليّا من طرف من سيلزم قانونا بالدفع، الفائدة من هذا التّنصيص، حيث إّن تسبقة المصاريف تكون في معظم الّصور قد و
كأن تكون أعمال الخبرة على نفقة المعارض أو المتداخل. لكن ال شيء يمنع قانونا من القضاء أخيرا بحمل المصاريف على 

ألّي سبب  جهة معيّنة دون أخرى أو توزيعها بين كافة األطراف إذا أتّم التّسبقة طرف غير ملزم بسبب تقاعس الّطرف اآلخر أو

م.ح.ع، ويمكن بالتّالي تنفيذها مثل  334آخر. وسنعلم أّن أحكام المحكمة العقّاريّة تحّلى بالّصيغة التّنفيذّية على معنى الفصل 

األحكام العاديّة فيما يتعّلق بالمصاريف. والقاعدة العاّمة تقتضي أّنه إذا لم تحّرر المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرّخص له 

 م.م.م.ت(  129رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الّرئيس وبدون لزوم إلجراءات جديدة.) الفصل  إعطاء

من  21، فقد نّص الفصل 2001لسنة 34من القانون عدد  11أّما بالنسبة إلى األبحاث المأذون بها في إطار الفصل  

من هذا  11ريف النّاتجة عن اإلجراءات المأذون بها طبق الفصل على أّن " الدّولة تسّبق المصا 2001لسنة  34القانون عدد 

القانون ويتّم إدراجها بموجب الحكم كدين ممتاز بالّرسم العقّاري. وتسترجع هذه المصاريف من آخر المستفيدين من إجراء 
لحة المعنيّة الّراجعة بالنّظر إلى العمليّة المطلوبة عند التّفويت في كامل المنابات الّراجعة لهم أو في جزء منها. وتصدر المص

الدّولة عند حصول التّفويت إذنا بالدفع باسم المدين يتولّى على أساسه قابض الماليّة المختّص استخالص الدّين المطلوب. وتتولّى 
ك المصاريف." وقد جاء إدارة الملكيّة العقّاريّة التّشطيب على االمتياز المتعلّق بالدّين المذكور بعد اإلدالء بما يفيد خالص تل

 بشرح األسباب أنّه تّم االستئناس بالمبادئ التّالية:

في صورة تعذّر  1992أفريل  27إمكانّية تسبيق الدّولة المصاريف المترتّبة عن تطبيق القانون المؤّرخ في –"  

 تسبقتها من قبل المستفيد من ترسيم آخر عمليّة نقل للملكيّة.
المترتّبة عن تقديم المطلب من قبل الوزير المكّلف بالتّعمير بقصد تسجيل األراضي غير  تسبيق الدّولة للمصاريف- 

 المبنّية والكائنة داخل المناطق التّي تقتضي إعداد أمثلة تهيئة عمرانيّة.

المذكور وعلى طرق استخالص  20كما اعتمد المشروع بصفة مباشرة على األحكام األصليّة الواردة بالفصل - 

 ."1996جويلية  22المؤّرخ في  1996لسنة  1290تسجيل األراضي المسبّقة من الدّولة والمحدّدة باألمر عدد مصاريف 

وتنطبق في ذلك القواعد العاّمة، حيث إّن المكلّف العام بنزاعات الدّولة ينقاد في عدّة صور إلى تسبقة مصاريف   
عاوى الحوزّية وغيرها(.والمسألة ال تخّص اإلجراءات العقّاريّة، لكّن ما يميّز التّوّجه أو الخبرة،) مثل الدّعاوى االستحقاقيّة والدّ 

 اإلجراءات العقّارّية أّن هذه المصاريف تدرج كدين ممتاز بالّرسم، ويتحّملها آخر المستفيدين.
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التأمل في الكتائب وتقديم بعضها على بعض  في حدود ضروريات تخليص 
 . 887« طار مبادئ الشهر العقاري الرسم العقاري من الجمود وفي إ

وهي وسيلة جديدة  بختم اإلجراءاتوالّطريف أّنه أصبح باإلمكان الحكم 
، من الممكن أن تلجأ إليها المحكمة في 2001لسنة  34جاء بها القانون عدد 

مواضع محّددة. ويبدو وألّول وهلة أّن المشّرع الّتونسي قد تأّثر باإلجراءات 
ارة ختم اإلجراءات للّداللة على نهاية األبحاث المتعّلقة الجزائّية، فتبّنى عب

بالّتحيين بصفة باّتة، لكّن ختم اإلجراءات هو مفهوم إجرائي يقصد به إجماال 
استيفاء الّشكلّيات المطلوبة ونهاية األعمال القانونّية واإلجرائّية لدرجة ال يقبل 

 بعدها عمل آخر.
شمل الّتحيين تختم اإلجراءات إاّل إذا  واليمكن لدائرة الّرسوم المجّمدة أن
نشأ عنه إحداث رسم عّقاري جديد. أو  كامل الّرسم العّقاري موضوع المطلب

ويقصد بشمول الّتحيين لكامل الّرسم موضوع المطلب أن تجعل المحكمة مآال 
بالنسبة إلى جميع الّرسوم المتعّلقة بالّرسم سواء تعّلقت بالّطالب أو المعارض أو 

داخل، ويمكنها على األخّص في هذا الباب ضّم الملّفات إلى بعضها أو المت
إدخال من ترى من الّضروري إدخاله لتحيين كامل الّرسم. وتتمّتع دائرة الّرسوم 
المجّمدة في هذا الباب باختصاصات موّسعة تخضع لإلجراءات االستقرائّية في 

ة، ويمكنها على األخّص أن البحث، فال يلزمها مبدأ الحياد في جميع صوره الفنيّ 
تستدعي كّل طرف له عالقة بالّرسم، ولو من تلقاء نفسها، حّتى يكون قرارها 
شامال لجميع األطراف ولكامل الّرسم. ويقصد بنشأة الّرسم الجديد، إتمام عملّيات 
الّتقسيم أو القسمة أو الضّم أو الّتحوير الّتي ينشأ عنها بالّضرورة إّما إحداث 

يدة وتغيير في الّرسم القديم، أو إحداث رسوم جديدة مع إلغاء الّرسم رسوم جد
القديم. وستلجأ المحكمة إلى هذا اإلجراء خاّصة وأّن القانون الجديد جاء بأحكام 

 2001لسنة  34من القانون عدد  19وقد نّص الفصل  .888جديدة في هذا الباب
                                                 

القانون عدد بموجب  2001لسنة  34من القانون عدد  22أضيفت هذه الفقرة وهي الفقرة الرابعة الجديدة من الفصل  887

المتعلق بالتحيين العقاري. والحقيقة  2001لسنة  34المتعلق بتنقيح القانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67

أن المشرع لم يكن في حاجة إلى تنقيح هذه الفقرة واإلشارة صراحة إلى عدم اإلمكانية في القسمة والفسخ والبطالن ألن ذلك 
 اص الحكمي لدائرة الرسوم المجمدة .يستشف صراحة من االختص

 .2001لسنة  34يراجع الفصل الّسادس من القانون الجديد عدد    888
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أو قسمته أو ضّم العّقارات  على أّنه " في صورة إحالة جزء من العّقار أو تقسيمه
المسّجلة أو غير ذلك من الّتغييرات الّطارئة على العّقار يمكن لدائرة الّرسوم 
المجّمدة....أن تأذن بإبطال رسم أو إقامة رسم جديد..ويتّم اإلذن بإقامة المثال 
الّنهائي أو تعديله بواسطة ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط أو مهندس مّساح 

عليه طبقا للّصيغ القانونّية." ومن المفروض أن تختم دائرة الّتحيين مصادق 
اإلجراءات في مثل هذه الّصور، ولو بدون طلب المعنيّين. ويعتبر قرار الّختم 

 منطلق انطباق المفعول المنشئ بعد تنفيذه.
ومهما يكن األمر يمكن لقاضي الّسجّل العّقاري أن يتخّلى عن القضّية 

لّرسوم المجّمدة ويجوز له كذلك أن يّتخذ حكما بالضّم أو يستجيب لفائدة دائرة ا
للّطلب في حدود اختصاصه، لكّنه ال يملك الحّق في رفض الّطلب أو ختم 
إجراءات الّتحيين. وتبقى دائرة الّرسوم المجّمدة دائرة الحّق العام في مادة الّتحيين، 

 ر الّتخّلى.بإمكانها أن تصّرح بجميع االختيارات باستثناء قرا
لكّن قاضي الّسجّل العّقاري ودائرة الّرسوم المجّمدة مطالبان، ومهما كانت 

باإلذن بالّتشطيب على الّصورة، ومهما كان القرار، وفي جميع الحاالت، 
وقد علمنا أّن مطلب الّتحيين  الّتنصيصات الواردة بشأن الّطلبات بالّرسم العّقاري.

بسعي من كتابة المحكمة وبحرص من إدارة الملكّية  يدرج بداية بالّسجّل العّقاري 
 العّقارّية. وبذلك يفتح المجال لتنفيذ الحكم. 

 تنفيذ الحكم-ب
  2001لسنة  34من القانون عدد  24حافظ المشّرع الّتونسي بالفصل  

بشكل عام على الطريقة الّتقليدّية في تنفيذ األحكام العّقارّية، ولم يأت بقواعد 
ناء أّن المحكمة العّقارّية أصبحت ملزمة بإعالم إدارة الملكّية العّقارّية جديدة باستث

 12المؤرخ في  2009لسنة  67في صورة الحكم بالّرفض. وأضاف القانون عدد 
بعض  2001لسنة  34المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد  2009أوت 

م التحيين المعتمدة اإلجراءات الجديدة مراعاة ألحكام الطعن باالستئناف في حك
(. لكّن المشّرع، وتجاوزا 1، وال يطرح الّتنفيذ إجماال إشكاالت كبيرة )889أخيرا

                                                 
 سبق اإلشارة إلى هذا التنقيح. 889
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( أورد إجراءات خاّصة 3لألغالط المادّية الّتي يمكن أن تتسّرب لنّص الحكم،)
 (. 2حسما للصعوبات الّتي يمكن أن تنشأ خالل أعمال الّتنفيذ)

 الّتنفيذ المجّرد لحكم الّتحيين-1
يّتجه الّتفريق بين رفض مطلب الّتحيين أو االستجابه له. ففي صورة رفض 
مطلب الّتحيين، يشترط إعالم إدارة الملكّية العّقارّية خالفا للقاعدة العاّمة سواء 
كان المطلب مقّدما من طرف المستفيد أو من طرف إدارة الملكّية العّقارّية. 

لعّقارّية مفعول الّتنصيص بالسجّل والقصد من ذلك أن تنهي إدارة الملكّية ا
العّقاري، وقد تقّدم أّن إدارة الملكّية العّقارّية تتوّلى الّتنصيص على مطلب الّتحيين 
بسعي من كتابة المحكمة العّقارّية، وقد علمنا كذلك أّن هذا الّتنصيص يوقف 

ع لم الّتعامل على الّرسم. ويمكن إعالم اإلدارة بمكتوب عادي طالما أّن المشرّ 
يبّين طريقة اإلعالم، أو أن تحيل إليها المحكمة نسخة إدارّية من الحكم بعد 
تلخيصه ورقنه كما يجب. ويجب الّتنصيص على هذا اإلعالم بدفتر الّتنفيذ الّذي 
من المفروض أن تمسكه كتابة المحكمة العّقارّية لمراقبة حصول اإلعالم من 

 عدمه.  
يّتصل الخصوم من كاتب المحكمة بإعالم وفي صورة قبول مطلب الّتحيين 

م.ح.ع، وباإلمكان تنفيذه جبرا  349بحكم المحكمة العّقارّية على معنى الفصل 
بعد تحليته بالّصيغة الّتنفيذّية فيما يتعّلق بجانب المصاريف المحكوم بها كما 
تقّدم. لكّن العمل سار على عدم مراعاة هذا الجانب، وتكتفي المحكمة عادة 

حالته تّوا إلى إدارة الملكّية العّقارّية، ويدرج هذا الحكم بدفتر بتلخ يص الحكم وا 
الّتضمين ثّم بدفتر اإليداع، ويدرج أخيرا بالسجّل العّقاري. ويجب على إدارة 
الملكّية العّقارّية الّتنصيص بالّرسم على الحكم عند إدراج كّل عملّية يتّم اإلذن بها 

 الّتالي مفعول المطلب في وقف الّتعامل على الّرسم.بموجب هذا الحكم، وينتهي ب
ذا نّص المشّرع على أّن الّتنفيذ يجب أن يتّم حااّل، فإّن حجم العمل وكثرة  وا 
الملّفات وتراكمها سيمنع بالّتأكيد من ضمان الّتنفيذ الحالي، ورّبما تراخت العملّية 

سيبقى فاعال إلى إلى أجل غير معلوم. وال شّك في أن مفعول حضر الّتعامل 
ذلك الّتاريخ، وستحال الّرسوم إلى المحكمة العّقارّية الّتي من المفروض أّنها أنهت 
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واليتها على المطلب بموجب الحكم. فما هو بالّتالي مصير هذه الّرسوم ؟ وال 
م.ح.ع، وهو أن  353خروج من هذا المأزق إاّل بالّرجوع إلى أحكام الفصل 

ول جميع الّصكوك واالّتفاقات الّتي يرى األطراف ضرورة يتوّلى كاتب المحكمة قب
تقديمها لحفظ حقوقهم ثّم يحيلها مع الملّف إلى حافظ الملكّية العّقارّية ليتوّلى 
درسها وترسيمها عند توّفر الّشروط القانونّية فيها حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة 

ذا ما أمكن إدراج هذه الكتائب فال يملك  المعني إاّل المطالبة بالّرجوع المحكمة، وا 
في قرار الختم أو تقديم مطلب جديد في الّتحيين إذا لم تختم اإلجراءات. لكّن 
حضر الّتعامل على الرسم يبقى فاعال إذا كانت الّتنصيصات المدرجة به تتعّلق 

 بعّدة مطالب أخرى مازالت منشورة لم تحسم بعد.
أوت  12المؤرخ في  2009ة لسن 67وأضاف المشرع بموجب القانون عدد 

أنه يجب على  2001لسنة  34المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد  2009
إدارة الملكية العقارية يوم التنفيذ التنصيص كذلك على أن حكم التحيين قابل 
لالستئناف من كّل من له مصلحة إلى نهاية أجل ستين يوما من تاريخ إدراجه 

إلدارة الملكية العقارية إجراء أية عملية مطلوبة ما لم   بالرسم العقاري. وال يجوز
يقع اإلدالء لها بما يفيد عدم استئناف الحكم المطعون فيه خالل األجل المحّدد. 
معنى ذلك أن طلب الترسيم يجب أن يرفق بشهادة في عدم استئناف الحكم تسلم 

أن يتمسك بحسن  بطبيعة الحال من كتابة المحكمة العقارية. كما ال يمكن للغير
النية عند اكتسابه حقا على العقار ما دام أجل االستئناف قائما وبعد أن يتّم تقييد 

 مطلب االستئناف تقييدا احتياطيا في صورة االستئناف.
 الّصعوبات الّتنفيذّية-2

فقد يتعّذر تنفيذ الحكم إذا توّلى حافظ الملكّية العّقارّية إدراج جملة من 
عدد من العملّيات خالفا لما سبق القول فيه إّن من أثر الحقوق والقيام ب

حالة  الّتنصيص على مطلب الّتحيين بالسجّل هو وقف الّتعامل على الّرسم وا 
جملة الّصكوك إلى المحكمة العّقارّية أو إذا سبق للمحكمة أن أذنت بصفة 

منطوق استثنائّية بإدراج بعض العملّيات. فإذا تناقضت جملة هذه العملّيات مع 
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. 890حكم الّتحيين، فال شّك في أّنه سيتعّذر الّتنفيذ، وقد تتعّدد صور عدم التنفيذ
وتذّكرنا مثل هذه الّصور بالّصعوبات الّتنفيذّية الّتي تعترض تنفيذ األحكام العادّية 

من  25م.م.م.ت. لذلك أقّر المشّرع بالفصل  211و 210على معنى الفصلين 
إجراءات خاّصة لرفع هذه الّصعوبة، سواء بطلب  2001لسنة  34القانون عدد 

من المستفيد أو بطلب من إدارة الملكّية العّقارّية، وبّين كذلك آثار هذا 
 .891المطلب

فمن الممكن أن تثير إدارة الملكّية العّقارّية هذه الّصعوبة بمناسبة إدراجها 
على هذا لنّص الحكم. ويطلب منها في مثل هذه الّصور أن تتوّلى الّتنصيص 

المطلب بالّرسم العّقاري قبل إرجاع الحكم إلى المحكمة العّقارّية أي أن يشار 
بالّرسم إلى أّن هناك مطلبا في إثارة الّصعوبة أمام المحكمة العّقارّية. ومن 
الممكن أن يثير المستفيد هذه الّصعوبة، ويفترض أن تسكت إدارة الملكّية العّقارّية 

عوبة، سواء أعرضت عن إدراج الحكم أو أدرجته إضرارا في هذه الّصورة عن الّص 
بالّترسيمات الّتي سبق تدوينها. ويطلب في هذه الّصورة تقديم المطلب إلى رئيس 

 دائرة الّرسوم المجّمدة الّذي يأذن بالّتنصيص على هذا المطلب بالّرسم. 
سم ويترّتب عن تقديم المطلب تعليق إدراج أّية عملّية في موضوعه بالرّ 

العّقاري بناء على إذن صادر من رئيس دائرة الّرسوم المجّمدة، أي أّن أثر 
المطلب في الحضر ال يتحّدد آلّيا بموجب الّتنصيص عليه بالّرسم، بل هو نتيجة 
إلذن رئيس دائرة الّرسوم المجّمدة، ومن الممكن أن يصدر هذا اإلذن بالّتوازي مع 

ة. معنى ذلك أّنه ال مانع من إدراج جملة اإلذن بالّتنصيص عليه أو بصفة منفرد

                                                 
بموجب  2009، وبمناسبة تنقيح 2001لسنة  34من القانون عدد  25جاء هذا التفصيل بالفقرة الثانية من الفصل  890

تخلى المشرع عن هذا التفصيل ونّص  بالفقرة الثانية جديدة من  2009أوت  12خ في المؤر 2009لسنة  67القانون عدد 

على أنه "إذا تعذر تنفيذ الحكم يمكن لدائرة الرسوم المجمدة النظر في الصعوبات  2001لسنة  34من القانون عدد  25الفصل 

ي تعريف الصعوبات التنفيذية ألنه من الممكن أن ف 25التي حالت دون التنفيذ". والظاهر أّن المشرع أبقى على عمومية الفصل 

 .14و 13تظهر عدة صعوبات خارج إطار الفصلين 

تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ الحكم  2001لسنة  34من القانون عدد  25فيعدما كانت الفقرة الثانية من الفصل   891

من هذا القانون  14وتطبيقا لمقتضيات الفصل  13نتيجة وجود ترسيمات حاصلة خالفا لمقتضيات الفقرة األولى من الفصل 

يمكن إلدارة الملكية العقارية أو للمستفيد من الحكم أن يطلب من دائرة الرسوم المجمدة النظر في الصعوبات التي حالت دون 

ائرة الرسوم على أنه "إذا تعذر تنفيذ  الحكم يمكن لد 2009بسنة  67التنفيذ"، أصبحت هذه الفقرة تنص بموجب القانون عدد 

 المجمدة النظر في الصعوبات التي حالت دون التنقيذ". وذلك بإعطاء اإلمكانية للدائرة في التدخل دون حصر مجال التدخل.
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من العملّيات إذا لم يأذن رئيس الّدائرة بوقف الّتعامل على الّرسم. لكّن الّتنصيص 
بالّرسم على نشر مطلب الّصعوبة سوف يكون له بالّضرورة تأثيرات على تحديد 

 الغير سّيء النّية. 
من جديد إلى نفس الّدائرة ويدرج المطلب بدفتر الّصعوبات الّتنفيذّية، ويحال 

الّتي أصدرت الحكم. ويبدو أّن المشّرع استثنى قاضي الّسجّل العّقاري صراحة 
ولم يتحّدث إاّل عن الّصعوبات الّتي تطرحها أحكام دائرة الّرسوم المجّمدة. ويطلب 
بداية استدعاء جميع األطراف طبق الّصيغ اإلدارّية المعمول بها أمام المحكمة 

ذا لم يبلغ االستدعاء إلى األطراف المعنّية باإلمكان تكليف أحد  ،892ةالعّقاريّ  وا 
األطراف باستدعاء البقّية بواسطة عدل منّفذ، لكّنه قد يستعصى الّلجوء إلى هذا 
الحّل إذا كانت إدارة الملكّية هي الّطالبة. ويتواصل نشر المطلب عددا من 

لب. ويمكن في الّنهاية أن تأذن الجلسات يقتضيها الّسير العادي للبّت في المط
المحكمة بتعديل الحكم أو الّترسيمات الواردة بالّرسم العّقاري. ويشترط المشّرع في 
هذه الّصورة " مراعاة الحقوق المكتسبة من الغير حسن النّية." وهو رأي ملفت 

 لالنتباه. فمن هو الغير حسن النّية الّذي اكتسب حّقا ؟
ن له التعويل على الّترسيمات الّتي سبق اإلذن بها فهل هو الغير الّذي أمك

خالفا لقاعدة حضر الّتعامل كأثر لتقديم المطلب ؟ أم هو الغير الّذي انجّرت إليه 
حقوق بناء على الّترسيمات المدرجة بموجب تنفيذ الحكم إذا نّفذ ؟ وهل يشترط أن 

النسبة إلى تكون حقوق الغير مرّسمة ؟ أو ال يشترط ذلك ؟ وهو ما يعني ب
 الّصورة األخيرة أّن الغير بإمكانه الّتداخل حّتى بإجراءات رفع الّصعوبة !

أرى أّن هذا الحّل تنقصه الّدّقة والبيان، وال مفّر من الّتسليم بإمكانّية 
الّتداخل بمطلب الّصعوبة للوصول إلى حماية حقوق الغير الّذي من المفروض 

ن تعاقد بناء على أن يستعصى عليه إدراج حقوقه المكت سبة بالسجّل، وا 
الّترسيمات المأذون بها قانونا. وال يمكن لهذا الغير أن يكون حسن النّية إذا جاء 
عقده بعد إشهار مطلب الّصعوبة. وال أرى كيف سيكون هذا الغير حسن النّية 
بعد إشهار مطلب الّتحيين األصلي طبق الّصورة الّتي سبق شرحها. ومّرة أخرى 
                                                 

 م.ح.ع 343و  342يراجع الفصالن    892
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المشّرع من دائرة تدّخل واختصاص المحكمة العّقارّية الّتي يمكنها في مثل يوّسع 
هذه الحاالت مراقبة توّفر حسن النّية من عدمه، وهو اختصاص استثنائي بالنسبة 

 إلى محكمة الّتحيين.
 إصالح الحكم-3

ال يجوز إلدارة الملكّية العّقارّية تأجيل تنفيذ الحكم الّصادر بالّتحيين إاّل في 
صورة طلب إصالح الغلطات المادّية المتسّربة إلى الحكم. وقد حّدد المشّرع 

األطراف وآثار المطلب وصور  2001لسنة  34من القانون عدد  26بالفصل 
جراءات اإلصالح.  اإلصالح وا 

ويجوز إلدارة الملكّية العّقارّية أن تطلب إصالح حكم الّتحيين الّصادر عن 
ما يأتي هذا الّطلب بداية أي قبل إدارجه، لكّنها ليست  المحكمة العّقارّية، وعادة

القاعدة. ويمكن للمعنيين أن يثيروا مسألة األغالط المادّية دون أجل، وال يشترط 
فيهم الّصفة واألهلّية في القيام، بل إّن قيام المصلحة بجانبهم كافية. ومن الجائز 

أجل، ولو في غياب علم  للمحكمة أن تبادر إلى إصالح الغلطات المادّية بدون 
  األطراف.

ذا صدر المطلب عن إدارة الملكّية العّقارّية تنّص بالّرسم العّقاري قبل  وا 
توجيه الحكم إلى المحكمة العّقارّية على تاريخ صدوره وتقديم مطلب اإلصالح 
في موضوعه مع إبقاء الّتنصيصات المتعّلقة بالمطالب على حالها إلى حين البّت 

إلصالح. ومن المفروض أن يضّمن هذا الحكم بدفتر الّتضمين وال في مطلب ا
يدرج بدفتر اإليداع إاّل بعد إنهاء اإلصالح، إاّل إذا تفّطنت اإلدارة إلى الغلط 
دراجه بالسجّل. وفي الّصور األخرى أي إذا لم يصدر  المادي بعد قبوله وا 

ة الملكّية العّقارّية بتعّهدها المطلب عن إدارة الملكّية العّقارّية، تعلم المحكمة إدار 
وتأذن حسب الحال إّما بإيقاف تنفيذ الحكم إذا لم ينّفذ بعد أو الّتنصيص بالّرسم 
العّقاري على نشر مطلب اإلصالح، إذا سبق تنفيذ الحكم. لكّن مطلب اإلصالح 

 ليس من آثاره وقف الّتعامل على العّقار.
المتعّلقة بالكتابة أو الحالة وتنحصر صور اإلصالح في الغلطات المادّية 

المدنّية أو الحساب أو األرقام الحاصلة في األحكام أو في األمثلة المأذون 
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بإقامتها وغير ذلك من األغالط واإلخالالت المادّية. وهي نفس الّصور الّتي 
سبق الّتعّرض لها سواء في إطار إصالح األغالط المادّية المتسّربة إلى حكم 

مكّرر م.ح.ع( أو في إطار األغالط المادّية المتسّربة  332ل الّتسجيل )الفص
 م.ح.ع (.  391إلى الّرسم العّقاري ) الفصل 

ويحال المطلب إّما إلى قاضي الّسجّل العّقاري أو إلى دائرة الّرسوم 
المجّمدة. كّل حسب اختصاصه ومرجع نظره. فإذا صدر الحكم عن قاضي 

ذا صدر الحكم عن دائرة السجّل العّقاري فهو الّذي يتولّ  ى إصالح نفس الحكم، وا 
الّرسوم المجّمدة فهي الّتي تتوّلى اإلصالح. وعادة ما تتّم العملّية بحجرة الّشورى، 
وتأذن المحكمة عند االقتضاء بإصالح الحكم أو المثال أو أن ترفض المطلب، 

الغير وال يقبل مطلب اإلصالح إذا ثبت اكتساب الحقوق موضوع الحكم من قبل 
حسن النّية. فإذا فرضنا أّن مساحة العّقار المحّين كانت في حدود مساحة معّينة، 
وتّم الّتفويت في هذه المساحة إلى الغير، وأمكن لهذا الغير أن يدرج شراءه في 
ذا شملت هذه المساحة كامل مساحة الّرسم فال سبيل  حدود المساحة المباعة، وا 

ولو بني على غلط مادي، وهي نفس المبادئ  بعد ذلك إلى تعديل المثال حّتى
العاّمة الّتي سبق اإلشارة إليها، وكان من الممكن عدم إعادة مثل هذه الحلول 

 واالكتفاء باإلشارة إلى المبادئ العاّمة.  
 طبيعة الحكم-ت

قدّمنا أّن قاضي الّسجّل العّقاري يصدر في نهاية األمر حكما، باعتباره 
. ويأتي هذا الحكم في صيغة األحكام العادّية. وال إشكال في هيئة قضائّية مستقّلة

األحكام الّتي تّتخذها دائرة الّرسوم المجّمدة من حيث تلخيصها ورقنها وتضمينها 
جميع البيانات العادّية لألحكام. لكّن الّسؤال الّذي يطرح بالنسبة إلى األحكام الّتي 

رة الّرسوم المجّمدة هو مدى قّوة هذه يّتخذها سواء قاضي الّسجّل العّقاري أو دائ
األحكام. فهل هي مجّرد أحكام استيفائّية ليس لها تأثير على الحقوق األصلّية ؟ 

 أم أّنها أحكام حاسمة للّنزاع وال يجوز الّطعن فيها ؟
ينص يوم صدور  2001لسنة  34من القانون عدد  28لقد كان الفصل 

األحكام الّصادرة تطبيقا لهذا القانون ال تقبل  هذا القانون بفقرته األولى على أّن "
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الّطعن باالعتراض وال باالستئناف وال بالمراجعة وال بأّية وسيلة أخرى." وحسن 
القول في ذلك إّن المشّرع كان واضحا في حضر الّطعن في أحكام الّتحيين مهما 

لعّقاري. كان مصدرها سواء صدرت عن دائرة الّرسوم المجّمدة أو قاضي الّسجّل ا
واألحسن من ذلك أّنه منع يومها الّطعن بالمراجعة على معنى القانون العّقاري. 
وقد سبق للفقه على امتداد الّسنوات الفارطة أن ناقش مسألة خضوع أحكام 
الّتحيين إلجراءات المراجعة، وقد تشّيع الفقه وتفّرق بين معارض ومؤّيد. ولم 

 .893تستقّر الّدوائر المجتمعة على رأي
لسنة  67غير أن المشرع ألغى محتوى هذا الفصل بموجب القانون عدد 

لسنة  34المتعلق بتنقيح القانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009
جديد ينص على أّن "األحكام الصادرة في مادة  28وأصبح الفصل  2001

ان التحيين تطبيقا لهذا القانون تقبل الطعن باالستئناف ممن له مصلحة سواء ك
طرفا في الحكم المستأنف، طالبا أو معترضا أو معترضا أو متداخال أو لم يكن 
طرفا فيه وذلك في أجل يبتدئ من يوم صدور الحكم بالتحيين وينتهي بانتهاء 

 ستين يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم بالسجل العقاري".
لسنة  34من القانون عدد  27ولكنه مع ذلك أبقى على أحكام الفصل 

دون تغيير فكّل من تضّررت حقوقه من جّراء حكم صادر عن دائرة  2001
الّرسوم المجّمدة أو قاضي الّسجّل العّقاري ال يمكن له أصال أن يرجع على 
ّنما له في صورة الخطأ الحّق في القيام على المستفيد من العملّية  العّقار وا 

بادئ الّتي أشار المأذون بها بدعوى شخصّية في غرم الّضرر، وهي نفس الم
 م.ح.ع كأثر من آثار الحكم في مطلب الّتسجيل. 337إليها المشّرع بالفصل 

ومادام المشّرع اعتمد القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات ورّتب عنها القيام 
بالّدعوى الّشخصّية، فمن المفروض أن تكون للّتنصيصات الواردة بنّص أحكام 

وال يمكن الّتشطيب عليها أو الحّط منها بأّية  ،894لةالّتحيين ثابتة وقاطعة في الّدال
                                                 

 م.ح.ع.  332سبق أن تعّرضنا لجملة النّقاشات التّي طرحتها مسألة المراجعة على معنى الفصل    893

كن طلب إبطال عقد البيع المأذون بترسيمه قضاء في إطار التّحيين العقاري بدعوى مرض الموت حيث " إّن ال يم   894

أحكام المحكمة العقاريّة باتّة بحكم القانون وال يمكن لمحاكم الحّق العام إعادة النّظر فيما قضت به المحكمة العقاريّة." قرار 

 .382مدني عام، ص  2، جزء 2002نشريّة محكمة التّعقيب  2002 نوفمبر 14مؤّرخ في  19034تعقيبي مدني عدد 
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طريقة كانت، وأن تأتي الحقوق الّتي لم تظهر في الوقت المناسب في حكم 
الّتطهير. ويبدو مبدئّيا أّن هذه األفكار كانت حاضرة بذهن المشّرع، وقد ورد 

لمطلقة أّنه وقع التأكيد على القّوة الثبوتّية ابشرح أسباب قانون الّتحيين " 
للّترسيمات المأذون بها من قبل المحكمة العّقارّية والّتطهير الّنهائي لموضوع 

" لكّن المشّرع لم يحافظ على هذا البناء وأشار إلى بعض المطلب أو الّنزاع.
(، كما 1االستثناءات الهاّمة، حيث خّول المشّرع من ناحية الّرجوع في قرار الختم)

(، أو لنقل أّن القوة الثبوتية 2ي حكم التحيين)سمح من ناحية أخرى بالطعن ف
المطلقة تؤجل إلى حّد الفراغ من النظر في الوسائل التي حّددها المشرع طعنا في 
ذا كانت  حكم التحيين، فإذا رفض الطعن ارتدت القوة إلى بداية التنصيصات وا 

دأ استقرار الصورة المعاكسة ارتبطت القوة بالقرار النهائي. ولكّن ذلك ال يخدم مب
 .895الملكية هدف اإلشهار العيني بقدر ما يهدف إلى ضمان حق الدفاع

 الّرجوع في قرار ختم الّتحيين -1
المشّرع الّتونسي وبحكم تأّثره بإجراءات مدنّية أبقت آثارها على كامل  إنّ 

المشروع، لم يشأ غلق الباب أمام عدد من الّرسوم، ومّكن في نهاية األمر من 
بناء قرار ختم إجراءات الّتحيين، وهو منطلق تنفيذ المبدأ المنشئ "  الّرجوع في

 ." على صكوك جديدة لم يسبق إضافتها بملّف المطلب
ويقّدم المطلب من كّل طرف له مصلحة إلى رئيس المحكمة العّقارّية أو 
من ينوبه. معنى ذلك أن ال تشترط الّصفة واألهلّية في القيام، أو حّتى أن يكون 

اعن طرفا في القضّية األصلّية. فيبادر إلى اإلذن بتقييد المطلب في الّدفتر الطّ 
المعّد له، ويطلب في نفس الوقت رأي إدارة الملكّية العّقارّية، أي أن يكاتبها لغاية 

                                                 
يعدّ حّق الدّفاع من المبادئ القانونيّة العاّمة أو هو من الحقوق الطبيعّية التّي تعطي الشخص حقّه في اإلثبات قبل   895

للشخص لتأمين مصالحه على البّت في النزاع وتعطي النزاع مظهر المواجهة. فهو مجموعة االمتيازات التي يمنحها القانون 
امتداد أطوار المحاكمة . فيدخل في ذلك مبدأ االطالع، اطالع المدعي أو محاميه على أوراق القضية ومبدأ المواجهة، اطالع 
المدعي على أوراق الخصم وإمكانية مناقشتها وردّها، ومبدأ المساواة، مساواة الطرفين من حيث الوسائل الممنوحة لكل منهما. 

ما يحمل نهاية إلى محاكمة عادلة ومنصفة. وقد ضمن المشرع طبق القواعد العامة الواردة بمجلة اإلجراءات المدنية فهو 
والتجارية حق الدفاع بصفة مباشرة وغير مباشرة، حيث يبدو حضور المحامي ممكنا خالل جميع مراحل البحث والمحاكمة 

محاكمة طبق مبدأ المواجهة، وتخضع وسائل اإلثبات لمبدأ النزاهة. وتبدو وبإمكان الطرف معرفة طبيعة ومحتوى الملف وتقع ال
أهمية حق الدفاع بالغة، فهو من بين المبادئ العامة في اإلجراءات،  ذو قيمة دستورية، وأن أية مخالفة لمضامينه تجعل العمل 

 باطال إذا لحق بالشخص شيء من الضرر . 

 .28، ص 2009ية، مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس علي كحلون: دروس في اإلجراءات الجزائ 
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إبداء الّرأي. وبعد إضافة تحريرات إدارة الملكّية العقارّية إلى الملّف، تنشر 
 .القضّية بجلسات حكمّية دورّية

ذا لم ينشأ في األثناء حّق للغير حسن النّية، أي لم تنتقل ملكّية العّقار  وا 
، تقّرر المحكمة عند االقتضاء مواصلة 896موضوع الّرسم إلى الغير حسن النّية

اإلجراءات، وتأذن بالّتشطيب على قرار الختم، وتعلم إدارة الملكّية بذلك. ويسقط 
المحّينة من جديد، ويتواصل تحيينه طبق  الّرسم بالّتالي في إطار الّرسوم غير
 اإلجراءات المبّينة بالّتشريع الحديث. 

ويفهم من ذلك أّن دائرة الّتحيين بإمكانها أن ترفض طلب الّرجوع إذا انتقلت 
الملكّية إلى الغير حسن النّية أو ألّي سبب آخر مثل أن تكون المحكمة سبق لها 

س من الّضرورى إعالم إدارة الملكّية أن نظرت في سندات مطلب الّرجوع. ولي
العّقارّية بهذا القرار، ألّن قرار ختم اإلجراءات سيظّل فاعال، وتبقى ملحوظة 

 المفعول المنشئ قائمة بدورها. 
وفي الّصورة المعاكسة تّتخذ المحكمة قرارا بمواصلة اإلجراءات وتأذن في 

ة مدعّوة بداية إلى تحديد نفس الوقت بالّتشطيب على قرار الختم. أي أّن المحكم
مآل مطلب الّرجوع بصفة منفردة، بصرف الّنظر عن مآل الكتائب سند الّطلب. 
ويجب إعالم إدارة الملكّية العّقارّية، بسعي من كتابة المحكمة، بهذا القرار في 
أقرب اآلجال، وال ينتظر أن تؤّخر المحكمة الّتصريح بقبول المطلب إلى غاية 

جميع الّطلبات مخافة أن تدرج حقوق جديدة بشكل ال تعلمه هيئة  الّنظر نهاية في
. ويجب على إدارة الملكّية العّقارّية الّتنصيص على هذا القرار أي 897الّتحيين

مواصلة اإلجراءات وتبادر في نفس الوقت إلى الّتشطيب على قرار ختم الّتحيين. 
وعلى األخّص  2001لسنة  34وتنطبق بالّتالي اإلجراءات المبّينة بالقانون عدد 

أن يضرب حافظ الملكّية العّقارّية عن إدراج أّية عملّية بالسجّل العّقاري إاّل بإذن 
مسّبق ويحيل جميع الكتائب إلى المحكمة العّقارّية، باعتبار أّن مطلب الّتحيين 
                                                 

 .211ص يراجع على وجه الخصوص نبيلة الكّراي، حسن النّية في المادّة العقّاريّة، المرجع الّسابق،    896

  كثيرة هي األحكام اإلجرائيّة التّي تسمح بالفصل في نقاط إجرائيّة بصفة منفردة أو أن تؤّجل المحكمة التّصريح بها   897

م.م.م.ت المتعّلق بالمبطالت التّي ال تهّم إالّ مصلحة الخصوم، أو  16إلى حدّ الّنظر في األصل. يراجع على سبيل المثال الفصل 

 م.م.م.ت المتعلّق بمراقبة شكليّات التماس إعادة النّظر. 163الفصل 
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مازال قائما ولم ينته بعد بحكم أو ختم والحالة تلك. ويمكن للمحكمة في آخر 
أن تقّرر من جديد ختم إجراءات الّتحيين أو أن تكتفي باالستجابة لطلب المطاف 

معّين. وال يعترض على هذا القول بعّلة أّن طالب الّرجوع، وفي صورة قبول 
المطلب، يفترض أن يطلب منه تقديم مطلب تحيين من جديد والخضوع 

الّسهل  إلجراءات الّتحيين من بدايتها، لما في هذا الحّل من أثر سّيء، من
 إدراكه. 

ولكن هل أّن الّرجوع في قرار الختم يشمل فقط قرار الختم منطلق خضوع 
الّرسم للمفعول المنشئ ويبقي على قوة الترسيمات المأذون بها بمعنى أنها غير 

يشمل أي الّرجوع معنية بقرار الّرجوع وتحافظ على قوتها الثبوتية المطلقة أم أّنه 
 لمأذون بها في القرار سند ختم اإلجراءات ؟ قرار الختم والترسيمات ا

قرار الّرجوع في قرار الختم ال يتعّلق إاّل بتطبيق أّن لقد سار التطبيق على 
لمأذون بها، رسيمات االمفعول المنشئ وليس له عالقة بمسألة القّوة الّثبوتّية للتّ 

ألّنه ال يمكن قص يخلو من نوهو االّتجاه المسيطر حالّيا. إاّل أّن هذا االّتجاه ال 
قّوة ثبوتّية مطلقة، والحال أّن الّرسم لم يحّين بعد، رسيمات إعطاء مثل هذه التّ 

بدليل عدم إمكانّية تطبيق المفعول المنشئ. والواضح أّن هناك خطورة كبيرة في 
الّرجوع األفضل أن يشمل اعتماد القّوة الثبوتّية المطلقة مع رسم لم يحّين بعد، ف

لحكم، خاّصة وأّن المشّرع لم يورد نّصا صريحا في القّوة الّثبوتّية، كامل منطوق ا
وال يمكن قانونا أن تستنتج المبادئ من آثارها، بل إّن المبادئ هي المحّددة 

وطالما مّكن المشّرع الغير من طلب الّرجوع بناء على  لآلثار، وليس العكس.
لمحكمة مآال لهذه صكوك لم يسبق إضافتها إلى الملف فاألولى أن تعطي ا

الصكوك حتى ولو كان تاريخها سابقا عّما سبق ترسيمه ال أن يؤول الحال إلى 
 طلب التعويض.

ولكّن المشّرع أراد المحافظة على قّوة الترسيمات إذا كان اإلذن بالترسيم قد 
صدر عن دائرة الّرسوم المجّمدة بدليل إمكانّية التعويض عن ضرر الترسيم على 

، فال يمكن أن تعالج 2001لسنة  34من القانون عدد  27معنى الفصل 
الصكوك التي لم يسبق إضافتها عقاريا إال إذا كانت الحقة وتحافظ الترسيمات 
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السابقة على قوتها، وذلك هو المستند في الرأي المسيطر والمعتمد أمام فروع 
كما كانت  والحقيقة أّن الّصياغة القانونّية لم تكن واضحة، المحكمة العقارية.

 . 898بالنسبة إلى إجراءات الطعن
 الطعن في أحكام التحيين -2

إجراءات إعادة النظر  2001لسنة  34اعتمد المشرع بموجب القانون عدد
بموجب القانون  2009سرعان ما تقّرر إلغاؤها ووقع الخيار انطالقا من سنة 

حكام المتعلق بتنقيح بعض أ 2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67عدد 
على إجراءات  2001أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  34القانون عدد 
 االستئناف.

 إجراءات إعادة النظر الملغاة-
بنهائّية األحكام  28بطالع الفصل  2001فبعد أن أقّر المشّرع سنة 

الّصادرة في ماّدة الّتحيين وحضر الّطعن فيها بأّية طريقة، سمح بالفقرة الموالية 
ظر في هذه األحكام. ويبدو أّن المشّرع اختار نظاما متمّيزا ومنفردا بإعادة النّ 

، 899يختلف كثيرا عن نظام إعادة الّنظر المبّين بمجّلة المرافعات المدنّية والّتجارّية
سواء على مستوى األطراف الّذين يحّق لهم طلب إعادة الّنظر، أو على مستوى 

ه أخذ بعض الّصور عن مؤسسة صور الّطعن، أو على مستوى اإلجراءات. لكنّ 
                                                 

على ق بتحيين الرسوم العقارية لمتعلا 2001أفريل  10مؤرخ في ال 2001لسنة  34قانون عدد من ال ـ 23الفصل  نصّ   898

إذا شمل التحيين كامل الرسم العقاري موضوع المطلب، او نشأ عنه إحداث رسم عقاري جديد تقّرر المحكمة ولو دون " ما يلي 

 .طلب ختم إجراءات التحيين بالنسبة إلى الرسمين المذكورين

من  2لرسوم العقارية المعنية وعلى خضوعها لألحكام الواردة بالفصل وتنص إدارة الملكية العقارية تبعا لذلك على قرار الختم با
المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية  1992ماي  4المؤرخ في  1992لسنة  46القانون عدد 

االلتزامات  من مجلة 581المتعلق بتنقيح الفصل  1992ماي  4المؤرخ في  1992لسنة  47من القانون عدد  2وبالفصل 
من مجلة  204المتعلق بتنقيح الفصل  1992ماي  4المؤرخ في  1992لسنة  48من القانون عدد  2والعقود وبالفصل 

 .األحوال الشخصية

ويمكن لكّل من له مصلحة ان يطلب بعد إدراج الحكم بالرسم العقاري الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين بناء على صكوك 

 .افتها بملف المطلبجديدة لم يسبق إض

ويحيل رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه مطلب الرجوع في ذلك القرار على المحكمة التي أصدرت الحكم بعد أخذ رأي 

 .إدارة الملكية العقارية

بالتشطيب وتصدر المحكمة عند االقتضاء قرارا في مواصلة إجراءات التحيين ما لم ينشأ في األثناء حق للغير حسن النية وتأذن 

 .على قرار ختم إجراءات التحيين الواردة بالرسم العقاري

 .ويقع إعالم إدارة الملكية العقارية بالقرار الصادر بذلك

 ."ويتّم عند االقتضاء تحيين الرسم العقاري المذكور بناء على الصكوك المقدمة في الغرض طبق اإلجراءات الواردة بهذا القانون

 م.م.م.ت 167إلى  156يراجع الفصول من   899
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م.ح.ع قبل التخلي عنها  332بالفصل 1995المراجعة التي نظمها المشرع سنة 
 .2008سنة 

فيمكن لكّل طرف له مصلحة أن يلتمس إعادة الّنظر في األحكام الّصادرة 
عن قاضي السجّل العّقاري أو دائرة الّرسوم المجّمدة. وهو ما يفيد أّن المشّرع لم 

يام األهلّية والّصفة، بل لم يشترط أن يكون الّطاعن طرفا في القضّية يشترط ق
م.ح.ع. ويجوز  332خالفا إلجراءات المراجعة الّتي أوردها المشّرع بالفصل 

بالّتالي للغير والقاصر ولجميع األطراف الّذين لم يحضروا خالل نشر المطلب أن 
لعام لطلب إعادة الّنظر متى يلتمسوا إعادة الّنظر. وهو ما يختلف عن الّنظام ا
 يقتصر الّطلب على أطراف القضّية دون سواهم.

ويرفع الّطلب، سواء صدر الحكم عن قاضي الّسجّل العّقاري أو دائرة 
الّرسوم المجّمدة، لدى مركز المحكمة العّقارّية الكائن بدائرته العّقار بواسطة محام 

الّلجوء إلى محام يعّد استثناء لدى الّتعقيب أو االستئناف. واشتراط المشّرع 
بالنسبة إلى اإلجراءات المّتبعة أمام المحكمة العّقارّية، لكّنه يتخندق في نفس 

عندما فتح الباب أمام راغبي الّطعن في  1995االّتجاه الّذي أراده منذ سنة 
األحكام العّقارّية. ويمكن لهذا اإلجراء أن يحّد إلى حّد ما من عدد الّطعون، وهو 

ا سعى المشّرع إلى تحقيقه، وكان من الممكن في هذا اإلطار أن يلزم المشّرع م
الّطاعن بتأمين خطّية من الجائز أن ترجع إليه إذا تنازل عن الّطعن على معنى 

 القواعد العاّمة.
ويجب أن يتضّمن الّطلب اسم ولقب وجنسّية وحرفة ومقّر كّل من الّطالب 

ما يفيد تاريخ إدراجه بالّرسم العّقاري وأسباب والمطلوب والحكم المطعون فيه و 
إعادة الّنظر مرفوقة بما يؤّيد ذلك. معنى ذلك أّن تتضّمن عريضة الّطعن جملة 
هذه البيانات. ومّرة أخرى لم يحّدد المشّرع طبيعة هذه البيانات ولم يضبط جزاء 

محكمة إلى عدم مراعاة هذه الجوانب. فهل تعتبر عريضة الّطعن باطلة أو تلجأ ال
طرح القضّية كّلما خال الّطلب من جملة هذه التنصيصات ؟. وقد تذهب المحكمة 
إلى أّن اإلخالل بهذه البيانات ليس له تأثير على قبول الّطعن من الّناحية 
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الّشكلّية. وهو خروج عن القواعد العامة إلجراءات إعادة الّنظر متى يطلب أّوال 
 .900مطلب من الّناحية الّشكلّيةمن المحكمة أن تفصل في قبول ال

وعّدد المشّرع سّت صور وردت على وجه الّتحديد والحصر لطلب إعادة 
 الّنظر وهي:

إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير من شأنه أن +
وهي نفس الّصيغة الّتي أوردها المشّرع كصورة  يغّير وجه الفصل في القضّية:

 2008م.ح.ع قبل تنقيحه سنة  332ب المراجعة بالفصل ثالثة من صور طل
من  مباشربقوله " إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملف ولها تأثير 

شأنه أن يغّير وجه الفصل في القضّية "، وتخّلى مشّرع الّتحيين فقط على عبارة " 
 إلى ذكرها.  مباشر " في الّتأثير. رّبما ألّنها صفة مشروطة قانونا دون حاجة

إذا صدر قبل تاريخ الحكم المطعون فيه حكم مدني اّتصل به القضاء +
ولم يشترط المشّرع أن يضاف هذا الحكم إلى ملّف  متناقض مع الحكم العّقاري:

م.ح.ع قبل تنقيحه سنة  332القضّية على خالف الفقرة الّثانية من الفصل 
" وجود حكم مدني اّتصل به  المتعّلق بالمراجعة متى نّص المشّرع على 2008

القضاء متناقض مع الحكم العّقاري سبق إضافته إلى ملّف القضّية." وهو ما يفيد 
أّن طالب إعادة الّنظر من الممكن أن يحتّج بهذا الحكم ألّول مّرة أمام دائرة 

 الّطعن. 
ع: وهي إذا صدر حكمان أو أكثر عن المحكمة العّقارّية في ذات الموضو +

م.ح.ع قبل تنقيحه سنة  332للمشّرع أن نّص عليها بالفصل  صورة سبق
، وأمكن للّدوائر المجتمعة للمحكمة العقارّية أن تلجأ إليها في أكثر من 2008
ومن الجائز أن يصدر الحكم في نفس الموضوع كما في صورة  .901مناسبة

هو اإلذن بترسيم حّجة معّينة دون أن يعلم صاحبها أو لم يدرك مفهوم الحكم و 
األغلب، فيبادر إلى إعادة نشر الّطلب. ورغم أّن دائرة الّتحيين ليست ملزمة 
                                                 

 م.م.م.ت. 161م.م.م.ت و 163يراجع الفصالن    900

. نشريّة قرارات وأحكام 465وقرار رئيس المحكمة عدد  125-147-13يراجع أحكام الدّوائر المجتمعة عدد     901

، المرجع الّسابق، نشر مركز الدّراسات القانونّية والقضائّية 1998-1997-1996-1995المحكمة العقّاريّة في مادة المراجعة 

 وما بعد. 20ص 
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بطلبات األطراف وقد تثير مسائل ليس لها عالقة بالّنظام العام، فإّنه من الوارد 
ذا ارتأى  جّدا أن يعاد نشر نفس المطلب، ويصدر الحكم في نفس الموضوع. وا 

ارها أحد أسباب التماس إعادة الّنظر، المشّرع الّتنصيص على هذه الحالة باعتب
فقد كانت تمّثل بالنسبة إلى نظام "تورنس" االسترالي في السجاّلت العينّية أحد 

 األسباب االستثنائّية الّتي تسمح بالّتشطيب على الّترسيم.
 34إذا صدر الحكم خالفا لمقتضيات الفصل الثامن من القانون عدد +
وز الّنظر في المطلب إذا كان موضوعه محّل قيد : قدّمنا أّنه ال يج2001لسنة 

احتياطي مدرج بالّرسم العّقاري لم تنته مّدته إاّل بعد الوقوف على مآله، حيث 
يمكن في مثل هذه الّصور الّنظر في تشطيب القيد سواء بطلب من جميع 
األطراف أو استنادا إلى اّتفاق بينهم أو إلى حكم أحرز قّوة الّشيء المقضي به، 
مع مراعاة الّنظر في القيد االحتياطي المتعّلق بالمغارسة باعتبار أّن دائرة الّتحيين 
أصبحت مختّصة في إطار الّتحيين بالّنظر في االعتراف بحّق المغارسة 
وقسمتها. وهي الّصورة الّتي جاء بها الفصل الّثامن. فإذا صدر الحكم دون 

 لحة التماس إعادة الّنظر. مراعاة هذه الجوانب، فإّنه يحّق لكّل ذي مص
إذا صدر الحكم دون استدعاء المطلوب في الحاالت وحسب الّصيغ +

: قدّمنا أّن المشّرع ارتآى تقسيم االختصاص من هذا القانون  18المبّينة بالفصل 
بين دائرة الّرسوم المجّمدة وقاضي الّسجل العّقاري، وافترص أّن قاضي السجّل 

ي فردي ال ينظر في األصل، وتتمّيز إجراءاته العّقاري هو عبارة عن قاض
باالستيفاء، واعتبر في المقابل أن دائرة الّرسوم المجّمدة هي الّدائرة الحكمّية 
ذا كان جانب من اإلجراءات ال يخرج عن االستيفاء وال يحتاج إلى  األصلّية، وا 

عاء قبل المواجهة، فكثيرا من الّصور ما يتطّلب إجراءات تنازعّية توجب االستد
هذه الصور وهي الّطلبات الّرامية إلى  18البّت في األصل. وقد حّدد الفصل 

الّتشطيب على ترسيم أو إبطال تشطيب أو تعديل ترسيم أو حّط من ترسيم أو 
إلى االعتراف بحّق المغارسي أو قسمة األرض المغروسة. وقد الحظنا في بابه 

فيه من الّنقص الكثير. كما  أّن حصر المواجهة في هذه الّصور دون غيرها
طريقة االستدعاء وهي الّطريقة اإلدارّية المحّددة بالفصلين  18ضبط الفصل 
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ذا لم يبلغ االستدعاء طبق الّطريقة اإلدارّية، واألغلب أن  343و 342 م.ح.ع. وا 
ال يبلغ، يمكن للّدائرة أن تأذن للّطالب باستدعاء المطلوب بواسطة مكتوب 

 اإلعالم بالبلوغ أو بواسطة عدل منّفذ. مضمون الوصول مع 
والمهّم أن يوجد بالملّف ما يفيد استدعاء األطراف في جملة هذه الّصور 
اّل أمكن التماس إعادة الّنظر. وقد حرص المشّرع من خالل هذا اإلجراء على  وا 
ذا علمنا أّن إجراءات  الّتبليغ الّشخصي للمطلوب، وهو مطلب صعب الّتحقيق. وا 

وما بعد  5اء المعمول بها في إطار مجّلة المرافعات المدنّية أي الفصول االستدع
ظّلت محّل نقد على امتداد الّسنوات الفارطة بحكم صعوبة ضمان االستدعاء 

م.م.م.ت  8حيث يلجأ في أغلب الحاالت إلى أحكام الفصل  ، 902الّشخصي
لم يجد من يتسّلم  الّذي يكتفي بإبقاء االستدعاء لدى العمدة أو رئيس المركز إذا

االستدعاء أو رفض من وجد لتسّلمه، ندرك جّيدا حينئذ أّن اإلجراءات اإلدارّية 
كانت أقّل حّظا في هذا الجانب من حيث الواقع، حيث قّلما يتّم إضافة جذر 
الّتبليغ أو الوصل المقتطع إلى ملّف القضّية، وكثيرا ما وقع التعويل على أحكام 

 دنّية في الّتبليغ. مجّلة المرافعات الم
: وهي إذا انبنى الحكم على أدّلة ثبت جزائّيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي+

م.ح.ع قبل  332نفس الّصورة األخيرة الّتي سبق أن اعتمدها المشّرع بالفصل 
كصورة من صور المراجعة. واألصل في ذلك أن تكون نفس  2008تنقيحه سنة 

، وأصابها حكم نهائي، " وبالّتالي فإّن مجّرد إثارة الحجج محّل الّتدليس أو الّزور
 ."903تتّبع من أجل الّتدليس غير كاف

إّن أشّد ما يمكن مالحظته في هذا الجانب أّن المشّرع تبّنى معظم الّصور 
الّتي وردت في باب المراجعة، أي أربع حاالت على خمس، ولو أّنه أنكر على 

إليها حالتين تمّيزان إجراءات إعادة  أحكام الّتحيين طريق المراجعة، وأضاف

                                                 
 وما بعد. 340عبد اّلّل األحمدي، القاضي واإلثبات في النّزاع المدني، المرجع الّسابق، ص   902

. نشريّة قرارات وأحكام المحكمة العقّارّية  1996-3-4الّصادر بتاريخ  124قرار في رفض مطلب مراجعة عدد    903

 .212نشر مركز الدّراسات القانونّية والقضائيّة، ص  1998-1997-1996-1995في مادة المراجعة 
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الّنظر في أحكام الّتحيين، وهي حالة عدم االستدعاء وصورة عدم مراعاة القيود 
 االحتياطّية. 

واختار المشّرع أجل الّشهرين في الّطعن كأجل عام، وأبقى األجل مفتوحا 
ّرض على جميع الحاالت الّتي سبق الّتع أجل الّشهرينفي صورة واحدة. ويسري 

لها باستثناء إذا صدر حكمان أو أكثر عن المحكمة العّقارّية في نفس الموضوع. 
وهو أجل سقوط وليس أجل تقادم، فالشهر ثالثون يوما، وال يحسب اليوم األّول، 
ذا صادف اليوم األخير يوم عطلة امتّد األجل إلى اليوم الموالي، واألجل  وا 

دأ هذا األجل من تاريخ إدراج الحكم بالّرسم المسقط ال يقبل الّتعليق أو القطع. ويب
العّقاري، غير أّن الّطعن المؤّسس على تدليس الّرسوم يبدأ األجل فيه من تاريخ 

بصدور حكمين أو أكثر  األجل المفتوحصدور الحكم الجزائي الّنهائي. ويتعّلق 
د عن المحكمة العّقارّية في نفس الموضوع، حيث يجوز في هذه الّصورة أن تعي

المحكمة الّنظر في أّي وقت ولو من تلقاء نفسها أو بطلب من إدارة الملكّية 
 العّقارّية.

وبمجّرد تقديم المطلب يأذن رئيس الّدائرة المتعّهدة بتقييد طلب إعادة الّنظر، 
ومن المفروض أن تمسك المحكمة دفترا تضّمن به مطالب إعادة الّنظر. وال نعلم 

ئيس الّدائرة وكان األفضل أن يقال رئيس المحكمة لماذا أشار المشّرع إلى ر 
العّقارّية أو من ينوبه، حيث إّن رئيس الّدائرة المختّص سيكون بالّضرورة وكيال لم 
يسبق له الّنظر في المطلب، وهو تابع لفرع من فروع المحكمة العّقارّية المجاورة، 

يعقل أن ينتظر حضور باستثناء المحكمة المركزّية بطبيعة الحال. وبالّتالي ال 
رئيس الّدائرة حتى يأذن بتقييد المطلب. والواقع أّن رئيس المحكمة أو من ينوبه 
هو الّذي سيأذن بهذا القيد، ويأذن بالمناسبة باستدعاء الخصوم إلى الجلسة 
حسب الصيغة اإلدارّية المعمول بها أمام المحكمة العّقارّية، ويعلم كذلك إدارة 

ة إلجراء قيد احتياطي لموضوع المطلب. والمعلوم أّن مطلب إعادة الملكّية العّقاريّ 
الّنظر ال يوقف الّتنفيذ، وتبقى القاعدة العاّمة فاعلة، لكّن من شأن القيد 

 االحتياطي وأثره معارضة القيود الاّلحقة.
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وتنظر في الّطلب هيئة تترّكب من وكيل رئيس وقاضيين مقّررين ممن لم 
ي الحكم، وهو رأي يخالف القواعد العاّمة الّتي تجيز أن يسبق لهم المشاركة ف

ويالحظ  .904تتأّلف المحكمة من نفس الحّكام الّذين أصدروا الحكم المطعون فيه
كذلك أّن إعادة الّنظر في أحكام قاضي الّسجّل العّقاري ستطرح بدورها أمام 

قضائّية غير الهيئة الحكمّية، رغم أّن أحكام قاضي السجّل العّقاري هي أحكام 
 حكمّية بالّدرجة األولى. ويستفاد من ذلك أّن المشّرع لم يراع مبدأ توازي الّشكلّيات.
ويمكن للّدائرة المختّصة بداية إذا لم يبلغ االستدعاء شخصّيا أن تأذن 
للّطالب باستدعاء المطلوب للجلسة بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 

اصل نشر القضّية عّدة جلسات دورّية حسب ما أو بواسطة عدل منفذ. ويتو 
يقتضيه البحث. وما يمّيز هيئة الّطعن أّنها تبّت في المطلب من حيث األصل، 
واألغلب أن ال يمّثل الجانب الّشكلي عقبة في اّتجاه معالجة الّضوابط األصلّية. 
ويمكنها بداية أن ترفض المطلب إذا لم يأت الّطعن على صورة من صور 

ذا كان إعادة الّنظر بعد الّتنفيذ يرفض المطلب وجوبا إذا ثبت اكتساب الّطع ن، وا 
الحقوق موضوع الحكم من قبل الغير حسن النّية، وهي قاعدة عّقارّية عاّمة ظّل 
المشّرع يرّددها في عّدة مواطن، باعتبارها االستثناء الّرئيس لقاعدة نسبّية 

ذا رفض الّطعن ما كان من ا لممكن إعادة الّطلب ولو مازال األجل الّترسيمات. وا 
قائما. لكّنها إذا رأت وجها لقبول المطلب، وهو الخيار الّثاني، تقّرر الّرجوع في 
الحكم وتتصّدى للمطلب وتنظر في األصل، أي أن تعطي سندات الّطالب مآال. 
ومهما كان الحكم سواء بالّرفض أو باإليجاب تأذن بالّتشطيب على القيد 

المتعّلق بموضوع المطلب الّذي سبق اإلذن به. وتكون دوما أحكامها  االحتياطي
باّتة أي ال تقبل أّية طريقة من طرق الّطعن. وهو اإلجراء الّذي كان من 
المفروض أن تحافظ عليه جملة األحكام العّقارّية، دون حاجة إلى المراجعة أو 

ة. ولكن المشرع شاء إعادة الّنظر، فهي إجراءات رجس على اإلجراءات العّقاريّ 
أن يتخلى عن إجراءات إعادة النظر ويعتمد إجراءات االستئناف في حكم التحيين 

 .2009انطالقا من سنة 
                                                 

 م.م.م.ت 157يراجع الفصل    904
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 إجراءات االستئناف المعتمدة-
على ترك إجراءات إعادة النظر وتبني إجراءات  2009استقّر الرأي سنة 

دية في الطعن ، فإذا كانت طريقة إعادة النظر طريقة غير عا905االستئناف
وتنحصر في حاالت معينة فإّن الطعن باالستئناف طريقة عادية ال تحصر 

جديد ينص بموجب القانون عدد  28الطعن في حاالت محّددة. وأصبح الفصل 
 34المتعلق بتنقيح القانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67

ن تطبيقا لهذا القانون تقبل على أّن "األحكام الصادرة في مادة التحيي 2001لسنة 
الطعن باالستئناف ممن له مصلحة سواء كان طرفا في الحكم المستأنف، طالبا 
أو معترضا أو معترضا أو متداخال أو لم يكن طرفا فيه وذلك في أجل يبتدئ من 
يوم صدور الحكم بالتحيين وينتهي بانتهاء ستين يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم 

. وأورد المشرع من خالل هذا القانون شروط الطعن باالستناف بالسجل العقاري"
جراءاته وآثاره.  وا 

 ، وقد تكون شروط شكلية أو أصلية.+شروط الطعن باالستئناف:
شكليا يشترط المشرع أن تكون للطاعن المصلحة وأن *الشروط الشكلية:  

 يرفع الطعن في األجل وللمحكمة المختصة.
لسنة  67جديد من القانون عدد  28فصل فلم يرد بال .شرط المصلحة:

لسنة  34المتعلق بتنقيح القانون عدد  2009أوت  12المؤرخ في  2009
إال شرط المصلحة، وهي الفائدة المحققة من تحيين الرسم، وهي بالتالي  2001

مصلحة قانونية. معنى ذلك أن المشرع لم يضع شرط الصفة، فقد يكون الطعن 
ة بالمالكين أو باألطراف المتنازعة، كأن تكون إدارة من قبل طرف ليس له عالق

التجهيز أو الوالية أو البلدية، كما لم يشترط المشرع األهلية في الطعن. وتلك 
مسألة لها من السوابق ما يتعدد في المجال العقاري حيث إن تقديم مطلب 

 التسجيل وحتى تقديم مطلب التحيين ال يشترط فيهما إال شرط المصلحة.

                                                 
القسم السابع " في طلب إعادة النظر " من القانون  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67ألغى القانون عدد   905

أحكام التحيين الصادرة قبل دخول  وعوض باالستئناف، على أّن الطعن في 2001أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  34عدد 

 هذا القانون حيز التنفيذ يبقى خاضعا لألحكام المنظمة إلعادة النظر.
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يمكن طلب استئناف حكم التحيين "في أجل يبتدئ من يوم  رط األجل: .ش
صدور الحكم بالتحيين وينتهي بانتهاء ستين يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم 

". أو بعبارة أخرى يمكن القول إّن أجل االستئناف هو شهران 906بالسجل العقاري 
العقاري، أي من تاريخ  ويبدأ هذا األجل من تاريخ إدراج الحكم االبتدائي بالسجلّ 

ذا علمنا أن حكم التحيين في إدراجه  التنصيص على الحكم بالسجل العيني. وا 
بالسجل العقاري يمّر بتلك المراحل العادية في الترسيم، أي التضمين واإليداع 
والنسخ والمقابلة، وأن الحق العيني يرسم نهاية بتاريخ تضمينه، فإن بداية أجل 

 ريخ تضمين حكم التحيين.االستئناف سيكون تا
ويعّد أجل االستئناف أجل سقوط ال يقبل القطع أو الوقف، وال يحسب اليوم 
ذا جاء اليوم األخير يوم عطلة امتد األجل إلى اليوم الموالي،  األول فيه، وا 

 وتحسب أيام العطل الواردة داخل األجل.
للمحكمة  تختّص الدائرة االستئنافية بالمركز األصلي  .شرط االختصاص:

العقارية بتونس بالنظر في مطاعن االستئناف الموجهة ضّد الحكم االبتدائي، 
وهي دائرة متألفة من قاضي من الرتبة الثالثة رئيس ومن قاضيين اثنين من 
الرتبة الثانية عضوين ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم المستأنف ويمكن أن 

ير القضاة التابعين للمركز األصلي لهذه يكون القاضيان من الرتبة الثانية من غ
المحكمة عند االقتضاء. وقد تحّدث المشرع عن دائرة استئنافية ولم يتحدث 
بصيغة الجمع عن دوائر استئنافية، ألن النية انصرفت منذ البداية إلى إنشاء 

 دائرة استئنافية وحيدة.
ع أنه يمكن أصليا ال يشمل الطعن إال أحكام التحيين م*الشروط األصلية: 

 رفعه من عدة أطراف حتى ولو لم يكونوا طرفا في الحكم االبتدائي.
يوجه الطعن وجوبا ضّد  .الشروط األصلية الخاصة بأحكام التحيين:

األحكام الصادرة في مادة التحيين عن أحد فروع المحكمة العقارية. وقد يكون 
مجمدة مهما كان الفرع الحكم صادرا عن قاضي السجّل العقاري أو دائرة الرسوم ال

الذي ينتميان إليه. فقد أصبح بموجب هذا التنقيح الحديث عن األحكام االبتدائية 
                                                 

 ، سابق الذكر.2001لسنة  34جديد من القانون عدد  28الفصل  906
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في مادة التحيين بعدما أصبح من الممكن الحديث عن استئناف هذه األحكام. 
جباريا،  معنى ذلك أّن األحكام الصادرة في مادة التسجيل بنوعين، اختياريا وا 

إثر الطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية وأحكام  واألحكام الصادرة على
 اإلصالح غير  قبلة لالستئناف، فلم يشملها القانون الجديد بالتنقيح.

من القانون الجديد  28نّص الفصل .الشروط األصلية الخاصة باألطراف: 
على أّن " األحكام الصادرة في مادة التحيين تطبيقا لهذا القانون تقبل الطعن 

ستئناف ممن له مصلحة سواء كان طرفا في الحكم المستأنف، طالبا أو باال
معترضا أو معترضا أو متداخال أو لم يكن طرفا فيه". وعلى ذلك األساس يمكن 
أن يكون المستأنف أحد أطراف الملف مهما كان موقعه في مطلب التحيين سواء 

متداخال أي مدعيا  طالبا أي من طلب التحيين أو معارضا أي منازعا للطلبات أو
انجرار الملكية من الطالب أو غيره دون منازعة. وقد يكون المستأنف طرفا ليس 
له عالقة بأطراف مطلب التحيين على ما تقدم، فيكفي أن يقوم بجانبه ركن 
المصلحة حتى يصّح له عريضة االستئناف، كما أن يكون المستأنف إحدى 

ية. وهو خروج عن القواعد العامة الواردة اإلدارات والوزارات أو النيابة العموم
بمجلة المرافعات المدنية التي ال تسمح باالستئناف إال ممن كان طرفا في 

 .907القضية األصلية
فبعد تقديم عريضة االستئناف تضمن من +إجراءات مطلب االستئناف: 

قبل الكتابة ويجلب ملف التحيين ويعين موعد الجلسة ويحال الملف إلى رئيس 
ائرة االستئنافية ويجب على المستأنف تقديم مذكرة في أسباب الطعن ويبقى الد

 للمستأنف ضده الرّد عليها.
يرفع االستئناف إلى الدائرة االستئنافية بالمركز  *تقديم عريضة االستئناف:

فال يرفع المطلب إلى الفروع، أي المحاكم التي  األصلي للمحكمة العقارية،
نما يرف ع إلى كتابة المركز األصلي للمحكمة العقارية بتونس. أصدرت الحكم، وا 

ويجب أن يكون بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف أو بواسطة 
المكلف العام بنزاعات الدولة، حيث ينوب المكلف العام بنزاعات الدولة 
                                                 

 م.م.م.ت 154و 153و 152الفصول   907
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المؤسسات ذات الصبغة اإلدارّية  العامة والدولة وجوبا والمؤسسات ذات الصبغة 
 1988لسنة  13ناعية والتجارية حسب طلبها، وذلك طبق القانون عدد الص

المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات  1988مارس  7المؤرخ في 
الصبغة اإلدارية والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى سائر المحاكم. فكّلما 

مثلة من قبل المكلف كانت الدولة أو إحدى اإلدارات العامة مستأنفة إال وكانت م
العام بنزاعات الدولة، ويجوز للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية 
طلب نيابة المكلف العام أو تكليف محام. ويدخل في معنى الدولة كل ما يرتبط 
بالشخصية المعنوية للدولة، اإلدارات المركزية والجهوية والمحلية، سواء تصرفت 

لطة العامة أو طبق األحكام المنطبقة على الخواص. الدولة طبق امتيازات الس
ويلتزم الخواص على وجه اإلجمال بتكليف محام إذا اتجهت الرغبة إلى استئناف 
المطالب االبتدائية، فبعدما كانت جميع اإلجراءات أمام المحكمة العقارية ال 
تتطلب تكليف محام تخلى المشرع عن هذه القاعدة بالنسبة إلى مطالب 

تئناف وكان تخلى كذلك عن هذه القاعدة بالنسبة إلى تقديم مطلب التسجيل االس
المؤرخ في  2008لسنة  67االختياري والطعن فيه بالتعقيب بموجب القانون عدد 

من الفصل  2والفقرة  332و 319المتعلق بتنقيح الفصول  2008نوفمبر  3
رابعا  357 إلى 357من مجلة الحقوق العينية وبإضافة الفصول  315و 343

 .908لمجلة الحقوق العينية
ويقدم االستئناف بواسطة عريضة تتضمن هوية الطرف المستأنف وصفته 
إن كان طالبا في األصل أو معارضا أو متداخال أو طرفا جديدا وعدد الحكم 
المستأنف وتاريخه ونصه والمحكمة التي أصدرته. وتكون العريضة مشفوعة بما 

ينار بعنوان خطية تسلط على المستأنف إن رفض يفيد تأمين مبلغ ثالثين د
استئنافه ويعفى من هذا التأمين المكلف العام بنزاعات الدولة والمسعفون باإلعانة 

 العدلية.
*تضمين العريضة وجلب الملف المستأنف وتعيين موعد الجلسة وتعهد 

تونس بمجرد أن  تتلقى كتابة المحكمة العقارية ب الدائرة االستئنافية بالملف:
                                                 

 .91ص  2008نوفمبر  11بتاريخ  91لرائد الرسمي عدد  908
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عريضة االستئناف يسعى كاتب المحكمة إلى تقييدها بالدفتر المعّد لها ويكاتب 
في نفس الوقت كتابة الفرع في جلب الملف األصلي. وبمجرد أن يرد الملف 
المطعون فيه يحيله الكاتب على رئيس المحكمة العقارية بتونس الذي يطلب منه 

ى رئيس الدائرة االستئنافية. معنى لإقانونا تعيين موعد الجلسة ثّم يحيل الملف 
نما لرئيس المحكمة العقارية.  ذلك أن تعييد موعد الجلسة ال يعود لرئيس الدائرة وا 

 واألحسن لو أبقيت اإلمكانية في تعيين موعد الجلسة لرئيس الدائرة.
 وبمجرد تعهد هذا األخير بالملف يطلب منه اتخاذ ثالثة إجراءات هامة: 

من بين أعضائها لتقرير القضية وتحرير تقرير في تعيين قاضي مقرر -
 الغرض عند االقتضاء.

إعطاء اإلذن لكتابة المحكمة بإعالم إدارة الملكية العقارية بوقوع -
 االستئناف لتتولى قيده قيدا احتياطيا بالرسم العقاري.

إعطاء اإلذن لكتابة المحكمة باستدعاء األطراف للجلسة حسب الصيغة -
ويمكن كذلك تمكين المستأنف من  م.ح.ع. 343و 342صلين المبينة بالف

 استدعاء األطراف بواسطة عدل تنفيذ.
على محامي المستأنف أن يقدم *تقديم مذكرة أسباب الطعن والرّد عليها: 

إلى كتابة الدائرة االستئنافية أو إلى الدائرة نفسها بالجلسة المعينة لها القضية 
فه مرفوعة بنسخة من الحكم المستأنف. معنى مذكرة في بيان مستندات استئنا

ذلك أن المستأنف مخير في تقديم المذكرة يوم تقديم عريضة االستئناف أو قبل 
انعقاد الجلسة أو يوم انعقادها أو بعدها. ويقصد بمذكرة الطعن المذكرة التي تبين 

عون مستندات االستئناف أي المذكرة التي تبين مآخذ المستأنف على القرار المط
فيه، فهي المطاعن التي من المفروض أن تكون محّل معالجة من قبل الدائرة 
االستئنافية. ويجب أن يرفق الطاعن هذه المذكرة بنسخة من الحكم المستأنف. 
ذا أراد المستأنف ضده أن يرّد على مذكرة أسباب الطعن يمكن له أن يقّدم  وا 

ع محامي الطاعن عليها. بواسطة محام مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد اطال
والواضح من جميع ذلك أن المشرع لم يضع أجال محّددا في تقديم مذكرة أسباب 

 الطعن وتبليغها للمستأنف ضده أو في الرّد عليها.
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لمطلب االستئناف آثاره المباشرة، كما للقرار االستئنافي +آثار االستئناف: 
 آثاره كذلك.

ناف آثاره العادية والعامة، فله أثر لمطلب االستئ*آثار مطلب االستئناف: 
يعّد االستئناف قانونا درجة ثانية في التقاضي، ومن تعليقي وأثر ناقل، حيث 

 L’effetواالنتقال   L’effet suspensifمحكماته أن يتعّلق به أثرا التعليق 
dévolutif ويقصد باألثر التعليقي أن ال يجوز تنفيذ الحكم المطعون فيه .
فيوقف تنفيذ الحكم خالل أجل االستئناف وأثناء نشر القضّية  باالستئناف،
ويقصد باألثر االنتقالي أن تنتقل الّدعوى بحالتها الّتي كانت عليها االستئنافّية. 

قبل صدور الحكم المستأنف بجميع مسائلها الواقعّية والقانونّية المرتبطة بها إلى 
رينة اّتصال القضاء المّتصلة محكمة االستئناف المتعّهدة بالقضّية، فتسقط ق

بالحكم االبتدائي، ويمتّد سلطان محكمة االستئناف إلى جميع األوجه سواء  كانت 
قانونّية أو واقعّية، مع مراعاة جملة من الحدود لها عالقة بموضوع الحكم 
االبتدائي وطلبات األطراف وصفاتهم. فال يمكن التمّسك بطلبات جديدة أّول مّرة 

االستئناف. وال يشمل االستئناف إاّل الّطرف الّذي أتّمه وفي حدود أمام محكمة 
طلباته. وباستثناء تلك الحدود فإّن األثر االنتقالي يلزم محكمة االستئناف بمعنى 
أن يسقط الحكم االبتدائي برّمته بسقوط معنى اّتصال القضاء وتتعّهد المحكمة 

سلطاتها من تلقاء نفسها، إّنما  من جديد بجميع الوقائع وال تملك المحكمة تحديد
يكون التعّهد رهين طلبات األطراف وضوابط جملة من األحكام القانونّية.  وذلك 
هو معنى االنتقال في االستئناف، فتنتقل القضّية برّمتها إلى محكمة الّدرجة 
الّثانية وبجميع وقائعها، فيسقط اّتصال القضاء الّذي كان مرتبطا بالحكم 

ويطلب من المحكمة االستئنافّية قانونا معالجة جميع ما يتعّلق بالقضّية االبتدائي، 
وال يمنعها من ذلك إاّل ما جاء من قيد مرّده رغبة األطراف ولزوم القانون في 

 الموضوع واألشخاص والّصفة.
ورغم هذه المبادئ العامة الواضحة، فلم يأخذ بها المشرع في إطار  

ّن الدائرة االستئنافية بإمكانها أن تتعهد بطلبات استئناف مطلب التحيين، حيث إ
جديدة لم تكن محل نظر أمام الدائرة االبتدائية، واشترط المشرع فقط أن تكون 
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. كما أنه يمكن للدائرة 909هذه الطلبات مرتبطة بالرسم العقاري موضوع التحيين
جوز االستئنافية أن تنظر في طلبات شخص لم يكن طرفا بالطور االبتدائي. وي

، والظاهر أّن ذلك 910للدائرة كذلك استدعاء أي طرف تجاوزا لطلبات األطراف
 كان بسبب رغبة المشرع في تمكين الدائرة من الوسائل الناجعة لتحيين الرسم.

ولكّن أهّم ما يختّص به مطلب االستئناف في مادة التحيين تطبيقا لألثر 
 االستئناف قيدا احتياطيا. التعليقي هو وقف التعامل على العقار وقيد عريضة 

 12المؤرخ في  2009لسنة  67فقد أضاف المشرع بموجب القانون عدد 
بالفصل  2001لسنة  34المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد  2009أوت 
جديد أنه يجب على إدارة الملكية العقارية يوم التنفيذ التنصيص كذلك على  24

كّل من له مصلحة إلى نهاية أجل ستين  أن حكم التحيين قابل لالستئناف من
يوما من تاريخ إدراجه بالرسم العقاري. وال يجوز إلدارة الملكية العقارية إجراء أية 
عملية مطلوبة ما لم  يقع اإلدالء لها بما يفيد عدم استئناف الحكم المطعون فيه 

عدم  خالل األجل المحّدد. معنى ذلك أن طلب الترسيم يجب أن يرفق بشهادة في
استئناف الحكم تسلم بطبيعة الحال من كتابة المحكمة العقارية حتى يجوز إتمام 
أعمال الترسيم. كما ال يمكن للغير أن يتمسك بحسن النية عند اكتسابه حقا على 

 العقار ما دام أجل االستئناف قائما.
 لى رئيس الدائرة االستئنافية يأذن هذا األخير بإعالمإوبمجرد إحالة الملف 

إدارة الملكية العقارية بوقوع االستئناف لتتولى قيده قيدا احتياطيا بالرسم العقاري 
من القانون الجديد. ومن شأن هذا القيد أن يمنع إدراج  31على معنى الفصل 

أية عملية إلى أن يتم النظر في االستئناف بوجه نهائي، وال يمكن بطبيعة الحال 
يتّم تقييد مطلب االستئناف تقييدا احتياطيا  للغير أن يتمسك بحسن النية بعد أن

 365في صورة االستئناف. وعادة ما يمكن، طبق المبادئ العامة الواردة بالفصل 
م.ح.ع وما بعد، أن تقبل إدارة الملكية العقارية الترسيم حتى في صورة وجود قيد 
في احتياطي، فقط أّن المنتفع من القيد يتقّدم على أصحاب الحقوق المرسمة 

                                                 
 جديد. 32لفصل الفقرة األولى من ا 909

 جديدان. 32و 31الفصالن  910
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صورة إذا أصبح له حّق عيني منجزا على أساس القيد. ولكن استئناف مطلب 
التحيين يمنع منذ البداية إدراج أية عملية إلى أن يقع البّت بصفة نهائية في 
المطلب خالفا للمبادئ العامة حيث ال يجوز إلدارة الملكية العقارية، بعد إدراج 

عملية مطلوبة ما لم يقع اإلدالء لها  إجراء أية »حكم التحيين بالسجل العقاري، 
. وربما كان هذا الحّل يكفي 911« بما يفيد عدم استئناف الحكم المطعون فيه

لوقف التعامل على الرسم، ولكّن المشرع أضاف ضرورة قيد عريضة االستئناف 
قيدا احتياطيا وذلك إلعالم الغير بحقيقة الرسم، وعلى هذا األساس ما كان لهذا 

ورة التعامل على العقار أن يتمّسك بحسن نيته والحالة تلك. وهو الغير في ص
مفهوم موضوعي لحسن النية، إذ أّن التنصيص على قابلية الحكم لالستئناف 

دراج القيد كاف  يقاعه في حكم السوء.لوا   رفع حسن النية عن الغير وا 
 للقرار االستئنافي آثاره سواء على المستوى *آثار  القرار االستئنافي: 
 الشكلي أو على مستوى األصل.
تراقب محكمة االستئناف شكليات االستئناف  . على مستوى الشكل: 

واختصاصها بالنظر في القضية، إن لم يطلب المستأنف الرجوع في االستئناف. 
حيث يمكن للمحكمة أن ترفض االستئناف كال أو أن تقبله، فإذا لم تتوفر جملة 

تقضي المحكمة برفض االستئناف   ختصاصاآلجال واالالشروط الشكلية في 
شكال وتأذن بالتشطيب على القيد االحتياطي المتعلق بمطلب االستئناف. ويقع 
إعالم إدارة الملكية العقارية بصدور الحكم القاضي برفض  مطلب االستئناف. 
وعندئذ تكتسب الترسيمات األولية التي تمت على أساس حكم البداية قوتها 

نما المطلقة في اإل ثبات وكّل من تضررت حقوقه ال يملك الرجوع على العقار وا 
له طلب التعويض، ويرفع بالتالي حجر التعامل على العقار. حيث إّن أحكام 

 . 912الدائرة االستئنافية أحكام باتة ال تقبل الطعن بالتعقيب وال بأية وسيلة أخرى 
سبب عدم تقديم  ولكّن الدائرة االستئنافية ال تملك رفض االستئناف شكال ب

ّن المشرع لم يضع أجال في تقديم مذكرة أسباب مذكرة أسباب الطعن، حيث إ
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الطعن، كما لم يضع أجال في الرّد عليها، على غرار المبادئ الواردة العامة 
، معنى ذلك أن الدائرة االستئنافية ال يمكن أن 913الواردة بمجلة المرافعات المدنية
ئناف بعلة عدم تقديم مذكرة الطعن، سواء إعماال تتخذ قرارا شكليا برفض االس

لمعنى السقوط اإلجرائي أو لمعنى البطالن اإلجرائي. حيث إن  السقوط اإلجرائي 
يتعلق باآلجال وال يمكن النطق به إال إذا نص المشرع على أجل محّدد وأردفه 

اصة بالجزاء، كما أّن البطالن اإلجرائي يرتبط بخلل الشكليات، وفيه قواعد خ
بالبطالن النسبي وأخرى بالبطالن المطلق، فكّل ما يتعلق بصراحة النص والنظام 
العام واإلجراءات األساسية ينتهي إلى معنى البطالن المطلق ويمكن للمحكمة أن 

إذا تمسك بطال تثيره من تلقاء نفسها، وكّل ما يتعلق بحق الدفاع ينتهي إلى اإل
ثبت الطالب الضرر، ويمنع على به المتضرر قبل الخوض في األصل وأ

. فلم يحّدد المشرع بهذا القانون آجاال مسقطة 914المحكمة إثارته من تلقاء نفسها
حتى تقضي المحكمة بالسقوط، وما كان لذلك التمييز بين النسبي والمطلق من 
أهمية أمام المحكمة العقارية ألنه من الممكن إثارة جميع المطاعن حتى ولو 

ذا طار النظام العام، فيضعف حينئذ الرأي القائل بالبطالن. كانت خارجة عن إ وا 
 قبلت الدائرة المطلب شكال ينصرف نظرها إلى األصل.

تتعهد الدائرة االستئنافية بالمطلب ويمكن لها أن .على مستوى األصل: 
تأذن بجميع الوسائل التحضيرية كاالختبار والتوجه والبحث والتحرير على 

ضية نهاية للمرافعة والمفاوضة والتصريح بالحكم. ويمكن األطراف، وتصرف الق
أن تتخذ الدائرة قرارا برفض االستئناف أصال إذا كانت األعمال المأذون بها 
ابتدائيا في طريقها ولم يطرأ جديد من شأنه تعديل مقتضيات الحكم االبتدائي، 

تأذن الدائرة و كما يمكنها أن تقبل االستئناف وتأذن بما تراه صالحا من أحكام. 
بالمناسبة بالتشطيب على القيد االحتياطي المتعلق بمطلب االستئناف. ويقع 
إعالم إدارة الملكية العقارية بصدور الحكم القاضي سواء برفض مطلب 

 االستئناف أو بقبوله ويرفع بالتالي حجر التعامل على العقار.
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 يقبل الطعن وسواء كان الحكم بالرفض أو بالقبول يكون القرار باتا وال
. وعندئذ تكتسب الترسيمات األولية التي تمت 915بالتعقيب وال بأية وسيلة أخرى 

ذا  على أساس حكم البداية قوتها المطلقة في اإلثبات إذا كان القرار بالرفض وا 
كان القرار بالقبول فتكتسب الترسيمات االستئنافية قوتها المطلقة، وكّل من 

نما له طلب التعويض. ويختلف تضررت حقوقه ال يملك الرجوع ع لى العقار وا 
تاريخ التطهير باختالف طبيعة القرار، فإذا كان القرار بالرفض يكون تاريخ 
ذا كان القرار  التطهير هو تاريخ الكتائب والرسوم المأذون بترسيمها ابتدائيا، وا 

 بالقبول يكون تاريخ التطهير هو تاريخ الكتائب المأذون بترسيمها استئنافا.
ومهما كانت الصورة تبقى الدائرة االستئنافية مختصة بالنظر في الصعوبات 

من القانون  25التي تحول دون تنفيذ أحكامها طبق اإلجراءات الواردة بالفصل 
، 2009لسنة  67كما وقع تنقيحه بموجب القانون عدد  2001لسنة  34عدد 

في األمثلة المأذون  كما تنظر في إصالح الغلطات المادية الواردة بأحكامها أو
من نفس القانون. وقد  26بإقامتها طبق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 .26916و 25سبح شرح األحكام الواردة بالفصلين 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهةةةةرس
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