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ــر العــدل وحقــوق اإلنســان مــؤرخ فــي  ــل  2000ســبتمبر  28قــرار مــن وزي ــى دلي ــق بالمصــادقة عل يتعل

  :اإلجراءات الخاص بالمحكمة العقارية 

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان،

ــــى األمــــر عــــدد  ــــي  1974لســــنة  1062بعــــد اإلطــــالع عل ــــوفمبر  28المــــؤرخ ف ــــق بضــــبط ا 1974ن لمتعل
  مشموالت وزارة العدل وحقوق اإلنسان،

وحقــوق  المتعلــق بتنظــيم وزارة العــدل 1992جويليــة  20المــؤرخ فــي  192لســنة  1330ى األمــر عــدد لــوع
  ،اإلنسان

المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيـل  1996جانفي  16المؤرخ في  1996لسنة  49وعلى األمر عدد 
  ها ومتابعتها،اإلدارة وطريقة إعدادها وٕانجاز 

المتعلــق بضــبط مخطــط التأهيــل الخــاص بــوزارة العــدل وحقــوق  1996مــاي  15وعلــى القــرار المــؤرخ فــي 
  ،1997ديسمبر  2اإلنسان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

المتعلـــق بضـــبط اإلجـــراءات العمليـــة المتعلقـــة بإعـــدد  1996فيفـــري  9المـــؤرخ فـــي  8وعلـــى المنشـــور عـــدد 
جــــانفي  16رخ فــــي ؤ الِمــــ 1996لســــنة  49يليــــة الوزاريــــة المحدثــــة بمقتضــــى األمــــر عــــدد المخططــــات التأه

  .، وعلى دليل اإلجراءات الخاص بالمحكمة العقارية1996

  :قرر ما يأتي 

  .تمت المصادقة على دليل اإلجراءات الخاص بالمحكمة العقارية –الفصل األول 

  .جاء بهذا الدليلجميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما  – 2الفصل 

مــا اقتضــى األمــر ين هــذا الــدليل كلـنســان مكلفــة بتحيــالتفقديــة العامــة بــوزارة العــدل وحقــوق اإل – 3الفصــل 
  .ذلك

  .القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هذا ينشر – 4الفصل 

  .2000جانفي  28تونس في 

  قوق اإلنسانوزير العدل وح                                          

  البشير التكاري                                                

  اطلع عليه

  الوزير األول 

  محمد الغنوشي
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  ـــــ�ا��ـ	د�ـ

  

عرفت تونس التسجيل العقـاري بنظامـه الجديـد بعـد إنتصـاب الحمايـة الفرنسـية بهـا، فأحـدث المجلـس 

، ثـم أحـدثت 1885الموافـق لغـرة جويليـة  1302رمضـان  19المختلط العقـاري بمقتضـى األمـر المـؤرخ فـي 

  .1957فيفري  19الموافق لـ 1376رجب  19المحكمة العقارية بمقتضى األمر العلي المؤرخ في 

وظلـت المحكمــة العقاريــة ومــن قبلهــا المجلــس المخـتلط العقــاري تطبــق إلــى جانــب إجــراءات التســجيل 

لســنة  3الــذي لــم يصــبح إجباريــا إال منــذ صــدور المرســوم عــددالعقــاري اإلختيــاري إجــراءات المســح العقــاري 

لســنة  28المتعلــق بالتســجيل اإلجبــاري والمــنقح والمــتمم بالقــانون عــدد 1964فيفــري  20المــؤرخ فــي  1964

  .1979ماي  11المؤرخ في  1979

خليصـها وتلعب المحكمة العقارية دورا رئيسيا في مادتي التسجيل العقاري وتحيين الرسوم العقارية وت

من الجمـود وذلـك باإلسـتعانة بـديوان قـيس األراضـي ورسـم الخـرائط الـذي ينحصـر دوره فـي إنجـاز األعمـال 

الفنية المتعلقـة بتحديـد العقـارات المطلـوب تسـجيلها إختياريـا أو إجباريـا وٕاعـداد األمثلـة الهندسـية لهـا وبـإدارة 

ولـدة عـن أحكـام التسـجيل وحفظهـا وترسـيم الحقـوق الملكية العقارية التي تختص بإقامة الرسـوم العقاريـة المت

  .الالحقة لحكم التسجيل وغير ذلك مما يقتضيه التعامل على العقارات المسجلة

  :ومن أهداف التسجيل العقاري 

  .إبطال العقود والوثائق المتقدمة عن حكم التسجيل -1

  .ة التي لم يصرح بتسجيلهاإعطاء القوة المطلقة لما يثبت بالتسجيل وٕالغاء كل الحقوق العيني -2

  .حصر الحقوق العينية التي يجب إشهارها -3

  اإلحتفاظ بحق ترسيم الحقوق الالحقة لحكم التسجيل أو قيدها قيدا إحتياطيا -4

  إعطاء قوة ثبوتية لكل ما يقيد أو برسم بالسجل العقاري لتكون أساس المعامالت -5

  جل العقاريتمكين كل من له مصلحة من اإلطالع على الس -6
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والمحكمة العقارية هي محكمة مختصة مقرها ومركزها األصـلي بتـونس العاصـمة ولهـا مراكـز فرعيـة 

  .داخل تراب الجمهورية ويعين رئيسها من بين قضاة الرتبة الثالثة

  :المركز األصلي  -1

قضـائي نابل وزغوان ويتـألف إطـاره ال -بن عروس-أريانة-تونس: يشمل مرجع نظره الترابي واليات 
  :من 

  .وكيل أول للرئيس قاض من الرتبة الثالثة -

  .وكالء رئيس قضاة من الرتبة الثانية -

  .قضاة من الرتبة األولى ولهم خطة قاض مقرر -

  .قضاة جالسين من الرتبة األولى -

  . ويحتوي على سبع دوائر تتركب كل واحدة منها من وكيل رئيس وقاضيين

  :الدوائر المجتمعة  -2
ا رئــيس المحكمــة أو الوكيــل األول بعضــوية أربعــة وكــالء رئــيس وتنظــر فــي مطالــب األحكــام يترأســه

  .العقارية الصادرة عن المركز األصلي والمراكز الفرعية

  :الفروع  -3

ويشمل مرجع نظره كذلك والية (الكاف  - باجة  -بنزرت : للمحكمة العقارية فروع بواليات 

ويشمل (قفصة  - صفاقس - المهدية  -المنستير  -القيروان  - سوسة  -القصرين  -سليانة  -)جندوبة

ويشمل مرجع نظره أيضا والية (قبلي ومدنين  –قابس  -سيدي بوزيد  -)مرجع نظره أيضا والية توزر

  ).تطاوين

ويشــرف علــى ســير العمــل اإلداري والقضــائي بكــل فــرع وكيــل رئــيس وعنــد التعــذر أقــدم القضــاة بــه 
  .بتكليف من رئيس المحكمة

  :اللجان المسحية  -4

المـؤرخ  1964لسـنة  3تختص بتطبيق إجـراءات المسـح العقـاري اإلجبـاري وفـق أحكـام المرسـوم عـدد

المــؤرخ  1979لســنة  28المتعلــق بالتســجيل اإلجبــاري والمــنقح والمــتمم بالقــانون عــدد 1964فيفــري  20فــي 



  

 

  

5

وعـون فنـي محلـف تـابع  ويترأس كل لجنة مسحية قاض مكلف يسـاعده كاتـب محكمـة 1979ماي  11في 

معـرف (لديوان قيس األراضي ورسم الخـرائط وتباشـر اللجنـة أعمالهـا بمحضـر عمـدة المنطقـة أو مـن ينوبـه 

  ).اللجنة

  :وتختص المحكمة العقارية بالبت في 

  :البت في مطالب التسجيل  -1
  .جباريتختص المحكمة العقارية بالنظر في مطالب التسجيل العقاري بنوعيه اإلختياري واإل

فمطالـب التسـجيل اإلختيــاري التـي تــتم بطلـب مـن كــل مالـك لحــق عينـي وبمقابـل يقضــى فـي شــأنها  

  .بالتسجيل أو الرفض

أمــا التســجيل اإلجبــاري الــذي يــتم بمقتضــى قــرار مــن وزيــر العــدل وبصــفة مجانيــة فــيحكم فيــه وجوبــا 

  .يةبالتسجيل ولو إقتضى األمر تطبيق أحكام الفصل من مجلة الحقوق العين

  :مراجعة األحكام القاضية بالتسجيل  -2

تنظر المحكمة العقارية بدوائرها المجتمعة في مطالب مراجعة األحكـام القاضـية بالتسـجيل وذلـك فـي 

 1995لســنة  10مــن مجلــة الحقــوق العينيــة المــنقح بالقــانون عــدد 332الصــور المنصــوص عليهــا بالفصــل 

  .1995جانفي  23المؤرخ في 

  :لب تحيين الرسومالنظر في مطا -3

تنظر المحكمة العقارية في مطالب تحيين الرسوم العقارية المتولـدة عـن مطالـب التسـجيل اإلختيـاري 

واإلجبــاري والمقدمــة مباشــرة مــن المعنــي بــاألمر أو بإحالــة مــن لجنــة تحيــين الرســوم العقاريــة المجمــدة وفقــا 

المتعلــــق بتحيــــين الرســــوم العقاريــــة  1992أفريــــل  27المــــؤرخ فــــي  1992لســــنة  39ألحكــــام القــــانون عــــدد

المتعلــق بتنقــيح وٕاتمــام  1992مــاي  4المــؤرخ فــي  1992لســنة  46وتخليصــها مــن الجمــود والقــانون عــدد

المتعلـق  1992مـاي  4المؤرخ في  1992لسنة  47بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية والقانون عدد

المتعلق بتنقيح الفصل  1992ماي  4لمؤرخ في ا 1992لسنة  48ع والقانون عدد.إ.م 581بتنقيح الفصل 

  .من مجلة األحوال الشخصية 204
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  :النظر في الطعن في قرارات لجنة تحيين الرسوم  -4

تنظــر المحكمــة بنـــاء علــى طلـــب المعنــي بـــاألمر فــي الطعـــن فــي قـــرارات لجنــة تحيـــين الرســوم لـــدى 

  .1992أفريل  27من القانون المؤرخ في  7و 6المحكمة العقارية طبق الفصلين 

  :النظر في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية  -5

تنظـــر المحكمـــة العقاريـــة فـــي الطعـــن فـــي قـــرارات حـــافظ الملكيـــة العقاريـــة الرافضـــة لمطالـــب الترســـيم 

   ).ع.ح.جديد من م 388الفصل (بالسجل العقاري 
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  ا��ــــــ�ب ا�ول

  ــ�ريا�����ـــــــل ا����ــــــ

  

  �	د�م �ط�ب ا�����ل : ا�	�م ا�ول

  : ىــيقدم مطلب التسجيل مباشرة إل

أريانـة  -المحكمة العقارية بمركزهـا األصـلي إذا كـان العقـار المـراد تسـجيله موجـودا بواليـات تـونس -

  .نابل وزغوان –بنعروس  –

  .فرع المحكمة العقارية الذي يوجد بدائرته العقار المراد تسجيله -

  :يقدم مطلب التسجيل  من -1

  :ل ــيمكن أن يقدم مطلب التسجي

  :كل من له صفة مالك  -أ

  مالك بمفرده لكامل العقار أو لحق الرقبة  -  

  الشريك دون إشتراط موافقة بقية شركائه -  

  :كل من له صفة القيام في حق غيره  -ب

  ).إلخ... محام -وكيل (نائب المالك بصفة قانونية  -

 -ممثـل الحـزب السياسـي  -المكلـف العـام بنزاعـات الدولـة  -الوصـي  -المقدم (وني الممثل القان -

  ).إلخ...  ممثل الشخص المعنوي

وزير الثقافة بالنسـبة للعقـارات  المصـنفة قانونـا (كل من منحه القانون صفة القيام في حق المالك  -

  ).إلخ... الوالي -العمرانية  وزير التعمير بالنسبة للمناطق التي تشملها التهيئة -مناطق أثرية 

  :كل صاحب حق عيني  -ج

الرهن    - حق اإلرتفاق  - حق السكنى  - حق اإلستعمال  - من ذلك أصحاب حق اإلنتفاع  
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  .العقاري

أما الحقوق المتعلقة باإلنزال والكردار ودخلهما في األراضي الفالحية، وحق  الهواء واإلجارة 

فها إال إذا كانت مكتسبة قبل تاريخ صدور مجلة الحقوق العينية الطويلة فال يمكن طلب الحكم بتوظي

  . القاضية بإلغائها

ويمكـــن لصـــاحب الحـــق العينـــي تقـــديم مطلـــب التســـجيل باســـم المالـــك دون التوقـــف علـــى موافقـــة هـــذا 

  .األخير وذلك قصد توظيف ماله من حقوق على العقار المراد تسجيله

  :بيانات مطلب التسجيل  -2

  :بمطبوعة مطلب التسجيل  يجب أن تذكر

  :البيانات المتعلقة بطالب التسجيل  -أ

  : تذكر بالصفحة األولى من المطبوعة المخصصة لمطلب التسجيل البيانات المتعلقة 

 –المقـر األصـلي  -الحالـة الزوجيـة  -الحرفـة  -الجنسـية  -تاريخ الوالدة ومكانهـا  -باإلسم واللقب 

  ).صاحب حق عيني -شريك  -في حق غيره  -الب في حق نفسه ط(صفة القيام  -المقر المختار 

  :البيانات المتعلقة بشركاء الطالب أو بالمطلوب في حقهم التسجيل  -ب

تذكر بمطبوعة المطلب بالنسبة لكل شريك أو مطلوب في حقه التسجيل، اإلسم واللقب والجنسية 

  .مقره ونسبة إستحقاقه في الملكيةوتاريخ الوالدة والمهنة والحالة الزوجية والنظام المالي و 

ــــا  ــــه شخصــــا معنوي ــــوب فــــي حق ــــخ... وكالــــة -تعاضــــدية  -شــــركة (أمــــا إذا كــــان المطل فيجــــب ) إل

التنصــيص علــى شــكله القــانوني وٕاســمه ومقــره اإلجتمــاعي وممثلــه القــانوني وعــدد الترســيم بالســجل التجــاري 

  .هوتاريخ التصريح بتكوينه وكل ما من شأنه أن يسهل التعرف علي

  

  

  :البيانات المتعلقة بالعقار موضوع المطلب  -ج
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  :وتخص : البيانات المتعلقة بالحالة المادية للعقار  *

  اإلسم المعروف به العقار  -

النهج والعدد والحي وٕاسم المكان والعمادة والمعتمدية والوالية ومحكمة الناحية التي :  موقع العقار -

  .يقع بدائرتها العقار موضوع المطلب

  )صنتيار –آر  –هكتار (ولو بصفة تقريبية طبق المقاييس المتعارف عليها :  مساحته -

عــدد الرســم  -إســم المالــك للعقــار المجــاور (مــن جميــع جهاتــه فــي تــاريخ تقــديم المطلــب :  حــدوده -

  ).عدد مطلب التسجيل المجاور -العقاري 

  ).إلخ... شجارأ -آبار  -بناءات  -أرض بيضاء  -أرض فالحية : ( محتواه -

أو قطع متالصقة ) وتذكر جميع البيانات المتعلقة بكل قطعة(قطع متفرقة -قطعة واحدة :  شكله -

وهـــي فــــي األصــــل قطعــــة واحـــدة يفصــــل بــــين جزئيهــــا طريـــق أو غيــــره مــــن مشــــموالت األمــــالك (

  ).العمومية

  .والتي يشملها مطلب التسجيل:  الطرقات ذات األهمية -

  .طالب في إطالقه مستقبال على العقارالذي يرغب ال اإلسم -

  .وهي القيمة الراهنة على تقدير بيعه:  القيمة النقدية للعقار -

  :البيانات المتعلقة بالحالة اإلستحقاقية للعقار وتخص  *

  .الحق المطلوب تسجيله والحقوق المطلوب توظيفها عند اإلقتضاء -

  .شركاء في الملكية النسب اإلستحقاقية في صورة طلب التسجيل لفائدة -

) إلخ... تنازل -هبة  -شراء : (العقد  -التقادم المكسب : أوجه إكتساب ملكية موضوع المطلب  -

 -)1964مــاي  12التــأميم بموجــب قــانون  -إنتــزاع (بموجــب القــانون  -الوصــية  -الميــراث  -

  .اإللتصاق
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    :مؤيدات مطلب التسجيل  -3

  :تقديم مؤيدات المطلب  -أ

التسجيل أن يقدم رفقة المطلب أصوال أو صورا مشهودا بمطابقتها لألصل من رسوم على طالب 

  .التي إنجر له الحق بموجبها) بخط اليد أو بالحجة العادلة(أو العقود ) مثل مضامين التملك(ملكيته 

  .وتختلف المؤيدات بإختالف أوجه إكتساب ملكية العقار

لرغم من إنذاره من قبل الطالب عن تسليمها لكتابة وٕاذا كانت الرسوم في حوزة الغير وٕامتنع با

  .المحكمة فإنه يجوز للطالب مطالبته بغرم الضرر

  :تضمين مؤيدات المطلب وحفظها  -ب

. يقع التنصيص على المؤيدات بمطبوعة المطلب سواء كانت محررة بخط اليد أو بالحجة العادلة

مة وتظرف الوثيقة الخطية بمطبوعة مطلب وتضمن الحجة العادلة بدفتر خاص وتودع بخزينة المحك

  . التسجيل

وٕاذا أدلي بمؤيدات أثناء نشر المطلب فإنها تقدم لرئيس كتابة المحكمة الذي يتولى تضمينها بدفتر  

خاص ثم يحيلها على قسم الضبط ليضمنها بالدفتر العام ثم يضيفها لملف مطلب التسجيل حسب الطور 

وترجع الحجج العادلة بعد إستيفاء الحاجة منها إلى ) لدى المجلسلدى القاضي أو (الذي يوجد فيه 

  .الخزينة الخاصة بها

  : إمضاء مطبوعة مطلب التسجيل  -4

على طالب التسجيل أو من ينوبه إمضاء مطبوعة مطلب التسجيل وٕاذا كان غير قادر على ذلك 

  .تنصيص على ذلكيجوز لكاتب المحكمة المكلف بتلقي المطالب أن يمضي نيابة عنه مع ال

  .ويسند كاتب المحكمة بمطبوعة مطلب التسجيل عددا يضمنه بدفتر اإلشهار

  :مصاريف مطلب التسجيل  -5

يتحمل الطالب مصاريف التسجيل المتوقعة التي يجب دفعها أو تأمينها قبل تقييد المطلب وهي 
يسلم كاتب المحكمة لطالب تشمل معاليم النشر واإلشهار والتحديد والتوجه على العين ولهذا الغرض 
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  :ل ـــالتسجي

بطاقة خالص معاليم القيس وهي مصاريف التحديد المقدرة وقتيا من ديـوان قـيس األراضـي ورسـم  -

المتعلــق  1988مــارس  19 الخــرائط إســتنادا للقــرار الصــادر مــن وزيــر التجهيــز واإلســكان بتــاريخ

ألراضــي ورســم الخــرائط وتــدفع مباشــرة بتحديــد جــدول أســعار إنجــاز األشــغال الفنيــة لــديوان قــيس ا

إلـــى الـــديوان المـــذكور الـــذي يســـلم الطالـــب نظيـــرا مـــن بطاقـــة خـــالص معـــاليم القـــيس بعـــد ختمهـــا 

  .وٕامضائها ووصال يفيد دفع تلك المعاليم

وهــي المصــاريف التــي تــدفع بواســطة حوالــة بريديــة توجــه بإســم الــرئيس : بطاقــة معــاليم اإلشــهار  -

  .الرسمية بناء على إذن عادي يسلم من كاتب المحكمة المدير العام للمطبعة

  :وتشمل :  بطاقة معاليم النشر �

  معاليم المساحة �

  .‰1على القيمة العقارية بنسبة  المعلوم الموظف  �

  . المصاريف الطارئة �

وتضــبط بقــرار مــن رئــيس المحكمــة العقاريــة وتشــمل معــاليم تنقــل القاضــي  :ه ــــمصــاريف التوج -

نــي والســائق علــى عــين العقــار موضــوع المطلــب ويــؤمن الطالــب المبلــغ المحــدد لــدى والعــون الف

  ).السائق-العون -القاضي(قباضة نقل ملكية العقارات والتركات على ذمة مستحقيها 

  :إجراءات إشهار مطلب التسجيل وتحديده  -6

  : دور كاتب المحكمة *
أيام من تقديم المطلب إلى  10صاه يوجه كاتب المحكمة مضمونا من مطلب التسجيل في أجل أق

  .المطبعة الرسمية طبق مطبوعة خاصة معدة لذلك

يوجه كاتب ) العدد الخاص بإعالنات المحكمة العقارية(بعد نشر مضمون المطلب بالرائد الرسمي 

ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط وٕالى قاضي الناحية والمعتمد المختصين : المحكمة مستخرجا منه إلى 

  .ابياتر 
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  : دور قاضي الناحية والمعتمد *

يتولى قاضي الناحية والمعتمد كل فيما يخصه تعليق المستخرج من الرائد الرسمي بمدخل المحكمة 

وببهو المعتمدية خالل الثماني واألربعين ساعة من إتصاله بذلك وٕاعالم كتابة المحكمة العقارية بإتمام 

  .شهرين من تاريخ نشر إعالن ختم التحديد بالرائد الرسميالتعليق الذي يستمر إلى غاية مرور أجل 

وتتولى كتابة المحكمة العقارية إعالمهما بتاريخ إنتهاء األجل المذكور وفي صورة إثارة إعترضات 

  .يتم إحالتها على كتابة المحكمة العقارية بمركزها األصلي أو بالمركز الفرعي الكائن بدائرتها العقار

  : ألراضي ورسم الخرائطدور ديوان قيس ا *

  :العمليات التحضيرية -

  : يتولى ديوان قيس األراضي 

تعيــين مهنـــدس محلـــف فـــي بحــر خمســـة وأربعـــين يومـــا بدايــة مـــن تـــاريخ إدراج مضـــمون المطلـــب  -

  .بالرائد الرسمي لمباشرة عمليات تحديد العقار

  :أعمال التحديد على  اإلعالن بالرائد الرسمي في أجل ال يقل عن عشرين يوما قبل مباشرة -

  موعد تحديد العقار، �

  إسم المهندس المكلف بالتحديد، �

  .مكان وساعة اللقاء �

  : عمليات التحديد واإلشهار  -

تــتم عمليــات التحديــد بحضــور طالــب التســجيل أو مــن ينوبــه بصــفة قانونيــة وبعــد إســتدعائه كمــا  -

كــــاألجوار (ن لـــه مصــــلحة يجـــب والعمــــدة المخـــتص ترابيــــا أو مـــن ينوبــــه وعنـــد اإلقتضــــاء كـــل مــــ

  ).والمعترضين والمتداخلين

يتــولى المهنــدس المحلــف بعــد التعــرف علــى حــدود العقــار تحديــد موضــوع المطلــب طبــق بيانــات  -

ويسـتعين فـي ذلـك ) …رسـوم الملكيـة و كأمثلـة هندسـية (الطالب وعلى ضوء مـا يقدمـه مـن وثـائق 

فلـه أن يسـتعين بخبيـر مخـتص بعـد اإلسـتئذان بإرشادات األجوار والعمدة، وٕاذا تعلق التحديد بربع 
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  .من رئيس المحكمة العقارية

وفي صورة تعذر إتمام التحديد أو تأجيله، يحرر المهندس المحلف محضرا ينص به على أسباب  -

  .ذلك ويقتصر عند إعادة عملية التحديد على إستدعاء الطالب والمعترض بالطريقه اإلدارية

نــــاء عمليــــات التحديــــد تشــــخيص موضــــوع المطلــــب وعنــــد اإلقتضــــاء يتــــولى المهنــــدس المحلــــف أث -

موضوع اإلعتراضات المثـارة علـى العـين ويفرزهـا بقطـع مسـتقلة ويسـند لهـا أعـدادا خاصـة ويـنص 

علـى مسـاحة كـل قطعـة ويضـبط حـدود المطالــب التـي سـبق رفضـها والمطالـب المنشـورة فـي نفــس 

لمـالكين للعقـارات المجـاورة أو عـدد رسـومها الموضوع ولو من تلقاء نفسه كما ينص علـى أسـماء ا

  .العقارية أو أعداد مطالب التسجيل المقدمة في شأنها

كما يتولى تحديد الطرقات التي لها نوع من األهمية وال سيما تلك الموجودة بخرائط أركان الحـرب  -

حســب األمثلــة أو التــي وقــع إحــداثها أو ترتيبهــا بالملــك العمــومي وفــق التشــريع الجــاري بــه العمــل و 

العامــة وبـــالعرض المتوســـط الموجـــود فـــي تـــاريخ التحديــد علـــى أنـــه إذا رضـــي المالـــك بـــذلك أو إذا 

صـــدر أمـــر إنتـــزاع يرمـــي إلـــى توســـيع الطريـــق أو نقلتـــه فـــإن التحديـــد يـــتم حســـب تعليمـــات الـــوزارة 

  .المكلفة بالتجهيز

  : تحرير محضر التحديد  -
يضمنه " محضر التحديد الوقتي"ضر يسمى يدون المهندس المحلف جميع أعماله في مح

  :بالخصوص 

  ).سنة وشهرا ويوما وساعة(تاريخ بداية ونهاية إجراء التحديد  �

  .إسم المهندس الذي تولى القيام بعملية التحديد �

  .عدد مطلب التسجيل �

  .أسماء األشخاص الذين حضروا عملية التحديد �

بـه مـن بنـاء وشـجر وآبـار الوصف المادي للعقـار موضـوع المطلـب مـع ذكـر الثوابـت  �

  .وعالمات طبيعية وغيرها
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عــــدد القطعــــة أو القطــــع موضــــوع اإلعتــــراض وأســــماء األشــــخاص المعارضــــين فــــي  �

تسجيلها أو عدد المطلب أو المطالب الجارية أو المرفوضـة والشـاملة لكامـل موضـوع 

  .المطلب أو لجزء منه

  .عدد القطع المفرزة مع بيان كيفية وضع عالماتها وعددها �

  .مضاء المهندس المحلفإ �

  :توجيه محضر التحديد الوقتي  -

يوجه ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط محضر التحديد الوقتي إلى كتابة المحكمة العقارية في 

  .أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ التحديد الوقتي

  :توجيه مثال التحديد  -

بقصد ضبط المساحة النهائية للعقار يوجه إثر اإلنتهاء من عملية التحديد ورفع عالمات التحديد 

ديوان قيس األراضي نظيرا من مثال التحديد في ثالث نسخ إلى كتابة المحكمة العقارية وذلك في أجل 

  .أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ اإلشهار المتعلق بختم التحديد

فيها بقرار معلل من  واآلجال المتعلقة سواء بتوجيه محضر التحديد أو المثال الوقتي يمكن التمديد

  .رئيس المحكمة العقارية

  :محتوى مثال التحديد الوقتي  -أ

  : يشخص ديوان قيس األراضي على مثال التحديد

  .العقار موضوع المطلب أرضا أو بناء �

القطع المكونة له أو المعارض فيها مرقمة مع ذكر مسـاحة كـل واحـدة منهـا بالهكتـار  �

  .واآلر والصنتيار

  .مرقمة عالمات التحديد �

  :وينص على 

  عدد المطلب �
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  اإلسم المختار للعقار �

  السلم المعتمد �

  االتجاه الشمالي للعقار موضوع التحديد �

  موقع العقار �

أعـداد المطالــب الجاريـة أو المرفوضــة أو الرسـوم العقاريــة المجـاورة أو أســماء (حـدود العقــار  �

  )األجوار في تاريخ التحديد

  تاريخ إجراء التحديد �

  :مثال التحديد تعدد نسخ  -ب

  :يوجه ديوان قيس األراضي إلى المحكمة مثال التحديد الوقتي في ثالث نسخ 

  .األولى معلم بها على حدود القطعة موضوع المطلب باألحمر �

الثانيــة والثالثــة عاديتــان ومخصصــتان لتشــخيص كــل مــا مــن شــأنه أن يكشــف عليــه  �

قوق الطالـب عليـه مـن البحث اإلستحقاقي كتشخيص جزء معارض فيه أو لم تثبت ح

  .خالل البحث

  .وهذا المثال يعتمد دون سواه من األمثلة األخرى

من مجلة التهيئة الترابية والتعمير نص على وجوب اعتماد المثال الهندسي  53غير أن الفصل 

المعد من طرف ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط أو مهندس مساح مصادق عليه في نطاق عملية 

  .اريالتحوير العق

  

  :الصبغة الوقتية لمثال التحديد  -ج

يحتفظ مثال التحديد بصبغته الوقتية إلى أن تبت المحكمة في الحالة اإلستحقاقية للعقار موضوع 

  .التحديد
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فـــإذا أثبـــت البحـــث أن التحديـــد مطـــابق للحالـــة اإلســـتحقاقية إعتمـــد المثـــال كليـــا بحكـــم  �

  .التسجيل ويصبح نهائيا

يل المثـــال وفـــق مـــا يكشـــفه البحـــث فـــإن المثـــال األول يلغـــى وٕاذا أذنـــت المحكمـــة بتعـــد �

  .ويعوض بمثال جديد

  :تضمين محضر التحديد والمثال  - 

إحالتهما على ) قسم اإلشهار(بعد ورود محضر التحديد والمثال يتولى كاتب المحكمة العقارية 

التسجيل ويرجع المثال مكتب الضبط لتضمينهما بالدفتر العام ثم يضيف المثالين العاديين لملف مطلب 

المعلم به باألحمر ومحضر التحديد إلى ملف اإلشهار أين يحتفظ بهما إلى حين إنتهاء أجل اإلشهار 

  .المتعلق بختم التحديد وٕاثر ذلك يضاف ملف اإلشهار إلى مطلب التسجيل

  :إشهار ختم التحديد -

ه إعالم في ذلك إلى كتابة بعد اإلنتهاء من التحديد الوقتي يتولى ديوان قيس األراضي توجي

المحكمة العقارية التي تتولى بدورها نشره بالرائد الرسمي لإلعالن بموجبه على إنتهاء أعمال التحديد 

  :ويتضمن هذا اإلشهار 

  .اإلعالن على وقوع التحديد الوقتي وتاريخ ختم إجراءات التحديد بصفة نهائية �

  .مساحة العقار الحقيقية �

  .شادات المتلقاة على العينحدود العقار طبق اإلر  �

  ا��دا�ل #  �ط�ب ا�����ل: ا�	�م ا�"�!  
  

التداخل هو إجراء يستهدف اإلعالن بطريق اإليداع لدى كتابة المحكمة العقارية عن إكتساب حق 

من صنف الحقوق الخاضعة لإلشهار بمقتضى مجلة الحقوق العينية وذلك بقصد حفظه واإلذن ضمن 

  .ه بالسجل العقاريالحكم بالتسجيل بترسيم

  :حق التداخل -أ
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يمكن أن يتداخل في مطلب التسجيل في المدة الجارية بين تقديمه والحكم في األصل كل من 

إكتسب بعد تقديم مطلب التسجيل حقا عينيا أو بعض الحقوق الشخصية المتعلقة بالعقار من أحد أطراف 

  .القضية سواء كان طالبا أو معترضا أو متداخال

  

  :لــوع التداخموض -ب

  :قــمن حيث الح *

وببعض الحقوق الشخصية ) ع.ح.من م 12الفصل (يتعلق التداخل بالحقوق العينية العقارية 

 373و 366الفصالن (المحددة الواجب إشهارها بالسجل العقاري لنشأة الحق أو لإلحتجاج بها على الغير 

  :من ذلك ) ع.ح.من م

جميع ما يقع إكتسـابه منهـا فيمـا بـين األحيـاء أو بموجـب الوفـاة :  بالنسبة للحقوق العينية العقارية -

مـن أمثلـة ذلـك اإلسـتناد إلـى إنتقـال الملكيـة : أو بمقتضى الصـكوك واإلتفاقـات واألحكـام والقـانون 

بــالبيع أو الهبــة أو الوصــية أو اإلنتــزاع مــن أجــل المصــلحة العموميــة أو إكتســاب الحقــوق العينيــة 

العقــار كحــق اإلرتفــاق وحــق اإلنتفــاع والــرهن العقــاري ويمكــن أن تقتــرن تلــك األخــرى المرتبــة علــى 

  .الحقوق بشرط تعليقي أو فسخي

جميع ما نص المشرع على إمكانية ترسيمه أو قيده إحتياطيا كالوعد :  بالنسبة للحقوق الشخصية -

وز مدتـــه أو عقـــد تســـويغ العقـــار الـــذي تتجـــا) ع.ح.مـــن م 366الفصـــل (بـــالبيع أو عقـــد المغارســـة 

 89من القانون عدد 14الفصل ( الماليأو عقد اإليجار ) ع.ح.من م 373الفصل (ثالثة أعوام 

  ).المتعلق باإليجار المالي 1994جويلية  26المؤرخ في  1994لسنة 

  :من حيث النطاق *

  :يمكن أن يشمل التداخل كامل العقار المحدد أو بعضه 

اخل مـع كامـل العقـار موضـوع المطلـب حسـب تحديــده يتطـابق موضـوع التـد: ففـي الصـورة األولـى -
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  .األصلي وفي نطاق الحقوق التي يدعيها الطالب

  :يمكن أن يتعلق موضوع التداخل: وفي الصورة الثانية -

  .إما بقطعة كاملة من مجموعة قطع سبق تحديدها وتمييزها برقم بالمثال �

تحديـــد وٕافـــراده يطلـــب إفـــرازه مـــن موضـــوع ال -حســـب ســـند التـــداخل–أو بجـــزء محـــدد  �

  .بقطعة مستقلة أو إخراجه من موضوع المطلب إذا كان التداخل يتعلق بحق ملكية

أو بجــزء مشــاع مــن كامــل العقــار موضــوع المطلــب او مــن قطعــة معينــة إذا إشــتمل  �

  .المطلب على عدة قطع

  :إجراءات التداخل  -ج

  : الجهة المختصة بتلقي مطلب التداخل  *

كتابة المحكمة العقارية إما بمركزها األصلي او بفرعها المختص ترابيا  يقع القيام بالتداخل لدى

بمقتضى مطلب ال يخضع لشكل معين يقع تحريره وٕامضاؤه من المتداخل أو من ينوبه قانونا وتتولى كتابة 

  .المحكمة تضمينه بدفتر خاص

اضي المقرر أثناء إال أنه يمكن للمتداخل أو من ينوبه أن يصرح لدى كتابة المحكمة أو لدى الق

  .البحث أو في الطور الحكمي لدى هيئة المحكمة بطلب تداخله الذي يقع تضمينه في تاريخ تقديمه

  :ويجب أن يتضمن المطلب مجموعة من البيانات الخاصة بالمتداخل وبموضوع التداخل 

  :وتتعلق  البيانات الخاصة بالمتداخل *

  .ق نفسه او في حق غيرهبصفة صاحب المطلب وذلك ببيان قيامه في ح -

اإلســم واللقـــب ( –للشــخص الطبيعــي  –بالحالــة المدنيــة كاملــة ألصــحاب الحقــوق فيبــين بالنســبة  -

وبالنسـبة للشـخص ) …والجنسية وتاريخ الوالدة ومكانها، والحالة الزوجية والنظام المالي للزوجين 

  …إلخالمعنوي شكله القانوني وٕاسمه ومقره اإلجتماعي وممثله القانوني 

  :وتتعلق   البيانات الخاصة بموضوع التداخل *
  العقار موضوع التداخل وعدد مطلب التسجيلب -
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  ).حق شخصي… حق عيني (بالحق محل التداخل  -

وفـي . بنطاق التداخل وذلك ببيان إن كان يتعلق بكامل العقار أو ببعض أجزائه مفـرزة أو مشـاعة -

  .لحالة الشيوع يبين نسبة إستحقاق المتداخ

  :الواجبات المحمولة على المتداخل  *
على المتداخل أن يقدم قبل الحكم في األصل الوثائق المؤيدة لتداخله التي تختلف بإختالف الحقوق 

موضوع التداخل وتتمثل في الصكوك واإلتفاقات المحررة في المدة الجارية بين تقديم مطلب التسجيل 

  .والحكم في األصل

  :ات إلى جملة من الشروط العامة منها أساسا ويجب أن تستجيب المؤيد

اإلخضــاع للموجبــات القانونيــة مــن الناحيــة الشــكلية كتقــديم أصــل الوثيقــة أو نســخة منهــا مشــهود  -

بمطابقتهــا لألصــل، والتعريــف بإمضــاءات األطــراف بالنســبة للكتائــب الخطيــة والتســجيل بالقباضــة 

  .المالية

إلى األحكام الخاصة بالعقارات المسجلة  –ص تحريرها بخصو  –وال تخضع الصكوك واإلتفاقات  -

  .ثالثا من مجلة الحقوق العينية 377مكرر و 377الواردة بالفصلين 

التنصــيص علــى البيانــات المتعلقــة بــاألطراف وموضــوع التــداخل وخصوصــا كــل مــا مــن شــأنه أن  -

اإلقتضـاء علـى وعنـد … يسهل التعرف على العقار موضوع المطلـب كإسـمه وعـدده وحـدوده إلـخ 

المتداخل في صورة تعلق مطلبه بجزء مفرز من العقار أن يقدم األمثلة الالزمة لتشخيص القطعـة 

  .موضوع تداخله

  ا)&�راض &�% �ط�ب ا�����ل: ا�	�م ا�"��ث 
اإلعتراض هو إجراء يستهدف المنازعة في الحقوق موضوع مطلب التسجيل والمطالبة بحقوق 

حيلولة دون إتمام التسجيل طبق المطلب مع إمكانية طلب المعترض التسجيل ناشئة قبل تقديمه قصد ال

  .العرضي لفائدته

  :راضــحق اإلعت -أ
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وٕانابة محام أمام المحكمة . يمكن القيام باإلعتراض من قبل كل شخص إما مباشرة أو بواسطة وكيل
  .العقارية غير وجوبية

ب واألصدقاء ووكيل الجمهورية وقضاة النواحي كما يمكن للمقدمين والممثلين القانونيين واألقار 

  .والوالة القيام مباشرة باإلعتراض نيابة عن القصر والغائبين

  

  : صور اإلعتراض  -ب

  .يتم اإلعتراض مباشرة على مطلب التسجيل المقدم من الغير وذلك لرد الطلبات الواردة به -

لـب مسـتقل فـي كامـل موضـوع مطلـب كما يمكن أن يقع اإلعتراض بصفة غير مباشـرة بتقـديم مط -

التســجيل األصــلي أو فــي جــزء منــه بشــرط أن يكــون هــذا األخيــر ســابقا مــن حيــث تــاريخ تقديمــه 

بـالنظر إلـى أن موضـوع " بالمعارضة الحتميـة"للمطلب الجديد وهو ما إصطلح على تسميته عادة 

  .بالثاني" حتما"مطلب التسجيل األول مشمول 

  .مطلبين وتوحيد األبحاث فيهما وضمهما عند الحكمويجب في هذه الحالة قرن ال

  :الجهة المختصة بتلقي اإلعتراض  -ج

تقدم اإلعتراضات على مطلب التسجيل إلى الجهات التي عهد لها المشرع صراحة بمهمة تلقيها 
  :وهي 

  : المهندس المحلف  *
وم بها الغير بمحضر الذي يتولى أثناء تحديد العقار تحديدا وقتيا تضمين اإلعتراضات التي يق

  .عمليات التحديد وتشخيص مطالب اإلستحقاق على العين

  : كاتب المحكمة العقارية  *

 –من يوم إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي إلى إنتهاء األجل القانوني  –الذي يتولى 

العقارية أو المركز تلقي اإلعتراضات وعلى المعترض أن يتقدم بإعتراضه إلى المركز األصلي للمحكمة 

الفرعي الذي يوجد بدائرته العقار موضوع مطلب التسجيل وٕاذا كان المعترض غير قادر على اإلمضاء أو 

ال يحسنه فإنه ينص على ذلك صراحة بالمحضر ويقوم كاتب المحكمة بتحرير محضر يمضيه مع 
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ر المذكور أو من شهادة ويمكن لمن يهمه األمر طلب تمكينه من نسخة من المحض. األطراف المعنية

نشر ويتم تضمين اإلعتراضات في تاريخ تقديمها بدفتر خاص تعطى له أعداد رتبية ويختم من طرف 

  .رئيس المحكمة العقارية

  :كما يمكن تقديم اإلعتراضات إلى 

  : القاضي المقرر * 
مين تاريخ وذلك إبتداء من تاريخ تعهده بملف مطلب التسجيل إلى إنتهاء األبحاث، ويتولى تض

  .تلقيه لإلعتراض بمحضر خاص أو بتقرير التوجه وينص على الوثائق المرفقة بمطلب اإلعتراض

  : هيئة المحكمة  *
وذلك بعد إحالة الملف على الجلسة وقبل الحكم في األصل، ويتولى رئيس الهيئة تضمين 

  .اإلعتراض بمحضر الجلسة

عدا هيئة المحكمة البت في صحته من عدمه عند  وال يمكن للجهات المذكورة عند تلقيها لإلعتراض

  .تقديمه خارج األجل القانوني أو عدم إرفاقه بالمؤيدات

  :أجل اإلعتراض  -د

  : المبدأ *
حدد المشرع أجـال عامـا لتقـديم اإلعتـراض إلحـدى الجهـات المختصـة ويمتـد مبـدئيا مـن يـوم إدراج  -

جــل قـــدره شـــهران إبتــداء مـــن تـــاريخ إدراج مضــمون مطلـــب التســجيل بالرائـــد الرســـمي إلــى إنتهـــاء أ

  .اإلعالم المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي

ويسـري أجــل اإلعتــراض المــذكور فـي حالــة اإلذن بفــتح آجــال اإلعتــراض مـن جديــد ويــتم ذلــك فــي  -

  :صورتين 

ة ويبـدأ أجـل اإلعتـراض فـي صـور ) 345الفصـل (تتعلق باإلذن بإجراء إشهار جديـد :  األولى �

عــدم اإلذن بمقابلـــة التحديــد مـــن تــاريخ إدراج مضـــمون اإلشــهار الجديـــد بالرائــد الرســـمي إلـــى 

إنتهــاء أجــل قــدره شــهران أمــا فــي صــورة اإلذن باإلشــهار الجديــد مــع مقابلــة التحديــد فــإن أجــل 
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اإلعتــراض يبــدأ مــن تــاريخ إدراج مضــمون اإلشــهار الجديــد بالرائــد الرســمي إلــى إنتهــاء أجــل 

  .من تاريخ إدراج ختم عمليات التحديد بالرائد الرسميقدره شهران 

فقـرة  333الفصـل (تتعلق باإلذن بإجراء إشهار تكميلي للحالـة اإلسـتحقاقية الجديـدة  : الثانية �

ويبــدأ أجــل اإلعتــراض فــي صــورة عــدم اإلذن بمقابلــة التحديــد مــن تــاريخ إدراج مضــمون ) 2

أجــل قـــدره شـــهران وفـــي صـــورة اإلذن بإشـــهار اإلشــهار التكميلـــي بالرائـــد الرســـمي إلـــى إنتهـــاء 

تكميلـــي مـــع مقابلـــة التحديـــد فـــإن أجـــل اإلعتـــراض يبـــدأ مـــن تـــاريخ إدراج مضـــمون اإلشـــهار 

  .التكميلي إلى إنتهاء أجل قدره شهران من تاريخ إدراج ختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي

رة ال يتسلط إال على موضوع مع المالحظة بأن فتح أجل اإلعتراض من جديد في الصورة األخي - 

اإلشهار التكميلي ولفائدة الغير دون إستثناء بما في ذلك المعترض على مقتضى اإلشهار 

  .األصلي الذي سقط إعتراضه في موضوع اإلشهار التكميلي إلنصرام األجل

فيهم الدولة والجماعات المحلية التي يجب  اوينطبق األجل المذكور على جميع المعترضين بم

يها القيام باإلعتراض في أجل العام عدا اإلستثناءات المقررة لفائدة القصر والغائبين والدولة ومن كان عل

طرفا في قضية إستحقاقية فقد إستثنى المشرع حاالت خاصة من تطبيق أجل اإلعتراض المذكور وتتعلق 

:  

  :بإمكانية التمديد في األجل لصالح القصر أو الغائبين  *

  .د من القاضي المقرر الذي يرفع تقريرا في ذلك إلى رئيس المحكمة العقاريةيتم طلب التمدي

ويصدر رئيس المحكمة العقارية قرارا معلال في قبول التمديد او رفضه مع تحديد مدة التمديد في 

الصورة األولى بناء على الوقائع الواردة بتقرير القاضي المقرر وله في هذا الخصوص سلطة تقديرية 

الحق للمقدمين  –الذي يصدر قبل إنصرام أجل اإلعتراض  –مطلق ويترتب عن قرار التمديد  وٕاجتهاد

واألقارب واألصدقاء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والوالة في اإلعتراض نيابة عن القصر والغائبين في 

  . األجل المعين بقرار رئيس المحكمة

  :ة منشورة لدى محاكم الحق العام بمنح أجل خاص لمن كان طرفا في قضية إستحقاقي *
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خالفا ألجل اإلعتراض العام أقر المشرع أجال خاصا لمن كان طرفا في قضية إستحقاقية حسب 

  :الشروط التالية 

ويعني ذلك أن يكون إمـا طالبـا أو مطلوبـا أو : أن يكون المعترض طرفا في القضية اإلستحقاقية  -

  .مام محاكم الحق العاممتداخال في أي درجة من درجات التقاضي أ

أن تكون طبيعة الدعوى المنشورة لدى محاكم الحق العام إستحقاقية ويكـون القصـد منهـا المنازعـة  -

  …في ملكية العقار فتخرج من ذلك الدعاوى الحوزية والشخصية إلخ 

أن تكــون القضــية اإلســتحقاقية منشــورة قبــل تقــديم مطلــب التســجيل، أي أن يكــون المطلــوب قــد تــم  -

  .إستدعاؤه بالطريقة القانونية قبل تاريخ تقديم مطلب التسجيل

أن يكون موضوع القضية اإلستحقاقية مشموال بعضا أو كال بموضوع التحديد المجرى في مطلب  -
  .التسجيل

فإذا توفرت جميع الشروط المذكورة، يمنح المعترض أجال خاصا لإلعتراض لدى المحكمة العقارية 

أجل قدره شهران بداية من تاريخ صدور الحكم بالتخلي من المحكمة المختصة  على مطلب التسجيل في

  .لديها القضية اإلستحقاقية ةالمنشور 

  :موضوع اإلعتراض  -هـ

يتعلق موضوع اإلعتراض أساسا بالمنازعة في حق عيني عقاري إال أنه يمكن أن يتعلق بالمطالبة 

  .بحفظ حق شخصي في نطاق موضوع مطلب التسجيل

  .وتشمل الحقوق العينية والحقوق الشخصية:  حيث الحقوق من *

  :  الحقوق العينية -1

وتكون موضوعا لإلعتراض بقصد منازعة الطالب في ملكية العقار أو بقصد توظيف حق عيني 

  .عقاري آخر عليه

يشترط أن يكون الحق قد نشـأ قبـل تقـديم مطلـب التسـجيل، حتـى إن وقـع :  بالنسبة لحق الملكية -

  .صريح بمطلب التسجيل أنه شريك في الملك إلمكانية المنازعة في نسبة اإلستحقاقالت
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والـــــرهن العقـــــاري وراتـــــب اإلنـــــزال ) مثـــــل حـــــق المـــــرور(كاإلرتفـــــاق :  بالنســـــبة للحقـــــوق األخـــــرى -

ــم يقــع التصــريح بهــا عنــد تقــديم المطلــب مــع  وللمعتــرض أن يطلــب مــن المحكمــة توظيفهــا إذا ل

لحقــوق عنــد اإلقتضــاء ويجــب أن تكــون هــذه الحقــوق ثابتــة قبــل تقــديم تعيــين المســتحقين لتلــك ا

  .مطلب التسجيل

  : الحقوق الشخصية  -2

ويمكن أن تتعلق ببعض الحقوق الشخصية الناشئة قبل تقديم مطلب التسـجيل فيكـون مـن مصـلحة 

 أصــحابها اإلعــالن عنهــا بقصــد حفظهـــا ولــو لــم تكــن مشـــمولة بــالمفعول التطهيــري كالوعــد بـــالبيع

  …المبرم مع طالب التسجيل أو المغارسة التي لم تستكمل شروطها اإلتفاقية

  : من حيث النطاق  *

  :يمكن أن يسلط اإلعتراض على كامل العقار موضوع التحديد أو على جزء منه 

  . يتطابق موضوع اإلعتراض مع موضوع مطلب التسجيل:  ففي الصورة األولى -

  :أن يتعلق اإلعتراض  فيمكن:  أما في الصورة الثانية -

إما بجزء معين من موضوع المطلب أو بقطعة مستقلة مـن مجمـوع قطـع تـم تحديـدها  �

وعلــى المعتــرض أن يمــد الجهــة المختصــة بتلقــي اإلعتــراض بالبيانــات الكافيــة لتعيــين 

  .موضوع إعتراضه أو تشخيصه

رض وٕاما بمناب مشاع مـن كامـل موضـوع التحديـد أو مـن قطعـة مسـتقلة وعلـى المعتـ �

  .أن يحدد نسبة ما يدعيه من إستحقاق

  :مطلب اإلعتراض  -و

يقدم اإلعتراض إما مباشرة لدى الجهات المختصة بتلقي اإلعتراض أو بواسطة رسالة توجه إلى 

  .كتابة المحكمة العقارية وعلى المعترض أن ينص على البيانات الخاصة به وبموضوع إعتراضه

  :البيانات المتعلقة بالمعترض  *
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  :خص وت

  .صفته وذلك بذكر قيامه باإلعتراض في حق نفسه فقط او في حق نفسه وفي حق غيره -

تــاريخ الــوالدة  –الجنســية  –اللقــب  –اإلســم (الحــاالت المدنيــة للمعتــرض وشــركائه عنــد اإلقتضــاء  -

ـــة الزوجيـــة  –ومكانهـــا  وٕاذا كـــان اإلعتـــراض فـــي حـــق ) النظـــام المـــالي للـــزوجين –المقـــر  –الحال

  .نوي يجب التنصيص على شكله القانوني وٕاسمه ومقره اإلجتماعي وممثله القانونيشخص مع

  :البيانات المتعلقة بموضوع اإلعتراض  *

  :وتخص 
بيــان العقــار موضــوع اإلعتــراض وعــدد مطلــب التســجيل وفــي صــورة تقــديم اإلعتــراض فــي شــكل  -

  .رد بالمطلب المذكوربما و  –بخصوص البيانات المتعلقة باإلعتراض  –مطلب مستقل يكتفى 

نطـــاق اإلعتـــراض وذلـــك ببيـــان إن كـــان اإلعتـــراض متعلقـــا بكامـــل العقـــار او بجـــزء معـــين منـــه أو  -
  .بمناب مشاع

  :مؤيدات اإلعتراض  -ز

ن يكـــون مصـــحوبا بجميـــع الوثـــائق أيجـــب أن يحتـــوي اإلعتـــراض علـــى جميـــع مســـتندات المعتـــرض و 
  .المؤيدة له

  :دات ــالمستن *
يبين بمطلب إعتراضه الوقائع والمستندات القانونية للحقوق موضوع اإلعتراض على المعترض أن 

  ).القانون–التقادم–اإللتصاق–الوصية–الميراث–العقد(من ذلك بيان أسباب إكتسابه للملكية 

  :ق ـــالوثائ *

  : مــتاريخ التقدي - 

هــا، فيكــون تــاريخ يجــب علــى المعتــرض أن يقــدم إعتراضــه مرفوقــا بالوثــائق المســتند إلي:  المبــدأ �

  .تقديمها موافقا لتاريخ تقديم اإلعتراض في األجل القانوني

خــص المشــرع الدولــة ممثلــة فــي شــخص المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة والجماعــات :  اإلســتثناء �

بإمكانية تقديم وثائقها خالل أجل ال يتجاوز الثالثة أشهر ) …مجلس الوالية  –البلدية (المحلية 

ـــديم ـــوم إدراج مضـــمون مطلـــب  مـــن تـــاريخ تق ـــذي يمتـــد مـــن ي إعتراضـــها فـــي األجـــل القـــانوني ال
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  .التسجيل إلى إنتهاء أجل قدره شهران من تاريخ إدراج اإلعالم المتعلق بختم عمليات التحديد

  :المحتوى  -

يمكن أن تتعلق الوثائق الواجب تقديمها مع اإلعتراض بشخص المعترض أو بموضوع 

  :اإلعتراض 

وتخــص أساســا الوثــائق المثبتــة لحالتــه المدنيــة وذلــك فــي :  لقــة بشــخص المعتــرضالوثــائق المتع �
صورة عدم إكتفاء المحكمة بالتصريحات المدلى بها من ذلك شهادة الجنسية، رسم الصداق إلـخ 

… 

كالتوكيل على الخصام أو التفويض الصادر من الممثل القانوني :  الوثائق المتعلقة بصفة القيام �

  …من المكلف العام بنزاعات الدولة إلخ لشخص معنوي أو 

  :الوثائق المتعلقة بموضوع اإلعتراض  �

علــى المعتــرض تقــديم الوثــائق المثبتــة لملكيتــه أو للحقــوق العينيــة الموظفــة علــى العقــار أو  �

الحقـــوق الشخصـــية المـــراد حفظهـــا مـــن ذلـــك رســـوم الملكيـــة وعقـــود البيـــع الرســـمية والخطيـــة 

ات تصــفية األوقــاف الخاصــة والمشــتركة وعقــود الــرهن وأوامــر واألحكــام اإلســتحقاقية وقــرار 

  …اإلنتزاع وعقود المغارسة ووعود البيع إلخ 

إذا إستند المعترض إلى سبب من أسباب الملكية ال يستوجب اإلدالء بوثيقة كاإلستناد إلـى  �

  .التقادم المكسب فإنه يكتفي بالمستندات الواردة بمطلب اإلعتراض

ن يسـتند فـي إعتراضـه إلـى الوثـائق المقدمـة مـن الطالـب أو غيـره مـن كما يمكـن للمعتـرض أ �

  .األطراف

  :الموجبات القانونية  -

يجــب أن تكــون الوثــائق مســتوفاة لموجباتهــا القانونيــة مــن الناحيــة الشــكلية كــالتعريف بإمضــاءات 

 األطـراف والتســجيل بالقباضـة الماليــة أو ضـرورة مراعــاة شــروط صـحة بعــض العقـود التــي أوجــب

  .المشرع تحريرها بالحجة العادلة من ذلك عقد الهبة

  :اإلطالع على اإلعتراض  -ح
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  .لطالب التسجيل والمتداخلين والمعترضين حق اإلطالع على مطلب اإلعتراض ومستنداته ومؤيداته

ويمكن القاضي المقرر طالب التسجيل من اإلطالع على اإلعتراض بكتابة المحكمة بدون نقله 

  ).ع.ح.من م 339الفصل (تابة في أجل معين والجواب عنه ك

في  –بناء على طلب كتابي–كما يمكن لرئيس المحكمة أو القاضي المقرر الترخيص لألطراف 

إستخراج نسخ مصورة من المؤيدات والوثائق المقدمة تأييدا لإلعتراض وفي التحصيل على نسخة من 

عتراضات وجميع التقارير التكميلية الالحقة محضر تلقي اإلعتراض وتقرير التوجه المتضمن لدراسة اإل

  .لتقرير التوجه

  :مصاريف اإلعتراض  -ط

  : المبدأ  *

 –حتــى وٕان كــان محــل إعتــراض  –يســبق طالــب التســجيل طالمــا كــان مطلــب التســجيل منشــورا  -

مصــاريف التســجيل المتوقعــة وكــذلك المصــاريف التــي تســتلزمها الوســائل التحضــيرية المــأذون بهــا 

المحكمة من ذلك مصاريف اإلشهار التكميلي والتحديـد التكميلـي والتوجـه مـن جديـد علـى  من قبل

  .العين لدراسة اإلعتراضات

  :مصاريف التسجيل في صورتين –سجيل بعد صدور الحكم في مطلب الت –يتحمل المعترض  -

عند رفض معارضته فيتحمل المصاريف المترتبة عـن إعتراضـه ومـن أمثلـة :  األولى �

لمصاريف المنجرة عن اإلذن بإجراء توجه على العين لدراسة موضوع إعتراضه ذلك ا

  .وتشخيصه

ــة � عنــد صــدور الحكــم بالتســجيل لفائدتــه فيتحمــل كامــل المصــاريف فــي حالــة :  الثاني

الحكـم لفائدتـه بتسـجيل كامـل موضـوع التحديـد وعلـى نسـبة إسـتحقاقه فـي حالـة الحكـم 

  .ا طالبين أو معترضينبالتسجيل لفائدته مع الغير سواء كانو 

ويعطي كاتب المحكمة في الصورتين المذكورتين لمـن تتـوفر فيـه الصـفة والمصـلحة رقيمـا تنفيـذيا  -

  .في تلك المصاريف بعد تعيين مقدراها من طرف رئيس المحكمة العقارية
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  : اإلستثناءات  *

مطلـب التسـجيل  أن تحمـل المعتـرض خـالل نشـر –خالفـا للمقتضـيات السـابقة  –يمكن للمحكمـة  -

المصــاريف المترتبـــة عـــن إجـــراء الوســـائل التحضــيرية المتعلقـــة بدراســـة إعتراضـــه أو تشخيصـــه أو 

إفرازه أو إشهار مطلب التسجيل العرضي المقـدم مـن قبلـه وعلـى المعتـرض أن يـؤمن المبلـغ الـذي 

  .يقدره بصفة تقريبية رئيس المحكمة العقارية

كمــــة اإلذن لــــه عوضــــا عــــن طالــــب التســــجيل بتــــأمين كمــــا يمكــــن للمعتــــرض أن يطلــــب مــــن المح -

المصــاريف المترتبــة عــن إجــراء الوســائل التحضــيرية المتعلقــة بدراســة إعتراضــه أو أن يعبــر عنــد 

  .تقديم إعتراضه عن إستعداده لتحمل تلك المصاريف

  ا���ث #   �ط�ب ا�����ل:  را�(ا�	�م ا�

هما لمطلب التسجيل تتولى كتابة المحكمة بعد إستكمال إجراءات اإلشهار والتحديد وٕاضافة ملف

إحالة ملف القضية على القاضي المقرر بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة العقارية في تعيينه ليتعهد 

  .باألبحاث فيه

  :مكونات ملف مطلب التسجيل  -1

  :يتكون ملف مطلب التسجيل من 

  :ملف طلب التسجيل  -أ

  :ويشتمل على 

التي تظرف بها المؤيدات الخطيـة التـي قـدمها الطالـب ويـنص بهـا علـى مطبوعة مطلب التسجيل  -

  .عدد تضمين أصول المؤيدات المحررة بالحجة العادلة

  :ملف اإلشهار والتحجير  -ب

  :ويشتمل على 

  .أمثلة التحديد -
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  .محضر التحديد المؤقت -

الوقتيــة وخــتم  مســتخرجات مــن الرائــد الرســمي متعلقــة بإشــهار مضــمون المطلــب ووضــع العالمــات -

  .التحديد

  .محضر في اإلعتراضات -

  ).باللغتين العربية والفرنسية(إعالن إنتهاء التحديد المؤقت  -

  :ملف األجوار  -ج

ويحتوي على قائمة األجوار منصوص بها على أسماء األجوار والمعترضين وعلى حضورهم من 

  .عدمه وفق البيانات المتلقاة على العين أثناء التحديد

  :ملف المعارضات  -د

  .يخصص لكل معارضة ملف تظرف به كل الوثائق المتعلقة بها

  :ملف تقرير القاضي المقرر  -هـ

  .يظرف به تقرير التوجه وجميع االعمال التي يحررها القاضي المقرر الحقا

  :ملف خاص بأوراق المفاوضة  -و

  .ضةتظرف به كل الوثائق والتقارير التي تعتمدها المحكمة عند المفاو 

  :تعيين القاضي المقرر  -2 

بمجرد تقديم مطلب التسجيل يتولى رئيس المحكمة العقارية تكليف أحد القضاة المقررين بإجراء 

األبحاث الالزمة وفي صورة التعذر على القاضي المقرر القيام بذلك فإنه يقع تعويضه بغيره من القضاة 

  .بمقتضى قرار من رئيس المحكمة

  :مقرر مهام القاضي ال -3

للقاضي المقرر مهمة عامة تتمثل في حماية حقوق القصر والغائبين ولهذا الغرض منحه المشرع 

سلطة مطلقة عند مباشرته لألبحاث المكتبية و الموطنية وخول له إمكانية طلب التمديد في أجل 

  .المعارضة ليتمكن من له صفة القيام في حق القصر والغائبين من اإلعتراض في حقهم
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اشر القاضي المقرر في نطاق مهامه الخاصة بعد تعهده بالملف تحقيقات مكتبية وأبحاثا ويب

  .موطنية لتهيئة القضية للحكم

  :التحقيقات المكتبية  -أ

  : ع أن يقوم القاضي المقرر بتحرير تقرير إعالم يضمن به عادة.ح.م340إقتضى الفصل 

  : دراسة بيانات مطلب التسجيل  *

قديمه وبيان الحالة المدنية للطالب وطبيعة العقار المطلوب تسجيله ومشموالته و وذلك بذكر تاريخ ت

كما يقوم القاضي المقرر بمطابقة المساحة المصرح بها بالمطلب وتلك . التحمالت الموظفة عليه

المضبوطة بعد إجراء التحديد ويورد حدود العقار المبينة بالمطلب وبالمثال وما يتبين بخصوصها من 

  .ات المطلبمؤيد

  : دراسة مؤيدات مطلب التسجيل  *
رسمية (وشكلها ) …عقد، حكم(وذلك بالتنصيص على الوثائق المقدمة تأييدا للمطلب فيبين نوعها 

وينبه إلى ما يشوبها من نقائص كخلوها من التسجيل بالقباضة المالية أو ضرورة اإلدالء ) أو خطية

أو أمثلة التقاسيم كما ينقل مضمونها قصد تحديد أطرافها وضبط بالتراخيص اإلدارية أو األذون القضائية 

موضوعها والوقوف على أصل إنجرار الملك للطالب وحصر المستحقين وبيان سلسلة االنتقاالت وأسباب 

  .تملك من إنجر الحق منهم

  : مراقبة إجراءات اإلشهار والتحديد  *

 ،ع عملياته في اآلجال المحددة قانوناوذلك بالوقوف على مدى إحترام إجراءات اإلشهار ووقو 

  .وٕاقتراح اإلذن بإجراء إشهار جديد لمطلب التسجيل عند اإلقتضاء

  : محتوى محضر التحديد  *

ينص به على أسماء من حضر عملية التحديد وعدد القطع المحددة واإلعتراضات المثارة في شأنها 

يد كال أو جزءا سواء كانت منشورة أو محكوما وأعداد المطالب التي سبق تقديمها في نفس موضوع التحد

  .فيها بالرفض وكذلك أعداد المطالب والرسوم العقارية المجاورة
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  : االعتراضات والتداخالت  *

وذلك بذكر تاريخ تقديمها وأسماء المعارضين والمتداخلين وحاالتهم المدنية ومستنداتهم ومعاينة 

  .نا من عدمهحصول اإلعتراضات في آجالها المضبوطة قانو 

كما يتولى تحليل المؤيدات المضافة ويقرر على ضوء ذلك مدى جدية اإلعتراضات والتداخالت 

  .ويبرز مدى عالقتها بالمطلب وتأثيرها على الحالة اإلستحقاقية لموضوع التحديد

وقعت االستعاضة عنه بما يـورد  )الذي جرى العمل على تحريره مسبقا(أن تقرير اإلعالم :  ويالحظ

  .بخصوص موضوعه بتقرير التوجه الذي يستوعب كامل مضمون تقرير اإلعالم

  : األبحاث الموطنية  -ب

  :وتقتضي هذه األبحاث القيام أساسا باألعمال اآلتية

  : معاينة الحالة المادية للعقار  *
  :وتشمل 

  : التعرف على موضوع المطلب  -

التعــــرف صــــحبة الحاضــــرين مــــن  -بمجــــرد حلولــــه علــــى عــــين المكــــان-يباشــــر القاضــــي المقــــرر 

األطــــراف والشــــهود علــــى موضــــوع المطلــــب وذلــــك بــــالطواف بــــه ومعاينــــة محتوياتــــه وتشخيصــــها 

ووصــفها والتنصــيص علــى حــدود العقــار بمثــال البحــث ويقــف عنــد عالمــات التحديــد للتأكــد مــن 

نى إنطبــاق مثــال التحديــد الــوقتي علــى العقــار وليتعــرف الشــهود والمعترضــون علــى حــدوده ويتســ

  .للمعترضين تحديد موضوع مطالبهم وللشهود معرفة موضوع شهاداتهم

  : تشخيص موضوع اإلعتراضات والتداخالت  -

إذا لــم يســبق تشــخيص المعارضــات عنــد إجــراء التحديــد يــأذن القاضــي المقــرر العــون  �

ـــال البحـــث فيحـــدد موقعـــه  ـــى مث ـــه بتشـــخيص موضـــوع اإلعتـــراض عل الفنـــي المصـــاحب ل

  .ز له بحرف أو عدد خاصويضبط مساحته ويرم

ما أن يطلب إخراجه إإذا تعلق التداخل بجزء مفرز من موضوع التحديد فللمتداخل  �
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من التحديد أو أن يطلب إفرازه وفي هذه الحالة يأذن القاضي المقرر بتشخيصه 

  .وٕافراده بمقسم مستقل ويسند له عددا ويميزه بلون خاص صلب مثال البحث

  :تطبيق المؤيدات  *

القاضي المقرر تطبيق الرسوم والصكوك واألمثلة المدلى بها سواء من الطالب أو المعترض  يتولى

أو المتداخل إعتمادا على ما تضمنه كل مؤيد من بيانات مثل موقع العقار واإلسم المعروف به ومساحته 

  .وحدوده ومحتواه وذلك للتأكد من تعلقها فعال بالعقار موضوع المطلب

  :ات من حيث ويقع تطبيق المؤيد

يقوم القاضـي المقـرر بمطابقـة موقـع العقـار عامـا كـان أو خاصـا الـوارد ذكـره بالمؤيـدات :  الموقع -

مع موقعه على العين ومن أمثلة الموقع العام مـا يشـار إليـه مطلقـا كالجهـة والواليـة والعمـادة ومـن 

  .أمثلة الموقع الخاص ما يعين خصوصا كاإلسم أو الشارع أو النهج

يعتمــد القاضــي المقــرر فــي تطبيــق المؤيــد مــن هــذه الناحيــة علــى مــا تفيــد بــه شــهادة :  ســميةالت -
  .الشهود الذين لهم معرفة جيدة بالعقار

يتولى القاضي المقرر مطابقة الحدود المذكورة بالمؤيدات مع الحدود الحالية للعقـار مـن : الحدود  -

رة بموجـــب االنتقـــاالت الحاصـــلة بشـــأنها، جميـــع جهاتـــه مـــع مراعـــاة تغييـــر ملكيـــة العقـــارات المجـــاو 

  .ويوضح كيفية إنطباقها ومداه

يقــــوم القاضــــي المقــــرر بمقارنــــة المســــاحة المنصــــوص عليهــــا بالمؤيــــد مــــع المســــاحة :  مســــاحته -

المضمنة بمثال التحديد الوقتي فإن ألفى اختالفا إستوضح بخصوصه الطرف المعنـي مـع مراعـاة 

  .قريبالمساحات المذكورة على سبيل الت

يقارن ما ورد بخصوصه بالمؤيد وما يعاينه يوم التوجه وينص علـى التغييـر الحاصـل :  المحتوى -
  .ويستوضح عن موجباته عند اإلقتضاء

  :سماع األطراف  *

يحقق القاضي المقرر في هويات األطراف ويضمن حاالتهم المدنية كاملة ويتلقى تصريحاتهم 
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  .ا تعلق األمر بتنازل أو صلح أو سحب معارضةويدعوهم إلى اإلمضاء عليها خاصة إذ

  :سماع الطالب  -

يتولى القاضي المقـرر سـماع طالـب التسـجيل أو مـن ينوبـه بصـفة قانونيـة كالمحـامي  �

أو الوكيل أو أحد المطلوب في حقهم في صورة اإلشتراك في الملك، أو المتداخل إذا 

عــن البيانــات الــواردة تعلــق حقــه بكامــل موضــوع المطلــب، فيستوضــح الطالــب عمومــا 

  -عقـــد (بالمطلـــب وبالوثـــائق المـــدلى بهـــا ويســـأله عـــن ســـند تملكـــه لموضـــوع التحديـــد 

 -بـائع  -مـورث (وأصل إنجرار الملـك لسـلفه ...) حكم الخ -إنتزاع  -تقادم  -إرث 

  ...).واهب الخ

ويستفسره عند االقتضاء عن التحمالت الموظفة على العقار إن وجدت كحق المرور  �

لسقي أو الرهون و كذلك التداخالت ويدعوه إلى الجواب عن االعتراضات المثارة أو ا

  .وحصر طلباته األخيرة بشأنها

أن يســأل عــن نــوع التصــرف  -إذا إســتند الطالــب إلــى عقــد مــثال-وللقاضــي المقــرر  �

وتاريخ إنتقـال الحـق لـه لتحديـد مـدة حيازتـه للعقـار، وٕاذا تعلـق ...) هبة الخ  -شراء (

راء مشترك يطالبه بتحديد نسـب اإلسـتحقاق عنـد عـدم ذكرهـا بالعقـد و كـذلك األمر بش

بإثبـــات كيفيـــة تخصصـــه بكامـــل موضـــوع المطلـــب فـــي صـــورة إجـــراء المقاســـمة بـــين 

الشــركاء فينبهــه إلــى ضــرورة اإلدالء بالمقاســمة الكتابيــة أو مصــادقة بقيــة المتقاســمين 

يــة ويطالبــه كــذلك بالتواكيــل أو علــى إمتيــازه بموضــوع التحديــد إن كانــت المقاســمة ذكر 

ـــــة وباألمثلـــــة  ـــــي العمليـــــات العقاري ـــــة الواجبـــــة ف األذون القضـــــائية أو الـــــرخص اإلداري

  ...التقسيمية المنصوص عليها بالعقود

وٕاذا تمســـــك الطالـــــب بـــــاإلرث يســـــأله عـــــن تـــــاريخ وفـــــاة المـــــورث وعـــــن ورثتـــــه وبقيـــــة  �

إذا كان من بينهم قصر أو  وعما) الموصى لهم إختياريا أو وجوبا(المستحقين للتركة 

غائبون وعن نسب إستحقاق كل واحد منهم وتعاقب الوفيات ويطالبه على ضوء ذلك 
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بحجــــج الوفيــــات وبالحــــاالت المدنيــــة الكاملــــة للشــــركاء وبــــاإلدالء بالفريضــــة الشــــرعية 

-محـــررة بواســـطة عـــدلين أو خبيـــر فرضـــي وفـــي صـــورة وقـــوع المقاســـمة بـــين الورثــــة 

  .بما يثبت ذلك -يةرضائية كانت أو حكم

وٕاذا تمســـك الطالـــب بالتقـــادم المكســـب للملكيـــة يســـأله عـــن مـــدة حيازتـــه للعقـــار وأوجـــه  �

 -الهــــدوء (تصــــرفه فيــــه وكيفيــــة ذلــــك للتحقــــق مــــن تــــوفر الشــــروط القانونيــــة للحيــــازة 

وعند اإلقتضاء يسأله عن مدة حيازة ) التصرف بصفة مالك -المشاهدة  -اإلستمرار 

فات حـــوزه وذلـــك إذا لـــم تتـــوفر فـــي حـــوزه المباشـــر شـــروط مـــن إنجـــر منـــه الحـــق وصـــ

 .  الحيازة المكسبة للملكية

  :  سماع المتداخل  -

ويطالبه ...) إرث - عقد شراء  -عقد قرض(يسأل القاضي المقرر المتداخل عن سند تداخله 

... ناب شائع بتحديده وذلك ببيان إن كان تداخله متعلقا بكامل موضوع التحديد أو بجزء مفرز منه أو بم

  .إلخ

  .ويحرر عليه القاضي المقرر في األخير طلباته

  :  سماع المعترض  -
يسمع القاضي المقرر المعترض بحضور الطالب وبمعزل عن الشهود فيسأله عن  �

موضوع إعتراضه بالنسبة لموضوع المطلب ويبين إن كان يتعلق بكامل العقار 

له عن الحق موضوع اإلعتراض المحدد أو ببعضه أو بمناب مشاع منه كما يسأ

وعن مستنداته والوثائق المؤيدة له وعن أوجه تصرفه ...) حقوق إرتفاقية - ملكية (

في العقار موضوع إعتراضه وتاريخ مشاغبته للطالب وعن حيازته السابقة ومدتها 

  .وتحديد تاريخ خروج الحوز من يده

تراضـات المثـارة وعلـى ويطلب القاضي المقرر من طالب التسجيل الجـواب علـى اإلع �

تصــريحات المعترضــين، وفــي صــورة حصــول الصــلح بــين الخصــوم يحــرر القاضــي 
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  .المقرر محضرا في ذلك يمضيه مع جميع األطراف

كمــا يضــمن عنــد االقتضــاء ســحب أحــدهم إلعتراضــه أو تنازلــه عمــا إدعــاه مــن حــق  �

رفـض  ويدعو في األخير المعترضين إلى حصر طلباتهم التـي تكـون عـادة إمـا طلـب

المطلب األصلي فحسب وٕاما طلب رفض المطلب كليـا أو جزئيـا والتسـجيل العرضـي 

  .لفائدتهم

  :سماع الشهود  *

يقـع سـماع الشــهود فـي كــل األحـوال حتــى وٕان أدلـي بمؤيـدات كتابيــة مثبتـة للحــق موضـوع الطلــب  -

صــحة وفــي غيــاب كــل إعتــراض علــى المطلــب وذلــك لتحريــر الحالــة اإلســتحقاقية وللوقــوف علــى 

ويكــون ســماعهم . البيانــات الــواردة بالوثــائق المؤيــدة للمطلــب أو التصــريحات المتلقــاة علــى العــين

  .فرادى بعد عرضهم على قدح األطراف الحاضرين وأساسا الطالب والمعترض

ويتولى القاضي المقرر سـماع مـن يحضـره األطـراف مـن الشـهود علـى أن ال يقـل عـددهم بالنسـبة  -

كالحاضـرين بصـفة (وله أن يسمع بصفة تلقائية من يرى فائـدة فـي سـماعه لكل طرف عن إثنين 

  ...).عرضية أو األجوار

ويســـأل شـــهود الطالـــب خصوصـــا حـــول مـــدى معـــرفتهم للعقـــار موضـــوع المطلـــب وحـــدوده وأصـــل  -

إنجــرار الملــك للطالــب ومــدة حيازتــه لــه وكيفيــة تصــرفه فيــه وحصــول الشــغب مــن عدمــه، وعمومــا 

  .أن يساعد على توضيح الحالة اإلستحقاقية للمطلب حول كل ما من شأنه

ويسأل شهود المعترض أساسا عن موضوع اإلعتراض والمتصـرف فيـه ومـدة حيازتـه لـه ووجوههـا  -

  .وتاريخ حصول الشغب من المعترض وخروج الحوز من يد الطالب

  

  : تحرير تقرير التوجه  *

  :ها إلى يحتوي تقرير التوجه على جملة من العناصر يقع تصنيف

  مكتبية أعمال:  الأوّ 
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  :وتخص ما يلي 

  :البيانات الواردة بمطلب التسجيل  -1

  تاريخ تقديم المطلب -

  الحالة المدنية الكاملة للطالب -

  وصف العقار موضوع المطلب -

  :وتتضمن : البيانات المتعلقة بإجراءات اإلشهار والتحديد  -2

  خالصة محضر التحديد الوقتي -

  لنهائيةالمساحة ا -

  حدود العقار بعد إجراء التحديد -

  .محتوى مؤيدات المطلب -3

  .اإلعتراضات التي أثارها المطلب وتواريخ تقديمها ومحتوى مؤيداتها -4

  أعمال عينية :  اــثاني

  :يضمن القاضي المقرر في هذا الجزء من التقرير 

  .الوصف المادي للعقار حسبما تقع معاينته على العين -1

جـــة تطبيـــق مؤيـــدات األطـــراف مـــع بيـــان كيفيـــة إنطباقهـــا مـــن عدمـــه، وفـــي صـــورة اإلنطبـــاق نتي -2

الجزئي، يقوم القاضي المقرر بتشخيص موضوع هذا اإلنطباق على مثال البحث ويضـمن ذلـك 

  .بتقريره

  .تصريحات طالب التسجيل والمعترضين والمتداخلين -3

  .أقوال الشهود حرفيا -4

  خالصة التقرير:  اــثالث

يضمن القاضي المقرر في هذا الجزء خالصة األعمال المكتبية والموطنية ويبدي رأيه في الحالة 

اإلستحقاقية للمطلب واإلعتراضات والتداخالت ويقدر وجاهتها ثم يقترح ما يراه مناسبا عند اإلقتضاء من 
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  .إجراءات كاإلذن بإشهار جديد أو تحديد تكميلي

  : ة توجيه الملف إلى كتابة المحكم *

بعد تحرير تقرير التوجه ورقنه يوجهه القاضي المقرر مع ملف المطلب إلى مكتب الضبط لتضمين 

التقرير بالدفتر العام، ثم يتولى رئيس المحكمة بموجب قرار يضمن كذلك بالدفتر المذكور اإلذن بنشر 

  .المطلب أمام إحدى الدوائر للنظر فيه بجلسة محددة التاريخ

م #  �ط�ب ا�����لا�: ا�	�م ا����س �  
  .وكيل رئيس وقاضيان: تتركب هيئة المحكمة من ثالثة أعضاء 

وال يمكن للقاضي المقرر أن يشارك في إصدار الحكـم فـي القضـايا التـي باشـر تقريرهـا أي التـي قـام 

  .باألبحاث فيها وأبدى رأيه في شأنها

  اإلجراءات لدى هيئة المحكمة:  ا����ث ا�ول

  :اف للجلسة إستدعاء األطر  -1

  :يتضمن اإلستدعاء  *

  عدد مطلب التسجيل -

  إسم الطرف المستدعى -

  )طالب، متداخل، معترض(صفته  -

  تاريخ الحضور أمام المحكمة -

  تاريخ تحرير اإلستدعاء -

يضمن اإلستدعاء بدفتر المراسالت، ويبلغ إلى المعني باألمر قبل تاريخ الجلسة بما ال يقل عن  *

اية من اليوم الموالي لتاريخ البلوغ بالطريقة اإلدارية، إما بواسطة أعوان السلطة اإلدارية ثمانية أيام بد

  .أو بواسطة كتابة المحكمة) العمدة - أعوان األمن (

يقتطع القائم بالتبليغ جذر اإلستدعاء بعد أن ينص به على إسم المبلغ له وصفته ومقره وتاريخ  *

  .ه والقائم بالتبليغعليه كل من المبلغ ل يالتبليغ يمض
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يوجه جذر اإلستدعاء إلى كتابة المحكمة العقارية ليضاف لملف مطلب التسجيل بعد أن يضمن  *

  .به تاريخ وروده

  :الحضور بالجلسة  -2

ينشر مطلب التسجيل بجلسة عمومية، يحضرها األطراف أو من ينوبهم وال يتوقف نظر المحكمة  - 

  .ون اإلستدعاءات قد بلغت لهم بصفة قانونيةفي المطلب على حضورهم شريطة أن تك

  .يمكن لألطراف أن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة محامين مالهم من مالحظات كتابة أو مشافهة - 

  :اإلطالع على ملف المطلب  -3

يمكن لألطراف اإلطالع على ملف مطلب التسجيل بكتابة المحكمـة وتسـلم نسـخة مـن تقريـر التوجـه 

  .هوالوثائق المظروفة ب

ويمكن أن يؤذن لكل من له مصلحة شرعية باإلطالع على ملف مطلب التسجيل بناء على طلب 

  .كتابي يقدم لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو الفرع المختص

  

  األحكام :  ا����ث ا�"�! 

  :األحكام القاضية بتأجيل النظر  -1

  :ال يؤجل النظر في مطلب التسجيل إال ألسباب جدية منها 

  :نشر قضية إستحقاقية في موضوع مطلب التسجيل لدى محاكم الحق العام وذلك :  أوال

إذا ثبــت للمحكمــة رفــع قضــية إســتحقاقية لــدى إحــدى محــاكم الحــق العــام مــن أحــد أطــراف  -

ـــة أن تنتظـــر  ـــى المحكمـــة العقاري ـــب فعل ـــديم هـــذا المطل ـــل تق ـــب التســـجيل أو غيـــرهم قب مطل

  .تحقاقية من محكمة الحق العامصدور الحكم بالتخلي عن القضية اإلس

إذا لم يصدر حكم بالتخلي عن القضية اإلستحقاقية من محكمة الحق العام المتعهدة فعلـى  -

المحكمــة العقاريــة أن تؤجــل النظــر فــي مطلــب التســجيل إلــى حــين صــدور حكــم بــات فــي 
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  .األصل

بـــالحقوق العينيـــة وجـــود نـــزاع قضـــائي ال يـــدخل فـــي إختصـــاص المحكمـــة العقاريـــة، ويتعلـــق :  ثانيـــا

موضوع مطلب التسجيل مع تأثير مآله بصفة مباشرة على ثبوت الحقوق المراد تسجيلها مـن 

  .ذلك قضايا إبطال العقود أو حجج الوفيات وقضايا الزور والتدليس ونفي النسب وغيرها

  :األحكام القاضية بوسائل تحضيرية  -2

حكم في األصل بقصد إتمام األبحاث أو تنفيذ  تأذن المحكمة العقارية بوسائل تحضيرية قبل إصدار

إجراء وجوبي يقتضيه القانون وٕاذا إستلزمت إحدى هذه الوسائل مصاريف، فإن رئيس المحكمة يقدر 

مصاريف التوجه على العين بصفة تقريبية ويأذن الطرف المتحمل لتلك المصاريف بأن يؤمن المبلغ 

لحساب الجاري وتسلم كتابة المحكمة في ذلك إذنا بالدفع ممضى المعين بالقباضة المالية إما مباشرة أو با

من رئيس المحكمة أو من ينوبه تقدر به المصاريف الوقتية مع التنصيص على وجوب إيداعها من قبل 

  .المعني باألمر قبل يوم إجراء التوجه واإلدالء بوصل الخالص لكتابة المحكمة

ورسم الخرائط المترتبة عن إجراء األعمال الفنية فيقدرها  أما المعاليم الراجعة لديوان قيس األراضي

ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط على ضوء مأمورية صادرة له من القاضي المقرر تنفيذا للحكم 

  .التحضيري

  :وأهم الوسائل التحضيرية التي تأذن بها المحكمة عادة هي 

  :األبحاث التكميلية  -أ

حكم تحضيري أثناء نشر القضية ببحث مكتبي أو بتوجه على  يمكن أن تأذن المحكمة بواسطة

  .العين يقوم بتنفيذهما القاضي المقرر الذي عليه أن يحرر تقريرا في ذلك يضمنه نتيجة أعماله

  :البحث المكتبي  *

  :يمكن أن يتعلق موضوعه

  .بدراسة وثائق أضيفت بعد إجراء التوجه األول وأثناء سير إجراءات المطلب - 
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  .تحرير على أحد األطراف حول مسألة معينةبال - 

  .بإقامة جدول إستحقاقي وفريضة -

  .بدراسة مطلب مقدم في موضوع مطلب التسجيل أو في جزء منه أو في عقارات مجاورة -

  :البحث العيني  *

  :يمكن أن يتعلق موضوعه

ى العـين أضـيفت بإتمام األبحاث في مسائل معينة تخص الحالة اإلستحقاقية كتطبيق مؤيدات علـ -

مثل عقود أو أحكام صادرة بالقسـمة أو أمثلـة تقسـيمية أو أمثلـة تهيئـة عمرانيـة (بعد تاريخ التوجه 

أو دراســة إعتراضــات أو تــداخالت أثيــرت الحقــا فيــتم ســماع ...) أو أمثلــة مرفوقــة بــأوامر إنتــزاع 

  .من يحضره األطراف من بينات بخصوص ذلك

ـــــام بتشـــــخيص موضـــــوع اإلدعـــــا - ءات أو مطالـــــب اإلســـــتحقاق المقدمـــــة مـــــن المعترضـــــين أو بالقي

المتداخلين بمساعدة عون فنـي مـن ديـوان قـيس األراضـي ورسـم الخـرائط، ويـتم التنفيـذ علـى مثـال 

البحــث تحضــيرا لــإلذن عنــد اإلقتضــاء مــن قبــل المحكمــة بــإخراج موضــوع التشــخيص مــن نطــاق 

ائــدة الغيــر موضــوع معارضــة مــن هــذا مثــل طريــق عموميــة أو جــزء فــوت فيــه الطالــب لف(التحديــد 

أو التوســع فــي التحديــد ) موضــوع مطلــب تســجيل عرضــي(أو جعلــه فــي قطعــة مســتقلة ) األخيــر

  ...).حق مرور(األصلي أو توظيف إرتفاقات 

  :اإلذن بتعديل التحديد والمثال  -ب

  :حاالت التعديل  *

  :ديد والمثال في الحاالت التاليةتأذن المحكمة لديوان قيس األراضي ورسم الخرائط بتعديل التح -

  .قبول جزئي لمطلب التسجيل �

  .ثبوت حقوق المعترض أو المعترضين على جزء من العقار المحدد �

  .عدم ضبط الحالة المادية لموضوع مطلب التسجيل �

وذلك إما بإخراج جزء من موضوع التحديد، أو جعله في قطعة مستقلة أو بالتوسع في تحديد 
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  .ضوء ما تم تشخيصه على مثال البحثموضوع المطلب على 

  : إجراءات التعديل  *

يتضـمن اإلذن بيــان موضـوع التحديــد التكميلـي وحصــر نطاقـه وذلــك بـذكر عالمــات تحديـده طبــق  -

  .البيانات المضمنة بمثال البحث وتعيين الطرف المتحمل للمصاريف

يس المدير العـام لـديوان قـيس يتولى القاضي المكلف من قبل المحكمة تحرير مأمورية صادرة للرئ -

األراضــي يطلــع عليهــا رئــيس المحكمــة ويــأذن بإحالتهــا تتضــمن نــص الحكــم التحضــيري القاضــي 

بالتعديل وتاريخ صدوره، وتوجه المأمورية بعد التضمين بكتابة المحكمـة إلـى مصـالح ديـوان قـيس 

  .المطلبومن مثال البحث بملف  ااألراضي مرفوقة بمثال البحث ويحتفظ بصورة منه

ـــدفع  - علـــى الطـــرف المعنـــي بالتحديـــد أن يتصـــل بمصـــالح ديـــوان قـــيس األراضـــي ورســـم الخـــرائط ل

  .المعاليم التي يستوجبها التعديل ولتعيين موعد إنجازه

يتم إنجاز التحديد التكميلي طبق نص الحكم التحضيري بواسطة مهنـدس محلـف مـن ديـوان قـيس  -

على العين، وفي الحالـة األخيـرة تسـتدعى األطـراف المعنيـة األراضي ورسم الخرائط إما مكتبيا أو 

  .دون أن يتوقف اإلنجاز على حضورهم

يحــرر المهنــدس محضــرا مؤرخــا وممضــى مــن طرفــه فــي التحديــد التكميلــي يضــمنه بيانــات تتعلــق  -

  :بإجراء عملية التحديد منها أساسا 

  .تاريخ إجراء التحديد �

  .إسم المهندس المحلف وصفته �

  .رار الصادر بتعيينهتاريخ الق �

  .عدد مطلب التسجيل �

  .تاريخ الحكم التحضيري �

  .التنصيص على إستدعاء األطراف المعنية �

  .أسماء الحاضرين �
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  .وصف لألعمال المجراة تنفيذا للمأمورية �

وصـــف عمليـــة التحديـــد التكميلـــي بـــذكر القطـــع الجديـــدة وعالمـــات تحديـــدها واألرقـــام  �

  .المسندة لها

ضـــي علـــى ضـــوء أعمـــال التحديـــد التكميلـــي مثـــاال جديـــدا ومؤرخـــا ومختومـــا يعـــد ديـــوان قـــيس األرا -

وممضـى يتضـمن تشخيصـا لموضـوع التحديـد المعـدل محاطـا بـاللون األحمـر مـع ذكـر رقـم القطـع 

  .وحدودها ومساحاتها والسلم المعتمد

لمثال يوجه ديوان قيس األراضي بعد تنفيذ الحكم التحضيري ملف التحديد التكميلي محتويا على ا -

المعدل ومثال البحث ومحضر التحديد التكميلـي إلـى كتابـة المحكمـة العقاريـة التـي تقـوم بتضـمين 

  .تاريخ وروده بالدفتر العام

  :اإلذن بإشهار جديد أو تكميلي  -ج

  :اإلشهار الجديد  *

ار إذا لم يتضمن مطلب التسجيل الحالة القانونية بالضبط فإن المحكمة تأذن بالقيام بعملية إشه

  .جديدة مع مقابلة التحديد أو بدونها

  :حاالته  -
يمكن أن يتعلق األمر بكل نقص أو سهو أو خطأ في إشهار إحدى البيانات األساسية التي تمكن 

الغير من معرفة العقار من حيث تسميته ووضعه وموقعه وحدوده ومساحته ومعرفة أسماء مالكيه وألقابهم 

المطلوب تسجيلها، ومن أمثلة ذلك تقديم مطلب التسجيل بإسم وحصر عدد الشركاء وكذلك الحقوق 

شخص ميت أو طلب التسجيل بصفة شخصية من الممثل القانوني لشخص معنوي أو حصول فارق كبير 

  .بين المساحة المصرح بها والمساحة المحددة

  :ه ـــراءاتــإج -

حكما تحضيريا يأذن  - نيةبقصد مطابقة بيانات مطلب التسجيل للحالة القانو  -تصدر المحكمة 

كتابة المحكمة تحت إشراف القاضي المقرر بالقيام بإشهار جديد وتتولى تحديد البيانات الواجب إشهارها 
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بمكاتبة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مستندة إلى ) قسم اإلشهار(من جديد وتقوم كتابة المحكمة 

يص على أنه من تاريخ هذا اإلعالن تبتدئ مدة الحكم التحضيري القاضي بإشهار جديد مع التنص

من مجلة الحقوق العينية لتقديم اإلعتراضات لقاضي الناحية أو المعتمد أو  324الشهرين المعينة بالفصل 

  .رئيس المحكمة العقارية

" إشهار جديد"ويقع نشر مضمون المكاتبة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عنوان 

  .خصصة للمحكمة العقاريةباإلعالنات الم

وتوجه المطبعة الرسمية بعد نشر اإلعالن مستخرجا يتضمن نص اإلشهار المجرى إلى كتابة 
  .المحكمة العقارية

وتتولى هذه األخيرة مكاتبة قاضي الناحية والمعتمد المختصين ترابيا قصد تعليق اإلعالن المستخرج 
لمعتمدية إلى حين إنقضاء آجال اإلعتراض طبقا من الرائد الرسمي بمدخل محكمة الناحية وببهو ا
وبعد إنقضاء آجال اإلعتراض يوجه قسم اإلشهار . لإلجراءات المعمول بها بالنسبة لإلشهار األصلي

وثائق اإلشهار الجديد إلى القاضي المقرر قصد مراقبة إجراءات تنفيذ ذلك في ضوء المقتضيات القانونية 
  .را في شأنها يحيل بموجبه الملف على المحكمةونص الحكم التحضيري ويحرر تقري

  :مقابلة التحديد  -

يمكن للمحكمة أن تأذن مع اإلشهار الجديد بمقابلة التحديد الوقتي تقتضي توجه المهندس المحلف 

من جديد على عين العقار المحدد ومعاينة عالمات التحديد التي سبق وضعها وتلقي اإلعتراضات 

  .وٕاعادة وضع العالمات المندثرة إذا طلب المعنيون ذلك -عند اإلقتضاء- ا الجديدة وتشخيص موضوعه

  .وتخضع عملية مقابلة التحديد إلى إجراءات التحديد األصلي نفسها

  .ويقع إدراج اإلعالم المتعلق بختم عمليات مقابلة التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  :اإلشهار التكميلي  *

و المعترضون التسجيل العرضي وكانت حقوقهم ثابتة، وٕاتجهت المحكمة إلى إذا طلب المعترض أ

تسجيل كامل العقار المحدود أو بعضه لفائدتهم ولم يقع التصريح بمطلب التسجيل أنهم شركاء في الملك 

  .فإنه يجب اإلذن دائما بإجراء إشهار تكميلي مع مقابلة التحديد أو بدونها
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  .بالتسجيل العرضي ويمثل هذا اإلجراء شرطا خاصا

  :األحكام القاضية بالرفض  -3

تصرح المحكمة برفض مطلب التسجيل لعدم ثبوت الحق المطلوب تسجيله ولو في صورة عدم 

  .وجود إعتراضات

  :حاالت رفض المطلب  -أ

  :الرفض الكلي  *

يدات تقضي المحكمة برفض كامل مطلب التسجيل إذا تبين لها بعد القيام باألبحاث ودراسة المؤ 

  .المدلى بها عدم ثبوت حقوق الطالب على كامل موضوعه

  :الرفض الجزئي  *
صورة إال بتسجيل الجزء الذي تثبت حقوق الطالب عليه وذلك بعد الال تقضي المحكمة في هذه 

تعديل التحديد والمثال بواسطة إجراء تحديد تكميلي يقع بموجبه إخراج الجزء الذي لم تثبت عليه حقوق 

  .الطالب

  .ويعد إخراج الجزء موضوع التحديد التكميلي رفضا جزئيا للمطلب

  :أسباب رفض المطلب  -ب

  :من ذلك : أسباب راجعة للطالب  *

المصــاريف الراجعـة لـديوان قـيس األراضـي ورسـم الخــرائط (التقـاعس عـن دفـع مصـاريف التسـجيل  -

  ).مثال

سند ملكية موضوع المطلب أو مـا عدم تقديم مؤيدات أو توضيحات كانت مطلوبة من المحكمة ك -

يفيد أصل تملك العقار المطلوب تسجيله أو ما كان ضروريا لتطبيق المؤيدات المضـافة كاألمثلـة 

التقسيمية أو األمثلـة المرفقـة بـأوامر اإلنتـزاع أو مـا كـان الزمـا لتحريـر الحالـة اإلسـتحقاقية كحجـج 

ون كالتواكيـل وأذون البيـع والتسـجيل لـدى الوفيات أو الفـرائض أو مـا كـان مسـتوجبا بمقتضـى القـان

  …القباضة المالية 
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  :من ذلك : أسباب راجعة لموضوع المطلب  *

  .سابقية صدور حكم بالتسجيل في نفس موضوع المطلب -

وجــود موضــوع المطلــب داخــل الملــك العمــومي إذا كــان مطلــب التســجيل مقــدما مــن غيــر الهيئــة  -

  .العمومية المعينة

مطلـب بمنطقـة خاضـعة إلجـراءات إداريـة مسـبقة بقصـد تطهيـر عقـاري أو إعـداد وجود موضـوع ال -

فالحي لم تتم بعد كأن يتعلـق األمـر بـأراض إشـتراكية لـم يقـع إسـنادها علـى وجـه الملكيـة الخاصـة 

أو بأرض كائنة بمناطق عمومية سقوية لم تتم المصادقة علـى عمليـات التنظـيم العقـاري الخاصـة 

  .بها

مطلب لنظام الملكية المشتركة المقسمة إلـى شـقق وطبقـات علـى معنـى الفصـل خضوع موضوع ال -

وما بعده من مجلة الحقوق العينية وعدم اإلدالء بنظام اإلشتراك في الملكية الذي يحدد نسـبة  85

  .اإلستحقاق في األجزاء المشاعة لكل جزء مفرز

  :آثار حكم رفض المطلب  -ج

ئي لمطلب التسجيل يكتسي صبغة وقتية وال يصطبغ بقوة الحكم الصادر بالرفض الكلي أو الجز 

  .إتصال القضاء

  :ومن آثار ذلك 

  :ويترتب على ذلك أساسا :  عدم النيل من حقوق الطرفين *

  .أنه ال ينفي حقوق الطالب وال يقر حقوق المعترضين -

  .أنه يرجع األطراف إلى المراكز القانونية التي كانوا عليها قبل تقديم المطلب -

: أنه ال يترتب عليه أي أثر قانوني يتعلق بالحالـة اإلسـتحقاقية للعقـار موضـوع المطلـب مـن ذلـك  -

بقــــاء الحــــوز بيــــد الحــــائز وٕامكانيــــة التقاضــــي أمــــام محــــاكم الحــــق العــــام كالقيــــام بــــدعاوى الحــــوز 

واإلســتحقاق وخصوصــا إمكانيــة إعــادة نشــر الــدعوى فــي موضــوع القضــية التــي صــدر فــي شــأنها 

  .تخلي للمحكمة العقاريةحكم بال
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  : عدم إمكانية التمسك بحكم صادر بالرفض في قضية منشورة لدى محاكم الحق العام  *

  :ذلك  يعنيو 

بعد صدور الحكم بالرفض عن المحكمة  –أنه ال يمكن ألي طرف من أطراف القضية أو غيرهم  -

ـــة  ـــه إذا مـــا تعلـــق موضـــوع الـــ –العقاري ـــنفس العقـــار أن يحـــتج بـــذلك الحكـــم أو يعـــارض ب دعوى ب

  .موضوع مطلب التسجيل المرفوض

إن عــدم اإلحتجــاج ينســحب علــى المنازعــات المثــارة فــي جميــع أنــواع القضــايا ومنهــا بالخصــوص  -

  .القضايا الحوزية واإلستحقاقية ودعاوى القسمة

 –محكمــــة الناحيــــة (إضــــافة لمحــــاكم الحــــق العــــام  –إن إســــتبعاد التمســــك بحكــــم الــــرفض يشــــمل  -

أصـناف المحـاكم األخـرى كالمحكمـة ) محكمة التعقيب –محكمة اإلستئناف  –ة اإلبتدائية المحكم

اإلداريـة والهيئــات غيــر القضــائية فـال يكــون مــن الجــائز مـثال اإلحتجــاج أو التمســك بحكــم الــرفض 

  .لدى لجان إستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص

جـــاج باألبحـــاث المجـــراة فـــي مطلـــب إن عـــدم التمســـك بحكـــم الـــرفض ال يمنـــع األطـــراف مـــن اإلحت -

  .التسجيل المتعلقة خصوصا بالتحريرات والمعاينات التي يحررها القضاة المقررون

  : إمكانية طلب التسجيل من جديد  *

يمكن لجميع أطراف المطلب المرفوض طلب التسجيل من جديد بناء على أدلة جديدة مثبتة 

  .لحقوقهم

  :شروط تقديم المطلب الجديد  -

أن يكون العقار موضوع المطلب قابال لطلب التسجيل من جديد ويقتضي ذلك أن ال يكون يجب 

موجب الرفض مؤسسا على سابقية التسجيل أو خروج العقار بطبيعته عن نطاق التسجيل كأن يكون 

مشموال بالملك العمومي أو خاضعا عند تقديم الطلب إلجراءات إدارية لم تستكمل بعد بقصد تطهير 

و إعداد فالحي ومن أمثلة ذلك إعادة طلب تسجيل أرض إشتراكية لم يتم إسنادها بعد على وجه عقاري أ
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  .الملكية الخاصة

يمكن أن يقدم مطلب أو عدة مطالب مستقلة لطلب تسجيل كامل العقار أو بعضه من قبل جميع 

  .األطراف المشمولة بالمطلب المرفوض أو غيرهم

ن مطلب التسجيل األصلي قد أثيرت بخصوصه إعتراضات أو ال يتقيد طلب التسجيل من جديد بكو 

كان خاليا منها وباألسباب الموجبة للرفض عدا ما يتعلق بموضوع الرفض البات كأن يكون المطلب 

  .رفض بسبب سابقية التسجيل أو لتعلقه بالملك العمومي

مرة فيكون يخضع مطلب التسجيل الجديد لنفس اإلجراءات والشروط الخاصة بالتسجيل ألول 

الطالب ملزما بتأمين المصاريف المستوجبة إلشهار المطلب وتحديد موضوعه والبحث فيه حتى وٕان كان 

  .المطلب الجديد يمثل إعادة كلية للمطلب المرفوض

  :شروط قبول المطلب الجديد  -

يجب أن يستند المطلب الجديد إلى أدلة جديدة ويقتضي ذلك أن يثبت الطالب رفع موجب  -

  .فض المبين في أسباب الحكم أو يتمسك الطالب بسبب جديدالر 

ـــة األولـــى � ـــب ســـواء:  فبالنســـبة للحال ـــى الطال ـــا أصـــليا أو معترضـــا فـــي  اعل كـــان طالب

المطلــب األصــلي أن يثبــت العناصــر الضــرورية لتحريــر الحالــة اإلســتحقاقية أو يــدلى 

أو الفصل في  بما يفيد البت في مسائل أولية تخرج عن إختصاص المحكمة العقارية

بصـفة نهائيـة كـأن يؤيـد الطالـب مطلبـه الجديـد بمـا يثبـت أصـل تملـك  سابقةنزاعات 

بمــا يفيــد قيامــه بــدعوى فــي  –فــي المطلــب األصــلي  –البــائع لــه أو يــدلي المعتــرض 

طلب إبطال العقد المستند إليه في المطلب وصدور الحكم النهائي في شأنه بمـا يفيـد 

  .اإلبتدائي الدرجة باتاصيرورة الحكم اإلستحقاقي 

فـــيمكن للطالـــب تحـــوير طلبـــه ويســـتند إلـــى ســـبب جديـــد :  أمـــا بالنســـبة للحالـــة الثانيـــة �

إلكتســـاب الحـــق العينـــي المطلـــوب بتســـجيله كـــأن يـــدلي بمـــا يفيـــد شـــراءه للعقـــار الـــذي 
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  .تمسك في إجراءات المطلب األصلي بإكتسابه بموجب الحيازة

  :في المطلب الجديد مثبتة لحقوق األطراف ويتحقق ذلك  يجب أن تكون األدلة المستند إليها -

فـــي صـــورة حصـــر الطلـــب الجديـــد فـــي جـــزء مـــن المطلـــب : بالنســـبة للطالـــب األصـــلي �

القـديم إذا كـان الـرفض مسـتندا إلـى عـدم قبـول مطلـب التسـجيل بالنسـبة لكامـل العقــار 

ر الحكــم او تقـديم المطلـب فـي نفــس العقـار بإسـم كافـة الشــركاء المسـتحقين بعـد صـدو 

  .بالرفض لعدم إثبات إنفراده بالملكية

  :يقتضي األمر التفريق بين صورتين :  بالنسبة للمعترض في المطلب األصلي �

إذا كانت حقوقه ثابتة ولم يسبق لـه طلـب التسـجيل العرضـي فـي المطلـب األصـلي أو :  األولى

يمـة واإلقتصـار علـى طلـب وقع التصريح برفض إعتراضه شكال يمكن له اإلستناد علـى مؤيداتـه القد

  .التسجيل إما بصفة مستقلة أو بصفته معترضا في المطلب األصلي

إذا سبق له طلب التسجيل العرضي ورفـض طلبـه أصـال لعـدم إثبـات حقوقـه، فـإن عليـه أن :  الثانية

  .يدلي بأدلة جديدة على مقتضى الشروط المبينة سابقا

  :األحكام القاضية بالتسجيل  -4

إلى قواعد مشتركة،  - بقطع النظر عن مراكز األطراف في المطلب  –بالتسجيل  تخضع األحكام

  .غير أن البت في المعارضات والتداخالت المثارة في المطلب تستوجب إتباع قواعد خاصة

  :البيانات األساسية لحكم التسجيل  -أ

ة للعقار المطلوب تضبط المحكمة عند إصدار حكمها بالتسجيل الحالة اإلستحقاقية والحالة المادي

  .تسجيله

  :ضبط الحالة اإلستحقاقية  *

  :من جهة الحقوق  -

تتضمن الحالة اإلستحقاقية جميع الحقوق المتعلقة بالعقار المسجل والخاضعة لإلشهار بمقتضى 
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مجلة الحقوق العينية وتتمثل أساسا في الحقوق العينية المذكورة على سبيل الحصر والتي تنقسم أصليا 

  :إلى

ملكية خاضع للتسجيل فتقضي المحكمة بالتسـجيل لفائـدة مـن ثبتـت حقوقـه علـى حق  �

موضــوع التحديــد مــع التنصــيص علــى حفــظ حــق ملــك الدولــة العــام المنصــوص عليــه 

  .من مجلة الحقوق العينية 356بالفصل 

بقيــة الحقــوق العينيــة المرتبــة علــى العقــار وهــي حــق اإلنتفــاع وحــق اإلســتعمال وحــق  �

تفاق واإلمتياز والرهن العقاري إضافة للحقوق المكتسبة قبل صـدور السكنى وحق اإلر 

مجلة الحقوق العينية الملغاة إبتداء من صدورها وهي اإلنزال والكردار ودخلهما وحـق 

الهواء واإلجارة الطويلة وتقضـي المحكمـة بتوظيفهـا إذا كانـت مرتبـة علـى العقـار قبـل 

  .كتقديم المطلب أو بترسيمها إذا نشأت بعد ذل

بعض الحقـوق الشخصـية القابلـة للترسـيم أو القيـد اإلحتيـاطي بالسـجل العقـاري بقصـد  �

  ).مغارسة –وعد بيع  –عقد التسويغ (حفظها 

  :وتتولى المحكمة بمقتضى الحكم الصادر بالتسجيل 

  ترسيم الحقوق العينية أو الشخصية التي ثبت وجودها لديها �

  تبة على العقار في تاريخ التسجيل توظيف أو ترسيم جميع الحقوق العينية المر  �

  التنصيص على جميع الترسيمات الواجب ذكرها برسم الملكية �

  :من جهة المستحقين  -

وصـــاحب الحـــق ) طالبـــا أو معترضـــا(تعـــين المحكمـــة المالـــك المحكـــوم لـــه بالتســـجيل  �

وتـنص علـى حالتيهمـا المدنيـة كاملـة ) المتـداخل(الحاصل بعد تقـديم مطلـب التسـجيل 

  ).اللقب، تاريخ الوالدة، الجنسية، الحرفة ، المقر اإلسم،(

وفي صورة تعدد المحكوم لفائدتهم تضبط المحكمة القائمة اإلسمية للشركاء مع حاالتهم المدنية 

  .ونسبة إستحقاق كل واحد منهم من مقام الفريضة المحررة
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طعة إلى أخرى وعند تعدد القطع موضوع الحكم بالتسجيل وٕاختالف الحالة اإلستحقاقية من ق

  .تفرد المحكمة كل قطعة منها بالبيانات الخاصة بها عند اإلقتضاء

وتعـــين المحكمـــة المســـتحق للحـــق العينـــي  الموظـــف علـــى العقـــار فـــي حالـــة ثبوتـــه ســـواء كـــان 

  .المستفيد شخصا أو عقارا

يقــــع التنصــــيص علــــى هويــــة المســــتحق أو المســــتحقين :  إذا كــــان المســــتفيد شخصــــا �

وم أو العقـود والصــكوك المــدلى بهـا مثــل تعيــين الـدائن المــرتهن عنــد إسـتنادا إلــى الرســ

  .توظيف الرهن العقاري أو المنتفع عند توظيف حق اإلنتفاع

يقع تحديد العقار المرتب لفائدته الحق العيني مثل توظيف :  وٕاذا كان المستفيد عقارا �

ر سـواء كـان حق مرور أو حق سقي على العقار المحكوم بتسجيله لفائدة عقار مجاو 

  .مسجال أو غير مسجل إستنادا إلى الحكم أو الكتب المدلى به

  :من جهة المستندات  -

تبين المحكمة إذا إقتضى األمر المستندات القانونية التي إنبنـى عليهـا حكـم التسـجيل  �

مـن مجلـة الحقـوق العينيـة  23وذلك بذكر النصوص المعتمدة كاإلسـتناد إلـى الفصـل 

وما بعده من نفـس المجلـة فـي صـورة  45ائدة الدولة أو الفصل في صورة التسجيل لف

  .توفر شروط التقادم المكسب للملكية

ثبــــوت حقــــوق بكمــــا تبــــين المســــتندات الواقعيــــة أي األدلــــة التــــي أعتمــــدتها للتصــــريح  �

األطـــراف وتتمثــــل فــــي جميـــع رســــوم الملكيــــة والعقـــود والصــــكوك العامــــة أو الخاصــــة 

ا تأييدا لمطلب التسجيل أو اإلعتراض من ذلك األحكام وغيرها من الوثائق المدلى به

  .المدنية التي إتصل بها القضاء

كمــا تــنص علــى الصــكوك أو اإلتفاقــات المبرمــة فــي المــدة الجاريــة بــين تقــديم مطلــب  �

التســجيل والحكــم فــي األصــل إذا أذنــت بترســيمها وتعتمــد عــادة فــي بيــان المســتندات 
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  .المقرر من تقاريروتطبيق المؤيدات ما يحرره القاضي 

  :من جهة تاريخ الحالة اإلستحقاقية  -

التاريخ المعتمد  –عند تحرير الحالة اإلستحقاقية للعقار موضوع الحكم بالتسجيل  –تعين المحكمة 

لبداية ثبوت الحالة وتحدد بذلك الحقوق العينية المشمولة بالتسجيل وهي من حيث المبدأ الحقوق 

  .السابقة لتقديم المطلب

  :ضبط الحالة المادية  *

  :يعتمد بالحكم لضبط الحالة المادية على  -

البيانات الخاصة بتشخيص العقار الـواردة بتصـريح الطالـب وعنـد اإلقتضـاء بتصـريح  �

المعتــرض فــي صــورة الحكــم عرضــيا لفائدتــه ومنهــا خصوصــا إســم العقــار المطلــوب 

  .تسجيله

علــق بخــتم عمليــات التحديــد ومنهـــا البيانــات الــواردة بمحضــر التحديــد وبـــاإلعالن المت �

خصوصــا تشـــخيص محتـــوى العقـــار وبيـــان مســاحته الحقيقيـــة وحـــدوده علـــى مقتضـــى 

اإلرشــادات التــي وقــع تلقيهــا علــى العــين أو المعطيــات الفنيــة المحفوظــة بــديوان قــيس 

  .األراضي ورسم الخرائط

المالحـظ أن البيانات المشخصة بالمثال النهائي وتخص البيانات المـذكورة أعـاله مـع  �

البيانات المتعلقة باألمالك المالصقة ينص عليها بالمثال المعتمد على سبيل اإلرشاد 

وال يشملها نفوذ الحكم بالتسجيل كاإلرشادات الخاصة بالعقارات غيـر المسـجلة وذكـر 

  .األجوار والطرقات واألودية وغير ذلك من مشموالت الملك العمومي

  :بالحكم فيما يلي  تتمثل البيانات الواجب ذكرها -

  .العدد الرتبي لمطلب التسجيل. 1

  .اإلسم المسجل به العقار. 2
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الــدائرة الترابيــة للمركــز األصــلي أو الفرعــي للمحكمــة العقاريــة ومحكمــة الناحيــة (موقــع العقــار . 3

وٕاذا كــان العقــار يتمثــل فــي بنــاء يبــين الــنهج الكــائن بــه ) والواليــة والمعتمديــة والبلديــة والعمــادة

  .والعدد

بالهكتـــار واآلر والصـــنتيار أو باألمتـــار (مســـاحة العقـــار المنصـــوص عليهـــا بالمثـــال النهـــائي . 4

  ).المربعة

األعـــداد الرتبيـــة للقطـــع إذا شـــمل الحكـــم عـــدة قطـــع متفرقـــة، ســـواء تعلـــق األمـــر باألراضـــي أو . 5

ثانويــة المبــاني المقســمة إلــى طبقــات ويضــبط المثــال فــي الصــورة األخيــرة مســاحة كــل قطعــة 

  .وحدود اإلرتفاع بالنسبة لملكية كل طبقة

  ).…البناءات اآلبار إلخ(محتوى العقار طبق حالته المشخصة بمحضر التحديد والمثال . 6

  : البيانات الشكلية  . أ
  :يجب أن يتضمن كل حكم البيانات التالية

  ).المراكز الفرعية –المركز األصلي (المحكمة التي أصدرت الحكم . 1

  .د المطلبعد. 2

  .تاريخ تقديم المطلب. 3

  ).يوما وشهر وسنة(تاريخ صدور الحكم . 4

  .أسماء القضاة الصادر عنهم الحكم. 5

  .إسم كاتب الجلسة. 6

  .إسم الطالب ومقره وصفته والمطلوب في حقهم عند اإلقتضاء. 7

  ).جديدةإسم العقار وموقعه ومساحته المصرح بها وتسميته القديمة وال(موضوع المطلب . 8

  .أسماء المعترضين والمتداخلين وموضوع طلباتهم . 9

  .إمضاءات هيئة المحكمة والكاتب. 10

  :البيانات الخاصة بحكم التسجيل  -ب
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  : ةوهي تختلف حسب حاالت الحكم التي تنقسم إلى ثالث

  الحكم في مطلب خال من اإلعتراضات والتداخالت:  الحالة األولى ♦

  لة إما بالقبول الكلي أو الجزئي لمطلب التسجيلتقضي المحكمة في هذه الحا

  القبول الكلي :  الصورة األولى �

  :تصرح المحكمة بقبول المطلب وتقضي بتسجيل كامل العقارموضوع التحديد وتنص على

تنفيــذ األحكــام التحضــيرية أو الرجــوع فيهــا عنــد اإلقتضــاء وتخــص الوســائل التحضــيرية التــي :  أوال

لم يتضـمن  ارير الحالة اإلستحقاقية للمطلب أو إلشهار حالة جديدة إذأذنت بها المحكمة لتح

  .مطلب التسجيل الحالة القانونية بالضبط

  .المحكوم لفائدته:  ثانيا

المثال النهائي المعتمد في ضبط الحالة المادية للعقار وذلك بذكر تاريخ وروده والمالحظ أنه :  ثالثا

طابقــا للتحديــد الــوقتي ومثالــه عــدا صــورة اإلذن بالتوســع غالبــا مــا يكــون هــذا المثــال النهــائي م

في التحديـد التـي تقتضـي إعـداد مثـال جديـد بمقتضـى حكـم تحضـيري ويحكـم بالتسـجيل علـى 

  .ضوء المثال المعدل

التاريخ المعتمد لضبط الحالة اإلستحقاقية ويكـون موافقـا لتـاريخ تقـديم مطلـب التسـجيل بصـفة :  رابعا

ديم ما يفيد دفع مصاريف التسجيل المستوجبة وينص على صدور الحكم قانونية أي تاريخ تق

لفائــــدة المســــتحقين دون مســــاس بــــالحقوق المكتســــبة علــــى العقــــار بعــــد تــــاريخ تقــــديم مطلــــب 

  .التسجيل

  القبول الجزئي :  الصورة الثانية �

ه تصرح المحكمة بقبول المطلب في حدود الجزء الذي ثبتت حقوق الطالب عليه وتقضي بتسجيل

  :لفائدته وتنص على 

تنفيــذ الحكـــم التحضـــيري القاضــي بـــإخراج بقيـــة موضــوع التحديـــد الـــذي يمكــن أن يمثـــل قطعـــة :  أوال
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كاملـــة ســـبق تحديـــدها وتمييزهـــا بمثـــال التحديـــد الـــوقتي أو جـــزءا ســـبق تشخيصـــه علـــى مثـــال 
  .البحث

  .المحكوم لفائدتهم بالتسجيل في األجزاء المحتفظ بها:  ثانيا

مثال المعد وذلك بالتنصيص على تاريخ ورود المثال ومحضر التحديد التكميلي على كتابة ال:  ثالثا

  .المحكمة

  .التاريخ المعتمد لضبط الحالة اإلستحقاقية الموافق لتاريخ تقديم المطلب:  رابعا

  الحكم في مطلب به إعتراضات :  الحالة الثانية ♦

ي لمطلب التسجيل، وفي صورة رفضه تصرح المحكمة برفض اإلعتراض في صورة القبول الكل

  :تأذن بالتسجيل لفائدة المعترض إذا طلب ذلك، ويتعلق األمر بصورتين 

  رفض اإلعتراض :  الصورة األولى �

تراقب المحكمة إجراءات القيام باإلعتراض وتقدر حقوق المعترضين فتقضي برفض اإلعتراض إذا 

  :لحكم بالتسجيل لفائدة المعترض أو المعترضين لم تتوفر الشروط القانونية الشكلية أو األصلية ل

  :رفض اإلعتراض شكال  -1

  :تصرح المحكمة وجوبا برفض اإلعتراض شكال في حالتين 

  .إذا قدم اإلعتراض بعد األجل القانوني -

إذا قدم اإلعتراض دون أن يكون مصحوبا بالوثائق المؤيدة له إال أنه يمكن للمعترض إذا كان  - 

ضمنها المؤيدات المدلى بها تأييدا لمطلب التسجيل أو إلعتراضات أخرى أن حقوقا تت ييدع

  .يكتفي باإلستناد إليها

ال يختلف الحال عند التصريح برفض اإلعتراض على حسب صيغة تقديمه، حيث تصرح المحكمة 

  .برفض اإلعتراض المقدم في مطلب التسجيل األصلي أو في شكل مطلب مستقل

اض بعد فوات األجل المحكمة من اإلذن للقاضي المقرر بدراسة المؤيدات ال يمنع تقديم اإلعتر 
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المقدمة من المعترض وذلك بإعتبارها من عناصر التقدير التي تعتمد في تحرير الحالة اإلستحقاقية 

  .لمطلب التسجيل

ال يمكن للمحكمة أن تقبل طلب التسجيل العرضي لمن رفض إعتراضه شكال حتى وٕان كانت 

  .تةحقوقه ثاب

  :رفض اإلعتراض أصال  -2

وفي  ،يتوقف التصريح برفض اإلعتراض أصال على طلب المعترض التسجيل العرضي من عدمه

  :هذا الخصوص يتجه التفريق بين إحتمالين 

  اإلعتراض مع وجود طلب تسجيل عرضي :  اإلحتمال األول -

محكمة بقبوله شكال يقتضي األمر في هذه الحالة البت في طلب التسجيل العرضي فتقضي ال

  :ورفضه أصال إذا لم تكن حقوق المعترض ثابتة، ويكون ذلك في الصور التالية 

  .تسجيل كامل العقار لفائدة الطالب ورفض طلب التسجيل العرضي -

تسجيل جزء من العقار لفائدة الطالب بعد تعديل التحديد والمثال ورفض طلـب التسـجيل العرضـي  -

  .بكامل موضوع اإلعتراض أو بجزء منه ويمكن أن يتعلق اإلخراج

  .رفض كامل موضوع المطلب األصلي كرفض طلب التسجيل العرضي -

  اإلعتراض في غياب طلب تسجيل عرضي :  اإلحتمال الثاني -

يختلف األمر في هذه الحالة بحسب مآل مطلب التسجيل رفضا أو قبوال لكامل العقار موضوع 

  .التحديد أو لبعضه

ال تصــرح المحكمــة بــرفض اإلعتــراض بــل تكتفــي : رفض الكلــي لمطلــب التســجيل ففــي صــورة الــ -

بـرفض مطلــب التســجيل إذا كانـت حقــوق الطالــب غيـر ثابتــة علــى كامـل العقــار موضــوع التحديــد 

ألن المحكمة متعهدة في هذه الحالة بمطلب تسـجيل أصـلي دون النظـر فـي مطلـب عرضـي كمـا 

  .ب األصليأن طلب المعترض يستهدف فقط رفض المطل
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تصــرح المحكمـــة بقبــول اإلعتـــراض شــكال ورفضـــه : وفــي صـــورة القبــول الكلـــي لمطلــب التســـجيل  -

أصــال والتســجيل لفائــدة الطالــب أو بــرفض اإلعتــراض شــكال والتســجيل لفائــدة الطالــب إذا كانــت 

  .حقوقه ثابتة على كامل العقار موضوع التحديد

صــرح المحكمــة بقبــول اإلعتــراض شــكال ورفضــه ت: وفــي صــورة القبــول الجزئــي لمطلــب التســجيل  -

أصـــال فـــي حـــدود الجـــزء موضـــوع الحكـــم بالتســـجيل لفائـــدة الطالـــب أو بـــرفض اإلعتـــراض شـــكال 

ــم تثبــت حقــوق الطالــب عليــه ســواء كــان  والتســجيل لفائــدة الطالــب وتكتفــي بــإخراج الجــزء الــذي ل

  .لتسجيلموضوع إعتراض أو خاليا منه ويعتبر ذلك بمثابة رفض جزئي لمطلب ا

  قبول اإلعتراض :  الصورة الثانية �

تتولى المحكمة عند قبولها لإلعتراض إما تسجيل حق الملكية لفائدة المعترض وٕاما الحكم بتوظيف 

  .الحقوق العينية األخرى المرتبة على العقار أو قيد الحقوق الشخصية  قيدا إحتياطيا

  :الحكم بالتسجيل العرضي  -1

التسجيل من قبل المعترض في إجراءات المطلب األصلي ومكن المحكمة  أقر المشرع إمكانية طلب

  .من الحكم بالتسجيل بصفة عرضية لفائدته

ويقصد بطلب التسجيل العرضي الطلب المقدم من المعترض في كامل العقار موضوع المطلب 

صلي كال أو األصلي أو في جزء منه إما بطريقة مباشرة أو بواسطة مطلب مستقل بهدف رد المطلب األ

  .جزءا وٕاقرار حقوقه والحكم لفائدته بإستحقاقه لموضوع اإلعتراض

ويتم البت في المطلب األصلي " بحكم التسجيل العرضي"ويوصف الحكم الصادر لفائدة المعترض 

  .ومطلب التسجيل العرضي بمقتضى حكم واحد

  :شروط التسجيل العرضي :  أوال

  :وشروط إجرائية يخضع التسجيل العرضي إلى شرط موضوعي 

  :الشرط الموضوعي * 
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  .ال يمكن التسجيل لفائدة المعترض إال إذا كانت حقوقه ثابتة على موضوع إعتراضه

وتأييد ذلك ) ع.ح.من م 22الفصل (ويقتضي ذلك إثبات إكتساب الملكية بأحد األسباب القانونية 

  .بالوثائق التي يستند إليها عند تقديم إعتراضه

أساسا في ثبوت حقوق المعترض على األبحاث المكتبية والعينية التي يجريها وتعتمد المحكمة 

  .القاضي المقرر

  :الشروط اإلجرائية * 

) الصفة والمصلحة(يفترض قبول التسجيل العرضي توفر الشروط العامة للقيام باإلعتراض 

  .المستند إليهاوالشروط الخاصة كالقيام في األجل القانوني وتقديم اإلعتراض مرفقا بالوثائق 

ويستوجب قبول التسجيل العرضي صدور الطلب من المعترض وٕاجراء إشهار تكميلي للحالة 

  .اإلستحقاقية الجديدة

  :طلب التسجيل العرضي  -

يصـدر الطلــب مبـدئيا مــن القــائم بـاإلعتراض ســواء فـي حــق نفســه فقـط أو فــي حقـه وحــق الغيــر،  �

فتهم شـــركاء فـــي الملـــك، وٕاذا تعلقـــت ويمكـــن أن يصـــدر كـــذلك عـــن معتـــرض أو معترضـــين بصـــ

المطالبــة بمنــاب مشــاع ثبتــت حقــوق المعتــرض عليــه بمعيــة غيــره مــن المســتحقين، فإنــه يفتــرض 

صدور طلب عن جميع الشركاء وال يسـتوجب األمـر مصـادقة مـن لـم يقـم بـاإلعتراض أو مـن لـم 

  .يصدر عنه طلب التسجيل العرضي

وع إعتراضاتهم، فيجب أن يصدر طلب التسجيل أما في صورة تعدد المعترضين وٕاختالف موض

  .العرضي عن كل معترض بصفة مستقلة

ال يخضع طلب التسجيل العرضي إلى أي صيغة معينة، حيث يمكن أن يصـدر إمـا كتابـة وٕامـا  �

مشــافهة كمــا يمكــن تقديمــه مباشــرة مــن المعنيــين أو بواســطة وكيــل قــانوني أو أن يــدرج بمطلــب 

لب صـريحا وأن يتضـمن طلـب الحكـم بالتسـجيل لفائـدة المعتـرض اإلعتراض بشرط أن يكون الط

أو المعترضـــين فـــي حـــدود كامـــل العقـــار أو جـــزء منـــه ويعتبـــر تقـــديم المعتـــرض لمطلـــب تســـجيل 
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  .مستقل في نفس موضوع المطلب األصلي طلبا صريحا في التسجيل العرضي

  :يقدم طلب التسجيل العرضي إلى  �

  .تاريخ األجل القانوني لإلعتراض كتابة المحكمة العقارية بداية من -

القاضي المقرر سواء عند إجرائه لألبحاث األصلية أو تنفيذ الوسائل التحضيرية المأذون بها  -

  .من المحكمة

  .هيئة المحكمة بعد إحالة مطلب التسجيل على الجلسة -

ال يخضــع طلــب التســجيل العرضــي إلــى أجــل معــين، إذ يمكــن تقديمــه بعــد إنقضــاء  �

تراض لكن قبل حجز القضية للمفاوضـة وبشـرط تقـديم إعتراضـه فـي األجـل أجل اإلع

  .القانوني

  :اإلشهار التكميلي  -

  : حاالته �

  :يقع اإلذن بإجراء إشهار تكميلي في حالتين 

حالة التصريح بثبوت حقـوق المعترضـين علـى كامـل العقـار موضـوع التحديـد األصـلي، :  األولى

أســماؤهم، ألقــابهم، حــرفهم ومقــراتهم (ويــة المعترضــين ويقــع إشــهار البيانــات المتعلقــة به

مـــع اإلحالـــة علـــى بقيـــة البيانـــات المتعلقـــة بالعقـــار التـــي ســـبق إشـــهارها بالمطلـــب ) …

األصلي وذلك بذكر عدد مطلب التسجيل وتاريخ إدراج مضـمونه وتـاريخ نشـر اإلعـالم 

  .كل شريك المتعلق بختم التحديد وٕاذا كان العقار مشاعا يبين باإلشهار مناب

حالة التصريح بثبوت حقوق المعترضين على جـزء مـن العقـار موضـوع التحديـد ويكـون :  الثانية

  :ذلك في صورتين 

صورة إستحقاق المعترضين لمنابات مشاعة، ويتم إشهار البيانات المتعلقة بالهوية  -1

  .وموضوع إستحقاقهم مع الحقوق الراجعة لطالب التسجيل التي سبق إشهارها
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صورة إستحقاق المعترضين لجزء مفرز مـن العقـار موضـوع التحديـد، ويقـع إشـهار  -2

البيانـــات المتعلقـــة بهويـــة المعترضـــين والحالـــة الماديـــة للجـــزء موضـــوع اإلعتـــراض 

  .طبق نتيجة التحديد التكميلي وكذلك الحالة اإلستحقاقية الجديدة

  :وال يقع اإلذن بإجراء اإلشهار التكميلي 

  :ون كشركاء في موضوع المطلب وشملهم اإلشهاراألصلي من أمثلة ذلكإذا ذكر المعترض

تقــديم المطلــب األصــلي علــى إعتبــار ملكيــة كامــل العقــار موضــوع التحديــد للطالــب وشــركائه مــن  -

  .المعترضين مع ثبوت إستحقاق هؤالء فقط لكامل العقار

لــى الشــياع بيــنهم وحســب تقــديم المطلــب علــى إعتبــار ملكيــة موضــوع التحديــد للطالــب وشــركائه ع -

نســب مبينــة ومنازعــة بعضــهم فــي المنابــات المســندة لهــم بالمطلــب وثبــوت إســتحقاقهم لموضــوع 

  .إعتراضهم

مطلبـا مسـتقال فـي نفـس موضـوع المطلــب  –فـي األجـل القـانوني لإلعتــراض  -إذا قـدم المعتـرض  -

  .األصلي بإعتبار أن مطلب اإلعتراض الحتمي قد تم إشهاره

  : إجراءاته �

بـإجراء  -تحـت إشـراف القاضـي المقـرر –تصدر المحكمة حكما تحضيريا يأذن كتابة المحكمة 

 )حســب الحــاالت الســابق ذكرهــا(إشــهار تكميلــي تحــدد فيــه حقــوق المعترضــين الواجــب إشــهارها 

فتبين إن كان اإلشهار متعلقـا بكامـل العقـار أو بجـزء منـه وٕان كـان هـذا الجـزء مشـاعا أو مفـرزا 

وتضـبط قائمـة المسـتحقين ونسـب إسـتحقاقهم مـع التنصـيص علـى ) ودة باإلشـهارالقطع المقص(

مـن مجلـة الحقـوق العينيـة ال يتعلـق إال بـالحقوق  324أن فتح أجل اإلعتراض المعـين بالفصـل 

الثابتــة للمعترضــين موضــوع اإلشــهار التكميلــي ويــتم نشــر اإلعــالن بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 

وبكــــل مــــن محكمــــة الناحيــــة والمعتمديــــة طبــــق نفــــس " تكميلــــي إشــــهار"التونســــية تحــــت عنــــوان 

  .اإلجراءات المتبعة بالنسبة لإلشهار األصلي
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  :البت في مطلب التسجيل العرضي :  ثانيا

يختلف منطوق الحكم بإختالف صيغة تقديم طلب التسجيل العرضي، ولذلك يقتضي األمر التفريق 

  .ابهابين حالة وجود المعارضة الحتمية وبين حالة غي

  البت في طلب التسجيل العرضي عند وجود معارضة حتمية:  الحالة األولى ♦

 ،تتعلـــق بثبـــوت حقـــوق المعتـــرض علـــى كامـــل موضـــوع المطلـــب األصـــلي:  الصـــورة األولـــى �

  :ويقتضي األمر 

ضــم مطلــب اإلعتــراض الحتمــي للمطلــب األصــلي وقبــول اإلعتــراض ومطلــب :  مــن حيــث الشــكل* 

  .التسجيل العرضي

رفض المطلب األصلي وتسـجيل كامـل العقـار عرضـيا لفائـدة المعتـرض علـى :  ث األصلمن حي* 

الحالــــة اإلســــتحقاقية التــــي كــــان عليهــــا العقــــار يــــوم تقــــديم مطلــــب التســــجيل موضــــوع اإلعتــــراض 

  .الحتمي

: تتعلـق بثبـوت حقـوق المعتـرض علـى جـزء مـن موضـوع المطلـب األصـلي :  الصورة الثانيـة �

حتمــاالت تختلــف بــإختالف موضــوع اإلعتــراض الــذي يمكــن أن يســلط ويــتم التفريــق بــين عــدة إ

علــى جــزء مفــرز أو منــاب مشــاع مــن موضــوع التحديــد األصــلي مــع إعتبــار أن حقــوق طالــب 

  . التسجيل يمكن أن تكون ثابتة أو غير ثابتة على الجزء المتبقى

 ،زهـــا بـــرقم بالمثـــالتعلـــق اإلعتـــراض الحتمـــي بقطعـــة كاملـــة أو بقطـــع ســـبق تميي:  اإلحتمـــال األول -

   :ويقتضي ذلك 

ضــم مطلــب اإلعتــراض الحتمــي للمطلــب األصــلي وقبــول اإلعتــراض ومطلــب  :مــن حيــث الشــكل * 

  .التسجيل العرضي

رفض المطلب األصلي كال أو جزءا وتسجيل القطعة أو القطع عرضيا لفائدة :  من حيث األصل* 

  .المعترض



  

 

  

61

بمنــاب مشــاع  ويتحقــق ذلــك بتقــديم الطالــب لمطلــب  تعلــق اإلعتــراض الحتمــي:  اإلحتمــال الثــاني -

أصلي في حق من شاركه في الملكية وتقديم المعترض لمطلـب ثـان يـدعي فيـه منابـا مشـاعا مـن 

ـــد األصـــلي، وفـــي هـــذا الخصـــوص مـــن المحتمـــل أن يكـــون المعتـــرض مـــن بـــين  موضـــوع التحدي

  .نسبة إستحقاقيةالشركاء المصرح بهم بالمطلب األصلي فيكون مطلب إعتراضه متعلقا ب

  : ويقتضي األمر 

ضــم مطلــب اإلعتــراض الحتمــي للمطلــب األصــلي وقبــول اإلعتــراض ومطلــب :  مــن حيــث الشــكل* 

  .التسجيل العرضي

قبول المطلـب األصـلي أو رفضـه علـى حسـب ثبـوت أو عـدم ثبـوت إسـتحقاق :  من حيث األصل* 

  .الطالب لمناب مشاع بمعية المعترض

  في طلب التسجيل العرضي عند وجود معارضة حتميةالبت :  الحالة الثانية ♦

  :ويجب التمييز في هذه الحالة بين صورتين 

ـــب التســـجيل :  الصـــورة األولـــى � ـــى كامـــل موضـــوع مطل ـــق بثبـــوت حقـــوق المعتـــرض عل وتتعل

  :ويقتضي األمر 

  :التنصيص على :  من حيث الشكل* 

  .قاقية الجديدةتنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإجراء إشهار للحالة اإلستح -

  .قبول اإلعتراض وطلب التسجيل العرضي -

القضــاء بــرفض مطلــب التســجيل وٕاعتبــار حقــوق المعتــرض ثابتــة علــى كامــل :  مــن حيــث األصــل* 

العقار موضوع التحديد وتسجيله عرضيا لفائدته علـى الحالـة اإلسـتحقاقية التـي كـان عليهـا العقـار 

  ).تاريخ تقديم اإلعتراض(لذي تضبطه المحكمة يوم تقديم مطلب التسجيل أو في التاريخ ا

جزء مفرز (ثبوت حقوق المعترض على جزء من موضوع مطلب التسجيل  :  الصورة الثانية �

مـــع إعتبـــار أن يكـــون الطالـــب مســـتحقا بمعيـــة المعتـــرض لمنـــاب مشـــاع أو ) أو منـــاب مشـــاع
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لــب غيــر ثابتــة بصــفته مســتحقا للجــزء المتبقــى مــن موضــوع التحديــد أو أن تكــون حقــوق الطا

  .تماما

    :ويقتضي األمر  تعلق اإلعتراض بجزء مفرز : اإلحتمال األول -

  :التنصيص على :  من حيث الشكل* 

فــي صــورة  ىتنفيــذ الحكــم التحضــيري القاضــي بتعــديل التحديــد والمثــال إمــا بــإخراج الجــزء المتبقــ -

  .ستحقاقه لهعدم ثبوت حقوق الطالب عليه أو بجعله في قطعة مستقلة في صورة إ

تنفيـــذ الحكـــم التحضـــيري القاضـــي بـــإجراء إشـــهار تكميلـــي للحالـــة اإلســـتحقاقية الجديـــدة الخاصـــة  -

  .بموضوع اإلعتراض

  .قبول اإلعتراض وطلب التسجيل العرضي -

  : من حيث األصل * 

القضاء برفض مطلب التسجيل كال أو بعضا وٕاعتبار حقوق المعترض ثابتة على كامل القطعة  - 

اإلعتراض وتسجيلها عرضيا لفائدته على الحالة اإلستحقاقية التي كان عليها العقار موضوع 

  .يوم تقديم مطلب التسجيل أو في التاريخ الذي تضبطه المحكمة

  :ويقتصر األمر تعلق اإلعتراض بمناب مشاع :  اإلحتمال الثاني -

  :التنصيص على :  من حيث الشكل* 

  .إجراء إشهار تكميلي للحالة اإلستحقاقية الجديدةتنفيذ الحكم التحضيري القاضي ب -

  .قبول اإلعتراض وطلب التسجيل العرضي -

إعتبـار حقـوق الطالـب والمعتـرض ثابتـة علـى كامـل العقـار موضـوع القضـاء ب:  من حيث األصل* 

بــار التحديــد وتســجيله لفائــدتهما علــى الشــياع بينهمــا طبــق النســبة اإلســتحقاقية التــي أثبتهــا البحــث مــع إعت

  .الحالة اإلستحقاقية يوم تقديم المطلب أو في التاريخ الذي تضبطه المحكمة

  :الحكم بتوظيف الحقوق العينية وقيد بعض الحقوق قيدا إحتياطيا  -2
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في صورة الحكم بالتسجيل لفائدة الطالب وثبوت حق عيني لفائدة المعترض أو حق شخصي 

بناء على طلب –به بمطلب التسجيل، تأذن المحكمة  خاضع لإلشهار بالرسم العقاري لم يقع التصريح

بتوظيف الحق العيني المرتب على العقار المحكوم بتسجيله وذلك بإقرار التحمالت الموظفة  -المعترض

  .عليه وتعيين نطاقها ومستحقيها أو قيد بعض الحقوق قيدا إحتياطيا بالرسم العقاري بقصد حفظها

ذه الحالة بالشروط العامة لإلعتراض منها خصوصا القيام في ويتقيد حق القيام باإلعتراض في ه

  .األجل القانوني وٕارفاق مطلب اإلعتراض بالوثائق المثبتة لتلك الحقوق

  :وزيادة على ذلك يشترط 

  .أن يكون الحق المطلوب توظيفه أو قيده قيدا إحتياطيا ناشئا قبل تقديم مطلب التسجيل -

  .لخاضعة لإلشهار بمقتضى القانونأن يكون الحق من صنف الحقوق ا -

  .أن يبين المعترض الحق المستند إليه ونطاقه -

   .أن يدلي المعترض بسند الحق المطلوب توظيفه -

  .أن يعين المعترض المستحقين لتلك الحقوق -

  الحكم في مطلب به تداخالت:  الحالة الثالثة ♦
لتسجيل في تاريخ تقديم المطلب ويؤدي ذلك يتم مبدئيا إقرار الحقوق الثابتة للطالب بموجب الحكم با

إلى أن الحكم بالتسجيل يمثل بداية ضبط الحالة اإلستحقاقية للعقار وتطهيره من جميع الحقوق السابقة 

  .لتقديم المطلب

وفي صورة التصريح بحقوق ناشئة بعد تقديم المطلب وقبل الحكم بالتسجيل تتولى المحكمة 

ة الملكية العقارية بترسيم تلك الحقوق أو التنصيص عليها بالرسم العقاري بمقتضى ذلك الحكم اإلذن إلدار 

  .المتولد عن الحكم، بعد التثبت من توفر شروط القيام بالتداخل وٕاستيفاء المؤيدات للموجبات القانونية

  :وتتولى المحكمة قبل اإلذن بالترسيم أوالتنصيص القيام بجملة من التحقيقات من ذلك أساسا 

   .بت من أن الحقوق موضوع التداخل خاضعة قانونا لإلشهار بالسجل العقاريالتث -

  .التثبت من أن تلك الحقوق قد إنجرت مباشرة من المحكوم له بالتسجيل -
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  .التحقق من هوية األطراف وأهليتهم -

التحقـــق مـــن صـــحة الوثـــائق المـــدلى بهـــا تأييـــدا لمطلـــب التـــداخل ومـــن أنهـــا تتعلـــق كـــال أو بعضـــا  -

  .قار المحكوم بتسجيلهبالع

ويخضع قبول التداخل إلى مجموعة من الشروط الخاصة وتختلف أوجه البت في مطلب التداخل 

  .بإختالف أصناف الحقوق

  شروط قبول التداخل:  أوال

يمكن أن يتعلق مطلب التداخل بالحقوق المنجرة إما من طالب التسجيل أو المعترض أو المتداخل 

  .ول التداخل بإختالف مركز الشخص الذي إنجر منه الحق لفائدة المتداخلالسابق، وتختلف شروط قب

  :التداخل إلى جانب طالب التسجيل  -1

جـل معـين بشـرط أن يقـدم المتـداخل مؤيداتـه قبـل أال يخضع القيام بالتداخل فـي هـذه الصـورة إلـى * 

  .الحكم في األصل

بطلـب الرجـوع  –على موضوع التـداخل في صورة ثبوت حقوق الطالب  –وال يتأثر قبول التداخل * 

بنــــاء علــــى طلــــب  –فــــي المطلــــب األصــــلي الصــــادر عــــن طالــــب التســــجيل، إذ يمكــــن للمحكمــــة 

إقــــرار حقــــوق الطالــــب والحكــــم بالتســــجيل لفائدتــــه واإلذن بترســــيم الحقــــوق موضــــوع  –المتــــداخل 

  .التداخل أو التنصيص عليها

قطع سبق تحديدها وتمييزها بـرقم بالمثـال وفي صورة تعلق التداخل بقطعة كاملة من مجموعة  -

أو بجــزء محــدد تــم تشخيصــه علــى مثــال البحــث، يجــب علــى المحكمــة عنــد طلــب الرجــوع فــي 

المطلــب األصــلي اإلذن بــإخراج مــا بقــي علــى ملــك الطالــب مــن التحديــد والحكــم بالتســجيل أو 

  .اإلذن بالترسيم في حدود موضوع التداخل

مشاع من كامل العقار موضوع التحديد ورغب الطالب فـي الرجـوع أما إذا تعلق التداخل بجزء  -

في مطلب التسجيل يجوز للمحكمـة بنـاء علـى طلـب المتـداخل الحكـم بالتسـجيل طبـق المطلـب 
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  .األصلي واإلذن بترسيم حقوق المتداخل

  :التداخل إلى جانب المعترض  -2

  :يفترض قبول هذا التداخل 

والشـــروط الخاصـــة ) الصـــفة والمصـــلحة(جانـــب المعتـــرض  تـــوفر الشـــروط العامـــة لإلعتـــراض فـــي* 

  .بالقيام في األجل القانوني وتقديم مطلب اإلعتراض مرفقا بالوثائق المستند إليها

  :توفر شروط قبول التسجيل العرضي ويتعلق األمر * 

بوجوب ثبوت حقـوق المعتـرض علـى العقـار موضـوع التـداخل، فيترتـب عـن ذلـك ثبـوت حقـوق  -

  .لى جانبهالمتداخل إ

بوجوب صدور طلب التسجيل العرضي إما أصالة من المعتـرض أو مـن المتـداخل إلـى جانبـه  -

فـي صــورة ثبــوت حقــوق المعتــرض وعــدم طلـب هــذا األخيــر التســجيل العرضــي وٕاقتصــاره علــى 

  .طلب رفض المطلب األصلي

وذلك في حدود  طلب التسجيل العرضي نيابة عن المعترض –في الصورة األخيرة  –يقدم المتداخل 

الحقوق المنجرة لفائدته ودون التقيد بأجل معين بقصد التصريح بتسجيل كامل العقار أو بعضه بإسم 

المعترض أو المعترضين واإلذن بترسيم الحقوق الناشئة لفائدته أو التنصيص عليها بموجب الحكم 

  .بالتسجيل

  :التداخل إلى جانب المتداخل السابق  -3

حقـوق الحاصـلة بعـد تقـديم المطلـب موضـوع عـدة نقـل أو إتفاقـات متواليـة تسـتند يمكن أن تكـون ال* 

بموجـــب الحكـــم  –إلـــى الحقـــوق القابلـــة للتســـجيل بإســـم الطالـــب أو المعتـــرض، ولـــذلك فـــإن اإلذن 

بترســيم آخــر إنتقــال أو إتفــاق ال يــتم قبــل ترســيم النقــل أو اإلتفاقــات الســابقة المتعلقــة  –بالتســجيل 

  .بنفس الحق

ترط لقبـول تـداخل المسـتفيد األخيـر أن يـتم تقـديم الوثـائق الالزمـة لترسـيم اإلنتقـاالت واإلتفاقـات يش* 
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في صورة عدم إثبات تسلسل اإلنتقاالت أو اإلتفاقات  –السابقة فيكون من مصلحة آخر متداخل 

 – إضــافة للمؤيــدات المتعلقــة بــالحقوق المنجــرة لــه مباشــرة –أن يرفــق مطلــب تداخلــه  –المــذكورة 

  .بالصكوك واإلتفاقات السابقة إلنتقال الحق إليه

تختلــف شــروط قبــول التــداخل إلــى جانــب متــداخل ســابق بــإختالف مركــز صــاحب الحــق المحكــوم * 

بتسجيله فيكون المتداخل األخير في نفس وضـعية المتـداخل المباشـر الـذي إسـتمد حقوقـه مباشـرة 

  .من طالب التسجيل أو المعترض

  لتداخل البت في ا:  ثانيا

بقبول مطلب  -بعد أن تقضي بالتسجيل  –في صورة توفر شروط قبول التداخل تصرح المحكمة  -

  .التداخل

  .أما في صورة عدم توفر أحد تلك الشروط، فتصرح المحكمة برفض مطلب التداخل -

  :قبول التداخل  -1

اإلجـــراءات القانونيـــة  تراقـــب المحكمـــة أوال صـــفة المتـــداخل ومصـــلحته فـــي القيـــام بالتـــداخل وٕاتمـــام* 

الخاصة بذلك كإيداع مطلب التداخل لدى المحكمـة العقاريـة وٕارفـاق ذلـك بالصـكوك أو اإلتفاقـات 

أو األحكــام المتعلقــة بالعقــار موضــوع مطلــب التســجيل، وبعــد التأكــد مــن إســتيفاء الشــروط تصــرح 

  .المحكمة بقبول التداخل من حيث الشكل

التداخل ال يتعـارض مـع الحالـة اإلسـتحقاقية التـي أقرهـا الحكـم  تحقق المحكمة ثانيا في أن مطلب* 

بالتســجيل بخصــوص موضــوع التــداخل وأن الصــكوك أو اإلتفاقــات أو األحكــام المــدلى بهــا تأييــدا 

لمطلب التداخل تمكن المحكمة من قبول التداخل من حيث األصل فتأذن بترسيم الحقوق العينيـة 

  .سجل العقاريأو الشخصية أو قيدها إحتياطيا بال

  :اإلذن بالترسيم :  الصورة األولى �

ـــار والخاضـــعة لإلشـــهار بمقتضـــى مجلـــة الحقـــوق  - ـــأذن المحكمـــة بترســـيم الحقـــوق المتعلقـــة بالعق ت

  .العينية
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ويمكــــن أن يتعلــــق الترســــيم بــــالحقوق العينيــــة العقاريــــة أو بعــــض الحقــــوق التــــي إقتضــــى المشــــرع 

  .إشهارها بطريق الترسيم

  :د اإلذن بالترسيم على تنص المحكمة عن -

  .قبول التداخل من حيث الشكل �

  .إلذن بترسيم الحق العيني أو الشخصي المضمن بسند التداخلا �

ســند التــداخل المتمثــل فــي الصــك أو اإلتفــاق أو الحكــم الموجــب إلنشــاء الحــق لفائــدة  �

و المتداخل أو إنتقال ذلك الحق لفائدته من المحكوم له سواء كان طالبا أو معترضا أ

  .متداخال سابقا

  :نطاق الترسيم وذلك ببيان تعلقه  �

  .إما بكامل العقار -

  .وٕاما بجزء مفرز منه فيتم تعيين القطعة موضوع التداخل طبق مثال تحديدها -

  .وٕاما بمناب مشاع فتبين نسبته من التجزئة المعتمدة لكامل العقار -

  :اإلذن بالقيد اإلحتياطي :  الصورة الثانية �

 ذن بالقيد اإلحتياطي لبعض الدعاوى أو اإلتفاقات المتعلقة إما بحقوق عينيةأحكمة أن تيمكن للم -

بحقـــوق شخصـــية بشـــرط أن تكـــون مـــن صـــنف الحقـــوق الواجـــب إشـــهارها طبـــق أحكـــام مجلـــة  أو

  .الحقوق العينية

  :تنص المحكمة عند اإلذن بالقيد اإلحتياطي على  -

  .قبول التداخل من حيث الشكل �

  .اإلحتياطي للدعوى أو اإلتفاقاإلذن بالقيد  �

  .سند التداخل المتمثل في الصك أو اإلتفاق أو شهادة نشر الدعوى �

  .نطاق القيد اإلحتياطي �
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  :رفض التداخل  -2

تصرح المحكمة إذا لم تتوفر شروط القبول المذكورة برفض التداخل وتترتب عن ذلك آثار تختلف 

  .بإختالف أسباب الرفض

  :أسباب الرفض  -
  .و أصليةأن يستند رفض التداخل إلى أسباب شكلية يمكن أ

  :رفض التداخل شكال  �
  :ويمكن أن يتعلق األمر 

  .إما بإختالل شرطي المصلحة والصفة في مطلب التداخل -

وٕاما بعدم مراعاة المتداخل لإلجراءات الشكلية للقيام بتداخله كعدم إيداع سند التـداخل بكتابـة  -

  .ديمه للجهة المختصةالمحكمة العقارية أو عدم تق

وٕاما بعدم مراعاة المتداخل لجانبه للشروط الشـكلية الواجبـة لقيامـه، كـأن يكـون المتـداخل إلـى  -

جانبــه معترضــا فيقــوم بإعتراضــه بعــد فــوات األجــل القــانوني أو دون إرفــاق مطلبــه بالوثــائق 

  .المؤيدة له

  :رفض التداخل أصال  �
  :تقضي المحكمة عموما برفض مطلب التداخل 

  .إذا كان الحق موضوع التداخل أو حق المتداخل إلى جانبه غير ثابت على العقار المحدود -

إذا لم يسع المتداخل في القيام بمـا يسـتلزمه النظـر فـي المطلـب األصـلي خصوصـا إذا تعلـق  -

  .التداخل بكامل العقار موضوع التحديد

د اإلحتيـاطي كـأن يطلـب المتـداخل إذا كان الحـق غيـر قابـل لإلشـهار بطريـق الترسـيم أو القيـ -

  .ترسيم حق هواء ناشئ بعد إجراء العمل بمجلة الحقوق العينية

  :كما يمكن للمحكمة أن تقضي برفض التداخل إستنادا إلى أسباب مختلفة من ذلك 

  عدم تقديم أصول المؤيدات -
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الماليـــة عـــدم إخضـــاع الصـــكوك المقدمـــة للموجبـــات القانونيـــة الخاصـــة بالتســـجيل بالقباضـــة  -

  .والتعريف بإمضاءات األطراف

  .عدم إنطباق المؤيدات على العقار موضوع التداخل -

كتأمين مصاريف : عدم تنفيذ ما تستلزمه الوسائل التحضيرية المأذون بها من قبل المحكمة  -

  .البحث واألعمال الفنية

  :آثار الرفض  -

  :صلي إما بالتسجيل وٕاما بالرفضتختلف هذه اآلثار بإختالف الحكم الصادر في المطلب األ

  :في صورة الحكم بالتسجيل  -1
  :يتجه التفريق بين إحتمالين 

  :إما الحكم بالتسجيل لفائدة المتداخل إلى جانبه فيترتب عن ذلك * 

إعتبــــار رفــــض التــــداخل ال يكتســــي إال صــــبغة وقتيــــة وال يصــــطبغ بقــــوة إتصــــال القضــــاء فتبقــــى  -

أو القيـــد اإلحتيـــاطي بالســـجل العقـــاري وذلـــك بإيـــداع الصـــك أو  للمتـــداخل إمكانيـــة طلـــب الترســـيم

  .اإلتفاق بإدارة الملكية العقارية بعد تالفي موجب رفض التداخل المبين بالحكم

عــــدم اإلحتجــــاج بــــالحق المضــــمن بالصــــكوك أو اإلتفاقــــات تجــــاه الغيــــر إال بترســــيمها أو بقيــــدها  -

ء ذلــك ويقتضــي تطبيــق آثــار المفعــول اإلنشــائي إحتياطيــا بالســجل العقــاري وبدايــة مــن تــاريخ إجــرا

  .للترسيم أن الحقوق العينية ال تتكون في هذه الحالة إال بترسيمها بسجل الملكية العقارية

  :وٕاما الحكم بالتسجيل لغير المتداخل إلى جانبه ويترتب عن ذلك * 

ن فــي الحكــم إعتبــار رفــض التــداخل قــد إتصــل القضــاء بموضــوعه ويمكــن فــي هــذه الحالــة الطعــ -

  .من مجلة الحقوق العينية 332بالتسجيل بطريق المراجعة في حدود الصور المبينة بالفصل 

  .عدم إمكانية إيداع سند التداخل بإدارة الملكية العقارية -

  :في صورة الحكم بالرفض  -2

تقتضي آثار الحكم الصادر برفض مطلبي التسجيل األصلي والعرضي إعتبار رفض التداخل ال 
  :كتسي إال صبغة وقتية بالنسبة للمتداخل ومن نتائج ذلك ي
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  .عدم النيل من حقوق المتداخل وٕارجاعه إلى مركزه القانوني الذي كان عليه يوم تقديم تداخله* 

  .عدم إمكانية اإلحتجاج من قبل الغير وفي مواجهة المتداخل بالحكم الصادر برفض التداخل* 

ا جديدا في حدود موضوع تداخله طبـق اإلجـراءات العاديـة وبـنفس إمكانية أن يقدم المتداخل مطلب* 

  .الشروط المبينة بخصوص إمكانية طلب التسجيل من جديد

وجوب التقيد بشروط قبول المطلـب الجديـد وذلـك خصوصـا بإثبـات حقـوق مـن سـبق التـداخل إلـى * 

ة في أسباب الحكـم كـان جانبه واإلدالء تأييدا للمطلب الجديد بما يفيد رفع موجبات الرفض المبين

  .يدلى بأصل تملك البائع للطالب

  اإلعالم بالحكم:  ا����ث ا�"��ث

تتولى كتابة المحكمة إعالم الخصوم بالحكم الصادر في مطلب التسجيل مباشرة بعد التصريح به  *

  :وتتضمن صيغة اإلعالم الموجه من كاتب المحكمة العقارية جملة من البيانات المتعلقة أساسا 

  بعدد مطلب التسجيل -

  بتاريخ الحكم الصادر في المطلب -

  بالشخص الموجه إليه اإلعالم وصفته في المطلب -

  بمنطوق الحكم -

  .يقع اإلعالم بجميع األحكام الصادرة في األصل سواء كانت قاضية بالتسجيل أو بالرفض *

لحكم في أجل شهرين من يمكن المعنيين باإلعالم من طلب مراجعة ا: فاإلعالم بحكم التسجيل  - 

  .صدوره أو متابعة إجراءات إقامة الرسم العقاري المتولد عن الحكم لدى إدارة الملكية العقارية

  .فيترتب عنه إمكانية طلب التسجيل من جديد بناء على أدلة جديدة: أما اإلعالم بحكم الرفض  -

لمتــداخل، وال يتوقــف تنفيــذ يــتم إعــالم أطــراف مطلــب التســجيل وهــم طالــب التســجيل والمعتــرض وا *

  .الحكم على القيام بهذا اإلجراء الذي يكتسي صبغة إدارية

  تلخيص الحكم:  ا����ث ا�را�(
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يتم بعد اإلعالم بالحكم تحرير الئحته من قبل كاتب الدائرة تحـت إشـراف رئيسـها ويعتمـد فـي ذلـك  *

  :على 

  تقرير التوجه فيما يتضمنه من أعمال مكتبية وعينية -

  تقارير التكميلية المحررة تنفيذا لألحكام التحضيريةال -

  منطوق الحكم ومستنداته -

ال يخضــع تلخــيص الحكــم إلــى صــيغة معينــة، إال أن تحريــره يســتوجب عمومــا تضــمين العناصــر  *

  :األساسية التالية 

  :العناصر المتعلقة بالبيانات الشكلية للحكم  -1

  :وتتمثل في 

  .)المركز الفرعي –المركز األصلي ( المحكمة التي أصدرت الحكم -

  .)يوما وشهرا وسنة(تاريخ صدور الحكم  -

  .أسماء القضاة الصادر عنهم الحكم -

  .إسم كاتب الجلسة -

  .إمضاءات جميع أعضاء المحكمة الذين شاركوا في إصدار الحكم وٕامضاء الكاتب - 

مـــن مجلـــة  253الـــواردة بالفصـــل  فيحلـــى الحكـــم بالتســـجيل بالصـــيغة التنفيذيـــة : الصـــيغة التنفيذيـــة -

  .المرافعات المدنية والتجارية

  :العناصر المتعلقة باألطراف  -2

علـــى أســـماء جميـــع أطـــراف المطلـــب وألقـــابهم وصـــفاتهم ومقـــراتهم ونائـــب كـــل أوال يـــتم التنصـــيص  *

طــرف مــن محــامين وغيــرهم ويبــين بأحكــام التســجيل إضــافة إلــى ذلــك وبالنســبة لكــل مــن صــدر لــه الحكــم 

التسجيل حرفته وجنسيته وتاريخ والدته ومكانهـا وحالتـه الزوجيـة ونظامهـا المـالي إن كـان شخصـا طبيعيـا، ب

وٕاذا كــان شخصــا إعتباريــا فيبــين شــكله القــانوني وٕاســمه ومقــره اإلجتمــاعي وممثلــه القــانوني وعــدد ترســيمه 

  .بالسجل التجاري إن كان شركة
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رف فيبـين بالنسـبة لطالـب التسـجيل التنصيص على ملخص طلبات كل ط ثانياكما يتم  �

تــاريخ تقـــديم المطلــب والحـــق المطلــوب تســـجيله حســب مـــا ورد بمطلــب التســـجيل وذلــك بـــذكر : 

  .البيانات المتعلقة بإسم العقار وموقعه ومساحته والحقوق العينية الموظفة عليه

 تــاريخ تقــديم إعتراضــه وموضــوعه حســبما ورد بمطلبــه فيبــين إن :وبالنســبة للمعتــرض   �

كان اإلعتراض متعلقا بإستحقاق كامل العقار موضوع المطلـب أو جـزء منـه أو منـاب مشـاع أو 

 .بطلب توظيف حق عيني أو شخصي

تــاريخ تقــديم تداخلــه والحــق المطلــوب ترســيمه والطــرف المتــداخل : وبالنســبة للمتــداخل   �

  .إلى جانبه وموضوعه من مطلب التسجيل

  :العناصر المتعلقة باإلجراءات  -3

يــتم التنصــيص علــى إســتكمال كافــة اإلجــراءات المتخــذة فــي شــأن مطلــب التســجيل وعلــى وقوعهــا  *

  :طبق القانون ويتعلق ذلك 

  .بإشهار مضمون مطلب التسجيل وبما أذنت به المحكمة من إشهار جديد أو إشهار تكميلي -

  .ثالبتحديد العقار موضوع المطلب وبما أذنت به المحكمة من تعديل التحديد والم -

  .بإستيفاء أجل اإلعتراض القانوني -

بــإعالم أطــراف القضــية حســب الصــيغ القانونيـــة بموعــد الجلســة وبحضــورهم بهــا واإلســتماع إلـــى  -

  .ملحوظاتهم

  .بتالوة التقرير المتعلق بالقضية -

  …ا من المحكمة كاإلختبار والبحث والتوجه على العينهبتنفيذ الوسائل التحضيرية المأذون ب -

  :لعناصر المتعلقة بالحالة المادية للعقار ا -4

  :وتخص البيانات المشخصة للعقار المحكوم بتسجيله  *

  العدد الرتبي لمطلب التسجيل عند تلقيه بكتابة المحكمة -

  اإلسم المسجل به العقار -
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موقــع العقــار ومســاحته ومحتــواه طبــق البيانــات الــواردة بمحضــر التحديــد واإلعــالن المتعلــق بخــتم  -

  :عمليات التحديد والمثال النهائي ؛ فيبين خصوصا 

تـــاريخ ورود محضـــر التحديـــد والمثـــال النهـــائي المعتمـــدين بـــالحكم فـــي ضـــبط الحالـــة  �

  .المادية للعقار وعند اإلقتضاء تاريخ ورودهما بعد تعديل التحديد والمثال

  .مساحة العقار بالهكتار واآلر والصنتيار أو األمتار المربعة �

ع إذا شــمل الحكــم عــدة قطــع متفرقــة، ســواء تعلــق األمــر بــأراض أو مبــان أعــداد القطــ �

مقســـمة إلـــى طبقـــات ويضـــبط المثـــال فـــي الصـــورة األخيـــرة مســـاحة كـــل قطعـــة ثانويـــة 

  .وحدود اإلرتفاع بالنسبة لملكية كل طبقة

الدائرة (ويكتفى بخصوص موقع العقار ومحتواه باإلحالة على البيانات الواردة بمحضر التحديد 

لترابية للمركز األصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية ومحكمة الناحية والوالية والمعتمدية والبلدية أو ا

  ).…البناءات، اآلبار إلخ … العمادة، النهج 

  :العناصر المتعلقة بالحالة اإلستحقاقية للعقار  -5

  .وتتمثل أساسا في المؤيدات ونتيجة األبحاث

  :دات األطراف والوثائق المؤيدة لها، فيذكر خصوصا وتشمل جميع مستن:  المؤيدات *

  .سبب إكتساب الملكية -
حكـم، عقـد، حجـة (الوثائق المقدمة تدعيما للمطلـب أو اإلعتـراض أو التـداخل مـع بيـان نوعهـا  -

تـاريخ تحريرهـا وتـاريخ (وتاريخهـا ) عقـد خطـي، عقـد محـرر بالحجـة العادلـة(وشـكلها ) …وفاة 
  .تصارومحتواها بإخ) تسجيلها

ويقتصــر فيهــا علــى تضــمين نتيجــة األبحــاث المكتبيــة والموطنيــة إســتنادا إلــى التقــارير :  األبحــاث *

  :المحررة من القاضي المقرر، فيبين منها 

مــدى إنطبــاق الوثــائق المســتند إليهــا علــى العقــار موضــوع التحديــد مــن حيــث الموقــع والتســمية  -

  .والحدود والمساحة والمحتوى

  .راضات والتداخالت على حسب ما ورد بمثال البحثموضوع اإلعت -
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  .ملخص تصريحات األطراف وبينة الحيازة -

  .رأي القاضي المقرر بخصوص الحالة اإلستحقاقية -

  :العناصر المتعلقة بمستندات الحكم ومنطوقه  -6

واألبحــاث تبــين األســباب الواقعيــة والقانونيــة الموجبــة للحكــم إعتمــادا علــى المؤيــدات : المســتندات  *

  .وذلك بالنسبة لكل طرف ويراعى في ذلك ضرورة مطابقة حيثيات الحكم لمنطوقه

 –وهو نص الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمصرح به في تاريخـه ويقضـي الحكـم : المنطوق  *

بالتسـجيل وبالترسـيم أو القيـد اإلحتيـاطي أو بـرفض ذلـك كـال  –على حسب الصـور المبينـة سـابقا 

  .أو بعضا

  تنفيذ الحكم:  �ث ا����سا���

تـــببعـــد صـــدور الحكـــم بالتســـجيل يحـــال الملـــف علـــى قســـم التنفيـــذ بكتابـــة المحكمـــة ثـــم يوجـــه  *  كا

  ).أو إداراتها الجهوية(المحكمة الوثائق الضرورية إلقامة الرسم العقاري إلى إدارة الملكية العقارية 

  :ويتضمن جدول اإلحالة  *

ل معدة إلدارة الملكية العقارية موقع عليها من رئيس المحكمة نسخة تنفيذية من الحكم بالتسجي -

  .أو من ينوبه

  .المثال النهائي ومحضر التحديد -

  .الوثائق المستند إليها في إصدار الحكم بالتسجيل -

الصكوك واإلتفاقات المأذون بترسيمها أو قيدها إحتياطيا والمودعة في المدة الجارية بين تقديم  -

  .والحكم فيهمطلب التسجيل 

تتـولى كتابــة المحكمــة بعــد صــدور الحكــم بالتســجيل وقبــل إحالتــه علــى إدارة الملكيــة العقاريــة قبــول  *

  .جميع الصكوك واإلتفاقات المتعلقة بالعقار موضوع الحكم بالتسجيل

يـــتم قبـــول الصـــكوك واإلتفاقـــات المقدمـــة مـــن األطـــراف المعنيـــة بهـــا بقصـــد حفـــظ حقـــوقهم العينيـــة أو 
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فـي تـاريخ ) دفتـر مطالـب الترسـيم(ويتولى كاتب المحكمة تضمين كل تلك الوثائق بـدفتر خـاص  الشخصية

إيــداعها ويحيلهــا مــع ملــف التنفيــذ إلــى إدارة الملكيــة العقاريــة التــي تتــولى درســها وترســيمها بالرســم العقــاري 

  .المتولد عن الحكم عند توفر الشروط القانونية

داع الصكوك واإلتفاقات لدى كتابة المحكمة العقارية ويتعين ويتم الترسيم وجوبا حسب ترتيب إي

على كاتب المحكمة في هذا الخصوص التنصيص بجدول اإلحالة على تاريخ إيداع كل وثيقة من الوثائق 

  .المقدمة

ينص كاتب المحكمة بالدفتر العام على تاريخ إحالة ملف التنفيذ وعلى المساحة النهائية المضمنة  *

تفظ بنظيــر مــن جــدول اإلرســال فــي إنتظــار ورود مــا يفيــد توصــل إدارة الملكيــة العقاريــة بملــف بالمثــال ويحــ

  .التنفيذ

وتعلــم إدارة الملكيــة العقاريــة كتابــة المحكمــة بعــدد الرســم العقــاري المتولــد عــن الحكــم بالتســجيل بعــد 

  .إقامته وينص على ذلك بالدفتر العام

ظ بقايـا ملفـات القضـايا بصـفة دائمـة بخزينـة المحكمـة تحفظ مسودة الحكم بمصـلحة األحكـام وتحفـ *

للرجوع إليها عند الحاجة وخصوصا عند البحث فـي مطالـب التسـجيل المقدمـة فـي نفـس موضـوع المطالـب 

  .المرفوضة أو عند البحث في غيرها من المطالب ذات العالقة

الملكيــة المســجلة يترتــب عــن صــدور الحكــم بالتســجيل خضــوع العقــار المحكــوم بتســجيله ألحكــام  *

وٕابطال رسوم الملكية والعقود والصـكوك العامـة والخاصـة المتعلقـة بـالحقوق العينيـة، ويـتم تعويضـها بالرسـم 

العقــاري المتولــد عــن الحكــم بالتســجيل غيــر أنــه يمكــن أن يحــتج بــالحكم الصــادر بالتســجيل أمــام المحــاكم 

ور الحكــم وٕاقامــة الرســم العقــاري، وتكــون بمختلـف إختصاصــاتها ودرجاتهــا فــي المــدة التــي تمضــي بـين صــد

النســـخة المجـــردة مـــن ذلـــك الحكـــم مـــع المثـــال النهـــائي الـــذي يمكـــن طلبـــه مـــن ديـــوان قـــيس األراضـــي ورســـم 

  .الخرائط بمثابة الرسم العقاري الوقتي للعقار المحكوم بتسجيله

لملكيــة وجميــع الوثــائق تتــولى إدارة الملكيــة العقاريــة بعــد إحالــة ملــف التنفيــذ عليهــا إبطــال رســوم ا * 



  

 

  

76

  .المتعلقة بالحقوق العينية المستند إليها في إصدار الحكم بالتسجيل

بالرسوم أو الوثائق المشار إليها ويـتم " إبطال"وينص حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه على عبارة 

  .اإلحتفاظ بها بخزينة إدارة الملكية العقارية

وثائق متعلقة زيادة على العقار المسجل بعقار آخر منفصل عنه غير أنه إذا كانت تلك الرسوم أو ال

لــم يشــمله التســجيل حســبما يتبــين مــن الحكــم فــإن إدارة الملكيــة العقاريــة توجــه الوثيقــة المشــتركة إلــى كتابــة 

ممضــاة مــن حــافظ " إبطــال"المحكمــة العقاريــة بعــد التنصــيص بهــا فيمــا يتعلــق بالعقــار المســجل علــى عبــارة 

  .قارية وعلى كاتب المحكمة تسليم الوثيقة المذكورة إلى المعنيين باألمرالملكية الع

يمكــن لألطــراف المعنيــة بالرســوم أو الوثــائق الواقــع إبطالهــا كالمتعاقــدين أو ورثــتهم أو مــن إنجــر لهــم 

  .الحق منهم أن يطلبوا من إدارة الملكية العقارية نسخا من الصكوك المذكورة مشهودا بمطابقتها لألصل

ا يمكـــن لكــل ذي مصـــلحة أن يتســـلم نســخا مـــن نفــس الصـــكوك بعـــد الحصــول علـــى إذن يصـــدره كمــ

  .رئيس المحكمة اإلبتدائية بناء على مجرد مطلب

  تسليم نسخة الحكم:  ا����ث ا���دس

يــتم تنفيــذ الحكــم بالتســجيل بإقامــة الرســم العقــاري بمقتضــى النســخة التنفيذيــة الموجهــة مــن كتابــة  *

الملكيــة العقاريــة، وال تســلم لألطــراف إال نســخ مجــردة لإلعــالم، وتعتمــد النســخة المجــردة  المحكمــة إلــى إدارة

  .لإلحتجاج بحكم التسجيل أمام المحاكم ولتقديم طلب المراجعة عند اإلقتضاء

يمكــــن تســــليم النســــخة المجــــردة لكــــل طــــرف فــــي الحكــــم كطالــــب التســــجيل والمحكــــوم لــــه بالتســــجيل 

ـــة والمتـــداخل والمعتـــرض ولكـــل مـــن  ـــوبهم بصـــفة قانوني ـــانوني، (حـــل محلهـــم أو مـــن ين ـــل الق ـــل، الممث الوكي

  ).…المحامي 

تسلم للمعنيـين نسـخ مـن األحكـام الصـادرة بالتسـجيل أو بـالرفض دون األمثلـة التقريبيـة أو النهائيـة  *

 إال أنه يمكن اإلطالع عليها لدى كتابة المحكمة ممن كان طرفا في القضية أو ممـن أثبـت أن لـه مصـلحة

  .في ذلك
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كمــا يمكــن طلــب إســتخراج نســخة مــن المثــال النهــائي المســتند إليــه فــي إصــدار الحكــم بالتســجيل مــن 

  .مصالح ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط

يتم طلـب نسـخة الحكـم بمقتضـى مطلـب يقـدم لـرئيس كتابـة المحكمـة العقاريـة مباشـرة، ويحيـل هـذا * 

  .األحكام بكتابة المحكمة األخير الطلب بعد الموافقة عليه على مصلحة

وينص كاتب المحكمة بدفتر تسليم نسـخ األحكـام علـى تـاريخ تسـليم النسـخة المجـردة وٕاسـم الشـخص 

  .الذي سلمت له وعدد بطاقة تعريفه الوطنية ويمضي المسلم له على ذلك

  إسترجاع الوثائق:  ا����ث ا����(

جيل أو اإلعتـراض أو التـداخل بإسـتثناء مـا يمكن إسترجاع الوثـائق المـدلى بهـا تأييـدا لمطلـب التسـ *

  .تم إعتماده من تلك الوثائق في الحكم بالتسجيل أو بالترسيم المترتب عنه

يمكـــن تقـــديم مطلـــب اإلســـترجاع إمـــا مـــن المحكـــوم لـــه بالتســـجيل أو الترســـيم ســـواء كـــان طالبـــا أو  *

طـرف قضـت المحكمـة بـرفض  معترضا أو متداخال بخصوص الوثائق التي لم يعتمدها الحكم وٕاما من كـل

مطلبه أو إعتراضه أو تداخله وذلك بخصوص جميع الوثائق المقدمة منه وتشمل الصورة األخيرة التصريح 

  .برفض مطلب التسجيل دون البت في اإلعتراض أو التداخل

يقدم طلب إسترجاع الوثائق ممن له الصفة إلى رئيس كتابة المحكمة العقارية مباشرة ويتـولى هـذا  *

ألخير إحالة المطلب على قسم قبـول مطالـب التسـجيل ويـنص كاتـب المحكمـة بالـدفتر العـام علـى الوثـائق ا

  .المطلوب إسترجاعها وعلى تاريخ تسليمها وٕاسم الشخص الذي سلمت له وعدد بطاقة تعريفه الوطنية

يمضى بعد وعلى الطالب أن يدلى بالوصل المسلم له عند إيداع تلك الوثائق بكتابة المحكمة وأن 

  .إسترجاعها على ذلك
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   ـــــــــــ�ب ا�"�!ــــــا��

  �ريـــــــــــــل ا)��ـــــــــا�����
  

تخضــــع عمليــــات التســــجيل اإلجبــــاري إلــــى أحكــــام مجلــــة الحقــــوق العينيــــة وتجــــري حســــب الطــــرق  *

لســنة  3والمصــادق عليــه بالقــانون عــدد 1964فيفــري  20الصــادر فــي  3المنصــوص عليهــا بالمرســوم عــدد

  .المتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري 1964أفريل  21المؤرخ في  1964

يطبــق نظــام التســجيل اإلجبــاري بصــفة تدريجيــة علــى جميــع العقــارات غيــر المســجلة بكامــل تــراب  *

  :الجمهورية بإستثناء األراضي المبنية داخل المناطق البلدية من ذلك 

  األراضي الفالحية -

  داخل المناطق البلديةاألراضي البيضاء  -

  األراضي المبنية خارج المناطق البلدية -

وال تنسحب أحكام المرسوم على المناطق التي هي موضوع إجراءات إدارية بقصـد تطهيـر عقـاري  *

  .وذلك إلى إنتهاء تلك اإلجراءات… أو إعداد فالحي كاألراضي اإلشتراكية أو األراضي السقوية العمومية 

التســـجيل اإلختيـــاري باإلختصـــار والســـرعة والشـــمولية وترتكـــز علـــى طـــرق إشـــهار تمتـــاز إجـــراءات  *

  .وتحديد خاصة

إجــراءات المســح العقــاري مجانيــة وتتحمــل مصــاريفها الدولــة، وتخــتص المحكمــة العقاريــة بتطبيــق  *

إجراءاتــــه بواســــطة لجــــان مســــح خاصــــة وتقضــــي المحكمــــة وجوبــــا بتســــجيل العقــــارات المشــــمولة بالمنطقــــة 

  .ة إلجراءات المسح العقاريوالخاضع

  إ#���ح &����ت ا���. وإ-,�رھ�: ا�	�م ا�ول 

ـــتم  * ـــة مـــن تـــراب الجمهوريـــة ي ـــارات المشـــمولة بمنطقـــة معين ـــاري علـــى العق ينســـحب التســـجيل اإلجب

ضبطها واإلعالن عليها بموجب قرار من وزير العدل يصدر قبل مباشرة تلك العمليات بشهرين على األقل 



  

 

  

79

  .الرسمي للجمهورية التونسية وينشر بالرائد

يتولى رئيس المحكمة العقارية إصدار بالغ في مضمون قرار وزير العدل ينشر بالرائد الرسمي  *

وبالصحافة واإلذاعة كما يوجه إعالنا في مضمونه للعموم يقع تعليقه بمركز كل من محكمة الناحية 

عقارات إلحضار مالهم من مؤيدات تثبت حقوقهم والمعتمدية والوالية ويعتبر هذا اإلعالن دعوة ألصحاب ال

  .عليها

يكاتـــب رئـــيس المحكمـــة ديـــوان قـــيس األراضـــي ورســـم الخـــرائط قصـــد القيـــام بتقســـيم تـــراب العمـــادة  *

  .المعنية إلى مناطق فرعية تخضع إلى مصادقته بصفة الحقة

  :يترتب عن صدور قرار إفتتاح عمليات التسجيل اإلجباري  *

زة بالنسبة للعقارات المشمولة بالمنطقة المسحية بداية من تاريخ صدور قرار وزير تعليق مدة الحيا -

  .العدل

إيقاف العمل بجميع إجراءات التسجيل اإلختياري بالنسبة للمطالب المتعلقة بالعقارات التي شـملها  -

ر فــي وخضــوع تلــك المطالــب مــا لــم يصــد) العقــارات المبنيــة بالمنــاطق البلديــة(القــرار عــدا الربــاع 

  .شأنها حكم بالتسجيل إلجراءات التسجيل اإلجباري

صـــيرورة النزاعـــات الحوزيـــة واإلســـتحقاقية بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعاوى اإلعتراضـــية المتعلقـــة بالعقـــارات  -

  .المشمولة بالقرار من أنظار لجنة المسح اإلجباري

بالعقـارات المشـمولة وجوب تخلي محـاكم الحـق العـام عـن القضـايا الحوزيـة واإلسـتحقاقية المتعلقـة  -

  .بمنطقة المسح العقاري وتوجيه ملفاتها على حالتها إلى اللجنة المختصة

و�ن ��!� ا���.: ا�	�م ا�"�!  �  

  .يعهد للجنة المسح بمهمة تحديد المنطقة والعقارات المشمولة بها وتحرير حالتها اإلستحقاقية

  

  رئيس لجنة المسح:  أو�
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أحــد أعضــائها رئيســا للجنــة المســح الخاصــة بكــل عمــادة ويكــون مــن يعــين رئــيس المحكمــة العقاريــة 

  .مهامه التنسيق بين اللجان العاملة بالمناطق الفرعية ومراقبتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها

   لجنة المسح:  "�!��

تباشــر هــذه اللجنــة أعمالهــا تحــت إشــراف قــاض مكلــف علــى رأس كــل منطقــة فرعيــة يســاعده كاتــب 

بع لديوان قيس األراضي ورسم الخرائط وبحضور عمدة المنطقة أو نائبه ومـالكين إثنـين علـى وعون فني تا

  .األقل

  :القاضي المكلف  -1

يعينه رئيس المحكمة العقارية بموجب قرار ويكلف بتحديد المنطقة الفرعية التي عهدت إليه 

  .ر وذلك بقصد تهيئة ملفاتها للحكموالعقارات المشمولة بها وبإجراء األبحاث اإلستحقاقية الخاصة بكل عقا

ويقع عند اإلقتضاء تعويض القاضي المكلف بموجب قرار يصدر في الغرض عن رئيس المحكمة 

  .العقارية

ويشارك القاضي المكلف في أحكام القضايا المحالة على المجلس ويجوز له أن يشارك في أحكام 

  .القضايا التابعة لمنطقته والتي كلف بتقريرها

  .كن أن يكلف من قبل المجلس بتنفيذ األحكام التحضيريةكما يم

  :العون الفني  -2

يلحق بكل لجنة مسح عون فني محلف تابع لديوان قيس األراضي ورسم الخرائط يتولى تحت 

  .إشراف القاضي المكلف القيام باألعمال الفنية التي تتطلبها عمليات التحديد وتقتضيها األبحاث

  :كاتب اللجنة  -3

كاتب لجنة المسح من بين إطار كتبة المحكمة العقارية ويتولى مساعدة القاضي المكلف في  يعين

إنجاز األعمال اإلدارية سواء أثناء التحديد والبحث باإلضافة إلى تعهده بمهمة تكوين الملفات وحفظها 

  .وتوجيه اإلستدعاءات ألصحابها عند اإلقتضاء



  

 

  

81

  :عمدة المنطقة أو نائبه  -4

دة أو نائبه إعالم العموم بإفتتاح عمليات المسح بالمنطقة التابعة له ويدعو المالكين يتولى العم

  .واألجوار لحضور عمليات التحديد وٕاحضار مؤيداتهم وتبليغ اإلستدعاءات لألطرف المعنية

يقــوم العمــدة بمهمــة معــرف اللجنــة بحكــم معرفتــه بالعقــارات وحــدودها ومالكيهــا وأوجــه تصــرفهم فيهــا 

ت الموظفــة عليهــا والنزاعــات المنشــورة فــي شــأنها، وللغــرض يرافــق اللجنــة أثنــاء عمليــات التحديــد والــتحمال

  .وتلقي التصاريح بالملكية وٕاجراء األبحاث ويعرف عند اإلقتضاء بالمالكين المحتملين واألجوار والشهود

  ���-رة &����ت ا���.: ا�	�م ا�"��ث

ة تحديد المنطقة وٕاجراء بحث بالنسبة لكل عقار يباشر القاضي المكلف بمساعدة أعضاء اللجن

ودعوة مالكه المحتمل إلى تقديم تصريح بالملكية وينتدب الخصوم بقدر اإلمكان إلى الصلح خصوصا 

عند التحديد، ثم يحرر محضر بحث في شأن كل عقار أو مجموعة من العقارات المتالصقة التي لها 

  .نفس الحالة اإلستحقاقية

ل التحديد والبحث على حضور المالك بصفة شخصية ويكتفي القاضي المكلف بما وال تتوقف أعما

  .يقدم إليه من إرشادات من قبل العمدة والمالكين للعقارات المجاورة

  التحديد:  ا����ث ا�ول

يقــوم العــون الفنــي قبــل مباشــرة عمليــات التحديــد بضــبط حــدود الملــك العمــومي والعقــارات المســجلة  *

لجوية المتعلقة بالمنطقة المسحية إعتمـادا علـى المعطيـات الفنيـة المحفوظـة بمصـالح ديـوان على الخريطة ا

  .قيس األراضي ورسم الخرائط وذلك قصد إخراجها من نطاق التحديد

كما ينص على وجود مطالب التسجيل اإلختياري المرفوضة والتي سبق تقديمها في نفس موضوع 

مطالب المسح (الحوزية المسلمة على إثر عمليات المسح السابقة القطع الخاضعة للتحديد وعلى الرسوم 

  .وذلك بقصد الرجوع إليها عند تحرير الحالة اإلستحقاقية) القديم

كما يتولى عند إجراء التحديد تشخيص حدود مطالب التسجيل اإلختياري التي ال تزال على بساط  *
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سـحية وذلـك إعتبـارا لخضـوعها بعـد صـدور قـرار إفتتـاح النشر والمتعلقة بالعقارات الكائنة داخل المنطقة الم

  .عمليات المسح إلى إجراءات التسجيل اإلجباري

على محضر التحديد  –في صورة وقوع تحديدها  –ويعتمد في ضبط حدود مطالب التسجيل 

والمثال المتعلق به فيبين في ضوء تحديده للمنطقة المسحية مدى شمول موضوع كل مطلب تسجيل في 

المنطقة ومدى تعلقه بالعقار أو العقارات الكائنة بها بقصد الوقوف على إستيعاب تحديد كل قطعة تلك 

  .مسحية لكامل موضوع مطلب التسجيل اإلختياري أو لجزء منه

ويتولى عند اإلقتضاء تشخيص األجزاء المعارض فيها وفق ما تم تحديده بمطلب التسجيل 

  .اإلختياري

التحديد الوقتي لمطلب التسجيل اإلختياري على إرشادات األطراف ويستند في صورة عدم وقوع 

المعنية والبيانات المضمنة بمطبوعة مطلب التسجيل والمؤيدات المدلى بها وذلك بضبط موضوع مطلب 

  . التسجيل بالنسبة إلى حدود المنطقة المسحية والعقارات المشمولة بها

ت بصفة تدرجيـة فيضـبط وضـعيتها الماديـة علـى ضـوء كما يقوم العون الفني بتحديد جميع العقارا *

حالتهــا اإلســتحقاقية إنطالقـــا مــن بيانـــات المالــك المحتمـــل ومــا يقدمــه مـــن مؤيــدات وٕاعتمـــادا علــى الصـــورة 

الجوية فيثبت عالمات حدودها على العين بواسطة أوتاد خشبية ويبين المسافات الفاصلة بينهـا ولـو بصـفة 

مـــة مرقمــة فــي المكــان الموافــق لموقعهـــا علــى العــين إلــى أن يكتمــل شـــكل تقريبيــة ثــم يعــين موقــع كــل عال

القطعة فيسند لها عددا خاصا ويرسم مثالها ويـنص علـى محتواهـا وعلـى الحقـوق اإلرتفاقيـة الموظفـة عليهـا 

  .إن وجدت وعلى أرقام القطع المجاورة لها

  .فاقية ويفردها بأمثلة خاصةكما يتولى تشخيص األجزاء المتنازع عليها أو موضوع الحقوق اإلرت

كمـا يقــوم العــون الفنــي علــى ضــوء مــا يقـع تحديــده وتشخيصــه علــى الخريطــة الجويــة بإعــداد مثــال  *

تقريبــي لكــل قطعــة ويــنص علــى البيانــات الفنيــة المتعلقــة بهــا كالعــدد المســند إليهــا وأرقــام العالمــات المثبتــة 

بئــر، (المعتمــد والبيانــات الماديــة المتعلقــة بــالمحتوى علــى حــدودها بالزوايــا واألبعــاد كمــا يــنص علــى الســلم 
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  ).…محل سكنى 

يمسك كاتب اللجنة طوال عمليات التحديد كراسا عاديا يعرف بكـراس التحجيـر يضـمن بـه مـا يلـي  *

 :  

  .عدد كل قطعة يتم تحديدها وٕاسمها - 

  .إسم المالك المحتمل لكل قطعة -

  .محتوى القطعة -

  .إسم المعارض فيها -

  .تحمالت الموظفة عليهاال -

  .ويعتمد على اإلرشادات المضمنة بكراس التحجير عند تلقي التصاريح بالملكية

يحيــل العــون الفنــي األمثلــة الوقتيــة للقطــع الواقــع تحديــدها مؤرخــة وممضــاة مــن طرفــه علــى كاتــب  *

ة قبل الشروع فـي اللجنة الذي يتولى تكوين ملف لكل قطعة أو مجموعة من القطع طبق حالتها اإلستحقاقي

  .تلقي التصاريح بالملكية

  :ويشتمل كل ملف على 

  مطبوعة التصريح -

  المثال الوقتي للقطعة أو القطع الواقع تحديدها -

  مؤيدات القائم بالتصريح -

وبقصد تمكين لجنة المسح العقاري من إتمام أعمالها وحماية لعمليـة التحديـد إقتضـى المشـرع عقـاب 

المسح العقاري أو يتعمد عن سوء نية نقل عالمات التحديد التي يستعملها أعوان  كل من يتعرض لعمليات

وذلــك طبــق أحكــام ) 1964فيفــري  20مــن المرســوم المــؤرخ فــي  17الفصــل (لجنــة المســح مــن مواضــعها 

المتعلــق بالتنصــيب والمحافظــة علــى العالمــات المتعلقــة بمســاحة وقــيس  1891جــوان  3األمــر المــؤرخ فــي 

  .جرات التسجيل العقارياألراضي وح
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   التصريح بالملكية:  ا����ث ا�"�! 

يدعو القاضي المكلف المالك المحتمل لتقديم تصريح بالملكية في شأن كل عقار أو مجموعة من 

  .العقارات الواقع تحديدها على ضوء نموذج لمطبوعة خاصة

  شكليات التصريح:  أو�

  :يتضمن التصريح 

تعــدد الشــركاء فــي الملكيــة هويــة كــل شــريك وحالتــه المدنيــة ونســبة  هويــة القــائم بــه، وفــي صــورة -

  .إستحقاقه

  .عدد وٕاسم ومحتوى القطعة أو القطع موضوع التصريح والتحمالت الموظفة عليها -

اإلسم المختـار للقطعـة أو القطـع موضـوع التصـريح وهـو اإلسـم الـذي يرغـب المصـرح فـي إطالقـه  -

  .ده عند إقامة الرسم العقاريعلى العقار موضوع التصريح وٕاعتما

  .تاريخ تلقي التصريح وٕامضاء القائم به -

  .وتتعدد مطبوعة التصريح تبعا إلختالف الحاالت اإلستحقاقية للعقارات موضوع التحديد

  القائم بالتصريح :  ــــ�"�!�

ن ينوبـه يقوم بالتصريح بالملكية المالك المحتمل لكل عقار أو صاحب الحق العيني العقاري أو مـ *

  .بصفة قانونية وفي صورة اإلشتراك في الملكية يجوز أن يصدر التصريح عن أحد الشركاء

وجـــرى العمـــل علـــى تلقـــي التصـــريح مـــن العمـــدة أو نائبـــه فـــي صـــورة غيـــاب المالـــك أو تعـــذر تبليـــغ 

  .اإلستدعاء إليه

ممثـــل القـــانوني وٕاذا كـــان المالـــك المحتمـــل شخصـــا معنويـــا فـــإن التصـــريح بالملكيـــة يـــتم مـــن قبـــل ال *

وعلـى المصـرح إثبـات صـفته والوجـود ) …وكيل شركة، المكلـف العـام بنزاعـات الدولـة، رئـيس البلديـة إلـخ (

  .القانوني للمصرح في حقه عند اإلقتضاء

  مضمون التصريح :  �ـــــ"��"

بها المالك المحتمل أو الشريك بخصوص سند  ييتضمن التصريح بالملكية األقوال التي يدل *
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  .وجه تصرفه فيه وأصل إنجرار الحق له والتحمالت الموظفة عليهأيته للعقار و ملك

  .ويشار بالتصريح إلى الوثائق والمؤيدات المستند إليها

يعتبر التصريح بالملكية الذي يتلقاه القاضي المكلف من الحجج الرسمية وكل تصريح تعمد القائم  *

أصل حقوقه أو بعدم ذكـر شـركائه أو الـتحمالت الموظفـة به مخالفة الحقيقة سواء بإعطاء بيان كاذب عن 

  .من المجلة الجنائية 291على العقار يستوجب العقاب المنصوص عليه بالفصل 

   اإلعتراض:  ا����ث ا�"��ث

يستهدف اإلعتراض المنازعة في الحقوق موضوع التصريح بالملكية والمطالبة بحقوق ناشئة قبل 

  .جرد اإلعتراض طلبا من المعترض في الحكم بالتسجيل لفائدتهتاريخ تقديم التصريح ويعتبر م

  :حق اإلعتراض  -أ

يمكن أن يصدر اإلعتراض من كل شخص يهمه األمر إما مباشرة أو بواسطة من يمثله قانونا دون 

  .ضرورة إنابة محام

  :صور اإلعتراض  -ب

قطعــة أو مجموعــة مــن  يــتم اإلعتــراض مباشــرة علــى التصــريح المقــدم مــن المالــك المحتمــل بشــأن -
  .القطع

إذا ســـبق تقـــديم اإلعتـــراض علـــى موضـــوع مطلـــب تســـجيل إختيـــاري شـــملته عمليـــات المســـح فـــإن  -

البحــث فــي اإلعتــراض يــتم علــى مقتضــى إجــراءات المســح العقــاري وال موجــب فــي هــذه الصــورة إلــى تقــديم 

  .اإلعتراض مجددا

  :الجهة المختصة لتلقي اإلعتراض  -ج

  :إلعتراضات يمكن أن تقدم ا - 
وذلــك إبتــداء مــن مباشــرة عمليــات التحديــد إلــى إنتهائــه مــن : إمــا إلــى القاضــي المكلــف  �

األبحــاث المتعلقــة بكامــل المنطقــة، ويــتم تضــمين اإلعتــراض بكــراس التحجيــر إذا قــدم 

  .قبل تلقي التصريح

وذلـــك بعـــد إنتهـــاء القاضـــي المكلـــف مـــن تحريـــر القائمـــة : وٕامـــا إلـــى محكمـــة الناحيـــة  �
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مـة للعقــارات المشــمولة بمنطقــة المســح وخــالل الشــهر المــوالي لنشــر اإلعــالن عــن العا

  .إيداع تلك القائمة بمركز محكمة الناحية ومركز المعتمدية

  .ويتولى قاضي الناحية إحالة مكتوب اإلعتراض على كتابة المحكمة العقارية

ع الـــذي يوجـــد وذلـــك بمركزهـــا األصـــلي أو بـــالفر : وٕامـــا إلـــى كتابـــة المحكمـــة العقاريـــة  �

  .بدائرته العقار موضوع اإلعتراض

  .ويتم تضمين اإلعتراض في تاريخ تقديمه بدفتر خاص

وذلـــك إبتـــداء مـــن تعهـــده بملفـــات القضـــايا الخاصـــة : وٕامـــا إلـــى رئـــيس لجنـــة المســـح  �

  .بمنطقة المسح وقبل البت فيها بالتسجيل أو إحالتها على المجلس

 حالة ملفات القضايا عليها وقبل صدور الحكم وذلك بعد إ: وٕاما إلى هيئة المحكمة    �

  .في األصل

  :أجل اإلعتراض  -د

يمتد أجل اإلعتراض مبدئيا من يوم مباشرة تحديد العقار من قبل لجنة المسح إلى إنقضاء أجل  - 

شهر بدايته من تاريخ نشر اإلعالن عن إيداع القائمة العامة للعقارات بمركز محكمة الناحية 

  .ة بواسطة الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةومركز المعتمدي

لم يرتب المشرع عـن تقـديم اإلعتـراض بعـد إنتهـاء األجـل المـذكور سـقوط حـق القيـام إال أنـه مكـن  -

رئيس لجنة المسح بعد إنقضاء ذلك األجل من إصدار الحكم بتسجيل العقارات التـي ال إعتـراض 

  .عليها

  :إجراءات اإلعتراض  -هـ

اإلعتراض إلى شكل معين إال أنه يجب على المعترض أن يبين موضوع الحقوق  ال يخضع تقديم

وسند ) اإلعتراض على كامل العقار أو جزء منه(ونطاقه ) حق عيني أو شخصي(التي ينازع فيها 

إعتراضه وأن يقدم جميع الوثائق المؤيدة له مستوفاة لموجباتها القانونية من الناحية الشكلية وأن يدلي 

  .ات المتعلقة بحالته المدنية وعند اإلقتضاء تلك الخاصة بشركائهبالبيان
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   التداخل:  ا����ث ا�را�(
يمكن أن يتداخل في القضية المسحية في المدة الجارية بين تلقي التصريح بالملكية والحكم في  *

حتياطي سواء األصل كل من إكتسب أثناء تلك المدة حقا عينيا أو حقا شخصيا قابال للترسيم أو القيد اإل

  .كان متعلقا بكامل موضوع التصريح أو بجزء منه ومنجرا من المالك المحتمل أو المعترض

يقــع القيــام بالتــداخل لــدى القاضــي المكلــف بلجنــة المســح مباشــرة أو لــدى كتابــة المحكمــة العقاريــة  *

  .ةأو لدى هيئة المحكمة أثناء نشر القضي) المركز األصلي أو الفرع المختص ترابيا(

  :ال يخضع التداخل لشكل معين ويمكن أن يتم مشافهة أو كتابة وعلى المتداخل أن يبين  *

  .صفته وحالته المدنية -

العقار محل التـداخل وعنـد اإلقتضـاء عـدد القطـع ومالكهـا المحتمـل والحـق محـل (موضوع تداخله  -

  ).التداخل

أو ببعض أجزائـه مفـرزة أو مشـاعة وفـي  نطاق تداخله فيبين إن كان التداخل متعلقا بكامل العقار -

  .حالة الشيوع يبين نسبة إستحقاقه

يتعــين علــى المتــداخل أن يقــدم قبــل الحكــم فــي األصــل الوثــائق المؤيــدة للحقــوق موضــوع التــداخل  *

والمتمثلة في الصكوك واإلتفاقات المحررة في المدة الجارية بين تلقي التصريح والحكـم فـي األصـل شـريطة 

تقـــديم أصـــل الوثيقـــة أو نســـخة منهـــا مشـــهود (ســـتوفاة للموجبـــات القانونيـــة مـــن الناحيـــة الشـــكلية أن تكـــون م

  ).التسجيل بالقباضة المالية –التعريف بإمضاءات األطراف بالنسبة للكتائب الخطية  –بمطابقتها لألصل 

   البحث:  ا����ث ا����س

ضمون تصريحات المالك يهدف البحث الذي يجريه القاضي المكلف إلى التأكد من صحة م

المحتمل والمعارضين والمتداخلين فيقوم بتطبيق الوثائق وينظر في الحوز ثم يحرر الحالة اإلستحقاقية 

  .صلب محضر البحث والتحديد

   تطبيق المؤيدات:  أو�
يقوم القاضي المكلف بتطبيق ما يقدمه القائم بالتصريح أو المعارض أو المتداخل من مؤيدات 
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دات حوز على العقار موضوع التصريح ليتأكد من تعلقها به وٕانطباقها عليه من حيث الموقع ورسوم وشها

والتسمية والحدود والمحتوى وذلك باإلعتماد على تصريحات األطراف وٕارشادات المالكين المجاورين 

  .والشهود وعمدة المنطقة باإلضافة إلى ما ضمن بمثال التحديد وكراس التحجير

المستند إليها بإختالف صبغة العقارات فيستند مثال إلى عقدة اإلسناد على وجه تختلف الوثائق 

الملكية الخاصة أو إلى مضمون قرار اإلسناد بالنسبة لألراضي اإلشتراكية وٕالى عقدة اإلنزال بالنسبة 

شملها ألراضي اإلنزال وٕالى محاضر التحويز بالنسبة لألراضي الكائنة بالمناطق العمومية السقوية التي 

  .اإلصالح الزراعي

   النظر في الحوز:  "�!��
إلى الحيازة ) المصرح أو العارض(يتلقى القاضي المكلف شهادة الشهود إذا إستند أحد األطراف 

من مجلة الحقوق العينية وذلك للتأكد من مدى توفر  46و 45المكسبة للملكية طبق أحكام الفصلين 

  ).المشاهدة وعدم اإللتباس واإلنقطاع –الهدوء  –اإلستمرارية  –ك صفة المال –المدة (شروطها القانونية 

إال أنه جرى العمل على النظر في الحوز في كل القضايا ولو في غياب أي إعتراض وبقطع النظر 

  .عن سند الملكية وذلك للتأكد من عدم النيل من حقوق القصر والغائبين

   البحث عن أصل اإلنجرار:  "��"�
لمكلف في أصل إنجرار ملكية العقار موضوع التصريح للمالك المحتمل خصوصا يبحث القاضي ا

إذا تبين أن تاريخ إنتقال الحق إليه كان حديثا فينظر في سلسلة اإلنتقاالت إلى الحد الذي يراه معقوال 

علق من ملكية من إنجر منه الحق إلى المالك المحتمل وفيما يت –فيما يتعلق بالتصرفات  –وذلك بالتثبت 

  .بالوقائع القانونية كالوفاة من ملكية المورث بإعتبار حيازة الوارث مكملة لحيازة المورث

ويعتمد القاضي المكلف في كل ذلك على ما يقدمه القائم بالتصريح أو المعارضون من صكوك 

  .وٕاتفاقات وما تشهد به البينة أو ما يسمعه على سبيل اإلسترشاد ممن يراه صالحا

�
   ير محضر البحث والتحديدتحر :  را�
يحرر القاضي المكلف في شأن كل عقار أو مجموعة من العقارات المتالصقة والتي يملكها 

شخص واحد محضر بحث وتحديد يضمن به أبحاثه بخصوص التصريح بالملكية وجميع اإلدعاءات 



  

 

  

89

  .وضوع التحديدوالمعارضات التي أثارها ذلك التصريح ومالحظاته بخصوص الحالة المادية للعقار م

  :بالنسبة للتصريح بالملكية  -أ

يحرر القاضي المكلف محضرا في شأن كل تصريح بالملكية فيبين صلبه نتيجة أبحاثه بالنسبة لكل 
  :قطعة وخصوصا ما يتعلق 

  .)سند الملكية، أصل اإلنجرار(بمضمون المؤيدات وتطبيقها  -1

  .د حول حيازة المالك المحتملبالمعاينات الحوزية وأساسا مضمون شهادة الشهو  -2

  .بالحقوق المصرح بها والمطلوب توظيفها أو حفظها -3

  .بإرتباط ملف القضية في حالته اإلستحقاقية بقطع أخرى داخل المنطقة أو خارجها -4

يعد القاضي المكلف في صورة تعدد المالكين المحتملين الجدول اإلستحقاقي صلب المطبوعة 

وينص على حاالتهم  –إضافة للمصرح  –كية فيضمن قائمة إسمية للشركاء المخصصة للتصريح بالمل

المدنية كاملة إعتمادا على اإلستقراءات التي يقوم بها والبيانات المقدمة من األطراف المعنية والوثائق 

  .المدلى بها كسندات الملكية وحجج الوفيات ومضامينها المستخرجة من دفاتر الحالة المدنية

نفسه بتحرير الفريضة في صورة إنجرار الملك للمستحقين بموجب اإلرث فيحدد مناب كل كما يقوم ب

وارث أو موصى له طبق األحكام السارية المفعول في تاريخ الوفاة بالنظر خصوصا إلى أحكام مجلة 

  .ويستعين في ذلك بما يعده من جداول بيانية 1957جانفي  1األحوال الشخصية المطبقة بداية من 

قى القاضي المكلف مصادقة األطراف المعنية على صدور األعمال القانونية التي لم يحرر في ويتل

شأنها أثر كتابي كالمصادقة على إجراء القسمة الفعلية أو المعاوضات الشفاهية، فيحرر بخصوص ذلك 

  .محضر مصادقة يمضيه مع األطراف ويضيفه كمؤيد ألوراق الملف

  :بالنسبة لإلعتراضات  -ب

إفراد العقارات المعارض فيها بملفات مستقلة ليتسنى النظر في الملفـات الخاليـة مـن المعارضـات  يتم

  .بموجب حكم فردي

ويقع التصريح بالملكية في هذه الصورة من قبل المالك المحتمل ويضمن القاضـي المكلـف بمحضـر 
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  :البحث في شأن كل معارضة 

  هوية المعارض وصفته -

  د عليها عند اإلقتضاءإدعاءات المعارض والر  -

  موضوع اإلعتراض ونطاقه -

  مؤيدات اإلعتراض -

  المعاينات الحوزية وذلك بتضمين بينة المعارض -

  .نتيجة األبحاث وذلك ببيان رأي القاضي المكلف في وجاهة اإلعتراض -

وفي صورة خلو الملف من أي إعتراض يبدي القاضي المكلـف رأيـه فـي وجاهـة إحالـة القضـية علـى 

  .على المحضر بمعية كاتب اللجنة يمجلس ويمضال

  :بالنسبة للتحديد  -ج

يعتمد القاضي المكلف في تحريره للحالة اإلستحقاقية على المثال التقريبي المضاف للملف ويكتفي 

  .في هذا الخصوص باإلحالة عليه فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالحالة المادية

مطالب التسجيل اإلختياري المرفوضة والرسوم الحوزية المسلمة ويتولى عند اإلقتضاء دراسة بقايا 

على إثر عمليات المسح السابقة فيبين مدى عالقتها بالحالة اإلستحقاقية للعقار موضوع التصريح في 

  .ضوء تطبيق التحديد المتعلق بها على المثال التقريبي المشخص لموضوع التصريح

ل اإلختياري التي ال تزال على بساط النشر ويبين مآلها كما يعرض نتيجة تشخيصه لمطالب التسجي

  :بالنظر إلى مقتضيات إخضاعها إلجراءات المسح العقاري من ذلك 

ضــــم كامــــل مطلــــب التســــجيل اإلختيــــاري للملــــف المســــحي إذا كــــان موضــــوع التصــــريح بالملكيــــة  -

ي هـذا الخصـوص مستوعبا لكامل موضوع التحديد الوقتي المتعلـق بالمطلـب اإلختيـاري ويمكـن فـ

أن يتعلــق المطلــب اإلختيــاري بقطعــة أو بقطــع معينــة مــن موضــوع التصــريح أو أن يتســلط علــى 
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أكثر من قطعة مشمولة بملفات متعددة فيبين القاضي المكلف فـي هـذه الحالـة محـل الضـم سـواء 

  .تعلق بقضية واحدة أو بعدة قضايا

ذا لـم يكـن المطلـب اإلختيـاري خاضـعا ضم جزء من مطالب التسجيل اإلختياري للملف المسحي إ -

بكامله إلجراءات المسح العقاري بقطع النظر عن وقوع التحديد الوقتي من عدمـه فيبـين القاضـي 

  .المكلف الجزء المشمول بالتصريح والجزء الخاضع إلجراءات التسجيل اإلختياري

ختياري إلى المحكمة وعلى القاضي في صورة وقوع التحديد الوقتي توجيه ملف مطلب التسجيل اإل

العقارية لمواصلة اإلجراءات فيه في حدود العقارات الكائنة خارج المنطقة المسحية وٕاحالة نسخة من 

محضر البحث والتحديد يبين فيه محل اإلرتباط ونطاقه لكي يتسنى للمحكمة المتعهدة بالمطلب اإلختياري 

  .تعديل التحديد والمثال قبل إصدار الحكم بالتسجيل

يتعــــين علــــى ديــــوان قــــيس األراضــــي ورســــم الخــــرائط إجــــراء التحديــــد الــــوقتي لمطلــــب التســــجيل  كمــــا

اإلختيــاري بعــد إتمــام عمليــات التحديــد مــن قبــل لجنــة المســح والتنصــيص بمحضــر التحديــد والمثــال علــى 

الحــدود المشــمولة بالمنطقــة المســحية بقصــد اإلذن مــن قبــل المحكمــة بــإخراج األجــزاء الخاضــعة إلجــراءات 

  .المسح العقاري


	�رات: ا�	�م ا�را�( �� ���
  إ-,�ر ا�	�3�� ا�

بعــد إنتهـــاء القاضـــي المكلـــف مـــن عمليـــات التحديـــد الخاصـــة بالمنطقـــة المســـحية وٕاجـــراء األبحـــاث  *

  :الالزمة في شأنها يحرر قائمة عامة في العقارات التي أحصاها تشتمل على 

  عدد القضية -

  لكل عقار وأسماء شركائه عند اإلقتضاء إسم المالك المحتمل او الحائز -

  اإلسم المعروف به العقار -

  اإلسم الذي سيسجل به العقار طبق رغبة المصرح -

  أسماء المعارضين إن وجدوا -
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تتــولى كتابــة المحكمــة توجيــه تلــك القائمــة للتعليــق بقصــد إشــهارها للعمــوم بمركــزي محكمــة الناحيــة  *

  .المنطقة المسحية والمعتمدية اللذين توجد بدائرتهما

يعلـــن عـــن إيـــداع تلـــك القائمـــة بموجـــب بـــالغ ينشـــر بواســـطة الرائـــد الرســـمي للجمهوريـــة التونســـية  *

  :والصحافة الصادرة بالعربية واإلذاعة، ويتضمن البالغ ) النشرية الخاصة بإعالنات المحكمة العقارية(

الواقـع مسـحها علـى ذمـتهم بمركـزي  إعالم العموم بوضـع القائمـة العامـة للعقـارات التابعـة للمنطقـة -

  .محكمة الناحية والمعتمدية

دعوة كل من يهمه األمر لإلعتراض كتابة لدى محكمة الناحية فـي أجـل شـهر مـن تـاريخ صـدور  -

  .البالغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ضي أجل وبإنتهاء أجل الشهر الذي يبتدئ من تاريخ نشر ذلك اإلعالن بالرائد الرسمي ينق *

  .اإلعتراض وتتولى كتابة المحكمة إحالة الملفات على رئيس لجنة المسح

  ا��م: ا�	�م ا����س 
 3يخضــع التقاضــي فــي مــادة التســجيل اإلجبــاري إلــى اإلجــراءات الخاصــة الــواردة بالمرســوم عــدد *

رض مـع األحكـام وتنطبق في األصل القواعد العامة الـواردة بمجلـة الحقـوق العينيـة مـا لـم تتعـا 1964لسنة 

  .المنصوص عليها بالمرسوم المذكور

وفي هذا الخصوص تنطبق القواعد العامة المتعلقة بالبيانات األساسية للحكم بالتسجيل في مادة 

  .التسجيل اإلجباري، حيث تتولى المحكمة ضبط الحالة اإلستحقاقية والحالة المادية للعقار

كـــــم بالتســـــجيل جميـــــع الحقـــــوق المتعلقـــــة بالعقـــــار يتضـــــمن الح:  فمـــــن جهـــــة الحالـــــة اإلســـــتحقاقية -

والمســتحقين لهــا ومــن ضــمنهم أصــحاب الحقــوق الحاصــلة بعــد تلقــي التصــريح وأصــحاب الحقــوق 

الموظفـة علـى العقــار وتعيـين التـاريخ المعتمــد لبدايـة ثبـوت الحالــة اإلسـتحقاقية أي تـاريخ المفعــول 

  .التطهيري للحكم بالتسجيل

محتــوى (فيعتمــد الحكــم علــى البيانــات الــواردة بالتصــريح بالملكيــة :  اديــةأمــا مــن جهــة الحالــة الم -

واإلرشـادات الواقـع تلقيهـا علـى العـين والبيانـات المشخصـة ) العقار، إسم العقـار المطلـوب تسـجيله
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  .للعقار حسب المثال التقريبي أو المثال النهائي

لتســـجيل اإلختيـــاري المشـــمولة كمـــا تنطبـــق إجـــراءات المســـح العقـــاري بحثـــا وحكمـــا علـــى مطالـــب ا *

  .شرط أن تكون تلك المطالب على بساط النشر في تاريخ صدور قرار فتح عمليات المسحببمنطقة المسح 

ويقتضي وجود مطلب تسجيل إختياري داخل المنطقة المسحية مراعاة جملة من القواعد الخاصة 

  .عند إصدار الحكم بالتسجيل

  ب تسجيل إختياريالحكم في غياب مطل:  ا����ث ا�ول

يتعهـــد رئـــيس لجنـــة المســـح بعـــد إشـــهار القائمـــة العامـــة للعقـــارات بجميـــع ملفـــات المنطقـــة ويتـــولى  *

  :تصنيفها إلى أربعة أصناف أساسية تتعلق 

  .بملفات القضايا التي ال إعتراض فيها:  أولها

  .لعموميةبملفات القضايا المتعلقة بالعقارات موضوع إنتزاع لفائدة المصلحة ا:  ثانيها

  .بملفات القضايا المتعلقة بالعقارات التي لم يقع ضبط حالتها اإلستحقاقية ضبطا كافيا:  ثالثها

  .بملفات القضايا موضوع إعتراض فأكثر:  رابعها

يختص رئيس لجنة المسح بتسجيل العقارات التي ال إعتراض فيها وتلك المنتزعة لفائدة المصـلحة  *

  .من الصنفين الثالث والرابع على المحكمة العقارية بتركيبتها الثالثيةالعمومية وبإحالة الملفات 

  إختصاص رئيس لجنة المسح:  أو�

  :ويتعلق بنظره في صنفين من القضايا 

  القضايا التي ال إعتراض فيها:  الصنف األول ♦

جنة بعد التثبت من إتمام إجراءات اإلشهار طبق القانون وٕانقضاء أجل اإلعتراض يصدر رئيس ل - 

المسح العقاري حكما فرديا بتسجيل العقارات التي ال إعتراض فيها ومن ضمنها العقارات التي كانت 

  .موضوع تداخل أو موضوع إعتراض تم سحبه ال حقا

يقضي رئيس لجنة المسح وجوبا بالتسجيل في هذه القضايا بجلسة غير علنية ودون إستدعاء  - 
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ويختلف حكمه في هذا الخصوص بإختالف الحاالت ) تداخلالمالك المحتمل، الم(األطراف المعنية 

  :اإلستحقاقية من ذلك 

  :الحكم في عقارات خالية من التداخالت :  الحالة األولى �

يصــرح رئــيس لجنــة المســح بتســجيل كامــل العقــار موضــوع التصــريح بنــاء علــى المثــال التقريبــي أو 

  :النهائي وينص أساسا على 

  .كوم بتسجيلها طبق مثالهاعدد القطعة أو القطع المح -

  .إسم المحكوم لفائدته وفي صورة اإلشتراك أسماء جميع المستحقين -

  .النسب اإلستحقاقية طبق الجدول اإلستحقاقي والفريضة المضمنين بالتصريح -

  .التاريخ المعتمد لضبط الحالة اإلستحقاقية الموافق لتاريخ تلقي التصريح بالملكية -

  :حكم في عقارات بها تداخالت ال:  الحالة الثانية �

  :يجب بعد التثبت من إستيفاء التداخل لموجباته القانونية التحقق خصوصا من  - 

  .أن الحقوق موضوع التداخل تخضع لإلشهار بالسجل العقاري �

أن تلـــك الحقـــوق قـــد إنجـــرت مباشـــرة مـــن المحكـــوم لفائدتـــه بالتســـجيل أو مـــن متـــداخل  �

  .سابق

  .لق بموضوع التداخل وتنطبق عليهأن الوثائق المدلى بها تتع �

يتعين عند البت في التداخل إقرار الحقوق الثابتة للمصرح في تاريخ تلقي التصريح والتسجيل  - 

بإسمه ثم اإلذن إلدارة الملكية العقارية بترسيم حقوق الملكية الناشئة للمتداخل بعد تلقي التصريح وقبل 

  .ية قيدا إحتياطيا بالرسم العقاري المتولد عن الحكمصدور الحكم في األصل أو بقيد الحقوق الشخص

  :يتضمن الحكم بالتسجيل إضافة إلى التنصيصات السابقة  - 

  اإلذن إلدارة الملكية العقارية بترسيم الحق موضوع التداخل �

  إسم المتداخل �
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  سند التداخل �

  ).مناب مشاع –جزء مفرز  –كامل العقار (موضوع التداخل ونطاقه  �

  القضايا المتعلقة بالعقارات موضوع إنتزاع من أجل المصلحة العمومية :  الصنف الثاني ♦

علــى إجــراءات خاصــة بتســجيل العقــارات موضــوع إنتــزاع  1964لســنة  3نصــت أحكــام المرســوم عــدد

من أجل المصلحة العمومية والمشمولة بمنطقة مسح عقاري، وقـد إتسـمت تلـك اإلجـراءات بطـابع إسـتثنائي 

  .الفوري لملكية العقارات بمجرد صدور أمر اإلنتزاعيستند إلى اإلنتقال 

  :وتتمثل في :  شروط التعهد -1

  .تعلق الموضوع بإنتزاع من أجل المصلحة العمومية - 

  .شمول العقار بمنطقة مسح عقاري - 

  .صدور أمر اإلنتزاع بعد إفتتاح عمليات المسح - 

  : إجراءات المطلب -2

لفائدتها تقديم مطلب تسجيل في الغرض إلى رئيس المحكمة تتولى الجماعة العمومية المنتزع  - 

  .العقارية

  :يجب أن يرفق بالمطلب  -

اإلرشــادات الخاصــة بــأمر اإلنتــزاع والمؤيــدات المتعلقــة بــه مــن ذلــك نســخة مــن أمــر  �

اإلنتزاع المنشور بالرائد الرسمي ونسخة مشهود بمطابقتها لألصل من مثال المسـاحة 

  .المنتزعة

غرامــة اإلنتــزاع أو تأمينهــا طبــق اإلجــراءات المنصــوص عليهــا بالقــانون مــا يفيــد دفــع  �

والمتعلق بمراجعة التشـريع الخـاص  1976أوت  11المؤرخ في  1976لسنة  85عدد

  .باإلنتزاع من أجل المصلحة العمومية

  :إجراءات التسجيل  -3
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مرفقا بمؤيداته على يحيل رئيس المحكمة العقارية مطلب التسجيل المقدم من المنتزع لفائدته  - 

  .رئيس لجنة المسح المختصة وذلك في ظرف ثمانية أيام من تاريخ بلوغ المطلب

يتولى رئيس لجنة المسح إحالة المطلب على لجنة المسح المعنية بقصد تحديد العقار على ضوء  -

أمــر اإلنتــزاع وخصوصــا المثــال المصــاحب لــه وذلــك بحضــور ممثــل المنتــزع لفائدتــه علــى أن يــتم 

  .ذلك في ظرف شهر بدايته من تاريخ اإلحالة

ال يمكن بعد ورود مطلب التسجيل وتحديد موضوعه تلقي التصريح بالملكية من المالـك المحتمـل  -

  .أو قبول أي إعتراض في شأنه

بإنقضاء أجل الشهر المـذكور يصـدر رئـيس لجنـة المسـح حكمـا بتسـجيل العقـار موضـوع اإلنتـزاع  -

  .بإسم المنتزع لفائدته

  :وتتمثل في :  آثار الحكم بالتسجيل -4

  .إبطال جميع التصاريح بالملكية واإلعتراضات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التسجيل - 

تحــول الحقــوق المشــمولة بــأمر اإلنتــزاع إلــى مجــرد حقــوق شخصــية تحمــل علــى غرامــة اإلنتــزاع،  -

 1976أوت  11لمـــؤرخ فـــي   وألصـــحاب تلـــك الحقـــوق القيـــام بالـــدعاوى التـــي يقتضـــيها القـــانون ا

  .إلثبات إستحقاقهم لتلك الغرامة

ال تحول اإلجراءات الخاصة بتسجيل العقارات المشمولة بأمر اإلنتزاع دون إحالة الملف مـن قبـل  -

رئــيس لجنــة المســح بعــد إتمــام تحديــد المســاحة المنتزعــة علــى المحكمــة العقاريــة بتركيبتهــا الثالثيــة 

عقــــار المنتــــزع فــــي صــــورة وجــــود إعتراضــــات مــــن شــــأنها إبقــــاء الحالــــة لتعيــــين المالــــك الحقيقــــي لل

  .اإلستحقاقية السابقة ألمر اإلنتزاع غامضة

وتتولى المحكمة العقارية تبعا لذلك تحرير الحالة اإلستحقاقية األصلية والتسجيل بإسم المنتزع  - 

  .لفائدته وفقا ألمر اإلنتزاع

   إختصاص المحكمة العقارية:  "�!��



  

 

  

97

المحكمـــة العقاريـــة بـــالنظر فـــي القضـــايا موضـــوع إعتـــراض فـــأكثر وفـــي القضـــايا المتعلقـــة  تخـــتص *

بالعقارات التي لـم يقـع ضـبط حالتهـا اإلسـتحقاقية ضـبطا كافيـا وفـي الصـورة األخيـرة تخضـع إحالـة الملفـات 

ا ال علـــى المجلـــس إلـــى تقـــدير رئـــيس لجنـــة المســـح للحالـــة اإلســـتحقاقية فيتـــولى إحالتهـــا إذا رأى أن ضـــبطه

  .يمكنه من الحكم بالتسجيل ولو في غياب إي إعتراض

تتركب هيئة المحكمة من ثالثة أعضاء، ويمكن للقاضي المكلف المشاركة في أحكام القضايا  *

  .التابعة لمنطقته

تنشـــر القضــــايا بجلســــات عموميــــة دوريــــة تعقـــد بمحكمــــة الناحيــــة أو المركــــز األصــــلي أو الفرعــــي  *

ى كتابة المحكمة إسـتدعاء األطـراف للحضـور بالجلسـة فـي أجـل ال يقـل عـن ثمانيـة للمحكمة العقارية وتتول

أيام، وتبعا لإلجراءات الواردة بمجلة الحقوق العينية توجه اإلعالمات بواسطة أعوان السلطة اإلدارية الذين 

عقار  يقتطعون وصال منها يوجهونه إلى كتابة المحكمة التي تضيف نسخة من ذلك اإلعالم إلى ملف كل

  .مع اإلعالم بالبلوغ

  .يمكن لألطراف أن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة من ينوبهم ما لهم من مالحظات *

يمكن للمحكمة أن تأذن عند اإلقتضاء بإجراء مـا تـراه صـالحا مـن األبحـاث وذلـك فـي صـورة عـدم  *

عتراضـات أو التـداخالت ضبط الحالة اإلستحقاقية ضبطا كافيا سـواء تعلـق ذلـك بالتصـريح بالملكيـة أو باإل

وتتولى عند الحكم البت في القضايا على مقتضى محضر البحث والتحديد أو بناء على األبحاث التكميلية 

  :فتقوم حينئذ 

بتعيــــين المالــــك الحقيقــــي للعقــــار موضــــوع التصــــريح الــــذي يمكــــن أن يكــــون القــــائم بالتصــــريح أو  -

  .ت موضوع التصريح ال مالك لهاالمعترض أو المتداخل أو الدولة إذا كانت العقارا

بتســـجيل حـــق الملكيـــة الثابـــت للمالـــك الحقيقـــي إعتبـــارا للصـــبغة الوجوبيـــة للحكـــم بالتســـجيل وعـــدم  -

إمكانية الرفض في إجراءات التسجيل اإلجباري وبإقرار التحمالت الموظفة علـى العقـار المحكـوم 

حاصلة بعد تلقي التصريح أو التنصيص بتسجيله واإلذن إلدارة الملكية العقارية بترسيم الحقوق ال

  .عليها
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يتعـين علــى المحكمــة فــي صـورة عــدم إختصاصــها اإلذن بإلغــاء التحديـد وذلــك لخــروج العقــار عــن  *

نظام التسجيل اإلجباري كأن يكون من صنف العقارات المبنية الكائنـة داخـل المنـاطق البلديـة أو المشـمولة 

أو إعـداد فالحـي مثـل األراضـي اإلشـتراكية التـي لـم يـتم إسـنادها  باإلجراءات اإلدارية بقصـد تطهيـر عقـاري

على وجه الملكية الخاصة أو األراضي السقوية العمومية الخاضعة لعمليات التنظيم العقاري أو عدم قابلية 

  .العقارات للتسجيل عموما كأن تكون من صنف العقارات المسجلة

  .ق التحديدويتمثل إلغاء التحديد في إخراج العقار من نطا

ويترتب عن ذلك إبطال العمليات التي تمت بخصوصه ورفع عالمات التحديد من مواضعها 

والتنصيص بواسطة ديوان قيس األراضي على ذلك اإللغاء بالمثال، ويكون من أثر إلغاء التحديد إبطال 

  .التصريح بالملكية واألبحاث التي سبق إتمامها من قبل القاضي المكلف

مــة فــي كــل قضــية علــى حــدة وتبــت مبــدئيا فــي تصــريح المالــك المحتمــل إســتنادا إلــى تنظــر المحك *

محضـر البحــث والتحديـد المتعلــق بعقـار أو مجموعــة مـن العقــارات التـي لهــا نفـس الحالــة اإلسـتحقاقية علــى 

 حســـب الحالـــة الماديـــة المبينـــة بالمثـــال التقريبـــي وٕاذا تبـــين للمحكمـــة وجـــود عالقـــة للقضـــية المنظـــورة لـــديها

  .بقضايا أخرى من نفس المنطقة المسحية فإنها تأذن بقرنها ونشرها في جلسة واحدة

ويمكن لها عند البت في الحالة اإلستحقاقية أن تقضي إما بضم تلك القضايا للقضية األصلية 

  .وٕاصدار حكم واحد فيها وٕاما بفك اإلرتباط بينها) القضية األم(

صــنف الثالــث مــن القضــايا المتعلقــة بالعقــارات التــي لــم يقــع يختلــف دور المحكمــة تبعــا لتعهــدها بال *

  .ضبط حالتها اإلستحقاقية ضبطا كافيا أوالصنف الرابع من القضايا موضوع إعتراض فأكثر

  القضايا المتعلقة بالعقارات التي لم يقع ضبط حالتها اإلستحقاقية ضبطا كافيا :  الصنف الثالث ♦

ألبحاث التكميلية بقصد توضيح الحالة اإلستحقاقية وتعهد تأذن المحكمة بموجب حكم تحضيري با *

  .للقاضي المكلف بتنفيذ ذلك، فيتولى بعد اإلنجاز تحرير تقرير في نتيجة أعماله يحيله على المجلس

  :من ذلك : األبحاث المكتبية  -1
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وتعيــين  تحريــر الجــدول اإلســتحقاقي والفريضــة والمطالبــة بحجــج الوفيــات والحــاالت المدنيــة للورثــة -

  .النسب اإلستحقاقية

  .المطالبة بإثبات أصل إنجرار الملكية والتحمالت الموظفة على العقار موضوع التصريح -

  .تلقي المصادقات على إمتياز المالك المحتمل بموضوع التصريح أو المطالبة بتقديم ما يفيد ذلك -

  .همالتحرير على األطراف أو تلقي مصادقتهم على إجراء الصلح بين -

مطالـــــب التســـــجيل اإلختيـــــاري المنشـــــورة أو (دراســـــة المطالـــــب المقدمـــــة فـــــي موضـــــوع التصـــــريح  -

المرفوضــة أو الرســوم الحوزيــة بخزينــة المحكمــة العقاريــة أو بقايــا المطالــب المتولــدة عنهــا الرســوم 

  ).العقارية المجاورة

  :من ذلك :  األبحاث العينية -2

  .ر تقديمه عند إجراء عمليات التحديدتلقي التصريح بالملكية في صورة تعذ - 

  .إعادة البحث وتحرير الحالة اإلستحقاقية في اإلدعاءات واإلعتراضات الالحقة - 

تطبيــــق المؤيــــدات المقدمــــة بعــــد إنتهــــاء عمليــــات التحديــــد والبحــــث كالوثــــائق المضــــافة مــــن قبــــل  -

  .المتداخلين أو المعترضين

يد فـي عـدد مـن الصـور ويتمثـل ذلـك فـي اإلذن بإدخـال تأذن المحكمة عند اإلقتضاء بتعديل التحد *

التغييــرات الطارئــة علــى تشــخيص الحالــة الماديــة للعقــار تبعــا لتحريــر حالتــه اإلســتحقاقية وذلــك فــي حــاالت 

مختلفة كاإلذن بإخراج جزء من موضوع التحديد أو إفرازه في قطعة مستقلة أو ضم قطعة مجاورة لموضوع 

  .يشمل جزءا لم يسبق تحديدهالتحديد أو بالتوسع فيه ل

وتأذن المحكمة القاضي المكلف بمقتضى حكم تحضيري إلجراء التعديل على ضوء التشخيص 

  .الذي تم أثناء عمليات التحديد والبحث أو نتيجة األبحاث التكميلية

ويتولى القاضي المكلف تنفيذ ذلك بمساعدة عون فني من ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط طبـق 

  .لحكم التحضيرينص ا
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وتستوجب عملية التعديل التوجه على عين العقار بعد إستدعاء األطراف المعنية ويمكن في بعض 

  .الصور أن يتم ذلك بمجرد عملية مكتبية يجريها العون الفني تحت مراقبة القاضي المكلف

ريخ إجــراء عمليــة ويعــد العــون الفنــي مثــاال تقريبيــا جديــدا وفقــا للتعــديل المــأذون بــه يتضــمن أساســا تــا

التحديد وٕامضاء العون الفني والبيانات المترتبة عن تغيير الحالة الماديـة للقطـع موضـوع التعـديل أو القطـع 

  .المجاورة كإسناد أرقام جديدة للقطع المحددة

ويرجعه صحبة مثال التحديد ليضاف لملف " إبطال"وينص العون الفني بالمثال القديم على عبارة 

  .القضية

ضي األمر في صورة تعلق التعديل بمثال نهائي أقيم بناء على المثال التقريبي القديم إجراء ويقت

  .تعديل المثال النهائي وفقا للمثال التقريبي الجديد بواسطة مصالح ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط

التحضــيري ويحـرر القاضــي المكلــف تقريـرا بعــد التأكــد مـن مطابقــة إنجــاز التعـديل لمقتضــيات الحكــم 

  .يحيله على المجلس مع ملف القضية

للمحكمة أن تؤجل النظر في القضية إذا ثبت لديها وجود نزاع قضائي يخرج عن إختصاصها  *

  .ويتعلق بالحقوق العينية موضوع التصريح

وليس للمحكمة مبدئيا تأجيل النظر في القضية المسحية إذا تعلق األمر بوجود قضية حوزية أو 

ي موضوع التصريح بالملكية منشورة لدى محاكم الحق العام لوجوب تخلي هذه المحاكم قانونا إستحقاقية ف

عن جميع النزاعات الحوزية أو اإلستحقاقية التي ال تزال لديها على بساط النشر إلى يوم نشر القرار 

  .القاضي بختم عمليات المسح

ة  اإلستحقاقية وضبط الحالة المادية بعد تنفيذ الوسائل التحضيرية المأذون بها وتحرير الحال *

  .للعقار موضوع التصريح تقضي المحكمة بالتسجيل لفائدة القائم بالتصريح بمعية شركائه عند اإلقتضاء

  .وتختلف بيانات الحكم في هذه الحالة بحسب وجود تداخالت من عدمه

  .الحكم في غياب تداخالت: الصورة األولى -
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لتصريح أو إعتمادا على نتيجة األبحاث التكميلية وتنص بالحكم تقضي المحكمة بالتسجيل طبق ا

  :على 

  .تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بالحالة اإلستحقاقية أو الحالة المادية �

  .المحكوم لفائدته وفي صورة اإلشتراك أسماء جميع المستحقين والنسب اإلستحقاقية �

لـوقتي أو النهـائي وفـي صـورة إجـراء تحديـد عدد القطعة أو القطع المحكوم بتسجيلها طبق مثالها ا �

  .تكميلي تنص المحكمة على تاريخ ورود المثال المعدل

  .التاريخ المعتمد لضبط الحالة اإلستحقاقية وهو التاريخ الموافق ليوم تلقي التصريح �

  :الحكم مع وجود تداخالت :  الصورة الثانية -

ئدة المصرح ومن شاركه عند اإلقتضاء وفي تقضي المحكمة بقبول التداخل أو رفضه والتسجيل لفا

صورة قبول التداخل تأذن إدارة الملكية العقارية بترسيم الحق موضوع التداخل أو قيده إحتياطيا وتنص 

  :على ما يأتي 

  إسم المتداخل �

  سند التداخل �

  ).كامل العقار، جزء مفرز، مناب مشاع(موضوع التداخل ونطاقه  �

  لقة بالعقارات موضوع إعتراض فأكثرالقضايا المتع:  الصنف الرابع ♦

  .تبت المحكمة في اإلعتراض إما برفضه أو بقبوله

  رفض اإلعتراض:  الحالة األولى �

ـــا إلجـــراءات التســـجيل اإلختيـــاري، فـــإن إمكانيـــة اإلعتـــراض علـــى القضـــايا المنشـــورة أمـــام  -1 خالف

 –يـدة لـه، ولـيس للمحكمـة المحكمة ال تتقيد بأجل معين للقيـام بـاإلعتراض أو تقـديم الوثـائق المؤ 

 3تبعــا لــذلك أن تصــرح بــرفض اإلعتــراض شــكال للســبب المــذكور طالمــا لــم يرتــب المرســوم عــدد

المتعلــق بالتســجيل العقــاري اإلجبــاري أي جــزاء عــن تقــديم اإلعتــراض بعــد إنقضــاء  1964لســنة 
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لمقتضـيات الـواردة الشهر الموالي لنشر اإلعالن المتعلق بإيداع القائمة العامـة للعقـارات ولتعلـق ا

بمجلة الحقوق العينية بإجراءات التسجيل اإلختيـاري التـي تـنص علـى الـرفض وجوبـا لإلعتـراض 

  ).325الفصل (المقدم بعد األجل القانوني 

  :تقضي المحكمة برفض اإلعتراض أصال في الصور التالية  -2

  :تسجيل العقار موضوع التصريح لفائدة المصرح :  الصورة األولى -

ضـي المحكمـة بـرفض اإلعتـراض أصــال والتسـجيل لفائـدة القـائم بالتصــريح بمعيـة مـن شـاركه عنــد فتق

 -إضــافة للبيانــات المشــتركة الــواردة بالصــور الســابقة  –اإلقتضــاء إذا كانــت حقــوقهم ثابتــة مــع التنصــيص 

  .على رفض اإلعتراض

   .رحتسجيل جزء من العقار موضوع التصريح لفائدة المص:  الصورة الثانية -

إذا شــمل اإلعتــراض الجــزء المحكــوم بتســجيله لفائــدة المصــرح وثبتــت حقــوق المعتــرض علــى البــاقي، 

ـــدة المصـــرح وتقضـــي  تقضـــي المحكمـــة بـــرفض اإلعتـــراض فـــي حـــدود مـــا تســـلط عليـــه حكـــم التســـجيل لفائ

يل بالتســـجيل لفائـــدة المعتـــرض بنـــاء علـــى التحديـــد األصـــلي أو بعـــد تنفيـــذ الحكـــم التحضـــيري القاضـــي بتعـــد

  .التحديد والمثال

  .)ملك الدولة(تسجيل كامل العقار موضوع التصريح او جزء منه لفائدة الغير  :  الصورة الثالثة -

إذا شمل اإلعتراض العقار المحكوم بتسجيله، تقضي المحكمة برفض التصريح بالملكية واإلعتراض 

قوق الطرفين غير ثابتة وذلك في كامل موضوع التصريح أو في الجزء المحكوم بتسجيله إذا كانت ح

  .إستنادا إلى الصبغة اإلجبارية للتسجيل وضرورة تعيين المالك الحقيقي للعقار

  قبول اإلعتراض :  الحالة الثانية �

تقضـي المحكمـة فـي صـورة قبولهــا لإلعتـراض إمـا بالتسـجيل لفائــدة المعتـرض وٕامـا بتوظيـف الحقــوق 

  .الشخصية قيدا إحتياطيا

  التسجيل لفائدة المعترض  : الصورة األولى -
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تقضي المحكمة بالتسجيل عرضيا لفائدة المعترض بعد البت فـي التصـريح بالملكيـة إمـا برفضـه كـال 

  .أو جزءا ويخضع الحكم بالتسجيل لشروط معينة ويختلف البت في اإلعتراض بإختالف موضوعه

  :شروط التسجيل العرضي :  أوال

لمعتـــرض ثبـــوت حقوقـــه علـــى موضـــوع اإلعتـــراض وتســـتند يشـــترط للحكـــم بالتســـجيل عرضـــيا لفائـــدة ا

المحكمــة خصوصــا للتصــريح بــذلك علــى األبحــاث المضــمنة بمحضــر البحــث والتحديــد أو تلــك التــي أذنــت 

  .بإجرائها بواسطة القاضي المكلف

ال يخضــــع التســــجيل العرضــــي ) الصــــفة والمصــــلحة(وبإســــتثناء الشــــروط العامــــة للقيــــام بــــاإلعتراض 

  :ة الواردة بمجلة الحقوق العينية ويقتضي ذلك للشروط اإلجرائي

إعتبار مجرد القيام باإلعتراض طلبا في التسجيل العرضي وعليه فال لزوم لتقديم طلب صريح  -1

  .في ذلك

وفي صورة ثبوت حقـوق المعتـرض علـى كامـل موضـوع التصـريح أو علـى جـزء منـه بمعيـة غيـره 

اإلعتــــراض ينســــحب وجوبــــا علــــى كافــــة وعــــدم صــــدور اإلعتــــراض مــــن قبــــل شــــركائه فــــإن قبــــول 

  .المستحقين

عدم خضوع حقوق المعترض إلشهار جديد أو تكميلي ولو في صورة عدم ذكـرهم بالتصـريح أو  -2

  .السهوعنهم أو صدور إعتراضهم بعد إشهار القائمة العامة للعقارات

   .البت في اإلعتراض:  ثانيا

ا على كامـل العقـار موضـوع التصـريح وٕامـا علـى ويتعلق األمر بالبت في حقوق المعترض الثابتة إم

  .جزء منه

  ثبوت حقوق المعترض على كامل موضوع التصريح :  اإلحتمال األول* 

  :وتنص المحكمة ضمن حكمها على 

  تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بدراسة اإلعتراض عند اإلقتضاء -
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  قبول اإلعتراض في كامل موضوع التصريح  -

  ملكيةرفض التصريح بال -

إعتبار حقوق المعترض ثابتة على كامل العقار موضوع التصريح وتسجيله عرضـيا لفائدتـه علـى  -

ـــذي تضـــبطه  ـــاريخ ال ـــوم تلقـــي التصـــريح أو فـــي الت ـــار ي ـــة اإلســـتحقاقية التـــي كـــان عليهـــا العق الحال

  ).…تاريخ صدور الحكم –تاريخ تقديم اإلعتراض (المحكمة 

  لمعترض على جزء من موضوع التصريحثبوت حقوق ا:  اإلحتمال الثاني* 

  .ويتعلق األمر بثبوت حقوق المعترض على جزء مفرز أو على مناب مشاع من موضوع التصريح

  :ثبوت حقوق المعترض على جزء مفرز  -1

  :وتنص المحكمة على

تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بتشخيص موضوع اإلعتراض وٕافرازه في قطعة مستقلة في صورة  -

  .ام ذلك في طور األبحاثعدم إتم

رفــض التصــريح بالملكيــة فــي حــدود الجــزء المفــرز موضــوع اإلعتــراض وٕاعتبــار حقــوق المعتــرض  -

ثابتة على كامل القطعة موضوع اإلعتراض وتسجيلها لفائدتـه علـى الحالـة اإلسـتحقاقية التـي كـان 

  .عليها العقار يوم تلقي التصريح أو في التاريخ الذي تضبطه المحكمة

  :ثبوت حقوق المعترض على مناب مشاع  -2

  :وتنص المحكمة على

  .رفض التصريح بالملكية في حدود المناب المشاع موضوع اإلعتراض -

إعتبار حقوق المصـرح والمعتـرض ثابتـة علـى كامـل العقـار موضـوع التصـريح وتسـجيله لفائـدتهما  -

حقاقية يوم تلقي التصـريح أو على الشياع بينهما مع تعيين نسب إستحقاقهما وضبط الحالة اإلست

  .في التاريخ الذي تحدده المحكمة

  .توظيف الحقوق العينية وقيد الحقوق الشخصية قيدا إحتياطيا لفائدة المعترض:  الصورة الثانية -
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بتوظيف  –في صورة ثبوت حق عيني أو حق شخصي لفائدة المعترض  –تأذن المحكمة  - 

عيين نطاقها ومستحقيها أو قيد الحقوق الشخصية قيدا التحمالت المرتبة على العقار وذلك بت

  .إحتياطيا بالرسم العقاري المتولد عن الحكم

  :يشترط لتوظيف الحقوق أو قيدها  -

  .أن يكون الحق المطلوب توظيفه أو قيده من صنف الحقوق الخاضعة لإلشهار  �

  .أن يكون الحق ناشئا قبل تلقي التصريح بالملكية �

  .حق المطلوب توظيفه وسنده ونطاقه وأصحابهأن يبين المعترض ال �

يمكن أن يتعلق التوظيف أو القيد اإلحتياطي بمختلف الحقوق العينية والشخصية القابلة لإلشهار  -

بالســجل العقــاري ومــن أمثلــة الحقــوق العينيــة حقــوق اإلرتفــاق والــرهن العقــاري وحــق اإلنتفــاع ومــن 

  .رسةأمثلة الحقوق الشخصية الوعد بالبيع والمغا

يخضــع توظيــف هــذه الحقــوق إلــى أحكــام مجلــة الحقــوق العينيــة المنطبقــة علــى إجــراءات التســجيل  -

اإلختياري واإلجباري وتراعى في هذا الخصوص الشروط الخاصة بكل نوع مـن الحقـوق والبيانـات 

  .الواجب تضمينها بنص الحكم طبق ما سبق تفصيله بإجراءات التسجيل اإلختياري

  الحكم مع وجود مطلب تسجيل إختياري:  ا����ث ا�"�! 

يتعهد رئيس لجنة المسح بملفات القضايا المسحية المقدم في شأنها مطالب تسجيل على الطريقة  * 

الطور  –الطور التحضيري (اإلعتيادية والتي ال تزال على بساط النشر وفي أي طور من أطوارها 

الملفات الراجعة له بالنظر ويحيل بقية الملفات  طبق نفس اإلجراءات المبينة سابقا فيبت في) الحكمي

  .على المحكمة العقارية وذلك على مقتضى شروط خاصة

إذا ثبــت شــمول مطلــب التســجيل اإلختيــاري بموضــوع التصــريح كــال أو بعضــا يقــع ضــم المطلــب  *

ــ ك اإلختيــاري للملــف المســحي ليجــري الحكــم فيــه علــى مقتضــى إجــراءات المســح العقــاري ويترتــب علــى ذل

  .الضم إعتبار المطلب اإلختياري من جملة أوراق الملف المسحي
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  : إختصاص رئيس لجنة المسح:  أو�

  :يختص رئيس لجنة المسح في هذه الحالة  *

إذا كان مطلب التسجيل المشمول بموضوع التصريح خاليا من أي إعتراض بما في ذلك  - 

  .اإلعتراض التحفظي

مقدما مـن المصـرح بالملكيـة أو مـن أحـد شـركائه أو مـن خلفـه إن كان مطلب التسجيل اإلختياري  -

  .الخاص أو العام

إذا كان موضوع المطلب مشموال بكامله بموضوع التصريح بقطع النظر عن وقوع التحديد الوقتي  -

ـــم يتبـــين رئـــيس اللجنـــة إســـتيعاب التصـــريح لكامـــل  لمطلـــب التســـجيل اإلختيـــاري مـــن عدمـــه وٕاذا ل

  .ل الملف المسحي مع ملف المطلب اإلختياري على المحكمة العقاريةموضوع المطلب فإنه يحي

  :ينص رئيس لجنة المسح بحكم التسجيل على  *

  .إستيعاب موضوع التصريح لكامل موضوع مطلب التسجيل اإلختياري -

  .ضم مطلب التسجيل اإلختياري للملف المسحي -

ار والتســـجيل لفائدتـــه علـــى الحالـــة إعتبـــار حقـــوق المصـــرح أو مـــن شـــاركه ثابتـــة علـــى كامـــل العقـــ -

  .اإلستحقاقية التي كان عليها العقار يوم تلقي التصريح بالملكية

  : إختصاص المحكمة العقارية:  �ــــــ"�!�

  :تختص المحكمة العقارية في هذه الحالة  *

ضـا إذا كان مطلب التسجيل اإلختياري مشموال بكامله بموضوع التصريح وأثار إضافة لـذلك إعترا -

  .فأكثر

إذا كــان مطلــب التســجيل اإلختيــاري مشــموال فــي جــزء منــه بموضــوع التصــريح بقطــع النظــر عــن  -

  .وجود إعتراضات من عدمه

  .إذا كان مطلب التسجيل مقدما من غير المصرح أو أحد شركائه أو خلفه العام أو الخاص -

وضــوع التصــريح قبــل إذا لــم يســبق تشــخيص موضــوع مطلــب التســجيل اإلختيــاري بالنســبة إلــى م -
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  .إحالة ملفات المنطقة المسحية على رئيس لجنة المسح

ـــى المحكمـــة  * ـــل البـــت فـــي األصـــل  –يتعـــين عل ـــين موضـــوع  –قب ـــى محـــل اإلرتبـــاط ب الوقـــوف عل

 –عنــــد اإلقتضــــاء  –التصــــريح بالملكيــــة وموضــــوع مطلــــب التســــجيل اإلختيــــاري وتــــأذن للقاضــــي المكلــــف 

النســبة للمنطقــة المســحية وبالنســبة لموضــوع التصــريح إذا لــم يســبق بتشــخيص حــدود المطلــب اإلختيــاري ب

إتمام ذلك أثناء عملية تحديد المنطقة، وتنفيذا لهذا يتولى القاضي المكلف التوجه على العين صـحبة عـون 

  :فني من ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط بقصد الوقوف على محل اإلرتباط المذكور، من ذلك 

  .لمسحية لكامل موضوع مطلب التسجيل اإلختياري أو لجزء منهشمول المنطقة ا -

  .شمول موضوع التصريح لكامل موضوع مطلب التسجيل اإلختياري أو لجزء منه -

تصرح المحكمة في الصور المـذكورة بضـم مطلـب التسـجيل اإلختيـاري للملـف المسـحي فـي حـدود  *

  :ية ما يخضع منه إلجراءات المسح العقاري طبق الشروط التال

  :يختلف الحكم تبعا لشمول المنطقة المسحية لكامل موضوع مطلب التسجيل أولجزء منه *

  :شمول المنطقة المسحية لكامل موضوع مطلب التسجيل اإلختياري :  الحالة األولى �

يمكن أن يتعلق مطلب التسجيل بقضية مسحية واحدة أو بعدة قضايا بقطع النظر عن عدد القطع 

  :المكونة لها 

  :تعلق مطلب التسجيل اإلختياري بقضية مسحية واحدة :  الصورة األولى -

  :تنص المحكمة بحكم التسجيل على 

  إستيعاب التصريح لكامل موضوع مطلب التسجيل اإلختياري  -

  ضم مطلب التسجيل اإلختياري للملف المسحي -

الــة اإلســتحقاقية وتقضــي المحكمــة بالتســجيل فــي القضــية المســحية بمقتضــى حكــم واحــد وتضــبط الح

للعقار المحكوم بتسجيله في تـاريخ تلقـي التصـريح بالملكيـة وعنـد اإلقتضـاء فـي التـاريخ الـذي تـراه المحكمـة 

  .مالئما كتاريخ تقديم اإلعتراض أو تقديم مطلب التسجيل اإلختياري
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  :تعلق مطلب التسجيل اإلختياري بأكثر من قضية مسحية :  الصورة الثانية -

  :الحكم في هذه الصورة تبعا لوجود إرتباط بين القضايا المسحية من عدمهيختلف منطوق 

  وجود إرتباط بين القضايا المسحية :  اإلحتمال األول* 

ويتعلق خصوصا بوجود إرتباط في الحالة اإلستحقاقية بـين مجموعـة مـن العقـارات ممـا يوجـب البـت 

  .فيها بمقتضى حكم واحد

  :وتنص المحكمة بحكم التسجيل على 

  .إستيعاب مطلب التسجيل اإلختياري للتصريح بالملكية المقدم في كل قضية - 

  .ضم القضايا المسحية لبعضها البعض لتعلقها بنفس الموضوع -

  .ضم مطلب التسجيل اإلختياري لتلك القضايا -

وتبـــت المحكمـــة فـــي القضـــايا الموجـــب بمقتضـــى حكـــم واحـــد وتضـــبط الحالـــة اإلســـتحقاقية للعقـــارات 

  .م فيها بالتسجيل في تاريخ واحد وعند اإلقتضاء في التواريخ التي تراها مالئمة بالنسبة لكل حالةالمحكو 

  :عدم وجود إرتباط بين القضايا المسحية :  اإلحتمال الثاني* 

  :تنص المحكمة بحكم التسجيل على 

  .إستيعاب مطلب التسجيل اإلختياري للتصريح بالملكية المقدم في كل قضية - 

  .طلب التسجيل اإلختياري لكل قضية مسحية في حدود موضوع التصريحضم م -

وتبت المحكمة في كل قضية مسحية على حدة وتضبط الحالة اإلستحقاقية للعقار المحكوم بتسجيله 

  .في تاريخ تلقي التصريح أو في التاريخ الذي تراه مالئما

  :التسجيل اإلختياري  شمول المنطقة المسحية لجزء من موضوع مطلب:  الحالة الثانية �

تحقق المحكمة في هـذه الحالـة مـن تعلـق مطلـب التسـجيل اإلختيـاري بجـزء مـن المنطقـة المسـحية  -

وتضبط حدود العقار الكائن خارجها وتأذن تبعا لذلك بإرجاع ملف مطلب التسجيل اإلختياري إلى 
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صورة عدم توجيهه قبل من المحكمة العقارية لمواصلة اإلجراءات فيه على الطريقة اإلعتيادية في 

القاضــي المكلــف إلــى المحكمــة العقاريــة وبإضــافة نســخة مــن الحكــم بالتســجيل الصــادر فــي الملــف 

  .المسحي إلى ملف مطلب التسجيل اإلختياري لتتولى المحكمة على ضوئه تعديل التحديد والمثال

يل اإلختياري بقضية يمكن أن يتعلق الجزء المشمول بالمنطقة المسحية من موضوع مطلب التسج -

  .مسحية واحدة أو بعدة قضايا مع إحتمال وجود إرتباط بين القضايا المسحية في الصورة األخيرة

  :وتنص المحكمة في ضوء الصور السابقة على 

إستيعاب مطلب التسجيل اإلختياري في حـدود مـا يـدخل بالمنطقـة المسـحية لموضـوع  �

  .القضية أو القضايا المسحية

  .لمسحية في صورة ثبوت اإلرتباط بينهاضم القضايا ا �

ضــم مطلــب التســجيل اإلختيــاري للقضــية المســحية الواحــدة أو لكــل قضــية فــي صــورة  �

تعـــددها فـــي حـــدود مـــا يخضـــع مـــن موضـــوع مطلـــب التســـجيل اإلختيـــاري إلجـــراءات 

  .المسح العقاري

اإلذن لكتابـــة المحكمـــة بإضـــافة نســـخة مـــن الحكـــم المســـحي لملـــف مطلـــب التســـجيل  �

  .ي ومواصلة النظر فيه طبق إجراءات التسجيل اإلختياريالعاد

وتبت المحكمة في القضايا المسحية إما بموجب حكم واحد لجملة القضايا المرتبطة أو بموجب  - 

  .حكم خاص بكل قضية في غياب اإلرتباط بينها

  ا)&6م ����م و����45: ا�	�م ا���دس

ـــواردة * ـــة الحقـــوق العينيـــة وطبـــق  349بالفصـــل  يـــتم اإلعـــالم بـــالحكم وفـــق المقتضـــيات ال مـــن مجل

  .اإلجراءات المعمول بها في مادة التسجيل اإلختياري

يعهد لكاتب المحكمة بتحرير الئحة الحكم تحت إشـراف رئـيس لجنـة المسـح أو رئـيس الـدائرة التـي  *

لتقـارير أصدرت الحكم ويعتمد فـي التلخـيص علـى مضـمون التصـريح بالملكيـة ومحضـر البحـث والتحديـد وا

  .التكميلية ومنطوق الحكم ومستنداته
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  : تتضمن الئحة الحكم  *

  :وهي : العناصر المتعلقة بالبيانات الشكلية للحكم  -1

  ).المركز األصلي أو المركز الفرعي(المحكمة التي أصدرت الحكم  -

  ).يوما وشهرا وسنة(تاريخ صدور الحكم  -

  .لجنة المسح بالنسبة لألحكام الفردية  أسماء القضاة الصادر عنهم الحكم أو رئيس -

  .إسم كاتب المحكمة -

  .إمضاءات القضاة وكاتب المحكمة -

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عمال  253الصيغة التنفيذية طبق نصها الوارد بالفصل  - 

  .من مجلة الحقوق العينية 334بمقتضيات الفصل 

  :وهي :  العناصر المتعلقة بأطراف القضية -2

  .الحاالت المدنية الكاملة للقائم بالتصريح وشركائه مع بيان الشكل القانوني للشخص المعنوي -

  .مضمون التصريح بالملكية -

  .أسماء المعترضين والمتداخلين وموضوع طلباتهم ونطاقها -

  :العناصر المتعلقة باإلجراءات  -3
تنفيذ الوسائل التحضيرية التي أذنت  ينص خصوصا على إتمام إجراءات اإلشهار والتحديد وعلى

  .بها المحكمة وعلى إعالم األطراف بموعد الجلسة طبق القانون وعلى حضورهم بها وتسجيل طلباتهم

  وهي : العناصر المتعلقة بالحالة المادية لموضوع التصريح  -4
  .العدد الرتبي لملف القضية -

  .رف بهاعدد القطعة أو القطع واإلسم أو األسماء التي تع -

ــدائرة الترابيــة للمركــز األصــلي أو الفرعــي للمحكمــة العقاريــة والعمــادة  - موقــع العقــار وذلــك ببيــان ال

  .والمعتمدية والوالية

المنطقة المسحية وذلك بالتنصيص على الحرف الذي يرمـز لهـا مـن مثـال المسـح العقـاري للواليـة  -

  .المعنية
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نة بالمثال التقريبي والتصريح بالملكية ومحضر البحث موقع العقار ومحتواه طبق البيانات المضم -

  .والتحديد والمساحة الحقيقية في صورة ورود المثال النهائي قبل صدور الحكم

  .اإلسم المسجل به العقار -

  :وتتمثل في :  العناصر المتعلقة بالحالة اإلستحقاقية للعقار -5

  .ا ومضمونهامؤيدات األطراف وذلك ببيان تاريخها ونوعها وشكله - 

  .ملخص األبحاث المكتبية والعينية -

  .ملخص تصريحات األطراف والشهود -

  .رأي القاضي المكلف بخصوص الحالة اإلستحقاقية -

  : وتخص :  العناصر المتعلقة بمستندات الحكم ومنطوقه -6

  .المستندات الواقعية والقانونية للحكم -

ة مــع ضــرورة نقــل الجــدول اإلســتحقاقي والفريضــة منطــوق الحكــم كمــا ورد مكتوبــا بمحضــر الجلســ -

  .المضمنين بالتصريح أو بتقرير القاضي المكلف في صورة صدور الحكم طبق ما ورد بهما

  

  إ&داد ا��"�ل ا�!,�3 : ا�	�م ا����(

يصــدر الحكــم بالتســجيل إمــا بنــاء علــى المثــال التقريبــي الــذي يقــام أثنــاء التحديــد الــوقتي وٕامــا بنــاء  *

  .ال النهائي الذي يكون مبناه المثال التقريبيعلى المث

  .ويتولى إعداد المثال النهائي ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط

في صورة صدور الحكم بناء على المثـال التقريبـي يوجـه كاتـب المحكمـة المكلـف إلـى ديـوان قـيس  *

حكــم بقصــد إعــداد المثــال النهــائي نســخة ال) اإلدارة المركزيــة أو اإلدارات الجهويــة(األراضــي ورســم الخــرائط 

  : للقطع المحكوم بتسجيلها ويتضمن جدول اإلحالة على ديوان قيس األراضي

  .نسخة الحكم الموجه لديوان قيس األراضي بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل كاتب المحكمة -

  .عدد الحكم والمنطقة المسحية موضوع اإلحالة -
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التسـجيل المسـحية تـاريخ اإلحالـة ويحـتفظ بنسـخة مـن جـدول  ويضمن كاتـب المحكمـة بـدفتر مطالـب

  .اإلحالة المذكور

  �!�8ذ ا��م: ا�	�م ا�"��ن 
يضيف كاتب المحكمة المثال النهائي لملف مطلب التسجيل بعد وروده من ديـوان قـيس األراضـي  *

  .ورسم الخرائط ثم يحيل الملف على قسم التنفيذ بكتابة المحكمة

كمة المكلف بالتنفيذ مقابلة المثال النهائي بالبيانات الواردة بالحكم بقصد التحقـق يتولى كاتب المح *

وٕاذا تبين لكاتب المحكمة عدم مطابقـة البيانـات المضـمنة بالمثـال النهـائي للحكـم المتعلـق . من مطابقته لها

افيـة يـتم إرجـاع به كعدم المطابقة في عدد القطع أوشكلها أو عدد مطلب التسـجيل أو فـي اإلتجاهـات الجغر 

المثــال المـــذكور إلــى مصـــالح ديـــوان قــيس األراضـــي ورســم الخـــرائط إلصـــالح ذلــك الخطـــأ ثــم يوجـــه كاتـــب 

الوثائق الضرورية إلقامـة الرسـم العقـاري إلـى  –بعد التأكد من تطابق المثال النهائي مع الحكم  –المحكمة 

  :ويتضمن جدول اإلحالة ) يةاإلدارة المركزية أواإلدارات الجهو (إدارة الملكية العقارية 

نســـخة تنفيذيـــة مـــن الحكـــم موجهـــة إلـــى إدارة الملكيـــة العقاريـــة موقعـــا عليهـــا مـــن رئـــيس المحكمـــة  -

  .العقارية أو من ينوبه

  .المثال النهائي المتعلق بكل قطعة من القطع المحكوم بتسجيلها -

  :الوثائق التي إعتمدتها المحكمة في إصدار الحكم وتتمثل في  -

  .ثائق المقدمة تأييدا لمطلب التسجيلالو  �

الصكوك واإلتفاقـات المؤيـدة للحقـوق الحاصـلة بعـد مطلـب التسـجيل فـي صـورة اإلذن  �

  .بترسيمها قبل الحكم في األصل

يتــولى كاتــب المحكمــة إلــى تــاريخ إحالــة الحكــم علــى إدارة الملكيــة العقاريــة قبــول جميــع الصــكوك  *

وم بتسجيله والمقدمة لكتابة المحكمة بعد صدور الحكم ويحيلهـا مـع ملـف واإلتفاقات المتعلقة بالعقار المحك

  .التنفيذ على إدارة الملكية العقارية طبق اإلجراءات المعمول بها في مادة التسجيل اإلختياري
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يمكن للمحكـوم لفائدتـه فـي المـدة التـي تمضـي بـين صـدور الحكـم بالتسـجيل وٕاقامـة الرسـم العقـاري  *

اإلحتجـــاج بـــالحكم أمـــام المحـــاكم بـــنفس الشـــروط المتعلقـــة بأحكـــام التســـجيل الصـــادرة فـــي للمحكـــوم لفائدتـــه 

  .المطالب اإلختيارية

  ��م &����ت ا���.: ا�	�م ا����( 

  .تختم عمليات المسح بعد تسجيل جميع العقارات المشمولة بمنطقة المسح

  :ويقتضي ختم عمليات التحديد   - : روطــــالش -1
  .التسجيل في جميع العقارات المشمولة بقرار إفتتاح عمليات المسحصدور األحكام ب -

  .إتمام النظر في جميع المناطق الفرعية التابعة للعمادة الواحدة -

يصدر رئيس المحكمة العقارية قرارا يتضـمن خـتم عمليـات المسـح بالعمـادة المعنيـة  -: راءاتــــاإلج -2
  .باألمر

ر الصــادر عــن رئــيس المحكمــة بواســطة النشــر بالرائــد الرســمي يــتم إعــالم العمــوم بمضــمون القــرا -

  .للجمهورية التونسية والصحافة واإلذاعة والتعليق بمركز المعتمدية ومركز محكمة الناحية

  :اآلثار  -3

يترتــب عــن خــتم عمليــات المســح إبتــداء مــن تــاريخ إشــهار القــرار المــذكور إبطــال رســوم الملكيــة  -

بــالحقوق العينيــة المشــمولة بــالمفعول التطهيــري للحكــم وفــي حــدود مــا  والعقــود والصــكوك المتعلقــة

تسلط عليه التسجيل غير أنه إذا كانت تلك الوثائق تتعلق أيضا بعقـارات أخـرى غيـر التـي وقعـت 

فــي شــانها عمليــات المســح العقــاري فــإن إبطــال العمــل بهــا ال يــتم إال فــي خصــوص مــا يهــم منهــا 

  .العقارات موضوع تلك العمليات

يتم تعويض رسوم الملكية والعقود والصكوك المذكورة بـالحكم الصـادر بالتسـجيل وبالرسـم العقـاري  -

  .بعد إقامته

التنصـــيص بالوثـــائق المشـــمولة  –بعـــد ورود ملـــف التنفيـــذ عليهـــا  –تتـــولى إدارة الملكيـــة العقاريـــة  -

للبيانـات المضـمنة بحكـم ممضاة مـن حـافظ الملكيـة العقاريـة إسـتنادا " إبطال"باإلبطال على عبارة 

  .التسجيل فيما يتعلق بالعقار المحكوم بتسجيله وتحفظ تلك الوثائق بخزينة إدارة الملكية العقارية
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بعقـارات أخـرى غيـر  –زيادة علـى العقـار المشـمول باإلبطـال  –إذا كانت الرسوم المذكورة متعلقة  -

رجع الوثيقة المشـتركة إلـى كتابـة المحكمـة التي شملتها عمليات المسح فإن إدارة الملكية العقارية ت

ممضاة من حافظ الملكية " إبطال"العقارية بعد التنصيص فيما يتعلق بالعقار المسجل على عبارة 

  .العقارية ويتولى كاتب المحكمة العقارية تسليم الوثيقة للطرف المعني باألمر

لصكوك الواقع إبطالها مـن إدارة يمكن للمعنيين باألمر طلب نسخ مشهود بمطابقتها لألصل من ا -

  .الملكية العقارية طبق الشروط المبينة في باب التسجيل اإلختياري

كما يمكن لألطراف غير المحكوم لها بالتسجيل أو بالترسيم إسترجاع الوثائق المدلى بها من 

  .قبلهم من كتابة المحكمة العقارية
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  ���ب ا�"��ثا

  و����5,� �ن ا���ود ����ن ا�ر�وم ا�
	�ر��

  

   األحكام القانونية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية:  أو�

وهي األحكام التي وقع التمديد في مفعولها بقصد إتمام اإلجـراءات الخاصـة بتحيـين الرسـوم العقاريـة 

  :وٕاقرار األثر المنشئ للترسيم 

  :وتتعلق  :األحكام األصلية  -1

ـــانون عـــدد * ـــق بتحيـــين الرســـوم العقاريـــة  1992أفريـــل  27المـــؤرخ فـــي  1992لســـنة  39بالق المتعل
وقـد تضـمن إجـراءات خاصـة للنظـر فـي مطالـب تحيـين الرسـوم العقاريـة ومطالـب : وتخليصها من الجمـود 

  .تخليصها من الجمود في مدة ثالث سنوات إبتداء من تاريخ صدور هذا القانون

المتعلق بتنقيح وٕاتمام بعض الفصول من  1992ماي  4المؤرخ في  1992لسنة  46بالقانون عدد* 

الجديدة التي  373و 350و 307و 305و 278و 115وقد تضمن أحكام الفصول : مجلة الحقوق العينية 

  .تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثالثة أعوام من تاريخ صدور القانون

مـن مجلـة  581المتعلـق بتنقـيح الفصـل  1992مـاي  4المـؤرخ فـي  1992لسـنة  47بالقانون عـدد* 

اإللتزامــات والعقــود وقــد تضــمن أن أحكــام القــانون تــدخل حيــز التنفيــذ بعــد مضــي ثــالث ســنوات مــن تــاريخ 

  .صدوره

مـن مجلـة  204المتعلـق بتنقـيح الفصـل  1992مـاي  4المـؤرخ فـي  1992لسـنة  48بالقانون عـدد* 
ثــالث ســنوات مــن تــاريخ  األحــوال الشخصــية وقــد تضــمن أن أحكــام القــانون تــدخل حيــز التنفيــذ بعــد مضــي

  .صدوره

  :التمديد  -2

  :إقتضى المشرع التمديد في مفعول األحكام القانونية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية لفترتين 

 1995أفريـل  24المـؤرخ فـي  1995لسـنة  37لمدة ثالث سنوات بمقتضى القـانون عـدد:  األولى -
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  .وقد شملت جميع الرسوم العقارية

أفريـل  20المـؤرخ فـي   1998لسـنة  30لمدة ثالث سنوات جديدة بمقتضى القـانون عـدد:  الثانية -

  .وقد شملت جميع الرسوم العقارية عدا ما أحدث منها بعد دخول القانون حيز التنفيذ 1998

  تطبيق اإلجراءات الخاصة بتحيين الرسوم العقارية:  "�!��

ة لتحيــين الرســوم العقاريــة وتخليصــها مــن عهــد المشــرع بمهــام تطبيــق هــذه اإلجــراءات للجــان جهويــ

  :الجمود وللمحكمة العقارية 

  :اللجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود  -1

وقد تم إحداثها بكل والية للنظر إلى غايـة التمديـد األخيـر فـي مطالـب تخلـيص أو تحيـين الرسـوم أو 

  .قيام بالعملية المطلوبةتصحيح الوثائق المقدمة للترسيم أو تسهيل ال

وتتركب اللجنة من رئيس هو الوالي أو الكاتب العام للوالية عند اإلقتضاء ومن عضـوين همـا حـافظ 

الملكيـة العقاريـة أو المـدير الجهـوي للملكيــة العقاريـة وقاضـي مـن المحكمــة العقاريـة، وتسـتعين فـي المســائل 

خـــرائط أو مهنـــدس مصـــادق عليـــه حســـب الصـــيغ التبوغرافيـــة بمهنـــدس مـــن ديـــوان قـــيس األراضـــي ورســـم ال

  .القانونية المعمول بها

وللجنــة كامــل الصــالحيات فــي البحــث والتمحــيص ويمكنهــا إســتدعاء وســماع كــل شــخص أو شــاهد 

واإلنتقــــال علــــى عــــين المكــــان واإلســــتعانة بخبــــراء وطلــــب أيــــة وثيقــــة تراهــــا صــــالحة مــــن كــــل اإلدارات أو 

  .ي شخص ماديالمؤسسات العمومية أو الخاصة أو أ

وتصدر اللجنة قراراتها بناء على إتمام اإلجراءات الالزمة للتسوية بسـعي منهـا أو بنـاء علـى إمكانيـة 

  .تجاوز تلك اإلجراءات إذا كان ذلك ال يمس من حقوق الغير أو القصر أو المحجور عليهم

  :المحكمة العقارية  -2

في الحالة المادية والقانونية للعقـارات المسـجلة  وقد عهد لها المشرع بالنظر إلى غاية التمديد األخير

  :وبمهمة الرقابة على قرارات اللجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية، وعلى ذلك تختص المحكمة 
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  بالنظر في مطالب تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود :  أوال -

يـة لتحيـين الرسـوم العقاريـة وتخليصــها بالبـت فـي مطالـب الطعـن فـي قـرارات اللجـان الجهو :  ثانيـا -

  .من الجمود

  �ط��ب ����ن ا�ر�وم ا�
	�ر�� و����5,� �ن ا���ود: ا�	�م ا�ول

تخضع اإلجراءات المتعلقة بتقديم المطلب والتعهد به والحكم فيه وتنفيـذه إلـى األحكـام العامـة الـواردة 

 27المـؤرخ فـي  1992لسـنة  39انون عـددبمجلة الحقـوق العينيـة واألحكـام الخاصـة المنصـوص عليهـا بالقـ

  .1992أفريل 

  تقديم المطلب:  أو�

تنظــر المحكمــة بطلــب ممــن يهمــه األمــر أو مــن اللجنــة الجهويــة لتحيــين الرســوم العقاريــة وتخليصــها 

  :من الجمود وعلى ذلك يمكن أن يقدم المطلب طبق أجراءين 

  ل المعنيين باألمرفي صيغة مطلب مباشر للمحكمة العقارية من قب:  األول -

فـــي صـــيغة مطلـــب غيـــر مباشـــر بنـــاء علـــى اإلحالـــة الصـــادرة مـــن اللجنـــة الجهويـــة إلـــى :  الثـــاني -

  .المحكمة العقارية

  :يقتضي قبول المطلب توفر مجموعة من الشروط 

تقــديم المطلــب فــي المــدة المعينــة لصــالحية اللجــان أو إلختصــاص المحكمــة العقاريــة وفقــا لألجــل  -

والتمديـــد الـــوارد  1992أفريـــل  27المـــؤرخ فـــي  1992لســـنة  39ه بالقـــانون عـــددالمنصـــوص عليـــ

  .1998أفريل  20و 1995أفريل  24بالقانونين المؤرخين في 

  .تقديم المطلب ممن له الصفة والمصلحة سواء كان شخصا ماديا أو معنويا -

 30نون عــددتعلــق المطلــب بعقــار مســجل موضــوع رســم عقــاري أو أكثــر ومحــدث قبــل دخــول القــا -

ويجــب أن يتعلــق المطلــب برســم عقــاري . حيــز التنفيــذ 1998أفريــل  20المــؤرخ فــي  1998لســنة 

خاضـــع إمـــا فـــي وضـــعيته القانونيـــة أو فـــي حالتـــه الماديـــة إلـــى إجـــراءات تحيـــين الرســـوم العقاريـــة 
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ويتضـــمن ذلـــك أن تكـــون وضـــعية العقـــار الحقيقيـــة غيـــر مطابقـــة كليـــا أو جزئيـــا للبيانـــات الثابتـــة 

  .الرسم العقاري أو بالمثال المتعلق بهب

تعلــق المطلــب بــالحقوق العينيــة العقاريــة أو بــبعض الحقــوق الشخصــية القابلــة لإلشــهار بمقتضــى  -

  .مجلة الحقوق العينية

يجب أن يرفق المطلب بجميع الوثائق المؤيدة للعمليات المطلوبة، ويتعلق موضوع تلـك العمليـات  -

التـي ال ) الصـكوك واإلتفاقـات واألحكـام(ييرات الناتجـة عـن المحـررات بمختلف اإلنتقاالت أو التغ

  .تخضع بالضرورة إلى الشروط الواجبة قانونا

ويمكـــن أن يســـتند المطلـــب إلـــى مختلـــف العقـــود أو الســـندات التـــي أوجبـــت مجلـــة الحقـــوق العينيـــة 

  ).…عقد بيع، عقد هبة، كتب صلح، حكم (تقديمها إلتمام العملية المطلوبة 

تشـطيب  -ترسيم–قيد إحتياطي (جب أن يتعلق موضوع المطلب إما بالنظر في الحالة القانونية ي -

  ).…تنصيص –إصالح ترسيم  –حط من ترسيم  –تعديل ترسيم  –

التجزئة أثر عملية تقسيم أو قسـمة  –اإلقتطاع (وٕاما بالنظر في الحالة المادية للعقارات المسجلة 

  ).اإلقتطاع والضم –الضم  –

مكــن أن يتعلــق المطلــب إمــا بطلــب التنصــيص علــى آخــر تعــديل طــرأ علــى الرســم العقــاري وٕامــا ي -

  .بطلب إجراء التخليصات الالزمة المتعلقة بالرسم العقاري

وبالرسـم ) حالتـه المدنيـة(يجب أن يتضـمن المطلـب المباشـر البيانـات األساسـية المتعلقـة بالطالـب  -

مطلــب وبــالحقوق والعمليــات المطلــوب إدراجهــا وبأســباب العقــاري أو الرســوم العقاريــة موضــوع ال

  رفض العمليات المطلوبة، حسب المراسالت الصادرة عن إدارة الملكية العقارية

تبين اللجنـة الجهويـة لتحيـين الرسـوم العقاريـة أسـباب تعـذر الترسـيم سـواء كانـت قانونيـة أو فعليـة،  -

  .مؤيداته على المحكمة العقاريةوتصدر في ذلك قرارا تحيل بموجبه مطلب التحيين و 

  

  التعهد بالمطلب :  "�!��
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تـــتم إحالـــة مطلـــب التحيـــين علـــى دائـــرة الرســـوم المجمـــدة بـــالمركز الكـــائن بدائرتـــه موضـــوع الرســـم  -

العقـــاري، وتتـــولى كتابـــة المحكمـــة تضـــمينه وٕاعـــالم اإلدارة الجهويـــة للملكيـــة العقاريـــة بنشـــره قصـــد 

  .اري إذا يتعلق األمر بمطلب مباشرالتنصيص عليه بهامش الرسم العق

يتم تعيـين القاضـي المقـرر المكلـف بالبحـث فـي مطلـب التحيـين مـن قبـل رئـيس المحكمـة العقاريـة  -

ويتــولى القاضــي المقــرر تحريــر تقريــر يبــين فيــه موضــوع المطلــب ومؤيداتــه وحالــة الرســم العقــاري 

ختالالت  المتعلقـة بالوثـائق المقدمـة ويقترح إجراء التخليصات الالزمة في ضوء اإلشكاالت أو اإل

  .للترسيم

يخضــع مطلــب التحيــين لإلجــراءات الــواردة بمجلــة الحقــوق العينيــة وخصوصــا مــا يتعلــق بتركيبــة  -

  …المحكمة وٕاستدعاء األطراف وٕانعقاد الجلسات وسيرها 

  الحكم في المطلب :  �ـــ"��"

  :ة ــالمحكم اتـــصالحي -1

بحــاث الالزمــة ســواء كانــت مكتبيــة أو عينيــة كمــا يمكــن لهــا اإلذن بغيــر تــأذن المحكمــة بــإجراء األ -

  .ذلك من الوسائل التحضيرية كاإلختبار وطلب رأي إدارة الملكية العقارية

يمكن للمحكمة أن تأذن بـإجراء إشـهار لمطلـب التحيـين يـتم إدراجـه إمـا بالرائـد الرسـمي أو بإحـدى  -

  .الصحف اليومية

  :أوجه الحكم  -2

  .ي المحكمة إما برفض المطلب أو بإجراء التسويةتقض -

ويمكـــن لهـــا أن تؤجـــل نظرهـــا لوجـــود نـــزاع منشـــور أمـــام محـــاكم الحـــق العـــام أو لتعلـــق الموضـــوع 

  .بإجراءات تخرج عن إختصاصها

تـــأذن المحكمـــة عنـــد إجـــراء التســـوية بالتخليصـــات الالزمـــة وتـــنص عنـــد اإلقتضـــاء علـــى سلســـلة  -

  .الرسم العقاري اإلنتقاالت التي طرأت على

تصطبغ األحكام الصـادرة بالتسـوية بقـوة إتصـال القضـاء وتكـون الترسـيمات المـأذون بهـا ذات قـوة  -



  

 

  

120

  .ثبوتية مطلقة وتخضع في تنفيذها ومراجعتها إلى األحكام الواردة بمجلة الحقوق العينية

  �ط��ب ا�ط
ن #  9رارات ا����ن ا��,و�� �����ن ا�ر�وم : ا�	�م ا�"�!  

	
  �ر�� و����5,� �ن ا���ودا�

   القيام بالطعن:  أو�

  .يخضع القيام بالطعن لمجموعة من الشروط األصلية والشكلية

  :الشروط األصلية  -1

يجب أن يكون القرار صـادرا عـن اللجنـة الجهويـة لتحيـين الرسـوم العقاريـة وتخليصـها مـن الجمـود  -

رار إصـالح قـرار الترسـيم بصـفة مسـتقلة إذا وأن يكون قاضيا بالترسيم ويمكن القيام بالطعن في قـ

  .كان متضمنا لتغيير جوهري في القرار األصلي

يمكـن اإلسـتناد للقيـام بـالطعن إلـى الحقـوق العينيـة أو الحقـوق الشخصـية القابلـة لإلشـهار بالسـجل  -

  .العقاري وبصفة عامة إلى الحقوق التي يخشى زوالها بموجب القرار المطعون فيه

لطــــاعن أن يكــــون ذا صــــفة ومصــــلحة ويشــــمل ذلــــك األطــــراف التــــي يهمهــــا األمــــر يشــــترط فــــي ا -

كالمســـتفيد مـــن الترســـيم أو ورثتـــه أو طالـــب التحيـــين أو صـــاحب الملـــف المـــودع بالرســـم العقـــاري 

موضـــوع القـــرار وكـــذلك الغيـــر إذا ثبـــت المســـاس بحقوقـــه كالشـــركاء فـــي الرســـم العقـــاري الـــذين لـــم 

في مطلب التحيين كما يفتـرض فـي المطعـون ضـده أن يكـون ذا يكونوا طرفا في إجراءات النظر 

  .صفة قي القرار المطعون فيه وأن يكون القرار قد صدر لفائدته ولو في جزء منه

يجب القيام بالطعن في أجل شهر من تاريخ اإلعالم القانوني والمقصود باإلعالم هو ثبوت العلم  -

اإلعــــالم بـــالبلوغ ومــــؤدى ذلــــك أن األجــــل  بقـــرار اللجنــــة بواســــطة رســــالة مضـــمونة الوصــــول مــــع

  .المذكور ال يخص غير األطراف المعنية بالتبليغ

 39يجــب أن يتعلــق الطعــن بإحــدى الحــاالت الــواردة بالفصــلين الســادس والســابع مــن القــانون عــدد -

  : 1992لسنة 
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  : الطعن لمخالفة الفصل السادس   �

  :لية تكون قرارات اللجنة مستوجبة للطعن في الحاالت التا

  .إذا كانت الرسوم العقارية والحقوق العينية المعنية باألمر محل نزاع منشور أمام القضاء -1

  .إذا كانت الرسوم العقارية والحقوق المعنية باألمر موضوع قيد إحتياطي لم تنته مدته -2

ل إذا كانـت مطالـب التحيـين والتخلـيص تخـالف أحكامـا نهائيـة قـد بلغـت إلـى علـم اللجنـة قبـ -3

  .البت في موضوع تلك المطاعن

  إذا كانت التسوية المطلوبة تتعلق بمسائل إستحقاقية  -4

  .إذا كانت التسوية المطلوبة تتعلق بالتشطيب القضائي على رهون -5

  .إذا كانت التسوية المطلوبة تتعلق بضبط فرائض -6

  .إذا كانت التسوية المطلوبة تتعلق بحل أحباس -7

  .المطلوبة تتعلق بقسمة تستوجب إجراءات قضائية إذا كانت التسوية -8

  :الطعن لمخالفة الفصل السابع  �

  :ويتعلق األمر بالحاالت الثالث التالية 

  المساس بحقوق الغير -1

  المساس بحقوق القصر والمحجور عليهم -2

  صدور قرار اللجنة بدون تعليل -3

  :الشروط الشكلية  -2

تضـــمن مجموعـــة مـــن البيانـــات المتعلقـــة أساســـا بأطرافـــه يقـــدم الطعـــن فـــي صـــيغة مطلـــب كتـــابي ي -

والقـــرار المطعـــون فيـــه وأســـباب الطعـــن الـــواردة بالفصـــل الســـادس أو الفصـــل الســـابع مـــن القـــانون 

  .والحقوق موضوع الطعن 92لسنة  39عدد

يجب على الطاعن أن يعلم بـذلك اإلدارة الجهويـة للملكيـة العقاريـة التـي أصـدرت القـرار المطعـون  -

ويترتـــب عـــن ذلـــك تـــأخير إدراج التســـوية المقـــررة مـــن طـــرف لجنـــة التحيـــين فـــي صـــورة عـــدم  فيـــه
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  .تنفيذها

يرفع الطعن لمركز المحكمة العقارية الواقـع بدائرتـه العقـار موضـوع مطلـب الطعـن وتتبـع فـي هـذا  -

  .الخصوص إجراءات التقاضي لدى المحكمة العقارية المبينة بمجلة الحقوق العينية

عن بالدفتر العام ويحال على الـدائرة المختصـة التـي توجـه مكتوبـا إلـى اإلدارة الجهويـة يضمن الط -

للملكية العقارية في طلب نسخة مـن القـرار المطعـون والمؤيـدات المسـتند إليهـا ونسـخة مـن الرسـم 

  .العقاري موضوع القرار

  البت في الطعن :  �ـــــــ"�!�

  :اإلجراءات لدى المحكمة  -1

كمــة الطعــن نفــس اإلجــراءات الــواردة بمجلــة الحقــوق العينيــة خصوصــا فيمــا يتعلــق تتبــع لــدى مح

  .بإستدعاء األطراف وٕانعقاد الجلسة واإلطالع على ملف الطعن

  :صالحيات المحكمة  -2

يمكــن للمحكمــة أن تــأذن بــإجراء الوســائل التحضــيرية التــي يقتضــيها النظــر فــي الطعــن كــالتحرير 

  .حاث المكتبية والعينيةعلى األطراف أو اإلذن باألب

  : منطوق الحكم -3

  .تقضي المحكمة إما بالطرح او برفض الطعن أو بقبوله

  .يكون إستجابة لطلب صادر من الطاعن: الطرح   �

ويتضمن صورتين إما رفض الطعن شكال لتقديم الطعن بعد األجل القانوني مثال وٕاما : الرفض   �

  .وضوعية والقانونية لقرار  الرفضرفض الطعن أصال وتبين المحكمة األسباب الم

ويفترض ذلك قبول الطعن شكال، ويمكن للمحكمة النظر في األصل وذلك إمـا بتعـديل : القبول   �

قرار الترسيم وٕاما بإلغائه وٕارجاع الحالة لما كانت عليـه وٕامـا بإلغـاء قـرار الترسـيم واإلذن بترسـيم 

اء النتــائج الحتميــة المترتبــة عــن جديــد وتــنص المحكمــة صــلب حكمهــا عنــد اإلقتضــاء علــى إجــر 

الحكــم كإلغــاء الملــف المــودع لــدى إدارة الملكيــة العقاريــة أو التشــطيب علــى الترســيمات الناتجــة 
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  .عن تنفيذ قرار اللجنة

لســنة  39وتعتبــر الترســيمات المــأذون بهــا مــن قبــل المحكمــة العقاريــة تطبيقــا لمقتضــيات القــانون عــدد

قــــوة الثبوتيــــة المطلقـــة التــــي ال يمكــــن إبطالهــــا أو التشــــطيب عليهــــا أو مـــن قبيــــل الترســــيمات ذات ال 1992

  .تعديلها
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�� ا�
	�ر���  ا�ط
ن #  9رارات إدارة ا��

  

والمـــنقح  1995جـــانفي  23المـــؤرخ فـــي  1995لســـنة  101مكـــن المشـــرع بمقتضـــى القـــانون عـــدد *

لطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية لدى المحكمـة العقاريـة، من مجلة الحقوق العينية من ا 388للفصل 

  .وذلك بقصد إرساء رقابة على ممارسة حافظ الملكية العقارية للتحقيقات التي تقتضيها إجراءات الترسيم

  ا�	��م ���ط
ن: ا�	�م ا�ول 

  شروط قبول الطعن:  أو�

  :يشترط للقيام بالطعن 

  :العقارية  تقديم مطلب إلدارة الملكية -1

يجـــب قبـــل القيـــام بـــالطعن إثبـــات تقـــديم مطلـــب ســـابق إلدارة الملكيـــة العقاريـــة فـــي نفـــس موضـــوع  -

الطعــن، ويمكــن أن يتعلــق ذلــك إمــا بطلــب ترســيم أو تشــطيب علــى ترســيم أو حــط مــن ترســيم أو 

  .تعديل ترسيم أو طلب شهادة ملكية أو شهادة في الترسيم

كــل شــخص مــن إدارة الملكيــة العقاريــة مــع تقديمــه للوثــائق وتقتضــي إجــراءات الترســيم أن يطلــب 

  .المؤيدة للمطلب ترسيم حق عيني أو التشطيب على ترسيم أو الحط منه أو تعديله

يجــب تقــديم الطلــب إلــى إدارة الملكيــة العقاريــة بصــفة قانونيــة وأن تــتم مراعــاة الواجبــات المحمولــة  -

  .على طالب الترسيم طبق مجلة الحقوق العينية

  :صدور قرار عن إدارة الملكية العقارية  -2

  .يجب أن يكون القرار إما قرارا بالرفض وٕاما قرارا بالتأجيل -

يمكن اإلستناد من قبل الطاعن إلى المراسلة الموجهة إليه من اإلدارة الجهوية للملكية العقاريـة أو  -

  .إلى سكوتها عن الطلب المقدم إليها بصفة قانونية

  :انع قانوني عدم وجود م -3
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إشترط المشرع للقيام بالطعن أن ال يكون القرار مؤسسا على مـانع قـانوني لـرفض الترسـيم أو تأجيلـه 

من ذلك الموانع القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية كعدم إثبات إنجرار الحق مباشرة ممن سـبق ترسـيمه 

ق غيــر خاضــع لإلشــهار بمقتضــى مجلــة أو تعلــق المطلــب بحــ) مــن المجلــة المــذكورة 392الفصــل (بإســمه 

وعمومــا كــل مــا يمنــع التصــرف فــي الحــق الــذي تمــت ) مــن المجلــة المــذكورة 390الفصــل (الحقــوق العينيــة 

  .إحالته أو إنشاؤه

  :الطعن لدى المحكمة العقارية في أجل معين  -4

لحق في يقدم الطعن من قبل الشخص الذي طلب الترسيم أو التشطيب أو من الشخص الذي له ا -

  .الحصول على شهادة الملكية أو طلب شهادة في الترسيم ورفض مطلبه أو تأجل النظر فيه

يرفع الطعن لدى مركز المحكمة العقارية الكائن بدائرته العقار موضوع الرسـم العقـاري سـواء كـان  -

  .المركز األصلي بتونس أو المركز الفرعي تبعا لمرجع النظر الترابي للمحكمة العقارية

يجب أن يرفع الطعن في أجل شهر من تاريخ اإلعالم بقـرار الـرفض أو التأجيـل، ويعتبـر سـكوت  -

  .إدارة الملكية العقارية بعد إنقضاء أربعة أشهر رفضا

ويبدأ سريان أجل الشهر من اليوم الموالي لبلوغ اإلعالم للطاعن أو إنقضاء مدة أربعة أشهر في 

  .حالة سكوت إدارة الملكية العقارية

   إجراءات تقديم الطعن:  "�!��

ـــات األساســـية المتعلقـــة  - ال يخضـــع مطلـــب الطعـــن إلـــى شـــكليات معينـــة ويجـــب أن يتضـــمن البيان

  .بالطاعن والقرار المطعون فيه وأسباب الطعن

يجب أن يرفق مطلب الطعـن بالمؤيـدات المقدمـة إلدارة الملكيـة العقاريـة تأييـدا لمطلـب الترسـيم أو  -

رفضـــه أو تأجيلـــه وٕاذا تعلـــق األمـــر بـــالطعن فـــي رفـــض تســـليم شـــهادة ملكيـــة أو  التشـــطيب الواقـــع

  .شهادة في الترسيم يقدم الطاعن رد إدارة الملكية العقارية المتضمن لقرار الرفض

يمكــن للطــاعن أن يطلــب اإلذن مــن رئــيس المحكمــة العقاريــة أو مــن ينوبــه بتقييــد طعنــه إحتياطيــا  -
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  .بالرسم العقاري موضوع طلبه

  إ�داء ا�رأي #  ا�ط
ن: ا�	�م ا�"�!  

يجــب قبــل النظــر فــي الطعــن أخــذ رأي إدارة الملكيــة العقاريــة إمــا فــي الطعــن األصــلي أو فــي قيــده  -

  .إحتياطيا في صورة تقديم طلب في ذلك

توجه إلى إدارة الملكية العقارية لهذا الغرض مكاتبة تتضمن موضوع الطعن وعـدد الرسـم العقـاري  -

  .من مجلة الحقوق العينية 388ه وطلب إبداء الرأي تطبيقا للفقرتين الثانية أوالثالثة من الفصل المتعلق ب

  .يرفق طلب إبداء الرأي بنسخة من العريضة والمؤيدات المقدمة من الطاعن -

ال يــتم البــت فــي الطعــن إال بعــد ورود رد إدارة الملكيــة العقاريــة المتضــمن ألســباب الــرفض ورأيهــا  -

  .ع الطعنفي موضو 

  ا��ت #  ا�ط
ن: ا�	�م ا�"��ث 
  اإلجراءات لدى المحكمة:  أو�

ـــذي تبقـــى حقوقـــه  - ـــل الغيـــر ال ـــب الطعـــن مـــن قب ـــدئيا اإلعتـــراض أو التـــداخل فـــي مطل ال يمكـــن مب

  .محفوظة فيما يتعلق باألصل

 يتم إسـتدعاء الطـاعن للجلسـة ومواصـلة النظـر فـي مطلـب الطعـن طبـق اإلجـراءات الـواردة بمجلـة -

  .الحقوق العينية

  قرار المحكمة:  "�!��

تصدر المحكمة عند البت في الطعن قرارا إما بـرفض المطلـب شـكال أو أصـال وٕامـا بقبولـه وتـأذن  -

في هذه الصورة بالقيام باإلجراء المطلوب وذلك بترسيم الحق أو التشطيب عليه أو الحط منـه أو 

  .م شهادة الملكية أو شهادة في الترسيمتعديله أو اإلذن إلدارة الملكية العقارية بتسلي

تــأذن المحكمـــة العقاريــة فـــي صـــورة إجــراء القيـــد اإلحتيــاطي بالتشـــطيب عليـــه ســواء صـــدر الحكـــم  -

  .برفض الطعن أو بقبوله

يعفى الحكم الصادر عن المحكمة العقارية من كل إعالم ويكـون قـابال للتنفيـذ حـاال مـن قبـل إدارة  -
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لمعنيـين القيـام علـى األخـص بطلـب التشـطيب علـى الترسـيمات المـأذون الملكية العقاريـة ويمكـن ل

  .بها في صورة إضرارها بحقوقهم

توجـــه الوثـــائق المســـتند إليهـــا إلـــى إدارة الملكيـــة العقاريـــة التـــي تتـــولى إتمـــام العمليـــة المـــأذون بهـــا  -

  بمقتضى نسخة الحكم الموقع عليها من طرف رئيس المحكمة العقارية

  



  

  

  ا���ب ا����س

  ا�ط
ن ����را�
� #  أ��م ا����� ا�
	�ر��

المـنقح  332تخضع إجراءات الطعـن بالمراجعـة ألحكـام مجلـة الحقـوق العينيـة وخصوصـا الفصـل  *

  .1995جانفي  23المؤرخ في  1995لسنة  10بالقانون عدد

ار بـــالنظر فـــي مطلـــب المراجعـــة الـــدوائر المجتمعـــة للمحكمـــة العقاريـــة وتتعهـــد بموجـــب قـــر  تخـــتّص  *

  .يصدر عن رئيس المحكمة العقارية

إســتثناء لمبــدأ عــدم قابليــة أحكــام المحكمــة العقاريــة للطعــن بــاإلعتراض أو يعــد الطعــن بالمراجعــة  *

اإلستئناف أو أيـة وسـيلة أخـرى وال يجـوز الطعـن إال فـي األحكـام اإليجابيـة القاضـية بالتسـجيل أو بالترسـيم 

  .وفي صور معينة

5��� �	�ول �ط�ب ا��را�
�ا�-روط ا: ا�	�م ا�ول�  

  :يقتضي ممارسة حق الطعن بالمراجعة توفر الشروط التالية 

  األحكام القابلة للمراجعة:  ا����ث ا�ول

  : يجب أن يكون الحكم المطلوب مراجعته 

  .فال يمكن طلب مراجعة األحكام القاضية بوسائل تحضيرية:  حكما نهائيا -1

مراجعـة األحكـام القاضـية بإصـالح الغلطـات الماديـة بمعـزل عـن فال يمكن طلـب :  حكما أصليا -2

  .األحكام األصلية المتعلقة بها

  .فال يمكن مراجعة األحكام القاضية برفض مطالب التسجيل أو الترسيم:  احكما إيجابي -3

  صور المراجعة:  ا����ث ا�"�! 

  :ع وهي.ح.م 332يجب أن يتأسس مطلب المراجعة على إحدى الصور الواردة بالفصل 

  إعتماد الحكم نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه مما يصيره غير منطبق -1

  .وجود حكم مدني إتصل به القضاء متناقض مع الحكم العقاري سبق إضافته لملف التسجيل -2
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إذا لــم يعتمــد الحكــم وثــائق كانــت مظروفــة بــالملف ولهــا تــأثير مباشــر مــن شــأنه أن يغيــر وجــه  -3

  .يةالفصل في القض

  .وجود حكم سابق بالتسجيل متناقض مع الحكم موضوع مطلب المراجعة -4

  .تأسس الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي -5

  أطراف مطلب المراجعة:  ا����ث ا�"��ث

  : طالب المراجعة -1

  :اجعته من ذلك يجب أن يكون طالب المراجعة طرفا في الحكم المطلوب مر :  المبدأ

  :بالنسبة لألحكام الصادرة بالتسجيل -

  .ح أو أحد الشركاءطالب التسجيل أو المصرّ   •

  .المعترض  •

  المتداخل   •

  :بالنسبة لألحكام الصادرة في مادة الترسيم  -

  المستفيد من الترسيم مباشرة  •

  طالب التحيين  •

  المعترض  •

  المتداخل  •

  :ور ــإستثناء من الشرط المذك يمكن النظر في مراجعة الحكم:  اإلستثناء

  .بطلب من له مصلحة إذا تأسس الحكم على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي -

بصــفة تلقائيــة مــن قبــل المحكمــة العقاريــة فــي صــورة صــدور حكــم ســابق بالتســجيل متنــاقض مــع  -
  .الحكم موضوع المراجعة

  : المراجع ضده -2

  .م المطعون فيه ومستفيدا من الحكم القاضي بالتسجيل أو بالترسيميجب أن يكون طرفا في الحك
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  أجل طلب المراجعة:  ا����ث ا�را�(

يجب أن يقدم مطلب المراجعة في الصور األربع األولى في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم  -

  .المطلوب مراجعته

ابق بالتســـجيل أن تتـــولى ويمكـــن للمحكمـــة العقاريـــة فـــي الصـــورة الرابعـــة المتعلقـــة بوجـــود حكـــم ســـ

  .المراجعة من تلقاء نفسها دون أجل

ال يقبل مطلب المراجعة في الصورة الخامسة بعد مضي شهرين من تاريخ صدور الحكم الجزائـي  -

  .النهائي

لسـنة  10ويمكن أن يتعلق مطلب المراجعة في هذه الصورة بحكم صادر قبل دخول القـانون عـدد

حيــز التنفيــذ إذا صــدر حكــم جزائــي بعــد هــذا التــاريخ يثبــت  1995جــانفي  29المــؤرخ فــي  1995

  .الزور او التدليس

  شكليات طلب المراجعة:  ا����ث ا����س

  .يوجه مطلب كتابي في طلب المراجعة إلى رئيس المحكمة العقارية بمركزها األصلي بتونس -

بنزاعــات الدولــة إذا يرفــع مطلــب المراجعــة وجوبــا مــن قبــل محــام لــدى التعقيــب أو المكلــف العــام  -

  .تعلق المطلب بحكم كانت الدولة طرفا فيه

يجــــب أن يتضــــمن مطلــــب المراجعــــة بيــــان األســــباب القانونيــــة المتعلقــــة بإحــــدى الصــــور الخمــــس  -

  .المذكورة على سبيل الحصر

يرفق مطلب المراجعة بالوثائق المؤيدة له، من ذلك نسـخة الحكـم الجزائـي النهـائي إذا تعلـق طلـب  -

  .جعة بالصورة الخامسة المذكورةالمرا

  #  �ط�ب ا��را�
� ا��تّ : ا�	�م ا�"�! 

ينظــر رئــيس المحكمــة العقاريــة فــي جديــة مطلــب المراجعــة وتتعهــد بــه الــدوائر المجتمعــة للمحكمــة  *

  .العقارية بعد إحالة المطلب عليها من قبل رئيس المحكمة العقارية
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  ية إختصاص رئيس المحكمة العقار :  ا����ث ا�ول

  :األعمال التحضيرية  -أ

يضـمن مطلـب المراجعـة لــدى كتابـة رئـيس المحكمــة بـدفتر خـاص ويــأذن رئـيس المحكمـة بإضــافة  -

  .الملف المتعلق بالحكم المطعون فيه

  .يضاف الملف إلى مطلب المراجعة ويحال على رئيس المحكمة العقارية للنظر فيه -

  :النظر في جدية المطلب  -ب

ـــيس المح - ـــالرفض أو قـــرارا يبـــت رئ ـــب المراجعـــة ويصـــدر إمـــا قـــرارا ب ـــة مطل ـــة فـــي جدي كمـــة العقاري

  .باإلحالة على الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية

  :رفض مطلب المراجعة  -1

يصدر رئيس المحكمة قرارا بالرفض إذا لم تتوفر في مطلب المراجعة شروط الجديـة الواجبـة لتقديمـه 

  :من ذلك 

  )الصفة، المصلحة، األهلية(ي وه: الشروط العامة  -

  :وتتعلق أساسا : الشروط الخاصة  -

  .بصدور حكم بالتسجيل أو بالترسيم �

  .بتقديم مطلب المراجعة في األجل القانوني �

بتقــديم مطلــب المراجعــة مــن قبــل محــام لــدى التعقيــب أو مــن المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة إذا  �

  .كانت الدولة طرفا في الحكم المطعون فيه

  .من مجلة الحقوق العينية 332إستناد مطلب المراجعة على الصور الواردة بالفصل ب �

  .بتضمين المطلب أسباب طلب المراجعة �

  .بإرفاق المطلب بمؤيدات طلب المراجعة  �

  .المستند إليها بملف التسجيل) أو الحكم(بثبوت إضافة الوثيقة  �

  .لحكم المطعون فيهبعد صدور القرار القاضي بالرفض تضاف نسخة منه بملف ا *
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  :إحالة مطلب المراجعة على الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية  -2

إذا رأى رئيس المحكمة العقارية جدية المطلـب يجـب طالـب المراجعـة أن يـؤمن مبلـغ خطيـة قـدرها  *

ق خمسون دينارا ويتم اإلذن من قبل رئـيس المحكمـة لقـابض الماليـة المخـتص بقـبض معلـوم الخطيـة المتعلـ

  .بمطلب المراجعة على وجه التأمين وتعفى الدولة والجماعات المحلية من تأمين الخطية

  :يصدر رئيس المحكمة العقارية قرار إحالة مطلب المراجعة على الدوائر المجتمعة متضمنا  *

اإلذن بتقييــــد مطلــــب المراجعــــة بالــــدفتر الخــــاص بالــــدوائر المجتمعــــة بعــــد تــــأمين الطالــــب لمعلــــوم  -

  .الخطية

اإلذن لكتابــــة المحكمــــة بتعطيــــل تنفيــــذ الحكــــم المطلــــوب مراجعتــــه والتنصــــيص علــــى ذلــــك بــــدفتر  -

المحكمة وٕاذا سبق تنفيذ الحكم يعلم رئـيس المحكمـة إدارة الملكيـة العقاريـة بتقـديم مطلـب المراجعـة 

  وذلك إلجراء قيد إحتياطي على الرسم العقاري إن تمت إقامته

  .تدعاء المعنيين بمطلب المراجعة لجلسة الدوائر المجتمعةاإلذن لكتابة المحكمة بإس -

  إختصاص الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية :  ا����ث ا�"�! 

يــتم إســـتدعاء المعنيـــين بمطلـــب المراجعـــة لجلســـة عموميــة بواســـطة أعـــوان الســـلطة اإلداريـــة طبـــق  *

  .من مجلة الحقوق العينية 343و 342الصيغة المبينة بالفصلين 

طبــق لــدى الــدوائر المجتمعــة اإلجــراءات الــواردة بمجلــة الحقــوق العينيــة مــن ذلــك إمكانيــة حضــور ت *

  .األطراف بأنفسهم دون إنابة محام

  .القرارات الصادرة عن الدوائر المجتمعة باتة وال يمكن الطعن فيها بالمراجعة *

  :تركيبة المحكمة  -1

يس المحكمـــة أو الوكيـــل األول بهـــا ومـــن أربعـــة تتركـــب الـــدوائر المجتمعـــة للمحكمـــة العقاريـــة مـــن رئـــ

وكــالء ممــن لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي الحكــم المطعــون فيــه وينســحب ذلــك علــى القضــاة المقــررين الــذين 

  .باشروا األبحاث في قضايا التسجيل اإلختياري أو اإلجباري
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  :النظر في مطلب المراجعة  -2

  .ر إما رفض المطلب أو قبولهتنظر الدوائر المجتمعة في مطلب المراجعة وتقر 

  :رفض مطلب المراجعة  -أ

  .تصدر الدوائر المجتمعة حكما برفض مطلب المراجعة شكال أو أصال:  صور الرفض* 

  :من ذلك : إذا لم تتوفر الشروط الشكلية لقبول المطلب :  رفض مطلب المراجعة شكال -

  عدم توفر شرطي الصفة والمصلحة �

  ي للطعن بالمراجعةعدم إحترام األجل القانون �

  عدم تقديم مطلب المراجعة من قبل محام لدى التعقيب �

  عدم بيان أسباب طلب المراجعة �

إذا لــم تتــوفر الشــروط المتعلقــة بالســبب المســتند إليــه فــي مطلــب :  رفــض مطلــب المراجعــة أصــال -

  .المراجعة

ــار الــرفض*  فيــه وتــنص  يترتــب عــن رفــض مطلــب المراجعــة مواصــلة تنفيــذ الحكــم المطعــون:  آث

  :الدوائر المجتمعة في حكمها على 

  .حجز الخطية المؤمنة من قبل طالب المراجعة -

  .التشطيب على التنصيص الوارد بدفاتر المحكمة بخصوص تنفيذ الحكم -

  .التشطيب عند اإلقتضاء على القيد اإلحتياطي لمطلب المراجعة المدرج بالرسم العقاري -

  :قبول مطلب المراجعة  -ب

رأت الدوائر المجتمعة وجها لـنقض الحكـم المطعـون فيـه وكـان مطلـب المراجعـة مقبـوال مـن حيـث  إذا

  .الشكل تنظر في األصل

  : النظر في األصل* 

تنتصب الدوائر المجتمعة عند نظرها في األصل كمحكمة موضوع وتأذن في صورة نقض الحكـم  -
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كتبي والتوجه على العين بقصد تحريـر المطعون فيه بما تراه من الوسائل التحضيرية كالبحث الم

  .الحالة اإلستحقاقية لموضوع القضية

  : الحكم في األصل* 

تــــنقض الــــدوائر المجتمعــــة الحكــــم المطعــــون فيــــه وتبــــت فــــي المطلــــب األصــــلي مــــن جديــــد وفقــــا  -

  :لألجراءات التي تخضع لها 

  :يمكن للدوائر المجتمعة أن تصرح :  في مادة التسجيل اإلحتياري �

  برفض مطلب التسجيل كال أو بعضاإما � 

وٕاما بقبول طلب التسجيل العرضي والحكم بالتسجيل لفائدة المعترض أو المعترضين كال أو  �

  .بعضا

  .وفي صورة الرفض الجزئي أو التسجيل الجزئي لفائدة المعترض يتم تعديل الحكم

جيل لفائـدة المالـك الحقيقـي يتعين على الدوائر المجتمعة الحكـم بالتسـ:  في مادة التسجيل اإلجباري �

  .ويمكن لها أن تصرح بثبوت حقوق المعترض أو الغير بناء على األبحاث التي تأذن بإجرائها

  :يترتب عن نقض الحكم  -

  إرجاع معلوم الخطية في صورة تأمينها  �

  اإلذن لكتابة المحكمة بتنفيذ الحكم القاضي بالتسجيل  �

  مراجعة عند اإلقتضاءالتشطيب على القيد اإلحتياطي لمطلب ال  �

  .إلغاء الرسم العقاري المتولد عن الحكم في صورة نقضه ورفض مطلب التسجيل  �

  مــ�!�8ذ ا��: ا�	�م ا�"��ث

ى كتابــة المحكمــة تنفيــذ األحكــام الصــادرة عــن الــدوائر المجتمعــة، فتــنص عليهــا بــدفاترها وتوجــه ــــتتولّ 

  :نسخة من الحكم إلى إدارة الملكية العقارية بقصد
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التشطيب على القيد اإلحتياطي لمطلب المراجعة في صورة صدور حكم بالرفض بعد تنفيذ الحكم  -

المطعــون فيــه ويــتم التمــادي علــى تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه طبــق اإلجــراءات العاديــة فــي صــورة 

  .عدم إقامة الرسم العقاري

صـورة صــدور حكـم بــالنقض  إلغـاء أو تعــديل الرسـم العقــاري المتولـد عــن الحكـم المطعــون فيـه فــي -

كليــا أو جزئيــا بعــد إقامــة الرســم العقــاري ويــتم فــي صــورة إلغــاء الرســم العقــاري إعــالم ديــوان قــيس 

  .األراضي ورسم الخرائط بقصد إلغاء التحديد والمثال
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  �دســـــــ�ب ا��ــــــــا��

   �ـــــ�ت ا���د�ــــــ6ح ا�;�طــــإ5

  

ة فـــي مطالـــب الغلطـــات الماديـــة المتســـربة إلـــى حكـــم التســـجيل أو األمثلـــة ـعقاريـــر المحكمـــة الـتنظـــ *

مكــرر مــن مجلــة  332الهندســية المعــدة مــن ديــوان قــيس األراضــي ورســم الخــرائط تطبيقــا ألحكــام الفصــل 

  .الحقوق العينية

أحكـــام (كمـــا تنظـــر فـــي مطالـــب إصـــالح الغلطـــات الماديـــة المتســـربة ببقيـــة األحكـــام الصـــادرة عنهـــا 

  ).لترسيم، األحكام الصادرة عن الدوائر المجتمعةا

يجـــب أن تكـــون الغلطـــات المطلـــوب إصـــالحها مـــن صـــنف الغلطـــات الماديـــة التـــي ال مســـاس لهـــا  *

بأصل الحق كالغلطات المتعلقة بالحالة المدنية أو بالحساب أو األرقام وعموما كل سهو أو نقص في أحـد 

  .البيانات الشكلية الواجب تضمينها بالحكم

  :إجراءات تقديم المطلب  -1

يقــدم المطلــب لمركــز المحكمــة العقاريــة الصــادر عنــه الحكــم المطلــوب إصــالحه مــن قبــل مــن لــه  -

مصلحة متضمنا البيانات األساسية المتعلقة بطالب اإلصالح والحكـم المطلـوب إصـالحه والغلـط 

  .المادي الوارد به

  .وصيرفق المطلب بالوثائق المؤيدة له ومنها بالخص -

  نسخة الحكم المطلوب إصالحه  �

  سند مطلب اإلصالح  �

  .نسخة من الرسم العقاري المتولد عن الحكم المطلوب إصالحه عند اإلقتضاء  �

يضمن مطلب اإلصالح بدفتر معد للغرض ويتم جلـب ملـف الحكـم المـراد إصـالحه وٕاحالتـه علـى  -

  .المحكمة المختصة
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  :البت في المطلب  -2

إلصالح من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكـم سـواء كانـت هيئـة فرديـة أو يتم البت في مطلب ا -

  .مجلسية

يمكــــن للمحكمــــة اإلذن بكــــل الوســــائل التحضــــيرية التــــي يســــتوجبها النظــــر فــــي مطلــــب اإلصــــالح  -

  .كالتوجه على العين أو مكاتبة ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط أو إجراء إختبار

الحكـم أو المثـال أو تـرفض المطلـب، وال يقبـل مطلـب اإلصـالح تصدر المحكمة إذنا في إصـالح  -

  .إذا ثبت إكتساب حقوق عينية على العقار من قبل الغير عن حسن نية

  :في صورة صدور حكم باإلصالح يبين  -

  موضوع المطلب والغلط والمطلوب إصالحه  •

  )…شهادة تطابق، المثال  –الفريضة  –مضمون الحالة المدنية (المؤيدات   •

  السند القانوني للحكم   •

  نص الحكم المتضمن إلصالح الغلط  •

يـتم اإلذن لكتابـة المحكمـة بمقتضـى حكـم اإلصــالح بالتنصـيص عليـه بطـرة أصـل الحكـم وبجميــع  -

النســخ المســتخرجة منــه وإلدارة الملكيــة العقاريــة بــإدراج حكــم اإلصــالح بالرســم العقــاري مــع إبقــاء 

  .م اإلصالح في تاريخهالترسيمات التابعة على حالها وٕاتما

ينفذ حكم اإلصالح بمقتضى نسخة الحكـم الموجهـة إلدارة الملكيـة العقاريـة طبـق نفـس اإلجـراءات  -

  .المتعلقة بتنفيذ الحكم األصلي

   


