
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـمدنيقضـايا  
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 يةـــورية التونسـهـمـالج

 
 
 
 

 ـةـة على الخـاصـية العامـتغليب مصلحـة الملك
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

لخضااااااااما  إن إدمااااااااات اللمسااااااااا   الم ااااااااا ا  ا

 الم ا ا  العم مية  الم ا ا  المخصصة للتجهيااا  

الجماعية في الملك العم مي أ  في الملاك الخااا التااب  

للد لة أ  للجماعاة العم مياة ياتم بمجامد المصاادسة علا  

التق يم  ال يقتضي إتفاق المعنيين عل  ذلك أ  إبامام أ  

عقاااد مااان العقااا د  يماعااا  فاااي ذلاااك  ااام ل التعااا ي  

 ته. إجما ا
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 سمام تعقيبي مدني

 2008أفميل  3مؤمخ في  14117عدد 

 صدم بمئا ة ال يد عامم ب م م 

 

 أصدم  م كمة التعقيب القمام اآلتي:

 
لتعقيب المقدم بعد اإلطالع على مطلب ا

أفريل  4من األستاذ/ زين العابدين شفتر بتاريخ 
2007. 
 

بلدية مرناق في ش.م.ق محلها المختار في  ق: 
 بمكتب محاميها

ورثة الشاذلي وهم األشقاء علي والهادي ضد : 
وحمدة وشاذلية وراضية وزينة وزهرة وفاطمة 
وسعاد محل مخابرتهم بمكتب األستاذ/ محمد 

 ي.الغربي الحزام
 

طعنا في الحكم اإلستئنافي عدد 
الصادر عن محكمة اإلستئناف  38197/38440

والقاضي بقبول  22/11/2006بتونس بتاريخ 
اإلستئنافين األصليين شكالً ورفضهما موضوعا 
وإقرار الحكم اإلبتدائي وإجراء العمل به وتخطئة 
المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف 

 م عليه.القانونية على المحكو
 

وبعد اإلطالع على مذكرة مستندات 
 التعقيب المبلغ نسخة منها.

 
 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه.

 
وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفصل 

 من م.م.م.ت تقديمها. 185
وعلى ملحوظات النيابة العمومية 

 واإلستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة.
 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:
 

 من  يث ال كل:
 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع 
أوضاعه وصيغه القانونية فكان مقبوال من هذه 

 الناحية.
 

 من  يث األصل :
 

حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار 
المنتقد واألوراق التي إنبنى عليها قيام المدعين 
في األصل )المعقب ضدهم اآلن( لدى محكمة 

اسطة محاميهم أن المدعى البداية عارضين بو
األول )علي( أبرم مع المطلوبة عقد تنازل محرر 

 21/12/2001ومسجل في  20/11/2000في 
تنازل بمقضتاه في حقه وفي حق بقية أشقائه 
المدعين في جميع القطع من الرسم العقاري 
بموجب كتاب خطي محرر من األستاذة/ راضية 

وأن عقد  21/12/2001علوش ومسجل بتاريخ 
التنازل عبارة عن هبة لكونه بدون عوض وهو 
باطل قانونا أن التوكيل المسند للمدعي علي 

لم  26/3/2000والمحرر بالحجة العادلة في 
يسند له صلوحية التنازل في حقوقهم بدون 
 117عوض مما يجعله مخالف ألحكام الفصول 

من م.إ.ع ولذلك طلبوا الحكم  121و 120، 
وع الهبة المحرر بين بإبطال كتب التنازل موض

 الطرفين وإلزام المطلوبة بأن تؤدي لهم:
آالف دينارا تعويضا عن الضرر  10 -1

 المادي
 وخمسة آالف دينار عن الضرر المعنوي. -2

مع ألفي دينار عن أجرة المحاماة وحمل  -3
 المصاريف القانونية عليها.

 
وبعد استيفاء اإلجراءات القانونية أصدرت 

بتاريخ  15219عدد محكمة البداية حكمها 
القاضي باإلبطال الجزئي لكتب  19/10/2005
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التنازل المبرم بين الطرفين والمعرف باإلمضاء 
والمسجل بمرناق في  20/11/2000عليه في 

وذلك في حدود األجزاء الراجعة  21/12/2001
بالملكية للمدعين الهادي وشاذلية وراضية وحمدة 
اذلي وزينة وزهرة وفاطمة وسعاد أبناء الش

وبقاءه نافذا في حق المدعي علي وبحمل 
المصاريف القانونية على الكدعى عليها وبرفض 

 الدعوى فيما زاد على ذلك.
 

فاستأنفه كل من الطرفين لدى محكمة 
الحكم المطعون فيه التي أصدرت حكمها 

 المتضمن نصه بالطالع.
 

 فتعقبته الطاعنة ناعية عليه ما يلي:
 

 ل سائ :الملعن األ ل: ت ميف ا
 

بمقولة أن الكتب المراد إبطاله تم إبرامه 
في ظل تقسيم العقار الراجع للمعقب ضدهم وقد 
تضمنت كراس الشروط المتعلق بهذا التقسيم في 
قصليها الثالث والرابع اسناد مقاسم للطرقات 
والساحات إلقامة مباني عمومية وأن المثال 

ة للمعقب 79التقسيمي للعقار أسند المقسم عدد 
وعلى إثر المطلب الذي تقدم له بواسطة وكيلهم 

يطلب فيه إسترجاع المقسم عدد  7/9/2000في 
إلقامة مباني  104وتخصيص المقسن عدد  79

للمصلحة العامة تم إبرام الكتب المذكور فكان 
بذلك يمثل عملية معاوضة وقد نص التوكيل 
المسند من المعقب ضدهم لموكلهم على 

 المعاوضة.
 لثاني: مخالفة القان ن:الملعن ا

 من م.إ.ع : 515أ الً : مخالفة الفصل 
 

بمقولة أن العملية التي تمت بين المعقبة 
والمعقب ضدهم هي عملية معاوضة كما سلف 
شرحه ، وأن محكمة البداية ومن ورائها محكمة 
الحكم المطعون فيه استندت إلى احكام الفصل 

كيل من م.إ.ع في قضائها معتبرة أن الو 1155
تجاوز حدود وكالته وأن العقد الواقع إبرامه بين 
المعقبة والمعقب ضدهم يتمثل في إحالة القضية 

لبناء  79عوضا عن القطعة عدد  104عدد 
مرافق عمومية فوقها مقابل ترخيض هذه األخيرة 

 لهم بتقسيم بقية العقار الراجع لهم.
 

ن ـــم 67   60لين ـة الفصـثانيا: مخالف
 م. . . :

 
بمقولة أنه وخالفا لما ذهبت إليه محكمة 
الحكم المطغون فيه من أن ملكية العقار المتنازع 
فيه ما زالت تابعة للمستأنف ضدهم وليست تابعة 

من  60للملك العمومي فقد اقتضي الفصل 
م.ت.ت.ت في فقرته الثالثة ويمكن للوالي أو 
لترتيب البلدية حسب المال أو لوزير المكلف 

ي جميع الحاالت أن يدخل كل بالتعمير ف
التعديالت المقيدة وأن يفرض إستبقاء المساحات 
الخضراء والساحات العمومية والمواقع 
المخصصة للتجهيزات الجماعية حسب التراتيب 

 والقواعد العمرانية الجاري بها العمل.
 

من م.ت.ت.ت اقتضي أنه  67وأن الفصل 
ت تدمج الطرقات والمساحات الخضراء والمساحا
العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات 
الجماعية بمجرد المصادقة على التقسيم في الملك 
العمومي أو في الملك الخاص التابع للدولة أو 

 الجماعة المحلية ...."
 

وحيث خلص مما سبق أن الحكم المنتقد 
خالف القانون في أكثر من مناسبة األمر الذي 
ب يجعله عرضة للنقض وطلب قبول مطل
التعقيب شكالً وأصال ونقض الحكم المطعون فيه 
فيما قضي به بحق بقية الورثة وإرجاع القضية 
لمحكمة اإلستئناف بتونس للنظر فيها بهيئة 

 أخرى.
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 الم كمـــة
 ــــ

 
 عن الملعنين معا الت اد  جه الق ل فيهما:

 
حيث تمسكت المعقبة لدى محكمة 
معقب الموضوع أن التفويت الصادر من وكيل ال
من  104ضدهم والمسلط على القطعة عدد 

بن عروس كان  108946الرسم العقاري عدد 
من نفس الرسم  79معاوضة معها للمقسم عدد 

المخصص بداية عند إعداد التقسيم لبناء مصالح 
 عمومية.
 

وحيث يتجه التذكير أوال أن المصادقة 
اإلدارية على التقسيمات عملية قانونية ال تقتضي 

ل لها وإنما يتم وفق األحكام القانونية أي مقاب
 المنظمة لها.
 

وحيث ال يتبين بالرجوع إلى كتب التنازل 
موضوع طلب اإلبطال أن التفويت موضوعه 

 متصل بعملية تقسيم العقار الشامل له.
وحيث أن التوكيل المسند من المعقب 
ضدهم ال يخول له التنازل عن حقوقهم بدون 

لصادر في حقهم عديم عوض بما يجعل التنازل ا
 المفعول في جانبهم.

 
وحيث أن الملكية تكتسب بالعقد والميراث 
والتقادم وااللتصاق ومفعول القانون طبق أحكام 

 من م.ح.ع. 22الفصل 
 

وحيث أن إدماج الطرقات والمساحات 
الخضراء والمساحات العمومية والمساحات 
المخصصة للتجهيزات الجماعية في الملك 

في الملك الخاص التابع للدولة أو  العمومي أو
للجماعة العمومية يتم بمجرد المصادقة على 

من م.ت.ت.ت  67التقيم وبمفعول أحكام الفصل 
وال يقتضي اتفاق المعنيين على ذلك أو إبرام أي 
عقد من العقود ويراعى في ذلك شروط التعويض 

 وإجراءاته الواردة بالفصل المذكور.
 

وحيث تأسست المستندات على ما يوهن 
 الحكم المطعون فيه وتعين ردها.

 
  لهذه األ باب

 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكالً 
 ورفضه أصال وحجز معلوم الخطية المؤمن.

 
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

عن الدائرة الثالثة  2008أفريل  3الخميس 
ية برئاسة السيد/ عامر بورورو وعضو
المستشارين السيدين/ شادية بن الحاج إبراهيم 
وأحمد الحافي وبحضور المدعي العمومي السيد 
الهادي القديرى وبمساعدة كاتب الجلسة السيد/ 

 محمد الحبيب التلمودي.
 
 

 وحرر في تاريخه.
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 الممـلكة العـربية السـعـوديـة  

 
 
 
 

 بيععـقد البـة بفسـخ ـالمـط
 ـــ

 المبـدأ  :
 

 

 

ال يج ا الملالبة بف خ عقد بيا  إذا ثبا  سياام ال كيال 

 .بمعاينة المبي  معاينة تامة سبل إتمام العقد 
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 ل ماااد ح   دواااة  الصااا ع  ال ااا م علااا  مااان ا
 ال نبي بعده  بعد :

 
هـ حضر لددي 1/7/1409ففي يوم الثالثاء 

عبدددد العزيدددز الخضددديري القاضدددي  أندددا حمدددد بدددن
بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة المدعي... رقم 

هددددـ سددددجل ينبددددع 8/5/1378الحفيظددددة .... فددددي 
وحضددددر لحضددددوره ... رقددددم الحفيظددددة ... فددددي 

هددـ سددجل أملددج فددادعى ... قددائالً : 21/12/1378
إننددي اشددتريت مددن هددذا الحاضددر منددزالً وقفدداً فددي 

هددـ بمبلددغ وقدددره 6/12/1408الحددرة الغربيددة فددي 
مئتددددان وثمددددانون ألددددف   سددددلمته منهددددا مئددددة 
وخمسددين ألددف   والبدداقي مقسددط علددى دفعتددين 
األولددى بعددد سددنة والثانيددة بعددد سددنتين مددن تدداريخ 

المندددزل وحينمدددا رأي المندددزل البيدددع وأندددا لدددم أر 
رجعت عن البيع ألن المنزل ال يصدلح لدي لكونده 
صغيراً وثمنه مرتفعاً ومبنياً من الخشب والطوب 

 أريد المنزل وذلك فدي فأخبرت الدالل... بأنني ال
هـ وأطلب الحكم على هدذا الحاضدر 8/12/1408

بفسخ البيع وإعدادة مدا اسدتلمه مدن القيمدة وقددرها 
   هذه دعواي. مئة وخمسون ألف

 
المددعى عليده عدن الددعوى أجداب  وبسؤال

قددائالً : مددا ذكددره المدددعي مددن أننددي بعتدده منزلددي 
الحدددرة الغربيدددة بمبلدددغ وقددددره مئتدددان  الواقدددع فدددي

وثمانون ألف   سلمني منها مئة وخمسين ألف 
  وبقددي مئددة وثالثددون ألددف   مقسددطة علددى 

د سدنتين مدن دفعتين األولى بعد السدنة والثانيدة بعد
هدـ فهدذا كلده صدحيح 6/12/1408تاريخ البيع فدي

أمددا أندده لددم يددر المنددزل فهددذا  يددر صددحيح فمددن 
هددددـ وحتددددى تدددداريخ المبايعددددة فددددي 20/11/1406
هـ في كل يوم يأتيني أناس من أقاره 1/12/1408

وعائلتدده ويددرون المنددزل وهددم مرسددلون مددن قبلدده 
ثالث مرات وشداهد وفيهم ابنه ... فقد حضر إلي 

زل بنفسه وبعد أن تمت المبايعة اشدترط علدي المن
المدددعي أن أشددطب الشددقة العلويددة حسددب االتفدداق 
بيني وبينده قبدل المبايعدة وقدد طلدب مندي المددعي 

هدـ دون 7/12/1408وابنه ... إخالء المندزل فدي 
هدددـ 7/12/1408تدددأخير ثدددم أخليدددت المندددزل فدددي 

وسددلمت المفدداتيح للدددالل ... المددذكور ثددم شددطبت 
ورة وسددلمت المنددزل بعددد التشددطيب الشددقة المددذك
هـ وحيدث كفلندي الددالل 17/12/1408للدالل في 

في تشطيب الشقة المذكورة فدي خدالل أحدد عشدر 
 يوماً هذه إجابتي.

 
وبعددددرض ذلددددك علددددى المدددددعي قددددال : إن 
المدعى عليه والدالل قدد حضدرا لددي فدي منزلدي 

ض على الفراض وتم عقدد وقت المبايعة وأنا مري
على هدذه الحالدة فدي منزلدي وحينمدا المبايعة وأنا 

رأيت المنزل أعلمت الدالل أنني ال أريده هدذا مدا 
لدددي. فجددرى سددؤال المدددعى عليدده هددل لديدده بينددة 
علددى أن ولددد المدددعي حضددر ورأى المنددزل وأندده 
مرسل من قبل والدده المددعي فقدال: بينتدي الددالل 
... ثددددددم حضددددددر ... رقددددددم الحفيظددددددة ... فددددددي 

المنورة ولددى سدؤاله  هـ سجل المدينة4/8/1378
عمددا لديدده مددن شددهادة فقددال: أشددهد   تعددالى أننددي 
حضرت لزيارة المددعي فدي مستشدفى الملدك فهدد 

هـ فسألني 3/12/1408بالمدينة المنورة وذلك في 
عددن منددزل للبيددع ألننددي صدداحب مكتددب عقدداري 
فأخبرته بمنزل ... المددعى عليده وقلدت لده: إنندي 

قيمة مدا دمدت فدي ال يمكن أن أبيعك أو أخبرك بال
المستشفى فقال: خذ ولدي ... وفرجه علدى البيدت 
وهددو يحضددر العائلددة ويفددرجهم علددى البيددت فددإذا 
رضدددي ولددددي ... والعائلدددة فأندددا أشدددتري البيدددت 
واسددتأذن لددي مددن أهددل البيددت مددن أجددل أن تدددخل 
عائلتي للتفرج على البيدت وقمدت باالسدتئذان لهدم 
البيددت  مددن البددائع ... فحضددرت أنددا وابندده... إلددى

وتفرجنددا سددوياً ووافددق ... علددى شددراء البيددت. ثددم 
أحضر ... أهله وتفرجوا على حسب مدا ذكدر لدي 
ابن المدعي... وكذك ذكره لي أهل المدعى عليده 

المدددعي ... المددذكور فددي منزلدده  صددم حضددر إلددي  
بعد خروجه من المستشفى فقدال لدي: تدأتيني أندت 

هدـ ثدم 3/12/1408ومالك البيت في يوم الخميس 
 حضرنا.
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فجددرى سددؤال المدددعي: هددل لديدده قدددح فددي 
الشاهد فقال: إن هذا الشاهد هو الدالل الذي  رر 
بي فأنا دعواي على البائع وعليه. ثم جرى تعديل 
الشاهد التعديل الشرعي ثدم جدرى سدؤال المددعى 
عليه هل لديه زيادة بينة فقال: نعم، فأحضدر بيندة 
ع  ير موصلة فعرضت عليه أن يحلدف اليمدين مد
شددداهده علدددى ابدددن المددددعي... أنددده حضدددر ورأى 
منزله قبل البيدع وأنده مرسدل مدن قبدل والدده وأنده 
وافدق علدى البيدع وكدذلك عائلدة المددعي حضدرت 
وشدداهدت المنددزل فاسددتعد ببددذل اليمددين ثددم حلددف 

 اليمين الشرعي لما طلبت منه.
 
علددى مددا تقدددم مددن الدددعوى واإلجابددة  فبندداء

كيل للمدعي فدي وحيث ثبت أن ابن المدعي ... و
رؤيددة المبيددع وقددد قددرر الفقهدداء قاعدددة " مددن جدداز 
تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيلده ووكالتده ومدن 
( 76ال فال ". كما في التنبيه للشيرازي الشافعي )
 (2/451واألشددددددباه والنظددددددائر البددددددن الوكيددددددل )

: "ويصح  " 3/463 المجموع المذهب مخطوط "
قال النووي  التوكيل في كل حق آدمي من العقود"

قال أصحابنا االعتبار  : " "9/290في المجموع "
رؤيدددة المبيدددع وعددددمها بالعاقدددد ، فدددإذا وكدددل مدددن 

الوكيددل حددال العقددد أو  يشددتري لدده عينددا فددإن رآهددا
قبله واكتفيا بالرؤية السابقة صح البيع قدوالً واحدد 

سواء كدان الموكدل رآهدا أم ال وال خيدار إذا رآهدا 
 بعد العقد " .
 

 (: 4/327روضددددة الطددددالبين ) وقددددال فددددي
أحكددام العقددد فددي البيددع والشددراء تتعلددق بالوكيددل  "

دون الموكل حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيدع دون 
الموكل " وقال الرافعي الشدافعي فدي فدتح العزيدز 

(: " هل يجدوز للبصدير إذا صدححنا منده 8/148)
شراء الغائب أن يوكل  يره بالرؤيدة وبالفسدخ أو 

يستصوبه وفيده وجهدان أظهرهدا  اإلجارة على ما
أندده يجددوز " . وقددد قددرر ابددن السددبكي فددي األشددباه 

( " أصل هو من باسدر عقدد أو 2/383والنظائر )
باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل 

. " 
 

لددذا كلدده د فقددد صددرفت النظددر عددن دعددوى 
المدددعي ... هددذه ضددد المدددعى عليدده ... وافهمددت 

عددرض ذك علددى المدددعي المدددعي بلددزوم البيددع وب
قددرر عدددم القناعددة بدده وطلددب تمييددزه فأجيددب إلددى 
طلبده وصدلى ع علدى سديدنا ونبيندا محمدد وعلددى 

 هـ.17/9/1409آله وصحبه وسلم. حرر في 
 

* ُصاااادق ال كاااام ماااان م كمااااة التمييااااا باااامسم 
 وـ .28/12/1409 تاميخ  833/1/1

                                                
 

 
 
 


