
 الجمهوريــة التونسيــة الحمــد هلل،

 وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب

 ـدد القضيـــة56240.96عـ*

 28-9-2000تاريخـــه :

  : اصــدرت محكمة التعقيـب القرار االتي

و المرفوع من االستاذ الهادي كرو بتاريخ  56240بعد االطالع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 

  . نيابة عن منوبته يمينة بنت الشريف الحكيمي 1996نوفمبر  12

 . ضـــــد/ بشير بورقيبة

ام طعنا في الحكم المدني الصااااااادر عن المحكمة االبتدانية ببن عروه بوصااااااتها محكمة اسااااااتنناف الحك

بقبول االساااااااتنناف شاااااااكال و في  1492تحت عدد  1996افريل  26محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ 

 .االصل بنقض الحكم االبتداني و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم االختصاص الحكمي

و بعد االطالع على الحكم المطعون فيه و على مسااااتندات الطعن و محضاااار تبليقها للمعقب عليه و على 

م م م ت وعلى تقرير الرد المقدم من االستاذ سعيد بورقيبة  185بقية الوثانق التي اوجب تقديمها التصل 

 . نيابة عن المعقب ضده

وعلى ملحوظات االدعاء العام الرامية الى قبول مطلب التعقيب شااااكال و اصااااال و نقض القرار المطعون 

 .فيه مع االحالة او االعتاء و الترجيع

 . ع على كافة االوراق و المداولة القانونيةو بعد االطال

 : مـن الناحية الشكلية

 . حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه و صيقه القانونية و اضحى لذلك حريا بالقبول شكال

 /من حيث االصــــل

ية الطاعنة حيث تتيد وقانع القضااااااية كما اثبتها الحكم المطعون فيه و االوراق التي انبنى عليها قيام المدع

االن لدى محكمة ناحية راده ضااااااد المدعي عليه المعقب ضااااااده عارضااااااة ان فذا االخير عمد الى فت  

نافذتين و باب بالعلو الذي على ملكه كاشااااتا بذلك على دار فما دون ان يحترم المسااااافة القانونية الواجب 

ارفما و كذلك الشاااان بالنسااابة للباب مراعاتها لذا فهي تطلب الحكم بالزامه بقلق النافذتين المطلتين على د

و اجاب المطلوب بان الشااااقب المدعى به مير متوفر و ان المدعية في التي شااااامبته و منعته من اجراء 

االصااااااالحات الماذون بها من بلدية المكان و طلب الحكم بعدم سااااااماع الدعوى االصاااااالية و قبول دعوى 

 .صالحاتالمعارضة و الزام خصيمته بتمكينه من القيام باال

برفض الدعويين  7/7/1988بتاريخ  225و بعد اساااااااتيتاء االجراءات اصاااااااادرت المحكمة حكمها عدد

االصلية و المعارضة وحمل المصاريف القانونية على المدعية بناءا على ان القيام بالدعوى لم يكن خالل 

 .م م م ت 54االجل المنصوص عليه بالتصل 



ماي  18بتاريخ  39فع اصااادرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد فاساااتانتته المحكوم ضااادفا و بعد الترا

بقبول االستنناف شكال و اصالو نقض الحكم االبتداني و القضاء من جديد بالزام المستانف ضده  1990

بكف شااقبه عن عقار المسااتانتة و ذلك بساادم الشاابابيك و ملق التتحة و حمل المصاااريف القانونية عليه و 

من الخطية و ارجاع المال المؤمن اليها بناءا على ان ما احدثه المساااتانف ضاااده يشاااكل اعتاء المساااتانتة 

شااااقبا فضااااال علفانه تصاااارف في جزء من عقار الطاعنة و انه طالما ثبت للمحكمة ان الطاعنة قد قامت 

م م م ت وان  54مباشااارا بالدعوى بمجرد ان شاااامبها خصااامها في حوزفا فانه ال عمل باحكام التصااال 

  . الحق بمرور الزمن ال يهم النظام العام و ما كان على محكمة البداية اثارته من تلقاء نتسهاسقوط 

 / فتعقبه المحكوم عليه ناسبا له

اصااااادرت  1991جانتي  2م م م ت و ضاااااعف التعليل و بتاريخ  98و  96و  54و  51خرق التصاااااول 

ان الدعوى في في كف الشاااااااقب و ان بالنقض واالحالة بناءا على  28346محكمة التعقيب قرارفا عدد 

محكمة القرار المطعون فيه تكون قد اخطات لما اعتبرت ان التصااارف المادي يكتي لثبوت الشاااقب دون 

م م م ت و لما لم تترق بين الترعين في الدعوى المتعلقين  54اعتبار للشروط المنصوص عليها بالتصل 

اختصاااصااها و ما فو خاره عنه باعتبار ان ذلك  بالحوز ورفع المضاارا ولم تبرز ما فو داخل في نطاق

 .يهم االجراءات االساسية التي على المحكمة ان تثيرفا من تلقاء نتسها

 11بتاريخ  480و بموجب ذلك اعيد نشااااااار القضاااااااية لدى محكمة االحالة التي اصااااااادرت حكمها عدد 

بناءا على ان  بالنقض و القضاااااااء من جديد برفض الدعوى لعدم االختصاااااااص الحكمي 1991ديساااااامبر

الدعوى في في رفع مضااارا و ليسااات في كف شاااقب و في دعوى مير مقدرا خارجة عن نظر محكمة 

البداية ضااارورا ان المساااتانتة لم تكن مالكة للمسااااحة المقام عليها البناء المتظلم منه و ال حق لها في منع 

 .وى في رفع مضراالمالك من اجراء البناء اال متى كان مضرا بها فلها حيننذ ان ترفع دع

 : فتعقبته المحكوم ضدفا ناسبة له

 23من نته المجلة و بتاريخ  251م م م ت و خرق احكام التصل  97و  96و  54و  51خرق التصول 

بالنقض و االحالة بناء على ان الطاعنة  35429اصاااااااادرت محكمة التعقيب قرارفا عدد  1995جانتي

اثات المنجزا من طرف خصااااامها القاية منها توظيف حق كانت تمساااااكت طيلة اطوار التداعي بان االحد

كشف على البهو الذي في تصرفها و فذا يشوش انتتاعها بعقارفا و ينطوي على شقب ال لبه فيه وكان 

على محكمة القرار المطعون فيه ان تتقصااى شااروط الدعوى الحوزية ال اثاره ما لم يتمسااك به المتدعيان 

الخروه بالتالي بمتهوم الدعوى الحوزية عن طابعها القانوني الذي وتكييف النزاع في رفع مضااااااارا و 

 .تميزت به الى االفتراضات الخاطنة

 26المؤرخ  1492و اعيد نشاار القضااية ثانية لدى محكمة االحالة التي اصاارت حساابما جاء بقرارفا عدد 

سالف تضمين نصه بالطالع على موقتها االول معللة و جهة نظرفا في 1996افريل  شان بان ما  ال فذا ال

احدثه المسااتانف ضااده يندره ضاامن اعمال ترميم و اصااالع بعقار على ملكه و في حوزه و فو ال يشااكل 

شقبا و ان حصل ضرر للقير فلهذا القير القيام بدعوى في رفع المضرا لدى المحكمة المختصة ومحكمة 

م م م ت لما نظرت في  22تصاااال البداية تكون قد جانبت الصااااواب في تكييف الدعوى و خالتت احكام ال

 .دعوى خارجة عن اختصاصها الحكمي

فتعقبته الطاعنة من جديد بموجب المطلب المضااامن عدده بالطالع مؤساااة طعنها على ان النزاع القانم بين 

الطرفين حول تحديد طبيعة موضوع الخالف ان كان في رفع مضرا او في كف الشقب قد تم حسمه من 



باعتباره في كف الشااقب و بالرمم من  23/1/1995بتاريخ  35429رارفا عدد طرف محكمة التعقيب بق

فذا فان محكمة القرار المطعون فيه اصااااارت على موقتها و قضااااات برفض الدعوى لعدم االختصااااااص 

الحكمي باعتبار ان الدعوى في رفع مضااارا و طلبت احالة ملف القضاااية على الدوانر المجتمعة وبتاريخ 

ت الدانرا المتعهدا بالقضية الملف على السيد الرنيه االول الذي قرر احالته على احال 1998نوفمبر  12

 .الدوانر المجتمعة و عين جلسة اليوم موعدا لذلك

 /المحكمــــــة

حيث خالتت محكمة االحالة محكمة التعقيب في مساااااااالة التكييف القانوني الواجب اسااااااابامه على الوقانع 

المعروضااة على محكمة البداية فتي حين اعتبرت محكمة التعقيب ان اشااقال الترميم او البناء التي يحدثها 

ثل شقبا لمن تضرر منها من الجار بملكه دون احترام مسافة التراجع التي تقتضيها التراتيب العمرانية تم

اجواره و يحق له ان يرفع ضااده لقاضااي الناحية المختص دعوى في كف الشااقب الحاصاال له في حوزه 

من جرانها اعتبرت محكمة االحالة تلك االشقال مظهرا من مظافر تصرف المالك في ملكه و ليه للجار 

شاااااخصاااااية مير مقدرا القيمة ترفع الذي تضااااارر منها اال المطالبة برفع تلك المضااااارا في اطار دعوى 

 .للمحكمة االبتدانية المختصة

و حيث ان التكييف القانوني للوقانع مساااااااالة قانونية تقوم به المحكمة من تلقاء نتساااااااها وال تتقيد في ذلك 

بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه و في خاضااااعة في ذلك لرقابة محكمة التعقيب لكن حصااااول خالف 

بين محكمة التعقيب و محكمة االحالة يصير البت فيها من اختصاص الدوانر المجتمعة بشان فذه المسالة 

 .من م م م ت 191لهذه المحكمة عمال باحكام التصل 

و حيث ان االختالف بين محكمة االصاااااااال و محكمة التعقيب حول تكييف فذه الدعوى يعزي الى وجود 

للمضااااارا في دعوى رفع الضااااارر لكن فذا  تقارب بين متهومي الشاااااقب في دعوى كته والتعل المحدث

التقاارب ال يمكن بااي حاال من االحوال ان يحجاب اوجاه االختالف بينهماا  اذ ان الشاااااااقاب كماا عرفاه 

م م م ت فو كل امر ينجر منه راسااااا و من نتسااااه او بطريق االسااااتنتاه دعوى مخالتة لحوز  53التصاااال

رين اثنين اولهما مادي وفو التعل المادي او القير و يتبين من فذا التعريف ان الشااااقب يتكون من عنصاااا

التصرف القانوني الذي من شانه ان يعكر الحيازا او يعرقلها و ثانيهما معنوي و فو انكار و مخالتة حوز 

القير أي ارادا المتعدي ممارساة حق ال يتالنم و حوز القير فاذا انتتى احد العنصارين انتتى الشاقب مهما 

يسا على ذلك فان العمل المادي الضار اذالم يتضمن ادعاءا يعارض حوز المدعي كان اثر االعتداء و تاس

ال يصااال  ان يكون ساااندا لدعوى كف الشاااقب وانما يكون للمدعي الحق في رفع دعوى الزالة المضااارا 

المدعي بها و تاساااايسااااا على ذلك فان اعمال الترميم او االصااااالع او البناء التي يحدثها الجار بملكه دون 

ا مساااااافة التراجع التي تقتضااااايها التراتيب العمرانية ال ينجر عنها راساااااا و من نتساااااها او بطريق مراعا

االساااااااتنتاه دعوى مخالتة لحوز القير وانما في مظهر من مظافر تصااااااارف المالك في ملكه و لذلك ال 

 .يتكون منها أي شقب وال تصل  الن تكون موضوع دعوى حوزية

عون فيه في نطاق سااالطتها التقديرية لوقانع القضاااية واساااتنادا الى ما و حيث اعتبرت محكمة القرار المط

اجرى من معاينات و اختبارات و شهادا شهود ان ما احدثه المستانف ضده يندره ضمن اعمال ترميم و 

اصااالع بعقاره و ان فذا الترميم و االصااالع ال يتكون منه شااقب ضاارورا ان للمالك الحق في ان يحدث 

 . ل بملكهما يشاء من اشقا

 53و حيث ان محكمة القرار المنتقد لما انتهجت فذا المنهج في تبرير قضاااااانها لم تخالف احكام التصااااال 

 . وما يليه من م م م ت بل انها طبقت القانون تطبيقا سليما االمر الذي يستوجب رد المطعن



 ولهذه االسباب وعمال بما تقدم

 .التعقيب شكال و رفضه اصال و الحجزقررت المحكمة بدوانرفا المجتمعة قبول مطلب 

عن الدوانر المجتمعة المتركبة من السيد مبروك بن  28/9/2000وصدر فذا القرار بحجرا الشورى يوم 

 .موسى الرنيه االول لمحكمة التعقيب و عضويه السادا رؤساء الدوانر

 .محمد مشرية

 .صال  الطريتي

 .محمد القربي الخزامي

 .الشريف الشافعي

 .قيقةجويدا 

 .مصطتى خنشل

 .المنجي االخضر

 .فتحي بن يوسف

 .حمدا الشواشي

 .جمال التركي

 .احمد شبيل

 .محمد الطافر العطياوي

 و المستشارين السادا ك

 .حمادي الشيخ

 .محمود بن جماعو

 .يوسف الزمدودي

 .اسماعيل اورير

 .البشير بن سعد

 .النوري القطيطي

 .التيجاني عبيد

 .محمد النتيسي

 .االخزوريفتحي 

 .البشير زيتون



 .على جاء باهلل

 .بمحضر وكيل الدولة العام السيد الطافر المنتصر و مساعدا الكاتبة السيدا سميرا بوشوشة

 وحـــرر في تاريخـــــه

 


