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والتقدير الشكر

مد اهلل عز وجل حمدًا كثيرًا.نح

نتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى سعادة األستاذ الدكتكر المشرؼ "أ.د. عثماف التكركرم" األب 

تكجييات كمعمكمات قيمة ساىمت في إثراء مكضكع  كاإلنساف كالقاضي عمى كؿ ما قدمو لي مف

 اء لجنة المناقشة المكقرة.الدراسة في جكانبيا المختمفة، كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أعض

جامعة العاصمة الذم خرج  –أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى البيت القانكني األكؿ كمية الحقكؽ 

 العدالة.خيرة القانكنييف الذيف يمثمكف نبراس 

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لسعادة المستشار قاضي التسكية أ. محمد غانـ المحتـر
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 الممخص

كالتي تعتبر  1952لسنة  40ذه الدراسة الضكء عمى صالحيات مأمكر التسكية في قانكف تسمط ى

محؿ بحث في المحافظات الشمالية، سيما كأف ىذا القانكف ىك القانكف المطبؽ في ىذه 

السارم في المحافظات الجنكبية في  1928لسنة  80مع اإلشارة الى حكـ قانكف  المحافظات،

حيث أف مأمكر التسكية ىك صاحب  كمما اقتضت المصمحة الثراء البحث،بعض المسائؿ لممقارنة 

اليد األكلى كالطكلى في عممية التسكية، كبحث في ىذه الدراسة صالحيات مأمكر التسكية مف 

 كأىميتياناحية القانكف المطبؽ كالكاقع العممي عمى األرض كسمط الضكء عمى ىذه الصالحيات 

و ال يكجد ىذه الدراسة ان مبرراتلكاقع العممي كالقانكني، كمف اىـ مف ناحية عممية كنطاقيا في ا

دراسات سابقة أك اجتياد مبني عمى أساس عممي سميـ األمر الذم يغدك معو ىناؾ ضركرة لمدراسة 

يجاد اجتياد كاضح كعممي كتسميط الضكء عمى أكجو القسكر في التشريع  في ىذا المجاؿ كا 

ماشى مع النص المكجكد كالضركرات العممية، كتـ اتباع المنيج كالخركج بتعديالت كتفسيرات تت

الكصفي التحميمي مف خالؿ تحميؿ النصكص الناظمة لممسألة كتطبيقيا عمى أرض الكاقع، كمف 

اىـ النتائج أف جؿ اعماؿ مأمكر التسكية فيما يتعمؽ بصالحياتو ال تعدك ككنيا تكصيات ترفع 

ف دليؿ اإل جراءات المكحد تضمف بعض اإلجراءات كاجبة االتباع اال انيا لرئيس ىيئة التسكية، كا 

ف إجراءات سماع الشيكد دكف عمـ الخصكـ كدكف تحميؼ اليميف يعتبر مخالؼ  غير كافية، كا 

لممفيكـ الشيادة، كمف اىـ النتائج انو البد مف تعديؿ القانكف الناظـ كتطكيره بحيث يتماشى مع 

 عمؿ القانكني لمأمكر التسكية لكي يخرج بقرار سميـ ك صحيح .الكاقع العممي كيكاكب متطمبات ال
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Powers of Land and Water Settlement Officer 

Prepared by:  Anas Nafeth Abdelghaffar Yaghmour 

Supervisor: Prof. Othman Takruri 

Abstract 

This study sheds light on the powers of Land and Water Settlement Officer 

under Law No. 40 of 1952, which is considered the subject of research in 

the Northern Governorates, especially since this law is the law applied in 

these governorates, with reference to the rule of Law No. 80 of the year 

1928 in force in the Southern Governorates in some cases for the purpose 

of comparison whenever necessary to enrich the research, as the Settlement 

Officer is the first and foremost hand in the settlement process. 

The study examined the powers of the Settlement Officer in terms of the 

applicable law and the practical reality on the ground. It highlighted these 

powers and their importance in terms of practicality and scope in the 

practical and legal reality. 

One of the most important conclusions of this study is that most of the 

Settlement Officer’s work pertinent to his powers is nothing more than 

recommendations to the Chairman of the Settlement Commission 

The most important justification of this study is that there is no previous 

studies or judgments based on sound scientific basis, which makes it 

necessary to research this area to arrive to clear and practical judgments, to 

highlight the shortcomings in the existing legislation and to come up with 
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amendments and interpretations in line with the existing text and practical 

necessities. The research followed the analytical descriptive approach 

through the analysis of the texts governing the issue and its application on 

the ground. 

 

The most important results are that most of the work of the settlement 

commissioner in relation to his powers is nothing more than a 

recommendation to the Chairman of the Settlement Authority. Also, The 

Guide to Unified Procedures guarantees certain procedures that are to be 

followed but that are not sufficient. Furthermore, the procedure of hearing 

of witnesses without the knowledge of litigants and without sworn oath is 

contrary to the concept of witnesses hearing. 

 

Another important result of the study is that the existing applicable Law 

have to be modified and developed to conform with the practical reality 

and to keep pace with the legal requirements of the work of the Settlement 

Officer in order to enable him to make sound and valid decisions. 
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 المقدمة
بدأ مشركع تسجيؿ األراضي في سجؿ عقارم فمسطيني اليكية كالمنشأ بعد دخكؿ السمطة الكطنية 

ة إلى األراضي التي انسحب منيا االحتالؿ في ظؿ االتفاقيات االستثنائية التي تمت في الفمسطيني

بداية تسعينيات القرف العشريف كالتي مازالت آثارىا قائمة عمى األرض كالشعب، كمف ىنا كانت 

كمازالت  2007أىمية تسكية األراضي كالمياه كالتي بدأت فعميا كمشركع فمسطيني في أكاخر عاـ 

 ليا مستمرة إلى اآلف.أعما

 :أىمية الدراسة

تكمف أىمية الدراسة في بياف إجراءات التسكية كتسميط الضكء عمى صالحيات كسمطات مأمكر  

التسكية كالتي تعد كظيفتو ىي الكظيفة األكلى بصفتو صاحب الحكـ األكؿ عمى قطعة األرض عند 

ا في إغناء المكتبة القانكنية باجتياد قيدىا في سجالت االدعاءات كسجالت الحقكؽ فيما بعد، كأيض

كرأم حكؿ مكضكع تسكية األراضي كالمياه  حيث جاءت الدراسات فيو قميمة كقد يككف السبب في 

جاء في فترة الخمسينات كتـ العمؿ بمكجبو مباشرة ككاف الحس  1952لسنة  40ذلؾ أف قانكف 

؛ كما  أف ذات القانكف تعطؿ العمؿ بو في عاـ القانكني لممكاطنيف ليس كبيرا كما ىك الحاؿ اليـك

 إلى أف تـ إعادة العمؿ بو في التسكية القائمة. 291بمكجب أمر عسكرم يحمؿ الرقـ  1967

 :إشكالية الدراسة

تتمثؿ إشكالية الدراسة ابتداء بعدـ كجكد دراسات سابقة ألف المكضكع يتعمؽ بإجراءات عممية، كعدـ 

ف بعد تعميؽ جدكؿ الحقكؽ كىك إجراء الحؽ النتياء كجكد أحكاـ قضائية ألف الطعف يكك 

صالحيات مأمكر التسكية. كما أف اإلشكالية قائمة في التبايف بيف صالحيات مأمكر التسكية في 
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الكاقع العممي كما نص عميو القانكف نظرا لعدـ كضكح بعض نصكص القانكف، لذلؾ فإف أسئمة 

 الدراسة تتمثؿ في:

 راضي كالمياه  ما ىك المقصكد بتسكية األ -1

 كتعديالتو  1952لسنة  40مف ىك مأمكر التسكية كفؽ قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ  -

لسنة  40ما ىي صالحيات مأمكر التسكية كفؽ قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ  -

1952  

 ما ىك التكييؼ القانكني لألعماؿ التي يجرييا مأمكر التسكية   -

 لدل مأمكر التسكية ما ىي األصكؿ التي تتبع  -

ىؿ يممؾ مأمكر التسكية اتخاذ قرارات في المسائؿ الداخمة في صالحياتو كبالتالي يمكف  -

 الطعف فييا  أـ أف ما يتخذه ال يعدك أف يككف تكصيات غير قابمة لمطعف 

 :أىداف الدراسة

لتبايف بيف اتيدؼ الدراسة إلى تحديد صالحيات مأمكر التسكية بصكرة كاضحة في محاكلة إلزالة 

صالحيات مأمكر التسكية في الكاقع العممي كما نص عميو القانكف نظرا لعدـ كضكح بعض 

؛ ظؿ قمة الطعكف التي كصمت لممحاكـ العميا، كالكصكؿ إلى اقتراح لممشرع بتعديؿ نصكص القانكف

كلحسف  بعض النصكص لمخركج مف اإلشكاليات العممية بما يتفؽ مع صريح القانكف كمكافقا لمعدالة

 سير المرفؽ العاـ.

 :حدود )نطاق( الدراسة

تقتصر ىذه الدراسة عمى بياف صالحيات مأمكر التسكية كفؽ نصكص قانكف تسكية األراضي 

كتعديالتو، السارم في المحافظات الشمالية )الضفة الغربية(، كسيتـ  1952لسنة  40كالمياه رقـ 
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الخاص بإنشاء ىيئة  2016لسنة  7ر بقانكف رقـ اإلشارة لو في الدراسة بقانكف التسكية، كالقرا

تسكية األراضي كالمياه، كدليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ التسكية الصادر عف ىيئة تسكية 

السارم المفعكؿ في  1928لسنة  80األراضي كالمياه الفمسطينية. مع اإلشارة إلى حكـ القانكف رقـ 

سائؿ لممقارنة كمما كجد الباحث في ذلؾ فائدة إلثراء المحافظات الجنكبية )قطاع غزة( في بعض الم

 البحث. 

 :منيج الدراسة

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث قاـ بتحميؿ نصكص قانكف تسكية األراضي  

كالمياه؛ كتطبيقيا عمى ما ىك كاقع في التطبيؽ العممي عمى أرض الكاقع، ليصؿ إلى مدل صحة 

 مأمكرم التسكية كتفسير النصكص بما يزيؿ كؿ لبس كغمكض فييا. تطبيؽ القانكف مف قبؿ 

 خطة الدراسة:

 الفصل التمييدي

 التعريؼ بتسكية األراضي كالمياه.  -

 تعريؼ مأمكر التسكية.  -

 المراحؿ التي تمر بيا عممية التسكية.  -

 أكال: تحديد منطقة التسكية

 ثانيا: إصدار أمر التسكية.

 ثالثا: إعالف التسكية.

 ا: تقديـ االدعاءات.رابع

 خامسا: مرحمة التدقيؽ كالتحقيؽ )إعداد جدكؿ االدعاءات(. 
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 سادسا: إعداد جدكؿ الحقكؽ.

 سابعا: االعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ.

 . ثامنا: جدكؿ الحقكؽ النيائي كجدكؿ التسجيؿ

 الفصل األول: صالحيات مأمور التسوية التمييدية 

 لتسكية التي ال يجكز تفكيضيا.المبحث األكؿ: صالحيات رئيس ىيئة ا

 المبحث الثاني: صالحيات رئيس ىيئة التسكية التي يجكز تفكيضيا.

 المبحث الثالث: صالحيات مأمكر التسكية في معامالت تسجيؿ األراضي في مناطؽ التسكية.

 الفصل الثاني: صالحيات مأمور التسوية في مرحمة تقديم االدعاءات وتحقيقيا

 ؿ تقديـ االدعاءات كالتحقيؽ فيياالمبحث األكؿ: أصك 

 المبحث الثاني: تقديـ االدعاءات مف قبؿ أصحاب الحقكؽ

عداد جدكؿ االدعاءات  المبحث الثالث: التحقيؽ في االدعاءات كا 

 الفصل الثالث: الرقابة القضائية عمى صالحيات مأمور التسوية 

 المبحث األكؿ: التكييؼ القانكف لصالحيات مأمكر التسكية 

 بحث الثاني: االعتراض عمى قرارات مأمكر التسكيةالم
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 فصل تمييدي


البحث في صالحيات مأمكر التسكية كتحديدىا؛ يتطمب أكال أف نبيف المقصكد بتسكية األراضي 

كالمياه، كمأمكر التسكية، كالمراحؿ التي تمر فييا التسكية، لكي نتمكف مف تحديد صالحيات مأمكر 

 ىذه المراحؿ.التسكية في كؿ مرحمة مف 

 .التعريف بتسوية األراضي والمياه 

عمى أنو يقصد بعبارة  1952لسنة  40نصت المادة الثانية مف قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ 

)تسكية األراضي كالمياه( تسكية جميع المسائؿ كاالختالفات المتعمقة بأم حؽ تصرؼ أك حؽ تممؾ 

 أك أية حقكؽ متعمقة بيا كقابمة لمتسجيؿ. في األرض أك المياه أك حؽ منفعة فييا 

كما نصت عمى أنو تعني كممة )األرض( األراضي األميرية كالمكقكفة كالمممككة كاألبنية كاألشجار 

  (1)كأم شيء آخر ثابت في األرض. 

كما عرفت كممة )المياه( بأنيا تعني أية أنيار أك جداكؿ أك مجارم أك برؾ أك عيكف أك بحيرات أك 

ع أك آبار أك شالالت أك سدكد أك خزانات أك أم قناة أك خندؽ أك مجرل ماء أك مجفؼ أك ينابي

ضفة أك جسر أك عب ارة أك بناء لتنظيـ الماء أك تحكيمو أك بئر )بكر ىكؿ( أك كاسطة الستخراج 

                                                           
مف مشركع القانكف  68العقار، كعرفت المادة يطمؽ الفقو عمى األرض كفؽ تعريفيا الكارد في القانكف مصطمح  (1)

المدني الفمسطيني العقار بأنو كؿ شيء مستقر بحيزه ثابت فيو ال يمكف نقمو منو دكف تمؼ أك تغيير ىيئتو. كيقسـ 
الفقو العقار إلى نكعيف: األكؿ ىك العقار بطبيعتو كىك يشمؿ األراضي كاألبنية كاألشجار كالنباتات ما دامت متصمة 

رض. كالنكع الثاني ىك العقار بالتخصيص كىك المنقكؿ بطبيعتو الذم يضعو مالكو في العقار كيخصصو باأل
لخدمة ىذا العقار كاستغاللو. يرجع في تفصيؿ ذلؾ إلى عثماف التكركرم، المدخؿ لدراسة عمـ القانكف، المكتبة 

مكجز أحكاـ القانكف المدني األردني، . سعيد عبد الكريـ مبارؾ، 325 – 321، صفحة 2017األكاديمية، الخميؿ، 
 . 234، )د.ف( صفحة 1996-1995الحقكؽ العينية، الطبعة األكلى، 
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الماء أك رفعو أك دفعو أك عمؿ فرعي مف أم نكع مستعمؿ لمحصكؿ عمى الماء كرفعو كنقمو 

 مف أجؿ غايات الرم أك التجفيؼ األكلية. كاستعمالو

عمى أنو:  1928لسنة  80بينما نصت المادة الثانية مف قانكف تسكية حقكؽ ممكية األراضي رقـ 

تشمؿ لفظة )األرض( كؿ حقكؽ ناجمة عف األرض كاألبنية كاألشياء الثابتة في األرض بصكرة 

أك يجكز تسجيمو بمقتضى ىذا  دائمة ككؿ حصة في أرض غير مفرزة ككؿ حؽ في أرض يقتضي

 القانكف.

كلـ يقصد المشرع في كال النصيف بعبارة )تعني كممة األرض( كعبارة )تشمؿ لفظة األرض( تعريؼ 

نما قصد في قانكف  بياف أنكاعيا  1952األرض أنيا معرفة بذاتيا كال تحتاج إلى تعريؼ. كا 

 كالحقكؽ التي ترد عمييا.بياف مشتمالتيا  1928كمشتمالتيا. في حيف قصد في قانكف 

لـ يفرؽ بيف المقصكد بكممة األرض كأنيا  1928كبالمقارنة بيف النصيف السابقيف نجد أف قانكف 

تشمؿ األبنية كاألشياء الثابتة فييا، كبيف الحقكؽ الناجمة عف األرض كالتي يجكز تسجيميا بمقتضى 

يف فيبيف أنكاع األرض كما تشممو في بينيما في فقرتيف مختمفت 1952القانكف. في حيف فرؽ قانكف 

فقرة كأفرد فقرة أخرل لمحقكؽ المتعمقة باألرض تحت عبارة )تسكية األراضي كالمياه(. كيرل الباحث 

 أشمؿ كأكثر كضكحا.    1952أف التعريؼ الكارد في قانكف 

ميرية كيتبيف مف ىذا التعريؼ أف تسكية األراضي كالمياه مف حيث األنكاع تشمؿ األراضي األ

كالمكقكفة كالمممككة، كسكاء كانت األرض مفرزة أك غير مفرزة، كما تشمؿ ما عمى األرض مف 

 أبنية كأشجار كأم شيء آخر ثابت فييا. 

 كمف حيث الحقكؽ كالتصرفات تشمؿ كال مف الحقكؽ التالية:
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حؽ الممكية، كىك سمطة مباشرة لشخص معيف عمى شيء معيف بالذات تخكلو في حدكد  -1

 (1)كف استعمالو كاستغاللو كالتصرؼ فيوالقان

حؽ التصرؼ، كىك نكعاف مف األعماؿ: العمؿ المادم الذم يرد عمى مادة الشيء كىك   -2

 (2)التصرؼ المادم، كالعمؿ القانكني الذم يرد عمى حؽ المالؾ كيسمى التصرؼ القانكني

ر كاستغالليا ما حؽ المنفعة، كيقصد باالنتفاع حؽ عيني لممنتفع استعماؿ عيف تخص الغي  -3

ف لـ تكف رقبتيا مممككة لممنتفع.   (3)دامت قائمة عمى حاليا كا 

الحقكؽ األخرل القابمة لمتسجيؿ، كىي تشمؿ حقكؽ االرتفاؽ مثؿ حؽ المركر كحؽ المسيؿ  -4

 (4)كحؽ المجرل كغيرىا مف حقكؽ االرتفاؽ التي يقرىا القانكف. 

مف القانكف المذككر تشمؿ جميع األشخاص  3أما مف حيث األشخاص، فإف التسكية كفؽ المادة 

كالييئات كالجمعيات الذيف ليـ حؽ التصرؼ أك حؽ التممؾ أك حؽ منفعة في األراضي كالمياه 

الكائنة في فمسطيف، سكاء أكاف ىذا الحؽ معترفا بو أـ متنازعا فيو. أم أنو يشمؿ كؿ شخص 

كاف مف أشخاص القانكف العاـ  طبيعي)الفرد العادم(، ككؿ شخص اعتبارم أك معنكم؛ سكاء

كالدكلة كالمجالس المحمية كاألكقاؼ كالنقابات، أـ مف أشخاص القانكف الخاص مثؿ الجمعيات 

 (5)كالشركات كغيرىا مف المجمكعات التي تثبت ليا الشخصية االعتبارية بنص في القانكف

  

                                                           
 .31ص 2010عمي العبيدم، الكجيز في شرح القانكف المني الحقكؽ العينية ،دار الثقافة ،  (1)
 كما بعدىا. كمراجع أخرل.... 166سعيد عبد المجيد مبارؾ .. صفحة  (2)
 9مف القانكف المدني األردني كيرجع لمكسيط في شرح القانكف المدني الجديد السنيكرم جزء  1205لمادة ا (3)

 كما بعدىا.  178.، سعيد عبد المجيد مبارؾ ، المرجع السابؽ، صفحة 1201صفحة 
 37ص 2010عمي العبيدم، الكجيز في شرح القانكف المني الحقكؽ العينية ،دار الثقافة ،  (4)
 . 309 – 307التكركرم، المرجع السابؽ، صفحة  عثمافأ.د  (5)
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 : تعريف مأمور التسوية

نما كرد 1952لسنة  40ية األراضي كالمياه رقـ لـ يرد مصطمح مأمكر التسكية في قانكف تسك  ، كا 

تعريؼ المدير حيث جاء في المادة الثانية منو الخاصة بالتعاريؼ: كتعني كممة )المدير( مدير 

لسنة  7األراضي كالمساحة أك مف يقكـ مقامو. كما لـ يرد ىذا المسمى في القرار بقانكف رقـ 

بؿ جاء في المادة منو رئيس الييئة: رئيس ىيئة تسكية بشأف ىيئة تسكية األراضي كالمياه،  2016

( منو عمى أف يستكلى رئيس الييئة كافة صالحيات مدير 6/1األراضي كالمياه. كنصت المادة )

كتعديالتو  1952( لسنة 40األراضي المنصكص عمييا في قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ )

 كأم تشريعات أخرل تتعمؽ بالتسكية. 

ىك الشخص (1)رؼ دليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ التسكية مفيكـ مأمكر التسكية بأنو: بينما ع

المكمؼ كالمسئكؿ عف إدارة كتنفيذ جميع أعماؿ التسكية المعمنة في منطقة محددة، استنادا إلى 

، كالقياـ بجميع 1952لسنة  40الصالحيات الممنكحة لو في قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ 

ـ المترتبة عمى ذلؾ مف إعداد مخططات التسكية كتنظيـ جداكؿ االدعاء، كتسكية النزاعات؛ الميا

فرازىا، كالتصديؽ عمى جميع المعامالت مثؿ البيع كالرىف،  كتثبيت الحدكد كالطرؽ، كتكحيد القطع كا 

  (2)كيقكـ بجميع أعماؿ اإلدارة كاإلشراؼ. 

                                                           
دليؿ اإلجراءات ا المكحدة ألعماؿ التسكية ىك دليؿ أصدرتو ىيئة تسكية األراضي كالمياه الفمسطينية بعد أف  (1)

.  كجاء فيو أف اليدؼ مف الدليؿ ... إليجاد المعايير 11/2/2018صادؽ عميو رئيس ىيئة التسكية بتاريخ 
ممية المكحدة لمقياـ بأعماؿ التسكية كمساعدة مأمكرم كمكظفي التسكية في حؿ الخالفات الناشئة كاإلجراءات الع

 أثناء أعماؿ التسكية. 
 . 16دليؿ اإلجراءات المكحدة، صفحة  (2)
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فنصت المادة الثانية منو عمى أنو  1928لسنة  80أما قانكف تسكية حقكؽ ممكية األراضي رقـ 

تشكؿ عبارة )مأمكر التسكية( كؿ شخص مفكض حسب األصكؿ بالقياـ بأعماؿ التسكية ألية غاية 

 معينة. 

نما ىك الشخص  كيتبيف مف كؿ ذلؾ أف مأمكر التسكية ليس ىك المدير أك رئيس ىيئة التسكية، كا 

 ر سابقا( بإجراء عمميات التسكية. المفكض مف قبؿ رئيس ىيئة التسكية )المدي

 : المراحل التي تمر بيا عممية التسوية

جراءات نتناكليا بإيجاز فيما يأتي:  تمر التسكية في عدة مراحؿ كا 

 أوال: تحديد منطقة التسوية.

يعتبر تحديد منطقة التسكية المرحمة التمييدية لعممية التسكية، كىك إجراء إدارم بحت؛ كانت تقـك 

طة األراضي، ثـ تكلت ىذا اإلجراء ىيئة تسكية األراضي كالمياه التي أنشئت بمكجب القرار بو سم

  .(1)2016لسنة  7بقانكف رقـ 

حداثياتيا كفؽ مخطٍط يرفؽ مع أمر التسكية أك كفؽ  كيتـ تحديد المنطقة إما بتعييف حدكدىا كا 

ة التسكية عمى أف يتـ ذلؾ بعد الحدكد الثابتة لألحكاض الطبيعية التي تشكؿ مجمكع أحكاض منطق

التقارير الفنية كتقسيـ المنطقة إلى أحكاض كأحياء يطمؽ عمييا األسماء المتعارؼ كالمتفؽ عمييا 

لدل أىالي المنطقة بالتعاكف مع الييئات المحمية كفي ىذه الحالة تككف حدكد أحكاض التسكية 

 (2)معالـ طبيعية )مثؿ الشكارع كاألكدية أك الكدياف(. 

                                                           
 . 57ممتاز، صفحة  11العدد  20/3/2016نشر ىذا القرار بقانكف في الكقائع الفمسطينية بتاريخ  (1)
 .  22ت المكحدة ألعماؿ التسكية، صفحة دليؿ اإلجراءا (2)
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كييدؼ ىذا اإلجراء إلى إعداد تصكر مبدئي لأللية التي ستتـ فييا عممية التسكية لمعرفة عدد 

األحكاض التي ستقسـ مف خالليا البمدة كعدد القطع التي سيحتكييا كؿ حكض إضافة إلى إعداد 

ة تصكر بالطرؽ الجديدة بالبمدة أك إجراء تعديؿ عمييا كأيضا لمعرفة ما إذا كانت األراضي كاف

 (1)ستككف قابمة لمتسكية أـ أنو سيتـ استثناء بعضيا. 

 ثانيا: إصدار أمر التسوية.

أمر التسكية، ىك قرار رئيس ىيئة التسكية الذم يحدد بمكجبو المنطقة التي ستتـ فييا التسكية، 

كينشر في الجريدة الرسمية )الكقائع الفمسطينية(، كيتضمف أف عمؿ  (2 )تسمى )منطقة تسكية(،

 ة األراضي أك المياه سيشرع بو في المنطقة المذككرة في تاريخ يعمف عنو فيما بعد.تسكي

 كبعد نشر أمر التسكية في الجريدة الرسمية يتـ تسطير الكتب لكؿ مف:

حالة جميع القضايا المنظكرة -1 السادة مجمس القضاء األعمى لتعييف قاضي محكمة التسكية كا 

 مر التسكية مف المحاكـ النظامية إلى محكمة التسكية.الكاقعة عمى األراضي المشمكلة بأ

حالتيا إلى ىيئة التسكية بما -2 سمطة األراضي لكقؼ كافة معامالت التسجيؿ في منطقة التسكية كا 

في ذلؾ جداكؿ التسكية األردنية غير المنتيية ككافة السجالت سكاء التركية أك اإلنجميزية أك ما 

 كسجالت التسجيؿ الجديد كجميع الخرائط المتعمقة بيا. نقؿ عنيا إلى السجالت العربية

                                                           
حسيف العيسة، النظاـ القانكني لممكية األراضي في فمسطيف، الطبعة األكلى، إصدار الكمية العصرية الجامعية،  (1)

 274، صفحة 2013. أميف دكاس، قانكف األراضي، المعيد القضائي الفمسطيني، 109، صفحة 2016راـ اهلل، 
 كما بعدىا.

مف قانكف التسكية، كقد كانت ىذه الميمة كفؽ القانكف األصمي مف اختصاص مدير عاـ األراضي  5 المادة (2)
. بينما 2016لسنة  7مف القرار بقانكف رقـ  3كالمساحة، ثـ أصبحت مف اختصاص رئيس ىيئة التسكية كفقا لممادة 

 ية المندكب السامي. مف صالح 1928لسنة  80مف قانكف رقـ  3كاف إصدار أمر التسكية كفؽ المادة 
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مدير ضريبة األمالؾ لكقؼ معامالت تغيير التصرؼ كتزكيد دكائر التسكية بنسخة عف جداكؿ -3

 (1)دافعي ضريبة األمالؾ في منطقة التسكية  

تبدأ فيو بعد نشر أمر التسكية، يحدد رئيس ىيئة التسكية التاريخ الذم س: ثالثا: إعالن التسوية

أعماؿ التسكية، كيبمغ أىالي منطقة التسكية بالصكرة التي يراىا مناسبة، إعالنا يسمى )إعالف 

التسكية(؛ تعمؽ نسخة منو في مكاف مناسب في القرية أك البمدة أك العشيرة، يتضمف البيانات 

 (2)التالية: 

ية أراضييا أك المياه الكائنة اسـ القرية أك البمدة أك العشيرة أك المكقع المنكم الشركع في تسك  -1

 فييا

 .التاريخ كالمكاف الذم ستبدأ فيو أعماؿ التسكية -2

إخطار بأف أعماؿ التسكية تتناكؿ جميع األشخاص الذيف ليـ أم حؽ تصرؼ أك حؽ تممؾ  -3

أك حؽ منفعة في األرض أك في المياه أك أية حقكؽ أخرل متعمقة بيا سكاء أكانت ىذه الحقكؽ 

 نازعا عمييا.معترفا بيا أك مت

 مكاف المكتب الذم سيتـ افتتاحو في المكقع الذم ستتـ فيو معامالت التسكية. -4

 تحديد األحكاض التي سيتـ استثناؤىا مف أعماؿ التسكية إف أمكف ذلؾ. -5
                                                           

 . 22دليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ التسكية، صفحة  (1)
فيتـ  1928(. أما في قانكف 1952لسنة  40مف قانكف التسكية )قانكف تسكية األراضي كالمياه  6المادة  (2)

االدعاءات قبؿ الشركع في تخطيط القسائـ كتقديـ  5اإلعالف عمى مرحمتيف: نشر إعالف تمييدم كفؽ المادة 
بياف النتائج  -تعميمات بشأف تخطيط حدكد األراضي كتقديـ االدعاءات. ب -بثالثيف يكما عمى األقؿ كيتضمف أ

 -كالعقكبات المترتبة عمى مف يتخمؼ ىف تقديـ االدعاءات كعف تخطيط القسائـ المدعى بيا في المدة المعينة. ج
حيث  7عمى المساعدات كالمعمكمات. كالثانية كفؽ المادة  أية تعميمات أخرل يستصكبيا مأمكر التسكية لمحصكؿ

ينشر مأمكر التسكية قبؿ الشركع في التسكية بعشرة أياـ عمى األقؿ في القرية التي نشر فييا اإلعالف التمييدم 
عمى مأمكر التسكية أف ينشر مف حيف إلى آخر أثناء  8يذكر فيو التفاصيؿ التي قد تعيف. كما أكجبت المادة 

 تسكية إعالنا يبيف فيو سير التسكية كالترتيب المنكم اتباعو ألجؿ إتماـ أعماؿ التسكية.ال
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دعكة المكاطنيف إلى تحضير كافة األكراؽ التي تثبت ممكيتيـ أك حقكقيـ المدعى بيا، كتقديميا  -6

 لمتسكية.

اإلشارة إلى أف أمر التسكية يسبؽ إعالف التسكية فإذا قرر رئيس ىيئة تسكية  كىنا البد مف

األراضي كالمياه إعالف التسكية دكف نشر أمر التسكية في الجريدة الرسمية، فإف إعالف التسكية 

كأعماليا تككف باطمة، ألنو يجب أف يسبقيا بإجراء شكمي البد منو، فإذا خالفو فإف كؿ اإلجراءات 

ة تككف باطمة. ذلؾ أف القاعدة المتعمقة بالنشر تعتبر آمرة متعمقة بالنظاـ العاـ ال يجكز الالحق

 (1) مخالفتيا كأم مخالفة ليا تككف باطمة.

 كبعد صدكر اإلعالف يتـ تسطير كتب لكؿ مف:

كزارة التربية كالتعميـ. كاألكقاؼ اإلسالمية، كالزراعة، لمكقكؼ عمى رقبة األرض كتقديـ  .1

 ـ كاألكراؽ الثبكتية بالحقكؽ العائدة لكؿ منيـ.ادعاءاتي

كزارة الخارجية، كذلؾ لتعميـ اإلعالف عمى السفارات كالقنصميات كالممثميات الفمسطينية في  .2

 الخارج.

سمطة األراضي لإليعاز لإلدارة العامة ألمالؾ الدكلة لمكقكؼ عمى أراضي الدكلة كتحديدىا  .3

 (2 )عمى خرائط األساس.

 

  

                                                           
محمد يكسؼ الزعبي، العقكد المسماة؛ شرح عقد البيع في القانكف المدني األردني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  (1)

 . 241، صفحة 2006عماف، 
 . 23مرجع سابؽ، صفحة دليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ التسكية،  (2)
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 .قديم االدعاءاتت :رابعاً 

بعد نشر إعالف التسكية، تقدـ االدعاءات مف األشخاص الذيف يدعكف بأم حؽ مف الحقكؽ إلى 

رئيس ىيئة التسكية )المدير سابقا( أك إلى المكظؼ المفكض مف قبمو أم مأمكر التسكية، في 

رقبة العقار، أك  الزماف كالمكاف المذيف يعينا ليذا الغرض، كقد تككف ىذه االدعاءات ميدانية عمى

 .(1)في مكتب التسكية، كذلؾ تمييدا إلعداد جدكؿ االدعاءات. كسكؼ نفصؿ ذلؾ في مكانو الحقا

 : مرحمة التدقيق والتحقيق )إعداد جدول االدعاءات(.خامساً 

بعد أف يتقدـ أصحاب االدعاءات بادعاءاتيـ في الزماف كالمكاف المحدديف، يقكـ مأمكر التسكية 

كعندما  (2)ىذه االدعاءات عالنية كفؽ األصكؿ التي يقررىا رئيس ىيئة التسكية. بالتحقيؽ في

ينتيي مأمكر التسكية مف ىذه الميمة يقكـ بتنظيـ قائمة تسمى)جدكؿ االدعاءات(، يشمؿ جميع 

االدعاءات سكاء كانت معترفا بيا أك منازعا فييا، كيقدـ تقريرا عف كؿ قضية لرئيس ىيئة التسكية. 

التقرير عمى الحاالت التي فييا ادعاءات متقابمة كمتنازع عمييا؛ كتعد ىذه المرحمة مف كيقتصر 

 (3 )اختصاص مأمكر التسكية، لذلؾ سنعرض ليا بالتفصيؿ الحقا.

 .: إعداد جدول الحقوقسادساً 

ة بعد رفع جدكؿ االدعاءات لرئيس ىيئة التسكية مرفقا بالتقرير المتعمؽ بالمنازعات، يقكـ رئيس ىيئ

التسكية بتدقيؽ جدكؿ االدعاءات كامال؛ سكاء القضايا المسمـ بيا كالتقارير المرفقة التي تعمقت 

بالمنازعات، كعندما ينتيي مف ذلؾ ينظـ قائمة تسمى )جدكؿ الحقكؽ(، كيكقعو كيعمؽ نسخة منو 

                                                           
 32مف قانكف التسكية. يرجع لما بعده صفحة  7/1مادة  (1)
 مف قانكف التسكية. 7/1المادة  (2)
 37 مف قانكف التسكية. يرجع لما بعده صفحة 10المادة  (3)
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عنو إلى  في دائرة تسجيؿ القضاء؛ كأخرل في مكاف بارز في القرية أك البمدة، كتسمـ صكرة مصدقة

  (1)مختارم القرية إلبالغ محتكياتيا إلى األىالي. 

 سابعا: االعتراض عمى جدول الحقوق.

بعد تعميؽ جدكؿ الحقكؽ، يحؽ لكؿ صاحب حؽ تصرؼ أك حؽ تممؾ أك حؽ منفعة، االعتراض 

عمى الجدكؿ كفؽ أحد األسباب المحددة في القانكف عمى سبيؿ الحصر؛ خالؿ المدة المحددة في 

انكف. كسكؼ نعرض ألسباب االعتراض كمدة تقديمو، كالبيانات الكاردة فيو الحقا عند البحث في الق

 (2)مسألة الرقابة القضائية عمى صالحيات مأمكر التسكية. 

 ثامنا: جدول الحقوق النيائي وجدول التسجيل.

المقدمة، عندما ال يرد عمى جدكؿ الحقكؽ أم اعتراض، أك تبت محكمة التسكية باالعتراضات 

يرسؿ الجدكؿ المصحح إلى رئيس ىيئة التسكية كيعرؼ ب )جدكؿ الحقكؽ النيائي(. كعند استالمو 

يجب عميو أف يعمؿ عمى تنظيـ جدكؿ يسمى )جدكؿ تسجيؿ( كيكدعو لدل دائرة التسجيؿ 

المختصة، كعمى مأمكر تسجيؿ الدائرة أف يعمؿ عمى فتح سجؿ جديد لمقرية، يتـ فيو تسجيؿ 

ي كالمياه كيصدر سندات تسجيؿ بيا بعد استيفاء الرسكـ أك النفقات التي تككف مستحقة عف األراض

 .(3)أعماؿ التسكية

  

                                                           
 غزةالنافذ في  1928 لسنة 80رقـ  مف قانكف 31 كالمادة 1952لسنة  40رقـ  مف قانكف التسكية 11المادة  (1)
 63يرجع لما بعده صفحة  (2)
 . 1928مف قانكف  36مف قانكف التسكية. المادة  16المادة  (3)
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 بخصوص إعداد جدولي االدعاءات والحقوق: 1552وقانون  1521الفرق بين قانون 

، ينظـ مأمكر التسكية لكؿ قطعة 1928لسنة  80مف القانكف رقـ  25ك 24ك 21كفؽ المكاد 

ؾ( كشفا باالدعاءات يعرؼ بجدكؿ االدعاءات، كيكقع عميو بعد إقراره نيائيا كيعرضو في مكتبو )بمك 

أك مخيمو كيعرض نسخة منو في مكتب قائمقاـ القضاء الكاقعة فيو القرية، ثـ يشرع في التحقيؽ 

 كتسكية االدعاءات بعد تاريخ تشر جدكؿ االدعاءات بما ال يقؿ عف خمسة عشر يكما. 

مف القانكف  27راء التحقيؽ في االدعاءات غير المختمؼ فييا في أم قطعة كفؽ المادة كبعد إج

المذككر، ينظـ مأمكر التسكية جدكال بالحقكؽ في تمؾ القطعة بالشكؿ المعيف متضمنا التفاصيؿ 

المقررة، كبعد إتماـ المعاممة المقتضاة بشأف ذلؾ الجدكؿ كفقا لما ىك منصكص عميو، يرسؿ إلى 

 األراضي نسخة منو مع نسخة عف خارطة القسائـ المشمكلة فيو مكقعيف بتكقيعو. مسجؿ 

كينظـ سجؿ جديد لكؿ فرية حسب النمكذج المعيف عمى الرغـ مف كجكد استئناؼ لـ يفصؿ فيو، 

كيسجؿ المسجؿ األراضي في ىذا السجؿ بمقتضى جدكؿ الحقكؽ كالخارطة المرسميف إليو كفقا 

كتكفيقا لقرارات مأمكر التسكية بشأف الحقكؽ المذككرة في الجدكؿ كحقكؽ  31مف المادة  1لمفقرة 

 مختمؼ عمييا. 

، تقدـ االدعاءات إلى المكظؼ المنتدب الذم يقـك 1952مف قانكف  11ك 10ك 7أما كفؽ المكاد 

و بالتحقيؽ في ىذه االدعاءات كينظـ بيا قائمة تسمى )جدكؿ االدعاءات( يرفعو إلى المدير مرفقا ب

 تقريرا عف كؿ قضية منازعا فييا.

كيقكـ المدير بتدقيؽ جدكؿ االدعاءات كالقضايا المنازع فييا، كينظـ قائمة تسمى )جدكؿ الحقكؽ( 

بالشكؿ الذم يعينو، كبعد أف يكقعو تعمؽ نسخة منو في دائرة تسجيؿ القضاء كأخرل في مكاف بارز 

 مختارم القرية إلبالغ محتكياتيا إلى األىميف. في القرية أك البمدة كتسمـ صكرة مصدقة عنو إلى 
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كيتـ االعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ لدل محكمة التسكية، كيصدؽ القاضي عمى ذلؾ الجدكؿ بعد 

تصحيحو باستثناء أية أرض أك حصص ماء لـ يبت في قضيتيا نيائيا، كيرسؿ الجدكؿ المصحح 

النيائي(. كيسمى جدكؿ تسجيؿ يكدعو إلى المدير كيعرؼ ىذا الجدكؿ المصحح )بجدكؿ الحقكؽ 

 دائرة التسجيؿ المختصة حيث يقكـ مأمكر التسجيؿ بفتح سجؿ جديد لمقرية.
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 الـفـصــل األول

____________________________________________________________ 
 صالحيات مأمور التسوية التمييدية

 
دير سابقا( صالحيات تنفيذ أحكامو، كبالرجكع إلى أناط قانكف التسكية برئيس ىيئة التسكية )الم

 نصكص القانكف نجد أف ىذه الصالحيات كفؽ طبيعتيا كالغاية منيا عمى نكعيف:

 النكع األكؿ: صالحيات منحيا لرئيس الييئة كحده دكف أف يسمح لو بتفكيضيا لغيره. 

مف قبمو، أم أف لو  النكع الثاني: صالحيات منحيا لرئيس ىيئة التسكية أك المكظؼ المفكض

 صالحية التفكيض فييا. 

كلمعرفة الصالحيات التي يجكز لرئيس ىيئة التسكية تفكيضيا لمأمكر التسكية، يمـز معرفة 

 الصالحيات التي ال يجكز لرئيس ىيئة التسكية تفكيضيا لغيره.

يؿ كما أنو يترتب عمى أمر التسكية أف يصبح مأمكر التسكية مختصا بإجراء معامالت تسج

 األراضي كالمياه ما بيف تاريخ صدكر أمر التسكية كتاريخ تعميؽ جدكؿ الحقكؽ. 

 لذلؾ كاف تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث: 

 المبحث األكؿ: صالحيات رئيس ىيئة التسكية التي ال يجكز تفكيضيا.

 المبحث الثاني: صالحيات رئيس ىيئة التسكية التي يجكز تفكيضيا.

صالحيات مأمكر التسكية في معامالت تسجيؿ األراضي كالمياه في مناطؽ المبحث الثالث: 

 التسكية. 
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 صالحيات رئيس ىيئة التسوية التي ال يجوز تفويضيا : المبحث األول
منح قانكف التسكية بعض الصالحيات لرئيس ىيئة التسكية، كلـ يمنحو صالحية التفكيض فييا، 

دارم تقكؿ إنو ال تفكيض إال بنص كال تفكيض أكسع مف كحيث إف القاعدة العامة في القانكف اإل

 النص، فإف عمى رئيس ىيئة التسكية أف يقـك بيا بنفسو، كىذه الصالحيات ىي:

 (1)إقرار البدء بأعماؿ التسكية، كذلؾ بإصدار أمر التسكية.  -1
 (2)نشر إعالف التسكية.  -2
ة بتخطيط حدكد األراضي، أك الحؽ بإصدار التعميمات فيما يتعمؽ بتقديـ االدعاءات المتعمق -3

 (3)بياف األصكؿ التي ال بد مف إتباعيا في التحقيؽ في االدعاءات. 
 (4)استثناء أية قطعة أرض أك مياه مف أعماؿ التسكية إذا رأل أف المصمحة تقضي بذلؾ. -4
 (5)إلغاء حؽ المركر إذا انتفت صفة االنتفاع بو.   -5
 (6)تنظيـ جدكؿ الحقكؽ.   -6
 (7)إلى قاضي التسكية.  إحالة االعتراضات -7
 (8)تقدير أمد مدة االعتراض.  -8
 (9)إعداد كتنظيـ جدكؿ التسجيؿ.  -9

 (10)تعييف مساحة أصغر قطعة قابمة لمتسجيؿ عمى جدكؿ الحقكؽ.  -10

                                                           
 . قانكف التسكيةمف  5المادة  (1)
 .التسكية قانكفمف  6المادة  (2)
 . قانكف التسكيةمف  3ك  7/2المادة  (3)
 . قانكف التسكيةمف  8/2المادة  (4)
 . 1967لسنة  5مف قانكف رقـ  2المعدلة بالمادة  سكيةقانكف الت/ ب مف  5/  9المادة  (5)
 .قانكف التسكيةمف  11/2المادة  (6)
 .قانكف التسكية مف 12المادة  (7)
 . قانكف التسكيةمف  15/3المادة  (8)
 . قانكف التسكيةمف  16/2المادة  (9)
 . قانكف التسكيةمف  18المادة  (10)
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 صالحيات رئيس ىيئة التسوية التي يجوز تفويضيا : المبحث الثاني
أعماؿ التسكية أك إنجازىا أك  نص قانكف التسكية عمى صالحيات لرئيس ىيئة التسكية في مجاؿ

االنتياء منيا، أجاز لو القياـ بيا بنفسو أك تفكيض غيره بيا، حيث نصت المكاد صراحة عمى أف 

)لممدير أم رئيس ىيئة التسكية أك المكظؼ المفكض مف قبمو أم مأمكر التسكية....(، كىذه 

 اـ بيا كىي:الصالحيات يقـك رئيس ىيئة التسكية بتفكيض مأمكر التسكية القي

تعييف الحدكد النيائية ألكامر التسكية فيما يتعمؽ بمناطؽ التسكية مع غيرىا مف أراضي القرل  -1

. إذا لـ يكف قد جرل تعييف ىذه 1953المجاكرة كفقا لقانكف تحديد األراضي كمسحيا كتثمينيا لسنة 

الحقكؽ معرفة كاضحة حتى يككف معمكما لمأمكر التسكية كلمعامميف كأصحاب  (1)الحدكد مف قبؿ. 

 بحد أمر التسكية لبياف أيف تبدأ كتنتيي الصالحيات.

تعييف الحدكد المشتركة بيف مناطؽ التسكية كأية منطقة لـ تتـ تسكيتيا بعد، إذا ظير خالؼ  -2

عمى تعييف ىذه الحدكد، كذلؾ بإجراء التحقيقات الالزمة المنصكص عمييا في المادتيف الخامسة 

 (2 ).1953تحديد األراضي كمسحيا كتثمينيا لسنة كالسابعة مف قانكف 

إفراز حصص المياه المدكنة في جدكؿ الحقكؽ النيائي المعتبر جدكؿ تسجيؿ، كتنظيـ جدكؿ  -3

 (3)إفراز المياه عمى أساس ما يتبع كؿ عيف كأقنية متفرعة عنيا مف قطع األراضي التي تسقى منيا 

ف أحكاض أك قطع أراضي مختمفة إذا كاف رسـ حد جديد عكضا عف الحد القديـ الفاصؿ بي -4

الحد ممتكيا أك معكجا، كتسكية أم حد يراه مناسبا لطبيعة األرض بقصد تحسيف األعماؿ فييا، إما 

                                                           
  .قانكف التسكية/ أ مف  6/4المادة  (1)
 . 1928مف قانكف  12.  كالمادة قانكف التسكية/ ب مف 4/ 6المادة  (2)
 . قانكف التسكيةمف  8/6المادة  (3)
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بمبادلتيا بأرض مساكية ليا مف حيث القيمة أك بإعطاء التعكيض الالـز لممتضرر مف جراء عمؿ 

 (1)كيذا. 

سكاء أكانت الطريؽ عامة أك خاصة، كتخطيط أم فتح كتخطيط أية طريؽ جديدة أك قديمة،  -5

حؽ مسيؿ أك حؽ مركر مف أجؿ تكصيؿ أية أرض بالطريؽ العاـ، كتقدير مقدار التعكيض 

 (2)الكاجب دفعو لممتضرر مف جراء ىذا العمؿ. 

االستعاضة عف فتح الطريؽ بحؽ المركر إذا كانت الطريؽ المراد فتحيا أثناء أعماؿ التسكية  -6

 (3)دم إلى قطعة كاحدة. أك بعدىا تؤ 

إجراء اإلفراز بالطريقة التي يراىا مناسبة بمكافقة أكثرية أصحاب الحصص، إذا لـ يتفؽ  -7

 (4)الشركاء عمى اإلفراز الرضائي بينيـ أك كاف بينيـ غائب أك قاصر أك محجكر. 

 ا. استالـ االدعاءات مف أصحاب الحقكؽ خالؿ المدة القانكنية، كتدقيقيا، كالتحقيؽ فيي  -8

عرض الصمح عند تقديـ االدعاءات عمى األطراؼ المتنازعة، كتنظيـ صؾ مصالحة عند  -9

كىذه الصالحية تنبع مف تعريؼ القانكف لمتسكية  (5)اتفاقيـ بالمكاد المتفؽ عمييا كالتصديؽ عمييا. 

ؽ كبياف نطاؽ عمميا، كىك إنياء الخالفات كالنزاعات بيف أصحاب الحقكؽ إلخراج الممكية أك الح

 العيني خاليا مف المنازعات.

إعداد القائمة التي تسمى جدكؿ االدعاءات شامال جميع االدعاءات المعترؼ بيا أك   -10

 (6)المتنازع فييا، كتقديـ تقرير إلى رئيس ىيئة التسكية عف كؿ قضية منازع فييا.

                                                           
  1928/ أ مف قانكف  1/  22.  كالمادة قانكف التسكيةمف  9/1المادة  (1)
 . 1928/ج  مف قانكف 22/1.  المادة قانكف التسكيةمف  9/2المادة  (2)
 . 1928/ ب مف قانكف 22/1. كالمادة نكف التسكيةقا/أ مف 9/5المادة  (3)
 . قانكف التسكيةمف   9/7المادة   (4)
 .،  قانكف التسكيةمف  7/3المادة  (5)

 كلكنو ىك مف يحقؽ في االدعاءات كيفصؿ فييا.  1928مف قانكف  24. كالمادة قانكف التسكيةمف  10المادة   ((6



   17 
 

لتيا استالـ االعتراضات المقدمة عمى جدكؿ الحقكؽ كرفعيا إلى رئيس ىيئة التسكية إلحا -11

 (1)لمحكمة التسكية. 

استالـ االستئنافات المقدمة عمى القرارات الصادرة عف محاكـ التسكية كرفعيا إلى محكمة  -12

 (2)االستئناؼ المختصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1928مف قانكف  63المادة . كقارف قانكف التسكيةمف  12المادة  (1)
كالتي نصت عمى أنو ) تقدـ  1952لسنة  3مف نظاـ رسـك محكمة تسكية األراضي كالمياه رقـ  4المادة  (2)

أم  -أك مأمكر التسجيؿ   -أم رئيس ىيئة التسكية -االستئنافات لمحكمة االستئناؼ رأسا أك بكاسطة المدير 
 مأمكر التسكية (. 
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 صالحيات مأمور التسوية في معامالت تسجيل األراضي في مناطق التسوية: المبحث الثالث
عمى  1952لسنة  1راضي كالمياه في مناطؽ التسكية رقـ نصت المادة الثانية مف نظاـ تسجيؿ األ

أنو )يقكـ مأمكر التسكية بإجراء معامالت تسجيؿ األراضي كالمياه ما بيف تاريخ صدكر إعالف 

كتاريخ إرساؿ جدكؿ  1952مف قانكف تسكية األراضي كالمياه لسنة  5التسكية بمقتضى المادة 

 “(.األراضي كالمياهاالدعاءات إلى رئيس ىيئة التسكية "مدير 

كنصت المادة الرابعة مف النظاـ المذككر عمى أنو )يقـك مأمكر التسكية أك مأمكر تسجيؿ األراضي 

بإجراء معامالت تسجيؿ األراضي التي  –كما يقرر رئيس ىيئة التسكية " مدير األراضي" ذلؾ  –

 ياء اإلفراز(. تقع ما بيف التاريخ الذم يصبح فيو جدكؿ الحقكؽ نيائيا كتاريخ انت

و )فيما عدا ما ىك مبيف في المكاد السابقة ال تجرم أية مف ىذا النظاـ عمى أن   6كما نصت المادة 

مف  5معاممة تسجيؿ في دكائر تسجيؿ األراضي ما بيف تاريخ صدكر أمر التسكية بمقتضى المادة 

ة بمقتضى الفقرة الثانية كتاريخ فتح السجالت الجديد، 1952قانكف تسكية األراضي كالمياه لسنة 

 (1)منو(.  16مف المادة 

مف قانكف التسكية؛ نجد أنيا تتعمؽ بإصدار )أمر تسكية(، بمعنى أف  5كبالرجكع إلى المادة 

صالحيات مأمكر التسكية في إجراء معامالت تسجيؿ األراضي تبدأ مف تاريخ صدكر أمر التسكية 

 س مف تاريخ إعالف التسكية. كفؽ المادة الخامسة مف قانكف التسكية، كلي

 كىذه المعامالت صنفت في دليؿ اإلجراءات المكحدة الصادر عف ىيئة التسكية إلى: 

                                                           
مف   3بينما كفؽ المادة ، 1/10/1952مف الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1123العدد  نشر ىذا النظاـ في (1)

ىذا النظاـ ، يختص قاضي محكمة التسكية )كفي حاؿ غيابو مكظؼ ينتدبو رئيس ىيئة التسكية( بإجراء معامالت 
ضي كالمساحة كالتاريخ تسجيؿ األراضي التي تقع بيف تاريخ استالمو جدكؿ االدعاءات مف قبؿ مركز دائرة األرا

 الذم يصبح فيو جدكؿ الحقكؽ نيائيا بمكجب القانكف.
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 :أوال: معامالت التصرف أثناء أعمال التسوية وىي

 معامالت البيع: . 1

 كيعرؼ البيع: بأنو تمميؾ ماؿ أك حؽ مالي لقاء عكض.

تتكفر فيو الشركط العامة مف حيث المبيع بأف يككف  كحتى ينعقد البيع صحيحا كينفذ البد مف أف

معمكما عند المشترم عمما نافيا لمجيالة الفاحشة كأف يككف معمكما عند ذات المشترم بأكصافو 

المميزة لو كبياف أحكالو، لذلؾ كاف عمى مأمكر التسكية تالكة عقد البيع المنظـ بمضمكنو مع إعالـ 

 ككرة كفقا لألكراؽ المبرزة أمامو بحضكر شاىدم عدؿ معرفيف.المشترم بتكافر شركط البيع المذ

حيث يقدـ طمب البيع مف البائع كالمشترم بحيث يككف المبيع معمكما نافيا لمجيالة مبينا أحكالو أك 

 أكصافو المميزة لو.

بحيث يحتكم عقد البيع الكاحد عمى مشتٍر كاحد مع جكاز تعدد البائعيف في ذات العقد بشرط أف  

ككنكا جميعا مالكيف لذات العقار مثاؿ ذلؾ مف اشترل حصصا مشاعيو في عقار كاحد مف أكثر ي

% مف البائع 1% مف المشترم ك2مف مالؾ لتمؾ الحصص، كما يستكفى رسـ معاممة البيع بنسبة 

دينارا عف كؿ  50مف بدؿ الثمف أك التخميف المذككر أييما اعمى عمما أف الحد األدنى لمرسـ 

باستثناء البيع بيف األصكؿ كالفركع حتى الدرجة األكلى أك بيف الزكجيف أك بيف األخكة معاممة 

 % مف بدؿ البيع عف كؿ معاممة.1كاألخكات فيستكفى 

كالجدكؿ الممحؽ بو  1958/  26كىذه الرسكـ تستكفى كفقا لقانكف رسكـ تسجيؿ األراضي رقـ 

 .2012لسنة  2المعدؿ بالقرار بقانكف رقـ 

 ىذه المعاممة أماـ مأمكر التسكية يطمب مف أصحاب العالقة: كإلنجاز
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الئحة االدعاء كمرفقاتيا في حاؿ تـ مسح األرض، أك إحضار مخطط مساحة مكقع مف   -

 المجاكريف كمصدؽ مف الييئة المحمية في حاؿ عدـ إتماـ مساحة األرض مف قبؿ ىيئة التسكية.

مف قانكف  14كع المعاممة كفؽ نص المادة شيادة تثبت دفع ضرائب األمالؾ عف العقار مكض -

 .1954لسنة  11ضريبة األبنية كاألراضي داخؿ مناطؽ البمديات كالمجالس المحمية رقـ 

شيادة تثبت دفع عكائد التنظيـ العامة كالخاصة كعكائد التحسيف كذلؾ لمبمديات كالييئات   -

 .1966لسنة  79مف قانكف تنظيـ المدف كالقرل رقـ  55المحمية كفؽ نص المادة 

 كافة األكراؽ التي تتعمؽ بأيمكلة العقار لمبائع إف كجدت مصدقة حسب األصكؿ.  -

تصريح مشفكع بالقسـ مف الككيؿ بأف المككؿ الزاؿ عمى قيد الحياة كأف الككيؿ غير معزكؿ  -

 كأنو يتحمؿ المسؤكلية القانكنية عف اإلجراءات في المعاممة إذا ظير عكس ما قدمو كىذا فقط في

 حالة كجكد ككالة عامة أك خاصة.

إذف شراء في حاؿ كاف الشخص المشترم مف غير حاممي الجنسية الفمسطينية أك كاف  -

 شخصية معنكية.

 إقرار عدلي مف البائع بأف القطعة غير مباعة أك مرىكنة أك متعمؽ بيا حؽ لمغير. -

ذف الشراء في تقديـ النظاـ الداخمي كعقد التأسيس كاألكراؽ المتعمقة ككتب التفكي - ض بالتكقيع كا 

 حاؿ كاف المشترم شخصا معنكيا.

في حاؿ كاف البائع أك المشترم قاصرا أك تحت الكصاية فيقتضي إبراز اإلذف الشرعي مف  -

 المحكمة الشرعية أك الكنسية الذم يسمح بالبيع أك الشراء في ىذه الحالة.

 لشخصية أك جكازات السفر.إثبات شخصية أطراؼ المعاممة أك ككالئيـ بإبراز اليكية ا -

كىذه المستندات أك اإلجراءات ىي عامة لجميع المعامالت مع األخذ بخصكصية كؿ معاممة عمى 

 حده.
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 . معامالت المبادلة:2

كىي عبارة عف مبادلة قطعة أرض بُأخرل أك حصص مف قطعة بقطعة كاممة أك بحصص شائعة 

ة الحصص محفكظة بيف الشركاء مف قطعة أرض بحصص شائعة مف أخرل عمى أف تككف نسب

في القطع التي تجرم مبادلتيا، كيجكز أف تجرم بيف حصص أك قطع لمالكي أراٍض كاقعة في 

أكثر مف قرية كلك كانت تابعة ألكثر مف مديرية تسكية عمى أال يزيد الفرؽ في القيمة بيف القطع 

% مف قيمة الماليف 1بقيمة  % مف القيمة الحقيقية لألراضي كالعقارات برسـ يستكفى عنيا30عف 

 المتبادليف.

 . معامالت نقل اإلرث والتخارج:3

االنتقاؿ: ىك أيمكلة الماؿ مف المتكفى إلى كرثتو كفؽ أحكاـ القانكف يكزع بمكجب حجة حصر 

اإلرث الصادرة عف المحكمة الشرعية أك الكنسية أك النظامية في حاؿ لـ يكف لممتكفى محكمة 

 طائفية معترؼ فييا.

أما التخارج: فيك بيع حصة كارث أك أكثر مف التركة لكارث آخر أك أكثر بعكض معمكـ كيككف 

ذلؾ بمكجب اإلجراءات كحجج التخارج الصادرة عف المحاكـ الشرعية أك الكنسية المختصة كذلؾ 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية  12فقرة  2بعكض معمكـ كفؽ ما نصت عميو المادة 

 نافذ.ال 31/1959رقـ

كفي ىذه المعامالت البد مف إبراز ما ذكر سابقا مف كثائؽ إضافة إلى حجج حصر اإلرث أك 

 حجة التخارج.
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في حيف أف رسـ االنتقاؿ باإلرث كاحد باأللؼ مف قيمة الماؿ المنتقؿ إذا تـ تسجيؿ االنتقاؿ خالؿ 

لمنتقؿ إذا تـ تسجؿ االنتقاؿ سنة مف تاريخ كفاة المكرث كيككف الرسـ اثناف باأللؼ مف قيمة الماؿ ا

 دينارا. 50بعد السنة األكلى، مع التأكيد عمى أف الحد األدنى لرسـ االنتقاؿ 

 . معامالت التأمين )الرىن العقاري(:4

كالرىف ىك حؽ عيني تبعي ينشأ عف عقد رضائي بيف طرفيف ىما المؤمف )المديف( المالؾ أك 

 كاف أك معنكيان بشرط أال يككف العقار محجكزان أك مستممكان.الكفيؿ كالدائف أك المؤمف اليو طبيعيان 

حيث يتـ إبراز الكثائؽ السابقة إضافة إلى مراعاة خصكصية ىذه المعامالت عندما يككف أحد 

% مف مقدار الديف كيستكفى دينار عند 1طرفييا شخصان معنكيان، كيستكفى عف ىذه المعاممة 

عقد مع األخذ بعيف االعتبار انو يمنع التعديؿ في اسـ تسجيؿ أم تغيير أك تعديؿ في شركط ال

المديف أك الدائف كيستكفى نصؼ باأللؼ مف قيمة الديف في حاؿ كاف العقار شقة كيستكفى دينار 

عند نقؿ حقكؽ الدائف المتكفى إلى كرثتو مع العمـ أنو يجكز بيع األرض أك العقار المؤمف شرط 

حيث يكقع عقد البيع مف البائع المديف كالمشترم كيكقع سندات مكافقة الدائف كالمديف كالمشترم ب

 التأميف مف قبؿ البائع المديف كالمشترم كالدائف.

 . معامالت فك التأمين:5

كتتـ في حاالت االتفاؽ ما بيف الدائف كالمديف عمى فؾ الرىف أك حالة إيداع كامؿ الديف مع الفكائد 

ئف أك امتناعو كفي ىاتيف الحالتيف البد مف اإلشارة إلى لدل مأمكر التسكية إذا تعذر حضكر الدا

ظركؼ فؾ الرىف عمى السجؿ، كما البد مف اإلشارة أنو يمكف فؾ الرىف بقرار مف المحكمة كذلؾ 

كمو باستدعاء يقدـ لفؾ الرىف مع سند الرىف مصدؽ حسب األصكؿ كتتـ ىذه المعاممة بذات 
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ء مع ضركرة إبراز الكثائؽ السابقة كمراعاة ضركرة الكثائؽ الصكرة التي تمت بيا معاممة الرىف ابتدا

 المتعمقة باألشخاص المعنكييف في حاؿ كاف أحد طرفي المعاممة منيـ .

دينارا عف كؿ معاممة فؾ رىف باستثناء سندات الديف التي يتـ فكيا  20كتتـ ىذه المعاممة برسـ 

 كمة.نتيجة لبيع الماؿ المؤمف بالمزاد العمني أك قرار مح

 . معامالت تحويل التأمين )الرىن(:6

كىي تحكيؿ الديف المكثؽ بسند منظـ حسب األصكؿ مف دائف إلى دائف أخر بذات الشركط التي 

 تـ بيا التأميف ابتداء كذلؾ مع مراعاة:

يتـ تحكيؿ الديف إلى دائف أخر بدكف مكافقة المديف إذا كاف سند التأميف المنظـ قابال لمتحكيؿ  -

 و كشركطو الخاصة أك العامة.كفؽ نصكص

 إذا كاف سند التاميف غير قابٍؿ لمتحكيؿ فيشترط مكافقة المديف إلتماـ معاممة التحكيؿ. -

كتتـ ىذه المعامالت بإبراز كافة الكثائؽ المذككرة سابقا إضافة إلى كتاب مف الدائف القديـ يفيد قبكلو 

لديو مف تحكيؿ الديف لو، ككذلؾ صكرة  تحكيؿ التأميف، ككتاب مف الدائف الجديد بأنو ال مانع

مصدقة عف سند التأميف بحيث تتـ معاممة تحكيؿ الرىف بذات الصكرة التي تمت بيا معاممة الرىف 

 دنانير. 10مف قيمة الديف المحكؿ مع العمـ أف الحد األدنى لمرسـ ىك  1/1000برسـ مقداره 

 ثانيا: معامالت التغيير:

 . معامالت التوحيد: 1

ضـ قطع أراٍض لنفس المالؾ أك المالكيف بيدؼ تحسيف كضع االنتفاع مف القطعة كيشترط كىي 

فييا إف تككف القطع متجاكرة أك أف تككف حصص الشركاء في القطع متساكية بحيث يتـ إبراز كافة 
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نسخ مف مخطط المساحة المنظـ مف مساح مرخص مع إرفاؽ ما يسمى بياف  4الكثائؽ السابقة مع 

دنانير يجرم تكحيدىا مع قطعة أخرل أك  10كنمكذج تقرير كشؼ مع تقرير معاممة برسـ التغيير 

 دنانير عف تكحيد الحصص في كؿ قطعة إذا تعددت قيكدىا. 10

 . معامالت التجزئة:2

كىي تقسيـ قطعة ارض يممكيا شخص أك عدة أشخاص إلى قطعتيف أك أكثر كتبقى ممكية القطع 

نسخ مخطط مساحة منظـ  4يف، بحث يتـ إبراز الكثائؽ السابقة مع عمى الشيكع بيف ذات المالك

مف مساح مرخص كمصدؽ مف قبؿ الييئات المحمية عمى أف يصدؽ مف مكظؼ التسكية بعد 

 % مف قيمة الماؿ الجارم عميو التجزئة.1تدقيؽ المخطط برسـ مقداره 

 . معاممة اإلفراز:3

الشيكع بحيث يصبح لكؿ شخص أك مجمكعة كىي تقسـ قطعة ارض يممكيا أكثر مف شخص عمى 

 مف الشركاء قطعة عمى سبيؿ االستقالؿ.

نسخ مف مخطط مساحة لمقطع المنكم إفرازىا  4عمى أف يتـ إبراز الكثائؽ السابقة إضافة إلى 

منظمة مف مساح مرخص مصدقة مف الييئة المحمية، كبعد تدقيقيا يصادؽ عمييا مف مكظؼ 

 لتغيير كنمكذج تقرير كشؼ كتقرير معاممة. التسكية إضافة إلى بياف ا

% مف قيمة كؿ قطعة مفرزة مف القطع األصمية عندما ال يحصؿ أم شريؾ 1كيتـ استيفاء رسـ 

ال يستكفى رسـ إضافي قيمتو  % مف القيمة المقدرة مف 5بعد اإلفراز عمى أم زيادة في حصصو كا 

 تمؾ الزيادة.
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 الت التجارية:. معاممة إفراز وتجزئة الطوابق والمح4

بشأف تمميؾ الطبقات كالشقؽ كالمحالت  1/1996كىي المعامالت التي تجرم بمكجب القانكف رقـ 

المعدلة بقرار كزير  2/1997إضافة إلى الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار كزير اإلسكاف رقـ 

ية مستقمة بحيث يتـ إفراز أك تجزئة العقار عمى شكؿ كحدات عقار  1998لسنة  1اإلسكاف رقـ 

بحيث يككف لكؿ منيا سند تسجيؿ خاص كتبقى القطعة األصمية أجزاء مشتركة لجميع مالكي ىذه 

 الكحدات في حاؿ اكتماؿ البناء.

أما في حالة عدـ اكتماؿ البناء تبقى الحصص مسجمة بنسبة حصص المالكييف حيث يتـ إبراز 

نظـ مف مساح مرخص مصدؽ مف نسخ م 4كافة الكثائؽ السابقة إضافة إلى مخطط مساحة مف 

الييئة المحمية مبينا فييا مساحة الطابؽ أك الشقة أك المحؿ أك السطح، كرقـ كؿ منيا كاألجزاء 

المشتركة في البناء كالمكاقؼ أك المناكر أك الساللـ أك المصاعد كخالفيا كذلؾ عمى أف يقـك مكتب 

ة ) مخطط مكقع ( مبيف عمييا المكقع التسكية بالكشؼ الحسي عمى العقار مع إبراز خارطة مساح

العاـ لقسمية األرض المقاـ عمييا البناء كرخصة البناء مصدقة إف كجدت كشيادة إتماـ البناء 

كحدات عقارية مكقع مف جميع أصحاب الكحدات  4كنظاـ إدارة البناء إذا كاف العقار يزيد عف 

 ك تقرير المعاممة. العقارية أماـ كاتب العدؿ كنمكذج التغيير كتقرير الكشؼ

كفي حاؿ تجزئة الشقؽ يكفي تنظيـ نمكذج طمب كالئحة اإلفراز مرفؽ بقائمة ألسماء أصحاب 

 الشقؽ كالمحالت أما في حالة إفراز األرض فيجب تنظيـ عقد إفراز باإلضافة إلى الطمب كالالئحة.

ؼ في االجتياد كلتجنب أم لبس في الفيـ أك التحميؿ أك التطبيؽ الذم قد يؤدم إلى اختال

 5القضائي أك اإلدارم تـ رفع تعديؿ في مشركع تعديؿ قانكف تسكية األراضي كالمياه في المادة 

األصمية في نيايتيا العبارة التالية " كال تجرم أم معاممة  5منو كالتي نصت عمى " كيضاؼ لممادة 
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ى ىذه المادة كتاريخ تسجيؿ في دكائر تسجيؿ األراضي ما بيف تاريخ صدكر أمر التسكية بمقتض

مف ىذا القانكف عمى أف يتـ إجراء  16مف المادة  2فتح السجالت الجديدة بمقتضى الفقرة 

 1المعامالت أثناء أعماؿ التسكية كفؽ أحكاـ نظاـ تسجيؿ األراض كالمياه في مناطؽ التسكية رقـ 

ذه المعامالت أثناء أك أم نظاـ يصدر لتنظيـ ى 1965لسنة  84المعدؿ بالنظاـ رقـ  1952لسنة 

 أعماؿ التسكية"

مف قانكف التسكية بإضافة فقرة ليا. الصياغة المقترحة غير  5بخصكص مشركع تعديؿ المادة 

منطقية ألف النظاـ يعد دائما بعد صدكر القانكف لتطبيؽ نصكص القانكف، فميس مف المنطؽ أف 

يغة التالية )كال تجرم أم معاممة ينص في القانكف عمى رقـ كسنة النظاـ. لذلؾ يمكف اقتراح الص

تسجيؿ في دكائر األراضي ما بيف تاريخ صدكر أمر التسكية بمقتضى ىذه المادة كتاريخ فتح 

مف ىذا القانكف، عمى أف يتـ إجراء المعامالت  16مف المادة  2السجالت الجديدة بمقتضى الفقرة 

 يذه الغاية(. في مناطؽ التسكية خالؿ ىذه الفترة كفؽ أحكاـ نظاـ يصدر ل

كمع أف مثؿ ىذا المقترح يمكف األخذ بو في أم تعديؿ مقترح لمنصكص إال انو البد مف التأكيد 

عمى أف التعديؿ المقترح ىك مسكدة لمنقاش العاـ الذم البد مف احتراـ الرأم فيو كيمكف القكؿ إف 

نظاـ ذاتو كذلؾ بيدؼ التعديؿ بصيغتو الحالية ما ىك إال تأكيد عمى نص المادة الكاردة في ال

تحقيؽ االنسجاـ بيف القانكف المراد تعديمو كالنظاـ المكضكع بحيث ال يككف ىنالؾ أم داع إلصدار 

 نظاـ جديد طالما أف النص في النظاـ القائـ مكجكد كيحقؽ اليدؼ.
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 الفصل الثاني

____________________________________________________________ 
 مأمور التسوية في مرحمة تقديم االدعاءات وتحقيقياصالحيات 



 مف قانكف التسكية عمى أنو: 7نصت المادة 

( مف المادة 3عمى جميع األشخاص الذيف يدعكف بأم حؽ مف الحقكؽ المذككرة في الفقرة ) -1

السابقة أف يقدمكا ادعاءاتيـ كالكثائؽ المؤيدة ليا إلى رئيس ىيئة التسكية )المدير( أك مأمكر 

التسكية )المكظؼ( المفكض مف قبمو بقبكؿ االدعاءات في الزماف كالمكاف المذيف يعينا ليذا 

الغرض، كيحقؽ في ىذه االدعاءات عالنية عمى األصكؿ التي يقررىا رئيس ىيئة التسكية 

 )المدير(.

لرئيس ىيئة التسكية )المدير( أف يصدر مف حيف إلى آخر تعميمات يبيف فييا طريقة تخطيط   -2

 كد األراضي كتقديـ االدعاءات المتعمقة بيا.حد

كيجكز لرئيس ىيئة التسكية )المدير( أك مأمكر التسكية )المكظؼ( المفكض مف قبمو عرض   -3

الصمح عمى األطراؼ المتنازعة كعند اتفاقيـ ينظـ صؾ مصالحة بالمكاد المتفؽ عمييا بأكصاؼ 

عكف مع الشيكد كيصدؽ عميو رئيس ىيئة القطع التي تناكلتيا المصالحة يكقعو الفرقاء المتناز 

التسكية )المدير( أك مأمكر التسكية )المكظؼ( المفكض مف قبمو كيعمؿ بمضمكف أم إقرار أك 

 اتفاؽ يقرره الفرقاء إذا كاف ال يخالؼ القكانيف كاألنظمة المرعية. 

عاءات يقـك مف القانكف المذككر عمى أنو: عندما ينتيي التحقيؽ في االد 10كما نصت المادة 

مأمكر التسكية )المكظؼ المنتدب( بتنظيـ قائمة تسمى )جدكؿ االدعاءات( يشمؿ جميع االدعاءات 
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سكاء أكانت معترفا بيا أـ متنازعا فييا، كعميو أف يقدـ إلى رئيس ىيئة التسكية )المدير( تقارير عف 

 كؿ قضية متنازع فييا. 

قبؿ أصحاب الحقكؽ كالتحقيؽ فييا يتـ كفقا  كيتبيف مف ىذيف النصيف أف تقديـ االدعاءات مف

 لألصكؿ التي يقررىا رئيس ىيئة التسكية. 

 لذلؾ يقسـ ىذا الفصؿ إلى:

 المبحث األكؿ: أصكؿ تقديـ االدعاءات كالتحقيؽ فييا 

 المبحث الثاني: تقديـ االدعاءات مف قبؿ أصحاب الحقكؽ

عداد  جدكؿ االدعاءات المبحث الثالث: التحقيؽ في االدعاءات المقدمة كا 
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 أصول تقديم االدعاءات والتحقيق فييا: المبحث األول
أصدرت ىيئة تسكية األراضي كالمياه الفمسطينية ما أسمتو )دليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ 

التسكية(. كقد جاء في كممة رئيس الييئة أنو )... كفي خضـ عممية التسكية المتسارعة فإننا كجدنا 

اختالؼ االجتيادات في تفسير نصكص القانكف كفي فيـ ىذه النصكص، كلمتفاكت في ىنالؾ 

خبرات العامميف، كحتى يككف الدليؿ مرجعا كخارطة طريؽ فقد أصدرنا ىذا الدليؿ متمنيف أف يحقؽ 

 الغايات التي كجد مف أجميا(.

إليجاد الحد األدنى مف كما جاء في اليدؼ مف الدليؿ، أف إنشاء ىذا الدليؿ ) لتكحيد اإلجراءات ك 

المعايير كاإلجراءات العممية المكحدة لمقياـ بأعماؿ التسكية، ككذلؾ الطرؽ اإلسترشادية التي مف 

شأنيا مساعدة مأمكر كمكظفي التسكية في حؿ الخالفات الناشئة أثناء أعماؿ التسكية كالتي 

متفؽ عمييا، كالمسئكليات ضمف تتمحكر حكؿ نزاعات الممكية كالحدكد كالطرؽ كتكثيؽ اإلجراءات ال

كمف الجدير بالذكر  1952لسنة  40عممية التسكية سندا ألحكاـ قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ 

أف القانكف مرجعا أساسيا لجميع العامميف في مكاتب التسكية كيعتبر ىذا الدليؿ لالستئناس بو مف 

ة كالتغمب عمى جميع العقبات كالصعكبات قبؿ مأمكرم التسكية ليساعدىـ في تنفيذ مياميـ بسيكل

كحؿ الخالفات التي تتعمؽ بالممكيات كالحدكد بما ليا مف انعكاسات إيجابية لمدكلة كاإلنساف حاضرا 

 .)كمستقبال

كتمت المصادقة عمى دليؿ اإلجراءات مف قبؿ معالي القاضي مكسى شكارنة رئيس ىيئة تسكية  

 . 11/2/2018األراضي كالمياه بتاريخ 

كقد أثارت تسمية الدليؿ كما جاء في كممة رئيس الييئة كاليدؼ منو، التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف ما 

كرد في ىذا الدليؿ مف تعميمات كنماذج يعتبر مف األصكؿ المقصكدة في نص المادة السابعة مف 
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بيا كبالتالي  قانكف التسكية؛ كبالتالي تككف ممزمة ككاجبة اإلتباع، أـ أنيا مجرد تكجييات لالستئناس

 لمأمكر التسكية عدـ األخذ بيا  

كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، يجب اإلشارة إلى أف العبرة ليست بالتسمية التي يطمقيا رئيس ىيئة 

التسكية عمى اإلجراءات التي يصدرىا، بؿ بمضمكف ىذه اإلجراءات كالغاية منيا. لذلؾ فإف تسمية 

إلجراءات المكحدة( ال يكفي كحده لمقكؿ بأف ىذه اإلجراءات ما صدر عف ىيئة التسكية بأنو )دليؿ ا

ليست ممزمة لمأمكرم التسكية كال تعد مف األصكؿ الكاردة في المادة السابعة مف قانكف التسكية، بؿ 

يجب التدقيؽ في ىذه اإلجراءات كبياف الغاية منيا لمكصكؿ إلى تكييفيا القانكني السميـ، خاصة 

قبؿ رئيس ىيئة التسكية يعد إقرارا ليا بما لو مف صالحية منحيا لو  كأف المصادقة عمييا مف

 القانكف.

مف قانكف التسكية، نجد أف األصكؿ التي يجكز لرئيس ىيئة التسكية  7كبالرجكع إلى نص المادة 

 تقريرىا عمى نكعيف:

ؽ كما ، أم النمكذج الذم يقدمو صاحب الحأصول تتعمق بكيفية تقديم االدعاءات: النوع األول

يمـز أف يتضمنو مف بيانات كما يرفؽ بو مف مستندات، كالنماذج األخرل التي تتـ بمكجبيا 

  (1)معامالت التصرؼ كمعامالت التغيير التي سبؽ بيانيا لدل دائرة التسكية. 

كبالنسبة ليذا النكع مف األصكؿ أك اإلجراءات، نجد أف دليؿ اإلجراءات المكحدة قد تضمف نماذج 

، كأف ىذه النماذج مستخدمة في جميع دكائر التسكية، 110 – 90فا في الصفحات مف معدة سم

خاصة الئحة االدعاء التي تـ تعريفيا في الدليؿ بأنيا )النمكذج المستخدـ لدل دائرة التسكية في 

مثؿ رقـ القطعة كرقـ الحكض كاسـ الحكض  تكثيؽ المعمكمات األساسية لقطعة األرض المدعى بيا
                                                           

 27يرجع لما سبؽ صفحة   (1)
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ة اك القرية ككذلؾ اسـ المدعي بالممكية كاأليمكلة، كأسماء المجاكريف كالكثائؽ المقدمة كأم كالمدين

كما تضمف الكثائؽ المطمكبة لكؿ معاممة مف ىذه  (1)(،معمكمات أخرل تخص الحؽ المدعى بو

، كلـ ترد ىذه النماذج كالكثائؽ المطمكبة عمى سبيؿ 61 – 48المعامالت، في الصفحات 

  االستئناس.

: أصكؿ التحقيؽ في االدعاءات كالبت فييا. كبالتدقيؽ في دليؿ اإلجراءات المكحدة، والنوع الثاني

نجد أنو تضمف أحكاما متفرقة نقؿ بعضيا عف نصكص كاردة في القكانيف التي تتعمؽ باألمكاؿ غير 

ؿ مرحمة المنقكلة السارية المفعكؿ، كلكنيا غير كافية. كسنعرض ليذه األصكؿ الحقا عند تناك 

 (2)التحقيؽ في االدعاءات. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .16دليؿ اإلجراءات المكحدة صفحة  (1)
 37يرجع لما بعده صفحة . (2)
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 تقديم االدعاءات من قبل أصحاب الحقوق: المبحث الثاني
بعد نشر أمر التسكية في الجريدة الرسمية)الكقائع الفمسطينية( كتجييز مكتب التسكية كالفرؽ 

و، لتبميغ الميدانية، يقـك مأمكر التسكية بنشر إعالف تسكية داخمي عف كؿ حكض سيبدأ العمؿ في

 (1)أصحاب الحقكؽ بتاريخ بدء العمؿ في المنطقة المحددة في أمر التسكية

كيتـ تقديـ االدعاء مف صاحب العالقة لدل الكقكؼ عمى رقبة األرض لمداللة عمى حدكد أرضو 

، أك (2)كبحضكر المجاكريف، كيكقع مف قبؿ المدعي كالمكظؼ المختص كالمعرفيف كمأمكر التسكية

سكية. كىك يقدـ مف المدعي بالذات أك بكاسطة ككيؿ مفكض مف قبمو، كلـ يشترط في مكتب الت

عمى أنو )يجكز  1928مف قانكف  16/2القانكف أف يككف الككيؿ محاميا. بينما نصت المادة 

لممدعي أف يحضر أماـ مأمكر التسكية إما بذاتو أك بكاسطة ككيؿ يفكضو كتابة أك يعينو أماـ 

اف الككيؿ المعيف عمى ىذا الكجو مف أفراد عائمة الشخص الذم عينو كليس التسكية، ... فإذا ك

 محاميا، فال تمصؽ طكابع إيراد عمى سند التككيؿ الذم يخكلو الحضكر أماـ مأمكر التسكية.

كيرل الباحث أف يقتصر التككيؿ في مرحمة تقديـ االدعاءات عمى المحاميف ألف تككيؿ شخص مف 

 مى المككؿ بعض حقكقو لعدـ معرفتو بالقانكف.غير المحاميف قد يضيع ع

كحتى يككف االدعاء كاضحا كمحددا فقد أعدت ىيئة التسكية نمكذجا ليذه الغاية، يسمى )الئحة 

ادعاء( يتـ تعبئتيا بحضكر مأمكر التسكية أك المكظؼ المختص، كقد عرؼ دليؿ اإلجراءات 

لدل دائرة التسكية في تكثيؽ المعمكمات المكحدة الئحة االدعاء بأنيا: ىي النمكذج المستخدـ 

األساسية لقطعة األرض المدعى بيا مثؿ رقـ القطعة؛ كرقـ الحكض؛ كاسـ الحكض؛ كالمدينة أك 
                                                           

 عمى أنو : بعد نشر إعالف التسكية 1928كـ قانكف  16/1. نصت المادة 23دليؿ اإلجراءات المكحدة، صفحة  (1)
في أية قرية يقتضي عمى كؿ مف يدعي بممكية أرض في تمؾ القرية أف يحضر في الزماف كالمكاف المذيف يعينيما 

 مأمكر التسكية كيقدـ الئحة بادعائو حسب النمكذج المعيف. 
 . 25دليؿ اإلجراءات المكحدة، صفحة  (2)
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القرية؛ ككذلؾ اسـ المدعي بالممكية، كاأليمكلة، كأسماء المجاكريف )الحدكد(، كالكثائؽ المقدمة كأم 

 معمكمات أخرل تخص الحؽ المدعى بو.  

 مف المالحؽ. 1لنمكذج ىك المرفؽ رقـ كىذا ا

 كيرفؽ بالئحة االدعاء أية بيانات أك مستندات تؤكد الحؽ، كىي عمى سبيؿ المثاؿ:

 إخراج قيد صادر عف ضريبة األبنية كاألمالؾ  -1

 حصر اإلرث كحجج التخارج كالكصاية كعقكد التبرع  -2

 عقكد البيع كالمغارسة -3

 الككاالت بأنكاعيا -4

 قؽمخطط إفراز طبقات كش -5

 قرارات المحاكـ  -6

 شيادات التسجيؿ )تركي، إنجميزم، عربي، شيادات تسجيؿ جديد( -7

االتفاقيات الخارجية المعقكدة بيف األطراؼ لنقؿ الممكيات أك الحقكؽ العينية مثؿ القسمة  -8

 الرضائية

 شيادات التصرؼ مف الييئات المحمية كرخص األبنية -9

 ايات رفع أم نزاع متعمؽ بالحدكدمخطط مكقع مف المجاكريف مرفؽ بإقرار منيـ لغ -10

 (1)أم أكراؽ أخرل تثبت الممكية -11

 كفي مرحمة تقديـ االدعاءات تثكر مسائؿ أربعة ىي:

 
                                                           

 . 26دليؿ اإلجراءات المكحدة صفحة  (1)
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 . المسألة األولى: المدة التي يجب تقديم االدعاءات خالليا

يحدد مأمكر التسكية في إعالف التسكية الداخمي بالنسبة لكؿ حكض، بداية أعماؿ التسكية في ذلؾ 

كض؛ كلكنو يصعب أف يحدد نياية ليذه األعماؿ، ألف ذلؾ يتكقؼ عمى المدة الزمنية الالزمة الح

لممسح الميداني لمحكض، كبالتالي يككف ألصحاب الحقكؽ تقديـ ادعاءاتيـ ما داـ العمؿ مستمرا 

في الحكض محؿ التسكية. كمع ذلؾ، كتحقيقا لمعدالة؛ يقترح الباحث أف يقكـ مأمكر التسكية حاؿ 

يكما( يتيح فييا لمف لـ يتقدـ بادعائو  15 –7االنتياء مف الحكض، بتحديد مدة زمنية قصيرة؛ )

بتقديـ ىذا االدعاء في مكتب التسكية؛ كعدـ ترؾ ىذه المدة دكف تحديد، حتى يسيؿ البدء بالتحقيؽ 

عداد جدكؿ االدعاءات دكف أم تأخير نتيجة تقديـ ادعاءات خال ؿ ىذه في االدعاءات المقدمة؛ كا 

المرحمة.  عمما بأف مف تخمؼ عف تقديـ ادعائو تبقى أمامو فرصة االعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ 

يحدد مأمكر التسكية الزماف الذم  1928مف قانكف  16لدل محكمة التسكية. بينما كفؽ المادة 

 يجب  أف يقدـ فيو أصحاب الحقكؽ ادعاءاتيـ. 

 لمتركة. المسألة الثانية: تقديم االدعاء باإلضافة

األصؿ أف يككف االدعاء شخصيا؛ أم أف يقدـ مف صاحب الحؽ أك مف يمثمو قانكنا.  كقد يككف 

الممثؿ القانكني لمقدـ االدعاء محاـ مزاكؿ يمثؿ مككمو بككالة مصدقة منو حسب األصكؿ المتبعة 

كف ككالة عدلية النافذ كقد تك 1999لسنة  3في قانكف نقابة المحاميف النظامييف الفمسطينييف رقـ 

سكاء خاصة أك عامة، كقد يككف مف يمثؿ المدعي باالدعاء أماـ مأمكر التسكية شخص عادم 

كفي ىذه الحالة البد أف يككف ىنالؾ ككالة مكثقة عدلية حسب األصكؿ كالقانكف عمما أف مسألة 

لسنة  80تقديـ االدعاء بصفة شخصية أك بككالة أك تفكيض جاءت بنص صريح في قانكف 

منو عمى أنو: إذا حضر أماـ  16/4السارم في المحافظات الجنكبية. كما نصت المادة  1928
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مأمكر التسكية شريؾ كاحد أك أكثر مف الشركاء الذيف يممككف قسيمة أك إرث أك أكثر مف كرثة 

المدعي أك المالؾ المتكفى أك جماعة مف الكرثة ليـ حقكؽ مستقمة عف جماعة أخرل فيعتبر 

حضكرىـ بمثابة حضكر جميع الشركاء أك الكرثة أك الجماعة حسب مقتضى الحاؿ إال حضكره أك 

 إذا أمر مأمكر التسكية بخالؼ ذلؾ. 

كلكف قد يقدـ ادعاء مف شخص بصفتو الشخصية كباإلضافة لتركة مكرثو. فيؿ يعد ىذا االدعاء  

 مقبكال أـ ال 

حدة بخصكص ىذه المسألة، لذلؾ قبؿ لـ يرد نص في قانكف التسكية، أك دليؿ اإلجراءات المك 

بعض مأمكرم التسكية ادعاء الكارث باإلضافة لمتركة، في حيف لـ يقبؿ بعضيـ اآلخر ىذا االدعاء 

 (1)كتمسؾ بشخصية االدعاء أم أنو قد يقبؿ االدعاء كقد ال يقبؿ

 كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، يجب التفرقة بيف حالتيف:

اءات مف قبؿ الكرثة في مكاجية بعضيـ بعضا، بأف يقدـ كؿ كاحد منيـ : تقديـ االدعالحالة األولى

ادعاءه في مكاجية كارث آخر. كفي ىذه الحالة يجب أف يككف االدعاء شخصيا، كال يجكز ألحدىـ 

أف يتقدـ بادعائو باإلضافة لمتركة، ألف حؽ كؿ كارث بنصيبو في تركة مكرثو في مكاجية باقي 

 الكرثة ىك حؽ شخصي.

أف يتقدـ أحد الكرثة بادعائو بصفتو الشخصية كباإلضافة لمتركة في مكاجية الغير.  لة الثانية:الحا

مف مجمة  1642كفي ىذه الحالة يرل الباحث بأف االدعاء يككف مقبكال عمال بأحكاـ المادة 

 األحكاـ العدلية التي أجازت أف يككف أحد الكرثة خصما في الدعكل التي تقاـ عمى الميت أك لو

                                                           
محمد غانـ، قاضي التسكية كنائب رئيس ىيئة التسكية كنائب رئيس سمطة األراضي  مقابمة مع سعادة القاضي (1)

 9:00الساعة  22/7/2019
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كدليؿ ذلؾ أف مأمكر التسكية في كثير مف الحاالت يعتمد عمى أقكاؿ المجاكريف كالمعرفيف ككبار 

 السف في القرية لغاية معرفة المالؾ الحقيقي بأم كسيمة حتى في حالة عدـ تقديـ االدعاء أصال.

 المسألة الثالثة: حالة تقديم ادعاء من قبل شخص نيابة عن قريبو الغائب.

كص قانكف التسكية مثؿ ىذه المسألة المطركحة إال أنو كمف كاقع عممي مف خالؿ لـ تعالج نص

االطالع عمى أعماؿ مكاتب التسكية المختمفة يجد الباحث أف ىذه المكاتب تقبؿ مثؿ ىذه 

االدعاءات المقدمة مف غير حامؿ لصفة قانكنية كمف يدعى لغريب سكاء أكاف ىذا الغريب قريبا أك 

قبيؿ تحقيؽ العدالة عمما أف أغمب أبناء الشعب الفمسطيني ىـ مف الميجريف  غير قريب كىذا مف

 (1)قسرا.

 المسألة الرابعة: حالة عدم تقديم أي ادعاء بخصوص قطعة أرض معينة.

قد يجد مػأمكر التسكية بعد االنتياء مف أعماؿ المسح الميداني، كبدء دراسة االدعاءات، كجكد 
حد ادعاء بخصكصيا ألم سبب مف األسباب، كما لك كاف صاحب قطعة أرض أك أكثر لـ يقدـ أ

 أك عديـ أىمية. الحؽ فييا غائبا أك قاصران 

كفي ىذه الحالة، يقكـ مأمكر التسكية بتسجيؿ ىذه القطعة أك القطع باسـ الخزينة، عمال بالمادة 
 -3) بقكليا 1928مف قانكف  29/3مف قانكف التسكية. كنصت عمى ذلؾ أيضا المادة  8/4

تسجؿ باسـ الحككمة جميع الحقكؽ في األراضي الكاقعة في أية منطقة تسكية لـ يثبت ادعاء أحد 
منو عمى أنو  27/4فييا كلـ تسجؿ بمقتضى التسكية(. غير أف القانكف المذككر نص في المادة 

كية )إذا اقتنع مأمكر التسكية بأف شخصا لو حؽ في أرض كلـ يقدؾ ادعاء بو فمو أف يجرم التس
كأف ذلؾ الشخص قد قدـ ادعاءه في الكقت المعيف(. كيرل الباحث أف ىذا النص يحقؽ العدالة 

 كيقترح األخذ بو لدل تعديؿ قانكف التسكية الحالي أك إعداد قانكف تسكية جديد. 

  
                                                           

 9الساعة  22/7/2019مقابمة مع سعادة القاضي محمد غانـ ،  (1)
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عداد جدول االدعاءات: المبحث الثالث  التحقيق في االدعاءات وا 
خصكص أم حكض مف األحكاض التي تمت فييا أعماؿ بعد االنتياء مف تقديـ االدعاءات ب

التسكية، يقكـ مأمكر التسكية بالتحقيؽ في ىذه االدعاءات، تمييدا إلعداد جدكؿ االدعاءات، 

 كيككف مأمكر التسكية في ىذه المرحمة بيف أحد احتماالت ثالثة:

لمتجاكريف عمى : أف يقدـ بكؿ قطعة ادعاء كاحد فقط، كعدـ كجكد خالؼ بيف ااالحتمال األول

الحدكد كفي ىذه الحالة؛ كىي الغالب، يقكـ مأمكر التسكية بإدراج القطعة باسـ مقدـ االدعاء في 

 جدكؿ االدعاءات.

: أف يقدـ بكؿ قطعة ادعاء كاحد فقط، كلكف يككف ىناؾ خالؼ بيف المتجاكريف االحتمال الثاني

لقكاعد التي عمى مأمكر التسكية عمى الحدكد. كقد تضمف دليؿ اإلجراءات المكحدة األسس كا

 (1)إتباعيا في الفصؿ في ىذا الخالؼ. 

: أف يقدـ ادعاءاف أك أكثر بالنسبة لقطعة معينة، كفي ىذه الحالة عمى مأمكر االحتمال الثالث

التسكية تسجيؿ جميع االدعاءات في جدكؿ االدعاءات، كالتحقيؽ في ىذه االدعاءات، كتقديـ تقرير 

 (2)ع فييا لرئيس ىيئة التسكيةعف كؿ قضية مناز 

كيثير ىذا االحتماؿ الثالث التساؤؿ حكؿ مدل صالحيات مأمكر التسكية في التحقيؽ في 

 االدعاءات المتقابمة، كاإلجراءات التي يجب إتباعيا بيذا الخصكص 

أنو  مف قانكف التسكية قد نصت في الفقرة األكلى عمى 7كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نجد أف المادة 

مف المادة السابقة  3)عمى جميع األشخاص الذيف يدعكف بأم حؽ مف الحقكؽ المذككرة في الفقرة 

                                                           
 . 29 – 27دليؿ اإلجراءات المكحدة صفحة  (1)
 1952لسنة  40التسكية مف قانكف  10المادة  (2)
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أف يقدمكا ادعاءاتيـ كالكثائؽ المؤيدة ليا إلى رئيس ىيئة التسكية )المدير سابقا( أك مأمكر التسكية 

ليذ الغرض كيحقؽ  )المكظؼ( المفكض مف قبمو بقبكؿ االدعاءات في الزماف كالمكاف المذيف يعينا

 في ىذه االدعاءات عالنية عمى األصكؿ التي يقررىا رئيس ىيئة التسكية " المدير سابقا"(.  

كبالرجكع إلى دليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ التسكية، نجد أنو تضمف بعض القكاعد التي عمى 

 (1 )النحك التالي:مأمكر التسكية إتباعيا في تسكية المنازعات عمى حقكؽ الممكية، كىي عمى 

يقكـ مأمكر التسكية أك مف يكمفو بدراسة االدعاءات بتنظيـ تقرير يكضح فيو القطع المتنازع  -1

 عمييا مع نكع كطبيعة كؿ نزاع عمما أف جميع االدعاءات تككف مثبتو عمى جدكؿ االدعاءات.

كتنظيـ  بعرض الصمح عمى األطراؼ المتنازعة 3/  7يقكـ مأمكر التسكية كفؽ نص المادة  -2

صككؾ المصالحة بما تـ عقد االتفاؽ عميو مع كصؼ مزيؿ لمجيالة لمقطع التي تتناكليا المصالحة 

يكقعو األطراؼ مع الشيكد، كيقكـ مأمكر التسكية بالتصديؽ عمييا أك برفعيا لرئيس ىيئة التسكية 

 لممدير لمتصديؽ كيعمؿ بمضمكنيا مثؿ أم قرار أك اتفاؽ بينيـ.

تفاؽ بيف المتنازعيف مصالحة يجكز لمأمكر التسكية " كىذا ما يحصؿ عمميا" في حاؿ عدـ اال -3

أف يقكـ بتشكيؿ لجنة لحؿ النزاعات أعضاؤىا مأمكر التسكية رئيسا، كمكظؼ قانكني، كمكظؼ 

يختاره مأمكر التسكية يككف اختصاصو كفؽ النزاع المعركض، أم إذا كاف النزاع متعمقا بحدكد أك 

بالمسائؿ الفنية يككف االختصاص لمميندس أك الفني، أما فيما يتعمؽ بالنقاط مساحة أم ما يعرؼ 

 القانكنية فإف االختصاص يككف لمباحث القانكني أك المستشار القانكني.

                                                           
 .  37 – 34ت المكحدة، صفحة دليؿ اإلجراءا (1)
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تقكـ المجنة بالتحقيؽ في االدعاءات كليا االستماع ألقكاؿ األطراؼ كفي إطار ىذه الميمة  -4

ءاتيـ مف مستندات. لكف يمكف القكؿ إف جميع االدعاءات يككف لألطراؼ حرية تقديـ ما يدعـ ادعا

 أك النزاعات تشترؾ في مجمكعة مف المستندات. 

كفيما يتعمؽ بالمفاضمة بخصكص السجالت المحفكظة في دكائر تسجيؿ األراضي كالتي ىي عبارة 

كؿ منيا  عف شيادات تركية أك إنجميزية أك عربية فإف الترجيح بيف ىذه الشيادات يككف كفؽ حجية

 6فتككف الشيادات الصادرة عف السجؿ العربي سكاء األردني أك الفمسطيني كالصادرة كفؽ قانكف 

كالمعركفة ب )التسجيؿ الجديد( كالمستندة إلى مخطط مصدؽ كفؽ األصكؿ فإف سند  1964لسنة 

كمػ كفؽ التسجيؿ الصادر عف قيكد دائرة التسجيؿ يعتبر كثيقة غير قابمة لمطيف بيا أماـ المحا

 .  1964لسنة  6/ج( مف قانكف تسجيؿ األمكاؿ غير المنقكلة التي لـ يسبؽ تسجيميا رقـ 8المادة )

أما ما يتعمؽ بإخراجات القيكد الصادرة عف سجالت دافعي الضريبة فاف حجيتيا القانكنية ال تتعدل 

ارة بأف القيكد أف تككف قرائف عمى التصرؼ الجائز إثبات عكسيا بكافة طرؽ اإلثبات مع اإلش

الناتجة عف أحكاض التخميف تقدـ خدمة لمأمكرم التسكية تتعمؽ بمساحة تقريبيو ثابتة بما تـ تنظيـ 

مخططات بيا يمكف االستئناس بيا. مع التأكيد بأف مثؿ ىذه المخططات ال تحمؿ دقة مخطط 

 التسكية.

ينة بسيطة عمى التصرؼ ال أما ما يصدر مف قيكد عف األحكاض الطبيعية فإف حجيتو ال تتعدل قر 

يمكف الرككف إلييا إلثبات الممكية ذلؾ أف مثؿ ىذه األحكاض ال شيء يمكف اعتباره ثابتا 

بخصكصيا سكل حدكد األحكاض الطبيعية الخارجية دكف معرفة كاضحة بالحدكد الداخمية لمقطعة 

 ي البمد.كيستدؿ عمى القطعة مف خالؿ أصحابيا كالمجاكريف كالمعرفيف ككبار السف ف
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كفيما يتعمؽ بالقيكد الناتجة عف جداكؿ االدعاءات أك القيكد الناتجة عف جداكؿ الحقكؽ غير 

النيائية كالمنظمة في جدكؿ التسكية األردنية غير المنتيية فاف حجيتيا القانكنية ال تتعدل أف تككف 

بمخطط نيائي غير  قرينة بسيطة عمى التصرؼ فيما يتعمؽ بالممكية كحدكد ىذه القطعة المرتبطة

مصدؽ في تمؾ الفترة فيي حدكد ثابتة يمكف الرككف الييا في إزالة أم خالؼ فني متعمؽ بالحدكد 

 مف حيث تثبيتيا أك شكميا النيائي، كلكنيا ال تكفي إلثبات الممكية كالتصرؼ.

ؿ في كيتبيف مف ىذه القكاعد أنيا تنظـ األصكؿ الكاجبة اإلتباع مف ناحية، كمدل قكة كؿ دلي

اإلثبات مف ناحية أخرل، أما القكاعد المكضكعية الكاجبة التطبيؽ فقد نص الدليؿ عمى بعضيا 

 تحت عنكاف أحكاـ عامة، عمى النحك التالي:

 .أوال: األصول الواجبة اإلتباع من حيث الشكل

مف قانكف التسكية لمأمكر التسكية عرض الصمح عمى األطراؼ المتنازعة،  7/3أجازت المادة 

كتنظيـ صؾ بما يتفقكا عميو، عمى أال يككف مخالفا لمقكانيف كاألنظمة المرعية. كتنفيذا لنص ىذه 

 الفقرة نص الدليؿ المكحد عمى أف )يقكـ مأمكر التسكية بعرض الصمح عمى األطراؼ المتنازعة( .

تسكية مأمكر ال-كقد نص الدليؿ عمى أف يقـك مأمكر التسكية بتشكيؿ لجنة لحؿ النزاعات مف: أ

مكظؼ فني إذا كاف الخالؼ عمى الحدكد. كأنو في حاؿ لـ يستطع -مكظؼ قانكني. ج-رئيسا. ب

مأمكر التسكية حؿ الخالؼ مصالحة، يحيمو إلى المجنة لتقكـ بالتحقيؽ في االدعاءات محؿ النزاع 

 بعد االستماع ألقكاؿ األطراؼ المتنازعة. 

المتابع ة أف يحقؽ في االدعاءات عالنية، غير أف مف قانكف التسكي 7/1كمف المقرر كفؽ المادة 

الفاحص ألعماؿ مأمكرم التسكية العامميف في المحافظات الشمالية )الضفة الغربية( يجد أف ىناؾ 

اختالفا في التطبيؽ بيف منطقة تسكية كأخرل. فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أنو في المناطؽ الجنكبية 
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سكية االدعاءات كاالدعاءات المتقابمة كحققكا فييا في أغمب منيا كعمى أرض الكاقع قبؿ مأمكرك الت

األحياف تدقيقا، في حيف أف السائد في المناطؽ الشمالية كالكسطى قبكؿ االدعاءات كالتحقيؽ فييا 

كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد تعميمات  (1)بعد استدعاء األطراؼ المتنازعيف لمتحقيؽ كسماع أقكاليـ.

 رئيس ىيئة التسكية.خاصة بيذه المسألة مف قبؿ 

منو عمى  27قد نص في المادة  1928كلمكصكؿ إلى حكـ القانكف في ىذه المسألة نجد أف قانكف 

يحقؽ مأمكر التسكية عمنا في جميع االدعاءات المدرجة في جدكؿ االدعاءات كيبمغ جميع  -1أنو )

يؽ في االدعاءات المدعيف بأية قسيمة المدرجة أسماؤىـ في الجدكؿ كجكب الحضكر حيف التحق

إذا كجدت ادعاءات متضادة بيف مدعييف اثنيف أك أكثر ينظر  -2بكاسطة إعالف ينشر في القرية. 

مأمكر التسكية في الخالؼ كيفصؿ فيو أك يحيمو إلى التحكيـ بمكافقة جميع الفرقاء، كيتبع مأمكر 

 16كنصت المادة  (.10التسكية أية أصكؿ محاكمات قد يصدرىا قاضي القضاة بمقتضى المادة 

إذا تخمؼ المدعي عف الحضكر أماـ مأمكر التسكية بالذات أك بكاسطة ككيؿ  -3منو عمى أنو )

مف قبمو فيجكز إجراء التخطيط كالتسجيؿ كالقياـ بأية مياممة أخرل مف معامالت التسكية في 

 غيابو(. 

األشخاص الذيف  عمى جميع-1منو عمى أنو ) 7بالنص في المادة  1952بينما اكتفى قانكف 

يدعكف بأم حؽ..... أف يقدمكا ادعاءاتيـ كالكثائؽ المؤيدة ليا إلى المدير أك المكظؼ المفكض مف 

 قبمو.... كيحقؽ في ىذه االدعاءات عالنية عمى األصكؿ التي يقررىا المدير(. 

لعالنية كيتبيف مف ذلؾ أف كال القانكنيف قد نصا عمى كجكب التحقيؽ في االدعاءات عمنا، كأف ا

كاجبة سكاء كاف التحقيؽ في ادعاءات ال خالؼ فييا أـ كاف ىناؾ خالؼ في أم منيا. كأجازا 

                                                           
 11:00الساعة  22/7/2019،  القاضي محمد غانـمقابمة مع  (1)
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لقاضي القضاة في األكؿ كالمدير في الثاني تقرير األصكؿ الكاجبة االتباع في التحقيؽ. كلكف أيا 

 منيما لـ يصدر تعميمات أك أصكؿ كيذه. 

ي االدعاء بحضكر ذكم العالقة، كأنو في حالة غياب كيرل الباحث أف العالنية تعني التحقيؽ ف

التعميمات الخاصة باإلجراءات الكاجبة االتباع، يككف عمى مأمكرم التسكية تطبيؽ المبادئ العامة 

، كبالمساكاة بينيـ، أم  في أصكؿ المحاكمات التي تقضي بحصكؿ اإلجراءات في مكاجية الخصـك

غير   (1 )خر لكي يتمكف مف الدفاع عف مصالحو.كجكب إخبار كؿ خصـ بما يجريو الخصـ اآل

أنو ال يقصد بالعالنية ىنا أف تككف جمسة االستماع لطرفي النزاع متاحة لمجميكر مف غير 

عدـ سماع كؿ طرؼ في غيبة الطرؼ اآلخر، فتحقيؽ العمنية بؿ يقصد منيا المتخاصميف، 

ستماع مأمكر التسكية لألطراؼ مف كجية نظر الباحث يتحقؽ با 7المنصكص عمييا في المادة 

كالشيكد كالسماح لكؿ طرؼ بمناقشة الطرؼ اآلخر أك طمب ما يمـز مف بينات كعدـ مفاجأة 

 الخصـ لخصمو بالبينة.

 ثانيا: أدلة اإلثبات.

كىي عبارة عف أدلة كتابية، أك تككف عبارة عف شيادة شيكد، كنبيف حكـ كؿ كاحدة منيا عمى 

 النحك التالي:

 مثؿ: سجالت دكائر تسجيؿ األراضي: كىذه تقسـ إلى عدة أنكاع: كتابية:األدلة ال -1

                                                           
لسنة  3يرجع في ذلؾ إلى عثماف التكركرم، الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  (1)

، صفحة  2019لطبعة الرابعة، ، المكتبة األكاديمية، الخميؿ، ا2014لسنة  16معدال بالقرار بقانكف رقـ  2001
28 – 32 . 
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أ. شيادة التسجيؿ التركية )العثمانية(: كىي ال تستند إلى مخطط مساحة تثبت داللتيا بالحدكد التي 

 يصعب انطباقيا التاـ في اغمب األحياف عمى قطعة معينة.

مخطط مساحة باستثناء المنقكؿ إلييا مف  ب. شيادة التسجيؿ اإلنجميزية: كىي التي تستند إلى

 سجؿ تركي سابؽ.

ج. شيادة التسجيؿ العربية: سكاء ما كاف منيا قد تـ في العيد األردني أك ما تـ بعد دخكؿ السمطة 

الكطنية الفمسطينية كىي شيادات مستندة إلى مخططات مساحة رسمية كمصدقة كتعتبر مف 

كالصحيحة مف الناحية العممية، الستنادىا إلى مخططات مساحية البينات كالمراجع القانكنية الثابتة 

مصدقة عمما أنو يكجد سجالت عربية منقكلة عف السجالت اإلنجميزية كالتركية غير مرتبطة 

 بمخططات.

كفي ىذا المجاؿ يثكر السؤاؿ حكؿ مدل قطعية السند الناتج عف أعماؿ التسجيؿ الجديد عمال   

 1954لسنة  6تسجيؿ األمكاؿ غير المنقكلة التي لـ يسبؽ تسجيميا رقـ /ج( مف قانكف 8بالمادة )

التي نصت عمى أنو )إذا تـ التسجيؿ في قيكد دائرة التسجيؿ فيعتبر السند الصادر عنيا كثيقة غير 

قابمة لمطعف بيا أماـ المحاكـ مف المعترض أك المعترضيف إنما يحؽ لمغائب كالمجنكف كالمعتكه 

ة الدعكل عمى مف سجمت األرض باسمو أك عمى أصكلو أك فركعو كعمى الزكج كالقاصر حؽ إقام

 كالزكجة كذلؾ في حالة انتقاؿ ممكية األرض إلى أم مف ىؤالء بأية صكرة مف الصكر(. 

 1034مف األمر العسكرم رقـ  5مف القانكف المذككر قد ألغيت بمكجب المادة  8عمما بأف المادة 

أف  29/5/2017تاريخ  203/2016حكمة في النقض المدني رقـ . في حيف قررت م1982لسنة 

)رد االعتراض لدل المجنة البدائية كتقدـ باستئناؼ لدل المجنة االستئنافية، كتـ رد االستئناؼ 

كصدكر شيادة تسجيؿ بالعقار محؿ الدعكل، فإف ذلؾ يحكؿ دكف قبكؿ أم طعف في ىذا القرار 
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لسنة  6مكاؿ غير المنقكلة التي لـ يسبؽ تسجيميا رقـ /ج مف قانكف تسجيؿ األ8كفؽ المادة 

/ج المشار إلييا آنفا ىك نص 8ذلؾ يتصؿ بالنظاـ العاـ باعتبار أف نص المادة  ، ألف  1954

 (1)آمر(.

يجرم تبميغ قرار  -نجد أنيا في فقرتيا األكلى كالثانية عمى أنو )أ 8كبالرجكع إلى نص المادة 

ذا لـ يرد إلى دائرة التسجيؿ إشعار مف المحكمة المختصة خالؿ المجنة االستئنافية إلى ال متضرر كا 

خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبميغ القرار بتكقيؼ معاممة التسجيؿ يسار بإتماـ معاممة التسجيؿ كفؽ 

إذا كرد لمأمكر التسجيؿ بعد إقامة الدعكل قرار يتضمف إسقاط الدعكل أك  -القرار المذككر. ب

 محكمة فيحؽ لو أف يقـك بإتماـ معاممة التسجيؿ(. ردىا مف قبؿ ال

كيتبيف مف نص ىاتيف الفقرتيف أف الفقرة )ج( تتعمؽ فقط بعدـ جكاز الطعف في شيادة تسجيؿ 

العقار مف قبؿ المعترض خالؿ إجراءات التسجيؿ الذم تـ تأييد رد اعتراضو مف قبؿ المجنة 

ا مف تاريخ تبميغو ىذا القرار، أك كاف قد أقاـ االستئنافية، كلـ يقـ دعكل خالؿ خمسة عشر يكم

دعكل لدل المحكمة المختصة، ثـ تقرر إسقاط دعكاه أك ردىا، كتـ إتماـ معاممة التسجيؿ بناء عمى 

 ذلؾ. 

لذلؾ فإف شيادة التسجيؿ التي تصدر بناء عمى معاممة التسجيؿ الجديد، كتعد سندا لمممكية، ىي 

يا ثبكت التصرؼ بالمساحة المحددة بالمخططات المصدقة المرفقة قرينة قاطعة عمى الممكية أساس

بالممؼ بتاريخ صدكر سند أك قرار التسجيؿ، كبالتالي ال يجكز الطعف فييا ألم سبب سابؽ عمى 

صدكرىا عمال بمبدأ استقرار المعامالت. غير أف ذلؾ ال يحكؿ دكف تقديـ ادعاء مستند لسبب 

                                                           
محؿ البحث،  8لـ يرد في قرار محكمة النقض ما يشير إلى عدـ التفاتيا إلى األمر العسكرم الذم ألغى المادة   (1)

كيبدك أنيا تستند في ذلؾ إلى ما سبؽ أف قررتو في حكـ آخر بأف أحكاـ القانكف الدكلي كخاصة اتفاقية الىام لعاـ 
 تجيز لقكات االحتالؿ إصدار أم تشريع ال يتعمؽ بأمف قكاتو أك مصمحة السكاف.  ، ال 1907
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لسند العرفي المقترف بالتصرؼ أم بالتقادـ المكسب، كما يسرم الحؽ لصدكر شيادة التسجيؿ مثؿ ا

بحؽ صاحبيا التقادـ المسقط؛ ألف القانكف لـ يحصف في نصكصو سكل السند الناتج عف أعماؿ 

لسنة  40مف القانكف رقـ  16كنص المادة  1958لسنة  51قانكف رقـ  5التسكية كفؽ نص المادة 

  . 1953لسنة  49مف القانكف رقـ  3، كالمادة 1952

 إخراجات القيكد: الصادرة عف ضريبة األبنية كاألمالؾ المعركفة )دكائر المالية(:

 كتقسـ إلى أنكاع:

إخراج القيد عف الحكض الطبيعي: كىي معظـ األراضي الشاسعة خارج حدكد البمديات كالتي -أ 

بسيطة عمى لـ تمسح كال يكجد بيا مخططات كتعرؼ مف خالؿ أصحابيا كمالكييا كىي قرينة 

التصرؼ كليست ذات داللة عمى الممكية يمكف إثبات عكسيا بكؿ طرؽ اإلثبات خاصة انيا شيادة 

 لدفع الضرائب المالية.

اخراج القيد عف حكض التخميف: كىي أراضي يقع معظميا داخؿ حدكد البمديات تـ مسحيا -ب 

تاز بسيكلة التطبيؽ في فترة مف الفترات نظمت مخططاتيا عند ضميا لحدكد البمديات كىي تم

لمأمكر التسكية كمخططاتيا حيث يتـ الرجكع الييا لالستئناس. كبالتالي تككف اخراجات القيكد 

الصادرة عف دكائر المالية ىي عبارة عف شيادات دفع الضرائب كىي قرينة عمى التصرؼ كىي 

 مستندات قانكنية كصحيحة مالـ يثبت عكسيا.

راضي عف جداكؿ االدعاءات فيما يتعمؽ بمكحات التسكية اخراج القيد الصادر عف سمطة األ-ج 

األردنية غير المنتيية كجداكؿ الحقكؽ غير النيائية: كىذا نكع مف الكثائؽ لو داللة فنية يمكف 

 االستئناس بو.
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الككاالت المصدقة مف كتاب العدؿ أك مف يقكـ مقاميـ كفؽ القانكف سكاء أكانت عامة أك  -د 

 ة لمعزؿ، كتعتبر مرجع قانكني فيما يتعمؽ بالخصكص الكارد بيا.خاصة أك دكرية غير قابم

 اتفاقيات القسمة الرضائية: كالتي تمـ بمكافقة الشركاء. -ق 

اتفاقيات البيع: )الحجج( كىي ما تـ االتفاؽ عميو خارج الدكائر الرسمية بيف األشخاص، منيا -ك 

ككف قراره قابال لالعتراض عميو القديـ كالحديث كامر التسجيؿ بمكجبيا عائد لمأمكر التسكية ي

 بخصكصيا أماـ محكمة التسكية.

 مختمؼ العقكد التي يمكف أف يككف األطراؼ محتفظيف بيا.-ز 

 رخص البناء كشيادات البمديات كالمجالس القركية كىذه تؤخذ عمى سبؿ االستئناس. -ح 

ما نص القانكف كفي إطار الحديث عف ىذه المستندات كمف ناحية عممية قد تصؿ في تطبيقيا إلى 

عميو في حالة ترتيب ىذه المستندات مف حيث كجكب األخذ بيا مف عدمو كفؽ الحجية القانكنية 

لكؿ مستند، فتككف القرارات الصادرة عف المحاكـ المختصة كالمتعمقة بذات العقار أك الحؽ العيني 

ركض يككف األخذ بيا المتنازع عميو كالتي حازت الصفة القطعية فيما بتعمؽ بمكضكع النزاع المع

كاجبا مقدما عمى سائر المستندات كالبينات الخطية األخرل كال يجكز األخذ بما يخالفيا خاصة أف 

القاعدة تقكؿ األحكاـ القطعية ىي عنكاف الحقيقة مع التأكيد عمى التفرقة بيف الحكـ المتعدم 

بالنسبة لمنكع األكؿ كال  كاألحكاـ الصادرة بناء عمى إقرار األطراؼ حيث تككف الحجية مطمقة

 تتعدل شخص المقر بالنسبة لمنكع الثاني كفؽ قاعدة اإلقرار حجة عمى المقر.

كيرل الباحث أف الدليؿ عدد بعض أدلة اإلثبات، كبيف مدل حجيتيا متى كانت ىذه األدلة 

صحيحة كغير مطعكف فييا. كلكنو لـ يتناكؿ حالة الطعف في عدـ صحة بعض األدلة الكتابية 

 سكاء بإنكار التكقيع بالنسبة لمسندات العرفية؛ أك الطعف بالتزكير في سند رسمي أك عرفي.
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لسنة  4لذلؾ لـز بياف حكـ ىذه الحالة كفؽ ما قرره قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  

2001 . 

إثبات صحة السند كبالرجكع إلى القانكف المذككر نجد أف الفصؿ الخامس منو قد جاء تحت عنكاف 

التي تتحدث عف العيكب المادية في السند كالتي أعطت لممحكمة في مجمؿ ما  38مستيال بالمادة 

نصت عميو سمطة تقديرية لبياف ما يترتب عمى الكشط كالمحك كالتحشير أك أم عيب مف العيكب 

كليا أف تدعك  المادية، فمممحكمة إسقاط أك إنقاص قيمة السند أك األخذ ببعض أك كؿ ما تضمف

 مف نظـ السند أك الشخص الذم حرره ليكضح حقيقة األمر فيو.

الصادر بتاريخ  329/2018كىذا ما جاء أيضا في قرارات محكمة النقض الفمسطينية كمنيا القرار 

4/6/2019. 

عمى أنو بالنسبة لمعيكب المادية كالكشط كالمحك يجب التفرقة بيف السند الرسمي كالسند العادم، 

عمى أنو )  1952لسنة  11مف قانكف الكاتب العدؿ رقـ  11بالنسبة لمسند الرسمي نصت المادة ف

يجب أف تككف  الصككؾ كالسندات التي تقدـ إلى الكاتب العدؿ لمتصديؽ عمييا مكتكبة بخط 

كاضح كأف ال يككف في متنيا حؾ أك  محك أك فكاصؿ كعند كقكع سيك أك حصكؿ ضركرة 

عبارة يشطب عمييا كيدرج التصحيح أك اإلضافة في اليامش كيكقع عميو  لمتصحيح أك إلضافة

ذا اقتضى تنظيـ العقد ألكثر مف كرقة يختـ الكاتب كؿ كرقة  المتعاقدكف كالشيكد كالكاتب العدؿ كا 

منيا كيربطيا بعضيا ببعض كيحرر عبارة تفيد عدد األكراؽ المضمكمة إلى بعضيا كيختميا( ، 

جكد أم شطب أك محك أك كشط أك تحشية في السند الرسمي بصكرة مغايرة، كيترتب عمى ذلؾ أف ك 

ال يمتفت إليو كيعد كأنو لـ يكف، كيتكجب عمى المحكمة عدـ األخذ بو  كاعتماد النص األصمي في 

 السند الرسمي.
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و أما إذا أنكر مف نسب لو السند العرفي تكقيعو أك ادعى بأنو مزكر فإف ذلؾ يفقد السند حجيتو كقكت

في اإلثبات مؤقتا، كاستبعاده مكقتا مف معرض البينة، فقد اكتفى المشرع ممف نسب إليو السند أف 

ينكر تكقيعو؛ حيث أعفاه مف عبء اإلثبات كألقاه عمى عاتؽ خصمو، كعمى المتمسؾ بصحة 

 (1) مف قانكف البينات السارم. 51التكقيع إثبات ذلؾ كفؽ أحكاـ المادة 

الدعاء بالتزكير يككف بالنسبة لمسند الرسمي كالسند العرفي، بينما إنكار كما كضح القانكف أف ا

 39الخط أك اإلمضاء أك البصمة ال يككف إال بالنسبة لمسند العرفي، كىذا بصريح نص المادة 

 بينات.

كالكاضح مف خالؿ االطالع عمى ىذه المكاد أف القانكف قد كضع أسس كقكاعد بياف صحة السند 

ى إثبات صحة السندات العرفية أكثر مف تركيزه عمى السندات الرسمية التي يككف مف مرتكزا فيو عم

المتصكر إثبات صحتيا بصكرة أسرع دكف تعقيد مف خالؿ االطالع عمى أصميا المحفكظ مف قبؿ 

المكظؼ المختص، أك بسماع شيادة منظمو مف المكظفيف الرسمييف الذيف كاف مف اختصاصيـ 

 مو.تصديؽ السند أك تنظي

أما مف أنكر الختـ أك البصمة أك اإلمضاء أك كاف اإلنكار مف الخمؼ أك النائب ككاف السند منتجا 

في النزاع كلـ تكؼ كقائع الدعكل لتككيف العقيدة في شأف صحة الخط أك اإلمضاء أك البصمة كاف 
                                                           

، 2011عباس العبكدم ، شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة الثالثة،   (1)
في تكقيعو، كبيف أف يدعي . قد بقاؿ إف ىناؾ فرقا بيف حالة أف ينكر مف نسب لو السند العر 185ك  184صفحة 

بأف تكقيعو عمى ذلؾ السند العرفي مزكر. غير أف إنكار التكقيع ىك في حقيقتو ادعاء بتزكير ذلؾ التكقيع كاليحمؿ 
معنى آخر. غير أف المشرع في تنظيمو ليذه المسألة في قانكف البينات فرؽ بيف حالتيف: الحالة األكلى أف يقـك 

( مف قانكف 40ند عمى صاحب التكقيع كفي ىذه الحالة اكتفى المشرع في المادة )حامؿ السند باالحتجاج بالس
البينات ممف احتج عميو بالسند أف ينكر تكقيعو كىك ما يعني ضمنا أف التكقيع مزكر. أما الحالة الثانية أف يبادر 

مو سكل أف يدعي مف نسب إليو التكقيع )صاحب التكقيع( بالطعف في صحة تكقيعو كفي ىذه الحالة ليس أما
بتزكير تكقيعو صراحة ،. كفي كال الحالتيف أم الطعف بتزكير التكقيع صراحة أك ضمنا، فإف إحالة الطعف لمتحقيؽ 

 يكقؼ صالحية السند المطعكف فيو مؤقتا إلى أف يتـ الفصؿ في الطعف. 
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مف نص  األمر لممحكمة بالتحقيؽ سكاء بالمضاىاة أك بسماع الشيكد أك بكمييما، كىذا كاضح

 مف قانكف البينات. 40المادة 

 كاإلنكار في ىذه الحالة لو شركطو ىي:

 . أف يككف السند منتجا لمفصؿ بالنزاع القائـ في الدعكل.1

 . أال تكفي كقائع الدعكل مف تككيف قناعة المحكمة بصحة الخط أك اإلمضاء أك البصمة.2

د أك بكمييما بعد أدراج بياف كاؼ بحالة السند كىنا تأمر المحكمة بالتحقيؽ إما بالمضاىاة أك الشيك  

كأكصافو كتكقيع المحضر مف الكاتب كالخصكـ كرئيس جمسة المحاكمة عمى أف يككف قرار 

المحكمة مشتمال عمى تعييف خبير أك أكثر إذا كاف التحقيؽ بطريؽ المضاىاة مع تحديد اليـك 

يداع السند المطمكب التحقي ؽ بصحتو مع بياف لحالتو كفؽ ما ذكر عمى كالساعة لمقياـ بالتحقيؽ كا 

 أف يكمؼ الخبير بالحضكر أما المحكمة في اليكـ كالساعة التي تـ تعيينيا بالقرار لمباشرة التحقيؽ.

عمى أف المالحظ أف المضاىاة تككف عمى ما ىك ثابت باتفاؽ الخصكـ كفي حاؿ عدـ االتفاؽ ال  

أك البصمة مكضكع عمى سند رسمي أك كاف الجزء  تقبؿ المضاىاة إال إف كاف الخط أك اإلمضاء

الذم يعترؼ بصحتو الخصـ أك إذا كاف الخط أك اإلمضاء يكتب أماـ المحكمة أك البصمة التي 

مف قانكف البينات مع ضركرة  46ك  45ك 43ك 42ك 41تطبع أماميا ككفؽ نصكص المكاد 

مراعاة القكاعد المقررة لمخبرة بمكجب ك  48ك  47مراعاة القكاعد كاإلجراءات التي جاءت في المكاد 

 مف قانكف البينات. 49المادة 

كتسمع شيادة الشيكد فيما يتعمؽ بإثبات حصكؿ الكتابة أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة عمى 

السند ممف نسبت اليو مع مراعاة القكاعد المقررة لشيادة الشيكد التي نص عمييا قانكف البينات كىذا 
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أف  51مف قانكف البينات مع مالحظة أمر ىاـ نصت عميو المادة  50لمادة كاضح بصريح نص ا

أثر اإلحالة إلى التحقيؽ بصحة السند يكقؼ صالحية السند المطعكف فيو كيستبعد مؤقتا مف 

معرض البينة، فإف ثبتت صحة السند تستمر المحكمة بنظر الدعكل كفي حالة ثبكت التزكير يرسؿ 

 .53المحضر المتعمؽ بو لتحريؾ الدعكل الجزائية كفؽ نص المادة  السند لمنيابة العامة مع

كما أف القانكف قد أرسى قاعدة ميمة أف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تحكـ برد السند كبطالنو إذا 

ظير ليا بجالء مف حالتو كمف ظركؼ الدعكل أنو مزكر مع كجكب بياف الظركؼ كالقرائف التي 

 مف القانكف. 67ىذه القناعة كىذا بصريح المادة  كصمت بمكجبيا المحكمة إلى

كبالرجكع إلى مسألة الطعف بالتزكير أك اإلنكار أماـ مأمكر التسكية في سند مقدـ لمأمكرم التسكية 

 في ادعاء ما:

: كىذه الحالة نادرة أماـ مأمكرم التسكية ذلؾ أف إذا كان الطعن يتعمق بتزوير السند الرسمي

ذه الحالة كمف الناحية العممية يقكمكف بطمب المستند األصمي أك صكرة مأمكرم التسكية في ى

مصدقة عنو مف الدائرة التي أصدرتو لالحتفاظ بو في أكراؽ االدعاء أك لالحتفاظ بصكرة تـ 

مطابقتيا مع األصؿ أك بصكرة مصدقة عنو، كفي حالة عدـ كجكد األصؿ أك صكرة طبؽ األصؿ 

 د لبياف صحة المستند مف عدمو. مثؿ قرارات المحاكـ.يتـ طمب شيادة مف مصدر المستن

كإنكار البصمة أك الختـ أك التكقيع ككاف ىذا  أما إذا كان الطعن منصبا عمى صحة مستند عرفي

السند عبارة عف حجج قديمة أك عقكد بيع عرفية مكضكعيا قطعة أرض أك أكثر غير مسجمة في 

قاش ىذه المسألة مع رئيس ىيئة التسكية كبعض مأمكرم دكائر التسجيؿ، مقدما لمأمكر التسكية: كبن

 التسكية تبيف لمباحث كجكد أكثر مف رأم كتكجو مف الناحية العممية كىي:
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يرل أف عمى مأمكر التسكية أف يكقؼ السير في أعماؿ التسكية في القطعة المطعكف  الرأي األول:

دعكل تزكير أصميو أماـ المحاكـ بتزكير أكراؽ ممكيتيا المذككرة كأف يكمؼ الطاعف بتقديـ 

المختصة كبالتالي يتكقؼ الترجيح كادراج ىذه القطعة باسـ أحد الطرفيف في جدكؿ االدعاءات 

 لحيف صدكر قرار بات كنيائي مف المحكمة المختصة فيما يتعمؽ بصحة المستند مف عدمو.

ف فيو كما تتعامؿ المحكمة : يرل أف عمى مأمكر التسكية أف يتعامؿ مع السند المطعك الرأي الثاني

المختصة كىيئة التحكيـ عندما يطرح عمييا مثؿ ىذا الطعف، بأف يحقؽ في صحة السند مف خالؿ 

خبير، فإف كجد أنو منتج في االدعاء يتكجو لمتحقيؽ في صحتو كفؽ قانكف البينات، عمى أف 

 نكف البينات.مف قا 51يستبعد السند المطعكف فيو مف البينة مؤقتا عمال بنص المادة 

: يرل أف لمأمكر التسكية أف يسير في أعماؿ التسكية دكف تكقؼ أك استثناء، كأف الرأي الثالث

يترؾ لو إتماـ عممو كالبت في االدعاءات المقدمة كفؽ ما يراه كتكميؼ مقدـ مثؿ ىذه الدفكع 

ء في قانكف بتقديميا مرة أخرل باعتراض أماـ محكمة التسكية المختصة التي تسير كفؽ ما جا

البينات. عمى أف يراعي مصالح األفراد الخاصة المتمثمة بالتسييؿ عمى الطاعف أك الدافع بعدـ 

بطريقة ميسرة إذا كانت القطع بمساحات شاسعة بعدـ تجزئة  صحة السند نقؿ دفعو إلى المحكمة

 ىذه القطع أك إفرازىا بما يحمؿ صاحب الدفع أعباء مالية قد تصؿ إلى مبالغ كبيرة.

مف قانكف التسكية في حالة كاف  8/4: يرل خركجا مف الخالؼ تطبيؽ نص المادة الرأي الرابع

ينة أخرل قد تمقي الضكء عمى حؿ الخالؼ القائـ، السند منتجا كاجتمعت معو حالة عدـ كجكد أم ب

فياـ األطراؼ أف ليـ حؽ االعتراض عمى التسجيؿ. ذلؾ أف  أف يتـ تسجيؿ القطعة باسـ الخزينة كا 

الطعف في تزكير السند الكحيد المنتج يترتب عميو استبعاده مؤقتا مف البينة حتى يتـ الفصؿ في 

ة أخرل تمقي الضكء عمى حؿ الخالؼ يحكؿ دكف مدل صحتو مف عدميا، كعدـ كجكد أية بين
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ترجيح ادعاء عمى آخر، فال يبقى سكل تسجيؿ العقار باسـ الخزينة مؤقتا إلى أف تفصؿ محكمة 

 التسكية في االعتراضات المقدمة ليا كيحصؿ أحد الخصـك عمى حكـ لصالحو. 

مكر التسكية لجدكؿ كيرل الباحث أنو ال مجاؿ لمبحث في ىذه اآلراء خالؿ مرحمة إعداد مأ

االدعاءات، كأف الدفع بإنكار التكقيع عمى سند عرفي أك الطعف فيو بالتزكير، ال يكقؼ عمؿ مأمكر 

التسكية الذم ليس لو صالحية الفصؿ في االدعاءات أك الدفكع المقدمة ضدىا، بؿ يقتصر دكره 

عداد ) جدكؿ االدعاءات( كفؽ المادة العاشرة مف قانكف التسكية عمى التحقيؽ في االدعاءات  كا  

يشمؿ جميع االدعاءات سكاء أكانت معترفا بيا أـ منازعا فييا ، بمعنى أنو يدرج في ىذا الجدكؿ 

غفاؿ اآلخر، كيرفؽ معو تقريرا عف كؿ قضية  دراج أحدىا كا  جميع االدعاءات دكف الفصؿ فييا كا 

نة عمى أخرل كتنظيـ جدكؿ منازع فييا، يقدمو لرئيس ىيئة التسكية الذم لو صالحية ترجيح بي

 الحقكؽ بناء عمى ذلؾ. 

أما بالنسبة لصالحية رئيس ىيئة التسكية في الفصؿ في االدعاءات في حالة إنكار التكقيع عمى 

 سند عرفي أك الطعف فيو بالتزكير، كبالرجكع لمتكجيات األربع السابؽ ذكرىا يرل الباحث ما يمي:

 يمكف تطبيقو قانكنا ذلؾ ألنو يتعارض كيصطدـ مع نصكص بالنسبة لمرأم األكؿ فإف ىذا الرأم ال

 القانكف ذاتو كذلؾ:

، كالتي أعطت رئيس ىيئة 1952لسنة  40مف قانكف  8/2ألف ما جاء في نص المادة  -1

التسكية صالحية االستثناء مف أعماؿ التسكية لقطعة منفردة أك لحكض بأكممو تفترض أف أعماؿ 

مى األقؿ لـ يتـ إعداد جدكؿ االدعاءات، األمر غير الكارد بعد رفع التسكية لـ تبدأ بعد أك أنو ع

 الجدكؿ كالبدء في تدقيقو كتدقيؽ التقارير المتعمقة بالمنازعات.
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كأف تكميؼ منكر التكقيع أف يقيـ دعكل أصمية بالتزكير أماـ المحكمة المختصة يخالؼ حكـ  -2

صحة السند كليس مف أنكر تكقيعو عميو قانكف البينات الذم يمقي عبء اإلثبات عمى مف يتمسؾ ب

 أك ادعى بأنو مزكر.

كبالنسبة لمرأم الثاني الذم يرل أف يحقؽ رئيس ىيئة التسكية في صحة السند مف خالؿ الخبرة 

الفنية، كما ىك الحاؿ في المحاكـ كىيئات التحكيـ، يؤخذ عمى ىذا الرأم أف قانكف التسكية لـ ينص 

مثؿ ىذه الصالحية، كال يمكف قياس رئيس ىيئة التسكية بالمحكـ ألف عمى منح رئيس ىيئة التسكية 

المحكـ بمثابة قاض خاص مف ناحية. كما أف إجراء التحقيؽ في صحة المستند قد يستغرؽ كقتا 

 طكيال ما يعيؽ تعميؽ جدكؿ الحقكؽ كيؤخر إتماـ أعماؿ التسكية.

كية البت في الخالؼ دكف التقيد بأحكاـ ككذلؾ بالنسبة لمرأم الثالث الذم يترؾ لرئيس ىيئة التس

قانكف البينات، باعتبار أف مف يطبؽ ىذا القانكف ىك محكمة التسكية. فيذا الرأم ال يستند إلى 

دليؿ، كما أنو يغفؿ أف مخالفة رئيس ىيئة التسكية لقانكف البينات يعرض قراره لمفسخ حتما مف 

  محكمة التسكية األمر الذم ينبغي تالفيو مسبقا.

لذلؾ يبقى الرأم الرابع الذم يفرؽ بيف ما إذا كانت ىناؾ بينات أخرل تصمح لمفصؿ في الخالؼ، 

فيككف عمى رئيس ىيئة التسكية استبعاد السند المطعكف فيو؛ كبناء قراره عمى البينات األخرل. كفي 

ة حاؿ عدـ كجكد بينات أخرل كافية تسجيؿ قطعة األرض باسـ الخزينة إلى أف تفصؿ محكم

 التسكية في الخالؼ، كيرل الباحث أف ىذا الرأم ىك األكلى بالتطبيؽ. 
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 شيادة الشيود. -2

، كتسمى الشيادة بالبينة 2001لسنة  4مف األدلة التي جاء بيا قانكف البينات رقـ شيادة الشيكد  

المعني في بعض التشريعات كالبينة ليا معنياف عاـ كىك الدليؿ أيا كاف سكاء كتابة اك شيادة اما 

 .(1)الخاص كىك المعنى الذم يقصده المشرع في الدكؿ التي تطمؽ عمى الشيادة لفظ البينة

المقصكد بالشيادة في المغة ىي الخبر القاطع أما في االصطالح القانكني ىي األخبار بمفظ 

 .(2)الشيادة إلثبات حؽ أحد في ذمة أخر بحضكر الحاكـ كمكاجية الخصكـ

ات كفي المسألة الخاصة التي البد مف التعريج عمييا ىي سماع مأمكر كمف خالؿ ىذه التعريف

 التسكية لشيادة الشيكد في التحقيؽ في االدعاءات:

 تبرز المسائؿ التالية:

 أوال: مسألة طمب مأمور التسوية لمشيود:

لـ ينص عمى صالحية محددة ممنكحة لمأمكر التسكية لطمب  1952كىنا البد مف القكؿ إف قانكف 

شاىد يرل أف أقكالو قد تككف منتجة في البت في االدعاءات المتقابمة المنظكرة أمامو كىذا ما  أم

 يستفاد مف النصكص المعمكؿ بيا.

 -عمى أنو يجكز لمأمكر التسكية تنفيذا لكاجباتو .... ج 1928مف قانكف  9في حيف نصت المادة 

شخص بالحضكر أمامو بإبراز أف يصدر مذكرات حضكر أك إعالنات أك أكامر يكمؼ بيا أم 

                                                           
 2000رية، احمد أبك الكفا، التعميؽ عمى نصكص قانكف االثبات، مطبعة المعارؼ، اإلسكند (1)
جراءاتو في المكاد المدنية،  (2) سميماف مرقص، الكافي في شرح القانكف المدني، الجزء الخامس، أصكؿ االثبات كا 

 .1991المجمد الثاني، األدلة المقيدة الطبعة الرابع، القاىرة، 
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مستندات يراىا ضركرية إلجراء التسكية كأف يحمؼ اليميف في كؿ تحقيؽ يجرم بشأف التسكية .... 

 أف يطمب أم شخص مف الحضكر أمامو أك مف إبراز أم مستند.  -د

كعدـ إصدار رئيس ىيئة  1952كيرل الباحث أنو رغـ عدـ النص عمى ىذه الصالحية في قانكف 

ة أصكال معينة، فإف لمأمكر التسكية صالحية طمب مف يراه مناسبا لسماع الشيادة لمفصؿ التسكي

. 2001لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  80في االدعاء عمال بالمادة 

( مف قانكف 10فمأمكر التسكية ال يمكنو ممارسة صالحيتو بالتحقيؽ في االدعاءات كفؽ المادة )

لتسكية، دكف أف تككف لو بالضركرة صالحية طمب مف يراه مناسبا لسماع شيادتو، فمصطمح ا

تحقيؽ ىك مصطمح لو معنى خاص ىك تتبع األدلة كالبحث عنيا كالكصكؿ إلييا. كنرل إلزالة أم 

لبس أك خالؼ أف ينص عمى ذلؾ صراحة في التعميمات التي يصدرىا رئيس ىيئة التسكية، إلى أف 

 . 1928نصكص القانكف أسكة بقانكف  يتـ تعديؿ

 ثانيا: مسألة تقديم المدعين في االدعاءات المتقابمة لبيناتيم ومنيا شيادة الشيود:

كفي ىذه الحالة ككفؽ ما ىك معمكؿ بو فإف مأمكر التسكية يستمع لمشيكد فيما يتعمؽ باألرض 

مف قانكف  10/3ف المادة المدعى بيا كيستمد مأمكر التسكية ىذه الصالحية في ىذه الحالة م

التي نصت عمى أنو ) عمى مأمكر التسكية أف يطبؽ قانكف األراضي المعمكؿ بو في تاريخ  1928

سماع الدعكل كيشترط في ذلؾ أف يراعي الحقكؽ العادلة كالقانكنية المتعمقة باألرض كأف ال يتقيد 

العسكرية البريطانية مما يمنع بأم نص في التشاريع العثمانية أك في أم قانكف أصدرتو اإلدارة 

المحاكـ مف سماع الدعاكل المبنية عمى مستندات غير مسجمة أك بأصكؿ سماع الشيادة 

 المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية العثمانية أك في مجمة األحكاـ العدلية(. 
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ثانية مف المادة كخاصة ما يتعمؽ بالفقرة ال 1952لسنة  40مف قانكف  14كمف نص المادة 

المذككرة كالتي نصت عمى أنو )بقطع النظر عف أم حكـ يخالؼ ذلؾ في المجمة أك في قانكف 

أصكؿ المحاكمات الحقكقية أك في أم قانكف متعمؽ باألراضي أك المياه يككف لمحكمة التسكية 

كف في كسع صالحية طمب أية بينة شفكية أك خطية قد يستمزميا البت في االعتراضات التي ال يك

الفقراء إبراز أية بينة خطية عمى تصرفيـ أك ممكيتيـ ككذلؾ االعتراضات التي تبرز مف أجميا بينة 

 خطية دكف أف تككف ىذه البينة صادرة مف دائرة التسجيؿ(.  

فمع أف ىذا النص يخاطب المحكمة دكف غيرىا إال أنو جاء في إطار الفصؿ في االعتراضات 

االعتراض يككف عمى جدكؿ الحقكؽ التي تـ تنظيمو بناء عمى التحقيؽ في  كليس االدعاءات، كألف

االدعاءات، كحتى ال يككف إدراج قطعة األرض المعترض عمييا في جدكؿ الحقكؽ عرضة لإللغاء 

(، كالختصار اإلجراءات 14/2مف قبؿ محكمة التسكية بناء عمى صالحيتيا الكاردة في المادة )

لناحية العممية أف لمأمكر التسكية أف يأخذ بيذا النص في سبيؿ الخركج كالنفقات، لذلؾ نرل مف ا

برأم كاضح كسماع شيادة الشيكد كلك كجد دليؿ كتابي استثناء مف القكاعد العامة في اإلثبات 

 كنقترح أف ينص عمى ذلؾ في التعميمات التي يصدرىا رئيس ىيئة التسكية. 

 أمور التسوية في سماعو لشيادة الشيود:ثالثا: مسألة اإلجراءات التي يقوم بيا م

كىنا تبرز مسألة ميمة كىي ىؿ يجب عمى مأمكر التسكية قبؿ سماع الشاىد تحميفو اليميف أك 

 تبميغ الخصـ بضركرة حضكره لسماع الشاىد 

مف مجمة األحكاـ العدلية عرفت الشيادة بأنيا )الشيادة  1684كسبب ىذا التساؤؿ ىك أف المادة 

بمفظ الشيادة يعني بقكؿ أشيد بإثبات حؽ أحد الذم ىك في ذمة اآلخر في حضكر  ىي اإلخبار

الحاكـ كمكاجية الخصميف( أم أنيا نصت عمى أف اإلدالء بالشيادة البد أف يككف بحضكر الحاكـ 
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أم القاضي. لذلؾ جرل العمؿ لدل مأمكرم التسكية بسماع الشيكد دكف تحميفيـ اليميف، باعتبار 

 سكية ليس لو الصفة القضائية؛ كبالتالي ال يجكز لو تحميؼ الشاىد اليميف. أف مأمكر الت

 غير أف ىذا الذم جرل عميو العمؿ محؿ نظر، لألسباب التالية:

ىناؾ فرؽ بيف مصطمح الشيادة كبيف مجرد االستجكاب أك سماع األقكاؿ، فال يكصؼ ما  -1

ال كانت مجرد  يدلي بو الشخص بكصؼ الشيادة إال إذا اقترف باليميف، فال شيادة دكف يميف؛ كا 

 استجكاب أك سماع أقكاؿ، كبالتالي ال يككف ليا قيمة قانكنية كدليؿ في اإلثبات. 

األصؿ أف سماع الشيكد ككزف أقكاليـ ىي لرئيس ىيئة التسكية ) المدير سابقا(، غير أف  -2

ؾ، فتحقيؽ مأمكر القانكف أجاز لو تفكيض مأمكر التسكية في سماع الشيكد كرفع تقرير لو بذل

مف قانكف التسكية يككف بصفتو مفكضا مف رئيس ىيئة  10التسكية في االدعاءات كفؽ المادة 

التسكية، كتقتصر ميمتو عمى سماع البينة بما فييا شيادة الشيكد كتقديـ تقرير عف القضية المنازع 

س ىيئة التسكية فييا لرئيس ىيئة التسكية صاحب الصالحية في الفصؿ في القضية، كقرار رئي

الفاصؿ في القضية قابؿ لمطعف فيو باالعتراض أماـ محكمة التسكية، ثـ االستئناؼ كالنقض، 

 كبالتالي ىك قرار لو الصفة القضائية. 

القرار الذم لو الصفة القضائية يجب أف يبنى عمى أدلة قانكنية، أم سندا لقانكف البينات،   -3

، 2001لسنة  4مف القانكف المذككر رقـ  93 بالمادة كبالتالي يجب تحميؼ الشاىد اليميف عمال

ال كاف عرضة لمفسخ مف قبؿ محكمة التسكية.  كا 

سماع الشيكد دكف يميف ال يعرض الشاىد لممساءلة القانكنية في حالة ثبكت عدـ صحة  -4

أقكالو، كال يجكز تكجيو تيمة الشيادة الزكر لو، بمعنى أف أقكالو ال ينطبؽ عمييا كصؼ الشيادة 

 بالمعنى القانكني. 
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الشيادة يجب أف تككف في مكاجية الخصميف، كال يكفي في ذلؾ الطمب مف الشاىد أف يقدـ   -5

شيادة مكتكبة في صكرة تصريح مشفكع بالقسـ لدل المحكمة المختصة، ألف ذلؾ ال يحقؽ العالنية 

 التي تطمبيا المشرع، كال يتيح لخصمو مناقشتو فيما كرد في شيادتو. 

صراحة عمى أف مف سمطة مأمكر التسكية تنفيذا  1928فقرة ج مف قانكف  9ادة نصت الم -6

لكاجباتو أف يحمؼ اليميف في كؿ تحقيؽ يجرم بشأف التسكية. كعدـ النص عمى ذلؾ في قانكف 

 ال يعني أف المشرع ال يكجب تحميؼ الشاىد اليميف ألف ذلؾ مف مقتضيات التحقيؽ.  1952

لممقارنة بينيا  1952كقانكف  1928د إلى نصكص كؿ مف قانكف كلمفصؿ في ىذه المسألة نعك 

 كالتكصؿ إلى رأم قد يحسـ الخالؼ في ىذه المسألة.

نصت في الفقرة )ج( منيا عمى أف لمأمكر التسكية تنفيذا لكاجباتو )أف  1928مف قانكف  9فالمادة 

ت عنكاف )مباشرة منو جاءت تح 10يحمؼ اليميف في كؿ تحقيؽ يجرم بشأف التسكية( كالمادة 

مأمكر التسكية لمسمطات القضائية( كنصت في الفقرة األكلى منيا عمى أنو )يككف لمأمكر التسكية 

سمطة النظر كالفصؿ في االختالفات المتعمقة بممكية األراضي الكاقعة في منطقة التسكية أك 

 بالتصرؼ فييا...(. 

األشخاص الذيف يدعكف بأم حؽ ..  عمى أف )عمى جميع 1952مف قانكف  7بينما نصت المادة 

أف يقدمكا ادعاءاتيـ كالكثائؽ المؤيدة ليا إلى المدير أك المكظؼ المفكض مف قبمو بقبكؿ 

 االدعاءات...(. 

منو عمى أنو )عندما ينتيي التحقيؽ في االدعاءات يقكـ المكظؼ المنتدب  10كنصت المادة 

االدعاءات سكاء أكانت معترفا بيا أك منازعا بتنظيـ قائمة تسمى "جدكؿ االدعاءات" يشمؿ جميع 

نصت عمى أنو  11/1فييا، كعميو أف يقدـ إلى المدير تقريرا عف كؿ قضية منازع فييا(.  كالمادة 
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)عندما ينتيي المدر مف تدقيؽ جدكؿ االدعاءات كالتقارير المتعمقة بالمنازعات ينظـ قائمة تسمى " 

 جدكؿ الحقكؽ"(. 

قد نص صراحة عمى صالحية  1928القانكنيف المذككريف، نجد أف قانكف  كبالمقارنة بيف نصكص

مأمكر التسكية في تحميؼ اليميف في كؿ تحقيؽ يجرم بشأف التسكية كالفصؿ في االختالفات 

قد أجاز تقديـ االدعاءات لممدير أك لممكظؼ  1962المتعمقة بشأف التسكية. بينما نجد أف قانكف 

 ؿ أف يقبؿ المدير االدعاءات كيفصؿ في االختالفات المتعمقة بيا.المفكض مف قبمو. كأف األص

كلكف نظرا ألف الحالة الثانية ىي الغالبة في العمؿ، أجاز أف يقكـ المكظؼ المنتدب بالتحقيؽ في 

االدعاءات ككمفو بتقديـ تقرير إلى المدير عف كؿ قضية منازع فييا، كلكنو أبقى صالحية الفصؿ 

حيث يقكـ المدير بتدقيؽ ىذه التقارير كمف ثـ تنظيـ جدكؿ الحقكؽ. أم أنو في الخالؼ لممدير؛ 

عيد بالتحقيؽ في الخالؼ إلى المكظؼ المنتدب، كالفصؿ في ىذا الخالؼ إلى المدير. كأف عمؿ 

 األكؿ مقدمة ضركرية كالزمة لعمؿ الثاني كيكمؿ أحدىما اآلخر.

منتدب يفترض بالضركرة سماع بينة الطرفيف بما كمف البدييي أف التحقيؽ الذم يقكـ بو المكظؼ ال

رفاقيا بالتقرير الذم يقدمو لممدير. كما أف  في ذلؾ شيادة شيكد كؿ منيما، كتدكينيا في محضر كا 

الغاية مف تدقيؽ المدير في التقرير المتعمؽ بالخالؼ ىي الفصؿ في ىذا الخالؼ بترجيح بينة 

 نة، لمكصكؿ إلى إعداد جدكؿ الحقكؽ.  طرؼ عمى بينة خصمو، أك ما يعرؼ بكزف البي

مف  10كلما كاف الفصؿ في االختالفات المتعمقة بممكية األرض كما جاء بصريح نص المادة 

ىك مباشرة المدير لسمطة قضائية، فإف أم تحقيؽ الـز لمفصؿ في خالؼ حقكقي  1928قانكف 

اؼ، ال يصح دكف أف يحمؼ ينص القانكف عمى خضكع القرار الصادر بناء عميو لمطعف باالستئن

ال ال يعد تحقيقا بالمعنى القانكني. فخضكع القرار الصادر عف رئيس ىيئة  الشاىد اليميف القانكنية كا 



   60 
 

؛ بناء عمى التحقيؽ  التسكية بإدراج قطعة أرض مختمؼ عمييا في جدكؿ الحقكؽ باسـ أحد الخصـك

االستئناؼ كالنقض، يعني أف ليذا القرار الذم أجراه مأمكر التسكية، لمطعف أماـ محكمة التسكية ثـ 

ال لك كاف قرارا إداريا لكاف خاضعا لمطعف لدل محكمة العدؿ  الصفة القضائية كليس اإلدارية كا 

 العميا. 

يتفقاف مف حيث الحكـ بالنسبة لضركرة تحميؼ  1952ك 1928كمف ذلؾ يرل الباحث أف قانكنا 

بينما يفيـ بالنسبة لمثاني مف سياؽ النص  الشاىد اليميف حيث نص األكؿ عمى ذلؾ صراحة،

كالغاية مف اإلجراء. كلكف االختالؼ بينيما أف األكؿ عيد بسماع الشيكد كتحميؼ اليميف كالفصؿ 

في الخالؼ لشخص كاحد ىك مأمكر التسكية، بينما كزع الثاني ىذه الصالحية بيف المكظؼ 

م لو صالحية كزف البينة كالفصؿ في المنتدب كعيد إليو بالتحقيؽ في الخالؼ؛ كالمدير الذ

 الخالؼ.

لذلؾ يرل الباحث أف عمى مأمكر التسكية قبؿ أف يسمع شيادة أم شاىد أف يطمب منو حمؼ 

اليميف القانكنية بقكؿ الحؽ كال شيء غير الحؽ، كأف يثبت ذلؾ في تقريره المقدـ لرئيس ىيئة 

يدلكف بأقكاؿ كاذبة كمخالفة لمحقيقة  التسكية. كبغير ذلؾ يفسح المجاؿ لمخصكـ بإحضار أشخاص

دكف خكؼ مف العقاب، األمر الذم يزيد مف الخالؼ كيعقده كىك ما يتنافى مع الغاية مف أعماؿ 

 التسكية. 

كبالنسبة لتبميغ الخصـك لحضكر سماع شيادة الشيكد، يرل الباحث أف ذلؾ مف مقتضيات العالنية 

ذلؾ إلتاحة الفرصة لمخصـ لمناقشة شيكد خصمو، فسماع التي أكجبيا القانكف كالتي سبؽ بيانيا، ك 

الشيكد في غيبة الخصـ يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ العالنية المذككر، كيككف سببا لمطعف في قرار 

 رئيس ىيئة التسكية األمر الذم يتكجب عمى مأمكر التسكية تالفيو. 
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 ثالثا: القواعد الموضوعية.

مة بيذا الخصكص، كىي مستمدة مف نصكص القكانيف ذات تضمف الدليؿ بعض األحكاـ العا  

 العالقة، كأىـ ىذه األحكاـ ما يأتي:

عمى مأمكر التسكية إدراج األراضي التي تمت فييا أعماؿ التسجيؿ الجديد في جدكؿ  -1

االدعاءات كفؽ شيادات التسجيؿ الصادرة فييا حتى لك لـ يقدـ بيا ادعاء، مع مراعاة أية بيكعات 

 (1)ا بمكجب ككاالت دكرية أك إقرارات عدلية. مكثقة حصر 

العبرة في التصرؼ اليادئ الممتد مدة مركر الزمف، كفي ىذا البد مف التعريج عمى ما جاء   -2

" تعتبر البيكع العادية الجارية بمكجب كالتي تنص  1958لسنة  51مف قانكف  3في نص المادة 

ممككة الكائنة في المناطؽ لـ تعمف فييا التسكية أك سند فيما يتعمؽ باألراضي األميرية كالعقارات الم

التي استثنيت منيا نافذة إذا مر عمى تصرؼ المشترم تصرفان فعميان مدة عشر سنكات في األراضي 

األميرية كخمس عشرة سنة في العقارات المممككة"، كىذه المادة قد كضعت شركطا لألخذ بيذا 

 تككف األرض غير مسجمة أك مستثناة  مف التسكية. التصرؼ كىي كجكد السند كمركر الزمف كأف

مف  1فقرة  4إذا تصرؼ كاحد مف الكرثة مدة مركر الزمف ففي ىذه المسألة جاء حكـ المادة  -3

إذا تصرؼ كاحد أك أكثر مف الكرثة مدة مركر الزمف  كاضحا حيث نصت " 1958لسنة  51قانكف 

الن عف باقي الكرثة فيعتبر أنو تصرؼ بو بالنيابة أك أكثر بماؿ غير منقكؿ لـ تتـ فيو التسكية مستق

أك بالككالة عف باقي الكرثة ما لـ يقـ بينة قكية عمى أف ىذا التصرؼ لـ يككف عمى ذلؾ الكجو." 

 كالمقصكد ىنا ىك مركر الزمف المكسب لمممكية.

                                                           
 . 42دليؿ اإلجراءات المكحدة صفحة  (1)
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بمركر كفي إطار الحديث عف المسألتيف السابقتيف يمكف إدراجيما تحت عنكاف كاحد ىك الدفع 

لسنة  51مف قانكف  4ك 3الزمف أماـ مأمكر التسكية سكاء المكسب لمممكية كفؽ نصكص المكاد 

مجمة أحكاـ عدلية أك نص المادة  1660أك المانع مف سماع الدعكل سكاء في نص المادة  1958

 كىؿ لمأمكر التسكية الحؽ بأخذ ىذه المسألة لرد أم ادعاء  1952لسنة  40مف قانكف  14/3

فقد سبؽ بياف أف مأمكر التسكية ليس لو صالحية البت في االدعاءات إلجابة عمى ىذا التساؤؿ كل

نما عميو أف يقبؿ كؿ ادعاء كيقدـ تقريرا عف القضايا الخالفية لرئيس ىيئة التسكية صاحب  كا 

 الصالحية قانكنا بالفصؿ في ىذه الدفكع. 
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 الفصل الثالث
___________________________________________________________ 

 الرقابة القضائية عمى صالحيات مأمور التسوية


لمعرفة مدل خضكع مأمكر التسكية فيما يتخذه مف صالحيات لمرقابة القضائية، يمـز أكال معرفة 

التكييؼ القانكني ليذه الصالحيات، كفي ضكء ذلؾ مدل خضكعيا لمرقابة القضائية، لذلؾ نقسـ 

 الفصؿ إلى مبحثيف. ىذا

 المبحث األكؿ: التكييؼ القانكني لصالحيات مأمكر التسكية.

 المبحث الثاني: االعتراض عمى قرارات مأمكر التسكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   64 
 

 التكييف القانوني لصالحيات مأمور التسوية: المبحث األول
 80كية في القانكف رقـ تبيف في الفصؿ الثاني أف ىناؾ اختالفا كبيرا بيف مفيـك تسمية مأمكر التس

 1928كتعديالتو، فمنصب مأمكر التسكية في قانكف  1952، كقانكف التسكية لسنة 1928لسنة 

لسنة  7الذم أصبح يسمى بمكجب القرار بقانكف رقـ  1952يعادؿ منصب المدير في قانكف 

ما  2016سنة ل 7كالقرار بقانكف رقـ  1952برئيس ىيئة التسكية. بينما ال يكجد في قانكف  2016

يسمى مأمكر تسكية، بؿ ىك تسمية أطمقت في العمؿ عمى المكظؼ المفكض أك المنتدب مف قبؿ 

 المدير/ رئيس ىيئة التسكية لمقياـ ببعض أعماؿ التسكية. 

كما يتبيف أف مأمكر التسكية يقكـ بتسجيؿ المعامالت المختمفة التي تتـ خالؿ فترة أعماؿ التسكية، 

ير أية صعكبة كال تككف محال لمرقابة القضائية كلكف تككف ىذه المعامالت قابمة كىذه المياـ ال تث

 لمفسخ إف كانت محال لالعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ.

 منح مأمكر التسكية الصالحيات التالية: 1952كما تبيف أف قانكف 

مجاكرة لـ تتـ  قرار تعييف الحدكد المشتركة ما بيف أراضي القرية المعمف فييا التسكية، كأية قرية

تسكيتيا بعد، كلممتضرر حؽ االعتراض عمى ىذا القرار لمحكمة تسكية األراضي خالؿ خمسة 

 (1)عشر يكما مف تاريخ تبميغو لمفرقاء، كيعتبر قاضي التسكية بيذا الشأف قطعيا

كفي ىذه الصالحية البد أف يقكـ مأمكر التسكية بمجمكعة مف التحقيقات كفقا لقانكف تحديد 

 .1953لسنة  42اضي كمسحيا كتثمينيا رقـ األر 

رسـ حد جديد عكضا عف الحد القديـ الفاصؿ بيف أحكاض أك قطع أراضي مختمفة إذا كاف   -1

الحد ممتكيا أك معكجا كلو أف يسكم أم حد يراه مناسبا لطبيعة األرض بقصد تحسيف األعماؿ فييا 
                                                           

 / ب مف قانكف التسكية 4/  6المادة  (1)
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ء التعكيض الالـز لممتضرر مف جراء اما بمبادلتيا بأرض مساكية ليا مف حيث القيمة أك بإعطا

 . 1عمؿ كيذا كيككف قراره قطعيا

فتح أك تخطيط أية طريؽ جديدة اك قديمة سكاء كانت عامة اك خاصة كأف يخطط أم حؽ  -2

مسيؿ أك حؽ مركر مف أجؿ تكصيؿ أم ارض بالطريؽ العاـ كلو أف يقرر مقدار التعكيض 

 . 2قطعيا الكاجب دفعو مف جراء أعماؿ كيذه كيككف قراره

التحقيؽ في االدعاءات المنازع فييا كتقديـ تقارير عف كؿ قضية منازع فييا، كيقتصر عمؿ  -3

مأمكر التسكية في رفع تكصية لرئيس ىيئة التسكية كقرار رئيس ىيئة التسكية ىك الذم يككف قابال 

 .3لمطعف أماـ قاضيو المختص كىك قاضي التسكية

مأمكر التسكية مجرد مكثؽ كما ىك الحاؿ في –قدالمصالحة ع –التصديؽ عمى المصالحة -4

 .4التصديؽ عمى المصالحة لدل المحاكـ النظامية 

 كمف ىذا يتضح أف صالحيات مأمكر التسكية ثالثة أنكاع:

األكؿ: ما كاف لو أف يقرر فيو كفؽ القانكف األصمي أم أف قراره قطعي غير قابؿ لمطعف كما جاء 

إال أف مثؿ ىذه القطعية قد الغيت بما استقر  1952لسنة  40قانكف  في الفقرات األكلى كالثانية مف

كالذم جاء مفسرا  10/2/2019الصادر بتاريخ  2/2019عميو اجتياد المحكمة الدستكرية رقـ 

مف قانكف األساسي المعدؿ لسنة  30بفقرتييا األكلى كالثانية مف خالؿ تفسير المادة  9لنص المادة 

حيات التي نصت عمييا ىذه المكاد محال لمطعف غير قابمة لمتحصيف كالذم جعؿ مف الصال 2003

 أك القطعية. 
                                                           

 مف قانكف التسكية 9/1 المادة 1
 مف قانكف التسكية 9/2المادة  2
 مف قانكف التسكية 10المادة  3
 مف قانكف التسكية 7/3المادة  4
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مف  11ك 10أعاله ككف نص المادة  4ثانيا: صالحيات مجرد تكصية كفؽ ما جاء في البنكد 

قانكف التسكية نصت عمى أف رئيس ىيئة التسكية ينظـ جدكؿ الحقكؽ بالطريقة التي يراىا مناسبة 

حتى يككف باإلمكاف  2فقرة  11أف تقترف بتصديؽ رئيس ىيئة التسكية كفؽ المادة البد لمطعف فييا 

 بفقراتيا المختمفة. 13الطعف أماـ مرجع قضائي ىك محكمة التسكية كفؽ اختصاصيا بنص المادة 

كالتي أكجبت عمى مأمكر التسكية عرض  3فقرة  7ثالثا: صالحيتو بتكثيؽ كفؽ ما جاء في المادة 

طراؼ كعند االتفاؽ تنظيـ صؾ المصالحة كيصدؽ عميو رئيس ىيئة التسكية أك الصمح عمى األ

مأمكر التسكية كيعمؿ بمضمكنو كما يعمؿ بمضمكف أم إقرار أك اتفاؽ إذا لـ يكف يخالؼ القانكف 

أك النظاـ كىذا يعني حتما انو ال يمكف الطعف مف األطراؼ فيما تـ االتفاؽ عميو إال بطريقة الطعف 

 لعقكد، مع التقيد بالمدد كاألصكؿ المتبعة أماـ محكمة التسكية.في صحة ا

كبالتدقيؽ في الصالحيات السابقة نجد أف األعماؿ التي يقكـ بيا مأمكر التسكية كقاعدة عامة تعد 

مجرد تكصيات غير قابمة لمطعف سكاء بالطريؽ اإلدارم أك باالعتراض، ذلؾ أف التكصية ال تعد 

قضائيا قابال لمطعف أك االعتراض أماـ محكمة التسكية التي ال ينعقد قرارا نيائيا أك عمال 

 إال بعد تعميؽ جدكؿ الحقكؽ كانتياء مدة االعتراض األصمية.  13اختصاصيا كفؽ أحكاـ المادة 

غير أف القانكف استثناء مف ىذه القاعدة العامة خكؿ مأمكر التسكية إصدار قرارات قطعية كفؽ 

صة بتعييف الحدكد بيف القرل حيث يجرم التبميغ بتعميؽ إعالف بارز في كال /ب  الخا6/4المادتيف 

القريتيف المختمؼ عمى الحد المشترؾ بينيما يتضمف كصفا مكجزا لمحدكد المقررة كتاريخ انتياء مدة 

االعتراض، كأجازت لممتضرر االعتراض عمى ىذا القرار أماـ محكمة التسكية خالؿ خمسة عشر 

حيث اعتبرت القرار الذم يتخذه مأمكر  2ك 9/1تبميغو الفرقاء. ككذلؾ المادة يكما مف تاريخ 

 التسكية قطعيا؛ غير أف المحكمة الدستكرية قررت جكاز الطعف فيو كما سيرد الحقا. 
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   والسؤال ىو ما ىي غاية المشرع من منع الطعن في قرار مأمور التسوية في ىذه الحاالت

ل أف تعديؿ الحد المعكج أك الممتكم الفاصؿ بيف أحكاض أك قطع كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نر 

مختمفة بما يناسب طبيعة األرض بقصد تحسيف األعماؿ فييا، ككذلؾ تخطيط الطرؽ العامة 

نما في حاؿ  كالخاصة، اليدؼ منو مصمحة عامة، لذلؾ فإف الطعف في القرار ذاتو غير كارد، كا 

تضرر الطعف في طريقة التنفيذ؛ كما لك كاف يمكف رسـ ترتب عمى تنفيذ القرار ضرر يجكز لمف 

الحد أك فتح الطريؽ بطريقة أفضؿ كأقؿ ضررا مما تـ تنفيذه، فالقابؿ لمطعف ىك مسار الخط أك 

 مسار الطريؽ، أك مقدار التعكيض حتى ال يتـ محاباة أحد األشخاص عمى حساب جاره. 
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 ةالطعن في قرارات مأمور التسوي: المبحث الثاني
الرقابة القضائية عمى أعماؿ مأمكر التسكية بمناسبة إعمالو لمصالحيات الممنكحة لو أساسيا ما 

لسنة  80كتعديالتو كما جاء في قانكف  1952لسنة  40جاء في القانكف السارم كىك قانكف 

، كىذا يندرج تحت عنكاف ىك الطعف بقرارات مأمكر التسكية كالمحكمة المختصة بنظر ىذه 1928

 طعكف سكاء أكانت في المحافظات الشمالية أك الجنكبية. ال

جراءاتو كالمحكمة التي يقدـ إلييا في قانكف  عنو في قانكف  1928كيختمؼ الطعف في تسميتو كا 

 ، لذلؾ نعرض لكؿ منيما في مطمب عمى حدة.1952

 1521الطعن وفق قانون : المطمب األول
تئناؼ لمتعبير عف طريؽ الطعف في قرارات مصطمح اس 1928لسنة  80استخدـ القانكف رقـ 

 63مأمكر التسكية، كيقدـ ىذا االستئناؼ إلى محكمة سماىا محكمة األراضي. فنص في المادة 

 منو عمى أنو:

ال يجكز استئناؼ القرار الذم يصدره مأمكر التسكية بشأف أم حؽ في أرض إال بإذف ذلؾ  -1

مب اإلذف باالستئناؼ إلى مأمكر التسكية في المأمكر أك بإذف رئيس محكمة األراضي، كيقدـ ط

االدعاء المختمؼ فيو كيجكز تقديـ طمب اإلذف االستئناؼ أيضا مف قبؿ مف أصابو جيؼ بسبب 

قرار مأمكر التسكية بشأف أم ادعاء غير مختمؼ فيو خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ نشر 

إذا رفض مأمكر التسكية طمب جدكؿ الحقكؽ أك جدكؿ اإلفراز المتضمف القرار المستأنؼ، ف

االستئناؼ فيجكز لمطالب خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ ذلؾ الرفض أف يحيؿ الطمب إلى 

 رئيس محكمة األراضي مبينا أسباب االستئناؼ. 
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إذا منح اإلذف باالستئناؼ فتنظر محكمة األراضي االستئناؼ كيقتضي عمى مأمكر التسكية أف  -2

 ضي جميع المستندات المتعمقة بالقضية.يرسؿ إلى رئيس محكمة األرا

بفصؿ في االستئناؼ لصكرة غير عمنية في غرفة القضاة إال إذا قررت المحكمة غير ذلؾ مف  -3

تمقاء ذاتيا أك بناء عمى طمب أحد الفريقيف كال يسمح ألم فريؽ بالمرافعة الشفكية أثناء النظر في 

 االستئناؼ بصكرة غير عمنية.  

تو محكمة مف محاكـ األراضي بصكرة غير عمنية في أم استئناؼ رفع كؿ حكـ أك أمر أصدر  -4

 يعتبر دائما أنو صدر بصكرة قانكنية.  1932إلييا قبؿ اليـك الثاني مف شير تشريف الثاني سنة 

 سمطة محكمة األراضي في االستئناؼ فنص عمى أنو: 64كما بيف في المادة 

 يجكز لمحكمة األراضي إما: -1

 ناؼ بناء عمى الشيادات التي سمعيا مأمكر التسكية، أكأف تفصؿ في االستئ-أ 

 ديدة كتصدر قرارىا في االستئناؼأف تسمع تمؾ الشيادات مرة أخرل أك أف تسمع شيادات ج-ب 

 أف تعيد القضية إلى مأمكر التسكية إلعادة النظر فييا. -ج 

ة كتقدـ يجكز استئناؼ قرار محكمة األراضي إلى محكمة االستئناؼ بشأف أية نقطة قانكني -2

عريضة االستئناؼ إلى محكمة االستئناؼ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ صدكر القرار إف كاف 

 كجاىيا أك خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ تبميغو إف كاف غيابيا.

إذا لـ يستأنؼ قرار محكمة األراضي في المدة المعينة تبمغ نسخة مصدقة عنو لمسجؿ  -3

رض كتبمغ نسخة أخرل عنو لمأمكر التسكية كيقيد المسجؿ في األراضي في القضاء الكاقعة فيو األ

 سجؿ القرية كؿ أمر يتعمؽ في األرض كمدرج في الحكـ لدل استيفاء الرسـك المستحقة. 
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فقد بينت أثر مركر مدة االستئناؼ فنصت عمى أنو: ال يجكز استئناؼ قرار مأمكر  65أما المادة 

إال إذا  63اإلفراز بعد مركر المدة المعينة في المادة  التسكية المدرج في جدكؿ الحقكؽ أك جدكؿ

 رأل مأمكر التسكية أك رئيس محكمة األر اضي المرفكع الطمب إليو:

أنو قد ظيرت حقيقة كاقعية جديدة كانت مجيكلة كلـ يعمـ بيا الفريؽ ذم الشأف قبؿ ذلؾ - أ

 التاريخ، أك 

لمحكمة إليو لسبب مرض أك صغر أف المدعي قد أصابو حيؼ لـ يتسف  لو قبال لفت نظر ا- ب

 سف أك غيابو عف فمسطيف أك ألسباب أخرل مف ىذا القبيؿ.

قد منح مأمكر التسكية الصفة القضائية باعتباره  1928كيتبيف مف ىذه النصكص، أف قانكف 

محكمة درجة أكلى، كأجاز الطعف في قراره باالستئناؼ لدل محكمة األراضي بصفتيا محكمة درجة 

أضفى عمى محكمة االستئناؼ صفة محكمة النقض بحيث قصر الطعف أماميا عمى أب ثانية، ثـ 

 نقطة قانكنية فقط. 

 1552الطعن وفق قانون : المطمب الثاني
مصطمح االعتراض كتسمية المحكمة بمحكمة  1952استخدـ قانكف تسكية األراضي كالمياه لسنة 

ة تتعمؽ باالعتراض عمى ما يتخذه مأمكر التسكية. كمف ىنا كاف البد مف التطرؽ إلى مسائؿ عد

 التسكية مف قرارات تثبت عمى جداكؿ الحقكؽ، عمى النحك التالي:
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 أوال: من لو حق تقديم االعتراض:

األصؿ المستقر في القانكف أف أم اعتراض أك طعف أك دعكل البد أف تتكفر فييا المصمحة كالتي 

مف قانكف أصكؿ  3القاعدة العامة في نص المادة  يدكر معيا الطعف كجكدا كعدما كىذا كاضح مف

 .20011لسنة  2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 

يجد أف صاحب  1952لسنة  40مف قانكف تسكية األراضي كالمياه  12كالمطمع عمى نص المادة 

الحؽ باالعتراض ىك صاحب المصمحة أك صاحب التصرؼ أك التممؾ أك المنفعة في األرض أك 

 المذككرة.  12أم حؽ عيني متعمؽ بيا كىي األسباب التي جاءت في طيات المادة  مف لو

 ثانيا أسباب االعتراض:

األسباب التي مف شأنيا أف تخكؿ صاحب حؽ االعتراض تقديـ اعتراضو في المدة المحدكدة، كالبد 

 مف التعريج عمى أف أسباب االعتراض كمدده التي كردت في صريح نص المادة عمى سبيؿ

الحصر، حيث نصت "كؿ شخص بصفتو صاحب حؽ تصرؼ أك حؽ تممؾ أك حؽ منفعة في 

 األرض أك الماء أك أية حقكؽ متعمقة بيا:

 . أغفؿ ذكر اسمو في الجدكؿ.1

 . أدرج حؽ تصرفو أك حؽ تممكو أك حؽ منفعتو في الجدكؿ بصكرة مغمكطة.2

 منو إلى شخص آخر خطأ. . نسب حؽ تصرفو أك حؽ تممكو أك حؽ منفعتو بكاممو أك جزء3

 . قدرت قيمة أرضو أك حصص الماء بصكرة غير صحيحة.4

                                                           
كالذم اعطى كؿ مف أصابو ضرر )حيؼ( كفؽ صريح نص المادة  1928لسنة  80كىذا ما اتبعو قانكف رقـ  1

 مف القانكف المذككر 1فقرة  63
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 . مس حؽ تصرفو أك حؽ تممكو أك حؽ منفعتو بأم شكؿ آخر.5

 ثالثا: شكل االعتراض: 

يككف االعتراض عمى شكؿ استدعاء خطي يقدـ إلى رئيس ىيئة التسكية مباشرة أك بكاسطة مأمكر 

باستالـ االعتراضات، كالبد مف تبياف كجو االعتراض كاسـ التسكية أك إلى أم مكظؼ فكض 

المعترض كعنكانو كمحؿ إقامتو لتتمكف المحكمة مف تبميغو حسب األصكؿ كالبد أيضا مف ذكر 

 مكضكع االعتراض.

، البيانات الكاجب ذكرىا في االعتراض فكاف االستئناس 1952لسنة  40كلـ يبيف قانكف التسكية 

، 2001لسنة  2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  51ادة لمبت فييا أساسو الم

كالتي كضحت كجكب تبياف اسـ المعترض كعنكانو كاسـ ككيمو إف كجد أك محاميو كمحؿ إقامتو 

كاضحا لغايات التبميغ كتكقيع المعترض أك ككيمو، كما أكجبت ذكر ذات البيانات لممعترض عميو 

كمة المختصة كبياف أكجو االعتراض كمكضكعو كىذا األمر جميعو مف كما أكجبت ذكر اسـ المح

قبيؿ االستئناس أماـ محاكـ التسكية عمى أرض الكاقع فقد سارت عمى معاممة مكضكع شكؿ 

االعتراض كالبيانات الكاجب ذكرىا بنكع مف المركنة اقتضتو أصكؿ كقكاعد العدؿ كاإلنصاؼ 

خص طبيعي ليس لديو الدراية باألصكؿ المرعية في خاصة في حالة إف كاف مقدـ االعتراض ش

ما نص  1928لسنة  80القانكف. في حيف كاف شكؿ الطعف عمى قرار مأمكر التسكية كفؽ قانكف 

عميو قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية فيما يتعمؽ بشكؿ االستئناؼ الذم يقدـ عمى قرارات 

 المحاكـ.
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 : مدد االعتراض:رابعاً 

 راض عمى نكعيف:جاءت مدد االعت

مف القانكف: كىي ثالثيف يكما مف تاريخ تعميؽ  12. مدة اعتراض أصميو نصت عمييا المادة 1

 جدكؿ الحقكؽ، لكؿ شخص كاف في فمسطيف كقت تعميؽ الجدكؿ.

 مف القانكف، كىي إما: 15. مدة اعتراض استثنائية نصت عمييا المادة 2

في إحدل الدكؿ المجاكرة، أك شخص داخؿ فمسطيف أ. سنة، كيستفيد منيا مف كاف خارج البالد 

كلكنو غير كامؿ األىمية أك قاصرا كتحسب السنة مف تاريخ بمكغ القاصر سف الرشد أك سنة مف 

 تاريخ استرداد فاقد األىمية ألىميتو.

 ب. ثالث سنكات، لكؿ شخص مقيـ كقت البدء بأعماؿ التسكية في دكلة ليست مجاكرة لفمسطيف.

ت، لكؿ شخص لـ يتمكف مف تقديـ ادعائو عمى جدكؿ الحقكؽ لتغيبو عف منطقة ج. خمس سنكا

التسكية بسبب الحرب أك ألنو مف أفراد قكات إحدل الدكؿ الحميفة، أف يعطى ميمة لتقديـ ادعائو 

 يقررىا المدير، بشرط أال تزيد عف خمس سنكات مف تاريخ انتياء الحرب.

نجد عمى أرض الكاقع كمف خالؿ  15ك 12ة سيما المادتيف كبالرجكع إلى القانكف كالمكاد السابق

التطبيقات القضائية أماـ محاكـ التسكية كمحاكـ االستئناؼ، أف ىنالؾ مجمكعة مف المسائؿ لـ 

نما فرضتيا الكقائع العممية كما فرض بعضيا الحالة الخاصة في  يأت النص عمييا صراحة كا 

 العاصمة المقدسة. المناطؽ التي مازالت تحت االحتالؿ كخاصة

ال يستفيد منو إال مف أثبت إقامة في غير فمسطيف في  15لكف الذم البد مف ذكره أف نص المادة 

دكلة مجاكرة أك غير مجاكرة كقت البدء بأعماؿ التسكية حتى تسرم في حقو المدد االستثنائية في 



   74 
 

في خارج البالد دكف ذكر ىذا النص كالتي تحسب مف تاريخ تعميؽ الجدكؿ، ىذا فيما يخص المقيـ 

 القاصر أك غير كامؿ األىمية ألف إثبات ىذه الحالة يسير.

في مسألة إثبات اإلقامة الفعمية نحت محاكـ التسكية منحى سماع البينة عمى ىذه الكاقعة المادية 

سكاء كانت شخصية أك خطية كذلؾ مف خالؿ مشركحات المعابر كالحدكد ككزارة الداخمية أك 

كما أف محاكـ التسكية في ىذه المسألة قد ثبت اجتيادىا أف المقيـ خارج فمسطيف يستفيد ، 1الشرطة

 12مف ىذه المدد االستثنائية بعد ثبكت اإلقامة كال تسرم في حقو المدد األصمية الكاردة في المادة 

ضر يكما مف تاريخ تعميؽ الجدكؿ إف كاف مقيما إقامة دائمة كثابتو خارج فمسطيف أك ح 30كىي 

 لمزيارة أك بالصدفة عند تعميؽ الجدكؿ أم كانت إقامتو في فمسطيف عرضية أك مؤقتو.

كبشكؿ عاـ مف المدد االستثنائية الممنكحة لممعترضيف  15حيث إف الحكمة مف نص المادة 

المعينيف فييا ىي إتاحة الفرصة لمف يقيـ خارج فمسطيف بالحؽ في االعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ 

المحددة في المادة المذككرة كبالتالي كلالستفادة مف المدد المنصكص عمييا في المادة  خالؿ الميمة

يكفي أف يككف المعترض خارج البالد في تاريخ تعميؽ جدكؿ الحقكؽ كىذا مكافؽ لالجتياد الذم 

الصادر  4142/2011كرد في قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الحقكقية في القضية رقـ 

 2. 9/2/2012بتاريخ 

                                                           
 ادة القاضي محمد غانـ نائب رئيس سمطة األراضي كىيئة التسكية كقاضي التسكية.، مقابمة مع سع6/5/2019  1
حيث جاء في ىذا القرار فإنو كبالرجكع الى الممؼ نجد أنو مف الثابت أف المعترض ) المميز ضده( تقدـ  2

كقد تـ  10/7/2005أما إعالف التسكية لمنطقة كادم الضحؿ فقد بدأ بتاريخ  12/7/2006باعتراضو بتاريخ 
كعاد  3/9/2004أما المعترض فقد غادر المممكة بتاريخ  12/9/2005تعميؽ جدكؿ الحقكؽ لالعتراض بتاريخ 

حيث غادر البالد كعاد بتاريخ 25/8/2005كبقي في البالد لغاية تاريخ  23/6/2005الى المممكة بتاريخ 
لمعترض قدـ اعتراضو ضمف المدة فإف كحيث تكصمت محكمة االستئناؼ الى النتيجة القائمة بأف ا 26/8/2006

 قرارىا كاقع في محمو.
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أما فيما يتعمؽ بسكاف القدس كفي مسألة االعتراض المقدـ مف سكاف القدس كما ىي المدة التي 

تسرم عمييـ، فقد ذىب اجتياد محاكـ التسكية في درجتيا األكلى إلى أف المدة التي تسرم بحقيـ 

تعميؽ يكما مف تاريخ  30كىي  1952لسنة  40مف قانكف  12ىي المدة الكاردة في المادة 

 (1)الجدكؿ.

بينما جاء حكـ محكمة استئناؼ القدس بأف المدة الكاجب اتباعيا ىي سنة كذلؾ استنادا إلى مسألة 

  (2)انقطاع العمـ بالتشريع ككف اإلقميـ تحت االحتالؿ "القكة القاىرة".

أماـ كىذه المسألة مازالت تحت البحث دكف أم استقرار في االجتياد القضائي لعدـ كجكد أم طعف 

 محكمة النقض.

كيرل الباحث أف اجتياد محكمة االستئناؼ كاف فيو مراعاة لمعدؿ كاإلنصاؼ كمسايرة لكاقع فرضو 

االحتالؿ، كما أف مثؿ ىذا الرأم كاف قد تـ العمؿ بو عندما جاءت النصكص مكجبة التباع جميع 

بأم تعديؿ عمييا بعد ىذا  دكف إمكانية اإللزاـ بما جاء 1967القكانيف التي كانت سارية قبؿ عاـ 

 العاـ النقطاع العمـ بالتشريع.

كفي المحافظات الجنكبية فإف مدة االستئناؼ عمى قرار مأمكر التسكية ال يككف إال بإذف مأمكر 

 30التسكية أك قاضي القضاة بطمب يقدـ إلى مأمكر التسكية مف قبؿ مف أصابو الضرر خالؿ 

حاؿ رفض مأمكر التسكية لإلذف جاز لمطالب أف يحيؿ  يكما مف تاريخ نشر جدكؿ الحقكؽ كفي

 يـك مف تاريخ رفض مأمكر التسكية مبينا أسباب استئنافو. 30طمبو لقاضي القضاة خالؿ 

                                                           
 63/2013قرار محكمة تسكية بيت لحـ القاضي برد االعتراض شكال لتقديمو خارج المدة في االعتراض رقـ  (1)

 22/2/2015بتاريخ 
 28/5/2015مدني . بتاريخ   151/2015استئناؼ القدس رقـ  (2)
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 :: المحكمة المختصة بنظر االعتراضسادساً 

مف القانكف المذككر عمى تسمية المحكمة المختصة بنظر االعتراض  13نصت المادة 

 عمى أف: اءات التي تتـ أماميا حيث نصت المادة المذككرةكصالحياتيا كاإلجر 

تنحصر صالحية سماع االعتراضات عمى جدكؿ الحقكؽ كالبت فييا بمحكمة تسكية األراضي -1

كالمياه التي تسمى فيما بعد )محكمة التسكية( تتألؼ مف قاض منفرد يعيف كفؽ أحكاـ قانكف تشكيؿ 

عدـ استطاعتو القياـ بكظيفتو ينتدب كزير العدلية مف  المحاكـ النظامية كعند مرض القاضي أك

 يقـك مقامو.

تعقد المحكمة جمساتيا في القرية أك البمدة المختصة في الزماف الذم يعينو قاضي محكمة التسكية 

كفي الحاالت التي يتعذر فييا عقد الجمسات في القرية أك البمدة تعقد جمساتيا في أم مكاف آخر 

 التسكية بمكافقة المدير. يعينو قاضي محكمة

إذا تخمؼ أحد الفرقاء عف الحضكر أماـ محكمة التسكية بعد أف بمغ حسب األصكؿ تجرل -2

محاكمتو غيابيان إذا كاف معترضان عميو كيرد اعتراضو إذا كاف معترضان، كلمف يحكـ عميو غيابان أك 

 لتبميغ.يرد اعتراضو أف يعترض عمى ذلؾ الحكـ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ ا

تككف األحكاـ الصادرة مف محكمة التسكية قطعية إذا كانت قيمة المدعى بو في جدكؿ الحقكؽ -3

ال تزيد عمى خمسيف دينارا كفي الحاالت التي تككف لممدعى بو قيمة مدكنة في جدكؿ الحقكؽ تقدر 

 محكمة التسكية قيمة لو.

محكمة االستئناؼ إذا كانت قيمة يجكز استئناؼ األحكاـ الصادرة مف محكمة التسكية إلى -4

المحككـ بو تزيد عمى خمسيف دينارا خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف 
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كجاىيان كمف تاريخ تبميغو إف كاف غيابيان كيككف حكـ محكمة االستئناؼ قابال لمتمييز إذا كانت قيمة 

اريخ صدكر الحكـ إذا كاف كجاىيا كمف دينار خالؿ ثالثيف يكما مف ت 200المحككـ بو تزيد عمى 

تاريخ تبميغو اذا كاف غيابيا كفي جميع الحاالت المار ذكرىا ال يجكز لممعترض أف يسقط دعكاه 

ذا أصر عمى اإلسقاط ترد دعكاه نيائيان.  مؤقتان كا 

كؿ قضية أرض أك ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسكية ككؿ مف القضايا -5

تقاـ أثناء التسكية في أية منطقة تسكية معينة يجب أف تحاؿ عمى محكمة التسكية، كعمى المذككرة 

محكمة التسكية أف تنظر في ىذه القضايا إذا تقدـ أحد الفرقاء باالعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ 

 ضمف المدة القانكنية.

لى أف تككف التسكية قد تمت يككف لمحكمة-6 التسكية  في أم كقت بعد نشر أمر التسكية كا 

صالحية إصدار قرار بكضع اليد مؤقتان عمى أية أرض أك ماء شمميا أمر التسكية أك تناكلتيا أية 

قضية محالة عمييا كذلؾ لصالح أم شخص ادعى بكضع اليد عمى تمؾ األرض أك الماء أك قدـ 

الصمح، عمى ادعاء مقابالن بكضع اليد عمييا كتغيير ىذا القرار أك فسخو دكف التقيد بقانكف حكاـ 

أف يقدـ طالب نزع اليد كفالة تضمف عطؿ كضرر مف نزعت يده عف األرض فيما إذا ظير أف 

 الطالب غير محؽ في طمبو.

لمحكمة التسكية صالحية إصدار قرار بتكقيؼ أية معاممة تسجيؿ تتعمؽ باألرض أك الماء في -7

 أية منطقة تسكية.

فس الطريقة التي تنفذ فييا أحكاـ المحاكـ كيبقى ذلؾ يككف ليذا القرار مفعكؿ حكـ محكمة كينفذ بن

 القرار معمكالن بو إلى أف تصدر محكمة تسكية األراضي كالمياه قراران نيائيان في القضية.
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لى أف تككف التسكية قد تمت يككف لمحكمة التسكية -8 في أم كقت بعد نشر أمر التسكية كا 

أف تراعى المدد القانكنية إلقامة الدعكل كأف صالحية النظر في دعكل الشفعة كاألكلكية عمى 

 مف ىذه المادة 4ك 3يراعى في ذلؾ التقييدات الكاردة في الفقرتيف 

 كمف خالؿ ىذا النص يتضح أنو جاء بعدة مسائؿ ىي كاالتي:

 أوال: تعريف محكمة التسوية:

ت عمى قد جاء في بدايتو كاضحا عمى منحو االختصاص بنظر االعتراضا 13إف نص المادة 

جداكؿ الحقكؽ إلى محكمة يطمؽ عمييا "محكمة تسكية األراضي كالمياه" كفيما بعد يطمؽ عمييا 

عبارة محكمة التسكية، كىي محكمة خاصة أناط القانكف بيا صالحية نظر االعتراضات الكاقعة 

محكمة .كبالتالي تككف ىذه ال13مف المادة  1عمى جداكؿ الحقكؽ النيائية كفؽ ما جاء في الفقرة 

 .2001لسنة  5خاصة لـ يأت النص عمييا صراحة في قانكف تشكيؿ المحاكـ الفمسطيني رقـ 

 السابقة  13بالنص عمى تعديؿ المادة  8كفي المشركع المقترح لمتعديؿ جاءت المادة 

بحيث أبقت عمى صالحية محكمة التسكية بسماع االعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ إال أنيا استحدثت 

ؿ: أف يككف تاريخ نشكء المحكمة ىك تاريخ صدكر أمر التسكية كىذا مف باب التأكيد أمريف، األك 

عمى حقيقة أف ىذه المحكمة كىي محكمة خاصة تنشأ بيذا التاريخ كالثاني أف يككف انتداب القضاة 

 كفؽ أحكاـ مكاد قانكف السمطة القضائية النافذ كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية.

بأف أعطت مجمس القضاء األعمى صالحية تحديد عدد محاكـ التسكية  3 كجاءت أيضا الفقرة

كصالحياتيا اإلقميمية كالمكانية كىذا عائد إلى ضركرة تركيز العمؿ القضائي المتعمؽ بتسكية 
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األراضي في محكمة مركزية مكزعة عمى أكثر مف منطقة كفؽ مقتضى الحاؿ كضركرة العمؿ 

 مف قاضي تسكية متفرغ لنظر االعتراضات. بحيث يككف بكؿ محكمة مركزية أكثر

 ثانيا: تشكيل محكمة التسوية:

صراحة عمى أف ىذه المحكمة الخاصة تشكؿ مف قاض منفرد يعيف كفؽ قانكف  13/1نصت المادة 

تشكيؿ المحاكـ النظامية. كقد جاء النص األصمي في قانكف التسكية بصيغتو تمؾ منسجما حيف 

 12كالذم جاء في المادة  1952لسنة  26كـ النظامية األردني رقـصدكره مع قانكف تشكيؿ المحا

منو فيما يتعمؽ بانتداب القضاة الفقرة)د( التي جاء فييا )أم قاض مف قضاة المحاكـ البدائية أك 

االستئنافية ليقكـ بكظيفة نائب عاـ أك قاضي محكمة تسكية األراضي( كالفقرة )ق( جاء فييا )أم 

 قـك بكظيفة قاض في محكمة استئنافية أك محكمة بدائية(.قاضي تسكية أراضي لي

كما أف االجتياد القضائي األردني قد أجاز ندب النائب العاـ ليقكـ بكظيفة قاض لتسكية األراضي 

بتاريخ  1972لسنة  167كالمياه كىك ما جاء صريحا في حكـ محكمة التمييز األردنية رقـ 

الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف قانكف تشكيؿ حيث جاء فيو" يستفاد مف نص  5/6/1972

أف مف حؽ كزير العدلية أف ينتدب أم  1968لسنة  35المحاكـ النظامية المعدؿ بالقانكف رقـ 

قاض ألية محكمة نظامية أك خاصة كحيث أف كممة قاض حسب ما عرفت في المادة الثانية مف 

مف جممة ما تشمؿ النائب العاـ كمساعديو   " تشمؿ1972لسنة  49رقـ “قانكف استقالؿ القضاء 

كحيث أف محكمة التسكية ىي مف المحاكـ الخاصة بيذا يككف انتداب مساعد النائب العاـ ليقـك 

 بكظيفة قاضي التسكية يتفؽ كأحكاـ الفقرة الرابعة المشار إلييا ماداـ أف االنتداب قد كقع في ظميا".

 1952لسنة  40كيؿ المحاكـ في ظؿ قانكف التسكية رقـ كعميو فإف القانكف األردني المعني بتش

قد كضع قيدا عمى مف يتكلى كظيفة قاضي التسكية؛ فاشترط بأف  1952لسنة  26كىك قانكف 
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أف يككف  1968يككف قاضيا في محاكـ البداية أك االستئناؼ كأجاز بالتعديؿ الكارد في العاـ 

 مساعد النائب العاـ.

قد خال مف أسس ىذا تشكيؿ محكمة  2001لسنة  5اكـ النظامية رقـ غير أف قانكف تشكيؿ المح

 التسكية أك بيانو، لعدـ النص عمى أم تشكيؿ ألم محكمة خاصة فيو. 

كبيذا يككف مثؿ ىذا التشكيؿ  1952لسنة  26منو ألغى صراحة قانكف  39كما أنو كفي المادة 

كـ كانتداب القضاة لـ يضع في المكاد ممغى، ذلؾ أف القانكف الفمسطيني كفي مسألة تشكيؿ المحا

ذات العالقة أم نص خاص يحدد طبيعة كدرجة قاضي التسكية، كبيذا يككف لجية االنتداب 

الفمسطينية الصالحية المطمقة لالنتداب مف أم محكمة كانت سكاء محكمة صمح أك بدائية أك 

مر تيسير عمى جية االنتداب استئنافية كحتى مف المحكمة العميا، كالذم أجده ىنا أف في ىذا األ

في اختيار مف تراه مناسبا بغض النظر عف درجتو لتكلي منصب قاضي التسكية ، كذلؾ لتحقيؽ 

المصمحة العامة، مع ضركرة مراعاة أف القانكف منح قاضي التسكية صالحيات استثنائية تتمثؿ في 

 نية كبيرة تؤىمو ليذه الميمة. تطبيؽ قكاعد العدالة كاإلنصاؼ، ما يكجب أف يككف لديو خبرة قانك 

 ثالثا: مكان انعقاد المحكمة:

عمى انعقاد محكمة التسكية لمنظر في االعتراضات عمى جداكؿ الحقكؽ في  13نصت المادة 

القرية أك البمدة الكاقعة ضمف منطقة التسكية بمكعد يحدده قاضي التسكية الذم أجاز لو القانكف 

آخر بمكافقة رئيس ىيئة التسكية كفي ظركؼ خاصة نصت  تعييف مكاف االنعقاد في أم مكاف

 عمييا المادة أال كىي حالة الضركرة.

جاءت الفقرة ب مف النص المقترح  1952لسنة  40أما مشركع قانكف المعدؿ لقانكف التسكية رقـ 

ة كفؽ بتحديد الجية المسؤكلة إداريا عف محاكـ التسكية كأناطتيا بالجية التي تدير المحاكـ النظامي
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قانكف السمطة القضائية كقانكف تشكيؿ المحاكـ النافذ كجاءت أيضا بمسألة ىامة ىي التأكيد عمى 

استقالؿ القضاء عف أم جية أخرل بحيث الغت ضركرة مكافقة رئيس ىيئة التسكية عمى نقؿ 

 جمسات المحاكـ عند الضركرة كأناطتيا لمجمس القضاء األعمى.

 ة:رابعا: صالحيات محكمة التسوي

المذككرة أعاله في فقرتيا األكلى اختصاصا نكعيا بنظر االعتراضات الكاقعة عمى  13قررت المادة 

 جداكؿ الحقكؽ النيائية لمحاكـ التسكية بعد انتياء مدد االعتراض التي نص عمييا القانكف.

 مف النص المذككر 6كما جاء في ذات المادة ذكر بعض الصالحيات منيا ما جاء في الفقرة  

بصالحيات إصدار قرار بكضع اليد المؤقت عمى أية أرض أك ماء شمميا أمر التسكية أك أم 

 قضية محالة عمييا، كىذه الصالحية تككف بعد نشر أمر التسكية. 

كما إف ليا صالحية إصدار القرار بتكقيؼ أم معاممة تسجيؿ تتعمؽ باألرض أك الماء في منطقة 

 مف ذات القانكف. 13/7التسكية كىذا كاضح مف نص المادة 

كما إف محكمة التسكية ليا صالحية النظر في قضايا الشفعة كاألكلكية مف تاريخ نشر أمر  

التسكية أك مف أم كقت بعد نشر أمر التسكية كفي ذلؾ إنصاؼ كتحقيؽ لمعدؿ ألف ىذه الدعاكل 

اني كفي القانكف رقـ محككمة بكجكب مراعاة مدد قانكنية إلقامتيا كردت في قانكف األراضي العثم

 منو. 2كخاصة المادة  1958لسنة  51

أف القانكف قد أعطى لمحكمة  13مف المادة  5كفي ىذه الصالحيات يجد الباحث في ظؿ الفقرة 

التسكية صالحية البت في كؿ نزاع يتعمؽ بأم أرض أك ماء كاقعة في منطقة التسكية كىذا كاضح 
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لة أم دعكل مقامة أك ستقاـ أماـ أم محكمة نظامية عند عندما قررت الفقرة المذككرة كجكب إحا

 بدء التسكية إلى محكمة التسكية.

إال أف المتتبع الجتيادات المحاكـ الفمسطينية يجد أف محاكـ االستئناؼ في بعض ىيئاتيا قد فرقت 

بيف اختصاصات محاكـ التسكية فيما يتعمؽ بنشر أمر التسكية، حيث جاءت ىذه االجتيادات 

تمارسيا محكمة  13كؿ بأف ىنالؾ اختصاصات لمحاكـ التسكية جاءت حصرا في المادة بالق

التسكية مف صدكر أمر التسكية كقبؿ تعميؽ جداكؿ الحقكؽ كىي ما يتعمؽ بقرارات كضع اليد 

 8/ 7/  6المؤقت كتكقيؼ معامالت التسجيؿ كدعاكل الشفعة ك األكلكية أم ما يتعمؽ في الفقرات 

كما خال ذلؾ أعادت االختصاص فيو إلى المحاكـ النظامية طالما لـ يعمؽ  13مف نص المادة 

 مف المادة المذككرة 1جدكؿ الحقكؽ أم لـ يبدأ اختصاص محكمة التسكية كفؽ الفقرة

كىذا االجتياد يمكف الرد عميو مع االحتراـ لممحكمة المكقرة بأنو يخالؼ القانكف مف ناحية ما كرد  

ص الذم أكجب إحالة النزاع بما يتعمؽ باألراضي أك المياه الكاقعة في مناطؽ في الن 5في الفقرة 

 التسكية إلى محكمة التسكية.

كبالتالي كيؼ يمكف إعادة ما نص القانكف عمى اختصاص محكمة بعينيا إلى محكمة أخرل، أما  

ف كاف مناسبة صدكره تتعمؽ بالط مبات المستعجمة مف ناحية عممية فاف ىذا االجتياد مع االحتراـ كا 

التي تتعمؽ باألراضي كالمياه الكاقعة في مناطؽ التسكية، فإف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 

كما بعدىا عمى  102فيما يتعمؽ بالطمبات المستعجمة قد نص في المادة  2001/ 2كالتجارية 

أياـ بعد صدكر  8أصكؿ البد مف اتباعيا أماـ المحاكـ النظامية كمنيا كجكب تقديـ دعكل خالؿ 

 قرار مستعجؿ مقدـ قبؿ رفع الدعكل األصمية كاال اعتبر القرار كأف لـ يكف.
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أياـ حكـ عمييا باإلحالة ابتداء  8كبالتالي يصبح ىذا االجتياد مكمفا لمخصكـ بتقديـ دعكل خالؿ 

د مف أم دفع رسكـ يمكف خسارتيا عند اإلحالة إذا كاف الب 13/5كقبؿ إقامتيا كفؽ صحيح المادة 

تقديـ اعتراض جديد أماـ محكمة التسكية، حيث إف الدعاكل المحالة ال تنظرىا محاكـ التسكية إال 

 .13/5بعد تعميؽ جداكؿ الحقكؽ كتقديـ اعتراض كفؽ صريح المادة 

لذلؾ نجد أف اجتياد محكمة النقض الفمسطينية قد أخذ بالرأم القائؿ باختصاص محكمة التسكية  

كية بغض النظر عف نكع الطمب كمكضكعو طالما أنو متعمؽ بأرض أك مياه منذ صدكر أمر التس

مف  3شمميا أمر التسكية حيث قررت أنو )كلما كاف الطمب المقدـ يتعمؽ بقطعة األرض رقـ 

ظير صافا مف أراضي بيت أمر كأف القطعة المذككرة، كما أفصح الكتاب عنيا كتاب  16الحكض 

مف قانكف التسكية  2ضمف أعماؿ التسكية، كلما كانت المادة مأمكر تسكية أراضي بيت امر مف 

تسكية جميع المسائؿ كاالختالفات المتعمقة بأم  –تنص عمى يقصد بعبارة تسكية األراضي كالمياه 

حؽ تصرؼ اك حؽ تممؾ في األرض أك المياه اك حؽ منفعة فييا اك اية حقكؽ متعمقة بيا كقابمة 

مى ما تـ تبيانو نقرر إحالة الطمب باعتبار أف الطمب دعكل اذ يعرؼ لمتسجيؿ، فإنو كالحالة ىذه كع

ىذا النكع مف الطمبات كما يفرع عنو بقضاء األمكر المستعجمة الى محكمة تسكية حمحكؿ كفؽ 

   (1)مف قانكف التسكية(.  13/5صريح نص المادة 

يؿ عمى الصالحيات كالخركج مف أم خالؼ في اآلراء كاالجتيادات القضائية أكد مشركع التعد

األساسية لممحكمة كفؽ ما جاء في القانكف األصمي اال أنو تناكؿ مسألة القرارات المؤقتة 

مف التعديؿ بأف أعطى محكمة التسكية صالحية إصدار مثؿ  5كالمستعجمة بحيث جاءت الفقرة 

                                                           
 طمب تعييف مرجع. 3/6/2018تاريخ  163/2018نقض مدني رقـ  (1)
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تصديؽ  ىذه القرارات بأم أرض أك ماء في أم منطقة تسكية مف تاريخ صدكر أمر التسكية حتى

 جداكؿ الحقكؽ.

 خامسا: اإلجراءات أمام محكمة التسوية:

يتضح أنيا نصت في بعض فقراتيا عمى مجمكعة مف اإلجراءات تتعمؽ  13بمراجعة نص المادة 

بمسائؿ محددة ىي مسألة حضكر الخصكـ كغيابيـ بعد تبميغيـ حسب األصكؿ حيث جاءت المادة 

المحكمة بعد تبميغو حسب األصكؿ جاز لمحكمة منيا أف المعترض إف غاب عف جمسة  2/ 13

التسكية رد اعتراضو أك تبميغو مرة أخرل. كفي حالة كاف أحد الخصكـ معترضا عميو يحاكـ غيابيا، 

كفي كال الحالتيف أجازت المادة لمفرقاء في حالة صدكر الحكـ الغيابي االعتراض عمى الحكـ 

ا لمتكفيؽ مع ما جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات أياـ مف تبميغو القرار. كىذ 10الغيابي خالؿ 

 .1952لسنة  40الحقكقية األردني السابؽ كالذم كاف ساريا كقت صدكر قانكف التسكية 

إال أف المدقؽ في النص يجد أنو خال مما تبقى مف إجراءات أخذ أغمبيا مما أكجبو القانكف مف 

كمة أماـ محكمة التسكية بالبحث فيما يتعمؽ اعتبار مدد االعتراض مدد سقكط، كبالتالي تبدأ المحا

بالقبكؿ الشكمي مف حيث المدد التي نص القانكف عمى كجكب تقديـ االعتراض خالليا سكاء أكانت 

، كمف ثـ البحث مف حيث تكافر البيانات 15أـ استثنائية كفؽ نص المادة  12أصميو كفؽ المادة 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات  52المادة الكاجب ذكرىا في الئحة االعتراض تحت مظمة نص 

 .2001/ 2المدنية كالتجارية رقـ 

غير أف التعامؿ بيذه المسألة ما زاؿ عمى شكؿ مرف في محاكـ التسكية التي تتغاضى في كثير  

مف األحياف كفؽ ما ىك منظكر في قرارتيا عف الشكميات، حيث اعتبرت كثير مف قرارات محكمة 

لى أف ذكر أرقاـ القطع كاألحكاض كفؽ جدكؿ الحقكؽ كافيا في تعيف التسكية في درجاتيا األك 
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الخصكمة الصحيحة حيث إف الخصكمة في اعتراضات التسكية تككف في مكاجية مف ذكر اسمو 

عمى جدكؿ الحقكؽ كمالؾ دكف زيادة أك نقصاف، كىذا مف قبيؿ تحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ. كما أف 

حكمة التسكية غير متعمؽ بتقديـ االعتراض كالحضكر مف قبؿ تقديـ االعتراضات كالحضكر أماـ م

 محاـ مزاكؿ لديو الخبرة كالعمـ في الشكؿ كالمضمكف.

كبعد نظر المحكمة إلى مجمكعة الشكميات مف مدد كغيرىا تنتقؿ المحكمة إلى المكضكع حيث 

ية مف تكرار تسير كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجار 

لمكائح سكاء كانت الئحة االعتراض أك الالئحة الجكابية لمف تقدـ بيا، حيث يمكف الرد عميو 

مشافية أك إنكاره جممة كتفصيال كفؽ رؤية المعترض عميو، كىذا كمو تحت قاعدة عالنية 

 الجمسات.

يؿ فصؿ كتتجو المحكمة لسماع األطراؼ كما لدييـ مف بينات خطية أك شفكية كليا في سب

، ثـ 1952لسنة  40مف قانكف  14/2االعتراضات بأحكاـ نيائية طمب البينة كفؽ صريح المادة 

 تسمع المرافعات النيائية كمف ثـ يككف النطؽ بالحكـ عالنية.

كفي الكالـ عف اإلجراءات التي تتبعيا محكمة التسكية جاء مشركع القانكف المقترح بحيث اضفى 

اإلجرائية العامة كخاصة قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  تناغما مع نصكص القكانيف

النافذ بحيث أزاؿ مجمكعة مف اإلجراءات التي نص عمييا القانكف األصمي كالتي كانت منسجمة 

في حينو مع قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية األردني النافذ بتاريخ صدكر قانكف التسكية 

بحيث جاء النص عمى  13مف المادة  2يؿ بتعديؿ الفقرة األصمي، حيث جاء مشركع التعد

المحاكمة الحضكرية عند غياب المعترض عميو كبرد االعتراض في حاؿ غياب المعترض عمى أف 

أياـ مف  10يككف لمف حكـ برد اعتراضو لعدـ الحضكر أف يعيد االعتراض لجدكؿ القضايا خالؿ 
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دفع رسما يحسب كفؽ قكاعد احتساب رسـك تاريخ تبمغو قرار الرد حسب األصكؿ بعد أف ي

االعتراض األصمي كفي حاؿ عدـ تقديـ مثؿ ىذا الطمب تحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا باعتبار 

 االعتراض كأف لـ يكف.

كما يالحظ أف المادة أضافت عمى النص األصمي حكما عالج حالة إعادة االعتراض إلى جدكؿ 

ترض كالذم إذا تغيب عف الحضكر في أم جمسة بعد ىذا القضايا المنظكرة بناء عمى طمب المع

 القرار كاف لممحكمة تأجيؿ االعتراض مف تمقاء نفسيا أك اعتباره كأف لـ يكف.

كفي ذات السياؽ جاء التعديؿ كاضعا أحكاما جديدة فيما يتعمؽ بتبميغ األكراؽ القضائية لمفرقاء 

نية كالتجارية المعمكؿ بو، إال أف التعديؿ بحيث يككف التبميغ حسب قانكف أصكؿ المحاكمات المد

أجاز لمحكمة التسكية أف تبمغ المعترض عمييـ في قضايا االعتراض عمى جداكؿ الحقكؽ أك المياه 

إذا كانكا أكثر مف شخص كاحد بالنشر في صحيفتيف محميتيف يكميتيف كبإعالف يتـ تعميقة في 

 يكما مف تاريخ الجمسة. 15شر كاإلعالف قبؿ مكاف بارز مف المدينة أك القرية عمى أف يتـ الن

مع  1952لسنة  40األردني المعدؿ لمقانكف رقـ  1985رقـ  6كقد أخذ ىذا التعديؿ عف القانكف 

 تحديث لمنصكص الكاردة في التشريع األصمي.

كما أضاؼ التعديؿ كفؽ ما لكحظ عميو نصا تشريعيا يتعمؽ بالتمثيؿ أماـ محاكـ التسكية حيث جاء 

بحيث سمح النص المعدؿ بتقديـ االعتراض مف المعترض  13مف المادة  2بند ج مف الفقرة ال

شخصيا أك ممف ينيبو أك مف ككيمو إال انو أكجب عمى المعترض تككيؿ محاـ مزاكؿ في المرافعة 

 كالبينة في االعتراضات إذا كانت منصبة عمى الممكية أك الحقكؽ العينية في األراضي كالمياه.
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 ا: الطعن في القرار الصادر عن محكمة التسوية:سادس

جاءت النصكص بالنسبة لمسألة الطعف في الحكـ الصادر عف محاكـ التسكية كاضحة كفؽ فقرات 

 حيث نصت الفقرة الثالثة: 1952لسنة  40مف قانكف  13المادة 

ؿ الحقكؽ تككف األحكاـ الصادرة مف محكمة التسكية قطعية إذا كانت قيمة المدعى بو في جدك  .1

 دينارا. 50ال تزيد عمى 

يكما مف تاريخ صدكر الحكـ  15يجكز استئناؼ األحكاـ الصادرة عف محكمة التسكية خالؿ  .2

 إذا كاف كجاىيا كمف تاريخ تبميغو إف كاف غيابيا. 

دينار  200كيككف حكـ محكمة االستئناؼ قابال لمتمييز إذا كانت قيمة المحكـك بو تزيد عف  .3

 ف تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف كجاىيا اك مف تبميغو اذا كاف غيابيا.يكما م 30خالؿ 

ذا أصر عمى اإلسقاط  كفي جميع الحاالت المار ذكرىا ال يجكز لممعترض أف يسقط دعكاه مؤقتا كا 

 ترد دعكاه نيائية.

كمف ىذا النص كبصريح ما جاء فيو فإنو يمكف استئناؼ الحكـ النيائي الصادر عف محكمة 

يكما مف تاريخ صدكر الحكـ إف كاف كجاىيا أك مف تاريخ تبميغو إف كاف  15ؿ مدة التسكية خال

 دينارا كاال كاف الحكـ الصادر قطعيا. 50غيابا بشرط إف تككف قيمة المحكـك بو تزيد عف 

كالبد إف يقدـ االستئناؼ إلى محكمة االستئناؼ المختصة كبالتالي يككف تقديمو إلى محكمة البداية 

 الستئنافية مخالفا لمقانكف.بصفتيا ا
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كما يككف حكـ محكمة االستئناؼ الصادر فيما يتعمؽ باألحكاـ الصادرة عف محكمة التسكية قابال 

يكما مف تاريخ صدكر الحكـ  30دينارا خالؿ  200لمنقض إذا كانت قيمة المحككـ بو تزيد عمى 

 اذا كاف كجاىيا كمف تاريخ تبمغو اذا كاف غيابيا. 

ذلؾ أنو ال يكجد أم حؽ  13اقع العممي حاليا ال ينظر إلى القيـ الكاردة في نص المادة إال أف الك 

 أقؿ مف ىذه القيـ، كىذا لممطمع عمى قيـ التخميف في جدكؿ الحقكؽ. 

قد منح قرار المدير الصفة القضائية لذلؾ أجاز الطعف فيو لدل  1952كيرل الباحث أف قانكف 

مة العدؿ العميا، غير أنو لـ يمنح المدير صفة محكمة الدرجة المحاكـ العادية كليس لدل محك

األكلى، لذلؾ أجاز االعتراض عمى قراره لدل محكمة التسكية، كأجاز الطعف في قرار محكمة 

التسكية لدل محكمة االستئناؼ، كمف ثـ الطعف في قرار محكمة االستئناؼ لدل محكمة التمييز/ 

 النقض. 

نص اقترح مشركع تعديؿ قانكف التسكية المعركض عمى مجمس الكزراء كفي محاكالت تعديؿ ىذا ال

مف القانكف األصمي عمى الكجو التالي  13الفمسطيني عند كتابة ىذه السطكر أف "تعدؿ المادة 

لغائو كاالستعاضة عنو بالفقرات التالي )أ( تنحصر  1اعتبار ما كرد في الفقرة  منيا بند )أ( كا 

عمى جدكؿ الحقكؽ كالبت فييا بمحكمة تسكية األراضي كالمياه التي صالحية سماع االعتراضات 

تسمى فيما بعد )محكمة التسكية(، تنشأ بصدكر أمر التسكية تتألؼ مف قاض منفرد يعيف أك ينتدب 

 كفؽ أحكاـ قانكف السمطة القضائية كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية النافذ.

بع محكمة تسكية األراضي كالمياه إداريا الجية المناط بيا إضافة البند )ب( عمى الكجو التالي " تت 

إدارة المحاكـ النظامية كفؽ قانكف السمطة القضائية النافذ كقانكف تشكيؿ المحاكـ النافذ، تعقد 
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المحكمة جمساتيا في المكاف المحدد مف قبؿ مجمس القضاء األعمى كلقاضي التسكية أف يعقد 

 بمكافقة مجمس القضاء األعمى.جمساتيا في أم مكاف آخر يعينو 

إضافة البند )ج( عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف آخر يجكز لمجمس القضاء األعمى تحديد عدد 

محاكـ تسكية األراضي كالمياه العاممة في فمسطيف كالمشكمة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف كلممجمس 

 تحديد الصالحية اإلقميمية ليذه المحاكـ.

ة مف محكمة التسكية قابمة لالستئناؼ كفؽ القكاعد كاألحكاـ كالمدد الكاردة في تككف األحكاـ الصادر 

قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ، كيقدـ االستئناؼ إلى محكمة االستئناؼ رأسا أك 

 بكاسطة رئيس ىيئة التسكية أك مأمكر التسكية أك إلى محكمة التسكية.

يككف حكـ محكمة االستئناؼ قابال لمنقض كفؽ القكاعد كاألحكاـ  13( مف المادة 4تعدؿ الفقرة )

كالمدد الكاردة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ، كيقدـ الطعف إلى محكمة 

النقض رأسا أك بكاسطة محكمة االستئناؼ التي أصدرت الحكـ أك بكاسطة رئيس ىيئة التسكية أك 

 مأمكر التسكية "

حالة إلى محكمة النقض كىذا مف قبيؿ حيث يككن كف عبارة عف جية أك كاسطة استالـ الطعف كا 

التسييؿ كالتيسير كالحفاظ عمى المدد المتعمقة بالطعف، ككاف تعديؿ المدد في المقترح مف باب 

مكاءمة التشريعات كخاصة مف باب جعؿ القانكف الخاص مطابقا في المدد لمقانكف العاـ، كمف 

اء التعديؿ لما في دعاكل التسكية مف أىمية لألطراؼ خاصة أف الطعكف ال تنظر ناحية أخرل ج

اال بكاسطة محاـ مزاكؿ كبالتالي كانت ىذه المدد إلعطاء فرصة كافية لممعترضيف لتحديد مكقفيـ 

 بصكرة كاضحة مع اختيارىـ لمف يرضكنو مف المحاميف لمتابعة اعتراضاتيـ.
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لتاريخ إنشاء المحكمة كلتحقيؽ االنسجاـ بيف قانكف التسكية  كفي ىذا التعديؿ المقترح تكضيح

كقانكف السمطة القضائية كقانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية، كبياف التبعية اإلدارية لمحاكـ التسكية 

انسجاما مع مبدأ استقالؿ السمطة القضائية مع منح مجمس القضاء األعمى سمطة كصالحية تعييف 

ي كالمياه لمكاجية الكاقع المتمثؿ في كثرة عدد المناطؽ المشمكلة بأعماؿ عدد محاكـ تسكية األراض

التسكية حيث تجاكز عدد مكاتب التسكية العاممة في فمسطيف المئة األمر الذم يغدك معو استحالة 

 تعييف مئة قاض بعدد أكامر التسكية.

بعة محاكـ تسكية كالمقترح عمى مجمس الكزراء حاليا مف كجية نظر كاضع التعديؿ إنشاء أر 

 لألراضي:

 األكلى في شماؿ الضفة الغربية يحدد مقرىا كنطاقيا اإلقميمي كفؽ مقتضى الحاؿ كاإلمكانيات.

 الثانية في مناطؽ الكسط يحدد مقرىا كنطاقيا اإلقميمي كفؽ مقتضى الحاؿ كاإلمكانيات.

 الثالثة في محافظة بيت لحـ.

 الرابعة في محافظة الخميؿ.

يادة عدد المحاكـ أك تقميميا كفؽ مقتضيات الكاقع العممي عمى األرض كالمصمحة مع إمكانية ز 

 العامة. 

كفيما يتعمؽ بمسألة الطعكف جاء مقترح التعديؿ منسجما مع قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 

مف القانكف األصمي  13مف المادة  3كالتجارية النافذ حيث جاء مشركع التعديؿ عمى نص الفقرة 

يكما كفقا لمقكاعد  30لتصبح مدة االستئناؼ مساكية لممدة الكاردة في قانكف األصكؿ بحيث 

كاألحكاـ الكاردة فيو بحيث يقدـ االستئناؼ إلى محكمة االستئناؼ المختصة رأسا أك بكاسطة رئيس 
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 ىيئة التسكية اك مف يقكـ مقامو اك مأمكر التسكية أك محكمة التسكية، كىذا أيضا مف باب التسييؿ

عمى الطاعف في الكصكؿ الى قاضيو الطبيعي بأسرع كقت ممكف كاف كاف فيو استحداث عمى ما 

 كما بعدىا. 207جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كخاصة المكاد 

كفي ىذا أيضا كاف مشركع التعديؿ المقترح فيما يتعمؽ بالطعف في حكـ محكمة االستئناؼ المتعمؽ 

ألسباب الكاردة في الفقرة السابقة جاء التعديؿ ناصا عمى أف تككف مدة بقضايا التسكية كلذات ا

يكما بحيث يقدـ  40الطعف إلى محكمة النقض عمى أحكاـ محكمة االستئناؼ في قضايا التسكية 

الطعف إلى محكمة النقض رأسا أك إلى محكمة االستئناؼ مصدرة القرار كالى رئيس ىيئة التسكية 

 أمكر التسكية أك محكمة التسكية.أك مف يقـك مقامو أك م

كفي مسألة الرقابة القضائية كاف مشركع التعديؿ المقترح قد أضاؼ نصا مستحدثا مف باب حصر 

االعتراضات في األسباب الحقيقية دكف الكيدية حيث أجاز التعديؿ المقترح صالحية لمحكمة 

كؿ مف يثبت أف اعتراضو قدـ  التسكية أف تحكـ عمى المعترض كلصالح الخزينة بنفقات مالية عمى

 بطريقة كيدية بمبمغ ال بتجاكز عشرة األؼ دينار أردني أك ما يقـك مقاميا مف العممة المتداكلة.
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 نتائج الدراسة
 تكصؿ الباحث في ىذه الدراسة لمنتائج التالية:

في  كىك يكازم تسمية المدير 1928لسنة  80أف تسمية مأمكر التسكية كارد في القانكف رقـ  -1

الذم أصبح يسمى رئيس ىيئة التسكية، كىك يطمؽ في الكقت  1952لسنة  40القانكف رقـ 

 الحاضر عمى المكظؼ المفكض مف المدير أم مف رئيس ىيئة التسكية. 

قد أناط جميع أعماؿ التسكية برئيس  1952لسنة  40أف قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ  -2

 ىيئة التسكية.

ىيئة التسكية قاصرة عميو كال يجكز لو التفكيض فييا، كبعضيا  أف بعض صالحيات رئيس -3

 اآلخر أجاز لو القانكف أف يفكضيا لمأمكر التسكية. 

أف صالحيات مأمكر التسكية التي أجاز القانكف تفكيضو فييا يتعمؽ بعضيا بإجراء معامالت  -4

مرحمة تقديـ التصرؼ كالتغيير كتكثيؽ المصالحات خالؿ مرحمة التسكية، كبعضيا اآلخر ب

االدعاءات كالتحقيؽ فييا، كىذه األخيرة ىي جكىر مكضكع الرسالة لما أثارتو مف اختالؼ في الرأم 

 كعدـ كضكح.

أف القاعدة العامة ىي أف صالحيات مأمكر التسكية في مرحمة تقديـ االدعاءات كالتحقيؽ فييا  -5

عداد جدكؿ الحقكؽ، ىي مجرد تقديـ تكصيات لرئيس ىيئة التسكي ة غير قابمة لمطعف فييا، كأف كا 

 القرار القابؿ لمطعف فيو ىك قرار رئيس ىيئة التسكية بإعالف جدكؿ الحقكؽ. 

صالحيات مأمكر التسكية في تعييف الحدكد بيف القرل كرسـ حدكد جديدة عكضا عف حد   -6

، كاف قديـ إذا كاف الحد ممتكيا أك معكجا، كفتح أك تخطيط طريؽ جديدة أك قديمة عامة أك خاصة

القانكف يعتبرىا قرارات قطعية غير قابمة لمطعف؛ غير أف المحكمة الدستكرية قررت أف ىذه القرارات 

قابمة لمطعف، كأف الطعف في ىذه الحالة يككف في مسار الخط أك مسار الطريؽ أك مقدار التعكيض 
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مجرد تكثيؽ ليا بما يقمؿ مف الضرر كيحقؽ العدالة. بينما قيامو بالتصديؽ عمى المصالحة يعد 

 كفؽ صالحيتو التي قررىا لو قانكف التسكية.

أف دليؿ اإلجراءات المكحدة الذم صادؽ عميو رئيس ىيئة التسكية، تضمف بعض اإلجراءات   -7

كاجبة االتباع، لكنو ليس كافيا. لذلؾ كجب تطبيؽ القكاعد العامة في قانكف أصكؿ المحاكمات 

عماؿ مبدأ المدنية كالتجارية؛ فيما لـ يرد في ى ذا الدليؿ بخصكص التحقيؽ في االدعاءات كا 

 المكاجية بيف الخصكـ تحقيقا لمبدأ العالنية.

أف قياـ بعض مأمكرم التسكية بسماع الشيكد دكف حضكر الخصـ اآلخر كدكف تحميفيـ  -8

 اليميف مخالؼ لمقانكف، كلمفيـك الشيادة. 

يع عمى مستند عرفي أك بالتزكير، اف أف عمى مأمكر التسكية في حاؿ طعف أمامو بإنكار التكق -9

يستبعد ىذا المستند ألنو يفقد حجيتو مؤقتا، فإذا كانت ىناؾ أدلة أخرل تكفي لمفصؿ في الخالؼ 

ال يسجؿ بقطعة األرض باسـ الخزينة كعمى مف يتمسؾ بصحة السند إثبات ذلؾ في  أخذ بيا، كا 

 المحكمة المختصة.  

سائؿ الفنية كالمسائؿ القانكنية في الكقت ذاتو، كيغمب أف أعماؿ التسكية تعد مزيجا مف الم -10

عمييا الطابع العممي اإلجرائي، غير أف األعماؿ الفنية ليست مقصكدة لذاتيا بؿ لتطبيؽ أحكاـ 

القانكف، كأف أغمب مأمكرم التسكية رغـ خبرتيـ الفنية ليس لدييـ إلماـ بالقانكف كتفسيره كتطبيؽ 

 في االجتياد بيف منطقة كأخرل.أحكامو، ما أدل إلى اختالؼ 
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 التوصيات
 يقترح الباحث نتيجة ىذه الدراسة التكصيات التالية:

النص في التعميمات أك التعديؿ المقترح لمقانكف عمى أف يككف الككالء في مرحمة تقديـ  -1

االدعاءات مف المحاميف، حفاظا عمى حقكؽ المككميف، ألف غير المحامي الذم ال يعرؼ أحكاـ 

 انكف قد يضيع عمى المككؿ بعض حقكقو لجيمو بالقانكف.الق

استحداث منصب مأمكر تسكية في المناطؽ األربع المقترح إنشاء محاكـ تسكية فييا، كاعتبار  -2

مديرم المكاتب الفرعية في تمؾ المناطؽ مساعديف لو، كتكحيد الجية التي تحقؽ في االدعاءات 

الحية لمأمكر التسكية ألف مف يحقؽ في االدعاء المتعارضة كتفصؿ فييا بحيث تمنح ىذه الص

 أكثر قدرة عمى كزف البينة كالفصؿ في النزاع. 

التكصية بأف يككف مأمكرك التسكية ممف يحمؿ شيادة في القانكف، كأف يتـ عقد دكرات تدريب   -3

 ليـ قبؿ ممارسة عمميـ. 

اقتنع مأمكر التسكية التي نصت عمى أنو )إذا  1928( مف قانكف 27/4األخذ بحكـ المادة ) -4

بأف شخصا لو حؽ في أرض كلـ يقدـ ادعاء بو فمو أف يجرم التسكية كأف ىذا الشخص قد قدـ 

 ادعاءه في الكقت المعيف(. خاصة إذا كاف غائبا. 

التأكيد عمى العالنية في تحقيؽ االدعاءات بحضكر ذكم العالقة، ككضع التعميمات الكاضحة  -5

ميغ كسماع البينة بما في ذلؾ صالحية مأمكر التسكية بدعكة مف يرل لذلؾ كخاصة فيما يتعمؽ بالتب

 مف الشيكد كتحميفيـ اليميف.

النص صراحة عمى صالحية مأمكر التسكية بتطبيؽ نصكص قانكف البينات فيما يتعمؽ  -6

 لصحة المستندات في حالة إنكار التكقيع أك الطعف بالتزكير.
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مكر التسكية كالمكتب الفرعي كمقر المجمس النص عمى عرض جدكؿ االدعاءات في مكتب مأ -7

 يكما قبؿ البدء في تحقيقو. 15المحمي )البمدية أك المجمس القركم( لمدة 

النص في حالة فتح طريؽ أف تعديؿ حدكد متعرجة، عمى أف الطعف يقتصر عمى مسار  -8

 الطريؽ أك الخط كمقدار التعكيض، كليس عمى مبدأ فتح الطريؽ أك تعديؿ الحد.

راحة عمى اختصاص محكمة التسكية بنظر الطمبات العاجمة مف تاريخ صدكر أمر النص ص -9

أياـ مف تاريخ القرار كما في قانكف أصكؿ المحاكمات.  8التسكية دكف اشتراط إقامة الدعكل خالؿ 

 أياـ مف تاريخ تعميؽ جدكؿ االدعاءات.  8بؿ تقديـ االعتراض خالؿ 

صكص القانكف بخصكص محكمة التسكية مع إقرار المقترحات المقدمة لتعديؿ بعض ن -10

 ضركرة أف ال تقؿ درجة القاضي عف قاضي بداية أك استئناؼ لتكفر الخبرة الكافية.
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