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 بتنقيح بعض الفصول من  يتعلق2002 أوت 3 مؤرخ في 2002 لسنة 82  عددقانون

 .مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإتمامها

  

  الفصل األول 

 والفقرة األولـى مــــن      10والفصل   9 والفقرة الثانية من الفصل      8 و 6تلغى أحكام الفصلين    

 332والفقرة الثانيـة مـن الفصـل         289 و 253 و 211 و 70 و 61 و 60 و 43 والفصول   11الفصل  

ــول   409 و406 و405 و404 و400 و399 و397 و396 و339 و337 و336 و335والفصـ

 مـن   450 والفقرتين األولى والرابعة من الفصل       444 والفقرة الثانية من الفصل      442 و 425 و 411و

  : وتعوض بالفقرات والفصول التاليةمجلة المرافعات المدنية والتجارية

  ) جديد (6الفصل 

  :رها العدول المنفذون على ما يأتييجب أن تشتمل المحاضر التي يحر

  . التاريخ الذي حصل فيه اإلعالم يوما وشهرا وسنة وساعة:أوال 

 اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانـه إن كـان                :ثانيا  

  .مقرهتاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته و

وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره االجتمـاعي وشـكله                

  .القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه

  . اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها:ثالثا 

ن له مقر معلوم وقت اإلعالم فـآخر         اسم الموجه إليه اإلعالم ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يك          :رابعا  

  .مقر إقامة كان له وعند االقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه

وإذا كان الموجه إليه اإلعالم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره االجتماعي               

  .وشكله القانوني إن كان شركة وعند االقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه

 اسم من سلم إليه اإلعالم وإمضاؤه أو وضع عالمة إبهامه على األصل أو تسجيل امتناعه                :خامسا  

  .وسببه

  . إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من األصل والنظير:سادسا 

  . بيان مصاريف اإلعالم وأجره بكل من األصل والنظير:سابعا 
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  . العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ:ثامنا 

  ) جديد (8الفصل 

  .يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره األصلي أو في مقره المختار حسب األحوال

فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعالمه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر اإلعالم إلـى                  

  .عرفا بهويتهوكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا وم

وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم ال يحمل سوى اسم ولقب المعني                  

بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز األمن الـوطني أو الحـرس                  

  .الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعالمه

منفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر اإلعالم بالمقر ويودع نسخة أخـرى فـي               وإذا لم يجد العدل ال    

ظرف مختوم ال يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمـة الناحيـة أو                  

  .عمدة المكان أو مركز األمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر

 العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعالمه في ظـرف            وفي الحالتين األخيرتين يجب على    

أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إلى مقره األصلي أو مقره المختـار       

  .يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر

 .إلدالء بهاوال لزوم لإلدالء ببطاقة اإلعالم بالبلوغ في القضايا االستعجالية وكذلك عند تعذر ا

  ) فقرة ثانية جديدة (9الفصل 

  .وال لزوم لإلدالء ببطاقة اإلعالم بالبلوغ في القضايا االستعجالية وكذلك عند تعذر اإلدالء بها

  ) جديد (10الفصل 

إذا بارح المقصود باإلعالم مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختـوم ال يحمـل                 

ك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز األمن الـوطني أو              سوى اسم المعني بالتبليغ وذل    

  .مركز الحرس الوطني آلخر مقر معروف له

وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من اإلعالم بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الوالية التي                

  .توجد بدائرتها المحكمة المذكورة

  ) فقرة أولى جديدة (11الفصل 

تبلغ االستدعاءات واإلعالمات الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام بنزاعـات الدولـة وإال               

  .كانت باطلة
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  ) جديد (43الفصل 

  .تُرفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة

ل من الطالب والمطلوب وعند االقتضاء      وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر ك         

  .عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره

وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره االجتماعي               

  .وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه

  .كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المّدعي

ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لـذلك ثـم يقـدمها                   

  .للقاضي

  ) جديد (60الفصل 

ة عدل منفذ   إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا فعلى الدائن قبل تقديم المطلب إنذار المدين بواسط             

ويجب . بأنه إذا لم يوف بالدين في ظرف خمسة أيام كاملة يقع القيام ضده طبق إجراءات األمر بالدفع                

  .أن يرفق محضر اإلنذار بنسخة من سند الدين

وإذا كان المدين قاطنا خارج البالد التونسية، فإن المهلة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة ترفع إلى               

  .ثالثين يوما

  ) جديد (61ل الفص

يختص بالنظر في األمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر األصلي أو المختار للمدين أو ألحد               

  .المدينين إن تعددوا ما لم يقع االتفاق على خالفه

وال يمكن إصدار األمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر مطلقا على معنى أحكام الفقرة الثانيـة                 

  .اشر من هذه المجلةمن الفصل الع

  ) جديد (70الفصل 

يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقـره وصـفته وعنـد                  

االقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المـدعي وأسـانيدها              

  .يخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعةالقانونية والمحكمة الواقع االستدعاء للحضور لديها وتار

وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقـره االجتمـاعي وشـكله                 

  .القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه
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كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم جوابـه كتابـة مصـحوبا بالمؤيـدات                

  .حام بالجلسة المعينة لها القضية وإال فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقهابواسطة م

وال يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالبالد التونسية وعن                 

  .ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية

  ) جديد (211الفصل 

 على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول فـي       يجب

شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر في التنفيذ إال إذا استشكل األمر فإنه يوقف أعمـال                  

ـ               ي أقـرب   التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم األمر للحضور ف

  .جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر

وال يمكن توقيف أعمال التنفيذ إال إذا سّبق مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصـاريف نشـر القضـية،                  

  .ويتولى هذا األخير عندئذ عرض األمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه

ل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع األمر إلى القاضي المختص             وإذا رفض عد  

. بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلّط عليه في صورة رفض مطلبه               

وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه األمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي                

  .حالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارةهذه ال

  .وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا

  .وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضى في المشكل كما لو كان حاضرا

للتنفيذ حاال على المسوّدة بقطع النظر عن       ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحاالت قابال          

االستئناف ودون لزوم لإلعالم به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من                 

  .نص ذلك القرار دون مصاريف خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به

  ) جديد (253الفصل 

  :تيذية من حكم يكتب بطالعها ما يأكل نسخة تنفي

  الجمهورية التونسية،

  : اآلتي نصه ويذكر بآخرها ما يأتيباسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم

وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفـذوا هـذا                 

يساعدوا على ذلك، وسائر    القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكالء العامين ووكالء الجمهورية بأن             

  . ذلك بصفة قانونيةلى تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهمآمري وضباط القوة العامة باإلعانة ع
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  .وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم

  ) جديد (289الفصل 

 287يقع التنفيذ عند وفاة المحكوم عليه على وارثه بعد إعالمه بالحكم وانتهاء األجل الوارد بالفصل               

  .ولو سبق أن تّم ذلك اإلعالم ومنح ذلك األجل للمحكوم عليه نفسه

وإذا تعذرت معرفة الوارث بالرغم من االسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحـد بحجـة                  

وفاة المورث فإنه بعد مضي ثالثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقـة بالتنفيـذ     

 عليه المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقّر معلوم للمورث، ويكون هـذا اإلعـالم                لوارث المحكوم 

  .كافيا للتمادي في التنفيذ

والتنفيذ المشروع فيه ضد المحكوم عليه يستمر عند االقتضاء ضد وارثه دون لزوم إلعالمه بالحكم               

  .من جديد أو لضرب أجل جديد له

  ) فقرة ثانية جديدة (332الفصل 

  :محضر على ما يلي وإال يكون باطالن يشتمل هذا الويجب أ

  . التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه:أوال 

  . بيان مقدار دين العاقل:ثانيا 

نه  بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكا   :ثالثـا   

  .إن كان تاجرا أو شخصا معنويا

  .وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر

  . من هذه المجلة341 و339 إلى 337 و333 النص الحرفي للفصول :رابعا 

  ) جديد (335الفصل 

ة على الدائن العاقل أن يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف خمسة أيام من إجرائهـا بواسـط                 

محضر محرر من أحد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور أمام المحكمة المختصة خالل              

أجل ال يقل عن ثمانية أيام وال يتجاوز واحدا وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة إجراءات العقلـة وإال           

  .بطلت العقلة

اوز ثمانية وأربعين ساعة من     ويتم تقييد القضية وجوبا لدى كتابة المحكمة المختصة في أجل ال يتج           

  .تاريخ استدعاء المعقول عنه

أما إذا أجريت العقلة بإذن القاضي فيجب أن يكون استدعاء المدين راميا أيضا إلى سـماع الحكـم                  

وفي هذه الصورة يقع البت بحكم واحد في طلب األداء وفي صـحة إجـراءات          . عليه بأداء دين العاقل   
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اة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ فإنه يقع تأجيل النظر في طلب تصـحيح            وإذا كانت العقلة مجر   . العقلة

  .العقلة إلى أن يصبح الحكم المشار إليه قابال للتنفيذ

  ) جديد (336الفصل 

يجب على الدائن العاقل أيضا أن يدخل الغير المعقول تحت يده في القضـية المرفوعـة لتصـحيح                 

ويجب أن يتضمن محضر اإلدخال عدد القضية       . أيام على األقل  العقلة قبل انعقاد الجلسة األولى بخمسة       

  .وتاريخ الجلسة وإال بطلت العقلة

  ) جديد (337الفصل 

يجب على المعقول تحت يده أن يتولى في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة تقديم تصريح كتابي إلـى                  

  .سة نفسهاكاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل في ذلك أو بالجل

  :ويتضمن التصريح المذكور

  .أسباب الدين المتخلد بذمته لفائدة المعقول عنه ومقداره) 1

  .أسباب انقضائه كال أو بعضا إن كان قد انقضى وتاريخه) 2

العقل التوقيفية األخرى التي سبق إجراؤها تحت يده ضد المعقول عنه وبقي مفعولهـا عـامال                ) 3

 من هذه المجلة مع بيان تاريخها وأسبابها وأسـماء          313مقتضى الفصل   وكذلك االعتراضات الواقعة ب   

  .الدائنين العاقلين أو المعترضين وألقابهم وعناوينهم

الديون المحالة من المعقول عنه والتي وقع إعالم المعقول تحت يده بها أو قبلها مع بيان تاريخها                 ) 4

  .وأسماء المحال إليهم وألقابهم وعناوينهم

  .قول تحت يده أن يضيف إلى تصريحه جميع األوراق المؤيدة لهوعلى المع

وإذا كانت تحت يده منقوالت على ملك المعقول عنه وجب عليه أن يضيف إلى تصـريحه قائمـة                  

  .مفصلة فيها

  ) جديد (339الفصل 

للمعقول تحت يده إن كان له عذر شرعي أن يقدم تصريحه أو يتالفى ما به من نقص أو يضـيف                    

  .لمؤيدة له ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعةاألوراق ا

  ) جديد (396الفصل 

يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيـع فيـه أحسـن                    

  .نتيجة
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ن العدل المنفـذ وبواسـطة      ويتم اإلشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على األقل بسعي م            

  .إعالن ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبالد التونسية إحداهما باللغة العربية

ويتضمن اإلعالن وجوبا الهوية الكاملة للعاقل وللمعقول عنه ومهنة كل واحد منهما ومقره واالسـم               

شخيصا موجزا وشـروط    التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته ومكانه وتشخيص األشياء المعقولة ت          

  .معاينتها والثمن االفتتاحي وتاريخ رفع هذه األشياء والتسبقة الواجب تأمينها

ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب ألهمية األشياء المعقولة بمقتضى إذن على عريضة غيـر قابـل                

  .للطعن

  ) جديد (397الفصل 

 جديد،  396تتاحي المعلن عنه طبق الفصل      ال تقبل المزايدة إال ممن سّبق مبلغا يساوي عشر الثمن االف          

ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي ال                   

  .رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع واألمانات

على العدل المنفذ تسليم المزايد وصال في ذلك، كما عليه أن يتولى قبل بداية المزايدة اإلعالن عن                 و

  .مبلغ مصاريف العقلة والبيع وأن يمد كل معني بتفاصيل تلك المصاريف

  .ويباع المعقول آلخر مزايد، وال يسلم إال بعد دفع باقي الثمن والمصاريف

عدل المنفذ حاالّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين           وعند انتهاء المزايدات، يتولى ال    

  .الذين لم ترس عليهم المزايدة

  ) جديد (399الفصل 

إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من تاريخ البتة، فإن األشياء                  

يخ يحدده العدل المنفذ بعد أخذ رأي الـدائن العاقـل           المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تار        

  .كتابة، على أن ال يتجاوز الموعد الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول

 

  ) جديد (400الفصل 

  .ينجر عن البيع الواقع بموجب نكول المشتري األول فسخ البيع األول بأثر رجعي

لذي بتت به المبيع له وبين الثمن الحاصـل         والناكل في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن ا         

  .من البيع الجديد الواقع بموجب النكول، وليس له طلب ما عسى أن يزداد في الثمن الجديد للبيع

فإن ظهر نقـص  . وليس للناكل في البيع طلب استرداد التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد     

ه البيع أول مرة، فعلى العدل المنفذ أن ال يرجع للناكل إال ما             في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم ب        

  .تبقى من التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة األولى وإضافتها إلى محصول البيع
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  .وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة القيام على الناكل إللزامه بدفع الباقي

  ) جديد (404الفصل 

 المالية مشبهة، في ما يخص وسائل التنفيذ، بالمنقوالت، ويمكن عقلتها وفقا لألحكام الواردة              األوراق

  .باألبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان

  ) جديد (405الفصل 

ال يقع بيع األوراق المالية إال بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي األشخاص المعنوية التي أصدرتها أو لدى                 

  .المرخص له لمسك حساباتهاالوسيط 

  .وعلى الشركة أن تمّد العدل المنفذ باسم الوسيط المودعة لديه األوراق المالية المراد عقلتها ومقره

  ) جديد (406الفصل 

األوراق المالية التي وقعت عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر حكم قاض بصحة العقلـة وأصـبح                 

  .قابال للتنفيذ

ة بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ واإلجراءات الجاري بها العمل بالسـوق             وتباع األوراق المالي  

المتداولة لديها تلك األوراق، كما تباع حسب تلك الصيغ األوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التـي       

  .يختار العدل المنفذ بيعها وفقها

  ) جديد (409الفصل 

لب الموافقة على قبوله إذا تضمن عقد الشركة شـرط          على المبتت له إعالم الشركة بنتيجة التبتيت وط       

أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا               

  :تيت حصصه من أحد األصناف التاليةكان الشخص المعنوي الواقع تب

  ـ شركات األشخاص،

  ـ الشركات المدنية،

  ولية المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،ـ الشركات ذات المسؤ

  .ـ تجمع المصالح االقتصادية الذي يكون له رأس مال

وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في األجـل المحـدد                  

  .بالعقد التأسيسي، على أن ال يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب

إذا أعربت الشركة خالل األجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت له، فإن عليهـا أن                 و

تتولى خالل الشهر الموالي لإلعالم بالرفض، إيجاد مشتر للحصص أو لألوراق المالية المبتتة من بين               
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تتة على أساس   الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو األوراق المالية المب             

  .سعر البتة مع المصاريف

وإذا انقضى األجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المذكورة بالفقرة السابقة ولم يقع دفـع                 

  .الثمن والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له يعتبر حاصال قانونا

  .وال عمل بكل شرط مخالف

  ) جديد (411الفصل 

بع كراس شروط مؤرخا وممضى منه إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيـت             يقدم محامي القائم بالتت   

لديها، وذلك في أجل ال يتجاوز الستين يوما الموالية إلجراء العقلة التنفيذية أو إعالم المعقول عنه بهـا                  

ـ               ارات بالنسبة إلى العقارات غير المسجلة، أو الموالية لترسيم اإلنذار بالسجل العقاري بالنسبة إلى العق

  .المسجلة

ويجب أن يكون كراس الشروط مرفوقا بتقرير اختبار مجرى بإذن القاضي يتضمن تحديـد القيمـة              

الحقيقية للعقار موضوع التبتيت، وتراعى في تقدير تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة              

ة عند االقتضاء والثمن الذي     بموقع العقار ومساحته ومحتواه وتوابعه ووجه استغالله ومداخليه االعتيادي        

  .بيعت به عقارات مماثلة بالجهة خالل السنة السابقة إلجراء االختبار

  ) جديد (425الفصل 

يجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد جلسة التبتيت أن يتولى بنفسه بيع العقار المعقول، وفي هـذه                 

  .ن الثمن ومصاريف البتةالحالة فإنه يبقى ضامنا في ما يطرأ على العقار إلى حين تأمي

ويجب أن يكون الثمن المؤمن كافيا لخالص جميع الدائنين العاقلين والمعترضين وأن يتم التأمين في               

  .أجل ال يتجاوز العشرة أيام قبل تاريخ جلسة التبتيت

وإذا لم يقع خالص طالب التتبع قبل اليوم والساعة المعينين للبتة فإن محاميه يتولّي أعمـال البتـة                  

آلخر مزايد وذلك بعد اإلعالن عن أوصاف العقار المعروض للبيع وما يتحمله من التكاليف ومقـدار                

السعر االفتتاحي ومبلغ المصاريف واألجور المسّعرة وعند االقتضاء االعتراضات المسـجلة بكـراس             

  .الشروط، ثم تفتح المزايدة وتضاء بالتوالي ثالثة أنوار يدوم كل منها دقيقة تقريبا

 يكون المزايد ملزما بما بذله من الثمن إذا بدت مزايدة أخرى بعد مزايدته ولو صرح بـبطالن                  وال

  .المزايدة األخيرة وال يقع التصريح بالتبتيت إال بعد إطفاء ثالثة أنوار تتم إضاءتها بالتوالي

نطفـاء نـورين   وإذا وقعت مزايدة قبل انطفاء أحد األنوار، فإنه ال يمكن التصريح بالتبتيت إال بعد ا   

  .آخرين دون مزايدات أثناء مدتها
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وإذا لم تقع مزايدة مدة إضاءة األنوار الثالثة ولم يقبل الدائن تبتيت العقار لفائدته بالثمن االفتتـاحي                 

فعلى المحكمة تأخير البتة مرة أو مرتين والنزول بالثمن االفتتاحي في كل مرة بنسبة خمسـة عشـر                  

  . األصلي، وتعين جلسة جديدة للتبتيتبالمائة من الثمن االفتتاحي

وال تقع المزايدة إال بواسطة محام وممن أّمن ثلث الثمن االفتتاحي على األقـل بصـندوق الودائـع                

واألمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفّر رصيده أو ضمانا بنكيا ال رجوع فيـه ويعفـى القـائم                    

  .عند بيع المشترك صفقة بالمزادبالتتبع من مقتضيات هذه الفقرة وكذلك الشريك 

  ) جديد (442الفصل 

يمكن لكل شخص أن يزيد في ثمن المبيع بمبلغ ال يقل عن السدس وذلك خالل العشرة أيام الموالية                  

ليوم البتة بعد تأمين مقدار الزيادة وكامل ثمن التبتيت األول والمصاريف واألجور المسعرة بصـندوق               

شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي ال رجوع فيه وإال تلغى زيادته             الودائع واألمانات، أو تقديم     

وتتم هذه الزيادة عن طريق محام بواسطة تصريح يسجل بكتابة المحكمة التي تم البيع لديها ويتضـمن                 

اسم صاحب الزيادة ولقبه ومهنته ومقره وصفته وثمن التبتيت ومقدار الزيادة والمصـاريف واألجـور            

  .ة بمحضر التبتيت ويضاف إليه وصل التأمينالمسعرة المبين

  .وال يجوز الرجوع في الزيادة

  ) فقرة ثانية جديدة (444الفصل 

وإن لم يبذل ثمن أوفر فإن العقار يبتت لصاحب الزيادة ولو لم يحضر بالجلسـة بـالثمن االفتتـاحي                   

عليه المصـاريف واألجـور     المشتمل على الثمن الذي بتت به المبيع أوال وعلى الزيادة المبذولة، وتجب             

  .المسعرة سواء المتعلقة بالبتة األولى أو المترتبة عن البيع الواقع بموجب الزيادة

  ) فقرة أولى جديدة (450الفصل 

إذا لم يكن ألي عقار من العقارات التي شملتها إجراءات تتبع واحد ثمن افتتاحي يتجاوز سبعة آالف                 

  .راءات المقررة للمنقوالتدينار فإن العقلة والبيع يخضعان لإلج

  ) جديدة(فقرة رابعة 

وتقع تلك الزيادة وتتبـع     . وال تقبل زيادة على المزايدة إال إذا تجاوز ثمن التبتيت سبعة آالف دينار            

 من هذه المجلة في اآلجال وحسب الصـيغ         424 و 423إجراءاتها أمام المحكمة المشار إليها بالفصلين       

  . من هذه المجلة448 جديد إلى 442 و421إلى  418والشروط الواردة بالفصول 

  الفصل الثاني 

 وفقرة ثالثة إلى الفصـل      333 وفقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل       201تضاف فقرة ثانية إلى الفصل      

  :افعات المدنية والتجارية كما يلي من مجلة المر412 إلى الفصل 9 ويضاف عدد 394
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  ) فقرة ثانية (201الفصل 

قضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إّما لمجابهة مصاريف عالج ضـرورية أو             على أنه يجوز ال   

مصاريف ذات صبغة معاشية وإّما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا علـى                

. دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في األصل في شأن نفس ذلك الدين         

رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية األصلية لدى محكمة الدرجة األولى ويقع البت في            ويرفع الطلب إلى    

  .المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء االستعجالي

  ) فقرتان ثانية وثالثة (333الفصل 

 ضبطه مـع    لة، والذي يقع  تسلط العقلة على المبالغ المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العق          

  :مراعاة القواعد التالية

ـ خالل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة، تضاف إلى العناصر اإليجابية للحسـاب               

الدفعات الالحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبـل تـاريخ العقلـة                  

تطرح من العناصر اإليجابية للحساب معينات الشـيكات التـي          للخالص ولم تسجل بعد بالحساب، كما       

قدمت قبل العقلة لالستخالص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقـع                 

  .إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة

يخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين االعتبار األوراق التجارية والشـيكات التـي            ـ خالل الشهر الموالي لتار    

قدمت للخصم قبل العقلة وقّيد مبلغها بالحساب الراجع للمعقول عنه وإتضح خالل الشـهر المـوالي أن ال                  

  .رصيد لها

وفي صورة تغّير فاضل الحساب بسبب هذه العمليات، يجب علـى البنـك أن يقـدم كشـفا فيهـا                    

 بالفاضل النهائي للحساب إلى كتابة محكمة األصل المتعهدة بقضية تصحيح العقلـة مقابـل               والتصريح

  .وصل أو بالجلسة نفسها مادامت القضية منشورة إلى تاريخ جلسة المرافعة

  ) فقرة ثالثة (394الفصل 

ويجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقـة      

لدائن والدائنين المعترضين أو أن يكون الثمن المعروض كافيا لخالص كامل الدين أصـال وفائضـا                ا

  .ومصروفا

  ) 9عدد  (412الفصل 

  .الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار المعقول وزيارته) 9
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   الفصل الثالث

 والتجارية علـى  نية مكرر إلى مجلة المرافعات المد394 مكرر و287 مكرر و11تضاف الفصول   

  :النحو التالي

   مكرر 11الفصل 

  .ُيعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر واالستدعاءات

  : مكرر 287الفصل 

وعليـه  . على العدل المنفذ اإلعالم بالحكم في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلمه له من المحكوم له               

ل اإلذعان وفي أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء األجل            أن يباشر أعمال التنفيذ إثر انتهاء أج      

  .القانوني لإلذعان

وعلى العدل المنفذ الذي قبض أمواال بموجب أي عمل تنفيذي أن يسلمها إلى الدائن المحكوم له في                 

ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وعند التعذر يودعهـا باسـم الـدائن بصـندوق الودائـع         

 في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء األجل، كما عليه إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا للمدين                  واألمانات

  .بنفس الصيغة وإال تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بقطع النظر عن التتبعات التأديبية

ب إلـى   وعلى العدل المنفذ أيضا أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه، ويخضع هذا الحسـا              

  .مراقبة وكيل الجمهورية

  .وفي كل الحاالت يجب على العدل المنفذ إعالم الدائن في أجل أقصاه خمسة أيام بنتيجة أعماله

  : مكرر394الفصل 

على العدل المنفذ أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقيـة للمنقـوالت                

 من هذه المجلة وتكون هذه القيمة هي الـثمن االفتتـاحي            450 الهامة والعقارات المشار إليها بالفصل    

  .ومصاريف االختبار يسّبقها القائم بالتتبع. لبيعها

ويتم بيع المنقوالت المعقولة بسعر ال يقل عن الثمن االفتتاحي المعين من قبل الخبير أو مـن قبـل                   

لبتة لموعد يعينه العـدل المنفـذ،       العدل المنفذ بحسب األحوال، فإن لم يتقدم راغب في الشراء، تؤجل ا           

ويمكنه عندها التخفيض في الثمن االفتتاحي بنسبة عشرة بالمائة، فإن لم يتقدم راغب في الشـراء فـي              

المرة الثانية، فعلى العدل المنفذ تأخير البتة لموعد جديد يحدده مع إمكانية التخفيض في الثمن االفتتاحي                

تقع مزايدة، تباع المنقوالت المعقولة آلخر راغب في الشـراء أو           األصلي بنسبة عشرين بالمائة فإن لم       

  .للدائن العاقل، بالثمن المحدد بعد التخفيض وإال رفعت العقلة تلقائيا

افعات المدنية والتجاريـة  الفصل الرابع ـ ينقح عنوان الباب السابع من الجزء الثامن من مجلة المر 

  :كما يلي
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  الباب السابع

 المالية وحصص الشركاء وبيعهافي عقلة األوراق 

  

  الفصل الخامس 

القسـم األول  "تلغى من الباب السابع من الجزء الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عبارتا         

  ".القسم الثاني ـ في عقلة حصص الشركاء وبيعها"و " ـ في عقلة القيم المنقولة وبيعها


