إﻧﺸﺎء اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻗﺮار رﻗﻢ  - 188ﺻﺎدر ﻓﻲ 1926/3/15
* راجع القانون رقم  76تاريخ 1999/4/3

إن المسيو ھنري دي جوفنيل ،العضو في مجلس الشيوخ ،والمفوض السامي للجمھورية الفرنساوية
لدى دول سوريا ،ولبنان الكبير ،وبالد العلويين وجبل الدروز،
بناء على المادة األولى من صك االنتداب،
وبناء على مرسومي  23تشرين الثاني سنة  1920و 10تشرين الثاني سنة ،1925
وبناء على اقتراح أمين السر العام،
قرر ما يأتي:

اﻟﺒﺎب اﻷول  -ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري

المادة  -1إن السجل العقاري ھو مجمل الوثائق التي تبين فيھا أوصاف كل عقار وتعين بھا حالته
الشرعية ،وتذكر فيھا حقوقه وأعباؤه وتورد فيھا االنتقاالت والتعديالت الطارئة عليه.
ويتألف ھذا السجل من دفتر الملكية ومن الوثائق المتممة له )وھي السجل اليومي ،ومحاضر التحديد
والتحرير ،وخرائط المساحة والرسوم المصورة الجوية ،وتصاميم المسح ،واألوراق الثبوتية(.

المادة -2

يمسك السجل العقاري باعتبار المنطقة العقارية.

المادة -3

كل قرية أو مدينة تؤلف بحدودھا منطقة عقارية.

المادة  -4معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
إن السجل العقاري يفتحه حكما أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور وصول محاضر
التحديد والتحرير الى أمانة السجل العقاري.
المادة  -5معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
والقرار رقم /159ل.ر .تاريخ 1935/7/11
يسجل كل عقار ،في السجل العقاري ،وبالرقم الذي رقم به بالمساحة وينظم لكل عقار يؤلف الوحدة
العقارية والمساحية صحيفة عينية خاصة في دفتر الملكية ،ما خال الحالة المستثناة المنصوص عنھا
بالمادة  23من القرار  186تاريخ  15آذار سنة  .1926وبعد التسجيل يسلم أصحاب الملك أو
الشركاء في العقارات المسجلة ،صورة صحيحة تامة عن الصحيفة العينية كما يعطى صورة عن
الصحيفة التكميلية أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة  23من القرار رقم  189المؤرخ
في  20نيسان سنة .1926
ويجري تسجيل العقارات في السجل العقاري الخاص بالمنطقة التابعة لھا تلك العقارات وفقا
للمعلومات المدونة في محاضر التحديد والتحرير ،وباإلشارة الى الخرائط ،وذلك بنتيجة ما يكون
واردا في قرار القاضي العقاري المنفرد )في المناطق الممسوحة تؤخذ بعين االعتبار خريطة
المساحة فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة ،وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين االعتبار
الخريطة الفوتوغرافية ،فيما يتعلق بالموقع أو خريطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة( وعند
اللزوم يشار حكما في الصحيفة الى استئناف الحكم البدائي.
المادة  -6ال تسجل وال ترقم األمالك العمومية إال إذا كان لھا أو عليھا حقوق عينية خاضعة
للتسجيل وبالعكس كل عقار مسجل يحذف من السجل عندما يضم الى األمالك العامة.

المادة -7

تعيين األصول الشكلية للسجل العقاري ومختلف أقسام الصحيفة بأحكام نظامية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ وﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  -ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ

المادة  -8معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
والقرار رقم /215ل.ر .تاريخ 1933/12/26
مع االحتفاظ بأحكام المواد التالية ،يكون لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية وتكون حجة تجاه الغير
على صحة الوقائع والحقوق الواردة بھا.
وتكون خريطة المساحة مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الھندسي وفقا النعكاس العقارات وحدودھا
انعكاسا قائم الزوايا .وتكون ھذه الحدود ،عدا ذلك ،مرسومة على سطح األرض .وإذا وقع تناقض
بين الحدود المعينة في خريطة المساحة والحدود المرسومة على سطح األرض ،ترجح صحة
الحدود األولى.
ثم إن خريطة المساحة تكون ،عدا ذلك ،مرجع ثقة فيما يتعلق بالمساحة ،عندما يكون الفرق الظاھر
بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المعمول بھا في تنظيم خريطة
المساحة ومقدار المساحة المذكورة في تلك الخريطة معادال الفروقات المجازة أو كان أقل منھا.
والفروقات المجازة ھي اآلتي ذكرھا:
واحد من خمسين  ،1/50في القطع التي تكون مساحتھا أقل من  250آرا.
واحد من خمسة وسبعين  ،1/75في القطع التي تتراوح مساحتھا بين  250و 500آر.
واحد من مائة  ،1/100في القطع التي تتراوح مساحتھا بين  5و 10ھكتارات.
واحد من مئتين  ،1/200في القطع التي تتجاوز مساحتھا  10ھكتارات.
وشذوذا عن األحكام السابقة تعتبر خريطة المساحة حجة على صحة المساحة في قطع األرض ذات
الشكل المستطيل عندما يكون الفرق الذي يظھر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى
وفقا للقواعد المتبعة في تنظيم ومقدار المساحة الناتجة عن تلك الخريطة ،معادال أو أقل مما يخرج
بنتيجة القاعدة التالية:
)قاعدة(
ففي القاعدة السابقة:
تمثل )رموز( الخطأ في نقل قياس عرض القطع ذات الشكل المستطيل الى الخرائط )خطأ رسم(.
وتمثل  nمقياس الخريطة.
وتمثل  trالفروقات النسبية كما ورد بالمادة الثامنة من القرار رقم .188
وتمثل  pمساحة القطعة.
وتمثل  aعرض القطعة.

وتمثل  bطول القطعة.
وعندما يقع خالف على الحدود وعلى الحقوق االرتفاقية المتعلقة بالعقارات المجاورة ،إذا كان أحد
العقارات مسجال واآلخر غير مسجل يعتمد على الحدود المعينة في خريطة المساحة وعلى قيود
السجل العقاري.
إن األحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في خريطة المساحة ال تطبق على الخريطة
الفوتوغرافية أو على خريطة القياس .غير أنه يعتمد على ھذه الخريطة األخيرة فيما يتعلق بمقدار
المساحة ضمن حدود الفروقات المجازة المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية والمصدق عليھا من
قبل مدير الدوائر العقارية.
المادة  -9معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
إن الحقوق العينية العقارية المرخص إحداثھا بموجب القانون ،والقصورات العقارية ،والحجوز،
وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل ،يجب حتما أن تدون في
الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في دفتر الملكية ،وال تعتبر موجودة تجاه الغير
إال بقيدھا في السجل العقاري وابتداء من تاريخ ھذا القيد.
ويجب أيضا حتما أن يقيد في صحيفة العقار العينية كل تحوير يطرأ على الحدود ،وكل حق ارتفاقي
ينشأ عن شق أو تقويم الطرقات واألنھر واألقنية والسكك الحديدية ،ليكون له مفعول تجاه الغير،
ويجب أيضا قيد الوضعية المستحدثة في األماكن من جراء تشييد بنايات جديدة ،أو تحوير البنايات
الموجودة ،أو تعديل الحدود.
ولھذه الغاية يترتب على أصحاب الملك كما يترتب على اإلدارات العمومية ذوي الشأن أن يشعروا
أمين السجل العقاري بجميع التحويرات التي تطرأ على العقارات.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد ،وﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

المادة  -10معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
كل اتفاق بين فريقين سواء أكان مجانا أم ببدل ،وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة ،وبصورة
عمومية ،كل حدث يرمي الى إنشاء حق عيني أو نقل ذلك الحق أو أعاله أو تعديله ،أو إسقاطه،
يجب أن يعلن عنه بقيده في دفتر الملكية.
وكذلك األحكام المعلنة لإلفالس واألحكام المعلنة الفتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق
العينية غير المنقولة الداخلة في المقتنى.

المادة  -11إن الصكوك الرضائية واالتفاقات التي ترمي إلى إنشاء حق عيني أو الى نقله أو
إعالنه أو تعديله أو إسقاطه ال تكون نافذة ،حتى بين المتعاقدين ،إال اعتبارا من تاريخ قيدھا وال
يمنع ذلك المتعاقدين من ممارسة حقوقھم ودعاويھم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتھم.
وتطبق ھذه األحكام خاصة على الصكوك واالتفاقات العقارية والوقفيات وحجج تجزئة األوقاف
التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.
المادة  -12إن عقود الضمان وعقود اإليجار وكذلك اإليصاالت والتسويات بحق مبلغ معادل
ألكثر من إيجار سنة أو ألكثر من بدل ضمان سنة غير مستحق يمكن قيدھا في السجل العقاري.
المادة  -13معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
كل من اكتسب حقا بمال غير منقول مستندا في ذلك الى قيود وبيانات السجل العقاري ،أقر في
مكتسبه .وال تسري عليه أسباب نزع ھذا الحق الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقا ألحكام المادة 31
من القرار  186المؤرخ في  15آذار سنة  1926والمادة  17من القرار الحالي ،وال يمكن
لألحكام المنبثقة من ھذه الدعاوى أن تقرر إلغاء الحق المكتسب والمقيد حسب األصول.
غير أنه ال يمكن أن يتذرع بمفعول القيود ،األشخاص اآلخرون الذين عرفوا ،قبل اكتساب الحق،
بوجود العيوب أو األسباب التي تدعو الى إلغاء الحق أو الى نزعه.
وفي جميع األحوال يكون للفريق المتضرر الحق بإقامة دعوى شخصية بالعطل والضرر على
مسبب الضرر.
المادة  -14يعتبر القيد مخالفا لألصول إذا جرى بدون حق .وكل من يتضرر من القيد يمكنه
االدعاء مباشرة على الغير السيئ النية ،بعدم قانونية ذلك القيد.
المادة  -15معدلة وفقا للقراررقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
يمكن لكل شخص تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين جرى بدون سبب شرعي أن
يحصل على إبطاله أو على تحويره ،وال يمكن إبطال أو تحوير أي قيد كان من قيود السجل العقاري
بدون قرار قضائي إال إذا رضي بذلك كتابة ذوو العالقة.
بيد أن األغالط الكتابية يصححھا حكما أمين السجل رئيس المكتب العقاري ضمن الشروط
المنصوص عليھا بالمواد  29و 30و 31من القرار رقم .189
وإذا اعترض على ذلك ذوو العالقة يطلب أمين السجل العقاري التصحيح من القاضي .وفي جميع
األحوال يجب أن تبقى القيود القديمة كما ھي ويجري التصحيح بقيد جديد أو ببيان أو بقيد احتياطي
يدون بتاريخ إجرائه وبدون أن يكون للتصحيح مفعول رجعي.
وتطبق القواعد السابقة في حالة تصحيح غلط في خريطة المساحة ناجم عن سھو أو عن تناقض بين
مدلوالت الخريطة ووثائق السجل العقاري.

وال يكون لألبطال أو التحوير في حال من األحوال ،مفعول على الغير الحسني النية ،كما ال يمكن
للقرار الصادر باإلبطال أو التحوير أو يقضي بإلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة بصورة قانونية قبل
حدوث القيد المختلف عليه .وللفريق المتضرر أن يتذرع ،في ھذه الحال ،بأحكام الفقرة األخيرة من
المادة  14المذكورة أعاله.
المادة  -16إن عقود اإليجار المعلنة بقيدھا في السجل العقاري وفقا ألحكام المادة الحادية عشرة
يكون لھا مفعول تجاه الحقوق المسجلة بعدھا ،أما إذا لم تسجل فال يكون لھا مفعول على الغير عن
كل مدة تتجاوز إيجار ثالث سنوات.
المادة  -17معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ  1932/4/20والقانون المنشور
والمرسوم رقم  9794تاريخ 1968/5/4
إن الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير ال يمكن
الطعن بھا البتة ،فإن القيود المتعلقة بھذه الحقوق تعتبر دون سواھا المصدر لھذه الحقوق ،ولھا القوة
الثبوتية المطلقة ،وال يمكن أن تكون عرضة ألية دعوى كانت إذا كانت قد انقضت مدة سنتين ابتداء
من التاريخ الذي أصبح فيه نافذا قرار التصديق ،وقرارات القاضي العقاري المنفرد ،وفي حالة
االستئناف ،قرار محكمة االستئناف الصادر وفقا ألحكام القرار رقم  186المؤرخ في  15آذار سنة
 ،1926وإذا لم يدون في أثناء ھذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى في صحيفة العقار العينية ،وإذا
ردت ھذه االعتراضات أو الدعاوى.
ويمكن لذوي الشأن ،إنما في حالة الخداع فقط ،أن يقيموا دعوى العطل والضرر على الخادع ،إال
في األحوال التي يطبق فيھا ،عند االقتضاء القواعد المختصة بمسؤولية الدولة وموظفيھا كما ھو
منصوص عنه في القوانين المرعية.
يمكن إلباس التعويض الذي يحكم به باالستناد الى الفقرة السابقة شكل التعويض العيني بحيث يعاد
العقار أو الحق العيني لصاحبه ،إذا كان ال يزال مسجال باسم من أحرزه بطريق الخداع ولم ينشأ
عليه أي حق للغير.
المادة  -18معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
إن حقوق الدولة والبلديات على األمالك العامة التي ليست مقيدة في السجل العقاري ولكنھا مذكورة
بھذه الصفة في خرائط المساحة الموضوعة وفقا ألحكام المادة  9من القرار رقم  186الصادر في
 15آذار سنة  1926ال يمكن الطعن بھا وال إقامة أية دعوى بشأنھا بعد انقضاء سنتين من تاريخ
إيداع خرائط المساحة في أمانة السجل العقاري.

المادة

 -19ال يسري مرور الزمن على الحقوق المدونة في السجل العقاري.

المادة  -20يتم تسجيل العقار بناء على تصريح مالك ذلك العقار.
بيد أنه ال يكون ھذا التصريح ضروريا عندما يستند طالب التسجيل الى القانون أو الى حكم مكتسب
قوة القضية المحكمة أو الى صك يوجب التسجيل حكما أو يتضمن صراحة تصريح المالك ،مع
االحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة  49اآلتية.
المادة  -21يجري تسجيل الحقوق العائدة لفاقدي األھلية بناء على طلب أوليائھم أو أوصيائھم أو
من يقوم مقام ھؤالء أو على طلب السلطة المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أمالك فاقدي
األھلية أو اإلشراف عليھا ،وإال فبناء على طلب قاضي المذھب للطائفة التي ينتسب إليھا فاقد
األھلية أو القنصل الذي ينتمي إليه.
المادة  -22إن تسجيل الحقوق العائدة الى المرأة المتزوجة التي تقضي األحوال الشخصية التابعة
لھا تلك المرأة بتحفظات خاصة بھا ،يجري بناء على طلب الشخص الذي يمثلھا قانونا بحسب أحكام
أحوالھا الشخصية.
وتسجل حقوق الوقف بناء على طلب متوليه وإال فبناء على طلب إدارة األوقاف.
المادة -23معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
إن تسجيل األقسام المخرجة من األمالك العامة يجري بناء على طلب إدارة أمالك الدولة وسندا الى
القرار القاضي باإلخراج.
أما تسجيل الجزء الذي يكون من األمالك العامة والذي يكتسب عليه شخص ما حقوقا عينية فيجري
بناء على طلب صاحب ھذه الحقوق وسندا الى تبلغ اإلدارات ذات الصالحية صك منح ھذه الحقوق.
أما العقار أو القسم منه الذي يدخل في األمالك العامة عن طريق الشراء أو نزع الملكية أو بسبب
طارئ ،فيجري حذفه من دفتر الملكية بناء على طلب اإلدارة ذات الشأن وسندا لعقد التفرغ أو لقرار
االستمالك أو لمحضر الضبط الذي يثبت السبب الطارئ.
المادة  -24عند تسجيل حق عيني ما يجب أن يذكر ،عدا صاحب الحق ،اسم الشخص
المتصرف به تصرفا حرا وإذا كان الحق وقفا فيسجل باسم المستحقين.
المادة  -25معدلة وفقا ً للقانون رقم  76تاريخ 1999/4/3
كل من يدعي حقا ً ما في عقار مقيد في السجل العقاري ،فله ان يطلب تدوين قيد احتياطي لصيانة
ھذا الحق موقتا ً.
ال يدون أي قيد احتياطي بحق عيني عقاري على عقار مسجل في السجل العقاري إال وفقا لالحكام
اآلتية:
 -1باالستناد الى صك ،ويبطل مفعول القيد بمھلة شھر من تاريخ تسجيله على الصحيفة.

 -2باالستناد الى اتفاق ذوي العالقة ويبطل مفعول القيد بانقضاء المھلة المتفق عليھا ويرقن حكما
بانقضاء ستة أشھر على تاريخ تسجيله.
 -3باالستناد الى قرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية المدنية التابع لھا محل وجود
العقار.
 يبطل مفعول القيد ويرقن حكما بانقضاء مھلة شھرين اذا لم تقدم الدعوى وتسجل اشارتھاعلى صحيفة العقار العينية خالل ھذه المھلة.
 -4في حال وجود مانع يحول دون تسجيل أي عقد يتناول حقا عينيا عقاريا وفقا الحكام المادة /74/
من القرار الرقم  /188/تاريخ  1926/3/15ويستمر القيد االحتياطي منتجا لمفاعيله القانونية
حتى ازالة المانع .وفي مطلق االحوال يرقن القيد حكما بعد مرور سنة على تاريخ تسجيله.
 -5في االحوال المبينة في الفقرات السابقة تعين رتبة تسجيل الحق العيني اعتبارا من تاريخ تدوين
القيد االحتياطي اذا اقيمت الدعوى بشأنه قبل انقضاء المھلة المحددة لھذا القيد او إذا تم تسجيل
ھذا الحق العيني نھائيا على الصحيفة العينية للعقار.
 -6اذا لم تقم الدعوى او لم يتم تسجيل الحق نھائيا يرقن أمين السجل العقاري تلقائيا وحكما أو بناء
لطلب كل ذي مصلحة القيود االحتياطية المبينة في ھذه المادة.
 ينفذ قرار أمين السجل العقاري دون حاجة لتبليغه.______________
نص المادة  25قبل تعديلھا بموجب القانون رقم  76تاريخ 1999/4/3
كل من يدعي حقا ما في عقار مقيد في السجل العقاري ،فله أن يطلب تدوين قيد احتياطي لصيانة ھذا الحق موقتا.
ويجري الحكم نفسه على من يرد طلبه حتى يستكمل األدلة التأييدية الالزمة.
وفيما خال األحوال التي يستند فيھا طلب تدوين القيد االحتياطي الى اتفاق ذوي العالقة أو الى صك ،يجب أن يستند طلب تدوين
القيد االحتياطي الى قرار من رئيس محكمة البداية في منطقة محل العقار .وتعين رتبة تسجيل الحق فيما بعد اعتبارا من تاريخ
تدوين القيد االحتياطي.

المادة  -26معدلة وفقا ً للقانون رقم  76تاريخ 1999/4/3
عندما يستند طلب تدوين القيد االحتياطي الى صك يبطل مفعول ذلك القيد بانقضاء مھلة عشرة أيام.
وإذا جرى تدوين القيد االحتياطي استنادا الى اتفاق ذوي العالقة ،فإن مفعوله يبطل بانقضاء المھلة
المتفق عليھا.
وإذا كان طلب تدوين القيد االحتياطي مبنيا على إجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعول القيد
االحتياطي بانقضاء مھلة شھر إذا لم تقدم دعوى وتدون في السجل العقاري ھذه خالل المھلة.
وفي جميع األحوال يبطل مفعول القيد االحتياطي إذا لم يتم التسجيل القطعي بظرف الستة أشھر
التي تلي تدوين ھذا القيد.
*)اضيقت ھذه البنود ادناه وفقا ً للقانون رقم  76تاريخ (1999/4/3
* يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ماليين ليرة لبنانية:

 كل من يدون اشارة قيد احتياطي بصورة مخالفة الحكام الفقرات ) (4 -3 -2 -1من المادة االولىمن ھذا القانون.
 كل من يھمل البت بطلب ترقين القيد االحتياطي المرفق بالمستندات المثبتة بعد مرور خمسة عشريوما على تقديم الطلب بھذا الشأن من قبل ذي المصلحة.
ال يحول فرض العقوبة دون المالحقة التأديبية.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﻦ

المادة  -27إن القيود أو القيود االحتياطية المدونة في التسجيل العقاري يمكن ترقينھا بناء على
كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة ،يثبت تجاه جميع ذوي العالقة ،في صدد حق مسجل
حسب األصول ،عدم وجود أو سقوط الحدث أو الحق الذي تعود إليه تلك القيود أو تلك القيود
االحتياطية.
المادة  -28معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
يمكن أيضا ترقين القيود أو القيود االحتياطية باتفاق خطي بين ذوي العالقة ،أو حكما عندما يفترض
أمين السجل العقاري سقوط حق عيني مسجل .وفي ھذه الحال يتوجب عليه ،قبل الترقين ،أن يلجأ
الى إجراء تحقيق وأن يستصدر قرارا من المحكمة بسقوط الحق بغية ترقينه.
المادة  -29معدلة وفقا ً للقانون رقم  76تاريخ 1999/4/3
ال تسجل اشارة أي دعوى او طلب طارئ يتناول حقا عينيا عقاريا إال بقرار من رئيس المحكمة
المدنية المختصة.
 تقدم الدعوى أو الطلب الطارئ بوضع االشارة الى رئيس المحكمة المدنية المختصة الذي يتخذقرارا بإجابة ھذا الطلب أو برفضه.
 في حال رفض الطلب يقرر رئيس المحكمة المدنية وضع اشارة قيد احتياطي بموضوعه لمدةشھر ويرقن ھذا القيد حكما بعد انقضاء ھذه المدة.
 يبلغ قرار رئيس المحكمة المدنية المختصة القاضي بإجابة أو رفض طلب وضع االشارة منالفرقاء في الدعوى.
 لكل متضرر من ھذا القرار ان يستأنفه خالل مھلة ثمانية أيام من تاريخ تبلغه. ال توقف مھلة االستئناف وال تقديم االستئناف تنفيذ القرار. لمحكمة االستئناف اذا تبين لھا جدية اسباب االستئناف ان تقرر اما شطب اشارة الدعوى أوتدوينھا بدون كفالة أو بكفالة نقدية او مصرفية تحدد مقدارھا ومھلة لتقديمھا تحت طائلة شطب
االشارة في حال عدم تقديمھا خالل المھلة المحددة.
 ال يقبل قرار محكمة االستئناف أية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ينفذ قرار محكمة االستئناف بوضع االشارة أو بشطبھا على أصله دون حاجة لتبليغه. خالفا لنص المادة  /47/من ھذا القرار ال يحول شطب االشارة دون متابعة النظر بالدعوى ويبقىللمدعي عند االقتضاء حق المطالبة بالتعويض البدلي.

_______
نص المادة  29قبل تعديلھا بموجب القانون رقم  76تاريخ 1999/4/3
كل قيد احتياطي مدون في السجل العقاري ،يجب ترقينه حكما بعد انقضاء المھل المنصوص عنھا في المادة  26من ھذا
القرار.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻓﻲ ﻣﺴﻚ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  -ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺨﺮاﺋﻂ

المادة  -30يجب أن تكون المطابقة مستمرة وتامة بين السجل العقاري وخريطة المساحة فيما
يتعلق بالمناطق الممسوحة ،وبين السجل العقاري والرسوم الفوتوغرافية أو رسموم الخرائط في
المناطق األخرى.
المادة  -31معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
تحضر خريطة المساحة وفقا للصكوك أو الوقائع المؤدية الى تحوير في الرسوم وبعد أن يتم قيد
ھذه الصكوك أو الوقائع في الصحيفة العينية للعقار المقصود .بيد أنه إذا كان ھناك تصحيح للحدود
ال يتناول قوام الحق ،يمكن تحوير خريطة المساحة بناء على طلب أصولي يوقعه جميع ذوي
العالقة ويقدم الى المكتب العقاري المعاون.

المادة

 -32معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20

يجري تحضير أو تعديل خريطة المساحة بعد إيداع أمين السجل رئيس المكتب العقاري الدائرة
المكلفة حفظ وتحضير خريطة المساحة ،الخالصة الموقتة للخريطة التي يكون قد سبق ووضعھا
المساح المحلف الملحق بمصلحة المساحة.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ ﻣﺴﻚ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري

المادة  -33كل قيد مدون في السجل العقاري يجب ،تحت طائلة البطالن ،أن يكون موقعا
بإمضاء أمين السجل مؤيد إمضاؤه بخاتم الدائرة العقارية.
المادة  -34للمالك دون سواه الحق بالحصول على صورة صحيحة تامة عن صحيفة العقار.
وتكتب ھذه الصورة باسم المالك ويشھد أمين السجل رئيس المكتب العقاري على صحتھا بتوقيعھا
بإمضائه وبمھرھا بخاتم الدائرة العقارية الرسمي .أما سائر ذوي العالقة فليس لھم حق إال بشھادة
قيد حقوقھم.
المادة  -35معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
عندما يكون العقار أو حق مختلف جاريا في ملك شخصين أو عدة أشخاص ،يعطى كل من المالكين
صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف وال يذكر في ھذه
الصورة سوى الشروط المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه الصورة.
المادة  -36في كل مرة يدون فيھا قيد أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تدوينھما معا في
الصورة.
المادة  -37إذا لم تبرز ھذه الصورة وكان الطلب متعلقا بحق يقتضي إلنشائه أخذ موافقة المالك
المسجل فعلى أمين السجل أن يرفض التسجيل .إنما في سائر األحوال األخرى فإن أمين السجل
يسجل القيد ويبلغه صاحب الحق المدون اسمه في السجل ،وال يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى
صاحب الحق ما لم تتم المطابقة بين الصحيفة والصورة.
ويشھد أمين السجل على الصورة بأنھا مطابقة للصحيفة ،كلما طلب ذلك منه.

المادة  -38معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
يتحتم على أمين السجل عندما يتقدم إليه طلب من المالك أو من صاحب حق مسجل ،أن يسلم بيانا
عاما أو خاصا بالقيود المدونة في السجل العقاري وصورة أو خالصة عن الوثائق التكميلية.

المادة

 -39كل تعديل يتناول وضعية العقار أو حالته الشرعية يجب تدوينه في السجل العقاري.

المادة  -40عندما يتجزأ عقار مسجل بنتيجة قسمة أو أي سبب كان يعھد الى مساح محلف
بوضع تخوم لكل من األنصبة ،وتدون حدود كل نصيب في الرسم الفوتوغرافي أو في خريطة
المساحة أو في تصميم الكيل ثم ينظم لكل نصيب من أنصبة العقار المجزأ صحيفة خاصة به.
بيد أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك يحق له أن يطلب االحتفاظ بالصحيفة القديمة
للجزء الباقي في حوزته ،فإذا رأى أمين السجل رئيس المكتب المعاون بقاء الصحيفة ممكنا ،يدون
فيھا الشروح الالزمة.
المادة  -41إذا كانت عدة عقارات من نوع شرعي واحد متالصقة ،ولكنھا تؤلف كتلة واحدة،
وكانت مسجلة في صحائف مختلفة ،وھي لمالك واحد ،يمكن جمعھا وتنظيم صحيفة واحدة بھا.
وكذلك إذا كان قسم أو عدة أقسام من عقار أو من عدة عقارات متالصقة وكانت من نوع شرعي
واحد وعائدة الى مالك واحد ،يمكن إما ضم األقسام الى بعضھا البعض وتوحيدھا بعقار واحد،
وتنظم صحيفة واحدة بھا ،وإما ضم ھذه األجزاء وتوحيدھا مع عقار مالصق مسجل من قبل .وفي
ھذه الحالة األخيرة يجب تعديل الصحيفة والخرائط وفقا لما يكون قد تم.
المادة  -42معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله قاصرا أو فاقد األھلية ،يجب ذكر نوع فقدان
األھلية في صحيفة العقار وفقا للمعلومات الواردة في التصريح أو في الصك المبرز.
وعندما تزول حالة القصور أو عدم األھلية ،يمكن للقاصر الذي يصبح راشدا ،أو لفاقد األھلية الذي
يصبح أھال ،الحصول على تصحيح الصحيفة.
المادة  -43معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لھا بحسب قانون األحوال
الشخصية التابعة له مطلق التصرف بإدارة أمالكھا ،فيذكر ذلك في الصحيفة وفقا للمعلومات الواردة
في التصريح أو في الصك المبرز.
وعندما تستعيد المرأة حريتھا بإدارة أمالكھا ،يمكنھا الحصول على تصحيح الصحيفة.

المادة -44عندما يضع أمين السجل رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة ،يلغي الصحيفة
السابقة بتدوين إشارة األبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحاتھا ،ويلغي الصورة بنفس
الطريقة ويحفظھا في مستودع األوراق.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮد

المادة  -45إن االتفاقات الواجب إعالنھا بتسجيلھا في السجل العقاري يمكن إثباتھا إما بتصريح
شفوي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيھا العقار ،وإما بصك عادي .وإذا
كان ھناك صكوك منشأة في بالد أجنبية فيجب أن تكون السندات المثبتة لتلك الصكوك رسمية غير
انه في ھذه الحالة يمكن اثبات عقود التأمين والبيع الوفائي والرھن بصكوك عادية مصدقة من
السلطات ذات الصالحية ووفقا للقوانين المرعية.
المادة  -46إن القواعد المعينة إلثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد
المعينة إلثبات حقوق االنتقال باإلرث أو بالوصية تبقى كما ھي واردة في القوانين المرعية.
المادة  -47معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
محظور على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية استالم أو تصديق أي صك أو اتفاق عقاري ،أو
وقفية أو حجة بتجزئة وقف ،عندما يكون ذلك عائدا الى عقار غير مسجل في السجل العقاري .وال
تستمع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وإذا كان العقار
مسجال فال تستمع الدعوى ما لم تسجل أوال في السجل العقاري.
وعدا ذلك يتحتم علي المأمورين الرسميين أن يطلبوا حكما تسجيل كل الصكوك واالتفاقات المعقودة
بواسطتھم والمتعلقة بحق خاضع للتسجيل.
ويتحتم أيضا على رئيس دائرة االجراء أن يطلب حكما بأن تسجل في السجل العقاري للمنطقة
العقارية الحقوق المحكوم بھا في قرار مطلوب تنفيذه والقرارات الصادرة في االعتراضات التي
يقدمھا أصحاب الشأن على عملية ما والحجوز التي يأمر القاضي بإلقائھا ،وأن ينقل أيضا السم
الزائد األخير ،الحقوق المباعة بواسطته في المزاد العلني بنتيجة تنفيذ جبري ويعاقب المأمورون
الرسميون الذين يھملون إنفاذ األحكام السالفة الذكر بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية
عن كل سند رسمي أو حكم لم يسجل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻘﻴﻮد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴﻦ

المادة  -48على كل مستدع أو معترض يطلب باسمه تدوين قيد أو قيد احتياطي في السجل
العقاري أن يختار محل إقامة في مركز المكتب العقاري إذا لم يكن محل إقامته الحقيقي في منطقة
المكتب المذكور.
المادة  -49على كل شخص يطلب تسجيل حق أن يحضر بذاته أو أن يرسل وكيال عنه الى
المكتب المعاون في منطقة العقار.
وإذا كان القيد مبنيا على عقد متبادل فإن حضور الفريقين الزم.
المادة  -50معدلة وفقا للقانون تاريخ 1953/2/19
يتحتم على من يطلب قيدا بصفته وكيال عن الغير أن يثبت وكالته بإبراز وكالة رسمية مستوفاة
للشروط المنصوص عنھا في القوانين المرعية.
وإذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى الوكيل أن يبرز وكالة ال يرجع تاريخھا الى أكثر من
خمس سنوات.
المادة  -51معدلة وفقا للقرار رقم /159ل.ر .تاريخ 1935/7/11
يستلم رئيس المكتب المعاون طلب القيد بشكل صريح شفوي أو خطي من المستدعين ويثبته في
محضر يتضمن ما يلي:
 -1رقم الصحيفة العينية للعقار المقصود بالقيد.
 -2ھوية المالك وھوية الشخص الذي يجري القيد لمصلحته.
 -3نوع الحق المطلوب قيده.
 -4إذا اقتضى األمر ،كيفية اكتساب الحق ومقدار ثمنه.
 -5إذا اقتضي األمر ،الشروط الخاصة )مقدار القيد ،معدل الفائدة ،العمولة ،نوع العملة المشروط
الدفع بھا .كيفية التسديد قبل االستحقاق( وسائر أحوال قصر حق التصرف أو الشروح المطلوب
قيدھا مع الحق األساسي.
إن طلب قيد الحقوق العينية العقارية الواقعة في المناطق العقارية الداخلة في اختصاص مكتب
معاون واحد ،على اسم شخص معين ،يدون وفقا لألحكام السابقة ،في محضر واحد.
ويقدم الطالب االتفاقات والصكوك أو حجج الوراثة أو الشھادات الصادرة عن مكتب األحوال
الشخصية ،الى رئيس المكتب المعاون الذي يدون خالصتھا في المحضر.

المادة  -52معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
ينظم محضر العقد في نسختين ويوقعه طالب القيد وإذا كان القيد متعلقا بعقد متبادل فيوقعه الطرفان
ويضم إليه سند التمليك ،وعند االقتضاء ،نسخة أصلية أو صورة حرفية عن كل صك أو حجز أو
أعالم مجاز أو إجباري إبرازه بحسب األحكام القانونية النافذة.
ويجب أن يتضمن المحضر تصريح المالك وإال فالصك الذي يغني عنه.
وإذا كان طلب القيد مبنيا على عقد متبادل فالبد من أن يذكر في الطلب صراحة قبول الفريقين
المتعاقدين.
أما االعالمات اإلجرائية المستند إليھا في الطلب فيجب أن تبلغ رئيس المكتب المعاون بواسطة
دائرة االجراء.
المادة  -53على رئيس المكتب المعاون أن يتحقق على مسؤوليته من ھوية المتعاقدين وأھليتھم
ضمن الشروط المنصوص عنھا بالمواد  42و 43و 44و 45و 46و 47من قانون كتاب العدل
المؤرخ في  21أيلول سنة  1939ويجب أن يذكر ھذا التحقيق في المحضر الذي يوقعه رئيس
المكتب المعاون مع الشھود.
المادة  -54معدلة وفقا للقانون رقم  275تاريخ 1993/11/4
إذا كان الطرفان يجھالن أو ال يستطيعان التوقيع ،فإنھما يعترفان بصحة مضمون المحضر أمام
رئيس المكتب المعاون وبحضور شاھدين يحسنان التوقيع وحائزين على أھلية التعاقد ثم يصدق
رئيس المكتب المعاون االعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بإمضائه مع الشھود.
وإذا كانت أسماء الطرفين وأحوالھما الشخصية أو محل إقامتھما مجھولة من رئيس المكتب المعاون
الذي يجري أمامه االعتراف بصحة مضمون الوثيقة ،فيجب أن يثبتھا بواسطة شاھدين معروفين
لديه وحائزين الشروط االنفة الذكر .وفي جميع األحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يشھد
في ذيل التصريح أن الشاھدين معروفان منه شخصيا.
المادة  -55بالرغم من أحكام المادة  49السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا القيد في السجل
العقاري دون أن يحضرا بالذات أو بشخص وكيلھما أمام المكتب العقاري المعاون وذلك باتباعھما
القواعد التالية:
المادة  -56يقتضي تنظيم طلب القيد بشكل استدعاء موجه الى رئيس المكتب المعاون في منطقة
محل العقار ،على أن يتضمن ھذا االستدعاء:
 -1رقم الصحيفة العينية للعقار المقصود بالقيد.
 -2ھوية المالك وھوية الشخص الذي سيجري القيد لمصلحته.

 -3نوع الحق المطلوب قيده.
 -4كيفية اكتساب الحق ومقدار ثمنه.
 -5إذا اقتضى األمر ،الشروط الخاصة )مقدار الدين ،معدل الفائدة ،العمولة ،نوع العملة المشروط
الدفع بھا ،كيفية التسديد قبل االستحقاق( وشروط اإللغاء وأحوال قصر حق التصرف والبيانات أو
الشروح التي يطلب تدوينھا مع الحق األساسي.
وعالوة على كل ذلك يذكر ھوية الشخص المستفيد من القيد.
المادة  -57معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
يقدم الطلب في نسختين ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقعه طالب التسجيل ويجب التصديق
رسميا على التوقيع ،ويضم إليه ،عند االقتضاء األصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو
االعالمات المستند إليھا في الطلب ،وإذا كان الطلب مبنيا على اتفاق فيجب أن يكون موقعا من
الفريقين المتعاقدين ،وأن يضم إليه سند التمليك .أما االعالمات اإلجرائية المستند إليھا في الطلب
فيجب أن تبلغ بواسطة دائرة االجراء.
أضيفت الفقرة التالية وفقا ً للقانون رقم  326تاريخ 2001/6/28

في عقود البيع يمكن االستغناء عن افادة االرتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك
وتعھد كل منھما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز االفادة المذكورة.

المادة

 -58يتحقق رئيس المكتب المعاون على مسؤوليته من ھوية الطرفين وأھليتھم للتعاقد.

المادة  -59معدلة وفقا للقانون رقم  275تاريخ 1993/11/4
إذا كان الطرفان يجھالن التوقيع فيجب أن يعترف بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات
اآلتية:
 -1كتاب العدل.
 -2رؤساء المحاكم أو حكام الصلح.
 -3القناصل فيما يتعلق باألجانب.
ويجري االعتراف بصحة مضمون الوثيقة بحضور شاھدين يحسنان التوقيع وحائزين على أھلية
التعاقد.
وتصدق السلطات اآلنفة الذكر أنه جرى االعتراف بصحة مضمون الوثيقة ،وتوقعه مع الشھود وإذا
كانت أسماء الطرفين وأحوالھما الشخصية ومحل إقامتھما مجھولة وكذلك إذا كان الشھود غير
معروفين شخصيا من القاضي أو من المأمور الرسمي أو من السلطة التي تتولى التصديق أو التي
يعترف أمامھا بصحة مضمون الوثيقة فيجب أن يعرف عنھم شاھدان معروفان منه شخصيا
وحائزان على نفس الصفات المنصوص عنھما آنفا.

المادة  -60تعتبر ھوية الطرفين في حكم المحقق أيضا عندما يكون الصك محررا في البالد
األجنبية ،إذا كانت اإلمضاءات الموقعة بذيل الوثائق المبرزة مصدقة رسميا ومحررا عليھا الشروح
وعبارات التصديق المنصوص عنھا في القوانين المرعية ،وذلك تحت طائلة البطالن.
المادة  -61يجب أن تكون الطلبات المودعة المكتب المعاون من قبل سلطة عمومية .موقعة
وممھورة بخاتم أو طابع تلك السلطة .وتعتبر سلطة عمومية ،بالمعنى المقصود في القرار الحاضر،
دوائر الحكومة واأللوية أو المحافظات والبلديات والمؤسسات العمومية.
المادة  -62إذا لم تنجز إحدى المعامالت المذكورة في المواد  48و 49و 50و 51و 52و53
وفي المواد  56و 57و 59و 60و 61من القرار الحالي ،فيمكن لرئيس المكتب المعاون أن يكلف
الطرفين إيضاح صفتھما وأھليتھما للتعاقد وھويتھما لدى أمين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا
للشروط المعينة في أحكام ھذا القرار.
ومع ذلك فإن المحضر والوثائق المبرزة تودع أمين السجل رئيس المكتب العقاري .وإذ ذاك يشير
رئيس المكتب المعاون في المحضر الى نوع المعلومات اإلضافية المطلوبة من المستدعي.
المادة  -63على رئيس المكتب المعاون أن يمسك سجال يوميا يدون فيه ،تحت رقم متسلسل،
وتباعا ،المعامالت المصرح بھا لديه والوثائق المودعة إليه .ويحرر على المحضر تاريخ ورقم
التدوين في السجل اليومي ويسلم المستدعي وصال يشير الى رقم السجل اليومي المدون فيه كل
طلب .ويقوم بإجراء المعامالت بحسب تاريخ قيدھا في السجل اليومي .وتعين رتبة األولية بالنظر
الى تاريخ القيد في ذلك السجل.
المادة  -64معدلة وفقا للقرار/360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
يمسك السجل اليومي نسخة واحدة وعند الفراغ منه يجري ختمه من قبل رئيس المكتب العقاري
المعاون وإيداعه خالل أربع وعشرين ساعة أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع محفوظات
األمانة العقارية.
المادة  -65إذا كانت الطلبات العائدة الى نفس العقار قد تقدمت في النھار ذاته ،فإن رتبة األولية
بين الحقوق المترتبة على ذلك العقار تعين باعتبار ساعة إيداع الطلب .أما إذا وردت الطلبات بشأن
نفس العقار في آن واحد فيشار الى ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة  -66عندما تتم المعامالت التمھيدية يعمد رئيس المكتب المعاون الى تصفية الرسوم
المتوجبة وينظم بھا إرسالية في ثالث نسخ يصدق على صحتھا بإمضائه ويذيلھا بطابع المكتب
الرسمي.
المادة  -67يعمد أيضا رئيس المكتب المعاون الى تصفية مقدار المقاطعة المؤجل العائد لألوقاف
فينظم به إرسالية خصوصية بثالث نسخ على الوجه المبين آنفا.
المادة  -68معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
تسلم نسخة عن كل من اإلرساليات اآلنفة الذكر أو ترسل ضمن ظرف مختوم الى المستدعي الذي
يترتب عليه إثبات تأدية المبالغ المصفاة وذلك بإبراز اإليصاالت المقطوعة من قبل أمين صندوق
الخزينة أو أمين صندوق دائرة األوقاف.
وفي خالل الثالثة أيام  -مضافا إليھا مدات المسافة  -التي تلي تاريخ تسليم اإلرساليات إذا لم يبرز
المستدعي اإليصاالت المذكورة في المھلة المعينة له ،يخسر حق األولية المعطى له بموجب قيد
الطلب في السجل اليومي ،ويأخذ طلبه رتبة جديدة بتاريخ تسليمه الى رئيس المكتب المعاون
اإليصال المحكي عنه أعاله .وفي ھذه الحالة يعمد رئيس المكتب المعاون الى تدوين الشروح
الالزمة في السجل اليومي.
المادة  -69في خالل األربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز اإليصاالت المنوه عنھا في المادة
السابقة يرسل رئيس المكتب المعاون نسخة عن المحضر مع الوثائق المبرزة واإليصاالت المشعرة
تأدية الرسوم المتوجبة أو إيصاالت عائدات األوقاف الى أمين السجل رئيس المكتب العقاري الذي
يعطي وصال باستالمھا.
المادة  -70معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
تحفظ في مستودع أوراق المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة أو عائدات
األوقاف والوصل المعطى من أمين السجل.

المادة  -71على رئيس المكتب المعاون أن يثبت في السجل اليومي إرسال المحضر والوثائق
المبرزة معه الى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلھا فيه.

المادة  -72على أمين السجل رئيس المكتب العقاري أن يتحقق على مسؤوليته من إنجاز
المعامالت المنصوص عنھا في ھذا القرار ومن صحة الوثائق المبرزة تأييدا للطلب سواء من حيث
شكلھا أو من حيث مضمونھا.
المادة  -73على أمين السجل رئيس المكتب العقاري أن يستثبت من أن المعاملة الواقع بشأنھا
الطلب ليست مباينة لقيود السجل العقاري وال مخالفة ألحكام ھذا القرار وأن الوثائق المبرزة تجيز
التسجيل.
المادة  -74إذا وجد مانع يحول دون التسجيل المطلوب ،فيمكن ألمين السجل رئيس المكتب
العقاري أن يمنح المستدعي مھلة مناسبة تمكنه من إزالة المانع وإال يرد الطلب .وفي الحالة األولى
يرد الطلب بعد انقضاء المھلة المعينة ،إذا لم يتمكن المستدعي ،في خاللھا .من إثبات زوال المانع.
المادة  -75إذا تقدم طلب آخر ،قبل فوات المھلة المعينة للمستدعي ،فعلى أمين السجل رئيس
المكتب العقاري أن يدون حكما قيدا احتياطيا لمصلحة المستدعي األول .وإذا رد طلبه فيما بعد
فيرقن القيد االحتياطي حكما.
المادة  -76إذا وردت عدة طلبات معا وكان تنفيذ بعضھا يمنع تنفيذ البعض اآلخر فعلى أمين
السجل رئيس المكتب العقاري أن يعلم المستدعين عن ذلك وأن يحدد لھم مھلة إلزالة المانع ،فإذا لم
يتم إزالته ضمن المھلة المعينة ،ترد الطلبات كلھا.
المادة  -77إن أحكام المواد  48الى  61العائدة للتسجيل مرعية في الترقين ،بيد أنه يجب أن
تذكر المعلومات اآلتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون:
 -1رقم الصحيفة العينية للعقار الذي يتناوله الترقين.
 -2تعيين القيد ،أو الشرح أو القيد االحتياطي المقصود بالترقين.
 -3بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تثبت ھذا السبب.
المادة  -78على أمين السجل رئيس المكتب العقاري أن يتحقق على مسؤوليته من أن األوراق
المبرزة تجيز الترقين ،وأن ال قيود السجل العقاري وال أحكام القانون تحول دونه.

المادة  -79يحرر الترقين في صحيفة العقار ويؤرخ ،ويوقع من أمين السجل رئيس المكتب
العقاري على أن يؤيد إمضاء رئيس المكتب العقاري تحت طائلة البطالن ،بخاتم الدائرة العقارية
الرسمي .ويجب أن تذكر في الصحيفة المشار إليھا األسباب المبرزة للترقين.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺮﻗﻴﻦ

المادة  -80معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
في كل الحاالت التي يرد بھا أمين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين فإن قرار
الرد قابل االستئناف الى محكمة محل العقار.
وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة ،فيما إذا كانت األسباب التي رد أمين
السجل من أجلھا طلب القيد تستند الى األحكام القانونية والنظامية المرعية االجراء ،فتصدق قرار
الرد إذا كان مستندا الى سبب قانوني ،وإال فتأمر أمين السجل بالتسجيل على أن يعطي رتبته بحسب
مركز قيد الطلب في السجل اليومي .وقرار المحكمة نھائي.
وعندما يستأنف قرار الرد الى المحكمة ،يجب على أمين السجل أن يدون في الصحيفة العينية قيدا
احتياطيا للحق المطلوب تسجيله.
المادة  -81معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
كل اعتراض على إجراء معاملة عقارية يجب أن يأتي عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي
وھذا الحجز يبلغ بواسطة دائرة االجراء الى أمين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في
صحيفة العقار.
واعتبارا من ھذا التبليغ ،ال يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار.
ويرقن أمين السجل االعتراض حكما إذا لم تقم دعوى وتسجل في صحيفة العقار في مھلة ثمانية
أيام.
المادة  -82معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه يجب أن يبلغ من قبل دائرة االجراء الى أمين السجل
رئيس المكتب العقاري بواسطة رئيس المكتب المعاون.
واعتبارا من التبليغ ال يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز أو في أثناء معاملة
التنفيذ.

وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى
مؤشرا عليه حسب األصول من رئيس قلم المحكمة المرفوعة إليھا الدعوى.
ويجري التبليغ بھمة الفريق صاحب الشأن.
ويجري ذلك أيضا ،اعتبارا من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار في المزاد العلني ،وفقا للمادة 163
من القرار رقم  3339المؤرخ في  12تشرين الثاني سنة .1930
المادة  -83عندما يطلب قيد حق محدث بين أحياء ،وذلك بعد وفاة المتصرف به ،يمكن قيده اما
بإبراز وثيقة تلزم التسجيل حكما ،وإما بإبراز طلب موقع بإمضاء المتصرف بالحق ،شرط أن يكون
اإلمضاء الموقع على الطلب من قبل المتصرف بالحق مصدقا تصديقا قانونيا.
المادة  -84إذا كان القيد المطلوب يتعلق بتأمين أو ببيع وفائي أو برھن فيمكن إجراؤه بمجرد
إبراز طلب أو تصريح موقع بإمضاء مكتسب الحق بموجب سند عادي شرط أن يكون اإلمضاء
الموقع من قبل المتصرفين بالحق في ذيل ذلك السند مصدقا وفقا لما جاء في المواد  57و 58و59
من ھذا القرار.
المادة  -85معدلة وفقا للقرار رقم  253تاريخ 1934/10/24
والقرار رقم /90ل.ر .تاريخ 1941/4/23
ال يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناتجة عن إرث على أسماء الورثة إال إذا أبرز
المستدعون ،تأييدا لطلبھم عالوة عن الحجة بوفاة مورثھم ،إذا كان اإلرث بدون وصية ،شھادة تثبت
ھويتھم وحقھم في الميراث.
إن حقوق اإلرث العائدة للورثة الشرعيين أو الطبيعيين تثبت بإبراز حجة وراثة فيما يتعلق بعقارات
من النوع الشرعي الملك أو بقرار من حاكم الصلح فيما يتعلق بعقارات من النوع الشرعي
األميري.
وإذا كان المورث من جنسية أجنبية فتثبت حقوق اإلرث -مع االحتفاظ بأحكام المادة  231من
القرار رقم  3339الصادر في  13تشرين الثاني سنة  1930من المفوض السامي -بشھادة من
القنصل صاحب الشأن ،مھما كان نوع العقارات الشرعي.
وإذا كان اإلرث معينا بوصية ،فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية أو القرار الصادر من السلطة
القضائية الصالحة إلجازة إقرار اليد.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

المادة  -86يحق لكل شخص أن يحصل على المعلومات المدرجة في السجل العقاري لقاء تأدية
الخرج النظامي عن الكشف واالستنساخ.
المادة  -87معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
كل شخص يثبت أن له مصلحة ،يمكنه أن يتقدم من أمين السجل رئيس المكتب العقاري بطلب
الحصول على إحدى الوثائق التالية ،حسبما يقتضيه الحال:
 شھادة تثبت مطابقة صحيفة ما عقارية لصورة تلك الصحيفة المعتبرة سند التمليك. صورة عن صحيفة ما وعن القيود المدرجة فيھا ،أو عن القيود التي يشير إليھا فقط ذوو العالقةباستدعائھم.
 شھادة بعدم وجود قيد. صورة أصلية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة في ملف عقارمسجل.
 نسخة أو خالصة خريطة عقارات مقيدة في السجل العقاري ،ومحفوظة في المستودع العقاري.المادة  -88إذا كان ذوو العالقة ال يحسنون التوقيع فإن طلبات الحصول على مختلف ھذه
الوثائق ينظمھا أمين السجل ويوقعھا بأذنھم.
المادة  -89معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
يمكن ألمين السجل ،بناء على طلب قانوني ،أن يدلي ،على سبيل المعلومات البسيطة ،بكل إفادة
تتعلق بالعقارات وبالحقوق العائدة لھا.
ويمكنه أيضا أن يعطي أي شخص كان بيانا عاما أو خاصا بالشروح المدونة في صحيفة العقار
العينية ،أو شھادة بعدم وجود قيد أو نسخة عن خريطة المساحة ،أو كشفا بالعقارات التي يملكھا
أحدھم في المناطق المعينة في الطلب.
إن المساحين المحلفين المقيدين بخدمة مصلحة المساحة والمكلفين حفظ الخريطة ھم الذين يعنون،
دون سواھم ،بتنظيم الصور عن خرائط المساحة.
المادة  -90معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر1939/12/13 .
يمكن أيضا اطالع العموم على الصحيفة العقارية التي يطلبھا خطيا ذوو العالقة ،وذلك لقاء دفع
خرج الكشف ،على أن يتم حتما االطالع عليھا بحضور أمين السجل رئيس المكتب العقاري أو أحد
موظفيه ،وإال يتاح لھم استنساخ الصحيفة أو أخذ خالصة عنھا.
وتسري أيضا األحكام اآلنفة الذكر على خرائط المساحة التي يجب اطالع ذوي العالقة عليھا
بحضور أحد موظفي المساحة.

المادة  -91معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
والقرار رقم /159ل.ر .تاريخ 1935/7/11
كل مراجعة لدفتر الملكية أو لخريطة المساحة ،يجب أن يتم في مركز المكتب المعاون أو المكتب
العقاري دون نقل ھذه الوثائق .وتعفى من الرسوم المعلومات التي تطلبھا اإلدارات العامة في سبيل
منفعة عامة.
وال يجوز البتة للمحاكم ،في حال من األحوال ،أن تطلب أو أن تأمر بأن يؤتى الى المحكمة بدفتر
الملكية أو بخرائط المساحة أو بالسجل اليومي ،أما الوثائق الثبوتية التي بني عليھا التسجيل فال
يجوز اآلتيان بھا الى المحكمة إال في حالة وجود دعوى تزوير يتعلق بالتسجيل.
بيد أنه يمكن للمحكمة الحصول على الوثائق المذكورة في المادة  87من القرار رقم  188اآلنفة
الذكر ،بناء على طلب يقدم الى أمين السجل.
ويرسل أمين السجل ھذه الوثائق مرفقة بجدول حاو على مقدار الرسوم النظامية وخرج االستنساخ
الى المحكمة التي تكون قد طلبتھا ،ليصير وضع ھذا المقدار مع رسوم المحاكمة على عاتق الجھة
الخاسرة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  -ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﺻﻮر ﻋﻦ ﻗﻴﻮد وﺷﻬﺎدات ﻋﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﻮﻗﺘﺔ

المادة  -92إذا فقدت أو تلفت صورة صحيفة عينية أو شھادة قيد ،فعلى صاحبھا أن يحضر
بنفسه لدى أمين السجل رئيس المكتب العقاري مصحوبا باألشخاص اآلخرين الذين يمكن أن يكون
لھم علم بظروف فقدان أو تلف الصورة األصلية ،وأن يدلي أمامه بتصريح بشكل محضر ضبط
يسرد به كل المعلومات المؤيدة لھويته والمتعلقة بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار ،ويختم
المحضر بتوقيع الحاضرين وتوقيع أمين السجل رئيس المكتب العقاري.
وينشر ھذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية وفي ثالث جرائد أخرى من الجرائد المحلية.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما ،ولم يظھر خاللھا اعتراض ،يمكن ألمين السجل ،إذا توسم
الصحة في التصريح ،أن يسلم المستدعي نسخة ثانية عن الصحيفة أو شھادة قيد موقت تكون صورة
طبق األصل عن السند العقاري تذكر فيھا الظروف التي أعطيت فيھا.
المادة  -93معدلة وفقا للقرار رقم /360ل.ر .تاريخ 1939/12/13
يشار في دفتر الملكية الى النسخ الثانية عن صدور الصحائف العينية المنظمة وفقا ألحكام المادة
السابقة والمسلمة الى أصحابھا ،مع بيان األسباب التي دعت الى تنظيمھا.
ويكون للنسخ الثانية المنظمة على ھذا النمط قيمة الصور األصلية وتستعمل لنفس الغاية.

المادة  -94إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة أو إذا رأى أمين السجل عدم إجابة الطلب
المقدم إليه ،يمكن للمستدعي أن يراجع المحكمة البدائية التي تفصل في طلبه وفقا ألحكام قانون
أصول المحاكمات المدنية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺠﻞ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﺎون

المادة  -95إن أمين السجل مسؤول شخصيا عن األضرار الناتجة عما يلي:
 -1عن إھمال تدوين قيد ،أو قيد احتياطي أو ترقين في السجل ،إذا طلب من دوائره إجراؤه بصورة
قانونية.
 -2عن إھمال اإلشارة الى قيد أو جملة قيود أو قيود احتياطية أو ترقينات مدونة بالسجل العقاري،
في الشھادات أو الخالصات المأخوذة عن السجل العقاري ،والتي يعطيھا موقعة بإمضائه.
 -3عن عدم قانونية أو عن بطالن القيود ،والقيود االحتياطية أو الترقينات المدونة في السجل
العقاري.
أما رئيس المكتب المعاون فإنه مسؤول شخصيا عن األضرار الناتجة عما يلي:
 -1عن خطأ أو إھمال في قيود السجل اليومي.
 -2عن كل إھمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاھا وينظمھا.
 -3عن كل خطأ في تصفية الخرج والرسوم المتوجبة ،وعائدات األوقاف.
 -4عن كل تأخير يسببه في إيداع المحاضر والوثائق المبرزة.
ھذا مع االحتفاظ باألحكام المعينة في القوانين المرعية االجراء ،بشأن مسؤولية الموظفين العموميين
وفي جميع األحوال السابقة الذكر ،تكون الحكومة مسؤولة مدنيا عند عجز موظفيھا عن الدفع.
المادة  -96ال يجوز لرئيس المكتب المعاون فيما عدا األحوال المنصوص عنھا صراحة بالقانون
أن يرفض القيام بواجبات وظيفته ،عندما يطلب منه إجراؤھا ،أو أن يؤخر إنجاز المعامالت
المطلوبة أو إيداع أمين السجل رئيس المكتب العقاري الطلبات التي يستلمھا.
وألمين السجل رئيس المكتب العقاري وحده الحق برفض التسجيل .وإذا رفض ھذا الموظف
التسجيل فعليه أن يعيد الى المكتب المعاون األوراق المودعة إليه ،ويرفقھا بإفادة خطية يعلل فيھا
أسباب الرفض.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

المادة  -97يعاقب بمادة التزوير ،بالعقوبات المنصوص عليھا في قانون الجزاء كل من يرتكب
عمال من األعمال اآلتية:
 -1كل من أقدم عمدا وألجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص آخر على تزوير أو تقليد أو
تحريف سندات التمليك ،أو الصور أو البيانات أو الشھادات المعطاة من أمين سجل الملكية العقارية
وفقا ألحكام ھذا القرار أو من استعمل الوثائق المزورة أو المقلدة أو المحرفة.
 -2كل من ارتكب تزويرا في األوراق المقدمة ألجل التسجيل أو ألجل ترقين قيد ،سواء أكان ذلك
بتقليد أو بتحريف خطوط أو إمضاءات أم باستبدال أشخاص أو بتزوير اتفاقات ،أو أحكام أو
إبراءات أم بإدخالھا ،بعد حين في ھذه األوراق ،أم بإضافة أو بتحريف شروط أو تصريحات أو
وقائع كانت ھذه الوثائق قد أعدت لقبولھا أو إلثباتھا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -أﺣﻜﺎم إﺟﺮاﺋﻴﺔ

المادة  -98معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
تحسب كل المھل المنصوص عنھا في ھذا القرار وفقا للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات
المدنية.
وفي جميع األحوال التي استعملت فيھا لفظة "مال غير منقول" في نص أحكام القرار رقم 188
المؤرخ في  15آذار سنة  ،1926ولم تعين ھذه األحكام بالقرار الحاضر ،تبدل ھذه اللفظة ،بحسب
مقتضى الحال ،باأللفاظ التالية" :عقارات" أو "أموال غير منقولة" أو "حقوق".

المادة -99

إن تعرفة الخرج المترتب تبقى موقتا كما ھي معينة باألحكام التشريعية النافذة حاليا.

المادة -100

تحدد كل التفصيالت المتعلقة بتنفيذ ھذا القرار بموجب قرار الحق.

المادة  -101معدلة وفقا للقرار رقم /45ل.ر .تاريخ 1932/4/20
يطبق ھذا القرار في جميع األماكن التي تكون قد جرت فيھا أعمال التحديد والتحرير وفقا ألحكام
القرار المختص بتحديد األموال غير المنقولة وتحريرھا.
وابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ھذا القرار نافذا يبطل مفعول القوانين واإلرادات السنية
واألنظمة والقرارات العامة أو المحلية ،والقرار رقم  1769المؤرخ في  20كانون الثاني سنة
 1928وكذلك جميع األحكام المتعلقة بأصول المعامالت المنصوص عنھا في تلك القوانين
واالرادات واألنظمة والقرارات وذلك في المسائل التي تناولھا ھذا القرار.

المادة -102

إن أمين السر العام مكلف تنفيذ ھذا القرار.
بيروت في  15آذار 1926
المفوض السامي
اإلمضاء :دي جوفنيل

