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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

 بريتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعّلقة بالمعا  2020أفريل    28مؤرخ في    2020لسنة    22قانون عدد  
 ةيوان الوطني للمعابـر الحدودية البريالحدودية البرية إلى الد

 

 باسم الشعب، 

 وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، 

 ه: يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نص

والعقارات    تحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية على وجه الملكية المنقوالت الموجودة بالمعابر الحدودية البرية   –   لالفصل األو  
عابر  الم التي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقوالت والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مباشر باستغالل 

 ل. الحدودية البرية والتي تكون جميعها تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى التشريعات الجاري بها العم

  ة بمقتضى أمر حكومي باقتراح ة البري ا للمعابر الحدودي صة فعلي تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المخصيتم 
  1983نوفمبر  11المؤرخ في  1983لسنة  87مع مراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد من الوزير المكلّف بالفالحة، وذلك 

 ة. المتعلّق بحماية األراضي الفالحي 

  ة الخاصة التابعة لمصالحتستثنى من اإلحالة المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل األول المنقوالت والتجهيزات الفني  – 2الفصل  
 . والدفاع الوطني واألمن الوطني الديوانـة

  ة بمجال المعابر الحدودية البرية تتولى تحرير كشف ممثّلين عن الوزارات المعني  تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تضم – 3الفصل 
 . شامل للمنقوالت والعقارات المشار إليها بالفصل األول من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان

 .يبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل تضبط ترك

  بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية بعد أخذ رأي اللجنة  يتم –  4الفصل 
 : من هذا القانون ضبط ما يلي 3المحدثة بمقتضى الفصل 

 . معابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البريةقائمة وحدود ال −

 . م إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوانجميع التغييرات التي يت  −

  المصادقة عليه من قبل  تي باالستناد إلى دليل إجراءات تتميبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية عقود اإلشغال الوق – 5الفصل 
وال تنطبق على عقود اإلشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية أحكام التشريع المتعلق بتنظيم   مجلس إدارته 
 . ت ذات االستعمال التجاري أو الصناعيغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحال غين والمتسوالمسو العالقات بين

 . ة ة البري يحّل الديوان محل الدولة في تنفيذ التزاماتها واالنتفاع بحقوقها المتعّلقة بالمعابر الحدودي  – 6الفصل 

والتّراتيب    ه طبقا للتّشريعوفي صورة حّل الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ترجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزامات 
 ل. الجاري بها العم

  استخالصها بواسطة بطاقات  الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية باالمتياز العام للخزينة، ويتمتتمتع  – 7 الفصل  
 ل. بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمإلزام يصدرها الرئيس المدير العام للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المكلّف 

 . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة  

 . 2020أفريل  28تونس في 


