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 مقدمة
 

يف كػػل امزمنػػة ك ااتمعػػات حتػػرص علػػل حتقيػػا اظتصػػلحة العامػػة للجمهػػور عػػن  ريػػا  الدكلػػةى  فى إً     
اإلدارة  تٍ كدى اصتهػػاز اإلدارمب  ػػل هػػها هػػو هػػدفها امكؿ. كن ػػرا مقتيػػة ك قدسػػية هػػها الػػدكر فلقػػد زي 

كمػػن  ػػٌن  .مػػن اتمتيػػازات ك امكلويػػات مػػن أجػػل القيػػاـ ىػػها الػػدكر علػػل أ سػػن مػػا يػػراـ مبجموعػػةو 
 Les)امكلويات اليت منحت لإلدارة هنػاؾ مػا يسػمل يف القػانوف اإلدارم  امتيػازات السػلطة العامػة 

prerogatives de la puissance publique) ارسػة كييفػة هػه  اتمتيػازات متعػددة الوجػو  كمم ب
إف هػه  . جل اظتنفعة العموميػةأالضبط اإلدارمب التنفيه اظتباشر للقرارات اإلداريةب ك نزع اظتلكية من 

مػن ؽتارسػة اضتقػوؽ كاضتريػات  ياي ض ػاتمتيازات اظتمنو ة لإلدارة من أجل حتقيا اظتصلحة العامة قد تي 
 بضػػػمونة كاظتنصػػػػوص عليهػػػا دسػػػػتوريامػػػن ؽتارسػػػة  عػػػػل اضتريػػػات اظت دي فالضػػػبط اإلدارم لتىيػػػػ بالعامػػػة

خػػر يتنػػا  مػػ  امصػػل يف التنفيػػه ك هػػو التنفيػػه اتختيػػارمب ك نػػزع التنفيػػه اصتػػلم للقػػرارات هػػو اآك 
صارخ علل اظتلكية الفرديػة اظتضػمونة مبوجػب النصػوص القانونيػة الدكليػة ك اإلقليميػة  اظتلكية فيه تعدو 

 تٍ دى يًػػمػػة مػػن خطػػورة اتمتيػػاز اظتمنػػوح لػػإلدارة فقػػد قي ك الو نيػػة. كمػػن أجػػل زتايػػة هػػه  اضتريػػات العا
ك رقا ػة القضػاء عليهػا مػن  بالقيود القانونية مػن جهػةك ؽتارسة هه  اتمتيازات مبجموعة من الشركط 

 جهة أخرل.
 Expropriation pour) 1ك يعد نزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية أك اتسػتمكؾ     

cause d'utilité publique) من أخطر اتمتيازات اظتمنو ة لإلدارة العامة علل اإل كؽب ظتا فيػه  ب

                                                 
1
أ لقػػت  عػػل التشػػريعات العر يػػة علػػل نػػزع اظتلكيػػة لفػػذ اتسػػتمكؾب ك مػػن ذلػػر التشػػري  السػػورم ك العراقػػي ك اللبنػػاشل ك الكػػوييت  - 
اتسػتمكؾ  ننػه زنػزع ملكيػة العقػار ك اضتقػوؽ  1970( لسػنة 54. كلقد عرفت اظتادة امكذل من قانوف اتستمكؾ العراقي رقػ)  امردشلك 

 1970-03-22الصادرة  تاريخ  1855العينية اظتتعلقة  ه لنف  عاـ لقاء تعويل عادؿ يعٌن مبوجبهز. نشر يف الوقائ   العراقية: رق) 
 لب اظتلرب ك لػها فػ ف تعبػًن نػزع اظتلكيػة أقػرب إذل اظتقصػود مػن اإلجػراءب ك هػو إجبػار اظتالػر علػل الت لػي عػن ك لفذ اتستمكؾ يعين 

ملكػػه لتحػػل ػتلػػه اظتلكيػػة العامػػة. ك إذا كػػاف لفػػذ اتسػػتمكؾ أك التنػػازؿ يصػػدؽ يف اضتػػاتت النػػادرة الػػيت يت لػػل فيهػػا اظتالػػر عػػن ملكػػه 
اإلدارةب ف نه يف هه  اضتاتت أيضا ت تكوف موافقته  ناء علػل إرادتػه اضتػرةب ك إفتػا  سػبب اطتػوؼ  واعية  ناء علل الطلب الصادر له من 

 من سيف نزع اظتلكية.
نػػػزع اظتلكيػػػة اطتاصػػػة  ن ريػػػة اظتوازنػػػة( دراسػػػة مقارنػػػةب رسػػػالة دكتػػػورا  يف اضتقػػػوؽب جامعػػػة  أزتػػػد أزتػػػد اظتػػػوايفب فكػػػرة اظتنفعػػػة العامػػػة يف -

 .60-59ص ب1991اإلسكندريةب 
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إف  .اصػػةاظتلكيػػة العقاريػػة اطت ػػا كالقػػانوفب يتم ػػل يف  1مػػن اظتسػػاس اظتباشػػر سػػا مقػػدس يف الشػػريعة
تػػدف  إليػػه ةريػػزة  ػػب ك هػػها اضتػػا يعػػد مػػن اضتقػػوؽ امساسػػيةب ك الػػهم تقتضػػيه الفطػػرة اإلنسػػانيةب 

نه  رمػػػاف شػػػ ل مػػػن ملكػػػه العقػػػارم جػػػلا عنػػػه ندارم مػػػن شػػػاإلجػػػراء عليػػػه فػػػ ف هػػػها اإلك  بالبقػػػاء
ت  اصػةعلػل اظتلكيػة اطت ان خطػًن  ك هػو نت ػل اعتػداءن  بلت صيصه للمنفعػة العامػة مقا ػل تعػويل عػادؿ

 يلر  إت إي ار اظتصلحة العامة علل اظتصاحل الفردية اطتاصة مػ  رػركرة مراعػاة هػه  اظتصػاحل اطتاصػة.
يستمد ملر اظتصلحة العامػة لكعتػداء علػل اظتصػلحة اطتاصػةب أف اظتصػلحة العامػة هػي مػلر كجػود ك 

ش ل الدكلػة كسػبب قيامهػاب كمػا أف ت ليػب ك حتقيػا ك زتايػة اظتصػلحة العامػة هػو منػاط اإل قػاء 
إرػػافة إذل أف تػػدخل الدكلػػة يف كػػل  بعلػػل الدكلػػة كسػػبب اتسػػتمرار يف القيػػاـ مبهامهػػا ك أنشػػطتها

اتجتماعيػػة ك  ػػس السياسػػية سػػواء يف ال ػػرؼ العػػادم أك اتسػػت نائي ت ؾتػػد ب ااػػاتت اتقتصػػادية
كمػػن اظتػػلرات كػػهلر هػػو أف اظتلكيػػة اطتاصػػة عتػػا دكر  إت اظتصػػلحة العامػػة كفقػػط. ان ر لً أك ميػػ ان اسػػلػػه أسى 

 Un)ة كتػػػػب أف تلعبػػػػه خدمػػػػة للمصػػػػلحة العامػػػػة تتم ػػػػل يف الوييفػػػػة اتجتماعيػػػػة ك اتقتصػػػػادي

fonction sociale et économique) 2.ه الفرنسي عل الفق كما يقوؿب 
كفقػػػا  ت كتػػػوز اتلتجػػػاء إليػػػه إت اسػػػت نائيان  ة إجػػػراءن يػػػممو اظتلكيػػػة للمنفعػػػة الع ك لػػػهلر كػػػاف نػػػزعي     

 ب ك ختضػػ  يف ذلػػرهػػه  النصػػوص تضػػعهاك يف  ػػدكد القيػػود الػػيت  بصػػرا ةن   ي يػػزي تي  قانونيػػةو  لنصػػوصو 
اإلدارة علل أمػكؾ امفػراد جػلا عػنه)  إذا استولتٍ  . أماأك العادم إذل رقا ة القضاء اإلدارم اإلدارة

قراراهتا من  دي رً كتي  تصرفها ةصبان  ًلى عتي أي  بيف قوانٌن نزع اظتلكية عليها إتباع اإلجراءات اظتنصوص كفً دي  ً ك 
                                                 

1
زتػػت الشػػريعة اإلسػػكمية اظتلكيػػة اطتاصػػةب ك  رمػػت التعػػدم عليهػػا مبػػا فررػػته مػػن العقو ػػات كالتعزيػػرات ك التعويضػػاتب ك قػػررت أف  - 

منػوا ال تػأكلوا آيػا أيهػا الػذين امساس يف انتقاؿ ملر اإلنساف ك خركجه من  ٌن يديه إفتػا هػو ررػا  ك  يػب نفسػهب يقػوؿ ا تعػاذل ز 
 .سورة النساء ب29ز اآية نكم بالباطل إال أف تكوف تجارة عن تراض منكمأموالكم بي

ب كأخرجػه أزتػد  ز.ال يحل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفػ  منػوك يقوؿ صلل ا عليه ك سل) ز   ػدي  صػحي   ركا   ىنيفىػة الرشقاًشػي 
 .كالبهيقي كالدارقطين

ضػل اظتلػرب ك يقػوؿ الشػافعي رزتػه ا:ز ت يػزكؿ ملػر اظتالػر إت أف يشػاءب ك قد نل الفقهاء علػل أف التملػر القهػرم خػكؼ مقت    
زتػد فػراج  سػٌنب اظتلكيػة ك ن ريػة العقػد يف ظتزيد من اظتعلومات  ػوؿ هػها اظتورػوع ان ر:أ ز.كت نتلر رجل شيء إت أف يشاء يف اظتًناث

 .73. ص1999الشريعة اإلسكميةب دار اظتطبوعات اصتامعيةب اإلسكندريةب 
2
 - « La propriété est un droit, elle est une fonction sociale. Le propriétaire, c'est-à-dire le 

propriétaire d’une richesse, a, du fait qu’il détient cette richesse, une fonction sociale à 
remplir. Tant qu’il remplit cette mission, ces actes de propriétaire sont protégés. S’il ne 
remplit pas, ou s’il’a remplit mal, l’intervention des gouvernements est légitime pour le 
contrainte à remplir ces fonctions sociales ». 
- Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens (domaine 
public-expropriation- travaux publics), 3éme édition, Montchrestien, Paris, 2003, p.366.  
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ىػػا القضػػاء العػػادم ك يرتػػب  يهػػبط ىػػا إذل مسػػتول امعمػػاؿ اظتاديػػة الػػيت متػػتلك ب قانونيػػةصػػفتها ال
 .عليها اظتسؤكلية عما حتدثه من أررار

الوصػوؿ  نػزع اظتلكيػة علػل هػها امسػاس هػو كسػيلة مػن الوسػائل اظتتا ػة لػإلدارة قصػدإف إجػراء     
نتكنها اللجوء إليه است ناء إذا انتفت كل السبل الودية اظتمكنة  بمةاإذل أهدافها يف حتقيا اظتنفعة الع

ن ػػرا مقتيػػة ك . (A défaut d’entente amiable) دارة علػػل اممػػكؾ العقاريػػة الكزمػػةضتصػػوؿ اإل
قانونيػة عامػة ك خاصػة تػن ) هػها  رو  يػفقد عنت الن ) القانونية اظتقارنة  ورػ  أي  باإلجراء ك خطورته

فقػػػػد نصػػػػت عليػػػػة ؼتتلػػػػف الدسػػػػاتًن العاظتيػػػػةب ك كرػػػػعت لػػػػه ؼتتلػػػػف التشػػػػريعات  .اإلجػػػػراء اطتطػػػػًن
ة إ ػػػارا قانونيػػػا خاصػػػا ك كارػػػحا مػػػن خػػػكؿ سػػػن نصػػػوص قانونيػػػةب إرػػػافة إذل اتتفاقيػػػات الداخليػػػ

 1كالنصوص اإلقليمية ك الدكلية.
1996نوفمل  18 دستورمن  12اظتادة ت نص ففي القانوف اصتزائرم    

ال يتم ز علل أنػه: اضتارل 2
 13تورقبػل ذلػر دسػ ب كزعػادؿ نزع الملكية إال فػي إطػار القػانوف ويترتػب عليػو تعػوي  قبلػي

  يػػ مػػن القػػانوف اظتػػدشل هػػها اظتبػػدأ  677كقػػد أكػػدت اظتػػادة  .3 12اظتػػادة يف نػػل  1989فلايػػر 
عليهػا يف  ت كتوز  رماف أم أ د من ملكيتػه إذل يف ام ػواؿ كالشػركط اظتنصػوصزعلل أنه  تنص

قوؽ العينيػة للمنفعػة العامػة نزع اضت القانوف ةًن أف لإلدارة اضتا يف نزع اظتلكية العقارية أك  عضها أك
إفتػػا أكػػدت ك امخػػًنة دل تشػػر إذل التعػػويل القبلػػي  ةػػًن أف هػػه  4ز.مقا ػػل تعػػويل منصػػف كعػػادؿ
 .ان كمنصف عادتن  علل رركرة أف يكوف التعويل

ك  النسبة لإل ار اطتاص الػهم يػن ) إجػراءات نػزع اظتلكيػة يف اصتزائػرب فبعػد اتسػتقكؿ ك  نػاءن     
الػػهم كػػاف يػػنل علػػل اتسػػتمرار يف  19615ديسػػمل  31اظتػػؤرخ يف  157-61قػػ) علػػل القػػانوف ر 

اممر الصػادر تطبيا القوانٌن الفرنسية  است ناء ما كاف يتعارض م  السيادة الو نيةب استمر العمل  
الػػػػهم يػػػػن ) إجػػػػراءات نػػػػزع اظتلكيػػػػة يف فرنسػػػػا. ك تواصػػػػل اضتػػػػاؿ إذل ةايػػػػة  1958أكتػػػػو ر  18يف 

                                                 
1- La convention européenne des droits de l’homme, adopté en mars 1952.  

2
 28 يتعلا   صدار نل تعديل الدستورب اظتصادؽ عليه يف استفتاء ب1996ديسمل  7اظتؤرخ يف  438-96اظترسـو الرئاسي  - 

 . 1996ديسمل  8 الصادرة يف 76: رق) .ج.جر.ج ب1996نوفمل 
3
فلاير  23يتعلا   صدار نل تعديل الدستورب اظتصادؽ عليه يف استفتاء  ب1989فيفرم  28اظتؤرخ يف  18-89اظترسـو الرئاسي  - 

 .1989مارس  1الصادرة يف 09: رق) . ج .جر.ج ب1989
4
 30الصادرة يف  78يتضمن القانوف اظتدشلب اظتعدؿ ك اظتتم)ب ج.ر.ج.ج: رق)  1975تمل سب 26اظتؤرخ يف  58-75القانوف  - 

 .1975سبتمل 

ب اظتتضػمن اتسػتمرار  تطبيػا القػوانٌن الفرنسػية إذل إشػعار .خػرب ج. ر.ج.ج: 1962ديسػمل  31الصػادر يف  157-62القانوف  - 5
 .1963يناير  11الصادرة يف  2رق) 



 مقدمة                                             -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

4 

دكر أكؿ قػانوف يف اصتزائػر اظتسػتقلة يػن ) إجػراءات نػزع اظتلكيػةب ك كػاف ذلػر هو تػاريخ صػك  1976
1976مػػػػام  15اظتػػػػؤرخ يف  48-76 رقػػػػ) مبوجػػػػب اممػػػػر

ك الػػػػهم اسػػػػتمد ةالبيػػػػة أ كامػػػػه مػػػػن  1
صػدر  ب1989م  ت ًن الوجهة السياسػية ك اتقتصػادية للجزائػر  صػدكر دسػتور ك القانوف الفرنسي. 

أفريػل  17اظتػؤرخ يف  11-91القػانوف رقػ)  ع اظتلكية ك دت ػل ذلػر يفقانوف جديد ين ) إجراءات نز 
1991

قػػد ك  1993.3يوليػػو  17يف  اظتػػؤرخ 186-93رقػػ)  التنفيػػهم اظترسػػـوب ك  عػػد ذلػػر صػػدر 2
اظتتعلا  قواعػد نػزع  1976مام  15اظتؤرخ يف  48-76 رق) تةيا م كاـ اممر جاء هها القانوف

السػارم اظتػن ) لنػزع اظتلكيػة يف اصتزائػر عػدؿ  تشري م  العل) أف ال ة.مومياظتلكية من أجل اظتنفعة الع
اظتاليػػػػة لسػػػػنوات وانٌن فقػػػػد عػػػػدؿ مبوجػػػػب قػػػػ 11-91 رقػػػػ) فبالنسػػػػبة للقػػػػانوف .يف عػػػػدة مناسػػػػبات

مبوجػػػب فقػػػد عػػدؿ  186-93أمػػا  النسػػػبة للمرسػػـو التنفيػػػهم رقػػ)   4 .1214ك  1228ب 1225
 وانٌنأك يف إ ػػػار قػػػ  121.6-28ظترسػػػـو التنفيػػػهم رقػػػ) ككػػػها ا 5ب148-25التنفيػػػهم رقػػػ)  ـاظترسػػػو 

 57اظتاليػػػة. كمػػػا أف اإل ػػػار القػػػانوشل إلجػػػراءات نػػػزع اظتلكيػػػة تػػػدع)  تعليمتػػػٌن كزاريتػػػٌنب امكذل رقػػػ) 
 11اظتؤرخػة يف  2227التعليمػة الوزاريػة اظتشػ كة رقػ)  هػي ك ال انيػة 1993جانفي  16اظتؤرخة يف ك 

 اظتلكية.لتوجيه عمليات نزع  1994مام 

                                                 
1
 44ب يتعلا  قواعد نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب ج.ر.ج.ج: رق) 1976مام  25اظتؤرخ يف  48-76اممر رق)  - 

 .1976الصادرة يف أكؿ جواف 

2
جػل اظتنفعػة العموميػةب اظتعػدؿ ك اظتػتم)ب ألتػدد القواعػد اظتتعلقػة  نػزع اظتلكيػة مػن  27/04/1991الصػادر يف 11-91القػانوف رقػ)  - 

 .1991مام  8رة يف الصاد 21ج. ر.ج.ج: رق)
3
اظتؤرخ يف 11-91لتدد كيفيات تطبيا القانوف رق)  27/07/1993اظتؤرخ يف186-93اظترسـو التنفيهم رق)  - 

.كت  01الصادرة يف  51ب الهم لتدد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب ج.ر.ج.ج: رق)27/04/1991
1993. 

4
 30الصادرة يف  85رق) : .ج.جر.ب ج2005يتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004ديسمل  29رخ يف اظتؤ  21-04القانوف رق)  - 

 رق) 82:.ج.جر.ب ج  2008لسنة قانوف اظتالية  يتضٌمن  2007 ديسمل 30اظتؤرخ يف  07-12 رق) قانوفك ال .2004ديسمل 
ب 2014اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2013-12-30اظتؤرخ يف  08-13ك القانوف رق)  2007بديسمل 31الصادرة يف 

 .2013ديسمل  31الصادرة يف  68ج.ر.ج.ج: رق) 
5
 27اظتؤرخ يف  186-93اظتعدؿ ك اظتتم) للمرسـو التنفيهم رق)  2005جويلية  10اظتؤرخ يف  248-05اظترسـو التنفيهم رق)  - 

 .2005جويلية  10الصادرة يف  48ب ج. ر.ج .ج: رق) 1993يوليو 
6
يوليو  27 يف اظتؤرخ 93-186 رق) التنفيهم اظترسـو  يتم) 2008  يوليو 7 اظتؤرٌخ يف 08-202  رق) التنفيهم سـواظتر  - 

 من اظتلكية  نزع اظتتعلقة القواعد لتدد  الهم 1991  أ ريل 27 يف  اظتؤرخ 91-11 القانوف رق) تطبيا كيفيات لتدد الهم  1993
 .2008يوليو  13الصادرة يف  39اظتنفعة العموميةب ج.ر .ج.ج: رق)  أجل
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قد مت النل علل نزع اظتلكية يف اإلعكف عن  قوؽ اإلنساف ك اظتوا ن ف فرنساأما يف     
ما جاء يف اإلعكف السا ا ك نل  1804 ك لقد استله) القانوف اظتدشل الفرنسي لسنة 1ب1789
علل رركرة  علل أف اظتلكية اطتاصة ػتمية من كل اعتداءب أما يف اظتادة اظتوالية فنل 544 يف اظتادة

أما أ كاـ  2.ك ذلر مقا ل تعويل عادؿ ك مسبا أف نزع اظتلكية كتب أف يكوف يف إ ار القانوف
ب مث تعاقبت  عد ذلر القوانٌن 1810مارس  8القانوف الصادر يف  نزع اظتلكية فقد ن مت مبوجب

-58 رق) اممرأما التشري  السارم اآف يف فرنسا فهو  .1935.كت  8إذل ةاية صدكر قانوف 
مبوجب  تعديلنهكر من ذلر ال مراتو  دؿ هها اممر عدةي كقد عي  1958 أكتو ر 23 يف اظتؤرخ 997

 مبوجب القانوف رق) عيًدؿى كما أنه  1965.3جويلية  10ك  1962جويلية  26 قوانٌن التعمًن
اظتؤرخ  431-13 تعديل كاف مبوجب القانوف رق) ك .خرب 2010 جويلية 12 اظتؤرخ يف 10-788
كتدر اإلشارة إذل  اظتتعلا  ن كاـ ؼتتلفة متعلقة  اظتنشآت ك مصاحل النقل.ك  2013 مام 28 يف

-74مبوجب اظترسـو رق)  زCEDHز أف فرنسا كافقت علل اتتفاقية امكرك ية ضتقوؽ اإلنساف
ب كاليت هي امخرل عاصتت مسنلة إمكانية نزع اظتلكية اطتاصة 1974مام  3اظتؤرخ يف  360

كما كتب أف نشًن أف غتلس   4ظتصلحة العامة ك هها من خكؿ اللكتوكوؿ اإلرايف.لدكاعي ا
 .يف فرنسا الدكلة الفرنسي كاف له الفضل يف إثراء اظتن ومة التشريعية ظتوروع نزع اظتلكية

                                                 
1
 - L’article 17 de la DDHC «  La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en 

être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constaté, l’exige évidemment, 
et sous la condition d’une juste préalable indemnité »   
2
 - Art. 545 du code civil français «  Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce 

n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 
3
 - Le nouveau droit de l’expropriation est ainsi contenu dans l’ordonnance du 23 octobre 

1958, plusieurs fois modifiée et complétée par le nombreux décrets, l’ensemble se trouvent 
intégré, depuis 1977, dans un « code de l’expropriation ».Pour plus du détail voir : Jacqueline 
MORAND-DEVILLER, op.cit, p.375. 
4
 - L’art.1 du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme: 

“Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 
principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte 
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour 
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement 
des impôts ou d’autres contributions ou des amandes.” 
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تنػػاكؿ هػػها اظتورػػوع يف إ ػػار دراسػػة مقارنػػة  ػػٌن التشػػري  اصتزائػػرم اظتػػن ) لنػػزع اظتلكيػػة يت) ك سػػ    
النصػوص التنفيهيػة الك قػة عليػه أك  ك 11-91رقػ) ه التشري  السارم كاظتتم ل يف القانوفنقصد  ك 

مػػن جهػػةب ك مػػن جهػػة أخػػرل  1976مػػام  15اظتػػؤرخ يف  48-76 رقػػ) اممػػر التشػػري  اظتل ػػل أم
 1958 أكتػػو ر 13يف  الصػػادر 997-58اظتتم ػػل علػػل اطتصػػوص يف اممػػر رقػػ) الفرنسػػي  تشػػري ال
 . اعتبار  اظتصدر اظتادم ك التارمتي للقانوف اصتزائرمجريت عليه التعديكت اليت أك 

 تتبينػػك  عػػدما  بعلػػل مرا ػػل إف نػػزع اظتلكيػػة دل يشػػرع إتنتكػػن القػػوؿ  ك  ػػالرجوع إذل التػػاريخ    
 ،(Pouvoir absolu  ان مطلقػػ ان الركمػػاشل كانػت اظتلكيػػة  قػ ف اجػة الدكلػػة لكرتفاقػات. ففػػي القػانو 

ؾتػػاز أشػػ اؿ عامػػة. إم مبػػدأ عػػاـ يفػػرض علػػل اظتالػػر تػػرؾ ملكػػه مػػن أجػػل  يػػ  دل يكػػن هنػػاؾ أ
  1فامش اؿ الكلل دل تكن تقاـ دكف اتعتداء علل اظتلكيات اطتاصةب ك اةتصاىا  القوة.

يعػػػود إذل  (Tanagra ؼتطػػػوط كجػػػد يف منطقػػػة ك  اتسػػػتناد إذل  زLa Grèceزأمػػػا يف اليونػػػاف     
ٌن مػن خكلػه أنػه كجػد إجػراء شػبيه  ػ جراء نػزع اظتلكيػة. ك قػد جػاء يف تبػ بالقرف ال الػ  قبػل اظتػيكد

فتقػػػـو صتنػػػة معينػػػة  بإف قػػػرار النػػػزع يت ػػػه مػػػن قبػػػل غتلػػػس الشػػػعب ك  ػػػاق اح مػػػن القضػػػاة  طػػػوطاظت
.ك        2مكونة من إ دل عشرة عضوا  تقدير التعويل الكـز

اعاة ظتصلحة عامةب عندما تتعارض الشريعة اإلسكمية أجازت نزع اظتلكية اطتاصة مر كما أف     
 ي   عاـ  ك من ذلر .اظتصلحتاف ك ت سبيل للتوفيا  ينهماب تقدنتا للمصلحة العامة علل اطتاصة

نزع اظتلكية اااكرة للمسجد جلا عن صا بهاب إذا  ك باتكر جلا عن صا به عند اضتاجة إليه
د دؿ علل ذلر فعل الصحا ة ررواف قك  .راؽ اظتسجد  الناس ك تعويل صا بها تعويضا عادت

 اً نزع اظتلكية اطتاصة مجل اظتنفعة العامةب كما يف شى كهلر   ك اف.مى  ٍ ر ك عي مى عليه) يف زمن عي  اهلل
  3.لرم امراري الزراعية ك توسي  الطرؽ العامة ك إقامة اصتسورب ك  ناء اظتعاهد العلمية عً ال ى 

هها اتمتياز  الرة) من تكريس زتاية اضتقوؽ ك اضتريات  ك يف عصر الدكلة اضتدي ة تسد أك ر    
فتبنت ؼتتلف الن ) القانونية اظتبدأ  زتاية  ا اظتلكية(ب ك اتست ناء علل  ب اطتصوص  ا اظتلكيةك 

اظتبدأ  إمكانية نزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية(ب ك ذلر من خكؿ الدساتًن الو نية 
 ة.ككها القوانٌن اطتاص

                                                 
1 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, Droit administratif des biens, 
4éme édition, DALLOZ, Paris, 2003.p.403. 
2
 - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit, p.369. 

 .77ب اظترج  السا اب صزتد فراج  سٌنأ - 3
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ك  النسبة ل هور هها الن اـ يف التشريعٌن اظتقارنٌن ػتل الدراسةب ك ن را لولوجهما حتت نفس     
م لة اظتدرسة الكتينيةب ك ارتبا هما التارمتيب ف ف الضوء سيلقل  الدرجة امكذل علل التشري  

أف  م  العل) الهم كاف له السبا التارمتي يف ذلرب زائرم السارم ك اظتل ل ك كها الفرنسياصت
 مباشرة  التشري  الفرنسي مسباب تارمتية ك ج رافية.ك ًنان ك التشري  اصتزائرم تنثر  

ف ف تشري  نزع اظتلكية مر مبرا ل ك تطور عل الزمنب فتحت م لة ال ورة  فرنساففي     
لقواعد مبدأ القواعد امساسية لن اـ نزع اظتلكية. ك قد تبنت هه  ا تٍ عى رً كاإلملا ورية امكذل كي 

 زLe souverainزاك)زتاية اظتلكية اطتاصةب منافية اظتر لة اليت سبقت مر لة ال ورة كاليت كاف اضتى 
مقا ل تعويل ةًن ػتدد  زLe droit de retraitزفيها نتارس علل أمكؾ اطتواص  ا السحب 

ك هي مب ا ة دعائ)  واعدقمشركع ال ورة ك اإلملا ورية ن اـ نزع اظتلكية علل ثكثة  سى نسى قانونا. فى 
 Utilitéفالقاعدة امكذل أف نزع اظتلكية ت يكوف إت لتحقيا اظتنفعة العامة ز بهها الن اـ

publique من القانوف اظتدشل الفرنسيب أك الضركرة العامةز 545زب  سب اظتادةLa nécessité 

publiqueف اظتقا ل  دة ال انية فأما القاع .1789  سب إعكف  قوؽ اإلنساف ك اظتوا ن لسنة ز
كالقاعدة ال ال ة هي ز. Juste et préalable indemnitéز اك مسبق اظتارل كتب أف يكوف عادت

ذلر حتت رقا ة ك توافر رمانات أساسية تتم ل يف كجود تشري  خاص يبٌن إجراءات نزع اظتلكيةب 
 .القاري العادم  اعتبار   امي اظتلكية الفردية

أكؿ قانوف ين ) نزع اظتلكية يف  (La loi napoléonienne  1810مارس  8ك يعد قانوف      
فرنساب ك قد ضتقت هها القانوف عدة تعديكت أقتها كاف يف منتصف القرف التاس  عشر مبناسبة 

 1841مام  3ك خاصة قانوف  1833جويلية  7قياـ أش اؿ عمومية كللب  ي  صدر قانوف 
مكونة من كية  ي  جعل تقدير التعويل من اختصاص صتنة راءات نزع اظتلجيف إ ؿى دى الهم عى 

ك هي السنة اليت صدر فيها اظترسـو القانوف  ب1935. كقد يل هها القانوف ساريا إذل ةاية كؾاظت
ك الهم جاء  ت يًنات جهرية علل ن اـ نزع اظتلكيةب ك خاصة إل اء صتاف  1935.كت  8 تاريخ 

 1958.1شكل هها القانوف مي اؽ نزع اظتلكية إذل ةاية  التقيي) اظتتكونة من اظتكؾ. ك لقد

                                                 
1- André DE LAUBADERE ET Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 2, 
Droit administratif des biens(Les domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les 
travaux publics ), 11éme édition, L.G.D.J  DELTA, Paris, 1998, pp.249-250. 
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شهد ن اـ نزع اظتلكية يف فرنسا أه) ك أكل إصكح ك ذلر  صدكر اممر  1958يف سنة ك     
 يف تقنٌن كا د سنة  ى لعدة مرات ك قد رتي  ؿى دً ك الهم عي ب 1958أكتو ر  23يف  997-58رق) 

 فرنسا. ك هو القانوف السارم إذل  د اآف يف ب1977
أما يف اصتزائر ف ف نزع اظتلكية دل يشهد م ل تلر الوتًنة اليت شهدها الن اـ الفرنسي. ك علل     

هي ف ة تطبيا القانوف الفرنسي  امكذل اظتر لةفالعمـو ف ف تشري  نزع اظتلكية مر   كثة مرا ل. 
ف الفرنسي علل اإلقلي) كاف يطبا القانو   أين ي  مشلت هه  اظتر لة ف ة اتستعمار الفرنسيب 

-62اصتزائرمب ك امتد تطبيا هها القانوف  س  عد اتستقكؿ مبوجب قانوف جزائرم  القانوف رق) 
مام  25يف  48-76(. أما اظتر لة ال انية فتبدأ  صدكر اممر رق) 1962-12-31يف  157

لزمنية من تاريخ ك قد صيبغى هها القانوف  الطا   اتش اكي الهم ساد تلر اظتر لة ا 1976
نه جاء أاصتزائرم ك يعد هها القانوف أكؿ قانوف يف اصتزائر ين ) نزع اظتلكيةب ك ما نتيز هها القانوف 

أكتو ر  23الصادر يف  997-58مطا قا للتشري  الفرنسي اظتن ) لنزع اظتلكية أم اممر رق) 
ك هو القانوف  1991إ ريل 27يف  11-91. أما اظتر لة ال ال ة فتبدأ  صدكر القانوف رق) 1958

. ك قد 2008ك  2005السارم  اليا ك الهم شهد عدة تعديكت مبوجب قوانٌن اظتالية لسنيت 
جاء هها القانوف نتيجة للتحوتت اصتهرية اليت شهدهتا اصتزائر يف اضتياة اتجتماعية ك اتقتصادية 

 .1989دستور  ب ك اليت تبلورت يف صدكر1988ك السياسية نتيجة م داث أكتو ر 
متعػػددة الوجػػو ب فهػػو يقبػػل عات إف مورػػوع نػػزع اظتلكيػػة مػػن أجػػل اظتنفعػػة العموميػػة مػػن اظتورػػو     

فيمكن أف يدرس يف إ ار القانوف العػاـ كمػا أنػه  .الدراسة يف أك ر من إ ار ك يف أك ر من جانب
كيػػة اطتاصػػػة مػػػن نتكػػن أف يػػػدرس يف إ ػػار القػػػانوف اطتػػاص. فهػػػها اظتورػػوع كتمػػػ   ػػٌن اضتػػػا يف اظتل

ب  اعتبارهػا شػ ل اظت ولػة عتػا قانونػان  كيف  ا الدكلػة يف ؽتارسػة سػلطة مػن سػلطات اتمتيػاز بجهة
علػل امسػػاث  ع ػكتف نػه مػن خػكؿ ا بك ػالرة) مػػن هػهايعمػل علػل حتقيػا اظتصػلحة العامػة.  عػاـ

اظتورػوعب ك أنػه دل ينػاؿ نصػبة علػل هػها الدراسػات اظتبٌن النػدرة يف تتالدراسات اظتنشورة يف اصتزائر ك 
  قه من البح  كالدراسة.

فهو يتعلا  ن د أه) م اهر استعماؿ السلطة  يف أقتية اظتوروعب ت هر الدراسةعلل أف أقتية     
العامة من جانب اإلدارة ك الهم نتس أ د اضتقوؽ الفردية اظتقدسة علل اإل كؽب ك اليت يرتبط 

يق  يف قلب النزاع  ٌن زتاية فموروع نزع اظتلكية  ا اظتلكية.ىا اطتواص ارتبا ا كثيقا أت ك هو  
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فاظتبدأ  بكتم  مبدأين أساسيٌن متعاررٌنك  التارل فهو  1اظتلكية اطتاصة ك أكلوية اظتصلحة العامة.
إذا تعاررت  أنه امكؿ هو أف اظتصلحة العامة تعلو علل أم مصلحة أخرلب مف القاعدة هي

ك اظتبدأ ال اشل هو زتاية  قوؽ  بة اطتاصة توجب ت ليب اظتصلحة العامةاظتصلحة العامة م  اظتصلح
امفرادب فك كتوز التضحية  اظتصلحة اطتاصة كلو يف سبيل اظتصلحة العامة إت يف  دكد ريقة. 

اظتشرع عند تن ي) هها اظتوروع إذل كر  قواعد موروعية كأخرل إجرائية  نيلجعادة ما كلهلر 
لتمكٌن لإلدارة من ؽتارسة هها القيد كرماف زتاية  قوؽ امفراد يف نفس من ا بلتحقيا أهدافه

ؽتارسة الوقت. كعليه ف ف دكر البح  هو تقيي) التوازف التشريعي ك القضائي عتها اإلجراء اظتزدكج  
امتياز من جانب اإلدارة ك تريد للملكية يف جانب اظتكؾ( من أجل زتاية اظتصلحتٌن العامة 

 كاطتاصة.
 الن ر إذل صتوء الدكلة إذل نزع اظتلكية  إرايف ك ذلر اظتوروع أصب  ػتل اهتماـهها كما أف      

تبعا إذل سياسة الدكلة يف إقامة  -اظتلحة إذل عقارات ك مسا ات  يضاء ضتاجتها ن را -اطتاصة 
لتحتيةب  مشاري  إس اتيجية ر مة يف إ ار تنمية اقتصادية ك اجتماعية شاملةب ككها توسي  البىن ا

ؾتاز السدكدب  ناء اظتطاراتب تشيد ام ياء إك نشاء الطرؽ السيارة  الطريا السيار شرؽ ةرب(ب 
يف  عل  أدل القانوشلب متيازات اعته الواس  اتستعماؿ أف كما السكنية ك اظتدف اصتديدة...اخل.

 تلر خاصة ريةباصتوهك الشركط  اإلجراءات لبعل ا  امها كعدـ اإلدارةب إةفاؿ إذل اضتاتت
كما أف اظتتضررين من عملية نزع اظتلكية عادة  .ك دف  التعويل العادؿ ك اظتسبا  التبليغب اظتتعلقة

ما لتجموف عن اللجوء إذل القضاءب سواء صتهله)  قوقه) ك اإلجراءات القانونيةب أك اعتقادا 
و السبب الرئيسي الهم منه) أف اإلدارة سلطة عامة ت نتكن أف تيسنؿ من  رؼ القضاء. كهها ه

 كاف كراء اختيار اظتوروع.
يف عصرنا هها خاصة يف اصتزائرب ك هها أمر  بيعي  الن ر إذل  تفعمليات نزع اظتلكية ك ر     

توس  الدكلة يف التدخل يف اضتياة اتجتماعية كاتقتصادية عن  ريا إقامة مشركعات عامة ن را 
عد أخطر إجراء نتس سا التملر. ك الواق  يبٌن كجود تزدياد اضتاجات. فعملية نزع اممكؾ ت

نزاعات ك ًنة خبصوص نزع اظتلكية  الن ر إذل عدـ كروح التشري  اظتن ) لنزع اظتلكية ك عدـ  
يف  كفايته. خاصة يف اااؿ اإلجرائي ك كها كرعية ثبوت اظتلكية يف اصتزائر. كما أف القضاء

                                                 
1
 - «  L’expropriation est au cœur d’un conflit entre le caractère normalement absolu du droit 

de la propriété et la nécessité non moins absolu d’y apporter des limites dans l’intérêt 
général ». - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit, p.355. 
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لهلر ف ف اظتوروع لتتاج إذل جانب ن رم فقهي من أجل  بت يلعب دكر  يف صن  القانوف اصتزائر
ف هها اظتوروع هو خليط  ف بإرافة إذل هها بإثراء ب ك  التارل تكريس زتاية اضتقوؽ ك اضتريات

ب  ل نتكن كهلر  ٌن القانوف الدستورم ك اإلدارم ك القضاء اإلدارم ك اضتقوؽ ك اضتريات الفردية
ي لب عليه اصتانب العمليب فهو موروع  يوم ن را  اظتوروع كما أف. ر طه  اصتانب اتقتصادم

إذ أننا فتيل إذل  بت توائه علل اصتانب اظتنازعايت الهم يعد مب ا ة غتاؿ تطبيقي لإل ار التشريعي
 م ل هه  اظتواري 

إف اإلشكاؿ اظتطركح للبح  يف هه  الدراسةب هو ك أمػاـ خطػورة التجريػد مػن اظتلكيػة العقاريػة     
مػا هػي  بجػل اظتنفعػة العموميػة حتقيقػا للنفػ  العػاـأتياز السلطة العامة يف نػزع اظتلكيػة اطتاصػة مػن كام

 القضائية ؟ ب سواء التشريعية أكاظتمنو ة للمنزكع ملكيته الضمانات القانونية
جػػػل أجػػػراءات نػػزع اظتلكيػػػة مػػن إل اظتن مػػةسػػارية اظتفعػػػوؿ اآف ك أم هػػل أف النصػػوص القانونيػػػة  -

ترتقػي إذل أف شػكك ك مضػمونان   تقدير التعػويل ك دفعػه...( - اإلعكف ك التبليغ العمومية اظتنفعة
 ؟حتمي  قوؽ اطتواص اظتنزكع ملكيته) ك كل اظتتضررين من هها اإلجراءك تكفل 

سلطات القاري ك خاصة اإلدارم يف  سط رقا ته علػل أعمػاؿ اإلدارة   دكد و نطاؽ كك ما ه -
 ؟ راءات نزع اظتلكيةب ك خاصة علل تقدير اظتنفعة العامةيف إ ار ؽتارستها إلج

 ك هل هناؾ موازنة  ٌن اظتصلحة اطتاصة ك اظتنفعة العمومية تشريعا ك قضاءن؟ -
اظتػػػػػنهص اظتػػػػػنهص الوصػػػػػفي ك  مت انتهػػػػػاجلإلجا ػػػػػة علػػػػػل اإلشػػػػػكاؿ العػػػػػاـ ك اإلشػػػػػكاتت اصتزئيػػػػػة     

غتموعػػة النصػػوص التشػػريعية اظتتعلقػػة  عمليػػة التحليلػػيب مف الدراسػػة ستنصػػب يف البدايػػة علػػل سػػرد 
نػػػزع اظتلكيػػػةب مث حتليػػػل هاتػػػه التشػػػريعات اظتقارنػػػة اطتاصػػػة  ػػػ جراءات قانونيػػػة معػػػدة سػػػلفا. ك اظتػػػنهص 

 اصتزائػػػرم اا ك قتػػػمت اختيارقتػػػ لػػػهينال ٌناظتقػػػارف مف الدراسػػػة يف  ػػػد ذاهتػػػا هػػػي مقارنػػػة  ػػػٌن التشػػػريع
 الفرنسي.ك 

فتضػػمن البػػاب امكؿ إجػػراءات نػػزع  ب ػػا ٌن اثنػػٌنتتطلػػب تقسػػيمه إذل  إف معاصتػػة هػػها اظتورػػوع    
 التطػػرؽ إذل سػػواء اإلجػػراءات العاديػػة أك اطتاصػػةب ك كػػها اظتلكيػػة اطتاصػػة مػػن أجػػل اظتنفعػػة العموميػػة

سػػواء اضتػػا اصتػػوهرم ك امساسػػي  كاظتنصػػوص عليػػه دسػػتوريا ك اظتتم ػػل يف   قػػوؽ اظتنػػزكع ملكيػػته)
. أمػػا البػػاب ال ػػاشل ف نػػه با أك اضتقػػوؽ امخػػرل الػػيت تلػػي عمليػػة نػػزع اظتلكيػػةالتعػػويل العػػادؿ كاظتسػػ

ب سػواء رقا ػة اظتشػركعيةب يتعلا  الرقا ة القضائية علل إجراءات نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميػة
خاصػػة رقا ػػة القارػػي اإلدارم علػػل مػػدل تػػوقر اظتنفعػػة العموميػػة يف عمليػػة النػػزعب أك رقا ػػة القضػػاء 

 .يف العملية  رمتها لة امك ر جدتن نامل ما داـ أف التعويل هو اظتسالك
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 الباب األوؿ

 المنفعة العمومية و حقوؽ المنزوع ملكيتهم أجلإجراءات نزع الملكية الخاصة من 
 

علل  ك خطورةو  من إكرا و  اا فيهمى ك لً  1اظتنفعة العمومية أجلنزع اظتلكية اطتاصة من  عملية فى إً     
ب دقيقان  إعدادان  القانونية اظتعدة سلفان  من اإلجراءاتً  غتموعةو  فاى ت كً إً  )ي تً تى ت  اف هنالفرديةب  اظتلكية

أعطل للمتضررين من عملية نزع   ا اظتتضررين من عملية النزع اصتلم. كما أف القانوفى  لي تكفي 
خاصة  إلجراءاتو  اظتشرعي  سنى  دي عى من اضتقوؽ قبل كأثناء ك عد دتاـ عملية النزع. ك يػي  اظتلكية غتموعةو 

قلل من خطورة هها للمنزكع ملكيته)ب يي  تشريعيان  ك رمن إ ار قانوشل كار  رمانان  بلنزع اظتلكية
ك تتم ل أقتية دراسة اإلجراءات التشريعية  .الو نيةً  اتًنً اإلجراء اتست نائي اظتنصوص عليه يف الدسى 
اف ظتنزكعي اظتلكية كتب أف تتوفر فيها الشركط ا رمأهنلنزع اظتلكية ليس يف معرفتها فقطب  ل يف 

يف  التشريعية هه  الضمانات إرتاؿكنتكن  اليت تضمن اظتوازنة  ٌن اظتصلحتٌن العامة ك اطتاصة.
                                                 

يعػػد نػػزع اظتلكيػػة مػػن أجػػل اظتنفعػػة العموميػػةب  ريقػػة اسػػت نائية  ز  قولػػه 11-91رقػػ) مػػن القػػانوف  2اظتػػادة  يفعرفهػػا اظتشػػرع اصتزائػػرم  - 1
 تكتساب أمكؾ أك  قوؽ عقاريةب ك ت يت) إت إذا رأل انتهاج كل الوسائل امخرل إذل نتيجة سلبية.ز

 ا يف الفقه اصتزائرم فيعرؼ نزع اظتلكية علل أنه:أم     
« Prérogative de puissance public, l’expropriation est une institution à caractère universel, à 
laquelle tous les Etats, qu’ils soient d’essence libérale ou autoritaire, ont recours sous une 
forme  ou une autre. ». Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité 
publique en matière d'expropriation, IDARA,V 15, n° 29, 2005, p.73. 

 :يف الفقه العريب أما     
 واسطة اإلدارة لت صيصه للنف  العاـ  امستاذ فؤاد العطار يرل أف نزع اظتلكية هو إجراء إدارم يقصد  ه نزع اظتاؿ قهرا عن مالكهف ف  

 .551ب ص 1976فؤاد العطارب القانوف اإلدارمب دار النهضة العر يةب القاهرةب  مقا ل تعويل يدف  له.
كما يعرفها امستاذ العميد سليماف ػتمد الطماكمز يقصد  نزع اظتلكية للمنفعة العامة  رماف مالر العقار من ملكه جلا للمنفعة     
سليماف ػتمد الطماكمب الوجيز القانوف اإلدارمب دراسة مقارنةب دار الفكر العريبب  مة ن ًن تعويل عادؿ عما ينتا ه من رررز.العا

 .649ب ص 1975القاهرةب 
 أما يف الفقه الفرنسي فيمكن إعطاء التعريف التارل:    

- « L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure administrative et 
judiciaire par laquelle l’administration utilise son pouvoir de contrainte pour obtenir la 
propriété d’un bien en vue de la réalisation d’un objet d’intérêt général ». - Jacques FERBOS 
et Antoine BERNARD, Expropriation des biens (Procédures, principe d'indemnisation, 
compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme, fiscalité de 
l'expropriation), LE MONITEUR, Paris, 2002, p.15. 
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 اإلجراءات إتباعكجوب ثانيان يف اضتاتت اليت يقررها القانوفب  إتعدـ نزع اظتلكية  أكتن  ب كهيثكثة
إرافة إذل رماف اضتقوؽ  تعويضا عادت امفرادكجوب تعويل  ان ك أخًنان ثالالقانونية لنزع اظتلكيةب 

 امخرل.
صرا ة يف الدساتًن اظتتك قة ك منها نزع اظتلكية مت النل عليه  أفففي القانوف اصتزائرم ؾتد     

. كما أف القانوف اظتدشل نل علل ذلر يف اظتادة 1996ك دستور  1989.خر دستورينب دستور 
علل نزع اظتلكية يف إعكف  قوؽ اإلنساف ك اظتوا ن لسنة  النل أما يف فرنسا فلقد مت .منه 677

نزع  ات. ك عليه نتكن القوؿ أف رمان1958القانوف اظتدشل الفرنسيب ك كها يف دستور ك ب 1789
اظتنفعة العامة متوفرة. ك  ناء علل هه  اإلجازة الدستورية فلقد تكفلت التشريعات  أجلاظتلكية من 

 .الداخلية  ضبط قواعد ك إجراءات العملية
 ي مبوجب ألب ك الهم 84-76ففي اصتزائر صدر أكؿ تشري  ين ) العملية مبوجب اممر رق)     

يف فرنسا فلقد صدر .خر تشري  أما ك هو التشري  السارم.  اظتعدؿ ك اظتتم) 11-91 رق) القانوف
 .1958أكتو ر  23يف  997-58رق)  ين ) إجراءات نزع اظتلكية ك كاف ذلر مبوجب اممر

عملية نزع اظتلكية دتر مبجموعة من  فيك ذ أاصتزائرم ك الفرنسي  ٌنك من خكؿ التشريع    
 ف فأما يف التشري  الفرنسي  .ختتل ىا اإلدارة دكف سواها يف التشري  اصتزائرم 1اإلجراءاتب

ك هو ما يعطي  اختصاص القضاءباإلجراءات ختتل جبانب منها اإلدارةب ك اصتانب اآخر من 
ب . ك ما تدر اإلشارة إليه أف اإلجراءات متشاىة إذل  د كبًن  ٌن التشريعٌنألفرادل ان إرافي ان رمان

  اتت اتستعجاؿ العادية  كهي تتنوع عموما  ٌن إجراءات عادية ك أخرل خاصة أك ةًن عادية
البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة  إؾتازعمليات كالقصولب النزع لفائدة كزارة الدفاع الو ين ك  الة 

 .(ك البعد الو ين اتس اتيجي
مب ا ة  هك تورل اظتشرع تن ي) إجراءات بك إذا كاف النل علل نزع اظتلكية يف النصوص الدستورية    

رمافب إت أف هها ت يكفي ما دل تصاف  قوؽ اظتكؾ السا قٌنب ك اظتتم لة يف  ا اضتصوؿ علل 
ب ك هها اممر ر طه ب سي  ي طي كل امررار مادية كانت أك معنويةيل مسبا ك عادؿتعو 

                                                 
1
  تتم ل إجراءات نزع اظتلكية يف فرنسا ك اصتزائر فيما يلي: - 

 التصري   اظتنفعة العموميةب -
 ،اظتعنيٌن اضتقوؽ أصحاب ك اظتالكٌن هوية ك ملكيتها نزع اظتطلوبديد اممكؾ ك اضتقوؽ العينية حت -
 تقيي) اممكؾ اظتنزكعةب -
 باممكؾالتصري   قا لية التنازؿ عن   -
 قرار نزع اظتلكية. -
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للملكية  القوة. إرافة  ان العملية اةتصا  تداظتشرع  نزع اظتلكية صرا ة ك يف كل النصوصب كإت عي 
 نزع  إذل  اقي اضتقوؽ امخرل ك اليت نتكن اظتطالبة ىا  س  عد نزع اظتلكيةب كاضتا يف النزع التاـ

 هها  ب أك اضتا يف اتس جاعب أك اضتا يف امكلوية يف إعادة البي  ك التنجًنالباقي ةًن اظتستعمل(
من الضركرم تن ي)  ف نهك عليه  .اضتا امخًن منصوص عليه يف التشري  الفرنسي دكف اصتزائرم(

تضررين من إجراءات اضتصوؿ علل هه  اضتقوؽ  شيء من الدقة ك التفصيلب  س يسهل علل اظت
 مواعت) العقارية.م) هناالنزع نيل  قوقه) دكف عناء أك مشقة تضاؼ إذل فقد

لقل الضوء علل اإلجراءات التشريعية سيي  يف هها الباب امكؿ ك من خكؿ ما ينيت من الدراسة    
سواء  بكل من اصتزائر ك فرنسا  الن امٌن القانونٌن ػتل اظتقارنة أم اظتن مة لعملية نزع اظتلكية يف

اظتضموفب ك معرفة ما إذا كانت حتقا ك قصد حتليلها من  ي  الشكل  العادية أك ةًن العادية
 اظتوازنة  ٌن اظتصلحتٌن العامة ك اطتاصة. ك ما هي النقائل اليت تشوىا خاصة يف اصتزائر.

ة لنزع إذل اإلجراءات التشريعيمقس) إذل ػتورين أساسيٌن نتعرض هها الباب امكؿ  قد جاءك     
منزكعي اظتلكيةب ب ك إذل اضتقوؽ اظتقررة لفائدة اظتنفعة العمومية  الفصل امكؿ( أجلاظتلكية من 

 سواء أثناء عملية النزع أك  عد دتامها  الفصل ال اشل(.
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 الفصل األوؿ
 المنفعة العمومية أجلإجراءات نزع الملكية الخاصة من 

ب سواء 1التشريعات اظتقارنة مبجموعة من اإلجراءاتإف عملية نزع اظتلكية دتر عموما يف     
إجراءات إدارية خالصة كما هو عليه الور  يف التشري  اصتزائرمب أك مزدكجة  ٌن إجراءات إدارية 

 1810.2كأخرل قضائيةب كما هو اضتاؿ يف التشري  الفرنسي كذلر منه 
اختصاص اإلدارة أك القضاء  ك تتميز إجراءات نزع اظتلكية مبجموعة من اطتصائلب فهي من    

 ب تى ب ك ت تػي خاصو   قانوفو  تٍ مى  ً ب ك هي إجراءات خاصة مبعىن أف إجراءات نزع اظتلكية ني أك قتا معان 
أف إجراءات نزع  بخاصة هي  اتت نزع اظتلكية. كما أف مؤدل هه  اطتاصية إت يف  اتتو 

باعها إذا ما أرادت استعماؿ سلطة نزع اظتلكية هي اإلجراءات الو يدة اليت يتعٌن علل اإلدارة إت
ت كتوز اتتفاؽ علل ؼتالفتهاب ك  عبارة  أنهك مؤدل ذلر  ب3 ا من الن اـ العاـأهنكما  اظتلكية

كتب عليها إتباع هه   ف نه بسكينو  أك  يو  اإلدارة يف نزع ملكية عقارو  تٍ عى رى أخرل إذا شى 
 علل ما متالف هه  اإلجراءات.اإلجراءاتب ك ت كتوز عتا اتتفاؽ م  ذكم الشنف 

ا دتػػر  كػػل اظترا ػػل اإلجرائيػػة اظتنصػػوص أهنػػأم  (Ordinaire)ك هػػه  العمليػػة قػػد تكػػوف عاديػػة     
اظتلكيػة حتػيط ىػا  عػل  أك أف عمليػة نػزع العاديػة.عليها يف قانوف نزع اظتلكيةب ك تت) كفػا ال ػركؼ 

خرب أك .جراءاتب أك تقدصل إجراًء علل ًن من مسارها العادمب كنف يت) ختطي  عل اإل ً ال ركؼ تي 
ك هه  الورعيات ؾتدها منصػوص عليهػا يف قػانوف نػزع  .(Spéciale) س اختصار  فتكوف خاصة 

 جػػػراءاتاإلمػػػن هنػػػا سػػػيت) التعػػػرض يف هػػػها الفصػػػل إذل اظتلكيػػػة أك يف  عػػػل النصػػػوص اطتاصػػػة. ك 
 ة  اظتبح  ال اشل(.اإلجراءات اطتاصإذل  نزع اظتلكية  اظتبح  امكؿ(ب كل العادية

                                                 
أكجب علل اإلدارة إتباعها عند القياـ  نزع ملكية يقصد   جراءات نزع اظتلكية الوسائل اليت رشتها اظتشرع يف قوانٌن نزع اظتلكية ك  - 1

للمنفعة العامة ك اليت ي تب علل إةفاعتا من جانب اإلدارة عند نزع اظتلكية أف يصب  ما قامت  ه غترد عمل مادم سكينو  عقار أك  يو 
 ينحدر إذل درجة ال صب.

ؽ كرعها اظتشرع لكي تسلكها اإلدارة إذا ما أرادت أف دتارس ك يتض  من هها التعريف أف إجراءات نزع اظتلكية هي غترد كسائل أك  ر 
دراسة  -نزع اظتلكية للمنفعة العامة عزت صديا  نيوسباتمتياز اتست نائي اظت وؿ عتا  نزع ملكية عقارات أك أ ياء للمنفعة العامة.  

 .201ب ص 1977مقارنةب رسالة دكتورا ب كلية اضتقوؽب جامعة عٌن مشسب القاهرةب 
2 -« La loi du 8 mars 1810 à introduit une importante reforme dans la procédure 
d’expropriation qui est divisée en deux phase: une phase administrative pour constater 
l’utilité publique et déterminé les parcelles à exproprier, puis une phase judiciaire, avec 
l’intervention du juge judiciaire pour transférer la propriété et fixer la valeur des biens. »  
Jacques FERBOS et Antoine BERNARD,op.cit, p.16. 

 .203-202سا اب ص.الرج  اظتعزت صديا  نيوسب  - 3
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 المبحث األوؿ
 المنفعة العمومية أجلاإلجراءات العادية لنزع الملكية الخاصة من 

ػتل  ٌناظتقارن ٌناظتنفعة العمومية ك إف كانت تتشا ه يف التشريع أجلإف عملية نزع اظتلكية من     
جموعة من اإلجراءات ك علل العمـو فهي دتر مب .امما  ينهيز فايي مى هناؾ  عل التى  ف ف بالدراسة

إدارية أك قضائية  سب اصتهة اظتصدرة. ففي التشري   قرارات شكلتصدر يف  باإلدارية كالقضائية
تت) مبعرفة اإلدارةب فتبدأ   جراء  1إجراءات نزع اظتلكية كلها إجراءات إدارية خالصةب ف فاصتزائرم 

ار ك تنتهي  قر  بمث قرار القا لية للتنازؿ إثبات اظتنفعة العموميةب فقرار التصري   اظتنفعة العموميةب
. أما يف التشري  الفرنسي فما نتيز  هو إف إجراءات نزع اظتلكية دتر النزع الهم يسم   نقل اظتلكية

. ك تتم ل إجراءات اظتر لة اإلدارية يف التحقيا اظتسبا 2مبر لتٌن مر لة إدارية ك أخرل قضائية
مث  (DUP مث قرار اظتنفعة العمومية  (L’enquête préalable à la DUP علل قرار اظتنفعة العامة 

 Ordonnance قرار التحقيا اصتزئي. أما اظتر لة القضائية فتبدأ  نمر نزع اظتلكية 

d’expropriationعرض اإلدارة للتعويل مث يليها  (ب L’indemnisation).3  ك الرة) من هها
من ك هي نفس اإلجراءات اظتتبعة يف التشري  اصتزائرم.  ا تقريبا تبقلأهنالتزاكج يف اإلجراءات إت 

خكؿ هها اظتبح  امكؿ سنتعرض   سهاب إذل كل اإلجراءات اظتتعلقة  نزع اظتلكية يف اضتالة 
إذل إجراءات إثبات اظتنفعة العامة  سيت) التعرضذلر  جلكم .ٌناظتقارن ٌنالعادية يف التشريع
 كاضتقوؽ اممكؾ حتديد مث اظتنفعة العامة  اظتطلب ال اشل(ب  إذل قرار التصري ك  اظتطلب امكؿ(ب 

(ب ك أخًنا إذل قرار نزع اظتلكية  اظتطلب ال ال  اظتطلب  اضتقوؽ أصحابك  اظتالكٌن هوية ك العقارية
 (.را  ال
 

                                                 
1- « La procédure de l’expropriation mise en place par la loi 91-11 est une procédure lourde, 
complexe est très formaliste, largement inspirée de la procédure administrative française. » 
Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière 
d'expropriation, op.cit, p.73. 
2- Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit, p. 456. 

 23نه نتكن لإلدارة نازعة اظتلكية منه صدكر أمر أيف فرنسا ترل إجراءات نزع اظتلكية يف ال الب كفقا لل تيب اظتهكور أعك ب ةًن  - 3
نه نتكن أف أعة العامةب ك يقاس علل هها ب أف تشرع يف تقدير التعويل عند فت  التحقيا السا ا علل قرار اظتنف1958أكتو ر سنة 

يف استكماؿ إجراءات نزع اظتلكيةب  أساسيان  ان اظتر لة القضائية معا يف نفس الوقت. يتض  من ذلر أف للقضاء دكر ك ترل اظتر لة اإلدارية 
 .211سا اب ص.الج  ر اظتعزت صديا  نيوسب  ظتزيد من اظتعلومات أن ر: ك أف اإلدارة ك دها تستطي  اختاذ هه  اإلجراءات.
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 المطلب األوؿ
 إجراءات إثبات المنفعة العامة

جػػراءات اظترتبطػػة  نػػزع اظتلكيػػةب ك يعػػد هػػها  دايػػة غتموعػػة اإل يعتػػل إجػػراء إثبػػات اظتنفعػػة العامػػة    
 .1ب سيػػ  أف العمليػػة ترتكػػز أساسػػا علػػل كجػػود منفعػػة عامػػة أك عموميػػةان ك أساسػػي ان اإلجػػراء جوهريػػ

التقريػػػر  ػػنف اظتشػػػركع اظتطلػػوب تنفيػػػه  ك الػػهم يػػػلر اللجػػوء إذل نػػػزع اظتلكيػػػة  بكيقصػػد ىػػػها اإلجػػراء
ػ يتسػ)  طػػا   اظتنفعػػة العموميػػةب ك عكػػس ذلػػر علػػل  ػػا اظتلكيػػة الفرديػػة. إف  وؿ العمليػػة إذل تعػػدو لتي

إجػػراء إثبػػات اظتنفعػػة العموميػػة يػػت) كفػػا سلسػػة مػػن اإلجػػراءاتب ك  واسػػطة غتموعػػة قػػرارات إداريػػػة 
إجراء إثبات اظتنفعة  ف فتصدرها اإلدارة ك تتوذل السهر علل تنفيهها منفردة. ففي التشري  اصتزائرم 

أمػا يف  11.2-91 رقػ) هها ما نل عليه القػانوف ب ك   اظتنفعة العموميةالعمومية يسبا قرار التصري
التشري  الفرنسي فهو أكؿ إجراء يف اظتر لة اإلدارية. ك سيت) التطرؽ إذل هها اصتزء مػن الدراسػة مػن 

 مسػػنلة مث دايػػة إذل قػػرار التحقيػػا اإلدارم اظتسػػبا  الفػػرع امكؿ(ب  يػػت) التعػػرضب اثنػػٌنخػػكؿ فػػرعٌن 
 للجنة اظت تصة  التحقيا ك سًن عملها  الفرع ال اشل(.تشكيل ا

 
 الفرع األوؿ

 قرار التحقيق اإلداري المسبق
دتكٌن اظتوا نٌن من ات كع علل  (L'enquête préalable)يقصد  التحقيا اإلدارم اظتسبا     

 نزع ملكية كما يقصد  ه الت بت من جدية الداف  يف اللجوء إذل  3 بيعة ك ػتتول اظتشركع ك قوامه.
أما يف الفقه الفرنسي فيعرؼ  4امفراد العامة ك هو إجراء  رصت عليه مع ) التشريعات يف العادل.

 :  ننهالتحقيا اإلدارم اظتسبا  
 « L'enquête préalable à la déclaration de l’utilité publique est un acte 
particulièrement important de la procédure. Elle a pour but de permettre au 
plus grand nombre de personnes d’apporter des éléments d’information 
indispensables pour l’appréciation exacte  de l’utilité publique de l’opération. 

                                                 
 ك القانوف 48-76 رق)  اممر عمومية عبارة ك باظتدشل(من القانوف  677 اظتادة  عامةاظتك ذ أف اظتشرع اصتزائرم استعمل عبارة  -1

 .اظتتعلقٌن  قواعد نزع اظتلكية يف اصتزائر( يف النصوص التشريعية اظتن مة لنزع اظتلكية 11-91 رق)
            اظتنفعة العمومية مسبوقا  تحقيا يرمي إذل إقرار ثبوت هه  اظتنفعة.يكوف إجراء التصري   - 2
 .21ب ص.1994ب اصتزائرب 2ب العدد 4اظتنفعة العموميةب غتلة إدارةب االد  أجلأزتد رزتاشلب نزع اظتلكية من  - 3
 ب02العدد الرا عةب السنة اضتكومةب قضايا إدارة غتلة العامةب للمنفعة العقارات ملكية نزع يف مقارنة الزنفليب دراسة كهبة السيد - 4

 .63ص. ب 1960 مصرب
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Les éléments d’information ainsi recueillis pourraient être, en effet, mal connus 
de l’administration ».1   

هػػها  اي بً ٍسػػتنطلػػا  ػػه غتموعػػة اإلجػػراءات اظتكونػػة لعمليػػة نػػزع اظتلكيػػة. ك يى  إدارمو  قػػرارو  فهػػو أكؿي     
اإلجراء امكؿ عملية حتضًنية أك دتهيدية تتم ػل يف الطلػب الػهم تقدمػه اصتهػة اظتسػتفيدة مػن النػزعب 

سػيت) يمػا يلػي فيه عن رةبتها يف اضتصوؿ علل عقار كفػا شػركط شػكلية  ػددها القػانوف. ك ف عًلي تي 
اصتهػػػة اظت تصػػػة   صػػػدار قػػػرار  ك ب أكتن( اظتلػػػف اظتقػػػدـ مػػػن  ػػػرؼ اصتهػػػة اظتسػػػتفيدة مكونػػػات تبيػػػاف

 . ثال ان(ك كها مضموف هها القرار ب ثانيان( التحقيا اظتسبا ك  بيعته القانونية
 : ملف طلب نزع الملكية.أوالً 
ك ػتتوياته الهم تتقدـ  ه اصتهة  بلفتعرض إذل تكوين اظتيت) اليف هها اصتزء من الدراسة س    

 ك الفرنسي.  سب ما هو منصوص عليه يف التشري  اصتزائرم ب2اظتستفيدة

 .ملف طلب نزع الملكية في التشريع الجزائري -1
ك قبػػل الشػػػركع يف إجػػراءات نػػػزع   اصتهػػة اظتسػػػتفيدة يف التشػػري  اصتزائػػػرم تقػػـو ىػػػا أكؿ خطػػوةإف     

اصتهة اظتستفيدة هي نفسها اصتهة القائمة علل اإلجػراءاتب لكػن أ يانػا ت نتكن أف تكوف  -اظتلكية 
تتم ػل  3-نتكن لػبعل اظتسػتفيدين أف يباشػركا هػه  اإلجػراءاتب ك عنػدها حتػل ػتلهػ) رتاعػة عموميػة

مػن خكلػه عػن رةبتهػا يف اضتصػوؿ علػل أمػكؾ أك  قػوؽ  ني لًػعٍ تػي  قدصل  لػبب ك اظتتم ػل يف ملػفو يف ت

                                                 
1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.35. 

اصتهة نازعة اظتلكية هي اصتهة اليت دتلر سلطة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. ك امصل أف تكوف هي نفسها اصتهة اظتستفيدة من  - 2
 يةب ك لكن قد لتدث خكؼ ذلر فتكوف جهة نزع اظتلكية م ايرة للجهة اظتستفيدة منه.نزع اظتلك

ك ظتا كاف نزع اظتلكية يشكل اعتداء علل ملكية امفرادب ف ف القياـ  ه يكوف مقصورا علل امش اص اظتعنوية العامةب  اعتبار  م هرا   
ظتزيد من اظتعلومات ) ملكية اآخرب  س ك لو كاف من أجل اظتنفعة العامة. من م اهر سيادة الدكلةب فك كتوز لألفراد أف ينزع كل منه

ب إجراءاته ك التعويل عنه ك التقاري  شننهب دار 1990لسنة  10عبد اضتك) فود ب نزع اظتلكية للمنفعة العامة يف روء القانوف أن ر: 
 .40ص .2007املفي القانونيةب أسيوطب 

3 - « L’expropriation étant un mode exceptionnel d’acquisition d’immeuble ou de droit réels 
immobiliers, celle-ci ne peut être poursuivie que par l’Etat et les collectivités locales. 
Tout les titulaires du droit d’expropriation peuvent aux même temps être bénéficiaires de 
l’opération. 
Mais il existe des bénéficiaires de l’expropriation qui ne peuvent pas recourir eux-mêmes à 
l’expropriation, une collectivité publique devant agir à leur place ». 
- Circulaire interministérielle n° 0007 du 11 mai 1994, relative à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 
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اظتادة  يف اصتزائر يفإليه  دتت اإلشارة  مشركع لتقا اظتنفعة العمومية. ك هها اممر ازإؾتعقاريةب قصد 
 من الوثائا التالية:اظتلف اظتقصود يتكوف ك  .186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 2

تقريرا يسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكية و يبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها  -أ
 .اء بالتراضيمحاوالت االقتن

 امكذلالفقػػػرة  يف منػػػه ؾتػػػد أف اظتػػػادة ال انيػػػة بسػػػا ا اإلشػػػارة إليػػػه 11-91رقػػػ)  ػػػالرجوع إذل القػػػانوف     
اظتنفعػػة العموميػػة يعػػد  ريقػػة  أجػػلك هػػو أف نػػزع اظتلكيػػة مػػن  بنصػػت علػػل مبػػدأ هػػاـ يف نػػزع اظتلكيػػة

انتهػاج كػل الوسػائل امخػرل إذل  است نائية تكتساب أمػكؾ أك  قػوؽ عقاريػةب ك ت يػت) إت إذا رأل
ك ت كيف يت) هها اإلثباتب إت أف  بنتيجة سلبية. م  أف اظتشرع يف هه  اظتادة دل يبٌن هه  الوسائل

اظتقصود هو اتقتناء  ال اري سواء  اإلرادة اظتش كة م ل عقد البي  أك عقد اظتبادلة أك عقد اعتبػةب أك 
كهها الشرط من الن اـ العػاـ  يػ  نتكػن للقارػي أف  1صية...اخل. اإلرادة اظتنفردة م ل الوقف ك الو 

كمػا نتكنػه أف يتحقػا مػن اتسػتفادة مػن هػها الشػرط عنػد اظتنازعػة   بمن تلقػاء نفسػه سنلةي ًن هه  اظت
ك التارل تكوف إجراءات نزع اظتلكية قا لة  بتصري   قا لية التنازؿ عن اممكؾ اضتقوؽ العينيةاليف قرار 

ند إقتاؿ هها الشرط اصتػوهرم. كمػا أف السػلطة اظت تصػة  ػ قرار التصػري   اظتنفعػة العموميػة لإل طاؿ ع
                                               2دل يتوفر هها الشرط اصتوهرم. إذاغتلة علل رفل التحقيا 

لتعمير أو تصريحا يوضح الهدؼ من العملية و ينبغي أف يهدؼ ىذا التصريح إلى أداة ا -ب  
 3.التهيئة العمرانية أو التخطيط المرتبط بذلك

ورػ  يي  (Une déclaration explicative  اعلػل اظتسػتفيد مػن نػزع اظتلكيػة أف يقػدـ تصػرلت ـٍ لػزى يي     
سػا ا اإلشػارة  11 -91رقػ) من القػانوف  2فيه اعتدؼ من العملية. ك لقد نصت اظتادة ال انية الفقرة 

                                                 
1
اإلدارة ت كتساب اممواؿ العامة إذل اضتصوؿ عليها من أصحاىا  ررائه) فتش يها منه) أك تستنجره) أك تقبلها منه)  نقد تلجز - 

كاـ يف شكل هبات أك كصايا أك مبوجب عقود تقدصل اظتعاكنةب اظتعركفة يف القانوف اإلدارم ك هي يف كل هه  التصرفات ختض  م 
 القانوف اطتاص.

ه  نةًن أف اإلدارة قد تلجن إذل اةتصاب اممواؿ من امفراد. ك القاعدة علل ما قررت ػتكمة النقل اظتصرية أنه إذا كاف للماؿ مالر ف
نزع اظتلكية ثبت اضتكومة أهنا دتلكه أك أهنا قامت جبمي  اإلجراءات اليت يفررها قانوف أت نتكن اعتبار  من اممكؾ العامة إت إذا 

.  عيمة اصترؼب القانوف اإلدارمب ك اظتبادئ العامة يف تن ي) ك نشاط السلطات اإلدارية زدراسة مقارنةزب الطبعة الرا عةب زللمناف  العامة
 .717ب ص 1978دار النهضة العر يةب القاهرةب 

 .22ب ص.اظترج  السا اأزتد رزتاشلب  - 2
ك هي تررتة  التهيئةك امص  هو  الهيئة مصطل  فت) النل علل 186-93سـو من اظتر  2مادم يف اظتادة  نكرد خط -3

 النل الفرنسي. يف  Aménagementظتصطل 
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لعمليػػػات ناتػػػة عػػػن تطبيػػػا إجػػػراءات  إت إذا جػػػاء تنفيػػػهان  ؽتكنػػػان  كيػػػة ت يكػػػوفعلػػػل أف نػػػزع اظتلإليػػػه 
ن اميػػػػة م ػػػػل التعمػػػػًن ك التهي,ػػػػة العمرانيػػػػةب ك الت طػػػػيطب تتعلػػػػا   نشػػػػاء تهيػػػػزات رتاعيػػػػة كمنشػػػػآت 

 1أعماؿ كلل  ذات منفعة عمومية.ك 
باشرة اإلجراءات. ك  التارل ك ال اية من هها الشرط هو التحقا من فاعلية اظتنفعة العمومية قبل م    

ف اتضػػ  أف العمليػػة ختػػرج عػػن النطػػاؽ الشػػرعي إيصػػب    مكػػاف السػػلطة اإلداريػػة تفػػادم اإلجػػراءات 
 2لنزع اظتلكية.

 .مخططا للوضعية يحدد طبيعة األشغاؿ و مدى أىميتها و موقعها -ج  
 Plan deزورعية لل ان  ياني ان يش ط كهلر من اصتهة اظتستفيدة تقدصل رمن اظتلف ؼتطط    

situationمن  رؼ جهة تقنية مت صصة كمكتب دراساتب علل أف لتدد  دي عى كهه  الوثيقة تػي  بز
                                                 

 ك من أم لة ذلر نهكر: -1
جواف  26الصادرة يف  26 .ج.ج: رق)اظتتضمن الن اـ العاـ لل ا اتب ج.ر 1984جواف  17اظتؤرخ يف  12-84القانوف رق)  -

نتكن نزع  بذات الطا   ال ايب... ك يف  الة رفل اظتالر امراريتشجًن  إعادةكتب  منه علل أنه ز 51اظتادة ب ي  تنل 1984
 زاظتنفعة العمومية  بقا للتشري  اصتارم  ه العمل. أجلاظتلكية من 

 اـ يف للخط  أكؿ اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية إؾتاز 2005ديسمل  25اظتؤرخ يف  485-05اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2005ديسمل  25الصادرة يف  83اصتزائرب ج.ر.ج.ج: رق) مدينة 

اطتط اظتزدكج اظتكهرب  إؾتازاظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية  2008مام  10اظتؤرخ يف  137-08اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2008مام  11الصادرة يف  24.ر.ج.ج: رق) ب ج للسكة اضتديدية الرا ط  ٌن  ,ر التوتة/سيدم عبدا/زرالدة

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية   ؾتاز سد تاةريست  بلدية  2008أكت  03اظتؤرخ يف  247-08اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2008أكت  6الصادرة يف  45ب ج.ر.ج.ج: رق)  ا وسب كتية خنشلة

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية اظتتعلا   ؾتاز اظتنطقة الصناعية  2009جويلية  14اظتؤرخ يف  237-09اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2009جويلية  19الصادرة يف  42ب ج.ر.ج.ج: رق) اصتديدة  بلدية سوقرب كتية تيارت

ملية اظتتعلقة   ؾتاز منفه اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية للع 2010إ ريل  01اظتؤرخ يف  104-10اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2010إ ريل  4الصادرة يف  22ب ج.ر.ج.ج: رق) الطريا السيار الهم ير ط  ٌن مدينة تيزم كزك  الطريا السيار شرؽ ةرب

 اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية للعملية اظتتعلقة   ؾتاز مدرسة 2010نوفمل  28اظتؤرخ يف  293-10اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2010نوفمل  28الصادرة يف  72 رق):.ج.جر . لدية اظترسلب كتية اصتزئر. ج يادة ك امركاف علل مستولالق
اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية نزع اظتلكية اظتتعلقة   ؾتاز مشركع  2002مام  18القرار الوزارم اظتش ؾ الصادر يف  -

 يا  الصاضتة للشرب.رزيو ككهراف  اظتأتزكيد ركاؽ مست ازل ك 
يتضمن التصري   اظتنفعة العمومية للعملية اظتتعلقة  اؾتاز ؼترج اضترس  2013أكتو ر  26اظتؤرخ يف  355-13اظترسـو التنفيهم رق)  -

 .2013أكتو ر  27الصادرة يف  54اصتمهورم  الكاليتوسب ج.ر.ج.ج: رق) 
يتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية دتديد اؾتاز أكؿ خط ظت ك  2013ديسمل  18اظتؤرخ يف  429-13اظترسـو التنفيهم رق)  -

 .2013ديسمل  25الصادرة يف  66اصتزائر من كسط اضتراش ؿتو اظتطار زهوارم  ومدينزب ج.ر.ج.ج: رق) 
 .23سا اب ص.الرج  اظتأزتد رزتاشلب  - 2
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  ناءب  فرب شا  ريا...( ك موقعها  التحديد سواء كانت امررية ؽتسو ة  فيها  بيعة امش اؿ
كسية فتحدد القطعة ف ذا كانت ؽتسو ة فتحدد  ااموعة كاصتزء ك الرق)ب أما يف اضتالة الع .أـ ت

عن  ريا اإلشارة إذل  دكدها من اصتهات امر عة. ك إف كاف من اظتعقوؿ حتديد  بيعة امش اؿ 
امش اؿ من الصعب أف يبٌن يف اظت طط أقتية  أنهتقنيةب إت  مسنلة اهنموقعها يف اظت طط مك 

(L’importance des travaux). 

  يل.تقييما بيانيا للعملية و إطار التمو   -د
أم تكلفػة العمليػة  (Evaluation indicative كما كتب أف يتضمن اظتلف تقييمػا  يانيػا للعمليػة      

 ك كها إ ار التمويل أم اصتهة اظتمولة للعملية ك اإل ار الهم مت فيه هها التمويل. 1 التفصيل.
مادات اظتالية الكافية لت طية ت نتكن اللجوء لنزع اظتلكية ما دل تتوفر اتعت أنهك تدر اإلشارة إذل     

 2العملية ك خاصة إيداع مبلغ التعويل اظتسبا لدل اطتزينة العمومية.
تقػػػـو اصتهػػػة اظتسػػػتفيدة   رسػػػاله إذل الػػػوارل اظت ػػػتل إقليميػػػاب أمػػػا إذا كػػػاف   عػػػد إدتػػػاـ اظتلػػػف كػػػامكن     

ب إذ نتكػن للػوارل أف يطلػب رتيعػان  )ٍ هي  ي لً بى اصتهػة اظتسػتفيدة تػيػ فػ فالعقار يق  علل إقلػي) أك ػر مػن كتيػة 
 رتي  اظتعلومات أك الوثائا التكميلية اليت يراها مفيدة لدراسة اظتلف.

 نف يطلب معلومات أك كثائا تكميليػة  بللوارل ان أف اظتشرع ترؾ اااؿ مفتو   يانهيتض  ؽتا سبا     
دل يبػػٌن  أنػػهب تقػػدنتهاب كمػػا اظتشػػرع  ػػدد اضتػػد امدسل مػػن الوثػػائا الػػيت كتػػأف يبػػدك ك  .دكف حتديػدها

 الطلبب ك ما هي اإلجراءات اظتتبعة يف ذلر. لى صرا ة ما إذا كاف نتكن للوارل أف يرفي 
إف أقتيػة ملػػف التحقيػػا يف تقػػدصل معلومػػات كافيػػة للمػوا نٌن ك منزكعػػي اظتلكيػػة تقػػاس مبػػدل دقػػة     

ت يسػػػػم   عرفػػػػة اظتورػػػػوع  نػػػػهف  بفػػػػاظتلف إذا كػػػاف  سػػػػيطان  بالقػػػانوف يف حتديػػػػد مكونػػػػات هػػػػها اظتلػػػػف
تنػػب عػػدـ الدقػػة  أجػػلك مػػن  .ك التػػارل مػػدل كجػػود منفعػػة عامػػة مػػن عدمػػه باضتقيقػػي لنػػزع اظتلكيػػة

اظتشػرع اصتزائػرم  ف ف سبب  بس اظتعلوماتب  (L’imprécision et la clandestine)عدـ الشرعية ك 

                                                 
يف منت النل العريب عبارة تقريرا ب كهي تررتة خا ,ة للعبارة الواردة   186-93 رق) لقد جاء يف اظتادة ال انية من اظترسـو التنفيهم - 1

أف النل الفرنسي هو امص  تعتبارين: اتعتبار امكؿ هو أف  عتقدز  ك نEvaluationيف نفس اظتادة من النل  الل ة الفرنسية ز
إف عبارة التقيي) تتعلا  اصتانب اظتارلب ك اظتشرع يف هها النل الفرنسي هو امصل ك منه ترج) النل إذل العر يةب ك اتعتبار ال اشل 

 العنصر يتكل) عن الشا اظتارل يف العملية.
 .23سا اب ص.الرج  اظتأزتد رزتاشلب  - 2
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ف اظتلػػف ت لتػػـ  مػػن  يػػ  إذا كػػا بتصػػدل  قػػوة لػػهلر ك أقػػر الػػبطكف كجػػزاء لقػػرار فػػت  التحقيػػا
  11.1-91 رق) مكوناته أ كاـ القانوف

 .فرنسيملف طلب نزع الملكية في التشريع ال -2
إف الطلب الهم تقدمه اصتهة اظتستفيدة من نزع اظتلكية يعتل خطوة جوهرية يف العمليةب لهلر     
علل الور  يف  ة سنركز ك ًنان التشريعات اظتقارنة نصت عليها صرا ةب ك يف هها اصتزء من الدراس ف ف

  ك ذلر علل الشكل التارل: التشري  الفرنسي
 Opérations préliminaires     المرحلة التمهيدية -أ

مر لػة  ب داية تدر اإلشارة إذل أف إجراءات نزع اظتلكيػة يف القػانوف الفرنسػي تنقسػ) إذل مػر لتٌن    
الػػػػهم يقدمػػػػه  -القػػػػرار-ر لػػػػة اإلداريػػػػة هػػػػي الطلػػػػب إداريػػػػة ك أخػػػػرل قضػػػػائية. ك نقطػػػػة البدايػػػػة يف اظت

مشركع مػاب ك عػن  اجتػه إذل إجػراء  إؾتازاظتستفيد من النزع ك الهم من خكله يعل فيه عن نيته يف 
 عملية نزع ملكيةب ك  التارل الطلب من اافذ  بدء إجراءات النزع الكزمة.

صتهة النازعةب فقػد يكػوف رسػالة مػن كزيػر سالف الهكر قد ينخه عدة أشكاؿ سسب االقرار  إف     
مداكلػة غتلػس إدارة صػندكؽ أك مداكلة غتلس إدارة مؤسسػة عموميػةب أك مداكلة غتلس  لدمب أك ماب 

ك يشػػ ط يف هػػػها القػػرار  دايػػػة أف يصػػدر مػػػن شػػ ل قػػػانوشل  2جهػػوم للتػػامٌن اتجتمػػػاعي....اخل.
اظتؤسسػات  -نازعة قد تكوف اصتماعات اإلقليميػة يف القانوف الفرنسي اصتهة ال تتوفر فيها صفة النازع

أف العملية اظتراد القياـ ىا  الدكؿ امجنبية ك اظتن مات الدكلية(. ثانيان  -امش اص اطتاصة -العمومية
كتب أف تدخل رمن اظتهػاـ كاتختصاصػات اظتنو ػة ىػها الشػ ل القػانوشل. ثال ػا إف القػرار الصػادر 

 ػػنم  فػػ ذا صػػدر القػػرار مشػػو ان  بمشػػركع ك ةػػًن مشػػوب  ػػنم عيػػب عػػن اصتهػػة النازعػػة كتػػب أف يكػػوف
 -كقػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العامػػة أك قػػرار التنػػازؿ-هػػها يػػؤدم إذل إل ػػاء القػػرارات اظتواليػػة فػػ ف بعيػػبو 
    Les actes préparatoires).3   ن رية القرارات التحضًنية عمكن 

                                                 
1 - Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière 
d'expropriation, op,cit., p.77. 
2  « S’agissant des collectivités locales et des établissements publics, la décision est prise par les 
assemblées délibérantes de ces personnes morales ». Jacques FERBOS et Antoine 
BERNARD,op.cit., p.26. 
3 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, op.cit., p.p.455-456. 
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مػن قػانوف نػزع   R 11-3نصػوص عليهػا يف اظتػادةك يتكػوف اظتلػف اظترفػا  الطلػب مػن الوثػائا اظت    
 :اظتلكية من الوثائا التاليةب ك هنا فتيز من  ٌن  التٌن

اظتلػف  فػ فإقامػة أشػ اؿب  أجػل: عندما يطلب إجراء التصري   اظتنفعة العمومية من الحالة األولى -
 ما يلي: يتكوف من

إذل اللجوء إليهاب ك خاصة من  ي   مل ل  ياشل يبٌن اعتدؼ من العملية ك امسباب اليت أدت -
 بيف  البي,ة ندماجهاا

 بؼتطط الورعية -
 بؼتطط عاـ لألش اؿ -
 باطتصائل امساسية لألش اؿ  اظتهمة -
 بمل ل عن قائمة النفقات -
  بدراسة مدل التنثًن علل البي,ة -
 تقيي) اجتماعي ك اقتصادم للمشاري  الكلل. -
اضتصػوؿ علػل عقػارات أك  أجػلإجراء التصري   اظتنفعة العمومية من عندما يطلب  الحالة الثانية: -

 اظتلف يتكوف من: ف فعمليات هتي,ة ك تعمًن مهمةب  إؾتاز أجلمن 
 بمل ل  ياشل -
 بؼتطط الورعية -
 بحتديد ػتيط العقارات اظتراد نزعها  -
 .هاإؾتاز تقدير كجيز عن امش اؿ اظتراد  -
اظتل ػػل البيػػاشل يبػػٌن اعتػػدؼ مػػن العمليػػة ك أسػػباىاب خاصػػة مػػن  فػػ فنيػػة يف اضتػػالتٌن امكذل ك ال ا    

 جهة إدماجها يف البي,ة.
 دراسة مدى التأثير على البيئة لمشاريع األشغاؿ و مشاريع التهيئة. -ب
 دى مً عتي أي كلقد . 2فقط ك ةًن معموؿ  ه يف التشري  اصتزائرم 1هها اإلجراء ؾتد  يف القانوف الفرنسي    

اظتؤرخ يف  629-76من القانوف رق)  2دراسة مدل التنثًن علل البي,ة يف فرنسا مبوجب اظتادة إجراء 

                                                 
1
ب ك يف ذلر تنبا للك ًن ان مقصود  ي,ان شيعد اظتشرع الفرنسي من خكؿ كر  هه  الدراسة يف  داية اإلجراءات ما قاـ  ه يبدك أف  -  

 من امررار.

2
  الرة) من كجود تشري  خاص  دراسة مدل التنثًن علل البي,ة يف اصتزائر إت أف هه  الدراسة ليست رمن إجراءات نزع اظتلكية. - 
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ك قد دخل هها القانوف  2زتاية البي,ة. أجل.لية مهمة من  أنهك يعرؼ علل  1ب1970جويلية  10
ك اقتصر تطبيقه علل العمليات اليت  1977أكتو ر  12 يز التنفيه مبوجب اظترسـو الصادر يف 

 3ب ك الهم مت شهر .1978يناير  1ر قرار فت  التحقيا اظتسبا فيها  داية من صد
هي ك أما العمليات اليت ختض  إلجراء دراسة مدل التنثًن علل البي,ة فقد  ددها قانوف البي,ةب     

مشاري  امش اؿ ك التهي,ة العمومية أك اطتاصةب ك اليت  سب  بيعتها أك امتدادها أك موقعها 
خاصة علل البي,ة أك علل صحة اإلنساف. ك ختض  هه  اظتشاري  إذل هه   انبتشكل خطر نتكن أف 

ك العتبات اليت لتددها التن ي). ك  النسبة لبعل اظتشاري  امخرل  عد  الدراسة  الن ر إذل اظتعايًن
 4فحصها  الة سالة من  رؼ السلطة اإلدارية اظت تصة  البي,ة.

ك التهي,ة ك امخطار  بف يكوف علل عكقة م  أقتية امش اؿأما مضموف الدراسة فيجب أ    
 اتملة علل البي,ة. ك كتب أف دت ل الدراسة علل التوارل: 

حتليل للحالة امكلية للموق  ك  الته البي,يةب خاصة ما تعلا  ال ركات الطبيعية ك اظتسا ات  -
 سيكوف ػتل أش اؿ. الطبيعية الزراعيةب ال ا يةب ك البحريةب ك ال فيهيةبك الهم

حتليل لآلثار اظتباشرة ك ةًن اظتباشرة اظتؤقتة ك الدائمة للمشركع علل البي,ةب ك  اطتصوص علل  -
اضتيواناتب النباتاتب امرريةب اظتاءب اعتواءب اصتوب الوسط الطبيعيب ك التوازنات البيولوجية 

 Les)اصتوار  علل زتاية اممكؾ ك اإلرث ال قايف. ك من جهة أخرل علل مكئمةك 

commodités de voisinage)  امصواتب اتهتزازاتب الركائ ...(ب ك علل الن افةب  
 .(La sécurité et la salubrité publique)الصحةب ك اممن كالسكينة العمومية 

                                                 
1
 - Organisé par la loi du 10juillet 1976 (JO 13 Juil. 1976)  et le décret n° 77-1141 du 12 

octobre 1977 (JORF 13 oct), elle a été rénovée par le décret n° 33-245 du 25 Février 1993 
(JORF 26 février). 
2 - « L’étude d’impact est un outil essentiel pour la protection de l’environnement visant à 
concevoir des projets plus respectueux de l’homme, des paysages, et des milieux naturels, 
plus soucieux d’économiser l’espace, d’épargner les espèces, de limiter la pollution, de l’eau, 
de l’air, des sols…. ». - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD,op.cit., p.p.29-30. 
3
 - Antoine BERNARD, Mémento de l’expropriation, 1ére Edition, Le MONITEUR, 

Paris, 1994, p.217. 
4 - Art. L122-1 du code de l’environnement français. 
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 le maître de l'ouvrage)ات تيا ات اظتت هة من  رؼ صا ب امش اؿ أك القائ) عليها  -

ou le pétitionnaire) إزالةب تقليل ك إذا كاف ؽتكنا موازنة اإلررار اليت مست  أجل من
 البي,ة كالصحة جراء امش اؿب إرافة إذل تقدير التعويضات اظتقا لة.

تقيي) .ثار اظتشركع علل البي,ةب م  اإلشارة إذل الصعو ات  أجلحتليل للطريقة اظتتبعة من  -
 هها التقيي). ؾتازإ أجلاتملة ذات  بيعة تقنية أك علمية من 

الدراسة تشمل التكاليف  ف ف (les infrastructures de transport) النسبة ظتنشآت النقل  -
اصتماعية للتلوث ك امررارب ككها اظتزايا اظتقدمة إذل اصتمهورب إرافة إذل تقيي) تستهكؾ 

  1الطاقة الناتص عن است كؿ اظتشركع.
ا علل نزع اظتلكية سبى ك الهم يكوف مي  بمدل التنثًن علل البي,ةإف هها اإلجراء اظتتعلا  دراسة     

فيه الك ًن من اضتكمة ك اظتزاياب فهو قد كتنب اإلدارة السًن يف اإلجراءات ك إراعة الوقت 
ف السًن يف العملية ك إدتامها مث إجراء خاصة إذا تبٌن أف نتائص الدراسة كانت سلبيةب م باممواؿك 

لفائدة ك اصتدكل خاصة إذا كانت الدراسة سلبية. ك يف ذلر زتاية للمنزكع الدراسة يكوف عدصل ا
يدخل رمن الضمانات  سبقاي ملكيته)ب فالقياـ  اإلجراءات اظتتعلقة مبدل التنثًن علل البي,ة مي 

ف أك كها إعادة اممكؾ مصحاىا. كما  بفشل اإلجراءات مسنلةالتشريعيةب إذ  واسطتها نتفادل 
ف السًن يف ب م2يها نوع من اضتماية للماؿ العاـ  الرشاد يف استعماؿ العاـ(هه  الدراسة ف

اإلجراءات  س هنايتهاب مث اكتشاؼ عدـ إمكانية دتاـ العملية  سبب سلبية الدراسة فيه إهدار  
كبًن للماؿ العاـ. ك اظتؤسف أف اظتشرع اصتزائرم دل يتطرؽ إذل هها اإلجراء ك دل يدغته يف 

ف كاف هها اإلجراء يتوقف اعتماد   سب  بيعة امش اؿ إاصة  نزع اظتلكيةب ك اإلجراءات اطت
 اظتشركع. ك 

 .ثانيا: الجهة المختصة بإصدار قرار التحقيق المسبق و طبيعتو القانونية
يرجػػ  اتختصػػاص   صػػدار قػػرار التحقيػػا اظتسػػبا إذل الػػوارل اظت ػػتل إقليميػػا دكف سػػوا ب كمهمػػا      

يفػػػػت   ز أنػػػػهعلػػػػل  186-93 رقػػػػ) يف هػػػػها اإل ػػػػار نػػػػل اظترسػػػػـو التنفيػػػػهم كػػػػاف  جػػػػ) العمليػػػػة. ك
سالف الهكر ك إف كاف ت يطػرح تطبيقػه إشػكاؿ يف إف النل  3التحقيا اظتسبا  قرار من الوارل...ز.

 فػ فةب  ػدا الة أف اظتمتلكػات أك اضتقػوؽ العينيػة العقاريػة اظتػراد نػزع ملكيتهػا تقػ  علػل إقلػي) كتيػة ك 
                                                 

1 - Art. R122-3 du code de l’environnement français. 
اعتماد دراسة مدل التنثًن رمن إجراءات نزع اظتلكية يدخل يف اصتانب اتقتصادم ك البي,ي للعملية.إف  - 2  

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93من اظترسـو التنفيهم  6اظتادة  -3
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. إف هػها اإلشػػكاؿ ينبػػ  ان ةامضػػ الػنلى  اتػه اظتمتلكػػات علػل إقلػػي) أك ػر مػػن كتيػة تعػػلي  الػة كقػػوع ه
مػػن التػػزاكج الػػهم سػػاد توزيػػ  اتختصػػاص يف إجػػراءات نػػزع ظتلكيػػةب خاصػػة إذا رجعنػػا إذل نػػل اظتػػادة 

مػػن اظترسػػـو السػػا ا الػػيت كزعػػت اتختصػػاص   صػػدار قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العامػػة  ػػٌن الػػوارل أك  10
لػوزير اظتعػين ك كزيػر الداخليػػة ك كزيػر اظتاليػة  سػػب موقػ  اظتمتلكػات أك اضتقػػوؽ العينيػة العقاريػة اظتػػراد ا

 رقػ) ف هها اإلشػكاؿ مت تداركػه مػن  ػرؼ اظتشػرع يف  ػاب ام كػاـ اظت تلفػة للمرسػـوإنزع ملكيتها. 
لػػػل تػػػراب   عإؾتػػػاز ز إذا كانػػػت امشػػػ اؿ ؽتػػػا كتػػػب  أنػػػهنصػػػت علػػػل  44 يػػػ  أف اظتػػػادة  93-186

اظتستفيد من نزع اظتلكية لتوؿ اظتلف اطتاص  نزع اظتلكية اظتنصوص عليه  ف فكتيتٌن أك عدة كتياتب 
ؼتػػػتل إقليميػػػا يتػػػوذل تنفيػػػه رتيػػػ  إجػػػراءات نػػػزع اظتلكيػػػة  رلمػػػن هػػػها اظترسػػػـو إذل كػػػل كا 2يف اظتػػػادة 

.زمن هها ا 11ك 10اظتهكورة أعك ب دكف اظتساس م  ذلر  ن كاـ اظتادتٌن   ظترسـو
البػالغ ك كما أف الوارل  عد دراسته اظتلف ك قبوله له ينفرد  تعيٌن أعضاء اللجنة اليت تتوذل التحقيػا      

ه) رئيسػػا عتػػا إلجػػراء حتقيػػا  قصػػد إثبػػات مػػدل فاعليػػة اظتنفعػػة أ ػػدعػػددها ثكثػػة أشػػ اصب يكػػوف 
 سالف الهكر.من اظترسـو  3العموميةب هها ما نصت عليه اظتادة 

العل) أف هؤتء امش اص متتاركف من  ٌن القائمة الو نية اليت يضبطها كزير الداخلية مستندا م      
كلقػػػد  .(186 -93 رقػػػ) مػػػن اظترسػػػـو 2الفقػػػرة 3اظتػػػادة  يف ذلػػػر إذل القػػػوائ) الػػػيت تعػػػدها كػػػل كتيػػػة 

ٌن رػػركرة إشػػهار قػػرار فػػت  التحقيػػا ك تعيػػ سػػالف الػػهكر 11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 6اشػػ  ت اظتػػادة 
ك الػيت يوجػد ىػا العقػار ػتػل النػزع.  باللجنة  امماكن اظت صصة لػهلر يف مركػز البلديػة اظتعنيػة  ػهلر

إجراءين .خرين يتم كف يف رػركرة إشػهار  سالف الهكر 186-93 رق) لقد أراؼ اظترسـو التنفيهمك 
يومػػا  15يػػةب ك ذلػػر القػػرار ك تعيػػٌن اللجنػػة يف يػػوميتٌن ك نيتػػٌن ك يف غتمػػوع القػػرارات اإلداريػػة للوت

 1قبل فت  التحقيا.
الطلب ك الػهم يكػوف مرفقػا  ػاظتلف  (Le préfet فبعدما يستل) اافذ  التشريع الفرنسيك يف     

اظتشار إليه سلفا من اصتهة اظتعنية  النزعب يقـو  واسطة قػرار كتئػي  تعيػٌن ػتػافذ ػتقػا أك صتنػة حتقيػا 
يكوف عدده) فردمب ك يف  دكد ثكثة أعضاء عػادة أك ستسػة  ب ك2من  ٌن أعضائها يعٌن رئيسا عتا

 3. فاافذ يتمت   سلطة تقديرية يف تعيٌن ػتقا أك صتنة حتقيا.است ناءن 
                                                 

 .سا ا اإلشارة إليه 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 6اظتادة  -1
2- «L’enquête auprès du public va être menée par un commissaire enquêteur ou, pour les 
opérations importantes, par une commission d’enquête dont le rôle est déterminant. » Jean-
Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.474. 
3- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, ,op.cit., p.43. 
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يت)  ف نه بسالف الهكريت يت) تعينها للقياـ  التحقيا أما اافذ اقا أك اللجنة اققة ال    
. ك يت) هها التعيٌن 1مر ك اليت تعد علل مستول كل ػتاف ةاختياره) من  ٌن القائمة اظتؤهلة عتها ام

 أنهإت  2هها ما نل عليه قانوف البي,ة.ك من  رؼ رئيس اكمة اإلدارية أك عضو اكمة اظتفوضب 
من خارج القائمة اطتاصة  اظتقا عة سي  ينتموف إذل دائرة  ان نتكن لرئيس اكمة أف متتار أش اص

 Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant)اختصاص اكمة. 
partie du ressort du tribunal) .  

أم شػػػػ ل للقيػػػػاـ  ػػػػالتحقيا إذا كػػػػاف ينتمػػػػي إذل اإلدارة أك اصتهػػػػة  ك ت نتكػػػػن أف يػػػػت) تعيػػػػٌن    
أك مبناسػبة النازعةب أك يشارؾ يف ؽتارسة الرقا ة عليهاب أك أم ش ل مهت)  العملية ممر ش صػي 

كيرل البعل من الفقه  3اظتهاـ اليت نتارسهاب أك اليت كاف قد مارسها قبل ستسة سنوات علل امقل.
أف اظتشػػػرع الفرنسػػػي  عتقػػػدك مػػػ  ذلػػػر ن بأف هػػػه  الشػػػركط ليسػػػت كلهػػػا قا لػػػة للتحقيػػػا 4الفرنسػػػي

تضػر  ة ػتتملػةمن الضمانة للمنػزكع ملكيتػهب كهػو إجػراء القصػد منػه اضتػد مػن كػل ػتا ػا ان أرفل نوع
 .مصاحل امفراد

 .ثالثا: مضموف قرار فتح التحقيق اإلداري المسبق
 11-91 رقػػ) يف القػػانوف قػػرار فػت  التحقيػػا اإلدارم اظتسػػباأشػار اظتشػػرع اصتزائػػرم إذل مضػػموف     

 11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 6.  يػػ  أف اظتػػادة 186-93 رقػػ) ك كػػها اظترسػػـو التنفيػػهم اظتطبػػا لػػه
إرػافة  طائلػة الػبطالفإذل مضػموف القػرار  نصػها ز... ك كتػب أف يبػٌن القػرار حتػت  أشارت عىررػان 

ك كػها  يانػان تورػػيحيان لتػدد اعتػػدؼ  .ائػػههنإإذل إجػراءات عمػل اللجنػػة تػاريخ فػت  التحقيػػا ك تػاريخ 
مػػن  6هػػاز. أمػػا اظتػػادة إؾتاز مػػن العمليػػة ك ؼتطػػط الورػػعية  لتحديػػد  بيعػػة ك مكػػاف امشػػ اؿ اظتػػراد 

                                                 
1- «  Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée 
par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue 
publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. » - Art. L. 123-4 alinéas 2 du Code 
de l'environnement français. 
2 - Art. L. 123-4  du Code de l'environnement français. 
3 - Art. **R11-5 du Code de l'expropriation  français. 
4 - «  La première condition ne soulève pas de difficultés particulières tant il est facile de 
vérifier si oui ou non la personne désigne appartient à l’administration expropriante ou 
participe a son contrôle. En revanche, la seconde condition peut soulever des difficultés 
d’appréciation plus grandes car il n’est pas toujours très facile de savoir si la personne désignée 
a ou non intérêt à l’opération. » - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard 
AUBY,op.cit., p .475. 
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 يػػ  ، فقػػد تعررػػت  التفصػػيل إذل مضػػموف القػػرارسػػالف الػػهكر  186-93 رقػػ) سػػـو التنفيػػهماظتر 
 ينيت:ز يفت  التحقيا اظتسبا  قرار من الوارلب يهكر فيه كجو ا ما  أنهنصت علل 

 اعتدؼ من التحقياب -
 تاريخ  دء التحقيا ك انتهائهب -
 تشكيلة اللجنة  أشتاء امعضاء ك ألقاى) كصفاهت)(ب -
يفيات عمػل اللجنػة  أكقػات اسػتقباؿ اصتمهػور ك أماكنػهب ك دفػاتر تسػجيل الشػكاكل ك  ػرؽ ك -

 استشارة ملف التحقيا(ب
 اعتدؼ البٌن من العمليةب - 
 ها ك موقعها. إؾتاز ؼتطط الورعية لتحديد  بيعة امش اؿ اظتزم   - 

ة اػافذ اقػا أك رئػيس اػافذ اظت ػتل إقليميػا ك  عػد استشػار  فػ ف التشريع الفرنسيأما يف     
يبػػٌن فيػػه خاصػػةب اعتػػدؼ مػػن التحقيػػاب تػػاريخ افتتػػاح التحقيػػاب ك اظتػػدة  ان صتنػػة التحقيػػا يصػػدر قػػرار 
يوما. ك يبٌن الساعات ك اظتكاف الهم فيه نتكن للموا نٌن ات ػكع  15اليت ت كتب أف تقل عن 

مػػر مػػرق) ك ؼتتػػـو مػػن  ػػرؼ رائهػػ) مػػن خػػكؿ سػػجل يورػػ  خصيصػػا عتػػها ام.علػػل اظتلػػف ك إ ػػداء 
أعضػػائها. ك يػػت) إعػػكف اصتمهػػور مػػن  ػػرؼ اػػافذ  أ ػػداػػافذ اقػػا أك رئػػيس صتنػػة التحقيػػا ك 

 عن  داية التحقيا   مانية أياـ قبل أف يبدأ يف جريدتٌن جهويتٌن أك ػتليتٌن توزع يف ااف ة.
عن  ريف اتساع ك امتداد امش اؿ  أما إذا كانت العملية ذات  عد ك ين   البعد الو ين لتدد    
ليس  الن ر إذل تكلفتها اظتالية  أك الن اـ القػانوشل الػهم ختضػ  لػه ك م ػاؿ ذلػر إنشػاء الطػرؽ (ب ك 

اإلعكف يكوف عػن  ريػا جريػدتٌن ك نيتػٌن قبػل ذتانيػة أيػاـ مػن افتتػاح التحقيػا. ك كػل إةفػاؿ  ف ف
  1عتها اإلجراء يؤدم إذل إ طاؿ قرار التصري .

قػرار    صػداراظتلف الهم يقدمػه  الػب نػزع اظتلكيػةب ك اصتهػة اظت تصػة  إذلك  عدما مت التعرض     
اللجنة اظتكلفة  ػالتحقيا كسػًن   إذلالتحقيا اظتسبا ك كها مضموف القرارب سيت) التعرض فيما يلي 

 عملها.

                                                 
1 - Art. R11-4 du code de l’expropriation français. 
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 الفرع الثاني
 تشكيل لجنة التحقيق وسير عملها 

 Enquête  لعمليػة نػزع اظتلكيػة إجػراء حتقيػا مسػبا ة ك اصتوهريػةديػمػن  ػٌن اإلجػراءات التمهي    

préalable)  يهػػػدؼ إذل إثبػػػات مػػػدل فاعليػػػة اظتنفعػػػة العموميػػػة L’effectivité de l’utilité 

publique).  شػكل صتنػة تي  بالتحقيػا اظتسػبا عػن قػرار إعػكف اظتنفعػة العموميػةها القياـ ىػ أجلمن ك
من قبل كزارة الداخلية سلفاب تعٌن  نويان ء ؼتتارين من  ٌن قائمة تعد سمكونة من ثكثة أعضاحتقيا 

 Un commissaire)صتنػػػة حتقيػػػا  د أكػتقػػػا فػػر  أك مػػػن .مػػن  ػػػرؼ الػػػوارل يف القػػػانوف اصتزائػػػرم

enquêteur ou une commission d’enquête ) رؼ اافذ من  أك تعٌن  سب اضتالة يعٌن 
هػػه  اعتي,ػػة مهمػػة القيػػاـ  ػػالتحقيا كفػػا مػػا لتػػدد  القػػانوف اظتػػن ) الفرنسػػيب  يػػ  تتػػوذل  قػػانوفيف ال

  أكتن( اللجنػػة تشػػكيلإذل يت) التطػػرؽ ك فيمػػا يػػنيت سػػ .ب مػػن إجػػراءات ك .جػػاؿنػػزع اظتلكيػػةلعمليػػة 
  . ثانيان( عملها سًنإذل ك 

 .أوال:تشكيل لجنة التحقيق المسبق
ب اظتعموؿ ا  سب ما ينل علية التشري إف اللجنة اظتكلفة  التحقيا اظتسبا حتدد تشكيلته    

يف التشري  يف التشري  اصتزائرم مث  سنلةاظتكسيت) التعرض إذل هه  هها اممر من الن اـ العاـب ك 
 .علل التوارل الفرنسي
 .تشكيل لجنة التحقيق في التشريع الجزائري -1

تحقيا يف اظتنفعػػػة زتقػػػـو  ػػػال أنػػػهعلػػػل سػػػالف الػػػهكر  11-91 رقػػػ) مػػػن القػػػانوف 5تػػػنل اظتػػػادة     
 .ز ينػوف مػن  ػٌن اظتوجػودين يف قائمػة ك نيػة تعػد سػنويان عى العمومية صتنة تتكوف مػن ثكثػة أشػ اص يػي 

ـى  بمسػػنلةتصػػدل لل 186-93 رقػػ) اظترسػػـو التنفيػػهم فػػ ف الفعػػل ك  تشػػكيل ك عمػػل  ككرػػ  أ كػػا
شػػ اص يعيػػنه) منػػه علػػل أف اللجنػػة تتكػػوف مػػن ثكثػػة أ 3اللجنػػة. ك يف هػػها اإل ػػار تػػنل اظتػػادة 

ك يػػػت) اختيػػػار هػػػؤتء مػػػن  ػػػٌن القائمػػػة السػػػنوية الػػػيت يضػػػعها كزيػػػر  1ه) رئيسػػػا.أ ػػػد ك يكػػػوف الػػػوارل

                                                 
1 - La garantie d’indépendance de la commission d’enquête passe également par son mode de 
désignation, c’est ainsi qu’en France il a fallu attendre la loi de Barchardeau du 12 juillet 
1983 pour que la commission enquêteur, dans les enquêtes d’utilité publique des projets 
comportant un risque pour l’environnement, ne soit plus désigne par le préfet mais par le 
président du tribunal administratif. Le législateur algérien ne s’est pas inspiré de l’exemple 
français dans ce domaine. - Mokhtaria KADI-HANIFI, opcit, p.82. 
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الداخليػػة عػػن  ريػػا قػػرار كزارم  اتسػػتناد إذل القػػوائ) الػػيت تعػػدها كػػل كتيػػة. علمػػان أف القائمػػة الػػيت 
 من ستة إذل أثىن عشر ش صا. شكلتعدها كل كتية ت

عػدـ ك ب 1انتمائه) إذل اصتهػة اإلداريػة نازعػة اظتلكيػة عدـء امش اص اققٌن ك يش ط يف هؤت    
مػن  اإف هػها التقييػد التشػريعي يعتػل نوعػ 2.كجود عكقػة تنطػوم علػل مصػلحة مػ  اظتنػزكع ملكيػته)

 3ظتبدأ اضتياد ك عدـ حتيز اإلدارة اظتنصوص عليه يف الدستور اصتزائرم. ان تسيدك الضماف 
قػدماء القضػاة كاظتػويفٌن أك قػدماء اظتػويفٌن اظتصػنفٌن  ف يكوف هؤتء اققػٌن مػنكما يش ط أ     

أيػة ش صػية أخػرل  كمػن .من القانوف امساسي العاـ للوييفػة العموميػة 13علل امقل يف الصنف 
كاظتك ػذ أف اظتشػرع دل لتػدد مػدة  4نتكن أف تسػاه) ن ػرا لكفاءهتػا أك خلهتػا يف سػًن التحقيقػات.

أف  نػػػها  مك أنػػػهتػػػرؾ ااػػػاؿ مفتػػػوح أمػػػاـ أم شػػػ ل تقػػػدر اإلدارة  أنػػػهيف الوييفػػػةب كمػػػا امقدميػػػة 
كمػػا أف اظتشػػرع أشػػار إذل كيفيػػة دفػػ  اظتسػػتحقات عتػػؤتء اققػػٌنب ك يف هػػها   يسػػاه) يف التحقيػػا.
ز حتػػدد مكافػػآت أعضػػاء صتنػػة التحقيػػا  أنػػهعلػػل 186-93 رقػػ) مػػن اظترسػػـو 5اإل ػػار تػػنل اظتػػادة 

نسب مصاريف اظتهمات اظتمنو ة للمويفٌن كفقا للتن ي) اظتعموؿ  ه. ك تكوف ك ات  سب الكيفي
 5اظتكافآت علل عاتا السلطة نازعة اظتلكية.ز

 عػل الضػمانات التشػريعية يف تشػكيل صتنػة  هنػاؾف أك ما نتكن مك  ته من خكؿ مػا سػبا     
أف يتعلػػػػػػػا  امعضػػػػػػػاء  عملهػػػػػػػاب فبدايػػػػػػػة كتػػػػػػػدر  نػػػػػػػا اإلشػػػػػػػارة إذل اضتيػػػػػػػاد الػػػػػػػهم كتػػػػػػػبك التحقيػػػػػػػا 

(L’impartialité de l’enquêteur) .6 

                                                 
مقارنة  النل الفرنسي لنفس اظتادةب فالنل  عدـ  مادم أثناء ال رتةب  إذ سقط يف النل العريب مصطل نلقد كرد يف هه  اظتادة خط -1

ك هها دليل ز …relever de l'administration expropriante… ne doivent pasالفرنسي جاء كما يلي ز
 .علل أف النل امصلي هو النل الفرنسي

 .سا ا اإلشارة إليه 11-91 رق) من القانوف 5اظتادة  -2
 زعدـ حتٌيز اإلدارة يضمنه القانوف ز.زائرم اضتارل علل ما يليمن الدستور اصت 23تنل اظتادة  - 3

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 4اظتادة  - 4
5 - « Fait encore plus grave pour la garantie d’indépendance, les honoraires des membres de la 
commission sont à la charge de l’autorité expropriante. Ces limites à la garantie 
d’indépendance de la commission  d’enquête sont de nature à placer le commissaire même, 
dans une situation délicate et, surtout à faire douter les administrés à l’impartialité de 
l’enquête. » - Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique 
en matière d'expropriation, op.cit., p.82. 
6 - La règle de l’impartialité revêt en droit algérien une importance capitale comme en atteste 
son fondement constitutionnel, en effet, l’article 23 de la constitution dispose expressément 
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 .و مدى استقالليتها لجنة التحقيق في التشريع الفرنسي -2 
القياـ  التحقيا اظتسباب  ي  سيت) التطرؽ يف قادـ  خاصة القانوف الفرنسي تتوذل صتنة يف    

 التارل: الدراسة إذل تشكيل اللجنةب ك مدل استقكليتهاب ك ذلر علل الشكل
  لجنة التحقيق. تشكيل -أ

إف اػػػافذ أك أعضػػػاء صتنػػػة التحقيػػػا يػػػت) اختيػػػاره) مػػػن  ػػػٌن امشػػػ اص اظتنتمػػػٌن إذل القائمػػػة     
من  رؼ رئيس اكمة اإلدارية أك  ةمرؤكساظتؤهلة كاطتاصة  كل مقا عة ك اددة من  رؼ صتنة 

    1القاري اظتنتدب. هه  القائمة تكشف ك تتجدد سنويا.
ت نتكػػػن أف يعػػػٌن رػػػمن اللجنػػػة امشػػػ اص اظتنتمػػػٌن إذل إدارة اصتماعػػػات أك اعتي,ػػػة النازعػػػة أك     

اظتشػػػػارؾ يف مراقبػػػػة عمليػػػػة النػػػػزع أك امشػػػػ اص اظتهتمػػػػٌن  العمليػػػػة مسػػػػباب ش صػػػػية أك  سػػػػبب 
ت إف هه  الشركط من قبيل الضػمانا 2كييفته) اليت نتارسوهنا أك اليت مارسوها قبل ستسة سنوات.

 3تحيز ك اضتياد.الالقانونية اليت توفر تسيد  عل اظتبادئ القانونية كعدـ 
يكػػوف  اماليػػ اصتنػػة التحقيػػا يتقارػػوف تعويضػػأعضػػاء ك تػػب اإلشػػارة إذل أف اػػافذ اقػػا أك     

ػػ 4علػػل عػػاتا اصتهػػة النازعػػة. مػػن  ػػرؼ اػػافذ يف إ ػػار القواعػػد اػػددة يف  دي دى ك هػػها التعػػويل لتي
 .5من قانوف نزع اظتلكية R11-6ادة نل اظت

                                                                                                                                                    

« l’impartialité de l’administration est garantie par la loi ». - Mokhtaria KADI-HANIFI, Le 
régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière d'expropriation, op.cit., p.81. 
1 - Art. L 123-4 du code de l’environnement français.  
2 - Art. R 11-5 du code de l’expropriation français. 
3 - C’est ce que Michel DEGOFFE appelle la partialité subjective. Cité par : Mokhtaria 
KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière 
d'expropriation, op.cit., p.82. 
4 - Art. R 11-9 du code de l’expropriation français. 
5 -«  Sous réserve des dispositions de l'article R. 11-6-1 applicables aux enquêtes préalables à 
une déclaration d'utilité publique, l'indémnisation des commissaires enquêteurs et des 
membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions définies ci-après. 
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une 
indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement 
des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. » - Art. R11-6 du code de 
l’expropriation français. 
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 .استقاللية الجهة القائمة بالتحقيقمدى  -ب
 L’indépendance)إف ؾتاح عمليػة التحقيػا تتوقػف علػل اسػتقكلية اصتهػة القائمػة  ػالتحقيا     

de l’enquêteur)اظتقا ػل اظتػارل الػهم يتحصػلك هه  اتستقكلية  ريػا التعيػٌن  شركطك من  ٌن  ب 
اقػػػا يػػػت) تعينػػه مػػػن  ػػػرؼ اإلدارة ؽت لػػػة يف كارل  فػػ فمقا ػػػل عملهػػ). ففػػػي اصتزائػػػر ئها أعضػػػاعليػػه 

نتتاز يكوف التحقيا لاظتنزكعب ك هها التعيٌن ت يوفر اتستقكؿ اظتطلوب  لرا اظتىالوتية اليت يوجد 
 12 يف (La loi Barchardeau). أمػا يف فرنسػا فقػد مت انت ػار صػدكر قػانوف  ارشػاردك ةورػوعي اظت

رئػػيس اكمػػة  دً يىػػعلػػل البي,ػػة  ً  ان ليصػػب  تعيػػٌن اقػػا يف اظتشػػاري  الػػيت تشػػكل خطػػر  1983 جويليػػة
يف فرنسػا. أمػا   ػه اإلدارية  دؿ اافذ. كلألسػف الشػديد دل ينخػه اظتشػرع اصتزائػرم مبػا هػو معمػوؿ

ققػػػٌن الػػػهم يكػػػوف علػػػل ال انيػػػة اظتتعلقػػػة  اتسػػػتقكلية فتتم ػػػل يف اظتقا ػػػل الػػػهم يػػػدف  للمح سػػػنلةاظت
ك هػػػها ت يتماشػػػل كمبػػػدأ اسػػػتقكلية اققػػػٌن. إف هػػػه  اظتآخػػػه الػػػيت دتػػػس  ب سػػػاب اصتهػػػة النازعػػػة

ل الشػػر يف امفػػراد  ػػوؿ  اسػػتقكلية اصتهػػة القائمػػة  ػػالتحقيا تعػػل اقػػا يف كرػػعية  رجػػة كتيػػدخً 
 1.(Impartialité de l’enquête)عدـ اؿتياز التحقيا 
 (.Le déroulement de l'enquête)متعلقة بكيفيات سير التحقيق ثانيا:الشروط ال

التعرؼ علل شركط سًن التحقيا يف  يت)ترتيبات قانونيةب لهلر س فاك  ت)إف سًن التحقيا ي    
 .ب مث اآراء الصادرة يف هها اااؿالتشري  اصتزائرم ك الفرنسي

  .جزائريالشروط المتعلقة بكيفيات سير التحقيق في التشريع ال -1
يورػ   2 عد صدكر قرار فػت  التحقيػا الػهم يبػٌن حتػت  ائلػة الػبطكف إجػراءات عمػل اللجنػةب    

الػهم لتتػوم علػل قػرار  فػت  التحقيػاب تصػري  تورػيحي ك  3ملف التحقيا حتػت تصػرؼ اصتمهػورب
  هػا ك موقعهػاب ك دفػإؾتاز للهدؼ مػن العمليػةب ؼتطػط الورػعية الػهم لتػدد  بيعػة امشػ اؿ اظتزمػ  

  4مرق) ك موق  من الوارل أك ؽت له تسجل فيه الت لمات.

                                                 
1 - Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière 
d'expropriation, op.cit., p.82. 

2
( يوما من تاريخ 15نه كتب أف يكوف هها القرار قبل ستسة عشر  أنة اققة ك فا الشركط القانونية كخاصة تعيٌن أعضاء اللج -  

من  6اظتادة فت  التحقياب مشهرا مبركز البلدية اظتعنيةب ك منشورا يف يوميتٌن ك نيتٌن. كما ينشر يف غتموع القرارات اإلدارية للوتية. 
 . ا اإلشارة إليهسا 186-93التنفيهم رق)  اظترسـو

الصادرة يف  27ب ج.ر.ج.ر: رق)ب الهم ين ) عكقة اظتوا ن  اإلدارة1988جويلية  4اظتؤرخ يف  131-88 رق) اظترسـو التنفيهم - 3
 .1988جويلية  6
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 7اظتادة  - 4



 الباب امكؿ                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

31 

لتدد تاريخ البداية ك اتنتهاء كمدة التحقيا يف قرار فت  التحقيا تبعا مقتية العملية ك كيفيات     
ك الػػػيت نتكػػػن عتػػػا أف تعمػػػل مبقػػػر االػػػس الشػػػعس البلػػػدم اظتعػػػين أك ااػػػالس الشػػػعبية  1عمػػػل اللجنػػػة.
أك يف أم مكػػاف عمػػومي .خػػر لتػػدد يف قػػرار فػػت  التحقيػػا. مػػن خػػكؿ هػػها الػػنل البلديػػة اظتعنيػػة 

 أنػػهيتبػػٌن أف الػػوارل يتمتػػ   صػػك يات ك سػػلطة تقديريػػة يف حتديػػد مكػػاف إجػػراء التحقيػػاب يف  ػػٌن 
تعتبػػارات تتعلػػػا  الفعاليػػػة كالدنتقرا يػػػة كػػػاف امنسػػػب إلػػزاـ الػػػوارل  فػػػت  حتقيػػػا يف اظتكػػػاف امك ػػػر ك 

  2 .إؾتاز دكدية م  اظتشركع اظتراد تناسبا ك مر 
دل يبينهػا  اظتشػرع  التفصػيل يف القػوانٌن اظتن مػة  بأما فيما متل شكل ك إجراءات عمل اللجنػة    

فتػػػػا أعطػػػػل الصػػػػك ية إذل الػػػػوارل الػػػػهم لتػػػػددها يف قػػػػرار فػػػػت  التحقيػػػػا. كإإلجػػػػراءات نػػػػزع اظتلكيػػػػة 
إذل  عػل اظتهػاـ اظتنو ػة  اللجنػة لف الػهكر سػا 11-91 رقػ) مػن القػانوف 1الفقػرة 7أشارت اظتػادة ك 
شتػػاع أم شػػ ل ك اضتصػػوؿ علػػل أيػػة معلومػػات رػػركرية معماعتػػا ك إعػػداد  ا ؼتولػػةأهنػػمػػن  ينهػػا ك 

فنلزمػػت أعضػػاء اللجنػػة اظتػػهكورة أت يبو ػػوا  ػػنم سػػر  بمػػن نفػػس اظتػػادة 2أمػػا الفقػػرة  3اسػػتنتاجاهتا.
ب ك دل يبػٌن اظتشػرع اصتػزاء اظت تػب أثنػاء أداء مهمػته)يتعلا  الوثائا ك اظتعلومات اليت يطلعوف عليهػا 

 .أف اظتشرع اع ؼ لكل ش ل اإلدتء  نقواله للجنة كما علل ؼتالفة هها اتلتزاـ.
 باللجنػة  تقػدصل نتػائص التحقيػا اظتوقعػة سػالف الػهكر 186-93 رقػ) التنفيػهم ك لقد ألـز اظترسػـو    

يومػػا مػػن تػػاريخ  15 أجػػلوثػػائا اتثباتيػػة اظتفهرسػػة قانونػػا يف اظتؤرخػػة إذل الػػوارل مػػ  رتيػػ  الك اظتؤشػػرة 
هنايػة التحقيػػاب ك ترسػل نسػػ ة مػػن نتػائص التحقيػػا هػه  إذل امشػػ اص اظتعنيػػٌن  نػاء علػػل  لػػبه). 

                                                 
1 - Aucune limite à la durée n’a été fixé par le législateur. Celle-ci peut être très courte ou 
très longue, dans les deux cas elle parait arbitraire et pose un certain nombre des problèmes : 
- Une durée trop courte : à titre comparatif, le droit français considère que l’enquête dont la 
durée est inférieur a 15 jours, est insuffisante pour permettre l’exercice de droit à 
l’information du public, c’est pourquoi il a fixé la durée minimale de l’enquête à au moins 15 
jours ouvrables. 
- Une durée trop longue : l’enquête de l’utilité publique lorsqu’elle s’étend sur plusieurs mois 
pose de nombreux problèmes relatifs notamment aux règles d’évaluation d’indemnisation.  -
Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière 
d'expropriation, op.cit., p.84. 

 .91ب ص2012ري   اظتنفعة العمومية يف نزع اظتلكية  دراسة مقارنة(ب دكف  بعةب دار اعتدلب اصتزائرب  راهيمي سهاـب التص - 2
3-«  C’est ainsi que le régime juridique de l’enquête de l’utilité publique apparaît comme 
essentiellement marqué par cette fonction consultative qui constitue un élément déterminant 
de la protection des administrés. » - Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de 
l'enquête d'utilité publique en matière d'expropriation,  op.cit., p.74. 
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أكجػػػب القػػػانوف علػػػل اللجنػػػة أف تفصػػػ  عػػػن رأيهػػػا  صػػػري  العبػػػارة يف مػػػدل فاعليػػػة اظتنفعػػػة وهػػػها 
  1العمومية.

قد ألػـز اللجنػة  اإلفصػاح عػن رأيهػا صػرا ة يف مػدل فاعليػة اظتنفعػة العموميػةب ك إف كاف اظتشرع      
يتضػ  مػن القػانوف ك ب ك مػا هػي .ثػار . ان دل يبٌن مآؿ هػها الػرأمب خاصػة إذا كػاف الػرأم سػلبي أنهإت 

فهػػو لػػيس ملػػـز  باظتػػن ) لنػػزع اظتلكيػػة يف اصتزائػػر أف رأم اللجنػػة غتػػرد رأم استشػػارم ك لػػيس إجبػػارم
ةًن قا ل للطعن أمػاـ القضػاءب مػا داـ ت يرقػل إذل درجػة القػرار اإلدارم ك ت نتػس  أنهة. كما لإلدار 

الػػػػيت تسػػػػجل علػػػػل اظتشػػػػرع اصتزائػػػػرم ىػػػػها هػػػػها اممػػػػر مػػػػن اظتآخػػػػه  فػػػػ فك عليػػػػه   ػػػػاظتراكز القانونيػػػػة.
 اطتصوصب ك التارل فهو مساس  الضمانات التشريعية.

  يق في التشريع الفرنسي.الشروط المتعلقة بكيفيات سير التحق -2

يت) إعكف اصتمهور عن افتتاح التحقيا مبعرفة اافذب ك ذلر علل امقل ذتانيػة أيػاـ قبػل  دايػة     
العمليػػػػة. ك يػػػػت) اإلعػػػػكف يف جريػػػػدتٌن ػتليتػػػػٌن أك جهػػػػويتٌن. أمػػػػا  النسػػػػبة للعمليػػػػات ذات امقتيػػػػة 

أيػػػاـ قبػػػل افتتػػػاح التحقيػػػا. ك  ػػػواؿ مػػػدة اإلعػػػكف ينشػػػر يف جريػػػدتٌن ك نيتػػػٌن ذتانيػػػة  فػػػ فالو نيػػػة 
  2يف كل البلديات اددة من  رؼ اافذ ك اظتعنية  العملية. علقان التحقيا يبقل اإلعكف مي 

يػػت) التحقيػػا يف مقػػر ااف ػػة أك ااف ػػة الفرعيػػة أك يف مقػػر البلديػػة الػػيت سػػتقاـ امشػػ اؿ علػػل     
التحقيا يشػملها كلهػا.  يػ  يػت) كرػ    ف ف ر من  لدية أما إذا كانت العملية تتس  مك .اليمهإق

تعلقػة  العمليػة ك قػرار اػافذ ك ةًنهػا حتػت تصػرؼ للجمهػور خػكؿ اظتكل الوثائا أك اظت ططػات 
 مدة التحقيا لك كع عليها ك اليت  ددت علل امقػل خبمسػة عشػر يومػا مػ  أف اظتشػرع الفرنسػي

خاص تسجل عليه اق ا ات اصتمهور اظتمكنة. كما جل ور  سً  ي  يي  3دل يض   دا أقصل عتا.
كمػػػػا نتكػػػػن أف تقػػػػدـ  4نتكػػػػن أف ترسػػػػل هػػػػه  اتق ا ػػػػات إذل اظتكػػػػاف اػػػػدد مػػػػن  ػػػػرؼ اػػػػافذ.

 اظتك  ات شفاهة إذل اافذ اقا أك اللجنة يف عٌن اظتكاف ك يف أكقات العمل.
ضػػل ك يؤشػػر عليهػػا مػػن اػػافذ أك ك دت بك عنػػد هنايػػة اظتػػدة اػػددة يقفػػل السػػجل أك السػػجكت   

نائبه أك رئيس البلدية ك ترسل إذل اافذ اقا أك إذل رئيس صتنة التحقيػا خػكؿ أر عػة ك عشػركف 
سػاعة. تقػػـو اللجنػػة أك اقػػا  ػػالن ر يف اظتك  ػػات اظتسػػجلة علػػل السػػجل أك اظترسػػلة ك اتسػػتماع 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه.186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 9/2اظتادة  - 1

2 - Art. R11-4  du code de l’expropriation  Français. 
3 - La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours, mais aucune durée maximale 
n’est imposée. - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.48. 
4 - Art. R11-8  du code de l’expropriation  Français.  
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فيدة.  عػد ذلػر يقػـو اػافذ اقػا أك رئػػيس إذل كػل شػ ل يفيػد الرجػوع إليػه ك كػها اصتهػػة اظتسػت
اللجنة    داء استنتاجاته ك اليت تكوف مسببة. ك يور  ما إذا كانت اظتك  ات اظتقدمة مقبولػة أـ 

فػ ذا كانػت  إذل نائبػه  سػب اضتالػة. ت. ك يت) إرساؿ اظتلف مػ  اتسػتنتاجات سػواء إذل اػافذ أك
عنػػدها يعقػػد االػػس البلػػدم مداكلػػة يبػػدم فيهػػا  بالعمليػػة ازؾتػػاتسػػتنتاجات سػػلبية ك ةػػًن مؤيػػدة إل

 يرسل إذل اافذ .ك رأيه ك يؤسسه يف ػتضر يرفا م  اظتلف 
ك يشػػ ط أف تعقػػد اظتداكلػػة يف .جػػاؿ ثكثػػة أشػػهر مػػن تػػاريخ تلقػػي اظتلػػف مػػن  ػػرؼ اقػػا أك     

  Tacitement).1 رمنيا يف اضتالة العكسية يعتل االس ةًن موافا علل العملية ك ب اللجنة

   institutions autresdes   Les avis.     الهيئات األخرى آراء -3
إثبػات  أجػل.راء جهات أخػرل رػركرية مػن  ف فإرافة إذل رأم اافذ اقا أك صتنة التحقيا     

ف الفرنسػي ك هها اممر يقتصر علػل القػانو  اظتنفعة العموميةب  فهناؾ .راء ملزمة ك أخرل ةًن ملزمة.
 دكف اصتزائرم.

  .اآلراء الملزمة -أ
 ب كػػرأم اصتماعػػات اليػػةبان إلزاميػػ ان اللجػػوء إذل رأيهػػا أمػػر يعتػػل يف التشػػري  الفرنسػػي هنػػاؾ جهػػات   

       ب ك ذلر علل الشكل التارل:رأم كزير الفك ةك  رأم كزير ال قافة
   locales ectivitéscollL’avis des : رأي الجماعات المحليةالرأي األوؿ -

رأم االػػس  فػػ فمػػن قػػانوف نػػزع اظتلكيػػةب R 11-14-14 ك R 11-13مبوجػػب نػػل اظتػػادة     
عنػدما ك ك ضتسػاىاب  ةا ػدك ها تنفه علل إقلػي)  لديػة إؾتاز البلدم إلزامي عندما تكوف العملية اظتزم  

هػها الػرأم  .(Défavorable)تكوف مك  ات اظتندكب اقا أك صتنة التحقيا ةًن مؤيدة للعمليػة 
ك يكػػػػوف مرفقػػػا  ػػػػاظتلف الػػػػهم يرسػػػػل  ب(Délibération motivée)ينخػػػه شػػػػكل مداكلػػػػة معللػػػة 

 اظتلػف إف عدـ إجراء مداكتت خػكؿ ثكثػة أشػهر  دايػة مػن تػاريخ إرسػاؿ  «Sous-préfet ». إذل
 2للعملية. تلر إف االس البلدم عارضتؤدم إذل اعتبار إذل رئيس البلديةب 

    L'avis du ministre chargé de la culture  .وزير الثقافة : رأيي الثانيالرأ -
ف رأم الوزير اظتكلف  ال قافة مطلػوب فيمػا يتعلػا  كػل أينل قانوف نزع اظتلكية يف فرنسا علل     

اظتصػػنفة أك  (Monuments historiques)التارمتيػػة  النصػػب التهكاريػػة عمليػػة نػػزع ملكيػػة تتعلػػا 
 Ministre chargé)لتصنيف رمن اآثار التارمتيػة. كمػا أف رأم الػوزير اظتكلػف  ػاظتواق  اظتق  ة ل

                                                 
1 - Art. R11-13  du code de l’expropriation  Français. 
2- Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.484. 
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des sites)  هػو اآخػر مطلػوب يف  الػة نػزع ملكيػة النصػب الطبيعيػة أك اظتواقػ  اظتصػنفة أك اظتق  ػة
ك سػلبيا أ ان ف تكوف كهلر. ك يش ط يف هه  اضتالة أف تت) اإلجا ة خكؿ شهرينب سواء كاف رأيم
 1كتا ياب ك إذا دل يت) ذلر خكؿ هه  اظتدة أعتل ذلر قبوؿ.إ
    L’avis du ministre de l’agriculture : رأي وزير الفالحةالرأي الثالث -

إف رأم كزيػػر الفك ػػػة مطلػػػوب كلمػػا مػػػس إجػػػراء نػػزع اظتلكيػػػة امجػػػزاء اظتزركعػػة  شػػػجرة الكػػػرـك     
(Des parcelles plantées de vignes)ارػػعة لن ػػاـ رقا ػػة أصػػل اظتنتػػوج اطت ب(Appellation 

d’origine contrôlée) 2با إجراء التصري   اظتنفعة العمومية.سي. ك هها الرأم كتب أف  
  .اآلراء غير الملزمة -ب

ف السلطة اإلدارية اظت تصة   صدار التصري   اظتنفعة العموميػة عتػا اضتػا أ داية كتدر  نا أف نبٌن     
ا أف تسػػػاعدها يف ؽتارسػػػة نهنرأم أجهػػػزة أخػػػرل عنػػػدما تقػػػدر أف استشػػػارهتا مػػػن شػػػ دكمػػػا أف تنخػػػه

 3.للسلطة اظت تصػةكما نتكن مم جهاز .خر أف يبدم مك  اته تلقائيا   ب قها يف إصدار القرار
إف إجػػراءات التحقيػػا اظتسػػبا عػػن التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يف إ ػػار نػػزع اظتلكيػػةب تػػدخل يف إ ػػار 

 اطتصػػػوص يف التحقيػػػا ك ظتػػػوا نٌن يف صػػػناعة القػػػرار اإلدارم. إف مشػػػاركة اظتػػػوا نٌن  ػػػا مشػػػاركة ا
 (Concertation)نمػػي جانػػب التشػػاكر اظتسػػبا عػػن نػػزع اظتلكيػػة يقػػوم دمقر ػػة العمػػل اإلدارمب كيي 

قبػػػػل اختػػػػاذ القػػػػرار اإلدارم اظتنفػػػػردب كمػػػػا أف هػػػػها يضػػػػفي صػػػػفة اظتشػػػػركعية علػػػػل نشػػػػاط اإلدارة. إف 
ن هه  عتا كزف كبًن علل اإلدارة النازعة ك ليست فقط رماف ضتماية  قوؽ اظتنزكعي مشاركة اظتوا 
 ػالرة) مػن أف  ػا اظتشػاركة ك يسهل مػن قا ليػة ااتمػ  للقػرارات اإلداريػة الك قػة.  أنهاظتلكيةب كما 

 يعرؼ يف تطبيقه صعو ات رتة علل أرض الواق . أنهمع ؼ  ه يف الدستور إت 
سػػبا الػػهم مت تناكلػػه يف هػػها اظتطلػػب مػػا هػػو إذل دتهيػػد إذل قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة إف التحقيػػا اظت    

 العمومية ك الهم سيت) تناكله يف اظتطلب اظتوارل. 
 المطلب الثاني

 قرار التصريح بالمنفعة العامة
ظتزم  ف اظتشركع ا نإف قرار التصري   اظتنفعة العمومية هو اع اؼ أك إعكف من اصتهة اظت تصة       

فليس اظتقصود منه غترد إرفاء صفة  .إقامته لتقا اظتنفعة العامةب م  ما ي تب علل ذلر من .ثار
                                                 

1-  Art. R11-15 du code de l’expropriation  Français. 
2 - Art. R11-16 du code de l’expropriation  Français.   
3 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.487. 
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علل العقار دتن  صا به من التصرؼ فيه تصرفا يعرقل تنفيه اظتشركع أك دتنعه من إجراء حتسينات 
فة للعل)  ه لزيادة قيمة التعويلب ك إفتا هو إعكف أك تصري  ينشر ك يعلن للكا عليه م كن 

 1ات كع عليه ك ليطعن فيه صا ب اظتصلحة.ك 

قرار التصري   اظتنفعة العمومية مت التعرض إليه دكف تعريفه من  ف ف بفي التشري  اصتزائرم السارمف    
كلكي يكوف قرار  بسالفي الهكر 186-93 رق) التنفيهم ك اظترسـو 11-91 رق) خكؿ القانوف

للتنفيه يش ط أف يصدر عن السلطة اظت تصةب ك أف  ك قا كن  صحيحان  التصري   اظتنفعة العمومية
ذلر من خكؿ قانوف نزع اظتلكية اظتشرع فلقد عاجل أما يف القانوف الفرنسي لتـ  القواعد الشكلية. 

 .L11-7إذل   L11-2خاصة اظتواد من
ةب ك  ػػٌن اإلجػػراءات الػػيت قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػك تػػدر  نػػا اإلشػػارة إت أف نفػػرؽ  ػػٌن     

ف القػػرار اطتػػاص  تقريػػر اظتنفعػػة العموميػػة تت ػػه لتنفيػػه القػػرار ك هػػي إجػػراءات نػػزع اظتلكيػػة. ذلػػر م
يصدر تعتبار أف مشركعا معينػا مػن اظتشػركعات يعتػل ذا منفعػة عامػة دكف أيػة إشػارة إذل العقػارات 

 اظتزم  ملكيتها أك مالكيها.
ي  الشكليات اظتت هة يف إذل هها القرار من   يت) التعرضلدراسة سكمن خكؿ ما ينيت من ا     

مبػا فيهػا اصتهػة اظت تصػة   صػدار   الفػرع امكؿ(ب ك كػها تبيػاف الطبيعػة القانونيػة عتػها القػرار   بإصدار 
 . ٌن اصتزائرم ك الفرنسي الفرع ال اشل(ب ك ذلر يف التشريع

 
 الفرع األوؿ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ح بالمنفعة العامةالجوانب الشكلية في قرار التصري

يتس) ك قرار نزع اظتلكيةب  للإف قرار التصري   اظتنفعة العامة يعتل قرار دتهيديا ك رركريا سا قا ع    
إذل  تت) اإلشػارةك يف هػها ااػاؿ مػن الدراسػة سػ .هها القرار جبانب شكلي متميػز خصػه  ػه القػانوف

 تصػري   اظتنفعػة العامػة  البيانػات اظتتضػمنة يف قػرار اليورػت مثب  أكتن( اصتهة اظت تصة   صدار القػرار
 . ثال ان( طرؽ إذل اإلجراءات الشكلية لصدكر قرار التصري   اظتنفعة العامةأخًنا التب ك  ثانيان(

                                                 
 .171-170ص. اظترج  السا اب وايفب زتد اظتأزتد أ -1
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 .التصريح بالمنفعة العمومية أوال: الجهة المختصة بإصدار قرار
ررػت عتػا إف اتختصاص يف إصدار قرار التصري   اظتنفعة العمومية من اظتسائل اصتوهرية اليت تع    

التعػػػرض إذل  يت)لػػػهلر سػػػ بؼتتلػػف التشػػػريعاتب ك الػػػيت قػػػد تكػػوف سػػػببا للطعػػػن يف القػػػرار ك إ طالػػه
 اصتزائرم مث الفرنسي تبعان. بٌن ػتل اظتقارنةاظتوروع من من ور التشريع

 .الجهة المختصة بإصدار القرار في التشريع الجزائري -1
ؾتػد  1993يوليػو  27الصػادر يف  186-93 رقػ) ممػن اظترسػـو التنفيػه 10 الرجوع إذل اظتادة     

أف السػػلطة اظت تصػػة يف إصػػدار قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يف القػػانوف اصتزائػػرم تكػػوف  سػػب 
  التٌن:

إذا كانػػت اظتمتلكػػات أك اضتقػػوؽ العينيػػة العقاريػػة اظتػػراد نػػزع ملكيتهػػا تقػػ  علػػل إقلػػي) كتيتػػٌن أك     
   اظتنفعػػة العموميػػة يصػػدر يف شػػكل قػػرار كزارم مشػػ ؾ أك قػػرارات قػػرار التصػػري فػػ فعػػدة كتيػػات 

كإذا كانػػػػت  .مشػػػػ كة  ػػػػٌن الػػػػوزير اظتعػػػػين  العمليػػػػةب كزيػػػػر الداخليػػػػة كاصتماعػػػػات اليػػػػة ككزيػػػػر اظتاليػػػػة
التصػري   اظتنفعػة  فػ ف بةا ػدك اظتمتلكات أك اضتقوؽ العينية اظتراد نزع ملكيتها تق  علل إقلي) كتيػة 

 Arrêté du wali.)1  صدر  قرار من الوارل اظت تل إقليمياالعمومية ي
اظتتم) ك اظتعدؿ  2005جويلية  10الصادر يف   248-05 رق) ك لقد أراؼ اظترسـو التنفيهم    

 الة ثال ة يصدر فيها قرار التصري   اظتنفعة العامة عن  ريا  186-93 رق) للمرسـو التنفيهم
 نصها ز أما  النسبة لعمليات   248-05 رق) من اظترسـو 2ادة ك هها ما  ينته اظت بمرسـو تنفيهم

البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة ك البعد الو ين ك اتس اتيجي يصرح  اظتنفعة العمومية  إؾتاز
هو اآخر نل علل أف قرار التصري   اظتنفعة  2014كما أف قانوف اظتالية لسنة   ز.بمرسـو تنفيذي

ز يت) التصري   اظتنفعة العمومية لعمليات ب  ي  جاء فيه مرسـو تنفيهمالعمومية يصدر مبوجب 
اؾتاز اظتشاري  اظتتعلقة   نتاج ك نقل ك توزي  الكهر اء ك ال از ك اظتاءب ن را لطبيعة  نيتها التحتية 

 2...ز.مرسـو تنفيذيذات اظتصلحة العامة ك  عدها الو ين اس اتيجي. مبوجب 

                                                 
1
  اآيت:يصرح  اظتنفعة العمومية  سب  - 
 قوؽةب إذا كانت اظتمتلكات أك اضت قرار مش ؾ أك قرارات مش كة  ٌن الوزير اظتعين ك كزير الداخلية ك اصتماعات الية ك كزير اظتالي -

 العينية العقارية اظتراد نزع ملكيتها كاقعة يف تراب كتيتٌن أك عدة كتيات.
  قرار من الوارل إذا كانت اظتمتلكات أك اضتقوؽ العينية العقارية اظتهكورة كاقعة يف تراب كتية كا دة. -

2
اظتتضمن  2013-12-30اظتؤرخ يف  08-13من القانوف  37الصادرة مبوجب اظتادة  11-91من القانوف  3مكرر  12اظتادة  - 

  .2013-12-31الصادرة يف  68ب ج.ر.ج.ج: رق) 2014قانوف اظتالية لسنة 
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ملر ك  بعلل امصل ي   اظتنفعة العمومية عن  ريا مرسـو تنفيهم است ناءن التصر قرار إف صدكر     
ذلػػػػر أف إجػػػػراءات نػػػػزع اظتلكيػػػػة هػػػػي السػػػػبب يف الػػػػبطء ك التػػػػنخًن اظتعتػػػػل لكنطػػػػكؽ يف اظتشػػػػاري   

مػػن القػػانوف  65اظتػػادة  فػػ ف بالسػػدكدب الطػػرؽ السػػريعةب اظتػػ ك...( ك قصػػد تفػػادم هػػه  التػػنخًنات 
قد أشارت ب 1 2005اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004ديسمل سنة  29يف  اظتؤرخ 21-04رق) 

اظتشػاري   إؾتػاز أجػلإذل أف إجراءات التصػري   اظتنفعػة العموميػة تػت) عػن  ريػا مرسػـو تنفيػهم مػن 
 37ب ك نفس اممر نصت عليه كهلر اظتادة الكلل ذات اظتنفعة العامة كالبعد الو ين اتس اتيجي

 .2014اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  08-13من القانوف 
 إؾتػازيسم  هها اإلجراء اصتديػد  اضتيػازة الفوريػة علػل اممػكؾ ك اضتقػوؽ العينيػة العقاريػة اظتػراد     

اظتشػػػاري  عليهػػػا مػػػن  ػػػرؼ اإلدارة نازعػػػة اظتلكيػػػةب  عػػػد إجػػػراء اإليػػػداع اظتبػػػالغ اظت صصػػػة للتعػػػويل 
 .لفائدة اظتعنيٌن يف اطتزينة العمومية

الطعػػػوف القضػػػائية اظتقدمػػػة مػػػن  ػػػرؼ امشػػػ اص منزكعػػػي  فػػػ فعمػػػك ىػػػه  ام كػػػاـ اصتديػػػدة     
اظتلكيػػػة لػػػيس عتػػػا  ػػػا   تػػػوقيفي علػػػل اضتيػػػازة الفوريػػػة للملكيػػػة. كمػػػا كتػػػب أف لتػػػتفذ هػػػها اإلجػػػراء 

لبعػد اك مفهـو اظتشاري  الكلل ذات اظتنفعػة العامػة  ف فاصتديد  طا عه اتست نائيب ك يف هها الشنف 
اقتصادم ك اتس اتيجي ت تعين سول اظتشاري  ذات امقتية الكلل اليت عتا تنثًن اجتماعي ك الو ين 

 2معتل علل ااموعة الو نية ك اظتنفعة العمومية.
ك يف امخًن نست لل أف توزيػ  اتختصػاص يف إصػدار قػرار اإلعػكف عػن اظتنفعػة العموميػة يف     

هػػو ااػػاؿ اصت ػػرايف لعمليػػة النػػزع  قػػرار كزارم أك فامكؿ أمػػا امسػػاس ب التشػػري  اصتزائػػرم لػػه أساسػػٌن
ال ػػػػػػػاشل فهػػػػػػػو أقتيػػػػػػػة امشػػػػػػػ اؿ مػػػػػػػن  يػػػػػػػ   بيعتهػػػػػػػا ك  عػػػػػػػدها الػػػػػػػو ين امسػػػػػػػاس  كتئػػػػػػػي(ب أمػػػػػػػا 

 اتس اتيجي مرسـو تنفيهم(.ك 
  .الجهة المختصة بإصدار القرار في التشريع الفرنسي -2

اتختصػػاص   صػػدار قػػرار  فػػ ف ب382-2009اظترسػػـو رقػػ)  يف القػػانوف الفرنسػػي ك  عػػد صػػدكر    
 (Arrêté du préfet)التصري   اظتنفعة العموميػة يػت)  واسػطة قػرار صػادر مػن  ػرؼ ػتػافذ اإلقلػي) 

. أمػا عنػدما نتتػد العقػار ةا ػدك اظتوجود فيه العقػار ػتػل عمليػة النػزع عنػدما يكػوف العقػار يف ػتاف ػة 
يصػػػدر مشػػػ كا  ػػػٌن كػػػل اػػػاف ٌن الػػػهين نتتػػػد إلػػػيه) العقػػػار ػتػػػل  القػػػرار فػػػ ف بإذل أك ػػػر مػػػن إقلػػػي)

                                                 
  النسبة لعمليات إؾتاز البىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجيز. بمرسـو تنفيذيزيت) إقرار اظتنفعة العمومية  - 1
ب اظتتعلا  نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العمومية يف إ ار  2007سبتمل  2ادر  تاريخ الص 43-07اظتنشور الوزارم اظتش ؾ رق)  - 2

 البىن التحتية ذات البعد الو ين ك اتس اتيجي.
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. كمػا يصػدر مػن الػوزير اظتسػؤكؿ عػن اظتشػركع (Arrêté conjoint des préfets intéressés)النػزع
(Arrêté du ministre responsable du projet)  النسػبة للعمليػات اظتتعلقػة مبنشػآت اإلدارات 

للدكلػػػة ك كػػػل اظتصػػػاحل ذات اتختصػػػاص الػػػو ين. أمػػػا  النسػػػبة مشػػػ اؿ  اظتركزيػػػةب ك اظتصػػػاحل اظتركزيػػػة
التصػري   اظتنفعػة العموميػة يػت) عػن  ريػا قػرار صػادر مػن الػوزير اظتكلػف  ف ف بالطرؽ السريعة إؾتاز

 (Arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale) شػبكة الطػرؽ الو نيػة
القػرار  فػ فأمػا يف اضتالػة العكسػية  .رػمن اممػكؾ العامػة للدكلػة عندما تكوف هه  الشػبكة تػدخل

  1يصدر من  رؼ اافذ.
 Décret en)كمػػا يػػت) التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة عػػن  ريػػا مرسػػـو صػػادر عػػن غتلػػس الدكلػػة     

Conseil d'Etat) :يف اضتاتت التالية 
  بأش اؿ إنشاء الطرؽ السيارةب ك أش اؿ التوسي  ك الر ط -1
 بأش اؿ إنشاء اظتطارات الصنف أ -2
كيلػوم ب ك الػيت تسػم  مبػركر سػفن ذات   5أشػ اؿ إنشػاء قنػوات اظتك ػة الػيت  وعتػا يزيػد عػن  -3

 ب ن 1500زتولة تزيد عن 
كيلػػوم   اسػػت ناء   20أشػػ اؿ إنشػػاء ك دتديػػد  ػػرؽ شػػبكة السػػكر اضتديديػػة  طػػوؿ يزيػػد عػػن  -4

 بأش اؿ التعديل ك امش اؿ اظتلحقة
 بالقنوات ذات اظتنفعة العامة ك اظتوجهة إذل نقل السوائل الب كلية ك ال ازية إؾتازأش اؿ  -5
ميقػػػػػػػػػوات  100اطػػػػػػػػػات الكهر ائيػػػػػػػػػة ذات قػػػػػػػػػوة تسػػػػػػػػػاكم أك تزيػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػن  إؾتػػػػػػػػػازأشػػػػػػػػػ اؿ  -6
 Mégawatts) ب أك مصان  تستعمل الطاقة البحريةب ك اظتنشػات اظترتبطػة   نتػاج  ك تطػوير الطاقػة

 بالنوكية
أش اؿ حتويل ميا  ااارم النهرية  است ناء ااارم اطتاصة  اظتك ة ك اليت يسػاكم يزيػد تػدفقها  -7

  2م  يف ال انية. 1عن 
كما نتكن أف يصػرح  اظتنفعػة العموميػة  واسػطة مرسػـو غتلػس الدكلػة عنػدما تكػوف اآراء الناتػة      

 3.عن التحقيا اظتسبا سلبية

                                                 
1 - Art R11-1 du code de l’expropriation français.  
2 - Art R11-2 du code de l’expropriation français. 
3 -T.A. Lyon, 21 fév. 1996, Cne de Lorette, Quot. Jur., 8 août 1996, p.2. 
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ف اصتهػػػات اظت تصػػػة   صػػػدار قػػػرار التصػػػري   اظتنفعػػػة العموميػػػة يف يتضػػػ  مػػػن خػػػكؿ مػػػا سػػػبا أ   
ت ختتلػف  (Autorités compétentes pour déclarer l’utilité publique)القػانوف الفرنسػي 
هػػي إمػػا اتسػػاع  بس اتختصػػاص   صػػدار القػػرارااممػػر يف القػػانوف اصتزائػػرمب ك أسػػعلػػل مػػا هػػو عليػػه 

 ػتػافذ أك أك ػر(ب نوعيػة امشػ اؿ  الػوزير اظت ػتل(ب  مػن مقا عػة رقعة العملية ك تعديها إذل أك ػر
 أقتية امش اؿ  غتلس الدكلة(.    اكأخًن 
ك من خكؿ ما سبا يتبٌن أف اتختصاص يف إصدار قػرار اظتنفعػة العموميػة يف التشػريعات ػتػل     

ذلػػػر مػػػا داـ القػػػانوف التشػػػا ه الكبػػػًن  ػػػٌن اصتزائػػػر ك فرنسػػػاب إذ ت ةرا ػػػة يف مػػػن الدراسػػػةب فيػػػه نػػػوع 
 الفرنسي هو اظترج  التارمتي للقانوف اصتزائرم.
  ثانيا: مضموف قرار التصريح بالمنفعة العامة

 الرجوع إذل النصوص القانونية اظتن مة للقرار التصري   اظتنفعة العموميةب ؾتد أف هها امخًن     
إذل البيانات الواجب  تعرضيت) اليتضمن غتموعة من البيانات حتت  ائلة البطكفب لهلر س

 .فرنسي علل التوارلٌن ػتل الدراسةب التشري  اصتزائرمب مث التشري  التوفرها يف القرار يف التشريع
 .مضموف القرار في التشريع الجزائري -1

يشػػ ط القػػانوف اشػػتماؿ قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العامػػة علػػل غتموعػػة مػػن البيانػػات ك ذلػػر حتػػت     
ز يبػػٌن القػػرار السػػارم لنػػزع اظتلكيػػة يف اصتزائػػر علػػل أف  ك يف هػػها اإل ػػار نػػل القػػانوف  ائلػػة الػػبطكفب

 اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية حتت  ائلة البطكف ما يلي:                                                                
   أهداؼ نزع اظتلكية اظتزم  تنفيه ب                   -

 مسا ة العقارات ك موقعها ك مواصفاهتاب                           -   
 مشتمكت امش اؿ اظتزم  القياـ ىاب                           -    
 تقدير النفقات اليت ت طي عمليات نزع اظتلكيةب               -    
نػزع اظتلكيػةب ك ت نتكػن أف يتجػاكز هػها  ؾتػازامقصل اػدد إل جلكما كتب أف يبٌن القرار ام     
ب  ػػنفس اظتػػدة إذا تعلػػا اممػػر  عمليػػة كػػلل ةا ػػدك ( سػػنواتب ك نتكػػن تديػػد  مػػرة 4أر ػػ    جػػلام

 1ذات منفعة ك نية.

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 10اظتادة  - 1
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اظتعػػدؿ ك اظتػػتم) للمرسػػـو  2005جويليػػة  10الصػػادر يف   248-05 رقػػ) أمػػا اظترسػػـو التنفيػػهم  
انات اليت يتعٌن أف يبينها اظترسـو التنفيهم اظتتضػمن التصػري  فقد  ٌن البي 186-93 رق) التنفيهم

 البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة ك هي: إؾتاز اظتنفعة العامة يف  الة عمليات 
 ز أهداؼ نزع اظتلكية اظتزم   القياـ  هب -
 مسا ة اممكؾ العقارية ك/أك اضتقوؽ العينية العقارية ػتل نزع اظتلكية ك موقعهاب -
 امش اؿ اظتراد الشركع فيهاب قواـ -
تػػػوفر اتعتمػػػادات الػػػيت ت طػػػي عمليػػػات نػػػزع اظتلكيػػػة اظتزمػػػ  القيػػػاـ ىػػػا ك إيػػػداعها لػػػدل اطتزينػػػة  -

 العمومية.ز  
من  11-91من القانوف  10ك  الرة) ؽتا سبا  يانه  ذكر اظتعلومات الواردة يف نل اظتادة     

 رأ علل قانوف نزع اظتلكية مبوجب قانوف اظتالية لسنة  خر تعديل.الن اـ العاـ(ب إت أف اظتشرع ك يف 
أكرد است ناءن علل هه  القاعدةب ك ذلر عندما أجاز صدكر قرار التصري   اظتنفعة العمومية  2014

ك يف هها ب 11-91من القانوف  10دكف تضمنه إذل اظتعلومات اظتنصوص عليها يف اظتادة 
ز يت) التصري   اظتنفعة العمومية نهأف السا ا علل من القانو  3 مكرر 12 نصت اظتادة اطتصوص

لعمليات اؾتاز اظتشاري  اظتتعلقة   نتاج ك نقل ك توزي  الكهر اء ك ال از ك اظتاءب ن را لطبيعة  نيتها 
دوف تحديد التحتية ذات اظتصلحة العامة ك  عدها الو ين اس اتيجي. مبوجب مرسـو تنفيهم من 

ب ك ذلر يف  دكد ات تياجات  اضتقيقية اظتعل أعاله 10المادة  مسبق للعناصر التي تضمنتها
  1....زعنها ك اضتصرية  النسبة للعمليات اليت شرع فيها.

 .مضموف القرار في التشريع الفرنسي -2
لتػػػػدد ك يبػػػػٌن الشػػػػػ ل أك  ف نػػػػه بأمػػػػا قػػػػرار التصػػػػري   اظتنفعػػػػة العموميػػػػة يف القػػػػػانوف الفرنسػػػػي    

ك إذا دل يت) حتديد  .(Le ou les bénéficiaires)ستفيدين من عملية النزع امش اص القانونيٌن اظت
يبػٌن  بيعػة ك كما أف القػرار يبػٌن اعتػدؼ مػن العمليػة . 2اظتستفيد فمعىن ذلر أف اظتستفيد هو الدكلة

 (Opérations accessoires هػػاب ك يبػػٌن كػػهلر العمليػػات اظتلحقػػة إؾتاز امشػػ اؿ الرئيسػػية اظتػػراد 
لقيػػاـ امشػػ اؿ الرئيسػػية كالػيت كتػػب أف تكػػوف مطا قػػة للمشػركع اظتشػػار إليػػه أثنػػاء التحقيػػا  الضػركرية

                                                 
1
اظتتضمن  2013-12-30اظتؤرخ يف  08-13من القانوف  37مبوجب اظتادة  11-91اظتتممة للقانوف  3مكرر  12اظتادة  - 

 . 2013-12-31 الصادرة يف 68ب ج.ر.ج.ج: رق) 2014قانوف اظتالية لسنة 
2 - CE.,10 mai 1985, D. 1986, IR, 409,obs. P.bon.  
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يبػػٌن كػػهلر الػػنل القػػانوشل الػػهم ك ف تػػوفرت. إاظتسػػبا. كمػػا أف القػػرار يشػػًن إذل  الػػة اتسػػتعجاؿ 
. كما أف القػرار لتػدد اصتهػة  (Indication du texte fondant la DUP)تؤسس عليه عملية النزع

إصػكح  يػت) كمػا أف القػرار يبػٌن كيػف  1يت تقود اإلجػراءات عنػدما ختػل العمليػة أك ػر مػن جهػة.ال
القػرار يبػٌن اإلجػراءات الواجبػة اتختػاذ ضتمايػة  فػ فك أخًنا  ب يةكامررار اليت تصيب امراري الف

 2البي,ة.
 .تنجػػز فيػػه عمليػػة النػػزعكمػػا أف القػػرار اظتتعلػػا  التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة لتػػدد اظتيعػػاد الػػهم     

 قػرار.عن اظتنفعة العمومية مت مبوجػب  عكفستسة سنوات إذا كاف اإل للفهه  اظتدة كتب أت تزيد ع
ك هػػها اظتيعػػاد يصػػب  عشػػرة سػػنوات  النسػػبة للعمليػػات اظتتعلقػػة  التهي,ػػة اظتطا قػػة ظت ططػػات التعمػػًن 

ما يكػوف اظتيعػاد اظتقػرر لنػزع اظتلكيػة ك عنػد .(POS)اظتعتمدة ك يف ؼتططات ش ل امراري اظتعتمدة 
قػػرار ك  ػػنفس شػػكليات قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يصػػدر ك  فػػ فت يزيػػد عػػن ستسػػة سػػنواتب 

دتديد القرار امكؿ اطتاص  التصػري   اظتنفعػة العموميػة ظتػدة تسػاكم ستسػة  جل دكف إجراء حتقيا م
   3قي غتلس الدكلة.خر ت يكوف إت مبرسـو صادر . سنوات. ك أم دتديد

 ثالثا: اإلجراءات الشكلية لصدور قرار التصريح بالمنفعة العامة.
خاصة  ينتها التشريعات  إف صدكر قرار التصري   اظتنفعة العمومية متض  إلجراءات شكلية    

 .الفرنسي ك اصتزائرمٌن يف التشريع سيت) التطرؽ إليه ب ك هو ما اظتن مة إلجراءات نزع اظتلكية
 اإلجراءات الشكلية لصدور القرار في التشريع الجزائري. -1

هها ك إف إصدار قرار التصري   اظتنفعة العامة متض  اموعة من الشكليات حتت  ائلة البطكف     
منػه علػل أف  11 يػ  نصػت اظتػادة  11-91 رقػ) ما أشار إليه اظتشرع اصتزائرم من خكؿ القانوف

 العمومية حتت  ائلة البطكفب ظتا يلي :ز متض  قرار التصري   اظتنفعة 
أف ينشػػػر  سػػػب اضتالػػػةب يف اصتريػػػدة الرشتيػػػة للجمهوريػػػة اصتزائريػػػة الدنتقرا يػػػة الشػػػعبية أك يف  -    

 مدكنة القرارات اإلدارية اطتاصة  الوتيةب   
 من اظتعنيٌنب                                داأف يبلغ كل ك  -    

                                                 
1 - Art. L11-6 du code de l’expropriation français.    
2- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.p. 83-85. 
3- Art L 11-5 du code de l’expropriation français.    
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قػػر البلديػػة الػػيت يقػػ  فيهػػا اظتلػػر اظتطلػػوب نػػزع ملكيتػػه  سػػب  الكيفيػػات الػػيت أف يعلػػا يف م -    
 .2من هها القانوف 13ب  واؿ الف ة اظتنصوص عليها يف اظتادة 1من هها القانوف 6 ددهتا اظتادة 

ك لقد كرد است ناء علل شرط النشر يتعلا  العمليات السرية اطتاصة  الدفاع الو ينب  ي  أف     
ك مػػ  ذلػػر فلقػػد أجػػاز اظتشػػرع أف يبلػػغ القػػرار  .يػػات ت ختضػػ  للنشػػر اظتشػػار إليػػه سػػلفاهػػه  العمل

  3لكل من لتتمل نزع ملكيته.
 .اإلجراءات الشكلية لصدور القرار في التشريع الفرنسي -2

اظتسػػبا عػػن التصػػري  التحقيػػا فػػت   أجػػلللمحػػافذ مػػن  أجػػلإف القػػانوف الفرنسػػي دل لتػػدد أم     
القػرار اظتتعلػا  التصػري   اظتنفعػة العموميػة  فػ فك  عد قياـ التحقيا اظتسبا  أنهيةب إت  اظتنفعة العموم

نتكػن دتديػد   سػتة أشػهر إذا كػاف  جػلك هػها ام .كتب أف يصدر خكؿ سنة  عد إةكؽ التحقيػا
الدكلػػػػة.ك يف  الػػػػة تػػػػاكز هػػػػهين  مرسػػػػـو الػػػػسالتصػػػػري   اظتنفعػػػػة العموميػػػػة سيصػػػػدر عػػػػن  ريػػػػا 

  4التحقيا اظتسبا يعاد.  فف بٌنجلام
إف قرار التصري   اظتنفعة العمومية كتب أف متضػ  إذل إجػراءات الشػهر ك التبليػغب ك هػها اممػر     

 ب5ينشػر يف اصتريػدة الرشتيػة ف نػه (Décret)متتلف م   بيعة قرار التصػري . فػ ذا تعلػا اممػر مبرسػـو 
ينشر عػن  ريػا التعليػا علػل  ف نه (Arrêté)رار أما إذا صدر اإلعكف  اظتنفعة العمومية عن  ريا ق

إعكف اظتنفعػة العموميػة كتػب أف  ف فإرافة إذل ذلر ك  .(Par voie d’affichage)مستول البلدية 
 . 6ينشر ت قا يف غتموعة القرارات اإلدارية للمحاف ة

                                                 
متل شهر فت  التحقيا اظتسباب ك الهم أسقطه اظتشرع علل  11-91 رق) من القانوف 6 ه اظتشرع يف اظتادة إف اضتك) الهم جاء  - 1

موروع إشهار  عنواف البلدية اظتعنيةب يف امماكن اظت صصة ف يكوف أف هها القرار امخًن كتب  كعليه ف .قرار التصري   اظتنفعة العمومية
 عادة عتها ال رض.

لة الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب هها الطعن كتب نعاجل مس 11-91 رق) من القانوف 13زائرم يف اظتادة إف اظتشرع اصت - 2
ف قرار التصري   اظتنفعة  ف الطعن ت يقبل لفوات امجل. ك عليه ف أف يكوف خكؿ الشهر الهم يت) فيه التبليغ ك النشرب ك  عدها ف

لةب فلأينا أف هها النشر يبقل علل ناؿ مدة الشهر اليت تلي النشر. ك إف كاف اظتشرع دل يفصل يف اظتسالعمومية كتب أف يبقل معلقا  و 
 امقل مدة شهرب منه خكؿ هه  اظتدة نتكن تقدصل  عوف يف القرار. فك ررر إذا امتد إجراء النشر إذل أك ر من ذلر.

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 12اظتادة  - 3
4- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 81. 
5 -CE., 23 juin 1977, AJPI, p.859, obs. A. Bernard.  
6 -CE., 10 janvier. 1992, Gaz. Pal. 1993, 2pan.128 ; LPA 26 oct 1992, p.8. 
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 ػس ك لػو كػاف اظتعػين ت داعي لتبليغ قرار إعكف اظتنفعة العموميػةب  أنه 1ك يرل القضاء الفرنسي    
ب فالنشػر عػن  ريػا التعليػا يف البلديػة ك يف اصتريػدة الرشتيػة كػافيٌن لل ػرض اظتطلػوب.  داش ل ك 

اظتعنيػػٌن  قػػرار اإلعػػكف عػػن  (La notification)ةػًن أف اظتشػػرع يف فرنسػػا نػػل علػػل إمكانيػػة تبليػػغ 
لتنػازؿ. كمػا نتكػن أف يبلػغ قػرار مػ  قػرار ا  ػدااظتنفعة العموميػة عنػدما يصػدر هػها امخػًن يف قػرار ك 

 Propriétaires et اإلعػػػػػكف عػػػػػن اظتنفعػػػػػة العموميػػػػػة إذل اظتػػػػػكؾ كأصػػػػػحاب  ػػػػػا اتنتفػػػػػاع 

usufruitiers)2إذ ما ارتنت اإلدارة حتديد قيمة التعويل قبل إصدار أمر نزع اظتلكية. ب 
لفرع امكؿب ما هػي يػا تػرل ك  عدما تطرقنا إذل شكليات قرار التصري   اظتنفعة العمومية يف هها ا   

  عتها القرار؟ ك هو ما سيت) التعرض إليه يف الفرع اظتوارل. لقانونيةالطبيعة ا
 

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفعة العامة

 3م(بكونه يصدر عن جهة اإلدارة   اظتعيار العضو   ان إداري ان يعتل قرار التصري   اظتنفعة العامة قرار     
فالتشػػري  اصتزائػػرم مػػن  اتختصػػاص   صػػدار القػػرار إذل الػػوارل أك  قػػرار إدارم مشػػ ؾ أك عػػن  ريػػا 

 ذا كػاف هػها اممػر ثا ػت ك ت فػمرسـو تنفيهم  النسبة للمشاري  اإلس اتيجية ذات البعد الػو ين. 
   اظتنفعػة العموميػػة معرفػة الطبيعػػة القانونيػة لقػرار التصػػري أجػػلالتسػاؤؿ كمػن  فػػ فلتتػاج إذل تنكيػدب 

(La nature juridique de la DUP)  ي ور عن نوع القرار من  ي  نطاقهب فهػل هػو قػرار فػردم
 أـ تن يمي؟ 

 أوال: في القانوف الجزائري.
إف اظتشرع اصتزائرم يعتل قرار التصري   اظتنفعة العمومية من قبيل القرارات اإلدارية ماداـ قد من     

ك يف   الطعوف رد  إذل القضاء اإلدارم  ااك) اإلدارية أك غتلس الدكلة(.اتختصاص  الن ر يف
 ذم لكل لتاز أنهعلل  سالف الهكر 11-91 رق) من القانوف 13هها اإل ار تنل اظتادة 

                                                 
1 -CE., 31 jan. 1964, AJDA., 1964, p. 385, note P.L.  
2 - Art. L13-2 du code de l’expropriation français. 

ت تب ك اظتنفردةب    رادهتاك نية  إداريةنه زعمل قانوشل هنائيب يصدر من سلطة أعلل  اإلدارميعرؼ الدكتور عبد ال ين  سيوشل القرار  - 3
القانوف اإلدارم ك تطبيقاهتا يف  عبد ال ين  سيوشل عبد اب القانوف اإلدارم  دراسة مقارنة مسس ك مبادئعليه .ثار قانونية معينةز. 
السيد  سن الب اؿب نزع اظتلكية للمنفعة العامة فقها أن ر كهلر:  .397ب صالنشر ب دكف سنةاإلسكندريةلبناف(ب الدار اصتامعيةب 

 .20ب ص1966قضاءب الطبعة ال انيةب دار ال قافة العر ية للطباعةب القاهرةب ك 
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 امشكاؿ  سب اظت تصة اكمة لدل العمومية  اظتنفعة التصري  قرار يف يطعن أف مصلحة
  سا قا(.زاظتدنية راءاتاإلج قانوف يف عليها اظتنصوص

 التارل ك كقانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية لتدد  رؽ الطعن علل أساس اصتهة مصدرة القرار     
 نتكن القوؿ  نف اظتشرع اصتزائرم دل ينخه  طبيعة القرار من  ي  كونه فرديا أك تن يميا. 

قد اش  ت نشر القرار  11-91 رق) من القانوف 11إذل أف اظتادة  هنا نتكن أف نشًن ك   
ك هو ما يعين أف هها القرار ت يصل  أساسان قانونيان  ب سب اضتالةب ك ذلر حتت  ائلة البطكف

 ل ًن  من القرارات الك قة إذا دل يت) نشر  كفا ما استقر عليه الفقه. 
 ثانيا: في القانوف الفرنسي.

كلػػة هنػػاؾ ك يف أك ػػر مػػن  كػػ) لػػه علػػل أف قضػػاء غتلػػس الدأقػػر أمػػا يف القػػانوف الفرنسػػي فلقػػد     
 N’est)تن يمػي  إدارم لػيس  قػرار ب(DUP)اظتتعلػا  التصػري   اظتنفعػة العموميػة  1القػرار اإلدارم

pas un acte réglementaire) .2 فردم إدارم ب ك ليس كهلر  قرار(N’est pas non plus un 

acte individuel)3  ػة مػػن القػرارات تسػمل القػرارات الوسػػيطة  ػل هػػو قػرار ينتمػي إذل  ائفػة ثالب 
 ب Actes intermédiaires)4 ٌن القرارات الفردية ك التن يمية  

مػػن يػػرل أف حتديػػد الطبيعػػة القانونيػػة للتصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة نتػػر 5كمػػا أف يف الفقػػه الفرنسػػي     
ضتقػػوؽ  ,ة القػػرارات اظتنشػػمػػن  ػػاب التفرقػػة  ػػٌن القػػرارات اإلداريػػة التن يميػػة ك الفرديػػةب ك  ػػٌن  تمػػان 

 ,ة ك ذلر علل الشكل التارل:ةًن اظتنشك 

                                                 
ك ي ؾ للقضاء اإلدارمب ك هها ما يردد  الفقه ك القضاء   الن ر فيهإدارم ت متتل القضاء العادم  إف قرار اظتنفعة العامة هو قرار - 1

يف هها الشنف يقوؿ دكفيس أف كل قرارات اظتنفعة العامة نتكن أف تكوف ػتك للطعن عليها   سبب تاكز السلطة أماـ ك  .الفرنسيٌن
 فيقوؿ يف ذلر: بالقاري اإلدارم

« Tous les actes déclaratifs d’utilité publique peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le juge administratif ». 

 .85سا اب ص.الرج  اظتأشار إذل ذلر: عبد اضتك) فود ب  -
2 - Pour plus du détail voir : Jacques FERBOS et Antoine BERNARD,op.cit., p. 81. 
3 - CE., 11 fév.1983, D. 1984, IR, p.194,obs. P.Bon. 
4- Appelés également actes particuliers, ou décisions d’espèces, ou bien actes non 
réglementaires. Pour plus du détail voir : André DE LAUBADERE et Yves GAUDEMET, 
op.cit., p. 500. 
5
 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 500. 
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  .التصريح بالمنفعة العمومية و التفرقة بين القرارات اإلدارية و القرارات الفردية -1
استنتص القاري الفرنسي أخًنا أف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ليست  ب عد  عل ال دد    

ا تنتمي إذل ف,ة ثال ة من القراراتب هي ف,ة أهن ك ت  قرارات فرديةك ليس ب قرارات تن يمية
أك القرارات ةًن  ب(Décisions d’espèce) اليت تسمل أيضا القرارات اصتنيسةك القرارات اطتاصةب 

 1. (Actes intermédiaires)التن يميةب أك كهلر القرارات الوسيطة
ب ما (Leur régime juridique est hybride) ك نتكن أف نستنتص أف ن امها القانوشل هجٌن    

داـ متلط  ٌن القواعد اليت تطبا علل القرارات التن يمية ك اليت ت تطبا عليها. إذ يكفي لكقتناع 
 ىها اممر أف نتفحل القواعد اظتتعلقة  نشر هه  القراراتب ك كها تعليلها.

               ité des DUPPublic        نشر قرارات التصريح بالمنفعة العمومية -أ
غب لى بػى قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ت تػي  ف فكما هو عليه اضتاؿ  النسبة للقرارات التن يميةب      

 ا ل كتب علل العكس مػن ذلػر خضػوعها إلجػراءات النشػر  ػس ك لػو كانػت ت تعػين إت ش صػ
اصتريػػدة الرشتيػػةب تطبيقػػا للقواعػػد  ا تنشػػر يفف هنػػ ب. فػػ ذا كانػػت قػػد صػػدرت يف شػػكل مرسػػـوا ػػداك 

ا تنشػر عػن ف هنػ ب.  أما إذا صدرت يف شكل قػرار1870نوفمل  5اظتنصوص عليها مبوجب مرسـو 
  ريا الصحافة أك عن  ريا التعليا.

 مػ  معرفة ما إذا كاف عدـ إجراء تبليػغ قػرار اظتنفعػة العموميػة ت يتنػا  أجلك يطرح السؤاؿ من     
 Convention européenne des droits de)فاقيػة امكرك يػة ضتقػوؽ اإلنسػاف مػا جػاءت  ػه اتت

l’homme)  إذ  باإلجا ػػة سػػلبية فػػ ف 2الفرنسػػي بالنسػػبة الػػس الدكلػػةف. 13ك  1-6خاصػػة اظتػػواد ك
الػهم ك  صدكر قػرار التنػازؿ  لاإلجراءات تتواص ف ف ب عد هناية عملية التصري   اظتنفعة العمومية أنه

ك عندها نتكػن عتػؤتء اللجػوء إذل الطعػن يف مشػركعية  بتبليغ اظتكؾك ديد القط   دقة يهدؼ إذل حت
 قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

  Motivation des DUPتعليل قرارات المنفعة العمومية  -ب
قػػػرارات التصػػػري   اظتنفعػػػة  فػػػ فكػػػهلر م ػػػل مػػػا هػػػو عليػػػه اضتػػػاؿ  النسػػػبة للقػػػرارات التن يميػػػةب      

. 1979جويليػػة  11اظتػػؤرخ يف  587-79ب ك هػػها تطبيقػػا للقػػانوف رقػػ) ة ت يشػػ ط تعليلهػػاالعموميػػ

                                                 
1
  - CE., 11 fév 1983, Commune de Guidel, Rec. CE., p.45. ; AJDA., 1983, p.296. chron, 

B. Lassere et J-M Delarue ; D.1984.IR.194, obs.P.Bon. 
2
 - CE., 6 octobre 1999, Epoux Démonteix, req. n° 180 293 ; 9 fév.2000, Chevalier et autre, 

Rec. CE., p.45. ; AJDA., 2000, p.714, obs. R. Hostiou. 
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عليػه  نلي ييػ ماا دتػس  البي,ػة  سػبأهنػقد لتدث العكس عندما يتعلا اممر  عملية نزع يتوقػ   أنهإت 
    من قانوف نزع اظتلكية.  L.123-1يف اظتادة 

  .ئةلحقوؽ و غير المنش ئةالقرارات المنشالتصريح بالمنفعة العمومية و التفرقة بين  -2

 Les DUP ne sont pas) ة ضتقوؽ,إف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ت تعتل قرارات منش    

des décisions créatrices des droits)  النسػػػبة للقارػػػيب سػػػواء  النسػػػبة ظتػػػكؾ العقػػػارات 
 لجهة النازعة. ك هها اضتل يلر كاميت:اظتستهدفة من العمليات اظتعلنةب أك  س  النسبة ل

تحقا مػن مر لة عن  ريقها نتكن للسلطة العامة أف تإت إف التصري   اظتنفعة العمومية ما هي     
ػػك هػػه  العمليػػات ت تي  .اظتنفعػػة العموميػػة يف العمليػػات اظتعلنػػة كجػػود  عػػد كرػػ  اليػػد  إت ت قػػان  دي سى

مر لة التصػري   اظتنفعػة العموميػة ت حتمػل هػدفها يف  ف فه ك علي بعلل اممكؾب ك تنفيه امش اؿ
 ف نػهك النتيجػة  ب(Elles ne comportent donc pas leur fin en elles-mêmes) ػد ذاهتػا 

كذلػر علػل  نتكن دائما التعديل أك اإلل اء أك السحب  النسػبة لقػرارات التصػري   اظتنفعػة العموميػة
 الشكل التارل:

 Modification des DUP لتصريح بالمنفعة العموميةتعديل قرارات ا -أ
مبنفعة عموميػة جديػد نتكػن أف  اتصرلت ف فب ا قوق ئظتا كاف التصري   اظتنفعة العمومية ت ينش    

ب    ػػػػػدكف إجػػػػػراء حتقيػػػػػا مسػػػػػبا جديػػػػػد إذا كانػػػػػت التعػػػػػديكت ةػػػػػًن هامػػػػػة اسػػػػػا ق اتصػػػػػرلت ؿى دً عىػػػػػيػي 
 Modifications mineures).  التعػػػػػػػػػديكت جوهريػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػػت Modifications 

substantielles) ).سيػ  ت نتكػن للم ػا بٌن ات تجػاج  بفيجب إجراء حتقيػا مسػبا مػن جديػد
نتكػن لقػرار تصػري  مبنفعػة عموميػة جديػد التعػديل   اضتقوؽ اظتكتسبة من القرار قبل التعديل. فم كن 

دل ك ن كػاف متػا به) القػرار قبػل التعػديل فامش اص الهي بيف قرار سا ا دى جً يف منحل  ريا سيار كي 
 1ت نتكنه) اضتصوؿ علل أم  ا يف اظترة ال انية. بكهلر يف القرار ال اشل  ايعودك 
 إلغاء أو سحب قرارات التصريح بالمنفعة العمومية: -ب

 فػ ف قػوؽ(ب  ئلنفس امسباب سالفة الهكر أعك   قرارات التصػري   اظتنفعػة العموميػة ت تنشػ    
هػها السػحب  2رة أف تل ي قرار التصػري   اظتنفعػة العموميػة. كمػا نتكػن عتػا أف تسػحب القػراربلإلدا

                                                 
1
 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 501. 

2
ثر هه  القرارات أف  فإذا اقتصرت اإلدارة علل إصدار القرارات التن يمية ك لكنها دل تبدأ  عد يف تطبيقها علل امفراد تطبيقا فردياب  - 

 ي ل ػتصورا يف إنشاء مراكز قانونية عامةب ك من مث أجاز الفقه سحب هه  القرارات ك تعديلها ك إل ائها  واسطة السلطة اإلدارية.
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ضتقػػوؽب إذ نتكػػن أف يكػػوف يف  ػػد ذاتػػه ػتػػل إل ػػاء ؽتػػا يػػؤدم إذل إعػػادة  ا,لػػيس يف  ػػد ذاتػػه منشػػ
 ػػدث يف اظتػػدة قػػد دكف  اجػػة إذل إعػػادة اإلجػػراءات  شػػرط أف ت يكػػوف  كاتعتبػػار للقػػرار امكؿ 

 1ة أم ت يًن يف امكراع القانونية أك يف ال ركؼ.سالفنية الزم
مػن اظتهػ)   عدما مت حتديد الطبيعة القانونية لقرار التصري   اظتنفعة العمومية يف هها الفرع ال ػاشلب    

مػن خػكؿ  إليػه ب ك هػو مػا سػوؼ يػت) التعػرضيف  ػا ام ػراؼ معرفة اآثار اليت يرتبها هػها القػرار
 اظتوارل. الفرع

 
 الفرع الثالث

 آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية
إف التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يعتػػل عمليػػة أكليػػة ك أساسػػية ك إجباريػػة يف كافػػة اضتػػاتتب  ػػس     

ف العمليػة ك اإلجػراءات اطتاصػة ت نتكػن تليرهػا م بلو كاف كر   اليد الفورم علل اممواؿ ؽتكناك 
 ف نػػهفػػ ذا صػػدر قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة صػػحيحاب  2عػػة العموميػػة.إت  عػػد اإلعػػكف عػػن اظتنف

أك يف  ا  أك أصحاب اضتقوؽ امخرل ب سواء يف  ا اظتكؾ أصحاب العقاراتنتائص معينةيرتب 
 اإلدارة.

إذل .ثار صدكر قػرار التصػري   اظتنفعػة العموميػة يف  يت) التعرضك من خكؿ ما ينيت من الدراسة س 
 . ثانيان( فرنساك  أكتن( اصتزائر

 أوال: آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الجزائري.
علػػل  ان قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يف التشػػري  اصتزائػػرم يرتػػب .ثػػار  فػػ ف بككػػل قػػرار إدارم      

 .للقرار  النسبة لإلدارة اظتصدرة ان يرتب .ثار  أنهاظتكؾ كأصحاب اضتقوؽ مبجرد صدكر ب كما 
 .آثار القرار في حق أصحاب العقارات -1

إف القرار اإلدارم اظتتعلا  التصري   اظتنفعة العمومية له .ثار يف  ا أصحاب العقارات      
    ب ك ذلر علل الشكل التارل:اضتقوؽ سواء من  ي  اإلصدار أك من  ي  النشرك 

                                                                                                                                                    

ب 1991رب ب اصتزائد.ـ.ج ب-مقارنةدراسة  -عبد العزيز السيد اصتوهرمب القانوف ك القرار اإلدارم يف الف ة ما  ٌن اإلصدار ك الشهر -
 .289ص 

1 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 503. 
 .29ب ص.اظترج  السا اأزتد رزتاشلب  - 2
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 .آثار صدور القرار -أ
لػػػػيس إت تعبػػػًنا عػػػن إرادة اإلدارة  اتػػػا  النيػػػػة إذل نػػػزع ملكيػػػة العقػػػػار إف قػػػرار اظتنفعػػػة العموميػػػة     

كػػػػز ا ر ظتللمنفعػػػػة العموميػػػػة. ك ت ي تػػػػب علػػػػل صػػػػدكر القػػػػرار ت يػػػػًن يف اظتراكػػػػز القانونيػػػػةب أك إنشػػػػاء 
 1جديدةب أك إزالة اظتراكز القائمة.

يكسػب  قػوؽب ك ت كتعػل كما أف التصري   اظتنفعة العموميػة ت يػؤدم إذل نقػل اظتلكيػةب ك ت      
أف ت اج  عػن مشػركعهاب أك تؤجلػهب أك تعلقػه  قػرار سػا اب  ااهن  مكفاإلدارة  .نقل اظتلكية إجبارم

ب كمػا لتػتفذ ت ػاو  ءو أف يػت) نقػل اظتلكيػة  ػ جرا فالعقػار ي ػل ؽتلوكػا لصػا بهب إذل 2ك ت ػًن   ػآخر.
لػػػر اتنتفػػػاع  امعيػػػاف اظتػػػؤجرةب مسػػػتنجرك العقػػػار  صػػػفته) رةػػػ) صػػػدكر القػػػرارب ك لتػػػا عتػػػ) رةػػػ) ذ

. فصػػدكر القػػرار ت يػػؤدم  هاتػػه إذل خػػركج العقػػارات الكزمػػة للمشػػركع مػػن يػػةر اإلكتاسػػداد القيمػػة ك 
تقريػػػر اظتنفعػػػة العامػػػة لػػػيس  ريقػػػا تكتسػػػاب أف ذمػػػة صػػػا بهاب ك انتقػػػاؿ ملكيتهػػػا إذل اإلدارةب إذ 

ا منػػػ  صػػػا به مػػػن أف نهنلعقػػػار مػػػن شػػػالقصػػػد منػػػه إرػػػفاء صػػػفة علػػػل ا اظتلكيػػػةب ك إفتػػػا هػػػو إجػػػراءه 
 أك اضتصػػوؿ علػػل تعػػويلو  بيتصػػرؼ تصػػرفا يكػػوف ال ػػرض منػػه عرقلػػة السػػًن يف تنفيػػه اظتشػػركع اظتقػػرر

م ػػػل إجػػػراء  عػػػل التحسػػػينات أك إنشػػػاء مبػػػاشل أك ةػػػراسب فػػػك يعتػػػد ىػػػه  التصػػػرفاتب ك ت  بكػػػلأ
 تسرم يف مواجهة اإلدارة.

 .آثار نشر القرار -ب
نشر قرار التصري   اظتنفعة العمومية ةل يد اظتالر علل التصرؼ يف ملكه أك القيػاـ  ي تب علل    

اظتتعلػا  11-91 رقػ) نل القػانوف فقد نم عمل يكوف اعتدؼ منه زيادة مبلغ التعويل اظتستحا. 
ت تػدخل يف اضتسػباف التحسػينات مػن أم نػوعب ك ت أيػة  أنػه نزع اظتلكية يف اصتزائر علل أف ز ةػًن 

                  3لة تارية دتت أك أ رمت قصد اضتصوؿ علل تعويل أرف  ذتنا.زمعام
فكل عمػل يت ػه يف هػها القبيػل  عػد نشػر القػرار اظتتعلػا  التصػري   اظتنفعػة العموميػة يف اصتريػدة     

ت  دةجزاء ذلػر أف هػه  الزيػا ب كأم رفعة قيمة العقار اظتالية جرم لل رض اظتهكورأي  أنهالرشتية يعتل 
 دخل يف تقدير التعويل.ت

                                                 
 .86ب ص.اظترج  السا اعبد اضتك) فود ب  - 1

2 - André DE LAUBADERE, Yves GAUDEMET, op.cit., p.280. 
 .سا ا اإلشارة إليه 11-91 رق) من القانوف 21/4اظتادة  - 3
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 .آثار القرار في حق اإلدارة -2
إف .ثػػػار قػػػرار اظتنفعػػػة العموميػػػة تلحػػػا كػػػهلر اإلدارةب ك تتنػػػوع هػػػه  اآثػػػار  ػػػٌن  ػػػا اإلدارة يف     

ب ك ذلػر علػل الشػكل دخوؿ العقاراتب ك عػدـ إجبارهػا علػل السػًن يف اإلجراءات سػقوط القػرار(
 التارل:
 .في الحيازة الفورية أو دخوؿ العقارات أحقية اإلدارة -أ

ز مبجرد نشر اظترسـو التنفيػهم اظتتضػمن  أنهاظتتعلا  نزع اظتلكية علل  11-91رق)  القانوفنل     
التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يف اصتريػػدة الرشتيػػة للجمهوريػػة اصتزائريػػة الدنتقرا يػػة الشػػعبيةب يقػػـو الػػوتة 

مػن اإلدارة نازعػة اظتلكيػة لألمػكؾ أك اضتقػوؽ العينيػة العقاريػةب  الفوريةقرار الحيازة اظتعنيوف   عداد 
مػػ  مراعػػاة إيػػػداع مبلػػغ التعويضػػػات اظتمنو ػػة لفائػػػدة امشػػ اص الطبيعيػػػٌن ك/أك اظتعنػػويٌن منزكعػػػي 

 1اظتلكية لدل اطتزينة العمومية.ز
  2014الية لسنة اضتك) السا ا هو نفسه الهم نل عليه اظتشرع اصتزائرم يف قانوف اظت إف    

االستحواذ ت يت) ز 3مكرر  12اظتادة  ي  نصت  11-91الهم عدؿ ك دت) جزئيا القانوف رق) 
اظتوافا للقيمة ك إت  عد حتديد مبلغ التعويل اظتناسب للضرر  على ملكية األمالؾ المنتزعة

وؽ يـو نزع اظتلكية اضتقيقية لألمكؾ اظتعنية مبا فيها مسا ة اترتفاؽب ك كفا السعر اضتقيقي للس
 2.زكإيداعه لدل اضتزينة العموميةب لصاحل امش اص الهين انتزعت منه) اظتلكية

أف لػػإلدارة  عػػد نشػػر قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة عنػػدما  بتٌنالسػػا ق تٌنك يتضػػ  مػػن اظتػػاد    
ار يصػػدر  الػػوارل علػػل قػػر  تكػػوف اآليػػة القانونيػػة للتصػػري  هػػي مرسػػـو تنفيػػهم أف حتػػوز اممػػكؾ  نػػاءن 

  عد إيداع مبلغ التعويل يف اطتزينة العمومية.
 .عدـ إجبار اإلدارة على نزع الملكية بالرغم من إصدار قرار المنفعة العمومية -ب

لـز اإلدارة  استكماؿ  اقي اإلجراءات اظتتعلقة  نقل اظتلكيةب إف صدكر قرار اظتنفعة العمومية ت يي     
 السًن فيها  س النهاية. عن  ؿى دً عٍ إذ عتا أف تػى 

 ثانيا: آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع الفرنسي.
كحػػا الػػ ؾ   بلصػػدكر قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة يف فرنسػػا .ثػػار  النسػػبة للمػػكؾ السػػا قٌن    

 ارل:ب ك ذلر علل الشكل التاإلقتاؿب إرافة إذل اآثار اليت يرتبها القرار علل التعمًنك 
                                                 

اظتؤرخ يف  248-05 رق) من اظترسـو التنفيهم 3مبوجب اظتادة اظتعدلة  11-91مكرر من القانوف رق)  10اظتادة  - 1
10/07/2005. 

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  3مكرر  12اظتادة  - 2
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     (Droit de délaissement) حق الترؾ أو اإلىماؿ  -1
إدتػػاـ إجػػراءات النػػزع  ػػالرة) مػػن التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة ت  أجػػلإف عػػدـ مبػػادرة اإلدارة مػػن     

كترد اظتكؾ من أم سكحب فبانتهاء مدة سنة من تػاريخ شػهر قػرار التصػري   اظتنفعػة العموميػة ينشػن 
ك الهم نتكنه) مػن أخػه اظتبػادرة  نػزع اليػد مػ  إ ػكغ اظتسػتفيد ب ال ؾ .ك اإلقتاؿعتؤتء اظتكؾ  ا 

هػػها ك مػػن التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة  تملػػر اممػػكؾ اظتنزكعػػة خػػكؿ السػػنتٌن اللتػػٌن تليػػاف الطلػػبب 
 .ةا دك ظتدة سنة  ةا دك نتكن أف نتدد مرة  جلام

قارػػػي نػػػزع اظتلكيػػػة الػػػهم مت  فػػػ ف باؿ القػػػانوشلكيف  الػػة عػػػدـ اتتفػػػاؽ الػػػودم عنػػػد هنايػػػة اآجػػ    
إخطػػار  مػػن  ػػرؼ اظتالػػر يقػػرر انتقػػاؿ اظتلكيػػة ك لتػػدد قيمػػة العقػػار م ػػل مػػا هػػو عليػػه اضتػػاؿ يف نػػزع 

 اظتلكية.
ي يف تارمته كل اضتقوؽ العينيػة أك الش صػية اظت قػل هً نٍ إف العقد أك القرار اظتتضمن نقل اظتلكية يػي     

يعػد مب ا ػة رػماف للمنػزكع ملكيػته) يسػم  عتػ)  تعجيػل  - ػا الػ ؾ -اضتػا إف هػها  1ىػا العقػار.
 Les atermoiements de l’administration)عمليػػة النػػزع ك تنػػب ؽتا لػػة اإلدارة اتملػػة 

susceptibles).2ب عن  ريا التمديد اظتتكرر ك التنخًن يف تنفيه عملية نزع اظتلكية  
 lorsque)مػػا إذا كانػػت هػػه  العمليػػة هتػػدؼ إذل زتايػػة ال ا ػػاتك هػػها اضتػػا يتكشػػل يف  الػػة     

l'opération tend à la conservation des forêts).3كمػا أف القضػاء يف فرنسػا أقػر  ػنف هػها  ب
هتي,ػػة عنػػدما يكػػوف العقػار اظتصػػرح  نزعػػه يوجػد رػػمن منطقػػة  (Sans objet)اضتػا يصػػب  دكف ػتػػل 

ة مت تعديلػه سيػ  نتكػن أف يػؤدم هػها التعػديل إذل إل ػاء كػل مدركسةب كأف ؼتطط هتي,ة هه  اظتنطق
 4.العملية
 التعمير.قطاع اآلثار على  -2

أما خبصوص اآثار اليت تلحا  قطاع التعمًن من قرار التصري   اظتنفعة العموميةب فلقد قضل     
اظت تب علل ؼتطط  ت نتكن لبلدية أف ت يًن ال تيب أنهعلل  بالقضاء الفرنسي  اكمة اإلدارية(

لألجزاء اظتعنية  قرار التصري   اظتنفعة العموميةب  س ك أف كاف هها القرار  (POS)ش ل امرض 

                                                 
1 - Art L 11-7 du code de l’expropriation français.     
2 - Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens (domaine 
public expropriation- travaux publics), 3éme édition, Montchrestien, Paris, 2003, p.483. 
3 - Art L 11-7 , alinéa 4 du code de l’expropriation français 
4 - CA Reims., 22 mai 1985, s/renvoi Cass.9 mai1983 de CA Paris., 30 oct. 1980, JCP G 
1986, IV, 347 ; Gaz.Pal 1986, somm. P.193. 
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قرار رخصة البناء  أفغتلس الدكلة قضل  ف ف بإرافة إذل ذلر 1.يصب  هنائي ف نهةًن مشركع 
ك مبجرد نشر هها  بيرفل  النسبة ظتشركع يق  علل عقار هو ػتل للتصري   اظتنفعة العمومية

ت يستجاب لطلب رخصة التعمًن مرض هي ػتل للقرار التصري   اظتنفعة  أنهكما   2.القرار
   3العمومية  عد نشر .

 عد إصدار قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك الهم مت تناكله يف هها اظتطلبب تنخه عملية     
اممكؾ اظترةوب يف نزعها ك كها حتديد قائمة إجراء نزع اظتلكية منحل خاصب ك اظتتم ل يف حتديد 

اظتكؾ ك أصحاب اضتقوؽب ك كل هها يدخل يف مر لة إصدار قرار القا لية للتنازؿ. ك هها ما 
 سيت) تناكله يف اظتطلب اظتوارل.

 
 المطلب الثالث

 الحقوؽ أصحاب و المالكين ىوية و العقارية الحقوؽ و األمالؾ تحديد
هػػو ( L'acte administrative de cessibilité  ارم اطتػػاص  قا ليػػة التنػػازؿإف القػػرار اإلد      

القػػػرار الػػػهم يلػػػي مباشػػػرة قػػػرار التصػػػري   اظتنفعػػػة العموميػػػةب ك الػػػهم هػػػو مسػػػتقل عليػػػه. كمػػػا تػػػدر 
اظتػن ) لنػزع اظتلكيػة يف اصتزائػر كاظتل ػل دل يتضػمن هػها اإلجػراءب  48 -76 رق) اإلشارة إليه أف اممر

الػػيت رخصػػت للػػوارل مباشػػرة  عػػد التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة  8ر اإلجػػراءات  ػػنل اظتػػادة فقػػد اختصػػ
إصػػػدار قػػػرار نػػػػزع اظتلكيػػػة ك لتػػػػدد يف هػػػها القػػػػرار القطػػػ  ك اضتقػػػػوؽ العينيػػػة العقاريػػػػة اظتطلػػػوب نػػػػزع 
 ملكيتهػػا إذا كػػاف التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة دل يسػػبا لػػه حتديػػد . ةػػًن أف اظتشػػرع اصتزائػػرم رجػػ  يف

 ي  أكجب إصدار قرار مستقل عػن  1958القانوف السارم ك أخه مبنهص القانوف الفرنسي لسنة 
شتػػػا  قػػػرار القا ليػػػة للتنػػػازؿب ك ذلػػػر أكقػػػرار نػػػزع اظتلكيػػػة ك الػػػهم  بقػػػرار التصػػػري   اظتنفعػػػة العموميػػػة

 تعتبارات عملية ك قانونية نتكن  صرها كما يلي:
ف حتديػػد القطػػ  ك اضتقػػوؽ مورػػوع نػػزع اظتلكيػػة ختضػػ  لتقنيػػات فاتعتبػػارات العمليػػة تتم ػػل يف أ    

ك قػػد يتطلػػب اضتػػاؿ إصػػدار قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة  بفنيػػة دقيقػػة تتطلػػب  ػػدكرها حتقيقػػا إداريػػا جزئيػػا
العموميػػة قبػػل إدتػػاـ عمليػػة تديػػد القطػػ  ك أصػػحاىا. أمػػا اتعتبػػارات القانونيػػة فهػػي أف اإلدارة ةػػًن 

                                                 
1
 - TA Basse-terre, 5 déc 1988, Juris-Data n° 051927. 

2
 - CE., 7 janv. 1991, Quot.jur.16 nov. 1991, p.2. 

3 - CE., 20 sept.1991, JCP N 1992, II, 154 ; RDI 1992, p.51. 
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حتديػػد القطػػ  ك اضتقػػوؽ  فػػ فأك نػػزع اظتلكيػػةبك مػػن مث   ؾتػػازظتنفعػػة العموميػػة  ملزمػػة  عػػد التصػػري   ا
  1العملية. إؾتازأصحاىا ينيت ليؤكد نية اإلدارة يف ك 

زلتػػرر القػػرار  أنػػهعلػػل سػػالف الػػهكر  11-91مػػن القػػانوف السػػارم رقػػ)  23ك لقػػد نصػػت اظتػػادة     
ويل الػػػػػهم تعػػػػػد  مصػػػػػاحل إدارة اممػػػػػكؾ اإلدارم اطتػػػػػاص  قا ليػػػػػة التنػػػػػازؿ  نػػػػػاء علػػػػػل تقريػػػػػر التعػػػػػ

ب ك يشتمل علل قائمة العقػارات كاضتقػوؽ العينيػة امخػرل اظتزمػ  نػزع ملكيتهػاب ك يبػٌن يف  2زالو نية
كل  الةب حتت  ائلة البطكفب هوية اظتالر أك صا ب  ا اظتلكيةب كمػا يعػٌن العقػارات اعتمػادا 

  .3تبط  هلرب ك قاعدة  سا هعلل التصمي) اصتزئيب م   ياف مبلغ التعويل اظتر 
فتدخل هه  العملية رػمن اظتر لػة اإلداريػةب ك تكػوف مسػبوقة  تحقيػا  التشريع الفرنسيأما يف    

ك الػػهم يهػػدؼ إذل حتديػػد القطػػ  اظتػػراد ب (Enquête parcellaire)جديػػد يسػػمل التحقيػػا اصتزئػػي
ك لقػػػد تعػػػرض لػػػه  اظتعنيػػػٌن.نزعهػػػاب ك إذل حتديػػػد اظتػػػكؾ ك أصػػػحاب اضتقػػػوؽ العينيػػػة ك ةػػػًنه) مػػػن 

 4.من قانوف نزع اظتلكية L11-9ك  L11-8 اظتشرع الفرنسي من خكؿ نل اظتادتٌن
إذل اإلجراءات اليت تسبا إصدار القرار كاليت تعد  يت) التطرؽس طلبك من خكؿ هها اظت    

 بع امكؿ(تقيي) اممكؾ  الفر ك  رركرية كتزمة لهلرب ك اظتتم لة يف مر لة التحقيا اصتزئي
  الفرع ال اشل(.  إصدار قرار القا لية للتنازؿك 

 
 الفرع األوؿ

 تقييم األمالؾو  مرحلة التحقيق الجزئي 
هػػي إجػراء أساسػػي يف الن ػػاـ القػػانوشل  (L'enquête parcellaire  5إف مر لػة التحقيػػا اصتزئػػي    

حتديػػػد ك  دقػػػة اممػػػكؾ  لنػػػزع اظتلكيػػػة يعهػػػد  ػػػه إذل هي,ػػػة مت صصػػػة. كيهػػػدؼ التحقيػػػا اصتزئػػػي إذل
الواقعة يف اضتيز اصت رايف اظت صل لعملية نزع اظتلكيةب ك الهم كػاف ػتػل التصػري   اظتنفعػة العموميػة 

                                                 
ماجستًنب كلية اضتقوؽب  ن عكنوفب اصتزائرب  مهكرةنزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب  وذريعات ػتمدب  -1

 .37ب ص 1221
اطتاص  اظتك ذ أف هناؾ ازدكاج يف استعماؿ اظتصطل  اظت صل عتها القرارب فاظتشرع اصتزائرم استعمل مصطل  القرار اإلدارم - 2

نه استعمل مصطل  قرار جواز البي  أؾتد  186-93 رق) ب أما يف اظترسـو التطبيقي 23اظتادة  11-91 قا لية التنازؿ يف القانوف رق) 
 .38يف اظتادة 

   .186-93 له رق) من اظترسـو التطبيقي 37ك هها النل مطا ا لنل اظتادة  11-91من القانوف رق)  24اظتادة  - 3
4 - André DE LAUBADERE ET Yves GAUDEMET, op.cit., p.288. 

 .11-91من القانوف  19إذل  16تعرض اظتشرع اصتزائرم إذل مر لة التحقيا اصتزئي من خكؿ اظتواد من  - 5
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كيكػوف عػادة  عػد التصػري   اظتنفعػة   هها من جهةب ك من جهة أخرل حتديد مكؾ هه  العقارات.
نتكػػػن للتحقيػػػا  أنػػػهك التشػػػري  يػػػرل ف مػػػن الفقػػػه الفرنسػػػي ك  اتسػػػتناد إذل القضػػػاء أالعموميػػػةب إذ 

ف يػزامن إجػراء التحقيػا أكمػا أف هػها التحقيػا نتكػن   .1اصتزئي أف يسبا التصػري   اظتنفعػة العموميػة
 2اظتسبا عن التصري   اظتنفعة العمومية.

إجػػراء التحقيػػا اصتزئػػي يكػػوف  عػػد إصػػدار قػػرار إدارم يعلػػن عنػػه فيػػهب يبػػٌن اصتهػػة اظت تصػػة إف     
(ب ك يػػػت) التحقيػػػا كفػػػا  ريقػػػة سػػػًن عمػػػل لتػػػددها التشػػػري  أكتإرػػػافة إذل مضػػػمونه     القيػػػاـ  ػػػه

 (.ثانيااطتاص  نزع اظتلكية  دقة  
 التحقيق الجزئي. إنجاز:القرار الخاص بأوالً 
الػوارل  علػل أف يصػدر سػالف الػهكر 186-93 رقػ)التنفيػهم  يف القانوف اصتزائرم ينل اظترسـو    

ميػػاـ اطتمسػػة عشػػر اظتواليػػة لتػػاريخ نشػػر القػػرار اظتتضػػمن التصػػري   اظتنفعػػة اظت ػػتل إقليميػػا خػػكؿ ا
متتػار مػن  ػٌن اظتسػا ٌن اطتػلاء  (Commissaire enquêteur   تعيػٌن ػتػافذ ػتقػا اقػرار العمومية 

تنػػب الػػبطء يف إجػػراء  أجػػلالتحقيػػا اصتزئػػي. ك مػػن  إؾتػػازالعقػػاريٌن اظتعتمػػدين لػػدل اػػاك) قصػػد 
ي الػػػهم يشػػػكل السػػػبب امساسػػػي يف التػػػنخًنات اظتسػػػجلة يف تسػػػيًن عمليػػػات نػػػزع التحقيػػػا اصتزئػػػ

هػػه   .اظتلكيػػةب مػػن الضػػركرم اتختيػػار اصتيػػد ظتكاتػػب الدراسػػات اظتكلفػػة   عػػداد اظت ططػػات اصتزئيػػة
تسػهيل مهػاـ اػاف ٌن  أجػلالدراسات كتب أف تت)  بقا للمعايًن اظتعتمدة ك يف اظتهلة اظتعقولة من 

 :ما ينيت طائلة البطالفككتب أف يبٌن هها القرار حتت  3 اطتلاء اظتعتمدين لدل ااك)(.اققٌن 
 اس) اافذ اقا ك لقبه كصفته. -

                                                 
1 - L’enquête parcellaire intervient généralement après la déclaration de l’utilité publique, 
mais aucun texte n’interdit de procéder à  l’enquête parcellaire antérieurement à l’arrêté 
déclaratif d’utilité publique (Cass., 3éme civ 12 mai 1992, JCPG 1993, I, 3658-23,chr 
A.Bernard), les dispositions de l’article L.11-1 de code de l’expropriation n’imposent pas non 
plus que la détermination des parcelles à exproprier précède la déclaration de l’utilité 
publique. 
- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.100. 
2 - L’enquête parcellaire peut aussi se dérouler en même temps que l’enquête préalable à la 
déclaration de l’utilité publique (C. expro art R. 11-21. Cass., 3éme civ. 19 déc 1984 JCP G 
1984, IV, 78.). 

اظتنفعة العمومية يف إ ار  أجلب اظتتعلا  نزع اظتلكية من 2007سبتمل  2الصادر  تاريخ  43-07اظتنشور الوزارم اظتش ؾ رق)   - 3
 ي.البىن التحتية ذات البعد الو ين ك اتس اتيج
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اظتقػػػػػرر أك اممػػػػػاكن ك اميػػػػػاـ ك امكقػػػػػات الػػػػػيت نتكػػػػػن أف تتلقػػػػػل فيهػػػػػا التصػػػػػرلتات ك اظتعلومػػػػػات  -
 راد نزع ملكيتها.اظتنازعات اظتتعلقة  اضتقوؽ ذات الصلة  العقارات اظتك 
 تاريخ  دء التحقيا اصتزئي ك انتهائه. -
  1أعك . 11كتب أف ينشر القرار  سب اإلجراء ادد يف اظتادة  

 كيفية نشر ك تبليغ هها القرار سي  يستوجب أف يكوف:   186-93 رق) ك لقد  ٌن اظترسـو
الدنتقرا يػة الشػعبية أك يف غتمػوع  منشوراب  سػب اضتالػةب يف اصتريػدة الرشتيػة للجمهوريػة اصتزائريػة -

 القرارات اإلدارية للوتية.
 مبل ا لكل ش ل معين. -
مشهرا يف مركز البلديػة الػيت يقػ  فيهػا اظتلػر اظتػراد نػزع ملكيتػه  سػب الكيفيػات ك خػكؿ اظتػدة   -

  2.اددة يف القانوف
ائمػة اظتػالكٌن ك أصػحاب إف إجراء التحقيا اصتزئػي الػهم ي تػب عليػه إعػداد ؼتطػط جزئػي ك ق    

اضتقػػوؽ اآخػػرينب يهػػدؼ إذل حتديػػد ػتتػػول اظتمتلكػػات ك اضتقػػوؽ العقاريػػة اظتػػهكورة حتديػػدا دقيقػػا 
 كػػل الوسػػائل. كمػػا أف التحقيػػا يهػػدؼ إذل تورػػي  هويػػة اظتػػالكٌن ك أصػػحاب اضتقػػوؽ   ضػػورياك 

للملكيػة الػيت لتوزكهنػاب  اظتراد نزع ملكيته) كالتحقا منه) إما عن  ريا فحػل اظتسػتندات القانونيػة
  3أك  واسطة معاينة  قوؽ اظتلكية يف العقارات اظتعنية يف  الة انعداـ كجود تلر اظتستندات.

 فػػػ فالعقػػػارات الػػػيت تكػػػوف ملكيتهػػػا مسػػػجلة مصػػػحاىاب ك اظتسػػػتفيدة مػػػن عمليػػػة اظتسػػػ ب  كيف    
  4زئي اظتشار إليه سلفا.خكصة ؼتطط اظتس  ككثيقة عملية إجراء اظتس  تقـو مقاـ اظت طط اصت

 ثانيا:سير التحقيق الجزئي.
إف التحقيا اصتزئي الهم يهدؼ إذل حتديد اممكؾ ك اظتكؾ يت) كفا إجراءات نصت عليها     

 ك ذلر علل الشكل التارل: بفرنسا ك التشريعات يف اصتزائر
 .سير التحقيق في التشريع الجزائري -1

اقا من  ٌن اظتسا ٌن اطتلاء العقاريٌن اظتعتمدين لػدل اػاك) مػن اافذ  الوارل يعٌن  عدما     
إذل كيفيػػة سػػًن إجػػراء هػػها التحقيػػاب ك ذلػػر مػػن خػػكؿ  ت النصػػوص اصتزائريػػة ػػرؼ الػػوارلب أشػػار 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186 -93 رق) من اظترسـو التنفيهم 13اظتادة  - 1
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 11اظتادة  - 2
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  13اظتادة  - 3
 يه.سا ا اإلشارة إل 186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  14اظتادة  - 4
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يف إ ػار  فييمىًكن القانوف اػافذ اقػا .186-93 رق) التنفيهم من اظترسـو 30إذل  13اظتواد من 
اتستماع إذل كل ش ل معػين أك مهػت)ب ك يشػهد مبػدل ك كثيقة إدارية مفيدةب  مهمته استشارة كل

يتنكػػد  امطا قػة اظت طػػط اصتزئػي للعناصػػر الػواردة يف القػػرار اظتتضػػمن التصػري   اظتنفعػػة العموميػة. كمػػ
أثناء فحصه مستندات اظتلكية من أف الوثائا اظتقدمة له مقبولة يف إ ار التشري  اظتعموؿ  ه إلثبػات 

  1اظتلكية. ا 
التنكػد مػن صػحة اظتسػتندات  أجػلكما كتوز للمحافذ أف ينسػا مػ  أمػٌن اضتفػذ العقػارم مػن      

ا تعكس الور  الراهن للعقارات ك اضتقوؽ العينية العقارية اظتعنيػة. ك يسػل) أهنك  بال بوتية اظتقدمة له
يف امخػرل. ك يف  الػة أمٌن اضتفذ العقارمب عند اتقتضاءب كشفا  التسػجيكت الرهنيػة ك التكػال

اػػػافذ اقػػػا يكتفػػػي  تلقػػػػي تصػػػرلتات اظتسػػػت لٌن للعقػػػػارات أك  فػػػػ ف بةيػػػاب اظتسػػػتندات ال بوتيػػػة
يػػتم)   ائزيهػػا اظتعنيػػٌن يف عػػٌن اظتكػػاف يبينػػوف فيهػػا الصػػفة الػػيت نتارسػػوف ىػػا اسػػت كعتا أك  يازهتػػا.

اظتعلومػػات الػػيت ختػػل الورػػعية  اػػافذ اقػػا كػػل تصػػري  مػػن التصػػرلتات اظتتحصػػل عليهػػا جبميػػ 
هػػػؤتء  فػػ ف باظتضػػبو ة لتلػػر اظتمتلكػػات ك بيعتهػػػا ك قوامهػػا كمسػػا تها. ك إرػػػافة إذل التصػػرلتات

 اظتست لٌن أك اضتائزين الهين ت لتوزكف سندات غتلين علل تقدصل ملف تكميلي يتكوف ؽتا ينيت:
 امكراؽ اليت ت بت  الته اظتدنية.  -
ة اظترفقػػػة  توقيػػػ  ش صػػػٌن مصػػػدقٌن تبػػػٌن اظتػػػدة الػػػيت مػػػارس خكعتػػػا اظتصػػػرح الشػػػهادات الكتا يػػػ  -

اسػػت كله للملػػر أك  يازتػػه لػػهب ك عنػػد اتقتضػػاءب اظتػػدة الػػيت قػػد يكػػوف مػػارس اسػػت كله أك  يازتػػه 
خكعتػػا أم أشػػ اص .خػػرين يشػػكل اظتصػػرح خلفػػا عامػػا أك خاصػػا عتػػ) أك أيػػة شػػهادات جبائيػػة أك 

  2 هر ىا عند اضتاجة.كثائا أخرل نتكنه أف يست
كتػػػب علػػػل اػػػافذ اقػػػا أف يتلقػػػل أيضػػػا أم تصػػػرلتات حتيطػػػه علمػػػا يف كػػػل  الػػػة  الورػػػعية     

لػدل أم أشػ اص  أكالقانونية للعقارات مور  التحقياب سواء لدل مػالكي العقػارات أك  ائزيهػا 
  3.خرين نتكن أف تكوف عت) معلومات مفيدة  شنف تلر العقارات .

                                                 
ف مهمة اافذ اقا أ اد عن اظتنطا اظتعقوؿب فالواق   186-93 رق) من اظترسـو 16إف هها اضتك) امخًن الوارد يف منت اظتادة   -1

 ف هها عمل القارية كليست قضائية أك قانونيةب إذ كيف نتكنه التنكد من صحة مستندات اظتلكية اظتقدمة لهب متهي عملية تقنية س
بالرجوع إلى المحكمة الموجودة فيها ل نل اظتادة  عبارة ز كمى لهلر نق ح أف يي  .خاصة اافذ العقارم بأمكؾ الدكلةأك إدارة 

 العقارات محل النزع أو إدارة أمالؾ الدولة".
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  19اظتادة  - 2
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  20اظتادة  - 3
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 علػػل اػػافذ اقػػاب فضػػك عػػن ذلػػرب أف يطلػػب مػػن مصػػاحل اظتسػػ  العقػػارم ك اضتفػػذ يتعػػٌن    
امقواؿ ك العقارم كاممكؾ العمومية أم معلومات أك أخبار تسم  له  التنكد من قيمة التصرلتات 

ك ىػه  الصػفةب فهػو مؤهػل لك ػكع مبسػاعدة رؤسػاء تلػر اظتصػاحل  1اليت  صػل عليهػا يف اظتيػداف.
ك أف لتصل يف اضتٌن علل أم خكصة أك  باظت ططات ك سندات اظتلكية أك السجكت علل رتي 

 2نس ة منها.
إذا نػػتص عػػن حتليػػل التصػػرلتات ك امقػػواؿ ك الشػػهادات اظتسػػجلة ك عػػن التحريػػات الػػيت قػػاـ ىػػا     

 برارػي ؽتلوكػةاػافذ اقػا أف امرارػي اظتتحػرل فيهػا ذات اظتبػاشل أك اطتاليػة مػن اظتبػاشل الػيت دت ػل أ
ملكيتها تقرر لفائدة امش اص اضتائزين عتا  يازة علنية ك مستمرة ت لبس فيها ك ت نزاع مدة  ف ف

أف اضتك) يف هه  اظتادة يطرح تسػاؤتت عديػدةب فػالنل فيػه الك ػًن  علل3( عاما.15ستسة عشر  
عاما هو هنػا  (15 سة عشر من اإلىاـب فهل إقرار اظتلكية للحائزين  يازة علنية ك مستمرة ظتدة ست

سػػػالفة ي بػػػت اظتلكيػػػة  عػػػد تػػػوفر الشػػػركط  أنػػػهك دكر اػػػافذ اقػػػا هػػػو كاشػػػفب إذ  ؟ قػػػوة القػػػانوف
معرفػة معمقػة ك ة حتتػاج إذل درايػة تيف أمور قانونية س تيصعب علل اافذ الب ك اضتقيقة أنه .الهكر

يف التحقيػػػا مف هػػػها الػػػدكر هػػػو مػػػن عػػػن دكر   ٌن ه شػػػ ل تقػػػينب ك يف هػػػها خػػػركج  ًػػػ أنػػػهيف اضتػػػٌن 
 اختصاص القضاء.

 عدما ينتهي اافذ اقا مػن عمليػة التحقيػا يقػـو  تحريػر ػتضػر مؤقػت يقيػد فيػه اسػتنتاجاته     
امكذل كيػػػهكر التصػػػرلتات ك امقػػػواؿ الػػػيت رتعهػػػا ك اظتعلومػػػات الػػػيت  صػػػل عليهػػػا. كمػػػا يػػػهكر فيػػػه 

أدنػػػا ب ك اممػػػاكن ك اميػػػاـ ك امكقػػػات الػػػيت  24يف اظتػػػادة  التػػػاريخ اظتقػػػرر لإلشػػػهار اظتنصػػػوص عليػػػه
 4يتلقػػل فيهػػا اظتطالبػػات ك اظتنازعػػات ك اتع ارػػات اظتتعلقػػة  ػػاضتقوؽ العينيػػة العقاريػػة ذات الشػػنف.

ذلػر ك يقـو   شهار نسخ اضر اظتؤقت ك اظت طط اصتزئيب الػيت يصػادؽ علػل مطا قتهػا لألصػل. ك 
يف مقػػػار  بيف أمػػػاكن مرئيػػػة ك ميسػػػورة الوصػػػوؿ إليهػػػا مػػػن اصتمهػػػور يومػػػا ك (15 ظتػػػدة ستسػػػة عشػػػر 

اممػكؾ ك البلدية ك الوتية اظتعنيٌن إقليمياب ككهلر داخل مصاحل مسػ  امرارػي ك اضتفػذ العقػارم 
  5الو نية ك فركعها ك مكاتبها ك مفتشيات كل منها اظتقامة يف ال اب الو ين.

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)الفقرة امكذل من اظترسـو التنفيهم  21اظتادة  - 1
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)الفقرة ال انية من اظترسـو التنفيهم  21اظتادة  - 2
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 22اظتادة  - 3
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 23ة اظتاد - 4
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 24اظتادة  - 5
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يومػػا علػػل رتيػػ  اظتعلومػػػات  (15 اطتمسػػة عشػػرة نتكػػن لكػػل شػػ ل أف يتحصػػل  ػػواؿ مػػدة     
اإلرافية لدل اافذ اقاب ك أف يرفػ  إليػه رتيػ  اظتطالبػات أك اظتنازعػات اظتتعلقػة  ػاضتقوؽ العينيػة 

يف ك يتعػٌن علػل اظتسػؤكلٌن اظتعنيػٌن يف إدارة اممػكؾ الو نيػة  ف نػه بك  اظتقا ل 1العقارية ذات الشنف.
يومػا ذاهتػاب  ػاضتقوؽ الػيت نتكػن أف  (15 ذ اقاب خكؿ مهلػة اطتمسػة عشػر البلدية أف ختل ااف

  2دتتلكها الدكلة أك البلدية يف العقارات ذات الشنف .
( يومػػا مػػن تػػاريخ اإلشػػهارب إذل 15ينتقػػل اػػافذ اقػػا مػػن جديػػد  عػػد انقضػػاء ستسػػة عشػػر      

رػػػاتب ك لتػػػرر ػتضػػػرا هنائيػػػا يف رتيػػػ  عػػػٌن اظتكػػػاف إذا مػػػا صػػػدرت منازعػػػات أك مطالبػػػات أك اع ا
ام ػػواؿ يقيػػد فيػػه اسػػتنتاجاته النهائيػػة الػػيت يعػػد علػػل أساسػػها قائمػػة العقػػارات اقػػا فيهػػا اظتعنيػػة 
 اتسػػتناد إذل اظت طػػط اصتزئػػيب مبينػػا  النسػػبة لكػػل عقػػارب  سػػب اضتالػػةب هويػػة مالكػػه أك مالكيػػه 

  3اددة أك هوية اظتالر ةًن اددة.
التحقيػا قبػل تعػدد اظتطػالبٌن مبمتلػر مػن  إؾتػازتقف اظتنازعات اتملة  جرة ع رة يف  ريػا ت     

 4أك سا من اضتقوؽ فيه أك عدـ حتديد هوية مالر أك صا ب  ا. باظتمتلكات
الػهم لتػدد   جػلك يف امخًن يرسل ػتافذ التحقيا إذل الوارل اظت تل إقليمياب ك يف  دكد ام    

 5ينيت:ف التحقيا اصتزئي الهم يشتمل علل ما الوارل نفسهب مل
 اظت طط اصتزئي.  -
 اضر النهائي ك كهلر رتي  الوثائا اظتستلمة أك اظتعدة أثناء التحقياب - 
 أعك . 27قائمة العقارات كما هو منصوص عليه يف اظتادة  -

زيسػتفيد اػافذ أف  علػل مػن اظترسػـو سػالف الػهكر 30ك خبصوص أتعاب اافذ تنل اظتػادة     
اقػػػا مػػػن مكافػػػآت مقا ػػػل أتعا ػػػهب حتػػػدد  سػػػب النسػػػب  ك الكيفيػػػات اطتاصػػػة  اتسػػػتفادة مػػػن 

 التعويضات اظتمنو ة لألعواف القضائيٌن  بقا للتن ي) اظتعموؿ  هز.
فهو تقين  قانوشل ك قضائيب إذ أف اظتهمة  باظتك ذ أف الدكر الهم يقـو  ه اافذ اقا هاـك      

تر طه  نك ر من  رؼ كػاظتكؾب اصتمهػورب اإلدارة  مصػاحل مسػ  امرارػي  ك اضتفػذ العقػارم هه  

                                                 
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 25اظتادة  - 1
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 26اظتادة  - 2
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 27ظتادة ا - 3
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)يهم فمن اظترسـو التن 28اظتادة  - 4
  سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 29اظتادة  - 5
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كاممػػػػػكؾ الو نيػػػػػة ك فركعهػػػػػا ك مكاتبهػػػػػػا ك مفتشػػػػػيات كػػػػػل منهػػػػػػا اظتقامػػػػػة يف الػػػػػ اب الػػػػػػو ين.(ب 
   ػداكاف علل اظتشرع أف ينوط هها الدكر  لجنػة ك لػيس  شػ ل ك   أنهاكمة... اخلب لهلر نرل 

مويػف ك ليه اضتاؿ يف التحقيا اظتسباب كػنف تتكػوف إرػافة إذل اػافذ اقػا مػن قػاض كما كاف ع
 من إدارة أمكؾ الدكلة  س تكوف اظتهمة متكاملة ك كاملة. 

 سير التحقيق في التشريع الفرنسي. -2
يهػػػدؼ مػػػن جهػػػة إذل حتديػػػد ك  دقػػػة اممػػػكؾ  (Enquête parcellaire  إف التحقيػػػا اصتزئػػػي    

 -2R.11-25, R.11 قرار التصري   اظتنفعة العمومية. ك يت) التحقيا كفا أ كػاـ اظتػواد  اظتعنية
R.11-20من قانوف نزع اظتلكيةب ك اليت تتضمن افتتاح التحقياب ك شػهر ب ك إ ػداء اظتك  ػات  ب

 ك اختتاـ التحقيا.
ك يهػدؼ القػرار إذل   داية يقـو اافذ   صػدار قػرار يتضػمن تعيػٌن ػتػافذ ػتقػا أك صتنػة حتقيػا    

حتديػػد اعتػػدؼ مػػن التحقيػػاب ك تػػاريخ  دايػػة التحقيػػا كمػػدة التحقيػػا ك الػػيت كتػػب أف ت تقػػل عػػن 
كمػا يبػٌن ذات القػرار اميػاـ ك السػاعات الػيت نتكػن فيهػا ات ػكع علػل اظتلفػات   .ستسة عشػر يومػا

لػهلر ك الػيت تكػوف علل مستول البلديةب كاظتك  ات اليت يت) إ داؤها علل السجكت اظت صصة 
ك مقر اافذ اقا أك صتنة التحقياب ك  أمرقمة ك ؼتتومة من  رؼ البلدية. كما يبٌن القرار مكاف 

الػػػهم تبػػػدم فيػػػه اصتهػػػة اققػػػة  اػػػافذ اقػػػا أك صتنػػػة التحقيػػػا( رأيهػػػا عنػػػد ختػػػاـ  جػػػلكػػػها ام
 .ا دالو التحقيا ك الهم ت يتعدل الشهر 

إعػكـ اصتمهػور عػن  ريػا التعليػا  أجػلم يتضػمن كػل هػه  اظتعلومػات مػن يت) نشر الرأم الػهك     
كل البلديات الػيت لتػددها رئػيس البلديػة. هػه  التحديػدات دتػس علػل امقػل     نم  ريقة أخرل يفك 

كػػػل البلػػػديات اظتعنيػػػة  قػػػرار النػػػزع. إف إجػػػراءات النشػػػر هػػػه  تقػػػ  كلهػػػا علػػػل عػػػاتا رئػػػيس البلديػػػة. 
  1اصترائد اليت تصدر علل مستول البلدية. لأ دالرأم يف إرافة إذل ذلر يت) نشر ك 

اظتتعلقػػة  العقػػارات اظتنزكعػػة علػػل  ةب يػػت) إ ػػداء اظتك  ػػاتسػػالفخػػكؿ اظتػػدة اػػددة يف اظتػػادة ك     
 2أك اليت يت) إرساعتا مكتو ة ك اليت ترفا  السجل. بالسجل اظت صل لهلر

ها ؤ سػجكت التحقيػا اصتزئػي يػت) إقفاعتػا ك إمضػا  ففػعند هناية اآجاؿ اددة إل داء اظتك  ػات 
من  رؼ رئػيس البلديػةب ك يػت) حتويلهػا خػكؿ امر عػة ك العشػرين سػاعة اظتواليػة مػ  ملػف التحقيػا 

تقػـو كما  بتقـو اصتهة اققة    داء رأيها  وؿ العمليةك إذل اافذ اقا أك رئيس صتنة التحقيا. 
                                                 

1 - Art R 11-20 du code de l’expropriation français.    
2 - Art R 11-24 du code de l’expropriation français.    
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نتكػػن للجهػػة اققػػة اتسػػتماع إذل أم شػػ ل نتكػػن أف ك ة التحقيػػا.   رسػػاؿ اضػػر اظتتعلػػا  عمليػػ
تقػػـو جهػػة التحقيػػا  تحويػػل اظتلػػف إذل اػػافذ مباشػػرةب أك إذل  ك عػػد ذلػػر 1يسػػاعد يف التحقيػػا.

   2نائبه الهم يبدم فيه رأيه ك لتوله  دكر  إذل اافذ.
 .مرحلة تقييم األمالؾ ثالثا:
لو نيػػػػة تقريػػػػرا تقيميػػػػا لألمػػػػكؾ ك اضتقػػػػوؽ العقاريػػػػة اظتطلػػػػوب نػػػػزع تعػػػػد مصػػػػاحل إدارة اممػػػػكؾ ا    

ملكيتهػػا قصػػد حتديػػد التعػػويل اظتناسػػب  عػػد إخطارهػػا مػػن  ػػرؼ الػػوارل اظت ػػتل إقليميػػا  واسػػطة 
 ملف يشتمل علل ما ينيت :                                                               

 العموميةب                           قرار التصري   اظتنفعة  -    
التصػػمي) اصتزئػػي اظترفػػا  قائمػػة اظتػػالكٌن ك ذكم اضتقػػوؽ الػػهين ت نتلكػػوف سػػند ملكيػػة سػػواء   -    

  3كانوا مالكٌن أك  ائزين.
اظتنػزكع  كتب أف يكوف مبلغ التعويل عن نزع اظتلكية عادت ك منصفا سي  ي طي كل ما ضتاك     

فاتػػػه مػػػن كسػػػب  سػػػبب نػػػزع اظتلكيػػػة. ك لتػػػدد هػػػها اظتبلػػػغ  سػػػب القيمػػػة  مػػػن رػػػرر ك مػػػا ملكيتػػػه
اضتقيقية لألمكؾ تبعا ظتا ينتص ذلر عػن تقيػي)  بيعتهػا أك مشػتمكهتا أك عػن اسػتعماعتا الفعلػي مػن 

 قبل مالكيها ك أصحاب اضتقوؽ العينية اآخرين أك من قبل التجار ك الصناع ك اضترفيٌن. 
 أنػهقيقية يف اليـو الػهم تقػـو فيػه مصػلحة اممػكؾ الو نيػة  ػالتقيي). ةػًن تقدر هه  القيمة اضتك     

ت تػػػدخل يف اضتسػػػباف التحسػػػينات مػػػن أم نػػػوعب ك ت أيػػػة معاملػػػة  تاريػػػة دتػػػت أك أ رمػػػت قصػػػد 
مػن العقػارب نتكػن اظتالػر أف  كإذا كاف نػزع اظتلكيػة ت يعػين إت جػزءن  اضتصوؿ علل تعويل أرف  ذتنا.

ء علػػػل اصتػػػزء البػػػاقي ةػػػًن اظتسػػػتعمل. ك كتػػػب يف كػػػل اضتػػػاتت أف ي طػػػي التعػػػويل يطلػػػب اتسػػػتيك
 نقصاف القيمة الهم يلحا اممكؾ ك اضتقوؽ ةًن اظتنزكعة من جراء نزع اظتلكية.

 عد هناية التحقيا اصتزئي ك حتديد القط  اظتراد نزعهػا ك اظتػكؾ ك أصػحاب اضتقػوؽب يصػدر قػرار    
مػن خػكؿ  معرفتػه  ت) يسػك هػو مػا عد مر لة نقلية يف إجراءات نػزع اظتلكيػةب القا لية للتنازؿ الهم ي

 الفرع اظتوارل.

                                                 
1 - Art R 11-25 du code de l’expropriation français.    
2 - Art R 11-26 du code de l’expropriation français.    
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 الفرع الثاني
 قرار القابلية للتنازؿصدور 

 عد ك  بالتحقيا اصتزئي ك يف  الة اعتبار  مؤيدا ك منتجا يف خصوص اظتشركع نتهاء منات عد     
قرار  تعيٌن امراري اظتطلوب نزع  ه سيت) اختاذف ن ب دي  التاريخالتنكد من أف هها التحقيا 

يعٌن اظتلكيات ك أجزاء اظتلكيات اليت ستنزع  واسطة اإلدارة. ك يتعٌن أف لتدد  أنهمبعىن  بملكيتها
ك فيما  القرار  دقة اظتكاف الهم تق   ه هه  امراري اليت ستكتسبب ك أش اص اظتكؾ اددين.

القا لية للتنازؿ  أكتن(ب كما سيت) التعرؼ علل مضموف القرار  يلي سيت) التطرؽ إذل  بيعة قرار
 كإجراءات إصدار   ثانيا(.

 .أوال:طبيعة قرار القابلية للتنازؿ
 Selon la)الفرنسي صي ة غتلس الدكلةقرار القا لية للتنازؿ هو قرار من  ي   ف فمن جهة     

formule du CE) هها ك كتب تبلي ه إذل اظتكؾ اظتعنيٌنب  ف نهك النتيجة  .ب يتضمن قرارات فردية
كالهم يتمت   طبيعة خاصة ب علل نقيل الن اـ القانوشل اظتطبا علل قرار التصري   اظتنفعة العمومية

(Nature spécifique)ك الهم متض  إلجراءات النشر. ك اإلشكاؿ يطرح عندما يتضمن نفس  ب
يبلغ إذل ك القرار يشهر  ف ف  للتنازؿب كيف هه  اضتالة القرار التصري   اظتنفعة العمومية ك قا لية القط

 اظتكؾ اظتعنيٌن. 
 Un acte non créateur de) كؾً للمي  ان هها القرار ت يعطي  قوق ف فك من جهة أخرل     

droit)  1خر..  قرارو  ؿى عدى ف يي أ الهين متا به)ب إذ نتكن تبعان   
 .مضموف قرار القابلية للتنازؿثانيا: إصدار و 

ت ك  بإف قرار القا لية للتنازؿ هو غترد قرار إدارم  سيط ك عادم ك ت متض  مم قواعد خاصة    
دل يفػػػرض علػػػل  1959جػػػواف  6الصػػػادر يف  الفرنسػػػي كمػػػا أف اظترسػػػـو .يشػػػ ط أف يكػػػوف مسػػػببا

  2السلطة النازعة نشر هها القرار.
علػػل تقريػػر  ليػػة التنػػازؿ يصػػدر  الػػوارل  نػػاءن القػػرار اإلدارم اطتػػاص  قا  فػػ فك يف التشػػري  اصتزائػػرم   

 رقػػ) مػػن القػػانوف 24ك لقػػد أشػػار نػػل اظتػػادة  .التعػػويل الػػهم تعػػد  مصػػاحل إدارة اممػػكؾ الو نيػػة
يشػتمل القػػرار ب علػل أف ز 186-93 رقػ) مػن اظترسػـو 37ك الػيت تطػا ا دتامػا نػل اظتػادة  91-11

اضتقوؽ العينية امخرل اظتزم  نزع ملكيتهاب ك يبٌن  اإلدارم اطتاص  قا لية التنازؿ قائمة العقارات ك
                                                 

1 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.p. 543-544. 
 .241سا اب ص. الرج  اظتعزت صديا  نيوسب أشار إذل ذلر:  - 2
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يف كػػػل  الػػػةب حتػػػت  ائلػػػة الػػػبطكفب هويػػػة اظتالػػػر أك صػػػا ب  ػػػا اظتلكيػػػةب كمػػػا يعػػػٌن العقػػػارات 
 قاعدة  سا ه.زك اعتمادا علل التصمي) اصتزئيب م   ياف مبلغ التعويل اظترتبط  هلرب 

م اضتقػػػوؽ العينيػػػة أك اظتنتفعػػػٌنب ك يرفػػػا كلمػػػا مػػػن اظتػػكؾ أك ذك   ػػػدايبلػػغ هػػػها القػػػرار إذل كػػػل ك     
  1أمكن  اق اح تعويل عيين لتل ػتل التعويل النقدم اظتنصوص عليه أعك .

وقػت نفسػه الػهم إرافة إذل ذلر يودع مبلغ التعويل اظتمنوح للمعين لدل اعتي,ة اظت تصة يف ال    
  2سالف الهكر.يت) فيه التبليغ 

اممػور أك ػر  سػا ة ؽتػا كانػت عليػه أثنػاء عمليػة التصػري   اظتنفعػة  ف ف يالقانوف الفرنسأما يف     
 يػػػ  أف اػػػافذ هػػػو ك ػػػد  مػػػن يتػػػوذل إصػػػدار قػػػرار حتديػػػد قائمػػػة امجػػػزاء أك  ب(DUP)العموميػػػة 

 L’arrêté)ب3 القط  كاضتقوؽ العينية العقارية اظتراد نزعها عن  ريا قرار يسمل قػرار القا ليػة للتنػازؿ
de cessibilité). 

ك الػهم كتػب أف يصػدر  -(L’arrêté de cessibilité) كيتضمن إلزاميػا قػرار القا ليػة للتنػازؿ       
 يلي: ما -عملية التصري   اظتنفعة العمومية ؾتازخكؿ اظتهلة اددة لإل

-55مػن اظترسػـو رقػ)  7 داية كتب أف لتػدد القطػ  اظتزمػ  نزعهػا كذلػر تطبيقػا م كػاـ اظتػادة     
خػػر كتػػب أف يبػػٌن  النسػػبة إذل  .اظتتعلػػا  الشػػهر العقػػارم. أك مبعػػىن  1955جػػانفي  4ظتػػؤرخ يف ا 22

كػػػل قطعػػػة معنيػػػة: الطبيعػػػةب الورػػػعيةب اتػػػولب حتديػػػد اظتسػػػ  العقػػػارم   القسػػػ)ب ااموعػػػةب رقػػػ) 
ل اظتعلومػػات اظتنصػػوص عليهػػا ت يعيػػب القػػرار إذا أمكػػن حتديػػد أ ػػدعػػدـ كجػػود  إف اظت طػػط(.
  كفاية. العقارات

 7كمػػا أف ذات القػػرار كتػػب أف يبػػٌن هويػػة مػػكؾ القطػػ  اظتعنيػػة  العمليػػة تطبيقػػا م كػػاـ اظتػػادة      
اظتتعلػػا  الشػهر العقػػارم. كعلػل سػػبيل اظت ػػاؿ  1955جػانفي  4اظتػػؤرخ يف  22-55مػن اظترسػػـو رقػ) 

ضػمن اتسػ) القرار كتػب أف يت ف ف ب(Personne physique)إذا كاف اممر يتعلا  ش ل  بيعي 
ل  دإك اللقب مرتبٌن  سب اضتالة اظتدنيةب تاريخ ك مكاف اظتيكدب اظتهنةب اس) الزكجة. إف إقتاؿ 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 25اظتادة - 1
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 27اظتادة - 2

3-Art. L11-8 du code de l’expropriation français «  Le préfet détermine par arrêté de 
cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne 
résulte pas de la déclaration d'utilité publique ».   
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ت يػػػؤدم إذل  طػػػكف قػػػرار القا ليػػػة للتنػػػازؿ إذا أمكػػػن إثبػػػات هويػػػة اظتالػػػر مبػػػا فيػػػه هػػػه  اظتعلومػػػات 
 1 الكفاية ك  دقة.

إلدارة أف حتػػدد اظتػػكؾ لػػبعل قطػػ  امرارػػيب أمػػا يف اضتػػاتت اتسػػت نائية ك  يػػ  ت تسػػتطي  ا    
فيتعػػٌن عندئػػه علػػل اإلدارة أف تشػػًن يف هػػاما الوثيقػػة اظتنشػػورة إذل قطػػ  امرارػػي هػػه  الػػيت دل تػػت) 
اإلجػػػراءات الكزمػػػة للتحقػػػا منهػػػا. ك تنطبػػػا نفػػػس هػػػه  القاعػػػدة يف  الػػػة إجػػػراء نػػػزع ملكيػػػة علػػػل 

  2عقارات ةًن ػتملة سا عيين عقارم.
ف يتضػػػمن قػػػرار اظتنفعػػػة نقػػػد شتػػػ   ػػػ  1955جػػػواف  6اإلشػػػارة إذل أف اظترسػػػـو الصػػػادر يف ك تػػػدر  

جرم التحقيقاف أالعامة يف فحوا  أك يف متنه قرار تعيٌن امراري اظتطلوب نزع ملكيتها ك ذلر مس 
 السا ا علل اظتنفعة العامة ك اصتزئي معا.

إذا دل يصدر أمر نزع  (Caduc) ا كػنف دل يكنك يعتل قرار تعيٌن امراري اظتطلوب نزع ملكيته    
  3اظتلكية يف خكؿ ستة أشهر من تاريخ صدكر هها القرار.

الػيت ك ملفا إذل كتا ة اصتهة القضائية اظتكلفة   دتػاـ نقػل اظتلكيػة  ك يف امخًن يقـو اافذ   رساؿ    
ك تػػت) هػػه   القا ليػػة للتنػػازؿ.تتواجػػد عليهػػا اممػػكؾ ػتػػل النػػزعب يتضػػمن عػػدة كثػػائا مػػن  ينهػػا قػػرار 

  4. ا كقل من ستة أشهر من تاريخ صدكر قرار القا لية للتنازؿ ك إت اعتل القرار أالعملية يف 
هو .خػر ػتطػة يف اظتر لػة اإلداريػة يف هها امخًن يعد  ف ف بقرار القا لية للتنازؿ ك  النسبة آثار    

ن عػن القطػ  أك امجػزاء القا لػة أك اصتػاهزة للنػزعب ك لكػن القانوف الفرنسي اطتاصة  نزع اظتلكيةب يعل
ف مهمػػة نقػػل اظتلكيػػة هػػي مػػن اختصػػاص قارػػي نػػزع مػػن دكف أف يعلػػن عػػن نقػػل هػػه  اممػػكؾ. م

  5اظتلكية دكف ةًن  يف  الة عدـ  صوؿ اتفاؽ كدم.
سػػػػبة لشػػػػاةلي ضتقػػػػوؽ ت  النسػػػػبة للمػػػػكؾ ك ت  الن ف قػػػػرار القا ليػػػػة للتنػػػػازؿ لػػػػيس منشػػػػ,ان كمػػػػا أ    

 7.إرافة إذل أف ذات القرار ت متض  إلجراءات الشهر يف مصلحة الرهوف 6.امماكن

                                                 
1 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.p. 542-543. 

 .243-242سا اب ص. الرج  اظتت صديا  نيوسب عز  - 2
 .243اظترج ب ص. نفس عزت صديا  نيوسب  - 3

4
 -Art R 12- « Si l’arrêté de cessibilité transmis au greffe du juge de l’expropriation a plus de 

six mois, il est considéré comme caduc ».  
5 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 545. 
6
 - CE., 22 janv 1982, D 1982, IR. p.351, obs. P. Bon. 

7
 -CA Besançon., expro, 16 mars 1988, JCP G 1993 , IV, 280. 
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كما أف القارػي يف أمػر نػزع اظتلكيػة ينقػل اظتعطيػات نفسػها الػواردة يف قػرار القا ليػة للتنػازؿ دكف      
 Si les parcelles se trouvent) ك لػػو كانػػت القطػػ  ةػػًن ػتػػددة ت يػػًن أك حتريػػفب  ػػس

indéterminées)مت نقػل العقػار لفائػدة البلديػة مبوجػب  أنػهأك كجد خطن يف مسا ة امجزاءب أك  ب
قارػي نػزع اظتلكيػة ينقلهػا كمػا هػي يف قػرار  فػ فتبادؿ. أما  النسبة للمعطيػات اظتتعلقػة ىويػة اظتػكؾ 

  1القا لية للتنازؿ ك ت نتلر أم سلطة يف التحقا منها.
ب ك الهم يت)  عد إجراءات سػا قة كػالتحقيا اصتزئػيب ك صػدكر لية للتنازؿ عد صدكر قرار القا     

ف كػػل هػػه  اإلجػػراءات ك علػػل اختكفهػػا مػػا  قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة ك التحقيػػا اظتسػػباب فػػ
يف التشػري  اصتزائػرم أك أمػر نػزع اظتلكيػة  هي إت دتهيد لتماـ النزع الهم يت) مبوجب قرار نزع اظتلكيػة

شػػركط فك الػػهم مػػن أهػػ) .ثػػار  هػػو نقػػل ملكيػػة اممػػكؾ إذل اصتهػػة النازعػػة.  شػػري  الفرنسػػيبيف الت
 سػػػتكوف ػتػػػور الدراسػػػة يف يف التشػػػريعٌن اصتزائػػػرم ك الفرنسػػػي صػػػدكر القػػػرار ك إجراءاتػػػه ك مضػػػمونه

 اظتطلب اظتوارل.
 

 رابعالمطلب ال
 قرار نزع الملكية 

ظتر لة اضتاشتة  عد غتموعة اإلجراءات اليت دتت  داية إف مر لة إصدار قرار نزع اظتلكية هي ا     
ب ك يف هها ك يهدؼ هها القرار إذل نقل اظتلكية .من التحقيا اظتسبا إذل ةاية قرار القا لية للتنازؿ

 عملية إصدار  هي من اختصاص اإلدارة يف فأك ما نتيز هها القرار  تكمن خطورة هها اإلجراء.
ليه الور  يف القانوف الفرنسي سي  متتل  ه القضاء  ناء علل ك هها عكس ما هو عب اصتزائر

 نقل اظتلكية يدخل رمن اظتر لة القضائيةف .ب  ي  يصدر يف ذلر أمر قضائي لب من اإلدارة
التصدم عتها اصتزئية تقتضي التعرض إذل إجراءات نقل اظتلكية  ف فكعليه  بك يكوف مبوجب أمر

سيت) التعرض إذل أمر نزع اظتلكية  أنه الفرع ال اشل(. كما  ظتلكية.ثار نقل ا الفرع امكؿ(ب ك كها 
(L’ordonnance de l’expropriation) .) يف القانوف الفرنسي  الفرع ال ال 

                                                 
1- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.p.117-118.  
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 الفرع األوؿ
 إجراءات نقل الملكية 

إذا دل ترفػ  ز أنػهسالف الهكر علػل  186-93ينل اظترسـو التنفيهم رق)  يف القانوف اصتزائرم     
الطعن ادد يف اظتادة السػا قة أك  صػل اتفػاؽ  ال ارػي  أجلدعول أماـ القاريب عند انقضاء ال

الػػػوارل يصػػػدر قػػػرار نػػػزع  فػػػ فأك يف  الػػػة صػػػدكر قػػػرار قضػػػائي هنػػػائي ك موافػػػا علػػػل نػػػزع اظتلكيػػػةب 
 1ز.اظتلكية

 أ ػػػػػد صػػػػػوؿ  متوقػػػػػف علػػػػػل مػػػػػن  ػػػػػرؼ الػػػػػوارل اظت ػػػػػتل إقليميػػػػػان  فصػػػػػدكر قػػػػػرار نػػػػػزع اظتلكيػػػػػة    
 ك هي: لتالية كثة اات تماتت ال

 القابلية للتنازؿ.عدـ الطعن في قرار  أوال:
هػو عػدـ الطعػن يف القػرار الػهم يسػبا قػرار نػزع اظتلكيػةب  أك ات تمػاؿ ف مضموف هها الشرطإ    

-93كمػا جػاء يف اظترسػـو التنفيػهم رقػ)   البيػ  جػوازاظتقصود هنا هو قرار القا ليػة للتنػازؿ أك قػرار ك 
قارػػػي التعػػػويل مػػػا داـ قػػػرار القا ليػػػة أمػػػاـ  اظتشػػػركعيةب أك. كالطعػػػن قػػػد يكػػػوف أمػػػاـ قارػػػي 186

مػػػن اظترسػػػـو سػػػالف  39اظتػػػادة  ت. ك لقػػػد  ػػػددك  ريقػػػة  سػػػا ه للتنػػػازؿ يتضػػػمن مبلػػػغ التعػػػويل
 فػػ ذا مػػن تػػاريخ تبليػػغ قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿ.  ػػدااظتػػدة الػػيت يقػػدـ فيهػػا الطعػػن ك هػػي شػػهر ك  2الػػهكر

 ػػالطعن يف القػػرار حتقػػا الشػػرط ك أمكػػن الػػوارل إصػػدار قػػرار  أ ػػدف يتقػػدـ أ  اظتػػدة دكف مػػرت هػػه
 النزع.
 . حالة صدور قرار قضائي نهائي و موافق على نزع الملكية ثانياً:
ك يف  الة تقدصل  عػن يف قػرار القا ليػة للتنػازؿ أمػاـ قارػي اظتشػركعية فقػد  أما يف  الة العكس    

(ب أك شػكليات هويػة اظتػالكٌن أك حتديػد العقػارات ػتػل النػزع  ضػموف القػرارهو م يكوف ػتل الطعن
يكػػوف الطعػػن يف اتختصػػاص  كقػػدالقرار تبليػػغ القػػرار ك صػػدكر  يف الشػػكل الػػهم لتػػدد  القػػانوف(ب 

أماـ قارػي التعػويل  . كما نتكن أف يكوف الطعن  صدار القرار الوارل اظت تل إقليميا دكف سوا (
أمػػػاـ القارػػػي ك ب  ػػػداه اػػػدد قانونػػػا  شػػػهر ك أجلػػػب يف طعػػػن مبلػػػغ التعػػػويل( كػػػنف يكػػػوف ػتػػػل ال

اظت ػػتل نوعيػػا  القضػػاء اإلدارم(ب ك ػتليػػا  اكمػػة اإلداريػػة الػػيت يقػػ  فيهػػا العقػػار (. ك  عػػد قبػػوؿ 
هػها ك القػرار ت يصػدر إت إذا أيػد القػرار القضػائي عمليػة نػزع اظتلكيػة.  فػ ف الدعول ك الفصل فيهػاب

 .(A un effet suspensif  الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ له أثر موقفيعين أف 
                                                 

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 40اظتادة  - 1
2
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  26تقا لها اظتادة  - 
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إف هها الشرط ي ًن الك ًن من اإلشكاتتب فر ط صدكر قرار نزع اظتلكية  الفصل يف الطعن يف     
ت يتماشػػػل ك ركح اظتنفعػػػة العامػػػة الػػػيت يتطلػػػب حتقيقهػػػا إجػػػراءات  ان قػػػرار القا ليػػػة للتنػػػازؿ يبػػػدك أمػػػر 

قد ت ختػدـ هػها اعتػدؼ. لػهلر   ان كبًن   ان لطعن ك الفصل يف أم دعول يف اصتزائر ينخه كقتسريعة. فا
 إجػراءات التقارػي( للشػريعة العامػة للتقارػيب أم قػانوف  سػنلةكاف من السوم أت ي ؾ اظتشػرع اظت
 أجػػلف لتػػدد نإذل قواعػػد خاصػػة  ػػ سػػنلةعليػػه أف متضػػ  اظتكػػاف اإلجػػراءات اظتدنيػػة ك اإلداريػػةب  ػػل  

كمػا فعػل ذلػػر يف  الػة الطعػن يف قػرار التصػػري  بي  للفصػل يف الطعػن يف قػرار القا ليػػة للتنػازؿ سػر 
قػػرار كمػػا أف عبػارة ز   سػػالف الػهكر(. 11-91مػن القػػانوف رقػ)  14ن ػر اظتػػادة أ اظتنفعػة العموميػػة  

إف ز ت ػػًن  عػػل اللػػبسب ك إف كانػػت عبػػارة زهنػػائيز تعػػين قضػػائي هنػػائي ك موافػػا علػػل نػػزع اظتلكيػػة
القػػرار قػػد اسػػتنفه كػػل  ػػرؽ الطعػػنب إت أف عبػػارة زموافػػا علػػل نػػزع اظتلكيػػةز ةػػًن مفهومػػةب ك ت ػػًن 

فنصك الطعن لػيس يف قػرار النػزع  ػل يف جزئيػة مػن قػرار القا ليػة للتنػازؿب مث أف القػرار الػهم  بجدتن 
  1يصدر  القضاء لن يكوف مضمونه تنييد النزع أك عدمه.

 .ثالثا: في حالة التراضي
ال الػ  الػهم إذا حتقػػا نتكػن للػوارل إصػػدار قػرار النػزعب هػػو  صػوؿ اتفػاؽ  ال ارػػي  ات تمػاؿ    

هنػػاؾ تػػداخل  ػػٌن هػػه  اضتالػػة  أفيبػػدك  إف ػػٌن اظتعنيػػٌن  قػػرار التنػػازؿ ك اإلدارة النازعػػة  الػػوارل(. ك 
يف  الػة  أنػهرؽ  ينهمػا هػو إت أف الفػ بالقا ليػة للتنػازؿ رارقاظتتم لة يف عدـ الطعن يف  امكذلاضتالة ك 

عػدـ الطعػن يف قػرار القا ليػة للتنػازؿب ت يوجػد الطعػن أصػكن يف القػرار إذل ةايػة اظتهلػة اػددة قانونػا 
يف  الػة الطعػن يف القػرار  أنػهمػن تػاريخ تبليػغ قػرار القا ليػة للتنػازؿ(. ك يفهػ) مػن هػها   دا شهر ك 

أمػػا  الػػة اتفػػاؽ  ال ارػػي فتعػػين كجػػود  عػػن  ك. عػػد هػػه  اظتػػدةب يعتػػل ك كػػنف الطعػػن دل يقػػدـ أصػػ
قضػػائي يف قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿب إت أف اظتنازعػػة دل تػػنيت إذل هنايتهػػاب  ػػل مت فضػػها عػػن  ريػػا اتفػػاؽ 

 2كدم ك  ال اريب ك قد يعين هها إجراء صل  قضائي  ٌن ام راؼ.
 بقػرار نػزع اظتلكيػة   صػدارـ الػوارل سػا قا يقػو  إليهػال اضتػاتت ال كثػة اظتشػار  دإف ذا حتققت      

ك ينشػػر خػػكؿ شػػهر مػػن تبلي ػػه يف  بللشػػ ل اظتنزكعػػة ملكيتػػه ك للمسػػتفيد مػػن نػػزع اظتلكيػػةه يبل ػػك 

                                                 
1
 أفق ح ن سب رأينا اظتتوار  فهه   الة أخرل من  اتت سوء صياةة النصوص القانونيةب ك اليت دتس سقوؽ اظتتقارٌنب ك  - 

 تعدؿ هه  اظتادة  س تكوف أك ر دقة ك كروح.
2
منسج) م  ؽ.إ.ـ.إ. فمن ام سن  186-93من اظترسـو التنفيهم رق)  40نة ك  س يكوف نل اظتادة من أجل صياةة  س - 

 ز. صوؿ صل زمبصطل   زاتفاؽ  ال اريزت يًن مصطل  
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اضتفػػػذ العقػػػارم الػػػهم ختضػػػ  اظتمتلكػػػات ك اضتقػػػوؽ اظتنزكعػػػة ملكيتهػػػا لػػػهب كمػػػا ينشػػػر يف غتمػػػوع 
   1القرارات اإلدارية التا عة للوتية.

الصػػحي   كتػػل امشػػ اص اظتنزكعػػة ملكيػػته) علػػل إخػػكء اممػػاكن حتػػت  ائلػػة  عػػد تبلػػي ه) ك     
العقو ات اظتنصوص عليها يف التشري  اظتعمػوؿ  ػه. فاظتشػرع دل لتػدد اظتػدة الػيت كتػب فيهػا اإلخػكءب 

ك يف هػها رػرر للمنػػزكع  بك عليػه فقػد يفهػ) مػػن هػها أف اإلخػكء يػت) مباشػػرة  عػد تبليػغ قػرار النػػزع
عػػػل اإلخػػػكء شػػػبيه  ػػػالطرد. أمػػػا الشػػػ ل اظتسػػػتفيد مػػػن النػػػزع فػػػك تكػػػوف لػػػه  يػػػازة ملكيػػػته) ك جب

  2.اممكؾ اظتنزكعة ك دخوعتا إت  عد دتاـ إجراءات الشهر العقارم

ك امكيد أف ك  التحديد اضتاتت اليت يصدر فيها قرار نقلب  هه  هي إجراءات نقل اظتلكية     
 اظتلكية ك اظتستفيدب ك ما سيت) التطرؽ إليه يف الفرع اظتوارل.لنقل اظتلكية .ثار  النسبة ظتنزكع 

      
 الفرع الثاني

 آثار نقل الملكية 
اظتنزكع إذل اصتهة اظتستفيدة من النزع ك تنتقل عتا  ظتلر عد صدكر قرار نزع اظتلكية تنتقل ملكية ا    

اآثػار  فػ فل عمليػة النػزع ك ن ػرا لكػوف هػها القػرار هػو .خػر مر لػة مػن مرا ػ . يازة هه  اممػكؾ
 نازع اظتلكيػة  أكت( ك اظتنػزكع ملكيتػه  ثال ػا(باظت تبة عليه مهمة تستوجب التعرض إليهاب فهي تعين 

عتػه  اآثػار مػن خػكؿ قػانوف  أف اظتشرع اصتزائرم دل يتصدى  بيانه. ك ما كتب ت ثال ا( ك اظتلر اظتنزكع
 186-93 رقػػػػ) ك ت اظترسػػػـو التنفيػػػهم بالػػػهكر سػػػالف 11-91 رقػػػ) نػػػزع اظتلكيػػػة اضتػػػارل القػػػانوف

لقػد ك الهم عاجل اآثار  التفصػيل.  48-76 رق) عكس ما كاف عليه الور  يف اممر سالف الهكرب
  كتػاز ك عموميػة لػبعل اآثػار مػن خػكؿ  تتدارؾ الور  عندما تعرر ةاصتزائري نصوصال ت اكل

اظتنفعة  أجلظتتعلا  نزع اظتلكية اطتاصة من ا 11/05/1994الصادر  تاريخ  0007اظتنشور الوزارم 
 العمومية

 أوال:آثار قرار نزع الملكية على نازع الملكية.
ينػػػتص عػػػن قػػػرار نػػػزع اظتلكيػػػة هػػػو انتقػػػاؿ ملكيػػػة العقػػػار أك اضتػػػا العيػػػين مػػػن النا يػػػة  أهػػػ) أثػػػرو إف     

تػػػوفر شػػػرط اتمت ػػػاؿ القانونيػػػة إذل ذمػػػة اصتهػػػة اظتسػػػتفيدة. ك مػػػ  ذلػػػر فػػػك تػػػت)  يػػػازة العقػػػار إت  
 .للتن ي) اظتعموؿ  ه يف غتاؿ الشهر العقارم

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  41اظتادة  - 1
 إليه. سا ا اإلشارة 186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  42اظتادة  - 2
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فاصتهة اظتستفيدة من النػزع تصػب  هػي اظتالػر اصتديػدب إذ ت نتكػن عتػا ال اجػ  عػن العمليػة الػيت     
ف إجراءات النزع ليست ال اية  ل م ة اتت هنائية. ك هي غتلة علل إدتاـ عملية حتقيا اظتنفعة العام

اصتهػة النازعػة ملزمػة  بػدء  فػ فيت من خكعتا حتقا عملية اظتنفعة العامة. ك يف هػها اإل ػار الوسيلة ال
  1يف اظتيعاد ادد يف قرار التصري   اظتنفعة العامة ك فا ما هو ؼتطط. ائهاإهنامش اؿ ك 

ا ك يعػػد تػػاريخ صػػدكر القػػرار هػػو التػػاريخ الػػهم نتكػػن مػػن خكلػػه للمنػػزكع ملكيػػته) اظتطالبػػة سػػ    
ا  ػادت عػن اظتنفعػة العامػة أهنػيف  الة عدـ إدتاـ اظتشركع يف الوقت ادد أك يف  الػة  باتس جاع

مػن النػزع دكف  دايػة مػن تػاريخ نقػل اظتلكيػة يتحمػل اظتسػتفيد  أنػهاظتعلنة قبل  دء عمليػة النػزع. كمػا 
عليػػه اضتػػاؿ يف الػػيت نتكػػن أف يتضػػمنها العقػػارب ك هػػها علػػل خػػكؼ مػػا هػػو  سػػوا  العيػػوب اطتفيػػة

القواعػػػد العامػػػة اظتن مػػػة تنتقػػػاؿ ملكيػػػة العقػػػارات عػػػن  ريػػػا البيػػػ  العػػػادمب ك هػػػها ن ػػػرا للطبيعػػػة 
 .اطتاصة للتنازؿ عن اممكؾ عن  ريا إجراءات نزع اظتلكية

 ثانيا:آثار قرار نزع الملكية على الشخص المنزوعة ملكيتو.
يػػده) مػػن اممػػكؾ الػػيت كانػػت ػتػػل النػػزع مباشػػرة ثػػر  النسػػبة للمنػػزكع ملكيػػته) هػػو تر أأهػػ) إف     

كتػل هػؤتء امشػ اص عقػب  أنػه عد صدكر ك نشر قرار النزعب إذ يفقد هؤتء صفة اظتكؾ.  ي  
تبلي ه) قرار نزع اظتلكية   خكء امماكن حتت  ائلة العقو ات اظتنصوص عليها يف التشري  اظتعمػوؿ 

تصػػرؼ القػػانوشل يف هػػه  اممػػكؾ سػػواء الناقلػػة للملكيػػة   ػػه. كعنػػدها يفقػػد اظتنػػزكع ملكيػػته)  ػػا ال
يفقػدكف  )أهنػمػن الطبيعػي  أنػهكالبي  ك اعتبةب أك اظترتبة ضتقوؽ عينية كحا اترتفػاؽ ك الػرهن. كمػا 

  ا الت يًن اظتادم للعقار  الزيادة أك النقصاف.
اء  اممكنػة أك الطػرد منهػا كما يفقد هؤتء الصفة القانونية خبصوص اظتنازعات اظتتعلقة سا البق     

 2 س ك لو دتت إجراءات التنبيه  اإلخكء قبل صدكر قرار نزع اظتلكية.
 ثالثا:آثار قرار نزع الملكية على العقار المنزوع ملكيتو.

نزع  زإف قرار 11-91سالف الهكر ك اظتل ل مبوجب القانوف رق)  84-76اممر رق) يف  جاء    
الش صية اظتوجودة علل العقارات  أكتاريخ نشر ب رتي  اضتقوؽ العينية  اظتلكية يزيل من ذاته ك يف

 اليت نزعت ملكيتها.

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91رق) من القانوف  32اظتادة  - 1
2
 .56ب ص اظترج  السا اذريعات ػتمدب نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب  و - 
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ك كترم غترل ذلرب  النسبة للتنازتت الودية اضتاصلة  عد التصري   اظتنفعة العمومية ك عندما     
السا قة  تصدر اظتصادقة رمن امكراع اظتنصوص عليها يف اظتادة السا قةب علل التنازتت الودية

 1للتصري   اظتنفعة العمومية.ز
كػػل اضتقػػوؽ العينيػػة ك الش صػػية الػػيت    اءإهنػػيػػؤدم نشػػر قػػرار نػػزع اظتلكيػػة الػػهم يلػػي صػػدكر  إذل     

كانت ت قل العقار. كما أف انتقاؿ  يازة العقػار تنتقػل مػن اظتنػزكع إذل النػازع  عػد اتمت ػاؿ لشػركط 
  قػػػوؽ ال ػػػًن الػػػيت نتكػػػن أف تكػػػوف عتػػػ) علػػػل العقػػػارالشػػػهر العقػػػارم. كمػػػا أف ذات القػػػرار ينهػػػي 

اظتنػػػزكعب ك حتػػػوؿ إذل تعػػػويلب سػػػواء كانػػػت هػػػه  اضتقػػػوؽ عينيػػػة أك ش صػػػية أصػػػلية أـ تبعيػػػة. أمػػػا 
 2ا هي امخرل حتاؿ إذل التعويل.ف هن ب قوؽ الدائنٌن ك اظترهتنٌن

صلحة العامة اليت من  سب درجة تعارره م  اظت أك كليان  أما  ا اترتفاؽ فقد يزكؿ جزئيان     
ك فيما متل  ا الرهن ك  ا اتمتياز فههين اضتقٌن نتكن للمالر نقلهما  ها مت نزع اظتلكية.أجل

إذل عقار .خر إف كجدب إذا كانت قيمته مساكية لقيمة الدين علل امقل. ف ذا كانت قيمة العقار 
ويل اليت يتحصل عليها اظتنزكع ما تبقل منه يقتط  من قيمة التع ف فةًن كافية لسداد كل الدينب 

ملكيته. أما يف  الة عدـ كجود عقار .خر للمنزكع ملكيته نتكنه حتمل  قي الرهن ك اتمتيازب 
. ك تقتط  من قيمة التعويل 3ها مت الرهن ك اتمتياز تصب   الة امداءأجلالديوف اليت من  ف ف

 اصل عليه من اظتنزكع ملكيته.
ار فينب ػػي التفرقػػة  ػػٌن إكتػػار اممكنػػة ك إكتػػار اػػكت التجاريػػةب ف كتػػار ك فيمػػا متػػل  ػػا اإلكتػػ    

اكت التجارية ت يزكؿ  زكاؿ ملكية العقار ك هها ن را لطبيعة ال التجارم  اعتبار  ماؿ معنوم 
عقودهػا تنفسػخ  فػ فمنقوؿ. كن را تنفصاؿ ال التجارم  عناصر  عن العقػار. أمػا إكتػار اممكنػة 

.تل  قائيا ك يضطر اظتستنجرين إذل إخكء اممكنة  عد  صوعت) علل التعويل الكـز
هي أه) اآثار اليت يرتبها قرار نزع اظتلكية إل رافه. ك  عدما تعررنا لقرار نزع اظتلكية يف  هه     

ر يف ك يف الفرع اظتوارل ستت) معاصتة اممالتشري  اصتزائرمب فكيف هو اضتاؿ يف التشري  الفرنسي؟ 
 التشري  الفرنسيب م  العل) أف هه  اظتر لة يتوتها القضاء.

 

                                                 
1
 سا ا اإلشارة إليه. 84-76من اممر رق)  9اظتادة  - 

 اظتنفعة العمومية. أجلاظتتعلا  نزع اظتلكية اطتاصة من  11/05/1994الصادر  تاريخ  0007 الوزارم رق)اظتنشور  - 2
هاب ك إف كاف هنا أجلهها اممر شبيه سالة التاجر اظتفلس الهم تصب  ديونه  الة امجل مبجرد إعكف إفكسه ك لو دل لتن  عد  - 3

 ك إررار  اظتنزكع ملكيته. هها اضتل يعتل مب ا ة جزاء لهب إت أف الور  يف  الة نزع اظتلكية فيه مساس
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 الفرع الثالث
 نزع الملكية في القانوف الفرنسيالمتضمن مر األ

فػػػي ف بيف اصتزائػػػر ك فرنسػػػا  ػػػٌن مػػػا هػػػو عليػػػه اضتػػػاؿ اكليػػػ  اإف مر لػػػة نقػػػل اظتلكيػػػة ختتلػػػف اختكفػػػ   
 ًٌنى اظتلكيػةب  ينمػا اممػر يف فرنسػا يتػوت  قارػي عيػاصتزائر تتكفل ىا اإلدارة ك تصػدر ىػه  قػرار نقػل 

يصػدر يف ذلػر أمػرا قضػائيا هػو امكؿ يف هػه  اظتر لػة  بيسمل قاري نزع اظتلكيػة بخصيصا لهلر
هػها اممػر ت  .(Ordonnance d’expropriation)يعػرؼ يف القػانوف الفرنسػي  ػنمر نػزع اظتلكيػة  

. (CAA)اتسػت,ناؼ  جهػةكػن أف يكػوف ػتػك للطعػن أمػاـ كمػا نت  بقبل أف يػت) تبلي ػه ثرو أ ينتص أمي 

ب مث  أكتن( الضػوء علػل القضػاء اظتكلػف ىػها اإلجػراء اطتطػًن يت) إلقػاءاصتزء من الدراسة سػهها يف ك 
 .ان(ل  ثا  .ثار  ك  ثانيا( إصدار  نتطرؽ إذل اممر القاري  نقل اظتلكية من  ي  إجراءات

 . l’expropriationJuge de قاضي نزع الملكية أواًل:
إف قاري نزع اظتلكية هو قاري فرد مت صلب يعػٌن علػل مسػتول كػل ػتاف ػة مػن  ػٌن قضػاة     

. 1اظتوجودة علل مسػتول كػل ػتاف ػة (Tribunal de grande instance)ػتكمة اظترافعات الكلل 
ة عػػػدـ كتتم ػػػل مهمػػػة هػػػها القارػػػي يف إصػػػدار أمػػػر نػػػزع اظتلكيػػػة ك حتديػػػد مبلػػػغ التعػػػويل يف  الػػػ

اتتفاؽ الودم. ك يت) تعيٌن قضاة نزع اظتلكية ك القضاة اظتػؤهلٌن طتكفػته) مبوجػب أمػر صػادر مػن 
تست,ناؼ ظتدة ثكثة سنوات قا لة للتجديد  عػد موافقػة غتلػس القضػاة ا رؼ الرئيس امكؿ كمة 

 ػنفس الشػكل  ظتقر ػتكمػة اظترافعػات الكػلل. ك نتلػر هػها الػرئيس أف ينهػي أعمػاؿ هػؤتء القضػاة
اممػر  نػزع اظتلكيػة  فػ ف بك إذا مت التعيػٌن مك ػر مػن ثكثػة سػنوات دكف أف كتػدد 2اظتتب  يف التعيٌن.

  3يل ل.
ك لقد أشار قانوف نزع اظتلكية إذل أف مقػر القضػاء اظت ػتل  نػزع اظتلكيػة  يتواجػد يف نفػس مقػر     

عكس ذلػر مبوجػب قػرار صػادر مػن  ػرؼ  إت إذا قرر بػتكمة اظترافعات الكلل  لعاصمة ااف ة
 نػػػزع اظتلكيػػػة يف كػػػل ػتاف ػػػة لتػػػدد   امختػػػاـ كزيػػػر العػػػدؿ. كمػػػا أف عػػػدد القضػػػاة اظت تصػػػٌن ػػػافذ 

مػػ  العلػػ) أف كػػل قارػػي نػػزع اظتلكيػػة يسػػاعد مػػن  ػػرؼ كاتػػب   4.كػػهلر مػػن  ػػرؼ كزيػػر العػػدؿ
 Ni ػتػػافذ الدكلػػةيف قضػػاء نػػزع اظتلكيػػة ت يسػػتوجب  ضػػور ت نائػػب عػػاـ ك ت  أنػػهرػػبطب كمػػا 

                                                 
1- Art. L13-1 du code de l’expropriation français. 

 .244-243 سا اب ص.الرج  اظتعزت صديا  نيوسب  - 2
3 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.122. 
4 - Art. **R13-1 du code de l’expropriation français. 
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ministère public, ni commissaire du gouvernement) (  كمػا هػو اضتػاؿ يف اصتلسػات
 1.امخرل
 إجراءات صدور أمر نزع الملكيةثانيا: 
إصػػدار أمػػػر نػػػزع اظتلكيػػة يػػػت) كفػػػا سلسػػػلة مػػن اإلجػػػراءات تبػػػدأ   رسػػاؿ اظتلػػػف مػػػن  ػػػرؼ  إف     

 غي بلىػمن صحة ك دتػاـ اظتلػف قبػل أف يصػدر أمػر ب ك الػهم يي اافذ إذل القاريب هها امخًن يتنكد 
 .ك يشهر لدل اظتصلحة اظت تصة إذل ام راؼ اظتعنية  العملية

 .إرساؿ الملف من المحافظ -1
يقػػػـو اػػػافذ   رسػػػاؿ اظتلػػػف إذل أمانػػػة قارػػػي نػػػزع اظتلكيػػػة يف مركػػػز ااف ػػػة الػػػهم توجػػػد  ػػػه     

 .2يتعٌن أف يرسل اظتلف مبعرفة اافذ فقطالعقارات اظتطلوب نزع ملكيتهاب ك 
 ك يتعٌن أف يشتمل اظتلف صور  با امصل من اظتستندات التالية:    
 بقرار اظتنفعة العامة ك عند اتقتضاء قرار امتداد اظتدة -
 بخريطة تقسي) امراري ك اظتباشل -
 برأم صتنة الرقا ة علل العمليات العقارية -
 بعٌن مندكب التحقيا ك  دد شركط ك يركؼ التحقيا القرار اإلدارم الهم -
 باضر ارر عند انتهاء عملية التحقيا اصتزئي -
 بقرار القا لية عن التنازؿ أك القرار الهم لتل ػتلهب  الهم دل يبلغ ستة أشهر -

ذا كما أف اظتلػف نتكػن أف يتضػمن إرػافة إذل مػا مت ذكػر ب كثػائا أخػرل يراهػا اػافذ رػركريةب ك إ
مػن   ػداقاري نزع اظتلكية نتهل اافذ مهلة شػهر ك  ف فهها اظتلف من الوثائا اظتبينة سلفاب  للخ

  3إدتاـ اظتلف. أجل
 .ر قرار نقل الملكيةاصدفي إدور القاضي  -2

من اافذ علل مسػتول أمانػة كتا ػة القارػي  اليت تلي تلقي اظتلف كامكن  ان يوم 15خكؿ مهلة     
هها امخًن اممػر القارػي  نػزع ملكيػة العقػارات ك اضتقػوؽ العينيػة العقاريػة القا لػة يصدر  باظت تل

                                                 
1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.122. 
2 - « Le préfet peut déléguer ses pouvoirs, notamment à son sous-préfet ( Cass., 3e  civ, 1ere    

avr. 1987, 2 pan. 154 ; D. 1988. somm. Comm. p. 43, obs. P. Carrias.), et le juge n’a pas le 
pouvoir d’apprécier la régularité de la délégation de fonctionnaire qui a présenté la requête. 
- Pour plus de détail voir : Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.123. 
3 - Art. R12-1 du code de l’expropriation français. 
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ف مهلػػة ستسػػة عشػػر يػػـو أك يػرل القضػػاء الفرنسػػي  1للتنػازؿ اعتمػػادا علػػل اظتلػػف اظتشػػار إليػػه سػػلفا.
 يػػ  أف ب (Impératif) الػػيت يصػػدر فيهػػا اممػػر مػػن القارػػي  دايػػة مػػن تلقيػػه اظتلػػف ليسػػت إلزاميػػة

 2.دل ينل علل ؼتالفة ذلر  البطكف اظتشرع

يف  إذا كػػاف قػػرار اظتنفعػػة العموميػػة أك قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿ أك القػػرار الػػهم لتػػل ػتلػػه ػتػػل كقػػفو     
اػػػافذ ك مبجػػػرد أف يبلػػػغ  ػػػاممر يتوجػػػب عليػػػه إخبػػػار القارػػػي  فػػػ فإ ػػػار إجػػػراءات اتسػػػتعجاؿب 

  3ة اظتوروع يف الطلب.الهم ي ي  يف إصدار اممر إذل ةاية فصل ػتكمك 
نتكن القاري ك  واسطة أمر مسبب رفل إعكف نزع اظتلكيةب إذا تبٌن له أف اظتلف اظتشار إليػه     

أك أف قػػػرار اظتنفعػػػة العموميػػػة أك القا ليػػػة للتنػػػازؿ  R12-1سػػػا قا ةػػػًن كامػػػل ك فػػػا أ كػػػاـ اظتػػػادة 
  4.(Caducs)مل يٌن  فوات الوقت 

ن نقػل اظتلكيػة  واسػطة اممػر خػكؿ اطتمسػة عشػر يومػا مػن إ كةػهب ك قبل أف يعلن القاري عػ    
غتػرد  . علػل أف هػه  العمليػة تعػديقـو  فحل اظتلف ك يتنكد من دتامه ك دتاـ اإلجػراءات القانونيػة

 5ما يلي: رقا ة شكلية. ك قاري نزع اظتلكية ك هو يقـو مبراقبة اظتلف ليست له سلطة تقدير
 سًن اظتر لة اإلدارية إلجراءات نزع اظتلكية.  (La régularité)سكمة  -
الػػيت  لػػػب منػػه أف يتنكػػػد مػػػن  اظتكونػػػة للعمليػػػة ك القػػػرارات اإلداريػػة (L’opportunité)مػػة ءمك -

 6.كجودها
مضػموف ك العمليات اليت قػاـ ىػا اػافذ اقػا  عػد ةلػا التحقيػا اصتزئػي  (La validité) صحة  -

 اتستنتاجات.
 .و سير المنازعة نزع الملكية مرأصدور ل ضائيةالق جراءاتاإل -3

مػػدعوين لتقػػدصل  اأصػػحاب اضتقػػوؽ ليسػػوا مػػدعوين للحضػػور أمػػاـ القارػػيب ك ليسػػو  إف اظتػػكؾ    
ك ت تكػػوف كػػهلر إت ب (Contradictoire)فػػ جراءات التقارػػي هنػػا ليسػػت كجاهيػػة  بمك  ػػاهت)

  عد تبليغ أمر نزع اظتلكية.
                                                 

1 - Art. R12-2 du code de l’expropriation français. 
2 - Cass., 3e civ, 12 nov. 1980, Gaz, Pal, 18 avr, 1980. 
3 - Art. R12-2-1 du code de l’expropriation français. 
4 - Art. **R12-3 du code de l’expropriation français. 
5 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.125. 
6 - « Cette dernière vérification ne pourrait être faite que par le juge administratif 
éventuellement saisi par la voie de recours pour excès de pouvoir dirigé la DUP ». - André 
DE LAUBADERE ET Yves GAUDEMET, op.cit., p.294. 
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ر ك دكف مناقشاتب فقط مبجرد ات ػكع ك الن ػر يف اظتلػف ك مكوناتػه فاممر يصدر دكف شه    
مػن  ػػرؼ القارػػي إذا ظتػػس اكتمالػػه ك صػػحة اإلجػػراءات يقػػـو   مضػػائهب  يػػ  نتكػػن  للمػػكؾ أف 

الػيت دتيػز قضػاء صػدكر  1يطعنوا فيه أماـ ػتكمة النقل  عدما يبل وف  ه. إف خاصية عدـ الوجاهيػة
اإلعػكف عػن ك مػن اتتفاقيػة امكرك يػة ضتقػوؽ اإلنسػافب  1§6ا  مػ  اظتػادة أمر النزع قبل التبليغب تتن
 1789.2.كت  26 قوؽ اإلنساف كاظتوا ن 

إف اممر اظتتعلا  نزع اظتلكية يت) إمضاؤ  من  رؼ القاري ك كاتب الضػبط. ك يػودع يف نسػ ة    
كاتػػب الضػػبط   لػػدل أمانػػة القارػػي الػػهم أصػػدر القػػرار.  عػػد ذلػػر يقػػـو (En minute)أصػػلية 

أقصا  ستسة  أجليف   عدد اظتعنيٌن (Les grosses) تحرير نسخ من اممر ؽتهورة  الصي ة التنفيهية 
   3أياـ.
 .مضموف أمر نزع الملكية -4

  دقػة هويػة اظتػكؾ السػا قٌن. ٌنإف أمر نػزع اظتلكيػة يبػٌن كػل عقػار أك جػزء العقػار اظتنػزكعب ك يبػ    
أم القػػرار ينخػػه  أنػػههػػها يبػػٌن اصتهػػة اظتسػػتفيدة مػػن عمليػػة النػػزع. كمػػا القػػرار  فػػ فإرػػافة إذل ذلػػر 

 اضتسباف التعديكت اليت تكوف قد جرت  عد صػدكر قػرار القا ليػة للتنػازؿ أك الػهم لتػل ػتلػه فيمػا 
  4قارات ك هوية اظتكؾ.عمتل حتديد ال

ذكر ك ا ذاتيتها  تسميتها يت) حتقي ف نه بأما  النسبة لألش اص اظتعنوية كاصتمعيات ك الشركات    
شػػكلها القػػانوشلب ك مركزهػػا اتجتمػػاعي ك تػػاريخ إدتػػاـ إنشػػائها  اإلرػػافة إذل السػػجل التجػػارم إف  

  5كانت تارية.
 
 

                                                 
1 - « Dans son rapport pour l’année 2000, la cour de cassation se demande pourtant ( si le 
caractère non contradictoire à ce stade de la procédure du transfert de propriété est conforme 
aux exigences de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et s’il ne conviendrait pas, en modifiant en ce sens l’article R.12-2 du 
code de l’expropriation, d’organiser un débat contradictoire dés la saisine du juge de 
l’expropriation par le préfet ». 
- Cité par : Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.125. 
2 - Cass., 3e  civ, 12 déc    2001, AJDI., 2002, obs. A. Bernard. 
3 - Art. **R13-14 du code de l’expropriation français. 
4 - Art. R12-4 du code de l’expropriation français. 

 .252عزت صديا  نيوسب مرج  سا اب ص. - 5
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 .تبليغ و شهر أمر نزع الملكية -5
ت نتكن أف ينفه يف  ا اظتكؾ إت إذا مت تبلي ه إليه) مسبقا من  باممر الناقل للملكيةإف     

ك يت) تبليغ هها اممر  واسطة رسالة موصل عليها م  كصل استكـب أك  1صتهة النازعة. رؼ ا
ك ا تمات عن  ريا التعليا يف  الة عدـ  ب(Acte extrajudiciaire) واسطة عقد شبه قضائي 
 2حتديد هوية  عل اظتكؾ.

هو  داية للتقادـ الر اعي ك تتم ل أقتية تبليغ أمر نزع اظتلكية  النسبة لألفراد يف كوف تارمته     
أما  1968.3ديسمل  31للديوف اظتستحقة تا  اعتي,ات اإلدارية اظتنصوص عليه مبوجب قانوف 

إةفاؿ هها اإلجراء ت يشكل  اجزا أماـ نقل  ف فالشهر ف ذا كاف إلزامي يف مكتب الرهوفب 
 ف كاف أمر نزع اظتلكية دل ينفه.تتضرر  التقادـ ظتدة ثكثوف سنة  س ك إ أفاظتلكية ك اليت ت نتكن 

 :آثار أمر نزع الملكية.ثالثاً   
  تب علل صدكر أمر نزع اظتلكية ما يلي:ي    

أهػػ) مػػا ي تػػب علػػل قػػرار نػػزع اظتلكيػػة مػػن .ثػػار هػػو نقػػل ملكيػػة العقػػار اظتنػػزكع ملكيتػػه إذل نػػازع  -
 ػػائز. كمػا أف كػػل  فاظتلػػر القػدصل يصػػب  غتػرد ب(Le transfert de la propriété) اظتلكيػة

اظت تبػػػػػػػة علػػػػػػػل العقػػػػػػػار   ػػػػػػػا اتنتفػػػػػػػاعبالرهنب اترتفػػػػػػػاؽب السػػػػػػػكىنب اتمتيػػػػػػػازب  اضتقػػػػػػػوؽ العينيػػػػػػػة
اتستعماؿ...( تزكؿب فنصحاب هه  اضتقوؽ لتصلوف علل تعويل مناسب ك  سب اضتالػة. أمػا 

نقػػل  فهػػي امخػػرل تسػػقطب فػػاظتؤجر القػػدصل مػػ ك يصػػب  غتػػرد شػػاةل إذل أف يػػت) اضتقػػوؽ الش صػػية
  4اضتيازة إذل اظتالر اصتديد.

كما ي تب علل قرار نزع اظتلكيػة أف اظتالػر ت يسػتطي  أف يبيػ  أك يهػب أك يػرهن العقػار اظتنػزكع   -
 علل هها اممر تصب  اإلدارة هي اظتالر اصتديد للعقار.  ناءن  إذٍ  بملكيته

 صدكر أمر نػزع اظتلكيػة  أنهلر فنمر نزع اظتلكية يسرم  نثر فورم يف مواجهة اظتالر ك مؤدل ذ    
 5تصب  اإلدارة ك  كل تنكيد هي اظتالر الو يد للعقار. نهإعكك دكف انت ار نشر هها اممر أك 

كلٌن عػن العيػوب ؤ أف اظتنزكعة ملكيته) ليسوا مس1ػتكمة النقل الفرنسيةكيف هها الصدد تؤكد     
 Vente) يػػ  إجبػػارم يف جػػانبه)  ف نػػزع اظتلكيػػة يعتػػل هنػػا مب ا ػػػةالعيػػوب اطتفيػػة يف العقػػارات م

                                                 
1-  Art. R12-5 du code de l’expropriation français. 
2 - Art. **R13-41 du code de l’expropriation français. 
3 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.132. 
4 -  Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.529. 

 .256عزت صديا  نيوسب اظترج  السا اب ص. - 5
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forcée).   ت نتكػػػن لػػػإلدارة يف  الػػػة كجػػػود عيػػػوب خفيػػػة  العقػػػارات أف ترفػػػ  دعػػػول الفسػػػخ  سػػػبب  أنػػػهكمػػػا
  2. ( Action de rescision pour cause de lésion)ال نب
ارسة إف صدكر ك تبليغ أمر نزع اظتلكية يفت  اآجاؿ اليت منها حتتسب مدة اطتمسة سنوات ظتم    

 3.(Droit de rétrocession) ا اتس جاع 
لتتفذ اظتالر سا اتنتفاع  عقار  ك كهلر يستمر يف جػين ذتػار هػها العقػار سػواء أكانػت ذتػار   - 

 بيعية أك ماليػة أك صػناعية مػس كػاف التعػويل عػن نػزع اظتلكيػة دل يػت) إيداعػه. ك  نػاء عليػه يسػتمر 
اظتؤجر إذل أف يت) دفػ  التعػويل عػن نػزع اظتلكيػة. إذ أف اظتلػر اظتالر يف تقاري اإلكتار عن عقار  

 4. (Droits de rétention)نتارس  ا اضتبس  ننهىه  الصورة ك ك
أف قاري اممور اظتستعجلة يستطي  ك له اضتػا أف يػرفل 5ك قد قضت ػتكمة النقل الفرنسية    

لكيتػػػػه  اظتػػػػا دل يػػػػت) دفػػػػ  التعػػػػويل  لػػػػب اإلدارة النازعػػػػة للملكيػػػػة  طػػػػرد شػػػػاةل العقػػػػار اظتنزكعػػػػة م
ك ت ل  يازة اظتالر للعقار مستمرة إذل الشهر ال ػاشل لػدف  التعػويل لػه ك إيداعػه. ةػًن    6للمالر.

 Possession à titre)أف اظتالػػر يف هػػه  اضتالػػة تكػػوف  يازتػػه للعقػػار مػػن قبيػػل اضتيػػازة العررػػية 
précaire). 

ي  اصتزائرم أك أمػر نػزع اظتلكيػة يف التشػري  الفرنسػي الػهم يعػد  صدكر قرار نزع اظتلكية يف التشر      
خادتػػة غتموعػػة مػػن اإلجػػراءاتب تكػػوف عمليػػة نػػزع اظتلكيػػة قػػد دتػػتب فقػػد جػػرد اظتالػػر السػػا ا مػػن 
أمككػػه ك  صػػل مقا ػػل ذلػػر علػػل تعػػويل عػػادؿ ك منصػػف ك قبلػػيب  هػػها التعػػويل تكػػوف قػػد 

كلػه يصػب يف حتقيػا اظتنفعػة العموميػة. ك مقا ػل هػه  دفعته اصتهػة اظتسػتفيدة مػن اممػكؾب ك ذلػر  
اضتالة العادية توجد  ػاتت خاصػة ت تتبػ  فيهػا اإلدارة كػل هػه  اإلجػراءاتب شتيػت يف التشػريعٌن 

 اظتقارنٌن  اضتاتت اطتاصة أك ةًن العاديةب ك هو ما سيت) التعرض إليه يف اظتبح  اظتوارل.
 

                                                                                                                                                    
1
 - « Dans le cadre d’une adjudication forcée ou d’une expropriation, cette obligation 

d’information ne semble pas trouver à s’appliquer. L’exproprié n’est pas responsable des vices 
cachés de l’immeuble, dans la mesure ou il s’agit d’une vente forcée. » - Cass., Civ. 19 mars 
1958, CJEG, 1959, J-P.84. 

 .256ب ص.السا ا رج أشار إذل ذلر: عزت صديا  نيوسب اظت - 2
3 - André DE LAUBADERE ET Yves GAUDEMET, op.cit., p.296. 
4 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.557. 
5
 - Cass., Expro 16 déc., 1966, Bull cass, 1966-5-91, Note p. Marlier, CJEG 1967, p.191. 

 .256ب ص.السا ا رج اظتعزت صديا  نيوسب  - 6
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 المبحث الثاني
 المنفعة العمومية أجلع الملكية الخاصة من اإلجراءات الخاصة لنز 

من الضمانات التشريعية لل واص يف إ ار نزع اظتلكيةب هي أف اإلجراءات ػتددة  شكل دقيا     
ؽتا ت يدع غتاؿ للشر. ك عليه ف ف اإلدارة ك هي دتارس هها اتمتياز القانوشل ك اضتا اتست نائي 

ملزمة أف تتب  هه  اإلجراءات ك ت  تكوفظتنفعة العموميةب اظتتم ل يف نزع اظتلكية الفردية سجة ا
ك م  ذلر فاف  ف ذلر سيكلفها  طكف إجراءاهتاب ك كصف عملها  التعدم.م بحتيد عنها

اتستعجاؿب ك التشري  اطتاص  نزع اظتلكية ك است ناء ك لدكاعي اظتصلحة العمومية ك الضركرة اظتلحة 
جراءات ك تسلسلها الزمين دكف اعتبار ذلر خركج علل شت  أيضا لإلدارة أف خترؽ هه  اإل

 اإل ار القانوشل. 
ك لقد ن مت التشريعات اظتقارنة لنزع اظتلكية اطتاصة  عل اضتاتت اطتاصة اليت تت) فيها     

 صوؿ العملية دكف التقيد  اتستناد إذل كل اإلجراءات القانونية. ك من هه  اضتاتت اطتاصة 
علل ررا   اظتطلب امكؿ(ب أك  الن ر إذل  بيعة  دارة النازعة ك اظتالر  ناءن اتفاؽ كدم  ٌن اإل

اليت ختل الدفاع الو ينب أك امش اؿ اليت ختل البىن التحتية  امش اؿ كالعماليات السرية
اتستعجالية اليت يكوف قد نل عليها  اظتشركعات اإلس اتيجية. أك عند يركؼ معينةب كاضتالةك 

 إذا رفعت دعول أمامه. ظتطلب ال اشل(. أك يف يركؼ  ارئة يقدرها القضاءقانوف خاص  ا
 

 المطلب األوؿ
 التملك عن طريق االتفاؽ الودي

 Cessions ou acquisitions à)اتتفػػػاؽ الػػػودم  التنػػػازؿ أك التملػػػر عػػػن  ريػػػا يعتػػػل    

l’amiables)  ف هػػها أاطتاصػػة.  يػد  إليػػه الدكلػة لتملػػر اممػواؿن هػػو الطريػا اتعتيػادم الػػهم تلجػ
للحمايػة القانونيػة الػيت تتمتػ  ىػا اظتلكيػة اطتاصػةب ك كػها عػزكؼ اطتػواص  السبيل صعب اظتنػاؿ ن ػران 
اإلدارة عػادة مػا تنػتهص الطريػا اتسػت نائي  فػ ف قوقه) العقاريػة. ك عليػه ك عن التنازؿ عن أمككه) 

ك هػها الطريػا فيػه نػوع اصتػل. إت أف هػها  باظتلكيػة اطتاصػة كفػا اإلجػراءات القانونيػة عاظتتم ل يف نػز 
الطريػػػا امخػػػًن ت نتكػػػن لػػػإلدارة اللجػػػوء إليػػػه إت إذا تبػػػٌن عػػػدـ جػػػدكل اللجػػػوء إذل الطريػػػا امكؿ 

هػػها اظتبػػدأ  ينػػه قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة  إفك حتػػت  ائلػػة  طػػكف اإلجػػراءات اظتت ػػهة.  ب الطريػػا الػػودم(
اظتنفعػػػة العموميػػػةب  ريقػػػة اسػػػت نائية تكتسػػػاب  أجػػػل يعػػػد نػػػزع اظتلكيػػػة مػػػن ز 11-91 رقػػػ) القػػػانوف
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 1أمػػكؾ أك  قػػوؽ عقاريػػةب ك ت يػػت) إت إذا رأل انتهػػاج كػػل الوسػػائل امخػػرل إذل نتيجػػة سػػلبية.ز
مػػن خػػكؿ الػػنل السػػا ا يتبػػٌن أف اظتشػػرع اصتزائػػرم دل يشػػر إذل اتتفػػاؽ الػػودم  التحديػػدب  يػػ  ك 
 186-93 رقػػ) امخػػرل(. إت أف اظترسػػـو التطبيقػػي سػػتعمل اظتشػػرع مصػػطلحا عامػػا  كػػل الوسػػائلا

 Acquisition à)تػػػدارؾ هػػػها الػػػنقل ك  ػػػدد هػػػه  الوسػػػائل يف اتتفػػػاؽ  ال ارػػػي أك الػػػودم 

l’amiable) متضػ  تطبيػا اإلجػراء اطتػاص  نػزع اظتلكيػة لتكػوين اظتسػتفيد ملفػا  ز.  ي  نل علػل أف
 قبل ذلر يشمل ما ينيت: 

إجػػػراء نػػػزع اظتلكيػػػة ك يػػػلز النتػػػائص السػػػلبية الػػػيت دت ضػػػت عنهػػػا ػتػػػاكتت  تقريػػػرا يسػػػوغ اللجػػػوء إذل 
ك لكتفػاؽ الػودم صػورتٌنب فهنػاؾ التملػر الػودم العػادم ةػًن اظتصػرح مبنفعتػه  2.زاتقتناء  ال ارػي

التملر الودم اظتصرح مبنفعته. فالتملر الودم العادم يف التشري  الفرنسي تسػرم عليػه ك العموميةب 
ك ت يل ي من تلقاء نفسه اضتقوؽ العينية العقارية اظت قل ىا العقارب اممر   3بنوف اطتاصأ كاـ القا

الػػػػهم يػػػػ ؾ اإلدارة ملزمػػػػة يف مواجهػػػػة اظتسػػػػتنجرين ك الشػػػػاةلٌن ك ذكم اضتقػػػػوؽ  ػػػػا  اـ عقػػػػوده) 
  4ك قوقه).

 Acquisitions  à l’amiables) أما الصورة ال انية فهي التملر الودم اظتصػرح مبنعتػه العموميػة    

dans le cadre de la procédure d’expropriation) ب فهػو يرتػب نفػس اآثػار الػيت يرتبهػا قػرار
اضتقػػػوؽ العينيػػػة ك الش صػػػية ك حتويلهػػػا إذل  ػػػا التعػػػويل.  اءإهنػػػ ػػػرز هػػػه  اآثػػػار كأ بنقػػػل اظتلكيػػػة

 ستكوف هه  الصورة ػتل الدراسة يف هها اصتزء من البح .ك 
للتنػازؿ  ان اظتشػرع اصتزائػرم يف القػانوف السػارم دل يضػ  أ كامػيتبػٌن أف   يانػهسبا من خكؿ ما     

كدل لتػػػدد مػػػا هػػػي الطػػػرؽ امخػػػرل اظتمكػػػن اللجػػػوء إليهػػػا  اسػػػتعماله عبػػػارة عامػػػة زالوسػػػائل  بالػػػودم
هػػه  الطػػرؽ ت ختػػرج عػػن  البيػػ ب اعتبػػةب التبػػادؿب التلعػػاتب الوقػػف(.  فػػ فامخػػرلز. ك مػػ  ذلػػر 

الػػػهم أشػػػار إذل كيفيػػػة التملػػػر الػػػودم  الفػػػرع سػػػيت) اتعتمػػػاد علػػػل القػػػانوف الفرنسػػػي  ف نػػػهلػػػهلر 
 .امكؿ(ب ك إذل .ثار ذلر التملر  الفرع ال اشل(

 
 

                                                 
  سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف2/1اظتادة  - 1
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو 2/2اظتادة  - 2

3 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.337. 
 .46سا اب ص الرج  اظتقارفب ػتمد  وذريعاتب نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظت -4
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 الفرع األوؿ
  الودي في حالة االتفاؽ ملككيفية الت

 قػد نازؿ ي  أف هها الت العمومية قد ينخه أك ر من شكلب الودم اظتصرح مبنفعته ملرإف الت    
 قػد تكػوف اتتفاقػاتكمػا أف   ب ثانيػا( ب كما قد يكوف  عػدها أكت( يت) قبل إعكف اظتنفعة العمومية

اجػور ك ك هناؾ  اتت التنازؿ الودم اظتتعلقػة  ػنمواؿ القصػر   ثال ا(ب ت قة علل أمر نزع اظتلكية
  را عا(. عليه) ك ال ائبٌن ك عدنتي امهلية

  ح بالمنفعة العموميةالودي قبل التصري ملكوال: التأ
 Acquisition à l’amiable) م قبل التصري   اظتنفعة العموميةالود نازؿالتإف يف هه  اضتالةب     

avant la DUP)  يف ض أف يكوف اظتالر  اع أمككه لإلدارةب فتقـو هه  امخًنة  عد ذلر
ا اإلجراء امخًن يتي  عتا  التصري   اظتنفعة العمومية قاصدة من ذلر حتقيا ةاية معينة. إف هه

 1فرصة إزالة اضتقوؽ العينية كالش صية اظت قل ىا العقار اظتمتلر.
اإلدارة يف فرنسا تطلب من قاري نزع اظتلكية اإلشهاد عتا  ف ف بفبعد التصري   اظتنفعة العمومية    

تبػدك هػه  اضتالػػة علػل اتتفػاؽ الػودم  التملػػر السػا ا لصػدكر قػػرار التصػري   اظتنفعػة العموميػػةب ك 
 2من إرفاء الصب ة اإلدارية علل اتفاؽ هو يف اضتقيقة عقد  ي  عادم. ان نوع
لػػإلدارة أف تصػػرح  اظتنفعػػة  فػػ فبمجػػرد دتػػاـ البيػػ   اتتفػػاؽ الػػودم( ف القػػانوف الفرنسػػيأمػػا يف     

أك  سػػبب  إزالػػة اضتقػػوؽ الش صػػية ك العينيػػة اظت قػػل ىػػا العقػػار اظتنػػزكعب أجػػلمػػن  العموميػػةب سػػواءه 
التنػػازؿ الػػودم السػػا ا  فػػ ف يػػازة اممػػكؾ. ك عمومػػا  أجػػلالصػػعو ات الػػيت نتكػػن أف تواجههػػا مػػن 

علل التصري   اظتنفعة العمومية له نفس اآثػار الػيت تكػوف يف  الػة اتتفػاؽ الػهم يلػي إعػكف هػه  
 اظتنفعةب  شرط أف يتبلور هها اتتفاؽ يف عقد صادر عن قاري نزع اظتلكية. 

 . الودي بعد التصريح بالمنفعة العمومية نازؿيا:التثان
 Acquisition à)الودم  عد التصري   اظتنفعة العمومية  نازؿالت -يف ض يف هه  اضتالةب    

l’amiable  postérieure à déclaration d’utilité publique) - أف إجراءات تنفيه العملية
إذل  د إصدار قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك من مث  اإلدارية اليت استدعت نزع اظتلكية قد دتت

فهها اتتفاؽ الودم يعفي من  .اتتفاؽ الودم ينتص  نفسه اآثار اليت ينتجها قرار نزع اظتلكية ف ف

                                                 

.سا ا اإلشارة إليه 84-76رق) من اممر  9/2اظتادة  - 1
  

2
 .47سا اب ص الرج  اظت وذريعات ػتمدب نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب  - 
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ت  أنهفهو يعتل تنفيها لقرار التصري   اظتنفعة العمومية. كما  نقل اظتلكية عن  ريا اممر القضائيب
أمر  اإلشهاد علل هها اتتفاؽ يف القانوف الفرنسيب أك اظتصادقة علل اتتفاؽ   اجة تستصدار

 الودم من  رؼ اصتهة اإلدارية مصدرة قرار التصري   اظتنفعة العمومية.
 (La cession amiable après déclaration d’utilité publique et avant l’expiration de 
délai de caducité de celle-ci dispense d’opérer le transfert par ordonnance et 
constitue l’une des modalités d’exécution de déclaration d’utilité  publique).1  

تنل  سي  اتتفاؽ سقوط كل اضتقوؽ الش صية ك العينية اظت قل ىا العقارهها أثار كمن     
كل   ف اتتفاؽ الودم يؤدم إذل سقوطألل من قانوف نزع اظتلكية الفرنسي ع  L12-6اظتادة 
الش صية ك العينية اظت قل ىا العقار اظتنزكعب كما هو اضتاؿ  النسبة لألمر القضائي  اضتقوؽ

القاري  نزع اظتلكية. إف هه  اضتقوؽ تتحوؿ إذل  قوؽ دائنية علل عاتا اصتهة النازعة.  هها 
قانوف اصتزائرم(. كما يسقط اضتا يف تسجيل من اممر اظتل ل يف ال 9/2النل يطا ا نل اظتادة 

مبضي ستة  (Les inscriptions de privilèges et hypothèques)اتمتياز ك الرهن العقارم 
إذل  وؿي ا حتيى ف هنأمر نزع اظتلكيةب أك اتتفاؽ الودم. أما  قوؽ الدائنٌن ال ا تة  أشهر من شهرً 

 .تعويلو 
أف نتارس  ا اتس جاع اظتنصوص  انه  مككديا عن عقار ب إف اظتالر القدصل ك الهم تنازؿ     

من قانوف نزع اظتلكية إذا دل يت) ا  اـ تعيٌن الت صيل اظتقرر للعقار   L12-6عليه يف نل اظتادة
 اظتنزكع من  رؼ اإلدارة.

 .االتفاقات الالحقة على أمر نزع الملكية ثالثا:
 Accords postérieurs à) ر  عد صدكر أمر النزعالتنازؿ عن عقا أجلإذا مت اتفاؽ كدم من     

l’ordonnance) حتويل  حتديد ذتن العقار الهم دتت جلهها العقد اظتـل ت يصل  إت م ف فب
 Traité)ملكيته مسبقا عن  ريا اممر القضائيب ك يطلا علل اتتفاؽ يف هه  اضتالة 

d’adhésion)  أك(Acte d’adhésion). عتها اتتفاؽ اختيارية  إف إجراءات الشهر(Facultatif) ب
 2سبا شهر أمر نزع اظتلكية. أنهمبا 

  

                                                 
1
 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.340. 

2- Ibid, p.342. 
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عديمي و :حاالت التنازؿ الودي المتعلقة بأمواؿ القصر و المحجور عليهم و الغائبين رابعا
 .األىلية

  إف  الة التنازؿ الودم تفرغ يف عقد ك الهم  سب اظتبادئ العامة يف ن رية التعاقد لتتاج    
إت إذا صدر ؽتن تتوفر فيه امهلية الكاملة يف  ان ك ت يكوف الررا صحيح بررا الطرفٌنإذل 

من اممر  40سنة كاملة  اظتادة 19ك تكتمل أهلية التعاقد يف التشري  اصتزائرم  بلوغ  بالتعاقد
اظتتضمن القانوف اظتدشل(. كمن جهة أخرل لتتاج العقد إذل  1975سبتمل  26اظتؤرخ يف  75-58

 .جود صفة يف  رفيهك 
كمن اضتاتت العررية اليت قد تصادؼ عملية نزع اظتلكية عن  ريا التنازؿ الودمب إف أهلية     

يشوىا عيب من نقل أك انعداـ يف امهلية  سب اضتاتت القانونية اظتمكنةبكالقصرب قد اظتكؾ 
ست عت) القدرة القانونية علل هؤتء لي ف فاجور عليه)ب ال ائبٌن ك عدنتي امهليةب ك  التارل 

 واف يكوننالتصرؼ  ننفسه) التنازؿ الودم يف هه  اضتالة(ب إذ يتوذل ذلر أ راؼ .خركف ك
اظتشرع اصتزائرم من خكؿ القانوف  ك.  ( Tuteurs ou représentants)أكصياء أك ؽت لوف قانونيٌن 

رؽ إذل هه  الورعية علل دل يتط (كمرسومه التنفيهم 11-91 رق) القانوف اضتارل السارم 
 رق) اإل كؽب ك هها علل عكس ما كاف عليه الور  يف القانوف السا ا اظتل ل ك نعين  ه اممر

الهم تصدل عته  اضتاتت اظتمكنة. إف هها الفراغب أك التقصًن  ل ال اج  يف إ ا ة  76-48
ف التشري  أسيةب فاظتنطا اظتوروع  ام كاـ الكزمة فيه مساس سماية اضتقوؽ ك اضتريات امسا

قل ت طية ام كاـ من أاصتديد ينيت ليسد ال  رات اليت تركها القدصل ت العكسب فالقانوف اصتديد 
 .اصتديد

ف امكصياء الهين صرح عت)  اضتيازة اظتؤقتةب كرتي  أز نل القانوف اصتزائرم اظتل ل عللك لقد     
من رئيس اكمة  ناء علل غترد عريضةب ك  عد  ؽت لي عدصل امهليةب نتكنه)  عد ال خيل عت)

اجوزين ك اتستماع ظتطالعة النيا ة العامةب اظتوافقة الودية علل نقل ملكية اممكؾ اطتاصة  القصر 
ةًنه) من عدنتي امهلية الداخلٌن يف العقارات أك اضتقوؽ العينية العقارية ك اليت ك ك ال ائبٌن 

 يتناكعتا نزع اظتلكية.
  1نمر رئيس اكمة  التدا ًن التحف ية أك اتستبداؿ اليت يراها رركرية.زك ي 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 48-76 رق) من اممر 12اظتادة  - 1
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من قانوف نزع اظتلكية  1الفقرة    L12-4هه  اظتادة من القانوف اصتزائرم تطا ا نل اظتادة     
 .اضتارل اظتنفعة العمومية الفرنسي أجلمن 
 .(Les mineurs)القصر -1

إذل أف أمواؿ القصر  48-76 رق) من اممر 12نل اظتادة أشار اظتشرع اصتزائرم من خكؿ     
العقارية أك اضتقوؽ العينية العقارية ك اليت يتناكعتا نزع اظتلكيةب ك اليت تكوف مؤقتا حتت  يازة 
امكصياء أك ؽت لي هؤتء قا لة للتنازؿ الودمب ك ذلر  عد ال خيل الهم لتصلوف عليه من  رؼ 

 ك  عد اتستماع ظتطالعة النيا ة العامة. ضةرئيس اكمة  ناء علل عري
 :ك ذلر علل الشكل التارل فميز  ٌن  التٌن سنلةأما القانوف الفرنسي الهم عاجل اظت    
 .(Cas de l’administration légale)حالة الولي الشرعي  -أ

ورل الشرعي  امب . فالك أمهاهت)ب أك اتثنٌن معان  ه)ئأ ا1يف ض أف للقصر ف نهيف هه  اضتالةب     
ذلر ك لعقار أك ػتل تارم هو يف امصل ملر للقاصرب  أك امـ( نتلر إمكانية عقد  ي   ال اري

 حتت ك نة ترخيل من الزكج اآخر إذا كاف هها امخًن علل قيد اضتياةب ك كها قاري امكصياء

 2.(القانوف اظتدشل الفرنسيمن  5-389اظتادة  
 .tutelle) (Cas de laحالة الوصي  -ب

من السلطة  مااهن رمتتحقا اضتالة عند كفاة امب ك امـ  النسبة للقاصر أك يف  الة         
غتلس العائلة  رئاسة قاري امكصياء نتكن له أف يرخل للبي   ال اريب  ف فام ويةب ك عندها 

 4زع اظتلكية.ك هه  الشكلية صاضتة  س يف  الة إجراءات ن 3. ال من ك الشركط اليت لتددها
                                                 

1
 - Le législateurs français définis  «  le mineur » dans l’article 388 du code civil comme suit : 

«  Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit 
ans accomplis ». 
2
 - «  Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent l’ensemble des 

actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. 
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. 
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en 
société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter 
d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit,  sans l'autorisation du juge des 
tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être 
approuvé par le juge des tutelles. 
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement. 
3
 - Art 457 et 459 du Code civil. 

4
  - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.338. 



 الباب امكؿ                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

81 

 . des absents) biens(Lesأمواؿ الغائبين  -2
اليت تكوف حتت يد أش اص لتوزكهنا  يازة مؤقتة سواء كانت عقارات أك  1إف أمواؿ ال ائبٌن    

 قوؽ عينية عقاريةب هي أمواؿ ةًن قا لة للتصرؼ فيها من  رؼ اضتائزين عتا مؤقتا  بقا 
متتلف يف  الة نزع اظتلكيةب إذ أف اضتائز اظتؤقت ممواؿ  لأل كاـ العامةب ةًن أف هها اضتك)

 ال ائب نتكنه التصرؼ يف هه  اممواؿ  اظتوافقة عن التنازؿ عنها كديا لصاحل اصتهة النازعة  ناءن 
علل ترخيل من رئيس اكمة. ك يك ذ أف نقل اظتلكية كديا يف  الة ال ائبٌن الهم نل عليه 

ف يكوف الوصي أاظتل ل يش ط فيه  48-76 رق) من اممر 12اظتادة اظتشرع اصتزائرم من خكؿ 
مصرح  ه قضائياب ك إف هها التنازؿ ت يكوف إت  عد ترخيل من  رؼ رئيس اكمةب  ناء علل 
غترد عريضةب ك أف تكوف هه  اممواؿ تدخل يف دائرة اممواؿ اظتعنية  نزع اظتلكية. ك ما تدر 

لكية يف هه  اضتالة يشرؼ عليه القضاء ك يف ذلر رمانة قوية ضتقوؽ اإلشارة إليه أف نقل اظت
 ال ائبٌن اظتعنية أمككه)  نزع اظتلكية.

ظتا هو عليه يف القانوف اصتزائرمب ماداـ أف  دتامان  طا اه مي  الور ى  ف فأما يف القانوف الفرنسي     
من التشري  الفرنسيب فهها  وذه  ل منخ ب)ه ستلهى مي  48-76رق) ن يف اممر ضمى النل القانوشل اظتتي 

ككها  2.من قانوف نزع اظتلكية L12-4اظتادة  من 1النل مطا ا دتاما للنل الفرنسي يف الفقرة 
 . 1958أمرمن  9 نل اظتادة

 .أمواؿ الدولة والجماعات المحلية -3
ب أما اظتشرع ل لت يف القانوف اضتارل أك يف القانوف اظت هه  اضتالة دل يتعرض عتا اظتشرع اصتزائرم    

اليت ك ب L12-4من نل اظتادة  3الفرنسي فقد عاجل هه  اضتالة من خكؿ قانوف نزع اظتلكية الفقرة 
 جاءت كاميت:

«  Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'ils y 
sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs 
peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont 

                                                 
1
 إذل الرجوع من قاهرة يركؼ منعته الهم زال ائبكما يلي  القانوف اظتدشل من 110عرؼ اظتشرع اصتزائرم ال ائب يف نل اظتادة  -  

 .زاظتفقودك يعتل ال ًن ررر يف ةيا ه كتسبب سنة مدة  واسطة أك  نفسه شؤكنه إدارة أك إقامته ػتل
2
 « Ceux qui ont été envoyés en possession provisoire peuvent, après autorisation du tribunal 

donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir 
amiablement à l'aliénation de ceux des biens d'absents qui sont compris dans les immeubles 
ou droits réels immobiliers à exproprier. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou 
de remploi qu'il juge nécessaires.  Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux ». 
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autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, 
approuvée, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du 
domaine privé de l'Etat peuvent être cédés dans les conditions prévues au Code 
du domaine de l'Etat. »1 

فالعقارات اليت تدخل رمن الدكمٌن اطتاص للدكلة نتكن أف يت) التنازؿ عنها  سب الشركط     
 Code du domaine de)ك  سب قانوف دكمٌن الدكلة  ب L 53اظتنصوص عنها يف اظتادة 

l’Etat) . تشجي  البناءل البلدياتب أك عندما يتعلا اممر أ دالتنازؿ نتكن أف يت) كديا لصاحل ك . 
نتكن أف يت) عليها التنازؿ كديا عن  اممكؾ اليت تدخل رمن الدكمٌن اطتاص للمحاف ةأما     

اظتؤسسات ك أما أمكؾ البلديات  ب ك هها  عد ترخيل عن  ريا مداكلة االس العاـ. ريا اافذ
عن  ريا رؤساء البلديات أك مسًنك  عليها كديان التنازؿ فيمكن هي امخرل أف يت)  العامة

هها  عد مداكتت ااالس البلدية أك غتالس اإلدارة  سب اضتالةب ك ت  سب اضتالةب اظتؤسسا
  2.السلطة العليا إف كجدت  (Approbation) عد مصادقةك 

ته اظتمكنة ك اليت عاصتها اظتشرع اهه  هي  اتت التملر عن  ريا اتتفاؽ الودم ك كرعي    
 القانوف اظتل لب ك دكف القانوف السارم. إف هها الفرنسيب ك كهلر أشار إليها اظتشرع اصتزائرم يف

التملر عن  ريا اتتفاؽ الودم متلف غتموعة .ثارب سيت) تناكعتا يف الفرع اظتوارل من هها 
 اظتطلب.

 
 الفرع الثاني

 االتفاؽ الودي التملك عن طريق آثار 
ارات لتحقيا اظتنفعة إف إجراء نزع اظتلكية هو الطريا اتست نائي ضتصوؿ اإلدارة علل العق    

أما امصل فهو اتتفاؽ الودم  ٌن اإلدارة ك مكؾ العقاراتب ك ن را للفارؽ  ٌن تنازؿ  .العمومية
اآثار  دكرها ختتلف  ٌن  ريقة ك أخرل. ك امكيد أف  الة نزع اظتلكية  ف فجلم ك .خر كدمب 

جدا لإلدارة من  ان ف مكلفعن  ريا إجبار امفراد علل التنازؿ علل أمككه) ك  قوقه) يكو 
ثار  تلحا كل صا ب  اب لهلر ألـز اظتشرع اإلدارة  اللجوء إذل الطرؽ .النا ية اتقتصاديةب ك 

 ف فا أقل تكلفة اقتصادية ك أقل عررة للتنازع فيها. ك علل العمـو هنالودية تكتساب اممكؾ م

                                                 
1 - Art. L12-4/3 du code de l’expropriation français. 
2 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 339.  
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ؽ العينية ك الش صية علل العقار اظتنزكع من أه) اآثار اظت تبة علل اتتفاؽ الودم هي زكاؿ اضتقو 
 ملكيته. ك اآثار اظتنجرة علل اتتفاؽ الودم قد ت هر يف ؼتتلف اظترا ل اليت دتر ىا اإلجراءات.

 فقد تكوف قبل التصري   اظتنفعة العمومية  أكتن(ب أك  عد التصري   اظتنفعة العمومية  ثانيان(.
        منفعة العمومية.أوال: آثار االتفاؽ قبل التصريح بال

ب فهي 1إف اآثار اليت ينتجها هها اتتفاؽ الودم هي نفسها اآثار اليت ينتجها العقد اطتاص    
 قية أصحاب اضتقوؽ ي لوف يف موق  ال ًن الهم ت  ف فت تنصرؼ إت ظتالر العقارب ك  التارل 

ك من جهة أخرل  .ظتلكية من جهةتنصرؼ إليه .ثار العقدب ك هو ما يعقد مهمة اإلدارة نازعة ا
تبعة اعتكؾ تلحا  اإلدارةب  س عندما يكوف اظتالر ت يزاؿ شاةك ظتلكهب ك  س ك لو كاف  ف ف

 2ال من دل لتدد  عد من  رؼ القضاء.
  ثانيا: آثار االتفاؽ بعد التصريح بالمنفعة العمومية.

نصرؼ .ثار  إذل ال ًن من تة العمومية إف اتتفاؽ الودم اضتاصل  عد قرار التصري   اظتنفع    
أصحاب اضتقوؽ العينية ك الش صيةب ك نتكنه)  عد اتتفاؽ اللجوء إذل القضاء لتحديد مقدار 
التعويل الهم يعود إليه). ذلر أف هها اتتفاؽ يعفي اإلدارة من إصدار قرار نقل اظتلكية كلكنه 

ها أجليعطيها اضتا يف مباشرة امش اؿ اليت من  ت يعفيها من اإلجراءات الك قة عتها القرارب كت
ك نتكن  .مت اتتفاؽ الودم  عد التصري   اظتنفعة العمومية إذ يبقل العقار خارج أية عملية إدارية

لكتفاؽ الودم يف هه  اضتالة أف ينصب كهلر علل حتديد ال من ك يسهل أك ر عملية نقل 
 أنه هه  اضتالة هو علل خكؼ اضتالة امكذلب إذ اظتلكية. ك نتكن القوؿ أف اتتفاؽ الودم يف

كتنب اإلدارة تعقيدات تسيما منها الطعوف القضائيةب اتست,ناؼ ك النقلب ك كتنبها يف نفس 
ت كتوز الطعن  ف نهذكرها ك ل اء اتتفاقات. ك علل سبيل اظت اؿ  سالفالوقت امساليب القانونية 

صل  عد التصري   اظتنفعة العمومية  سبب أف مقا ل التنازؿ  دعول ال نب يف اتتفاؽ الودم اضتا
  3إلصكح الضرر الناتص عن نزع اظتلكية. ك إفتا تعويضان  ليس ذتنان 

هه  هي  اتت التنازؿ عن  ريا اتتفاؽ الودمب  ك اليت إذل جانبها توجد  اتت أخرل     
يف تشري  نزع اظتلكية ك هي اضتاتت  يت) فيها نزع اظتلكية دكف ا  اـ اإلجراءات اظتنصوص عليها

 اطتاصة ك  اتت اتستعجاؿ ك اليت سيت) التطرؽ إليها يف اظتطلب اظتوارل من هها اظتبح .
                                                 

1
 - Cass., 3é civ. 7 jan. 1974, Bull. Civ.III, n° 7, p.7;D. 1974, IR.p. 85. 

.53لسا اب ص اظترج  اذلر:  وذريعات ػتمدب نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب  إذل أشار - 2
  

. 53نفس اظترج ب ص وذريعات ػتمدب نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب  - 3  
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 المطلب الثاني
 اإلجراءات الخاصة و المستعجلة لنزع الملكية 

 يف  عػػػػل ام يػػػػاف ك ن ػػػػرا ضتاجػػػػة اإلدارة اظتسػػػػتعجلة للعقػػػػارات مػػػػن جهػػػػةب ك للطػػػػوؿ النسػػػػس    
اإلدارة تتب  إجػراءات مسػتعجلة للحصػوؿ علػل اممػكؾ اظتػراد  ف فلإلجراءات العادية لنزع اظتلكيةب 

ك  الػػػػػػة  بنزعهػػػػػػا. ك تسػػػػػػلر اإلدارة هػػػػػػه  اإلجػػػػػػراءات اظتسػػػػػػتعجلة يف  الػػػػػػة اتسػػػػػػتعجاؿ العاديػػػػػػة
ك  الػػػػة العمليػػػػات السػػػػرية اطتاصػػػػة  الػػػػدفاع الػػػػو ين. ك لقػػػػد عػػػػاجل اظتشػػػػرع  باتسػػػػتعجاؿ القصػػػػول

ب كالن ػػػاـ 48-76رقػػػ)  اممػػػر أم زائػػػرم هػػػها النػػػوع مػػػن اإلجػػػراءات يف الن ػػػاـ القػػػانوشل السػػػا ااصت
ك النصػػػوص القانونيػػػة اظتتعلقػػػة  ػػػهب سػػػالف الػػػهكر  11-91رقػػػ) القػػػانوف اضتػػػارل اظتتم ػػػل يف القػػػانوف 

كافيػػة تػػن ) هػػه  اضتػػاتت. ك مػػ  ذلػػر   ان ك دل يػػورد أ كامػػ بكالػػهم كػػاف أك ػػر اقتضػػا ا مػػن سػػا قه
 عػػل النصػوص القانونيػػة اطتاصػػة الػيت ن مػػت  عػػل ام كػاـ الػػيت دل تػػرد يف القػػوانٌن  تٍ دى ًجػػقػد كي ف

اطتاصػػػػة  نػػػػزع اظتلكيػػػػة. أمػػػػا يف القػػػػانوف اظتقػػػػارف ؾتػػػػد أف التشػػػػري  الفرنسػػػػي قػػػػد ن ػػػػ)    كػػػػاـ هػػػػه  
يف اضتاتتب ك خصل عتا غتموعة من النصػوص القانونيػة سػواء يف التشػري  اظتػن ) لنػزع اظتلكيػة أك 

 الفػرع  اصتزائرم تشري تطرؽ إذل اممر يف اليت) النصوص أخرل خاصة. كمن خكؿ هها اظتطلب س
 . الفرع ال اشل( الفرنسي تشري مث يف ال امكؿ(

  
 الفرع األوؿ

 اإلجراءات الخاصة المستعجلة في التشريع الجزائري
العمليات   الة هيخاصةب ك  يت) فيها اللجوء إذل إجراءات تيف التشري  اصتزائرم هناؾ عدة  ات

 (ب ثانيان  اتستعجاؿ يف  الة الضركرة العادية إجراءات  أكتن(ب السرية اطتاصة  الدفاع الو ين
البىن التحتية ذات منفعة  إؾتازعمليات   ثال ان(ب اتستعجاؿ يف  الة الضركرة القصول إجراءات

 . را عان( عامة ك  عد ك ين اس اتيجي
 .يات السرية الخاصة بالدفاع الوطنيحالة العملأواًل: 
 Les opérations secrètes intéressant   الػة العمليػات السػرية اطتاصػة  الػدفاع الػو ينإف     

la défense nationale)  تصػدل عتػا اظتشػرع اصتزائػرم مبوجػب قػانوف نػزع اظتلكيػة اضتػارل  نصػه علػل
ء حتقيػػا مسػػباب فيمػػا متػػل العمليػػات السػػرية نتكػػن اإلعػػكف عػػن اظتنفعػػة العموميػػة  ػػدكف إجػػرا ز أنػػه

اطتاصػػة  الػػدفاع الػػو ين ك ذلػػر  سػػب كيفيػػات حتػػدد  طػػرؽ تن يميػػةب ك ت متضػػ  القػػرار يف هػػه  
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يتبػػػٌن مػػػن هػػػها الػػػنل أف اظتشػػػرع ك  1اضتالػػػة للنشػػػر شػػػريطة أف يبلػػػغ لكػػػل مػػػن لتتمػػػل نػػػزع ملكيتػػػه.ز
لػو ين. عمليػات السػرية اظتتعلقػة  الػدفاع اخفف من ك نة اإلجراءات اإلدارية عندما يتعلػا اممػر  ال

فاظتشػػرع خػػل هػػه  العمليػػات اظتتعلقػػة  الػػدفاع الػػو ين ىػػها اإلجػػراء اطتػػاص  سػػبب  بيعػػة القطػػاع 
 ساسب ك تعتل  عل منشػآته ك  بيعة امش اؿب ما داـ القطاع يعتل يف كل الدكؿ قطاع سيادم ك 

 من أسرار الدكلة. ان سر 
لػػػنل أف هػػػه  اضتالػػػة اطتاصػػػة ت يعتػػػد ىػػػا إت يف  ػػػاتت العمليػػػات ك يتجلػػػل مػػػن قػػػراءة هػػػها ا   

ا ختضػػػ  ف هنػػػ بالسػػػرية اظتتعلقػػػة  الػػػدفاع الػػػو ينب أمػػػا العمليػػػات امخػػػرل الػػػيت ت حتمػػػل  ػػػا   سػػػرم
دل لتدد كيفية ك ت من  أنهعته  السريةب كما  ان مفهوم لإلجراءات العادية. إت أف هها النل دل يعطً 

ا كتعػػل إمكانيػػة اسػػت كؿ الشػػرط لإلفػػكت مػػن اطتضػػوع لإلجػػراءات اإلداريػػة يقػػدر هػػه  السػػرية ؽتػػ
 الرقا ة القضائيةب ك يف ذلر مساس  الضمانات التشريعية.ك 

ك ت هػػر .ثػػار ك نتػػائص اطتصوصػػية يف هػػه  اضتالػػة يف أف يػػت) اإلعػػكف عػػن اظتنفعػػة العموميػػة دكف     
رار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة ت متضػػ  قػػ فػػ ف بإجػػراء حتقيػػا مسػػبا مػػن جهػػةب ك مػػن جهػػة ثانيػػة

. ك يسػػػت لل مػػػن هػػػه  اآثػػػار أف 2إلجػػراءات النشػػػر العاديػػػةب مػػػ  رػػػركرة تبلي ػػػه لإل ػػراؼ اظتعنيػػػة
اظتشرع  اكؿ أف يتجاكز كل اظترا ل اليت تتي  للجمهور ات كع ك معرفة دقائا اظتشركع من موق  

اء مػػػن خػػػكؿ إجػػػراء التحقيػػػا اظتسػػػبا أك نشػػػر ..اخلب سػػػو فػػػة ك مػػػدل تػػػوفر اظتنفعػػػة العموميػػػة.ك تكل
 القرار.

دل يصػػدر إذل ةايػػة  سػػالف الػػهكر 11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 12إف التن ػػي) اظتشػػار إليػػه يف اظتػػادة     
 اتشػريعي اؽتػا يػ ؾ فراةػ بدل يتطرؽ للموروع  تاتا 186-93 رق) اللح ةبكما أف اظترسـو التنفيهم

ف هػػػػػها الفػػػػػراغ التشػػػػػريعي فيػػػػػه مسػػػػػاس إ. راؼ ك القضػػػػػاء معػػػػػان مػػػػػن مهمػػػػػة اإلدارة ك ام ػػػػػ بي عً صىػػػػػيي 
  الضمانات الواجب توفرها. 

 .االستعجاؿ في حالة الضرورة العادية  إجراءاتثانيا:
دل يػػػن ) اظتشػػػرع اصتزائػػػرم  ػػػاتت اتسػػػتعجاؿ يف إجػػػراءات نػػػزع اظتلكيػػػةب مػػػا عػػػدا مػػػا جػػػاء  ػػػه     

زللسػػػلطة اإلداريػػػة  أنػػػهلكيػػػة  يػػػ  نػػػل علػػػل اظتػػػن ) لنػػػزع اظتسػػػالف الػػػهكر  11-91 رقػػػ) القػػػانوف
يصػػدر ك اظت ولػػة أف تطلػػب عنػػد الضػػركرة مػػن اصتهػػة القضػػائية اظت تصػػة اإلشػػهاد  اسػػتكـ اممػػواؿ. 

                                                      اتستعجاؿ.  سب إجراءالقرار القضائي  ين,ه 
                                                 

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 12اظتادة  - 1
  تب علل عدـ إتياف هها اإلجراء.دل يبٌن النل مرة أخرل الطرؽ اليت يت) ىا التبليغ ك ت اآجاؿب كدل يبٌن كهلر اصتزاء اظت - 2
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  1ممواؿ  السجل العقارم دكف اظتساس  اظتوروع.زينشر القرار القضائي اطتاص  استكـ ا    
 باممػكؾ الضػركرة اسػتكـقراءة النل يتض  أف اظتشرع شت  لإلدارة أف تطلب عنػد هها من خكؿ 

 ناء علل  لبها الهم تقدمه إذل جهة القضاء اظت تل  القضاء اإلدارم(. هها امخًن يصدر قرار  
القػرار القضػائي اطتػاص  ك متضػ ب (Les procédures d’urgences) سب إجراءات اتسػتعجاؿ 

 استكـ اممػواؿ إذل إجػراءات النشػر يف السػجل العقػارم اظتوجػود يف  يػز  العقػارب ك دكف أف نتػس 
 هها اإلجراء  اظتوروع.

عػػاـ ةػػًن كارػػ  كدقيػػا ب فهػػو ت يعػػين  نػػله  أنػػهالػػنل كتعلنػػا نقػػوؿ هػػها إف الػػتمعن اصتيػػد يف     
فاظتشػرع مػن جهػة يكػوف قػد أصػاب يف سػد  .اء ليػن ) كرػعية ػتتملػة الوجػودكرعية  هاهتاب  ل جػ

 فتحػػػه  نمػػػن جهػػػة ثانيػػػة يكػػػوف قػػػد أخطػػػ أنػػػهالفػػراغ  تن ػػػي) كرػػػعيات قػػػد حتػػػدث يف اظتسػػػتقبلب إت 
ف تسػػت ل هػػها الػػنل  ػػاللجوء إذل  يػػازة اممػػكؾ اطتاصػػة دكف اظتػػركر علػػل كػػل نام ػػواب لػػإلدارة  ػػ

 بصػػري  علػػل  ػػا اظتلكيػػة اطتاصػػة  ذلػػر تعػػدو يفذريعػػة الضػػركرةب ك  اإلجػػراءات مسػػتعملة يف ذلػػر
كعليه ت ندرم ما هي نية اظتشػرع يف كرػعه عتػها الػنل مػا دامػت امعمػاؿ التحضػًنية عتػها القػانوف 

 ةًن منشورة.
فاظتشرع شت  لإلدارة  استكـ اممػكؾ دكف إدتػاـ اإلجػراءات العاديػة حتػت ذريعػة كجػود رػركرةب     

ييعػػًرؼى أك أف لتصػػر  ػػاتت هػػه  الضػػركرة. فالضػػركرة مصػػطل  كاسػػ  اتنتشػػار ك يقبػػل  ك دكف أف
مػن التػوازف  ػٌن إ ػكؽ العنػاف لػإلدارة  ان عػاث نو  ػدإاظتشرعى  ػاكؿ  ف فلر أك ر من معىن. ك م  ذ

 لنػزع العاديػة كاإلجػراءات القواعػد عػن خركجػا السريعة اإلجراءات يف استعماؿ هه  السلطة  إتباع
رػركرية(ب ك  ػٌن زتايػة اظتلكيػة اطتاصػة  زتايػة امفػراد مػن  تراهػا عامػة قصػد حتقيػا منفعػة يػةباظتلك

تعسػػف اإلدارة يف اسػػتعماؿ سػػلطاهتا(ب عنػػدما ألػػـز اإلدارة  ػػاللجوء إذل القضػػاء للسػػماح عتػػا  ورػػ  
  .اظتطلو ة القانونية اإلجراءات اليد علل اممواؿ اظتراد نزعها قبل إدتاـ

 الرة) مػن سػنه إجػراء نػرا  جػد خطػًنب  ػل امخطػر علػل اإل ػكؽ  أنهب علل اظتشرع ك ما يعا    
 مػػن القػػانوف 28دل يبػػٌن  دقػػة أ كػػاـ هػػها اإلجػػراء يف نػػل اظتػػادة  أنػػهيف إجػراءات نػػزع اظتلكيػػةب إت 

 رقػػ) يف اظترسػػـو التنفيػػهم سػػنلةدل يتطػػرؽ علػػل اإل ػػكؽ إذل اظت أنػػهب كمػػا سػػالف الػػهكر 11-91 رقػػ)
 .سالف الهكر 93-186

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 28اظتادة  - 1
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 .1994-05-11المؤرخ في  007االستعجاؿ في المنشور الوزاري المشترؾ رقم  -1
 07اظتشػ ؾ رقػ)  الػوزارم اظتنشػور مبناسػبة صػدكر مت سد  نسبيان  السا ا ف هها الفراغ التشريعيإ    

رةب ك ذلػر مػن خػكؿ اإلشػارة إذل تليػرات  إعطػاء هػه  السػلطة لػإلدا ب 1994مام 11يف  اظتؤرخ
 ك كر   عل التفاصيل يف خادتة اظتنشور.

أف سػػًن عمليػػة نػػزع اظتلكيػػة قػػد تواجههػػا  عػػل الصػػعو اتب م ػػل رفػػل  أشػػار اظتنشػػور إذل فقػػد    
اظتػػػكؾ أك عػػػدـ معرفػػػة هػػػويته). أك عنػػػدما تواجػػػه العمليػػػات الضػػػركرية ك اظتلحػػػة للهي,ػػػات العموميػػػة 

م ػل أف عمليػة البحػ  عػن  بنونية يتعهر  لهػاعراقيل أك تعسف من اظتكؾ. أك أف هناؾ كرعية قا
 .أك أف اممكؾ تعود لقاصر حاؿي تى سٍ أك تي  طوؿي اظتكؾ تى 

ف اإلدارة أيف  ػٌن  بإجػراءات نػزع اظتلكيػة قػد تطػوؿ لسػبب مػن امسػباب فػ فإرافة إذل ذلر     
امسػعار ف إحتقيا التنميةب ك أك ر مػن ذلػر  أجلساجة ماسة إذل تسيد مشركع ترا  رركرم من 

 تكلفة اظتشركع ستكوف ر مة ك يف ذلر ررر للمصلحة العامة. ف فك التارل  بقد ترتف 
اضتػػل يكمػػن يف السػػماح لػػإلدارة  ورػػ  اليػػد مباشػػرة علػػل  فػػ فك تبعػان عتػػه  الصػػعو ات اظتع رػػة     

 مبجرد التصري   اظتنفعة العمومية. 1امراري
 .اإلجراءات -2

قضاء للسماح  ور  اليد علل العقارات عن  ريا إجراءات ًإف الطلب اظتقدـ إذل ال    
 اتستعجاؿ كتب أف يتوفر علل شركط موروعية ك أخرل شكلية:

 أف اإلجراءات إثبات الطلب الهم تقدمه اإلدارة كتب عليها فيه ف ففمن  ي  اظتوروع     
 تؤخر أف نتكن و ات معينةصع كهناؾ اظتطلو ةب  العناية اتبعت قد العقار  يازة إذل العادية الرامية

 تنفيه امش اؿ.
  اظتنفعة التصري  أما من  ي  الشكل فيجب أف يرفا  اظتلف اظتقدـ إذل جهة القضاء قرار    

 (L’état d’avancement)إرافة إذل تبياف  الة التقدـ  . يازهتا اظتراد القطعة العموميةب كؼتطط
إت أف هها اإلجراء القضائي  بور الوزارم يف اطتتاـاظتنشذلر  النسبة امل العملية. ك لقد أكر  

 .(Difficultés majeurs réelles) الة الصعو ات القاهرة اضتقيقية  ت يطبا إت يف

                                                 
ز اليت تكوف ػتل للحيازة عن  ريا األمواؿاليت استعملت مصطل  عاما ز 11-91 رق) من القانوف 28علل عكس اظتادة  - 1

ر تباين كبًن. فما هو امص ب اممواؿ  صفة عامةب أـ زب ك يف ذلاألراضيخاصا ز  ااتستعجاؿب ؾتد أف اظتشرع استعمل مصطلح
 فقط امراري؟ 



 الباب امكؿ                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

89 

و المنشور الوزاري فيما يخص السبب  11-91 رقم من القانوف 28مقاربة بين المادة  -3
 الدافع إلى اللجوء إلى اإلجراء االستعجالي

ك اظتنشور خبصوص السبب  11-91من القانوف  28أف اظتقارنة  ٌن نل اظتادة  اظتك ذ    
الداف  إذل اللجوء إذل إجراء اتستعجاؿ كتعلنا نكتشف أف هناؾ اختكؼ  ٌن النصٌن. ففي 
الوقت الهم قيد اظتشرع اللجوء إذل اإلجراء اتستعجارل  ور  اليد علل اممواؿ  وجود رركرة 

ا تشكل رركرةب أهنؾ اااؿ مفتوح لإلدارة يف تكييف اضتاتت اليت تراها دكف أف لتددهاب ك تر 
 اتستعجارل التسلي) قيدت عندما جانبت القانوف اظتنشور الوزارم اإلدارة ك من خكؿ أف ؾتد

ا أهناظتلكيةب إرافة إذل  لنزع العادية اإلجراءات مسار تع ض  قيقية  وجود صعو ات للعقار
 علل هه  الصعو ات.أكردت  عل امم لة 

ك اعتبػار أف اظتنشػور الػوزارم جػاء ليورػ  كيفيػة تطبيػا مػا جػاء  ػه القػانوفب  بك مبقار ة النصػٌن    
انوف مػن قػ 28نتكن لنا أف نقوؿ أف مصػطل  الضػركرة الػهم دل يعطيػه اظتشػرع أم كصػف يف اظتػادة 

عو ات القػػاهرة اضتقيقيػػةب الصػػ أنػػهب تصػػدل لػػه التن ػػي) مػػن خػػكؿ اظتنشػػور ك فسػػر  علػػل نػػزع اظتلكيػػة
  1ذكر  عل امم لة علل سبيل التعداد ت اضتصر.ك 

إت أف مفهـو مصطل  الصعو ات القاهرة اضتقيقيػة  باإلسقاط لصورة الضركرة اك  الرة) من هه    
هو اآخر ةًن قار ك ةًن ػتددب إذ يرج  يف امخًن حتديد  إذل اإلدارةب م لػه م ػل مفهػـو الضػركرة. 

( أك ال انيػػػػػة  اظتنشػػػػػور الػػػػػوزارم 11-91 رقػػػػػ) مػػػػػن القػػػػػانوف 28ففػػػػػي اضتالػػػػػة امكذل  اظتػػػػػادة ك عليػػػػػه 
 اظتش ؾ( تبقل سلطة اإلدارة قائمة يف حتديد  الة الضركرة أك  الة الصعو ات القاهرة اضتقيقية.

 اتستعجاؿ ت ػد هها أف ةًن كفعاؿب  اس) اتستعجارل القاري دكر ام واؿ كل يف يبقلك     
 أف لكػي يسػتطي  الطبيعػةب نفػس لػه ت ػا  قػرار أك العموميػةب  اظتنفعػة اظتصػرح  ػالقرار ي بػت أف

 2.له اظتعطل التكييف علل كتامة كلية رقا ة إخطار  مت الهم القاري نتارس

                                                 
العكقة  ينهماب إذ نرل يف م ل هه  اضتالة أف ةموض  يةمن خكؿ هه  اظتقار ة  ٌن اظتنشور الوزارم كتن ي) ك القانوفب نطرح إشكال - 1

ىا قد يؤدم يف امخًن إذل أف اإلدارة هي من لتدد رةبة النصوص القانونية يؤدم  اإلدارة عن  ريا التن ي) إذل إعطاء تفسًن خاص 
علل  رف يفسر نية اظتشرع تختكفه) عضوياب  ل أف دكر اإلدارة يقتصأنه ت نتكن للتن ي) أنية اظتشرع ك تصب  هي من يشرع. كالواق  ك 

 تبيٌن كيفية تطبيا القانوف.
2
  .42ب ص 1996ب لسنة 2ب االة القضائيةب العدد اظتنفعة العمومية أجلكركةلي مقدادب نزع اظتلكية من   - 
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    .دور القاضي في اإلجراء االستعجالي -4
نػػػػػزع اظتلكيػػػػػة علػػػػػل عكػػػػػس الورػػػػػ  العػػػػػادم الػػػػػهم ت يعطػػػػػي للقارػػػػػي أم دكر يف إجػػػػػراءات     

ؾتػد أف للقارػي يف هػه   الػة  ب إجراءات نزع اظتلكيػة يف القػانوف اصتزائػرم إجػراءات إداريػة ػتضػة(
 يف السماح لإلدارة  ور  اليد علل اممكؾ العقارية. ان اتست نائية دكر 

تسػاؤؿ  ػوؿ  بيعػة دكر القارػي يف هػه  الورػعيةب فبحسػب صػري  اظتػادة ال نتكػن ف نهك عليه     
للسػػػػلطة اإلداريػػػػة اظت ولػػػػة أف تطلػػػػب عنػػػػد  الػػػػيت تػػػػنل علػػػػل أف ز  11-91 رقػػػػ) القػػػػانوفمػػػػن  28

. ك يصػػػدر القػػػرار القضػػػائي الجهػػػة القضػػػائية المختصػػػة اإلشػػػهاد باسػػػتالـ األمػػػواؿالضػػػركرة مػػػن 
  ين,ه  سب إجراء اتستعجاؿ.                                                     

 .زجل العقارم دكف اظتساس  اظتوروعضائي اطتاص  استكـ اممواؿ  السينشر القرار الق    
فػػدكر القارػػي  سػػب هػػه  اظتػػادة يقتصػػر فقػػط علػػل اإلشػػهاد علػػل اسػػتكـ اممػػواؿ  اممػػكؾ     

العقاريػػة(ب  عػػد مراقبػػة اظتلػػف اظتقػػدـ مػػن جهػػة اإلدارة. فالقػػانوف دل يبػػٌن سػػلطة القارػػي تػػا   لػػب 
إشهاد فقط. فالقاري ت يقـو يف هه  اضتالة  الن ر يف نػزاع  قيقػي  أنهل اإلدارةب ماعدا نصها عل

ف دكر القارػػي أمعػػٌن مػػا داـ لػػيس هنػػاؾ إدعػػاء ك ت أ ػػراؼ  ػػل غتػػرد  لػػب. ك عليػػه نتكػػن القػػوؿ 
 دكر  1شػػػكلي جػػػداب إذ ت لتػػػا لػػػه رفػػػل الطلػػػب إت إذا كػػػاف اظتلػػػف ناقصػػػا مػػػن  يػػػ  الوثػػػائا.

الة شبيه  دكر قاري نزع اظتلكية يف القانوف الفرنسػي يف مر لػة إصػدار القاري اصتزائرم يف هه  اضت
 أمر نزع اظتلكية(.

 .طبيعة و نوع القرار القضائي -5
 إجراء حسب يصدر القضائي القرار إذل أفز 11-91القانوف رق) من  28تشًن اظتادة     

طلب كجود  الة كةين عن البياف اإلشارة إذل أف هها النوع من القضاء يتز. االستعجاؿ
كالهم  اتستعجاؿب عنصر اتستعجاؿب ك هها اممر من الن اـ العاـب فالقاري يتفحل توافر

الضركرة اليت اش  ها اظتشرع يف قانوف نزع اظتلكيةب أك الصعو ات القاهرة اضتقيقية   الة أنهنقدر 
ـي  العادية يف اظتنشور الوزارمب ك اليت اإلجراءات مواصلة دكف اليت  التك   أمػػامه.   ثباهتا اإلدارة تيلزى

                                                 
اممواؿ هها إذل جهات شبه قضائية أك إذل جهات   استكـ اظت تصة القضائية اصتهة كاف   مكاف اظتشرع أف يسند دكر إشهاد - 1

 التوثيا.
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ل) اإلدارة يتس  ان يتضمن إشهاد 1ما يصدر  القاري يف هها الور  هو قرار قضائي ف فك عليه     
 لألمواؿ اطتاصةب كفا إجراءات اتستعجاؿ لوجود رركرة ملحة.

 .االستعجاؿ في حالة الضرورة القصوى إجراءاتثالثا:
جػػراءات نػػزع اظتلكيػػة يف اصتزائػػر دل يتطػػرؽ  صػػرا ة إذل هػػه  اضتالػػةب إف التشػػري  اضتػػارل اظتػػن ) إل    

هػػها عكػػػس مػػػا كػػاف عليػػػه اممػػػر قبػػػل إل ػػاء القػػػانوف السػػػا ا اظتتعلػػا  ػػػ جراءات نػػػزع اظتلكيػػػة. ك ت ك 
يػػػػدخل رػػػػمن  أنػػػػهإذا كػػػػاف هػػػػها الت لػػػػي عػػػػن  الػػػػة اتسػػػػتعجاؿ القصػػػػول مقصػػػػود أـ  مػػػػا نػػػػدرم

 قانونية يف اصتزائر.العشوائية اليت تسود سن النصوص ال
مػػن اممػػر اظتل ػػل إذل  الػػة إجػػراءات نػػزع اظتلكيػػة يف  الػػة اتسػػتعجاؿ  49فلقػد تعررػػت اظتػػادة     

 عػد التصػري   الػدفاع الػوطنيهتػ)  ش اؿالقصول. ف ذا اقتضت الضركرة القصول التنفيه الفورم م
ت مبوجػػػب قػػػرار يصػػػدر  كزيػػػر كتػػػوز مػػػن  التصػػػري   اسػػػتكـ  يػػػازة اظتلكيػػػا ف نػػػه اظتنفعػػػة العموميػػػةب 

مػن تسػلمه قػرار كزيػر الػدفاعب ك عنػدها  24الدفاع. فيقـو الوارل   صػدار القػرارات الضػركرية خػكؿ 
كتػػػوز معػػػواف اإلدارة دخػػػوؿ للملكيػػػات اطتاصػػػػة لتطبيػػػا اإلجػػػراءات اظتنصػػػوص عليهػػػا يف القػػػػانوف 

 ؿ العمومية. النسبة لألررار اظتسببة للملكيات اطتاصة من جراء تنفيه امش ا
 15تقػـو اإلدارة  تحديػد مبلػغ مػارل نت ػل التعػػويل ات تمػارل عػن نػزع اظتلكيػة ك تودعػه خػػكؿ     
يلػػـز علػػل اإلدارة  أنػػهت يػػت) هػػها اإلجػػراء إت إذا  لبػػه اظتػػالكوف أك اظتعنيػػوف اآخػػركف. كمػػا ك ب ايومػػ

 من أخه اضتيازة.  دامتا عة إجراءات النزع اظتتبقية  عد شهر ك 
ؾتدها تقتصػر فقػط علػل  84-76 رق) إف  الة اتستعجاؿ القصول اظتنصوص عليها يف اممر    

امش اؿ اطتاصة  الػدفاع الػو ين. ك مػ  ذلػر فلقػد دتػت اإلشػارة إذل هػه  اضتالػة يف  عػل القػوانٌن 
اظتتعلػػػػػا   نتػػػػػاج الطاقػػػػػة  1985أكت  06اظتػػػػػؤرخ يف  07-85ك مػػػػػن ذلػػػػػر القػػػػػانوف رقػػػػػ)  باطتاصػػػػػة

 :أنهمنه علل  26كنقلها كتوزيعها  التوزي  العمومي ال از  ي  تنل اظتادة  الكهر ائية
 ؾتػػازز نتكػػن اللجػػوء اسػػت نائيا إذل اإلجػػراء اتسػػتعجارل يف  الػػة الضػػركرة القصػػول الػػيت يقتضػػيها اإل

 للمنشآت. اجلالع
وجػػب البيػػاف ك ت نتكػػن أف يتعلػػا اإلجػػراء اتسػػتعجارل  ػػبعل اظتشػػاري  الػػيت مت إثبػػات اسػػتعجاعتا مب

التصرلتي  اظتنفعة العامة أك  اظتوافقة أك ال خيل التقنيٌن أما من الوزراء اظتعنيٌن معا كأمػا مػن الػوزير 
 اظتكلف  الطاقة  عد ا كع الوزراء اظتعنيٌن  صفة قانونية ك إما من الوارل.

                                                 
ر كاف علل اظتشرع أف يستعمل مصطل  القرارات القضائية تصدر فصك يف نزاعب ك هو ما ت يتوفر يف قضية اضتاؿب لهل ف ف عادةن  - 1

 إشهاد فقطب أك أمر كما هو اضتاؿ يف القانوف الفرنسي.
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 تنفيػػػػػه ك مػػػػ  مراعػػػػاة اضتفػػػػاظ علػػػػػل  قػػػػوؽ ال ػػػػًن ي تػػػػب علػػػػػل اإلجػػػػراء اتسػػػػتعجارل اإلسػػػػراع يف
اإلجػػػراءات مػػػ  تقلػػػيل .جػػػاؿ إجػػػراءات التحقيقػػػات الكزمػػػة. ك يف هػػػها اإل ػػػار نتكػػػن الػػػوارل أف 

ك رػػػمن نفػػػس   ػػػدايطالػػػب ك يػػػنمر  ػػػ جراء ؼتتلػػػف التحقيقػػػات اظتتعلقػػػة  ػػػنفس اظتشػػػركع يف .ف ك 
 اآجاؿ.

 حتدد كيفيات تطبيا اإلجراء اتستعجارل عن  ريا القانوف.  
ب عػػن امرػػرار اظتسػػببة مػػن جػػراء الدراسػػات أك الشػػ ل اظتؤقػػت للملكيػػات لتػػدد التعػػويل اظت تػػ    

ذلػر ك من قبل ال رفة اإلدارية للمجلس القضائي الهم تق  اظتلكيات اظتػهكورة يف نطػاؽ اختصاصػه 
 إذا دل لتصل اتفاؽ كدم.ز

 .البنى التحتية ذات منفعة عامة و بعد وطني استراتيجي إنجازعمليات رابعاً:
جدات اليت دل ينل عليها قانوف نزع اظتكية اظتل ل أك السارمب هي نزع اظتلكية من من اظتست    
ب  ل جاءت يف إ ار البىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجي إؾتازعمليات  أجل

 .1995قانوف اظتلكية لسنة 
 التنصيص على العملية في التشريع. -1

اظتكمػل للقػانوف  2005أكؿ مرة مبوجب قانوف اظتالية لسػنة إف هها النوع من امش اؿ مت النل عليه
يػػػتم إقػػػرار المنفعػػػة العموميػػػة بمرسػػػـو تنفيػػػذي  منػػػه علػػػل أف ز 65 يػػػ  نصػػػت اظتػػػادة 91-11

  1زالبنى التحتية ذات منفعة عامة و بعد وطني استراتيجي. إنجازبالنسبة لعمليات 
 عػد ك البػىن التحتيػة ذات منفعػة عامػة  إؾتازكما أف ذات القانوف شت  لإلدارة يف  الة عمليات      

ك ػػػين اسػػػ اتيجي القيػػػاـ  اضتيػػػازة الفوريػػػة. ك هػػػها  عػػػد القيػػػاـ  تسػػػجيل مبلػػػغ التعويضػػػات اظتمنو ػػػة 
للمعنيػػػٌن لػػػدل اطتزينػػػة العموميػػػة. إرػػػافة إذل أف الطعػػػوف القضػػػائية الػػػيت يقػػػدمها اظتػػػكؾ خبصػػػوص 

 راء اضتيازة الفورية.التعويل ت توقف  نم  اؿ من ام واؿ تنفيه إج
منه ك اظتتممػة  37عاد اظتشرع اصتزائرم ك أشار يف اظتادة  2014ك يف قانوف اظتالية امخًن لسنة     

إذل  الػػػة جديػػػدة يصػػػدر فيهػػػا التصػػػري   اظتنفعػػػة العموميػػػة مبوجػػػب مرسػػػـو  11-91 رقػػػ) للقػػػانوف
  اظتتعلقػػة   نتػػاج ك نقػػل ك توزيػػ  ؾتػػاز اظتشػػاريإزيػػت) التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة لعمليػػات  تنفيػػهم.
ال از ك اظتاءب ن را لطبيعة  نيتها التحتية ذات اظتصلحة العامة ك  عدها الو ين اس اتيجي ك الكهر اء 

                                                 
 2004-12-29اظتػػػؤرخ يف  21-04مػػػن القػػانوف  65اظتػػادة اظتسػػتحدثة مبوجػػػب  11-91مػػػن القػػانوف رقػػػ)  1مكػػرر 12اظتػػادة  -1

  .2005اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة 
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أعػك ب ك ذلػر يف  10من دكف حتديد مسبا للعناصر اليت تضمنتها اظتادة  مرسـو تنفيذيمبوجب 
 1ية  النسبة للعمليات اليت شرع فيها....ز دكد ات تياجات اضتقيقية اظتعل عنها ك اضتصر 

 .إجراءات الحيازة الفورية و نقل الملكية -2
مػن  3ك اظتستحدثة  مبوجػب اظتػادة  186-93 رق) مكرر من اظترسـو التنفيهم 10تنل اظتادة     

مبجػػرد نشػػر اظترسػػـو التنفيػػهم اظتتضػػمن ز أنػػهعلػػل  سػػالف الػػهكر 248-05 رقػػ) اظترسػػـو التنفيػػهم
   اظتنفعػػة العموميػػة يف اصتريػػدة الرشتيػػة للجمهوريػػة اصتزائريػػة الدنتقرا يػػة الشػػعبيةب يقػػـو الػػوتة التصػػري

اظتعنيوف   عداد قرار اضتيازة الفورية من اإلدارة نازعة اظتلكية لألمكؾ أك اضتقوؽ العينية العقاريةب مػ  
/أك اظتعنػويٌن منزكعػي اظتلكيػة مراعاة إيداع مبلغ التعويضات اظتمنو ة لفائدة امش اص الطبيعيػٌن ك

 لدل اطتزينة العموميةز.
 رقػػ) مػػن القػػانوف 2مكػػرر 29اظتػػادة  فػػ فك  النسػػبة لنقػػل اظتلكيػػة يف  الػػة أشػػ اؿ البػػىن التحتيػػة     
البػػىن التحتيػػة ذات  إؾتػػازتػػنل علػػل أف ز تكػػرس إجػػراءات نقػػل اظتلكيػػة  النسػػبة لعمليػػات 91-11

مكػرر ك الػيت يػت)  12ين ك اتسػ اتيجي اظتنصػوص عليهػا يف اظتػادة اظتنفعة العامة ك ذات البعػد الػو 
إقػػرار منفعتهػػا العموميػػة مبرسػػـو تنفيػػهم مباشػػرة  عػػد الػػدخوؿ يف اضتيػػازة  واسػػطة عقػػد إدارم لنػػزع 

 اظتلكية خار  إلجراءات الشهر العقارم.
قػػف  ػػنم  ػػاؿ مػػن ت نتكػػن الطعػػوف الػػيت يقػػدمها اظتعنيػػوف للعدالػػة يف غتػػاؿ التعويضػػات أف تو     

 ام واؿب تنفيه إجراء نقل اظتلكية لفائدة الدكلة.ز
مكرر  40سالف الهكر يتناقل م  نل اظتادة  11-91رق)  من القانوف 29إف نل اظتادة     

ف ذا كاف امكؿ يصرح علل أف هها اممر يت)  بمن  اظترسـو التطبيقي يف خصوص نقل اظتلكية
 يت)  واسطة قرار يصدر  الوارل.  أنهال اشل ينل علل  ف ف  واسطة عقد إدارم لنزع اظتلكيةب

هه  هي  اتت اإلجراءات اطتاصة يف التشري  اصتزائرمب فما هي يا ترل  اتت اإلجراءات     
اطتاصة يف التشري  اصتزائر؟ ك ما الهم تتميز  ه؟ إف اإلجا ة عن هه  التساؤؿ ستكوف من خكؿ 

 الفرع اظتوارل من هها اظتطلب.
 

                                                 
1
 .إليه الشارةسالف  11-91) من القانوف رق 3مكرر  12اظتادة  - 

 .2008اظتتضمن قانوف اظتالية  12-07من القانوف  59هه  اظتادة مستحدثة مبوجب اظتادة  -2
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 ثانيالفرع ال
 في التشريع الفرنسي خاصةاإلجراءات ال

يف القانوف الفرنسي  ف نهم  اظتوازاة م  اإلجراءات العادية ك اليت دتت اإلشارة إليها فيما سباب     
خترؽ اإلجراءات العادية من عدة نقاط. ك تتم ل هه  اإلجراءات  توجد كهلر إجراءات خاصة

 ب ك أخًنان  ثانيان( ب ك إجراءات اتستعجاؿ القصول أكتن( تعجاؿاطتاصة عموما يف إجراءات اتس
 . ثال ان( إجراءات امتصاص السكنات ةًن الصحية

 .إجراءات االستعجاؿأوال:
ا ف هنػػإف هػػه  اإلجػػراءات لػػيس عتػػا تػػنثًن علػػل سػػًن اإلجػػراءات يف اظتر لػػة اإلداريػػةب ك مػػ  ذلػػر     

ر  عل ف لة القضائيةب ك إلعماؿ هه  اإلجراءات كتب تو يف اظتر   تؤدم إذل التسري  يف اإلجراءات
  ك ذلر علل الشكل التارل: الشركط
 :إعماؿ إجراءات االستعجاؿ شروط -1

أما امكؿ فهو شرط  بمعا اثنٌنكتب توفر شر ٌن  (L’urgence)لتحقا  الة اتستعجاؿ     
أك يف  بف عن اظتنفعة العموميةيشار إليه يف قرار اإلعكيتم ل يف أف اتستعجاؿ كتب أف ك  بشكلي

 Art. R15-2.1 قرار ت ا من نفس الطبيعة
ك مبا أف اافذ متتل   صدار قرار التصري  اظتنفعػة العموميػةب فػيمكن لػه أيضػا أف يعلػن  الػة     

اتسػػتعجاؿ يف قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿب ك الػػهم هػػو مػػن نفػػس  بيعػػة قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة 
إف هػػها اضتػػل  النسػػبة إلعػػكف اتسػػتعجاؿ لػػيس لػػه أم  ذل مورػػوعه ك اظت ػػتل   صػػدار . ػػالن ر إ

 سلبيات مبا أف إجراءات اتستعجاؿ ت تؤثر يف سًن اظتر لة اإلدارية.
إذ كتب أف يكوف هنالػر اسػتعجاؿ يف  يػازة العقػارات  بأما الشرط ال اشل فهو شرط موروعي    

هػها اتسػتعجاؿ كتػب  .(Urgence à prendre possession des biens expropriés)اظتنزكعػة 
مػن اظتفػركض  أف يقدر من  رؼ السػلطة اإلداريػة حتػت رقا ػة القارػي اإلدارم. هػها امخػًن نتػارس

 2رقا ة عادية.
 

                                                 
1
 - « Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est 

constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature ». 
2
 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.594. 
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 : االستعجاؿ إجراءات إعماؿ نتائج -2
كعلػػػل  داريػػػة.إف إعػػػكف  الػػػة اتسػػػتعجاؿ لػػػيس عتػػػا أم تػػػنثًن علػػػل سػػػًن إجػػػراءات اظتر لػػػة اإل    

هػػها ك كتػػب علػػل اصتهػػة النازعػػة أف  1ا تسػػرع يف إجػػراءات اظتر لػػة القضػػائية.ف هنػػالعكػػس مػػن ذلػػر 
مػن   Art. R15-2-1اظتلكيةتبلغ عررها قبل ستسة عشر يوما علل امقل من إخطار قاري نزع 

 2.قانوف نزع اظتلكية
 .حالة إجراءات االستعجاؿ القصوىثانيا:
ب كهتػدؼ هػه   L15-9إذل L15-6تت مبوجب قانوف نزع اظتلكية اظتواد من هه  اضتا نيً مىتٍ     

اضتػػػاتت إذل التسػػػػري  يف  يػػػػازة اممػػػػكؾ العقاريػػػػة اظتنزكعػػػة مػػػػن  ػػػػرؼ اإلدارة. ك قبػػػػل التطػػػػرؽ إذل 
 تعرض إذل الشركط الواجب توفرها لتحقا هه  اضتاتت.يت) الاإلجراءات س

 .ىإعماؿ إجراءات االستعجاؿ القصو  شروط -1
إجراءات اتسػتعجاؿ القصػول ت تتعلػا إذل  ػبعل العمليػات ك علػل سػبيل اضتصػر.  ف ف داية     

فػػ ذا كانػػت إجػػراءات اتسػػتعجاؿ العاديػػة قػػد ختػػل أم نػػوع مػػن العمليػػات مػػا داـ هنػػاؾ اسػػتعجاؿ 
 تإجراءات اتستعجاؿ القصول ت نتكػن أف تتبػ  إ ف فعلل  يازة العقارات اظتنزكعةب مقا ل ذلر 

. ك تتم ػػػل هػػػػه  العمليػػػػات يف امشػػػػ اؿ الػػػيت ختػػػػل الػػػػدفاع الػػػػو ينب اػػػػدكدةيف  عػػػل العمليػػػػات 
 سػب القػانوف  ك الو نية ك خطوط امنا يػب إنشاء الطرقات السيارةب السريعةب أجلامش اؿ من 

 1970.3ديسمل  23اظتؤرخ يف  1263-70رق) 
قانوف نزع اظتلكيػة ن ػرا للتطػور التكنولػوجي  منL15-94هها القانوف مبوجب اظتادة ؿى دً ك لقد عي     

اضتدي  ك أريفت امش اؿ اطتاصة   نشاء شبكة  رؽ اضتافكت الكهر ائية أك شبكة  رؽ النقػل 
                                                 

1
 -«  En France, en moyenne, une procédure normale d’expropriation dure dix-huit mois, 

alors que une procédure d’urgence nécessite seize mois ». Pour plus du détail voir Jean-Marie 
AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 595. 
2
 - «L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge ». 

3
 - La loi 70-1263 du 23 Décembre 1970 a prévu que la procédure d’extrême urgence 

pourrait concerner également les travaux de construction d’autoroutes, de routes express, de 
route nationales et d’oléoducs. Cité par : Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard 
AUBY, op.cit., p. 596. 
4
 - «  Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de 

routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de 
voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement 
déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de 
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ككػها  ػرؽ السػكر (.  De voies de tramways ou de transport en commun اصتمػاعي 
 1اضتديدية.

ل ت ختػػل إت  عػػل العقػػارات. فػػ ذا كانػػت إجػػراءات اتسػػتعجاؿ القصػػو  فػػ فإرػافة إذل ذلػػر     
إجػراءات اتسػتعجاؿ القصػول ت  فػ ف بإجراءات اتستعجاؿ ختل كػل العقػارات ك  ػدكف اسػت ناء

مػن قػانوف نػزع اظتلكيػة  L15-9ك هػها  سػب نػل اظتػادة   امراري البيضاء أم ةػًن اظتبنيػة ختل إت
نسػػػػي اسػػػػت ناء مبوجػػػػب قػػػػانوف أصػػػػدر  سػػػػنة . إت أف هػػػػه  القاعػػػػدة أكرد عليهػػػػا اظتشػػػػرع الفر الفرنسػػػػي
2010.2 

                                                                                                                                                    

possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage,  un 
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise 
de possession de ces terrains. Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à 
l'article L. 15-7. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration 
conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant 
les terrains que l'administration se propose d'occuper. Toutefois, la prise de possession ne 
pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service 
des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle 
au paiement ou de refus de recevoir,  cette condition est remplacée par l'obligation pour 
l'administration de consigner la somme correspondante. Faute par l'administration de 
poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge,  
saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été 
ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité 
spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8 ». 
1
 - La loi 89-550 Du 2 Août 1989 a ajouté à la liste les voies de chemin de fer. Cité par : 

Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 596. 
2
 - Loi n° 2010-788 du 13 juillet 2010 article 53 II : La procédure prévue à l'article L. 15-9 

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise 
de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains 
bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement 
de la nouvelle branche du tram-train T4 en Ile-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil. Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis 
conforme du Conseil d'Etat, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012. 
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إذا كاف رػركرم تنفيػه امشػ اؿ  إجراءات اتستعجاؿ القصول ت تكوف ؽتكنة إت ف فك أخًنا     
إذا كػػػاف تنفيػػػه امشػػػ اؿ اظتتعلقػػػة  ػػػالطرؽ السػػػيارة ك السػػػريعة  أك اسػػػت ناءن  1اطتاصػػػة  الػػػدفاع الػػػو ينب

 ؤخر  سبب الصعو ة اتملة يف  يازة العقارات.كالو نيةب أك  رؽ السكر اضتديدية قد ي
ب   الة اتستعجاؿ القصول يت) اإلعكف عنها  واسطة قرار اظتنفعػة العموميػة ف فك علل العمـو     

 Un acte postérieur de) قػرار ت ػا مػن نفػس الطبيعػة نتكػن أف يعلػن عنهػا  واسػطة أنػهكمػا 

même nature).2  
 :الستعجاؿ القصوىإعماؿ إجراءات انتائج  -2

علػػػػل العقػػػػارات  اتسػػػػتيكء فػػػػ فإف إجػػػػراءات اتسػػػػتعجاؿ القصػػػػول تتصػػػػف خباصػػػػيتٌن.  دايػػػػة     
اظتنزكعػػة ك اظتعنيػػة  امشػػ اؿ نتكػػن أف يػػػرخل  ػػه  واسػػطة مرسػػـو صػػػادر مػػ  الػػرأم اظتطػػا ا الػػػس 

 10يػػا اظتػػواد اػػافذ يقػػـو  تطب فػػ ف. ك  عػػد أر عػػة ك عشػػركف سػػاعة مػػن صػػدكر هػػها اظترسػػـو الدكلػة
اظتتعلػػػػػا  امرػػػػػرار الػػػػػيت تصػػػػػيب البنايػػػػػات جػػػػػراء امشػػػػػ اؿ  1892ديسػػػػػمل  29مػػػػػن قػػػػػانوف  30ك

فيصػػدر قػػرارات تسػػم   شػػ ل اممػاكن ك  التػػارل   مكػػاف امعػػواف اإلداريػػٌن الػػدخوؿ إذل  العموميػة.
 3امماكن.

كم اظتبلػغ اػدد مػن اتستيكء ت يكوف إت  دف  التعويل اظتؤقػتب كالػهم يسػا ف ف عد ذلر ك     
 ػرؼ مصػػلحة إدارة أمػكؾ الدكلػػة. إف عػدـ دفػػ  مبلػغ التعػػويل أك عػدـ إيداعػػه مػن  ػػرؼ اإلدارة 

 فػ فكيف الشهر اظتػوارل لكسػتيكء علػل العقػارات  4.كتعل ال اخيل  ش ل امماكن تفقد صك يتها
لكيػػػة يقضػػػي  ػػػدف  تعػػػويل اإلدارة ملزمػػػة   دتػػػاـ اإلجػػػراءات اطتاصػػػة  ػػػالنزعب كمػػػا أف قارػػػي نػػػزع اظت

 5خاص للهين ي بتوف تضرره) من سرعة اإلجراءات.

                                                 
1
 - Art. L15-6 « Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux 

intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, 
l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions 
de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relatives aux propriétés non soumises à 
l'occupation temporaire, être donnée à l'administration maître de l'ouvrage par un décret 
rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. »  
2  - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 597. 
3
 - Ibid., p.597. 

4
 - Art. L15-7 du Code de l’expropriation. 

5- Art. L15-8 « L'administration est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de 
poursuivre la procédure d'expropriation. Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité 
spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure ». 
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    .ثالثا: اإلجراءات الخاصة بامتصاص السكنات غير الصحية
-66ك اظتعػػػػدؿ  القػػػػانوف رقػػػػ)  1ب1964ديسػػػػمل  14اظتػػػػؤرخ يف  1229-64إف القػػػػانوف رقػػػػ)     

لنزع ملكية امراري  ان خاص ب أسس ك ظتدة عشرة سنوات إجراءن 1966جويلية  12اظتؤرخ يف  507
ل ي هها القانوف ك  ل ػتله القانوف رق) أمث . (Bidonvilles)اليت أقيمت عليها سكنات قصديرية 

ك الهم سهل من القضاء علل هها النوع من السػكناتب  1970جويلية  10اظتؤرخ يف  70-612
النػػػوعٌن السػػػا قٌن مػػػن  ك كمػػػا دتػػػت دراسػػػة 2مػػػ  العلػػػ) أف هػػػها القػػػانوف يتكػػػوف مػػػن ذتانيػػػة مػػػواد.

ب اإلجراءات اطتاصة لنزع اظتلكية سيت) التطرؽ إذل شركط ك نتائص هها النوع من اإلجراءات اطتاصة
 ك ذلر علل الشكل التارل:

 شروط إعماؿ اإلجراءات الخاصة بامتصاص السكنات غير الصحية. -1
فالشرط امكؿ يتعلا  ثنٌن معا.ت نتكن أف تطبا هه  اإلجراءات اطتاصة إت إذا توافر شر ٌن ا    

اظتسػػػػػػاكن التاليػػػػػػة: اظتسػػػػػػاكن اظتمنوعػػػػػػة مبوجػػػػػػب اظتػػػػػػادة   العقػػػػػػارات اظتعنيػػػػػػةب فػػػػػػاإلجراء ت متػػػػػػل إت
L.1331-28  مػػػػن قػػػػانوف الصػػػػحة العموميػػػػة. كػػػػهلر امرارػػػػي الػػػػيت أقيمػػػػت عليهػػػػا ك مهػػػػداؼ

أك ب (L’hygiène)  سبب عدـ توفر الن افػةب (Impropre)السكن ػتكت أك منشآت ةًن مكئمة 
  3.(Sécurité) أك اممنب (Salubrité)الصحة 

أما الشرط ال اشل في ل اعتدؼ من العمليةب ك الهم كتب أف يرتبط   نشاء سكناتب أك  نم     
 (Réserve foncière).عقارم   تياطاذا منفعة عمومية متعلا  التعمًنب خاصة إنشاء  إؾتاز
 بامتصاص السكنات غير الصحية.نتائج إعماؿ اإلجراءات الخاصة  -2

من نتائص اجتماع ههاف الشر اف هو تسري  اإلجراءاتب  ي  أف اافذ ك  واسطة نفس     
القرارب يصرح  اظتنفعة العمومية دكف إجراء حتقيا مسباب ك كها يعلن عن القا لية للتنازؿ لألجزاء 

 عد دف   -وقتيةب ك كها حتديد تاريخاظتعنية دكف إجراء حتقيا جزئي.كما يت) حتديد التعويضات ال
اتستيكء علل العقارات ػتل اإلجراء. ك خكؿ الشهر الهم يلي عملية  -أك إيداع مبلغ التعويل

 4اافذ ملـز مبواصلة اإلجراءات. ف فاتستيكءب 
                                                 

1
 - Une loi de 14 décembre 1964, dite « loi Debré » avait organisé une procédure spéciale, 

applicable pendant dix ans à l’expropriation des bidonvilles. -André DE LAUBADERE ET 
Yves GAUDEMET, op.cit., p.p.310-311. 
2
  - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 599. 

3
 - Ibid., p. 599. 

4 - Ibid., p. 600.  
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اصة مبجموعة كبًنة من اضتاتت اطت دلى أف التشري  الفرنسي أى   يانهما نتكن است كصه ؽتا سبا     
كأعد عتا ترسانة من ام كاـ التشريعيةب ك اليت نتكن للقاري أف يرج  إليها عند اضتاجةب ك يف 
ذلر توفًن رمانات للمتضررين من العملية. يف  ٌن أف هه  ام كاـ ةًن كاردة ىها التفصيل 

ياةته كفا اإلظتاـ يف التشري  اصتزائرم خاصة السارمب ؽتا كتعلنا مرة أخرل ننادم إذل إعادة صك 
 اظتتطلبات ك  س يوفر الضمانات الكافية للمكؾ ك أصحاب اضتقوؽ.

هه  كانت غتمل اإلجراءات اليت دتر ىا عملية نزع اظتلكيةب سواء يف اضتالة العادية أك ةًن     
العاديةب ك هه  اإلجراءات ن مها القانوف ك ألـز اإلدارة   تباعهاب ك كل خركج عنها كتعل عمل 

ك لقد خل قانوف نزع اظتلكية اظتكؾ  تعدم ت يسمو إذل العمل القانوشل ك مآله البطكف. اإلدارة
سواء أساسية أك عرريةب  مقا ل اممكؾ ك اضتقوؽ اظتنزكعةب السا قٌن ك أصحاب اضتقوؽ سقوؽ

 ك هه  اضتقوؽ ستكوف ػتل الدراسة يف الفصل ال اشل من هها الباب امكؿ.
 

 الفصل الثاني
 منزوع ملكيتهمحقوؽ ال

مقا ل اظتساس  اظتلكية العقارية ك ةًنها من اضتقوؽ اليت تتولد عن عملية نزع اظتلكية من  يف    
للمتضررين غتموعة من اضتقوؽ تا  اإلدارة نازعة اظتلكية.  من القانوف  ف فاظتنفعة العموميةب  أجل

ةب ك ت نتكن أف يت) نقل اظتلكية كمن هه  اضتقوؽ ما يندرج رمن اإلجراءات اصتوهرية لنزع اظتلكي
هها اضتا الهم نصت عليه ؼتتلف النصوص اظتعاصتة لنزع  . تحقيقه كنعين  ه اضتا يف التعويل إت

اظتلكية  ل كأكدت عليه الدساتًن كالدستور اصتزائرم ك الفرنسيب ككها التشريعات اظتن مة لنزع 
ة ك اضتقوؽ امخرلب يش ط فيه أف يكوف ك التعويل الهم يتحصل عليه منزكعي اظتلكي اظتلكية.

عادؿ ك منصفب سي   ي طي كل امررار كفا القاعدة اظتعركفة زما ضتا اظتضركر من خسارة كما 
فاته من كسبز. ك العدالة ك اإلنصاؼ ت تعين أت يتحصل اظتضركر علل أقل ؽتا يستوجبه 

ه اضتصوؿ عليهب مف يف ذلر اضتصوؿ عليه فقطب  ل كهلر أت يتحصل علل أك ر ؽتا يستوجب
إثراء  ل سبب علل  ساب اطتزينة العموميةب ك يف ذلر خركج علل اعتدؼ اظتنشود ك هو حتقيا 

دكر اظتشرع أك ر من رركرم يف سن نصوص قانونية تعمل علل  ف فك لهلر  1الصاحل العاـ.
لعموميةب ك  اطتصوص اث اظتوازنة  ٌن مصاحل امفراد ك مصاحل ااتم ب ك هه  هي اظتصلحة اأ د

                                                 
1
 اظتصلحة العامة تقتضي كهلر مراعاة اصتانب اتقتصادم للعملية. - 
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ستكوف ػتل البح  يف قادـ الدراسة خاصة يف  سنلةيف غتاؿ  ساب ك دف  التعويل. ك هه  اظت
التشري  اصتزائرم الهم تتوذل فيه اإلدارة ك دها اإلشراؼ علل العمليةب ك القضاء ت يتدخل إت 

 سنلةمن متتل مبالقضاء هو  ف فمبناسبة  عن يف قيمة التعويل. أما يف التشري  الفرنسي 
 التعويل  رمتها.

هناؾ غتموعة أخرل من اضتقوؽ ت بت  س  عد هناية إجراءات نزع إرافة إذل التعويل فهناؾ     
ب  ا اتس جاعب ك  ا امكلوية يف الشراء  نزع الباقي ةًن اظتستعمل( اظتلكية كحا النزع التاـ

ف إك اصتدير  اإلشارة  نزع اظتلكية.كالتنجًنب فهي  اتت عاررة قد تطفو عند تنفيه عملية 
اليت تلي   عل اضتقوؽتن ي) ةل الن ر عن  11-91يف القانوف السارم رق)  اظتشرع اصتزائرم

التشري   إ ار يف أك 84-76اممر رق)  القانوف اظتل لإ ار اكعتا يف نتيت) ك اليت س عملية النزعب
 الفرنسي.

هها ك  (اظتبح  امكؿ إذل اضتا يف التعويل التعرض إف دراسة  قوؽ اظتنزكع ملكيته) تتطلب     
 اقي  ك أخًنا إذل. (اظتبح  ال اشل إذل أ كاـ دف  التعويل  مث. ك قدسيته ن را مقتية هها اضتا

 .(اظتبح  ال ال  اضتقوؽ امخرل ك اليت دتارس  عد هناية إجراءات نزع اظتلكية 
 

 المبحث األوؿ
 الحق في التعوي  العادؿ

 التعويل أه)  ا  النسبة للمتضررين من عمليات نزع اظتلكيةب  ي  جاءت نصوص يعتل    
اظتتعاقبة تنل علل أف اظتلكية مضمونة كت كتوز نزعها إت للمنفعة  ب2الفرنسية ك1الدساتًن اصتزائرية

العامة كفقا للقانوف ك مقا ل تعويل عادؿ. ك كار  جبكء أف التعويل العادؿ شرط معقوؿ 
هها ك تدر اإلشارة إذل أف  3اإلرافة إذل كونه شر ا  بيعيا ك منطقيا ك رمانة أيضا.مقبوؿ  ك 

اضتقوؽ امخرل ك التجريد من اظتلكية العقارية اظتقا ل الهم يتقارا  امش اص الهين كانوا ػتل 

                                                 

 تعوي  قبلّي عادؿ،نه زت يت) نزع اظتلكية إٌت يف إ ار القانوف. كي تٌػب عليه أمن الدستور اصتزائرم اضتارل علل  20اظتادة تنل  -1
 .زومنصف

2
 -Constitution de 1958. 

3
ك أساس اإللزاـ  التعويل نل عليه الفقهاء يف أك ر من مور ب ففي الفقه الشافعي: ت  بالقهرم مبدأ التعويل العادؿ يف التملر - 

الضرر ك ف التسليط علل اتنتزاع القهرم إفتا شرع لدف  الضرر : مجاء لتل دتلر ماؿ اظتسل) ك الهمي   ًن  دؿ قهرا. ك يف الفقه اضتنبلي
 .78ص اظترج  السا اب زتد فراج  سٌنب ظتزيد من اظتعلومات أن ر: أ ت يزاؿ  الضرر.
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 ف اظتشرع اعتل  كهلر جلا للضرر الهم يكوف قدأ ذلرب ك ليس ذتنان  جلا ك قهراب يعتل تعويضان 
 أصاب هؤتء اظتتضررين.

تشرؼ عليها اإلدارة عموما علل انفراد  م   هتسإف إجراءات التعويل هي عملية إدارية     
  1إعطاء دكر  سيط للمنزكع ملكيته) من  ي  تقدصل عركره)(ب يف التشري  اصتزائرم.

 قضاء ا تداءن العملية تندرج رمن اظتر لة القضائيةب أم يشرؼ عليها ال ف فأما يف فرنسا     
 من الضمانات للمتضررين. ان إرافي ان ب ك هو ما يوفر نوعانتهاءن ك 

 أساس التزاـ اإلدارة  التعويل عن نزع اظتلكية إف دراسة اضتا يف التعويل تقتضي التطرؽ إذل    
 اظتطلب امكؿ(ب ك شركط الضرر الواجب التطبيا  اظتطلب ال اشل(ب ك نطاؽ ك  بيعة التعويل 

 ل ال (ب ك إجراءات حتديد قيمة التعويل  اظتطلب الرا  (. اظتطلب ا
 

 المطلب األوؿ
 نزع الملكية جراءاإلدارة بالتعوي   لتزاـاأساس 

ملتزمة أساسا  التعويل لصاحل  امخرل إف اإلدارة النازعة للملكية العقارية ك  قوؽ اترتفاؽ    
ار اختصاصاهتا القانونية ك ليس اظتاديةب ذكم اضتقوؽ. فاإلدارة دتارس سلطة النزع يف إ ك اظتكؾ 

كمن أكجه  بكهي يف ذلر تستند إذل نل القانوف. فامصل هو أف اإلدارة مسؤكلة عن أعماعتا
 سسو ف اظتسؤكلية اإلدارية تقـو علل أي إاظتسؤكلية هو التعويل الهم دتنحه اإلدارة إذل اظتتضررين. 

 أجلتزاـ اإلدارة  التعويل عن عملية نزع اظتلكية من ا هنا هو حتديد أساس النى مي هي متعددةب ك ما يػى 
 اظتنفعة العمومية.

امسس  إذل التعويلب سيت) التطرؽ  اإلدارة إثر الهم تلتـز علل  امساسمعرفة  أجلك من     
اظتمكنة لهلرب ك نعين اظتسؤكلية العقدية  أكتن(ب مث اظتسؤكلية التقصًنية  ثانيان(ب فاظتسؤكلية علل 

 ظت ا رب ك أخًنان القانوف  را عا(.أساس ا
 .المسؤولية العقديةأوال: 
 La)اظتسؤكلية العقدية   داية ت نتكن تنسيس التزاـ اإلدارة  التعويل علل أساس    

responsabilité contractuelle)إذ أف اإلدارة ك هي  صدد نزع  بتعاقدم ب أم علل أساس
ر قهرا ك  دكف اش اط ررا اظتكؾ  ما دل يكوف هناؾ اظتلكية ت تتعاقد م  اظتكؾب  ل يكوف ذل

                                                 
 ف إدارة أمكؾ الدكلة هي من يتوذل اإلشراؼ علل عملية التعويل. يف القانوف اصتزائرم ف - 1
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إلدارة يف هها اإل ار دتارس امتيازها يف السلطة العامةب إذ تكفي إرادهتا ك دها اتنازؿ كدم(. ف
 إدارية. كمدنية كانت أ بفيما تصبو إليهب ؽتا مترج مسؤكليتها من نطاؽ العقود

 .المسؤولية التقصيريةثانيا:
كن تنسيس التزاـ اإلدارة  التعويل عن نزع اظتلكية علل قواعد اظتسؤكلية التقصًنية ت نت أنهكما      

 La responsabilité délictuelle) ب ذلر أف هه  اظتسؤكلية تقتضي توفر أركاف ثكثةب كهي اطتطن
عكقة السببية  ٌن اطتطن كالضرر. فالركن امكؿ أم اطتطن ليس كاردا علل اإل كؽ يف ك كالضرر 

ف هه  امخًنة تعتل امتيازا من امتيازات السلطة العامةب ك هو عمك إداريا ية نزع اظتلكيةب معمل
 الرة) من ك  ب. أما ركن الضررصحيحان  يكوف قد متى أف العمل  يفيش ط  أنهإت ليس عمك مادياب ك 

السببية  ٌن  حتققه جراء عملية نزع اظتلكيةب ك كونه ناتص مباشرة عن عملية النزع أم كجود عكقة
 كذلر  سببت تقـو اظتسؤكلية التقصًنيةب  أنهعمل اإلدارة ك اظتتم ل يف نزع اظتلكية ك الضررب إت 

 انتفاء ركن اطتطن يف هها العمل.
 المسؤولية على أساس المخاطرثالثاً:
ل أساس يتجه إذل تنسيس التزاـ اإلدارة  التعويل علقد الرأم  ف ف  يانه اتستناد إذل ما سبا     

ف هه  اظتسؤكلية ت يش ط لقيامها كجود ركن اطتطنب اظتسؤكلية عن اظت ا ر ك حتمل تبعة ذلرب م
 ل يكفي كجود ركنٌن قتا الضرر ك ركن العكقة السببية  ٌن تصرؼ اإلدارة ك هها الضرر الناتص 

عكقة السببية  عن تصرفها. أك  عبارة أخرل أف هه  اظتسؤكلية تقـو علل ركنٌن فقط قتا الضرر ك
ظتا كاف نزع اظتلكية ي تب عليه ررر ػتقا للمنزكع ملكيته رة) عدـ ك  1 ينه ك  ٌن تصرؼ اإلدارة.

علل اظتسؤكلية علل أساس  اتلتزاـ  التعويل قد يقاؿ  تنسيسه ف ف بيف جانب اإلدارة نكجود خط
 . ب إت أف هها الرأم ةًن صحي اظت ا ر

ك ت نتكن أف تكوف قاعدة  باس اظت ا ر هي مسؤكلية تكميليةإف اظتسؤكلية علل أس ذلر    
 2سواء عن أعماؿ اإلدارة اظتادية أك القانونية.ك سواء  النسبة للقانوف اظتدشل أك اإلدارمب  عامةب
 القانوفرابعاً:

 علل اضتقوؽ اطتاصة فقد مت النل عليها يف نزع اظتلكيةعملية  ن را مقتية ك خطورة    
ففي الوقت الهم شتحت فيه هه  النصوص للسلطات ب دكلية ك الدساتًن الو نيةاتتفاقيات ال

. فكل اك  س مسبق عادت اا قيدت ذلر مبن  هؤتء تعويضف هن بالعامة يف نزع ملكية اطتواص
                                                 

 .91ب ص.1974 د.د.فب  ًنكتب سليماف ػتمد الطماكمب قضاء التعويلب - 1
2
 .53عزت صديا  نيوسب اظترج  السا اب ص - 
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هه  النصوص العامة ر طت السماح   كرا  اظتكؾ علل الت لي علل أمككه) سصوعت) علل 
صت علل ذلر  كل صرا ة ككروحب ك تركت تن ي) ذلر إذل تعويل عادؿ ك قبليب  ي  ن

التعويل يف  الة نزع اظتلكية ت متض  إذل القواعد العامة للمسؤكلية  ف فالقوانٌن اطتاصة. ك عليه 
ب كتفصيل ف ذلر ثا ت مبجرد إجراء نزع اظتلكيةاظتدنيةب فاظتتضرر ليس ساجة إذل إثبات الضررب م

  ذلر علل النحو التارل:
 .األساس القانوني للحصوؿ على التعوي  في القانوف الجزائري -1

لقد تعاقبت الدساتًن يف اصتزائر علل ت مٌن اضتا يف التعويل مبناسبة نزع اظتلكيةب فلقد نل     
علل نل  28/11/1996كما أف الدستور اصتزائرم اضتارل الصادر يف   ب1989علل ذلر دستور 

 1.زعادؿ تعوي  قبلييف إ ار القانوف كي تب عليه :ز ت يت) نزع اظتلكية إت أنه
هو اآخر علل رركرة اضتصوؿ نل القانوف اظتدشل اصتزائرم ك الهم  ك لقد سار علل ذلر    

 أ د أم  رماف كتوز ت ز أنهمنه علل  677فقد نصت اظتادة  بعلل تعويل مقا ل نزع اظتلكية
ها يف القانوف. ةًن أف لإلدارة اضتا يف نزع رتي  علي اظتنصوص كالشركط ام واؿ يف إت ملكيته من

 .زوعادؿ منصف تعوي اظتلكية العقارية أك  عضها أك نزع اضتقوؽ العينية العقارية للمنفعة مقا ل 
تن ي) إجراءات نزع  11-91رق) من الدستور اصتزائرم توذل القانوف  20ك  ناء علل نل اظتادة   

 ي  كر  هها  2ضتصوؿ علل التعويل العادؿ ك اظتنصف.اظتلكية مبا يف ذلر كيفية تسيد ا
القانوف كل ام كاـ اظتتعلقة  التعويل  داية  ًنيسيس التقيي) إذل ةاية دف  أك إيداع هها التعويلب 
إذل كيفية الطعن يف ذلر م  إمكانية اتتفاؽ الودم عليه  ٌن اظتكؾ ك اإلدارة.كما أف اظترسـو 

 3 عل ام كاـ امخرل اظتتعلقة  التعويل.أراؼ  186-93 رق) التنفيهم
 األساس القانوني للحصوؿ على التعوي  في فرنسا. -2

يقـو التعويل عن نزع اظتلكية يف فرنسا علل فكرة جل الضرر الهم ناؿ الفرد من انتزاعه      
التقصًنية  ملكيته العقارية جلا عنه. ك دل يتبادر إذل الههن أف التعويل يقـو علل أساس اظتسؤكلية

                                                 
 ا ا اإلشارة اليه.س 1996من دستور  20اظتادة  - 1
من الدستور، يحدد ىذا القانوف نزع الملكية  20عمال بالمادة ز علل ما يلي:  11-91 رق) اظتادة امكذل من القانوف تنل - 2

 التعوي  القبلي العادؿ والمنصف."كيفيات و من أجل  المنفعة العمومية، و شروط تنفيذه و اإلجراءات المتعلقة بو، 
زكتػػب أف يكػوف مبلػػغ (11-91 رقػ) مػػن القػانوف 21ك هػي تطػػا ا اظتػادة   186-93 رقػ) ن اظترسػـو التنفيػػهممػػ 32اظتػادة  تػنل  -3

 .التعويضات عادت ك منصفا ي طي كامل الضرر الناشئ عن نزع اظتلكية
ي من مالكيها أك ك لتدد استنادا إذل القيمة اضتقيقية للممتلكات  سب ما يستنتص من  بيعتها أك قوامها أك كجه استعماعتا الفعل

 أصحاب اضتقوؽ العينية فيها.ز
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أك العمل ةًن اظتشركع علل الرة) من اعتبار الضرر هو العنصر الفعاؿ يف استحقاؽ التعويل. 
كمن اظتسل)  ه يف فرنسا أف نزع اظتلكية ت يعتل خطن من جانب اإلدارةب ك إفتا هو عمل إدارم 

رررب ؽتا مشركع ترتب عليه رررب فعكقة السببية قائمة  ٌن عمل ك رررب ك ليس  ٌن خطن ك 
نزع اظتلكية  أفمن اظتسل)  ه يف فرنسا  أنهكما   1تنتفي معه اظتسؤكلية التقصًنية يف هها اااؿ.

 .ليست  يعا
ك ي تب علل ذلر خضوع فكرة التعويل عن نزع اظتلكية مفكار قانونية مستقرة ك لقواعد     

 من 17اظتادة  ما جاء يفخاصة  التعويل عن نزع اظتلكية. ك من  ٌن هه  امفكار القانونية 
 أنهعلل  ك اليت نصت ب1789كت أ 26الصادر يف  اإلعكف اطتاص سقوؽ اإلنساف كاظتوا ن ك

منهاب الله) إت إذا دعت الضركرة  أ دزتعتل اظتلكية  قا ذا  رمة كقدسية كت نتكن  رماف 
 2ز.ف و المسبقنصمال التعوي العامة لهلر ك شرط 

من أه) امسس الدستورية اظتن مة ظتوروع نزع اظتلكية للمنفعة العامة يف  كتػيعىدي هه  اظتادة    
فرنساب  ي  أف الدساتًن اظتتعاقبة يف فرنسا أكدت علل هها اظتبدأب كمن هه  الدساتًن دستور 

  .1958ب ككهلر دستور عاـ 1946ب كدستور السنة ال ال ةب كأيضا دستور عاـ 1791عاـ 
 أ دمنه ينل علل أف ت  545ك يف اظتادة  (Code civil  الفرنسي كما أف القانوف اظتدشل    

 3.تعوي  عادؿ و منصفيكر  علل ترؾ ملكيتهب إت ل رض اظتنفعة العمومية ك ذلر مقا ل 
قد سل) اظتشرع الفرنسي  فكرة التعويل العادؿ يف كل قوانٌن نزع اظتلكية مبا يف ذلر اظترسـو ك     

 1958أكتو ر  23اظتؤرخ يف  997-58اممر رق)  ب ك من  عد 1935.كت  8 قانوف الصادر يف 
إذل إجراءات الطعن يف  بدفعه الواجبالهم  دد ام كاـ اطتاصة  التعويل من حتديد اظتبلغ 

زكتب أف تل التعويضات اظتستحقة عن نزع  أنهمنه علل  11ب إذ تنل اظتادة مبلغ التعويل
 ز.اظتلكية كلية امررار اليت ؾتمت عنه

                                                 
1
 .67عزت صديا  نيوسب اظترج  السا اب ص - 

2 - «  La propriété étant un droit inviolable est sacrée, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et 
préalable indemnité ». - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 15. 
3 - « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, 
et moyennant une juste et préalable indemnité. » 
- Art. 545 du code civil français. 
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ك  عد التعرض إذل امساس القانوشل للحصوؿ علل التعويل جراء نزع اظتلكيةب ك هها نتيجة     
الضرر الهم يلحا منزكعي اظتلكيةب فما هي يا ترل شركط هها الضرر؟ ك هها ما سيت) التعرض 

  إليه من خكؿ  اظتطلب ال اشل.
 

 ثانيالمطلب ال
  شروط الضرر واجب التعوي 

اجب التعويل ك الهم نتص عن إجراء عملية نزع اظتلكية كتب أف تتوفر فيه ف الضرر ك إ    
غتموعة من اطتصائل أك الشركطب ك اليت كتب مراعاهتا أثناء عملية تقدير التعويل اظتناسب من 
 رؼ إدارة أمكؾ الدكلة كما هو عليه اضتاؿ يف التشري  اصتزائرمب أك قاري نزع اظتلكية يف 

ك مبناسبة فصل القاري يف الدعاكل اظتقدمة من  رؼ اظتتضررين من عملية التشري  الفرنسي. أ
 النزع  عنا يف قيمة التعويل.

ك  ػػالرجوع إذل التشػػري  اصتزائػػرم ؾتػػد أف جػػل النصػػوص اظتتعلقػػة  ػػالتعويل دل حتػػدد الشػػركط أك     
سػػالف  11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف1الفقػػرة   21اطتصػػائل الواجػػب توفرهػػا يف الضػػرر. فػػنل اظتػػادة 

ز كتػب أف يكػوف مبلػغ التعػويل عػن  أنػهجػاء فيػه   يػ من كل ختصيل للضػرر  جاء خاؿو الهكر 
نػػزع اظتلكيػػة عػػادت ك منصػػفا سيػػ  ي طػػي كػػل مػػا ضتقػػه مػػن رػػرر ك مػػا فاتػػه مػػن كسػػب  سػػبب نػػزع 

فػنل مػن خػكؿ  ب186-93رقػ)  اظتلكية.ز أما اظترسـو التطبيقػي عتػها القػانوف أم اظترسػـو التنفيػهم
ز كتب أف يكوف مبلغ التعويضات عادت ك منصفا ي طػي كامػل الضػرر  أنهعلل  1الفقرة  32ادة اظت

دل لتػػػدد هػػػو اآخػػػر  48-76 رقػػػ) اممػػػرالناشػػػئ عػػػن نػػػزع اظتلكيػػػة. ز مػػػ  العلػػػ) أف القػػػانوف اظتل ػػػل 
منػػه علػػل أف زكتػػب أف ت طػػي التعويضػػات كامػػل  15الشػػركط اظتتعلقػػة  الضػػرر  يػػ  نصػػت اظتػػادة 

 ظتتسبب من جراء نزع اظتلكية.ز الضرر ا
اظتشػرع الفرنسػي تصػدل إذل حتديػد  ف ف بك علل عكس ما هو عليه الور  يف التشري  اصتزائرم    

ك اليت نصػت علػل أف  L13-13خصائل الضرر الواجب التعويل ك ذلر من خكؿ نل اظتادة 
 التػارل ك  1ن نػزع اظتلكيػة.التعػويل كتػب أف ي طػي كامػل الضػرر اظتباشػرب اظتػادم ك امكيػد النػاتص عػ

 ػل هػو مقيػد  بقاري نزع اظتلكية اظتوكػوؿ إليػه مهمػة حتديػد مبلػغ التعػويل لػيس  ػرا يف مهمتػه ف ف
   اتعتماد علل هه  اطتصائل اليت رشتها اظتشرع.

                                                 
1
 - « Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et 

certain, causé par l'expropriation. » 
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نػػاتص عػػن نػػزع اظتلكيػػػة يف كمػػ  هػػها القصػػور التشػػػريعي يف حتديػػد خصػػائل أك شػػركط الضػػػرر ال    
ب ؾتػد أف اظتبػادئ العامػة اظتشػ كة للمسػؤكلية تػتكل) عػن اطتصػائل أك الشػركط يف  اصتزائرم التشري 

كهػها  ك اقا  الفػرع ال الػ ( ب الفرع ال اشل( ب اظتادم الفرع امكؿ( الضرر تتم ل يف الضرر اظتباشر
تعػػػرض إذل هػػػه  يت) السػػػي يف قػػػانوف نػػػزع اظتلكيػػػة. لػػػهلر سػػػيتوافػػػا مػػػ  مػػػا نػػػل عليػػػه اظتشػػػرع الفرن

 .صائل ال كثةاطت
 

 الفرع األوؿ
 يجب أف يكوف الضرر مباشرا 

 .1 س نتكن التعويل عن الضرر كتب أف يكوف قد نتص مباشرة عن نفس عمل نزع اظتلكية    
ؽتا  (Un lien de causalité étroit)فكرة الضرر اظتباشر تستلـز كجود را طة السببية الضيقة  ك 

ك ذلر علل الشكل  2بر اليت ت يكوف مصدرها نزع اظتلكيةيؤدم إذل استبعاد التعويل عن امررا
 التارل:
 .ضرورة حدوث استيالء أواًل:
ف كل من يتضرر مباشرة من جراء عملية النزع من  قه أنتيجة هه  القاعدة  ف ف بك  ناء عليه    

ء اظتطالبة  التعويل. ك ضتدكث ررر مباشر مبناسبة نزع اظتلكيةب كتب أف يكوف هناؾ استيك
(Emprise)اليد لكامل أك جزء من عقار. ك عليه فك نتكن مم ش ل اظتطالبة  أم نزع ب

ظتلكية تسبب أررار ا تعويل ما دل يكوف قد مس ملكيته استيكء. فامكيد أف أم عملية نزع 
مهمة لبعل اظتكؾ ك دكف أف نتسه) اتستيكءب ك أم لة ذلر ك ًنة كاـتفاض القيمة العقارية 

اظتطالبة  تعويل من  )اهن  مكهؤتء  ف فلنشاط التجارم لبعل ام ياء. ك م  ذلر ل اج  ا
 3القاري اإلدارم لكن ليس علل أساس نزع اظتلكية.

                                                 
1 - C.A Paris., 31 Janvier, 1962. 

 .71سا اب ص.الرج  اظتعزت صديا  نيوسب  -  2
3 - « Création de voies nouvelles, de déviations qui, en écartant la circulation d’un quartier 
ou d’une agglomération, leur enlèvent une grande partie de leur activité, ce qui a pour 
conséquence d’entraîner parfois une baisse des valeurs foncières et des activités commerciales. 
Il est évident que de tels dommages ne peuvent être réparés au titre de l’expropriation 
puisqu’il n’y a pas eu « emprise » sur les biens en question. En revanche, une action peut être 
engagé devant le tribunal administratif (préjudice né de l’exécution des travaux public) ». 
Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 362.    
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ك يعوض عنه كتب أف يكوف دائما  اكما أف اتستيكء علل اظتلكية الهم يسبب رررا مباشر      
 Permanent)د. فهها اتستيكء كتب أت يتداخل م  ك يؤدم إذل اضترماف من اممكؾ إذل ام  ب

  ك اليت ختض  إذل قواعد ؼتتلفة.ب (Occupation temporaire) الة الش ل اظتؤقت 
 .استبعاد الضرر السابق عن نزع الملكية :ثانياً 
ت نتكػػن أف يكػػوف نتيجػػة مباشػػرة عػػن عمليػػة نػػزع  (Préjudice antérieur)إف الضػػرر السػػا ا     

فػك نتكػن أف يعػػوض عنػه  ػس ك لػو كػاف  سػػبب خطػن اإلدارة الػيت تقػـو علػل هػػه  اظتلكيػة اضتاليػةب 
لػيس مػن صػك يات القارػي أف يعػوض عػن هػها الضػرر  أنػهالعملية. فقد قضػل القضػاء يف فرنسػا 

ك تتػػوفر . 1نتكػػن إف يػػت) التعػػويل عػػن الضػػرر السػػا ا مبناسػػبة هػػها اإلجػػراء الك ػػا أنػػهالسػػا اب إت 
تتوذل إجراءات نزع اظتلكية علل ملكية معينةب ختض  من خكعتا لعدة عمليات هه  الورعية عندما 

اسػػػتيكء جزئػػػي. لػػػهلر كتػػػب أف حتػػػدد امرػػػرار الناتػػػة عػػػن كػػػل اسػػػتيكء مبناسػػػبة كػػػل عمليػػػة علػػػل 
  دل.
 .حاالت الضرر المباشر الذي يعوض عنو في القضاء الفرنسي ثالثاً:
تطبيقات( اليت اع ؼ فيها القارػي الفرنسػي  الضػرر ك فيما يلي سنستعرض  عل اضتاتت  ال    

 اظتباشر عن نزع اظتلكية ك شت   التعويل عنه:        
     . La rapidité de la procédure سريعةفي حالة اإلجراءات ال -1

أف سرعة اإلجراءات قد تؤدم إذل رررب ف ذا استطاع اظتنزكع ملكيته إثبػات أف الضػرر نالػه مػن     
ررر السرعة هها يعتل ررران مباشػران يػيعىػوضي عنػه. إرػافة إذل التعػويل  ف ف برعة اإلجراءاتجراء س

 2عن نزع اظتلكية.
 Perte de revenus ou de droit auفي حالػة فقػداف الػدخل أو الحػق فػي اإليجػار  -2

bail. 
 فػػ ف بتودعػػه إذا كانػػت اإلدارة قػػد اسػػتملكت العقػػار ك كانػػت دل تػػدف  التعػػويل اظتسػػتحا ك دل    

مػػا  ػػٌن تػػاريخ صػػدكر أمػػر نػػزع اظتلكيػػة الواقعػػة  فقػد اظتالػػر للػػدخل الػػهم كػػاف يػػدر  العقػػار يف الفػػ ة 
 .1يعتل رررا مباشرا يعوض عنه بتاريخ صدكر اضتك) القضائي الهم قدر التعويلك 

                                                 
1 -  Cass., Civ. 18 juin 1970, AJPI. 1971, p.423.  
2 -«  L'administration est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la 
procédure d'expropriation. Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux 
intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure. » Art. L15-8 du 
code de l’expropriation. 
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 .(Lotissement)في حالة مصاريف تخطيط و تصميم المشروعات العمرانية  -3
ف مصػػػاريف ختطػػػيط ك تصػػػمي) اظتشػػػركعات العمرانيػػػة الػػػيت أنفقػػػت قبػػػل نػػػزع ننسػػػا  ػػػقضػػػي يف فر     

اظتلكية للعقارات ك امراري اليت كانػت ػتػل عتػه  اظتشػركعات  شػرط أف ت تكػوف هػه  اظتشػركعات 
يعػػوض عػػن  ف نػػهال ػػرض منهػػا اضتصػػوؿ علػػل تعػػويل أعلػػلب مبراعػػاة هػػها الشػػرط  (Fictifs)كقتيػػة   

 هه  اظتشركعات.
ك يعتػػل هػػها القضػػاء اسػػت ناء علػػل مبػػدأ الضػػرر اظتباشػػرب إذ الضػػرر اظتعػػوض عنػػه نػػتص عػػن أمػػر     

 2سا ا علل نزع اظتلكية.
et (Permis de construire في حالة رخصة البناء مع االنطالؽ في األشغاؿ  -4

travaux déjà engagés). 
ب أك اظتصاريف معمارم ؼتطط إؾتازإف اظتصاريف اظتدفوعة للحصوؿ علل رخصة البناءب أك     

 نتكن أف تكوف ػتك للتعويلب إذا توفرت الشركط التالية: اظتدفوعة تنطكؽ امش اؿ
إذا مت دف  اظتصاريف قبل  دأ إجراء نزع اظتلكيةب أك قبل إعكف اإلدارة مشركع النزع اظتزم   -

 3إقامته.
 (.Fictif  أت يتعلا اممر مبشركع صورم -
 5أك لتـ  قواعد التعمًن. ب4اظتشركع الرخصة اظتتحصل عنها كتب أف يطا ا -
  6أف تكوف عملية نزع اظتلكية هي السبب يف إل اء اظتشركع. -
 .في حالة صعوبة االستغالؿ -5

عػن  ريػا نػزع  (Ferme)إف صعو ة اتست كؿ الناتة عن شا  ريا يف كسط ريعة أك مزرعػة     
 .    7نهاظتلكية تعتل رررا مباشرا يعوض ع

                                                                                                                                                    
1- CA Paris expro ., 30 Avril, 1965, AJPI, 1965, p.1127. – Cass., 3éme civ. 7 oct1998. AJDI, 
1999.p. 234, obs.C.Morel. 

 .71أشار إذل ذلر: عزت صديا  نيوسب نفس اظترج ب ص. - 2
3
 - Cass., 3éme civ. 28 avr. 1982. n°758.  

4
 - Cass., 3éme civ. 9 fév. 1982. n°265.   

5- CA Paris expro., 14 mars. 1980, JCPG, 1980, IV, 29.  
6- CA Paris expro., 8 nov. 1973, AJPI, 1974, p.175. 
7 -C.A Paris., 11 Février, 1965, AJPI, 1966, p.184.  
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 .حاالت الضرر غير المباشر الذي ال يعوض عنو في القضاء الفرنسي رابعاً:
علل النقيل  ف نهإرافة إذل اضتاتت اليت اع ؼ فيها القضاء  الضرر اظتباشر القا ل للتعويلب     

 با ليست مباشرة مػن جػراء عمليػة نػزع اظتلكيػةأهنكيفها القضاء الفرنسي علل   اررر أمن ذلر هناؾ 
تكػػػاليف  ا ت تقبػػػل التعػػػويل عنهػػػا. ك أةلػػػب هػػػه  امرػػػرار تتعلػػػا  امشػػػ اؿ العامػػػةبف هنػػػك التػػػارل 

 ب ك ذلر علل الشكل التارل:القركضب تكاليف الفوائد أك الضرائبب ك أررار أخرل
        (Dommages de travaux publics) األضرار الناتجة عن األشغاؿ العامة - 1
اء دائما  ٌن الضػرر النػاتص مباشػرة عػن نػزع اظتلكيػةب ك ذلػر النػاتص عػن تنفيػه نتيز الفقه ك القض    

هػو الػهم يعػد مباشػر ك يعػوض عنػه.  فالضػرر امكؿ .امش اؿ العمومية اظترتبطة  عمليػة نػزع اظتلكيػة
أما الضرر ال اشل الناتص عػن امشػ اؿ العامػة فػك يعػد مباشػر عػن نػزع اظتلكيػةب ك  التػارل يسػتبعد مػن 

ة امرػػػرار اظتعػػػوض عنهػػػاب ك تػػػدخل اظتطالبػػػة  ػػػالتعويل عػػػن هػػػها الضػػػرر رػػػمن اختصاصػػػات دائػػػر 
 1القاري اإلدارم ك د .

 ,Charges d’emprunt) تكػػػاليف القػػػروض وتكػػػاليف الفوائػػػد أو الضػػػرائب  -2
d’intérêts ou d’impôts) 

ؿتػة للقػرض. إرػافة إذل إف اتلتزامات اليت تق  علل اظتالر الهم نزعػت ملكيتػه تػا  اصتهػة اظتا     
  للقػرض (Remboursement anticipé  ك التكػاليف الناتػة عػن السػداد اظتسػبا تكػاليف الفوائػدب

 .2كلها ةًن قا لة للتعويل
كما أف الضرائب اظت تبة علل اضتصوؿ علل مبلػغ التعػويل اظتتعلػا  نػزع اظتلكيػة ت تشػكل رػررا     

 تكميليب كما هو عليه الور  يف اضتاتت التالية:مباشراب ك ليست ػتك للحصوؿ علل تعويل 
هػه  الضػريبةب فقػرر أف اضتصػوؿ  لى  ى الضريبة علل الزيادة يف القيمػة العقاريػةب إذ أف القػانوف شىػ -أ

  تكػاليف الضػرائبب عليها يرتبط  الورعية اطتاصة للمنػزكع ملكيتػه. فػك يعقػل أف اإلدارة تقبػل دفػ
 .3الزيادة يف القيمة للمالر اليت استفاد منها عقار  دف  أجلا أيكرهت من أهن ٌن يف 
الضػػػػرائب اظتسػػػػتحقة علػػػػل اظتالػػػػر الػػػػهم نتػػػػارس نشػػػػاط تػػػػارمب كالضػػػػريبة علػػػػل التػػػػامٌنب أك  -ب

 من ات تيا اتب أك  ا القسمة.  اتقتطاع

                                                 
1
 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 364.    

2 - CA Paris., expro, 26 mai. 1977, Gaz.Pal 1977, 2, somm.p.286.  
3- CA Versailles., expro, 17 nov. 1981, JCPG, 1982, IV, 165. 
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امػل كما أف الفوائد اليت يكوف اظتالػر اضتػارل قػد دفعهػا إذل اظتالػر السػا اب ك الػهم دل يسػدد ك     
مبناسػبة نػػزع (Chef de préjudice) مبلػغ التملػر إذل  ػد السػاعةب ت تعتػل مب ا ػػة أرػرار رئيسػية

اظتلكية. فهي تنخه نفس  ك) فوائد القركض اليت حتصل عليها اظتكؾب فهه  الفوائػد ت تػؤدم إذل 
 1. (Accroissement de la valeur du bien)الزيادة يف قيمة اممكؾ

 .ى ُأْستُبِعَد فيَها التعوي  النعداـِ الضرر المباشرحاالٍت ُأخرَ  -3
هنػػاؾ  ػػاتت أخػػرل قػػرر  فػػ فإرػػافة إذل اضتػػاتت السػػا ا ذكرهػػا ك الػػيت تعتػػل امك ػػر  ػػدكثاب     

 :ك ذلر علل النحو التارل فيها القضاء عدـ التعويل تنعداـ الضرر اظتباشر
ب أك مقػػػػدـ اإلكتػػػػار الػػػػهم يقػػػػدـ  البحػػػػ  عػػػػن مسػػػػكن جديػػػػد أجػػػػلاظتصػػػػاريف الػػػػيت تػػػػدف  مػػػػن  -أ

 2كضماف.
مػػن  انػػه رمالتعػػويل الػػهم يطلبػػه اظتسػػتنجر للعقػػار الػػهم يػػدير  مػػس تسػػبب نػػزع اظتلكيػػة يف  -ب

 3هو اآخر يستبعد من التعويضات اظتستحقة. ف نهالفوائد اليت كتنيها من اإلدارة للعقارب 
كػوف قػد كقعػت قبػل نػزع اظتلكيػة ك ت (Dommage de guerre)امررار اليت تنتص عن اضترب  -ج

 .4هي امخرل ت نتكن التعويل عنها
تكػػاليف إجػػراءات البحػػ  عػػن مسػػكن جديػػدب ك اظتبلػػغ الػػهم يػػدف  كمقػػدـ لإلكتػػار مػػن  ػػاب  -د

 .5الضماف.كل هه  التكاليف ةًن قا لة للتعويل
 ػػرؼ اصتهػػة خسػػارة عوائػػد اإلكتػػار الناتػػة عػػن اممػػكؾ اظتنزكعػػة  سػػبب كرػػ  اليػػد عليهػػا مػػن  -ق

 6النازعةب فك نتكن اضتصوؿ علل قيمة العقار ك خسارة عوائد  يف نفس الوقت
هها كل ما يتعلا  الضرر اظتباشرب ك هها الشرط ةًن كاؼ لو د   س يستحا التعويلب  ل     

كتب توفر شركط أخرل ك منها أف يكوف الضرر مادمب ك هو ما سوؼ يت)  يانه من خكؿ الفرع 
 وارل.ال اشل اظت

 

                                                 
1 - CA Paris, expro, 18 jan. 1980, JCPG 1980, IV, 227. 
2
 - CA Versailles, expro, 9 jan. 1979, JCPG 1979, IV, 148. 

3
 - CA Versailles, expro, 12 jan. 1982, JCPG 1982, IV, 260. 

4 - Cass., Com. 12 Février, 1962, Bull. civ. 1962 -III- 94. 
5- CA Versailles, expro, 9 jan, 1979, JCPG 1979, IV, 148. 
6 - CA Paris, expro, 26 mai 1977, Gaz.Pal 1977, 2, somm.p.286.   
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 الفرع الثاني
 يجب أف يكوف الضرر ماديا 

 ف فإذا كانت اظتسؤكلية اظتوروعية  بقا للقواعد العامة تقـو علل الضرر ماديا كاف أـ معنوياب     
يف نزع اظتلكية ختتلفب فالتعويل ت يكوف إت علل الضرر اظتادم الوارد علل  ا قانوشلب  سنلةاظت

روم أك علل نشاط تارم ةًن مشركع مبناسبة نزع عقار. ك إف  ك من مث ت يعوض علل  ناء فو 
كاف من الطبيعي جدا أف يصا ب الضرر اظتادم ررر معنويا يتم ل يف النوا ي النفسية 

  1الشعورية.ك 
ففي القانوف اصتزائرم سواء اظتل ل أك السارم دل يبٌن اظتشرع ما هي الشركط اليت كتب أف     

اظتشرع دل يسم   ف فكاجب التعويل. أما يف القانوف الفرنسي تتوفر يف الضرر  س يكوف 
أكتو ر  23 التعويل عن الضرر اظتعنوم الناتص عن نزع اظتلكيةب ك ذلر كفقا لألمر الصادر  تاريخ 

 أكتن(. إت  3هها التعويل. يستبعد ف نهالفرنسي  ما القضاء. أ2اظتتعلا  قانوف نزع اظتلكية 1958
كر  قواعد ترسي  يف مر لة تاليةتعويل اظتعنوم ت ًن  عد ذلر  ثانيا(ب ك أف مبدأ استبعاد ال

  كل امررار ثال ان(ب ك هو ما سيت) التعرض إليه. ل اصتا ررركرة التعويل 
 .استبعاد التعوي  عن الضرر المعنوي أواًل:
نشن عن  يف فرنسا دل يسم   تعويل اظتالر عن الضرر اظتعنوم الهم  اله كالهم 4القضاءإف     

 أنهعن نزع ملكية عقار  جلا عنهب علل عكس اضتاؿ  النسبة لتعويضه عن الضرر اظتادم.كما 
رفل التعويل عن الضرر اظتعنوم الناشئ عن عدـ قبوؿ اظتالر لنزع ملكيته ك إكراهه علل 

يف قرار .خر رفل القضاء الفرنسي التعويل عن الضرر الهم ناؿ اظتكؾ نتيجة اظتساس ك  5ذلر.

                                                 
1
  .65ص نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب اظترج  السا اب  وذريعات ػتمدب - 

2 - « Il résulte que le code de l’expropriation n’autorise pas la réparation du dommage moral » 
- Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p .575. 

 .76سا اب ص.الرج  اظتعزت صديا  نيوسب  -  3
4
 - CA Paris., 19 mai.1967, Consorts LAGNERT, C/S.E.M.E.A.S.O.Cass. expro, 22oct., 

1965, B.O.E.D , 10.170, p.474. 
5
 - «  Le préjudice matériel exclut la réparation d’un préjudice d’ordre psychologique ou 

moral, tel que le désagrément résultant de la contrainte créée par le procédure 
d’expropriation (Ch. Temp. Expro., 22 oct. 1965, Solignac).- Marcel WALINE, Précis de 
droit administratif, édition MONCHRESTIEN , Paris, 1970, p.272. 
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ترتب علل نزع ملكيات عقاراهت) اظتتجاكرة تفكر   ي  (Les liens familiaux)كا ط امسرية  الر 
 1هه  الركا ط.

ك هها اظتوقف الهم اخته  قضاء نزع اظتلكية ك هو القضاء العادمب ك اظتتم ل يف عدـ     
كلة يف مرات التعويل عن الضرر اظتعنوم تبنا  القضاء اإلدارم يف فرنسا أيضاب فقد قرر غتلس الد

ةًن قا ل للتعويل  النقود أك  (La douleur morale)عديدة أف الضرر الناتص عن امدل اظتعنوم 
 اظتاؿ.
 .تغُير مواقف القضاء الفرنسي حوؿ استبعاد التعوي  عن الضرر المعنوي ثانيا:
ان يف اظتواقف لدل القضاء اإلدارم الفرنسي خاصة اعتبار قد  دث تى  أنهيبدك      ا من قضية ًني

(Letisserand) كق   ادث تصادـ  ٌن سيارة  1955مام  3اث القضية ز  تاريخ  دتتل ل ام
 Le sieur)  نهاتا عة ظترفا الطرؽ الكلل ك دراجة نارية خبارية علل متنها ش ل ك 

Letisserand)  ب ؽتا أسفر عن مصرعهماب فتقدمت الزكجة  دعول تعويل  اشتها ك  صفتها
 (Le sieur Camille Letisserand)أ فاعتا ال كثة. ك تقدـ كالد ك جد الضحيتٌن الوصية علل 

 هو اآخر  طلب ؽتاثل.
ك إف كاف  ديهي أف تتحصل الزكجة علل تعويل عن امررار اظتادية اليت أصا تها م ل     

مصاريف إصكح الدراجةب كاضترماف من مصاريف تدا ًن اظتنزؿب ك اترطراب الهم سيمس 
اصتد كعلل عكس الزكجة ليس له إت أف يطالب  التعويل عن الضرر اظتعنوم الهم  ف فهتا.  يا

 دعوا  ت سند عتا.ف.  (Chagrin)أصا ه ك اظتتم ل يف اضتزف علل فقداف ا نه ك  فيد 
دل لت ر صرا ة التعويل عن الضرر 1935أكت  8كتدر اإلشارة إذل أف القانوف الصادر يف     

يف فقرهتا امكذل منعت فقط التعويل عن الضرر ةًن اقا ك ةًن اظتؤكد  41ف اظتادة اظتعنومب إذ أ
من اممر 11ك أف عبارة اظتادة  ب(Le préjudice incertain et éventuel)ك الضرر ات تمارل 

 2دل ت ؾ أم شر يف هها اااؿ. 1958أكتو ر  23الصادر يف 
ر اظتعنوم مؤسس  صفة جوهرية علل استحالة حتديد كار  أف استبعاد التعويل عن الضر  ك    

مات الش صية ءهها التقدير سيضطر القضاء إذل اللجوء لفكرة اظتك .تقدير هها الضرر ك
Convenance personnelle))جبوانبها اظت تلفة من ررا أك قبوؿ ك ذكريات ك مشاعر ؼتتلفة  ب
                                                 

1 - Civ., Chambre des expropriations, 29 oct. 1965, Dame Scart c/ Ville de Paris, Bull. civ.V, 
n° 118, p.96.-Cass., expro, 22oct., 1965, B.O.E.D , 10.170, p.474.  

2
 .77رج  السا اب صعزت صديا  نيوسب اظت - 
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مات الفردية كتب أف ءالشيراح أف هه  اظتكملكيته العقارية. ك يرل  عل ك اليت تر ط  ٌن اظتالر 
تيؤخىهى يف اتعتبارب يف الوقت الهم يرل فيه البعل اآخر

مات الش صية ءأف امخه  اظتك 1
التعويل عنها سيؤدم إذل نوع من اطتطر سي  سي تلف التقدير تبعا لش صية كل مالر ك 
 2تهكقه ك أفكار  ك مشاعر .ك 

 .نوي و مبدأ الجبر الكامل للضررالتعوي  عن الضرر المع ثالثا:
القضاء الفرنسي خبصوص التعويل عن اإلررار اظتعنويةب إت أف   الرة) من الت ًن يف موقف    

من قانوف نزع  L13-133اظتادة  اظتشرع الفرنسي يف غتاؿ نزع اظتلكية  س) اممرب عندما نل يف
ى  ً  قدك  ب(L’intégralité de préjudice)أف التعويل يشمل كامل الضرر علل  اظتلكية الفرنسي  ٌن 

التعويل عن أم ررر ةًن  ؽتا أدل إذل است ناء بهية أنواع امررار اظتستحقة التعويلا دقة متن
 ت تقبل التعويل.  سواء العا فية أك ام اسيس( امررار اظتعنوية ف فك عليه  .مادم
ملر  هو أف النزع متل أمواؿ عقارية  ك  الرة) من اتنتقاد الهم لقيه هها اتتا ب إت أف    

قيمتها اتقتصاديةب كدكف امخه  نم  كهي ذات  بيعة ماديةب ك  التارل فك تؤخه يف اضتسباف إت
السوقية قيمة الك ت يؤثر علل  بك الهم يت ًن من ش ل إذل أخر مم مالر ارتباط عا في

هها ت نتر  ف فيل عن امررار اظتعنوية  س يف  الة امخه  التعو  أنهك نك ذ إرافة  4.لعقارل
 دكف مشاكل. 

من  أنهك  5إف استبعاد التعويل عن الضرر اظتعنوم يعد مساسا مببدأ اصتل الكامل للضرر.    
ليس دائما كافيا  باظتؤكد أف التعويل اظتساكم للضرر اظتادم فقط أم تعويل القيمة اظتالية للعقار

اظتلكية القاسي ك ةًن اظتتوق . ك يضرب أصحاب هها الرأم  صتل امررار اليت نشنت عن نزع

                                                 
1- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.371.  
2
 - Ibid., p.371. 

3- « Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et 
certain, cause par l'expropriation. » 
4
  - CA Paris, expro, 22 déc 1983, Gaz. Pal. 1984,2, somm.p.474.- CA, Besançon, expro., 

20 juin 1990, Gaz.Pal. 29juill.1993, p.13. 
5- «  Il n’est pas certain que cette exclusion du préjudice moral opérée par l’article L13-13 du 
Code d’expropriation soit conforme à la règle constitutionnelle précitée selon laquelle 
l’indemnisation doit être juste ». - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, 
op.cit., p .575. 
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كالقا نٌن  م ات عتها  نزع ملكية اظتباشل الص ًنة يف الضوا ي خاصة إذا كاف مككها من كبار السن
 1.فيها أزيد من ستسٌن سنة

 رافة إذل شرطإشرط الضرر اظتادم ك استبعاد الضرر اظتعنوم يف البداية مث امخه  هب  إف    
ت  االضرر اظتباشرب كله ةًن كاؼ ليجعل الضرر مستحا التعويلب فيجب أف يكوف الضرر ػتقق

 غترد ا تماؿب ك هها الشرط سيت) التعرض إليه يف الفرع اظتوارل.
 

 الفرع الثالث
 يجب أف يكوف الضرر محققا 

أم إشػػكاؿب إذ  ت ت ػػًن (Prejudice certain يبػػدك مػػن الوهلػػة امكذل أف فكػػرة الضػػرر اقػػا     
ت كتوز  داهة التعويل عن ررر ةًن موجود. فالضرر ةًن اقػا ت نتكػن التعػويل عنػه  ػدكف  أنه

إثارة نزاع  وله. كالضرر اقػا هػو الضػرر الواقػ  فعػك ك الػهم نتكػن تقػدير  ك يقبػل التعػويل عنػه 
ضػرر اقػا تقػتل التعػرض ك دراسة التعويل عػن ال 2.يف اضتاؿ م  استبعاد كل النتائص ات تمالية

 إذل امررار ات تمالية  أكتن(ب ك إذل امررار اظتستقبلية  ثانيان(.
 :عدـ التعوي  عن األضرار االحتمالية -أوالً 

 بةػًن مؤكػد حتققػػهب Préjudice éventuels 3) ت نتكػن امخػه  اضتسػباف غتػرد رػرر ا تمػارل     
 تماع  عل ال ركؼب ك اليت نتكن أت تتحقا.اثب ك اج دف كجود  مرتبط  تحقا  عل امم

ك مػػن رتلػػة ات تمػػاتت الػػيت نتكػػن أف حتػػدث يف  ػػاتت نػػزع اظتلكيػػةب نتكػػن أف نػػهكر  عػػل     
 :ك من ذلر أنواع الضرر ات تمارل ةًن اظتعوض عنه

 نزع الملكية المستقبلي. -1
ا تمػػاؿ دخػػوؿ ملكػػه علػػل مالػػر لعقػػار جػػراء  (La crainte manifestée)اطتػػوؼ ال ػػاهر     

   Prejudice éventuel).4  رمن ؼتططات عملية نزع اظتلكية ت يشكل إت غترد ررر ا تمارل

                                                 
1 - Civ., 3éme , 30 mai 1972, Consorts Bourgois c/Ville de Lyon, Bull.civ.III, n°355, p.256. 
2 - CA.Paris., 22 Févr, 1961, ville de mantes la jolie, c/Vve Aubrum. 
3 -«  Les préjudices éventuels, c’est-à-dire ceux dans la manifestation est liée à la réalisation de 
certains événement ou à la réunion de certains conditions. »  - Jean-Marie AUBY, Pierre 
BON, Jean-Bernard AUBY, ,op.cit., p .575. 
4
 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 372.      
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 خسارة اإليجار. -2
 تعتل من قبيل امررار ات تمالية:

الهم كاف من اظتمكن أف يتحقا من العقار اظتنزكع  عد اتنتهػاء مػن (Loyers) خسارة اإلكتار   -
كػاف   أنػهخاصة ك أف اظتالر من النا ية اظتالية يكوف  عيدا علل إثبات الدليل علػل عملية تهيز  ز 

 امش اؿز. اءإهنعلل كشر 
خسػػػػػػػارة العوائػػػػػػػد الػػػػػػػيت كانػػػػػػػت مػػػػػػػن اظتمكػػػػػػػن أف تػػػػػػػىن مػػػػػػػن الزيػػػػػػػادة اظتفر ػػػػػػػة يف قيمػػػػػػػة العقػػػػػػػار  -

(Surélévation de l’immeuble) .1 
 مشاريع البناء أو التهيئة المحتملة. -3
ه تػػرخيل  البنػػاءب أك شػػهادة  دايػػة امشػػ اؿب ت نتكػػن أجلػػالػػهم يطلػػب مػػن شػػركع البنػػاء إف م    

 2التعويل عنه إذا كانت عملية نزع اظتلكية حتوؿ دكف تنفيه هها اظتشركع.
التهي,ػػة اصتػػد ػتتملػػة لعقػػار ةػػًن قا لػػة للتعػػويلب مػػا داـ أف  أجػػلكمػػا أف اظتشػػاري  البسػػيطة مػػن      

 3ما هو مبٌن من خكؿ اضتاتت التالية: امش اؿ دل تنطلاب م ل
 التوسي  اظتستقبلي اتمل ظتؤسسة ك الهم أيعًياى حتقيقه  واسطة عملية نزع اظتلكية. -
 مشركع إعادة  ي  اظتلر. -
 مشركع تزئة القطعة امررية إذل مساكن. -
 مشركع إنشاء عيادة جرا ة امسناف. -
 ة   ًنة السيارات.صعو ة استقباؿ الز ائن نتيجة إلزال -

ك اظتك ذ يف هها الصدد أف ػتكمة النقل الفرنسية ت تسم  لقضػاء نػزع اظتلكيػة أف يؤسػس     
ك إفتا يتعػٌن أف يؤسػس  ب(Circonstances hypothétiques)أ كامه علل غترد يركؼ ا تمالية 

 4.أ كامه علل اضتالة الواقعية اظتوجودة فعك يف كقت نزع اظتلكية

                                                 
1 - C.A Paris,expro, 28 fev. 1977, AJPI, 1977, p.984. 
2
 - Civ. 3éme , 26 sep, 2001, n° 1256 FS-D et 1257 FS-D. 

3  - Civ., 3éme , 21 oct.1992 Gaz. Pal. 1993,1 pan.106;RDI 1993, p.198 ;JCPG 1993,I,3658-
33, chr.A.Bernard;JCPN 1993;II, 204. 
4 - Cass expro., 15 oct , 1965, B.O.E.D. 10170 p.47. 
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 futur Préjudiceلضرر المستقبلي ا ثانيا:
 ف نهت يش ط يف الضرر اقا أف يكوف قد كق  يف اضتٌنب فبمجرد أف يكوف الضرر أكيد     
فيمكن أف يكوف مستقبلياب ك يعوض عنه  شرط أف إمكانية التحقا من  دكث الضرر ت  بػتقا

مررار اظتستقبلية اظتعوض عنها كمن أم لة ا التقيي) يف اضتاؿ. الضرر يشوىا أم شرب ك أف يقبل
 1يف القانوف الفرنسي:

اظتعادف اليت كاف من اظتفركض أف يت) است راجها من جوؼ امرضب ك تعطل هها اممر  -
 مبناسبة عملية نزع اظتلكية.

  2التحوتت اظتستقبلية النارتة عن نزع اظتلكية اصتزئي اظتؤدم إذل كقف السقي. -
 اؼ  نف التمييز  ٌن الضرر اظتستقبلي اظتعوض عنه ك غترد الضرر ك يف امخًن كتب اتع    

ات تمارل ةًن اظتعوض عنه ليس  اممر اعتٌن دائمانب ك هو ما يلر القرارات القضائية اظتتضار ة 
 اظتت هة مبناسبة  اتت متشاىة. 

 نطاؽ  فإذا كانت هه  هي الشركط الواجب توفرها يف الضرر  س يستحا التعويلب ف    
 خكؿ اظتطلب اظتوارل.  مسنلة مهمةب سيت) التطرؽ إليها  التعويل ك  بيعته

 
 لثالمطلب الثا

 نطاؽ و طبيعة التعوي 
كػػل النصػػوص القانونيػػة   فػػ فن ػػرا مقتيػػة التعػػويل يف عمليػػة نػػزع اظتلكيػػة  اعتبػػار  رػػماف مهػػ)ب     

أف ي طي كامل الضرر الك ػا  ػاظتنزكع اليت تيؤً ري ي أشارت إذل رركرة أف يكوف عادت ك منصفاب ك 
ػتتػػػول يتعػػػٌن تبيػػػاف ملكيتػػػهب إرػػػافة إذل كػػػل مػػػا فاتػػػه مػػػن كسػػػب ك مػػػا ضتقػػػه مػػػن خسػػػارة. لػػػهلر 

التعويضػػػات أم نطاقهػػػا الػػػيت نتكػػػن أف لتصػػػل عليهػػػا اظتضػػػركرب سػػػواء اظتػػػكؾ أك أصػػػحاب اضتقػػػوؽ 
 الفػرع  كما نتكن أف يكوف عينيان   . كما نبٌن  بيعة التعويل الهم يكوف نقدان  الفرع امكؿ( العينية
 .ال اشل(

 

                                                 
1- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 374.  
2- Cass., 3éme civ. 19 avril 1970, AJPI 1970, p.423. 
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 الفرع األوؿ
 نطاؽ التعوي 

إف اظتبدأ العاـ يف التعويل الهم نتن  للمضركر كتب أف يشمل كل امررار اليت ضتقتهب أم      
كل ما فاته من كسب ك ما ضتقه من خسارة. أم أف ي طي كامل الضرر مبواصفاته اظتشار إليها 

. هها اممر كتعل اإلدارة أك القضاء  سب الن اـ اظتتب  يف الدكلة (ك ػتقامباشر مادم  سا قا 
 . ثانيان( ب إرافة إذل من  تعويضات تبعية أكتن( دتن  تعويضات رئيسية ت طي قيمة اظتلر اظتنزكع

  principales indemnitésLes  .التعويضات الرئيسية أواًل:
ا لػػة لقيمػػة اظتلػػر اظتنػػزكع أم القيمػػة اضتقيقيػػة لألمػػكؾ التعويضػػات اظتق يالتعويضػػات الرئيسػػية هػػ    

اظتنزكعة ؽت لة يف الطبيعة ك اظتشػتمكت ك اتسػتعماؿ الفعلػي عتػا. ك هػه  القيمػة حتػدد كفػا القواعػد 
 اضتسا ية اظتعتمدة من  رؼ اصتهات اظت تصة يف هها اااؿ.

الرئيسػػػية يف النصػػػوص القانونيػػػة  ك الوارػػػ  أف اظتشػػػرع اصتزائػػػرم دل يسػػػتعمل عبػػػارة التعويضػػػات    
 ك مرسػػومه التطبيقػػي 11-91 رقػػ) ك نقصػػد  ػػهلر القػػانوف باظتن مػػة لنػػزع اظتلكيػػة السػػارية اظتفعػػوؿ

اظتػػػن ) لنػػػزع اظتلكيػػػة اظتل ػػػل  48-76 رقػػػ)  ينمػػػا ؾتػػػد أف اممػػػر ب186-93 اظترسػػػـو التنفيػػػهم رقػػػ)
 .25/4استعمل هها اظتصطل  يف اظتادة 

مػػن قػػانوف نػػزع  L13-6لقػػد نػػل علػػل التعويضػػات الرئيسػػية مبوجػػب اظتػػادة أمػػا اظتشػػرع الفرنسػػي ف
 1اظتلكية.
  accessoires indemnitésLes  التعويضات التبعية ثانياً:
التعويضػػػػات الرئيسػػػية ت تكفػػػػي  فػػػ فأ يانػػػا ك ن ػػػرا لطبيعػػػػة اظتلػػػر اظتنػػػزكع ك غتػػػػاؿ اسػػػتعمالهب     

ظتتعلقػة  القيمػة اضتقيقيػة للملػر ك الػيت تسػمل كإفتا كتب دف  تعويضات أخرل ةػًن تلػر ا بك دها
التعويضات التبعية. ك هه  التعويضػات التبعيػة ختتلػف  سػب نػوع اظتلػر اظتنػزكع ك  بيعتػه ك غتػاؿ 

ك هػػو تعػػويل نقػػل  26/3يف اظتػػادة  48-76 رقػػ) اسػػتعمالهب ك مػػن ذلػػر نػػهكر  مػػا جػػاء  ػػه اممػػر
 ن تقدصل تعويل إعادة التجارة.اظتكاف كتعويل عن اضترماف من اتنتفاع. كما نتك

تعرض لبعل التعويضات التبعية ك هػي سالف الهكر  186-93 نفيهم رق)أف اظترسـو الت علل    
زيػػػادة عػػػن تعػػػويل الر يػػػل ( Privation de jouissance اتنتفػػػاع تعػػػويل عػػػن اضترمػػػاف مػػػن 

                                                 
1 -«  Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, 
l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur 
lesquelles ces diverses indemnités sont calculées. » 
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 L'indemnité de déménagementجر زك نتكػػن أف متصػػل للمسػػتنأنػػه يػػ  نػػل علػػل  (ب
  1من اتنتفاع زيادة عن تعويل الر يل.ز انه رمتعويل عن 

ك مػػن خػػكؿ اسػػتقراء هػػها الػػنل القػػانوشل امخػػًن يتضػػ  أف دفػػ  هػػه  التعويضػػات مصػػحاىا      
ب ك اضتقيقػػػة أف هػػػها الػػػنل يبػػػدك -لػػػيس  ػػػا ثا ػػػت أنػػػهأم  -يرجػػػ  إذل السػػػلطة التقديريػػػة لػػػإلدارة

البداية أف التعػويل يشػمل كػل مػا يلحػا اظتنػزكع مػن خسػارة ك مػا متضار ا م  اظتبدأ اظتعلن عليه يف 
 ك من  ٌن التعويضات التبعية نشًن إذل ما يلي: يفوته من كسب.

 emploiéIndemnité de r  تعوي  إعادة االستعماؿ -1

إف تعػػػويل إعػػػادة اتسػػػتعماؿ متصػػػل لت طيػػػة اظتصػػػاريف الػػػيت مػػػن اظتمكػػػن أف يػػػدفعها اظتنػػػزكع     
ك تػػػتل ل هػػػه   2اضتصػػػوؿ علػػػل ملػػػر مػػػن نفػػػس  بيعػػػة ك قيمػػػة اظتلػػػر اظتنػػػزكع. أجػػػلملكيتػػػه مػػػن 

اظتصػػػاريف يف مصػػػاريف البحػػػ  عػػػن ملػػػر جديػػػدب ك كػػػل مصػػػاريف العقػػػدب مػػػن  قػػػوؽ التوثيػػػاب 
 3 قوؽ الطا   ك التسجيلب كمصاريف مصلحة اضتفذ العقارمب ك إجراءات الشهر للعقد.ك 

اضتصػػوؿ علػػل ملػػر جديػػد ت تػػدخل يف  أجػػلمػػن  إف مصػػاريف التفػػاكض الػػيت تػػدف  للوسػػيط    
كمػػا أف تكػػاليف القػػركض اظت صصػػة لشػػراء . 4ا عػػادة تقػػ  علػػل عػػاتا البػػائ هنػػالتعػويل السػػا اب م

ملػػر جديػػد ت تػػدخل يف  سػػاب تعػػويل إعػػادة اتسػػتعماؿب  ػػل أف هػػه  اظتصػػاريف ت تعػػد  ػػس 
ل عػن إعػادة اتسػتعماؿ  نسػبة م,ويػة من امررار اظتباشرة عن نػزع اظتلكيػة. ك حتتسػب قيمػة التعػوي

دل يقتين أم ملر. إت  أنهدتن  للمنزكع ملكيته  س ك لو تبٌن ت قا ك من قيمة التعويل الرئيسيب 
أف هناؾ فرريتٌن ت يت) فيهما هها اممر: إذا مت  ي  اظتلر خكؿ الستة أشهر اليت تسػبا التصػري  

 5أمر  يعه. اظتنفعة العموميةب أك أف اظتلر كاف معركؼ 
 values-Les moinsتعوي  نقصاف القيمة:  -2

خػر يػؤدم ذلػر إذل نقػل .ك يتحقا هها اممر يف  الة نزع جػزء مهػ) مػن عقػار ك  قػاء جػزء     
مػن  22قيمة هها اصتزء  النسبة للمنزكع ملكيته. ك لقد نل اظتشرع اصتزائرم من خػكؿ نػل اظتػادة 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186 -93 رق) من اظترسـو التنفيهم 34/2اظتادة  - 1

2- « L'indemnité de réemploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement 
exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de 
l'indemnité principale. » - Art. **R13-46 du code de l’expropriation. 
3 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, p. 421.  
4 - CA Paris, expro, 28, juin, JCP G 1985 , IV, 87. 
5 - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.540. 
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إذا كاف نزع اظتلكية ت يعين إت جزء من العقارب نتكن اظتالر أف ز  أنهقانوف نزع اظتلكية اضتارل علل 
يطلػػػب اتسػػػتيكء علػػػل اصتػػػزء البػػػاقي ةػػػًن اظتسػػػتعمل. ك كتػػػب يف كػػػل اضتػػػاتت أف ي طػػػي التعػػػويل 

 اضتقوؽ ةًن اظتنزكعة من جراء نزع اظتلكية.ز ك نقصاف القيمة الهم يلحا اممكؾ 
 ػػالتعويل عػػن نقصػػاف القيمػػة يف اضتالػػة الػػيت ينػػزع فيػػه يتضػػ  مػػن نػػل اظتػػادة أف اظتشػػرع يسػػم      

 امسػػتاذك يػػرل  .أم يصػػب  ةػػًن قا ػػل لكسػػتعماؿ جػػزء مػػن عقػػارب ك اصتػػزء ةػػًن اظتنػػزكع يفقػػد قيمتػػه
التػػػاـب  تعػػػويل نقصػػػاف القيمػػػة ك  ػػػٌن  لػػػب نػػػزع اظتلكيػػػة  زتػػػد رزتػػػاشل أف اظتالػػػر قػػػد متتػػػار  ػػػٌنأ
ف أف كانػػت قا لػػة اتسػػتعماؿ فعليػػه  الباقيػػةب فػػ مػػكؾامالقارػػي يفصػػل يف مػػدل قا ليػػة اسػػتعماؿ ك 

 11.1-91من القانوف  22لتدد مبل ا كتعويل نقصاف القيمةب أم تطبيا الفقرة ال انية من اظتادة 
امرارػػيب فهػو غتػػل علػػل رتيػػ    نخػه اإلدارة  ػػ لزاـةػػًن مؤهػل  اإلدارمنػػه مػا داـ القارػػي أةػًن     

سػالفة الػهكر. ك لتػدد  جػ) التعػويل مبػدل قا ليػة اصتػزء اظتتبقػي  22ة تطبيا اظتادة ال انيػة مػن اظتػاد
لكسػػتعماؿ مػػن عػػدـ قا ليتػػه لػػهلرب فػػ ف كػػاف اصتػػزء البػػاقي قػػا ك لكسػػتعماؿب فهنػػا نتكػػن القارػػي 
تقريػػر تعػػويل علػػل نقصػػاف القيمػػة إف رأل ذلػػر. أمػػا إذا كػػاف اصتػػزء البػػاقي ةػػًن قا ػػل لكسػػتعماؿ 

ء عليهب فنماـ عجز    لزامها  هلر ا  اما ظتبدأ عدـ إعطاء أكامر لػإلدارةب رفضت اإلدارة اتستيكك 
 2نه نزع تاـ دكف النطا  ه  كمان.ننه يقرر التعويل سج) الضرر الك اب ك يقدر  ك ف

 اإلرػػافة إذل نطػػاؽ التعػػويل الػػهم يعتػػل عنصػػرا مهمػػا  النسػػبة لطػػالس التعػػويلب فػػ ف  بيعتػػه     
داـ أف اظتشػػرع أكجػػد أك ػػر مػػن ا تمػػاؿ  النسػػبة لػػهب ك هػػه  اظتسػػنلة سػػيت) هػػي امخػػرل مهمػػة مػػا 

 التطرؽ إليها يف الفرع اظتوارل.
 

 الفرع الثاني
 طبيعة التعوي 

 شكل كار  إذل  بيعة التعويل اظتمنوح للمكؾ اظتنزكعي  ٌن ػتل الدراسةتعرض التشريع    
أف يكوف عينا   عادة اإلسكاف  النسبة  فالتعويل كقاعدة عامة يكوف نقداب كما نتكن .اظتلكية

للهين نزعت مساكنه)ب أك عرض ػتكت علل التجار ك اضترفيٌن ك الصناع إذا توفرت. أك أف 

                                                 
1
زب مهكرة ماجستًن يف القانوف زفرع حتوتت الدكلة ػتمدب إشكاتت نزع اظتلكية يف القانوف اصتزائرمبلعشاش   أشار إذل ذلر: - 

 .124ب ص 2008 جامعة مولود معمرمب تيزم كزكب اصتزائرب
2
 .124ص  بنفس اظترج لعشاش ػتمدب  - 
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الدراسة ستنصب علل أه)  ريقتٌن  ف فك عليه  ك عيين يف نفس الوقت. يكوف التعويل نقدم
  التعويل العيين  ثانيان(. للتعويل ك هي التعويل النقدم  أكت( ك هي الطريقة السائدةب ك

  espèceen  Indemnisations   أوال: التعوي  النقدي
مت تكػػريس مبػػدأ التعػػويل  أنػػهمػػن خػػكؿ اسػػتقراء النصػػوص القانونيػػة اظتن مػػة لنػػزع اظتلكيػػة يتبػػٌن     

ك الػػػػػيت  ػػػػػددت 11-91رقػػػػػ) مػػػػػن القػػػػػانوف 24النقػػػػػدم. ك يتبػػػػػٌن ذلػػػػػر مػػػػػن خػػػػػكؿ نػػػػػل اظتػػػػػادة 
اظتػادة  لية للتنازؿ ك اليت من  ينها  ياف قيمة التعويل ك كيفيػة  سػا ه. كمػا أفمشتمكت قرار القا 

يودع مبلغ التعويل اظتمنوح للمعين لػدل اعتي,ػة اظت تصػة يف  ز أنهمن نفس القانوف نصت علل  27
التبليػػغ اظتشػػار إليػػه يف مػػن هػػها القػػانوفز.ك  25الوقػػت نفسػػه الػػهم يػػت) فيػػه التبليػػغ اػػدد يف اظتػػادة 

ك ةػين عػن البيػاف أف اإليػداع ت  سالفة الهكر هو تبليغ القػرار اإلدارم اطتػاص  قا ليػة التنػازؿ.ظتادة ا
 متل إت اممواؿ النقدية دكف ةًنها.

أف حتػػػدد إذل ز 1الفقػػػرة  34اظتػػػادة  مػػػن خػػػكؿ 186-93رقػػػ) اظترسػػػـو التنفيػػػهم  أشػػػارك لقػػػد     
(. أمػا الفقػرة ال انيػة 48-76رقػ)  اممػرمػن  26ادة  تطػا ا اظتػ زالتعويضات نقدا ك  العملػة الو نيػة

فقػػد أقػػرت  عػػل التعويضػػات التبعيػػة الػػيت تػػدف  للمسػػتنجرين ك الػػيت ت نتكػػن إت أف تكػػوف نقػػداب 
مػػػػن اتنتفػػػػاع زيػػػػادة عػػػػن تعػػػػويل  انػػػػه رم نصػػػها ز ك نتكػػػػن أف متصػػػػل للمسػػػػتنجر تعػػػػويل عػػػػن 

 الر يل. ز
ـ السا ا علل اظتبدأ رمنيا  التعويل النقدم(  نصػها من نفس اظترسو  35ك لقد أكدت اظتادة     

علػػل أف العقػػارات الػػيت دل يػػت) معرفػػة هويػػة أصػػحاىا أثنػػاء التحقيػػا اصتزئػػي ختصػػل عتػػا تعويضػػات 
 عاـ. 15نقدية يت) إيداعها يف خزينة الوتية ظتدة 

ريػػػة اظتنزكعػػػة إف امخػػػه  ػػػالتعويل النقػػػدم يعػػػود لعػػػدة اعتبػػػارات كسػػػهولة تقػػػدير اممػػػكؾ العقا    
نقداب ك كها سهولة التحويل ك الػهم ت يكػوف إت عػن  ريػا عمليػة  نكيػة عكػس التعػويل العيػين 
الهم يتطلب إجراءات معقدة لنقل اظتلكية من حترير العقود ك الشهر ...اخل. كاتعتبار امخػًن هػو 

ػػزكعػػةب ك إت لى يف ةالػػب ام يػػاف نػػازع اظتلكيػػة ت يتػػوفر علػػل عقػػارات ؽتاثلػػة لتلػػر اظتن أنػػه إذل  نا صتػػمى
 إجراءات نزع اظتلكية.

نتكػن اللجػوء إذل التعػويل  أنػهرد عليػهب أم تػفهنػاؾ اسػت ناءات  بهػو اظتبػدأ العػاـهػها إذا كاف ك     
 . العيين ك هو ما سنبينه يف ً يًنهً 

الػة   يفعػاـ خر ينخه  التعويل النقػدم كنصػل اظتشرع هو اآ ف ف ،القانوف الفرنسيأما يف      
عػػدـ اتفػػاؽ ام ػػراؼ علػػل التعػػويل العيػػينب ك هػػو مػػا نػػل عليػػه صػػرا ة قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة  نصػػه 
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القارػي لػيس لػه اضتػا  فػ فك عليػه ب  « .Les indemnités sont fixées en espèces»1علػل أف 
مػا داـ الػنل كارػ ب ك تػوفرت شػركط التعػويل  أف يقرر أف تعويل ررر معٌن كتب أف يػت) عينػان 

ك هػػػه  القاعػػػدة العامػػػة يف القػػػانوف الفرنسػػػي تػػػرد عليهػػػا  عػػػل اتسػػػت ناءاتب يكػػػوف فيهػػػا  .مالنقػػػد
 التعويل عينا ك شركط معينة.

إف قاعدة التعويل النقدم كنصل عاـب ك التعويل العيػين كاسػت ناءب تبنتهػا ؼتتلػف التشػريعات     
ف إعػػػدة جهػػػات. فبدايػػػة ػتػػػل الدراسػػػةب كهػػػها اممػػػر منطقػػػي ك بيعػػػي مػػػن  عٌنمبػػػا يف ذلػػػر التشػػػري

السػػيولة النقديػػة تعػػل اظتػػكؾ يف كرػػعية مرلتػػة مػػن  يػػ  التعامػػل معهػػاب فتعطػػيه) اضتريػػة يف اقتنػػاء 
ف اظتكؾ قد ت يكونوف يف  اجة إذل أمكؾ.كػهلر أف النقػود تكػوف أمكؾ جديدة من عدمهاب م

ب ك يف ذلػػػر إشػػػهاد علػػػل سػػػهلة التسػػػلي) أك اإليػػػداع  إجػػػراءات  سػػػيطة تػػػت) يف فػػػ ة زمنيػػػة قصػػػًنة(
 صػػػوؿ اظتػػػكؾ علػػػل تعويضػػػه)ب كهػػػها عكػػػس التعػػػويل العيػػػينب فمػػػ ك التعػػػويل عػػػن  ريػػػا مػػػن  
عقػػػػارات للمنػػػػزكع أمككهػػػػ) لتتػػػػاج إذل إجػػػػراءات  ويلػػػػة ك مػػػػدة زمنيػػػػة أ ػػػػوؿ  تسػػػػجيلب توثيػػػػػاب 

 التعػػويل النقػػدم سػػهل مػػن  يػػ  تقػػدير القيمػػةب عكػػس التعػػويل العيػػين فػػ فإشػػهار...(.ك أخػػًنا 
الهم لتتاج إذل إثبات تساكم القيمة  اظتلر اظتنزكع كاظتمنوح( ك قد لتدث  وؿ ذلر خكؼ  ػٌن 

 اإل راؼ.   
 Indemnisations en nature   ثانيا: التعوي  العيني

إت إف اظتشػػرع أقػر إمكانيػػة التعػػويل العيػػين. فلقػػد نصػػت  ب ػالرة) مػػن سػػهولة التعػػويل النقػػدم    
يرفا كلمػا أمكػن  ػاق اح تعػويل عيػين لتػل ز أنهعلل  11-91 رق) القانوف من 2الفقرة  25اظتادة 

ف اإلدارة تتمتػ   سػلطة أ جلل مػن خػكؿ هػها الػنلك يت الهم هو امصل. زػتل التعويل النقدم
هػه  السػلطة مرتبطػة   مكانيػة تػوفر هػها التعػويل العيػين العقػارات أك ك  بتقديرية يف اقػ اح التعػويل

اظتشػػػرع دل  فػػػ فأك السػػػكنات  سػػػب اضتالػػػة هػػػها مػػػن جهػػػة. كمػػػن جهػػػة أخػػػرل  اػػػكت التجاريػػػة
فهػل هػػ) ؼتػًنكف أـ غتػلكف  قبػوؿ اتقػػ اح  بيتعػرض إذل موقػف أصػحاب اضتقػػوؽ اظتنزكعػة أمككهػ)

 اظتقدـ عت) من  رؼ اإلدارة.
مػػػػ  إرػػػػافة  عػػػػل  11-91 رقػػػػ) فلػػػػ) متػػػػالف القػػػػانوف 186-93 رقػػػػ) أمػػػػا اظترسػػػػـو التنفيػػػػهم    
ز حتػػدد التعويضػػات نقػػدا ك  العملػػة الو نيػػةب ةػػًن أف  أنػػهعلػػل  34 ت اظتػػادةصػػيلب  يػػ  نصػػالتفا

يقػػ ح تعػػويل عيػػين  ػػدت عػػن التعػػويل نقػػداب ك يف هػػها اإل ػػػػارب نتكػػن للسػػلطة نازعػػة اظتلكيػػة أف 
                                                 

1 - Art. L13-20, alinéa 1 du code de l’expropriation. 
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تعدؿ عن دف  التعويل كتقـو   عادة إسػكاف مسػتنجرم اػكت السػكنية ذات اتسػتعماؿ اظتهػين 
الصػػػػناعيٌن اظتطػػػػركدين ػتػػػػكت ك عػػػػة ملكيتهػػػػا أك شػػػػاةليها ك تعػػػػرض علػػػػل التجػػػػار ك اضتػػػػرفيٌن اظتنزك 

 1.زمعادلة
 ف التعويل العيين يكوف يف  التٌن:أك يتبٌن من النل السا ا 

 .إعادة إسكاف مستنجرم ك شاةلي السكنات اظتراد نزع ملكيتها -
 .ينعرض ػتكت علل التجار ك اضترفيٌن ك الصناعيٌن اظتطركد -

فقد سبقت اإلشارة إذل أف التعويل النقدم هػو امصػلب إت أف هػه   القانوف الفرنسيأما يف     
إمكانيػػػة التعػػػويل العيػػػين تبقػػػل كاردة يف  الػػػة  فػػػ فالقاعػػػدة عتػػػا اسػػػت ناءات تػػػرد عليهػػػاب ك  التػػػارل 

الفرنسػي مػن  التعويل عن امررار الناتة عن نزع اظتلكية. ك هه  اتسػت ناءات نػل عليهػا اظتشػرع
 Art. L13-20.2خكؿ الفقرة ال انية من اظتادة

فباإلرافة إذل إمكانية اتتفاؽ  ٌن اإلدارة ك اظتكؾ  وؿ اضتصػوؿ علػل تعػويل عيػين كامػل أك     
اضتػرفيٌن ك ف تق ح علل التجار ننتكن للجهة النازعة أف تت لل من التعويل النقدم   ف نهجزئيب 

ن ػتكهتػػ) اضتصػػوؿ علػػل ػتػػكت مشػػاىة ك موجػػودة يف نفػػس التكتػػل كالصػػناعيٌن الػػهين  رمػػوا مػػ
السػػكاشل كتعػػويلب إرػػافة إذل تعػػويل التنقػػل كتعػػويل عػػن اضترمػػاف مػػن اتسػػتعماؿ.كهها العػػرض 

إذا مػػا مت فػػك نتكػػن رفضػػه مػػن  ػػرؼ  أنػػهإت  ب(Facultatif)مػػن  ػػرؼ اصتهػػة النازعػػة أمػػرا اختياريػػا 
ركط القانونيػة يف اػػل اصتديػدب  ػػنف يقػػ  يف نفػس التكتػػل السػػكاشل اظتنػزكع ملكيتػػه عنػدما تتػػوفر الشػػ

إثبػػات التسػػاكم  ػػٌن اػػكت التجاريػػة  مسػػنلةك  3الػػهم كػػاف يوجػػد  ػػه سػػا قهب كيكػػوف مسػػاكيا لػػه.
(L’équivalence des locaux commerciaux)  هػػي مػػن اختصػػاص القارػػي الػػهم يفصػػل

  4فيها.

                                                 

سا ا اإلشارة إليه.   186 -93 رق) من اظترسـو 34اظتادة  - 1  
2-« Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au 
commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même 
agglomération. 
Dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une 
indemnité compensatrice de sa privation de jouissance. » 
3 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.578. 
4 - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.542. 
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اةلٌن ػػػكت سػػػكنيةب ك الػػػهين نتكػػػن أف ييعورػػػوا  سػػػكنات أمػػػا اتسػػػت ناء ال ػػػاشل فػػػي ل الشػػػ    
 Occupant) ديلػػةب كهػػها العػػرض ت نتكػػن رفضػػه فهػػو إجبػػارم عنػػدما يكػػوف هػػؤتء مسػػتنجرين 

locataire).1 
خبصػػوص  بيعػػة التعويضػػات اظتمنو ػػة للمػػكؾ   يانػػهك علػػل العمػػـو ك مػػن خػػكؿ كػػل مػػا سػػبا     

نيػػة اضتصػػوؿ علػػل التعػػويل النقػػدمب ك العيػػين أك قتػػا معػػا. نػػرل أف التشػػريعات منحػػت اظتػػكؾ إمكا
ك اظتهػػػ) يف كػػػل هػػػها هػػػو كيفيػػػة حتديػػػد هػػػها  يف ذلػػػر تػػػوفًن رػػػمانة للمتضػػػررين مػػػن نػػػزع اظتلكيػػػة.ك 

 التعويلب ك العوامل اظتعتمدة يف ذلرب ك هو ما نتعرض إليه ما ينيت من الدراسة.
؟ ك اإلجا ة إجراءات حتديد قيمة التعويلي ب فما هنطاؽ ك  بيعة التعويل   هها ما يتعلا    

  ستكوف من خكؿ اظتطلب اظتوارل
 
 رابعالمطلب ال
 التعوي قيمة تحديد 

تعد مر لة حتديد قيمة التعويل من أه) اظترا ل اإلجرائية لعملية نزع اظتلكيةب ك هها ن را     
إما  اتتفاؽ الودم  ٌن لتعلقها  نه)  ا للمتضررين من العملية. ك يت) حتديد قيمة التعويل 

اظتنزكع ملكيته) كاإلدارةب أك تقـو اإلدارة  نفسها عن  ريا جهات مت صصة  هلر كفا معايًن 
ب أك يتوذل العملية قاري نزع اظتلكية م ل ما هو معموؿ  ه يف ددة سلفا كما هو عليه يف اصتزائرػت

 فرنسا  ي  يدخل إجراء حتديد التعويل رمن اظتر لة القضائية.
 الفرع  إجراءات تقدير التعويليف هها اصتزء من البح  إذل يت) التعرض س ف نهك عليه      

  الفرع ال اشل(. عناصر تقدير قيمة التعويلك إذل  امكؿ(ب
 

 الفرع األوؿ
 التعوي قيمة إجراءات تقدير 

ك هها ن را  تعد مر لة حتديد قيمة التعويل من أه) اظترا ل اإلجرائية لعملية نزع اظتلكيةب    
لتعلقها  نه)  ا للمتضررين من العملية. ك يت) حتديد قيمة التعويل   تباع إجراءات مقننة يف 

 ي  تقـو اإلدارة   تباع إجراءات حتديد قيمة  بقانوف نزع اظتلكيةب تكوف اإلدارة غتلة علل إتباعها

                                                 
1 -  Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.542. 
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ك دتر ب صتزائردة سلفا كما هو عليه يف اعن  ريا جهات مت صصة  هلر كفا معايًن ػتد
أك يتوذل العملية قاري  أكتن(ب  ب تقييمية ك تقريريةدتهيديةا ل ثكثة إجراءات تقدير التعويل مبر 

نزع اظتلكية م ل ما هو معموؿ  ه يف فرنسا  ي  يدخل إجراء حتديد التعويل رمن اظتر لة 
 . ثانيان( القضائية
 .الجزائري عمراحل تحديد التعوي  في التشري: أوالً 

ك هي علل الشكل  دتر عملية حتديد قيمة التعويل اليت تتوعتا إدارة أمكؾ الدكلة   كثة مرا ل    
 التارل:
 المرحلة التمهيدية. -1

إف مر لػػػػة تقػػػػدير التعػػػػويل مػػػػا هػػػػي يف الواقػػػػ  إت تتوكتػػػػا لعمليػػػػات سػػػػا قة دتهػػػػد الطريػػػػا عتػػػػاب     
هػها خصػل اظتشػرع  أجػلكمػن  بإ صػاء أكرل فاممكؾ كضتقوؽ العينية العقارية حتتػاج إذل حتديػد ك

حتديػػػد ك  صػػػر اممػػػكؾ ك اضتقػػػوؽ. ففػػػي القػػػانوف اصتزائػػػرم  أجػػػليف اصتزائػػػر أك فرنسػػػا مر لػػػة مػػػن 
علػػػل أف حتديػػػد اممػػػكؾ ك اضتقػػػوؽ العقاريػػػة ك هويػػػة  11-91 رقػػػ) مػػػن القػػػانوف 16نصػػػت اظتػػػادة 

ا حتقيػا يسػمل التحقيػا اصتزئػيب اظتالكٌن ك أصحاب اضتقوؽ اظتطلوب نزع ملكيػته)ب يػت) عػن  ريػ
 1ك الهم يسند إذل ػتافذ ػتقاب يعٌن من  ٌن اطتلاء اظتعتمدين لدل ااك).

تصػػػػمي) جزئػػػػي لألرارػػػػي ك البنػػػػاءات اظتطلػػػػوب نػػػػزع  إؾتػػػػازك تتم ػػػػل مهمػػػػة اطتبػػػػًن العقػػػػارم يف     
خػػًنة هػػي مػػن أهػػ) ك هػػه  العناصػػر ام 2ملكيتهػػا كيبػػٌن  دقػػة  بيعػػة العقػػارات اظتعنيػػة ك مشػػتمكهتا.

العناصػػػر الػػػيت تعتمػػػد عليهػػػا إدارة أمػػػكؾ الدكلػػػة يف تقيػػػي) اممػػػكؾ اظتنزكعػػػة ك  التػػػارل حتديػػػد قيمػػػة 
كمػػا أف التحقيػػا يهػػدؼ إذل حتديػػد هويػػة اظتلػػرب سيػػ  أف هػػؤتء هػػ) مػػن سيحصػػلوف   بالتعػػويل

                                                             علل التعويل.                                                          
 .المرحلة التقييمية -2

 عد اظتر لة التمهيدية اليت مت فيها حتديد اممكؾ اليت ستكوف ػتك للتقيي)ب ك كها حتديد هوية     
 ةًن بأصحاب اضتا يف اضتصوؿ علل التعويلب تنيت مر لة التقيي) اليت تكوف من جهة خاصة

تلر اليت قامت  تحديد ك  صر اممكؾ. ففي اصتزائر تتوذل العملية مصلحة التقونتات العقارية 
اظتوجودة علل مستوذل مديريات أمكؾ الدكلة. ك يف هها اإل ار ينل قانوف نزع اظتلكية اضتارل 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 17اظتادة  - 1
  سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 18اظتادة  - 2
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اظتطلوب نزع تعد مصاحل إدارة اممكؾ الو نية تقريرا تقيميا لألمكؾ ك اضتقوؽ العقارية ز علل أف
 ملكيتها  عد إخطارها  واسطة ملف يشتمل علل ما ينيت :                                                               

 قرار التصري   اظتنفعة العموميةب                            -    
 1التصمي) اصتزئي اظترفا  قائمة اظتالكٌن ك ذكم.ز -    
مػػكؾ الدكلػػة يف اصتزائػػر تقػػـو  تقيػػي) اممػػكؾ ك اضتقػػوؽ العقاريػػة معتمػػدة علػػل القواعػػد فػػ دارة أ    

الػػيت  ػػددها اظتشػػرع م ػػل مشػػتمكت اممػػكؾ ك اسػػتعماعتا الفعلػػيب إرػػافة إذل اسػػتعماؿ امسػػاليب 
 2التقنية امخرل اطتاصة ىا.

 .المرحلة التقريرية -3
ف قػػد أي ػػرـى  ػػٌن اإلدارة ك اظتنػػزكع ملكيتػػهب ت يطػػاؿ إف اتتفػػاؽ الػػودم علػػل التنػػازؿ الػػهم يكػػو     

 تمان قيمة التعػويل. فػاظتنزكع ملكيتػه قػد يلجػني إذل جهػات القضػاء إذا تبػٌن لػه أف التعػويل الػهم 
ضىػ ي  بكما أف اإلدارة ليست مبسػو ة اليػد يف تقػدير التعػويلب فهػي يف ذلػر ختى قيرًرى له ةًن مينصىفو

 ك ختض  يف ذلر لرقا ة القضاء. لقواعد قانونية ػتددة سلفاب
 ثانياً: إجراءات تحديد قيمة التعوي  في التشريع الفرنسي.

تت) إجراءات حتديد قيمة التعويل من  رؼ القضاء يف  الة عدـ كصوؿ ام ػراؼ إذل اتفػاؽ     
 ك ذلر علل الشكل التارل: بكدم
 الجهة المختصة بتحديد قيمة التعوي . -1

ي تت) عملية نزع اظتلكية يف مر لتٌنب اظتر لة اإلدارية كاظتر لة القضائيةب يف الن اـ الفرنس    
 transfert »ك دكرها تنقس) اظتر لة القضائية إذل مر لتٌنب فتتم ل اظتر لة امكذل يف نقل اظتلكية 

de propriété »ب أما اظتر لة ال انية فيت) حتديد التعويضات«la fixation de 

l’indemnisation»ككتد ذلر  بإذل القاري العادم  ى نً ف ف اتختصاص مي  ببالنسبة لنقل اظتلكيةف ب
 كإرادة نا ليوف يف جعل نزع اظتلكية من اختصاص ااك) العادية.  1810مارس  8أصله يف قانوف 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق)من القانوف  20اظتادة  - 1
عن اظتديرية العامة لألمكؾ الو نية علل أنه زيف  2005أكتو ر  15الصادرة  تاريخ  6408يف هها نصت اظتهكرة اإلدارية رق)  - 2

 رق) موميةب ك  صفتها خبًن للدكلةب تتكفل مصاحل أمكؾ الدكلةب  بقا م كاـ القانوفاظتنفعة الع أجلإ ار عمليات نزع اظتلكية من 
اظتنفعة العموميةب   جراء حتديد مبالغ التعويل  أجلادد للقواعد العامة اظتتعلقة  نزع اظتلكية من  1991فريل أ 27اظتؤرخ يف  91-11

 النارتة عن هه  العملياتز
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ك  النسبة لتحديد التعويلب ف نه يف البداية من  اتختصاص للقاري العادم كاظت تل  نقل     
فقط يف  الة نزاع ك عدـ اتتفاؽ  ٌن ام راؼ. ك قد مت النل علل هها اظتبدأ  لراظتلكيةب ك ذ

إت أف  1ب ك هو النل الو يد الهم كاف ين ) نزع اظتلكية يف فرنسا.1810مارس  8مبوجب قانوف 
 7هها اتختصاص دل يدـ  ويكب  ي  مت نزعه من القاري العادم ك ذلر مبوجب قانوف 

  عدها إذل هي,ة مكونة من اظتكؾ اظتعنيٌن شتيت يف صلب القانوف بب ليمن  1833جويلية 
« jury d’ expropriation » ، للتقيي)  لجنة حتكيمية 1935ك اليت  دكرها مت استبدعتا سنة 

«Commission arbitrale D’évaluation ».2 
إذل اضتل  للرجوع 1958 أكتو ر 23ك يف امخًن ك جب اتنت ار إذل ةاية صدكر قانوف     

ب  ي  أصب  اتختصاص  تقدير التعويضات اظتتعلقة  نزع اظتلكية 1810الهم جاء  ه قانوف 
إف اضتك) الصادر من جهات القضاء  3.يرج  إذل القاري العادمب ك  التحديد قاري نزع اظتلكية

ل  ه ةرفة العادم ك ادد لقيمة التعويل يف الدرجة امكذل قا ل للطعن  اتست,ناؼب ك الهم ختت
ب ك اليت تتشكل من رئيس إرافة إذل مساعدين اثنٌن يت) اختياره)  (La chambre)نزع اظتلكية 

من ػتكمة اظترافعات الكللب ك إذا تعهر ذلر فيت) اختياره) من  ٌن قضاة ػتكمة اتست,ناؼ 
(Art. L13-22)4.  رجة ك يش ط يف هؤتء القضاة أت يكونوا قد فصلوا يف القضية يف الد

 La cour de)ك نتكن كهلر  الطعن  النقل ك الهم ختتل  ه ػتكمة النقل  .امكذل
cassation). 

 مرحلة االتفاقات الودية. -2
 كأصحاب  ا اتنتفاعاظتكؾ ف اصتهة النازعة تقـو  تبليغ  جل حتديد قيمة التعويل فأك من     

قرار نزع  أكقرار القا لية للتنازؿ  أكية قرار التصري   اظتنفعة العموم أكافتتاح التحقيا  إعكف
 5.اظتلكية

                                                 
1 -  Jean-Marie AUBY , Pierre BON , Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.406. 
2 -  Ibid., p.563. 
3- Art. L13-1 Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de 
l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège 
appartenant à un tribunal de grande instance.  
4- « La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront 
choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas 
d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour. 
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance. » 
5
 - Art L13-2 du code de l’expropriation Français. 
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 كل عليه) أف يبينوا للجهة النازعة اظتكؾ ك اظتنتفعٌنب ف خكؿ شهر من التبليغ امكؿ فك     
  1.ك اترتفاؽ  ا السكىن ك اتستعماؿ ك اظتزارعٌن ك أصحاب اظتستنجرين

منزكعي اظتلكية  نف يقدموا مق  اهت) ىها تقـو اصتهة النازعة  تبليغ عررها اظتارلب ك تدعوا    
نتكن أف يت) هها اإلجراء مباشرة  عد افتتاح التحقيا اظتسبا عن التصري   اظتنفعة  2الشنف.

3العمومية.
  

نه ك  داية من صدكر قرار القا لية للتنازؿ   مكاف كل  إذا دل تقـو اصتهة النازعة  تبليغ مق  اهتاب ف
 L'expropriant en demeure d'avoir à) هة  ضركرة اختاذ هها اإلجراءف يعهر هه  اصتنمعين  

y procéder).4 
 لتحديد قيمة التعوي . اإلجراءات القضائية -3

    التعويل عن  ريا القضاء كفا اإلجراءات التالية:يت) حتديد     
 .إخطار القاضي -أ

شػػػهر مػػػن تػػػاريخ تبليػػػغ اصتهػػػة  يف  الػػػة عػػػدـ اتتفػػػاؽ الػػػودم علػػػل قيمػػػة التعػػػويل خػػػكؿ مػػػدة    
ف قارػػػي نػػػزع  ب فػػػسػػػلفان  إليػػػهاظتشػػػار  اإلعػػػهارمػػػن تػػػاريخ  أكمنزكعػػػي اظتلكيػػػةب  إذلالنازعػػػة مق  اهتػػػا 
 Le juge de l’expropriation peut  طػر مػن قبػل الطػرؼ امك ػر اسػتعجاتن اظتلكيػة نتكػن أف متي 

être saisi par la partie la plus diligente.).5  
كاتػػب رػػبط اصتهػػة الػػيت   إذله الطلػػب عػػن  ريػػا رسػػالة موصػػل عليهػػا مػػ  كصػػل التسػػلي) يوجػػ    

6 الطلب إذل اطتص). ةتوجد ىا اممكؾ اظتنزكعة. ترسل نس ة من مهكرة اظتطالب مرفق
 . 

ب أف يقدـ مهكرته اصتوا يػة خػكؿ سػتة أسػا ي  (Le défendeur)عل عليه يتوجب علل الطرؼ اظتد
  7.اتفتتا يةمن تبلي ه  اظتهكرة 

                                                 
1
 - Art R13-15 du code de l’expropriation Français. 

2
 - Art L13-3 du code de l’expropriation Français. 

3
 - Art. **R13-16 du code de l’expropriation Français. 

4
 - Art. **R13-20 du code de l’expropriation Français. 

5
 - Art. R13-21 alinéa 1 du code de l’expropriation Français. 

6
 - Art. R13-21 21 alinéa 2 du code de l’expropriation Français 

7
 - Art. **R13-23 du code de l’expropriation Français. 
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 .و إمكانية االستعانة بالخبرة زيارة القاضي لألماكن -ب
اممػاكن  تحديػد تػاريخ زيػارة  أمػر عد اتنتهػاء مػن تبػادؿ اظتػهكرات يقػـو القارػي ك عػن  ريػا     

1شتاع ام راؼ. تكوف الزيارة خكؿ الشهرين اظتواليٌن لصدكر اممر.ك 
  

 اؼ  ػػاممر مبػا يف ذلػػر مفػػوض اضتكومػػة ستسػػة عشػػر يومػػان ك يقػـو كاتػػب الضػػبط  تبليػػغ كػػل ام ػػر  
2قبل تاريخ الزيارة.

  

من أجل حتديد قيمة العقارات ك اضتقوؽ العينية العقارية ك ن را لبعل الصعو ات اتملة يف     
 Le juge peut désigner un) سببو مي   ناء علل قرارو  ف القاري   مكانه أف يعٌن خبًنان  التقديرب ف

expert par décision motivée)ب أك لتضر معه أثناء الزيارة موثا أك موثا شريف (Un notaire 

ou un notaire honoraire)  من رمن قائمة معتمدة لدل هي,ة ػتكمة اتست,ناؼ من  رؼ
3الرئيس امكؿب  ناء علل اق اح االس اصتهوم للموثقٌن.

  

 Désigner une personne qui)مؤهك  ش صايعٌن  أف للقارينه ك است ناء نتكن أكما      

lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer)  أجل تقدصل توريحات يف  الة كجود صعو ات من
4ذات  ا   تقين.

  
إف امشػػ اص اظتػػهكورين أعػػك  ك الػػهين قػػد يعيػػنه) القارػػي ك اضتارػػرين أثنػػاء زيػػارة اممػػاكن     

ف هه  اظتك  ات تبلغ إذل ام ػراؼ ك كػها  ك يف هه  اضتالة ف  مكاهن) تقدصل مك  ات كتا يةب 
 5مفوض اضتكومة.

 سماع األطراؼ. -ت
ك يكػػوف ذلػػر  نػػاء علػػل تنقلػػه إذل اممػػاكنب  بشتػػاع ام ػػراؼتحديػػد موعػػد كمػػا يقػػـو القارػػي  

ك الػيت  جلسػة السػماعالهم لتدد فيه لأل راؼ أك ؽت ليه) ك كها ظتفوض اضتكومة مكاف ك تػاريخ ك 
6نتكن أف تكوف  عيدا عن امماكن.

  

                                                 
1
 - Art. **R13-26 du code de l’expropriation Français. 

2
 - Art. **R13-27 du code de l’expropriation Français. 

3
 - Art. **R13-28 alinéa 1 du code de l’expropriation Français. 

4
 - Art. **R13-28 alinéa 2 du code de l’expropriation Français. 

5
 - Art. **R13-29 du code de l’expropriation Français. 

6-  Art. **R13-30 du code de l’expropriation Français. 
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يف جلسة السماع يقـو القاري  سماع ؽت لي ام راؼ اصتهة النازعة ك اظتتضررين من النزعب     
كنتكن لأل راؼ اضتضور أك توكيل ػتاـ معتمد أك أ د امقارب إذل ةاية الدرجة السادسة. ت 

 كرات اليت قدموها سا قا.نتكن لإل راؼ يف جلسة السماع اطتركج عما قدمو  يف اظته 
 صدور الحكم المحدد لقيمة التعوي  و تبليغو. -ث

إذا مػرت ذتانيػػة أيػاـ مػػن تػاريخ تنقػػل القارػػي إذل اممػاكن ك دل يتفػػا الطػرفٌن أم اصتهػػة النازعػػة     
كمنػػػػزكع اظتلكيػػػػة  ػػػػوؿ حتديػػػػد مبلػػػػغ التعػػػػويلب فػػػػ ف القارػػػػي ك  نػػػػاء علػػػػل  لػػػػب الطػػػػرؼ امك ػػػػر 

) مسػػبب. يقػػـو كاتػػب الضػػبط  تبليػػغ اإل ػػراؼ  يػػـو ك سػػاعة نطػػا القارػػي اسػػتعجات يفصػػل سكػػ
1ضتكمه يف مقر اكمةب إت إذا حتديد هها اظتوعد يف جلسة السماع.

  
 Le juge statue dans la limite des) يفصل القاري يف  دكد استنتاجات ام راؼ    

conclusions des parties)  مهكرة  من خكؿ ككهلر اهت)ك اليت يستشفها من خكؿ مهكر
قل من ذلر الهم يق  ه الطرؼ أمفوض اضتكومة إذا كاف هها امخًن يطالب يق ح تعويل 

 2النازع.
إف اضتك) الهم يصدر  القاري لتدد الدكاف  القانونية ك اظتوروعية ك اليت من أجلها مت اضتك)     

 Le jugement précis les motifs de droit ou de fait en)  التعويضات الرئيسية أك ال انوية

raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouées).3 
يبلغ اضتك) من الطرؼ امك ر استعجات إذل الطرؼ اآخر ك إذل مفػوض اضتكومػةب التبليػغ قػد     

 واسطة رسالة موصل عليها م  كصل  ك يكوف ذلر يكوف من اصتهة النازعة أك من منزكع اظتلكية.
 اتستكـب ك يف  الة عدـ كصوؿ الرسالةب ف ف التبليغ يت)  واسطة تبليغ شبه قضائي.

اصتزائرم مػن  اإلدارة مهمػة تقػدير التعػويلب  أف اظتشرعػتل الدراسة يتض  ٌن مبقارنة التشريعك     
ليػػه نتكػػن القػػوؿ أف اظتشػػرع الفرنسػػي أمػػا اظتشػػرع الفرنسػػي فقػػد أككػػل نفػػس اظتهمػػة إذل القارػػي. ك ع

أ سػػػن صيػػػنعان  فعلػػػه هػػػها مف عمليػػػة تقػػػدير اظتمتلكػػػات مػػػن أهػػػ) النقػػػاط اضتساسػػػة يف اإلجػػػراءات 
 نكملهػػاب  اعتبػػار التعػػويل أهػػ) رػػماف يف عمليػػة نػػزع اظتلكيػػة لػػهلر كػػاف مػػن امفضػػل أف تتػػوت  

رنسػػػػي ك كتعػػػػل مهمػػػػة تقػػػػدير اظتشػػػػرع اصتزائػػػػرم أف لتػػػػهك  ػػػػهك اظتشػػػػرع الفعلػػػػل  كجهػػػػة ػتايػػػػدة. 
  قضائيان ك ليس إداريان. اظتمتلكات عمكن 

                                                 
1
 - Art. **R13-34 du code de l’expropriation Français. 

2- Art. **R13-35 du code de l’expropriation Français. 
3
 - Art. **R13-36 du code de l’expropriation Français. 
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ك إذا كانت هه  هي إجراءات تقدير التعويلب ف ف العناصر اليت تدخل يف تقدير  مػن امقتيػة     
 مبكافب ك هو ما سيت) تناكله يف الفرع اظتوارل.

 
 الفرع الثاني

 عناصر تقدير قيمة التعوي 
 التنفيػػهم رقػػ) ك اظترسػػـو  11-91 رقػػ) قيمػػة التعػػويل أشػػار إليهػػا القػػانوفإف إجػػراءات حتديػػد     
الػػيت تتشػػا ه ك  سػػالف الػػهكر مػػن القػػانوف  2الفقػػرة  21ك يف هػػها اإل ػػار نصػػت اظتػػادة  .93-186

ز ك لتدد هها اظتبلػغ  سػب القيمػة اضتقيقيػة  ما يلي:علل (  186-93 رق) إذل  د كبًن م  اظتادة
ص ذلػػر عػػن تقيػػي)  بيعتهػػا أك مشػػتمكهتا أك عػػن اسػػتعماعتا الفعلػػي مػػن قبػػل لألمػػكؾ تبعػػا ظتػػا ينػػت

اضتػرفيٌن.ز ك فيمػا يلػي ك مالكيها ك أصحاب اضتقػوؽ العينيػة اآخػرين أك مػن قبػل التجػار ك الصػناع 
.  حتليل عته  العناصر اليت أشار إليها اظتشرع  عمـو

ظتلكيػػة مػػازاؿ ثا تػػا فيمػػا متػػل نقػػل  ذا كػػاف اختصػػاص قارػػي نػػزع افػػ القػػانوف الفرنسػػيأمػػا يف     
 فػػػ فك إذل ةايػػػة يومنػػػا هػػػهاب  1810مػػػارس  8 ملكيػػػة اممػػػواؿ اظتنزكعػػػة كذلػػػر منػػػه صػػػدكر قػػػانوف

مبوجػػػب الورػػػ  فيمػػػا متػػػل حتديػػػد قيمػػػة تعػػػويل اممػػػكؾ اظتنزكعػػػة لػػػيس كػػػهلر. ففػػػي البدايػػػة ك 
سػلطته يف نقػل اظتلكيػةب سالف الهكر من  القاري سلطة حتديػد قيمػة التعػويل إرػافة إذل القانوف 

ك هها يف ةياب اتفاؽ كدم  ٌن اإلدارة ك اظتالر. إت أف هها اتختصاص أك السلطة مت نزعها من 
 Un jury de)ليػػت) منحهػػا إذل صتنػػة حتكػػي) اظتػػالكٌن  1833جويليػػة  7القارػػي مبوجػػب قػػانوف 

propriétaires) ميػػة للتقيػػي)  واسػػطة صتنػػة حتكي 1935ك هػػه  امخػػًنة مت ت يًنهػػا سػػنة ب(Une 

commission arbitrale d’évaluation) مت الرجػوع   1958أكتػو ر  23. ك أخًنا ك مبوجب أمر
ب أم أف اختصػاص حتديػد قيمػة التعػويل يعػود إذل 1810مارس  8إذل اضتل الهم ك رعه  قانوف 

 1القاري ك  الضبط إذل قاري نزع اظتلكية.
تتطلػب دراسػة حتديػد القيمػة اضتقيقػة لألمػكؾ  أكتن(ب   إف دراسة عناصر تقػدير قيمػة التعػويل    

مث تاريخ حتديد تلر القيمػة  ثانيػان(ب مث التحسػينات الػيت تػدخل علػل هػه  اممػكؾ  ثال ػان( ك ذلػر 
 علل النحو التارل:

                                                 
1 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.563. 
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 .أوال: تحديد القيمة الحقيقية لألمالؾ 
ف مقا ل  رماف اظتكؾ من اممكؾ لعل كل التشريعات اظتن مة لنزع اظتلكية تؤكد علل أف يكو     

ك هها ب كاضتقوؽ العقارية تعويل كامل ي طي كل ما فاهت) من كسب ك ما ضتقه) من خسارة
 للمبدأ الدستورم اظتتم ل يف التعويل العادؿ ك اظتنصف.  تسيدا

فالتعويل الهم يتحصل عليه اظتتضررين من عملية النزع كتب أف يكوف كافيا لت طية كامل  
رار اضتقيقية الناتة عن هها التصرؼ اإلدارمب كما أف هها التعويل اظت صل للمتضررين ت امر

كتب أف يبالغ فيه  رف  قيمته  طريقة أك أخرل. فك كتب أف يكوف كسيلة لكةتناء الكمشركع 
 علل  ساب ااتم  كيف ذلر إررار  اظتصلحة العامة للمجتم .

قة لألمكؾ اظتنزكعة له دكر هاـ جدا يف حتقيا عدالة التعويلب حتديد القيمة اضتقي ف فك عليه    
ذلر كجب تقيي) ك  صر قيمة ك مشتمكت العقارات اظتنزكعةب ك كها اتستعماؿ  أجلك من 
 ب ك ذلر علل الشكل التارل:عتا الفعلي
  des biens Nature ou consistancesتحديد طبيعة أو مشتمالت األمالؾ  -1

هي كافة العناصر اظتادية ك القانونية الػيت لتتػوم عليهػا اظتػاؿ كقػت مباشػرة إجػراءات اظتشتمكت     
ك هه  اظتشتمكت ختتلف  سػب  بيعػة اظتػاؿ اظتنػزكعب فمػ ك امرض البيضػاء ختتلػف عػن  التقدير.

 ػػل  .ك ختتلػػف عػػن امرض ال ا يػػة بتاريػػةك ختتلػػف عػػن امرض اظتبنيػػة سػػكنية أك  بامرض الزراعيػػة
 هه  اممواؿ ختتلف من  ي  مشتمكهتا.أف كل 

م ػل اآتت  ب(Eléments matériels فمػ ك ؾتػد أف اػل التجػارم يتكػوف مػن عناصػر ماديػة     
تتم ػل يف العمػكء ك اتسػ) التجػارم العكمػات  (Eléments morales ك أخرل معنوية  .كالبضائ 

 التجارية....اخل.
ي) علل أساس عوامل ثكثة  فيزيائيةب اقتصاديةب قانونيػة( ؼتتلفػة. ا تقف هنأما امراري الفك ية     

فالعوامػػػػل الفيزيائيػػػػة تتم ػػػػل يف  بيعػػػػة ك نوعيػػػػة امرض ك كػػػػها اظتزركعػػػػات أك اتةػػػػراس ك الشػػػػركط 
اظتناخيػػػػة. أمػػػػا العوامػػػػل اتقتصػػػػادية فتتم ػػػػل يف التطػػػػور اتقتصػػػػادم للمنطقػػػػة ك كػػػػها ػتػػػػاذاة امرض 

اآهلػػػة  السػػػكاف. أمػػػا العوامػػػل القانونيػػػة فتتم ػػػل يف اترتفاقػػػات سػػػواء  للطػػػرؽ الكػػػلل كالتجمعػػػات
 ارتفاقات القانوف اطتاص أك القانوف العاـ اليت نتكن أف ت قل العقار اظتراد نزع ملكيته.

كػوف يف منطقػة ريفيػة أك عمرانيػةب ك عػدد تفقػد  بأما اظتبػاشل السػكنية فتحػدد قيمتهػا يف موقعهػا    
 ا ك عدد ال رؼ فيها ك كها اظتسا ة اااكرة الفارةة أف كجدت...اخل.الطوا ا اظتكوف عت
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  1إف  بيعة اظتاؿ ك مشتمكته حتدد من خكؿ التصمي) اصتزئي الهم يعد  اافذ العقارم.    
حتديد مشتمكت العقار اظتادية أك القانونية ختض  إذل ثكثػة قواعػد  ف ف يفرنسالقانوف الأما يف    
 هي:ك 
  فػػ فد تػػاريخ صػػدكر أمػػر نػػزع اظتلكيػػةب ػػػػػػػػػػػػػػمت حتديػػد مشػػتمكت العقػػار مػػن  ػػرؼ القارػػي عن إذا -أ

 علل هها التاريخ ت تنخه  اضتسباف. (Les modifications ultérieures)كل الت يًنات الك قة 
قيػا اظتسػبا الػيت تطػرأ علػل العقػار  عػد فػت  التح (Les ameliorations)  ل التحسػيناتػػػػػػػػػػػػػك  -ب
ب كمػػا 2اضتصػػوؿ علػػل تعػػويل أكػػل أجػػلتعتػػل دتػػت مػػن هم يسػػبا التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة ػػػػػػػػػال

نتكػن للملػر أف ي بػت عكسػها. إف هػها ب (Une simple présomption)هػه  إت قرينػة  سػيطة 
انػت يعلػ) إذا ك أ ػداضتك) صعب اتستيعابب فكػل اإلشػ اؿ تتوقػف  عػد التحقيػا اظتسػباب ك ت 

   3عملية النزع ستت) أـ ت.
التحسػينات الػيت تطػرأ علػل العقػار قبػل التحقيػػا اظتسػبا علػل تقريػر اظتنفعػة العموميػة نتكػػن أف  -ت

رفػػ  قيمػػة التعػػويل. ففػػي هػػه  اضتالػػة  أجػػلدتػػت مػػن  أنػػهتل ػػل إذا تبػػٌن مػػن خػػكؿ  عػػل ال ػػركؼ 
 4اإلدارة عليها أف تقدـ ما ت بت  ه هه  النية السي,ة. ف ف
  Utilisation effectiveاالستعماؿ الفعلي للعقار  -2

 ػػػل ت ػػػد مػػػن  بإف  بيعػػػة اظتػػػاؿ اظتنػػػزكع ك مشػػػتمكته قػػػد ت تكفػػػي ك ػػػدها لتحديػػػد قيمػػػة اظتػػػاؿ    
البحػػ  عػػن اتسػػتعماؿ الفعلػػي عتػػها اظتػػاؿ مػػن  ػػرؼ أصػػحاب اضتقػػوؽ سػػواء اظتػػكؾ أك أصػػحاب 

 بضتػػرفيٌن. فنػػزع اظتلكيػػة لتقػػا للمنػػزكع منػػه اظتلكيػػةاضتقػػوؽ العينيػػة أك مػػن  ػػرؼ التجػػار كالصػػناع ك ا
كلكن كهلر قيمة اتستعماؿ ك اليت نتكػن أف  بValeur d’échange) ليس فقط قيمة اتستبداؿ 
 (.de vente Valeur تكوف أعلل من قيمة البي  

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف18اظتادة  - 1

2
 - « Un contrat de bail est par exemple considéré par la cour de cassation comme 

(amélioration juridique), présumé frauduleuse, sans que l’administration ait prouver 
l’intention frauduleuse » .-Philippe GODFRIN, Droit administratif des biens (domaine, 
travaux, expropriation), 6éme édition, ARMAND COLIN, Paris, 2001, p. 447. 
3 -Ibid., p. 447. 
4  -Philippe GODFRIN, op.cit., p. 447. 
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ب ك اظتك ػػػذ أف اظتشػػػرع اصتزائػػػرم اسػػػتعمل عبػػػارة اتسػػػتعماؿ الفعلػػػي ك لػػػيس فقػػػط اتسػػػتعماؿ    
 ػػس يؤخػػه اتسػػتعماؿ كعنصػػر لتحديػػد قيمػػة اظتػػاؿ ك حتديػػد قيمػػة التعػػويلب  كتػػب أف  أنػػهمبعػػىن 

 ب ك يعين ذلر اضتيازة ك اتنتفاع.فعليان  يكوف هها اظتاؿ مستعمكن 
إت ك فممارسة التجارة يف عقار ػتل لنزع اظتلكية مباشرة قبل عملية النزع يعد استعمات  قيقياب     
ك يطالػػػػب  اعتمػػػػاد عنصػػػػر اتسػػػػتعماؿ  بم كػػػػاف أف لتػػػػتص أمػػػػاـ اإلدارة أك القضػػػػاءت لتػػػػا م ف نػػػػه

الفعلي اتمل يف تقػدر قيمػة اظتػاؿ. كمػا أف اظتػدة الػيت دتػت مػن خكعتػا ؽتارسػة التجػارة تػدخل هػي 
رض قبل نزع اظتلكية يعد مب ا ػة اسػتعماؿ فعلػي. ك شػ ل أامخرل يف عملية التقدير. كما أف زراعة 

 نية قبل النزع يعد مب ا ة استعماؿ فعلي.مباشل سك
 La grotte)يف القانوف القضاء الفرنسي نهكر قضػية  سنلةكمن القضايا اظترتبطة مباشرة ىه  اظت    

Chauvet).1 
ط اتسػػػتعماؿ الفعلػػػي للملػػػر اظتنػػػزكع  ػػػس لتػػػد مػػػن إمكانيػػػة اك ال ػػػاهر أف اظتشػػػرع تعمػػػد اشػػػ      

تصػري   اسػتعماعت) الفعلػي للمػاؿ رةبػة مػنه) يف الرفػ  مػن قيمػة ػتاكلة أصػحاب اضتقػوؽ الك   ال ا
تسػػيد مبػػدأ اإلنصػػاؼ يف دفػػػ   أجػػػلك  ػػاظترة الرفػػ  مػػن قيمػػػة التعػػويل. ك هػػها كلػػه مػػن  بأمػػواعت)

 التعويل.
مػن قػانوف نػزع اظتلكيػة الفرنسػي علػل أف تقيػي) L13-15 تػنل اظتػادةف القانوف الفرنسيأمػا يف     

ر أمػػػر نقػػػل اظتلكيػػػة مػػػن  ػػػرؼ القارػػػيب ك يف ذلػػػر يػػػت) امخػػػه  اضتسػػػباف اممػػػواؿ يػػػت) يػػػـو صػػػدك 
مػػػن فػػػت   ةا ػػػدك اتسػػػتعماؿ الفعلػػػي لألمػػػكؾ ك اضتقػػػوؽ العينيػػػة العقاريػػػة فقػػػطب كذلػػػر قبػػػل سػػػنة 

 التحقيا اظتسبا أك من قرار التصري   اظتنفعة العمومية.
                                                 

1
 - «la grotte, situé en Archéde, ornée de magnifiques peintures rupestre, plus anciennes et 

mieux conservées que celles de la grotte Lascaux, a été découverte le 18 décembre 1994. 
L’enquête préalable à la DUP a été ouverte le 22 juin 1995 et l’ordonnance d’expropriation 
rendue  le 20 octobre 1995. Il convient donc, pour apprécier la valeur du terrain de se situer 
au 22 juin 1994, date à laquelle l’existence de cette cavité dans les tréfonds de la garrigue 
ardéchoise était inconnue. Alors que le requérant, se fondant sur le bénéfices directs (hôtels, 
restaurants, cassettes, vidéo, cartes, postales,…) attendus de l’exploitation de la grotte qui 
pourrait être visité chaque année par 400.000 touristes, réclamaient une indemnité globale de 
70 millions de francs et une indemnité de remploi de 17,5 millions de francs, la cour d’appel 
de Nimes confirmait le jugement de première instance en accordant 31.730 francs pour les 
dix hectares concernés, soit 31 centimes le mètre carré, en se fondant sur le fait que « la 
cavité n’était pas utilisé et qu’elle était même inconnue de tous » à la date de 
référence. - Cité par : Philippe GODFRIN, op.cit., p.448.  



 الباب امكؿ                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

134 

 ز زإمكانية اتستعماؿ اضتارل معورا فكرة 1965جويلية لسنة  10جاء ىا قانوف  هه  الفكرة    
 Possibilités d’utilisation immédiate)  كينيت هها 1962جويلية  26أخه ىا قانوف اليت .

اضترص علل أف ت تتحمل اصتهة النازعة مبناسبة  أجلالتعديل لي ج) أكلويات السلطة اإلدارية من 
قد  ب الزيادة يف قيمة العقار اضتقيقية هه  العملية أك مبناسبة إقامة أش اؿ تكاليف إرافية تتعلا

  1رف  قيمة التعويل. أجلتكوف مصطنعة من 
 Déclarations et évaluations fiscales  التصريحات و التقويمات الضريبية -3

 رقػ)  اظترسػـو التنفيػهم فػ فإرافة إذل  بيعػة ك مشػتمكت العقػار ك اتسػتعماؿ الفعلػي للمػاؿب     
ك هػػو التصػػرلتات الضػػريبية الػػيت قػػد يػػدرل ىػػا اظتػػكؾ أك أصػػحاب  ب.خػػر ان أرػػاؼ عنصػػر  93-186

 33اضتقوؽ العينية كالتجار ك الصناع ك اضترفيٌن  وؿ قيمة اممواؿ ػتل النزعب  ي  نصت اظتػادة 
ز تراعل القيمة النارتة عن التصرلتات اليت يدرل ىا اظتسػاقتوف يف الضػريبة  أنهمن هها اظترسـو علل 

ت اإلداريػػػة الػػػيت ت ػػػدك هنائيػػػة مبوجػػػب القػػػوانٌن اصتبائيػػػةب كفقػػػا للتن ػػػي) اطتػػػاص  ػػػاممكؾ ك التقػػػديرا
 اضترفيٌن.زك الو نية اظتعموؿ  ه كذلر لتقدير التعويضات اظت صصة للمالكٌن كالتجار ك الصناعيٌن 

الوارل ك لدكلة علل إدارات اظتالية اظت تصة  ضركرة دتكٌن إدارة أمكؾ ا ان ك لقد ألقل القانوف التزام    
  2من التصرلتات اصتبائية ك اظتعلومات اليت ختل هه  اممواؿ.

يف  الػػة نػػزع  أنػػهعلػػل  3 (Art. L13-18) يػػنل قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة التشػػريع الفرنسػػيك يف     
ائب يتحللوف مػن التػزامه) القػانوشل سفػذ السػر اظتهػين تػا  السػلطة أعواف مصلحة الضر  ف فاظتلكية 

ع اظتلكية فيمػا متػل كػل اظتعلومػات ك التصػرلتات ك التقونتػات الضػريبية الكزمػة لتحديػد اظتكلفة  نز 
 قيمة التعويل. ك نفس اممر يطبا يف  الة زيادة القيمة يف  الة تنفيه أش اؿ عمومية.

                                                 
1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.389. 

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) اظترسـو التنفيهممن  33/2اظتادة  -2
3 - « Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123 et L. 144 du Livre des procédures fiscales : En cas 
d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité 
expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales 
nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 
13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
   Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value 
résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du 
code précité »  
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نتكػن للجهػات القضػائية اظت تصػة  نػزع اظتلكيػة أف تتحصػل مػن جهػة إدارة اظتاليػة علػل   أنهكما      
 سكت اظتتعلقة  اظتعلومات كالتصرلتات كالتقونتات الضريبية الكزمة لتحديد قيمة التعويل. كل اظترا

 ثانيا: تاريخ تقدير القيمة الحقيقية لألمواؿ
إف لتحديد تػاريخ تقػدير القيمػة اضتقيقيػة لألمػكؾ اظتنزكعػة أقتيػة  ال ػة يف حتديػد قيمػة التعػويل     

نازعػػػة اظتلكيػػػة أك للطػػػرؼ اظتنػػػزكع ملكيتػػػه. ك يعتػػػل تػػػاريخ  سػػػواء لػػػإلدارة ب طريقػػػة عادلػػػة ك منصػػػفة
 التقيي) هو اضتد الهم تتض  فيه معادل اظتلر اظتنزكع.

 يػ   ب11-91 رقػ) ك لقد أشار اظتشرع اصتزائرم إذل اممر صرا ة ك ذلر من خػكؿ القػانوف    
يف اليػـو الػهم تقػـو فيػه أف حتديد القيمة اضتقيقة لألمواؿ يكوف زمنه علل  3فقرة  21نصت اظتادة 

 مػػػن اظترسػػػـو 32. كهػػػه  القاعػػػدة هػػػي نفسػػػها الػػػيت كرسػػػتها اظتػػػادة زمصػػػلحة أمػػػكؾ الدكلػػػة  ػػػالتقيي)
ب ك لقػػد أرػافت هػػه  اظتػادة امخػػًنة مػن فقرهتػػا الرا عػة  كػػ) .خػر متػػل 186-93 التنفيػهم رقػ) 

  أنػػهع  يػػ  نصػػت علػػل تقػػدير  بيعػػة اممػػكؾ أك قوامهػػا ك مػػدة اتسػػتعماؿ الفعلػػي للملػػر اظتنػػزك 
حتدد  بيعة اظتمتلكات أك قوامها يف تاريخ نقل اظتلكيػة كيؤخػه  وجػه اسػتعماعتا مػا كانػت تسػتعمل "

 فيه قبل عاـ من فت  التحقيا الهم يسبا التصري   اظتنفعة العمومية. ز
ؿ الفعلػػي ب هػػو تػػاريخ اتسػػتعماتػػاريخ تقػػدير القيمػػة اضتقيقيػػة لألمػػواؿف القػػانوف الفرنسػػيأمػػا يف     

قبػػػل تػػػاريخ إعػػػكف اظتنفعػػػة العموميػػػة ك تسػػػمل يف التشػػػري  الفرنسػػػي  ةا ػػػدك عتػػػها العقػػػار ك هػػػو سػػػنة 
(Date de référence).1 

 تاريخ تحديد طبيعة الممتلكات أو قوامها. -1
لقد  دد اظتشػرع اصتزائػرم صػرا ة تػاريخ حتديػد  بيعػة اظتمتلكػات أك قوامهػاب ك هػو تػاريخ نقػل     

ب نقػػل اظتلكيػػة هػػو العمليػػة اظتاديػػة الناتػػة عػػن العمليػػة القانونيػػة اظتتم لػػة يف قػػرار نػػزع اظتلكيػػة اظتلكيػػة  
ب كيػت) نقػل اظتلكيػة مبجػرد صػدكر قػرار النػزع عػن (186-93 التنفيػهم رقػ) من اظترسـو 32/4اظتادة 

ط شػػػرك  سػػػالف الػػػهكر اظترسػػػـونفػػػس مػػػن  40 ريػػػا الػػػوارل اظت ػػػتل إقليميػػػا. ك لقػػػد  ػػػددت اظتػػػادة 
صدكر قرار النزعب  ي  يت) ذلر يف  الة ما دل يرف   عن أمػاـ القضػاء  عػد مػركر شػهر مػن تبليػغ 

                                                 
1 - L’usage effectif est apprécier à une date dite « de référence » qui se situe un an avant 
l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP ou pour les opérations secrètes intéressant la 
défense nationale qui ne donnent pas lieu à enquête préalable, un an avant la DUP (Cass., 
3éme civ, 27 avr, 1983, bull. civ.III, n° 96 ; JCP 1983, IV, 207 ; RL. 1984. p.76 ; D. 1985. 
IR, p.56. obs. P. Carrias). - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.391. 
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قػػرار التعػػويل عنػػد عػػدـ اتتفاؽ.كمػػا يصػػدر القػػرار يف  الػػة اتتفػػاؽ الػػودم أك  الػػة صػػدكر قػػرار 
 قضائي هنائي ك موافا علل نزع اظتلكية.

تاريخ حتديد  بيعة اظتمتلكات ك قوامها ب  يػ  أف اظتتعلقة   سنلةيبدك أف اظتشرع دل يضبط اظتك     
تػػػاريخ تقػػػدير القيمػػػة اضتقيقيػػػة لألمػػػواؿ يكػػػوف يػػػـو تقيػػػي) مصػػػلحة أمػػػكؾ الدكلػػػة لألمػػػواؿ اظتنزكعػػػةب 

. إت أف اظتشػرع أرجػن هػها التحديػد مشػتمكهتا مسػبقان ك يقتضي هها اممر حتديد  بيعػة اظتمتلكػات ك 
. ك يعػػد هػػها تضػػارب مف تػػاريخ نقػػل اظتلكيػػة يػػنيت  عػػد تػػاريخ امخػػًن إذل ةايػػة تػػاريخ نقػػل اظتلكيػػة

تقيػي) اممػكؾ مػػن  ػرؼ مصػاحل أمػػكؾ الدكلػة. لػهلر كػػاف علػل اظتشػرع أف يكتفػػي علػل التحديػػد 
. ك  التارل يكوف تاريخ حتديد  بيعة 11-91 رق) من القانوف 18الهم قاـ  ه اافذ اقا اظتادة 
إجػػراء التحقيػػا اصتزئػػي. كمػػا أف هػػها اضتػػل قػػد كتنػػب الت يػػًنات الػػيت  اظتمتلكػػات ك قوامهػػا هػػو تػػاريخ

 تطرأ علل اممواؿ اظتقصود من كراءها رف  قيمة التعويل.
  تاريخ تقدير االستعماؿ الفعلي لألمالؾ أو الحقوؽ العقارية. -2
تقػدير تػاريخ  186-93 التنفيػهم رقػ) مػن اظترسػـو 32/4 دد اظتشرع اصتزائػرم يف نػل ا ظتػادة     

قبػػل فػػت  التحقيػػا الػػهم يسػػبا التصػػري   اظتنفعػػة   ػػدااتسػػتعماؿ الفعلػػي لألمػػكؾ اظتنزكعػػة  عػػاـ ك 
مػػػن  4العامػػػة. إف هػػػها التحقيػػػا يرمػػػي إذل إقػػػرار ثبػػػوت هػػػه  اظتنفعػػػةب ك هػػػها مػػػا جػػػاءت  ػػػه اظتػػػادة 

 .سالف الهكر 11-91 رق) القانوف
 يػ   بظتػا هػو عليػه اضتػاؿ يف التشػري  اصتزائػرماممػر مطػا ا دتامػا  ف ف التشريع الفرنسيأما يف    

قػانوف نػزع اظتلكيػة علػل أف اتسػتعماؿ اضتقيقػي الػهم يػت) علػل أساسػه  مػن L 13-15تػنل اظتػادة
حتديد قيمة اممكؾب هو ذلر الهم كاف قبل سنة من فت  التحقيا الػهم يسػبا التصػري   اظتنفعػة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   العمومية.
  التحسينات و المعامالت التجارية التي تدخل على األمالؾ. :ثالثا
ىػػػدؼ البلػػػوغ إذل حتديػػػد تعػػػويل عػػػادؿ ك منصػػػف يتناسػػػب مػػػ  قيمػػػة العقػػػار اظتنػػػزكع ملكيتػػػه      

الػيت حتػدث علػل اممػكؾ قصػد اضتصػوؿ علػل  1كقت نزعهب فمن اظتنطقػي اسػتبعاد كػل التحسػينات
ل ايػة ك اظتتم لػة يف مواجهػة كػل اػاكتت اعتادفػة إذل إدخػاؿ حتقيػا هػه  ا أجػلمػن ك كل. أتعويل 

                                                 
1
  ساب علل مباشرة تنثًنات عتا كتكوف العيينب اضتا أك العقار مالر ىا يقـو قد اليت العمليات كل هي  التحسيناتب كاظتقصود - 

  عدما كالبناء العقار مشتمكت يف سواء اظتالر لتدثها اليت الت ًنات كل .خر ملكيتهاب مبعىن نزع اظتراد كاضتقوؽ مكؾلأل اضتقيقية القيمة
  عدما العقار يؤجر للملر كنف الفعلي اتستعماؿ علل تؤثر أك ب...اخل الفك ية امراري يف للرم . ار  فر أك أررا جرداءب كانت
 .التعويل تقدير يف اإلكتار قيمة ضتساب كذلر ب ش صيا يستعمله كاف
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ك  التػارل الزيػادة  بحتسينات مهما كانت  بيعتها علل اممكؾ قصد الزيادة يف قيمتها عند تقييمهػا
مع ) التشريعات دأ ت علل استبعاد هػه  التحسػينات عنػد  ف فيف قيمة التعويل اظتتحصل عليهب 

 ثبػػت أف التحسػػينات أجريػػت علػػل اظتلػػر اظتػػراد نزعػػه  نيػػة الزيػػادة يف تقػػدير التعػػويلب ك ذلػػر مػػس
 مبلغ التعويل.

فاظتشرع اصتزائرم اسػت ىن عنػد تقػدير القيمػة اضتقيقيػة لألمػكؾ اظتنزكعػة التحسػينات الػيت قػد تطػرأ     
عليهػػا كهػػي ةػػًن رػػركريةب مهمػػا كػػاف نوعهػػا ك كػػها اظتعػػامكت التجاريػػة. خاصػػة إذا ثبػػت أف هػػه  

رف  قيمة التعويل.ك يف هها اتتا  نصت اظتادة  أجلتصرفات اظتادية دتت ك القانونية أ رمت من ال
ت تدخل يف اضتسباف التحسينات من أم نوعب  أنهةًن  ز أنهعلل  11-91 القانوف رق) من 21/4

 ك ت أية معاملة تارية دتت أك أ رمت قصد اضتصوؿ علل تعويل أرف  ذتنا ز.
ب ت مػػػػن  يػػػػ   بيعػػػػة هػػػػه  سػػػػنلةك ػػػػًنا يف هػػػػه  اظت  لٍ ًصػػػػفى أف اظتشػػػػرع اصتزائػػػػرم دل يػي  ك اظتك ػػػػذ    

التحسػػينات كاظتعػػامكت التجاريػػةب ك ت مػػن  يػػ  تارمتهػػا ك ذلػػر مػػن خػػكؿ القػػانوف اظتػػن ) لنػػزع 
من خكؿ نػل اظتػادة أشػار إذل التحسػينات  أنه ي   11-91 رق) اظتلكية السارم  الياب القانوف

دل يشػػػًن إليهػػػا دتامػػػا مػػػن خػػػكؿ  أنػػػهالتجاريػػػة دكف أف لتػػػددها  صػػػرا أك ذكػػػراب كمػػػا ك اظتعػػػامكت 
 رقػػ) . مػػ  العلػػ) أف اممػػر186-93 التنفيػػهم رقػػ) اظترسػػـو التطبيقػػي للقػػانوف السػػا ا الػػهكر اظترسػػـو

أشػار يف نػل اظتػادة  أنػهاظتل ل كاف أك ر دقة ؽتا ضتقه من النصوص التشريعية السػاريةب إذ  76-48
مكتسػبات ك منه إذل  بيعة  عل التحسينات م ل البناءات ك اتةراس كاإلنشاءات اظت تلفة  25/1

هه  التعديكت ت ي تب عنه أم تعويل  ف فالبضائ  ك اليت أضتقت  العقار أك اظتصن  أك اظتتجرب 
بيػ  اضتصوؿ علل تعويل زائػد. أمػا اظتعػامكت التجاريػة اظتمكنػة فهػي ال  أجلا دتت من أهنإذا تبٌن 

 ك اإلكتارب الرهن ك التسيًن اضتر للمحكت التجارية....اخل.
 بدل لتػػدد التػػاريخ الػػهم ت يعتػػد  ػػه يف ا تسػػاب التحسػػينات 11-91 رقػػ) ك إذا كػػاف القػػانوف    
التحسػينات الػيت تػدخل يف قيمػة التعػويل هػي  أفك اعتػل  بسػنلةكرػ  اظت 48-76 رقػ) اممػر ف ف

قيا. كما  أف ذات  اممػر  أرػاؼ  كػ) .خػر يتعلػا  العقػارات الػيت تلر اليت تت)  عد إجراء التح
ا ت تػػػدخل يف ف هنػػػ يػػػ  أف التحسػػػينات الػػػيت تطػػػرأ عليهػػػا مػػػن  ػػػرؼ اظتصػػػادرين  بدتػػػت مصػػػادرهتا

 اضتسباف.
يتبػػٌن مػػن الواقػػ  اظتتعلػػا  تقيػػي) اممػػكؾ ك الػػيت هػػي أسػػاس لتقػػدير التعػػويل مػػن خػػكؿ اظتػػهكرة     

عػػػن اظتديريػػػة العامػػػة لألمػػػكؾ الو نيػػػة أف  2005أكتػػػو ر  15الصػػػادرة  تػػػاريخ  6408اإلداريػػػة رقػػػ) 
تبػٌن أف التقييمػات اظتنجػزة  أنػه يػ   بمصاحل اممكؾ الو نية تد  عل الصعو ات يف هها العمل
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ك هػػها ةػػًن مقبػػوؿ  بقػػل  ك ػػًن يف  عػػل ام يػػاف مػػن القيمػػة اضتقيقيػػة لألمػػكؾ اظتنزكعػػةأمػػن  رفهػػا 
  اظتعموؿ  ه يلـز  تعويل عادؿ ك منصفب م لمػا دتػت اإلشػارة إليػه أعػك . كعليػه سي  أف التشري

ذات اظتهكرة نصت علل رركرة اترتكاز عند كل تقيي) علل عناصػر مقارنػة فعالػة ك ةػًن قا لػة  ف ف
لك تجػػاج  نتػػائص اظتػػزاد العلػػينب صػػفقات منجػػزة مػػن مصػػاحل أك هي,ػػات عموميػػةب معلومػػات أكيػػدة 

 1.وث معمقة لدل ػت يف العقار مبا فيها تلر النارتة عن ما يقاؿ ك ما يركل(مست رجة من س
رسػـو ك الػػهم قضػل  عػػدـ شػػرعية  اظتك هػػي سػنة صػػدكر  1935فمنػه  القػػانوف الفرنسػػيأمػا يف     

للنػزعب ك هػها مػن  ػتػكن  أنػهكل اآثار الناتة عن كػل عمػل هدفػه حتسػٌن عقػار يعلػ) مالكػه مسػبقا 
أمػػا قػػػانوف نػػزع اظتلكيػػة فقػػػد   2كػػل مػػػن القيمػػة اضتقيقيػػة عتػػػها العقػػار.أتعػػويل اضتصػػوؿ علػػػل  أجػػل

أعطػػػل صػػػك ية حتديػػػد قيمػػػة التعػػػويل إذل القضػػػاء  اتعتمػػػاد علػػػل مشػػػتمكت العقػػػار يف تػػػاريخ 
 -صػػدكر أمػػر نقػػل اظتلكيػػة. ك لقػػد  ػػٌن ذات القػػانوف أف كػػل التحسػػينات ك مهمػػا كانػػت  بيعتهػػاب 

ت نتكػن أف تػودم إذل رفػ  قيمػة التعػويل إذا تبػٌن  -ل أمر نزع اظتلكيػة  س ك لو كانت سا قة عل
 3.(Art. L13-14)رف  قيمة التعويل  أجلا دتت من أهن

ا أجريػت  قصػد ال ػا للحصػوؿ علػل مزيػد مػن التعػويل   ػًن  ػاب أهنػفالتحسينات اليت ي بت     
علػػػل هػػػها القصػػػد إذا  ف ال ػػػا يفسػػػد كػػػل شػػػيء. ك تقػػػـو قرينػػػةتسػػػتبعد مػػػن تقػػػدير التعػػػويلب م

 أجريت هه  التحسينات  عد نشر القرار اظتقرر للمنفعة العامة.
ك نرل أف هه  القرينة  سيطة تقبل إثبات العكس  تقدصل البنية ك القرائن لنفي نية ال ا. ذلر     

 4أف اظتشرع لو أراد اعتبارها قرينة قا عة لنل علل ذلر صرا ة يف النل.

                                                 
 عن اظتديرية العامة لألمكؾ الو نية. 2005أكتو ر  15الصادرة  تاريخ  6408اظتهكرة اإلدارية رق)  - 1

2- Philippe GODFRIN, op.cit,.p. 446. 
3
 -«  La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de 

l'ordonnance portant transfert de propriété. 
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations 
diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au 
fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu 
à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de 
toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une 
indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les 
améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1. » 

4
 .159-158ص. اظترج  السا اب  عبد اضتك) فود ب - 
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 values-La récupération des plusادة في القيمة   استرجاع الزيرابعاً: 

من نتائص مبدأ التعويل العادؿ ك اظتنصف  صػوؿ اظتػكؾ السػا قٌن علػل تعػويل ي طػي الضػرر     
الػػهم ضتػػا ىػػ) دكف زيػػادة أك نقصػػاف. ك مػػن اظتنطقػػي أف التحسػػينات الػػيت تطػػرأ علػػل اصتػػزء اظتتبقػػي 

هها ما نتكن استنبا ه من ك م لتصل عليه اظتالر السا ا. من العقار اظتنزكع تطرح من التعويل اله
 1من قانوف نزع اظتلكية.  (Art. L13-12)مضموف اظتادة 

ب كدل يصادفنا يف القانوف اصتزائرم صرا ة الزيادة يف القيمة ةًن معاصتة ف فك يف القانوف اصتزائرم     
ر هتر ظتبدأ التساكم يف حتمل ك يف ذل 2أم قرار قضائي تعرض فيه القاري إذل هه  اظتسنلة.

 ب ك مساس مببدأ التعويل العادؿ ك اظتنصف.امعباء العامة
 التعويل الهم يعتل رمانة أساسية يف إجراءات نزع اظتلكيةب  ي  كلته  هها ما يتعلا    

التشريعات أقتية كبًنةب فن مت ام كاـ اطتاصة  تقدير  ك العناصر اليت تدخل يف تكوينه. ك م  
فاف ما يه) اظتكؾ هو  صوعت) علل التعويل  سهولة ك يسرب لهلر سيت) التعرض يف  ذلر

 اظتبح  اظتوارل إذل أ كاـ ك كيفيات دف  التعويل.
 

 المبحث الثاني
 أحكاـ دفع التعوي 

كهلر   ف نهب يكوف عادت ك منصفا كتب أف أنهإرافة إذل اظتبدأ العاـ يف دف  التعويل إف     
يدف  قبل استكـ اإلدارة لألمكؾ اظتنزكعة أك قبل إخكء امماكن  أنهب أم يان قبل كتب أف يكوف

من خكؿ اظتادة  1996لسنة اظتبدأ كرسه الدستور اصتزائرم اضتارل  ا يازة اصتهة النازعة عتا. ههك 
ال يتم نزع الملكية إال في إطار القانوف. ويترتب عليو تعوي  ز أنهك اليت نصت علل  20

 رق) ز. ك تسيدا عتها النل الدستورم كرس اظتشرع اظتبدأ من خكؿ القانوفومنصف قبلي عادؿ،
عمك  اظتادة ز أنهك اليت نصت علل  اظتن ) لنزع اظتلكية العمومية يف نل اظتادة امكذل 91-11

                                                 
1
 - « Art. L13-12 Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur 

immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition 
distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité 
d'expropriation. » 

2
   مكافةياب نل صري  يف التشري  اصتزائرمب فانه  يل ك يف بعلل مبدأ العدالة يف التعويل نه ك  ناءن  من كجهة ن رنا اظتتوارعة ف -  

أف يدخل هها العنصر يف عملية التقيي) مبناسبة فصله يف منازعة التعويل. أما  النسبة للتقيي) الهم تقـو  ه مصلحة أمكؾ  القاري
  هنا ت تنخه ىها العنصر يف قيمة التقيي).الدكلة ف 
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اظتنفعة العموميةب ك شركط تنفيه    أجلمن الدستورب لتدد هها القانوف نزع اظتلكية من  20
 ت اظتتعلقة  هب ككيفيات التعويل القبلي العادؿ كاظتنصف.زاإلجراءاك 

 677اظتدشل اصتزائرم اظتعدؿ كاظتتم) تعرض يف اظتادة القانوف اظتتضمن 58-75 رق)علما أف اممر     
أك ػر يتعػرض إذل التعػويل القبلػي.  ػل  دل أنػهإت  بإذل نزع اظتلكية كالتعويل العادؿ ك اظتنصػفمنه 

  1ف عدـ حتديد مبلغ التعويل ت يشكل عائقا أماـ  يازة اممكؾ اظتنتزعة.نقرر   أنهمن ذلر 
ك  النسػػػبة م كػػػاـ دفػػػ  التعػػػويل فػػػ ف النصػػػوص التشػػػريعية قليلػػػة مقارنػػػة  نقتيػػػة هػػػه  اطتطػػػوة     

نػػل علػػل أف مبلػػغ التعػػويل يػػودع اعتي,ػػة اظت تصػػة يف الوقػػت نفسػػه  11-91ب فالقػػانوف رقػػ) اظتهمػػة
مت تن ي)  قدأما يف التشري  الفرنسي ف  2.غ القرار اإلدارم اطتاص  القا لية للتنازؿالهم يت) فيه تبلي

 .R13-62 إذل R13-62أ كاـ دف  التعويل   سهاب يف اظتواد من 
 دفػ  مبلػغ التعػويل عػن اممػكؾ اظتنزكعػة إجػراءاتتطػرؽ إذل يت) السػ هػها اظتبحػ كمن خػكؿ     

 يل  اظتطلب ال اشل(. اظتطلب امكؿ(ب مث عوارض دف  التعو 
 

 المطلب األوؿ
 3إجراءات دفع مبلغ التعوي 

هناؾ  ريقتٌن اثنتٌن كي مـو علل العتعتل إجراءات دف  التعويل خادتة عملية نزع اظتلكيةب ك     
أما ب (Paiement) الدف  اظتباشر الطريقة امكذل فتتم ل يف مانف .لتصل اظتعنيٌن علل تعويضاهت)

هه  اصتهة ك ب (Consignation) إيداع مبلغ التعويل لدل جهة معينةتتم ل يف الطريقة ال انية ف
اظتهمة ك ختتلف  اختكؼ الن اـ القانوشل لكل  لد. لهلر سنعاجل هه  اظتر لة اضتساسة ك اضتاشتة 

 .اصتزائرم ك الفرنسي ػتل الدراسة ٌنيف غتمل العملية  سب كل ن اـ قانوشل للتشريع

                                                 
ت كتوز  رماف أم ا د من ملكيته إت يف ام واؿ ك الشركط اظتنصوص عليها يف القانوف. من ؽ.ـ.ج علل أنهز  677تنل اظتادة  - 1

ة العامة مقا ل تعويل منصف ةًن أف لإلدارة اضتا يف نزع رتي  اظتلكية العقارية أك  عضهاب أك نزع اضتقوؽ العينية العقارية للمنفع
 عادؿ.ك 

 ضتيازة مانعا  اؿ  نم يشكل مبلغ التعويل ت حتديد أف إت قضائي سك) اظتبلغ هها لتدد أف كجب التعويل مبلغ يف خكؼ كق  كإذا
 ز.اظتنتزعة اممكؾ

2
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  27اظتادة  - 

نتكن أف يكوف عينياب إت أف امصل هو التعويل النقدمب لهلر ستقتصر الدراسة يف هها اظتطلب  سبقت اإلشارة إذل أف التعويل - 3
 علل التعويل النقدم فقط ك إجراءات دفعه إذل أصحا ه.
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 من اظتعنيٌن  هلر التعويل يف القانوف اصتزائرم حتصيلإذل إجراءات  رضيت) التعسك عليه ف    
 .(الفرع ال اشل ب كما نعاجل ذات اإلجراء يف القانوف الفرنسي (الفرع امكؿ 
 

 األوؿالفرع 
 إجراءات دفع مبلغ التعوي  في التشريع الجزائري

لػػهم يعػػد اظتقا ػػل امساسػػي عػػويل اإف إجػػراءات دتكػػٌن اظتنػػزكع ملكيتػػه مػػن اضتصػػوؿ علػػل الت     
دفػػػػ  مبلػػػػغ  مػػػػن أمككػػػػه يف التشػػػػري  اصتزائػػػػرمب تقتضػػػػي التعػػػػرض إذل إجػػػػراءات ان ريػػػػد  جػػػػل تن ػػػػًن 

التعػويل رػمانان اظتشػرع اصتزائػرم ك إنتانػان منػه  ػنف  علل أف التعويل أك إيداعه يف اطتزينة العمومية.
قنػاة الػدف  ك مػن  ينهػا  منزكع ملكيػته)بتعرض إذل أدؽ تفاصيل دفعه لل ف نه بمهمان يف نزع اظتلكية

أخػػػػًنا  ػػػػاتت  ثال ػػػػان(ب ك  ك اقػػػػ اح مبلػػػػغ التعػػػػويل  ثانيػػػػان( تػػػػاريخ إيػػػػداع مبلػػػػغ التعػػػػويل أكتن(ب ك 
 العقارات غتهولة اظتكؾ  را عا(.

 .قناة الدفع :أوال
معػػين زيػػودع مبلػػغ التعػػويل اظتمنػػوح للعلػػل مػػا يلي: 11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 27نصػػت اظتػػادة     

 من هها القانوف.ز 25يف الوقت نفسه الهم يت) فيه التبليغ ادد يف اظتادة  الهيئة المختصةلدل 
 L’organisme)  وؿ عبارة اصتهة اظت تصة تساؤؿهها النل يطرح أك ر من  ف فك م  ذلر     

habilité) اظتقصػود ىػا  ظتنصوص عليهاب فهه  العبارة عامة ك ت نتكن معرفة مػا اظتقصػود ىػاب فهػلا
 هو اطتزينة العامة أك اصتهة نازعة اظتلكية أك جهة أخرل؟ 

 مػػن خػػكؿ اظترسػػـو التنفيػػهم سػػنلةإف اإلجا ػػة علػػل هػػها السػػؤاؿ ت تكػػوف إت  عػػد اسػػتعراض اظت    
مػػػػن هػػػها اظترسػػػػـو علػػػل أف مبلػػػػغ التعويضػػػات اظت صػػػػل  35. فلقػػػد نصػػػػت اظتػػػادة 186-93 رقػػػ)

ك الػيت دل تعػرؼ هويػة أصػحاىا تػودع يف خزينػة الوتيػة ظتػدة ستسػة عشػر للعقارات اظتنزكعػة ملكيتهػا 
مػػن   ػػداز يبلػػغ قػػرار جػػواز البيػػ  لكػػل ك مػػن نفػػس اظترسػػـو تػػنل علػػل أف 38. كمػػا أف اظتػػادة عامػػان 

اظتػػالكٌن أك أصػػحاب اضتقػػوؽ العينيػػة ك  يكػػوف مصػػحو اب  سػػب اإلمكػػافب  ػػاق اح تعػػويل عيػػين 
 أعك . 34ص عليه يف اظتادة  دت من التعويل نقدا اظتنصو 

ك يشػػف  هػػػها التبليػػػغ   يػػداع مبلػػػغ التعػػػويل اظت صػػل لألشػػػ اص اظتنزكعػػػة ملكيػػته) لػػػدل خزينػػػة 
 الوتية.ز
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ف قناة الدف  اليت من خكعتا يتحصل اظتنػزكع أ 186-93 رق) يتبٌن من خكؿ اظترسـو التنفيهم    
الػيت  (Trésor de la willaya)ة يف الوتيػة ملكيته) علل التعويل اطتاص ى)  هي اطتزينة العمومي

. بتوجد ىا اممكؾ اظتنزكعة  ك هي الوسيلة الو يدة اظتعتمدة يف هها اظترسـو
هي  دكف شر خزينة الوتيةب مبا  11-91 رق) اصتهة اظت تصة اظتهكورة يف القانوف ف فك عليه     
الصادر  11-91رق) ك نعتقد أف القانوف  .وفا قناة الدف  اظتعتمدة يف اظترسـو اظتطبا عتها القانأهن

صل يف اظترسـو اظتطبا له الهم صدر سنة خي  أنهعلل  باستعمل هها اظتصطل  العاـ 1991سنة 
الهم ن )  11-رق) 91اظتعدؿ ك اظتتم) للقانوف 2005. إرافة إذل أف قانوف اظتالية لسنة 1993

تحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين البىن ال إؾتازإجراءات نزع اظتلكية يف  الة عمليات 
اس اتيجيب شت  لإلدارة النازعة أف تقـو  اضتيازة الفورية  عد القياـ  تسجيل مبلغ التعويضات 

ك من خكؿ اظتادة  2014كما أف قانوف اظتالية لسنة   1اظتمنو ة للمعنيٌن لدل اطتزينة العمومية.
نل هو اآخر علل أف اممواؿ  3مكرر  12 اظتادة  11-91منه ك اليت دتمت القانوف رق)  37

ز... عد حتديد مبلغ التعويل اظتناسب للضرر ك اظتوافا للقيمة اضتقيقية تودع لدل اطتزينة العمومية 
وإيداعو لألمكؾ اظتعنية مبا فيها مسا ة اترتفاؽب ك كفا السعر اضتقيقي للسوؽ يـو نزع اظتلكية 

 الهين انتزعت منه) اظتلكية.زلصاحل امش اص  لدى الحزينة العمومية،
اظتشػرع خزينػة  عػن أسػباب اختيػارقنػاة الػدف ب  نتكػن أف نتسػاءؿ  مسػنلةك  عد هػها الفصػل يف     

  ؟الوتية كسيلة التعامل لدف  ك قبل التعويضات دكف ةًنها
سػػرعته مػػ  اطتزينػػة مقارنػػة  ػػالبنوؾب ك كػػػها ك سػػهولة التعامػػل يف نتكػػن ذلػػر  فػػ ف سػػب رأينػػا ك     

مكانية تصػفية ديػوف الدكلػة الػيت هػي يف ذمػة اظتسػتفيدين مػن التعػويل إف كجػدتب  اإلرػافة إذل إل
 الضمانات اليت تتميز ىا اطتزينة  اعتبارها مؤسسة عمومية تسًن مباشرة من  رؼ الدكلة.

 إيداع مبلغ التعوي : تاريخ :ثانيا
مبلػػغ التعػػويل اظتمنػػوح للمعػػين  دعيػػو اظتتعلػػا  نػػزع اظتلكيػػة علػػل أف ز 11-91 رقػػ) يػػنل القػػانوف    

مػن ىػػذا  25فػي الوقػػت نفسػو الػذي يػػتم فيػو التبليػغ المحػدد فػػي المػادة لػدل اعتي,ػة اظت تصػة 
 2.زالقانوف

                                                 
 رق)  85: .ج.جب ج.ر2005اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004-12-29اظتؤرخ يف  21-04رق) من القانوف  65اظتادة  - 1

 .2004-12-30الصادرة يف 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 27اظتادة  - 2
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ف التعػويل يػػودع لػػدل اصتهػػة اظت تصػة  اطتزينػػة العموميػػة للوتيػػة( عنػػد أك يتبػٌن مػػن نػػل اظتػػادة     
مػن اظتػكؾ أك ذكم اضتقػوؽ العينيػة   ػداإذل كػل ك  1تنػازؿتاريخ تبليغ القرار اإلدارم اطتاص  قا لية ال

  أك اظتنتفعٌن.
ك ذات اضتك) نل عليه اظترسـو التطبيقي للقانوف السا ا ك الهم جاء فيه أفز يبلغ قرار جواز     

من اظتالكٌن أك أصحاب اضتقوؽ العينية ك يكوف مصحو اب  سب اإلمكافب   داالبي  لكل ك 
 2أعك . 34من التعويل نقدا اظتنصوص عليه يف اظتادة  تن  اق اح تعويل عيين  د

ك يشف  هها التبليغ   يداع مبلغ التعويل اظت صل لألش اص اظتنزكعة ملكيته) لدل خزينة 
 زالوتية.
 .اقتراح مبلغ التعوي  :ثالثا
ز كتػػب علػػل امشػػ اص أنػػهعلػػل  186-93مػػن اظترسػػـو رقػػ)  3الفقػػرة  38ك لقػػد نصػػت اظتػػادة     

( يومػػػػا.ز 15نزكعػػػػة ملكيػػػػته) أف يفصػػػػحوا عػػػػن اظتبلػػػػغ الػػػػهم يطلبونػػػػه يف ةضػػػػوف ستسػػػػة عشػػػػر  اظت
لتػػا  أنػػهحتتسػػب هػػه  اظتػػدة مػػن تػػاريخ تبليػػغ قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿ. كمػػن خػػكؿ هػػها الػػنل يتبػػٌن ك 

ك لتقػا العدالػة ك اإلنصػػاؼ  بعتػ) ان للمنػزكع ملكيػته) أف يق  ػوا مبلػػغ التعػويل الػهين يركنػه مناسػػب
ك كػػػها إيػػػداع مبلػػػغ  بمػػػن تػػػاريخ تبلػػػي ه) القػػػرار اإلدارم اطتػػػاص  القا ليػػػة للتنػػػازؿ ان يومػػػ 15ر ذلػػػك 

ف السماح للمنزكع ملكيته)  ػاق اح التعػويل اظتناسػب أكتن أ نعتقدالتعويل يف اطتزينة العمومية. ك 
ؽتػا  بنػة الوتيػةأكت جاء  عدما مت إيداع مبلغ التعويل يف خزي نهليس يف ػتله من نا ية التوقيتب م

جػدا  يػ  كػاف  اإلمكػاف أف يطلػب ذلػر كقػت إجػراء  ان جػاء متػنخر  أنػهيعقد اممورب ك ثانيا نػرل 
 التحقيا اصتزئي من  رؼ اقا. ك هها رسا للوقتب ك تسريعا للعملية.

 بكمن خكؿ هػها الػنل يتبػٌن أف اقػ اح مبلػغ التعػويل مػن  ػرؼ اظتنػزكع ملكيػته) أمػرا كجو يػان     
-93رقػ) مػن اظترسػـو  38يف  داية الفقرة ال انية من اظتادة  زيجبزداـ أف النل استعمل عبارة  ما

 أمػػاـمػػن نفػػس اظترسػػـو أشػػارت إذل إمكانيػػة رفػػ  دعػػول  39ف اظتػػادة اظتواليػػة أم اظتػػادة أ. كمػػا 186
 من هها القضاء اظت تل خكؿ الشهر الهم يلي تاريخ التبليغ إذا تعهر اتتفاؽ  ال اري. ك يتبٌن

هػػو عبػػارة عػػن اتفػػاؽ  ػػٌن اظتنػػزكع ملكيػػته) ك اإلدارةب إذ يعتػػل  38الػػنل أف مػػا جػػاءت  ػػه اظتػػادة 

                                                 
قرار القا لية  علما أنه مت استعماؿ زعبارة ب186-93 رق) من اظترسـو 38يف اظتادة  زعبارة قرار جواز البي زؿ ااستعممت لقد  - 1

لة ن يد يف استعماؿ اظتصطلحات  ٌن القانوف اظتن ) ظتسك ت ندرم ظتاذا ت يكوف هناؾ تو . 11-91القانوف رق)  23ز يف اظتادة للتنازؿ
 ما ك مرسـو تطبيقه.

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 38اظتادة  - 2
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ك  لػػػب اظتنػػػزكع ملكيػػػته) مببلػػػغ  باظتبلػػػغ اظتػػػودع  اطتزينػػػة عبػػػارة عػػػن إكتػػػاب صػػػادر مػػػن جهػػػة اإلدارة
جل يرفػػ  دعػػول الطػػرؼ اظتسػػتع فػػ فك يف  الػػة عػػدـ اتتفػػاؽ  .وؿبيػػقػى  ان التعػػويل الػػهم يركنػػه مناسػػب

ك هػها  1أماـ القضاء اظت ػتل قبػل انقضػاء شػهر مػن تبليػغ القػرار اإلدارم اطتػاص  القا ليػة للتنػازؿ.
يػػـو إذل شػػهر  سػػب كقػػت تقػػدصل  15يعػػين أف اظتفاكرػػات  ػػوؿ حتديػػد مبلػػغ التعػػويل دتتػػد مػػن 

  لب التعويل.
 .حالة العقارات المجهولة ىوية مالكيها :رابعا
ذل أف التحقيا اصتزئي يهدؼ إذل حتديد العقارات ك حتديػد هويػة مالكيهػاب إت سبقت اإلشارة إ    
قد ت تتمكن اعتي,ة اظتكلفة  هلر من إثبات هوية اظتكؾ ك أصحاب اضتقوؽ. إف  ػاتت عػدـ  أنه

ت ي هر اظتالر أصػك مبػا  ب ك أسباىا متعددة. فن يانان اضتدكث إمكانية حتديد اظتكؾ شائعة ك ك ًنة
  .ر كرثتػػهب كأ يانػػا أخػػرل ت يسػػتطي  إثبػػات ملكػػه أك  يازتػػه خاصػػة  الػػة امرارػػي البيضػػاءيف ذلػػ

لر  ػٌن ش صػٌن فػنك رب إذل ةػًن ذلػر مػن امسػباب. ك ظتػا كػاف كما نتكن أف يطفو نزاع علل اظت
ك أمػاـ عػدـ قػدرة اإلدارة علػل إثبػػات  بجوهريػػة ك ػتوريػة مسػنلةحتديػد هويػة اظتػكؾ يف هػه  اظتر لػة 

ة اظتكؾب كػاف مػن الػكـز أف يتػدخل اظتشػرع ليضػ  أ كامػا عتػه  الورػعيةب  ػس ت يكػوف ذلػر هوي
 مػن خػكؿ اظترسػـو التنفيػهمقػا ذلػر عائقا يف كجه إدتاـ عملية حتقيا اظتنفعة العمومية. ك الفعػل حت

يػودع مبلػغ التعويضػات اظتطلػوب ختصيصػهاب  عنػواف العقػارات الػهم نػل علػل أف ز 186-93 رقػ)
نزكعة ملكيتها ك الػيت دل حتػدد هويػة مالكهػا خػكؿ التحقيػا اصتزئػيب يف خزينػة الوتيػة ظتػدة ستسػة اظت

  2."( عاما15عشر  
 ػػػالرة) مػػػن كجػػػود هػػػها ك اضتػػػل جػػػاء ليوافػػػا مبػػػدأ التعػػػويل القبلػػػيب  يػػػ  أف اإلدارة هػػػها إف     

 أف هػػها اضتػػاجز لػػيس خػػكؿ التحقيػػا اصتزئػػيب إت اضتػػاجز الصػػعب ك اظتتم ػػل يف عػػدـ حتديػػد اظتػػكؾ
ذريعة  نف تض  يدها علل اممكؾ دكف إيداع التعويل اظتستحا كامك يف خزينة الوتيةب ك  عنػواف 

 3العقارات اظتنزكعة ملكيتها. (Au titre)س) أأم 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 39اظتادة  - 1
 إليه.سا ا اإلشارة  186-93 رق)من اظترسـو التنفيهم  35اظتادة  - 2
نه ظتا تعهر أإت  .أم اظتنزكع ملكيته) يف كرعية اضتاؿ بإف هها اإلجراء  ديهيب فامصل أف مبلغ التعويل يودع  اس) أش اص - 3

سنة. ك رأينا اظتتوار  كاف  15ف اممواؿ تودع  اس) العقارات إذل ةاية معرفة مككها ك ظتدة  ف بمعرفة اظتكؾ مم سبب من امسباب
من اظترسـو التنفيهمب مننا ت  نا أف الك ًن من البا  ٌن  35ز  دؿ ز عنواف العقاراتز يف اظتادة باسم العقاراتؿ عبارة زاستعما كتب

 ب ك انتقدكا ك ًنا اظتشرع.(Adresse)يف اظتوروع دل يستوعبوا هها اظتصطل  فههبوا يفسركنه علل أنه العنواف 
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كمػػا نػػل اظتشػػرع يف نفػػس اظتػػادة علػػل أف اإليػػداع اظتػػهكور سػػلفا يػػدـك مػػدة ستسػػة عشػػر عامػػاب      
ضتػػا يف اضتصػػوؿ علػػل التعػػويل  النسػػبة لألمػػكؾ الػػيت دل حتػػدد هويػػة مككهػػا أثنػػاء عليػػه يتبػػٌن أف اك 

 دـ مبضي ستسة عشر عاما.االتحقيا اصتزئي تتق
شكاؿب فاظتشرع دل يبٌن مآؿ هه  اممواؿ اظتودعة يف  الػة عػدـ إإف هها النل يطرح أك ر من     

 اعتبػػػػار أف الدكلػػػػة أ ػػػػا  ؟العموميػػػػة يهػػػػور اظتػػػػكؾب هػػػػل تعػػػػود للجهػػػػة النازعػػػػة أـ تبقػػػػل يف اطتزينػػػػة
 ا اممواؿ اليت ليس عتا مالر. إرافة إذل أف اظتشػرع قصػر يف مػدة التقػادـب ف مسػة عشػر عامػا فيهػ

ثكثػػوف سػػنة ك هػػي مػػدة التقػػادـ ثكثػػة ك عليػػه أف كتعلهػػا  كػػاف امفضػػلنػػوع مػػن اإلرػػرار  ػػاظتكؾب ف
  1.ائرمالقانوف اظتدشل اصتز يف  اظتًناثية للمطالبة  اضتقوؽ

 مػدة  يلػة قائمػان  ي ػل التعػويل  لػب يف اضتػا أف 2الفقػه مػن جانػب يػرلك ىػها اطتصػوص     
 القػانوف مػن  829للمػادة  بقػا سػنة 33 كهػي اظتػدشلب القػانوف يف عليػه اظتنصػوص التقػادـ الطويػل

أك  ك  هلر تبقل دعول التعويل  النسبة ظتن نسي من اظتػكؾ أك أصػحاب اضتقػوؽ اظتعنيػٌن اظتدشلب
 ا د.ك هو شهر ك  بمن دل تعرؼ هويته قائمة رة) انقضاء ميعاد الطعن  اإلل اء

كمػػا أف اظتشػػرع دل يبػػٌن مػػا هػػي اإلجػػراءات الػػيت يتبعهػػا اظتػػكؾ للحصػػوؿ علػػل أمػػواعت) يف  الػػة      
يهوره) قبل ستسة عشر سنةب خاصة أف هؤتء ةًن مقيدين يف تقرير التحقيا اصتزئي ك ت يف قرار 

 التنازؿب كما أف اممواؿ ةًن مسجلة  نشتائه).إعادة 
ك أخػػػًنا نتسػػػاءؿ عػػػن إمكانيػػػة  صػػػوؿ هػػػؤتء اظتػػػكؾ الػػػهين ي هػػػركف ت قػػػا علػػػل  قهػػػ) يف     

اإلفصػػػاح عػػػن اظتبػػػالغ الػػػيت يركهنػػػا مناسػػػبةب ك كػػػها  قهػػػ) يف الطعػػػن يف التعػػػويل اظتػػػودع مػػػن  ػػػرؼ 
 تاريخ التبليغ  قرار إعادة التنازؿ. اإلدارةب ما داـ أف اضتقاف مرتبطاف مبواعيد تبدأ من

ك إذا كاف اظتشرع اصتزائرم قد ن )  عل أ كاـ مسنلة دف  التعػويلب كمػا رأينػا يف هػها الفػرع     
ك دكف أف يفصل ك ًناب ف ف اظتشرع الفرنسي هو اآخر خل هه  اظتر لة اصتوهرية ك اظتهمة خاصة 

) أك ر إ كاـ ك دقةب ك هو مػا سػيت) تناكلػه يف  النسبة للمكؾ السا قٌن ك أصحاب اضتقوؽ  تن ي
  الفرع ال اشل من هها اظتطلب.  

 

                                                 
 من القانوف اظتدشل اصتزائرم.اظتتض 58-75رق)   اممرمن  829اظتادة  - 1

2
اصتزائرب  بدار اممل اصتزائرمب الن اـ يف اإلدارية اظتنازعات يف اإلجرائية القاعدة مصادر تعدد الرزتافب عبد كعزاكم عمار معاشو - 

 .44صب 1999
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 الفرع الثاني
 إجراءات دفع التعوي  في القانوف الفرنسي

أف اضتا يف اضتصوؿ علل التعويل ت متض  لقاعدة التقادـ  اإلشارة يف البداية إذلتدر     
تنطبا علل ديوف اصتماعات العموميةب مبا أف  اليت (La prescription quadriennale)الر اعي 

 Décision passé en force de chose)دد  قرار  ائز قوة الشيء اظتقضي  ه هها التعويل  ي 

jugée)  . يستبعد اعتماد التقادـ يف  1968ديسمل  31من القانوف الصادر يف  7فنل اظتادة
  1831.1جانفي  29وف يف قان سا قان   هه  اضتاتتب عكس ما كاف عليه اضتاؿ

التعويل الفرنسي من خكؿب إثبات اضتا يف التعويل  أكتن(ب مث  ك سيت) التعرض إذل دف     
كر  اليد علل العقار من  رؼ دف  التعويل  ثانيان(ب ف يداع مبلغ التعويل  ثال ان(ب  ك أخًنان 

    را عان(. اصتهة النازعة
 .الحق في التعوي  إثبات:أوالً  

هػػه  امخػػًنة هػػي ك ػػدها  فػػ فا كػػاف دفػػ  أك إيػػداع التعػػويل هػػو إ ػػراء لهمػػة اصتهػػة النازعػػةب ظتػػ    
 les)اظتؤهلػػػػػة للتحقػػػػػا مػػػػػن  ػػػػػا اظتعنيػػػػػٌن يف اضتصػػػػػوؿ علػػػػػل التعػػػػػويلب عػػػػػن  ريػػػػػا التليػػػػػرات 

justifications)  الػػيت تطلبهػػػا. فتحػػػدد اظتسػػػتفيدين مػػػن التعػػػويل  اتسػػػتناد إذل أمػػػر نػػػزع اظتلكيػػػة أك
أك  ستفيد  ٌن كونه مالكػان إت أف إثبات اضتا يف التعويل متتلف  سب  بيعة اظت 2.لودماتتفاؽ ا
 ب ك ذلر علل الشكل التارل:مستنجر
 .مالؾ العقارات المنزوعة -1

ك كػػل أصػػحاب اضتقػػوؽ العينيػػة علػػل اطتصػػوص ك الػػهين ثبػػت هػػويته) يف أمػػر .فبالنسػػبة للمػػكؾ    
لػػل التعػػويل اظتقػػررب ك دكف أف يقػػدموا أم إثبػػات خبصػػوص نػػزع اظتلكيػػة نتكػػنه) اضتصػػوؿ مباشػػرة ع

ي تى عنػػػػػدما يػى  ب قهػػػػػ) يف ذلػػػػػر مػػػػػن خػػػػػكؿ  الػػػػػة الرهػػػػػوف العقاريػػػػػة اظتطلو ػػػػػة مػػػػػن اصتهػػػػػة النازعػػػػػة  بػػػػػٌنى
ك منه تسجيل ك شهر القرار الػهم يعطػي اضتػا  أنه باظتست رجة من  رؼ مصلحة ػتاف ة الرهوفك 

ط للحػػا سػػقً دل يسػػجل أم عقػد ناقػػل ظتلكيػػة العقػار أك مي للجهػة النازعػػة يف اتسػػتيكء علػل العقػػارب 
 3.(Acte translatif ou extinctif)يف التعويل 

                                                 
1
 - CE., 30 mars 1966, Lebon. p.575 – CE., 12 avr. 1978, Lebon. p. 401. 

2 - Art. **R13-64 du code de l’expropriation. 
3 - Art. **R13-62 du code de l’expropriation  Français. 
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 أصحاب الحقوؽ األخرى: -2
أمػػػا فيمػػػا متػػػل اظتػػػزارعٌنب اظتسػػػتنجرينب أصػػػحاب  ػػػا اتسػػػتعماؿب ك ػػػاقي أصػػػحاب اضتقػػػوؽ      

) فػ هن بصػوؿ علػل التعػويلك للح بامخرل اظتصرح ى) من  رؼ اظتالر أك صا ب  ػا اتنتفػاع
 1مطالبٌن   ثبات  قه) يف ذلر للجهة النازعة.

إف اإلثباتػػػات أك التليػػػرات اظتطلػػػوب تقػػػدنتها مػػػن اظتػػػزارعٌن ك اظتسػػػتنجرينب عنػػػدما يتعػػػهر تقػػػدصل     
 La matrice des)عقػػد اإلكتػػار  نتكػػن أف تسػػتنتص مػػن التسػػجيكت يف دفػػاتر الضػػرائب للبلديػػة 

rôles de la commune)  أك شهادة حتصيل الضػرائب الػيت دتػت مبناسػبة إجػراءات تسػجيل عقػد ب
  2اإلكتار أك التصري  الشفوم لإلكتار.

اصتهة النازعة هي اعتي,ة الو يدة اظت ولة  استقباؿ ك التحقػا مػن اإلثباتػات  ف ف بك علل العمـو    
 3اضتصوؿ علل التعويل من  رؼ اظتنزكع ملكياهت). أجلاظتقدمة من 

 ة كتب تبياف  عل اإليضا ات اإلرافية:سالفك إرافة إذل ام كاـ التشريعية     
يف اممر ادد لقيمة التعويل ليس له أثػر موقػف  (L’appel)إف الطعن  اتست,ناؼ  يف البداية    

(N’est pas d’effet suspensif) ب إذ يسػم  للنػازع يف هػه  اضتالػة  ورػ  اليػد علػل العقػار اظتنػزكع
إيػػداع الزيػػادة ك ة أف يقػػـو  ػػدف  مبلػػغ تعػػويل علػػل امقػػل مسػػاكيا لكق ا ػػات الػػيت تقػػدـ ىػػاب شػػريط

 Caisse des dépôts et)اظتقػػػػررة مػػػػن  ػػػػرؼ القارػػػػي يف صػػػػندكؽ اممانػػػػات ك الودائػػػػ  
consignation). 

يف ك يف  عل اضتاتت   يداع اظتبلغ اظتستحاب  عوضى دف  التعويل نتكن أف يي  ف ف بك  عد ذلر    
اإليداع يشمل كل اظتبلغ الهم  دد  القاري. مبعىن أف اإليداع لتل ػتل دف  مبلغ  ف فهه  اضتالة 

 ك هه  اضتاتت .التعويل. كما تب اإلشارة إذل  عل اضتاتت اليت يتعهر فيها دف  التعويل
اع مبلغ اللجوء إذل إيد ف فك يف هه  اضتاتت  4.من قانوف نزع اظتلكية R13-65 ددهتا اظتادة 

                                                 
1 - Art. **R13-63 alinéa 1 du code de l’expropriation  Français. 
2 - Art. **R13-63 alinéa 2 du code de l’expropriation  Français. 
3 - Art. **R13-64 du code de l’expropriation  Français. 
4 - Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 
13-67et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de 
l'indemnité. Il en est ainsi notamment : 
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas 
produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ; 
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ; 
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كنهكر  نف  .« Le recours à la consignation est légitime » ان شرعي ان يصب  أمر  التعويل
النزاعات اظتتعلقة   يداع مبلغ التعويل متتل ىا قاري نزع اظتلكية لكوف النزاع مرتبط أصك 

 1 التعويل.
 داية من تاريخ  ثة أشهرو أما اإليضاح ال ال  فيتعلا  التنخًن يف دف  التعويلب ف ذا مرت ثك    

اظتنزكع ملكيته  ف فصدكر القرار النهائي ادد لقيمة التعويل ك دل يدف  هها اظتبلغ أك يت) إيداعهب 
من اظتبلغ  بي سى لتي ب (Intérêts moratoires) لتا له  لب فائدة عن التنخًن يف دف  التعويل

 ف فدل يت) دف  مبلغ التعويل أك إيداعهب أما إذا مرت سنة من التاريخ اظتهكور سلفا ك  2اإلرتارل.
  3ب إرافة إذل فوائد التنخًن عن الدف . (Réévaluation)للمالر أف يطلب إعادة تقيي) أمككه 

ذلر يتوجب  ف ف بفيها ررر ناتص عن التنخر عن دف  التعويل ني ك يف كل ام واؿ اليت ينش    
ف هناؾ سوء مب (Juge administratif) إصك هب ك يف ض أف متتل يف ذلر القاري اإلدارم

 4تسيًن  النسبة للمصاحل اظتكلفة  اممر  الصرؼ ك دف  ديوف اصتماعات العمومية.

                                                                                                                                                    

3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement 
dans le cas de l'article L. 13-20 ; 
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement 
grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents 
propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ; 
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ; 
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il 
n'est pas justifie dudit remploi ; 
7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, 
acceptée par le nu propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce 
dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue 
dans son intérêt ; 
8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas 
réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ; 
9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, 
les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ; 
10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit  
1 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit.,  p.585.  
2 - Art. **R13-78 du code de l’expropriation  Français. 
3 - Art. L13-9 du code de l’expropriation  Français. 
4 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit.,  p.586. 
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 .ثانياً: دفع التعوي 
إف التعويضات اظتقررة للمنزكعي ملكيته) أك اظتستنجرين أك الشاةلٌن مم نوع من اكتب     

دف  عت)   ل الن ر عن كل معاررة سواء من  رؼ ا تف هنرماف مصاريف التنقلب  أجلمن ك 
 Nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés)الدائنٌن اظتمتازين أك ةًنه) 

ou non) ككهلر دكف أف يفرض عليه) تقدصل تليرات أخرل ةًن تلر اظتتعلقة سا التعويل .
  1شرعية  قه) يف اضتصوؿ علل التعويل.ك 
 .اع مبلغ التعوي إيد :ثالثا
اصتهة النازعة تقـو   يداع مبلغ  ف ف بعندما ت تتوفر شركط دف  التعويضات مصحاىا    

اصتهة اظتستفيدة ملزمة  ف ف بك يف هه  اضتالة التعويضات اظتقررة يف الصندكؽ اظت صل لهلر.
 اضتالة اليت يكوف    كغ اظتنزكع اظتلكية فورا عن  ريا رسالة موصل عليها م  كصل استكـ. ك يف

 2عمدة البلدية اليت تكوف ىا اممكؾ اظتنزكعة.لدل  التبليغ يت) ف ف بعنواف اظتنزكع اظتلكية غتهوؿ
 .حاالت اإليداع -1

من قانوف نزع اظتلكية  اتت  Art R13-65لقد  دد اظتشرع الفرنسي من خكؿ نل اظتادة     
 اتت:إيداع التعويل  الة تعهر الدف  ك هي عشرة  

 عند تعهر تقدصل إثبات اضتا يف التعويلب أك أف هه  اإلثباتات ك التليرات تكوف ةًن كافية. -1
 عندما يت) الطعن يف اضتا يف التعويل من  رؼ ال ًن أك من  رؼ اصتهة النازعة. -2
 .(hypothétique ou alternative) أك متعاقب عندما حتدد قيمة التعويل  شكل اف اري -3

 Inscriptions de) ند اكتشاؼ تسجيل  قوؽ امتيازب رهوف عقارية أك رهوف  يازةع -4

privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement) ت قل اظتلر اظتنزكع. 
 .(Des oppositions à paiement)عندما تسجل معاررات علل دف  التعويل  -5
 لة عن مراقبة هها اإلجراء.ك ة النازعة مسؤ عند عدـ تلير إعادة اتستعماؿ عندما تكوف اصته -6
 مالية عندما تكوف مقررة لصاحل اظتالر. (Caution)عند عدـ تقدصل كفالة  -7
عندما يكوف اظتنزكع اظتلكية ةًن قادر علل اضتصوؿ علل التعويلب ك أف اضتا يف التعويل دل   -8

 يطلب  من ؽت له الشرعي.

                                                 
1 - Art. **R13-74 alinéa 1 du code d’expropriation. 
2
 - Art. **R13-75 du code d’expropriation français. 
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دكر أمر نزع اظتلكية أك اتتفاؽ  ال اري أف أصحاب عندما يقرر اظتنزكع اظتلكية  عد ص -9
 les ayants droit ne peuvent justifier de leur)اضتقوؽ ةًن قادرين علل إثبات صفاهت) 

qualité ).  
 عندما يرفل اظتنزكع اظتلكية التعويل اظتقرر له. -10

 1ل.ك يضيف الفقه الفرنسي  الة أخرل تتعلا  وفاة صا ب اضتا يف التعوي 
كما أف اظتشرع الفرنسي يضيف  اتت أخرل م ل اضتالة اليت يكوف فيها مبلغ التعويل ادد      

الفارؽ  ٌن اظتبل ٌن  ف فمن  رؼ القاري أعلل من اظتبلغ اظتق ح من  رؼ اصتهة النازعةب ك عليه 
يت) إيداعه يف  الفرؽ ف فيدف  إذل اظتنزكع اظتلكية إذا دل تعارض اصتهة النازعة اممرب ك إت 

 2الصندكؽ اظت صل لهلر.
 .آثار دفع مبلغ التعوي  أو إيداعو -2
يسم   بداية  ف نه داية  النسبة لدف  مبلغ التعويل الهم ينيت امت ات للقرار القضائيب     

اليت تسم  سيازة العقار  (L’expiration d’un délai d’un mois)ا تساب سقوط مدة الشهر 
 .3عةب كهها التعويل كتب أف يدف  كامكمن اصتهة الناز 

نتكن للنازع أف لتوز اظتلر اظتنزكع دكف دف  كامل التعويل يف  الة الطعن  اتست,ناؼ  أنهإت     
(En cas d’appel).  فيدف  فقط اظتبلغ الهم اق  ه ك يقـو   يداع اظتبلغ الزائد ادد من  رؼ

ذلر يرتب علل النازع دف   ف ف بكع دكف دف  التعويلك يف  الة  يازة العقار اظتنز   4القاري.
من اتنتفاع من ملكهب فنمر نزع  انه رممقا ل امررار اليت تكوف قد مست اظتنزكع اظتلكية ك 

دف  التعويل كتعل اظتالر  ـاظتلكية ت يض   دا من تلقاء نفسه يف اضتا يف التمت   اممكؾب فعد
 ب مادية ككقتية.لتتفذ سيازة أمككه  يازة  قيقية

كل ات تجاجات اظتتعلقة  آثار دف  التعويلب إرافة إذل كل الصعو ات اليت تنجر علل أف      
 عن ذلر هي من اختصاص قاري نزع اظتلكية.

                                                 
1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 224.      
2 - Art. **R13-68 du code de l’expropriation français. 
3 - Cass., 3e civ,20 mars 1979, JCP G, IV, 184 ; Gaz.Pal, 16 août 1979. 
4 - Art. **R13-68 Lorsque le montant de l'indemnité fixée par le juge est supérieur à celui des 
propositions formulées par l'expropriant devant le juge de l'expropriation, la différence entre 
ces deux sommes est soit versée à l'exproprié si l'expropriant ne conteste pas le montant de 
l'indemnité, soit consignée dans le cas contraire. 
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أما  النسبة إليداع مبلغ التعويل يف صندكؽ الودائ ب فله نفس قيمة دف  التعويل الهم     
اممكؾ. ما دل يكن هها اإليداع تعسفي أك ةًن قانوشل يسم  للجهة النازعة  ور  اليد علل 

(Abusive ou irrégulière) . كاضتالة اليت يرفل فيها نازع اظتلكية دف  التعويل يف اضتساب
 1.البنكي اظتهين امي اظتستفيد من التعويل

 Prise en possessionوضع اليد على العقار من طرؼ الجهة النازعة  : رابعا
للجهة النازعة أف حتوز اممكؾ عن  ريا اتستيكء  شكل قانوشل  عد تبليغ أمر النزع كتوز     

 كدف  مبلغ التعويل للمكؾ السا قٌن.
فبالنسبة للشرط امكؿ أم تبليغ أمر النزع القضائيب يش ط فيه أف يكوف قد مت صدكر   شكل     

نشر  يف السجل العقارمب  صحي  من  رؼ قاري نزع اظتلكية.كما كتب أف يت) تسجيلهب ك
 2تبلي ه إذل اظتعنيٌن  اممر. ان أخًن ك 

أما الشرط ال اشل ك هو أف تكوف اإلدارة قد مكنت اظتكؾ السا قٌن من  قه) يف التعويل     
 عد ذلرب أك  عد قبوؿ  ان عن  ريا الدف  أك اإليداع.  ي  لتا عتا كر  اليد علل اممكؾ شهر 

 Soit de l'acceptation ou de la validation de)ل اظتنزكع عرض ل .خر  ديل عن ا

l'offre d'un local de remplacement).3  ك تبدأ  ساب مدة الشهر من اليـو الهم يدف  فيه
التعويلب مبعىن اليـو الهم يزكد فيه اضتساب البنكي أك الليدم للمكؾ مببلغ التعويل. كيف  الة 

ذلر يبدأ من تاريخ دتكٌن اظتستفيد من التعويل  نم إثبات .خرب   ففعدـ اعتماد هه  الطريقةب 
 4اظتعنونة  عنواف اظتستفيد م  إشهاد  اتستكـ ك موصل عليها. (Mandat)ك عموما م ل اضتوالة 

اصتهة النازعة تقـو   يداع التعويل يف  ساب  ف فيف  الة كجود صعو ات يف دف  التعويلب ك 
 L’appel n’étant)إف الطعن  اتست,ناؼ ليس له .ثر موقف علل  . مفتوح  اس) صندكؽ الودائ

pas suspensif)يازة العقارات اظتنزكعة  عد شهر من دف  التعويل  ااهن  مكفاصتهة النازعة  ب 
الهم يساكم علل امقل ما اق  تهب ك إيداع اظتبلغ الزائد اظتقرر من  رؼ القاري. فالشاةلٌن 

                                                 
1 -TGI Rennes, expro, 15 oct. 1986, Gaz.Pal. 1987,1, P.49.       
2
 - « L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a 

été préalablement notifiée par l'expropriant. » - Art. R12-5 du code de l’expropriation 
français. 
3-  Art. L15-1 du code de l’expropriation français. 

من يرل أف  داية أجل الشهر كتب أف  (Jacques FERBOS et Antoine BERNARD)من الفقه الفرنسي   - 4
 تبدأ من تاريخ كصوؿ الرسالة اظتوصل عليها ك ليس من تاريخ الدف  أك اإليداع.

- Pour plus du détail voir : Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 224.      
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يف امماكن يف انت ار قرار القضاءب ك الهين يفتقدكف مم سند قانوشل يتمسكوف  البقاء  نالهي
 سبب ا تكعت) ةًن  (Expulsion)يتعلا ىها البقاءب نتكن أف يكونوا ػتك لقرار الطرد القضائي 

 1.من قانوف نزع اظتلكية L15-1هها ما نصت عليه اظتادة  الشرعي عته  اممكؾ
ات القانونية لدف  التعويل اظتستحاب ك اليت يهدؼ اظتشرع من ك  عد استطكع أه) اإلجراء     

يف التعويل ك يف يركؼ  سنة  ه)اظتلكية من اضتصوؿ علل  ق يخكعتا إذل دتكٌن منزكع
تعيا  صوؿ أصحاب اضتا يف  اظتقا ل توجد  عل اضتاتت ك ال ركؼ اليت ك  ف نه .سلسةك 

  ه يف اظتطلب اظتوارل. التعويل علل هها اضتاب ك هو سوؼ يت) التطرؽ إلي
 

 المطلب الثاني
 عوارض إيداع التعوي 

دكف دتكػػػػن اظتنػػػزكع ملكيػػػػته) مػػػػن  وؿي عػػػوارض التعػػػػويل هػػػي كػػػػل مػػػػا يطػػػرأ مػػػػن يػػػركؼ حتىيػػػػإف     
دل يتطػرؽ إليهػا  سػنلةاضتصوؿ علل  قه) يف التعويل يف يركؼ عادية مسباب ؼتتلفةب ك هه  اظت

إمكانيػة  ػدكثهاب  ػل يعػد هػها مػن قبيػل التقصػًن يف تػوفًن اظتشرع اصتزائرم كهها لػيس  سػبب عػدـ 
إذل يف فرنسػػا فقػػد تطػػرؽ اظتشػػرع الضػػمانات القانونيػػة مصػػحاب اضتقػػوؽ يف ن ػػاـ نػػزع اظتلكيػػة. أمػػا 

هػػه  اإلمكانيػػة   سػػهاب ك مػػ  كػػل ات تمػػاتت اظتمكنػػة. فعاصتهػػا مػػن خػػكؿ أ كػػاـ تشػػريعية يف 
 قوانٌن نزع اظتلكية.

(ب الفػػرع امكؿ  التػػنخر يف دفػػ  التعػػويللػػيت نتكػػن أف تواجػػه إيػػداع التعػػويل هػػي ك العػػوارض ا    
 لل إيداع التعويل  الفرع ال ال (.إعادة التقيي)  اظتطلب ال اشل(ب ك اظتصاريف اظت تبة عك 

 
 الفرع األوؿ

 التأخر في دفع التعوي 
يهػػا مػػن تعػػويل اظتػػكؾ تعويضػػا ذلػػر ت يعف فػػ ف بإذا كػػاف إجػػراء نػػزع اظتلكيػػة لػػإلدارة هػػو امتيػػاز    

عادتب  كيف الوقت اظتناسػبب أم قبػل نقػل اظتلكيػة عػن  ريػا قػرار النػزعب ك كفػا مػا لتػدد  التشػري  
يػػػودع مبلػػػغ زعلػػػل أف  11-91 رقػػػ) مػػػن القػػػانوف 27اظتػػػن ) عتػػػها اإلجػػػراء. كيف ذلػػػر تػػػنل اظتػػػادة 

هم يػت) فيػه التبليػغ اػدد يف اظتػادة التعويل اظتمنوح للمعين لدل اعتي,ة اظت تصػة يف الوقػت نفسػه الػ

                                                 
1 - CA  Angers., expro, 24 mars 1989, juris-data n° 046210. 
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ك التبليػػغ اظتقصػػود هػػو تبليػػغ القػػرار اإلدارم اطتػػاص  قا ليػػة التنػػازؿ إذل كػػل  مػػن هػػها القػػانوفز. 25
  ػػػػداكلقػػػػد مػػػػن  القػػػػانوف مهلػػػػة شػػػػهر ك  1مػػػػن اظتػػػػكؾ أك ذكم اضتقػػػػوؽ العينيػػػػة أك اظتنتفعػػػػٌن.  ػػػػداك 

. ك  عػػدما يصػػب  مبلػػغ التعػػويل ان يصػػب  هنائيػػالطعػػن يف القػػرارب ك  عػػدها  أجػػلللمتضػػررين منػػه مػػن 
   مكاف اإلدارة إصدار قرار نزع اظتلكية. ف نه ب عدـ الطعن فيه ان هنائي
سػػالفة الػػهكر أف نقػػل اظتلكيػػة ت يػػت) إت  عػػد أف يصػػب  انونيػػة يتضػػ  مػػن خػػكؿ النصػػوص القك     

قػػرار جػػواز  يػػ  اظتمتلكػػات(ب أك سػػواء  عػػدـ الطعػػن يف قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿ   ان مبلػػغ التعػػويل هنائيػػ
 صػػدكر القػػرار القضػػائي الفاصػػل يف الطعػػن يف مبلػػػغ التعػػويل اظترفػػا  قػػرار القا ليػػة للتنػػػازؿب أك إذا 

رقػ)  كمن خػكؿ اسػتقراء النصػوص القانونيػة خاصػة القػانوف  يانه. ؽتا سبا 2 صل اتفاؽ  ال اري
اصتزائرم دل ينخػه  اضتسػباف إمكانيػة يتض  أف اظتشرع  186-93رق)  ك مرسومه التنفيهم 91-11

ر  تاتػا إذل متضػررين مػن عمليػة نػزعب  يػ  دل يشػتنخر اإلدارة النازعة يف دفػ  التعػويل اظتناسػب لل
ك الػػػهم لتصػػػل يف ك ػػػًن مػػػن ام يػػػاف. إف إقتػػػاؿ اظتشػػػرع اصتزائػػػرم لورػػػ   باإلشػػػكاؿ اتمػػػل اهػػػه

(يعتل مب ا ػػػة تقصػػػًن يف إ ا ػػػة اظتورػػػوع أ كػػػاـ عتػػػه  الورػػػعية اتملػػػة  التػػػنخر يف دفػػػ  التعػػػويل
إ ا ة شاملة  كل الورعيات اتملة من جهةب كمن جهة ثانية هو تقصًن يف زتاية اظتتضررين من 

 21-04 رقػػ) مػػن القػػانوف 65تعسػػف اإلدارة. هػػها الفػػراغ التشػػريعي تلػػل أك ػػر  عػػد صػػدكر اظتػػادة 
اظتػادة تسػم  لػإلدارة    ي  أف هػه 2005اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004-12-29اظتؤرخ يف 

البػىن التحتيػة ذات منفعػة عامػة ك  عػد  إؾتػازنازعة اظتلكية أف تقـو  اضتيازة الفورية  النسبة لعمليػات 
ك ػين اسػػ اتيجيب  عػػد القيػاـ  تسػػجيل مبلػػغ التعويضػات اظتمنو ػػة للمعنيػػٌن لػدل اطتزينػػة العموميػػة. 

دالػػة فػػك نتكػػن أف توقػػف  ػػنم  ػػاؿ مػػن ام ػػواؿ تنفيػػه إجػػراء أمػػا الطعػػوف الػػيت يقػػدمها اظتعنيػػوف للع
 ااهنػ  مكفهه  اظتادة اطتاصة هػي م ػايرة للمبػدأ اظتنصػوص عليػه فيمػا سػباب فػاإلدارة  باضتيازة الفورية

ا حتـر اظتكؾ من استعماؿ ك است كؿ أمككهػ)( أهنأف حتوز فورا اظتلر  ك إف كانت غترد  يازة إت 
النهػػػػائي يف أمػػػػر التعػػػػويل. ؽتػػػػا كتعلنػػػػا نطػػػػرح إشػػػػكاؿ تػػػػنخر اإلدارة يف دفػػػػ   كدكف أف يػػػػت) الفصػػػػل

 .التعويل الكـز يف الوقت اظتناسب
أف التػػنخر يف دفػػ  أم مسػػتحقات تعويضػػا أك هػػي القاعػػدة العامػػة  فػػ ف القػػانوف الفرنسػػييف ك     

خاصػػػة مػػػا تعلػػػا  إت أف اممػػػر هنػػػا يف  الػػػة نػػػزع اظتلكيػػػة ؼتتلػػػف .دينػػػا أك مقػػػا ك يرتػػػب مسػػػؤكلية
اظتشرع الفرنسػي مػن خػكؿ نػل  ف فك لهلر  . الشركط اطتاصة  التعويل العادؿ اظتنصف كالقبلي

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق)  من القانوف 25اظتادة  - 1
  سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق)  من القانوف 29اظتادة  - 2
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خاصة علل التنخر يف الدف   عد فوات ثكثػة  ان قد رتب .ثار  من قانوف نزع اظتلكية   R13-78اظتادة 
ٍد اظتبلػػ .أشػػهر علػػل تبليػػغ القػػرار النهػػائي اػػدد للتعػػويل أك ييػػودىع تيلػػزىـ اإلدارة  ػػدف   1غفػػ ذا دل ييسػػدى

 اإلرػػافة إذل الفوائػػد الػػيت كانػػت تنتجهػػا اممػػكؾ  2ب(Les intérêts moratoires)فوائػػد التػػنخًن 
اظتنزكعة من إنتاج زراعي أك صناعي أك مناف  أخرل. فالقاعدة هي أف عػدـ تعػويل اظتنػزكع ملكيتػه 

 اتست كؿ.ك ظتلكية من سلطات اتنتفاع أك  قه العقارم يبقيه يف مركز اظتالر  كل ما يف ا
ك تسػػرم علػػل اظتبلػػغ الكلػػي أك اصتزئػػي  ب ك الػػيتك لقػػد  ػػدد اظتشػػرع الفرنسػػي نسػػبة هػػه  الفوائػػد    

  ػػل الن ػػر عػػن  بيعتهػػا سػػواء أكانػػت تعويضػػات أصػػلية أك تبعيػػة أك اسػػتحقاقية   بالػػهم دل يػػدف 
ن تػنخر اإلدارة يف دفػ  التعػويل ك الفوائػد النارتػة تارية. ك كتدر هنا التمييز  ٌن الفوائد النارتػة عػ

فقػػػد تػػػدعو اضتاجػػػة إذل اتتفػػػاؽ  ػػػٌن الطػػػرفٌن علػػػل  يػػػازة مسػػػبقة  .لتعػػػويللعػػػن اضتيػػػازة السػػػا قة 
لغ التعػويل تضػاؼ إليػػه الفوائػد  نسػػبة امبػػ فػ فك يف هػه  اضتالػػة  .للعقػارات ك اضتقػوؽ اظتزمػػ  نزعهػا

 .ريخ اضتيازة إذل التاريخ الفعلي النهائي للتعويلقانونية ػتددةب ك تسرم ا تداء من تا
 فػ فعندما يت) التػنخر يف دفػ  التعػويل  سػبب خطػن مػن اظتتضػررين يف تبيػاف هػويته)ب  أنهكما      

 لػػب تعػػويل عػػن التػػنخر يف اضتصػػوؿ علػػل التعػػويل مقا ػػل نػػزع أمككهػػ)ب مف  )اهن  مكػػهػػؤتء 
 صػػػندكؽ الودائػػػ   عػػػدما تعػػػهر الػػػدف   سػػػبب هويػػػة اصتهػػػة النازعػػػة كػػػاف عليهػػػا أف تػػػودع اممػػػواؿ يف

 .3اظتتضررين
ك ظتا كاف نػزع اظتلكيػة للمنفعػة العموميػة يعتػل مساسػا خطػًنا سقػوؽ امفػراد إذا دل يكػن مسػبوقا     

مػػن خػػكؿ اظتػػادة  1996لسػػنة الدسػػتور اصتزائػػرم يف نل علػػل التعػػويل القبلػػي مت الػػقػػد ف تعػػويل 
تشػػريعي لتػػػدد   ػػنل سػػنلةاظت هػػه   اصتػػدكل إذا دل يتصػػػد اظتشػػرع إذلب ك هػػها اظتبػػدأ يبقػػل عػػدصل20

.ليات دف  التعويل ك اصتزاءات اظتالية اليت تلحا اإلدارة من جراء تنخرها يف دفعػهب اقتػداء  اظتشػرع 
 الفرنسي.

                                                 
 En cas)فك يكوف إت عند تعهر الدف    (Consignation) التعويل يدف  إذل مستحقيهب أما اإليداع  يف التشري  الفرنسي - 1

d'obstacles au paiement,)  ك لقد  دد اظتشرع اضتاتت اليت يت) فيها هها اإليداع من خكؿ نل اظتادةArt. **R13-
 .من قانوف نزع اظتلكية 65

2 - « Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le 
montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, 
l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande 
adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts ». Art. R13-78 du code 
de l’expropriation français. 
3 -  CA Paris, expro, 28 sep 1979, JCP G 1980,IV, 51 ; Gaz.Pal 1980, 1, somm.p.298.     
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إف التنخر يف دف  أك إيداع التعويل لدل منزكع اظتلكيةب ت يعتل العارض الو يػد الػهم يواجػه     
حاب اضتقوؽب  ػل هنػاؾ عػارض .خػر يتم ػل يف إعػادة التقيػي). ك يف الفػرع اظتػوارل سػيت) التطػرؽ أص

 إذل هها العارض ك اضتاتت اليت تستوجب إعادة التقيي).
 

 الفرع الثاني
 إعادة تقييم التعوي  

ها إت أف ه ب ار يف  الة تقيي) اممكؾ اظتنزكعة ك تقدير قيمة التعويلإف هها العارض يي     
التعويل دل يت) اضتصوؿ عليه من  رؼ مستحقيه يف الوقت اظتناسب لسبب من امسبابب أك أف 

 .ف اإلدارة ت تستعجل اضتيازة أك حتقيا اظتنفعة العامةعملية النزع تتنخر  عد تقدير التعويل م
 ادتن ف عو التعويل الهم لتصل عليه أصحا ه  عد ف ة من زمن التقدير سوؼ لن يك ف فك التارل 

ن را لت ًن القيمة اظتتوق  خاصة م  ارتفاع أسعار العقاراتب ك يف ذلر إررار سقوؽ اظتكؾ.كما 
شت   2005اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004-12-29اظتؤرخ يف  21-04 رق) القانوف أف

ف الطعن يف قيمة التعويل لن يوقف  نم  اؿ من علل أ بلإلدارة  اضتيازة الفورية لألمكؾ
ك م  الطوؿ اتمل يف الفصل يف اظتنازعة يكوف قد مر زمن  .م واؿ تنفيه إجراء اضتيازة الفوريةا

رماف اضتقوؽ ك تسيد فكرة  أجل ويل  ٌن تقدير قيمة التعويل ك اضتصوؿ الفعلي عليه. كمن 
 التعويل العادؿ ك اظتنصف تقتضي العدالة إعادة تقيي) التعويل.

 سالف الهكر 11-91 رق) القانوفأم اظتن ) لعملية نزع اظتلكية يف اصتزائر ففي التشري  السارم     
عتل هها نوع من يب إذ اك دل يض  عتا أ كام سنلةاظتشرع دل يتطرؽ مرة أخرل إذل هه  اظت ف ف

خاصة إذا علمنا إف اممر يتعلا سماية  ا ػتمي  بمن كل اصتوانب سنلةالتقصًن يف إ ا ة اظت
نصت اظتادة قد ف 48-76 رق) أت ك هو الدستور. أما يف القانوف اظتل ل اممر نشتل التشريعات 

ا تداء من صدكر  كا دةإذا دل يؤد التعويل أك دل كتر إيداعه خكؿ مهلة سنة ز أنهمنه علل  30
 اظتقرر النهائي جاز ظتن نزعت ملكيته أف يطلب القضاء من جديد يف مبلغ التعويلز. 

للحصوؿ علل هها اضتا كتب توفر غتوعة من الشركطب فبداية  أنهادة ك يتض  من صلب اظت    
كتب أف يتقرر التعويل الناتص عن عملية نزع اظتلكيةب إت أف هها التعويل دل يدف  إذل مستحقيه 
مباشرةب أك دل يت) إيداعه  عنواف العقارات اظتنزكعة يف  ساب اطتزينة. ك ذلر خكؿ مهلة سنة  

نتكن  ف نهالقرار النهائي القاري  التعويل. ف ذا توفرت هه  الشركط  كاملة من تاريخ صدكر
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ك كل صا ب  ا يف التعويل أف يطلب إعادة الن ر يف مبلغ التعويلب كهها  بللمنزكع ملكيته
 أمر جوازم. 

من قانوف نزع   L13-9 فقد تعرض إلعادة تقيي) التعويل يف اظتادة المشرع الفرنسيأما     
اظتتعلا  48-76 رق) من اممر اظتل ل 30جاءت مطا قة دتاما ك  رفيا لنل اظتادة اظتلكية كاليت 

 : ي  نل علل ما يلي سالف الهكر  تن ي) أ كاـ نزع اظتلكية يف اصتزائر
  « Si, dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a 
pas été ni payée, ni consignée, l’exproprié peut demander qu’il soit à nouveau 
statué sur son montant ».  

ف ذا تنخرت السلطة اإلدارية ك ًناب أم أك ر من سنة كاملة يف دف  التعويل اظتقرر مبوجب     
للمنزكع ملكيته أف يطلب من  ف فأك إيداعه يف الصندكؽ اظت صل لهلرب  بالقرار القضائي

أك إعادة تقييمه  La révision).1 ر التعويل اظتقرر سلفا من  رؼ القضاء جديد مراجعة مقدا
 Réévaluation).2  القاري يقـو   عادة الن ر من جديد يف قيمة التعويلب  ف فيف هه  اضتالة ك

 Il ne s’agit pas d’une)إف هها اإلجراء ليس غترد مراجعةب أك غترد حتيٌن لقيمة التعويل 

révision, ou d’une simple actualisation de l’indemnité) ل هو حتديد للقيمة التعويل ب 
معىن الكلمة.  ي  يراعي القاري من خكله التطور اتمل الهم يكوف قد مس قيمة  نمت ً 

اممكؾ يف الف ة اظتمتدة من صدكر قرار التعويل إذل تاريخ الدف   إذا كاف هناؾ دف  متنخر(ب أك 
لسا ا إذل ةاية يـو الفصل يف  لب إعادة الن ر يف قيمة التعويل  إذا دل يت) من تاريخ القرار ا

ككاف هها امخًن قد توقف  (Fond de commerce  . إذا تعلا اممر مبحل تارم3الدف  أصك(
 لب إعادة التقيي) يكوف ةًن مؤسس  ف فعن النشاط قبل الفصل يف مبلغ التعويل امكرلب 

(N’est pas fondée) اداـ أف قيمة ال دل تت ًن لتوقفه عن النشاط.مب 
إف التقيي) اصتديد لقيمة التعويل اظتستحا تضاؼ إذل فوائد التنخًن إذا  لبت من اظتعنيٌنب     

كل اإلشكاتت اظتتعلقة مبراجعة قيمة التعويل علل أف   إرافة إذل تعويل اضترماف من اممكؾ.
 .(Le juge de l’expropriation)لكية يرج  اتختصاص فيها إذل قاري نزع اظت

إف التنخر يف دف  التعويل  الفرع امكؿ(ب ك مسنلة إعادة التقيي) اليت مت التطرؽ إليها يف هها     
الفرع ليستا فقط العاررٌن اللهين يواجهاف دف  التعويلب  ل كهلر مسنلة اظتصاريف كالتكاليف 

                                                 
1 -  Philippe GODFRIN, op.cit.,  p.452. 
2 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit.,  p.586. 
3 -  CA Paris., expro, 24 sep 1981. AJP, 1981,p.839. 
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قد تكوف عتا  عل اآثار علل قيمة التعويل. ك هها  ت ًن إشكاؿ يف عملية نزع اظتلكيةب ك التارل
  إليه يف الفرع اظتوارل.اممر سيت) التطرؽ 

 
 الفرع الثالث

 المصاريف و التكاليف
اظتتعددة ك الطويلةب ك سواء دتت  الطريا الودية أك  الطريقة  هتاءا  جراإف عملية نزع اظتلكية     

ها. ك من هه  اظتصاريف من إؾتاز  أجلليف من ا تكبد مصاريف ك تكاأهناصتلية فامكيد 
أما اظتصاريف  .تكفلت اطتزينة العمومية  ه كتكاليف الطا   ك التسجيل يف  الة اتتفاؽ الودم

 ريف النزاع. ك يف  الة عدـ اتتفاؽ الودم  ٌن الطرفٌن فمن البديهي أف  أ دالقضائية فيتحملها 
 لل أف تقتطعها ت قا من مبلغ التعويل.اإلدارة هي من يتكفل مبصاريف العمليةب ع

قانوف ك من القانوف العاـ للضرائب  I .1045ك يف القانوف الفرنسي فلقد نل اظتشرع يف اظتادة     
نزعه اظتلكية علل أف اظت ططاتب ااررب الشهاداتب البياناتب العقود ك كل اتتفاقات اليت دتت 

ا معفاة من ف هن بال اشل من قانوف نزع اظتلكية مبوجب الباب امكؿ كالفصل امكؿ من الباب
 است ناء القرارات القضائيةب عقود البي   (Sont dispensés de la formalité)إجراءات التسجيل 

  1ا قد تسجل دكف مقا ل.ف هنك العقود اددة للتعويلب ك اإليصاتت 
ك يف إ ار نزع اظتلكية من  برائبمن القانوف العاـ للض 1962ك  ناء علل نل اظتادة  أنهكما      

 أجل قوؽ التسجيل أك تكاليف الشهر العقارم اليت دفعت من  ف فاظتنفعة العموميةب  أجل
عندما يتنكد أف هه   (Restituer) التنازؿ الودم السا ا علل التصري   اظتنفعة العمومية تس د

  2ة العمومية أك يف قرار القا لية للتنازؿ.سواء يف قرار التصري   اظتنفع بامجزاء كانت معنية  اإلجراء
كما تسجل دكف مقا ل الوعود  البي  للعقارات اظتعنية  النزع  عد إجراء التصري   اظتنفعة      

 3:كما يلي  يف مكاتب الرهن العموميةب كما يت) شهر ك   عفاء من كل اضتقوؽ ك اظتصاريف
 زكعة.أمر نزع اظتلكية الهم ينقل ملكية اممكؾ اظتن -
 قرارات الطعن يف أمر نزع اظتلكية. -

                                                 
1
 - Art. L16-8  du Code de l’expropriation français. 

2
 - Art. L16-9  du Code de l’expropriation français. 

3
 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 495.      
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 أجلمن قانوف نزع اظتلكية من   L.12-5القرارات اظتت هة  ناء علل الفقرة ال انية من اظتادة  -
 .(Dépourvue de la base légale)غترد من الشرعية   التنكد من أف أمر نزع اظتلكية

 ليت دل تشهر.اضتا يف اتس جاعب ك ليس الدعوة إذل اتس جاع ا -
 1.من قانوف نزع اظتلكية L.12-1التنازتت اليت دتت كفا اظتادة   -

ك هكها يتبٌن لنا  عد استعراض القواعد التفصيلية للتعويل عن نزع اظتلكية يف كل من اصتزائر     
 ك) كر  ام كاـ اطتاص  التعويل من  ي  التطرؽ إذل ؼتتلف أف اظتشرع الفرنسي أكفرنساب 
أكذل  أنهك من جهة ثانية  بك يف هها رمانة قوية للمنزكع ملكيته) من جهة باظتمكنة القواعد

اتختصاص  تحديد قيمة التعويل إذل جهة القضاء ظتا تتمت   ه من استقكلية ك درايةب ك يف 
 ذلر رمانة كهلر للمتضررين.

مكاف  ٌن اظتصلحة العامة ف  اكؿ اظتشرع حتقيا العدالة ك اظتوازنة قدر اإلإك  بأما يف اصتزائر    
اظتصلحة اطتاصة اليت ستتضرر من نزع اظتلكيةب ةًن أف هه  القواعد كما انطوت عليه من أ كاـ ك 

ت تعدك أف تكوف غترد قواعد جامدةب ك أف التطبيا الفعلي عته  القواعد هو الهم ي بت فيها 
 العدالة أك ينزعها عنها.

للمتضررين مف  ف فيف ههين اظتبح ٌن السا قٌنب   يانهم مت ك إرافة إذل اضتا يف التعويل اله    
يطالبوا سقوؽ أخرل نل عليها القانوفب ك هها  س  عد دتاـ إجراءات نزع ك نقل اظتلكية إذل 

 اصتهة اظتستفيدة إذا توفرت شركط ذلر.
 اشل من الباب إف اضتا يف التعويل الهم مت التطرؽ إليه يف اظتبح ٌن امكلٌن من هها الفصل ال    

امكؿ يعد اضتا اصتوهرم ك امساسيب ك لقد مت النل علل ذلر يف كل النصوص القانونية اليت 
ؿ عليها و ص) اضتأشارت أك ن مت نزع اظتلكية. ك إرافة إذل هها اضتا توجد  قوؽ أخرل قد يت

 .إذا توفرت شركط ذلرب ك هو ما سيت)  يانه من خكؿ اظتبح  اظتوارل النزع دتاـ عد 
 

 المبحث الثالث
 حقوؽ المالك بعد نزع الملكية

الضػمانات  فػ فف نزع اظتلكيػة هػو إجػراء اسػت نائي نتػارس علػل اضتػا يف اظتلكيػة اطتاصػةب ن را م    
 عمليػة يف علػل اإل ػكؽ ف رػافة إذل أهػ)  ػا القانونية دتتد إت مػا  عػد دتػاـ إجػراءات نػزع اظتلكيػة.

                                                 
1
 - « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par 

voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance… ». 
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( ك الػػهم يعػػد مقػػا ك للمػػاؿ اظتنػػزكعب ك نصػػت ك القبلػػي ك اظتنصػػف العػػادؿ التعػػويل نػػزع اظتلكيػػة  
عليه كػل النصػوص القانونيػة الػيت تيػز نػزع اظتلكيػة  ػل ر طتػه  ػهب توجػد  قػوؽ عررػية قػد يتحصػل 

مبعىن أف هه  اضتقوؽ مرتبطػة مػ  ال ػركؼ ايطػة  العمليػةب سػواء  .عليها اظتتضررين من نزع اظتلكية
يف قػرار  ت تػب إذا خالفػت اإلدارة امهػداؼ الػيت سػطرهتاك اب زعب أك  عد هنايتهأثناء تنفيه عملية الن

ب ك يف ملكيػته) . ك يف ذلػر تػوفًن  عػل الضػمانات التشػريعية للمتضػررين مػن نػزعاظتنفعة العمومية
نفس الوقت نوع من الرقا ة علل سلطة اإلدارةب ك ةػل يػدها مػن التصػرؼ يف اممػواؿ اطتاصػة دكف 

حتػػػت ااهػػػر يف قػػػادـ  سػػػيت) كرػػػ ك  .تفػػػاكت التشػػػريعات يف تن ػػػي) هػػػه  اضتقػػػوؽكجػػػه  ػػػا. ك ت
الدراسػػػػة التشػػػػريعٌن اظتقػػػػارنٌن اصتزائػػػػرم ك الفرنسػػػػيب ظتعرفػػػػة إذل أم مػػػػدل مت تن ػػػػي) هػػػػه  اضتقػػػػوؽ 

 ةًن  ا التعويل.من امخرل 
هػو  ل هنايتهػابك قبػ عمليػة النػزع أثنػاء سػًنك من اضتقوؽ اليت رمنها القانوف للمنزكع ملكيته)     

ب كمػا جػاء يف اممػر اظتل ػل  اظتطلػب امكؿ(  النزع التماـأك  اضتا يف  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل
اضتػػا يف اسػػ جاع اممػػكؾ اظتنزكعػػة لعػػدـ ختصيصػػها للمنفعػػة أمػػا  عػػد هنايػػة العمليػػة فػػيمكن ؽتارسػػة 

  1. اظتطلب ال ال ( كتارأكلوية الشراء ك اإلإرافة إذل اضتا يف  ب  اظتطلب ال اشل( العامة

 
 المطلب األوؿ

 الحق في طلب نزع الباقي غير المستعمل
ا تنػػزع اظتسػػا ات ف هنػػعنػدما تلجػػن اإلدارة إذل نػػزع اظتلكيػػة ك خاصػػة العقػارات اظتبنيػػة أك العاريػػةب     

عػة اليت حتتاجها فقط ك ت تزيد علل ذلرب ك هي يف ذلر تتقيد مبا جاء يف قػرار التصػري  عػن اظتنف
ا عمليػة اسػت نائية هنػالعامة. كمػا أف عمليػة نػزع اظتلكيػة اطتاصػة حتتػاج إذل نػوع مػن سياسػة الرشػاد م

ا دتس  ا من أه) اضتقوؽ الفردية أت ك هو  ا التملرب ككػهلر  أهنليست أصلب  اإلرافة إذل ك 
 من النا ية اتقتصادية.  كوهنا مكلفة لل زينة العمومية

ف اظتسػػػا ات اظتتبقيػػػة تفقػػػد أ بها التحديػػػد يف اظتسػػػا ات اظتنزكعػػػةك مػػ  ذلػػػر فقػػػد يصػػػادؼ هػػػ    
ك يف هػػها مضػػرة  .أقتيتهػػا كقيمتهػػاب كتصػػب  ةػػًن نافعػػة لكسػػتعماؿ ك اتسػػت كؿ ك عدنتػػة اصتػػدكل

الت فيػف مػن أعبػاء اظتتضػررين تػدخل اظتشػرع  أجػلإرافية للمنزكع ملكيته. ففي هه  اضتالػة ك مػن 
                                                 

تبػار  أهػ) رػماف علل عكس اضتا يف التعػويل اظتنصػوص عليػه يف ؼتتلػف النصػوص التشػريعية خاصػة الدسػاتًن ن ػرا مقتيتػهب ك تع  - 1
ك نتػػارس يف كػػل مػػرة يػػت) فيهػػا نػػزع اظتلكيػػةب فػػ ف هػػه  اضتقػػوؽ امخػػرل دل تػػنل عليهػػا الدسػػاتًن ك نصػػت عليهػػا النصػػوص اطتاصػػة فقػػط 

 اظتن مة إلجراءات نزع اظتلكيةب  اعتبار هه  اضتقوؽ عرريةب أم أهنا ت دتارس إت يف  اتت ريقة.



 الباب امكؿ                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

162 

شتػػ  للمنػػزكع ملكيػػته) أف يطلبػػوا مػػن اصتهػػة نازعػػة اظتلكيػػة اتسػػتيكء سػػواء اصتزائػػرم أك الفرنسػػي ك 
 علل اصتزء الباقي.

لحا يف  لب نزع الباقي ل اظتعاصتة التشريعية إف دراسة هها اضتا تقتضي التطرؽ يف البداية إذل    
إجراءات  (ب ك أخًناال اشل الفرع  نزع الباقي ةًن اظتستعمل شركط(ب مث الفرع امكؿ  ةًن اظتستعمل

  .(ال ال   الفرع  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل
 

 الفرع األوؿ
 لحق في طلب نزع الباقي غير المستعملل المعالجة التشريعية

فنصػػت اظتػػادة  باظتل ػػل ك اضتػػارل ٌندتػػت معاصتػػة الورػػ  يف القػػانونٌن السػػا ق التشػػري  اصتزائػػرميف     
ع اظتلكيػػػة ت يعػػػين إت جػػػزء مػػػن العقػػػارب نتكػػػن إذا كػػػاف نػػػز  أنػػػهعلػػػل  11-91 رقػػػ) مػػػن القػػػانوف 22

 علل اصتزء الباقي ةًن اظتستعمل. (L'emprise اظتالر أف يطلب اتستيكء 
الػهم يلحػا  (Les moins values ك كتب يف كػل اضتػاتت أف ي طػي التعػويل نقصػاف القيمػة     

 اممكؾ ك اضتقوؽ ةًن اظتنزكعة من جراء نزع اظتلكية. 
 دقيا ك ةًن كاؼ ظتعرفة أ كاـ  لب هػها اضتػا ظتػا ينتا ػه مػن ًنة لنل السارم  اليان إف هها ا    

ارمب مبػػينب أرض زراعيػػةب دل ينخػػه  اضتسػػباف  بيعػػة العقػػار  عقػػار عػػ أنػػهال مػػوض ك السػػطحيةب إذ 
ك دل يبػػٌن مػػا هػػي اإلجػػراءات اظتتعلقػػة  اضتصػػوؿ علػػل هػػها اضتػػاب كمػػا أف اظترسػػـو  ب..(أرض سػػقي.

يعتػل هػػها تقصػًن مػن اظتشػػرع يف ف .مػػن أيػة إشػارة إذل هػػها الورػ  عتػها القػػانوف جػاء خاليػان التطبيقػي 
توفًن الضمانات القانونية للمنزكع ملكيته) ما داـ اممر يتعلا سا من  قػوؽ هػؤتء. فهػو دل يلػـز 

 اممػر اإلدارة  شيء ك جبارها علل نزع اظتتبقػي ةػًن اظتسػتعمل مػن العقػارات اظتنزكعػةب  ػل كػل مػا يف
  سب رأينا.                           ويل نقصاف القيمةب ك هها ةًن كاؼو رمن تع أنه

كػاف أك ػر دقػة مػن النصػوص السػارية.  يػ    أنػهاظتل ل ؾتػد  48-76 رق) ك  الرجوع إذل اممر    
نزع اظتلكيػة  إذا كاف أنهمنه علل 1الفقرة   23ميز  ٌن العقارات اظتبنية ك البيضاء. فنصت اظتادة  أنه

ت نتػػػس إت جػػػزء مػػػن عقػػػار  مبػػػينب ك كػػػاف اصتػػػزء اظتتبقػػػي منهػػػا ةػػػًن قا ػػػل لكنتفػػػاع  ػػػه يف امكرػػػاع 
العادية علل اإل كؽب جاز ظتن نزعت ملكيته أف يطلب نػزع اظتلكيػة التػاـ  اظتك ػذ أف نػل اظتػادة 

يـو مػن تػاريخ  15ؿ (. ك يت) ذلر خك دؿ النزع التاـ  »  « l'emprise totale استعمل مصطل 
 تبلي ه) قرار التصري   اظتنفعة العامة أك قرار نزع اظتلكية. 
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فيسم  لفاقدم اظتلكية عن  ريا نزع اظتلكية أف يطػالبوا القارػي  نػزع  القانوف الفرنسييف أما     
من خكؿ قػانوف نػزع  اظتشرع الفرنسياممكؾ اظتتبقيةب ك ةًن الصاضتة لكستعماؿب ك يف ذلر نل 

  :أنه ي  نصت علل   L13-10 يف اظتادة 1اظتلكية 
  « Lorsque l’expropriant ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la 
partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales l’exproprié peut 
demander au juge l’emprise totale » 

تن ي) اظتشرع إلجراءات نزع الباقي ةًن اظتستعمل أك النزع التاـب جدير    اإلشارة ةاذل عد هه    
  اإلشارة إذل شركط ؽتارسة هها اضتاب ك هو ما سيت)  يانه من خكؿ الفرع اظتوارل.

 
 ثانيال الفرع

  شروط نزع الباقي غير المستعمل
اظتبنيػػػة منهػػػا يكػػػوف العقػػػارات  يطػػػاؿ  إف العقػػػارات ختتلػػػف مػػػن مبنيػػػة إذل  يضػػػاءب فػػػالنزع الػػػهم    

فهػػػو لتتػػػاج إذل  سػػػتعمل اصتػػػزء اظتتبقػػػي منػػػه. ك إف كػػػاف ؽتكنػػػان  ػػػل مسػػػتحيل أف يي  بهائػػػكر صػػػعب مػػػن 
مػػن ام سػػن عتػػ)  لػػب نػػزع  ف نػػهك عليػػه  بيكػػوف مكلػػف جػػدا مصػػحا هك تكييػػف كإعػػادة تهيػػز 

تطػرؽ إذل شػركط نػزع البػاقي اليت) علل أف لتتف وا  ه دكف فائدة. كمن خػكؿ هػها الفػرع سػ بالباقي
ةًن اظتستعمل من العقػارات اظتبنيػة  أكت(ب ك شػركط نػزع البػاقي ةػًن اظتسػتعمل مػن العقػارات العاريػة 

  ثانيا(.
 .أوال:شروط نزع الباقي غير المستعمل من العقارات المبنية

دل  اظتنفعػػة القػػانوف لأجػػالقػػانوف اصتزائػػرم اضتػػارل اظتػػن ) إلجػػراءات لنػػزع اظتلكيػػة العامػػة مػػن إف      
دل يفػرؽ  ػٌن  ف نػهب ف رػافة إذل ام كػاـ القليلػة الػيت خػل ىػا هػها اظتورػوع سنلةييفًصل ك ًنا يف اظت

 186-93 رقػػ)  الػة العقػارات اظتبنيػػة ك العاريػة. أمػػا الػنل التطبيقػي عتػػها القػانوف اظترسػػـو التنفيػهم
 هو اآخر. سنلةفل) يتطرؽ علل اإل كؽ عته  اظت

كػاف أك ػر دقػة مػن النصػوص السػارية.  يػ    أنػهاظتل ل ؾتػد  48-76 رق)  الرجوع إذل اممر ك    
إذا كػاف نػزع اظتلكيػة  أنػهمنه علػل 1الفقرة  23ميز  ٌن العقارات اظتبنية ك البيضاء. فنصت اظتادة  أنه

كرػػػاع ب ك كػػػاف اصتػػػزء اظتتبقػػػي منهػػػا ةػػػًن قا ػػػل لكنتفػػػاع  ػػػه يف امعقػػػار مبنػػػيت نتػػػس إت جػػػزء مػػػن 

                                                 
1
  اظتل ل من القانوف اصتزائرم. 48-76اممر رق)  من 23ادة  قا دتاما لنل اظتامطإف هها النل  - 
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 15العادية علل اإل كؽب جاز ظتن نزعت ملكيته أف يطلب نزع اظتلكية التمػاـب كيػت) ذلػر خػكؿ 
 يـو من تاريخ تبلي ه) قرار التصري   اظتنفعة العامة أك قرار نزع اظتلكية.

 صػوؿ اظتنػزكع ملكيػته) علػل  ػا نػزع البػاقي  جػلفاظتشرع اصتزائرم من خكؿ هها النل ك م    
 ش ط:أ ف نه ب هو التاـ(ك امص  مل أك نزع التماـب ةًن اظتستع

أف يكػػوف هػػها اصتػػزء اظتتبقػػي ةػػًن قا ػػل لكنتفػػاع  ػػه يف امكرػػاع العاديػػة علػػل اإل ػػكؽ كهػػه   -1 
ةلػػػب أك قػػػد يػػػؤدم يف  بهػػػها الشػػػرط مبػػػالغ فيػػػه أفتقديريػػػة يصػػػعب حتديػػػدهاب ك اضتقيقػػػة  مسػػػنلة

سػتعمل إت يف  ػاتت رػيقة.كما أف اسػتعماؿ عبػارة ام ياف إذل رفل  لبػات نػزع البػاقي ةػًن اظت
لتتمػل ك فلقد جاء الشػرط ةػًن دقيػا  .علل اإل كؽ قد تصعب من إمكانية تلبية  لبات اظتتضررين

. كمػػ  ذلػػر  نػػزع جػػزء مػػن عقػػارات مبنيػػة يف أةلػػب  ػػاتت  أنػػهتػػدر اإلشػػارة إذل أك ػػر مػػن مفهػػـو
أف  نعتقػدةًن قا ل لكستعماؿ كجزء مستقل. ك عليه  اصتزء اظتتبقي يفقد منفعته ك التارل يكوف ف ف

ك يف ذلػػػر تقلػػػيل مػػػن الضػػػماناتب ك زيػػػادة يف إرهػػػاؽ  باظتػػػكؾ يف هػػػه  امكرػػػاع اظتشػػػرع دل لتػػػ)ً 
 ف يكػوف هػها اصتػزء ةػًن مسػتعملأاشػ ط  111-91 رقػ) القػانوف فػ فهػؤتء اظتتضػررين. ك اظتقا ػل 

(La partie non utilisable) دد مػا مػدل  ػدة عػدـ هػها اتسػتعماؿب هػل هػو ف لتػأب لكػن دكف
عادم كما هو عليه الور  يف القانوف الفرنسيب أـ مطلا كما هو عليه الور  يف القانوف اصتزائػرم 

 القدصل؟ 
ك تبقػل  بف اسػتعماؿ عبػارة ةػًن مسػتعمل ةػًن دقيقػةككاف علل اظتشػرع أف يكػوف دقيقػا أك ػر م    

لكسػػتعماؿب م ػػل مػػا هػػو عليػػه  قابػػلف يسػػتعمل عبػػارة ةػػًن لػػهلر كػػاف عليػػه أ بلكعتبػػار الش صػػي
 اضتاؿ يف القانوف الفرنسي.

اظتػادة  يف اصتزائرم هها اضتا ت يتحقا إت مبوجب  لب يقدمه اظتنزكع ملكيتهب شتا  اظتشرع فإ -2
شتػػػا   لػػػب  11-91 رقػػػ) أمػػػا يف القػػػانوف . لػػػب نػػػزع ملكيػػػة التمػػػاـ 84-76 رقػػػ) اممػػػر مػػػن 23

علل اصتػزء البػاقي ةػًن اظتسػتعمل. إت أف اظتشػرع دل لتػدد اصتهػة الػيت يقػدـ  ( L'emprise اتستيكء 
 إليها هها الطلب ك ت شكليات ذلر.

                                                 
     .إذا كاف نزع اظتلكية ت يعين إت جزء من العقارب نتكن اظتالر أف يطلب اتستيكء علل اصتزء الباقي ةًن اظتستعمل ز- 1

 ز اظتنزكعة من جراء نزع اظتلكية.ك كتب يف كل اضتاتت أف ي طي التعويل نقصاف القيمة الهم يلحا اممكؾ ك اضتقوؽ ةًن    
   سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 22اظتادة  -
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إذل أم مدة دل يتعرض  11-91 رق) القانوف ذا كاف ف بالزمنية اليت يقدـ فيها الطلب اظتدة -3 
يـو من تاريخ تبليغ قرار  15ظتدة ب دد ا منه 23يف اظتادة  اظتل ل 84-76 ؾتد أف اممر بزمنية

 .من نفس اممر 13اظتن ) مبوجب اظتادة  التصري   اظتنفعة العامة أك قرار نزع اظتلكية
اظتشػػػرع يشػػػ ط ظتزاكلػػػة هػػػها اضتػػػا أف يكػػػوف اصتػػػزء اظتتبقػػػي ةػػػًن  فػػػ ف بالقػػػانوف الفرنسػػػيأمػػػا يف     

تقديريػة  مسػنلةأك الشػركط العاديػة ك هػي  ةًن قا ل لكسػتعماؿ يف اضتػاتت من العقار اظتبين اظتنزكع
 للقاري.

  « Lorsque l’expropriant ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la 
partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales l’exproprié peut 
demander au juge l’emprise totale »1  

الشرط ال اشل فهو أف اضتصػوؿ علػل هػها اضتػا ت يكػوف إت  واسػطة  لػب يقدمػه اظتعػين إذل أما     
 القاري اظت تل يطلب فيه النزع التاـ.  

  « Lorsque l’expropriant ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la 
partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales l’exproprié peut 
demander au juge l’emprise totale »2  

 .ثانيا:شروط نزع الباقي غير المستعمل من العقارات العارية
سػػالف  11-91 رقػػ) القػػانوفسػػبقت اإلشػػارة أف القػػانوف اصتزائػػرم اضتػػارل اظتتعلػػا  نػػزع اظتلكيػػة     

الػنل أف أم  ب ػا  لػب نػزع اصتػزء ةػًن اظتسػتعمل يفرؽ  ٌن العقارات اظتبنية ك العاريػة يف الهكر دل
ام كػػاـ اظتشػػار إليهػػا يف  الػػة العقػػارات اظتبنيػػة تطبػػا كػػهلر يف  الػػة  فػػ فجػػاء عامػػاب ك  التػػارل 

 3العقارات العارية.
من  سنلةاظت هه  كتدر  نا الرجوع إذل بكن را عتها اإلجحاؼ يف سن ام كاـ يف القانوف اضتارل    

ل الهم ميز  ٌن العقارات اظتبنية ك العاريةب فبالنسبة عته  امخًنة فلقد نصت خكؿ اممر اظتل 
 ك كترل غترل ذلر  النسبة لكامل قطعة امرض العارية اليت تنقلز أنهعلل  2الفقرة  23اظتادة 

إثر التجزئة إذل ر   مسا تها الكاملة فيما إذا كاف اظتالر ت نتلر أم قطعة أرض مكصقةب ك إذا  
 .ز.رات 10القطعة اظتنقصة علل هها الشكل أقل من كانت 

                                                 
1 - Art. L13-10  du code de l’expropriation français. 
2 - Art. L13-10  du code de l’expropriation français. 

نزع اظتلكية أف يفرؽ  ٌن العقارات اظتبنية ك امراري ةًن اظتبنيةب كاف علل اظتشرع اصتزائرم ك من خكؿ القانوف اظتن ) إلجراءات  - 3
 اليت قد تض) امراري الفك ية.ك 
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ةًن اظتبنية 1شركط  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل من العقارات العارية ف ف  يانهك ؽتا سبا     
 يتم ل يف:

ةًن مبنية مصنفة كفا ؼتططات  ةا دك رض أتنصب علل جزء من قطعة  كتبالنزع إف عملية  -1
من هه  القطعةب  ي  أف اظتسا ة اظتتبقية تساكم  ان كبًن   ؿ جزءن التجزئة. كما أف عملية النزع تطا

 أك تقل عن ر   اظتسا ة الكلية للقطعة امررية.
كما يش ط اظتشرع أت يكوف للمالر قطعة أخرل مكصقة للقطعة اظتنزكعةب هها ككتب أف  -2 

 .رات. 10تكوف مسا ة القطعة اظتتبقية أقل من 
تضاؼ الشركط امخرل اظتنصوص عليها يف الفقرة امكذل من ذات ك إرافة إذل هه  الشركط  -3

اظتادة ك هي نفسها اظتتعلقة  العقار اظتبين ك هي أف اصتزء اظتتبقي منها يكوف ةًن قا ل لكنتفاع  ه 
 يف امكراع العادية علل اإل كؽ.

شري  اصتزائرم من اممر مطا ا دتاما ظتا كاف عليه الور  يف الت ف ف التشريع الفرنسيك يف     
إت  L 13-10 .2منه جاءت مطا قة لنل اظتادة  2/ 23 ي  أف نل اظتادة  بخكؿ اممر اظتل ل

أف اظتشرع الفرنسي تعرض إذل كر  دل يتعرض إليه اظتشرع اصتزائرم  ي  ميز فيما متل امراري 
مخًنة فلقد أخضعها لنفس ةًن اظتبنية  ٌن يف امراري العارية ك امراري الفك يةب فالنسبة عته  ا

 :ك تتم ل يف ام كاـ م   عل اطتصوصيات
نزع الباقي غير مستعمل بسبب تقلص المساحة إلى أقل من الربع أو بسبب الشكل  -1

 .الخارجي أو بسبب شروط الدخوؿ إليها
فالنزع اصتزئي لقطعة أرض فك ية عندما يؤدم إذل عرقلة اتست كؿ الفك ي يف ال ركؼ     

عادية للقط  اظتتبقية من القطعة الكليةب ك هها  سبب اظتسا ة أك  سبب الشكل أك  سبب ال
ففي هه   .( Dimension, configuration, conditions d’accès)شركط الدخوؿ إليها 

هها ما نصت اظتادة ك ام واؿ   مكاف اظتالر أف يطالب  نزع اصتزء اظتتبقي ةًن القا ل لكست كؿب 
L 13-10 alinéa 3.3   

                                                 
 يف هها النل استعمل اظتشرع مصطل  العارية ك دل يستعمل ةًن اظتبنية ك اظتصطلحٌن ؼتتلفٌن يف الدتلة. - 1

2 - Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se 
trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun 
terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. 
3 - « Il en est de même lorsque l’emprise partielle d’une parcelle empêche l’exploitation 
agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de ladite parcelle en 
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نزع الباقي غير المستعمل بسبب عدـ التوازف الخطير االقتصادي للمستثمرة  -2  
 .الفالحية

لكن قبل  .L 13-11 alinéa 1 اظتادة ا اظتشرع الفرنسي من خكؿعتهه  الورعية تصدل     
 ـومن اظترس 2 ددت اظتادة  ي   .التطرؽ إذل تفاصيلها كتب توري  معىن عدـ التوازف اطتطًن

اضتاتت أك الشركط اليت تعتل فيها اظتست مرات الفك ية  1968إ ريل  5اظتؤرخ يف  333-68 رق)
 1يف  الة عدـ توازف خطًن ك هي توفر شرط علل امقل من الشركط التالية:

 نزع ملكية  ناية رركرية لكست مارب م  عدـ إمكانية إعادة  نائها. -
من القانوف الريفي  21 سب نل اظتادة  ٪35إنتاج تقدر ب نسبة امراري اظتنزكعة دت ل قيمة -

(Code rural). 
أما اظتسا ة اظتتبقية فتقل عن اظتسا ة  ٪ب10نسبة امراري اظتنزكعة دت ل قيمة إنتاج تزيد عن -

 من القانوف الريفي.  188الدنية اظتنصوص عليها اظتادة 
 زئي لقطعة أرض الناتص عن نزع اظتلكيةأف اتستيكء اصت بك يتض  جليا من نل هه  اظتادة    

ظتشركع فك ي  مست مرة فك ية(  سب ما هو مشار إليه يف  عندما يسبب عدـ توازف خطًن
  مكاف اظتالر أف يطلب من القاري اتستيكء الكلي علل كل القطعة  ف نه بL23-1اظتادة

لطلب  يف اضتالة اليت ت يكوف ك عليه كهلر أف يعل) اظتست لٌن لألرض الفك ية ىها ا .امررية
من  القاري لتدد قيمة التعويل عن نزع اظتلكية ف فاظتالر هو اظتست ل لألرض(. ف ذا قيبل الطلب 

جهةب كمن جهة أخرل لتدد قيمة اصتزء ةًن اظتستعمل اظتطلوب نزعهب مدع)  تعويل إعادة 
 2.(de l’indemnité de réemploi)اتستعماؿ 

إذا دل يريد تتب  اظتالر أك عندما  - انهفب مككوف اظتست ل هو نفسه اظتالر أما عندما ت ي    
أف يطلب من اصتهة النازعة ك يف  الة رفل أك عدـ اتتفاؽ  -يكوف هناؾ فسخ لعقد اإلكتار

 Si celui-ci admet) أعتل أف الطلب مؤسسعلل قيمة التعويل التدخل. ك يكوف للقاري إذا 

                                                                                                                                                    

raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d’accès ; 
dans ce cas, l’exproprié peut demander l’emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou les 
parties restantes devenues inexploitables de fait ».   
1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p. 306.      
2 - Art. L13-11 alinéa 1 du code de l’expropriation. 
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le bien-fondé de la demande)أف لتدد قيمة التعويل اال لكامل الضرر يف  الة نزع كل  ب
  1اظتست مرة. فاظتست مر عليه أف يبلغ اظتالر أك اظتكؾ  الطلب الهم قدمه إذل اصتهة النازعة.

ؽتا سبا عرره يتبٌن أف ؽتارسة  ا  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل إفتا نتارس إذا ما توفرت     
 لهلرب ك ذلر   تباع إجراءات ستكوف ػتل الدراسة يف الفرع اظتوارل. الشركط الضركرية

 
 لثالفرع الثا

  إجراءات طلب نزع الباقي غير المستعمل
دل يض  اظتشرع أم أ كاـ ختل 11-91 رق) يف التشري  اصتزائرم السارم ك نقصد  ه القانوف    

اءات ؽتارسة هها اضتا. فل) لتدد اضتا يف نزع الباقي ةًن اظتستعملب مبا يف ذلر ما تعلا   جر 
 من القانوف السا ا 22فنل اظتادة  .اظتشرع شكليات الطلب ك ت أماـ أم جهة يقدـ ك ت اظتيعاد

جاء عامان ك ت يفيد يف شيءب سول النل علل اضتا يف نزع الباقي ةًن  ك اظتشار إليه سا قان 
 .اظتستعمل

 ا من  قوؽ اظتكؾ اظتنزكع ملكيته) تقصًن  إف يف هه  العمومية ك السطحية يف معاصتة    
كهها اممر كتعل الك ًن من اظتتضررين يتنازلوف علل اظتطالبة ىها   بكإررار ى) من إجراءات النزع

 اضتا لعدـ كروح السبيل إذل ذلر. 
ب فقػد نصػت اظتػادة 48-76 رقػ) كعليه فك ةػىن مػن الرجػوع مػرة أخػرل إذل القػانوف اظتل ػل اممػر   
يػػـو مػػن  15منػػه علػػل أف  لػػب نػػزع ملكيػػة التمػػاـ  نػػزع البػػاقي ةػػًن اظتسػػتعمل( يقػػدـ خػػكؿ  23

اظتنتفعػٌنب ك   ينشر ك يبلغ نازع اظتلكية للمػالكٌن  اظتل لمن اممر  13التبليغ اظتنصوص عليه يف اظتادة 
هػه  اظتػػادة ك  (باظتلكيػػة قصػد حتديػد التعويضػػاتب إمػا قػػرار التصػري   اظتنفعػػة العموميػة ك إمػا قػػرار نػزع
 امخًنة تناكلت فقط تبليغ قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك قرار نزع اظتلكية.

 بأيكوف مبراسلة مسجلة م  كصػل التسػلي) باظتشرع شكل الطلب اظتقدـفيه هها النل دل ييًبٌن ك     
دـ إليهػا كمػا أف اظتشػرع دل لتػدد اصتهػة الػيت يقػ  ؟خػر.أك  نم شػكل  بأك عن  ريا اضر القضائي

  ؟الطلبب أيقدـ إذل اإلدارة أك إذل اافذ أك إذل القضاء
إ ػػداء الرةبػػة عػػن التنػػازؿ عػػن البػػاقي  أجػػلالطلػػب اظتقػػدـ مػػن  فػػ ف بك أمػػاـ هػػها الفػػراغ التشػػريعي    

ك  ػػػنم شػػػكل كػػػاف  بةػػػًن اظتسػػػتعمل كتػػػوز تقدنتػػػه إذل أم جهػػػة كانػػػت سػػػواء اإلدارة أك إذل اػػػافذ

                                                 
1 - Art. L13-11 alinéa 2 du code de l’expropriation. 
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 ك قػد جػاء ذلػر .13اليت تلي تبليغ القػرارين اظتنصػوص عليهمػا يف اظتػادة  ان ومخكؿ اطتمسة عشر ي
ف اظتشػرع اصتزائػرم يف هػها القػانوف قػد قلػل مػن إجػراءات نػزع ةًن منسج) مػ  القػانوف الفرنسػي م

 اظتلكية ك  صرها يف قرارين قتا التصري   اظتنفعة العمومية ك نقل اظتلكية.    
ك مهما كانت  بيعة العقار اظتنزكع  أرض عاريةب مبنيةب أك فك ية(ب  القانوف الفرنسييف ك     
 (L’emprise totale)  مكاف اظتالر أف يقدـ  لبه اظتتعلا  النزع التاـ للباقي ةًن اظتستعمل  ف نه

 مبلغ  L 13-3يوما من  صوله علل التبليغ  اظتنصوص عليه يف اظتادة  15إذل القاري خكؿ 
 1اصتهة النازعة ك دعوة اظتكؾ إذل تقدصل اق ا اهت)  شاف ذلر(. التعويل اظتق ح من

ف ذا قيبل الطلب يقـو القاري  تحديد مبلغ التعويل عن العقار اظتنزكعب إرافة إذل ذتن شراء     
ا تطبا نفس ام كاـ الواردة يف ف هناصتزء الهم  يلب اتستيكء عليه.أما  النسبة لتقيي) التعويل 

لكيةب ك الهم كتب أف ي طي كامل الضرر اظتباشرب اقاب ك اظتادم اظت تب عن نزع قانوف نزع اظت
ك  دكف تعويل التحسينات اظتضافةب م  امخه  عٌن اتعتبار اتتفاقات الودية  باظتلكية

. أما  النسبة لتقيي) (Mutations récentes التصرلتات الضريبيةب كعمليات نقل اظتلكية اضتدي ة ك 
يف اتعتماد علل القواعد  ره ري  ي القا ف ف بتعويل عن اصتزء اظتطلوب اتستيكء عليهقيمة ال

ب (Les loi du marché)أف يعتمد فقط علل قوانٌن السوؽ  سالفة الهكر من عدمه. كما للقاري

 (Indemnité de réemploi)ك هها ما يفسر عدـ إرافة قيمة التعويل عن إعادة اتستعماؿ 
 2.اظتطلوب اتستيكء عليه إذل قيمة اصتزء

إف قرار القاري ادد قيمة التعويل كتب أف يتضمن كهلر قرار نقل اظتلكية للجزء ةًن     
 3.(Les conditions du droit commun)اظتنزكعب ك فا أ كاـ القانوف العاـ 

ست كؿ أك إذا دل يريد متا عة ات – نهاأما عندما ت يكوف اظتست ل هو نفسه اظتالر فب مك    
أف يطلب من اصتهة النازعة كيف  الة رفل أك عدـ  -عندما يكوف هناؾ فسخ لعقد اإلكتار

أف أعتل الطلب مؤسس  اتتفاؽ علل قيمة التعويل التدخل من القاري. ك يكوف للقاري إذا
يبلغ لتدد قيمة التعويل اال لكامل الضرر يف  الة نزع كل اظتست مرة. كما يلـز اظتست مر  نف 

 اظتالر أك اظتكؾ  الطلب الهم قدمه إذل اصتهة النازعة.

                                                 
1 - «  L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le 
montant de leur demande. » 
2  - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p. 607. 
3  - Art. L13-11 alinéa 1 du code de l’expropriation. 
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إف هها اضتا أم  لب النزع التاـ ليس اضتا الو يد اظتقرر ظتنزكعي اظتلكية  عد تريده) من     
ب  ل هناؾ كهلر  ا اتس جاع لألمكؾ اظتنزكعة. هها أمككه) ك نقلها إذل اصتهة اظتستفيدة

 علل إجراءات اظتطالبة  ه يف اظتطلب اظتوارل. اضتا سيت) التعرؼ عليه  ك
     

 المطلب الثاني
 الحق في استرجاع األمالؾ المنزوعة 

حتقيا اظتنفعة العامةب ك هها هو اعتػدؼ  أجلمن اظتؤكد أف نزع اظتلكية اطتاصة ت يكوف إت من     
ؼب ك تتصػػػرؼ كفػػػا إت أف اإلدارة أ يانػػػا لسػػػبب مػػػن امسػػػباب حتيػػػد عػػػن هػػػها اعتػػػد باضتقيقػػػي عتػػػا

لتػػػػا للمنػػػػزكع ملكيػػػػته)  ف نػػػػهنزكاهتػػػػا رػػػػار ة القػػػػانوف عػػػػرض اضتػػػػائط. فػػػػ ذا ثبػػػػت هػػػػها اتؿتػػػػراؼب 
ك مػػا نتيػػز هػػها . (La rétrocession  أصػػحاب اضتقػػوؽب اظتطالبػػة سػػا اسػػ جاع أمككهػػ) اظتنزكعػػةك 

 -زء البػاقيعػن اضتقػوؽ امخػرل ك نعػين  ػهلر اضتػا يف التعػويل ك اضتػا يف  لػب نػزع اصتػ -اضتا 
عكػػػس اضتػػػا يف  بي تػػػب علػػػل عػػػدـ ا ػػػ اـ اإلدارة لألهػػػداؼ اظترجػػػوة مػػػن نػػػزع اظتلكيػػػة اطتاصػػػة أنػػػه

يتحقػا الهم   ةًن اظتستعملنزع اصتزء الباقي  اضتا يف ك انبك ثا ت ان أساسي ان التعويل الهم يعتل  ق
 تعتبارات تقنية.

ام كػػاـ القانونيػػة اظتتعلقػػة ىػػها اضتػػا  إلقػػاء الضػػوء علػػلحتليػػل هػػها اظتطلػػب يتعػػٌن  أجػػلمػػن ك     
ب 11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 32الػواردة يف التشػػري  اصتزائػػرم ك الػػهم عاصتهػػا مػػن خػػكؿ نػػل اظتػػادة 

 من قانوف نزع اظتلكية. L12-6 الفرنسي من خكؿ اظتادةالتشري  كها ك 
كإذل  (بالفرع امكؿ  شركط ؽتارسة اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعةتعرض إذل ال لهلر سيت)    

 (.الفرع ال اشل  إجراءات ؽتارسة اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة
 

 الفرع األوؿ
  شروط ممارسة الحق في استرجاع األمالؾ المنزوعة

إف ؽتارسة  ا اس جاع اممكؾ اظتنزكعة من أصحاىا ليس أمرا  ديهيا كاضتا يف التعويلب     
ؽتارسة هها اضتا كتب توفر غتموعة من  أجلع اظتلكية. فمن كةًن متوفر يف كل  اتت نز 

علل  لب يقدمه ذكم الشنف يف  الشركطب ك إت فك نتكن ذلر. كما أف ذلر ت يكوف إت  ناءن 
ت التشريعات اطتاصة  تن ي) نزع اظتلكية إذل النل علل أ كاـ ؽتارسة هها اضتاب نى لهلر عى  ذلر.
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كن أف تسم   اظتطالبة ىها اضتا. ك التشريعٌن اظتقارنٌن ػتل ك  ينت الشركط ك اضتاتت اليت نت
لهلر  بتن ي) ؽتارسة  ا اتس جاع ك  ينا شركط ذلر  صورة متباينة مسنلةالدراسة تصديا إذل 

سنتعرض إذل ذلر من خكؿ القانوف اصتزائرمب سواء يف اممر اظتل ل أك التشري  اضتارل  أكتن(ب 
 ي  اظتطلب ال اشل(.ككها يف التشري  الفرنس

 .في التشريع الجزائريشروط ممارسة الحق في استرجاع األمالؾ المنزوعة أوال: 
إذا دل يػت) اتنطػكؽ ز  أنػهعلػل  11-91 رقػ) مػن القػانوف 32يف التشري  اصتزائرم تنل اظتػادة     

تػرخل  العمليػػات  هػػا يف اآجػاؿ اػددة يف العقػد أك القػػرارات الػيتإؾتاز الفعلػي يف امشػ اؿ اظتزمػ  
 .ملكية العقار  ناء علل  لب اظتنزكع منه أك أصحاب اضتقوؽز تس ج اظتعنية نتكن أف 

مػػػن خػػػكؿ هػػػه  اظتػػػادة أف  ػػػا اسػػ جاع اظتلكيػػػة العقاريػػػة اظتنزكعػػػة مػػػن أصػػػحاىا ك ذكم  يتبػػٌن    
امشػػػ اؿ  اتنطػػكؽ الفعلػػي يفب ك هػػي عػػدـ ةا ػػػدك يتحقػػا يف  الػػة يف القػػانوف اصتزائػػرم اضتقػػوؽ 

ف أها يف اآجاؿ اددة يف العقدب أك القرارات اليت ترخل  العمليات اظتعنية. مػ  العلػ) إؾتاز اظتزم  
 ك ت يف اظترسػـو التنفيػهم 11-91 رقػ) .جاؿ اتنطكؽ يف امش اؿ دل يت) النل عليػه يف القػانوف

 سالفي الهكر. 186-93 رق)
ا نصػت علػل أف يبػٌن أهنػؾتد  ب11-91 رق) من القانوف 10من اظتادة  2 الرجوع إذل الفقرة ك     

نػػزع  ؾتػػازامقصػػل اػػدد إل جػػلالقػػرار اظتتضػػمن التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة حتػػت  ائلػػة الػػبطكف ام
يف  الػػة العمليػػات الكػػلل ذات  ةا ػػدك اظتلكيػػة ك الػػيت  ػػددهتا  نر عػػة سػػنوات قا لػػة للتجديػػد مػػرة 

 1منفعة ك نية.
تكلػػ) عػػن  أنػػهب  يػػ  ن دقيقػػان كيػػدل يى  11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 32ؿ اظتػػادة فاظتشػػرع مػػن خػػك    

دل يبػػػٌن ت كيفيػػػة ك ت ميعػػػاد تقػػػدصل  لػػػب  أنػػػهامشػػػ اؿب كمػػػا  إؾتػػػاز دايػػػة امشػػػ اؿ كامصػػػل هػػػو 
اتس جاعب كت اصتهة اليت يقدـ أمامها. ك يف ذلر إررار سا اظتنزكع ملكيته)ب ك تقصًن يف توفًن 

 انونية عت).الضمانات الق
يتنكػػػػػد لنػػػػػا أف هنػػػػػاؾ أخطػػػػػاء يف  11-91 رقػػػػػ) مػػػػػن القػػػػػانوف 32 ك 102ك  تحليػػػػػل اظتػػػػػادتٌن     

 صياةتهماب ك يصعب تطبيقهما.

                                                 
1 - « Il doit en outre indiquer le délai maximal assigné a la  réalisation de l’expropriation. » 

إف التمحيل اصتيد يف هها النل كتعلنا ن ًن غتموعة من التساؤتتب فالنل يسم   اظتطالبة سا اتس جاع إذا دل يت) اتنطكؽ  - 2
 امش اؿ اظتزم  إؾتازها يف اآجاؿ اددة يف العقد أك القرارات اليت ترخل  العمليات اظتعنيةب ك هها اممر ةًن منطقي الفعلي يف

من هها القانوف تتحدث عن .جاؿ إؾتاز امش اؿ ك هها منطقي.  10تنعداـ أم نل يتحدث عن .جاؿ انطكؽ امش اؿب فاظتادة 
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زإذا دل يعػػػػٌن  أنػػػػهنصػػػػت علػػػػل  48ؾتػػػػد أف اظتػػػػادة  48-76 رقػػػػ) ك  ػػػػالرجوع إذل اممػػػػر اظتل ػػػػل    
وات أك نزع عنهػا ذلػر الت صػيل سن 5للعقارات اليت نزعت ملكيتها الت صيل اظتقرر عتا خكؿ 

سػنة  15عتػ) خػكؿ  إعػادة البيػعجاز للمككٌن القػدماء أك خلفػائه) علػل كجػه العمػـو أف يطلبػوا 
من تاريخ قرار نزع اظتلكية ما دل يصدر تصري  جديد  اظتنفعة العمومية م  مراعاة أ كاـ اممر رق) 

يػػػػة ك النصػػػػوص التاليػػػػة لػػػػهب يعػػػػاد  يػػػػ  اظتتضػػػػمن ال ػػػػورة الزراع 1971نػػػػوفمل  8اظتػػػػؤرخ يف  71-73
 .العقارات إذل مالكيها القدماء كاليت كانت أراض زراعية إ اف نزعها

ت تسػػرم ام كػػاـ السػػا قة علػػل العقػػارات الػػيت دتػػت امتككهػػا  نػػاء علػػل  لػػب اظتالػػر مبقتضػػل     
 أعك  ك اليت تبقل  رة  عد تنفيه امش اؿ.ز 23اظتادة 

فهػػػو يشػػػ ط  11-91مػػػن القػػػانوف  32ك  10أك ػػػر كرػػػو ا مػػػن اظتػػػادتٌن  يتبػػػٌن أف هػػػها الػػػنل    
 5عدـ تعٌن الت صيل للعقارات الػيت نزعػت ملكيتهػا اظتقػرر عتػا خػكؿ ب 1ظتمارسة  ا اتس جاع

سػنة  15 ػدد ميعػاد تقػدصل الطلػب ك هػو خػكؿ  أنػهسنواتب أك نزع عنها ذلر الت صػيل. كمػا 
 يصدر تصري  جديد  اظتنفعة العمومية. ما دل 2من تاريخ قرار نزع اظتلكيةب

 الفرنسي.في التشريع شروط ممارسة الحق في استرجاع األمالؾ المنزوعة : ثانياً 
مػن   L12-6 ػا اتسػ جاع مػن خػكؿ نػل اظتػادة  مسػنلةدتػت معاصتػة  التشريع الفرنسييف     

 توفر الشركط التالية: ك ظتمارسة هها اضتا كتب بقانوف نزع اظتلكية كما سبقت اإلشارة إذل ذلر
 .تعلق االسترجاع بالعقار المنزوعيجب أف ي -1
إف العقارات اظتنزكعة فقط ك  صرا هي اليت تصل  لتكوف ػتك لطلب اتس جاعب فاتس جاع     

مت ك أمػػا امجػزاء الػػيت دل يشػػملها اتسػػتيكء  3.كتػب أف ت يطػػاؿ إت امجػػزاء الػيت مت اتسػػتيكء عليهػػا

                                                                                                                                                    

نه علل  ف كاف نتكن أف تطوؿ مدة اإلؾتاز أر عة سنوات أك أك رب ف امش اؿ ب ف إؾتازيف امش اؿ ك إذ هناؾ فرؽ كبًن  ٌن اتنطكؽ 
ف اإلؾتاز يكوف العكس من ذلر  النسبة تنطكقهاب كما أف اعتماد انطكؽ امش اؿ معيار يف اظتطالبة سا اتس جاع ةًن ذم معىن م

ةًن مصاغ  صورة صحيحة  10منطقي. من أجل كل هها ف ننا نرل أف نل اظتادة دكف اعتبار يف هه  اضتالةب ك هها اممر ةًن 
 يستوجب إعادة صياةته.ك 

 11-91رق) عكس القانوف  إعادة البيعاستعمل عبارة  48-76 رق) اظتك ذ أف اظتشرع اصتزائرم يف النل العريب من اممر - 1
 (.(La rétrocessionريعٌن استعمل عبارة م  العل) أف النل الفرنسي يف التش االسترجاعالهم استعمل 

دل لتدد أم  11-91 رق) علل عكس هها النل الهم  دد .جاؿ تقدصل  لب اتس جاع خبمسة عشر سنةب ؾتد أف القانوف - 2
الفة .جاؿ لهلرب ك نرل يف ذلر تقصًن يف كر  ام كاـب ؽتا يؤدم إذل جعل تصرفات اإلدارة يف هها اإل ار ةًن قارة. ك يف هها ؼت

 لأل كاـ العامة اليت تض  .جاؿ لتقادـ اظتطالبة  اضتقوؽ.
3 - Cass., Civ.15avr. 1992, Gaz.Pal. 1992, 2 pan. 236. 
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ك نفس اممر  النسػبة لألجػزاء الباقيػة ةػًن اظتسػتعملة  1.ه كديا فهي ةًن معنية  اتس جاعالتنازؿ عن
 2اليت  لب نزع ملكيتها.

 عد التصػري   اظتنفعػة العموميػة أك  ػس قبلػهب كالػيت  ك  النسبة للعقارات اليت مت التنازؿ عنه كديان     
 تس جاع.ا كهلر ػتك لطلب اف هن بصدر يف  قها أمر نقل اظتلكية

   .تغييرهعدـ تخصيص العقار للهدؼ المعلن أو  -2
 3.قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة مػػن L12-6 اضتػػالتٌن مػػن خػػكؿ اظتػػادة اتٌنلقػػد تعػػرض اظتشػػرع الفرنسػػي إذل هػػ

سػنوات لل ػرض الػهم نزعػت مػن  5 إذا دل يت) ختصيل العقارات اظتنزكعػة خػكؿففي اضتالة امكذل 
تطبيقػات  فػ فعه. ك إف كاف اظتشرع الفرنسي دل لتدد  داية اظتدةب ه يقـو اضتا يف  لب اس جاأجل

كنتكػن أف تبػدأ هػه  اظتػدة مػن  4بالقضاء  ينت أف هه  اظتدة تبدأ من تػاريخ صػدكر أمػر نػزع اظتلكيػة
تاريخ التنازؿ الودم اظتصرح مبنفعته العموميةب إذا  صل اتفػاؽ يف ذلػر. ك كتػوز للمػكؾ السػا قٌن 

ا  تماـ مػدة اطتمسػةب ك يتحقػا ذلػر يف يػـو اظتطالبػة  ػاضتا ك لػيس يػـو الفصػل أف يطلبوا هها اضت
 يف الطلب.

طلػب اسػ جاع العقػار اظتنػزكع إذا دل يطػا ا ختصيصػه لػهلر الػهم أما اضتالة ال انية فيمكن أف يي     
ب  ػل قرر له مبناسبة إعكف اظتنفعة العموميةب ك يف هه  اضتالة ت يش ط حتقا شرط اطتمػس سػنوات
فمػس  فقط شرط عدـ مطا قة الت صيل الهم خض  له العقار لهلر اظتقرر يف القرارات السػا قة.

  5.ثبتت هه  اظت الفة توز اظتطالبة سا اتس جاع
ك يبقل اضتػا يف اتسػ جاع قائمػا  النسػبة لقػدماء اظتػكؾ ك ذكم اضتقػوؽ مػن اطتلػف العػاـ مػدة     

يخ صػػدكر أمػػر نػػزع اظتلكيػػةب مػػا دل يصػػدر تصػػري  جديػػد  اظتنفعػػة ثكثػػوف سػػنة كاملػػةب تبػػدأ مػػن تػػار 
     6العمومية.

                                                 
1 -  Cass., Civ.3 oct. 1992, RDI. 1993, p. 62. 
2 - Art 12-6 al. 5  du code de l’expropriation français. 
3
 - « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai 

de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens 
propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession 
pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne 
soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. » 
4 - Civ., 3eme, 5 juillet 1978, Epoux Colson c/SEDMA, Bull. civ, III, n° 280, p215 ; RD rur. 
1979, p. 245, obs. Y.Jegouzo. 
5 -  CE., 14 fév, 1996, AJPI 1996, p.884. chr.R. Hostiou.     
6 - Art. L12-6. al.1 du code de l’expropriation français. 
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 .عدـ وجود أي مانع لالسترجاع -3
إف  ػػػا اتسػػػ جاع ت يتقػػػرر إت إذا دل كجػػػد هنػػػاؾ مػػػان  لتػػػوؿ دكف حتقيقػػػهب فهػػػها اضتػػػا قػػػػد     

بب مػا. ك هػها مػا يع ره إعػكف جديػد للمنفعػة العموميػةب أك اسػتحالة اسػ جاع اظتلػر اظتنػزكع لسػ
 سنفصله فيما يلي:

 .إعالف جديد للمنفعة العمومية -أ
 إذا كػػػػػػاف اتسػػػػػػ جاع مسػػػػػػتحيل عنػػػػػػدما يػػػػػػت) إيػػػػػػداع  لػػػػػػب جديػػػػػػد إلعػػػػػػكف اظتنفعػػػػػػة العموميػػػػػػة   

 Nouvelle déclaration à l’utilité publique) مػن  ػاب أكذل  ف نػهب(a fortiori)  أت يكػوف
أك  1.د إلعكف اظتنفعػة العموميػة لفػ ة جديػدة ظتػدة ستسػة سػنواتهناؾ اس جاع إذا كاف هناؾ دتدي

 يت)  الفعل صدكر إعكف جديد للمنفعة العمومية.
  .استحالة استرجاع األمالؾ -ب

 Impossibilité de) اظتنزكعةفيها ؽتارسة  ا اتس جاع لألمكؾ  حاؿي ستى يي  هناؾ  اتتو     

rendre le bien)فيها العقار قد مت هتدنته  استحالة مادية(ب ك يف هه   ب م ل اضتالة اليت يكوف
يف فرنسا يع ؼ للمنزكع ملكيته يف تعويل عن اضترماف من  ا  2اتجتهاد القضائي ف فاضتالة 

التمت   العقارب أك من تعويل مكملب أك من تعويل الضرر كالهم ينتص عن اتع اؼ سا 
 Ce)علل هها اضتا أمرا مستحيل التحقيا كاقعيا  اتس جاع يف الوقت الهم يكوف اضتصوؿ فيه 

droit à dommages-intérêts prend naissance lorsque le droit a rétrocession est 
reconnu et que la rétrocession est déclare impossible.).  ك يستنتص من نل اظتادةR 

دارية هي ك دها اليت تقدر أف  ا قانوف نزع اظتلكية الفرنسي أف ااك) اإل من  12-9
 3ت. مستحيك أـاتس جاع للعقار اظتنزكع أصب  

ت ييوًجػػٍد  L12-6 فػػنل اظتػػادةب (Droit de suite)إف  ػػا اتسػػ جاع ت يشػػمل  ػػا التتبػػ      
ك يف اضتالػػة الػػيت يبػػاع . (Cessionnaire  عكقػػة  ػػٌن اظتالػػر القػػدصل ك اظتالػػر اصتديػػد للعقػػار اظتنػػزكع

ها العقار لل ًنب ك يسجل تنفيه أشػ اؿ عامػة ةػًن تلػر الػيت اشػتمل عليهػا قػرار التصػري   اظتنفعػة في
اصتهػػة النازعػػة تكػػوف ملزمػػة  تعػػويل الضػػرر الػػهم  فػػ فالعموميػػة حتػػوؿ دكف إرجػػاع اظتلػػر اظتنػػزكعب 

   4تكبد  اظتالر القدصل.
                                                 

1 -Cass., 3éme Civ.10 avr. 1996, AJPI. 1996, p. 900. obs. C.M ; Bull. civ.III. n° 101.      
2
 -Cass., 3éme Civ.30 oct. 1972, C.J.E.G. 1973, chr., p. 188.  

3 - André DE LAUBADERE et Yves GAUDEMET, op.cit., p.306. 
4 - Cité par : Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.348. 
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هنػاؾ اعػ اؼ سػا اتسػ جاعب إف التعويل عن استحالة اس جاع اممكؾ ينشن عندما يكػوف     
 Lorsque le droit de rétrocession est reconnu et)كيكػوف هػها اممػر مسػتحيل التجسػيد 

que la rétrocession est déclarée impossible) ب ك ليس من اليػـو الػهم تبػاع يف اممػكؾ إذل
  1.ال ًن من اصتهة النازعة

 اتسػػػ جاعب فػػػاف اظتسػػػ ج  مطالػػػب   تبػػػاع إجػػػراءات  عػػػدما مت تبيػػػاف شػػػركط ؽتارسػػػة اضتػػػا يف    
قانونية من اجل اس جاعه ممككه  عدما توفرت شركط ذلػرب ك هػها اممػر سػيكوف ػتػل الدراسػة 

 يف الفرع اظتوارل.
 

 الفرع الثاني
 إجراءات ممارسة الحق في استرجاع األمالؾ المنزوعة

دل يبػٌن مػا هػي  أنػهاس جاع اممػكؾ اظتنزكعػةب إت  الرة) من أف اظتشرع اصتزائرم كرس اضتا يف     
أشػػػارت  اقتضػػػاب شػػػديد إذل  11-91 رقػػػ) مػػػن القػػػانوف 32اإلجػػػراءات اظتتبعػػػة يف ذلػػػر. فاظتػػػادة 

ؽتارسة هها اضتاب ك يف هها مساس سقوؽ اظتتضررين من نزع اظتلكية ك تقصًن يف تػوفًن الضػمانات 
 كر  ام كاـ القانونية  دقة متناهية كإسهاب ظتا يتعلا ف التقصًن يفإملكيته). القانونية للمنزكع 

ف ال مػوض أك الشػر أىػه  اضتقػوؽب مف الواقػ  ي بػت  ان اممر  اضتصػوؿ علػل اضتقػوؽ يعتػل مساسػ
ر أف اظترسػػػـو التطبيقػػػي للقػػػانوف التشػػػريعي ت يفسػػػر لصػػػاحل هػػػؤتءب  ػػػل لػػػإلدارة. ك امك ػػػر مػػػن ذلػػػ

ؽتػػػا يفػػػت  ااػػػاؿ لػػػإلدارة إذل التعسػػػف يف ؽتارسػػػة  بها اضتػػػار علػػػل اإل ػػػكؽ عتػػػدل يشػػػسػػػالف الػػػهكر 
ة نصػػػت علػػػل أف اظتنػػػزكع سػػػالفالاإلجػػػراءاتب ك يضػػػ  القارػػػي أمػػػاـ  الػػػة فػػػراغ تشػػػريعي. فاظتػػػادة 

أف يطلبػػوا اسػػ جاع أمككهػػ) إذا تػػوفرت شػػركط ؽتارسػػة هػػها اضتػػاب لكػػن دكف  )اهن  مكػػملكيػػته) 
 ك ت كيفية اتس جاع كإجراءاته. ب ك ت أماـ من يقدـ الطلببجل ياف ام

فقػػػػػد كانػػػػػت أك ػػػػػر تػػػػػدقيقا يف حتديػػػػػد  عػػػػػل  48-76 رقػػػػػ) مػػػػػن اممػػػػػر اظتل ػػػػػل 48أمػػػػػا اظتػػػػػادة     
كتػوز للمػالكٌن أك طتلفهػ) علػل كجػه العمػـو أف يطلبػوا إعػادة  ف نػهفحسب هه  اظتادة  .اإلجراءات

ملكيتها الت صيل اظتقرر عتا خػكؿ  البي  عت)  اس جاع اممكؾ( إذا دل يعٌن للعقارات اليت نزعت
سػنة مػن تػاريخ قػرار  15سنواتب أك نزع عنهػا ذلػر الت صػيل. كتػت) ؽتارسػة هػها اضتػا خػكؿ  5

 نزع اظتلكيةب ما دل يصدر تصري  جديد  اظتنفعة العمومية.
                                                 

1 - Cass., 3éme Civ.17 nov. 1993, AJPI. 1994, p. 214. obs. C.M ; D.1994. IR. p.260 ; JCP N 
1994, II, 109. 
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امتككهػػا  نػػاء علػػل  لػػب اظتالػػر مبقتضػػل  اـ السػػا قة علػػل العقػػارات الػػيت متت تسػػرم ام كػػو    
أعػػػك  ك الػػيت تبقػػػل  ػػرة  عػػػد تنفيػػه امشػػػ اؿ. ك هػػي اممػػػكؾ الػػيت  لػػػب مككهػػا نػػػزع  23ادة اظتػػ

  .ا ةًن مستعملة من  رفه)هنملكيتها م
من قانوف  L12-6إجراءات ؽتارسة  ا اتس جاع أ رهتا اظتادة  ف ف القانوف الفرنسيأما يف     

يقدمه  (Un demande)اسطة  لب هها اضتا نتارس  و  ف فب ك  سب هها النل نزع اظتلكية
اظتكؾ القدماء أك ذكم اضتقوؽ من السلف العاـ ك الهين نتنحه) القانوف الصفة مبزاكلة هها 

عت) الصفة يف ذلر إذا كاف اظتالر امصلي تقدـ  طلب  (Usufruitier) اإلجراء. كما أف اظتنتفعٌن
داية من تاريخ التصري   اظتنفعة . ك نتارس هها اضتا خكؿ مدة ثكثٌن سنة   1يف هها الشنف

هه  اظتدة تتقلل إذل ستسة ك عشركف سنةب ما داـ أف الطلب  ف فالعامةب كيف أةلب ام ياف 
نتكن تنخًن تقدنته مدة تساكم ستسة سنوات عندما ت يت) ا  اـ الت صيل اظت صل للعقار 

 اظتنزكع يف التصري   اظتنفعة العمومية.
اتس جاع ينتص عنه غتموعة من اآثار ستكوف ػتل الدراسة يف الفرع إف ؽتارسة اضتا يف      

 اظتوارل.
 الفرع الثالث

 آثار ممارسة حق االسترجاع
 ل هو  ب(Résolution) لنزع اظتلكية السا اب ك ت  كن  ان إف اس جاع العقار اظتنزكع ليس فس     

 Une cession consentie à l’ancien) تنازؿ ررائي جديد من اإلدارة لصاحل اظتالر السا ا

propriétaire) كما أف هها اتس جاع ت يؤدم إذل رد .(Restitution)  التعويل اظت صل
للعقار اظتنزكعب  ل يستوجب من اظتالر السا ا دف  قيمة العقار اظتس ج   طريقة الشراء 

(Racheter).2  مب لتدد ذتنه عن  ريا  ي  عاد أنهاتس جاع ييًكيشفي علل  ف ف. أك مبعىن .خر
قواعد القانوف العاـب ك  دكف اللجوء إذل القواعد اطتاصة اظتتعلقة  تحديد التعويل يف  الة نزع 

 اظتلكية.

                                                 
1 -Cass., 3éme Civ.4 juill. 1990, Bull, civ, III, n° 68, p98; JCP G 1990, IV, 335, RDI; 1991, 
p. 44; Gaz.Pal. 1991, 1 pan.19.  
2 - Cass., 3éme Civ.30 oct. 1972, Maire de Vichy c/ Consorts Ferrand, Bull, civ, III, n°574, 
p421; Gaz.Pal. 1973.1.196, Note J.P. Cordelier; JCP 1973.II.17333, note A.Homent. 
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ب ففي  الة 1العادم ا من اختصاص القضاءف هنك  النسبة للمنازعات اظتتعلقة  اتس جاع     
قاري نزع  ف فجود نزاع  وؿ ذلر عدـ  صوؿ اتفاؽ علل قيمة العقار اظتراد اس جاعهب ك ك 

اظتلكية هو من متتل  هلر. كما متتل قاري القانوف العاـ يف ةًن ذلر من اظتنازعاتب كتسيما 
 عندما يتعلا اممر  اظتطالبة سا اتس جاع يف  د ذاته.     

عن  ريا ك خكؿ الشهر الهم يت) فيه حتديد قيمة العقار اظتس ج ب سواء  اتتفاؽ الودم أك     
  مضاء عقد  ان اظتستفيد  اظتالر القدصل أك خلفه العاـ من ذكم اضتقوؽ( يكوف ملزم ف ف 2القضاءب

ك دف  قيمة العقارب ك كل هها حتت  ائلة سقوط هها  ب(Le contrat de rachat)إعادة الشراء 
ما داـ ذلر  بان أما نقل ملكية العقار فك يكوف فوري 3.(Le tout a peine de déchéance)اضتا 

اصتهة النازعة لطلب اتس جاع اظتقدـ من صا ب  (L’acquiescement)مت  ناء علل امت اؿ 
 (Le patrimoine)ذمة  اممكؾ تدخيل رمن ف فاظتلر اظتنزكع. ك  عد دتاـ عملية اتس جاعب 

ين كلو  اظتنزكع اظتلكية السا ا أك خلفه العاـب ك من دكف أف تكوف م قلة  نم  ا ش صي أك عي
 كاف م تب عليها أثناء عملية نزع اظتلكية.

كم اؿ ذلر أف يكوف السكن قد هدـب  .ك عندما يكوف اتس جاع ةًن ؽتكن مم سبب ما    
من التمت   انه رمعلل   ناءن  . سواءه القضاء ت نتان   نف يتحصل اظتنزكع ملكيته علل تعويلو  ف ف

هها التعويل  ري رى قى أك  ناء علل الضرر الهم أصا ه. كيػي مبسكنهب أك  ناء علل الفارؽ يف القيمةب 
  4يكوف ةًن قا ل للتحقيا. أنهإت  بامخًن عندما يع ؼ سا اتس جاع

من قانوف نزع اظتلكيةب  نف ااك) العادية هي من متتل دكف  R12-9ك يتبٌن من اظتادة     
عة ؽتكن أـ ت. ك يف هه  اضتالة امخًنة حتديد ما إذا كاف اس جاع اممكؾ اظتنزك  أجلسواها من 

 تعٌن اصتهة اظتلزمة  دف  التعويل إذل اظتالر امصلي.
 ا  لب النزع التاـ ك  ا  لب اتس جاعب  هلر كاف اضتقٌن السا قٌن ك نقصد   إذا    

قلب فهناؾ  ا ثال  يتم ل يف امكلوية يف الشراء أن مهما اظتشرع الفرنسيب ك اصتزائرم  صفة 
 اإلكتارب ك الهم انفرد اظتشرع الفرنسي  تن يمهب ك هها اضتا سيت) التعرض إليه يف اظتطلب اظتوارل.ك 

                                                 
1
 - CE., 10 janv. 1968, Coutin et autres, Rec.CE.p.25. 

2
 - «  Le prix est fixé à l’amiable ou par décision de justice ; dans ce dernier cas, c’est le juge 

judiciaire de droit commun et non le juge de l’expropriation qui est compétent ». - André 
DE LAUBADERE ET Yves GAUDEMET, p.306. 
3  - Art. L12-6 al. 4 du code de l’expropriation. 
4
 - André DE LAUBADERE et Yves GAUDEMET, op.cit., p.306. 
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 المطلب الثالث
 الحق في األولوية في الشراء و اإليجار

 ةلكياظت يظتنزكعيف الشراء ك اإلكتار  النسبة  (Droit de priorité)إف اضتا يف امكلوية     
لتشريعات اظتقارنةب ك هها اضتا ةًن مستمد من عدـ تعيٌن ك قوقه) امخرل مكرس يف ا

الت صيل اظتقرر للعقارات أك نزعه عنهاب أك التنخر يف انطكؽ امش اؿ الهم يسم  مبمارسة 
إفتا هو مستمد من  ا اإلدارة يف الت صيل. فاإلدارة عندما تتب  اإلجراءات ك  ب ا اتس جاع

ركع الهم يهدؼ إذل الصاحل العاـب لتا عتا أف تطرح هه  الصحيحة يف نزع اظتلكية ك تنجز اظتش
 العقارات اظتنزكعة لإلكتار أك البي   عد مدة مس قدرت ذلر.

ك اضتقيقة هي كجود  عل التداخل  ٌن اضتا يف اتس جاع اظتشار إليه سا قا ك اضتا يف     
عات أ يانا  اظتشرع الفرنسي ين ) امكلوية يف الشراء كاإلكتارب ؽتا أدل إذل اظتزج  ينهما يف التشري

قتا  كما هو عليه الور  يف التشري  اصتزائرم أ دأ يانا أخرل عدـ التطرؽ إذل ك اضتقٌن معان(ب 
 الهم دل ين )  الة اضتا يف امكلوية(.

اظتالر هو  ف فيف  الة اتس جاع لعدـ الت صيل اظتعلن عنهب  أنههو  قتاك الفرؽ الهم نتيز     
ك ينازع اإلدارة لعدـ ا  امها الت صيل اظتقرر للعقارب ك  التارل له اضتا يف  الهم يبادر

بادر   خطار اظتكؾ ك اظتنتفعٌن ياإلدارة هي من  ف ف باتس جاع. أما يف  الة اضتا يف امكلوية
 1ا.كدتنحه) امكلوية يف شرائها أك تنجًنه بمعلة عن نيتها عت) يف  ي  أك تنجًن العقارات اظتنزكعة

 اصتزائرم  الفرع امكؿ( قضاءعرض إذل اضتا يف امكلوية يف اليت) التكمن خك هها اظتطلب س    
 الفرع  الهم ن ) كيفية ؽتارسة هها اضتا يف التشري  الفرنسي مثب هها يف يل الفراغ التشريعيك 

 ال اشل(.
 

 األوؿالفرع 
 الجزائري قانوفالحق في األولوية في ال

اظتنفعة العموميةب ت  أجلصتزائرم السارم اظتن ) م كاـ نزع اظتلكية اطتاصة من يف التشري  ا    
دل يعاجل هه   48-76 رق) . كما أف القانوف اظتل ل اممريف امكلوية توجد أية إشارة إذل هها اضتا

 .سنلةاظت
                                                 

1
ب اصتزائرب 3الدكلة اصتزائرمب العدد   وذريعات ػتمدب اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة ك أكلوية الشراء كاإلكتارب غتلة غتلس - 

 .35ب ص1223
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ةياب ك من عدـ الدقة ك اتقتضابب  1من قانوف نزع اظتلكية 32ك م  ما يطر ه نل اظتادة     
قضاء اكمة العليا يف اصتزائر ي اكح  ٌن استعماؿ ثكثة مصطلحات  ف ف باظتراسي) التطبيقية

  إعادة البي ب  ا اتستعادةب ك إعادة التنازؿ(.
القضاء هنالر قد استقر علل إسناد اتختصاص يف إقرار  ا إعادة الشراء  ف ف في فرنساو      

يف  تاظتدشل دكف أف ينزع من اختصاص القضاء اإلدارم الب أك إعادة البي  للمالر إذل القضاء
سند اتختصاص امكرل أكجود الت صيل للمنفعة العمومية. أم أف القضاء الفرنسي قد  مسنلة

مة عمل اإلدارة م  مقتضيات الت صيل للمنفعة العموميةب ف ذا تنكد عدـ ءللقضاء اإلدارم ظتك
يتوذل البت يف موروع إعادة شراء العقارات من  رؼ القضاء اظتدشل هو الهم  ف ف بالت صيل

 2اظتالر.
يف  تاتختصاص للب مسنلةاكمة العليا سا قا دل تستقر علل  س)  ف فأما يف اصتزائر     

 لبات اتستعادة أك إعادة الشراء أك تنازؿ اإلدارةب إذ يتجلل من القرار الصادر  تاريخ 
كمت  بطكف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك سكتت أف اكمة العليا قد   07/04/1990

لفائدة الطاعنٌن الهين كاف  لبه) هو استعادة القطعة اليت مت  إعادة التنازؿعن الفصل يف  لب 
سنواتب أم أف اظتلكية اظتنزكعة دل ختصل لل رض الهم  5نزعها للمنفعة العمومية مدة تزيد عن 

عدـ الت صيل ك قضل    طاؿ قرار التصري   اظتنفعة ك لقد عاين القرار  .هأجلنزعت من 
 العمومية ك دل يفصل يف  لب اتستعادة.

ن ًن  الفرنسي دل يتناكؿ اإلجراءات  عكسف اظتشرع اصتزائرم ك علل أيف امخًن نتكن القوؿ ك     
ف النصوص القانونية اطتاصة ىها اضتاب ت يف القانوف اصتديد ك ت يف القانوف اظتل لب م  العل) أ

يصعب علل  ف نهك عليه  .القانونية يف اظتوروع تكاد تكوف مطا قة يف اللفذ م  القانوف الفرنسي
 البا   يف غتاؿ نزع اظتلكية معرفة نية اظتشرع اصتزائرم إت  الرجوع إذل القانوف الفرنسي لسنة 

دارة ك القضاء ك كها سلبية علل اإل ان هها الفراغ التشريعي يولد .ثار  ف ف بهما يكنمك  1958.3
يف توفًن جانب من  رى كل اظتتضررين من هها الفراغ التشريعي الهم قصش أأصحاب اضتقوؽب ك ه) 

 كما أف هها الفراغ يعتل نقطة سوداء يف إجراءات نزع اظتلكية.  بالضمانات عتؤتء

                                                 
1
 زإذا دل يت) اتنطكؽ الفعلي يف امش اؿ اظتزم  إؾتازها يف اآجاؿ اددة يف العقد أك القرارات اليت ترخل  العمليات اظتعنية نتكن - 

 أف تس ج  ملكية العقار  ناء علل  لب اظتنزكع منه أك أصحاب اضتقوؽز.
2
 .35ػتمدب اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة ك أكلوية الشراء ك اإلكتارب اظترج  السا اب ص وذريعات  - 

3
 .39اظترج ب صنفس  وذريعات ػتمدب اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة ك أكلوية الشراء ك اإلكتارب  - 
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مستبعدا هها ك إذا كاف اظتشرع اصتزائرم دل يفصل يف  ا امكلوية يف الشراء ك اإلكتارب     
ف اظتشرع الفرنسي ن )  صورة صرلتة اظتسنلةب ك هو ما سوؼ التطرؽ إليه يف الفرع  ات تماؿب ف

 اظتوارل.
 

 ثانيالفرع ال
 الحق في األولوية في التشريع الفرنسي

عندما يت) التعرؼ علل هوية ك عناكين إقامة اظتكؾ السا قٌن  أنهالتشري  الفرنسي علل ينل     
عن  ريا رسالة ك  بقرار إعادة البي  أك التنجًن يبلغ إليه)  شكل فردم ف فوؽب كذكم اضتق

يعاد ثانية عن  ريا عقد شبه  ف نه بكعندما يتعهر التبليغ السا ا .مضمونة م  كصل استكـ
ب ك هها التبليغ كتب أف يتضمن حتديد قائمة القط  اظتعنية (Acte extrajudiciaire)قضائي 

  1إلكتار.  جراء البي  أك ا
اظتكؾ السا قٌن ك ذكم اضتقوؽ عت) مهلة شهرين  ف ف بك عندما يت) التبليغ  شكل صحي     

معرفة قراره)  أجلأك من تاريخ العقد شبه القضائي من  بتبدأ من تاريخ إ كةه) القرار رشتيا
. ك يف  الة ه)  هب  سب اضتالةب  النسبة للسعر أك  دؿ اإلكتار الهين ه) مستعدين لقبولهئإدتك 

ذلر يعين التنازؿ عن اضتا يف  ف ف بسلفا  شهرين من تاريخ التبليغ( ةعدـ الرد يف اآجاؿ ادد
  2ب ك هها اممر كتب أف يشار إليه إجباريا يف التبليغ.R12-6امكلوية اظتشار إليه يف نل اظتادة 

 ري هى شٍ يي  إعكنان  ف فم اضتقوؽب أما عندما ت تعرؼ هوية ك عناكين إقامة اظتكؾ السا قٌن ك ذك     
عن  ريا التعليا يف البلديات اليت توجد ىا اممكؾ اظتنزكعة ػتل البي  أك التنجًنب ك الهم كتب 
أف يبٌن أف امكلوية يف البي  ك التنجًن تكوف للمكؾ السا قٌن ك ذكم اضتقوؽب يف  الة تقدمه) 

 3ب أف يكوف ػتكن للنشر يف اصترائد اليومية.كما أف ذات اإلعكف كت  طلب إذل اصتهة اظتعنية.
يف البي   مت التفصيل يف الف,ات اليت لتا عتا اضتصوؿ علل ؽتارسة اضتا يف امكلوية لقدك     

ب قدماء الشاةلٌن  ثانيان( ب مكؾ امراري الفك ية أكتن( اإلكتار م ل مكؾ العقارات السا قٌنك 
 ب استصكح امراري ال ا ية را عان( اضترفيٌن ك الصناعيٌنب التجار ك  ثال ان( كت سكنية

 . سادسان( يف ختصيل أراري للبناءك أخًنان   . خامسان(

                                                 
1 - Art. R 12-7 alinéa 1 du code de l’expropriation français. 
2 - Art. R 12-7 alinéa 2 du code de l’expropriation français. 
3 - Art. R 12-8 du code de l’expropriation français. 
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 .األولوية الخاصة بقدماء المالؾ للعقارات المنزوعة :أوالً 
علل اظتستفيدين من النزع كالراةبٌن  أنهمن قانوف نزع اظتلكية الفرنسيب   R 12-7 نصت اظتادة    
التنازؿ علل اممكؾ إخبار اظتكؾ السا قٌنب ك قد تولت اظتواد الك قة تبيٌن كيفية ؽتارسة هها  يف

 ك ذلر علل الشكل التارل: اضتا ك اآثار اظت تبة علل ذلر
 Mise en demeure des intéressés المعنيين عذارإ -1

ك إذا دل يت) التبليغ إذل اظتعين  .يت) إ كةه) فرديا عن  ريا رسالة موصل ىا م  كصل التسلي)    
اإلجا ة كتب أف ك  .(Acte extrajudiciaire)يعاد إ كةه عن  ريا إجراء شبه قضائي  ف نه هب 

 أك اإلجراء شبه القضائي. بتكوف خكؿ شهرين من تاريخ تسل) الرسالة
يت) تعليا  ف نهعندما تكوف هوية أك عنواف اظتكؾ السا قٌن أك ذكم اضتقوؽ ةًن معركفةب أما     

إشعار يف البلدية اظتوجودة فيها اممكؾ العقاريةب ك تنشر يف اصترائد اظتوجودة يف إقلي) اظتقا عة. 
 تقدصل أجو ته) خكؿ  وف) مطالبف هنخبصوص إجا ة اظتعنيٌن مبمارسة هها اضتا يف امكلويةب ك 

لسا قٌن  التعليا أك النشر يف من تاريخ اإلجراءين ا ثكثة أشهر من حتقا اظتدة اظتهكورة سلفان 
 اصتريدة(.

يعتل هها  بيف  الة عدـ اإلجا ة يف اآجاؿ اددة سلفان  شهرين أك ثكثة  سب اضتالة(ك     
 الرةبة يف اتستفادة من هها اضتا.  ـمب ا ة الرد  عدـ قبوؿ عرض اصتهة اظتستفيدة ك عد

 .الفصل في االحتجاجات -2
ت الكلل يف الفصل يف ات تجاجات الك قة عل رفل الطلب ختتل ػتكمة اظترافعا    

التعويل. ك كتب أف تبلغ اكمة اظت تصة خكؿ شهرين من تاريخ  سنلة است ناء ما تعلا مب
 1صدكر قرار الرفل من اصتهة اإلدارية.

ا كاف ت نتكن للمالر اظتطالبة  التعويل علل عدـ ا  اـ  قه يف امكلوية يف اتس جاعب إذ    
قد  اع قطعة من عقار  اظتنزكع إذل ال ًنب مبجرد علمه  صدكر قرار التصري   اظتنفعة العمومية 

  2الشامل لعقار .
 .األولوية الخاصة بقدماء المستغلين ألراضي فالحية ثانيا:
أراض  -اليت دل يعٌن عتا الت صيل اظتقرر عتا يف قرار نزع اظتلكية  -عندما تكوف العقارات     

 Priorité accordées)ا تعطي امكلوية ف هنك ية عند نزع اظتلكيةب ك تقرر اصتهة النازعة تنجًنها ف
                                                 

1
 - Art. L 12-9 du code de l’expropriation français. 

2
 - Cass., 3éme civ, 7février, JCP G, 1986, IV, 109, Gaz. Pal. 1986, p.88. 
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aux anciens exploitants de terrains agricoles) أك إذل  بيف ذلر إذل اظتست مرين السا قٌن
 بعملية النزع خلفه) العاـ إذا كانوا قد است مركا فعليا يف هه  امراري مدة سنتٌن علل امقل قبل

اظتنصوص  ذلر يش ط يف هؤتء أف يلركا مسبقا كجوده) يف كرعية سليمة تا  اإلكتار جلكم
  1.عليه يف الباب السا   من الكتاب امكؿ من القانوف الريفي الفرنسي

 .األولوية الخاصة بقدماء الشاغلين لمحالت سكنية ثالثا:
 Les occupants de locaux d’habitations) نزعهاإف اظتكؾ الشاةلٌن كت سكنية مت     

expropriés ) اضتصوؿ علل مسكن  أجلك الهين ت ترقل مداخليه) إذل السقف ادد من  ب
) يستفيدكف من ف هن بHLM منجز  سب الشركط اظتتعلقة  السكنات ذكم الدخل الضعيف

كنية ختض  للتشري  اطتاص ما يف إعادة اإلسكاف  صفته) مستنجرين يف ػتكت سإامكلويةب 
ة سالف السكنات ذكم الدخل الضعيفب أك يف ػتكت ت تزيد يف  دؿ اإلكتار عن السكنات 

  2الهكر.
 .صناعيينالحرفيين و التجار و لاألولوية الخاصة ل :رابعاً 
الهين مت (Commerçants, artisans et industriels) إف التجار ك اضترفيٌن ك الصناعيٌن     
ئه)  شكل هنائيب نتيجة عملية نزع ملكية أك هتي,ة عقاريةب يستفيدكف من  ا أكلوية يف إقصا

اضتصوؿ علل ػتكت من نفس  بيعة ك الدرجة يف العمليةب عندما تتكءـ النشا ات م  ؼتطط 
علل اعتي,ة  ان هها اضتا يف امكلوية يشكل التزامإف  .(Plan local d’urbanisme)التعمًن الي 

  3ػتكت تارية. إؾتازعة مبجرد اتنتهاء من الناز 
 .إعادة إنشاء المساحات الغابية أجلبنزع الملكية من األولوية الخاصة خامسا:
 Priorité en cas d’expropriation pour) يستفيد من هها اضتا يف امكلوية    

reconstitution forestière) يف إ ار التنازؿ الودمب لألراري اظتنزكعة جلا أك  اظتكؾ السا قٌن
كذلر يف إ ار ااف ة علل ايط ك زتايته ك إعادة إنشاء اظتسا ات ال ا يةب أك إصكح 

من قانوف ال ا ات  L424-1 ك  L321-6امراري اصتبلية ك ذلر تطبيقا م كاـ اظتواد 
 الفرنسي.

                                                 
1 - Art. L 12-6 du code de l’expropriation français. 
2 - Art. L 14-1 du code de l’expropriation français. 
3 - Cass, 3é civ.4 mai 1955, Ville de Paris c/Schmide, n° 8781. 
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عن  ريا ال اري حتت شرط هاته امكلوية تسم   تملر امراري اظتهكورة سلفا إذا مت تركها     
 Cahier de)ات اظتعلنة يف دف  الشركط اظترفا  عقد التنازؿيرركرة استعماعتا كفا امهداؼ ك ال ا

charge  annexé à l’acte de cession).1  
 .األولوية في تخصيص أراضي للبناء سادسا:

 Priorité pour) كلوية إف اإلدارة النازعة تكوف ملزمة من دتكٌن اظتستفيدين من هه  ام    

l’attribution d’un terrain à bâtir)اظتكؾ اظتنزكعي اظتلكية يف إ ار العمليات اظتنصوص  كه) ب
خكؿ إجراء التحقيا اظتسبا  ٌنى  ً ب كاظتصرً 2من قانوف نزع اظتلكية L21-1عليها من خكؿ اظتادة 

ت ضتاجته) أك لعائكهت) من ؽتارسة عن التصري  عن اظتنفعة العمومية عن نيته) يف إقامة  ناءا
         3. قه) يف امكلويةب كإت التنازؿ عنه

 
 

                                                 
1 - Cité par : Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.355. 
2- « Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage 
d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à 
l'habitation ou à l'industrie ». 
3 - CE., 21 déc. 1973, AJDA ; 1974, II, 449. 
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 الباب الثاني

 المنفعة العمومية أجلالرقابة القضائية على إجراءات نزع الملكية من 
توفًن زتاية أكل للمتضررين من تعسف اإلدارة ك ختفيف عبء نزع اظتلكيةب فقد  أجلمن     

 ي  ؾتد أف  1اظتتعلقة  نزع اظتلكية. اظت تلفة القرارات اإلدارية ردؤتء  الطعن شت  القانوف عت
قرارات اإلدارة يف هها رد التشريعات اظتن مة لنزع اظتلكية نصت  صرا ة علل إمكانية الطعن 

إذل تلر اليت مت تناكعتا يف الباب امكؿ ك اظتتعلقة  أخرلإرافية ك يف ذلر توفًن رمانات  باااؿ
توذل اظتشرع كر   عل ام كاـ  فقد تن ي) إجراءات نزع اظتلكية عن  ريا نصوص خاصة. 

إرافة إذل اطتاصة تن ) جانب اظتنازعات اظتتعلقة  نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب 
اإلجراءات العامة اظتنصوص عليها يف القوانٌن اظتن مة إلجراءات التقاري  قانوف اإلجراءات اظتدنية 

 باإلدارية يف اصتزائر(ك 
ؾتد أف اظتشرع ن )   11-91كيف القانوف اصتزائرم اظتن ) إلجراءات نزع اظتلكية القانوف رق)      

ؼتالفة اإلجراءات عدـ ا  اـ ك مبعىن أنه رتب علل  2بتحت طائلة البطالفأةلبية القرارات اإلدارية 
ح للمتضررين من الطعن فيه  دعول ك ذلر  السما  القرار. االيت تدخل يف كل قرار  طكف هه

تاكز السلطة أماـ اصتهات القضائية اظت تصة. ك  اإلرافة إذل هها ف ف اظتشرع ك خبصوص 
ما داـ أف التقاري أماـ اصتهات القضائية  بإجراءات التقاري أ اؿ إذل الشريعة العامة عموما

سن  عل اإلجراءات ك ام كاـ  نه ك م  ذلر ف .متض  إذل قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية
يما يتعلا  قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك هو القرار الهم كت  اظتشرع  تن ي) ف. فاطتاصة

 شهرا  عند رف  الدعول جاؿب فم كن ما تعلا  اآ م كاـ خاصة أك ر من ةًن ب ك علل اطتصوص
 خكؿ الطعن يف اظت تصة اكمة صلتف  ك الفصل فيهاب 3(نشر  أك القرار تبليغ تاريخ من ا تداء
 القضائية اصتهة علل كتبالطعن يف القرار القضائي الصادر فصك يف الدعول   ب أما4(شهر أجل

 تاريخ من ا تداءب امقصل علل أجل شهرين يف  كمها تصدر أف الطعن يف  الن ر اظت تصة

                                                 
1
   م اضتارلز ين ر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلداريةز.من الدستور اصتزائر  143تنل اظتادة  - 
2
 .11-91 رق) ستسة مرات يف القانوف زلقد كردت عبارة زحتت  ائلة البطكف - 

3
 .إليه اإلشارةسا ا  11-91 رق) من القانوف 13/2اظتادة  - 

4
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  14/1اظتادة  - 
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عن يف كما أف .جاؿ الط  2عمومية(.تنفيه قرار التصري   اظتنفعة الكقف  أك .ثار الدعول  1(.الطعن
العامة  يرف  الطرؼ اظتطالب الدعول أماـ اظتشرع مترج عن القاعدة  قرار القا لية للتنازؿ جعل

 3.اصتهة القضائية اظت تصة يف ةضوف شهر من تاريخ التبليغ إت إذا  صل اتفاؽ  ال اري(
 ي   الطعن يف إجراءات نزع اظتلكيةب اظتك ذ أف اظتشرع اصتزائرم يف هها القانوف توس  يف غتاؿك 

وؽ  س  عد أنه جعله يطاؿ كل القرارات اإلداريةب كما أف الطعن قد نتتد إذل اظتطالبة  بعل اضتق
 رق) ك يعتل هها اممر مب ا ة تطور تشريعي مقارنة  القانوف اظتل ل اممر دتاـ العملية ك صحتهاب

  كية فقط.قرار نزع اظتل علل الهم أقصر الطعن 76-84
ه كتوز الطعن يف  عل إجراءات نزع اظتلكية دكف  عضها اآخرب ن ف القانوف الفرنسيأما يف     

كيبدك أف اظتشرع الفرنسي قد اعتمد علل معيار  أقتية أك خطورة اإلجراء( يف السماح  الطعن من 
 بػتك للطعنف نه ت يكوف  بعدمهب ف ذا كاف اإلجراء دتهيديا أك ليس علل قدر من امقتية

هها ك ب للقواعد العامة يف عمومها أما خبصوص اإلجراءات القضائية ف هنا ختض  .صحي العكس ك 
ك خاصة ما تعلا  اآجاؿب سواء  علل خكؼ اظتشرع اصتزائرم الهم ن )  عل ام كاـ اطتاصةب

الطعوف يف يف الطعن يف القرارات أك الفصل فيهاب أك الطعن يف القرارات القضائية الفاصلة يف 
ك تقتصر  هه  اآجاؿ تتميز  قصرها ما تلر اظتنصوص عليها يف القواعد العامةب القرارات اإلداريةب

ف اظتشرع اصتزائرم لتيل يف أةلب  ةلبها علل قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك علل العمـو فأيف 
 ام ياف إذل الشريعة العامة للتقاري.

ز فيه علل معرفة كيفية ؽتارسة القاري للرقا ة علل يكيت) ال  شل سكمن خكؿ هها الباب ال ا    
 القرارات اإلدارية اظتتعلقة   جراءات نزع اظتلكية إجراءات نزع اظتلكية من خكؿ الطعوف اظتقدمة رد

ز علل اظتنازعة اإلدارية يف  د ذاهتاب ما عدا  عل يكيت) ال  من  رؼ ذكم اظتصلحة أك ر ؽتا س
 اصة ك اليت جاءت يف قانوف نزع اظتلكية.اإلجراءات اطت

القاري نتارس نوعٌن من الرقا ةب رقا ة قضاء اظتشركعية مبناسبة الطعن  ف فك علل العمـو     
 دعول تاكز السلطة أك اإلل اء  الفصل امكؿ(ب أك رقا ة القضاء الكامل  النسبة لدعول 

 التعويل  الفصل ال اشل(.
 

                                                 
1
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  14/3اظتادة  - 

2
 .إليه اإلشارةسا ا  11-91 رق) من القانوف 13/3اظتادة  - 

3
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91رق)  من القانوف  26اظتادة  - 
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 الفصل األوؿ
 المشروعية على إجراءات نزع الملكيةرقابة قضاء 

ك اظتتم ل يف نزع  بإف القرارات اإلدارية اليت تصدرها اإلدارة مبناسبة ؽتارستها تمتيازها القانوشل    
ك إف كانت تتمت   قرينة الصحة ك السكمةب إت أف  .ملكية اطتواص  داعي حتقيا اظتنفعة العمومية

دارة ك هي  صدد العملية قد تانب الصواب عمدا أك خطنب هه  القرينة تقبل إثبات العكسب فاإل
القرارات اإلدارية فكعندها ف نه نتكن لل واص اظتتضررين الطعن يف هه  القرارات أماـ القضاء. 

ك ظتا فيها من اطتطورة علل  ا دستورم مه) ك اظتتم ل يف  رية  الصادرة يف إ ار نزع اظتلكية
خاصة ما تعلا ك القضاء اإلدارم مبناسبة الطعوف اظتقدمة ردهاب إذل رقا ة  ختض هنا  ف التملرب

هه  الطعوف تنصب يف امساس علل مدل صحة مشركعية هه   إف .تاكز السلطةدعول  
. ك إف كاف هها اممر القرارات ك عدـ صدكرها ؼتالفة للشركط القانونية اليت كتب أف ختض  عتا

خاصة  عدما أصبحت اصتزائر تنخه  ب نزع اظتلكيةمستقر عليه يف الن اـ اصتزائرم اظتتعلا 
رأس جهة  ك إنشاء غتلس الدكلة عللب 1996 نوفمل 28  اتزدكاجية القضائية  عد دستور

نتتد اتختصاص  ن ر ب أين ممر متتلف  عل الشيء يف الن اـ الفرنسيا ف فب القضاء اإلدارم
ب  ي  أنه يف القانوف الفرنسي نزع اظتلكيةرا ل من عملية القضاء العادم يف  عل اظتالدعول إذل 

 .(Juge de l’expropriation)يوجد هناؾ قاري خاص يسمل  قاري نزع اظتلكية 
 غتموعة تمرا ل ك كفا ك ما نتيز الطعن يف إجراءات نزع اظتلكية أف هه  امخًنة تت) عل     

الطعن  ين ر كل للمتضر أي فرصة س ىا من القرارات اإلدارية اظترتبطة  بعضها البعلب ؽتا يعطن 
كما أف ختض  يف إجراءات التقاري إذل الشريعة العامة سواء يف اصتزائر  قانوف اإلجراءات فيها.  

 Code de justice)اظتدنية ك اإلدارية(ب أك يف فرنسا إذل قانوف القضاء اإلدارم 

administrative) اصة للتقاري ن مها كجد  عل النصوص اطتأ. م  العل) أف اظتشرع اصتزائرم
 يف التشري  اطتاص  نزع اظتلكية. 

يف هها اصتزء من الدراسة إذل أنواع الطعوف اظتقدمة رد ؼتتلف التطرؽ  ةاكلك عليه ستت) ػت    
القرارات اإلدارية اظترتبطة  نزع اظتلكيةب ك إجراءاهتا ك شركط رفعها ك إذل كيفية ك مدل تصدم 

تعرض إذل الرقا ة يت) الالفرنسي.  ي   ك اصتزائرم ٌن اظتقارنٌنن امالقضاء إليها. كذلر يف ال
الرقا ة علل اإلجراءات  القضائية علل إجراءات التصري   اظتنفعة العمومية  اظتبح  امكؿ(ب كإذل

 الك قة علل التصري   اظتنفعة العمومية  اظتبح  ال اشل(.
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 المبحث األوؿ
 بالمنفعة العموميةالرقابة القضائية على إجراءات التصريح 

إف السماح  تجريد امش اص من أمككه) العقارية من  وا ة نزع اظتلكيةب ت يوجد له إت ملر     
هو حتقيا اظتنفعة العمومية.  ًيدى أف هه  الفكرة أك اظتلر يكتنفه الك ًن من   داجوهرم كأساسي ك 

دىدو تشريعيان. ك عليه تبقل سلطة الصعو ة يف حتديد معنا  اضتقيقيب فهو مصطل  مطا ي ةًن ػتي 
اإلدارة التقديرية كاسعة يف حتديد معنا  من عملية إذل أخرل. ك  الن ر إذل تعارض اظتصلحتٌن 
اطتاصة ك العامة من جهةب ك إذل إمكانية تعسف اإلدارة يف استعماؿ سلطتها التقديرية  تقرير 

ية اظتتعلقة  التصري   اظتنفعة العمومية من اظتنفعة العموميةب أك عدـ ا  امها لإلجراءات التشريع
خض  اظتشرع صرا ة كل اإلجراءات اظتتعلقة  التصري   اظتنفعة العمومية إذل أجهة أخرلب فقد 

رقا ة القاري سواء رقا ة اظتشركعيةب أك الرقا ة التقليدية   الضيقة( ك هي مدل توفر شرط اظتنفعة 
 العمومية.

إذل الطعن يف إجراءات التصري   اظتنفعة  سيت) التطرؽ ف نهالدراسة خكؿ هها اصتزء من  ك من    
العمومية  اظتطلب امكؿ(ب كإذل .ثار حترير دعول اإلل اء يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية 

  اظتطلب ال اشل( ك إذل غتاؿ الرقا ة القضائية لقرار التصري   اظتنفعة العمومية  اظتطلب ال ال (.
 

 ؿالمطلب األو 
 الطعن في إجراءات التصريح بالمنفعة العمومية

لقد استقرت أ كاـ القضاء الفرنسي علل اعتبار القرار اظتقرر للمنفعة العامة قراران إداريان كتوز     
ك هها اممر نصت عليه التشريعات  1ت يعتل عمكن حتضًنيان. نهسحبه ك الطعن فيه  اإلل اءب م

ن مة قد ن مت  عل يف التشريعات اظتقارنةب ك إف كانت هه  ام اطتاصة  ًنن مة نزع اظتلكية
 ا أ الت إذل القواعد العامة اظتن مة إذل إجراءات التقاري.أهن اإلجراءاتب إت

إف التعرض إذل الطعن يف إجراءات التصري   اظتنفعة العمومية يقتضي التعرض إذل الشركط     
ة العمومية  الفرع امكؿ(ب ك إذل القضاء اظت تل  دعول العامة للطعن يف إجراءات التصري   اظتنفع

إل اء قرارات التصري   اظتنفعة العمومية   الفرع ال اشل( ك إذل ميعاد رف  دعول إل اء قرارات 
 التصري   اظتنفعة العمومية  الفرع ال ال (.

                                                 
 .160ب ص 2013ػتمد شتًن ػتمد رتعةب إل اء القرارات اإلدارية القا لة لكنفصاؿب دار اصتامعة اصتديدةب اإلسكندريةب  - 1
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 الفرع األوؿ
 ةالشروط العامة لقبوؿ الطعن في إجراءات التصريح بالمنفعة العمومي

إف الشركط العامة للطعن يف إجراءات التصػري   اظتنفعػة العموميػةب هػي نفسػها الشػركط اظترتبطػة     
 الطػاعن. كلقػد ن ػ)  ك اظتتعلقة أساسان  ب تقدصل أم  عن أماـ القضاء سواء كاف اإلدارم أك العادم

الشػركط . ك 1إلداريػةانوف اإلجػراءات اظتدنيػة ك امػن قػ 13مبوجػب اظتػادة  سنلةاظتهه   اظتشرع اصتزائرم
كمػا أف القػانوف   ب ك مػ  ذلػر كتػب أف تتػوفر يف رافػ  الػدعول امهليػة.العامة هي الصفة كاظتصػلحة

أشػػار إذل  عػػل الشػػركط  ػػل أقتهػػا يف نػػل  (11-91 القػػانوف رقػػ)  اظتػػن ) إلجػػراءات نػػزع اظتلكيػػة
   اظتنفعة التصري  رقرا يف يطعن أف مصلحة ذم لكل لتا زب ك اليت جاءت كما يلي:منه 13اظتادة 

 2ز .اظتدنيػة اإلجػراءات قػانوف يف عليهػا اظتنصػوص امشكاؿ  سب اظت تصة اكمة لدل العمومية
سػػيت) التطػرؽ إذل شػػركط الػػدعول اظتتعلقػػة  الطػاعنب امهليػػة  أكتن(ب مث الصػػفة  ثانيػػان(ب  ف نػػهك عليػه 

 .عليها  ثال ان( أخًنا اظتصلحة ك اليت سيت) ال كيزك 
 .األىلية: أوال
اليت ك  بهي تلر الصفة اظتع ؼ ىا لألش اص الطبيعيٌن ك اظتعنويٌن(La capacité) امهلية     

الدفاع عن  قوقه) ك مصاضته)  أجلدتنحه) إمكانية التقاري أماـ اصتهات القضائية من 
ت   نهف بمن القانوف اظتدشل اصتزائرم 40اطتاصة. فبالنسبة للش ل الطبيعي ك  بقا لنل اظتادة 

 .(La majorité)سنة كاملة ك هو سن الرشد  19ظتباشرة  قوقه اظتدنية إت من  لغ  يكوف أهكن 
 44ك 43 ب42يف  الة فقداف امهلية أك نقصها تطبا أ كاـ القانوف اظتدشل كخاصة اظتواد منك 

فقداف  . ك عليه كتب أف يتوذل اطتصومة يف  اتت نقل أك125إذل  81كقانوف امسرة اظتواد من 
 3امهلية الورل أك الوصي   النسبة للقاصر(ب أك القي)   النسبة للمحجور عليه(.

                                                 
1
 11ك اظتتضمن قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب ج.ر.ج.ج: رق)  1228فلاير  15اظتؤرخ يف   29-28القانوف رق)  -  

 .1228إ ريل  13الصادرة يف 
العمومية علل  الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة  ةاظتشرع اصتزائرم يف هها اضتك) اطتاص اقتصر يف الشركط اظتتعلق أفاظتك ذ  - 2

دكف امهلية ك الصفة. فهل اممر يتعلا  نف اظتصلحة هي الشرط امساسي ك اصتوهرم  هها اممر متفا عليه(ب ك عليه  اظتصلحة فقط
هل أف القاري ت ػتالة أف يراعي الشركط امخرل اظتنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية أـ أف اظتشرع يقتصر علل 

 ط اظتصلحة فقط يف الطعن رد قرارات التصري   اظتنفعة العمومية؟اش ا
يف رأينا اظتتوار  إف اظتشرع دل يهمل شر ي امهلية ك الصفةب  ل أنه ركز فقط علل شرط اظتصلحةب  اعتبار أف اممر يتعلا  قرار     

 إدارمب ك أف الطعن فيه يكوف لعدـ مشركعيته.

 .115ب ص 1212اإلجراءات  القضائية اإلداريةب دار العلـو ب اصتزائرب  ػتمد الص ًن  عليب الوجيز يف - 3
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هها الوصف الشركات  رمن فب خاصة ك يدخلاأما  النسبة لألش اص اظتعنوية فهي نوع    
اطتاصة كاظتقاكتت ك اصتمعيات ك الدكاكين ك اظتؤسسات العمومية ذات الطا   الصناعي 

القانوشل. أما امش اص اظتعنوية  ؽت لهاكل هه  اصتهات أماـ القضاء عن  ريا ك دت ل   بالتجارمك 
فقد  ٌن  بالعامة ك هي الدكلة ك الوتية ك البلدية ك اظتؤسسات العمومية ذات الصب ة اإلدارية

منه  828اظتادة من له صفة دت يلها أماـ القضاء  ي  نصت  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةق
م  مراعاة النصوص اطتاصةب عندما تكوف الدكلة أك الوتية أك البلديةب أك اظتؤسسة زعلل أف 

العمومية ذات الصب ة اإلدارية  رفا يف الدعول  صفة مدعي أك مدعل عليهب دت ل  واسطة الوزير 
اظتعينب الوارلب رئيس االس الشعس البلدم علل التوارلب كاظتم ل القانوشل  النسبة للمؤسسة ذات 

 الصب ة اإلدارية.ز
يف اصتزائر ن ) شركط قبوؿ الدعول  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةقك تدر اإلشارة أف     

دل يشر إذل شرط ب 459كعلل خكؼ القانوف اظتل ل يف مادته  بمنه 13مبوجب نل اظتادة 
 نفس القانوف من 64 الرجوع إذل اظتادة  أنهةًن  .ك اقتصر علل شر ي اظتصلحة ك الصفة بامهلية

 بأشًن فيها  وروح ضتالة انعداـ أهلية اطتصـوك  بفقد كرد فيها ذكر  اتت  طكف اإلجراءات
 1انعداـ التفويل  النسبة ظتم ل الش ل الطبيعي أك اظتعنوم.ك 

ك يرل جانب من الفقه اصتزائرم أف اظتشرع قد أصاب  ينما استبعد امهلية من دائرة شركط     
نهكر منها أف امهلية كر  ةًن مستقر قد يتوفر كقت قيد الدعول  بمسباب عدةقبوؿ الدعول 

 2كقد ت يب أك تنقط  أثناء سًن اطتصومة.
 بانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةق من 13قد يرج  عدـ النل علل امهلية يف اظتادة  أنهكما      

 علل أف دارمب ك يف هها تنل اظتادةإذل أف اظتشرع اش ط التم يل مبحاـ أماـ جهات القضاء اإل
 ز.العريضة  قبوؿ  عدـ   ائلة  حتتب اإلدارية  اكمة أماـ  كجويب حاـمب  اطتصـو  دت يلز

 .ثانيا: الصفة
هي القدرة القانونية علل رف  اطتصومة إذل القضاء أك اظت وؿ أمامه  زLa qualitéز الصفة    

ما إا إت ذك صفةب ك هو هى رى باشً ضائية ت نتكن أف يي أف الدعول الق  ه . ك من اظتسل)لتلقيها
عدا هؤتء فهو ةًن  اصا ب اضتا أك اظتصلحة نفسه أك النائب عنه نيا ة قانونية أك اتفاقيةب ك م

                                                 
عمار  ورياؼب دعول اإلل اء يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية  دراسة تشريعية ك قضائية ك فقهية(ب الطبعة امكذلب جسور  - 1

 .84ب ص 2009التوزي ب اصتزائر ب ك للنشر 
 .39ص ب 2009وف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب الطبعة ال انيةب منشورات   دادمب اصتزائرب  ر ارة عبد الرزتنب شرح قان - 2
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ك  الرجوع إذل دعول اإلل اء اظتوجهة رد قرار التصري   اظتنفعة  1ذم صفة يف مباشرة الدعول.
ب اش ط اظتصلحة فقط 11-91 رق) قانوفالمن  13ؿ اظتادة العمومية يك ذ أف اظتشرع من خك

دكف الصفة لقبوؿ دعول اإلل اء هه ب ؽتا كتعل أف الصفة هنا هي كصف من أكصاؼ اظتصلحة 
  2اظتش  ةب فيتحقا القاري من كجود عكقة مباشرة  ٌن القرار اظتطعوف فيه ك الطاعن.

أشار إذل رركرة توافر  الهمغتلس الدكلة  قرار يف هها الشنفتطبيقات القضاء اصتزائرم  ك من   
 سط رقا ته علل الشركط يف الطاعن ك قد جاء يف  ننهالصفة ك اظتصلحة يف اظتتقاريب مبعىن  

مبوجب  ت صفتها و مصلحتها في التدخلتأثبالقرار ز ي  كهلر اظتتدخلة يف اطتصاـ اليت 
م   2170ذات مسا ة  5لقطعة رق)  اظتتضمن ملكيتها 19/06/1992العقد الرشتي اظتؤرخ يف 

مر   أثر عقد قسمةب يف الشيوع م  السيد... أكدت علل أف كارل كتية اصتزائر دل يبل ها  القرار 
 3.ز29/12/2003الصادر يف  1908ػتل الطعن رق) 
 .ثالثا: المصلحة

تجائه إذل هي اظتنفعة اليت لتققها صا ب اظتطالبة القضائية من ال (L’intérêt) اظتصلحة    
ك يقاؿ عادة زت  بالقضاءب فهه  اظتنفعة هي الداف  لرف  الدعولب ك هي اعتدؼ من حتريكها

 ز.Pas d’intérêt pas d’actionز دعول   ًن مصلحة ز
كيف دعاكل اإلل اء تتميز اظتصلحة  نف معناها أك ر اتساعا  ك ًن من فكرة اظتصلحة اليت     

اظتصلحة  الضركرة تعين القضاء العادم. فبالنسبة للقضاء العادم  تش ط يف الدعاكل العادية أماـ
سواء كاف هها اضتا عينيا كحا ملكية  بك  تما أف يكوف لراف  الدعول  قا ذاتيا قد اعتدم عليه

  الة نزع اظتلكية(ب أك  قا ش صيا كحا الدائنية ك  ا اظتستنجر  يف التشري  الفرنسي يعتل 
  4.يف  اتت نزع اظتلكية كيستحا التعويل( اظتستنجر من ذكم اضتقوؽ

يف دعاكل اإلل اء يعطي القضاء اإلدارم للمصلحة مدلوتن أك ر اتساعان ك مشوتنب فهو  أنهكما      
ت يش ط لتحقا اظتصلحة يف راف  الدعول أف يكوف هناؾ  قان قد مسه القرار اظتطعوف فيهب  ل 

                                                 
ب الطبعة ال انيةب منشنة اظتعارؼب -دعول إل اء القرارات اإلداريةب دعاكل التسوية –ب الدعاكل اإلدارية سامي رتاؿ الدين - 1

 .78ب ص2003اإلسكندريةب 

لكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب رسالة دكتورا  يف القانوف فرع اإلدارة كاظتاليةب كلية  عوشل خالدب منازعات نزع اظت - 2
 .107ص  ب2011اضتقوؽب  ن عكنوفب اصتزائرب 

 .84ص ب 2009ب سنة 9 العدد بلس الدكلةغتغتلة ب 2007أفريل  11 تاريخ ب  031027القرار رق)  غتلس الدكلةب - 3

ب ص 2000فعت عبد الوهابب  سٌن ع ماف ػتمد ع مافب القضاء اإلدارمب دار اظتطبوعات اصتامعيةب اإلسكندريةب ػتمد ر  - 4
33. 
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فيه من  اظتطعوف  الة قانونية خاصة  النسبة للقرار يكفي زأف يكوف الطاعن يف مركز خاص أك يف
ك  كمة التوس  يف مفهـو  1.ا أف تعل القرار مؤثران يف مصلحة ذاتية للمطالب تنثًنان مباشرانزنهنش

شرط اظتصلحة يف دعول اإلل اء هي أف دعول اإلل اء دعول موروعية ختاص) القرار اإلدارم ةًن 
ا هو كفالة ك رماف ا  اـ مبدأ سيادة القانوف  س ت تعب   ه اظتشركعب ك اعتدؼ اضتقيقي منه

السلطة اإلدارية فيما تصدر  من قرارات. ف ذا كانت دعول اإلل اء حتمي مصلحة الفرد الطاعنب 
ا قبل ذلرب ك فوؽ ذلر تستهدؼ سيادة أ كاـ القانوف ك الرقا ة علل أعماؿ اإلدارة. أهنإت 

اكل الش صية اظترفوعة أماـ القضاء العادم اليت هتدؼ فقط تلر اضتكمة ت تتحقا يف الدع
  2ك عتها تنخه اظتصلحة مفهوما ريقان يستلـز كجود  ا ذايت لراف  الدعول. بضتماية  قوؽ امفراد

ذل الشركط العامة لقبوؿ إ انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةاظتشرع اصتزائرم يف ق أشار قدك     
ت منه علل أف ز  13قضائية سواء العادية أك اإلداريةب  ي  نصت اظتادة الدعول أماـ اصتهات ال

 قائمة أك ػتتملة يقرها القانوف. مصلحةكتوز مم ش ل التقاري ما دل تكن له صفةب ك له 
 ي ًن القاري تلقائيا انعداـ الصفة يف اظتدعي أك يف اظتدعل عليه. -
 كما ي ًن انعداـ اإلذف إذا ما اش  ه القانوف.ز -
أراؼ عبارة جديدة تشًن  أنهمن القانوف اظتل لب ؾتد  459ك مقارنة عتها النل  نل اظتادة     

إذل رركرة توفر اظتصلحة سواء كانت قائمة أك ػتتملة يقرها القانوف. ك يف ذلر توس  يف شرط 
 اظتصلحة ك اتساع يف قبوؿ الدعاكل ك تشجي  للمتقارٌن علل اللجوء إذل القضاء.

اش ط اظتشرع رركرة تػوفر اظتصػلحة  11-91 رق) القانوف ف ف تشري  اظتتعلا  نزع اظتلكيةك يف ال    
لقبػػوؿ الطعػػوف يف قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة العموميػػة  لكػػن دكف أف يشػػًن إذل أم تفاصػػيل أك شػػركط 

 العموميػػة  اظتنفعػػة التصػػري  قػػرار يف يطعػػن أف مصػػلحة ذم لكػػل لتػػا ز أنػػهأخػػرل  يػػ  نػػل علػػل 
 3ز .اظتدنية اإلجراءات قانوف يف عليها اظتنصوص امشكاؿ  سب اظت تصة كمةا لدل
نل علل رركرة توفر شرط اظتصلحة الش صية يف اظتدعي يـو  التشريع الفرنسي ف فك  دكر      

قرار التصري   اظتنفعة العموميةب  ردفلكل ش ل صا ب مصلحة  ا الطعن  4افتتاح الدعول.
                                                 

ػتمد  -. أشار إذل ذلر: 19ب  ند 27ب غتموعة اظتبادئب ص 1956نوفمل  18 ك) ػتكمة القضاء اإلدارم اظتصرية  تاريخ  - 1
 .34ص  رج  السا اباظت رفعت عبد الوهابب  سٌن ع ماف ػتمد ع مافب

 .34ص  نفس اظترج ب ػتمد رفعت عبد الوهابب  سٌن ع ماف ػتمد ع مافب - 2

 .اإلشارة إليه ب سا ا11-91 رق) من القانوف 13اظتادة  - 3

4 - «  Tout requérant doit justifier d’un intérêt personnel à la solution du litige dont il saisit le 
conseil d’Etat. Cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction du recours. Le vieil adage «pas 
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تصر فقط علل اظتكؾ اظتتضررين من عملية النزع. في بت هها اضتا م ك مبعىن أف  ا الطعن ت يق
للجمعيات ك اظتن مات اليت تداف  عن اظتصاحل اظتشركعة لبعل الف,اتب كاصتمعيات اليت تشكل 

  1للدفاع عن  قوؽ اظتكؾ مبناسبة مشركع معٌن.
ةب ك نتكن للجماعات ك يق  عبء الدفاع يف  الة إجراءات الطعن يف العملية علل الدكل    

دعل لتقدصل مك  اهتا.  اإلقليمية  اظتستفيدة من العملية إخطار القاري  استنتاجات ك نتكن أف تي 
 كما أف الطعن  اع اض ال ًن خارج عن اطتصومة اظتقدـ من  لدية مستفيدة من النزع يعد مقبوتن 

 رد قرار غتلس الدكلة القاري   ل اء قرار التصري .
ؽتا سبا  يانه أف الطعن  دعول اإلل اء يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك ككل ك ي هر     

 عن يف قرار إدارمب يستوجب توفر شركط عامة. كما أف الطعن كتب أف يرف  أماـ اصتهة 
 يف الفرع اظتوارل. التفصيل  اظت تصة  هلر ك إت كاف مرفوراب ك مسنلة اتختصاص سيت) تناكعتا 

 
 يالفرع الثان

 القضاء المختص بدعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية
 يف القانوف اصتزائرم كتب التهكًن يف البداية أف إجراءات نزع اظتلكية من  دايتها إذل هنايتها    

عليها اإلدارة العامةب ك كسيلتها القانونية يف إدارة عملية نزع اظتلكية هي القرارات  تشرؼخاصة 
هلر  ات من الضركرم أف كل الطعوف اظتقدمة رد هه  القرارات ك الرامية إذل إ طاعتا اإلدارية. ل

 دعاكل اإلل اء( متتل ىا القضاء اإلدارم. كظتا كاف قرار التصري   اظتنفعة العمومية يصدر من 
القضاء اإلدارم هو من  ف فجهة اإلدارة  سب اضتاتت اظتنصوص عليها يف قانوف نزع اظتلكيةب 

  الن ر يف الطعوف اظتقدمة رد . متتل
ف ذا كانت جهة القضاء اإلدارم هي اظت تصة  الن ر ك الفصل يف دعول اإلل اء اظتوجهة رد     

أت ك هو توزي   بيتباى أمره ت يقل أقتية ف نه بقرارات التصري   اظتنفعة العمومية أمره ػتسـو
اممر هو أف قرار التصري   اظتنفعة اتختصاص داخل جهة القضاء اإلدارم نفسه. ك علة هها 

العمومية يصدر من  رؼ أك ر من جهة يف اصتزائر أك يف فرنسا. ك عليه  ات من الضركرم معرفة 

                                                                                                                                                    

d’intérêt, pas d’action » exprime une règle de bon sens qui s’applique devant toutes les 
juridictions administratives. - Raymond ODENT, Contentieux administratif, Tome II, 
Fascicules 4à6, Dalloz, Paris, 2007, p.808. 

 176ص  اظترج  السا ابوايفب زتد اظتأزتد أ - 1
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يت) اختصاص كل جهة من جهات القضاء اإلدارم  الطعوف اليت ختتل ىاب ك هو اممر الهم س
مث  .(أكتن   التصري   اظتنفعة العمومية اختصاص ااك) اإلدارية   ل اء قرارات التطرؽ إذل  حهيورت

 .(ثانيا  اختصاص غتلس الدكلة   ل اء قرار التصري   اظتنفعة العموميةإذل 
 اختصاص المحاكم اإلدارية بإلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية. :أوال
ك) دل يػػػػػنل صػػػػػرا ة علػػػػػل كجػػػػػود اػػػػػا  1996نػػػػػوفمل  28 اصتزائػػػػػرم الصػػػػػادر يف دسػػػػػتورالإف     

. ك دل تنخػػه هػػه  اصتهػػات التسػػمية 1اسػػتعمل لف ػػان عامػػان ك هػػو اصتهػػات القضػػائية أنػػهاإلداريػػةب  ػػل 
الػهم جػػاء ليػػنل علػػل اػاك) اإلداريػػة ك لتػػدد تن يمهػػا  022-98 رقػػ) اضتاليػة إت مبوجػػب القػػانوف

مػػن  6قػػرة إعمػػات للفب (Loi)عملهػػا. لقػػد صػػدر التشػػري  اظتتعلػػا للمحػػاك) اإلداريػػة مبوجػػب قػػانوف ك 
من الدستور اليت ختوؿ لللظتاف أف يشػرع يف غتػاؿ ز القواعػد اظتتعلقػة  ػالتن ي) القضػائيب  122اظتادة 

علػػل رػػركرة  3ك إنشػػاء اعتي,ػػات القضػػائيةز. كهػػها يف الوقػػت الػػهم يػػرل الػػبعل مػػن الفقػػه يف اصتزائػػر
من اظتادة  5ات للفقرة ب ك هها إعم(Loi organique)تن ي) ااك) اإلدارية مبوجب قانوف عضوم 

الػػػيت ختػػػوؿ لللظتػػػاف التشػػػري   قػػػانوف عضػػػوم  النسػػػبة للقػػػانوف امساسػػػي للقضػػػاء ك التن ػػػػي)  123
  القضائيز.

نػػل علػػل إمكانيػػة الطعػػن يف قػػرار التصػػري   اظتنفعػػة  أنػػهك  ػػالرجوع إذل قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة ؾتػػد     
انوف اإلجػػػراءات أ ػػػاؿ حتديػػػد ذلػػػر إذل قػػػالعموميػػػةب لكػػػن دكف أف لتػػػدد  دقػػػة اصتهػػػة اظت تصػػػةب ك 

 لتػا اليا. ك يف ذلر ينل القانوف علػل أفز انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية قسا قا أم اظتدنية 
  سػب المختصػة المحكمػة لػدل العموميػة  اظتنفعػة التصػري  قػرار يف يطعن أف مصلحة ذم لكل

انوف اإلجػراءات اظتدنيػة قػك  ػالرجوع إذل  4ز .اظتدنيػة اإلجػراءات قػانوف يف عليها اظتنصوص امشكاؿ
منػه جعلػت اتختصػػاص  الفصػل يف اظتنازعػات القضػػائية الػيت تكػػوف  800ؾتػد أف اظتػػادة ك اإلداريػة 

                                                 
يؤس  مجل  دولة كهيئة مقومة ألعماؿ الجهات القضائية نه ز أعلل  28/11/1996من دستور  152/2تنل اظتادة  - 1

 ز.اإلدارية
مواد تتميز جلها  طا   اإل الة علل نصوص أخرل. ك عليه ف نه نتكن  10جاء هها القانوف مقتضبا جدا سي  أنه ت يتضمن إت  - 2

القوؿ أف هها القانوف دل ك لن يفي  ال رض اظترجوب إذ أنه لتدد تن ي) ك عمل جهة القضاء اإلدارمب  ل اصتهة صا بة الوتية العامة. 
اضتاجة ك  ج) ك دكر ااك) اإلدارية يف الن اـ القضائي  النتيجة نتكن القوؿ أف هها القانوف كتب أف ييتم) ك ييعدؿ كفا ما تقتضيه ك 

 اإلدارم يف اصتزائر.

 ك ما  عدها. 159ب ص2002خلويف رشيدب القضاء اإلدارمب تن ي) ك اختصاصب د.ـ.جب اصتزائرب  - 3
 سا ا اإلشارة إليه.11-91من القانوف رق)  13اظتادة  - 4
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مػن نفػس  801أما اظتػادة  . 1للمحاك) اإلداريةب معتلة إياها صا بة الوتية العامة فيها اإلدارة  رفا
عاكل الػػػيت ختػػػتل ىػػػا اػػػاك) اإلداريػػػةب ك ذلػػػر  قوعتػػػا القػػػانوف السػػػا ا فجػػػاءت لتحػػػدد نػػػوع الػػػد

 ختتل ااك) اإلدارية كهلر يف الفصل يف:ز
ك الػػدعاكل التفسػػًنية ك دعػػاكل فحػػل اظتشػػركعية للقػػرارات  إلغػػاء القػػرارات اإلداريػػةدعػػاكل  -1

 الصادرة عن:
 الوتية ك اظتصاحل ةًن اظتمركزة للدكلة علل مستول الوتية. -
 ك اظتصاحل اإلدارية امخرل للبلدية.البلدية  -
 اظتؤسسات العمومية الية ذات الصب ة اإلدارية. -
 دعول القضاء الكامل.  -2
 القضايا اظت ولة عتا مبوجب نصوص خاصة.ز -3

كمػػن خػػكؿ الفقػػرة  186-93رقػػ)  ك  ػػالرجوع إذل قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة ؾتػػد أف اظترسػػـو التنفيػػهم    
 دد امش اص الهين نتكنه) إصػدار قػرار التصػري   اظتنفعػة العموميػة كالػهين  10ال انية من اظتادة 

ز يصػػرح  اظتنفعػػة العموميػػة  سػػب ختػػتل اػػاك) اإلداريػػة  ػػالن ر يف الطعػػوف اظتقدمػػة رػػد قػػراراهت) 
  اآيت:

يػػة  قػػرار مػػن الػػوارل إذا كانػػت اظتمتلكػػات أك اضتقػػوؽ العينيػػة العقاريػػة اظتػػهكورة كاقعػػة يف تػػراب كت -
 ة. داك 

ف ااك) اإلدارية أمن ؼتتلف النصوص ذات الصلة  اظتوروعب ي هر جليان   يانهكؽتا سبا     
ختتل نوعيان يف  الة ك يدة  الن ر يف الطعوف اظتقدمة رد قرارات التصري   اظتنفعة العموميةب 

العينية العقارية كهي القرارات اليت يصدرها الوتةب ك يت) ذلر إذا كانت اظتمتلكات أك اضتقوؽ 
 ة. دااظتهكورة كاقعة يف تراب كتية ك 

 La compétence territoriale des)أما فيما يتعلا  اتختصاص اإلقليمي للمحاك) اإلدارية    

T.A)   اليت نتكن أف تكوف ك  الن ر يف الطعوف  اإلل اء اظتقدمة رد القرارات اإلدارية عموما
قانوف اإلجراءات من  803فقد نصت اظتادة  بة الصادرة عن الوتةقرارات التصري   اظتنفعة العمومي

                                                 
 .اإلداريةهي جهة الوتية العامة يف اظتنازعات  اإلداريةاك) ز اأفمن ؽ.إ.ـ.إ علل  801اظتادة تنل  - 1

 د اظتؤسسات أ أكالبلدية  أكالوتية  أكدرجةب سك) قا ل لكست,ناؼ يف رتي  القضاياب اليت تكوف الدكلة  أكؿختتل يف الفصل يف 
 .زاإلدارية ذات الصب ةالعمومية 
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 37للمادتٌن   بقان  يتحدد اتختصاص اإلقليمي للمحاك) اإلدارية " أنهعلل  اظتدنية ك اإلدارية
 من هها القانوفز. 38ك
يتض  إف اتختصاص اإلقليمي  قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن  37كمن خكؿ اظتادة     

لمحاك) اإلدارية  الفصل يف الطعوف  اإلل اء رد القرارات اإلدارية لتدد علل أساس مو ن ل
ف دل يكن له مو ن معركؼب فيعود اتختصاص للجهة القضائية اليت يق  فيها إاظتدعل عليهب ك 

يؤكؿ اتختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يق  فيها اظتو ن اظت تارب ما دل ك ب له .خر مو ن
من القانوف السا ا فتتصدل ضتالة تعدد ػتاؿ  38ل القانوف علل خكؼ ذلر. أما اظتادة ين

إقامة اظتدعل عليه)ب ك عندها يؤكؿ اتختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يق  يف دائرة 
 ه).أ داختصاصها مو ن 

علل  - ك اإلداريةقانوف اإلجراءات اظتدنية من  37ك خاصة اظتادة  -ك إسقا ا عته  ام كاـ     
 الة الطعوف  اإلل اء رد قرارات التصري   اظتنفعة العموميةب ك ظتا كانت ااك) اإلدارية ختتل 

إقليميا ت  ف نهةب  دانوعيان فقط  القرارات اليت يصدرها الوتة عندما يق  العقار علل إقلي) كتية ك 
 يق  يف دائرهتا مقر الوتية اظتعنية.يطرح أم إشكاؿب فاتختصاص اإلقليمي يؤكؿ للمحكمة اليت 

ت  أنهفهو مستبعد التطبياب إذ  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن ق 38أما نل اظتادة     
نتكن تعدد اظتدعل عليه) يف التشري  اصتزائرم اطتاص  نزع اظتلكيةب فحس يف  الة كقوع العقار 

قرار التصري   اظتنفعة العمومية ت يكوف من اتختصاص   صدار  ف فعلل تراب أك ر من كتية 
كيف هه  اضتالة ت ختتل ااك) اإلدارية  الفصل يف النزاع فهو  1الوتة  ل  قرار كزارم مش ؾ.
 مترج عن اختصاصها النوعي.

قواعد اتختصاص اإلقليمي ت تطرح أم إشكاؿ علل اظتستول القانوشلب  ف فك علل العمـو     
) مهمة رس) اظتعادل اصت رافية ك اإلقليمية لكل ػتكمة إداريةب ك هو أمر تضمنه إذ يعود للتن ي

مبوجب  ه عد تعديل يف اظتلحا اظتتعلا  اتختصاص اإلقليمي 356-98 رق) اظترسـو التنفيهم

                                                 
1
 : يصرح  اظتنفعة العمومية  سب اآيت: 186-93من اظترسـو التنفيهم رق)  10اظتادة تنل  - 
ؽ  قرار مش ؾ أك قرارات مش كة  ٌن الوزير اظتعين ك كزير الداخلية ك اصتماعات الية ك كزير اظتاليةب إذا كانت اظتمتلكات أك اضتقو  -

 العينية العقارية اظتراد نزع ملكيتها كاقعة يف تراب كتيتٌن أك عدة كتيات.
 إذا كانت اظتمتلكات أك اضتقوؽ العينية العقارية اظتهكورة كاقعة يف تراب كتية كا دة.  قرار من الوارل -
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منه علل أف  2 ي  تنل اظتادة  2011مام  22اظتؤرخ يف  195-11اظترسـو التنفيهم رق) 
 1."عل كامل ال اب الو ين ػتكمة 48ارية إذل ذتانية ك أر عٌن يرف  عدد ااك) اإلدز

أم ػتكمة  للبكدبك اظتك ذ أف ااك) اإلدارية كزعت  سب التوزي  اإلقليمي اإلدارم     
 إدارية يف كل كتيةب ك يدخل هها يف إ ار تقريب القضاء من اظتوا ن.

 المنفعة العمومية.اختصاص مجل  الدولة بإلغاء قرار التصريح ب :ثانيا
يق  غتلس الدكلة يف قمة اعتـر  النسبة للقضاء اإلدارمب مقا كن  هلر اكمة العليا يف قمة هـر     

 28القضاء العادمب ك هها  عدما اعتنا اظتشرع اصتزائرم ن اـ اتزدكاج القضائي مبوجب دستور 
ز يؤسس غتلس ن الدستور اضتارلم 152غتلس الدكلة مبوجب اظتادة  ئى . كلقد أينشً 1996نوفمل 

مقومة معماؿ اصتهات القضائية اإلدارية. تىٍضمىني اكمة العليا ك غتلس الدكلة  ةالدكلة كهي,
 اتجتهاد القضائي يف رتي  أؿتاء البكد.ز

اظتتعلا  19982مام  30اظتؤرخ يف  01-98 رق) من القانوف العضوم 2ك لقد عرفت اظتادة      
ز هي,ة مقومة معماؿ أنهالدكلة ك تن يمه ك عملهب غتلس الدكلة علل   اختصاصات غتلس

اصتهات القضائية اإلدارية ك هو تا   للسلطة القضائية يضمن تو يد اتجتهاد القضائي كيسهر 
 علل ا  اـ القانوف يتمت  غتلس الدكلةب  ٌن ؽتارسة اختصاصاته القضائيةب  اتستقكلية.ز

لفة الهكر يتبٌن أف غتلس الدكلة اصتزائرم نتتاز  بعل اطتصائل ساك من خكؿ النصوص     
جهاز تا   للسلطة القضائيةب ك هها علل خكؼ غتلس الدكلة الفرنسي الهم يتب   أنهؾتملها يف 

للسلطة التنفيهية مسباب تتعلا ىه  الدكلة. كما أف غتلس الدكلة يتمت   اتستقكلية عن السلطة 
 تل  الفصل يف منازعاهتا.التنفيهية ك إف كاف مت

ك  وؿ اتختصاصات القضائية الس الدكلةب ك إرافة إذل ما جاء يف الدستور اضتارل علل     
من القانوف 10إذل  9من  هي,ة مقومة معماؿ اصتهات القضائية اإلداريةب فقد  ينت اظتواد أنه

ائيا يف الطعوف اظترفوعة يفصل ا تدائيا ك هن أنه اقي اتختصاصاتب ك هي  01-98 رق) العضوم
النقل يف القرارات  /أكرد قرارات اصتهات اظتركزيةب كما متتل  الفصل يف  لبات اتست,ناؼ ك

                                                 
 85: رق).ج.جج.ر ب02-98اظتتضمن كيفية تطبيا القانوف  ب1998 نوفمل 14 اظتؤرخ يف 356-98اظترسـو التنفيهم  - 1

: .ج.جج.رب  2011مام  22اظتؤرخ يف  195-11 . اظتعدؿ ك اظتتم) مبوجب اظترسـو التنفيهم رق)1998نوفمل  15الصادرة يف 
 .2011مام  22الصادرة يف  29رق)

2
ب ب اظتعدؿ ك اظتتم)علا  اختصاصات غتلس الدكلة ك تن يمه ك عملهيت 1998مام  30اظتؤرخ يف  01-98القانوف العضوم رق)  - 

  .1998يونيو  1 الصادرة يف  37ج.ر.ج.ج: رق) 
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قانوف اإلجراءات اظتدنية الصادرة عن ااك) اإلدارية. ك لقد تنكدت هه  اتختصاصات مبوجب 
 .903ك 902 ب901خاصة اظتوادك  كاإلدارية

دكلة متتل يف الفصل يف الطعوف اظترفوعة رد القرارات اظتتعلقة  التصري  غتلس ال ف فك عليه     
 اظتنفعة العمومية الصادرة عن السلطات اظتركزية  صفة ا تدائية ك هنائية. كما يفصل يف الطعوف 
 اتست,ناؼ يف الطعوف اظترفوعة رد قرارات ااك) اإلدارية الفاصلة يف دعاكل اإلل اء رد قرارات 

يت) دراسة كل اختصاص  اظتنفعة العمومية الصادرة عن الوتة. كمن خكؿ ما ينيت س التصري 
  التفصيل علل الشكل التارل:

 مجل  الدولة كأوؿ و آخر درجة في دعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية. -1
ية يف  التٌنب إف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية نتكن أف تصدر من  رؼ اعتي,ات اظتركز     

 قرارات أك مش ؾ  قرارنتكن أف تصدر  186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 10فحسب اظتادة 
ك  سب اظتادة  أنه. كما اظتالية كزير ك الية اصتماعات ك الداخلية كزير ك اظتعين الوزير  ٌن مش كة

ز أما  النسبة  نتكن أف تصدر مبوجب مرسـو تنفيهم 248-05 رق) من اظترسـو التنفيهم 2
البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة ك البعد الو ين اتس اتيجي يصرح  اظتنفعة  إؾتازلعمليات 

 1العمومية مبوجب مرسـو تنفيهم.ز
كظتا كانت قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ك مهما كاف مصدرها تقبػل الطعػن  ػدعول اإلل ػاء     

ك  سػػػػب قواعػػػػد  2اظتتعلػػػػا  نػػػػزع اظتلكيػػػػة يف اصتزائػػػػر. 11-91رقػػػػ) مػػػػن قػػػػانوف  13 سػػػػب اظتػػػػادة 
 اتختصاص  الن ر يف هػه  الطعػوف يكػوف الػس الدكلػة. ف فاتختصاص النوعي للقضاء اإلدارم 

اظتعدلػػة ك اظتتممػػة مبوجػػب  الػػهكر سػػالف 01-98 رقػػ) مػػن القػػانوف العضػػوم 9/1 يػػ  أف اظتػػادة 
لػس الدكلػة كدرجػة أكذل ك أخػًنةب  الفصػل متػتل غتز تنل علػل أف 13-11القانوف العضوم رق) 

يف دعػػػػاكل اإلل ػػػػاء ك التفسػػػػًن ك تقػػػػدير اظتشػػػػركعية يف القػػػػرارات اإلداريػػػػة الصػػػػادرة عػػػػن السػػػػلطات 
 . زاإلدارية اظتركزية ك اعتي,ات العمومية الو نية ك اظتن مات اظتهنية الو نية

                                                 
1

اظتؤرخ يف  186-93ب يتم) اظترسـو التنفيهم رق) 1225جويلية سنة  12ب  اظتؤرخ يف 148-25اظترسـو التنفيهم رق)  - 
ب الهم لتدد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية 17/24/1991اظتؤرخ يف  11-91لتدد كيفيات تطبيا القانوف رق)   17/27/1993

 .1225يوليو  12الصادرة يف  48: رق)  من أجل اظتنفعة العموميةب ج.ر.ج.ج

 يف عليها اظتنصوص امشكاؿ  سب اظت تصة اكمة لدل العمومية  اظتنفعة التصري  قرار يف يطعن أف مصلحة ذم لكل لتا - 2
 .إ.ـ.ؽ
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تصػاص ات تػدائي ك النهػائي الػس كما أف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريػة  أكػد علػل اتخ     
 901اإلدارية الصادرة عن السلطات اظتركزية. ك يف هها اإل ار تػنل اظتػادة  تالدكلة  النسبة للقرارا

التفسػػػًن ك ز متػػػتل غتلػػػس الدكلػػػة كدرجػػػة أكذل ك أخػػػًنةب  الفصػػػل يف دعػػػاكل اإلل ػػػاء منػػػه علػػػل أف 
 1ز.السلطات اإلدارية اظتركزيةتقدير اظتشركعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن ك 

يف اضتػػالتٌن الػػيت يصػػدر فيهمػػا قػػرار التصػػري   أنػػهسػػالفة الػػهكر ؾتػػد القانونيػػة  ك مبقار ػػة النصػػوص    
اتختصػاص  ػالن ر  فػ ف اظتنفعة العمومية سواء  قرار كزارم مش ؾب أك عن  ريػا مرسػـو تنفيػهمب 

ريػػةب ك الػػيت تعتػػل صػػادرة مػػن جهػػات مركزيػػةب يف الطعػػوف  اإلل ػػاء اظتقدمػػة رػػد هػػه  القػػرارات اإلدا
 01-98 رقػ) مػن القػانوف العضػوم 9ب  سب اظتادة  كدرجة أكذل ك أخًنةمتتل ىا غتلس الدكلة  

 .انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن ق 901كنل اظتادة 
 .مجل  الدولة كقاضي استئناؼ في دعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية -2
ك اظتعدلة مبوجب  اظتن ) الس الدكلة 21-98 رق) من القانوف العضوم 12اظتادة  تنل    

13-11القانوف العضوم رق) 
ام كاـ  است,ناؼ الفصل يف غتلس الدكلة تل زمت :علل ما يلي 2

 من القانوف 1اإلداريةز. كما أف الفقرة ال انية من اظتادة  عن اصتهات القضائية ك امكامر الصادرة 
اظتتعلا  ااك) اإلدارية أكدت هها اممر  نصها علل أف زأ كاـ ااك) اإلدارية  21-98 رق)

قا لة لكست,ناؼ أماـ غتلس الدكلةب ما دل ينل القانوف علل خكؼ ذلرز.كما أف اختصاص 
 رق) من القانوف 921يف قرارات ااك) اإلدارية أكدته اظتادة  ؼغتلس الدكلة  الن ر  اتست,نا

زمتتل غتلس الدكلة  الفصل يف است,ناؼ ية ك اإلدارية اظتتضمن قانوف اإلجراءات اظتدن 28-29
 ام كاـ كامكامر الصادرة عن ااك) اإلداريةز.

سالفة الهكر نتكن أف نست لل أف كل ما يصدر إذل مضموف النصوص القانونية ك  الن ر     
مر نتكن الطعن فيها  اتست,ناؼ أماـ غتلس الدكلة عن ااك) اإلدارية من قراراتب أ كاـ ك أكا

القرارات القضائية الصادرة عن  ردالطعوف  اتست,ناؼ  ف فإت ما است ين  نل خاص. كعليه 

                                                 
من ؽ.إ.ـ.إ  ي  أف هها النل  901ك نل اظتادة  01-98من القانوف العضوم  9اظتك ذ أف هناؾ اختكؼ  ٌن نل اظتادة  - 1

لة  الفصل يف دعاكل اإلل اء ك التفسًن ك تقدير اظتشركعية يف القرارات الصادرة عن السلطات امخًن  صر اختصاص غتلس الدك 
 اإلدارية اظتركزيةب يف اضتٌن أف القانوف العضوم كس  اتختصاص إذل اعتي,ات العمومية الو نية ك اظتن مات اظتهنية الو نية.

2
مام  30اظتؤرخ يف  01-98يعدؿ ك يتم) القانوف العضوم  ب 2011يوليو  26اظتؤرخ يف  13-11القانوف العضوم رق)  - 

 . 2011أكت  3الصادرة يف  43ب كاظتتعلا  اختصاصات غتلس الدكلة ك تن يمه ك عملهب ج.ر.ج.ج: رق) 1998
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ااك) اإلدارية فصكن يف الدعاكل  اإلل اء يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية الصادرة عن الوتة 
 اصتزائر. تكوف من اختصاص غتلس الدكلة يف

م  العل) أف القرارات الصادرة عنه فصكن يف دعول الطعوف رد القرارات الوزارية اظتش كة أك     
 اظتراسي) التنفيهية  صفته قاري اختصاص ت نتكن له أف ين ر فيها كقاري است,ناؼ. 

 مجل  الدولة كقاضي نق  في دعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية. -3
-11 القانوف العضوم رق) اظتعدلة مبوجب 21-98 رق) من القانوف العضوم 11صت اظتادة ن    
.خر درجة  يف الن ر يف الطعوف  النقل يف ام كاـ الصادرة غتلس الدكلة  تلمتعلل أف ز 13
 اصتهات القضائية اإلدارية ز.  عن
غتلس الدكلة يف الن ر يف نل علل هها اختصاص  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةكما أف ق     

متتل الطعوف  النقل يف القرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية يف .خر درجةب ك ذلر  قولهز 
غتلس الدكلة  الن ر يف الطعوف  النقل يف القرارات الصادرة يف أخر درجة عن اصتهات القضائية 

 اإلدارية.
 1مبوجب نصوص خاصةز. متتل غتلس الدكلة كهلرب يف الطعوف  النقل اظت ولة له

اختصاص غتلس  اظتتطا قٌن  عد تعديل امكؿ ك ظتا كاف ثا ت من خكؿ النصٌن السا قٌن    
القضائية اإلدارية يف .خر  الدكلة  الن ر يف الطعن  النقل رد القرارات الصادرة عن اعتي,ات

ة الفاصلة يف القرارات القضائي أف فهل بب ك الطعوف  النقل اظت ولة له  نصوص خاصةدرجة
دعاكل اإلل اء رد القرارات اإلدارية اطتاصة  التصري   اظتنفعة العمومية تقبل الطعن  النقل أماـ 

 غتلس الدكلة؟
إف البح  عن اإلجا ة عن هها اإلشكاؿ مرد  إذل ال موض التشريعي السائد  وؿ     

يد  بيعة القرارات حتدإذل اتختصاص  النقل لقضاء غتلس الدكلة من جهةب ك من جهة أخرل 
القضائية الصادرة فصكن يف الطعوف  اإلل اء سواء من ااك) اإلدارية ك من غتلس الدكلة يف  اليت 

 اتست,ناؼ ك  اعتبار  قاري أكؿ ك أخر درجة.
انوف اإلجراءات اظتدنية كاإلدارية من ق 923ك  21-98 القانوف العضوممن 11فنل اظتادتٌن     

القرارات القا لة للطعن  النقل هي تلر الصادرة يف .خر درجة أم هنائياب  علل أف فصاجاءا ين
ب اما داـ النل كارح ان كبًن   ت تطرح إشكاتن  هه  امخًنة. ك إف كانت اظت ولة  نصوص خاصةأك 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية. 901/1اظتادة  - 1
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طرح رتلة من التساؤتت. ك علل تالقرارات الصادرة عن اعتي,ات اإلدارية يف .خر درجة  ف ف
 ت اإلدارية ت خترج علل اثنتٌنب ف ما ااك) اإلدارية أك غتلس الدكلة.اعتي,ا ف فالعمـو 

ا تصدر قرارات قا لة للطعن  اتست,ناؼ ما دل ينل القانوف ف هنفبالنسبة للمحاك) اإلدارية     
كما أف ذات اممر تنكد من 21.1-98 رق) من القانوف 1/1علل خكؼ ذلر  سب اظتادة 

ك اليت تنل علل أف ااك) اإلدارية  2.ف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةانو من ق 822 خكؿ اظتادة
هي صا بة الوتية العامة ختتل  الفصل يف أكؿ درجة سك) قا ل لكست,ناؼ ك يف رتي  القضايا 

 امش اص العامة  رفا فيها.  أ داليت تكوف الدكلة أك 
اليت تصدرها ااك) اإلدارية فصك يف  نتكن القوؿ كنصل عاـ إف القرارات  يانهك ؽتا سبا     

ا ت تقبل الطعن ف هنك عليه  بدعاكل اإلل اء ليست هنائيةب ك هي تقبل الطعن  اتست,ناؼ
 النقلب إت ما است ين  نل خاص. كما يستبعد الطعن  النقل يف أ كاـ ااك) اإلدارية اليت 

 تصب  هنائية سك) فوات ميعاد اتست,ناؼ.
خًن ـتلل إذل أف القرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية الفاصلة يف الطعوف  اإلل اء ك يف ام    

 نل خاص  ب ك دل تست نرد قرارات التصري   اظتنفعة العمومية الصادرة عن الوتة ليس هنائية
طعن ا ت تقبل الأهنا تقبل الطعن  اتست,ناؼ أماـ غتلس الدكلة كما سبا ك أف رأيناب إت ف هنكعليه 

  النقل أماـ ذات االس.
ا تكوف مبناسبة است,ناؼ ف هنأما القرارات اليت يصدرها غتلس الدكلة فصكن يف دعول اإلل اءب     

قرار صادر عن ػتكمة إداريةب أك  اعتبار  صا ب اختصاص أكؿ ك .خر درجةب ك هي ةًن قا لة 
الدكلة اصتزائرم يف قرار رق)  للطعن  النقل أمامه. ك تنكد هها اممر مبوجب اجتهاد الس

ال يمكن لمجل  الدولة الفصل بطريقة الطعن بالنق  ز 1221-29-13 تاريخ  27324
ز. ك هكها يكوف غتلس الدكلة  ـر ...10-98في قرار صادر عنو عمال بأحكاـ القانوف 

 3اظتتقارٌن من ؽتارسة  ريقة من  رؽ الطعن  الطعن  النقل( اظتع ؼ ىا قانونا.
                                                 

شًن إذل إمكانية الطعن  النقل يف القرارات القضائية الصادرة عن ااك) اظتتعلا  ااك) اإلدارية دل ي 02-98إف القانوف رق)  - 1
 اإلدارية.

 ااك) اإلدارية هي جهات الوتية العامة يف اظتنازعات اإلدارية. - 2
اظتؤسسات  ختتل يف الفصل يف أكؿ درجةب سك) قا ل لكست,ناؼ يف رتي  القضاياب اليت تكوف الدكلة أك الوتية أك البلدية أك إ دل

 العمومية ذات الصب ة اإلدارية  رفا فيها.
غتلس الدكلة ؼتتل كقاري نقل  الفصل يف الطعوف  النقل  ل,ن كافك جاء يف قرار .خر الس الدكلة  نفس اطتصوص ز  - 3

من  903مله ك اظتادة اظتعدؿ ك اظتتم) اظتتعلا  اختصاصاته ك تن يمه ك ع 98/01 رق) من القانوف العضوم 11اظترفوعة  سب اظتادة 
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القرارات الصادرة عن غتلس الدكلة است,نافان يف القرارات الصادرة عن ااك)  ف فك  التارل     
اإلدارية فصك يف الطعوف  اإلل اء اظترفوعة رد قرارات التصري   اظتنفعة العموميةب أك الصادرة عن 

عمومية  االس كنكؿ ك .خر درجة فصك يف الطعوف  اإلل اء رد قرارات التصري   اظتنفعة ال
الصادرة عن  ريا قرارات كزارية أك  واسطة مرسـو تنفيهم ت تقبل الطعن  النقل أماـ غتلس 

 الدكلةب ك هها اممر فيه مساس سقوؽ اظتتضررين من نزع اظتلكية.
العريضة كتب أف تقدـ أماـ جهة القضاء  ف ف ب س تقبل الدعول كالقانوف الفرنسي  أما يف    

اتختصاص يؤكؿ إذل القاري  ف فك يف كل ام واؿ  ب(Juridiction compétente)اظت تصة 
 En premier et)يف أكؿ ك .خر درجة  1(Le conseil d’Etat)  في تل غتلس الدكلة اإلدارم.

dernier ressort)  صدر عن  ريا إذا ن ر الطعوف القضائية رد قرار التصري   اظتنفعة العمومية 
قدر اظتشرع الفرنسي أقتية اظتراسي) ك خطورهتا لصدكرها عن اضتكومة ك قد  .(Un décret)مرسـو 

.خر درجة دكف ااك) ك ذاهتاب ك لهلر جعل الطعن  اإلل اء ردها الس الدكلة ك  د  كنكؿ 
 2.اإلدارية صا بة اتختصاص العاـ

اك) كما متتل غتلس الدكلة  ن ر الطعوف  النقل يف القرارات القضائية الصادرة عن ػت    
يف أكؿ  اإلدارية اؼ رد القرارات اليت تصدرها ااالساتست,ناؼ الفاصلة يف الطعوف  اتست,ن

 1987مبوجب قانوف اإلصكح القضائي اإلدارم لسنة  اتختصاص هها نكدب ك قد تدرجة
اإلدارية اتست,نافية يف غتاعتا الواس  اصتديد ختض  لرقا ة  السالهم نل علل أف أ كاـ ااك 
ك عليه ف ف القرارات القضائية الصادرة است,نافا  3نقل اليت نتارسها غتلس الدكلة كقضاء إدارم.ال

                                                                                                                                                    

ؽ.إ.ـ.إ رد ام كاـ الصادرة هنائيا عن ااك) اإلدارية ك قرارات غتلس ااسبة ك القرارات الصادرة عن  عل اصتهات اظت تصة 
كجهة اتست,ناؼ  اإلدارماظتفتوح ردها الطعن  النقل أمامه مبوجب نصوص خاصة فاف القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء 

غتلس  -.قانونا يكتسي  ا   هنائي مطلا ت كتوز الطعن فيها عن  ريا الطعنزك دة اظتقومة معماؿ رتي  ااك) اإلدارية موروعا الو ي
 .172ب ص 2012ب سنة 10ب غتلة غتلس الدكلةب العدد رق) 19/07/2012اظتؤرخ يف  072652الدكلةب القرار رق) 

1
 - Selon L’article L 111-1 du code de justice administrative « Le conseil d’Etat et la 

juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation 
dirigées contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverse juridictions 
administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de 
juge d’appel ».    

2
الفرنسيب دار اصتامعة  اإلدارمتن ي) القضاء  لاتست,نافية يف فرنسا م  ن رة عامة عل اإلداريةػتمد رفعت عبد الوهابب ااك)  - 

 .122 ص ب2012ب اإلسكندريةاصتديدةب 
3
 - Loi n° 87-1127  du 31 décembre 1987 portant reforme du contentieux administratif. 

JORF du 1 janvier 1988, p.7. 
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اتست,نافية يف القرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية الفاصلة يف الطعوف رد القرارات  عن ااالس
 لس الدكلة. اإلدارية اظتتضمنة التصري   اظتنفعة العموميةب نتكن الطعن ردها  النقل أماـ غت

يف القانوف الفرنسي تعتل قاري   1(Le tribunal administrative) اإلدارية ةكما  دكرهاك     
القانوف العاـ اإلدارم يف الدرجة امكذل للتقاريب فهي ختتل قضائيا  كل اظتنازعات اإلدارية فيما 

عليه ف نه يف إ ار  عدا ما متتل  ه غتلس الدكلة  نصوص خاصة  صفته أكؿ ك .خر درجة. ك
 الفصل يف أكؿ درجة  ختتل يتب  عتا العقار اظتنزكع منازعات نزع اظتلكيةب ف ف اكمة اإلدارية اليت

عن  ريا  هه  امخًنةصدر  الفصل يف الطعوف رد قرارات التصري   اظتنفعة العمومية عندما ت
 .( Un arrête ministériel ou préfectoral)قرار كزارم أك من اافذ 

تل  الفصل يف مت ف نه (La cour administrative d’appel)2 اتست,نايف اإلدارم لسااأما  
اإلدارية دكف ةًنها. فقبل إصكح  اليت تصدرها ااك) القضائية الطعوف  اتست,ناؼ يف القرارات

نه أ إتب اتست,نافية السكاف اختصاص قضاء اتست,ناؼ قسمة  ٌن غتلس الدكلة ك اا  1995
ف ن  1987ك الهم عدؿ من قانوف اإلصكح القضائي لسنة  1995فلاير  8 عد صدكر قانوف 

ك ليس غتلس الدكلة  الطعوف اتست,نافية يف أ كاـ ااك)  اتست,نافية السقضل  اختصاص اا
ها ااك) اإلدارية يف دعاكل إل اء القرارات الكئحية. ك عليه ف ف است,ناؼ القرارات اليت تصدر 

 اليت تصدر عن  ريا قرار كزارماإلدارية فصك يف الطعوف رد قرارات التصري   اظتنفعة العمومية 
 3.اإلدارية اتست,نافية يكوف أماـ ااالس أك من اافذ

ك مبقارنة القانوف اصتزائرم  ن ًن  الفرنسيب فيمكن القوؿ  نف هها امخًن يوفر رماف إرايف     
هو عليه اضتاؿ يف اصتزائرب خاصة فيما يتعلا مببدأ التقاري علل درجتٌن  وجود ثكثة مقارنة مبا 

 ك غتلس الدكلة.  1اتست,نافية ب ااالس4جهات قضائية ك هي ااك) اإلدارية
                                                 

1
 - Selon L’article L 221-1 du code de justice administrative « Les tribunaux administratifs 

sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’état, juges de 
droit commun du contentieux administratif ».   
2
 - Selon L’article L 221-2 du code de justice administrative « Les cours administratives 

d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par Les tribunaux administratifs, 
sous réserve des compétences attribuées au conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de 
celles définies aux articles L.552-1 et L.552-2. 
3- Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit, p.89.  

 القضاء اإلدارم الفرنسي علل مستول الدرجة امكذل يف هي ااك) ذات اتختصاص العاـ يف 1953مرسـو أصبحت منه  - 4
ب مبعىن أهنا صارت ختتل  كل اظتنازعات اإلدارية كنصل عاـ فيما عدا تلر اظتنازعات ادكدة اليت منحتها  عل النصوص التقاري

 .113اطتاصة عتي,ة قضائية أك ػتكمة أخرل. أشار إذل ذلر:ػتمد رفعت عبد الوهابب اظترج  السا اب ص
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إف ا  اـ اتختصاص  النسبة للطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية من الن اـ العاـ.     
ر ف ف الطعن كتب أف يرف  كفا اظتواعيد القانونية سواء العامة  اظتنصوص عليها ك اإلرافة إذل ذل

يف الشريعة العامة للتقاري(ب أك اطتاصة اليت جاءت ىا التشريعات اطتاصة  نزع اظتلكية. كمسنلة 
 ميعاد الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية ستكوف ػتل الدراسة يف الفرع اظتوارل.

 
 الثالفرع الث

 ميعاد رفع دعوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة العمومية
ة  دعول اإلل اء أماـ جهات القضاء اإلدارمب يإلدار رد امعماؿ القانونية اإف تقدصل  عن     

ك إف كاف اظتشرع الفرنسي دل مترج عن هه  القواعد  .يف القواعد العامة متض  ظتواعيد ػتددة سلفا
 زائرم كر  مواعيد خاصة مبناسبة اظتنازعة يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةبالعامةب ف ف ن ًن  اصت

ك اعتدؼ من حتديد هه  اآجاؿ ك جعلها قصًنة نسبيا هو إعطاء استقرار لعمل اإلدارة. م  العل) 
ك إفتا تتقادـ  تقادـ  بأف دعول القضاء الكامل ت ختض  من  ي  اظتبدأ يف رفعها ظتيعاد معٌن

 ي  يت) التطرؽ إذل ميعاد دعول اإلل اء يف  تبعان ك هها ما سيت) معاصتته  دعل عليه.اضتا اظت
 . ثانيان( ميعاد دعول اإلل اء يف تشري  نزع اظتلكية ب ك إذلالقواعد العامة  أكتن(

 أوال: ميعاد دعوى اإللغاء في القواعد العامة.
رف  دعول اإلل اء من خكؿ نل اظتادة لقد ن ) قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية .جاؿ     

( أشهرب يسرم 4لتدد .جاؿ الطعن أماـ اكمة اإلدارية  نر عة  ز اليت نصت علل ما يلي: 829
من تاريخ التبليغ الش صي  نس ة من القرار اإلدارم الفردمب أك من تاريخ نشر القرار اإلدارم 

ف .جاؿ الطعن  دعول اإلل اء أماـ ااك) أالنل  هها ز. ك يتبٌن من خكؿاصتماعي أك التن يمي
من تاريخ تبليغ القرار الفردم أك نشر القرار اصتماعي أك التن يمي. ك هي  أربعة أشهراإلدارية هو 

 سالفنفس القانوف من  907 هها من اظتادة ٌننفس اآجاؿ اظتعموؿ ىا أماـ غتلس الدكلةب ك يتب
أخًنةب تطبا ام كاـ ك غتلس الدكلة كدرجة أكذل  عندما يفصل.زأنهتنل علل ك اليت الهكرب 

 أعك .ز 832إذل  829اظتتعلقة  اآجاؿ اظتنصوص عليها يف اظتواد من 

                                                                                                                                                    
ب ك عددها ستسة 1989ب ك اليت  دأت العمل يف يناير 31/12/1987نشنت هه  اصتهة القضائية مبوجب قانوف صادر يف  - 1
ختتل  الفصل يف الطعوف اتست,نافية اظترفوعة رد أ كاـ ااك) اإلداريةب  است ناء  عوف تقدير اظتشركعية ك الطعوف اطتاصة  انت اب ك 

أشار إذل ذلر:ػتمد رفعت عبد الوهابب نفس  كهلر  است ناء الطعوف لتجاكز السلطة رد القرارات الكئحية.  البلديات كاظتقا عات ك
 .47اظترج ب ص
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ف هه  ام كاـ تتطلب منا التعرض إذل  دء اظتيعادب ك امتداد   القط  أك الوقفب ك ه) ما إ    
 سوؼ يتبٌن من خكؿ ما ينيت:

 بدء الميعاد. -1
 قانوف اإلجراءات اظتدنية كاإلداريةمن  829اصتزائرم ك من خكؿ نل اظتادة ففي القانوف     

ف .جاؿ امر عة أشهر لرف  دعول اإلل اء سواء أماـ ااك) اإلدارية أك غتلس الدكلة يبدأ أيتض  
القرار اصتماعي أك  (La publication)القرار الفردمب أك نشر  (La notification)من تاريخ تبليغ 

 يمي.  التن 
القناة الطبيعية اليت يت) من خكعتا إيصاؿ هه  القرارات  عل) هو التبليغ أك اإلعكف  دي عى ك يػي     

أما النشر فيفرض علل  باإلعكف أقول ك أفضل السبل لتوفًن العل)يعد أصحاب الشنف. ك 
اإلدارة ت  ف فالش ل متا عة الوسائل اظتعدة لنشر قرارات اإلدارة. ك  النسبة إلجراءات اإلعكف 

تلتـز   تباع شكليات معينة للقياـ  اإلعكف. إت أف ذلر ت ينفي رركرة استيفاء هها اإلجراء 
اصتهة اظتصدرةب ك اليت كتب أف تكوف ؼتتصةب ك أف يوجه إذل صا ب  س) كمقومات كل إعكفب  

 اإلعكف كامكن اظتصلحة ش صيا أك من ينوب عنه...اخل. أما من  ي  البيانات فينب ي أف يكوف 
فاإلعكف الهم يقتصر  ب س يستطي  الفرد أف يرل  وروح انعكاسات القرار علل مركز  القانوشل

علل  عل أجزاء القرارب أك ي فل كاقعة جوهرية أك يشتمل علل مل ل مبتور ت يبدأ  ه ميعاد 
 1سائل اإلثبات.كل ك   ننهك يقبل  ش بالطعن  اإلل اء. ك إثبات اإلعكف يق  علل عاتا اإلدارة

   .امتداد الميعاد -2
إف اآجاؿ اددة لتقدصل الطعن  دعول اإلل اء يف القرارات اإلدارية أماـ جهات القضاء     

اإلدارم يف اصتزائر سواء ااك) اإلدارية أك غتلس الدكلة أك يف التشريعات اظتقارنةب قد يع رها 
فهب ك  التارل دتديد مدة الطعن اظتنصوص عليها يف عارضب فيؤدم إذل انقطاع هها اظتيعاد أك كق

 التشري .
  اتت اتنقطاع تصدل عتا اظتشرع اصتزائرم علل سبيل اضتصر يف ف فففي القانوف اصتزائرم     

ك اظتقصود  قط  اظتيعاد أف حتدث كاقعة ػتددة .2قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية من 832اظتادة 

                                                 
 .172-171ب ص2005دار الكتب اظتصريةب القاهرةب  القضاءب م كاـ بقا  اإلل اءفتحي فكرمب كجيز دعول  - 1

  اضتاتت اآتية:علل ما يلي: تنقط  .جاؿ الطعن يف 832اظتادة تنل  - 2
 الطعن أماـ جهات قضائية إدارية ةًن ؼتتصة؛ -
  لب اظتساعدة القضائية؛ -
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ب تؤدم إذل إسقاط اظتدة اليت جرت قبل تلر الواقعةب ك زكاؿ انهسريد أك أثناء عند  دء سرياف اظتيعا
  1.ثارها. ك يبدأ ميعاد جديد كامل  عد انتهاء هه  الواقعة.

. ك اظتقصود  وقف اظتيعاد كقفامتداد اظتيعاد هي  إذلتؤدم  أفك اضتالة ال انية اليت نتكن      
حتدث قوة قاهرة يستحيل معها  انهسرياف اظتيعاد أك أثناء عند  داية سري أنهميعاد دعول اإلل اء 

 اختاذ إجراءات رف  الدعول  فيقف اظتيعاد  س تنتهي القوة القاهرة. 
ف ذا  دثت القوة القاهرة كقت  دء اظتيعاد فهو ت يبدأ  السرياف إت  عد انتهائها. أما إذا     

م إذل كقفه ب مبعىن أف اظتدة اليت جرت فعك قبل  دثت القوة القاهرة أثناء سرياف اظتيعاد فهي تؤد
انتهاء  دالقوة القاهرة ت تسقط ك إفتا تدخل يف  ساب اظتيعاد مث يستكمل ما  قي من اظتيعاد  ع

ك يرج  كقف اظتيعاد يف هها الفرض  سب اكمة اإلدارية يف مصرز إذل أصل  2القوة القاهرة.
اختاذ  –مسباب خارجة عن إرادته  –من يستحيل عليه  عاـ مقرر هو عدـ سرياف اظتواعيد يف  ا

  3اإلجراءات للمحاف ة علل  قهز.
ك اتستحالة الناتة عن القوة القاهرةز من كسائل الواق  اليت ختض  لتقدير القاري ك متتلف     

ثر هها التقدير سسب يركؼ اضتاؿ ك مك ساته إذ العلة ليست  وقوع القوة القاهرةب ك إفتا  ام
  4الهم نتكن ترتيبه عليها من  ي  إمكاف قياـ ذم الشنف  اإلجراء أك استحالة ذلرز.

ك اظتك ذ أف اظتشرع اصتزائرم دل ينخه سالة كقف ميعاد دعول اإلل اء ك اعتل يرؼ القوة     
من  اتت اتنقطاع اليت ن مها  (Force majeur ou cas fortuit) القاهرة أك اضتادث الفجائي

ك هها عكس ما فعله اظتشرع  قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةبمن  832وجب اظتادة مب
نتكن القوؿ أف ما  ف نهالفرنسي. ك م  هها التباين يف تكييف القوة القاهرة يف التشري  اصتزائرمب 

جاء  ه اظتشرع يف صاحل اظتتقارٌن لإلدارة ما داـ أف اتنقطاع يسم  عت)  اضتصوؿ علل مدة 
 مر عة أشهر كاملة.ا

                                                                                                                                                    

 كفاة اظتدعي أك ت يًن أهليته؛ -
 القوة القاهرة أك اضتادث اظتفاجئ؛ -

 .97ص  ب2004 ػتمد أنور زتادةب القرارات اإلدارية ك رقا ة القضاءب دار الفكر اصتامعيب اإلسكندريةب - 1

 .96ص نفس اظترج بزتادةب ػتمد أنور  - 2

. أشار إذل ذلر: فتحي 185( ص 149( قاعدة  15اظتوسوعة اإلدارية. ج  – 24/01/1981 -اكمة اإلدارية العليا  - 3
 .188فكرمب اظترج  السا اب ص

: فتحي . أشار إذل ذلر185( ص 149( قاعدة  15اظتوسوعة اإلدارية. ج  – 24/01/1981 -اكمة اإلدارية العليا  - 4
 .188فكرمب نفس اظترج  ب ص
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ك عليه متتلف قط  اظتيعاد عن كقف اظتيعاد لكوف الوقف ت يؤدم إذل إسقاط اظتدة السا قة     
علل  دكث القوة القاهرة اليت توقف اظتيعاد ك إفتا حتتسب تلر اظتدة اليت جرت فعك مث يستكمل 

يعاد ييٍسًقط اظتدة اليت جرت من ميعاد اظتيعاد  عد انتهاء الوقف  انتهاء القوة القاهرة  ًيدى أف قط  اظت
  1الطعن قبل  دكث الواقعة القا عة للميعاد ك يبدأ  عد انتهاء أثر القط  ميعاد كامك من جديد.

 ثانيا: ميعاد دعوى اإللغاء في تشريع نزع الملكية.
شرع قرارات التصري   اظتنفعة العمومية  دعول اإلل اء فقد أ اؿ اظت رد النسبة للطعوف     

إذل قانوف  1-13يف اظتادة  11-91 رق) اصتزائرم يف التشري  اطتاص  نزع اظتلكية القانوف
جاء  نل خاص فيما يتعلا مبيعاد  أنهاإلجراءات اظتدنية كاإلدارية فيما متل الشكلياتب إت 

 أجلتقدصل الطعن  دعول اإلل اءب  ي  نل علل أف هه  الطعوف ت تيقبل إت إذا قيدمت يف 
هها اظتيعاد اظتنصوص  ف فك عليه  2(.2-13صا  شهر يبدأ من تاريخ تبليغ القرار أك نشر   اظتادة أق

( متالف ذلر اظتيعاد الهم نل عليه اظتشرع يف اظتادة  داعليه مبوجب هها النل اطتاص  شهر ك 
شر. ك عليه ك هي أر عة أشهر من تاريخ التبليغ أك الن قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن  829
الت ل) اظتسبا أماـ  ف ف بذلر يعتل خركجا علل القاعدة العامة. كنتيجة عته  اآجاؿ القصًنة ف ف

 3اصتهات القضائية يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ةًن ؽتكن.
أم  4تلر اآجاؿ اظتقررة يف القانوف العاـب يه .جاؿ الطعن ف ف القانوف الفرنسيأما يف     

كإجراء الشهر يت) عن  ريا  5 من تاريخ شهر القرار اطتاص  التصري   اظتنفعة العمومية. شهراف
. أما إذا كاف  واسطة قرار فيت) عن  ريا التعلياب  اصتريدة الرشتية إذا كاف التصري  مبوجب مرسـو

                                                 
 .97ص ب1224 باظترج  السا اأنور زتادةب  ػتمد - 1

 زدـ يف أجل أقصا  شهرا ا تداء من تاريخ تبليغ القرار أك نشر .ك ت يقبل الطعن إت إذا قي ز... - 2
3

 نزع اظتلكية اطتاصة للمنفعة العموميةب غتلة ليلل زركقيب دكر القاري اإلدارم يف مراقبة مدل ا  اـ اإلدارة لإلجراءات اظتتعلقة  - 
 .31سا اب ص الرج  اظتزتد رزتاشلب أ ب ان ر كهلر:19ب  ص 2003ب مطبعة الديوافب اصتزائرب 3غتلس الدكلة اصتزائرمب العدد 

4
 - Art R .421-1 du CJA : «  sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être 

saisie  que par voies de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir 
de la notification ou de publication de la décision attaquée » 

قد راعل  ك قد انتهص اظتشرع الفرنسي سياسة توفيقية  كيمة إذ  دد ميعاد رف  الدعول  شهرين. ك ليس من شر يف أف اظتشرع - 5
 هلر  بيعة الدعول اظتوجهة رد القرارات اإلداريةب سي  إذا فات هها اظتيعاد صا ب الشنف كاف  عنه ةًن مقبوؿب ك خكله تكوف 

حتصن قراراهتا من ا تماؿ الطعن فيها إذ أرحل التقييد  اظتيعاد من  إذلاإلدارة مهينة لتلقي الطعوف يف قراراهتاب ك تطم,ن  عد فواته 
ـ العاـ ب ك أصب  الدف   فوات اظتيعاد جائزا يف ؼتتلف مرا ل اطتصومةب ك ةدت اكمة ت ًن  من تلقاء نفسهاب ك لو دل تدف   ه الن ا

دعول إل اء القرارات  –ب الدعاكل اإلدارية سامي رتاؿ الدينظتزيد من اظتعلومات ان ر:  - جهة اإلدارة أك رريت  عدـ التمسر  ه.
 .117-116ب اظترج  السا اب ص -تسويةاإلداريةب دعاكل ال
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هها التعليا كاؼ لبداية  ساب .جاؿ الطعن. ك هها   ل الن ر عن إجراء الشهر الك ا ك 
 يت) يف غتم  النصوص القانونية اطتاص  اظتقا عةب ك هها الشهر امخًن ةًن إجبارم. الهم
مهلة الشهرين  ف ف (Un particulier)امش اص اظتعنيٌن  أ دأما عندما يت) تبليغ القرار إذل     

 ا تبدأ من تاريخ هها التبليغ إذا كاف هها التبليغ سا ا علل شهر القرارب أما إذا كاف التبليغ ت
 1مدة الشهرين ت دتدد. ف ف بعلل الشهر

 ف فب جليف  الة عدـ قبوؿ الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية لفوات ام أنهك اظتك ذ     
 La)الطعن إعماتن  ن رية العمليات اظتركبة يف صحة القرار السا ا يف اظتنزكع اظتلكية لتتفذ سقه 

théorie des opérations complexes) ب إذا كاف قرار التصري   اظتنفعة العمومية متضمنان يف
 .2نفس الوقت قرار القا لية للتنازؿ

ب لهلر كاف من الضركرم التطرؽ إذل اآثار اليت متلفها اقرار إدارم يولد .ثار أم إف الطعن يف     
 طلب اظتوارل.القرار اإلدارم اطتاص  التصري   اظتنفعة العموميةب ك ذلر من خكؿ اظت ردالطعن 

 
 المطلب الثاني

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية ضد آثار تحريك دعوى اإللغاء
 اظت تبة القانونية اآثار العموميةب  اظتنفعة التصري  قرار ردحترير دعول اإلل اء   آثار يقصد    
ي   اظتنفعة تتم ل هه  اآثار يف كقف تنفيه قرار التصر  ك بيف هها القرار  اإل طاؿ الطعن عن

ك يف القانوف اصتزائرم فقد رتب  ب ك صدكر  ك) يف الدعول علل كجه اتستعجاؿ.العمومية
هامة علل الطعن  دعول اإلل اء رد قرار التصري   اظتنفعة العمومية. فمن خكؿ نل  ان اظتشرع .ثار 

كور سلفا يوقف ؾتد أف اظتشرع جعل الطعن اظته  11-91رق)  الفقرة ال ال ة من القانوف 13اظتادة 
ك يعتل هها النل خركجا علل القواعد العامة ك اليت مفادها أف الطعن  3تنفيه القرار اظتطعوف فيه.

 اإلل اء كنصل عاـ ت يوقف تنفيه القرار اإلدارم.  اإلرافة إذل ذلر ف ف اظتشرع ك من خكؿ 
اطتاصة ك القصًنة اليت  أخرل تتم ل يف اظتواعيد ان من القانوف السا ا رتب .ثار  14نل اظتادة 

من نفس  15كرعها يف رف  الدعول أك الفصل فيها أك الطعن يف القرار القضائي. ك يف اظتادة 
ف جعل اضتك) ن.خر علل اضتك) الصادر فصك يف دعول اإلل اء   ان القانوف فقد رتب اظتشرع أثر 

                                                 
1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.89. 
2- CE., 2 juin 1980, Dr, adm, 1980, n° 261. 

3
 ز.ك يف هه  اضتالة يوقف تنفيه القرار اظتصرح  اظتنفعة العمومية ز:إليه اإلشارةسا ا  11-91 رق) من القانوف 13/3تنل اظتادة  - 
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خركج  هاع اصتزائرم ك اليت في ضوريا للجمي . إف كل هه  اآثار اليت رتبها اظتشر  ان القضائي هنائي
عن القواعد العامةب إفتا هي مرتبطة  اطتصوصية اليت دتيز إجراءات نزع اظتلكية ك هي  ا   

 اتستعجاؿ.
 الفرع  ك من خكؿ هها اظتطلب سيت) التطرؽ إذل كقف تنفيه قرار التصري   اظتنفعة العمومية    

 اؿ  الفرع ال اشل(.امكؿ(ب ك صدكر  ك) يف الدعول علل كجه اتستعج
 

 الفرع األوؿ
 .وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية

لإلدارة ك . ب ما دل يض  القضاء  دان لتنفيههاامصل أف القرارات اإلدارية نافهة من يـو صدكرها    
 مرد  إذل أف اعتدؼ من بأف تنفهها دكف استشارة أية جهة. إف هها اتمتياز الهم حت ل  ه اإلدارة

 اإلرافة إذل قرينة الصحة اظتف رة يف عمل اإلدارة. إف  بنشاط اإلدارة هو حتقيا اظتصلحة العامة
 من  ي  تنفيهها الهم ت بعن الطعوف القضائية نلهها اتعتبار جعل القرارات اإلدارية يف من

 واز كقفهها امصل العاـ يرد عليه است ناءب أت ك هو ج ك م  ذلر ف فيتنثر يف شيء من ذلر. 
 الشكلية ك اظتوروعية. اريةب عند توفر شرك ه القانونيةبتنفيه القرارات اإلد

( جانبه اظتشرع اصتزائرم يف قانوف نزع اظتلكية امثر ةًن اظتوقف للطعن  اإلل اءإف هها اظتبدأ      
 القرار.عندما جعل ك  صري  العبارة الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية يوقف تنفيه هها 

امثر ةًن اظتوقف للطعن  دعول تاكز ك من خكؿ ما ينيت من الدراسة سيت) التعرض إذل     
 .(ثانيان   النل علل امثر اظتوقف للطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب مث (أكتن   السلطة

 .أوال: األثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة
قانوف اء يف القانوف اصتزائرم ك كنصل عاـ ك  سب ما جاء يف إف الطعن  دعول اإلل     

ك يف هها اإل ار تنل  .اإلدارمت يؤدم إذل كقف تنفيه القرار  بك اإلدارية اإلجراءات اظتدنية
ت توقف الدعول اظترفوعة أماـ اكمة اإلداريةب تنفيه القرار اإلدارم زأنهمنه علل  833اظتادة 

 نل القانوف علل خكؼ ذلر.اظتتنازع فيهب ما دل ي
نتكن للمحكمة اإلدارية أف تنمرب  ناء علل  لب اظتعينب  طلب كقف تنفيه القرار  أنهةًن     

إذل الطا   امثر ةًن اظتوقف للطعن  دعول إل اء القرارات اإلدارية هها يرج   ك .زاإلدارم
 .كإذل اف اض اظتشركعية فيه مسبقا التنفيهم للقرار اإلدارمب
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لتتمل است ناءاتب  ي  أف الشطر  أنهك يتض  من هها اظتبدأ اظتعتمد يف القضاء اإلدارم     
أك ما جاء  بنل علل هها ات تماؿ إذا نل عليه القانوف 833ال اشل من الفقرة امكذل من اظتادة 
 طلب  فيمكن للمحكمة اإلدارية أف تنمر  ناء علل  لب اظتعينبزيف الفقرة ال انية من نفس اظتادة 

 .زكقف تنفيه القرار اإلدارم
 .ثانيا: النص على األثر الموقف للطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية

خكفان للمبدأ القضائي اظتعركؼ  امثر ةًن اظتوقف للطعن  دعول اإلل اءب كللقاعدة القانونية ك     
ك اليت  دنية ك اإلداريةبانوف اإلجراءات اظتمن ق 833العامة اظتنصوص عليها يف نل اظتادة 

الطعن يف قرارات  ف ف بمقتضاها أف الطعن يف القرارات اإلدارية ت يوقف تنفيهها كنصل عاـ
التصري   اظتنفعة العمومية يوقف تنفيهها است ناء. هها ما نل عليه اظتشرع يف قانوف نزع اظتلكية 

ز .لمصرح بالمنفعة العموميةو في ىذه الحالة يوقف تنفيذ القرار ا...ز 13/3يف نل اظتادة 
 24/00كاظترشد رق)  1ب1994مام 11ؤرخة يف اظت 0007 التعليمة رق) كهلر  كهها ما تؤكد 

     .2000سبتمل  23 ظتؤرخ يفا
  مكانية  2001كقف التنفيه مت استبداله  داية من أكؿ جانفي  ف ف القانوف الفرنسيأما يف     

.ثار قرار إدارم  واسطة إجراء قضاء استعجاؿ الوقف أك اضتصوؿ علل إمكانية تعليا أك سقوط 
-2000اضتريات أك استعجاؿ امكامر. إف هه  اإلجراءات مت النل عليها  واسطة القانوف رق) 

من  L 521-2ك  L 521-1 ك اظتقننة مبوجب اظتادتٌنب 2000جواف  30الصادر  تاريخ  597
 قانوف القضاء اإلدارم.

يتوجب توفر شر ٌن  ف نه بمن قانوف القضاء اإلدارم الفرنسي L 521-12 ك  سب اظتادة    
 أساسيٌن  س نتكن للقاري قبوؿ كقف تنفيه قرار إدارم متضمن التصري   اظتنفعة العمومية.

                                                 
1 - «  Dés que le recours est formé, il est sursis a l’exécution l’acte de déclaration d’utilité 
publique ». 
2

-  «  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en 
annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut 
ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque 
l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en 
réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard 
lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » 
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يف النصوص السا قة  أنهك ما تب اإلشارة إليه  .في البداية كتب توفر شرط اتستعجاؿف    
قبوؿ  لب كقف التنفيه كتب أف يتسبب قرار التصري  يف أررار  اظتن مة لنزع اظتلكية ك  س يت)

إذ أف القاري ت يتقبل علل  ب(Un préjudice difficilement réparable)يصعب إصك ها 
اإل كؽ أف قرار التصري  نتكن أف يتسبب يف أررار. أما الشرط ال اشل فهو كجود شر جدم 

 قبوؿ  االقاري ليس غتل  ف ف بالشر ٌن السا قٌنك  س  توافر  . وؿ مشركعية قرار التصري 
النتيجة ك كقف تنفيه القرار اإلدارم اظتتضمن قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك إفتا هناؾ إمكانية. 

اظتشرع  ف فك عتها السبب  1 تماؿ ر,يل.إأف كقف تنفيه قرارات التصري   اظتنفعة العمومية 
 اكؿ ك ب اظتنصوص عليه يف اظتادة السا قة لسلبية لن اـ الوقفالفرنسي  اكؿ الت فيف من اآثار ا

أم  لب  ف فأف يلطف من شركط ن اـ استعجاؿ الوقف يف  عل اضتاتت اطتاصة. ك من ذلر 
كقف تنفيه قرار تصري  مبنفعة عمومية مؤسس علل ةياب دراسة مدل التنثًن علل البي,ة يف ملف 

القاري ملـز  قبوؿ الطلب مبجرد تنكد   ف فب 2(Etude d’impact)التحقيا من اظتنفعة العمومية 
  3.(Art. L122-2 du code de l’environnement)  من ةياب الدراسة اظتشار إليها سلفا

تنفيه إجراءات نزع اظتلكيةب إذا تبٌن له أف الدراسة ف القاري نتكن له أف يعتمد كقف كما أ
 ,Superficielles) كاملةب أك ةًن دقيقة اظتتعلقة مبدل التنثًن علل البي,ة سطحيةب ةًن

incomplètes ou imprécises) إرافة إذل ذلر فحس ك إف كاف النقل يف الدراسة ةًن ب
ك من  بيوافا علل  لب الوقف ف نهالقاري يعتل ذلر ةياب للدراسة ك التارلب  ف فمتجلي 

  La commune de Roquevaire).4   نهكر قضية يف هها الشنفتطبيقات قضاء غتلس الدكلة 
                                                 

1  - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit, p.p. 511-512. 
2 - « Connue de nombreux droits étrangers, l’étude d’impact fait son apparition en France 
avec la loi du 10 juillet 1976, première loi sur la protection de l’environnement. Son article 2 
en donne les caractéristiques générales et renvoies à un décret d’application le soin d’en 
préciser les modalités. ». - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.465. 
3
 - «  Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou 

une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence 
d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision 
attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. » 
4  - CE., 29 juillet 1983, « Commune de Roquevaire.,D.,I.R, 1984,p.197. 
 « La déclaration d'utilité publique du projet de construction d'un collège d'enseignement 
secondaire devant obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact. Si le dossier soumis à 
l'enquête publique contenait un document dénommé "étude d'impact", ce document ne 
comportait, même de façon sommaire, aucun des éléments d'information énumérés à l'article 
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ك اضتالة ال انية اليت كتل فيها القاري علل قبوؿ  لب كقف تنفيه قرارات التصري   اظتنفعة     
 Opérations)للبي,ة  ان العمليات اظتمكن أف تسبب أررار  أجلالعمومية هي  الة نزع اظتلكية من 

susceptible de porter atteinte à l’environnement) . هه  اضتاتت يف ض ففي م ل
 Avis) ان فقد يكوف الرأم سلبي .إجراء حتقيا خاص من  رؼ صتنة حتقيا أك مندكب حتقيا

défavorable) ف ف الرة) من ذلر يصدر قرار التصري   اظتنفعة العمومية. ففي هه  اضتالة  ك 
 1.إلجراء اختاذ هها ا القاري اإلدارم كالهم يطلب منه كقف تنفيه هها القرار يكوف ملزمان 

ك  الرة) من أف الطعن  دعول اإلل اء يف القرارات اإلدارية ت يوقف تنفيهها إت است ناء     
 توفر شركط معينةب فاف اممر ؼتتلف يف  الة الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب إذ نل ك 

ههاب لهلر كاف هها اظتشرع صرا ة علل أف الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية يوقف تنفي
أثرا مهما يف  الة الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية. ك ليس هها هو امثر الو يدب  ل إف 

م ل يف رركرة الفصل يف تاظتشرع اصتزائرم رتب علل الطعن يف قرار اظتنفعة العمومية أثرا .خر ي
ك هو ما سيت)  يانه  ر القضائيبسواء الطعن رد القرار اإلدارم أك القرا كجه السرعة للالطعن ع

 من خكؿ الفرع اظتوارل.
 

 الفرع الثاني
 .صدور حكم في الدعوى على وجو االستعجاؿ

من  ان بغ علل إجراءاهتا نوعنزع اظتلكيةب يتبٌن أف اظتشرع لتاكؿ أف يسلمن خكؿ القانوف اظتن )     
سواء العادية أك القصولب أك ب كيتبٌن ذلر من خكؿ تن ي) اظتشرع ضتاتت اتستعجاؿ السرعة

من خكؿ إجراءات التقاري اليت ن مها تشري  نزع اظتلكية خاصة يف اصتزائرب خاصة  النسبة لقرار 
التصري   اظتنفعة العمومية. ك من أكجه اتستعجاؿ يف إجراءات التقاري يف قضايا نزع اظتلكيةب 

 ردقصًنة للطعن الجاؿ اآ طرؽ إليهابكاليت ملرها اظتصلحة العمومية اظتلحة ك اليت سيت) الت

                                                                                                                                                    

2 de la loi du 10 juillet 1976. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme 
constituant l'étude d'impact prévue par ce texte et le tribunal administratif, constatant 
l'absence d'étude d'impact, était tenu d'ordonner le sursis à l'exécution de la déclaration 
d'utilité publique sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. » 
1 - « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise 
après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 
fait droit à cette demande…. ». Art. L123-12  du code de l’environnement  français. 



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

112 

ب ك كها تقييد اصتهات القضائية  الفصل يف اظتصر ة  اظتنفعة العمومية  أكتن( القرارات اإلدارية
ب كما أف الفصل يف الطعوف يف القرارات القضائية يكوف يف .جاؿ ػتددة.  ثانيان( .جاؿ قصًنة

  ثال ان(. ائية ػتصورةالطعوف يف القرارات القض ف ف بإرافة إذل كل هها
في آجاؿ  طعن ضد القرار اإلداري المتضمن التصريح بالمنفعة العموميةأوال: الفصل في ال

 قصيرة.
تفصل من خكله يف  نجلأف جهات القضاء ليست مقيدة   تتم ل يفالقاعدة العامة  إف    

ارية دل لتدد له اظتشرع فالفصل يف الطعوف  اإلل اء رد القرارات اإلد .القضايا اظتطرك ة أمامها
ب 02-98 رق) القانوفت من خكؿ أك  01-98 رق) ت من خكؿ القانوف العضوم بمعينة .جاتن 

 اصيةك ظتا كانت إجراءات نزع اظتلكية دتتاز خب ك ت من خكؿ قانوف اإلجراءات اظتدنية كاإلدارية.
 يف قانوف نزع اظتلكية اظتنلوؼ اتستعجاؿب فقد خرج اظتشرع عن ا   اظتنفعة العمومية ك حتقيا 
الفصل يف الطعوف رد القرارات اإلدارية أك  أجلاصتهات القضائية مبواعيد قصًنة من  قيد عندما

يف الطعوف  اإلل اء رد  حداشهر و  أجلااك) اإلدارية  الفصل يف ك  داية فقد قيد  1القضائية.
 11-91 رق) ةب هها ما نل عليه قانوفاليت تصدر عن الوت قرارات التصري   اظتنفعة العمومية

ك ي تب  2ز.شهر أجلتفصل المحكمة المختصة في الطعن خالؿ  ي  جاء فيه علل أفز 
 830اظتنصوص عليه يف اظتادة  التظلم المسبقعلل ذلر رمنيا أف اظتشرع أل ل إمكانية تقدصل 

جهة إدارية مصدرة للقرار قبل  ك اصتائز تقدنته أماـ أم ب3قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن 
   4رف  الطعن  دعول اإلل اء.

 القرار القضائي في آجاؿ محددة. ضدثانيا: إلزاـ القاضي بالفصل في الطعن 
 رداظتتعلا  نزع اظتلكية يف اصتزائر علل أف الطعوف  11-91 رق) من القانوف 14تنل اظتادة     

 لقانوف ختض قرارات التصري   اظتنفعة العمومية  درالطعوف يف القرارات القضائية الصادرة فصك 

                                                 
1
 .           أجل شهر: تفصل اكمة اظت تصة يف الطعن خكؿ  أفعلل  14اظتادةتنل  - 

 ختض  الطعوف لقانوف اإلجراءات اظتدنية.     
                              .قصلب ا تداء من تاريخ الطعنعلل ام شهرين كتب علل اصتهة القضائية اظت تصة  الن ر يف الطعن أف تصدر  كمها يف أجل    

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق)  قانوفالمن  1-14اظتادة  - 2
 829اظتنصوص عليه يف اظتادة  كتوز للش ل اظتعين  القرار اإلدارمب تقدصل ت ل) إذل اصتهة اإلدارية مصدرة القرار يف امجل ز - 3

 زأعك .

 .31أزتد رزتاشلب اظترج  السا اب ص  ب ك كهلر:19ص  اظترج  السا اب بليلل زركقي - 4
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هها ك  1.(09-08 رق) قانوفال قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية  عد صدكر  اظتدنية اإلجراءات
القرارات الفاصلة يف دعول اإلل اء   عوف عادية أك  ردخض  إجراءات الطعوف أيعين أف اظتشرع 

العمومية أيان كاف مصدرها  قرارات الوتةب القرارات الوزارية عادية( رد قرارات التصري   اظتنفعة 
ب ك دل يض  عتا أ كاـ خاصة قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةإذل  اظتش كةب اظتراسي) التنفيهية(

 هها كنصل عاـ.ك 
حتقيا  ك ن ران لطبيعة قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ك  الة اتستعجاؿ اليت مصدرها أنهإت     

ف ف اظتشرع  2ك ن ران ظتا قد ي تب علل هها اإلجراء من عرقلة سًن اظترفا العاـب اظتنفعة العموميةب
 ألـز ة اليت حتك) اظتنازعات اإلداريةب ك نل علل .جاؿ قصًنة ضتس) النزاعمخرج عن القواعد العا

 يف  كمها تصدر أف يرد القرار القضائ الطعن يف  الن ر اظت تصة اصتهات القضائية من خكعتا
من تاريخ تقدصل الطعنب أم  تسجيله لدل قل) ربط  جليبدأ هها ام بامقصل علل شهرين أجل

  3اصتهة القضائية اظت تصة.
اظتنفعة  أجلاضتك) اطتاص ك اتست نائي الهم جاء  ه قانوف نزغ اظتلكية من  هها يعد ك    

ااك)  اظتعركرة علل جهات القضاء اإلدارم  القضايا يف الفصل تسري  ؿتو ان كتا يإ ان إؾتاز العمومية 
القرارات  رديف الطعوف  للفصلمعينة  دةمب القاري  تقيداإلدارية ك غتلس الدكلة(ب ك ذلر 

 أجلالقضائية  مدة شهرين(ب ك هها اممر يتماشل ك  بيعة إجراءات نزع اظتلكية اطتاصة من 
 اظتنفعة العمومية. 

 للفصل عتا اظتمنو ة اآجاؿ القضائية اصتهات ا  اـ عدـ العملية النا ية من يك ذ أنه ةًن    
فالواق  جرل علل أف الفصل يف القضايا من  رؼ ؼتتلف اعتي,ات  .يهاعل اظتعركرة الدعاكل يف

                                                 
1

كإف كاف اظتشرع دل يبٌن  بيعة  علل أف زختض  الطعوف لقانوف اإلجراءات اظتدنية ز 11-91 رق) من القانوف 2-14تنل اظتادة  - 
ء ك الصادرة عن ااك) اإلدارية رد قرارات التصري  الطعوف يف هها النلب إت أنه يقصد الطعوف يف القرارات الفاصلة يف دعول اإلل ا

اظتؤرخ   07ك الهم يطا ا اظتنشور الوزارم اظتش ؾ رق)  14/2 اظتنفعة العموميةب كما يدع) رأينا اظتتوار  هها هو النل الفرنسي للمادة 
 اظتتعلا  نزع اظتلكية للمنفعة العمومية. كقد جاء النل كما يلي: 1994مام  11يف 

« Les éventuels recours contre la décision judiciaire sont exercés conformément au code de 
procédure civile ». 

2
ماجستًن يف القانوف العاـب كلية اضتقوؽب جامعة تلمسافب اصتزائرب  مهكرةةيتاكم عبد القادرب كقف تنفيه القرارات اإلدارية قضائياب  - 

 .38ب ص 2007
 يف  كمها تصدر أف الطعن يف  الن ر اظت تصة القضائية اصتهة علل كتب علل أنه ز 11-91من القانوف رق)  14/3ظتادة تنل ا - 3

 ز.الطعن تاريخ من ا تداءب امقصل علل أجل شهرين
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نسبياب ك هها اممر ت يتناسب م  إجراءات نزع اظتلكية اليت تتس)   ويكن  ان القضائية ينخه كقت
 1.مف موروعها هو حتقيا منفعة عمومية ميًلحة  طا   استعجارل

 ف ف( 11-91 رق) من القانوف 3-14كمن جهة أخرل ك  ناءن علل هها النل اطتاص  اظتادة     
القرارات القضائية الصادرة فصكن يف الطعوف  دعول اإلل اء يف قرارات التصري   ردالطعوف 

.جاؿ الفصل فيها  داعي انقطاع اطتصومة  اظتنفعة العموميةب ت ختض  إذل إمكانية دتديد 
 هها اممر . ك يعتلمنه 832مبوجب اظتادة  قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةاظتنصوص عليها يف 

 .است ناءن علل أ كاـ هها القانوف
 ثالثا: حصر طرؽ الطعن في القرار الصادر في الدعوى.

ات القضائية تكوف قا لة للطعن  طرقه العادية امصل أف القرارات القضائية الصادرة عن اصته    
 اتست,ناؼب اظتعاررة(ب أك ةًن العادية  الطعن النقلب تصحي  اطتطن اظتادم ك دعول التفسًنب 

انوف اإلجراءات اع اض ال ًن خارج عن اطتصومة كالتماس إعادة الن ر( اظتنصوص عليها يف ق
است ناءات مبوجب نصوص خاصةب ك منها القانوف إف هها امصل كردت عليه  باظتدنية ك اإلدارية

اظتن ) إلجراءات نزع اظتلكيةب  ي  أف الطعوف اليت تطاؿ القرارات القضائية الفاصلة يف دعول 
 15 ك14ب 13كيتض  هها من خكؿ اظتواد  .اإلل اء رد قرار التصري   اظتنفعة العمومية ػتدكدة

من  اءهناإلذل رةبة اظتشرع يف عدـ إ الة الزمن يف ك يعود هها التحديد إ .11-91رق) من القانوف
فالسماح  تقدصل ؼتتلف الطعوف  بإجراءات نزع اظتلكيةب ك اليت كتب أف تت) يف زمن قياسي نسبيان 

رد القرارات القضائية معنا  إخراج  بيعة نزع اظتلكية عن  بيعتها اتستعجالية. ك  الرجوع إذل 
كاليت أقرت يف مضموهنا  نف الطعوف القضائية ختض   11-91 رق) من القانوف 14نل اظتادة 

يف ياهرهاب  ي  أف الفقرة امكذل تتكل) عن .جاؿ  ان ا ت ًن لبسأهنلقانوف اإلجراءات اظتدنيةب ؾتد 
                                                 

 دراسة إف...." :يهاف جاء بالعدالة إصكح مسار ك الية اصتماعات عنواف حتت الية اصتماعات ك الداخلية كزارة ؽت ل مداخلة - 1
 مواري    كث  ات تفاظ شتحا قد الوتية ك البلدية قانوشل إصكح رمن إدراجها اظتزم  التعديكت ك مضمونا ك شكك اظتنازعات هه 
 .الدكلة هي,ات إصكح ك العدالة إصكح صتنيت روء علل تقنينها بنق ح جديرة أقتية ذات

 القواعد لتدد الهم 1991-04-27اظتؤرخ يف  11-91رق)  القانوف مبوجب عليها اظتنصوص ـام كا  تنفيه يتعلا  :امكؿ اظتوروع
 :يلي فيما تتم ل اإلجراء هها تطبيا من اظتست لصة امساسية اظتك  ات فالعامةب إ اظتنفعة أجل اظتلكية   ع اطتاصة

 ...... يكاد  شكل تدين انهف  ب اصدكره  الة كيف ب اظت تصة القضائية اصتهات قرارات صدكر غتاؿ يف البطء -
 رد الطعن غتاؿ يف 1991 عاـ الصادر اممر من 14 اظتادة يف عليها اظتنصوص شهرين آجاؿ القضائية اصتهات حتك) عدـ  -

 ...زالعامة أجل اظتنفعة من اظتلكية   ع التصري 
ل اظتنفعة العموميةب مهكرة ماجستًنب كلية اضتقوؽ  ن منخوذ عن: لباشيا سهيلةب رقا ة القاري علل إجراءات نزع اظتلكية من أج -

 .20ب ص2007/2008جامعة اصتزائرب  -عكنوف
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ختض  الطعوف لقانوف الفصل يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب أما الفقرة ال انية فتنل علل أفز
إذل نفس النل  الل ة الفرنسية  ك  الرجوع .ًن منطقي من  ي  ال اهراإلجراءاتزب ك هها أمر ة

نتكن لنا فر هه  الشفرةب  ي  ؾتد أف هناؾ سوء تررتة للفقرة ال انيةب ففي النل الفرنسي ؾتد 
أما  1ك ليس القرار اإلدارم. (La décision judiciaire)ف اظتهكورة ختل القرار القضائي و أف الطع

  النسبة  ضوريا النهائي القضائي اضتك) يعتلفيها زنفس القانوف ك اليت جاء من  15نل اظتادة 
أف القرارات القضائية الصادرة  هيستنتص من ف نهزب  ت أـ اطتصاـ يف  رفا كاف سواء ش ل لكل

فصك يف الطعوف رد قرارات التصري   اظتنفعة العمومية ةًن قا لة للطعن عن  ريا اظتعاررة 
(L’opposition)ك ت اع اض ال ًن اطتارج عن اطتصومة  ب(De la tierce opposition)ك هها  2ب

ذلر لتفادم عرقلة اظترفا العاـب ك  3اطتركج علل القاعدة العامة نتليه امثر اظتوقف للطعن القضائي
 4مف اضتقوؽ الفردية اظتتعلقة  اظتلكية يف هه  اظتر لة دل يق   عد اظتساس ىا.ك 

ام كاـ الصادرة يف الدرجة  ردكهلر ت نتكن الطعن  اظتعاررة   ف نه الفرنسي القانوفكيف     
 Les) قانوف نزع اظتلكية. من خكؿامكذلب ك هها اممر نل عليه اظتشرع الفرنسي صرا ة 

décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.) .5 
القرارات القضائية الفاصلة يف  ردتطرؽ إذل ؼتتلف  رؽ الطعن اظتمكنة ك فيما يلي سيت) ال   

الطعوف يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية سواء العادية أك ةًن العادية ك ذلر علل الشكل 
 التارل:
 .القرارات القضائية الصادرة في الدعوى ضدطرؽ الطعن العادية  -1
ز علل الطعن يكيت) ال  س ف نهدـ إمكانية الطعن  اظتعاررة  عب ك  عدما أشرنا إذل يانهؽتا سبا     

 اتست,ناؼ فقط كطريا من  رؽ الطعن العادية يف القرارات القضائية الصادرة يف دعول الطعن 
  اإلل اء يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية. 

                                                 
1- « Les éventuelles recours contre la décision judiciaire sont exercés conformément au code 
de procédure civile». 

 ح أف يكوف مصاغ كاميت:إسقاط اللبس علل هها النل ف ننا نق   أجلكمن  بك عليه -
 خكؿ أجل شهر.  في قرارات التصريح بالمنفعة العموميةتفصل اكمة اظت تصة يف الطعن 

                     .ك اإلدارية لقانوف اإلجراءات اظتدنية القضائية ختض  الطعوف    

 .31أزتد رزتاشلب اظترج  السا اب ص  - 2

 ذلر.ز  خبكؼ  دل يؤمر  للتنفيهب ما  موقف  أثر  زللمعاررة أفمن ؽ.إ.ـ.إ علل   955  يف هها اإل ار تنل اظتادة - 3

 .19اظترج  السا اب ص ليلل زركقيب  - 4
5 - Art R13-475 du Code d’expropriation français. 



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

114 

 الصادرة قضائيةال القرارات رد ةالعادي الطعن من  رؽ  ريا (L’appel) اتست,ناؼ يعتلو 
   رض العمومية  اظتنفعة التصري  قرار إ طاؿ دعول يف الفصل مبناسبة ااك) اإلدارية عن  ضوريا
 قانوف من 949 اظتادة لنل  بقا الدكلة غتلس أماـ يكوف اإلدارية اظتواد يف كاتست,ناؼ .مراجعتها

 .اإلدارية  ااك) اظتتعلا 02-98 رق) القانوف من 2-2 اظتادة كاظتدنية ك اإلداريةب  اإلجراءات
رد قرارات ااك)   اتست,ناؼ الطعن ميعاد ف ف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةك سب     

 أجلمن تاريخ انقضاء ب أك  اتست,ناؼ فيه اظتطعوف القرار تبليغ من ا تداء ينشهر  هو اإلدارية
 اإلجراءات قانوف من 832 للمادتٌن  بقا يعاداظت هها نتدد أف كنتكن 1اظتعاررة إذا صدر ةيا يا.

 ك اإلدارية إذا توفرت  الة من  اتت اتنقطاع اظتنصوص عليها مبوجب هه  اظتادة. اظتدنية
م  العل) أف الطعن  اتست,ناؼ أماـ غتلس الدكلة رد قرارات ااك) اإلدارية ت يوقف     

اظتدنية ك اإلدارية  اإلجراءات قانوفمن  908تنفيهها كنصل عاـ. هها ما نصت عليه اظتادة 
ز. إت أف اظتشرع ك است ناء علل هه   موقف  أثر له  ليس  الدكلة  غتلس  أماـ  تست,ناؼاز

القاعدة أجاز الس الدكلةب ك ناء علل  لب اظتستننف أف يوقف تنفيه القرار اإلدارم الهم رفل 
 912 روعية لهلر. ك هها ما تبينه اظتادة لب الطعن فيه  دعول اإلل اء إذا توفرت شركط مو 

  صادر   ك)  است,ناؼ  يت)  عندماز  أنهك اليت تنل علل اظتدنية ك اإلدارية  اإلجراءات قانوف
 أف  الدكلة لسلمج  كتوزب إدارم لقرار السلطة لتجاكز الطعن  رفل  قضل  اإلدارية  اكمة عن
 من  فيه  طعوفاظت  اإلدارم القرار  تنفيه  يكوف  عندمااظتستننف  من  طلب  التنفيه  وقف  ينمر

 ما خكؿ من العريضة يف اظت ارة امكجه تبدك هاب كعندماتدارك يصعب  عواقب  اثأ د  ننهش 
 ."فيه اظتطعوف اإلدارم القرار إل اء تلير انهنش كمن بجدية التحقيا إليه توصل
نا هنتدم إذل ف نقانوف نزع اظتلكيةب خكؿ ك  الرجوع إذل اإل كاـ اليت جاء ىا اظتشرع من     

القوؿ أف الطعن  اتست,ناؼ رد القرارات القضائية للمحاك) اإلدارية فصك يف دعول اإلل اء 
اظتتعلقة  قرارات التصري   اظتنفعة العمومية اليت يصدرها الوتة ختض  إ كقا إذل قانوف اإلجراءات 

نا ف ن. ك م  ذلر 11-91رق) قانوف المن  14/2ادة علل ذلر اظت تاظتدنية ك اإلدارية كما نص
من خكعتا غتلس الدكلة  دي قيى من القانوف السا ا جاء  قاعدة خاصةب يي  3-14ؾتد أف نل اظتادة 

                                                 
1

( يوما 15ة عشر  ( ك متفل هها امجل إذل ستس2اتست,ناؼ ام كاـ  شهرين   أجللتدد  علل أنه ز 950تنل اظتادة  - 
  النسبة لألكامر اتستعجاليةب ما دل توجد نصوص خاصة.

 تسرم هه  اآجاؿ من يـو التبليغ الرشتي لألكامر أك اضتك) إذل اظتعينب ك تسرم من تاريخ انقضاء أجل اظتعاررة إذا صدر ةيا يا.   
 زتسرم هه  اآجاؿ يف مواجهة  الب التبليغ.   



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

115 

 ضركرة الفصل يف الطعوف  اتست,ناؼ رد قرارات اكمة اإلدارية الرافضة لدعول اإلل اء رد 
أقصا  شهرين  داية من تاريخ  أجلادرة عن الوتةب يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية الص

 ك هها علل ةرار تقييد  للمحاك) اإلدارية كما رأينا سلفا. 1الطعن.
 قانوف من 950أما .جاؿ تقدصل الطعن  اتست,ناؼ فهو شهرين  سب القواعد العامة  اظتادة     

ك اطتاصة  13اصة الواردة يف اظتادة (ب  ي  ت متض  إذل القاعدة اطتاظتدنية ك اإلدارية اإلجراءات
 فقط يف الطعوف  اإلل اء يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

يف أ كاـ ااك) اإلدارية الفاصلة يف  ؼنتكن الطعن  اتست,نا ف نه القانوف الفرنسيأما يف     
 السأماـ اا 1992سبتمل  1ك ذلر منه  2قرار التصري   اظتنفعة العموميةب رد الطعوف  اإلل اء

أدخل  يز التنفيه  1992مارس  17اظتؤرخ يف  245-92اإلدارية اتست,نافية مبا أف اظترسـو رق) 
اظتتعلا  اإلصكح القضائي ك الهم أنشن  1987ديسمل 31اظتؤرخ يف  1127-87القانوف رق) 

ت,ناؼ من اتسك  التارل حتوؿ لكختصاص  الن ر يف الطعوف   3هه  اصتهة القضائية اصتديدة.
 اإلدارية اتست,نافية. السغتلس الدكلة إذل اا

ن  داية من يـو تبليغ القرار القضائي  سب يك  النسبة ظتيعاد الطعن  اتست,ناؼ فهو شهر     
 لغ  إذا أماب اإلدارممن قانوف القضاء  R.751-4ك  R.751-3الشكليات اظتبينة مبوجب اظتواد 

 4تسلي) القرار.ائي فيحتسب اظتيعاد من تاريخ عن  ريا اضر القضالقرار 
ثار اتست,ناؼ فقد ن مها اظتشرع اصتزائرم يف القس) ال ال  من الفصل ال اشل من ك  النسبة آ    

. ك من اآثار اظت تبة عن 347إذل  339قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية يف اظتواد من 

                                                 
لى الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أف تصدر حكمها في أجل شهرين على األقصى، يجب ع ز 3-14اظتادة  - 1

 ز ابتداء من تاريخ الطعن.
2 -  Art. L13-21  « L’appel peut être interjeté devant la cour d'appel». 
3 -  «  A compter de 1 er   septembre 1992, les cours administratives d’appel seront 
compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux 
administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non 
réglementaires prises en application du Code de l’urbanisme, du code de la construction et de 
l’habitation et du code  l’expropriation  pour cause de l’utilité publique, ainsi que contre les 
décisions les décisions non réglementaires prises en matière d’impôts taxes » . JORF 18 mars 
1992, MTP 27 mars 1992, STO p.309. 
4
 - Art R.811-2 du CJA : «  Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il 

court contre toute partie à l’instance à compter du jour ou la notification a été faite à cette 
partie des les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4….. » 
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القانوف  340 رمته إذل قاري اتست,ناؼ  اظتادة  لي نقى زاع يي اتست,ناؼ هو امثر الناقلب  ي  أف الن
 339(ب ك الهم يفصل فيه من جديد من  ي  الوقائ  كالقانوف هها ما نصت عليه اظتادة السا ا

الطعوف  اتست,ناؼ رد القرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية  ف فمن القانوف السا ا. ك عليه 
ري   اظتنفعة العمومية يفصل فيها غتلس الدكلة  صفته جهة فصك يف منازعات قرارات التص

 است,ناؼ من جديد من  ي  الوقائ  ك القانوف.
عليه يف قانوف  نلي أكردت  يٍكمان خاصان دل يي  11 -91 رق) من القانوف 14إف اظتادة     

لقرارات اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية ك هو تقيد القاري  الفصل يف الطعوف  اتست,ناؼ يف ا
القضائية الفاصلة يف الطعوف  اإلل اء يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية الصادرة يف الدرجة 

 القضائية اصتهة علل كتب زامكذل. إذ ألزمت القاري  الفصل يف .جاؿ شهرين من تاريخ الطعن
 تاريخ من ا تداءن ب امقصل علل شهرين أجل يف  كمها تصدر أف الطعن يف  الن ر اظت تصة
 1ز.الطعن
ك يست لل من هه  اظتادة أف إجراءات نزع اظتلكية تتوقف إذل ةاية الفصل يف اتست,ناؼب     

ك يعتل هها  أم أف الطعن  اتست,ناؼ يوقف تنفيه القرار القضائي الصادر عن ااك) اإلدارية.
ف اإلجراءات اظتدنية من قانو  171اممر خركجا عن القاعدة العامة اليت كانت مكرسة يف اظتادة 

هها  ك يفه) له أثر موقف. نهااظتل ل. كاليت كانت تنل علل أف ت اتست,ناؼ ك ت  دأ سري
من اآجاؿ القصًنة اظتمنو ة الس الدكلة للبت يف اتست,ناؼ ؽتا يضفي علل كل -اتست ناء 

ة العمومية اظتتم لة يف إكتاد نوع من التوازف  ٌن اظتصلح هوب -هه  اإلجراءات الطا   اتستعجارل
نشاط السلطة اإلدارية ك اضتقوؽ الفردية اظتتعلقة  ضماف زتاية اظتلكية اطتاصة اظتكرسة دستوريا 

 2من الدستور اصتزائرم اضتارل. 20ك اظتادة  52سك) اظتادة 
جعل لكست,ناؼ يف ام كاـ  أنهك  الرجوع إذل قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية ؾتد     

خكؿ .جاؿ اتست,ناؼ أك مبناسبة ؽتارسته ما دل ينل القانوف  ثر موقفألقضائية  صفة عامة ا
 انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن ق 323هها ما نصت عليه اظتادة ك علل خكؼ ذلرب 

 ز. ؽتارسته  سبب يوقف كما الطعن العادم أجل خكؿ اضتك) تنفيه يوقفز
 اكمة عن صادر  ك) است,ناؼ يت) عندماز أنهعلل  القانوف نفس 912 اظتادةكما تنل       

  وقف ينمر أف الدكلة لسلمج كتوزب إدارم لقرار السلطة لتجاكز الطعن  رفل قضل اإلدارية
                                                 

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 14لفقرة ال انية من اظتادة ا - 1

 .163ص  اظترج  السا اب  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب - 2
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 اثأ د ننهش من فيه طعوفاظت اإلدارم القرار تنفيه يكوف عندمااظتستننف  من  طلب التنفيه
 التحقيا إليه توصل ما خكؿ من العريضة يف اظت ارة كجهام تبدك هاب كعندماتدارك يصعب عواقب
 ."فيه اظتطعوف اإلدارم القرار إل اء تلير انهنش كمن بجدية
 .طرؽ الطعن غير العادية في القرارات القضائية الصادرة في الدعوى -2

ت) ه سيف نإذل عدـ إمكانية الطعن  اع اض ال ًن خارج عن اطتصومةب  دتت اإلشارة عدما     
علل مدل إمكانية الطعن  النقلب ك الطعن  دعول تصحي  امخطاء اظتادية ك دعول  ال كيز

 الطعن  دعول التماس إعادة الن ر.   ك التفسًنب 
 الطعن بالنق   -أ

 النسبة للطعن  النقل فلقد دتت اإلشارة إذل عدـ إمكانية اعتماد  يف القانوف اصتزائرم رد      
أما  النسبة  .غتلس الدكلة اصتزائرم كنكؿ ك .خر درجة أك جهة است,ناؼالقرارات الصادرة عن 

للقرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية فك كتوز الطعن فيها  النقل إت إذا كانت هنائية. ك  النسبة 
يف دعاكل اإلل اء رد قرارات التصري   اظتنفعة  للقرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية فصكن 

ا ت تقبل ف هنك  التارل  با ت تصدر هنائيةب ك عليه فيمكن الطعن فيها  اتست,ناؼف هنالعمومية 
 ك يف هها مساس  الضمانات القضائية  النسبة إذل اظتنزكعي ملكيته).  الطعن  النقل.

 جهة اتختصاص الو يدة  أماـ غتلس الدكلة 1فيمكن الطعن  النقل القانوف الفرنسيأما يف     
اإلدارية اتست,نافية فصك يف دعاكل يف القرارات اليت تصدرها ااالس  (2الطعن  النقل الن ر يف 

 الطعن يف القرارات اإلداريةب مبا فيها اتست,ناؼ يف القرارات الصادرة عن ااك) اإلدارية مبناسبة
 4:هيك ك يش ط يف ػتل الطعن أر عة شركط  3.الطعن يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية

 أف يكوف ػتل الطعن  كما قضائيا هنائياب صادرا من جهة قضاء إدارم. -
 أف يكوف صادرا من .خر درجة قضائية.  -
 أف يكوف صادرا يف موروع إدارم. -

                                                 
1 - Art. L13-25 « L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation. » 

2
 - Art L 111-1 du Code de justice administrative «  Le conseil d’Etat est la juridiction 

administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les 
décisions rendues en en dernier ressort par les divers juridictions…. ».   
3 - CE., 2 mars 1998, AJDI 1998. p.817, chr.R.Hostiou. 

 .139ب ص 2013إ راهي) البدكمب اضتك) القضائي يف الدعول اإلداريةب دار الفكر اصتامعيب اإلسكندريةب  إشتاعيل - 4
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أت يستبعد اضتك) من الطعن فيه  طريا النقل  نل تشريعي خاص صري ب ك أت يكوف قا ك  -
 لدكلةب كما هو  النسبة م كاـ اكمة اإلدارية.للطعن فيه  طريا اتست,ناؼ أماـ غتلس ا

 اضتك)من تاريخ إعكف   دايةشهراف النقل أماـ غتلس الدكلة فهي الطعن   يعاد النسبة ظتك     
 2ك كتب أف يقدـ الطعن  واسطة ػتاـ مقبوؿ أماـ غتلس الدكلة. 1. سب القواعد العامة

 دعوى تصحيح األخطاء المادية -ب
ب مبتدئةكوف  طرؽ الطعن اظتقررة قانونان ك ليس  دعول ي أف ام كاـصحي  يف ت امصل    

ك يت ه التصحي  سندا للمساس ب (La chose jugé لكيك تنهار قاعدة الشيء اكـو فيه 
لها أجاز القانوف تصحي  ما عسا  أف يق  يف منطوؽ اضتك) من أخطاء مادية ستهب   .سجيتها

 3.اطتصـو أك من تلقاء اكمة نفسها أ د كتا ية أك  سا يةب  طلب من
كيقصد  تصحي  اضتك)ب أف تصح  اكمة امخطاء اظتادية اطتالصة اليت تق  يف منطوؽ     

اضتك) القطعيب سواء أكانت كتا يةب أـ أخطاء  سا يةب ك ذلر  ناء علل قرار تصدر  اكمة 
ة. سي  ت تؤثر اكمة علل كياف من تلقاء نفسها أك  ناء علل  لب اطتصـو من دكف مرافع

اضتك)ب ك ت تفقد  ذاتيتهب ك ت تعله مقطوع الصلة  اضتك) الصحي .ك من مث فيجب أت ت ًن 
فعلت ذلر تكوف قد  ف فمنطوقه مبا يناقضهب ظتا يف ذلر من اظتساس سجية الشيء اكـو فيه. 

اعتبار   ك يتعٌن معه نقل قرار التصحي ب تاكزت  قها يف قرار التصحي ب ك هو أمر ت دتلكهب ؽتا 
 4ف دل يكن  سبب اطتطن يف القانوف.نك

 De l’action en) ن ) اظتشرع دعول تصحي  امخطاء اظتادية القانوف الجزائريك يف     

rectification d’erreur matérielle)  اظتدنية  اإلجراءات قانوف من 964ك  963يف اظتادتٌن
 .287إذل  286لت إذل اظتواد من ك اليت أ ا كاإلدارية

 تصحي  أف ةًن بكجودها تاهل أك مادية لواقعة صحي  ةًن عرض ادماظت  اطتطن يقصدك     
     5.لأل راؼ كالتزامات  قوؽ من اضتك)  ه قضل ما تعديل إذل يؤدم ت اإلةفاؿ أك اظتادم اطتطن

                                                 
1
 - Art R.821-1 du CJA : «Sauf disposition contraire le délai en cassation est de deux 

mois... » 

 .145نفس اظترج ب ص إ راهي) البدكمب  اعيلإشت - 2

 . 329ب ص نفس اظترج إشتاعيل إ راهي) البدكمب  -3

 .331-330ب ص نفس اظترج إشتاعيل إ راهي) البدكمب  - 4

 من ؽ.إ.ـ.إ. 287اظتادة  - 5
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 اليت القضائية للجهة كتوزك اإلدارية اظتدنية  اإلجراءات قانوف من 891ك  سب اظتادة  أنهكما      
 أك اظتادم اطتطن تصح  ب أف ه قضياظت الشيء قوة اضتك) ذلر  يازة  عد كلوب اضتك) أصدرت
اطتصـو أك  أ دنتكن تقدصل  لب التصحي  مبوجب عريضة من  أنهكما .يشو هالهم  اإلةفاؿ

لدكلة تقدصل ذات الطلب.  عريضة مش كة منه) كفقا إلشكاؿ رف  الدعول كما نتكن افذ ا
 أك للحك) الرشتي التبليغ تاريخ من ا تداء (2 النسبة آجاؿ رف  الدعول فقد  يًددىٍت  شهرين  ك 

 تكليفه) صحة  عد أك اطتصـو شتاع  عد التصحي   لب يف يػيٍفصىل 1. اطتطن اظتشوب القرار
 كيبلغ بمنه ست رجةاظت النسخ كعلل صح اظت اضتك) أصل علل التصحي  سك) يؤشر . اضتضور
 .2  التصحي  سك) عنيوفاظت اطتصـو

 اضتك) يف الطعن كننت فك ب ه اظتقضي الشيء لقوة  ائزا اظتصح  اضتك) يصب  عندما    
 3 النقل. الطعن  ريا عن إت  التصحي  القاري

 ثكثة شركطب فالشرط امكؿ كتب أف يتعلا الدعولقبوؿ لفيش ط  القانوف الفرنسيك يف     
اممر خبطن مادم كق  يف كقائ  اضتك)ب كما لو كق  خطن يف كتا ة  عل  يانات اضتك)ب ك هو ما 

يف ا تساب اظتواعيدب أك يف ذكر التاريخب أك يف  نيعرؼ  اطتطن الكتايب أك زلة قل). أك يق  خط
ف اطتطن مبالغ التعويلب أك عدـ الن ر يف  لب اظتساعدة القضائية. أما الشرط ال اشل فهو أف يكو 

 L’erreur) اظتادم مؤثرا يف اضتك) الهم صدرب سواء أدل ذلر إذل ت يًن منطوقه أـ أسبا ه

matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire) .
ك الشرط ال ال  أف ترف  الدعول  طلب تصحي  اطتطن اظتادم يف خكؿ شهرين من تاريخ إعكف 

  4اضتك) اظتطعوف فيه.
 دعوى التفسير -ت

قد تكوف اكمة قد أصدرت  كما قطعيا  از  جية اممر اظتقضيب ك لكن يكتنفه  عل     
ال موض يف منطوقه أك يف أسبا ه اصتوهريةب أك كرد إىاـ أك شر يف تفسًن ب أك حتتمل عبارته أك ر  

كتوز  ك لهلر باين اآراءب ك يصعب تنفيه من معىن. في ور اطتكؼ يف تفسًن هها اضتك)ب ك تتب
كمة اظتوروع اليت أصدرت اضتك) أف تفسر ك تور  ال موض لصا ب الشنف أف يطلب من ػت

                                                 
 من ؽ.إ.ـ.إ. 964اظتادة  - 1

 ؽ.إ.ـ.إ.من  286/3اظتادة  - 2

 ؽ.إ.ـ.إ.من  286/4اظتادة  - 3

4- Art R.833-1 du CJA « ….Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du 
jour de la notification ou de signification de la décision dont le rectification est demandé » 
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كتزيل اإلىاـ الهم كرد يف منطوؽ اضتك)ب أك يف أسبا ه اصتوهرية اظترتبطة  اظتنطوؽ ارتبا ان جوهريا 
  1كيكوف مكونا صتزء منه ك مكمكن له.

يف  (De l’action en interpretation)قانوف اصتزائرم فقد ن ) اظتشرع دعول التفسًن يف الك     
من  1-285ك اليت حتيل مباشرة إذل اظتادة  اظتدنية ك اإلدارية اإلجراءات قانوف من 965اظتادة 

هو ال رض من هه  الدعول  ف ف بسالف الهكرمن القانوف  285القانوف ذاته. ك  سب اظتادة 
 اليت القضائية اصتهة اختصاص ب ك هو منمضمونه حتديد أك مدلوله توري    رض ك)اضت تفسًن

 ب كتفصلمنه) مش كة  عريضة أك اطتصـو أ د من اضتك)  عريضة تفسًن  لب يقدـك  .أصدرته
 .2 اضتضور تكليفه) صحة أك  عد اطتصـو شتاع  عد القضائية اصتهة
 دعوى التماس إعادة النظر. -ث
هو  ريقة من  رؽ الطعن ةًن  (Du recours en rétractation)عادة الن ر لتماس إإإف     

 الفاصل القرار أك اضتك) أك اتستعجارل اممر مراجعة إذل العادية. ك يهدؼ التماس إعادة الن ر
 الوقائ   ي  من جديد من فيه للفصل كذلر ب ه قضياظت الشيء لقوة كاضتائز بوروعاظت يف

  3.كالقانوف
ك إف كاف التشري  اطتاص  نزع اظتلكية دل ين ) م ل هها النوع من  لقانوف الجزائريايف ك     

انوف ةًن جائز. ك  الرجوع إذل الشريعة العامة فنجد أف ق أنهالطعنب إت أف هها ت يعين 
قد اش ط أف يكوف الطعن  التماس إعادة الن ر فقط يف القرارات  اإلداريةاإلجراءات اظتدنية ك 

القرارات اليت تصدرها ااك) اإلدارية يف اصتزائر فصك  ف فك  النتيجة  4رها غتلس الدكلة.اليت يصد
يف الطعوف  اإلل اء اظتوجهة رد قرارات التصري   اظتنفعة العمومية اليت يصدرها الوتة ت تقبل 

 الطعن  التماس إعادة الن رب  س ك لو فات ميعاد اتست,ناؼ.
ت الصادرة عن غتلس الدكلة فصكن يف دعول اإلل اء رد قرارات التصري  القرارا ف فك عليه     

 اظتنفعة العمومية الصادرة مبوجب قرارات كزارية أك مراسي) تنفيهية ك اليت يفصل فيها غتلس الدكلة  
نتكن الطعن  ف نه بكنكؿ ك .خر درجةب ك ن را لكوهنا ت تقبل الطعن  اتست,ناؼ ك ت النقل

 الن ر.عادة إفيها  التماس 

                                                 
 .315ب ص اظترج  السا ا إشتاعيل إ راهي) البدكمب - 1

 .ؽ.إ.ـ.إمن  285/2اظتادة  - 2

 من ؽ.إ.ـ.إ. 390اظتادة  - 3

 من ؽ.إ.ـ.إ. 966اظتادة  - 4
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 يف  رفا كاف ؽتن إتت كتوز تقدنته  ف نه بك  النسبة لشركط الطعن  التماس إعادة الن ر     
 .ك يكوف ذلر لسببٌن اثنٌن:قانونا استدعاؤ  مت أك  باممر أك القرار أك اضتك)

 ثبت كأ ب تزكيرها اع ؼ كثائا علل أك بشهود شهادة علل اممر أك القرار أك اضتك)  ين إذا -1
 ب ه قضياظت الشيء قوة ك يازته اممر أك القرار أك اضتك) ذلر صدكر  عد تزكيرها قضائيا

 أكراؽ ب ه قضياظت الشيء لقوة اضتائز اممر أك القرار أك اضتك) صدكر  عد اكتشفت إذا 2 - 
 1.اطتصـو أ د لدل عمدا  ػتتجزة كانت بالدعول يف  اشتة

 أك للقرار الرشتي التبليغ تاريخ من يسرم (2)  شهرين الن ر دةإعا  التماس الطعن أجل لتددك     
ت و .2اطتص)  رؼ من  ا   ًن اتجزة الوثيقة اس داد تاريخ من أك التزكير اكتشاؼ تاريخ من

 3.اتلتماس دعول يف الفاصل القرار يف جديد من الن ر إعادة التماس تقدصل كتوز
 اليت تسمل دعول اظتراجعة ك  الطعن  دعول التماس الن ركتوز ف نه  يفرنسالقانوف الك يف     

(Recours en révision)أم أف تراج  نفس اصتهة اضتك) الهم أصدرته  غتلس الدكلة( إذا  ب
 4توفرت ثكثة شركط ك هي:

 إذا صدر  ك)  ناء علل كثائا ةًن صحيحة. -
 لدل خصمه. إذا من  أ د ام راؼ من اتستدتؿ  وثيقة  اشتة كانت ػتتجزة -
ـ  القواعد اإلجرائية اظتنصوص عليها يف قانوف القضاء اإلدارمب  - إذا صدر اضتك) دكف أف حتي

 خاصة ما تعلا  تشكيل اعتي,ة الفاصلة يف الدعولب ك اضتضورب ك الشكليات...اخل.
ًن ة اضتك) عل) الطرؼ  نف الوثائا اليت  ين عليهاس هها الطعن خكؿ مدة شهرين من ك نتار     

 5صحيحةب أك من تاريخ  صوله علل الوثائا اجوزة لدل خصمه.
الطعن رد القرار اظتتعلا  التصري   اظتنفعة العموميةب  نكانت هه  هي غتمل اآثار اظت تبة ع     

اتختكؼ ك اليت ت ختتلف ك ًنا عن تلر الناتة عن الطعن يف أم قرار إدارمب ك مرد ذلر ك 
الطعن يف هها  هنا ذات خصوصية ؽتيزة ك هي العموميةب ك اتستعجاؿ. الطفيف إذل أف اظتنفعة

القرار اتفتتا ي لعملية نزع اظتلكية ينصب علل كجو  الطعن اطتاصة  القرار اإلدارمب ارافة إذل 
     الطعن يف كجود منفعة عمومية أصكب ك هها هو ػتل الدراسة يف اظتطلب اظتوارل.

                                                 
 من ؽ.إ.ـ.إ. 967 اظتادة  - 1

 من ؽ.إ.ـ.إ. 968  اظتادة  -2

 .إ.من ؽ.إ.ـ 969  اظتادة  -3

4
 - Art 834-1 du CJA .   

5
 - Art 834-2 du CJA.   



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

111 

 المطلب الثالث
 القضائية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية مجاؿ الرقابة

القرارات اإلدارية تتمت   ف فك  ناءن علل ذلر   اظتشركعيةبامصل أف القرارات اإلدارية تتمت      
 ف نهك عليه  بةًن أف هه  القرينة قا لة إلثبات العكس . قرينة الصحة ك السكمة ك اظتشركعية

عدـ مشركعيتهب ك ذلر من خكؿ  ي بتار اإلدارم أف القر  رديتوجب علل كل من يريد الطعن 
 العيوب اليت نتكن أف تشوب القرار اإلدارم.

ك العلة يف تقرير اظتشركعية أك عدمها هي  وقت صدكر القرار اإلدارمب ك لهلر علل القاري     
 التاريخ  ت يعتد كاإلدارم البح  يف اضتالة القانونية كالواقعية يف تاريخ صدكر القرار اظتطعوف فيهب 

 السا ا أك الك ا علل صدكر .
علل أركاف القرار اإلدارم اطتارجية أك الداخلية مهما كانت رقا ته يبسط  القاري هناإف     

 بيعته  الفرع امكؿ(ب أما فيما متل قرار التصري   اظتنفعة العمومية فيتميز  وجود الرقا ة علل 
 شل(.     تقدير اظتنفعة العمومية  الفرع ال ا

 
 الفرع األوؿ

 الرقابة القضائية على أركاف قرار التصريح بالمنفعة العمومية
ب ك قرار التصري   اظتنفعة العمومية هو عناصر يف القرار اإلدارم علل تنصب الرقا ة القضائية 

 عناصر . فالطاعن عليه أف ي بت أف القرار يف هه  اضتالة قد شا ه عيبرقا ة علل لاآخر متض  ل
 من العيوب اليت تعل أم قرار إدارم ةًن مشركعب فعبء اإلثبات يق  علل راف  الدعول.

ير ط  ٌن   De Laubadéreك من أجل حتديد مضارب الطعن يف القرار اإلدارم ف ف امستاذ      
عيوب اإلل اء ك أركاف أك عناصر القرار اإلدارمب ك يصنفها  ناء علل ذلر إذل ستسة أنواع. فعدـ 

ك عدـ اظتشركعية اظتتعلا  ينتص عنه عيب عدـ اتختصاصب شركعية اظتتعلا مبصدر القراراظت
 الشكل ك اإلجراءات يتولد عنه عيب الشكلب ك عدـ اظتشركعية اظتتصل  اعتدؼ أك ال اية نت ل 

عيب اتؿتراؼ  السلطةب ك عدـ اظتشركعية اظتتعلا مبوروع القرار ي تب عنه عيب الب ك أخًنا 
 1ف عدـ اظتشركعية اطتاص  بواع  القرار يتولد عنه عيب السبب. ف

                                                 
1
 .571ب ص2006شنة اظتعارؼب اإلسكندريةب عبد ال ين  سيوشل عبد اب القضاء اإلدارمب  الطبعة ال ال ةب من  - 
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يف هها اصتزء من  ك  الن ر إذل خصوصية قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ف ف الرقا ة ست كز    
ب ك أخًنا علل  ثانيا( مث علل ركن الشكل ك اإلجراءاتعلل ركن اتختصاص  أكت(ب   الدراسة

 ركن ال اية  ثال ا(.
 .: الرقابة القضائية على ركن االختصاصأوال

إذل الر ط  ٌن عدـ اتختصاص كاظتويف العاـب سي   1فرنسا يف التقليدم العاـ القانوف فقه تها     
ؼتتل   صدار . إف هها الر ط كاف  ةًن مويف من التصرؼ يصدر عندما اختصاص عدـ هناؾ يكوف

بة  عدـ اتختصاص من ةًن اظتويفٌن العموميٌنب  ػتل انتقادوب فقد تيصًدر تصرفات كقرارات معي
كما يف  الة صدكر القرار من فرد عادمب أك من مويف عاـب زالت كتيته أك كاف تعيينه يف 

الهم يعرؼ عيب ك الفقه إذل تنييد التعريف الهم قاؿ  ه العميد  ونار  تهامنصبه  ا كن. كعتها 
 2عمل قانوشل لكونه من اختصاص عضو .خرز.عدـ القدرة علل ؽتارسة ز ننهعدـ اتختصاص  

ك قد دفعت صي ة التعريف السا ا لعيب عدـ اتختصاص البعل إذل الر ط  ٌن اتختصاص     
يف القانوف العاـ ك امهلية يف القانوف اطتاصب  ي  كتم   ينهما القدرة علل مباشرة العمل 

ل هها الر طب لوروح اتختكؼ  ٌن قواعد القانوشل.  يد أف مع ) فقهاء القانوف العاـ اع روا عل
اتختصاص يف القانوف العاـ اليت هتدؼ إذل زتاية اظتصلحة العامةب  ينما ينحصر هدؼ قواعد 

  3امهلية يف القانوف اطتاص إذل زتاية الفرد.
عيب عدـ اتختصاص يتعلا  الن اـ  ف فك  التارل  بك ترتبط قواعد اتختصاص  الن اـ العاـ    
 اـب  ل هو العيب الو يد من عيوب اإلل اء الهم يتصل  الن اـ العاـ.الع
 .صور عدـ االختصاص -1
أما الصورة امكذل فهي عيب  .لعيب اتختصاص صورتاف فرؽ  ينهما الفقه كالقضاء اإلداريٌن    

كعندها يفقد القرار  (Usurpation du pouvoir)اتختصاص اصتسي) كتسمل اةتصاب السلطة 
أما  4.لكوف ميٍصًدرً  م تصبان لسلطة إصدار  باإلدارية لتحوله إذل عمل مادم مآله اتنعداـصفته 

                                                 
1
 .571ب صالسا ا اظترج  عبد ال ين  سيوشل عبد اب القضاء اإلدارمبأشار إذل ذلر:  - 

 .574صنفس اظترج ب اب القضاء اإلدارمب  عبد ال ين  سيوشل عبد - 2

 .575صنفس اظترج ب  اب القضاء اإلدارمب عبد ال ين  سيوشل عبد - 3

 نف    للملكية  668ص 20س 24/4/1969 –ؽ 127/35ا ما قررته ػتكمة النقل اظتصرية يف  كمها يف الطعن رق) كهه - 4
اليت يقررها القانوف  أنه ت كتوز أف لتـر ا د من ملكه إت يف ام واؿ (( من القانوف اظتدشل علي805 رمة كقد نصت اظتادة    

 اتستيكء علي العقار كلو كاف صادر مبوافقة اافذ شفويا  الصادر من رئيس غتلس اظتدينةف القرار  ك الطريقة اليت يرشتها. كمن مث ف
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الصورة ال انية فهي اليت ت يبلغ فيها العيب هه  الدرجة ك تسمل عيب اتختصاص البسيطب 
هه  الصورة امخًنة هي اليت ستكوف ػتكن للدراسة ك اليت  دكرها عتا صور ثكثةب ك هي عدـ ك 

 ختصاص اظتوروعي ك اظتكاشل ك الزماشل.           ات
 عدـ االختصاص الموضوعي: -أ
أف يصدر  (Incompétence ratione materiae)كيقصد  عيب عدـ اتختصاص اظتوروعي     

أعضاء السلطة اإلدارية قراران يف موروع يدخل يف اختصاص عضو .خر. كينخه عدـ  أ د
دة. كالصورة امكذل عتها العيب هو اتعتداء علل اختصاص اتختصاص اظتوروعي أكراعا متعد

 Empiétement d’une autorité sur les pouvoirs d’une autorité de rang)سلطة موازية 

équivalent)كيف هه  اضتالة يق  اعتداء من سلطة إدارية علل اختصاص سلطة إدارية أخرل ت  ب
الوزراء خطنن  اتعتداء علل اختصاص  أ دذلر أف يقـو  تر طها ىا عكقة تبعية أك رقا ة. كصورة

 1ن را لعدـ دقة حتديد اتختصاصات  ٌن الوزارتٌن. بكزير .خر
 نفيهم رق)من اظترسـو الت 10اظتادة  ف ف بنزع اظتلكية يف اصتزائر قانوف علل  يانه سبا ما ك  سقاط    
ينية العقارية اظتراد نزع ملكيتها كاقعة يف اضتقوؽ الع أك اظتمتلكات كانت إذا أنه علل نصت 93-186

 قرار مش ؾ أك قرارات مش كة التصري   اظتنفعة العمومية يت)  ف فب تراب كتيتٌن أك عدة كتيات
عيب عدـ اتختصاص  ف ف. كعليه  ٌن الوزير اظتعين ككزير الداخلية كاصتماعات الية ككزير اظتالية

ا النل يف إعكف التصري   اظتنفعة العموميةب  نف مت ذلر من اظتوروعي يتحقا إذا دل لتـ  هه
 رؼ كزير .خر ةًن اظتعين  هلرب أك دل يت) إشراؾ الوزراء اآخرين يف القرار الوزارم اظتش ؾب كيف 
 هه  اضتالة أمكن الطعن يف القرار  دعول اإلل اء تنسيسان علل عيب عدـ اتختصاص اظتوروعي.

من  L11-2ك  سب اظتادة  أنهب  ي  ع الفرنسيالتشرييطبا يف  ك نفس الككـ نتكن أف 
قرار التصري   اظتنفعة العمومية يصدر  قرار كزارم أك كتئي  من  ف ف قانوف نزع اظتلكية الفرنسي

 .(ب أك مبرسـو من غتلس الدكلة يف  اتت خاصة2اافذ
                                                                                                                                                    

من صفته اإلدارية كي دك معه  ش ل ت سلطه له إ كقان يف إصدار  كمشوب مب الفة صارخة للقانوف ؽتا كترد  يكوف قد صدر من
 ائية  ن ر  لبات التعويل عنه.ااك) القض اتستيكء علي العقار ةصبا كاعتداء ماديان ختتل

 .361-360ص ب 2010ماجد راةب اضتلوب القضاء اإلدارمب الدار اصتامعة اصتديدةب اإلسكندريةب  - 1

2
 - « Art. **R11-1 L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 

11-2, est déclarée : 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération 
lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ; 2° Par arrêté conjoint des 
préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de 
plusieurs départements…. » 
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ء اظترؤكس علل اختصاص ك الصورة ال انية يف عيب عدـ اتختصاص اظتوروعي هو اعتدا    
 Empiétement d’une autorité subordonnée sur les pouvoirs d’une autorité)الرئيس 

supérieur) ب إذ يعتل القرار معيبان إذا أصدر  اظترؤكس يف غتاؿ اختصاص رئيسهب ك م اؿ ذلر أف
وزير قراران مكاف الييٍصًدر  لوزارة قراران من اختصاص الوزير الهم يرأسهب أك أفل اممٌن العاـيصدر 

 .2أك غتلس الدكلة 1غتلس الوزراء
اعتداء الرئيس علل اختصاص  فهيأما الصورة ال ال ة لعيب عدـ اتختصاص اظتوروعيب     

 Empiétement d’une autorité supérieur sur les pouvoirs d’une autorité)اظترؤكس

subordonnée)يه سلطة الرقا ة ك التوجيه اليت ختوله  ا تعديل ب فامصل أف للرئيس علل مرؤكس
قراراهت)ب أك  س ؽتارسة اختصاصاهت)  دتن منه) إذا اقتضل اممرب ةًن أف هه  القاعدة ةًن 

. فهناؾ  اتت نتن  فيها القانوف اظترؤكس  ا إصدار  عل القرارات دكف تعقيب من ةمطلق
يصدر م ل هه  القرارات  دتن من اظترؤكس أك الرئيس ك يف هه  اضتاتت ت يستطي  الرئيس أف 

 3يعدؿ قراران أصدر  هها امخًن.
ت كتوز للرؤساء أف يصدركا  ف نه بيف ًإ ار إصدار قرار التصري   اظتنفعة العمومية ف نهيه لك ع    

نزع اظتلكية عندما يكوف علل أمكؾ تق  علل  ف فيف القانوف اصتزائرم  . كالقرار مكاف مرؤكسيه)
 إنشاء اظتشاري  ذات البعد الو ين أجل  من إؾتاز ك ت يكوف اظتشركع اظتراد  بة داتراب كتية ك 

قرار التصري   اظتنفعة العمومية يصدر  الوارل اظت تل إقليمياب ف ذا ما أصدر   ف فكاإلس اتيجيةب 
 القرار يكوف معيبان  عيب عدـ اتختصاص اظتوروعي. ف فالوزير أك الرئيس 

 االختصاص المكاني: عدـ -ب
 أ دعندما يصدر  (Incompétence ratione loci)يتحقا عيب عدـ اتختصاص اظتكاشل      

مويفي السلطة اإلدارية قرارا يتجاكز  ه الدائرة أك النطاؽ اإلقليمي الهم له أف نتارس فيه 

                                                 
 النسبة  مرسـو تنفيذييت) إصدار قرار التصري   اظتنفعة العمومية  واسطة ز 11-91 رق) مكرر من القانوف 12تنل اظتادة  -1

  ".لعمليات إؾتاز البىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجي

اظتنفعة العمومية لعمليات اؾتاز اظتشاري  اظتتعلقة   نتاج ك نقل يت) التصري   ز : 11-91من القانوف رق)  3مكرر  12كما تنل اظتادة 
 مرسـو تنفيذيك توزي  الكهر اء ك ال از ك اظتاءب ن را لطبيعة  نيتها التحتية ذات اظتصلحة العامة ك  عدها الو ين اس اتيجي. مبوجب 

ات تياجات  اضتقيقية اظتعل عنها ك اضتصرية  النسبة  أعك ب ك ذلر يف  دكد 10من دكف حتديد مسبا للعناصر اليت تضمنتها اظتادة 
 زللعمليات اليت شرع فيها.

 اظتنفعة العمومية عن  ريا مرسـو الس الدكلة. إعكفمن قانوف نزع اظتلكية الفرنسي يت)   L11-2ة  سب اظتاد  -2
 .362ص اظترج  السا اب ماجد راةب اضتلوب  - 3



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

116 

كتية ك ًنين ب إذ ت دتتد كتية كل مويف لتشمل إقلي) الدكلة كامكب  ي  تقتصر هاختصاصات
منه) علل نطاؽ إقليمي ػتدد سواء  صدد كافة اتختصاصات اظتتصلة  ه م ل اختصاصات 

 1ااف ٌنب أك جانب  منها.
القرارات اإلدارية يػيعىدي اعتداءن من جانب  أ دتاكز هها النطاؽ اإلقليمي يف  ف فك عليه     

القرار  ننهاظتكاف الهم صدر  شمصدر القرار علل اختصاص اظتويف أك اصتهة اليت يتبعها 
اإلدارمب كنف يصدر ػتافذ إقلي) معٌن قرارا يسرم علل إقلي) .خر غتاكر أك متاخ) إلقليمهب 

   2فاتختصاص الوييفي لكل مويف إفتا هو منوط  اظتكاف اظتعٌن.
ميا إذا  قرار التصري   اظتنفعة العمومية يصدر  الورل اظت تل إقلي ف ف بيف القانوف اصتزائرمك     

-91 رق) من القانوف 10/2 اظتادة  ةا دك كانت هه  اممكؾ اظتراد نزعها تق  علل إقلي) كتية 
(. م  العل) أف الوتة يعينوف مبوجب مرسـو رئاسي حتدد فيه الوتية اليت يديركهناب كما أف 11

هه  اضتاتت ت  اتختصاص اإلقليمي يف ف فك عليه  3التقسي) اصت رايف للبكد يت) مبوجب قانوف.
 مف القانوف كار  يف هها اممر. ي ًن إشكاتن 

القرار يصدر  اافذ اظت تل إقليميان إذا كاف العقار يق  علل إقلي)  ف ف يفرنسالتشريع الأما يف  
الهم  القرار يصدر مش كان  ٌن كل ااف ٌن ف فػتاف تهب أما إذا كاف نتتد إذل أك ر من ػتاف ة 

 R11-1.)4اليت يق  عليها العقار  اظتادة  ااف اتيشرفوف علل 
ليست ك ًنة الوقوع يف  إت أهنا 5ك إف كانت موجودةب إف  اتت عدـ اتختصاص اظتكاشل    

ك ترج  عادة إذل عدـ دقة حتديد الدائرة اظتكانية ظتمارسة اتختصاصات اإلداريةب  يبالعملالواق  
 6ته) من اختصاص دائرة مكانية إذل أخرل دكف إ كغ اإلدارة.إما إذل ت يًن امفراد اؿ إقامك 

                                                 
 .212ص اظترج  السا اب  دعول إل اء القرارات اإلداريةب دعاكل التسويةب –إلدارية الدعاكل ا سامي رتاؿ الدينب - 1
 .212-211ص نفس اظترج ب  دعول إل اء القرارات اإلداريةب دعاكل التسويةب –الدعاكل اإلدارية  سامي رتاؿ الدينب - 2

فلاير  07الصادرة يف  6دب ج.ر.ج.ج: رق) يتعلا  التن ي) اإلقليمي للبك 1984-02-04اظتؤرخ يف  09-84القانوف رق)  - 3
1984.  

4
 - « Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles 

situés sur le territoire de plusieurs départements ». 
5
 - CE., 17 octobre 1941, Sieur Defau, Rec, p.172. 

 .367ص اظترج  السا اب اةب اضتلوب ماجد ر  -  6
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 عدـ االختصاص الزماني: -ج
إف صا ب اتختصاص كتب أف نتارس اختصاصه خكؿ اظتدة الزمنية اليت ي بت له فيها     

اتختصاص  بقا للقانوف. فليس للمويف اإلدارم أف يصدر القرار اإلدارم قبل توليه الوييفة أك 
التقاعد...اخل. كأخهان  فكرة اتختصاص أك الفصلب ك عتا  نم مناسبة كانت اتستقالةب   عد تركه

الزماشل م  اعتبارات أخرلب تعتل قاعدة عدـ إرجاء .ثار القرار اإلدارم إذل اظتستقبل ك قاعدة 
لى غتلس عدـ رجعية القرارات اإلداريةب من القواعد العامة اظتسل) ىا يف القانوف اإلدارم. ك قد أٍ طى 

التعيٌن اظتسبا  ك هو ما يسمل  بالتعيٌن يف الويائف اليت دل ختلي  عد1الدكلة الفرنسي
(Nomination anticipée) ظتا ينطوم عليه من غتاكزة عضو السلطة اإلدارية تختصاصه الزمين ب

تداء ك اعتدائه علل اختصاص خلفه. ك يق   ا كن كهلر القرار ذك امثر الرجعي ك هو يتضمن اع
 2علل سلطة السلف.

عيب عدـ    ان و القرار اإلدارم اظتصرح  اظتنفعة العمومية يعتل مش ف ف بك تطبيقا ظتا سبا عرره    
ك يق   ا كن إذا أصدر  اظتويف (Incompétence ratione temporis)  اتختصاص الزماشل

ريعات اظتقارنة قيد الدراسة( الهم  الوارل أك الوزير أك الوزير امكؿ أك الرئيس  سب اضتالة يف التش
 زالت عنه الصفة العامة تنتهاء مدة خدمته.

 3ؾتد  يبٌن  عل صور هها العيب: القانوف الفرنسيك يف     
عيب اتختصاص يرج  إذل أف السلطة اظتقررة دل تكوف مكلفة أك سقط عنها هها التكليف  -

(Incompétence tenant à ce qu’une autorité n’était pas encore investie ou avait 
cessé d’être investie de ses fonctions)ي  أف اصتهة اإلدارية ت نتكن عتا أف تصدر  ب 

ؼتتصة ك من تاريخ توليها اظتهاـ. سي  تكوف مؤهلة  إت قرارات إدارية تدخل رمن اختصاصها
 مبجرد إمضاء قرار التعيٌن ك دكف انت ار نشر القرار.

 La)انت اـ السًن الضركرم للمرفا العاـ  أجله  القاعدة يرد عليها است ناءب فمن إف ه    

continuité nécessaire du service publique) اافذ اظتعيٌن يف مهاـ أخرل يبقل  ف ف

                                                 
1- CE., 20 juin 1930, ASSOC, Association des bibliothécaires Français ; D. 1932, III, 25.3, cl  
Blumann.  

 .366ص اظترج  السا اب ماجد راةب اضتلوب  - 2

3 - Raymond ODENT, op.cit., p.418. 
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صا ب اختصاصو يف أداء مهامه يف ااف ة إذل ةاية تنصيب خلفهب إت إذا سحبت منه اضتكومة 
 1.هها اتختصاص

ًددي القانوف أ يانان ب عيب اتختصاص يرج  إذل تاريخ اختاذ القرار من  رؼ السلطة اإلدارية - كلتي
مدة زمنية معينة تختاذ القرار خكعتا. ك قد جرل القضاء اإلدارم الفرنسي علل أف صدكر القرار 

. علل ذلر إت إذا نل اظتشرع صرا ةلعدـ اتختصاصب  نه طك عد انتهاء هه  اظتدة ت يرتب 
فػىيىعتًلي القضاء أف اظتواعيد اددة تختاذ  2دل يرتب اظتشرع أمي جزاءو علل عدـ اتلتزاـ هها اظتيعادز.ك 

ا أهنب مبعىن (comminatoire  إجراء هتديدم القرارات ت يكوف جزاء ؼتالفتها البطكفب فهي فقط
 3تيًبٌن إرادة اظتشرع يف تطبيا القانوف  نقصل سرعة.

 غاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية لعدـ االختصاص.إل -2
 فػػػ ف باظتنفعػػػة العموميػػػة أجػػػليف التشػػػري  اصتزائػػػرم اظتػػػن ) إلجػػػراءات نػػػزع اظتلكيػػػة اطتاصػػػة مػػػن     

يرجػ   186-93 رقػ) اتختصاص   صدار قرار التصري   اظتنفعة العمومية  سب اظترسػـو التنفيػهم
ب ةا ػػدك  كتيػػة تػػراب يف كاقعػػة اظتػػهكورة العقاريػػة العينيػػة ضتقػػوؽا أك اظتمتلكػػات كانػػت إذا إذل الػػوارل
 كزيػػػر ك اليػػػة اصتماعػػػات ك الداخليػػػة كزيػػػر ك اظتعػػػين الػػػوزير  ػػػٌن مشػػػ كة قػػػرارات أك مشػػػ ؾك قػػػرار 
 أك كتيتػٌن تراب يف كاقعة ملكيتها نزع اظتراد العقارية العينية اضتقوؽ أك اظتمتلكات كانت إذا اظتاليةب
البػىن التحتيػة  إؾتػاز النسػبة لعمليػات  كما يػت) إقػرار اظتنفعػة العموميػة مبرسػـو تنفيػهم  4.اتكتي عدة

 5ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجي.
ا مصنفة من  ي  اتختصاص إذل صنفٌنب أهنك ما نتكن مك  ته علل هه  اضتاتت ال كثة     

من الوارل أك من الوزير امكؿ  اظترسـو  امكؿ ك هو اختصاص منفرد ك هو يف  الة صدكر القرار
أما ال اشل فهو اختصاص مش ؾ أك رتاعي ك ذلر يف  الة صدكر القرار مبوجب قرار  .التنفيهم(

يف هه  اضتالة امخًنة ت نتكن لكل كزير معين أف يصدر  أنهأك قرارات كزارية مش كة.  ي  
ه) ؽتارسة  دكتوز م ب فك ظتعنيٌن يف إصدار القرار منفرداب  ل ت د أف ييشارؾ رتي  الوزراء ا

 6اتختصاص دكف موافقة اآخرين.
                                                 

1 -CE., Ass. 27 avril 1975, dlle Serre, p.302, AJ1973, p.487, Note Maisl. 
 .367 -366ص اظترج  السا اب أشار إذل ذلر: ماجد راةب اضتلوب  - 2

3- Raymond ODENT, op.cit, p.420.  
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق)  من اظترسـو التنفيهم 10اظتادة  - 4

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) مكرر من القانوف 12اظتادة  - 5
 .59ص  اظترج  السا اب  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب - 6
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ك نتكن إثارة اظتشكلة يف  الة صدكر قرار التصري   اظتنفعة العمومية عن  ريا مرسـو تنفيهم     
فقانوف نزع اظتلكية  بالبىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجي إؾتاز النسبة لعمليات 

السلطة التقديرية تبقل لإلدارة يف حتديدهاب ؽتا  ف فما هي هه  العمليات. ك عليه   صرا لتدد دل
ب م  اتختصاص اظتوروعي   صدار قرار التصري   اظتنفعة العمومية يف الرقا ة علل يطرح إشكاتن 

ب  ي  العل) أف التصري   اظتنفعة العمومية عن  ريا مرسـو تنفيهم له .ثار خطًنة علل اظتكؾ
علل إثر ذلر تت) اضتيازة الفورية من اإلدارة نازعة اظتلكية لألمكؾ أك اضتقوؽ العينية العقارية. 

اتقتداء  ن ًن  الفرنسي الهم  دد اضتاتت اليت يت) فيها إعكف  1عليه كاف علل اظتشرع اصتزائرمك 
 2غتلس الدكلة. يف التصري   اظتنفعة العمومية عن  ريا مرسـو يصدر

                                                 
1
 08-13القانوف رق)  2014ك الهم كاف مبوجب قانوف اظتالية لسنة  11-91رق)  اضتارليف .خر تعديل مس قانوف نزع اظتلكية  - 

مرة  الة من  اتت عمليات إؾتاز البىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد  مكؿدد ك اظتشرع   أفؾتد  2013ديسمل  30اظتؤرخ يف 
يت) التصري   اظتنفعة العمومية لعمليات اؾتاز اظتشاري  علل أفز   2014من قانوف اظتالية  37كذلر  نل اظتادة  ك ين اس اتيجي

 طبيعة  نيتها التحتية ذات اظتصلحة العامة ك  عدها الو ين اس اتيجي زاظتتعلقة   نتاج ك نقل ك توزي  الكهر اء ك ال از ك اظتاءب ن را ل
2 - Art. **R11-2 Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : 1° Les travaux 
de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation 
d'ouvrages annexes,  d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; 
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ; 
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, 
accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; 
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une 
longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation 
d'ouvrages annexes sur le réseau existant ; 
5° Les travaux de construction de canalisations d'intérêt général destinées au transport 
d'hydrocarbures liquides ; 
6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 
mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques 
d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à 
la production et au développement de l'énergie nucléaire ; 
7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le 
débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde. 
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ك امصل أف عيب عدـ اتختصاص يؤدم إذل  طكف القرار اإلدارم اظتشوب  ه إذا كاف هها     
كما هو الشنف  النسبة لعدـ اتختصاص اظتوروعي أك اظتكاشل أك الزماشلب  ي  ت   بالعيب  سيطان 

 1يتصف خركج القرار اإلدارم علل مبدأ اظتشركعية يف هه  ام واؿ  اصتسامة.
القرار اإلدارم يضحل معدكمان إذا ما شا ه عدـ اتختصاص  ف فن ذلر ك علل العكس م    

اصتسي)ب الهم متل  عنه كصف القرار اإلدارم ك يصب  غترد اعتداءو مادمو ت يكسب  قان ك ت 
 قرار ل أخر  علل اختصاص سلطة عامة يكسب  صانةب كما يف  الة اعتداء السلطة التنفيهية

 2لفصل  ٌن السلطات.متجاهلة مبدأ ا بمكاهنا تصدر 
إف رقا ة القاري اإلدارم علل ركن اتختصاص يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية ت تتوقف     

عند هها اضتد  ل تتعدل إذل فحل اختصاص اصتهة اليت أصدرت قرار فت  التحقيا ك تعيٌن 
 إلجراء يعٌن صتنة التحقياالوارل اظت تل إقليميا هو من  ف ف بيف التشري  اصتزائرمك  .اللجنة اققة

ك كتب أف يكوف امعضاء من  ٌن امش اص  .العمومية اظتنفعة فاعلية مدل إثبات  قصد حتقيا
اظتهكورين يف مرسـو تنفيهم سنوم خاص  هلرب ك ينتموف إذل الوتية اظتعنية اليت تق  علل 

نفس اممر تقريبا ينطبا علل . ك (186-93 رق) من اظترسـو 3 اظتادة إقليمها اممكؾ اظتراد نزعها 
 Le القانوف الفرنسي إذ يقـو اافذ اظت تل إقليميا ك عن  ريا قرار  تعيٌن ػتقا أك صتنة حتقيا

préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission 
d’enquête).3     

 .ثانيا: الرقابة القضائية على ركن الشكل و اإلجراءات
اظت هر اطتارجي الهم تسب ه اإلدارة علل القرار لإلفصاح عن إرادهتا  هو اظتقصود  ركن الشكل     

صدكر القرار اإلدارم دكف التزاـ اإلدارة  ف فك عليه  .كاإلجراءات اليت تتبعها يف إصدار 
عتاب يصيب أك دكف إتباع لإلجراءات اظتقررة قانونا أك ؼتالفا  بلشكليات اليت ينل عليها القانوف ا

لإلل اء لعدـ اظتشركعية. ك  س منتصف القرف التاس  عشر   القرار  عيب الشكل ك كتعله قا كن 
كاف عيب الشكلب يف تقدير غتلس الدكلة الفرنسيب يندمص يف عيب اتختصاصب ك كاف يعين 

                                                 
ب 2007باإلسكندريةب دار الفكر اصتامعيب اإلداريةيف غتاؿ العقود ك القرارات  اإلداريةعبد العزيز عبد اظتنع) خليفةب اظتسؤكلية  - 1

 .172ص

 .172ص نفس اظترج ب د العزيز عبد اظتنع) خليفةبعب - 2

3 - Art. R11-4  du code de l’expropriation Français. 
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قبل علل كجه اطتصوص عدـ ا  اـ ميصدر القرار اإلدارم لإلجراءات اصتوهرية الواجب إتباعها 
 1إصدار القرارب م ل قواعد تصويت ااالس ك اللجاف علل القرارات.

ت ييش طي يف القرارات اإلدارية شكل خاص لصدكرهاب ما دل يقرر الدستور  أنهك امصل العاـب    
أك القانوف عكس ذلر علل سبيل اتست ناءب ك عندئه ت تكوف القرارات اإلدارية مشركعة إت إذا 

اددةب ك اختاذ  (Les formalités)ر  ا إصدارهاب ك   تباع الشكليات صدرت ؽتن نتل
اظتقررة. فقد يتطلب اظتشرع رركرة صدكر القرار اإلدارم يف  procédures)  (Les اإلجراءات

شكل معٌنب كنف يكوفى مكتو انب أك يكوف قراران رتهوريانب أك أف ييش طى فيه أف يكوف قراران ميسببانب  
 2ـز أخه رأم جهة معينة قبل إصدار القرار.كما قد يستل

ى  عل الشكليات ك كها  عل  ف ف بك  النسبة لقرار التصري   اظتنفعة العمومية     القانوف ً ٌنش
اإلجراءات اليت يصدر فيها القرار أك  س اليت تسبقهب أك  س تلر اظتتعلقة  قرارات أخرلب كاليت 

 علل الشكل التارل: ب ك ذلرنتكن أف تؤثر يف صحة مشركعيته
 .اإلجراءات السابقة على صدور القرار -1

إف عملية إصدار التصري   اظتنفعة العمومية تسبقها إجراءات دتهيدية ك جوهريةب يتوجب علل     
القاري  سط رقا ته عليهاب قبل رقا ة قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك تتم ل هه  اإلجراءات 

 فيما يلي:
 ولى:المرحلة األ -

يف هه  اظتر لة امكذل علل القاري اإلدارم التنكد من أف  الب نزع اظتلكية قد استجاب     
ك هي تقدصل  لب  3لكلتزامات القانونية اظتنصوص عليها يف التشري  اظتن ) إلجراءات نزع اظتلكيةب

لوديةب ك ملف يعل عن رةبته يف ذلرب ملزا فشل سعيه يف اضتصوؿ علل العقارات  الطرؽ ا
  اإلرافة إذل توفر ال كؼ اظتارل لت طية كل اظتصاريف اتملة للقياـ  العملية.

 المرحلة الثانية: -
لقد ألقل التشري  اطتاص  نزع اظتلكية علل الوارل القياـ  بعل اتلتزامات  عد تلقيه الطلب     

ؿ اظتنفعة العمومية. ك عليه من  رؼ اظتستفيد يف إ ار القياـ  التحقيا اظتسبا  و  اظترفا  اظتلف
القاري اإلدارم مكلف  رقا ة مدل صحة اإلجراءات اليت تلي تقدصل الطلب إذل الوارل.  ف ف

                                                 
 .216-215ب صاظترج  السا ادعاكل التسوية(ب  –سامي رتاؿ الدينب الدعاكل اإلدارية  دعاكل إل اء القرارات اإلدارية  - 1
 .600سا اب صالرج  اظتعبد ال ين  سيوشل عبداب  - 2
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 2اظتادة  - 3
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 يكوف أش اص ثكثة من حتقيا صتنة  تعيٌن اظتلفب دراسته  عدفالوارل اظت تل إقليميان يقـو ك 
 .لعموميةا اظتنفعة فاعلية مدل إثبات  قصد حتقيا إلجراء عتا رئيسا ه)أ د
 اصتماعات ك الداخلية كزير سنة كل يضبطها ك نية قائمة من اظتهكوركف امش اص تارمتي ك     

 1.كتية كل تعدها اليت القوائ) إذل استنادا الية
إف القاري اإلدارم يف هه  اظتر لة ت يتنكد فقط من أف أعضاء صتنة التحقيا ينتموف كله)     

 اصتهة إذل ت ينتموف اققٌن هؤتء عدها كزارة الداخليةب  ل كهلر إذل أفإذل القائمة الو نية اليت ت
                        2.ملكيته) اظتنزكع م  مصلحة علل تنطوم عكقة كجود عدـ ك باظتلكية نازعة اإلدارية

مت ك يتنكد القاري كهلر من إجراء .خر يتم ل يف أف قرار فت  التحقيا ك تعيٌن اللجنة قد     
نشرقتا ك تعليقهما يف امماكن اظت صصة لهلرب ككها من مضموف القرار اظتتم ل يف تبياف 

 من اعتدؼ لتدد توريحيان   يانان  كها كب ائهإهن تاريخ ك التحقيا فت  تاريخك  اللجنة عمل إجراءات
  3.هاإؾتاز  اظتراد امش اؿ مكاف ك  بيعة لتحديد  الورعية ؼتططك  العملية

.خر علل اإلدارة  نل عليه اظتشرع من خكؿ نل  ان قاري اإلدارم يراقب التزامكما أف ال     
( ك اظتتم ل يف كر  ملف التحقيا حتت تصرؼ 11-91 رق) من القانوف 2الفقرة  6اظتادة 

القاري اإلدارم عليه كهلر مراقبة اظتدة اظتقررة لفت  التحقياب  ي  أف القرار إف اصتمهور. 
 4يـو قبل  داية التحقيا. 15لتحقيا كتب أف يصدر الوتئي اظتتضمن فت  ا

  نم يبو وا اظتشرع ألقل التزاما علل أعضاء اللجنة اظتكلفة  التحقيا اظتسباب ك هو أتكما أف     
هؤتء يكونوف  ف فك عليه . مهمته) أداء أثناء عليها وفى عي لً طش يى  اليت اظتعلومات ك  الوثائا يتعلا سر

 دل يبٌن اظتشرع اصتزاء اصتزائي أك   الة خرقه) عتها اتلتزاـيف بية ك اصتنائية التندي ميسنلةللعررة 
 التنديس(.

   المرحلة الثالثة: -
يف هه  اظتر لة يقـو القاري اإلدارم  رقا ة اإلجراءات اليت قامت ىا اللجنة اظتوكل إليها القياـ ك    

                    .186-93 رق) رسـو التنفيهمك اظت 11-91 رق) يف إ ار ما جاء يف القانوف  التحقيا

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 3اظتادة  - 1

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  2الفقرة  5اظتادة  - 2
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  6اظتادة  - 3

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) اظترسـو التنفيهممن  6 اظتادة - 4
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 ستسػة أجػل يف فاللجنة اظتكلفة  ػالتحقيا عليهػا أف تقػدـ للسػلطة اإلداريػة الػيت عينتهػا  الػوارل(     
 فيػػػػػه تسػػػػػتعرض يرفيػػػػػان  تقريػػػػػرا بالعموميػػػػػة اظتنفعػػػػػة يف التحقيػػػػػا اءإهنػػػػػ تػػػػػاريخ  عػػػػػد يومػػػػػا( 15  عشػػػػػر

 .                                                   ىا القياـ اظتزم  للعملية وميةالعم اظتنفعة  ا    شنف استنتاجاهتا
                                                                 1. لبه) علل  ناء اظتعنيٌن امش اص إذل كجو ا اللجنة خكصة من نس ة تبلغك     

لقاري اإلدارم مبراقبة التزاـ قانوشل علل اللجنة يتم ل يف ك يف هه  اظتر لة من العملية يقـو ا
  2.كجوب إفصا ها عن رأيها  صري  العبارة يف مدل فاعلية اظتنفعة العمومية

ك يتجلل كارحا من خكؿ ما سبقت اإلشارة إليه أف القاري اإلدارم ملـز  الرد علل كل     
ار التصري   اظتنفعة العمومية. ك أف أم إخكؿ الدفوع اظتتعلا  الشكل ك اإلجراءات السا قة عن قر 

ك اليت خصها  بعملية نزع اظتلكيةمن أك خرؽ ظتا جاء  ه القانوف اظتن ) عته  اظتر لة اصتوهرية 
 اظتشرع  عبارة الوجوب سيؤدم يف النهاية إذل إ طاؿ قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

 84-76 اممر رق) اؿب ك يف يل القانوف اظتل لك من تطبيقات القضاء اصتزائرم يف هها اا    
أكد علل رركرة ا  اـ اإلجراءات السا قة علل قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك قد  أنهؾتد 

قضل  بطكف قرار نزع اظتلكية. كمن القضايا اليت قضل فيها القاري اصتزائرم  بطكف قرار التصري  
 ك اإلجراءات ما يلي: اظتنفعة العمومية لسبب عيب الشكل 

 أنوحيث  ي  جاء يف القرار الصادر ز 3قضية )ؼ،ب( ضد )وزير الداخلية و من معو(: -
 25ؿ  84-76من األمر  44طبقا للمادة  أنومن جهة ال يستنتج من المقرر المطعوف فيو 

 …أف المجل  الشعبي للوالية قد أعطى رأيو 1976  ماي
 .زو خرؽ القانوف فيستوجب إبطالوو عليو بما أف المقرر المطعوف في 
ك يتبٌن من خكؿ القرار أف القاري أل ل اظتقرر علل أساس خرقه للقانوفب ك هو ؼتالفة إجراء     

 جوهرم ك اظتتم ل يف رركرة إ داء االس الشعس للوتية اظتعنية رأيه قبل التصري   اظتنفعة العمومية.

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 9اظتادة  - 1

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93من اظترسـو رق)  9اظتادة  - 2

(ب  االة القضائية ب قضية  ؼبب( رد  كزير الداخلية ك من معه1989جويلية  5ب  تاريخ 65146االس امعللب القرار رق)  - 3
 .172-169ب ص 1991ب السنة 2اكمة العلياب العدد 

علل أف زيكلف االس الشعس للوتية اظتعنيةب لإلدتء  رأيه قبل أم تصري   اظتنفعة  48-76 رق) من اممر 4تنل اظتادة  - 4
 العموميةز
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 بالمنفعة العمومية. مراقبة إجراءات و أشكاؿ قرار التصريح-2
لقد أخض  اظتشرع اصتزائرم إصدار قرار التصري   اظتنفعة العمومية إذل غتموعة من اإلجراءات     

ك لقد أيشًن صرا ة إذل ذلر (ب A peine de nullité الشكلياتب ك ذلر حتت  ائلة البطكف ك 
تتعلا  ان مناف أ كام ي  أف النصٌن يتض. 11-91 رق) من القانوف 11ك 10من خكؿ اظتادتٌن 

قرينة علل أف القرار كتب أف يصدر مكتو ان إعمات   مبضموف القرار ك رركرة تبلي ه ك نشر ب ك هه
 القاعدة العامة يف القرارات اإلدارية اليت تنل علل أف امصل يف القرارات اإلدارية أف تكوف 

 تاريخ إصدارهاب ك لهلر يش ط مكتو ةب ك أف تهيل  توقي  اظتويف أك اظتويفٌن الهين يصدركهنا 
اظتشرع  صدد ك ًن من القرارات اإلدارية أف تكوف مكتو ةب ك هو ما يستفاد ًرمنان كهلر من 

 1.اهنإعكاش اط اظتشرع القرارات ك 
 فيما يلي:   يانهك نشر ب ك هو ما يت)  إعكنهإف القاري هنا يراقب ػتتول القرارب ك تبلي ه ك     
 .القرار مراقبة محتوى -أ

كتب أف يتضمن غتموعة من اظتعطىياتب  ًيػشنػىهىا  العمومية  اظتنفعة التصري  اظتتضمن القرار إف    
ب ك لقد رتب اظتشرع علل 11-91 رق) من القانوف 10اظتشرع اصتزائرم من خكؿ نل اظتادة 

 العمومية عةبالمنف التصريح المتضمن القرار يبينؼتالفة هه  البيانات جزاء البطكف  قوله ز
القاري اإلدارم موكله له مهمة رقا ة اظتشركعية عتها القرار  ف فز. ك عليه البطالف طائلة تحت

 كتب أف ييًبٌنى  العمومية  اظتنفعة التصري  اظتتضمنفالقرار اإلدارم  بكفا ما هو ميًبٌٌنو يف القانوف
 امش اؿ مشتمكتب واصفاهتام ك موقعها ك العقارات مسا ةب تنفيه  اظتزم  اظتلكية نزع أهداؼ

اإلشارة إذل  عدـ ف فكعليه  .2اظتلكية نزع عمليات ت طي اليت النفقات تقديرك ب ىا القياـ اظتزم 
 ؤدم ت ػتالة إذل إ طاؿ القرار اإلدارم  سبب عيب الشكل.يالبيانات ستلر 
لبيانات من عدمهب ك ما كتب اإلشارة إليه هو أف رقا ة القاري ت تتعدل كجود العناصر ك ا    

ه اظتلكيةب أك أجلفك نتكن له مناقشة مضموف كل عنصرب كنف يناقا اعتدؼ الهم نزعت من 
. ان اظتسا ةب كنف يكوف مبال  أك يناقا النفقات اليت  3فيهاب أك اظتوق  كنف يكوف ةًن مكئ)و

                                                 
 .221ب اظترج  السا اب ص -إلداريةب دعاكل التسويةدعول إل اء القرارات ا –ب الدعاكل اإلدارية سامي رتاؿ الدين -  1

ب إت قرار التصري   اظتنفعة العمومية ز تقدير النفقات اليت ت طي عمليات نزع اظتلكية ز إ طاؿ إذلتؤدم  أفمن البيانات اليت نتكن  - 2
لنفقاتب ك يف هها مساس  الضمانات أننا نرل أف هها اممر ةًن كاؼب مف اظتشرع دل يفرض علل اإلدارة أك ر من غترد تقدير ل

 التشريعية. فكاف علل اظتشرع أف كتل اإلدارة علل تقدصل  ياف   يداع اتعتماد الكزمة إلدتاـ عملية نزع اظتلكية.
 دارماإلالقاري  أفقرارات اكمة العليا ز من اظتستقر عليه قضاء  إ دلمن تطبيقات القضاء اصتزائرم ىها اطتصوص ما جاء يف  - 3

 مبراقبة مس  مكءمة اختيار اإلدارة لألراري ػتل نزع اظتلكية قصد إؾتاز اظتشركع ذم اظتنفعة العامة. ةًن مؤهل
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نزكع ملكيته). رصدت لت طية العمليةب كنف تكوف ةًن كافية ك يف ذلر إررار للصاحل العاـ ك للم
اظتشرع اصتزائرم استدرؾ اممر عندما  ف فكخبصوص هها العنصر اظته) الهم يعتل رمانان هامان 

القانوف  من 10 اظتتم) للمادة 2005-07-10اظتؤرخ يف  248-05 رق) أشار يف اظترسـو التنفيهم
ت نزع اظتلكية كفرض علل اإلدارة أف تقدـ  يانا  توفًن اتعتمادات اليت ت طي عمليا 91-11

البىن التحتية  إؾتازلعمليات  . ك ذلر  النسبةك إيداعها لدل اطتزينة العمومية باظتزم  القياـ ىا
ذات اظتنفعة العامة ك البعد الو ين اتس اتيجيب ك اليت يصرح مبنفعتها العمومية مبوجب مرسـو 

ة لعملية النزع ك  ياف القاري يراقب مدل توفًن اتعتمادات اظت صص ف فك عليه  1تنفيهم.
 إيداعها لدل اطتزينة العمومية. 

ك عليه فيمكن القوؿ أف رقا ة القاري اإلدارم ظتضموف قرار التصري   اظتنفعة العمومية هي     
 رقا ة ػتدكدة ك سطحية أم شكلية ليس إت.

صري   اظتنفعة ك من  ٌن اضتاتت اليت  سط فيها القضاء اصتزائرم رقا ته علل مضموف قرار الت    
ظت الفته ما جاء  ه القانوفب قضية  زبب( رد  كارل كتية البليدة ككزير  نه بطكالعمومية ك قضل 

قد  1982أكتوبر  6حيث أف قرار الداخلية (ب  ي  جاء  يف القرار الصادر فصك يف القضية ز
 نص على المنفعة العمومية، مع الترخيص بتملك األراضي المنزوعة ملكيتها. 

( تنص 48-76 رقم من األمر األنف الذكر)األمر 7و لكن حيث أف ُمْقَتَضيات المادة     
على أف تملك القطع األرضية موضوع نزاع الملكية، يجب أف يتم بقرار مستقل و صريح. 
حيث أف عدـ مراعاة ىذه األشكاؿ الجوىرية يجعل القرار اإلداري المطعوف فيو باطال و ال 

 2ز. أثر لو
يك ذ من هه  القضية أف قرار التصري   اظتنفعة العمومية الصادر عن كارل كتية البليدة  ك    

تاكز ما كتب أف يتضمنه قرار التصري   اظتنفعة العموميةب  تضمنه ػتتويات قرار نزع اظتلكية. مبعىن 
         3أف القاري ت يراقب فقط كجود البيانات اظتف ض كجودهاب  ل كهلر ما يزيد عنها.

                                                                                                                                                    

 ك من مث ف ف النعي علل القرار اإلدارم اظتطعوف فيه  نف صفة اظتنفعة العامة ةًن مقدرة يف ةًن ػتله.
قضية الفريا  غ( رد  21/04/1990ب  تاريخ 66960ب اظتلف رق) اكمة العليا -ك مس كاف كهلر استوجب رفل الطعنز.   

 .158ب ص1992ب سنة 2كارل كتية البويرةب االة القضائيةب العدد 
 سا ا اإلشارة إليه.  248-05من اظترسـو التنفيهم رق)  2اظتادة  - 1

ضية  زبب( رد  كارل كتية البليدة ككزير ب ق26/05/1984ب اظتؤرخ يف 35161االس امعللب ال رفة اإلداريةب قرار رق) - 2
 .222ب ص 1989ب سنة 4الداخلية (ب االة القضائيةب العدد 

 .67نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب اظترج  السا اب ص  ت عوشل خالدب منازعا - 3



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

136 

 هها يتجاكز أف نتكن ت كب 1اظتلكية نزع ؾتازإل ادد امقصل جلام القرار يبٌن أف كتب كما    
 كلل  عمليةو  اممري  تعلاى  إذا دةاظت  نفس بةا دك  مرة تديد  نتكن كب سنوات( 4  أر   جلام

   2.ك نيةو  عةو منفى  ذاتى 
هو اآخر  أنهاظتلكية يف اصتزائر اظتل ل ؾتد اظتن ) لنزع  48-76رق) ك  الرجوع إذل اممر     

تعرض إذل البيانات اليت كتب أف تدرج يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية. فب صوص اظتدة فهي 
شت   تمديد هه  اظتدة إذل ستسة سنوات  النسبة للعمليات  أنهسنتٌن سي  ت نتكن تاكزقتاب إت 

 ادؽ عليها.اظتنصوص عليها يف مشاري  التهي,ة اظتص
عدـ حتديد اظتدة لتماـ عملية النزع ك تنفيه امش اؿب أك عدـ مطا قتها ظتا هو مقرر  ف فكعليه    

 قانونانب كتعل القرار مشوب  عيب الشكلب ؽتا يستوجب رقا ة القاري اإلدارم عليه.
قضية  ٌن نهكر ال ؾتازك من  ٌن القضايا اليت  ر ت أماـ القضاء اصتزائرم خبصوص مدة اإل    

من جهة  أنه ؼبب( رد  كزير الداخلية كمن معه(ب ك اليت جاء يف منطوؽ اضتك) فيها ز ي  
تنل علل أف قرار التصري   اظتنفعة العمومية لتدد   48-76من نفس اممر رق)  6أخرل اظتادة 

 لة...اظتهلة اليت كتب أف يكن فيها النزعب  ي  أف القرار اظتطعوف فيه ت يشًن إذل هه  اظته
 3ك عليه مبا أف اظتقرر اظتطعوف فيه خرؽ القانوف فيستوجب إ طالهز.

حتديد اظتدة  ي   مسنلةففي قضية اضتاؿ ناقا القاري اظت تل عدة مسائلب ك من  ينها     
قرر إ طاؿ القرار اإلدارم الصادر عن كارل كتية  اتنة  اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية ك نزع 

                         (.اظتلكية فورا
 .مراقبة تبليغ و نشر و تعليق القرار -ب
سالفة الهكر اليت فررها التشري  اطتاص  نزع اظتلكية حتت  ائلة افة إذل الشكليات  اإلر    

دكر القاري اإلدارم ت يتوقف عند هها اضتد  ل يتعدا  إذل مراقبة السلطة نازعة  ف ف بالبطكف

                                                 
فيها ةموضب فهل اظتقصود من إؾتاز نزع اظتلكية  د إلؾتاز نزع اظتلكية زامجل امقصل اد فعبارة زهها النل ةًن كار  اظتعىن  إف - 1

هو العملية القانونية اإلجرائية اليت تبدأ من إيداع  لب النزع إذل هناية العملية؟ أـ اظتقصود هو إؾتاز اظتشركع الهم نزعت من أجله 
 اظتلكية؟

أف إخراج النل القانوشل دل يت)  صورة سليمة ك دقيقة. لهلر نرل أف ك إف كاف ات تماؿ ال اشل هو امقرب إذل الصوابب إت     
 ز اظتشركعامجل امقصل ادد إلؾتاز  تستبدؿ العبارة السا قة  عبارة ز

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 2فقرة  10اظتادة  - 2

 ؼبب( رد  كزير الداخلية ك من معه(ب  االة القضائية  ب قضية1989جويلية  5ب  تاريخ 65146االس امعللب القرار رق)  - 3
 .172-169ب ص 1991ب السنة 2اكمة العلياب العدد 
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ا إلجراءات تبليغ القرار إذل أصحا هب نشر ب ك تعليقه يف امماكن اددة لهلر اظتلكية يف تطبيقه
 11.1-91 رق) من القانوف 11كفا ما نل عليه القانوف يف اظتادة 

مقارنػػة  11-91ا قػػانوف نػػزع اظتلكيػػة رقػػ) هػػها اإلجػػراء يعتػػل مػػن اظتسػػتحدثات الػػيت جػػاء ًىػػ إف    
القػانوف اضتػارل نػل علػل رػركرة تبليػغ ك نشػر ك تعليػا القػرار ف .48-76 رق) اممر القانوف اظتل ل 

حتت  ائلة البطكفب يف الوقت الهم دل يفرض القانوف اظتل ل علػل اإلدارة نازعػة اظتلكيػة تبليػغ قػرار 
التصري   اظتنفعة العموميةب ك اقصر ذلر اإلجراء علل تبليغ ك نشر قرار نزع اظتلكية دكف أف ي تػب 

 م جزاء.علل ؼتالفة ذلر أ
ك يف هػػها اإل ػػار ؾتػػد الك ػػًن مػػن القػػرارات القضػػائية يف اصتزائػػر تصػػب يف نفػػس اتتػػا ب  يػػ      

من  11قضت  بطكف الك ًن من القرارات اإلدارية طترقها اإلجراءات اظتنصوص عليها يف نل اظتادة
 :ب ك من ذلر186-93 رق) ك اظترسـو التنفيهم 11-91رق) القانوف
 2والي والية تيزي وزو(:قضية )س( ضد ) -
كقػػد جػػاء يف القػػرار الصػػػادر يف هػػه  القضػػيةز إف اإلدارة القائمػػة  نػػػزع اظتلكيػػة دل تػػنت  الػػػدليل     

ا أ ل ػػػػت اظتعػػػػين اظتنزكعػػػػة منػػػػه ملكيتػػػػه ت  ػػػػاظتقررين امنفػػػػي الػػػػهكر  قػػػػرار التصػػػػري   اظتنفعػػػػة أهنػػػػعلػػػػل 
 العمومية كقرار نزع اظتلكية(

مػا سػػبا إف اظتػػدعي ػتػػا يف مطالبتػػه    طػاؿ اظتقػػرر اظتطعػػوف فيػػه مػػن يسػػت لل مػػن رتيػػ   أنػػه يػ  
 تاكز السلطة ز أجل
نتكػػػن مك  تػػػه علػػػل هػػػها القػػػرار أف القارػػػي اإلدارم أل ػػػل قػػػرار الػػػوارل  التنسػػػيس أك  ك مػػػا    

 48-76التبليغب فرة) أف اظتشرع يف يل اممر اظتل ل  مسنلةاتستناد علل عدة نقاط ك من أقتها  
كتعل التبليغ حتت  ائلة البطكف إت أف القاري راقب مدل ا  اـ الوارل عتها اإلجراء اعتاـب فلو دل 

 3دل يكن إجراءن أساسيان ظتا ركز عليه القاري.

                                                 
1
 متض  قرار التصري   اظتنفعة العمومية حتت  ائلة البطكفب ظتا يلي : - 
  مدكنة القرارات اإلدارية اطتاصة  الوتيةب   أف ينشر  سب اضتالةب يف اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية الدنتقرا ية الشعبية أك يف   
 ب                              اظتعنيٌن من كا د كل يبلغ أف -    
من هها القانوفب  واؿ  6أف يعلا يف مقر البلدية اليت يق  فيها اظتلر اظتطلوب نزع ملكيته  سب الكيفيات اليت  ددهتا اظتادة  -    

 من هها القانوف. 13 اظتادة الف ة اظتنصوص عليها يف
ب االة رد  كارل كتية تيزم كزك( اظتهنة فكح قضية  س( ب1989جواف  02 تاريخ  55229االس امعللب قرار رق)   - 2

 .139-134ب ص1992ب السنة 2القضائيةب العدد 

 .68ئرمب اظترج  السا اب ص  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزا - 3
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 .2007أفريل  11بتاريخ  031027القرار رقم  -
التصػػػري  ك قػػػد جػػػاء يف  ي يػػػات القػػػرار مػػػا يلػػػي ز يػػػ  أف كارل كتيػػػة اصتزائػػػر قػػػاـ  نشػػػر قػػػرار     

اظتسػػتننف  بػػإبالغدل يقػػ)  أنػػهب إت 2004جػػانفي  13 اظتنفعػػة العموميػػة جبريػػدة الشػػركؽ اظتؤرخػػة يف 
فريػػػل أ 27اظتػػػؤرخ يف  11-91 رقػػػ) مػػػن القػػػانوف 11عليػػػه  ػػػالقرار ػتػػػل الطعػػػنب كمػػػا تقتضػػػيه اظتػػػادة 

 اظتنفعة العمومية. أجلاظتتعلا  نزع اظتلكية من  1991
اممػػػر الػػػهم  11-91مػػػن القػػػانوف رقػػ)  11ننفب أخػػػل  ن كػػػاـ اظتػػادة اظتسػػت فػػػ ف يػػ   التػػػارل  -

 1ز  ا كن. 1908 حتت رق) 2003 ديسمل 29 كتعل القرار ػتل الطعن الصادر يف
ك يتض  من خكؿ هها القػرار الصػادر عػن غتلػس الدكلػة اصتزائػرم أف القارػي اإلدارم تصػدل     

مية ب الهم أخل فيه   جراء جػوهرم ك اظتتم ػل يف تبليػغ لقرار الوارل اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمو 
 ػػػالرة) مػػػن أف القػػػرار مت نشػػػر . ك عليػػػه نتكػػػن القػػػوؿ أف  نػػػه طكالقػػػرار للمنػػػزكع ملكيتػػػهب ك أعلػػػن 

  القاري  با القانوف ك جسد زتاية اظتنزكع اظتلكية من تعسف اإلدارة ك ؼتالفتها للقانوف.
يف قرار التصػري  (  Les moyens invoqués ه الطعن اظت ارة كمن أكج القانوف الفرنسيأما يف     

 Le principe de l’indépendance des  اظتنفعػػػة العموميػػػة مبػػػدأ اسػػػتقكؿ التشػػػريعات 

législations  إدتػاـ عمليػة مػا كجػود  أجلعندما يكوف من الضركرم ك من  أنهك مفاد هها اظتبدأ (ب
مػن  تػرخيل مبوجػب قػانوف مػا ت  فػ ف بريعات ؼتتلفػةعدة تراخيل أك أراء منصػوص عليهػا يف تشػ

عػدـ شػرعية تػرخيل مػن )  فػ فيعين من  ال خػيل اآخػر اظتػن ) مبوجػب قػانوف .خػر. ك  النتيجػة 
 خر ةًن امكؿ..مبوجب قانوف ما ليس له أم أثر علل شرعية ترخيل .خر من )  قانوف 

كؿ التشريعات يتحقا ك  اطتصوص علل مبدأ استق ف فك  التطبيا علل قانوف نزع اظتلكيةب     
أه) قرار يف اظتر لة القضائية  قرار التصري   اظتنفعة العمومية(ب عند عدـ ا  اـ التشري  اظتتعلا 

 أجلاضتالة اليت يت) فيها نزع اظتلكية من  يف(Les installations classées)2  اظتنشآت اظتصنفة 
إقامة  أجلي  اظتتعلا  اظتراكز النوكية عندما يت) النزع من إقامة منشنة مصنفةب أك عدـ ا  اـ التشر 

أك عد ا  اـ التشري  اظتتعلا   صكح ال ا ات  ب3(Les centrales nucléaires)مركز نوكم 
                                                 

ص ب 2009ب سنة 9 العدد بلس الدكلةغتغتلة ب 2007أفريل  11 تاريخ ب  031027القرار رق)  غتلس الدكلة  ال رفة ال انية(ب - 1
84. 

2- CE., 15 mars 1968, Commune de Cassis et Bodin et autres, Rec. CE., p.189 ; CJEG 
1968, p.318, note M. Magnier.  
3 -CE., 28 fév 1975, Sieurs Herr et autres, Rec. CE., p.162 ; CJEG 1975, p.80, Concl. R. 
Denoix de Saint-Marc et note soto ; RTD eur. 1975, p.747, note J. Hébert. 
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(Défrichement des bois)1  أك التشري  اظتتعلا سماية اظتنشآت ذات امقتية اضتيويةب(Les 
installations d’importance vitale)2. 

 فرقا ة قرار التصري   اظتنفعة العمومية قد تكوف مرتبطة  قرارات أخرلب فن رية العمليات اظتركبة    
(Théorie des opérations complexes) تسم   اتعتماد علل إثارة عدـ مشركعية قرار سا ا ب

. فنزع اظتلكية هي علل القرار الك اب ك هها  الرة) من أف .جاؿ الطعن يف القرار امكؿ قد فاتت
عملية مركبة ك  التارل نتكن الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية  اتعتماد علل عدـ صحة 

 Délibération du conseil)مداكتت االس البلدم  عدـ صحة  قرار سا ا عليه. ك من ذلر

municipal)كثائا التعمًنأك   3ب (Documents d’urbanisme)4. 

 ركن الغايةابة القضائية على الرق: ثالثا
ال اية أك ال رض أك الباع  هو النتيجة النهائية اليت يسعل إف يقوؿ العميد ػتمد الطماكم     

رجل اإلدارة إذل حتقيقهاب ذلر أف سلطاف اإلدارة ليس   اية يف ذلر ك لكنه سبيل إذل حتقيا 
  5اظتصلحة العامة.

العيب الهم يصيب ركن ال ايةب فمنه) من شتا  إساءة  يف تسمية ك القضاء كقد اختلف الفقه    
 Détournement de 7ك منه) من أخه مبصطل  اتؿتراؼ  السلطة  6استعماؿ السلطةب

                                                 
1 - CE., 10 mars 1976, Association des amis du « Home Plein espoir », Rec. CE., tables, 
p.947. 
2 - CE., 4 mai  1979, Département de la Savoie et autres, Rec. CE., p.196 ; AJDA. 1979, 
n°12, p .38, note A.Bockel.  
3
 - CE., 23 décembre. 1988, D.1990 somm.com 13 obs. P .Bon. 

4 - Tel que le plan d’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), arrêté 
préfectoral d’insalubrité d’un immeuble,  le plan d’occupation de sol (POS). 

 .354صسليماف ػتمد الطماكمب الن رية العامة للقرارات اإلداريةب دار الفكر العريبب القاهرةب  - 5

6
من  اظتادة العاشرةالدكلة اظتتعاقبة  س نل علل تسمية إساءة استعماؿ السلطة يف نصوص قوانٌن غتلس  اظتصرم درج غتلس الدكلة -  

 .19972لسنة  48القانوف اضتارل رق) 
7
 - «   Le vice de détournement de pouvoir tient à ce qu’un pouvoir conféré à une autorité a 

été détourné par cette autorité de l’objet en vue duquel il lui a été attribué ; ce pouvoir a ainsi 
été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. Allusion imprévisible. 
  La notion juridique de détournement de pouvoir n’est apparue dans la jurisprudence qu’à 
partir de 1860. Ce n’est pas un moyen d’ordre public ; le juge de l’excès de pouvoir ne le 
soulève jamais d’office. 
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pouvoir)  زتد أانسجاما م  القرارات القضائية الس الدكلة الفرنسيب ك من  ينه) امستاذ ػتيو
هناؾ اؿتراؼ  السلطة عندما تستعمل هي,ة  الهم يعرؼ عيب ال اية يف القرار اإلدارم ز يكوف

ك هناؾ جانب ثال  من  1ه السلطةز.أجلإدارية سلطتها ل رض م اير لهلر الهم منحت من 
ك فريا .خر استعمل عيب ال اية. فكل هه  التعا ًن تدؿ  2الفقه فضل اصتم   ٌن اظتصطلحٌنب

دؼ النهائي الهم يسعل إليه مصدر علل اتصاؿ هها العيب  ركن ال اية يف القرار اإلدارمب أم اعت
 القرار اإلدارم كينمل يف حتقيقه. 

كةاية قرار اظتنفعة العامة هي اظتنفعة العامة ذاهتا اليت ةالبا ما تتم ل يف إشباع  اجة امفراد     
العامةب فقد تكوف هه  اضتاجة  اقتصادية أك اجتماعية أك ثقافية أك تعليمية أك ةًن ذلر من أنواع 

  3جات(.اضتا
ك من صور عيب ال اية أك اؿتراؼ اإلدارة عن حتقيا اظتنفعة العامة عند إصدارها لقرار التصري      

 اظتنفعة العموميةب ك اليت جاءت يف قرارات غتلس الدكلة الفرنسي:  الة صدكر قرار التصري  
ك ذلر  ًنىدؼ حتقيا مصلحة ماليةب أك مصلحة ش صيةب أك  قصد اتنتقاـ ك اإلررار  ال 

  علل الشكل التارل:
 .صدور قرار التصريح بهدؼ تحقيق مصلحة مالية-1
قد تصدر اإلدارة قرارها مستهدفة اضتصوؿ علل ر   مارلب ك دل يكن هدفها حتقيا ةاية     

  ٌن  التٌن: اظتشرع   شباع  اجة من  اجات ااتم . ك يف هه  اضتالة ميز القضاء الفرنسي
     financier determinant Intérêt.  الهدؼ الوحيد من القرار الربح المالي ىو -أ

ػتمد الطماكمب أف هه  الصورة هي خرؽ لقاعدة ختصيل امهداؼب سليماف يقوؿ امستاذ     
تتحقا لو استعمل مصدر قرار اظتنفعة العامة كسائل ةًن تلر اليت يوجب القانوف استعماعتا ك 

فمن اظتتصور أف يستعمل رجل اإلدارة كسيلة نزع اظتلكية  .ةلتحقيا ةرض معٌن من أةراض اإلدار 
لتحقيا مصاحل مالية لإلدارة. فعلل الرة) من أف حتقيا اظتصاحل اظتالية لل زانة العامة أمر مشركعب 

                                                                                                                                                    

  Le DP ne se présume pas ; il doit ressortir des pièces de dossier ou être établi par les 
requérants auxquelles incombe la charge de la preuve. » - Raymond ODENT, op.cit., 
p.576. 

 .191ص  ب2003الطبعة اطتامسةب ديواف اظتطبوعات اصتامعيةب اصتزائرب  زعات اإلداريةبزتدب اظتناأػتيو  - 1

2
أن ر كهلر: ػتمد الص ًن  عليب الوسيط يف  .ز؛661عبد ال ين  سيوشل عبد اب القضاء اإلدارمب اظترج  السا اب صأن ر:   - 

ب اصتزائرب   .195ب ص 2009اظتنازعات اإلداريةب دار العلـو
 .359ص اظترج  السا اب الصديا  نيوسب عزت - 3
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إت أف قرار اظتنفعة العامة الهم يؤدم إذل نزع اظتلكية ليس هو كسيلة حتقيا هه  اظتصلحة اظتالية 
     1قانونا.

غتلس الدكلة   ل اء قرار  ه قاـ ما ك من تطبيقات القضاء الفرنسي خبصوص هه  الصورةب     
ف اعتدؼ الو يد من القرار هو حتقيا منفعة مالية ستةب أالتصري   اظتنفعة العمومية عندما قدر 

 ي  تبٌن له أف اعتدؼ من تقرير اظتنفعة ب 20/10/1961  تاريخب (White ككاف ذلر يف قضية 
إفتا كاف ك مومية دل يكن ختصيل قطعة امرض من  رؼ البلدية إلنشاء  ديقة عامة عليهاب الع

اعتدؼ من ذلر هو اضتصوؿ علل امر اح اظتادية الكبًنة اليت ستعود علل البلدية من  ي  امرض 
لهلر كاف اعتدؼ من نزع اظتلكية هو القياـ  نوع من اظتضار ة العقاريةب لهلر أل ل  2. عد نزعها

 مشوب  عيب اتؿتراؼ  السلطة. نهغتلس الدكلة الفرنسي قرار اظتنفعة العامة يف هه  اضتالة م
 .الربح المالي ىدؼ ثانوي لقرار التصريح -ب
يف  الة تعدد ال ايات يف قرار التصري   أنهعلل  -كما أف قضاء غتلس الدكلة الفرنسي استقر      

خه   اية اظتصلحة العامة كسند علل ام -حة العامةب اظتنفعة العموميةب ك كاف من  ينها اظتصل
قانوشل للقرار اظتطعوف فيه. أما ال ايات امخرل فتعتل ثانوية ك ت تصل إذل أف تل ي قرار التصري  

علل ما سباب دل يعتل غتلس الدكلة الفرنسي حتقيا الر   اظتادم اظتشركع   اظتنفعة العمومية. ك  ناءن 
  3 السلطة إذا دل يكن اعتدؼ الرئيسي له. علل اتؿتراؼ دليكن 
 Intérêt privé déterminant  صدور قرار التصريح بهدؼ تحقيق مصلحة خاصة  -2

من صور اؿتراؼ اإلدارة مصدرة قرار التصري   اظتنفعة العمومية أف هتدؼ من كراء ذلر إذل     
ثانوية إذل جانب  حتقيا مصلحة ش صية فقطب أك أف تكوف هه  اظتصلحة الش صية ةاية

 4اظتصلحة العامة.
ك هي أف تكوف مصلحة اإلدارة ا ت اء مصلحة ش صية فقد قضل  للحالة األولىفبالنسبة     

  ل اء قرار اظتنفعة العمومية  27/10/1978 تاريخ  « Duliége »1غتلس الدكلة الفرنسي يف قضية 
                                                 

 .361رج ب ص نفس اظتعزت صديا  نيوسب  - 1

2 - CE., 20 octobre. 1961, Consorts White, Rec. CE., tables, p.1063. 
 .72ص اظترج  السا اب  بللمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرم  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية - 3

منفعة  أكتتجلل فيها لو صدر هها القرار لتحقيا ر    مصدقائه أكحتقيا نف  ش صي له  إذل اإلدارة  اضتالة يهدؼ رجل يف هه - 4
ةررا جبانب الصاحل العاـب مقضي عليه  الزكاؿ ككلما  اإلدارةمنه) ك هها النوع من  اتت اتؿتراؼ ك الهم تستهدؼ فيه  ممذاتية 

 إذلتلجا  أف اإلدارةدل يكن من اظتستحيل علل  إفمن العسًن  أصب ضتقوقه)  امفرادانتشر التعلي) ك تنبه استقرت الن ) الدنتقرا ية ك 
 .360عزت صديا  نيوسب مرج  سا اب ص  - هها النوع من عدـ اظتشركعية.
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اعتدؼ من هها اظتشركع ينحصر يف  لنزع اظتلكية لفائدة مشركع إنشاء  ريا عاـب  ي  تبٌن أف
ل الشركات اطتاصة ك ليس حتقيا منفعة عامةب سواء دت لت أ دإفادة العماؿ اظتقيمٌن يف مساكن 

  يف حتقيا اممن أك انسياب اظتركر كما ادعت اإلدارة.
ك يف قرار .خر الس الدكلة الفرنسي قضل فيه   ل اء قرار التصري   اظتنفعة العمومية  سب    

عيب اتؿتراؼ  السلطة علل أساس أف القرار  ين علل مصلحة ش صيةب  ي  جاء يف القضية 
مركز  لدم  إؾتازمن نزع اظتلكية هو  ك التارلقرار التصري   اظتنفعة العموميةب ال اية ال اهرة من  أف

زع   مرفا عاـ(ب إت أف ال اية اضتقيقة من هها الن (Centre hippique municipal)للفركسية 
 2.(Centre hippique privé)خاص  أنهمضمار للفركسية إت  إؾتاز أجلكانت من 

حتقيا اظتصلحة اطتاصة إذل هي ةاية اإلدارة أف عته  الصورة ك اظتتم لة يف  الحالة الثانيةأما     
تب دل يعتلها اؿترافا  السلطةب ك  التارل ت ي  3غتلس الدكلة الفرنسي ف فجانب اظتصلحة العامةب 

فاعتل أف إنشاء  بإل اء القرار اإلدارمب لوجود اظتصلحة العامة  س ك لو كجدت مصلحة خاصة
سيسم  أيضا   قامة  ف نهاظتصان  اطتاصة  التوسي    دسيسم  م أنهمنطقة صناعية إذل جانب 

  ههك الك ًن من اظتشركعات اطتاصة اليت ستساه) يف حتقيا التنمية اتقتصادية ك اتجتماعيةب 
 اظتنفعة العامة تكفي تعتبار القرار اإلدارم ةًن مشوب  اتؿتراؼ  السلطة.

ك من تطبيقات هه  اضتالة يف القضاء اصتزائرمب ؾتد أف غتلس الدكلة فصل يف نزاع  ٌن     
 ؽبع( ك من معه رد كارل كتية اظتسيلةب  ي  أف الطاعنوف ادعوا  نف الطريا اظتصرح  ه 

لتقا اظتصلحة العامةب ك إفتا لتقا اظتصلحة اطتاصة لرئيس البلدية ك  عل  للمنفعة العمومية ت
 اشيته من الهين يريدكف اضتصوؿ علل كاجهة أخرل ممككه)ب ك عليه فه) يناقشوف ال اية من 
شا الطرياب  ي  أرادكا إثبات أف ال اية من قرار التصري   اظتنفعة العمومية هو حتقيا منفعة 

عامةب ك كاف رد غتلس الدكلة ز ي  أف السبب الهم أقاموا عليه دعواه)  خاصة ك ليس منفعة
هو انعداـ اظتصلحة العامة يف شا الطريا ملتمسٌن خبًنا لتقدير مدل ك جود اظتصلحة العامة يف 

 شقها من عدمه.

                                                                                                                                                    
1
 - CE., 27 octobre 1978, Duliége, Herschkorn, Hubert, Dr. Adm, n° 344. 

2 -CE., 1964, Dame veuve Borderie, Rec., CE., p.157 ; AJDA, 1964, p.624, Note 
P.Laporte. 
3- CE., 26 juin 1974, Consort Robert Léon Wely. Revue de droit public et de la science 
politique (RDP) , n° 2 mars-avril, Librairie générale de droit et de jurisprudence, p.523.  
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تقدير اظتنفعة العامة من  مسنلة ي  أف الدعول ىها الشكل عدنتة امساس القانوشل مف     
ية اإلدارة ك دها ك للمالكٌن اضتا يف التعويل العادؿ فقط ك ي تب علل ذلر تنييد القرار صك 

 1اظتستننفز.
ف القاري جانب الصواب دتاما  أك يتض  من خكؿ هها القرار الصادر عن غتلس الدكلةب     

اإلدارة اضتقيقة كدل نتارس كيائفهب سواء  سط الرقا ة علل أعماؿ اإلدارة ك  التارل البح  يف نوايا 
جعل قرار اإلدارة ةًن قا ل للمراجعة  أنهمن خكؿ هها الطعن اظتقدـ أمامهب ك امك ر من ذلر 

القضائية. كما أف القاري  ـر اظتتقارٌن من ؽتارسة  قه) يف الطعن يف قرار اإلدارةب عندما قاؿ 
  صرا ة زك للمالكٌن اضتا يف التعويل العادؿ فقطز.

 صريح بهدؼ االنتقاـ و اإلضرار بالغير.صدور قرار الت -3
من صور عيب ال اية أف يكوف القرار اظتتعلا  التصري   ف ف بسالفة الهكرإرافة إذل اضتاتت     

ك يف هها اإل ار ب (De nuire à un particulier) اإلررار  ال ًن أجل اظتنفعة العمومية صدر من 
ك اليت  ب« Boucher »ر منها ما صدر يف قضية  صدرت عدة قرارات الس الدكلة الفرنسيب نهك

ل البلديات يف فرنسا أصدرت التصري   اظتنفعة العمومية لنزع ملكية عقار من أ دمفادها أف 
كراء ذلر  من اعتدؼ اضتقيقي  ناء  ديقة عمومية  سب ادعاءات عمدة البلديةب إت أف أجل

 2ر.هو  رماف ش ل ةريب عن اظتنطقة من امتكؾ هها العقا
كما أف غتلس الدكلة يعتل من قبيل التعسف استعماؿ السلطة أف تلجا اإلدارة النازعة إذل      

العقد اإلدارم الهم ير طها  ش ل أك است داـ نزع اظتلكية  اءهنإلاست داـ نزع اظتلكية كوسيلة 
 3.للت لل من التزاماهتا قبل هها الش ل

اءة استعماؿ السلطة نزع اظتلكية إذا كاف يهدؼ يعتل من قبيل إس ننهكما قضل االس       
 Le véritable but de l’expropriation est d’empêcher » . قيقة ظتن  إنشاء مدرسة  رة

l’installation d’une école libre »  .4 
                                                 

قضية  ؽبع( ك من معه رد كارل كتية اظتسيلة ك من  ب 15/04/2003ب  تاريخ 8751القرار رق)  ال رفة ال انية(ب  لدكلةغتلس ا - 1
 .معه

2 -« Une commune poursuit l’expropriation d’un château afin, selon les dires du maire, de 
créer un parc public et, en réalité dans le but de faire échec à l’acquisition par une personne 
étrangère à la région ». CE., 6 janvier 1967, ministre de l’intérieur c / Boucher, Rec, CE., 
tables, p.82 ; JCP 1976.II.15121, note A. Homont. 
3- CE., 20 mars, 1955, J.C.P, 1953 IV, 131, JA PAU, 30 juin 1956, A.J, P.I, 1966, p .172. 
4 - CE., 18 janvier 1952, leb, p.75. 
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اليت سلطت علل أركاف القرار اإلدارم اطتاص  التصري  علل اظتنفعة إف الرقا ة القضائية     
ية اليت كانت ػتل الدراسة يف هها الفرعب ت تكفي  س يكوف القرار مشركعاب فك د من العموم

رقا ة تقدير اظتنفعة العمومية ك اليت هي ملر كل عملية لنزع اظتلكيةب ك هه  الرقا ة ستكوف ػتك 
 للدراسة يف الفرع اظتوارل.

 
 الفرع الثاني

  الرقابة القضائية على تقدير المنفعة العامة
إف رقا ة القضاء لقرار التصري   اظتنفعة العمومية ت تتوقف علل امركاف ال كثة اليت مت التطرؽ     

إليها يف الفرع امكؿب إفتا كهلر دتتد إذل الركنٌن الباقيٌن ك قتا السبب ك الب ك إف كانت رقا ة 
ك عيب ال يرتبطاف كل  إف عيب السبب ريقة  الن ر إذل  بيعة قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

اترتباط  عنصر اظتنفعة العمومية يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية. ك لقد شهدت الرقا ية القضائية 
ك هو ما سيت) التطرؽ إليه من علل هها العنصر تطورا تارمتيا يف قضاء غتلس الدكلة الفرنسيب 

  أكتن(ب ك رقا ة اظتوازنة  ثانيان(. ةالرقا ة التقليدية علل توافر شرط اظتنفعة العامخكؿ 
 أوال: الرقابة التقليدية على توافر شرط المنفعة العامة

إف رقا ة القضاء اإلدارم علل ركن السبب يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية ارتبطت  تطور     
لهم تدعيه اإلدارة فالقضاء اإلدارم الفرنسي يف تقييمه لشرط اظتنفعة العامة ا .فكرة اظتنفعة العامة

عند إصدارها لقرار نزع اظتلكيةب مر مبرا ل. ففي  داية اممر كاف القاري اإلدارم يكتفي  التنكد 
من كجود منفعة عامة من كراء القرارب ك   ل الن ر ما إذا كانت هه  اظتنفعة ػتققة للمصلحة 

 ك)  صحته دكف اطتوض يف ب رتنكد من كجود اظتنفعة العامة اليت يستند إليها القرا ف فالعامةب 
ب ك يتجلل ذلر من خكؿ ما اآثار اصتانبية للقرار اليت يدعيها ت الطاعنوف الهين يطالبوف   ل ائه

 يلي:
 مراحل الرقابة التقليدية. -1

إف مضموف اظتنفعة العامة ك تفسًنها شهد تطورا كبًنا تشريعان ك قضاءنب ككس  القضاء اإلدارم     
ك ذلر علل  بطاته علل توفر أك ختلف اظتنفعة العامة علل  واؿ اظترا ل ال كثةالفرنسي من سل

 النحو التارل.
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 المرحلة األولى: المنفعة العامة ال تتوفر إال في حاالت معينة. -أ
يف هه  اظتر لة كاف القاري اإلدارم يقر  وجود اظتنفعة العامة اظتلرة لنزع اظتلكية مبجرد توفر      

ك اليت كتوز فيها نزع اظتلكيةب م اؿ ذلر نزع اظتلكية للقياـ  بضتاتت اليت  ددها اظتشرع الة من ا
  نش اؿ عامة ك قامة الطرؽب أك اظتيادين العامة.

خكؿ هه  اظتر لة اليت امتدت من تنسيس غتلس الدكلة الفرنسي  س  أنهك نتكن القوؿ     
يف  داية اممر   أنهلكية ػتددة لل ايةب خاصة ك اظتاري كانت  اتت نزع اظت ما قبل أكاخر القرف

ك لكن ب (Nécessité publique)كاف القضاء يش ط أف يكوف نزع اظتلكية للضركرة العامة 
 دؿ فكرة  (Utilité publique)القضاء الفرنسي غتاريا يف ذلر اظتشرع اعتمد فكرة اظتنفعة العامة 

قيدمان يف تنفيه امش اؿ الكزمة لتحقيا النف  العاـ  الضركرة العامة  س تتمكن اإلدارة من اظتضي
 1يف شس اااتت اتجتماعيةب ك الصحية ك اتقتصاديةب  ل ك اصتمالية.

 (l’idée du service publicالمرحلة الثانية: فكرة المرفق العاـ  -ب
القضاء من غتاراة يف هه  اظتر لة توس  اظتشرع الفرنسي يف  اتت نزع اظتلكيةب ك  س يتمكن     

هها الور  فقد اخته اتاها جديدا مؤدا  الر ط  ٌن اظترفا العاـ ك اظتنفعة العامة. ك تفصيل ذلر 
أف كل اطتدمات اليت تقدمها اإلدارة لتحقيا اظتنفعة العامة تكوف عن  ريا اظترفا العاـ. لهلر 

ركعية أنشطة اإلدارة مبعناها فمن الطبيعي أف يكوف اظترفا العاـ هو اظتعيار الهم  ه تتحدد مش
أنشطة اظترافا العامة كانت تلر است داـ هها اتمتياز للسلطة العامة ك اظتتم ل  ف فالواس . لهلر 

ك تطبيقا لهلر قضي  صحة القرار الصادر  نزع اظتلكية  2اظتنفعة العمومية. أجليف نزع اظتلكية من 
 .4أك سوؽ م طلب 3إقامة معرض دائ) أجلمن 

  يهور أزمة اظترفا العاـ خاصة  عد أف اتس  تدخل الدكلة يف اضتياة اليومية ك صتوء الدكلة ك م  
إذل أساليب أخرل ةًن اظترفا العاـ لتحقيا اظتنفعة العامةب دل يعد معيار اظترفا العاـ صاضتا يف هها 

 اااؿ.

                                                 
 اتتا  اضتدي  السي الدكلة  دكر القاري اإلدارم يف الرقا ة علل شرط اظتنفعة العامة يف  الة نزع اظتلكيةنبيلة عبد اضتلي) كاملب  - 1

 .11-10ب ص  1993يف مصر ك فرنسا(ب دار النهضة العر يةب القاهرةب 

 . 11سا اب ص الرج  اظتة عبد اضتلي) كاملب نبيل -2

3 - CE., 9 février 1923, Farges, Rec., 144. 
4 -CE., 6 décembre 1923, Dechizeaux, Rec., 1138.  
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 alL’idée de l’intérêt génér .المرحلة الثالثة: فكرة المصلحة العامة -ج
شهد قضاء غتلس الدكلة الفرنسي تطورا جديدا يف هه  اظتر لةب  ي  قرر أف زيتوافر شرط     

اظتنفعة العامة اظتلر لنزع اظتلكيةب  ي  يكوف هناؾ مصلحة عامة يستند إليها قرار نزع اظتلكيةز. 
 يةكتب مفوض الدكلة يقوؿ زليس من الضركرم لتلير نزع اظتلك   Cambiero »1 » ففي قضية

القرار الصادر  نزع اظتلكية  ف ففي توافر اظتصلحة العامةز. لهلر التمسر  ن رية اظترفا العاـب يك
 يوت الشباب ن را ظتا لتققه من مصلحة عامةب يتوافر  أ دإقامة  أجليف القضية اظتهكورة من 

  النسبة له شرط اظتنفعة العامةز.
  rôle traditionnelModalité du cont .الرقابة التقليدية أنواع -2
يلر  نل قانوشل كجودختتلف  اختكؼ  بالقاري اإلدارم علل شرط اظتنفعة العامةإف رقا ة     

سواء كاف هها النل عاـ  يف التشري  اطتاص  نزع اظتلكية( أك خاص  -عملية النزع لتوافر اظتنفعة 
ة سلطة القاري يف التحرم هه  الرقا ة ةًن فعالة دكدي ف ف بك يف كل اضتاتت بمن عدمه -

 فرقا ته ريقة ت تتعدل التحقا من كجود هه  اظتنفعة. بعن كجود اظتنفعة العامة
 .في حالة نزع الملكية بموجب نص قانوني موميةرقابة المنفعة الع-أ

فدكر القاري يقتصر علل  ب(Restreint أك ػتدكدة  ريقة القضائيةرقا ة اليف هه  اضتالة تكوف    
عموماب  كفا اإل ار التشريعي اظتقصودة دتت مراقبة ما إذا كانت عملية نزع اظتلكيةمن التحقا 

 .(L’expropriation intervient en vertu d’un texte) سواء اطتاص أك العاـ
إذل التساؤؿ عما إذا كانت عملية نزع اظتلكية تت) كفا  دي مى عٍ القاري اإلدارم يػى  ف فك عليه     

 الة تندرج رمن اضتاتت اظتقررة قانونا. التشري ب كأف اضت
يف مر لة أكذل يرج  إذل النصوص  أنهب إذ ان إف القاري اإلدارم يف هها اطتصوص يبدك دكر  يسر   

 أجلص من االقانونية للبح  عن اضتاتت اليت شت  ىا اظتشرع لإلدارة  نزع ملكية عقارات اطتو 
جل التشريعات الو نية حتدد  ف فلل العمـو مشاري  حتقا مصلحة عمومية منشودة. ك ع إؾتاز

 اتت اظتشاري  اليت حتقا منفعة عموميةب ك ذلر يكوف مبوجب تشريعات نزع اظتلكية أك مبوجب 
اليت لتققها  عموميةيعيد القاري الن ر يف اظتنفعة اليف اظتر لة ال انية من الرقا ة ك نصوص خاصة. 
 ب(Les circonstances de fait) ر ال ركؼ ايطة  هدكف امخه  عٌن اتعتبا اظتشركع يف ذاتهب

أك  ب النسبة للهي,ات العموميةلمشركع لالتكلفة اظتالية  ب أكاليت يلحقها مبلكية ال ًن ساكئاظتم ل 

                                                 
1
- CE ., 10 décembre 1938, Cambiero, Rec. 602, D. Paris1939, III, 15.concl José. 
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مة. فالقانوف ءالقاري ت نتكن له اتعتماد علل رقا ة اظتك ف فك عليه  الصعو ات.أك  امررار
القضاء اإلدارم يتحقا فقط من  ف ف به يت) نزع اظتلكيةأجلهم من عندما لتدد  وروح اعتدؼ ال

أف العملية اظتستهدفة تنتمي إذل اضتاتت اظتشركعةب أك اليت من اظتمكن أف تدخل يف اظتنفعة 
 Constitue en elle-même une opération pouvant également déclaré)العمومية 

d’utilité publique).1 
ا ما ك ًن . زl’utilité publique en soiزيف ذاهتا  موميةاظتنفعة العفهـو الهم يسمل إف هها اظت     

نتقد خاصة عندما هتدؼ اإلدارة من خكؿ نزع اظتلكية إذل منافسة اظتبادرة اطتاصة اي 
 Concurrencer l’initiative privée.)  اطتواص  ناء عقار علل أرض  أ دفم ك عندما يريد

اظتستهدؼ من  نفس العملية إؾتاز أجلالدكلة يسم  لإلدارة  نزع اظتلكية من غتلس  ف ف بنتلكها
 ك ي هر من هها اطترؽ الوار  ضترية التجارة ك الصناعة.  2الش ل اطتاص.

فقط شريطة أف تكوف  ان شرط اظتنفعة العمومية يعتل متوافر  ف فك من خكؿ اظتفهـو السا ا     
 التشريعية. عملية نزع اظتلكية مطا قة للنصوص 

اعتمدت ال رفة اإلدارية  اكمة العليا يف رقا تها علل شرط اظتنفعة ك يف القضاء اصتزائرم     
والي "ضد  "ؽ"قضية الفريق كهها مبناسبة فصلها يف  العامة علل فكرة اظتنفعة العامة يف ذاهتاب

 3." 13/04/1998المؤرخ  157362القرار رقم "  ،"والية المسيلة
 لل كقائ  القرار يف:تت ك    
كهي  قطعة أرض صاضتة للبناء تق  مبدينة زتاـ الضلعة  وتية اظتسيلةبنتلر  زؽزالفريا كاف  -   

 .40رق) تشكل ااموعة 
اخته الوارل ثكث قرارات إدارية تتضمن التصري   اظتنفعة العامة كنزع ملكية قطعة امرض     

 صة أك قطعة 52مة  لدية زتاـ الضلعة  قصد تزئتها إذل ب م  حتويلها علل ذزؽزاظتملوكة للفريا 
 لبناء مساكن ش صية. كتقسيمها علل اطتواص  يعا ب

                                                 
1 - Pour la construction de H.L.M autorisé par la loi foncière du 6 août 1953- CE., 23 
octobre 1963, Dame veuve Musy, A.J.D.A., 1964, 173, note Laporte. Cité par : Philippe 
GODFRIN, op.cit., p.375. 
2 - TA., Paris, 11 juillet 1963, société civile immobilière résidence de Sceau-Robinson, RA, 
1963, 584, note Liet-Veaux.  

قضية فريا  ؽ.ع.ب( رد كارل كتية ب 13/04/1998اظتؤرخ يف ب 157363 رق)  ب قرار (اإلدارية ال رفةاكمة العليا   - 3
 .192-188ص  ب 1998 لسنة ب1ب العدد القضائية لةلمجااظتسيلةب 
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كقرار  ب25/12/1991اظتؤرخ يف  1424/89علل إثر صدكر قرار التصري   اظتنفعة العامة رق)     
 الصادرين عن كارل كتية اظتسيلة: 19/03/1995اظتؤرخ يف  95-118التحويل رق) 

 بأماـ ال رفة اإلدارية اصتهوية الس قضاء قسنطينة يف القرارين اآنفي الهكر زؽز عن الفريا  -
 .15/11/1995كقضت هه  امخًنة رفل الطعن لعدـ التنسيس كهها يف 

القرار الصادر عن ال رفة اإلدارية الس قضاء قسنطينة أماـ ال رفة اإلدارية  زؽزاستننف الفريا  -
كالتصدم كالفصل  قضت هه  امخًنة  قبوؿ اتست,ناؼ كإل اء القرار اظتستننفب يابللمحكمة العل

اظتقرر اظتؤرخ يف  26/10/1989من جديد    طاؿ قرار التصري   اظتنفعة العامة الصادر يف 
ككها قرار نقل اظتلكية  25/12/1991ككها قرار التصري   اظتنفعة العامة اظتؤرخ يف  26/12/1989

 كاـ اظتادة أكاستندت ال رفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قضائها إذل  ب19/03/1995 اظتؤرخ يف
زت يكوف نزع  أنهاليت نصت علل  27/04/1991اظتؤرخ يف  11-91رق)  من قانوف 02فقرة  02

اظتلكية ؽتكنا إت إذا جاء تنفيها لعمليات ناتة عن تطبيا إجراءات ن امية م ل التعمًن كالتهي,ة 
 نية كالت طيط تتعلا   نشاء تهيزات رتاعية أك أعماؿ كلل ذات منفعة عموميةز.العمرا
نزع الملكية ال يكوف ممكنا  أف" المبدأ من المقرر قانونا  ك لقد جاء يف قرار اكمة العليا    

إال إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية 
 نشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعماؿ كبرى ذات منفعة عامة عمومية.بإ
ولما كاف من الثابت في قضية الحاؿ أف القطعة األرضية محل نزع الملكية منحت     

للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة األحكاـ المذكورة 
 ار المستأنف .".أعاله ومتى كاف األمر كذلك استوجب إلغاء القر 

اليت ك من قانوف نزع اظتلكية  2القاري دتسر  نل اظتادة  ك الرجوع إذل قضية اضتاؿ نك ذ أف    
يف القضية  أنه ددت العمليات اليت يسم  فيها  نزع اظتلكية   اتت اظتنفعة العمومية(ب  ي  

بناء مساكن ش صية كهها للسماح لل واص   تءى زً جي القطعة ػتل نزع اظتلكية قد اظتطرك ة ؾتد أف 
 أعك . 2ما متالف أ كاـ اظتادة 

 كنتكن تقسي) اظتنفعة العامة يف ذاهتا إذل نوعٌن:  
 .المشروع لنوعالمنفعة العامة في ذاتها بالنظر النوع األوؿ:  

لنوع معٌن من اظتشركعات ك قامة اظتساكن أك اظتستشفيات أك الطرؽ يف هه  اضتالة يع ؼ     
نفعة العامةب  صرؼ الن ر عن نتائص اظتشركع أك اآثار اليت ت تب عليهب فعندما نازع  تحقيا اظت
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ف إنشاء مطار أامفراد يف اعتبار مشركع إقامة مطار ما من أعماؿ اظتنفعة العامةب قرر غتلس الدكلة 
 1. صرؼ الن ر عن أم يركؼ ػتيطة  كمكاف إقامته( لتقا اظتنفعة العامة -يف  د ذاته -
 .شخص منفذ المشروعإلى ي ذاتها بالنظر فالمنفعة العامة ع الثاني: النو 
منافسة اطتواصبكنف يطلب  أجلصتوء اإلدارة لعملية نزع اظتلكية من  بصور هه  اضتالةمن     
كيف نفس الوقت  بيف عقار  (H.L.M) اطتواص ال خيل له  بناء سكنات   كتار من فل أ د

يف ك   ناء سكنات   كتار من فلب أجللنزع ملكية ذلر العقار من تصرح اإلدارة  اظتنفعة العامة 
عملية نزع  ف فكعليه  بهه  اضتالة أقر غتلس الدكلة الفرنسي أف امكلوية تكوف للهي,ات العمومية

 .اظتنفعة العامة تكوف مشركعة  س كلو كاف اطتواص يريدكف حتقيا نفس اعتدؼ أجلاظتلكية من 
 ك) غتلس  -يف هه  الصورة - بئية لفكرة اظتنفعة العامة يف ذاهتاك من التطبيقات القضا   

الهم يتعلا  دعول إل اء قرار اافذ  تقرير ب (Dame Veuve Musy)الدكلة الفرنسي يف قضية 
الهم استندت فيه ب  رض إلقامة عدة مساكن   كتار من فلأاظتنفعة العامة لكستيكء علل قطعة 

 خيل   قامة نفس اظتشركعب فرفل غتلس الدكلة اضتك)  اإلل اءب الطاعنة علل سبا  لبها ال
  2للمنفعة العامة. اهنإعكف اظتشركع اظتق ح إقامته من تلر اظتشركعات اليت نتكن ناكتفاء  قوله  

قد كرس االس امعلل اظتنفعة العامة يف ذاهتا  الن ر لش ل منفه أما يف القضاء اصتزائرم ف    
 تاريخ صادر ال 36595 رق) قرارالكهها يف  بيف  الة ختتلف عن سا قتهاكلكن  اظتشركعب

ز ي  يست لل يف هه  امثناء من اظتلف أف نلمس ذلر من قوله كنتكن أف  3ب25/05/1984
اظتنفعة العامة اظتزم  القياـ ىا للحصوؿ علل اكت اظتوجهة إليواء مصاحل  لدية  أجلاظتلكية من 

ذلر أف العملية اظتزم  القياـ ىا مقررة  باققة العمومية المصلحة   يكتسي  ا أػتمدسيدم 
كعليه قد عل االس امعلل عن هه  الفكرة  .لصاحل غتموعة ػتلية كإلشباع  اجيات مرفا عاـ ز

 كيؤكد هها يف اضتي ية التالية: –مقررة لصاحل غتموعة ػتلية  –عبارة  استعماؿ 
 مترؽ القانوف عندما صرح  اظتنفعة العمومية للعملية دل اصتزائرز ي  يست لل أف كارل كتية  

 ز.أػتمداظتزم  للقياـ ىا لصاحل  لدية سيدم 

                                                 
1 - CE., 13-05-1964, Sieurs Malby et Bédouet, A.J.D.A. 1965, p.35. 
2 - CE., 23 oct 1963, Dame veuve Musy, A.J.D.A., 1964, p.173. note LAPORTE ; R, 
1963, p.461. note LIET-VEAUX. 

تاريخ  صادر ال 36595االس امعلل  ال رفة اإلدارية(ب قضية  ؾ.أ( رد  كزير الداخلية ك كارل اصتزائر(ب القرار رق)  - 3
 .195-192ب ص1990ب السنة 1العدد  ب االة القضائيةب25/05/1984
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اضتر كهها اظتههب كلقد تعرض مفهـو اظتنفعة العامة يف ذاته لكنتقاد خاصة من أنصار     
 1لألسباب التالية:

تنافسه يف اااتت اليت أقرها له إف هه  الفكرة تؤدم إذل اإلررار  النشاط الفردم ك  -   
 القانوف.

كإف هه  الفكرة تؤدم لكع اؼ  اظتنفعة العامة لبعل اظتشركعات اليت هي يف  قيقة اممر  -  
 قد ت حتققها.

 تؤدم اظتنفعة العامة يف  د ذاهتا إذل اظتساس الصارخ سرية التجارة كالصناعة. -  
ا تعتبار أف منفه اظتشركع أك اظتستفيد منه ش ل ةًن نزع صفة اظتنفعة العامة ظتشركع م -  

 اعتي,ات العمومية يشكل يف  د ذاته اؿترافا يف سلطة.
 .غياب نص قانونيفي حالة في حالة نزع الملكية  موميةرقابة المنفعة الع - ب

منصوص عليه يف النل ةًن اعتدؼ الهم استندت إليه اإلدارة نازعة اظتلكية  كافإذا      
ن  من الطعن يف ت نتي  ف نهك م  ذلر  هها ت يعين عدـ مشركعية نزع اظتلكيةب ف ف يعيبالتشر 

يف تفحل  كاسعة  ل العكس ففي هه  اضتالة يكوف للقاري سلطة تقديرية إجراءات نزع اظتلكيةب
كذلر   عماؿ مفهومه  بكتقرير ما إذا كاف لتقا منفعة عامة اعتدؼ اظتزم  من  رؼ اإلدارةب

 En faisant référence à sa conception personnelle de l’utilité) االش صي عت

publique)العملية فقد تكوف  كختتلف هه  الرقا ة  اختكؼ اعتدؼ الهم ترمي إليه اإلدارة. 2ب
 L’opération envisagé par) ا منفعة عامةأهناظتتوخاة من  رؼ اإلدارة ت هر 

l’administration paraissait d’une utilité évidente) اظتنفعة العامة يف عملية نزع ب أك أف
 L’intérêt public de l’opération envisagée n’était pas) جلية ك كارحةاظتلكية ةًن 

évident)  . :ك ذلر علل الشكل التارل 
 .ا منفعة عامةأنهالعملية المتوخاة من طرؼ اإلدارة تظهر الحالة األولى: -

مقيد   جا ة اظتدعي إف كانت العملية تشكل منفعة  الفرنسي غتلس الدكلة ف فة يف هه  اضتال    
العمليات يف  تعد فيها هناؾ  عل اضتاتت أنهإت  .عامة دكف تفحل الورعية من النا ية اظتادية

 ك حتتاج إذل نزع اممكؾ. فالقاري كبناء التجهيزات كتوسي  مراكز الليد  ب د ذاهتا منفعة عامة
كد ك هو يراقب القرار م ك يف  الة توسي  مراكز الليد إذا كانت هه  امخًنة كافية طتدمة ت يتن

                                                 
  .207زتد اظتوايفب مرج  سا اب صأزتد أ -1

2 - Philippe GODFRIN,op.cit., p.375. 
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فالرقا ة القضائية يف م ل  1.اصتمهورب ك  التارل ت داعي للتوسي  ك من ذتة ت  اجة إذل نزع اظتلكية
 هه  الورعيات موجزة كسطحية.

كذلر  الر ط  ٌن   اتت نزع اظتلكيةب لهلر ؾتد أف اظتشرع كالقضاء الفرنسيٌن كسعا من    
فبما أف اإلدارة هتدؼ إذل تلبية  اجات اظتوا نٌن من خكؿ  اظتنفعة العامة كفكرة اظترفا العموميب
تكوف  نزع اظتلكية اليت يكوف ػتلها إقامة اظترافا العموميةب ف ف اظترافا العمومية حتقيقا للنف  العاـب

 ملرة.
 جلية و واضحةعة العامة في عملية نزع الملكية غير المنفالحالة الثانية:  -

هه  اظتر لة ةًن ملـز  تنييد اإلدارة يف توافر اظتنفعة العامة كرقا ته يف  لس الدكلة الفرنسيإف غت    
 Les)فيفحل أكت ال ركؼ اظتك سة  بزContrôle in concertoز تكوف رقا ة كاقعية

circonstances de fait) كيكوف . من عدمها العمومية توافر اظتنفعة التحقا من ذلك عدها متلل إ
ب نوعٌن من الرقا ة يف هها اااؿ لهلر ؾتد هناؾ بذلر  الن ر يف صحة الوقائ  كتكييفها القانوشل

 ك ذلر علل الشكل التارل:
 .رقابة صحة الوقائع )رقابة الوجود المادي للوقائع(المرحلة األولى:  -

يف فرنسا ؽت ك يف غتلس الدكلة مقيد  فكرة امتناعه عن التدخل يف  إلدارم عدما كاف القاري ا    
عىدىؿى عن هها اظتسلر ك انتهص مسلكان .خرى مبقتضا  أصب  يتحرر  لإلدارةب مراقبة السلطة التقديرية

 تدركتيا من هها القيدب  ي  أقر لنفسه يف  داية اممر اضتا يف رقا ة كافة كقائ  القرارات اإلداريةب
سواء اليت يعتلها شر ان تختاذ القرارب أك تلر اليت ت يعتلها كهلرب ك هي الوقائ  اليت تدشًعيها 

القرار  ف فاإلدارة  ناء علل سلطتها التقديرية. ك  ناء علل هه  السلطة اصتديدة للقاري اإلدارمب 
صحيحة من النا ية اظتادية اإلدارم يكوف مآله اإلل اء إذا تبٌن أف اإلدارة استندت إذل كقائ  ةًن 

(Fait matériellement inexact).2 
فم ك ؾتد أف غتلس  بهه  الرقا ة تنصب علل ركن السبب يف قرار التصري   اظتنفعة العامة إف    

في ف 3.زDame Veuve Borderieزا عدة منها قضيةياالدكلة الفرنسي مارس هه  الرقا ة يف قض
 Unزإقامة مركب لسباؽ اطتيوؿ  أجلت إذل نزع اظتلكية من ل البلدياأ دهه  القضية صتنت 

                                                 
1 - CE., 18 janvier 1963, Truffaut, Leb, p.33. 

ضاء اصتزائرم ىاب غتلة غتلس زركؽ العريبب التطور القضائي الس الدكلة الفرنسي يف رقا ة السلطة التقديرية لإلدارة ك مدل تنثر الق -2
 .119ص ب 2006ب اصتزائر منشورات السا لب ب8الدكلةب العدد 

3- CE., 1964, Dame veuve Borderie, Rec., CE., p.157 ; AJDA, 1964, p.624, Note 
P.Laporte. 
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centre hippiqueيسم   تطوير ريارة ركوب اطتيل كفت  اااؿ لكافة الشباب مهما كانت  ز
ب ك اظتهرجانات الريارية فلكلوريةالت اهرات الكإقامة  ب بقاهت) اتجتماعيةب ظتمارسة هه  الريارة

 .ك منها املعاب اتكظتبية اظتقبلة دكليةاللية ك ا ةالرياري مسا قاتلل التحضًن ككها
خلل غتلس الدكلة الفرنسي من خكؿ دراسته ل ركؼ كمك سات العملية إذل أف هها فقد     

 La commune est dans »يفوؽ إمكانات هه  البلدية الص ًنة  اظتزعـو إقامته اظتشركع
l’incapacité, en égard notamment à son importance et a son activité, de réaliser 

les objectifs ainsi allégués » .مضمار  إؾتازأف  لس الدكلة الفرنسيك يف هها القرار اع ؼ غت
اظتنفعة  ف فك  سب الوقائ  اظتادية عته  القضية  أنهلريارة الفركسية من قبيل اظتنفعة العموميةب إت 

كار  أف هناؾ تاكز  غتلس الدكلة هة أخرل اكتشفكمن ج بهها من جهة العمومية منتفيةب
ع اظتلكية الو يد ز سي  أف سبب ن (Un véritable détournement de pouvoir) للسلطة

اطتواص   قامة مضمار   دكإفتا هو السماح م من كجود منفعة عموميةب ليس ما زعمته اإلدارة
   1مماكن اليت كاف يش لها خارج البلدية.رة) علل م ادرة اخاص علل اعتبار أف هها امخًن قد أي 

يف اظتر لة اظتوالية  ف نهب القاري من الوجود اظتادم للوقائ  فيها يتنكدهه  اظتر لة اليت   عدك     
 .ان قانوني تكييفان  يقـو  تكييف هه  الوقائ 

 .التكييف القانوني للوقائعالمرحلة الثانية:  -
كس  من نطاؽ رقا ته   ل مبراقبة الوجود اظتادم للوقائ ب لس الدكلة الفرنسيغت دل يكتفً     

ًض  تلر الوقائ   عد كجودها اظتادمب ك التنكد من صحتها ضتك) القانوفب  السا قة ك ذلر  نف متي
من عدمهب أم أصب  ا ما إذا كانت هه  الوقائ  تستجيب كتتفا م  ما قصد  اظتشرع هكيقصد ى

الهم يستند إليها ك هو ما يعرؼ  رقا ة التكييف القانوشل  يراقب مدل تليرها للقرار اإلدارم
هه  العملية تستلـز إجراء  .(Le contrôle de la qualification juridique des faits)للوقائ  

ف ذا ثبت أف التلير الهم استندت إليه اإلدارة  مقارنة  ٌن اضتالة الواقعية للقرار كالنل القانوشلب
يف هها النوع ك  القاري يل ي القرار اإلدارم. ف ف كتانب الوصف اظتتعلا ىاب عند إصدارها للقرار

 2من الرقا ة يقـو القاري    كؿ تقدير  ػتل تقدير اإلدارة كهها قيد لسلطة اإلدارة.

                                                 
1  - Philippe GODFRIN, op.cit., p.376. 

اظترج  الفرنسي يف رقا ة السلطة التقديرية لإلدارة ك مدل تنثر القضاء اصتزائرم ىاب زركؽ العريبب التطور القضائي الس الدكلة  - 2
 .120ص ب السا ا
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ك لقد  دأ غتلس الدكلة يف فرنسا نتارس هها النوع من الرقا ة مبوجب قرار  الشهًن    
« Gomel »1 غتلس يقبل مرة ألكؿً فى  اإلدارةب مراقبة يف اإلدارم القاري توس  ك الهم مبوجبه 

 التكييف صحة أيضا  لب اإلدارة تتبعه الهم القانوشل التفكًن سكمة فقط ليس يراقب أف الدكلة
 .2قرارها تختاذ عليها اعتمدت اليت الوقائ  ك اث دلأل القانوشل

 طلب رخصة  ناء  « Le sieur Gomel » قوميلتقدـ السيد  ك تتل ل كقائ  القضية يف    
ب  باريس « Beauvau »  وفو سا ةإقامة مسكن علل عقار يف  أجلإرافة إذل ملف .خر من 

كيًجهى هها الطلب  الرفل من  1852.3مارس  26من اظترسـو الصادر يف  3هها تطبيقا للمادة ك  
 اظتادة م كاـ كفقان  ك هها  رؼ اإلدارة ؽت لة يف ش ل ػتافذ مدينة  اريس  واسطة قرار فردمب

 ب ن را مفالبناء رخصة تسلي)  رفل للمحافذاليت تسم   13/07/1911 قانوف من 118
 Des)تهكارم  نصب ؾتازإل ػتتمكن  عان موقً  يعتل  ه أش اتن  إؾتاز اظتعين يريد الهم العقار

perspectives monumentales)4. 
 من للوقائ  القانوشل التكييف مراقبة عن نتتن  دكلةال غتلس كاف 1914 أفريل 4 قرار قبل ك    

 يفك  .اإلدارة  ه تقـو الهم القانوشل التحليل مةسك من فقط  التنكد يكتفي كاف ك اإلدارةب  رؼ
 الرخصة تسلي) ترفل أف انه  مكا أنه إذ بسليمة  طريقة فكرت قد اإلدارة ف فب اضتاؿ قضية

 هو ك باتمل التهكارم النصب إقامة عرقلة إذل تؤدم دق اظتطلو ة امش اؿ أف سجة اظتطلو ة
 مكانا كانت السا ة هه  هل هو حى ًر  ي  الهم السؤاؿ لكن ك ب 1911قانوف يف مهكور سبب
 La place ne saurait être »  النفي ذلر عن الدكلة غتلس أجاب قد ك ؟  ه نصب إقامة لتتمل

regardée dans son ensemble comme une perspective monumentale » أل ل ك ب 
 .5 الرفل قرار

                                                 
1
 - CE., 4 avril 1914, Gomel., Rec., p.488. 

2 - Le contrôle de la qualification juridique des faits porte sur la question de savoir si les faits, 
tels qu’ils existent, présentent les caractéristiques de prendre la décision, s’ils sont « de 
nature à » justifier celle-ci. 
3 - « Tout constructeurs de maisons, avant de se mettre a l’œuvre, devra demander 
l’alignement et la nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s’y conformer ». 
4 - « Il devra adresser à l’administration un plan et des coupes …de la salubrité ainsi que la 
conservation des perspectives monumentales et des sites… ». 
5- Marceau LONG et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13éme 
édition, DALLOZ, 2001.p.173. 
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 القرار اختاذ تلر الدعول موروع الوقائ  كانت إذا ما يراقب أصب  القاري ف ف  التارل ك    
 .اظتعركرة الوقائ  مواجهة يف سليمة  طريقة فكرت قد اإلدارة كانت إذا ما أم فيهب اظتطعوف

الهم  « Gomel »قرار نحو من القضاء ك ذلر مبوجب غتلس الدكلة عىًهدى إذل أخه هها الإف     
 التكييفيعتل نقطة اتنطكؽ  النسبة للقضاء اصتديد اظتتعلا  رقا ة قاري تاكز السلطة علل 

 1اظتادية. الوقائ  لصحة القانوشل
لقد مارست ال رفة اإلدارية للمحكمة العليا هها النوع من الرقا ة يف ك يف القضاء اصتزائرم ف    

سي  أف القاري قد عمد إذل التكييف  ب26/05/1984الصادر  تاريخ  36595قرارها رق) 
إذ أف اظتدعٌن استندكا يف دعواه) علل أف عملية نزع اظتلكية قد استهدفت  القانوشل لوقائ  القرارب

لتصر يف مادته امكذل  23/05/1986اظتؤرخ يف  48/76كأف اممر  اس جاع ػتكت اظتستنجرينب
كاضتاؿ أف التجار الهين يستفيدكف منه هو  اظتلكية يف امتكؾ عقارات أك  قوؽ عينية عقاريةب نزع

 48/76من اممر  إف كانت اظتادة امكذل بأنه ا ش صي ةًن منقوؿ كقدرت ال رفة اإلدارية يف 
من نفس اممر تنصاف علل أف التعويل  26كاظتادة  03 فقرة 25اظتادة  ف ف بتنل علل ذلر

قيمة العقارات كالقيمة الناتة عن إخكء التجار كالصناعيٌن كاضترفيٌن  قصد إعادة إيوائه)  ي طي
كعليه شرعية قرار  بعتل أف الواقعة كانت كفا القانوفأالقاري  ف فكعليه  أك اضترماف من اتنتفاع.
 2التصري   اظتنفعة العامة.

 الفعالية المحدودة للرقابة القضائية التقليدية. -3
إف الرقا ة التقليدية ػتدكدة الفعالية ك يرج  ذلر إذل أسباب عديدةب سنركز يف هه  اصتزئية     

ب ك ذلر علل اتؿتراؼ  السلطة علل صعو ة حتديد مفهـو اظتنفعة العموميةب ك كها إثبات الطعن 
 النحو التارل:

 القصور راجع لمفهـو المنفعة العامة في حد ذاتها. -أ
 بدقيقا تعريفا ت نتكن إعطائها  اظتركنةب سي  تتس) ثا تة ةًن فكرة العامة فعةاظتن فكرة إف    

عادة ما  فالتشريعات اظتن مة إلجراءات نزع اظتلكية .اظتنفعة  اتت  صر نتكن ت ف نهك التارل 
 ت ؾ اااؿ مفتوح لإلدارة   رفاء صب ة اظتنفعة العامة علل أعماعتاب ك دكف قيد أك شرط. 

                                                 
1 - Marceau LONG et autres, op.cit., p.173. 

 .49لباشيا سهيلةب اظترج  السا اب ص  -2
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 ف فك عليه  بي فرنسا ك ًنا ما رفل القاري اإلدارم اطتوض يف اظتنفعة العامة لعملية مافف    
رقا ة القاري كانت ػتدكدةب ك كاف يعتمد فيها علل عدـ اظتشركعية الداخلية ك اطتارجية للقرار 

  1ك النتيجة النهائية كانت قلة القرارات القضائية اظتل ية لقرارات اإلدارة. اإلدارم فقط.
 القصور يرجع إلى صعوبة تفعيل الطعن لالنحراؼ في استعماؿ السلطة. -ب
ؿ اليت حتد من فعالية الرقا ة التقليدية علل شرط اظتنفعة العامة صعو ة تفعيل الطعن ءمن اظتسا    

 يعتلك يف هه  الرقا ة  ف نهفب ل الن ر عن عدـ اظتشركعية اطتارجيةب  ب اتؿتراؼ يف السلطة
إف هها  العامةب ظتنفعة ا الوجه الو يد للطعن  اإلل اء يف التصري  السلطة استعماؿ يف اتؿتراؼ

يصعب   (Les mobiles et les intentions)اإلدارة ك نواياها دكاف  أك  واع الوجه الهم يتعلا  
هها ك إثباته. فاإلدارة إذا أخطنت فقط يف حتديد اظتنفعة العمومية فليس هناؾ اؿتراؼ للسلطة. 

وجه ت يتحقا إت إذا كانت هناؾ نية كاعية  تحريف القانوفب هه  النية اليت ك ًنا ما تعمد ال
 2اإلدارة إذل إخفائها.

 : رقابة الموازنة على توافر شرط المنفعة العامة.ثانياً 
امصل أف دكر القاري يقتصر يف رقا ته علل سبب القرار علل كجود الوقائ ب ك صحة     

مةب أم ليس له تقدير أقتية الوقائ  ءية القانونيةب ك ت يتعدل ذلر إذل رقا ة اظتكتكييفها من النا 
مة القرار ءكتناسبها م  القرار الصادر  ناء عليهاب  ل تتوذل اإلدارة ك دها س  ك تقدير مك

 للوقائ  اليت دفعت إذل إصدار .
اضتياة اتقتصادية  عدما حتوؿ  ك توس  رقعة تدخل الدكلة يف بك  الن ر إذل الور  اتقتصادم    

ك ذلر   قامة اظتشاري  الكلل ك اليت حتتاج إذل  بدكرها من غترد دكلة  ارسة إذل دكلة متدخلة
اممواؿ ك خاصة العقاراتب ؽتا دفعها إذل نزع اظتلكيات لتحقيا اظتنفعة العامة. ك  الن ر إذل أف 

د مفهـو كار  للمنفعة العامة ؽتا أدل إذل هه  اااتت متعددةب ك أماـ سكوت اظتشرع يف حتدي
إتا ة الفرصة لإلدارة يف التوس  يف السلطة التقديريةب تدخل القضاء ككر  تعريف للمنفعة العامة 
يساعد علل توريحها ك حتديدها ك لتقا قدرا من اضتماية لألفراد يف مواجهة سلطات اإلدارة 

يف سبيل ؽتارسته رقا ة فعالة علل إعماؿ اإلدارة إذل  اظتتزايدةب ك هها ما دف  غتلس الدكلة الفرنسي
   ب ك ذلر علل الشكل التارل:تبين ن رية اظتوازنة  ٌن اظتناف  ك امررار

                                                 
1 -  Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.417. 
2-  Ibid., p.417-418. 
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 ظهور نظرية الموازنة: -1
لقد يهرت هه  الن رية اعتبارا من صدكر قرار غتلس الدكلة الفرنسي اطتاص  اظتدينة الشرقية     

 الفرنسية. « Lille »ب ك اليت كاف مقر إقامتها شرؽ مدينة « Ville Nouvelle Est»1اصتديدة 
كيف ػتاكلة إلعادة ختطيط مدينة زليلز ك  قصد  1966يف سنة  أنهك تتل ل كقائ  القضيةب     

تواجد ك نقل اصتامعة من كسط اظتدينة ك ن را ظتا يسببه كجودها يف مشككت للمواصكت ك اظتركر 
ألف  الب( ك أساتههتا ك العاملٌن ىاب لهلر رأت السلطة  30معة  عدد كبًن من  كب اصتا

الية نقل اصتامعة  كافة كيلياهًتىا ك معىاًهًدهىا ك مبانيها ك خدماهتا إذل شرؽ اظتدينةب م  إقامة  ي 
 ألف نسمة. 25إذل  20جديد متكامل يتس  لعدد من السكاف ي اكح ما  ٌن 

هكتار من امراري  تكلفة  500يقتضي نزع ملكية ما يقارب ك كاف هها الت طيط اصتديد     
 250تبلغ مليار فرنر فرنسي قدصل. ةًن أف تنفيه هها اظتشركع كاف يقتضي نزع ملكية ك إزالة 

منزت كاف  عضها  دي  البناءب  ل أف  عضها كاف مقاما كفقا ل خيل  ناء دل نتل عليها أك ر 
 من عاـ.

رخ من جانب أصحاب اظتنازؿب خىطىت اإلدارة خطوة ؿتو الت فيف من ك أماـ ات تجاج الصا    
 دة اآثار اليت ت تب علل تنفيه اظتشركعب فقامت اإلدارة   جراء تعديل يف الت طيطب ك الهم 

منزؿ فقط. ك لكن اإلدارة يف نفس الوقت رفضت  88شت  خبفل عدد اظتنازؿ اظتهددة  اعتدـ إذل 
دفاع عن منازؿ السكاف اظتراد نزع ملكيته)ب ك يرمي هها التعديل إذل تعديك تقدمت  ه رتعية ال

منزؿ .خر من اظتنازؿ الواقعة  اظتنطقة ك ذلر  نقل ػتور الطريا اظتقرر يف اظتشركع.  80تنب هدـ 
ش صا ك إزالة منازعت)   88ك قامت اإلدارة يف امخًن   صدار القرار   قامة اظتشركعب ك نزع ملكية 

تنفيه اظتشركع كفقان للت طيط اظتوروع له. ك لقد صدر  الفعل قرار كزير الت طيط  اليت تعوؽ
للطعن  اإلل اء من  رؼ رتعية للدفاع  ب ك الهم كاف ػتكن 1968أ ريل  3كاإلسكاف  تاريخ 

 2للسكاف اظتعنيٌن  نزع اظتلكية ك اليت أيٍنًشنٍت عتها ال رض.
 النف   ا   اظتشركع عن عنز ت ت مسكن مائة دـه أف إذل لسلمجا خلل القضية هه  يف ك    
 Que dans ces conditions, et compte tenu de). ككل اظتشركع أقتية إذل  الن ر العاـ

l’importance de l’ensemble du projet, la circonstance de son exécution implique 
                                                 

1- CE., Ass. 28 mai 1971, Ministre  de l’équipement et du logement, C/ Fédération de 
défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé “ Ville Nouvelle Est”, 
Rec. Lebon., p.409. 
2- Marceau LONG et autres, op.cit., pp.625-626. 
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que disparaissent une centaine de maisons d’habitation n’est pas de nature à 
retirer à l’opération son caractère d’utilité publique) .التارل قرر االس  نف تاكز  ك 

 Que le)ف  لب اإلل اء مرفوض. أالسلطة اظتزعـو ةًن متوفر يف قضية اضتاؿب ك 
détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;….annulation du jugement ; 

rejet de la demande).1 
القاري اإلدارم كاف ترتيبا علل رركرة الفصل  ٌن التكييف القانوشل  ف فقبل هها القضاء ك     

ك هو ما كاف لتد من دكر  بكد من كجود منفعة عامةنللوقائ  ك عنصر اظتكئمة يقف عند  د الت
فقط  التنكد سلطة القاري عند  د  ك يقف بالقاري اإلدارم  يف الرقا ة علل قرارات نزع اظتلكية

من توافر شرط اظتنفعة العامة. ك  اظتا تنكد القاري أف اظتشركع الهم صدر قرار نزع اظتلكية من 
 تنفيه  لتقا مصلحة عامة كاف يتعٌن عليه  ين,ه رفل الطعن يف القرار. أجل
ة الوقائ  يتض  من ذلر أف رقا ة القضاء اإلدارم كانت تنصب فحسب علل مدل صحك     

 نتكن ت أنه الدكلة غتلس أشار القرار هها مبوجب لكنك   2مة القرار.ءدكف اطتوض يف مدل مك
 اظتالية الكلفة ك الفردية  اظتلكية اظتساس كاف إذا إت بعاـ نف  ذات هي ما عملية  نف التصري 

 .منها ظترجوةا اظتصلحة إذل  الن ر فيها مبال ا ليس عنها النارتة اتجتماعية اظتضايقاتك 
 اممر تعلا سواء عيو هب ك اظتشركع مزايا  ٌن موازنة الفرنسي الدكلة غتلس كر  التفكًن ذا ه ك    

 .الفردية اظتلكية علل نتائجه أك ايط علل انعكاساته أك اظتالية  الكلفة
 مفهـو نظرية الموازنة. -2

ررار كتعلنا ـتوض يف التطرؽ إذل إف اضتدي  عن مفهـو ن رية اظتوازنة  ٌن اظتناف  ك ام    
 ٌن مبدأ اظتوازنة  ٌن امررار  3ك متلط جانب كبًن من الفقه الفرنسي .مضموف الن رية ك معايًنها

ن رية اطتطن ك  ب(Principe de la proportionnalité)اظتناف  من نا ية ك  ٌن مبدأ التناسب ك 
إذل  4أخرلب يف  ٌن يههب جانب .خرمن نا ية  (Théorie de l’erreur manifeste)ال اهر 

 اعتبار مبدأ اظتوازنة من اظتبادئ القانونية العامة اظتستقلة عن مبدأ التناسب ك عن ن رية ال اهر.
                                                 

1
- Marceau LONG et autres, op.cit,.p.625. 

 .19ص اظترج  السا اب ب نبيلة عبد اضتلي) كامل - 2
3
 -  G. BRAIBANT, le principe de la proportionnalité, M. Waline 1974, p.279. 

ص ب 2010ذلر: سامي رتاؿ الدينب قضاء اظتكئمة ك السلطة التقديرية لإلدارةب دار اصتامعة اصتديدةب اإلسكندريةب  إذلأشار  -
275. 

4
 - J. LEMASURIER, Vers un nouveau principe général de droit, le principe « Bilan-cout-

avantage », 1974, p.551. 
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ك يف تقدير امستاذ سامي رتاؿ الدين أف مبدأ اظتوازنة  ٌن امررار ك اظتناف  متتلف عن مبدأ     
خًنة ليست سول كسيلة فنية قضائية إلثبات عيب فالن رية ام .التناسب ك عن ن رية ال اهر

أما مبدأ التناسب فهو ك إف كاف  .ال اية يف القرار اإلدارم ك خاصة عند مباشرة السلطة التقديرية
ب إت أف مقتضا  كجوب مراعاة التناسب  ٌن ػتل القرار ك سببهب يف ةمن اظتبادئ القانونية العام

هه  ك راعاة عدـ رجحاف أررار القرار اإلدارم علل منافعهب  ٌن أف مقتضل مبدأ اظتوازنة كجوب م
فتا تتصل  عنصر ال ك د  يف القرار اإلدارمب ك ت عكقة عتا البتة  عنصر إامررار ك تلر اظتناف  

السببب ك إذا كانت ذات عكقة ةًن مباشرة  عنصر اعتدؼ من القرار اإلدارمب ك علل ذلر ت 
ف كاف اظتنطا منهما كامساس الهم يقوماف عليه إك  بناسب ك التوازفيسوغ اطتلط  ٌن مبادئ الت

 1هو حتقيا العدالة يف أشتل صورها.
إف البح  يف مفهـو ن رية اظتوازنة كتعلنا نتطرؽ إذل مضموف ك معايًن هه  الن رية من جهةب     

  ب ك ذلر علل الشكل التارل:كمن جهة أخرل إذل ك مرا ل الرقا ة علل اظتوازنة
 مضموف نظرية الموازنة. -أ

إف تطبيا ن رية اظتوازنة ينصب  امساس علل ػتل القرار اإلدارمب أم علل موروع أك     
 .اثه دإمضموف هها القرارب أك مبعىن أك ر دقة ككرو ا علل امثر القانوشل الهم تتجه اإلدارة إذل 

 سلطة تقديرية كاسعة يف غتاؿ إصدار من اضتريةب كتعلها تتمت   ان ك أماـ ترؾ اظتشرع لإلدارة هامش
يف الك ًن من ام ياف إذل نتائص خطًنة لنشاط اإلدارة إذا ما كاف  ذلر أدل ف ف القرارات اإلدارية

 2ـ م  متطلبات اظتصلحة العامةب ك لألفراد اظت ا بٌن  القرار.ءاظتضموف ةًن متك
اظتناف  ك امررار ظتواجهة م ل هه  ن رية اظتوازنة  ٌن  لس الدكلة الفرنسيك قد ا تدع غت    

اضتاتت. ك عملية اظتوازنة أك ال جي  اليت أقامها القضاء اإلدارم الفرنسي قد راعل فيها اعتبارين 
أساسيٌن ك قتا: زتاية  قوؽ امفرادب ك مراعاة مقتضيات  سن سًن اإلدارة ك متطلباهتاب ك إقامة 

ك تتي  هه  الن رية الفرصة  3بات القاري اإلدارم.التوازف  ٌن اممرين السا قٌن هو أه) كاج
للقاري ك هو ييًقٌي) مضموف القرار اإلدارم يف امخه  عٌن اتعتبار كل اصتوانب ذات الصلةب 
                                                                                                                                                    

 .276ص نفس اظترج ب ذلر: سامي رتاؿ الدينب قضاء اظتكئمة ك السلطة التقديرية لإلدارةب  إذلأشار  -
  .276-275اظترج  ب ص نفس سامي رتاؿ الدينب قضاء اظتكئمة ك السلطة التقديرية لإلدارةب  - 1

علي أزتد ػتفوظب رقا ة القضاء اإلدارم علل نوا ي اظتكئمة يف القرار اإلدارمب س  علمي قانوشل أيعد لنيل متطلبات درجة  - 2
 .80ب ص 2005الد لـو يف قس) العلـو اإلدارية ك اظتاليةب جامعة دمشاب 

 كلية اضتقوؽ  رسالة دكتورا ب ب–دراسة مقارنة  –اليمين   سن ػتمد صاحل العهرمب أ كاـ نزع اظتلكية للمنفعة العامة يف القانوف - 3
 .410ب ص 2011جامعة عٌن مشسب القاهرةب 



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

159 

سواء اظتتعلقة  اظتناف  أك امررار. ف ذا كانت ال لبة لألررار قضي   ل اء القرارب أما إذا كانت اظتزايا 
 القرار. أكل قضي مبشركعية ك صحة

فالقاري اإلدارم كاف يقتصر يف  ادئ اممر علل التنكد من أف هناؾ منفعة عمومية سوؼ     
كاف يراقب ما إذا كانت عملية نزع اظتلكية منطوية يف ذاهتا علل   أنهتتحقا نتيجة نزع اظتلكيةب أم 

انت تقتصر علل منفعة عموميةب ك مبعىن .خر أف رقا ة القاري اإلدارم يف غتاؿ نزع اظتلكيةب ك
رقا ة الوجود اظتادم الوقائ ب ك ما إذا كانت هه  الوقائ  تلر قرار اظتنفعة العامة. أما اآف فل) يعد 

ذلر إذل أف اظتزايا النارتة علل عملية نزع  لالقاري اإلدارم يكتفي  وجود منفعة عموميةب  ل تعد
  ة هي رقا ة موازنة  ٌن اظتناف  ك امررار.اظتلكية أكل من امررار اليت قد تنج) عنها. ك هه  الرقا

 معايير نظرية الموازنة بين المنافع و األضرار. -ب
يقصد مبعايًن اظتوازنة  ٌن اظتناف  ك امررار تلر امسس ك اظتعطيات اليت يستعٌن ىا القاري     

ك نتكن  اإلدارمب كي يتمكن من الوقوؼ علل مزايا ك عيوب عملية ماب أك تصرؼ إدارم معٌن.
 :ما يليحتديد هه  اظتعايًن في

 معيار التكاليف المالية للعملية. المعيار األوؿ: -
التكاليف اليت ستتحملها اصتهة اظتنفهة للمشركعب إذا ما   انه سبفالقاري اإلدارم ينخه يف     

 كانت قادرة علل حتملها  الفعل أـ ت. ك عتها السبب أل ل القضاء اإلدارم الفرنسي مشركع
ل القرل عندما كجد أف التكاليف اظتالية الكزمة عتها اظتشركع ت تتناسب أ د  نشاء مطار يف 

أف يسبب أررارا لكقتصاد الي  ننهالبتة م  اظتصادر اظتالية لتلر القريةب معلك ذلر أف من ش
لس الدكلة علل ك من القرارات اليت اعتمد فيها غت 1تفوؽ  ك ًن الفوائد اليت قد ت تب علل إنشائه.

 ي  قيًضي فيه   ل اء مشركع  « Grassin »إل اء قرار نزع اظتلكية  اتستناد إذل هها اظتعيارب قرار 
ل القرل عندما كيًجد أف التكاليف اظتالية الكزمة لهب ت تتناسب البتة م  أ دإلنشاء مطار يف 

أررارا لكقتصاد اليب تفوؽ أف يسبب  ننهاظتصادر اظتالية لتلر القريةب معتلا أف ذلر من ش
 2. ك ًن الفوائد اليت قد ت تب علل إنشاء مطار

 معيار حق الملكية الخاصة. المعيار الثاني: -
 بقا عتها اظتعيار يقارف القاري اإلدارم  ٌن امررار اليت نتكن أف تصيب هها اضتا نتيجة نزع     

اظتزم  إقامتهب ك هو ما فعله غتلس الدكلة يف  اظتلكيةب ك  ٌن الفوائد اليت قد ت تب عن اظتشركع
                                                 

 .82اظترج  السا اب ص علي أزتد ػتفوظب  - 1
2 - CE., 26 octobre 1973, Sieur Grassin ; Rec., p.598 ; A.J.D.A, 1974, p.34. concl Bernard. 
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القاري القرار اإلدارم   عكف اظتنفعة  ب  ي  دل يلغ(Ville nouvelle Est)القضية الشهًنة 
العمومية  عد أف حتقا من أف إقامة مشركع إقامة جامعية ك الهم يتطلب نزع العديد من 

 نصحاب تلر اظتباشل تفوؽ الفوائد اليت  اظتساكنب ت يتضمن اعتداء علل  قوؽ اظتلكية اطتاصة
 1قد ت تب علل إقامة هها اظتشركع.

 معيار التكلفة االجتماعية للمشروع. المعيار الثالث: -
 2ك يقصد ىها اظتعيار اآثار اتجتماعية اليت يتسبب ىا اظتشركع علل امفراد أك علل البي,ةب    

 Ste civile Sainte3)يقا عتها اظتعيار  ك) كمن ام كاـ اليت صدرت عن غتلس الدكلة تطب
Marie de l’Assomption)  اظتتعلا جبزء من  ريا سري  مشاؿ مدينة نيس ب(Nice)  الفرنسية

إنشاء مف ؽ  رؽ ك ػتوؿ. فاصتانب اتكتايب يف اظتشركع هو ر ط فرنسا  ايطالياب كسيؤدم إذل ك 
رافة إذل امررار  اظتلكية اطتاصة كامعباء اظتالية إخراج الطريا من اظتدينة. أما اصتانب السلس  اإل

 L’atteinte à »هها القرار سيؤدم إذل اإلررار مبصلحة عامة أخرل  ف فك اتجتماعيةب 

d’autres intérêts publics »  تتعلا  الصحة العامةب  ي  سيمر عل مستشفل خاص سيؤدم
جديد   قامة  ناء عليهاب أما التحويلة إذل هدمهب كما سيؤدم إذل عزؿ قطعة أرض صدر ترخيل 

(L’échangeur)  فبدكرها ستؤدم إذل إل اء موقف السيارات ك قاعة الطعاـ ك اظتسا ة اطتضراء
 Considérant qu’une opération ne peut être »ك قد جاء يف القرار  يف اظتستشفل.

légalement déclaré d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le 
coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à 
d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à 

l’intérêt qu’elle présente ».4 إقامة دراسة أف  عل التشريعات تفرض  ك نتكن اإلشارة إذل
معرفة اآثار السلبية للمشركع.  أجلب ك هها من (Etude d’impact)مدل التنثًن علل البي,ة 

                                                 
 .83ب ص اظترج  السا اعلي أزتد ػتفوظب  - 1

علل مصادر اظتيا  الصاضتة  أكف يؤثر علل ااصيل الزراعيةب نإذا تبٌن للقاري أف اظتشركع سيؤدم إذل أررار  البي,ة ك ايطب ك - 2
 باياعلل اظتز  امررارب كفة لً  السلس علل اعتواء...اخلب كل هه  اظتسائل قد تي  التنثًنب ك  س أمراض التارل التسبب يف انتشار ك للشرب 

 القرار. إل اءف القاري ت يتواف يف  ً  التارل فك 
3
 - CE., Ass., 20 octobre 1972 , Société civile Sainte- Marie de l´assomption.Rec., p.657, 

concl M.Morisot ; AJDA 1972, p.576, chron, P. chabanes et D. Léger. 
4 - Jacqueline MORAND-DEVILLER,op.cit., p.423. 
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فقد تؤدم  القاري إذل إل اء  امكيد أف نتائص هه  الدراسة عتا دكر  اس) يف عملية اظتوازنةبك 
 1القرار لوجود تنثًنات سلبية علل البي,ة.

يف هه  القضية من جهة الصحة العامةب ك سهولة اظتركر من جهة ك أماـ تعارض اظتناف  العامة     
أخرلب أصدر غتلس الدكلة الفرنسي قرار    ل اء قرار تقرير اظتنفعة العامة جزئياب ك اع ؼ  صفة 

 2اظتنفعة العامة للمشركع عتدؼ معٌن من اظتستشفل دكف ام نية امخرل ك اظتسا ة اطتضراء.
 مراحل رقابة الموازنة: -3
إف رقا ة اظتوازنة  ٌن اظتناف  ك امررار اليت يقـو ىا القاري دتر عل مرا ل ثكثةب ك من خكؿ     

 ثكثة أس,لة يطر ها القاري اإلدارم ك هي كاميت:
  المرحلة األولى: -

 ف فيتنكد فيها القاري اإلدارم من أف هناؾ منفعة عامة تلر نزع اظتلكيةب ك علل العمـو     
لتاكؿ اإلجا ة علل السؤاؿ التارل: هل اظتشركع اظتق ح  ف نه بك لكي يصل إذل هه  القناعةالقاري 

 L’expropriation projetée est-elle, justifiée par un»من  رؼ اإلدارة لتقا منفعة عامة؟ 

intérêt public? ».  ك يتجسد دكر القاري يف هها السؤاؿ يف غترد التنكد من أف عملية نزع
كية اليت تطالب ىا اإلدارة ليس عتا من هدؼ سول حتقيا اظتنفعة العامةب ف ذا كانت اإلجا ة اظتل

سلبية يت) رفل نزع اظتلكيةب ك إت كانت العملية ةًن مشركعةب ك إذا ثبتت اظتنفعة العامة ينتقل 
 3القاري إذل اظتر لة ال انية.

 المرحلة الثانية: -
طلوب نزع ملكيته من  رؼ اصتهة اظتستفيدة أمر رركرم يتنكد القاري من أف العقار اظت    

لتحقيا اظتنفعة العامةب ك يف ذلر علل القاري أف يبح  علل إجا ة للسؤاؿ التارل: هل أف 
كما أف   ب « ? L’expropriation envisagée est-elle nécessaire »عملية نزع اظتلكية تزمة؟ 

ت تتحقا إت إذا أقيمت يف العقار اظتنزكع  عينهب ك أف أف هه  اظتنفعة العامة يتنكد من القاري 
 اإلدارة ت دتلر عقارا نتكن عتا أف تنجز عليه اظتشركع.

                                                 
ف اظتشرع اصتزائرم دل يشًن  تاتا  من التشريعات اليت تفرض رركرة إقامة دراسة مدل التنثًن علل البي,ة القانوف الفرنسيب ك لألسف ف - 1

 إذل ذلرب كما أف اظتشرع اظتصرم هو اآخر دل يشًن إذل ذلر.
 .84مرج  سا اب ص علي أزتد ػتفوظب  أشار إذل ذلر: - 2

ب الطبعة امكذلب -دراسة مقارنة  ٌن فرنسا مصر ك لبناف  -ة القضائية علل التناسب يف القرار اإلدارم  ودافب الرقاأمايا ػتمد نزار  - 3
  .101ب ص2011اظتؤسسة اضتدي ة للكتابب لبنافب 
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  :المرحلة الثالثة -
يف هه  اظتر لة اظتستحدثة ك اليت دت ل قمة الرقا ة القضائية علل حتقيا اظتنفعة العموميةب ت     

  ك الهم إؾتاز ميةب  ل يراقب ما إذا كاف اظتشركع اظتراد يكتفي فيها القاري مبدل كجود منفعة عمو 
ه لتقا مزايا تفوؽ العيوب اليت يتسبب فيها من ارتفاع يف التكلفة أجلنزعت أمكؾ عقارية من 

 1التنثًنات علل البي,ة اإلنسانية ك الطبيعية أك علل اتقتصاد الي(.  اظتالية ك اتجتماعية
  يف رقا ة القاري الفرنسي علل سلطة اإلدارة يف تقدير اظتنفعة ك  الن ر إذل هها التوس    

من الفقه من يرل أف من شنف مبدأ اظتوازنة أف يوس  سلطات القاري لتمتد رقا ته  ف فالعموميةب 
  2مة القرارب إذ لتل ػتل اإلدارة يف تقدير اظتنفعة العمومية.ءإذل تقدير مك

رة) ما حتمله يف  ياهتا  با ة ما زالت تعد من رقا ة اظتشركعيةك رة) هها النقد إت أف هه  الرق    
من تدخل القاري لبح  مدل اظتكئمة يف القرارب مف هها البح  ليس سول كسيلة للتنكد من 

 اعتبار  من اظتبادئ القانونية العامة اليت  بمشركعية قرار إعكف اظتنفعة العامة مبطا قته ظتبدأ اظتوازنة
  3 ا  امهاب ك إت كاف قرارها اظت الف مم منها ةًن مشركع.تلتـز اإلدارة 

 تقييم نظرية الموازنة. -4
ا أف تؤدم  القاري نهنقائلٌن أف رقا ة اظتوازنة من ش هه  الن رية 4انتقد عدد من رجاؿ الفقه    

إذل التدخل يف تقديرات اإلدارةب ك من مث يف إمكانية إ كؿ تقديراته الش صية ػتل تلر 
مترج عن دكر  كقاري مشركعيةب ليصب  رئيسا إدارياب  اإلرافة  ف نهلتقديراتب ك يف هه  اضتالة ا

إذل خشيته) من أف يباشر من خكؿ تلر الن ريةب دكرا رقا يان ت علل أساس حتقيقات مسبقة أك 
دراسات ميٌتننيةب ك إفتا علل أساس ما يق  حتت  صر  من أكراؽ ك ملفات. ك قد تؤدم  هه  
الرقا ة القضائية اظتوسعة إذل اظتساس مببدأ قانوشل هاـب أت ك هو مبدأ الفصل ما  ٌن السلطاتب  
كما أف هها اممر سيؤدم إذل نوع من عدـ اتستقرار  ٌن اإلدارة ك امفراد. كما أف هها التشدد 

                                                 
1 - «  La question de la nécessité de l’expropriation ayant reçu une réponse affirmative, il reste 
à apprécier si sa réalisation ne va pas entraîner des inconvénients excessifs par rapport à 
l’utilité qu’elle présente… du point de vue de l’atteinte portée a la propriété privée, du coût 
financier de l’opération, ainsi que, en bref, de son coût social (conséquence sur 
l’environnement humain et naturel ou sur la situation de l’économie locale) ». 

 .141 -237ص ب اظترج  السا اوايفب زتد اظتأزتد أ - 2
 .80ص  اظترج  السا اب العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب للمنفعة  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية - 3

4
 - CE., 7 mars 1975, Asso des amis de l’abbay de fontevraud, A.J.D.A. 1976., p.212, note 

R.Hostiou. 
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إلسراع يف يف الرقا ة من  رؼ القضاء علل اإلدارة قد كتعل هه  امخًنة تتهرب منها عن  ريا ا
 1إل اء القرار اإلدارم  ينها يكوف ةًن ذم فائدة. ف فتنفيه مشاريعهاب ك عليه 

يف ب « Braibant » مفوض الدكلة الفرنسي بكمن اظتتوقعٌن لكنتقادات اظتوجهة إذل هه  الن رية    
ل كإفتا سيقف عل بمةءتقرير له  وؿ  ك) اظتبدأب ك قرر أف القاري لن يدخل يف رقا ة اظتك

 2 دكدهاب ك لهلر دعا االس إذل تطبيا هها القضاء  اضتيطة كاضتهر.
ك من  ٌن اتنتقادات اظتوجهة إذل هه  الن رية هي قلة اإلل اءات اظت تبة عن هها القضاءب    

فبقدر اةتباط الفقه مخه غتلس الدكلة ىها القضاء يف البدايةب كاف انتقاد  له  عد عدة سنوات 
رفل  لبات اظتنزكعة  أجلت اليت تبىن علل أساسهب  ي   با ك ًنا ك لكن من لقلة اإلل اءا

قضية تتعلا  تطبيا قضاء  49ملكيته). ففي دراسة أجريت يف هها الصدد تبٌن أف من  ٌن 
 3اظتوازنة  ك) يف ستة منها فقط  اإلل اء.

ياء ةًن اظتتماثلة. من الصعب مقارنة امش أنهكما أف هناؾ من انتقد هه  الن ريةب قائك      
 يففكيف م كن يقارف إنشاء جزء من  ريا ةًن سري  م  هدـ جزء من مستشفلب كما  دث 

ب إت أف ما كترم يف الواق ب هو تقدير 4(Ste civile Sainte-Marie de l’Assomption)قضية 
  5للمنفعة العامة  شكل عاـ.

يشيد ىه   6هناؾ جانب .خر من الفقهسالفة الهكر إت أف ك  الرة) من كل اتنتقادات     
الن ريةب فًنل هؤتء أف هه  الن رية تستحا كل تقدير ك ا  اـب معتلين إياها أه) رمانات 

ا تتي  للقاري أهن قوؽ امفرادب  ل كمن أك رها فعالية يف مواجهة اإلدارةب ك ذلر علل أساس 
 اليت اختهت علل عجل.اإلدارم مراجعة ك من مث إل اء القرارات ةًن اظتعقولة 

                                                 
 .237سا اب ص الرج  اظتزتد اظتوايفب أزتد أ - 1

 .237ب ص نفس اظترج زتد اظتوايفب أزتد أ أشار إذل ذلر: - 2

 .238ب ص نفس اظترج زتد اظتوايفب أزتد أ - 3

4
 - CE,. Ass, 20 octobre 1972 , Société civile Sainte- Marie de l´assomption.Rec., p.657, 

concl M.Morisot ; AJDA 1972, p.576, chron, P. chabanes et D. Léger. 
 .118ب صاظترج  السا ا ودافب أمايا ػتمد نزار  - 5

6
 118ب صنفس اظترج  ودافب أمايا ػتمد نزار  - 
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 االجتهاد القضائي و رقابة الموازنة. -5
يلعب القضاء  صفة عامة ك اإلدارم  صفة خاصة دكرا كبًنا يف غتاؿ الرقا ة علل عملية نزع     

اظتلكيةب فهها اااؿ ت يقتصر فقط علل مشركعية العمل اإلدارمب  ل يتس  إذل تسيد رقا ة 
 . فالعملية تعتل ةًن نافعة إذا كانت أررارها أك ر من مزاياها.رراراظتناف  ك ام اظتوازنة  ٌن

سنعمد إذل البح  يف القرارات القضائية الصادرة يف امن مة اظتقارنة من كمن خكؿ ما سينيت     
 فية تعامل القضاة م  هه  الن ريةب ك ذلر علل الشكل التارل:إلقاء الضوء علل كي أجل
 ي الجزائري من رقابة الموازنة.موقف القضاء اإلدار  -أ
ظتعرفة موقف القاري اصتزائرم من ن رية اظتوازنة يتوجب  نا اممر البح  يف القرارات القضائية     

أك غتلس الدكلة  عدما اعتنا اظتشرع اصتزائرم ن اـ  بالصادرة عن ال رفة اإلدارية  اكمة العليا
 ؼتتلف القرارات اليت أمكننا اضتصوؿ عليهاب نتكن اتزدكاج القضائي. ك من خكؿ قراءة أكلية يف

تتعلا  اكمة العليااإلشارة إذل عدـ ثبات الرأمب ك اتضاح الرؤيا. ففي قضية عيررت علل 
مةب  ي  أف القاري ءمةب ؾتد أف القاري ًميػشزى  ٌن رقا ة اظتشركعية ك رقا ة اظتكءمباشرة  اظتك

بة السلطة التقديرية لإلدارة يف غتاؿ نزع اظتلكيةب ك يتجلل اإلدارم رفل اتختصاص صرا ة مبراق
ك الهم جاء فيه زمن  21/04/1990اظتؤرخ يف  669601هها اممر من خكؿ القرار رق) 

اختيار اإلدارة لألراري غير مؤىل بمراقبة مسح مالءمة اظتستقر عليه قضاءن أف القاري اإلدارم 
 م اظتنفعة العامة.اظتشركع ذ إؾتازػتل نزع اظتلكية قصد 

ف صفة اظتنفعة العامة ةًن مقدرة قي ةًن نالنعي علل القرار اإلدارم اظتطعوف فيه   ف فك من مث     
 ػتله.ز

 اإلدارة اختيار مكئمة مبراقبة مؤهلو  ةًن أيعتيًلى  اإلدارم القاري فأك يست لل من هها القرار     
 .اظتكئمة رقا ة استبعاد مت كعليه بالعامة اظتنفعة اذ اظتشركع إؾتاز قصد اظتلكية نزع ػتل لألراري

  الرقا ة متمسكا زاؿ ماك  الرة) من هها اتجتهاد القضائي اصتزائرمب إت أف القاري     
. ففي كتكيفها للوقائ  اظتادم الوجود  رقا ة اكتفائه خكؿ من العامةب للمنفعة لتقدير  التقليدية

 ٌن فريا زؽ.ع.بز رد كارل اظتسيلةبك اليت جاء فيها قضية عررت علل اكمة العليا 
اظتبدأ  ز ي  أف  27/04/1991الصادر يف  91/11 رق) قانوفالمن  2/2اظتادة  ك اتستناد إذل

نزع اظتلكية ت يكوف ؽتكنا إت إذا جاء تنفيها لعمليات ناتة عن تطبيا  أفمن اظتقرر قانونا 
                                                 

االة  قضية فريا  غ( رد كارل كتية البويرةب ب21/04/1990ب اظتؤرخ يف 66960ب القرار رق) ية( ال رفة اإلدار  اكمة العليا - 1
 .158. ص1992سنة  ب2القضائيةب العدد 
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كأعماؿ كلل  كمنشآتالعمرانية   نشاء تهيزات رتاعية  ن امية م ل التعمًن كالتهي,ة إجراءات
  .ذات منفعة عامة عمومية

كظتا كاف من ال ا ت يف قضية اضتاؿ أف القطعة امررية ػتل نزع اظتلكية منحت للبلدية قد     
جزئت لل واص كشتحت عت)  بناء مساكن فردية ؼتالفة ام كاـ اظتهكورة أعك  كمس كاف اممر  

   1ز.اظتستننف القرار إل اء وجباست كهلر
ت لل واص  بناء مساكن فردية ءيتبٌن من قضية اضتاؿ أف القطعة امررية ػتل النزع قد جز  و    

اليت تنل علل أف  11-91من القانوف  02كهها ما متالف النصٌن اظتهكورين أعك  تسيما اظتادة 
 م ل ن امية إجراءات تطبيا عن ناتة ملياتلع تنفيها جاء إذا إت ؽتكنا اظتلكية نزع يكوف تز...

 كلل أعماؿ ك منشآتك  رتاعية تهيزات   نشاء تتعلا كالت طيطب العمرانية التهي,ة ك التعمًن
 امرض تزئةكهي اظتاديةب كقد قاـ القاري  رقا ة كجود الوقائ  من النا ية  ز.عمومية منفعة ذات

مث قاـ   خضاعها للحك) القانوشل الوارد يف نل  باظتنزكعة للسماح لل واص  بناء مساكن فردية
ا نهنللبح  فيما إذا كانت تستجيب ظتا قصد  اظتشرعب فوجد   ب11-91 رق) قانوفالمن  2اظتادة 

 التارل فهي ختالف ما ك ذات منفعة عموميةب  ت تتعلا   نشاء تهيزات رتاعية كأعماؿ كلل
القاري من رقا ته علل فكرة اظتنفعة العموميةب قصد  اظتشرع من عملية نزع اظتلكيةب أم كس  

فبعدما كاف يراقب اضتالة من خكؿ الوجود اظتادم للوقائ ب أصب  يقـو  الرقا ة علل التكييف 
  2القانوشل للوقائ  ك هه  رقا ة علل ركن السبب يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

لوجود اظتادم للوقائ ب كدل زائرم  سط رقا ته علل انتكننا القوؿ أف القضاء اصت  يانهك ؽتا سبا     
 هلر  ل كسعها إذل التنكد من صحة التكييف القانوشل اظتقدـ من قبل اإلدارة نازعة  يكتفً 

التساؤؿ الهم يفرض نفسه يف هها اظتقاؿ هو مدل جيرأة القاري اصتزائرم  ف فاظتلكية. ك م  هها 
 لل اظتنفعة العمومية يف قرارات التصري   اظتنفعة العمومية؟عماؿ ن رية اظتوازنة يف الرقا ة عيف إً 
 نتن  ما هناؾ ليس مبدئيا أنه 3بجا ة علل هها التساؤؿ يرل جانب من الفقه يف اصتزائرلإل    

 كهها العامة اظتنفعة توافر من للتنكد ب الن رية التقييمية( اظتوازنة  ن رية امخه من اصتزائرم القاري
 اليت اظتسائل يناقا كت مةءاظتك يف يتدخل ت أنه ماداـ مساكئهب م  كمقارنتها ظتشركعا مزايا    راز

                                                 
1

 قضية فريا ز ؽ.ع.بز رد كارل كتية اظتسيلة(ب  13/04/1998 تاريخ  157362ب القرار رق)  ال رفة اإلدارية( اكمة العليا - 
 .192-188ص  ب1989ب السنة 1ةب العدد االة القضائي

 .88 عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب اظترج  السا اب ص  - 2

 .18سا اب صالرج  اظتليلل زركقيب  - 3
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ت نتكن لإلدارة أف تتمسر  السلطة  ف نه. ك علل كل لإلدارة التقديرية السلطة رمن تندرج
التقديرية كانفرادها  اظتكءمة لل ركج عن اظتبادئ العامة اليت حتكمها ك اليت تتم ل يف استعماؿ 
صك يات السلطة العامة فقط لتسيًن اظترافا العامة ك حتقيا النف  العاـ. ك من  ا القاري 

 سنلةاظت ف ف اإلدارم أف يراقب مدل ا  اـ هه  اظتبادئ خاصة يف هها اااؿ  الهات. ك علل كلو 
 مدتاعت 1994 مام 11 يف اظتؤرخة 0007 رق) اظتش كة الوزارية التعليمة أفتعد ػتسومة ما داـ 

 :يلي ما فيها جاء إذ العامة للمنفعة تعريفها يف اظتوازنة ن رية
"Une opération ne peut être légalement déclarée d’intérêt public que si les 
atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre sociale 
ou l’atteinte à d’autres intérêt publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu 
égard a l’intérêt qu’elle présente" 

 1972أكتو ر 20 يف غتلس الدكلة الفرنسي اعتمد  الهم ذاته هو التعريف هها أف كاظتك ذ    
فقط هو أف االس  كالفرؽزب "Société civile Sainte- Marie de l´assomption قضية يف
 0007الوزارية اظتش كة رق)  التعليمة يف الواردة العبارة من  دتن "Utilité publique" عبارة ستعملا

 ز.L’intérêt publiqueزكهي

القاري اإلدارم اصتزائرم ك يف عهد غتلس الدكلة ما  ف ف بك  الرة) من هه  اإلجازة التشريعية    
 ر ت عليه  است,نافا يف قرار غتلس قضاء  زاؿ نتتن  عن اطتوض يف رقا ة اظتوازنةب ففي قضية

منتز  زدنياز  ي   إؾتازمدل فاعلية اظتنفعة العمومية يف  مسنلةأثًنت فيها  2007اصتزائر( سنة 
إذ  )شركع  ديقة منتز  زدنياز ةًن رركرم ك ةًن ملر  دارل إ راهي. ك إف مجاء يف القرار ز ..

التسلية  نب عكنوفب ةا ة  وشاكمب ةا ة  يناـب توجد جبوارها عدة  دائا ك من  ينها  ديقة 
ب ك أف اظتشركع يتنا  ك قواعد العمراف كوف القانوف ت يسم  خبلا ) ديقة تونس  دارل إ راهيك 

  ديقة تسلية يقسمها يف الوسط الطريا السري .ز
قرار التصري  ك يف هه  القضية أيىدى القاري القرار الصادر عن قضاة الدرجة امكذل ك هو إل اء     

 اظتنفعة العمومية علل أساس عدـ تبلي ه للمعنيٌنب ك دكف أف يفصل يف مدل مكءمة القرار الناص 
  1نياز.مشركع  ديقة منتز  زدي  إؾتازعلل 
امتناع القاري اإلدارم عن اطتوض يف رقا ة اظتوازنة إذل  2ك يرج  البعل من الفقه يف اصتزائر    

  1عدة أسباب منها:
                                                 

 .84-83ب ص 2009سنة ب 9ب غتلة غتلس الدكلةب العدد 11/04/2007ب  تاريخ 031027غتلس الدكلةب القرار رق)  - 1

 .60اظترج  السا اب ص لباشيا سهيلةب  - 2
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 رقا ة يف  اصترأة تتس) الن رية هه  أف اعتبار علل  هب اظتناط الدكر تاكز من القاري ختوؼ -
 .اإلدارية القرارات مةءمك
 من نهانتنع أخرل جهة من ختصصه عدـ ك جهةب من اصتزائرم اإلدارم القاري تكوين نقل -

 .اضتاس) القرار كاختاذ اظتوازنة ةمار يف اطتوض
 .القاري لرقا ة ختض  ت لإلدارة قديريةالت السلطة  نف التسلي) -
 .اصتزائرم للقاري اظتتا ة اآليات نقل م  اظتوازنة إجراء صعو ة -

 اإلدارم القاري عكس القانوف  تطبيا يكتفي فهو ػتدكد اصتزائرم اإلدارم القاري دكر -
 .دائمٌن كاجتهاد  ركية يف فهو الفرنسي

زائرم أف غتلس الدكلة  با رقا ة التناسب يف تقدير ك من جهة أخرل يرل  عل الفقه يف اصت    
يف قضية  ن جيكرل  13/01/1991اظتنفعة العمومية يف قرار له صادر عن اكمة العليا  تاريخ 

عمار رد كارل تيزم كزك ك يف هه  القضية قاـ منزكعي اظتلكية الطعن يف كجود منفعة عمومية 
اجل الر ط  الطريا الو ينب م  العل) أف هناؾ  ريا  علل أرره) الفك ية منتؾتاز  ريا ثاف 

.خر ير ط  الطريا الو ين. ك قد اقتنعت اكمة العليا ىها اتدعاء مرتكزة علل تقرير اطتبًن 
 2كقامت  ال اء قرار نزع اظتلكية لعدـ توفر اظتنفعة العمومية.

 رية اظتوازنة ك ذلر لعدة أسباب يستلـز علل القاري اصتزائرم اللجوء إذل ن ف نهك مهما يكن     
فالتطورات اتقتصادية  .نهكر منهاب ازدياد النشاط اتقتصادم للدكلة كتعاي) اظتنفعة اتقتصادية

البىن التحتية أصبحت تشكل  إؾتازازدياد إقامة اظتشاري  الض مة ك ك اعتائلة ك السريعة يف اصتزائرب 
ا قصد نهنئر لسياسة  ي,ية جديدة ك سن القوانٌن  شيف  د ذاهتا منفعة عامة. كما أف انتهاج اصتزا

زتايتها ك ااف ة عليهاب ككها تكريس مبادئ قانونية جديدةب كتب علل اإلدارة ا  امها 
كاطتضوع عتاب ؽتا يستلـز علل القاري امخه  ن رية اظتوازنة لتقدير امررار البي,ية اليت نتكن أف 

منفعة عموميةب ذلر أف من عناصر ن رية اظتوازنة هناؾ عنصر  يتضمن ننهتنتص عن اظتشركع اظتعلن  

                                                                                                                                                    
 :القاري يةكيف رأينا اظتتوار  يرج  اممر إذل عدة أسباب منها علل سبيل الهكرب عدـ استقكل - 1
تا   للسلطة  تن يميا ك ذهنياب فهو يعتل أف دكر  هو مساندة اإلدارة ما داـ مويفك ذلر  : اإلدارة عدـ استقكلية القاري عن -1

 .ك تنهي مهامه التنفيهية تعينه ك تنقله ك تند ه
اظتشرع: فالقاري اصتزائرم ما زاؿ مرتبطان  اظتشرع فهو ت يؤمن  نف دكر  هو اتجتهاد ك صناعة القانوف.  عدـ استقكلية القاري عن -2

 أف القاري هو  امي اضتقوؽ ك اضتريات.  ل يعتقد أف دكر  متوقف فقط علل تطبيا القانوف الهم يضعه اظتشرع. ك اضتقيقة
2
 - Mokhtaria KADI-HANIFI, Le contrôle du juge en matière d'expropriation, Revue du 

conseil d'Etat, n° 05, 2005, p.66. 
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التكاليف اتجتماعية للمشركع كاظتتم ل يف اآثار اتجتماعية اليت قد يلحقها اظتشركع سواء 
  1 امفراد أك  البي,ة.

ضوء ال يت) إلقاءس بلواق  رقا ة اظتوازنة يف القانوف اصتزائرم تشريعا ك قضاءن  طرؽ التمت  عدماك     
 .انه شن فيه  صل الهم كالتطور الفرنسي اتجتهادعلل 
 .االجتهاد القضائي الفرنسي و تطورات النظرية -ب

 قضية يف فصله مبناسبة الفرنسي الدكلة غتلس أنشنهاوازنة اظت ن ريةسبقت اإلشارة إذل أف  لقد    
 التعريف رأينا كقد العامةب نفعة اظت التصري  قرار علل الرقا ة ؽتارسته عند"اصتديدة الشرقية اظتدينة"

 السلطة علل القاري رقا ة يف تطورا ذاته  د يف القرار هها كيعتل العامةب للمنفعة  ه خرج الهم
. ك دل يتوقف غتلس الدكلة الفرنسي عند هها التقليدية  الرقا ة يكتفي كاف  عدما لإلدارة التقديرية

 اإلدارة كتطورخكؿ قرارات ت قة ك ذلر دتاشيا م   اضتد يف تعريفه للمنفعة العامة  ل تواصل من
 ب ك فيما يلي سنتعرض إذل أه) هه  القرارات.كالبي,ية كاتجتماعية اتقتصادية كالتطورات

 2Marie de l’asomption"-Sainte e" Société civilقضية  -1

 اظتستقل اظتبدأ إذل استنادا العامة  اظتنفعة التصري  قرار فيها أل ي قضية أكؿ القضية هه  تعتل    
اختاذ  يف القضية هه  كقائ  تتل لك   "Nouvelle ville Est".اصتديدة الشرقية اظتدينة من قضية

 إيطالياب دكلة  ك اظتنا ا ايطة ىا»  « Niceمدينة   ٌن ير ط للسياراتسري    ريا إقامةاإلدارة 
ك النفسية  العقلية لألمراض خاص تشفلمس مبىن من جزء هدـ اظتشركع هها إؾتاز يقتضي ك كاف
 يؤدمس اظتشركع هها أف كما بان سرير  80ؿ تتس  قاعة عن عبارة كهي ب« Sainte Marie »يدعل 

كهلر ك ايطة  هب ك من أماكن انت ار السياراتب  اطتضراء اظتسا ات من العديد علل القضاء إذل
لنزتء. كعلل هها النحوب دل يكن اممر هدـ جزء من اظتبىن العاـ اظت صل لل دمات اليت تقدـ ل

اظتوروع علل  ساط البح ب اظتواجهة  ٌن اظتصلحة العامة اليت يدعيها القرارب كاظتصلحة اطتاصة 
اظتنفعة العائدة من إنشاء هها  بللمستشفل فحسبب  ل  ٌن مصلحتٌن عامتٌن لكل منهما أقتية

  3اظتنفعة الصحية اليت تعود علل اظتررل.الطرياب كما ي تب عليه من سهولة كسيولة اظتركرب ك 
                                                 

سلوب  دي  ظتراقبة مكئمة القرارات الن رية التقييمية كن : العريب زركؽب مبدأ اظتوازنة  ٌن التكاليف ك اظتزايا   ٌن اظتناف  ك امررار( - 1
 .2006ب اصتزائرب 8زب غتلة غتلس الدكلة اصتزائرمب العدد Le principe du bilan: Cout-Avantage اإلدارية ز

 .137ص
2 - CE,. Ass, 20 octobre 1972 , Société civile Sainte- Marie de l´assomption.Rec., p.657, 
concl M.Morisot ; AJDA 1972, p.576, chron, P. chabanes et D. Léger. 

 .27-26اظترج  السا اب ص نبيلة عبد اضتلي) كاملب  -3
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ك قد دعا مفوض الدكلة يف هه  القضيةب غتلس الدكلة إذل أف يزيد من رقا ته علل شرط اظتنفعة    
هب تضر ئالعامةب سي  تتضمن هه  الرقا ةب إل اء القرارب مس كانت اظتنفعة العامة العائدة من كرا

اظتنفعة امكذل: أم ترجي  اظتنفعة العامة زالصحيةز علل مبنفعة عامة أخرل تزيد يف أقتيتها عن 
أف كزير  -كما أشار إذل ذلر مفوض الدكلة  –اظتنفعة العامة زاست داـ  ريا سري ز. خاصة 

عارض يف هدـ  -أم الوزير – أنهالصحة دل ييؤخه رأيه يف اظتوروعب إت أثناء ن ر الدعولب ك 
 النسبة ظتوا ين اظتنطقةب ك لعدـ كجود مستشفل عاـ  جزء من اظتستشفل أك اظتساس  هب مقتيته

مكؿ مرةب مبناسبة  لس الدكلةست دـ اظتبدأ الهم كرعه غتك  هلر اي  1مت صل  القرب منه.
قضية اظتدينة الشرقية اصتديدةب يف إل اء قرار إدارم  نزع اظتلكية. ذلر أف القضاء اإلدارم قرر 

ب أف القرار الصادر  نزع اظتلكية ك ما يشًن إليه من « Sainte Marie »مبناسبة قضية مستشفل 
منفعة عامةب هو قرار  ا ل ن را ظتا يؤدم إليه هها القرار من مساس مبنفعة عامة أخرل ت تقل 

 اظتدينة  قضية عن ختتلف انهأ القضية هه  يف يك ذ ماك  .أقتية عن اظتنفعة العامة الصحية
 : يف( اصتديدة الشرقية

 قضية يف  ينما العامةب اظتصلحة ك اطتاصة اظتصلحة  ٌن نزاع عن عبارة اصتديدة دينةاظت قضية أف -
 امكذل العامة اظتصلحة عامتٌنب مصلحتٌن  ٌن يق  التعارض أف ةًن متوافرة العامة اظتنفعة اضتاؿ

 .العامة  الصحة تتعلا ال انية العامة اظتصلحة أما اقتصادية ك سيا ية

 اممر كهها عامتٌنب مصلحتٌن  ٌن موازنة القضية هه  يف لنفسه أقر نسيالفر  الدكلة غتلس فإ -
 اظتصلحتٌن  دم امكلوية من  سلطة دتلر اليت فهيب  العامة اإلدارة تقدير صمي) يف يدخل

  ت ليب مصلحة علل أخرل.
الجمعية ما بين المحافظات و ما بين البلديات من أجل حماية بحيرة ساف كروا قضية  -2
 Association interdépartementale et Intercommunale pourات أخرىبحير و 

la protection du lac Saint-Croix et autre2 " 
 عارل  ض ط جومب كهر ائي خط إؾتاز مشركع إعداد مت أنه يف القضية هه  كقائ  تتل ل    
 قةظتنط الضيقة اظتداخل كيقط  « Manosque/Nice »  ٌن ير ط V 400.000ب يقدر

«Verdon». 

                                                 
 .27ب ص السا ا اظترج نبيلة عبد اضتلي) كاملب  -1

2- CE.,10 juillet 2006 Association interdépartementale et Intercommunale pour la protection 
du lac Saint-Croix , des lacs et sites du Verdon et autre, req n°288108, n°287779, n°289968. 
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 :هي قرارات أر   اختاذ مت اظتشركع هها لتجسيد ك 
  .اطتط مشركع ؾتازإل العامة  اظتنفعة التصري  يتضمن 2005 ديسمل 05 يف مش ؾ كزارم قرار -

 يف الكهر ائية اطتطوط  مر قاعدة استبعاد يتضمن اليـو نفس يف ختهأي  ثاشل مش ؾ كزارم قرار -
 .اظتصنفة اظتنطقة

 عنز العامة    اظتنفعة التصري  يتضمن 22/11/2005اظتؤرخ يف   3044رق) .خر كتئي رارق -
يف  20.000V/ 225.000 V /400.000 Vلتحويل مركز إلقامة رركرية أراري قط  ملكية
يف ذات  (P.O.S)امراري ش ل ؼتطط يف ت ًن يتضمن أخرل جهة كمن ب« Robino »  منطقة

 اظتنطقة.
يتضمن التصري   اظتنفعة العامة  22/11/2005اظتؤرخ يف  3045 -05رق) قرار كتئي .خر  -

يف منطقة  V150.000 / V400.000  نزع ملكية قط  أراري رركرية إلقامة مركز لتحويل
« Robino »ذات اظتنطقة. يف )ب ك من جهة أخرل يتضمن ت ًن يف ؼتطط ش ل امراري 

 لتقا أنه سي  كك ين إس اتيجي  عد ذك كهو  ال ة أقتية يكتسي اظتشركع هها أف نك ذ    
 اظتنطقة نتوؿ أنه كما أماناب أك ر ككتعله الكهر ائي النقل  تدعي) يسم  أنه إذ الفوائدب من العديد

« Provence– Alpes-Côte-D'azur » اكم اته اجيا من % 90 استًناد من  دت  الكهر اء 
 رنه زتاية رتعية  سب اظتشركع ف ف بهها كل ذلإ  اإلرافة .كالصناعة التجارة ةرفة  ه صر ت

« Sainte-croit » كجه علل يسم  أنه إذ كاجتماعية اقتصادية منفعة حتقيا إذل يهدؼ 
 .إيطاليا يف اكرةلمجا للبلداف الكهر اء بي   اطتصوص

 اككه البي,ة زتاية رتعيات اليةب اصتماعات من كل ثارت اإلكتا يات هه  كل من  الرة) ك    
 اظتشركع لتلقها اليت لألخطار ن را   ل ائها ك البوا الهكرب سا قة القرارات يف ك عنوا اطتواص
 الدكلة غتلس علل عررت اليت اإل كؽ علل القضايا أعقد من القضية هه  عتلتأي كقد  . البي,ة

 اظتنفعة اتعتبار  عٌن امخه  ٌن أصعب كاختيار صعبة مهمة تواجهه) امخًن هها فقضاة الفرنسي
 .كايط البي,ة علل اضتفاظ ككاجب كاققة الضركرية العامة
 :قرارات 03   صدار الدكلة غتلس كفصل    

 اظتتضمن 2005 ديسمل 05 يف اظتؤرخ اظتش ؾ الوزارم القرار إل اء يتضمن امكؿ القرار - 
 ميدانية معاينة إجراء د ع الدكلة غتلس كخلل .الكهر ائي اطتط ؾتازإل العامة  اظتنفعة التصري 
    ظتنطقة « Les gorges » الضيقة اظتداخل أف إت رتة فوائد لتقا  قيقة أنه للمشركع

« Verdon»    اظتقطوعةب تشكل مصلحة است نائية خاصة معتلة  اإلرافة إذل غتموعة امن مة 
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 مارس 03 مرسـو تعمًنبال قانوف فنجد ب أكر ية أك ك نية ػتمية كانت سواء حتميها اليت القانونية
 .Natur A2000مواق    سماية اظتتعلا البي,ة قانوف ب اظتلكية نزع قانوف ب1993

 الكهر ائية اطتطوط  طمر اظتتعلا 2005 ديسمل 05 يف اظتؤرخ اظتش ؾ الوزارم القرار إل اء -
 كمضموف ارضيتع القرار كوف كإفتا السا ا القرار إل اء لسبب ليس إل اؤ  مت سا قا اظتوجودة

  .البي,ة قانوف من  2341-11اظتادة
 الوزاريٌن القرارين إل اء أف كأكد يل يهما دل الدكلة غتلس ف ف الوتئيٌن للقرارين  النسبة أما    

 له يسبا دل الفرنسي الدكلة غتلس أف اإلشارة رتد . كالوتئيٌن القرارين إل اء يعين ت اظتش كٌن
 1.البي,ة زتاية  سبب الدرجة ذ  ه ر ) ظتشركع العامة ظتنفعة ا التصري  قرار أل ل كأف

 تطبيقه يف الفرنسي الدكلة غتلس شهد  الهم التطور لنا ي هر ذكر ب سبا ما خكؿ منك     
 كما لإلدارةب التقديرية السلطة لرقا ة التقليدية اآليات م  مقارنة الن رية هه  كأقتية اظتوازنةب لن رية
 التنفيهية السلطة رأسها علل ك القيود كافة من كحترر  الفرنسيب اإلدارم قاريال جرأة لنا ت هر

 عته  ظتا كن را .اإلدارم القانوف قواعد إلرساء يلعبه الهم الفعاؿ الدكر إذل إرافة عتاب اطتار 
 تزدياد كن را اتقتصادمب ك البي,يباتجتماعيب الصعيد علل زتاية من عتا ما ك أقتيةب من الن رية

 من ننمل اإلس اتيجيب ك الو ين البعد ذات الكلل اظتشاري  إلقامة اظتلكية نزع لعملية اإلدارة صتوء
 .2 الن رية هه  اآخر هو يساير أف عندنا اإلدارم القاري

ت تتوقف عند الرقا ة علل القرار اإلدارم اظتتعلا  التصري   اظتنفعة  اإلدارم إف رقا ة القاري    
أهنا دتتد إذل اإلجراءات الك قة عتها القرارب ك مرد ذلر أف عملية نزع اظتلكية هي العموميةب  ل 

عملية مركبة ك مكونة من عدة مرا ل تتوج كل مر لة منها  قرار إدارمب نتكن الطعن رد  
ك من خكؿ اظتبح  اظتوارل سيت) التطرؽ إذل رقا ة القضاء للقرارات اظتوالية لقرار   دعول اإلل اء.

    ري   اظتنفعة العمومية.التص

                                                 
1
 - Marie-france DELHOSTE, Théorie du bilan, environnement, propriété (La théorie du 

bilan et la protection de l’environnement), RFDA., 22 éme  année, n° 5, septembre –octobre, 
2006, p.990. 

 .64سا اب ص الرج  اظتلباشيا سهيلةب  - 2
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 المبحث الثاني
 الرقابة على اإلجراءات الالحقة على التصريح بالمنفعة العمومية

ت  سواء يف اصتزائر أك يف فرنسا يف الرقا ة علل إجراءات نزع اظتلكية إف دكر القاري اإلدارم    
ب  ل ارتبط  ه من عماؿ إداريةك ما  التصري   اظتنفعة العموميةالرقا ة علل قرار يتوقف عند  دكد 

فدكر القاري يكوف أك ر أقتية يف اظترا ل اظتوالية للتصري  نتتد إذل اإلجراءات الك قة علل ذلر. 
ب عكس التصري   اظتنفعة العموميةب ما داـ أف اإلجراءات هه  ستمس  اضتقوؽ العقارية مباشرة

ا أهنقة علل التصري   اظتنفعة العمومية يف اإلجراءات الك  ه ك تبدك أقتية ه . اظتنفعة العمومية
 اشتةب سواء  تحديد القط  اظتراد نزعها ك اضتقوؽ اظترتبطة ىاب أك يف حتديد مكؾ العقارات 

أصحاب اضتقوؽب ك ما ي تب علل ذلر من .ثارب ك علل اطتصوص يف اضتصوؿ علل ك 
لة يف كوهنا ترد اظتكؾ من التعويضات ك ؽتارسة اضتقوؽ امخرل. كما ت هر أقتية هه  اظتر 

ا تنقل اظتلكية إذل اصتهة أهنكما   أمككه)ب ك تنهي ؽتارسة اضتقوؽ العقارية من  رؼ أصحاىا.
هه  اظتر لة ك مب تلف إجراءاهتا عادة ما تكوف ػتك للمنازعات مقارنة  ف فاظتستفيدة. ك عليه 

 مبر لة التصري   اظتنفعة العمومية.
 ته علل قرار القا لية للتنازؿ أك إعادة البي   اظتطلب امكؿ(ب كما يراقب فالقاري يبسط رقا    

 عل اضتقوؽ ال ا تة القاري قد يراقب  ف ف ب اإلرافة إذل ذلرقرار نزع اظتلكية  اظتطلب ال اشل(ب 
 امكلوية يف البي  ك اإلكتار  اظتطلب ال ال (.ك للمنزكع ملكيته  عد دتاـ عملية النزع كاتس جاع 

 
 المطلب األوؿ

 الرقابة القضائية على قرار القابلية للتنازؿ
أك جواز  ي   (De l’acte administratif de cessibilité) يعتل إصدار قرار القا لية للتنازؿ    

عملية نزع  إدتاـمر لة هامة ك  اشتة يف  ريا  1بإقليميااظتمتلكات من  رؼ الوارل اظت تل 
يف مضموف القرار الهم يشتمل علل قائمة العقارات كاضتقوؽ العينية  يةامقتاظتلكيةب ك تكمن هه  

هوية اظتالر أك صا ب  ا اظتلكيةب كما يبٌن مبلغ إذل امخرل اظتزم  نزع ملكيتهاب  اإلرافة 

                                                 
1
 - En législation française également existe la même procédure, et dans ce cadre: « Le préfet 

détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à 
exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ». 
- Art. L11-8 du code  d’expropriation français. 
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إف القرار اإلدارم اظتتعلا  قاعدة  سا ه.ك ةب و نيمكؾ الامالتعويل اظتقدر من  رؼ مصاحل 
 اممكؾ حتديدهو إذل تتويص إلجراءات سا قة تت هها اإلدارة هتدؼ إذل   القا لية للتنازؿ ما

يٌنب ك كها حتديد اظتعن اضتقوؽ أصحاب ك اظتالكٌن هوية ك ملكيتها نزع اظتطلوب العقارية اضتقوؽك 
مبلغ التعويل اظتستحا عن نزع اظتلكية. ك ما تدر اإلشارة إليه أف كل هه  اإلجراءات ت نتكن 

إت يف إ ار الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ عن  ريا دعول اإلل اء أك دعول القضاء الطعن فيها 
 2.أك يف فرنسا 1سواء يف اصتزائر الكامل

ك اظتتم لة القاري اظت تل يراقب اإلجراءات السا قة عن قرار القا لية عن التنازؿ  ف ف ك إرتاتن     
راقبة القرار يف  د ذاته من  ي  اظتضموف إرافة إذل م  الفرع امكؿ(ب التحقيا اصتزئييف 

ب ك  الن ر مقتية هها اضتا ك دكر مبلغ التعويلأما رقا ة القاري علل ب  الفرع ال اشل( مشركعيتهك 
  .الفصل ال اشلسي صل عتا  ف نه القاري يف ذلرب

                                                  
 الفرع األوؿ

 اءات التحقيق الجزئيمراقبة القاضي إلجر 
من أه) اظترا ل يف عملية نزع اظتلكيةب  (Enquête parcellaire)تعتل مر لة التحقيا اصتزئي     

 توري سي  أف هه  العملية هي اليت مبوجبها حتدد اممكؾ اظتراد نزعها حتديدا دقيقانب ك كها 
  واسطة أك للملكيةب لقانونيةا اظتستندات فحل  ريا عن ماإ باضتقوؽ أصحاب ك اظتالكٌن هوية

ك  ناءن علل هها  .اظتستندات تلر كجود عدـ  الة يف اظتعنية العقارات يف اظتلكية  قوؽ معاينة
ن  التعويضات اظتناًسبة لنزع اظتلكية. ك تشر يف أف هه  العملية من أك ر العمليات التحديد دتي 

 ف ف التارل ك قوؽ ك حتديد اعتوياتب اليت ىا إشكاتت ك ًنةب خاصة يف إثبات اممكؾ ك اضت
من اظترسـو  28الطعوف اتملة اليت دتس هه  النقاط تكوف معتلةب ك هها ما يتبٌن من نل اظتادة 

 . 186-93 رق) التنفيهم
إف دكر القاري يف الرقا ة علل إجراءات التحقيا دتس عدة إجراءات كقرار تعيٌن اقاب أك    
إلجراءات قليلة اتستهداؼ  الطعن. أما اظتسائل اليت تك ر  وعتا ب ك إف كانت هه  اهعمل

                                                 
1
إذا تعهر اتتفاؽ  ال اريب أمكن الطرؼ اظتستعجل رف  دعول أماـ القاري  علل أنه ز 186-93من ـ.ت رق)  39اظتادة تنل  - 

 .زاظت تل خكؿ الشهر الهم يلي تاريخ التبليغ
2 - En droit français l’arrêté de cessibilité peut être attaqué par la voie du recours en 
annulation pour vice de forme, incompétence, etc… 
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هي نتائص البح  م ل حتديد اظتلكيات ك إثبات ملكياهتا ك حتديد هوية اظتكؾ ف باظتنازعات
 يت) التعرض إليها فيما يلي:ك هي اظتسائل اليت  بكأصحاب اضتقوؽ

 .تحقيقو افتتاح ال أواًل: مراقبة القاضي لقرار تعيين المحقق 
 العموميةب  اظتنفعة التصري  اظتتضمن القرار نشر لتاريخ اظتوالية (15  عشرة اطتمسة امياـ خكؿ    

 لػػػدل اظتعتمػػدين العقػػاريٌن اطتػػلاء اظتسػػا ٌن  ػػٌن مػػن متتػػار ػتقػػا ػتػػافذ  تعيػػٌن قػػرارايصػػدر الػػوارل 
  ائلػػػػة حتػػػػتب اقػػػػا فذاػػػػا تعيػػػػٌن قػػػػرار يبػػػػٌن أف كتػػػػب ك .اصتزئػػػػي التحقيػػػػا إؾتػػػػاز قصػػػػد اػػػػاك)
ب اسػػ) اػػافذ اقػػا ك لقبػػه كصػػفتهب اظتقػػر أك اممػػاكن ك اميػػاـ ك امكقػػات الػػيت نتكػػن أف الػػبطكف

تتلقل فيها التصػرلتات ك اظتعلومػات ك اظتنازعػات اظتتعلقػة  ػاضتقوؽ ذات الصػلة  العقػارات اظتػراد نػزع 
  1.تاريخ  دء التحقيا اصتزئي ك انتهائه ك ملكيتها

 الدنتقرا يػػػػة اصتزائريػػػة للجمهوريػػػة الرشتيػػػة اصتريػػػدة يفحتػػػت  ائلػػػة الػػػبطكف  القػػػرار هػػػها ينشػػػر ك    
 يف يعلػا ك باظتعنيػٌن مػن  ػداك  كػل يبلػغ كب  الوتيػة اطتاصػة اإلداريػة القػرارات مدكنة يف أك الشعبية

    2.ملكيته نزع اظتطلوب اظتلر فيها يق  اليت البلدية مقر
اظت تل ك يف  الة النػزاع يراقػب القػرار القارػي  تعيػٌن  القاري ف ف إليه ارةاإلشك ؽتا سبقت     

اقػػاب مػػن  يػػ  ا ػػ اـ الشػػركط القانونيػػة الػػيت كرػػعها اظتشػػرع حتػػت  ائلػػة الػػبطكف. ك يتضػػ  أف 
اظتشػػرع أنػػاط  صػػري  العبػػارة القارػػي  ػػالن ر يف الطعػػوف اظتقدمػػة رػػد هػػها القػػرار  ػػنف جعػػل ؼتالفػػة 

 ات ك شكليات إصدار القرار حتت  ائلة البطكف.ا  اـ إجراء
مهمة التحقيا تسند إذل ػتافذ ػتقا أك صتنة حتقيا يت) تعيينه)  ف ف القانوف الفرنسيأما يف     

 Mesure)كيعتل قرار التعيٌن غترد إجراء حتضًنم  من  رؼ اافذ اظت تل إقليميا.

préparatoire)نتكن الطعن فيه  دعول تاكز السلطة  ب ك  سب اتجتهاد القضائي ف نه ت
مستقك. ك خبصوص التجاكزات اليت قد تصا ب إصدار القرارب ف ف الطعن فيها يكوف مبناسبة 

 3الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ.
القاري  ف هها اتمتناع متض  لرقا ة ك يف  الة رفل اافذ تعيٌن ػتقا أك صتنة حتقياب ف    

طعن  دعول تاكز السلطة يف قرار افتتاح التحقيا يف  الة التنخر يف ك خبصوص ال الضيقة.
تبلي هب ف ف هها ت يكوف إت مبناسبة الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ أماـ القاري اإلدارم. أك 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93ظترسـو التنفيهم رق) من ا 12اظتادة  - 1

 ليه.سا ا اإلشارة إ 11-91من القانوف رق)  11اظتادة  - 2

3
 - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op,cit., p.489. 
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هه  اظتسنلة امخًنة  الرة) من أف الطعن  النقل يف أمر نزع اظتلكية أماـ قاري نزع اظتلكية. ك 
 القضاء أف إتب  اس) الدفاع عن  قوؽ اظتكؾ (Souci de formalisme) شكليان  تطرح إشكات

تعامل معها  ليونة. فم ك  س ك أف تنكد تنخر التبليغ  س  عد اختتاـ التحقياب ف ف الفرنسي 
هها ت يعتل إخكت  اإلجراءاتب ما داـ أف منزكع اظتلكية كاف علل عل)  التحقياب أك كاف له 

 1كايف ليقدـ مك  اته.الوقت ال
ك عليه ف ف القاري   مكانه حتت الطلب مراقبة شكليات تعيٌن اعتي,ة اظتكلفة  التحقياب م ل     

 Le préfet) .إقليمياللمحافذ اظت تل  اتختصاص  تعيٌن اعتي,ة إذ جعله اظتشرع الفرنسي  صرا
désigne, par arrêté, dans … et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 

11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.)2. ف  ك عليه ف
يف  من رمن متتعٌن الأف هها  القاري يراقب أف اطتركج عن هها يعتل عيبا يف اتختصاصب كما

ت ب أكتمسنلة أخرل يراقبها القاري ك هي أف أعضاء اللجنة ك هناؾ  3سلفا. ةالقائمة اظتعد
  ينتموف إذل اصتهة النازعة أك عت) مصلحة يف ذلر.

(Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire 
enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de 
l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes 
intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions 
qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans).4 

 ثانياً: مراقبة القاضي لعمل المحقق.
 قا للنصوص القانونية مطا نتكن للقاري اإلدارم إ طاؿ التحقيا اصتزئي إذا دل يكن كافيا ك    

أف ما يرد يف اظت طط اصتزئي ةًن ملـز  علل ذلر مبناسبة الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ. اظتن مة له
 للقاري سواء ما تعلا مبسا ة العقارات أك هوية اظتكؾ. 

ءت جا تلر اليت بمساحة العقارك من القضايا اليت  ر ت أماـ القضاء اصتزائرم كاظتتعلقة     
اتض  أف اطتبًن دل يق)  قياس القطعة امررية ك اكتفل  القياسات  أنه ي ياهتا كاميتبز... إت 

                                                 
1
 - Cass.Civ. 3e , 7 octobre 1987, « Delmas ». 

2
 - Art R 11-20 du code de l’expropriation Français. 

3 -Art. R11-5 du code de l’expropriation Français « Le commissaire enquêteur ou les 
membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des 
listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du Code de 
l'environnement ». 
4-  Art. R11-5  alinéa 2 du code de l’expropriation Français 
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 9315اطتبًن اعتل أف القطعة اظتتنازع عليها مسا تها  ف فاظتقدمة له من  رؼ اإلدارةب ك  التارل 
 1م  مر  ...ز 9600م  مر  ب  ينما يف اضتقيقة 

نتكن ذكر علل سبيل اظت اؿ ما كرد يف  ي يات  ي ىوية المالؾف التحقا أما فيما متل    
ل القضايا اظتعركرة علل غتلس الدكلة ك اليت جاء فيهاز... ك أماـ عدـ إثبات ملكية القطعة  دإ

فيفرم  1اظتزعومة كما دل يست هر أم عقد ملكية ك اكتفل  تقدصل مراسكت مصلحة اظتيا   تاريخ 
   اظتراسكت ت ترقل إذل مرتبة العقد الرشتي.ك هه 1997فيفرم  22ك  1966

. ك أف ك اظتنصب علل هبة قطعة امرض.. 1996سبتمل  14ك أما العقد التوثيقي اظتؤرخ يف     
يكن .نهاؾ مالكا سنة من الواقعة اظتزعومة ك دل  16هها العقد حتصل عليه اظتستننف  عد مركر 

 2..ز.للقطعة امررية.
ك ما ي تب عنهاب  ي  جاء  بالحيازةتتعلا  مسنلةقضية أخرل  دكلة يفكما س  غتلس ال     

م   225من ةًن اظتنازع فيه أف  ا ملكية قطعة امرض اظتتنازع عليها  أنهيف القرار ز... ي  
مر   دل ينقل للمستننف مبوجب عقد رشتي مسجل ك مشهر ك ت  س مبوجب عقد عريف كوف 

 ل  قه يف اظتلكية الهم يطالب  ه.اظتستننف دل ي بت أثناء الدعو 
من ةًن اظتنازع فيه أيضا أف قطعة امرض اظتتنازع عليها لتوزها أ يه مث من  عد   أنهلكن     

 .3ز1954اظتستننف كانت  يازة ثا تة ةًن منازع فيها منه علل امقل 
ية اظتالكٌن كاف ك اظتك ذ علل هه  القضايا اظتهكورة أف تىدخيل القاري اإلدارم لتحديد هو     

ك الهم دل  48-76 رق) رركرم جدا لكوف هه  القضايا كانت معركرة يف يل القانوف اظتل ل
 حتديد هوية اظتالكٌن ك حتديد القط  امررية  صفة منفصلة. مسنلةين ) 

ل القضايا أ دكما أف غتلس الدكلة اصتزائرم قاـ  التحقا من هوية اظتالكٌن ك كرثته) يف      
ذلر أف اظتالر الوارد يف التحقيا قد  4عليه ك هها  الن ر إذل ما كرد يف التحقيا اصتزئي. اظتعركرة

 الورثة ه) من لتل ػتله يف اضتصوؿ علل التعويضات الكزمة. ف فيتو  ك  التارل 

                                                 
 ب القرار ةًن منشور.2002أكتو ر  15قضية فريا رتيلي رد كارل كتية قسنطينةب  تاريخ  ب9023) غتلس الدكلةب القرار رق - 1

ب 2001جانفي  22ب قضية شريقي عمر رد رئيس اظتندك ية التنفيهية لبلدية البويرةب  تاريخ 199709غتلس الدكلةب القرار رق)  - 2
 القرار ةًن منشور.

 ب القرار ةًن منشور.2002سبتمل  10ب قضية كتاف أزتد رد  لدية ايت خليليب  تاريخ 6615غتلس الدكلةب القرار رق)   - 3
ب القرار ةًن ب قضية قراـ ػتمد اظتدعو سليماف رد فريا قراـ ك من معه2002نوفمل  5ب  تاريخ 5076غتلس الدكلةب القرار رق)  - 4

  منشور.
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قد عررت علل غتلس الدكلة عدة قضايا تتعلا  اظتنازعة يف  ا ملكية القط  اظتنزكعةب  أنهكما     
من اظترسـو  28ظتنازعة دل يفصل فيها مبناسبة التحقيا اصتزئيب ك هها علل اعتبار أف اظتادة ك هه  ا

التنفيهم تيز السًن يف إدتاـ التحقيا  الرة) من اظتنازعة اظترفوعة خبصوص اممكؾب اضتقوؽ أك 
 1هوية اظتكؾ.

زئيب إذل ةاية الفصل الفصل يف منازعة متعلقة  التحقيا اصت ئكما أف غتلس الدكلة قد يرج     
ك ما داـ النزاع يتعلا  تحديد القطعة  أنهل القرارات ز  ي   دإموروع اظتلكية  ي  جاء يف 

ب ك حتديد مالكها -1995ديسمل  5اظتؤرخ يف  731اليت مت نزعها مبوجب القرار رق)  -امررية 
ةاية الفصل يف موروع يف الدعول إذل  تيتعٌن قبل الفصل يف اظتوروع إرجاء الب ف نهاضتقيقي 

اظتلكية ك الهم يعتل من اظتسائل امكلية ك أف قضاة اظتوروع أصا وا ظتا قضوا   رجاء الب  الدعول 
 2إذل ةاية الفصل من  رؼ القاري اظتدشل يف ملكية العقار اظتنزكعز.

 رة كافية ك إف كانت قليلة إلعطاء ن بك من خكؿ القرارات القضائية اليت دتت اإلشارة إليها    
عن اتجتهاد القضائي يف اصتزائر يف غتاؿ الرقا ة القضائية علل قرارات نزع اظتلكية عموما ك مر لة 

غتلس  أفنتكن اطتركج  بعل اظتك  ات يف هها اإل ار. فبداية  أنهالقا لية للتنازؿ خصوصاب إت 
ف أنزع اظتلكية يرل  الدكلة ك خبصوص اظتسائل اظتتعلقة مبلكية العقارات اظتنزكعة يف إ ار

من  28اتختصاص ىا يعود إذل القاري اظتدشل. ك هها الرأم يتماشل م  ما قرر  اظتشرع يف اظتادة 
اظترسـو التنفيهم ك اليت نصت علل أف أم منازعة يف حتديد مكؾ العقارات اظتنزكعة أك اضتقوؽ أك 

ب فاظتشرع دل نتن  اتختصاص يف  س هوية اظتكؾ ت تقف  جرة ع رة يف إدتاـ التحقيا اصتزئي
الفصل يف هه  اظتسائل إذل اافذ اقا ك هها عٌن الصواب مف هها اممر من اختصاص 
القضاء العادم. إرافة إذل أف ما يفه) من التشري  اطتاص  نزع اظتلكية أف الطعن يف إجراءات 

لقا لية للتنازؿب ك هها مرد  إذل أف تكوف عند هناية التحقيا ك  عد إعكف نتائجه يف قرار ا تحقياال
مر لة التحقيا مر لة مهمة يف العملية  رمتهاب ك أف فس  اااؿ للطعن يف التحقيا يف مر لة 

 قد يؤدم إذل تعطيل العملية. نهاسري

                                                 
نجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق ال تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق إز  - 1

 ز.من الحقوؽ فيو أو عدـ تحديد ىوية مالك أو صاحب حق
ملكؾ رد كارل تية  رج  وعريريصب القرار ةًن قضية ختاؿ أزتد  ن  ب2002جويلية  22ب  تاري  3741غتلس الدكلةب القرار رق)  - 2

 منشور.
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تعيٌن ف القاري اإلدارم يبسط رقا ته ليس فقط علل إجراءات  ف القانوف الفرنسيك يف     
علل العيوب اليت تكوف . إت أف هه  الرقا ة كهلر اظتهاـ اظتنوط  لجنة التحقيا ل   باللجنة اققة

ت  قرار افتتاح التحقيا...اخللاليت قد تشوب عملية التحقياب م ل الشهرب أك التبليغ اظتتنخر 
ين رها القاري إت مبناسبة الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ أماـ اصتهة اظت تصة أك مبناسبة الطعن 

 1نزع اظتلكية. أمرالنقل عند الطعن رد  
إف رقا ة القاري علل إجراء التحقيا اصتزئي ت تت) إذل  عد صدكر قرار القا لية للتنازؿب كالهم     

 هو اآخر متض  لرقا ة القاري اإلدارم ك هو ما سيت) التعرض إليه يف اظتطلب اظتوارل.
 

 الفرع الثاني
 نازؿ في حد ذاتورقابة القاضي لقرار القابلية للت

ك  ناء علل ملف التحقيا الهم يقدمه له اافذ اقا -يقـو الوارل اظت تل إقليميا     
 أثناء اظتعدة أك اظتستلمة الوثائا رتي  ككهلر النهائي اضر ب كاصتزئي كاظتتضمن اظت طط

اظتتضمن تقدير  دكلةك كها تقرير إدارة أمكؾ ال بك هوية اظتكؾ...اخل العقارات قائمة التحقياب
 تحرير قرار إدارم يتضمن القا لية للتنازؿ عن اظتلكية. إف هها القرار امخًن تنطبا عليه   -التعويل

ك  التارل فهو غتاؿ للطعن فيه  دعول اإلل اء. ك عليه كمن خكؿ  بكل أكصاؼ القرار اإلدارم
  أكتن( سواء الشكلية أك اظتوروعية تعرض إذل الشركط القانونية للطعن يف القراريت) الهها الفرع س

 .  ثانيان( ك كها اااتت
 أوال: شروط الطعن في قرار القابلية للتنازؿ.

إف شركط الطعن يف القرار اليت ختل راف  الدعول هي نفسها اليت مت التعرض إليها يف قرار     
نا سنركز علل ف نك  التارل التصري   اظتنفعة العموميةب ك نفس الشيء  النسبة للشركط اظتوروعيةب 

 ب ك ذلر علل الشكل التارل:الشركط العامة كاظتيعاد ك اتختصاص

                                                 
1
 - « Les irrégularités commises à l’occasion de l’enquête parcellaires ;  publicité insuffisantes, 

notifications tardives de l’arrêté d’ouverture…. Peuvent être soulevées devant le juge 
administratif à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de 
cessibilité et devant le cour de cassation à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance 
d’expropriation ».Pour plus du détaille voir: Jacqueline MORAND-DEVILLER, op,cit., 
p.490. 
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 الميعاد. -1
يتبٌن من خكؿ قانوف نزع اظتلكية أف الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ متض  لنل خاص من     

 ط أف يتض  أف اظتشرع اش 11-91 رق) من القانوف 26فمن خكؿ نل اظتادة  ب ي  اظتيعاد
ك من خكؿ هها  1. ال اري اتفاؽ  صل إذا إت بالتبليغ تاريخ من شهر ةضوف يف يرف  الطعن

 النسبة للطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب  جلالنل يتبٌن أف اظتشرع اعتمد نفس ام
 ل ما هو م بالفصل يف الدعول أجلللقاري من  أجكن دد دل لتي  أنه ٌن اضتالتٌن يكمن يف الفرؽ ك 

 عليه اضتاؿ  النسبة لقرار التصري   اظتنفعة العمومية.
 Sauf en  الطعن يرف  يف اظتيعاد اظتنصوص عليه يف القانوف العاـ ف ف القانوف الفرنسيأما يف     

matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de 
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la 

notification ou de la publication de la décision attaquée.)من تاريخ  شهرينك هو  2ب
ك يف  الة ما كاف التبليغ ةًن كاؼ  3التبليغب م  عدـ جواز تقدصل الطعن أماـ قضاء اتستعجاؿ.

يغ ت يعتل صحيحاب ك  التارل ت يؤدم إذل  دأ سرياف أجل للعل) مبحتول القرارب ف ف هها التبل
 4الطعن.
 قرار القابلية للتنازؿ.  ضدالطعن  فيالجهة القضائية المختصة بالنظر  -2

أماـ ز يرف  الطرؼ اظتطالب الدعول  أنهعلل  11-91 رق) من القانوف 26نصت اظتادة      
 .زالتبليغ إت إذا  صل اتفاؽ  ال اري يف ةضوف شهر من تاريخ الجهة القضائية المختصة

يتبٌن من خكؿ هها النل أف اظتشرع دل لتدد اصتهة القضائية اظت تصة. ك  الرجوع إذل اظتواد ك 
ؾتد أف الطعن نتكن أف يكوف  دعول اإلل اء أك دعول التعويلب ما  اظتن مة لقرار القا لية للتنازؿ

 بدد  اإلدارة. ك ما دمنا نتحدث عن دعول اإلل اءداـ القرار يشتمل علل مبلغ التعويل الهم حت

                                                 
عبارة ز إت إذا  صل اتفاؽ استعماؿ اظتشرع  أفيكتنفه شيء من ال موضب  ي   11-91 رق) من القانوف 26نل اظتادة  إف - 1

ز تعلنا نتساءؿ عن موروع رف  الدعولب هل هو الطعن يف التعويل أـ يف اظتشركعية؟ فمن البديهي أنه ت لتصل اتفاؽ إت  ال اري
 علل التعويلب أما اظتشركعية فك.

2- Art R.421-1  du code de justice administrative français. 
3 -  « L’arrêté de cessibilité peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, dans le 
délais de droit commun de deux mois compter de la notification, mais une procédure en 
annulation par voie de référé n’est pas possible » . CE., 18 juin 1980, Dr Adm, 1980, n°.272. 
4
 - CE., 8 juin 1988, Ville d’Amiens c / Crépin, Rec.tables., p.833.  D.1990, somm13, obs, 

P.Bon. 
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الطعن يكوف أماـ اكمة اإلدارية اليت ختتل  الن ر يف  ف فك الرجوع إذل القواعد العامة  ف نه
ك تكوف قا لة  بالطعوف يف القرارات اليت يصدرها الوارل اظت تل   صدار قرار القبلية للتنازؿ

 لكست,ناؼ أماـ غتلس الدكلة.
الطرؼ الطاعن كتب أف تكوف له مصلحةب فقرار القا لية للتنازؿ  ف ف القانوف الفرنسيأما يف     

ت تتوفر إت يف اظتكؾب ك اظتستػنجرين ك  (L’intérêt)متل أك ر من ش لب ك عليه ف ف اظتصلحة 
 La) اظتكؾ ك اظتستػنجرين للعقارات اظتعنية  التنازؿ عت) الصفةكمن جهة أخرل ف ف  الدائنٌن.

qualité) يف  لب إل اء قرار القا لية للتنازؿب (L’arrêté de cessibilité).1  كما أف اضتصوؿ علل
  2ت لتـر منزكع اظتلكية من ؽتارسة  ا الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ الصادر عن اافذ. التعويل

 Tribunal) إلدارية للمحاف ةاكمة اك يرف  الطعن  اإلل اء يف قرار القا لية للتنازؿ أماـ     

administratif départemental) هي من متتل كقاري أكؿ درجة للتحقا من مشركعية قرار ف
حس ك لو سبا كجود  عن يف قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك  الرة) من ذلر ف .القا لية للتنازؿ

أما الطعن  اتست,ناؼ  3.(Absence de connexité ) ان فك يؤدم هها إذل اعتبار ذلر ارتبا 
 فيكوف أماـ ااالس اإلدارية اتست,نافيةب ك الطعن  النقل يكوف أماـ غتلس الدكلة.

  قرار القابلية للتنازؿ. علىثانيا: مجاؿ الرقابة 
كها ك إف القاري اإلدارم عادة ما يبسط رقا ته علل اتختصاص   صدار قرار القا لية للتنازؿب     

إرافة إذل الرقا ة علل إجراءات تبليغ القرارب كما أف هناؾ إمكانية رقا ة  القرارب ضموفم علل الرقا ة
                  ب كذلر علل الشكل التارل:قرار التصري   اظتنفعة العمومية مبناسبة الرقا ة علل قرار القا لية للتنازؿ

 زؿ.االختصاص بإصدار قرار القابلية للتنا مسألةمراقبة القاضي ل -1
هي اصتهة  4من اظتسائل اصتوهرية اليت يراقبها القاري اإلدارم يف الطعن رد قرار القا لية للتنازؿ    

ب يتض  أف هها 115-91 رق) القانوفأم ك  الرجوع إذل قانوف نزع اظتلكية  .اظت تصة   صدار 

                                                 
1
 - CE., 2 juin  1965, Lebon, p.958. 

2
 - CE., 2 jan 1992, JCP G 1992, IV, 1132, obs, M-C Rouault, RDI 1992. p.191. 

3 - CE., 21 février, 1975, AJPI 1976, p.198. 
-91 دؿ قرار القا لية للتنازؿ يف القانوف رق)  186-93استعمل اظتشرع مصطل  جواز  ي  اظتمتلكات يف اظترسـو التنفيهم رق)  - 4

11. 
لترر القرار اإلدارم اطتاص  قا لية التنازؿ عن اممكؾ ك اضتقوؽ اظتطلوب نزع ملكيتها  ناء علل تقرير التعويل  ز23اظتادة تنل  - 5

  .زم تعد  مصاحل إدارة اممكؾ الو نيةاله
    يتض  من خكؿ هها النل أف اظتشرع دل يبٌن ما هي اصتهة اظت تصة   صدار قرار القا لية للتنازؿ. ك   
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ر التصري  امخًن دل يبٌن صرا ة إذل من يؤكؿ اتختصاص يف ذلرب عكس اممر  النسبة لقرا
ك هها ال موض القانوشل يطرح إشكات  قيقيا يف  ه. اظتنفعة العمومية الهم سبقت اإلشارة إلي

فنجد   186-93 رق) حتديد اصتهة اظت تصة ىها العمل القانوشل. ك الرجوع إذل اظترسـو التنفيهم
اص إذل منه اليت أعطت اتختص 36اظتادة  كذلر من خكؿأك ر كرو ا من القانوف السا ا 

القرار يصدر عن كل  ف ف بأما إذا كانت امش اؿ دتتد إذل أك ر من كتية 1الوارل اظت تل إقليميا.
علما أف  2 الن ر إذل موق  امش اؿ علل اإلقلي) الوتية التا   له.ذلر كارل ؼتتل إقليمياب ك 

إلجراءات نزع  ب ك اظترشد التطبيقي1994مام  11الصادر يف 7اظتنشور الوزارم اظتش ؾ رق) 
نصا صرا ة علل اختصاص الوارل  2000سبتمل  23اظتنفعة العمومية الصادر يف  أجلاظتلكية من 

   صدار قرار القا لية للتنازؿ.
القاري اظتعركرة عليه الدعول يراقب صحة اتختصاص  النسبة للجهة مصدرة  ف فك عليه     

 تختصاص الزمين ك اظتوروعي.القرارب أم الوارل اظت تل إقليمياب إرافة إذل ا
اافذ هو من متتل دكف سوا    صدار قرار القا لية للتنازؿ عن اممكؾ  ف ف فرنساأما يف     

قد  ينه يف قانوف نزع اظتلكيةب إت أف الفقه  عكاف اظتشر   فإك  اممرك هها  كاضتقوؽ العينية العقارية.
اري الفرنسي إل اء القرار إذا شا ه عيب يف ك نتكن للق أكد  يف أك ر من مناسبة. 3الفرنسي

 4اتختصاص.
 مراقبة القاضي لمحتوى قرار القابلية للتنازؿ -2

 اضتقػػوؽ ك العقػػارات قائمػػةٌنش اظتشػػرع اصتزائػػرم مكونػػات قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿب فباإلرػػافة إذل  ًػػ    
  ػػا صػػا ب أك اظتالػػر هويػػةيبػػٌن حتػػت  ائلػػة الػػبطكف  ف نػػه بملكيتهػػا نػػزع اظتزمػػ  امخػػرل العينيػػة
ب  ػهلر اظتػرتبط التعػويل مبلػغ  يػاف مػ ب اصتزئي التصمي) علل اعتمادا العقارات يعٌن كماب اظتلكية

التنفيػهم  من اظترسـو 37ك  11-91 رق) من القانوف 24هها ما جاء يف اظتادة ك ب  سا ه قاعدة ك
   .186-93 رق)

                                                 
 ستناداا ملكيتها نزع اظتطلوب اضتقوؽ ك  قرار القا لية للتنازؿ( اظتمتلكات  ي  جواز  قرارب الوالي لتددز كما يلي:  36 اظتادةتنل  - 1

 .زالو نية اممكؾ إدارة مصاحل تعد ب الهم التعويل تقرير إذل

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93من اظترسـو رق)  44اظتادة  - 2

3
 - « En toutes hypothèses, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté déclarant cessibles les 

propriétés est le préfet ». Cité par : Jacqueline MORAND-DEVILLER, op,cit., p.491. 
4 -  Jacques FERBOS et Antoine BERNARD,op.cit., p.118. 
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ة الهكر هػو الػبطكف. سالففاؿ أم  ياف من البيانات ف جزاء إةأتٌن السا قتٌن ك يتبٌن من اظتاد    
القاري اإلدارم ؼتتل  بسط رقا ته علل القرار اطتاص  القا لية علػل التنػازؿ مػن  يػ   ف فكعليه 

 مكوناته اليت نل عليها القانوف  صرا ة.
اطتصوص إذل إف اصتزاء الهم كرعه اظتشرع يف  الة ؼتالفة الوارل ذكر البيانات يف القرار يرج       

 بيعة هه  البيانات اليت تعد جوهرية يف عملية النزع  نكملها. فهوية اظتكؾ  ياف رركرم كجػوهرم 
 اعتبػػػار  هػػػو اظتتضػػػرر ك الػػػهم سيسػػػتفيد مػػػن التعػػػويلب كمػػػا أف حتديػػػد العقػػػارات اظتنزكعػػػة معلومػػػة 

ر يػػنيت  عػػد عمليػػة رػػركرية  اعتبارهػػا ػتػػل العمليػػةب ك حتديػػدها  دقػػة أك ػػر مػػن مهػػ)ب كمػػا أف القػػرا
التحقيػػا اصتزئػػي. ك أخػػًنا مبلػػغ التعػػويل ك قاعػػدة  سػػا هب إذ يعتػػل هػػها امخػػًن هػػو اظتقا ػػل اظتػػارل 
للملػػر اظتنػػػزكع ك الضػػمانة امساسػػػية الػػيت كرػػػعها الدسػػتورب كمػػػا أف القػػرار يكػػػوف مسػػبوقا  عمليػػػة 

 حتديد مبلغ التعويل من  رؼ إدارة أمكؾ الدكلة.
 سػػالفة الػػهكر سػػتؤدم  القارػػي اإلدارم إذل إل ائػػه  نػػاءأم قػػرار مػػن البيانػػات  خلػػو فػػ فه ك عليػػ   

 سالف الهكر.علل الدعول اظتقدمة رد القرار 
يف  عنػه العيػوب الػيت تشػوب   دقػة ف نػه يتوجػب علػل الطػاعن أف لتػدد القانوف الفرنسيك يف     

أك خطػػن يف حتديػػد القطػػ   بشػػرإذا كػػاف هنػػاؾ مػػا القارػػي يفحػػل ك  ػػدكر   .قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿ
ف عػدـ ذكػر اسػ) أزكاج اظتػكؾ ت يعتػل أحتديػد هويػة امشػ اص. مػ  العلػ) كػها ك   باظتعنية  التنازؿ

 1إخكت  اإلجراءات يؤدم إذل اعتبار القرار معيبا.
 :كما يراقب القاري يف القرار     
  2د حتديدها عن  ريا اظتس .ةياب حتديد كرعية ك  بيعة القط  اظتعنية  التنازؿ مباشرة  ع -
 3تاريخ التصري   اظتنفعة العمومية. اظتتعلقة  (Visa)اطتطن يف اضتي يات  -
 مراقبة القاضي لتبليغ قرار القابلية للتنازؿ. -3

تبليغ قرار القا لية للتنازؿ. ك يف هها اإل ار نل اظتشػرع  مسنلةمن اظتسائل اليت يراقبها القاري     
 أك العينيػة اضتقػوؽ ذكم أك اظتػكؾ مػن  ػداك  كل إذلكرة تبليغ قرار القا لية للتنازؿ اصتزائرم علل رر 

ك يتض  من خكؿ اإلجراءات السا قة أف اظتشرع اعتمػد  ريقػة التبليػغ يف هػها اظتورػ ب  4.اظتنتفعٌن

                                                 
1
 -CE., 11 février 1970, AJDA 1970, p.363. 

2
 -CE., 8juin 1988, D. 1990. somm.comm.p.13, obs. P.Bon. 

3
 -CE., 11 mars 1992, Mme Smith, req. n° 97-296, 97-351 et 98-292. 

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 25اظتادة  - 4
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ن كػػػاف يكتفػػػي  النشػػػر ك التعليػػػا كمػػػا هػػػو عليػػػه اضتػػػاؿ  النسػػػبة لقػػػرار يػػػعكػػػس اضتػػػاتت السػػػا قة أ
ري   اظتنفعة العمومية. ك يرج  هها اممر إذل أف عملية التحقيا اصتزئي اليت تسبا قػرار القا ليػة التص

للتنازؿ تكوف قد رتبت إعداد قوائ)  نشتاء اظتعنيٌن من عملية نػزع اظتلكيػة سػواء اظتػكؾ أك اظتنتفعػٌنب 
ف مػن السػهل تبليػغ القػرار إذل  فيكػو   التػارلهه  القائمة تفرغ يف قرار القا لية للتنازؿب ك  ف فك عليه 

نتكػػن أف ي ػًن  النسػبة للقطػػ  الػيت دل حتػدد هويػػة  ف هنػاؾ إشػكاتن أإت  كػل شػ ل معػين  العمليػػة.
) سػػوؼ لػػن يبل ػػوا  ػػالقرارب إت أف  قػػوقه) يف التعػػويل تبقػػل ػتفويػػة أهنػػمككهػػاب فهػػؤتء أكيػػد 

 رقػ) مػن اظترسػـو التنفيػهم 35ادة سػنة مػن دتػاـ عمليػة النػزعب هػها مػا يتبػٌن مػن خػكؿ اظتػ 15 يلة 
 افرديػ اف اظتشرع اصتزائرم اعتل قرار القا لية للتنازؿ قػرار أك نتيجة ظتا سبا نتكن القوؿ   .93-1861

 .اتن يمي اك ليس قرار 
ك من النا ية العملية تقـو اإلدارة نازعة اظتلكية  تكليف اظتستفيد  نشر قرار القا لية للتنػازؿ يف      

اقتا نا قة  الل ة الو نية ك امخرل  الل ة الفرنسيةب إذل جانب تعليقػه مبقػرات أ دك نيتٌن يوميتٌن 
   2البلديات اظتعنية  اظتشركع.

ك تدر اإلشارة إذل أف اإلدارة نازعة اظتلكية  الوارل( يف  عل ام ياف تلػـز اظتسػتفيد مػن عمليػة     
ف يقػػػـو  تبليػػػغ هػػػها القػػػرار إذل امشػػػ اص نسػػػهب  ػػػنػػػزع اظتلكيػػػةب مػػػن خػػػكؿ قػػػرار القا ليػػػة للتنػػػازؿ نف

كمػػا داـ أف اإلدارة نازعػػة اظتلكيػػة هػػي اظتسػػؤكلة عػػن مشػػركعية قػػرار القا ليػػة للتنػػازؿ  أنػػهاظتعنيػػٌنب ةػػًن 
كعن ترتيب ؼتتلف .ثار ب فكاف عليها أف تقػـو هػي  نفسػها  تبليػغ قػرار القا ليػة للتنػازؿب عػوض أف 

التعويل من  مسنلةب ذلر أف هها امخًن ت يكوف مسؤكت إت علل تسند هه  اظتهمة إذل اظتستفيد
الدكلػػػػة( يف الك ػػػػًن مػػػػن  اصتزائػػػػرم  غتلػػػػسك هػػػػه  القاعػػػػدة أكػػػػدها القضػػػػاء اإلدارم   يػػػػ  دفعػػػػه.

  3.اظتنفعة العمومية أجلأ كامه يف إ ار اظتنازعات اظتتعلقة  نزع اظتلكية من 

                                                 
يودع مبلغ التعويضات اظتطلوب ختصيصهاب  عنواف العقارات اظتنزكعة ملكيتها ك اليت دل حتدد هوية مالكها خكؿ التحقيا اصتزئيب  - 1

 ( عاما.15يف خزينة الوتية ظتدة ستسة عشر  
لفائدة الوكالة الو نية للسدكد ك التحويكتب عن اممكؾ ك اضتقوؽ العقارية  من قرار القا لية للتنازؿ 5هها ما نصت عليه اظتادة  - 2

اية الضركرية إلؾتاز القناة الرئيسية  بلديات ازتقافب دتزريتب كاد ةًن ك القصر يف إ ار التزكيد  اظتيا  للمنا ا الواقعة  ركاؽ أقبو جب
جويلية  21ب  تاريخ 2668من العدد  6ور جبريدة الشركؽ اليوميب جريدة يومية جزائريةب الصفحة انطكقا من سد تيشيحاؼب اظتنش

 .194. أشار إذل ذلر:  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب اظترج  السا اب ص 2009
زتدب ب قضية اظتؤسسة الو نية للرخاـ ك دة مقل  رد ػتركس أ2000ريل أف 10ب  تاريخ 186822غتلس الدكلةب القرار رق)   - 3

 القرار ةًن منشور.
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ليغ قرار القا لية للتنازؿ إذل اظتعنيٌن من مكؾ ك  الرة) من أف اظتشرع نل علل رركرة تب    
ك يف هها  دل يرتب جزاء البطكف كما فعل يف البيانات اطتاصة  هات القرار. أنهكمنتفعٌنب إت 

تقصًن يف توفًن الضمانات التشريعية للمتضررينب مف عكس ذلر قد يفوت علل اظتعنيٌن فرصة 
 ضات يف كقتها أك اق اح تعويل مناسب عت).ك منه اضتصوؿ علل التعوي بالعل)  القرار

ك يتبٌن من التطبيقات القضائية يف هها اإل ار أف القاري اإلدارم  غتلس الدكلة( يكتفي    
مبلغ فيحك)  نف اظتواعيد  دأت يف السرياف للم اصمة. أما إذا  أنهمبراقبة تبليغ القرارب ف ذا كجد 

شهر للم اصمة يف قرار القا لية للتنازؿ ت يسرم يف  أجلت ذ أف القرار ةًن مبلغب فيقضي  نف 
  1. ا اظتنزكع منه اظتلكيةب دكف الوصوؿ إذل إل اء هها القرار لعدـ التبليغ

 القرار يعرض عتا السا قة التحضًنية اإلجراءات أك اظتلكيةب عن التنازؿ إجراءات ا  اـ عدـإف     
 مفتو ة تبقل الطعن .جاؿ ف ف كإت بكقانونيا اصحيح التبليغ يكوف أف  د ت كعليه .للبطكف

  ي ياته يف جاء  ي  2ب2003-09-16يف  اظتؤرخ 10355 رق) الدكلة غتلس قرار أكد  ما كهها
 له اظتمنو ة القانونية  اآجاؿ متطر دل أنه كمباب الوتئي القرار من نس ة يبلغ دل اظتستننف أف مبا "

 مبحتول الشر ة ػتضر مبوجب فإخطار اظتستنن غترد كتعل اؽت الوتئيب القرار يف للطعن قانونا
ف دل نالتبليغ يعتل ك ف فب ت يرقل إذل مستول التبليغ القانوشلب كعليه الوتئي القرار من امكذل اظتادة

 يكن ك اآجاؿ لرف  الدعول تبقل مفتو ةز.
 رق) القرار نهكر ةباظتلكي عن التنازؿ قرار يف الشكل لعيب الدكلة غتلس تطبيقات منك     

 من 25 اظتادة لنل  بقا أنه  ي  ز فيه جاءك الهم  3ب2006-04-19 اظتؤرخ 023953
اظتنفعة  أجلادد للقواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من  27/04/1991اظتؤرخ يف  11-91 رق) وفالقان

 العينية اضتقوؽ ذكم ؾاظتك من  داك  كل إذل التنازؿ  قا لية اطتاص اإلدارم القرار يبلغ بالعمومية 
 .أعك  عليه اظتنصوص النقدم التعويل ػتل عيين تعويل  اق اح أمكن كلما كيرفا اظتنتفعٌنب أك

اظتؤرخ  352  الوتئي القرار  لغ اظتستننف أف ي بت ما  اظتلف يوجد ت اضتاؿ قضية يف أنه  ي     
 قا ليةك اظتتضمن  2001-03-13اظتؤرخ يف  2001/96ك اظتعدؿ مبوجب القرار  2000-07-10يف 

                                                 
ب القرار ةًن ب قضية  و كر زتيمي رد كتية البويرة2002جويلية  15ب  تاريخ 003145/002641غتلس الدكلةب القرار رق)  - 1

 منشور.

مديرية الدراسات  تصدر عن غتلة القضاةب  نشرة منشور ارب  قر 16/09/2003يف  اظتؤرخ 10355 رق) الدكلة غتلس قرار - 2
 .301ب ص 59الوثائاب كزارة العدؿب العدد ك القانونية 

  القرار ةًن منشور.ب كارل كتية كرقلةرد   (ـ قضية  19/04/2006يف  اظتؤرخ 023953 رق) (بال رفة ال انية  الدكلة غتلس قرار - 3
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 أف القوؿ إذل الرامي كرقلة كتية كارل دف  كأف ملكيتهاب نزع اظتطلوب كاضتقوؽ اممكؾ عن التنازؿ
 ا ل  قد يكوف اظتستننف أف كهلر كقوله عليهب اظتعركض اظتبلغ اق اح استل) قد يكوف اظتستننف

 اليت أعك  اظتهكورة 25 اظتادة تضياتظتق ؼتالف كونه جدم ةًن دف  هو النشر  ريا عن عليه
 ز.اظتنتفعٌن أك العينية اضتقوؽ ذكم أك اظتكؾ من  داك  لكل يبلغ القرار أف علل صرا ة تنل
ب فػػػ ف مػػػا نتيػػػز قػػػرار القا ليػػػة للتنػػػازؿ عػػػن قػػػرار التصػػػري   اظتنفعػػػة للقػػػانوف الفرنسػػػيك  النسػػػبة     

إذ أنه لتدد أشتػاء ب (Décision individuelle)العموميةب هو أف امكؿ له خصائل القرار الفردم 
اظتكؾب ك عليػه ف نػه مػن الضػركرم أف يبلػغ مصػحا ه. ك مػن جهػة أخػرل فهػو يشػا ه قػرار التصػري  

ب كعليػه ف نػه نتكػن (Non créateur de droit) اظتنفعة العمومية من  يػ  أنػه ةػًن منشػئ ضتقػوؽ 
 1.(Il n’a pas être motivé) بيبمن  رؼ السلطة اظتصدرةب ك  دكف تس دؿى عى أف يػي 
 إمكانية مراقبة القاضي لقرار التصريح بالمنفعة العمومية -4
إف القاري اإلدارم ك هو يقـو مبراقبة قرار القا لية للتنازؿ يف أم جزء منه  اإلجراءات السا قة     

يصادفه إشكاؿ عن صدكر القرار أم التحقيا اصتزئيب القرار يف  د ذاتهب أك مبلغ التعويل( قد 
يتعلا  قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك الهم كاف مشو ا  عيب من العيوب اظتتعلقة  القرار 

 مسنلةغ إليه). فهل تطرح بلى دل يي  نهالطعن فيه لعدـ علمه  ه م رداإلدارمب ك دل يتمكن اظتعنيٌن 
 علل قرار القا لية للتنازؿ؟ مشركعية قرار التصري   اظتنفعة العمومية أثناء  سط القاري رقا ته 

اإلدارة نازعة اظتلكية  ف ف 11-91 رق) من القانوف11ففي القانوف اصتزائرم ك  سب اظتادة     
ملزمة  نشر ك تبليغ ك تعليا قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك ذلر حتت  ائلة البطكف. أما اظتادة 

اء يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية من نفس القانوف فقد نصت علل .جاؿ الطعن  اإلل  13
اظتتضرر من هها القرار  ف فا تداء من تاريخ تبليغ القرار أك نشر . ك عليه   دااليت  ددهتا  شهر ك ك 

ك دل يطعن يف  غى لً أما الهم  ي  بله فرصة الطعن فيه قبل اتنتقاؿ إذل اظترا ل اظتوالية من عملية النزع
عيب يف قرار التصري   اظتنفعة  لوجودن يف قرار القا لية للتنازؿ ت نتكن له الطع ف نه بالقرار

  2 فوات .جاؿ الطعن ك  التارل أصب  هنائيا. نى صً ف هها امخًن يكوف قد  ي العموميةب م
فيجوز عت)  بأما امش اص الهين دل يت) تبلي ه)  قرار التصري   اظتنفعة العمومية  الطرؽ الرشتية    

ا لية للتنازؿ علل أساس عدـ مشركعية قرار التصري   اظتنفعة العمومية. ك تنكد قرار الق ردالطعن 
ل قراراته ز ي  أف دف  أ دفلقد جاء  .هها اظتبدأ من خكؿ قضاء غتلس الدكلة اصتزائرم

                                                 
1
 - CE., 4 mars 1994, Jonchère, Rec., Lebon, p.986.4. 

 .21ص  ب اظترج  السا ابليلل زركقي - 2
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اظتستننف  بطكف قرار قا لية التنازؿ اظتطعوف فيه سديد ترتبا ه  قرار التصري   اظتنفعة العامة 
 1.اظتشركع...ز إؾتازةًن اظتبلغ ك اظت الف إلجراءات نزع اظتلكية لعدـ ذكر  ظتدة  السا ا لهب
ك يف قضية ثانية ؾتد أف غتلس الدكلة اصتزائرم كرس نفس اظتبدأب ك قضل   ل اء قرار القا لية     

ك قد  زؾتاللتنازؿ  ناء علل عدـ مشركعية قرار التصري   اظتنفعة العمومية لعدـ اإلشارة إذل مدة اإل
من القانوف اظتتعلا  نزع  10من ال ا ت أف الفقرة امخًنة من اظتادة  أنهجاء يف القرار ز ي  

 اظتلكية يلـز الوتية  نخه قرار نزع اظتلكية خكؿ امر   سنوات اليت تتب  قرار التصري   نزع اظتلكية.
 1993-01-03ؤرخ يف اظت 08من القرار الوتئي رق)  03 ي  أف هها الشرط مور   اظتادة    

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العامة للمشركع اظتهكور أعك  ك هه  اظتادة تؤكد أف عملية نزع اظتلكية ت 
 نتكن أف تتجاكز مدة أر   سنوات  عد نشر القرار.

كاف نتكن للبنر اصتزائرم اظتستفيد من عملية نزع اظتلكية أف يطالب من الوتية تديد   أنه ي  
رة أخرلب ةًن أف البنر دل يق)  نم إجراءب ك أف الوتية دل تق)  نم تديد ؽتا يتعٌن القوؿ اظتدة م

سنوات إرافيةب ةًن جدم  4ظتدة  أجلأف الدف  اظت ار ك اظتبين علل  ا البنر اصتزائرم يف 
 ك التارل ذتة غتاؿ لرفضه.

) ظتا اعتلكا أف قرار نزع اظتلكية يستنتص ؽتا سبا أف قضاة الدرجة امكذل أصا وا يف حتليله أنه ي   
اظتؤرخ  11-91خالف القانوف رق)  1999-10-12اظتؤرخ يف  1708 قرار القا لية للتنازؿ( رق) 

 2ك يتعٌن تنييد قراراه)ز. 1991-04-27يف 
القاري ك مبناسبة الفصل يف الطعن  اإلل اء يف قرار القا لية للتنازؿب  ف ف القانوف الفرنسيكيف     
له التطرؽ إذل عدـ مشركعية قرار التصري   اظتنفعة العمومية.  ي  نتكن التطرؽ إذل فعالية  نتكن

اظتنفعة العمومية يف هها اإل ارب ك يرج  السبب يف ذلر إذل أف قرار التصري   اظتنفعة العمومية 
اص اظتعنيٌن يعلا أك ينشر ك ت يستلـز اممر تبلي هب ؽتا قد يؤدم إذل عدـ العل)  ه من قبل امش 

                                                 
 القرار ةًن منشور.  بب قضية  ز.ـ( رد كارل كتية ميلة ك من معه2002-02-17ب  تاريخ 12197غتلس الدكلةب القرار رق)   - 1

لقاري اإلدارم من الرجوع إذل مدل شرعية ففي قضية اضتاؿ يتض  ك  الرة) من صدكر قرار القا لية للتنازؿب إت أف هها دل نتن  ا    
ك يف قضية اضتاؿ هو عيب شكلي يتم ل يف عدـ التبليغ ك ذكر مدة  -قرار التصري   اظتنفعة العمومية الهم شا ه عيب من العيوبب

القا لية للتنازؿ علل أساس  اليت تؤدم إذل إمكانية  طكنهب ؽتا يبٌن اترتباط  ٌن القرارين. ك  التارل ف ف القاري أل ل قرار -اإلؾتاز 
 عيب قرار التصري   اظتنفعة العموميةب كهها إعمات  ن رية امعماؿ اظتركبة. 

ب قضية البنر اظتركزم اصتزائرم رد كرثة  اشطوجبي 2002ديسمل  17 تاريخ  012466غتلس الدكلة  ال رفة ال انية(ب القرار رق)  -2
 .301-292ب ص 2006اصتزائرب ب 58فا مة كمن معهنب نشرة القضاةب عدد 
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كما أف هه  الرقا ة علل قرار التصري   اظتنفعة العمومية مبناسبة الرقا ة علل قرار التنازؿ تعود   1 ه.
ك دتارس الرقا ة علل ، (La théorie des opérations complexes)إذل ن رية امعماؿ اظتركبة 

ي   اظتنفعة العمومية  س  عد فوات القرارات اإلدارية السا قة علل قرار التنازؿ مبا فيها قرار التصر 
  2 الطعن يف هه  القرارات. جلام

إف الرقا ة القضائية علل قرار القا لية للتنازؿب ليست اطة امخًنة يف دكر القاري يف رقا ة     
اإلدارة  ٌن ؽتارستها امتياز نزع اظتلكيةب  ل تتواصل علل اظتر لة الك قة ك اظتتم لة يف قرار نزع 

لكية ك الهم من أه) .ثار  نقل اممكؾ من اظتالكٌن القدماء إذل اصتهة اظتستفيدة. ك هها اممر اظت
 سيكوف ػتل الدراسة يف اظتطلب اظتوارل.

 
 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على قرار نزع الملكية
 اظت تل إقليميا تعد مر لة نقل اظتلكية اليت تت)  واسطة قرار نزع اظتلكية الهم يصدر  الوارل    

 صرا يف القانوف اصتزائرمب مر لة  اشتة يف عملية نزع اظتلكيةب ك ت يتنتل ذلر إذل  تماـ 
ةب خاصة ما تعلا منها   يداع التعويضاتب ك توفر الشركط القانونية لهلر سالفالاإلجراءات 

  11.3-91 رق) من القانوف 29اظتنصوص عليها يف اظتادة 
هو الهم كترد اظتنزكع اظتلكية من ملكيته ك ينقلها إذل  أنهقرار ك خطورته يف ك تبدك أقتية ال    

ر صرا ة دارم  الرة) من أف اظتشرع دل يشمتض  لرقا ة القاري اإل ف نهاإلدارة اظتستفيدة. لهلر 
إذل جزاء البطكف يف  الة ؼتالفة اإلدارة لأل كاـ اليت مت كرعهاب كما فعل ذلر  النسبة للقرارين 

سا قٌن  قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك قرار القا لية للتنازؿ(. إف هها التقصًن يعد خرقا ال
 للضمانات التشريعية اظتمنو ة للمتضررين من نزع اظتلكية. 

 Ordonnance اظتلكية عن  ريا أمر قضائي  لأما يف القانوف الفرنسي فيت) نق     

d’expropriation)  الهم يعتل  داية اظتر لة القضائيةمن  رؼ قاري ؼتتلب ك.  
                                                 

 .21اظترج  السا اب ص ليلل زركقيب  - 1
2 - CE., 16 oct. 1963, AJPI. 1964, p.213, note P.Laporte.  

3
 التاليةلترر قرار إدارم إلدتاـ صي ة نقل اظتلكية يف اضتاتت ز: علل ما يلي 29 اظتادةتنل  - 
                      ال اريب                    اتفاؽإذا  صل  -
 من هها القانوف.           26إذا دل يقدـ أم  عن خكؿ اظتدة اددة يف اظتادة  -
 زإذا صدر قرار قضائي هنائي لصاحل نزع اظتلكية. -
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.ثار   الفرع امكؿ(ب ك إذل يف القانوف اصتزائرم ك سيت) التعرض إذل الطعن يف قرار نزع اظتلكية    
يف القانوف اصتزائرم ك أمر نزع اظتلكية يف القانوف الفرنسي  الرقا ة القضائية علل قرار نزع اظتلكية

 . الفرع ال اشل(
 

 ع األوؿر الف
 طعن في قرار نزع الملكيةال

 L’ordonnance)أك أمر نزع اظتلكية  بتعد مر لة إصدار قرار نزع اظتلكية يف القانوف اصتزائرم    

de l’expropriation) ن را لآلثار اليت  يف القانوف الفرنسي مر لة  اشتة يف إجراءات نزع اظتلكية
فيه أماـ  ئرم يصل  ليكوف ػتك للطعنت تب عنها. ك هها اإلجراء اإلدارم يف القانوف اصتزا

ب ستقتصر الدراسة على القانوف الجزائري دوف الفرنسي. ك يف هها اصتزء اإلل اء دعول  القضاء
تعتبار أف قرار نزع اظتلكية يف اصتزائر يصدر مبوجب قرار إدارمب عكس اضتاؿ يف القانوف الفرنسي 

دراسته يف الفرع اظتوارل اظتوسـو  آثار الرقا ة الهم يصدر مبوجب أمر قضائي  ك هها اممر ستت) 
 (.القضائية

 ك ستت) معاصتة هها الفرع علل اظتنواؿ التارل:    
 .جراءات الطعن في قرار نزع الملكية في القانوف الجزائري: إأوالً 
 معينةب شركط دعوا  يف تتوافر أف القضاء إذل اللجوء كقبل الدعول راف  قانوف يفال يش ط    
 اظتنصوص تلر هي العامة للشركط بالنسبةف. دعوا  لبتق  س خاص اآخر كالبعل عاـ ضها ع

  التفصيل إليها تطرقنا كأف سبا كلقد بك اإلدارية اظتدنية اإلجراءات قانوف من 13 اظتادة يف عليها
 ف نهلتارل ك  ا كامهلية الصفة اظتصلحةب يف كاظتتم لة العامة  اظتنفعة التصري  قرار إ طاؿ دعول يف

 سيت) التعرض إذل الشركط اطتاصةب ك ذلر علل الشكل التارل:
 شرط القرار المطعوف فيو. -1

ك هو قرار  فيهب من شركط قبوؿ الطعن  اإلل اء رركرة إرفاؽ العريضة  القرار اإلدارم اظتطعوف    
اإلداريةب ك اظتدنية  اءاتاإلجر  قانوفنزع اظتلكية الهم يكوف اظتالر قد  لغ  ه رشتياب هها ما جاء يف  

 تقدير  أك تفسًن أك إل اء إذل الرامية العريضة م   يرفا أف كتبز  أنهعلل  819 ي  تنل اظتادة 
  دل ما هبفي طعوفاظت  اإلدارم  القرار بالقبوؿ  عدـ   ائلة  حتت باإلدارم القرار  مشركعية  مدل
 . ملر  مان  يوجد
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 فيهب أمرها اظتطعوف القرار من اظتدعي ٌندتك من اإلدارة امتناع إذل يعود اظتان  هها أف ثبت كإذا    
 .زاتمتناع هها علل اظت تبة القانونية النتائص كيست لل بجلسة أكؿ يف  تقدنته اظتقرر القاري
 .القرار ضدميعاد الطعن  -2

ؿ التشري  ك ذلر من خك اظتلكيةب نزع قرار رد الطعن مسنلةاصتزائرم إذل  اظتشرعدل يتطرؽ     
 اظترشد ك س ب186-93 رق) اظترسـو التنفيهم أك 11-91 رق) القانوفسواء اظتن ) لنزع اظتلكية 

إذل  ف اظتشرع دل يشر ي  أ ب 2000/09/23اظتؤرخ يف 24-00 رق) اظتلكية نزع إلجراء التطبيقي
اغ كتعلنا نتساءؿ ك هها الفر  بالقرار ك ت إجراءات ذلر مبا فيها ميعاد الطعن ردإمكانية الطعن 

 .عن كيفية تصرؼ اظتتضررين من قرار نزع اظتلكية إذا أرادكا الطعن يف القرار
 العادية اآجاؿ تطبا هلالفقه يتساءؿ عن ميعاد الطعن يف قرار نزع اظتلكيةب  ف فك عليه      

  دا شهر ك  ةاتست نائي القواعد تطباقانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب أـ  يف عليها اظتنصوص
 1؟11 -91 رق) من تبليغ القرار( الواردة يف قانوف نزع اظتلكية القانوف

 العامة القواعد تطبا أفيقضي فاظتنطا  بخاص نل ةياب كيف القانوشل الفراغ هها أماـ    
 امر عة هو 829 للمادة  بقا الطعن ميعاد أف إذ بانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةق يف اظتنصوص

 نزع قرار إ طاؿ دعول يف العامة القواعد تطبيا فأ ةًن 2اظتلكيةب نزع قرار لتبليغ التا عة رأشه
 اإلدارية ال رفة دف  ما هها كرمبا3 اظتلكيةب نزع لعملية اإلستعجارل الطا   م  يتعارض اظتلكية

 قبوؿ  عدـ التصري  إذل 1997 جويلية 27 يف ظتؤرخا 163356 رق) القرار يف العليا  اكمة
 رق) القانوف من 26 اظتادة يف عليه اظتنصوص شهر أجل انقضاء  عد اظتلكية نزع قرار يف الطعن

 سب امستاذة ليلل زركقي يتعلا  قرار القا لية عن التنازؿ  سب اظتادة اممر إف كاف . ك91/11
 4اليت مت اتستناد عليها يف موروع الدعول.

اطتاصة  الطعن يف قرار إدارم يتعلا  نخطر قرار يف العملية  إف هها الفراغ يف حتديد اإلجراءات    
أت كهو قرار نزع اظتلكية الهم كترد اظتكؾ من أمككه) ك يسم  للجهة اظتستفيدة  اتستيكء علل 
اممكؾ يعتل مساس خطًن  الضمانات التشريعية للمتضررين من عملية نزع اظتلكيةب لهلر كاف 

                                                 
 .26سا اب صالرج  اظتليلل زركقيب  - 1

التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري ( أشهر، يسري من تاريخ 4يحدد آجاؿ الطعن أماـ المحكمة اإلدارية بأربعة )ز - 2
 .زالفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي

سواء ما تعلا  اآجاؿ أك امثر اظتوقف  11-91 رق) ليلل زركقي تطبا القواعد اتست نائية الواردة يف القانوف لألستاذة النسبة  - 3
 .26اظترج  السا اب ص  أشارت إذل ذلر: ليلل زركقيب للطعن.

 .30ص نفس اظترج ب ليلل زركقيب  - 4
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 صري  العبارة  سنلةس ك يبٌن  دقة إجراءات الطعن يف القرار أك إ الة اظتعلل اظتشرع أف يزيل اللب
 إذل الشريعة العامة إلجراءات التقاري  قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية(.

 ختصة بالنظر في الدعوى.الم القضائية الجهة-3
 منه منحت 800 ةاظتاد ؾتد أف بك اإلدارية اظتدنية اإلجراءات قانوف أ كاـ إذل  الرجوع    

 اإلدارمب للقضاء فيه  رفا البلدية أك الوتية أك الدكلة تكوف اليت اظتنازعات كل يف اتختصاص
 ف ف ب. ك ظتا كاف الوارل هو من يصدر قرار نزع اظتلكيةالعضوم اظتعيار علل ذلر يف معتمدة

زعات الوارل اظتعين اتختصاص  ن ر الدعول يعود إذل اكمة اإلدارية اظت تصة  الفصل يف منا
 هي نفسها اليت يق  يف إقليمها العقار اظتنزكع.ك 

 .ثانيا: مجاؿ رقابة القاضي على قرار نزع الملكية
بسط عليها القاري اإلدارم رقا تهب  اتت حترير قرار نزع اظتلكيةب أك من اظتساءؿ اليت ي    

ك كهلر القرارات السا قة عن  ؾباتختصاصب أك تبليغ قرار نزع اظتلكية ك شهر  ك  يازة اممك
 قرار النزعب ك ذلر علل الشكل التارل:

 مراقبة القاضي لحاالت تحرير قرار نزع الملكية. -1
من اظتسائل اليت يبسط عليها القاري اإلدارم رقا ته يف قرار نزع اظتلكية اضتاتت اليت  ددها     

ب 11-91 رق) من القانوف مكرر 29ك  29 تٌناظتشرع لتحرير هها القرار ك اليت نصت عليها اظتاد
اإلدارة مقيدة ىه  اضتاتت ك ت نتكن عتا إصدار قرار النزع يف ةًن هه  اضتاتت اليت  ف فعليه ك 

 هي علل سبيل اضتصر.
 الحالة األولى: حصوؿ اتفاؽ بالتراضي.

نات اليت لتملها مبلغ يش ط اظتشرع رركرة تبليغ قرار القا لية عن التنازؿ ك الهم من  ٌن البيا    
اظتعنيٌن قد يقبلوا ىها التعويل ك  التارل  ف فالتعويل الهم قدرته مصاحل أمكؾ الدكلةب ك عندها 

 عشر ستسة ةضوف يف يطلبونه الهم اظتبلغ عن يفصحوايكوف هناؾ تراري  ٌن الطرفٌن. أك أف 
لب مت اتتفاؽ  ال اري كهلر. ف ذا قبلت اإلدارة  اظتط 1.من تاريخ تبلي ه)  القرار يوما (15 

 يف اضتالتٌن لترر الوارل اظت تل قرار  نزع اظتلكية. ف فكعليه 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 38الفقرة امخًنة من نل اظتادة  - 1
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 الحالة الثانية: عدـ الطعن خالؿ مدة شهر من تبليغ القرار.
اظتشرع من  عتها امخًن مهلة  ف فإذا دل يت) ال اري  ٌن اإلدارة نازعة اظتلكية ك اظتنزكع اظتلكيةب     

ك يتض   1ي ه  القرار  س يطعن يف القرار اإلدارم القاري اطتاص  القا لية للتنازؿ.شهر من تبل
رمنيا  -اليت  ددت مهلة الطعن يف القرار – 11-91من القانوف رق)  26 اظتادة من خكؿ

إمكانية الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ. ك م  ذلر دل يور  اظتشرع إذا كاف الطعن يف مشركعية 
كعليه ف ذا مرت مهلة الشهر ك دل يت) الطعن  اإلل اء يف قرار القا لية  2يف مبلغ التعويل. القرار أـ

القاري اإلدارم يبسط رقا ته علل القرار  ف فللتنازؿب أمكن للوارل إصدار قرار نزع اظتلكية. ك عليه 
ا ت تؤثر يف  هنف بمن  ي  ا  اـ اإلدارة للمهلة اليت  ددها اظتشرع. أما الطعن يف قيمة التعويل

 رق) مكرر من القانوف 29صدكر قرار نزع اظتلكيةب هها ما نصت عليه الفقرة ال انية من اظتادة 
91-11.3 

 الحالة الثالثة: صدور قرار نهائي لصالح نزع الملكية.
يف  الة عدـ  صوؿ اتفاؽ  ال اري  ٌن اإلدارة ك اظتنزكع ملكيتهب نتكن عتها امخًن أف يطعن     
قرار القا لية للتنازؿ خكؿ شهر من صدكر . ك يف هه  اضتالة يوقف صدكر قرار نزع  ردل اء  اإل

اظتلكية إذل ةاية الفصل يف الطعن ك صدكر قرار لصاحل نزع اظتلكية. كالقرار القضائي الهم يسم  
العادية ك ةًن دار قرار النزع كتب أف يكوف هنائيا أم استو  كل  رؽ الطعن ػػػػػػوارل   صػػػػػػػػػلل

إذا صدر قرار قضائي ل ًن صاحل نزع اظتلكيةب فك نتكن لإلدارة أف  ف نهب  الفةالعادية. كمبفهـو اظت
ائي لصاحل نزع اظتلكية ك دل يكن هنائياب أك كاف ػػػػػػدر قرار قضػػػػػػػػػػػػتصدر قرار النزع. ك عليه ف ذا ص

 ف فإلدارة أف تصدر قرار نزع اظتلكيةب ك إف فعلت ت نتكن ل ف نهالقرار ل ًن صاحل نزع اظتلكيةب 
عملها القانوشل هها عيدى معيبا ؽتا يتوجب إل ائه من  رؼ القاري عن  ريا الطعن فيه  دعول 

 اإلل اء.  

                                                 
 شهر ةضوف يف اظت تصة القضائية اصتهة أماـ الدعول اظتطالب الطرؼ يرف  علل أف ز11-91رق)  من القانوف  26اظتادة تنل  - 1

 ز. ال اري اتفاؽ  صل إذا إت التبليغ تاريخ من
  الطعن ت قا. عدـ الطعن يف مبلغ التعويل مبناسبة صدكر قرار القا لية للتنازؿ ت يسقط  ا اظتتضرر من إف - 2

نقل اظتلكية لفائدة ت نتكن الطعوف اليت يقدمها اظتعنيوف للعدالة يف غتاؿ التعويضات أف توقف  نم  اؿ من ام واؿب تنفيه إجراء  - 3
 الدكلة.
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 الحالة الرابعة: إصدار القرار مباشرة بعد الدخوؿ في الحيازة.
 إؾتازك ختل  2008نوف اظتالية لسنة هه  اضتالة خاصة نل عليها اظتشرع اصتزائرم مبوجب قا    

ك ذات البعد الو ين ك اتس اتيجي ك اليت يت) إقرار منفعتها  البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة
يقـو الوارل   صدار قرار نزع اظتلكية  نقل اظتلكية( مباشرة  كهناب مرسـو تنفيهم. ػػػػػػػالعامة مبوج
ك  عد أف تكوف اإلدارة قد أكدعت التعويضات لدل اطتزينة  1.ازةػػػػوؿ يف اضتيػػػػػػػػػػ عد الدخ
إف كانت الطعوف فيها ت توقف  نم  اؿ من ام واؿب تنفيه إجراء نقل اظتلكية ك  2العموميةب

. 11-91 رق) مكرر من القانوف 29هها ما جاءت  ه الفقرة ال انية من اظتادة  .لفائدة الدكلة
اظتلكية دكف قيود أك شركط  الشركط اظتنصوص عليها يف اظتادة  فالوارل يصدر القرار القاري  نقل

م لما كاف عليه اضتاؿ يف اضتاتت العادية ك اليت يصرح مبنفعتها  3(ب11-91من القانوف  29
 مبوجب قرار كتئي أك قرار كزارم مش ؾ.

قانونية اليت القاري اإلدارم يبسط رقا ته علل توفر الشركط ال ف ف بك يف هه  اضتالة اطتاصة   
أدت إذل نقل اظتلكيةب ك هي أف يكوف إقرار اظتنفعة العمومية مبوجب مرسـو تنفيهمب ك إف اظتشركع 

                                                 
1

 .2008اظتتضمن قانوف اظتالية  12-07 رق) من القانوف 59: مبوجب اظتادة 11-91من القانوف رق)  مكرر 29اظتادة تنل  - 
 اتيجي تكرس إجراءات نقل اظتلكية  النسبة لعمليات إؾتاز البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة  ك ذات البعد الو ين ك اتس علل ما يلي:ز

عقد إدارم مكرر ك اليت يت) إقرار منفعتها العمومية مبرسـو تنفيهم مباشرة  عد الدخوؿ يف اضتيازة  واسطة  12 اظتنصوص عليها يف اظتادة
 لنزع اظتلكية خار  إلجراءات الشهر العقارم.

ام واؿب تنفيه إجراء نقل اظتلكية لفائدة  ت نتكن الطعوف اليت يقدمها اظتعنيوف للعدالة يف غتاؿ التعويضات أف توقف  نم  اؿ من
     .زالدكلة

اظتؤرخ يف  248-05من اظترسـو التنفيهم  3 مبوجب اظتادة  :186-93من اظترسـو التنفيهم  مكرر 10اظتادة  تنل - 2
الرشتية للجمهورية مبجرد نشر اظترسـو التنفيهم اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية يف اصتريدة  ب علل ما يلي:ز(10/07/2005

عينية العقاريةب اصتزائرية الدنتقرا ية الشعبيةب يقـو الوتة اظتعنيوف   عداد قرار اضتيازة الفورية من اإلدارة نازعة اظتلكية لألمكؾ أك اضتقوؽ ال
ى الخزينة مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة األشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين منزوعي الملكية لد

 "العمومية.
3

جويلية  13الصادرة يف  39ب ج.ر.ج.ج: رق) 2008-07-07اظتؤرخ يف  202-08 رق) من اظترسـو التنفيهم 2اظتادة تنل  - 
2008. 

رسـو  النسبة لعمليات إؾتاز اظتنشات امساسية ذات اظتنفعة العامة ك البعد الو ين اتس اتيجي ك اليت يت) إقرار منفعتها العمومية مب" 
يصدر الوالي المؤىل إقليميا قرار نزع ملكية األمالؾ و الحقوؽ العينية العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة  تنفيهم.

 .  زمكرر 10اظتنصوص عليها يف اظتادة  الدولة مباشرة بعد الدخوؿ في الحيازة
اؿ التعويلب فهها ت نتكن أف يشكل عائقا لنقل اظتلكية لفائدة يف  الة تقدصل  عوف أماـ العدالة من  رؼ اظتنزكع ملكيته) يف غت 

ك اظتهكور  1991ا ريل سنة  27اظتوافا  1411شواؿ  12اظتؤرخ يف  11-91مكرر من القانوف رق)  29الدكلةب  بقا م كاـ اظتادة 
 أعك .



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

193 

ب ك كها  التحتية ذات اظتنفعة العامة ك ذات البعد الو ين ك اتس اتيجيىنى البػي  إؾتازعمليات يتعلا  
م شرط من هه  الشركط يف القرار إيداع مبالغ التعويل لدل اطتزينة العمومية. ك يف  الة ختلف أ

 القاري اظت تل يقضي   ل ائه. ف ف باإلدارم ك رفعت دعول إل اء رد 
 االختصاص مسألةمراقبة القاضي ل -2

إرافة إذل اضتاتت اليت يصدر فيه قرار نزع اظتلكية ك اليت يبسط عليها القاري اإلدارم رقا ته     
هها امخًن يراقب كهلر اتختصاص   صدار هها  ف فيف  الة الطعن فيه  دعول اإلل اءب 

 11-91 رق) اتختصاص   صدار قرار نزع اظتلكية كتعلنا نرج  القانوف مسنلةالقرار. ك البح  يف 
اظتن ) إلجراءات نزع اظتلكية يف الفصل السادس منهب ك الهم يتبٌن من خكله أف اظتشرع دل لتدد 

ى  ً  186-93 رق) اظترسـو التنفيهم ف فر اصتهة اظت تصة  هلر. ك علل العكس من ذل صرا ة  ٌنش
اصتهة اظت تصة   صدار قرار نزع اظتلكية الهم ينقل اظتلكية إذل الوارل اظت تل إقليميان ك ذلر من 

منه. فالوارل هو الهم يصدر قرار نزع اظتلكية يف اضتاتت اليت يت) فيها إقرار  40خكؿ اظتادة 
 عند القاريب أماـ الدعول ترف  دل إذا ك مبوجب قرار كزارم مش ؾاظتنفعة مبوجب قرار كتئيب أ

 يف أك  ال اري اتفاؽ  صل أك ك ادد  شهر من صدكر قرار القا لية للتنازؿ الطعن أجل انقضاء
ك  عد التعديل الهم مس  أنهكما   1.اظتلكية نزع علل موافا ك هنائي قضائي قرار صدكر  الة

ث  الة جديدة أ دك الهم  2ب2008من قانوف اظتالية لسنة  65ظتادة إجراءات اظتلكية مبوجب ا
اظتشرع اصتزائرم ك مبوجب اظتادة  ف فتتم ل يف إصدار قرار اظتنفعة العمومية مبوجب مرسـو تنفيهمب 

من  40ك اليت تتم) اظتادة  2008-07-07اظتؤرخ يف  202-08رق) من اظترسـو التنفيهم  2
من  الوارل اظت تل إقليميا اتختصاص   صدار قرار نزع اظتلكية  186-93 رق) اظترسـو التنفيهم

 مسنلةالقاري اإلدارم ك يف  الة الطعن يف  ف فمباشرة  عد الدخوؿ يف اضتيازة. ك عليه 
يتنكد من أف القرار مت إصدار  من  رؼ الوارل اظت تل  ف نه باتختصاص   صدار قرار نزع اظتلكية

 .ك زمنيا اموروعياب مكاني
ك من  48-76 رق) ك  الرجوع إذل القانوف اصتزائرم اظتن ) إلجراءات نزع اظتلكية اظتل ل اممر    

منهب ؾتد أف اممر  نقل ملكية العقارات ك اضتقوؽ العينية العقارية يصدر ك  سب  8خكؿ اظتادة 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 40اظتادة  - 1

 30الصادرة يف  85ب ج. ر.ج.ج: رق) 2005بيتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004ديسمل  29الصادر يف  21-04 القانوف -2
 .2004ديسمل 
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ك  قرار أارم مش ؾب ما  قرار كزارم مش ؾ إذا مت إعكف اظتنفعة العامة عن  ريا قرار كز إ بام واؿ
 من الوارل إذا قاـ هو   صدار قرار التصري   اظتنفعة العموميةب ك دل يكن هناؾ اتفاؽ كدم.

القرار اإلدارم القاري  نزع اظتلكية يف القانوف اصتزائرم إذا أصدرته جهة إدارية ةًن  ف فيه ك عل    
ائه من  رؼ القاري مبوجب يكوف معيبا يف اتختصاص ؽتا يوجب إل  ف نه بالوارل اظت تل

 الطعن فيه  اإلل اء.
 مراقبة القاضي لتبليغ قرار نزع الملكية و شهره و حيازة األمالؾ المنزوعة. -3
القانوف اظتن ) إلجراءات نػزع اظتلكيػة  ف ف عدما تتوفر الشركط القانونية لصدكر قرار نزع اظتلكيةب    

رػركرة  نشػر  ك شػهر . ك هػه  اإلجػراءات ختضػػ    نػل علػل رػركرة تبلي ػه إذل اظت ػا بٌن  ػهب ككػػها
ك يف ذلػر  بكلها إذل رقا ة القاري اإلدارمب  ػالرة) مػن أف اظتشػرع دل كتعلهػا حتػت  ائلػة الػبطكف

 مساس  الضمانات التشريعية اظتفركض توفًنها للمتضررين من نزع اظتلكية.
اطتاصػة  نػزع اظتلكيػة مػن  ػرؼ الػوارل اظتشرع نل علل رركرة تبليغ القرارات اإلداريػة  ف ف داية     

 النسػبة للحػاتت الػيت يػت) فيهػا إعػكف اظتنفعػة العموميػة عػن  اظتسػتفيد إذل ك منػه اظتنػزكعإذل كل من 
كمػػػا نػػػل علػػػل رػػػركرة إخضػػػاع القػػػرار إذل الشػػػكليات   . ريػػػا قػػػرار كتئػػػي أك قػػػرار كزارم مشػػػ ؾ

 البػيػػىنى التحتيػػة ذات اظتنفعػػة العامػػة إؾتػػازعمليػػات أمػػا  النسػػبة ل 1القانونيػػة يف غتػػاؿ التحويػػل العقػػارم.
ففػػي هػػه  اضتالػػة كػػهلر أكجػػب اظتشػػرع  رػػركرة تبليػػغ قػػرارات  بكذات البعػػد الػػو ين ك اتسػػ اتيجي

 القرارات غتموع يف هانشر  من التبليغب ك  دانزع اظتلكية ك شهرها يف اضتفذ العقارم خكؿ شهر ك 
دل يػنل علػل إجػراء  11-91 رق) لتهكًن يف هها اظتقاـ أف القانوفك كتب ا 2.للوتية التا عة اإلدارية
 3النشر.

ا ف هنػك من خكؿ النصوص التشريعية اليت نصت علل رركرة تبليغ القػرار اطتػاص  نػزع اظتلكيػةب     
أمػاـ القضػاء. ك يتضػ  مػن التطبيقػات القضػائي يف  دل حتدد كيفية هها التبليغ. ؽتػا قػد ي ػًن إشػكات

ف التبليػػػغ يػػػت)  الطريقػػػة اإلداريػػػة ك ليسػػػت القضػػػائية  يػػػ  جػػػاء يف قػػػرار لل رفػػػة اإلداريػػػة اصتزائػػػرم أ
إف القػرار الػوتئي اظتتضػمن نػزع اظتلكيػة للمنفعػة العامػة  ػالن ر إذل السػلطة اظتصػدرة  االس امعلػلز 

جبة يف التبليػغ لهب نتتاز  الطا   اإلدارم ك مػن ذتػة ت متضػ  يف تبلي ػه إذل امشػكاؿ القانونيػة اظتسػتو 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 30اظتادة  - 1

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 41اظتادة  - 2

يف  التبليغب ك يف هها تقصًن   جراءالنشر ك اكتفل فقط  إذلدل يشًن  43-07الوزارم اظتش ؾ رق)  تب اإلشارة إذل أف اظتنشور - 3
 غتاؿ صناعة القانوف ك انسجاـ التشري .
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القضػػػائيب إذ يسػػػوغ لػػػإلدارة أف تسػػػلر يف ذلػػػر الطريػػػا اإلدارم لتبلي ػػػه مبقتضػػػل رسػػػالة توجػػػه إذل 
 1.اظتالر عن  ريا رئيس البلدية...ز

الػهم صػػدر هػها القػرار القضػػائي يف يلػه هػو اآخػػر  48-76اممػر اظتل ػػل رقػ)  فػ فك لإلشػارة     
اظتسػتننف  فػ فكف حتديػد  ريقػة ذلػرب ك يف قضػية اضتػاؿ نل علل رػركرة تبليػغ قػرار نػزع اظتلكيػة د

دل يبلػػغ  الطريقػػة القضػػائية. إت أف القارػػي حتجػػص  ػػاف القػػرار  أنػػهيطعػػن يف  ريقػػة الطعػػن ك يػػدعي 
 التبليغ يكوف  الطريقة اإلدارية  واسطة رسالة كعن  ريا رئيس البلدية.  ف فك  التارل  بإدارم
ك يف هػها  . ة القاري ك هػو الػدخوؿ يف  يػازة اممػكؾ اظتنزكعػةإجراء .خر متض  لرقاك هناؾ     

 يػػازة العقػػارات اظتنزكعػػة مػػن  ػػرؼ اصتهػػة اظتسػػتفيدة ت يػػت) إت   دتػػاـ إجػػراءات الشػػهر  فػػ فاإل ػػار 
العقػػارم  النسػػبة للحػػاتت الػػيت يػػت) فيهػػا إقػػرار اظتنفعػػة العموميػػة  واسػػطة قػػرار كتئػػي أك قػػرار كزارم 

ك ذات البعػػػد   البػيػػػىنى التحتيػػػة ذات اظتنفعػػػة العامػػػة إؾتػػػازكػػػ)  النسػػػبة لعمليػػػات كنفػػػس اضت 2مشػػػ ؾ.
مكػرر  29ك يف هها تنل اظتػادة  ب  شهار قرار نزع اظتلكية الو ين كاتس اتيجيب فاضتيازة ت تت) إت

البػىن التحتيػة ذات  إؾتػاز النسػبة لعمليػات  تكػرس إجػراءات نقػل اظتلكيػةز 11-91 رق) من القانوف
مكػرر ك الػيت يػت)  12ك ذات البعد الو ين ك اتس اتيجي اظتنصوص عليهػا يف اظتػادة   ظتنفعة العامةا

مبرسػػـو تنفيػػػهم مباشػػػرة  عػػد الػػػدخوؿ يف اضتيػػػازة  واسػػطة عقػػػد إدارم لنػػػزع  إقػػرار منفعتهػػػا العموميػػػة
راء كمػػػػا يبسػػػػط القارػػػػي اإلدارم رقا تػػػػه علػػػػل إجػػػػ  ".3اظتلكيػػػػة خارػػػػ  إلجػػػػراءات الشػػػػهر العقػػػػارم

اإلخػػكءب فػػػاظتنزكع اظتلكيػػػة غتػػػل ك  عػػػد تبلي ػػػه  قػػػرار نػػػزع اظتلكيػػػة تبلي ػػػا صػػػحيحاب ك خضػػػوع القػػػرار 
 يف عليهػػا اظتنصػػوص العقو ػػاتذلػػر حتػػت  ائلػػة ك  4إلجػػراءات الشػػهر العقػػارمب  ػػ خكء اممػػاكن.

ك اإلشػػػكاؿ الػػػهم نتكػػػن أف يطر ػػػه هػػػها الػػػنلب ك يف  الػػػة تػػػوفر شػػػركط  5. ػػػه اظتعمػػػوؿ التشػػػري 
 اإلخكء ما هي اصتهة اليت ختتل  الن ر يف شكول اظتستفيد إذا رفل اظتنزكع اظتلكية ترؾ امماكن؟

 فهل يتصدل لهلر القاري اإلدارمب أـ القاري العادمب أـ القاري اصتزائي؟
                                                 

-ف ع( رد  كارل كتية...كزير الداخلية ب قضية  أ10/07/1982 تاريخ  29494قرار رق)  االس امعلل ال رفة اإلدارية(ب - 1
 .235صب 1989لسنة  ب1 العدد بشعس البلدم(ب االة القضائيةرئيس االس ال

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 42اظتادة  - 2
 42منه علل أنهز   ل الن ر عن أ كاـ اظتادة  44 ي  تنل اظتادة   186-93نفس اضتك) نل عليه اظترسـو التنفيهم رق)  - 3

ب فيما متل نزع اظتلكية أعك  تت) إجراءات حتويل  اظتلكية كفقا لأل كاـ التشريعية التن يمية اظتعموؿ ىا ك تسيما م كاـ هها اظترسـو
ؽ العينية اظتنفهة يف إ ار عمليات إؾتاز البىن التحتية ذات اظتنفعة العامة ك البعد الو ين اتس اتيجيب  عد اضتيازة الفورية لألمكؾ ك اضتقو 

 مكرر أعك .ز 10ظتلكية من اإلدارة نازعة اظتلكية  سب الكيفيات اددة يف اظتادة العقارية ػتل نزع ا
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق) 30اظتادة  - 4

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93من اظترسـو التنفيهم رق)  43اظتادة  - 5
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 .مراقبة القاضي للقرارات السابقة عن قرار نزع الملكية -4
لػػػػة مػػػػن مرا ػػػػل العمليػػػػةب  يػػػػ  يكػػػػوف مسػػػػبوقا إف صػػػػدكر قػػػػرار نػػػػزع اظتلكيػػػػة يعتػػػػل .خػػػػر مر     

  جراءات سا قة ك أقتها التصري   اظتنفعة العمومية ب التحقيا اصتزئيب حتديد القط  ك اظتكؾ..اخل. 
ك عليه فهل نتكن للقاري أف يبسط رقا ته علل اإلجراءات السا قة علل قرار نزع اظتلكية إذا مػا مت 

 ؟الطعن فيها مبناسبة صدكر هها القرار
دل يفسػ  ااػاؿ أمػاـ اظتنزكعػي اظتلكيػة يف الطعػن يف  أنػهؾتد ب 84-76 رق) ك  الرجوع إذل اممر    

قرار التصري   اظتنفعػة العموميػة الػهم ن مػه يف البػاب امكؿ منػه. ك يرجػ  هػها اممػر إذل اعتبػار أف 
كتػوز الطعػن فيػه  ف نػهنزع اظتلكية قرار التصري   اظتنفعة العمومية ت يؤثر يف اظتراكز القانونية. أما قرار 

ؽتػا نتكػن معػه  لػب أك تنسػيس إل ػاء  32.1جاءت  ه اظتػادة ما هها ك  ب اإلل اء أماـ االس امعلل
قرار النزع علل ؼتالفة كل اإلجراءات السا قة لػهب كعػدـ إصػدار قػرار التصػري   اظتنفعػة العموميػة مػن 

(ب أك 6لػػة الػػيت كتػػب أف ينجػػز فيهػػا اظتشػػركع  اظتػػادة (ب أك عػػدـ حتديػػد اظته5اصتهػػة اظت تصػػة  اظتػػادة 
عدـ حتديد التعويضات اظتستحقةب أك عدـ إدتء االس الشعس الػوتئي  رأيػه قبػل التصػري   اظتنفعػة 

 اظتنفعة العمومية..اخل. أجلأك أف نزع اظتلكية دل يكن من  2العموميةب
نػػزع اظتلكيػػة علػػل  تلقػػراراؤ  ف يؤسػػس إل ػػاكػػا  فقػػد أمػػا القضػػاء اصتزائػػرم ك يف يػػل اممػػر اظتل ػػل   

أساس عدـ مشركعية قرارات التصري   اظتنفعة العموميةب ك يف هها اإل ار نػهكر قضػية  حبـ( رػد 
 يػػ  أف القػػرار اظتطعػػوف فيػػه كارل كتيػػة تيػػزم كزك  يػػ  جػػاء يف القػػرار الصػػادر فصػػك يف القضػػية ز

حتقيػػػا للمنفعػػػة العامػػػة ك ت إذل أم مقػػػرر مصػػػرح  قػػػرار نػػػزع اظتلكيػػػة( دل يشػػػر يف مقتضػػػياته إذل أم 
 3 ...ز48-76من اممر  4ك  3 اظتنفعة العامةب ك ذلر ؼتالفا للمادتٌن 

ك عمػك  أنػهز يػ  ك يف قضية أخػرل  ر ػت يف يػل اممػر اظتل ػل جػاء يف قػرار غتلػس الدكلػة     
امكذل  تحقيا يشػمل اختيػار   اتجتهاد القضائي اظتستقر عليه ك الهم يشًن إذل أف القياـ  الدرجة

اظتوق  ك أف هها التحقيا كتب إجراؤ  كجاهيان لتحديد القطعػة الػيت سػتنزع ؽتػا يصػب  الػدف  يف ػتلػه 
ك يف عػػػػدـ كجػػػػود هػػػػها اإلجػػػػراء اصتػػػػوهرم فينب ػػػػي إذف  أنػػػػهك ينب ػػػػي أخػػػػه   عػػػػٌن اتعتبػػػػار.  يػػػػ  

تل كنف دل يكن ك كل اإلجراءات التا   ف نزع اظتلكية كق  خرقا للقانوف ك  التارل فهو يعنالتصري   

                                                 
  اإلل اء أماـ االس امعللز.ز ت نتكن أف يطعن يف قرار نزع اظتلكية إت عن  ريا الطعن  - 1

 سا ا اإلشارة إليه. 84-76من اممر رق)  4اظتادة  - 2

االة  قضية  حبـ( رد كارل كتية تيزم كزك ب 1991مارس  10ب اظتؤرخ يف 62458اكمة العليا  ال رفة اإلدارية(ب القرار رق)  - 3
  .141ب ص1993ب السنة 1العدد  بالقضائية
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ك يتض  من هها القرار أف القاري أسس إل ائه لقرار نزع اظتلكية علل أساس عيب يف إجراء  1.زله
 سا ا ك هو إجراء التحقيا  صفة كجاهية يف اختيار القطعة ػتل النزع.

شت  للمتضػررين مب اصػمة  اظتشرع اصتزائرم  ف فب (11-91 رق) القانوف أما يف القانوف السارم     
ذلػر ك كل القرارات السا قة علل قرار النزع  قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك قرار القا لية للتنػازؿ( 

(. أمػػػا قػػػرار نػػػزع 10ب11ب17ب24 ب6حتػػػت  ائلػػػة الػػػبطكف  يػػػ  نػػػل علػػػل ذلػػػر صػػػرا ة  اظتػػػواد
البطكف علل ؼتالفة إجػراءات  اظتلكية فل) ينل اظتشرع علل إمكانية الطعن فيه صرا ةب ك دل يرتب

قػرار نػزع اظتلكيػة الناقػل للملكيػة ت نتكػن أف  رػدف الطعن أصدكر . ك  ناء علل ذلر نتكن القوؿ 
يكوف  ناء علل عيب يف اإلجراءات ك القرارات السا قة ما داـ أف اظتشرع شت   الطعن فيها ككرػ  

ة رػد العيػوب الػيت نتكػن أف تطػاؿ لهلر مواعيد. ك قد يرج  عػدـ كرػ  رػمانات للمنػزكع اظتلكيػ
ت  أنػهف هها امخًن قرار كاشف لنقػل اظتلكيػة ك منهػي لسلسػلة إلجػراءاتب كمػا إ .قرار نزع اظتلكية

ف اظتسػػػائل اضتاشتػػػة تػػت) مػػػن خػػػكؿ اإلجػػػراءات السػػػا قة خاصػػػة حتديػػػد ب ميطػػػرح إشػػػكات أنػػػهيتبػػٌن 
 نة العمومية...اخل. القط  ك اظتكؾ كحتديد مبلغ التعويل ك إيداعه يف اطتزي

نتكػن مك  ػة أف  ف نهب 11-91ك  الرجوع إذل التطبيقات القضائية يف اصتزائر يف يل القانوف     
جل الطعوف ترف  رد قرار التصري   اظتنفعة العمومية ك خاصة قرار القا لية للتنػازؿ ظتساسػه  ػاظتراكز 

كاف يعتل أف قرار القا لية للتنػازؿ هػو القانونية لألش اص. ك امك ر من ذلر أف القاري اإلدارم  
قػرار نػػزع اظتلكيػػة. كيتجلػػل هػػها اممػػر  اعتبػػار قػػرار القا ليػة للتنػػازؿ هػػو قػػرار نػػزع اظتلكيػػة( مػػن خػػكؿ 

 نقػػػل صػػي ة إلدتػػاـ إدارم قػػرار ريػػر  يػػ  تػػػنل علػػل حتب 11-91 رقػػ) مػػن القػػانوف 29نػػل اظتػػادة 
ؽتػا يعػين أف  .اظتلكية نزع لصاحل هنائي قضائي رارق رك صد اتت ػتددة من  ينها  الة  ب يفاظتلكية
قػرار نػزع اظتلكيػة مػا  فػ فقرار القا لية للتنازؿ هو الػهم يفصػل يف نػزع اظتلكيػةب ك  التػارل  ردالطعن 

ك الػيت تنػدرج  186 -93 رق) من اظترسـو 40هو إذل إجراء شكلي. كيف نفس اتتا  تصب اظتادة 
اظتلكيػةب ك الػيت تػنل علػل أف الػوارل يصػدر قػرار نػزع اظتلكيػة إذا رمن الفصل السا   اظتوسـو  نقل 

 2دل ترف  دعول  اإلل اء يف قرار القا لية للتنازؿ.
فالطعن يف قرار نزع اظتلكية يف اصتزائر أك أمر نزع اظتلكية يف فرنسا لػه أثػار سػتكوف ػتػل الدراسػة     

 يف الفرع اظتوارل.
                                                 

 قرار ةًن منشور.الب قضية مرنتي فا مة رد  لدية أكتد موسلب 2001أكتو ر  8ب  تاريخ 6864ةب القرار رق) غتلس الدكل  - 1
إذا دل ترف  الدعول أماـ القاريب عند انقضاء أجل الطعن ادد يف اظتادة السا قة أك  صل اتفاؽ  ال اري أك يف  الة صدكر  ز - 2

 زلكيةب ف ف الوارل يصدر قرار نزع اظتلكية.قرار قضائي هنائي ك موافا علل نزع اظت
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 الفرع الثاني
 في الجزائر و أمر نزع الملكية في فرنسا ة على قرار نزع الملكيةآثار الرقابة القضائي

ف نقل اظتلكية يصدر مبوجب قرار إدارم يصدر  الوارل اظت تل إقليمياب  يف التشري  اصتزائرم ف    
يقبل الطعن رد   دعول اإلل اء كفا إجراءات قانونية خاصة ك عامة. ك اظتنازعة ك هها القرار 

منازعة تنتهي  صدكر قرار قضائيب ك هها القرار له أثر  اظتلكية ككل قرار نزع اإلدارية اظتتعلقة 
نتكن  أنهكما   بعلل امصل إذا توفرت الشركط القانونيةب ك هها است ناءن قانونيةب كوقف تنفيه  

 .ةًن العاديةك الطعن فيه  طرؽ الطعن العادية 
 يقبل الطعن فيه.أمر قضائي  أما يف التشري  الفرنسي ف ف نقل اظتلكية يت) مبوجب    
ك فيما يلي سيت) التعرض إذل .ثار الطعن يف قرار نزع اظتلكية يف اصتزائر  أكتن(ب ك إذل الطعن يف     

 .مر نزع اظتلكية يف القانوف الفرنسي ثانيان(.
 آثار الطعن في قرار نزع الملكية في الجزائرأواًل: 
ك علل عكس قرار التصري   اظتنفعة العمومية  نزع اظتلكيةاظتن ) إلجراءات  إف اظتشرع اصتزائرم    

ثر أ اظتلكية لهدل يبٌن صرا ة ما إذا كاف القرار القضائي الفاصل يف دعول اإلل اء رد قرار نزع 
 ب كما أنه دل يبٌن كهلر إمكانية الطعن يف هها القرار.موقف

 لتارل:ك فيما يلي سيت) التعرض إذل هاتٌن النقطتٌن علل النحو ا    
 وقف تنفيذ القرار اإلداري -1

  فايا اإلدارم القرار تنفيه يوقف ت الطعن هها أف إدارم قرار    طاؿ الطعن يف العاـ امصل    
 ما كهها بك قرينة السكمة اليت يتمت  ىا القرار اإلدارم ارطراد ك  انت اـ العاـ اظترفا سًن علل

ال توقف الدعوى المرفوعة أماـ ك اإلدارية ز ةاظتدني اإلجراءات قانوف أ كاـ عليه نصت
المحكمة اإلدارية، تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيو، ما لم ينص القانوف على خالؼ 

  1ز.ذلك
 الطعن أثر أ كامه يف يرد دل 11-91 رق) القانوف اظتلكية   ع قانوف اظتتعلالل  النسبة أما    
ا هو عليه اضتاؿ يف الطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية ةب كما ماظتلكي نزع قرار يف ل اء اإل

 الهم 2007 سبتمل 02 يف اظتؤرخ 07-43 رق) الوزارم اظتنشور إذل استنادا أنه ةًن(. 13 اظتادة 
 القضائية للهي,ات اظتقدمة اتملة الطعوف أف  ه التهكًن كتب ما .خر جانب من ز يلي ما فيه جاء

                                                 
 من ؽ.إ.ـ.إ. 833اظتادة  - 1
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 توقيفيب أثر عتا الطعوف هه  اظتلكيةب نزع إجراءات مرا ل ؼتتلف علل التنثًن انه  مكا اظت تصة
 .زالعمومية اظتنفعة أجل من اظتلكية نزع عملية إجراءات  واؿ اظتت هة القرارات لتنفيه
 تشريعي نل ةياب يف كلكن موقفب أثر له اظتلكية نزع قرار اإلل اء يف  الطعن أف نستشف    

 أف نتكن ت قضائي اجتهاد ةياب يف ك القاعدةب علل است ناء هو اظتوقف امثر كأف خاصة صري 
 .النقل هها لرف  اظتشرع تدخل كيتعٌن اب ه ؾتـز
أما يف اصتانب الفقهي ف ل امستاذة ليلل زركقي ك الن ر إذل هها القصور الفقهي يف هه      

ك اظتتعلقة  امثر  11-91 رق) قانوفالفمبدئيا كتب تطبيا القواعد اتست نائية الواردة يف  بسنلةاظت
 1اظتوقف للطعن.

 قرار نزع الملكية.ب المتعلقةالقرار القضائي الفاصل في دعوى اإللغاء  ضدالطعن  -2
ب قا ك للطعن يف القانوف اصتزائرم إف القرار القضائي الفاصل يف دعول إل اء قرار نزع اظتلكية    

يف  الة الطعن يف القرار الفاصل يف  2 ل ما سبقت اإلشارة إليهفيه  الطرؽ العادية كةًن العاديةب م
 دعول إل اء قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

 .مر نزع الملكية في القانوف الفرنسيأالطعن في ثانيا: 
 عن  ريا الطعن  النقل اممر الناقل للملكية ت نتكن الطعن فيه إت ف فالقانوف الفرنسي يف     

ك ذلر  سبب عيب اتختصاص أك تاكز  ب(3éme chambre civile) ال ال ة مدشل أماـ ال رفة
ك تاكز السلطة هنا ليس له نفس معىن الطعن  تجاكز السلطة يف أم قرار  3السلطة أك الشكل.

 إدارم أماـ القضاء اإلدارم.
 ؼتتلب ك يتوفر عيب اتختصاص يف أمر نزع اظتلكية عندما يصدر اممر من  رؼ قاري ةًن    

م ل أف يصدر اممر من  رؼ قاض عادم  دؿ قاري نزع اظتلكيةب أك أف يصدر اممر من  رؼ 
نه ةًن ؼتتل إقليميا...أك أف يصدر اممر من  رؼ قاري سبا ك أف أقاري نزع اظتلكية إت 

مت الطعن فيه  النقل متل نفس العقارب مث صدر قرار تصري  جديد  اظتنفعة  صدر أمران أ
 4ة.العمومي

                                                 
 .26سا اب ص الرج  اظتليلل زركقيب  - 1

2
 من هه  الرسالة. 221 إذل 212ان ر الصفحة من  - 

3 - Art. L12-5 :L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours 
en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.  
4
 -Civ,. 3éme , 18 nov, 1981, M.Marque c /commune de Beaumont de Lomagne, Bull. 

civ.III, n° 192, p.138.  
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أما عيب الشكل  فيتحقا عندما ت لتـ  القاري يف إصدار  اإلجراءات القانونية اددة     
مبوجب النصوص التشريعيةب ك م اؿ ذلر عدـ حتققه من أف كل اظتكؾ اظتعنيٌن  ل وا   يداع ملف 

 التحقيا اصتزئي  علل مستول البلديات.
عندما يرتكب قاري نزع اظتلكية خطن (Excès de pouvoir) ك يتحقا عيب تاكز السلطة     

خطًناب ك م اؿ ذلرب كاف يصدر القاري أمر نزع اظتلكية يف  ٌن قرار التصري   اظتنفعة العمومية 
 (Copropriétaire)أك أف أ د الشركاء يف اممكؾ العقارية   1.(Caduque) ا ل لفوات اظتيعاد 

ك يعتل عيب الشكل من أك ر هه  العيوب إثارة يف   2مت إقتاله أك إ عاد   واؿ مر لة اإلجراءات.
    3الطعن يف أمر نزغ اظتلكية.

ت  أنهفقد جاء يف القضاء الفرنسي  بمن قانوف نزع اظتلكية L 12-5نل اظتادة م   ةك  اظتوازا    
من قانوف  593 دعول اظتراجعة اظتنصوص عليها يف اظتادة نتكن الطعن يف أمر نزع اظتلكية 

كما أف  4.ب ك ت  دعول اع اض ال ًن خارج عن اطتصومةالفرنسي اءات اظتدنية اصتديداإلجر 
 اتست,ناؼ ةًن كارد فيه.

ب ك ه) النازع إذا دل يقتن   نمر نزع إف الطعن  النقل يقتصر فقط علل أش اص ػتددين    
ش اص الهين  مت حتديده) عن  ريا اممر  صفته) مكؾب أك  ام ناظتلكيةب أك  امش اص الهي

ب ك كها أصحاب اضتقوؽ العينية كاف من اظتفركض أف يردكا رمن اممر  اعتباره) اظتكؾ اضتقيقيٌن
اظت تبة عن العقارات اظتنزكعةب عندما تكوف هه  اضتقوؽ هي اعتدؼ. أما اظتستنجرين فك نتكن عت) 

وؽ العينية اظت تبة عن الطعن  النقل يف أمر نزع اظتلكيةب ك نفس اممر ينطبا علل أصحاب اضتق
 عندما ت تكوف هه  اضتقوؽ هي اعتدؼ. بالعقارات اظتنزكعة

يوما من تاريخ تبليغ اممر إذل  15 النقل يف أمر نقل اظتلكية فهي  آجاؿ الطعنك  النسبة     
أياـ من اإليداع حتتسب  بقا م كاـ  8ب ككتب أف ييبلغ الطرؼ امخر خكؿ مدة اظتعنيٌن  ه

ػتكمة النقلب أك   كاتبتودع العريضة لدل    5من قانوف اإلجراءات اظتدنية. 642ك  641 اظتواد

                                                 
1
 -Civ., 3é , 11mars 1980 , Pichon, c /SERINI , Bull. civ.III, n° 56, p.40.  

2
 -Civ., 3é , 13 avril 1988, SCI Les peupliers , c /commune de Meylan , Bull. civ.III, n° 74, 

p.43 ; D.1988, somm.307, obs.P. Carrias. 
3
 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY , op.cit., p. 559. 

4 - Cass., 3éciv. 3 déc.1997, Debord c/ département de la Dordogne, n°1710. 
5
 -Cass., 3é civ, 22 nov, 1983 , Bull. civ.III, n° 236, p.180; AJPI 1985, p.146 ; D. 1985, IR, 

obs.P.Carrias. 
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ك  النسبة للطاعن كتب أف  ػتكمة اظترافعات الكلل اليت يوجد ىا مقر قاري نزع اظتلكية. كاتب
تعد الطعوف ةًن مقبولة إذا قدمت من  رؼ ش ل دل يرد اشته ك  بتتوفر فيه مصلحة ش صية

 ظتكؾ أك رمن قرار نزع اظتلكية.رمن قائمة ا
أمر نقل اظتلكية يدخل رمن ف,ة الطعوف اليت يعفل ام راؼ فيها من رركرة  ردإف الطعن     

ك يش ط أف يقدـ الطعن رمن عريضة أك غترد إعكف إذل  التم يل مبحامي أماـ ػتكمة النقل.
ظتلكية. ك يش ط أف يبلغ الطعن إذل قل) ػتكمة  اظترافعات الكلل اليت يتواجد ىا مقر قاري نزع ا

من قانوف اإلجراءات اظتدنية  642ك  641ذتانية أياـ تطبيقا م كاـ اظتادة  أجلام راؼ يف 
 اصتديد.

ةًن مؤثر يف حتديد قيمة  أنهموقفب كما  أثرإف الطعن  النقل يف أمر نزع اظتلكية ليس له     
 من اممور اصتانبية فهو يؤدم إذل إل اء كل القرارات التعويل. إف إل اء أمر نزع اظتلكية له الك ًن

 ذات الصلةب ك علل اطتصوص حتديد التعويل الهم يصب  دكف موروع.
 بك يف  الة العكس .(Définitive) ان الطعن  النقل ف ف أمر نزع اظتلكية يصب  هنائي لى فً إذا ري     

ب ف ف اظتدنية ال ال ة كمة النقلمقبوؿ ك مؤسس من  رؼ ال رفة   النقل أم إذا اعتل الطعن
 هه  امخًنة تل ي أمر نزع اظتلكيةب ك عندها نتكن إثارة ثكثة مك  ات:

اظتك  ة امكذلب هي إف إل اء أمر نزع اظتلكيةب سوؼ يطاؿ كل القرارات اظترتبطة  ه ارتبا ا     
ات الصادرة يف اظتر لة اإلدارية ف القرار ف  ك عليه 1.(Un lien d’indivisibilité)ةًن قا ل للتجزئة 

ت يؤثر علل  اإلل اءنزع اظتلكيةب فهها  كخاصة قرار القا لية للتنازؿ ف هنا ت تتنثر   ل اء أمر
ك علل العكس من ذلرب ف ف كل القرارات اليت تصدر يف اظتر لة  2مشركعية هه  القرارات.

ي الهم لتدد من خكله القاري مبلغ القضائية تتنثر   ل اء أمر نزع اظتلكية. فالقرار القضائ
كما أف  يازة اصتهة  3.(Antérieure)التعويل يصب   ا ك رة) أنه صدر قبل أمر نزع اظتلكية 

اظتالر السا ا يس د أمككه عند أف ف الواق  هو تصب  ةًن مشركعةب م للعقار اظتستفيدة من النزع
  إل اء أمر نزع اظتلكية.

                                                 
1
 - Civ., 3é , 3 nov.1977, commune de fontenay-le-fleury c/SCI Résidence de la lucasserie, 

Bull.civ.III, n° 364, p.278.   
2
 - CE., 21 juillet 1970, Epoux Courbey, Rec. CE, tables, p.1074 . 

3
 - Civ., 3é , 20 juin 1978, Consorts Maurel c/EDF, bull.civ.III, n° 254, p.195. 
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 N’a pas)   جية يف مواجهة الكل له نزع اظتلكية ليس أمر إل اء أف ال انية هواظتك  ة     

d’effet erga omnes) ف ذا قاـ أ د اظتكؾ السا قٌن  ك لكن فقط يف مواجهة أ راؼ النزاع.ب
ف اإلل اء ت يسرم إت يف مواجهته هو فقط   الطعن  النقل يف أمر نزع اظتلكية ك قبل  عنهب ف

 1ي ل مشركعا. نزع اظتلكية ف ف أمر بلآلخريندكف ةًن ب أما  النسبة 
ك ما عدا يف اضتالة اليت  -هي أف إل اء أمر نزع اظتلكية يؤدم  اظتك  ة ال ال ة ك امخًنة    

إذل إ الة القضية أماـ قاري .خر يعٌن من  رؼ  2-الفصل يف اظتوروع يتطلب فيها اممر إعادة
 رؼ اافذ ك ليس من  رؼ الطرؼ امك ر هها امخًن كتب أف يبلغ من  ػتكمة النقل.

 (La partie la plus diligente).استعجاتن 
إف رقا ة القاري علل قرار نزع اظتلكية يف التشري  اصتزائرمب يكوف اطة امخًنة يف رتلة     

ي السلطات اظتمنو ة له من أجل رقا ة إجراءات نزع اظتلكية. ك  الرة) من ذلر ف ف مهمته ت تنته
عند هها اضتد  ل تستمر يف  الة التعدم علل اضتقوؽ اليت قررها القانوف ظتنزكعي اظتلكيةب ك هو 

 ما سوؼ يت)  يانه من خكؿ اظتطلب اظتوارل.
  

 المطلب الثالث
 الرقابة القضائية على الحقوؽ الموالية لتماـ النزع

يف تشريعات نزع  اءات نزع اظتلكيةإف الضمانات القضائية ك اظتتم لة يف رقا ة القضاء علل إجر     
ت تنتهي  انتهاء اإلجراءات السا قةب  ل قد دتتد إذل  اظتلكية مبا فيها اظتقارنة  اصتزائرم ك الفرنسي(

 عل اضتقوؽ اليت كرسها القانوف للمنزكعي اظتلكية. فالسلطة نازعة اظتلكية قد حتيد عن اعتدؼ 
اظتصلحة العامة كاليت  ددهتا يف قرار الصري   اظتنفعة ك نعين  هلر  به اظتلكيةأجلالهم نزعت من 

اظتشركع يف كقته ادد يف القرار اإلدارم اظتتضمن التصري   إؾتازا تتقاعس يف أهنأك  3العموميةب
يف القانوف   L12-6يف اصتزائر أك اظتادة 11-91 رق) من القانوف 10 اظتنفعة العمومية  اظتادة 

 ي   إذلاصتهة اظتستفيدة تلجن  عد مدة  أفنه نتكن أكما  1.عنه أصكن (ب أك أف ت اج  4الفرنسي
                                                 

1
 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.561. 

2
 - «  Par exemple parce qu’elle est fondée sur la caducité de la DUP » 

 .48-76من اممر  48/1اظتادة  - 3

4
 - Art. L12-6 « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu 

dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les 
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la 
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السا قٌن اضتا يف اس جاع أمككه)  ف القانوف نتن  للمكؾ العقارات اظتنزكعة أك تنجًنهاب ف
امكلوية يف الشراء ك كهلر عت) اضتا يف  اظتنزكعة ك هها اضتا ن مه اظتشرع اصتزائرم ك الفرنسي.

   اضتاتت ن مها اظتشرع الفرنسي دكف اصتزائرم خاصة القانوف السارم.هه كالتنجًنب ك 
كإذل   ا  لب اس جاع أمككه)  الفرع امكؿ(. علل ضاءلهلر سيت) التعرض إذل رقا ة الق    

ب أك تنجًنها إذا قررت ذلر 2عقاراتال لب إعادة  ي  علل اضتا يف امكلوية علل  ضاءرقا ة الق
 رع ال اشل(. السلطة النازعة  الف

 
 الفرع األوؿ

 الرقابة القضائية على حق استرجاع األمالؾ
من اضتقوؽ اليت نصت عليها كل  (le droit à la rétrocession)إف  ا اتس جاع     

 داية أك يف فرنسا. ففي اصتزائر ن مت ؽتارسة هها اضتا التشريعات اظتن مة لنزع اظتلكية يف اصتزائر 
النزاعات  ف فك التارل  3ب11-90 رق) اظتل لب كصوت إذل القانوف السارم 48-76 رق) من اممر

. كيك ذ أف يف اصتزائر اليت ت ار خبصوص  ا اتس جاع فهي من اختصاص القاري اإلدارم
اظتشرع دل يشر إذل كيفية اتس جاعب أيكوف ذلر  طلب يقدـ إذل اصتهة النازعةب أـ يت) اللجوء إذل 

 ؟اس جاعب أك  طعن يف قرارات نزع اظتلكيةالقضاء  رف  دعول 
أما اظتشرع الفرنسي فقد ن ) أ كاـ ؽتارسة  ا اتس جاع  شيء من التفصيل مبا يف ذلر     

-R 12 إذل  R 12-6 ك اظتواد منب  L12-6إجراءات التقاري يف قانوف نزع اظتلكية يف اظتواد 
 تعلقة مبمارسة هها اضتا.فيما يلي ستت) معاصتة اإلجراءات القضائية اظتك . 11
 : موضوع دعوى االسترجاع.أوالً 
 تقػدصل  تبػٌن أف اظتشػرع شتػ  للمنػزكع ملكيػته)ي 11-91 رقػ) مػن القػانوف 32من خػكؿ اظتػادة     

نازعػػة اظتلكيػػة.ك يف هػػه   امكيػػد أف الطلػػب يقػػدـ إذل اإلدارة كاسػػ جاع أمككػػهب  أجػػل لػػب مػػن 

                                                                                                                                                    

rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à 
moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. » 
  

إذا دل يت) اتنطكؽ الفعلي يف امش اؿ اظتزم  إؾتازها يف اآجاؿ اددة يف العقد أك القرارات اليت ترخل  العمليات  :32اظتادة  - 1
 .اظتعنية نتكن أف تس ج  ملكية العقار  ناء علل  لب اظتنزكع منه أك أصحاب اضتقوؽ

 سا ا اإلشارة إليه. 48-76 رق) من اممر 36اظتادة  - 2

 .علل اإل كؽ  ا اتس جاع إذلر دل يش 186-93التنفيهم رق) اظترسـو  فأاظتك ذ  - 3
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ب ك  التػػارل ا تػػرفل الطلػػبأهنػػأف تسػػتجيب اإلدارة للطلػػبب أك  اضتالػػة نكػػوف أمػػاـ إمكػػانيتٌنب إمػػا
أف يتوجه صوب القضاء رافعا دعول تس جاع أمككه العقارية. إف اظتشرع  فيمكن للمنزكع ملكيته

اصتزائرم دل يبٌن علل ماذا يؤسس  لب اتس جاعب فهل تنصب دعول اتس جاع علل إل اء قرار 
 نصب فقط علل اس جاع اممكؾ دكف إل اء أم قرار إدارم؟نزع اظتلكية؟ أـ أف الدعول ت

إف اضتاتت اليت رصدها اظتشرع اصتزائرم يف القػانوف اظتل ػل أك السػارم ك الػيت تسػم   اسػ جاع     
اممػكؾ  ػػددها  صػػراب ك لػػيس منهػػا أف يكػػوف قػػرار نػػزع اظتلكيػػة أك القػػرارات السػػا قة عليػػه مشػػو ة 

رم. فػػالقرارات اإلداريػػة صػػدرت صػػحيحة ك مشػػركعةب ك امك ػػر مػػن  عيػػب مػػن عيػػوب القػػرار اإلدا
 1ذلر أف اظتشرع نل علل إمكانية الطعن فيها مباشرة.

 ػػػاإلجراءات السػػػا قةب فحػػػس ك إف كانػػػت  ارسػػػة  ػػػا اتسػػػ جاعب ت عكقػػػة لػػػهؽت فػػػ فك عليػػػه     
  التشريعية لهلر.هها ت نتن  أصحاب اضتقوؽ من اس جاع أمككه) لتوفر الشركط  ف ف بصحيحة

طلبػػات اسػػ جاع اممػػكؾ كانػػت تقريبػػا   تعلقػػةإف التطبيقػػات القضػػائية الفاصػػلة يف الػػدعاكل اظت    
  عل القرارات القضائية اظتتعلقة سا اتس جاع: يلي ةًن مطا قة للتشري  اظتن ) عتها اضتا ك فيما

 2قضية )ب إ( ضد والي والية الجزائر و من معو. -
 5 أجػػلالقضػػية ت ػػذ القارػػي أف اممػػكؾ اظتنزكعػػة دل تتلػػا الت صػػيل اظتقػػرر عتػػا يف يف هػػه      

ؽتا يسم  للمالر يف اضتصوؿ علل إعادة  84-76رق) من اممر  48سنوات عمك  ن كاـ اظتادة 
 التنازؿ لفائدتهب ك قضي يف امخًن مبا يلي:

كػػ) علػػل اظتػػدعي عليهمػػا  اظتصػػاريف ز تقضػػي اكمػػة العليػػا    طػػاؿ اظتقػػرر اظتطعػػوف فيػػه ك اضت    
 أجػػػلالقضػػػائية ب فػػػيك ذ مػػػن جهػػػة أف القارػػػي اإلدارم  كػػػ)  ػػػبطكف قػػػرار مشػػػركع  عػػػد فػػػوات 

 7كػػاف  تػػػاريخ فب أمػػا اإلل ػػاء 1983جػػواف  7الطعػػن  اإلل ػػاءب ف صػػدار قػػرار نػػزع اظتلكيػػة كػػاف يف 
 .1990ا ريل 
لفػػا ظتػػا كػػاف عليػػه اممػػر زمػػن اكمػػة العليػػاب اممػػر كػػاف ؼتا فػػ فك يف إ ػػار قضػػاء غتلػػس الدكلػػة     

 يػػ  دل تصػػب  اظتطالبػػة  اتسػػ جاع تػػؤدم إذل إل ػػاء قػػرار نػػزع اظتلكيػػةب ك مػػن القضػػايا نػػهكر قضػػية 

                                                 
يتبٌن من خكؿ هه  اظتعطايات ك  سب رأينا اظتتوار  أف  لب اتس جاع ت نتكن أف يؤسس علل عيب يف القرار اإلدارم  - 1

ؿ قراءة النصوص التشريعيةب إت إذا كاف للقضاء رأم ب ك  التارل تستبعد دعول اإلل اءب ك هها الرأم ينطلا من خكاظتتعلا  نزع اظتلكية
 .خر.

ب ص 1991ب سنة 4ب االة القضائيةب العدد 1990ا ريل  7ب  تاريخ 71121ب القرار رق)  ال رفة اإلدارية( اكمة العليا - 2
239-242. 
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الدكلػػة ز يػػ  أف كرثػػة  ؽ ع( رػػد كارل كتيػػة تيػػزم كزك  يػػ  جػػاء يف القػػرار الصػػادر عػػن غتلػػس 
ا  عيب من العيوب الػيت تعلػه  ػا ك ك قػا ك لإلل ػاء إل اء قرار إدارم يت) عندما يكوف القرار مشو 

يف  الػػة عػػدـ تنفيػػه  ظتػػدة  ػػددها القػػانوف نتكػػن ك قتهػػا  أنػػه ينمػػا القػػرار كػػاف صػػحيحا ك شػػرعيا ك 
مصػػحاب اضتػػا ك العقػػار اظتطالبػػة لػػيس   ل ػػاء القػػرار ك إفتػػا اظتطالبػػة  اسػػ جاع العقػػار مف اظتشػػركع 

 1.  يف كقته ما يستوجب اظتصادقة علل القرار اظتستننفزإؾتاز ه دل يت) أجلالهم انتزعت من 
فاظتطالبػة تنصػب علػل اتسػ جاع  بيف جػادة الصػواب أنػهك يتبٌن من خػكؿ قػرار غتلػس الدكلػة     

فػ ف كليس علل إل اء القرار اإلدارمب الهم ت يكوف إت إذا كاف القرار معيباب  ينما يف قضية اضتػاؿ 
 التنخر يف تنفيه اظتشركع كفا ما  دد  القانوف. علل اظتطالبة مؤسسةه 

ك يف قرار .خر الس الدكلة فصك يف قضية كارل كتية سطيف رد جايب نور الدين كالهم     
 قرار القا لية للتنازؿ يف هه    136/2000من قرار نزع اظتلكية رق)  6 ي  أف اظتادة جاء فيهز 

ليت نزعت ملكية اظتدعي من أجلها ت يتجاكز أر عة سنوات القضية( تفيد أف .جاؿ إؾتاز البنايات ا
ك ما دامت اظتدة مرت دكف مباشرة البنايات فك نتكن للمستننف التهرع  نم سبب ذلر مف 

 امجل  دد من قبلها  ناء علل التقديرات اليت قامت ىا هي. 
اع القطعة امررية ك  ي  أف القرار اظتستننف فيه أصاب يف تطبيا القانوف عندما قضل   رج

 2.موروع النزاع إذل مالكتها فيتعٌن تنييد القرار اظتستننفز
ك يتبٌن من خكؿ هها القرار أف غتلس الدكلة اصتزائرم يعتل أف حتديد مدة إؾتاز اظتشركع     

الهم نزعت من أجله اظتلكية هو من اختصاص اإلدارة ك يكوف ذلر من خكؿ القرار اظترخل 
ك اليت تؤكد أف  11-91من القانوف رق)  32ية. ك يعد هها اضتك) مطا قا للمادة للعملية اظتعن

 3اآجاؿ اددة تنطكؽ امش اؿ هي من كر  اإلدارة.
 : مقابل االسترجاع.نياً ثا
ف أي تب علل اتس جاع أف يس ج  اظتالر امصػلي العقػار الػهم نػزع منػهب ك اظتنطػا يقتضػي     

يقػػدـ مقػػا كن لػػهلر  ػػس ت تكػػوف دعػػول اتسػػ جاع كسػػيلة لكةتنػػاء. لػػهلر هػػو اآخػػر   ى اظتسػػ جً 
 ب ك علل الشكل التارل:يف التشري  ك القضاء مقا ل اتس جاع مسنلةس  يت) س

                                                 
 .92-91ب ص 2003ب السنة 4د ب غتلة غتلس الدكلةب العد2003ا ريل  15ب  تاريخ 6222غتلس الدكلةب القرار رق)  - 1

 .رب قضية كارل كتية سطيف رد جايب نور الدينب القرار ةًن منشو 2006ا ريل  19ب  تاريخ 26153غتلس الدكلةب القرار رق)  - 2
ات اظتعنية نتكن إذا دل يت) اتنطكؽ الفعلي يف امش اؿ اظتزم  إؾتازها يف اآجاؿ اددة يف العقد أك القرارات اليت ترخل  العمليز  - 3

 زأف تس ج  ملكية العقار  ناء علل  لب اظتنزكع منه أك أصحاب اضتقوؽ.
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 من خالؿ النصوص القانونية. -1
إف النصػػػوص القانونيػػػة اظتن مػػػة ظتمارسػػػة  ػػػا اتسػػػ جاع يف التشػػػري  اصتزائػػػرم قاصػػػرة ك دل تلػػػ)     

. كمػن  ػٌن هػه  اظتسػائل مقا ػل 1كل اظتسائلب لهلر نتكن إثػارة إشػكاتت عديػدة ىػها اطتصػوص 
اتسػػػ جاع الػػػهم يقدمػػػه اظتػػػكؾ الػػػهين اسػػػ جعوا أمككهػػػ) مػػػن اإلدارةب أك مػػػن القضػػػاء  نػػػاء علػػػل 
دعػػػول اتسػػػ جاع. إذ ت يعقػػػػل أف يسػػػ جعوا أمككهػػػػ) الػػػيت نزعػػػػت مػػػنه) مقا ػػػػل تعػػػويل عػػػػادؿ 

كهػها أف يقدموا مقا ل اس جاعه)ب ك إت كانت دعول اتسػ جاع كسػيلة لكةتنػاء  منصفب دكفك 
           2للمصلحة العامة. مناؼو 
 من خالؿ االجتهادات القضائية. -2
اظتقا ػػػل الػػػهم يقدمػػػه اظتسػػػ ج  ممككػػػه إذل اصتهػػػة  دل تتطػػػرؽ إذلإف أةلػػػب القػػػرارات القضػػػائية     

ء قػػػرار نػػػزع اظتلكيػػػةب أك  ػػػ قرار اضتػػػا يف اسػػػ جاع اممػػػكؾب أك تقضػػػي ا تكتفػػػي   ل ػػػاأهنػػػالنازعػػػةب إذ 
ك من القرارات اليت أقػرت سػا اتسػ جاع  3  عادة البي  أك التنازؿ لفائدة  الس اس جاع أمككه).

الػهم جػاء فيػه زإف ك  15/04/2003اظتؤرخ يف  6222ك دكف حتديد اظتقا ل قرار غتلس الدكلة رق) 
م يػػػت) عنػػػدما يكػػػوف القػػػرار مشػػػوب  عيػػػب مػػػن العيػػػوب الػػػيت تعلػػػه  ػػػا كب كقػػػا ك إل ػػػاء قػػػرار إدار 

يف  الة عدـ تنفيه  ظتدة  ددها القػانوف نتكػن  أنهلإلل اءب  ينما القرار كاف صحيحا ك شرعيب ك 
كقتهػػػا مصػػػحاب اضتػػػا ك العقػػػار اظتطالبػػػة لػػػيس   ل ػػػاء القػػػرار ك إفتػػػا اظتطالبػػػة  اسػػػ جاع العقػػػار مف 

  يف كقتػػػه ك هػػػو مػػػا يسػػػتوجب اظتصػػػادقة علػػػل القػػػرار إؾتػػػاز ه دل يػػػت) أجلػػػالػػػهم انتػػػزع مػػػن اظتشػػػركع 
 4اظتستوجب.ز

اظتقا ل  مسنلةك است ناء علل هها الواق  القضائيب ؾتد أف هناؾ قضية تعرىضى فيها القاري إذل     
يهب كالفصل من ز يف اظتوروع: إل اء القرار اظتستننف فالهم يقدمه اظتس ج ب  ي  جاء يف القرار 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 32ك اظتادة  48-76 رق) من اممر 48اظتادة  - 1

2
دل يت) اتنطكؽ الفعلي يف إذا كما يلي ز  11-91من القانوف رق)  32من أجل سد هها الفراغ نق ح أف تعاد صياةة اظتادة  - 

ل امش اؿ اظتزم  إؾتازها يف اآجاؿ اددة يف العقد أك القرارات اليت ترخل  العمليات اظتعنية نتكن أف تس ج  ملكية العقار  ناء عل
  لب اظتنزكع منه أك أصحاب اضتقوؽ مقا ل إرجاعه) ما  صلوا عليه من تعويل.

 زالتن ي).إجراءات اتس جاع تت) عن  ريا    
 ترخل اليت القرارات أك العقد يف اددة اآجاؿ يف إؾتازها اظتزم  امش اؿ يف الفعلي اتنطكؽ يت) دل إذا:32النل اضتارل اظتادة  -

 .اضتقوؽ أصحاب أك منه اظتنزكع  لب علل  ناء العقار ملكية تس ج  أف نتكن اظتعنية  العمليات

 .222اصتزائرمب ص القانوشل كية من أجل اظتنفعة العمومية يف الن اـ  عوشل خالدب منازعات نزع اظتل - 3
كرثة  ؽ.ع( رد كتية تيزم كزكب غتلة غتلس الدكلةب العدد  ةب قضي15/04/2003ب اظتؤرخ يف 6222غتلس الدكلةب القرار رق)  - 4

 .91ب ص 2003ب 4رق) 
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 42رقػػ)  1983فيفػػرم  28جديػػد: اممػػر  اسػػ جاع امرض مورػػوع قػػرار نػػزع اظتلكيػػة الصػػادر يف 
مقا ػػػػل اسػػػػ جاع مػػػػا قيػػػػًبلى مػػػػن  ػػػػرفه) مػػػػن مػػػػن  ػػػػرؼ كارل سػػػػكيكدة لفائػػػػدة كرثػػػػة مفتػػػػاح أزتػػػػد 

 1تعويل.ز
جاع امرض يتضػػ  مػػن هػػها القػػرار أف القارػػي ك  عػػدما أل ػػل القػػرار اظتسػػتننف فيػػه قضػػل  اسػػ      

 ػػػل أقػػػر رػػػركرة إرجػػػاع اظتسػػػ جعٌن ظتػػػا قبضػػػو  مػػػن  بىػػػها مورػػػوع نػػػزع اظتلكيػػػةب  يػػػ  دل يكتػػػفً 
تعػػويل. ك هػػه  مػػن اضتػػاتت النػػادرة الػػيت ت يكتفػػي فيهػػا القارػػي  القضػػاء سػػا اتسػػ جاعب  ػػل 
يتعػػػدل إذل اممػػػر   رجػػػاع مػػػا قػػػبل مػػػن تعػػػويل ك هػػػها مقا ػػػل لكسػػػ جاعب إذ يعػػػد هػػػها اجتهػػػاد 

مػػػن اممػػػر اظتل ػػػلب  48لكسػػػ جاع  اظتػػػادة  ةيف الوقػػػت الػػػهم دل تتعػػػرض التشػػػريعات اظتن مػػػ ان قضػػػائي
 .سنلة( إذل مقا ل اتس جاع ك ت كيفية تسوية هه  اظت11-91 رق) من القانوف 32اظتادة 
ك من اإلشػكاتت الػيت ت ػار هػو مبلػغ التعػويل اظتسػ د خاصػة إذا مػرت مػدة  ويلػة  ػٌن تػاريخ     

رار النزع ك اتس جاعب إذ أف قيمة اممكؾ اظتنزكعة ختتلف  ٌن التارمتٌن. فهػل يرجػ  اظتسػ ج  مػا ق
قبضػػػػػه مػػػػػن تعػػػػػويل دكف زيػػػػػادة أك نقصػػػػػاف؟ أـ أف العقػػػػػار متضػػػػػ  للتقػػػػػوصل ك حتػػػػػدد قيمتػػػػػه كقػػػػػت 

 اتس جاع ك هو اظتبلغ الهم يرد  اظتس ج ؟
 جاع هػػو مب ا ػػة إعػػادة  يػػ  يصػػب يف عقػػد كفػػا يف الفقػػه اصتزائػػرم هنػػاؾ مػػن يػػرل أف  ػػا اتسػػ    

ك هنػػاؾ رأم يقػػوؿ علػػل القارػػي ك عنػػدما  2امشػػكاؿ القانونيػػةب ك يتحػػدد مبوجبػػه الػػ من ك يػػدف .
يسػػػتجيب لطلػػػب اتسػػػ جاع أف يعػػػٌن خبػػػًن لتقيػػػي) اممػػػكؾ اظتطالػػػب  اسػػػ جاعها  بقػػػا للمعػػػايًن 

القيمػػػة اضتقيقيػػػة لألمػػػكؾ كقػػػت اتسػػػ جاع  اظتسػػػتعملة عنػػػد نػػػزع اظتلكيػػػة مػػػ  امخػػػه  عػػػٌن اتعتبػػػار
مػػػن اممػػػر اظتل ػػػل ك الػػػيت اعتػػػلت إف  ػػػا  48إف هػػػهين الػػػرأيٌن يتوافقػػػاف مػػػ  نػػػل اظتػػػادة  3 بعػػػا.

 4سنة من تاريخ قرار النزع. 15اتس جاع هو مب ا ة إعادة  ي  يت) خكؿ 

                                                 
سكيكدةب القرار ةًن كتية كارل رد مفتاح أزتد كرثة  ةقضيب 05/02/2001ب اظتؤرخ يف 192287غتلس الدكلةب القرار رق)   -1

 منشور.

 .36اصتزائرمب ص القانوشل  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العمومية يف الن اـ  - 2

 .28 ص سا ابالرج  اظتليلل زركقيب  - 3

من  لإلدارةنزع اظتلكية ظتا  إجراءجاء  ناء علل  لألمكؾ اإلدارةيد البي ب فتجر  إعادةنرل رركرة الفصل  ٌن  ا اتس جاع ك   رأينا - 4
من امتيازات السلطة العامةب ك يف هها جل اظتكؾ علل التنازؿ علل أمككه)ب  الرة) من  صوؿ هؤتء علل التعويل العادؿ  امتياز

  اممكؾ تعتل قد خرجت عن اظتشركعية ك عندها نتكن كاظتنصف. ف ذا دل تباشر اإلدارة يف امش اؿ أك دل حتـ  الت صيل اظتقرر عته
للمكؾ  لب اس جاع أمككه) مقا ل إرجاعه) ظتا قبضو  فقط. إذ ت يعقل إرهاؽ اظتكؾ أك ر. أما اإلدارة فعليها حتمل اطتسائر إف 

 كف أم زيادة.كجدت مهنا هي اظتقصرة. ك النتيجة أف اظتس جعٌن ت يرجعوف إت ما  صلوا عليه من تعويل د
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ظتساس  اإلجراءات السا قة اظتطالبة سا اتس جاع ت تؤدم إذل ا ف ف القانوف الفرنسيك يف     
ك لتا اظتطالبة سا اتس جاع لكل مالر قدصل له الصفة  .أك إعادة الن ر يف قيمة التعويل

سنة من تاريخ  30ك نتارس  ا اتس جاع خكؿ مدة  .كل ذكم اضتقوؽلالقانونية يف ذلرب ك 
 1صدكر أمر نزع اظتلكية.

 : إجراءات االسترجاع.ثالثاً 
شرع اصتزائرم إذل إجراءات اتس جاع ؽتا يعد من قبيل التقصًن يف الضمانات دل يتطرؽ اظت    

اظتنفعة العمومية. لهلر سنبح  يف إجراءات ؽتارسة  ا  أجلالتشريعية لنزع اظتلكية من 
 ب ك ذلر علل الشكل التارل:اتس جاع يف القانوف الفرنسي

 .بناء على مبادرة الجهة النازعة – 1
ا ف هن  (Aliéner les terrains)هة النازعة ترةب يف التنازؿ عن اممكؾ اظتنزكعة إذا كانت اصت    

عت) مهلة شهرين  س يؤكدكا رةبته) يف  نملزمة علل إخبار اظتكؾ القدماء ك ذكم اضتقوؽ ك الهي
ف مبلغ أم  العل)  بمنه) كيف  الة عدـ الرد يعتل ذلر ختلو ذلر ك اظتوافقة علل اظتبلغ ادد 

 تس جاع لتدد  قاري نزع اظتلكية.ا
 .بناء على مبادرة المنزوع ملكيتو -2

اظتكؾ القدماء ك ذكم اضتقوؽ  ف فخكؿ مدة ال كثوف سنة من صدكر أمر نزع اظتلكيةب     
 لب اس جاع أمككه). ك هها يف  التٌن: اضتالة امكذل إذا دل لتـ  الت صيل اظتقرر  )اهن  مك

اظتشركع  عد مضي ستسة  إؾتازأك إذا دل يت) ب (DUP) التصري   اظتنفعة العمومية للعقار اظتنزكع يف
 2ذلر تقرر إعكف .خر للمنفعة العمومية. سنوات إت

فعندما ت يلقل  لب اتس جاع اآذاف الصاةية من  رؼ اإلدارةب فيمكن عندها للمتضرر     
اس جاع اممكؾ اظتنزكعة إذا توفرت الشركط  أجلالتقدـ  طلبه أماـ ػتكمة اظترافعات الكلل من 

 3القانونية.
                                                 

1 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit ., p.349. 
2
 - Art. L12-6 du code d’expropriation français «  Si les immeubles expropriés en application 

du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de 
recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel 
peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de 
l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité 
publique ». 
3   - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.345. 
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ب ك الهم Olivier-Garcin»1»كمن التطبيقات القضائية الس الدكلة الفرنسي نهكر قرار     
جاء فيه ز ظتا كاف اضتا للمنزكع أمككه) أف يطلبوا من القضاء ؽتارسة  ا اتس جاع يف  الة 

اظتنزكع يف إعكف اظتنفعة العمومية خكؿ مدة ستسة سنوات  عدـ تسيد الت صيل اظتقرر للعقار
 من صدكر أمر نزع اظتلكية.

فسخ لنزع اظتلكية م  رد متبادؿ  ٌن العقار  أنهإف اتع اؼ القضائي سا اتس جاع ت يعين     
 Mais que la reconnaissance judiciaire du droit à rétrocession n’a)كمبلغ التعويلب 

pas pour effet d’opérer la résolution de l’expropriation, avec restitution 
réciproque de l’immeuble et de l’indemnité). اتس جاع يتم ل  ف ف ب ل علل العكس

للمالر السا ا الهم يرةب يف  (La rétrocession s’analyse en un rachat)يف إعادة  ي  
ية هو من لتدد قيمة العقار  يف الوقت اضتارل( اليت هي اآف قيمة ذلرب ك أف قاري نزع اظتلك

اتس جاعب  نفس  ريا تقدير  لقيمة العقار كقت النزع اليت هي مبلغ التعويل. ك أف التحويل 
رةب يف ذلرب ك الهم يوافا علل دف  مبلغ يللملكية ت لتا إت للمالر القدصل الهم  اصتديد

 ددة قانونا.زاتس جاع خكؿ اظتدة ا
 عد أف أكد علل شركط ؽتارسة  ا اتس جاعب  اكؿ أف  أنهك من خكؿ هها القرار يتض      

فسخ يستوجب الرد اظتتقا ل للمناف   هيبٌن القاري التكييف القانوشل عتها اضتا فنفل عليه أن
سه ذلر الهم  العقار مقا ل قيمة التعويل(ب ك علة ذلر أف اظتبلغ الهم يرد  اظتس ج  هو نف

عتل اي  صل عليهب كقت النزع ك الهم نتكن أف يرج  إذل ثكثٌن سنةب ك هها ةنب كار . لهلر 
 ي  يقي) العقار من جديد كفا امسعار  ب(Une nouvelle cession)إعادة  ي  من جديد  أنه

 اضتالية من  رؼ قاري نزع اظتلكية.
يل إذا  رموا من ؽتارسة هها اضتاب يف ك نتكن مصحاب  ا اتس جاع اضتصوؿ علل تعو     

ف أ الة ما مت  ي  العقارات إذل  رؼ .خرب ك تعهر علل اإلدارة اظتطالبة اس جاعه منهب م  العل) 
 Le droit de rétrocession ne comprend pas le droit) ا اتس جاع ت نتن   ا التتب  

de suite) الهم متتل  ه القاري اإلدارمب كتب أف  ك التعويل اظتقرر 2.ك ت إ طاؿ البي ب

                                                 
1
 - CA., d’Aix-en-provence, 1éré chambre civile, 4 septembre 1995, « Olivier-Garcin ». 

2 - Cass., civ.3éme, 3 mars 1982, « Commune de Domont » 
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يصل  امررار اضتاصلة  داية من التاريخ اظتقرر ظتمارسة  ا اتس جاع ك ليس من تاريخ التنازؿ 
 1.عن اممكؾ لفائدة ال ًن

 ف فيف  الة رفل  لب اتس جاع من  رؼ اإلدارةب  أنهك ما نتكن استنتاجه ؽتا سبا عرره     
زعة ختتل  ه ثكثة جهات قضائية ؼتتلفةب القاري اظتدشل  النسبة للن ر يف اتختصاص  ن ر اظتنا

الطلب اظترفوض  اتس جاعب القاري اإلدارم  النسبة للتعويلب ك أخًنا قاري نزع اظتلكية 
  النسبة لتقدير قيمة إعادة البي .

  .الجهة القضائية المختصة بالفصل في طلبات االسترجاع في النظاـ الفرنسي-3
 العادم اريالقمن اختصاص  يف امصل تعدإف اظتنازعات اظتتعلقة مبمارسة  ا اتس جاع     

أما  3ب ك هها  س يف اضتالة اليت يت) فيها التنازؿ  الطريا الودم.2(Le juge judiciaire) ك د 
تصاص ف هنا من اخ ب(Le prix de rétrocession)النزاعات اظتتعلقة  اظتقا ل اظتارل لكس جاع 

 اظتتعلقةزعات امخرل اأما  اقي اظتن 4. (Le juge de l’expropriation)قاري نزع اظتلكية
 Le)ف هنا من اختصاص القاري العادم  ذاتهيف  د ك خاصة مبمارسة هها اضتا  ب اتس جاع

juge judiciaire de droit commun)  5. 
متتل  الن ر يف جانب من منازعات  (Le juge administratif)القاري اإلدارم ف ف ك دكر      

ؽتارسة  ا اتس جاع كاظتتعلقة  اظتسائل امكلية اظتتعلقة  تفسًن أك التنكد من صحة 
(L’interprétation ou à la validité)  اظتتعلقة  ت صيل اممكؾ العقارية القرارات اإلدارية

من  رؼ اصتهة (Renvoi)  ريا إ الة م  العل) أف القاري اإلدارم ت متطر إت عن   6اظتنزكعة.
 القضائية اظتعركض عليها النزاعب ك ت نتكن أف متطر من  رؼ منزكعي اظتلكية.

                                                 
1 - Cass., civ.3é,17 novembre 1983, « Ville d’Hyrés » 
2
 - CE., 10 jan 1968, Coutin et autres, Rec. CE., p.25 ; 3 mai 1968, Merle, Ibid., tables, 

p.973 ; T.C., 19 mars, Dame veuve tribier , Ibid., p.565. 
3 - Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, op.cit., p.350.  
4
 - Art. **R12-10 « A défaut d'accord amiable sur le prix ou le loyer, il est statué par la 

juridiction compétente en matière d'expropriation et selon la procédure qui lui est propre ». 
voir aussi :Civ., 3é, 4 févr. 1975, S.A. La rente foncière c/Etat Français, Bull. civ. III ; n° 41 ; 
p. 32.  
5 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.609. 
6
 - TC., 19 mars 1979, Dame veuve Tribier, Lebon, p.565. ; RDP. 1980, p.260. 
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ك  النسبة للقاري اإلدارم كعندما حتاؿ إليه القضيةب ف نه يقـو  تفسًن قرار التصري   اظتنفعة     
د القط  اليت حتصلت علل  س يسم  للجهة القضائية ايلة من حتديب (La DUP)العمومية 

يتعدل إذل اإلجا ة علل  هكما أف اختصاص  ختصيل مطا ا لقرار التصري   اظتنفعة العمومية.
اظتطلوب اس جاعها فيما متل ختصيصها كفقا ظتا هو مشار إليه يف قرار اإلشكاؿ اظتتعلا  القط  
 1التصري   اظتنفعة العمومية.

 .ستجابة إلى طلب االسترجاعالمدى ا -4
ففي الك ًن من اضتاتت  بالعكسل تدر اإلشارة إذل أف  ا اتس جاع ليس  قا مطلقا      

 يعرقل ك مسباب شس.
ف ف  ا اتس جاع يعطل إذا  2ففي البدايةب ك كما ينل عليه قانوف نزع اظتلكية الفرنسيب    

تس جاع قبل صدكر ك هها  س ك لو كاف  لب ا بصدر قرار جديد  التصري   اظتنفعة العمومية
ك نتكن أف يتكرر هها اممر لعدة مراتب فكلما كاف هناؾ  لب لكس جاعب   3القرار اصتديد.

 للتصري   اظتنفعة العموميةب ؽتا يؤدم إذل تعطيله. ان جديد ان ف نه يصدر كراء  قرار 
النازع   ؾ  فيها  ا اتس جاع ت نتكن ؽتارسته يف اضتالة اليت يقـو ف ف ك  اإلرافة إذل ذلر    

 4.(Droit de suite)لعقار اظتنزكع يف عندما ت يكوف فيها  ا اتس جاع يتضمن  ا التتب  ا
 ف  ا اتس جاع يكوف مستحيكب أك صوريا إذا مت  ناء مشركع عاـ علل امرض ف ك أخًنان     

 .(Lorsqu’un ouvrage public a été édifié sur le terrain exproprié)اظتنزكعة 
 النسبة للحالتٌن امخًنتٌن ف ف منزكع اظتلكية ك أماـ استحالة اتستجا ة إذل  لبهب ف نه ك     

 اظتقا ل له أف يطالب  تعويل عن الضرر اطتاص الهم أصا ه ك اظتتم ل يف استحالة أك صعو ة 

                                                 
1
 - CE., 16 juin 2000, Commune d’Auribeau-sur-siagne ; Rec. CE., p.232 ; D. 2001, 

somm. 898, obs. p. Carrias ; AJDI 2001, p.42, obs. R. Hostiou. 
2
 - Art. L12-6 « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu 

dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les 
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la 
rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à 
moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ». 
3
 - Civ., chambre des expropriations, 26 nov.1965, consorts Chenitvesse et autres c/ministre 

des armées et autres, Bull.civ. V, n° 135, p.113. 
4
 - Civ.,3éme, 15 jan, 1976, Fayard c/Ville de Lyon, Bull.civ.III, n° 20, p.15. 
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طالبة اتس جاع ممككه اظتنزكعة  الرة) من حتقا شركط ؽتارسة  ا لكس جاع. كتكوف اظت
  التعويل أماـ القاري العادم للقانوف العاـ.

إف هها اضتا ليس ثا ت لكل ش ل نزعت ملكيتهب  ل أنه ت يكوف ؽتكنا إت إذا توفرت     
شركط معينةب ك  التارل ف ف  اتت الرقا ة القضائية قليلة. ك  اإلرافة إذل إمكانية  سط القاري 

جاعب فانه كهلر نتكن أف يبسط رقا ته يف  الة اظتساس رقا ته يف  الة النزاع  وؿ  ا اتس  
 ب ك هو ما سيت) التطرؽ إليه يف الفرع اظتوارل.ا إعادة البي  ك التنجًن  أكلوية الشراء ك اإلكتار(س

 
 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على حق إعادة البيع و التأجير )أولوية الشراء و اإليجار(
تطرؽ إذل  ا .خر من اضتقوؽ اظتوالية لقرار نزع يت) ال ا اتس جاعب إذل  مت التعرض عدما     

 ـمن عدـ الت صيل اظتقرر للعقارات اظتنزكعة أك عد ان اظتلكية. ف ذا كاف  ا اتس جاع مستمد
مستمدة من  ا اإلدارة  ان هناؾ  قوق ف فانطكؽ امش اؿ يف اآجاؿ اددة من  رؼ اإلدارةب 

ا هو أكلوية الشراء ك اإلكتار. فيمكن لإلدارة النازعة أف تطرح العقارات هها اضت .يف الت صيل
علل أف اظتشرع اصتزائرم يف القانوف السارم دل يتطرؽ إذل هه  اظتسنلة  اليت نزعتها للبي  أك اإلكتار.

د علل التشري  الفرنسي الهم  صر ؽتارسة اعتميت) اتلهلر س .1اخاصة ى ان أ كام اكدل يض  عت
(ب 1958أكتو ر  23من قانوف  34ضتا كخل  ه امراري الفك ية  الفقرة ال ال ة من اظتادة هها ا

 .Art) ي  يكوف للمالكٌن ك ذكم اضتقوؽ  ا امكلوية يف اإلكتار ك كها  ي  العقارات اظتنزكعة
R12-6 ) .2  :ك ذلر علل الشكل التارل 

                                                 
1
ايا اظتطرك ة عليه فصك يف  لبات اتس جاعب مبعىن أف اظتشرع يف القضاء اصتزائرم ؾتد هناؾ إشارةن إذل إعادة البي  من خكؿ القض - 

استعمل عبارة إعادة البي  للتعبًن عن اتس جاعب ك ليس اظتقصود ىا رةبة اإلدارة يف  ي  العقارات اظتنزكعة. فالقاري استعمل عدة 
 مصطلحاتب ك عادة البي ب  ا اتستعادة كإعادة التنازؿ... اخل.

2
 - «L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu 

au droit de rétrocession défini au premier alinéa de l'article L. 12-6 informe de sa décision les 
anciens propriétaires ou leurs ayants-droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice 
immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit. 
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au 
moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les 
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 12-6 est tenu d'en informer préalablement les 
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ;  ceux-ci doivent faire connaître 
s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires. » 
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 التأجير. أوال: الجهة المختصة بالنظر في طلبات إعادة البيع و 
اإلدارة الراةبة يف إعادة  ي  أك تنجًن اممكؾ العقارية اظتنزكعة هي من تبادر  ف فيف فرنسا     

ا تقـو  نشر ف هنك يف  الة ما إذا كانت هويته) أك عناكينه) ةًن معركفةب  . تبليغ اظتعنيٌن  هلر
يف  يعها أك تنجًنها. م  العل)  القرار يف كل البلديات اليت تق  عليها اممكؾ اليت ترةب اإلدارة

أك ذكم  قوقه) الهم يقدموف  لبا فيما  بأف البي  أك التنجًن تعطل فيه امكلوية للمكؾ لسا قٌن
 متل ذلر إذل اإلدارة.

 (Le tribunal de grande instance)ػتكمة اظترافعات الكلل  كقد أيٍسًندى اتختصاص إذل 
ل  لبات  ا إعادة الشراء أك إعادة البي  للمالر دكف أف ينزع يف اظتنازعات اظتتعلقة  رفللفصل 

أما يف  الة  1كجود الت صيل للمنفعة العمومية.التحقا من  مسنلةمن القاري اإلدارم 
 وؿ سعر البي  أك مقا ل  اتع اؼ مبمارسة  ا امكلويةب ك عدـ توصل ام راؼ إذل اتفاؽ

 2ظتسنلة فهي من اختصاص قاري نزع اظتلكية.اإلكتارب ف ف اظتنازعات اظتتعلقة ىه  ا
 ثانيا: ميعاد رفع الدعوى.

 A peine de déchéance, dans le délai) الشهرين خكؿ السقوط حتت  ائلة ترف  الدعاكل    

de deux mois) 3إعادة البي  أك اإلكتار.لطلب  التاليٌن من تبليغ قرار رفل اإلدارة 
 األولوية في البيع و اإليجار. حقاستحالة ممارسة ثالثاً: آثار 

نتكن للمالر أك صا ب اضتا الهم  ـر من ؽتارسة هها اضتا يف  تدر اإلشارة إذل أنههها ك     
اظتطالبة  تعويل يف  الة ما مت  ي  اممكؾ إذل  رؼ .خر. إت أف هها اضتا يسقط إذا  بامكلوية

ك مت  ي  اصتزء اظتتبقي  به امكلئالعامة يف جز مت ا  اـ الت صيل اظتقرر للعقار يف قرار اظتنفعة 
  4.لطرؼ .خر

                                                 
1
 - Art. **R12-9 du Code de l’expropriation « Si la demande est rejetée comme non fondée, 

le tribunal de grande instance statue, en cas de contestation, sur le droit du réclamant, 
sous réserve des questions préjudicielles. » 
2- Art. **R12-10 du Code de l’expropriation «  A défaut d'accord amiable sur le prix ou 
le loyer, il est statué par la juridiction compétente en matière d'expropriation et selon la 
procédure qui lui est propre. » 
3 - Art. **R12-9  alinéa 2 du Code de l’expropriation « Le pourvoi doit être introduit, à peine de 
déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la 
décision administrative de rejet. 
4 - Cass., 3eme civ, 7 fév, 2001, JCP G 2001, II, 10560, note A.Bernard ; AJDI 2002, p.45, 
obs. A.Lévy. 
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 الفصل الثاني
 المنفعة العمومية أجلرقابة القضاء الكامل على إجراءات نزع الملكية الخاصة من 

  شرعية تهر ط اتًنالتعويل أه)  ا رتبه القانوف للمتضررين من نزع اظتلكيةب إذ أف الدس يعتل    
اممر  النسبة للتشريعات اليت ن مت إجراءات نزع اظتلكية. ك لقد اعتل  ك نفس بعمليةال تلر

لنزع اظتلكية من أجل  صوؿ منزكعي اظتلكية علل تعويل عادؿ ك قبلي من الضمانات التشريعية 
من أه)  العمومية اظتنفعة أجل من اظتلكية نزعاطتاص   تقدير التعويلك يعتل  مومية.اظتنفعة الع

ف التعويل ي ًن  . ففي اصتزائر فةملكي يمنزكعك  النازعة اإلدارة  ٌنا النزاع نهن ور  شاظتسائل اليت ي
 إدارة  اإلدارة إنفراد  سببالك ًن من اإلشكاتت ك تكاد اظتنازعات تنحصر يف إ ار ب ك ذلر 

 الن ر إذل  رؽ تقدير ك هها  ب كاإلنصاؼ العدالة مبدأ لتقا ت قد مبا  حديدأمكؾ الدكلة(  ت
هها التعويل ك اليت قد ت تتماشل ك كل اضتاتت  اعتبارها من مة مبوجب قرارات إداريةب كت 

ك عليه ف ف القاري  تراعي إت قيمة العقارات دكف اصتوانب امخرل ك اليت نتكن أف تعوض.
رار اإلدارم يف اصتزائر ت يتدخل يف هه  العملية  اعتبارها إدارية إت يف  الة الطعن أمامه يف ق

قيمة التعويل الهم قدرته إدارة أمكؾ  يشتمل من  ٌن ػتتوياته عللالقا لية للتنازؿ ك الهم 
 الدكلة.

 La phase)أما يف القانوف الفرنسي ف ف حتديد قيمة التعويل يدخل رمن اظتر لة القضائية     

judiciaire)يتوذل  ي  لكيةب ب ففي  الة عدـ اتتفاؽ  وؿ قيمة التعويل  ٌن النازع ك منزكع اظت
 .قاري نزع اظتلكية مسؤكلية تقدير التعويل ك د 

ة تبلور من ام كاـ القضائي اكبًن   ارصيد فى كوى فقد تى التعويل كن را لك رة اظتنازعات اظتتعلقة      
يف  اتكوين غتموعة من اظتبادئ القضائيةب نتكن أف تكوف سندا قويا لإلدارة ترتكز عليه عنه

 تعويل العادؿ ك اظتنصفب إرافة إذل القواعد القانونية اليت أرساها التشري .حتديدها لقيمة ال
إف دراسة رقا ة القضاء الكامل اظتتعلقة  نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب تتطلب التطرؽ     
 اظتبح  إجراءات توجيه دعول التعويل عن نزع اظتلكية نقطتٌن أساسيتٌنب فامكذل تتم ل يف  إذل
دكر القاري اإلدارم يف تسوية نزاعات التعويل عن نزع  تم ل يفكؿ(ب أما النقطة ال انية فام

  اظتبح  ال اشل(. اظتلكية
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 األوؿ بحثالم
 التعوي  دعوى رفعالمتعلقة ب القانونية اإلجراءات

 نزاعات قضائيةب تتطلب تسويتها اختاذ رتلة منهي إف نزعات التعويل عن نزع اظتلكية          
 اإلجراءات القانونية كفا القواعد العامة اظتنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب أك

فالدعول ت تكوف مقبولة إت أذا مت نصوص عليها يف تشريعات نزع اظتلكية. اظتاصة اطت كفا القواعد
هه   ف توجهكما ينب ي أ  كفا شكليات قانونيةب عنزا رفعها من  رؼ امش اص اظتعنيوف  ال

 .اآجاؿ القانونيةإذل اصتهة القضائية اظت تصة  نزاع التعويل عن نزع اظتلكية خكؿ  الدعول
عين الطعن رد القرار اإلدارم اطتاص ييف القانوف اصتزائرمب ف ف الطعن يف قيمة التعويل ك     

نسي ف ف قيمة التعويل  القا لية عن التنازؿ  اعتبار  يتضمن يف قيمة التعويل. أما يف القانوف الفر 
حتدد من  رؼ القاري يف  الة عدـ اتتفاؽ الودم  ٌن الطرفٌن   اصتهة النازعة ك منزكع 

يف دراسة إجراءات الطعن يف اظتطلبٌن امكلٌن علل القانوف  سيت) ال كيزاظتلكية(. لهلر ف ننا 
ا إذل الطعن يف اضتك) اصتزائرم فقطب علل أف نتطرؽ إذل الور  يف القانوف الفرنسي عند تطرقن

 القضائي ادد لقيمة التعويل يف اظتطلب ال ال .
ضي التطرؽ إذل تقتاإلجراءات القانونية اظتتعلقة  رف  الدعول أماـ جهة القضاءب  إف دراسة    

ككها معرفة اصتهة القضائية اظت تصة  تسوية النزاعات  امكؿ( طلب اظت   الدعولٌنام راؼ اظتعني
كأخًنا معرفة ميعاد رف  الدعول كالطعن  ال اشل(ب طلب اظت موروع هه  الدعولاليت تشكل 

 .ال ال ( طلب اظت القضائي رد القرار الصادر فيها
 

 األوؿ مطلبال
 أطراؼ دعوى التعوي  في نزع الملكية

من  رؼ من له الصفة كاظتصلحة  الدعاكلإف دعول التعويل عن نزع اظتلكية ترف  ك ًنها من     
 التقاري أماـ القضاء م  أخه خصوصية بإذ تطبا يف هها اااؿ القواعد العامة بهليةكام

من رف  الدعول  للؾتد  يتكل) ع 11-91 رق) من القانوف 26ك الرجوع إذل نل اظتادة  اإلدارم.
فيسميه الطرؼ  186-93من اظترسـو التنفيهم رق)  39أما نل اظتادة  1بقبل الطرؼ اظتطالب

 1هو نفسه الطرؼ اظتستعجل؟ اظتطالب الطرؼأف فهل  2.(La partie diligente) اظتستعجل
                                                 

 .يرف  الطرؼ اظتطالب الدعول أماـ اصتهة القضائية اظت تصة يف ةضوف شهر من تاريخ التبليغ إت إذا  صل اتفاؽ  ال اري - 1

2
 .ليغالتب تاريخ يلي الهم الشهر خكؿ اظت تل القاري أماـ دعول رف  اظتستعجل الطرؼ أمكن  ال اريب اتتفاؽ تعهر إذا - 
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إف ما يقصد  اظتشرع من خكؿ هاتٌن العبارتٌن هو الطرؼ الهم يهمه أمر رف  دعول     
 2ستعجالية.ا سنلةيتعلا مبت ف اممر عبارة الطرؼ اظتطالب هي امنسب م ف فكعليه  بالتعويل

دد الطرؼ حتالهكر دل  سالفيتدتٌن انل اظت ف ف بكؼ يف اظتصطلحات  ل الن ر عن هها اتختك 
. تاجاء فقد بالهم نتكن له رف  دعول التعويل  اظتشرع قد فيمكن أف يكوف علل صي ة العمـو

اظتكؾ ك أصحاب اضتقوؽ العينية أك اظتنتفعٌن اظت ا بٌن  قرار القا لية  بقصد  عبارة ام راؼ
جهة اظتستفيدةب ك قد ب إرافة إذل ود هو كل اظتتضررين من عملية النزعأك قد يكوف اظتقص بللتنازؿ

 3نتتد اممر إذل السلطة النازعة.
كع نز اظت بعامة تض) ثكثة أ راؼ كه) السلطة نازعة اظتلكية ةكؾتد أف عملية نزع اظتلكية  صف    

ستفيد هو نفسه السلطة ف كاف يف أ واؿ أخرل اظتإ كاظتستفيد من عملية نزع اظتلكية ك بمنه اظتلكية
 نازعة اظتلكية.

كالسلطة نازعة اظتلكية كهي هنا  بكع منه اظتلكيةنز كقتا اظت  رفٌنب كانت العملية تض)  ف ف    
إذا كانت العملية تض)  أنهةًن ب كل من الطرفٌن اضتا يف رف  دعول التعويللف باظتستفيد نفسه

خًن رف  فهل لتا عتها ام .ت هي اظتستفيدثكثة أ راؼ مبعىن أف السلطة نازعة اظتلكية ليس
يكوف دائما  رفا يف الدعول إذل جانب السلطة نازعة  أنهأـ  بالدعول مبفرد  كطرؼ أساسي فيها

 ف ترف  رد  مبفرد ؟أكهل نتكن  اظتلكية كمرتبط كجود  يف الدعول  وجودها؟
أ راؼ الدعول كما  ادل لتدد 186-93كاظترسـو التنفيهم رق)  11-91 رق) قانوفالإف     

كمن خكؿ  عل القضايا اظتطرك ة علل القضاء ؾتد أف اظتدعل يف  أنهكما   بسبقت اإلشارة إليه
فيوجهها  بدعول نزع اظتلكية  صفة عامة متطئ يف توجيه دعوا  رد اصتهة اظتعنية  اظتدعل عليه(

                                                                                                                                                    
اظتشرع  أف الل ة الفرنسية ؾتد  186-93 رق) من اظترسـو 29ك اظتادة  11-91 رق) من القانوف 26من خكؿ نصي اظتادتٌن  -1

الطرؼ ب أما  الل ة العر ية فهناؾ اختكؼب فاظتادة امكذل استعملت مصطل  (La partie diligente)استعمل نفس اظتصطل  
 . فلماذا هها اتختكؼ؟مستعجلالطرؼ الب أما ال انية المطالب

 .13 عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب ص - 2
عوضب فقد ت يركقه مبلغ التعويل هو الهم يي  منهراف  الدعول هو اظتالر ك كل صا ب  ا عيينب  ف فيف ةالب اضتاتت  - 3

ترف  دعول يف مبلغ التعويل اظتقرر من  رؼ مصاحل  أفالسلطة النازعة فك نتصور كيف نتكن عتا  اأماظتق ح من  رؼ السلطة النازعة. 
نتكن للجهة النازعة أف تبادر  رف  الدعول  عنا يف مبلغ التعويل مف ال رفة اإلدارية  48-76. م  العل) أنه يف اممر اظتل ل رق) الدكلة

 أفالطرؼ اظتستفيد فيمكن  أما. (16ضات اظتستحقة يف  الة عدـ اتتفاؽ الودم  اظتادة  االس امعلل هي اليت حتدد مبلغ التعوي
ك ال الب أف يكوف مدعل عليه. ك عليه ف ف السلطة النازعة  .إذا قدر أنه مبالغ فيهب أك يف  الة إعادة التقيي) مبلغ التعويل يطعن يف

فيد فيحتمل أف يكونا مدعل أك مدعل عليه. أما اظتتضرر فال الب أف يكوف تكوف يف ال الب  رفان يف الدعول كمدعل عليه. أما اظتست
 .11-91مدعيان. ههين الطرفٌن امخًنين يكونا  رفٌن يف الدعول كمدعل عليه يف يل القانوف 
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ا الطرؼ ف ههاسواء ك الدعول الهم يقتضي حتديد ؼتتلف أ راؼ اممررد جهات أخرل 
النزاع ك ه) منزكع اظتلكية  الفرع  ؼا ر أك فيما يلي سيت) التطرؽ إذل  مدعي أك مدعل عليه.

 امكؿ(ب السلطة نازعة اظتلكية  الفرع ال اشل(ب ك اظتستفيد  الفرع ال ال (.
 

 األوؿالفرع 
 )المتضرر( منزوع الملكية

كل ش ل  بيعي أك ة النزعب ك هو  متضرر من عمليكل  (L’exproprié)كع اظتلكية نز ميعتل     
ككها  بكقد يكوف من أصحاب اضتقوؽ العينية العقارية .معنوم مت نزع ملكيته للمنفعة العامة

يجب أف تتوفر ف 1.كاظتؤجرين للمحكت السكنية كاظتهنية كالتجار كالصناعيٌن كاضترفيٌن بالشاةلٌن
من  13ة كاظتصلحة  بقا للمادة الصفالشركط العامة لرف  الدعول ك هي يف الش ل اظتتضرر 

 انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية.ق
أك  11-91 رق) القانوفيف  لنزع اظتلكية يف اصتزائرب سواء ةاظتن م النصوص ك الرجوع إذل    

اظتالكٌن عن حتديد هوية  تتكلم اأهنإت  بعرؼ اظتنزكع منه اظتلكيةتدل  اأهنؾتد  مرسومه التطبيقيب
ا يسمل يت) حتقي ف نه بهها التحديد أجلكمن . نزع ملكيته)ؽ اظتطلوب أصحاب اضتقو ك 
 ف ف بسالف الهكرمن القانوف  19ك سب اظتادة  .افذ ػتقاػتيسند إذل  ززئياصتتحقيا الز

 ة اآخرين.يالتصمي) اصتزئي الهم يعد  اافذ اقا يرفا  قائمة اظتالكٌن كأصحاب اضتقوؽ العين
ب التحقيا اصتزئيمن عتدؼ ا جاء  تفصيل كتبياف 186-93 رق) ـ التنفيهمف اظترسو أكنك ذ     

ال رض من هها التحقيا هو  ف ف بفباإلرافة إذل هدؼ حتديد ػتتول اممكؾ كاضتقوؽ العقارية
توري  هوية اظتالكٌن كأصحاب اضتقوؽ اظتراد نزع ملكيته) كالتحقا منه) إما عن  ريا فحل 

ية أك  واسطة معانية  قوؽ اظتلكية يف العقارات اظتعنية يف  الة عدـ اظتستندات القانونية للملك
 2كجود تلر اظتستندات.

 أكسند اظتلكية  عقد توثيقي للملكية(ب ضتامل لهلر يع ؼ  صفة اظتنزكع ملكيته ليس فقط     
 3ضتامل عقد شهرةب  ل أيضا لكل مست ل أك  ائز ةًن  امل لسند يف  الة توفر الشركط التالية:

                                                 
      سا ا اإلشارة إليه. 11-91من القانوف رق)  21امش اص اظتهكورين يف الفقرة ال انية من اظتادة  - 1

 .سا ا اإلشارة إليه 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 13ادة اظت - 2

3
الصادر عن  16/12/2003اظتؤرخ يف  12419زهية كريسب اضتا يف التعويل يف إ ار نزع اظتلكية  تعليا علل القرار رق)  -  

 .120ب ص2004ب منشورات السا لب اصتزائرب 5ال رفة ال انية(ب غتلة غتلس الدكلة اصتزائرمب العدد 
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 كتب أف تكوف امراري اظتعنية ذات  ا   ملر. -
 سنة ت بت  كل الطرؽ. 15كتب أف تكوف اضتيازة دائمةب مستمرة ةًن متنازع فيها خكؿ مدة  -

 أمر  الغ امقتيةب د هوية اظتالكٌن كأصحاب اضتقوؽ العينية رمن التصمي) اصتزئييإف حتد    
كاظتبلغ الهم يطلبونه من  بعت) أف يقدموا اق ا اهت) فامش اص اددكف يف التصمي) اصتزئي نتكن

من  38يوما من تبلي ه) قرار جواز البي   بقا للمادة  (15 كذلر يف ةضوف ستسة عشر  باإلدارة
لعقار أك  ا عيين  ان كع منه اظتلكية مالكنز يش ط أف يكوف اظت ك  .186-93 رق) اظترسـو التنفيهم

ك س اممكؾ  بعنز لل ية قد تكوف ػتكن نية كةًن اظتبنارية اظتبذلر أف كل اممكؾ العق بعقارم
ككها  بكالعقارات اظتملوكة من  رؼ عدنتي امهلية بالعقارية التا عة لألمكؾ اطتاصة للدكلة

العقارات اظتملوكة من امجانب  است ناء الفنادؽ كالسفارات امجنبية اليت ختض  ظتبدأ امتداد 
هناؾ عدة ب ف ف عينية العقاريةكأصحاب اضتقوؽ الاظتكؾ هوية  حتديدك من أجل  السلطة.

اليت  ك بإشكالية إثبات اظتلكية. ك من  ٌن اإلشكاتت اظتطرك ة تواجه اافذ اقاقد صعو ات 
طرح عندما دتس إجراءات نزع اظتلكية عقارات ك قوؽ عينية عقارية ت يتوفر أصحاىا يف  عل تي 

. من ليس لديه) أية كثيقة إثباتيه ظتلكية العقارأخرل كيف  اتت  برفيةاضتاتت إت علل عقود ع
ماداـ شاةلوا هه   بعلل سبيل اظت اؿ اظتباشل اظتقامة  طريقة ةًن شرعية علل أمكؾ الدكلة ذلر

ك التارل يتعهر علل  ب) ليسوا مككا قانونيٌنف هنالعقارات ت يتوفركف علل عقود ملكية رشتية 
 كما أف عملية مس  امراري يف اصتزائر دل تت)  .ة إجراءات نزع ملكية هه  العقاراتاإلدارة مباشر 

لعدة اعتبارات  - ي  تواجهها صعو ة رتة ختتلف من منطقة إذل أخرل -علل أ سن ما يراـ 
امررية للبكدب ك عزكؼ اظتكؾ علل تسوية ؽتتلكاهت) العقارية عن  ريا منها شاسعة اظتسا ة 

ت  من اظتوا نٌن تجعلكل هه  اممور  ونية اظتتا ة كالتوثيا ك الشهر العقارم...اخل.اآليات القان
إت أف هه   .خاصة السكاف امصليٌن مم منطقة من منا ا الو ن بنتلكوف سندات ملكية

كذلر مبعانية اافذ اقا  186-93 رق) الورعية مت أخدها  عٌن اتعتبار يف اظترسـو التنفيهم
 1سنة. (15 القانونية للعقارات ظتدة تزيد عن ستسة عشرللحيازة 

اظتؤرخ يف  12419رق)  القرار ك من تطبيقات القضاء اصتزائرم ىها اطتصوص ما جاء يف    
الصادر فصك يف است,ناؼ اظتدعو  ف.ـ( رد كارل كتية  اتنة كمدير مشركع  2ب 16/12/2003

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو التنفيهم 22اظتادة  - 1

2
يف قضية  ف.ـ( رد كارل كتية  اتنة كمدير مشركع  16/12/2003اظتؤرخ يف  12419غتلس الدكلة  ال رفة ال انية(ب القرار رق)  - 

 .119السكة اضتديديةب أشارت إذل ذلر: زهية كريسب اظترج  السا اب ص
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  اظتؤيد للقرار اظتستننف القاري  رفل دعول صدر غتلس الدكلة قرار أ  ي  بالسكة اضتديدية
 التعويل اظتوجهة رد كارل  اتنة ك من معه مستندا إذل التسبيب التارل:

 ت يستحا التعويل يف مادة نزع اظتلكية إت  امل عقد اظتلكية. -
منزكع يف ةياب سند اظتلكية ت يكوف ملرا  تقدصل التعويل اظتطالب  ه من  رؼ  ائز ملر  -

 شهرة ػترر  عد اتنتهاء من عملية نزع اظتلكية. عقد
ك  النسبة ضتي يات القضية ف هنا تدكر  وؿ حتديد من له صفة اظتنزكع ملكيته لكستفادة من     

اظتدعي يف هه  القضية ك الهم يدعي الصفة ف ا التعويلب ك  التارل اضتا يف اظتنازعة القضائية. 
اكتفل  تقدصل عقد شهرة ػترر  تاريخ ت ا لقرار نزع اظتلكية يف النزاع ك يف اضتصوؿ علل تعويضه 

القانوف اظتدشل من  827إلثبات  يازته  ينما تعتل اظتلكية اظتكتسبة اليت تتوفر فيها شركط اظتادة 
 .186-93من اظترسـو التنفيهم  22ر إليها يف أ كاـ اظتادة ااظتشك 

خاصب ف نه  اظتقا ل يوجد  رؼ .خر يتم ل ك  اإلرافة إذل منزكع اظتلكية الهم هو ش ل     
 يف اصتهة النازعة ك اظتتم ل علل اطتصوص يف اإلدارةب ك اليت تكوف ػتل الدراسة يف الفرع اظتوارل.

 
 الفرع الثاني
 )الوالي( السلطة نازعة الملكية

العقارية لألفراد  ا دتس  اظتلكيةأهنمن امتيازات السلطة العامة ذلر  ان إف عملية نزع اظتلكية دت ل امتياز 
 اظتلكية ػتصورة يف اعتي,ات التالية: نزع سلطة ف فكعتها السبب 

 اصتماعات اإلقليمية  الدكلةب الوتيةب البلدية(. -
 .اظتؤسسات العمومية  -
 أصحاب امتياز اظترفا العاـ. -

لكوف عملية نزع  ان كاعتبار  أنهإت  بكرة) أف سلطة نزع اظتلكية ؽتنو ة للهي,ات اظتهكورة أعك     
ت نتكن أف  ف نه باظتلكية دت ل إجراء است نائيا تكتساب عقارات أك  قوؽ عينية عقارية خاصة

عملية نزع  إؾتازالوارل. فرة) تعدد اظتستفيدين من  ا يف ش ل ارس إت من  رؼ الدكلة ؽت لة دت
زمة للقياـ ىه  الدكلة تبقل ك دها صا بة اتختصاص يف من  ال خيصات الك ف ف باظتلكية

 العملية.
مػػن اختصػػاص الػػوزير اظتعػػين ككزيػػر الداخليػػة  إقػػرار نػػزع اظتلكيػػة يكػػوف فػػ ف بكعلػػل هػػها امسػػاس    

ككزير اظتالية مبوجب قرار كزارم مش ؾ عندما توجد اظتكؾ اظتعنية   ع اظتلكية علل إقلػي) كتيتػٌن أك 
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كيتدخل الوارل يف هه  اضتالة كمم ػل للدكلػة أك ر كيكوف من اختصاص الوارل يف اضتاتت امخرل 
ب أك مبوجػػب مرسػػـو تنفيػػهم 186-93مػػن اظترسػػـو التنفيػػهم رقػػ)  10كهػها مػػا أكػػدت عليػػه اظتػػادة 

 1البىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجي. إؾتاز النسبة لعمليات 
يف  الة إقرار نزع اظتلكية من  ننهتقضي   ب186-93من اظترسـو التنفيهم رق)  44ف اظتادة أةًن 

 اظتستفيد من العملية يرسل اظتلف اظتتعلا   ع اظتلكية إذل كل كارل ف ف بقبل الوزراء اظتهكورين أعك 
ف الوارل يسهر علل تنفيه كل اإلجراءات اظتتعلقة  عملية نزع اظتلكية أإذ  بدتس العملية إقلي) كتيته

 اظتزم  القياـ ىا.
نت اعتي,ات العمومية اظتهكورة أعك  نتكن عتا ؽتارسة سلطة نزع اظتلكية للمنفعة ف كاإكعليه ك     

إت أف اإلجراءات اظتتعلقة  العملية من التصري   اظتنفعة العمومية   است ناء إذا تاكزت  بالعمومية
تباشر  لكيةك كها قرار نزع اظت ب( كالقرار اظتتعلا  قا لية التنازؿةا دك العملية أك ر من تراب كتية 

كهها  بمن  رؼ كارل الوتية اليت تق  يف إقليمها اممكؾ كاضتقوؽ العقارية اظتطلوب نزع ملكيتها
 .186-93 رق) ما ي هر من خكؿ ؼتتلف اظتواد الواردة يف اظترسـو التنفيهم

هم يش ط ك ظتا كاف قرار القا لية للتنازؿ يف كل اضتاتت يصدر  الوارلب ك ال ب يانهك ؽتا سبا     
يكوف  رفا يف النزاع -الوارل- ف نهأف يبٌن إرافة إذل  يانات أخرل مبلغ التعويلب  -القرار -فيه 

وارل  رفا يف نزاعات التعويل عن نزع اظتلكية يكوف الك  . اإلرافة إذل اصتهة اليت  لبت نزع اظتلكية
قد تنكد هها يف هها اااؿ. ك هو الهم نت ل الدكلة  أنهإذ  ب ل السلطة نازعة اظتلكيةنت اعتبار  

 كزارة  قرارات غتلس الدكلة يف قضية لأ دجػػػاء يف ف اممر يف العديد من القرارات القضائيةب
مقلة  إؾتازاظتنفعة العامة قصد  أجلز ي  أف عملية النزع من .رد ع ب(كمن معه اااهدين(

ب إذ يتعلا اممر  لنامص فتو الشهداء  الشريعة سجلت علل عاتا الدكلة ؽت لة يف ش ل الوارل
 قطاعي ؽتوؿ من ميزانية الدكلة.

مسؤكلية دف  التعويل عن النزع تكوف علل عاتا الدكلة ؽت لة من  رؼ كارل  ف ف ي  من مث 
 2ز.كتية تبسة علل اظتستول الي 

 ي  أف  زاصتهة اظتسؤكلة عن التعويلقرار .خر الس الدكلة يتعلا مبنازعة  وؿ  كما جاء يف   
اصتهة اظتستفيدة كاظتسؤكلة عن التعويل هي إذف الدكلة اظتم لة يف ش ل كارل كتية  سكرة 

                                                 
1
 .2005اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004-12-29اظتؤرخ يف  21-04 رق) من القانوف 65ادة اظت - 

قضية  كزارة اااهدين( رد ع ب(كمن معه  ب12/07/2006 قرار  تاريخب 29055ملف رق) اكمة العليا  ال رفة اإلدارية(ب  - 2
 .395ص ب 61/1العدد بنشرة القضاة
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 كليست كزارة ال قافة اليت أصبحت ةًن معنية  النزاع  عد إل اء القرار الػوتئي الهم عينها
ل غتلس الدكلة الهم جعل عبء التعوي تجتهادكمستفيدة  عملية نزع اظتلكية كذلر تطبيقا 

 كاست ناءعلل عاتػا الدكلة اظتم لة يف ش ل كارل الوتية يف  الة نزاع جدم  وؿ صفة اظتسػتفيد  
 .1"علل اظتبدأ العاـ

 ...سطيف ز ي  أف كارل كتية كمة العلياال رفة اإلدارية علل مستول ا كما جاء يف قرار    
 يطلب إخراجه من اطتصاـ...

 ف فها أجلطيف هي اظتستفيدة من نزع اظتلكية اظتتنازع من ك ي  من جهة إذا كانت  لدية س    
الػوارل  صفته الوصي عنها كالسلطة اليت صادقت علل مداكلة البلدية يف هها الشنف كاليت قامػػت 
 كػػل اإلجراءات لتحقيا هه  العملية من اظتفركض أف يكوف متضامنا يف دف  التعويضات..... 

   2ةًن مؤسسز تست,ناؼالها تػػرل اكمة العليا أف 
ف غتلس الدكلة اصتزائرم قد أقر يف قضية  ٌن كتية الشلف كفريا  ونوة أكنك ذ يف هها اإل ار 

كأف الوارل هو الهم يتوذل دت يل الدكلة فيها  بف كزير اظتالية ةًن معين يف هه  القضيةنكمن معه  
م استدعي كمم ل الدكلة اصتزائرية ةًن  ي  أف كزير اظتالية الهز ننه ي  جاء يف القرار الصادر  
 أجل ي  أف الوارل هو الهم يتوذل دت يل الدكلة يف إ ار اظتلكية من  معين  اممر يف قضية اضتاؿ.

اظتنفعة العمومية كسسبه يتعٌن إخراج من اطتصاـ كزارة اظتالية ك التارل قضل غتلس الدكلة  تحميل 
 .زكإخراج كزارة اظتالية من اطتصاـكتية الشلف ك لدية الشلف دف  التعويل 

كنك ذ يف هه  القضية أف كتية الشلف كانت هي اظتستننفة مبعىن أف السلطة نازعة اظتلكية     
 3قد تكوف مدعية أك مدعل عليها يف الدعول.

كذلر يف قضية  ٌن كتية البويرة  بعنزا كما أكد غتلس الدكلة علل اعتبار الوتية  رفا يف ال    
ر ػتمد كلعوير خًنة  ي  قضل  تحميل الوتية  صفتها السلطة نازعة اظتلكية ككها مركز كلعوي

 4العمراشل  البليدة  دف  مبلغ التعويل للمستننف عليه). ؾتازالدراسات كاإل
                                                 

1
 ةًن منشور.القرار  ب021744ملف رق)  ب21/06/2005قرار  تاريخ  (بنيةال رفة ال ا غتلس الدكلة  - 

االة  ب كبس( رد  عبب( ب قضية1991/ ػ10/02قرار  تاريخ ب  77886ب ملف رق)  ال رفة اإلدارية( اكمة العليا  - 2
 ب1993ب لسنة 2القضائيةب العدد 

قرار ةًن القضية كتية الشلف رد فريا  ونوةب ب ب  19/02/2001 تاريخ  ب001460غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب القرار رق)   - 3
 منشور.

ب قضية كتية البويرة رد لعوير ػتمد  ن ػتمدب 17/07/2000ب  تاريخ 184072غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب القرار رق)   - 4
 ةًن منشور.القرار 
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ا ليست هي اظتستفيد من أهنف تطلب إخراجها من اطتصاـ علل أسا أكعليه ت نتكن للوتية     
 السلطة نازعة اظتلكية. اأهنسؤكلة علل أساس العلمية كإفتا تكوف م

عملية نزع اظتلكية تت) عادة من أجل حتقيا اظتنفعة العموميةب ك هه  امخًنة تقـو عليها جهة    
 عامة هي اصتهة اظتستفيدةب ك اليت سيت) تناكعتا من خكؿ الفرع اظتوارل.

 
 ثالثالفرع ال

 المستفيد من عملية نزع الملكية
هي اصتهة اليت  لبت نزع اظتلكيةب كاليت تقـو   يداع مبلغ فيد من عملية نزع اظتلكية اظتستإف     

التعويل لػدل اصتهة اإلدارية اظت تصة خزينة الوتية( كيف  الة صدكر قرار عن ال رفة اإلدارية 
ة يمكن أف تكوف السلطف فاصتهة اظتستفيدة هي اليت تتحمل هه  الزيادة. . تعػػػديل مبلغ التعويل

من  .خركف يوجد مستفيدكف أنهنازعة اظتلكية هي نفسها اظتستفيد من عملية نزع اظتلكية. ةًن 
ا   ذ). فهناكإفتا دتارسها رتاعة عمومية يف مك بعملية نزع اظتلكية ت نتكنه) نزع اظتلكية  ننفسه)

  رف مسنلةفك يوجد أم مشكل يف تدخلها يف  بكانت السلطة نازعة اظتلكية هي اظتستفيد
فهل  بيطرح اظتشكل عندما ت تكوف السلطة نازعة اظتلكية هي نفسها اظتستفيد كلكن بالدعول

 ؟نتكن للمستفيد يف هه  اضتالة أف يكوف  رفا يف دعول التعويل
ترف  القضية ز أنهمنه تنل علل  17اظتادة  أف نا ؾتدف نب 48 -76 رق) اممرإذل  ك الرجوع    

إما من  رؼ نازع  باظتنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اظتدنيةللمجلس القضائي رمن الشركط 
كإما من  رؼ من نزعت  ب3اظتلكية يف أم كقت  عد فت  التحقيا اظتنصوص عليه يف اظتادة 

 اظتستفيد. شر إذلهه  اظتادة دل ت ف فيه كعل ز.ملكتيه ا تداء من تبل يه قرار نزع اظتلكية
 La)طرؼ اظتطالب المنه تتكل) عن  26اظتادة  ف ف 11-91 رق) أما إذا رجعنا إذل القانوف   

partie diligente) ؽتا كتعل إمكانية كجود اظتستفيد يف دعول التعويل كاردة.    دقةبدكف حتديد 
نتكن أف يكوف   أنهكال الب أف يكوف  رفا يف الدعول كمدعل عليه جبانب السلطة النازعةب إت 

لتعويضات الواجب عليه دفعها إذل أصحاب اضتقوؽ مبالغ كمدعي يف  الة تقدير  أف مبالغ ا
 ف تشتمل علل مبالغ مؤسسة علل تزكير يف الوثائا أك شيء من هها القبيل.نفيهاب ك

ك الرجوع إذل ؼتتلف القضايا اظتتعلقة  التعويل عن نزع اظتلكية ؾتد أف اظتستفيد يكوف  رفا     
هو اظتسؤكؿ امكؿ عن  أنهإذ  بكن أف ترف  رد كما نتبفيمكن له أف يرف  دعول التعويل بفيها

يف قرار له  غتلس الدكلةنب الوتية. كيف هها اااؿ قرر دف  التعويل عن نزع اظتلكية إذل جا
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عليه اكمة العليا ككها غتلس الدكلة  استقرت بقا ظتا  أنه ي  ز اظتسؤكؿ عن التعويل خبصوص
اظتنفعة العامة هو اظتستفيد اظتباشر من هه   أجلن أف اظتسؤكؿ عن التعويل يف نزع اظتلكية م

ع علل أساس أف اظتلكية دل تنقل نزا ف يطلب إخراجه من الأت نتكن للمستفيد  أنهكما  1العمليةز
كأما فيما ز ل القضايا اظتعركرة عليه إذ جاء يف قرار  أ دإليه كهها ما قضل  ه غتلس الدكلة يف 

 2زا هي اظتستفيد  اظتلكية.هنها مردكد ماع فهنز متل إخراج اظتؤسسة من ال
أف اظتستفيد هو اظتسؤكؿ عن دف   جاءت تؤكد علل  ي ياته خكؿ هها القرار أف ك يتض  من    

ف القرار قد أ هنا جاءقد ف .مشركعيتهكت تكوف الوتية مسؤكلة إت علل القرار يف  دكد  بالتعويل
لتعويل  ينما اظتؤسسة هي اليت استفادت  امراري صدر رد اظتؤسسة كالوتية  التضامن يف دف  ا

 فيكوف التعويل عليها مف الوتية مسؤكلة علل القرار يف  دكد شرعيته.
قرار قا لية  ردالطعن دعول التعويل عن نزع اظتلكية ترف  من خكؿ  ف فعلل العمـو ك     

. دارة اممكؾ الو نيةإ مصاحل التنازؿ يف شقه اظتتعلا  التعويل اظتق ح من قبل اإلدارة ؽت لة يف
)  التقيي) العادؿ ك اظتنصف  سب ما ينل اإلدارة دل تقي علل اعتبار أف تكوف الدعول مؤسسة ك 

سواء من  ي  تقيي)  بكعنز ت يتناسب م  قيمة اظتلر اظت ااإلدارة تق ح تعويض عليه القانوف. ك أف
اليت  عل امررار أك  عل اظتشتمكتب أك من  ي  عدـ امخه  اضتسباف  باظتلر يف  د ذاته

 3تدخل يف تقدير التعويل.
  بكهي الوتية أم رد الوارل  اعتبار  ؽت ك للدكلة برف  هه  الدعول رد السلطة نازعة اظتلكيةتك  

 يرفعها ردقتا معا. أف ب أكف يرف  الدعول رد اظتستفيدأكما نتكن له 
ام راؼ اظتهكورة  أ دلتعويل ترف  الدعول من لتسوية نزاعات ا ف نه باممرمن كمهما يكن     

الهم يقتضي منا معرفة اصتهة اظت تصة  تسوية هه   اممر باصتهة القضائية اظت تصة ىا ـسا قا أما
  النزاعات.

                                                 
1
 .230صب  2002ب لسنة 02 العدد بغتلة غتلس الدكلة ب06/11/2001مؤرخ يف  ب199301قرار رق)  غتلس الدكلةب - 

ب ب قضية اظتؤسسة الو نية للرخاـ ك دة مقل  رد مرجاف علي10/04/2000مؤرخ يف  ب186804قرار رق)  غتلس الدكلةب  - 2
 القرار ةًن منشور.

ادة التنازؿ الهم من  ٌن مشتمكته قيمة التعويل يف قرار إع ف تقيي) اإلدارة ت يركؽ اظتكؾ ؽتا كتعله) يطعنوف ةلب ام ياف فأيف  - 3
  اظتارل.
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 الثاني مطلبال
 التعوي  لمختصة بتسوية نزاعاتاالجهة القضائية 

نزع  مبلغ التعويل النارتة عن عملية الطعوف يفاصتهة القضائية اظت تصة  ن ر لتحديد إف     
أمر  الغ امقتيةب ك  اطتصوص  النسبة لراف  الدعول الهم عليه تنب رفل دعوا  لعدـ اظتلكية 

اتختصاص.كما أف إجراءات نزع اظتلكية دتتاز  نوع من اتستعجاؿب ك دليل ذلر أف اظتشرع 
مبا يف ذلر الطعن يف مبلغ التعويلب  القرارات اإلداريةب رد دد مواعيد خاصة  النسبة للطعوف 

 ا من تاريخ تبليغ قرار القا لية للتنازؿ. داإذ جعله شهرا ك 
عملية نزع اظتلكية من اظتسائل اليت ت ًن اللبس اتختصاص يف منازعات التعويل يف  مسنلةإف     

ننا يف غتاؿ هها كتعلنا نعتقد أ ف ف با اظتلكية  كعندما نقوؿ بذلر أف اممر يتعلا  اظتلكية
ك التارل اتختصاص يعود للقضاء العادم  اعتبار أف القاري العادم هو  امي أك  بالقانوف اظتدشل

ك التارل يعتل هها  بنزع اظتلكية سنلة ارس اظتلكية اطتاصة.  اإلرافة إذل معاصتة القانوف اظتدشل ظت
ع اظتلكية قد كتعل نز أخرل خاصة   تشريعيةةًن أف كجود نصوص  .تدعيما للفريضة السا قة

 إذل جهة أخرل.يؤكؿ اتختصاص  ن ر الدعول 
 عموماإسناد دعول نزع اظتلكية  مسنلةيف الدكؿ يف  التشريعات من هها اظتنطلا تتباينك     

من أسندها إذل القضاء  التشريعات فمن بكدعول التعويل  صفة خاصة إذل اصتهة اظت تصة ىا
إذل جهة ةًن قضائية تعرض  ك منه) من أسندها قضاء اإلدارمبها إذل المن أسند )كمنه بالعادم

 .قراراهتا يف  الة اظتعاررة فيها علل القضاء العادم
يف غتاؿ اتختصاص يف دعاكل التعويل  من أجل معرفة اتتا  الهم أخه  ه الن اـ اصتزائرمك     

تسوية نزاعات التعويل من اصتهة اظت تصة  اممر الهم يقتضي معرفة ف ف  يف إ ار نزع اظتلكيةب
إذل معرفة الور  من خكؿ اتجتهادات القضائية  ب ك(الفرع امكؿ خكؿ النصوص التشريعية 

 (.الفرع ال اشل 
 

 األوؿالفرع 
 تشريعيةمن خالؿ النصوص ال نزاعات التعوي  تسويةالمختصة ب الجهة

 زع اظتلكية يف الن اـ القانوشلن اصتهة اظت تصة  تسوية نزاعات التعويل يفحتديد  مسنلةإف     
يتم ل اصتانب امكؿ يف الرجوع إذل الشريعة العامة  ك .اصتزائرم نتكن الن ر إليها من جانبٌن
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. أما اصتانب ال اشل فيتم ل يف النصوص ك اإلدارية لإلجراءات كهو قانوف اإلجراءات اظتدنية
 أك القانوف السارم 48-76 رق) مر اظتل لسواء ام ع اظتلكية للمنفعة العموميةنز القانونية اطتاصة  

 ب ك ذلر علل الشكل التارل:نصوصه التطبيقيةك  11-91 رق)
 .و اإلدارية قانوف اإلجراءات المدنية في :أوالً 
ك دخل  2008ف القانوف اضتارل اظتن ) لإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية يف اصتزائر صدر سنة إ    

 مبوجبدر اصل القانوف السا ا قانوف اإلجراءات اظتدنية الك لقد أل  .2009 يز التنفيه سنة 
ك يعتل قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية مب ا ة  .1966يونيو  08اظتؤرخ يف  154-66 رق) اممر

 .كل سواء اظتدنية أك اإلداريةاالشريعة العامة يف توجيه الدع
 ن ر الدعول  النوعي تعل اتختصاص بمنه 800ك الرجوع إذل هها القانوف ؾتد أف اظتادة     

 كوف فيها  رفا سواء الدكلة أك الوتية أك البلدية أك اظتؤسسات العمومية ذات الصب ة اإلداريةتاليت 
كما   .غتلس الدكلةكاليت تفصل فيها ا تدائيا سك) قا ل لكست,ناؼ أما  بااك) اإلداريةإذل  يؤكؿ

تختصاص للمحاك) اإلدارية  الن ر يف دعاكل القضاء من نفس القانوف تعطي ا 801أف اظتادة 
 .800اعتي,ات اظتهكورة يف اظتادة  أ دالكامل اليت تكوف فيها الدكلة  رفا أك 

 صفة  كالتعويل باتختصاص يف مادة نزع اظتلكية للمنفعة العمومية  صفة عامة ف فك التارل     
سالفة  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةق 801ينعقد للقضاء اإلدارم علل أساس اظتادة  خاصة
اتختصاص  مسنلةعيار العضوم لتحديد كاليت اعتمد فيها اظتشرع اصتزائرم علل اظت بالهكر

 القضائي.
من القانوف السا ا  803اظتادة  إذل نا نرج ف ن بحتديد  أجلك من  أما اتختصاص الي    

 اتختصاص يؤكؿز هعلل أن 37 قانوفب فتنل اظتادةمن نفس ال 38ك  37اليت حتيل إذل اظتادتٌن ك 
 مو ن له يكن دل فكإ اظتدعل عليهب مو ن اختصاصها دائرة يف يق  اليت للجهة القضائية اإلقليمي
 اختيار كيف  الة لهب مو ن .خر فيها  يق  اليت القضائية اتختصاص للجهة فيعود معركؼب
ينل  دل ما تاربلم ا اظتو ن فيها يق  اليت ةللجهة القضائي اإلقليمي اتختصاص يؤكؿ مو نب
 رز. ذل خكؼ علل القانوف

و ن اظتدعي عليه إذا كاف ب هو مك يتبٌن من هها النل أف را ط حتديد اتختصاص اإلقليمي    
ب ك إت فآخر مو ن له للجهة  اإلقليمي اتختصاص يؤكؿ مو نب اختيار كيف  الة .مو نه معلـو
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يف قانوف اإلجراءات اظتدنية اظتل ل ك  سب  أنه. م  العل) تارلم ا اظتو ن افيه يق  اليت القضائية
 .1منه تعل را ط إسناد اتختصاص هو موق  العقار 3الفقرة  8اظتادة  

يف حتديد اصتهة اظت تصة  الن ر يف  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةإف الضا ط اظتعتمد يف ق    
عندما  اإلدارية  مو ن اظتدعل عليه(ب ك إف كاف ت يطرح إشكاتن الدعول اظترفوعة رد اعتي,ات 

ترف  الدعول يف قيمة التعويل رد الوارل مصدر القرار اإلدارم اطتاص  القا لية عن التنازؿب ما 
معٌن من  رؼ السلطة العليا لتسيًن كتية ػتددة إقليمياب ك هو اظت تل دكف ةًن   أنهداـ 

مو نه معلـو  ف فات اليت ترل علل إقلي) الوتية التا عة لهب ك  التارل  اإلشراؼ علل هه  اإلجراء
عندما يكوف اظتدعل عليه يف القضية هي اصتهة اظتستفيدة لو دها ما  أنهك هو مقر الوتية. إت 

دامت هي اظتلزمة  دف  التعويلب فقد يطرح إشكاؿ فيما متل را ط مو ن اظتدعل عليه اظتعتمد 
 ف فةًن ذلر الهم يتواجد عليه العقارب ك التارل  ان فقد يكوف للمستفيد مقر . 803يف اظتادة 

ك ليس تلر اليت يوجد عليها العقار  باتختصاص يرج  إذل اكمة اليت يوجد فيها اظتدعل عليه
  2 الة لعدـ التعيٌن ك التداخل  ٌن اصتهات القضائية. كهها اممر يسبب متاعب كبًنة ك

ف ن اللتاف تقضياف من قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب  38ك  37ادتٌن   ل الن ر عن اظتك 
يف الدعاكل العقارية  ننهتقضي   40ف اظتادة  اتختصاص لتدد علل أساس مو ن اظتدعي عليهب ف

ف اممر يف أاظتتعلقة  العقار أماـ اكمة اليت يق  العقار يف دائرة اختصاصها كمبا  أك امش اؿ
 تق  اممكؾ يتالحكمة اتختصاص يعود للم ف ف بعويل عن نزع اظتلكية يتعلا  عقاردعول الت

 اظتواد نزع ملكيتها يف نطاؽ اختصاصه.
من اظتنطقي أف لتدد اتختصاص علل أساس را ط موق  العقار تنبان  ف نهك  ناء علل ما سبا    

راءات اظتدنية ك اإلدارية أت مم إشكاؿ نتكن أف يطرح. لهلر كاف علل اظتشرع يف قانوف اإلج
 2-40ب فكاف عليه كهلر أف لتيل علل اظتادة 38 ك 37علل اظتادتٌن  803يكتفي    الة اظتادة 

من نفس القانوفب  ي  أف هه  اظتادة تعل اتختصاص يف اظتسائل العقارية يؤكؿ إذل اصتهة 
ية اظت تصة  الن ر يف دعاكل فهها النل كتعل اصتهة القضائ 3القضائية اليت يوجد ىا العقار.
                                                 

 ـ..ا.من ؽ 8/3اظتادة  - 1

 العقار موجود خارج اختصاصه. أف إتأجل معاينتهب  نالعقار م إذلفالطعن يف مبلغ التعويل قد يؤدم  القاري اظت تل  التنقل  - 2

 دكف أدنا  ظتبينة القضائية ا اصتهات أماـ الدعاكل ترف   القانوفب من هها 46 ك 38 ك 37 اظتواد يف كرد عما فضك 40 :اظتادة -3
 سواها:

  امش اؿ اظتتعلقة كالدعاكل اظتتعلقة  العقاراتب التجارية فيها مبا اإلكتارات دعاكل  العقارب أك اظتتعلقة امش اؿ أك العقاريةب اظتواد يف 
 تنفيه امش اؿ. مكاف اختصاصها دائرة يف يق  اليت أك اكمة بعقارال اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة العموميةب أماـ
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ك هي اليت يوجد ىا العقارب ك هها الطرح يتجانس م   ةا دك التعويل يف عمليات نزع اظتلكية 
 مو ن اظتدعل عليه  الوارل (.

 .المتعلقة بنزع الملكية تشريعاتفي ال :ثانياً 
  صدر أكؿ عرفت اصتزائر  عد استقكعتا صدكر تشريعٌن ين ماف موروع نزع اظتلكيةب  ي    

إف  .الهم أل ل اممر السا ا 11-91 رق) القانوفمث صدر ب 48-76 رق) قانوف مبوجب اممر
فيما  ظتلكيةب ك م  ذلر كرعت  عل ام كاـأك ر إجراءات نزع ا ٌٌنى بً تي هه  النصوص جاءت لً 

ويل. ك من سواء اظتتعلقة  اإلل اء أك التع بمتل إجراءات التقاري ك الطعوف يف القرارات اإلدارية
اظتسائل ذات امقتية يف إجراءات التقاريب هي اصتهة اظت تصة  الن ر  الدعول يف غتاؿ الطعوف 

 يف إجراءات ك مبلغ التعويل. 
من يكوف د هه  التعويضات يحتد نفمنه تقضي   16ؾتد أف اظتادة  48-76 رق) اممر ففي    

 باؽ اختصاصه اممكؾ اظتنزكعة ملكيتهاتق  يف نطاليت قبل ال رفة اإلدارية للمجلس القضائي 
نتكن الطعن يف اضتك) القضائي  أنهعلل  31كما تنل اظتادة   بكذلر يف  الة عدـ اتتفاؽ الودم

 الهم يتضمن حتديد مبلغ التعويضات كذلر أماـ ال رفة اإلدارية للمجلس امعلل.
ص القاري اإلدارم ؽت ل ك من خكؿ ههين النصٌن يتبٌن أف حتديد التعويل هو من اختصا    

 مسنلةكأف اضتك) الصادر يف اليت توجد ىا اممكؾ اظتنزكعة.  ال رفة اإلدارية  االس القضائي يف
 حتديد التعويل يكوف قا ك لكست,ناؼ أما ال رفة اإلدارية للمجلس امعلل.

ساير قانوف  يكوف قد 48–76 رق) اظتشرع اصتزائرم من خكؿ اممر ف فكعلل هها امساس     
جعل اتختصاص  أنهاتختصاص  ن ر دعول نزع اظتلكية إذ  مسنلةيف   سا قان( اإلجراءات اظتدنية

 أ دك ىها يكوف اظتشرع قد أخه  اظتعيار العضوم  اعتبار أف  يعود مباشرة إذل القاري اإلدارم.
فعة العامة لتحديد اتختصاص  ريف اظتنازعة هو اإلدارة العامةب أك أخه مبعيار السلطة العامة أك اظتن

لإلدارة ك اظتتم لة يف نزع  ةالقضائي. ذلر أف نزع اظتلكية تنطوم علل فكرة السلطة العامة اظتمنو 
 1اممكؾب كما تنطوم علل فكرة اظتنفعة العامة ك هي ال اية اظترجوة من النزع.

جهة اتختصاص  مسنلةت واد اليت عاصتاظت السارم  اليانب ف ف 11-91أما يف القانوف رق)     
دد  صرا ة اصتهة حتدل  اأهنؾتد  الفصل يف الطعوف اظترفوعة رد ؼتتلف قرارات نزع اظتلكيةب 

لتا لكل ز أنهتنل علل منه ؾتدها  13اظتادة ف .اع ت نوعيا كت ػتليانز القضائية اظت تصة  ن ر ال

                                                 
 .302 عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف الن اـ القانوشل اصتزائرمب ص  - 1
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كمة اظت تصة  سب امشكاؿ ذم مصلحة أف يطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية لدل ا
فتنل يف الفقرة امكذل علل أف  14أما اظتادة  .زاظتنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اظتدنية

كتب  ز أنه. أما يف الفقرة ال ال ة فتنل علل شهرز أجلتفصل اكمة اظت تصة يف الطعن خكؿ "
شهرين علل امقصلب  أجل علل اصتهة القضائية اظت تصة  الن ر يف الطعن أف تصدر  كمها يف

 ا تداء من تاريخ الطعنز.
 11-91 رق) القانوف من 26نا ؾتد أف اظتادة ف نأما فيما متل الطعن يف قرار قا لية التنازؿ     

من  28كما أف اظتادة   اظتطالب الدعول أماـ اصتهة القضائية اظت تصة. يرف  الطرؼ ننهتقضي  
مها عن استكـ السلطة اإلدارية عند الضركرة اممواؿ من الهكر نصت يف عرض كك سالفالقانوف 

 1اصتهة القضائية اظت تصة.
دل يور   أنه ي   186-93هها الور  يتجلل كهلر من خكؿ اظترسـو التنفيهم رق)     

إذا تعهر اتتفاؽ  ال اري  ننهمنه   39إذ تقضي اظتادة  باتختصاص  ن ر الدعول مسنلة دكر  
 .القاضي المختصستعجل رف  دعول أماـ أمكن الطرؼ اظت

القرارات الصادرة يف إ ار نزع  ردإف عدـ حتديد اصتهة القضائية اظت تصة  الن ر يف الطعوف     
عن اصتهة القضائية فيها يتكل)  عاصتها اظتشرع يف اإلشارة كل مرةب 11-91قانوف ال اظتلكية يف
 2قانوف اإلجراءات اظتدنية. امشكاؿ اظتنصوص عليها يفإذل    الرجوعاظت تصة 

يرج  إذل الشريعة العامة يف اإلجراءات  11-91رق) قانوف القوؿ أف نتكننا ال  يانهك ؽتا سبا     
لقد ك  من  ي  الشكل اظتطلوب يف دعول التعويل عن نزع اظتلكية م لها م ل الدعاكل امخرل.

 رأينا فيما سبا أف اتختصاص يؤكؿ إذل ااك) اإلدارية.
 مسنلةكما تدر مك  ته من خكؿ دراسة النصوص القانونية اطتاصة   ع اظتلكية يف       

 اتختصاص القضائي  تسوية نزاعات التعويل هو:
ف اظتشرع اصتزائرم ت نتيز  ٌن منازعات اإلل اء كمنازعات التعويل يف قضايا نزع اظتلكية إ -

 اإلدارية. للمحاك)فككقتا متض  تختصاص 
أخه  اظتعيار العضوم لتحديد اتختصاص إما  بقد يكوف اظتشرع 48 -76 رق) يف اممر أما -

عيار السلطة العامة كاظتنفعة العامة علل اعتبار أف نزع اظتلكية للمنفعة كإما أخه مب بالقضائي
                                                 

صدر القرار " للسلطة اإلدارية المخولة أف تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة اإلشهاد باستالـ األمواؿ. و ي -1
 القضائي حينئذ حسب إجراء االستعجاؿ".

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 14/2ك  13/1إذل اظتواد  ن را - 2
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ا كم  بكاظتتم لة يف نزع اممكؾ بالعمومية عملية تنطوم علل فكرة السلطة العامة اظتمنو ة لإلدارة
 .كهي ال اية اظترجوة نزع اظتلكية بتنطوم علل فكرة اظتنفعة العامة

ترؾ اممر للشريعة العامة يف اإلجراءات  عدـ توريحه للجهة  ف نه 11-91 رق) أما يف القانوف    
 القضائية اظت تصة كؾتد أف الشريعة العامة أخهت  اظتعيار العضوم لتحديد اتختصاص القضائي.

ة  ي   دافالنتيجة ك  ب يف رتي  النصوص القانونية العامة أك اطتاصةيًناظتعا فتمهما اختل ك    
دل يسندها ك اظتلكية من اختصاص القاري اإلدارم  نزعصتزائرم جعل الدعول اظتتعلقة  ف اظتشرع اأ

 الفرنسي. اضتاؿ يف القانوفعليه هو لقاري خاص   ع اظتلكية كما 
جهة اتختصاص  ن ر الطعوف يف قيمة التعويل ك اظتنصوص  ك  عد التطرؽ يف هها الفرع إذل    

عليها يف التشري ب من الضركرم إلقاء ن رة علل التطبيقات القضائية ىها اطتصوصب ك هو ما 
 سيت)  يانه من خكؿ الفرع اظتوارل.

 
 الفرع الثاني

 القضاءمن خالؿ تطبيقات  منازعات التعوي  الجهة المختصة بتسوية
اتختصاص  ن ر الطعوف اظترفوعة رد القرارات اإلدارية اطتاصة  قيمة  مسنلةرقنا إذل  عدما تط    

التعويل عن نزع اظتلكية من خكؿ النصوص القانونية. كتدر  نا اآف التطرؽ إذل ام كاـ 
معرفة الضوا ط اظتعتمدة يف حتديد  أجلمن  بالقرارات القضائية الصادرة فصك يف هه  الطعوفك 

ك كها معرفة مدل دتاشي القاري م  النصوص القانونية اطتاصة اظتن مة لنزع  اتختصاصب
اظتلكيةب ك كها الشريعة العامة لإلجراءات  قانوف اإلجراءات اظتدنية سا قا ك قانوف اإلجراءات 

 1اظتدنية ك اإلدارية  اليا(.
التعويل عن نزع  اتختصاص القضائي ظتنازعات مسنلةك من القرارات القضائية الفاصلة يف     

ك هي قضية الوكالة الو نية للتسيًن ك التن ي)  2007اظتلكيةب قرار صدر عن اكمة العليا سنة 
العقاريٌن لوتية البويرة رد  ز.ص( ك  ر ت فيها قضية اختصاص القاري اظتدشل  التعويل عن 

يعاب عن القرار اظتطعوف  زعن الوجه امكؿ: الهمنزع اظتلكيةب ك قد ردت اكمة العليا مبا يلي: 
فيه عدـ اتختصاص ك تاكز السلطة كونه قضل للمطعوف رد   التعويل م  أف من قاـ  نزع 

 اظتلكية هها امخًن هي اإلدارة ك أف اصتهة اظت تصة  الفصل يف التعويل هي القضاء اإلدارم.
                                                 

تزامن م  سرياف  يف اصتزائر اظتن مٌن لنزع اظتلكية 11-91 رق) ك القانوف 84-76 رق) كتدر  نا أف نشًن أف صدكر اممر اظتل ل - 1
 اظتتعلا  قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية. 09-08ك الهم ال ي  القانوف  .154-66ظتدنية اممر قانوف اإلجراءات ا
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خبصوص الرد ك االس ك  الرجوع إذل القرار اظتطعوف فيه يتض  أف قضاة  ف نه ي   الفعل     
علل دفاع الطاعن صر وا أف امرض موروع النزاع  عد نزعها كزعت يف إ ار تزئة آخرين  نذتاف 

 ك تكن للمنفعة.
ك  ي  أف هها التعليل الهم انتهجته اصتهة اتست,نافية ةًن كاؼ لتلير كجهة ن رها فيما     

ادد لقواعد  1991أفريل  27ؤرخ يف اظت 11-91قضت  ه لكونه يتنا  ك أ كاـ القانوف رق) 
للمنفعة العامة اظتعدؿ ك اظتتم) كالهم يعطي اتختصاص  ن ر دعول  أجلنزع اظتلكية من 

للمنفعة العامة للقضاء اإلدارم دكف سوا . ك ي  متلل  أجلالتعويل يف  الة نزع اظتلكية من 
للمقتضيات التشريعية اظتهكورةب ؽتا سباب أف قضاة اظتوروع ظتا دتسكوا  اختصاصه) متجاهلٌن 

يكونوف قد أعا وا قراراه) اظتطعوف فيه  تجاكز السلطةب ؽتا يستوجب نقضه ك إ طاله ك ذلر دكف 
 1ز اجة ظتناقشة الوجه ال اشل 

التعويل عن نزع اظتلكيةب رف  أماـ  ردك من هها القرار يتض  يف هه  القضية أف الطعن      
ي  مت است,ناؼ القرار أماـ اكمة العليا اليت ردت  وروح ب  2007القضاء العادم سنة 

كقضت  نف اتختصاص يعود إذل القضاء اإلدارم دكف سوا . ك لقد  ررت أك أسست اكمة 
يعطي اتختصاص  ن ر م ل هه  القضايا إذل  11-91 رق) العليا قرارها علل أساس أف القانوف

ه. إذ أف هها القانوف ك يف ؼتتلف مواد  دل لتدد اصتهة القضاء اإلدارمب ك هها الككـ مردكد علي
اظت تصة  الن ر يف أم من الطعوف اظتقدمة رد قرارات نزع اظتلكية مبا يف ذلر التعويلب ك ترؾ 

إذل قانوف اإلجراءات اظتدنية. ك عليه فكاف علل اكمة العليا أف تؤسس قرارها مباشرة  سنلةاظت
اظتكرسة  -الهم كاف سارم اظتفعوؿ كقتها - اءات اظتدنية  سا قان(انوف اإلجر من ق 7علل اظتادة 

 . 11-91للمعيار العضومب ك نتكن عتا علل سبيل اتست,ناس فقط أف تؤسس علل القانوف 
ف دعول التعويل عن نزع اظتلكية تدخل رمن منازعات نك يف قرار .خر الس الدكلة قضل      

اختصاص ال رؼ اإلدارية علل مستول ااالس القضائية القضاء الكاملب ك هي  هلر تكوف من 
ز  ي  أف كزير السكن يتمسر  عدـ اتختصاص ال رفة اإلدارية  ل القرارات أ د ي  جاء يف 

                                                 
ب قضية الوكالة الو نية للتسيًن ك التن ي) العقاريٌن لوتية البويرة 2008نوفمل  12ب  تاريخ 475823اكمة العلياب القرار رق)  - 1

 .213-209ب ص 2009ب السنة 1 رد  ز.ص(ب  غتلة اكمة العلياب العدد
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كاف يتعٌن  سبه مقاراة الوزير  اعتبار  ؽت ك للدكلة مباشرة أماـ غتلس الدكلة   أنهعلل أساس 
 1ز.دنيةمن قانوف اإلجراءات اظت 274 بقا للمادة 

فيما متل اتختصاص  ن ر دعول التعويل ك الهم يرج  إذل جهة  ان ك إف كاف الفصل تام    
اصتهة اظت تصة داخل جهة القضاء اإلدارمب  مسنلةيف هه  القضية تطرح  أنهالقضاء اإلدارمب إت 

ع ا  ريف النز  أ دفاظتستننف يف هه  القضية يتمسر  اختصاص غتلس الدكلة علل أساس أف 
سلطة مركزية  كزير السكن(. إت أف هها اتدعاء مرفوض رتلة ك تفصيك ما داـ اممر يتعلا 

يدخل رمن اختصاص  ف نهمبنازعة يف التعويل ك ليس دعول إل اء أك مرتبطة ىاب ك  التارل 
من اختصاص ال رؼ اإلدارية علل مستول ااالس ك ليس الس  ف نهالقضاء الكاملب ك  التارل 

ك اليت  انوف اإلجراءات اظتدنيةمن ق 7ة كما يدعي الطرؼ اظتستننف  ناء علل نل اظتادة الدكل
 اضتارل.ك اإلدارية  انوف اإلجراءات اظتدنيةقمن  801تقا لها اظتادة 

من  أنهز  ي  ك يف قرار .خر الس الدكلة يف قضية تتعلا  اتختصاص اإلقليمي جاء فيه     
 قرار صادر عن كارل كتية تيزم كزك لفائدة اظتؤسسة الو نية للرخاـ ك أف ال ا ت أف نزع اظتلكية مت 

 النزاع يدكر  وؿ التعويل فقط.
 7يف هه  اضتالة أف غتلس قضاء اصتزائر ةًن ؼتتل للفصل يف هه  القضية  بقا للمادة  أنه ي  

رهتا يف أم  الة اتختصاص من الن اـ العاـ كتوز إثا مسنلةمن قانوف اإلجراءات اظتدنية م  أف 
من  اتت اإلجراءات ؽتا يتعٌن إل اء القرار اظتستننف م  رفل الدعول امصلية دكف اللجوء 

 2للدفوع امخرل اظت ارةز.
يؤكد علل اظتبدأ  انوف اإلجراءات اظتدنيةقمن  7إف غتلس الدكلة  قرار  هها ك  ناء علل اظتادة     

ك  التارل جواز إثارته يف أم مر لة   3من الن اـ العاـبالقانوشل اظتتم ل يف اتختصاص اإلقليمي 

                                                 
قدكر ك رد كرثة  ليمي  قضية كزير السكن ب 2003جويلية  22ب اظتؤرخ يف 008247غتلس الدكلة  ال رؼ غتتمعة(ب القرار رق)  - 1

 .65ب ص 2003ب سنة 4غتلة غتلس الدكلةب العدد  كمن معه)ب 
ب كتية تيزم كزك رد معتوؽ  وسعد  ن سعيد ك من معه رلكاب 2000جويلية  10ب  تاريخ 199379غتلس الدكلةب القرار رق)  - 2

 .القرار ةًن منشور
 علل أف:  807ؾتد أف هها اظتبدأ منصوص عليه يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية   ي  تنل اظتادة  - 3
 . العاـ  النظاـ  من  اإلدارية  للمحاكم  واالختصاص اإلقليمي  النوعي االختصاص" 

 . الدعوى  عليها  كانت  مرحلة  أية  في  أحد الخصـو  من االختصاص  بعدـ  الدفع  رةإثا  يجوز
 ".القاضي  طرؼ  من  تلقائيا  إثارتو  يجب
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كانت فيها اظتنازعة. كعلل هها امساس قاـ  رفل دعول تعويل متعلقة  نزع ملكية ك دكف أف 
 متوض يف امكجه امخرل للدعول. ك  هلر يكوف القاري قد أصاب يف قضائه.

تقدـ أكد علل أف اتختصاص  القضاء اصتزائرم من خكؿ ما ف ف باممرمن كمهما يكن     
نزع اظتلكية يعود إذل القاري اإلدارم كذلر تطبيقا ظت تلف النصوص القانونية  مسنلةالقضائي يف 

فت تل ااك) اإلدارية  الفصل مبوجب قرار قا ل لكست,ناؼ أماـ غتلس  باظتتعلقة  اظتوروع
 1الدكلة.

ه) يفتتوفر   من  رؼ امش اص الهين رفتأف نزع اظتلكية ت  د من  التعويل عنإف دعول     
هو القضاء اإلدارم يف الن اـ اصتزائرم. إت ف بأما القضاء اظت تل ىا .الصفة كاظتصلحة كامهلية

كإت أصب  التعويل اظتق ح من قبل  بأف رف  دعول التعويل هه  مقركف  آجاؿ ت  د أف حتـ 
ك هو  اإلدارم اطتاص   ع اظتلكية للمنفعة العمومية. كأصب   اإلمكاف حترير القرار باإلدارة هنائيا

  ما سوؼ يت) معاصتته من خكؿ اظتطلب اظتوارل.
  

 الثالث مطلبال
 دعوى و الطعن القضائي في األحكاـ و القراراتالرفع و آثار آجاؿ 

 دد مواعيد  ب.جاؿ رف  دعول التعويل عن نزع اظتلكيةإف اظتشرع اصتزائرم ك خبصوص     
يف التشريعات اطتاصة  نزع اظتلكيةب ك دل ي ؾ ذلر للشريعة العامةب  ي  أف اآجاؿ اليت  خاصة

 كرعها دتتاز  القصرب ك قد يعود هها إذل  ا   اتستعجاؿ الهم نتيز إجراءات نزع اظتلكية.
 يف (ب ك الطعنالفرع امكؿ  .جاؿ رف  دعول التعويل عن نزع اظتلكيةك عليه سيت) التطرؽ     

(ب ك أخًنا .ثار الطعن ك اظتتم لة يف كقف الفرع ال اشلقرار القضائي اظتتضمن حتديد التعويل  ال
 (.الفرع ال ال التنفيه  

 
 الفرع األوؿ

 .آجاؿ رفع دعوى التعوي  عن نزع الملكية
لتا للطرؼ الهم يف  الة عدـ اتتفاؽ  أنهعلل  26اظتادة يف  11-91 لقد نل القانوف رق)    

أماـ القاري  دعوا نف يرف    ك ذلر بيف  لب إعادة تقدير التعويل عن نزع اظتلكية اممر هي مي هي يػى 

                                                 
 .إ.من ؽ.إ.ـ 801ك  800اظتواد  - 1
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 25كعلل هها امساس ألزمت اظتادة  1بيف مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار قا لية التنازؿ باإلدارم
أك ذكم من اظتكؾ   دااإلدارة نازعة اظتلكية  تبليغ قرار التنازؿ إذل كل ك  11-91 رق) من قانوف

 اضتقوؽ العينية أك اظتنتفعٌن.
 ب( من تاريخ التبليغ01شهر  أجل انقضاءدعول التعويل  عد  ك التارل ف ذا قاـ اظتتضرر  رف     
كيف هها الصدد أصدرت ال رفة اإلدارية  اكمة العليا قرارا عتا  بمصًن دعوا  عدـ القبوؿ ف ف

بعدـ قبوؿ الدعوى ألف المنػػازعة في التقييم لزاكتفت فيه   تنييد القرار اظتستننف كالهم قض
  2.("01شهر) أجل انقضاءجاءت بعد 

ب فيجب أف ك س      تكوف عملية التبليغ  ت يىضي ي اضتاى من أصحاً ًه  اعتباًر التعويًل أه)ي رمافو
(La notification)للمعىن  اممر اضتصوؿ علل معرفة دقيقة تسم  كارحة  كقانونية ب كاملة

أك إذل ش ل مؤهل  بكما يش ط أف يسل) القرار إذل اظتعين  اممر نفسه  .قرار اإلدارم كػتتوا لل
كما يش ط أف يت) التبليغ  واسطة مويف   .كهها يف منزله امصلي بقانونا لرف  الدعول القضائية

ونية تصب  نة. ف ذا مت التبليغ  طريقة قانو ػتلف إذل اظتعين  اممر مباشرة أك عن  ريا رسالة مضم
 من هها التبليغ.  دااآجاؿ مفتو ة لرف  دعول التعويل عن نزع اظتلكية كذلر يف خكؿ شهر ك 

 من جهة أكذل كاف  ف ف اظتشار إليه سلفا يكتسي أقتية  ال ة ك خطورة كبًنةب ف تاريخ التبليغإ    
لتعويل ك هنا يف قرار القا لية للتنازؿ خبصوص ا نت ل نقطة  داية  ساب تاريخ رف  الدعول

نت ل كهلر نقطة  داية  ساب تاريخ إصدار قرار نزع  من جهة ثانية أنهإت  بتكمن امقتية
 قرار القا لية عن التنازؿ كيف  اؿ عدـ رف  الدعول يف خكؿ شهر من تاريخ التبليغ أنهإذ  باظتلكية

كمنه  .صنا من الرقا ة القضائيةكالقرار اإلدارم  قا لية التنازؿ يصب  ػت ان يصب  التعويل اظتق ح هنائي
 بع اظتلكيةنز أمكن نقل اظتلكية إذل اظتستفيد من عملية نزع اظتلكية   صدار القرار اإلدارم اطتاص  

 .ك هنا تكمن خطورة التبليغ 11-91 رق) من القانوف 29هها ما نصت عليه اظتادة 
ت القضاء يف قانوف نزع اظتلكية قرار إدارم أماـ جها رد  قرار اظتشرع عته  اظتدة  الطعن  ك    

كتب كما ب ك سن قاعدة خاصة.  3( يكوف قد خرج عن القواعد العامة  أر عة أشهر ( دا شهر ك 
                                                 

 سا ا اإلشارة إليه. 186-93 رق) من اظترسـو 39هها النل يطا ا اظتادة  - 1

 
 
اكتفت فيه  تنييد القرار اظتستننف الهم  163356ب قرار  رق) 27/07/1997ية أصدرت  تاريخاكمة العليا ال رفة اإلدار  -2

ب ب اظترج  السا اليلل زركقيأشارت إذل ذلر:  -قضل  عدـ قبوؿ الدعول تف اظتنازعة يف التقيي) جاءت  عد انقضاء أجل الشهر. 
 .30ص

3
 القرار من  نس ةالش ل  التبليغ تاريخ من يسرم بأشهر (4)  نر عة اإلدارية اكمة أماـ الطعن أجل لتددز 829 :اظتادة - 

 .زالتن يمي أك اصتماعي اإلدارم القرارنشر  تاريخ من أك بالفردم اإلدارم
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يرف  ز أنهيف النل  الل ة العر ية تنل علل  11-91 رق) قانوفالمن  26اإلشارة إليه أف اظتادة 
أف إت  .زمن تاريخ التبليغ شهرف الطرؼ اظتطالب الدعول أماـ اصتهة القضائية اظت تصة يف ةضو 
يوما كقد جاء النل   خمسة عشرالنل الفرنسي خالف النل العريب من  ي  اظتدة اليت جعلها 

 كاميت: 
« Sauf accord amiable, la partie diligente saisit le juge compétent dans les 
quinze (15) jours suivant la date de notification. » 

ف هها اتختكؼ  ٌن النصٌن  الل تٌن العر ية ك الفرنسية يف مضموف هه  اظتادة ليس  اممر إ    
اعتٌنب فاممر هنا ت يتعلا  عدـ الدقة يف استعماؿ اظتصطلحات أك ال رتةب أك سقوط عبارة.  ل 

ككلمة  اختكؼ يف اظتدة كشتاف  ٌن كلمة شهر اممر يتعلا أف يعد جسيما ما داـ  هنا اطتطن إف
فاآثار اليت ترتب علل هها اطتطن قد تكوف كراثية ك مؤثرةب ك قد تؤدم  .يوما (15 ستس عشر 

إذل رياع  قوؽ اظتتقارٌن. فالنل  الل ة الفرنسية يسقط اضتا يف اظتطالبة  التعويل  عد مركر 
ضتقوؽ نه يضيا علل أصحاب ا ك  التارل ف بعلل صدكر قرار القا لية للتنازؿ ان ستسة عشر يوم

 من القانوف 26اإلدارة قد تتمسر  النل الفرنسي للمادة  ف فيصب يف جانب اإلدارةب كعليه ك 
ك أماـ هه  الورعية قد نتساءؿ عن النل الصائب الهم قصد  اظتشرعب ك  التارل  .11-91 رق)

 ٌن.جلالصحي   ٌن ام جلحتديد ام
رع اصتزائرم هها اطتطن  عد عامٌن من استدرؾ اظتشأف  إذل لقد استمر اضتاؿ ظتدة عامٌنبك     

-93 رق) صدكر اظترسـو التنفيهم س كقبل  1993كذلر يف سنة ب 11-91 رق) صدكر قانوف
 1993-07-28 تاريخ  1993لسنة  50إذ أننا ؾتد يف اصتريدة الرشتية  الل ة الفرنسية رق)  ب186

وض ميعاد ستس عً فى  بالدعولكمت تصحي  ميعاد رف   11-91 رق) من قانوف 26استدراؾ للمادة 
أف ترف  الدعول يف خكؿ مدة  نل عللاستدرؾ اظتشرع الور  ك  بعشر يوما من تاريخ التبليغ

 39مادته  ينل يف 186-93 رق) صدر  عد ذلر اظترسـو التنفيهممث  1شهر من تاريخ التبليغ.
 اريخ التبليغ.من ت  داعلل أف .جاؿ رف  الدعول هو شهر ك  الل تٌن العر ية ك الفرنسية 

                                                 
1  - Au lieu de : 
« ….saisit le juge compétent dans le quinze (15) jours suivant  la date de notification ». 
Lire : 
 « ….saisit le juge compétent dans le mois suit la date de notification ». 
- J.O.R.A.D.P : n° 50 du 28juillet 1993.p.5. 
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القاري  ه اضتل الهم ينخه ك لقد  ر ت أماـ القضاء عدة قضايا يف هها اتتا ب ك كاف     
 بالنل الرشتي أنهيف م ل هه  اضتالة هو امخه  التاريخ الوارد يف النل  الل ة العر ية علل أساس 

ثا ت  أنهالقضايا ز ي   لأ دك قد جاء يف  كت ينخه  التاريخ الوارد يف النل  الل ة الفرنسية.
اظتهكور  1991 ريل أ 27اظتؤرخ يف  11-91من القانوف  26أف مدة ستسة يوما اددة  اظتادة 

جويلية  23اظتؤرخة يف  50أعك ب عدلت مبوجب تصحي  هه  اظتادةب اظتنشور  اصتريدة الرشتية رق) 
 . دالتصب  ػتددة  شهر ك  1993

ه يف اآجاؿ القانونية اددة أجلوا يف القرار اظتتنازع من ك مبا أف اظتستننف عليه)  عن    
 1 التصحي  اظتهكور أعك ب يتعٌن القوؿ أف الدف  اظت ار يف هها الشنف ةًن جدم  ك يتعٌن رفضهز.

دعول التعويل عن نزع اظتلكية ترف  يف ةضوف شهر من تاريخ تبليغ  ف ف اممركمهما يكن     
أك اضتقوؽ العقارية اظتطلوب نزع ملكيتها  اممكؾاإلدارية الهم تق   كمةاقرار قا لية التنازؿ أما 
 للطعن فيه  اتست,ناؼ أماـ غتلس الدكلة. ك القرار الصادر يكوف قا كن  ا.يف نطاؽ اختصاصه

ك  عد الفصل يف الدعول ك صدكر القرار القضائيب ف ف هها القرار يقبل الطعن رد   طرؽ     
ي العادم ف اممر الهم يصدر  القار أك ةًن العاديةب أما يف القانوف الفرنسيب فالطعن العادية 

كادد لقيمة التعويل يف  الة عدـ اتفاؽ ام راؼ علل قيمة التعويلب هو اآخر يطعن فيهب 
  كهو ما سيت) التعرض إليه يف الفرع اظتوارل. 

 
 الفرع الثاني

 لتعوي القضائي المتضمن تحديد ا حكمالطعن في ال
الطعن يف القرار القضائي الصادر عن جهة القضاء مدل إمكانية ت) التطرؽ يف اصتزء إذل يس    

ب ك ما هي اصتهة اإلدارم الفاصل يف دعول التعويل رد قرار القا لية للتنازؿ يف القانوف اصتزائرم
اممر القضائي اليت ختتل  هلر ك اإلجراءات. كما سيت) ال كيز علل دراسة إجراءات الطعن يف 

ادد لقيمة التعويل يف القانوف الفرنسي علل اعتبار أف القضاء هو من لتدد قيمة التعويلب 
 كليس اإلدارة كما هو عليه اممر يف اصتزائر.

ك ستت) دراسة الطعن يف اضتك) القضائي اظتتضمن حتديد قيمة التعويل يف الن امٌن اصتزائرم     
 : ك الفرنسي علل الشكل التارل

                                                 
ب قضية البنر اظتركزم اصتزائرم رد كرثة 2002ديسمل  17 تاريخ  012466غتلس الدكلة  ال رفة ال انية(ب القرار رق)  - 1

 .301-292ب ص 2006ب اصتزائرب 58ب عدد  اشطوجبي فا مة كمن معهنب نشرة القضاة
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 أواًل: الطعن في القرار القضائي المحدد لقيمة التعوي  في القانوف الجزائري
ككها اظترسـو  (11-91 رق) القانوف إف التشري  اظتن ) إلجراءات نزع اظتلكية يف اصتزائر     

القرارات القضائية الفاصلة يف  ردصرا ة إذل إمكانية الطعن  ردل يش186-93التنفيهم رق) 
 ف ف الرجوع إذل قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب  أنهإت  عوف يف التعويل.منازعات الط

هها ما  ينته ك  بالقرارات الصادرة عن ااك) تكوف قا لة للطعن  اتست,ناؼ أماـ غتلس الدكلة
القضائي اظتتضمن حتديد  ك)صدر اضت مسف .انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةمن ق 800اظتادة 
يل يف الدرجة امكذل فيمكن للطرؼ الهم يهمه اممر أف يطعن يف هها القرار أماـ غتلس التعو 

 1.قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية(من  949اظتادة   الدكلة يف ةضوف مدة ػتددة قانونا
الطعن  اتست,ناؼ هو  أجل ف ف نفس القانوف سالف الهكربمن  950ك  سب اظتادة     

 تاريخ من كتسرم باظتعين إذل اضتك) أك لألمر الرشتي التبليغ يـو من اآجاؿ هه  تسرم شهرينب
دل يق) الطرؼ الهم يهمه اممر  تبليغ القرار  ف فكعليه  ةيا يا. صدر إذا اظتعاررة أجل انقضاء

 بفيكوف  التارل ترؾ ميعاد اتست,ناؼ مفتو ا طتصمه بالقضائي الهم صدر لصاضته إذل خصمه
من تاريخ صدكر القرار القضائي اظتتضمن حتديد  ينت تجاج  فوات مدة شهر كت كتوز له ا

التعويل لرفل اتست,ناؼ اظتقدـ من خصمه. فعلل هها امساس كتب من جهة علل الطرؼ 
 اؿ تقدصل اتست,ناؼ -الهم يهمه رفل اتست,ناؼ شكك أف يبادر  التبليغ كيرفا ملفه يف 

كمن جهة أخرل كتب علل الطرؼ اظتستننف أف  .ست,ناؼلك ينت بت فوات مهلة شهر  - وثائا
من تاريخ تبل يه  ينرف  است,نافه يف  دكد شهر  أنهي بت صحة است,نافه سواء  تقدصل كثائا ت بت 

 أك أف يقدـ ادعائه  عدـ تبل يه كما علل الطرؼ إت إثبات التبليغ مبحضر التبليغ.
القضايا  قبوؿ اتست,ناؼ لعدـ تقدصل كثائا ل أ دكيف هها اإل ار قضل غتلس الدكلة يف     

 ي  أف اتست,ناؼ مقبوؿ شكك لوقوعه  سب امكراع الشكلية ز  نصه علل أنه بت بت التبليغ
مت تبليغ القرار ػتل اتست,ناؼ للسيد كارل كتية  أنهاظتنصوص عليها قانونا إذ ي بت من اظتلف 

 2.زالشلف

                                                 
 الصادر اممر أك اضتك) رد است,نافا يرف  أف بدفاع أم يقدـ دل كلو بقانونية  صفة استدعي أك اطتصومة  ضر  رؼ لكل كتوز ز - 1

 ز.ذلر خكؼ علل القانوف هها ينل دل ما باإلدارية اكمة عن
قرار ةًن القضية كتية الشلف رد فريا  ونوةب ب  19/02/2001ب  تاريخ 001460 غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب القرار رق) - 2

 منشور.
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ه لقبوؿ اتست,ناؼ شكك علل أساس ئها غتلس الدكلة قضاكهناؾ العديد من القضايا أسس في    
 اظتهكورة أعك .انوف اإلجراءات اظتدنية ق 277اظتادة 
كعليه نتكن القوؿ  نف اتست,ناؼ من  ٌن أه) الطرؽ اظتقررة للطعن القرار القضائي اظتتضمن     

يت يسم  ىا القانوف كت إذ يعتل هها الطريا من  رؽ الطعن ال بحتديد التعويل عن نزع اظتلكية
 .أ دو نتكن أف لتـر منه أم 

ا ختض  ف هن بيف اظتواد اإلدارية ااك) اإلدارية ك قرارات أما فيما يتعلا  اظتعاررة يف أ كاـ    
أف اظتعاررة ت تكوف  إذ بانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةق من 954ك  953م كاـ اظتادة 

 من (1)  داك  كترف  اظتعاررة يف ميعاد شهر بدعل عليه قد أ لغ  الطعنمقبولة إت إذا دل يكن اظت
قانوف اإلجراءات  من 955ك  الرة) من أف اظتادة  .ال يايب القرار أك للحك) الرشتي التبليغ تاريخ

 أنه.ز إت ذلر خبكؼ دل يؤمر ما للتنفيهب موقف أثر نصت علل أف زللمعاررة باظتدنية ك اإلدارية
اظتعاررة ت توقف  ف ف بطعن يف قيمة التعويضات اظتنو  عنها يف قرار القا لية للتنازؿيف  الة ال

 رق) مكرر من القانوف 29تنفيه  اقي إجراءات نقل اظتلكية ك هها ما يتبٌن من خكؿ نل اظتادة 
قرار قا لية التنازؿ يف الهم دل ينل علل  رؽ الطعن  11-91 رق) القانوفف ذا كاف  .91-11

اممر اظتل ل  ف ف ب يانهعلل النحو الهم سبا  من  ٌن ما يتضمنه التعويل عن نزع اظتلكيةالهم 
ب ك أشار إذل إمكانية الطعن  اتست,ناؼ ن )  رؽ الطعن رمن الباب الرا   منه 48-76رق) 

أراؼ اظتشرع  كما .خر نل فيه علل  قدك  1يف اضتك) القضائي الفاصل يف دعول التعويل.
 ست,ناؼ ليس له أثر موقف.أف الطعن  ات

 القضائي المحدد لقيمة التعوي  في القانوف الفرنسي حكمثانياً: الطعن في ال
تطلب ي اممر القضائي ادد لقيمة التعويل يف القانوف الفرنسيإذل الطعن يف  إف التعرض    

 . رؽ الطعنك إذل أ راؼ الدعولب  التطرؽ
 .المحدد لقيمة التعوي دعوى الطعن في الحكم القاضي أطراؼ  -1

يف القانوف الفرنسي نك ذ أف هناؾ تباين مقارنة  القانوف اصتزائرمب ف ذا كاف  ديهيان أف يكوف     
اظتنزكعي اظتلكية من مكؾ ك أصحاب اضتقوؽ أك اصتهة النازعةب ف نه نتكن أف  أ راؼ الدعول ه) 

                                                 
: نتكن الطعن  اتست,ناؼ يف اضتك) القضائي الهم يتضمن حتديد مبلغ التعويضات كذلر أماـ ال رفة اإلدارية للمجلس 31اظتادة  - 1

 اظتدنية كت يكوف اتست,ناؼ يف هه  اضتالة موفقا. امعلل رمن امكراع كاظتهل اظتنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات
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ب خاصة يف le commissaire du Gouvernement)1 يكوف  رفا يف الدعول مفوض اضتكومة 
اتست,ناؼ أين يكوف  رفا رئيسيا. أما يف  الة الطعن  النقل فك يكوف فيها  رفا تنتفاء 

 ,En revanche, le commissaire du gouvernement, n’étant pas)اظتصلحة اظتباشرة 
selon le juge judicaire « partie principale à la procédure d’expropriation, n’a 
aucun intérêt direct et inséparable de celui d’une des parties » de telle sorte qu’il 

n’a pas qualité pour se pouvoir).2  
يف القضية مب ا ة إخكؿ مببدأ تساكم السكحب ك مبدأ ااكمة  ك يعتل تواجد مفوض اضتكومة    

هها ما قضىت  ه ػتكمة ك را لتنثًن  يف  ك) القاريب ب ك هها ن  (Procès équitable)العادلة
 4.ك اكمة امكرك ية ضتقوؽ اإلنساف 3النقل الفرنسيةب

 طرؽ الطعن في الحكم. -2
ت يقبل كنصل العاـ  القضائي ادد لقيمة التعويل اممر ف ف( R13-47 سب اظتادة      

ف حتديد قيمة التعويل عن  ريا إك علة ذلر  5.(L’opposition) الطعن عن  ريا اظتعاررة
امكذل  ك  النسبة للطرؼ ال ائب عن  ضور اإلجراءات اممر القضائي يكوف سضور ام راؼ.

هها ما ب (La tierce opposition)  مكانه أف يطعن عن  ريا اع اض ال ًن اطتارج عن اطتصومة 

                                                 
1 - Le commissaire du gouvernement, prévu par le décret du 11 octobre 1966, a un statut 
ambigu. Il s’agit d’un fonctionnaire de l’administration fiscale, plus précisément le directeur 
départemental des domaines ou son délégué. Il ne joue pas le rôle du ministère public. 
Certains de ses prérogatives l’appartenant à une partie de l’instance : le juge peut statuer a la 
limite des conclusions du commissaire du gouvernement, comme celles de l’expropriant ou 
l’exproprié. Il est en définitive et essentiellement le gardien des deniers publics. Pour plus de 
détails voir : Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.534.  
2 - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.572. 
3
- La cour de cassation, 21 octobre 1992, « Société Rivom ». Cité par : - Jacqueline 

MORAND-DEVILLER, op.cit., p.535.   
4
- «Le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, occupe une position 

dominante dans la procédure et exerce une influence sur l’appréciation du juge…Tout cela 
crée, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité 
des armes et…une violation de l’article 6 §1 de la convention », CEDH, 24 avril 2003, Yvon 
c/France. Cité par : - Jacqueline MORAND-DEVILLER, op.cit., p.535.   
5
 - **R13-47 alinéa 1 Code d’expropriation français : « Les décisions rendues en première 

instance ne sont pas susceptibles d'opposition. » 
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أك  ب2(L’appel)اتست,ناؼريا يف اممر القضائي عن   الطعنكما نتكن   1قر  القضاء الفرنسي.أ
 .(Le recours en cassation) 3الطعن  النقل

 .و الفصل فيو إجراءات الطعن -3
ف اظتشرع الفرنسي يف   النسبة إلجراءات الطعن يف اممر القضائي ادد لقيمة التعويلب ف    

للطعن  النقل فل)  قانوف نزع اظتلكية دل يتعرض إت إلجراءات الطعن  اتست,ناؼب أما  النسبة
ين مهاب ؽتا يعين أهنا ختض  للقواعد العامة. أما  النسبة إلجراءات الطعن  اع اض ال ًن خارج عن 

 .شر إليها أصكن اطتصومة ف ف قانوف نزع اظتلكية دل يي 
من تاريخ تبليغ اضتك) القضائي  واسطة  شهرللطعن  اتست,ناؼ ف نه يقدـ خكؿ فبالنسبة     

الهم ك يش ط يف الطعن  4ائي أك  تصري  موصل عليه من  رؼ قل) اكمة.سند ةًن قض
داخل نطاؽ اصتهة  (L’élection de domicile)يقدمه منزكع اظتلكية أف يتضمن العنواف اظت تار 

 اظت تصةب ك يكوف مرفقا  نس ة من القرار اظتطعوف فيه.
مهكرته أك الوثائا اليت  ضرها إذل   علل اظتستننف ك حتت  ائلة السقوط أف يودع أك يرسلك     

يف أجل أقصا  شهرين من تاريخ اتست,ناؼ. أما  النسبة لل ص)  اظت تصة  كاتب ربط ال رفة
ك إرساؿ إذل نفس اصتهة اظتشار إليها سلفا مهكرته اصتوا ية ك الوثائا اليت أفعليه هو اآخر إيداع 

ظتستننفب ك ذلر حتت  ائلة عدـ قبوؿ خكؿ مدة شهر كا د من تبلي ه مبهكرة خصمه ا  ضرها
ك  دكر  مفوض علل اضتكومة عليه أف يودع أك يرسل  5.(A peine d'irrecevabilité)مهكرته 

 مك  اته  نفس الشركط اليت  بقت علل اظتستننف عليه.

                                                 
1
 - Cass., 3 éme civ, 25 juin 1970, JCP 1971, II, 166-48, obs.A. Homons ; bull.civ.III, n°450, 

p.325. 
2 - Art. **R13-47 alinéa 2 Code d’expropriation français : «...L'appel est interjeté par les 
parties ou par le commissaire du Gouvernement … »  

3 - Art. L13-25  du Code d’expropriation français  « L'arrêt pourra être déféré à la Cour de 
cassation » 
4 -Art. R13-47 Code d’expropriation français  « …L'appel est interjeté par les parties ou par 
le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du 
jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au 
greffe de la cour ». 
5
 -  Art. R13-49 du code de l’expropriation français. 
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يدعو ك ب (Arrête le rôle) وقف اصتدكؿ  كمةعند اتنتهاء من تبادؿ العرائل يقـو رئيس ا    
يقـو كاتب الضبط  استدعاء  1ستشارين اظتساعدين  تشكيل ال رفة اليت تفصل يف الطعن.اظت

نتكن لأل راؼ أف لتضركا  ننفسه) أك نتي لوف  واسطة  2إذل اصتلسة. ك مفوض اضتكومة ام راؼ
ب أك  واسطة اكمةلدل  (Un avoué)ػتامي مسجل  صفة منت مةب أك  واسطة ككيل دعول 

 3 س إذل الدرجة السادسة.ب (Un parent ou allié)قريب أك صهر 
أثناء الن ر يف الدعول من قبل ال رفة اظت تصة أف م راؼ النزاع ك ظتفوض اضتكومة نتكن     

ب كمةيقدموا مهكرات إرافية. كما نتكنه) اللجوء إذل اطتلة  ناء علل قرار مسبب من  رؼ ا
ب ف نه يعٌن من  رؼ ام راؼمن قبل  عيٌن اطتبًناتتفاؽ  وؿ ت عند عدـك  بكيف هه  اضتالة

  4رئيس ال رفة الفاصلة يف الدعول.
ك  النسبة  5إف القرار الصادر عن ال رفة فصك يف الطعن  اتست,ناؼ يقبل الطعن  النقل.    

إف الطعن  النقل ك علل  هو شهرين يبدأ من تاريخ العل) سك) اتست,ناؼ.الطعن النقل فظتيعاد 
ك نتارس هها الطعن من قبل نفس ام راؼ اليت لتا  أثر موقف.الطعن  اتست,ناؼ ليس له ةرار 

عتا الطعن  اتست,ناؼب ك هي اصتهة النازعة ك كها منزكع اظتلكيةب أما  النسبة ظتفوض اضتكومة 
 النقلب أك  س التدخل يف هه  اظتر لة   عنتقدصل  فليس له اضتا يف ذلرب منه يفتقد الصفة يف

  6. تقدصل مهكرة أماـ ػتكمة النقل
نه يتوجب علل الطرؼ اظتدعي  الطعنب ف كجهعلل أ ك عندما تودع العريضة ك هي ت حتتوم    

ال كثة أشهر اليت تلي تقدصل الطعن  النقل خكؿأف يودع مهكرة لدل كاتب ربط ػتكمة 
هي نفسها اظتقدمة يف أم  عن ك  النسبة مكجه الطعن اظتقدمة  عنا يف قرار اتست,ناؼ ف  النقل.

ك  النسبة للمدعل   النقلب كعيب اتختصاصب أك الشكلب ؼتالفة القانوفب أك عيب السبب.
عليهب فعليه أف يقدـ عريضته اصتوا ية خكؿ مدة أقصاها شهرين من تاريخ تبلي ه  عريضة اظتدعي. 

                                                 
1
 -  Art. R13-50 du code de l’expropriation français. 

2
 -  Art. R13-51 alinéa 1 du code de l’expropriation français. 

3
  - Art. R13-51 alinéa 2 du code de l’expropriation français. 

4
  - Art. R13-52 du code de l’expropriation français. 

5
 - Art. L13-25 du code de l’expropriation français «  L'arrêt pourra être déféré à la Cour de 

cassation. » 

6
 -Civ., 3éme, 18 déc1972, Commissaire du gouvernement prés la chambre des expropriations 

expropriations de la cour d’appel de bordeaux c/ Dame Boillon, Bull. civ. III ; n° 684, p. 
504. 
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كن ل ًن اامٌن  تقدصل تت) اظتداكتت كفا اإلجراءات اتعتيادية كمة النقل. ك ت نت
  مك  اهت) الشفوية.

اتست,ناؼ يصب   كمةإذا قامت ػتكمة النقل  رفل الطعنب ف ف القرار الصادر عن ػت    
اتست,ناؼ يل لب ك حتاؿ  كمةف قرار ػت اكمة قبلت الطعنب ف أفهنائي. ك يف  الة العكس أم 

الطرؼ اظتستعجل يف أجل أقصا  أر عة  قبل طر منيت ختب ك اللخر أكمة است,ناؼ ػت أماـالقضية 
 1من تاريخ العل)  قرار النقل. أشهرو 

ك ما تدر إليه اإلشارة هو عدـ اختصاص القاري اإلدارم أك قاري نزع اظتلكية   صكح     
الضرر يف  الة التعدم ك اظتتم لة يف عدـ إتباع إجراءات نزع اظتلكيةب فتصرؼ النازع مت خارج 

وشلب ك  التارل ف ف القاري اظتدشل هو من متتل  الفصل يف هه  اضتالة تف اضتيازة اإل ار القان
 2دتت  دكف إجراء نزع ملكية مسبا.

 عد التطرؽ إذل مسنلة الطعن يف ام كاـ ك امكامر القضائية اظتتعلقة  التعويلب من الضركرم     
 يت)  يانه يف الفرع اظتوارل.معرفة .ثار هه  الطعوفب خاصة مسالة كقف التنفيهب ك هو ما س

 
 الفرع الثالث

 (وقف تنفيذ دعوى التعوي ) عن نزع الملكية آثار الطعن في قرارات التعوي 
إف تقرير قيمة التعويل  النسبة ضتاتت نزع اظتلكية يت) عن  ريا القرار اإلدارم اظتتعلا  قا لية     

رار من  اب الطعن يف قيمة التعويل. فهل توجد إمكانية ظت اصمة هها الق ف نهالتنازؿب ك عليه 
 ثر موقف إلدتاـ إجراءات النزع؟ أـ أف هه  الدعول ت توقف إدتاـ اإلجراءات؟أهها الطعن له 

 التصػػػػري  قػػػػرار يف طعػػػػنال أفعلػػػػل  11-91 رقػػػػ) مػػػػن القػػػػانوف 13لقػػػػد نػػػػل اظتشػػػػرع يف اظتػػػػادة     
كمػػػا أف   .العموميػػػة  اظتنفعػػػة اظتصػػػرح قػػػرارال تنفيػػػه يوقػػػف اظت تصػػػة اكمػػػة لػػػدل العموميػػػة  اظتنفعػػػة

نل علل أف الطعوف  صفة عامة عتا  ا   تػوقيفي. إذا كػاف ؽتػا سػبا  43-07اظتنشور الوزارم رق) 
 ػالرجوع إذل اظتػادة  أنػهأثر موقػفب إت  اعلل أف دعاكل التعويل يف غتاؿ نزع اظتلكية عت ان مؤشر   يانه
إصدار قرار نزع اظتلكيػة الػهم يػت)  أجلرع اش ط ك من يتبٌن أف اظتش 11-91 رق) من القانوف 29

 ينما دعول التعويل ت تنػازع يف  صدكر قرار قضائي هنائي لصاحل نزع اظتلكية. بعملية نقل اظتلكية
                                                 

1
  - Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.573. 

2
 -Christian LAVIALLE, Expropriation et dépossession, R.F.D.A., 17éme année, no 6, 

novembre-décembre, 2001, p.1228. 
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ؿ دكف و اظتنازعػػة يف قيمػػة التعػػويل ت حتػػ فػػ فمشػػركعية القػػرار  ػػل تتعلػػا  قيمػػة التعػػويلب ك  التػػارل 
ازعػػػة ت تطعػػػن يف عمليػػػة النػػػزع  ػػػل هػػػي اعػػػ اض علػػػل تقيػػػي) اممػػػكؾ ف هػػػه  اظتننقػػػل اظتلكيػػػةب م

 اممواؿ يكوف قد مت إيداعها علل مستول اطتزينة العمومية. ف فاظتنزكعة. إرافة إذل ذلر 
ك نافلػػة القػػوؿ أف دعػػول التعػػويل ت توقػػف إدتػػاـ عمليػػة نػػزع اظتلكيػػةب ك لقػػد تنكػػد هػػها الػػرأم     

 . ك الػػيت دتمػػت القػػانوف2008اظتتضػػمن قػػانوف اظتاليػػة  12-07 رقػػ) مػػن القػػانوف 59 مبوجػػب اظتػػادة
"... ال يمكػػن الطعػػوف التػػي يقػػدمها المعنيػػوف مكػػرر ك الػػيت جػػاء فيهػػا  29  اظتػػادة 11-91 رقػػ)

للعدالػػة فػػي مجػػاؿ التعويضػػات أف توقػػف بػػأي حػػاؿ مػػن األحػػواؿ، تنفيػػذ إجػػراء نقػػل الملكيػػة 
 لفائدة الدولة."

الطعن يف اضتك) القضائي ادد لقيمة التعويل ليس له أثر موقفب  ف فنسي القانوف الفر  كيف    
ظتنػػزكع اظتلكيػػة أف يمكن فػػ 1سػػواء اتسػػت,ناؼ أمػػاـ ال رفػػةب أك الطعػػن  ػػالنقل أمػػاـ ػتكمػػة الػػنقل.

كتػػل النػػازع  ػػدف  قيمػػة التعػػويل اظتقػػدرة مبوجػػب اضتكػػ) ات تػػدائي ك دكف انت ػػار الفصػػل يف الطعػػن 
 2ك  النقل الهم يكوف قد رفعه  نفسه. اتست,ناؼ أ

 الثاني المبحث
 في تسوية نزاعات التعوي  عن نزع الملكية اإلداريدور القاضي 

الوسائل يف تسوية نزاعات التعويل هي معرفة الدكر الهم يقـو  ه القاري  أه)من  ٌن     
عدما بالتسويةب ف اءاتإجر هاما يف استكماؿ  يلعب دكران  فهها اممر .يف عملية التسوية اإلدارم
سواء من النا ية الشكلية  بيقـو  ات كع علل اظتلف الهم كونه اظتدعي بالدعول إليهترف  

 من النا ية اظتوروعية  القواعد اظتتعلقة مبوروع الدعول(. أكتوجيه الدعول(ب  إجراءات 
ك رؽ  إجراءاتالقاري يتب   ف فتسوية نزاعات التعويل عن نزع اظتلكيةب  إذلفقصد الوصوؿ 

-76رق)  اممر يفالقانوشل الهم ين ) نزع اظتلكيةب سواء  اإل ار ختكؼ اػتددة قانوناب ختتلف 
اختكؼ  باإلجراءات أك ؽكينتص عن اختكؼ هه  الطر  .11-91 رق) القانوف اضتارليف  أك 48

يبقل يتمت   ارماإلدالقاري  فف  كم  هها يف عملية التسوية. اإلدارمالدكر الهم يلعبه القاري 

                                                 
1
 - « Le pourvoi n’est pas suspensif ; l’arrêt de la cour d’appel devient définitif par sa 

notification qui le rend exécutoire. »- Rep. min.JO Ass.7 aout 1989. MTP 8sep 1989, STO. 
p.24. 
2- Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, op.cit., p.572. 
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حتديد  إذلا من خكؿ الوصوؿ ه سلطة كاسعة يف تسوية نزاعات التعويل عن نزع اظتلكيةب كه
 القاري. إذليف اظتر لة السا قة لوصوؿ النزاع  إدارياالتعويل قضائياب  عدما كاف حتديد  

اظتتبعة  ءاتاإلجراالهم دل لتدد  11-91 رق) يف يل القانوف أقتيةكما تزداد سلطة القاري     
يف زتاية اظتلكية الفرديةب كذلر  تهالهم يوس  من سلط اممرالقاري يف عملية التسويةب  قبل من

 .اإلدارةلتارل يف مواجهة امتيازات  افيكوف  .توازف  ٌن  ا اظتلكية كالنف  العاـ إكتادمبحاكلة 
من الضمانات  .خرف رما أنه أساسدكر القاري يف عملية التسوية علل  ستت) دراسةكعليه     

 ب مث(امكؿ طلبضتماية اظتلكيةب كهها  دراسة الطرؽ اظتتبعة من القاري يف حتديد التعويل  اظت
 .(ال اشل طلبيف تسوية نزاعات التعويل  اظت اإلدارمالقاري سلطة 

 
 األوؿ مطلبال

 الطرؽ القضائية لتحديد التعوي  عن نزع الملكية
كمن مث  –يف حتديد التعويل عن نزع اظتلكية  اإلدارمالقاري  ختتلف الطرؽ اظتتبعة من  رؼ    

القانوشل الهم لتك) نزع اظتلكية للمنفعة  اإل ار أك اختكؼ الن اـ  -تسوية النزاع الدائر  وله
 .11-91 رق) القانوف أك 48-76 رق) اممرهو  اإل ارالعموميةب سواء كاف هها 

من  أفذلر  بهاما يف هتي,ة القضية للفصل فيها ان دكر  رماإلدايلعب القاري  اإل ارينكيف كك     
يلعب فيها القاري  بفيها عتا  ا   حتقيقي كمكتوب اإلجراءات أف اإلداريةؽتيزات اظتنازعة 

فك نتكنه  .كاظتستشار اظتقرر علل اطتصوص الدكر الهم يلعبه قاري التحقيا يف الدعول اصتزائية
 أف ل كتب عليه  با هو اضتاؿ  النسبة للقاري اظتدشل م ككم  ام راؼيكتفي مبا يقدمه له  أف

 إدارةب كيتحك) يف ايلعب دكرا اكتا ي نهمتلقائياب  ايرا  رركري إجراء  نم ينمرب ك ام راؼيوجه 
كما يفعل قاري التحقيا صتم  الدتئل   باظتلف ليكوف جاهزا للفصل  بقا للقانوف كيهيئالنزاع 
 نفيها. أكالتهمة  إلثبات

كيزداد هها الدكر  ب صفة عامة اإلداريةكتا يا يف اظتنازعة إيلعب دكرا  اإلدارمالقاري  ف فكعليه     
 بيتعلا سا ػتمي دستوريا كهو  ا اظتلكية اممر أفذلر  بول التعويل يف نزع اظتلكيةعيف د أقتية

فالقاري  باضتا كاف هناؾ تعرض عتها  ف ف .ما  دد  القانوف إ اريف  إتكت نتكن اظتساس  ه 
 دتكٌن اظتالر السا ا من اضتصوؿ عللهها التعرضب أك  دف  يف أساسيان سواء يلعب دكرا اإلدارم

 التعويل اظتقا ل عتها اضتا  بقا ظتا قرر  القانوف   تعويل قبلي عادؿ كمنصف(.
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 ءاتإجرا إذل يلجن إذ باقا ريلعب دك  اإلدارمالقاري  ف ف بكقصد تقرير هها التعويل    
يقـو هو  أف أككمعاينتهاب  امماكن تعيٌن خبًن قضائي يكلفه مبهمة زيارة  ماإالتحقيا كذلر 

 ػتل النزاع. امماكن نفسه  اتنتقاؿ ظتعاينة 
كقصد تسوية  اإلدارمالقاري  أفؾتد  11-91 رق) قانوفال إ ارالتطبيقات يف  إذلرجعنا  ف ذا    

القاري  أفؾتد  ناف ن 48-76 اممر رق) إذلرجعنا  إذا أما(ب كؿام فرعخبًنا قضائيا  ال يعٌنالنزاع 
 (.فرع ال اشل ال امماكنيقـو  نفسه  اتنتقاؿ ظتعاينة 

فلقد دتت اإلشارة إذل إجراءات حتديد قيمة التعويل من  رؼ  للقانوف الفرنسيأما  النسبة     
ك  النسبة إذل أبًن اطتإذل تعيٌن  سواء  النسبة القاري اظت تل يف الباب امكؿ من هه  الرسالة

 ك عليه ف ف الدراسة ستقتصر علل القانوف اصتزائرم فقط. ب 1اتنتقاؿ إذل امماكن
 

 األوؿ فرعال
 االعتماد على خبير قضائي لتقدير التعوي 

القانوف  ف ف بمبا تضمنه  ه عد صدكر قرار القا لية للتنازؿ ك تبلي ه تبلي ا صحيحا للم ا بٌن     
ك إف كاف القاري يف  الة  بحه)  ا الطعن فيه  دعول اإلل اء أك التعويل  سب اضتالةمن

ب ك العيوب اتملة اليت انهأركدعول اإلل اء يرج  إذل البح  يف مشركعية القرار من  ي  صحة 
الن ر يف دعاكل التعويل  ف فعلل العكس من ذلر  كتشو ه  الن ر إذل خصوصية هها القرار. 

القانوف  يف يل جفاء قانوف نزع اظتلكية هاجسان للقاري اإلدارم يف اصتزائر ظتلكية تشكل عن نزع ا
للقاري  الة فصله يف الدعاكل اظتعركرة  قواعدله عن حتديد  ةك النصوص التطبيقي (11-91رق) 

لمبدأ ل ان ك حتقيقب (Deni de justice)تنب القاري صترنتة إنكار العدالة  أجلعليه. ك من 
تورم القائل  ضركرة مقا لة نزع اظتلكية  تعويل عادؿ ك منصفب ك  الن ر لعدـ ختصل الدس

ة تتقيي) العقارات  اعتبارها عملية تقنية س مسنلةك خاصة  -ةلب القضاة يف اظتسائل العقارية أ
 ب-عادة ما تقـو ىا جهة خاصة ترتباط العملية  تقنيات ااسبة ك اعتندسة ك القياسات...اخل

ا داـ أف القانوف اصتزائرم دل كتعل لنزع اظتلكية قاري ؼتتل م ل ما هو عليه اضتاؿ يف القانوف مك 
القاري ت ػتالة له من البح  عن  ريقة مناسبة للن ر  ف ف بالفرنسي. فنماـ كل هه  اظتعطايات

 يف الطعوف اظتقدمة أمامه ك اظتتضمنة  عوف يف تقيي) العقارات اظتنزكعة. 

                                                 
1
 من هه  الرسالة.  130إذل  126ان ر الصفحة من  - 
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 إذليف مادة نزع اظتلكية  نيلجالقاري اإلدارم عادة ما  ف فوع إذل التطبيقات القضائية ك  الرج    
تقرير  كإعداداظتتنازع عليها  امماكن إذلقصد اتنتقاؿ  (Expert judiciaire) تعيٌن خبًن قضائي

 ػتدد. أجلكذلر يف تقيي) اممكؾ شامل يتضمن 
كاطتلاء ه)  ائفة من  بعلل مسائل كاقعية أساساتنصب اطتلة كسيلة من كسائل التحقيا  ك    

القضاةب عت) معلومات فنية خاصة يف فركع اظتعرفة اظت تلفةب اليت لتتاجها القضاة عادةب   أعواف
 اطتلة هتدؼكما أف   1كالطب كاعتندسة كالكيمياء كالزراعة كااسبة كالتصوير كاطتطوط كةًنها.

 2  .للقاري  ػتضة  علمية أك مادية تقنية  كاقعة  توري   إذل
اطتاص  نزع اظتلكية يف اصتزائر دل لتدد للقاري   من أف التشري  يانهك إرافة إذل ما سبا     

القواعد اإلجرائية اطتاصة   عادة تقيي) اممكؾ اظتنزكعة  ناء علل الطعوف يف قيمة التعويضات 
زم عن الرجوع إذل الشريعة العامة غتي  اطتلة. ك عليه فك مسنلةكهلر دل يشر إذل   ف نهاظتمنو ةب 

فبالنسبة إلجراءات اطتلة أماـ  .إلجراءات التقاري اظتتم لة يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية
انوف من ق 858ك اليت تعتل من كسائل التحقياب فلقد نصت عليها اظتادة  بالقضاء اإلدارم

  3إذل اإلجراءات اظتتبعة أماـ القضاء العادم.ك اليت أ الت  اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب
 ف فكالتطبيقات القضائية يف مادة نزع اظتلكيةب  بك اإلدارية اظتدنية اإلجراءاتكعلل روء قانوف     

 العامة التالية: لإلجراءاتاطتلة القضائية كفقا  إذل نيلج اإلدارمالقاري 
 .تعيٌن خبًن قضائي كتوري  مهامه -
 . راؼام ظتهامه كاستدعاء مباشرة اطتبًن -
  .القاري الهم عٌن اطتبًنب ككها اضتك) يف الدعول  عد اطتلة إذلتقرير اطتلة كالرجوع  إؾتاز -
 :اإلجراءاتتفصيل هه   إذل اآفيت نكن

  (De la désignation des experts).تعيين القاضي اإلداري للخبير وتحديد مهاموأوال: 
فنية  أموريستعٌن خببًن قضائي قصد توري   أفن نزع اظتلكية ييف مياد ماإلدار لقاري لنتكن     

 يف التعويل الهم سيحك)  ه. كاإلنصاؼحتقيا العدؿ  إذلتنًن له الطريا للوصوؿ 

                                                 
دل ا سن السيد  سيوشلب دكر القضاء يف اظتنازعة اإلداريةب دراسة تطبيقية مقارنة يف الن ) القضائية  يف مصر ك فرنسا ك اصتزائرب ع - 1

 .234-233ب ص 1981القاهرةب  بالكتب
 سا ا اإلشارة إليه. من  ؽ.إ.ـ.إ 125اظتادة  - 2

 أماـ هها القانوف من 145 إذل 125 من اظتواد يف عليها  اطتلة اظتنصوص اظتتعلقة ام كاـ علل أنه ز تطبا 858تنل اظتادة  -3
 .اإلداريةز ااك)
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   جراء اممر قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية من 126اظتشرع للقاري يف اظتادة  أجازكلقد     
 يف  ؼتتلفة ختصصات من أك نفس الت صل من عدة خلاء أكخبًن  كذلر  تعيٌن بخلة قضائية

أك اطتلاء  ). كيكوف تعيٌن اطتبًنهيور  عت) مهمت ي   1اااؿ العقارمب الفك ي...اخل(ب
 أ راؼ ٌن اطتصـو  أ د لب  ناء علل  أك بتلقاء نفسه القاري منمن  رؼ  إما  سب اضتالةب

 كاظتستفيد ككها اظتنزكع منه اظتلكية. اإلدارة هه  اضتالة دعول التعويل عن نزع اظتلكية كه) يف
 مخرلاك  با داك  ايتض  من النل السا ا أف اظتشرع دل يبٌن ما هي اضتاتت اليت يعٌن فيها خبًن ك 

 ك ما هو اضتد امقصل يف  الة التعدد. ب دو االيت يعٌن فيها أك ر من ك 
ثبات إيف التحقا من  اجةب ك  رأيهاتعتماد علل هو اتستعانة ك  بكاظتقصود  تعيٌن خبًن هنا    

إف اضتك) الهم ينمر مبوجبه القاري  .تقدير قيمتها أكجزئيا  أكنفيها كليا  أككاقعة من الوقائ  
قانوف اإلجراءات اظتدنية من  128  جراء اطتلة متض  لشكليات خاصة نصت عليها اظتادة 

 2ك هي: كاإلدارية
 خلاءب عدة تعيٌن تلير اتقتضاءب اطتلةب كعند إذل  اللجوء  ررت اليت امسباب عرض 1-
 الت صلب حتديد م  ظتعينٌنااطتلاء  أك اطتبًن كعنواف كلقب اس)  ياف -2
ا اطتبًن مهمة حتديد -3  دقيقناب حتديدن
  نمانة الضبطب اطتلة تقرير إيداع أجل حتديد -4

 ف ففبداية  باء اطتلة يتضمن أر عة عناصرك يتض  من خكؿ هها النل أف اضتك) اآمر   جر     
ه إذل اطتلةب ؽتا يدؿ علل أف امصل هو تصدم القاري للطعن  نفسهب ئالقاري ملـز  تلير صتو 

                                                 
ب تارية أكفك ية  ب أكمبنيةب صناعية أك يضاءب  أراريف تكوف ن بيعة العقارات ك إذلمن خبًن قد يعود  مك رتعيٌن القاري  إف - 1

 يف نفس الوقت. كل هؤتء اطتلاء  إذللتتاج التقيي)  أف...اخل. ك عليه فك مناص من أثرية أك
يف  زب ك الهم جاء فيهقضية  كتية الشلف( رد  أ.ف( القرار الصادر يف يف هها اااؿ نهكرالقضاء اصتزائرم كمن تطبيقات  - 2

ك بًن يف القضية مبهمة دراسة الوثائا اظتتعلقة  نزع   185كو عمارة  أ( رق) اظتوروع: تعيٌن السيد دككارل ػتمد الكائن مكتبه سي صتي
 اظتلكية.

 تعريف اظتصاحل اظتستفيدين اضتقيقيٌن من امراري اظتنتزعة. -
 حتديد اظتبالغ اظتالية اظتوالية لكل قطعة  سب امسعار اظتطا قة يف تاريخ كر  اليد علل امراري اظتتنازع من أجلها. -
 اظتستفيدين من القط  امررية اظتنتزعة يدخلوف يف اطتصاـ م  ترجي  القضية  عد اطتلةب أفؿ القو  -
أشهر( ثكثة أشهر من تاريخ التبليغ  القرار ك إيداع نس ته امصلية  كتا ة ربط غتلس  3أقصا    أجل حترير تقرير  هلر يف -

 زالدكلة.
غتلة غتلس  قضية  كتية الشلف( رد  أ.ف(ب ب06/11/2001ب اظتؤرخ يف 199301غتلس الدكلة  ال رفة اطتامسة(ب القرار رق)  -

 .230ب ص 2الدكلةب العدد 
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فتتحت  عبارة زكتوزز  ي  ك هها يتض  من عبارة اظتادة اليت اي  بأما اللجوء إذل اطتلة فهو است ناء
لقاري عليه أف يلر قرار  يف  الة ما عٌن أك ر من ا دل تل القاري علل ذلر. كما أف اأهن

من الطبيعي أف يبٌن اضتك) أشتاء ك ألقاب ك عناكين اطتلاء ك كها ختصل كل  أنهخبًن. كما 
ا اطتبًن مهمة اضتك) لتدد ف فمنه) إف تعددكا. ك عككة علل ذلر   نانتكن كما .دقيقنا حتديدن

مت ذكر اظتهاـ اليت أككلت لل بًن من  رؼ كلة اصتزائرم الس الدمك  ة م اؿ تطبيقيب ففي قرار 
فحل رتي  الوثائا اظتتعلقة ب كشتاعه) ام راؼاستدعاء  يف أساساب كاليت تنحصر القاري

اظتنزكعة  اإلرتالية لألراريؼتطط  كإعدادعٌن اظتكاف  إذلاتنتقاؿ ب موروع نزع اظتلكية  امراري
كدل  بالهين مت نزع ملكيته) امش اصقائمة  إعداد .الشنفهها كمقارنتها م  القرارات الصادرة يف 

 يف اضتك) القضائي هف نك أخًنا  1.امرضتاريخ  يازة  إذليعوروا كحتديد مبلغ التعويل  الرجوع 
  . نمانة الضبط اطتلة تقرير إيداع أجل حتديديت) 
 أماـ (Le serment) اليمٌندية يقوموف  تن بكقبل مباشرة اطتبًن أك اطتلاء اظتعينٌن ظتهامه)    

 من نس ة تودع  اطتلةب إذا كانوا ةًن مقيدين يف قائمة اطتلاء.اآمر  اضتك) يف اظتعٌن القاري
كاف يعفل اطتبًن من أداء اليمٌن إذا اتفا   أنهم  العل)  . 2القضية ملف يف اليمٌن أداء ػتضر

  3اطتصـو يف قانوف اإلجراءات اظتدنية اظتل ل.
  تعيٌن القاري مك ر من خبًن قد يطرح إشكاتن  ف ف بلل عكس  الة تعيٌن خبًن فردكع    

للقاري يف اعتماد رأم معٌن خاصة يف  الة اختكؼ تقييمات اطتلاء اظتعينٌنب ك هها شيء كارد 
تقديرية ك ت تتعلا   عطاء  سنلةة مف اظت داجداب إذ نتكن اصتـز  نف نتيجة التقيي) لن تكوف ك 

اظتشرع تفطن عتها اإلشكاؿ اتمل جداب فنل قانوف اإلجراءات  ف ف نع) أك ت م كن. لهلر رأم 
 تقريرنا كيعٌدكف معاب اطتلة  نعماؿ اظتعينٌن يقوموف اطتلاء تعدد  الة يفز أنهاظتدنية ك اإلدارية علل 

 .4 زرأيه منه) تسبيب  داك  كل علل كجب .راؤه) اختلفت إذا .ا داك 

                                                 
ب قضية اظتؤسسة الو نية للرخاـ ك دة مقل  رد ػتارل علي ك من 2000فريل أ 10ب  تاريخ 186806غتلس الدكلةب القرار رق)  - 1

 منشور.ةًن قرار المعهب 

 سا ا اإلشارة إليه. .من ؽ.إ.ـ.إ 131اظتادة نل  - 2

ند ه ما دل يعف  من ؽ.إ.ـ ز لتلف اطتبًن ةًن اظتقيد جبدكؿ اطتلاء اليمٌن أماـ السلطة اليت لتددها اضتك) الصادر  50تنل اظتادة  - 3
ز  .من اليمٌن  اتفاؽ اطتصـو

 سا ا اإلشارة إليه. من ؽ.إ.ـ.إ127 اظتادة  - 4
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يتعٌن علل كل خبًن أف يقـو  العمل اظتنوط  ه مبفرد ب ك يف  ف نهة الهكرب سالف اظتادة ك من منت   
  دايتوجب علل كل ك  ف نهك يف  الة اتختكؼ يف اآراء اظتقدمة  1امخًن يعدكف تقريرا مش كا.

 من اطتلاء أف يسبب رأيه.
اإلتباع يف تقييمه) للعقاراتب  ل ك  النسبة لعمل اطتلاء فل) لتدد عت) اظتشرع قواعد كاجبة     

 ف فك التشريعات ك اللوائ  السارية يف هها الشنف. كم  ذلر  )ترؾ ذلر عت) كفا اختصاصاهت
 Du)اطتلاء اظتكلفٌن  القياـ  اطتلة قد ت يتموف ذلر  سبب استبداعت) أك رده) 

remplacement et de la récusation des experts). الة  لبه) اإلعفاء يف  )فيت) استبداعت 
عن قيامه)  العمل  )من القياـ  اظتهمة فور تعيينه)ب أك لتعهر اممر عليه)ب أك  سبب تقاعسه

 علل عريضة أمر مبوجب ) يستبدلوف   ًنه)ف هناظتنوط ى)  عد قبوعت) التعيٌن. ك يف كل ام واؿ 
 دل أك ينجز تقرير  دل أك ىا يق) كدلك يف  الة قبوؿ اطتبًن للمهمة  .عينه الهم القاري عن صادر
 اتقتضاءب كعند مصاريفب من فيه تسبب ما كل  عليه اضتك) اددب جاز جلام يف يودعه
 .2استبداله ذلر علل عككة نتكن ك اظتدنيةب  التعويضاتعليه  اضتك)

يه) ذلر عل أجلك من  .La récusation) 3  كما نتكن لل صـو رد اطتبًن أك اطتلاء اظتعينوف     
 من أياـ (8) ذتانية خكؿ  اطتلة أمر القاري الهم إذل الردب توجه أسباب تتضمن عريضة تقدصل

أسباب الرد ك  .عن  مم قا ل ةًن الرد  نمر  لب يف تنخًن دكف كيفصل التعيٌنب ىها تاريخ تبلي ه
 القرا ة  سبب لردذكرها اظتشرع يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب ك تتم ل علل اطتصوص يف ا

 سبب مم أك بمصلحة ش صية أك لوجود الرا عة الدرجة ل اية اظتباشرة القرا ة ةًن أك اظتباشرة
ما داـ أف   اؿ ل علل سبيل اظت بأسباب الرد ليست علل سبيل اضتصر ف فك  التارل  ب.خر جدم

سلطة يف  ب ك للقاري.خر جدم سبب مماظتشرع فت  اااؿ مسباب أخرلب ك ذلر  قوله 
 تقدير اصتدية. 

                                                 
يرج  إذل  بيعة العقار ك ليس مف القاري يريد أف يشرؾ أك ر من خبًن أك نزكؿ علل رةبة هها ما يؤكد أف تعيٌن أك ر من قاري  - 1

 ام راؼ.
 سا ا اإلشارة إليه. من ؽ.إ.ـ.إ. 132اظتادة  - 2

3
 مالقاري اله إذل توجه الردب  أسباب تتضمن عريضة يقدـ اظتعٌنب اطتبًن رد اطتصـو أ د أراد ز إذاؽ.إ.ـ.إ.من  131تنل اظتادة  - 
 . عن مم قا ل ةًن الرد  نمر  لب يف تنخًن دكف كيفصل  التعيٌنب ىها تاريخ تبلي ه من أياـ (8) ذتانية خكؿ  اطتلة أمر
 ز..خر جدم سبب مم أك مصلحة ش صية أك لوجود الرا عة الدرجة ل اية اظتباشرة القرا ة ةًن أك اظتباشرة القرا ة  سبب إت الرد يقبل ت
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 (De l’exécution de l’expertise) الخبرة تنفيذثانيا: 
 بإجرائها كمكاف كساعة  يـو القياـ  اطتلة ملـز   خطار اطتصـو أجلاطتبًن ك من  ف ف داية     

 أجلمن  ك .1إت إذا كاف  ضوره) مستحيل  سبب  بيعة اطتلة قضائي  ريا ػتضر عنكذلر 
 اطتصـو تقدصل من يطلب أف ضور اظتكؾ رركرم. كما أف لل بًن  ف ف بكؾامم تقيي)

ب هها ما جاءت  ه الفقرة امكذل من اظتادة تنخًن مهمته دكف ؾتازإل رركرية يراها اليت اظتستندات
ف دل توجد فالعرفيةب ك الفواتًن إالرشتية ك  ب كالعقودمن قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية 137

يف  الة اع اض اظتكؾ علل تقدصل  أنهأما الفقرة ال انية من نفس اظتادة فقد نصت علل  ةًنها.ك 
ب ينمرأف لل بًن أف يرف  اإلشكاؿ إذل القاري ك الهم له  ف فاظتستنداتب    ائلة حتت اطتصـو

  .اظتستندات   تقدصل ةرامة هتديديةب
 عل اإلشكاتت ك اظتصاعبب ك يف هه   قد تع ره بأثناء قياـ اطتبًن  اظتهاـ اظتوكلة إليهك     

 عند الضركرة كما نتكنه مهمتهب تنفيه تع ض اليت رتي  اإلشكاتت عناضتالة يقـو  رف  تقرير 
ك لقد أجاز  2.رركريا  يرا   تد ًن  أم   اختاذ  القاري  ينمر ب ك عندها اظتهمة دتديد  لب

حاجة اطتبًن إذل ال رتة اظتكتو ة أك الشفويةب القانوف لل بًن اتستعانة  بعل اصتهات اظتساعدةب ك
 3.ذلر يف القاري إذل أك يرج  باظتعتمدين اظت رتٌن  ٌن من ي  له أف متتار 

 أقواؿاطتبًن مطالب  رف  تقرير يتضمن علل اطتصوصب  ف ف باظتوكلة إليه ةتتوكتا للمهمك    
إليهب  اظتسندة  دكد اظتهمة يف نهكعاي  ه قاـ عما حتليلي كمستنداهت)ب عرض اطتصـو كمك  ات

ادد يف اضتك) اآمر  اطتلةب إت إذا  لب  جلك يقدـ اطتبًن تقرير  خكؿ ام 4.اطتلة نتائصك 
 انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية.من ق 136م ل ما هو منصوص عليه يف اظتادة  بدتديد 

طتبًن ينفه قواعد ك أ كاـ التعويل اظتنصوص ا ف ف بإليهالقياـ  اظتهمة اظتوكلة  أجلهها ك من     
اظتتضمن كيفية تقيي) امراري اظتبنية  27/01/1993اظتؤرخ يف  271-93 رق) عليها يف اظترسـو

 5ةًن اظتبنية.ك 

                                                 
 .من ؽ.إ.ـ.إ 135اظتادة  - 1

 .من ؽ.إ.ـ.إ 136اظتادة  - 2

 .من ؽ.إ.ـ.إ 134اظتادة  - 3

 .من ؽ.إ.ـ.إ 138اظتادة  - 4

منشورات ب 8معاشو عمارب إشكاتت التقاري يف النزاع العقارم أماـ القضاء اإلدارمب غتلة غتلس الدكلة اصتزائرمب العدد  - 5
 .157ب ص 2006ب اصتزائرب السا ل
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 (Des frais des experts) الخبراء  أتعابثالثا: 
يةب ك  التارل ت مناص تعويل أتعاب اطتبًن هي امخرل دل تن ) يف قانوف نزع اظتلك مسنلةإف     

إلجراءات اطتلة نية اظتن مة من الرجوع إذل الشريعة العامةب  ي  يتبٌن من استقراء النصوص القانو 
. ك من   ف فذلر  أجليف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية أف أتعاب اطتبًن يتحملها اطتصـو

صـو الهين يعينه)ب ك كتب أف القاري لتدد يف  كمه مبلغ التسبيا الهم يدفعه اطتص) أك اطت
ب  ي  اطتبًن كمصاريف متعاب اتمل للمبلغ النهائي يكوف مبلغ التعويل مقار ا قدر اإلمكاف

 التسبيا إيداع  عدـ علل  ي تبالقاري. ك  لتدد  الهم جلام يف الضبط أمانة لدليت) إيداعه 
قانوف اإلجراءات من  130 سب اظتادة  ك أنهإت  1.تةينا اطتبًن تعيٌن ادد اعتبار جلام يف

 رف  أك جلام دتديد  لب مبلغ التسبياب تقدصل يودع دل ماله لل ص) كتوز اظتدنية ك اإلداريةب
ك للقاري سلطة تقديرية يف   سن النية أنه أثبت إذا عريضةب علل أمر مبوجب اطتبًن تعيٌن إل اء

 ذلر.
ب الضبط  نمانة اظتبلغ اظتودع من تسبيا اقتطاعلل اطتبًن القانوف لت ر ع ف ف ب عد  داية اظتهمةك     

 ةًن اطتبًن أتعابلت طية  الضبط  نمانة اظتودع اظتبلغ أف تبٌن ذلر. ك إذا عن تليراما دل يقدـ 
 جلام يف ادد اظتبلغ إيداع عدـ  الة يفإليداعهب ك  أجكن ك إرافيا  مبل ا القاري لتدد كاؼب

لت ر ك  .2 إجراءات من تبقل عما عليهاب كيست ين يوجد اليت اضتالة علل ير تقر  اطتبًن اظتقررب يودع
علل اطتصـو أداء أم تسبيقات عن امتعاب ك اظتصاريف مباشرة لل بًن أك اطتلاءب مف القانوف 

 اصتدكؿ يف اظتقيد دد مكاف إيداع هه  التسبيقات ك هو أمانة الضبط. ك ي تب علل قبوؿ اطتبًن 
 .3 اطتلة ك طكف اطتلاء  قائمة من شطبه تبهه  التسبيقا

 اصتهة رئيس من  رؼ النهائية اطتبًن أتعاب حتديد يت) ك فور إيداع التقرير من  رؼ اطتبًن    
ك ينمر  .اظتنجز العمل اددة كجودة اآجاؿ اظتبهكلةب كا  اـ اظتساعيمستندا يف ذلر  القضائية

القاري يعٌن  ف ف بلل بًنب ف ذا كانت اظتبالغ اظتودعة ةًن كافيةأمانة الضبط  تسلي) اظتبلغ اظتستحا 
 4ا ترج  إذل أصحاىا.ف هناطتص) الهم يستكملهاب أما إذا كانت فائضة 

                                                 
 .ن ؽ.إ.ـ.إم 129اظتادة  - 1
 .من ؽ.إ.ـ.إ 139اظتادة  - 2

 .ؽ.إ.ـ.إمن  140اظتادة  - 3

 سا ا اإلشارة إليه. من ؽ.إ.ـ.إ 143اظتادة  - 4
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 : الرجوع بعد الخبرة وتحديد التعوي رابعا
اظتدة  كذلر خكؿ باصتهة القضائية اليت عينته أماـتقرير   هناية العملية يقـو اطتبًن   يداع  عد    
كعلل اطتبًن  اطتبًن  القضية. إخطاردة يف القرار اظتتضمن تعيينهب كحتسب هه  اظتدة من تاريخ دا
 ام راؼ كإ داءقصد مناقشة اطتلة اظتنجزةب  أعد اظتعينة  الدعول  التقرير الهم  ام راؼ  طلً يي  أف

اصتهة اليت عينته  لدل ريرنسخ من التق   يداعاطتبًن يقـو  أفكمك  اهت) فيهاب ذلر  لرأيه)
 الدعول. أ راؼيتناسب كعدد 

يف هه   كب اطتبًن  رأمالقاري قد يقتن   ف ف ب يانه عد تقدصل تقرير اطتلة علل النحو السا ا ك     
اضتالة يتبنا  كيوافا علل اطتلة كيصدر قرار  اظتصادقة عليهاب ك  التارل لتدد مبلغ التعويل عن نزع 

التقرير مشوب  أف رأل إذا أما ل تقرير اطتبًن كاعتبار هها التعويل عادت كمنصفا.عل اظتلكية  ناءن 
م ك اعتمد علل سعر السوؽ السوداء يف  أك باطتبًن اعتمد علل معطيات خا ,ة أف أك ب نقائل

يقدر  كل سيادة  أفكنتكن للقاري  .اطتبًن  رأم ينخهيف هه  اضتالة ت  ف نهب التعويل تقدير
 أفذلر  القاري ملـز  تلير ذلر. ف فك يف هه  اضتالة ويل الهم يرا  عادت كمنصفاب مبلغ التع

.أر ري ةًن ملـز  االق  م اطتبًن كله سلطة تقديرية دتكنه من تقرير التعويل الكـز
 هناؾ أف إتب امماكنيتدخل لزيارة  .خر ريقة اطتلة القضائية تعل  رفا  ف فكمهما يكن     

ػتل النزاعب  امماكن إذليقـو  اتنتقاؿ  إذب اممرعل القاري نفسه هو الهم يتوذل ت أخرل ريقة 
 ك التارل يكوف علل صلة كثيقة  القضية.

إف القاري ك  رسان منه علل حتقيا العدالةب قد يطلب مساعدة أش اص .خرين خلاء يف     
م لهب ك نتيجة اطتلة هي غتاؿ تقيي) اممكؾ العقارية أك اضتقوؽ امخرلب ك هها أمر جواز 

امخرل ةًن ملزمة له. ك م  ذلر قد ت يكتفي  هلر أك ت يقتن  فينتقل  نفسه إذل امماكن 
 ظتعاينة اممكؾ  نفسهب ك هها اظتوروع سيكوف ػتل الدراسة يف الفرع اظتوارل.

  
 الثاني فرعال

 األماكنانتقاؿ القاضي لمعاينة 
وز للقاري من تلقاء نفسه أك  طلب من اطتصـو اللجوء إذل كت أنهلقد سبقت اإلشارة إذل     

نتكن له  ف نه بان اطتلة يف حتديد قيمة التعويل  ناء علل تقيي) اممكؾ. ك ظتا كاف هها اممر جوازي
ف نأت يلجن إذل اطتلةب ك يف هه  اضتالة يكوف غتلا علل التصدم  نفسه للطعوف اظتقدمة يف ش
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ارل هو من يقـو   جراء التقييمات الكزمة للعقارات اظتنزكعة. ك يف هه  قيمة التعويلب ك  الت
 القاري يقـو مبعاينات عن  ريا زيارة امماكن اظتعنية  النزاع.  ف ف باضتالة
 رق) قانوفالاظتعاينة ك زيارة امماكن كطريقة لتحديد قيمة التعويل دل يتطرؽ إليها  مسنلةإف     
جعل انتقاؿ القاري  48-76 رق) اظتل ل علما أف اممر بيقية لهبك ت النصوص التط ب91-11

 .يف حتديد التعويل كامساسيةالطريقة الو يدة  امماكنظتعاينة 
عن  ريا قانوف  أماـ القضاء اإلدارم امماكن إذل كاتنتقاؿ اظتعاينةك لقد ن مت أ كاـ     

 اظتعاينة  اظتتعلقة ام كاـ زتطباأنه ل عل 861 اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب  ي  تنل اظتادة
 ااك) أماـ القانوف هها من 149 إذل146من  اظتواد يف عليها اظتنصوص امماكن إذل كاتنتقاؿ
 اإلداريةز.

ب مث ( أكتن  11-91رق)  قانوفالاتنتقاؿ للمعاينة يف ك فيما ينيت من الدراسة سيت) التطرؽ إذل     
 .(ثانيا  48-76مر رق) اماتنتقاؿ للمعاينة يف 

 11-91 رقم االنتقاؿ للمعاينة في قانوف :أوالً 
ف هه  الطريقة يف ن ش 186-93كاظترسـو التنفيهم رق)  11-91 رق) قانوفال إذلرجعنا  إذا    

 ريقة اطتلة شنف ا يف ذلر منهنب شما دل ين ما هه  الطريقةف هنتقدير التعويل عن نزع اظتلكيةب 
هل يفه) أف القاري اإلدارم يعتمد فقط علل اطتلة؟ أـ ب ل هها الفراغ التشريعيكيف يالقضائية. 

 ؟إذل اتنتقاؿ للمعاينةيلجا  أف هنتكن ل
يف ملـز  الفصل  ف نهالقاري ت نتكن له التحلل من اظتهاـ اظتوكلة إليهب ك  التارل  ف ف داية     

اظتلكيةب ك  التارل ت نتكن له يف أم  اؿ أف ف قيمة التعويل يف غتاؿ نزع نالطعوف اظتقدمة إليه  ش
قت اإلشارة إذل أف اطتلة لقد سبك عن  ريا نصوص خاصة.  مسنلةيتحجص  عدـ تن ي) اظتشرع لل

ثبت صتوء القاري اإلدارم إليها أر إليها التشري  اطتاص  النزع اظتلكيةب إت أف الواق  العملي دل يش
هه   أف قدر إذاكذلر كنتقاؿ للمعاينةب ل  النسبةاؿ يف م ل هه  القضاياب ك نفس الككـ يق

 ف التعويل الهم سيحك)  ه.ن ش كاإلنصاؼحتقيا قاعدة العدؿ  إذلالطريقة توصله 
حتديد  أجلك يف  الة اعتماد القاري اإلدارم لطريقة اظتعاينة اظتيدانية للعقارات اظتنزكعة من     

يف  سنلةالهم ن ) هه  اظت بك اإلدارية اظتدنية إلجراءاتاقانوف  يرج  إذل ف نهالتعويضات الكزمةب 
 .149إذل  146اظتواد من 

 تلقاء من للقاري كتوزز أنهعلل  انوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةبمن ق 146تنل اظتادة ك     
ب   طلب من أك نفسه  دت يل إعادة أك أك تقديرات تقييمات أك معاينات   جراء القياـاطتصـو
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كيقرر القاري اختاذ  ز.ذلر اممر اقتضل إذا اظتكاف عٌن إذل اتنتقاؿ رركرية م  يراها اليت الوقائ 
يت) إخطاره)  ضركرة اضتضور إذل اظتكاف  بهها اإلجراء خكؿ جلسة لتضرها اطتصـو أك ػتاموه)

يلة اظتعاينة تشك أجلنتقل إذل امماكن من تنتكن أف  أنهيف الزمن ادد. م  العل) ك  ةبادد
 فيهامر أي  اليت اصتلسة عن كػتاميه) اطتصـو . ك يف  الة ةياب(formation collégiale)رتاعية 
 ربط أمٌن  رؼ من  اتستكـ اإلشعار م نة و مضم  رسالة استدعاؤه) يت) بالتحقيا   جراء
ٌن ك كتيز القانوف للقاري يف  عل اضتاتت اتستنجاد  بعل اطتلاء اظتت صص 1.القضائيةاصتهة 

ك العارفٌن  بعل اظتسائل التقنيةب ك يت) تعيٌن هؤتء يف اضتك) القضائي القاري  اعتماد  ريقة 
نتكن للقاري شتاع أم ش ل تفيد شهادته يف إدتاـ  بك خكؿ هها التنقل 2اتنتقاؿ للمعاينة.

. كما أف  اظتهمةب ك يت) شتاع هها الش ل  ناءن  علل  لب منه هوب أك  طلب من اطتصـو
.للق  3اري أف يسم  اطتصـو
 عن ذلرب يت) توقيعه من  رؼ القاري ك أمٌن الضبط. ان ػتضر  القاري يف ختاـ التنقل لتررك    
 لل صـو نتكن ب ك(Rang des minutes du greffe) الضبط امصوؿ  نمانة رمن التقرير يودعك 

 4.اضر اهه من نسخ علل اضتصوؿ
امماكنب يكوف هها امخًن قد أخه فكرة معاينة  ك هناية الزيارة من  رؼ القاريعد  ك     

 التارل ك تسم  له  الوقوؼ علل عناصر النزاعب  ش صية عن العقار من  ي  موقعه ك مشتمكتهب
 نصف عن نزع اظتلكية.متعويل عادؿ ك  ديدحت إذلالوصوؿ 

يقة يف  ل منازعات إذل هه  الطر ك ًنان أف الواق  العملي يبٌن أف القاري اإلدارم ت يلجن  ةًن     
ة حتتاج تتقنية س مسنلةتقيي) اممكؾ  مسنلةالتعويل عن نزع اظتلكيةب ك قد يرج  ذلر إذل أف 

القانوف شت  له  اصطحاب تقنيٌن مت صصٌن.  ف فإذل خلاء من ذكم اتختصاصب لهلر 
 ف ف بلرفالقاري اإلدارم اصتزائرم ةًن ؼتتل يف اظتسائل العقاريةب  ل ك  س ك إف كاف كه

قد ت  بما اكما أف العملية حتتاج إذل كقت كبًن نوع  باممور التقنية الدقيقة ت نتكن له اإلظتاـ ىا
  يتوفر للقاري.

                                                 
 ب سا ا اإلشارة إليه.من ؽ.إ.ـ.إ 85اظتادة  - 1

 ب سا ا اإلشارة إليه. من ؽ.إ.ـ.إ 147اظتادة  - 2

 ب سا ا اإلشارة إليه.من ؽ.إ.ـ.إ 148اظتادة  - 3

 .ب سا ا اإلشارة إليهمن ؽ.إ.ـ.إ 149دة اظتا - 4
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جوازيةب ك له أف يفارل  ٌن  مسنلةاعتماد  ريقة التقيي) من  رؼ القاري  مسنلةك ظتا كانت     
 ريقة اطتلة القضائية  إذل جن يف ال البيل دارماإلالقاري  ف فاتنتقاؿ للمعاينة ك اعتماد اطتلةب 

 ناء علل  لب اطتصـو لتقيي)  أك بلتقدير التعويلب كذلر  تعيينه طتبًن سواء من تلقاء نفسه
. ك يتبٌن هها اممر من خكؿ القضايا اظتعركرة علل القضاء كاظتبلغ اظتناسب اممكؾػتتول 

 اإلدارم.
 الرة) من  بت مان  للقاري من أف ينتقل إذل امماكن للمعاينة أنهك ما تدر اإلشارة إليه      

ف التقيي) ك مبلغ التعويل الهم سيقرر  نتعينه طتبًنب إذ اظته) من كل هها أف يقتن  القاري  
 عادؿ ك منصف.

 سنلةيف امخًن نتكن لنا أف ننخه علل التشري  السارم اظتن ) لنزع اظتلكية عدـ تن يمه ظتك     
يعتمدها القاري يف ذلرب كما فعل القانوف  اليتالتعويل عن نزع اظتلكيةب ك الطرؽ  منازعات

اظتل لب أك  س اإل الة علل قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية. ك نرل يف ذلر إخكؿ 
  الضمانات القانونية للمتضررين من نزع اظتلكيةب ك خرقا م كاـ الدستور.

 .48-76رقم  األمر: االنتقاؿ للمعاينة في ثانيا
 ريقة اتنتقاؿ ظتعاينة  ن ) 11-91 رق) ك علل عكس القانوف باظتل ل 48-76رق)  اممرإف     

كالو يدة اظتعتمدة يف  امساسيةالطريقة  ب ك اعتلهاقصد حتديد التعويل عن نزع اظتلكية امماكن
إذل تعيٌن خبًن يتوذل سقط علل القاري خيار اللجوء أهها القانوف يكوف قد  ف فكعليه ب هيل

 إجراءاتيقـو هو  نفسه ىه  العملية رمن التقيي) كحتديد مبلغ التعويل. فالقاري  مسنلة
 .اممرهها  أ كاـكشركط ػتددة يف 

 ٌن نازع اظتلكية كمن  بففي  الة عدـ اتتفاؽ كديا علل التعويضات اظتتعلقة  نزع اظتلكية    
تق  يف  الهمللمجلس القضائي  اإلداريةمن  رؼ ال رفة عويضات حتدد لتهه  ا ف فب نزعت منه

. كمن االس القضائي إذلعد رف  الدعول ك هها   اظتنزكعة ملكيتها. اممكؾنطاؽ اختصاصاته 
لتدد خكؿ يف قرار له  علل أف االس باممر هها من 19اظتشرع نل يف اظتادة  ف ف بهها أجل

الطرفٌن. ك يبلغ هها القرار  إذلكاتستماع  امماكن إذل ضائهأع أ دتاريخ انتقاؿ  أياـ( 8ذتانية  
 إذلككهلر  بكل اظتعنيٌن  إذلنازعة اظتلكية  اإلدارةاظتتضمن حتدد تاريخ اتنتقاؿ للمعاينة  سعي من 

 الدكلة كالشؤكف العقارية للوتية. أمكؾاظتدير الفرعي لشؤكف 
 أمكؾسضور ؽت ل مصلحة  القراراظتعينة يف  ماكنام إذلينتقل عضو االس القضائي اظتنتدب ك     

( يوما  عد التبلي ات 15ستس عشر   امقلعلل  أك ب( يوما30كهها خكؿ ثكثٌن   بالدكلة
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أف يساعد علل  ننهك نتكن لعضو االس اتستماع إذل كل ش ل من ش .شار إليها سلفااظت
 صل إليه القاري من نتائص.ـ الزيارة يت) حترير ػتضر  وؿ ما تو ايف ختك التحقيا. 

 عد هناية اتنتقاؿ يقـو االس القضائي ك يف جلسة علنية  اتستماع إذل كل من ؽت ل اإلدارة ك     
 ه)نتكنك اظتهكرات اليت قدموها من قبلب  من خكؿالهين يقدموف شرك ات ب ك ك منزكعي اظتلكية

مك  ات نائب  إذلكما كترم اتستماع  أف ينيبوا عنه) ةًنه) أك توكيل ػتاـ عنه) مقيد قانونا.
 الشؤكف العقارية. الدكلة ك أمكؾمدير 
االس القضائي ي بت هه   ف فاصتلسةب  أثناء ام راؼ صوؿ اتفاقات  ٌن  الة كيف     

دل لتصل اتفاؽ  ٌن نازع اظتلكية كاظتنزكع منه اظتلكية  إذا أما 1اتتفاقات م  حترير ػتضر  هلر.
يصدر  84-76 رق) من اممر 21ك  سب اظتادة  االس القضائي ف فويلب علل شركط التع

من اتنتقاؿ لكماكنب  أياـ( 8  كما مسببا  ناء علل دفوع ك مهكرات الطرفٌن خكؿ ذتانية 
 الدكلة كالشؤكف العقارية. أمكؾشؤكف مدير كذلر  عد رتعه لكافة عناصر التحقيا من نائب 

ي االس القضائي  التعويضات اظت تلفة لفائدة من يطلبها من علل أف يقض 22كنصت اظتادة 
الطرفٌن لشس امسباب. ك هها أمر مه) مف اطتلة ك دها ت حتقا العدالة ما داـ اطتبًن ت 

يف امخًن ت يقي) إت اممواؿ العقارية دكف تلر اليت يطلبها  نهيستطي  إدماج كل التعويضاتب م
  اقي امفراد.

تقدير التعويل عن نزع اظتلكية من جعل  48-76 رق) مراماظتشرع اصتزائرم يف  أف ذ كيك    
سلطة كاسعة يف تقدير ب م لما  اإلدارةكدل نتن   بيف  اؿ عدـ اتتفاؽ اإلدارماختصاص القاري 

 اإلدارمالقاري  48-76رق)  مراماظتشرع يف  ألـزب ك التارل 11-91 رق) قانوفاليف  إليهذهب 
قصد معاينتهاب كهي الطريقة اليت استقاها من  امماكن إذلتقدير التعويل  اتنتقاؿ  رإ ايف 
قاري نزع  ألـز امخًنب كهها 1958-10-23 أمرنوف الفرنسي اظتتعلا  نزع اظتلكية كهو االق

  نش اصقصد معاينتها لتقدير التعويلب كما شت  له  اتستعانة  امماكن إذلاظتلكية  التنقل 
 2كانت يف العملية اظتراد القياـ ىا مسائل تقنية.  إذامؤهلٌن يف  اؿ ما تقنيٌن 

كك كصة عته  الطرؽ القضائية اظتتبعة من  رؼ القاري لتقدير التعويل عن نزع اظتلكيةب     
ب كذلر امماكن دد العمل اظتطلوب من القاري كهو زيارة  48-76 رق) مرام أفنتكن القوؿ 

                                                 
 سا ا اإلشارة إليه. 48-76 رق) من اممر 20اظتادة  - 1

 .332ص اظترج  السا اب  عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب  - 2
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 إذللواق  كتكوين معرفة ميدانية ش صية  وؿ عناصر النزاع للوصوؿ رض اأقصد الوقوؼ علل 
 حتديد تعويل عادؿ كمنصف.

دل يور  لنا دكر القاري يف تقدير التعويل كت  س الطريقة  ف نه 11-91 رق) قانوفال أما    
 نامماك إذليكتفي  تعيٌن خبًن لكنتقاؿ  اإلدارمالهم جعل القاري  اممراظتتبعة من  رفهب 

 ىه  اظتهمة. هويقـو  أفاظتدنيةب دكف  اإلجراءاتقصد معاينتها  بقا ظتا هو ػتدد يف قانوف 
أف الدكر الهم يلعبه القاري يف تقدير التعويل يف القانوف اصتزائرمب يكوف  امساس علل     

سيت) القاء . ك يف اظتطلب اظتوارل سلطته يف الرقا ة علل تقيي) اإلدارة أك اطتبًن الهم عينه  نفسه
 الضوء علل هه  السلطةب  اإلرافة إذل ػتاكلة لتقيي) هه  السلطة.

 
 الثاني طلبالم

 في تسوية نزاعات التعوي  عن نزع الملكية اإلداريسلطة القاضي 
إف حتقيا العدؿ يف نزع اظتلكية يرتكز أساسا علل زتاية الطرؼ الضعيف قي العملية يف     

وف شت  لإلدارة  اتستيكء علل اممكؾ العقارية لل واص مقا ل فالقان .مواجهة سلطة اإلدارة
حتقيا التوازف  ٌن اظتنفعة العمومية ك اظتصلحة اطتاصة  أجلتعويل عادؿ ك منصف. ك من 

دكر  ف فمنة للحقوؽ للحريات امساسية. ك عليه ااستوجب تدخل القضاء كسلطة مستقلة ك ر
ية أمر جوهرمب سواء  تصديه لهلر مبوجب نل تشريعي  القاري يف حتديد التعويل يف نزع اظتلك

كما هو اضتاؿ يف فرنساب أك مبناسبة منازعة ترف  إليه كفا إجراءات قانونية كما هو عليه اضتاؿ يف 
اصتزائر. ك يف هه  الورعية امخًنة قد يتوذل اممر  نفسه  نف يعٌن اممكؾ ك يقدر قيمتها اليت 

اممر يقتضي معرفة قيمة اممكؾ العقارية ك أساليب التقيي). أك دتن  للمكؾ كتعويلب ك هها 
إذل خبًن عقارمب ك يف هه  اضتالة قد يستند القاري علل هه  اطتلة إذا اقتن  ىاب  سنلةلتيل اظت

أما يف القانوف الفرنسيب ف ف القاري هو من لتدد قيمة  له أف ي كها جانبا يف  الة العكس.ك 
  ـ اتفاؽ ام راؼب ك عليه ف ف الدراسة ست ل القانوف اصتزائرم فقط.التعويل يف  الة عد

يف حتديد  اإلدارمالسلطة التقديرية للقاري إذل  يت) التعرضس هف نمن خكؿ هها اظتطلب  ك    
زع نيف تسوية نزاعات التعويل عن  اإلدارمتقيي) دكر القاري  إذل ك ب(فرع امكؿالتعويل  ال

  (.ال اشل فرعاظتلكية  ال
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 األوؿ فرعال
 في تحديد التعوي  اإلداريالسلطة التقديرية للقاضي 

اظتنفعة العموميةب ك ظتا فيه من إكرا  للمكؾ يف التنازؿ علل  أجلإف إجراء نزع اظتلكية من     
كاف الدستور   ف فأمككه) العقاريةب يقتضي إ ا ته  ضمانات كبًنة تشريعية كانت أـ قضائية. 

حتقيا هها  ف فكرة أف يكوف هها النزع مقا ل تعويل قبلي عادؿ ك منصفب قد نل علل رر 
اممر يبدك صعباب خاصة إذا علمنا إف اإلدارة هي اليت تقدر  مبعرفتهاب ك يف هها انتهاؾ ظتبدأ 

ف إذل القضاء كي ؤ اظتتضررين ت يوافقوف علل هها التقيي)ب ؽتا كتعله) يلج ف فاضتياد. ففي ال الب 
 ينصفه). 

ن ر للسلطة اليت يتمت  ىا يف  الب جوهريايف حتقيا هها التوازف دكرا  اإلدارمكيلعب القاري     
فله أت يوافا علل ما قدرته اإلدارةب  ك التارل يف تسوية النزاعات الدائرة  وله. بحتديد التعويل

نفسهب أك يلجن إذل   هف ذا تبٌن له أف هها التقيي) غتحفا فله أف يراجع .هافيبسط رقا ته علل عمل
تدخل القاري يف حتديد التعويضات  علل أف بإجراء خلة قد يستند عليها يف تقدير  للتعويل

 اطتاصة.ك اظتستحقة يتوقف علل تقدصل دعول من الطرؼ اظتتضرر كفا القواعد اإلجرائية العامة 
سلطة القاري إف دراسة سلطة القاري تا  التعويل عن نزع اظتلكية تقتضي التعرض إذل     

 . ثانيان( (ب مث سلطة القاري تا  اطتلة القضائيةأكت  اإلدارم تا  تقيي) اإلدارة
 : سلطة القاضي اإلداري تجاه تقييم اإلدارةأوال
مصاحل تقيي) اممكؾ إذل جهة إدارية   مسنلةلقد عهد القانوف اصتزائرم اظتن ) لنزع اظتلكية     

ها  عد إخطارها من  رؼ الوارل اظت تل إقليميا  واسطة ملف  اظتادة (ب ك همكؾ الو نيةإدارة ام
 ي  يتحدد مبلغ التعويل الهم كتب أف يكوف عادت ك منصفا  ب(11-91 رق) من القانوف 20

 نزع  سبب كسب من )فاهت ما ك ررر من اظتكؾ ك أصحاب اضتقوؽ ضتا ما كل ي طي سي 
 1.اظتلكية

 ف نه بمنه ملكيته ىها التعويل اظتق ح رمن قرار قا لية التنازؿ كعنز يف  الة عدـ ررل اظتك    
كذلر خكؿ شهر من تاريخ  بيلجن إذل القاري اإلدارم قصد اضتك)  تعويل عادؿ كمنصف

القاري اإلدارم يقـو مبراقبة ما قامت  ه اإلدارة يف غتاؿ  ف فك عندها  2تبلي ه قرار قا لية التنازؿ.
                                                 

 سا ا اإلشارة إليه. 11-91 رق) من القانوف 21اظتادة  - 1

يرف  الطرؼ اظتطالب الدعول أماـ اصتهة القضائية اظت تصة يف ةضوف شهر من تاريخ  ز 11-91 رق) القانوفمن  26 اظتادةتنل  - 2
     .زالتبليغ إت إذا  صل اتفاؽ  ال اري
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فما هي يا ترل  دكد هه  الرقا ة؟ هل هي رقا ة ػتدكدة سي   .له القانوفكفا ما  دد   بالتقيي)
جهة اإلدارة م   عل التعديل الطفيفب أـ له كامل السلطة يف إعادة القاري مبا قررته  يتقيد

 التقيي) كفا ما يرا ؟
الدائرة  إف سلطة القاري اإلدارم يف حتديد التعويل عن نزع اظتلكية ك التارل تسوية النزاعات    

 بأخرل مبا استقر عليه القضاء اإلدارم من مبادئ جهة كمن ب وله تتقيد  نل القانوف من جهة
كمن  ٌن  .ذلر أف القانوف اإلدارم كتد مصدر  امساسي يف القضاء مب تلف اظتبادئ اليت أرساها

ارم كإعطاء هو من  القاري اإلدارم من التدخل يف التسيًن اإلد هها الصدداظتبادئ اظتقررة يف 
ةًن أف كل هها ت يعين أف  بامكامر لإلدارة كاضتلوؿ ػتلها يف اااتت اليت هي من اختصاصاهتا

لسيادة  إخضاعهانتكن يف  اإلدارمدكر القاري  أف ل ؾتد  اإلدارة ت ختض  إذل رقا ة القضاءب
 ك ياته.كذلر يف  دكد ص باخ قته اأهنالقانوف كتوقي  اصتزاء عليها كلما اتض  له 

 اإلدارم رقا ته علل التعويلرض القاري فففي  الة نزاعات التعويل عن نزع اظتلكية ي    
النصوص القانونية اطتاصة  نزع  أساساظتق ح من خكؿ عناصر  ك ريقة  سا هب كذلر علل 

 ف يكوف التعويل عادتنقاعدة الدستورية القارية  الالقائمة علل  العموميةاظتلكية للمنفعة 
 كمنصفا كمقدما  شكل قبلي.

هو نفسه يف  أرساهايف حتديد  للتعويل  القواعد اليت يتقيد القاري ف ف  بذلر إذل  اإلرافةك     
نزع  اكمة العليا يف  الة  اإلداريةال رفة  ما قررتهكمن  ٌن هه  القواعد  .ميداف نزع اظتلكية

متض  للسلطة التقديرية  هلرف بعويلاظتلكية كرف  الدعول للمجلس القضائي قصد تقدير الت
-76 اممر أفز ي   1جاء يف القرار إذهها يف قضية  ك س( رد  ع ب( يتض   للقاريب ك

 لإلدارةاظتنفعة العمومية يرس)  أجلاظتتضمن قواعد نزع اظتلكية من  1976-05-25اظتؤرخ يف  48
 قضاء.ال إذللجوء قبل ال أم امكذلحتديد التعويضات يف اظتر لة  ؽ ر  17يف مادته 

الدكلة   أمكؾيف  الة عدـ ررل صا ب اظتلكية  التعويل ادد عن  ريا مصاحل  أنه ي      
 التعويل  صفةسلطة لتقيي) كحتديد ذلر الفللقاري كل  باممرمن  17كما تقتضيه اظتادة 

 عادلةز.
كية كاق اح التعويل من يف  الة نزع اظتل ننه قرر  اإلدارمالقاري  أفؾتد  امساسكعلل هها     
القضاءب كيف هه  اضتالة تكوف  أماـيرف  دعول  أففله  بدل يقتن  صا ب اظتلكية  هك  اإلدارةقبل 

                                                 
1
ب قضية  كبس( رد  ع.ب(ب االة القضائيةب 1991فيفرم  10ب اظتؤرخ يف 77886(ب  القرار اإلداريةاكمة العليا  ال رفة  - 

 .136ب ص1993ة ب لسن2العدد 
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 اممكؾاظتبلغ الهم اق  ته مصاحل  إعادة الن ر يفكل السلطة التقديرية يف   اإلدارمللقاري 
اظتق حب  اإلدارملة علل التعويل يبسط رقا ته  صفة كام اإلدارمالقاري  ف فك التارل  الو نية.

نست لصه من خكؿ العبارة  أفب كهها ما نتكن امكؿدكف التقيد  التعويل  .خركيقدر تعويضا 
ز فللقاري كل سلطة لتقيي) كحتديد  أعك يف القضية اظتهكورة  اإلدارماليت استعملها القاري 

كذلر  استعماؿ عبارة  دارماإلكامل السلطة للقاري   أعطل إذذلر التعويل  صفة عادلةزب 
ب كهها ما اإلدارةتقيي)  إذلشت  له  تحديد التعويل اظتق ح دكف الرجوع  أنهزكل السلطةزب كما 

 هفيمكن بدل يكن التعويل اظتق ح يف ن ر القاري عادتن  إذا أميستفاد من عبارة ز صفة عامةز 
ضتا اظتنزكع منه  كإنصافان  .اإلدارةرؼ متتلف دتاما عن التعويل اظتق ح من   .خريقدر تعويضا  أف

 .اإلدارة رؼ قل من التعويل اظتق ح من ألتدد تعويضا  أفت يتصور  ف نه بملكيته
 اإلدارمالقاري  أف أعك كاصتدير  اظتك  ة من خكؿ القرار الصادر يف القضية اظتهكورة     

 رؽ حتديد  لإلدارةاليت ترس)  هي اأهن أساسعلل  48-76 رق) مراممن  17استند علل اظتادة 
 القضاء. إذلقبل اللجوء  امكذلالتعويضات يف اظتر لة 

 أماـترف  دعول التعويل  أفاليت نتكن عتا  ام راؼهه  اظتادة ؾتدها تتكل) عن  إذلجوع ر ال ك    
 لإلدارةهه  اظتادة ت ترس)  ف فك التارل  .رف  الدعول كشرك هاككهلر كقت  باالس القضائي

 رؽ حتديد التعويضات هي  لإلدارةاظتواد اليت ترس)  كإفتارؽ حتديد التعويضات عن نزع اظتلكيةب  
كاظتالر كاظتنتف  فيما  ينه)  اإلدارةاليت تتبعها  اإلجراءاتهه  اظتواد تبٌن  أف إذ 13ب14ب15 اظتواد

زعة اظتلكية  تبليغ نا اإلدارةتقـو  إذالقضاءب  إذلقصد حتديد التعويل  طريقة كدية قبل اللجوء 
قرار نزع اظتلكية كذلر قصد  ماإك  بقرار التصري   اظتنفعة العمومية ماإ بكنشر للمالكٌن كاظتنتفعٌن

 بمن نزعت ملكيته) إذلنازعة اظتلكية  تبليغ عركرها  اإلدارةكما تقـو   .حتديد التعويضات
 ب من جراء نزع اظتلكية.ت طل هه  التعويضات كامل الضرر اظتسب أفل لب عستقبل مق  اهت)كت

 13علل اظتادتٌن  أعك يؤسس قرار  يف القضية اظتهكورة  أف اإلدارمكعليه كاف علل القاري     
 القضاء. إذلاطتطوات لكتا   أكؿاليت دت ل  17علل اطتصوصب عوض اظتادة   14ك
التعويل عن نزع ف له كل السلطة يف تقدير نقر  أ رمااإلدالقاري  ف ف اممرمن كمهما يكن     

ف الو نيةب م اممكؾ إدارةيتقيد يف ذلر  التعويل اظتق ح من  رؼ مصاحل  أفاظتلكية دكف 
قصد  اإلدارةجهة  إذلالو نية قد تنحاز يف تقدير التعويل عن نزع اظتلكية  اممكؾمصلحة 

 التارل يعتل ك  .كذلر علل  ساب اظتالر اظتنزكع من ملكيته بالتقليل من نفقات اطتزينة العامة
يف غتاؿ التعويل من  ٌن الضمانات  اإلدارةك سط رقا ته علل عمل  اإلدارمتدخل القاري 
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القاري  أفاظتمنو ة للموا ن قصد زتاية  ا اظتلكية اطتاصة اظتكرس دستورياب كهها علل اعتبار 
نوعا من يقدر ك كل موروعية مبلغ التعويل عن نزع اظتلكيةب ؽتا لتقا  أف يادم كنتكن له 

 التوازف  ي) اظتصلحة العامة كاظتصلحة اطتاصة.
 .تجاه الخبرة القضائية اإلداري: سلطة القاضي ثانياً 
 إذل ؽاطتلة دكف التطر  أعماؿتا   اإلدارمعلل سلطة القاري  ةدراسالما يلر اقتصار  إف    

تكوف له   امخًنةالة اضتيف  اإلدارمالقاري  أفب هو امماكنسلطة القاري يف اتنتقاؿ ظتعاينة 
هو الهم يقـو  اظتعاينة اظتيدانية كهو الهم  أنهعلل اعتبار  بكامل السلطة يف حتديد التعويل

اقتصار القاري  أخرلكمن جهة  ك التارل ت ينفصل عن القضية  تعيٌن خبًن. بلتك)  التعويل
يف حتديد  اطتلة القضائية كمن النا ية التطبيقية علل  ريقة 11-91 رق) قانوفال إ اريف  اإلدارم

 التعويل اظتقا ل لنزع اظتلكية.
قانوف  إذل تا  اطتلة القضائية استنادان  اإلدارمدراسة سلطة القاري تت) كعلل العمـو س    

سلطة القاري يف  إذلككها التطبيقات يف هها اااؿب كذلر  الن ر  اإلداريةبك  اظتدنية اإلجراءات
 كما يلي:ب كذلر   تقرير اطتلة امخهسلطته يف  إذليلب ككها  الن ر تعيٌن خبًن لتقدير التعو 

 .في تعيين خبير لتقدير التعوي  اإلداريسلطة القاضي  -1
من خكؿ النصوص القانونية اظتن مة لل لة يتض  أف القاري ةًن ملـز  اللجوء إذل تعيٌن     

ري اللق إلزاميكةًن  باختيارم مرأاتستعانة  اطتلاء  أف إذ خبًن  ناء علل  لب ام راؼب
القاري ةًن ملـز  ف ف بفحس ك لو اتفا اطتصـو علل تعيٌن خبًن سسب تقدير  ل ركؼ الدعول.

منه.  48 هلرب كهها عكس ما كاف عليه اممر يف قانوف اإلجراءات اظتدنية اظتل ل يف اظتادة 
 1.اللجوء إذل اطتلة يدخل رمن السلطة التقديرية ف ف التارل ك 

 بعمومايف ميداف نزع اظتلكية  اإلدارمالقاري  أفالتطبيقات القضائية اضتالية ؾتد  إذلك الرجوع     
تعيٌن خبًن عقارم قصد حتديد مسا ة  ك ًنا ما يلجن إذل بخصوصاكالتعويل عن نزع اظتلكية 

ك كها  2لكٌنباضتقوؽ العينية كاظتا أصحاب حتديد العقار اظتنزكع كموقعه كمشتمكته كةًنهاب ككها
تعيٌن خبًن لتقيي)  للقضاة  إلزاماهناؾ  نفككي هر  أصب الهم  اممر حتديد قيمة التعويلب

                                                 
ب  طلب أ د أك نفسه تلقاء من للقاري ز كتوز من ؽ.إ.ـ.إ علل أنه 126تنل اظتادة  - 1  من خلاء عدة أك خبًن تعيٌن اطتصـو

 ؼتتلفةز. ختصصات من أك نفس الت صل

م يعتمد علل أمور تقنية يعود اعتياد القاري إذل تعيٌن خلاء يف غتاؿ نزع اظتلكية إذل عدـ ختصصه يف الشنف العقارمب ك اله - 2
 .انش اعت)  ك رة القضايا علميةب كإذلك 



 الباب ال اشل                                        -دراسة مقارنة  -الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية 

 

361 

. اممكؾ   ف ف .يف تعيٌن اطتبًن يبقل  ران  اإلدارمالقاري  أف إت اظتنزكعة كتقدير التعويل الكـز
ة ال انية يفصل يف قاري الدرج فف  بيعينوف خبًنا لتحديد التعويل امكذلكاف قضاة الدرجة 

 القضية ةالبا دكف تعيٌن خبًن.
 الخبرةنتائج تجاه  اإلداريسلطة القاضي  -2

كتا ة    عد هناية اطتلة اليت قاـ ىا اطتبًنب يقـو هها امخًن   يداع تقرير  وؿ العملية لدل    
 إذلرج  القضية ك  عد إعادة السًن يف الدعول ت اصتهة اليت انتد ته يف اظتدة اددة لهلر. طرب

إكماؿ القضية. فما هو موقف القاري من نتائص اطتلة؟ هل هي ملزمة  أجلالقاري اظت تل من 
 لهب أـ نتكن له عدـ اعتمادها؟

 الرجوع إذل أ كاـ قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب ؾتد أف اظتشرع دل يلـز القاري  نف     
نتكن ز  منه ك اليت تنل علل أنه 144وله يف اظتادة يؤسس  كمه علل نتائص اطتلة القضائية  ق

 .اطتلة علل نتائص  كمه يؤسس أف للقاري
        1ز اطتلة  نتائص  استبعاد تسبيب  ينب ي عليه  أنه  ةًن اطتبًنب   رأم  ملـز  ةًن  القاري    
قاري إذا ما اقتن  ك من خكؿ نل اظتادة السا قة يتبٌن أف هناؾ ا تمالٌن اثنٌنب إذ نتكن لل    

 تقرير اطتبًن أف يؤسس  كمه عليهب دكف أف يلر ذلر. أك أف يستبعد  دتاما من  كمهب ك يف 
القاري ملـز  تلير هها اتستبعاد. ك النتيجة أف للقاري سلطة تقديرية  وؿ  ف فهه  اضتالة 
 نتائص اطتلة.

 اتعتبارالػ رفة اإلدارية الػهم أخه  عٌن  أيد فيه قػراركيف هها اااؿ كرد قرار الس الدكلة     
فيهز ي  أف اظتستننفة تنازع القػػرار اظتعاد  التعويل الهم مت  ه تقيي) العقار اظتنزكعة ملكيته ك جاء

دج للم  اظتػر   للقطعة امررية  170علل تقريػػر اطتبًن الهم  دد قيمة السعر إذل  أعتمدفيما 
 اق اح ف ف. 12/10/1992عقارية مبوجب القرار الوتئي اظتؤرخ يف ال ات تيا اتاليت أدغتت يف 

دج يبدك عػادت كمنصفا كمطا قا للمعطيات اضتقيقية  170اطتبًن الهم قػػدر اظت  اظتر   اظتدمص ب
 .1992للصفقة العقارية الية اظتعموؿ ىا عند صدكر مقرر اإلدماج يف سنة 

                                                 
من ؽ.إ.ـ.إ(  نفس النل يف قانوف اإلجراءات اظتدنية اظتل ل ؾتد أف اظتشرع دل يعًط القاري إت  144إذا قىارنا هها النل  اظتادة  - 1

ب  ينما يف القانوف اظتل لب إعطاء خيارات أك ر كطلب معلومات خيارين اثنٌن يف ؽ.ا.ـ.ا قتا: إما اعتماد اطتلةب أك استبعادها م  التلير
 إذامن قانوف اإلجراءات اظتل لز  54/2أك ر أك  لب استكماؿ التحقياب أك استدعاء اطتبًن لتقدصل إيضا ات. ك يف ذلر تنل اظتادة 

 أف األخصالالزمة ولو على  إلجراءاتايتخذ جميع  أفالعناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فلو  أفالقاضي  رأى
 والمعلومات الضرورية. اإليضاحاتليحصل منو على  أمامويستدعي الخبير  أو أفباستكماؿ التحقيق  يأمر

 الخبير" برأيوالقاضي غير ملـز 
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 1ةًن مؤسسب م  تنييد القرار اظتستننف....ز. اؼاتست,نك هلر يتعٌن القوؿ  نف كجه 
 أفسلطة تقديرية كاسعة تا  تقرير اطتلةب ك التارل له  اإلدارمللقاري  ف ف امساسكعلل هها     

اطتبًن  تقيي) يطرح أف له إذيقدر  كل سلطة كسيادة التعويل الكـز ك اظتقا ل لعلمية نزع اظتلكيةب 
 اإلدارمالقاري  أفنوف كمبا يري  رمًن ب ذلر ايف القضية كفقا للقكاضتك)  كل موروعية  بجانبا

 بك س من اعتداءاهتا كأعماعتا اإلدارةيف القانوف اصتزائرم هو اضتامي ضتا اظتلكية من تعسفات 
له كل السلطة يف  أفهها ت ينفي  أف إت بخبًن عقارم إذلمهمة حتديد التعويل  إسناد فرة) 

منصفب ككل هها ي هر من خكؿ التطبيقات القضائية اصتزائرية يف ميداف تعويل عادؿ ك  ك) ضتا
 2.- صفة خاصة –كالتعويل عن نزع اظتلكية  - صفة عامة –نزع اظتلكية 

يف إ ار قانوف اإلجراءات اظتدنية  اصتزائرم اإلدارمالقضايا اظتطرك ة علل القضاء  إذلرجعنا  ف ذا
 ل سلطته يف حتديد التعويل عن نزع اظتلكية.القاري يؤكد دائما عل أفؾتد  اظتل لب

 اظتستننف أفز ي   ننه القضايا  لأ دغتلس الدكلة اصتزائرم قرر يف  أفؾتد  اإل اريف هها ك     
قد ارتكبوا تاكزا للسلطة  رفضه) تقرير اطتلة الهم  دد مبلغ  امكذلقضاة الدرجة  أفي ًن 

 م  مر  . 110نزكعة اظتلكية ذات مسا ة اظت امرريةالتعويل الهم يستحقه عن القطعة 
قانوف من  02فقرة  54اطتبًن كما تنل عليه اظتادة   رأمالقاري ةًن ملـز  أفكلكن  ي   

 التارل تقدير  كل سيادة مدل جسامة الضرر اعتمادا علل  نها  مك أنهك  اإلجراءات اظتدنية
 3العناصر اظتقدمة لهز.

 54من اظتادة  02علل ما جاء يف الفقرة  أكد اإلدارمري القا أفففي هه  القضية يتض      
يقدر ك كل سيادة مدل جسامة الضرر اضتاصل  أفنتكنه  أنهكقرر  بقانوف اإلجراءات اظتدنية اظتل ل

يستبعد  أفالعناصر اظتقدمة لهب ك التارل نتكن له  إذلعملية نزع اظتلكيةب كذلر  اتستناد  إجراءمن 
 اإلدارم القضية  ناء علل ما يتوفر لديه من كثائا. ك الفعل ت ذ القاري كلتك) يف اطتبًنب تقرير

اظتنزكعة اظتلكية  امرريةف اطتبًن قد  الغ يف تقيي) ذتن اظت  اظتر   للقطعة ن  أعك يف القضية اظتهكورة 
 . م  مر  100اظتقدر مسا تها  ػ 

                                                 
 .66ب ص2003ػ دار هومة بسٌن  ن الشيخ .ث ملويا ػ مبادلء اإلثبات يف اظتنازعات اإلداريةضت منخوذ عن: -  1

 .100ص ب اظترج  السا اب  عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العمومية - 2
القرار ةًن  بب قضية السيد  وفاسة عبد الرزتاف رد رئيس اظتندك ية التنفيهية لبلدية سطيف25/09/2000غتلس الدكلةب  تاريخ   - 3

 منشور.
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ا قضاة ملتٌن امكذل كال انية اليت أمر ىعاد كل من اطتبكجاء يف قػرار .خر الس الدكلة است    
الدرجة امكذل مف التعويل اظتق ح من  رؼ كك اطتبًنين مبالغ فيه كقضل غتلس الدكلة  تعويل 
الطاعن مبا يتناسب م  الضرر الهم أصا ه ككفا امسعار اظتطبقة عند تاريخ التقيي) من  رؼ 

اظترجعٌن يطػر اف إشكاؿ ثاف يتعػلا  قيمة   ي  أف مديرية أمكؾ الدكلةب فورد يف القرارز
كالواقػعٌن  وسط  م  مر   271.7التعويل اظتستحا مقا ل نزع كعاء مسكنهما البال ة مسا ته 

 دج اكـو  ه  القرار اظتستننف. 509.815.02يدم عقبة كه) ينازعوف مبلغ    لدية س
در التعويل مببلغ كذل قمن  رؼ قضاة الدرجة ام اظتعٌن  ي  أف اطتبًن امكؿ    

دج  12.000.00دج للم  اظتر    النسبة للوعاء ك 1350دج علل أساس  2.395.875.00
دج علل أساس  2.105.095.00مببلغ ...للم  اظتر    النسبة للبناءب  ينما قدر  اطتبًن ال اشل

قٌن كقتا مبل اف دج  النسبة للمسكنٌن ذكا الطا  5000دج للم  اظتر    النسبة للوعاء ك  350
 كالسعر اظتطبا .نهاؾ. 1989مبالغ فيهما  الػن ر إذل تاريخ النزع الراج  إذل سنة 

دج معتلا إيا   1.000.000.00 ي  أف التعويل الواجب الدف  يقدر  غتلس الدكلة ب: 
 .1تعويضا عادت علل روء اظتعايًن اظتهكورة...ز

مبالغ فيه ك جاء فيه ز ... ي  يست لل  نهاطتلة مك يف قرار .خر الس الدكلة رفل تقرير     
سنتآر ك أف مبلغ  32.ر ك 53هكتار ك  12من تقرير اطتلة أف القطعة امررية دتتد علل مسا ة 

ب دج 24.276.661.70دجب أم اظتبلغ اإلرتارل اظتقدر ب: 19.37000.00:  دااعتكتار الو 
دج  3.000.000.00الهم يرتف  إذل ما قيمته  الهم يضاؼ إليه مبلغ البيتٌن اظتبنيٌن  الطوبب

 دج. 3.662.496.00مبلغ الب,ر مبا قيمته ك 
 ي  أف اظتبالغ اليت توصل إليها اطتبًن هي  وروح مبالغ فيها ك ت تتطا ا م  اظتبالغ اظتعموؿ ىا  

  2دج. 7.836.150.00 التعويل اظتق ح  صفة هنائية يبلغ ف ف عدب  فيما أنه فعك  اظتنطقة... ي 
اظتك ذ أف القاري يف التشري  اصتزائرم ليس له دكر ا تدائي يف تقدير التعويل عكس ما هو     

نه من  دكرا يف الرقا ة علل تقيي) اإلدارة ك اطتبًن يف  الة أعليه اضتاؿ يف القانوف الفرنسيب إت 
اؤؿ ستكوف من خكؿ فهل كفا القاري يف هها الدكر الرقايب؟ كاإلجا ة علل هها التس تعيينه.

 الفرع اظتوارل.
                                                 

 ةًن منشور. ب القرار11/26/1225 تاريخ ب 11744رق)  القرار (بيةال رفة ال ان  غتلس الدكلة -1 
ب ب قضية كتية البويرة رد لعوير ػتمد  ن ػتمد17/27/1222ب  تاريخ 184271غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب القرار رق)  - 2

 ةًن منشور القرار
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 الثاني فرعال
 في تسوية نزاعات التعوي  اإلداريتقييم دور القاضي 

اظتتبعة لتسوية نزاعات التعويل عن نزع  اإلجراءاتيف  أساسيادكرا  اإلدارمري ايلعب الق    
اضتماية  إذل اإلرافة اظتعتمد عليها ضتماية  ا اظتلكيةب  امساسيةكيعتل مب ا ة الركيزة  باظتلكية

 القانونية عتها اضتا.
كل أ أ د اظتوازنة  ٌن  ا اظتلكية   الهم نت ل  اإلدارميقـو القاري  امساسكعلل هها     

اظتوازنة تقتضي منه التحك) يف مفهـو العدؿ هه   . إفاضتقوؽ اظتع ؼ ىا للفرد( كاظتنفعة العامة
يشكل نقطة التوازف  ٌن اظتنفعة العامة  امخًنهها  أفيف التعويل اكـو  هب ذلر  كاإلنصاؼ

 ك ا اظتلكية.
التوازف اظتطلوب ك ًنا ما تصطدـ  السلطات كاتمتيازات  إكتاد اإلدارمػتاكلة القاري  أفةًن     

الهم يدفعنا لتقيي) دكر القاري  اممر  اعتبارها تسعل لتحقيا النف  العاـ. لإلدارةاظتمنو ة 
 كاإلنصاؼفكرة العدؿ  أساسة نزاعات التعويل عن نزع اظتلكيةب من جهة علل يف تسوي اإلدارم

سلطة القاري تا   أساسعلل  أخرلكمن جهة   أكتن(ب كقدرة القاري علل التحك) فيها
 ة  ثانيان(. اعتبارها تسعل لتحقيا النف  العام لإلدارةمتيازات اظتمنو ة تسلطات كاال
 في إطار نزع الملكيةفي التعوي   واإلنصاؼ: مفهـو العدؿ أوالً 
 يف التعويل اكـو  ه كاإلنصاؼعلل فكرة العدؿ  1958الفرنسي لسنة  الدستور أكدلقد     

 1989الدساتًن اصتزائرية دل خترج علل هها اظتبدأب ك  عد دستور  كما أف 1بيف إ ار نزع اظتلكية
 20يف مادته  إ ار نزع اظتلكيةيف يف التعويل  كاإلنصاؼعلل فكرة العدؿ  1996نل دستور 

الهم  دد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من  11-91 رق) قانوفالصدر  امساسكعلل هها  .منه
ككهلر يف مادته  2منهب امكذليف اظتادة  كاإلنصاؼاظتنفعة العمومية ليؤكد علل فكرة العدؿ  أجل
 ا عبارة ز ي  ي طي كل م صاؼكاإلناليت  اكؿ من خكعتا اظتشرع توري  مفهـو العدؿ  21

كلتدد   اممرضتقه من ررر كما فاته من كسب  سبب نزع اظتلكيةزب مث انتقل  عد ذلر ليور  
 لألمكؾ( كتاريخ حتديد القيمة لألمكؾقيقة ضتالقيمة ا إذلكيفية تقدير مبلغ التعويل    الن ر 

                                                 
1 - Selon la déclaration de droit de l’homme de 1789, à laquelle le préambule de la 
constitution de 1958 donne valeur constitutionnelle, l’indemnité versé à l’exproprié doit être 
« juste et préalable » à la prise de possession. 

ط تنفيه  ك اإلجراءات اظتتعلقة  هب من الدستورب لتدد هها القانوف نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب ك شرك  20ز عمك  اظتادة  - 2
    زكيفيات التعويل القبلي العادؿ كاظتنصف.ك 
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 1يف التعويل. اإلنصاؼك  قاعدة العدؿ إذلالوصوؿ  أجلمن  كله  كاستبعاد التحسيناتب هها
 2كيكاد اممر مستقر عليه يف القانوف الفرنسي ك ت متتلف يف شيء.

دكف  امفرادعلل ملكيات  تستورل أف لإلدارةت كتوز  أنهك من مقتضيات التعويل العادؿ     
 تقدر تعويضا أفالقرصنةب كمن مث كتب عليها  أعماؿ عمك من تنيت أفمقا لب فك كتوز للدكلة 

اع ض كجاء اع اره يف ػتله تعٌن عليها زيادة  ف ذا .عادت تؤديه للمالر  اظتا دل يع ض عليه
 .إليه كتنديتهالتعويل 

ب فما يرا  آخرمتتلف من قاض  اممر أف إذيبقل مفهوما عاماب  كاإلنصاؼمفهـو العدؿ  فإ    
م يك ذ من خكؿ ؼتتلف اله اممركهلرب كهها   اآخرهها القاري عادت كمنصفا ت يرا  

ت يرا   قد عادت كمنصفاب امكذلالقضايا اظتعركرة علل القضاء اصتزائرمب فما يرا  قضاة الدرجة 
يد من اظترات  تعديل التعويل اكـو  ه دكيف الع واقام القضاة أف إذ .قضاة غتلس الدكلة كهلر

من  21علل اظتادة  )هءقضا وفؤسسكي 3بهضفخب أكرف  مبلغ التعويل  ب سواء امكذليف الدرجة 
 عادت كمنصفا.ةًن  ه  )ى كً تعتبار التعويل الهم  ي  11-91 رق) قانوفال

فكرة العدؿ  إذلاطتلة القضائية ت يوصله  إذل اإلدارمصتوء القاري من يرل أف  4من الفقه ك    
نتكن لل بًن اعتبارات ذاتية ت  إدخاؿيقتضي من القاري  اممر أفدائماب ذلر  كاإلنصاؼ

القياـ  زيارة  اإلدارمالهم يقتضي من القاري  اممرمراعاهتا كتقيي) التعويل  كل موروعيةب 
 ريقة يتبعها للتحقيا  أمدل لتدد للقاري  11-91 رق) قانوفالف أ ماكنب خاصة كميدانية لأل

الطريقة  باعإتاري  را يف قك التارل يبقل ال .48-76اظتل ل رق)  اممركتقدير التعويلب عكس 
 ريقة  يتب  أف القاريعلل  رأيناف كاف  سب إك  .اليت لتدد ىا التعويل العادؿ كاظتنصف

يف التعويل الهم  كاإلنصاؼتساعد  علل مقار ة مفهـو العدؿ  أفا نهنكاليت من ش بعاينةاظت

                                                 
 ي  أف اظتبلغ اظت صل من قضاة  زك لقد جاء يف إ دل القرارات القضائية يف اصتزائر اليت ركزت علل مبدأ العدؿ ك اإلنصاؼ  - 1

 قيقية للممتلكات اليت نزع منه)  يازهت) من أجل اظتنفعة العمومية.القيمة اضت اظتوروع ةًن اظتنازع فيه من  رؼ اظتكؾ امصليٌنب نت ل
 ك تنييد القرار يف هه  النقطةز. التصريح بأنو عادؿ و منصفك أنه يتعٌن   
ب القرار ب قضية كتية الشلف رد فريا  ونوة ك من معه19/02/2001ب  تاريخ 001460غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب قرار رق)  -

 شور.ةًن من
2 - Art. L13-13 « Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice 
direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ». 

 .105ص مرج  سا اب   عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب - 3

4
 .105ص نفس اظترج ب  لدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب عوشل خا - 
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روع هه  الطريقة دتكنه من اضتصوؿ علل معرفة ش صية كميدانية ظتو  أفسيحك)  هب علل اعتبار 
 1النزاع.
ك  رأينا كخبصوص العدالة ك اإلنصاؼ يف التعويل فهي من الضمانات القانونية يف نزع     

  لإلدارة  اتستيكء علل اظتلكية اطتاصةب خرقا ضترية التملر ك استنادا إذل است ناء اظتلكية. ف ذا شتي 
الهم شت  لإلدارة  نزع ذلر يقتضي ا  اـ  ا دستورم كرد يف نفس النل  ف فكرد يف الدستورب 

نا نرل ف ن بأت ك هو اضتا يف تعويل عادؿ ك منصف. ك الرجوع إذل  رؽ تقدير التعويل باظتلكية
من الصعب أف يكوف التعويل عادت ك منصفاب ك أف اممر يف أةلب ام ياف لتاؿ إذل النزاع  أنه

عة سلفا دتتاز  اصتمود القضائي. فتقدير التعويل عن  ريا اإلدارة متض  إذل تقنيات مورو 
يقتصر علل قيمة   نف بنزكعي اظتلكيةاعي امررار اليت نتكن أف دتس مفهو م ك ت ير  .ال باتك 

ننا لسنا  صدد تنازؿ كدم أك  ي  أين تقتصر قيمة العقار علل أالعقار كفا سل) ػتدد. يف  ٌن 
منازعات نزع  ترتكزب ام ياف يف أةل ف نه بف التنازؿ ررائي. ك  التارلقيمته السوقية غتردة م

إنصافان إذا ك اظتلكية علل قيمة التعويل. ك عليه نتكن القوؿ أف تقدير التعويل يكوف أك ر عدتن 
ك الهم قد ينخه  اضتسباف إرافة إذل قيمة العقار  عل امررار امخرل اليت  بتوت  القاري

 أقتلتها اإلدارة يف تقييمها.
 .اإلدارةتجاه : حدود سلطات القاضي ثانياً 
توجد  أنه إتالتحقيقي عتاب ك الطا    اإلداريةيف اظتنازعة  اإلدارمرة) الدكر اتكتايب للقاري     

هه  اتعتبارات حتد  .حتقيا منفعة عامة إذلذات سلطة عامة هتدؼ  اإلدارةاعتبارات تتعلا  كوف 
 مبدأا ة القضاء يف يل اليت تعمل علل مقاكمة رق اإلدارةتا   اإلدارممن سلطة القاري 

 التنكيدتستهدؼ من جهة  اإلدارة أعماؿهه  الرقا ة القضائية اظتفركرة علل إف  استقكعتا.
اضتفاظ  أخرلمن النا ية القانونيةب كمن جهة  اإلدارية امعماؿكاضترص علل سكمة كمشركعية 

فذ علل مصاحل الدكلة لتا أف اإلدارمكتب علل القاري  .خركمبعىن  .امفرادعلل  قوؽ ك ريات 
 اإلدارم هناؾ  دكد لسلطات القاري أف إت . داك  .فيف  امفرادف يصوف  قوؽ ك ريات أك 

هتديدها ضتملها  أك باتمتناع عن عمل أكقصد القياـ  عمل  لإلدارة أمرايصدر  أفت نتلر  هتعل
ب كةًنها من اضتدكد ماؿأعلتل ػتلها فيما تقـو  ه  أفت نتلر  أنهكما   .علل اتلتزاـ  قراراته

                                                 
 .106 عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب نفس اظترج ب ص  - 1
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ككل هها نتيجة تعتبارات  .امكملدكر  علل الوجه  أداءيف  اإلدارمالتقليدية اليت تعرقل القاري 
 السلطة العامة كاظتصلحة العامة.

دكر  يف تسوية  أداءيف  اإلدارمبح  يف درجة خضوع القاري يت) الس امساسكعلل هها     
 ب ك ذلر علل الشكل التارل:ه  اضتدكدنزع اظتلكية عت ننزاعات التعويل ع

 .في تقدير التعوي  اإلدارةمحل  اإلداريحلوؿ القاضي  -1
إف تقدير التعويل يف إ ار نزع اظتلكية يتوت  القاري أصالة يف  الة عدـ اتتفاؽ الودم  ٌن     

 .د قيمة التعويلاإلدارة هي اليت حتد ف ف 1اصتزائرم ري أما يف التش .ام راؼ يف القانوف الفرنسي
أما القاري فك يتدخل إت يف  الة منازعة اإلدارة يف قيمة التعويل من  رؼ أصحاب الشنفب 

 اإلدارة هي صا بة اتختصاص امصيل يف تقدير قيمة التعويل. ف ف التارل ك 
متتلف عن التعويل  مبناسبة اظتنازعة تحديد تعويل جديد  اإلدارمقاري لفعندما يقـو ا    

 ؟2اإلدارةب فهل يعتل هها مب ا ة  لوؿ القاري ػتل اإلدارةاق  ته  الهم
كاضتقوؽ  اممكؾسلطة تقيي)  أفؾتد  ناف نالتشري  اظتن ) لنزع اظتلكية يف اصتزائر  إذل وعرج ال    

 أعماؿكعمل من  لإلدارةفهي سلطة ؽتنو ة  إذفب اإلدارة إذلالعقارية اظتطلوب نزع ملكيتها ترج  
يف تقدير التعويل  اإلدارةف لتل ػتل ن  صراب ك ليس هناؾ ما يسم  للقاري يف القانوف  اإلدارة

 بهه  اضتالةكيف عدا يف  الة اظتنازعة اإلدارية. ب اإلدارةعن نزع اظتلكية يف  اؿ عدـ تقدير  من 
يتعلا سا اظتلكية  اممر أف أساسيف حتديد التعويل علل  مطلقة سلطة يتمت   القاري ف ف

 ك كها التعويل العادؿ ك اظتنصف اظتنصوص عليه كهلر يف الدستور. مي دستوريابا
 صفة  كإيداعه بدكف منحها للتعويل اممكؾ استكـ  اإلدارةقامت  إذايف  الة ما  أنهكما     
اعتداء مادمب كت يقـو  اضتلوؿ  ننه لتك) علل عملها  اإلدارم يالقار ف فب (Préalable  قبلية
 خرؽ فادح للقانوف. ننه يعتل عملها  كإفتاكلتدد تعويل نزع اظتلكيةب  ػتلها
اعتبار سلطة القاري يف اضتلوؿ مب ا ة معيار للتفرقة  ٌن  إذلكقد ذهبت اظتدرسة التقليدية     

ت نتلر يف منازعات  اإلدارمالقاري  أفكمنازعات القضاء الكاملب  اعتبار  اإلل اءمنازعات 
اضتلوؿ  أكنتلر تعديل القرارب  أفيرفل الطعن دكف  أكيل ي القرار اظتطعوف فيهب  أف إتب اإلل اء

                                                 
1

 العقارية اضتقوؽ ك لألمكؾ تقيميا تقريرا و نيةال اممكؾ إدارة مصاحل تعدعلل أف ز  11-91من القانوف رق)  20تنل اظتادة  - 
      ...زملكيتها نزع اظتطلوب

إف سلطة اضتلوؿ ؽتنو ة لإلدارة يف إ ار الرقا ة اإلدارية علل مرؤكسيها كيش ط ظتمارستها أف يكوف العضو مندغتا يف اإلدارة كليس  - 2
 أجنبيا عنها.
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 اإلل اء ينما نتلر يف ةًنها من اظتنازعات كل من سلطة  .جديد .خرقرار    صدارب اإلدارةػتل 
تقتصر علل النا ية القانونية  ينما دتتد يف  اإلل اءسلطة قاري  أفعلل  تنسيساكالتعديل كاضتلوؿ 

 1الوقائ  كالقانوف. إذللة القضاء الكامل  ا
 اإلدارمالقضاء  ف فاصتزائرمب  اإلدارمالقضاء  لفكما ت  نا من خكؿ القضايا اظتطرك ة عل    

التعويل اظتق ح  رى يقرر ك كل سيادة التعويل عن نزع اظتلكية  عد عرض النزاع عليهب كك ًنا ما ةيػش 
ا يدخل يف سلطته ك ت يعتل مب ا ة  لوؿ القاري ػتل ب ككل هه.خرك ك)  تعويل  اإلدارةمن 

 .اإلدارة
 .لإلدارة أوامرفي توجيو  اإلداريسلطة القاضي  -2

ن  القاري اإلدارم لف ة  ويلة من ؽتارسة سلطة توجيه امكامر لإلدارة قصد القياـ  عدما مي     
 فرنسا أف يوجه أكامر لإلدارة  عمل أك اتمتناع عن عمل. ت ًن الور  ك أصب  للقارػي اإلدارم يف

 L 8ب فنصت اظتادة 1995فيفرم  8خاصة يف غتاؿ منازعات التعويل. ك هها  عد صدكر قانوف 
لقاري اإلدارم امن قانوف ااك) اإلدارية ك قانوف ااالس اإلدارية لكست,ناؼ علل أف يتمت  

صدر أكامر لإلدارة ك كتلها ك الهم يسم  له  نف ي ب(Pouvoir d'injonction  سلطة اممر 
ك قد سارع اظتشرع اصتزائرم أسوة  اظتشرع الفرنسي  2علل القياـ   جراءات التنفيه يف اتا  معٌن.

امكامر كالقرارات ك إذل اتع اؼ للقضاء اإلدارم  سلطة توجيه أكامر لإلدارة  قصد تنفيه ام كاـ 
 رق) ؿ قانوف اإلجراءات اظتدنية كاإلداريةالصادرة عنه. ك جاء هها اتع اؼ التشريعي من خك

ليطوم  قبة  ويلة هيمن فيها مبدأ عدـ صك ية القضاء لتوجيه م ل هه  امكامر إذل  3ب08-09
يتعين  ي  جاء يف إ دل قرارات غتلس الدكلة أنه زب ك ذلر  است ناء  الة التعدم 4اإلدارةب

                                                 
 .108-107ص اظترج  السا اب  يل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعو  - 1

2
 - Jean-Pierre Dubois, La responsabilité administrative, Casbah Edition, Alger, 1998, p.110. 

3
 ختض  هي,ة أك مةالعا عنويةاظت امش اص أ د إلزاـب القرار أك اضتك) أك اممر يتطلب عندما علل ما يليز 978 اظتادة تنل - 

 نفس يف بذلر منها طلوباظت اإلدارية القضائية اصتهة تنمر بمعينة تنفيه تدا ًن  اختاذ اإلدارية القضائية اصتهات تختصاص منازعاهتا
 .ز اتقتضاء عند  للتنفيه أجل  حتديد م  طلوباظت  التد ًن  بالقضائي اضتك)

 تختصاص منازعاهتا ختض  هي,ة أك العامة عنويةاظت امش اص أ د إلزاـب القرار أك اضتك) أك اممر يتطلب عندما 979 :زظتادةا -
 القضائية اصتهة تنمر بالسا قة اطتصومة يف  لبها عدـ  سبب ىا أمرت أف  يسبا دل بمعينة تنفيه تدا ًن  اختاذ اإلدارية القضائية اصتهات
 . زػتدد أجل يف جديد  إدارم  قرار   صدار بذلر منها طلوباظت اإلدارية

يف قضية   ور ل رشيد رد كارل ميلة كمن معه( ز ي  أف  08/03/1999لس الدكلة اصتزائرم  تاريخ فقد جاء يف قرار ا - 4
الدعول اضتالية ترمي إذل أمر كارل كتية ميلة كمدير اإلصكح الفك ي   عادة إدماج اظتدعو  ور ل رشيد يف الوييف العمومي أك منحه 
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عادة إرجاع اظتستننف إذل اظتسكن الهم كاف إرافة إذل إ طاؿ التس ًن اظتتنازع عليه    األمر
ك  الة امكامر اظتتعلقة  التحقيا يف اظتنازعات اإلداريةب كاممر  تقدصل  1 يش له يف إقامة الدكلةز.

 فهل للقاري أف يوجه أكامر لإلدارة يف غتاؿ نزع اظتلكية؟ 2نس ة من القرار اظتطعوف فيه.
ك  اطتصوص يف  3لقضائية الفاصلة يف قضايا نزع اظتلكيةبالقرارات ا  داية ك  استطكع ؼتتلف    

التعويلب ت ؾتد أف القاري اإلدارم يستعمل عبارات اممر يف قراراته. فهو يستعمل عبارات 
متعددة. م  اإلشارة  اف العبارات اظتستعملة من  رؼ القاري قد تكوف ؽتوهة ك تكوف حتت 

وؿز ك قد تكوف صرلتة  استعماؿ عبارات زتنمر صي ة زدعوة اإلدارةز أك زله اضتا يف اضتص
 4اإلدارةز أك زتلـز اإلدارةز. 

ف يدف  للسيد نعلل رئيس اظتندك ية التنفيهية لسطيف   الحكمعبارة ز  ك قد استعمل القاري    
. ك نفس العبارة استعملها القاري 5دج علل سبيل التعويلز 165000مبلغ  الرزتاف وفاسة عبد 

علل الدكلة ؽت لة يف كتية  الحكمناسبة قضية  كرثة ح( رد كتية الشلف زيف قرار صدر مب
 6دج...ز. 23.000.000.00الشلف  دف  مبلغ 

                                                                                                                                                    

ب ك التارل ف ف قضاة الدرجة امكذل كانوا حيث أنو ال يمكن للقاضي اإلداري أف يأمر اإلدارةاتستفادة الفردية.  ل سبيلمست مرة عل
منخوذ عن: ضتسٌن  ن الشيخ .ث ملوياب اظتنتقل يف قضاء غتلس الدكلة باصتزء امكؿب دار هومةب  علل صواب عندما رفضوا الطلبز.

 .86اصتزائرب ص
ب قضية  عبس( رد كارل كتية اصتزائر ك من معهب غتلة غتلس الدكلةب 006460ب القرار رق) 23/09/2002ةب غتلس الدكل - 1

 .90-89ب ص2003ب 3عدد 
  .73ب ص2002ب 1ب غتلة غتلس الدكلةب عدد24/07/1990اكمة العلياب  - 2
مصطل  اممرب  ي  جاء يف قرار الس الدكلة رق)  فهناؾ  اتت استعمل القاري يف منازعات نزع اظتلكية ك مبناسبة اتس جاع - 3

ك الهم قرر فيهب ز اممر  اس جاع امرض موروع قرار نزع اظتلكية الصادر يف  15/02/2001الصادر يف  192287
من  رؼ كارل كتية سكيكدة لفائدة كرثة مفتاح ازتد مقا ل اس جاع ما قبل من  رفه) من تعويلز.  42ب رق) 28/02/1983

سكاكين  ايةب دكر القاري اإلدارم يف زتاية اضتقوؽ ك اضتريات امساسيةب رسالة دكتورا ب كلية اضتقوؽ ك العلـو السياسيةب  نخوذ من:م
 .2011جامعة مولود معمرمب تيزم كزكب 

 .480ص  ب2006  ن شيخ .ت ملوياب دركس يف اظتنازعات اإلدارية ز كسائل اظتشركعيةزب دار هومةب اصتزائرب ٌنضتس - 4

ب قضية  وفاسة عبد الرزتاف رد رئيس اظتندك ية 2000سبتمل  25ب  تاريخ 193363ب القرار رق)  ال رفة ال ال ة( غتلس الدكلة -5
 قرار ةًن منشور.الالتنفيهية لسطيفب 

الدكلةب العدد ب غتلة غتلس قضية  كرثة ح( رد كتية الشلف ب22/07/2003ب  تاريخ 008247غتلس الدكلةب القرار رق)   - 6
 .65ب ص2003ب لسنة 4
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 رئيس اظتندك ية يف قضية  أخرلعبارة القاري يف قرار .خر الس الدكلة استعمل  أنه كما     
تنييد القرار زلقرار التنفيهية لبلدية سيدم  لعباس رد كرثة  ل ريب ػتمد(  ي  جاء يف ا

  1....زدج 5.000.000إذل  مبلغ التعويل برفعكتعديك له  اظتستننفب
 لإلدارة اإلدارممن القاري  كأمرا إلزاما نا ت نلمسف نخكؿ هه  العبارات اظتستعملة  كمن    

ضية ق إذلك الرجوع  أنهةًن  التصري   رف  التعويل. أكغترد اضتك) عليها  كإفتا دف  التعويلب 
تنييد القرار اظتستننف ك تعديك له ؾتد  استعمل عبارة ز ناف ن باإلدارمعررت علل القاري  أخرل

كتية ك لدية الشلف  التضامن  دف  لفريا  ونوة التعويل  وإلزاـ إخراج من اطتصاـ كزير اظتالية
لتعويل اكـو  هب عتا  دف  ا كإفتاب اإلدارةفالعبارة هنا ت تعين اضتك) فقط علل  2اكـو  هزب

 3من عبارة ز اضتك)ز. لألمر كأقرىادرجة  أكلز هي إلزاـفاستعماؿ عبارة ز 
يقة ةًن ر كلكن  ط اإلدارة ينمر أنهز يو ي اإلدارة إلزاـلعبارة ز  اإلدارمفباستعماؿ القاري     

 القرارات يف اإلدارمت ؾتد من  ٌن العبارات اظتستعملة من القاري  أنناب ةًن  اممرصرلتة 
 أكة يف كيفية تنفيه القرار  ر  رية اظتباد لإلدارةب الور  الهم ي ؾ  اممرالصادرة عنه عبارة صرلتة 

 4عدـ تنفيه . أكاضتك)( 
عدـ جرأة القاري علل استعماؿ عبارة اممر  صرا ة يعود إذل اظتبدأ الهم  أفك إف كنا نرج      

ك  عد حترر  من هه  القيود خاصة  عد صدكر  ف نهلةب ساد لف ة  ويلة من زمن قضاء غتلس الدك 
ك الهم أجاز للقاري اإلدارم  باظتتضمن قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية 09-08 رق) القانوف

نا نعوؿ علل القاري يف استعماؿ هه  السلطة دكف ف نك صري  العبارة سلطة توجيه أكامر لإلدارةب 
  هو كب  تعسف اإلدارةب ك زتاية اضتقوؽ ك اضتريات امساسيةب تردد أك ا تشاـ  اعتبار أف دكر 

 خاصة إذا كاف اممر يتعلا  نزع اظتلكية.
 

                                                 
رئيس اظتندك ية التنفيهية لبلدية سيدم ضية ق 2000/ 17/07ب  تاريخ 186768غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب القرار رق)  - 1

 القرار ةًن منشور.  لعباس رد كرثة  ل ريب ػتمدب

قرار ةًن ال بقضية كتية الشلف رد فريا  ونوةب  19/02/2001ب  تاريخ 001460غتلس الدكلة  ال رفة ال ال ة(ب القرار رق)  - 2
 منشور.

 .109ص  مرج  سا اب  عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب - 3

 .109ص  نفس اظترج ب ب عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العمومية - 4
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 َخاِتَمة

 Le roi des) اعتبار  مىًلري اضتيقوًؽ  اظتلكية اطتاصة ا خكصة القوؿ أنه ك  الرة) من قدسية     

droits)يف ك ذلر الدساتًن اظتقارنةب إت أنه  ك اضتماية اليت أنيطت  ه من  رؼ القانوف مبا يف ب
تطور ك لدكاعي اظتنفعة العامةب  -من  رؼ السلطة العامة  ع اظتلكية اطتاصةنفس الوقت أجيز نز 

است ناءن ك يف  -ب ك رركرة لعب دكرها ك كييفتها اتجتماعية أم اظتلكية اطتاصة اجات ااتم 
كجود رمانات قانونية  زامان رة علل امفراد كاف لً ك ظتا عتها التصرؼ القانوشل من خطو  إ ار القانوف.

. اظتشركعة  قوقه) كتصوف عت)حتد اإلدارة من التعسف يف استعماؿ هها اتمتيازب ك حتمي امفراد 
أك  عن  ريا كر  إجراءات إدارية تن ) اظتسنلة ك تضبط العملية خاصة لقد سنت تشريعات

ػتل ٌن القانوني ٌنماك منها يف الن  ) القانونيةن يف مع ) ال تت) من خكعتا العملية قضائية
 .الدراسة

اإلدارة صك يات  يعطيهها اإلجراء  أكتن إف :ك تتميز هه  اإلجراءات مبجموعة من اظتيزات    
 صك ياتكاسعة  س تتمكن من اضتصوؿ علل اممواؿ الكزمة إلقامة اظتشاري ب ك تزيد هه  ال

(ب كالدفاع الو ين اتستعجاؿ القصولب عادية   الة اتستعجاؿاتساعا أك ر يف اضتاتت ةًن ال
ت امساسية ذات اظتنفعة العامة ك البعد آؾتاز اظتنشإعمليات قد أراؼ اظتشرع اصتزائرم  الة ك 

أف كل هه  اإلجراءات اليت تت) عن  ريا اإلدارة ختض  لرقا ة القاري  ثانيان . الو ين اتس اتيجي
ف اضتا يف إ هو ثال ان مب  ي  نتكن الطعن يف كل إجراء علل  دل. سواء اإلدارم أك العاد

ك إف كاف  .ان ب كمنصفعادتن  ان قبليٌ  ط فيه أف يكوفش ً عليه يف الدستور ك الهم يى  التعويل منصوص
للمتضررين من نزع  ك قضائية هها اممر يعد مب ا ة خطوة هامة من أجل توفًن رمانات تشريعية

الرمزية فقطب ك  الشكلية  النصوص التشريعية إذا ما اكتفت اكوف كافييت اظتلكيةب إت أنه قد 
 ب أك كاف دكر القاري جد ػتدكد.كالفراغ من اظتضموف

إف هه  الدراسة مكنتنا من استنتاج  عل النتائصب البعل منها يتعلا  التشري  اظتن ) لنزع     
 اظتلكية ك البعل اآخر يتعلا  الرقا ة القضائية.

 بالنسبة للتشريع المنظم لنزع الملكية، فإف النتائج تتمثل فيما يلي:ف    
يف كر   عكن قد عنت التشريعات فً فل بكجود تشري  خاص  نزع اظتلكيةفمن جهة ت  نا     

 تشريعيان  ب كهها اممر يعتل مب ا ة رمانان تشري  خاص  نزع اظتلكية سواء يف اصتزائر أك فرنسا
أكؿ تشري  ين ) إجراءات نزع اظتلكية  دى جً ففي اصتزائر كي  ك خاصة اظتتضررين. للمعنيٌن  نزع اظتلكية
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قبل هه  السنة كاف ييطباي  84-76 رق)  ٌن صدر اممر 1976من أجل اظتنفعة العمومية منه 
 اظتؤرخ 157-62رق)  قانوفالب ك هها  ناءن علل 1958القانوف الفرنسي اظتتم ل يف أمر 

ةب ستمرار القوانٌن الفرنسية ما عدا تلر اليت دتس ك السيادة الو نيالهم شت   ا 31/12/1962
ب مث تلل 1958مع ) أ كامه من القانوف الفرنسي لسنة  ك رفيا استله) هها اممر أفاظتك ذ ك 

 ف نزع اظتلكية من ) مبوجب ف أما يف فرنسا السارم اظتفعوؿ  اليان. 11-91 رق) ذلر القانوف
 .ك الهم عدؿ عدة مرات 1958و راكت 23 الصادر يف مرام

مدل فعالية التشري  يف حتقيا اظتوازنة ك من جهة أخرل نتكن إ داء  عل اظتك  ات  وؿ     
 : ٌن اظتصاحل

 الرة) من كجود تشري  خاص  نزع اظتلكيةب إت أف هها اممر ةًن كاؼ ك  من  ي  الشكلف    
ب ك هو ما افتقد  لحتٌن العامة ك اطتاصةصلتقا اظتوازنة  ٌن اظت امخًنك د  ما دل يكوف هها 

 ذا أردنا تقيي) هها القانوف الهم اعتمدنا عليه يف ما سبا من الدراسةب أمكننا ف التشري  اصتزائرم.
أو  صناعةغترد تمي  لنصوص قانونية خالية من أصوؿ فن نه كاف أالقوؿ من النا ية الشكلية 

ك هو ما اضتقوؽ العامةب ك دكر فعاؿ يف زتاية اضتريات عتا لصناعة التشريعية اف بالقانوف صياغة
الهم تلل يف ةموض  كما أف سوء الصناعة التشريعية .ع اظتلكيةز افتقد يف  الة التشري  اطتاص  ن

جحاؼ إذل اإليف ك ًن من ام ياف  هها اممر قد أدلك  ب عل النصوص ك عدـ اكتماؿ امخرل
 .توفًن الضمانات الكزمةيف 

ك كننه قانوف إ ار  يف مواد  ان جاء مقتضب ف التشري  اظتن ) لنزع اظتلكية السارم يف اصتزائركما أ    
(Un loi cadre)91 رق) غتموع نصوص القانوف – 48-76 رق) هها مقارنة  اممر اظتل لك  ب-

 .الفرنسي التشري   ب ك-مادة 52يتكوف من  84-76 رق) مادة يف  ٌن أف اممر 35هي  11
ب ك دل يكن  س يف مستول اممر اأك ر منه خاص اعام انص لسارم يف اصتزائر جاءفالتشري  ا

استقراء التاريخ يتبٌن أف هه  ك  الرجوع إذل اطتلف ك  اظتل ل الهم كاف أك ر فعالية ك إظتاـ  اظتوروع.
 اضتقبة الزمنية كانت مر لة ؼتاض ميكد الدنتقرا ية ك مر لة التحوتت السياسية ك اتقتصاديةب

فرمبا   . داثأب ك ما تبعه من 1989كر  دستور ك ب 1988اليت جاءت  عد أ داث أكتو ر ك 
ب فنةلبية عمل ارتارلكاف من الطبيعي أف إخراج أم نل تشريعي يف تلر اظتر لة كاف غترد 

النصوص اليت سينىٍت .نهاؾ مت إل ائها أك علل امقل تعديلها  قانوف البلدية ك الوتيةب قانوف 
  ت...(.اصتمعيا
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أك  11-91 رق) ك اظتك ذ كهلر هو عدـ الدقة يف استعماؿ اظتصطلحات سواء يف القانوف    
ب ك كها سوء ال رتة من الفرنسية إذل العر ية  ك قد تبٌن أف النل 186-93 رق) مرسومه التنفيهم

وص (. كما أف نصك إف كاف هها امخًن هو الرشتي امصلي هو النل الفرنسي ك ليس العريب
اظترسـو التطبيقي جاءت إعادة  با امصل للقانوف ك دل تبٌن .لية تطبيا القانوفب إرافة إذل كجود 
أ يانا لبعل التعارض  ٌن التشريعات من  ي  اظتصطلحات أك اظتضموف ؽتا .ثار  عل اصتدؿ 

 11-91 رق) مكرر من القانوف 29الفقهي ك القضائيب ك م اؿ ذلر ما جاء يف نل اظتادة 
إدارم لنزع  عقدرس إجراءات نزع اظتلكية  النسبة لعمليات اؾتاز البىن التحتية ....  واسطة تكز

-93 رق) نفيهمظترسـو التامن  40. يف  ٌن أف اظتادة زاظتلكية خار  إلجراءات الشهر العقارم
-07-07اظتؤرخ يف  202-08 رق) من اظترسـو التنفيهم 2ك اليت دتمت مبوجب اظتادة  186

 أفم  العل)  باظتؤهل إقليميا يصدر  الوارل قرارت علل أف نقل اظتلكية يكوف  واسطة نص 2008
هها يبٌن التضارب  ٌن ك ب 11-91 رق) ( يف القانوفacte administratif  اظتشرع استعمل عبارة

 النصوص ك سوء ال رتة.
تن ) إجراءات نزع  اظتك ذ كهلر يف التشري  اصتزائرم هو ك رة التعليمات ك اظتناشًن اليت    

اظتلكيةب هه  امخًنة ؾتدها أ يانا تتضمن أمور جديدة دل تكن كاردة يف القانوف اظتن ) لنزع 
اظتلكيةب يف  ٌن أف دكرها هو توري  ك تفسًن القانوف. ك اظتلفت لكنتبا  أف هه  اظتناشًن 

نٌنب ك هو ؼتالف يصعب ات كع عليهاب فهي ةًن متا ة للموا ك التعليمات خاصة  اإلدارة ك 
 للحا يف ات كع الهم منحه القانوف للموا ن.

من اتول  فارةان  ف ف التشري  اصتزائرم اظتن ) لنزع اظتلكية جاء من  ي  اظتضموفأما     
ك ؽتارسة اضتقوؽ  بام كاـ التشريعية عمومان   يف كركارحا التقصًن  ك كاف باظتضموف الكـزك 

 صوصان.خالتعويلب اتس جاعب نزع الباقيب امكلوية يف البي  ك الشراء( اظتشار إليها يف القانوف  
 ي  أف القانوف اكتفل  هكر  عضها ك دل يض  ام كاـ اطتاصة ىا ؽتا يعين أهنا  قوؽ شكلية. 

 الهم يرج  إليه اصتمي  اظتوا نب اإلدارة ك القاري.دليل اليعتل فالتشري  اطتاص  نزع اظتلكية 
 اممكؾ اس جاع دعولل اهتماما اظتشرع عطً ي ل) جاع كاف ػتل تقصًن تشريعي فحا اتسف    

أف هها اضتا نتارس يف  الة كا دة  علل نصت 11-91 رق) قانوفال من 32 فاظتادة اظتنزكعةب
 كا دةب  الة يف اتس جاع مسنلة  صرت ذا هك امش اؿب يف الفعلي اتنطكؽ عدـكهي  الة 

 من  شيء الدعول هه  تضمن قد  48-76 رق) مراماتتب رة) أف اضت لباقي تتعرض كدل
 ه.من 48 اظتادة يف نل التفصيل
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من التن ي)ب ك نعين  ه  ا النزع التاـ   لب اتستيكء علل  نصيبه ا .خر دل يناؿ ك هناؾ     
من  22اصتزء الباقي ةًن اظتستعمل(ب  ي  أف اظتشرع خصل عتها اضتا مادة ك يدة ك هي اظتادة 

ك الواق  يبٌن أف اظتشرع دل يبٌن تفاصيل ؽتارسة هها اضتا ت من  ي   .11-91 رق) القانوف
اإلجراءات ك ت اصتهة اليت تفصل يف الطلب ك ت اظتدة اليت يقدـ فيها. ك يف يل عدـ كجود 
اجتهاد قضائي يصعب ؽتارسة هها اضتاب ك يف هها تقصًن يف توفًن الضمانات التشريعية 

 ئية.القضاك 
إجراءات الطعن يف القرارات اإلدارية اطتاصة  دل ين ) اظتشرعك من جهة أخرل نتكن القوؿ أف     

 التصري  قرار ظتنازعة كله اتهتماـ أنه أكذل ذلر امقتيةب من القدر  نفس  عملية نزع اظتلكية
 عن اظت تب رامث ك امجلب  ي  من هها القرار يف الطعن إجراءات علل فنل العامةب  اظتنفعة

أما الطعن يف القرارات اظتوالية لقرار  الطعنب للفصل يف مبدة القاري قيد أنه كما الدعولب رف 
 لطعنا تيشمل  التن ي). ك م اؿ ذلرفل)  امخرل الك قةالقرارات  كب التصري   اظتنفعة العمومية

 دعول يشمل كاف إف لفصً يي  أف دكف الطعن علل أجل نل أين التنازؿب القا لية عن قرار يف
 ؽتا جعل هه  النقطة ػتل جدؿ فقهي يف اصتزائر. معاب الدعويٌن أك التعويل أك اإلل اء

لة أت ك هي تقدير التعويل إذل إدارة أمكؾ الدكلةب نأه) مسأككل اظتشرع اصتزائرم  كما أف    
مبدأ اإلنصاؼ( ف قيمة التعويل ت ختض  للمبدأ اظتعلن عنه يف الدستور   يف كل ام واؿ فك 
ب ما داـ زأف التعوي  يجب أف يغطي ما يلحق من ضرر و ما يفوت من كسبزاظتتم ل يف ك 

ت ك أف إدارة أمكؾ الدكلة تقدر قيمة العقار اظتادية فقط كفا أسعار إدارية ك ليست أسعار السوؽب 
ما هو اضتاؿ يف ك  .ل يف  ساىا أم أررار أخرل كامررار اظتعنوية كقيمة اضترماف ك النقلدخً تي 

سساب قيمة التحسينات اليت تطرأ علل  التشري  الفرنسي. كما أف اظتشرع اصتزائرم ت يعتدي 
 العقارات ػتل النزع أك العقارات اااكرة. 

إت أننا ؾتد أف هها اظتبدأ انتهر  ،المسبق الرة) من نل الدستور علل التعويل كما أنه ك     
التشريعات لإلدارة اضتا يف اضتيازة  س قبل دف  التعويضاتب  يف أك ر من مناسبةب  ي  منحت

ك يف هها مساس مباشر  .11-91 رق) مكرر من القانوف 29اظتادة ما جاءت  ه م اؿ ذلر ك 
بٌن  دقة كيفية يدل  اصتزائرم ف التشري  يف نفس اإل ار فك  الضمانات اليت نل عليها الدستور. 
عوف يف قيمة التعويل أخضعها القاري إلجراءات التقاري اضتصوؿ علل التعويضاتب كما أف الط

العادية اظتنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية ك اليت دتتاز  التعقيد ك  وؿ 
 اإلجراءات.
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ك يف ذلر هتر ظتبدأ التساكم يف اصتزائرم  يف القانوفالزيادة يف القيمة ةًن معاصتة كما أف     
 ب ك يف هها مساس مببدأ التعويل العادؿ ك اظتنصف.امةحتمل امعباء الع

عموما نتكن القوؿ أنه ك  الرة) من كجود تشري  خاص  نزع اظتلكية إت أف هها اممر ةًن      
كاؼب إذا دل يكن هها التشري  لتقا التوازف  ٌن اظتصاحلب فاإلدارة ك إف كانت تسعل إذل حتقيا 

ام راؼب فالتشري  كتب أف يكفل  قوؽ كوف علل  ساب اظتنفعة العمومية إت أف هها ت ي
 .ك مضمونان   قوؽ اظتتضررين شككن 

رمانة أساسية يف تعد هنا  ف ،رقابة القضاء على إجراءات نزع الملكيةب أما فيما يتعلق    
نزع اظتلكيةب إذ أف دكر القاري هو زتاية اضتقوؽ ك اضترياتب ف ذا ما دل حتقا هه  الرقا ة  عملية

التشريعية  بقوؽ من السلطات ال كثةاضتوا كي هً نتي اي هدافها ك  دقة متناهية يكوف أصحاب اضتقوؽ أ
ب ك هنا نتكن القضائية يف أ كامهاك تنصفه) يف تشريعهاب ك التنفيهية يف إجراءاهتاب دل اليت 

 ما يلي: مك  ة
ع ك خبصوص إجراءات خكؿ قانوف نزع اظتلكية نك ذ أف اظتشر  منف بعدـ تو يد اإلجراءات    

ك الفصل فيهاب رت   ٌن النصوص اطتاصة اليت ن مها يف  التقاري ك الطعن يف قرارات نزع اظتلكية
 هها القانوف كام كاـ العامة اظتن مة مبوجب قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية.

ك ذ نصتزائرم التشري  ا ففي باظتنازعة علل الفصل يف قصر دكر القاري كما نتكن مك  ة      
ف دكر القاري ػتدكد ك سلس فهو ت يتدخل إت مبناسبة دعول قضائية  عنا يف إجراء من إ

 ادكر القاري  يلعبإجراءات نزع اظتلكيةب عكس ما هو عليه اضتاؿ يف التشري  الفرنسي أين 
 قضائية.ك إذ أف اإلجراءات قسمت إذل إدارية  بحتديد قيمة التعويليف  اأساسي

في القانوف اصتزائرم ك  الن ر إذل عدـ ف بدكر القاري ػتدكد يف حتديد قيمة التعويل أفكما      
لتحقيا يف اإجراءات إظتاـ القاري مبسنلة تقيي) اممكؾ تعتبارات تقنيةب ف نه يف ال الب يعتمد 

ه مور  النزاع اظتطركح عليهب كذلر  ناء علل سلطته التقديرية  اعتماد  علل خبًن قضائي يكلف
 زيارة امماكن كاإلجا ة علل اظتسائل الفنية اظتتعلقة  النزاع كتقدير التعويل عن نزع اظتلكيةب هه  

إليها من خكؿ الواق  العمليب كانت نتيجة لعدـ  نالطريقة اليت ت  نا أف القاري اإلدارم يلج
د تسوية يعتمدها القاري يف تقدير التعويل قصاليت الطريقة  11-91 رق) قانوفالتوري  

نزاعاتهب اممر الهم أدل  القاري تعتماد   ريقة اطتلة القضائية علل أساس قانوف اإلجراءات 
 الرة) من أف قانوف نزع اظتلكية اضتارل دل ينل علل إمكانية اللجوء إذل اطتلة  .ك اإلدارية اظتدنية

 هها عكس القانوف اظتل ل.ك 
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مت   سلطة كاسعة يف تسوية نزاعات التعويلب كما ت  نا أيضا أف القاري اإلدارم يت    
 أساسكذلر سواء تا  التعويل اظتق ح من اإلدارةب أك اتا  أعماؿ اطتلة القضائية. كعلل هها 

ف له كل السلطة التقديرية يف تقدير التعويل عن نزع اظتلكية يف  اؿ ن  اإلدارملقاري ل أيع ؼ
الو نيةب كهها ما  اممكؾويل اظتق ح من قبل مصاحل نه ت يتقيد  التعأ إذب إليهرف  الدعول 

ك هها أمر لتقا نوع من الطمننينة ك الضمافب إت أف  ت  نا  من خكؿ القضايا اظتعركرة عليه.
 اإلشكاؿ هو الوقت الهم تتطلبه اظتنازعة ك اليت تطوؿ ك ًنا ك يف ذلر إررار إرايف للمتضررين.

ا  أعماؿ اطتلة كت  نا هها سلطته يف تعيٌن اطتبًنب كسلطته كما أف للقاري اإلدارم سلطة ات
 اتا  تقرير اطتلة.

 الهم تت ه   ػتدكدية القاري يف الرقا ة علل شرط اظتنفعة العمومية ك أخًنان نتكن مك  ة    
 تتعدل أف نتكن كت مشركعية قاري أنه اعتبار عللاإلدارة ذريعة للتعدم علل  ا اظتلكية( 

 ملكيته) كعنز للم اظتتا ة الضمانات من يقلل ك دكر  من لتد ما هها ك مةبءللمك رقا ته
. فالقاري اصتزائرم إذل  د الساعة دل يتحرر  عد من امفكار السا قة  تبعية السلطة ك قوقه)

مواجهة السلطة العامة عندما ختطنب فما زاؿ  بيس  عللالقضائية للسلطة التنفيهية(ب ك دل كترأ 
لل رؼ  اليت تصدرها اإلدارة قرارات مةءمكنتكنه رقا ة ت ك  بقاري مشركعية كفقط فكرة أنه

اظتشرع  أفم  العل)  .للمشركعية ان شر  تكوف قد امخرل هي مةءفاظتكجله. أالهم صدرت من 
 العامة اظتنفعة عرؼ ب 1994مام 11 يف اظتؤرخة 007 رق) اظتش كة الوزارية التعليمة اصتزائرم يف

 اب ه العمل العامة اظتنفعة لشرط رقا ته عند اإلدارم للقاري نتكن  التارلك  اظتوازنةب لن رية ااستناد
 . اظتلكية نزع لعملية تن يميا إ ارا امخرل هي  اعتبارها
و إذا كانت ىذه ىي أىم النتائج المتوصل إليها، فإنو بالمقابل يمكن تقديم بع      

 االقتراحات وىي:
 التشري  اظتن ) لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية يف اصتزائرب مبا إعادة الن ر يف -1

ـ م  أقتية اإلجراء ك خطورتهب م  رركرة توخي الدقة ك التفصيل يف ام كاـ مبا يكفل ءيتك
ك كهلر  س يواكب التطورات التشريعية يف غتاؿ التن ي)  اضتقوؽ ك يوفر الضمانات للمعنيٌن.

عين ن اـ اتزدكاج القضائيب ك صدكر قانوف جديد ين ) إجراءات التقاري أم القضائي ك ن
 قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية. 

إعطاء دكر للقضاء يف غتاؿ إجراءات نزع اظتلكية ك أت يبقل القضاء  عيدا عن هه  اظتر لةب  -2
فدكر  د يف فرنسا.خاصة ما تعلا  تحديد قيمة التعويضاتب ك هها علل ةرار ما هو موجو ك 
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القاري هو زتاية اضتقوؽ ك اضترياتب لهلر عليه أت يقتصر دكر  علل الن ر يف اظتنازعة إذا 
 قدمت إليهب  ل عليه أف يؤدم هها الواجب من خكؿ اش اكه يف اإلجراءات.

ل أف تشكي كما  ابب ك ليس فقط استشارياإلدارية للهي,ات ملزمان  رأيان  التحقيا صتنة رأم جعل -3
 استقكلية إعطاء أجل هه  اللجنة كتب أف يكوف مزكتا  ٌن أعضاء إداريٌن ك .خرين قضاة من

 .حتيزها كعدـ استقكليتها لضماف ك أك ر مصداقيةك 
 قرار يف  دف  التعويل ملزمة أهنا علل كالتنكيد اظتلكيةب نزع من اظتستفيدة اصتهة حتديد رركرة -4

ب ك أف يكوف ذلر حتت  ائلة البطكف  س ت يبقل اظتتضررين الوارل يصدر  الهم التنازؿ قا لية
 ك أف يكوف ذلر قبل  يازة العقارات. يبح وف عن معرفة اصتهة النازعة ك اظتستفيدة.

صتنة مشكلة من إدارة أمكؾ  اختصاص من اظتلكية نزع عن التعويل حتديد جعل رركرة -5
ك  رئاسة قاري ؼتتل. ك هها من أجل تفادم  الدكلة كاظتتضررين ك خلاء عقاريٌن ك اظتتضررين

تقـو  ه مصلحة ف التقيي) الهم ب ماللجوء إذل منازعاتب ك حتقيا مبدأ العدالة يف مبلغ التعويل
  .ت لتقا العدالة مهنا ت تنخه إت  قيمة العقار اظتادية دكف القي) اظتضافةأمكؾ الدكلة 

من امجدر أف يتوذل اظتسنلة القاري ك ينزؿ إذل ف نه  بيف  الة الطعن يف قيمة التعويل -6
ك هها اممر كتب أف يينل  .كما هو الشنف يف فرنسا  اظتيداف  نفسه ك يستعٌن خببًن يف هها الشنف

 عليه صرا ة يف قانوف نزع اظتلكية.
إخضاع الطعوف يف قيمة التعويل إذل إجراءات خاصة ك سريعة  تقييد القاري  الفصل يف  -7

ددب ك ليس إذل قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب ؽتا قد يزيد اظتتضرر من نزع اظتلكية ميعاد ػت
 إرهاقا.

 Etude يتعلا  توفر دراسة مدل التنثًن علل البي,ة  ان رركرة أف يتضمن إجراء نزع اظتلكية شر  -8

d’impact) اظترسـو التنفيهم من 2اظتلف الهم تقدمه اصتهة النازعة ك اظتنصوص عليه يف اظتادة  يف 
 ب ك هها علل ةرار التشري  الفرنسي.186-93 رق)
رركرة تضمٌن قرار التصري   اظتنفعة العمومية الهم يصدر  الوارل ك اظتنصوص عليه يف اظتادة  -9

 ياف قيمة ال كؼ اظتارل اظت صل تؾتاز اظتشركعب إذ  186-93 التنفيهم رق) من اظترسـو 10
ؾتاز اظتشركعب إللمتضررينب ك التنكيد علل قدرة اصتهة اظتستفيدة من  ان مهم ان يعد هها اإلجراء رمان

 إذ أف اظتنطا هو توفر الت طية اظتالية قبل أم إجراء.
ك حتديدها ك كر  إ ار  بلقصولكا العادية اتستعجالية اضتاتت علل النل رركرة  -11

ية ك اضتقوؽ امخرل خاصة لتعدم علل  قوؽ اظتلكلب  س ت تكوف ذريعة ىا تن يمي خاص
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 ذل  د الساعة ف الة السرية يف عمليات اصتيا الو ينب م ل  .التعويل القبلي العادؿ ك اظتنصف
 .11-91 رق) من القانوف 12دل يصدر التن ي) اظتشار إليه يف اظتادة 

ة عدال حتقيا دكف حتوؿ ك ع رة  جرة تق  اليت التعويلب ك منازعات يف اظتعوقات  ٌن من -12
 ؽتا العقارمب اؿلمجا يف اظتلكية نزع دعاكل يف الناير اإلدارم القاري ختصل عدـ هو التعويلب

م   تكوين القضاة عند  الت صل امخه من  د ت لهلر عقاريٌنب خبلاء يستعٌن دائما كتعله
ليه م ل ما هو اضتاؿ ع (Le juge de l’expropriation إمكانية تورل قاري ؼتتل يف نزع اظتلكية 

ف اظتساس  اضتا يف التعويل  عد اضترماف من اظتلكية العقارية مناؼ لقواعد العدالة . ميف فرنسا
 اإلنصاؼ ك اظتشركعية. ك 

إصكح الن اـ القضائي اصتزائرم خاصة اإلدارمب فوجود هي,تٌن فقط للن ر يف رركرة  -13
هو  ب كماري علل درجتٌنالطعوف اظتقدمة رد أعماؿ اإلدارة يفوت علل اظتتقارٌن  ا التقا

لتـر اظتتقارٌن من  ب  ي  صفته أكؿ ك .خر درجة الدكلة إجراءات التقاري أماـ غتلس اضتاؿ يف
لهلر ف ننا نق ح إنشاء  الطعن  اتست,ناؼ ك النقل كيف ذلر إجحاؼ يف الضمانات القضائية.

ؼب م ل ما هو عليه اضتاؿ جهة كسيطة  ٌن ااك) اإلدارية ك غتلس الدكلة تتوذل مهمة اتست,نا
 .اإلدارية اتست,نافيةب غتلس الدكلة( السيف فرنسا  ااك) اإلداريةب اا

 
 ﴾ه ونً عي سمد ا ك  هلتى نػٍ اً  ﴿
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 .2004 كندريةبأنور زتادةب القرارات اإلدارية ك رقا ة القضاءب دار الفكر اصتامعيب اإلس ػتمد -10
ػتمد شتًن ػتمد رتعةب إل اء القرارات اإلدارية القا لة لكنفصاؿب دار اصتامعة اصتديدةب اإلسكندريةب  -11

2013. 
ػتمد رفعت عبد الوهابب  سٌن ع ماف ػتمد ع مافب القضاء اإلدارمب دار اظتطبوعات اصتامعيةب  -12

 .2000اإلسكندريةب 
تن ي) القضاء  لاتست,نافية يف فرنسا م  ن رة عامة عل اإلداريةاك) ػتمد رفعت عبد الوهابب ا -13

 .2012ب اإلسكندريةالفرنسيب دار اصتامعة اصتديدةب  اإلدارم
 .2003الطبعة اطتامسةب ديواف اظتطبوعات اصتامعيةب اصتزائرب  زتدب اظتنازعات اإلداريةبأػتيو  -14
 الن ػاـ يف اإلداريػة اظتنازعػات يف اإلجرائيػة القاعػدة درمصػا تعػدد الرزتػافب عبػد كعػزاكم عمػار معاشػو -15

 .1999دار امملب اصتزائرب  اصتزائرمب
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سامي رتاؿ الدينب قضاء اظتكئمة ك السلطة التقديرية لإلدارةب دار اصتامعة اصتديدةب اإلسكندريةب  -16
2010. 

ب الطبعػػػػة -ريػػػةب دعػػػاكل التسػػػويةدعػػػول إل ػػػاء القػػػرارات اإلدا –ب الػػػدعاكل اإلداريػػػة سػػػامي رتػػػاؿ الػػػدين -17
 .2003ال انيةب منشنة اظتعارؼب اإلسكندريةب 

 ب1974  ًنكتب سليماف ػتمد الطماكمب قضاء التعويلب -18
 بد.س.ط.سليماف ػتمد الطماكمب الن رية العامة للقرارات اإلداريةب دار الفكر العريبب القاهرة -19
 ب1975إلدارمب دراسة مقارنةب دار الفكر العريبب القاهرةب سليماف ػتمد الطماكمب الوجيز القانوف ا - 20

دراسػػػػة  -عبػػػػد العزيػػػػز السػػػػيد اصتػػػػوهرمب القػػػػانوف ك القػػػػرار اإلدارم يف الفػػػػ ة مػػػػا  ػػػػٌن اإلصػػػػدار ك الشػػػػهر -11
 .1991ب د.ـ.جب اصتزائرب -مقارنة
ب دار الفكػر اصتػامعيب اإلداريػةات يف غتاؿ العقود ك القػرار  اإلداريةعبد العزيز عبد اظتنع) خليفةب اظتسؤكلية  -11

 .2007باإلسكندرية
عبد ال ين  سيوشل عبد اب القانوف اإلدارم  دراسة مقارنة مسس ك مبػادئ القػانوف اإلدارم ك تطبيقاهتػا  -13

 يف لبناف(ب الدار اصتامعية ب اإلسكندريةب دكف سنة.
 .2006ل ال ةب منشنة اظتعارؼب اإلسكندريةب عبد ال ين  سيوشل عبد اب القضاء اإلدارمب  الطبعة ا -14
عمػػػػار  ورػػػػياؼب دعػػػػول اإلل ػػػػاء يف قػػػػانوف اإلجػػػػراءات اظتدنيػػػػة ك اإلداريػػػػة   دراسػػػػة تشػػػػريعية ك قضػػػػائية -15

 .2009فقهية(ب الطبعة امكذلب جسور للنشر ك التوزي ب اصتزائر ب ك 
 .1976ب فؤاد العطارب القانوف اإلدارمب دار النهضة العر يةب القاهرة -26

 .2005فتحي فكرمب كجيز دعول اإلل اء  بقا م كاـ القضاءب دار الكتب اظتصريةب القاهرةب  -27

 .2002خلويف رشيدب القضاء اإلدارم: تن ي) ك اختصاصب د.ـ.جب اصتزائرب  -18
 باللغة الفرنسية: -ب

1- Jean-Pierre DUBOIS, La responsabilité administrative, Casbah Edition, 
Alger, 1998. 
2-Yves GAUDEMET, Droit administratif, Tome 1, Droit administratif 
général, 16éme édition, L .G.D.J. Paris, 2001. 
3-Marceau LONG et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 13éme édition , DALLOZ, 2001. 
4-Raymond ODENT, Contentieux administratif, Tome II, Fascicules 4à6, 
Dalloz, Paris, 2007. 
5-Marcel WALINE, Précis de droit administratif, édition 
MONCHRESTIEN, Paris, 1970. 
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 :الكتب المتخصصة - 2
 :باللغة العربية -أ

الطبعػة ال انيػةب دار ال قافػة العر يػة للطباعػةب السيد  سن الب اؿب نزع اظتلكية للمنفعػة العامػة فقهػا ك قضػاءب  -1
 .1966القاهرةب 

 راهيمي سهاـب التصري   اظتنفعة العمومية يف نزع اظتلكية  دراسػة مقارنػة(ب دكف  بعػةب دار اعتػدلب اصتزائػرب  -1
1211. 

نزع  نبيلة عبد اضتلي) كاملب دكر القاري اإلدارم يف الرقا ة علل شرط اظتنفعة العامة يف  الة -3
 .1993اظتلكية اتتا  اضتدي  السي الدكلة يف مصر ك فرنسا(ب دار النهضة العر يةب القاهرةب 

ب إجراءاته ك التعويل عنه 1992لسنة  12عبد اضتك) فود ب نزع اظتلكية للمنفعة العامة يف روء القانوف  -4
 .1227ك التقاري  شننهب دار املفي القانونيةب أسيوطب 

 :فرنسيةباللغة ال -ب

1- Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, Droit administratif 
des biens, 4éme édition , DALLOZ, Paris, 2003. 
2-Antoine BERNARD, Mémento de l’expropriation, 1ére édition, LE 
MONITEUR, Paris, 1994.  
3-André DE LAUBADERE ET Yves GAUDEMET, Traité de droit 
administratif, Tome 2, Droit administratif des biens(Les domaines administratifs, 
l'expropriation, la réquisition, les travaux publics ), 11éme édition, L.G.D.J  
DELTA, Paris, 1998. 
4-Jacques FERBOS et Antoine BERNARD, Expropriation des biens 
(Procédures, principe d'indemnisation, compatibilité avec la convention 
européenne des droits de l'homme, fiscalité de l'expropriation), LE 
MONITEUR , Paris, 2002. 
5-Philippe GODFRIN, Droit administratif des biens (domaine, travaux, 
expropriation), 6éme édition, ARMAND COLIN, Paris, 2001. 
6- Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens 
(domaine public-expropriation- travaux publics), 3éme édition, Montchrestien, 
Paris, 2003. 
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 :و األطروحات مذكراتال -ثانًيا
   :جستيراالم مذكرات -1
ماجستًنب كلية   مهكرةذريعات ػتمدب نزع اظتلكية للمنفعة العمومية يف القانوف اصتزائرم ك اظتقارفب  و  -1 

 .2002اضتقوؽب  ن عكنوفب  اصتزائرب 
ماجستًن يف  مهكرة عوشل خالدب إجراءات تسوية نزاعات التعويل يف نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب  -2

 .2003اضتقوؽب ين عكنوفب اصتزائرب  القانوف فرع اإلدارة كاظتاليةب كلية
ماجستًن فرع  مهكرةلباشيا سهيلةب رقا ة القاري اإلدارم علل إجراءات نزع اظتلكية للمنفعة العموميةب  -3

 .2008الدكلة كاظتؤسسات العموميةب كلية اضتقوؽب  ن عكنوفب اصتزائرب 
رة ماجستًن يف القانوف زفرع حتوتت مهك لعشاش ػتمدب إشكاتت نزع اظتلكية يف القانوف اصتزائرمب -4

 .2008الدكلةزب جامعة مولود معمرمب تيزم كزكب اصتزائرب
علي أزتد ػتفوظب رقا ة القضاء اإلدارم علل نوا ي اظتكئمة يف القرار اإلدارمب س  علمي قانوشل أيعد  -5

 .1225 لنيل متطلبات درجة الد لـو يف قس) العلـو اإلدارية ك اظتاليةب جامعة دمشاب

ماجستًن يف القانوف العاـب كلية اضتقوؽب  مهكرةةيتاكم عبد القادرب كقف تنفيه القرارات اإلدارية قضائياب -6
 .1227جامعة تلمسافب اصتزائرب 

 

 أطروحات الدكتوراه: -2
رسالة دكتورا  نزع اظتلكية اطتاصة  ن رية اظتوازنة( دراسة مقارنةب  أزتد أزتد اظتوايفب فكرة اظتنفعة العامة يف -1

 .1991يف اضتقوؽب جامعة اإلسكندريةب 
 عوشل خالدب منازعات نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةب رسالة دكتورا  يف القانوف فرع اإلدارة كاظتاليةب   -1

 .1211كلية اضتقوؽب ين عكنوفب اصتزائرب 
ب رسالة -دراسة مقارنة –القانوف اليمين  سٌن ػتمد صاحل العهرمب أ كاـ نزع اظتلكية للمنفعة العامة يف  -3

 .1211دكتورا ب كلية اضتقوؽب جامعة عٌن مشسب القاهرةب 
سكاكين  ايةب دكر القاري اإلدارم يف زتاية اضتقوؽ ك اضتريات امساسيةب رسالة دكتورا ب كلية اضتقوؽ  -4
 .1211العلـو السياسيةب جامعة مولود معمرمب تيزم كزكب ك 
دراسة مقارنةب رسالة دكتورا ب كلية اضتقوؽب جامعة  -وسب نزع اظتلكية للمنفعة العامةعزت صديا  ني -5

 .1977عٌن مشسب 
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 :المقاالت -اً ثالث
 :المقاالت باللغة العربية -1
 .1994ب اصتزائرب 1ب العدد 4أزتد رزتاشلب نزع اظتلكية من اجل اظتنفعة العموميةب غتلة إدارةب االد  -1
دار القػاهرة  اضتكومػةب قضػايا إدارة غتلػة بةالعامػ للمنفعة العقارات ملكية نزع يف مقارنة دراسةب يلفالزن كهبة -1

 .1960مصرب ب02العدد الرا عةب السنة للطباعةب
 وذريعات ػتمدب اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة ك أكلوية الشراء ك اإلكتارب غتلة غتلس الدكلػة اصتزائػرمب  -3

 .1223لديواف ب اصتزائرب ب مطبعة ا3العدد 
اظتػػػػػػؤرخ يف  11419زهيػػػػػػة كػػػػػػريسب اضتػػػػػػا يف التعػػػػػػويل يف إ ػػػػػػار نػػػػػػزع اظتلكيػػػػػػة  تعليػػػػػػا علػػػػػػل القػػػػػػرار رقػػػػػػ)  -4

ب منشػػػورات السػػػا لب 5الصػػػادر عػػػن ال رفػػػة ال انيػػػة(ب غتلػػػة غتلػػػس الدكلػػػة اصتزائػػػرمب العػػػدد  16/11/1223
 .1224اصتزائرب 

لدكلػػػػة الفرنسػػػػي يف رقا ػػػػة السػػػػلطة التقديريػػػػة لػػػػإلدارة ك مػػػػدل تػػػػنثر زركؽ العػػػػريبب التطػػػػور القضػػػػائي الػػػػس ا -5
  .1226 منشورات السا ل اصتزائرمب اصتزائرب ب8القضاء اصتزائرم ىاب غتلة غتلس الدكلةب العدد 

الن ريػػة التقييميػػة كنسػػلوب  : زركؽ العػػريبب مبػػدأ اظتوازنػػة  ػػٌن التكػػاليف ك اظتزايػػا   ػػٌن اظتنػػاف  ك امرػػرار( -6
زب غتلػة Le principe du bilan: Cout-Avantage ظتراقبػة مكئمػة القػرارات اإلداريػة ز  ػدي 

 .1228ب منشورات السا ل ب اصتزائرب 8غتلس الدكلة اصتزائرمب العدد 
 .1996ب لسنة 2جل اظتنفعة العموميةب االة القضائيةب العدد أكركةلي مقدادب نزع اظتلكية من   -7
رػػي اإلدارم يف مراقبػػة مػػدل ا ػػ اـ اإلدارة لإلجػػراءات اظتتعلقػػة  نػػزع اظتلكيػػة اطتاصػػة ليلػػل زركقػػيب دكر القا -8

 .1223ب مطبعة الديواف ب اصتزائرب 3للمنفعة العموميةب غتلة غتلس الدكلة اصتزائرمب العدد 
ئػػرمب معاشػػو عمػػارب إشػػكاتت التقارػػي يف النػػزاع العقػػارم أمػػاـ القضػػاء اإلدارمب غتلػػة غتلػػس الدكلػػة اصتزا -9

 .1226ب اصتزائرب  منشورات السا لب 8العدد 
 :المقاالت باللغة الفرنسية -2

 

1 – Marie-france DELHOSTE, Théorie du bilan, environnement, propriété 
(La théorie du bilan et la protection de l’environnement), R.F.D.A., 22 éme  
année, n° 5, septembre –octobre, 2006. 
2- Mokhtaria KADI-HANIFI, Le contrôle du juge en matière d'expropriation, 
Revue du conseil d'Etat, n° 05, 2005. 
3- Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité 
publique en matière d'expropriation, IDARA,V 15, N 29, 2005. 
4 – Christian LAVIALLE, Expropriation et dépossession, R.F.D.A., 17éme 
année, no 6, novembre-décembre, 2001. 
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 المصادر)النصوص القانونية(: -رابعاً 
 التشريع الجزائري: -أ

اظتؤرخ يف  18-89ب الصادر مبوجب اظترسـو الرئاسي رق) 1989فلاير  23الدستور اصتزائرم الصادر يف   -
ج.ر.ج.ج:  1989فلاير  23يتعلا  نشر نل تعديل الدستور اظتوافا عليه يف استفتاء  1989لاير ف 28
 .1989مارس  1الصادرة يف  9رق) 

اظتؤرخ  438-96ب الصادر مبوجب اظترسـو الرئاسي رق) 1996نوفمل  28الدستور اصتزائرم الصادر يف   -
ب ج.ر.ج.ج: رق) 1996-11-28يه يف يتضمن نل تعديل الدستور اظتصادؽ عل 1996-12-7يف 
 .1996-12-8الصادرة يف  76
ب اظتتعلا  اختصاصات غتلس الدكلة كتن يمه 1998مام  30اظتؤرخ يف  01-98القانوف العضوم رق)  -

 .1998يونيو  1الصادرة قي  37كعملهب ج.ر.ج.ج: رق) 
 01-98القانوف العضوم  ب  يعدؿ ك يتم)2011يوليو  26اظتؤرخ يف  13-11القانوف العضوم رق)  -

 43ب ك اظتتعلا  اختصاصات غتلس الدكلة ك تن يمه ك عملهب ج.ر.ج.ج: رق) 1998مام  30اظتؤرخ يف 
 .2011أكت  3الصادرة يف 

ب اظتتضمن اتستمرار  تطبيا القوانٌن الفرنسية إذل 1962ديسمل  31الصادر يف  157-62القانوف  -
 .1963يناير  11درة يف الصا 2إشعار .خرب ج. ر .ج .ج: رق) 

يتضمن القانوف اظتدشلب اظتعدؿ ك اظتتم)ب ج.ر.ج.ج: رق)  1975سبتمل  26اظتؤرخ يف  58-75القانوف  -
 .1975سبتمل  30الصادرة يف  78
 26اظتتضمن الن اـ العاـ لل ا اتب ج.ر.ج.ج: رق)  1984جواف  17اظتؤرخ يف  12-84القانوف رق)  -

 .1984جواف  26الصادرة يف 
يتعلا   نتاج الطاقة الكهر ائية ك نقلها ك توزيعها ك  06/08/1985اظتؤرخ يف  07-85القانوف رق)  -

 .1985.كت  7الصادرة يف  33 التوزي  العمومي لل ازب ج.ر.ج.ج:رق) 
جل اظتنفعة ألتدد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من  27/04/1991الصادر يف 11-91القانوف رق)  -

 .1991مام  8ب الصادرة يف 21اظتتم)ب ج. ر.ج.ج :ك اظتعدؿ  العموميةب
الصادرة  37ب يتعلا  ااك) اإلدارية.ج.ربجبج: رق) 1998مام  30اظتؤرخ يف  02-98القانوف رق)  -

 .1998يونيو  1يف 
اظتتعلا  الكهر اء ك توزي  ال از  واسطة القنواتب ج ر:  05/02/2002اظتؤرخ يف  01-02القانوف رق)  -

 .06/02/2002الصادرة يف  08رق) 
ب ج.ر.ج.ج: رق) 2005بيتضمن قانوف اظتالية لسنة  2004ديسمل  29الصادر يف  21-04القانوف  -

 .2004ديسمل  30الصادرة يف  85
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ك اظتتضمن قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلداريةب  2008فلاير  25اظتؤرخ يف   09-08القانوف رق)  -
 .2008إ ريل  23لصادرة يف ا 21ج.ر.ج.ج : رق) 

 68ب ج.ر.ج.ج: رق) 2014اظتتضمن قانوف اظتالية لسنة  2013-12-30اظتؤرخ يف  8-13القانوف 
 .2014-12-31الصادرة يف 

 27ين ) عكقات اظتوا ن  اإلدارة. ج.ر.ج.ج: رق)  1988يوليو  4اظتؤرخ يف  131-88اظترسـو  -
 .1988يوليو  6الصادرة يف 

ؾتاز إيتعلا  اإلجراءات التطبيقية يف غتاؿ  22/12/1990اظتؤرخ يف  411-90فيهم رق) اظترسـو التن -
ديسمل  26الصادرة يف  56ت الطاقة الكهر ائية ك ال ازية ك ت يًن أماكنها ك  اظتراقبةب ج.ر.ج.ج:رق) آمنش

1990. 
 11-91قانوف رق) لتدد كيفيات تطبيا ال  27/07/1993اظتؤرخ يف   186-93اظترسـو التنفيهم رق)  -

:  جل اظتنفعة العموميةب ج.ر.ج.جأب الهم لتدد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من 27/04/1991اظتؤرخ يف 
 .1993.كت  1الصادرة يف  51رق) 

يتضمن تعريف ميا  اضتمامات اظتعدنية ك تن ي)  29/01/1994اظتؤرخ يف  41-94اظترسـو التنفيهم  -
 .1994فلاير  6الصادرة يف  07ت كعتاب ج.ر.ج.ج: زتايتها ك استعماعتا ك اس

ب 02-98ب اظتتضمن كيفية تطبيا القانوف 1998نوفمل  14اظتؤرخ يف  356-98اظترسـو التنفيهم  -
 .1998نوفمل  15الصادرة يف   85ج.ر.ج.ج: رق)

جويلية سنة  10اظتوافا  1426رتادم ال انية عاـ  3ب  اظتؤرخ يف 248-05اظترسـو التنفيهم رق)   -
لتدد كيفيات تطبيا القانوف   27/07/1993اظتؤرخ يف   186-93ب يتم) اظترسـو التنفيهم رق) 2005

جل اظتنفعة العموميةب أب الهم لتدد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من 27/04/1991اظتؤرخ يف  11-91رق) 
  2002جويلية  10الصادرة يف  48ج.ر.ج.ج: رق) 

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية  2005ديسمل  25اظتؤرخ يف  485-05م رق) اظترسـو التنفيه -
 .2005ديسمل  25الصادرة يف  83إؾتاز أكؿ خط لل اـ يف مدينة اصتزائرب ج.ر.ج.ج: رق) 

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية  2008مام  10اظتؤرخ يف  137-08اظترسـو التنفيهم رق)  -
از اطتط اظتزدكج اظتكهرب للسكة اضتديدية الرا ط  ٌن  ,ر التوتة/سيدم عبدا/زرالدة ب ج.ر.ج.ج: رق) إؾت

 .2008مام  11الصادرة يف  24
-93ب يتم) اظترسـو التنفيهم رق) 2008جويلية سنة  7ب اظتؤرخ يف 202-08اظترسـو التنفيهم رق)  -

ب 27/04/1991اظتؤرخ يف  11-91القانوف رق)  لتدد كيفيات تطبيا  27/07/1993اظتؤرخ يف   186
 13الصادرة يف  39الهم لتدد القواعد اظتتعلقة  نزع اظتلكية من اجل اظتنفعة العموميةب ج.ر.ج.ج: رق) 

 .2002جويلية 
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اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية  2008أكت  03اظتؤرخ يف  247-08اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2008أكت  6الصادرة يف  45يست  بلدية  ا وسب كتية خنشلةب ج.ر.ج.ج: رق)   ؾتاز سد تاةر 

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية اظتتعلا  2009جويلية  14اظتؤرخ يف  237-09اظترسـو التنفيهم رق)  -
 .2009جويلية  19يف  42  ؾتاز اظتنطقة الصناعية اصتديدة  بلدية سوقرب كتية تيارتب ج.ر.ج.ج: رق) 

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية  2010إ ريل  01اظتؤرخ يف  104-10اظترسـو التنفيهم رق)  -
للعملية اظتتعلقة   ؾتاز منفه الطريا السيار الهم ير ط  ٌن مدينة تيزم كزك  الطريا السيار شرؽ ةربب 

 .2010إ ريل  4الصادرة يف  22ج.ر.ج.ج: رق) 
اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية للعملية  2010نوفمل  28اظتؤرخ يف  293-10ق) اظترسـو التنفيهم ر  -

الصادرة  72اظتتعلقة   ؾتاز مدرسة القيادة ك امركاف علل مستول  لدية اظترسلب كتية اصتزئر. ج. ر.ج.ج:رق) 
 .2010نوفمل  28يف 
من التصري   اظتنفعة العمومية للعملية يتض 2013أكتو ر  26اظتؤرخ يف  355-13اظترسـو التنفيهم رق)  -

 .2013أكتو ر  27الصادرة يف  54اظتتعلقة  اؾتاز ؼترج اضترس اصتمهورم  الكاليتوسب ج.ر.ج.ج: رق) 
يتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية  2013ديسمل  18اظتؤرخ يف  429-13اظترسـو التنفيهم رق)  -

 66ن كسط اضتراش ؿتو اظتطار زهوارم  ومدينزب ج.ر.ج.ج: رق) ؾتاز أكؿ خط ظت ك اصتزائر مإدتديد 
 .2013ديسمل  25الصادرة يف 

اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية لعملية نزع اظتلكية  2002مام  18القرار الوزارم اظتش ؾ الصادر يف  -
 لشرب.اظتتعلقة   ؾتاز مشركع تزكيد ركاؽ مست ازل ك أرزيو ككهراف  اظتيا  الصاضتة ل

 اظتتعلا  نزع اظتلكية للمنفعة العمومية. 1994مام  11اظتؤرخ يف   07اظتنشور الوزارم اظتش ؾ رق)  -
جل أب اظتتعلا  نزع اظتلكية من 2007سبتمل  2الصادر  تاريخ  43-07اظتنشور الوزارم اظتش ؾ رق)  -

  اتيجي.اظتنفعة العمومية يف إ ار البىن التحتية ذات البعد الو ين ك اتس
الصادرة عن مديرية ت مٌن اممكؾ التا عة للدكلة  وزارة  07/10/2008اظتؤرخة يف  9056التعليمة رق)  -

 اظتالية.
عن اظتديرية العامة لألمكؾ الو نيةب  2005أكتو ر  15الصادرة  تاريخ  6408اظتهكرة اإلدارية رق)  -

 .اظتنفعة العمومية أجل  ار عمليات نزع اظتلكية مناظتتعلقة  تقييمات إدارة أمكؾ الدكلة اظتعدة يف إ
 التشريع الفرنسي: -ب

- Code d’expropriation  (Ordonnance 23 octobre 1958) 
- Code civil 
- Code du domaine de l’Etat 
- code de l’environnement. 
- code de la justice administrative.
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 الفهرس

 
 01 مقدمة

 11 : إجراءات نزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية ك  قوؽ اظتنزكع ملكيته).الباب امكؿ
 14 الفصل امكؿ: إجراءات نزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية.

 15 اظتبح  امكؿ: اإلجراءات العادية لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية.
 16 ات اظتنفعة العامة.اظتطلب امكؿ: إجراءات إثب

 16 الفرع امكؿ: قرار التحقيا اإلدارم اظتسبا.
 17 أكت: ملف  لب نزع اظتلكية.

 24 ثانيا: اصتهة اظت تصة   صدار قرار التحقيا اظتسبا ك  بيعته القانونية.
 26 ثال ا: مضموف قرار فت  التحقيا اإلدارم اظتسبا.

 28 سًن عملها.الفرع ال اشل: تشكيل صتنة التحقيا ك 
 28 أكت:تشكيل صتنة التحقيا اظتسبا.

 31 ثانيا:الشركط اظتتعلقة  كيفيات سًن التحقيا
 35 اظتطلب ال اشل: قرار التصري   اظتنفعة العامة.

 36 الفرع امكؿ: اصتوانب الشكلية يف قرار التصري   اظتنفعة العامة
 37 فعة العموميةأكت: اصتهة اظت تصة   صدار قرار التصري   اظتن

 40 .ثانيا: مضموف قرار التصري   اظتنفعة العامة
 42 ثال ا: اإلجراءات الشكلية لصدكر قرار التصري   اظتنفعة العامة.

 44 الفرع ال اشل: الطبيعة القانونية لقرار التصري   اظتنفعة العامة
 44 أكت: يف القانوف اصتزائرم.
 45  ثانيا: يف القانوف الفرنسي.

 48 الفرع ال ال : .ثار قرار التصري   اظتنفعة العمومية.
 48 أكت: .ثار قرار التصري   اظتنفعة العمومية يف التشري  اصتزائرم
 50 ثانيا: .ثار قرار التصري   اظتنفعة العمومية يف التشري  الفرنسي

 52 حاب اضتقوؽاظتطلب ال ال : حتديد اممكؾ ك اضتقوؽ العقارية ك هوية اظتالكٌن ك أص
 53 الفرع امكؿ: مر لة التحقيا اصتزئي ك تقيي) اممكؾ

 54 أكتن:القرار اطتاص   ؾتاز التحقيا اصتزئي.
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 55 ثانيا:سًن التحقيا اصتزئي.
 60 ثال ا: مر لة تقيي) اممكؾ.

 61 الفرع ال اشل: صدكر قرار القا لية للتنازؿ
 61 أكت: بيعة قرار القا لية للتنازؿ

 61 ثانيا: إصدار ك مضموف قرار القا لية للتنازؿ.
 64 اظتطلب الرا  : قرار نزع اظتلكية.

 65 الفرع امكؿ: إجراءات نقل اظتلكية.
 65 أكت: عدـ الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ.

 65 ثانيان:  الة صدكر قرار قضائي هنائي ك موافا علل نزع اظتلكية
 66 اري.ثال ا: يف  الة ال  

 67 الفرع ال اشل: .ثار نقل اظتلكية.
 67 أكت:.ثار قرار نزع اظتلكية علل نازع اظتلكية.

 68 ثانيا:.ثار قرار نزع اظتلكية علل الش ل اظتنزكعة ملكيته.
 68 ثال ا:.ثار قرار نزع اظتلكية علل العقار اظتنزكع ملكيته.

 70 لقانوف الفرنسي.الفرع ال ال : اممر اظتتضمن نزع اظتلكية يف ا
 70 .أكتن: قاري نزع اظتلكية

 71 ثانيا: إجراءات صدكر أمر نزع اظتلكية.
 74 ثال ان:.ثار أمر نزع اظتلكية.

 76 اظتبح  ال اشل: اإلجراءات اطتاصة لنزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية.
 76 اظتطلب امكؿ: التملر عن  ريا اتتفاؽ الودم.

 78 ع امكؿ: كيفية التملر الودم يف  الة اتتفاؽ. الفر 
 78 . أكت: التملر الودم قبل التصري   اظتنفعة العمومية
 78 .ثانيا:التنازؿ الودم  عد التصري   اظتنفعة العمومية

 79 ثال ا: اتتفاقات الك قة علل أمر نزع اظتلكية.
 80 ر ك اجور عليه) ك ال ائبٌن ك عدنتي امهلية.را عا: اتت التنازؿ الودم اظتتعلقة  نمواؿ القص

 83 الفرع ال اشل: .ثار التملر عن  ريا اتتفاؽ الودم
 84 أكت: .ثار اتتفاؽ قبل التصري   اظتنفعة العمومية. 
 84 ثانيا: .ثار اتتفاؽ  عد التصري   اظتنفعة العمومية. 

 85 لنزع اظتلكية.  اظتطلب ال اشل: اإلجراءات اطتاصة ك اظتستعجلة
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 85 الفرع امكؿ: اإلجراءات اطتاصة اظتستعجلة يف التشري  اصتزائرم.
 85 أكتن:  الة العمليات السرية اطتاصة  الدفاع الو ين.
 86 ثانيا:إجراءات اتستعجاؿ يف  الة الضركرة العادية .
 91 ثال ا:إجراءات اتستعجاؿ يف  الة الضركرة القصول

 92 يات إؾتاز البىن التحتية ذات منفعة عامة ك  عد ك ين اس اتيجي.را عان:عمل
 94 الفرع ال اشل: اإلجراءات اطتاصة يف التشري  الفرنسي

 94 أكت:إجراءات اتستعجاؿ.
 95 ثانيا: الة إجراءات اتستعجاؿ القصول

 98    ثال ا: اإلجراءات اطتاصة  امتصاص السكنات ةًن الصحية.
 99 شل:  قوؽ اظتنزكع ملكيته).الفصل ال ا

 100 اظتبح  امكؿ: اضتا يف التعويل العادؿ.
 101 اظتطلب امكؿ: أساس التزاـ اإلدارة  التعويل جراء نزع اظتلكية.

 101 أكت: اظتسؤكلية العقدية.
 102 ثانيا:اظتسؤكلية التقصًنية.

 102 ثال ان:اظتسؤكلية علل أساس اظت ا ر.
 102 را عان:القانوف.

 105 اظتطلب ال اشل: شركط الضرر الواجب التعويل. 
 106 الفرع امكؿ: كتب أف يكوف الضرر مباشرا

 106 أكتن: رركرة  دكث استيكء.
 107 استبعاد الضرر السا ا عن نزع اظتلكية. -ثانيان 

 107 ثال ان:  اتت الضرر اظتباشر الهم يعوض عنه يف القضاء الفرنسي
 109 ت الضرر ةًن اظتباشر الهم ت يعوض عنه يف القضاء الفرنسيرا عان:  ات

 111 الفرع ال اشل: كتب أف يكوف الضرر ماديا
 111 أكتن: استبعاد التعويل عن الضرر اظتعنوم

 112 ثانيا: ت ًني مواقف القضاء الفرنسي  وؿ استبعاد التعويل عن الضرر اظتعنوم.
 113 ك مبدأ اصتل الكامل للضرر ثال ا: التعويل عن الضرر اظتعنوم

 114 الفرع ال ال : كتب أف يكوف الضرر ػتققا. 
 114 عدـ التعويل عن امررار ات تمالية :أكتن 

 116 ثانيا: الضرر اظتستقبلي.
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 116 اظتطلب ال ال : نطاؽ ك  بيعة التعويل
 117 الفرع امكؿ: نطاؽ التعويل
 117 أكتن: التعويضات الرئيسية.

 117 ثانيان: التعويضات التبعية
 119 الفرع ال اشل:  بيعة التعويل

 120 أكت: التعويل النقدم
 121 ثانيا: التعويل العيين

 123 اظتطلب الرا  : حتديد قيمة التعويل.
 123 الفرع امكؿ: إجراءات تقدير قيمة التعويل

 124 أكتن: مرا ل حتديد التعويل يف التشري  اصتزائرم.
 125 ثانيان: إجراءات حتديد قيمة التعويل يف التشري  الفرنسي

 130 الفرع ال اشل: عناصر تقدير قيمة التعويل
 131 أكتن: حتديد القيمة اضتقيقية لألمكؾ.

 135 ثانيا: تاريخ تقدير القيمة اضتقيقية لألمواؿ.
 136  التحسينات ك اظتعامكت التجارية اليت تدخل علل اممكؾ. -ثال ا

 139 .اس جاع الزيادة يف القيمةرا عان: 
 139 اظتبح  ال اشل: أ كاـ دف  التعويل.

 140 اظتطلب امكؿ: إجراءات دف  مبلغ التعويل.
 141 الفرع امكؿ: إجراءات دف  مبلغ التعويل يف التشري  اصتزائرم.

 142 أكت: قناة الدف .  
 142 ثانيا: تاريخ إيداع مبلغ التعويل.

 143 ثال ا: اق اح مبلغ التعويل.
 144 را عا:  الة العقارات ااهولة هوية مالكيها.  

 146 الفرع ال اشل: إجراءات دف  التعويل يف القانوف الفرنسي
 146 أكتن:إثبات اضتا يف التعويل.

 149 ثانيان: دف  التعويل.
 149 إيداع مبلغ التعويل. :ثال ا

 151 لعقار من  رؼ اصتهة النازعة.را عا: كر  اليد علل ا
 152 اظتطلب ال اشل: عوارض إيداع التعويل.
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 152 الفرع امكؿ: التنخر يف دف  التعويل
 155 الفرع ال اشل: إعادة تقيي) التعويل. 

 157 الفرع ال ال : اظتصاريف ك التكاليف.
 158 اظتبح  ال ال :  قوؽ اظتالر  عد نزع اظتلكية.

 159 ؿ: اضتا يف  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل.اظتطلب امك 
 160 الفرع امكؿ: اظتعاصتة التشريعية للحا يف  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل.

 161 الفرع ال اشل: شركط نزع الباقي ةًن اظتستعمل.
 161 أكت:شركط نزع الباقي ةًن اظتستعمل من العقارات اظتبنية.

 163 ستعمل من العقارات العارية.ثانيا:شركط نزع الباقي ةًن اظت
 166 الفرع ال ال : إجراءات  لب نزع الباقي ةًن اظتستعمل. 

 168 اظتطلب ال اشل: اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة. 
 168 الفرع امكؿ: شركط ؽتارسة اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة. 

 169 زكعة يف التشري  اصتزائرم.أكت: شركط ؽتارسة اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتن
 170 ثانيان: شركط ؽتارسة اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة يف التشري  الفرنسي.

 173 الفرع ال اشل: إجراءات ؽتارسة اضتا يف اس جاع اممكؾ اظتنزكعة.
 174 الفرع ال ال : .ثار ؽتارسة  ا اتس جاع.

 176 الشراء ك اإلكتار. اظتطلب ال ال : اضتا يف امكلوية يف
 176 الفرع امكؿ: اضتا يف امكلوية يف القانوف اصتزائرم.
 178 الفرع ال اشل: اضتا يف امكلوية يف التشري  الفرنسي.

 179 أكتن: امكلوية اطتاصة  قدماء اظتكؾ للعقارات اظتنزكعة.
 179 ثانيا: امكلوية اطتاصة  قدماء اظتست لٌن مراري فك ية.
 180   ثال ا: امكلوية اطتاصة  قدماء الشاةلٌن كت سكنية.
 180 را عان: امكلوية اطتاصة للتجار ك اضترفيٌن ك الصناعيٌن.

 180  نزع اظتلكية من أجل إعادة إنشاء اظتسا ات ال ا ية.خامسا:امكلوية اطتاصة 
 181 سادسا: امكلوية يف ختصيل أراري للبناء.

 182 الرقا ة القضائية علل إجراءات نزع اظتلكية من أجل اظتنفعة العموميةالباب ال اشل: 
 184 الفصل امكؿ: رقا ة قضاء اظتشركعية علل إجراءات نزع اظتلكية.

 185 اظتبح  امكؿ: الرقا ة القضائية علل إجراءات التصري   اظتنفعة العمومية.
 185 العمومية. اظتطلب امكؿ: الطعن يف إجراءات التصري   اظتنفعة
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 186 الفرع امكؿ: الشركط العامة لقبوؿ الطعن يف إجراءات التصري   اظتنفعة العمومية.
 186 أكت: امهلية
 187 ثانيا: الصفة.

 188 ثال ا: اظتصلحة.
 190 الفرع ال اشل: القضاء اظت تل  دعول إل اء قرارات التصري   اظتنفعة العمومية.

 191 ) اإلدارية   ل اء قرارات التصري   اظتنفعة العمومية.أكت: اختصاص ااك
 194 ثانيا: اختصاص غتلس الدكلة   ل اء قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

 201 الفرع ال ال : ميعاد رف  دعول إل اء قرارات التصري   اظتنفعة العمومية
 201 أكت: ميعاد دعول اإلل اء يف القواعد العامة.

 204 ميعاد دعول اإلل اء يف تشري  نزع اظتلكية.ثانيا: 
 205 اظتطلب ال اشل: .ثار حترير دعول اإلل اء يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية.

 206 الفرع امكؿ: كقف تنفيه قرار التصري   اظتنفعة العمومية.
 206 أكت: امثر ةًن اظتوقف للطعن  دعول تاكز السلطة.

 207 مثر اظتوقف للطعن يف قرار التصري   اظتنفعة العمومية.ثانيا: النل علل ا
 209 الفرع ال اشل: صدكر  ك) يف الدعول علل كجه اتستعجاؿ.

 210 أكت: الفصل يف الطعن رد القرار اإلدارم اظتتضمن التصري   اظتنفعة العمومية يف .جاؿ قصًنة.
 210 قضائي يف .جاؿ ػتددة.ثانيا: إلزاـ القاري  الفصل يف الطعن يف القرار ال

 212 ثال ا:  صر  رؽ الطعن يف القرار الصادر يف الدعول.
 222 اظتطلب ال ال : غتاؿ الرقا ة القضائية لقرار التصري   اظتنفعة العمومية.

 222 الفرع امكؿ: الرقا ة القضائية علل أركاف قرار التصري   اظتنفعة العمومية.
 223 لل ركن اتختصاص.أكت: الرقا ة القضائية ع

 230 ثانيا: الرقا ة القضائية علل ركن الشكل ك اإلجراءات
 239 ثال ا: الرقا ة القضائية علل ركن ال اية.   

 244 الفرع ال اشل: الرقا ة القضائية علل تقدير اظتنفعة العامة. 
 244 أكت: الرقا ة التقليدية علل توافر شرط اظتنفعة العامة.

 255 ا ة اظتوازنة علل توافر شرط اظتنفعة العامة.ثانيا: رق
 272 اظتبح  ال اشل: الرقا ة علل اإلجراءات الك قة علل التصري   اظتنفعة العمومية.

 272 اظتطلب امكؿ: الرقا ة القضائية علل قرار القا لية للتنازؿ.
 273 الفرع امكؿ: مراقبة القاري إلجراءات التحقيا اصتزئي.
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 274 مراقبة القاري لقرار تعيٌن اقا ك افتتاح التحقيا. أكتن:
 275 ثانيان: مراقبة القاري لعمل اقا.

 278 الفرع ال اشل: رقا ة القاري لقرار القا لية للتنازؿ يف  د ذاته.
 278 أكت: شركط الطعن يف قرار القا لية للتنازؿ.

 280 ؿ. قرار القا لية للتناز  عللثانيا: غتاؿ الرقا ة 
 287 اظتطلب ال اشل: الرقا ة القضائية علل قرار نزع اظتلكية.

 288 الفرع امكؿ: الطعن يف قرار نزع اظتلكية.
 288 أكتن: إجراءات الطعن يف قرار نزع اظتلكية يف القانوف اصتزائرم.

 290 ثانيا: غتاؿ رقا ة القاري علل قرار نزع اظتلكية.
 298  ة القضائية علل قرار نزع اظتلكية يف اصتزائر ك أمر نزع اظتلكية يف فرنسا.الفرع ال اشل: .ثار الرقا

 298 أكتن: .ثار الطعن يف قرار نزع اظتلكية يف اصتزائر.
 299 ثانيا: الطعن يف .مر نزع اظتلكية يف القانوف الفرنسي

 302 اظتطلب ال ال : الرقا ة القضائية علل اضتقوؽ اظتوالية لتماـ النزع.
 303 الفرع امكؿ: الرقا ة القضائية علل  ا اس جاع اممكؾ.

 303 أكتن: موروع دعول اتس جاع.
 305 ثانيان: مقا ل اتس جاع.

 308 ثال ان: إجراءات اتس جاع.
 312 الفرع ال اشل: الرقا ة القضائية علل  ا إعادة البي  ك التنجًن  أكلوية الشراء ك اإلكتار(

 313 هة اظت تصة  الن ر يف  لبات إعادة البي  ك التنجًن.أكت: اصت
 313 ثانيا: ميعاد رف  الدعول

 313 ثال ان: .ثار استحالة ؽتارسة  ا امكلوية يف البي  ك اإلكتار.
 314 الفصل ال اشل: رقا ة القضاء الكامل علل إجراءات نزع اظتلكية اطتاصة من أجل اظتنفعة العمومية.

 315 ؿ: اإلجراءات القانونية اظتتعلقة  رف  دعول التعويل.اظتبح  امك 
 315 اظتطلب امكؿ: أ راؼ دعول التعويل يف نزع اظتلكية.

 317 الفرع امكؿ: اظتنزكع اظتلكية  اظتتضرر(.
 319 الفرع ال اشل: السلطة نازعة اظتلكية  الوارل(.

 322 الفرع ال ال : اظتستفيد من عملية نزع اظتلكية.
 324 ظتطلب ال اشل: اصتهة القضائية اظت تصة  تسوية نزاعات التعويل.ا

 324 الفرع امكؿ: اصتهة اظت تصة  تسوية نزاعات التعويل من خكؿ النصوص التشريعية.
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 325 أكتن: يف قانوف اإلجراءات اظتدنية ك اإلدارية.
 327 ثانيان: يف التشريعات اظتتعلقة  نزع اظتلكية

 329 : اصتهة اظت تصة  تسوية منازعات التعويل من خكؿ تطبيقات القضاء.الفرع ال اشل
 332 اظتطلب ال ال : .جاؿ ك .ثار رف  الدعول ك الطعن القضائي يف ام كاـ ك القرارات.

 332 الفرع امكؿ: .جاؿ رف  دعول التعويل عن نزع اظتلكية.
 335 د التعويل.الفرع ال اشل: الطعن يف اضتك) القضائي اظتتضمن حتدي

 336 أكتن: الطعن يف القرار القضائي ادد لقيمة التعويل يف القانوف اصتزائرم.
 337 ثانيان: الطعن يف اضتك) القضائي ادد لقيمة التعويل يف القانوف الفرنسي.

 341 الفرع ال ال : .ثار الطعن يف قرارات التعويل عن نزع اظتلكية  كقف تنفيه دعول التعويل(.
 342 اظتبح  ال اشل: دكر القاري اإلدارم يف تسوية نزاعات التعويل عن نزع اظتلكية.

 343 اظتطلب امكؿ: الطرؽ القضائية لتحديد التعويل عن نزع اظتلكية.
 344 الفرع امكؿ: اتعتماد علل خبًن قضائي لتقدير التعويل.

 345 أكت: تعيٌن القاري اإلدارم لل بًن كحتديد مهامه.
 349 اطتلة. تنفيهثانيا: 

 350 اطتلاء.  ثال ا: أتعاب
 351 را عا: الرجوع  عد اطتلة كحتديد التعويل.

 351 الفرع ال اشل: انتقاؿ القاري ظتعاينة امماكن.
 352 .11-91أكتن: اتنتقاؿ للمعاينة يف قانوف رق) 
 354 .48-76ثانيا: اتنتقاؿ للمعاينة يف اممر رق) 

 356 طلب ال اشل: سلطة القاري اإلدارم يف تسوية نزاعات التعويل عن نزع اظتلكية.اظت
 357 الفرع امكؿ: السلطة التقديرية للقاري اإلدارم يف حتديد التعويل.

 357 أكت: سلطة القاري اإلدارم تا  تقيي) اإلدارة.
 360 ثانيان: سلطة القاري اإلدارم تا  اطتلة القضائية.

 364 ال اشل: تقيي) دكر القاري اإلدارم يف تسوية نزاعات التعويل. الفرع
 364 أكتن: مفهـو العدؿ كاإلنصاؼ يف التعويل يف إ ار نزع اظتلكية.

 366 ثانيان:  دكد سلطات القاري تا  اإلدارة.
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 :الملخص باللغة العربية
تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة.  ، فإف ىذه األخيرةالدولة اي وجدت من أجلهتال وميةالعم لحةصمقيق المن أجل تح    
. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليو من طرؼ اإلدارة في نو أحيط بمجموعة من الضماناتإبالنظر إلى خطورة اإلجراء على حق الملكية الفردية، فو 
لها أف تلجأ  ستور مقابل تعوي  عادؿ و قبلي، كما أنو المشرع أناطو بتشريع خاص نظم من خاللو اإلجراءات المتبعة لتماـ العملية. و اإلدارة ال يمكنالد

بالطرؽ الودية الممكنة إلى تجريد المالؾ من أمالكهم و حيازتها إال إذا احترمت  التشريع الخاص بنزع الملكية، و تعذر عليها الحصوؿ على تلك األمالؾ 
د صفة العمل بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت اإلدارة عن اإلطار القانوني الذي يمارس فيو امتياز نزع الملكية، عد ذلك من أعماؿ التعدي التي تفق

د ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية اإلداري، مما يجعلها عرضة للمسألة من طرؼ القاضي المدني. و باإلضافة إلى ىذه الضمانات التشريعية، توج
سواء بدعوى  على كل اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من لو صفة ومصلحة بإمكانو أف يطعن أماـ القضاء

و بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع اإللغاء أو دعوى التعوي . ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أ
 الملكية.
ة العامة إف عملية نزع الملكية وإف كانت تهدؼ إلى الصالح العاـ، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلح    

 والمصلحة الخاصة.
 الكلمات المفتاحية:

ضمانات  -الضمانات التشريعية -أعماؿ التعدي -الطرؽ الودية -تعوي  عادؿ وقبلي-الملكية الفردية -نزع الملكية الخاصة -وميةالعم لحةصمتحقيق ال
 الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. -بدعوى اإللغاء أو دعوى التعوي  -قضائية

Résumé : 

    L’expropriation est un procédé d’exercice de la puissance publique, réservé à l’Etat ou aux 

personnes avec lesquelles il partage ce pouvoir. Ce dernier ne trouve sa justification que dans 

l’utilité publique, et dont l’emploi doit, par suite, être entouré de garanties législatives à deux 

points : que l’utilité publique de l’opération ait été constaté en une forme solennelle, et que 

l’indemnité soit juste et préalable à la prise de possession. Et de garanties judiciaires par le 

contrôle de juge sur les différentes phases et décisions administratives. Cette prérogative ne peut 

être exercer sauf si les particuliers refusent de vendre ou exigent des prix trop élevés, car  le 

principe est la cession à l’amiable. Toute possession en dehors de la procédure légale constitue 

une expropriation indirecte, qui peut revêtir le caractère d’une voie de fait et constitue en tout 

cas une emprise irrégulière entraînant  la compétence judiciaire. 

    L’expropriation est une conciliation difficile entre les exigences de l’intérêt général et le 

respect du droit de la propriété.   

Mots clés : 

    L’expropriation- la puissance publique- l’utilité publique- garanties législatives- l’indemnité- 

garanties judiciaires - contrôle de juge- prérogative - la cession à l’amiable- possession- voie de 

fait- droit de la propriété. 

Abstact : 

    The expropriation process is an exercise of public power reserved to the state or the people 

with whom he shared constraint on the citizen, which finds its justification in the public interest, 

and whose employment is consequently be surrounded by legislative guarantees two points: that 

the utility of the operation was found in a solemn form, and that the compensation is fair and 

prior to taking possession. And judicial guarantees by controlling judge the different phases and 

administrative decisions. This power can not be exercised unless the individuals refuse to sell or 

require too high a price, as the principle and the transfer to the court. Any possession outside the 

legal procedure constitutes an indirect expropriation, which can be in the nature of an assault 

and is in any case an illegal expropriation leads jurisdiction. 

    Expropriation is a difficult balance between the demands of the general interest and the 

respect of property rights. 

Keywords : 

    Expropriation - power public - utility public - law guarantees- compensation - judicial 

guarantees - control judge - prerogative - the sale amicably - assault - property law. 
 


