
  رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهو
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 تلمسان - دجامعة أيب بكر بلقاي

   كلية احلقوق

  

  
  احلماية القانونية حلق امللكية العقارية اخلاصة

  يف التشريع اجلزائري 
  

  اصالقانون اخل يف الدكتوراهلنيل شهادة  رسالة

  
 :حتت إشراف                    :من إعداد الطالب

  دنوين هجريةاألستاذة                 صنوبر أمحد رضا  

  :جلنة املناقشةأعضاء 

  رئيسة  جامعة تلمسان  أستاذة  السيدة يوسف فتيحة
  مشرفة ومقررة  جامعة تلمسان  أستاذة  السيدة دنوين هجرية

  مناقشا  جامعة سيدي بلعباس  أستاذ  معوان مصطفىالسيد 
  مناقشا  جامعة معسكر  أستاذ حماضر قسم أ  السيد مسعودي رشيد

              
 

 2016-2015 



 

 

 

     

﴿        

      ﴾  

 صدق اهللا العظيم

]33:البقرة سورة[   

 

 

 

  

 

 



 

 

فان و الشكر أتقدم بأسمى عبارات التقدير و االحترام و العر

 التي "هجيرة دنوني" ة٬ القديرة٬ الدكتورإلى أستاذتي الفاضلة

أكرمتني بالكثير من وقتها وافقت على اإلشراف على عملي٬ و

الثمين٬ السيما بتوجيهاتها و إرشاداتها القيمة التي كانت مصدر 

  .في إنجاز هذا البحث دعم 

 لجنة   أعضاء  الكرام  األساتذة  والعرفان  بالشكر  أخص كما

المناقشة٬ الذين ساهموا بقبولهم المشاركة في مناقشة هذا 

  . البحث٬ جزاهم اهللا جميعا أوفر جزاء وخير

 

 

 

 

 

 



 
 إلى قدوتي و مثلي األسمى في الحياة

 إلى سندي و منبع العطف و الحنان

عمرهما و حفظهماأطال اهللا   

*والدي الكريمين*  

 إلى رفيقة دربي التي عملت على مساندتي في هذا المشوار 

*زوجتي العزيزة*   

٬ من االبتدائي إلى مقاعد الجامعة ٬ األجالءإلى كل أساتذتي  

 .الذين ساهموا في تكويني تقديرا و عرفانا بفضلهم علّي  

 .مهالعلم و عّل إلى كل من أحّب  

.عون إلى تحقيق الحق و إرساء العدالةإلى كل الذين يس  

 

 



  قائمة املختصرات
  :باللغة العربية: أوال

  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية....................ج ر ج ج 
  ،جزء ..............................ج

  ،دون سنة طبع.......................د س ط 
   ،دون مكان النشر.........................د م ن 

  ،سنة.............................س 
  ،صفحة............................ص 
   ،طبعة..............................ط 
  ،عدد ...............................ع

  ،غرفة األحوال الشخصية........................غ أ ش 
  ،غرفة عقارية...........................غ ع 
  ،غرفة مدنية ............................غ م

  ،قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية..................... ق إ م إ
   ،قانون مدين............................ق م 
  ،جملس الدولة............................م د 
  ،حمكمة عليا...........................م ع 
  ،لة قضائيةجم...........................م ق 

  ،جملة جملس الدولة..........................م م د 
 .نشرة القضاة........................ن ق 

Liste des abréviations 

  :باللغة الفرنسية: ثانيا
N°....................  Numéro. 
Op.cit ............Ouvrage précité. 
p .....................  Page. 
T .....................Tome. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مـقدمـة
 

 

 

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 

2 
 

أال يهوى  ,له غريزة حب التملك، وأن متلك العقار من أمسى أهدافهأن اإلنسان معروف عن 
يشغلها يف وقطعة أرضية يسكنها أوأ،كل فرد من أفراد اتمع إىل أن يكون له مسكن يأوي إليه

وسعها عرب أحناء املعمورة؟ أمل يكن التعمري والبناء؟ أمل تكن اإلمرباطوريات القدمية حتبذ توالفالحة أ
هذا التوسع سببا مباشرا يف اندالع احلروب والغزوات اليت سحقت شعوبا بأكملها عرب التاريخ؟ 

أكرب ضمان وأمل يستقر يف أذهان األمم أنّ التحكم يف عقارها وضبط التعامل فيه بني أفرادها ه
  الستقرار شعوا؟ 

جعلت دول املعمورة تسعى وباستمرار إىل تأسيس  ،يةكل هذه الدوافع الذاتية واملوضوع
هذه القواعد على نظم ثابتة ومتطورة يف نفس الوقت، حسب تطور املبادئ والنظم اليت حتكم 

  . جمتمعاا

وجمال التعامل فيه من طرف الدولة،  ،كان البد من تنظيم وتسيري امليدان العقاري نهكذا إذ
وصل إىل حد التضخم يف غالب  ، والتنظيمات العقاريةما نتج عنه ترسانة من القواننيووه

  .                 األحيان، متذبذبة يف ذلك بني أنظمة متجد امللكية اجلماعية للعقار، وأخرى تقدس امللكية الفردية

حىت أصبحت يف بعض الدول فروعا بكاملها من فروع القانون  ،دونت النصوص العقاريةف
وباهتمام املفسرين ،كقانون التهيئة والتعمري، تعىن بعناية التدريس يف اجلامعاتمستقلة بذاا،  ،العام

  .من فقهاء ورجال القانون
وإذا كان األمر يسريا على هؤالء الدارسني والباحثني يف دول استقرت نظمها منذ البداية  

دحرجت نه خيتلف ويكون عسريا بالنسبة هلم يف دول تإف ثابتة وراسخة، ،على مبادئ واحدة
الشأن يف بالدنا، األمر الذي ونظمها من مفهوم اشتراكي إىل مفهوم ليربايل حلق امللكية، كما ه

عقد الفهم على رجال القانون، ومن مث ازداد دور القاضي عسرا يف تفسري وتطبيق مفاهيم متناقضة 
يف منازعات فعجز أحيانا على إجياد احللول املواتية إلشكاالت طرحت على احملاكم  ،ومتضاربة

  .األفراد
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الذي يهتم بتحديد النظام والطبيعة القانونيتني ،ذلك الفرع من القانونوإنّ القانون العقاري ه
للملكية العقارية، وباخلصوص أنّ هذه األخرية ومبختلف أنواعها هلا دور أساسي يف التنمية الشاملة 

تها أساسا يف تقدمها ورقيها، فبقدر لذلك ارتبطت احلضارات قدميا بامللكية العقارية وجعل ،للدول
متكن التحكم يف اإلمناء االقتصادي مبختلف أشكاله،  ،ما مت تنظيم وتوجيه االستثمارات العقارية

العمراين، لذلك قيل أنّ هناك ارتباط عضوي وثيق بني امللكية العقارية والفالحي أوسواء الصناعي أ
  .والوضعية االجتماعية لألفراد واألمم

من  ،هار واتساع امللكية العقارية وتنظيمها، تزدهر معها احلياة االجتماعية لألفرادفبازد 
حيث الدخل واملعيشة، فجاء تدخل الدولة ضروريا ومهما يف تنظيم وضبط امللكية العقارية، من 

 .كأداة ووسيلة لذلك،باختالف أنواعه وأقسامه 1خالل جعل القانون العقاري

مجاع هذه احلقوق العينية، وعنه تتفرع وحلقوق العينية نطاقا، بل هأوسع اوإنّ حق امللكية ه 
مجيعا وبذلك يستجمع كل السلطات اليت يعطيها القانون للشخص على الشيء، لذلك يقال أنه ال 

،إن الفرد الذي ميلك كتابا بني يديه، ويقوم بقراءته، إمنا 2أبسط يف الظاهر من امللكيةويوجد ما ه
ة الفعلية على الكتاب وله سلطة التصرف فيه واستغالله، بل وحىت حتطيمه يقوم وميارس السيطر

باعتبار أنّ الفرد  ،األوىل عالقة قانونية: وهذا باإلقدام على حرقه، هذه الوضعية تنجر عنها عالقتني
أي أنه ميارس سلطة فعلية عليه، ومن دون ،والثانية متثل السيطرة املادية على الكتاب ،ميلك الكتاب

يتالزمان من بعضهما البعض، فمن له حق امللكية على وصاء هلتني السلطتني، جند أما يقتربان إق
األموال يكون غالبا حائزا هلا، والعكس صحيح،غري أنه حيدث أال جتتمع السلطتان فمن كان مالكا 

                                                           
املتضمن التوجيه العقاري املعدل  18/11/1990املؤرخ يف  90/25بالرجوع إىل أحكام النص العريب للقانون رقم  - 1

يف حني أن املصطلح باللغة العربية  Biens bâtis et Biens non bâtisيفيد مصطلح العقار املبين أو العقار الفضاء   ،واملتمم
  .على العقار املبين  IMMOBILIERويعرب مبصطلح  ،تفيد العقار املبين والغري مبين FONCIERفكلمة ، هو أدق

2-Pierre-Joseph Proudhon٬ Qu’est –ce que la propriété? ou recherche sur le principe du droit  
et du gouvernement, premier mémoire, Garnier – Flammarion, Paris, 1966, p 58-59.  
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هلذا الكتاب قد حيدث أن يسرق منه ويأخذ السارق الكتاب من حوزة مالكه، ومن هنا نكون 
  . 1مام وضعية أن أحدمها له حق بدون سلطة واآلخر له سلطة بدون حقأ

املادية تبدوا وكأا بسيطة، غري أنّ ومن خالل هذا املثال جند أنّ هذه العالقات القانونية أ
 نمن طبيعة خمتلفة، هكذا إذونفس الشيء ميكن أن يكون حمال لعدة حقوق، من نفس الطبيعة، أ

  .عدة نزاعات بسبب التباين ما بني السلطة القانونية والسلطة الفعليةاجنر عن نظام املمتلكات 
هي اليت متثل العالقة القائمة ما بني األشخاص  ،إن هذه السلطة املمنوحة لألشخاص 

املمتلكات العقارية اخلاصة، فقد يكون الشخص مالكا للعقار مبوجب وثائق وسندات ووالعقارات أ
على هذه املمتلكات طبقا ملا يقتضيه القانون، كما قد يكون قانونية، جتسد وترسخ ملكيته 

دون أن يكون مالكا هلا مبوجب سندات  ،الشخص يتمتع بسلطة فعلية على هذه املمتلكات
بل جمرد حائزا للممتلكات، إن هذه العالقات هي اليت متكن األشخاص من  ،وثائق قانونيةوأ

  .2ممارسة حقهم يف امللكية
األشياء تعترب عالقة ونتاج التطور التارخيي، فالعالقة ما بني اإلنسان وهإن مفهوم امللكية 

يقوم الفرد مبسك الشيء الذي يعد ملكا :فطرية وغري حمدودة، إذ يعترب التملك حركة، فمثال
من أجل حتديد مرتله، فهذا التصرف يعترب مبثابة عالقة مادية  ،حائطويقوم بوضع إشارة أوأ،له

ما كانت الطرق فان القانون ينظم هذه العالقة القائمة ما بني الشخص واضحة مع الشيء، ومه
يف القانون املدين الفرنسي مبوجب نص املادة امللكية وفق ما جاء اعتربت  نوالشيء، هكذا إذ

544 أشد ما يكون اطالقا وامللكية هي احلق يف االنتفاع بالشيء ويف التصرف فيه على حن«: اأ
كما اعتربه إعالن حقوق اإلنسان  »3اللوائحوء على وجه حيرمه القانون أبشرط أال يستعمل الشي

                                                           
1 -Gérard Cornu , Droit Civil  , Les Biens , 13éme Edition , Montchrestien, Paris, 2007, p 57.  
2- Pierre Josèph Proudhon, Qu’est ce que la propriétè?  ; Op.Cit, p86-87  

الثامن، دار  ج ،الوسيط يف شرح القانون املدين، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال الرزاق السنهوري،عبد  3-
 .483ص ،1967 س بريوت، لبنان، إحياء التراث العريب،
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حق مقدس ال جيوز انتهاك وكحق طبيعي مانع، بل أكثر من ذلك فه 1789واملواطن لسنة 
  .حرمته

: اليت تنص على أنّو  ممن ق  674ة يف نص املادة لقد تناول املشرع اجلزائري حق امللكي
تصرف يف األشياء، بشرط أن ال يستعمل استعماال حترمه القوانني امللكية هي حق التمتع وال«

  .1»واألنظمة
ميكن القول اجلزائري، ومن خالل هذا يتضح أنه سواء تعلق األمر بالقانون املدين الفرنسي أ

 ،أن املشرع يف الدولتني حاول إعطاء تعريف حلق امللكية من خالل تبيان خصائص هذا احلق
 .ا صاحب هذا احلق والسلطات اليت يتمتع

مجاع هذه احلقوق، ونطاقا، بل ه أوسع احلقوق العينيةوميكن اجلزم والقول أنّ حق امللكية ه
  .عنه تتفرع مجيعا

فمن له حق امللكية على الشيء كان له حق استعماله وحق استغالله وحق التصرف  
خص على الشيء، ولقد فيه،وبالتايل يكون هلذا الشخص كل السلطات اليت يعطيها القانون للش

الضرورة امللحة من أجل الوقوف عن أساس هذا احلق وكذا  ،نتج عن اتساع نطاق حق امللكية
امللكية الفردية تقوم على  ذاهب فالبعض ذهب إىل اعتبار أنوهنا اختلفت اآلراء وامل .مشروعيته

  .كانت كذلك لوجدت يف كل األزمان والعصوروولكن ل القانون الطبيعي،
كان االستيالء من أسباب كسب امللكية ومن يرى أا تقوم على االستيالء، ولكن ل منهم 
  .فهذا يفترض أنّ امللكية الفردية كانت موجودة قبله ،الفردية
منهم من يرى أا تقوم على أساس النفع االجتماعي، ذلك أن اتمعات اليت متارس امللكية   

، مبعىن أنّ 2واالجتماعية من اتمعات اليت ال متارسها ديةالفردية أرقى بكثري من الناحية االقتصا
                                                           

املؤرخ  05 -07اية القانون رقم غ املتضمن القانون املدين املعدل إىل 1975-09-26املؤرخ يف  58- 75األمر رقم  -1
  .2007-05 -13يف 

مع شرح مفصل لألشياء و األموال، املرجع السابق، حق امللكية عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،   2-
   .وما بعدها 479ص 
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اتمع قد خري بني امللكية الفردية وامللكية الغري فردية، فاختار امللكية الفردية لنفعها، والصحيح أنّ 
بل كانت مثرة تطور طويل ظل أحقابا عديدة حىت  ،اختياروامللكية الفردية مل تكن نتيجة مقارنة أ

  .هاانتهى إلي
فإن الكثري من الباحثني ذهبوا إىل القول أنّ امللكية بدأت أوال ملكية  ،بالرجوع إىل التاريخ

 مثمجاعية، فجميع أفراد القبيلة يشتركون فيها، فاألرض واملئونة كانت ملكا جلميع أفراد القبيلة، 
وم على زراعة بعد تطور احلضارة من حضارة يدوية تقوم على رعي املواشي إىل حضارة زراعية تق

األرض، تطورت معها فكرة امللكية فأصبحت ملكية عائلية، مث انتهت يف آخر املطاف وأصبحت 
  .ملكية فردية مع بقاء بعض آثار امللكية العائلية كاملرياث والوصية

ومن خالل نظرة موجزة إىل اإلمرباطورية الرومانية القدمية جند أنّ امللكية كانت مجاعية 
فردية يف بعض األشياء االستثنائية احملددة، كالعبيد مثال، واختلط معىن امللكية وعائلية وكانت 

  .1ةباملعىن الديين ومبعىن سيادة الدولة، ومبرور الزمن قوى سلطان الدولة فقامت امللكية العام
كما ظهرت إىل الوجود ملكية أخرى معقدة وهي امللكية الربيطورية معناه قيام ملكية الدولة 

ية الفرد يف األرض الواحدة، أما يف العصور الوسطى فقد عقدت العادات اجلرمانية امللكية فوق ملك
من جديد فظهرت إىل الوجود امللكية اإلقطاعية يف األرض، وظهرت امللكية الفعلية جبانب امللكية 

 بعض األصلية،وأصبحت امللكية احلقيقية يف يد صاحب امللكية الفعلية، ومتثلت امللكية األصلية يف
صاحب ووه،إىل السيد صاحب امللكية الفعليةواحلائز وهواملزايا واخلدمات اليت يؤديها التابع أ

  .2امللكية األصلية
مث نشبت واندلعت الثورة الفرنسية، فقام الفالحون باكتساح قصور النبالء، وحرقوا  

أقرت  04/08/1789السجالت اليت تتضمن ما هلؤالء من حقوق وتكاليف على األرض، ويف 
اجلمعية الوطنية قانونا يقضي بإلغاء اإلقطاع إلغاءا  تاما، فتخلصت ملكية األرض من مجيع أثقاهلا، 

                                                           
1 -François Terre et Philippe Simler, Précis de Droit Civil, Les Biens, 6 éme Edition, Dalloz, p86. 
2- François Terre et Philippe Simler, Précis de Droit Civil, Op.Cit, p 90 -91.  
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إال إذا اقتضت ،وأصبحت ملكية خالصة لصاحبها، بل وأصبحت حقا مقدسا ال جيوز انتهاكه
  .1شرط تعويض منصف يدفع مسبقابوالثابتة قانونا  ،ضرورة املصلحة العامة

ميكن القول أنه إذا أردنا قيام امللكية الفردية على أساس  ،ل هذه املراحلمن خالل ك
العمل، فال اإلقطاعيني وال الربيطوريني جنحوا يف إبقاء أنظمتهم ومشروع، فإن خري أساس هلا ه

بذرة والطاغية، ذلك أن الشخص الذي يعمل سوف يكسب أجر عمله، وهذا الكسب احلالل ه
  .امللكية الفردية
منا بأنّ الفرد له حق مشروع يف كسب أجر عمله، فقد سلمنا مبشروعية امللكية مىت سل

الفردية، فهذا األجر جيوز للفرد أن يستأثر به، ومن حقه أن يستمتع جبميع عناصر حقه، فينتفع به 
فالعمل إذا  ال يزال حيا، وينتقل عنه إىل ورثته بعد موته،واستعماال واستغالال، ويتصرف فيه وه

وينبغي  وما امللك إال األجر استحقه األجري، ،اس املشروع الذي تقوم عليه امللكية الفرديةاألسوه
  .2أن يعطى إياه قبل أن جيف عرقه

يتمتع وفه،ملا كان حق امللكية من احلقوق العينية األصلية املنصبة على األشياء والعقارات
أوال وقبل كل شيء حق وفه مبجموعة من اخلصائص جتعله ينفرد عن غريه من احلقوق األخرى،

جامع، معناه أنّ املالك ميكنه القيام جبميع التصرفات اليت يريدها على الشيء، أما أنه مانع فيعين أن 
  .املالك ميكنه استعمال الشيء كما ميكنه عدم استعماله

 مل يستعمل الشيء، غري أنّوحىت ول فمعناه أنّ امللكية تبق ،والقول بأن حق امللكية حق دائم 
وال ميكن يف أي ،هذه اخلصائص وان أمجع الفقهاء على وجودها إال أا ال تزال حمل عدة نقاشات

بل  ،ال ترد عليها استثناءات ،قطعيا حال من األحوال القول على أا خصائص مطلقة وثابتة ثبوتا
قارية وباخلصوص موضوع امللكية الع ،هي حمل مد وجزر يف خمتلف القوانني اليت تنظم امللكية

فذلك يتجلى يف كونه يشتمل على TOTAL   DROITاخلاصة، فالقول أنّ حق امللكية حق جامع
                                                           

1- Philippe Malaurie, Laurent Aynés, Droit Civil, Les Biens, 3 éme Edition, 2007, Defrénois, 
p108-109. 
2-Pierre Josèph Proudhon, Qu’est ce que la propriété?, op.cit, p 196 -197-198 . 
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أوسع السلطات اليت ميكن أن تكون للشخص على الشيء، فهي ختول املالك االنتفاع بالشيء 
واستغالله والتصرف فيه، وال ميكن لصاحب أي حق عيين آخر على الشيء أن يكون له كل هذه 

مث أن املالك له أن يفعل ما يشاء مبلكه إالّ ما منعه  .بل يكون له إال بعضها يعا،السلطات مج
  .القانون

يترتب عنه أن املالك يكون جامعا لكل السلطات، وال  ،القول بأنّ امللكية حق جامعمث إن 
قع له حق يف ملك الغري، يمقرر قانونا، ومن يدعي أنّ ويلزم إالّ بإثبات ملكيته للشيء طبقا ملا ه

أن أي حق  ،حق جامعووالنتيجة الثانية املترتبة عن كون أن حق امللكية ه ،إثبات ذلك ئعليه عب
  .فحق االنتفاع ال جيوز أن جتاوز مدته حياة صاحبه،فرع عن امللكية يكون عادة مؤقتايت

أي أنه حق مقصور على املالك  DROIT EXCLUSIFمث إن القول بأن حق امللكية حق مانع 
الوحيد الذي وأن يتدخل يف شؤون ملكيته، فهوفال جيوز ألحد أن يشاركه يف ملكه، أ دون غريه،

ملكه وله أن يعترض على الغري من االعتداء على حقه، وله السلطة الكاملة على الشيء الذي ه
سبب له أضرار مادية منع الغري من الدخول إىل أرضه، حىت وأن كان هذا الدخول ال ي: مثال

مبدأ محاية حرمة وأ ،احلماية ليس مصدرها مبدأ احترام احلياة اخلاصة لألشخاص هذهمعنوية، وأ
ألن امللكية يف حد ذاا تقوم  ،أساسها حق امللكيةوكون أن هذه املبادئ ليس مصدرها أ ،املساكن

  .ملك لهوعلى أساس أنّ املالك له السلطات الواسعة على الشيء الذي ه
أن الشيء الواحد ال ميكن أن يكون مملوكا لشخصني يف  ،يترتب على أنّ امللكية حق مانع 

لكن كال من الشخصني ال  ،وقت واحد، إذ جيوز أن يكون الشيء مملوكا لشخصني على الشيوع
  .ميلك الشيء كله، بل ميلك جزءا منه شائعا

فهذا مؤداه أن الدوام املقصود  DROIT PERPETUELمث انّ القول بأنّ حق امللكية حق دائم 
، وال 1مادام الشيء اململوك باقيا لشخص املالك، ذلك أن امللكية تبقدوام الشيء اململوك، ال اوه

استهالكه، فاملالك ال يبق واحدا على الدوام، فكثريا ما وأي الكه أ ،تزول إال بزوال هذا الشيء
                                                           

1 - Gérard Cornu, Droit civil, Les biens, op.cit. , p 76.  
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 شخصاوتنتقل امللكية من شخص إىل آخر، فيتغري بذلك املالك الذي يكون شخصا طبيعيا أ
معنويا، فإذا مات املالك انتقلت امللكية إىل الورثة، لذلك فانّ تغري شخص املالك ال يعين دوام 

انتقلت إىل شخص آخر، لذلك يقال أنّ امللكية تتأبد وامللكية، فامللكية باقية هي بعينها حىت ل
   .بانتقاهلا

قوق األخرى، فال عكس احل ،بطبيعته غري مؤقتواملراد بدوام حق امللكية أن هذا احلق هإن 
بل البد من انقضاءه يف وقت ما، تبعا ملا يرد عليه من  ،حق دائموميكن القول أن احلق الشخصي ه

أسباب االنقضاء، واحلقوق العينية غري حق امللكية كحق االنتفاع وحق الرهن وحق االمتياز كلها 
، وليس من الضروري أن مؤقتة، فهذه احلقوق مجيعا تزول قبل أن يزول الشيء الذي تترتب عليه

تبقى ببقاء هذا الشيء، أما حق امللكية فيبقى مادام الشيء اململوك باقيا، كما يراد خباصية دوام 
الوحيد الذي يتميز ذه اخلاصية، فاحلقوق ووه ،حق امللكية أن هذا احلق ال يزول بعد االستعمال

العينية التبعية اليت تضمنها، وكذلك الشخصية تنقضي بالتقادم املسقط، وتنقضي بانقضائها احلقوق 
حال  حق السكىن وتزول بعدم االستعمال كما ه ،فان احلقوق العينية األصلية عدا حق امللكية

   .م قمن  857و 854 وادما ورد يف نص املوهو ،وحق االستعمال
ومادام حق امللكية ال يسقط بعدم االستعمال، فان الدعوى اليت حتميه ال تسقط هي أيضا 

  .التقادمب
، هذه الوظيفة يقوم ا هذا 1كما أن الفقه استقر على اعتبار أن حلق امللكية وظيفة اجتماعية 

والسبب يف ذلك أن  ،االقتصاديواحلق يف أي دولة من دول العامل مهما كان نظامها السياسي أ
باع املالك وبالذات إش ،جل تشريعات الدول تفرض قيودا على مالك العقار، إذ أن إشباع  الفرد

مل يعد كما مل يكن يف أي وقت مضى كل شيء، بل هناك مكانا هاما إلشباع ،حلاجاته األنانية
  .احلاجات االجتماعية

                                                           
 مع شرح مفصل لألشياء و األموال، املرجع السابق،حق امللكية عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،  -  1
   .545ص
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فامللكية تشمل جماال واسعا إلشباع املصاحل الشخصية البحتة للمالك، كما أن الثابت على 
أكثر مما يسعى لتحقيق  بأن الفرد يسعى دائما جاهدا إلشباع مصاحله الشخصية ،أرض الواقع

يقوم املالك مبباشرة سلطاته على ملكيته حلسابه وملصلحته اخلاصة،  نمصاحل اجلماعة، هكذا إذ
ومن هنا تتحقق مصلحة اجلماعة بصورة غري مباشرة، ومن هنا كانت امللكية اخلاصة حق فردي له 

فتكون هناك موازنة ما بني  وظيفة اجتماعية، هذه الوظيفة هي اليت تقوي سيادة املالك على ملكه،
املبادرة الفردية املستمدة من سيادة املالك على ملكه وبني مطالب اجلماعة، هذه املوازنة تظهر جليا 

  .يف حدود امللكية العقارية اخلاصة من خالل نظرية التعسف يف استعمال احلق
يفة االجتماعية ومن هنا كان الفقه وكذا القضاء الفرنسي يعمالن على تفعيل وجتسيد الوظ

يعترب أن  1وان كان القانون الفرنسي يعتربها حقا مطلقا، فنجد مثال الفقيه جوسران ،للملكية
سيؤدي بالضرورة إىل إدخال تغيريات جوهرية على  ،العمل بفكرة الوظيفة االجتماعية حلق امللكية

عله يف استعماله حلق جت،فالقيود  وااللتزامات اليت تفرض على املالك ،كيفية استعمال هذا احلق
امللكية جمربا على ضرورة مراعاة مصاحل الغري الذين قد يهمهم هذا االستعمال، لذلك يرى هذا 

حتقيق هدف اجتماعي، فاستعمال هذه والفقيه أن منح احلقوق لألشخاص يكون الغرض منه ه
  .احلقوق ال يكون مشروعا إال بعد حتقيق هذه األهداف

هذه  ،كان دائما يركز على ممارسة الرقابة يف استعمال حق امللكية كما أن القضاء الفرنسي 
لذلك يعد االستعمال الضار للملكية تعسفا يف  وحتد من إطالقه، ،الرقابة جتعل من هذا احلق نسيب

استعمال هذا احلق، وظهرت للوجود نظرية التعسف اليت كان هلا دور فعال يف إقامة التوازن بني 
مالك ومصلحة اجلماعة، فالوظيفة االجتماعية حلق امللكية كانت تعترب أساس املصلحة الفردية لل

نظرية التعسف يف استعمال هذا احلق ومربرا هلا، فالبد من مطابقة االستعمال للغرض االجتماعي 
  .حلق امللكية

                                                           
لشريعة اإلسالمية، دار رشيد مشيشم، التعسف يف استعمال امللكية العقارية، دراسة مقارنة بني القانون الوضعي وا - 1

  . 18ص ،د س طاخللدونية، 
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أوفاها وبوصف حق امللكية السيما العقارية منها على أنه أصل احلقوق العينية وأمهها 
كان ملالكه أن ينتزعه منه  ،وقع يف حيازة شخص آخروانه حممي حبق التتبع، حبيث أنه لخصائصا ف

جربا بواسطة القانون، ألنه من أكثر احلقوق محاية، فتتحقق هذه احلماية بأن يكفل القانون 
للشخص مباشرة السلطات الالزمة بتحقيق استئثاره بالعقار، كما يتحقق أيضا بدفع كل اعتداء 

، وإذا كان القانون يتدخل حلماية صاحب احلق على هذا النحو ،غري على هذا االستئثاريقع من ال
وختول  ،حتقيق مصلحة لصاحب احلق يراها القانون جديرة باحلمايةوفان اهلدف من ذلك ه

  .صاحبها احلق يف االلتجاء إىل القضاء لكي يدفع كل اعتداء عليه يف مباشرته حلقه
على ضرورة وإلزامية احترام ومحاية  66شرع الدستوري يف مادته يف هذا املنوال جاء نص امل

جيب على كل مواطن أن حيمي امللكية « : امللكية العامة منها واخلاصة حبيث جاء نصها كما يلي
 ، ولتكريس هذا املبدأ الدستوري نصت املادة»العامة ومصاحل اموعة الوطنية وحيترم ملكية الغري 

ال جيوز حرمان أي أحد من ملكيته إال يف األحوال « : على ما يلي م من ق 01الفقرة  677
  .»والشروط املنصوص عليها يف القانون 

فان قواعد ،لألمالك العقارية 1إنه وبالنظر إىل التقسيم الثالثي الذي جاء به املشرع اجلزائري
القواعد املقررة حلماية احلماية املقررة حلماية األمالك العقارية اخلاصة ختتلف عن تلك املتعلقة ب

األمالك العامة، كذلك الشأن بالنسبة لألمالك الوقفية، إذ يقتضي أن تكون قواعد احلماية صارمة 
   .يف نوع وأقل صرامة منها يف نوع آخر

ان موضوع احلماية القانونية حلق امللكية العقارية اخلاصة يكتسي أمهية بالغة، والذي زاد من 
يشكل ثروة األمم، وواحدا وار أصبح اليوم ميثل أساس استقرار الشعوب، فهأن العقوهذه األمهية ه

                                                           
والذي يتضمن قانون التوجيه  1990-11-18: املؤرخ يف 25-90من القانون رقم  23بالرجوع إىل أحكام املادة  - 1

 تصنف األمالك العقارية على اختالف أنواعها ضمن األصناف القانونية ": العقاري املعدل واملتمم  فإا تنص على مايلي
  :اآلتية

 ."األمالك الوقفية –أمالك اخلواص  –األمالك الوطنية -
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أن مسألة العقار وطريقة استغالله تعد مسألة تبين عليه األنظمة سياستها، بل  من أهم األسس اليت
تؤثر أساسا على مستقبلها، وملا كان العقار ذه و ،حيوية تتحكم إىل حد بعيد يف تطور اتمعات

كان من الضروري أن تتناوله التشريعات الوطنية والدولية بالتنظيم وأن توفر له احلماية األمهية، 
خاصا، وان تتابع بالتنظيم واحلماية حركة ملكيته واحلقوق الواردة والكافية سواء كان ملكا عاما أ

  .عليه وأن توجد الدول القضاء املتخصص يف املنازعات العقارية
سنة، هذا  132بيبة خضعت عنوة الحتالل فرنسي غاشم دام بالنظر لكون أن جزائرنا احل

املستعمر استعمل كل الوسائل املتاحة للتدمري والقضاء على أية مقاومة تظهر للوجود، فقام بسلب 
أين اندلعت ثورة عظيمة يف مبادئها  1954أموال وممتلكات اجلزائريني، وهذا إىل غاية سنة 

م على املستعمر ضرورة الدخول يف مفاوضات مع جبهة األمر الذي حت ،وأهدافها وأفكارها
التحرير الوطين واليت انتهت بإعالن االستقالل واالعتراف بالدولة اجلزائرية كدولة مستقلة ذات 
سيادة،فبدأ املعمرون ومن واالهم مبغادرة أرض الوطن، تاركني وراءهم العقارات اليت كانوا 

صبة والبنايات السكنية الفخمة، األمر الذي دفع البعض من حيوزوا ظلما، كاألراضي الزراعية اخل
جتارية مشبوهة، السيما بعد واجلزائريني إىل اغتنام الفرصة من خالل إبرامهم صفقات عقارية أ

بإجياز ضرورة اإلشارة إىل املراحل اليت مر ا واالستقالل، ومن هذا املنطلق كان يتعني علينا ول
  .تبعا ملراحل النظام السياسي لكل مرحلةاملشرع العقاري اجلزائري 

إىل  05/07/1962: واليت تبدأ منذ استرجاع السيادة الوطنية يوم 1فجاءت املرحلة األوىل
وهي املرحلة اليت متيزت بسلسلة من النصوص التشريعية اليت قلصت من حرية  ،1979اية عام 

   .هاالتعامل يف امللكية العقارية وقيود اكتساا والتصرف في
إىل احلد منها يف اال الزراعي، والغري زراعي  2بل وذهب املشرع يف قانون الثورة الزراعية

كاألراضي الصاحلة واملعدة للبناء، فنجد مثال أن قانون الثورة الزراعية ال يعتد باملعامالت اليت 
                                                           

  .18، ص 2003،  س 2 ع م ق م ع،عريشي اعمر، القواعد القانونية اليت حتكم األنظمة العقارية يف اجلزائر،  - 1
، والذي 1971، س 97عدد   ،ج ج يتضمن الثورة الزراعية، ج ر 1971-11-08مؤرخ يف  73-71أمر رقم  -  2
  .املعدل واملتمم املتضمن التوجيه العقاري 1990-11-18:املؤرخ يف 25-90من القانون رقم  75غي باملادة أل
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سواء كان  04/07/1962إىل  01/11/1954وقعت خالل حرب التحرير الوطين من 
من قانون  02الفقرة  97ما نصت عليه املادة وأجنبيا إذا مشلها نظام التأميم وهوا جزائريا أصاحبه

  .الثورة الزراعية
، ففي هذه املرحلة 1989إىل اية  1980أما املرحلة الثانية فهي املمتدة من بداية عام 

ورفع  ،ارية اخلاصةحاول املشرع اجلزائري التدخل للتخفيف من القيود املضروبة على امللكية العق
وقيدها على  ،بعضها وحترير بعض املعامالت والتصرفات يف امللكية العقارية على اجلزائريني

  .األجانب
ومنها بدا واضحا أن املشرع تراجع  1990جاءت املرحلة الثالثة اليت تبدأ من بداية عام مث 

اضي الفالحية إىل أصحاا ويف حني ألغى قانون الثورة الزراعية وإرجاع األر ،عن املرحلة األوىل
نفس املرحلة ألغى األمر املتعلق باالحتياطات العقارية الصاحلة للبناء وبدأ االهتمام مبفهوم العقار، ملا 

  .أساس االستقرار والتعامل والتصرف بني األفرادوله من أمهية بالغة، ذلك أن العقار ه
ه قانونا وقضاءا يف املرحلة احلالية، ذلك معمول بوأي ما ه ،إنّ الدراسة احلالية ختص احلاضر

أن النظام القانوين حلق امللكية العقارية اخلاصة يقتضي منا اإلجابة عن عدة تساؤالت وإشكاليات 
وباخلصوص أن مسألة امللكية العقارية اخلاصة تشكل عائقا رئيسيا، وإشكاال عويصا،  ،وجزئيات

  .هات املشرفة على تسوية املنازعات املثارة بشأايواجه اجلهات املشرفة على تنظيمها، وكذا اجل
، سبب هذه الصعوبة يرجع إىل املراحل املختلفة اليت مرت ا امللكية العقارية اخلاصةإن  

واليت يف حقيقة األمر مل تعرف انسجاما وتواصال، وال تطبيقا  ،وكذا النصوص اليت كانت حتكمها
  .شيها مع التقاليد واألعراف السائدين يف اتمعلكثرا ولعدم مواكبتها ومتا ،ميدانيا
تعد مسألة حيوية وقضية جوهرية تتحكم  ،أن قضية العقار وطريقة استغالله ،من املسلم به 

  .إىل حد بعيد يف تطور الشعوب، بل وتؤثر على مستقبلها
هذه إن الدوافع الذاتية واملوضوعية اليت أدت إىل اختيار هذا املوضوع تعددت، كون أن 

يف تسليط الضوء على بعض اجلوانب املتعلقة باآلليات  ،بقسطوالدراسة سأحاول من خالهلا ول
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والوسائل باإلضافة إىل اإلجراءات املتبعة من لدن التشريع اجلزائري يف محاية حق امللكية العقارية 
طن البسيط عتقد أا يعتريها الغموض سواءا يف أوساط العامة وباخلصوص املواأاخلاصة، واليت 

  .حىت بعض احلقوقينيوأ
إضافة إىل تعميق اإلطالع واملعرفة للحقوقيني املهتمني بأحد أعمدة القانون اخلاص 

  .القانون العقاري املتعلق بامللكية اخلاصةووه
إن هذا اال الزال مل يأخذ حظه الوافر من الكتابات والدراسات من طرف أهل رجال 

وما ميكن قوله أن موضوع ،حلال يف املواضيع القانونية األخرىعليه اوخالفا ملا ه،االختصاص
امللكية العقارية اخلاصة يعد ثريا وخصبا يستحق البحث والدراسة واالجتهاد إلثراء املكتبة 

  .القانونية

القول بأنّ امللكية العقارية  إىلبإجياز وشري ول أجيعلين،العقارية اخلاصة إن احلديث عن امللكية
 يسمى لدى رجال القانون وباخلصوص أهل االختصاص مع ماى ارتباط وثيق بصفة عامة عل

  .القانون العقاري، هذا األخري يهتم بتحديد النظام والطبيعة القانونيتني هلاب

صعوبة تصنيفه وفق التقسيم وه ،من هذا املنطلق أول ما يالحظ خبصوص القانون العقاري
القانون العقاري جنده يهتم مبلكية ، إذ أن امعوخاص وما هوبني ما ه ،الكالسيكي للقانون

من أشخاص القانون وسواء كانوا من أشخاص القانون العام أ ،العقارات على اختالف مالكها
  .اخلاص

 ،كما أنه يهتم بتنظيم العالقات القانونية والتعاقدية بني أشخاص القانون اخلاص من جهة
األمر الذي جعل قواعد القانون  ،ة أخرىمن جه بني هؤالء األشخاص والسلطات العموميةو

كالقانون املدين والقانون اإلداري وقانون األمالك  ، العقاري مبعثرة بني خمتلف النصوص القانونية
  قانون واملتضمن  18/11/1990املؤرخ يف  90/25القانون  إىلرجعنا  إذافمثال ، الوطنية وغريه
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األمالك العقارية يف « :ص املادة الثانية منه تنص على أنّجند أنّ ن املتممواملعدل  1التوجيه العقاري
حاول اجلزائري  ، إذا جند أنّ املشرع»الثروات غري املبنية ومفهوم هذا القانون هي كل األراضي أ

   .إعطاء تعريف للملكية العقارية مبوجب املادة املذكورة أعاله

األصناف القانونية العامة  23ع يف ذات القانون ومبوجب نص املادة كما تناول املشر
األمالك اخلاصة وأخريا وأمالك اخلواص أ ،أمالك وطنية :اآليتووهي على النح ،للملكية العقارية
لذلك ال يسعنا من  ،ولكل نوع من هذه األنواع قواعد قانونية حتكمها وتنظمها. األمالك الوقفية

على اعتبار أنه ،اسة يف نوع واحدالدر قمت حبصروإمنا  ،خالل هذه الدراسة احلديث عنها كلها
هذه تنازل  إىلأنّ السياسة املعتمدة من قبل الدولة تتجه ال حمال بالغة خصوصا يكتسي أمهية 

  .عن أمالكها العقارية ،الدولةاإلخرية أي 

عتمد يف املوضوع احلايل على دراسة وصفية وحتليلية للقواعد أسوف ما تقدم بناءا على 
  .قصد توفري احلماية الالزمة للملكية العقارية اخلاصة ،اجلزائرياملشرع القانونية اليت سنها 

مع األخذ بعني االعتبار  ،أن تكون الدراسة مهتمة باجلانب العملي والتطبيقيكما حرصت 
دون نسيان اإلشارة  ،أي من خالل االعتماد على الفقه ،ما تضمنته النظريات الفقهية يف هذا اال

  .قف الشريعة اإلسالمية خبصوص بعض املسائل املرتبطة بامللكية العقارية اخلاصةباإلجياز إىل مووول
مدى توفري التشريع اجلزائري مبختلف فروعه موضوع حول  الدراسة احلالية تتمحورإن 

جتدر  ،هنا وقبل التطرق إىل فحوى املوضوعو احلماية الالزمة والفعالة حلق امللكية العقارية اخلاصة؟
على إعتبار أن محاية امللكية  ،إىل أننا استبعدنا اجلانب اجلزائي من الدراسة احلاليةبنا اإلشارة 

                                                           
ألمالك العقارية هذا القانون الذي حدد القوام التقين و النظام القانوين لاجلزائري أصدر املشرع  1990-11-18يف  -1

و أهذا القانون جاء ليبني امللكية العامة  ،ت و اهليئات احملليةكما حدد أدوات تدخل الدولة و اجلماعا  ،مبختلف انواعها
 ،و تصنيف امللكية و القيود الواردة عليها ،األمالك الوطنية العقارية و امللكية العقارية اخلاصة و اليت هي حمل الدراسة احلالية

 .خلا....ة العقارية اخلاصةورد االعتبار للملكي ،كما ميتاز هذا القانون بأنه ألغى قانون الثورة الزاعية
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لذا إكتفينا باجلانب  ،العقارية اخلاصة من الناحية اجلزائية يتطلب دراسة منفصلة عن الدراسة احلالية
   .كذا اجلانب اإلداريواملدين احملض 

 وص يف الترسنة القانونية اليت وضعها املشرعغالتتطلب أوال وقبل  ،ذه اإلشكاليةإنّ معاجلة ه
الوقوف على مدى استفاء املشرع اجلزائري املسألة العقارية بالتنظيم الواضح؟ وهل وفر اجلزائري،

  احلماية القانونية الكفيلة حلق امللكية العقارية اخلاصة؟اجلزائري املشرع 
حلق امللكية العقارية يعية بالشروط التشرمرتبط باألساس  ،من الدراسةاألول  بابإن ال

حلماية هذا اجلزائري اليت وضعها املشرع القضائية يتعلق باآلليات والثاين فه بابأما ال ،اخلاصة
احلق، إذ أنه من الضروري قبل محاية احلق، التأكد من قيام حق امللكية العقارية اخلاصة، اذ البد 

 .ضاء ة القتسىن لنا محايته بواسطمن إثبات وجود هذا احلق حىت ي

  



 

 

  

  

  :الباب األول
   الشروط التشريعية

  حلق امللكية العقارية اخلاصة
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مصدر رزق لكل ووه ،والتعامل والتصرف بني اإلنسانية االستقرارتعد محاية العقار أساس 
والزال  ،لذلك كان العقار مصدرا للصراعات البشرية ،خملوقااوإنسان على وجه الكرة األرضية 

البد من حتديد مفهوم ،قبل الغوص يف موضوع الدراسة احلاليةووعليه ، اع قائما ومستمراهذا الصر
 27واليت ميكن القول بأن املشرع قد أعطى هلا تعريفا مبوجب نص املادة  ،للملكية العقارية اخلاصة

املتضمن التوجيه العقاري املتمم واملعدل و 1990- 11-18املؤرخ يف  90/25من القانون رقم 
التصرف يف املال العقاري العقارية اخلاصة هي حق التمتع و امللكية «: يلي يت نصت على ماالو
ال  ن، فامللكية العقارية إذ1»غرضهاومالك وفق طبيعتها أاحلقوق العينية من أجل إستعمال األوأ/و

يستغله والذي يستطيع مبوجبها أن يستعمله  ،سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقاروتعد
  .األنظمة املعمول اوالقوانني  تصرف فيه ضمن حدوديو

كل شيء ثابت وبأن هذا األخري هميكن ان نقول  ،عقارلمر يتعلق مبلكية اومادام أن األ
خالفا للمنقول الذي حبكم  ،2مستقر يف مكانه، غري قابل للنقل منه إىل مكان آخر بدون تلفو

  .طبيعته قابل للنقل واحلركة

املساحة األرضية والعقار ه :اآليتون التعريف الواجب يف موضوع احلال هننا نقول بأأغري  
غري حضرية خاضعة والفالحية وغري الفالحية مبنية كانت أم غري مبنية واقعة يف أماكن حضرية أ

  .للنظام القانوين

قواعد اعتبار أنّ امللكية تزداد أمهية كلما تعلقت بالعقار، فانه البد من تنظيم وتوفري البوإنه 
 واالجتماعيةونظرا للظروف التارخيية  ،االعتداءالقانونية الالزمة اليت تكفل محايتها من كل أشكال 

                                                           
امللكية هي حق التمتع و التصرف يف األشياء "  :م من ق 674و هو تقريبا نفس التعريف الذي أورده املشرع يف املادة  -1

 ."بشرط أن ال يستعمل استعماال حترمه القوانني و األنظمة 
  .206ص  ،1985س  ،اجلزائر ،تاباملؤسسة الوطنية للك ،الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام ،حممد حسنني -2

                   ت فيه و ال ميكن نقله من دون كل شيء مستقر حبيزه و ثاب" :على أنه  م من ق 683كما عرفه املشرع يف نص املادة     
 ."و كل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول ،فهو عقارف تل    
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فانّ امللكية العقارية اخلاصة تأثرت ذه  ،واالقتصادية وكذا السياسية اليت مرت ا اجلزائر
  .ومنه تأثر املشرع منها ،الظروف

وحبسب اخلصائص  ،العقارية اخلاصة بكل حرية حىت يتسىن للشخص ممارسة حقه يف امللكية
شرع جمموعة من والذي حدد له امل ،وجب أوال التأكد من ثبوت هذا احلق ،اليت ميتاز ا هذا احلق

ما وهو،السندات اليت بواسطتها ميكن القول أنّ هذا احلق ثابت لشخص معني على عقار معين
نّ اإلطار القانوين املتضمن ضبط التصرفات كما أ ،سنتناوله ضمن الفصل االول من هذا الباب

من خالل إقرارها ملبدأ التسجيل  ،الدولة هلا دور مهم يف ذلك أن أمهية بالغة على اعتباروالعقارية ذ
  .موضوع الفصل الثاينوالذي هو والشهر العقاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

  :الفصل األول

يف إثبات امللكية العقارية اخلاصة 

  التشريع 
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امللكية العقارية اخلاصة عائقا رئيسيا وإشكاال عويصا يواجه اجلهات  إثباتمسألة  تعد
سواء تعلق ، وتسوية املنازعات العقارية املثارة بشأا ،املشرفة على تنظيم وضبط امللكية العقارية

جلهات تعلق األمر باوأ 1األمر بالقضاة أثناء فصلهم يف خمتلف املنازعات العقارية املعروضة عليهم
هذا األخري يعد الشغل الشاغل لإلدارة اجلزائرية اليت  ،اإلدارية املختصة بعملية التطهري العقاري

إجياد اآلليات واألدوات القانونية اليت تثبت ملكية العقار مبوجب سندات رمسية  إىلترمي من وراءه 
استغالهلا وحركة التصرفات وذلك حىت يتسىن هلا مراقبة امللكية العقارية اخلاصة وطريقة   ،مكتوبة

وهكذا تتمكن الدولة من احلصول على موارد الريع سواء تعلق األمر  ،القانونية اليت ترد عليها
  .الفالحيواحلضاري أوبالعقار الصناعي أ

هذا األخري حيتاج  ،إن عملية التطهري العقاري تزداد أمهية بدخول اجلزائر اقتصاد السوق
ومن دون ذلك ال ميكن تصور  ،وما وجود عقارات هلا سنداتويتطلب استثمارات تقتضي لز

  .وجود استثمارات وال مستثمرين وطنيني كانوا أم أجانب

هذا الوضع فرض على الدولة ضرورة التعجيل يف حسم مسألة التطهري العقاري عن طريق  إن
ر املمتلكات اإلسراع يف عملية املسح العقاري ووضع سجل األراضي لتعزيز األساس القانوين لشه

وذلك بواسطة حتديد عيين لكل ملكية عقارية على حدة وتسليم سند يكون مبثابة بطاقة تعريف 
 ،تسجل فيه كل التغريات اليت تطرأ على العقار سواء كانت قانونية ،وحتديد هوية للعني اململوكة

  .البناء والتقسيم :كانت مادية مثلوأ طبيعة العقار،وتغيري صفة املالك أك

املراحل املختلفة اليت مرت ا امللكية  إىلصعوبة التطهري العقاري يف اجلزائر ترجع أساسا إن 
وال تطبيقا  ،تواصالوهذه األخرية مل تعرف انسجاما  ،العقارية والنصوص اليت كانت حتكمها

 ،ميدانيا، وذلك لكثرا ولعدم متاشيها مع التقاليد واألعراف السائدة لدى اتمع اجلزائري
عدم إعارة  إىلاألمر الذي أدى بالعديد من الفالحني  ،ة الريفيةمل يراع الثقاف خصوصا أن املشرع

                                                           
  .3، ص2003 ، سهومةاحلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري،دار امللكية العقارية و إثبات ،عبد احلفيظ بن عبيدة - 1
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وسرعة جتديدها والذي ال خيدم  ،خصوصا مع استمرار تضارب النصوص ،أي اهتمام هلذه القوانني
  .استقرار امللكية العقارية اخلاصة

احلديث عن السندات  إىلبنا بالضرورة امللكية العقارية اخلاصة يؤدي  إثباتنّ احلديث عن إ
وجوده  إثباتومعلوم لدى العام واخلاص أن حق امللكية العقارية من حيث  ،اليت جتسد هذا احلق

واليت  ،01مكرر  324مدون يف أحكام القانون املدين مبوجب املادة ومرتبط باألساس مبا ه
حقوق عقارية يف ونقل ملكية عقار أحترير العقود اليت تتضمن  ،تفرض وتلزم حتت طائلة البطالن

  .شكل رمسي
 إال ،ا مبوجب سندات رمسيةإثباأن امللكية العقارية اخلاصة البد من يقضي بان كان املبدأ 

وإجياد ،أن الواقع واملاضي فرض على اجلهات املسؤولة عن عملية التطهري العقاري ضرورة التفكري
وال حتوز على سندات  ،حقوق عقاريةوعقارات أ احللول خبصوص الفئة من اتمع اليت متتلك

رمسية، فهذا مثال يقول أنه ورث أرضه أبا عن جده منذ مخسني سنة واآلخر يستدل بعقد عريف 
واآلخر يقدم عقدا شرعيا غري مشهر يعود ألكثر من  ،ذات الفترة إىلمترجم يعود تارخيه ومسجل أ

شهادة حيازة مستخرجة وشهرة منازع فيه أ جانب هؤالء هناك من يستظهر عقد إىل ،سبعني سنة
كل هذه احلاالت تفرض منطقها على التشريع الذي جيب عليه  ،من البلدية على أا عقد ملكية

  .إجياد احلل املناسب
 ،ولأعليه نتناول ضمن هذا الفصل دراسة سندات إثبات امللكية العقارية اخلاصة كمبحث و

شخاص يف امللكية العقارية احلدود القانونية لتصرفات األ مث نعرج يف املبحث الثاين إىل تبيان
  .اخلاصة
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 امللكية العقارية اخلاصة إثباتسندات  :املبحث األول

اليت وضعت تشريعات خاصة  ،لقد تطورت قواعد متلك وحيازة األرض مع تطور اتمعات
تقام ألهداف جد  وكذا أشكال اإلحصاء اليت ،تسري تنظيم األراضي واحلقوق املفروضة عليها

ووصلت األنظمة التشريعية ،لرتع امللكيةولضمان قانوين أ ،معينة غالبا ما تكون لفرض الضريبة
  .1حد إنشاء حالة مدنية حقيقية للملكية العقارية إىلاملستعملة حاليا 

 اتجراءمحاية حق امللكية العقارية اخلاصة من خالل سنه إل إىلبدوره يسعى  املشرع  إنّ
وتارة  ،الشأن يف فرض الشكلية يف املعامالت الواقعة على العقاراتورة وقائية كما هتكون تا

  .املتخذة يف بعض احلاالت اليت تنعدم فيها الشكلية اتجراءعالجية بالنسبة لإل
للرمسية واإلشهار العقاري للمحررات املتعلقة حبق امللكية العقارية ع املشررغم اشتراط 

اخلروج عن هذا املبدأ واعتبار حق امللكية الوارد يف هذه احملررات تثناءا إال أنه قبل اس ،اخلاصة
  .أوجب محايتهوثابت 

امللكية العقارية اخلاصة يعد مظهرا من مظاهر احلماية اليت يعطيها القانون هلذا  إثباتإن 
فيل كوالسندات اليت مبوجبها يثبت هذا احلق الذي هخمتلف ومن خالل هذا املبحث سنعاجل  ،احلق

أخرى واليت نتطرق إليها يف املطلب األول واليت جندها متنوعة ما بني سندات رمسية و، باحلماية
 ،سنه القانون مؤخرا ألخري سندات ناجتة عن إجراء عرفية سنعاجلها ضمن املطلب الثاين ويف ا

  .ضمن املطلب الثالث الذي سنتناولهوهو

   

                                                           
1- Frédérique Cohet – Cordey , Betty Laborrier, Jacques Lafond , Ventes  d’ immeubles, Droit 
immobilier, 2eme  édition, Litec, Paris, 2007, p335.   
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  امللكية العقارية اخلاصة ثباتإلالسندات الرمسية مدى فعالية  :املطلب األول
الركن وأصبح التراضي ه،التصرفات القانونيةالرضائية يف وعليه ه املستقراملبدأ إذا كان 

كافية اإلرادة وحدها جمردة من أي شكل رمسي من مث أصبحت و ،األساسي يف التصرف القانوين
إعتربت وات القانونية هكذا أصبحت الرضائية مبدأ عاما يف إبرام التصرفو ،إلنشاء التصرف

فان الكثري من التشريعات  1اذا كان هذا موقف القانون الفرنسيو ،ستثناءجمرد االرمسية  الشكلية
أن  إذ ،مق من  59يتجلى يف نص املادة ما ووه ،منها املشرع اجلزائريو ،اعتمدت نفس املوقف

دون  ري عن إرادما املتطابقتاناملشرع يعترب أن العقد يتم وينعقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعب
  .الذي يلزم املتعاقد وليس الشكل الرمسيوالرضا هأن لذلك يقال  ،اإلخالل بالنصوص القانونية

منها ما خيص املصاحل الفردية ومنها ما خيص املصلحة  ،غري أنه ولعدة اعتبارات وأسباب 
   .بدأ هذا املبدأ يتراجع مع مطلع هذا القرن ،العامة

 ،للمصاحل اخلاصة فان مبدأ الرضائية له مساوئ قد يتضرر بسببها املتعاقد والغري فبالنسبة
  .إغفال مسائل هامةوكالتسرع يف إبرام العقد وذلك من دون تقدير لألمور من قبل املتعاقد أ

 االجتماعيأما املصلحة العامة للدولة فتتجلى يف كون أا هي اليت تتوىل التكفل بامليدانني  
كما  ،األمر الذي جيربها باالهتمام مبختلف املعامالت القانونية اليت يقوم ا األفراد ،ديواالقتصا

اليت تلحق بنقل الثروات فرض الضرائب  أن الطابع الرمسي حيقق للدولة إيرادات عن طريق
 تعتربهي ،واالجتماعيةوهنا البد من القول ان امللكية العقارية حبكم وظيفتها  ،2وعمليات التسجيل

 ،يتعرض له املالك اعتداءكان لزاما أن تتوافر هلا احلماية القانونية من كل ،ة القوميةروثمن عناصر ال
حق  إحاطةمن مث وجب و ،االقتصاديةو االجتماعيةكي حتقق وظيفتها عدم املساس حبق امللكية و

                                                           
و لكن جيمع الفقه على ان هذا املبدأ قد أقره املشرع  ،مبدأ الرضائيةال يوجد نص صريح يف القانون الفرنسي يقرر  -1

  .الفرنسي ضمنيا دون احلاجة إىل نص صريح
-H.L et J.MAZEAUD: leçons de droit civil, T 2, les obligations, théorie générale ,9 ème édition, 
par F.CHABAS, Montchrestien, Delta, 2000, N°116, p103. 

 ،2010س النظرية العامة للعقد، طبع باملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغاية، اجلزائر، ات،االلتزام ،علي فياليل -  2
   .292ص
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من بينها وقد وجدت الدول و،العقاري االئتمانتدعيم و الستقرارهاامللكية العقارية بضمانات 
ضمان استقرار املعامالت الواردة عليها واجلزائر أن من أهم الوسائل حلماية امللكية العقارية 

    .الرمسي الشكلوه
السيطرة على مجيع  كان البد على الدولة  ،من أغلى الثرواتيعد  باعتبار أنّ العقار

زيادة  « :م قمن  1مكرر  324جلى يف نص املادة ما يتووه ،العمليات القانونية اليت ترد عليه
حترير العقود جيب حتت طائلة البطالن  ،شكل رمسي إىلعن العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها 

وجيب دفع الثمن لدى  ،يف شكل رمسي.... .حقوق عقاريةواليت تتضمن نقل ملكية عقار أ
  .» ضابط العمومي الذي حرر العقدال

جند أنه ال يكفي جمرد توافق ،املادة املذكورة أعالهومبجرد استقرائنا لنص على هذا األساس 
يف هذا النوع من الرمسية بل تعترب الشكلية  ،حقوق عقاريةوإرادتني متطابقتني لنقل ملكية عقار أ
هناك ركن رابع ،التراضي واحملل والسبب إىلفباإلضافة  ،التصرفات ركنا من أركان العقد

ألا تتصل مباشرة بتكوين التصرف  ،لية باملباشرةوتدعى هذه الشك ،الشكل الرمسي للتصرفوه
  .حيث يترتب على انعدامها انعدام التصرف ،القانوين

حق امللكية مىت انصب على عقار كان جديرا باحلماية الالزمة حىت يتمتع صاحبه جبميع  إنّ
أي  ية بالغة يفلعقارية اخلاصة ذات أمهوعلى اعتبار أنّ امللكية ا ،السلطات اليت مينحها له هذا احلق

الرمسية لعدة أسباب من بينها توفري  إىلفقد تقرر ضرورة إخضاعها ،جمتمع من اتمعات
فإنه أقر  ،فرض الكتابة الرمسية على التصرفات الواردة على العقاراتوفاملشرع ملا تدخل ،احلماية

ود بالرمسية واملقص ،بأن كل مايرد على عقار من تصرف ال وجود له قانونا من دون الرمسية
ذات  ثباتويطلق على العقود الرمسية ما يسمى بأدلة اإل ،اكتساب الشيء الشكل القانوين املطلوب

تبيان خمتلف أنواع السندات الرمسية اليت تتضمن وحناول من خالل هذا املطلب  ،القوة املطلقة
من خالل  ،رية اخلاصةيف إثبات امللكية العقا حجتها و قواومدى  ثبوت امللكية العقارية اخلاصة
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خنصص الفرع و ،الفرع الثاين للسندات اإلداريةو ،ثالث فروع، األول خنصصه للسندات التوثيقية
   .الثالث للسندات القضائية

  إلثبات امللكية العقارية اخلاصة  السندات التوثيقية :الفرع األول
وبالتايل  ،ل املوثقأن هذا النوع من السندات حترر من قب إذ ،هي مبثابة اسم على مسمى

اليت اخلاصة مع ضرورة تبيان أهم العقود املتعلقة بامللكية العقارية ،وجب علينا تعريف املوثق
  .حيررها

  ماهية مهنة املوثق :أوال
مع حتديد  ،موثقملوثق البد من حتديد معىن وتعريف للللوقوف على معرفة ماهية مهنة ا
  .خمتلف أنواع احملررات اليت يقوم بتحريرها

 تعريف املوثق                                                                                 -1

املتضمن تنظيم  20/02/2006 :املؤرخ يف 06/02تنص املادة الثالثة من القانون رقم 
 يتوىل حترير ،مفوض من قبل السلطة العمومية ،املوثق ضابط عمومي« :على ما يلي 1مهنة املوثق

وكذا العقود اليت يرغب األشخاص إعطاءها هذه  ،العقود اليت يشترط فيها القانون الصيغة الرمسية
أنه  إذمكلف خبدمة عامة  2ضابط عموميوذه املادة يتضح بأن املوثق همن خالل ه ،»الصيغة

غة بتلك اليت يفرض فيها القانون الص يضفي الصيغة الرمسية على العقود اليت يتوىل حتريرها سواء
   .تلك اليت يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصبغةوالرمسية أ

                                                           
  .واملتضمن تنظيم مهنة التوثيق 2006-02-20: املؤرخ يف 06/02قانون رقم  - 1
و متنح له هذه الصبغة مبوجب  ،ة الرمسية على العقودالشخص الذي خيوله القانون سلطة إضفاء الصبغ الضابط العمومي هو -2

  .نص قانوين
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القنصلية قد خول املتعلق بالوظيفة  02/405هنا البد من اإلشارة إىل أن املرسوم الرئاسي  
حتريرها ولرئيس املركز القنصلي باإلضافة إىل إعداده لعقود احلالة املدنية اخلاصة بالرعايا اجلزائريني 

  .1وثيقيةممارسة املهام الت
أي يتقاضى أتعابه  ،باعتبار أن املوثق يؤدي خدمة عامة فانه يتقاضى أتعابه من ذوي الشأن

توىل القانون  ،ومبا أن األمر يتعلق بتسيري مرافق عمومية ،من األشخاص املستفيدين من خدماته
احملاسبة وشروط ممارسته هذه املهنة والرقابة و ،تنظيم هذه املهنة وذلك بتحديد مهام املوثق

  .والتأديب
قارية اخلاصة كلف أنه ألجل ضمان محاية أكرب حلق امللكية العوما جيب اإلشارة إليه ه إذا
فما هي يا ترى األسباب اليت أدت  ،املوثق لترسيم كل التصرفات الواقعة على هذا احلقاملشرع 

  ؟لى امللكية العقارية اخلاصةعلى املوثقني يف حترير العقود الرمسية املنصبة ع االعتماد إىلبالتشريع 
الشروط واملهام املنوطة باملوثق  إىلبإجياز وإن اإلجابة عن هذا التساؤل يقتضي منا اإلشارة ول

                        .20/02/2006 :املؤرخ يف 02-06واليت تضمنها قانون التوثيق احلامل للرقم 

                                                           اإللتحاق مبهنة التوثيق  شروط  - أ

مسابقة االلتحاق بالتكوين  ،2تنظم وزارة العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقني
هذه املسابقة حتدد شروط وكيفيات تنظيمها عن  ،للحصول على شهادة الكفاءة املهنية للتوثيق

يه جمموعة من الشروط تضمنتها املادة وكل مترشح هلذه املسابقة البد أن تتوفر ف ،طريق التنظيم
   :واملتضمن مهنة املوثق وهي 20/02/2006 :املؤرخ يف 02-06السادسة من القانون 

                                                           
من  07و كذا نص املادة  2002-11-26 :املؤرخ يف 02/405سوم الرئاسي رمن امل 38و هو مضمون نص املادة  -1

 .احملدد لصالحيات رؤساء املراكز القنصلية 2002-11-26املؤرخ يف  02/407املرسوم الرئاسي 
و اليت  ،املتضمن تنظيم مهنة املوثق 20/02/2006املؤرخ يف  02-06من القانون  45اال نص املادة ا هذراجع يف  - 2

تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إىل ضمان  ،تنشأ غرفة وطنية للموثقني تتمتع بالشخصية اإلعتبارية" :تنص على ما يلي
يتم نشرها يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ،يات املهنةو تتوىل إعداد مدونة الخالق ،إحترام قواعد املهنة و أعرافها

  ".حافظ االختام ،الدميقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل
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o التمتع باجلنسية اجلزائرية،  
o شهادة معادلة هلاوحيازة شهادة الليسانس يف احلقوق أ،  
o بلوغ مخسة وعشرين سنة على األقل،  
o التمتع باحلقوق املدنية والسياسية،  
o متع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية ملمارسة املهنةالت.  

وبعد تعيني احلائزين على شهادة الكفاءة املهنية للتوثيق بصفتهم موثقني بقرار من وزير 
جند أن املشرع  إذاهكذا  ،الس القضائي حملل تواجد مكاتبهم أماميؤدون اليمني القانونية  ،العدل

احلماية للملكية العقارية اخلاصة جعل من الكفاءة واملصداقية  ومن أجل توفري أكرب قدر ممكن من
هلذه الفئة كان عن اقتناع منه  االختصاصفتوكيله هلذا  ،كشروط أساسية لكل مترشح ملهنة التوثيق

ألم يتمتعون بكفاءات عالية يف حترير العقود الرمسية  االختصاصأهل  إىلعلى أنه قد أوكله 
ب دراسة قانونية واسعة فاملوثق حيسن صياغة األلفاظ والعبارات اليت تفصح فبحكم املهنة اليت تتطل

   .بوضوح عن نية املتعاقدين وطبيعة العقد
األشخاص الغري مؤهلني الذين حيررون عقودا عرفية بكيفيات  أمامكما أنّ األمر يسد الطريق 

  .القضاء أماممنازعات  إىلتؤدي يف أغلب األحيان  ،وعبارات غري واضحة
القضاء على وتقليص أ إىلتؤدي  ،كما أن الرمسية اليت يضفيها املوثق على العقود اليت حيررها 

  .وكل احلقوق اليت تتبعها وبالتايل محايتها ،تزوير الوثائق املتعلقة بامللكية العقارية اخلاصة
خبتمه يتم مهرها ،أما خبصوص املصداقية فهي تظهر يف كون أنّ احملررات اليت يعدها املوثق 

 38فاملادة  ،وإال عد حمررا عرفيا وكان باطال ،فوضته بذلكو ،1الذي منحته له السلطة العمومية
 ،من قانون التوثيق تبني بوضوح بأن كل موثق مينح له ختم للدولة خاص به من قبل وزير العدل

                                                           
يسلم وزير العدل، حافظ األختام، لكل ": يلي تنص على مااملتضمن تنظيم مهنة التوثيق  06/02من القانون  38املادة  - 1

ا للتشريع املعمول به، جيب على املوثق حتت طائلة البطالن دمغ نسخ العقود، والنسخ التنفيذية موثق خامتا للدولة خاصا به طبق
  ".واملستخرجات اليت يقوم بتحريرها أو تسليمها خبامت الدولة اخلاص به 
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ذلك  ،لعدلوهي وزارة ا ،ما ينتج عنه القول بأن هذه املهنة مازالت ختضع لسلطة وصية عليهاووه
 إىلأحالت جزءا من سلطاا  ،السلطة العمومية حينما وزعت سلطاا على املرافق واهليئاتان 

لذلك يعد املوثق مسؤوال  ،املوثقني من أجل ترسيم احملررات الواقعة على امللكية العقارية اخلاصة
وضع اخلتم  إىلة ألنه إضاف ،وعن كل التصرفات اليت قام ا ،عن كل ما تضمنه احملرر الرمسي

  .شاهد ممتازوفه ،يقوم باإلمضاء على هذه احملررات باعتباره سلطة حمررة ،اخلاص به

 مهام املوثق  - ب

أدوات كفيلة  إجيادضرورة  إىلدفع به  ،حبماية امللكية العقارية اخلاصةاجلزائري التزام املشرع 
 ،ا احلق يف حمررات رمسيةفكان البد من تثبيت التصرفات الواقعة على هذ ،لضمان هذه احلماية

ولتحقيق هذا اهلدف كان من الضروري التأكد من أن كل املعلومات اليت تتضمنها هذه احملررات 
احملرر  إعداداألمر الذي استدعى اشتراط  ،صحيحة وسليمة وتعكس بالفعل واقع التصرف وأطرافه

  .اوما يليهمكرر من ق م  324ادة وفق شكلية معينة منصوص عليها يف امل
 02- 06من القانون  26ولقد تقرر مبوجب نص املادة  ،لتفادي الوقوع يف الغلط كل هذا 

املتضمن تنظيم مهنة املوثق وجوب حترير العقود التوثيقية حتت طائلة  20/02/2006 :املؤرخ يف
نقصان وبياض أوباللغة العربية يف نص واحد وواضح نايف للجهالة ومن دون اختصار أ ،البطالن

  .الغلط إىلبة بني األسطر وغريها من األمور اليت تؤدي كتاوأ
البد ،املوثق أثناء حتريره للعقود التوثيقية اليت ترد على امللكية العقارية اخلاصةنقول أن  بالتايل

  :عليه من مراعاة األشكال واملضمون املتعلق ذه العقود ويقوم بتبيان جمموعة من البيانات أمهها
 أن يتضمن العقد الذي حيرره املوثق اسم ولقب ومقر مكتب املوثق البد  :هوية احملرر

هذه البيانات حتدد حمرر العقد وجتعله مسئوال على كل ما يكتبه يف أذ أن  ،الذي حرر العقد
 .احملررات الرمسية اليت ميضيها وخيتمها خبتم الدولة اخلاص به

 إذ ،وية أشخاص احلق بدقة كبريةملزم بتبيان ه املوثق :هوية املتعاقدين والشهود واملترجم 
املتضمن تأسيس السجل  25/03/1976 :املؤرخ يف 76/63من املرسوم  62أن املادة 
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تلزم املوثق حمرر العقد الرمسي ضرورة تبيان ألقاب وأمساء وتاريخ ومكان  ،العقاري املعدل واملتمم
- 06من القانون  02ة الفقر 29ما تضمنته املادة ووه ،والدة وجنسية وموطن ومهنة األطراف

املؤرخ 76/63من املرسوم  63كما أن املادة  ،املتضمن تنظيم مهنة املوثق 02
تلزم املوثق بضرورة تبيان هوية األشخاص املتعلق بتأسيس السجل العقاري  25/03/1976:يف

ومقر  ،املعنوية بذكر تسميتها ورقم تسجيلها يف السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية
 إىلباإلضافة ،ريخ ومكان التصريح للجمعيات ومقر ومكان إيداع القوانني األساسية للنقاباتوتا

 03ضمن الفقرات  20/02/2006 :املؤرخ يف 02-06من القانون  29ذلك تفرض املادة 
ضرورة تبيان اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة الشهود عند االقتضاء  04و

من املرسوم  65كما أن املادة  ،كذلك االقتضاءوطن املترجم عند اسم ولقب وم إىلباإلضافة 
السابق اإلشارة إليه تفرض املصادقة على صحة البيانات املتعلقة بالشرط الشخصي  76-63

اإلقرار مبسؤولية املوثق يف حالة خمالفة البيانات  إىل جراءويؤدي هذا اإل ،بالنسبة هلوية األطراف
 ،للهوية تفيمكن من خالل الوثائق املقدمة له املثب ،ات احلقيقية للمتعاقديناملذكورة يف العقد للبيان

وبالتايل إمكانية هذا الشخص يف التصرف يف حق امللكية  ،معرفة أهلية وحالة الشخص وصفته
  .العقارية اخلاصة من عدمه

 إن القانون يفرض على  :حتديد موضوع التصرف الواقع على امللكية العقارية اخلاصة
ما يعرب عنه مبوضوع ووثق التصريح بطبيعة التصرف الواقع على حق امللكية العقارية اخلاصة وهامل

هبة وفالقول أن موضوع التصرف ه ،ما يساهم بشكل كبري يف محاية هذا احلقوالعقد التوثيقي وه
ل كما أنه من خال ،على اعتبار أن اهلبة ختتلف من حيث اآلثار عن البيع،عقار خيتلف عن البيع

والوقوف ،التصرف يف حق امللكية العقارية اخلاصة إىلحتديد املوضوع ميكن حتديد السبب الدافع 
ومن خالل املوضوع ميكن حتديد قيمة ونوعية  ،غري مشروعوكان السبب مشروعا أ إذاعما 

  .قيالتسجيل والشهر اليت تعتمد أساسا على القيمة يف العقد التوثي اتإجراءالضريبة املستحقة أثناء 
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 أي البد على املوثق أن يضمن العقد الذي حيرره التاريخ باليوم  :تاريخ ومكان إبرام العقد
 إذ ،العقد إبرامكما البد عليه أن يبني بوضوح املكان الذي مت فيه  ،تاريخ اإلمضاءووالشهر والسنة 

رفة اجلهة املختصة ال يف حالة قيام نزاع مابني األطراف املتعاقدة ملعن هذه البيانات هلا دور فعأ
  .الوقوف على املواعيد إىلبالنظر والفصل يف الرتاع باإلضافة 

 نه ملن البديهيات ضرورة تعيني العقار يف احملررات التوثيقية اليت حيررها إ :تعيني العقار
ني أن تعي إىلوهنا البد من اإلشارة  ،البد عليه أن يعني العقار تعيينا دقيقا نافيا للجهالة إذ ،املوثق

أن تعيني العقار الريفي خيتلف بعض الشيء عن العقار  إذ، 1العقار خيتلف باختالف املوقع والطبيعة
العقار املبين تعيني وكذا ،وتعيني العقار املمسوح خيتلف عن تعيني العقار غري املمسوح ،احلضري

ع والعقار املوجود مابني العقار املشا االختالفدون نسيان  ،خيتلف عن العقار الغري مبين
 ،ومساحته ومشتمالته ،املفرز،ولكن جيب على العموم حتديد العقار بطبيعته ونوعه وموقعه

 :املؤرخ يف 63-76كل هذه العناصر تضمنها املرسوم  ،وحدوده بطريقة دقيقة
-93واملتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  25/03/1976

وكذلك  71 إىل 66ومن املواد  27و 21وذلك يف املواد  19/05/1993 :املؤرخ يف 123
عند عدم ومن هذا املرسوم  66خالفا ألحكام املادة ":مايليمنه اليت نصت على  114املادة نص 

يف حمافظة  ،قرار قضائي يكون موضوع إشهاروفإن كل عقد أ ،وجود خمطط ملسح األراضي
 –نوع العقار  :قار ريفي مشار إليه يف املادة السابقة مايليعقارية جيب أن يبني فيه بالنسبة لكل ع

فضال عن ذلك أرقام املخطط احملتفظ به بصفة نظامية يف مصاحل مسح و .حمتوياته –موقعه 
  ".أمساء املالكني ااورين ،يف حالة عدم وجود ذلكواحملافظة العقارية واألراضي 

 اء القانون العقاري مببدأ األثر النسيب تسميته عند فقه ما اصطلح علىوه :أصل امللكية
ويقصد به اإلشهار املسبق لسندات امللكية العقارية اليت يتم مبوجبها امتالك املتصرف حلق امللكية 

                                                           
 ،2002س ،وطين لألشغال التربوية، اجلزائرالديوان ال ،1ط هر العقاري يف التشريع اجلزائري،نظام الش ،جميد خلفوين -  1
     .98ص
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مل يكن مشهرا فيتم  إذاأما  ،كان مشهرا إذافيتم استظهار مراجع إشهار هذا السند  ،العقارية

  .1ةوجبه اكتساب حق امللكينوعية وطبيعة السند الذي مت مب إىلاإلشارة 
 أي البد من ذكر مجيع الشروط العامة واخلاصة والتكاليف  :التكاليف والشروط والثمن
وعلى املوثق أن حيرص على تطابق هذه الشروط مع  ،عليها بني أطراف العقد االتفاقاليت مت 

ب التصريح بالثمن كما جي ،العامة م واآلدابأال ختالف النظام العاوالقوانني السارية املفعول 
كما أنه  ،من خالله يتم حتديد قيمة الضريبة احملصلة لفائدة خزينة الدولة إذ ،احلقيقي املتفق عليه

ومن خالل حتديد الثمن ميكن يف بعض احلاالت الوقوف على حقيقة وسبب التعاقد كأن خيفي 
ار حمل عقد البيع الشخص اهلبة يف صفة بيع بثمن زهيد جدا ال يعكس القيمة احلقيقية للعق

  .اإلضرار بالغري إىلفتتجه نية املتعاقد  ،التوثيقي
 البد على املوثق عند  :التنويه على تالوة النصوص اجلبائية والتشريع اخلاص املعمول به

كما  ،2أن يقوم بقراءة القوانني اجلبائية والتأكيد عليها لألطراف ،حتريره للعقد وقبل التوقيع عليه
 .املتابعات اجلزائية إىلبة اليت تؤدي ذامدى خطورة التصرحيات الكيبني هلم بوضوح 

 البد على املوثق أن خيتم العقد احملرر  :شهادة املطابقة على األصل واملصادقة على اهلوية
ها إعدادوأن كل النسخ اليت مت  ،ه قد روجعإعداداألوىل تفيد بأن احملرر الذي مت  ،بفقرتني
اإلشهاد فيها بأن هوية األطراف املتعاقدة اليت ذكرت يف احملرر قد مت  أما الثانية فيتم ،متطابقة

فان  ،ومبا أن هذه الفقرة هي خامتة احملرر ،وأن املعلومات املتعلقة ا مطابقة للقانون ،التأكد منها
تأيت على شكل إحالة مصادق ،عبارة مت إسقاطها سهواوإضافة لكلمة أوأي تصحيح خلطأ مادي أ

  .ذه الفقرةعليها بعد ه

                                                           
 .و هي النقطة اليت سنتطرق إليها ضمن الفصل الثاين من الباب األول من هذه الدراسة -1
غري أن التعليق املوضوعي على هذا  ،إن قانون التسجيل يوقع عقوبات على املوثق الذي ال يعيد تالوة العقد على األطراف -2

حفاظا اء واجبه املهين إرضاءا لضمريه ويتلو العقد خمافتا من دفع الغرامة أم ألدهل أن املوثق : التايل الؤساليفرض طرح  االلتزام
نظرات  ،؟ يف هذا اال أنظر عالوة بوتغرارهجيدا العقد الذي سوف يوقعون علي يفهمواعلى حقوق االطراف الذين جيب أن 

 .5ص  ،2005 س ،13ع  ،جملة املوثق ،يف قانون التسجيل
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 أنواع احملررات اليت حيررها املوثق -2

 ،عقود رمسية وأخرى احتفالية :نوعني إىلميكن أن تصنف احملررات اليت حيررها املوثق 
  .وكالمها البد أن حيرر طبقا لألشكال والترتيبات اليت ينص عليها القانون

 العقود الرمسية  - أ

ولكن اليت  ،وهي كثرية ومتنوعة ،يحيررها املوثق بصفته ضابط عمومهي تلك العقود اليت 
 .امللكية العقارية اخلاصة كعقد البيع وعقد املقايضة إثباتمنا هي تلك املنصبة على 

 يعترب عقد البيع من أهم السندات التوثيقية املثبتة للملكية العقارية اخلاصة :عقد البيع، 
 شتري يف مقابل مثن نقدي يدفع مخسهامل إىلعقار وومبوجبه يقوم البائع بنقل ملكية املبيع والذي ه

 ،ويف هذا النوع من العقود ال يعترب حضور شهود التعريف الزما وضروريا ،1مرأى املوثق أمام
 ،فضال على أن عدم حضورهم ال يترتب عليه أي بطالن املهم أن حيرر العقد املتضمن بيع عقار

  .2ويكون له وجود قانوين طرف موثق مؤهل قانونا حىت ينعقد العقد حقوق عقارية منوأ
 فان أحكام البيع تسري على  ،م قمن  415نص املادة  إىلبالرجوع  :عقد املقايضة
يعترب كل مقايض بائعا للشيء الذي كان مملوكا للطرف اآلخر اجلزائري أن املشرع  إذ ،املقايضة

ومادام  .عليه ومشتريا يف الوقت ذاته للشيء الذي كان مملوكا للطرف اآلخر وقايض ،وقايض به
فانه بالنتيجة ختضع املقايضة املنصبة على  ،أن الشكلية املطلوبة يف عقد البيع هي الكتابة الرمسية

  .امللكية العقارية اخلاصة بدورها للشكلية الرمسية حتت طائلة البطالن

 حتفاليةالعقود اال  - ب

أنه ال تعترب كل غري  ،ميكن القول أن هذا النوع من العقود تعد يف أساسها عقودا رمسية
مل يقم بتحديد هذه العقود ال من واملشرع  ،العقود اليت حيررها املوثق على أا عقود احتفالية

                                                           
أصبح فقط مخس  1998مثن البيع يدفع بكامله بني يدي املوثق، أما بعد صدور قانون املالية لسنة  كان 1998قبل سنة  -  1

  .مثن نقل امللكية هو الذي يدفع لزوما بني يدي املوثق
 :نشورم ريغ ،3، غرفة 210419مل للرقم واحلا 2000-02-26: د بتاريخ يف هذا اال راجع القرار الصادر عن م - 2
  ".موثق  أمامحرر  إذاالعقار ال ينعقد وال وجود قانوين له إال حيث أنّ بيع "
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غري أن العمل القضائي والتوثيقي خاصة مل خيتلف حول  ،حيث تسميتها وال من حيث معايريها
ل اإلرادة التشريعية ما يتطلب تدخواعتبار كل من عقود اهلبة والوقف والوصية كعقود احتفالية وه

  .تفاديا لتعدد التفسريات والتأويالت ،لوضع ضوابط هلا
م واليت تقضي  من ق  03مكرر  324املادة  لقد ورد النص على هذا النوع من العقود يف

وهنا »  حبضور شاهدين ،حتفاليةالعقود اال ،حتت طائلة البطالن ،يتلقى الضابط العمومي « :ـب
حبضور شاهدين حتت طائلة البطالن،  إلزامية حترير هذا النوع من العقودجند أن املشرع قد قرر 

وهم  الذين يسامهون يف  ،شهود العقدوفالشهود يف هذا النوع من العقود يعدون شهود العدل أ
   .1حتفالية حتت طائلة البطالنإنشاء العقد وتكوينه وشهادم واجبة يف العقود اال

الشركة جند أن مركزهم والبيع أوعقود أخرى كعقد اإلجيار أعلى عكس من ذلك فان الشهود يف 
  .2تشريفوعلى اعتبار أم ليسوا إالّ شهود تعريف أ ،خيتلف
 رفها يف املادة أحكام عقد اهلبة ضمن قانون األسرة وعاجلزائري تناول املشرع  :عقد اهلبة

ف مبقتضاه الواهب يف لذلك نقول بأن اهلبة عقد يتصر ،"متليك بال عوض" :منه على أا 202
ويتم نقل امللكية من  ،مال له دون عوض وهي تعترب من التصرفات الناقلة للملكية العقارية اخلاصة

  .املوهوب له بدون مقابل إىلالواهب 
من قانون األسرة لتؤكد على أن اهلبة تنعقد باإلجياب والقبول مع  206ولقد جاءت املادة 

املنصب على لذلك يعد عقد اهلبة  ،يق خبصوص هبة العقاراتضرورة مراعاة أحكام قانون التوث
  .باطال مىت انعدمت الشروط اجلوهريةحقوق عقارية وأالعقارات 

 الوصية: لذلك ألزم املشرع توثيق هذا النوع من العقود وفق  ،عقد احتفايل ورمسي تعد
متليك مضاف ":تبارهامنه الوصية باع 184شكل معني وتضمن قانون األسرة اجلزائري  يف املادة 

                                                           
  .حتفالية واجب حتت طائلة بطالن العقدن حضور شهود العدل يف العقود االإ - 1
على خالف العقود الرمسية اليت ال يعترب حضور شهود التعريف فيها الزما وضروريا فضال على أن عدم حضورهم ال  - 2

  .يترتب عليه أي بطالن



 يف التشريعإثبات امللكية العقارية اخلاصة                          :                 الفصل األول

35 
 

املوثق وحترير عقد  أماموهي ال تثبت إال مبوجب تصريح املوصي  ،"ما بعد املوت بطريق التربع إىل
وهنا جتدر اإلشارة .من قانون األسرة اجلزائري 01الفقرة  191بذلك وهذا ما نصت عليه املادة 

ا جبميع الطرق املقررة إثباميكن أن الشريعة اإلسالمية ال ختضع الوصية ألية صيغة شكلية وأنه  إىل
يلزم حتت طائلة  01مكرر  324ولكننا نعتقد بأن القانون املدين ومبوجب املادة  ،ثباتيف اإل

املبدأ املستقر وحقوق عقارية يف شكل رمسي وهوالبطالن ضرورة حترير العقود الناقلة مللكية عقار أ
  .1يف مجيع العقود الناقلة مللكية العقاراتعليه يف قضاء احملكمة العليا اليت تقتضي الرمسية 

 املعدل  14/12/2002 :املؤرخ يف 02/10من القانون  03تنص املادة  :الوقف
الوقف  «: واملتعلق باألوقاف على أن 27/04/1991 :املؤرخ يف 91/10واملتمم للقانون 

على وجه من وفقراء أحبس العني عن التملك وعلى وجه التأبيد والتصدق باملنفعة العامة على الوه
غري أن امللفت لالنتباه خبصوص مدى اشتراط الشكل الرمسي يف هذا النوع من  »وجوه الرب واخلري

 :التضارب الصارخ الذي وقعت فيه احملكمة العليا خبصوص قرارها الصادر بتاريخوالعقود ه
ال خيضع  لوقفأين اعتربت أن ا ،2لغرفة شؤون األسرة 234655 :حتت الرقم 16/11/1999

 ،على أساس أنه يعد من أعمال التربع اليت تدخل يف أوجه الرب املختلفة املنصوص عليها،للرمسية
 41كذا املادة و  من ق م 01مكرر  324ام املادة وبالتايل فان هذا القرار قد خالف متاما أحك

املؤرخ  02/10 رقم  املتمم بالقانونواملعدل  27/04/1991 :املؤرخ يف 91/10من القانون 
 .نص صريح أمامواملعروف قانونا أنه ال اجتهاد  ،املتضمن قانون األوقاف 14/12/2002 :يف

   

                                                           
االجتهاد  ،، منشور يف م ق م ع160350: ، حتت رقم امللف1997-12-23: م ع غ أش، بتاريخقرار صادر عن  - 1

  .295، ص 2001القضائي لغرفة االحوال الشخصية، ع خاص، الديوان الوطين لألشغال التربوية، س 
  .314ص  ،بقاملرجع الساخاص،  قضائي لغرفة األحوال الشخصية، عجتهاد الاال م ق م ع، - 2
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  حجية السندات التوثيقية يف إثبات حق امللكية العقارية اخلاصة :ثانيا

هذه األخرية  اكتسبت ،مىت توفرت السندات التوثيقية على الشروط القانونية السابق ذكرها      
لكن وأصبحت هلا ذاتية يف اإلثبات حبيث ال يطلب ممن حيتج ا ان يثبت صحتها و ،صفة الرمسية

  .على من ينكرها أن يقيم الدليل على بطالا

أخرى بصدورها عن شخص مؤهل واملادية بذلك تكون للسندات التوثيقية قرينة بسالمتها و      
فال يكون على  صحة السند التوثيقي فإذا نازع اخلصم يف ،املوثقوالذي هوقانونا بالتوقيع عليها 

ال وامنا يقع عبئ نقضها على اخلصم الذي ينكرها ومن يتمسك ا أن يقيم الدليل على صحتها 
  .1يتيسر له ذلك إال بطريق اإلدعاء بالتزوير

يشترط يف السند التوثيقي الذي يتمتع بقوة ذاتية يف اإلثبات أن يكون مظهره اخلارجي سليما       
فإن إشتمل السند على عيوب مادية ظاهرة  ،إاموشوب بعيوب حبيث ال حيوطها شك أغري م

من غري تصديق من املوثق جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تسقط قيمتها وكالكشط واحلشر واحمل
  .من ق إ م إ 75للمادة تنقصها وهلا أن تقوم بتحقيق بشأا وفقا واإلثباتية أ

فإن السند التوثيقي له حجية يف اإلثبات إىل مدى بعيد فيما بني الطرفني  ،وبناءا على ما تقدم      
  .بالنسبة إىل الغريو

 حجية السندات التوثيقية بالنسبة لألطراف -1

ال ينبئ أا غري ومىت كان مظهرها اخلارجي سليما  ،إن احلجية مفترضة يف السند التوثيقي      
   .ليل على صحتهاال يلزم من يتمسك ا أن يقيم الدو ،ذلك

اليت أثبتها يف السند و ،بصر املوثقوهنا البد من التفرقة ما بني الوقائع اليت وقعت حتت مسع       
أن يطعن  ،ال يكون لصاحب املصلحة الذي يدعي غري ذلكواليت تكتسي حجية مطلقة و ،التوثيقي

                                                           
 ،اجلزائر ،دار هومة ،1ط  ،4ج،اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية ،الواضح يف شرح القانون املدين ،حممد صربي السعدي -1

 .51ص ،2009-2008 س
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 ،كن الطعن فيها بإثبات عكسهااليت ميو ،بني الوقائع اليت ينقلها عن األطرافو. فيها إال بالتزوير
ا دون الطعن يف الورقة يف حد1ذا.  

يعترب ما ورد يف " :على ما يلي ق ممن  5مكرر  324يف املادة اجلزائري ولقد نص املشرع       
  ". يعترب نافذا يف كامل التراب الوطينوالعقد الرمسي حجة حىت يثبت تزويره 

يعترب العقد الرمسي حجة « :من نفس القانون على مايلي 6مكرر  324كما نص يف املادة       
   .ذوي الشأنوورثتهم وحملتوى االتفاق املربم بني األطراف 

بتوجيه  االحتجاجيوقف تنفيذ العقد حمل  بسبب تزوير يف األصل،غري أنه يف حالة شكوى       
يقاف تنفيذ العقد إ ميكن للمحاكم حسب الظروف، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، .اإلام
  .»مؤقتا

      أن السند التوثيقي حج ،ستفاد من هاتني املادتنييال ميكن دحضو ،ن فيهة على صحة ما دو 
إن هذه احلجية تثبت ملا قام به املوثق بنفسه يف حدود و ،هذه احلجية إال عن طريق الطعن بالتزوير

اقتصر نظر هذا األخري على تسجيله و أما ما صدر من ذوي الشأن يف غيبة املوثق ،مهامهوسلطته 
من مث ميكن إثبات عكسها بالطرق و ،فإن هذه الوقائع ال تلحقها صفة الرمسية ،بناءا على تصرحيهم

  .2العادية لإلثبات دون التقيد بطريقة الطعن بالتزوير

هي و ،مبا دون فيه من بيانات ،أن السند التوثيقي يكون حجة ،يتضح من هذه املواد نإذ      
  :على نوعني

                                                           
 .364ص  املرجع السابق، ،الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام ،حممد حسنني - 1
: ، الصادر بتاريخ148561: لف رقمم ،ثال عن ذلك يراجع قرار م ع غ مو كم اجلزائري،وهو ما أكد عليه القضاء  - 2

إذا كان للعقد الرمسي "  :و الذي جاء فيه ما يلي .47ص  ،2، ع 1997لسنة م ع ، منشور ب م ق 30-04-1997
ى املعطاة من قبل أطراف حىت يطعن فيه بالتزوير فيما خيص املعاينات اليت قام ا املوثق نفسه فان املعلومات األخر إثباتيةقوة 

 ."ايل غاية إقامة الدليل العكسي إثباتية العقد تكون هلا قوة 
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 ،كإثبات هوية املتعاقدين حبضور شاهدين ،مهامهو حدود سلطتهبيانات قام بتحريرها املوثق يف  -
توقيعات و .ال يستطيع التوقيعوالشهود ال يعرف أوأن أحد األطراف أ ،تبيان يف آخر العقدوأ

أثبت ما وأ ،ضاءاالقتحضور املترجم عند و ،إسم املوثقو ،مكان حترير السندوتاريخ واألطراف 
كحيازة املشتري الشيء املبيع  ،ذوي الشأنوما صدر من املتعاقدين أ ،بصرهوجرى حتت مسعه 

فكل هذه البيانات املدونة يف السند التوثيقي يفترض أا  ،تسليم املشتري للبائع مثن املبيعوأ
طريق وهو لدحضها جعل هلا طريقا معقداو ،امانة املوثق يف نظر املشرعوبالنظر ملكانة  ،صحيحة

  .الطعن بالتزوير

ن يثبت أحد املتعاقدين كأ ،خارجة عن حدود مهمتهوضوره بيانات متت من ذوي الشأن حب -
ألن العقد املوثق  ،فال تكون هلذه البيانات حجية ،تربطهم عالقة قرابةوأ ،يتمتع بكامل قواه العقلية

إمنا وإلثبات قرابة املتعاقدين، وأ ،العقليةمل حيرر إلثبات مدى متتع أحد أطراف العقد بكامل قواه 
ال تكون هلا احلجية اليت يتمتع ا السند التوثيقي و ،هذه البيانات ذكرت على هامش العقد األصلي

بطرق جيوز إثبات عكسها و ،بالتايل ال جيوز الطعن فيها بالتزويرو ،ألا ال تدخل يف مهمة املوثق
 7مكرر  324ادة هذا ما جاءت به املو ،1 مبدأ ثبوت بالكتابةاإلثبات العادية كما تصلح أن تعترب

مل يعرب فيه إال ببيانات على ولويعترب العقد الرمسي حجة بني األطراف حىت  « :بنصها من ق م
  . شريطة أن يكون لذلك عالقة مباشرة مع اإلجراء ،سبيل اإلشارة

  .»وى كبداية للثبوتال ميكن استعمال البيانات اليت ليست هلا صلة باإلجراء سو

   

                                                           
 .46و  45ص  ،2008 س ،اجلزائر ،هومة دار ،ثبات يف القانون املدين اجلزائريإالكتابة الرمسية كدليل  ،ميدي أمحد -1
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  حجية السندات التوثيقية بالنسبة إىل الغري -2       

يثور السؤال  ،حجة بالنسبة لألطرافوهنا إن كان املبدأ املتفق عليه أن السند التوثيقي هو      
  ؟حول مدى حجيته بالنسبة إىل الغري

الرمسي حجة حملتوى االتفاق يعترب العقد  « :يلي على ما من ق م 6مكرر  324نصت املادة       
  .»ذوي الشأن واملربم بني األطراف املتعاقدة وورثتهم 

املتعاقدة يفهم من صياغة املادة املذكورة أعاله أن حجية السند التوثيقي تنحصر يف األطراف       
أخذ به و، 1د ذلك الفقهمع أن السند التوثيقي حجة على الكافة مثلما أك،ذوي الشأنووورثتهم 

حيتج به والورقة الرمسية  حبيث يسري يف حقهم التصرف القانوين الذي أثبته املوثق يف ،2قضاءال
اليت تدخل يف اختصاصه  بالنسبة للبياناتال جيوز دحضه إال عن طريق الطعن بالتزوير و، حنوهم

نقال عن طريق الطعن فيها بأي طريق أخرى بالنسبة للبيانات اليت حررها املوثق وعاينها بنفسه أو
  .عن األطراف املتعاقدة دون أن يتحقق منها

من  11املشرع املصري الذي نص يف املادة وحذوبالتايل كان يتعني على املشرع أن حيذ      
  .3قانون االثبات على أن احملررات الرمسية حجة على الناس كافة

   

                                                           
  .55ص  ،املرجع السابق ،اد املدنية و التجاريةاالثبات يف املو ،الواضح يف شرح القانون املدين ،حممد صربي السعدي -1
 .30ص ،1991س ،م ن ، داملوجز يف الطرق املدنية لإلثبات يف التشريع اجلزائري وفق آخر التعديالت ،زهدور حممد -  
  ،1997 س ،1ع ،م عم ق  ،17/07/1996 :الصادر بتاريخ ،146497 :ملف رقم ،يراجع قرار م ع غ م -2
  .".من املقرر قانونا أنه يعترب ما ورد يف العقد الرمسي حجة حىت يثبت تزويره"  :فيه مبا يليو الذي قضت  ،28ص  
 ،1ع  ،م عم ق  ،18/11/1998 :الصادر بتاريخ ،176264 :ملف رقم ،نلقاه يف قرار م ع غ م االجتاهنفس  -
قد الرمسي حجة حىت يثبت تزويره  العمن املقرر قانونا أنه يعترب ما ورد يف :و الذي جاء فيه ما يلي ،102ص  ،1999س
 ".يعترب نافذا يف كامل التراب الوطينو
 "...الورقة الرمسية حجة على الناس كافة" :من قانون اإلثبات على ما يلي 11نص املشرع املصري يف املادة  - 3
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  السندات اإلدارية :الفرع الثاين

 1بل أا تعد أكرب مالك عقاري ،مثلها مثل األفرادمتلك الدولة وجمموعاا رصيدا عقاريا 
 ،لذلك خول هلا القانون حق التصرف يف هذه احملفظة العقارية ضمن األطر املعترف ا قانونا

واملقصود بالسندات اإلدارية يف هذا املقام تلك الوثائق واحملررات اليت تصدرها اإلدارة العمومية 
وبالنظر لكون اجلزائر كانت خاضعة لالستعمار  ،ارية لفائدة الغريمبناسبة التصرف يف ملكيتها العق

باإلجياز عن هذا النوع من السندات خالل احلقبة وكان البد من احلديث ول ،الفرنسي الغاشم
  .كنقطة ثانية االستقاللكنقطة أوىل وبعد  االستعمارية

 الفرنسي االستعمارالسندات اإلدارية احملررة خالل فترة  :أوال

عدد مصادر اتسمت بت ،د وجد احملتل الفرنسي وضعية عقارية غريبة عن نظامه القانوينلق
وعليه استعصى على اإلدارة  ،ت عليه القواعد العرفية بالدرجة األوىلالقانون املطبق الذي طغ

ورغم ذلك عمد  .قواعد القانون الفرنسي الوضعي إىلالعقار  خضاعبا االستعماريةالفرنسية 
 إىلدف يف أساسها  ،سلسلة من النصوص القانونية والتنظيمية إجياد إىلنسي آنذاك املشرع الفر

  .2هذا على حساب األهايلوخدمة مصاحل املعمرين وتشجيع استقرارهم 

                                                           
جاء فيها  16ص ،2004 سر هومة، وصفية وحتليلية،دا النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري، دراسة، مساعني شامة -1

    :مايلي
 :احلالة العقارية التالية االستقاللاجلزائر بعد ورثت 

  .هكتار 4.400365: أمالك عقارية خاصة غري ثابتة بسند -
  .هكتار 2.247.040: أمالك عقارية خاصة ثابتة ملكيتها تابعة لألوروبيني -
  .هكتار2.930.000: نيأمالك عقارية خاصة ثابتة بسند تابعة للجزائري -
  .هكتار 2.070.000: ملكية مجاعية -
  .هكتار 4.694.214: أمالك عمومية تابعة للدولة -
 .هكتار 539.514: أمالك خاصة تابعة للدولة -

 .12ص  املرجع السابق، ، النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري،مساعني شامة -  2
             .42ص ،2002س دار هومة، قارية اخلاصة،محاية امللكية الع، محدي باشا عمر -
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وجود صنفني من السندات اإلدارية كانت تسلمها  رفت هذه احلقبة من تاريخ اجلزائركما ع
  :وهي ،1أمالك الدولة االستعمارية إدارة

عليها لتحقيقات الكلية والعامة املنصوص ا اتجراءالسندات احملررة واملسلمة تبعا إل -1

 :1887املتمم بقانون املسمى قانون فارين  26/07/1873 :بالقانون املؤرخ يف

 ،اجلزائر :كل منلكوا تتعلق بعدد هام من الدواوير يف  ،هذه السندات موجودة بكثرة
وجندها حتمل  ،القطع األرضية احملقق فيها هذه السنداتوترفق خمططات  ،قسنطينة ،وهران

معامله احلدودية وحصص املستفيدين وكذا األعباء  ،مساحته ،توضيحات كافية حول تسمية العقار
  .2اليت تثقل العقارات

 إىل إضافة ،باجلزائر مكاتب الرهون العقارية نشاءا إىلوكان يهدف هذا القانون أساسا 
ومن  ،أمالكهم العقارية للقانون الفرنسي إخضاعوهذا من أجل  ،لألهايل تسليم سندات امللكية

سياسة  إطاروهذا كله يف  ،سلطة القاضي الفرنسي للنظر والفصل يف الرتاعات املتعلقة ا إىلمثة 
لكل األراضي  ،بال شرط ،، فهذا القانون تضمن فرنسةة امللكية العقارية التابعة لألهايلفرنس

  .نص على تأسيس امللكية اخلاصة يف األقاليم اجلزائريةكما  ،باجلزائر

   

                                                           
  :التحقيق احملددة يف القوانني التالية إجراءاتثر إ االحتاللاألمالك خالل فترة  إدارةيتعلق األمر بالسندات الصادرة عن  -1

  .املتضمن التحقيقات العامة 1873-07-26قانون  
  .املتضمن التحقيقات اجلزئية 1897-02-16قانون  
 .املتضمن التحقيقات اجلماعية 1926-08-04 قانون 

             .42ص ،املرجع السابق،محاية امللكية العقارية اخلاصة ،محدي باشا عمر - 2
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التحقيقات اجلزئية واجلماعية املنصوص  اتجراءالسندات احملررة واملسلمة تبعا إل -2

  1926-08-04و 1897- 02- 16عليها بالقوانني املؤرخة يف 

 ،نشودةامل بعد أن حققت له النتائج ،بدأ املشرع الفرنسي يبتعد شيئا ما على سياسته القدمية
وهذا عن طريق  ،عمليات التطهري العقاري إىلعطى األولوية يوأصبح يف ظل هذا القانون 

  .متهيدا لتسليمهم سندات تثبت ملكيتهم ،استحداث جلان حتقق حول هوية املالك

لكنها تضمن يف  ،تعطي نفس التوضيحات ،آنفا إليهاوكانت هذه السندات مثل اليت أشرنا  
وذلك مهما كان السند الذي  ،1لكية العقار احملقق فيه بانتهاء اإليداع القانوينمواجهة اجلميع م

 ،مشهرة مبحافظة الرهون العقارية املعنيةووكانت هذه السندات مسجلة  ،تستند عليه هذه احلقوق
 ،وترفق بأصول هذه الوثائق احملفوظة بكل مديرية ألمالك الدولة خمططات القطع األرضية املوثقة

أنّ هذه السندات أصبحت يف الوقت الراهن ال تعكس الوضعية العينية ،إليهما جتدر اإلشارة  غري أن
أنّ التعيني العيين والقانوين للملكية اليت كرستها أصبحت أكثر  إذ، 2للعقارات اليت تكون موضوعها

  .فهي تظهر غري دقيقة حاليا ،بسبب الشيوع وكذلك القسمة املخفية ،صعوبة

ينبغي على احملافظات العقارية أن تقوم  ،الل هذه الوثائق أحسن استغاللومن أجل استغ 
 ،ومبفهوم آخر ،تعديلوكانت القطع األرضية املعنية مل تكن حمل تغيري أ إذاببحوث للتأكد عن ما 

وذلك للتأكد من احلالة الراهنة للعقارات  ،جيب أن ترفق هذه السندات دائما بالشهادة السلبية
  .نية املتعلقة ااحلقوق العيوأ

  

  
                                                           

 .11ص املرجع السابق، امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري،  إثباتعبد احلفيظ بن عبيدة،  -  1
ألا مست عدد كبري من الدواوير يف منطقة اجلزائر، وهران،  ،عد التحقيقات العامة هي األكثر وجوداالسندات احملررة ب -2

  :قسنطينة، يف هذا اال أنظر
   .146و  145، ص2009س  ،دار هومة ،5زائر، العقار، ط امللكية والنظام العقاري يف اجل ،املهندس عمار علوي 
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  االستقاللالسندات اإلدارية احملررة بعد   :ثانيا

سياسة عقارية تكون بديال عن  إرساءعدة حماوالت من أجل  االستقاللعرفت اجلزائر منذ 
اتسمت جلّ احملاوالت  ،يولوجيةيدوإهذا وألسباب تارخيية  ،االستعماريةتلك املوروثة عن احلقبة 

بوضع امللكية العقارية اخلاصة يف حالة من الفراغ القانوين وهذا  1989 غاية صدور دستور إىلو
  .بتهميش دورها يف اقتصاد البالد وفرض القيود لصاحل امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج

جاء نظام جديد خمالفا متاما ملا كان  ،دخول اقتصاد السوقو 1989ومع صدور دستور 
ديد دور السلطات العمومية وهذا بتقليص جمال تدخلها يف حت إعادةمعلنا  ،عليه احلال من قبل

وهكذا عمد املشرع على  ،امليادين املرتبطة بالسيادة من جهة وتلك املتعلقة بتحقيق املصلحة العامة
تكريس حق امللكية العقارية اخلاصة اليت تعد  إىلهيكلة املساحة العقارية وقبلها الرجوع  إعادة

  .دعامة السياسة اجلديدة

هلذا  ،عرض امللكية العقارية اخلاصة لوحده ال يستطيع تلبية حاجيات السوق العقارية إن
استمرار العمل بالسندات اإلدارية من قبل اإلدارة اجلزائرية حىت بعد ضرورة تطلب األمر 

  .ومن هنا يستوقفنا احلديث عن بعض القوانني الصادرة يف هذا اال االستقالل

 عقود التنازل -1

املتضمن  07/02/1981 :املؤرخ يف 81/01حملررة طبقا للقانون رقم العقود  هي تلك
ة احلريف التابعة للدولوالتجاري أواملهين أوالسكين أ االستعمالالتنازل عن األمالك العقارية ذات 

 ،1يه والتسيري العقاري واملؤسسات واهليئات واألجهزة العموميةقواجلماعات احمللية ومكاتب التر
ا هلذا القانون جنده قد حدد األمالك القابلة للتنازل من سكنات وبناءات فردية نل استقراءومن خال

                                                           
 :رى من القوانني و املراسيم كان اهلدف منها تعديله و تتمته كاملرسوم رقمهذا القانون صدرت بعده جمموعة أخ -1

ل السكين القابلة للتنازل عنها الذي حيدد كيفية ضبط أسعار احملالت ذات اإلستعما 06/11/1982 :املؤرخ يف 82/331
  .04/04/1986 :املؤرخ يف 86/03 :كذا القانون رقمو
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 1966- 05-06 :املؤرخ يف 102-66األمر رقم : مجاعية واليت آلت للدولة مبوجبوأ
 :املؤرخ يف 11-70كذا األمر رقم واملتضمن انتقال األمالك الشاغرة اىل الدولة و

 االستفادةوبني األشخاص الذين ميكنهم  .كات مؤسسات الدولةاملتعلق مبمتلو 22/01/1977
ث جلان تسهر على ومن هنا جند أنه استحد ،واهليئات املكلفة بالتنازل اتجراءمن التنازل وكذا اإل

  .عملية التنازل عن األمالك

وعلى مستوى كل والية  ،استحدث على مستوى كل دائرة جلنة يرأسها رئيس الدائرة إذ
،كما أن هذا القانون كلف 1وعلى املستوى الوطين جلنة يرأسها وزير الداخلية ،ا الوايلجلنة يرأسه

  .أمالك الدولة والشؤون العقارية بتقدير قيمة األمالك إدارة

لكون أن عملية التنازل متت  ،أضرار معتربة باخلزينة العامة إحلاقهذا القانون ترتب عليه  إن
ما جعل ووه ،زينة العمومية مداخيل دائمة من جهة أخرىكما فقدت اخل ،بأمثان زهيدة من جهة

املؤرخ  2000/06للرقم مبوجب القانون احلامل  2001القانون سنة هذا  بإلغاءاملشرع يقوم 
  .2املتضمن قانون املالية 23/12/2000:يف

  

  

                                                           
حتدث، من أجل سري عملية التنازل عن األمالك،  ": 07/02/1981: املؤرخ يف 81/01من القانون رقم  11املادة  - 1

  :موضوع هذا القانون، ثالث هيئات للتنفيذ واملراقبة
 .جلنة يرأسها رئيس الدائرة على مستوى كل دائرة -
 .جلنة يرأسها الوايل على مستوى كل والية -
 .جلنة وطنية يرأسها وزير الداخلية على املستوى الوطين -

 04/02/1986: املؤرخ يف 86/03هذه املادة مت تعديلها مبوجب القانون رقم ". دد تشكيل هذه اللجان وسريها مبرسوم حي
 .منه 8مبوجب نص املادة 

املعدل  1981-02-07املؤرخ يف  01- 81تلغى أحكام القانون  ": يلي الفقرة األوىل منه على ما 40نصت املادة  اذ - 2
   ".قيةواملتمم ونصوصه التطبي
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  عقود االستصالح -2

املتعلق حبيازة  13/08/1983 :املؤرخ يف 83/18املربمة يف ظل القانون رقم هي العقود  
وحتت  10/12/1983:املؤرخ يف 83/724طبيقي له رقم تامللكية العقارية الفالحية واملرسوم ال

والذي راود كل من أشرف على القطاع  "الذايت يف ميدان اإلنتاج الزراعي االكتفاء"شعار 
  .الفالحي

 باالهتمامولة قام املشرع بسن هذا القانون الذي ورغم أمهيته مل حيض من طرف مصاحل الد
دون أن تكون له يف مقابل ذلك أية  ،وهذا عكس املواطن الذي استثمر ماله وجهده ،الالزم

وبقي يتخبط يف مشاكل متويل استثماره يف غياب سندات امللكية املشروطة من طرف  ،ضمانات
غاية  ىلإوبقي األمر على هذا احلال  ،خاصة بعد تبين نظام السوق احلرة ،البنوك لتقدمي القروض

الذي جاء لوضع اإلطار  08/07/1992 :املؤرخ يف 92/289صدور املرسوم التنفيذي رقم 
  ).ما يقارب عشر سنوات (1التنظيمي الذي طال انتظاره 

 حجية السندات اإلدارية :لثاثا

ما يقوم مدير أمالك الدولة بتحرير السندات اإلدارية بالنسبة للعقارات التابعة للدولة  ةعاد
وكذا رئيس الس الشعيب البلدي بالنسبة  ،2ية بصفته موثق الدولة واجلماعات احملليةوالوال

 واليت جزئت قبل صدور القانون رقم ،العقارية االحتياطاتللعقارات التابعة للبلدية املدجمة يف 
منه فان الوكالة العقارية  73هذا األخري ومبوجب نص املادة  ،ه العقاريياملتضمن التوج 90/25

                                                           
امللكية اخلاصة للعقار الفالحي من خالل قانون التوجيه العقاري، جملة العلوم القانونية واإلدارية  ،حمي الدين عواطف - 1

  .161- 160، ص2009س كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،7ع  والسياسية، 
بتصحيح أخطاء ترد يف العقود اإلدارية املنصبة على بيع كثريا ما تطرح على مستوى اجلهات القضائية نزاعات تتعلق  -2

إذ ال  ،و هنا البد من التأكيد على ان اإلدارة هي وحدها صاحبة الوالية من أجل القيام بتصحيح هذه األخطاء  ،عقارات
 :الصادر بتاريخ دارة لتصحيحها و هو ما أكده جملس الدولة يف القرارإليوجد أي ختويل قانوين يسمح للقضاء ان حيل حمل ا

  .نشورم ريغ /172459 :حتت الرقم 12/07/1999
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إبرام عقودها عن  إىلواليت غالبا ما تلجأ  ،هي املختصة لوحدها بتسيري احملفظة العقارية البلدية
لرؤساء البلديات سوى حق حترير عقود التصرف يف امللكية  ومل يبق ،طريق مكاتب التوثيق

  .إالالعقارية البلدية لصاحل األشخاص املعنوية العامة ليس 

رسة التطبيقية دلت على أنّ بعض اجلهات القضائية تعترب وهنا البد من مالحظة أنّ املما
 ،ولكنها يف احلقيقة ليست كذلك ومثاله عقد التخصيص ،بعض العقود اإلدارية كسندات ملكية

بطاقة  ،مداولة الس الشعيب البلدي ،رخصة البناء ،حمضر تعيني قطعة أرض إلجناز مشروع
فهذه السندات ليست بعقود ،ضر اجتماع جملس اإلدارةحم ،املراسالت اإلدارية ،التصريح باإلقامة

  .بني اإلدارة واملستفيد لتعامل صحيح متّ إثباتن كانت ميكن أن تشكل إو ،ملكية

جيب أن تفرغ يف شكل  ،مثبتة للملكية العقارية اخلاصة إداريةلكي ميكن اعتبارها سندات 
  .إليهاللجوء  اإلدارةاختارت  إذاملوثق اوعقد رمسي حيرره مدير أمالك الدولة بصفته موثق الدولة أ

اجتاه الغري جيب أن يكون قد متّ وذه العقود اإلدارية فيما بني املتعاقدين أ لالحتجاج
 15لنص املادتني  عماالايف البطاقات العقارية على مستوى احملافظات العقارية املختصة  إشهارها

مسح األراضي العام  إعدادمن املتض 12/11/1975 :املؤرخ يف 75/74من األمر  16و
من قانون التوجيه  29واملادة  من ق م 165،792،793وكذا املواد  ،السجل العقاريسيس وتأ

  .العقاري

  السندات القضائية :الفرع الثالث

حيث تكسب هذه  ،هي األحكام والقرارات القضائية النهائية احلائزة لقوة الشيء املقضي فيه
ومنها حق  ،يكرسها القانونوالصادرة لصاحلهم حقوقا تصبح ثابتة  األحكام والقرارات األشخاص

ويتم شهرها باحملافظة  ،سندات ملكيةك حيث تعترب هذه األحكام والقرار ،امللكية العقارية اخلاصة
  .العقارية
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نقول بأنّ امللكية العقارية اخلاصة ال تثبت فقط مبوجب السندات التوثيقية  ،ومن هذا املنطلق 
قد  إذ ،ألن هذه السندات ال تقرر التغطية الكاملة حلاجة اإلنسان يف التملك ،ية فحسباإلداروأ

  .يستوجب املشرع يف بعض احلاالت استصدار حكم قضائي يكرس امللكية العقارية اخلاصة

 املزادوحكم رس: أوال

 ،ق إ م إ من 771إىل  721باملواد ا بعد إتباع إجراءات احلجز العقاري املنصوص عليه
املصاريف القضائية أمام ولتزم الراسي عليه املزاد بأن يدفع الثمن الذي رسى عليه املزاد العلين ي

   .جلسة املزايدة انعقادأمانة ضبط احملكمة يف أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ 

املزاد سندا مللكية الراسي عليه املزاد بعد القيام بإجراءات إشهاره لدى ويعترب حكم رس
إذا يتضح من خالل هذا أن  ،ق إ م إمن  774هذا عمال بأحكام املادة و ،1العقارية احملافظة

يصري حائزا لصفة املالك و ،الشخص الذي رسى عليه املزاد يصبح مالكا جديدا للعقار احملجوز
 .العقاري اليت تزول عن صاحب العقار احملجوز

  حكم تثبيت الوعد بالبيع العقاري: ثانيا

قاضاه نكل وعقد مت  بإبراموعد شخص  إذا « :على ما يلي ق م من 72نصت املادة 
وخاصة ما يتعلق منها  عقداملتعاقد اآلخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط الالزمة لتمام ال

التزم الواعد ببيع عقار خالل مدة معينة  إذا ، وعليه»قام احلكم مقام العقد  ،بالشكل متوافرة
وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد متوفرة  ،لشراء خالل املدة املقررةوأبدى املوعود له رغبة يف ا

 إذاف ،جديد من طرف الواعد ىرض إىلالبيع النهائي ال حتتاج  اتإجراء إمتامفان  ،وخاصة الشكلية
القضاء قصد استصدار حكم قضائي يقوم  أمامما نكل وتراجع عن وعده جاز للموعود له اللجوء 

  .سندا للملكية بعد صريورته ائياويصري  ،مقام العقد

                                                           
من  90بإيداع حكم رسو املزاد و شهره باحملافظة العقارية إىل رئيس أمانة ضبط احملكمة طبقا لنص املادة  االختصاصيعود  -1

 .املتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976 :املؤرخ يف 76/63املرسوم رقم 
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أنّ الوعد بالبيع يسجل لدى مصلحة التسجيل والطابع لتحصيل  إىلوهنا البد من اإلشارة 
لعقاري يسجل لدى مصلحة التسجيل فالوعد بالبيع ا ،اجلانب الضرييب لصاحل اخلزينة العمومية

هي الغاية من فرض وة العمومية للجانب الضرييب لصاحل اخلزينالدولة  استفاءذلك ألجل والطابع و
إجراء و، كما ان شهر الوعد بالبيع العقاري يف احملافظة العقارية ه1هذا اإلجراء على هذا التصرف

بالتايل يضمن احلماية القانونية الالزمة للحقوق الناشئة و، 2وجويب يكفل للجميع العلم ذا الوعد
على املوعود له بالتصرفات اليت قد جيريها  االحتجاجمن جهة أخرى ال ميكن وعن هذا التصرف 

طاملا أن هذه التصرفات قد متت بعد شهر عقد الوعد بالبيع  ،الواعد بشان العقار املوعود به
  .3العقاري خالل املدة احملددة يف الوعد

  احلكم القاضي بقسمة مال شائع: ثالثا

در امللكية الشائعة هي ومصا ،حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب احلق العيينوالشيوع ه
 ،لكن أمهها وأكثرها عرضة على جداول احملاكم هي املرياث ،نفس أسباب كسب امللكية العقارية

أمواله اليت خلفها حال  إليهمقل تفأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة املورث وتركه ورثة متعددين تن
  .حياته

يوجب القانون على الشريك يف  ،القسمة القضائية خلروج من حالة الشياع بطريقمن أجل ا
الشيوع أن يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما يف الدعوى 

حكم يؤثر يف امللكية وتترتب عليه وألنّ القضاء يف دعوى القسمة ه ،حتت طائلة عدم القبول
ال تأثري لصفة  اتإجراءعد غري سديد القول بان دعوى القسمة هي جمرد دعوى يوعليه  ،حقوق

                                                           
جامعة  ،كلية احلقوق ،فرع قانون األعمال ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،الشكلية الرمسية يف العقود املدنية ،بومعزة رشيد -1

 .28ص  ،2005-2004س ،باتنة
 .2004يتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2003 :املؤرخ يف 03/22قانون رقم  -2
منشورات احلليب  ،دراسة مقارنة ،اإلجيار –)الضمان ( التأمني  –البيع  ،العقود املسماة ،القانون املدين ،حممد حسن قاسم -3

 .120ص  ،2005 س ،لبنان ،بريوت ،احلقوقية
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 إدخالرفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون البعض جاز بعد ذلك  إذاو ،اخلصوم فيها
واألصل يف  ،وجاز هلؤالء أن يتدخلوا يف اخلصومة من تلقاء أنفسهم ،من مل يدخل يف الدعوى

املال  كان إذاولكن  ،حيث يعطى لكل شريك جزء مفرز من املال الشائع ،القسمة أن تكون عينا
  .ال يقبل القسمة فان القسمة تتم بطلب أحد الشركاء ببيع املشاع

 إالقابال هلا وكان غري قابل للقسمة أ إذاكان املال الشائع عقارا ال يعرف ابتداءا ما  إذا أما
مث القسمة عن  ،البدء بالقسمة العينية إىلفان األمر حيتاج ،اخلبريوبعد معاينة من طرف احملكمة أ

  .يف حالة استحالة قسمة العقار عينا) البيع باملزاد العلين (صفية طريق الت

ومن هنا ميكن القول أنّ احلكم الصادر بالقسمة يعد مثبتا للملكية العقارية اخلاصة بعد شهره 
  :مبصلحة احلفظ العقاري يف احلالتني

  :ق ممن  727نصت املادة  إذ ،سواء كانت القسمة عينية 

كل  بإعطاءوتثبت احملكمة ذلك يف حمضرها وتصدر حكما  ،قتراعاالجترى القسمة بطريق  «
 .»ه املفرزيبشريك نص

  :ق ممن  728نصت املادة  إذمتت بطريقة التصفية وأ 

 ،نقص كبري يف قيمة املال املراد قسمته إحداثكان من شأا وأ ،تعذرت القسمة عينا إذا «
وتقتصر املزايدة على الشركاء  ،املدنية اتجراءإلبالطريقة املبينة يف قانون ا بيع هذا املال باملزاد

 .» باإلمجاعلبوا هذا ط إذاوحدهم 

 احلكم الذي يكرس امللكية على أساس التقادم املكسب: رابعا

على أن كل شخص حائز لعقار  ،ق ممن  827نص املادة  يفاجلزائري لقد أكّد املشرع 
 أن ،ه مدة مخسة عشر سنة بدون انقطاعواستمرت حيازته ل ،خاصا بهودون أن يكون مالكا له أ

   .صبح ملكهي
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القضاء من أجل استصدار حكم ضد الشخص  أمامهنا جند بأن الشخص له احلق يف اللجوء 
وهنا وجب على القاضي  ،يكرس ملكيته للعقار حمل املطالبة القضائية ،الذي ينازعه يف احليازة

  :واملتمثل يف،بإحضارهذي يلزم رافع الدعوى أن يعاين امللف التقين ال ،ه الدعوىأمامنظورة امل

خبري يف ومهندس معماري أوخمطط معد من طرف خبري معتمد سواء أكان خبري عقاري أ 
وهذا من أجل التأكد من املساحة املراد اكتساا بدقة ومدى  ،حىت مكتب دراساتوالقياس أ

  .شآت اليت حيتويهاوجدت والبنايات واملن إناحترام امللكيات ااورة واالرتفاقات 

  .احتياطاا العقاريةوشهادة من البلدية تثبت بأن العقار ال يدخل ضمن أمالك البلدية أ 

كان  إنأمالك الدولة والشؤون العقارية تثبت الطبيعة القانونية للعقار  إدارةشهادة من  
 .الوالية أم الويدخل ضمن أمالك الدولة أ

وضعية القانونية للعقار وهل سبق وأن حرر بشأنه عقد شهادة من احملافظة العقارية حتدد ال 
 .ملكية مشهر لفائدة الغري أم ال

املالك ااورين ألم  إفادات إىلعني املكان لالستماع  إىلويستحسن أن ينتقل القاضي 
 .وضعيته ثباتأدرى باحليازة من الشهود الذين حيضرهم املدعي إل

 امللكية العقارية اخلاصة إثباتة يف مكانة السندات العرفي :املطلب الثاين

امللكية العقارية  إثباتيف  رراتجانب السندات الرمسية اليت تدرج ضمن أفضل احمل إىل
على اعتبار أنها تفتقد ألحد أهم  ،توجد هناك سندات أخرى هي أقل شأنا من األوىل ،اخلاصة

هذه السندات يطلق عليها تسمية  .ةلملكية العقارية واليت هي الرمسيمقومات السندات املثبتة ل
  .السندات العرفية لكون أا حترر من قبل األطراف خارج نطاق تدخل الضابط العمومي
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لسندات العرفية وما هي الشروط القانونية ل الطبيعةمن خالل هذا املطلب سأتناول دراسة 
لكية العقارية تكون هلا حجية يف إثبات املو فرها حىت تكون هذه السندات صحيحةالواجب تو

  .أنواعها ويف األخري اآلثار القانونية اليت ميكن أن تترتب عن هذه السندات إىلمث أشري  ؟اخلاصة

  لسندات العرفية وشروط صحتهاالقانونية ل الطبيعة :الفرع األول

   :لسندات العرفيةالطبيعة القانونية ل :أوال

يعترب العقد " :يلي على ما –لها قبل تعدي – ق ممن  327يف املادة اجلزائري نص املشرع 
  ."..إمضاءومنسوب إليه من خط وه اصادرا ممن وقعه ما مل ينكر صراحة م

يستنتج من هذه املادة أن املشرع اشترط لصحة السند العريف كشكل للتصرف القانوين توافر 
  .ثانيهما التوقيعوأوهلما الكتابة  :أساسينيشرطني 

 20املؤرخ يف  05/10د تعديلها مبوجب القانون رقم كما نص املشرع يف ذات املادة بع
وضع عليه بصمة أصبعه ووقعه أويعترب العقد العريف صادرا ممن كتبه أ" :على ما يلي 2005 جوان 

  ..".منسوب إليهومامل ينكر صراحة ما ه

مل ولويستفاد من ظاهر هذه املادة أن املشرع اجلزائري أضفى احلجية على السند العريف حىت 
  .أن تكون مكتوبة بالرغم من عدم توقيعها ،أي أنه يكفي لصحة الورقة العرفية ،ن موقعةتك

شروط الواجب توافرها فيه من مث نبني ال ،من هنا البد علينا ان حندد تعريف السند العريفو
  . ن يكون صحيحاأجل أ

  تعريف السندات العرفية -1
بواسطة كاتب عمومي من ونفسهم أاألطراف سواء بأ هاإعدادبهي تلك احملررات اليت يقوم 

وجدوا من دون ن الشهود اوويتم توقيعها من قبل املتعاقدين وحدهم  ،تصرف قانوين إثباتأجل 
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، وال يعد التصديق على توقيعات األفراد من طرف 1ضابط عمومي خمتصوتدخل موظف عام أ
طابع الرمسية  إضفاءمن قبيل املوظف الذي ينتدبه هلذا الغرض ونائبه أورئيس الس الشعيب البلدي أ

صحة وشرعية أ إثباتألن التصديق على التوقيعات ال يستهدف ،على احملرر العريف املصادق عليه
، غري 2يثبت فقط هوية املوقع دون ممارسة الرقابة على حمتوى ومضمون احملرر ماإن ،الوثيقةوالعقد أ

ي للسند العريف تارخيا ثابتا ابتداءا من يعط ،أنّ التصديق على التوقيعات من طرف مصاحل البلدية
 .من القانون املدين 328تاريخ التصديق على التوقيع تطبيقا ألحكام املادة 

  شروط صحة السندات العرفية -  2

أن املشرع اشترط اىل جانب الكتابة شرطا  ،ق ممن  327من خالل  نص املادة ويبد
  .التوقيعوهو جوهريا آخر 

  لكتابةا –أ 

لورقة العرفية مل يشترط املشرع أي شرط خاص يف الكتابة ال من حيث لغة التعبري بالنسبة ل
، عكس السندات 3بأية لغة أجنبية وإذ ميكن كتابتها باللغة العربية أ ،ال من حيث طريقة التحريرو

د املداود العريف باليد أكما تصح كتابة السن .الرمسية اليت يستلزم القانون أن تكتب باللغة العربية
  .بغريمهاوقلم الرصاص أوأ

ال يتعني لتحريرها وال يشترط كذلك أن تتضمن السندات العرفية كتابة بيانات إلزامية 
من قام بتحريرها  اسمفال يلزم ذكر  ،الشأن بالنسبة للسندات الرمسيةومراعاة أوضاع معينة كما ه

ال يؤثر و ، حضور شهودليس لزاما أن تتم كتابة السند العريف يفو ،ذكر مكان حترير السندوأ
ال يلزم التوقيع على و ،ن يوجد ا كشطأويف اهلامش أوإضافات بني السطور أووجود حتشري أ

                                                           
  .36، ص 2001س، 03حجية العقد الرمسي، جملة املوثق، ع  زيتوين عمر، -1
  .يق على التوقيعاتاملتعلق بالتصد 19/02/1977: املؤرخ يف 77/41من املرسوم رقم  02و  01وهو ما نصت عليه املواد  -2
 .137ص  ،1999س ،األردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2ط  ،شرح أحكام قانون اإلثبات املدين ،عباس العبودي -3
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بطالنه إىل قاضي وهنا يرجع تقدير مدى صحة السند العريف أو ،1التحشرياتواإلضافات أ
حكام أ ضمن احملررات العرفيةوما أخذ به املشرع اجلزائري يف تنظيمه للعقود وهو، 2املوضوع

  .القانون املدين

  التوقيع –ب 

الذي ينسب الكتابة اىل صاحبها وألنه ه ،جوهريا يف السند العريفويعترب التوقيع شرطا مهما 
كما يعترب دليال ماديا مباشرا على حصول الرضا  ،مدون يف السند العريفويضمن إقرار املوقع ملا هو

أن ارادته قد ود العريف صادر من الشخص املوقع ينطوي على معىن اجلزم ان السنو ،يف انشائها
 ،ببصمة األصبعوأيكون التوقيع إما باإلمضاء باليد و، 3ا  االلتزامواجتهت اىل اعتماد الكتابة 

مع و ،يف أسفل السند لكي يدل بصفة قاطعة على قبول املوقع ملا ورد فيه بالكاملما يكون غالبا و
يف أعلى وكأن يوضع يف اهلامش أ ،ع يف مكان آخر من السندذلك ال يكون التوقيع باطال إذا وض

  .4للقاضي سلطة تقدير مدى صحة التوقيعو ،السند

  حجية السندات العرفية يف إثبات امللكية العقارية :ثانيا

والشرط  ،توافر أي شرط شكلي يف حترير هذه السندات مل يشترطاجلزائري  عاملشر إنّ
وأن يكون هلا  ،كما أشرنا إليه موقعة من قبل األطرافوبة مكتوأن تكون والوحيد لصحتها ه

ني حجية احملرر العريف بة للغري ومن مثة البد من أن منيز با بالنس االحتجاجتاريخ ثابت حىت ميكن 

                                                           
  .155ص  ،2003منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، س ،أصول اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية ،حممد حسن قاسم -1
، دار هومة، 1، ط 4ج ،اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية ،ضح يف شرح القانون املدينالوا ،حممد صربي السعدي -2

 .63ص  ، 2009 - 2008اجلزائر، س 
 .127ص  ،ع السابقجاملر ،شرح احكام قانون اإلثبات املدين ،عباس العبودي - 3
دراسة مقارنة، مذكرة للحصول على درجة  ،الشكلية للصحة يف التصرفات املدنية يف القانون اجلزائري ،زواوي حممود -4

 .96ص  ،املاجستري يف العقود و املسؤولية، معهد احلقوق و العلوم االدارية، جامعة اجلزائر، د س ط



 يف التشريعإثبات امللكية العقارية اخلاصة                          :                 الفصل األول

54 
 

، كما سنحدد العقارات اليت تقبل اإلثبات ذه السندات وحجيته بالنسبة للغري ،لألطرافبالنسبة 
  .قبل اإلثبات االعقارات اليت ال تو

 حجية احملرر العريف بالنسبة لألطراف  -1

مل  أي ما ،كروه صراحةمل ين مان احملرر صحيحا ويكون حجة عليهم يف هذه احلالة يكو
الورقة وبصحة العقد أ إقراراوأنّ جمرد سكوم يعد  وإمضاءمن خط  إليهممنسوب وينكروا ما ه

ال يؤثر بأي حال من األحوال يف أوجه  ،للمحرر العريفالضمين وغري أنّ اإلقرار الصريح أ ،العرفية
مثال بطالن العقد  ،املوضوعية اليت يكون ملن أقر باحملرر العريف أن يتمسك اوالدفوع الشكلية أ

الشكلية اليت تعد ركنا أساسيا من أركان العقد املتعلق بنقل احلقوق العينية ولعدم احترام الرمسية أ
ما مل  ،اليت تعترب العقد العريف صادرا ممن وقعه ق ممن  327ليه املادة ما نصت عووه ،العقارية

  .إمضاءومن خط  إليهمنسوب وينكر صراحة ما ه
واكتفت بأن حيلفوا  ،غري أن هذه املادة استثنت ورثة وخلف موقع العقد من اإلنكار الصريح

  .1ملن تلقوا منه احلقواإلمضاء هوميينا بأم ال يعلمون أنّ اخلط أ

 حجية احملرر العريف بالنسبة للغري  -2

 328ما نصت عليه املادة ووه ،كان له تارخيا ثابتا إذا إالال يكون للمحرر العريف حجية 
منذ أن يكون له  إالال يكون العقد العريف حجة على الغري يف تارخيه " :اليت تقضي بأنه ق م من 

ثبوت مضمونه يف عقد آخر وأ ،تسجيلهويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا من يوم  ،تاريخ ثابت

                                                           
  .77ص  ،املرجع السابق ،إثبات امللكية العقارية و احلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري ،عبد احلفيظ بن عبيدة -1
، 16، ص1992س  ،4ع ،م ق م ع ،06/02/1985، الصادر بتاريخ 33054: م ع غ م، ملف رقم يراجع قرار -
ان املقرر قانونا أن العقد العريف يعترب صادرا ممن وقعه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط : " الذي جاء فيه ما يليو

علمون بأن اخلط أو اإلمضاء هو ملن تلقوا منه احلق، و من مث فان أو امضاء، أما ورثته أو خلفه فيكفي أن حيلفوا ميينا بأم ال ي
  ".القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون 

،  1992، س1ع  ،ق م ع.م ،28/05/1990: ، الصادر بتاريخ53931: نفس املعىن كرسه قرار م ع غ م، ملف رقم -
 .99ص 
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فاة أحد الذين هلم على من يوم ووأ ،التأشري عليه على يد ضابط عام خمتصوأ ،حرره موظف عام
فال  ،عدا التاريخ فيما ،واألصل يف الورقة العرفية أن تكون حجة قبل الكافة ."إمضاءوالعقد خط 

محاية الغري من خطر وه االستثناءصد من هذا والق ،أن يكون ثابتا إالة بالنسبة للغري ين له حجتكو
  .تقدمي التاريخ يف العقود العرفية

  :ال تطبق يف هذه احلاالت ق ممن  328ويترتب على ذلك أن املادة 
 كالنصوص املتعلقة  ،كان الغري قد كفلت له احلماية مبقتضى نصوص خاصة إن

 .بالتسجيل والشهر العقاري

 تنازل عن وأ ،ضمناوقد اعترف بصحته صراحة أكان من حيتج عليه بالتاريخ  إذا
 .التمسك بعدم مطابقته مع الواقع

 من  ألنه ال يعد ،بنائبه طرفا يف العقد العريفوال تطبق أيضا على من يكون بشخصه أ
وال على الدائنني عند مباشرم  ،الوصيةووال يطبق على من خيلفه عن طريق املرياث أ ،الغري

وجتدر  .ليس هلؤالء من احلقوق أكثر مما هلذا املدين إذ ،ري املباشرةالدعوى غ ،لدعاوى مدينهم
شأنه من  ،أنّ تاريخ احملرر العريف يعترب حجة فيما بني املتعاقدين حىت يثبت العكس إىلاإلشارة هنا 

ويتعني على من يريد حتصيل الدليل  ،هذا الوجه شأن سائر ما يدون يف هذا احملرر من بيانات
ومعىن ذلك وجوب تقدمي  ،أن يلتزم بأحكام القواعد العامة يف ذلك ،ه احلالةيف هذ ،العكسي

 .بالكتابة إالالثابت كتابة  إبطالوال جيوز نقض أ إذالدليل الكتايب 

  ؟ةالعرفيبالسندات  ما هي العقارات اليت تقبل اإلثبات -3
العقارات وطريقة  فينبغي التمييز أوال بني أنواع ،بالنسبة للملكية العقارية اخلاصة أما 

 ،اجلماعات وكذا التمييز بني بعض أنواع احملررات العرفية يف اجلزائرواستغالهلا من قبل األفراد أ
  .كانت صحيحة وناقلة للملكية أم ال إذاللقول بعد ذلك فيما  ،وتاريخ حتريرها

 ،ومن دون هذا التمييز يصعب تطبيق القانون تطبيقا سليما على مثل هذه احملررات
ولكل نوع  ،تغري القوانني املنظمة للعقارات يف كل مرحلة إىلوذلك بالنظر  ،املنازعات املتعلقة او
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ليه فان القاضي مثلما وع ،اليت خصت ا احملررات العرفية ثباتوقوة اإل ،من أنواع العقارات
احملررات  مطالب أيضا بتكييف وترتيبوفه ،بتكييف الوقائع قبل أن يطبق عليها القانونمطالب وه

احلق العيين العقاري والعرفية وفقا للقوة الثبوتية املعطاة هلا من طرف املشرع حسب نوع العقار أ
  .وحسب تارخيها الثابت ،الذي تتضمنه هذه احملررات

باحملرر العريف البد من تقسيم العقارات  ثباتمن أجل معرفة العقارات اليت تقبل اإلوعليه 
  :نوعني إىلة احلقوق العينية العقاريوأ

وهي العقارات اليت ميلكها اخلواص  ،بالعقود العرفية ثباتنوع العقارات اليت تقبل اإل :أوال
 االحتاللن يسمى بالعقارات اإلسالمية أثناء اما كومن نوع امللك أ ،مجاعيةوبصفة فردية أ

ملعمرون األوروبيون ومل ميتلكها ا ،أي العقارات اليت ميلكها اجلزائريون بدون عقود رمسية ،الفرنسي
  .1واليت كانت ختضع ألحكام الشريعة اإلسالمية والقواعد العرفية ،من قبل

   :باحملررات الرمسية وهي إال ثباتنوع العقارات اليت ال تقبل اإل :ثانيا
 ا مبوجب عقود رمسيةتوثيقيةوأ إداريةسواء كانت  ،العقارات املفرنسة اليت متّ اكتسا، 

 ،وكذلك العقارات اليت متلكها األوروبيون يف اجلزائر ،رات قضائية مشهرةمبوجب أحكام وقراوأ
ألن التصرف فيها يتم حتما بعقود رمسية  ،اجلزائريني إىلانتقلت ملكيتها فيما بعد وحىت ول

  .بقرارات قضائيةوأ
الرمسية يف التصرفات اخلاصة مبثل هذه العقارات سواء كانت أراضي  إتباعوعليه ينبغي 

مع املالحظ أن أغلب هذا النوع من العقارات انتقلت ملكيتها للدولة بعد رحيل  ،بناياتوأفالحية 
  .بقرارات وعقود رمسية إالوالدولة ال تتصرف يف العقارات  ،1962املعمرين سنة 
 هذه العقارات املمسوحة ال ميكن أن تنتقل فيها احلقوق العينية  :العقارات اليت مت مسحها
من  16و 15وذلك عمال باملادتني  ،قرارات قضائية مشهرةوب عقود رمسية أمبوج إالالعقارية 

                                                           
 .80ص  ،املرجع السابق ،عقارية و احلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائريإثبات امللكية ال ،عبد احلفيظ بن عبيدة -1
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مسح األراضي العام وتأسيس  إعداداملتضمن  12/11/1975املؤرخ يف  75/74األمر رقم 
 .1السجل العقاري

 وهي العقارات ،ال بعقود رمسية وال عرفية ،العقارات اليت ال ميكن التصرف فيها أصال
 90/30رقم من القانون الفقرة األوىل  3حيث تنص املادة  ،طنية العموميةالتابعة لألمالك الو

 08/14املتمم بالقانون رقم واملعدل  األمالك الوطنيةقانون املتضمن  01/12/1990املؤرخ يف 
متثل األمالك الوطنية  ،من هذا القانون 12تطبيقا للمادة  « :بأنه  20/07/2008املؤرخ يف 

ة خاصحمل ملكية ال ميكن أن تكون اليت وأعاله  2نصوص عليها يف املادة العمومية األمالك امل
 .2كما ال جيوز التصرف يف األمالك املوقوفة» .غرضهاوحبكم طبيعتها أ

  أنواع السندات العرفية :الفرع الثاين
مرحلة ما قبل  إىلالوراء وبالتحديد  إىلدراسة أنواع السندات العرفية يقتضي منا الرجوع  نا

األمر بدأ سريان واليت تصادف تاريخ   1971- 01-01مث مرحلة ما بعد  01/01/1971
  .املتضمن مهنة التوثيق 1970- 12-15املؤرخ يف  70/91رقم 

 1971-01-01مرحلة ما قبل  :أوال

التصرفات العقارية اليت كانت ترد على امللكية العقارية اخلاصة مل يكن يشترط لصحتها  إن
يها الشكل العريف تكريسا ملبدأ الرضائية الذي كان يسود ويطبع ويكفي ف ،الشكل الرمسي

                                                           
كل حق للملكية و كل حق عيين آخر يتعلق بعقار ال وجود  « :من االمر املذكور أعاله تنص على مايلي 15نص املادة  - 1

ن إ« :من نفس األمر تنص على 16أما املادة  »...له بالنسبة للغري إال من تاريخ يوم إشهارمها يف جمموعة الباطاقات العقارية
ال يكون هلا أثر حىت بني  ،حق عيين انقضاءالعقود اإلدارية و االتفاقات اليت ترمي إىل إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو 

 .»األطراف إال من تاريخ نشرها يف جمموعة البطاقات العقارية
الوقف حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه  « :ما يلي لىئري عمن قانون األسرة اجلزا 213نصت املادة  - 2

 .»التأبيد و التصدق 
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 ،مع ضرورة توافر أركان العقد من رضى وحمل ومثن ،1املعامالت العقارية يف تلك احلقبة الزمنية
لكن مع انتقال املشرع اجلزائري من نظام  ،2ما كان معموال به أيضا على مستوى القضاءوهو

نظام الشهر العيين املستحدث مبوجب األمر  إىل االستعماريةقبة الشهر الشخصي املوروث عن احل
مسح األراضي العام وتأسيس السجل  إعداداملتضمن  12/11/1975املؤرخ يف  75/74

العقاري والنصوص املتخذة لتطبيقه والذي أساسه وركيزته شهر املمتلكات العقارية أدى بالسلطة 
  :3احملررات العرفية الثابتة التاريخ التدخل ثالثة مرات لتصحيحاىل التنفيذية 
الذي عدل  13/09/1980املؤرخ يف  80/210كانت مبقتضى املرسوم رقم  -1

ومبوجب  إذ ،املتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976املؤرخ يف  76/63املرسوم رقم 
 89ادة تعدل امل :التايلوحمررة على النح 76/63من املرسوم  89منه أصبحت املادة  03املادة 

 :وتتم ويستبدل ا ما يلي ،املذكور أعاله 25/03/1976املؤرخ يف  76/63من املرسوم رقم 
 :أعاله 88ال تطبق القاعدة املدرجة يف الفقرة األوىل من املادة  :89املادة  «

العقاري والذي يكون  األول اخلاص بشهر احلقوق العينية العقارية يف السجل جراءعند اإل
 .اجلديد من هذا املرسوم 18 إىل 08ا للمواد من متمما تطبيق

صاحب احلق األخري ناجتا عن سند اكتسب تارخيا وعندما يكون صاحب احلق املتصرف أ
  .»1961ثابتا قبل أول مارس 

                                                           
خاضعا ألحكام القانون املدين الفرنسي طبقا  15/12/1970كان عقد البيع يف اجلزائر قبل صدور قانون التوثيق يف  -1

 ،11/01/1963الصاردة يف  ،2ع  ،ج ج ج ريف و املنشور  31/12/1962الصادر بتاريخ  62/157للقانون رقم 
 1582و هنا و عمال باملادة  ،دة الوطنيةااملساس بالسي شااالعمل بالقوانني الفرنسية مىت مل يكن من  آنذاكي مد ذال ،18ص

لبيع اتفاق يلتزم مبوجبه طرف بتسليم شيء و اآلخر بدفع الثمن و جيوز « : من القانون املدين الفرنسي اليت نصت على ما يلي
 .»يتم بعقد رمسي أو عقد عريف أن 

 .147ص  ،1982 س ،ع خاص ،ن ق  -2
ال أن احملافظات العقارية ال تعترف إ ،ق ممن  328حكام املادة أن قاعدة ثبوت التاريخ منصوص عليها صراحة يف أرغم  -3

الكثري من احملررات الثابتة التاريخ  ن التطبيق العملي قد دل على أنأل ،اال حبالة تسجيل العقد العريف العتبار أن له تاريخ ثابت
  .ة و مصطنعةرمزو 01/01/1971احملررة قبل 
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لتاريخ الذي اوعليه فحسب هذا املرسوم اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ احملررة قبل 
ر رعية وعلى ضوء ذلك أعفيت من األثصيغتها الش 1961- 03-01وهوورد يف التعديل 

   :من نفس املرسوم 88ما يعرف باإلشهار املسبق املفروض حبكم نص املادة واإلضايف للشهر أ
مقارن ومسبق أ إشهاريف حمافظة عقارية يف حالة عدم وجود  إجراءال ميكن القيام بأي  «
صاحب احلق ويق الوفاة يثبت حق املتصرف أعن طر االنتقاللشهادة والقرار القضائي أوللعقد أ
وقد قامت احملاكم خالل هذه الفترة بتثبيت صحة هذه العقود العرفية بعد تقدمي  ،»...األخري

يف ومن البلدية يثبت أن العقار ال يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية أ شهاداااألطراف 
  .العقارية متهيدا لشهرها باحملافظات العقارية االحتياطات

 املؤرخ يف 93/123املرسوم التنفيذي رقم  مبقتضىأخرى  تدخلت مرتا  -2
19/05/1993  

املتعلق بتأسيس السجل  25/03/1976املؤرخ يف  76/63املعدل واملتمم للمرسوم رقم 
وعليه  ،1971األول من شهر يناير  إىل 1961-03-01العقاري والذي مت مبوجبه متديد فترة 

دون حاجة  ،صيغتها الرمسية 1971- 01-01بتة التاريخ احملررة قبلاكتسب العقود العرفية الثا
موثق  إىليكفي اللجوء  إذ ،كما كان الشأن سابقا إشهارهااجلهات القضائية لغرض  إىلجوء للل

وعلى ضوء ذلك أعفيت من  ،بشأا يتم شهره باحملافظة العقارية املختصة إيداعلتحرير عقد 
  .أعاله إليهاملشار  76/63من املرسوم  88حبكم نص املادة  اإلشهار املسبق الذي كان مفروض

والذي جاء لتصحيح  1976-06- 30كانت مبقتضى املنشور الرئاسي املؤرخ يف  -3
 ،العقارية االحتياطاتتاريخ العمل بقانون  1974-03- 05 :العقود العرفية الثابتة واملربمة قبل

حتقيق للمتقاضني عن صحة البيع ومدى  اءإجربفكلف احملاكم  ،خاصة اتإجراءن هذا املنشور وس
كونه حيمل ،احملاكم باعتباره ال يفيد القاضي أمامغري أن هذا املنشور مل يلق صدى  ،توافر أركانه

 باالحتياطاتاملتعلق  1974-02-20 :املؤرخ يف 26-74وجهة نظر احلكومة يف تأويل األمر 
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املتعلق  15/12/1970املؤرخ يف  70/91العقارية فضال على أنه جتاهل متاما األمر رقم 
دفع الثمن بيد املوثق وقالب رمسي ويف شكل أ إفراغهابالتوثيق الذي يوجب لصحة املعاملة العقارية 

ومن  ،ذلك فان هذا املنشور مل حيدد مدة لتصحيح البيوع العرفية إىلإضافة   ،حتت طائلة البطالن
كما أنه ال يستلزم  ،يفرضها قانون التوثيق اليت اتجراءمث فتح الباب لألشخاص للتهرب من اإل

تسجيل العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل والطابع مبفتشية الضرائب لكي يكون هلا تاريخ ثابت 
  .1وبالتايل يسهل التأكد من صحتها

عن طريق القضاء  إالحجتها  إثباتفانه ال ميكن  ،التاريخ أما بالنسبة للعقود العرفية غري ثابتة
- 29 :الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ 1251أكدته املذكرة رقم ما ووه

03-1994.  

  1971-01-01مرحلة ما بعد  :ثانيا

املتضمن مهنة التوثيق الذي  15/12/1970املؤرخ يف  70/91نه بعد صدور األمر رقم أ
صراحة الكتابة منه واليت أوجبت  12جاءت املادة  1971- 01-01بدأ سريان تطبيقه يف 

  .الرمسية يف مجيع املعامالت العقارية حتت طائلة البطالن املطلق

السالفة الذكر بتأكيدها  12ما جاء يف املادة  ق ممن  1مكرر  324لقد كرست املادة و
  .على وجوب إفراغ عقد البيع الوارد على عقار يف الشكل الرمسي حتت طائلة البطالن

السندات اليت تتضمن واحملررات وشرع أوجب افراغ العقود الواضح من هذه املادة أن املو
من مث فإن عقد البيع الذي و ،حقوق عقارية يف شكل رمسي حتت طائلة البطالنونقل ملكية عقار أ

إمنا عقدا شكليا يتعني إفراغه يف الشكل الرمسي لينعقد صحيحا، وحمله عقار ليس عقدا رضائيا 
ين عقد البيع جيب توافره باإلضافة إىل سائر العناصر فالشكل الرمسي عنصر من عناصر تكو

  .األخرى االزمة لتكوين العقد
                                                           

 .24ص  ،املرجع السابق ،محاية امللكية العقارية اخلاصة ،محدي باشا عمر - 1
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لعل السبب الذي دفع املشرع إىل إعتبار التصرفات الواردة على العقارات البد ان تتم وفقا و
متكني الدولة من مراقبة مجيع التصرفات الواردة على وه ،الرمسي الذي يفرضه القانون للشكل

أثرها الفعال يف احلياة اإلقتصادية للمجتمع مما يستدعي تدخل الدولة ونظرا ألمهيتها العقارات 
  . 1مراقبة حركتهاومراقبتها من أجل التحكم يف املعامالت الواردة عليها واملستمر لتنظيمها 

الصادر بتاريخ  2هذا املبدأ كرسه أيضا القضاء مبوجب القرار الشهري للغرفة اتمعةو
كرس مبدأ الرمسية يف التصرفات اليت ترد الذي و 136156حتت رقم امللف  18/02/1997

  .3أكدته عدة قرارات أخرى الحقة كما  ،على العقارات

  اآلثار القانونية املترتبة عن احملررات العرفية :الفرع الثالث

  البطالن :والأ

يعد باطال إذا  ،أن احملرر العريف املنصب على عقار ق ممن  1مكرر  324يستفاد من املادة 
من مث ال تترتب عنه أية آثار مما يدل داللة قاطعة على أن الشكلية مل و ،مل يفرغ يف الشكل الرمسي

   .صحتهوتشترط لإلثبات فقط بل لتكوين احملرر 

 اشترطفمىت ،بدون شك البطالن املطلق ال البطالن النسيبواملقصود بالبطالن هنا ه إنّ
ل معني فان هذا التصرف ال ينشأ بدون هذا الشكل الذي ينظر إليه القانون إفراغ التصرف يف شك

من مث فإن إقرار و ،هذا الشكل يؤدي إىل عدم وجود التصرف استفاءحبيث أن عدم  ،أنه ركن فيه

                                                           
 .75ص  ،املرجع السابق ،الشكلية للصحة يف التصرفات املدنية يف القانون اجلزائري ،زواوي حممود - 1
احملدد لتنظيم احملكمة العليا و  26/07/2011املؤرخ يف  11/12عضوي رقم ال من القانون 17و  16 تنص املادتان - 2

   :على ما يلي 31/07/2011الصادرة يف  ،42ع  ،ج ج منشور يف ج ر ،اختصاصهاعملها و 
ا أن تتلقى حلوال متناقضة تكون اإلحالة على الغرفة املختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأ" :16املادة * 

  ".أمام غرفتني أو اكثر
 ."تتشكل الغرفة املختلطة من غرفتني على األقل "  :17املادة * 
 ق ، م23/05/1997مؤرخ يف  148541ملف رقم  ،و كذا قرار م ع غ ع ،10ص ،1997 س ،1ع  ،م ع م ق - 3

  .183ص ،1997س  ،1ع  ،م ع
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العقود  نّمثال ذلك جند أو، 1ال جيوز توجيه اليمني إليهوالشخص بصدور التصرف عنه ال يغين بل 
ويض عمثل الت ،آثارا والتزامات شخصيةعنها سوى  رتبتتال وباطلة  داملنصبة على العقارات تع

كان  إذا ،العقار حمل البيع إخالءمثن املبيع مقابل  وإرجاع ،الناشئة عن بطالن العقد عن األضرار
 ،عليها قبل التعاقد ااحلالة اليت كان إىلالطرفني  إعادةوذلك ألن هناك حاالت يستحيل فيها  ،ممكنا

ن دعوى هنا البد من اإلشارة إىل أو ،نزع ملكيته من أجل املنفعة العامةوم العقار أبسبب تأمي
من  1الفقرة  103كذا املادة و ق ممن  2الفقرة  102حكام املادة البطالن حددها املشرع يف أ

نفس الدور الذي أعطاه  مل يعط للسندات العرفيةنالحظ هنا بأن املشرع كما  .نفس القانون
الشيء الذي  ،كذا الضمانات اليت حتفظ حقوق األطرافومسية من حيث قوة اإلثبات للسندات الر

 ،أدى باملشرع إىل فرض حترير السندات ذات األمهية اخلاصة يف شكل رمسي حتت طائلة البطالن
ينتج عن ذلك أن التصرفات القانونية اليت ترد على العقارات ال تكون صحيحة إذا مت حتريرها يف و

هذا ما ال ميكن السماح به وإال استطاع االطراف إزالة أثارها مبجرد إنكار التوقيع وشكل عريف 
   .2يف املعامالت العقارية

  التقادم املكسب واحليازة  :ثانيا

يقوم عليه بأفعال وتعترب احليازة مبثابة سلطة فعلية ميارسها الشخص على شيء يستأثر به 
من هنا نقول بأن و ،ين آخر على هذا الشيءحق عيوأمادية تظهره مبظهر صاحب حق ملكية 

إذ أا متثل النوع الثاين يف العالقة األصلية اليت تربط األشخاص ،احليازة هي واقعة مادية
 ،فالشخص إما انه يكون مالكا للعقار وهذا مبوجب سندات رمسية يعترف ا القانون .3بالعقارات

                                                           
رسالة  ،دراسة مقارنة ،رف القانوين يف القانون املدين اجلزائري و يف الفقه اإلسالمينظرية بطالن التص ،حبار حممد -1

،  1987س ،اجلزائر - جامعة بن عكنون ،معهد احلقوق و العلوم السياسية و اإلدارية ،دكتوراه دولة يف القانون اخلاص
  .223- 222ص

 ،االقتصاديةة العلوم القانونية و السياسية ولجم ،على البيع من القانون املدين و تطبيقها 1مكرر  324املادة  ،موالك خبتة -2
 .847ص  ،1993س  ،4ع

 Philippe Simler, François Terré, Droit civil – Les biens, Op.cit, p75-76.  3  
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ة على عقار له مالك فإا تكسب احلائز ملكية هذا مىت وقعت احليازو ،إما انه يكون حائزا للعقارو
املعلوم أن املشرع اعترب احليازة كسبب من أسباب و ،بالتقادم القصريوالعقار،إما بالتقادم الطويل أ

ال يكون إال إذا توافرت جمموعة من الشروط وغري أن ذلك ال يتم  ،كسب امللكية العقارية اخلاصة
  .لعقار متلكه عن طريق احليازةالقانونية اليت متكن احلائز ل

هنا يكون له و ،االلتزاماتيعترب التقادم يف كثري من احلاالت كسبب من أسباب التخلص من 
 االلتزام انقضاءحكام القانون املدين أنه من بني األسباب اليت تؤدي إىل أ فقد ورد يف ،دور سليب

يكون له دور إجيايب يؤدي إىل كسب  كما قد ،يسمى يف هذه احلالة بالتقادم املسقطو ،1بالتقادم
هنا يسمى بالتقادم املكسب الذي و ،حق امللكيةوهوأوسع احلقوق العينية على االطالق وأحد أهم 

املشرع إشترط توفر شرطني أساسيني  وهنا البد من اإلشارة إىل أنّ. 2مرتبط أساسا باحليازةوه
إىل جانبها توجد و ،تسمى بالشروط العامةوية املدة الزمنواحليازة  :مها متالزمانوللتقادم املكسب 
  .ةحسن النيوهي السند الصحيح و شروط خاصة أال

  التحقيق العقاري :املطلب الثالث

 إعدادملعاينة امللكية العقارية من أجل  إجراءتأسيس  إىليهدف تدخل املشرع اجلزائري 
اجلديد يكمن يف  جراءذا اإله إىلومما ال شك فيه أنّ السبب يف اللجوء  ،وتسليم سند ملكيته

ه إعدادالعيوب والنقائص القانونية والتناقضات العملية اليت نتجت عن عقد الشهرة الذي كان يتم 
  .وكذا حمدودية العمل بشهادة احليازة ،على أساس التقادم املكسب

 ثباتإل إجراءسن املتضمن  1983ماي  21املؤرخ يف  83/352ن املرسوم رقم احقيقة 
الذي مت إلغاءه مبوجب القانون و بامللكية االعترافعقد الشهرة املتضمن  إعداداملكسب و التقادم

تسليم واملتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية  27/02/2007املؤرخ يف  07/02
                                                           

الذي و  ،ق ممن  322إىل غاية  308دون الوفاء به من خالل املواد  االلتزام انقضاءتناول املشرع اجلزائري أسباب  -1
 .املسقططريق التقادم  نيكون ع

  .ق ممن  836إىل غاية  827نص املشرع اجلزائري على التقادم املكسب ضمن املواد  -2
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بسيطة ال تستدعي تدخل أي وسريعة  اتإجراءجاء ب  ،سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري
جمرد تصرحيات  إىلحيرر عقد الشهرة استنادا  إذ ،طات العمومية يف امليدانممثل عن السل

بطلب من املوثق وبعد مرور أربعة أشهر  ةوبعد النشر يف اجلريد ،مدعمتا بشهادة من اختياره،طالبه
ويشكل بذلك سند  ،حيرر العقد ويشهر باحملافظة العقارية ،دون تسجيل أي اعتراض من الغري

القوة الثبوتية اليت جيب أن متيز كل  إىلبالنظر  اتجراءاإل سرعان ما جتلى قصور هذه هإالّ ان ،ملكية
ومن جهة  ،مبجرد شهرها يف احملافظة العقارية ،عقد من عقود امللكية العقارية اليت تضمنها الدولة

 لتسوية معامالت غري ماا ،يف غالب األحيان بطريقة تعسفية اتجراءأخرى اتضح استعمال هذه اإل
  .إلقصاء بعض الورثة من التركة مااوشرعية 

 21/05/1983املؤرخ يف  83/352ويف سبيل تدارك النقائص اليت شابت املرسوم رقم 
 إصدارهجديد ملعاينة التقادم املكسب وتسليم سند امللكية عن طريق  إجراءإرساء  إىلعمد املشرع 
ملعاينة حق امللكية  راءإجيتضمن تأسيس  27/02/2007املؤرخ يف  07/02للقانون رقم 

هذا القانون يطبق بالتوازي مع سري  ،تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاريوالعقارية 
ويسمح اختياريا ويف آجال قصرية لألشخاص من حقوق امللكية  ،عملية املسح العام لألراضي

والئية املكلفة باحلفظ وتنفيذ من اإلدارة ال وبإشرافالعقارية اخلاصة وتسليم سندات ملكية بذلك 
الذي  جراءومن خالل هذا املطلب سنحاول الوقوف على مدى القوة الثبوتية هلذا اإل ،العقاري

ومن هنا كان لزوما دراسة مفهوم معاينة امللكية  ؟يتضمن تسليم سند امللكية العقارية اخلاصة
الشروط الثاين لدراسة مث خنصص الفرع  ،كفرع أولالعقارية اخلاصة عن طريق التحقيق العقاري 

معاينة امللكية العقارية اخلاصة  اتإجراءكفرع ثالث نعاجل  ويف االخري مث نعرج  ،الواجب توافرها
   .عن طريق التحقيق العقاري
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  مفهوم وأهداف معاينة امللكية العقارية اخلاصة عن طريق حتقيق عقاري :الفرع األول

من أجل  إجراءاملتضمن تأسيس  27/02/2007املؤرخ يف  07/02القانون رقم  نّإ
يتم حتت سلطة ومراقبة مدير احلفظ العقاري  ،معاينة حق امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري

وهي آلية جديدة ختتلف عن آلية عقد  ،ينتهي بتسليم سند ملكيته بذلك ،إقليمياالوالئي املختص 
  .ألهداف املرجوة منهوا جراءوهنا تعين أوال معرفة مفهوم هذا اإل ،الشهرة

 مفهوم معاينة امللكية العقارية اخلاصة عن طريق حتقيق عقاري :أوال

معاينة امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق التحقيق العقاري  اتإجراءتتعلق 
يطبق «  :اليت تنص 07/02من القانون  02طبقا لنص املادة  ،اليت مل ختضع لعمليات املسح العام

معاينة حق امللكية العقارية على كل عقار مل خيضع لعمليات مسح األراضي العام املنصوص  اءإجر
بيعته واملذكور أعاله مهما كانت ط 12/11/1975املؤرخ يف  75/74عليها يف األمر 

     » القانونية
ن كل العقارات يف إفمن جهة ف ،مالحظتني هامتني خبصوص هذا النص أمامهنا نكون 

املؤرخ يف  75/74ضع من الناحية القانونية لعملية املسح وهذا طبقا لألمر اجلزائر خت
أنه نظرا لعدم انتهاء عمليات املسح فان بعض العقارات مل يتم مسحها بعد  إال 12/11/1975

  .27/02/2007املؤرخ يف  07/02ومن املؤكد أن هذه العقارات هي املعنية بالقانون 
يتم باملوازاة مع عمليات  07/02املنصوص عليه يف القانون معاينة التقادم املكسب  إجراءف

وهي تسليم سند امللكية  ،الغاية نفسها إىلويهدف  ،املسح العام والترقيم يف السجل العقاري
  .غري مبين له وعاء عقاري ثابتووبالتايل فان هذا النص القانوين خيص كل عقار مبين أ

 جراءيشمل هذا اإل « :ا الثانية ما يلييف فقر 02من جهة أخرى توضح نفس املادة 
-03- 01اليت حررت بشأا سندات ملكية قبل والعقارات اليت ال حيوز أصحاا سندات ملكية أ

  .»واليت مل تعد تعكس الوضعية العقارية احلالية 1961
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ألنه مما ال شك فيه أن العقارات اليت ليست هلا سندات ملكية هي  ،هذه الفقرة غامضة
املالكني بدون "مادام القانون الوضعي اجلزائري ال يعرف هذه الفئة من  جراءاإلاملعنية ذا وحدها 

  ."سند ملكية
يف  1961-03- 01 :ومن جهة أخرى أدرج املشرع العقارات اليت حررت سنداا قبل

 اتجراءإل ألنه قبل هذا التاريخ مل تكن هذه العقود قد أخضعت ،اتجراءنطاق تطبيق هذه اإل
  .1ة على الغرييومن مثة مل تكن هلا حج ،هرالش

فهل هذا  ،83/352قد عرفه املشرع من قبل مبوجب املرسوم  جراءوعلى اعتبار هذا اإل
مغايرة تضمنها  اتإجراءلنفس التقنيات اليت اعتمدها املشرع من قبل أم أن هناك  إعادةيعين جمرد 

  .القانون اجلديد؟
مقارنة دقيقة بني اآلليتني احملددتني يف  إجراءد من ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال الب

إثبات التقادم املكسب  إجراءاملتضمن سن  21/05/1983املؤرخ يف  83/352املرسوم 
  :وذلك كما يلي 07/02بامللكية والقانون اجلديد رقم  االعترافعقد الشهرة املتضمن  وإعداد

اإلجراء و 83/352رسوم ما بني اإلجراء املنصوص عليه يف امل االتفاقأوجه -1

     07/02املنصوص عليه يف القانون 

التقادم املكسب عن طريق عقد الشهرة  إثبات إجراءمن سن واهلدف األساسي املرجملا كان 
 املسامهة يف عملية التطهري العقاري لألمالك العقارية اخلاصة بدونوبامللكية ه االعترافاملتضمن 

 إىل 1990فان تأخر هذه العملية للمرحلة املمتدة من  ،سح بعدسند واليت مل تشملها عملية امل
معاينة حق امللكية العقارية عن طريق  إجراءشكلت أساس من األسس اجلوهرية لسن  2008

  :واضحة يف النقاط التالية االتفاقأوجه وحبيث تبد ،حتقيق عقاري
                                                           

 07/02خبصوص القانون  :معاينة حق امللكية العقارية و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري ،بيوت نذير -1
، 2010 س ،قسم الوثائق ،الثالث ج، القضائي للغرفة العقارية االجتهاد ،خاصع  ،م ق م ع ،27/02/2007املؤرخ يف 

 .22-21 ص
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 جراءإل شكلت األمالك العقارية اخلاصة بدون سند وغري خاضعة للمسح موضوعا 
ذلك  ،معاينة حق امللكية عن طريق عقد الشهرة وبواسطة التحقيق العقاري املبني يف هذا القانون

منه تطبيقه على األمالك العقارية الوطنية مبا  03أن القانون اجلديد استثىن صراحة ومبوجب املادة 
 .واألمالك الوقفية 1فيها أراضي العرش

 بامللكية يف كال  لالعتراف اموضوعي اب أساسآلية احليازة والتقادم املكس تعد
بامللكية عن  االعترافيتضمن  جراءبعنوانه أنّ هذا اإل 83/352حبيث تضمن املرسوم  ،ينجراءاإل

من هذا القانون اجلديد أثناء  14نفس التطبيق الذي أوردته املادة ووه ،حمرر الشهرة إعدادطريق 
يت جيريها العون احملقق بناءا على طلب احلائز من شأا السماح أنّ التحقيقات االجيابية ال إىل إشارا

 .له باحلصول على حق امللكية عن طريق التقادم املكسب طبقا ألحكام القانون املدين

 ين تتطلب بالضرورة السرعة والفعالية جراءين اإلذعملية التطهري العقاري اليت تضمنها ه
اجلديد حدد تسليم السند بستة أشهر من يوم  جراءهذا اإل طاملا أنّ ،وتسليم سند امللكية إعداديف 

 .2إقليمياالطلب مبديرية احلفظ العقاري الوالئي املختص  إيداع

اإلجراء و 83/352ما بني اإلجراء املنصوص عليه يف املرسوم  االختالفأوجه -2

  07/02املنصوص عليه يف القانون 

الصادر يف فترة كانت  83/352كام املرسوم السلبيات اجلوهرية اليت خلفها العمل بأح إنّ
عقد  إعدادتلك السرعة والسطحية اليت الزمت وأ ،مهنة التوثيق تشكل سلكا من أسالك املوظفني

 ،إقليميااملوثق املختص  أماممبجرد تصريح شريف للحائز مدعم بشاهدين  االكتفاءالشهرة عند 

                                                           
و هي تلك األراضي اليت منحت من قبل الدايات األتراك  ،األراضي العرش كانت يف اجلزائر إىل جانب األراضي ملك -1

و هي  ،ى بأا أرض ذات ملكية مجاعيةالبعض ير للقبائل و العروش الذين كانوا موالني هلم على سبيل االنتفاع اجلماعي،
 ،العقار –امللكية و النظام العقاري يف اجلزائر  ،يف هذا اال يراجع عمار علوي .أراضي ال يسمح مزارعوها ببيعها أو تبديلها

 .28ص  ،السابق رجعامل
 ،2009شورات بغدادي، س من ،آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري ،حممودي عبد العزيز -2

 .293- 292ص
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املبادرة بسن هذا القانون  إىلة دفعت املشرع ودون رقابة مباشرة وفعلية ملمثلي السلطات العمومي
 83/352اليت عرفها املرسوم  اتجراءوالذي يتضمن بعض األحكام املختلفة عن اإل 07/02

  :وتظهر فيما يلي
  حتقيق عقاري ميدانية تتم من قبل أعوان مصاحل احلفظ  اتإجراءتضمن القانون اجلديد

وذلك حتت سلطة ورقابة مدير احلفظ  ،أمالك الدولةالعقاري الوالئية التابعة لسلك أعوان مفتشي 
مبجرد  االكتفاءوهذا من أجل تفادي سلبيات  ،من هذا القانون 09العقاري الوالئي طبقا للمادة 

 .بامللكية االعترافعقد الشهرة املتضمن  إعدادتصريح شريف مدعم بشهادة شاهدين عن 

 مارس  01دات امللكية احملررة قبل يضمن القانون اجلديد معاينة املالك احلائزين لسن
وذلك متاشيا مع طبيعة نظام احلفظ العقاري  ،واليت مل تعد تعكس الوضعية العقارية احلالية 1961

 .وسطحية خمططات املسح املسلمة يف الفترة السابقة عن هذا التاريخ

  افظ وتسليم سند امللكية يتم من قبل احمل إعدادأنّ عملية  إىليشري القانون اجلديد
 .إقليمياومبعرفة مدير احلفظ العقاري الوالئي املختص  إقليمياالعقاري املختص 

 أهداف معاينة امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري  :ثانيا

أصبحت حتمية  ،سندات امللكية واملخططات عدادخاص إل إجراء إىلضرورة اللجوء  نّإ
متويل نشاط ودات لغرض بناء سكنات خاصة أاحلاجة املتزايدة يف احلصول على هذه السن أمام

ومن جهة أخرى  ،يف هذه املرحلة لالستثمارعلى القروض الرهنية كأساس  باالعتماد ،فالحي
معاجلة تأخر أشغال مسح أراضي العام والترقيم العقاري اليت مل تتجاوب بصفة سريعة للمتطلبات 

اليت متيزت  ،االستقالل دالعقارية املوروثة عنزيادة عن الوضعية  ،احلالية املتعلقة بسندات امللكية
وعدم دقة وسطحية تعيني  1السندات ألكثر من الثلث بالنسبة للملكية العقارية اخلاصة غيابب

   .العقارات يف تلك الفترة املتميزة بنظام شهر عقاري اختياري

                                                           
 .75ص  ،املرجع السابق ،العقار ،امللكية و النظام العقاري يف اجلزائر ،عمار علوي -1
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  :هذا القانون اجلديد استهدف يف جممله األهداف التالية نّإ

 ت اجلوهرية اليت نتجت عن العمل بعقد الشهرةمعاجلة السلبيا -1

تسوية عمليات  إىلو ،استعماله بصورة تعسفية إىل عقود الشهرة إعدادأدت سرعة وسطحية 
وحىت بل  ،وأمالك عقارية وقفية ،الء على أمالك عقارية عموميةيستعقارية غري مشروعة عند اال

يتم حتت رقابة وتدخل ممثلي السلطات العمومية يف  طاملا أنّ هذا العقد مل ،احلقوق العقارية املرياثية
امليدان أثناء السماح للمستفيد بتقدمي تصريح شريف يدعي فيه باحليازة وامللكية العقارية عن طريق 

من  83/352مرسوم  اتإجراءالذي مل تسعفه  ،إقليميااملوثق املختص  أمامالتقادم املكسب 
بسكوت ويف حاالت أخرى التواطؤ مع املستفيد أوأ ،ل احليازةاملعاينة امليدانية للحقوق العقارية حم

  .عقد الشهرة إعداداملصاحل اإلدارية املختصة عن الرد املتعلق بطبيعة هذه األمالك العقارية حمل 
تسليم عقد الشهرة امام اجلهات القضائية وبإعداد املتعلقة العقارية كما أن املنازعات 

  .ذه اآلليةاملختصة تؤكد إساءة إستعمال ه

 :عمليات القرض العقاري والرهين إىلباللجوء  االستثماريةلتمويل املشاريع  االستجابة-2

للمرحلة املمتدة  االقتصاديءات التقليدية املوكلة هلا يف اال ادلقد خلّف ختلي الدولة عن األ
 االستثمارضرورة البحث عن أطر تشريعية جديدة إلجناح سياسة  إىل 2008-1990من 

  .واالجتماعية االقتصاديةاملعتمدة يف امليادين 
والقروض  باالستثماراعتماد نفس املبدأ يف السياسة العقارية اجلديدة املتعلقة  إىلأدت كما 

وكل القروض املتعلقة بالفالحة وخمتلف النشاطات املهنية واحلرفية  ،الرهنية املوجهة للسكن
  .األخرى
ضرورة حبث  إىليدفع  ،االقتصاديستراتيجي يف اال نّ تفعيل دور البنوك كمتعامل اإ

املرتبطة أساسا بتحديد الوضعية القانونية لألوعية  ثماريةتاالسعمليات التمويل الذايت للمشاريع 
  .العقارية الضامنة للقروض العقارية املمنوحة لألشخاص الوطنيني واألجانب على السواء
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  1961-03-01املي سندات امللكية احملررة قبلحتديد الوضعية العقارية احلالية حل -3
معاجلة الشهر  27/02/2007 :املؤرخ يف 07/02القانون لقد حاول املشرع من خالل 

 19591- 10-21السابقة لصدور املرسوم املؤرخ يف  االستعماريةاملطبق يف الفترة  االختياري
 ،هرها مبحافظة الرهون العقاريةوالذي شهد نقائص معتربة يف حتديد األمالك العقارية اليت متّ ش

رغم حماولة  ،وعدم وضوح ودقة خمططات املسح اجلزئية والوثائق األصلية اليت سلمت للمالكني
زيادة عن العمليات  1961نظام الشهر العقاري الساري املفعول ابتداءا من الفاتح مارس  إصالح

سندات دون مراعاة قواعد الشهر العقاري العقارية الفعلية اليت توالت بني املالك واحلائزين هلذه ال
مسح األراضي  إعداداملتضمن  12/11/1975املؤرخ يف  75/74املنصوص عليها باألمر رقم 

  .العام وتأسيس السجل العقاري

  تفعيل عملية املسح العام لألراضي -4
تائج ن إىل مل تؤد ،راضي رغم اجلهود املبذولةتقدير النسبة الضئيلة لعمليات مسح األ نّإ

التفكري يف حلول أخرى مناسبة  إىلمما أدى ،2006-1990معتربة خالل الفترة املمتدة من 
عمليات املسح  الستكمالوتضمن اختصار اآلجال املرسومة  ،وفعالة بالتزامن مع عمليات املسح

ضرورة متثيل  07/02من القانون  5حبيث أوجبت املادة  ،العام لألراضي كأساس للتطهري الشامل
يتضمن وضع معامل احلدود وبيان املساحة  ،عقار يف خمطط بياين يعد من قبل مهندس خبري عقاريال
ان وجدت أثناء عمليات التحقيق  هألعباء املثقلة باالتحديد الدقيق للعقار واحلقوق العينية وو

 ،دفع قوي لعملية مسح األراضي العام وتقليص مدا بشكل معترب إعطاء إىلويؤدي  ،العقاري
التمثيل املادي واملعاينة القانونية لألمالك العقارية اليت  إعادةطاملا أنّ مصاحل املسح ستعتمد دون 

  .اجلديد جراءمشلها هذا اإل
                                                           

يتعلق بإصالح الشهر العقاري و توسيع إنتشار مكاتب حفظ  21/10/1959املؤرخ يف  59/1190إن املرسوم  - 1
  .عامالت العقارية مع تسليم دفاتر عقارية للمالكالرهون العقارية و إعتماد الشهر الشخصي لكافة امل

هنا نشري أن عملية اإلصالح العقاري املتأخرة اليت تبنتها السلطات االستعمارية مل يكتب هلا النجاح بسبب عدم االستقرار  -
 .1954الذي عرفته البالد بعد اندالع احلرب التحريرية سنة 
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  التحقيق العقاري   إجراءشروط تطبيق   :الفرع الثاين
 لالستفادةشترط يتضح لنا أن املشرع ا ،من هذا القانون 04و 02جمرد تفحص املواد إن 

منها ما منها ما خيص العقار حمل املعاينة والتحقيق العقاري و ،جمموعة من الشروط جراءاإل من هذا
  .1د املكسب للملكيةيتعلق باحليازة ووضع الي

 الشروط اخلاصة بالعقار  :أوال

بينت أن تأسيس هذا  27/02/2007املؤرخ يف  07/02من القانون  4-3- 2املواد  إنّ
وذلك يف العقارات التابعة للملكية  ،قار املعين والطبيعة القانونية لهيتطلب شروط ختص الع ،جراءاإل

لألشخاص الذين بيدهم وأ وليست حلائزيها سندات امللكية ،اخلاصة واليت مل تشملها عملية املسح
مما  ،واليت مل تعد تعكس الوضعية العقارية احلالية 1961- 03-01سندات ملكية حمررة قبل 

  :رط على حدىكل ش إىلجيعلنا نتطرق 

 يف بلدية غري ممسوحة اجيب أن يكون العقار واقع -1

فانه من الطبيعي أن  ،كانت عملية املسح العام لألراضي تسمح بالتطهري العقاري الشامل إذا
املتضمن معاينة امللكية عن طريق حتقيق عقاري على العقارات اليت مل  جراءيتم تأسيس هذا اإل

مبوجب  27/02/2007 :املؤرخ يف 07/02القانون  ا تضمنهلية املسح بعد وفقا ملتشملها عم
نفس الشرط الذي مت العمل به مبوجب املادة األوىل من املرسوم ووه،وىل منهاألفقرة الاملادة الثانية 

 إعدادالتقادم املكسب و إثبات إجراءاملتضمن سن  21/05/1983املؤرخ يف  83/352رقم 
 اليتوعقد الشهرة يف املناطق املمسوحة أ إعدادية أثناء حظر بامللك االعترافعقد الشهرة املتضمن 

                                                           
يطبق اجراء معاينة حق امللكية العقارية على " :على ما يلي 27/02/2007يف املؤرخ  07/02من القانون  2تنص املادة  -1

مهما  ،12/11/1975املؤرخ يف  75/74كل عقار مل خيضع لعمليات مسح األراضي العام املنصوص عليها يف األمر رقم 
ميارس  ،ص طبيعي أو معنويميكن كل شخ"  :من نفس القانون فقد جاء فيها مايلي 4ما املادة أ ."كانت طبيعته القانونية 

أن يطلب  ،أعاله 2أو حيوز سند ملكية كما هو مبني يف املادة  ،حيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر
 ."...فتح حتقيق عقاري ملعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية
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وفقا لقرار صادر من الوايل الواقعة يف اختصاصه البلدية اليت يتبعها  ،مت افتتاح عمليات املسح ا
  .1العقار املعين

 1961-03-01له سند ملكية حمرر قبل وأ ب أن يكون العقار بال سندجي - 2     

ليس هلم سندات  العقارات التابعة للخواص والذين إىل إضافةضمن ت 07/02القانون  إنّ
من أحكام هذا  1961- 03-01استفادة حاملي سندات امللكية احملررة قبل  إمكانية ،ملكية

يراعي الوضعية العقارية القانونية والفعلية  ،وذلك دف حتقيق تطهري عقاري دقيق وشامل ،القانون
 2ذا القانونلألمالك العقارية املعنية.  

  اخلاصة لألمالك العقارية اجيب أن يكون العقار تابع -3
املتضمن  1990- 11-18املؤرخ يف  25-90من القانون  23املادة  إىلانه وبالرجوع 

 األراضيفان  ،واليت أعطت تصنيف ثالثي لألمالك العقارية –املعدل واملتمم –التوجيه العقاري
 ،للملكية العقارية اخلاصة وحدها معنية بتطبيق تدابري هذا القانون واحلقوق العينية العقارية التابعة

واليت على أساسها نادى  83/352ويعين ذلك أنّ املشرع استدرك تغيري املادة األوىل من املرسوم 
 ،عقود الشهرة على العقارات التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة إعدادقبول  إىلجانب من الفقه 

املتضمن قانون  01/12/1990 املؤرخ يف 90/30من القانون  4فة للمادة وذلك مبفهوم املخال
  .3األمالك الوطنية

                                                           
القضائي للغرفة  االجتهاد ،م ق م ع ،القضائي داالجتهاعقد الشهرة من خالل  ،ترمجة أمقران عبد العزيز ،بيوت نذير -1

 .11ص  ،2004سنة  ،قسم الوثائق ،الثاين ج ،العقارية
جراء العقارات اليت ال حيوز أصحاا سندات ملكية أو اليت حررت يشمل هذا اال «:الثانيةالفقرة  2و هو ما تضمنته املادة  - 2

 ».تعد تعكس الوضعية العقارية احلالية و اليت مل 1961بشأا سندات ملكية قبل أول مارس 
3- Ahmed Rahmani, Domaine économique et unité du domaine national, Thèse de Doctorat 
D’Etat, Université d’Alger, 1988, p 117-118.  
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عاد كدت على استبأ 27/02/2007املؤرخ يف  07/02من القانون  3قراءة املادة  إنّ
تعين استبعاد صراحة من  ،العرش كأراضي تابعة لألمالك الوطنية اخلاصة أراضياألراضي املسماة 

  .نون لألمالك العقارية الوطنية واألمالك العقارية الوقفيةنطاق هذا القا

  الشروط اخلاصة باحليازة :ثانيا
على ما  27/02/2007املؤرخ يف  07/02يف فقرا األوىل من القانون  04نصت املادة 

بواسطة وميارس حيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أ ،معنويوميكن كل شخص طبيعي أ « :يلي
أن يطلب فتح حتقيق عقاري  ،أعاله 2مبني يف املادة ور سند ملكية كما هوحيوأ ،آخر شخص

  .»ملعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية 
نتج عن التحقيق العقاري أنّ صاحب الطلب  إذاأنه  ،من نفس القانون 14نت املادة يوب

م املكسب طبقا ق التقاديميارس حيازة من شأا أن تسمح له باحلصول على حق امللكية عن طر
ومعىن  ،احلق العيين العقاري حمل التحقيقوفانه يعترف له مبلكيته للعقار أ ،ألحكام القانون املدين

 ق ممن  827إىل  808ذلك أنّ احليازة املقصودة يف هذا القانون هي احليازة املبينة بأحكام املواد 
علنية ومستمرة خالية من عيوب حبيث جيب أن تكون هذه احليازة هادئة و ،طبقا للقواعد العامة

 من ق م 827دة باملادة واليت جيب أن تراعي استكمال املدة احملد والغموضاإلكراه واخلفاء 
  :اآليتوذلك على النحو ،واملكسبة للحق العيين العقاري

 بامللكية لالعترافوجوب مراعاة قواعد احليازة القانونية الصحيحة  -1

تفاديه بتعريف ميكن وهذا النقص  ،شريعات العقارية احليازةمل يعرف القانون املدين وال الت
سلطة فعليه ميارسها الشخص على شيء تظهره مبظهر " :كابيتان بأاواحليازة كما عرفها كوالن 

سلطة فعلية ميارسها شخص على "  :فها األستاذ على سليمان بأامن جهته عر. 1"صاحب احلق
حق عيين آخر على ومادية تظهره مبظهر صاحب حق ملكية ايقوم عليه بأفعال وشيء يستأثر به 

                                                           
1-  Colin  et  Capitant:  Traite  de  Droit  Civil  Français,  T2,  Paris,  1959,  par  Juliot  De 

Lamorandière, P372 .   
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به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على ووضع مادي احليازة هي  ل بأننقولذلك ".1هذا الشيء 
  .2عقار ويستعمل بالفعل حقا من احلقوق

 وإمنابل هي ليست حقا أصال  ،حبق شخصيوواحليازة على هذا التعريف ليست حبق عيين أ
  .من أسباب امللكية العقاريةسببا تعترب ا أمن مجلتها  ،ع هذا حتدث آثارا قانونيةواقعة مادية وم

واضحة ال لبس فيها وغري  ،ولكي تكون احليازة قانونية وصحيحة البد أن تكون هادئة
العنصر املادي  :مهاوهنا ال بد من اإلشارة إىل أن احليازة تقوم على عنصران أساسيان و، خفية

نية والذي هعنصر معنوي و ،األعمال اليت يباشرها صاحب احلق على الشيءجمموعة والذي ه
  .التملك الشخصي ال حلساب الغري

 احلقوق العينية العقارية  الكتسابوجوب استكمال مدة احليازة املؤدية  -2

املؤرخ  07/02من القانون  14تؤسس عملية اإلعتراف بامللكية للحائز يف مفهوم املادة         
احلق العيين   وعلى أساس احليازة الصحيحة املؤدية إىل إكتساب العقار أ 27/02/2007 يف

سنة يف  15وأ ،السند الصحيحوسنوات عند توافر حسن النية  10العقاري بالتقادم املكسب ملدة 
عقارا ومن حاز منقوال أ « :على مايلي ق ممن  827حبيث تنص املادة  ،حالة التقادم الطويل

صار له ذلك ملكا إذا  ،خاصا بهوعقارا دون أن يكون مالكا له أوعينيا منقوال كان أحقا وحقا أوأ
فقد نصت على  ق ممن  828أما املادة . »استمرت حيازته له مدة مخسة عشر سنة بدون انقطاع

مستندة وكانت مقترنة حبسن نية على حق عيين عقاري ووعلى عقار أاذا وقعت احليازة  « :مايلي
ال يشترط و .فان مدة التقادم املكسب تكون عشرة سنوات ،ه إىل سند صحيحنفسيف الوقت 

تصرف يصدر عن شخص ال يكون والسند الصحيح هو ،توافر حسن النية إال وقت تلقي احلق
هنا البد على العون و .»جيب إشهار السندو ،صاحبا للحق املراد كسبه بالتقادمومالكا للشيء أ

                                                           
  .242ص  ،1999، بريوت، س 1ط  ،احلقوق العينية األصلية و التبعية ،شرح القانون املدين اللييب ،علي علي سليمان -1
قسم  ،2 ج، القضائي للغرفة العقارية االجتهاد ،م ق م ع ،مكانة احليازة يف القانون املدين ،صاحل باي حممد شريف -2

 .130ص  ،2004س  ،الوثائق
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حبيث له أن يستعني أثناء التحري جبميع  ،عناصر احليازةو ،ك الظاهراحملقق التحقق من حيازة املال
الوثائق األخرى اليت ميكن أن تدعم ادعاءات احلائز بشأن احليازة واجلبائية والشهادات املكتوبة 

  :1نذكر منهاو ،السليمةوالصحيحة 

  وأ االنتفاعاجلهات اإلدارية بشأن والصادرة عن بعض املصاحل والشهادات املكتوبة 
  .املعينالسكن بالعقار  وأ االستغالل

 رية على العقار املعين الشهادات اجلبائية اليت ميكن أن تعد بشأن فرض الضريبة العقا
  . بالتحقيق

حتريات على مستوى احملافظة العقارية للتأكد ما وإن احملقق العقاري ميكن له إجراء حبوث  
هناك حقوق عقارية وأ ،حيازة طالب التحقيق سند هلذا العقار قد يعارضوإذا كان إشهار مسبق أ

  .2جهات األوقاف تغري من الطبيعة القانونية هلذا امللكوالبلدية أوالوالية أوللدولة أ

  إجراء ات تسليم سند امللكية  :الفرع الثالث

لقد نص القانون و ،الشهروالتحقيق العقاري  :تتوقف إجراءات تسليم سند امللكية على        
 ،حتت إشراف مدير احملافظة العقارية بالوالية ،ذه اإلجراءات تتم من طرف حمقق عقاريهأن على 

لفائدة وميكن اتباع إجراءات التحقيق سواء لفائدة األفراد أو ،3بسعي من طالب حق امللكيةو
  .اجلماعة العمومية

   :التحقيق املتعلق باألفراد :أوال

  :اإلنتقال مرتني إىل االماكن دفب ،يتم التحقيق العقاري بعد إشهار حملي     

                                                           
 .و ما بعدها 325ص  ،2008، دار هومة،س 10ط اشا عمر، املنازعات العقارية، محدي ب /ليلى زروقي - 1
 .310ص  ،املرجع السابق ،آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري ،حممودي عبد العزيز -2
الذي يتعلق بعمليات  19/05/2008ؤرخ يف امل 08/147من املرسوم التنفيذي رقم  7و هو مضمون نص املادة  -3

 .امللكيةالتحقيق العقاري و تسليم سندات 
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  .حتديد املكونات املادية للقطعة -

  .هذا على نفقة الطالبووضع معامل احلدود من طرف املهندس العقاري  -

مصاحل مصاحل املسح ووافظة العقارية ويتطلب هذا التحقيق العقاري حتريات على مستوى احمل
  .حمضر مؤقت يكون يف متناول اجلمهور ينتج عنها حترير ،مصاحل الضرائبوأمالك الدولة 

اإلعتراض املدون يف السجل الذي يفتح خصيصا هلذا الغرض باحملافظة وويف حالة املنازعة أ        
  .حيدد جلسة للصلحومرة أخرى إىل األمماكن  ،ينتقل احملقق العقاري ،العقارية

إال فيقوم بتحرير حمضر بعدم وحيرر احملقق العقاري حمضرا للصلح  ،يف حالة املصاحلة        
لرفع دعوى قضائية  ،من تاريخ إستالمه احملضر املذكور ،للطرف املنازع أجل شهرينو. الصلح

  .أمام اجلهات املختصة يترتب عنها وقف اإلجراءات إىل حني الفصل النهائي يف الرتاع

ل أساسا إلصدار مسؤول حيرر حمضر ائي يشك ،ا إذا مل تتم منازعة يف احملضر املؤقتمأ        
 باسمقرارا يتضمن الترقيم العقاري للقطعة األرضية  ،مصاحل احلفظ العقاري الوالئي املختص

يتوىل هذا األخري شهر احلقوق املعاينة  .إىل احملافظ العقاري املختص إقليميا للتنفيذيرسل والطالب، 
مث يرسله إىل مسؤول مصاحل احلفظ  ،حيرر سند امللكيةوأثناء التحقيق العقاري يف السجل العقاري 

  .املعينوالعقاري للوالية لتسليمه للطالب أ

  التحقيق اجلماعي :ثانيا

هي اليت تبادر بالتحقيق اجلماعي يف اطار اجناز  –البلديةوالوالية  –إن الدولة عن طريق هيئاا     
ملكية لشاغلي املناطق املعنية من أجل تسليم سندات  ،حضريةوريفية أ ،يئة عقاريةوبرنامج بناء أ
  .ذا الربنامج
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تسوية وضعية و ،إىل تفادي عرقلة إجناز هذه الربامج ،دف هذه اإلجراءات بدون شك    
تطبيق قواعد نزع  ،عند االقتضاءو ،من أجل حتديد مالكي هذه العقارات ،العقارات باملناطق املعنية

  .امللكية من أجل املنفعة العمومية

الدولة تبادر من خالل التحقيق اجلماعي مبعاينة التقادم املكسب على أساس املادة  ذا فإنّ
تفرض عليهم إجراءات مقررة وعليه حتل الدولة حمل إرادة األفراد و ،م قما يليها من و 827

  .، مع ان األحكام املتعلقة بالتقادم املكسب ليست من النظام العام1لصاحلهم

  احلدود القانونية لتصرفات األشخاص يف امللكية العقارية اخلاصة :املبحث الثاين

حيث يترتب على  ،ووضع له حدودا معينة ،وكفل له محاية خاصة ،أقر القانون احلق الفردي
فالفرد قد حيدث ضررا بالغري أثناء خروجه عن حدود  ،قيام املسؤولية ،اخلروج عن هذه احلدود

 ،وهلذا فالبد من منع اإلضرار بالغري ،اخلروج عن تلك احلدود كما قد حيدث ضررا بدون ،حقّه
والبد  ،أم بدون ختطي هذه احلدود ،سواء كان هذا الضرار نتيجة ختطي احلدود املوضوعية للحق
 إىلمهما كان نوع الفعل الذي أدى  ،من إجياد أساس يقوم عليه احلكم بالتعويض لصاحل املضرور

  .هذا الضرر

 ،ما عمل على إجياده كل من فقهاء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيوه إن هذا التوجه
واليت  ،وعلى هذا األساس أسس الفقه اإلسالمي نظرية التعسف يف استعمال امللكية العقارية اخلاصة

حيث قيده من  ،حيث ينطلق الفقه يف تصوره حلقيقة هذا التعسف ،أطلق عليها نظرية املضارة
فردا كان  ،بالنسبة للغريوبالنسبة لصاحبه أ ،ما يقصد به من مصاحلوعماله أحيث وسائل است

   .مجاعة بقيودوأ
                                                           

يتم التحقيق اجلماعي بناءا على قرار يصدر من الوايل يتضمن الشروع يف اإلجراءات اجلماعية للتحقيق العقاري يتم  - 1
املؤرخ يف  07/02من القانون  7 و بطلب من رئيس الس الشعيب البلدي املختص يف مفهوم املادةأمببادرة منه 

 08/147من املرسوم التنفيذي رقم  3أداة للتهيئة العقارية كما تقتضيه املادة  بأنه اإلجراءلذلك يعد هذا  ،27/02/2007
 .املتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات امللكية 19/05/2008املؤرخ يف 
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مل تظهر هذه النظرية يف القانون الوضعي إال يف أواخر  ،الشريعة اإلسالميةعلى خالف فقهاء 
 ،وكانت قبل هذا العهد جمرد فكرة تداولتها أحكام احملاكم وأراء الفقهاء ،1القرن التاسع عشر

خاصة بالنسبة  ،وعلى اعتبار أنّ حق امللكية العقارية اخلاصة يعترب من أهم احلقوق الفردية
باعتبار أنّ الضرر هنا  ،واليت قد جتعل منه وسيلة لإلضرار بالغري ،للسلطات اليت مينحها للمالك

ولن  ،انترحيل اجلري إىلبل قد يؤدي استمراره  ،مما جيعله أكثر حدة ،حيدث يف عالقات اجلوار
وتفتح الباب  ،املشاحنة بني اجلريان إىلوحالة كهذه تؤدي  ،يتعدى املالك يف ذلك حدود ملكيته

  .2الرتاع أمام

تثار خبصوص هذا املبحث مشكلة مدى تطبيق نظرية التعسف يف  ،بناءا على ما سبق ذكره
  :التايلولى النحوميكن صياغة اإلشكالية ع ،استعمال احلق يف جمال امللكية العقارية اخلاصة

كيف ميكن لنظرية التعسف يف استعمال احلق أن تقيم التوازن ما بني مصلحة املالك ومصاحل 
  ؟فيق بني مصاحل اجلريان املتضاربةوكيف ميكن التو ؟يف جمال استغالل امللكية العقارية اخلاصة ،الغري

نية للتعسف يف استعمال الطبيعة القانوهذه الدراسة تتطلب منا الوقوف أوال على دراسة  إنّ
من خالل حتديد مفهوم للتعسف ،اخلاصة ق كحد من احلدود القانونية حلق امللكية العقاريةاحل
مث  ،التعسف يف استعمال احلق نظريةتعارض وتكرس أفقهية اليت ال االجتاهاتتبيان خمتلف كذا  و

العامة  ،اخلاصة بالتعسف خمتلف املعايريالنظام القانوين للتعسف من خالل بعد ذلك نعرج على 
   .منها واخلاصة

   

                                                           
1 -Gérard CORNU, Droit civil- Les biens,  Op.cit, P 89-90. 

املرجع  ، التعسف يف استعمال امللكية العقارية، دراسة مقارنة بني القانون الوضعي و الشريعة االسالمية،رشيد مشيشم -  2
  .04السابق، ص 
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  يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصةالطبيعة القانونية للتعسف  :املطلب األول

ومنها سلطة  ،حق امللكية حق مطلق خيول لصاحبه مجيع السلطات املمكنة على ما ميلك يعد
وأن يكون التصرف ضمن  ،بالغرياالستعمال وال حيد من هذه احلرية إال وجوب عدم إحلاق الضرر 

غري أنّ هذه السلطة ليست  ،واستعمال امللكية للغاية اليت وجدت من أجلها ،حدود حسن النية
، لذلك مل تستقر 1حىت ال يضل يف استعمال حقه ،بل ترد عليها قيود خاصة على املالك ،مطلقة

 ورغم قيامها كفكرة يف ،يةنظرية التعسف يف التشريعات احلديثة إال بعد مرورها مبراحل تارخي
القضاة إال أا مل تكرس من طرف املشرع الفرنسي إذ مل يكن هلا لفترة طويلة من وأذهان الفقهاء 

حتديد مفهوم التعسف مع لذا وجب علينا من خالل هذا املطلب  ،الزمن أساس تشريعي تستند اليه
قبل استقرارها يف التشريعات  نظريةلهذه اا ت التطرق اىل خمتلف املر احل التارخييىة اليت مر

  .احلديثة

  مفهوم التعسف يف استعمال احلق :الفرع األول

أن يكون صاحبه قد التزم باحلدود  ،ال يكفي ملشروعية الفعل املرتكب استعماال للحق
قد روعي فيها اجلانب  ،وإمنا يلزم أن تكون ممارسته للحق ،املوضوعية املنصوص عليها قانونا

كنا يف نطاق التعسف  ،انتفت النية السليمة إذاف، حتقيق املصاحل اليت تقرر احلق من أجلهااملتمثل يف
  .2يف استعمال احلق

  هوم اللغوي ملصطلح التعسففامل :أوال

 ،السري على غري اهلدىوحيث أنّ العسف ه ،عسف :كلمة التعسف مأخوذة من الفعل
وما كان ظل إذاورجل عسوف ،هظلم إذا :ويقال عسف فالن فالنا ،وركوب األمر من غري تدبري

                                                           
  .328، ص 2008سمنشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  ،2ج  املسؤولية املدنية،: القانون املدين ،وجيمصطفى الع - 1
دراسة مقارنة من خالل الفقه واالجتهاد و النصوص القانونية، : استعمال احلق ةساء، دعاوى التعسف وا نعيم شالالنزمي -2

 .09، ص 2006 س منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،



 يف التشريعإثبات امللكية العقارية اخلاصة                          :                 الفصل األول

80 
 

 ،األجري والعبد املستهان بهووالعسيف ه ،أخذ غالمه بأمر شديد إذا :أعسفو ،ومل يقصد احلق
  .1الظلم إىلومنه أيضا عسف الوالة وإسراعهم 

   :يعين أمرين ،هذه التعاريف أنّ التعسف من الناحية اللغويةكل يستخلص من 

مها حيمل معىن اإلساءة واإلضرار وهنا جوهر التعسف عند وكال ،ما الظلماوما التخبط إ 
 .أهل االصطالح

 ملصطلح التعسف املفهوم القانوين :ثانيا

عرفه الدكتور مصطفى  إذمتعددة  اتفتعريوضع الفقهاء املعاصرون هلذا االصطالح كما 
رفه عبد الواحد يف حني ع ،2»ضرر بالغري  إىلحبيث يؤدي  ،إساءة استعمال احلق « :بأنه الرباعي

زهرة و، كما عرفه الشيخ أمحد أب3»ينشأ عنه ضرر للغري  ،استعمال شخص حلق له « :كرم بأنه
مناقضة « :، يف حني يرى فتحي الدريين يف تعريفه على أنه4»أكرب من منفعة صاحب احلق  « :بأنه

  .5»شرعا حبسب األصل فيه  ونأذقصد الشارع يف تصرف م
 على ،مبقتضى حق شرعي ثابت له ،ارس الشخص فعال مشروعا باألصلمعىن ذلك أن مي إنّ

  .خيالف حكمة املشروعيةوأ ،وجه يلحق بغريه اإلضرار
وهذا يف مسألة جتاوز  ،من خالل هذه التعاريف نالحظ أنّ هناك خالفا يف معىن التعسف إذا

أن التعسف يف معناه وبني من يرى  ،بني من يدخل يف التعريف جتاوز حق االستعمال املباح احلق
يناقض قصد الشارع يف التصرف وأ ،حمصور يف ممارسة احلق املشروع على وجه يلحق الضرر بالغري

                                                           
 .312ص  ،بريوت ،د س ط العريب، ثرالتدار إحياء ا لسان العرب، ،ابن منظورمجال الدين   -1
 .272، ص1996 س قانون األحول الشخصية، منشورات جامعة دمشق، شرح، مصطفى السباعي -2
، 1998-1997 س ،بريوت ، مكتبة النهضة وعامل الكتب،، معجم مصطلحات الشريعة والقانونكرم عبد الواحد -3

 .142ص
 .91، ص 1963 ، ساإلسكندرية ، املعارف ةمنشأ التعسف يف استعمال احلق، ،مد أبو زهرةحم -4
 .131، ص 1997س ،سوريا، منشورات جامعة دمشق، 04 ط ،النظريات الفقهية ،يفتحي الدربش 5
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فال تدخل يف  ،ون فيهأذموما ه عنوعليه فانّ جماوزة احلد يف التصرف تعد خروجا  ،ون فيهأذامل
  . معىن التعسف

أوصى أحد بأكثر من وفل ،اوزةاولقد ضرب لنا فتحي الدريين مثال للتفريق بني التعسف 
ففعله غري  - التصرف يف حدود الثلث - فانه يعد جماوزا حدود حقه الذي منحه إياه الشرع ،الثلث

ما وأوصى بالثلث أ إذاأما  ،متعد ال متعسف إذاوفه ،حق إىلمشروع يف األصل ألنه ال يستند 
متعسفا ألن عد  ،على هذا القصدوقامت األدلة والقرائن  ،وقصد بذلك مضرة الورثة مثال ،دونه

  .1وإمنا لألضرار بالورثة  ،لكنه استعمله ال بقصد حتقيق املصلحة من تشريعه ،أصل الفعل مشروع
كان صاحب احلق مع  إذا ،مشكلة التعسف يف استعمال امللكية العقارية اخلاصة تقوم إنّ

فالشخص الذي ميلك  ،غري قصدوسواء عن قصد أ ،التزامه حبدود وشروط حقه قد أضر بالغري
ولكن  ،ميارس حق امللكية الذي يعترف به القانون وحيميه ،ويبين عليها حائطا ،قطعة أرض فضاء

يستطيع ذلك اجلار أن يطالب بوقف  ،اهلواء عن مرتل جاره مثالوعن ذلك حجب الضوء أ نتج إذا
حىت وان وأ ،اء بقصدسو،ما أصابه من ضرر نتيجة لسوء استعمال املالك حلقهبتعويض عوأ ،البناء

 .2كان بغري قصد لإلساءة

  غايتهوارتباط التعسف يف استعمال حق امللكية العقارية بطبيعة هذا احلق  :ثالثا

تأثرا باملنهج السياسي  ،اختلف الفقه والقانون يف تكييف طبيعة حق امللكية العقارية اخلاصة
يتوقف على وفه ،لكية العقارية اخلاصةوانعكس ذلك على مبدأ منع التعسف يف استعمال امل ،املتبع

  .وهنا البد من احلديث عن اجتاهني تناوال هذه املسألة ،مدى هذا احلق

   

                                                           
فتحي الدريين، احلق و مدى سلطان الدولة يف تقييده و نظرية التعسف يف استعمال احلق بني الشريعة و القانون، رسالة  - 1

   .130ص، 1967عة دمشق، سوريا،س ، مطبعة جام1مقدمة جلامعة األزهر لنيل درجة الدكتوراه يف الشريعة االسالمية، ط 
  .272، ص 2000 س ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2جالنظرية العامة للحق، ، فريدة الزواوي - 2
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 امللكية العقارية اخلاصة حق مطلق -1

واليت أساسها اعتبار الفرد وحقوقه حمور القانون  ،هذا االجتاه نابع من فلسفة املذهب الفردي
بل وعلى  ،قة يف الوجود على القانون نفسه وعلى اتمعألن هذه احلقوق يف نظره ساب ،وغايته

 ،الدولة ألا حقوق طبيعية مستمدة من ذات اإلنسان باعتباره كان يتمتع ا منذ الفطرة األوىل
لذا فان القانون  ،وتأسيسا على ذلك فان احلقوق هي أساس القانون ،فهي امتيازات طبيعية مطلقة

وذا حتددت وظيفة  ،ومتكينه من التمتع ا ،خلدمة الفرد وحقوقهواتمع والدولة إمنا وجدوا 
ألنّ يف إطالق احلق الفردي تنمية  ،ال جيوز هلا التدخل لتقييدها إذ ،الدولة حبراسة هذه احلقوق

ويرى أصحاب هذا املذهب أنّ القانون ال  ،ما يضمن تقدم وازدهار اتمعووه ،للمواهب الفردية
وتدخل الدولة عن طريق القانون ال يكون إال على  ،جتاوز حدود حقّه إذا يفيد صاحب احلق إال

ونتيجة لذلك أطلق أصحاب هذا ،واالستثناء ال جيوز القياس عليه والتوسع فيه ،وجه االستثناء
يعين أنه خيول لصاحبه سلطات مطلقة يتصرف فيها كما  ،املذهب حق امللكية العقارية اخلاصة

نج كروس وفيست واهر: ومن أنصار هذا الرأي ،1اتمعوريه من األفراد أيشاء حىت وان أضر بغ
والرأي عند هؤالء أنّ اعتبار امللكية حق طبيعي يتماشى مع الوظيفة  ،وهم من املدرسة األملانية

ميكن القول بأنّ املالك يف ظل  ، وإمجاال2ًالطبيعية اليت تؤديها امللكية وهي إشباع حاجات اإلنسان 
ذهب يتمتع بسلطات مطلقة على ملكيته فله أن يستعملها على أي وجه حىت وان أضر هذا امل

هذا املذهب بغاية احلق بل يعترب احلق ، فال يعترف يتركها بدون استعمالوبالغري وله أن يعدمها أ
ما جعل قضاة ووه ،3وهذه النظرة بدون شك تعدم نظرية التعسف يف استعمال احلق ،يف ذاته غاية

اليت تأخذ باملذهب الفردي حياولون إجياد أساس تستند اليه مسؤولية صاحب احلق حني البلدان 

                                                           
 648ص  ،د س ط امللكية يف النظام االشتراكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،، نزيه حممد الصادق املهدي - 1
  .649و

   .89ص ،د س ط صباح كنعان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،: ريخ امللكية، ترمجةتا ،اليافيليسيان ش - 2
  .16املرجع السابق، ص  ، التعسف يف استعمال امللكية العقارية،رشيد مشيشم - 3
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استعماله حلقه لإلضرار باآلخرين فحاولوا إخضاع التعسف لنظرية اخلطأ ألنّ القانون ال يقر 
  .باملسؤولية التعسفية

  وظيفة اجتماعيةوامللكية العقارية اخلاصة حق ذ -2
وظيفة  وحق ذامللكية استقر الفقه على اعتبار   ،هب الفرديالذي امتاز به املذ بعد التطرف

بل أصبحت البلدان  ،ومل يقتصر األخذ ذه النظرية على بلد معني ينتهج نظاما معينا ،اجتماعية
مل يعد  ،أن إشباع املالك حلاجاته األنانية إذ ،تفرض قيودا على املالك اليت تأخذ باملذهب الفردي

  .1بل أنّ هناك مكانا هاما إلشباع احلاجات االجتماعية ،مضى كل شيءكن يف أي وقت كما مل ي
وظيفة اجتماعية خيتلف يف صياغته ومدلوله عن القول بأن والقول بأن امللكية حق ذإن  

وذلك ألنّ  ،فبينما يرفض الفقه الصياغة الثابتة فانه يرحب بالصياغة األوىل ،امللكية وظيفة اجتماعية
 إذفكرة احلق عن امللكية  يعين نفي 2ة اجتماعية وهي الفكرة اليت نادى ا دجيياعتبار امللكية وظيف

وال حيمى إال يف  ،ضي أجره عينا من الناتجتيصبح املالك جمرد موظف حيوز جزءا من الثروة ويق
وهذا املفهوم ينكر اجلانب الذايت يف حق امللكية مع أنه من  ،احلدود اليت يقوم فيها مبهام وظيفته

كما أنه من املعروف  ،ابت أنّ يف امللكية جماال واسعا إلشباع املصاحل الشخصية البحتة للمالكالث
وهذه حقيقة ال  ،أنّ الفرد يسعى لتحقيق مصاحله الشخصية أكثر مما يسعى لتحقيق مصاحل اجلماعة

ف عن فمركز املالك خيتل ،تناقض إىلوإنكارها يؤدي حتما  ،ينكرها أحد ألا فطرة يف اإلنسان
فتتحقق  ،اخلاصة على ملكيته حلسابه ولتحقيق مصلحته يباشر املالك سلطانه إذ ،مركز املوظف

أما املوظف فيباشر السلطات اليت تدخل يف اختصاصه حلساب  ،مصلحة اجلماعة بطريق غري مباشر
فالصحيح أنّ امللكية اخلاصة حق فردي له  ،إذااجلماعة وتتحقق مصلحة اجلماعة بطريق مباشر

 ،وظيفة اجتماعية حافزة ال در سيادة املالك بل تعززها ، أي حق يمن عليهوظيفة اجتماعية

                                                           
1- Georges Ripert، La règle morale dans les obligations civiles,  4ème Edition, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1949, p 182. 

  .وما بعدها 97املرجع السابق، ص امللكية يف النظام االشتراكي،  نزيه حممد الصادق املهدي، - 2
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ويظهر هذا التنسيق بني  ،لب اجلماعةاتوفق بني املبادرة الفردية املستمدة من تلك السيادة وبني مط
  .1حلقاملصاحل يف القيود اليت يفرضها املشرع على امللكية ويف نظرية التعسف يف استعمال ا

مل  إذا ،ميكن القول بأن االستعمال الضار للملكية ،لتكريس الوظيفة االجتماعية للملكية
، فنظرية التعسف يعد تعسفا يف استعمال احلق ،خيرج املالك فيه عن احلدود املوضوعية هلذا احلق

وهذا ما جيسد  ،نا لتقييم التوازن بني عنصري الفردية واجلماعية الذين ميتاز ما حق امللكيةتأيت ه
حيث  ،العالقة اليت تربط بني نظرية التعسف يف استعمال احلق ونظرية الوظيفة االجتماعية للملكية

ما اعتربنا  إذا،فال ميكن تكريس نظرية التعسف ،ومربرا هلا ،تعترب هذه األخرية أساسا للنظرية األوىل
، وال ميكن 2ة وليس تعسفوزجماو، ألن اخلروج عن الوظيفة هامللكية جمرد وظيفة اجتماعية

ألنّ املالك ال يسأل يف هذه احلالة إال خبروجه  ،ما اعتربنا أن امللكية حق مطلق إذاتكريسها أيضا 
وهلذا فنظرية  ،تقوم املسؤولية التقصريية بشأنه وال جمال للتعسف يف استعمال احلق إذعن احلق 

، وذا املبدأ تأثرت 3احلق كما يسميها ريرباألخالقية يف ممارسة يف القاعدة التعسف جتد تربيرها 
  .خمالفة الغرض اإلجتماعي للحقوبعض التشريعات وجعلت للتعسف معيارا عاما ه

  التطور التارخيي لنظرية التعسف:الفرع الثاين

جيعلنا نرجع إىل الوراء من أجل الوقوف على ،إن دراسة التطور التارخيي لنظرية التعسف
ن أعلى اعتبار  ،مدى وجود ضمن قوانينها فكرة التعسف من عدمهو ،ةخمتلف التشريعات القدمي

  .هذه النظرية أصبحت اليوم تعرف تواجدا يف خمتلف التشريعات احلديثة

   

                                                           
  .بعدها وما 18املرجع السابق، ص  رشيد مشيشم، التعسف يف استعمال امللكية، - 1
املرجع ، ونظرية التعسف يف استعمال احلق بني الشريعة والقانونفتحي الدريين، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده  - 2

  .310ص  السابق،
3- George Ripert،La règle morale dans les obligations civiles, op.cit. , P 158.  
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  نظرية التعسف يف التشريعات القدمية :أوال

ال تارخييا للتشريعات احلديثة، أص القانون الفرنسي القدمي يعتربانوكل من القانون الروماين 
السؤال املطروح يف هذا اال يتعلق ما إذا كانت هذه التشريعات القدمية قد عرفت نظرية و

   ؟أم الكنظرية عامة قائمة بذاا التعسف 

   يف القانون الرومايننظرية التعسف  -1

هي حفظ مصاحل الناس مبا يكفل و ،كان القانون الروماين يتجه إىل حتقيق غايات نفعية حمضة
حيث  ،هذا القانون ضيقة وحمدودة اقد كانت اآلفاق اليت انطلق و ،قرار يف اتمعاالستوالنظام 

لذا كان قائما يف أساسه و، 1تقدمي مصاحله على املصاحل العامة وركز النظر على مصلحة الفرد 
كان لرب السلطة املطلقة، هذه من صور و ،أي على السلطة املطلقة ،على نظرية احلق املطلق

املوت على زوجه وكان له حق احلياة أو ،مطلقة غري حمدودة على مجيع أفرادها اوقالعائلة حق
العبيد للترك وكان الولد معرضا للبيع و ،االال أمووفلم يكن للزوجة حقوقا  ،عبيدهوأوالده و
  .فكان املدين يباع ،يف املعامالت كان للدائن سلطة مطلقة على مدينهو ،القتلو

احلق كانت جمهولة يف القانون  استعمالكرة التعسف يف قد توحي هذه الصورة أن ف
إن كان هذا القانون مل يعرف نظرية عامة ونه أل ،ذلكعكس يثبت غري أن الواقع  ،الروماين

أن الشرائع القدمية مبا فيها القانون يعود سبب ذلك و ،للتعسف إال أنه عرف بعض تطبيقاا
املسائل الواقعية اليت وان أساسها القضايا العملية بل ك ،مل تكن وليدة نظريات عامة ،الروماين

  .2عرضت على الفقهاء

                                                           
 ،1997س مصر، اإلسكندرية،، اجلامعيةدار املطبوعات  التطبيق،الفقه اإلسالمي بني النظرية و ،حممد أمحد سراج -1

 .204ص
املرجع  ،احلق و مدى سلطان الدولة يف تقييده و نظرية التعسف يف استعمال احلق بني الشريعة و القانون ،فتحي الدريين -  2

 .521ص  السابق،
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روح "يف كتابه  'إهرنج'من بينهم  ،هذه التطبيقات كشف عنها فقهاء القانون الفرنسي
 ،التخفيف من غلوهاوالذي أوضح دور العادات يف احلد من اطالق احلقوق و" القانون الروماين

احلق هذا التحديد من إطالق احلقوق على  استعمالالتعسف يف  حوليف كتابه  'جوسران'يبين و
 ،فهي اليت أدت من االنتقاص من سلطة رب األسرة على أفرادها .فكرة التعسف يف استعمال احلق

فلم يعد لألب بدون سبب مشروع احلق يف االعتراض على زواج  ،من سلطة السيد على عبدهو
ب يف حرمان أبنائه من املرياث قد حتدد بعد اطالقه بفضل فحق األ ،يف حرمانه من املرياثوابنه أ

 1إىل أن حمكمة املائة -جوسران  -يذهب و ،"النظرية العرفية لعدم حتقق األثر"بفضل و ،العادات
هذا  استعمالبإمكان تعسف األب يف  االعترافعندما وضعت هذه النظرية مل تفعل أكثر من 

   .احلق

 نوع من النسبية يف احلقوق بفضل آراء الفقهاء الرومان مثل قد أدخل على القانون الروماينو
يف احلق والغل"كذا عبارة ومقولة سوء النية ال يستحق الرعاية فتسقط احلماية املقررة لصاحب احلق 

حق فردي وبالنسبة حلق امللكية فال يسأل املالك إذا أساء استعمال هذا احلق فهو، 2"يف الظلموغل
إىل أنه جيوز للمالك القيام  'إلبيان'فذهب  ،له بنية اإلضرار بالغري كان ممنوعاإال أن استعما ،مطلق

ليس للجار أن يرفع وإن أدى ذلك إىل قطع العروق النابعة يف أرض جاره وباحلفر يف أرضه حىت 
يبني أن التعسف يف استعمال حق  هذا ماو ،عليه دعوى الغش مادام مل يقصد من احلفر اإلضرار به

تعمق وأنه من حفر بئرا يف أرضه ' إلبيان'كما قرر  ،نية اإلضرارومعياره هوكان متصورا امللكية 
  .3إذا كان التعمق من شأنه إسقاط حائط اجلار ،فيها يكون مسؤوال

                                                           
 .524ص  ،املرجع السابق ،فتحي الدريين ،قاضي 100هي حمكمة مشكلة من  -1
 ،1992 س ،بريوت ،الدار اجلامعية ،النظرية العامة للحق ،ينالوسيط يف شرح مقدمة القانون املد ،رمضان أبو السعود -2

 .647ص
مصادر  –بوجه عام  االلتزامنظرية  ،الد الثاين ،1ج ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،عبد الرزاق السنهوري -3

 .948ص ،1998 ،لبنان -بريوت ،احلقوقية منشورات احلليب ،3ط  ،االلتزام
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فكرة التعسف يف استعمال احلق كانت موجودة يف القانون هذه التطبيقات يتبني لنا أن من 
هلذا فال ميكن ارجاع هذه التطبيقات سوى ملبدأ و ،مةة عالكن مل تعرف يف شكل نظريو ،الروماين

  .1ليس لنظرية التعسفودالة العواإلنصاف 

ما يؤكد ذلك أقوال بعض الفقهاء و ،ن العادات كان هلا دور يف تقييد احلقوقكما أ 
ليس " :'جايوس'الفقيه منها قول  ،مع جوهر نظرية التعسف كانت تتناىف متامااليت الرومان 

يرفض وصف صاحب احلق باملعتدي عند استعماله حلقه ، فهذا القول "دي من يستعمل حقهباملعت
 :قال كذلكو ،"ليس باملؤذي من استعمل حقه" :'أولبيانوس'قال الفقيه ورتب ضررا بالغري ولو
  .2"من استعمل حقه فما ظلم"

تضح لنا جيدا من خالل هذه املقوالت اليت جاءت على لسان أبرز فقهاء القانون الروماين يو
  .مل تكن معروفةوبأن هذه النظرية كانت جمهولة متاما 

  يف القانون الفرنسي القدمينظرية التعسف -2

فإن القانون الفرنسي القدمي مل يعرف نظرية التعسف يف  ،مثل سابقه القانون الروماين
أحكام وقهاء بل جمرد فكرة حمدودة التطبيقات جرت ا أقالم الف ،استعمال احلق كنظرية عامة

   .القضاة

إىل أنه ' بوتييه'فقد أمجع فقهاء القانون الفرنسي القدمي على احلد من سلطات املالك فذهب 
مبعىن ان حق املالك يف  ،مناقضا إللتزامات اجلواروال جيوز للمالك أن يأيت عمال مضرا باجلار 

 ،يسأل مبوجب هذا الفعلوفإذا أضر به كان متعسفا  ،استعمال ملكه حمدود بعدم االضرار جباره
عمال يف عقاره من شأنه مضايقة صاحب العقار  يأيتأنه ال يسوغ للمالك أن ' توليري'و' دوما'قرر و

                                                           
 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،3ط  ،زائرياجليف ق م  االلتزاممصادر  ،لاللتزامالعامة  النظرية ،نعلى علي سليما -1

 .211ص  ،1992
 .210ص  ،املرجع السابق ،زائرياجليف ق م  االلتزاممصادر  ،تزامللالالنظرية العامة  ،علي علي سليمان -2
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أيضا إن املرء يعترب متعسفا يف ' دوما'قال و ،كإحداث دخان كثيف من فرناإلضرار به وااور أ
من  أنّو ،مشروعة يف استعماله مل تكن له مصلحةواستعمال حقه إذا قصد به اإلضرار بالغري أ

،كما كان الفقه الفرنسي القدمي يعترب أنه يقع 1يتعسف يف استعمال حق التقاضي يكون مسؤوال
بتحمل املضايقات اليت يسببها و ،على اجلريان مراعاة بعضهم بعضا باالمتناع عن األعمال الضارة

   .اجلوار يف بعض األحيان

ها على اليت طبقومعروفة يف الفقه الفرنسي القدمي  من هنا نقول أن فكرة التعسف كانت
هي وإن مل تظهر لديهم يف شكل نظرية عامة، وحق امللكية العقارية، وهوأشد احلقوق إطالقا 

من قضاء ' آبر'املبدأ الذي استخلصه خالل هر هذا من يظو ،الفكرة نفسها أخذ ا القضاء
عند مزاولة صناعة مفيدة أن يعطل عمل ولونسان ال جيوز لال :هوو" احملاكم قدميا " الربملانات 

أن يضر باألخص بالصحة العامة، فقد عرف وأ للسكىنأن جيعل منازهلم غري صاحلة وأ اجلريان
 الكنه مل يأخذ ا كنظرية عامة األمر الذي جعل تطبيقها أمروالقضاء أيضا فكرة التعسف 

 ،اإلنصافبادئ العدالة وستند سوى على مإذا ميكن القول أن نظرية التعسف مل تكن ت .2احمدود
إىل القانون الفرنسي من  انتقلالتراث القانوين الذي و ،وكانت نتيجة للتفقه اجليد يف القانون

خصوصا مع  ،بذرة مل تكتمل بعدومل تعرف النظرية لديهم بل كانت فكرة أو ،احلضارة الرومانية
 ،الذي ينادي بفكرة احلقوق املطلقة املقدسةو ،ديقيام الثورة الفرنسية اليت قامت على املذهب الفر

أدى هذا االستعمال إىل ولواستعماله على الوجه الذي يشاء وأين ميكن لصاحب احلق التمتع حبقه 
  .االضرار بالغري مادام صاحب احلق مل يتجاوز احلدود املوضوعية حلقه

   

                                                           
  .81ص  ،املرجع السابق ،زائرياجليف ق م  االلتزامصادر م ،تزامللالالنظرية العامة  ،علي علي سليمان -1
املرجع  ،احلق و مدى سلطان الدولة يف تقييده و نظرية التعسف يف استعمال احلق بني الشريعة و القانون ،ينيرفتحي الد -2

 .527ص  ،السابق



 يف التشريعإثبات امللكية العقارية اخلاصة                          :                 الفصل األول

89 
 

  نظرية التعسف يف التشريعات احلديثة :ثانيا

ن نظرية التعسف يف استعمال احلق مل تعرف كنظرية عامة يف التشريعات سبق احلديث على أ
كان للقضاء و ،إمنا عرفت كمجرد فكرة ذات تطبيقات قانونية موزعة عرب قوانني عديدةوالقدمية، 

  .دور كبري يف املسامهة يف انعاش هذه النظرية

على استقرار هذه عليه سنتطرق إىل دور القضاء يف إرساء أسس نظرية التعسف مث نعرج و
  .النظرية يف التشريعات احلديثة

دور القضاء يف إرساء نظرية التعسف يف استعمال احلق رغم عدم وجود النصوص  -1

  :القانونية

حيكم مبا ون القاضي الذي ال حيكم بالقانون أذلك أ ،قضاء ملزم بتطبيق القانونن الأمعلوم 
مسؤولية املالك أثناء سي إىل حل أقام مبوجبه لقد جلأ القضاء الفرنو ،سواه يعرض حكمه للنقض

عن طريق محل كل  ،حفظ السالم بني املالكونظرية التعسف على أساس العدالة  أقاموتعسفه 
فقد  ،اق األذى باجلريانال إلحل ،الذي تقرره العدالةومنه مالك على استعمال ملكه لتحقيق الغرض 

الفرنسي تأثر باملذهب رغم أن القانون  ،ةفكرة الغرض من حق امللكيالفرنسي قرر القضاء 
مبائ وهوامنا جلأ اىل أحد أهم مصادره ومل خيالف القانون الفرنسي أن القضاء هنا جند و ،الفردي
  .اإلنصافوالعدالة 

بفضل هذا و ،من القانون املدين الفرنسي تفسريا واسعا 1382كما انه أعطى لنص املادة  
إذ أن هذه املادة اليت تنص على املسؤولية  ،عظم حاالت التعسفأن يعطي حلوال مل استطاعالتفسري 

مل تفرق بني ما إذا كان الفعل الضار قد أتاه اإلنسان أثناء استعماله  ،التقصريية على أساس اخلطأ
ضرر ميكن أن وفعناصر املسؤولية من خطأ  ،أم أثناء مباشرته حلق ،ما تتضمنه من رخصوللحرية 

إذ ال ميكن إنكار أن استعمال احلق بنية اإلضرار  ،انية كما تتوافر يف احلالة األوىلتتوافر يف احلالة الث
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مما يؤدي  ،بدون مقتضى 1382القول بعكس ذلك فيه تضييق لنص املادة و ،بإمهال يعترب خطأ وأ
  .1تنازعهاوإىل فوضى احلقوق 

متجاوزا حلقوقه إذا  إعتبار املالك ،من بني ما توصل إليه القضاء الفرنسي يف هذا االو 
بقصد ترهيب احليوانات  اضوضاء ،حدث يف عقاره يف اليوم الذي يستعد فيه جاره للصيدأ
يف استعماله  اخلطأ املتمثل يف سوء نية املالكوهنا جند أن أساس مسؤولية املالك ه ،تنفريهاو

نب اخلطأ يف لتشمل جبا ،رى بأن القضاء الفرنسي قد قام بتوسيع فكرة اخلطأألذلك  ،لعقاره
  .اخلطأ يف استعمال احلق ،باحةاستعمال اال

يف ظل انعدام النصوص القانونية اليت تنص على و ،خنلص القول أن القضاء يف فرنسا
استطاع أن يواجه حاالت التعسف  ،يف ظل التيار الفردي الذي يرفض نظرية التعسفو ،التعسف

حيث  ،لفكرة اخلطأعلى اعطاء تفسري واسع من خالل اعتماده  ،اليت كان يطرحها الواقع العملي
 ،ضرارعيارها الشخصي املتمثل يف نية االأصبحت املسؤولية التقصريية تشمل نظرية التعسف يف م

  .باعتماده على مبادئ العدالة اليت على أساسها أقام مسؤولية املالك عن مضار اجلوار غري املألوفةو

   ديثةاستقرار نظرية التعسف يف التشريعات احل -2

امتدت إىل و ،حتددت تطبيقااو ،مل تلبث نظرية التعسف يف استعمال احلق أن ارتفع شأا
أقالم التاسع عشر بفضل أحكام القضاء و عادت إىل الظهور يف أواخر القرنومجيع نواحي القانون 

  .2الفقهاء

ه الفكرة حىت املشرع الفرنسي الذي كان يقدس املذهب الفردي عاد من جديد اىل تبين هذ
غري أننا مل  ،عدة تعديالت للقانون املدين الفرنسيوموزعة عرب عدة قوانني  3يف شكل تطبيقات

                                                           
 .38-37ص  ،املرجع السابق ،التعسف يف استعمال امللكية العقارية ،رشيد مشيشم -1
 ،بريوت ،دار احياء التراث العريب ،يف القانون املدين املصري لاللتزاماتاملوجز يف النظرية العامة  ،عبد الرزاق السنهوري -2

  .335 – 334ص  ،د س ط  ،لبنان
 .2321و  1760و  618و  375/7و  348/06 :يف املواد رنسيفالجند هذه التطبيقات يف ق م  -3
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نلمس تطبيق لفكرة التعسف يف جمال استعمال امللكية العقارية اخلاصة من جانب املشرع الفرنسي 
  .لسبب بسيط أنه يعتربها حقا مطلقا ال ميكن تقييده

ل التشريعات احلديثة أصبحت تعطي لنظرية التعسف مكانا على عكس هذا اإلجتاه فإن جو
مما جيعل هذه النظرية تنطبق على  ،باعتبار أا نصت عليها يف الباب التمهيدي للقانون املدين ،بارزا

لنظرية العمل  ليست جمرد تطبيقوى كافة احلقوق ما جيعل هذه النظرية تنطبق علوهو ،كافة احلقوق
  .1غري املشروع

هذا و ،اإلتساعوخيتلف يف هذه التشريعات بني الضيق  ،تطبيق نظرية التعسفإن جمال 
فمنها من اقتصرت على املعيار  ،تشريعااومبوجب معايري التعسف اليت نصت عليها قوانينها 

  .مثاهلا التشريعات العربيةومعا  املوضوعيوعتمدت على املعيار الشخصي امنها من والشخصي 

   لتعسفاحلديث لنظرية ا التكييف الفقهي :ثالثا

ثار جدل فقهي حول األساس الذي تقوم عليه املسؤولية النامجة عن التعسف يف استعمال 
األول يرى أن  ،حيث كان اخلالف على اجتاهني رئيسيني ،التكيف الفقهي للتعسفوأ ،احلق

  .رييةتطبيق من تطبيقات املسؤولية التقصووالثاين يرى التعسف ه ،التعسف خيتلف عن اخلطأ

 ل غري املشروعمستقلة عن نظرية الفع احلقالتعسف يف إستعمال ظرية ن  -1

حبيث ال تستند للقواعد العامة  ،هذا اجلانب من الفقه جيعل لنظرية التعسف كيانا مستقال
املشرع اجلزائري قبل تعديل القانون املدين سنة الذي إستقر عليه  الرأيووه ،للمسؤولية التقصريية

ولقد  ،مكرر 124إلغاءها واستبداهلا بنص املادة  اليت متّ 41خالل نص املادة  وذلك من ،2005
  :2احلجج التالية إىلعن هذا الرأي مستندا  'سليمانعلي ' اذدافع األست

                                                           
  .15ص ،1990 ، س44ع ،جملة الشرطة ،زائرياجلسف يف استعمال احلق يف ق م مفهوم التع ،بلحاج العريب -1
 .251ص  ،املرجع السابق ،زائرياجلمصادر االلتزام يف ق م  ،النظرية العامة لاللتزام ،علي علي سليمان -2
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كان التعسف صورة من ولوفصل املشرع نص التعسف عن نصوص املسؤولية التقصريية،  
 .وص املسؤولية التقصرييةصور هذه املسؤولية، لورد النص عليه إىل جانب نص

بالنظر إىل املصدر التارخيي لنظرية التعسف، جند أن قوانني الدول العربية استمدت نظرية  
التعسف من الفقه اإلسالمي، الذي ال يقيمها على اخلطأ، بل ينظر إليها نظرة موضوعية 

 .تعتمد على ركن الضرر

بينما يغلب اجلزاء النقدي يف التعويض العيين، وإنّ الغالب يف اجلزاء عن التعسف ه 
 .املسؤولية التقصريية

 التعسف تطبيق من تطبيقات املسؤولية التقصريية -2

إال أم  ،اتفق جانب كبري من الفقه على أنّ التعسف تطبيق من تطبيقات املسؤولية التقصريية
كرون لنظرية وهم املن ،فمنهم من يعترب التعسف جتاوزا حلدود احلق ،اختلفوا يف تأصيل التعسف

ومنهم من يعترب أنّ التعسف احنرافا  ،ومنهم من يرى أنّ التعسف خطأ من نوع خاص ،التعسف
  .عن سلوك الشخص العادي أي أنه خطأ

 التعسف جتاوز حلدود احلق املوضوعية : 

' بالنيول ' ومن بينهم  ،نادى ذا الرأي الفقهاء املنكرون لنظرية التعسف يف استعمال احلق
  .1»احلق ينتهي حينما يبدأ التعسف « :نّل احيث يقو

ومها ااوزة والتعسف  ،لقد انتقد هذا الرأي نظرا ملا يشوبه من خلط بني مفهومني خمتلفني
واخلروج عن احلق معيب يف  ،نتيجتهوفالفرق ظاهر يف كون التعسف يف احلق معيب يف غرضه أ

  .2وذلك بكونه غري مشروع ،أصلهوذاته 
  نوع خاصالتعسف خطأ من 

                                                           
1- Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil francais, T 6, par Esmein.P, p265.  

  .758، ص 1989 ،ساإلسكندرية،منشأة املعارف ،علم القانون إىلاملدخل ، حسن كرية - 2
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 ،خطأ من نوع خاصوبأنّ التعسف ه 'جوسران'نادى جانب من الفقه مثل ما ذهب اليه 
كان  إذافاستعمال احلق ال يكون مشروعا إال  ،يتمثل يف االحنراف باحلق عن غايته االجتماعية

ويثري مشكلة ضمري  العاديما خيرج التعسف من مدلول اخلطأ ووه ،روحهومتفقا مع غاية احلق 
  .1ال مشكلة ضمري فردي كما يف اخلطأ التقليدي ،مجاعي
 التعسف صورة من صور اخلطأ  

ويرى  ،يعترب هذا اجلانب من الفقه التعسف خطأ بدون اخلروج عن احلدود املوضوعية للحق
  :أنّ اخلطأ أصبحت له صورتان

 وذلك باخلروج عن الرخصة اليت أباحها له  ،صورة تقليدية تتمثل يف اإلخالل حبق الغري
اخلطأ باملفهوم التقليدي ومبوجب هذه الصورة من ووهذا ه ،اخلروج عن حدود احلقوالقانون أ

لذا فهذه الصورة ال تستوعب فكرة  ،مل خيرج عن حدود حقه إذااخلطأ ال يسأل صاحب احلق 
 .التعسف

 ملتزما  ،صورة حديثة تتمثل يف اإلخالل حبق الغري أثناء استعمال صاحب احلق حلقه
الشخص العادي، ويف الصورة  عنايةالتقصري من وإنّ املعيار يف كال الصورتني ه .حلقحدود هذا ا

الشخص العادي يف  عنايةل حب احلق أثناء استعمال حقه مل يبذأن صاوالثانية فانّ وجه التقصري ه
        .2منع اإلضرار بالغري، وهلذا اعترب استعمال احلق خطأ تقصرييا

قارية اخلاصة يف للتعسف يف استعمال حق امللكية العنوين النظام القا :املطلب الثاين

  التشريع 
باستعمال  إالفلن يتحقق ذلك  ،حتقيق مصلحة صاحب احلقوكان اهلدف من احلق ه إذا

 وبني ،يوفق بني املصاحل اخلاصة بعضها ببعض من جهةوفه ،فالقانون عندما مينح حقا ،هذه األداة
فالقانون حيمي املصلحة اخلاصة اليت تؤدي فائدة  ،من جهة أخرىاملصاحل اخلاصة واملصلحة العامة 

                                                           
   .647ص ،املرجع السابق النظرية العامة للحق، ،الوسيط يف شرح مقدمة القانون املدين ،رمضان أبو السعود - 1
  .329، ص املرجع السابق املصري، عبد الرزاق السنهوري، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين - 2
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ينما أخذت بعض التشريعات بف ،ولقد اختلفت التشريعات يف معايري التعسف ،للمصلحة العامة
لذا سنحاول من  ،املوضوعيوباملعيارين الشخصي أخرى أخذت تشريعات  ،باملعيار الشخصي

املشرع اجلزائري وحندد طرق  إليهالعامة حسب ما سار  خالل هذا املطلب معاجلة وحتديد املعايري
، كما سنتناول كنقطة التعسف وجزاءه من خالل ما سار عليه التطبيق القضائي اجلزائري إثبات

  .القضائية يف اجلزائروتطبيقاا يف املنظومة القانونية وثانية خمتلف املعايري اخلاصة 

  امللكية العقارية اخلاصة حق استعمال  املعايري العامة للتعسف يف :األول الفرع
ترجيح نظرية التعسف يف استعمال احلق مت  2005قبل تعديل القانون املدين اجلزائري سنة 
عدم ووما يؤيد ذلك ه ،من قبل املشرع اجلزائري كنظرية مستقلة عن نظام املسؤولية التقصريية

ألغى نص املادة  2005املشرع سنة ولكن  ،النص على النظرية ضمن نصوص املسؤولية التقصريية
فلم يترك لنا جماال للشك بأنّ التعسف أصبح  ،ق ممكرر من  124نص املادة  إىلونقله  41

 ،أنّ املشرع ذكر ذلك صراحة يف النص اجلديدوخاصة  ،تطبيقا من تطبيقات العمل غري املشروع
 41 نفسها اليت نصت عليها املادة أنه بقي حمافظا على املعايري إال ،ورغم أنّ التعديل كان جوهريا

ل التعسفي ومل يشمل مشل مسألة التكييف القانوين للفع فالتعديل ،من القانون املدين اجلزائري
  .معايريه

  املعايري العامة للتعسف يف القانون اجلزائري :أوال
   :مكرر من القانون املدين اجلزائري على ما يلي 124لقد نصت املادة 

   :التعسفي للحق خطأ السيما يف احلاالت اآلتية مالاالستعيشكل  «
 .وقع بقصد اإلضرار بالغري إذا 

 .الضرر الناشئ للغري إىلكان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  إذا 

 .»كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة  إذا 
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من  ،اوهلا بشيءوسنحاول تن ،1موضوعيوشخصي ومنها ما هوه هذه املعايري منها ما إنّ
   :التايلووذلك على النح ،التحليل والتأصيل من خالل ثالث نقاط

 استعمال احلق بنية اإلضرار بالغري -  1

وأكثرها شيوعا يف التشريعات  ،يعترب من أقدم معايري التعسف ،ما يسمى باملعيار القصديوأ
ألنه كثريا ما يسخر  ،ارية اخلاصةوقد ارتبط منذ البداية بالتعسف يف استعمال امللكية العق ،احلديثة

 ،، ولقد عرفه الرومان ألول مرة2رد مآرب شخصية يف النكاية بغريه واإلضرار به ،املالك حقه
دته والغريب عموما واعتم ،وتأثّر به الفقه والقضاء الفرنسيني ،الشريعة اإلسالمية إىلمث انتقل 

بقصد اإلضرار  ،ا وامللكية العقارية خصوصااستعمال احلق عموم فقررت منع ،تشريعاا أيضا
-02 :اليت فصلت فيها حمكمة كوملار يف ،وخري دليل على ذلك القضية التارخيية الشهرية ،بالغري
وكان قصده الوحيد  ،أقام فوق سطح مرتله مدخنة ،مالك عقار بإدانةقضت  إذ ،05-1855

  .3منها حجب الضوء عن جاره
وقع  إذا «،اجلزائري يف الفقرة األوىل من املادة السالفة الذكر هذا املعيار عبر عنه املشرع

صاحب وول ،وعليه يعد تعسفا من يستعمل حقه بقصد اإلضرار بالغري ،» بقصد اإلضرار بالغري
الذي الشخص وكمثال عن ذلك  ،القصد الرئيسيوكان قصد اإلضرار ه إذا ،هذا القصد نفع له

 ،إلشاعة الذعر يف احليوانات وتنفريها ،جاره للصيدحيدث ضجة وصخبا شديدين عند ممارسة 
 ،بناء جاره إظالمسوى  ،ال لشيء ،وكذلك املالك الذي يقيم سياجا عاليا يطليه باللون األسود

  .4دون أي منفعة حقيقية تعود عليه من ذلك
                                                           

  .128-127 ص املرجع السابق، ، التعسف يف استعمال امللكية العقارية، رشيد مشيشم - 1
 األردن، -عمان ،التوزيع دار الثقافة للنشر و ، 2طحق امللكية يف ذاته يف القانون املدين،  ،حممد وحيد الدين سوار -  2
  .68، ص 2010س
، دار اهلدى، اجلزائر، 1، ط 2ج ،الواقعة القانونية االلتزام،شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر  ،حممد صربي السعدي - 3

  .50، ص 1992 - 1991
  .127املرجع السابق، ص رشيد مشيشم،، التعسف يف استعمال امللكية العقارية،  - 4
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 ،نّ انعدام املصلحة يف تصرف املالك يف ملكه يعترب قرينة على توافر قصد اإلضرار بالغريإ
ومع ذلك ينبغي لقيام مسؤولية صاحب احلق أن يثبت املتضرر أنّ صاحب احلق قد استعمل حقه 

عليها من انعدام  االستداللوميكن  ،ثباتا بكافة طرق اإلإثباوهذه النية ميكن  ،بنية اإلضرار بالغري
  .1االستعمالتفاهة املصلحة اليت حيققها له ومصلحة صاحب احلق أ

    ب بني مصلحة صاحب احلق والضرر الذي يلحق بالغريانعدام التناس -  2

 ،ال  يكفي أن تكون لصاحب احلق مصلحة يف استعمال حقه حىت تنتفي عنه شبهة التعسف
 ،وأنّ القصد من استعمال احلق كان حتقيق هذه املصلحة ،فمن اليسري اإلدعاء بوجود مصلحة ما

صيب الغري من ضرر من جراء هذا ولكن ينبغي أن تكون مصلحة ذات قيمة تربر ما قد ي
حبيث ال يوجد  ،الذي يعود على الغري رالضر إىلكانت املصلحة تافهة بالقياس  إذاأما  ،االستعمال

وواضح أنّ  ،غايتهويف استعمال احلق عن غرضه أ االحنراففذلك دليل على  ،إطالقابينهما تناسب 
التفاوت الشاسع بني الضرر الالحق قوامه  ،هذا املعيار موضوعي ال شخصي كاملعيار السابق

مبعيار عدم  ،ويطلق على هذا املعيار لدى أحباث الفقه اإلسالمي ،واملنفعة العائدة على صاحب احلق
جمرد استنساخ من قواعد الفقه ووبالتايل فه ،التناسب بني املصلحة املرغوبة وبني املضرة املتوقعة

رجحان الضرر الذي يصيب الغري  :قانون كذلك بعبارةويعرب عنه فقهاء ال ،اإلسالمي يف هذا اال
يف أحكام ولقد أورد املشرع اجلزائري تطبيقات عديدة هلذا املعيار  ،2على مصلحة صاحب احلق

   :نذكر منها ما يليالقنون املدين 

 هدم احلائط الفاصل  - أ

ملالك احلائط  غري أنه ليس « :من القانون اجلزائري 708من املادة الثانية نصت عليه الفقرة 
     .»كان هذا يضر اجلار الذي يستر ملكه باحلائط  إذا ،3أن يهدمه خمتارا دون عذر قانوين

                                                           
  .26، ص 1996 س العينية األصلية، موجز أحكام القانون املدين األردين، احلقوق ،سعيد عبد الكرمي مبارك - 1
  .70جع السابق، ص ، حق امللكية يف ذاته يف القانون املدين، املرحممد وحيد الدين سوار - 2
  .ح هو كلمة قوي كما ورد يف النص الفرنسي بدال من كلمة قانوينن األصإ - 3
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 إىلكما ورد يف املادة بني املصلحة اجلدية اليت يرمي مالك احلائط  -قانوين -العذر القوي إنّ
عذر قوي فيعد  إىلك مل يستند يف ذل إذاأماّ  ،ألنه يتصرف يف ملكه ،ومصلحته هنا تقدم ،حتقيقها

  .1متعسفا وترجح مصلحة اجلار
 ،ال ملكية مشتركة بينهما ،احلائط الفاصل مادام مملوكا ملكية خاصة ألحد اجلارين إن

غري أنه ملا كان بناء  ،مبا فيها التصرف املادي يف اهلدم ،سلطات امللكيةه كل فاألصل أن ملالكه ل
 اهلدم مشروعا أن يوجد تناسب بني املنفعة اليت تعود فيجب حىت يعترب ،اجلار مستترا ذا احلائط

بنائه  الستتارنظرا  ،وبني الضرر الذي يلحق اجلار نتيجة لذلك ،على مالك احلائط من وراء هدمه
يربر اهلدم من استهداف منفعة وجد لدى املالك باعث قوي  إذاومثل هذا التناسب يقوم  ،باحلائط

وجد وأ ،مل يوجد باعث على اهلدم إذاأماّ  ،ر العائد على اجلاركبرية تتوازى على األقل مع الضر
يف استعمال حق امللكية بابتغاء مصلحة  االحنراففيعترب ذلك قرينة على  ،باعث ولكنه ليس قويا

  .ما يصيب الغري يف مقابلها من أضرار جسيمة فادحة أمامال تستأهل محاية القانون  ،ضئيلة تافهة

 بالعقار االلتصاق -ب

استعمل فيها املشرع معيار  ،بالعقار حاالت عديدة االلتصاقب ملتعلقةردت يف األحكام او
من  785من املادة  01املوازنة بني الضرر واملصلحة ومن بني هذه احلاالت ما نصت عليه الفقرة 

نّ يعتقد حبسن نية أ 784يف املادة  إليهاكان من أقام املنشآت املشار  إذا" :واليت قضت بأنه ،ق م
خيير بني أن يدفع قيمة املواد  وإمنافليس لصاحب األرض أن يطلب اإلزالة  ،إقامتهاله احلق يف 

مبلغا يساوي ما زاد يف قيمة األرض بسبب هذه املنشآت هذا ما مل يطلب صاحب ووأجرة العمل أ
 وجزاء تعسفه أنه ال ،يكون متعسفا ،طلب مالك األرض نزع املنشآت إذاف ،" املنشآت نزعها
وذلك ألنّ الضرر الذي يصيب صاحب املنشآت  ،بل يتملك املنشآت معاوضة ،يستجاب لطلبه

  .أكرب من املصلحة اليت حيققها

                                                           
  .142- 141ص  ،املرجع السابقعلم القانون،  إىلاملدخل ، حسن كرية - 1
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املالك الذي يقيم مدخنة يف مكان معين من  ،ميكن أن يعترب من تطبيقات هذا املعيار كذلك
نيب ملك اجلار هذا الضرر جت ،فوات منفعة عليهووكان ميكنه دون ضرر أ ،حبيث تضر باجلار ،بنائه

حائطا واملالك الذي يقيم على حدود ملكه بقصد منع الغبار  ،يف مكان آخر من البناء  بإقامتها
بناؤه  بإمكانهأنه كان  يف حني ،حجب الضوء كلية عن الواجهة املقابلة مللك جاره إىليؤدي 

احلائط املقابل ملطالت دون تفويت ما يقصده من غرض جيعل أجزاء  ،بطريقة أقل ضررا باجلار
  .1ملك اجلار من زجاج غري شفاف يسمح بتسرب الضوء

 عدم مشروعية املصلحة اليت يرمي صاحب احلق لتحقيقها -3

فهنا يعترب صاحب احلق متعسفا يف استعماله  ،يعرف فقها مبعيار ختلف املصلحة املشروعة 
أعد املالك مرتله ليكون  إذافمثال  ،حتقيقها غري مشروعة إىلكانت املصلحة اليت يرمي  إذا،حلقه

ألنّ املصلحة اليت قصد  ،فيعترب متعسفا يف استعمال ملكه ،باملخدرات االجتاروحمال لتعاطي القمار أ
 إال ،ذلك أنّ احلقوق ال قيمة هلا بنظر القانون ،غري مشروعة االستعمالحتقيقها من وراء هذا 

عن ذلك واستعمال احلقوق يف سبيل حتقيق منافع  اففاالحنر، 2مبقدار ما حتققه من مصاحل مشروعة
 ،الشخصي واملعيار املوضوعي وهذا املعيار جيمع بني املعيار ،جيردها من قيمتها ،غري مشروعة

 ،فيأخذ صفات املعيار الشخصي ألنّ حتقيق مصاحل غري مشروعة يكون بناءا على دافع غري مشروع
مصلحة غري  إىلكان يؤدي  إذاوما  ،مآل الفعل إىليه ويأخذ صفات املعيار املوضوعي ألنه ينظر ف

   .مشروعة
 ،ومن تطبيقات هذا املعيار قضية كليمان بايار الذي أقام مباين يف أرضه ااورة للمطار

وإلجبار  ،وهبوطها إقالعهاووضع فوقها أعمدة سوداء مدببة بأسالك شائكة ملضايقة الطائرات يف 

                                                           
 .209ص  ،1979 ، سبريوت ،منشورات زين احلقوقية ،1ج  ،احلقوق العينية األصلية، ادوارد عيد  -1

 .209ص  ،1997 ،سمطبوعات جامعة الكويت ،حق امللكية، غين حسون طه -2
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بالتعسف حتت ستار فكرة  1915فأدانه القضاء الفرنسي سنة  ،شركة الطريان على شراء أرضه
  .1اخلطأ

ألنّ  ،"نية اإلضرار"الفعل للمعيار األول  إخضاعال نستطيع  فإنناهذه القضية  إىلنظرنا  إذا
عن  رجحان الضرر"كما ال نستطيع تطبيق املعيار الثاين ،الفعل قد صاحبه قصد حتقيق مصلحة

لنا سوى املعيار  فلم يبق ،يت يتطلبها هذا املعيار هي املصلحة املشروعةاملصلحة ال ألنّ ،" املصلحة
والفعل هنا ال يعد خروجا عن حدود احلق ألن املالك مل  ،"عدم مشروعية املصلحة"الثالث 

 ،مل خيطأوفه إذا ،والقانون ال مينعه من البناء ،يستعمل سوى حقه املتمثل يف حق البناء على أرضه
  .لفعل سوى بأنه تعسفنسمي هذا ا اذافم

  التعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصةجزاء و إثبات :ثانيا

   يف استعمال امللكية العقارية اخلاصةإثبات التعسف -1
على مبادئ  ،يف استعمال احلق عموماالتعسف  إثباتبشأن  ،استقر الفقه والتشريع والقضاء

استعمال وألنّ األصل ه ،يقع على من يدعيه ،حصول التعسف إثباتمفادها أنّ عبئ  ،عامة
 ،غايتها اليت منحت من أجلهاوأ ،دون احنراف عن طبيعتها ،احلقوق حبسن نية وبطريقتها العادية

وكذلك عند  ،امنا هي بقصد اإلضرار به ،ادعى مالك عقار أن أشغال احلفر اليت يقوم ا جارهوفل
 ،ادعائه إثباتفانه عليه  ،اهلواء عنه وغريهاونع الضوء أعند بناء جدار ملوأ ،به لإلضرارمدخنة  إقامة

ذلك  إقامةيثبت انتفاء املنفعة من وأ ،ن يثبت انعدام مصلحة مالك العقار الذي قام بأعمال احلفركأ
 ،يف مكان آخر من سكناه بإقامتها ،تفادي اإلضرار به بإمكانهكان و، أ2خنةدتلك املوأ ،اجلدار

ذلك قرينة  يعد إذ ،الضرر به إحلاقالالزمة ملنع  االحتياطات اذاختره يف جا إمهاليثبت مسؤولية وأ

                                                           
يف الشريعة التعسف يف استعمال احلق بقصد اإلضرار بالغري أو لتحقيق مصلحة غري مشروعة ، أمحد الصويعي شليبك -1
 .58ص  ،2009 أفريل س  ،38ع ، جملة الشريعة والقانون ،لقانونوا
، 1996س ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1أحباث ومذكرات يف القانون والفقه اإلسالمي، ج  ،العريب بلحاج -2

   .34ص
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من جراء تعسف جاره يف استعمال مدخل بنايته  ،يثبت وقوع الضرر عليهوأ ،على وقوع التعسف
 ،ها الرتاعأمامتوجيه طلب للجهة القضائية املثار  ،ويتم يف هذه احلالة األخرية عادة ،به لإلضرار

  .وعلى نفقة املدعي ،وقوع الضرر إثباتلتدعيم  ،وحترير حمضر معاينة ،تصبندب خبري خم
حالة التعسف املشتملة على قصد  إثباتغري أنه قد تثار عمليا بعض الصعوبات اليت تواجه 

ا بكافة طرق إثباوبالتايل جيوز  ،بكوا واقعة مادية ،رجح التعامل معهاون ،اإلضرار بالغري
 إثباتطاملا كان  ،ممن يرون بأنه ،استقرت عليه آراء كثري من فقهاء القانون واألخذ مبا ،ثباتاإل

فانه جيوز  ،التصاهلا بأمور نفسية كامنة داخل النفس البشرية ،متعسرا وصعبا للغاية انية الضرر أمر
ل يف استعما ،على انعدام املصلحة وتفاهتها لدى املالك ،للقضاء أن يعتمد يف استخالصه لتلك النية

وقد  ،قرينة على أن املالك مل يقصد سوى اإلضرار بالغري ،االنعداممعتربا هاته التفاهة وذلك  ،ملكه
مل  ،وفيه ضرر للمدعى عليه،مل يكن للمدعي منفعة من حقه إذاأنه  ،تقرر لدى القضاء احلديث

  .1له ذا احلق يقض

  جزاء التعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصة -2
يتخذ عدة أشكال على  ،اجلزاء يف نظام املسؤولية عن أعمال التعسف يف استعمال احلقنّ إ

احلاصلة بني  االتفاقعلى الرغم من أوجه  ،خالف اجلزاء املعروف يف نظام املسؤولية التقصريية
  .النظامني

  للتعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصة  اجلزاء العالجي - أ      

ويبقى األمر  ،سواء كان تعويضا نقديا أم عينيا ،لتعويض عن الضرر الالحق بالغرييف ا يتمثل
وما استقر عليه القضاء يف  ،تطبيقا لنصوص القانون ،خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع

 إعادةيقضي بوأ ،فقد حيكم القاضي بالتعويض النقدي لصاحل املضرور من الطرفني ،هذا الشأن
كاحلكم دم احلائط الذي  ،قبل حصول فعل التعسفوكان عليه قبل حصول الضرر أما  إىلاحلال 

                                                           
  .69املرجع السابق، ص حق امللكية يف ذاته يف القانون املدين،  ،حممد وحيد الدين سوار - 1
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 ،احلكم على املتعسف الذي قام دم حائطهوأ ،اهلواء عن جارهواختذه املتعسف حلجب النور أ
ألنّ احلائط الذي قام دمه كان يستتر به عقار  ،بنائه من جديد إعادةب ،دون مربر قوي لذلك

بتحويل  ،جباره لإلضرارمالك العقار املتعسف يف استعمال مدخل بنايته  إلزامباحلكم وأ .جاره
وميكن للقاضي  ،، بسبب الضرر الذي حلقه من جراء ذلك1مدخل البناية بعيدا عن مسكن جاره 

ويف كل احلاالت يتعني على القاضي أن يراعي يف تقديره  ،أن حيكم بالتعويض النقدي والعيين معا
 ،ومناسبة التعويضات املدنية حلجم الضرر احلاصل ،ضيه نصوص القانون اخلاصةما تقت ،للتعويض

ق م  131تطبيقا لنص املادة  ،والوسائل املعتمدة لتقديرها ،وأن يبني يف حكمه طريقة التعويضات
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادتني " :اليت تنص على

فان مل يتيسر له وقت احلكم أن يقدر  ،مع مراعاة الظروف املالبسة ،ق م مكرر 182و 182
مدى التعويض بصفة ائية، فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر 

يعني القاضي طريقة التعويض " :ق م اليت جاء فيها مايلي 132املادة و ".من جديد يف التقدير
جيوز يف هاتني احلالتني الزام املدين بأن يقدم و ،يكون ايرادا مرتباكما يصح أن  ،مقسطا
أن  ،بناءا على طلب املضروروعلى أنه جيوز للقاضي تبعا للظروف  ،يقدر التعويض بالنقدو.تأمينا

بأداء بعض اإلعانات  ،ذلك على سبيل التعويضوأن حيكم و ،يأمر باعادة احلالة اىل ماكانت عليه
  ".املشروعتتصل بالفعل غري 

 للتعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصة اجلزاء الوقائي  - ب

غري موجودة عادة يف نظام املسؤولية  ،صورة أخرى ،جند جلزاء التعسف يف استعمال احلق
من خالل منح  ،وتتمثل يف اجلزاء الوقائي الذي يعمل على منع وقوع الضرر أصال ،التقصريية

ما مييز فكرة التعسف عن فكرة ووه ،استعماال تعسفيا ،تعمال حقهصاحب احلق ابتداءا من اس
وخري مثال للجزاء  ،بعد حصول الضرر إالال وجود للمسؤولية التقصريية  إذ ،املسؤولية التقصريية

                                                           
، 393987حتت رقم امللف  14/03/2007:  ، قرار بتاريخ2010، س 3ج  م ق م ع، ع خاص، إ ق غ ع، -  1
  .وما بعدها 361ص
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 االستجابةيف عدم  ،اليت أجازت للقاضي املختص ،ق ممن  788ما نصت عليه املادة  ،الوقائي
 ،يهدم ما بين عليها ،الذي أقام عليها بناءا حبسن نية ،ة ألرض جارهاملالصق ،لطلب مالك األرض

الذي سيلحق  ،اجلسيم الناجم عن اهلدم وهذا توقيا للضرر ،طاملا كان ذلك التعدي جزئيا فقط
ليكتفي القاضي باحلكم على هذا األخري بتعويض مناسب لصاحل  ،الباين يف ملك الغري حبسن نية

  .همالك العقار املعتدى علي

  املعايري اخلاصة للتعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصة  :الفرع الثاين
الفرع  ضمناليت تناولناها و ،ق ممكرر من  124ان املعايري الثالثة اليت نصت عليها املادة 

وبالطبع  ،معايري عامة تنبسط على كل احلقوق سواء كانت شخصية أم عينية أم معنوية هي ،األول
على معيار مة للتعسف نص املشرع وباإلضافة اىل املعايري العا ،هلا حق امللكية العقارية اخلاصةخيضع 

ن تعميمه على كافة وهذا املعيار ال ميك ،وخص به حق امللكية العقارية اخلاصة ،الضرر الفاحش
 124ادة مل ينص عنه ضمن املوأنّ املشرع قد نص عليه يف أحكام حق امللكية احلقوق خاصة 

  .ق ممن  مكرر
قيدا  االلتزامليعترب هذا  ،استثمار األراضي الفالحيةووجوب استغالل أ كما قرر املشرع

 ،سواء تعلّق األمر حبق التصرف ،أساسيا يرد على حق امللكية العقارية الفالحية اخلاصة
الفالحية يشكل  اذ اعترب املشرع صراحة بأنّ عدم استغالل األراضي ،االستغاللوأ االستعمالوأ

املؤرخ يف  90/25رقم قانون المن  48تطبيقا لنص املادة  ،فعال تعسفيا يف استعمال احلق
يشكل عدم استثمار " :التنص علىواملتمم واملعدل  التوجيه العقارياملتضمن  18/11/1990

فية الوظيومهية اإلقتصادية نظرا اىل األ ،األراضي الفالحية فعال تعسفيا يف استعمال احلق
  ."اإلجتماعية املنوطة ذه األراضيو

مسؤولية املالك يف  احاول الوقوف على معرفة األسباب القانونية اليت تقوم عليهأومن هنا س
من خالل تأصيل تلك املسؤولية  ،عدم استغالل األراضي الفالحيةوحاالت الضرر الفاحش أ

  .وتكييفها ومعرفة سبب قيامها
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  )معيار الضرر الفاحش( املألوفة معيار مضار اجلوار غري:أوال
وهي  ،نّ ظاهرة مضار اجلوار غري املألوفة هي مشكلة يعاين منها كل مواطن جزائريإ

بسبب كثرة  ،مشكلة تزداد تفاقما يوما بعد يوم بسبب التطور الذي يعرفه اال العمراين
د من حجم األضرار زا ماووه ،التجمعات السكانية الذي زادت معه ظاهرة التجاور بني السكان

اليت جتاوزت شخص اجلار وأصبحت خطرا يهدد البيئة نظرا لعالقتها و ،النامجة عن ذلك التجاور
ويف مقابل ذلك يعرف جمتمعنا مع األسف تراجعا لقيمة  ،املباشرة حبياة اإلنسان وارتباطها ببقائه

حتدث بني اجلريان أصبحت تتطور اجلوار وتراجعا ملكانة اجلار اىل درجة أنّ املناوشات اليومية اليت 
  .يف الكثري من األحيان لتصل اىل القضاء من أجل الفصل فيها

أمهها املتعلقة بأسباب  ،انّ موضوع مضار اجلوار غري املألوفة يطرح العديد من اإلشكاليات
   .مبعىن األساس الذي تقوم عليه مسؤولية املالك يف مضار اجلوار غري املؤلوفة ،املسؤولية

  مفهوم مضار اجلوار غري املألوفة -1
وقد اشترط  ،حرية املالك يف استعمال ملكه بعدم اإلضرار جبارهاجلزائري لقد قيد املشرع 

 واليت جاء ق م من  691وذلك من خالل نص املادة  ،املضار غري مألوفةتلك املشرع أن تكون 
وليس للجار د يضر مبلك جاره،مال حقه اىل حجيب على املالك أال يتعسف يف استع«:فيها ما يلي

ف وطبيعة ره جيوز له أن يراعي يف ذلك العغري أن ،أن يرجع على جاره يف مضار اجلوار املألوفة
  .»رض الذي خصصت لهغمنهما بالنسبة اىل اآلخرين،والالعقارات وموقع كل 

الضرر ووه ،واضحا يف حتديده لنوع الضرر الذي تترتب عليه مسؤولية املالك املشرعكان 
تسمية تلك  وقد فضل املشرع ،1كما يطلق عليه الفقه اإلسالمي الضرر الفاحشوأ ،غري املألوف

وليدة  هية وتسمية مضار اجلوار يف احلقيق ،لى غرار سائر القوانني األجنبيةاألضرار باملضار ع

                                                           
  .126ص  ،1977س ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي ،فتحي الدريين -  1
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فهوم مرن ذات م ،، وهي تسمية مميزة ومستقلة1ومن صنع األعراف والتقاليد ،القضائي االجتهاد
  .ال ميكن استيعاا االّ بتحديد مفهوم دقيق للضرر غري املألوف بوجه عام ،حيتمل اعتبارات عدة

ومل يضع معيارا دقيقا يتخذه القاضي  ،انّ املشرع مل حيدد مفهوما للضرر غري املألوف
مهمة وقد يرجع السبب اىل كون التعريف من  ،لتحديد طبيعة الضرر من حيث كونه مألوفا أم ال

عزوف فقهاء القانون اجلزائري عن دراسة موضوع مضار وواملالحظ أيضا ه ،الفقه وليس القانون
تصل يف  ،رغم ما تطرحه هذه املسألة من خالفات ونزاعات يومية بني اجلريان ،اجلوار غري املألوفة

فقه الفرنسي وخاصة ال ،على عكس الفقه والقانون املقارن ،الكثري من األحيان اىل احملاكم لفضها
وحتديد أساس  ،االلتزاماتالذي اجتهد كثريا يف دراسة التزامات اجلوار من ناحية حتديد تلك 

  .املسؤولية الناشئة عنها
الوصول اليه و هانه ونظرا لغياب التعريف القانوين ملضار اجلوار غري املألوفة ينبغي البحث عن

الوثيق بني مصطلحي  لالرتباطوذلك  ،ملألوفحتديد مفهوم اجلوار مث مفهوم الضرر غري ا عن طريق
اجلوار والضرر غري املألوف الذي جعلهما يشكالن صورة مهمة من صور املسؤولية املدنية وأحد 

  .أهم تطبيقاا يف احلياة العملية

  مفهوم اجلوار   - أ
فالفرد املنعزل الذي ال جار له وليس  ،عنها االستغناءضرورة ال ميكن لإلنسان واجلوار ه

، وأمهية 2ضرب من ضروب اخليال والوهم الذي ال وجود له يف الواقع امللموسورا ألحد هجا
بالذكر أنّ مفهوم اجلوار يف نطاق املسؤولية عن مضار  رواجلدي ،مفهومهحتديد اجلوار تقتضي 

                                                           
 ،1998 س ،لبنان ،األشرقية ،عة جون كلود أنطوان احللوطبا ،1ملسؤولية عن مضار اجلوار، ط ا ،مروان كساب -  1
  .11ص

دار  ،دراسة مقارنة بني القانون املصري والفرنسي ،املسؤولية املدنية عن الفعل الضار بالبيئة ،أمحد عبد التواب حممد جت -  2
  .114ص  ،2008 س ،القاهرة ،النهضة العربية
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، ألنّ مضار 1عة مثال شفن مفهومه يف أي مسألة أخرى كالاجلوار غري املألوفة يأخذ طابعا متميزا ع
كما أنّ  ،جلوار اليت ميكن أن يتسبب  فيها مالك ما قد يتعدى أثرها اجلار املالصق اىل جار بعيدا

مضار اجلوار غري املألوفة تلحق باجلار وتقوم عليها مسؤولية املالك مهما كانت صفة اجلار ودون 
   .حتديد ملدى اجلوار الذي يربط بني اجلارين

، ويفهم من الواقعة الطبيعية أا 2ماعية من ناحية أخرىواجت ،فاجلوار واقعة طبيعية من ناحية
 االجتماعيةأماّ الواقعة  ،دخل يف حدوثها لإلنسانالواقعة اليت حتدث بفعل الطبيعة دون أن يكون 

  .فيقصد ا الواقعة اليت ال مفر من وجودها يف كل جمتمع
التعريف وه حقيقة األمر والتعريف الذي يهمنا يف ،للجوار تعريفات خمتلفة لغوية واصطالحية

القانوين للجوار والذي له وجود يف القانون اجلزائري الذي اكتفى بتنظيم التزامات اجلوار دون 
 ،3أما فقهاء القانون فمنهم من عرف اجلوار بالتالصق بني العقارات ،حتديد مفهوم هذه العالقة

، فمصطلح 4حد يكفي لتحقق اجلوارومنهم من قال بأنّ جمرد اجتماع العقارات وتقارا يف حي وا
األول بالنظر اىل األموال أي العقارات والثاين بالنظر اىل :اجلوار له مدلول قانوين ينقسم اىل قسمني

  .األشخاص
واجلوار قد  ،ففي األول يتحقق اجلوار بالتالصق بني العقارات كما يتحقق باجلوار البعيد 

 ،يضع حدا معينا للجوار وال يشترط فيه التالصق دائما فالقانون ال ،يكون أفقيا وقد يكون عموديا
وال فرق يف  ،والعربة بالضرر وليس بالتالصق ،ألن الضرر قد يتعدى اجلار املالصق اىل اجلار البعيد

                                                           
 ،دار اجلامعة اجلديدة ،دراسة مقارنة -عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلواراملسؤولية املدنية  ،عطا سعد حممد حواس - 1

  .88ص  ،2001 ،ساإلسكندرية
 ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،مضار اجلوار غري املألوفة واملسؤولية عنها ،عبد الرمحن علي محزة -  2

  .54ص  ،2006 ،سالقاهرة ،دار النهضة العربية
 مصر، -عبد الوهاب عرفة، الشامل يف حق امللكية و احلقوق العينية األصلية و التبعية، دار الفكر و القانون، املنصورة -  3
  .28، ص 2010س
دراسة  -مراد حممود حسن حيدر، التكييف الشرعي و القانوين للمسؤولية املدنية الناشئة عن مضار اجلوار غري املألوفة - 4

  .104، ص 2009دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،س حتليلية مقارنة، 
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العربة حبجم ف ،قيام املسؤولية بني املضار اليت تلحق اجلار القريب وبني تلك اليت تلحق اجلار البعيد
  .يمة التعويضالضرر والذي حيدد ق

مل تعد مقتصرة  ،أما عن مدلول اجلوار من حيث األشخاص فهي فكرة حديثة ملفهوم اجلوار
لتتناول النشاطات الفردية لكل  االعتباربل جتاوزت هذا  ،على الترابط بني امللكيات املتجاورة فقط

ل ب ،الكني فقطوهكذا مل تعد املنازعات حمصورة بني امل ،مالك واليت تعددت املنازعات بشأا
وبصفات خمتلفة كاألقارب واألصدقاء  ،ني للعقار بصفة مؤقتةلتعدت اىل املستأجرين والشاغ

املسؤول األول عن ختصيص عقاره للمنفعة ورغم كل ذلك يبقى املالك هو ،والضيوف الزائرين
  .العامة واخلاصة

للغاية نظرا لكون فكرة ورغم ما سبق يبقى تعريف اجلوار تعريفا قانونيا دقيقا مسألة صعبة 
  .اجلوار هي فكرة مرنة ونسبية ال ميكن اخضاعها ملعيار ثابت

  مفهوم الضرر غري املألوف  - ب
ويعد ذلك اعترافا من  ،ان مسؤولية املالك تقوم فقط عند احلاقه ضررا غري مألوف جباره

ضرورة اجتماعية  ضرار املألوفة واليت يعد حتملهاة التسامح بني اجلريان يف حال األاملشرع بضرور
كما يعد ذلك استجابة لتطور احلياة يف اتمع وازدياد النشاط  ،يقتضيها مبدأ التضامن اإلجتماعي

  .1الصناعي واإلقتصادي
وقد عرف الضرر بأنه مساس  ،الركن الثاين يف املسؤولية املدنيةوالضرر بوجه عام هان 

يصيب الشخص يف حق من حقوقه األذى الذي وبعبارة أخرى هو، أ2مبصلحة مشروعة للشخص

                                                           
دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1أمحد حممود سعد، استقراء لقواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئي، ط  -  1
  .290، ص 1994س
، 2004العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،س  دار –مصادر االلتزام  –دربال عبد الرزاق، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام  -  2
  . 78ص
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عاطفته وتلك املصلحة املتعلقة بسالمة جسمه أوسواء كان ذلك احلق أ ،1يف مصلحة مشروعة لهوأ
  .2غري ذلكوبشرفه واعتباره أوحبريته أومباله أوأ

ألنّ  ،وللضرر دور كبري يف تقدير قيمة التعويض ،الضرر ركن أساسي للمطالبة بالتعويض
ولدراسة الضرر مسألة مهمة يف موضوع مضار اجلوار غري  ،صالح الضرراوالغرض من التعويض ه

فالضرر جيب ازالته وقد ت الشريعة اإلسالمية املسلم عن احلاق الضرر بأخيه املسلم  ،املألوفة
   ."ال ضرر وال ضرار  " :من قوله صلى اهللا عليه وسلم انطالقا
ذلك األذى الذي يصيب اجلار نتيجة ومما سبق ميكن تعريف الضرر يف جمال اجلوار بأنه  

تلك املصلحة بسالمة وسواء تعلق ذلك احلق أ ،مبصلحة مشروعة لهواملساس حبق من حقوقه أ
  .غريهاوشرفه أوماله أوجسمه أ

غري أنّ الضرر املادي يف بيئة اجلوار  ،معنوياووالضرر الذي يصيب اجلار قد يكون ماديا أ
كما قد  ،جة استنشاقه غازات سامة من معمل مملوك جلارهكإصابة اجلار مبرض نتي ،أكثر حدوثا

  .ميتد الضرر ألسرة اجلار
أن نقول يف تعريف مضار اجلوار غري املألوفة أنّ مسألة الضرر هي مسألة نسبية يصعب  يبق

مألوفا لشخص وفما قد يبد ،يف حتمل الضرر األشخاصحتديد مفهومها بدقة نظرا لالختالف بني 
والضرر املألوف يف مكان معني قد يكون غري مألوف يف مكان  ،النسبة آلخرعكس ذلك بوقد يبد

  .وبالتايل يصعب حتديد كون الضرر مألوفا أم غري مألوف ،آخر كالريف واملدينة مثال

  التكييف الفقهي للمسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة  -2
هي مسألة واضحة ال ميكن ة املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة ينّ مسألة قيام مسؤولإ

كما طبقها  ،فقد اعترف كل من القانون والفقه ذا النوع اخلاص من املسؤولية ،بشأا االختالف

                                                           
  .211، ص 2009فاضلي ادريس، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،س  -  1
ول سليمان مرقس، املسؤولية املدنية يف تقنينات الدول العربية، أركان املسؤولية، معهد الدراسات العربية جبامعة الد -  2

  .310، ص 1972العربية، س
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الذي مبقتضاه يتحمل القانوين  ذا كانت املسؤولية هي ذلك النظاماو .القضاء يف أحكامه املختلفة
أن تثور يف هذا اال  فان أدق مسألة ميكن ،تعويض الضرر احلاصل لشخص آخر ئشخص عب

تلك الرابطة  ،هي العثور على الرابطة اليت تربط بني الشخص الذي حتمل املسؤولية وبني الضرر
مبعىن السبب الذي جيعل القانون خيتار  ،القانوين بأساس املسؤولية االصطالحاليت يعرب عنها يف 

  .التعويض ئريه لكي يتحمل عبشخصا معينا دون غ
لية املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة هي من عمل القضاء الفرنسي فقد وملا كانت مسؤو

خاصة أنّ قواعد  ،اختلف الفقهاء الفرنسيون يف حتديد األساس الذي تقوم عليه هذه  املسؤولية
املسؤولية التقصريية أصبحت غري كافية الستيعاب هذا النوع من املسؤولية بسبب التطور السريع 

  .وار غري املألوفةلنظرية مضار اجل
وقد تعددت النظريات الفقهية يف حتديد أساس املسؤولية عن مضار اجلوار غري أا انقسمت 

 ،اجتاه يبين املسؤولية على أساس شخصي واجتاه يقيمها على أساس موضوعي :أساسا اىل اجتاهني
  .ونتعرض اىل مضمون كل نظرية باختصار

   على أساس شخصيغري مألوفة عن مضار اجلوار  املسؤولية  - أ
ويقصد به اخلطأ  ،املسؤولية عن مضار اجلوار على أساس اخلطأ االجتاهلقد أقام أصحاب هذا 

أن يبذل الشخص اليقظة و، وه1التقصريي الذي يتمثل يف اإلخالل بالتزام قانوين ببدل عناية 
فمنهم من  ،اخلطأغري أنّ أصحاب هذا الرأي اختلفوا يف حتديد مفهوم  ،والتبصر حىت ال يضر بالغري

اخلطأ الشخصي أي أن اخلطأ ينبغي أن يصدر من املالك مباشرة خاصة أن ويرى أن املقصود ه
، 2على خطأ ارتكب من طرفه االقضائي الفرنسي كان غالبا ما يقر مسؤولية املالك بناء االجتهاد

                                                           
غسان حممد مناور أبو عاشور، األساس القانوين ملسؤولية املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة يف القانون املدين األردين  -  1

  . 6ص  ،والفقه املقارن، مكتبة اجلامعة األردنية، مركز الرسائل و األطروحات، د س ط
2-Geneviève  Viney  et  Patrice  Jourdain,  Traité  de  droit  civil,  les  conditions  de  la 
responsabilité, édition Delta, Paris, 1998, P 1066 . 
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باعتبار املالك خطأ يف حراسة األشياء وأ ،ومنهم من يفهم اخلطأ بأنه اخالل بالتزامات اجلوار
  .حارسا للعقار ومسؤوال عنه يف مواجهة باقي اجلريان

وقد تعرضت النظرية الشخصية لنقد شديد ألنّ اخلطأ ال ميكن أن يكون أساسا للمسؤولية 
مسؤولية املالك عن  بإقامةاألحيان من ما كان القضاء حيكم يف الكثري  االّوعن مضار اجلوار 

  .م عدم صدور خطأ منهاملضار اليت يلحقها جباره رغ
  . ومن هنا حبث الفقه عن أساس آخر تبىن عليه املسؤولية فاجته الفقهاء اىل النظرية املوضوعية

  على أساس موضوعيغري املألوفة املسؤولية عن مضار اجلوار -ب
وتنفي تلك  ،النظرية املوضوعية تقيم املسؤولية عن مضار اجلوار يف حالة وقوع الضرر

نية املالك من حيث ارتكابه خلطأ  االعتباربدون األخذ يف عني  ،ال عدم وقوعهاملسؤولية يف ح
  .جرب الضرر وتعويض املضروروألن املهم ه ،فالعربة يف قيام املسؤولية هي حتقق الضرر ،عدمهوأ

ونظرية  ،والنظريات اليت تقيم املسؤولية على أساس موضوعي كثرية أمهها نظرية حتمل التبعة
ة التبعة مضموا أن املالك يف مقابل استفادته من ملكيته ينبغي عليه حتمل ما فنظري،الضرورة

وتسند هذه النظرية يف منطقها اىل  ،1االستعماليصيب الغري من أضرار غري مألوفة بسبب هذا 
فالضرر حبسب أنصار  ،قواعد العدالة ومقتضياا فمن ينتفع بشيء ينبغي أن يتحمل مضاره

  .فكرة مادية ال تقيم وزنا االّ للضرر وتطرح فكرة الضرورة بعيداوة هالتبعحتمل مسؤولية 
وتظهر أمهية فكرة حتمل التبعة يف غلق اال أمام املالك للدفع بعدم مسؤوليته حىت بالقوة 

  .2وليس أمامه لنفي مسؤوليته سوى اثباته خلطأ اجلار املتضرر ،القاهرة
تلزم الفاعل بتعويض املتضرر ما عدا يف حالة  أما نظرية الضرورة فمضموا أن كل مضايقة

من سبب " :بقوله ق ممن  130وقد تعرض املشرع اجلزائري حلالة الضرورة يف املادة  ،الضرورة
                                                           

 ،2008س  ياسر حممد فاروق املنياوي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، األزارطة، -  1
  .297ص
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  املسؤولية عن األضرار النامجة عن تلوث البيئة،عبد الوهاب حممد عبد الوهاب حممود،  -  2
  .148، ص1994س
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الّ بالتعويض الذي يراه ال يكون ملزما ا ،بغريهوضررا للغري ليتفادى به ضررا أكرب حمدقا به أ
  ."مناسبا  ضيالقا

غري أنّ الضرورة  ،ار تعد أحيانا ضرورة اجتماعية ال مفر من حتملهافاملضايقات يف جمال اجلو
اال قامت املسؤولية اوزا حدود وهلا شروط حمددة وهي عدم جتاوز املضار احلد املألوف 

  .الضرورة
نظرية حتمل التبعة أكثر النظريات مالءمة للمسؤولية عن مضار اجلوار رغم أنّ هذه ووتبد

  .ج اىل البحث والنقاش من طرف فقهاء القانون املديناملسألة الزالت حتتا

  من املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفةموقف املشرع والقضاء  -3
اليت البد من و ،القضاء موقف من مسؤولية مضار اجلوار غري املألوفةوكان لكل من املشرع 

داه القضاء لإلحاطة ذه الدور الذي أوالتطرق إليها للوقوف على املدى الذي وصل إليه املشرع 
  .مفاهيمهاواملسؤولية من كل جوانبها 

تتطلب معرفة كيفية تعامل  ،أا مسألة تطبيقية حمضةوخصوصا  ،لذلك البد من دراستها
  .خمتلف اجلهات القضائية معها

  من املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة موقف املشرع   - أ
ية عن مضار اجلوار غري املألوفة هي مسألة مهمة من أساس املسؤول معرفة موقف املشرع نّإ

سؤولية وتبني بصراحة هذا تتحقق بالبحث عن نصوص تشريعية خاصة تنظم أحكام هذه امل
  .األساس

غري أنه يف بعض  ،قد سبق القول أن حتديد املسؤولية هي مهمة يتوالها الفقه وليس القانون
  .ساس سليم للمسؤوليةاحلاالت ميكن هلذا األخري أن يساهم يف اجياد أ

وذلك باعتماده لنظرية  ،يتدخل ق م من  691املشرع يف نص املادة  مر الذي جعلاأل
  .التعسف يف استعمال احلق كأساس للمسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة
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قيد عام يرد على مجيع احلقوق ووه ،نظرية قائمة حبد ذااوف يف استعمال احلق هالتعس نّإ
ورغم كونه يرد بصفة خاصة على حق امللكية العقارية اخلاصة اليت تعد أهم  ،ناءبدون استث

ألن يكون أساسا ملسؤولية  نايف استعمال احلق ال يصلح حسب رأيغري أنّ التعسف  ،تطبيقاته
وذلك ألنّ مضار اجلوار غري املألوفة قد تنجم عن تصرف  ،املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة

هنا فقط ألنه مل يتعسف يف استعمال  ،صادر عن املالك وال ميكن نفي مسؤوليتهطبيعي ومعتاد 
قد يتعسف املالك يف استعمال ملكه دون أن حيدث ضررا غري مألوف للغري ،ويف مقابل ذلك ،ملكه

فهنا ال يعقل اقامة مسؤولية املالك عن ذلك  ،حيدث ضررا ولكنه مألوف ميكن جلاره حتملهوأ
  .لحق ضررا غري مألوف باجلارالتعسف مادام مل ي

ومن هنا يتضح أن املشرع قد أخطأ يف تأسيسه للمسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة على 
األساس األنسب الذي جيب أن تقوم عليه املسؤولية وفالضرر ه ،نظرية التعسف يف استعمال احلق

  .عن مضار اجلوار اليت تقوم بتوافره وتنتفي بانتفائه

   من املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة  موقف القضاء  - ب
يدخل ضمن اختصاص قضاة  ،حتديد مضار اجلوار ومدى جتاوزها احلد املألوف إنّ
كما العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها  االعتبارالذين هم ملزمون باألخذ بعني  ، املوضوع

  .وضح ذلك املشرع يف القانون املدين اجلزائري
- 04- 08 :بتاريخ ،الغرفة العقارية ،تناوله القرار الصادر عن احملكمة العلياهذا املبدأ  
مدى جتاوزها والذي قضى بان يدخل حتديد مضار اجلوار   506915 :حتت رقم امللف 2009

موقع كل وطبيعة العقارات والذين يراعون العرف  ،يف اختصاص قضاة املوضوع ،احلد املألوف
  .1منها

                                                           
 .349ص  ،2010س  ،قسم الوثائق ،3ج  ،إ ق غ ع ،ع خاص ،م عق م  - 1
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كما ق م  691من نص املادة  2اوله القرار جاء تطبيقا ألحكام الفقرة هذا املبدأ الذي تن
األساس من خالل  ،وانطالقا منه سنقف على كيفية تقدير الضرر غري املألوف ،أشرنا أعاله

  .بالتعويض عن مضار اجلوار غري املألوفة االلتزامالقانوين الذي يقوم عليه 
ذا املبدأ املشار اليه من طرف احملكمة وك ق م من  02فقرة  691ضح من نص املادة يت

أنّ معيار مضار اجلوار غري املألوفة ميتاز  ،2009- 04-08 :العليا مبوجب القرار الصادر بتاريخ
  .انه معيار موضوعي - نه معيار مرن إ - :ومها خباصيتني

ة ختضع للسلطة التقديري،مألوف أم ال الضرر ا إذا كان نقول أنه مرن ألنّ مسألة تقدير م
 ،ق ممن  02فقرة  691املادة  هذا األخري حيددها بناءا على اعتبارات معينة تناولتها ،للقاضي

 ،اذ أنه يتكيف مع الظروف املختلفة ،ذلك أنّ معيار الضرر غري املألوف ليس بالقاعدة اجلامدة
ال  معيار موضوعيوومن جهة أخرى ه ،ويستجيب ملقتضيات كل منها ،ويواجه احلاجات املتغايرة

منشغال بأعمال تقتضي اهلدوء وكأن يكون اجلار مريضا أ ،فال اعتبار حلالة اجلار الذاتية ،معيار ذايت
شخص من ووه ،وامنا العربة حبالة الشخص املعتاد ،كانت مألوفةوفيرتعج ألية حركة ول ،التام

جلريان أوساط الناس يزعجه ما يزعج الناس عادة ويتحمل ما جرى العرف بتحمله فيما بني ا
كان هذا اجلار وول ،اليهفيقاس على هذا الشخص كل جار فيما يعد ضررا غري مألوف بالنسبة 

كأن حيتمل أقل مما حيتمل الشخص املعتاد وأ ،أكثر مما حيتمل الشخص املعتاد فيكون له الغنمحيتمل 
  .1فيكون عليه الغرم

املألوف كلها اعتبارات  اليت يعتد ا يف تقدير الضرر غري االعتباراتومن هنا كانت 
موضوعية تدخل من اختصاص السلطة التقديرية لقضاة املوضوع وليس للمحكمة العليا أية رقابة 

   :يلي اليت تتمثل فيماو عليها

                                                           
 ،لسابقاملرجع ا ،حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األموال –الوسيط يف شرح القانون املدين  ،عبد الرزاق السنهوري -1
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أي ما اعتاد الناس على  ق م من  691من املادة  02ما أشارت اليه الفقرة ووه :العرف
يرجع اليه يف وقت وأ ،لك من مرتله يف وقت مبكركأن املا ،حتمله من مضار وما مل يعتادوا عليه

كل هذه  ،كأن تكثر يف بيته مناسبات األفراح واملآمتوأ ،فيحدث حركة حمسوسية بسيارته ،متأخر
كما يعترب أيضا يف العرف ظروف .األضرار مألوفة ال ميكن جتنبها على اجلريان أن يتحملوها

  .عترب ضررا غري مألوفا يف املدنفما يعترب ضررا مألوفا يف الريف قد ي ،املكان

نّ األخذ ذا اإلعتبار جيعل إ :خرىموقع كل منها بالنسبة للعقارات األوطبيعة العقارات 
فما يعترب ضرار مألوفا يف حي سكين ال  ،يف فرض وغري مألوف يف فرض آخر نفس الضرر مألوف

ع عقاره أن يتحمل من كما أنّ صاحب السفل جيب عليه حبكم موق ،يعترب كذلك يف حي صناعي
  .من السفلوما ال يتحمله العلوالعل

كان العقار ااور ملصنع قد خصص كدار وكما ل :الغرض الذي خصصت له العقارات
ضوضاءه واإلستشفاء اذ أن الغرض جيعل الضرر الذي يصيب العقار من دخان املصنع أوللعالج أ

أي  ،وينظر هنا اىل جمموع العقارات ال اىل كل عقار على حدا ،أكثر مما يصيب العقارات ااورة
  .الطابع العام للحي بأكمله

  :عدم استثمار األراضي الفالحيةمعيار  :ثانيا
قيدا أساسيا  االلتزامليعترب هذا  ،استثمار األراضي الفالحيةوقرر املشرع وجوب استغالل أ

 االستعمالوواء تعلّق األمر حبق التصرف أس ،يرد على حق امللكية العقارية الفالحية اخلاصة
يشكل فعال تعسفيا  ،بأنّ عدم استغالل األراضي الفالحية ،ذ اعترب املشرع صراحةإ ،االستغاللوأ

يشكل عدم « :بقوهلا ،من قانون التوجيه العقاري 48تطبيقا لنص املادة  ،يف استعمال احلق
والوظيفة  االقتصاديةنظرا اىل األمهية  ،احلق استغالل األراضي الفالحية فعال تعسفيا يف استعمال

غري املباشر والفعلي واملباشر أ االستثمارويف هذا اإلطار يشكل  .املنوطة ذه األراضي االجتماعية
معنوي أن ووعلى كل شخص طبيعي أ ،حائزهاوواجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أ

  .»ميارس حيازة ذلك عموما
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بأنّ هذه  ،املذكورة 48يف تعليقه على نص املادة  1أحد الباحثنيويف هذا السياق يرى 
الواردة يف القانون املدين  ،األخرية جاءت مبفهوم جديد مغاير لنظرية التعسف يف استعمال احلق

احلصول على وأ ،نية اإلضرار بالغريى من شروطه أن يقوم عل ،ذا التعسفذلك أنّ ه ،اجلزائري
  .كان يرمي اىل احلصول على فائدة قليلة بالنظر للضرر الذي يسببه للغرياذا وأ ،فائدة غري مشروعة

على أساس أن عدم استغالل األراضي  ،كيف تلك الشروط لكن نقول بأنّ املشرع
بالتايل تعطيل و ،االجتماعيةو االقتصاديةيعين بالضرورة التأثري السليب على وظيفتها  ،الفالحية

 ،»ائدة العامة اليت أقرها القانونالف«: ا وصفها املشرع نفسه بعبارةكمواملصلحة العامة يف اتمع أ
بضرورة استغالهلا بشكل يتوافق مع طبيعتها  ،عندما ألزم صاحب امللكية العقارية اخلاصة

 ،من قانون التوجيه العقاري 02الفقرة  28استنادا لنص املادة  ،وخصائصها املرتبطة بتلك الفائدة
ووجه  ،»وافق استغالل اخلصائص املرتبطة ذه الفائدة العامة اليت أقرها القانونوجيب أن ي « :قائلة

استغالهلا  عن باالمتناع ،يكمن يف استعمال احلق سلبا ،التعسف يف هذه الصورة احلديثة
 ،باجلماعة لإلضرارهنا تعسفا  االمتناعاذ يعد  ،خالل مدة مومسني متتاليني،استثمارها فعلياوأ

ونادى ا فقهاء  ،اليت أقرا له التشريعات احلديثة ،االجتماعيةق عن غايته ووظيفته واحنرافا باحل
  .القانون والشريعة اإلسالمية قدميا وحديثا

ومن خالل هذه النقطة سنحدد الطرق اليت بواسطتها ميكن للدولة أن متارس رقابتها على 
  .يت تتدخل فيها الدولةاحلاالت ال نبنيمث  ،استثمار األراضي الفالحيةواستغالل أ

  الرقابة اإلدارية للدولة عند اإلمتناع عن استغالل العقار الفالحي-1
ألجل محاية األراضي الفالحية واحملافظة على وحدة  ،أجهزة ادارية بإنشاءمسح  املشرع 

قار املنوطة بالع ،االجتماعيةو االقتصاديةمبا يتوافق مع الوظيفة  ،وحتسني مردوديتها ،مستثمراا
   :وتتمثل هذه األجهزة اإلدارية فيما يلي ،الفالحي

                                                           
 2001 ،اجلزائر ،لألشغال التربويةالوطين الديوان  ،2ط  ،1ج  ،العقار الفالحي ،التقنينات العقارية ،ليلى زروقي - 1
   .31ص
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  جلنة اثبات عدم استغالل األراضي الفالحية -أ
 املؤرخ يف  97/484التنفيذي رقم  من خالل املرسوماجلزائري استحدثها املشرع  

جند بأنّ هذه اللجنة تؤسس على مستوى كل والية من  ،، ومبوجب نصوصه15/12/19971
أماّ بالنسبة  ،بقرار من وزير الفالحة ملدة ثالث سنوات ،عد تعيني أعضائهاواليات الوطن ب

سواء كان عدم  ،مبعاينة حالة عدم استغالل األراضي الفالحية ،لنشاطها فتكلّف هذه اللجنة
  :وتباشر اللجنة عملها من خالل اإلجراءات اآلتية ،املستأجروراجع للمالك أ ،االستغالل

 عدم اإلستغاللفتح حتقيق بشأن واقعة *
 ،بطلب من طرف مصاحل الفالحة على مستوى الواليةويفتح التحقيق اماّ مببادرة أعضائها أ

ويف حالة اثبات عدم  ،من نفس املرسوم 05على تبليغ من أي شخص طبقا لنص املادة  ابناءوأ
  .اقليميا وكذا الوايل املختص ،ترسل نسخة من احملضر لكل من الوزير املكلف بالفالحة االستغالل

 :اإلنذار*
املستأجر بضرورة استغالل واملالك أ بإنذار ،تقوم اللجنة مباشرة بعد حترير حمضر املعاينة 

يتناسب مع نوعية التربة والظروف املناخية للمنطقة اليت توجد ا ،وحتدد أجال له ،األرض الفالحية
طبقا للمادة  ،يخ تبليغ اإلنذارأشهر من تار 06دون أن يتجاوز هذا األجل مدة  ،األرض الفالحية

يتم  ،من املعين لإلنذار االستجابةويف حالة عدم  ،وبعد انتهاء األجل السابق ،من نفس املرسوم 06
من أجل أن  ،على أن ميهل مدة سنة واحدة بعد اإلنذار األخري ،انذاره للمرة الثانية واألخرية

أن تطلب من  ،يتعين على اللجنة ،ر األخريوخالل هذا اإلعذا ،يستأنف استغالل األرض الفالحية
 ،التوضيحات اليت منعته من استغالل األرض الفالحيةوعرض األسباب أ ،املعىن باألرض الفالحية

الديوان الوطين  بإبالغتقوم اللجنة  ،األخري لإلنذار االستجابةوعند عدم  ،وبعد انتهاء املدة األخرية
  .قاريعال وجيهتال انونقمن  52و 51املقررة وفقا للمادتني لتطبيق التدابري  ،لألراضي الفالحية

                                                           
وكذلك اجراءات  ،املتضمن ضبط تشكيلة اهليئة اخلاصة 15/12/1997 :مؤرخ يف 97/484 :مرسوم تنفيذي رقم -  1

  .1997- 12-17 :الصادرة يف،83ع املنشور باجلريدة الرمسية  ،حيةاثبات عدم استغالل األراضي الفال
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  الديوان الوطين لألراضي الفالحية -ب 
تقوم هيئة عمومية أخرى مؤهلة هلذا  ،يف حالة عدم االمتثال لالجراءات القانونية السابقة

 وجاءت تطبيقا ،يطلق عليها بالديوان الوطين لألراضي الفالحية ،الغرض لتكمل عمل اللجنة
ا جاء به املرسوم التنفيذي رقم من خالل م ،قاريعال وجيهتال انونقمن  52و 51ألحكام املادتني 

متارسها على األراضي  ،، وقد منح صالحيات واسعة هلذه اهليئة العمومية1املعدل واملتمم،96/87
وان كان  ،نوهناك من يرى بأنّ هذا الديوا ،واألراضي التابعة لألمالك الوطنية ،التابعة للخواص

عمال باملرسوم التنفيذي رقم  ،خموال قانونا بتطبيق التنظيم العقاري وتنفيذ السياسة العقارية
 04ما نص املادة ال سي ،املتضمن انشاءه ،املتممواملعدل  24/02/1996املؤرخ يف  96/87
نيفا علميا تص ،ما مل تصنف األرض حسب خصوبتها ،االّ أنّ جزءا من صالحياته يبقى نظريا ،منه

أما بالنسبة لصالحيات الديوان املشار اليها يف .2وما مل توفّر له الوسائل الالزمة للقيام مبهامه  ،دقيقا
لتنفيذ أحكام نص  ،يباشر الديوان الوطين لألراضي الفالحية عمله:الفقرة األخرية فهي كما يلي

  :عرب اخلطوات اآلتية ،من قانون التوجيه العقاري 51املادة 

   االستثمارز كأول خطوة له بوضع األرض حيتدخل الديوان ي *
 ،اذا كان املالك احلقيقي غري معروف ،احلائز الظاهرووهذا حلساب وعلى نفقة املالك أ

غري أنّ بعض الباحثني يرى بضرورة  ،اإلستغالل اليت ترجع للمستأجرعدم والنص مل يشر حلالة 
 ،لزامي على املالكإوبالتايل يكون طلب الفسخ هنا  ،فسخ عقد اإلجيار من طرف املالك املؤجر

  .3طاملا أن املستأجر يدفع له بدل اإلجيار بانتظام ،الذي قد يتغاضى عن ذلك
أنّ وضع األرض حيز  ،من قانون التوجيه العقاري 52يالحظ من خالل نص املادة 

عاجزا عجزا مؤقتا  ،هرةالتأجري،خمصص للحاالت اليت يكون فيها املالك ألسباب قاوأ االستثمار
                                                           

يتضمن انشاء  ،املعدل واملتمم 24/02/1996: املؤرخ يف 96/87: هذا الديوان مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ئأنش -  1
  .1996-02-28 :الصادرة يف ،15ع  ،املنشور باجلريدة الرمسية ،الديوان الوطين لألراضي الفالحية

  .35ص  ،املرجع السابقالتقنيات العقاري، العقار الفالحي،  ليلى زروقي، -  2
   .284ص  املرجع السابق، ،النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري ،مساعني شامة -  3
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املتمثلة يف الديوان الوطين  ،االّ تلجأ اهليئة العموميةو ،على استغالل األراضي الفالحية املعنية
 وجيهتال انونقمن  52/2استعمال حق الشفعة طبقا لنص املادة وإلجراء البيع أ ،لألراضي الفالحية

هل تستغرق موسم فالحي أم  ،ستثمارااليز كما أنّ املشرع مل حيدد مدة وضع األرض ح ،قاريعال
  ؟وهل تكون مؤقتة أم مؤبدة ،أكثر

ألنّ ذلك يتعارض تعارضا  ،أن تكون تلك املدة مؤقتة وليست على سبيل التأبيدوالراجح ه 
اضافة اىل أنّ املشرع مل يبين الكيفية القانونية اليت توضع ا  ،كليا مع القواعد العامة للملكية

أم يأخذ الديوان الوطين على  ،لفالحني جماورين االستغاللهل تتم مبنح  ،االستثماريز األرض ح
  .يالماألنسب عويبدوا أنّ احلل األخري هو ،حلساب املالك وعلى نفقته ،االستثمارعاتقه عملية 

  عرض األرض للتأجري *
وم بتأجري األرض حيث يق ،وهي حالة اختيارية يلجأ اليها الديوان الوطين لألراضي الفالحية

اب قوية منعت املالك بوذلك كلّما ثبت وجود أس ،الغري مستغلة لفالّح له كفاءة يف امليدان العملي
 ،قبل األخرى ،ومل يبين املشرع مىت يلجأ الديوان اىل أحد احلالتني ،املباشر االستثماراحلائز من وأ

العامة مبا يتماشى مع حتقيق الفائدة  ،بل األمر متروك للسلطة التقديرية هلذه اهليئة العمومية
  .الستغالل األرض الفالحية

  خصبةوعرض األرض للبيع اذا كانت خصبة جدا أ*
  :ملعاجلة هذه احلالة كما يليبني فرضني  1الباحثني اجلزائريني لقد ميز أحد 

ي وهنا يقوم الديوان بالبيع اجلرب ،املالك موقفا سلبيا من اإلنذاريقف  :الفرض األول
  .غري أنه ال ميكنه يف هذه احلالة قانونا ممارسة حق الشفعة ،عن طريق املزاد العلين ،لألرض

اما  :األمرين بإحدىويف هذه احلالة يقوم املالك  ،يقرر املالك بيع األرض :الفرض الثاين
شراء باجياد مشتري لوأ ،على الثمن يتم البيع لصاحله االتفاقوبعد  ،بعرض األرض على الديوان

حسب قواعد اإلجراءات الواردة يف القانون  ،واملشتري) البائع(وهنا جيب على املالك  ،األرض
                                                           

 .286- 285ص  ،املرجع السابق ،النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري ،مساعني شامة -1
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ويبلّغ للديوان الذي له  ،أن يقوما بتحرير تصريح بنية البيع ،من خالل نصوص الشفعة ،املدين
 وهذا على أساس أن استعمال حق الشفعة هنا من طرف ،اخليار يف استعمال حق الشفعة أم ال

بنص الفقرة الثانية من املادة  ،أمر جوازي واختياريوانما ه ،الديوان الوطين لألراضي الفالحية
  .قاريعال وجيهتال انونقمن  52

من قانون التوجيه  55تدخل الدولة عند ابرام معامالت عقارية خمالفة للمادة  -2

  العقاري
تنصب على األراضي الفالحية يف  تنجز املعامالت العقارية اليت « :على أنه 55تنص املادة 
وال تؤدي اىل  ،وجيب أال تلحق هذه املعامالت ضررا بقابلية األرض لالستثمار ،شكل عقود رمسية

وال تتسبب يف تكوين أراضي قد تتعارض حبجمها مع مقاييس التوجيه  ،تغيري وجهتها الفالحية
أعاله وممارسة حق الشفعة  36 ويتم ذلك مع مراعاة تطبيق أحكام املادة ،العقاري وبراجمه

على هذه  ،نص املشرع العقاري ،وقريب من هذا السياق» أعاله 52املنصوص عليه يف املادة 
لقد  ،1املتضمن التوجيه الفالحي 08/16من القانون رقم  23و 22 ،ضمن املادتني ،األحكام

  :يلي سنعاجلها كماو ،واجلزاء القانوين املناسب هلا ،حاالت التعسف ،أبرز النص بوضوح

  حاالت التعسف -أ
واعتربت كقيود واردة على املعامالت العقارية يف  ،وهذه احلاالت حددا املادة األخرية

   :األراضي الفالحية وهي كاآليت

  اإلضرار بالوحدة العضوية للمستثمرة الفالحية*
احملدد  97/490ي رقم ومنها عدم احترام املساحة املرجعية وفقا ملا قرره املرسوم التنفيذ

جيب أن تتم كل عملية جتزئة أرض  « :على أنه ،اذ نصت املادة الثانية منه ،لشروط جتزئة األراضي
وجاء املرسوم جبدول  ،»فالحية يف حدود مساحة املستثمرة الفالحية املرجعية كما هي حمددة أدناه

                                                           
  .03/08/2008يف  الصادرة املتضمن التوجيه الفالحي،املنشور باجلريدة الرمسية 03/08/2008ملؤرخ يف  08/16القانون رقم  - 1
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وعرف املشرع العقاري املستثمرة ، 1بياين يوضح فيه املساحات املرجعية للمستثمرة الفالحية
من قانون التوجيه  46آخرها ما نص عليه مبوجب املادة  ،الفالحية يف عدة تشريعات عقارية

املستثمرة الفالحية وحدة انتاجية تتشكّل من األمالك  « :بقوهلا 08/16 احلامل للرقمالفالحي 
واحلقول والبساتني واإلستثمارات  ،اجنومن جمموع قطعان املواشي والدو ،املنقولة وغري املنقولة

  .»مبا فيها العادات احمللية  ،كذا القيم غري املاديةواملنجزة 

  اذا كان من شأن املعاملة املربمة أن تؤدي اىل تغيري الوجهة الفالحية لألرض*
 حتويلها اىلوأ ،دون ترخيص ،انتاجهاوأ ،تغيري طبيعتها القانونيةوأ ،اما بتغيري نوعية التربة

اتالف اآلالت الفالحية وهدم وأ ،، باحداث بنايات عليها دون اجازة القانون لذلك2أرض عمرانية
مبا فيها العادات  ،بتغيري القيم غري املادية وأ ،التصرف فيها دون استبداهلاوأ ،املنشآت الزراعية

 :الصادر يف ،الفالحياملتضمن التوجيه  08/16من قانون  46تطبيقا لنص املادة  ،الفالحية احمللية
03/08/2008.  

ذا أدت املعامالت العقارية لتكوين أراضي قد تتعارض حبجمها مع مقاييس التوجيه إ*

  العقاري وبراجمه
من  55ما هي االّ تكملة للحالة الثانية الواردة يف نص املادة  ،وحنن نرى بأنّ هذه احلالة

باإلضرار  « :واملعبر عنها ،لالستثماراألرض  وهي عدم اإلضرار بقابلية ،قانون التوجيه العقاري
اىل  ،ذلك أنّ نظام قانون التوجيه العقاري يهدف أساسا ،»بالوحدة العضوية للمستثمرة الفالحية

بتجميع وهذا ال يتأتى االّ  ،وحتسني هيكل املستثمرات الفالحية ،اإلستغالل األمثل للعقار الفالحي

                                                           
ع ور باجلريدة الرمسيةاملنش ،حيدد شروط جتزئة األراضي 20/12/1997، مؤرخ يف 97/490مرسوم تنفيذي رقم  -  1

   .21/12/1997 الصادرة يف، 84
ال تكون « :منه على أنه 04ري هو اآلخر قرر محاية العقار الفالحي عندما نص يف املادة نالحظ أنّ قانون التهيئة والتعم - 2

اليت تكون يف احلدود املتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية عندما تكون موجودة :........قابلة للبناء االّ القطع األرضية
يتعلق  01/12/1990 :املؤرخ يف 90/29 :جع القانون رقمرا ،منه كذلك 48وهو ما أكدته املادة  »على أراضي فالحية 

  .بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم
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زدون مراعاة معايري حتديد املساحات  ،ع جتزئة العقارات الفالحيةومن ،ةأالعقارات الفالحية ا
 االرتفاقاتجتنبا لزيادة  ،السابق ذكره 97/490 :رقم شار اليها يف املرسوم التنفيذي امل ،املرجعية

  .مما يضعف من انتاجها ويعرقل السري احلسن الستغالهلا ،واألعباء عليها

  لتعسف اجلزاء القانوين املقرر حلاالت ا-ب
يندرج هذا اجلزاء ضمن آثار القيود الواردة على املعامالت العقارية املنصبة على األراضي 

مع يتم ذلك و...« :بقوهلا 55نص املادة األخري ل لفقرةويظهر هذا اجلزاء من خالل ا ،الفالحية
 »ه أعال 52وص عليه يف املادة أعاله وممارسة حق الشفعة املنص 36مراعاة تطبيق أحكام املادة 

كل « :بقوهلا قاريعال وجيهتانون القمن  56كما يتجلّى هذا اجلزاء أيضا من خالل نص املادة 
وميكن يف هذه احلالة املوافقة على  ،ثراألأعاله باطلة وعدمية  55م املادة معاملة متّت خبرق أحكا

، إضافة الستحداث »فع مثن عادلبداملؤهلة هذه املعاملة اىل اهليئة العمومية  ا حتققّهيتال نقل امللكية
التوجيه من قانون  87مبوجب نص املادة  ،املشرع العقاري حاليا جزاءات ذات طابع جنائي

يعاقب باحلبس  « :اذنصت على أنه ،03/08/2008املؤرخ يف  08/16 احلامل للرقمالفالحي 
مخسمائة ألف دينار  اىل)  دج 100.000(وبغرامة من مائة ألف دينار ،من سنة اىل مخس سنوات

كل من يغير الطابع الفالحي ألرض مصنفة فالحية ألرض مصنفة فالحية ) دج 500.000(
  .»من هذا القانون 14خالفا ألحكام املادة  ،ذات وجهة فالحيةوأ

فيتمثل  ،قاريعال وجيهتال انونقمن  55املقرر ملخالفة نص املادة  ،أما بالنسبة للجزاء املدين
   :اآلتيةيف الصور 

  بطالن التصرف*    

 املطلق،البطالن وه املقصود،فانّ البطالن  قاريعال وجيهتانون الق من 56حسب نص املادة 
  .أصالوكأنه مل يكن  منعدم،حبيث يصبح التصرف  لإلبطال،وليس القابلية 
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  من قانون التوجيه العقاري  52نقل امللكية العقارية يف اطار نص املادة *    

خروجا  ،مبعىن استعمال حق الشفعة بطبيعته اإلدارية ،نفسها 55ما أشارت اليه املادة ووه
حمل مقتين  ،فيحل الديوان الوطين لألراضي الفالحية ،عن القواعد العامة حسب القانون املدين

 ون انقمن  55باعتباره طرفا يف املخالفات الواردة يف املادة  ،املستبعد عن الصفقة ،العقار الفالحي
 ،بالرغم من أن الشفعة ال جتوز االّ يف املعامالت اليت تأخذ شكل عقود البيع ،قاريعال وجيهتال

وبناءا عليه أصبح  لنظام الشفعة دورا عقابيا ضد خمالف أحكام املادة  ،ق ممن  794بنص املادة 
  .ويف هذا خروجا عن األصل العام يف األخذ بالشفعة ،السابقة 55

  من قانون التوجيه العقاري 56تطبيقا لنص املادة  ،ية العقاريةنقل امللك*     

املمثلة يف الديوان الوطين  ،لصاحل اهليئة العمومية ،يكون نقل امللكية حسب النص املذكور
عادة نفس ووه ،بدفع مثن عادل االلتزاماملشار اليه مع  96/87لألراضي الفالحية حسب املرسوم 

 ،ونقل امللكية هنا ،املتعامل بصفة عامةواملتعامل بصفة أور الفالحي أالثمن الذي دفعه مشتري العقا
أما بالنسبة  ،قاريعال وجيهتال انونقمن  55كان التصرف باطال حسب املادة إذا  ال يتم االّ 

 56طبقا للمادة  ،لألساس القانوين الذي ينقل ملكية العقار اىل الديوان الوطين لألراضي الفالحية
استحدثه املشرع لعالج هذا التطبيق اخلاص من  ،فنرى بأنه نظام عقايب ،قاريعال وجيهتلا انونقمن 

بل  ،اذ ال ميكن اعتباره شفعة وال مصادرة ،التعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصة
من  االستردادوشبيه أيضا بنظام  ،نظام خاص شبيه بنظام نزع امللكية للمنفعة العامة من جهةوه
  .أنه أقرب اىل هذا األخري من غريهولو ،هة أخرىج

كان يرغب يف حصول نقل امللكية طبقا لنظام الشفعة لكان قد أحال اىل وفاملشرع هنا ل
 ،كان يريد اللجوء الجراءات نزع امللكيةوول ،املشار اليها سلفا 55كما فعل يف املادة  52املادة 

  .لكان قد أحال اليها أيضا
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بأنه ،اليت كيفت هذا النظام العقايب ،يبق لنا االّ ترجيح وجهة النظر الفقهيةوبناءا عليه مل 
 ،اذا كانت ناقلة للملكية ،وبالتايل يترتب على احلكم ببطالن املعاملة العقارية ،عبارة عن استرداد
له  حلول الديوان الوطين لألراضي الفالحية حمل املتنازل 90/25من قانون  56تطبيقا لنص املادة 

مع دفع مقابل عادل  ،من تاريخ إبرام املعاملة ،عن ملكية األرض الفالحية املعنية بأثر رجعي
يطبق بعد انتقال امللكية اىل  ،ويالحظ أنّ اجراء اإلسترداد يف هذه احلالة ،للمالك اجلديد املستبعد

ما ووه ،وانتقال امللكيةفيتم اللجوء اليها قبل امتام اجراءات البيع  ،خبالف الشفعة ،املالك اجلديد
  .عقايب عن حق الشفعة اإلدارية كإجراء االستردادمييز 

تنتقل ملكية  :ما يلي ،حمل املالك اجلديد ،ويترتب على األثر الرجعي حللول الديوان الوطين 
كما ،العقار لذمة الديوان على نفس احلالة اليت كانت عليها  أثناء ابرام املعاملة حمل اجراء اإلسترداد

احلاصلة من  ،أن يستفيد من مجيع التحسينات ،حيق للديوان الوطين  باعتباره املالك الرمسي اجلديد
  .1االسترداد بإجراءوذلك أثناء ملكيته للعقار املعين  ،املالك املستبعد

استلهمها املشرع العقاري  ،االنرى بأنّ اإلجراءات الواردة يف هذا  ،انطالقا مما سبق بيانه
وتؤثر  ،باعتبارها ملكية نسبية وغري مطلقة ،طبيعة امللكية العقارية يف مفهوم الفقه اإلسالميمن 

واألمثلة  ،على حساب املصاحل اخلاصةوول ،االجتماعيةوحتقيق املصلحة  ،فيها النزعة اجلماعية
 أنه اذا اضطر أشخاص للسكن يف بيت غري مشغول ،منها ما ورد يف املذهب احلنبلي ،عديدة

مع اختالف احلنابلة يف وجوب دفع األجرة  ،فال ميكنه منازعتهم ،وال جيدون سواه ،إلنسان ما
  .على املضطر للسكن

 ،فتصري ملكا ملن أحيانا بعده ،ومنها أيضا تقرير اسقاط ملكية من أحيا أرضا مثّ أمهلها 
  2.»من أحيا أرضا ميتة فهي له«  :انطالقا من القاعدة املشهورة

                                                           
  .287 ،241ص  ،املرجع السابق النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري،  ،مساعني شامة -1
 .92ص  ،املرجع السابق ،حق امللكية يف ذاته يف القانون املدين ،حممد وحيد الدين سوار -2
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امللغى بقانون  71/73الصادر باألمر بقانون الثورة الزراعية  ،ايلر املشرع احلكما تأثّ
حيث فرض قانون الثورة الزراعية مبادئ جديدة مللكية واستغالل األرض  ،التوجيه العقاري

 »األرض ملن خيدمها « :وتكريس املبدأ الشهري ،الشخصي واملباشر االستغاللكمبدأ  ،الفالحية
حتت طائلة سقوط حق  ،ة احليازة اإلنتفاعية الدائمة والكاملة على األرض الفالحيةوالبد من ممارس

ما يقابل اإلجراءات املوضوعة من طرف ووه ،1احلائزوأ ،عند إمهاهلا من طرف املالك ،امللكية
العتبار أنّ مالك األرض ليس حرا  ،األراضي الفالحيةاستغالل بشأن عدم  ،التوجيه العقاريقانون 
. »متليك األرض باإلعمار وجتريدها باإلمهال  « :حتت طائلة فقدها إعماال ملبدأ ،م استغالهلايف عد

القانون محاية مللكيته إذ يوفّر  ،نظرا للرسالة اإلجتماعية اليت يلتزم ا مالك األرض الفالحية
تايل حيق للدولة وبال،اذا قصر يف حقها وأمهلها ،وترفع عنه تلك احلماية ،إن أحسن أداءها العقارية 

 .2أن ترفع يده عنها
  

                                                           
- 34ص ،املرجع السابقحممودي عبد العزيز، آليات تطهري وتسوية سندات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري،  -1

35 . 
 .75ص  ،املرجع السابق ،محاية امللكية العقارية اخلاصة ،عمر امحدي باش -2
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املعامل اليت يلتزم وهلا من سيادة وسلطان قد تتدخل قصد وضع بعض احلدود أ الدولة مبا إنّ
حقوق وعلى عقارات أاألفراد بضرورة احترامها حينما يقبلون على إبرام تصرفات قانونية ترد 

ومن هنا أقر  ،وهذا مرده تفادي الفوضى اليت قد تنتج من جراء هذه التصرفات ،عينية عقارية
املشرع اجلزائري نظامي التسجيل والشهر العقاري على التصرفات القانونية اليت ترد على العقارات 

  .احلقوق العينية العقاريةوأ

  تاالستعمارا اجلزائر وباخلصوص اآلثار اليت ترتبت عن نظرا للظروف التارخيية اليت مر 
واسترجعت اجلزائر سيادا على أقاليمها  ،حتررت البالد بعد كفاح مرير وطويل وباسل ،الغاشم

وأثناء هذه املرحلة  .فترتب عنه مغادرة املعمرين وكل من واالهم أرض الوطن ،مبا فيها ممتلكاا
وكان ذلك مبوجب عقود  ،ائريني خبصوص ممتلكام العقاريةأبرموا عدة صفقات مع بعض اجلز

إلغاء مجيع التصرفات اليت وقعت إبان ثورة التحرير مبوجب  إىلمما دفع الدولة  ،مزورةورمزية أ
، كما أنّ الثقافة القانونية لدى املواطن الزالت تكرس حرية املالك يف إبرام 1قانون الثورة الزراعية 

معين سنه  إجراءواليت يراها تدر عليه منفعة بكل حرية دون مراعاة شكل أ التصرفات القانونية
واليت حتقق فكرة  ،تدعيم ومحاية امللكية العقارية اخلاصة إىلومن بني املسائل اليت تؤدي  ،القانون
األخذ بتنظيم حمكم ومسفر حلفظ السندات املثبتة للملكية العقارية اخلاصة  ،العقاري االئتمان
حىت يتمكن من يريد التعامل بشأن عقار معني أن يعلم ما يثقل هذا العقار من أعباء  ،اوشهره
من أجل ذلك أوجد  ،وبالتايل تسهيل عملية تداول احلقوق العقارية وضمان استمراريتها ،وحقوق

ومن هنا سنحاول اإلجابة عن عدة تساؤالت  ،املشرع اجلزائري نظامي التسجيل والشهر العقاري
أم أنها أنظمة  ،التقليص من توسع حق امللكية العقارية اخلاصةوبدور هذه األنظمة يف احلد تتعلق 

                                                           
أن مجيع عمليات التدابري  154نص يف املادة  1971-08،11: املؤرخ يف 71/73قانون الثورة الزراعية رقم  - 1

-07-05القسمة أو املصلحة أو نقل امللكية بني األحياء لألراضي الزراعية واملربمة حتت أي شكل كان بني  –التحفظية 
 إزاءوتاريخ نشر هذا القانون واليت تستهدف استبعاد هذه األراضي من تدابري التأميم احملتملة تعد باطلة وعدمية املفعول  1962

  .حكام املتعلقة بالثورة الزراعيةاأل
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التسجيل تعرقل السري احلسن  اتإجراءهل أن  ؟جاءت كوسيلة وأداة فعالة حلماية هذا احلق
 ؟اريةللتصرفات اليت ترد على العقارات أم أا جمرد أداة تستعملها الدولة يف مراقبة املمتلكات العق

خصوصا بعد الفوضى اليت  ،هل كان لنظام الشهر العقاري دور يف ضبط امللكية العقارية اخلاصة
  ؟االستقاللشهدها العقار بعد 

األول خيص دور التسجيل يف ضبط ؛ كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها يف مبحثني
  .ضبط التصرفات العقاريةجمال  والثاين يتعلق بدور نظام الشهر العقاري يف ،التصرفات العقارية
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  دور التسجيل يف ضبط التصرفات العقارية :املبحث األول

أول ما جيب قوله خبصوص التسجيل أنه ظل ولفترة طويلة من اختصاص دارسي األنظمة 
مما جعل رجال  ،كون أنّ املوضوع على صلة بقانون الضرائب وقانون املالية ،اجلبائية واملالية

البالغ هلذا املوضوع الذي له أمهية بالغة على التصرفات القانونية املربمة  االهتمامولون القانون ال ي
  .ما بني األفراد

  ضبط الفكرة القانونية ملفهوم تسجيل العقارات :ملطلب األولا

من خالل هذا املطلب سوف نطلع على تعريف تسجيل العقارات مع تبيان أمهية هذا 
  .ختصة بعملية التسجيل وكيفية تنظيمهامث نبين اجلهة امل ،جراءاإل

  تعريف تسجيل العقارات وأمهيته :الفرع األول

  تعريف تسجيل العقارات ومتييزه عن املفاهيم املشاة له:أوال

 تعريف تسجيل العقارات -1

خمتلفة  اتجراءالذي يقوم به املوظف العمومي طبقا إل جراءيعرف التسجيل على أنه اإل
التصرف القانوين وإظهاره يف دفاتر خمتلفة وحسب هذه التحاليل ميكن حتصيل حتليل  إىلدف 

ي ميسكه يتمثل يف تدوين عقد يف سجل رمس إجراءالقول أنه  إىل، وذهب آخرون 1الضريبة 
، وهناك من يعرف التسجيل على أنه 2ضون من جراء ذلك رمسا جبائيابالتسجيل الذين يقوموظف
ومي بطرق متغرية تظهر بصفات مشتركة وتتضمن أساسا حتليل يتم من طرف موظف عم إجراء

يتضح من خالل  إذا ،التصرفات القانونية وعلى أساس نتائج هذا التحليل تفرض حقوق التسجيل
كل هذه التعاريف أنها جاءت متشاة فيما بينها وهي ختص معىن التسجيل بصفة عامة سواء متّ 

                                                           
  .1ص  ،د س ط ،اجلزائر،املدرسة الوطنية للضرائب، القليعة ،دروس يف مادة التسجيل، فاروق بكداش - 1

2- IBTISSEM GERAME, Terminologie Juridique dans la Législation Algérienne – Lexique 
Français – Arabe, Palais Des Livres, Blida- Alger, 1998, P 113. 
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 إجراءالتسجيل يعد مبثابة  نوتصب يف قالب واحد يف كو ،أموال عقاريةوخبصوص أموال منقولة أ
موظف  إىلهذه اإلدارة توكل مهمة التسجيل  ،إداري تقوم به إدارة عمومية متثل مرفقا عاما

 180طبقا ملا تنص عليه املادة ،مفتش التسجيلووه ،عمومي معني من طرف الدولة للخدمة العامة
يتم  إجراءووه ،املتضمن قانون التسجيل 1976-12-09املؤرخ يف  105-76من األمر 

مبقابل دفع حقوق التسجيل أي أن مفتش التسجيل يقوم باقتطاع احلقوق يف شكل نقدي إعماال 
وان كانت فيه بعض  ،وكذا قصد املسامهة يف تغطية األعباء العامة للدولة ،ملبدأ املساواة والعدالة

طابع إجباري وائي ذلك أنّ وذ إجراءأنه  كما ،1التصرفات اليت هي معفاة من حقوق التسجيل
ومن  ،مفتش التسجيل جيرب املكلف حبقوق التسجيل بضرورة سداد هذه احلقوق بطريقة إدارية

فجميع املواطنني ملزمون ومتساوون بأداء  ،خالل ذلك يتجلى مبدأ سيادة وسلطان الدولة
  .الضريبة

يقوم به  إجراءوتسجيل العقارات ه نقول أنّ ،ومبا أنّ املوضوع يتعلق بتسجيل العقارات
حيث يقوم بقبض  ،التصرفات القانونية الواردة على العقارومفتش التسجيل عند تلقيه احملررات أ

  .ملزم ويف حالة خمالفته خيضع املكلف حبقوق التسجيل لغرامة جبائية إجراءوحقوق التسجيل وه

  عن املفاهيم املشاة له التسجيل متييز -2

ميكن أن ينتاب رجل  ،اخلاصة بتسجيل العقاراتوسواء العامة أ ،اريف السابقةمن كل التع
كالقيد  ،حد بعيد إىلالقانون خلط ما بني مفهوم التسجيل وغريه من املفاهيم اليت تكاد تتشابه معه 

   .والرسم والضريبة والتوثيق

   

                                                           
من قانون التسجيل جند أن الدولة معفاة من مجيع رسوم التسجيل فيما خيص العقود املتعلقة  271نص املادة  إىلبالرجوع  - 1

 .مببادلة وشراء األموال من كل نوع وكذلك املتعلقة باقتسام هذه األموال مع اخلواص
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  لقيدمتييز التسجيل عن ا -أ
حيث يتم فيه قيد التصرفات القانونية لدى  ،قاريمفهوم القيد مرتبط بعملية الشهر الع إنّ

مقرر للحقوق العينية التبعية كالرهن الرمسي والرهن احليازي وحق ووه ،احملافظة العقارية
كما أنّ مفهوم القيد مرتبط كذلك بالتجار والشركات التجارية على  ،1االمتيازالتخصيص وحق 

معنويني ملزمون بالقيام بعملية القيد على مستوى واعتبار أن التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أ
 19املركز الوطين للسجل التجاري رغم أنّ املشرع اجلزائري استعمل مصطلح التسجيل يف املواد 

من القانون التجاري من  549من القانون التجاري اجلزائري ومصطلح القيد يف نص املادة  21و
ميالد الشخصية  إىليكسب صفة التاجر ويؤدي خالل اعتباره أن القيد يف السجل التجاري 

، وهنا 2يعد من قبيل األركان الشكلية اخلاصة بالشركات التجاريةواملعنوية للشركات التجارية وه
مأمور السجل  جراءيتم هذا القيد على مستوى املركز الوطين للسجل التجاري ويقوم ذا اإل

مصطلح القيد باعتبار أنّ اجلهات املختصة وجيل الفارق موجود ما بني مصطلح التس إذا ،التجاري
املتعلق بقانون التسجيل يف  105-76بالتسجيل هي مفتشية التسجيل والطابع وحيكمه األمر 

مسح  إعداداملتعلق ب 74- 75حني أنّ القيد الذي يتم على مستوى احملافظة العقارية ينظمه األمر 
أنّ قيد التجار الذي يتم على مستوى مصاحل يف حني  ،األراضي العام وتأسيس السجل العقاري

  .املتعلق بالسجل التجاري  22-90املركز الوطين للسجل التجاري فينظمه القانون 

  التسجيل عن الرسم متييز  -ب 
عادة ما يعرف الرسم على أنه اقتطاع يؤدي خلدمة معينة دون أن يكون هناك تكافؤ بني 

تقوم به  إجراءمبثابة ووهنا يظهر أن التسجيل الذي ه ،املؤذاة قيمة الرسم والتكلفة احلقيقية للخدمة
التسجيل تقوم باقتطاع حقوق التسجيل يف  إجراءهذه األخرية يف مقابل  ،اإلدارة املختصة قانونا

                                                           
   .31، ص2003 س الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، ،1ط  نظام الشهر العقاري يف اجلزائر، ،خلفوين جميد - 1
أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية واملراسيم التنفيذية احلديثة، دار الغرب ، فتيحة يوسف املولودة عماري - 2

  .36، ص 2007،س للنشر والتوزيع
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ومن هنا فان حقوق  .ثابتة حسب طبيعة التصرفووتكون هذه الرسومات نسبية أ ،شكل رسوم
  .1يف شكل رسوم التسجيل تستوىف

  لضريبةمتييز التسجيل عن ا -ج
الدولة تفرض مبلغا من املال يؤدي هلا بصفة إجبارية وائية ومن دون مقابل يف سبيل  نّإ

، هذه الضرائب قد تكون مباشرة تقتطع 2يف سبيل تدخل الدولة فقطوتغطية النفقات العمومية أ
اليت ينفقها الفرد من  وإما تكون غري مباشرة تسدد مبناسبة النفقات ،بصفة مباشرة من الدخل

ومن هنا تكون حقوق التسجيل اليت يتلقاها مفتش التسجيل بصفة إجبارية وائية تشكل  ،دخله
غري مباشرة؟ اجلواب أنها تعترب غري مباشرة على اعتبار أنها وولكن هل هي ضريبة مباشرة أ ،ضريبة

  .واالستقراربالثبات  كما أنها ظرفية ال تتميز ،تصرف معينوتفرض مبناسبة واقعة أ

  لتوثيقمتييز التسجيل عن ا –د
جليا أن التوثيق مهنة يقوم ا ضابط عمومي يتجسد يف شخص املوثق الذي خيضع ويبد 

يرغب ولقانون التوثيق ويقوم بتلقي وحترير احملررات والعقود اليت يشترط فيها القانون الرمسي أ
ل هذا التعريف يتجلى الفرق الشاسع بني دور ومن خال ،أطرافها إضفاء عليها الصبغة الرمسية

يف حني  ،التوثيق ودور التسجيل باعتبار أن التوثيق يعطي الوثائق واحملررات والعقود الصبغة الرمسية
غري  ،أن التسجيل يعطي فقط للتصرفات القانونية اليت تتم يف شكل عقود عرفية سوى تاريخ ثابت

باعتبار أن املوثق ملزم بتسجيل  ،بني مهنة التوثيق والتسجيلأن التالزم والتناسق يبقى قائما ما 

                                                           
 ،ي لتسجيل العقارات يف التشريع اجلزائري، دار هومة، اجلزائرالقانوين والتنظيم اإلطار ،دوة آسيا /رمول خالد - 1
  .25، ص 2008س
 ،1978سدار النهضة، بريوت،  ،4ط وازنة النفقات والواردات العمومية،مدراسة مقارنة،  -ملالية العامةا ،حسن عواضة - 2

  .398ص
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، كما أنه يقوم باقتطاع رسوم 1عقوبات جبائية إىلالعقود ضمن اآلجال املقررة قانونا وإال تعرض 
  .2التسجيل من األتعاب اليت يتلقاها مبناسبة أدائه ملهامه

  أمهية تسجيل العقارات:ثانيا

 :يف نقطتني أساسيتني لخصتت العقارات ميكن القول أنّ أمهية تسجيل

   الدولة من حتصيل الضريبةنيمتك -1
حقوق عينية واملشرع اجلزائري ملا فرض إلزامية حترير العقود املتضمنة نقل ملكية عقار أ إنّ

يكون قد ضبط وبطريقة غري مباشرة تعيني حدود امللكيات وإعطاء سندات امللكية اليت  ،عقارية
غري أنّ اجلانب  ،ومن هنا أمكن التحكم يف فضاء اإلقليم ،ة يف آن واحدتفيد املواطن والدول

املايل يظهر جليا يف معىن التسجيل على اعتبار أن القانون يلزم املوثقني يف حتريرهم للعقود واجلبائي أ
املتضمنة التصرفات القانونية الواردة على العقارات بضرورة اقتطاع رسوم التسجيل واليت متثل 

ومن هنا  ،وهي مورد لتغطية جزء من النفقات العامة للدولة ،هاما لإليرادات العامة للدولةمصدرا 
حيث أنه خيضع  ،يظهر املبتغى املايل من خالل التعديالت املتكررة واليت تطرأ على قانون التسجيل

لعقاري كما أنّ للتسجيل ا ،للتعديل ويتم مرتني يف السنة مبوجب قانون املالية األول والتكميلي
أمهية اقتصادية واجتماعية ألنه ميكّن الدولة من خالل هذه الرسوم من حتقيق نوع من التوازن 

يرتكز على ووه ،كما أن النظام اجلبائي يعد جزءا ال يتجزأ من السياسة العامة للدولة ،واالستقرار
كما  ،حمدودة الدخل مبدأ العدالة من خالل املسامهة يف توسيع الدخل الوطين لفائدة الفئة الفقرية

يالحظ يف مادة حقوق التسجيل أنّ املشرع ال مه صحة املعاملة من عدم رمسيتها ومن صحتها 
خبصوص عدم  ةة األوىل من قانون التسجيل واضحالفقر 190وقد جاءت املادة  ،بطالاوأ

                                                           
 .149، ص2009 سية حتليلية، دار هومة، اجلزائر،وظيفة التوثيق يف النظام القانوين اجلزائري، دراسة قانون ،وسيلة وزاين -1
ان نفقات التسجيل و الطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق وغريها  «: اجلزائري ق م من  393حمتوى نص املادة  -2

 .»تكون على املشتري ما مل تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغري ذلك
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فسخها فيما وطاهلا  أالعقود اليت مت إبوإمكانية استرداد الرسوم احملصلة بصفة قانونية على الوثائق أ
  .بعد

  تاريخ العقود العرفية إثبات -2

ذلك العقد الذي يقوم بتحريره األطراف فيما بينهم وسابقا ه إليهالعقد العريف كما تطرقنا  إنّ
وجاء املشرع اجلزائري يف نص املادة  ،الضابط العموميودون تدخل من جانب املوظف العام أ

ال يكون العقد العريف حجة على الغري إال منذ أن  « :على أنهمن القانون املدين اجلزائري  328
من يوم ثبوت مضمونه يف  ،ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا من يوم تسجيله ،يكون له تاريخ ثابت

من يوم وفاة أحد  ،من يوم التأشري عليه على يد ضابط عام خمتص ،عقد آخر حرره موظف عام
، هذا املبدأ كرسه القضاء يف العديد من القرارات الصادرة »ء اللذين هلم على العقد خط وإمضا

 :حتت الرقم 1990-09- 24 :عليه احلال يف القرار الصادر بتاريخوكما ه ،عن احملكمة العليا
بل أقصى ما يفيده التسجيل  ،مبا أن تسجيل العقد العريف ال يكسبه الرمسية....... .( :624/62

   .1)ون العقد العريف فيبقى دائما بعيدا عن الرمسيةأما مضم ،التاريخ فقط إثباتوه
على إلزامية خضوع شهادة  ةمن قانون التوجيه العقاري تنص صراح 39أن املادة  إىلنشري 

  .2التسجيل والشهر اتجراءاحليازة إل

  اجلهة املختصة قانونا بتسجيل العقارات :الفرع الثاين
مفتشية التسجيل والطابع باعتبارها مصلحة  عملية التسجيل يف التشريع اجلزائري تقوم ا

وهلذا سنعاجل ضمن هذا الفرع التعريف  ،على تسيريها مفتش التسجيليشرف عمومية  إدارية
  .حتديد طبيعتها القانونية إىلمبفتشية التسجيل مث نعرج 

                                                           
، 2003س دار هومة، اجلزائر، ،األحكاموء آخر التعديالت وأحدث نقل امللكية العقارية يف ض ،محدي باشا عمر -  1
  .117ص
شهادة احليازة تعد مبثابة سند حيازي يسلم لألشخاص اللذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من حيازة هادئة ومشهرة وغري  -  2

  .منقطعة وعالنية ال تشوا شبهة ألراضي امللكية اخلاصة وليس هلم عقود رمسية
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  تعريف مفتشية التسجيل والطابع:أوال
ها مبوجب قانون التسجيل وكذلك مفتشية التسجيل والطابع هي مصلحة عمومية تقوم مبهام

وعلى اعتبار أن موضوع الدراسة مرتبط بتسجيل العقارات فإننا سنحاول أن نسلط الضوء  ،الطابع
حيث عمل املشرع اجلزائري على  ،على مفتشية التسجيل اليت تقوم مبهامها مبوجب قانون التسجيل

 .تنظيمها وحدد صالحياا واختصاصها اإلقليمي

فاألول جند بأنه مصطلح مفتشية  ،سجيل مدلول لغوي وآخر اصطالحيوملفتشيه الت
   :التسجيل مكون من لفظني

  .وظيفة مفتش ،تفتيش ،مبعىن مراقبة :مفتشية 
والقائم بعملية التسجيل  ،تدوين يف مدونة ،تسجيال ،يسجل ،مبعىن سجل :التسجيل 

ملفتشية التسجيل فنعين به  االصطالحيأما املدلول  ،مالحظ ،مراقب ،مفتش ،مفتش التسجيلوه
وظيفتها تسجيل مجيع التصرفات اليت  ،مصلحة عمومية ذات طبيعة إدارية جبائية تابعة لوزارة املالية

والقائم بعملية  ،اليت أراد أصحاا إعطاءها تارخيا ثابتاوالتسجيل أ جراءأخضعها القانون إل
 .1مفتش التسجيلوالتسجيل ه

 أحداثاملتضمن  1999-07- 14 :املؤرخ يف 312قم انه ومبوجب القرار الوزاري ر
مفتشيات التسجيل والطابع واملواريث والبطاقة وحتديد اختصاصها اإلقليمي الصادر يف اجلريدة 

أصبحت هناك مفتشية التسجيل والطابع  1999-08- 18:املؤرخة يف 54الرمسية العدد 
غري أنه توجد  ،قسنطينة ،وهران ،زائرومفتشية الشركات والبطاقية يف كل املديريات الوالئية للج

مفتشية التسجيل والطابع والشركات والبطاقية يف باقي املديريات الوالئية األخرى ماعدا والية 
تسجيل العقود مهما كانت  اتإجراءف ،ليزي والبيض والنعامة وتندوفإسعيدة ومتنراست و

التقييم  إعادةة ا وعمليات املراقبة وطبيعتها وكذا التصرحيات اخلاصة باملواريث والعقود املتعلق

                                                           
  .47- 46املرجع السابق، ص ، اإلطار القانوين و التنظيمي لتسجيل العقارات يف التشريع اجلزائري،سياآدوة  /مول خالدر -  1
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للمتلكات حمل نقل تبقى مؤقتا من اختصاص مفتشية الضرائب املتعددة الصالحيات املختصة 
  . 1إقليميا

 الطبيعة القانونية ملفتشية التسجيل والطابع:ثانيا

يف  1999-07-14 :املؤرخ يف 312لقد نص املشرع اجلزائري يف القرار الوزاري رقم 
واملشرع مل  ،»..........حتدث مفتشية التسجيل والطابع ضمن مديريات الضرائب« :األوىل همادت

يبني الطبيعة القانونية ملفتشية التسجيل غري أنه ميكن حتديد طبيعتها القانونية باعتبارها أنها حمدثة 
رية يشرف عليها وهي خاضعة للتبعية اإلدا ،على مستوى املديريات الوالئية للضرائب عرب الواليات

وعالقته مع  اإلداريخيضع للقانون وفه ،التسلسل اإلداري إىلمفتش التسجيل الذي خيضع بدوره 
 1990-10-27 :املؤرخ يف 334-90مفتشية التسجيل هي وضعية قانونية حيكمها املرسوم 

 .2باملاليةاملتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال التابعني لألسالك اخلاصة باإلدارة املتعلقة 

وهي  ،وعليه ميكن القول أنّ مفتشية التسجيل مصلحة عمومية مكلفة بعملية التسجيل
فهي خاضعة للتسلسل اإلداري  ،موضوعة حتت وصاية املديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة املالية

ختضع بالتبعية تقوم مبهامها حتت الرقابة املباشرة للمديرية الوالئية للضرائب هذه األخرية بدورها 
  .3املديرية اجلهوية يف نطاقها اإلقليمي إىل

  تنظيم مفتشية التسجيل والطابع :الفرع الثالث
 :الصادرة يف 443تقوم مفتشية التسجيل والطابع مبهمتها يف التسجيل مبوجب التعليمة رقم 

اخلي ملفتشية هلذا نبين التنظيم الد ،4اليت تبين كيفية تنظيم املكاتب وتسيريها 2001- 14-07

                                                           
مفتشيات التسجيل والطابع  بإنشاءاملتعلق  1999-07-14: املؤرخ يف 312من القرار الوزاري  10- 09املواد  -  1

  .واملواريث والبطاقية وحتديد اختصاصها اإلقليمي
املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال التابعني لألسالك  1990-10- 27: املؤرخ يف 334-90مرسوم رقم  - 2

  .1990-10-31: مؤرخة يف 46اخلاصة باإلدارة املكلفة باملالية، جريدة رمسية، العدد 
  .52املرجع السابق، ص ئري،اإلطار القانوين و التنظيمي لتسجيل العقارات يف التشريع اجلزاسيا، آة دو/رمول خالد - 3

4- La Note N° 443  Du 14-07-2001, « Le Fonctionnement et les Attributions des Inspections de 
l’enregistrement et Timbre», Direction General des Impôts, P 01.  
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التسجيل والطابع ودور مفتش التسجيل يف عملية التسجيل وبعدها نظهر صالحيات مفتشية 
  .التسجيل والطابع

  التنظيم الداخلي ملفتشية التسجيل والطابع ودور مفتش التسجيل :أوال

 الطابع وملفتشية التسجيل  التنظيم الداخلي -1

 أحداثاملتضمن  1999-07-14 :املؤرخ يف 312بصدور القرار الوزاري رقم 
مفتشيات التسجيل والطابع واملواريث والبطاقية وحتديد اختصاصها اإلقليمي أصبحت مهيكلة 

   :بالشكل التايل
  

الكثافة  إىلبالنظر :قسنطينة –وهران –بالنسبة لواليات اجلزائرالتنظيم الداخلي   - أ
مفتشية التسجيل هناك  ،فهي حتتوي على مفتشيتني ،السكانية هلذه الواليات الثالث
أما املفتشية الثانية  ،مكتب التسجيل ومكتب الطابع ،والطابع اليت حتتوى على مكتبني

مكتب الشركات  ،فهي مفتشية الشركات والبطاقية وهذه األخرية مكونة من مكتبني
وجتدر اإلشارة أنه يف كل مفتشية من هذه املفتشيات يوجد رئيس  ،ومكتب البطاقية

وهناك رئيس مفتشية الشركات  ،ك رئيس مفتشية التسجيل والطابعحيث هنا ،مفتشية
 .والبطاقية الذي بدوره يشرف على مكتب الشركات والبطاقية

حتتوي مفتشية التسجيل والطابع يف  :بالنسبة للواليات األخرىالتنظيم الداخلي  –ب 
مكتب وهمكتب التسجيل والشركات والبطاقية ومكتب آخر  ،باقي الواليات على مكتبني

غري أنه استثناءا  ،مفتش التسجيلووهذه املكاتب بدورها يشرف عليها رئيس ه ،الطابع
ونظرا لظروف خاصة تتمثل يف بعد املسافة بني مقر حمرري العقود ومقر الوالية بالنسبة 

فانّ مصلحة التسجيل بقيت على مستوى مفتشية الضرائب متعددة  ،لبعض واليات اجلنوب
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تابعة للضرائب املباشرة والرسوم املماثلة والضرائب غري املباشرة والرسوم أي  االختصاصات
 .1االختصاصاتعلى رقم األعمال ضمن مفتشية الضرائب املتعددة 

  مفتش التسجيل -2
إن مفتشية التسجيل والطابع أوكلت ملفتش التسجيل باعتباره املسؤول األول على تسجيل 

ويعين مفتش  ،رفات املتعلقة حبقوق امللكية العقارية اخلاصةمجيع التصرفات القانونية من بينها التص
ويقوم  ،2التسجيل من بني مفتشي الضرائب الذين يثبتون مخسة سنوات أقدمية يف اإلدارة اجلبائية

ويسجل كاتب الضبط ذلك يف  ،اإلدارية هحمكمة إقامت أماممفتش التسجيل قبل تعيينه بتأدية اليمني 
واليت يتعين عليه استظهارها  ،اليت تسلم له من طرف الوزير املكلف باملاليةبطاقة تفويض الوظيفة 

 .أثناء ممارستة الوظيفة

ومن بني املهام املوكلة ملفتش التسجيل واليت حددها املشرع اجلزائري يف القسم الثالث عشر 
 180 حتت قسم التزامات مفتشي التسجيل احملصورة يف املواد من 105- 76من قانون التسجيل 

  :يقوم مبا يلي 188غاية  إىل
  تسجيل العقود اليت مت دفع رسومها حسب طبيعة كل حمرر وهذا تطبيقا لنص املادة

  .الفقرة األوىل من قانون التسجيل 180
  كانت احملررات والوثائق املقدمة للتسجيل  إذامراجعة العقد من حيث الشكل ما

ساعة فقط تطبيقا لنص  24ا ملدة  االحتفاظ وله احلق يف ،مشتملة على مجيع الشروط الالزمة
 .الفقرة الثانية من قانون التسجيل 180املادة 

                                                           
  .54و 53صاملرجع السابق،  تشريع اجلزائري،اإلطار القانوين و التنظيمي لتسجيل العقارات يف ال ،سياآة دو /رمول خالد - 1
 لإلدارةحيدد قائمة املناصب العليا يف اهلياكل احمللية  1992-03-14املؤرخ يف  120- 92املرسوم التنفيذي رقم  - 2

املعدل مبوجب املرسوم رقم  1992-03-18املؤرخة  يف  21اجلبائية وتصنيفها وشروط التعيني فيها، جريدة رمسية العدد 
اجلبائية وتصنيفها  لإلدارةاحمللية  لقائمة املناصب العليا يف اهلياك املتضمن حتديد 1998-06-24املؤرخ يف  98-214

  .وشروط التعيني فيها
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 مستخرج العقد وعلى التصريح بالشركة أووضع تأشرية التسجيل على العقد املسجل أ
ويبني فيه املفتش باألحرف والتاريخ وصفة السجل ورقم  ،العريف احملتفظ به يف مكتب التسجيل

وعندها يتضمن العقد عدة تدابري تعطى كل واحدة منها احلق استحقاقية  ،م املدفوعةومبلغ الرسو
فان مفتش التسجيل يذكرها بصفة موجزة يف خمالصته ويبني فيها بصفة متميزة حصة  ،رسم خاص

 .  من قانون التسجيل 181كل رسم مدفوع وهذا تطبيقا لنص املادة 

  وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ  1يعدها املوثقونيقوم مبراقبة الكشوف املقدمة له واليت
احمللية على استمارات تقدمها اإلدارة والتابعون لكتابات الضبط وكتابات اإلدارات املركزية أ

بصورها  االحتفاظويعطي خمالصة عن التسجيل فيما خيص العقود املسلمة من دون  ،اجلبائية
 .والنسخ األصلية

  والطابع صالحيات مفتشية التسجيل: ثانيا

مكتب التسجيل كونه القائم على وانه جدير بالذكر خبصوص هذه النقطة أنّ الذي يهمنا ه
حيث أنّ هذا األخري مستقل عن مكتب الطابع والشركات والبطاقية يف واليات  ،عملية التسجيل
ثل ويف باقي الواليات يسمى مكتب التسجيل والشركات والبطاقية وتتم ،قسنطينة ،اجلزائر  وهران
  :مهامه فيما يلي

  .التسجيل إجراء إىلحتليل العقود واالتفاقيات املربمة واملقدمة  
 .حتديد الوعاء اجلبائي وتصفية حقوق التسجيل 

دفع احلقوق بالنسبة  إمتاموضع عبارة التسجيل على أصول العقود واالتفاقيات وذلك بعد  
 .للعقود اخلاضعة حلقوق التسجيل النسبية والثابتة

                                                           
طراف جيب أن حتتوى الكشوف على تاريخ ورقم العقود واألحكام املوجودة يف الفهرس وكذلك ألقاب وأمساء األ - 1

اضعة للرسوم، كذلك مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية املستحقة واملتضمنة قرار مببلغ ومسكنهم، ونوع العقود والقيم اخل
  .من قانون التسجيل 153الرسوم املدفوعة موقعا لصفة قانونية، بنص املادة 
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ول امللخصات واجلداول املتضمنة العقود املطبقة طبقا للتسلسل الرقمي والتارخيي حفظ أص 
مكتب البطاقية يف  إىلومفتشية الشركات أ إىلبشكل يسمح بتكوين رزمة من أجل إرساهلا إما 

 .نفس املفتشية

نيابة الرقابة اجلبائية عند اية كل شهر ألجل  إىلإرسال نسخ ملخصات العقود املسجلة  
 .غالهلااست

 .دراسة املنازعات املتعلقة بالتسجيل 

 ،مسك دفتر املراقبة اخلاص باإلجيارات القابلة للتجديد والبيوع املربمة حتت شرط واقف 
  .من قانون التسجيل 259املادة  اتإجراءبات املستنفذة من اكتسوكذلك عقود اال

 عملية تسجيل العقارات اتإجراء :املطلب الثاين

أنّ مفتشية التسجيل والطابع هيب املصلحة املكلفة قانونا بعملية  إىلسبق لنا اإلشارة 
وأن هذه العملية تتم عن طريق مفتش التسجيل واجلدير بالذكر أنّ مفتش التسجيل ال  ،التسجيل

تكييفها من أجل استيفاء احلقوق الالزمة وبعد القيام بتحليلها أ إال ،يقوم بتسجيل العقود واحملررات
 جراءكما يقوم مبراقبة الوثائق املودعة إل ،احملرروف ال يؤثر يف صحة وتسمية العقد أالتكي إعادةو

دراسة الوثائق املودعة مبفتشية  إىلوعليه وجب علينا التطرق  ،التسجيل ومدى مطابقتها للقانون
التسجيل والطابع واآلجال القانونية الالزمة إليداعها من خالل تبيان خمتلف الشروط الواجب 

 ،فرها يف الوثائق مع الوقوف على اآلجال واملواعيد اليت قررها املشرع لعملية تسجيل العقاراتتوا
 اتإجراءعملية تنفيذ  إىلمث نبين مكاتب التسجيل املؤهلة قانونا هلذه العملية ويف األخري نتطرق 

  .تسجيل العقارات

  الوثائق واآلجال القانونية الالزمة إليداعها :الفرع األول
احلقوق العقارية بصفة عامة جيب أن والعقود واحملررات املتعلقة بامللكية العقارية اخلاصة أ إنّ

من  01مكرر  324وهذا تطبيقا لنص املادة  ، شكل رمسي من قبل أشخاص مؤهلني قانونايفتتم 
تسجيل العقود والوثائق اخلاضعة لعملية التسجيل القيام بإيداعها مبصلحة الووعليه يلتزم حمرر ،ق م
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وذه العملية تكتسب الوثائق  ،املختصة وذلك يف اآلجال القانونية احملددة مبوجب قانون التسجيل
  .احملررة تارخيا ثابتا

  البيانات الالزمة يف الوثائق املودعة مبصلحة التسجيل  :أوال
 ،ونمثل املوثق ،يتم إيداع الوثائق من طرف أشخاص هلم صفة حترير الوثائق والعقود الرمسية

، وجيب أن حتتوي هذه الوثائق على مجيع املعلومات 1كتاب الضبط وكتاب السلطات اإلدارية
ويف حالة عدم احترام هذه  ،التسجيل إجراءالالزمة حىت يسهل على مفتش التسجيل تنفيذ 

  .التسجيل إجراءالشروط يرفض 

  الكشوف اإلمجالية  -1
العقود وضروري يلتزم به حمرر اءإجروإن إيداع الكشوف اإلمجالية للعقود واألحكام ه

وحتتوي الكشوف  ،من قانون التسجيل 153ولقد نصت على الكشوف اإلمجالية املادة  ،والوثائق
اإلمجالية على جمموع العقود واألحكام اليت يعدها املوثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون 

 ،لى استمارات تسلمها إدارة الضرائب جمانااحمللية عولكتابات الضبط وكتاب اإلدارات املركزية أ
  :ويذكرون فيها املعلومات التالية

  .تاريخ ورقم العقود واألحكام املوجودة يف الفهرس  
 .ألقاب وأمساء األطراف ومسكنهم  

 .نوع العقود واألحكام  

 .القيم اخلاضعة للرسومواملبالغ أ  

ملتضمنة قرار مببلغ الرسوم املدفوعة موقعا الرسوم النسبية املستحقة واومبلغ الرسوم الثابتة أ  
 .بصفة قانونية

وهناك كشوف إمجالية متعلقة بالعقود واألحكام اليت يعدها كتاب الضبط وأعوان التنفيذ 
 .احملكمة العلياوالس القضائي أ ،للمحكمة

                                                           
  .من قانون التسجيل نصت على مجيع الوثائق اليت جيب تسجيلها 09املادة  - 1
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وعادة تعد  ،كما توجد كشوف إمجالية متعلقة حبالة العقود املودعة من طرف املوثقني
كشوف اإلمجالية يف صورتني حيث تودع واحدة لدى مكتب التسجيل املختص وفقا لآلجال ال

  .القائم باإليداع إىلأما الثانية فترجع  ،القانونية احملددة مبوجب قانون التسجيل

  النسخ األصلية -2
حيث  ،األصول لدى مصلحة التسجيلوعلى حمرري العقود والوثائق إيداع النسخ األصلية أ

تسجل العقود املدنية والعقود غري  « :الفقرة األوىل من قانون التسجيل على أنه 09 تنص املادة
األصول وختضع أيضا للتسجيل على النسخ األصلية والرباءات أوالقضائية على النسخ األصلية أ

 .»األصول العقود القضائية يف القضايا املدنية واألحكام يف القضايا اجلنائية واجلنحية واملخالفاتوأ

حيث يقوم مفتش التسجيل بتحليل النسخ األصلية وتكييفها من أجل استيفاء حقوق 
فمثال بالنسبة  ،وختتلف املعلومات املوجودة يف النسخ األصلية حسب طبيعة التصرف ،التسجيل

 املعلنة عن ملكية عقارية طبيعةوللعقود الرمسية اليت حيررها املوثقون البد من تبيان يف العقود الناقلة أ
وحاالت ومضمون وحدود العقارات وأمساء املالكني السابقني وعند اإلمكان صفة وتاريخ 

  .التحويالت املتتالية

  امللخصات -3
حيث تلخص فيه  ،وهي عبارة عن ملخص حتليلي على استمارة تسلمها اإلدارة جمانا

إنشاء ونقل أ إما احلكمواحلكم وحترر يف نسختني عندما يتضمن العقد أواألحكام الرئيسية للعقد أ
حصص يف شركة وإما نقل ووإما بيع أسهم أ ،عناصر حمل جتاريوحمل جتاري أوملكية عقارية أ

  .1ملكية حق التمتع ذه األموال نفسها

   

                                                           
  .من قانون التسجيل 153/02هذا تطبيقا لنص املادة  - 1
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  الوثائق إليداعاآلجال القانونية  :ثانيا
يف انّ إيداع الوثائق مبكتب التسجيل املختص من أجل القيام بعملية التسجيل جيب أن يكون 

وكذا حسب ما  ،وختتلف هذه اآلجال حسب طبيعة العقد وموضوعه ،اآلجال القانونية واملواعيد
  .رسم ثابتوكانت هذه العقود خاضعة لرسم نسيب أ إذا

  التصرفات اخلاضعة لرسم ثابت -1
، 1احلقوق الثابتة هي تلك احلقوق اليت ال تتغري بالنسبة جلميع العمليات من نفس النوع

ت كل العقود اليت مل حيدد تعريفها بأي مادة من قانون التسجيل واليت ال ميكن وتسجل برسم ثاب
 ،من قانون التسجيل 208وهذا تطبيقا لنص املادة  ،يترتب عنها رسم نسيبوكذلك أن ختضع أ

حق  ،ومن بني التصرفات املنصبة على عقار وليست هلا تعريفة يف قانون التسجيل الرهون الرمسية
وتسجل خالل الشهر الذي يلي  ،شهادة امللكية وكذلك شهادة احليازة ،شهرةعقد ال ،التخصيص

 .2من قانون التسجيل 60- 59وهذا تطبيقا لنص املواد  ،هاإعدادشهر 

  التصرفات اخلاضعة لرسم نسيب -2
 االنتفاعحق وإن التصرفات اخلاضعة لرسم نسيب هي تلك التصرفات اليت تنقل امللكية أ

وكذلك بالنسبة للتنازل  ،الوفاةبسبب سواء بني األحياء أم  ،العقاريةوولة أالتمتع باألموال املنقوأ
وكذلك العقود املثبتة  ،جزء من عقارومن وعد باإلجيار يتناول كل أ االستفادةوعن حق اإلجيار أ

من قانون  04عقارية وهذا تطبيقا لنص املادة وقسمة أموال منقولة أوإما حلصة يف شركة أ
حق ميثل نسبة مئوية ثابتة تطبق على مجيع عمليات نقل امللكية احملددة ولنسيب هواحلق ا ،التسجيل

 .مبوجب املادة السابقة الذكر

                                                           
، مذكرة اية الدراسة، الدراسات العليا يف املالية، املدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، س "اجلباية العقارية "،شوحية ادريس -  1

  .32، ص 1995 - 1991
ل تأشرية التسجيل العقود املوثقة اليت تفتح احلق يف الرسوم الثابتة تقدم من أج «: من قانون التسجيل 59نص املادة  - 2

  .»......هذه العقود إعدادخالل الشهر الذي يلي شهر 



 اإلطار القانوين يف تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاين

 

142 
 

 املكاتب املؤهلة قانونا لعملية التسجيل :فرع الثاينال

وخيتلف اختصاصها باختالف  ،لقد حدد قانون التسجيل مكاتب مؤهلة قانونا للتسجيل
وكذا اختالف األشخاص القائمني بعملية  ،خارجهوداخل الوطن أ متّت إذاطبيعة التصرفات فيما 

  .اإليداع

  التصرفات املربمة داخل الوطن: أوال

فمثال  ،إقليميا إن تسجيل التصرفات املربمة داخل الوطن يتم يف املكاتب املختلفة املختصة
عند وابع للدائرة أجند العقد التوثيقي الذي حيرره املوثق البد من تسجيله يف مكتب التسجيل الت

، أما بالنسبة ألعوان التنفيذ التابعني لكتابات 1يف مكتب الوالية اليت يوجد ا مكتبه االقتضاء
الضبط يسجلون عقودهم أما يف املصلحة التابعة حملل إقامتهم وإما يف املصلحة التابعة للمكان الذي 

 .2هذه العقود إعدادمتّ فيه 

دارات املركزية واحمللية العقود اليت جيب عليهم كما يسجل كتاب الضبط وكتاب اإل
يف املكتب املوجود يف نطاق الوالية  االقتضاءعند ويف املكتب التابع للدائرة أ جراءإخضاعها هلذا اإل

  .اليت ميارسون ا مهامهم

                                                           
جيب  أن تسجل عقود املوثقني وأعوان التنفيذ التابعني لكتابات الضبط وكذلك  «: من قانون التسجيل 60نص املادة  -1

 .»ها إعدادالقرارات القضائية خالل الشهر الذي يلي شهر 
يف مكتب التسجيل التابع  إالال ميكن للموثقني أن يسجلوا عقودهم  «: قانون التسجيل من 01الفقرة  75تنص املادة  -2

- 02من قانون التوثيق احلامل للرقم  40، كما تنص املادة »يف مكتب الوالية اليت يوجد ا مكتبهم  االقتضاءللدائرة أو عند 
زينة العمومية من طرف امللزمني بتمديدها مبناسبة يقوم املوثق بتحصيل كل احلقوق والرسوم حلساب اخل «: على ما يلي 06

الضرائب املبالغ الواجبة على األطراف بفعل الضريبة وخيضع يف ذلك ملراقبة املصاحل  لقابضاتحترير العقود ويدفع مباشرة 
 إقليميله اختصاص من قانون التوثيق جند أن املوثق ليس  02عمال بنص املادة  .»املختصة للدولة وفقا للتشريع املعمول به 

  .75/01فيما خيص حترير العقود غري أنه هلا اختصاص اقليمي فيما خيص تسجيل العقود تطبيقا لنص املادة 
: يلي املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي، تنص على ما 2006- 02-20: املؤرخ يف 03-06من القانون  14املادة 

لسندات باللغة العربية، كما يتعني توقيعها ودمغها خبامت الدولة حتت طائلة يتعين على احملضر القضائي أن حيرر العقود وا«
  .»البطالن، ويسجل وحيفظ أصول العقود وفقا للقوانني واألنظمة السارية املفعول 
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 أما التصاريح املتعلقة بنقل امللكية عن طريق الوفاة فتودع يف املكتب التابع حملل سكىن املتوىف
من قانون  80وهذا تطبيقا لنص املادة  ،مهما كانت حالة القيم العقارية اليت جيب التصريح ا

  .التسجيل

  التصرفات املربمة خارج الوطن: ثانيا

فبالنسبة  ،يتم  تسجيل التصرفات اليت متت يف اخلارج يف مجيع مصاحل التسجيل بدون متييز
بعد تسجيلها يف  إال ،ا على أموال موجودة يف اجلزائرللوصايا اليت متت يف اخلارج ال ميكن تنفيذه

ويف حالة ما  ،يف مكتب حمل سكناه األخري املعروف يف اجلزائرواملصلحة التابعة حملل سكن املوصي أ
كانت الوصية تشمل تدابري خاصة بعقارات موجودة يف اجلزائر فيجب فضال عن ذلك أن  إذا

 .ارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسومتسجل يف املكتب التابع ملوقع هذه العق

 إذا ،من قانون التسجيل يف مكتب مكان وفاة 80تسجل نقل امللكية تطبيقا لنص املادة 
 واملتوىفحدثت الوفاة يف اجلزائر  إذاويف املكتب املعني من قبل اإلدارة  ،ال يقيم باجلزائر املتوىفكان 

  .1ال يقيم يف اجلزائر

  تسجيل العقارات اتإجراءنفيذ ت :الفرع الثالث
حيث ال ميكن  ،التسجيل مباشرة بعد عملية اإليداع إجراءيتعني على مفتش التسجيل القيام ب

وله احلق يف  ،له تأجيل تسجيل العقود ونقل امللكيات اليت مت دفع رسومها بأي حال من األحوال
كما  ،راجعته من حيث الشكلاالحتفاظ بالعقد طيلة األربع وعشرين ساعة فقط حىت يتمكن من م

التسجيل يف حالة عدم احترام شروطه  إجراءيرفض اإليداع وبالتايل رفض  نله احلق يف أ
ويسجل مفتش التسجيل كل التصرفات القانونية سواء كانت متعلقة بانتقال حق عيين  ،هاتإجراءو

                                                           
 اجلمركي واجلبائي اجلزائري التونسي، القليعة، االقتصادي يف التسجيل والطابع، معهد لمالدليل الع ،يمعمر قلي -1

 .35، ص1990س
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تسجيل  إجراءفيذ كيفية تنووما يهمنا كثريا ه ،زوالهوتغيريه أوأ ،شخصي فيما خيص نشوءهوأ
  .بدون عوضوالتصرفات الناقلة للملكية العقارية اخلاصة سواء بعوض أ

 نقل امللكية العقارية اخلاصة بعوض: أوال

فبينما يلتزم  ،إن انتقال امللكية العقارية اخلاصة يعد من قبيل التصرفات القانونية امللزمة جلانبني
فعل وم مقابل على الطرف اآلخر يتمثل يف إعطاء أيقع التزا ،طرف بنقل امللكية العقارية اخلاصة

وقد  ،عقد املقايضةوالشأن يف عقد البيع أووقد تنتقل كل امللكية العقارية اخلاصة كما ه ،شيء ما
  .الرقبةواالنتفاع أواحلال يف اإلجيار أوينقل جزء من امللكية العقارية اخلاصة كما ه

  حالة نقل كل امللكية العقارية اخلاصة -1
 االستعمالوينتقل مبوجبها حق  ،آخر إىلكل امللكية العقارية اخلاصة من شخص  تنتقل
  .املقايضةوويتم ذلك عن طريق عقد البيع أ ،وكذا التصرف واالستغالل

املشتري إال بعد  إىلالبيع املنصب على عقار ال تنقل ملكية الشيء املبيع  إنّ :عقد البيع  - أ
وعليه يقدم ملفتشية  ،من القانون املدين اجلزائري 793ادة الشكلية طبقا لنص امل اتجراءاحترام اإل

األحكام املتعلقة بالبيع ويلتزم مفتش التسجيل بعد إيداع العقود أ ،التسجيل والطابع لتسجيله
العقاري بعملية التسجيل بعد تفحص معلومات العقد والوثائق املرفقة معه  فيقوم بتحليل العقد 

حبيث هناك حقوق تقع  ،امللكية من أجل استيفاء حقوق التسجيل يؤكد نقلواحلكم الذي نقل أوأ
ونقصد به  ،على عاتق البائع وأخرى يتحملها املشتري واليت تكون على الثمن املصرح به يف العقد

فمفتش التسجيل  ،بطريقة غري مباشرةومبلغ النقود اليت يتحصلها البائع من املشتري إما مباشرة أ
أعلى الثمن املصرح به يف العقد وكذا مبلغ األعباء  إىلستحقة استنادا يقوم باحتساب احلقوق امل

اليت ميكن إضافتها واليت يفرضها البائع على املشتري يف إطار العملية املنجزة والرقابة الالحقة 
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كانت قيمة تفوق القيمة  إذاتسمح لإلدارة عند االقتضاء إرساء احلقوق على القيمة احلقيقية للعقار 
  .1ا يف العقد املصرح

وتنتقل تأشرية التسجيل على العقد املسجل ويبني فيه مفتش التسجيل باألحرف تاريخ ورقم 
  .من قانون التسجيل 181تطبيقا لنص املادة  ،ومبلغ الرسوم املدفوعة

نذكر منها ما  ،غري أنّ هناك بعض اإلعفاءات من رسوم التسجيل بالنسبة للبيوع العقارية
  :يلي

ة واجلماعات احمللية من رسوم التسجيل فيما خيص العقود املتعلقة بشراء تعفى الدول 
  .من قانون التسجيل 272-271وهذا تطبيقا لنصوص املواد  ،العقارات
نشاط صناعي جديد ذي طابع  إحداثتعفى من الرسم اقتناء العقارات الذي يتم من أجل  

 .أويل مقرر يف املخطط الوطين للتنمية

اجلمعيات املعترف مبنفعتها العمومية وركات التعاونية واجلمعيات الثقافية كل ما تقتضيه الش 
 2.االجتماعيةخدماا ومن عقارات الزمة لسري مصاحلها أ

ويف حالة بيع عقارات يف حالة الشيوع أي العقارات اليت تعذرت قسمتها بني الشركاء  
ائعة ألمالك عقارية مكتسبة عن طريق وختضع فيها األنصبة الش ،غريهوفيعمد بيعها باملزاد العلين أ

حصل الشراء من  إذاو ،من قانون التسجيل 229بيع العقار الشائع برسوم حمددة وفقا لنص املادة 
 :تعلق األمر بالبيع فيجب أن نفرق بني حالتني إذاو ،أحد املشتكني فينخفض الرسم

  عليها يف املادة  كان العقد مشتمل على مجيع البيانات الضرورية واملنصوص إذاحالة
وخيضع بذلك لرسم  ،خاصة ما يتعلق منها بالشكل فانه يقوم مقام العقد ق ممن  72

 .من قانون التسجيل 252نسيب وفقا لنص املادة 

                                                           
  .24املرجع السابق، ص الدليل العملي يف التسجيل و الطابع، ي، معمر قلي - 1
العقارات وجبايتها يف اجلزائر، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا يف املالية،  ، وايف مراد /كساح عبد العزيز - 2

  .96، ص 1998- 1994 سة الوطنية للضرائب، القليعة، ساملدر
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  بدون نية يف حتقيق العقد وكان غرض البيع غري مقبول من طرف املشتري أ إذاأما
 .1املتمثل يف بيع العقار فانه خيضع لرسم ثابت

أنه بعد أن يتلقى  إذ ،واملقايضة اليت منا هي املقايضة املنصبة على عقار :د املقايضةعق -ب
وهنا البد من  ،مفتش التسجيل الوثائق الالزمة يقوم بتحليل العقد من أجل استيفاء احلقوق

 :التمييز بني حالتني

  مبادلة عقار بعقار :احلالة األوىل -
مبادلة عقارات ذات القيمة الغري والقيمة املتساوية أ هذه احلالة ختص مبادلة عقارات ذات إن
من  226كانت متساوية القيمة فإا ختضع يف هذه احلالة لرسم حدد مبوجب املادة  إذاف،املتساوية

ويستطيع مفتش التسجيل تقدير  ،حيصل هذا الرسم على قيمة حصة واحدةوقانون التسجيل 
والعقارات اليت مت نقلها ملكيتها خالل السنتني .انوناحمددة ق اتإجراءاحلصتني املتبادلتني حسب 

فاحلقوق املستحقة ال ميكن أن حتسب مببلغ يقل عن مثن ،صاحبت عقد املبادلةواللتني سبقت أ
تغريات  همجيع األعباء النقدية ما مل يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت علي إضافةاملزايدة مع 

أما .من قانون التسجيل 19/02وهذا تطبيقا لنص املادة ،القيمةخالل فترة قابلة أن تعدل فيها 
فيقوم هنا مفتش التسجيل باعتبارها مبادلة يف حدود  ،حالة مبادلة عقارات غري متساوية القيمة

من قانون  226احلصة األقل قيمة كبيع ويف حدود الفرق بني قيميت احلصتني عمال بنص املادة 
يف حدود احلصتني املتبادلتني ويطبق رسم البيع فيما خيص قيمة الفرق فيطبق رسم املبادلة  ،التسجيل

يف خارج التراب الوطين حتلل كبيوعات  إحداهامت مبادلة عقارات يوجد  إذاو ،بني احلصتني
  .2ويطبق رسم البيع وليس رسم املبادلة ،حسب القانون اجلزائري

   

                                                           
  .24، ص 1999 ، س06 عتسجيل عقود املبادلة، جملة املوثق، ، وناس علي - 1
  .24تسجيل عقود املبادلة، املرجع السابق، ص  ،وناس علي - 2
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  نقولمبمبادلة عقار  :احلالة الثانية 
أنه يف هذه احلالة ميكن اعتبار  إذمنقول وفقا لقانون التسجيل يعترب بيعا  مبادلة عقار إنّ
كانت قيمة العقار تفوق قيمة املنقول ميكن  إذاو ،املال موضوع البيع واملنقول مثنا لهوالعقار ه

 .اعتبارها أساسا لتحديد قيمة الرسم على نقل ملكية العقار لقاء عوض

أن الدولة ومجاعاا احمللية معفاة من مجيع الرسوم فيما خيص  إىلويف األخري البد من اإلشارة 
كما أن مبادلة  ،من قانون التسجيل 272-271العقود املتعلقة مببادلة العقارات تطبيقا للمواد 

يف بلديات جماورة هي أيضا معفاة من رسوم والعقارات الريفية املوجودة يف نفس البلديات أ
  .قانون التسجيلمن  305التسجيل عمال باملادة 

كتابة العقد كامال وبنفس املعلومات  إعادةمقايضة يتم وكما أنه يف حالة فسخ عقد بيع أ
، وجيب كذلك إرفاق العقود بالكشوف اإلمجالية وامللخصات وال ميكن 1ويسجل برسم ثابت

الفقرة  90وهذا ما نصت عليه املادة  ،املقايضةواسترداد حقوق التسجيل النامجة على عقد البيع أ
العقود وال ميكن استرداد الرسوم احملصلة بصفة قانونية على الوثائق أ « :األوىل من قانون التسجيل

  .»فسخها فيما بعد وأ إبطاهلااليت مت 

 حالة نقل جزء من امللكية العقارية اخلاصة -2

 واالستغاللحق أصلي ورئيسي يعطي صاحبه سلطات التصرف ومعلوم أنّ حق امللكية ه
وهناك حقوق أخرى ال تعطي ألصحاا سوى سلطات  ،يف األشياء اململوكة له مالاالستعو

وكذا عقد  ،ملكية الرقبة ،االنتفاعومنها حق  ،هذه احلقوق يطلق عليها أجزاء حق امللكية ،حمدودة
  .اإلجيار

                                                           
  .من قانون التسجيل 209اإلجيارات ختضع لرسم ثابت طبقا لنص املادة  وإلغاءالبيع  إعادةالتنازل واحللول و - 1
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ود من بني العقووه ،يدخل عقد اإلجيار ضمن فئة العقود الناقلة لالنتفاع باألشياء :اإلجيار - أ 
، وقانون التسجيل خيضع 1كذلك من عقود اخلدماتووه ،الناقلة للملكية ألنه يتعلق بشيء

يقوم مفتش  إذ ،التسجيل اتجراءالعقارات واحملالت التجارية املثبتة يف عقد إجباريا إل إجيارات
ف التسجيل بعد حتليل العقد والتأكد من أن كل املعلومات الالزمة مقيدة فيه منها هوية األطرا

 ،وذكر الثمن ،من قانون التسجيل وتعيني حمل اإلجيار وكذا أصل امللكية 138طبقا لنص املادة 
ويقوم مفتش التسجيل بعد  ،وأيضا مدة اإلجيار اليت على أساسها يتم استفاء حقوق التسجيل

  .ذلك بضرب مثن اإلجيار يف مدة اإلجيار واحلاصل يضرب يف النسبة املئوية احملددة

ق وما يليها من  844نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة  :وملكية الرقبة نتفاعاالحق  -ب 
حق فعلي ناتج عن التنازل عن أجزاء حق امللكية بواسطته ميكن للمستفيد وه االنتفاعوحق  ،م

حق وأما حق الرقبة فه ،من الريوع الناجتة عنه من غري امتالكه االستفادةوكذا  ،استعمال الشيء
عن التنازل عن أجزاء حق امللكية الذي ميكن للمستفيد حق التملك من غري أن  فعلي ناتج
من قانون التسجيل فان كل من نقل ملكية الرقبة  53وعمال باملادة  ،يستفيد منهويستعمله أ

وهي ختضع لنفس النظام اجلبائي املطبق على امللكية  ،خيضع حلقوق التسجيل االنتفاعوحق 
حتسب الرسوم على أساس الثمن املصرح به مع إضافة مجيع األعباء النقدية اخلاصة النامجة عنها و

مبلكية الرقبة وهذا يف  االنتفاعوال يترتب أي حق عند احتاد حق  ،على أساس القيمة التجاريةوأ
ويف حالة احتاد ملكية الرقبة  ،االنتفاعانقضاء الوقت احملدد فيما خيص مدة وحالة وفاة املنتفع أ

تنازل كالمها معا عن حقه وبواسطة تنازل أحد املنتفعني عن حقه لآلخر بعوض أ اعاالنتفوحق 
  .2لصاحل الغري يعترب نقل ملكيته لقاء عوض ويرتب حقوق التسجيل

   
                                                           

الديوان الوطين  ،1ط ر املدين، دراسة نظرية وتطبيقية من خالل الفقه واجتهاد احملكمة العليا،عقد اإلجيا ،ديب عبد السالم - 1
  .09، ص 2001 ساجلزائر، التربوية، لألشغال

  .31الدليل العملي يف التسجيل والطابع، املرجع السابق، ص  ،يمعمر قلي - 2
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  نقل امللكية العقارية اخلاصة بدون عوض: ثانيا

يل من قبونقل امللكية العقارية اخلاصة عن طريق التربع وبدون عوض لصاحل املستفيدين ه
املمات  سببوميكن أن تتم بني األحياء كعقد اهلبة وميكن أن يتم ب ،العقد امللزم جلانب واحد

 .كالوصية واملرياث

  حالة نقل امللكية العقارية اخلاصة بني األحياء -1
البد  إذ ،من قانون األسرة 202ويتم ذلك عن طريق اهلبة واليت نص عليها املشرع يف املادة 

 ،من قانون األسرة 206بقني لكل من الواهب واملوهوب له طبقا للمادة وقبول متطا إجيابمن 
، وجيب توفر شروط 1تنازل الواهب حاال عن الشيء املوهوب لفائدة املوهوب له الذي يقبله ووه

غري أنّ هذا البطالن ال يؤثر يف دفع  ،اعترب عقد اهلبة باطال وإالاستحقاق اهلبة حىت تكون صحيحة 
التسجيل والنسب املعمول ا يف إرساء نقل امللكية عن  اتإجراءهلبة ختضع لنفس أن ا إذ ،احلقوق

  .طريق الوفاة
مفتش التسجيل البد أن حيتوي على كل املعلومات املتعلقة باسم  إىلعقد اهلبة الذي يقدم  إنّ

من املوثق وعنوان مكتبه وتاريخ عقد اهلبة وكذا اسم ولقب وتاريخ ومكان املهنة ومقر سكن كل 
 ،كما جيب تعيني احملل املوهوب تعيينا دقيقا نافيا للجهالة من حيث حمتوياته ،الواهب واملوهوب له

ويراقب  ،مع تبيان أصل امللكية ،تاريخ شهره باحملافظة العقارية بالد والرقم  ،مساحته ،عنوانه
ويراقب  ،ية الواهبملكوكان احملل املوهوب مت تسجيله عندما دخل يف حيازة أ إذامفتش التسجيل 
وأنّ  ،ملكية الواهبوكان احملل املوهوب مت تسجيله عندما دخل يف حيازة أ إذامفتش التسجيل 

عدم ويف الرجوع أ إرادتهالضمان حيث يذكر الواهب  إىل إضافة ،احملل املوهوب ليس ملك الغري
كما  ،ن قانون األسرةم 221حبق الرجوع للوالدين طبقا لنص املادة  االحتفاظوالرجوع يف اهلبة أ

  .جيب ذكر قيمة الشيء املوهوب ألنه على أساسه يتم اقتطاع حقوق التسجيل

                                                           
  .17، ص 1998، 09عجملة املوثق،  ،مياإلساليف الفقه  اهلبة يف التشريع اجلزائري و ،حممد تقية - 1
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  الوفاة بسببحالة نقل امللكية العقارية اخلاصة  -2
بواسطة وعن طريق املرياث أ إمانقل امللكية العقارية اخلاصة عن طريق الوفاة يكون  إنّ

 .1ستتبع حلتمية اقتطاع حق التسجيلحيث أنّ الوفاة يف حد ذاا التصرف امل ،وصية

املوصى هلم وأوصيائهم بتقدمي ويلتزم األشخاص املؤهلني للتصريح بالتركة وهم الورثة أ
من قانون التسجيل  171تصريح مفصل عن التركة اليت بقيت بعد موت اهلالك وفقا لنص املادة 

  .إقليميامكتب التسجيل املختص  وكذلك يف إليهاويكون وفقا لآلجال القانونية اليت سبق اإلشارة 
مكرر من قانون  171وملفتش التسجيل احلق يف املطالبة حبقوق نقل امللكية وفقا لنص املادة 

حيث يعلم مفتش التسجيل بواقعة الوفاة عن طريق رؤساء  ،التسجيل يف حالة عدم التصريح
ل العشرة أيام األوىل حمرر يف نسختني وهذا خال إرسالاالس الشعبية البلدية بواسطة كشف 

وذلك بتقدمي تصريح مفصل وموحد  ،ويتم التصريح عن طريق كل الورثة متضامنني .لكل شهر
فلهم  ،وخيرج عن مبدأ التضامن املوصى هلم ،كما جيوز يف هذه احلالة اإلنابة ،لكل التركة

  .2التصرف بصفة فرديةوجمموعة الورثة أ إىل االنضمام
وختضع لرسوم  ،املوصى هلموقوق على أساس تصرحيات الورثة أويستويف مفتش التسجيل احل

موطن وأ إقامةونقل امللكية عن طريق الوفاة كل األموال املوجودة يف اجلزائر مهما كانت جنسيته أ
األموال املوجودة يف اخلارج حىت  ،وال ختضع لرسم نقل امللكية عن طريق الوفاة ،الورثةواملتويف أ

  .ي مقيم يف اجلزائروان كانت ملكا جلزائر

  اجلزاءات املترتبة عن اإلخالل بتسجيل العقارات :املطلب الثالث
تترتب التزامات على كل من مفتشية التسجيل والطابع كهيئة قائمة على عملية التسجيل من 

 إجراءالتسجيل من جهة أخرى وهذا من جراء  إجراءجهة وكذلك األطراف املستفيدة من 
أا  إذ ،ر أنّ مجيع التصرفات املنصبة على العقار يشترط فيها القانون الرمسيةوعلى اعتبا ،التسجيل

                                                           
  .34الدليل العملي يف التسجيل والطابع، املرجع السابق، ص  ،يمعمر قلي - 1
  .90-89املرجع السابق، ص ، اإلطار القانوين والتنظيمي لتسجيل العقارات يف التشريع اجلزائري،ة آسيادو /رمول خالد - 2
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فهذا يستدعي وجود فئة أخرى هي فئة حمرري العقود  ،تتم من قبل أشخاص مؤهلني قانونا
ويف حالة اإلخالل بأحكام التسجيل يترتب يف حق هؤالء عقوبات خمتلفة أقرها قانون  ،الوثائق

  .1التسجيل
التسجيل قد يثور نزاع بني مفتشية التسجيل واملكلف حبقوق التسجيل  اتجراءإوخبصوص 

وهذا  ،عدالة ضريبية إىلالتوازن بني املراكز القانونية من أجل الوصول  إعادةوهلذا كان البد من 
سنعاجل خالل هذا املطلب اجلزاءات باختالف .ما يعرف باملنازعات الضريبية يف جمال التسجيل

تسجيل العقارات كفرع أول مث نعاجل يف الفرع الثاين  إجراءرتبة عن اإلخالل بأنواعها املت
سلطات اإلدارة  إىلاالمتيازات والضمانات املمنوحة للدولة نتيجة هذا اإلخالل وأخريا نتطرق 

  .وطرق الطعن املمنوحة للمكلفني بالضريبة

  العقوبات اجلبائية :الفرع األول
فة عامة وتسجيل العقارات بصفة خاصة يترتب عنه إن اإلخالل بأحكام التسجيل بص

تكون إما جزائية مبناسبة ارتكاب األفعال اليت جرمها قانون العقوبات  ،جمموعة من العقوبات
  .تكون مدنيةوأ

ذلك هناك عقوبات جبائية ترتبها اإلدارة الضريبية نتيجة اإلخالل بأحكام  إىلإضافة 
ما يعرف وكما تتقرر على األطراف أ ،على املكلف القانوينوتطبق هذه العقوبات إما  ،التسجيل

  .باملكلف احلقيقي حبقوق التسجيل

 العقوبات املقررة بالنسبة للمكلف احلقيقي: أوال

ذلك الشخص الذي يدفع املبلغ املستحق من أمواله اخلاصة واملكلف احلقيقي بالضريبة ه
ما يشكل حقوق و، وه2قابض الضرائب  إىلاشرة مبواملتعاقدين أوسواء بني يدي املوثق كاملتعاقد أ

                                                           
  .105-76م األول من الباب السادس من قانون التسجيل رقم أقر املشرع العقوبات اجلبائية ضمن القس - 1

، الغرفة الوطنية 08 عجملة املوثق،  ،05 ج ،العملية لتحرير عقد توثيقي جراءاتالطرق واإل ،بورويس زيدان - 2
  .33ص  ،2002 سللموثقني،
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فنظرا لصفة الرمسية اليت تتسم ا فانه يتم دفع املبلغ  ،غري أنه بالنسبة للتصرفات العقارية ،التسجيل
 .1قابض الضرائب إىلاملوثق وليس مباشرة  إىلاملستحق من طرف املكلف احلقيقي 

 إنقاص الثمن املعرب عنه بالنسبة للمبالغ املتفق فنجد مثال أنّ إخفاء الثمن يعترب غشا ويتمثل يف
ويعاقب القانون على ذلك بغرامة تساوي ضعف  ،جراءعليها يف العقود والتصرحيات املقدمة لإل

  .دج10.000احلقوق والرسوم املتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 
  .وما بعدمها من قانون التسجيل 113هذا ما نصت عليه املواد 

حماولة ختفيض الكل وكذلك يعاقب قانون التسجيل األشخاص الذين يقومون بتخفيض أ
خاضع هلا باستعماله والرسوم اليت هودفع الضرائب أوتصفيتها أوالبعض من وعاء الضريبة أوأ

دج 20.000و جد5000بني  وعلى شريكه غرامة جزائية تتراوح وتطبق عليه ،مناورات الغش
  .2إحدى هاتني العقوبتنيوت أسنوا 5 إىلوحبس من سنة 

اإلخفاء الذي  إثباتالوسائل املشروعة من أجل  إىلمفتشية التسجيل هلا احلق يف اللجوء  إنّ
كون أنّ مفتشي التسجيل خول هلم القانون  ،يكون الغرض منه التهرب من دفع حقوق التسجيل

  .3الصالحيات الواسعة اليت من شأا متكينهم من حتصيل أموال الدولة 

 العقوبات املقررة بالنسبة للمكلف القانوين :ثانيا

ودفعها  ،كل من يوجب عليه القانون القيام بتحصيل حقوق التسجيلواملكلف القانوين ه
التابع لسلطة اإلدارة اجلبائية ولقابض الضرائب يف اآلجال احملددة دون أن تكون له صفة املوظف أ

املهمة مبوجب نص قانوين وليس مبوجب عقد عمل كونه يقوم ذه  ،ويسمى املكلف القانوين
                                                           

ثق بتحصيل كل احلقوق والرسوم يقوم املو «: املتضمن تنظيم مهنة املوثق 02-06من قانون  01فقرة  40نص املادة  -  1
الضرائب املبالغ الواجبة  لقابضاتحلساب اخلزينة العمومية من طرف امللزمني بتسديدها مبناسبة حترير العقود، ويدفع مباشرة 

  .»املعمول به  على األطراف بفعل الضريبة، وخيضع يف ذلك ملراقبة املصاحل املختصة للدولة وفقا للتشريع
  .من قانون التسجيل 01الفقرة  119نص املادة  - 2
املقبولة يف مادة  ثباتالثمن بكافة وسائل اإل إخفاء إثباتمن قانون التسجيل تسمح ب 02الفقرة  113نص املادة  - 3

  .التسجيل
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لذا يعترب املوثق مكلف قانوين ألنه يقوم بتحصيل حقوق التسجيل من  ،1يربطه باإلدارة اجلبائية
وعليه يعترب  ،املتعاقدين وإيداعها بصندوق قابض الضرائب املختص إقليميا وفقا لآلجال القانونية

وتترتب عليه  ،عة حلقوق التسجيل ويكون بذلك مسؤوالاملوثق ملتزما كغريه من األطراف اخلاض
  .عقوبات جبائية يف حالة إخالله بأحكام التسجيل

قسمة بضرورة قراءة ومقايضة أونّ القانون قد أوجب على املوثقني عند تلقيهم عقود بيع أإ
أنّ هذه  كما عليهم أن يشريوا ،هذه العقود على األطراف وإال وقعوا حتت طائلة الغرامة املالية

بل أكثر من ذلك فالبد أن يشري املوثقون طبقا ملعلومام أنهم مل يتلقوا أي سند  ،القراءة قد متّت
ما أكدته املادة ووه ،وأنّ هذا العقد مل يتم تعديله ،وثيقة تتضمن الزيادة يف الثمن املصرح بهوأ

  .من قانون التسجيل 04فقرة  113
ضرين ضرورة القيام بعملية تسجيل العقود يف اآلجال املقررة احملوكما يتعين على املوثقني أ

دفع غرامات مالية وكذا عقوبات تأديبية متارسها عليهم السلطة املختصة  إىلتعرضوا  وإالقانونا 
دون املساس باحتمال تطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها يف القوانني  إليهااليت ينتمون 

  .من قانون التسجيل 02فقرة  93ادة والتنظيمات املعمول ا عمال بامل

   والضمانات املمنوحة للدولة االمتيازات :الفرع الثاين
 التسجيل تعترب مبثابة دين يف ذمة املكلف بأدائها لصاحل إجراءحقوق التسجيل الناجتة عن  إنّ

ذلك  وتتبع يف ،وهذا ما مينح هلذه األخرية ضمانات وامتيازات من أجل استفاء هذه احلقوق الدولة
قانونية من بينها الرهن القانوين على عقارات املدين بالضريبة وكذلك يتقرر حق الشفعة  اتإجراء

  .بة الصادرة من األطرافذاكامتياز هلا بسبب التصاريح الك

   

                                                           
  .33املرجع السابق، ص  ،العملية لتحرير عقد توثيقي جراءاتالطرق واإل ،بورويس زيدان - 1
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  القانوين كضمان للدولة هنالر: أوال

األمالك للخزينة رهن قانوين على مجيع  « :من قانون التسجيل على أنه 367تنص املادة 
العقارية التابعة للمدينني بالضريبة وهذا من أجل حتصيل خمتلف الضرائب والغرامات املشار إليها يف 

وال ميكن تسجيل هذا  .ويسري أثر هذا الرهن عند تاريخ تسجيله يف احملافظة العقارية ،هذا القانون
 .     »عقوبة لعدم الدفع وة أابتداءا من التاريخ الذي استحق فيه املدين بالضريبة زياد إالالرهن 

من خالل هذه املادة ميكن القول أنّ مصلحة التسجيل وعن طريق مفتش التسجيل ميكنها 
عقارات الشركة لتحصيل واحملل التجاري أوإنشاء رهن قانوين على األمالك العقارية كالعقار أ

ومبقتضاه تصبح مصلحة واليت تكون تابعة للمدين بالضريبة  ،1الوفاة بسببحقوق نقل امللكية 
ويصبح ملصلحة التسجيل ضمانة على هذه العقارات  ،الدائن املرن واملدين بالضريبة املدين الراهن

وهذا من أجل حتصيل خمتلف احلقوق املفروضة عليه وكذلك الغرامات املقررة واليت نص عليها 
ذه احلالة الرهن الرمسي ولقد أكد املشرع على الرهن القانوين وقصد به يف ه ،قانون التسجيل

 ،باعتبار أنه يأخذ رتبته عند تاريخ قيده باحملافظة العقارية الواقع يف دائرة اختصاصها العقار املرهون
  .2ويتم ذلك بالتأشري على البطاقة اخلاصة بالعقار املرهون ،مبثابة شهر الرهنوفه

  الشفعة كامتياز للدولة: ثانيا

باعتبارها رخصة جتيز احللول حمل املشتري يف بيع  ق ممن  794نص عليها املشرع يف املادة 
املشتري الذي حيل وومشفوع منه وه ،الشخص الذي يريد األخذ بالشفعةوفهناك شفيع وه ،العقار

  .3وبائعا للعقار ،العقار املراد استعماله للشفعة فيهاووعقار مشفوع فيه وه ،حمله الشفيع

                                                           
  .قانون التسجيلمن  02الفقرة  366املادة  - 1
  .28، ص 2001/ 2000،س الرهن الرمسي، جامعة اجلزائر ،حممدي سليمان - 2
  .37، ص 1999 ، س، الغرفة الوطنية للموثقني06ع،القانون املدين، جملة املوثق الشفعة يف ،م مصطفىولعر - 3
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 بيع  إذامن نفس القانون ملالك الرقبة  795ت عليه املادة ينشأ املركز القانوين وفقا ملا نص
بيعت الرقبة كلها  إذا االنتفاعلصاحب حق  ،املناسب للرقبة االنتفاعالبعض من حق والكل أ

غري أنّ قانون التسجيل .أجنيب إىلبيع جزء من العقار املشاع  إذابعضها وللشريك يف الشيوع وأ
حيث وضع املشرع  ،من قانون التسجيل 118لنص املادة نوع آخر من الشفعة وفقا  إىلتطرق 

تدابري تسمح لإلدارة اجلبائية استعمال حق الشفعة للعقارات اليت تكون حمل نقل امللكية مبقابل 
 .وهذا املقابل يكون أقل من القيمة احلقيقية التجارية هلذا العقار ،مصرح به

وذلك وفقا ملعايري حمددة  بةاذالكات إن للدولة احلق يف استعمال الشفعة يف حالة التصرحي
كان قد  إذاخطري بالنسبة لذوي احلقوق خاصة  جراء، ويعترب هذا اإل1االحترامواجبة  اتإجراءو
سبب  إىلوعندما ننظر  ،وأخفى الثمن احلقيقي عن اإلدارة اجلبائية باهظالفهم العقار مبلغا اك

امالت يرجع الرتفاع نسبة رسوم التسجيل عدم التصريح بالقيمة احلقيقية للمعوإخفاء الثمن أ
  .التقومي إعادةوكذلك الشهر العقاري وما يتبعها عند 

  سلطات اإلدارة وطرق الطعن املمنوحة للمكلفني بالضريبة :الفرع الثالث

حيث يفرض  ،التسجيل اتإجراءإن اإلدارة واملكلفني بالضريبة مها الطرفني املعنيني حبقوق و
  .والتزامات على كل منهما واجبات

  سلطات اإلدارة :أوال

 :متارس سلطات اإلدارة يف إطار القانون عن طريق

  .وسائل التدخل 
 .املتابعات 

   
                                                           

نفذ لكتابة الضبط خالل أجل عام ذوي احلقوق بواسطة ورقة من العون امل إىليستعمل حق الشفعة عن طريق التبليغ  -  1
  .واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح
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 ودف وسائل التدخل لضمان حتصيل الضريبة :وسائل التدخل -1

 التحصيل :أ

 ة إشعارات بالدفعوتبلغ اإلدارة املدينني بالضريبة عن طريق إشعار أ:اإلشعار بالدفععد، 
جيعل أن امتناع املدين عن الدفع  إذ ،الة عدم دفع احلقوق املستحقة اليت تعترب دين اخلزينةويف ح
  .تباشر املالحقات اليت عادة ما تكون عن طريق التبليغ بسند التحصيلاإلدارة 
 تصدر اإلدارة  ،مبقتضى التنفيذ التلقائي الذي تتمتع به اهليئة العمومية :سند التحصيل

 .سند التحصيلالذي يسمى بوهوينفذ مباشرة  اسند

   التقومي اتإجراء :ب
التقديرات املقدمة من طرف وعدم كفاية الثمن املعرب عنه أ إثباتلإلدارة القدرة على 

يف حالة  ،بعدم كفايته ودفع احلقوق املستحقة االعترافاألطراف وتسعى للحصول وديا على 
  .ث على ضوئه نصدر سند التحصيلالعكس تطلب رأي جلنة املصاحلة على مستوى الوالية حي

 ن التحقيق الالحق للتسجيل بأنّ الثمن أ إذا :املرحلة الوديةا تقل عن وبي القيمة املصرح
  .تقوم اإلدارة بدعوة املدينني بالضريبة للقيام بتسوية ودية حول النقص املالحظ ،القيمة التجارية

حقيق يف الوقت الذي خيضع فيه امللف الت إجراءيف احلالة املعاكسة على اإلدارة أن تشرع ب
جلنة املصاحلة اليت تؤسس على مستوى كل مديريات الضرائب الوالئية وتتكون من األعضاء إىل 

 :التالية

  .ارئيس ،مدير الضرائب على مستوى الوالية 
 .مفتش التسجيل 

 .مفتش األمالك الوطنية والعقارية 

 .قابض الضرائب املختلفة 

 .مفتش الضرائب 

 .ينه رئيس الغرفة اجلهوية للموثقني املعنيةموثق يع 
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 .ممثل عن إدارة الوالية 

 :هناك حالتني :مرحلة املصاحلة

هذا األخري يكتتب التزام بدفع احلقوق  ،اتفاق مع اخلاضع للضريبة إىلتوصل اللجنة  
  .املستحقة بصدد الفرق املعني

لجنة إشعار بإمجاع تصدر ال) غياب املعنيني باألمرورفض أ(اتفاق  إىلعدم التوصل  
 ،باالستالماألصوات والذي يبلغ للمكلفني بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار 

ميكن القيام بالزيادة التلقائية وإبالغها للمكلفني بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار 
 .باالستالم يف أجل عشرون يوما من تبليغ اإلشعار

بالضريبة احلقوق والغرامات املطالب ا خالل عشرة أيام يصدر يف حقه  مل يدفع املكلف إذا
 .سند التحصيل

  املتابعات -2
مل تدفع احلقوق من طرف املدين بالضريبة خالل األجل القانوين  إذايشرع يف املالحقات 

  .املقدر خبمسة عشر يوما وال ميكن لالعتراض أن يعيق ذلك إال يف حالة تقدمي ضمانات كافية

  طرق الطعن املمنوحة للمكلفني بالضريبة :ياثان

 :ميلك املكلف بالضريبة طريقني للطعن

  :الطعن القضائي -1
ميكن  ،املوجه ملكتب التسجيل عن طريق رسالة موصى عليها االعتراضيف حالة رفض 

للمكلف بالضريبة أن يطعن يف ذلك لدى احملكمة اإلدارية يف أجل أربع أشهر من استالمه سند 
طلب ذلك يف اعتراضه مع  إذاوميكن للمدين بالضريبة أن يؤجل دفع املبلغ األساسي  التحصيل،

 .بتحديد األسس بشرط أن يقدم ضمانات كافيةوتبيان مبلغ التخفيض الذي يدعيه أ
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  :الطعن الوالئي -2
تعديل ومن اإلدارة اجلبائية ختفيض أ االلتماسيتعلق الطعن الوالئي بالطلبات املوجهة من أجل 

 .وبة اجلبائيةالعق

  :إىلجيب أن توجه الطلبات على ورق عادي 
مدير الضرائب بالوالية بعد أخذ رأي اللجنة اليت تنشأ هلذا الغرض على مستوى الوالية   

  .دج500.000يساوي وكان مبلغ العقوبة أقل أ إذا
املدير اجلهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة املشكلة هلذا الغرض على املستوى   

 .دج500.000كان مبلغ العقوبة يفوق  إذا ،اجلهوي

 أمامالقرارات اليت يتخذها مدير الضرائب على مستوى الوالية قابلة للطعن  أنّ إىلنشري 
   .املديرية اجلهوية للضرائب املختصة إقليميا
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 ةيالعقاري يف ضبط التصرفات العقاردور نظام الشهر : املبحث الثاين

تأمني استقرار املعامالت العقارية  ،القواننيويها التشريعات من أهم األهداف اليت ترمي إل
ال ميكن بلوغ هذا اهلدف إال خبلق و ،جحودهاومنع إنكار احلقوق العقارية و ،واالئتمان العقاري

نظام عقاري يف اتمع جيعل التصرفات اليت تنصب على العقار تتم بصورة علنية حبيث ال ميكن 
ال ميكن وحمفوظة ويل شعور أصحاب هذه احلقوق بأن أمواهلم مصانة بالتاو ،إنكارها فيما بعد

  .للغري أن يستويل عليها بغري طريق القانون

أن للتسجيل أمهية كبرية سواء من  1لقد اتضح لنا من خالل املبحث األول من هذا الفصل
ضبط غري أن هذا اإلجراء لوحده غري كاف ل ،من الناحية القانونيةوحيث الدور اجلبائي أ

ما يسمى وخلق نظام اإلشهار العقاري أوفكان البد من إقرار  ،التصرفات الواردة على العقارات
إذ انه عبارة عن  ،الذي يقصد به إعالن احلقوق الواقعة على العقاراتوبنظام الشهر العقاري 

 ،موقعه ،اإلجراءات اليت دف إىل تنظيم هوية كل عقار من حيث مالكهوجمموعة من القواعد 
أصحاب هذه احلقوق واالرتفاق و ،كذا األعباء الواقعة عليه كالرهنو ،احلدودية معامله ،أوصافه

التبعية يف سجالت ويتم ذلك عن طريق قيد احلقوق العينية العقارية األصلية وتواريخ إنشائها، و
  . معدة إلطالع الكافة تشبه إىل حد كبري سجل احلالة املدنية

يستطيع الغري أن يتعامل بشأن  ،القيود الواردة فيهاوالسجالت  باالستناد إىل هذهوإنه 
  .طمأنينةوالعقارات املشهرة مع صاحب احلق فيه بكل ثقة 

موقف وا على ما سبق سنحاول من خالل هذا املبحث حتديد نظاما الشهر العقاري بناًء
إىل دراسة الدور الذي باإلضافة  ،الوثائق اخلاضعة للشهرومع حتديد خمتلف العقود  ،املشرع منهما

  .تعلبه احملافظة العقارية يف جمال الشهر العقاري

                                                           
 .الرسالةو ما بعدها من هذه  126يف ص  ذكرهيراجع ما سبق  -1
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وجب علينا يف هذا املبحث اإلجابة عن سؤال مهم يتعلق مبدى توفيق املشرع يف اختيار نظام 
املتضمن إعداد مسح  1975- 11-12 :املؤرخ يف 74-75الشهر العقاري الذي تضمنه األمر 

هل و ؟63-76و 62- 76املرسومني التنفيذيان له رقم ولعقاري تأسيس السجل اواألراضي العام 
  ؟إىل أي مدى مت جتسيده عملياو ؟أن نظام الشهر العقاري كفيل حبماية امللكية العقارية اخلاصة

  نظام الشهر العيينوالتمييز ما بني نظام الشهر الشخصي : املطلب األول

اإلجراءات يضمن ا حق ون القواعد له جمموعة م ،يعرف الشهر العقاري بأنه نظام قانوين
التصرفات القانونية وومجيع العمليات  ،كذا احلقوق العينية العقارية األخرىوامللكية العقارية 

  :مهاوعرف على املستوى العاملي نوعان من أنظمة الشهر العقاري و ،الواردة على العقارات

  .نظام الشهر العيين –ونظام الشهر الشخصي  -

  مفهوم نظام الشهر الشخصي: لالفرع األو
أنظمة الشهر العقاري املعروفة بعد إقرار مبدأ شكلية  1يعترب نظام الشهر الشخصي من أقدم

عليه سوف نتناول و .شهر املعامالت العقاريةوحيث اختذته الدول أساسا للحفظ العقاري  .العقود
  .جراء تقييم لهمبادئ هذا النظام مع حماولة إومن خالل هذا الفرع حتديد مضمون 

  مضمون نظام الشهر الشخصي: أوال
ذلك النظام الذي يعتمد يف إعالن التصرفات العقارية على وإن نظام الشهر الشخصي ه    

بنظام  ،من هنا جاءت تسمية هذا النظامو ،ليس طبقا للعقارو ،2أمساء األشخاص القائمني ا
إذ أن هذا النظام يتخذ  ،التصرفات العقارية اليت تفيد بأن الشخص حمل اعتبار يفوالشهر الشخصي 

 ،ليس ملواقع العقاراتو ،من اسم الشخص أساسا لشهر التصرفات العقارية اليت تصدر عنه
يتم ذلك عن و ،فصاحب املصلحة ال يعرف من سجالته إال الشخص الذي تصرف يف العقار

                                                           
 -فرنسا :نظام الشهر الشخصي أقدم من نظام الشهر العيين لذلك جند أن أغلب الدول تبنته يف تشريعاا القدمية مثل -1

 .خلا....هولند -بلجيكا  -إيطاليا

.21، ص 1994 س ، مطبعة كرم، سوريا ،2ط ياسني غامن، القضاء العقاري، - 2 
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ل آخر ميسك على أساس سجو ،طريق سجل ميسك على أساس الترتيب األجبدي ألمساء املتصرفني
  .الترتيب الزمين لتقدمي التصرفات املراد شهرها

إن هذا النظام لإلشهار الشخصي جيعل عدم اإلشهار معاقب عليه بعدم االحتجاج على     
بعبارة أخرى إن التصرف الغري مشهر ال يسري على الغري ألم مل يعلموا به و ،الغري بالتصرف

  .1بواسطة اإلشهار
من األمر  27ا النظام اعتربه املشرع كوسيلة عالجية حسب مفهوم نص املادة إن هذ    

تأسيس السجل واملتضمن إعداد مسح األراضي العام  1975-11-12 :املؤرخ يف 75-74
-03-25 :املؤرخ يف 63-76من املرسوم التنفيذي  114و 113كذا املواد و 2العقاري
املعدل باملرسوم  1980- 09-31 :يفاملؤرخ  210 - 80 :املعدل باملرسوم رقم 1976

 3املتعلق بتأسيس السجل العقاري 1993-05-19 :املؤرخ يف 123 – 93 :التنفيذي رقم
اليت أكدت على أنه يف حالة عدم وجود عملية مسح أراضي يف أي بلدية فإنه جيب إتباع نظام و

                                                           
   .62، ص 2002 ساجلزائر،  ،02ا  ،م م دليلى زروقي، نظام الشهر و إجراءاته يف القانون اجلزائري،  - 1
األراضي العام و تأسيس املتضمن إعداد مسح   1975 /11 /12 :املؤرخ  يف  75/74من األمر  27نص املادة  -2

إن العقود و القرارات القضائية اليت تكون موضوع إشهار يف حمافظة عقارية و اليت ختص عقارات أو  « :السجل  العقاري
حقوقا عينية ريفية موجودة يف بلدية مل  يعد فيها بعد مسح األراضي، تفهرس بصفة انتقالية  يف  جمموعة  بطاقات عقارية  

  . »ى الشكل الفردي طبقا لكيفيات حتدد مبوجب مرسوممؤقتة  متسك عل
خالفا «: املتعلق بتأسيس السجل العقاري 23/03/1976: املؤرخ يف 63 /76من املرسوم رقم  113نص املادة  - 3

 من هذا املرسوم و إىل أن يتم إعداد مسح عام لألراضي يف إقليم كل بلدية، فإنه متسك من قبل 26و  19ألحكام املادتني 
احملافظني العقاريني بالنسبة للعقارات الريفية، جمموعة بطاقات عقارية مؤقتة و كلما حتصل إيداعات تفهرس مستخرجات 

  .الوثائق اليت مت إشهارها حسب ترتيبها يف احملفوظات حتت إسم كل مالك
  .»زير املالية و تتضمن جمموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكني طبقا لنموذج حيدد قرار من و

من هذا املرسوم و عند عدم وجود  66خالفا ألحكام املادة  «: من نفس املرسوم جاءت على النحو التايل 114نص املادة 
خمطط ملسح األراضي، فإن كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار يف حمافظة عقارية، جيب أن يبني فيه بالنسبة لكل 

و فضال عن ذلك أرقام املخطط احملتفظ به . حمتوياته –موقعه  –نوع العقار  -: دة السابقة ما يليعقار ريفي مشار إليه يف املا
  .» بصفة نظامية يف مصاحل مسح األراضي و احملافظة العقارية و يف حالة عدم وجود ذلك، أمساء املالكني ااورين
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اإلشهار تتم يف بطاقات  القرارات القضائية حملوعليه فإنه بصفة مؤقتة فالعقود و ،الشهر الشخصي
أي أن التصرفات الناقلة للملكية تعتمد  ،عقارية مؤقتة تكون ممسوكة وفقا لنظام الشهر الشخصي

   .ليس على امللكياتوعلى أمساء األشخاص 

  مبادئ نظام الشهر الشخصي :ثانيا
أمساء األشخاص الذين تصدر عنهم واألساس الذي يرتكز عليه نظام الشهر الشخصي ه إنّ

فهذه األخرية يف هذا النظام ال تعرف مبواقعها  ،بغض النظر عن العقارات املتصرف فيها ،التصرفات
عليه إذا أراد شخص ما شراء عقار، يتعني عليه االجتاه إىل و ،1إمنا تعرف بأمساء مالكيهاوأرقامها و

   .التأكد من اسم مالكهوإدارة الشهر العقاري للبحث 
تبعية واحلقوق العينية سواء كانت أصلية أوفامللكية  ،فة العالنيةكما أن هذا النظام له وظي

دون أن يطهر الشهر العيوب اليت قد  ،يتم شهر التصرفات كما هيو ،تنتقل مبجرد تراضي الطرفني
  .مثقال بأعباء عينيةوالفسخ أوموضوع التصرف كأن يكون قابال لإلبطال أوتشوب احلق الذي ه

  لشخصي تقييم نظام الشهر ا :ثالثا
عدم ونستطيع القول أن نظام الشهر الشخصي يتميز بسهولة إجراءاته  ،من خالل ما تقدم

اليت يف واملساوئ اليت يتميز ا هذا النظام وتعقيدها، غري أن هذا ال مينع من وجود بعض العيوب 
د من بل جعلته يف بعض األحيان ال حيقق الغرض الذي وج ،الكثري من األحيان تطغى على حماسنه

  .أجله

  عيوب نظام الشهر الشخصي -1
   :ميكن تلخيص أهم العيوب اليت طغت على هذا النظام فيما يلي

حىت تقوم بوظيفتها االجتماعية  ال يوفر هذا النظام محاية كافية للمكية العقارية اخلاصة -
 .االقتصاديةو

                                                           
.16، ص 2001 سيع اجلزائري، قصر الكتاب،احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشر ،خالد رامول - 1  
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ن صحتها بل تشهر له حجية نسبية ألن التصرفات اليت تشهر يف هذا النظام ال يتحرى عادة ع -
كانت مزورة وأ ،إن كانت معيبة لسبب من أسباب البطالنوفإن كانت صحيحة بقيت  ،كما هي

فالشهر يف هذا النظام طريقة للعالنية فقط ال سبب النتقال  ،املزورةوبقيت على حالتها املعيبة أ
 .احلقوق العينيةوامللكية العقارية اخلاصة أ

هذا وبوت احلق املتصرف له بصفة ائية بل يعرضه للمنازعة ال يعطي للمتصرف إليه ضمانا بث -
فالتصرفات تشهر  ،ال يصحح عقدا باطالوانطالقا من كون أن هذا النظام ال يبطل عقدا صحيحا 

على أنه املالك  ،لذلك فّإن صاحب احلق املشهر حيوز قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس ،كما هي
 .عيب مل يكن به وقت التصرفاإلبطال لوقابل للطعن بالفسخ أو

عملية الشهر العقاري بناءا على اسم املتصرف جيعل البحث يف السجالت اهلجائية   -
خاصة إذا اخذنا بعني االعتبار ظاهرة تشابه األمساء عندما  ،مستعصيا يف بعض احلاالتوأ،صعبا

متحققا من اسم وبالتايل على الطالب أن يكون  .يسجل االسم العائلي إىل جانب االسم الشخصي
أمساء املالكني السابقني احلقيقيني وجده بالكامل واسم أبيه والشخص املالك احلقيقي هلذا العقار 

هي يف حقيقة األمر مهمة صعبة قد ال تؤدي و ،الذين تداولوا على هذا العقار خالل املدة املطلوبة
 .إىل أية نتيجة يف بعض األحيان

د يتعرض خلطر ضياع ملكه بالتقادم املكسب، طاملا أن يف نظام الشهر الشخصي، املالك ق  -
فإن هذا املتصرف إليه يف العقار  ،تسجيل تصرف معني وفقا هلذا النظام ال حيصن حق املتصرف إليه

تسلم سندا مللكية عقار ال يأمن فقط من خطر رفع دعوى االستحقاق والذي شهر تصرفه 
ثل يف ظهور شخص آخر من الغري يدعي ملكية االسترداد بل ال يأمن كذلك من خطر آخر يتموأ

بالتايل و ،إضافة إىل ذلك قد ال يشهر احلائز ملكيته املكتسبة بالتقادم ،العقار عن طريق التقادم
الثابت امسه يف سجالت ومالك ظاهر هو ،احلائزوهومالك خفي  ،نكون بصدد مالكني لعقار واحد

اإلدالء بالبيان الصحيح بشأن ملكية العقار  عليه تصبح هذه السجالت عاجزة عنومصاحل الشهر 
  .األعباء الواقعة عليهو
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  مزايا نظام الشهر الشخصي -2
إال أنه يبقى نظام قائم بذاته  رغم كل هذه العيوب اليت وجهت لنظام الشهر الشخصي

كما أن جمرد شهر هذه التصرفات  ،يؤدي دوره يف إعالم اجلمهور بوقوع تصرفات عقارية معينةو
إن كانت هذه القرينة و ،قرينة على ملكية العقار من طرف الشخص الذي سجل التصرفيعد 

فإنه يالحظ يف أغلب األحيان أنه يصعب إثبات عكسها لسبب  ،بسيطة قابلة إلثبات العكس
بالتايل ال تثور و ،املالك احلقيقيوآلخر باإلضافة إىل أنه يقع كثريا أن يكون املتصرف يف العقار هوأ

  .1طعن يف التصرفات املشهرةمسألة ال
كما أن إجازة الطعن يف التصرفات املشهرة تعد مبثابة محاية للمالك احلقيقي من تصرف الغري 

  ،يف ملكه
احلال يف نظام وهذا باإلضافة إىل ان هذا النظام ال يتطلب عملية مسح األراضي كما ه

  .ريهاالشهر العيين الذي يتطلب تكاليف باهظة ال ميكن لكل الدول توف

  مفهوم نظام الشهر العيين :الفرع الثاين
ظهر هذا النظام نتيجة لالنتقادات اليت وجهت لنظام الشهر الشخصي والعيوب اليت أحلقت 

 ،حيث بات من الضروري إجياد بديل آخر يهتم مبحل التصرف أكثر من شخص املتصرف ،به
خيتلف ومميزات ينفرد ا لوحده واآلخر خبصائص والذي يتسم هومن مث ظهر نظام الشهر العيين  و

إمنا كان نتيجة جهود وكما أن هذا النظام مل يولد طفرة واحدة  ،ا عن نظام الشهر الشخصي
  .العديد من املختصني

  ميالد نظام الشهر العيين :أوال
 Robert Richard Torrens  - ظهر هذا النظام بفضل جهود السيد روبري ريشار تورينس

بعدها أمينا عاما وجلنسية كان يشغل وظيفة مراقب يف إدارة اجلمارك شخص أسترايل اووه

                                                           
  .22، ص 2006سدار اخللدونية،  ،6طشهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري، ،مجال بوشنافة -1
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إما  ،قد ال حظ هذا الشخص أن األراضي يف أستراليا كانت تنتقل ألصحاا بطريقتنيو ،1للعقود
فبالنسبة للطريقة األوىل  ،ذلكوما حنواهلبة وإما بطريقة عادية أي بالبيع أو ،مبنحة من احلكومة

يف حال اخلالف حول ملكية إحدى ويف دفاترها أمساء من متنحهم األراضي  كانت احلكومة تقيد
  .األراضي كان يسهل بالتايل عليها حتديد املالك مبراجعة قيود دفاترها

أما بالنسبة للطريقة الثانية فكان يتعذر يف حال اخلالف على ملكية األرض تعيني املالك 
ع األراضي اململوكة لألفراد يف وضع مماثل فسعى تورينس عندئذ إىل جعل مجي ،احلقيقي هلا

لألراضي املمنوحة من احلكومة، حبيث يسهل التعرف على مالكها فتتوىل السلطة اإلدارية التحقيق 
لقد استنسخ تورينس هذا النظام من حكم و ،وتقرر ذلك ،الشخص الذي تعود لهويف هذه امللكية 

كان هذا النظام ومراقب يف إدارة اجلمارك  جتربته يف نظام ملكية السفن أين كان يشغل منصب
يعمل على قيد أمساء مالكي السفن يف سجل خاص يف ميناء التسجيل كي تقرر امللكية هلم فسعى 

  .2تورينس إىل إقرار نظام مماثل بالنسبة إىل األراضي 

  مبادئ نظام الشهر العيين :ثانيا
أمساء األشخاص الصادرة عنهم ال تتم على أساس  ،عملية الشهر وفقا هلذا النظام إنّ

تأمني قانوين لكل املعامالت وبالتايل فهو ،بل على أساس العقارات املتصرف فيها ،التصرفات
تعديل ونقل أواحلقوق املتضمنة إنشاء أوألنه يتطلب قبل إشهارها مراقبة جيدة للعقود  ،العقارية

  .الغري على حد سواءويف العقد، مبا حيقق احلجية يف مواجهة طر ،حق امللكية العقارية اخلاصة
 ،يشترط يف التصرف أن ال يكون مشوبا بعيب يتعلق بوجوده ،وحىت حيقق هذه احلجية

  .مع ضرورة توفر حسن النية لدى أطرافه ،نفاذهوصحته أوأ
  :من هذا املنطلق ميكن لنا أن حنصر املبادئ اليت يقوم عليها نظام الشهر العيين يف النقاط التالية

  

                                                           
.19، ص 1996 س، مطبعة املتىن، لبنان،2جل العقاري، طالتحديد و التحرير، الس –إدوارد عيد، األنظمة العقارية  - 1  
.27و  26هر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص ش ،مجال بوشنافة - 2  
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  لتخصيصمبدأ ا -1
بطاقة عقارية تقيد فيها ويقوم هذا النظام على أساس ختصيص لكل وحدة عقارية صفحة أ

حبيث تعد هذه الصحيفة  ،كما حتدد وصفه من الناحية الواقعية ،كل التصرفات الواردة على العقار
يل أن كل من أراد الكشف عن عقار معني كان عليه بالتاو ،البطاقة العقارية كوثيقة هوية للعقاروأ

   .البطاقة العقارية اخلاصة بهويراجع القيود املدونة يف الصحيفة أ
تشخيص ذايت هلذا العقار من دون أدىن اعتبار ون مبدأ التخصيص هإبناءا على ذلك ف

املادية للعقار يكفي اإلطالع على ومن أجل التعرف على احلالة القانونية و ،لشخص املتصرف فيه
  .سهولةوة املخصصة له ملعرفة ذلك بكل دقة البطاقة العقاريوالصحيفة أ

  مبدأ القيد املطلق -2
 ،الناقلة ،األحكام املنشئةومن بني املبادئ اليت ميتاز ا نظام الشهر العيين أن مجيع التصرفات 

تبعية ال ميكن وسواء كانت أصلية أ ،احلقوق العينية األخرىواملسقطة حلق امللكية واملغرية 
من هنا تكتسب هذه  ،اجهة الغري إال من تاريخ قيدها يف السجل العقارياالحتجاج ا يف مو

  .1احلقوق قوة اإلثبات املطلقة يف مواجهة الكافة

  مبدأ املشروعية -3
مراجعة سابقة جلميع الوثائق اليت تكون حمال وإجراء مراقبة عامة ومضمون هذا املبدأ ه

بالتايل و ،ري إال احلقوق املشروعة فعاللإليداع من أجل شهرها حىت ال يقيد يف السجل العقا
  .اليت ال تستند إىل أساس قانوين سليم ،اجتناب شهر االدعاءات املشكوك فيها

  مبدأ القوة اإلقناعية للقيد يف السجل العقاري -4
إذ أن من يكتسب حقا باالستناد إىل قيود السجل  ،وهذا يفترض مبدأ مشروعية القيد

سواء كان التصرف املنشئ لاللتزام بنقل  ،بصرف النظر عن السببالعقاري يقرر له هذا احلق 

                                                           
.  22رامول خالد، احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  - 1  
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معيبا إذ يفترض أن قيود السجل العقاري متمتعة إجتاه الغري بقوة إقناعية واحلق العيين صحيحا أ
  .1مطلقة

  مبدأ عدم سريان التقادم -5
حجية  كل تصرف مقيد ضمن جمموعة البطاقات العقارية وفقا لنظام الشهر العيين يكسبه إنّ

  .بالتايل يصبح يف مأمن عن أي تعد صادر من الغريويف مواجهة كافة األفراد 
اليت تقضي أنه يف املناطق اليت و ،هذا املبدأ يعد خروجا عن القواعد العامة املتعارف عليها إنّ

فإن التقادم يعترب سببا من  ،مل تتم فيها عملية مسح األراضيومل يؤسس فيها السجل العقاري 
  .ضرورة تقتضيها مصلحة اجلماعةواكتساب امللكية العقارية  أسباب
قامت العديد من التشريعات بالتأكيد عليه من بينها التشريع  ،نظرا ألمهية هذا املبدأو 

الذي حيدد  1983-05-21 :املؤرخ يف 352-83ذلك من خالل املرسوم رقم واجلزائري 
الذي مت إلغاءه مبوجب ومن اإلعتراف بامللكية إعداد عقد الشهرة املتضوإجراءات التقادم املكسب 

املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية  2007-02 -27 :املؤرخ يف 02-07القانون رقم 
فال يسري التقادم يف مواجهة صاحب  ،تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاريوالعقارية 

بالتايل يصبح املالك وعني احلقيقة وجل همدون بالسوألن كل ما ه ،احلق العيين املقيد يف السجل
  .يف مأمن من أي تعد صادر من الغري

  تقييم نظام الشهر العيين :ثالثا
تقرار امللكية العقارية اخلاصة يكاد جيمع الفقه على أن نظام الشهر العيين يضمن إس

من حماسنه فله املالحظ على الرغم و ،يعززهاوتسلسلها مبا حيقق احلفاظ على املعامالت العقارية و
  .مساوئ

  حماسن نظام الشهر العيين -1
  :املزايا اليت ميتاز ا هذا النظام يف النقاط التايل بيااوميكن حصر احملاسن أ

                                                           
.254، ص 2006 س ،ةدار هوم ،02ط  عقد البيع،املنتقى يف  ،حلسني الشيخ آث ملويا - 1  



 اإلطار القانوين يف تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاين

 

168 
 

القوة وإن هذا النظام يوفر احلماية للمتعاملني على اعتبار أن أساس نظام الشهر العيين ه - 
احلقيقة بالنسبة ومقيد يف السجل العيين هوكل ما هيقتضي هذا أن واملطلقة للشهر بالنسبة للغري،  

فال جيوز الطعن فيه بالبطالن  ،للغري، كما أن الشهر يطهر العقد من العيوب اليت كانت تشوبه
فإن من  ،كان التصرف الذي مت شهره يف السجل العيين من غري مالكولوبأي سبب آخر حىت وأ

   .لعائدة لهشأن الشهر نقل امللكية نظرا للقوة املطلقة ا
قواعد اسم مالكه بصفة صحيحة على أسس ووضبط حالة العقار  اممن مزايا هذا النظ -

متكن الدولة من إحكام مراقبتها وتقضي باسناد امللك العقاري إىل مالكه احلقيقي  ،متينة ،سليمة
  .يةفرض الضرائب على املالكني لفائدة اخلزينة العموموحتصيل الرسوم وعلى السوق العقارية 

 ميكن اإلدعاء بوجود احلق العيين العقاري إال منذ تاريخ اشهاره ألن اإلدعاءات على ال -
الكفيل وه ،متعددة ينشب عنها عدة نزاعات، لذا فإن العمل بنظام الشهر العيينوامللك كثرية 

عا فالعقار يأخذ موق .اسناده إىل صاحبه احلقيقيو ،الوحيد الذي خيلص العقار من مجيع الشوائب
قانونيا بعد اإلمتام من عملية مسح األراضي حبيث مينح بشأنه دفتر عقاري بعد تأسيس السجل 

تكون البطاقة العقارية املعدة ناطقه الطبيعي كما و ،العقاري على مستوى إدارة الشهر العقاري
 املتعلقواملتمم واملعدل  1976- 03-25: املؤرخ يف 63-76من املرسوم  19تشري إليه املادة 

  . 1بتأسيس السجل العقاري

   

                                                           
 74-75من األمر  13إن جمموعة البطاقات العقارية اليت حدد مسكها مبوجب املادة «  :على مايلي 19ملادة تنص ا  -1

كما هو ناتج من  –و املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري متثل  1975-11-12: املؤرخ يف
  .حلالية للعقاراتالناطق الطبيعي و كذلك الوضعية القانونية ا –الوثائق املنشورة 

و هي تتضمن من جهة، املخططات اليت تظهر النطاق الطبيعي للعقارات و من جهة أخرى بطاقات العقارات اليت تبني الوضعية 
  .» القانونية هلذهاألمالك
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 ،إن البيانات الواردة بالسجل العقاري املؤسس بعد اإلمتام من عملية املسح العام لألراضي -
عليه من يقدم على و ،شكوهي احلقيقة اليت ال يكتنفها غموض أو .تعترب حجة على ما تضمنه

على علم وهواملالك احلقيقي وإبرام عقد مع صاحب احلق العيين يكون على يقني منذ البداية بأنه ه
إذا اليثري مشكلة املالك احلقيقي للعقار وفه ،التأمينات العينية العالقة بهوالعقار من الديون وخبل

ألن التسجيل بإدارة  ،قائم يف نظام الشهر الشخصيوكما ه ،املتصرف فيه لتشابه األمساء مثال
 ،أساسا من العقار ذاتهوبياناته مباشرة والشهر العقاري يف نظام الشهر العيين يأخذ معلوماته 

ألن كل عقار حيمل رقما  ،اجلوارويستحيل أن يثار مشكل التشابه يف العقارات بسبب التالصق أو
  من  66 نايف للجهالة كما تشري إليه املادة  وكذا تعيني دقيق   ،وصفي حمل خمطط   ويكون ،معينا

  .1أعاله املذكور 63- 76املرسوم 
بالتايل يعمل على تفعيل فكرة وظام يعمل على استقرار امللكية العقارية اخلاصة إن هذا الن -

أن انتقال امللكية فيه ال يتم إال بعد التحقق من وخصوصا  ،االئتمان العقاري على أرض الواقع

                                                           
لكل  كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار يف حمافظة عقارية، جيب أن يبني فيه بالنسبة «: على مايلي 66تنص املادة  -1

و ما حيتوي عليه من مسح ) القسم و رقم املخطط و املكان املذكور ( عقار يعينه النوع و البلدية اليت يقع فيها و تعيني 
  .أراضي

إن العقد أو القرار، عندما حيقق أو يعاين قسمة يف ملكية أرض ينتج عنها تغيري احلدود، جيب أن يعني العقار كما كان موجودا 
عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا يف حالة التجزئة املنجزة طبقا لتنظيم التعمري، و إن تأسيس حق  قبل التقسيم و كل

  .إنتفاع أو حق ملكية للمباين و الغراس على جزء من الوحدة العقارية يعترب كتغيري حلدود امللكية
 يف احلدود و ال يعين األجزاء أو عدة أجزاء من العقار و عندما ال يتم حتقيق أو معاينة تقسيم مللكية األرض اليت ينتج عنها تغيري

املبين على سبيل امللكية املشتركة، فإن العقد أو القرار القضائي جيب أن يشتمل يف آن واحد على تعيني األجزاء املذكورة 
  .وأجزاء جمموع العقار

معدل معد ضمن الشروط احملددة إما مبوجب إن تعيني اجلزء يتم طبقا جلدول وصفي للجزء أو عند اإلقتضاء، طبقا جلدول 
و مت إشهاره مسبقا، وهذا التعيني جيب أن يشري إىل رقم قطعة  األرض اليت يوجد ا اجلزء  68و إما مبوجب املادة  67املادة 

رتني و املادة و احلصة يف ملكية األرض اخلاصة ذه النقطة و ذلك مع مراعاة اإلستثناءات املنصوص عليها يف املادتني املذكو
ون العقد أو القرار القضائي يتعلق إماة بإرتفاق و إما حبق إستعمال أو بسكن و إما ك، ال تطبق أحكام هذه الفقرة عندما ي70

  .بإجيار، و ال تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد أو القرار إلغاء تقسيم العقار
  .»نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء  و جيب أن تكتب نفس البيانات يف كل جدول أو صورة أصلية أو
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فهذا النظام يستدعي  ،موضوعيوخلوها من أي عيب شكلي أومدى صحتها واحملررات املودعة 
األمر الذي يسهل على الدولة حتديد وعاء  ،موقعهوحدوده وقار من حيث مساحته تعيينا دقيقا للع

كما أنه حيفز املتعاملني  ،متجانسة مبا يضمن تنمية إقتصادهاو ،الضريبة العقارية بطريقة صحيحة
   .الرهن العقاريوالعقاريني لإلقدام على االقتراض 

ال تتم إال بالشهر وقا هلذا النظام ال تنتقل جتدر اإلشارة إىل أن امللكية العقارية اخلاصة وف -
فالشهر هنا  ،ضابط عمومي مكلف بتحرير العقدوبناءا على مستندات رمسية حيررها موظف عام أو

إجراء قانوين لنقل امللكية العقارية،  لكي حيتج بالتصرف وإمنا هوليس شرط شكلي كشرط الرمسية 
وملزم  ،قائمذلك أن العقد موجود و ،فا يف العقدوعلى الكافة لغري الذي ليس طر ،بني الطرفني

احلقوق الشخصية عدا حق الرقبة اليت تبقى على ملك البائع حىت و ،لطرفيه ومنشئ لكل االلتزامات
  . 1سلم املشتري العقار إىل أن يتم شهر العقد باحملافظة العقارية ولو

   عيوب نظام الشهر العيين -2
  :ا النظام ميكن حصرها فيما يليمن بني العيوب اليت طرأت على هذ

ذاتيتها وشامال لعقارات البلد لتحديد العقارات واألخذ ذا النظام يستلزم مسحا عاما  -
ما يتطلب توفري نفقات باهضة قد ووه ،تقسيمها إىل وحدات عقاريةوحدودها وبيان مساحتها و

مليون دوالر من  33قترضت مبلغ تدفع بالدولة إىل اللجوء إىل اإلستدانة كما فعلت اجلزائر اليت إ
  .كذا توفري رجال متخصصني يف عملية املسحو ،2البنك العاملي لتمويل العملية

مجعها يتطلب ميزانية ضخمة من خزينة وتنظيمها وإن عملية إنشاء البطاقات العقارية  -
  .ما زاد يف تأخر تفعيل هذا النظاموهوالدولة 

                                                           
.35-34ص  رجع السابق،لعقاري يف القانون اجلزائري، املجميد خلفوين، نظام الشهر ا - 1  

، رسالة ماجستري، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، 1990شامة، األدوات القانونية للسياسة العقارية يف اجلزائر منذ  مساعني - 2
   .39، 10، ص 1999 س جامعة اجلزائر،
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ميكن أن يكون وأنه قد تسبب يف إهدار احلقوق يعاب على هذا النظام من جهة أخرى  -
  .1وسيلة اغتصاب خاصة بالنسبة للقيد األول بعد املسح بالنسبة لألراضي اليت مل تكن هلا عقود

يرى البعض أن هذا النظام يؤدي إىل تفتيت امللكية من خالل ختصيص بطاقة عقارية و -
زأ فيه امللكية تطبيق يف البلدان اليت تتجأمر صعب الووه ،عدة بطاقات عقارية لكل وحدة عقاريةوأ

حيث  ،تترتب عنه  قسمة العقارات املوروثة خاصة عن طريق املرياث الذي ،جدا إىل أجزاء كثرية
األمر الذي يعرقل يف  ،عدة أشخاص ميلكون أجزاءا صغرية جدا من العقارويصبح كل شخص أ

  .عملية إستغالهلا

  من نظاما الشهر موقف املشرع اجلزائري :الفرع الثالث
 1975- 11-12 :املؤرخ يف 74-75فحص النصوص القانونية الواردة يف االمر  إنّ

مها كذا املرسومني التنفيذيان له وو ،تأسيس السجل العقاريواملتعلق بإعداد مسح األراضي العام 
املرسوم و ،املتعلق بإعداد مسح األراضي العامو 1976- 03-25 :املؤرخ يف 62 - 76املرسوم 

املتعلق بتأسيس السجل العقاري يظهر لنا أن العبارات  1976- 03-25 :املؤرخ يف 76-63
ذي يعتمد على املسح كأساس مادي اليت إستعملها املشرع تفيد بأنه أخذ بنظام الشهر العيين ال

فأعتمد املشرع على املسح من أجل تقسيم األرض إىل وحدات  ،جل العيين كأساس قانوينالسو
ك الوحدات ختصص هلا بطاقات عقارية من السجل العيين لتدوين كل التصرفات اليت تل ،عقارية

غري أن املشرع ووعيا منه مبدى  .ما عليها من أعباءوكل ما هلا وبيان مالكها احلقيقي و ،ترد عليها
صعوبة جتسيد نظام الشهر العيين على أرض الواقع نظرا لصعوبة عملية املسح اليت تتطلب وسائل 

املتعلق بإعداد مسح األراضي العام  74-75من األمر  27نص يف املادة  ،بشرية كبريةو مادية
القرارات القضائية اليت تكون موضوع إشهار وإن العقود "  :تأسيس السجل العقاري على مايليو

حقوق عينية ريفية موجودة يف بلدية مل يعد فيها بعد واليت ختص عقارات أويف حمافظة عقارية 

                                                           
عمر صدوق، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري،  معهد احلقوق و العلوم اإلدارية، جامعة  -1

 .48، ص 1982 ساجلزائر،
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تفهرس بصفة إنتقالية يف جمموعة بطاقات عقارية مؤقتة متسك على الشكل الفردي  ،راضيمسح األ
بذلك جند أن نظام الشهر العقاري يف اجلزائر يشمل يف و". طبقا لكيفيات حتدد مبوجب مرسوم 

   .الشخصي كاستثناءنظام الشهر والعيين كأصل عام آن واحد  نظام الشهر 
  :ظام الشهر العقاري يف اجلزائر امليزات التاليةخالل هذا الطرح نستشف من ن من

  الشخصيوالطابع العيين  :أوال
يتألف السجل العقاري من عدد من البطاقات ويتم الشهر العقاري يف اجلزائر باسم العقارات 

العقارية حبيث ختصص كل واحدة منها لعقار معني وتسمح جبمع خمتلف اإلجراءات املنصبة على 
بصفة إنتقالية فإن العقود والقرارات القضائية املعروضة على الشهر يف جمموعة وأنه غري  ،هذا العقار

  .1الشهر يتم بإسم املالكني أي أنّ ،بطاقات عقارية مؤقتة متسك على الشكل الشخصي
املرسومان التنفيذيان له ومها و 74-75إذا ميكن لنا القول أن اجلزائر عمدت مبوجب األمر 

كمرحلة انتقالية و ،آنفا إىل تطبيق نظام الشهر العيين املذكورين 63-76و 62-76املرسم رقم 
اليت مل تنته و اليت مل متسسها بعد عمليات املسحمؤقتة أخذت بنظام الشهر الشخصي يف البلديات و

  .بعد

  الطابع اإللزامي للشهر العقاري :ثانيا
من اإلشارة من جهة أخرى البد وتتوقف فعالية السند حىت بني الطرفني على الشهر العقاري 

إىل أن الشهر العقاري ليس إلزاميا فقط بالنسبة لطريف العقد بل ميتد إىل املوثقني وكذا السلطات 
اإلمتيازات العقارية اليت يكون فيها وجيب أن يتم الشهر يف أجل معني بإستثناء الرهون و. 2اإلدارية

                                                           
تضمن إعداد مسح األراضي العام امل 1975-11-12املؤرخ يف  74-75من األمر  27هذا ما نصت عليه املادة  -1
  .تأسيس السجل العقاريو
-25: املؤرخ يف 63-76من املرسوم  90 اجلزائري واملادة ق ممن  793 من األمر املذكور أعاله و املادة 06املواد  -2

  . املعدل املتضمن تأسيس السجل العقاري 03-1976
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. 1سجيل يتمثل يف عدم قابليتها لإلحتجاج ا الشهر إختياريا مبعىن أن اجلزاء الوحيد على عدم الت
املادية للعقار حىت يتمكن الغري الذي يريد وتبيان احلالة القانونية وفاهلدف األساسي من الشهر ه

األعباء واحلقوق العائدة له والقيام باجراء حوله من الوقوف على حقيقة الوضعية والتعاقد بصدده أ
كل حق للملكية « :74-75من األمر  15ع يف نصوص املواد هذا ما أكده املشر ،املترتبة عنه

كل حق عيين يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغري إال من تاريخ يوم إشهارمها يف جمموعة و
 1990-11- 18 :املؤرخ يف 25-90من القانون  29وكذا املادة ، »البطاقات العقارية

احلقوق ويثبت امللكية اخلاصة لألمالك العقارية « :اليت نصت على مايليواملتضمن التوجيه العقاري 
  .»العينية عقد رمسي خيضع لقواعد اإلشهار العقاري 

  الطابع اإلداري للشهر العقاري :ثالثا
إذ يكلف احملافظون  ،تتوىل الشهر العقاري مصلحة إدارية مسندة إدارا حملافظ عقاري

بوعاء ذات الصلة بوعاء حقوق التسجيل و العقاريون زيادة على مسك السجل العقاري بالعمليات
 ،وعلى كل ليس للمحافظ العقاري أي دور قضائي ،الرسم العقاري مضطلعني بذلك بدور ضرييب

كذا من قانونية الوثائق املشروطة وأهلية األطراف والتحقيق من هوية ووكل ما يستطيع فعله ه
  .2لتمام الشهر
 ،قلنا بأنه ميتاز مببدأ الشرعية ،الشهر العيين كما سبق اإلشارة ضمن فقرة مبادئ نظاموإنه 

تأسيس السجل واملتضمن إعداد مسح األراضي العام  75- 74غري أن املشرع قد ضمن األمر 
اليت يرتكبها احملافظ واليت جتعل الدولة مسئولة عن األخطاء املضرة بالغري  23العقاري باملادة 

للجوء أمام القضاء للطعن يف قرارات اال  24ادة كما فتحت امل ،العقاري أثناء ممارسته ملهامه
                                                           

غ ع، ج  اإلجتهاد القضائي،م ق م ع –الشهر العقاري يف القانون اجلزائري  –العتروس بشري، ترمجة أمقران عبد العزيز  -1
  . 18ص   ،2004، س 1
املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل  1974-11- 12: املؤرخ يف 74 -75من األمر  22املادة  -2

حيقق احملافظ يف هوية و أهلية األطراف املوجودين على وسائل اإلثبات و كذلك يف صحة األوراق املطلوبة من  «: العقاري
 .»رسوم كيفيات تطبيق هذه املادة و سيحدد م .أجل اإلشهار
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 :املؤرخ يف 63-76من املرسوم رقم  85مبقابل ذلك نص املشرع يف املادة و ،احملافظ العقاري
من هنا وجد تناقض وقع فيه و ،على إجازة الطعن يف التصرفات اليت مت شهرها 1976- 25-03

من املرسوم رقم  85املذكورة آنفا ونص املادة  23املشرع يتعلق بوجود إشكالية يف تطبيق املادة 
76-63.  

قرارا إداريا مبفهوم القرار ومن هذا املنطلق نقول بأن الدفتر العقاري صار على هذا النحو
صادر عن جهة إدارية ووه ،قضاءا ألنه تصرف إداري مت وفقا للشكل الذي رمسه القانونوفقها 

  .حيدث أثرا قانونياو ،دةباإلرادة املنفروهي احملافظة العقارية 
اإلبقاء على املادة و 74-75من األمر  23فاملشرع اليوم أصبح على حتمية إلغاء إما املادة 

إن كانت والفرضية االوىل والراجح حسب رأينا هو ،العكسوأ 63-76 :من املرسوم رقم 85
غري أن  ،الشرعيةمبادئ نظام الشهر العيين من حيث أن هذا األخري ميتاز بوتتعارض مع مقومات 

ما يتماشى مع مبدأ وهو 1ال ميكن إستدراكها إال عن طريق القضاء ،اإلدارة قد ترتكب أخطاء
  .محاية امللكية العقارية اخلاصة

  إجراءات شهر حقوق امللكية العقارية اخلاصة :املطلب الثاين
الذي و ،ر العييننظام الشهوإن نظام الشهر العقاري املعمول به يف اجلزائر كما قلنا سابقا ه

إعالم الغري حبدوث تصرفات عقارية ويتضمن إجراءات عملية جيب إتباعها من أجل إمتام الشهر 
من هنا كان لزوما علينا التطرق إىل إجراءات و ،إاء هلذه احلقوقوتعديل أوخمتلفة من إنشاء ا

املرآة العاكسة للوضعية يعترب وتأسيس السجل العقاري باعتباره احملل الذي يتم فيه شهر التصرفات 
 74-75تداول احلقوق العينية خاصة أن املشرع قدة أخذ به مبوجب األمر والقانونية للعقارات 

فسوف خنص الفقرة  ،إعتربه األصلوتأسيس السجل العقاري واملتضمن إعداد مسح األراضي العام 

                                                           
راسي األول حول القضاء العقاري عمار بوضياف، اإلختصاص القضائي يف إلغاء الدفاتر العقارية، ع خاص، اليوم الد -1
   .  17-16-15، ص 2004 سسوق أهراس، املنازعات العقارية، منشورات املركز اجلامعي،و
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مث نعرج على شروط عملية  ،التالية دراسة اإلجراءات املتعلقة بتأسيس السجل العقاري كنقطة أوىل
  .العقاراتويف األخري نتطرق إىل مراقبة الشروط املتعلقة باألطراف والشهر 

  :إجراءات تأسيس السجل العقاري :الفرع األول
 1975- 11-12املؤرخ يف  74- 75من خالل دراسة أحكام االمر وإن هذه اإلجراءات 

قاري يف جمملها تشكل نوعني من تأسيس السجل العواملتضمن إعداد مسح األراضي العام 
  .الترقيموأخرى قانونية تتمثل يف عملييت اإليداع وأعمال مادية تتمثل يف إجراء املسح  :األعمال

        إعداد مسح األراضي العام :أوال
الذي يرتكز على مسح وتقوم السياسة العقارية اجلزائرية على إجياد نظام شهر عقاري عيين 

عف النتائج احملصل عليها يف هذا امليدان بسبب املشاكل املتراكمة من الناحيتني غري ان ض ،لألراضي
هذا بتزويده بالوسائل واستلزم إعادة هيكلة القطاع املشرف على إجناز هذه العملية  ،املاديةوالتقنية 

تاح على هذا األساس فان عملية املسح تتم أوال بافتوالضرورية من أجل اإلسراع يف وترية االجناز 
  .إنشاء جلنة مكلفة ملتابعة ذلك مث جتسيد عملية املسح ميدانياوعمليات املسح 

  إنشاء جلنة مكلفة بذلكوإفتتاح عمليات املسح  -1
عملية املسح ألي بلدية تكون موضوع قرار من الوايل املختص إقليميا، حيدد فيه على  إنّ

على األكثر من تاريخ نشر هذا القرار اليت تأيت بعد شهر واخلصوص تاريخ افتتاح عمليات املسح 
يف جمموعة القرارات اإلدارية للوالية و ،يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

كما تبلغ نسخة من هذا القرار إىل السيد رئيس الس  ،كذلك يف اجلرائد اليومية الوطنيةواملعنية 
 ذه العمليات عن طريق لصق  ،ذا القرارالشعيب البلدي للبلدية املعنية كما يتم إعالم اجلمهور

ذلك يف أجل مخسة عشر يوما وكذا يف البلديات ااورة والبلدية املعنية واإلعالنات يف مقر الدائرة 
يتم  ،وبعد صدور قرار الوايل الذي حيدد تاريخ إفتتاح عمليات املسح. 1قبل افتتاح هذه العمليات

                                                           
املتعلق بإعداد مسح  1976-03- 25: املؤرخ يف 62-76: رسوم رقممن امل 03و  02هذا ما نصت عليه املواد  -1

   .األراضي العام



 اإلطار القانوين يف تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاين

 

176 
 

 ،ذلك من أجل وضع احلدود للبلديات املعنية ذا القرارو ،نة ملسح األراضيمباشرة إنشاء جل
  :تتكون هذه اللجنة من األعضاء اآليت بيامو

يعينه رئيس الس  ،رئيسا ،قاض من احملكمة اليت توجد البلدية ضمن دائرة إختصاصها -
  .القضائي

  .نائبا للرئيس ،ممثلهورئيس الس الشعيب البلدي أ -
  .ممثل للمصاحل احمللية إلدارة الضرائب املباشرة -
  .ممثل للمصاحل احمللية لألمالك الوطنية -
  .ممثل لوزارة الدفاع الوطين -
  .ممثل ملصلحة التعمري يف الوالية -
  .موثق تعينه اهليئة املخولة يف املنظمة املهنية -
  .ممثلهواحملافظ العقاري املختص إقليميا أ -
  .ممثلهوللوكالة الوطنية ملسح األراضي أاملسؤول احمللي  -

  :باألعضاء اآليت بيام ،حسب احلالة ،تستكمل هذه اللجنة
  :مواقع حمميةوبالنسبة للعمليات اليت تنجز يف مناطق تشمل مساحات  /أ 
  .ممثل عن مديرية الثقافة يف الوالية -
  :بالنسبة للعمليات اليت تنجز خارج املناطق احلضرية/ ب
  .املصاحل احمللية للفالحة ممثل عن -
  .ممثل عن املصاحل احمللية للري -

  . 1املمثل للوكالة الوطنية ملسح االراضي مهام الكتابة للجنةويتوىل العض

                                                           
-92: املعدلة و املتممة مبوجب املرسوم رقم 1976-03-25: املؤرخ يف 62-76من املرسوم رقم  07نص املادة  -1

  . 1992-04-08: املؤرخة يف  26 العدد ،، اجلريدة الرمسية1992-04-07: املؤرخ يف 134
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كما  ،البيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق املساحيةوتكلف هذه اللجنة جبمع كل الوثائق 
 ،يف حالة عدم وجود اتفاقو ،ل حدود عقارامتقوم بالتثبت عند االقتضاء من اتفاق املعنيني حو

ال وكما تعمل على البت باالستناد إىل مجيع الوثائق العقارية  ،التوفيق فيما بينهم إذا أمكن ذلك
شهادات امللكية املسلمة على إثر عمليات املعاينة حلق امللكية املتممة يف نطاق وسيما السندات 

  .1اليت مل ميكن تسويتها بالتراضي يف مجيع املنازعات ،الثورة الزراعية
بناءا على دعوة من و ،كما جتتمع هذه اللجنة بناءا على طلب مسئول الوالية ملسح األراضي

املمثل للوكالة الوطنية ملسح األراضي بتحرير حمضر مفصل والعضوهويقوم كاتب اللجنة و ،رئيسها
جيب أن يكون على األقل ثلثا و ،واتاليت تتخذ قراراا بأغلبية األصوعن مداوالت هذه اللجنة 

 قرار تنفذ قراراا مبوجبويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس و ،أعضائها حاضرين
  .2من الوايل

  التجسيد امليداين لعملية املسح -2
إن التجسيد امليداين لعملية املسح العام لألراضي يبدأ أوال بتحديد إقليم البلدية مث بعد ذلك 

  .لعقارات املوجودة يف نطاقها كمرحلة ثانيةبتحديد ا

  حتديد إقليم البلدية -أ
ينبغي « :املذكور أعاله 62- 76 :من املرسوم رقم 05نصت عليه الفقرة األوىل من املادة 

قبل الشروع يف عملية التحديد تقدم مجيع التوضيحات و .»على البلديات أن حتدد حميط أقاليمها
اهليئات العمومية فيما خيص واملؤسسات والبلديات والواليات وولة الكافية من طرف الدواالزمة 

ذلك  مث بعد ،الكني اخلواصـكما تقدم كذلك مجيع التوضيحات االزمة من امل ،حدود ملكيام
يقوم املوظف التقين املكلف بعمليات مسح األراضي التابع للوكالة الوطنية ملسح األراضي على 

                                                           
 . املتعلق بإعداد مسح األراضي العام 1976-03-25: املؤرخ يف 62-76: من املرسوم رقم 09املادة  نص -1
 .1976-03-25: املؤرخ يف 62-76: من املرسوم رقم 10و  06املواد  -2
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بواسطة عالمات أخرى تكون ويم البلدية بواسطة معامل من حجر أبتحديد إقل 1املستوى احمللي
رؤساء االس وذلك حبضور رئيس الس الشعيب البلدي للبلدية املعنية وجمسمة بكيفية دائمة 

  .الشعبية البلدية للبلديات ااورة
ق يف نفس الوقت بتحرير حمضر يصادوبوضع احلدود يقوم املوظف التقين املكلف بالعملية 

الس الشعبية للبلديات ااورة رؤساء اوعليه كل من رئيس الس الشعيب للبلدية املعنية 
  .الوايل أيضاواجلهات املعنية األخرى، كما يصادق عليه التقين املكلف بالعملية و

اليت هلا حدود مع بلديات والبلديات الواقعة على أطراف الواليات وأما فيما خيص البلدية أ
البلديات اليت هلا حدود مع دولة أجنبية، فإن وكذا البلدية أوجودة يف واليات أخرى، أخرى مو

  .حمضر وضع احلدود يصادق عليه وزير الداخلية

  حتديد العقارات املوجودة يف إقليم البلدية -ب
اخلرائط وتقوم املصاحل املكلفة بعملية املسح بفضل الصور اجلوية  ،بعد حتديد إقليم البلدية

 ،تكون حلدودها طابع الثبات الكايف ،ودة لديها بتقسيم اإلقليم البلدي إىل أقسام مساحيةاملوج
  .حىت يسهل العمل امليداين املتمثل يف حتديد العقارات املوجود داخل إقليم البلدية املعنية
ما نصت وهووهنا يكون للمالكني دور يف مساعدة املصاحل التقنية من أجل إجناز هذا العمل 

إن وضع احلدود  « :املذكور أعاله 62-76 :الفقرة الثانية من املرسوم رقم 06املادة عليه 
اتفاق بني وعدل ومن أجل أن تتم العملية بدقة وهنا و. »للعقارات األخرى يتم مبساعدة املالكني

   :األطراف جيب إتباع اإلجراءات التالية

                                                           
نية املتضمن إنشاء الوكالة الوط 1989-12-19: املؤرخ يف 234-89: من املرسوم التنفيذي رقم 05وفقا لنص املادة  -1

، و هنا جتدر اإلشارة 1992-02-12: املؤرخ يف 63-92: ملسح األراضي املعدلة و املتممة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
إىل أن عملية املسح كانت تقوم ا سابقا مفتشية أقسام مسح األراضي التابعة للوالية و األقسام التقنية ملسح األراضي التابعة 

املذكور أعاله، أصبحت  234- 89: االقتصاد، لكن إبتداءا من تاريخ صدور املرسوم التنفيذي رقملإلدارة املركزية يف وزارة 
من املرسوم  34إىل  30من اختصاص الوكالة الوطنية ملسح األراضي بعد أن أخذت صالحياا و حلت حملها مبوجب املواد 

  .املذكور أعاله 234-89: التنفيذي رقم
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  .حائزينومالكني أ ،إستدعاء األشخاص املعنيني -
ذلك عن طريق إستظهار بطاقات واملمثلني هلم ود من هوية املالكني واحلائزين أالتأك -

  .كل وثيقة تبني ذلكوتعريفهم أ
  .التعرف على كل عقار حمل مسح -

وجبها يتم قياس كل قطع األراضي مبوتبدأ عملية التحديد  ،بعد إجراء التحقيقات االزمة
هي معلومات تقنية ختص قطع و ،نوعية التربةوباإلضافة إىل حتديد نوع االستعمال  ،امللكياتو

املالكني واحلائزين وممثله وكل هذا حبضور رئيس الس الشعيب البلدي أ ،البناياتواألراضي 
مبجرد االنتهاء من هذه العملية حيرر املوظف املكلف بالعملية حمضر يصادق عليه رئيس و ،املعنيني

  .1يصادق عليه يف األخري التقين القائم بالعملية نفسهو احلائزينواملالكني والس الشعيب البلدي 
جدول  :البيانيةوهذه العملية تنتهي يف األخري بإنشاء سلسلة من الوثائق املخطوطة  إنّ
  :اليت حتفظ نسخ منها بكل منوخمطط املسح  ،سجل املسح ،جدول احلساب ،األقسام
جتديد املعلومات املسجلة ا وفاظ اليت هي ملزمة باحلو ،الوكالة الوطنية ملسح األراضي -

  .بصورة منتظمة
  .اليت جتعلها يف متناول اجلمهورومقر البلدية  -
مطابقته مع مضمون وثائق واليت هي ملزمة بإنشاء السجل العقاري واحملافظة العقارية  -

  .مسح األراضي

  الترقيمواإليداع  :ثانيا

إيداع نسخ ثانية  جلميع الوثائق اخلاصة  يتم عند اختتام عمليات مسح األراضي يف كل بلدية
تتم معاينة هذا اإليداع مبحضر و ،2مبسح األراضي لدى املصلحة املكلفة مبسك السجل العقاري

                                                           
. 14 – 13، ص 1995 ساجلزائر، ، منشورات وزارة العدل،جملة ندوة القضاء العقاري - 1  

تضمن إعداد مسح األراضي العام امل 1975-11-12: املؤرخ يف 74-75من األمر  10هذا ما نصت عليه املادة  -2
 .جل العقاريتأسيس السو
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، 1هذا احملضر يكون حمل شهر خالل مدة أربعة أشهر ،تسليم حمرر من طرف احملافظ العقاري
ني حسب احلالة من قبل موثق جيب على املالكني واحلائزين إيداع جدول حمرر على نسختو
احلقوق العينية األخرى ولكية العقارات أملسلطة إدارية مصحوب بالسندات والعقود املثبتة وأ

  .2اخلاضعة للشهر
يقوم بترقيم العقارات املمسوحة يف  ،مبجرد إستالم احملافظ العقاري وثائق مسح األراضي

عقود  ،لعقارات اليت يتوفر مالكوها على سنداتيعد هذا الترقيم ائيا بالنسبة لو ،السجل العقاري
يسلم للمالك و ،3على وثائق أخرى مقبولة يف نظر التشريع املعمول به يف جمال إثبات امللكيةوأ

يعد هذا الدفتر و ،4العقاري مبناسبة اإلجراء األول دفتر عقاري يتضمن جمموعة البطاقات العقارية
  .5العقاري سند ملكيته
  :يكون مؤقتا يف حالتنيغري أن الترقيم 

-25 :املؤرخ يف 63-76من املرسوم رقم  13هي املشار إليها يف املادة و احلالة األوىل
املتعلق  1993-05-19املؤرخ يف  123-93 :املعدل واملتمم باملرسوم رقم 03-1976

ال يتوفر  هذا ملدة أربعة أشهر بالنسبة للعقارات اليتوبتأسيس السجل العقاري يكون الترقيم مؤقتا 
لكنهم ميارسون حسب البيانات الواردة يف ومالكوها الظاهرون على السندات القانونية للملكية 

طبقا  ،وثائق املسح حيازة تسمح هلم مدا باكتساب حق امللكية عن طريق التقادم املكسب
ضاء أجل أربعة يصبح هذا الترقيم ائيا عند انقو ،للمقتضيات القانونية املعمول ا يف هذا اال

                                                           
.سيس السجل العقارياملتعلق بتأ 1976- 03-25: املؤرخ يف 63-76: من املرسوم رقم 9هذا ما نصت عليه املادة  - 1  

جل املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس الس 1975-11-12: املؤرخ يف 74-75من األمر  13املادة  -2
 .العقاري

. املذكور أعاله 63-76من املرسوم  12املادة  - 3  
املذكور أعاله 63-76من نفس املرسوم  46املادة - 4  
.املذكور أعاله 1975 -11 – 12 املؤرخ يف 74-75من األمر  19املادة - 5  
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رفض وإذا مت سحب أوأشهر إذا مل يبلغ احملافظ العقاري بأي إعتراض على حق امللكية أ
  .اإلعتراضات املقدمة

هي حالة عدم وجود أي سند ومن نفس املرسوم  14هي املشار إليها يف املادة و احلالة الثانية
ه يعطي احملافظ العقاري ترقيما مؤقتا عليو ،حىت احليازة وفقا لقواعد التقادم املكسبويثبت امللكية أ

احتجاج يصبح الترقيم املؤقت وإذا مل يسجل أي اعتراض أوبإنتهاء املدة املذكورة و ،ملدة سنتني
  .ائيا

 ،ما يترتب عن الترقيم النهائي ليس فقط جعل احلقوق املشهرة نافذة يف حق الغري فقط إنّ
ائي يكتسي قوه إثباتية كبرية هي نفس القوة اإلثباتية فالترقيم النه ،إمنا جتعلها كذلك سند ملكيةو

   .ال ميكن إعادة النظر فيه إال عن طريق القضاءوللعقد الرمسي 

  شروط عملية الشهر :الفرع الثاين
إشترط  ،من أجل تنظيم حمكم لعملية الشهر العقاري أوجد املشرع قاعدتني أساسيتني    

 :تتمثل هاتني القاعدتني يف ،وثائق الرمسية اخلاضعة للشهرالواحملررات وتوفرمها يف مجيع العقود 
  .قاعدة الشهر املسبق كشرط ثاينو ،الشكل الرمسي للسندات املراد شهرها كشرط اول

  الرمسية إلزامية يف احملررات موضوع الشهر :أوال
املتعلق بتأسيس السجل العقاري واليت نصت  63-76من املرسوم  61من خالل نص املادة 

. »كل عقد يكون موضوع إشهار يف حمافظة عقارية جيب أن يقدم على الشكل الرمسي « :على
مل ينص على أي و ،الوثائق اخلاضعة للشهروجند أن املشرع قد اشترط صفة الرمسية يف مجيع العقود 

فكل عقد ال يستويف صفة الرمسية يكون حمل رفض اإليداع من قبل احملافظ  ،استثناء هلذا املبدأ
من هنا البد من و ،يف نفس درجة الشهرواري ألن هذا املبدأ ال يعترب جمرد إجراء شكلي بل هالعق
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دراسة السندات الرمسية اليت يعرفها  1ول من هذا الباباإلشارة إىل أنه سبق لنا ضمن الفصل األ
  .القضائيةواإلدارية واملتمثلة يف السندات التوثيقية والقانون اجلزائري 

  شهر املسبققاعدة ال :ثانيا
تعترب قاعدة الشهر املسبق للتصرفات واملعامالت القانونية املنصبة على العقارات من أهم 

كما أا متنع خلق روابط موازية هلا من  الضمانات األساسية لتسلسل انتقال احلقوق العقارية،
لتماسك دة تعطي للشهر نوعا من اشأا إحداث التباس وتشابك يف انتقال احلقوق هذه القاع

مصادرها باإلضافة إىل كونه واللذان يسمحان مبتابعة تطور املعامالت العقارية واالستمرارية و
  ،ومن هنا البد من دراسة تعريف قاعدة الشهر املسبق كنقطة أوىل ،حيمي صاحب احلق اجلديد

 اليت متّو ،دةوكنقطة ثانية من الواجب علينا التطرق إىل دراسة االستثناءات الواردة على هذه القاع
 .النص عليها يف التشريع العقاري اجلزائري

  تعريف قاعدة الشهر املسبق -1
املتعلق  1976- 03-25 :املؤرخ يف 63- 76 :من املرسوم رقم 88نص املشرع يف املادة 

ال  « :حيث جاء يف نص املادة املذكورة  مايلي ،بتأسيس السجل العقاري على مبدأ الشهر املسبق
مقارن للعقد وبأي إجراء لإلشهار يف حمافظة عقارية يف حالة عدم وجود إشهار مسبق أميكن القيام 

صاحب احلق ويثبت حق املتصرف أ ،لشهادة االنتقال عن طريق الوفاةوللقرار القضائي أوأ
حمرر رمسي يتضمن  ووثيقة أومن خالل هذا النص يتضح أن عملية شهر أي عقد أ ».....األخري

احملرر ويعترب مستحيال يف نظر القانون يف حالة غياب الشهر املسبق للعقد أ ،تصرف وارد على عقار
 ،صاحب احلق األخريوالوثيقة اليت كانت سببا يف اكتساب العقار املتصرف فيه من املتصرف أوأ
ترتيب حقوق وتثبيته أوتعديله أواملقصود بالشخص األخري ذلك الذي يكون حقه قد مت حتويله أو

   .مبوجب اإلجراء الذي طلب إجراء الشهر من أجله انقضاءهوعليه أ

                                                           
 .و ما بعدها من هذه الرسالة 24يراجع ماسبق ذكره يف ص  -1
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ذلك ملنع املتصرف السابق وصاحب احلق األخري وأن هذا املبدأ حيمي املتصرف أواملالحظ ه
هذا ما نصت و ،ذلك ابتداءا من تاريخ الشهروالتنازل عنه مرة أخرى ومن التصرف يف العقار أ

إنه «  :املذكور أعاله بنصها على مايلي 63-76 :الفقرة األخرية من املرسوم رقم 88عليه املادة 
ال  ،للشهادة املوثقة املثبتة احلق لصاحبه اجلديدوالقرار القضائي أوإبتداءا من اإلشهار املعطى للعقد أ

ضد الصاحب السابق هلذا احلق دون اإلخالل وميكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أ
  .»نقض حق عيين عقاري وإلغاء أوإبطال إوة إىل فسخ أبإشهار الطلبات القضائية الرامي

ذلك محاية حلق املالك وجند أن املشرع قد حرص عى ضرورة توافر مبدأ الشهر املسبق  نإذ
اجلديد وضمان دوام العالقة بني عمليات الشهر يف جمموعة البطاقات العقارية وبالتايل ضمان 

   .1االئتمان العقاريواستقرار امللكية العقارية 

  االستثناءات الواردة على قاعدة الشهر املسبق -2
املشاكل اليت وفرضتها بعض احلاالت  ،قاعدة الشهر املسبق وردت عليها استثناءات    

يف انتظار تعميم عمليات و ،ومع انتهاج الدولة نظام الشهر العيين ،اإلستقالل دعرفتها الدولة بع
نظرا حلالة الغموض اليت عرفتها امللكية العقارية أثناء و ،املسح على كامل بلديات التراب الوطين

تدخل املشرع  ،2إىل يومنا هذاواليت امتدت آثارها حىت بعد االستقالل واالحتالل الفرنسي 
من بني ما أورده من استثناءات على املبدأ ما ورد يف و ،حاول إعادة تنظيم امللكية العقاريةو

واستثناءات أخرى نص عليها املشرع يف  ،السجل العقارياملتعلق بتأسيس  63-76املرسوم رقم 
 .خمتلف نصوص التشريعات العقارية

  

                                                           
  . 29، ص 1999 س، اجلزائر،06 عجملة املوثق،  ،2ج ر العقاري، اشهحممد بوركي، التوثيق و اإل -1
ائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التطور املعاصر لنظرية األموال العامة يف التشريع اجلز ،حممد فاروق عبد احلميد -2

       .22، ص 1988س
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املتعلق  1976-03-25 :املؤرخ يف 63- 76االستثناءات الواردة يف املرسوم رقم  -أ

  بتأسيس السجل العقاري

 210-80 :املتمم باملرسوم رقمومن املرسوم املذكور أعاله املعدل  89إن نص املادة 
 :تنص على مايلي 123-93 :املعدل كذلك باملرسوم رقمو 1980- 09-13 :املؤرخ يف

  .أعاله 88تستثىن القاعدة املدرجة يف الفقرة األوىل من املادة «
الذي يتم تطبيقا وعند اإلجراء األويل اخلاص بشهر احلقوق العقارية يف السجل العقاري  -

  .من هذا املرسوم 18إىل  8للمواد من 
صاحب احلق األخري ناجتا عن سند اكتسب تارخيا ثابتا قبل وا يكون حق املتصرف أعندم -

  .»1971أول يناير 

 االستثناء املتعلق باإلجراء االول اخلاص بشهر احلقوق العقارية يف السجل العقاري  
نظرا للصعوبات امللحوظة بعد النتائج األولية لعمليات املسح العام لألراضي احملدثة مبوجب 

تأسيس السجل واملتضمن إعداد املسح العام  1975-11- 12: املؤرخ يف 74-75ر رقم األم
املتعلق بإعداد املسح  1976-03-25: املؤرخ يف 62- 76: املرسوم التنفيذي له رقموالعقاري 

 ،احملددة 1أين تبني يف الكثري من البلديات أن عددا كبريا من الوحدات العقارية ،العام لألراضي
وهذا راجع  إىل أن غالبية البيانات املتعلقة بالوحدات  ،ن وثائق وسندات قانونيةمملوكة بدو

العقارية املدونة يف وثائق املسح تتكون سواء من ممتلكات عائلية  انتقلت إىل أصحاا عن طريق 
األمر الذي يصعب حتديد املالكني  ،ممتلكات مت االستيالء عليها بطرق عرفيةوأ 2اإلرث املتعاقب

                                                           
املتضمن تأسيس السجل  63-76: الفقرة األخرية من املرسوم رقم 23عرف املشرع الوحدة العقارية يف نص املادة  -1

لكية على الشيوع كية واحدة أو مالوحدة العقارية هي جمموع القطع ااورة اليت تشكل مل «: العقاري على النحو التايل
   . »ء املثقلة بنفس احلقوق و األعباو
على اعتبار أن انتقال امللكية العقارية عن طريق املرياث و الوصية بني اجلزائريني مل يكن خاضعا ألحكام القانون املدين  -2

تكون من الشريعة ترك تنظيمها ألحكام القانون احمللي املو 1873-07-16: الصادر بتاريخ–قانون فارين  –الفرنسي 
  . اإلسالمية و بعض األعراف لذا مل يكن ألصحاب هذه امللكيات سندات و عقود ملكية مثبتة مللكيتهم
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كما أن هناك عدد كبري من املالكني ال يودعون اجلدول الوصفي للعقارات  .رعيني بصفة دقيقةالش
الذي ميكن احملافظ العقاري من اإلدالء برأيه بشكل مناسب األمر الذي جيعل هذا األخري يشهر 

ظة احلقوق املتعلقة بالعقارات على أساس البيانات املوجودة يف وثائق املسح املودعة لدى احملاف
لذا يلجأ  ،كما ان التطبيق احلريف هلذا اإلجراء ميكن أن يلحق ضررا باملالكني الغائبني ،العقارية

يف وثائق املسح العام لألراضي  احملافظ العقاري إىل الترقيم املؤقت على أساس البيانات املوجودة
على حماضر تسليم وثائق هذا الترقيم ال يصبح ائيا إال بعد انقضاء مدة سنتني من تاريخ اإلمضاء و

  .1املسح

  1971-01-01االستثناء املتعلق بالعقود اليت اكتسبت تارخيا ثابتا قبل  
-01- 01: يتضح من خالل هذا االستثناء أن مجيع السندات اليت هلا تاريخ ثابت قبل

 مقرر يف نص املادةوتلك اليت جاءت وفقا ملا هوأي السندات اليت قام أصحاا بتسجيلها أ 1971
من املرسوم  88من القانون املدين فإا معفاة من من أحكام الفقرة االوىل من نص املادة  328

مبفهوم املخالفة هلذا اإلستثناء ميكن القول ان واملتعلق بتأسيس السجل العقاري،  63- 76 :رقم
ن فإنه ال ميكن أن تعفى م 1971- 01-01 :السندات العرفية اليت مل تكتسب تارخيا ثابتا قبل

إذا أراد أصحاا إثبات حجيتها فما عليهم إال و ،بالتايل ال ميكن شهرهاومبدأ الشهر املسبق 
  .اللجوء أمام القضاء

  االستثناءات املنصوص عليها يف التشريعات العقارية األخرى -ب
شهر عقود ملكية األراضي املتنازل  ،من اإلستثاءات الواردة أيضا على قاعدة الشهر املسبق

- 83 إطار حيازة امللكية العقارية الفالحية املنصوص عليه يف املادة األوىل من القانون رقم عنها يف
املرسوم التنفيذي له و ،املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 1983-08-13 :املؤرخ يف 18

                                                           
: املؤرخ يف 74-75قوادري علي، دور احملافظ العقاري يف نظام السجل العقاري املؤسس باألمر /ميم بشري -1

. 1995 سالعليا يف املالية، املعهد الوطين للمالية، القليعة،، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات 12/11/1975
  .29-28ص
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 18-83الذي حيدد كيفية تطبيق القانون  1983- 12-10 :املؤرخ يف 724- 83 :رقم
 ،بواسطة مسامهات مالية من الدولةوحيث ميكن لألفراد بواسطة وسائلهم اخلاصة أ ،هاملذكور أعال

املنطوية والواقعة يف املناطق الصحراوية أو ،القيام بعمليات استصالح األراضي التابعة للملكية العامة
كن املمو ،كذا على األراضي األخرى غري املخصصة التابعة للملكية العامةوعلى مميزات مماثلة 

   .استخدامها للفالحة بعد استصالحها
: املؤرخ يف 25-90 :كما وردت االستثناءات على قاعدة الشهر املسبق يف القانون رقم

أين جلأ املشرع إىل إنشاء شهادة احليازة  ،1املتضمن قانون التوجيه العقاري 1990- 18-11
نة على األقل يف مناطق مل الذي حث املواطنني الذين حيوزون أراضي ملدة سو 39مبوجب املادة 

تشملها بعد عملية املسح احلصول على سند قانوين يربر وضع يدهم على األرض يسمى شهادة 
   .2تسلم هلم من طرف رئيس البلدية الواقع يف دائرة اختصاصها العقار حمل الطلب ،احليازة

 2007- 02-27 :املؤرخ يف 02-07كما وردت استثناءات أخرى يف القانون رقم 
تسليم سندات امللكية عن طريق التحقيق وملتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية ا

املتعلق بعمليات  2008-05- 19 :املؤرخ يف 147-08 :املرسوم التنفيذي له رقموالعقاري 
من هذا املرسوم التنفيذي اليت  20ما تضمنته املادة وهوتسليم سندات امللكية والتحقيق العقاري 

الذي يشكل وبشهر مقرر الترقيم العقاري بالتأشري على جمموعة البطاقات العقارية املؤقتة  مسحت
  .نقطة االنطالق حلق امللكية اليت يكرسها

  
                                                           

ميكن كل شخص حسب مفهوم  «: من قانون التوجيه العقاري املعدل و املتمم جاءت على النحو التايل 39نص املادة  -1
ليت مل حترر عقودها، ، ميارس يف أراضي امللكية اخلاصة، ا1975-09- 26: املؤرخ يف 58-75من األمر رقم  823املادة 

ملكية مستمرة و غري منقطعة و هادئة و عالنية ال تشوا شبهة أن حيصل على سند حيازي يسمى شهادة احليازة و هي ختضع 
   .»لشكليات التسجيل و اإلشهار العقاري، و ذلك يف املناطق اليت مل يتم فيها إعداد سجل مسح األراضي 

يسلم شهادة احليازة رئيس  «: قانون التوجيه العقاري املعدل و املتمم اليت قضت مبا يليمن  40هذا ما نصت عليه املادة  -2
، هلذا صدر املرسوم التنفيذي »الس الشعيب البلدي بناءا على طلب احلائز أو احلائزين طبقا لكيفيات حتدد عن طريق التنظيم 

   .دة احليازة و تسليمهااملتضمن كيفية إعداد شها 1991-07-27: املؤرخ يف 254-91: رقم
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  العقاراتومراقبة الشروط املتعلقة باألطراف : الفرع الثالث
لية إن إيداع الوثائق العقارية قصد شهرها يهدف إىل نقل احلقوق العينية العقارية األص

من أجل أن تنتقل هذه احلقوق البد أن يكون التصرف صادرا و ،ترتيب حقوق عليهاوالتبعية أو
العقار حمل التصرف ومشتمال على كل املعلومات املتعلقة بأطراف التصرف وعن املالك احلقيقي 

   .مضمونةووهذا حىت تتم إجراءات الشهر بطريقة سليمة 

  التحقيق يف هوية األطراف :أوال
املتضمن  12/11/1975 :املؤرخ يف 74-75 :من األمر رقم 22جوع إىل نص املادة بالر

حيقق احملافظ  « :فإا نصت على مايلي ،تأسيس السجل العقاريوإعداد املسح العام لألراضي 
كذلك األوراق املطلوبة من وأهلية األطراف املوجودين على وسائل اإلثبات والعقاري يف هوية 

نستنتج من هذه املادة ان املشرع قد . »دد مرسوم كيفيات تطبيق هذه املادة سيحوأجل اإلشهار 
منح للمحافظ العقاري من أجل ضمان دقة البطاقات العقارية السلطة الكاملة يف التحقيق يف هوية 

أا أحالت كيفية تطبيق هذه املادة إىل املرسوم و ،أهليته االطراف املوجودين يف العقد حمل الشهرو
الذي أكد على  ،جل العقارياملتعلق بتأسيس الس 1976- 03-25 :املؤرخ يف 63- 76رقم 

إال مت رفض اإليداع والوثائق اخلاضعة للشهر وضرورة تعيني هوية األطراف تعيينا دقيقا يف العقود 
من طرف وكذلك أكد على ضرورة التصديق عليها من طرفهم أ ،من طرف احملافظ العقاري

  .لذلك حسب التشريع املعمول به يف هذا االأشخاص آخرين مؤهلني 

  التحديد الدقيق للعقارات :ثانيا
بات من الضروري وفقا لنظام الشهر العيين الذي يعتمد على العقار أساسا لشهر التصرفات 

حىت تضفي قوة ثبوت مطلقة للتسجيالت  ،إقرار طرق صارمة وواضحة لتعيني العقار ،العقارية
أكيدة ومستندات عقارية جد دقيقة وكذلك ضمان وجود وثائق وعقاري الواردة يف السجل ال

كذا الوضعية القانونية لعقار وتسمح لذوي املصلحة بالتعرف على وضعية الذمة املالية لشخص ما 
إىل  66كذا املواد من و 27إىل  21هذا ما تضمنته نصوص املواد من  .أكيدةوما بصفة سريعة 
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املتضمن  1976-03-25 :املؤرخ يف 63-76 :التنفيذي رقممن املرسوم  114املادة و 71
اليت أكدت على مجيع واملذكور آنفا  123-93املعدل باملرسوم رقم وتأسيس السجل العقاري 

حيث  ،املعلومات اليت جيب ذكرها يف الوثائق حمل الشهر املرتبطة أساسا بتعيني العقاراتوالبيانات 
تسمح بتعيينه تعيينا ور ضرورية لتمييزه عن باقي العقارات تعترب هذه البيانات اخلاصة بكل عقا

إعطاء املعلومات من طرف احملافظ وكما يتم على أساسها التأشري على البطاقات العقارية  ،دقيقا
  .العقاري

  دور احملافظة العقارية يف إجراءات الشهر العقاري :املطلب الثالث
ختضع  ،ستحدث املشرع مصلحة عموميةسعيا منه لضمان تطبيق قواعد الشهر العقاري ا

وعليه وجب التطرق إىل احملافظة  ،وظيفتها حتقيق أهداف الشهر العقاري ،شروط قانونيةولقواعد 
  .حتديد املهام املوكل إليهاو هذا املطلب من أجل حتديد طبيعتهاالعقارية يف 

  أساسها القانوينوتعريف احملافظة العقارية  :الفرع األول
كان موقف و ،يعات اختلفت يف حتديد اجلهة املكلفة بعملية اإلشهار العقاريخمتلف التشر

اليت تعترب  ،املشرع اجلزائري يف إسناد هده املهمة إىل هيئة إدارية يطلق عليها احملافظة العقارية
  .احلقوق العينية املتعلقة اواستقرار امللكيات العقارية والدعامة األساسية يف ضبط 

  حملافظة العقاريةتعريف ا :أوال
تأسيس السجل واملتضمن إعداد مسح األراضي العام  74- 75بالرجوع إىل أحكام األمر 

املتمم املتعلق بإعداد مسح األراضي العام واملعدل  63-76 :كذا املرسوم التنفيذي رقموالعقاري 
جند أن  ،ياملتعلق بتأسيس السجل العقار 63-76 :املتمم رقموكذا املرسوم التنفيذي املعدل و

لكنه مل يأت بأي  ،املشرع قد أسند مهمة الشهر العقاري هليئة إدارية تسمى باحملافظة العقارية
هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها  :لقد عرفها البعض بأاو ،تاركا ذلك للفقه ،تعريف خاص ا
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مصلحة إدارية  ، كما عرف البعض اآلخر بأا1حتت وصاية وزير املالية يسريها حمافظ عقاري 
يف حني يرى البعض بأا مصلحة عمومية وظيفتها األصلية تتمثل  ،2مسندة إدارا حملافظ عقاري

تعديل حق من حقوق وإنشاء أوخمتلف احملررات اخلاضعة للشهر املتضمنة نقل أويف حفظ العقود 
قيدها يف جمموعة ووذلك بعد شهرها  ،تبعيةواحلقوق العينية األخرى سواء كانت أصلية أوامللكية 

كما ميكن القول أا مصلحة إدارية . 3وتعرف كذلك باسم حمافظة الرهون ،البطاقات العقارية
  .4يشرف عليها حمافظ عقاري تابع لوزارة املالية ،مكلفة مبسك السجل العقاري

ها يسري ،مما سبق ميكن إعطاء تعريف للمحافظة العقارية على اا إدارة خاضعة لوزارة املالية
  .وثائق املسح العقاري إلنشاء السجل العقاريو ،يسند هلا شهر التصرفات العقارية ،موظف

  األساس القانوين للمحافظة العقارية :ثانيا
تأسيس السجل العقاري واملتضمن إعداد مسح األراضي العام  74-75بصدور األمر رقم 

ظ عقاري يكلف مبسك السجل مت تأسيس هيئة إدارية مسيت باحملافظة العقارية يسريها حماف
- 03-25 :املؤرخ يف 63- 76مت تأكيد ذات الروح يف املرسوم التنفيذي رقم و ،5العقاري
العمل ئة دور رئيسي يتمثل يف التحديد وأسند هلذه اهليو ،6املتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976

عن طريق اإلشهار احلقوق العينية األخرى املوجودة على العقارات وعلى معرفة طرق امللكية 

                                                           
.70، ص املرجع السابقجميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف التشريع اجلزائري،  - 1  
.18الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص ترمجة مقران عبد العزيز، العتروس بشري - 2  

. 77ريع اجلزائري، املرجع السابق، ص رمول خالد، احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التش -  3  
.29- 28ص  رجع السابق،ر العقاري، املاشهحممد بوركي، التوثيق و اإل - 4  

حتدث  «: املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري نصت على مايلي 74-75من األمر  20املادة  -5
ك السجل العقاري و إمتام اإلجراءات املتعلقة باإلشهار العقاري و حمافظات عقارية يسريها حمافظون عقاريون مكلفون مبس

 .»ذلك من أجل الشروع يف نظام اإلشهار اجلديد املؤسس مبوجب هذا األمر 
حتدث لدى املديرية الفرعية للوالية لشؤون أمالك الدولة و الشؤون  «: نصت املادة األوىل من هذا املرسوم على مايلي -6

 .»عقارية، يسريها حمافظ عقاري  العقارية، حمافظة
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يتم إيداع وثائق مسح األراضي و .2، فعلى مستوى البلديات ينشأ مكتب حمافظة عقارية1العقاري
متكني املالك من الدفتر العقاري بعد إيداع جلدول اإلجراء و ،3على مستوى احملافظات لشهرها

  .4األول لإلشهار
 ،للمديرية العامة لألمالك الوطنية على اعتبار ان احملافظات العقارية هي هيئات إدارية تابعة

 :املؤرخ يف 54-95ما أكده املرسوم التنفيذي رقم ووه ،تزاول نشاطها حتت وصاية وزير املالية
-03-19 :املؤرخة يف 15 :املنشور يف اجلريدة الرمسية حتت رقم العدد 1995- 15-02

-15 :املؤرخ يف 55- 95كذا املرسوم التنفيذي رقم واحملدد لصالحيات وزير املالية و 1995
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف والتاريخ والصادر يف اجلريدة الرمسية لنفس العدد  02-1995

ذلك من خالل وإدارته لوزارة املالية ولقد أبقت الدولة إسناد مهمة التنظيم العقاري و ،وزارة املالية
تضمن تنظيم اإلدارة املركزية امل 2007- 11-28 :املؤرخ يف 364-07 :املرسوم التنفيذي رقم

أين أتبع املديرية العامة لألمالك  ،55-95يف وزارة املالية الذي ألغى أحكام املرسوم التنفيذي رقم 
مت تكليفها بتنفيذ ومسح األراضي والوطنية بأربعة مديريات منها مديرية احملافظة العقارية 

كما تعمل على  ،اإلشهار العقاريواري السجل العقوالنشاطات املتعلقة بسمح األراضي العام 
  .تنسيق معاجلة قضايا املنازعات املتعلقة باألمالك الوطنيةوالسهر على تنظيم 

                                                           
إن الدور الرئيسي للمحافظات العقارية املشار إليها يف املادة األوىل أعاله،  « :من املرسوم املذكور اعاله تنص 02املادة   -1

هو التحديد و العمل على معرفة طرق امللكية و احلقوق العينية األخرى املوجودة على العقارات، عن طريق اإلشهار 
   .»..عقاريال
تقسم احملافظة العقارية إىل مكاتب حمافظة يف «: نصت على مايلي 63-76الفقرة األوىل من نفس املرسوم رقم  04املادة  -2

 .»كل بلدية
املتعلق  63-76: املعدل و املتمم للمرسوم رقم 1993-05-19: املؤرخ يف 123-93من املرسوم رقم  8املادة  -3

تودع وثائق مسح األراضي لدى احملافظة العقارية و ذلك من أجل حتديد حقوق «: ت علىبتأسيس السجل العقاري نص
امللكية و احلقوق العينية األخرى و شهرها يف السجل العقاري، و يتم هذا اإليداع عند إنتهاء من عمليات مسح األراضي لكل 

 .».....قسم أو جمموعة أقسام البلدية املعنية

.املشار إليه أعاله 63-76: من املرسوم التنفيذي رقم 10ادة و هو ما جاء يف نص امل - 4  
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  مهام احملافظة العقارية :الفرع الثاين
املتعلق بإعداد مسح  74-75أعطى املشرع عدة مهام للمحافظة العقارية ذكرها يف األمر 

املتعلق بتأسيس  63- 76:كذا املرسوم التنفيذي رقموري تأسيس السجل العقاواألراضي العام 
محاية امللكية العقارية اخلاصة وميكن القول أن كل هذه املهام اهلدف منها هو ،السجل العقاري

قد أنيطت هذه املهام باحملافظ العقاري ملمارستها وفقا إلجراءات و ،حتقيق اإلئتمان العقاريو
ميكن القول أن أبرز املهام املذكورة يف هذه و ،لية املسحوذلك بعد إجراء عم ،قانونية دقيقة

  :القوانني تتلخص يف
  .تسليم الدفتر العقاري -ثانياومسك السجل العقاري  -أوال

  مسك السجل العقاري :أوال
األراضي العام املتضمن إعداد مسح  74- 75من األمر رقم  20كلف املشرع يف املادة 

املتكون من جمموعة البطاقات  ،ظ العقاري مبسك السجل العقاريتأسيس السجل العقاري احملافو
من املرسوم التنفيذي  3ذات الروح جندها يف املادة و ،من نفس األمر 12العقارية طبقا لنص املادة 

فالبطاقات العقارية حتدث على  ،املتعلق تأسيس السجل العقاريواملعدل واملتمم  63-76 :رقم
  :اآليت بيانهوختتلف هذه البطاقات على النحومستوى احملافظة العقارية 

  بطاقة عقارية شخصية -1
تكون يف البلديات اليت مل يتم فيها إعداد مسح عام و ،وترتبط بنظام الشهر الشخصي

  .1متسك بصفة مؤقتة إىل حني إمتامعملية املسحو ،لألراضي

   

                                                           
الندوة الوطنية للقضاء العقاري، الديوان الوطين حممد بغدادي، املنازعات العقارية املتعلقة بأمالك الدولة، أمالك اخلواص،  - 1

   .110ص ، 1993س  لألشغال التربوية، زرالدة،
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  بطاقة عقارية لقطع األراضي -2
املتمم واملعدل  63- 76التنفيذي رقم  من املرسوم 24- 23-22ونصت عليها املواد 

تنشأ بالنسبة لكل وحدة عقارية واقعة يف إقليم بلدية مت فيها و ،املتعلق بتأسيس السجل العقاري
  .مسح عام لألراضي

  بطاقة عقارية حضرية -3
املذكور أعاله  63-76من املرسوم التنفيذي رقم  27-21نص عليها املشرع يف املواد 

يتم التعرف على العقار احلضري عن طريق و ،الغري مبنيةواحلضرية املبنية  حيث ختصص للعقارات
  .تعد هذه البطاقات حىت يف حالة عدم وجود مسحو ،الرقمواإلشارة إىل الشارع أ

  :تكون البطاقة حضريةو 

  بطاقة عامة للعقار –أ 
وتعد  ،املتممواملعدل  63-76من املرسوم التنفيذي رمث  1الفقرة  28وردت يف املادة 

  .ال يشمل أجزاء مشتركةوبالنسبة للعقار املبين املستعمل إستعماال مجاعيا يشمل أ

  بطاقة امللكية املشتركة -ب
تنشأ بالنسبة واملتمم واملعدل  63-76من املرسوم التنفيذي رقم  28ونصت عليها املادة 

  .1تضم كل شكلياتهوللعقار املبين ككل 
 ،ذلك لتسهيل عملية البحثو ، بد ان تتم بشكل منظمأما عملية ترتيب هذه البطاقات قال

أما  ،حسب الترتيب األجبديوفالبطاقات اخلاصة باألشخاص الطبيعيني تدرج ضمن جمموعة معينة 
  .األشخاص اإلعتبارية فترتب ضمن جمجموعة معينة متميزة حسب الترتيب العددي هلذه البطاقات

   

                                                           
، 2001مذكرة ماجيستري، كلية احلقوق، البليدة،س  التشريع اجلزائري، عقاري يفبسكري أنيسة، تأسيس السجل ال -1

  .50،55ص
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  تسليم الدفتر العقاري :ثانيا

يسلم للمالك املكرسة  ،قيد األول على إثر اإلنتهاء من عملية املسح العقاريبعد إمتام ال
 ،الذي حيتوي على املعلومات املتعلقة بالعقارو 1حقوقهم بصفة ائية ما يسمى بالدفتر العقاري

فالدفتر  .2أعباء تثقل العقارومبا فيها من حقوق  ،تسجل عليه كل العمليات االحقة املنصبة عليهو
مبناسبة إنشاء البطاقة العقارية  ،عندما يصبح حقه على العقار أكيد ،سند يسلم للمالك العقاري

   .3اخلاصة بالعقار

 

                                                           
.52ص املرجع السابق، زروقي ليلى، املنازعات العقارية،  /محدي باشا عمر - 1  
.21ص املرجع السابق، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري،  ترمجة مقران عبد العزيز، العتروس بشري - 2  
.06ص  تأسيس السجل العقاري يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق،  بسكري أنيسة، - 3  



  
 

 

 

 :الثاينالباب 
  القضائية حلمايةليات اآل

  حق امللكية العقارية اخلاصة
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ق امللكية العقارية حب من دراسة الباب األول اخلاص بالشروط التشريعية اخلاصة االنتهاءبعد 
اليت أقرها املشرع القضائية اآلليات  إىلالباب الثاين من هذه الرسالة  ضمنتعرض أ ،اخلاصة
  .احلق من خالل حتديد دور القضاءيف سبيل محاية هذا ي اجلزائر

ن املالك حىت يتسىن له التمتع مبلكيته العقارية اخلاصة و احملافظة ميكن القول أ ،اإلطاريف هذا 
ر له كل الضمانات الالزمة حلقه من كل اعتداء أو تعرض أو ديد من طرف أن توفالبد ،عليها
وهنا تكون مسألة محاية امللكية العقارية اخلاصة وطريقة استغالل  ،رةسواء كانوا أفرادا أو إدا،الغري

  .هذا احلق تشكل مسألة حيوية و قضية جوهرية

 ابدء ،هناك ترسانة من القوانني اليت تضمنت أحكاما تفصيلية هلذه احلمايةت لذا وجد
ن وحىت قانوبل  ،كل من القانون املدين و القانون العقاري و القانون اإلداريببالدستور مرورا 

  .كبري يف تقرير هذه احلماية من الناحية اإلجرائية الذي ساهم بقسط اإلداريةاملدنية و  اإلجراءات

وعليه فإن  ،ال يكون هلا سوى وجود مادي دون الوجود القانوين،فامللكية اردة من احلماية
ن البد عليه أو العقارية اخلاصة لكية يعترب كآلية للحماية القانونية حلق امل ،القضاء مبختلف جهاته

  .من كل أشكال التعدييؤدي الدور املنوط به يف بسط محاية حق امللكية العقارية اخلاصة 

حاول الوقوف على اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة خبصوص املدى سأ ،من خالل هذا
مىت كان حمل تعدي صة اخلاالذي وصل إليه املشرع يف توفري احلماية الكافية حلق امللكية العقارية 

   كفيل بضمان هذه احلماية ؟و هل القضاء  ؟إدارة أوسواء كانوا أفرادا  ،من طرف الغري

القضاء العادي من خالل جهات القضاء املدين يف  يؤديهتناول دراسة الدور الذي أمن هنا س
على مدى  مث نعرج ،كفصل أول ،عن طريق خمتلف الدعاوى توفري احلماية القانونية هلذا احلق

 ،خصوصا أن اإلدارة كشخص معنوي عام ،جتسيد هذه احلماية من قبل جهات القضاء اإلداري
و هذا  ،من شأا احلد من حق امللكية العقارية اخلاصةاليت  اإلجراءاتوبعض الوسائل  إىلقد تلجأ 

  .فصل ثاينك



 

  

  

  

  

  :األولالفصل 

  محاية يف القضاء املدين دور 

  اخلاصةحق امللكية العقارية 
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تناوله  ،إن املبدأ العام املتعلق بضمان محاية امللكية العقارية اخلاصة و الذي تضمنه الدستور
   .قانون التوجيه العقاري بإسهاب

على أا حق التمتع والتصرف يف مت حتديد مفهوم امللكية العقارية اخلاصة  اإلطاريف هذا  
   .مالك وفقا لطبيعتها أو غرضهال استعمال األو احلقوق العينية من أجأاملال العقاري 

ن شرط احلماية القانونية للملكية العقارية اخلاصة من الناحية املدنية هو وجوب أغري 
   .االستظهار بالسند الرمسي املشهر باحملافظة العقارية

 على اعتبار أن ،وىلن املشكل الذي تعاين منه بالدنا راجع ألسباب تارخيية بالدرجة األإ
و يف هذا اإلطار و من أجل  ،سندات ملكية و خمططات إىلالعديد من املمتلكات العقارية تفتقد 

رفع العراقيل املرتبطة بعدم وجود سندات ملكية يف املناطق اليت مل يتم فيها إعداد سجل مسح 
   :تدخل املشرع بنصني على الصعيد التطبيقي ،األراضي

 12/11/1990املؤرخ يف  90/25القانون رقم  من 39ما جاء يف املادة  :النص األول
 823ميكن كل شخص حسب مفهوم املادة "  :و اليت جاء فيها ما يليتضمن التوجيه العقاري امل

اليت مل حترر  ،ميارس يف أراضي امللكية اخلاصة 26/09/1975 :املؤرخ يف 58- 75من األمر 
 تشوا شبهة أن حيصل على سند ملكية مستمرة و غري منقطعة و هادئة و عالنية ال ،عقودها

يف  و ذلك ،و هي ختضع لشكليات التسجيل و اإلشهار العقاري -شهادة حيازة -حيازي يسمى
و يبق تسليم شهادة احليازة يف املناطق الرعوية  .املناطق اليت مل يتم فيها إعداد سجل مسح األراضي

 91/254املرسوم التنفيذي رقم ذا وك ".أدانه 64خاضعا للقانون اخلاص املعلن عنه يف املادة 
 إعداد املتضمن كيفيةاملذكورة أعاله و  39للمادة الذي جاء تطبيقا  27/07/1991املؤرخ يف 

لكل شخص حيوز يف أراضي امللكية اخلاصة اليت ليست هلا و بالتايل فان  ،شهادة احليازة و تسليمها
ة أن حيصل على سند حيازي يسمى مستمرعلنية و ،بصفة هادئة ،ملدة سنة على األقل ،عقود
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لشعيب البلدي وهذا حسب و يتم تسليم هذه الشهادة من قبل رئيس الس ا" شهادة احليازة"
  .إجراءات و شروط حمددة يف املرسوم التنفيذي

املتضمن تأسيس  27/02/2007املؤرخ يف  07/02بالقانون رقم يتعلق  :النص الثاين
و الذي رية و تسليم سندات امللكية عن طريق التحقيق العقاري إجراء ملعاينة حق امللكية العقا

ميارس حيازة على عقار سواء بنفسه أو بواسطة  ،لكل شخص طبيعي أو معنوي 4املادة  مسحت
أن يطلب فتح حتقيق عقاري  ،أعاله 2أو حيوز سند ملكية كما هو مبني يف املادة  ،شخص آخر

  .ملعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية

امللكية العقارية اخلاصة، جيب أن حق إن هذه الترسانة من القوانني اليت سنها املشرع حلماية 
التطرق  عرض أو حنومها، وعليه البد علينايقابلها ردع لكل شخص يعتدي عليها بالغصب أو الت

يف  مث خنص املبحث الثاين لدعوى احليازة وأمهيتها ،نواع دعاوى امللكية كمبحث أولأخمتلف  إىل
  .محاية حق امللكية العقارية اخلاصة

  مدى فعالية دعاوى امللكية يف محاية حق امللكية العقارية اخلاصة  :ولث األاملبح

لقد أقر املشرع أنواعا من الدعاوى املدنية يتم من خالهلا املطالبة حبق امللكية العقارية اخلاصة 
أا أن تقوم على محايته خوفا من التعدي أو اختاذ إجراءات من ش ،مت اغتصابه من طرف الغري إذا

  .عليه

فيكون رفع هذه الدعاوى و قبوهلا مشروط بطبيعة الفعل أو التصرف غري املشروع الذي 
  .اغتصاب هذا احلق حبيث أن لكل دعوى جماهلا الذي ختتص به إىلأدى 

املطلب  :التايلعليه حتمي حق امللكية العقارية اخلاصة ثالث دعاوى سنتناوهلا على الترتيب  و
و خنلص  ،األول خنصصه لدعوى االستحقاق و املطلب الثاين نتناول من خالله دعوى منع التعرض

   .دعوى وقف األعمال اجلديدة كمطلب ثالث إىليف األخري 
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  االستحقاق دعوى  :األولاملطلب 

و هي  ،ةهم دعوى قضائية مقررة حلماية حق امللكية العقارية اخلاصأتعترب  االستحقاقدعوى 
تقوم على أساس املطالبة حبق امللكية املغتصب من قبل املالك الذي يتوجب عليه إثبات ملكيته 

ب تتعلق باملفهوم اخلاص ا و عليه البد من دراسة هذه الدعوى من عدة جوان ،للعقار حمل التعدي
  .و اإلجرائيةصها سواء من الناحية املوضوعية أحكام اليت ختو األ

   االستحقاقماهية دعوى  :األولالفرع 

  :التاليةيتوجب علينا دراسة العناصر  الدعوى،من أجل الوقوف على حتديد املقصود من هذه 

  االستحقاقطراف دعوى حمل و أ :أوال

فيقيم هذه الدعوى من  ملكيته،ترفع دعوى االستحقاق يف حالة وجود منازع للمالك يف 
دعوى االستحقاق يرفعها املالك  نإذ ،املطالبة القضائية ت ملكيته على العقار حمليأجل املطالبة بتثب

  .1بالتقادمو هي ال تسقط باملدة أي  الغري،جل املطالبة مبلكيته اليت تكون حتت يد أمن 

  االستحقاقحمل دعوى  -1

يتضح مما سبق أن حمل دعوى االستحقاق هو املطالبة مبلكية عقار واقع حتت يد الغري من 
  .احلقطرف مدعي مالك هلذا 

وهي ترفع من طرف صاحب حق امللكية أمام القضاء كلما نازعه شخص آخر يف ملكيته 
كية لتثبيت ممن أجل املطالبة بفتحرك هذه الدعوى من أجل املطالبة مبلكية العقار أي  العقار،هلذا 

  .للعقاراملدعي 

                                                           
 .77ص  السابق،املرجع  اخلاصة،محاية امللكية العقارية  عمر،محدي باشا  -1
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اخلاصة من خطر محاية حق امللكية العقارية  إىلن هذا اإلجراء القضائي يهدف أومن هنا جند 
ن أعلى  ،، و قد يقع التعدي على كامل العقار أو جزء منهعليه بغري إرادة مالكهالسلب و التعدي 

   .1يكون من شأنه منع املالك من السيطرة على كامل عقاره دون أن يصطدم بعقبة دائمة

  االستحقاق دعوى طراف أ -2

ر الذي يكون حبوزة شخص آخر يف دعوى االستحقاق املدعي هو من يطالب مبلكيته للعقا
يطالب به  إمناو  ،يطالب مبلكية العقار و هو حتت سيطرته فاملالك ال ،قد استوىل عليه دون رضاه

فعندئذ يرفع املدعي حبق امللكية على احلائز دعوى  .خرج من يده و أصبح حبوزة شخص آخر إذا
  .إليهاالستحقاق مطالبا بامللكية و رد العقار 

يستويل على  فاملدعى عليه ،عليه يف هذه الدعوى هو احلائز للعقار املدعى يكونفعادة ما 
ن يكون هذا العمل غري مشروع من فيكفي أ ،و خلسة دون علم املالكعقار ملكا لغريه علنا أ

و ي ارتكب هذا الفعل العدواين سيء أو يستوي يف ذلك أن يكون املدعى عليه الذ ،الناحية املدنية
  .2حسن النية

  خصائص دعوى االستحقاق :اثاني

مث أا  ،أوالدعوى عينية  ان أتتميز دعوى االستحقاق عن غريها من الدعاوى يف كو
فليس  ،أي أا ترفع يف أي وقت يرى من يدعي ملكية عقار رفعها فيه ،تسقط بالتقادم ال دعوى

  .هلا أجل حمدد تزول بانقضائه

  :ل اجلزئيتني التاليتنيوعليه سنتناول هذه اخلصائص بالتفصيل من خال

                                                           
 .460ص ، 1993 س، 2، ط 2، جملد 1و التنفيذ، ج  ثباتاإلموسوعة أصول احملاكمات و  عيد، دإدوار -1
املرجع السابق،  حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األموال،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،  - 2

 .594 - 593ص
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  عينيةاالستحقاق دعوى دعوى -1

ن صاحبها يطالب حبق امللكية على ا دعوى عينية ألأتعترب هذه الدعوى و تصنف على 
ال  األجراءو بالتايل فإن هذا  ،ألن حق امللكية هو حق عيين أصليذلك  ،العقار موضوع الرتاع

  .ميارس من أجل املطالبة حبق شخصي

أو املعري الذي يرفع دعوى  ،رفع دعوى على املستأجر من أجل رد العني املؤجرة اإذفاملؤجر 
و إمنا يرفعان دعوى قائمة  ،يرفعان دعوى استحقاق ال ،جل رد العقار املعارأعلى املستعري من 

امللكية العقارية  إلثباتفهما ليسا حباجة  ،أو العارية اإلجيارعلى التزامات نشأت عن عقود 
  .1التزاما برد الشيء أنشأالعقد الذي  إثباتمنهما هو به ل كل ما يطالب ب ،اخلاصة

إن دعوى االستحقاق تطلق على الدعوى العينية اليت يطالب فيها املدعي برد امللكية ال 
احليازة، إذ أن هذه األخرية هلا تسميتها اخلاصة و هي دعوى احليازة و اليت سنتناوهلا بالتفصيل 

كما ال تطلق دعوى االستحقاق على الدعوى العينية اليت  ،من هذا الفصلضمن املبحث الثاين 
فهذه الدعوى  ،أو حق االرتفاقكحق االنتفاع  ،يطالب فيها املدعي حبق عيين آخر غري حق امللكية

رفعها املالك على من يتمسك حبق عيين على ملكه  إذاو  ،خرية هي دعوى اإلقرار حبق عييناأل
ل الدعوى هو حمألن  االستحقاقو هي يف احلالتني ليست بدعوى  ،ق عيينحب اإلنكارتكون دعوى 

  .2حق عيين آخر غري امللكية

   

                                                           
 املرجع السابق، موال،امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األ حق عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، -1

 .592ص
   موال، املرجع السابق،الوسيط يف شرح القانون املدين،حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األ عبد الرزاق السنهوري، -2

 .593ص
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  ال تسقط بالتقادم االستحقاق  دعوى -2

وكانت احلقوق الشخصية تزول  ،كانت احلقوق العينية تزول بعدم استعماهلا ملدة معينة إذا
اره حق عيين أصلي ال يزول بعدم االستعمال دون فإن حق امللكية باعتب ،هي أيضا بالتقادم املسقط

فمهما طالت املدة اليت خيرج  ،و بالتايل فإن دعوى االستحقاق ال تسقط بالتقادم ،غريه من احلقوق
ويستطيع أن يرفع دعوى  ،فيها العقار من حيازة مالكه فانه ال يفقد ملكيته بعدم االستعمال

  .االستحقاق بعد أكثر من مخسة عشرة سنة

ن يواجهه رافع دعوى االستحقاق هو خروج العقار من ري أن العائق الوحيد الذي ميكن أغ
ج امللكية من يد املالك األصلي فتخر ،و اكتساب شخص آخر هذا العقار بالتقادم ،يد املالك

فقد حق  ألنهليس  ،االستحقاق ملالك األصلي رفع دعوىفال يستطيع ا ،تصري بيد املالك اجلديدو
 ،م االستعماليزول بعد كما سبق الذكر هو حق عيين ال األخرين هذا أل ،م االستعمالعدامللكية ب

   .1و إمنا فقد حقه الن شخصا آخر اكتسبه بالتقادم

 إثبات حق امللكية العقارية اخلاصة يف دعوى االستحقاق :الفرع الثاين

ذلك  اخلاصة، العقاريةإثبات حق امللكية ي مسألة يف دعوى االستحقاق هشق مسألة إن أ
 ،لى عاتق املدعيالن مسألة إثبات احلق تتصل مبدى قبول أو رفض الدعوى واليت يقع عبئها ع
و هو نافذ اجتاه  ،ووجه املشقة يف هذه املسألة هو أن امللكية حق شامل جامع مانع كما سبق القول

ى هذا النحو إال عن و ال يعرف القانون سندا يثبت امللكية إثباتا مباشرا حامسا عل ،الناس كافة
طريق السجل العيين، فمجرد تسجيل العقار باسم شخص معني يف هذا السجل دليل قاطع على 

  .الكافة إىلملكية هذا الشخص للعقار بالنسبة 
                                                           

سنة  15 أثبت املدعي أنه حاز العقار مدة دو داللة يقينية قاطعة يف ثبوت امللكية، فمىت لإلثباتالتقادم املكسب هو طريق  - 1
شروطها، فيصبح مالكا هلذا العقار بالتقادم و يعترب هذا دليال قاطعا على  حيازته استوفت مجيع إنو  انقطاعمتوالية دون 

مع بني عمر زودة، قاعدة عدم جواز اجل: يف هذا اال أنظر ملكيته و هو حجة على الناس كافة مبا يف ذلك املالك األصلي،
  .273، ص 1992، س4و دعوى امللكية، م ق م ع، ع دعوى احليازة 
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 ،العقاري املتبعشهر النظام  امللكية العقارية اخلاصة حبسبوختتلف وسائل إثبات حق 
وعلى هذا األساس  ،العيينمما هو عليه يف نظام الشهر  فاإلثبات يف نظام الشهر الشخصي هو أسهل

  .من خالل النقاط التاليةإلثبات يف كال النظامني سنحاول تبيان طرق ا

   :ق اإلثبات يف نظام الشهر الشخصيطر:أوال

يف هذا النظام يعتمد على طرق اخلاصة  امللكية العقاريةحق كما هو معلوم فان طرق إثبات 
  :بيانه آليتعلى النحو ا ينية وأخرى ذات داللة ظنية وهيإثبات ذات داللة يق

     طرق اإلثبات ذات الداللة اليقينية -  1
  :ميكن حصر هذه الطرق يف حالتني

   احملررات الرمسية والعرفية الثابتة التاريخ :احلالة األوىل
ات الرمسية فان احملرر إىلبأنه إضافة  ،من هذه الرسالةاألول  بابكما أفردنا القول سابقا يف ال

ذات التاريخ الثابت اخلاصة املشرع اجلزائري يعترف باحملررات العرفية املتعلقة حبق امللكية العقارية 
فقد اعتربها مبثابة حمررات ذات داللة يقينية على صحة التصرف  1971،1قبل الفاتح جانفي 

 .حني الطعن فيها بالتزوير إىلاملدون فيها 

  م املكسب التقاد :احلالة الثانية
أثبت  إذاف ،فالتقادم املكسب يعترب أحد طرق اإلثبات ذات الداللة اليقينية يف ثبوت امللكية

وأن  ،مدة مخسة عشرة سنة دون انقطاع ،هو و سلفه من قبله،أنه حيوز عقارا املدعي الشخص
على عا  قاطوكان هذا دليال ،احليازة كانت مستوفية لكل الشروط صار العقار ملكا له بالتقادم

  .وهو حجة على الكافة ،ملكيته

                                                           
تستثين القاعدة : "السابق الذكر نصت على ما يلي 25/03/1976املؤرخ يف  76/63من املرسوم رقم  89املادة  -1

ة يف السجل العقاري والذي يتم أعاله، عند اإلجراء األويل اخلاص بشهر احلقوق العقاري 88املدرجة يف الفقرة األوىل من املادة 
عندما يكون حق املتصرف أو صاحب احلق األخري ناجتا عن سند اكتسب  –من هذا املرسوم  18 إىل 8تطبيقا للمواد من 

  ". 1971تارخيا ثابتا قبل أول يناير سنة 
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أن يتملك العقار  ،كان حسن النية و معه سند صحيح إذا ،بل يستطيع املدعي يف هذه احلالة
و يكون التقادم القصري يف هذه احلالة دليال قاطعا على امللكية  ،حبيازته مدة عشر سنوات متتالية

  .العقارية اخلاصة
 ،اجلزائري على التقادم املكسب الطويل املدة م ق من 827ففي هذا الشأن نصت املادة 

  .1مع إضافة شرطي حسن النية والسند الصحيح ،على التقادم القصري املدة م قمن  828واملادة 
 83/352بالتقادم فقد شرع املرسوم رقم العقارية اخلاصة وألجل إثبات اكتساب امللكية 

الذي مت  ،بامللكية االعترافدم املكسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن الذي سن إجراء إلثبات التقا
املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة  27/02/2007املؤرخ يف  07/02إلغاؤه مبوجب القانون رقم 

  .حق امللكية العقارية وتسليم سند امللكية عن طريق حتقيق عقاري

  احليازة القانونية الصحيحة  :الثالثةاحلالة 
ولكنها العقارية اخلاصة ون احليازة القانونية الصحيحة قرينة قانونية على امللكية ميكن أن تك

واحليازة هي طريق  ،أن يثبت عكس ذلك إىلفهي دليل على امتالك حق امللكية  ،قرينة غري قاطعة
 علىإذ هي تفرض يف احلائز أنه املالك وتنقل عبء إثبات امللكية  ،إلثبات امللكية ذو داللة يقينية

أنه  غري احلائز أن يقيم الدليل على جيوز للخصمومبا أا دليل غري قاطع  ،صمهعاتق خ إىلعاتقه 
احلائز حلق يفرض أنه " من القانون املدين بقوهلا  823ستشفه من املادة ن، وهذا ما 2املالك 

  ."صاحب هلذا احلق حىت يتبني خالف ذلك 
العمل بنظام الشهر الشخصي املوروث عن  فأثناء ،كما لنا يف هذا اال تطبيقات عديدة

كان املوثق يف بعض احلاالت ال يطلب من املتصرف تقدمي األوراق الثبوتية مللكية  ،النظام الفرنسي

                                                           
   املرجع السابق، األموال،و الوسيط يف شرح القانون املدين، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياءعبد الرزاق السنهوري،  -1

  .603ص
   ،املرجع السابق الوسيط يف شرح القانون املدين، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األموال،عبد الرزاق السنهوري،  -2

  .604ص
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فقرة أصل امللكية بان العقار متلكه املتصرف عن طريق اإلرث العقد ضمن  وإمنا يذكر يف ،العقار
  .من مورثه

حد القول بأنّ املوثق يعفي صراحة األطراف  إىلذهب فكان ي ،أبعد من ذلك إىلبل ذهب 
  .أو أن املتصرف كان ميلكه ملدة تزيد عن مخسة عشر سنة ،من تقدمي أي حمرر إلثبات حق امللكية

فهذا دليل على أن احليازة القانونية الصحيحة كانت تعترب مبثابة قرينة قانونية على أن احلائز 
  .ذلك حني إثبات عكس إىلهو مالك العقار 

وقد أكدت احملكمة العليا على هذه احلالة باعتبارها طريقة من طرق إثبات حق امللكية 
رقم الحتت  13/12/1991صادر عنها بتاريخ املدين القرار الفقد ورد يف  ،اخلاصة العقارية

قد  االستئنافالقرار املنتقد جند أن جهة  إىلحيث صحيح فإننا بالرجوع « :ما يلي 79.0341
 إىللعدم احتوائه على أصل امللكية مع أنه يشري  29/07/1949العقد الرمسي املؤرخ يف أبعدت 

الرمسي ال ميكن إبعاده إال  ومن ناحية أخرى فان العقد ،ملكية البائع هلا عن طريق اإلرث من ناحية
ون وتكون بذلك ود،يف قضية احلالثبت تزويره بعد إقامة الطعن بالتزوير ضده وهو ما مل يقع  إذا

  .»حاجة ملناقشة الوجهني اآلخرين قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض
فهذا دليل  ،رغم عدم احتوائه على أصل امللكية ،حيث أنه ملا اعترب هذا القرار العقد صحيحا

مبلكيته للعقار عن طريق احليازة ودون سند ) بائع البائع(على أن احملكمة اعترفت للبائع األول 
  .ألنه حيتمل أن يكون هذا األخري قد اكتسبه عن طريق احليازة ،رمسي

وعلى هذا األساس فقد اعتربت احليازة القانونية الصحيحة كطريقة إلثبات امللكية ذات داللة 
  .حني إثبات عكسها إىليقينية 

   

                                                           
عدل، مديرية ، تطبيقات قضائية يف املادة العقارية، وزارة ال13/12/1991بتاريخ  790.34رقم م ع غ م احلامل للقرار  -1

 .47، ص 1995 الشؤون املدنية، س
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  :طرق اإلثبات ذات الداللة الظنية -2
طرق  وهي ،ظنيةإثبات ذات داللة توجد طرق ذات الداللة اليقينية  اإلثباتجانب طرق  إىل

فهي جمرد قرائن قضائية تثبت احتماالت راجحة  ،ذات داللة ظنية ألا ،األوىل أقل داللة منإثبات 
فال يشترط فيها التسجيل أو أن تكون  ،على وجه يقيينالعقارية اخلاصة ولكنها ال تثبت امللكية 

فيستطيع صاحب احلق أن  ،ال ناقلة هلابل يصح أن تكون كاشفة عن امللكية  ،ناقلة للملكية
ملكية صاحبها بطريقة  إىلالعقار و إىليتمسك بعقد صلح أو حكم قضائي حىت ولو كان يشري 

ملقدمة هذه القرينة ا إنوقدر القاضي  ،قدم املدعي قرينة تعارض قرينة املدعى عليه إذاف ،غري مباشرة
ونزع العقار من يد احلائز وسلمه  ،بامللكية حكم القاضي للمدعى عليه ،تدحض قرينة املدعى عليه

بأن  ،ية لقضاة املوضوعلتقديرللسلطة افتقدير قوة وحجية هذا النوع من القرائن متروك  ،للمدعي
أو أن تكون أضعف منها فيحكم  ،تكون قرينة املدعي أقوى من قرينة املدعى عليه فيحكم لصاحله

  .1)املدعى عليه(خلصمه 
فقد سار هذا األخري شوطا كبريا  ،القضاء الفرنسي إىلقة يف اإلثبات ويرجع أصل هذه الطري

هذه القواعد أا قائمة على أساس حتويل  يف شأنيالحظ  و ، هذا الصددبوضعه قواعد مستقرة يف
بل على  ،قإذ ال يقع اإلثبات فيها على الواقعة ذاا مصدر احل ،فهي أدلة غري مباشرة ،اإلثبات

وهو حتويل اإلثبات من حمل  ،تت أمكن أن نستخلص منها الواقعة املراد إثبااثب إذا واقعة أخرى
 .حمل آخر إىلأي نقل اإلثبات من حمله األصلي  ،آخر إىل

حيول عنها اإلثبات  ،هو احملل األصليو  حق امللكيةكسب فالواقعة املراد إثباا وهي سبب 
  .2اقعة اعتربت الواقعة األصلية ثابتةمت إثبات هذه الو إذاف ،واقعة أخرى قريبة منها إىل

                                                           
املرجع السابق،  ،الوسيط يف شرح القانون املدين، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األموالعبد الرزاق السنهوري،  -1

  .607ص
 .64ص  ،املرجع السابق، ليلى زروقي، نظام الشهر وإجراءاته يف القانون اجلزائري -2
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ومع كل ما قيل حول طرق اإلثبات ذات الداللة اليقينية أو الظنية املعمول ا يف نظام الشهر 
فانه قد ظهر خالف بني القضاء اإلداري والقضاء العادي حول مدى حجية هذه  ،الشخصي

  .وهو ما سنراه الحقا ،الوسائل الثبوتية

  يف نظام الشهر العيين اخلاصة العقارية  كيةإثبات حق املل:ثانيا

ما هو معروف أن نظام الشهر العيين يعتمد على السجل العقاري الذي يتم فيه شهر 
فالتصرفات  ،العقارية اخلاصةالتصرفات الواقعة على العقارات والسيما تلك املتعلقة حبق امللكية 

إذ أن للقيد يف السجل العقاري قوة ثبوتية ،كيةاليت تقيد يف ظل هذا النظام هي قرينة قاطعة على املل
إذ أن من يكتسب حقا باالستناد  ،و هذا يفترض مبدأ مشروعية القيد ،مطلقة حيتج ا على الكافة

قيود السجل العقاري يقرر له هذا احلق بصرف النظر عن السبب سواء كان التصرف املنشئ  إىل
ويعترب احلق املقيد فيه موجود بالنسبة للكافة وعليه ال  ،1و معيباألاللتزام بنقل احلق العيين صحيحا 

فيكون التصرف الواقع  ،االستردادوال  االستحقاقميكن الطعن فيه ال بدعوى البطالن وال بدعوى 
 .2يف مأمن من املنازعات مما يطمئن املتعاملني فيهاخلاصة على حق امللكية العقارية 

فان إجراءات الشهر هي مصدر احلقوق  ،متع به هذا النظاموتطبيقا ملبدأ القيد املطلق الذي يت
  .العقارية اخلاصةالعينية العقارية مبا فيها حق امللكية 

وكل  ،يدعيه صاحبه جيب أن يثبته مبوجب الدفتر العقاريعقارية خاصة فكل حق ملكية 
  .ال بني األطراف وال يف مواجهة الغري ،حق غري مقيد ال وجود له
مل يكن  إنحجة على الكافة وال ميكن ألحد أن حيتج مبلكيته للعقار  وكل حق مقيد هو
على رافعها أن  ،يف هذا النظام االستحقاقفحىت تقبل دعوى  ،وعليه ،مشهرا يف السجل العقاري

  .الذي حيدث يوم عملية الترقيم األويل للعقار ،يثبت ملكيته للعقار مبوجب الدفتر العقاري

                                                           
 .44، ص 1995 ، س2دراسة مقارنة، م ق م ع، ع  د، آثار القيد يف السجالت العينية،أمني بركات سعو -1
 .64، ص السابقاملرجع  وإجراءاته يف القانون اجلزائري،ليلى زروقي، نظام الشهر  -2
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فال يستطيع أحد أن حيتج مبلكيته للعقار على  ،خاصة للعقار فهو عبارة عن بطاقة تعريف
ألن هذا يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية املطلقة  ،أساس التقادم املكسب مهما طالت مدة التقادم

وكل شخص رفع  ،، وألن امللكية يف هذا النظام ثابتة بالقيد وأنه ال جمال الكتساا بالتقادمللقيد
الك املقيد يف السجل العقاري ال تقبل دعواه مهما كانت قرائن إثباته على دعوى استحقاق على امل

  .ملكيته للعقار
ذلك ألن املعلومات الثابتة يف السجل العقاري واخلاصة باملالك هي العنوان احلقيقي لصاحب 

رفعها ضد املعتدي  إذا االستحقاقالذي ميكن أن تقبل منه دعوى  ،العقارية اخلاصةحق امللكية 
  .لى ملكيته دون وجه حقع

يف نظام الشهر العيين هو إثبات حق امللكية  االستحقاقوعليه فالسبيل الوحيد لقبول دعوى 
من طرف شخص  إالوتأسيسا على ذلك فان رفع دعوى االستحقاق ال تقبل  ،بالدفتر العقاري

  .واحد وهو صاحب احلق املقيد يف الدفتر العقاري دون غريه من األشخاص اآلخرين
إال أن املشرع  ،القوة الثبوتية يف نظام الشهر العيين ورغم كل ما قيل حول احلجية املطلقة و

قد قلل من هذه احلجية والقوة وجعلها ذات مدى  يف الباب األول وكما سبق تبيانه ،اجلزائري
  .1نسيب يستطيع من خالهلا صاحب احلق املهدر الطعن يف الدفتر العقاري

الذي يعترب كمبدأ عام يف نظام الشهر العيين  ،القول بأن الدفتر العقاريونتيجة لذلك ميكننا 
قد جعله املشرع اجلزائري قرينة إثبات ذات داللة يقينية  ،طريقة إثبات يقينية قاطعة ال تقبل العكس

فيمكن لصاحب حق امللكية املهدر رفع دعوى االستحقاق واملطالبة حبقه  ،تقبل إثبات عكسها
ثبات املستعملة يف نظام الشهر الشخصي وبالتايل يرجع للقاضي تقدير مدى حجية بإتباع طرق اإل

                                                           
  .رياملعدل واملتمم واملتضمن تأسيس السجل العقا 25/03/1976املؤرخ يف  76/63من املرسوم رقم  16أنظر املادة  -1
على اعتبار أن هذه الوثيقة صادرة عن  اإلداريإن مسألة االختصاص القضائي يف جمال إلغاء الدفتر العقاري يعود للقضاء  -

جهة إدارية، راجع يف هذا اال، عمار بوضياف، االختصاص القضائي يف إلغاء الدفاتر العقارية، اليوم الدراسي األول حول 
 .و ما بعدها 8العقارية، املرجع السابق، ص القضاء العقاري و املنازعات 
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عدم االستقرار يف املعامالت والتقليل  إىلالشيء الذي يؤدي  ،هذه القرينة لدحض الدفتر العقاري
  .من أمهية نظام الشهر العيين

   :قاقاالستحأثناء رفع دعوى العقارية اخلاصة صعوبة إثبات حق امللكية :ثالثا

أثناء رفع هذه الدعوى من صعوبات قد اخلاصة ال ختلو إجراءات إثبات حق امللكية العقارية 
 ،األمر الذي جيعله خيسر الدعوى وال يسترجع حقه املغتصب ،حتول دون إثبات صاحب احلق حلقه

ضياع حق  إىلض األحيان وفيما يلي سنبني كيفية حصول هذه الصعوبة اليت قد تؤدي يف بع
  .موقف القضاء اجلزائري من هذه الصعوبات يف اإلثباتتبيان  إىلإضافة  ،كيةاملل

   املقصود بالصعوبة يف اإلثبات-1
على عقار أو جزء منه من طرف شخص يكون جماورا أو حىت  االستيالءقد حيصل أن يتم 

فعة أو أن تقوم اإلدارة برتع ملكية العقار من صاحبها من أجل املن ،بعيدا عنه دون وجه حق
فيواجه صاحب احلق حينها وهو مدعي عوائق كبرية حني رفعه لدعوى االستحقاق وطرد  ،العامة

   ."البينة على من ادعى"احلائز من العقار فهو جمرب على تقدمي دليل ادعائه عمال مببدأ 
 ،عند عدم تقدمي أي دليل أو تقدمي أدلة ثبوتية غري كافية ،فيطرح اإلشكال يف هذه احلالة

فيكون الدفع من طرف  ،ظهار املدعي لعقود رمسية مشهرة غري واضحة التعيني وأصل امللكيةكاست
املدعى عليه بان احملررات املقدمة ال تتعلق ذا العقار حمل الرتاع ودليله على ذلك أن احملرر مل 

ئع مجيع وأنه قد ذكر فيه بأن املشتري املدعي قد اقتىن من البا ،يذكر فيه التعيني وأصل امللكية
ن هذا األخري قد حتصل أ و ،احلقوق العقارية مهما كانت قيمتها ومصدرها دون استثناء أو قيد

 .عليها عن طريق اإلرث من أبيه

فالقاضي يف هذه احلالة ال يستطيع اجلزم بأن العقار موضوع الرتاع يندرج ضمن هذه 
ألن اخلبري يف هذه احلالة ال يستطيع  ،فحىت اخلربة اليت ميكن أن يستعني ا ال جتدي نفعا ،األمالك
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ويف هذه احلالة القاضي ملزم  ،كان العقار موضوع الرتاع هو ما يقصده احملرر الرمسي إذاما معرفة 
  .ن يطلب من املدعي تقدمي أدلة أخرى يعتمد عليها لكي يفصل لصاحلهأب

ن مورث البائع كان ويبقى احلل الوحيد للمدعي أن يثبت بأ ،فتثار هنا الصعوبة يف اإلثبات
ويف حالة عدم وجود أي سند  ،وبأن هذا األخري كان ضمن تركته حني وفاته ،ميتلك هذا العقار

فيكون املدعي  ،فيقوم بالبحث عن إثبات الكيفية اليت مبوجبها حصل املورث على العقار ،للملكية
سميته فقها بالدليل وهذا ما اصطلح على ت ،مل نقل مستحيل إنيف هذه احلالة أمام أمر متعذر 

  .1الشيطاين

   موقف القضاء اجلزائري من هذا اإلشكال يف اإلثبات -2
 إىلذلك أدى  ،نظرا للتعقيد الذي تتصف به املنازعات العقارية وخصوصيات بعض القضايا 

فقد  ،وجود عدم توحيد االجتهادات القضائية وظهور تباين كبري يف الرؤى حول هذا املوضوع
  :اجتاهني سنحاول توضيحهما على التوايل إىلاجلزائري انقسم القضاء 

  موقف القضاء العادي  :االجتاه األول
إن مل يقدم رافع الدعوى أدلة  االستحقاقيرى هذا االجتاه بأنه على القاضي بأن يقبل دعوى 

 يفيكمن ودليلهم يف هذا  ،أو حىت ولو مل يقدم أي دليل على ذلك ،ثبوتية كافية على ملكية العقار
بعد يف وأنه مادامت عملية املسح مل تتم  ،أن معظم مساحات البالد ميتلكها أصحاا بدون سند

فبعد عملية املسح  ،فانه من الصعوبة إثبات مثل هذه احلاالت بسند رمسي ،كامل إقليم اجلمهورية
 .2يكون الدليل القاطع على حق امللكية هو الدفتر العقاري 

 :الذي جاء فيه ما يلي 3هاالعقارية للمحكمة العليا يف قرارالغرفة  االجتاهوقد سارت يف هذا 

أن املدعى عليه يتمسك " 2" تهلص من قراءة احلكم املؤيد يف صفححيث بالفعل ومثلما يستخ«
                                                           

 
1
- Jean Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, traite de droit civil, les biens, 4

eme 
Edition 

librairie général de droit et de jurisprudence, 2000, Paris France, 2000, OP.cit, P 439.  
 .121امللكية العقارية اخلاصة، املرجع السابق، ص  محدي باشا عمر، محاية -2
 .74، ص 150865حتت رقم  25/02/1998صادر بتاريخ ع ق  ،1998، سنة 1م ق م ع، ع  -3
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للقطعة األرضية املتنازع عليها وهذا مع طلبه إبعاد طلبات املدعي  1946باحليازة املكتسبة منذ 
  .د وهو أن هذا مل يقدم أية وثيقة ميكن أن تثبت صفته كمالكالنعدام الصفة لسبب واح

 ،قد رفض من حيث الشكل صفة املدعي كمالك االستئنافوأن الس بتأييده للحكم حمل 
تتم تسويتها بإجراء حتقيق مناسب طبقا ملقتضيات  ،هذا الشكل مسألة تتعلق باملوضوع إنيف حني 

وأن كثريا  ،وزيادة على ذلك فان هذا اإلجراء قد طلب .املدنية اإلجراءاتمن قانون  43املادة 
وأنه ذا  ،من امللكيات هي بدون سندات نظرا لعدم تعميم عملية مسح األراضي والنعدام العقود

بالنظر  ،كمالكني أم ال هاعدمأو ن أن يسمح بإثبات صفة األطراف فان إجراء حتقيق وحده ميك
 ،ند إال على التقادم املكسب وليس على أي مصدر للملكيةنفس املدعى عليه الذي ال يستأن  إىل

وأنه نتيجة لذلك فالقرار يستحق النقض لكونه اعترب عن خطأ أن الصفة مسألة تتعلق بالشكل يف 
حبيث جيب على اجلهات القضائية معاينة  ،حني أا تشكل يف حد ذاا مسألة تتعلق باملوضوع

  .»اثبوا أو رفضه

   موقف القضاء اإلداري :الثاين االجتاه
حىت ولو مل يقدم صاحبها أي سند  ،خالفا لالجتاه األول الذي يقبل دعوى االستحقاق 

وإال فلن تقبل دعواه  ،يفرض على رافعها أن يثبت ملكيته بسند قانوين االجتاهفان هذا  ،يثبت ذلك
حيث جاء يف  ،فقد سار على هذا الطرح جملس الدولة ،1وضع يده على العقارأمد مهما طال 

حيث أن املستأنف يتمسك بأنه يشغل قطعة األرض املتنازع عليها منذ أكثر من « :ما يلي 2 هقرار
غري أن بلدية فناية تعترب القطعة األرضية  ،مخسني عاما وهذا بصورة مستمرة بدون انقطاع

خ يف املؤر 88/63املذكورة ملكا للدولة مدجمة يف األمالك الشاغرة مبوجب املرسوم رقم 
فان املستأنف مل يقدم أي سند أو أي عقد  ،ولكنه حيث أنه وتدعيما الدعاءاته 18/03/1963

                                                           
  .123ص  املرجع السابق،محدي باشا عمر، محاية امللكية العقارية اخلاصة، -1
غري منشور مأخوذ عن كتاب  140.061ت رقم حت 07/12/1998قرار صادر عن جملس الدولة الغرفة الثالثة بتاريخ  -2

 .123نفس املرجع، ص محاية امللكية العقارية اخلاصة،  ،محدي باشا عمر
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لس جباية القاضي برفض طلب  اإلداريةوأنه يتعني تأييد قرار الغرفة  ،إلثبات صحة أقواله
  .»إلزام رئيس بلدية فناية بإرجاع القطعة األرضية إىلاملستأنف الرامي 

فيما خيص  ،حول اختالف الرؤى بني القضاء اإلداري والقضاء العاديإن الشيء املالحظ 
ويف أغلب األحيان  ،أن القضاء اإلدارييكمن يف هذا اإلشكال أو حىت اإلشكاالت األخرى 

  .1كانت قراراته مؤيدة الدعاءات اإلدارة
 ،يةالقضائ االجتهاداتفهو بذلك حياول قدر اإلمكان احلفاظ على مصاحل اإلدارة عن طريق 

السابقني واللذان كانا يعطيان محاية أكرب  و االقتصاديوكأن به مازال متأثرا بالنظامني السياسي 
  .حىت ولو كان ذلك على حساب امللكية اخلاصة ،للملكية العامة

واليت تعترب مبثابة  ،هذا ما يفسر اختاذ بعض القرارات الغريبة من طرفه يف بعض األحيان
وأن البالد مازالت مل تنتقل فعليا وتستقر وتتأقلم  ،من النظام السابق ورهاجذخملفات ارتدادية هلا 

ولعل عامل الزمن وتعاقب األجيال هو الذي سيلعب دور االنتقال الفعلي  ،ائيا مع النظام اجلديد
  .والنهائي وإظهار القطيعة مع النظام السابق

   االستحقاقآثار دعوى :الفرع الثالث
وإمنا  ،يف دعوى االستحقاق للمدعى عليه فانه ال يتغري من األمر شيء حني الفصل النهائي

فان القاضي ينظر  ،للمدعي والفصل لصاحلهالعقارية اخلاصة يثور اإلشكال حني ثبوت حق امللكية 
يف من يتحمل تبعة النظر وبالتايل  ،بقي على حاله أو كان قد تلف إذاالعقار ما  إىليف هذه احلالة 

  :هذا األساس سوف نعاجل املوضوع يف كلتا احلالتني وعلى، اهلالك
                                                           

منشور بالة القضائية  01-98حتت رقم  24/03/1990للمحكمة العليا بتاريخ  اإلداريةالقرار الصادر عن الغرفة  -1
أن الشرط األساسي لقبول  اإلداريالقضاء يف من املستقر عليه : " ، والذي جاء فيه ما يلي147، ص 03، عدد 1992لسنة 

طلب التعويض يف حالة املصادرة من أجل املنفعة العمومية هو عدم منازعة امللكية للمالك املصادر، ومن مث فان القضاء مبا 
ضده مل يكن لديه أي عقد أو سند ملكية خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون، وملا كان من الثابت يف قضية احلال، أن املطعون 

إلثبات ملكية القطعة األرضية املزروعة بصفة قانونية، ومن مث فان قضاة الس مبنحهم له تعويضا من جراء نزع املسكن بسبب 
 ".املنفعة العامة مل يعطوا لقرارهم األساس القانوين، ومىت كان ذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه 
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  تغري حالة العقار :أوال
فال  ،مل يتغري يف العقار شيء إذاف :عند الفصل النهائي للمدعي من أجل استرجاع ملكيته

أو دم  ،كأن يشيد عليه بناءات ،وإمنا اإلشكال يثور حني إقامة تغيريات عليه ،إشكال يف ذلك
فهذه اإلجنازات كلها تكلف  ،أو أن يتم غرس أشجار أو حفر بئر ،من قبل بناءات كانت مشيدة

  ؟فما هو حكم هذه اإلجنازات اليت مت إنفاق أموال إلجنازها ،إذا ،القائم ا أمواال

فاعترب منها  ،بني ثالثة أنواع من املصروفات ق ممن  839يف املادة املشرع اجلزائري فرق 
ولكل من هذه األنواع الثالثة  ،ومنها ما هو كمايل ،هو نافع ومنها ما ،ما هو الزم وضروري

  .أحكام خاصة به

 :يف فقرا األوىل على ما يلي ق ممن  839فلقد نصت املادة  :املصروفات الضرورية -1

  .احلائز مجيع ما أنفقه من املصروفات الالزمة إىلعلى املالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع "

 ،املصروفات اليت أنفقها املستويل على العقار قصد احملافظة عليه فاملصروفات الضرورية هي
 ،وأن املالك احلقيقي كان ليفعل نفس الشيء لو مل خيرج العقار من يده ،ألنه كان مضطرا لذلك

فجاء حكم هذه املادة بان ترد كل هذه األموال اليت صرفت على العقار اضطراريا للحائز من 
 .1"طرف املدعي املالك

هذا الصنف من املصروفات ال تعترب ضرورية للعقار وإمنا هي  :روفات النافعةاملص -2
فهي املصروفات اليت ما كان املدعي جمربا على أن ينفقها على العقار لو  ،اختيارية وتزيد من قيمته

، فهذا النوع من 2به االنتفاعوإمنا هي املصروفات اليت تزيد من قيمته وحتسن من  ،بقي حتت يده
فقد أحالتنا هذه  ،السابق ذكرهاق م  839فات جاء حكمها يف الفقرة الثانية من املادة املصرو

                                                           
الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن زاق السنهوري، عبد الر -1

 .972املرجع السابق، ص  ،امللكية، حق االنتفاع و حق االرتفاق
املتفرعة عن الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية عبد الرزاق السنهوري،  -2

 . 973املرجع السابق، ص  ،حق االنتفاع و حق االرتفاق امللكية،
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أا فرقت فيما  ،وما نالحظه من خالل ذلك .من نفس القانون 785و 784املادتني  إىلالفقرة 
طلب اخليار يف  للمالكما كان سيء النية فأو  ،له هذه املصروفات كان احلائز حسن النية فترد إذا
  .الة التعديالت دون رد املصروفات أو طلب إبقاء التعديالت مع رد املصروفات للحائزإز

 839فقد نص املشرع اجلزائري عليها يف الفقرة الثالثة من املادة  :املصروفات الكمالية -3
كانت املصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها غري أنه جيوز له أن  إذاو" :بقوله ق م

اختار املالك أن يستبقيها  إذاإال  ،أحدثه من املنشآت بشرط أن يرد العقار حلالته األوىليزيل ما 
فاملصروفات الكمالية هي املصروفات اليت تنفق على العقار لتزينه " مقابل دفع قيمتها يف حالة اهلدم 

صروفات ، فاملدعي املالك ليس جمربا على رد هذه امل1فهي ال تعود عليه بالنفع كثريا ،وجتمله
أراد على  إذاكما ميكن للمالك أن يطلب استبقاءها  ،أراد إذافيمكن هلذا األخري أن يزيلها  ،للحائز

 .أن يدفع قيمة أشغال اإلزالة

  حالة تلف العقار:ثانيا
 ،املدعي املالك إىلحكم على املدعى عليه احلائز بإرجاع العقار  إذاكذلك  يثور اإلشكال 

  ؟فما حكم هذه احلالة ،ربويكون العقار قد تلف وخت

كان املدعى عليه احلائز حسن النية أو  إذاما بني فقد ميز املشرع اجلزائري يف هذه احلالة 
  :سوف حناول أن نبني حكم كل واحد منهما على التوايلو  سيء النية

كان احلائز  إذا« :على ما يلي ق ممن  842ة لقد نصت املاد :احلائز حسن النية -1
جتاه من هو ملزم برد الشيء انتفع بالشيء وفقا ملا حيسبه من حقه فال يكون مسؤوال حسن النية وا

وال يكون احلائز مسؤوال عما يصيب الشيء من هالك  ،االنتفاعإليه عن أي تعويض بسبب هذا 
  .»أو تلف إال بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عن هذا اهلالك أو التلف

                                                           
  .ق ممن  124ة التعويض يف هذه احلالة يكون طبقا لنص املاد -1
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تلف العقار خبطأ من احلائز  إذالنا أن املشرع فرق بني ما فمن استقراء هذه املادة يتبني 
كان قد تلف  إذاأو ما  ،وبالتايل فيكون هذا األخري مسؤوال عن التعويض طبقا للقواعد العامة

 .1إال ما عاد عليه من فائدة بسبب التلف ،فال مسؤولية يف هذه احلالة على احلائز ،بسبب أجنيب

كان احلائز سيء النية  إذا" :على أنه ق ممن  843ملادة فقد نصت ا :احلائز سيء النية -2
ثبت  إذافانه يكون مسؤوال عن هالك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ إال 

  ".أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو بقي يف يد من يستحقه 
ار مع التعويض فريد للمالك العق ،معىن ذلك أن احلائز السيئ النية مسؤول عن تلف العقار

سبب أجنيب لالنية مسؤوال عن تلف العقار  السيئوال يكون احلائز  ،عن نقص قيمته بسبب التلف
  .2هو أثبت أن العقار كان ليتلف حىت ولو بقي يف يد املالك  إذا

  دعوى منع التعرض :الثاينطلب امل

حالة تعرض الغري  يفالعقارية اخلاصة صاحب حق امللكية ترفع هذه الدعوى من قبل املدعي  
  .والتصرف يف عقاره االستغاللله وحرمانه من ممارسة حق االستعمال و 

فرغم أن املشرع اجلزائري مل يفرد نصا خاصا بدعوى منع التعرض حلق امللكية إال أنه قد 
  .احليازةتطرق هلذه الدعوى كوسيلة قضائية حلماية 

عقارا واستمر حائزا له مدة سنة  من حاز« :ما يلي ق ممن  820فقد جاء يف نص املادة 
ومبا أن  »كاملة مث وقع له تعرض يف حيازته جاز له أن يرفع خالل السنة دعوى مبنع التعرض

سلطات حق امللكية هي أوسع من سلطات احليازة فانه ميكن قياسا على انه من ميلك الكثري ميلك 
عكس احليازة اليت هي بدون  ،تا بسندأن حق امللكية يف أغلب األحيان يكون ثاب إىلإضافة  ،القليل

                                                           
الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن عبد الرزاق السنهوري،  -1

 .981املرجع السابق، ص  ،فاع و حق االرتفاقامللكية، حق االنت
الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن عبد الرزاق السنهوري، -2

  .982ص  املرجع السابق، ،امللكية، حق االنتفاع و حق االرتفاق
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اخلاصة على هذا النص يف محاية حق امللكية العقارية  االعتمادفإننا نستطيع القول بأنه ميكن  ،سند
  .مىت تعرض الغري هلذا احلق

وأنه هو  ،أن يثبت ملكيته للعقار) مالك العقار(وألجل رفع هذه الدعوى جيب على املدعي 
 إذافال جيوز  ،كان يستعمل من طرف شخص آخر كاملستأجر إذا صاحب احلق بغض النظر عما
أن يدفعه بدعوى منع التعرض من مل يكن صاحب العقارية اخلاصة وقع تعرض على حق امللكية 

  .العقاريةحق امللكية 
وعلى ذلك ال جيوز رفع دعوى منع التعرض من طرف صاحب حق االنتفاع أو صاحب 

فهم حيوزون  ،ء مجيعهم حائزون عرضيون بالنسبة حلق امللكيةفهؤال ،حق االرتفاق أو املستأجر
رفع دعوى منع التعرض يف هذه احلالة هو ي، إن الذي 1حق امللكية حلساب غريهم وهو املالك
ويباشر السيطرة املادية على  ،حلساب نفسهالعقارية اخلاصة املالك الذي يعترب صاحب حق امللكية 

وقع  إذاالء احلائزون العرضيون أن يرفعوا دعوى منع التعرض فيجوز هلؤ ،العقار بواسطة هؤالء
فهم األصليون يف حيازته وهم  ،التعرض على احلق الذي يباشرون استعماله حلساب أنفسهم

  .2حيوزونه حلساب أنفسهم ال حلساب املالك
رفعت هذه الدعوى من طرف أحد هؤالء فان القاضي يرفضها النعدام الصفة تطبيقا  إذاف
ويتوقف قبول الدعوى على  ،ذلك ألن رافعها تنعدم فيه صفة املالك ،3إ م إ قمن  67ملادة لنص ا

  .ثبوت وقوع تعرض حال وآين مللكية املدعي من جانب املدعى عليه

                                                           
 .78، املرجع السابق، ص محدي باشا عمر، محاية امللكية العقارية اخلاصة -1
ري، الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن السنهو عبد الرزاق -2

  .928املرجع السابق، املرجع السابق ص  ،امللكية، حق االنتفاع و حق االرتفاق
التصريح  إىلالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي : يلي على ما داريةاإلاملدنية و  اإلجراءاتمن قانون  67تنص املادة  -3

حجية املسقط و األجلو انعدام املصلحة و التقادم و انقضاء  صفةبعدم قبول طلب اخلصم النعدام احلق يف التقاضي، كانعدام ال
 . الشيء املقضي فيه، و ذلك دون النظر يف موضوع الرتاع
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والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوين ينطوي بوجه مباشر أو غري مباشر على ادعاء 
يشترط يف الواقعة اليت تكون  ،تعكري هذه احليازة وعرقلتها إىلفيؤدي  ،الغري يتعارض مع حيازة

وإال فانه ليس هناك معارضة من أحد للملكية فحدوث هذه الواقعة  ،التعرض أن تكون إرادية
، وميكن أن يقع 1قبول الدعوى إىلبصورة طارئة ودون قصد املدعى عليه ليس من شأنه أن يؤدي 

  .تناوهلما يف الفرعني التالينين التعرض بطريقتني

   التعرض املادي:الفرع األول
 ،لعقار اململوك للمدعي من طرف املدعى عليهعلى ااملادي  االعتداءذلك عن طريق  كونوي 

على العقار  االعتداءفيتم هذا الفعل املادي القائم على  ،مع التمسك حبق معارض حلق امللكية
كاملرور يف أرض  ،على امللكية جزئيا تداءعاالتعرض يف وميكن أن يقوم ال ،اململوك للمدعي

، كإقامة بناء على أرض 2أو إنشاء يف جزء منها حق ارتفاق أو تغيري يف احلدود أو كليا  ،املدعي
فهو حيصل بأن يتم ذه األفعال املادية تعديل لواقع سابق  ،الغري أو تسييجها أو البدء يف حرثها

  .3دون رضا املدعي 
وإمنا هو تنفيذ حلكم  ،رب تسليم العقار املتنازع عليه تنفيذا حلكم ضد املدعي تعرضا لهفال يعت

 .والذي يستوجب تنفيذه ،حائز لقوة الشيء املقضي به

كما أنه ال ميكن أن يعترب كل  ،وال يشترط أن يكون التعرض املادي قد أحلق ضررا باملدعي
دون أن يكون هذا الفعل غري  ،رضا حلق امللكيةعمل مادي أحلق ضررا بالعقار اململوك للمدعي تع
، ففي هذه احلالة ال تقبل دعوى منع التعرض 4املشروع متضمنا ادعاءا يعارض حق ملكية املدعي 

                                                           
 .420املرجع السابق، ص أصول احملاكمات و اإلثبات و التنفيذ، موسوعة عيد،  دادوار -1

2
-Alex Weill, Droit Civil, Les Biens, 2éme édition, Précis Dalloz, Paris, 1974, p 352. 

 .12، ص 40.549رقم حتت ال 08/04/1987قرار صادر بتاريخ ،1991، س3م ق م ع، ع  -3
شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن الوسيط يف عبد الرزاق السنهوري،  -4

 .933املرجع السابق، ص ،امللكية، حق االنتفاع و حق االرتفاق
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 124رفع دعوى التعويض تطبيقا لنص املادة  إىلوإمنا عليه أن يلجأ  ،املرفوعة من طرف املدعي
  .ملشروع واملستحق للتعويضعلى أساس املسؤولية عن العمل غري ا ،ق ممن 

حق  االرتفاقمن املقرر قانونا أن « :1مبا يلي فقد قضت احملكمة العليا يف قرار صادر عنها
ومن املقرر أيضا أنه ال جيوز ملالك العقار  ،جيعل حدا ملنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر

وال  ،رتفاق أو أن جيعله شاقامن استعمال حق اال االنتقاص إىلاملرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي 
جيوز له بوجه أخص أن يغري من الوضع القائم أو يبدل املوضع املعني أصال الستعمال حق االرتفاق 

وملا قضى الس برفض  ،املادتني يعد خمالفة للقانون القضاء خبالف هاتني ومن مث فان ،مبوضع آخر
مكرس حلق الضرر فان ذلك يعد جتاهال  فتح املمر حبجة عدم إثبات إىلطلب الطاعنني الرامي 

  .»قانونا ويشكل يف نفس الوقت تناقضا يف األسباب يستوجب نقضه

   التعرض القانوين :الفرع الثاين
ال يكون التعرض ماديا يف كل األحوال وإمنا ميكن أن يقع على شكل إجراء أو عمل قانوين 

سواء كان هذا العمل قضائيا أم غري  ،اململوك للمدعي ينطوي على ادعاء حق معارض حلق امللكية
أو إبداء املدعى عليه بعض الطلبات ضد املدعي يف ) امللكية( االستحقاقكإقامة دعوى  ،قضائي

أو  ،أو احلرمان الكلي للمدعي من حق امللكية االنتقاصدعوى أخرى قائمة بينهم واليت تتضمن 
املستأجر  إىل إنذارأو  ،حدثه فيه من تغيرياملالك بإخالء العقار أو إزالة ما أ إىلتوجيه إنذار 

وهو املدعى عليه يف هذه  ،املؤجر وإعطائها لراسل اإلنذار إىلعن دفع بدل اإلجيار  باالمتناع
  .الدعوى

أما جمرد املطالبة الشفهية  ،ويشترط يف هذا العمل القانوين أن يكون واضحا وجديا
كذلك فان جمرد زعم امتالك عقار ال يصح سببا  ،والتهديدات القولية فال تكفي لقيام هذا التعرض

                                                           
  .187، ص148546رقم حتت ال 30/04/1997قرار بتاريخ ، 1997، سنة 1م ق م ع، ع  -1
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مىت اقتصر هذا الزعم على كالم مل يقترن بوضع اليد وال برفع إحدى  ،لدعوى منع التعرض
  .1الدعاوى

نتجت واقعة التعرض عن اإلخالل بالتزامات تعاقدية فال جيوز أيضا يف األصل  إذاكذلك 
  .2إليها دعوى شخصية ناشئة عن العقد االستنادبرفع دعوى منع التعرض على أساسها وإمنا ترفع 

نتجت واقعة التعرض عن تنفيذ قرار إداري وكان صادرا عن السلطة املختصة ويف  إذاأما 
 اإلداريةفمبدأ استقالل السلطة  ،أعمال التنفيذ إىلفال تقبل هذه الدعوى باستناد  ،حدود القانون

أن القرار اإلداري ال يشكل  إىلإضافة  ،عن السلطة القضائية حيول دون قبول تلك الدعوى
بل ينطوي  ،كما هو احلال يف قرار نزع امللكية ،معارضة مللكية املدعي أو ادعاء حق على العقار

 إىلدعوى التعويض أو  إىلفيقتصر حق امللكية اللجوء  ،على إجراءات اقتضتها املصلحة العامة
  .جتاوزت يف إصداره حدود السلطة املقررة هلا كانت اإلدارة قد إذادعوى إبطال القرار اإلداري 

   دعوى وقف األعمال اجلديدة :الثالثطلب امل
جراء قيام  ،لصاحب حق امللكية الذي يرى دون أي شك أن ملكيته مهددة من قبل الغري

فتقام هذه الدعوى ال إلزالة  ،أن يرفع دعوى أمام القضاء لوقف هذه األعمال ،الغري بأعمال
يف عقار جماور وملكا لغريه أو  ،وإمنا لوقف أعمال شرع فيها ،ل واقع على عقارهتعرض آين وحا

تعرض حال  إىليف هذه األعمال واجنازها سيؤدي  االستمرارنظرا ألسباب معقولة بأن  ،معتقدا
فالغرض إذن من هذه الدعوى هو التوقي من تعرض مستقبلي أكيد ووشيك  ،وفعلي مللكيته

حقق للمدعي فيها مصلحة أكيدة وحالة يف احلصول على احلكم يوقف األمر الذي يت ،احلدوث
  .3وقوع التعرض ائيا  إىلاألعمال اليت تؤدي يف حال متابعتها 

                                                           
 .427املرجع السابق، ص و التنفيذ، موسوعة أصول احملاكمات و اإلثبات عيد،  دادوار -1
 .428ص  السابق،املرجع  موسوعة أصول احملاكمات و اإلثبات و التنفيذ،عيد،  دادوار -2
 .335رجع السابق، صموسوعة أصول احملاكمات و اإلثبات و التنفيذ، امل عيد، دادوار -3
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جيوز ملن « :يلي على ما ق ممن  821فقد نص املشرع اجلزائري يف الفقرة األوىل من املادة 
قولة التعرض له من جراء أعمال حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي ألسباب مع

القاضي طالبا وقف هذه األعمال بشرط أن تكون قد متت  إىلجديدة دد حيازته أن يرفع األمر 
من خالل هذه  .»ومل ينقض عام واحد على البدء يف العمل الذي يكون من شأنه أن حيدث الضرر

شأنه يف  ،األعمال اجلديدة املادة نستخلص أن املشرع اجلزائري قد أفرد نصا خاصا لدعوى وقف
 ،ذلك شأن املشرع الفرنسي واملشرع املصري اللذان فرقا بني هذه الدعوى ودعوى منع التعرض

عكس املشرع اللبناين الذي اعتربها صورة من صور دعوى منع التعرض نظرا الحتاد هاتني 
مال من جانب املدعى و من صورها أن تبدأ أع ،1الدعويني يف شروطهما األساسية وجماهلما العملي

كالبناء الذي من شأنه حجب النور  ،عليه يف عقاره هو لو متت ألصبحت تعرضا مللكية املدعي
أي ال يقصد من الدعوى  ،فاملطلوب يف هذه الدعوى هو منع اعتداء مستقبل ،على صاحب امللك

  .منع تعرض حاصل و إمنا درء حصوله يف املستقبل
وما  ،اخلاصة ذه الدعوىالقانونية ل أن نبني الشروط سوف حناومن خالل هذا املطلب و
  .و هذا من خالل الفرعني التاليني ،تعرض أمامه للفصل فيهاحيكم به القاضي حني  ميكن أن

   وقف األعمال اجلديدة دعوىالشروط اخلاصة لرفع :الفرع األول
شروط العامة ال إىلأنه إضافة  ،الذكر لفةالسا ق ممن  821من نص املادة  نتجهما نست

   .ال ميكن قبول هذه الدعوى إال بتوفر شروط خاصة ا ،قضائيةاملعروفة لرفع أي دعوى 

  وقوع تعرض مستقبلي:أوال
حدوث تعرض مللكية املدعي تعرضا مستقبليا  إىلأن تؤدي األعمال اليت شرع فيها  معناه

عقال على حسب قول أسباب مقبولة منطقا و إىلمؤكد احلدوث وغالبا وشيك احلدوث بالنظر 
 .......".وخشي ألسباب معقولة التعرض له".....  :املشرع

                                                           
 .334ص السابق،رجع املموسوعة أصول احملاكمات و اإلثبات و التنفيذ، عيد،  دادوار -1
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وإمنا  ،كان التعرض حاال وآنيا فال نكون هنا بصدد دعوى وقف األعمال اجلديدة إذاف
أي  ،أسباب معقولة إىلوجيب على املدعي يف هذه الدعوى أن يستند  ،نكون بصدد منع التعرض

 .وإال كان مصري هذه األخرية الرفض ،ل دعواهمقبولة حىت يتسىن للقاضي قبو

مع أن  ،كأن يرفع شخص دعوى وقف بناء حائط زاعما بأنه سوف حيجب النور عن مرتله
معىن ذلك فانه حىت ولو مت بناء احلائط فان املدعى  ،املدعى عليه قد احترم مقاييس التعمري والبناء

  .الة برفع دعوى غري مؤسسةعليه لن يضر باملدعي وإمنا قام املدعي يف هذه احل

  رفع الدعوى قبل إمتام العمل :ثانيا
ولكان  ،فلو متت األعمال لوقع التعرض فعال ،جيب أن ترفع هذه الدعوى قبل إمتام العمل 

  .1وإمنا رفع دعوى منع التعرض ،الواجب يف هذه احلالة ليس رفع دعوى وقف األعمال اجلديدة
وتسري السنة من وقف  ،وقت بدء هذه األعمالكما يشترط أن ترفع يف خالل سنة من 

 ،تعاقبت األعمال اجلديدة فيبدأ حساب هذه املدة من أول عمل منها إذاف ،البدء باألعمال اجلديدة
 .فلو انقضت السنة دون أن ترفع الدعوى ورفعت بعد ذلك فلن تقبل حىت ولو مل تتم األعمال

مال ووقوع التعرض فعال حىت ميكنه رفع ففي هذه احلالة على املدعي انتظار انقضاء األع
  .2دعوى منع التعرض خالل سنة من وقوع التعرض

 ؟فهل ينتظر املدعي ذلك ،عدم إمتام األشغال إىلولكن اإلشكال يثار حني يعمد املدعى عليه 
درجة بدء إحداث  إىلوحنن نرى بأنه ميكن للمدعي أن يرفع هذه الدعوى مىت وصلت األعمال 

  .ظار إاء العمل الذي رمبا لن ينتهيالضرر دون انت

   

                                                           
 .456املرجع السابق، صموسوعة أصول احملاكمات و اإلثبات و التنفيذ، يد، ع دادوار -1
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   :وقوع األعمال اجلديدة يف عقار املدعى عليه:ثالثا
يشترط يف قبول هذه الدعوى أن تكون األعمال اليت شرع فيها قد وقعت يف عقار املعتدي 

حة ، وهذا مل ينص عليه صرا1وال يف عقار الغري) املدعي ( ال يف عقار املعتدى عليه ) املدعى عليه (
فمنطقيا لو أن األعمال بدأت يف  ،وإمنا يستخلص هذا من طبائع األشياء ،يف املادة املذكورة أعاله

ولو بدأت يف عقار الغري لكان التعرض حاال ال  ،عقار املدعي لكان التعرض حاال ال مستقبال
  .مستقبال مللكية هذا الغري

إال أن يكون  ،ألعمال اجلديدةويف كلتا احلالتني ترفع دعوى منع التعرض ال دعوى وقف ا
ويستوي  ،فيكون الغري شريكا للمدعى عليه ،الغري راضيا ذه األعمال أو متواطئا مع املدعى عليه

 .2يف هذه احلالة أن تبدأ األعمال يف عقار املدعى عليه أو يف عقار الغري

  آثار احلكم يف دعوى وقف األعمال اجلديدة  :الفرع الثاين
لى القاضي الذي ترفع أمامه هذه الدعوى أن يفصل فيها حىت ال يتابع يف كل األحوال ع

واليت جاء نصها  ق ممن  821عمال بأحكام الفقرة الثانية من نفس املادة  ،جبرمية إنكار العدالة
وللقاضي أن مينع استمرار األعمال أو أن يأذن يف استمرارها ويف كلتا احلالتني جيوز « :كما يلي

بتقدمي كفالة مناسبة تكون يف حالة صدور احلكم بالوقف ضمانا إلصالح الضرر للقاضي أن يأمر 
على استمرار األعمال كان على غري  االعتراضتبني حبكم ائي أن  إذاالناشئ من هذا الوقف 

أساس وتكون يف حالة احلكم باستمرار األعمال ضمانا إلزالة هذه األعمال كلها أو بعضها 
فمن خالل هذا . »حصل على حكم ائي يف مصلحته إذايصيب احلائز  للتعويض عن الضرر الذي

  .وى هو أمام خيارين ال ثالث هلماالنص نستخلص أن القاضي يف حالة قبول الدع

   
                                                           

 .455املرجع السابق، صأصول احملاكمات و اإلثبات و التنفيذ،يد، ع دادوار - 1
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  منع استمرار األعمال :أوال
 ،معىن ذلك أن املدعي على حق يف دعواه ،أقر القاضي منع استمرار األعمال اجلديدة إذاف 

قاضي أن هناك أسبابا معقولة خيشى معها أن يكون هناك تعرض فعلي مللكية بعدما أن قدر ال
ويف هذه  ،فيها االستمرارفيأمر بوقف األعمال اجلديدة وعدم  ،املدعي لو متت األعمال اجلديدة

احلالة جيوز للقاضي أن يأمر املدعي بتقدمي كفالة مناسبة تكون ضمانا للمدعى عليه الذي قضى 
  .اليت بدأها ضده لوقف األعمال

بأن املدعى عليه كان هو احملق وأن ادعاء  ،قضي حبكم ائي يف الدعوى موضوع احلق إذاف
جاز أن حيكم على املدعي بتعويض إلصالح الضرر الذي أصاب املدعى  ،املدعي كان غري مؤسس
  .1وعندئذ تكون الكفالة اليت قدمها املدعي ضمانا هلذا التعويض ،عليه جراء وقف األعمال

   :اإلذن باستمرار األعمال :ثانيا
ويف هذه  ،رأى القاضي بأن املدعي ليس على حق يف دعواه فيقضي لصاحل املدعى عليه إذاف 

احلالة جيوز للقاضي أن يأمر املدعى عليه احملكوم لصاحله بتقدمي كفالة مناسبة تكون ضمانا للمدعي 
  .الذي قضى ضده

جاز أن حيكم على املدعى عليه بإزالة  ،لى حقصدر حكم ائي بان املدعي كان ع إذاف 
  . 2هلذه اإلزالة وعندئذ تكون الكفالة اليت قدمها املدعي عليه ضمانا ،هذه األعمال كلها أو بعضها

  
  
  

                                                           
الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن الرزاق السنهوري،  عبد -1

  .933املرجع السابق، ص ،امللكية، حق االنتفاع و حق االرتفاق
لية املتفرعة عن الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصعبد الرزاق السنهوري،  -2
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 محاية حق امللكية العقارية اخلاصةيف القضاء املدين دور                             :الفصل األول

 

224 
 

  أمهية دعوى احليازة يف محاية حق امللكية العقارية اخلاصة :املبحث الثاين
باعتبار أا تعترب  ،العملية خاصة يف بالدنابالغة من الناحية القانونية و  أمهيةتكتسي احليازة 

محاية  إىلو جتد احليازة مربراا يف كوا دف  .سببا من أسباب كسب امللكية العقارية اخلاصة
احلقيقي  فيمنع على كل شخص حىت و لو كان هو املالك ،النظام العام و امللكية العامة يف اتمع

إذ يفترض يف احلائز  ،العقارية اخلاصةتعترب قرينة على امللكية  اكما أ،اغتصاب احليازة من حائزها
و بالتايل فإن محاية احليازة هي محاية للمكية العقارية اخلاصة يف  ،أنه هو املالك حىت يثبت العكس

  .نفس الوقت
كان احلائز  إذاف ،و من خالل هذا املبحث يثور التساؤل حول العالقة بني احليازة و امللكية

احليازة باعتباره حائزا أو فهل حيق له أن يرفع دعوى  ،على امللكية اعتداءو املالك ووقع نفسه ه
يترتب على  ذااو م ،ما مصري الدعوى األخرى ،رفع إحدامها إذاو  ،دعوى امللكية باعتباره مالكا

    رفعها معا أمام القضاء؟

  مللكية بني دعوى احليازة ودعوى اقاعدة عدم جواز اجلمع  :األولطلب امل
من حيث احلماية  ،يف واقع األمر تطرح هذه القاعدة العالقة القائمة بني احليازة وامللكية

وعلى ذلك فان هذه القاعدة تطرح نطاق  ،جيب أن ال تقترن محاية احليازة بامللكية إذا ،القضائية
فما أثر ذلك  ،مت رفع دعوى احليازة إذاوتبعا لذلك يبقى السؤال مطروحا حول ما  ،محاية احليازة
  ؟امللكية يف آن واحد وهل حيق للحائز أن يرفع كال من دعوى احليازة و ،على امللكية

وهل حيق للحائز ألجل محاية  ،فما أثر ذلك على دعوى احليازة ،مت رفع دعوى امللكية إذاو
املدعي  إىلفهل ينصرف خطاب القاعدة  ،ومن يتقيد ذه القاعدة ،امللكية إىلأن يستند  ،احليازة

  ؟كل من املدعى عليه والقاضي إىلفقط أم ميتد 
وتلك هي املسائل اليت نتطرق إليها فيما خيص كل من املدعي واملدعى عليه والقاضي على 

  :الوجه التايل
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  عدة عدم جواز اجلمع تلزم املدعي قا :األولالفرع 
وهو  ،املدعي إىلينصرف خطاب قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية 

تقبل دعوى احليازة  ال: "يلي و اليت نصت على ما إ م إ قمن  529املادة به  قضتاحلظر الذي 
 ."ممن سلك طريق دعوى امللكية 

 ،مجع املدعي بني دعوى احليازة ودعوى امللكية إذاويستخلص من هذا النص أنه يف حالة ما 
  .احليازة يترتب عليه سقوط دعوى

مث حدث أن حتققت إحدى صور مجع الدعويني  ،رفع املدعي دعوى احليازة أمام احملكمة إذاف
  .فيترتب عليه سقوط دعوى احليازة

وتستمد هذه القرينة اختيار املدعي  العكس،غري قابلة إلثبات قاطعة إن املشرع قد أقام قرينة 
انبه نزوال عن سلوك الطريق السهل وهو فيعد من ج ،وهو املطالبة بأصل احلق ،الطريق الصعب

  .طريق دعوى احليازة
  :نتناوهلم يف النقاط الثالث التاليةوميكن تصور اجلمع بني الدعويني يف ثالث صور 

  أصل احلق إىلفيها احليازة ويستند  دعوىاملدعي يرفع  :أوال
كأن ،ل احلقويؤسسها على أص ،رفع دعوى احليازة إىلجلأ املدعي مىت تتحقق الصورة هذه 
رفع دعوى  إذاكما  ،أسباب امللكية إىل - من أجل إثبات وجودها -يرفع دعوى احليازة ويستند

على اعتبار أن العقار الذي حيوزه يعود إليه عن  ،امللكية إىلويستند يف تربير دعواه  ،استرداد احليازة
يازة اليت دامت مدة أو عن طريق اهلبة أو الوصية أو احل ،معنيبيع مبوجب عقد  ،طريق الشراء
  .سنة مخسة عشر

 إىلأساس وجودها  إىلفقد استند  ،فان املدعي بعد أن رفع دعوى احليازة ،ففي هذه األمثلة
وبذلك يكون قد مجع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية مما يترتب عليه سقوط دعوى  ،أصل احلق

  .فيهااحليازة وبقاء دعوى امللكية اليت جيب على القاضي أن يفصل 
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ن تقضي يف أ و تقضي بعدم قبول دعوى احليازة يف حالة اجلمع أن فيجب على احملكمة
  .دعوى امللكية ألا خمتصة ا

يطلب فيها احلكم  املوضوع،ومن األمثلة على ذلك الدعوى اليت يرفعها املدعي أمام قضاء 
اليت حيوزها هو ومن عليها القطعة األرضية املتنازع  على املدعى عليها بالكف عن كل اعتداء على

  .قبل أبوه وجده منذ سبعني سنة
 ،صدور حكم برفضها على أساس أن حيازة املدعي غري ثابتة إىلوقد انتهت تلك الدعوى 

احليازة كسبب من أسباب كسب  إىلففي احلني كان املدعي يتمسك بامللكية مستندا يف ذلك 
  .امللكية

دعوى ملكية هي مسألة قانون ختضع لرقابة  وأ كانت دعوى حيازة إذاوتكييف الدعوى ما 
  .احملكمة العليا

أي  احلق،أصل  إىليازة ويف ذات الوقت يستند رفع دعوى احل إذاوهكذا تبني لنا أن املدعي 
وبقاء دعوى امللكية أمام  ،سقوط دعوى احليازة ،فيترتب على هذا اجلمع ،سلك طريق امللكية

  .1عتبارها دعوى ملكيةاحملكمة اليت جيب أن تفصل فيها با

  يرفع دعوى امللكيةو قبل الفصل فيها ى احليازة رفع دعوياملدعي  :ثانيا
 ،رفع دعوى احليازة وقبل الفصل فيها إىللكي تتحقق هذه الصورة جيب أن يلجأ املدعي 

 ،رفع دعوى امللكية ومن مثة يكون مدعي قد مجع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية إىليبادر 
عها أمام نفس قبل الفصل يف دعوى احليازة وسواء رف ،رفع دعوى امللكية إىلندما بادر وذلك ع

 ،فاجلمع قد وقع بني الدعويني ،حمكمة أخرى إىلأم رفعها  ،دعوى احليازةيف احملكمة اليت تنظر 
ويترتب على اجلمع  ،قبل الفصل يف دعوى احليازة ،رفع دعوى امللكية إىلوذلك عندما بادر 

                                                           
 .275ص  ،1992 ، س4و دعوى امللكية، م ق م ع، ع عمر زودة، قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة  - 1
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دعوى امللكية  ىيف حني تبقالقاضي أن يصرح بعدم قبوهلا  علىوى احليازة اليت جيب سقوط دع
  .أمام احملكمة اليت جيب الفصل فيهاقائمة 

  ع دعوى امللكية مث دعوى احليازة املدعي يرف :اثالث
رفع دعوى امللكية وقبل الفصل فيها يبادر  إىللكي تتحقق هذه الصورة هي أن يلجأ املدعي 

 إىلوذلك بعد أن يبادر  ،فيعد ذلك مجعا بني دعوى امللكية ودعوى احليازة ،عوى احليازةرفع د إىل
وهو طريق دعوى امللكية وتنازل عن  ،ومن مثة يكون قد اختار الطريق الصعب ،رفع دعوى امللكية

مما يتعني على احملكمة أن تصرح بعدم قبول دعوى  ،وهو طريق احليازة ،طريق السهل امليسرال
  .زةاحليا

وهو املبدأ الذي أكدت عليه احملكمة العليا يف العديد من قراراا ومنه القرار الصادر عن 
والذي أكدت فيه  65524رقم حتت ال 95-05- 06املؤرخ يف  ،القسم األول ،الغرفة املدنية

  .جانب دعوى امللكية إىلما رفعت  إذاعلى سقوط دعوى احليازة 

  و القاضيزم املدعى عليه مع تلم جواز اجلقاعدة عد :الفرع الثاين
 الفقرة األوىل 530به املادة  تاملدعى عليه وهو احلظر الذي قض إىلينصرف حظر القاعدة 

 :إذ نصت على ما يلي ، إ م إ قمن 

ال جيوز للمدعى عليه يف دعوى احليازة أن يطالب بامللكية إال بعد الفصل ائيا يف دعوى «
ل تنفيذ األحكام الصادرة اإال بعد استكم ،خسرها فال جيوز أن يطالب بامللكية إذاو  ،يازةاحل

  .»ضده
هذه األخرية حيميها القانون لذاا بصرف النظر  ،يعترب املدعى عليه هو املعتدي على احليازة

أن  ولذلك حيظر عليه ،سواء كان مالكا للعقار حمل احليازة أو غري مالك ،عن مركز املعتدي
بل حيق له فقط أن يتمسك بالدفوع املستمدة من  ،يتمسك بالدفوع املستمدة من أصل احلق

  :يف الصورتني التاليتني –يف دعوى احليازة  –احليازة نفسها ويظهر حظر القاعدة على املدعى عليه 
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  ك بالدفوع املستمدة من أصل احلقعدم جواز التمس :أوال 
كأن  ،حليازة أن يتمسك بالدفوع املستمدة من أصل احلقمينع على املدعى عليه يف دعوى ا

وبغض النظر عن السند الذي ،يتمسك بأنه هو صاحب احلق أو أنه هو املالك للعقار املتنازع عليه
ال جيوز له أن يتمسك يف دعوى احليازة سواء كانت دعوى استرداد  ،يستند إليه وتبعا لذلك

أي سبب من أسباب  إىلقف األعمال اجلديدة استنادا أو دعوى و ،احليازة أو دعوى منع التعرض
سنة هو دفع يتعلق بأصل  15احليازة اليت دامت  إىلوالدفع بامللكية استنادا  ،كسب ملكية العقار

  .1احلق
عه على ختلف أحد أركان احليازة أو ختلف وعليه يف دعوى احليازة أن يركز دفوعلى املدعى 

أو غري ظاهرة أو مشوبة بإكراه أو غش أو أا كانت  ،مرةوبأا كانت غري مست ،أحد شروطها
ال شأن هلا بأصل احلق ومن هنا  ،محاية الوضع املادي إىلألن دعاوى احليازة دف  ،حيازة عرضية

  .من عدم جواز التمسك يف دفاعه بالدفوع املستمدة من أصل احلق ،جاء احلظر على املدعى عليه

  ل يف دعوى احليازة وتنفيذ احلكم كية قبل الفصعدم جواز رفع دعوى املل :اثاني
يرفع  أنفع دعوى احليازة على املدعى عليه فان هذا األخري مينع عليه ر إىلاملدعي بادر  إذاف

بل جيب عليه أن ينتظر صدور حكم دعوى احليازة  ،دعوى امللكية على املدعي يف دعوى احليازة
تعرض حليازة  إذاو ،جب عليه أن يرد احليازة للمدعيفي ،سلب املدعى عليه احليازة إذاف ،وتنفيذه
فيتعني عليه أن يتوقف  ،شرع يف األعمال اجلديدة إذاو ،فيجب أن يزيل أعمال التعرض ،املدعي

  . عنها
ما كانت  إىلأعاد احلالة  إذاال حيق للمدعى عليه أن يرفع دعوى امللكية على املدعي إال  نذإ

  .وحلماية األمن والسكينة يف اتمع ،قا لفكرة محاية احليازة لذااوكل ذلك حتقي ،عليه قبل التعدي

                                                           
 .277، املرجع السابق، ص قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة و دعوى امللكيةعمر زودة،  -1
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فهل حيق هلذا  ؟رفع دعوى امللكية على املدعى عليه إىلما بادر املدعي  إذاما هو احلال ولكنه 
  ؟األخري أن يرفع دعوى احليازة على املدعي يف دعوى امللكية

رفع دعوى امللكية على  نأذلك  ،ابتكون بالضرورة باإلجي ،إن اإلجابة على هذا السؤال
وبالتايل يستطيع املدعى عليه يف دعوى امللكية  ،املدعى عليه هو إقرار من املدعي حبيازة املدعى عليه

وسواء كان سبب دعوى احليازة سابقا أو الحقا على رفع  ،ن يرفع دعوى احليازةأيف هذه احلالة 
  .دعوى امللكية

فال يستطيع أن يرفع دعوى احليازة  ،دعي يف دعوى امللكيةوهذا خبالف احلال بالنسبة للم
لكن املدعى عليه يف دعوى احليازة حيق له أن يرفع دعوى امللكية وذلك  ،ألنه يكون قد تنازل عنها

  .بعد الفصل يف دعوى احليازة وتنفيذ احلكم الصادر فيها
ال من املدعي واملدعى ان قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية تلزم ك

لذلك يثور التساؤل فيما خيص هذا احلظر  ،زم أيضا القاضي من جهة أخرىة وتلعليه من جه
   .1بالنسبة للقاضي وهي املسألة اليت أتناوهلا فيما يلي

  عدة عدم جواز اجلمع تلزم القاضيقا :ثالثا
 إ م إ قمن  527دة وهو احلظر الذي تقضي به املا ،القاضي إىلينصرف أيضا حظر القاعدة 

 .»أن تفصل يف امللكية ،ال جيوز للمحكمة املطروح عليها دعوى احليازة« :نصت على ما يلي ذإ

ذلك أن  ،أصل احلق إىلن قاضي احليازة ال جيوز له أن يتطرق أ ،ويلخص من هذا النص
ألن دعوى احليازة دف  ،ملوضوعدعوى احليازة ختتلف عن دعوى امللكية من حيث السبب وا

والقانون يفصل بني  ،ألن األصل يف احلائز أنه هو املالك ،جمردة عن احلق ،محاية احليازة ذاا إىل
  .محاية احليازة ومحاية امللكية فال جيب اخللط بينهما

                                                           
  .134-133ص  ،د س ط ،دار هومةاملدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء،  اإلجراءاتعمر زودة،  -1
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ال جيوز للقاضي أن يبين حكمه يف احليازة على أسباب مستمدة من موضوع  ،وتبعا لذلك
وذا الصدد قد أكدت احملكمة العليا يف قضاء هلا  ،على أساس ثبوت هذا األخري من عدمهاحلق 

القاضي املعروضة عليه دعوى احليازة ملزم باالكتفاء مبوضوعها و بعدم مناقشة ف، 1على هذا املبدأ
مسألة امللكية و العقود، كما ال جيوز للقاضي املعروضة عليه دعوى احليازة الفصل يف دعوى 

بأن يبني توافر  ،بل جيب أن يبين حكمه على أسباب مستمدة من أسباب احليازة نفسها،مللكيةا
أما  ،ثبت له ذلك منح هلا احلماية القضائية الالزمة إذاف ،أركان احليازة وشروطها وأا غري معيبة

  .اوجد أا غري صحيحة كأن كانت حيازة عرضية أو معيبة بأحد عيوب احليازة صرح برفضه إذا
يازة أن يفحص مستندات الناظر يف دعوى احلقاضي الالالفت لالنتباه أنه ال مينع على 

إثبات أركان وشروط احليازة على غرار ما  إىلمن أجل الوصول  -االستئناسعلى سبيل -امللكية
فهو يقوم بفحص املستندات على سبيل االستئناس من أجل  ،يقوم به قاضي األمور املستعجلة

وتبعا لذلك ال جيوز لقاضي احليازة أن ميس  االستعجالتقرير مدى توافر عناصر  إىلالوصول 
كأن جيعل احليازة متوقفة على ثبوت  ،بأصل احلق يف منطوق احلكم الصادر يف دعوى حيازة

  .2احلكم الصادر يف دعوى احليازة ليس له أية حجية على دعوى امللكية ذلك أن امللكية 

  احليازة بالنسبة لدعوى امللكية  جية احلكم الصادر يف دعوىمدى ح :الثاينطلب امل
أسباب تتعلق بامللكية أو أصل  إىلملا كان احلكم الصادر يف دعوى احليازة ال جيوز أن يستند 

يف كان من الطبيعي أال يكون للحكم الصادر يف دعوى احليازة حجية أمام احملكمة اليت تنظر ، حلقا
فقاضي أصل احلق ال  ،وذلك حىت بالنسبة للحيازة ذاا ،وع احلقدعوى امللكية أو دعوى موض

أو فيما يتعلق  ،يتقيد حبكم قاضي احليازة حىت فيما يتعلق بثبوت األعمال املادية املكونة للحيازة
                                                           

 - املبدأ  -": يلي جاء فيه ما 200565 :حتت الرقم 25/10/2000 :غ ع الصادر بتاريخ رارق راجع يف هذا اال، -1
  ". وضوعها و عدم مناقشة مسألة امللكية و العقود القاضي املعروضة عليه دعوى احليازة ملزم باالكتفاء مب

جيوز للقاضي  ال –املبدأ -":يلي جاء فيه ما 191807 :حتت الرقم 24/11/1999 :غ ع الصادر بتاريخ راركذا ق
 . 316و 311، ص2004، سنة 2إ ق غ ع، ج  ".املعروضة عليه دعوى احليازة الفصل يف دعوى امللكية 

 .135املرجع السابق، ص  املدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، اإلجراءاتعمر زودة،  -2
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أسس قاضي احليازة حكمه على أن احلائز كان يضع يده على  إذاف ،بثبوت الصفات املنسوبة إليها
ا بنفسه أو أن حيازته كانت هادئة وظاهرة ومستمرة فان ذلك ال يقيد األرض بأن كان يزرعه

  .أن حيازة احلائز مل تكن هادئة وال ظاهرة وال مستمرة إىلله أن ينتهي يف حكمه  إذقاضي امللكية 
اختصاص قاضي احليازة بالنسبة ألصل احلق باختصاص القضاء القانون فقهاء  اويشبه كثري

 ماملوضوعية إذ ال جيوز ألي منهما التعرض ألصل احلق أو بناء حكمهاملستعجل بطلبات اخلصوم 
كما أن احلكم الصادر يف كليهما له حجية مؤقتة ألنه يقوم على وقائع قابلة  ،على أسباب تتعلق به

  .للتغيري والتبديل
  :نتطرق إليهما فيما يليوقد استثىن الفقه والقضاء من القاعدة املتقدمة حالتان 

صل قاضي احليازة يف دعوى امللكية أو يف دعوى موضوع احلق خطأ بالرغم من ف إذا :أوال
عدم اختصاصه وأصبح هذا احلكم باتا إما الستنفاد مجيع طرق الطعن فيه وإما لفوات مواعيد 

 على مااليت نصت  م قمن  338عمال باملادة به املقضي  شيءفان احلكم حيوز قوة ال ،الطعن
وال جيوز  ،اليت حازت قوة الشيء املقضي به تكون حجة مبا فصلت فيه من احلقوق األحكام«:يلي

احلجية إال يف نزاع قام بني  هذه قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن ال تكون لتلك األحكام
  .»دون أن تتغري صفام وتتعلق حبقوق هلا نفس احملل والسبب ،اخلصوم أنفسهم

ي احليازة للخصم بأنه هو احلائز فانه تكون له حجيته بصدد صدر حكم من قاض إذا :اثاني
 إذاوال يلتزم  ،ملدعى عليه يف دعوى امللكية أو دعوى موضوع احلقافيكون هو  ،ثبوت احليازة

  .1كان حسن النية برد الثمار إال من وقت رفع هذه األخرية

   

                                                           
الوسيط يف شرح القانون املدين، أسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن عبد الرزاق السنهوري،  -1

 .968املرجع السابق، ص  امللكية، حق االنتفاع و حق االرتفاق،
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   ستعجايل يف دعاوى احليازةاء االمدى اختصاص القض :الثالث طلبامل
تتعرض للملكية كما سبق أن قدمنا بل  إذ هي ال ،دعاوى احليازة قد حتمل طابع االستعجال

كما و ،تقتصر على جمرد محاية احليازة يف ذاا، فإجراءاا غري طويلة و غري معقدة كدعاوى امللكية
   .ستعجايلهو معلوم فإن نفس دعاوى امللكية تقابلها دعاوى احليازة املمكن عرضها أمام القضاء اال

  ستعجايل ودعوى استرداد احليازة القاضي اال :الفرع األول
ستعجال وعدم ستعجايل خيتص ذه الدعوى بشرط أن يتبني له توافر ركين االالقاضي اال

اتضح له أن املدعي قد سلبت حيازته بالقوة قضى له برد احليازة دون  إذاف ،املساس بأصل احلق
 .سببه إىلوضع اليد ذاته أو  إىلالنظر 

أنه يشترط يف دعوى استرداد احليازة املستعجلة عدا توافر ركين  إىلوقد ذهب رأي الفقه 
وعدم املساس بأصل احلق توافر شروط دعوى استرداد احليازة املتطلبة يف الدعوى  االستعجال
  .املوضوعية

الوقتية  اإلجراءاتأما الرأي اآلخر فريى بأن دعوى استرداد احليازة املستعجلة هي من 
توافر للدعوى ركين االستعجال وعدم املساس بأصل احلق  إذاحلماية مركز قانوين ووضع مادي 

  .1دون التقيد بالشروط الالزمة لرفع الدعوى املوضوعية
  :على هذا األساس فان شروط دعوى استرداد احليازة املستعجلة تتمثل يف

  .ستعجال وخشية فوات الوقتاال -
 .فاملطلوب إجراء وقيت –أصل احلق  –عدم املساس باملوضوع  -

 .احلكم بعدم االختصاص إىلدخول الدعوى يف والية القضاء العادي و -

وكمثال ملا خيرج عن والية القضاء العادي االعتراض على تنفيذ قرار إداري أو عمل من 
 . 2أعمال السيادة

                                                           
 .135ص  ،1993 س ،ائية يف ضوء الفقه و القضاء، د م ناحليازة املدنية و محايتها اجلن ي،عز الدين الدناصور -1
  .116ص 2007سعبد الوهاب عرفة، املرجع يف احليازة املدنية ومحايتها اجلنائية، دار اجلامعة اجلديدة، -2
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 ،قانونية املوضوعيةوترتيبا عليه فال يبحث نية التملك عند وضع اليد وال شروط احليازة ال
هو صاحب السيطرة الفعلية على  وإمنا يكفي بأن يتضح للقاضي من ظاهر األوراق أن املدعي

وأن ال تكون الدعوى قد فقدت ركن  ،وأن حيازته قد سلبت بالقوة أو الغش أو اخلديعة ،العقار
أن شرط  إذ تراخى املدعي فترة طويلة بعد سلب حيازته حىت رفع الدعوى إذاستعجال كما اال

رفع دعوى استرداد احليازة خالل السنة التالية لوقوع التعدي ليس شرط لقبول الدعوى املستعجلة 
مضت سنة على سلب احليازة واستقرت احليازة ملن سلبها هادئة طوال هذه الفترة فان  إذاغري أنه 

ستقرت له احليازة ذلك أن من ا ،ستعجال وعدم املساس بأصل احلقانتفاء ركين اال إىلهذا يؤدي 
حىت لو كان قد سلبها بالقوة فانه يكون قد اكتسب مركزا قانونيا جيابه به خصمه  ،مدة سنة

ستعجال كما أن التصدي للحيازة وحبثها يف هذه احلالة فيه ويزيل عن الدعوى املستعجلة ركن اال
  .مساس بأصل احلق

أو  زوال نتيجة حدوث تغيريحجية مؤقتة ويظل مهددا بال إالواحلكم املستعجل ال حيوز 
  .تعديل يف الوقائع املادية أو املراكز القانونية

 إذاالقضاء املوضوعي ف إىل االلتجاءوسلوك احلائز طريق القضاء املستعجل ال يسلبه حقه يف 
وقد  ،رفع بعد ذلك الدعوى املوضوعية إذارفع احلائز دعوى احليازة املستعجلة فال جناح عليه 

فيها أسهل وأن  اإلجراءاتالدعوى املستعجلة باعتبار أن  إىلعلى أن يلجأ احلائز أوال جرت العادة 
جانبه التوفيق فيها فانه يطرق باب حمكمة املوضوع حيث يستطيع  إذايصدر احلكم فيها أسرع ف

حيازته بكافة وسائل اإلثبات على خالف القضاء املستعجل الذي يتعني أن يثبت أمامه احلق  إثبات
  .ا من ظاهر املستنداتواضح

ومن املقرر أن األوامر الصادرة يف املواد املستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدوا حسب 
وهو معجل  ،ستعجايل أصل احلقال ميس األمر اال« :واليت جاءت تنص إ م إ قمن  303املادة 



 محاية حق امللكية العقارية اخلاصةيف القضاء املدين دور                             :الفصل األول

 

234 
 

أنه غري قابل للمعارضة وال لالعتراض على  النفاذ بكفالة أو بدوا رغم كل طرق الطعن كما
  .»...النفاذ املعجل

  جايل ودعوى وقف األعمال اجلديدة ستعالقاضي اال :الفرع الثاين
 .خيتص القاضي املستعجل بنظر دعوى وقف األعمال اجلديدة العتبارها دعوى وقائية

وعية ثالثة شروط وذلك بشرط أن يتوافر فيها فضال عن الشروط املتطلبة يف الدعوى املوض
 إزالةستعجال يف الدعوى وثانيها أال يطلب من القاضي املستعجل أخرى أوهلا أن يتوافر ركن اال

 ،تعرض فعال إىلما مت فعال من أعمال وثالثها أن ال تكون هذه األعمال اجلديدة قد متت وانقلبت 
ارها دعوى منع تعرض ال جيوز للقاضي املستعجل يف هذه احلالة أن يقضي يف الدعوى باعتب إذ

ة ال تألن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية حب ،كما هو الشأن لو كانت الدعوى موضوعية
  .تدخل يف اختصاص القضاء املستعجل

قاضي  إىلويف الواقع فان كثريا ممن حيدث اعتداء على حيازته بأعمال جديدة أن يلجأ أوال 
م يستطيعون احلصول على حكم يف وقت قريب األمور املستعجلة بطلب وقف هذه األعمال عله

نفس الدعوى  أقامةفان هذا ال مينعهم من  االختصاصقضى بعدم  إذاوعادة ما جيبون لطلبهم أما 
أمام قضاء املوضوع لكن هذا بشرط أن ال تتم هذه األعمال فلو متت تصبح الدعوى هنا منع 

  .التعرض وليس وقف األعمال اجلديدة
اضي األمور املستعجلة يف دعوى وقف األعمال اجلديدة يكون مشمول واحلكم الصادر من ق

   .إ م إ قمن  303بالنفاذ املعجل بقوة القانون طبقا للمادة 
تبني له أن األعمال اجلديدة متت فانه يكيف الدعوى على أا تعرض  إذاوقاضي املوضوع 

ألنه أصال غري  االختصاصستعجايل فيقضي بعدم اضي االالق أماويقضي فيها على هذا األساس 
  .خمتص بنظر دعوى منع التعرض
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ستعجايل أن يتعرض للفصل يف امللكية وهذا ما أكدت عليه احملكمة وال جيب على القاضي اال
مىت كان من املقرر قانونا أن األوامر اليت تصدر يف املواد "  :مايلي الذي جاء فيه 1العليا يف قرارها

بوقف األشغال  االستعجالوملا كان الس الذي أمر عن طريق  ،ستعجلة ال متس أصل احلقامل
املتنازع فيها تعرض للفصل يف امللكية بني الطرفني فانه ذا القضاء يكون قد مس املوضوع وخرق 

  .2" القانون 
ة ستعجايل عند نظره لدعوى وقف األعمال اجلديدومنه وعلى هذا األساس فالقاضي اال

  :جيب عليه
ويفقد الدعوى  ،أن ال يتطرق ألي نقطة متس باملوضوع ألن ذلك ليس من اختصاصه

  .شروطها وهو عدم املساس بأصل احلق إحدىستعجالية اال

  ستعجايل ودعوى منع التعرض ضي االالقا :الفرع الثالث
يتبني خالف احلائز حلق يفرض أنه صاحب هلذا احلق حىت « :م قمن  823تنص املادة 

 .»ذلك

فاحليازة املادية مىت توافرت شروطها من هدوء واستقرار وظهور ووضوح فمىت أثبت احلائز 
   .أن له احليازة املادية متسك بذلك قرينة على احليازة القانونية

ال  ،يكون جبميع طرق اإلثبات اليت تستلزم إجراءات حتقيق موضوعية،احليازة املادية إثبات
أنه يف ثبوت احليازة القانونية ما يشري يف الغالب كما  ،اختصاص القضاء املستعجل يتسع هلا نطاق

األمر الذي  ،صاحب امللكية ومن مث يكون يف ثبوت تلك احليازة من عدمه مساس بأصل احلق إىل
ألن احلكم  ،استقر عليه القضاء أنه ال والية للقضاء املستعجل يف الفصل يف دعاوى منع التعرض

  .احلق موضوع الرتاع فيها ميس

                                                           
 .34ص  ،1989س  ،4ع  ،م ق م ع، 33252 :حنت رقم امللف ،06/03/1985 :قرار بتاريخ -1
دار هومة، محدي باشا عمر، القضاء العقاري يف ضوء أحدث القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العليا، -2

   .132، ص2005س
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 ،إذ جيب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي خيول املدعي رفع الدعوى
  .1وحقوق املتعرض على العقار موضوع الرتاع حبيث ال يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي 

عليه فان قاضي األمور املستعجلة ال خيتص بنظر دعوى منع التعرض ملساسها بأصل احلق 
وذلك الستلزام الفصل فيها وسائل حتقيق موضوعية لتحديد من له احليازة القانونية هذه ال يتسع 

  .ستعجايل كما أن يف حتديده مساس باحلق موضوع الرتاعهلا نطاق القضاء اال
دعوى منع التعرض دعوى موضوعية حبكم طبيعتها ال يتسع  أنوقد اعتربت احملكمة العليا 

 :الذي جاء فيه2منها القرار  ،صادرة عنهايف عدة قرارات و هذا  ستعجايلهلا اختصاص القضاء اال
ستعجال هو الضرر احملدق باحلق واملطلوب رفعه بإجراء وقيت ال حيث أنه من املقرر قانونا أن اال«

  .»إ م إ قمن  183تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية مع عدم املساس بأصل احلق عمال باملادة 
القرار املنتقد يتضح منه أن قضاة املوضوع متسكوا باختصاصهم  إىلوحيث أنه بالرجوع 

على أساس أن ما قضى به ال مينح احلق لطرف دون آخر وإمنا هو إجراء وقيت وحىت ال تبقى 
وهي إحدى الدعاوى  ،األرض بدون حرث مع أن الدعوى يف نزاع احلال تتعلق مبنع التعرض

وبالتايل فهي دعوى موضوعية حبكم طبيعتها ال تدخل  ،ة قانونا حلماية احليازة العقاريةالثالثة املقرر
ألن الفصل فيها يستوجب البحث عن واضع اليد وعناصر  ،ستعجالأصال يف اختصاص قاضي اال

وهذه مجيعها مسائل حتقيق موضوعية ال يتسع هلا نطاق القضاء  ،احليازة وشروطها ومدة وضع اليد
عالوة على أنه بتحديد من له احليازة القانونية مساسا حتما بأصل احلق موضوع الرتاع املستعجل 

  .3باعتبار أن احليازة قرينة على امللكية

                                                           
 .180، ص 1993 سمصطفى جمدي هرجه، التنظيم القانوين اجلديد ملنازعة احليازة،  -1
 .254ص  ،2001س  ،1ع  ،عم ق م  ،226217 :حتت رقم امللف 26/01/2000 :قرار بتاريخ -2
 ،املرجع السابق ،محدي باشا عمر، القضاء العقاري يف ضوء أحدث القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العليا -3

 .131و 130ص
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القاضي اإلداري مطالب فإن  ،كان القاضي العقاري يفصل بني مصلحتني شخصيتني إذا
ومفهوم الصاحل العام الغامض املعامل واجلوانب يف الكثري  ،بالتوفيق بني مفهوم هذه املصلحة الفردية

وتأيت أعماهلا اليت فيها  ،و الذي تتحرك اإلدارة أي الدولة مبوجبه و تعلن عن أغراضها ،من األحيان
 ،اا دون أي ترخيص بذلك من أي سلطة أخرىأي التنفيذ املباشر لقرار ،امتيازات السلطة العامة

 ،ال ختضع يف أعماهلا إال لسلطان القانون حفاظا على مبدأ املشروعية املفروض دستوريا عليهاو
والذي مبوجبه ختضع لرقابة القاضي اإلداري يف األنظمة اليت تأخذ  ،لتفادي استبدادها وهيمنتها

  .بنظام ازدواجية القضاء
 ميارسها القضاء اإلداري تصعب يف الكثري من املواقف يف امليدان العقاري إن هذه الرقابة اليت

 إىلأين تكثر تدخالت اإلدارة لتنظيمه و ضبط التعامل فيه باعتباره جماال حيويا وحساسا  ،الشاسع
قوق الفردية و اخلاصة لألفراد مع احل ،إذ أنه كثريا ما تتضارب فيه املصلحة العامة ،أقصى درجة

ومالئمة  ،اإلدارة تتستر دائما وراء هدف حتقيق الصاحل العام إنعلمنا  إذاخاصة  ،اتاجلماعو
  .1اإلداريةالقاضي اإلداري الذي ينحصر دوره يف تقدير مدى مشروعية القرارات 

 ،على هذا األساس يؤدي القاضي اإلداري يف جمال امللكية العقارية اخلاصة دورا هاما للغاية
 اإلداريةالتوازن مابني حقوق األفراد من جهة و احترام صالحيات السلطة كون أنه مكلف بإجياد 

بة القضائية أحد أقوى الضمانات فتمثل بذلك الرقا ،نازعة امللكية الرامية لتحقيق املنفعة العمومية
ومن هنا يطرح اإلشكال  ،أضحت السالح احلقيقي و الفعلي بيد األفراد ملواجهة السلطات العامةو

سلطاته يف جمال تصرفات اإلدارة خبصوص امللكية والقاضي اإلداري و مدى فعاليته  رخبصوص دو
كإقبال اإلدارة على نزع امللكية العقارية اخلاصة للمنفعة العمومية أو استيالءها  ؟العقارية اخلاصة

وهل أن القاضي اإلداري ميثل فعال ضمانا حقيقيا لألفراد قصد محاية  ؟الشرعي على هذه امللكية
  ؟حقوقهم املرتوعة

                                                           
 .28، ص 2002 ، س2نازعات العقارية، م م د، ع يف امل اإلداريبوصوف موسى، دور القاضي  -1
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سنتناول من خالل هذا الفصل دراسة نقطتني أساسيتني و مها نزع امللكية من أجل  ،وعليه
املنفعة العمومية كمبحث أول، مث نعرج يف النقطة الثانية على االستيالء الشرعي على امللكية 

  .العقارية اخلاصة كمبحث ثاين

دى احترام اإلدارة لإلجراءات املتعلقة دور القضاء اإلداري يف مراقبة م :املبحث األول

  برتع امللكية العقارية اخلاصة للمنفعة العمومية 
الفرد الذي تطغى عليه األنانية أكثر مما حيتاجه  إىلكانت حياة اجلماعة تقتضي وحتتاج  إذا

وألجل  ،فحياة اجلماعة حتتاج تضحية من األفراد يف سبيل راحة اموع ،حب الذات الفرديةو
ورد على حق امللكية العقارية اخلاصة جمموعة من القيود يتم إعماهلا بتوافر ظروف معينة  ذلك

  .منها قيد نزع امللكية للمنفعة العامة ،تتعلق باحلياة اجلماعية لألفراد تربرها و تبيحها
من هذا املنطلق البد من الوقوف واإلجابة على إشكالية مدى صمود حق امللكية العقارية 

   ؟ة العامةنفع مواجهة نزعها للماخلاصة يف
إنه و بالنظر خلطورة هذا اإلجراء على احلقوق الفردية الذي مبوجبه تكرس امتيازات استثنائية 

فقد أحاطه املشرع مبجموعة من الضمانات وضعها يف قانون شرع هلذا  ،لفائدة السلطات العمومية
التعقيب على سلوك اإلدارة  إىلر ، ومن هنا يظهر دور القاضي اإلداري الذي قد يضط1الغرض

   .نزع امللكية العقارية اخلاصة إىلحيال جلوئها 
أمهية بالغة لإلجراءات الواجب احترامها من مت إعطاء  هو يظهر لنا من خالل التشريع أن

كما حدد املشرع الدور الذي ميكن أن يؤديه القضاء  ،هذا التصرف إىلطرف اإلدارة عند جلوءها 
  .املنازعات اليت تنجم عن هذا القيداإلداري لفض 

                                                           
املتضمن نزع امللكية للمنفعة العمومية املتمم و كذا املرسوم التنفيذي له رقم  27/04/1991املؤرخ يف  91/11قانون  -1

 .املتضمن حتديد كيفيات تطبيقه 27/07/1993املؤرخ يف  93/86
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عمومية يقتضي منا دراسة مفهومه إن دراسة قيد نزع امللكية العقارية اخلاصة للمنفعة ال
حتليل الدور الذي يقوم به القضاء اإلداري  إىلمث نتطرق يف املطلب الثاين  ،إجراءاته كمطلب أولو

  .سابقة أو الالحقة على هذا القيدمن خالل الرقابة املمنوحة له مبقتضى القانون سواء ال

  مفهوم نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية وإجراءاته  :املطلب األول
األصل أن تلجأ اإلدارة ألجل استفاء حاجياا من العقار حسب القاعدة العامة يف التعامالت 

تعلقة باملنفعة العامة من إال أنه استثناءا من هذه القاعدة و نظرا لطبيعة غرض العملية امل ،العقد إىل
إجراءات  إىلتلجأ اإلدارة بصفة استثنائية  ،جهة و لفشل حماولة االقتناء بالتراضي من جهة أخرى

و يعترب هذا األسلوب يف نزع  ،نزع امللكية حيث يتم حرمان املالك من عقاره جربا عن إرادته
العقارات اخلواص أو أصحاب امللكية من أساليب التنازل اجلربي الذي يكره من خالله مالك 

 ،احلقوق العينية العقارية على التخلي عن أمالكهم العقارية لإلدارة يف سبيل حتقيقها الصاحل العام
  .1مقابل حصوهلم على التعويض

لذلك كان من الواجب ضبط هذا األسلوب الذي متارسه اإلدارة من خالل الوقوف على 
  .اتهدراسة إجراء إىلحتديد مفهومه و التطرق 

  مفهوم نزع امللكية :الفرع األول
حتديد تعريف  ،أوالإن دراسة مفهوم نزع امللكية العقارية اخلاصة للمنفعة العمومية يقتضي 

مث كنقطة ثانية البد علينا  ،شامل لرتع امللكية وفقا ملا حدده فقهاء القانون اإلداري يف هذا اال
  .من متييزه عن بعض األوضاع املشاة له

  :نزع امللكية تعريف :أوال

، ميكن اإلداريةوسيلة خمولة لألشخاص «ن نزع امللكية إف J.M AUBRYحسب األستاذة 
وهي تتمثل بصفة جوهرية يف رفع يد احلائز  ،اللجوء إليها الكتساب ملكية األشياء العقارية واملادية

                                                           
 .360، ص 2004 س، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، اإلداريحسني عثمان حممد عثمان، أصول القانون  -1
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يض حمدد وذلك من أجل لنقل ملكية هذه العقارات مقابل دفع تعو ،ائيا وكليا وبصفة متتابعة
  .»املنفعة العامة

العمل اإلداري الذي تستطيع اإلدارة مبقتضاه أن « :بأا A.DE LAUBADEREويعرفها الفقيه 
وذلك دف حتقيق املنفعة العامة ويف مقابل  ،جترب مالك العقار على التنازل على ملكيته العقارية

  .1»تعويض عادل ومسبق
اخلطرية املاسة حبق امللكية يف خمتلف املواثيق  اإلداريةه الوسيلة و جند األساس القانوين هلذ

باعتبار أنّ امللكية « من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بنصها 17إذ نصت عليها املادة  ،والدساتري
تتطلب  ،إال يف حالة احلاجة العمومية املثبتة قانونا ،حق مصون ومقدس ال ميكن أن يرتع من أحد

  2.»ذلك وبشرط تعويض عادل ومسبق بصفة مؤكدة
ال يتم «بقوهلا  20كما نص عليه دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية يف مادته 

  .»ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف ،نزع امللكية إال يف إطار القانون

  :عن بعض األوضاع املشاة له نزع امللكية متييز :ثانيا
يزة عن إجراء االستيالء اإلداري والتأميم الذي قد خيتلط مفهومهما ا إن هذه العملية متم

  :كما يلي

 وميكن التمييز يف كثري من األوجه ،تسمى هذه العمليات بعمليات اكتساب املال العام.  
 وهذه  ،إن عملية نزع امللكية للمنفعة العامة كعملية االستيالء تعتربان أعمال إدارية

رقابة القضائية عكس عملية التأميم اليت تعترب عمل من أعمال السيادة فال األخرية تكون خاضعة لل
  .للرقابة القضائية ختضع بالتايل

                                                           
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، اإلداريستمالك و رقابة القضاء عند حممد عبد الغين مهمالت، االهذه التعاريف واردة  -1

 .23و 22قسم القانون العام، كلية احلقوق، جامعة دمشق، بدون تاريخ، ص 
ور الواليات ناصر لباد، دساتري و مواثيق سياسية، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، دستور اجلمهورية الفرنسية و دست -2

 .153، ص 2007س ،، لباد، سطيف1املتحدة األمريكية، ط 
-René Chapus , DROIT ADMINISTRATIF GENERAL ,TOME 2 ,P613.  
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 يف حني االستيالء ينصب  ،إن عملية نزع امللكية للمنفعة العامة تنصب على العقارات
 يف حني أن التأميم حمله ،على خدمات األشخاص وكذلك على األموال املنقولة والعقارية

  .مشروعات اقتصادية
  إن هذه العمليات املنصبة على امللكيات تكون حتقيقا ملتطلبات املصلحة العامة يف

 أما .فرتع امللكية للمنفعة العامة يكون إلشباع احلاجات العامة يف الظروف العادية ،ظروف خمتلفة
يف حني أن التأميم  ،هو إجراء إداري تتطلبه ظروف معينة متيزها الضرورة واالستعجالفاالستيالء 

 إىلإذ حتتاج الدولة يف ظروف اقتصادية معينة  ،يكون حتقيقا لسياسة اقتصادية عليا يف الدولة
  .إدخال مشروعات اقتصادية للقطاع العام ألمهيتها

  يترتب على نزع امللكية للمنفعة العامة وكذلك على التأميم حرمان صاحب امللكية من
 ،الء الذي يكون لوقت حيدد بانتهائه فتعود األمالك ألصحااعكس االستي ،ملكه مدى احلياة

  .وهذه العمليات تتم مقابل تعويض عادل يدفع ألصحاب هذه امللكيات

وهو  ،بناء على ما سبق نقول أن حق امللكية العقارية اخلاصة من احلقوق الطبيعية املقدسة
نه قد ترد عليه قيود ال تربرها سوى غري أ ،حق مصون قانونا يف املواثيق الدولية ودساتري الدول

 ،وملا كان التأميم من أعمال السيادة فان مسألة مناقشته أمام القضاء ال تثار ،إيثار املصلحة العامة
وملا كان هذا األخري مؤقت فانه يترتب عليه مساس  ،عكس نزع امللكية للمنفعة العامة واالستيالء

عكس عملية نزع امللكية للمنفعة العامة اليت  ،تكون مؤقتةوبالتايل فان خطورته  ،مؤقت حبق امللكية
ألنه يترتب عليها فقدان دائم للمالك  ،على حق امللكية اخلاصة اإلداريةتعترب من أخطر العمليات 

ففي هذا اال ظهرت رقابة املوازنة كأداة يسلطها القاضي اإلداري للموازنة بني فكرة  ،مللكه
  .أهم احلقوق وهو حق امللكيةاملصلحة العامة وبني أحد 
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   إجراءات نزع امللكية :الفرع الثاين
تتم عملية نزع امللكية وفق إجراءات شكلية و حمددة بنصوص قانونية ختتلف من دولة 

 1991أفريل  27املؤرخ يف  91/11أحكام القانون  إىلففي اجلزائر و بالرجوع  ،ألخرى
هذه الوسيلة اليت اعتربها القانون  إىلد أنه ال يتم اللجوء جن ،املتعلق برتع امللكية للمنفعة العامة

املشار إليه  91/11من القانون  2طبقا للمادة  1وال تكون إال بعد فشل التفاوض الودي ،استثنائية
منه خضوع نزع ملكية العقارات أو حقوق عقارية من أجل املنفعة  3أعاله، كما حددت املادة 
  :العامة إلجراء مسبق يشمل

  .لتصريح باملنفعة العامةا -
وتعريف هوية املالكني وأصحاب  ،حتديد كامل لألمالك واحلقوق العقارية املطلوب نزعها -

 .احلقوق الذين تنتزع منهم هذه امللكية

 .تقرير عن تقييم األمالك واحلقوق العقارية املطلوب نزعها -

 .قرار إداري بقابلية التنازل عن األمالك واحلقوق املطلوب نزعها -

 .جيب أن توفر االعتمادات الالزمة للتعويض القبلي عن األمالك واحلقوق املطلوب نزعها -

مث يفصل القانون يف كيفيات تطبيق هذا اإلجراء من خالل ضرورة إجراء حتقيق مسبق 
لينتهي يف األخري بصدور قرار إداري  ،مث التصريح باملنفعة العمومية كمرحلة ثانية ،كمرحلة أوىل
  .التنازل عن األمالك و احلقوق املطلوب نزع ملكيتها خاص بقابلية

  التحقيق املسبق :أوال

ويكون  ،إقرار بثبوت هذه املنفعة إىليكون التصريح باملنفعة العامة مسبوقا بتحقيق يرمي  
  :هذا التحقيق بـ

                                                           
حممد ملعيين، النظام القانوين لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة، جملة املنتدى القانوين، قسم الكفاءة املهنية /رمزي حوحو  -1

  .75، ص 2009، أفريل 6ة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ع للمحاماة، كلي
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       تكوين ملف التحقيق-1

 :تقوم اإلدارة املستفيدة من إجراء نزع امللكية بتكوين ملف يشمل 

إجراء نزع امللكية ويربز النتائج السلبية اليت متخضت عنها  إىلتقريرا يسوغ اللجوء  -
  .حماوالت االقتناء بالتراضي

أو     أداة التعمري إىلتصرحيا يوضح اهلدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح  -
  .التهيئة العمرانية أو التخطيط املرتبط بذلك

  .بيعة األشغال ومدى أمهيتها و موقعهاخمططا للوضعية حيدد ط -
  .تقريرا بيانيا للعملية وإطار التمويل -

الوايل املختص الذي ميكنه أن يطلب مجيع املعلومات أو الوثائق التكميلية  إىلمث يرسل امللف 
  .1اليت يراها مفيدة لدراسة امللف

  جلنة التحقيق-2
تتكون من ثالثة أشخاص يكون أحدهم  فبعد دراسة امللف يقوم الوايل بتعيني جلنة حتقيق 

ويتم اختيار هؤالء األشخاص املذكورين  ،رئيسا هلا إلجراء حتقيق بقصد إثبات فاعلية املنفعة العامة
القوائم اليت تعدها  إىلمن قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية واجلماعات احمللية استنادا 

نازعة امللكية وعدم وجود عالقة تنطوي  اإلداريةاجلهة  إىلويشترط يف احملققني االنتماء  ،كل والية
  .على مصلحة مع املرتوع ملكيتهم

  إجراء التحقيق املسبق -3
  :يفتح التحقيق املسبق بقرار من الوايل يذكر فيه وجوبا ما يلي 

  .اهلدف من التحقيق -
  .تاريخ بدأ التحقيق -

                                                           
 .وما بعدها 76حممد ملعيين، النظام القانوين لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة، املرجع السابق، ص  /رمزي حوحو -1
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  .تاريخ انتهاء التحقيق -
  ).ألعضاء وصفام أمساء وألقاب ا(شكلية اللجنة  -
ودفاتر تسجيل الشكاوى  ،أوقات وأماكن استقبال اجلمهور(كيفيات عمل اللجنة  -

  ).وطرق االستشارة وملف التحقيق
  .اهلدف البني من العملية -
وجيب أن يكون هذا  ،خمطط الوضعية لتحديد طبيعة األشغال املزمع اجنازها وموقعها -

 ،لتحقيق مشهرا مبركز البلدية املعنيةالقرار قبل مخسة عشر يوما من تاريخ فتح ا
  .منشورا يف يوميتني وطنيتني

ويتم وضع ملف التحقيق حتت  ،للوالية اإلداريةوفضال عن ذلك ينشر يف مدونه القرارات 
وختول جلنة التحقيق مساع أي شخص واحلصول على أية معلومات ضرورية  ،تصرف اجلمهور

لى اللجنة عدم البوح بأي سر يتعلق بالوثائق واملعلومات كما جيب ع ،ألعماهلا وإعداد استنتاجاا
املختصة اليت عينتها يف أجل  اإلداريةمث تقدم اللجنة للسلطة  ،اليت يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم

تقريرا ظرفيا فيه استنتاجاا بشأن طابع املنفعة العامة  ،مخسة عشر يوما من تاريخ انتهاء التحقيق
 1ااملزمع القيام.  

   التصريح باملنفعة العمومية :ثانيا
  :يبني القرار املتضمن التصريح باملنفعة العامة حتت طائلة البطالن ما يلي

 أهداف نزع امللكية املزمع تنفيذه. 

 امساحة العقارات و موقعها ومواصفا.  
 ا مشتمالت األشغال املزمع القيام.  
 تقدير النفقات اليت تغطي عمليات نزع امللكية.  

                                                           
القواعد املتعلقة برتع امللكية من أجل الذي حيدد  27/04/1991املؤرخ يف  91/11من القانون  9 إىل 5املواد من  -1

 . املنفعة العمومية املتمم
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وال ميكن أن يتجاوز هذا  ،كما جيب أن يبني القرار األجل األقصى احملدد إلجناز نزع امللكية
تعلق األمر بعملية كربى ذات منفعة  إذااألجل أربع سنوات وميكن جتديده مرة واحدة بنفس املدة 

 . 1وطنية

بية أو يف مدونة وينشر حسب احلالة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشع
ويعلق يف مقر البلدية اليت يقع فيها امللك املطلوب نزع ملكيته  ،اخلاصة بالوالية اإلداريةالقرارات 

ويف كل احلاالت حيق لكل ذي مصلحة أن يطعن يف  ،طوال شهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره
 ،تاريخ تبليغ القرار أو نشره قرار التصريح باملنفعة العامة أمام القضاء اإلداري يف أجل شهر من

وجيب على  ،وريثما تفصل احملكمة املختصة يف الطعن يوقف تنفيذ القرار املصرح باملنفعة العامة
احملكمة أن تفصل يف الطعن يف أجل شهرين من تاريخ الطعن ويعترب احلكم القضائي النهائي 

  .2حضوري بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا يف اخلصام أم ال
رتب على التصريح باملنفعة العمومية جعل نزع امللكية ممكنا و ليس إلزاميا، إذ تستطيع يت

  .3اإلدارة دائما التخلي أو العدول عن مشروعها
 ،ويتم طوال الفترة اليت حددها قرارا التصريح باملنفعة العامة حتديد األمالك واحلقوق العقارية

  .ويتم هلذا الغرض إجراء حتقيق جزئي ،ملكيتهم و هوية املالكني وأصحاب احلقوق املطلوب نزع
إعداد خمطط جزئي وقائمة للمالكني وأصحاب احلقوق  إىليهدف هذا التحقيق اجلزئي 

  .حتديد حمتوى املمتلكات واحلقوق العقارية املذكورة حتديدا دقيقا وحضوريا إىلو  ،اآلخرين

   

                                                           
 .املذكور أعاله 27/04/1991املؤرخ يف  91/11من القانون  10املادة  -1
 .من نفس القانون 15و  14و  13و  11و  6املواد  -2
 .39ص ، 1996 س ،2ع  ،عة العمومية، م ق م عكروغلي، نزع امللكية من أجل املنف مقداد -3
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 ،رباء العقاريني املعتمدين لدى احملاكميعني من بني اخل1حمافظ حمقق  إىليسند التحقيق اجلزئي 
 ،وجيب أن يبني قرار تعيني احملافظ احملقق حتت طائلة البطالن مقر عمله واألجل احملدد لتنفيذ مهمته

أو  وينشر هذا القرار حسب احلالة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  .املعينة للوالية اإلداريةمدونة القرارات 

و يرفق  ،يتضمن التصميم اجلزئي يف خمطط نظامي لألراضي والبناءات املطلوب نزع ملكيتها
  .2التصميم اجلزئي بقائمة املالكني وأصحاب احلقوق العينية 

الوايل املختص إقليميا ويف حدود األجل الذي حيدده الوايل نفسه  إىليرسل احملافظ احملقق 
  :يلي شمل على ماملف التحقيق اجلزئي الذي ي

  .املخطط اجلزئي -
 .احملضر النهائي وكذلك مجيع الوثائق املشتملة أو املعدة أثناء التحقيق -

من املرسوم التنفيذي رقم  27قائمة العقارات كما هو منصوص عليها يف املادة  -
الذي حيدد القواعد املتعلقة برتع امللكية من أجل 27/07/1993املؤرخ يف  93/186

  .وميةاملنفعة العم
 .3تقرير تقييم األمالك واحلقوق العقارية املطلوب نزع ملكيتها -

تعد مصاحل إدارة األمالك الوطنية تقريرا تقييميا لألمالك واحلقوق العقارية املطلوب نزع 
ملكيتها بعد إخطارها بواسطة ملف يشتمل على القرار املصرح باملنفعة العامة وعلى التصميم 

                                                           
كنت أرضا فضاء أو أرضا مبينة  إذاحتديد املمتلكات حتديدا دقيقا من خالل حتديد طبيعتها ما  إىليهدف التحقيق اجلزئي  -1

كان يكون عليها بنايات أو حمالت جتارية، و السلطة الوحيدة املخولة قانونا بتعيني احملافظ احملقق هي السيد الوايل عمال باملادة 
  .27/07/1993املؤرخ يف  93/186التنفيذي من املرسوم  12

 .من نفس القانون 19 إىل 16املواد من  -2
 .وما بعدها 77حممد ملعيين، النظام القانوين لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة، املرجع السابق، ص /رمزي حوحو  -3
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من القانون رقم  19و 18الكني وذوي احلقوق املنصوص عليهم يف املادتني اجلزئي املرفق بقائمة امل
91/111. 

  القرار اإلداري اخلاص بقابلية التنازل عن األمالك واحلقوق املطلوب نزع ملكيتها:ثالثا

 ،حيرر القرار اإلداري اخلاص بقابلية التنازل عن األمالك و احلقوق املطلوب نزع ملكيتها
ويشمل قائمة العقارات  ،التعويض الذي تعده مصاحل إدارة األمالك الوطنية بناءا على تقرير

ويبني يف كل حالة حتت طائلة البطالن هوية املالك  ،واحلقوق العينية األخرى املزمع نزع ملكيتها
كما يعني العقارات اعتمادا على التصميم اجلزئي مع بيان  ،أو صاحب حق امللكية العقارية اخلاصة

  .عويض املرتبط بذلك وقاعدة حسابهمبلغ الت
أو  كل واحد من املالك أو ذوي احلقوق العينية إىليبلغ القرار اإلداري اخلاص بقابلية التنازل 

  .كما يرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيين حيل حمل التعويض النقدي ،املنتفعني
ن شهر من تاريخ ويرفع الطرف املطالب الدعوى أمام اجلهة القضائية املختصة يف غضو

حصل اتفاق بالتراضي، ويودع مبلغ التعويض املمنوح للمعين لدى اهليئة املختصة يف  إذاالتبليغ إال 
  .2الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ

  :حيرر قرار إداري إلمتام صيغة نقل امللكية يف احلاالت التالية
  .حصل اتفاق بالتراضي إذا -
  .من القانون 26دة احملددة يف املادة مل يقدم أي طعن خالل امل إذا -
يبلغ الوايل قرار نزع امللكية للشخص  ،صدر حكم قضائي ائي لصاحل نزع امللكية إذا-

وخيضع للشكليات القانونية املطلوبة يف جمال التحويل  ،املرتوعة ملكيته وللمستفيد من نزع امللكية
  .3وعندئذ يلزم املعينون بإخالء األماكن ،العقاري

                                                           
 .شروط وكيفيات التعويض 22و 21وقد حددت املادتني  -1
 .وما بعدها 77حممد ملعيين، النظام القانوين لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة،املرجع السابق، ص  /رمزي حوحو -2
 .من نفس القانون 30 إىل 23املواد من  -3
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من هنا ميكن القول أن النظام القانوين لرتع امللكية للمنفعة العامة يف اجلزائر يتميز يف كون و 
هذا األسلوب مظهرا من  إىل األخريةو يعترب جلوء هذه  ،إجراءاته تسيطر عليها اإلدارة العامة

 ،حة العامةمظاهر سيادة الدولة ويربز األمهية اليت تكتسيها العملية يف إجناز مشاريع حتقق املصل
ية العقارية بتقدمي تعويض عادل اإلدارة هنا مقيدة عند وضع يدها على األمالك و احلقوق العينو
و يلزم أن يكون دفع هذا  ،منصف ملالك العقار أو احلق العيين كمقابل عن حرمانه من ملكيتهو

ن منازعاا خيتص ا كما جند أ .التعويض قبل صدور القرار النهائي برتع امللكية للمنفعة العمومية
  .القضاء اإلداري

وإننا لنرى أن النظام القانوين اجلزائري أكثر انسجاما بتوحيد اختصاص القضاء اإلداري يف 
ملا حيقق يف ذلك من جتنيب إرهاق املتقاضني من خالل توزيع نزاعهم  ،كافة منازعات نزع امللكية

جهة أخرى العتبار القاضي اإلداري  ومن ،أحدمها عادي واآلخر إداري قضائينيبني هرمني 
  .قاضي اإلدارة العامة فهو األصلح للفصل يف منازعاا

  .رقابة القضاء اإلداري حول نزع امللكية للمنفعة العمومية :املطلب الثاين
و التأكد من  اإلدارةيظهر الدور اخلطري الذي يؤديه القضاء اإلداري من خالل مراقبة أعمال 

مما قد يضطره  ،كان القرار أو اإلجراء املتخذ مشروعا و جييزه القانون إذاما فيفحص  ،مشروعيتها
  .1القانونية اإلجراءاتمىت جتاوزت سلطتها يف التمسك ب اإلدارةالتعقيب على أعمال  إىل

جمال نزع امللكية اخلاصة للمنفعةالذكر يف هذا املطلب على نقطتني أساسيتني يف  وخنص 
مث خنصص  ،ة القضاء على إجراءات إثبات املنفعة العمومية كفرع أولالعمومية من خالل رقاب

  .الالحقة لقرار التصريح باملنفعة العمومية اإلجراءاتالفرع الثاين لدراسة رقابة القضاء على 

   

                                                           
 ،10ة املدرسة الوطنية لإلدارة، جملداحلريات األساسية، جمليف محاية احلقوق و اإلداريقاسم العيد عبد القادر، دور القاضي  -1

 .38، ص 2000 س ، اجلزائر،1ع 
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  :رقابة القضاء اإلداري على إجراءات إثبات املنفعة العمومية :الفرع األول
واملرسوم التنفيذي  27/04/1991خ يف املؤر 91/11بالرجوع ألحكام القانون 

الواجب إتباعها  اإلجراءاتاملطبق له حدد املشرع بدقة  1993جويلية 27املؤرخ يف  93/186
وقد وردت أغلب النصوص بصيغة  ،من طرف اإلدارة قبل إصدار قرار التصريح باملنفعة العمومية

حلة إصدار عدة قرارات وتنفيذ عدة وتتضمن هذه املر ،الوجوب مما جيعل اإلدارة ملزمة باحترامها
  .تدابري قبل اختاذ قرار التصريح باملنفعة العمومية

قد نصت على تدخل القاضي األول مرة  91/11من القانون رقم  13كانت املادة  إذاو
 ،لفرض رقابته من خالل الدعاوى اليت ترفع إليه للطعن يف شرعية قرار التصريح باملنفعة العمومية

 اإلجراءاتمينع الطاعن من أن يؤسس طعنه يف قرار التصريح باملنفعة على عدم احترام فان هذا ال 
ويراقب القاضي من خالل هذه الدعوى الدفوع املتعلقة باالختصاص 1اجلوهوية السابقة له 

و هنا يتجلى مبدأ  ،وكذا التحقق من وجود املنفعة العمومية اإلجراءاتواآلجال واحترام 
حكاما كانوا أو حمكومني  ،ين خضوع مجيع اهليئات العامة يف الدولة للقانوناملشروعية الذي يع

 األعمالالقضاء من أجل كبح  إىلدف محاية حقوق األفراد و حريام، و هنا يلجأ األفراد 
  .هذه الرقابة بتطبيق مبدأ املشروعية و بالتايل تسمح ،اليت قد تلحق أضرارا م اإلدارية

  القضائية جمال الرقابة :أوال
الشخص  ،يقصد باجلهة صاحبة االختصاص بإصدار قرارات نزع امللكية للمنفعة العمومية

املعنوي العام الذي يعطيه القانون احلق يف الشروع و مباشرة إجراءات نزع امللكية عن طريق 
أول ما جيب أن يتحقق  و هو،التصرفات القانونية بناءا على طلب اجلهة صاحبة احلق برتع امللكية

، و يف هذه إ م إ قمن  801و 800منه القاضي اإلداري ألنه وحده املختص طبقا ألحكام املواد 
                                                           

ماي  25املؤرخ يف  76/48األمر رقم (للمحكمة العليا ألغت قرار نزع امللكية يف ظل التشريع السابق  اإلداريةالغرفة  -1
احملقق يف مدى فعالية املنفعة العمومية مل يبلغ للشخص الذي انتزعت ملكيته قرار صادر بتاريخ  ظالن قرار احملاف) 1976

 .، غري منشور80812حتت رقم امللف  18/02/1987
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املرحلة ويف إطار الطعن يف شرعية قرار التصريح باملنفعة العمومية هو أن مصدر قرار التصريح 
تعلق األمر بأمالك أو حقوق عينية عقارية تقع  إذاه أي الوايل باملنفعة العمومية خمتص قانونا بإصدار

تعلق األمر بأمالك تقع على أكثر من والية ألما  إذاعلى تراب والية واحدة أو قرار وزاري 
 93/186من املرسوم  10السلطتني الوحيدتني املخولتني قانونا كما ورد يف أحكام املادة 

صدر القرار عن جهة أخرى غري هاتني اجلهتني  إذاأما  .لعموميةإلصدار قرار التصريح باملنفعة ا
  .وجب التصريح ببطالنه ألنه معيب بعيب عدم االختصاص

املسألة الثانية اليت يتعني على القاضي أن يتحقق منها هي نشر وكذا تعليق وتبليغ القرار 
وهذا  91/11القانون رقم من  11املطعون فيه لكل واحد من املعنيني باألمر طبقا ألحكام املادة 

شيء جديد فرضه املشرع إذ نص على النشر والتعليق والتبليغ حتت طائلة البطالن خالفا ملا كان 
ماي  25املؤرخ يف  76/48معمول به يف ظل التشريع السابق الذي كان وفقا لألمر رقم 

بل يكفيها تبليغ قرار  ،الذي مل يكن يلزم اإلدارة بتبليغ قرار التصريح باملنفعة العمومية 1976
علما أن القضاء اجلاري لس  ،نزع امللكية وحىت ذلك مل يكن منصوص عليه حتت طائلة البطالن

الدولة الفرنسي مثال ال يلوم اإلدارة بتبليغ قرار التصريح باملنفعة العمومية ويكتفي بالنشر وتسري 
ح باملنفعة العمومية ال ميس حبقوق آجال الطعن ابتداء من تاريخ النشر باعتبار أن قرار التصري

  .األطراف وميكن لإلدارة التراجع عنه يف أي وقت
أما املشرع اجلزائري فلم يترك جماال للشك أو املناقشة إذ نص على وجوب التبليغ حتت 

يلزم التفرقة مابني العلم ا الذي  اإلداريةالعلم بالقرارات  أنطائلة البطالن للمعنيني باألمر، ذلك 
كانت قرارات  إذاو العلم ا عن طريق التبليغ  ،كانت قرارات تنظيمية إذام عن طريق النشر يت

 91/11من القانون  11يتعلق بقرار نزع امللكية الفردية فهنا و عمال باملادة  اآلمرومادام  ،فردية
دت املادة أما النشر فيخص الغري ممن هلم مصلحة وقد أك ،فالبد من تبليغه لكل واحد من املعنيني
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على أن آجال الطعن حمددة بشهر ومعناه أن ختلف هذا اإلجراء  91/11من القانون رقم  13
  .1يلزم القاضي بالتصريح بالبطالن دون التطرق ملسائل أخرى

حتقق القاضي من أنه خمتص وأن اجلهة اليت أصدرت القرار خمتصة بإصداره بغض النظر  إذاف
ن القرار نشر وعلق وبلغ للمعنيني به طبقا للقانون وأن الطاعن وا ،عن املستفيد من نزع امللكية

 اإلجراءاترفع دعواه يف اآلجال القانونية يتعني عليه التحقق من أن السلطة النازعة احترمت 
يف  اإلجراءاتاجلوهرية األخرى اليت سبقت إصدار قرار التصريح باملنفعة العمومية وتتلخص هذه 

  :ثالث مراحل
علما أن املستفيد قد يكون شخص  ،يلتزم القيام ا املستفيد من نزع امللكية:ىلاملرحلة األو

اعتباري حيكمه القانون العام وقد يكون خاضعا ألحكام القانون اخلاص بغض النظر عن كونه 
مؤسسة عمومية أو خاصة إذ ميكن تكليف مؤسسة خاصة بتسيري منشآت عمومية أو اجناز أشغال 

على أنه يتعني على املستفيد أن  93/186من املرسوم رقم  2ت املادة فقد نص ،عمومية كربى
 2اليت نصت عليها املادة  اإلجراءاتالوايل املختص يبني فيه أنه اتبع  إىليقوم بإعداد ملف يوجهه 

واملتمثلة يف إثبات أنه سعى للحصول بالطرق الودية على األمالك  91/11من القانون رقم 
كل الوثائق املتعلقة باملشروع املراد اجنازه واليت  إىلباإلضافة  ،تمكن من ذلكاملطالب برتعها ومل ي

                                                           
 إذاللمحكمة العليا وبعدها لس الدولة يعترب أن النشر ال يغين على التبليغ إال  اإلداريةعلما أن االجتهاد املستقر للغرفة  -1

بصفة مباشرة احلقوق  تعلق األمر بقرارات فردية متس مراكز قانونية معينة علما أن قرار التصريح باملنفعة العمومية ال ميس
بني  1992ماي  24مؤرخ يف  91487قرار حتت الرقم  العقارية املراد نزعها كما هو احلال بالنسبة لقرار نزع امللكية،

كان جيب تبليغ القرار للطرف املراد نزع ملكيته، و أن هذه الشكلية مل حتترم يف دعوى : عبدون حممد ووايل والية تيزي وزو
عمر، القضاء العقاري يف ضوء القرارات الصادرة عن جملس الدولة و احملكمة العليا، دار هومة، اجلزائر محدي باشا .احلال

 .307، ص2003
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نزع امللكية للمنفعة العمومية وعليه أن يثبت أيضا توفر الغالف املايل الجناز  إىلتربر اللجوء 
  .1املشروع وتغطية مصاريف نزع امللكية

بعد تلقيه ملف املستفيد وهي املرحلة  هي اليت يقوم ا الوايل املختص إقليميا :املرحلة الثانية
واليت يصدر فيها الوايل قرار فتح التحقيق  91/11من القانون رقم  6و 5و 4اليت نصت املواد 

كان تعيني أعضاء  إذاوقرار تعيني اللجنة املكلفة به ويتحقق القاضي يف إطار الرقابة اليت ميارسها 
من القانون ومن ضمن القائمة اليت ضبطها  5املادة اللجنة قد مت طبقا للشروط املنصوص عليها يف 

كما عليه أن يتحقق من أن قرار التحقيق وقرار التعيني قد مت نشرمها  93/186املرسوم رقم 
  .وتعليقهما باألماكن املخصصة لذلك بالبلدية

من صالحيات القاضي أيضا التحقق من أن قرار التحقيق قد اشتمل على ما نصت عليه 
حتت طائلة البطالن وان ملف التحقيق وضع حتت تصرف اجلمهور  91/11ن القانون م 6املادة 

من املرسوم التنفيذي على أن قرار فتح  6وقد نصت املادة  ،لتسجيل التظلمات ومشل كل الوثائق
يوم قبل فتح التحقيق وحددت ما جيب أن يذكر فيه وجوبا وبالتايل  15التحقيق جيب أن يصدر 

إبطال القرار املصرح باملنفعة العمومية  إىليؤدي حتما  اإلجراءاتاء من هذه فاإلخالل بأي إجر
  .2الالحق هلا

 9و 8و 7أما املرحلة الثالثة فان إجراءاا تنفذها اللجنة املكلفة بالتحقيق وقد حددت املواد 
 كيفية عملها وألزمتها بتحرير تقرير تفصح فيه عن رأيها يف مدى فاعلية 91/11من القانون 

  .93/186من املرسوم التطبيقي  9املنفعة العمومية كما أكدت ذلك املادة 

                                                           
 اإلدارةتوفر الغالف املايل يضمن حق التعويض ويثبت جدية املشروع املراد اجنازه وخرق هذا األجراء يرتب مسؤولية  -1

 .اإلجراءاتعلى احترام  ولةاملسؤالنازعة وليس مسؤولية املستفيد ألا هي 
ما يالحظ يف احلياة العملية أنه نادرا ما يطعن يف قرار بالتصريح باملنفعة العمومية وأن أغلب الرتاعات تنصب على قرار نزع  -2

 .امللكية أو قرار قابلية التنازل
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املذكورة  اإلجراءاتويتبني مما سبق ذكره أن القاضي ملزم بالرد على كل الدفوع املتعلقة ب
اجلوهرية اليت أوردها املشرع  اإلجراءاتواإلخالل بأي إجراء من هذه  ،أعاله اليت قد تثار أمامه

علما أن احترام كل هذه  ،ؤدي حتما إلبطال قرار التصريح باملنفعة العموميةبصيغة الوجوب ي
ال يضفي بالضرورة الشرعية على قرار التصريح باملنفعة العمومية الن صلب املوضوع  اإلجراءات

لكن هل ميلك القاضي اإلداري اليوم  ،يف هذه الدعوى هو التحقق من مدى فاعلية املنفعة العمومية
والسيما املادية والتقنية اليت متكنه فعال من ممارسة كل الصالحيات املخولة له مبوجب كل الوسائل 
تعلق األمر بالتحقق من مدى فعالية املنفعة  إذا، السؤال يبقى مطروح خاصة 1هذا القانون

  .2العمومية

  سلطة القاضي يف مراقبة مدى فعالية املنفعة العمومية :ثانيا
أفريل  25املؤرخ يف  76/48باملقارنة مع األمر رقم  91/11رقم إن أهم ما جاء به قانون 

اللجوء للوسائل القانونية  دؤمل ي إذاهو أنه نص على أن نزع امللكية ال يكون ممكنا إال  1976
تنفيذ  إىلومن جهة أخرى اشترط أن يهدف نزع امللكية  ،نتيجة اجيابية هذا من جهة إىلاألخرى 

اة من أدوات التعمري أو التهيئة والتعمري تتعلق باجناز جتهيزات مجاعية عمليات ناجتة عن تطبيق أد
كانت  إذ ،وهذا خالفا ملا كان معمول به من قبل 3ومنشآت وأعمال كربى ذات منفعة عمومية

 .املبادرات اليت تقوم ا املؤسسات االقتصادية العمومية تعترب منفعة جتيز وتربر نزع ملكية األفراد

                                                           
تتعامل مع املنازعات  اإلداريةهات القضائية على كل وحىت لو افترضنا أن الوسائل متوفرة للقاضي فان الواقع يبني أن اجل -1

املتعلقة برتع امللكية كما يتعامل القاضي العادي مع األطراف أي يكتفي مبا يقدم له من دالئل وكثريا ما حيال الرتاع على خبري 
 .خربة إىليف جمال رقابة ميلك القاضي فيه كل الصالحيات والوسائل حلسمه دون اللجوء 

لإلجراءات املتعلقة برتع امللكية اخلاصة للمنفعة العمومية،  اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريدور القاضي  ليلي زروقي، -2
  ،2003 س،3د، ع .م.م
بني فريق بن  1998فيفري  23مؤرخ يف  157362هذا املبدأ يف القرار رقم  اإلداريةوقد أكدت احملكمة العليا الغرفة  -3

 .188، ص 1998، سنة 1املسيلة، م ق م ع، ع عبد اهللا ووايل والية 
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من القانون رقم  2ك أن القاضي يراقب أيضا مدى توفر شروط املادة ويترتب عن ذل
غري أن ذلك ال يعين أن هذه املادة نصت على كل احلاالت اليت ميكن فيها نزع امللكية  91/11

وعلى سبيل احلصر الن بعض القوانني اخلاصة تنص على إمكانية نزع امللكية الستغالل الثروات 
من الدستور من األمالك الوطنية العمومية وعليه يعترب استغالهلا  17ادة الطبيعية اليت هي حبكم امل

وقد نص قانون الغابات على إمكانية نزع امللكية لتوسيع الثروة الغابية وأكد ذلك  ،منفعة عمومية
املؤرخ يف  94/41من املرسوم رقم  91ونص قانون املياه وخاصة املادة  ،قانون األمالك الوطنية

انفجرت مياه معدنية يف ملك خاص ومل تستغل  إذاعلى إمكانية نزع امللكية  1994جانفي  29
ونص قانون استغالل املناجم على إمكانية نزع ملكية سطح األرض  ،أو تؤجر من طرف املالك

الستغالل الثروات الباطنية أو إنشاء ارتفاقات عليها حىت لفائدة اخلواص املستفيدين من رخص 
  .1استغالل املناجم

ويف كل هذه احلاالت جيب التحقق أن املنفعة العمومية املتمسك ا إما تدخل ضمن إحدى 
أو أن املشرع نص عليها بقانون  91/11من القانون رقم  2احلاالت اليت نصت عليها املادة 

وعلى كل جيب أن تكون لتحقيق منفعة عمومية تدخل يف إطار إنشاء أو استغالل األمالك  ،خاص
ممتلكات األفراد لفائدة األمالك  يعد مسموح لإلدارة نزع عامة أو تسيريها ألنه مبدئيا ملالوطنية ال

يف كافة  91/11اخلاصة الواردة يف القانون  اإلجراءاتشريطة أن حتترم اإلدارة  2الوطنية اخلاصة
 اليت تنص على أن كل نزع ملكية يتم خارج احلاالت والشروط 33احلاالت طبقا ألحكام املادة 

  .اليت حددها هذا القانون يكون باطال وعدمي األثر

                                                           
املتعلقة باألنشطة ) 35/2001ج ر (وما يليها  134املواد  2001جويلية  03املؤرخ يف  01/10القانون رقم  -1

املتعلق بإنتاج الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق األنابيب  2002فيفري  05املؤرخ يف  02/01املنجمية، كما نص القانون 
 .على إمكانية نزع امللكية لفائدة هذا النشاط)  08/2002رقم ج ج ج ر (
املتعلقة برتع امللكية للمنفعة العمومية  1994ماي  11مؤرخة يف  0007وقد أكدت التعليمة الوزارية املشتركة رقم  -2

  .املفهوم الضيق للمنفعة العمومية طبقا للمفهوم الذي تبنته النظرية التقليدية للنظام الليربايل
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وبالتايل فان القاضي ميلك الرقابة الكاملة للتحقق من وجود املنفعة العمومية بغض النظر عن 
 إبطالكما ميكن  ،مدى فاعلية املنفعة العمومية يفما توصلت إليه جلنة التحقيق املكلفة بالتحقق 

ثبت أن املشروع املراد اجنازه خيالف تشريع آخر كحماية  إذاة القرار الذي صرح باملنفعة العمومي
 ،كما أخذ بذلك القضاء اجلاري يف بلدان أخرى املواطننيالبيئة أو فيه خطر على صحة وسالمة 

بالرجوع الجتهاد احملكمة العليا وجملس الدولة نالحظ أنه وحىت يف ظل التشريع القدمي حاول 
املنفعة العمومية فعال وألغى قرارات صرحت باملنفعة العمومية القضاء دائما التحقق من وجود 

ثبت لديه أا اختذت بغرض حتقيق منفعة فردية  إذاواعتربها مشوبة بعيب االحنراف بالسلطة سيما 
  .ضيقة

األخذ بالنظرية التقييمية يتحقق مبوجبها من أن  إىللكن السؤال املطروح هل يذهب القاضي 
ه يرتب منافع تفوق مساوئه باملقارنة مع املساس بامللكية الفردية وقيمة االجناز املشروع املراد اجناز

مبدئيا  ؟واألضرار االجتماعية املنجزة عنه كما فعل جملس الدولة الفرنسي عن طريق تكييف الوقائع
 ليس هناك ما مينع ما دام القاضي ال يتدخل يف املالئمة وال يراقب املسائل اليت تدخل ضمن السلطة

وعلى كل فانه ال ميكن لإلدارة أن تتمسك بالسلطة التقديرية وانفرادها باملالئمة  ،التقديرية لإلدارة
للخروج عن املبادئ العامة اليت حتكمها واليت تتمثل يف استعمال صالحيات السلطة العامة فقط 

دى احترام هذه ومن حق القاضي اإلداري أن يراقب م ،لتسيري املرافق العامة وحتقيق النفع العام
املبادئ خاصة يف هذا اال بالذات، وعلى كل فان املسألة تعد حمسومة ما دام املنشور الوزاري 

املذكور أعاله قد تبىن النظرية التقييمية يف تعريفه  1994ماي  11املؤرخ يف  007املشترك رقم 
  .للمنفعة العمومية
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هو أنه خرج عن القواعد العامة  91/11ومن األحكام اليت تبناها املشرع يف القانون رقم 
وإجراءات الفصل يف  1واملتعلقة بآجال الطعن اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتاملنصوص عليها يف قانون 

  .مبجرد رفع الدعوى اإلداريةالطعون وكذا توقيف تنفيذ القرارات 

   :الطعن يف قرار التصريح باملنفعة العمومية واآلثار املترتبة عنه :ثالثا

و املقررة حلماية حقوق  91/11من الضمانات املهمة اليت وردت يف أحكام القانون رقم 
منه اليت نصت على أن الطعن أمام القضاء يف قرار التصريح باملنفعة  13األفراد ما أوردته املادة 

الالحقة له وهذا خروجا عن القاعدة العامة  اإلجراءاتالعمومية يوقف تنفيذه ويوقف استمرار 
يأمر بوقف تنفيذ القرارات  أنواليت جتيز للقاضي  اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتواردة يف قانون ال

ويفهم من نص  ،إ م إ قمن  833بناءا على طلب الطرف املعين و هو ما جاء يف املادة  اإلدارية
ارة يترتب عنه بطالن قراراا أو املذكورة أعاله أن خرق هذا املبدأ من طرف اإلد 13 املادة

 .تصرفاا الالحقة ويرتب مسؤوليتها يف التعويض

من عرقلة سري املرفق العام فان املشرع خرج عن  ونظرا ملا قد يترتب عن هذا اإلجراء
فيقوم املتقاضي  ،ونص على آجال قصرية حلسم الرتاع اإلداريةالقواعد العادية اليت حتكم املنازعات 

ه يف خالل شهر من تاريخ تبليغ أو نشر القرار املطعون فيه حسب احلالة خروجا عن برفع دعوا
احملددة بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو و إ م إ قمن  829اآلجال العادية الواردة يف أحكام املادة 

  .النشر
قضائية املختصة بالفصل يف ألزمت اجلهة ال 91/11من القانون رقم  14كما أن املادة  

الطعن خالل شهر من رفعه إليها ويترتب عن ذلك أن املشرع ألغى التظلم املسبق الواجب احترامه 
ما تعلق األمر بقرار  إذا قبل رفع الطعن باإللغاء أمام احملكمة إ م إ قمن  830طبقا ألحكام املادة 

                                                           
بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار  اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتمن قانون  829حددا املادة  -1

 .اجلماعي أو التنظيمي اإلداريأو من تاريخ نشر القرار  الفردي،
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فانه ويف حالة استئناف قرار صادر عن الغرفة  14طبقا ألحكام املادة كما أنه ودائما  ،1فردي
  .إليهلدى الس تعني على جملس الدولة أن يبت فيه خالل شهرين من رفعه  اإلدارية

من جهتها على أن احلكم القضائي النهائي  91/11من القانون رقم  15وقد نصت املادة 
ويستنتج من أحكام هذه املادة أن  ،طرفا فيه أم اليعترب حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان 

األحكام القضائية اليت تفصل يف مدى شرعية قرار التصريح باملنفعة العمومية تكون غري قابلة للطعن 
وهذا خروجا عن القاعدة العامة ميليه  ،فيها ال باملعارضة وال باعتراض الغري اخلارج عن اخلصومة

وذلك لتفادي عرقلة سري املرفق العام وألن احلقوق الفردية املتعلقة األثر املوقف للطعن القضائي 
  .بامللكية يف هذه املرحلة مل يقع بعد املساس ا

املذكورة أعاله أيضا أن اإلدارة ال ميكنها االستمرار يف  14كما يفهم من أحكام املادة 
يوقف تنفيذ  االستئنافأن  إجراءات نزع امللكية الالحقة إال حبصوهلا على قرار قضائي ائي أي

 إ قمن  833خروجا عن القاعدة العامة املكرسة بأحكام املادة  اإلداريةاحلكم الصادر عن احملكمة 
ويفهم هذا االستثناء من اآلجال القصرية املمنوحة لس الدولة للبت يف االستئناف مما يضفي  إ م

نوع من التوازن بني املصلحة  إجيادوهذا قصد  ،طابع االستعجايلال اإلجراءاتعلى كل هذه 
واحلقوق الفردية املتعلقة بضمان امللكية اخلاصة املكرسة  اإلداريةالعمومية املتمثلة يف نشاط السلطة 

يف إطار  إالمنه اليت ال جتيز نزع امللكية اخلاصة  20من الدستور واملادة  52دستوريا حبكم املادة 
  .لقانون وبتعويض عادل ومنصف وقبلياحترام ا

                                                           
دد لكيفيات تطبيق القانون احمل 1993جويلية  27املؤرخ يف  93/186من املرسوم رقم  10وهذا طبقا ألحكام املادة  -1

احملدد لقواعد نزع امللكية للمنفعة العمومية اليت نصت على أن قرار التصريح  1991أفريل  27املؤرخ يف  91/11رقم 
رقم  ج ر( تعلق األمر مبشروع ميتد على تراب واليتني أو عدة واليات  إذاباملنفعة العمومية يصدر بقرار وزاري مشترك 

51/1993 .( 
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حصلت اإلدارة على حكم ائي أو انقضت آجال الطعن يف قرار التصريح باملنفعة  إذاف
 اإلجراءاتالعمومية دون الطعن فيه من طرف من هلم مصلحة يف ذلك جاز هلا االستمرار يف 

  .1الالحقة وهو ما سنتعرض له يف الفرع الثاين

  الالحقة لقرار التصريح باملنفعة العمومية  اإلجراءاتقضاء اإلداري على رقابة ال :الفرع الثاين
املرحلة الالحقة لقرار التصريح باملنفعة العمومية هي أهم مرحلة يف إجراءات نزع امللكية  إنّ

إذ تتعلق بالتحقيق اجلزئي وتقييم األمالك  ،للمنفعة العمومية ألا متس مباشرة حقوق األفراد
اد نزعها وتنتهي بقرار قابلية التنازل وما يترتب عنه من دعاوى تستدعي تدخل واحلقوق املر

  .حلماية هذه احلقوق اإلداريالقاضي 
كما أن املشرع مل يسمح لإلدارة بوضع اليد على األمالك املراد نزعها قبل صدور قرار نزع 

زم املستفيد من نزع امللكية أنه أل إىلباإلضافة  ،امللكية إال يف حاالت استثنائية وبإذن من القاضي
باحترام اآلجال اليت حددها للبدء يف األشغال إلجناز املشروع الذي نزعت من أجله األمالك وإال 

فضال عن مسائل  ،جاز لذوي احلقوق املرتوعة املطالبة باسترجاع أمالكهم كما سيأيت شرحه
  .مل ينظمها القانون بدقة أمهها املطالبة بالرتع التام للملكية اليت،أخرى سوف نتطرق هلا

  الدعاوى املتعلقة بقرار قابلية التنازل :أوال
الالحقة لقرار التصريح  اإلجراءاتميكننا القول أن كل  91/11بالرجوع ألحكام القانون 

الدعاوى املتعلقة بقرار قابلية التنازل  إطاريف  إالباملنفعة العمومية ال ميكن الطعن فيها أمام القضاء 
ق األمر بدعوى البطالن أو الدعاوى األخرى اخلاصة باملنازعة يف التقييم أو طلب الرتع سواء تعل

اهلدف منها حتديد  ،التام باعتبار أن هذه املرحلة تتضمن اختاذ قرارات حتضريية غري قابلة للطعن
ن له لكن هذا ال مينع م ،األمالك واحلقوق املراد نزعها ومعرفة أصحاا وتقدير التعويض املستحق

                                                           
لإلجراءات املتعلقة برتع امللكية للمنفعة العمومية، املرجع  اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريليلى زروقي، دور القاضي  -1

 .20-19السابق، ص 
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السابقة لقرار قابلية التنازل للحصول على إبطال هذا  اإلجراءاتمصلحة إثارة دفوع تتعلق ب
 .األخري

مدى احترام اإلدارة لإلجراءات املتعلقة بالتحقيق اجلزئي أو القطعي املنصوص  القاضييراقب 
 93/186 من املرسوم رقم 12واملوضح يف املادة  91/11من القانون رقم  17عليه يف املادة 

سواء بالنسبة آلجال تنفيذ مهمة احملقق ومقر عمله ونشر قرار ،ألا وردت حتت طائلة البطالن
  .17كما نصت على ذلك املادة  91/11من القانون رقم  11تعيينه طبقا ألحكام املادة 

طريقة عمله وعالقته بكل من له مصلحة ألن التحقيق اجلزئي هام جدا كونه  إىلباإلضافة  
حتديد املساحات واحلقوق العينية الواجب نزعها لتنفيذ املشروع والبحث عن املالك  إىل يهدف

ويف حالة انعدام السندات فهو الذي حيدد أصحاب احلقوق بإثبات أركان  ،وأصحاب احلقوق
كما يتوىل حتديد هوية أصحاب احلقوق بدقة  ،احليازة القانونية ومبساعدة مصلحة األمالك الوطنية

ؤالء بإبداء أرائهم واملنازعة يف ضرورة نزع األمالك املعنية الجناز املشروع وتقدمي ويسمح هل
  .1دفوعهم
كما أنه ميكن الطعن باإللغاء يف قرار قابلية التنازل ألنه اعتمد على حتقيق جزئي مردود  

ميكن غري أن السؤال املطروح هل  ،ألسباب شرعية أو أن احملقق ال تتوفر فيه الشروط القانونية
خالفا للتشريع  91/11االعتماد على هذه الدفوع أمام القضاء اجلزائري علما أن القانون رقم 

 ،الفرنسي يلزم اإلدارة بتبليغ قرار التصريح باملنفعة العمومية للمعنيني باألمر حتت طائلة البطالن

                                                           
مية، املرجع املتعلقة برتع امللكية للمنفعة العمو لإلجراءات اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريليلى زروقي، دور القاضي  -1

 .21السابق، ص 
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ال احملددة له ال ميكنه األرجح أن من بلغ له القرار املصرح باملنفعة العمومية ومل يطعن فيه يف اآلج
  .1التمسك بعدم شرعيته بعد أن يصبح ائيا ألنه يتحصن بانقضاء آجال الطعن فيه

قرار قابلية التنازل يشمل أيضا قيمة األمالك واحلقوق املراد نزعها وهذا التقييم حسب املادة 
ون التقييم تقوم به مصاحل أمالك الدولة ويشترط القانون أن يك 91/11من القانون رقم  20

 ،منصفا ويغطي كل األضرار استنادا للقيمة احلقيقية لألمالك حسب طبيعتها وموقعها واستعماهلا
أو أرض مستغلة أم ال، أو تكون مبينة أو فضاء، سنة قبل  ،كأن تكون أرض فالحية أو معدة للبناء

، أما السعر فيقدر 91/11من القانون رقم  21التصريح باملنفعة العمومية و هو ما جاء يف املادة 
  .2حسب قيمة األرض يف اليوم الذي تقوم فيه مصلحة األمالك الوطنية بالتقييم

مسألة املنازعة يف التقييم تدخل ضمن اختصاص القضاء الكامل ويراقب القاضي من خالهلا 
العناصر واألسس اليت  93/186وما يليها من املرسوم رقم  31وقد بينت املواد  ،كيفية التقييم

لكن اجلديد الذي جاء به املرسوم التنفيذي هو ما أوردته  ،جيب االستناد عليها لتحديد التعويض
قامت بدال عنه بإسكان  إذامنه واملتعلقة بإمكانية إعفاء اإلدارة من دفع التعويض نقدا  34املادة 

نح تعويض م إىلمستأجري احملالت السكنية واملهنية والتجار واحلرفيني والصناعيني باإلضافة 
اليت  91/11من القانون  25كان هذا النص هو تطبيقا ألحكام املادة  إذاف ،الترحيل للمستأجرين

النازعة بتعويض  اإلدارةاليت تلزم  ق ممن  517تنص على اقتراح تعويض عيين وكذا املادة 
ن املرسوم جتاوزت م 34املستأجرين لتحرير املؤجر من ضمان حق البقاء للمستأجر فان املادة 

أحكام القانون الذي يتكلم على اقتراح تعويض عيين أي ترك اال للمعين باألمر رفضه بينما نص 
                                                           

 إللغاءالتمسك بعدم شرعية قرار التصريح باملنفعة العمومية  نأ إالرغم ان االجتهاد القضائي مل حيسم هذه املسائل بعد  -1
بعد  إال تاإلجراءايف  االستمرارمينع عليها  اإلدارةسبق تبليغه ذا الدفع ومل يطعن فيه، ف إذاقرار قابلية التنازل ال ميكن قبوله 

 .حتصن قرار التصريح باملنفعة العمومية بعدم الطعن فيه يف اآلجال احملددة
ني وايل والية شلف وفريق صدوقي ب 2001نوفمرب  06الصادر بتاريخ  199301غري أن جملس الدولة يف القرار رقم  -2
ت املستحقة حسب األسعار املطبقة عند عني خبري وكلفه بتقييم التعويضا)  2002-2منشور يف جملة جملس الدولة العدد (

 .سنة وبدون تعويض 20وضع اليد على األراضي املتنازع عليها علما أنه يف هذه احلالة وضع اليد وقع منذ أكثر من 
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عرضت تعويضا عينيا فكيف يكون موقف  إذااملرسوم على حترير اإلدارة من التعويض النقدي 
  ؟رفض املتقاضي التعويض العيين إذاالقضاء 

ملرسوم التنفيذي واليت مل ينص عليها القانون هي تلك اليت أوردا املسألة الثانية اليت أضافها ا
من املرسوم واليت تلزم املعنيني بقرار قابلية التنازل أن يقدموا لإلدارة بعد تبليغهم  38املادة 

مل يقدم  إذاويفهم من هذا النص أنه  ،يوما 15بالتعويض املقترح عليهم اقتراحام يف خالل 
م لإلدارة قبل الطعن يف قرار قابلية التنازل فال ميكنهم املنازعة يف قيمة التعويض املعنيون اقتراحا

الذي جييز للمعنيني باألمر الطعن يف قرار قابلية  91/11أمام القضاء وهذا خمالف للقانون رقم 
فكيف يكون موقف  ،التنازل خالل شهر من تبليغه هلم دون التطرق ملسألة اقتراح مبلغ من طرفهم

  .1هذا ما سنعرفه مستقبال ،لقضاء اجلاري فيما خيص هذه اإلضافات اليت جاء ا املرسوما
من املرسوم جتاوزت ما جاء به القانون رقم  38و  34لكن ميكن القول مبدئيا أن املادتني 

وميكن للقضاء استبعاد تطبيقهما يف كل حالة تعرض عليه ويتبني منها املساس حبقوق  91/11
صحاب احلقوق العينية األخرى كما جرت العادة بالنسبة للنصوص التطبيقية املخالفة املالك أو أ

  .ألحكام نص قانوين خاصة وأن األمر يتعلق حبق امللكية احملمي دستوريا
الدعوى األخرية اليت ميكن أن ترفع أمام القضاء خبصوص قرار قابلية التنازل هي تلك املتعلقة 

 إذا":اليت تنص على أنه 91/11من القانون رقم  22أحكام املادة بطلب الرتع التام الذي ورد ب
كان نزع امللكية يعين جزء من العقار ميكن للمالك أن يطلب االستيالء على اجلزء الباقي الغري 

  ".مستعمل
 ،رفضت اإلدارة النازعة االستجابة له إذانالحظ أن القانون مل يبني كيفية ممارسة هذا احلق  

 1993جانفي  26املؤرخة يف  57م التنفيذي والتعليمتني الوزاريتني رقم كما أن املرسو
اليت تشكل اإلطار التنظيمي احلايل لتطبيق قانون نزع  1994ماي  11املؤرخة يف  0007و

                                                           
اكتفت فيه بتأييد القرار املستأنف  163356قرار رقم  1997جويلية  27أصدرت بتاريخ  اإلداريةاحملكمة العليا الغرفة  -1

 .قضى بعدم قبول الدعوى ألن املنازعة يف التقييم جاءت بعد انقضاء أجل شهرالذي 
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وهذا خالفا ملا كان منصوص عليه باألمر  ،هلذه املسألة إطالقاامللكية للمنفعة العمومية مل تتطرق 
منه احلاالت اليت ميكن فيها طلب الرتع التام  23بدقة يف املادة الذي وضح  76/48رقم 

واآلجال اليت يرفع فيها الطالب دعواه أمام القضاء ونصت صراحة على أنه عندما يستجيب 
القاضي لطلب الرتع التام ويقرر نزع ملكية اجلزء الباقي فان حكمه يكون مبثابة سند ملكية وهو 

  .خرىالشيء املعمول به يف بلدان أ
به  أمام هذا الفراغ كيف سيحسم القضاء مثل هذه املنازعات هل يطبق ما كان معموال 

اليت  91/11من القانون رقم  2فقرة  22سابقا أمام سكوت القانون أم أنه يكتفي بتطبيق املادة 
تضمن يف كل احلاالت عن النقصان يف القيمة من جراء نزع امللكية اجلزئي بتقييم التعويض وكأن 

  .1األمر يتعلق برتع تام دون احلكم به احتراما ملبدأ عدم إعطاء أوامر لإلدارة
يستنتج مما سبق ذكره أن قرار قابلية التنازل يثري عدة منازعات وإشكاالت ينتظر من القضاء 

وآخر ما ميكن قوله هو أن الطعن يف قرار قابلية التنازل سواء باإللغاء أو للمنازعة يف  ،احلسم فيها
سائل األخرى املتعلقة بالتعويض أو الرتع التام أو التمسك بامللكية أو أي حق آخر جيب رفعه يف امل

وهو أجل استثنائي  91/11من القانون رقم  26خالل شهر من التبليغ طبقا ألحكام املادة 
هذا لكون الطعن يف هذا القرار ال و ،إ م إ قمن  829باملقارنة مع القاعدة العامة املكرسة باملادة 

  .بوضع اليد على األموال املراد نزعها إال يف حاالت استثنائية وبإذن من القاضي لإلدارةيسمح 

  القضاء إىلإلزامية اللجوء  :ثانيا

هو أنه وخالفا ملا كان معمول به يف ظل األمر رقم  91/11من أهم ما أورده القانون رقم 
مل يسمح لإلدارة النازعة بوضع اليد على األموال املراد  1976 ماي 25املؤرخ يف  76/48

نزعها تلقائيا حىت بعد صدور قرار قابلية التنازل وإيداع مبلغ التعويض لدى هيئة خمتصة وتبليغ 
بعد  إالمنه تنص على أن قرار نزع امللكية ال يتم حتريره  29ألن املادة  ،اإليداع للمعنيني باألمر

                                                           
 .و هو ما يعرف مببدأ حضر توجيه أوامر لإلدارة من قبل القضاء -1
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ائي لصاحل نزع امللكية أو عدم الطعن يف قرار قابلية التنازل بعد شهر من  صدور قرار قضائي
ويفهم من ذلك أن الطعن يف قرار قابلية التنازل له أثر  ،التبليغ أو احلصول على اتفاق بالتراضي

نصت على أن إخالء األمكنة املرتوعة ال يتم  إذمن نفس القانون  30موقف وهذا ما أكدته املادة 
د صدور قرار نزع امللكية وتبليغه للمعنيني باألمر وهذا كله جديد الن أحكام التشريع إال بع

السابق كانت تسمح بتحرير قرار نزع امللكية ووضع اليد على األموال يف مجيع احلاالت مبجرد 
 .إيداع التعويض مبؤسسة خمتصة

منه أن  28ادة اشترطت امل إذحىت يف حالة الضرورة  91/11القانون رقم مل يسمح بذلك 
القضاء للحصول على ترخيص باستالم األموال املرتوعة وال  إىلتلجأ اإلدارة يف حالة الضرورة 

السابقة لقرار قابلية التنازل وإيداع مبلغ التعويض  اإلجراءاتميكن هلا ذلك إال بعد إمتام كل 
  .الفوري لألموال حالة الضرورة اليت تفرض االستالم بإثباتوهي ملزمة  1املقترح من طرفها

إذ أن األمر ال يتعلق مبجرد إشهاد باستالم  ،مدى توفر الضرورة املتمسك ا القاضييراقب 
الذي خيتلف عن النص  91/11من القانون رقم  28األموال كما جاء يف النص العريب للمادة 

   «Un envoi en possession prononcé selon les procédures d’urgence»الوارد باللغة الفرنسية

وهو األصح ألن الطلب حسب النص يرفع أمام قاضي االستعجال وهذا األخري ال ميكنه أن 
أي اإلدارة (يتمسك باختصاصه إال بعد التحقق من توفر حالة الضرورة اليت جيب على املدعي 

  .أن يثبتها أمامه للحصول على أمر باستالم األموال) النازعة
جيب قيد هذا األمر يف احملافظة العقارية دون املساس باملوضوع  نصت نفس املادة على أنه 

 إذاوبالتايل ال يعقل أن يكون جمرد إشهاد باستالم وميكن لقاضي االستعجال أن يرفض الطلب 
                                                           

ال جيوز حرمان أي أحد من : " من القانون املدين اليت صدرت يف ظل التشريع السابق تنص على أنه 677علما أن املادة  -1
أو  األحوال والشروط املنصوص عليها يف القانون، غري أن لإلدارة احلق يف نزع مجيع امللكية العقارية أو بعضها يف إالملكيته 

وقع خالف يف مبلغ التعويض وجب أن حيدد  إذانزع احلقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل، و
الفقرة األخرية  ،"لتعويض جيب أن ال يشكل بأي حال مانعا حليازة األمالك املنتزعةأن حتديد مبلغ ا إالهذا املبلغ حبكم قضائي 

 .91/11من الدستور وأحكام القانون  20من هذه املادة تعترب ضمنيا ملغاة ألا خمالفة ألحكام املادة 
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ثبت لديه عدم توفر حالة الضرورة للشروع الفوري يف األشغال لتحقيق مصلحة عمومية عاجلة ال 
ن أغلب التشريعات جتيز االستالم الفوري لألمالك قبل إمتام علما أ ،حتتمل االنتظار أكثر

  املنصوص عليها قانونا كلما تعلق األمر بظروف طارئة أو ما يسمى حبالة االستعجال اإلجراءات
أو االستعجال القصوى أو عندما تتعلق املشاريع املراد اجنازها حبالة الدفاع الوطين، غري أن هذه 

شغال اليت ختضع إلجراءات خاصة وكذلك حتدد كيفية اإلسراع يف التشريعات تبني نوع األ
اهلادفة لرتع امللكية يف الظروف الطارئة وتقليص اآلجال للسماح بوضع اليد على  اإلجراءات

املتعلق  1976ماي  25املؤرخ يف  76/48من األمر رقم  49األموال كما ورد بأحكام املادة 
ساعة من صدور قرار عن  24خالل " :ذ نصت على أنهإ برتع امللكية يف ظل التشريع السابق

وزير الدفاع يسمح بوضع اليد على األموال املصرح مبنفعتها الجناز مشاريع تتعلق بالدفاع 
ميكن إصدار قرار التصريح " :منه على أنه 12نص يف املادة  91/11القانون رقم  ."الوطين

علق األمر بالعمليات السرية اخلاصة بالدفاع باملنفعة العمومية دون إجراء حتقيق مسبق كلما ت
غري أنه وبعد  ،وأحال على أحكام تنظيمية سوف تصدر لتبني كيفية تطبيق هذه املادة ،"الوطين

 12أن املادة  إىلإضافة  ،سنة على صدور هذا القانون مل تصدر هذه النصوص 25مرور أكثر من 
فوري على األموال يف ظروف استثنائية تتعلق ال تتطرق حلالة االستعجال وال إلجراءات الوضع ال
وبالتايل فان هذا التنظيم على فرض صدوره  ،بالدفاع الوطين وإمنا تنص فقط على سرية األشغال

املمكن إتباعها إلثبات باملنفعة العامة دون اإلعالن عنها وال يتعلق  اإلجراءاتسوف يأيت ليحدد 
  .تثنائيةاملطبقة يف الظروف االس اإلجراءاتاألمر ب

نظرا للفراغ القانوين يبقى دور القاضي اإلداري حاسم لتحديد حاالت االستعجال وكيفية 
من الدستور اليت تشترط التعويض العادل  20التعامل معها دون خمالفة القانون وأحكام املادة 

  .واملنصف والقبلي يف نزع امللكية اخلاصة
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نه اعترب أن القواعد املطبقة يف نزع امللكية أل اإلجراءاترمبا أن املشرع مل ينص على هذه  
تعترب إجراءات استعجاليه يف حد ذاا وال ميكن السماح لإلدارة بعدم احترامها مهما كانت 

لكن بعض احلاالت االستثنائية الطارئة ال ميكن لإلجراءات الواردة يف القانون رقم  ،املربرات
  .1التكفل ا 91/11

واليت سبق التطرق هلا غري كافية يف  91/11ليها القانون رقم اليت نص ع اإلجراءاتإن 
نظرنا حلسم املنازعات اليت سوف تثار حتما على القضاء يف حالة وضع اليد الفوري على األموال 

وما هو التكييف الذي سوف يعطيه ؟ فكيف سيتعامل معها  ،املراد نزعها يف الظروف الطارئة
كيفت وضع اليد  91/11من القانون رقم  33علما أن املادة  ؟يف هذه احلاالت اإلدارةلتصرف 

املنصوص عليها قانونا بأنه تعدي يرتب كل اآلثار اليت  اإلجراءاتعلى األموال قبل إمتام كل 
  .كرسها االجتهاد القضائي يف حالة التعدي

 بالنسبة حلالة الظروف الطارئة اليت قد تفرض وضع اليد الفوري ايبقى اإلشكال مطروح 
  .املنصوص عليها قانونا اإلجراءاتعلى األموال املراد نزعها وحتول دون اختاذ 

اليت سبق  28حالة االستعجال القصوى عدا ما أوردته املادة  91/11م القانون رقمل ينظم 
التطرق إليها وهي ال تترجم حاالت الظروف االستثنائية كاحلرب أو أشغال عاجلة ال حتتمل 

هذه احلاالت نظمتها تشريعات بلدان أخرى يف قوانني  ،أو سالمة األشخاصاالنتظار لضمان أمن 
القضاء اجلاري  ،خاصة وعليه جيد القضاء نفسه أمام حالة فراغ قانوين جيب أن حيسمه باجتهاداته

الفرنسي مييز عادة بني التعدي واالستيالء الغري شرعي الذي متليه ظروف طارئة والتمييز بينهما 
   :يكمن فيما يلي

هو خطأ جسيم ترتكبه ) اجلزائري والفرنسي(التعدي حسب تعريفه يف االجتهاد القضائي  -
اإلدارة إما باملساس باحلريات الفردية وإما حبق امللكية بشكل يفقد التصرف الصادر عن اإلدارة 

                                                           
رتع امللكية اخلاصة للمنفعة العمومية، املتعلقة ب لإلجراءات اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريليلى زروقي، دور القاضي  -1

 25و  24املرجع السابق، ص 
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طابعه اإلداري وجيعله يف حكم القرار املنعدم وتعامل اإلدارة بشأنه ال بصفتها سلطة تتمتع 
وعليه أخضعها املشرع الفرنسي الختصاص .الحيات السلطة العامة وإمنا تعامل معاملة األفرادبص

كما أن  ،وإيقاف تنفيذ قراراا وحىت طردها أليهاالقاضي العادي الذي ميكنه توجيه أوامر 
 Emprise)الغري شرعي  االستيالءيف حني أن  ،التعويض يكون أكثر أمهية ويشمل كل األضرار

Irrégulière) 1خيتلف عن التعدي كونه ال ينصب إال على العقارات دون احلقوق األخرى. 
االستيالء الذي يهمنا هو االستيالء النهائي بقصد نزع امللكية وليس االستيالء املؤقت الذي حتكمه 

خل أو الشغل املؤقت الذي حتكمه قوانني خاصة ألنه ال يد ق ممكرر من  681 إىل 671املواد 
  .ضمن هذه الدراسة

تعطي  ق إ م إمن  801و املادة  800بالنسبة ملا هو معمول به يف اجلزائر فان أحكام املادة 
 921أو باملنازعات األخرى كما أن املادة  االختصاص للقاضي اإلداري سواء تعلق األمر بالتعدي

 ،مل تفرق بني التعدي واالستيالء عندما حددت صالحيات قاضي االستعجال اإلداري ق إ م إمن 
يف حني أن القضاء اإلداري طبق يف اجتهاداته النتائج اليت توصل إليها القضاء العادي يف فرنسا 

فنجد مثال يف قضية كانت جتمع مواطن ضد وايل  .كلما كيف تصرف اإلدارة على أنه تعدي
 اإلداريةفان الغرفة ) 1978فرباير  04(ورغم أن القرار صادر يف ظل التشريع السابق والية عنابة 

 ،للمحكمة العليا كيفت وضع اليد على األموال قبل إيداع مبلغ التعويض بأنه جمرد اعتداء مادي
ومل تأخذ بالدفوع املثارة من طرف اإلدارة اليت كانت تتمسك حبالة االستعجال غري أنه بالرجوع 

يثيات القرار يتبني أن القاضي اعترب التمسك حبالة الضرورة غري جمدي الن اإلدارة مل تثبت أن حل
                                                           

القضاء الفرنسي مييز عادة بني التعدي واالستيالء الغري الشرعي ألن النتائج املترتبة عن التكييف هلا أمهيتها من حيث اجلهة  -1
كذا السلطات املمنوحة للقاضي املختص، القضائية املختصة للنظر يف الرتاع من حيث قيمة التعويض املستحق حسب احلالة و

ويعرف القضاء الفرنسي االستيالء غري الشرعي على أنه كل مساس بامللكية العقارية التابعة ألحد اخلواص مت يف ظروف ال 
باختاذ  لإلدارةيكون فعال من أفعال التعدي كوضع اليد الفوري على األموال يف ظروف استثنائية حالت دون السماح 

 .ال حقا اإلجراءاتبتسوية  اإلدارةهو املختص وتلزم  اإلدارياملنصوص عليها قانونا فيكون القاضي  اءاتاإلجر
Voir convention européenne des droits de l’homme; application par le juge français, P 261 et suivante. 

Edition litec cour de cassation Française, 1998. 
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حالة االستعجال حالت دون إيداع مبلغ التعويض ويفهم من هذا أنه لو أثبتت اإلدارة أن هناك 
  .1لكيف القاضي وضع اليد تكييفا آخرا اإلجراءاتظروف طارئة منعتها من احترام 

وضع اليد على األموال املراد نزعها يف ظروف طارئة مل تسمح لإلدارة بإمتام نعتقد أن  
ال ميكن  91/11من القانون رقم  33و 28املنصوص عليها قانونا يف أحكام املادتني  اإلجراءات

يسمح للمالك ،للقاضي أن يكيفه على أنه تعدي وإمنا جيب أن يكيف على أنه استيالء غري شرعي
 ،القانونية اإلجراءاتيض عن ضرر شريطة أن تشرع اإلدارة بصفة فورية يف إمتام باملطالبة بالتعو

ويتعني فقط على اإلدارة النازعة  ،القضاء إىلوهذا حىت لو مت وضع اليد على األمالك دون اللجوء 
والقاضي ميلك كل  اإلجراءاتأن تثبت حالة الضرورة القصوى اليت مل تسمح هلا باحترام 

  .2قق من مدى توفر القوة القاهرة مادام أنه بصدد فراغ قانوينالصالحيات للتح

  الدعاوى املتعلقة بقرار نزع امللكية ودعوى استرجاع األمالك املرتوعة :ثالثا
يتبني أن عملية نقل امللكية لألمالك  91/11من القانون رقم  29بالرجوع ألحكام املادة 

وقد نصت نفس املادة على أن إصدار القرار  ،املرتوعة واحلقوق األخرى يتم مبوجب قرار إداري
ضمنيا يف حالة  وأمااإلداري يتم بعد أن يصبح قرار قابلية التنازل ائيا إما حبصول اتفاق بالتراضي 

ونصت  ،عدم الطعن فيه يف اآلجال القانونية أو عندما يصدر قرار ائي قضائي لصاحل نزع امللكية
 إىلالشخص املرتوعة أمالكه و إىلهذا القرار جيب أن يبلغ  من نفس القانون على أن 30املادة 

 إذااملستفيد منه وخيضع للشكليات املطلوبة يف جمال نقل امللكية العقارية ومل ينص املشرع فيما 
لكن مادام األمر يتعلق بقرار إداري فهو ،كان بإمكان األطراف الطعن يف هذا القرار أمام القضاء

صدر بدون احترام أحكام القانون  إذا ،قضاء اإلداري طبقا للقواعد العامةقابل للطعن فيه أمام ال

                                                           
 :نشر يف رارق -1

Le recueil de jurisprudence administratif de R. kheloufi et H.Bouchahda publié par l institut de droit , 

d’Alger 1999 et a fait l’objet d’ un commentaire détaillé de Ramdane Babadji . 
املتعلقة برتع امللكية اخلاصة للمنفعة العمومية،  لإلجراءات رةاإلدايف مراقبة مدى احترام  اإلداريليلى زروقي، دور القاضي  -2

 .27-26املرجع السابق، ص 
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مثال قبل احلصول على حكم قضائي ائي لصاحل نزع امللكية أو مشل أمالك مل ترد  91/11رقم 
، لكن املشكل املطروح يتعلق بآجال الطعن فيه هل تطبق اآلجال العادية 1يف قرار قابلية التنازل

أشهر من التبليغ أم تطبق اآلجال االستثنائية الواردة يف  4أي  ق إ م إمن  829دة الواردة يف املا
 ؟91/112القانون رقم 

 ؟فهل الطعن يف قرار نزع امللكية يوقف تنفيذه أم ال ،السؤال الثاين يتعلق بإخالء األمكنة
إجيار يف قرار نقل امللكية ناتج عن  كان الطعن صادر من صاحب حق انتفاع أو عقد إذاخاصة 

هل حيق لإلدارة وضع اليد مباشرة على األموال  ؟اتفاق بني اإلدارة النازعة ومالك الرقبة أو املؤجر
القضاء لطلب طرد الشاغلني الذين  إىلبعد صدور قرار نزع امللكية أم أا جمربة على اللجوء 

سواء  91/11الستثنائية الواردة يف القانون رقم مبدئيا جيب تطبيق القواعد ا ؟يرفضون اإلخالء
أما فيما خيص الطرد فهو من صالحيات القاضي  ،فيما يتعلق باآلجال أو باألثر املوقف للطعن

وميكن لإلدارة النازعة يف هذه  ،القضاء إىلوحده وال ميكن لإلدارة احلصول عليه دون اللجوء 
بغري وجه حق ومتسك بالبقاء يف األمكنة بعد  تعسف الشاغل إذااحلالة رفع دعوى استعجاليه 

الرتاع أن  إليهاتعلق األمر بسبب جدي فيحق للجهة اليت يرفع  إذاأما  ،استالمه مبلغ التعويض
وعلى كل فانّ القضاء اجلاري يف املستقبل  ،مؤقت أو ائي حلماية الطرف املتضرر إجراءتتخذ أي 

  .3هو الذي سوف حيسم كل هذه التساؤالت

                                                           
احملكمة العليا يف ظل التشريع السابق الفت قرار نزع امللكية لعدم تبليغه للمعنيني به ميكننا القول  إنأخذنا بعني االعتبار  إذا -1

 1992ماي  24بتاريخ  91487قرار رقم ( وص عليها قانونا للطعن فيه بعد انقضاء اآلجال املنص إالالقرار ال يتحصل  إن
 ).بني عبدون حممد ووايل والية تيزي وزو 

املذكور أعاله صرحت بعدم قبول الطعن يف قرار  1997جويلية  27املؤرخ يف  163356احملكمة العليا يف القرار رقم  -2
، لكن حسب موضوع الدعوى يف 91/11من قانون رقم  26املادة نزع امللكية بعد انقضاء أجل شهر املنصوص عليه يف 

  .األمر يتعلق بقرار قابلية التنازل وليس قرار نزع امللكية إليهااملادة املشار 
لإلجراءات املتعلقة برتع امللكية للمنفعة العمومية، املرجع  اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريليلى زروقي، دور القاضي  -3

 .27و  26ق، ص الساب



 ضاء اإلداري يف محاية حق امللكية العقارية اخلاصة مدى تدخل الق                  :الفصل الثاين

 

270 
 

دعوى األخرية اليت ميكن أن ترفعّ أمام القضاء خبصوص نزع امللكية هي الدعوى املتعلقة ال
اليت تنص على  91/11من القانون رقم  32باسترداد األمالك واحلقوق املرتوعة اليت أوردا املادة 

و القرارات  مل يتم االنطالق الفعلي يف األشغال املزمع اجنازها يف اآلجال احملددة يف العقد إذا":أنه
أو    اليت ترخص بالعمليات املعنية ميكن أن تسترجع ملكية العقار بناءا على طلب من املرتوع منه

  ".أصحاب احلقوق
مل حيدد القانون اجلديد صراحة املهلة اليت  76/48ويستنتج من هذا النص أنه وخالفا لألمر 

اليت كان التشريع السابق حيددها جيب أن تنجز فيها األشغال اليت انتزعت من أجلها األمالك و
سنوات من تاريخ نزع امللكية وجييز للمرتوع منه رفع دعوى للمطالبة باسترجاع هذه  5بـ

  .سنة 15األمالك يف خالل 
ميكن طلب  بأنهمل يتطرق لكل هذه املسائل واكتفى بالقول  91/11القانون رقم 

أي أن  ،ددة يف القرارات اليت رخصت بالعمليةمل تنطلق األشغال فعليا يف املهلة احمل إذااالسترجاع 
وكيف ميكن التحقق من  ؟هي اليت تقررها فما املوقف لو مل حتدد هذه املدة صراحة اإلدارةاملدة 

مطروح حول كيفية تطبيق  إذااالنطالق الفعلي لألشغال ومدى فاعلية هذا االنطالق؟ يبق املشكل 
والتعليمتني  93/186ن املرسوم التنفيذي رقم خاصة وا 91/11من القانون رقم  32املادة 

كما أن القانون مل حيدد آجال معينة لتقدمي  ،الوزاريتني املشار إليهما أعاله مل تتطرق هلذه املسألة
علما أن املال املرتوع قد يكون يف ذمة شخص آخر  ،طلب االسترداد وال اجلهة اليت يوجه إليها

حالة حتويل األموال املرتوعة ملشروع آخر غري الذي انتزعت من  إىلباإلضافة  ،غري اإلدارة النازعة
كل هذه املسائل تنتظر إجابات من  إذا، 1اجله دون إصدار قرار جديد لتصريح باملنفعة العمومية

                                                           
ثبت لديه ذلك  إذاقرار نزع امللكية  إبطالالقضاء قرر  أنمبدئيا فيما خيص حتويل املشروع عن الغرض املخصص له  -1

املنفعة العمومية يف هذه  إلثباتحتقيق جديد  إجراءاملذكورة أعاله نصت على ضرورة  0007ولتعليمة الوزارية املشتركة رقم 
 .احلاالت
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ويتعني عليه  ،يبقى أن القاضي ميلك صالحيات واسعة أمام سكوت املشرع ،القضاء يف املستقبل
  .يت أقرها الدستور للملكية اخلاصةاستعماهلا لضمان احلماية ال

وعمال بالقواعد العامة وما كان معمول به يف ظل التشريع السابق ويف دول أخرى ميكن 
اإلدارة النازعة خالل  إىلالقول أنه يتعني على من له حق املطالبة باسترجاع األموال أن يوجه طلبه 

قادم احلقوق طبقا ألحكام القانون سنة من تاريخ نزع امللكية وهي آجال تقادم الدعوى وت 15
ويف حالة الرفض يرفع دعواه أمام القضاء للمطالبة  ،اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتاملدين وقانون 

اإلدارة مل  أنّ أو باالسترجاع وعليه أن يثبت أن األشغال مل تنطلق فعال يف اآلجال احملددة هلا
استجاب القاضي للطلب يتعني  إذاو ،فعة العموميةتستعمل األموال للغرض احملدد يف التصريح باملن

عليه تعيني خبري لتقييم األمالك املطالب باسترجاعها طبقا للمعايري املستعملة عند نزع امللكية مع 
  .األخذ بعني االعتبار القيمة احلقيقية لألمالك وقت االسترجاع طبعا

قرار حيمل رقم  1993ي جانف 17الغريب يف األمر أن احملكمة العليا أصدرت بتاريخ 
بني مواطن من العاصمة ضد وايل والية اجلزائر قضت فيه بقبول دعوى إلغاء قرار نزع  04308

سنة من صدوره يف إطار دعوى طلب استرداد  15امللكية للمنفعة العمومية بعد مرور أكثر من 
ن وهذا يعد تناقضا ألنه األمالك املرتوعة وأمرت يف نفس الوقت بإعادة بيع األمالك املرتوعة للطاع

احلالة اليت كانوا عليها قبل صدوره وال حاجة  إىلألغي قرار نزع امللكية فان األطراف يعادون  إذا
أن طلب االسترداد هو نتيجة لعدم استعمال األموال للغرض الذي  إىلإضافة  ،لألمر بإعادة البيع

فلسنا  ،إلغاء قرار نزع امللكية إىلوله انتزعت من أجله األمالك ويف اآلجال احملددة وال يؤدي حص
    .1كان هذا االجتهاد سوف يستقر عليه جملس الدولة أم أنه قرار شاذ إذاندري 

                                                           
لإلجراءات املتعلقة برتع امللكية اخلاصة للمنفعة  اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريي، دور القاضي ليلى زروق - 1

 .28العمومية، املرجع السابق، ص 
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  الشرعي على امللكية العقارية اخلاصة االستيالء :املبحث الثاين
 ميثل قرار االستيالء الشرعي وسيلة اإلدارة يف احلصول على ملكية األفراد وخدمام مبا حيقق

استفاء أركانه القانونية بأن يصدر من خمتص يف الشكل الذي  ،فيشترط ملشروعيته.الصاحل العام
  .أسباب تربره وحمل قائم ومشروع مبتغيا حتقيق املصلحة العامة إىلمستندا يف ذلك  ،حيدده القانون

فتخضع بذلك  ،يف ظل اختصاص مقيد أو اختصاص تقديري لإلدارة ،قد يصدر هذا القرار 
قابة القضاء اإلداري الذي تكمن مهمته الرئيسية يف جماة جتاوزات اإلدارة عند ممارستها سلطتها لر

  .التقديرية
وتبدو أمهية التعرض هلذا املوضوع يف حتديد معامل نظرية االستيالء الشرعي يف ظل التشريع 

هذا  إىلوء اإلدارة بالرغم من جل ،اجلزائري خاصة وان االجتهادات القضائية يف هذا اخلصوص قليلة
لذلك كان البد من التعرف على هذا  ،اإلجراء يف معظم تصرفاا يف احلاالت العادية وغري العادية

 إىلاإلدارة مرارا وتكرارا حىت ال يتحول االستيالء الشرعي  إليهاليت تلجأ  اإلجراءاتالنوع من 
 ؟الشرعي االستيالءما هو  نذإ .غصب أو تعدي، فتنتهك بذلك حقوق األفراد احملمية دستوريا

  ؟إليهوكيف ميكن لألفراد محاية حقوقهم عند جلوئها  ؟إليهاللجوء  لإلدارةومىت ميكن 
الشرعي من حيث حتديد  االستيالءاإلجابة على هذه التساؤالت تقتضي تتبع عملية  إنّ

شاة هلا مرورا أساسها القانوين وتعريف هلا وأهم اخلصائص اليت متيزها عن التصرفات األخرى امل
ن حقوق األفراد أهذه العملية اليت تعترب استثناءا من القاعدة العامة اليت تقضي ب إىلبشروط اللجوء 

الشرعي اليت تقوم ا اإلدارة واهم  االستيالءأنواع عمليات  إىللنصل  ،وحريام حيميها القانون
  .يت تقوم ا اإلدارةالفروق بني هذه األخرية والتصرفات األخرى املشاة هلا ال

  :الشرعي االستيالءماهية  :املطلب األول
يف حتديد مفهوم االستيالء الشرعي إلقاء الضوء على حتديد معناه مربزين ما يتسم به  ارتأينا

إبراز شروطه  إىلمنتهني  ،من خصائص وذاتية عن التصرفات األخرى اليت تقوم ا اإلدارة
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سس واملصادر القانونية واليت جتعل من عملية استيالء اإلدارة وقبل كل ذلك حتديد األ ،وأنواعه
العامة على ممتلكات األفراد عمال مشروعا مىت توفرت ظروف معينة وذلك على مدار الفروع 

  .اآلتية

   األساس القانوين لعملية االستيالء الشرعي :الفرع األول
  :ر قانونية متنوعة منهاجتد فكرة االستيالء الشرعي قواعدها وأحكامها يف أسس ومصاد

  التشريع األساسي :أوال

 ،يشكل الدستور التشريع األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية
ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل السلطات  ،ويضفي الشرعية على ممارسات السلطات

و لقد جاء يف نص املادة  ،ام، ومحاية حلقوق األفراد وحري1العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية
يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات وعلى  « :1996من دستور  35

من نفس الدستور أن  52كما جاء يف نص املادة »كل ما ميس سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية
العامة تقضي أن امللكية  فمن خالل هاتني املادتني يتضح أن القاعدة ،امللكية اخلاصة مضمونة

انه استثناءا ويف  إال ،اخلاصة أهم احلقوق األساسية اليت يتمتع ا األفراد وأن الدستور يكفلها هلم
ترتع األفراد حقوقهم كما هو احلال يف مسألة  أنظروف تستدعي ذلك فانه حيق لإلدارة العامة 

 ،ضمن املبحث األول من هذه الرسالة نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية اليت سبق دراستها
  .واالستيالء الشرعي وذلك مقابل تعويض أو أجر

 إىلباللجوء  لإلدارةالشرعي فانه مل يرد نص يف الدستور يسمح  االستيالءوفيما خيص عملية 
  .2بيد أن نصوص أخرى متفرقة تتناوله سيأيت بياا ،مثل هذا النوع من التصرفات

                                                           
 .4، ص 1996، ودستور 1989ديباجة دستور  -1
ع امللكية اخلاصة للمنفعة العمومية، املتعلقة برت لإلجراءات اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريليلى زروقي، دور القاضي  -2

 .13ص ،املرجع السابق
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  التشريع العادي :ثانيا
 :جاء النص على فكرة االستيالء الشرعي يف املصادر القانونية اآلتية

  .3مكرر  681 إىل 679القانون املدين يف املواد من  -
  .921يف الفقرة الثانية من املادة  اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتقانون  -
 10-11من القانون رقم  91وتقابلها املادة  ،72يف املادة  08-90قانون البلدية رقم  -

  .واملتعلق بالبلدية 2011-06- 22املؤرخ يف 
 119،116وتقابلها املادتان  101،99يف املادتني رقم  09- 90قانون الوالية رقم  -

  .واملتعلق بالوالية 2012- 02-21املؤرخ يف  07- 12من القانون رقم 
كان  إنوال خيفى على أحد أن هذه النصوص القانونية حتدد فقط صور االستيالء الشرعي 

   .إليهع على األشخاص أو األموال ومل حتدد إجراءات االستيالء الشرعي وال شروط اللجوء يق

  :التشريع الفرعي :ثالثا

ويتمثل يف التنظيم الذي تصدره هيئات و أجهزة اإلدارة العامة من قرارات تنظيمية تتعلق 
 1992-02- 09املؤرخ يف  44-92بأوضاع ومراكز عامة ومن أمثلتها املرسوم الرئاسي رقم 

-02-23املؤرخ يف  01-11والذي مت إلغاؤه مبوجب األمر رقم  -املتضمن حالة الطوارئ
لوزير الداخلية  -مبوجب املادة السادسة منه -لوالذي خيو -واملتضمن رفع حالة التطور 2011

ملعتاد يف تسخري العمال للقيام بنشاطهم املهين ا ،واجلماعات احمللية والوايل على امتداد تراب واليته
أو  ويشمل هذا التسخري املؤسسات العمومية ،حالة اإلضراب الغري مرخص به أو غري شرعي

  .للحصول على خدمات ذات منفعة عامة اخلاصة

 الشرعي االستيالءتعريف :الفرع الثاين

وهو  Requièreمن الفعل  Requisitioالشرعي لغة لفظ مأخوذ من اللغة الالتينية  االستيالء
حىت للطلبات املتبادلة يف استعماالت خاصة  Requêteعض األحيان مرادف لالدعاء وااللتماسيف ب
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أما اصطالحا فسنتعرف عليه من خالل موقف ،وعلى وجه اخلصوص يف قانون العقوبات ،جدا
  .الفقه والقضاء والتشريع

 إليه يف تعريف عملية االستيالء الشرعي أمهية كبرية تكمن يف حتديد شروط اللجوء إنّ
كرتع  ،والسمات اليت متيزه عن غريه من التصرفات املشروعة وغري املشروعة اليت تقوم ا اإلدارة

  .امللكية من أجل املنفعة العمومية والغصب والتعدي والتأميم وغريها
أقدم صورة لالستيالء كانت يف شكل االستيالء الشرعي العسكري الذي ظهر يف فرنسا  إنّ

الشرعي يف فترة احلرب  باالستيالءالذي يسمح للجيش  ،1877ث من جويلية مبوجب قانون الثال
مبوجب القانون الصادر يف  ،الشرعي املدين االستيالءمث تطور مفهومه حنو نظام  ،على أموال الغري

  1959.1-01-06املؤرخ يف  63-59املتمم باألمر  1938- 11-07

  موقف الفقه  :أوال
  :جامع مانع لالستيالء ومن هذه احملاوالت لدينا حاول فقهاء القانون وضع تعريف

الشرعي إجراء جربي تلجأ إليه اإلدارة للحصول على األموال املنقولة وكذلك  االستيالء
  . 2التمتع باألموال العقارية

الشرعي عملية أحادية اجلانب تفرضه سلطة مدنية أو عسكرية حسب احلاالت،  االستيالء
أو    لتقدمي خدمة أو حاجات منقولة ،ص سوف يعوض عليه الحقاوفقا ألنظمة خمتلفة على شخ

  :، ومن أمثلتها3التخلي عن التمتع بعقار من أجل تأمني عمل املرافق العامة أو احلاجات العمومية 
  .طلب القوة املسلحة أو ما يعرف بتسخري القوات املسلحة للحفاظ على النظام العام -
 .مصادرة أو تسخري األشخاص -

                                                           
1- Code Administratif, Dalloz, 23éme É dition, Paris, 1994, P1505 . 
2- Philipe George, Droit Public, 72eme É dition, Paris, 1989, P431.  

، بريوت ،1طامعية للدراسات والنشر والتوزيع،املؤسسة اجل ،املعجم الدستوري ترمجة منصور القاضي، /أوايفية هاميل - 3
 :أنظر خاصة 705، ص 1996س
  .66،ص 2001س،قصر الكتاب،البليدة ،2ط معجم املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري،  -
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على أنه إجراء قانوين مؤداه إمكانية استيالء اإلدارة مؤقتا على العقارات اململوكة كما عرف 
 .1بعد إتباع إجراءات معينة يف مقابل تعويض عادل  ،لألفراد يف احلاالت الطارئة واملستعجلة

وعرف أيضا على أنه إجراء استثنائي تلجأ إليه اإلدارة للحصول على األموال واخلدمات من 
وذلك عندما ال تسمح طرق القانون املألوفة بتحقيق  ، حاالت الضرورة واالستعجالاألفراد يف

  .2الغاية املرجوة
«La Réquisition est un procédé forcé qui permet a l’administration de se 

procurer la propriété et l’usage des biens mobiliers, L’usage des biens 

immobiliers, le service d’entreprises ou de personnes la procédure est très 

simplifiées par rapport a l’expropriation mais 
3
L’utilisation est très limitée ». 

فان  ،يف الواقع بالرغم من تعدد حماوالت إجياد معىن واضح ودقيق لعملية االستيالء الشرعي
فكل نظام حيدد  ،حسب النظام السائد بكل دولة ،آخر ىلإهذا التصرف خيتلف من نظام قانوين 
والشيء املشترك والذي تتفق عليه األنظمة املقارنة هو  ،إليهموضوعه وإجراءاته و شروط اللجوء 

مثل هذا النوع من التصرفات يف ظل ظروف استثنائية أو استعجالية بطرق  إىل اإلدارةإمكانية جلوء 
 .مشروعة

نا تعريف االستيالء الشرعي على أنه ذلك اإلجراء االستثنائي املؤقت وعلى هذا األساس ميكن
اإلدارة مبوجب نص يف القانون باالستيالء الشرعي على األموال العقارية أو املنقولة  إليهالذي تلجأ 

وذلك يف احلاالت اليت تقتضيها  ،أو بتسخري مؤسسات أو أفراد لضمان استمرارية املرافق العامة
  .تثنائية أو االستعجاليةالظروف االس

   

                                                           
جع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء و األموال،املر -1

  .620ص  ،السابق
  . 392، ص 1999 املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،س ، ديوان3،ج اإلداريةمسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات  -2

 3- Gustave Peiser, Droit Administratif, 15éme Edition, Dalloz, Paris, 1996, p138. 
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  موقف القضاء :ثانيا
أو  ،للمحكمة العليا سابقا أو جملس الدولة حاليا اإلداريةسواء تعلق األمر بأحكام الغرفة 

فان فكرة االستيالء الشرعي موجودة والصور األكثر شيوعا هي عمليات  ،اإلداريةأحكام احملاكم 
ال للسكن أو حاالت التسخري الواقعة على األفراد االستيالء الشرعي على األماكن املخصصة فع

سواء كانت  –ويالحظ ندرة األحكام الصادرة بشأن االستيالء على األموال  ،واملؤسسات
  .وذلك لعدم ورود قضاء من هذا النوع على القضاء اإلداري اجلزائري –عقارات أو منقوالت 

فان هذا األخري  ،ة االستيالء الشرعيمعىن دقيق لعملي اإلداريفيما يتعلق بتحديد القضاء  و
يكتفي باحلكم على قرارات االستيالء الشرعي بكوا مشروعة أو غري مشروعة من دون أي 

  :تفصيل حول هذه املشروعية ومن أمثلة هذه القرارات القضائية لدينا
  ـالذي يقضي ب 1984- 10-20للمحكمة العليا املؤرخ يف  اإلداريةقرار الغرف: 

 ،نظرية الشغور مبنية على أسس حمددة قانونا كاملعاينة والتصريح بالشغور إني قانونا من املقض«
 ءاتااإلجرباالستيالء الشرعي على عقار دون استيفاء  اإلدارةومن مث فان القرار املتخذ من 

  .القانونية حلالة الشغور يكون مشوبا بتجاوز السلطة
دائرة قد قرر من جانب واحد االستيالء رئيس ل نأوملا كان من الثابت يف قضية احلال 

التشريع اخلاص باألمالك  إىلجمرد اإلشارة  أنمعتقدا  ،الشرعي على احملل لصاحل شخص طبيعي
فانه بتصرفه على  ،دون اإلتيان بدليل على توفر حالة الشغور وحده كاف لتأسيس قراره ،الشاغرة

أمر االستيالء  إبطالاألمر كذلك استوجب  ومىت ،النحو املذكور كان قراره مشوبا بتجاوز السلطة
 .1الشرعي على احملل املتنازع فيه 

  1996-07-12للمحكمة العليا املؤرخ يف  اإلداريةويف قرار آخر لنفس الغرفة 
ال جيوز االستيالء الشرعي بأي حال من األحوال على احملالت املخصصة فعال " :أنهقضت ب

                                                           
 .200، ص 20/10/1984رخ يف مؤ 38213قرار رقم  ، غ إ،1990، سنة 1م ق م ع،ع  - 1
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السكن  إن ،وملا كان من الثابت يف قضية احلال ،قانونللسكن وإال يعترب مشوبا بعيب خرق ال
من مث فان  ،املتنازع عليه مشغول من قبل الطاعنني وان الشقة املتنازع عليها غري مصرح بشغورها

 ،أساس قانوين إىلقرار وايل والية عنابة املتضمن االستيالء الشرعي على هذا السكن ال يستند 
على  األحوالتنص يف فقرا على أنه ال استيالء بأي حال من  ق ممن  679املادة  أنذلك 

القرار املطعون فيه لكونه  إبطالكذلك استوجب  األمراحملالت املخصصة فعال للسكن و ملا كان 
  .1مشوب بعيب خرق القانون

أن هذه القرارات وغريها ال حتدد معىن واضح لالستيالء بل تقدر مدى  إىلجتدر اإلشارة 
أا  إىل إضافة ،عيته من خالل حتديد العيب الذي يشوب أحد أركان قرار االستيالء الشرعيمشرو
وأي خمالفة  ،نفسها اإلدارةيف حاالت تقدرها  لإلدارةاستثنائي خوله القانون  إجراء بأنهتقر 

  .القرار املطعون فيه إبطال إىلستؤدي 

   :موقف التشريع :ثالثا
كما حدد الشروط  ،ق ممن  679من خالل نص املادة االستيالء الشرعي  عرف املشرع

الواجبة  اإلجراءات إىلباإلضافة  ،األساسية الواجب توافرها حىت يعترب هذا التصرف استيالء
  .مكرر من نفس القانون 681 إىل 680املنصوص عليها يف املواد من  اإلتباع

أو  ن االنتخابات أو قانون البلديةأما فيما خيص بقية التشريعات اخلاصة األخرى كقانو
الوالية وغريها من النصوص القانونية فان املشرع مل يعرف االستيالء الشرعي بل اكتفى بتحديد 

والظروف اليت ختول األشخاص املؤهلني قانونا  ،املوضوعات اليت ينصب عليها االستيالء الشرعي
  :ناومن أمثلة ذلك لدي ،إلصدار قرار االستيالء الشرعي

                                                           
  .168، ص 12/07/1986بتاريخ  42136، غ إ، قرار رقم 1990، سنة 1م ق م ع، ع  -1
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  قرار تسخري مصاحل األمن  إصدارمن قانون االنتخابات اليت ختول الوايل  46املادة
املؤرخ  01- 12من القانون العضوي رقم  41، وتقابلها املادة 1ملساعدة أعضاء مكتب التصويت

  .واملتضمن نظام االنتخابات 2012-01-12يف 
  لس الشع 91املادةخمططات  أطاريف  ،يب البلديمن قانون البلدية اليت ختول رئيس ا

 .2بتسخري األشخاص واألمالك ،التنظيم وتقدمي اإلسعافات
  من قانون الوالية اليت ختول الوايل تسخري الشرطة والدرك الوطين املتمركز  116املادة

جندها خولت الوايل  119ويف املادة  ،عندما تقتضي الظروف االستثنائية ذلك ،الوالية إقليميف 
 .3جانب األشخاص إىلتلكات تسخري املم

 خصائص وشروط االستيالء الشرعي :املطلب الثاين
نتناول احلديث يف هذا املطلب على دراسة اخلصائص اليت يتميز ا هذا اإلجراء و كذا 

  .الشروط الواجب توافرها حىت تقبل السلطة العامة على االستيالء الشرعي للممتلكات

  شرعيخصائص االستيالء ال :الفرع األول
مات الذاتية املتميزة اليت تكسبه طبيعة خاصة عن سائر التصرفات اليت لالستيالء مجلة من الس

ومن بني هذه  ،مات تسمح بتحديد طبيعتها القانونية وأنواعهاهذه الس ،تقوم ا اإلدارة العامة
  :مات لديناالس

   

                                                           
عضوي املتعلق بنظام االنتخابات املتضمن القانون ال 06/03/1997: املؤرخ يف 07-97من األمر  46تنص املادة  -1
 ".ناصر مصاحل األمن بناءا على تسخري من الوايليساعد أعضاء مكتب التصويت املتنقل يف مهامهم ع أنميكن "
 .املتضمن قانون البلدية 10-11من القانون  91املادة  -2
 .املتضمن قانون الوالية 07-12من القانون  119، 116املادة  -3
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  االستيالء الشرعي إجراء استثنائي :أوال
هذا اإلجراء إال يف احلاالت  إىلجند انه ال ميكن اللجوء  ،ق ممن  679باستقراء نص املادة 

إال أن مفهوم هذه األخرية يبقى مرن وخيضع لسلطة اإلدارة التقديرية  ،واالستعجالية 1االستثنائية
 .أدرى بالظروف احمليطة اباعتبارها 

مها بالتزاماا وحتول دون حتقيقها يف ظل تبني لإلدارة أن ظروفا معينة تعيق قيا إذامما يعين انه 
وإيقاف العمل ا بالقدر  ،فان ذلك يسوغ هلا التحرر من التقيد بالقوانني العادية ،الظروف العادية

قضاء جملس  إىلأصحاب هذا الرأي استندوا  إنواملالحظ  ،الذي جيعلها قادرة على قيامها بواجباا
الذي يؤخذ عليه باعتبار أن االلتزام باحملافظة على  ،ستثنائيةاالالدولة الفرنسي املتعلق بالظروف 

   .النظام العام ال يقتصر حتقيقه على الظروف غري العادية
كما أن سري املرافق العامة هو يف احلقيقة من أهم الغايات اليت ترمي إليها نظرية الظروف 

 حيدد مفهوما واضحا للحالة وبالنسبة ملوقف القضاء اإلداري اجلزائري فانه مل ،االستثنائية
كما حدث يف قضية وايل والية ميلة ضد الشركة  ،االستثنائية بل اكتفى باإلشارة إليها فقط

يأمر  أنأنه ال ميكن للوايل  إىلاكتفى جملس الدولة يف هذه القضية باإلشارة  إذ ،2الوطنية للمحاسبة
وانه ينبغي  ،ستثنائية واحلالة االستعجاليةاحلالة اال :يف حالتني مها أالبتسخري األموال واخلدمات 

وان ضرورة تسخري احملل لتستغله غرفة التجارة مبيلة ليس حبالة  ،على قرار الوايل أن يكون مسببا
  .3حىت ولو كانت الشركة الوطنية للمحاسبة قد أمهلت احلل املمنوح هلا  ،استثناء أو استعجال

أنه ال يكفي تعذر مواجهة اإلدارة للظرف  إىلوقد ذهب كل من الفقه والقضاء اإلداريني 
البد من مراعاة مدى تناسب اإلجراء املتخذ مع الظرف  إذ ،االستثنائي مبا تتيحه القوانني العادية

                                                           
قوق، جامعة عنابة، ،كلية احلماجستريتفيدة عبد الرمحن، نظرية الظروف االستثنائية يف النظام القانوين اجلزائري، رسالة  -1

 .49، ص 1990
 .، غري منشورالغرفة األوىل، جملس الدولة ،688قرار حتت رقم الفهرس  -2
وعيب السبب النعدام احلالة ) من القانون املدين  679خمالفة نص املادة ( يف هذه القضية حنن بصدد خمالفة القانون  -3

 .ايل غري مشروعاالستعجالية أو االستثنائية، وقرار التسخري بالت
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إبطال هذا األخري،  إىلالن عدم مالئمة السلطات املستعملة لإلجراء املتخذ قد يؤدي  ،االستثنائي
على القدر الضروري والالزم ملواجهة خماطر الظرف على اإلدارة أن تقتصر  ،ولتجنب ذلك

وعليه فان عنصر املالئمة شرط من الشروط اليت  ،االستثنائي عمال بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  .1تطبيق نظرية الظروف االستثنائية إىلجيب ان تراعى حني التفكري يف اللجوء 

ا صفة متيز االستيالء الشرعي عن أما خاصية التأقيت فإ ،االستعجالهذا فيما خيص خاصية 
عملية  إىلكان االستيالء الشرعي دائما فانه يتحول  إذاألنه  ،نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية

  .جل منفعة عموميةأنزع ملكية من 

  االستيالء الشرعي طريق جربي وشرعي  :ثانيا
ونتيجتها  ،لإلدارة العامة يعتمد االستيالء الشرعي على امتيازات السلطة العامة املعهودة

ة لما استدعت الظروف االستثنائية ، إذ تلجأ اإلدارة ك2املساس الشرعي بامللكية اخلاص
لالستيالء على ممتلكات األفراد  ،أو لضمان السري احلسن للمرافق العامة ،االستعجالية ذلكو

شخاص أنفسهم مقابل أو بتسخري املؤسسات أو األ ،مبوجب أمر يصدر من السلطة املختصة قانونا
وهو إجراء قانوين باعتبار أن أحكامه وقواعده منظمة مبقتضى املواد  ،أجر أو تعويض أو االثنني معا

 .ق ممكرر من  681 إىل 679من 

  القصد منه حتقيق املنفعة العمومية :ثالثا
طريق االستيالء  إىلللجوء فانه جيوز ا ،ضمانا الستمرارية املرافق العامة وحتقيق املنفعة العامة

مما يعين أنه مينع على اإلدارة  ،الشرعي ضمن شروط معينة منصوص عليها يف أحكام القانون املدين
كان الغرض منه االحنراف بالسلطة أي حتقيق فائدة خاصة سواء  إذااستخدام االستيالء الشرعي 

  .)موظفيها(لألفراد أو لإلدارة نفسها 

  
                                                           

 .521، ص 1996 س،منشأة املعارف، اإلسكندرية ،1طأمحد مدحت علي، نظرية الظروف االستثنائية، - 1
 Transfertعن طريق التحويل  أو Effectuationن امللكية التابعة للدولة ال ميكن املساس ا إال عن طريق التخصيص أل-2
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  ض إلزامية التعوي:رابعا
فان املشرع اجلزائري أخضعه  ،ملا كان يف االستيالء الشرعي مساس حبق امللكية اخلاصة

وكيفية تعويض من استولت اإلدارة العامة على أمالكهم  إجرائهكتحديد طريقة ،جلملة من القيود
وال خيفى على أحد مبكان أن إجراء االستيالء الشرعي ال  ،أو أجورهم يف حال قيامها بتسخريهم

ففي  ،طلب تعويضا مسبقا كما هو احلالة بالنسبة لعملية نزع امللكية من أجل املنفعة العموميةيت
غري أن القضاء احلايل  ،استبدال نزع امللكية باالستيالء الشرعي إىلبعض األحيان تلجأ اإلدارة 

 .1اإلجراءاتتصدى هلذا العمل واعتربه احنراف ب
فبالرجوع لنصي  ،ضوعات اليت ينصب عليهاوتتعدد صور االستيالء الشرعي حسب املو

وعلى  ،االستيالء الشرعي ينصب على األموال واخلدمات يتضح أنّ ق ممن  680و 679املادتني 
  :الصور اآلتية إىلهذا األساس ميكن تقسيم االستيالء الشرعي 

  االستيالء الشرعي على األموال -1
على أن  ق ممن  683قاريةّ ، وقد عرفت املادة ويقصد باألموال هنا األموال املنقولة والع

العقار هو كل شيء مستقر حبيزة وثابت فيه وال ميكن نقله دون تلف وكل ماعدا ذلك من شيء 
 :وهنا منيز بني حالتني ،فهو منقول

أو  ،مل يكن هلذه األموال مالك أو هي ألشخاص متوفني ال وارث هلم إذا :احلالة األوىل
 ففي هذه احلالة هي أموال شاغرة وبالتايل هي ملك للدولة وحيق هلا االستيالء  ،مل تركتهمالذين

  .إجراء االستيالء الشرعي إىلالشرعي عليها من دون توفر أي شرط من شروط اللجوء 
مما يستدعي ضرورة مراعاة اإلدارة  ،وهي حالة وجود مالك هلذه األموال :الثانية احلالة

الن األمر يتعلق حبق امللكية  ،ستيالء الشرعي بكل عناية مع تعويض مالكهاشروط وإجراءات اال
  .احملمي دستوريا

                                                           
، اجلزائر، 1994 س ،2 ع، 4ة لإلدارة، الد ة العمومية، جملة املدرسة الوطنيرمحاين، نزع امللكية من أجل املنفعأمحد  -1

  .5، ص اإلداريةمركز التوثيق والبحوث 
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  تسخري األشخاص واخلدمات -2
املتضمن  1992-02- 09املؤرخ يف  44-92نصت املادة السادسة من املرسوم الرئاسي 

كذا تسخري و ،على جواز تسخري العمال يف حالة اإلضراب غري املرخص به ،إعالن حالة الطوارئ
 .1املؤسسات العمومية دف استمرار اخلدمات العامة

من القانون  39 ،41،40وكذلك حالة تأطري سري االنتخابات الذي تستند عليه املواد 
إذ أجازت مسألة  ،املتعلق بنظام االنتخابات 2012-01- 12املؤرخ يف  01-12العضوي رقم 

كما أجازت إمكانية  ،أمر تسخري من الوايل تسخري املوظفني كأعضاء ملكاتب التصويت مبقتضى
االستعانة بالقوة العمومية حلفظ النظام العام وطرد كل شخص خيل بالسري العادي لعمليات 

من نفس القانون جند أا أجازت إمكانية  41ويف نص املادة  ،التصويت داخل مكتب التصويت
وق والوثائق االنتخابية بسبب البعد أو تسخري أماكن مرضية تتوفر فيها شروط األمن إليواء الصند

  .ألسباب أخرى

  الء الشرعي يستاال شروط :الفرع الثاين
 إذااالستيالء الشرعي إال  إىليتضح أنه ال ميكن اللجوء  ،ق ممن  679باستقراء نص املادة 

ن الظروف ضم ،ورد به نص قانوين خيول من يكون خمتصا قانونا بإصدار هذا النوع من القرارات
ومن  ،مل ينص القانون عليه إذااليت حيددها القانون أو الظروف اليت ختضع لتقدير اإلدارة نفسها 

  :بني هذه الشروط لدينا

  توفر ظروف استثنائية واستعجالية  :أوال
وحتول دون  ،البد من توفر ظروف تعيق اإلدارة العامة عن قيامها بواجباا أو التزاماا

كما هو احلال يف حالة االنتخابات أو احلصار أو الكوارث  ،القوانني العاديةحتقيقها يف ظل 
غري أن مسألة احلفاظ على النظام العام وضمان حسن سري املرافق العامة  ،أو حىت احلرب ،الطبيعية

                                                           
 .65، ص1999ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سديوان ا ،01ج ، اإلداريةمسعود شيهوب، النظرية العامة للمنازعات  - 1
  .394، املرجع السابق، ص 3ج، اإلداريةامة للمنازعات ، املبادئ العاإلداريشارل ديباش، القانون  -
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بل يف كثري من األحيان تلجأ السلطة املختصة  ،بانتظام ال يقتصر حتقيقه على الظروف غري العادية
ا بإصدار أوامر تسخري أو استيالء يف ظل ظروف استثنائية لكنها ليست خطرية وال دد قانون

أو يف فترة  ،مثل ما هو احلالة بالنسبة لتسخري األمن يف فترة امتحانات طلبة البكالوريا ،النظام العام
 .االنتخابات

  عدم وجود طريق قانوين آخر :ثانيا
فان مل يكن فانه ميكن لإلدارة  ،ة جمربة على سلوكهوجد طريق قانوين عادي، فان اإلدار إذا

جند  ق ممن  679فباستقراء نص املادة  ،استعمال أموال أو خدمات األفراد يف ظل ظروف معينة
إال أنه استثناءا  ،أن اإلدارة املستفيدة جمربة أوال أن تتفق بشكل رضائي مع مالك األموال كقاعدة

هذه األموال أو اخلدمات لضمان  إىلاتفاق وكانت يف حاجة ماسة  ىلإمل تصل  إذاويف حالة 
فإا تلجأ لالستيالء عليها وفق إجراءات نص عليها القانون ومقابل  ،استمرار خدمات املرفق العام

  .تعويض

يف سنواا األوىل لالستغالل  –للمحكمة العليا  اإلداريةويف هذا اخلصوص صرحت الغرفة 
يف  02/07/1965الفرنسي هو الساري املفعول مبناسبة قرارها الصادر يف  أين كان التشريع

بان االستيالء الشرعي ال يكون مشروعا إال عند عدم وجود  -قضية شركة عني فيكارين والدولة
ويف قضية احلال فان االستيالء الشرعي استعمل  ،حتقيق نفس احلاجات إىلطريق آخر يؤدي 

ومن  ،يري العقاري من حيازة األرض اليت صدر بشأا قرار برتع امللكيةلتمكني ديوان الترقية والتس
مث فان االستيالء الشرعي غري مشروع الن اإلدارة متلك طريقا آخر حيقق نفس األهداف وهو نزع 

  .1اإلجراءاتواستعماهلا لالستيالء كان مبثابة احنراف بالسلطة وب ،امللكية

  

  

                                                           
 .394، املرجع السابق، ص 3ج، اإلداريةمسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات  -1
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  :احملالت املخصصة فعال للسكنالشرعي على  االستيالءعدم  :ثالثا
ال ميكن لإلدارة بأي حال من األحوال االستيالء الشرعي على احملالت املخصصة فعال 

وهذا شرط مقيد  ،للسكن حىت ولو وجدت ظروف طارئة متس مبدأ استمرارية املرفق العام بانتظام
الت املخصصة فعال وعمليا يالحظ أن غالبية عمليات االستيالء الشرعي تقع على احمل ،لإلدارة

 .1للسكن ويتبني ذلك من خالل أحكام وقرارات القضاء اجلزائري

  

  

  

  

  

   

                                                           
 : أنظر -1
  .، قرار غري منشور23/09/2002: ، جلسة يوم6460الغرفة األوىل، جملس الدولة، ملف رقم  -
   .168، ص 12/07/1986: ، مؤرخ يف42136قم ،غ إ، قرار ر1990، سنة 4م ق م ع، ع  -
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بل ومن أمهيتها صار  ،يف اجلزائر هلا مكانة مهمة يف التشريع ةامللكية العقارية اخلاص إنّ
ستور ومجلة النصوص مما جعلها من بني املقدسات الثابتة بنص الد ،تكريسها بنص الدستور

اليت ، وو تقييدها يف بعض احلاالت تارة أخرى ،لتكريس قدسيتها تارة ،القانونية املختلفة و املتعددة
  .دف إىل اإلملام مبختلف اجلوانب القانونية للملكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر

ال تثبت وفق القوانني  من خالل هذه الرسالة يتضح لنا أن امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر
السندات  :اليت هي أنواع ثالثالسندات الرمسية : سندات عقارية تتمثل يف اجلزائرية إال مبوجب

تسليم إىل جانب بعض من السندات العرفية ويف األخري  ،التوثيقية واإلدارية و السندات القضائية
  .قارية اخلاصةحتقيق مع معاينة حق امللكية العسندات امللكية عن طريق إجراء 

إن ما شهدته اجلزائر يف جمال امللكية العقارية اخلاصة من مراحل تشريعية خمتلفة ومتعددة 
أدى إىل بروز إشكاليات معقدة على مستوى  ،أحيانا باملرونة و أحيانا أخرى بالتعقيد اتسمت

ب على الباحث و من هنا وج ،د احللول العادلة هلا أحياناأقسام حماكمنا أعجزت القضاء عن إجيا
ألا املرجع  ،يف امللكية العقارية اخلاصة أن يعرف جيدا تواريخ القوانني و تواريخ سرياا ونفاذها

ومن هنا وجب على الدولة  ،يتعلق بامللكية العقارية اخلاصةالصبغة القانونية لكل تصرف  إضفاءيف 
نازعات العقارية مبختلف كم عقارية متخصصة تكون مهمتها النظر و الفصل يف املاإنشاء حم
 ،مع ضرورة تكوين إطارات قضائية ختتص يف املادة العقارية وتوفري وثائق العمل الالزمة هلا أنواعها

و بالتايل ضمان فعالية أكثر  ،ألن التخصص أصبح اليوم ضرورة ووسيلة أساسية لتكوين القاضي
  . تشهد تطورات مستمرةاالت اليت املكلف بالتدخل يف أحد أهم ا ،للجهاز القضائي

كما يتعني على الدولة و باخلصوص السلطة التشريعية أن تعمل على إعادة النظر يف جممل 
، من خالل جعل هذه القوانني مواكبة للتطورات اجلارية ،القوانني اليت حتكم العقار يف بالدنا

ية التطهري العقاري اجلارية بالتايل املسامهة يف إجياد القوانني املالئمة اليت تساعد يف تسريع عملو
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واليت تعترب الوسيلة الفعالة يف تسوية وضعية العقار و اليت من خالهلا ميكن جتسيد مشروع التوثيق 
  .العام متاشيا مع إرادة الدولة يف التحكم يف الفضاء العقاري

يؤدي إىل  ،كما أن إسقاط فكرة التعسف يف استعمال احلق يف امللكية العقارية اخلاصة
ذلك ألن  ،الحنراف ذا احلق عن غايته ويصبح فكرة دقيقة وواضحة إذا ما قيدناه مبعايري التعسفا

فيفترض حسن النية  ،التعسف يف هذا احلق ما هو إال استثناء من األصل و هو مشروعية االستعمال
ا االستثناء حصر هذيف و هلذا كانت ملعايري التعسف أمهية كبرية  ،و املصلحة املشروعة يف استعماله

  .و ضبط النظرية الذي جيعلها فكرة قانونية

بدور التسجيل  األمرالقانوين يف ضبط التصرفات العقارية أمهية بالغة سواء تعلق  لإلطارمث إن 
بالغة و كبرية من حيث الدور التمويلي من جهة أو من الناحية القانونية من  أمهيةالذي له العقاري 

النظر يف قانون التسجيل احلايل كونه قانون مل يواكب التطورات  إعادةمع ضرورة  ،أخرىجهة 
األمر  ،التعديالت مبوجب قوانني املاليةو مل يتم تعديله منذ مدة طويلة سوى ببعض  االقتصادية

  .الذي جعله ال يتماشى مع متطلبات احلياة االقتصادية و االجتماعية احلالية

على أسس متينة تضمن استقرار امللكية العقارية كما أن نظام الشهر العقاري الذي يقوم  
الدولة على  ال تتجسد إال من خالل إقدام اخلاصة و تدعم الثقة يف التصرفات الواردة عليها

و هذا كله من أجل تعزيز  ،اإلسراع يف تنشيط عملية املسح العقاري مع حتديد آجال لتنفيذها
  .عملية شهر األمالك العقارية

ويعود ذلك أساسا إىل  ،ري يعد من ااالت اليت كثرت فيها الرتاعات العقاريةاال العقا إنّ
و يف غياب هذا املسح  ،عدم وجود مسح شامل لألمالك العقارية و اليت حتدد ملكية األفراد

العقارية عن طريق البيع و الشراء  األمالكووجود نصوص قانونية عديدة منها ما تسمح باكتساب 
بأحكام احليازة زد إىل ذلك االنقسام بني اهليئات القضائية حول تطبيق القوانني  و منها من تعترف
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اخلاصة مبثل هذه املنازعات أدت إىل انتشار العديد من القضايا وكثرا و اليت تؤول كلها إىل 
  .القضاء

قرارات خمالفة للقانون متس  وإصدارللقوانني  اإلداريةزيادة على ذلك عدم احترام اهليئات 
كل هذه املعطيات توجب على املشرع ضرورة تبسيط ما اعترى القوانني العقارية  ،مبصلحة األفراد
وجعل من  ،التطبيقاألمر الذي جعلها صعبة الفهم و ،عدم التجانستضخم ومن تناقض و

تتضارب يف احللول تطول و ،القضاء العقاري أو القضاء اإلداري أمامسواء  ،املنازعات العقارية
من أكرب املعضالت اليت تعيشها  ،الشيء الذي جعل من إشكالية العقار يف اجلزائر ،هتدى إليهاامل

كان ، وفلم حتقق سياسات إصالحه إال نتائج حمتشمة ،كل حماوالت تطهريه باءت بالفشلو ،البالد
درجة ألنه توخي الدقة و احليطة يف سن القوانني املنظمة هلذا امليدان اهلام إىل أقصى  ،من املفروض

أرضا كان أم  ،و هو العقار ،ضمانا حلياته و حياة خلفه ،ميس بأغلى ما ميلك أو يصبو إىل امتالكه
  .فيهما و منهما يعيش و يعمل و ينمو ،مسكنا
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   :الكتب واملؤلفات باللغة العربية:أوال

  :كتب واملؤلفات العامةال  - أ

 :ابن منظورمجال الدين  )1

  ، بدون سنة طبع، لبنان، بريوت، التراث العريب إحياءدار ، لسان العرب -

  :عيد دادوار )2
، 1979سنة ، بريوت، زين احلقوقية منشورات، األولاجلزء ، احلقوق العينية األصلية -

سنة ، الطبعة الثانية، الثاينلد ا، اجلزء األول، موسوعة أصول احملاكمات واإلثبات والتنفيذ
1993 ،  

  :ترمجة منصور القاضي، أوايفية هاميل )3
، بريوت، والتوزيعاملؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، الطبعة األوىل، املعجم الدستوري -

  ، 1996سنة 

  :العريب بلحاج )4
، ديوان املطبوعات اجلامعية، األولاجلزء ، أحباث ومذكرات يف القانون والفقه اإلسالمي -

 ، 1996سنة ، اجلزائر

 :حسن كرية  )5

  ، 1989سنة ، اإلسكندرية، منشأة املعارف، املدخل اىل علم القانون -

  :محدي باشا عمر )6
دار ، أحدث القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العلياالقضاء العقاري يف ضوء  -

 ، 2005سنة ، هومة

، دار هومة، القضاء العقاري يف ضوء القرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العليا -
  ، 2003سنة ، اجلزائر
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 ، 2002سنة ، اجلزائر، دار هومة، محاية امللكية العقارية اخلاصة -

 سنة، اجلزائر، دار هومة، ديالت وأحدث األحكامالعقارية يف ضوء آخر التعنقل امللكية  -
2003 ،  

  :ليلي زروقي، محدي باشا عمر )7
  ، 2003سنة ، اجلزائر، دار هومة، املنازعات العقارية -
 ، 2008سنة ، اجلزائر، دار هومة، 10ط ، املنازعات العقارية -

  :حسني عثمان حممد عثمان )8
 ، 2004سنة ، مصر، املطبوعات اجلامعية دار، أصول القانون اإلداري -

  :دربال عبد الرزاق )9
سنة ، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، االلتزاممصادر ، رية العامة لاللتزامالوجيز يف النظ -

2004 ، 

  :رمضان أبو السعود )10
، لبنان، بريوت، الدار اجلامعية، النظرية العامة للحق، الوسيط يف شرح مقدمة القانون املدين -

 ، 1992سنة 

  :سعيد عبد الكرمي مبارك )11
  ، 1996سنة ، احلقوق العينية األصلية، موجز أحكام القانون املدين األردين -

  :سسليمان مرق )12
معهد الدراسات العربية ، أركان املسؤولية، املسؤولية املدنية يف تقنينات الدول العربية -

 ، 1972سنة ، جبامعة الدول العربية

  :شارل ديباش )13
دون ، دون سنة طبع، اجلزء الثالث، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اإلداريالقانون  -

 ، مكان نشر
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  :عبد الرزاق السنهوري )14
اجلزء ، حق امللكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال، الوسيط يف شرح القانون املدين -

  ، 1967سنة ، لبنان، بريوت، التراث العريب إحياءدار ، الثامن
اجلزء ، االلتزاممصادر ، بوجه عام االلتزامنظرية ، القانون املدين اجلديدالوسيط يف شرح  -

  ، 1998سنة ، لبنان، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، الثالثةالطبعة ، الد الثاين، األول
، التراث العريب إحياءدار ، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين املصري -

  ، دون سنة نشر، الطبعةدون رقم 

  :عباس العبودي )15
سنة ، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، شرح أحكام قانون اإلثبات املدين -

1999 ،  

  :علي فياليل )16
، وحدة الرغاية، طبع باملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، النظرية العامة للعقد، اإللتزامات -

 ، 2010سنة ، اجلزائر

  :سليمان علي علي )17
ديوان ، 03الطبعة ، يف القانون املدين اجلزائري االلتزاممصادر ، لاللتزامالنظرية العامة  -

  ، 1992سنة ، اجلزائر، املطبوعات اجلامعية
  الطبعة ، احلقوق العينية األصلية والتبعية، شرح القانون املدين اللييب -
  ، 1999سنة ، لبنان، بريوت، األوىل -

  :عمر زودة )18
، دون سنة طبع، دار هومة، املدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاءاإلجراءات  -

  ، اجلزائر
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  :عبد احلفيظ بن عبيدة )19
سنة ، دار هومة، امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري إثبات -

2003 ، 

 :غين حسون طه )20

 ، 1997سنة ، مطبوعات جامعة الكويت، حق امللكية -

  :الدربشيفتحي  )21
 ، 1997سنة ، سوريا، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، النظريات الفقهية -

 :فريدة زواوي )22

 ، 2000اجلزائر سنة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء الثاين، النظرية العامة للحق -

  :ترمجة صباح كنعاين، فليسيان شاالي )23
  ، دون سنة نشر، دون رقم الطبعة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تاريخ امللكية -

  :فاضلي ادريس )24
  ، 2009سنة ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام -

  :فتيحة يوسف املولودة عماري )25
دار الغرب ، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية واملراسيم التنفيذية احلديثة -

 ، 2007سنة ، نوهرا، للنشر والتوزيع

  :كرم عبد الواحد )26
سنة ، لبنان، بريوت، مكتبة النهضة وعامل الكتب، معجم مصطلحات الشريعة والقانون -

1997-1998 ، 

  :حممد حسنني )27
 ، 1985سنة ، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام -
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  :حممد صربي السعدي )28
الطبعة ، اجلزء الرابع، اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، الواضح يف شرح القانون املدين -

 ، 2009-2008سنة ، اجلزائر، دار هومة، األوىل

الطبعة ، الثايناجلزء  ، الواقعة القانونية، مصادر اإللتزام، شرح القانون املدين اجلزائري -
  ، 1992- 1991سنة ، اجلزائر، دار اهلدى، األوىل

  :ميدي أمحد )29
، اجلزائر، دار هومة، الطبعة األوىل، الرمسية كدليل اثبات يف القانون املدين اجلزائريالكتابة   -

 ،  2008سنة 

  :حممد زهدور )30
دون مكان  ، ريع اجلزائري وفق آخر التعديالتيف التش لإلثباتاملوجز يف الطرق املدنية  -

  ، 1991سنة ، النشر

 :حممد حسن قاسم )31

منشورات ، دراسة مقارنة، اإلجيار، )الضمان(التأمني ، البيع، العقود املسماة، القانون املدين -
 ، 2005سنة ، لبنان، بريوت، احلليب احلقوقية

  ، 2003سنة ، لبنان، منشورات احلليب احلقوقية، أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية  -

  :مصطفى العوجي )32
سنة ، لبنان، بريوت، احلليب احلقوقيةمنشورات ، اجلزء الثاين، املسؤولية املدنية، القانون املدين -

2008 ، 

  :مصطفى السباعي )33
 ، 1996سنة ، سوريا، منشورات جامعة دمشق، شرح قانون األحوال الشخصية -
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  :حممد أمحد سراج )34
سنة ، مصر، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، الفقه اإلسالمي بني النظرية والتطبيق -

1997 ، 

  :حممد وحيد الدين سوار )35
، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الثانية طبعةال، امللكية يف ذاته يف القانون املدينحق  -

 ، 2010سنة ، األردن

  :مسعود شيهوب )36
سنة ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء األول، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية -

1999 ،  
سنة ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، الثالثاجلزء ، ئ العامة للمنازعات اإلداريةاملباد -

1999 ،  

  :نزيه حممد الصادق املهدي )37
دون سنة ، دون رقم الطبعة، مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، امللكية يف النظام اإلشتراكي -

 ، نشر

  :ناصر لباد )38
الفرنسية دستور اجلمهورية ، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، دساتري ومواثيق سياسية -

  ، 2007 سنة، سطيف، الطبعة األوىل، ودستور الواليات املتحدة األمريكية

 :املراجع اخلاصــة  - ب

 :جت حممد أمحد عبد التواب -1

دار ، دراسة مقارنة بني القانون املصري والفرنسي، املسؤولية املدنية عن الفعل الضار بالبيئة -
  ، 2008سنة ، القاهرة، النهضة العربية

 



املراجـع قائمة  
 

297 
 

  :سعد أمحد حممود -2
دار النهضة ، طبعة أوىل، استقراء لقواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئي -

 ، 1994سنة ، القاهرة، العربية

  :أمحد مدحت علي -3
 ، 1996 سنة، منشأة املعارف، الطبعة األوىل، االستثنائيةنظرية الظروف  -

  :عيدد ادوار -4
، لبنان، مطبعة املثىن، الطبعة الثانية، العقاريالسجل ، التحديد والتحرير، األنظمة العقارية -

 ، 1996سنة 

  :مجال بوشنافة -5
  ، 2006سنة ، دار اخللدونية، 06الطبعة ، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري -

  :حسن عواضة -6
دار ، الطبعة الرابعة، موازنة النفقات والواردات العمومية، دراسة مقارنة، املالية العامة -

  ، 1978سنة ، بريوت، النهضة

   :ديب عبد السالم -7
الديوان ، دراسة نظرية وتطبيقية من خالل الفقه واجتهاد احملكمة العليا، عقد اإلجيار املدين -

 ، 2001سنة ، الطبعة األوىل، اجلزائر، الوطين لألشغال التربوية

  :رشيد مشيشم -8
الوضعي والشريعة دراسة مقارنة بني القانون ، التعسف يف استعمال امللكية العقارية -

 ، بدون سنة طبع، اجلزائر، دار اخللدونية، اإلسالمية

 :دوة آسيا، رمول خالد -9

 سنة ، اجلزائر، دار هومة، اإلطار القانوين والتنظيمي لتسجيل العقارات يف التشريع اجلزائري -
2008 ،  
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  :رمول خالد -10
  ، 2001سنة ، الكتابقصر ، احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري -

  :زهدور حممد -11
ون مكان د، يف التشريع اجلزائري وفق آخر التعديالت لإلثباتاملوجز يف الطرق املدنية  -

  ، 1991سنة ، نشر

  :مساعني شامة -12
سنة ، دار هومة، دراسة وصفية وحتليلية، النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري -

2004 ،  

  :عمار علوي -13
 ، 2009سنة ، دار هومة، اخلامسةطبعة ال، العقار، العقاري يف اجلزائرامللكية والنظام  -

  :عطا سعد حممد حواس -14
دار اجلامعة  ، دراسة مقارنة، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار -

 ، 2001سنة ، اإلسكندرية، اجلديدة

  :عبد الرمحن علي محزة -15
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون ، عنها مضار اجلوار غري املألوفة واملسؤولية -

  ، 2006سنة ، القاهرة، دار النهضة العربية، الوضعي

  :عبد الوهاب عرفة -16
، املنصورة، دار الفكر والقانون، الشامل يف حق امللكية واحلقوق العينية األصلية والتبعية -

  ، 2010سنة ، مصر
سنة ، دار اجلامعة اجلديدة، 2007طبعة ، ةاملرجع يف احليازة املدنية ومحايتها اجلنائي -

2007 ،  
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  :عمر قليمي -17
، معهد اإلقتصاد اجلمركي واجلبائي اجلزائري التونسي، الدليل العملي يف التسجيل والطابع -

 ،  1990 سنة، القليعة

  :عز الدين الدناصوري -18
  ، 1993سنة   ، دون مكان النشر، والقضاء احليازة املدنية ومحايتها اجلنائية يف ضوء الفقه -

  :غسان حممد مناور أبو عاشور -19
األساس القانوين ملسؤولية املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة يف القانون املدين األردين  -

  ، بدون سنة نشر، مركز الرسائل واألطروحات، مكتبة اجلامعة األردنية، والفقه املقارن

  :فتحي الدريين -20
سنة ، بريوت، مؤسسة الرسالة، اإلسالمينظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه  -

1977 ، 

  :فاروق بكداش -21
 ، دون سنة طبع، اجلزائر، القليعة، املدرسة الوطنية للضرائب، دروس يف مادة التسجيل -

  :ليلى زروقي -22
الديوان الوطين لألشغال ، الثانيةالطبعة ، اجلزء األول، العقار الفالحي، التقنينات العقارية -

 ، 2001سنة ، اجلزائر، التربوية

  :الشيخ أث ملويابن  حلسني  -23
 ، 2006سنة ، دار هومة، الطبعة الثانية، عقد البيعاملنتقى يف  -

  :جميد خلفوين -24
، الديوان الوطين لألشغال التربوية، الطبعة األوىل، نظام الشهر العقاري يف التشريع اجلزائري -

  ، 2002سنة ، اجلزائر
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  :حممودي عبد العزيز -25
سنة ، منشورات بغدادي، العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري آليات تطهري امللكية -

2009 ، 

  :حممد أبو زهرة -26
 ، 1963سنة ، اإلسكندرية، املعارف ةمنشأ، التعسف يف استعمال احلق -

  :مروان كساب -27
، األشرقية، طباعة جون كلود أنطوان احللو، الطبعة األوىل، املسؤولية عن مضار اجلوار -

  ، 1998سنة ، لبنان

  :حممود حسن حيدر مراد -28
دراسة ، التكييف الشرعي والقانوين للمسؤولية املدنية الناشئة عن مضار اجلوار غري املألوفة -

 ، 2009سنة ، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، حتليلية مقارنة

  :حممدي سليمان -29
  ، 2000/2001 سنة، جامعة اجلزائر، الرهن الرمسي -

  :حممد فاروق عبد احلميد -30
، ديوان املطبوعات اجلامعية، ملعاصر لنظرية األموال العامة يف التشريع اجلزائريالتطور ا -

  ، 1988 سنة، اجلزائر

  :قوادري علي، ميم بشري -31
املؤرخ  74-75دور احملافظ العقاري يف نظام السجل العقاري املؤسس باألمر  -

املعهد ، املاليةمذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا يف ، 12/11/1975:يف
 ،  1995سنة ، القليعة، الوطين للمالية

  :مصطفى جمدي هرجه -32
  ، 1993سنة ، التنظيم القانوين اجلديد ملنازعة احليازة -
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  :نزمي نعيم شالال -33
دراسة مقارنة من خالل الفقه واإلجتهاد  :استعمال احلق وإساءةدعاوى التعسف  -

  ، 2006سنة ، لبنان، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، والنصوص القانونية

  :وسيلة وزاين -34
سنة ، اجلزائر، دار هومة، دراسة قانونية حتليلية، وظيفة التوثيق يف النظام القانوين اجلزائري -

2009 ،  

  :ياسر حممد فاروق املنياوي -35
  ، 2008سنة ، األزراطة، دار اجلامعة اجلديدة، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة -

  :ياسني غامن -36
  ، 1994سنة ، سوريا، مطبعة كرم، الطبعة الثانية، القضاء العقاري -

  :املقــاالت -ج
  :أمحد الصويعي شليبك )1

التعسف يف استعمال احلق بقصد اإلضرار بالغري أو لتحقيق مصلحة غري مشروعة يف  -
 ، 2009سنة ، 38عدد ، جملة الشريعة والقانون، الشريعة والقانون

  :أمني بركات سعود )2
 ، 1995سنة ، 2ع ، م ق م ع، دراسة مقارنة، يف السجالت العينية آثار القيد -

  :أمحد رمحاين )3
، 2العدد ، 4الد ، لإلدارةجملة املدرسة الوطنية ، نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية -

 ، 1994سنة 

  :ترمجة أمقران عبد العزيز، العتروس بشري )4
سنة ، 01اجلزء ، القضائي للغرفة العقارية االجتهاد، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري -

2004 ،  
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 :ترمجة أمقران عبد العزيز، بيوت نذير )5

، اجلزء الثاين، قضائي للغرفة العقاريةلا االجتهاد، القضائي االجتهادل عقد الشهرة من خال -
 ،  2004سنة 

  :بيوت نذير )6
خبصوص  :عقاريمعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق  -

اجلزء ، اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية، 27/02/2007 :املؤرخ يف 07/02القانون 
 ، 2010سنة ، الثالث

  :بلحاج العريب )7
سنة  44العدد ، جملة الشرطة، مفهوم التعسف يف استعمال احلق يف القانون املدين اجلزائري -

1990 ،  

 :بورويس زيدان )8

 ، 2002سنة ، جملة املوثق، 05اجلزء ، لتحرير عقد توثيقيالطرق واإلجراءات العملية  -

  :بوصوف موسى )9
 ، 2002سنة ، 2العدد ، جملة جملس الدولة، دور القاضي اإلداري يف املنازعات العقارية -

  :رمزي حوحو وحممد ملعيين )10
قسم الكفاءة ، جملة املنتدى القانوين، النظام القانوين لرتع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة -

، 06العدد ، بسكرة، جامعة حممد خيضر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، املهنية للمحاماة
 ، 2009أفريل 

  :صاحل باي حممد شريف )11
سنة ، اجلزء الثاين، القضائي للغرفة العقارية االجتهاد، مكانة احليازة يف القانون املدين -

2004 ، 
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   :عريشي اعمر )12
، الة القضائية للمحكمة العليا، العقارية يف اجلزائر القواعد القانونية اليت حتكم األنظمة -

  ، 2003سنة ، 02العدد 

  :رارغعالوة بوت )13
 ، 2005سنة ، 13العدد ، جملة املوثق، نظرات يف قانون التسجيل -

  :عمر زيتوين )14
 ، 2001سنة ، 03العدد ، جملة املوثق، حجية العقد الرمسي -

  :عمر زودة )15
، الة القضائية للمحكمة العليا، احليازة ودعوى امللكيةقاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى  -

 ، 1992سنة ، 04العدد 

  :عمار بوضياف )16
اليوم الدراسي األول حول ، عدد خاص، الدفاتر العقارية إلغاءاالختصاص القضائي يف  -

 ، 2004، سوق أهراس، منشورات املركز اجلامعي، القضاء العقاري واملنازعات العقارية

  :عبد القادرقاسم العيد  )17
جملد ، جملة املدرسة الوطنية لالدارة، يف محاية احلقوق واحلريات األساسية اإلداريدور القاضي 

 ، 2000، اجلزائر، 01العدد ، 10

  :ليلى زروقي )18
سنة ، 02العدد ، اجلزائر، جملة جملس الدولة، يف القانون اجلزائري وإجراءاتهنظام الشهر  -

2002 ، 

املتعلقة برتع امللكية اخلاصة  لإلجراءات اإلدارةيف مراقبة مدى احترام  اإلداريدور القاضي  -
  ، 2003سنة ، 03العدد ، جملة جملس الدولة، للمنفعة العمومية
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  :لعروم مصطفى )19
 ، 1999الغرفة الوطنية للموثقني ، 06العدد ، جملة املوثق، الشفعة يف القانون املدين -

  :حمي الدين عواطف )20
جملة العلوم القانونية ، للعقار الفالحي من خالل قانون التوجيه العقاريامللكية اخلاصة  -

العدد ، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية احلقوق والعلوم السياسية، واإلدارية والسياسية
 ، 2009سنة ، 07رقم 

  :موالك خبتة )21
ية للعلوم القانونية الة اجلزائر، من القانون املدين وتطبيقها على البيع 1مكرر  324املادة  -

 ، 1993سنة ، 4العدد ، والسياسية و اإلقتصادية

  :مقداد كروغلي )22
سنة ، 02العدد ، الة القضائية للمحكمة العليا، نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية -

1996 ، 

  :حممد تقية )23
 ، 1998، 09العدد ، جملة املوثق، اهلبة يف التشريع اجلزائري ويف الفقه اإلسالمي -

  :حممد بوركي )24
 ، 1999، اجلزائر، 06العدد ، جملة املوثق، اجلزء الثاين، التوثيق واإلشهار العقاري

  :حممد بغدادي )25
، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، أمالك اخلواص، املنازعات العقارية املتعلقة بأمالك الدولة -

 ، 1993، زرالدة، الديوان الوطين لألشغال التربوية

  :وناس علي )26
 ، 1999سنة ، 06العدد ، جملة املوثق، عقود املبادلةتسجيل  -
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  :لـالرسائ -د
  :حبار حممد -1

دراسة ، نظرية بطالن التصرف القانوين يف القانون املدين اجلزائري ويف الفقه اإلسالمي -
، معهد احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية، رسالة دكتوراه دولة يف القانون اخلاص، مقارنة

  ، 1987سنة ، اجلزائر، جامعة بن عكنون

  :حممد عبد الغين مهمالت -2
، قسم القانون العام، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، اإلستمالك ورقابة القضاء اإلداري -

 ، بدون تاريخ، جامعة دمشق، كلية احلقوق

  :عبد الوهاب حممد عبد الوهاب حممود -3
سنة ، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، املسؤولية عن األضرار النامجة عن تلوث البيئة -

1994 ،  

  :فتحي الدريين -4
احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ونظرية التعسف يف استعمال احلق بني الشريعة  -

، 1ط ، رسالة مقدمة جلامعة األزهر لنيل درجة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية، والقانون
 ، 1967سنة ، سوريا، مطبعة جامعة دمشق

  :شامة مساعني -5
معهد احلقوق ، رسالة ماجستري، 1990القانونية للسياسة العقارية يف اجلزائر منذ األدوات  -

 ، 1999، جامعة اجلزائر، والعلوم اإلدارية

  :بومعزة رشيد -6
كلية ، فرع قانون األعمال، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، الشكلية الرمسية يف العقود املدنية -

 ، 2005-2004سنة ، جامعة باتنة، احلقوق
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   :بسكري أنيسة -7
، البليدة، كلية احلقوق، مذكرة ماجستري، تأسيس السجل العقاري يف التشريع اجلزائري -

2001 ، 

  :تفيدة عبد الرمحن -8
، كلية احلقوق، رسالة ماجستري، نظرية الظروف اإلستثنائية يف النظام القانوين اجلزائري -

  ، 1990، جامعة عنابة

  :زواوي حممود -9
مذكرة للحصول ، دراسة مقارنة، ت املدنية يف القانون اجلزائريالشكلية للصحة يف التصرفا -

، جامعة اجلزائر، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، على درجة املاجستري يف العقود واملسؤولية
  ، بدون سنة

  :عمر صدوق -10
معهد احلقوق والعلوم ، رسالة ماجستري، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري -

  ، 1999، جامعة اجلزائر، اإلدارية

  :شوحية ادريس -11
املدرسة الوطنية ، الدراسات العليا يف املالية، مذكرة اية الدراسة، "اجلباية العقارية" -

 ، 1995-1991سنة ، القليعة، للضرائب

  :وايف مراد، كساح عبد العزيز -12
، العليا يف املاليةمذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات ، العقارات وجبايتها يف اجلزائر -

  ، 1998-1994سنة ، القليعة، املدرسة الوطنية للضرائب
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  :والقواننيالنصوص  - ه

 القوانيـن األساسيـة:  
  ، ) 1989لسنة ، 09العدد ، ج ر ج ج(، اجلمهورية اجلزائرية 1989دستور  
الصادرة بتاريخ  ، 25العدد ، ج ر ج ج( ، 2002مع تعديل ، 28/11/1996دستور  

14/04/2002 ( ،  

 القـوانيـن:  
املتضمن متديد مفعول التشريع النافذ  31/12/1962الصادر بتاريخ  62/157القانون رقم  

الصادرة بتاريخ  ،2السنة، 2العدد، ج ر ج ج( 31/12/1962 :بتاريخ
11/01/1963( ، 

، ج ر ج ج(التوثيق تنظيم  تضمني 15/12/1970 صادر بتاريخال 70/91القانون رقم  -
  ، ) 25/12/1970: الصادرة بتاريخ، 7السنة ، 107العد 

املتضمن التنازل عن األمالك العقارية  07/02/1981الصادر بتاريخ  81/01القانون رقم  -
السكين أو املهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب  االستعمالذات 

بالقانون رقم  املعدل واملتممواهليئات واألجهزة العمومية  العقاري واملؤسسات الترقية والتسيري
 ، )1981لسنة ،  06عدد ال ، ج ر ج ج(، 04/04/1986املؤرخ يف  86/03

 ، يتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 08/1983/ 13 الصادر بتاريخ 83/18القانون رقم  -
 ، )1983لسنة  34عدد ال، ج ر ج ج(

املعدل واملتمم   املتضمن قانون األسرة  09/07/1984 الصادر بتاريخ 84/11القانون رقم  -
 ، )12/07/1984 :الصادرة بتاريخ، 21السنة ، 24العدد، ج ر ج ج(

عام للغابات املعدل املتضمن النظام ال 23/06/1984 الصادر بتاريخ 84/12القانون رقم  -
 ، 02/12/1991املؤرخ يف  91/20بالقانون رقم  واملتمم
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، ج ر ج ج( املتضمن قانون التوثيق  12/07/1988 الصادر بتاريخ 88/27القانون رقم  -
 ، ) 13/07/1988الصادرة بتاريخ ، 25السنة ، 28العدد 

املتضمن التوجيه العقاري املعدل  18/11/1990 الصادر بتاريخ 90/25القانون رقم  -
 ، )18/11/1990 :درة بتاريخالصا، 27السنة ، 49العدد ، ج ر ج ج(  مواملتم

، ج ر ج ج(املتعلق بالتهيئة والتعمري  1990 /01/12 الصادر بتاريخ 90/29القانون رقم  -
 ، )02/12/1990: الصادرة بتاريخ، 27السنة ، 52العدد 

األمالك الوطنية املعدل املتضمن قانون  1990 /01/12صادر بتاريخ ال 90/30القانون رقم  -
 ، ) 1990لسنة  52رقم ج ر ج ج ( واملتمم 

 ، املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي 08/01/1991صادر بتاريخ ال 91/03القانون رقم  -

، ج ر ج ج( املتعلق باألوقاف  1991أفريل سنة  27صادر بتاريخ ال 91/10القانون رقم  -
املعدل واملتمم بالقانون رقم  )08/05/1991 :الصادرة بتاريخ، 28السنة ، 21 العدد
الصادرة ، 38السنة ، 29 العدد، ج ر ج ج(  2001مايو لسنة  22املؤرخ يف  01/07

صادر بتاريخ ال 02/10املعدل واملتمم بالقانون رقم ) 23/05/2001:بتاريخ
 ، )23/04/2002 :الصادرة بتاريخ، 45السنة ، 21العدد ، ج ر ج ج( 14/12/2002

للقواعد املطبقة برتع امللكية من  احملدد 27/04/1991الصادر بتاريخ  91/11قانون رقم  -
 ، )1991/ 08/05الصادرة بتاريخ ، 21العدد ، ج ر ج ج(أجل املنفعة العامة 

    املتعلق باحملاكم اإلدارية  1998- 05-30صادر بتاريخ ال 98/02القانون العضوي رقم  -
 ، ) 01/06/1998الصادرة بتاريخ ، 37العدد ، ج ر ج ج( 

 2001تضمن قانون املالية لسنة امل 23/12/2000ر بتاريخ الصاد 2000/06قانون رقم  -
 ، )24/12/2000: الصادرة بتاريخ، 80العدد ، ج ر ج ج(

العدد ، ج ر ج ج(املتضمن قانون املناجم  03/07/2001املؤرخ يف  01/10القانون رقم  -
 ، )04/07/2001بتاريخ الصادرة ، 35
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من إنتاج الكهرباء و توزيع الغاز عن املتض 05/02/2002املؤرخ يف  02/01القانون رقم  -
 ، )2002لسنة ، 08العدد ، ج ر ج ج(طريق األنابيب 

         2004املتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2003 الصادر بتاريخ 03/22القانون رقم  -
 ، )28/12/2003بتاريخ الصادرة ، 83 العدد، ج ر ج ج(

للمرسوم التنفيذي املعدل واملتمم  2004 /14/08صادر بتاريخ ال 04/05القانون رقم  -
حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة  28/05/1991املؤرخ يف  91/176

الصادرة ، 26العدد ، ج ر ج ج(، وشهادة التقسيم ورخصة البناء املطابقة ورخصة اهلدم
 ، )15/08/2004بتاريخ 

يتضمن إلغاء بعض أحكام املرسوم   2004 /08/ 14الصادر بتاريخ  04/06القانون رقم  -
املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري   18/05/1994الصادر بتاريخ   94/07التشريعي رقم 

 ، وممارسة مهنة املهندس املعماري

يعدل ، 20/06/2005الصادر بتاريخ  20/06/2005املؤرخ يف  05/10القانون رقم  -
تضمن القانون املدين املعدل واملتمم وامل 26/09/1975الصادر بتاريخ  75/58ويتمم األمر 

 ، )26/06/2005الصادرة يف ، 42سنة ، 44عدد ، ج ر ج ج(

ج ر ج (  وثقاملتضمن تنظيم مهنة امل 20/02/2006 الصادر بتاريخ 06/02القانون رقم  -
 ، ) 08/03/2006بتاريخ  ، الصادرة43السنة ، 14العدد، ج

املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي  2006 /02/ 20 الصادر بتاريخ  06/03القانون رقم  -
 ، ) 08/03/2006الصادرة بتاريخ ، 43السنة ، 14العدد ، ج ر ج ج( 

ملعاينة حق  إجراءتأسيس  املتضمن 27/02/2007 الصادر بتاريخ 07/02القانون رقم  -
الصادرة ، 15العدد ، ج ر ج ج( وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري امللكية

  ، )28/02/2007بتاريخ 
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الصادر يف  75/58يعدل ويتمم األمر  13/05/2007الصادر يف  07/05القانون رقم  -
الصادرة يف ، 44سنة ، 31العدد ، ج ر ج ج(املتضمن القانون املدين  26/09/1975
13/05/2007( ، 

ية ن اإلجراءات املدنية واإلداريتضمن قانو 25/02/2008الصادر يف  08/09القانون رقم  -
 ، )23/04/2008الصادرة يف ، 45السنة ، 21العدد ، ج ر ج ج(

 90/30املعدل و املتمم للقانون رقم  20/07/2008 :املؤرخ يف 08/14القانون رقم  -
، 44العدد ، ج ر ج ج(، و املتضمن قانون األمالك الوطنية 01/12/1990املؤرخ يف 

 ، )03/08/2008الصادرة بتاريخ 

 ، املتضمن التوجيه الفالحي  03/08/2008ؤرخ يف امل 08/16القانون رقم  -

 ، واملتعلق بالبلدية 22/06/2011املؤرخ يف  11/10القانون رقم  -

احملدد لتنظيم احملكمة العليا وعملها  26/07/2011مؤرخ يف  11/12القانون العضوي  -
 ، )31/07/2011الصادرة يف ، 48السنة ، 42العدد ، ج ر ج ج( واختصاصها 

 ، واملتعلق بالوالية 21/02/2012املؤرخ يف  12/07رقم القانون  -

 األوامـر: 

 ،الدولة إىليتضمن انتقال األمالك الشاغرة  06/05/1966املؤرخ يف  66/102األمر رقم  -
 ، )1966، سنة 36عدد ج ر ج ج، (

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري 1966-05- 08املؤرخ يف  66/154األمر رقم  -
، الصادرة يف 3، السنة 47، عدد  ج ر ج ج(   01/05واملتمم بالقانون رقم املعدل 

09/06/1966( ، 

، ج ر ج ج(املتضمن قانون العقوبات  08/06/1966املؤرخ يف  66/156األمر رقم  -
 ، )11/05/1966الصادرة يف ، 3السنة ، 49العدد 



املراجـع قائمة  
 

311 
 

العدد ، ج ر ج ج(، ةاملتعلق باحلالة املدني 19/02/1970املؤرخ يف  70/20األمر رقم  -
 )  27/02/1970الصادرة يف ، 7السنة ، 21

، ج ر ج ج(ضمن الثورة الزراعية، يت 1971نوفمرب سنة  08مؤرخ يف  71/73األمر رقم  -
 ، )1971لسنة ،  97عدد 

احتياطات عقارية لصاحل تكوين  املتضمن  20/02/1974املؤرخ يف  74/26األمر رقم  -
 ، )1974لسنة ، 19عدد ، ج ر ج ج(، البلديات 

ج ر (، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 26/09/1975املؤرخ يف  75/58األمر رقم  -
 ، )30/09/1975الصادرة بتاريخ ، 12سنة ،  78 عدد، ج ج

عام وتأسيس مسح األراضي ال إعداداملتضمن  12/11/1975املؤرخ يف  75/74األمر رقم  -
 ، )18/11/1975الصادرة بتاريخ ، 92العدد ، ج ر ج ج( السجل العقاري الصادر

املتضمن حتديد قواعد نزع امللكية من أجل املنفعة  25/04/1976مؤرخ يف  76/48األمر  -
 ، )76سنة ، 30عدد ، ج ر ج ج(العمومية 

، ج ر ج ج(، املتضمن قانون التسجيل 09/12/1976مؤرخ يف  76/105األمر رقم  -
 ، )1976لسنة ، 81العدد 

دد انتقاليا قواعد شغل األراضي قصد حي 13/08/1985مؤرخ يف  85/01األمر رقم  -
 ، )1985لسنة ، 34عدد ، ج ر ج ج( ، احملافظة عليها ومحايتها

املتضمن  90/25املعدل واملتمم للقانون  25/09/1995املؤرخ يف  95/26األمر رقم  -
 ، )1995الصادرة سنة ، 55العدد ، ج ر ج ج(، التوجيه العقاري

املتضمن قانون  84/11يعدل ويتمم القانون  27/02/2005املؤرخ يف  05/02رقم األمر  -
األمر رقم ، )27/02/2005، الصادرة بتاريخ 42 لسنة، 15العدد ، ج ر ج ج(، األسرة

ج (املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  07/2006/ 15املؤرخ يف  06/03
 ، )16/05/2006رة بتاريخ الصاد، 43السنة ،  46العدد ، ر ج ج
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 املراسيــم :  
املؤرخ يف  84/400معدل ومتمم باملرسوم رقم  25/03/1976املؤرخ يف  76/62املرسوم  -

يتعلق بتأسيس السجل  07/04/1992املؤرخ يف  92/138واملرسوم رقم  24/12/1984
 ، )13/04/1976الصادرة بتاريخ ، 13السنة ، العدد، ج ر ج ج(العقاري 

املؤرخ يف  80/210املعدل باملرسوم رقم  25/03/1976مؤرخ يف  76/63رقم مرسوم  -
يتعلق  19/05/1993املؤرخ يف  93/123واملعدل باملرسوم التنفيذي رقم  13/09/1980

، الصادرة بتاريخ 13السنة ، 30العدد ، ج ر ج ج(، بتأسيس السجل العقاري
13/04/1976( ،  

 ، املتضمن التصديق على التوقيعات 19/02/1977املؤرخ يف  77/41املرسوم رقم  -

الذي حيدد كيفية ضبط أسعار احملالت  11/1982/ 06املؤرخ يف  82/331املرسوم رقم  -
املؤرخ يف  81/01يف إطار القانون  السكين القابلة للتنازل عنها االستعمالذات 

07/02/1981 ، 

يسن إجراء إثبات التقادم  21/05/1983املؤرخ يف  83/352املرسوم التنفيذي رقم  -
لسنة ، 21العدد ، ج ر ج ج(، بامللكية االعترافعقد شهرة املتضمن  وإعداداملكتسب 

1983( ، 

 83/18حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم  10/12/1983املؤرخ يف  83/724املرسوم رقم  -
 ، املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 13/08/1983املؤرخ يف 

احملدد لشروط تسوية أوضاع الذين  08/1985/ 13املؤرخ يف  85/212املرسوم رقم  -
يشغلن فعال أراضي عمومية أو خصوصية كانت حمل عقود أو مباين غري مطابقة للقواعد املعمول 

 ، )1985لسنة ، 34عدد ال، ج ر ج ج(، وشروط إقرار حقوقهم يف التملك والسكن، ا
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رقم  لمرسوملاملعدل واملتمم  19/12/1989 :ملؤرخ يفا 89/234 تنفيذي رقم مرسوم -
ج ر ج (، 12/02/1992الوكالة الوطنية ملسح األراضي املؤرخ يف  إنشاءاملتضمن  92/63

 ، )1989لسنة ،  54العدد ، ج

املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال  27/10/1990املؤرخ يف  90/334مرسوم رقم  -
مؤرخة يف ، 46العدد ، ج ر ج ج(دارة املكلفة باملالية التابعني لألسالك اخلاصة باإل

31/10/1990( ، 

وكاالت  إحداثاحملدد قواعد  12/1990/ 22املؤرخ يف  90/405املرسوم التنفيذي رقم  -
لسنة  ، 56عدد ، ج ر ج ج(، وتنظيم ذلك، حملية للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني

1990( ، 

احملدد لكيفيات حتضري شهادة  28/05/1991املؤرخ يف  91/176املرسوم التنفيذي رقم  -
التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم 

 ، )1991لسنة  ، 21عدد ، ج ر ج ج( ، ذلك

شهادة  إعداداحملدد لكيفيات  27/07/1991املؤرخ يف  91/254املرسوم التنفيذي رقم  -
املؤرخ يف  90/25من القانون رقم  39احملدث مبوجب املادة ، وتسليمهااحليازة 

 ) 1991الصادرة سنة ، 36العدد ، ج ر ج ج(، املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990

األمالك اخلاصة  إدارةاحملدد شروط  11/1991/ 23املؤرخ يف  91/454املرسوم التنفيذي رقم  -
 ، )1991لسنة ، 60العدد ، ج ر ج ج( ، بط كيفيات ذلكوالعامة التابعة للدولة وتسيريها وض

حيدد قائمة املناصب العليا يف  14/03/1992املؤرخ يف  92/120املرسوم التنفيذي رقم  -
يف  املؤرخ ، 21العدد ، ج ر ج ج(اجلبائية وتصنيفها وشروط التعيني فيها  لإلدارةاهلياكل احمللية 

املتضمن  24/06/1998 :املؤرخ يف 98/214 املعدل مبوجب املرسوم رقم )18/03/1992
 ، اجلبائية وتصنيفها وشروط التعيني فيها لإلدارةحتديد قائمة املناصب العليا يف اهلياكل احمللية 



املراجـع قائمة  
 

314 
 

املتعلق  76/62املعدل واملتمم للمرسوم  07/04/1992: املؤرخ يف 92/134مرسوم رقم  -
 ، )08/04/1992مؤرخة يف  ، 26عدد ، ج ر ج ج(، بإعداد مسح األراضي العام

لسنة ، 55العدد ، ج ر ج ج(، 08/07/1992املؤرخ يف  92/289 املرسوم التنفيذي رقم -
1992( ، 

الذي حيدد القواعد املتعلقة برتع امللكية  27/07/1993املؤرخ يف  93/86مرسوم تنفيذي  -
 ، )1993سنة ، 51العدد ، ج ر ج ج( ، من أجل املنفعة العامة

املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري  18/05/1994املؤرخ يف  94/07يعي رقم املرسوم التشر -
 ، )1994لسنة ، 32العدد ، ج ر ج ج(، وممارسة مهنة املهندس املعماري

ج ر (احملدد لصالحيات وزير املالية  15/02/1995مؤرخ يف  95/54مرسوم تنفيذي رقم  -
 ، )19/03/1995مؤرخة يف ،  15عدد ، ج ج

املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف  15/02/1995مؤرخ يف  95/55رقم مرسوم تنفيذي  -
 ، )19/03/1995مؤرخة يف  ، 15عدد ، ج ر ج ج (وزارة املالية 

الديوان الوطين لألراضي  إنشاءيتضمن  24/02/1996مؤرخ يف  96/87مرسوم رقم  -
 ) 28/02/1996الصادرة يف  ، 15عدد ، ج ر ج ج (، املعدل واملتمم الفالحية 

املتضمن ضبط تشكيلة اهليئة اخلاصة  15/12/1997مؤرخ يف  97/484مرسوم رقم  -
الصادرة يف ، 83العدد ، ج ر ج ج( ،عدم استغالل األراضي الفالحية إثبات إجراءاتوكذلك 

17/12/1997( ، 

ج ر ( الفالحية  حيدد شروط جتزئة األراضي 20/12/1997مؤرخ يف  97/490مرسوم رقم  -
 ، )21/12/1997الصادرة يف ،  84العدد ج ج 

األمالك  إدارةاحملدد لشروط  01/12/1998املؤرخ يف  98/381املرسوم التنفيذي رقم  -
 ، )1998لسنة ، 90عدد ال، ج ر ج ج ( الوقفية ومحايتها وكيفيات ذلك الصادر
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ج ر (، يتعلق بالوظيفة القنصلية 11/2002/ 26املؤرخ يف  02/405املرسوم الرئاسي رقم  -
 ، )12/2002/ 01الصادرة يف ،  39السنة ، 79ج  العدد  ج

حيدد صالحيات رؤساء املراكز  11/2002/ 26املؤرخ يف  02/407املرسوم الرئاسي رقم  -
، 2002، 39سنة ، 79العدد ، ج ر ج ج(القنصلية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 ، )12/2002/ 01لصادرة يف ا

املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف  28/11/2007مؤرخ يف  07/364رقم  مرسوم تنفيذي -
 ، وزارة املالية

العقاري وتسليم حقيق يتعلق بعملية الت 19/05/2008مؤرخ يف  08/147مرسوم رقم  -
  .سندات امللكية

   :الكتب واملؤلفات باللغة الفرنسية :ثانيا

A – Ouvrages  généraux: 

1) Alex Weill: 

- Droit Civil, les biens, 2
éme 

édition, Précis Dalloz, Paris, 1974. 

2) Colin  et Capitant: 

-  Traité de droit civil français, tome2, Paris, 1959, par Juliot De   

Lamorandiére. 

3)  François terre et Philippe Simler: 

- Précis de droit civil, les biens, 6
éme

 édition, Dalloz. 

4) Gérard Cornu: 

Droit civil, les biens, 13
éme

  édition, Montchrestien, Paris, 2007. 

5) George Ripert: 

-  La règle morale  dans les obligations civiles, 4
éme

 édition, libraire générale 

de droit et de jurisprudence, Paris, 1949. 

-  Geneviève Viney - Patrice Jourdain: 



املراجـع قائمة  
 

316 
 

-  Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, édition Delta, 

Paris, 1998. 

6)  Gustave Peiser: 

-  Droit Administratif, 15
éme

 Edition, Dalloz,  Paris, 1996. 

7) Ibtissem Gerame: 

-  Terminologie juridique dans la législation Algérienne -   lexique Français 

– Arabe, Palais  des livres, Alger, 1998. 

8) Jean Louis Bergel - Marc Bruschi- Sylvie Cimamonti: 

-  Traité de droit civil, les biens, 4
éme

 édition librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2000, Paris, France, 2000. 

9) Mazeaud. H,L ET J: 

-  Leçons de droit civil, tome 2,  les obligations, théorie générale, 9
éme

 

édition, par F. CHABAS, Montchrestien, Delta, 2000. 

10)   MAZEAUD H.L.J,F. CHABAS: 

-  Leçons de droit civil, Obligations, tome 2, 1ere  volume, 9
éme

 édition, Paris, 

Montchrestien,1998. 

11) Pierre –Josèphe Proudhon: 

-  Qu’est – ce que la propriété ? ou recherche sur le principe du droit et du 

gouvernement, première mémoire, Garnier, Flammarion, Paris,1966. 

12)   Philippe Malaurie, Laurent Aynés: 

-  Droit civil, les biens, 3
éme

 édition, 2007, Defrénois. 

13) Philipe George: 

- Droit Public, 72 Emme édition, paris, 1989, 

14) René Chapus : 

-  Droit Administratif  Général, tome 2. 

B-Articles: 

1)   Frédérique Cochet - Cordy, Betty Laborrier, Jacques Lafond: 

-  Ventes d’immeubles, droit immobilier, 2
éme

 édition, Litec, Paris,2007. 

C-Thèses: 

2)   Ahmed Rahmani: 

-  Domaine économique, et unité national, Thèse de Doctorat D’état, 

Université d'Alger, 1988. 
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:امللخص  

من أهم احلقوق اليت ال ميكن املساس ا باعتبارها  ،ظلت امللكية العقارية اخلاصة ولفترة طويلة من الزمن
  .من أبرز مظاهر حرية اإلنسان واستقالله

من خالل  ،ضبط نظام امللكية العقارية اخلاصة االستقاللحاول املشرع اجلزائري ومنذ  ،قلمن هذا املنط
 ،وهذا من خالل حتديد الشروط التشريعية هلذا احلق ،توفري اإلطار القانوين السليم هلذا احلق من جهة إىلسعيه 

أوجد اآلليات ،ومن جهة أخرى ،مع ضبط اإلطار التنظيمي هلا والذي البد أن ختضع له امللكية العقارية اخلاصة
  .ذا احلقالقانونية الكفيلة حبمايته من خالل تفعيل دور القضاء يف محاية ه

 ،السندات الرمسية -الشهر العقاري -التسجيل العقاري - امللكية العقارية اخلاصة: الكلمات املفتاحية
 .القضاء اجلزائري - التشريع اجلزائري ،احليازة - التحقيق العقاري -السندات القضائية ،السندات العرفية

 
Résumé: 
La propriété  immobilière privée est demeurée durant une longue période, 

parmi les plus importants droits, car elle était considérée  comme un corollaire de 
la liberté. 

De là, le législateur algérien a tenté, dès l’indépendance de régler le régime 
de la propriété immobilière privée.  

Il a aussi encadré le volet réglementaire auquel la propriété immobilière 
privée est assujettie. D’ autre part des mécanismes légaux sont mis en place pour 
sa  protection à travers le renforcement  du rôle  du juge. 

Mots clés : propriété immobilière privé,  enregistrement foncier, publication 
foncière, titres authentiques, titres sous seing privé, titres judicaires. Enquête 
foncière, possession, législation algérienne,  justice algérienne. 

 
Abstract: 
Private property ownerships remained, for a long period of time, among the 

largest untouchable rights because it is considered an important aspect of 
freedon and human independence. 

 from the above, the Algerian legislature has attempted independence, to 
adjust the regime of private property ownership, by the assurance of adequate 
legal framework for this right, and adjust the regulatory framework to witch 
private property ownerships is subject, on the other hand the found the 
appropriate legal mechanisms for protection by updating the role of justice in the 
protection of this right. 

Keys words: private property ownership, landed registration, landed 
publication, authentic titles, titles under private signature, legal titles, landed 
instruction, possession, Algerian legislation, Algerian justice. 

 
 


