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 ــةــــــــــــــــمقدمــ
ذلؾ لجأت ػػػػا، لدرىػػػػػػػػمصلمثروة و ا ػػػػقياسارىا مػػاة الشعوب باعتبػػػػة في حيػػػػة بالغػػػة أىميػػػػػػة العقاريػػػػلمممكي

ث ػػػػػا المصمحة العامة، وتبعػػػتقتضيي إلى تنظيـ الممكية العقارية عمى أسس ثابتةذ القدـ ػػػػلمجتمعات منا
يعود را ػػػػػػػبلال مثمػػػػػػػا استغػػػػح باستغبلليػػػػػا يسمػػػػػعمى األمف واالستقرار والثقة في المعامبلت العقارية، مم

 رد والمجتمع.ػػػػػػػػبالنفع عمى الف
 

عبلفػػػػشي وىأف السبيؿ إلى ذلؾ ات عػػالمجتمتمؾ لقد رأت   وؽ العقاريةػػػػػات والحقػؼ التصرفػػػمختم ر وا 
 اتػػػػػف التزامػػػو مػػػػػػػلو مف حقوؽ وما عميؿ متعامؿ عمى العقار، معرفة ما ػػػػى يستطيع كػػػػػإلى الكافة حت

 اةػػػػػؾ الحيػػػي تربػات التػػػػػػالمنازعو ويحد مف الفوضى رار ػػػاالستقف و ػػػػػػػػة العقارية األمػػػؾ لمممكيػف ذلػمفيض
و ػػػػػوـ بػار يقػػػة لبلقتصاد وأنو أفضؿ استثمػػػػػػػة الداعمػػػػالعقار ىو البنية التحتيار أف ػػػػباعتب ،االقتصادية
 األشخاص.

 

 ؿ ػػميفالؿ إلى الحرية وآخر يميؿ إلى العدالة، ػػػػػيمي اتجاهة ػػػػالممكية العقاريىذه نطاؽ ر في ػػػػلقد ظي    
رث ػػػػػػخر يير مكتأف يخفي تصرفاتو لسبب أو آل إلىإلى الحرية يؤدي إلى الفردية التي قد تدفع الفرد 

الميؿ إلى العدالة يؤدي إلى وضع حدود عمى حرية الفرد، ذلؾ أف تصرفات البعض و  بحقوؽ اآلخريف
 .اتػػػػػػػػػػػػػػعبلميـ بيذه التصرفاتنعكس أثارىا عمى المصالح المشروعة لآلخريف، لذلؾ يكوف مف العدالة 

 ا ػػػػػػػػػػػحدىمأف األنظمة العقارية، ػػػػػاف نموذجاف مػاف والمكػبلؼ الزمػا مع اختػنشأ عنيمذاف االتجاىاف ػػى
ر ػػػػػػػػػػػػال ييتـ بضماف شير التصرفات العقارية أو ال يضمف ليا إال شيرا ضيقا في نطاقو وآثاره، واآلخ

 .ةػو قوة ثبوت مطمقػيجعؿ التصرفات العقارية معمومة لمكافة عف طريؽ شير عاـ كامػؿ يعطي
 

ة ومف ثـ فيو ال ػػػػػوؽ العينيػػاب الحقػػػػػيعطي األفضمية لمصمحة المبلؾ وأصح األوؿاه ػػػاالتجإف     
ضد دعاوى البطبلف أو الفسخ أو االستحقاؽ، أما االتجاه الثاني فيو يضحي بمصمحة الغير يحمي 

 لممعامبلت العقارية وتدعيما لبلئتماف العقاري. استقراراغير المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية لصالح ال
 

انطبلقا مف ىذيف االتجاىيف، فإف تشريعات الدوؿ المختمفة قد أجمعت عمى أف السبيػؿ إلى تحقيؽ     
اتبعت ومنو  الثقة واألمف واالستقرار في المعامبلت العقارية يتمثؿ في وجوب شير التصرفات العقارية،

ر ىما ػػػػػػػػػي الذكػػػػا التوفيؽ بيف المصمحتيف أو االتجاىيف سالفػػػميف أسفر عنيمفي ىذا الشأف األخذ بنظا
 لشير الشخصي ونظاـ الشير العيني.انظاـ 

 
 
 
 



2 
 

 ي بنظاـ شير العقودػػػفنظاـ الشير الشخصي ىو نظاـ ال يقضي إال بتسجيؿ العقود لذا سم
 Système de publicité personnelle  

   Système d’ enregistrement des actes  بنظاـ تسجيؿ العقود سمي أيضاو 
 المعروؼ بنظاـ السجؿ العيني Système de la publicité réelle ونظاـ الشير العيني

Système des livres fonciers ويسمى أيضا بنظاـ تسجيؿ الحقوؽ Système d’enregistrement des 

droits ،ي بشير جميع الحقوؽ العينية حتى ولو لـ تستند إلى أي عقد ػػػػػػػيقضى نظاـ الشير العين
 كالحقوؽ العينية التي تنتقؿ بالميراث . 

 

مف خصائص نظاـ الشير الشخصي، أف الشير طريؽ لمعمنية فقط ال يثبت النتقاؿ الممكية أو الحقوؽ 
ػرر ػػػؿ أو تقػػػػػد باطػػػورد عمى عقد صحيح ال تشوبو شائبة، أما إذا ػػػد إلى عقػػػالعينية، فيو ال بد أف يستن

 د.بطبلنو، فإنو ال يكسب المتصرؼ إليو حقا ألف الشير ال يطير عيوب العق
 12/11/1975المؤرخ في: 75/74 رقـ: وىو النظاـ الذي كاف سائدا في الجزائر إلى ياية صدور األمر

ذ بو المشرع الجزائري متخميا المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ العقاري، والذي أخ
أفرز الكثير  وتبني نظاـ الشير العقاري ذا االنتقاؿػػػر أف ىػػشيئا فشيئا عف نظاـ الشير الشخصي، يي
 الجزائري والتي عجت بيا أدراج المحاكـ. مف المنازعات التي أرىقت كاىؿ القضاء

 

 ة بؿ ػػػػػوتعددىا واقتحاميا لمختمؼ الجيات القضائير العقاري ػػػػػات المتعمقة بالشيػػػرة المنازعػػػػإف كث    
لى مختمؼ األقساـ القضائية في الجية الواحدة يثير التساؤؿ حوؿ األسباب التي أدت إلى كثرة ىذه  وا 

لى أسباب نشوبيا وتراكميا، األمر الذي ال يخدـ استقرار الممكية العقارية  ا ػػػػػػبؿ يؤثر سمبالمنازعات وا 
و بما يحقؽ ػػػار فيػو في االستثمػػػػػف التعامؿ في العقار، ومنػػػػػذا باإلحجاـ عػػػػػػة العقارية وىػػػػى الممكيػػػعم

 االزدىار لبلقتصاد الوطني.
 

ة ػػػػالوثائؽ المسحية منذ تحريرىا إلى يايراض عمى ػباالعتر العقاري تبدأ ػػػػة في الشيػػػػػػالمنازعإف     
إيداعيا وكذا في عمميات الترقيـ المؤقت والترقيـ النيائي عمى مستوى مصالح الحفظ العقاري، لتمتد 

بموجب  ياو تعديميا أفسخإبطاليا، نقضيا، ب بالمطالبةوىذا  اػػرة ذاتيػػػوؽ المشيػػػػالطعف في الحق إلى
راوح ػػػػػػيتا ػػػكمدـ القبوؿ، ػػػػػػئمة عاري تحت طاػر العقػة الشيػا لعمميػع دوف سواىػة تخضػػاوى قضائيػػدع

طرؽ المصالحة فييا  د، بعد استنفااالختصاص القضائي فييا بيف القضاء العقاري والقضاء اإلداري
لجاف المسح قرارات  االعتراض عمىعمى مستوى لجنة المسح ومصالح الحفظ العقاري عف طريؽ 

ة وزرع ػػػػة العقاريػػرار الممكيػػييدؼ إلى استققاري العفإذا كاف نظاـ الشير ، الحقا افظ العقاريػالمحو 
مساس بيذه الحماية التي ال فيو مف شأنو الفتح باب المنازعة فإف  الكاممة في المتعامميف فيو الثقة

 .الممكية العقاريةتستقر وال تستكمؿ فاعميتيا وقوتيا إاّل باستقرار 
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ب أحكاـ ػػػػػاري بموجػػػرىا الشير العقػػػازعات التي يثيػػػة بالمنػػالمتعمقاـ ػاألحكري ػرع الجزائػـ المشػد نظػلق
كيفية التصدي ، واضعا أحكاما صارمة لومراسيمو التنفيذية 75/74القانوف المدني وأحكاـ األمر رقـ: 

وحتى أماـ  (إدارة مسح األراضي والمحافظة العقارية  )عمى مستوى اإلدارات المعنية ليذه المنازعات 
، محددا لممتضرر األساليب واإلجراءات التي يجب أف يتبعيا لرفع الضرر ت القضائية المختصةالجيا

التي تمر بيا إجراءات الشير العقاري، وضمف آجاؿ محددة حاوؿ المشرع عنو عبر مختمؼ المراحؿ 
عداد مف خبلليا مراعاة مصمحة المتضرر والمصمحة العامة المتمثمة في إتماـ إجراء ات المسح العاـ وا 

السجؿ العيني بما يخدـ الممكية العقارية بوجو عاـ، ولكف ريـ ىذه األحكاـ التشريعية الموجودة، الزالت 
اري ػػػػػػر مما أثر عمى إعداد السجؿ العقػػد أكثػػاد مستمر وتعقػفي ازدي اريػػر العقػة بالشيػػالمنازعة المتعمق

ة ػػػػػػػػػػػدى كفايػػػوؿ مػػاؤؿ حػػػػو إلى التسػػػػػػذي يدعػيء الػػػوات خمت، الشػدة سنػع ذػراءاتو منػػػػػدأت إجػالذي ب
اـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير العقاري ومدى مواكبتيا لمتحوالت االقتصادية والسياسية ػػػػػػأحك

المذكور  75/74منذ صدور القانوف المنظـ لمشير العقاري أي األمر رقـ: الجزائر  وولمتطور الذي عرفت
 ؟أعبله، بمعنى آخر ىؿ أحكاـ قواعد التشريع الجزائري ىي كفيمة لحؿ منازعات الشير العقاري

اوؿ اإلجابة عنيا بعرض مختمؼ المنازعات القضائية التي يثيرىا الشير ػػػػػحأة التي ػػػػػػاإلشكاليي ػػػػوى
 ي جميع مراحمو لما ليذه المنازعات مف ذاتية وخصوصيػة يستوجب الوقوؼ عند كؿ منازعة ػاري فػػالعق

بدءا مف نشوبيا إلى ياية الفصؿ فييا وفقا لآلليات والقواعد التي حددىا المشرع، وىي المنازعات منيا 
 .التي يستعصى عمى الكثير الخوض فييا مما يؤدي إلى إىدار حقوقيـ

 

 ث:ـــالبح ةيــــأىم
وب ػػػػػسباب التي تقؼ وراء نشاألالبحث عف اوؿ باألساس ػػػػػػيتن، وػػػػدراستبإف الموضوع الذي عنيت 

 .ومدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري لحميا الشير العقاريمتعمقة بلمنازعات الا
الجيد الذي ماميا تواضع أصعوبة يبدو لست في حاجة إلى أف أشير إلى صعوبة مثؿ ىذا البحث، 

بذلتو في إعداده تعود إلى محدودية النصوص القانونية التي تحكـ مثؿ ىذه المنازعات وعدـ مواكبتيا 
 .ادي والتشريعي الذي يعرفو العالـلمتطور االجتماعي واالقتص

 مرده إلى أف ىذه األخيرة ،مف المنازعات إف تخصيص البحث في منازعة الشير العقاري دوف سواىا
، نظرا التساميا بالغموض والتعقيد مف طرؼ الفقو والقضاء عمى حد سواء االىتماـ الكافيب ىلـ تحظ
ر إلى القضاء ػػػػإلى القضاء العادي والبعض اآلخناد بعضيا ػإسبي المزدوج و ػػػػؿ النظاـ القضائػػػػػػفي ظ

لى مف لو و صا لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات اإلداري دوف مراعاة إسنادىا إلى مف ىو أكثر تخص ا 
أكثر أدوات ووسائؿ قانونية تسمح لو بالفصؿ فييا بما يضمف استقرار الممكية العقارية ودعـ االئتماف 

 العقاري.
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المنازعات التي يثيرىا موضوع حصر مختمؼ محاولة تكمف أىمية ىذه الدراسة التي تيػدؼ إلى نا ى
ادرة ػػػػػػػػػػػوفقا لبلجتيادات القضائية الصو  ونيةاستنادا إلى النصوص القان الشير العقاري وكيفية معالجتيا

مػع إبرازىا في عمؿ موحد بيدؼ استكماؿ أوجو النقص في  بشأنيا،عف المحكمة العميا ومجمس الدولة 
 أحكاـ القانوف وتقديـ اقتراحات لوضع أسس عممية وعممية لتحقيؽ العدالة. 

 

 منيجية البحث:
 

وف الجزائري ػػػبيف القان ةػػػػػات البسيطػػوع عمى بعض المقارنػػػذا الموضػليد اعتمدت في دراستي ػػػػػلق    
المشرع الجزائري منيا، ومنو  ؼذلؾ بغرض تحديد موق تطمب األمرمتى التشريعات األخرى وبعض 

نظاـ االستفادة مف مختمؼ التجارب التي تعتمدىا ىذه األنظمة عمى اعتبار أف نظاـ الشير العقاري 
أف دراستي عمما بة وعدلت فيو بما يتمشى مع النظاـ السائد فييا، ػػػػػأيمب األنظمة القانونيأخذت بو 

بؿ ىي دراسة تحميمية اعتمدت فييا تحميؿ  ألف ليذه األخيرة أصوؿ معروفة ىذه ليست دراسة مقارنة
محاولة االىتماـ بالجانب العممي، إذ ال فائدة مف دراسة منازعات التي يثيرىا الشير العقاري المختمؼ 
حاولت تطعيـ ىذا  األساسوعمى ىذا  .األفكار النظرية بعيدة كؿ البعد عف الحياة العممية أسيرةتظؿ 

القضائية بالنصوص القانونية المتعمقة بيا، مشيرة منازعات الوأحكاـ القضاء وربط  باجتياداتالبحث 
كفايتيا لحؿ ىذه المنازعات فضبل عف تقديـ اقتراحات لتفعيؿ دور القضاء  النصوص ومدىىذه إلى 

 لحسـ المنازعات المطروحة أمامو.
 :ثـــوان البحـعنـــــ

ف ىنا ػػػػػذلؾ أف عنواف البحث يجب أف يدؿ عمى مضمونو، وم ىيفواف البحث لـ يكف ػػػعن ارػػػختيا
ف ػػػػػالعديد مث يتضمف ػف موضوع بحػػػػة، عػػػػة ودقيقػػػواضحدة ػػػػارة واحػػػػػكانت الصعوبة: التعبير بعب

 منازعات الشير العقاري في التشريع الجزائري"بعد تفكير، رأيت أف يكوف عنواف بحثي"، و الصفحات
ويمنع الخمط بينو وبيف ييره مف الموضوعات ة ػػػػػػدد مضموف الرسالػػػػػػػػػفي اعتقادي أف ىذا العنواف يحو 

الدراسة سابقا، فيو يوضح أف المقصود ىو المنازعات القضائية المرتبطة بالشير و التي عنيت بالبحث 
التي تطرح  العقاري وبذلؾ تستبعد كؿ المنازعات المرتبطة بالعقار أو بالحقوؽ العينية العقارية األخرى

، كما أف ىذا العنواف يفيد بأف دراسة موضوع منازعات اضي اإلداريي العقاري أو عمى القعمى القاض
 ا ولو أف موضوع المنازعاتػػدى كفاية أحكامو لحميػػػػػري ومػػػػػػػػع الجزائػػػػؽ بالتشريػػػػػاري تتعمػػػػػػػر العقػػػالشي

 ة ػػاري مف زاويػػػػالشير العقو إبراز منازعات ػػى إذف فالمقصوداء ػػػؿ القضػػيـ عمػة ىو مف صمػػػػػالقضائي
 .إيفاؿ لدور القضاء في ذلؾالتشريع الجزائري وىذا دوف 
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 ث:ـــخطة البح
عمى باب تمييدي، ثـ أقسمو إلى لقد سمكت في دراسة موضوع منازعة الشير العقاري خطة تعتمد 

 قسميف وكؿ قسـ يضـ بابيف عمى النحو اآلتي:
 مقدمــــــــــــــــــــة

  االطار المفاىيمي لممنازعة والشير العقاري.: البـــــاب التمييـــدي
 المنازعة.مفيوم ل األول: ـــــــــــــالفص

 : المنازعة بوجو عاـ.المبحث األول
 : المنازعة اإلداريػػػػػػة.المبحث الثاني

 .الشير العقاريمفيوم  ل الثاني:ـــــــــــــالفص
 .: مفيـو الشير العقاري وأىدافولمبحث األولا

 الشير العقاري.مفيـو المطمب األوؿ:              
 المطمب الثاني: أىداؼ أنظمة الشير العقاري.             

 .: أنواع أنظمة الشير العقاريالمبحث الثاني
 المطمب األوؿ: نظاـ الشير الشخصي.             

 مزايػا نظاـ الشير الشخصي: األوؿ رعػػػػالفػ                   
 وب نظاـ الشير الشخصيػػعيالفػػػػػػػرع الثاني:                   
 المطمب الثاني: نظاـ الشير العينػػػػػػػػػػػػػي.             

 مزايػػػا نظػاـ الشير العيني:الفػػػػػرع األوؿ                    
 عيػػػوب نظاـ الشير العيني:الثانػيلفػػػػرع ا                   
 .: التطور التاريخي ألنظمة الشير العقاريالمبحث الثالث
 المطمب األوؿ: الشير العقاري في العيد الروماني والعصور القديمة.             

 المطمب الثاني: الشير العقاري في العصور الوسطى.             
 العقاري في العصر الحديث. المطمب الثالث: الشير             

 الفرع األوؿ: نظاـ الشير العقاري في القانوف الفرنسي القديـ.                 
 الفرع الثاني: نظاـ الشير العقاري في استراليا ) نظاـ تورنس(.                   
 الفرع الثالث: نظاـ الشير العقاري في الجزائر.                   
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 القســــــــــــــم األول
 منازعـــات الشيـــر العقــــــــــاريدراسة نظرية ألىم 

 الباب األول: منازعات المسح العام والتحقيق العقاري
 ل األول: منازعات المسح العام.ـــــــــــــــــالفص

 .: إجراءات وقواعد المسح العاـلمبحث األولا
 المطمب األوؿ: إجراءات المسح العاـ.              

 الفرع األوؿ: افتتاح عممية المسح.                   
 الفرع الثاني: األعماؿ التقنية لمسح األراضي العاـ.                   
 الفرع الثالث: الجية المكمفة بأعماؿ المسح العاـ.                   
 المسح العاـ. الخاصة بعممية واعدقالالمطمب الثػاني:              
 الفرع األوؿ: العقارات محؿ المسح العاـ .                   

 الفرع الثاني: المستندات المعتمد عمييا في عممية المسح العاـ.                   
  .: المنازعات التي تثيرىا أعماؿ المسح العاـالمبحث الثاني

 األوؿ: المنازعة اإلدارية في وثائؽ المسح العاـ ) المرحمة اإلدارية (. المطمب             
 الفرع األوؿ: تمقي االعتراضات وأجميا.                   

 الفرع الثاني: كيفية الفصؿ في االعتراضات والشكاوى.                   
 الثاني: المنازعة القضائية في وثائؽ المسح العاـ ) المرحمة القضائية (. لمطمبا             

 الثاني: منازعات التحقيق العقاريل ــــــــــــــــالفص
 .: دوافع المجوء إلى إجراءات التحقيؽ العقاريالمبحث األول

 .إجراءات تسميـ سندات الممكية وفقا لقانوف التحقيؽ العقاري:لمبحث الثانيا
 المطمب األوؿ:التحقيؽ العقاري.             

 الفرع األوؿ: التحقيؽ العقاري الفردي.                   
 الفرع الثاني: التحقيؽ العقاري الجماعي.                   

 المطمب الثاني: معاينة حؽ الممكية.             
 .: أنواع منازعات التحقيؽ العقاريالمبحث الثالث

 المطمب األوؿ: الطعف في قرارات المحقؽ العقاري.             
 المطمب الثاني: الطعف في الترقيـ العقاري.             

 الفرع األوؿ: الطعف في مقرر رفض تسميـ سند الممكية.                   
 الفرع الثاني: الطعف في مقرر تسميـ سند الممكية.                   
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 الثاني: المنازعات المرتبطة بتأسيس السجل العقاري والحقوق المشيرة الباب
 ل األول: منازعات إعداد السجل العينيـــــــــــــــــــــالفص

 : القواعد العامة لنظاـ الشير العيني.المبحث األول
 المطمب األوؿ: تنظيػػػـ الشيػػػػػػػػر العقػػػػػػػػػػػاري.             

 الفرع األوؿ: التنظيـ اإلداري لمشير العقاري.                   
 الفرع الثاني: التنظيـ المادي لمشير العقاري.                   

 المطمب الثاني: تنفيذ عممية الشير العقاري.             
 الفرع األوؿ: الشروط األساسية لتنفيذ الشير العقاري.                   

 إتمػػػػػػاـ إجػػػػػػػػػػػػػػػراءات الشيػػػػػػر العقاري. الفرع الثاني:                   
 .منازعة في قرارات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجؿ العقاريال:المبحث الثاني
 المطمب األوؿ: المنازعة في قػػػػػػػػػػػػػرارات الترقيػػػػػػػػػػػـ )المؤقت والنيائي(.             

 النيائي. و المؤقت مفيػػػػػػػػـو الترقيػـ العقاري الفرع األوؿ:                 
  والنيائي. المؤقت الفرع الثاني: منازعات الترقيـ العقاري                   
 الثاني: المنازعة في قرارات رفض اإليداع واإلجراء و الشير.  المطمب             

 الفػػػػػرع األوؿ: المقصود بقرارات رفض اإليداع واإلجراء والشير.                   
 الفػػػػرع الثاني: الطعف في قرارات المحافظ العقاري.                   

 .وق المشيرةــــــــــــــالحقالمتعمقة بمنازعات الالفصل الثاني: 
 ىا.ر ػػػػػػػػػػػػػػػػشي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبواجالررات ػػػػػػػػػػػالمحالحقوؽ و  : المبحث األول
 المطمب األوؿ: الحقوؽ و المحررات الواجب شيرىا حسب قانوف الشير العقاري.             

 .75/74الفرع األوؿ: الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكاـ األمر رقـ:                 
     .76/63الفرع الثاني: الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ:                

وقػػػػانوف المطمػػػػب الثػػػػاني: الحقػػػػوؽ و المحػػػػررات الواجػػػػب شػػػػيرىا حسػػػػب القػػػػانوف المػػػػدني              
 اإلجراءات المدنية واإلدارية والقوانيف الخاصة.

 الفرع األوؿ: الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانوف المدني.                   
 الفرع الثاني: الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.                   

 الفرع الثالث: الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانيف الخاصة األخرى.                   
  .المشيرة إمكانية الطعف في الحقوؽ مدى وسائؿ الشير العقاري و : المبحث الثاني

 المطمب األوؿ: وسائػػػػؿ الشيػػػػر العقػػػػػػاري.             
 المطمب الثاني: الطعف في الحقوؽ المشيرة .             
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 يــم الثانــــــــــالقسـ
 إجرائيا و موضوعيا الشير العقاري  اتكيفية الفصل في منازع

 (ة الكفيمة لحل منازعات الشير العقاريموضوعية والجرائيلمبحث في الوسائل اإل ةمحاول )

 
 .اــــــــاألول: كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري إجرائي الباب

 الفصل األول: كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي
 .(المنازعة العادية) 

 .: ماىية دعوى منازعة الشير العقاري وشروط قبوليا المبحث األول
 األوؿ: ماىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدعوى.  المطمب             
 الفرع األوؿ: تعريؼ الدعوى.                   
 الفرع الثاني: تمييز الدعوى عف المصطمحات التي تمتبس بيا.                   
 الفرع الثالث: خصائص الدعوى القضائية.                   

 قبوؿ الدعوى. المطمب الثاني: شروط             
 الفرع األوؿ: الشروط المتعمقة بأطراؼ الدعوى.                   
 الفرع الثاني: الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.                   
 (القضائي االختصاص) : الجية القضائية المختصة بالفصؿ في منازعة الشير العقاريالمبحث الثاني

 (القضاء العقاري)لمقضاء العادي  األوؿ: االختصاص النوعي المطمب             
 (القضاء العقاري)لمقضاء العادي  المطمب الثاني: االختصاص اإلقميمي             

 .: األحكاـ القضائية الفاصمة في منازعات الشير العقاري وطرؽ الطعف فيياالمبحث الثالث
 األوؿ: ماىية الحكـ القضائي وخطوات إصداره. المطمب             

 الفرع األوؿ: ماىية الحكـ القضائي.                   
 الفرع الثاني: خطوات إصدار الحكـ القضائي.                   
 و طرؽ الطعف فييا. ألحكاـ القضائيةاآلثار المترتبة عمى ا المطمب الثاني:             
 الفرع األوؿ: اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية.                   
 الفرع الثاني: طػػػػػػػػػػػػػػػرؽ الطعف في األحكاـ القضائية.                    

 ي ار دالفصل الثاني: كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اال
 .(ةالمنازعة اإلداري)

 ماىية دعوى اإللغاء وشروط قبوليا.: المبحث األول
 المطمب األوؿ: ماىيػػػػػػػة دعػػػػػػػػػػػوى اإللغاء.             

 الفرع األوؿ: تعريؼ دعوى اإللغاء .                   
 الفرع الثاني:خصائص دعوى اإللغاء.                   
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 المطمب الثاني: شروط قبوؿ دعوى اإللغاء.             
 الفرع األوؿ: الشروط المتعمقة بقبوؿ الدعوى.                 
 الفرع الثاني: الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.                    
 : الجيات القضائية المختصة بالفصؿ في دعوى اإللغاء.المبحث الثاني

 المطمب األوؿ : اختصاص المحكمة اإلدارية.             
 الفرع األوؿ: االختصاص النوعي.                

 الفرع الثاني: االختصاص اإلقميمي .                   
 المطمب الثاني: اختصاص مجمس الدولة.             

 المطمب الثالث: اختصاص محكمة التنازع.             
 الطعف فيو. : الحكـ اإلداري الفاصؿ في منازعات الشير العقاري وطرؽ المبحث الثالث

 المطمب األوؿ: مميػػػػػػػػزات الحكػػػػػػػػػػـ اإلداري.             
 المطمب الثاني: طرؽ الطعف في الحكـ اإلداري.             
 الفرع األوؿ: طرؽ الطعف العادية.                
 ي العادية.فالفرع الثاني: طرؽ الطعف                    
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 ـــــاب الثانــيـــــــــالب
 ( الوسائل الموضوعية )كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري موضوعيا  

 الفصل األول: كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي
 (المنازعة العادية)

 : كيفية الفصؿ في المنازعات المطروحة بيف المتعاقديف. المبحث األول
 المطمب األوؿ: إعماؿ األثر المنشئ لمقيد لحؿ منازعات الشير العقاري.             

 المطمب الثاني: إعماؿ األثر الناقؿ لمقيد لحؿ منازعات الشير العقاري.             
ؿ إعماؿ كؿ مف األثر المنشئ والناقؿ لمقيد في المطمب الثالث: تطبيقات عممية حو              

 منازعات الشير العقاري.
 : كيفية الفصؿ في المنازعػػػػػػػػػػػات التي يثيرىػػػػػا الغيػػػػػػػػػػػر.المبحث الثاني

 المطمب األوؿ: مفيـو الغير في قانوف الشير العقاري.             
 .الشير العقاري الثاني: إعماؿ قواعد الشير العقاري في الفصؿ في منازعات المطمب             
 الفرع األوؿ: مبدأ األسبقية في القيد.                

 الفرع الثاني: مبدأ الحجية المطمقة لمقيد.                   
 : المنازعات المثارة بيف المستفيد مف التسجيؿ وصاحب الحؽ.المبحث الثالث
 : منازعات المالؾ الظاىر.المبحث الرابع

 .المطمب األوؿ: عبلقة صاحب الظاىر بصاحب المركز القانوني                           
  .المطمب الثاني: عف عبلقة المالؾ الظاىر بالغير             

 الثاني: كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري  الفصل
 .(المنازعة اإلدارية)

 في منازعة الشير العقاري. اإلداري: حدود سمطة القاضي المبحث األول
 المطمب األوؿ: حدود سمطة القاضي في التقرير.             

 الثاني: حدود سمطة القاضي في الحموؿ محؿ اإلدارة. المطمب             
 لحؿ منازعة الشير العقاري. اإلداري: المنيجية التي يتبعيا القاضي المبحث الثاني

بحث عف حؿ المطمب األوؿ: األسس والوسائؿ التي يعتمد عمييا القاضي اإلداري لم             
 لمنازعة الشير العقاري

 الثاني: وسائؿ تأسيس الحكـ القضائي. المطمب             
 ةـــــــــالخاتمـــــــ
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 ديـــاب التمييـــــــــالب
  االطار المفاىيمي لممنازعة والشير العقاري

لى أىداؼ وأنواع ػػأتعرض في ىذا الباب التمييدي إلى مدلوالت ك ؿ مف المنازعة والشير العقاري وا 
ؿ الدراسة، إذ ال يمكف الشروع في منازعات ػػػػػػمحوع ػػػػلمموض تمييدار العقاري وتطوره التاريخي ػالشي
 ة المنازعة وماىية الشير العقاري لما ليذا التمييد مف أىمية.ػػػة ماىيػر العقاري دوف معرفػالشي

 وبناء عمى ىذا يقسـ الباب إلى: 
 .المنازعةمفيوم الفصل األول:     
 .العقاريالشير مفيوم  الفصل الثاني:    

 
 ل األولـــــــــــالفص

 ةـــالمنازعمفيوم  
مف خبلؿ التعرؼ المنازعة ىذه دوف التعرؼ عمى ماىية  دراسة،موضوع الالبحث ال يمكف مباشرة 
ا الشير يثيرىي المنازعات التي ػػػبوجو خاص، وىة ػػػػػػػػالمنازعة اإلداريعمى و بوجو عاـ عمى المنازعة 

الشير ذي يفرؽ بيف منازعة ػػػػػفي ظؿ النظاـ القضائي الجزائري المزدوج الاري موضوع الدراسة ػػػالعق
ب وجود ػػػة تتطمػػػاء اإلداري، ىذه االزدواجيػػمقضة لػتمؾ الخاضعمقضاء العادي و ة لػػػالعقاري الخاضع

ي، تتميز بقانوف ىيئة قضائية مختصة دوف سواىا في النزاعات اإلدارية منفصمة عف القضاء العاد
 خاص ىو القانوف اإلداري وبإجراءات خاصة ىي المنازعات اإلدارية.

 :عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى بناء
 .المبحث األول: المنازعة بوجو عام    
 .المبحث الثاني: المنازعة اإلداريـة    
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 ث األولـــــــــــالمبح
 امـــــو عــة بوجــــالمنازع 

 ( Litige)  ازعػػػػػػػزاع أو تنػؿ نػة، كػػػػػا منازعات أو أنزعػػػػػوجمعي ( Contestation)  ود بالمنازعةػػػػػالمقص
بيف المصالح يقع بيف األفراد فيما بينيـ، أو بينيـ وبيف إحدى السمطات العامة في الدولة، يتـ عرضو 

رفع الدعوى إليو ليتحوؿ النزاع مف عمى القضاء إذا باشر صاحب الشأف حقو في التقاضي مف خبلؿ 
فكرة مادية تتصؿ بالوقائع إلى منازعة كفكرة قانونية تفصؿ فييا المحكمة المختصة بما يحقؽ القانوف 

  .(1)والعدؿ
 

النزاع ىو ىدؼ العمؿ القضائي وأساسو وىو سبب ىذا العمؿ أيضا إذ ال مبرر لتدخؿ القضاء ف    
ذا تدخؿ  دره يكوف مجردا مف ػػػػػػة النزاع، فإف القرار الذي يصػػػػـ ييبػػػػالقضاء ريحيث ال يوجد نزاع، وا 

 حجية الشيء المقضي بو، ومف ثـ ال يعد عنوانا لمحقيقة .
 

ؿ الخصومات ػػػات أو فصػػػػض المنازعػي ىو فػػػأف عمؿ القاضي األساسادىا ػػػالتي مفرة ػػػفكإف ال    
ومألوفة في الفقو اإلجرائي وىي صحيحة مف الناحية التاريخية  ليست مستحدثة بؿ ىي فكرة تقميدية

د القاضي كموظؼ عاـ إال لممحافظة ػػػػة لـ يوجػػػة أيضا، فمف الناحية التاريخيػػػومف الناحية المنطقي
عمى السبلـ االجتماعي في المجتمعات عف طريؽ فض المنازعات وحسـ الخصومات بقوؿ حاسـ 

، وال يزاؿ ىذا الع مؿ مسندا لمقضاء خصوصا مع قاعدة عدـ جواز االقتضاء الذاتي التي تسود ممـز
 Nul ne peut se faire  المجتمعات المتمدينة اآلف والتي ال تسمح لمفرد أف يقضي بنفسو ولنفسو 

justice à soi-même.  
 

مسألة ليست ب مف القاضي أف يفصؿ في ػف الناحية المنطقية ليس مف المعقوؿ أف يطمػػػػوكذلؾ م
محؿ نزاع، فيو ال يتدخؿ إاّل لحسـ نزاع معيف وىذه الفكرة ليست فقط تقميدية ومألوفة وتتفػػػؽ مع 

 ى المصطمحات القانونية اإلجرائيةالتاريخ ومع المنطؽ، بؿ فقد بمغت مف الرسوخ أف أحدثت تأثيرا عم
  (2)ء المنازعاتإذ يطمؽ في فرنسا عمى العمؿ القضائي بالمعنى الدقيؽ الصطبلح قضا

 "Juridiction contentieuse ". 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .14 – 13، ص 2005المعارؼ،د. سامي جماؿ الديف، إجراءات المنازعة اإلدارية في دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، منشأة  (1)
د. أحمد محمد مميجي موسى، تحديد نطاؽ الوالية القضائية واالختصاص القضائي ) دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة عيف  (2)

 .14ص  ،1979شمس،
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 رى الفقيو ىيبروػػػػػػػففي فرنسا ي ،ـو المنازعةػػػػتباينت آراء الفقياء في تحديد مفياس فقد ػػػػى ىذا األسػػػوعم

HEBRAUD   أف المنازعة تتعمؽ بطبيعة العمؿ القضائي ألنيا ىي المركز الذي يعالجو ىذا العمؿ، كما
 procéduresأنيا ترتبط بشكؿ ىذا العمؿ إذا أنيا تظير وتنتظـ في صورة إجراءات مواجية

contradictoires  ؿ ػة تحؿ بمعرفة القضاة، إذ أف األصة في تنظيـ الحياة القانونيػػػػػة عرضيػػػػػوأنيا مسأل
دة ػػػػػادة التنازع بيف األفراد دوف تدخؿ القضاء، ولكف التطبيؽ العممي لمقاعػؿ عػػػػة تحػػػدة القانونيػػػأف القاع
ة حوؿ تطابؽ المراكز الواقعية مع ىذه القاعدة ومف ثـ يحدث تعكير لمسبلـ ػػر المنازعػػػػػد يثيػػػة قػػػػػالقانوني

 .(1)جتماعي، ولذلؾ يتدخؿ القضاء لحسـ ىذه المنازعة محافظة منو عمى السبلـ االجتماعياال
 

ؿ ىو ػػة في ذاتو، بػػػػس يايػة ليػػػػػات القضائيػػػػػػػؽ القانوف مف قبؿ الييئػػػػػأف تطبي HEBRAUDرى ىيبرو ػػػػػي
اـ في المجتمع، ولما كاف دور ػاظ عمى النظػػػػلمحف ؿػػػف الوسائػرى مػػػػػة أخػػػػػف مجموعػػػة ضمػػػػرد وسيمػػػمج

ـ االجتماعي، أي المنازعات التي تقوـ بيف القاضي ينحصر في إزالة األسباب المؤدية إلى تعكير السبل
ف لـ تسعفػبل عادال لفض المنازعة بيف األفػد حػػف واجبو أف يجػػػػػاف مػػػػػػػراد فكػػػػػػاألف و نصوص ػػػراد حتى وا 
ال كاف منكرا لمعدالةالت  .(2)شريع في ذلؾ، فيو ممـز بإيجاد حؿ وا 

 

توجد منازعة فبل حاجة إلى فيرى أف المنازعة ىي مناط القضاء وأنو حيف ال  HAURIOU أما ىوريو    
المنازعة في تصوره ىي التعارض بيف ادعاءات خصميف، وىذه المنازعة ىي مادة الخصومة ف القضاء

بؿ أف وجود التعارض في االدعاءات أي  Une longue Contestationالتي ىي بمثابة منازعة ممتدة 
 .(3)المنازعة ىو الذي يفسر قياـ إجراءات الخصومة عمى أساس المجابية أو المواجية بيف الخصميف

ة ما ىي إال تعبير عف التعارض بيف إدعاءات ػػػػػػأف المنازع ،خبلصة آراء ىوريو في ىذا الخصوص
رى أف ػػػػػيا ػػػكم، ده ما ىي إاّل منازعة ممتدةػػػعن ةػػػػػػخصميف وأنيا تؤثر في شكؿ اإلجراءات، والخصوم

ة القضائية بيما في طعوف ػػػػػػد المنازعػػة ينطبؽ عمييما وصؼ الخصـ لكي تنعقػػػػػة العامػػػاإلدارة والنياب
 .(4)اإللغاء وفي اإلجراءات الجنائية

     
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) HEBRAUD Pierre, Chronique de Procédure Civile, Revue trimestrielle de Droit Civil , 1960, P 706.     

، 1994د. بدرخاف عبد الحكيـ ابراىيـ، معايير تعريؼ العمؿ القضائي مف وجية نظر القانوف العاـ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (2)
 .120ص 

(3) HAURIOU Maurice, Precis de Droit administratif et de Droit Public,10
e
  éd , 1921 P 867 et suiv.  

 .119د. بدرخاف عبد الحكيـ ابراىيـ، المرجع السابؽ ، ص  (4)
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ص بسبب موقؼ ػػػرر بمصالح الشخػػػػؿ أيضا بأنو يكفي أف نكوف بصدد منازعة أف يحدث ضػقيا ػػكم
 .(1)ايجابي أو سمبي لشخص آخر، بحيث يكوف ىذا الموقؼ بمثابة معارضة لمحؽ

 دػػػػف جانب واحػاء مػدث ادعػزاع أف يحػػدد نػػػوف بصػػػػػػي لكي نكػػػر أنو يكفػػػػػض اآلخػػػػرى البعػػػػػيو     
Une prétention unilatérale ،اءات ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أو تعارض في المصالح واالدعػػػرط تقابػػػوأنو ال يشت

Oppositions des intérêts et des prétentions  يكفي  واحداء الذي ىو مف جانب ػػذا االدعػػػػػوأف ى
ى تعارض المصالح ػػرة المنازعة بمعنػػور فكػو قصػػػػػػى ورػػػػػاس ىذا التصػػػأسو  (2)رر لتدخؿ القضاءػػكمب

ي ػػؿ القضائػومف ثـ يكوف مف الخطورة بمكاف تصور العم واالدعاءات عف تبرير كافة أعماؿ القضاء
رة النزاع بمعنى ػػػػأما فك، بالمعنى السابؽدؼ فقط  إلى وضع نياية لممنازعة ػػعمى أنو العمؿ الذي يي

 .(3) أعماؿ القضاء ةػػػػػاء مف جانب واحد فيي أكثر وضوحا وىي الكفيمة لتبرير كافػػػاإلدع
تمسؾ  ورةػػػػػاـ القضاء في صػػػؿ أنو ال يشترط أف يكوف النزاع معارضة فعمية وشكمية أمػػػػا قيػػػكم    

أو سمبية، وال  ورة إيجابيةػػػػػػبؿ أنو يكفي أف تحدث معارضة لصاحب الحؽ بص بإدعاءاتوكؿ خصـ 
  .(4) يشترط أف تصؿ ىذه المعارضة إلى حد المنازعة الفعمية

ع في معناىا ػػػػمسمكا متطرفا في تحديد ماىية المنازعة، إذ أنو توس CHAUMONTاف سمؾ الفقيو شومو 
ة ػػػػو المنازعػػػػػػػػػػػػوجود شب ىػػػػالقانونية أو في مركز معيف يؤدي إللدرجة أنو يرى مجرد الشؾ في القاعدة 

زاـ بيف صاحب الشأف ػػػػػة االلتػػػػػػػػػػػمؿ القاضي ىو إزالة ىذا الشؾ، وذلؾ بإعادة رابطػوف عػػـ يكػف ثػػػوم
 .(5)والقاعدة القانونية أو المركز محؿ الشؾ

 

ة ومعنى ذلؾ أنو ال يكفي لقياـ ػػػػػة يجمع بيف الشؾ والحقيقػػػػلممنازعورا ػػػػصر تصػيعطي البعض في م
، بؿ ينبغي أيضا أف يكوف  المنازعة أف تكوف ىناؾ إجراءات تقـو عمى أساس المواجية بيف الخصـو

 .(6)ىناؾ نزاعا حقيقيا بيف الخصوـ
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) SOLUS henry & PERROT Roger,  Droit judiciaire privé, Paris Sirey, 1961 , T 1, P 439.  
(2) VINCENT jean & GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
  éd , précis  DALLOZ , 2003, P  87. 

 .17د. أحمد محمد مميجي موسى، المرجع السابؽ، ص  (3)
(4) CORNU Gérard & FOYER jean , Procédure Civile , presse universitaire de France, 1958, P 33.   
(5)   CHAUMONT charles, Esquise d’ une notion de l’acte juridictionnel, Revue du Droit public et sciences 

politiques , 1942, P 93 à 124 .   
 
 ية والشخصية (، دار الفكر العربيالقضائي واإلجراءات واألحكاـ في المواد المدنية والتجار د. أحمد مسمـ، أصوؿ المرافعات ) التنظيـ  (6)

 .645ص  1968
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ة ػػػػػػػػػػػػػالخبلصة أف المنازعة ىي المسألة التي تثير نزاعا بيف األفراد أو بينيـ وبيف إحدى السمطات العام
القضاء مف خبلؿ مباشرة الحؽ في الدعوى، وىو في الدولة، واستنادا إلى حؽ التقاضي يتـ حمميا إلى 

 يػػػػػػػػرىا مف خبلؿ إجراءات الخصومة القضائية، وىػػػػـ نظػػػؽ التقاضي، يتػػػات حػػػػالحمقة األولى مف حمق
الحمقة الثانية مف حمقات حؽ التقاضي، إلى أف تصؿ إلى خاتمة المطاؼ بصدور الحكـ النيائي البات 

ؿ ػػػإف كػػػػػذلؾ فػػػػوب  (1) - واألخيرة -سوية أو الترضية القضائية باعتبارىا الحمقة الثالثة فييا والذي يمثؿ الت
بينيـ  ا حوؿ إجراءات الشير العقاري ونتائجو بيف األفراد فيما بينيـ أوػػػػؿ  تثير نزاعػػػف مسائػما يثار م

لجنة مسح  )وسواء عرض ىذا النزاع عمى الجيات اإلدارية المختصة  وبيف إحدى السمطات العامة
 لقضائية مف خبلؿ رفع دعوى قضائيةوسواء عرض عمى الجيات ا (األراضي أو المحافظة العقارية

 كؿ ذلؾ يدخؿ ضمف مفيوـ المنازعة المتعمقة بالشير العقاري موضوع بحثي ىذا.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .16د. سامى جماؿ الديف، المرجع السابؽ، ص  (1)
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 انيـــث الثـــــــــــالمبح
 ةـة اإلداريــــالمنازعمفيوم  

 (1)ة بينيا وبيف الدعوى اإلدارية والخصومة اإلداريةػػػػـو المنازعة اإلداريػػػػػػار المبس في تحديد مفيػػػػػػػيث

انيف الوضعية مف تعريؼ المنازعة اإلدارية، وترؾ المشرع ىذه الميمة لمفقو وىذا يعود إلى خمو القو 
حوؿ تحديد مفيـو المنازعة اإلدارية وعبلقتيا بالحؽ الذي تحميو، وىؿ ىي  (2)ثار الخبلؼفوالقضاء 

حؽ مستقؿ؟ أـ ىي ذات الحؽ المراد حمايتو في حالة حركة؟ أـ أنيا وسيمة لحماية الحؽ األصمي 
  ؟ايتومحالمراد 

التي تطبؽ لحؿ قضائي ة اإلدارية ىي مجموعة القواعد القانونية ػػػػػػف المنازعإف وػػػوع إلى الفقػػػػػػػبالرجو 
 .(3)لمنازعات مطروحة متعمقة بالنشاط اإلداري عندما تطرح عمى القاضي اإلداري لمفصؿ فييا

يكفي أف يكوف متخصصا في وىي سبب ظيور القضاء اإلداري الذي يتطمب وجود قاضي إداري ال 
نما يتعيف عميو أف يكوف قاضيا إداريا بمعنى أنو يتمتع بفكر إداري، معرفة خاصة  القضاء اإلداري وا 

 .(4)تكفي لحؿ كؿ ما يطرح مف منازعات تتعمؽ بالنشاط اإلداري
الصادر مف طرؼ  ض إلى عدـ إمكانية تصور منازعة ضد الدولة ألف اإلدعاءػػب البعػػػػويذى    

أشخاص القانوف الخاص ال يمكف أف يتعارض مع إدعاء مف السمطة العامة، التي تصدر قرارات 
 . (5)سيادية ال يتأتى لمخواص إال االستجابة والخضوع ليا

نظر فييا دارية التي ياإلنزاعات الة ػػػػػي رشيد، ىي مجموعػػػػػور خموفػػػػة حسب الدكتػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػازعوالمن
 القاضي اإلداري حسب قواعد قانوف المنازعات اإلدارية وىي عبارة عف نزاع إداري يحتوي عمى كممة

صد بكممة إداري ف أو أكثر ويقػ" نزاع " وكممة " إداري " ويقصد بكممة نزاع الخبلؼ القائـ بيف طرفي
ـ بيف طرفيف أو أكثر ػػػػبلؼ القائػػػػػػفإف عبارة النزاع اإلداري يعني بصفة عامة: الخ صفة النزاع وىكذا

را مف عناصر عبارة ػػػػػػػػػيكوف أحد طرفيو شخص عاـ، وبالتالي فإف عبارة النزاع اإلداري تشكؿ عنص
 .(6) المنازعات اإلدارية

 

دعاوى الناجمة عف نشاط رى الفقيو أحمد محيو بأف المنازعات اإلدارية تتألؼ مف مجموعة الػػػػػيو     
  .(7)أعوانيا أثناء قياميـ بوظائفيـاإلدارة و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ص ،1982د. حسف السيد بسيوني، دور القضاء اإلداري الجزائري في المنازعة اإلدارية ) دراسة مقارنة (، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، (1)

113. 
 .17، ص 1956د. طعيمة الجرؼ، شروط قبوؿ الدعوى في منازعات القانوف اإلداري، مكتبة القاىرة الحديثة،الطبعة األولى،  (2)

(3 DEBBASCH Charles & RICCI Claude, le contentieux administratif , 7
 e

 éd, DALLOZ, 1999,P 1. 
(4) CHAPUS René, Droit administratif général, T1, 4

e
 éd , Montchrestien,1990,P 491. 

(5) WIGHY Pierre, Droit administatif, Principes Géenraux 4 éd, Emile Bruyant, 1962, P 370.  
 .08 – 07، ص 2005د. خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  (5)
 .05، ص 2003د. احمد محيو، المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجؽ وبيوض خالد، الطبعة الخامسة، ديواف المطبوعات الجامعية،  (6)
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ة ػػػػػػاستقبللية المنازعات اإلدارية في الجزائر، حسب الفقيو احمد محيو عمى توافر قواعد إجرائي زػػػػػػػػترتك
د ػػػػػػذه المنازعات مف جية، ونزاعات إدارية مف جية أخرى، يتطمب فييا مبدئيا تطبيؽ قواعػػػػة ليػػػػػخاص

و ػػػػػى ى معرفة ما إذا كاف نزاع ماػػػػػرى عمػػػػػـ عف ذلؾ أف المتقاضي يعمؽ أىمية كبػػػػػالقانوف العاـ. وينج
د خاصة مف حيث اإلجراءات ومف حيث األساس وذلؾ ػػػػػػػػػػػؿ لكي تطبؽ عميو قواعػػػػإداري، أي قاب نزاع

 .(1) لكي يتمكف مف تقديـ دعواه بصورة صحيحة، أماـ الييئة القضائية المختصة
فالمنازعة اإلدارية ىي مختمؼ اإلجراءات التي يتطمبيا القانوف لمجوء إلى القضاء اإلداري مف أجؿ 
 .(2)الفصؿ في نزاع مطروح ضد اإلدارة العامة أو ضد ىيئات أخرى تضطمع بمياـ تسيير مرفؽ عاـ

ماىي إاّل وسيمة قانونية لحماية و، فإف المنازعة اإلدارية مثميا مثؿ باقي المنازعات األخرى ػػػػػػػػػػػػػوعمي    
ي ػػػػػػػالحقوؽ أماـ القضاء، ولكنيا تتمتع بمجموعة مف السمات التي تميزىا عف ييرىا مف المنازعات والت

 تتمثؿ في:
 :من حيث أطراف المنازعة -

ذه ػػػػػػػػػو ىػػػػػيبلحظ دائما أف يكوف أف أحد طرفي المنازعة اإلدارية شخصا معنويا عاما، ويمثؿ فييا بصفت
التي تسمح لو استخداـ مظاىر السمطة العامة، سواء تمثمت في مقدرتو عمى إلزاـ الغير بإرادتو المنفردة 

رة دوف حاجة إلى استصدار أحكاـ ػعف طريؽ ما تصدره مف قرارات إدارية والتي يمكف أف ينفذىا مباش
ة لممنفعة العامة أو تضميف ما ػػػػػزع الممكيػػػػػػػػػػقضائية بذلؾ، أو ما يتمتع بو أيضا مف سمطة االستيبلء ون

 .(3)يبرمو مف عقود إدارية شروطا استثنائية يير مألوفة في أحكاـ القانوف الخاص
 موضوع المنازعة اإلدارية: -
ة ىذا الحؽ ضد ما ػػػػػػوؿ حؽ مف الحقوؽ اإلدارية، يفرض حمايػػػػػػػدور موضوع المنازعة اإلدارية حػػػي

اإلدارة مف أعماؿ تمسو أو تعتدي عميو، وقد يكوف منشأ ىذا الحؽ القانوف أو أعماؿ اإلدارة قامت بو 
 .(4)القانونية كالقرارات اإلدارية أو العقود اإلدارية أو أعماليا المادية

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 91لسابؽ، ص د. احمد محيو، المرجع ا (1)
دد المستشار نويري عبد العزيز، المنازعة اإلدارية في الجزائر: تطورىا وخصائصيا ) دراسة تطبيقية (، مقاؿ منشور بمجمة مجمس الدولة، الع (2)

 وما بعدىا. 09الثامف، ص 
 1973الثالث، دار الفكر العربي،  الكتاب وامتيازاتيا،د. سميماف محمد الطماوي، مبادئ القانوف اإلداري، دراسة مقارنة، أمواؿ اإلدارة العامة  (3)

 .77ص 
 . 117د. حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص (4)
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 لمن تؤول ميمة الفصل فييا: -
ة ػػػػر الثقافػػػػػبل يكفي توافػػصص، فػػػادة إلى قاض متخػػة عػػػػة اإلداريػػػد بميمة الفصؿ في المنازعػػػػػيعي

نما ينبغي أف يكوف ممما بطبي ةػػػػػالقانوني  عة عمؿ اإلدارة عالما بمقتضياتووحدىا لدى القاضي، وا 
 قضاء مستقبل بيا كالنظاـ الفرنسيفإف بعض األنظمة التي تعترؼ بالمنازعة اإلدارية تفرد ليا  لذلؾ

 المصري والجزائري.
 :من غيرىا من المنازعات االمنازعات اإلدارية أكثر تحديد -
القضاء اإلداري كؿ مف منازعات اإللغاء، منازعات التعويض، منازعات التأديب، ومنازعات  يعرؼ 

 التفسير وفحص الشرعية وجميعيا منازعات مسماة ومحددة عمى سبيؿ الحصر.
 :الظيور بمظير السمطة العامة -

كؿ مف القضاء  ارتبطت معايير تحديد المنازعة اإلدارية ارتباطا وثيقا باألساس الذي بني عميو وجود
، فالمعايير التي تحدد طبيعة المنازعة اإلدارية ومف ثـ تحديد اإلداري والقانوف اإلداري في الوقت ذاتو

ف ػػػػة مستقمة عػػػػػود جية قضائيػػػػػقيؿ بيا لتبرير وجاختصاص القضاء اإلداري ىي ذات المعايير التي 
فيو القاضي بتطبيؽ قواعد وأحكاـ القانوف اإلداري القضاء العادي، وىي القضاء اإلداري، الذي يقـو 

 .(1)عمى المنازعة
إف المنازعة اإلدارية نظرا لكوف أحد أطرافيا شخصا عاما، يمثؿ فييا مظيرا مف مظاىر السمطة     
يف لذلؾ كاف خضوعيا لمجموعة مف اإلجراءات ػػػاواة بيف المتقاضػػػػػدر مبدأ المسػػػة والتي قد تيػػػالعام

ر السرعة البلزمة التي ػػػػػػػػة مف ناحية، وتوفػػػػػوازف بيف أطراؼ المنازعػػػقضائية الخاصة التي تكفؿ التال
 .(2)ىتقتضييا الحقوؽ اإلدارية مف ناحية أخر 

 

ة بأنيا الوسيمة القانونية التي كفميا المشرع ػػػة اإلداريػػػؼ المنازعػػػػبلؿ ما سبؽ يمكف تعريػػػػػػػمف خو     
لحماية حقوقيـ في مواجية اإلدارة عف طريؽ القضاء  ( سواء كانت طبيعية أو معنوية )لؤلشخاص 

را لما تتمتع بو مف مظاىر السمطة ػػػػػػى عميو نظػػػػػػػػويبلحظ أف دور اإلدارة فييا يكوف يالبا دور المدع
ر حاجة إلى الرجوع  لمقضاء لتنفيذ أعماليا القانونية أو المادية في مواجية العامة التي تجعميا في يي

 الغير لما تممكو مف سمطة التنفيذ المباشر.
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
القوانيف) مجمة عممية تصدر عف أعضاء ىيئة مة روح جمقاؿ منشور بمد. داود الباز، المنازعة اإلدارية كمناط إلختصاص القضاء اإلداري،  (1)

  .633، ص 2001، الجزء الثاني، يناير 22التدريس كمية الحقوؽ جامعة طنطا( العدد 
 .118، المرجع السابؽ،صد. حسف السيد بسيوني (2)
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 ل الثانيـــــــــــالفص
 الشير العقاريمفيوم 

لى أىـ أىدافو و الشير العقاري حديد مفيـو تؿ إلى ػػذا الفصػػػػػػرض في ىػػػػػػأتع  مبادئو ثـ إلى التعريؼ وا 
األنظمة ظيور إلى تطوره التاريخي عبر المراحؿ التي مر بيا منذ نشأتو إلى ياية  أخيرابأىـ أنواعو و 
 بما يتبلءـ مع سياستيا العقارية.أخذت بيا أيمب التشريعات الحديثة التي 

 :الفصؿ إلى يقسـما تقدـ  بناء عمى
 .المبحث األول: مفيوم الشير العقاري وأىدافو             
 .المبحث الثاني: أنواع أنظمة الشير العقاري             
 .المبحث الثالث: التطور التاريخي ألنظمة الشير العقاري             

 
 ث األولــــــــــالمبح

 العقاري وأىدافو مفيوم الشير
األىداؼ و لتعريؼ بالمقصود بالشير العقاري العقاري ينبغي معو ا الشير إف البحث في موضوع منازعة

ا، ألنو ال يمكف الخوض في مختمؼ المنازعات التي يثيرىا الشير العقاري ػػػػػي وجد مف أجؿ تحقيقيػػػػػػالت
بينو وبيف تحديد مفيومو تحديدا دقيقا نظرا لبللتباس الموجود و اـ ػذا النظػػػة ىػػػػػد معرفدوف الوقوؼ عن

 مفاىيـ أخرى تستعمؿ لذات المعنى والغرض.
 مف ثـ يقسـ المبحث إلى: 

 المطمب األول: المقصود بالشير العقاري.     
 المطمب الثاني: أىداف أنظمة الشير العقاري.     

 
 ب األولـــــــــمـالمط

 العقاريالشير  مفيوم 
ة وحتى في ػػػػػػد في معظـ التشريعات المقارنػالتسجيؿ والقيبمفاىيـ أخرى وىي ارة الشير ػػػػعبس ػػػتمتب

مف  تحديد مفيـو كؿ مف ىذه العبارات أيت ضرورةر  األساسالجزائري، وعمى ىذا و ػػػػػػوالفقالتشريع 
واعتماده ىذه المصطمحات  لدوافع التي دعتني إلى تفضيؿ أحدلى اا  و الناحية المغوية واالصطبلحية 

 عنوانا لبحثي ىذا.
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 :لمعنى المغوي لمشير والتسجيل والقيدا
 ىي االنتشار، وقيؿ الشير اليبلؿقيؿ أنو معرب وقيؿ أنو عربي وىو مأخوذ مف الشيرة و الشير لغة 

ومصمحة الشير ىي  إذاعتوأو  إعبلنووسمي بو لشيرتو ووضوحو، والشير ظيور الشيء وانتشاره أو 
عبلنيا   .(1)إدارة حكومية قائمة عمى توثيؽ العقود ونحوىا وا 

ويعني  ،فعؿ سجؿمتقييد لؤلوراؽ في المحاكـ واإلدارات المختصة وىو مصدر لالىو  لتسجيؿ لغةا    
ثبت أأو  وىو مف سجؿ أي كتب السجؿ أي قيده في سجؿ خاص حفظا لو مف الضياع  (2)قّيد أو كتب

، واسـ المفعوؿ مف أو العقد في السجؿ المخصص لذلؾ، حفظا لو مف الضياع ،القضائيالحكـ 
 .(3)يقاؿ عقد مسجؿ، أي اكتسب صفة الرسمية بإثباتو في دفتر خاص مسجؿ"."سجؿ" " 

 .(4)جمعو ) قيوٌد( و) أقياد(، ومنو تقييد األلفاظ بما يمنع االختبلط و يزيؿ االلتباس لقيد لغة ىوا
 .(5) في دفتر أو ورقة يعني سجمووقيد الشيء 

 

 المعنى االصطالحي: -
د واإلجراءات التي تيدؼ إلى تثبيت ممكية عقار أو ػػػػػػة القواعػػػىو مجموع اصطبلحا اريػػػػر العقػػػػػالشي

ر ومف شأف ىذه القواعد تنظيـ قيد ػػػحقوؽ عينية عقارية لشخص معيف أو أشخاص معينيف تجاه الغي
الكافة  إلطبلعىذه األخيرة مع حؽ الممكية أو الحقوؽ العينية األخرى الواردة عمييا في سجبلت معدة 

ف ػػػ، ويستطيع الغير أف يتعامؿ بشأف أي مذا الوجو قوة ثبوتية مطمقةػػػػػعمى ى ؿػػػػػػػؽ المسجػػػفيكتسب الح
حؽ فيو بكؿ ثقة وطمأنينة راكنا إلى وجود ىذا الحؽ وصحتو فبل يتردد العقارات المسجمة مع صاحب ال

دوف مقابؿ، كما يقبؿ بإنشاء حقوؽ ػػػػعندئذ في اكتسابو عف طريؽ الشراء أو أي طريؽ آخر بمقابؿ أو ب
 .(6)عينية تبعية لمصمحة عميو، كحؽ التأميف أو الرىف مثبل

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مجمع المغة  الطبعة الثانية،الجزء األوؿ،  ط، ابراىيـ أنس وعبد الحميـ منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خمؼ اهلل أحمد،المعجـ الوسي (1)

 .498ص  العربية
 .926محيط المحيط، بطرس البستاني، الجزء األوؿ، ص  (2)
 .417، ص عجـ السابؽالمعجـ الوسيط، الم (3)
 .296، ص 2004ي المقرئ، المصباح المنير، المكتبة العصرية، العبلمة احمد بف محمد بف عمي الفيوم  (4)
 .498الطبعة الثانية، ص المعجـ السابؽ، الجزء الثاني، المعجـ الوسيط،   (5)
 .05، ص 1996السجؿ العقاري (، بدوف دار نشر، الطبعة الثانية،  –د. ادوار عيد، األنظمة العقارية ) التحديد والتحرير  (6)
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يكوف بنقؿ صورة العقد مف دفاتر مخصصة ىو صورة مف صور الشير العقاري،  اصطبلحا التسجيؿو 
 (1)، وىذه ىي الطريقة المعتادة في التسجيؿ وتسمى التسجيؿ الحرفي أو الكميمعدة لذلؾ

Transcription   أو الكاشفة لحقوؽ عينية أصمية وتخضع لو التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة
دوف في دفتر رقـ الشير وتاريخو وساعة إجرائو واسـ الصادر ػػػػ، ياػػػػػاألحكاـ المتعمقة بيو  ارػػػػػػػعمى عق

ويحفظ أصؿ المحرر إف كاف مف  (2)لصالحو المحرر واسـ الصادر ضده وبياف العقار ونوع التعامؿ
كاف خاصة المحررات العرفية أو الصورة األولى المحررة إف كاف مف المحررات الموثقة وذلؾ في أم

 .(3)معدة ليذا الغرض
وـ ػػػػػػػقػػالمقصود بو تمؾ العممية أو اإلجراء االداري الذي ي والتسجيؿ بيذا المعنى يختمؼ عف التسجيؿ

ا ػػػػػػػبو الموظؼ العاـ في ىيئة عمومية، بواسطتو يحفظ أو ال يحفظ أثر العممية القانونية التي تقوـ بي
األشخاص الطبيعية أو المعنوية والتي ينجـ عنيا دفع ضريبة إلى الموظؼ، ىذه الضريبة تسمى بحؽ 

  .(4)( Enregistrement) التسجيؿ 
 

اصطبلحا ىو أيضا صورة مف صور الشير العقاري يتعمؽ بشير الحقوؽ العينية  ( Inscription)  القيد
ذا كاف التسجيؿ  التبعية وجميع التصرفات المنشئة والكاشفة أو المقررة لحقوؽ عينية عقارية تبعية، وا 

عطاء صاحب الشأف صورة شمسية منو، ب معنى أف الذي يشير ىو أصؿ يتـ بحفظ أصؿ المحرر وا 
نما يعد مستندا مف مستندات الشير، وعند طمب فإنو ف المحرر ي حالة القيد، فإف المحرر ال يشير وا 

بذلؾ فالقيد يتـ بذكر بعض البيانات و  (5)القيد يكتفي الممخص المحرر واصطمح عمى تسميتو بالقائمة
 معينة أوردىا القانوف ويسمى ىذا النوع القيد.

 17 – 16 – 15إذ استعمؿ عبارة الشير في المواد: ات، المصطمحىذه المشرع الجزائري بيف لـ يفرؽ 
استعمؿ ، و 76/63 رقـ:التنفيذي مف المرسـو  87- 86 – 85وكذا في المواد:  75/74األمر رقـ: مف 
 97- 96 – 95 – 94 – 93بموجب المواد:  لمتعبير عف شير الحقوؽ العينية التبعية (التسجيؿ ) عبارة

ؿ مصطمح القيد ضمف أحكاـ القانوف المدني ػػػػػػػػػػ، كما استعم76/63 :رقـالتنفيذي ـو ػػػػػػػمف المرس 98-
ر الحقوؽ العينية ػػػػو شيػػػـ بموجبػالذي يت راءػػػػاإلجعف  رػػػػػػلمتعبي ،...906 -905 – 904 المواد: في

 .التبعية
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وكذا الطبعة  30، ص 1939د. محمد كامؿ مرسي، شير التصرفات العقارية، التسجيؿ والقيد، مطبعة فتح اهلل الياس نوري وأوالده، مصر، (1) 

 . 21 – 20، ص  2005المنقحة مف طرؼ المستشار محمد عمي سكيكر ومعتز كامؿ مرسي،منشأة المعارؼ، 
 .37والتوثيؽ، دار الثقافة العربية، دوف سنة نشر، ص نجيدة، الوجيز في الشير العقاري حسيف د. عمي  (2)
 .32د. عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات الشير العقاري، دار الكتب والوثائؽ المصرية، الطبعة الثانية، دوف سنة نشر، ص  (3)
، ص 2009اإلطار القانوني والتنظيمي لتسجيؿ العقارات في التشريع الجزائري، دار ىومة، الطبعة الثانية،  د. رموؿ خالد، -أ. دوة آسيا( 4)

19. 
 .32وأيضا د.عبد الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص  38نجيدة، المرجع السابؽ، ص حسيف د. عمي  (5)
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جيؿ واعتبارىما طريقيف مف طرؽ قيد والتسلقد رتبت أيمب التشريعات المقارنة القائمة بالتفرقة بيف ال
بعض النتائج، تمثمت في أف التسجيؿ  والتأشير اليامشي اإليداعالشير لمحقوؽ العينية العقارية بجانب 

وؽ ػلشير الحقة الرئيسية ػػػػو الطريقػػػػد فيػػا القيػأم ،ةػػػة لشير الحقوؽ العينية األصميػػيسية الرئػػػىو الطريق
 .، حقوؽ االمتياز أو االختصاصكالرىف الرسمي التبعيةالعينية 

رة سنوات ػػػػاره إاّل لمدة عشػػفبل تحفظ آث دػػػػػػر تحديد مدة، أما القيػػػاره مف ييػب آثػذلؾ فإف التسجيؿ يرتػػل
 انتيائيا.ويجب تجديده قبؿ 

اعتمدت في بحثي ىذا، عمى مصطمح الشير العقاري لمداللة عمى تمؾ القواعد واإلجراءات التي تيدؼ 
أو الحقوؽ العينية العقارية لشخص معيف أو أشخاص معينيف تجاه الغير  يةعقار الممكية الإلى تثبيت 

عبلمو بنشوء أو نق ة المقررة لدائنيف معينيف بالتأمينات العينية العقاريؿ الحقوؽ العينية أو انقضائيا، و وا 
ير بمقتضى القانوف أو اتفاؽ األطراؼ عمى عقار ما، وىذا تفاديا لمخبلؼ المطروح حوؿ تسمية الش

بالقيد المعتمد في التشريعات المقارنة وحتى لدى بعض الكتاب الذي يختمط مفيومو بالتسجيؿ و 
عبارة عف مجموع إجراءات وقواعد قانونية يعتبرونو و  دــــــبالقيالشير العقاري يعرفوف  الذيفالجزائرييف 

 –ناقمة  –منشئة  –وتقنية تشمؿ كؿ التصرفات القانونية المنصبة عمى العقارات سواء كانت كاشفة 
معدلة أو منيية لحؽ عيني عقاري أصمي أو تبعي بغض النظر عف نوع التصرؼ عقدا كاف أو حكما 

 .(1)ةتصرؼ قانوني أو واقعة ماديأو قرارا أداريا وسواء كاف مصدر الحؽ 
 :ىما أساسييف د أو التسجيؿ يعود إلى سببيفعتمادي عمى مصطمح الشير دوف القيإف ا
اؽ مع المنظمة العربية د البحوث والدراسات العربية باالتفػما انتيى إليو معيرة ػػػػػومساي ةػػػػػمواكب :أوال

العربية في الحمقة العممية المنظمة لدراسة ىذا الموضوع  الثقافة والعمـو التابعة لجامعة الدوؿلمتربية و 
ي ػػاري في الببلد العربية، ومف النتائج التػر العقػي بيدؼ التنسيؽ بيف نظـ الشيػػػعمى المستوى العرب

ربية ال ينطوي توصمت إلييا المجنة المكمفة أف تعبير التسجيؿ العقاري المستخدـ في أيمب الدوؿ الع
وال يشمؿ المعنى المقصود إاّل في بعض جزئياتو، فالتسجيؿ يعتبر صورة مف صور  مميةعمى الدقة الع

ح موحد يكوف ػػػػد إلى جانبيا طريؽ القيد وليذا توصمت المجنة المذكورة إلى اقتراح مصطمػػػػالشير يوج
 .(2)وأدؽ وأعـ وفضمت مصطمح الشير العقاري لشمولو وداللت

 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
األستاذة ليمى زروقي واألستاذ عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديبلت وأحدث األحكاـ، دار ىومة،  (1) 

 .63، ص2006الطبعة الثانية، 
 وما بعدىا. 70ص  1977توحيد مصطمحات الشير العقاري في الببلد العربية، معيد البحوث والدراسات العربية،  (2)
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اعتمدت مصطمح الشير تيسيرا لفيـ القارئ لمبحث وعدـ زجو في خبلفات فقيية حوؿ مدلوؿ ا:ثاني
بعض المفاىيـ والتي تكوف ليا داللتيا الخاصة في التشريعات المختمفة التي تناولتيا في بحثي مف 

ر ػػػػػالتعابيؿ عمى ىذا االختبلؼ في ػػػوكدلي، خبلؿ الدراسة المقارنة التي اعتمدتيا في بعض األحياف
  :أشير إلى المصطمحات المستعممة في بعض الدوؿ العربية

 التحفيظ العقاري. –المممكة المغربية  -
 التسجيؿ العقاري. –الجميورية التونسية  -
 الشير العقاري. –جميورية مصر العربية  -
 التسجيؿ العقاري. –الكويت  -
 التسجيؿ العقاري. –سوريا  -
 العقاري.التسجيؿ  –لبناف  -

واء كاف طريؽ ىذا الشير يعتمد ػػر جعؿ العقار خاضعا لنظاـ الشير العقاري، سػػػػػذه التعابيػػػيقصد بي
وىو نفس المصطمح الذي استعممو المشرع الفرنسي أي ، لشير العيني أـ عمى الشير الشخصيعمى ا
  07/01/1959الصادر بتاريخ: 1959لسنة  89بموجب المرسـو رقـ: ( Publicité)اري ػػػػػر العقػػػالشي

، بعد أف كاف يستعمؿ مصطمح التسجيؿ 04/01/1955الصادر بتاريخ:  22/55 المعدؿ لممرسـو رقـ:
(Transcription)  والمرسـو المؤرخ  23/03/1855:قانوف المؤرخ فيالبموجب القوانيف السابقة منيا

لنقد الفقيي الموجو لو، والذي اعتبر وىذا ريـ ا 17/06/1938والمرسوـ المؤرخ في:  30/10/1935في:
الحقوؽ مختمؼ أف مصطمح الشير معيب مف حيث أنو يفرض التمييز بيف االمتيازات والرىوف وبيف 

 . (1)الواجبة الشير األخرى
كاف أكثر دقة ووضوحا في  (Transcription)بأف المصطمح القديـ أي التسجيؿ  PAGE  ويرى الفقيو

 .(2)(Publicité) أذىاف الجميع، منتقدا مصطمح الشير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) MAZEAUD (Henri  Léon et jean), leçons de Droit Civil, T3, Monchrestien,1977, P 606 et MARTY  Gabriel & 

RAYNAUD Pierre  par JESTAZ Philippe, les suretés la publicité foncière 2
e
 éd, SIREY,1987, P  480. 

(2) PAGE Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des avocats Paris 6
e
, P  21 

et suiv. 
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 ب الثاني ــــــــــــالمط
 اريــــالعق رـــداف الشيــــأى

في مختمؼ العصور عمى شير  المشرعيفمف العسير التعرؼ عمى البواعث المختمفة التي حثت  ليس
 ىي:عمى مر العصور التصرفات العقارية، فقد كانت ىذه البواعث 

 

  :حفظ العقارات في حوزة العائمة أو في نطاق إقطاعيات أمراء اإلقطاع -
بقائيا في   ػػػار اإلقطاعيػػػػاتحوزة العائمة الواحدة أو في إطييدؼ الشير العقاري إلى حفظ العقارات وا 

ات ػػػػػػػػػػػػػػػػىي الباعث عمى الشير العقاري في عصرنا الحاضر، إذ أف النظريإال أف ىذه الفكرة لـ تعد 
 اراتػػػػػػػاظ العائمة بحد أدنى مف العقاالجتماعية الحديثة تتعارض مع ما يراىا البعض مف وجوب احتف

 .كمما وجد ذلؾ مناسباوالقانوف ىو الذي يتولى ىذه الميمة 
 

 :كيةأصل المم إنشاءإعادة  -
ة ػػػػد إحاطػػػػا بقصػػػػرا إنشائيػػػػر العقاري أثػػػػؿ لمشيػ، وىي تجعرة في العصر الحديثػػػػػرت ىذه الفكػػػظي

حاطتيـفي الحقوؽ التي عمى العقارات  المحتمميف إلييـالمتصرؼ و  إليوالمكتتبيف مف المتصرؼ   وا 
 . بصفة الشخص الذي يظير ليـ بمظير المالؾ

 

  تحقيق الثقة العامة: -
وىو يستعمؿ طبقا ليذه الفكرة يجب أف يعمؿ الشير العقاري عمى تأميف كؿ مالؾ ضد أية مضايقة 

 ، كمالمعقار الذي ينصب عميوبلؿ مثمر ػػػا لكؿ استغػػوتثبيت حؽ الممكية باعتباره شرطا أساسي حقو
يجب أف يأخذ  أنو مف أجؿ تأميف االستقرار القانوني والثقة في المعامبلت، فإف تنظيـ الشير العقاري

 .(1)ويسمح باالعتداد بيا فيما يتعمؽ بالغيرفي االعتبار األوضاع الظاىرة 
 تسييل تداول العقارات: -

قد تبارت النظـ التي تأخذ بفكرة الثقة العامة في اتخاذ الوسائؿ المختمفة لتحقيؽ ىذا الغرض في نفس 
ار الشير نظاـ تقضي بو المصمحة العامة ويتمشى مع ػػػػور اآلراء أدى إلى اعتبػػػػػػذلؾ أف تط، الوقت

ف تصؿ الممكية العقارية المطالب الجديرة لممدنية، حيث يتطمب المجتمع تنظيما عقاريا يؤدي إلى أ
 .(2) بأسرع ما يمكف إلى يد مف يمكنيـ الحصوؿ منيا عمى أقصى فائدة ممكنة

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دخالو في اإلقميـ المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة،  (1)   وما بعدىا  03، ص 1961د. منصور محمود وجيو، نظاـ السجؿ العيني وا 
 .19، ص 2004/2005العقاري في النظاـ القانوني المصري، جامعة القاىرة، حسف عبد الباسط جميعي، الشير  د. (2)



25 
 

ة العقارية ػػػػالممكيبوت ػػػػػػػػؿ ثػػػػػػبوضع نظـ تكفة ػػػدوؿ الحديثػػؽ ىذه األىداؼ عنيت أكثر الػػػػػؿ تحقيػػمف أج
ثبوتا أكيدا يبعث الثقة في نفس  وما يرد عمييا مف قيود وما يترتب عمييا مف حقوؽ لصالح الغير

 بتترتوسمكت في ذلؾ وجوب شير التصرفات التي  المالؾ ذاتو ويوفر الطمأنينة لمف يتعامموف معو
أف يحيط عمما بكافة التصرفات التي تناولت ىذا ار معيف ػػػػػبحيث يتاح لكؿ ذي مصمحة في عق ،عمييا

 تعاممو مع صاحبو وىو عمى بينة ، فيستطيع أف يرتبالعقار والحقوؽ التي رتبت عميو
 .(1)تامة بحقيقة مركزه المالي فيما يتعمؽ بيذا العقار

ف البياف أنو كمما زاد إحكاـ نظاـ الشير العقاري زاد ما يوفره مف ثقة وطمأنينة في حقيقة مراكز ػيني ع
لى العقارات وكثرة تداوليا و ؿ في ػػػػالتعامع ػػػػوأدى ذلؾ بالتالي إلى تشجيأصحاب الممكيات العقارية،  ا 

 .(2)تقوية ائتماف أصحابيا، بما يعود عمى االقتصاد الوطني بالخير
 

ا ػػػػػػ، عممالكافة، وعمى األخص مف لو مصمحة ػو، فإف ىدؼ الشير العقاري ىو إحاطةػػػػػػػػػػػوعمي    
مالؾ العقػار ومساحتو  بالوضػع القانوني لمعقار والحقوؽ التي ترد عميو إذ يتمكف مف الوقوؼ عمى

 وحدوده والحقوؽ العينية الواردة عميو وأصحاب ىذه الحقوؽ وتواريخ نشوئيا، حتى ما أقدـ شخص
عمى التعامؿ في ىذا العقار بشرائو أو بقبوؿ أو اكتساب أي مف الحقوؽ العينية األخرى عميو، كاف 

فو، فالشير العقاري ييدؼ إلى عمى بينة مف أمره وعمى يقيف مف تحقيؽ الغاية المقصودة مف تصر 
 .(3)تنظيـ ىوية لكؿ عقار تشبو إلى حد كبير بطاقة الحالة المدنية لؤلشخاص

 ةػػػػػػػىذا االشيار وتمؾ العبلنية كانت الشغؿ الشايؿ لكؿ مشرع يجري وراء حماية المعامبلت العقاري
يتعاصر مع الطمأنينة وتتعاصر معو وحماية الغيرية حتى تستقر الثقة العقارية استقرارىا السميـ الذي 

ة ػػػػػإلى ممكي ( أو الذي يتعامؿ تعامبل عينيا عقاريا مع المالؾ بوجو عاـ )ري ػػػػػػػػوحتى يطمأف المشت
 .(4)يرضاىا سميمة ال تشوبيا شائبة ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) GINOSSAR,Droit réel, propriété et créance(Elaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux( 

Paris LGDJ, 1960,P      .737     
والدراسات ، قسـ البحوث 1972مقاؿ مف مجموعة أعماؿ الحمقة الدراسية لقوانيف الشير العقاري في الدوؿ العربية لسنة  ،. سميماف مرقسد (2)

  القانونية، معيد البحوث والدراسات العربية، مطبعة الجببلوي.
 .09ص  دوف سنة نشر، المحامي عباس عبد الحميـ حجر، شير التصرفات العقارية، دار محمود لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، (3)
 . 20ص  1944النقض، مكتبة النيضة المصرية، الطبعة الثانية، د. عبد السبلـ ذىني، في الغش التواطؤ التدليسي والتسجيؿ في نقد   (4)
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 انيــــث الثـــــــــحبمال
 العقاري رـــالشيأنواع أنظمة 

نظاـ الشير الشخصي ونظاـ الشير العيني، لكؿ منيما  وىمانظاماف في نطاؽ الممكية العقارية يوجد 
 كؿ نظاـ بمزاياه وعيوبو. إلىتطرؽ في المبحثيف التالييف أمزايا وعيوب، 
 المبحث إلى: مف ثـ يقسـ

 المطمب األول: نظام الشير الشخصي.     
 المطمب الثاني: نظام الشير العينـــــــــــــي.     

 
 لب األوـمـــــــــــالمط

 ر الشخصيــام الشيــــنظ 
 عاـ أو سجبلت في البمد الواحد يرصد بيا التصرفات التي  تقـو فكرة ىذا النظاـ عمى وجود سجؿ

 خاص مف مالكيف وأصحاب حقوؽ عينيةفيتـ التسجيؿ عمى أساس أسماء األش  (1)ترد عمى العقارات
نما تعرؼ بأسماء مالكييا، فمتعرؼ بيويتيا و ارات ال ػػػػبمعنى أف العق ف أراد الكشؼ عف ػػػػػػمواقعيا، وا 

 عميو إجراء بحث عف اسـ مالكو.عقار معيف، وجب 
 

ؿ ػػػد بيا كػػػػة ينشأ في البمد الواحد سجؿ عاـ أو سجبلت في مراكز األقاليـ يرصػػػػػذه الطريقػػػػػف ىػم    
تصرؼ منشئ حقا عينيا عقاريا ويتـ رصده باسـ المتصرؼ، بحيث إذا أراد صاحب الشأف معرفة ما 

ادة مف الجية الواقع في دائرتيا ػػػب شيػقار، استطاع أف يطمد تصرؼ في عػػػػػػإذا كاف مالؾ معيف ق
 وف قد صدرت مف ذلؾ المالؾ خبلؿ فترة معينة، فيتـ البحث عف ػػػػػالمذكور عف التصرفات التي تك
بلت، فإذا لـ يجد فييا اسـ المتصرؼ كاف ذلؾ دليبل عمى صدور ػػػاسـ ذلؾ المالؾ في فيارس السج

و ػػػػػػػػػارات الواقعة مف الجية المطموب الكشؼ عنيا وتعيف عميػػػػػػالمذكور في العقالتصرؼ مف المالؾ 
 .(2)إعطاء الطالب شيادة بياف ىذه التصرفات

رة أو أكثر كاف ذلؾ دليبل عمى انو أورد تصرفا عمى ػػػػػإذا وجد اسـ ذلؾ المالؾ في ىذه السجبلت م
سجبلتيا ويكوف لو أف يطمع في نفس السجؿ عمى طبيعة عقاراتو الموجودة في الدائرة التي يبحث في 

 .(3)ىذه التصرفات
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .16، ص96/97محمد سعد خميفة، السجؿ العيني، دراسة في القانوف المصري والميبي، دار النيضة العربية،  د. (1) 
 .03ص ، 1986دار المطبوعات الجامعية، ، إجراءات الشير العقاري في ضوء القضاء والفقو، د.عبد الحميد الشواربي (2)
 .03نجيدة، المرجع السابؽ، ص حسيف د.عمي  (3)
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بل بد أف يستند إلى عقد صحيح ال تشوبو ػػػر طريؽ لمعمنية فقط، فػػػػػومف خصائص ىذا النظاـ أف الشي
تقرر بطبلنو، فإنو ال يكسب المتصرؼ إليو حقا، ألف الشير ال شائبة، أما إذا ورد عمى عقد باطؿ أو 

د ػػػػػػػػػػػد المشير والتأشير في ىامش تسجيؿ العقػػػػوب العقد فيمكف استصدار حكـ ببطبلف العقػػػػػير عيطي
 .(1)فيزوؿ كؿ أثر ليذا التسجيؿ

 

الممكية بصفة قاطعة، فقد لذلؾ فيو ال يقدـ ضمانات كافية لمغير، حيث ال يؤدي إلى ثبوت حؽ     
وبذلؾ فإف نظاـ الشير الشخصي يتمتع بمزايا كما لو  (2)إليويزوؿ ىذا الحؽ تحت يد الغير المتصرؼ 

 .عيوب ومآخذ، وىذا ما سأتطرؽ إليو فيما ىو آت
 ومف ثـ يقسـ ىذا المطمب إلى:

 الفرع األول: مزايا نظام الشير الشخصي.     
 الثاني: عيوب نظام الشير الشخصي. الفرع     

 

 رع األولـــــــــــالف
 زايـا نظام الشير الشخصيم

 يتميز نظاـ الشير الشخصي بخاصيتيف أساسيتيف: 
 الحق: رالخاصية األولى: اتخاذ اسم المتصرف أساسا لشي

لشير الحؽ أساسا يقوـ ىذا النظاـ عمى خاصية اتخاذ اسـ المالؾ أو صاحب الحؽ العيني العقاري 
كاف  احيث تخصص صحيفة لكؿ صاحب حؽ عيني عقاري ترصد باسمو بمناسبة اكتسابو الحؽ أي

ا ػػػئييبا ىجاة ترتػػػػػػػػمرتب اإلداريةدات ػػػػػسجبلت في جميع الوح إنشاءسبب اكتسابو. يقتضي ىذا النظاـ 
ذا أراد صاحب المصمحة معرفة ما إذا كاف المالؾ بأسماء المتصرفيف، و  تصرؼ في العقار الممموؾ ا 

ا ػػػػػػلو أو قرر عميو حؽ عيني، كاف باستطاعتو أف يتقدـ إلى أميف السجؿ في الجية التي يقع بدائرتي
ة ػػػػرة زمنيػػػػخبلؿ فتوف قد صدرت مف المالؾ ػػػػػػمبينا بيا كافة التصرفات التي تكار بطمب شيادة ػػػالعق

 .(3) معينة
 

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .04. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص د (1)
 . 16محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص  د. (2)
عبد السيد الجارحي  أيضا د. مصطفىو   27، ص 1978ابع جريدة السفير، د. إبراىيـ أبو النجا، السجؿ العيني في التشريع المصري، مط (3)

 .16، ص 1988أحكاـ الظاىر في السجؿ العيني ) دراسة مقارنة في القانوف المصري (، دار النيضة العربية، الطبعة الثانية، 
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 الخاصية الثانية: الشير الشخصي مجرد وسيمة لمعالنية:
  ةػػػػػػػػػػػوة ثبوتيػػػػة قػػلو أي، فميست نظاـ الشير الشخصي مجرد وسيمة لعبلنية التصرفات الواردة عمى العقار

وال يكوف لو اثر عمى التصرؼ المشير، وال يحوؿ بيف الطعف بالفسخ أو البطبلف في الحؽ المنتقؿ مف 
ر ػػػػػػػػػػػدوف أف يكوف لو تأثي السمؼ إلى الخمؼ. فيو مجرد إعبلـ لمغير بوجود الحقوؽ الواردة عمى العقار

ؿ ػػػػػػػػػػػمف التكاليؼ المثقؿ بيا استنادا إلى أف الشخص ال يستطيع أف ينقعمييا، كما انو ال يطير العقار 
 .(1)إلى ييره حقوقا أكثر مما كاف لو

 

 رع الثانيــــــــــالف
 الشخصي وب نظام الشيرــعي

ذلؾ أف نظاـ الشير، حتى يكوف  (2) نظاـ الشير الشخصي معيب مف حيث الترتيب ومف حيث الحجية
نظاما سديدا، يجب أف يكوف محكما في ترتيبو وفي حجيتو. أما في ترتيبو، فينبغي أف يكوف مف شأف 
الترتيب الذي يضعو لتسجيؿ التصرفات وقيدىا أف ييسر لذوي الشأف معرفة ما تيميـ معرفتو مف ىذه 

فات حجية قاطعة بحيث ال يشير تصرؼ إال التصرفات. وأما في حجيتو فينبغي أف يكوف لشير التصر 
  .(3)بعد التحري مف صحتو فإذا ما شير كانت صحتو مقطوعا بيا، فيكوف لمشير ىذه الحجية المطمقة

 

 بذلؾ يعاب عمى ىذا النظاـ ما يمي:
أنو ال يعطي المتصرؼ إليو ضمانات بثبوت الحؽ المتصرؼ فيو لو بصفة نيائية، بؿ يعرضو  -

ير في ىذا النظاـ ليس مف شأنو أف يط ألف الشير (4)وقت ولمحكـ بزواؿ ىذا الحؽ لممنازعة في أي
 .(5) فالعقد المشير يظؿ عرضة لمطعف وطمب اإلبطاؿ ألي سبب مف أسباب البطبلف دعيوب العق

لشير ال يطير عيوب التصرؼ، فالتصرفات تشير بحالتيا دوف التحري عف صحتيا، فإذا كانت ا
ذاصحيحة بقيت صحيحة  كانت مزورة بقيت معيبة أو كانت معيبة لسبب مف أسباب البطبلف أو  وا 

 .(6)فالشير ال يبطؿ عقدا صحيحا وال يصحح عقدا باطبلمزورة 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
معيد البحوث وأيضا د. محمد لبيب شنب، دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري،  29د. إبراىيـ أبو النجا، المرجع السابؽ، ص  (1)
ص  2001سالة دكتوراه، جامعة أسيوط، أيضا د.عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ، الحيازة في العقار، ر و  6، ص 1974لدراسات العربية مصر،او 

230. 
 .15، ص 1989المستشار معوض عبد التواب، السجؿ العيني  عمما وعمبل، دار الفكر العربي، القاىرة،  (2)
، ص 1958الرزاؽ احمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، دار إحياء التراث العربي،  د.عبد (3)

435. 
 . 04د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .25، ص 2007القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، نظاـ السجؿ العقاري، منشورات الحمبي الحقوقية،  (5)
 .52، ص 1978محمد المنجي، عقد البيع االبتدائي، اآلثار القانونية والعممية لعقد البيع يير المسجؿ، منشأة المعارؼ، الطبعة الثانية،  د. (6)
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قار معيف يقضي أف يكوف المستكشؼ متحققا مف شخص االستكشاؼ في السجبلت عف حالة ع إف –
وأسماء المالكيف السابقيف الحقيقييف بالكامؿ المالؾ الحقيقي ليذا العقار وعارفا اسمو واسـ أبيو وجده 

الذيف تداولوا ىذا العقار خبلؿ المدة المطموب الكشؼ عنيا، أي أنو يمـز أف يكوف الطالب قد اطمع 
 إلىؽ مف سبلمتيا وكفايتيا بالنسبة ػػػػػد التعامؿ معو وفحصيا وتحقيدات ممكية مف ير ػػػػػػػػػػى مستنػػػػػػعم

خبلؿ مدة ال تقؿ عف خمسة عشرة سنة وىي  ـة مف تمقى ذلؾ الشخص الممكية عنيػمستندات ممكي
 .(1)ميمة شاقة وطويمة

مكية العقارية، مما يعاب عمى نظاـ الشير الشخصي كونو ال يسيؿ معو عمؿ حصر شامؿ لمم -
 .(2)يفوت عمى الدولة مبالغ كبيرة ناتجة عف فرض الضرائب عمى الممكية العقارية

 

لذلؾ يرى بعض الفقو، أف عدـ وجود نظاـ لمشير كمية أفضؿ مف الشير الشخصي، ألف عدـ     
 .(3)وجوده يدعو الناس دائما لمحذر، بينما يخؿ بقاؤه بالثقة في التعامؿ

 

بأنو سوؼ يتضح فيما بعد أف كثير مف عيوب الشير  في ىذا الصدد الدكتور عمي نجيدةيرى و     
و، بؿ يشاركو فييا نظاـ الشير العيني اإلداري خاصة ما يتعمؽ منيا ػػػػػػػػػػػػػػرة عميػالشخصي ليست قاص

مكانية إبطاؿ ىذا السند وما يترتب عميو مف شير.  عدـ تطيير الشير لسند التصرؼ وا 
ني ػػػػػػػػػػع إلصاؽ الفقو ىذا العيب بنظاـ الشير الشخصي إلى عدـ الدقة في التفرقة بيف السجؿ العيػػػػػيرج

اإلداري الذي يشرؼ عميو موظؼ إداري والسجؿ العيني القضائي الذي يشرؼ عميو قاض خاص وىذا 
إليو فيو ال يصحح بأف التسجيؿ في سجؿ العقاري يمكف الحكـ بزواؿ أثره بزواؿ السند الذي ارتكف 

ر ػػػػػػػػػػا ويستوي ىذا القوؿ في نطاؽ الشير الشخصي أو الشيػػالعقد الباطؿ وال يجعؿ يير المالؾ مالك
 .(4)العيني

 

 ىولنداأخذت بو فرنسا، إيطاليا، بمجيكا ريـ ما أخذ عمى نظاـ الشير الشخصي مف عيوب فقد     
المتعمؽ  75/74 :الكويت، الجزائر التي ال يزاؿ العمؿ بو فييا جاريا حتى اآلف ريـ صدور األمر رقـ

 بالمسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري، الرتباط ىذا األخير بأعماؿ المسح العاـ التي الزالت جارية.
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .05 – 04د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ ، ص  (1)
، ص المرجع السابؽ ،عبد الباسط جميعيحسف  .وأيضا د 277، ص 1980 ،الطبعة الرابعةعالـ الكتب،عقد البيع،  د. سميماف مرقس، (2)

45. 
 .17المرجع السابؽ، ص سعد خميفة، محمد وأيضا د. وما بعدىا  317 صالمرجع السابؽ، د. منصور محمود وجيو،  (3)
 .06نجيدة، المرجع السابؽ، ص حسيف  د. عمي (4)
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 ب الثانيـمـــــــــالمط
 ـر العينـيـام الشيــــنظ

ى ػػػػػالشير فيو عم فبل يكوفىو المعروؼ باسـ نظاـ السجؿ العيني أو العقاري، نظاـ الشير العيني 
أساس العقارات ذاتيا، بمعنى أف السجؿ أساس أسماء األشخاص الصادرة منيـ التصرفات، بؿ عمى 

و ػػػػاص بؿ بحسب أرقاـ العقارات، فتخصص فيػاء األشخػر ال يمسؾ بحسب أسمػػػـ فيو الشيػذي يتػال
بعد إنشاء  إليويا اسـ مالكو وقت إنشاء السجؿ أو اسـ أوؿ متصرؼ أول صفحة لكؿ عقار يثبت في

بحيث  (1)يرد عمى ىذا العقار مف تصرفات واجبة الشيربأوؿ كؿ ما  السجؿ ثـ يثبت منيا بعد ذلؾ أوال
يكفي لمف يريد التعامؿ في عقار أف يطمع عمى صحيفتو العينية لكي يعرؼ بكؿ دقة كؿ ما يود 

سـ مالؾ العقار والتصرفات التي وقعت منو عمى عقاره وما يثقؿ ىذا العقار إمعرفتو عف ىذا العقار، ك
د ػػػػليقدـ عمى التعامؿ وىو مطمئف، وال يتـ التسجيؿ في الصحيفة العينية إاّل بعوؽ واألعباء ػػػػف الحقػػػم

التحري عف طبيعة التصرفات المراد تسجيميا، والتثبت مف خموىا مف كؿ ما يمنع تسجيميا. فيتـ التأكد 
يتو مف موقع العقار ورقمو ونوعو الشرعي وماىيتو ومساحتو، ومف ىوية المتصرؼ وأىميتو، ثـ مف ممك

ذالمعقار المتصرؼ بو، فإذا وجد أف التصرؼ صحيحا جرى تسجيمو   وجد معيبا، امتنع عف وا 
فالتسجيؿ وليس ، وبتماـ التسجيؿ، ينتقؿ الحؽ العيني مف المتصرؼ إلى المتصرؼ لو  (2)التسجيؿ

 العقد أو التصرؼ ىو الذي ينقؿ الحؽ العيني .
  (3)تصرؼ معيبا، ألف التسجيؿ يطير عيوب التصرؼوينتقؿ الحؽ العيني بالتسجيؿ حتى ولو كاف ال

وىذا أمر طبيعي طالما أف التصرفات التي تشير في ظؿ ىذا النظاـ ال يتـ شيرىا إاّل بعد التحري عف 
 صحتيا تحريا بالغا فتشير إف كاف التصرؼ صحيحا ويمتنع عف شيرىا إف كاف معيبا.

 

 ومساحتومنيا األخذ بيذا النظاـ أوال وقبؿ كؿ شيء مسح عقارات البمد وتحديد موقع كؿ يتطمب     
ات ػػػػػػػػػػػػػرقما خاصا وتخصيص إحدى صفحء كؿ منا وبياف حدوده وتعييف مالكو تمييدا إلعطا وأطوالو

 .( 4) السجؿ لو، وىذا العمؿ يقتضي وقتا طويبل ونفقات باىظة
 

 فى ما في النظاـ الشخصي مف عيوبعمى أف نظاـ الشير العيني يتبل وماينفؽ ىم الفقوولذلؾ فإف 
فيو يجعؿ َمف ُأشير الحؽ عمى اسمو في مأمف مف أية منازعة ويغدو صاحبا لمحؽ الذي تـ إشياره 

 . (5)بصفة نيائية
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .05المرجع السابؽ ، ص  د. عبد الحميد الشواربي، (1) 
 .26المرجع السابؽ، ص  القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، (2)
 . 435ص د.عبد الرزاؽ احمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، المرجع السابؽ،  (3)
 . 06 – 05ابؽ، ص المرجع الس د. عبد الحميد الشواربي،  (4)
 .07نجيدة، المرجع السابؽ، ص  حسيف د.عمي (5)
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 يتمتع نظاـ الشير العيني بمزايا عديدة ولو عيوب ومآخذ يتـ عرضيما فيما يمي: 
 ومف ثـ يقسـ ىذا المطمب إلى:

 الفرع األول: مزايا نظام الشير العيني.     
 الفرع الثاني: عيوب نظام الشير العيني.     

 
  رع األولـــــــــــالف

 العيني مزايـــا نظـام الشير
 تتمثؿ مزايا ىذا النظاـ في:

ره الطمأنينة لكؿ مف تعامؿ عمى العقار وفقا لمقيود والبيانات المدونة في السجؿ العقاري، لما يتوف -
التي كانت كما أف القيد يطير العقد مف العيوب  (1) يضفيو عمى ىذه القيود والبيانات مف حجية كاممة

ي ػػو بالبطبلف أو ألي سبب آخر حتى ولو كاف التصرؼ الذي تـ قيده فػػػػوز الطعف فيػػػػتشوبو، فبل يج
مف يير مالؾ العقار، فإف مف شأف القيد نقؿ الممكية نظرا لمقوة المطمقة العائدة  االسجؿ العقاري صادر 

 .( 2)لو 
تجنبو العيوب واألخطار التي قد تنجـ عف تشابو األسماء، باعتماده العقار أساسا لمتسجيؿ في  -
كما يؤدي ىذا النظاـ إلى تبسيط  (3)لسجؿ العقاري، وليس اسـ المالؾ أو صاحب الحؽ العينيا

 .(4)اإلجراءات وسرعتيا والتناسؽ بينيا والى وضوح تاـ في قيود السجبلت
رور ػألف م ( التقادـ )الحقوؽ العينية العقارية مف خطر اكتسابيا بمرور الزمف  -مبدئيا - صونو -

ادـ ػػػػػػػػػوألف السجؿ العيني ال يأخذ بالتق (5)الزمف ال يسري عمى الحقوؽ المسجمة في السجؿ العقاري
المغتصبيف كوسيمة لكسب الممكية والحقوؽ العينية وفي ذلؾ حماية لمممكية العقارية ووقاية ليا ضد 

يير أف المحكمة الدستورية العميا في مصر قضت بعدـ دستورية ما نصت عميو  (6)والمعتديف عمييا
مف قانوف السجؿ العيني، مف حظر التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ ما ىو ثابت بالسجؿ تأسيسا  37المادة 

 .(7)عمى إخبلؿ ىذا النص بالحماية التي كفميا الدستور لحؽ الممكية
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .27المرجع السابؽ، ص  القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، (1) 
 .13المرجع السابؽ، ص  د. ادوار عيد، (2)
 .27القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .13د. ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص  (4)
 العقارية السورية، دراسة مقارنة وأيضا أميف بركات سعود، شرح التشريعات 27القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (5)

 .154، ص1994دوف دار نشر، 
 . 12، ص 1992مدحت محمد الحسيني ، إجراءات الشير العقاري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  (6)
 .9، ص 2002ني، منشأة المعارؼ، د. عصاـ أنور سميـ، التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ الثابت بالسحؿ العي (7)
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 تعدي واالستيبلء عمى أي جزء منومف شأف ىذا النظاـ ضبط مساحة العقار، فيضمف عدـ إمكاف ال -
د مف ػػػػػػػػػػػيكوف مف شأنو بالتالي الح، خريطة لو يتـ التسجيؿ عمى أساسياـ ػػػػرا لتحديده ومسحو ورسػػػػػػػنظ

 .(1) بصدد الحدود المنازعات التي تثور بيف الجيراف
 رار الممكية العقارية وتوفير الثقة بيا، ممػا يشجع عمى التعامؿ فيػػػػػذا النظاـ يػؤدي إلى استقػػػػى -

وال يخفى ما لذلؾ مف أثػر في إنمػاء وازدىار الثروة العقارية وتنشيط  العقارات ويعزز االئتماف العقاري.
المالؾ الحصوؿ عمى االئتماف المطموب، فيناؿ القروض التي ويسيؿ بذلؾ عمى ( 2) الحركة االقتصادية

 يحتاج إلييا في مقابؿ رىف العقار أو إنشاء تأميف عميو.
إف سند الممكية في نظاـ السجؿ العيني ىو شيادة أو صورة مف الصحيفة العقارية أي أف لسند   –

قار وبالتالي فإف الشيادات أو الممكية مصدرا واحدا تستخرج منو وىو الصحيفة العينية الخاصة بالع
 .(3)الصور التي تأخذ مف ىذه الصحيفة العقارية البد مف أف تكوف مطابقة 

 

ا التي يتمتع بيا نظاـ الشير العيني يفوؽ نظاـ السجؿ الشخصي في ػػػيظير مف خبلؿ ىذه المزاي    
العقارية، وما يترتب عمى ىذه تحقيقو لميدؼ المقصود مف الشير بصفة عامة وىو توفير الثقة بالممكية 

الثقة مف تسييؿ تداوؿ العقارات، وتشجيع االئتماف العقاري ولذلؾ نجد الدوؿ التي تتجو إلى األخذ بيذا 
ف كاف بعضيا ال يزاؿ يطبؽ نظاـ الشير الشخصي، فميس القتناعيا بأفضمية ىذا النظاـ بؿ ا  النظاـ، و 

المصمحة العامة الذي يحتاج إلى الكثير مف اإلمكانيات  ألف األخذ بنظاـ الشير العيني مرتبط بعممية
 المالية والعينية واإلدارية والتي ال تتوفر لدى الكثير مف الدوؿ وخاصة النامية منيا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .14د. ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .27القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .12مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 رع الثانـيـــــــــــالف
 ـوب نظام الشير العينيــعي 

 يعاب عمى ىذا النظاـ ما يمي:
أجؿ إشيار الحقوؽ العينية العقارية، تستدعي الكثير مف اإلجراءات األولية الواجب اتخاذىا مف اف  -

جراء  الوقت وتتطمب تكاليؼ مالية باىظة ألف األخذ بو يقتضي عمؿ مسح شامؿ لجميع األراضي وا 
 .(1)تحقيؽ إلثبات صحة الحقوؽ العينية المتعمقة بكؿ عقار تمييدا إلثباتيا في السجؿ العقاري

 سواء كاف ىذا العقار ريفيا أو حضريا،  حدهقارية لكؿ عقار عمى يتطمب ىذا النظاـ إنشاء بطاقة ع –
ات وعممية تنظيميا ومجموع ىذه البطاقات تشكؿ ما يعرؼ بالسجؿ العقاري، يير أف إنشاء ىذه البطاق

 .(2) ، يتطمب ميزانية ضخمة مف خزينة الدولة وىذا ما زاد في تأخر تفعيؿ ىذا النظاـوجمعيا
يؤخذ عمى ىذا النظاـ أنو يضحي بمصمحة المالؾ الحقيقي لصالح مكتسب العقار وبذلؾ يتعارض  -

 .(3)مبدأ القوة الثبوتية المطمقة مع مبادئ العدالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وما بعدىا وأيضا  54 ص ،1977. ابراىيـ أبو النجا، السجؿ العيني في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، د (1)

وأيضا مجيد خمفوني، نظاـ الشير العقاري في القانوف الجزائري، الديواف الوطني لؤلشغاؿ  21سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص محمد  د.
 .20، ص 2003التربوية 

 .25، ، ص2001المحافظة العقارية كآلية لمحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، ، رموؿ د. خالد (2)
 .21ص  ، سعد خميفةمحمد  أيضا د.و  07نجيدة، المرجع السابؽ، ص حسيف مي د.ع (3)
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 ثـــث الثالــــــــــالمبح
 التطور التاريخي لنظام الشير العقاري  

لقد تطور الشير العقاري عمى مر العصور حتى أصبح اآلف وسيمة لتحقيؽ الثقة العامة وتسييؿ تداوؿ 
لفيـ أحكامو العقارات، وىاتاف الغايتاف ال يقوى عمى تحقيقيما إال نظاـ الشير العيني والذي ال مناص 

 البحث عف جذوره الضاربة في أطناب التاريخ.إاّل بتقصي مصادره و 
 

ور في الذىف صورة واضحة عف المراحؿ التي ػػػػػػػانو ال يمكف فيـ أي نظاـ عقاري ما لـ تتبمأعتقد     
أي نظاـ عقاري خذ أيمرت بيا األنظمة العقارية المختمفة واألوضاع التي كانت تسود كؿ مجتمع إذ لـ 

 وفقا لممراحؿ المذكورة أدناه.شكمو الكامؿ دفعة واحدة، بؿ نشأ وتطور بالتدريج 
 يقسـ المبحث إلى:مف ثـ 
 المطمب األول: الشير العقاري في العيد الروماني والعصور القديمة.     
 المطمب الثاني: الشير العقاري في العصور الوسطى.     
 المطمب الثالث: الشير العقاري في العصر الحديث.     

 
 ب األول ــــــــــطمالم

 والعصور القديمةالشير العقاري في العيد الروماني 
رة الشير العقاري، منذ أقدـ العصور، ففي كؿ عصر مف عصور التاريخ، كاف ػػػػػػػاف فكػػػرؼ اإلنسػػػػػػػع

جراءات شير معينة ترمي إلى تثبيت الممكية ألصحابيا، وحماية التعامؿ إلالتصرؼ باألرض يخضع 
 .(1)بيا مف الغش والخداع

 

وكانت الممكية ىي  (األقؿعائمية عمى )في العصر القديـ كاف اإلنساف جزءا مندمجا في الجماعة     
ففي العصور القديمة ، (2)ممكية الجماعة التي كانت تعنى بعدـ انتقاليا إلى يد أجنبية عف ىذه الجماعة

يع أفراد األسرة، وكاف يوـ كانت األرض موزعة بيف األسر لـ تكف األرض قابمة لبلنتقاؿ إاّل بموافقة جم
وكاف االنتقاؿ يتـ بعد الموافقة عميو  عمى عممية االنتقاؿ. (الفيتو )لكؿ واحد مف ىؤالء حؽ االعتراض 

 . (3)بصورة عمنية عمى مرأى ومسمع جميع أىؿ القبيمة أو العائمة
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 29القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص (1)
 .23وجيو، المرجع السابؽ، ص د. منصور محمود  (2)
 .15د. ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص  (3)
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الدعوى ، Mancipatioادػػػػػػػاف كاف انتقاؿ الممكية ال يتـ إاّل بطرؽ ثبلث وىي: اإلشيػػػػػػػػػػد الرومػػػػػفي عي
 .Traditio(1) تسميـ  ،Injure cessioالصورية 

 

الممكية الفردية عمى العقارات، وكمما أريد التصرؼ في شيء  إلىلقد توصؿ الروماف منذ زمف بعيد     
 .(2)شيادإتباع طريؽ االكاف يمـز  Res mencipi  مف األمواؿ النفيسة

 

و ػػػػػػىو  (3)راء يتـ بالسبيكة والميزافػػػػػىو إجو  ،عشر الثنياواح ػػػػػػػػػػػفي األل شيادااللقد ورد النص عمى     
وخمسة  وحامؿ الميزاف إليوعممية رسمية لنقؿ الممكية يتمثؿ في احتفاؿ يحضره المتصرؼ والمتصرؼ 

شياد بأف يقـو المتصرؼ إليو بإمساؾ ما يرمز شيود مف المواطنيف الروماف البالغيف وتبدأ إجراءات اال
المتصرؼ باعتبارىا إلى العقار موضوع التصرؼ بيف يديو، ثـ يصوب الميزاف بالبرونز ويسمميا إلى 

 ثمنا لممبيع.
 

بمعنى أف إتماـ ىذه الشكمية الجوىرية ىو الذي كاف  (4)أما المتصرؼ نفسو فكاف يقؼ موقفا سمبيا    
 .(5) ينقؿ الممكية وبدونو كاف يظؿ عقد البيع دوف أي اثر

 

ع ػػػػػػػػػػػػػػتستمـز انتقاؿ البائلكف ليذه الطريقة عيوبيا فاإلجراءات العمنية يير كافية، وفي الوقت نفسو     
والمشتري بنفسيما إلى مكاف العقار، فإذا لـ يكف ميسورا ألحدىما االنتقاؿ لمانع عارض أو لبعد موقع 

 .(6)العقار فبل يجوز ألحدىما أف ينيب عنو وكيبل في الحضور وبالتالي فبل يقع البيع
 

فيي طريقة أخرى لنقؿ الممكية الرومانية وبمقتضاتيا يتفؽ  "In jure cessio" أما الدعوى الصورية    
 عػػلمبية يدعي فييا بممكية العقار اػػػػع دعوى صوريػػػػػع والمشتري عمى أف يقيـ المشتري ضد البائػػػػػالبائ

ىذا  إلىفيوافقو البائع عمى ذلؾ، ويصدر حكـ القاضي بإثبات الممكية لممدعي، وبذلؾ تنتقؿ الممكية 
 .راألخي

 

أف  ؽ االرتفاؽ، إالّ ػػػػالحقوؽ العقارية كحجرد للقد كثر استعماؿ ىذه الطريقة لكونيا الطريقة الوحيدة 
وكاف يجب انتقاؿ القاضي إلى  اإلنابةىذه الطريقة ليا نفس عيوب الطريقة األولى فبل يجوز فييا 

 .(7)مكاف العقار
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

PIEDELIEVRE  Stéphane, la publicité foncière, L.G.D.J ,2000, P 08. (1) 
 .24د.منصور محمود وجيو، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .140، ص 1970د. عبد المنعـ البدراوي، أصوؿ القانوف المدني المقارف، مكتبة سيد عبد اهلل وىبة، القاىرة،  (3)
 .30القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص (4)
 .15د. ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص  (5)
الطبعة األولى  د. محمد عبد المطيؼ، الشير العقاري ) دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارف (، مطبعة صبلح الديف اإلسكندرية، (6)

 .02ص  1947
 .03 – 02المرجع السابؽ ، ص د. محمد عبد المطيؼ،  (7)
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 تـ بإجراءات شكمية رسمية كما ىو الشأف في اإلشياد تفمـ تكف  Traditioا انتقاؿ الممكية بالتسميـ ػػػػػػأم
والدعوى الصورية، بؿ كاف يتـ بمجرد تسميـ العقار إلى المشتري، وكاف التسميـ في البداية يقتضي أف 

ويمر بو في جميع أجزاء العقار وبذلؾ كاف يتحقؽ التسميـ  يصطحب الناقؿ مف يريد اكتساب الممكية
 .( 1)الفعمي

 

المالؾ القديـ ) ؿ الممكية ال بد مف القياـ بعمميتيف األولى ىي إبراـ العقد بيف الطرفيف ػػػػػؿ نقػػػػػوألج    
ىذه الشكمية ىي صفة فعمية، ألجؿ نقؿ الممكية ب (Traditio)ثـ إجراء عممية التسميـ  ( والمالؾ الجديد

نقؿ الممكية حاال دوف التمكف مف إجراءات عممية  األمرف تبدو مزعجة عندما يتطمب ػػػػػولك ةػػػػػػػبسيط
ـ في ذات الوقت لكوف المبيع بيد الغير، وليذا السبب ظيرت ضرورة ممحة لتبسيط إجراءات ػػػػػػالتسمي

نما يكفي  اؿ ذلؾ ػػػػػتسميـ شيء رمزي لمداللة عمى ذلؾ، مثالتسميـ بعدـ اشتراط تسميـ المبيع ذاتو وا 
 la tradition de أو اليد الطويمة Traditio longa manuتسميـ المفاتيح لداللة عمى تسميـ العقار المبيع 

longue mainو في حالة عدـ تمكف البائع مف تسميـ العيف المبيعة إلى المشتري لكونياػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كما ان 
نما بصفتو منتفعا بالشيء أو بصفتو مستأجرا لو، ففي ىذه الحالة يتـ في حيازت و أصبل ال كمالؾ وا 

دوف حاجة إلى نقؿ  ،La tradition de brève mainأو  Tradio brevi manuاإلشيار عف طريؽ 
نما يتـ تأكيد ذلؾ عف طريؽ العقد أو عف طريؽ تغير الصفة  .(2) الممكية وا 

 

 انتقاؿ الممكية في القانوف الروماني يتـ بموجب االتفاؽ الذي ال يرتب  يكفو لـ بذلؾ يظير بأن    
المبـر  لبلتفاؽالتسميـ تنفيذا  إجراءاتمف خبلؿ  إالّ  ،ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة لمغيرثر أأي 

بموجب عقد مة المتصرؼ إجراءات التسميـ، فإنو ال يترتب في ذ إتماـوفي انتظار بيف طرفي االلتزاـ 
و إاّل بدعوى شخصية ضد إاّل التزامات شخصية فبل يتمتع المشتري أو الموىوب ل ،يميو بيع أو عقد
عممية التسميـ أف  إجراءويترتب عمى ذلؾ أنو قبؿ الواىب الذي يستمر ويبقى حائزا لممبيع  البائع أو

في حالة توالي البيوع، فإف ء المبيع، و ممارسة حؽ التتبع ضد الشي إليولدائني المتصرؼ والمتصرؼ 
األفضمية تكوف لمف قاـ بإجراءات التسميـ حتى  ولو كاف سنده الحقا في التاريخ بالنسبة لمتصرفات 

 .(3)السابقة 
 

 أف جميع ىذه الطرؽ لنقؿ الممكية وبخاصة اإلشيار والدعوى الصورية كانت تتـمما سبؽ، يبلحظ     
 .في العقار الممكية، ومنع الغش والتحايؿ في التعامؿ استقرارمية فييا مف العمنية ما يكفؿ بإجراءات شك

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .30القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص (1)

  (2) LARROUMET Christian , Droit civil , les biens (droits réels principaux), 3
e
  éd, T2 , DELTA, 1998, P 208 – 

209.     
(3) AUBRY-RAU par  BARTIN, cours de droit civil français, 6

e
 éd , T2, librairie marchal, 1935,P 388-389 .  
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رؽ المذكورة أعبله والتي ػػػػػة بالطػػػػف القديمػػػوف الروماني عف ييره مف القوانيػػػػػقد انفرد القانذلؾ فػػػػػػوب
ر مف ػػػػػػعدة قروف، وكاف القانوف الروماني قد حقؽ انتشارا واسعا في كثيتطورت تطورا ىاما عبر 

 البمداف المختمفة في الماضي ومازاؿ يحتؿ مكانة تاريخية ىامة لكثير مف القوانيف الحديثة المعاصرة.
 

وعف الحكمة التي دفعت بالرومانييف إلى ضرورة اشتراط ىذا الطريؽ الرسمي لنقؿ الممكية، فقد     
يؿ بأف الحكمة في ذلؾ ترجع إلى الريبة في حماية المتعاقديف مف جية، وذلؾ بتنبيييـ إلى خطورة ق

لى الريبة في حماية الغير، إذ أف في ىذه اإلجراءات إعبلنا لمغير بالتصرؼ  العمؿ الذي يقوموف بو وا 
ف يبدو حسب وال شؾ في صحة ىذا القوؿ وفي أف إجراءات نقؿ الممكية يحقؽ عبلنية التصرؼ. ولك

الدكتور محمد خيري أف السبب في اشتراط ىذه اإلجراءات المعقدة كاف يرجع إلى تعذر تصور األفراد 
 .(1)انتقاؿ العقار مف شخص إلى آخر بمجرد االتفاؽ 

 
 ب الثانيــــــــــالمطم
 الوسطـى العصــور فيالشير العقاري 

األرض موزعة بيف األسر والعشائر يتغير الوضع كثيرا عما كاف عميو مف قبؿ، فبعػد أف كانت  لـ
أصبحت موزعة بيف األسياد واإلقطاعييف. وبعد أف كانت مجرد مصدر لمرزؽ في األسرة أصبحت 

 .(2) اإلقطاعيمظيرا مف مظاىر السمطة والجبروت في النظاـ 
 

راضي ويتشددوف في المحافظة يبسطوف سمطاتيـ عمى األ   Les seigneursاألسياد لقد كاف     
موافقتيـ وكاف البيع  د الحصوؿ عمىػػػػػػػلـ يكف جائزا انتقاؿ األرض مف شخص آلخر إاّل بعو  اػػػػػعميي

يخضع لمراسيـ صعبة مف شأنيا الحؤوؿ دوف تسرب األراضي إلى الغرباء. وقد ساعدت ىذه المراسيـ 
، فبل يستطيع المالؾ األرضفيما بعد عمى شير االنتقاؿ وعمى منع الغش واالحتياؿ في التعامؿ بشأف 

 .( 3)عمى بيعيا مرتيف  اإلقداـمثبل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .19، ص 1986. محمد خيري، الممكية ونظاـ التحفيظ العقاري في المغرب، مكتبة المعارؼ، الرباط، الطبعة األولى، د (1)
 .32القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص (2)
 .155ص ؽ،وأيضا أميف بركات سعود، المرجع الساب 16د.ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 الثالث بــــــــــطمالم
 العصر الحديثفي  الشير العقاري

 اػػػػبعد أف زالت سمطة األسياد واإلقطاعييف واستمرت الممكية العقارية بيف يدي األفراد يتصرفوف بي
ود ػػػػػػػػػػػػػػػوتحرر انتقاؿ الممكية مف القي مبػوالطرض ػػػػػوف العػػػػوخضعت تبعا لذلؾ لقان (1)فؤو يشاكيؼ 

 ىذا الوضع إال أف واإلجراءات الشكمية السابقة، وأصبحت الممكية تنتقؿ بمجرد االتفاؽ والتراضي 
 رار، وأصبحت الممكية العقارية عرضة لممنازعات المختمفة.ػػػػػخمؽ حالة جديدة مف عدـ االستق

بالبيوع السابقة عمى فقد يقدـ المالؾ عمى بيع أرضو أكثر مف مرة دوف أف يتمكف المشتري مف العمـ 
ا ػػػػػػػػعقده، وقد يكوف البائع مجرد مالؾ ظاىري يتصرؼ باألرض بصفتو مزارعا أو مستأجرا أو شريك

يعمؿ لحسابو أو حساب شركائو، وال يكوف لدى المشتري وسيمة يقؼ بواسطتيا عمى حقيقة يده عمى 
 .األرض

 

بؿ إقدامو عمى شراء األرض. ويالبا مػا كاف لذلؾ كاف المشتري مضطرا ألف يجري تحقيقا دقيقا ق    
يضطر ألف يستند إلى ظاىر الحاؿ، ولكنو كثيرا ما كاف يحجـ عف إدخاؿ أي تحسيف عمى األرض 
خوفا مف أف يتفاجأ بظيور المالؾ الحقيقي لؤلرض، فتنزع يده، وتضيع جيوده، ويخسر ما يكوف قد 

 .( 2)أنفقو عمى التحسيف
 

عمى حالة عدـ االستقرار ىذه، تبنت يالبية الدوؿ نظاـ الشير العقاري بيدؼ في سبيؿ القضاء و     
ي ػػػػػػػػػجاء بو القانوف الفرنستعزيز الثقة في التصرفات المشيرة، وأىميا ما القضاء عمى أعماؿ الغش و 

عيني بعد النظاـ الجزائري بتبنيو لنظاـ السجؿ ال إليونظاـ تورنس في استراليا وأخيرا ما توصؿ القديـ و 
 ف النظاـ الفرنسي.ستمد متخميو تدريجيا عف نظاـ الشير الشخصي الم

 ومف ثـ يقسـ المطمب إلى :
 الفرع األول: نظام الشير العقاري في القانون الفرنسي القديم.     
 الفرع الثاني: نظام الشير العقاري في استراليا ) نظام تورنس(.     
 الثالث: نظام الشير العقاري في الجزائر. الفرع     

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .17د. ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص (1)
 .35 – 34لمطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، صالقاضي حسيف عبد ا (2)
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 ـرع األولــــــــــلفا
 نظام الشير العقاري في القانون الفرنسي القديم 

فيما يتعمؽ بانتقاؿ الممكية إلى القانوف الفرنسي القديـ، فكاف البيع لقد انتقمت أحكاـ القانوف الروماني 
 االشياد والتنازؿ القضائي.القبض و وحده ال ينقؿ الممكية وال يرتب التزاما بنقميا، بؿ ال بد أف يصحبو 

 

نو إف تطور القانوف الفرنسي القديـ أدى إلى أف يكوف البيع سبيبل يير مباشر لنقؿ الممكية، ال أل    
بالقبض، ثـ كاف يرتب التزاما بنقؿ الممكية، بؿ ألف التعامؿ قد جرى عمى أف تنتقؿ الممكية لممشتري 

ألؼ الناس أف يجعموا ىذا القبض أمرا صوريا، فكانوا يكتبوف في بيوعاتيـ أف القبض قد تـ، فكاف مف 
 أنياالواقع و قمت بالقبض وراء ىذا القبض الصوري أف تنتقؿ الممكية إلى المشتري والمفروض أنيا انت

انتقمت بذكر حصوؿ القبض في العقد ال يير، عمى أف حصوؿ القبض ما لبث أف أصبح ىو أيضا 
 .(1)شرطا مألوفا في عقد البيع

 

التصرفات العقارية في القانوف الفرنسي القديـ مستثناة مف أي تسجيؿ أو شير حيث كاف  ظمت    
 يكتفي بالشرط المدرج في عقد البيع بنقؿ الممكية بيف المتعاقديف.

 

اري في فرنسا وييرىا مف البمداف لـ يكف في ػػػػػػػػيبلحظ أف ىذا التسمسؿ التاريخي لنظاـ الشير العق    
خبلؿ مراحمو المتعاقبة يميز بيف الشير العيني والشير الشخصي، بؿ لـ تظير معالـ  بدايتو وال حتى

ذا ػػػػػػػرف الثامف عشر حيث ظيرت معالـ الشير الشخصي في فرنسا وىػػػػػػػػػػػا إال في أواخر القػػػػػػؿ منيمػػػك
ة لمممكية مف أحكاـ الشير والذي استبعد التصرفات الناقم 1804ي سنة ػػػػػبصدور القانوف المدني الفرنس

 .(2) الرىوفاليبات واالستبداالت الوصائية و  اختصرت أحكامو عمى ذيالعقاري وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .408د.عبد الرزاؽ احمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، المرجع السابؽ،ص  (1) 

(2) MAZEAUD (Henri, Léon et jean), op.cit, P 601.   
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: بتاريخ العقاري الفرنسي الصادرالشير  و إلى أف صدر قانوفػػػػػػػػػػاؿ عمى ىذا النحػػػػػالح رػػػػػػػػستما
الناقمة لمممكية العقارية لمشير سواء أكانت تتعمؽ بحقوؽ والذي اخضع جميع التصرفات  23/03/1855

قابمة لمرىف العقاري كحؽ الممكية أـ كانت يير قابمة لمرىف العقاري كحؽ االرتفاؽ واالستعماؿ والسكنى 
وأخيرا ، (1)العقاريةوسواء أكانت ىذه التصرفات تتـ بعوض كالبيوع العقارية أـ بدوف عوض كاليبات 

ي انتقى يالبية أحكامو مف قانوف الشير العقاري الصادر الذ 04/01/1955 المؤرخ في:لمرسـو صدر ا
محاولة ، حيث أدخؿ المرسـو األخير تعديبلت جوىرية عمى نظاـ الشير الشخصي بفرنسا 1855سنة 
ر ػػػػػػػػػػػػػذ بالشيػػػػذي يأخي الذي يأخذ بالتسجيؿ العيني وبيف النظاـ الػػػػػػاـ االسترالػػػؽ بيف النظػػػػػػػو التوفيػػػػػمن

 .الشخصي
 

 رع الثانيــــــــــالف
 (نظام تورنس )نظام الشير العقاري في استراليا 

األراضي كانت أف روبير ريشار تورنس الذي كاف أمينا عاما لمعقود في جنوب استراليا، لقد الحظ 
ما بطريقة طريقتيف: إما بمنحة مف الحكومة و تصؿ إلى أصحابيا ب ة أو ػػػػػػػػػػػع واليبػػػػػػػػػػػعادية أي بالبيا 

الوصية وما نحو ذلؾ. وبالنسبة لمطريقة األولى، كانت الحكومة تقيد في دفاترىا أسماء مف تمنحيـ 
ي كاف يسيؿ عمييا بالتالي تحديد المالؾ ػػػػػػػػي، وفي حاؿ الخبلؼ حوؿ ممكية إحدى األراضػػػػػػػاألراض

. أما بالنسبة لمطريقة الثانية، فكاف يتعذر في حاؿ الخبلؼ عمى ممكية األرض بمراجعة قيود دفاترىا
تعييف المالؾ الحقيقي ليا. فسعى تورنس عندئذ إلى جعؿ جميع األراضي الممموكة لؤلفراد في وضع 
مماثؿ لؤلراضي الممنوحة مف الحكومة حيث يسيؿ التعرؼ عمى مالكيا. وكاف تورنس مطمعا عمى 

سفف البحرية بحكـ وظيفتو السابقة كمراقب في إدارة الجمارؾ ، وما يفرضو ىذا النظاـ نظاـ ممكية ال
مف قيد أسماء مالكي السفينة في سجؿ خاص في ميناء التسجيؿ كي تقرر الممكية ليـ. وقد سعى 

 .(2)تورنس إلى إصدار قرار مماثؿ بالنسبة  إلى األراضي
 

ت نقؿ الممكية وسائر الحقوؽ العينية العقارية، فإذا أراد تتميز طريقة تورنس بأنيا سيمت إجراءاو     
يتفرغ عف الممكية لشخص آخر مثبل وجب عميو وعمى المتفرغ لو أف يمؤل نموذجا مطبوعا  أفالمالؾ 
ة اإلمضاء ػػػػػػػػػـو بعد التثبت مف صحػػػػػا ىذا النموذج بحضور أميف السجؿ العقاري الذي يقػػػػػػػػوأف يوقع

 وأىمية الفريقيف بتسجيؿ الممكية عمى اسـ المتفرغ لو في الصحيفة العمنية لمعقار وفقا لمضموف العقد 
 ثـ ينقمو عمى سند الممكية بعد أف يمغي القيود السابقة المعارضة لمقيد الجديد.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1)  WEILL Alex, Droit civil, les suretés la publicité foncière,DALLOZ, 1979,P 550. 

وأيضا د. محمد خيري، المرجع السابؽ  10أيضا د. محمد عبد المطيؼ، المرجع السابؽ، ص و  19ادوار عيد، المرجع السابؽ، صد.  (2) 
 .156وأيضا أميف بركات سعود، المرجع السابؽ، ص  39ص
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 داعػػػػػػػػػػػػبنية الخطاؿ التسجيؿ الحاصؿ تتمتع قيود الصحيفة العينية بقوة ثبوتية تامة. فباستثناء دعوى إب
وباستثناء دعوى االسترداد التي يقيميا مف يحمؿ سندا سبؽ تسجيمو، يصبح صاحب الحؽ بمأمف عف 

 . (1) كؿ دعوى أو منازعة
 

يرى و  (2)يرى البعض أف نظاـ السجؿ العيني لتورنس فقد عرؼ في فرنسا قبؿ الثورة الفرنسيةومع ذلؾ 
 .(3)وقت معاصر لظيور نظاـ تورنسفي رب قد عرفوه أف الع اآلخر البعض

 

 بيذا النظاـ، وعرؼ باسـ أيضاوأخذت الدولة العثمانية  راػػػػػػا وسويسػػػػػػػػػػػػػػأخذت بو ألماني ىذا النظاـ    
 " الطابو " وبقي النظاـ في الببلد العربية التي كانت جزءا مف الدولة العثمانية، فبل يزاؿ نظاـ الطابو

 .(4)ىذه الببلد وقد عدلتو تشريعات كثيرة بعد أف استقمت ورية وفي لبنافقائما في العراؽ وفي س
 

ترتكز كؿ البمداف التي تأخذ بو عمى و يعتمد نظاـ تورنس عمى مبادئ أساسية تعطيو خصوصية،     
قوانينيا العقارية عمى الريـ مف االختبلفات البسيطة التي أدخمتيا بعض ىذه البمداف عمى  ىذه المبادئ

 .(5) تبعا ألوضاعيا العقارية
 

 ومف المبادئ التي يقـو عمييا نظاـ الشير العيني أذكر ما يمي:
 

 أوال: مبدأ التنظيم العيني:
ر رسـ خاص بو نظاـ الشير العيني عمى أساس التنظيـ العيني لمعقارات بحيث ينظـ لكؿ عقايقوـ 

 وخريطة تبيف حدوده ومساحتو ومعالمو بكؿ تدقيؽ.اسما يتميز بو، يتضمف رقمو الخاص و 
 وبيذا فيو نظاـ عيني يتسـ بالتنظيـ الدقيؽ لمعقار ذاتو (6)يعتبر ىذا الرسـ بمثابة الحالة المدنية لمعقار

 .( خبلفا لنظاـ التسجيؿ الشخصي الذي يعتمد عمى أسماء األشخاص )
 

 األخطار التي تنجـ عف تشابو األسماء كما أنو الـ الشير العيني مف تجنب العيوب و مكف نظايُ     
 . (7)الحقوؽ التبعية مف حيث طريؽ الشيررؽ بيف الحقوؽ العينية األصمية و يف
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .11وأيضا د. محمد عبد المطيؼ، المرجع السابؽ، ص  39القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص (1)
 .37ص منصور محمود وجيو، المرجع السابؽ،  د. (2)
 .19د. محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص (3)
 .438د. عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة ، المرجع السابؽ،ص  (4)
 .41د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (5)
دراسة مقارنة بيف  اف بف عمي اليشامي، اآلثار القانونية لمتسجيؿ العقاري )وأيضا د. عمي بف عز  41د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص   (6)

 .44، ص 2009القانونيف المصري والعماني(، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 
 .28القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (7)
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 ثانيا: مبدأ مشروعية التسجيل:
ىذا المبدأ ييدؼ إلى التحري والتدقيؽ قبؿ إجراء أي تسجيؿ حتى ال يقيد في السجؿ العقاري إال  إف

 .  (1)التي تستند إلى سبب صحيحؽ المشروعة و الحقو 
 

بعد المراجعة والفحص  ة ناتج مف أف إجراءات القيد في السجؿ ال تكوف إالّ ػػػػػػػػػػػػتقرير مبدأ المشروعي    
وفقا ليذا و الدقيؽ لكافة المستندات التي يجرى عمى أساسيا القيد، بحيث ال تقيد إال الحقوؽ المشروعة، 

 مف أسباب كسب الحقوؽ العينية ال تقيد الحقوؽ في السجؿ العيني إال إذا نشأت أو تقرر بسببالمبدأ 
ف كو  ؿ ػػػػػػػػػػؽ شيره، وال يجوز تغيير أو تبديؿ في بيانات السجػػػػوجب أف يكوف قد سبا ػػػػػالسبب تصرفاف ػا 

 الخاصة بوحدة عقارية معينة إال بمقتضى محررات موثقة صادرة ممف يممؾ التصرؼ في الحؽ المقيد
 .(2) بالسجؿ

 

يعتبر القيد ممثبل لممشروعية، توجد إجراءات تيدؼ إلى شرعية الحؽ المراد قيده، والتأكد وحتى     
يف ػػػػػػػػػػػمعيبا يتعيمكف قيده أو وما إذا كاف التصرؼ صحيحا مف أحقية صاحب الحؽ واسمو وأىميتو، 

يقبؿ في إثبات لقيد ال ومف ثمة اتمؾ المحررات ويقع عمى عاتؽ الموثؽ التأكد مف مدى شرعية  رفضو
الحؽ العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية، فيي الدليؿ عمى مشروعية الحؽ المقيد في الممكية و 
 .(3)السجؿ

رار ػػػػػالتصرفات التي تقع بشأف العقارات نوعا مف االستق إعطاءة مف تقرير ىذا المبدأ ىو ػػػػػالغايإف 
 .(5)لو حجية مطمقة تصد الباب في وجو كؿ منازعة أو مطالبة الحقة تكوفو   (4)والثبات

 

 ثالثا: مبدأ القوة المطمقة:
 التسجيؿ ةػر مكمبل لمبدأ مشروعيػػػوى في نظاـ السجؿ العيني ويعتبػػػػة قصػػيكتسي ىذا المبدأ أىمي

تنتقؿ الممكية والحقوؽ إذ  (6)التصرؼ الذي يتـ تسجيمو بعد التحري عف صحتو تكوف لو حجية كاممةف
العينية بمجرد القيد ولو عمقت بيا شائبة، فمف قيد بصفتو مالكا أو صاحب حؽ عمى الوحدة العقارية 

 .(7)كاف لو ذلؾ، ولو استند إلى تصرؼ باطؿ أو معيب
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .42د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص   (1)
 .9د. محمد لبيب شنب، المرجع السابؽ، ص  (2)
رسالة  عبلـ، إسماعيؿعبد اهلل محمد و أيضا د.  46 – 44المرجع السابؽ، ص  السجؿ العيني في التشريع المصري، د. ابراىيـ ابو النجا، (3)

 .234المرجع السابؽ، صدكتوراه، 
 .43المرجع السابؽ، ص د خيري، حمد. م (4)
 .45د. عمي بف عزاف بف عمي اليشامي، رسالة دكتوراه، المرجع السابؽ، ص  (5)
 .43أيضا د. أحمد خيري، المرجع السابؽ، ص و  42النجا، المرجع السابؽ، ص  أبو إبراىيـد.  (6)
 .33د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، ص  (7)
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لمقيد توفر الثقة في بيانات السجؿ العيني وىو مف السمات المميزة ليذا النظاـ إف تقرير القوة المطمقة 
تدفع و  (1)أي استثناء يرد عمى ذلؾ يضعؼ الثقة الواجب توافرىا في السجؿ العينير الزاوية فيو، و وحج

 .(2)ىذه الميزة بالناس إلى أف يحرصوا عمى تسجيؿ عقودىـ
 

 عدم سريان التقادم عمى الحقوق المسجمة: رابعا: مبدأ
ر التقادـ )مضي الزمف( مف وسائؿ كسب الممكية وبعض الحقوؽ العينية األصمية األخرى في ػػػػػػػيعتب

 معظـ الدوؿ التي تأخذ بنظاـ الشير الشخصي.
ر ػػػػػػػػػػػػػصفة خاصة توافادـ وبػػػر الشروط التي يتطمبيا القانوف لتحقيؽ التقػػػػب الممكية بمجرد توافػػػويتـ كس

الحيازة القانونية واستكماليا المدة التي يحددىا القانوف وسواء كاف التقادـ طويبل أو قصيرا، فإنو يكسب 
ر ػػػة إلى شيػػػػػػو دوف حاجػػػػػػالحائز الممكية والحقوؽ العينية األخرى التي يمكف حيازتيا بمجرد توافر أركان

ا ػػػػػػػػقادـ واقعة مادية ىي الحيازة الممتدة زمنا معينا، وىذه الحيازة ال تعتبر تصرفويعمؿ ذلؾ بأف قواـ الت
 .(3)قانونيا وال يثبت بمحررف ونظاـ الشير يتطمب بحسب األصؿ وجود تصرؼ قانوني مفرغ في محرر

ي ػػػػػػػػػالحقوؽ المقيدة فبمبدأ آخر وىو أف القيد يمنع سرياف التقادـ ضد ط مبدأ القوة المطمقة لمقيد ػػػػيرتب
السجؿ العيني، حيث ال يعتبر التقادـ وسيمة مف وسائؿ كسب الحؽ العيني العقاري، بحيث يصبح مف 

بوضع اليد، فإذا تـ القيد ال اسمو في مأمف تاـ مف ادعاءات الغير باكتساب الممكية والحؽ بقيد الحؽ 
لعقارية المقيدة في السجؿ، فإف القوؿ بتقرير التقادـ يجوز االستناد إلى التقادـ لكسب الحقوؽ العينية ا

 .(4)ضد الحقوؽ المقيدة أمر يتنافى مع تقرير القوة المطمقة في السجؿ العيني
فالتقادـ المكسب يقترف دائما بالحيازة، فيجعؿ الحائز لبعض الحقوؽ العينية مالكا بعد مرور مدة معينة 

ة تنقضي إذا لـ يستعمؿ صاحب الحؽ حقو ػػػػؿ بعض الحقوؽ العينيػػػػػػف الزمف بالتقادـ المسقط. ويجعػػػػػم
 .(5)مدة معينة كحؽ االنتفاع مثبل
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 .235أيضا د. عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ، رسالة دكتوراه، المرجع السابؽ، ص و  43بو النجا، المرجع السابؽ، ص د. إبراىيـ أ (1)
 .44د. عمي بف عزاف بف عمي اليشامي، رسالة دكتوراه، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .44، ص 1974د. محمد لبيب شنب، دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري، معيد البحوث والدراسات العربية،  (3)
 .235مرجع السابؽ، ص و أيضا د. عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ، ال 48د. إبراىيـ أبو النجا، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .44د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (5)
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ر أف القوة المطمقة لمقيد في السجؿ العيني تتطمب قيد جميع الحقوؽ العينية الواردة عمى العقارف ػيي
 وال تزوؿ. بحيث يترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير

أو تغييره ال يؤدي إلى ذلؾ إال إذا قيد وما داـ لـ يقيد فإف البيانات فأي تصرؼ يقصد بو نقؿ الحؽ 
 الواردة في السجؿ بشأف طبيعة الحقوؽ الواردة عمى العقار تكوف ىي البيانات المطابقة لمحقيقة.

ذا كاف ليس مف طبيعة نظاـ السجؿ العيني بصفة خاصة ليس بطبيعة القوة المطمقة ما يتعارض مع  وا 
ادـ أو حظره يكوف أمرا متروكا ػػػػػػػػؼ بالتقادـ سببا لكسب الممكية العقارية، فإف إباحة التممؾ بالتقراػػػػػاالعت
ف رأى أف مف المصمحة عدـ ػػػػػػػلممش عترؼ بو ونظمو، وا  رع فإذا قرر المشرع اإلبقاء عمى ىذا السبب وا 

رر ػػػػػػػػػػلذلؾ ق( 1)حقوؽ العينية األخرىإجازة التممؾ بالتقادـ حضره واستبعده مف وسائؿ اكتساب الممكية وال
مف قانوف  37ذا بموجب المادة ػػػػػالمشرع المصري حظر التممؾ بالتقادـ لمحقوؽ العينية المشيرة وى

مع أف بعض القوانيف التي أخذت  والذي قضي بعدـ دستوريتيا 1964لسنة  146السجؿ العيني رقـ 
 بنظاـ السجؿ العيني قد ابقت عمى التقادـ في حدود معينة ومف ذلؾ القانوف األلماني والسويسري

ف أمدني ألماني يسري التقادـ عمى المالؾ المقيد إذا توفي أو ياب، بشرط  927 فطبقا لنص المادة
  .(2)ءيستمر وضع اليد ثبلثيف سنة مع إستصدار أمر مف القضا

نص يمنع  قوانيف الشير العقاري في الجزائر بمعنى أنو لـ يرد أيرد في ؿ ىذه األحكاـ لـ تػػك    
اكتساب الحقوؽ المشيرة عف طريؽ الحيازة والتقادـ المكسب، بؿ أف القضاء أقر اكتساب الحقوؽ 
المشيرة بالحيازة إذا استمرت مدة خمسة عشر سنة بدوف انقطاع وىذا وفقا لعدة قرارات منيا القرار 

قانونا أف كؿ مف حاز  والذي جاء فيو:" المبدأ: مف الثابت (3)16/07/2008المؤرخ في:  423832 رقـ:
عقارا أو منقوال أو حقا عينيا عمى منقوؿ أو عقار دوف أف يكوف مالكا لو أو خاصا بو، صار لو ذلؾ 

ال يمنع توفر العقار عمى دفتر عقاري  ممكا إذا استمرت حيازتو لو مدة خمسة عشر سنة بدوف انقطاع.
 مف اكتسابو بالتقادـ"

 خامسا: مبدأ التخصيص:
، تحوي الوصؼ المادي لمعقار مبدأ أف يخصص لكؿ وحدة عقارية صفحة في السجؿ العاـيعني ىذا ال

تبيف مالو وما عميو مف حقوؽ، ذلؾ أف أساس القيد في السجؿ العيني ومحور ارتكازه ىو العقار أو و 
يخصص لكؿ وحدة عقارية صحيفة عينية يقيد فييا جميع التصرفات الواردة عمى  إذالوحدة العقارية 

 .(4)العقار
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .49د. محمد لبيب شنب، المرجع السابؽ، ص   (1)
، دار النيضة 1964لسنة  146مف قانوف السجؿ العيني رقـ: 37األثر المترتب عمى الحكـ بعدـ دستورية المادة د. محمد سعد خميفة،   (2)

 .76، ص 2004العربية 
 . 274، 2010أنظر مجمة المحكمة العميا عدد خاص، االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء الثالث،  (3)
 .19د. عصاـ أنور سميـ، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 ـرع الثالثــــــــــالف
 نظام الشير العقاري فـي الجزائـرػ

الممكية العقارية في الجزائر إباف االستعمار الفرنسي، والتي أثارىا را لحالة الغموض التي عرفتيا ػػػػػػػػػػػنظ
انتيج المشرع الجزائري نظاـ الشير الشخصي المعموؿ بو في فرنسا آنذاؾ إلى  ،(1)مازالت موجودة

المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ  12/11/1975المؤرخ في: 75/74 ة صدور األمر رقـ:ػػياي
 وتأسيس السجؿ العقاري، الذي تبنى بموجبو نظاـ الشير العيني.

لقد شرع المشرع الفرنسي خبلؿ الفترة االستعمارية في إصدار قوانيف وتنظيمات تحكـ عممية الشير 
العينية والذي المتعمؽ بنظاـ السجبلت  29/03/1893 القانوف المؤرخ في: منيا العقاري في الجزائر

وىو النظاـ الذي التطيير الجزئية المعموؿ بيا  إجراءاتبدال عف تضمف تبني نظاـ السجبلت العينية 
لى نظاـ تورنس األسترالي األلماني و   Grundbuchيشبو كثيرا نظاـ  يتضمف بعض األحكاـ  إال أنوا 

 .الخاصة بو
العقد نافذا بيف المتعاقديف بمجرد  ويكوف ،العقاريةالقوة الثبوتية لمسجبلت ح نتمونتيجة تبني ىذا النظاـ 

لبلحتجاج بو عمى الغير سواء تعمؽ األمر بنقؿ  إالّ القيد ـ يوجد فم ،تبادؿ الرضا دوف حاجة إلى قيده
 .(2) الممكية أو تأسيس رىف أو شرط مانع مف التصرؼ ناتج عف عقد ناقؿ لمممكية

 

 في الجزائر بشكؿ تدريجي في البداية نظاـ الشير العقاريممت الدولة الفرنسية عمى إدخاؿ قد عل    
ؽ ػػػػػريـ تعم ة التحوؿ مف النظاـ اإلسبلمي إلى نظاـ الشير العقاري تتـ بشكؿ اختياريػػػػإذ كانت عممي

ي ػػػػػػػػػػػة آنذاؾ ىو نظاـ الممكية فػػػػو اإلدارة االستعماريػػػػؿ الذي واجػػػ، ألف المشك(3) و بالنظاـ العاـػػػأحكام
 السيما نظاـ الخراج،الحبوسفي تنظيـ الممكية بشكؿ عاـ  اإلسبلميالجزائر المستميـ مف أحكاـ الديف 

 .(4)ـ عمى الممكية العقاريةممالمواريث التي ليا تأثير و 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .22، ص 1988د. محمد فاروؽ عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية األمواؿ العامة في التشريع الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية،  (1) 

(2) POUYANNE Maurice, propriété foncière en Algérie, Adolphe-Jourdan , ALGER 1900, P  848. 
(3) POUYANNE Maurice, op.cit, P 855. 
(4) POUYANNE Maurice, op. cit, P xx (introduction) :    

¨  Personne ne l’ ignore, en effet, dans la colonie : l’ obstacle infranchissable qui empêchera toujours l’ 
indigène de se rapprocher sérieusement de nous est la religion Islamique : elle n’ a pu être entamée, depuis 
70 ans d’ occupation, ni par le contact journalier des Français, ni par le spectacle de leur indifférence 
religieuse. Cette religion inspire tous les actes de la vie des arabes, et les lois civils ne sont pour eux qui des 
conséquences des prescription du Coran.  
Nous la verrons inspirer les principales institutions de la législation immobilière, la théorie du kharadj, celle 
du habous, et la loi successorale, dans l’influence sur le régime de la propriété est immense¨ .              
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المتضمف التغيير  21/10/1959المؤرخ في:  59/1190 الصادرة آنذاؾ، المرسـو رقـ:مراسيـ وأىـ ال
وىذا  01/03/1961 الجذري لنظاـ الشير العقاري في الجزائر والذي حددت ميمة تطبيقو ابتداء مف:

اء ػػػػػػج 59/1190 ، عمما بأف المرسـو رقـ:18/01/1961 المؤرخ في: 61/53ـو رقـ:ػػػػػػػب المرسػػػبموج
ضمف نظاـ المت 04/01/1955 المؤرخ في: 55/22 مطابقا لئلجراءات والقواعد التي نظميا المرسـو رقـ:

 استمر األخذ بنظاـ الشير الشخصي بعد االستقبلؿ عمبل باألمر رقـ:و .الشير العقاري في فرنسا
استنادا إلى استمرار العمؿ بالتشريعات الفرنسية ما عدا تمؾ التي  31/12/1962 المؤرخ في 62/157

لذلؾ عمدت السمطات الجزائرية إلى إيجاد نظـ ، ر إلى ياية االستقبلؿتمس بالسيادة الوطنية في الجزائ
المجمس اظ عمييا وىو ما توصؿ إليو ػػػة والحفػػػػػػة العقاريػػػؿ بواسطتيا عمى حماية الممكيػػػؿ تعمػػػػػووسائ

حيث أكد عمى جممة مف  1962الوطني لمثورة الجزائرية مف خبلؿ اجتماعو المنعقد بطرابمس في جواف 
المبادئ أىميا، الحصر الفوري لكؿ الصفقات العقارية ، ونزع ممكية األراضي التي تتجاوز مساحتيا 

در ػػػػػػوما ص 1962زائر لسنة اؽ الجػػػػػالحد األقصى المسموح بو ونفس المبادئ تـ التأكيد عمييا في ميث
 .( 1)بعده مف أوامر ومراسيـ تيدؼ إلى تسيير األمبلؾ الشايرة التي تركيا المستعمر الفرنسي

المتضمف القانوف  26/09/1975 المؤرخ في: 75/58 تقررت ىذه الحماية بصدور األمر رقـ:لقد 
ف القانوف ػػػػػم 793المدنػي المعدؿ والمتمـ، والذي اشترط ضرورة مراعاة قواعد الشير بموجب المادة 

ال تنقؿ الممكية والحقوؽ العينية األخرى في العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف  "جاء فييا : المدني
عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدير  إذا روعيت اإلجراءات التي ينص  أـ في حؽ الغير إالّ 
الشخصي الذي خمفو المستعمر إلى ياية صدور الشير ظاـ بناستمر العمؿ و ، "مصمحة شير العقػػار

المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ  12/11/1975 المؤرخ في: 75/74 األمر رقـ:
و  التنفيذية، والذي أقر باستمرار األخذ بنظاـ الشير الشخصي إلى ياية إعداد مسح العقاري ومراسيم

 التي جاء فييا: 76/63 :مف المرسـو رقـ 113عاـ لؤلرضي في إقميـ كؿ بمدية وىذا ما أكدتو المادة 
لى أف يتـ إع 26و 19خبلفا ألحكاـ المادتيف " ي إقميـ داد مسح عاـ لؤلراضي فػػػػػػػػمف ىذا المرسوـ وا 

كؿ بمدية، فإنو تمسؾ مف قبؿ المحافظيف العقارييف بالنسبة لمعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية 
مؤقتة وكمما تحصؿ إيداعات تفيرس مستخرجات الوثائؽ التي تـ إشيارىا حسب ترتيبيا في 

لكيف، طبقا تتضمف مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية لمما المحفوظات تحت اسـ كؿ مالؾ.
   "لنموذج محدد بقرار مف وزير المالية.

مف خبلؿ ذلؾ يظير بأف المشرع الجزائري أخذ بنظاـ الشير العيني بشكؿ تدريجي الرتباطو بأعماؿ 
إقراره بمسؾ بطاقات عقارية بوىذا المسح العاـ، متمسكا في ذات الوقت بنظاـ الشير الشخصي 

 شخصية باسـ المبلؾ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .وما بعدىا 27، المرجع السابؽ، ص  رموؿ د. خالد (1)
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 م األولــــــــــــــالقس
 اريــــــــــر العقـــات الشيـــمنازعدراسة نظرية ألىم 

اتناوؿ في ىذا القسـ اىـ المنازعات التي تثار بمناسبة اعداد السجؿ العيني وكذا تمؾ المتعمقة بالحقوؽ 
وحصرىا تمييدا لمقسـ الثاني الذي سأتناوؿ فيو لجمع ىذه المنازعات المشيرة، وىي مجرد محاولة 

 .لمفصؿ في ىذه المنازعات الوسائؿ االجرائية والموضوعية المتاحة بموجب التشريع الجزائري
في الباب االوؿ مف ىذا القسـ المنازعات المتعمقة بالمسح العاـ والتحقيؽ العقاري نظرا عرض تسأوبذلؾ 

ىو مسح ود بينيما عمى اعتبار أف التحقيؽ العقاري ىو مسح اختياري بينما المسح العاـ لبلرتباط الموج
 اجباري.
ممنازعات المرتبطة بتأسيس السجؿ العقاري وكذا تمؾ المتعمقة بالحقوؽ سأتعرض لالباب الثاني أما في 

 بعد االنتياء مف إجراءات السجؿ العيني.المشيرة التي تثار 
سأتناوؿ ىذه المنازعات بالدراسة مف الجانب النظري ولو انو يصعب الفصؿ بيف الجانب عميو و 

اعماؿ النوع مف المنازعات نظرا لمطبيعة الفنية التي تتسـ بيا العممي في ىذا الجانب النظري و 
 .وتاسيس السجؿ العيني في الجزائر المسح العاـواجراءات 

 :وبناء عمى ما تقدـ يقسـ ىذا القسـ الى 
 لباب األول: منازعات المسح العام والتحقيق العقاري ا     
 الحقوق المشيرةالمرتبطة بتأسيس السجل العقاري و الباب الثاني: المنازعات      
          

 

 
 
 
 
 
 



48 
 

 اب األولــــــــــالب
 منازعات المسح العام والتحقيق العقاري 

لتي في تمؾ اار أثناء عمميات المسح العاـ وكذا ػػػػات التي تثػػػػػػػػػػالبحث في المنازعأحاوؿ في ىذا الباب 
مف حيث  التحقيؽ العقارييشبو ألف المسح العاـ وىذا  لبلرتباط الموجود بينيما، يثيرىا التحقيؽ العقاري

سواء كاف  اختياريةفيتـ بصفة الثاني أما األوؿ يتـ بصفة إلزامية اليدؼ وال يختمفاف إال مف حيث أف 
 .تحقيقا فرديا أـ تحقيقا جماعيا

 الباب إلى:يقسـ ما تقدـ بناء عمى 
 الفصل األول: منازعات المسح العام.     
 الفصل الثاني: منازعات التحقيق العقاري.      

 ل األولـــــــــــالفص
 امــــح العـات المســـمنازع 

ج ػػػػػػػػتمشيا مع النيو مف الدولة في تطيير المشاكؿ العقارية الموروثة عف الحقبة االستعمارية  ريبة
 رػػػػػػػػػػػػػػػاألمتـ إصدار  ةالعقاريلممكية ميا في اتحكُ  فيتراكي الرامي إلى دعـ دور الدولة االش
العاـ وتأسيس السجؿ العقاري  األراضيمسح  إعدادوالمتضمف  12/11/1975بتاريخ:  75/74 :رقـ

 المعدؿ والمتمـ، يير أنو بالريـ مف 76/62 :والذي تـ تحديد إجراءاتو بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ
، بسبب بطء اإلجراءات والتكاليؼ بعدأف مباشرة أعماؿ المسح قد بدأت منذ زمف بعيد، إاّل أنيا لـ تنتو 

داد المخططات ػػػػػػػػػػػػػػػػػيء الذي أفرز عدة منازعات بمناسبة إعػػػػػػػعممية المسح، الش ة التي تتطمبياػػػػالباىظ
ثـ  اإلداريةوىي المرحمة  إلى لجنة المسح كمرحمة أولىميمة الفصؿ فييا والوثائؽ المسحية التي أنيط 

ؿ ػػػػػػة العقارية مف اجؿ إعداد السجة كمرحمة ثانية قبؿ إيداعيا لدى المحافظػػػػػػػات القضائيػػػػػػػػػػالجي إلى
 .العقاري

 يقسـ الفصؿ إلى :بناء عمى ما تقدـ 
 .لمبحث األول: إجراءات وقواعد المسح العاما     
  .المبحث الثاني: المنازعات التي تثيرىا أعمال المسح العام     
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 األول ثــــــــــحـبالم
 امــد المسح العـراءات وقواعــــإج

عممية المسح بإجراءات معقدة، تبدأ مف اإلعبلف عف أعماؿ المسح إلى ياية إيداع الوثائؽ  تمر
قوـ عمى قواعد وأسس ىامة يستوجب معرفتيا قبؿ الخوض في تالمسحية لدى المحافظة العقارية و 

 .المنازعات التي تثار بمناسبة أعماؿ المسح العاـ لما ليذه الدراسة مف أىمية 
 يقسـ المبحث إلى:مف ثـ 
   .: إجراءات المسح العاماألولالمطمب      
 .المطمب الثـاني: قواعد المسح العام     

 
 ب األولــــــــــالمطم

 المسح العام راءاتـــــإج 
ة ػػػػػػػػػرض التأكد مف الوضعية القانونيػػػػػة فنية تتوالىا السمطات اإلدارية المختصة بغػػػػػح عمميػػػػالمس

مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشأة  ، فيو(1)بلؼ أنواعيا وما يترتب عمييا مف حقوؽػػػػػلمعقارات عمى اخت
 ذاتو في كؿ المراحؿ التاريخية األسموباالقتصادية لممجتمعات منذ القدـ، لكنو لـ يتخذ الصورة أو 

 .إلى أف وصؿ إلى مفيومو الحالي
 

تمو مف بمديات الوطف الواحدة مسح تراب كؿ بمدية  وجوبعممية مسح األراضي العاـ تتطمب     
 تكويف الفيزيائي والمادي لؤلمبلؾوتعييف وتسجيؿ معطيات في سجبلت خاصة تتضمف ال ىاألخر 

 وطبيعة األرض، ىوية المالكيف وأصحاب الحقوؽ العينية عمى العقارات.
 

ا ػػػػػػػػػػالبمدية بكؿ صفاتيا وأنواعي ضيدؼ مف المسح العاـ ىو إعداد وثائؽ المسح لكؿ أراػػػػػػاليإف     
ومبلكيا كما تبيف في نفس الوقت تمثيميا البياني والفيزيائي ليشكؿ كؿ ىذا الجرد العقاري عمى مستوى 

 .األراضيبكؿ تفاصيؿ في مكونات قطاع إقميـ كؿ البمدية 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
شكاالتو القانونية في الجزائر، مقاؿ منشور بمجمة العمـو االجتماعية واإلنسانية، مجمة سداسية  (1) د. عمار بوضياؼ، المسح العقاري وا 

 .30، ص 2006متخصصة ومحكمة تصدر عف المركز الجامعي الشيخ العربي تبسي، تبسة، العدد التجريبي، أفريؿ 
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 رػػػػػػػػػمف األم 02ع الجزائري المسح العاـ بموجب نص المادة بلؿ ىذا اليدؼ عرؼ المشر ػػػػػػػػف خػػمو 
إف مسح الراضي العاـ يحدد ويعرؼ النطاؽ الطبيعي لمعقارات عمى النحو التالي: "  75/74 رقـ:

 ".ويكوف أساسا ماديا لمسجؿ العقاري
وما صاحبو مف  75/74 رقـ: وضع نظاـ السجؿ العيني، الذي شرع فيو بموجب األمرال يمكف وبذلؾ 

مراسيـ تنفيذية ما لـ يتـ المسح العاـ لؤلراضي كخطوة أولى إلنشاء السجؿ العقاري باعتبار المسح أداة 
 الممكيات العقارية.لحصر جميع 

 

جػػػػإجراءات المسح في تعييف حدود البمديات والممكيات داخؿ كؿ بمديؿ ػػػػػتتمث     ؽ في ػػػػػػراء تحقيػػػػػة وا 
عداد وثائؽ المسح مف مخططات وسجبلت الميداف إل تبيف العقارات براز أصحاب الحقوؽ والمبلؾ وا 

 السجؿ العقاري.وعند إتماـ ىذه اإلجراءات تبدأ عممية تأسيس الممسوحة وترقيميا ورسـ حدودىا، 
وتكوف عمميات مسح األراضي ألية بمدية موضوع  الوحدة األساسية لعممية المسح ميدانياعتبر البمدية ت

المتعمؽ  25/03/1976المؤرخ في:  76/62 مف المرسوـ رقـ: 02 قرار يصدره الوالي وفقا لنص المادة
بد مف تحديد ، فإنو الهبما أف عممية المسح تستيدؼ كؿ بمدية عمى حد، و بإعداد مسح األراضي العاـ 

ى مسوصفيا في وثيقة تو الحدود اإلقميمية لمبمدية عمى أساس الوثائؽ الرسمية إقميـ البمدية ومعرفة 
 محضر تعييف حدود البمدية يمحؽ بيا مخطط بياني لمحدود.

 

الييئات والمؤسسات العمومية بتقديـ جميع التوصيات البلزمة فيما ـو الدولة، الواليات، البمديات و تق    
بمساعدة المالكيف لما ليؤالء مف دور حدود ممكياتيا، أما العقارات األخرى فيتـ وضع حدودىا يخص 

 بالوضعية القانونية ألمبلكيـ وألمبلؾ الجيراف. في مساعدة وتنوير المحققيف
 

وتعتمد عممية المسح عمى وثائؽ مساحية تعد عمى اثر عمميات التحقيؽ وكذا تثبيت الحدود وىي     
 كاآلتي:

، حدوده، مساحتو وكذا جميع المعمومات موقع العقاروىو يوضح  ¨ Plan cadastral¨مخطط المسح  -
 المتعمقة بالعقار.

قائمة ترتب مجموعات ممكيات في التسمسؿ وىي عبارة عف   ¨Etats de section¨جداوؿ األقساـ  -
مجموعة ممكية رقـ الحساب لكؿ ، أيف تعيف كؿ مجموعات الممكية أرقاـالطبويرافي أي تبعا لتسمسؿ 

 مالؾ.
وىي عبارة عف جدوؿ مساحي يحتوي كؿ عمى المعمومات   ¨Matrice cadastrale¨مصفوفة المسح  -

 لكؿ مالؾ بما فييا جميع ممتمكاتو التي يممكيا عمى مستوى البمدية.
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بمجرد االنتياء مف عممية إعداد ىذه الوثائؽ والتي تعكس الوضعية الحالية لمممتمكات، يتـ المصادقة 
 رػػػػػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػم 02ح األراضي، وىذا ما أكدتو المادة ػػػة مسػػػػػػػبمتابعة عمميعمييا مف قبؿ المجنة البمدية 

العاـ يحدد ويعرؼ النطاؽ الطبيعي لمعقارات ويكوف  األراضيمسح  إفالتي جاء فييا:"  75/74 رقـ:
أف السجؿ العقاري األمر التي جاء فييا:" ذات مف  12وكذا المادة  ".ا لمسجؿ العقاريػػػػػػا ماديػػػػػػأساس

 أعبله، يمسؾ في كؿ بمدية عمى شكؿ بطاقات عقارية . 3المحدد بموجب المادة 
 ".األراضي عمى بمدية ما ويتـ إعداده أوال بأوؿ بإقميـ مسح

 

 األراضيعممية المسح العاـ ىي عممية ىندسية مساحية مف اختصاص المديرية الوالئية لمسح إف     
 234/ 89 :والتي أنشئت بموجب المرسـو التنفيذي رقـ األراضيتحت إشراؼ الوكالة الوطنية لمسح 

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع  والتي جاء فييا:" منو األولىحسب المادة  29/10/1989المؤرخ في: 
، وىذه األراضيى الوكالة الوطنية لمسح ػػػتتمتع بالشخصية المدنية وباالستقبلؿ المالي تسم إداري

 وزارة المالية. إلىالوكالة ىي تابعة 
 

قتيا وتقدـ ىذه الوكالة الدعـ المادي والمعنوي وتشرؼ عمى مراقبة مدى تقدـ األعماؿ ومطاب    
 ".لمنصوص القانونية السارية المفعوؿ في ىذا المجاؿ

 

ونظرا  ةنظرا لعدـ توافر الفرؽ الفنية الكافية لمباشرة أعماؿ المسح في كؿ مناطؽ الوطف مرة واحد     
عممية المسح مف أمواؿ طائمة، فإنو ارتئي تطبيؽ  ىذا النظاـ بشكؿ تدريجي يتوافؽ مع  لما تتطمبو

 اإلمكانيات الفنية والمالية لمدولة. 
 

إلعبلـ  ةػػػػػػالمختصة وينشر بالطرؽ القانوني اإلداريةيتـ البدء بعممية المسح بموجب قرار مف السمطة 
رؽ فنية وقانونية محددة تكفؿ سبلمة العمميات ونزاىة الجميور بذلؾ، إلتماـ عمميات المسح العاـ بط

عمى المخططات والوثائؽ المسحية وكذا االعتراض عمييا  اإلطبلعنتائجيا بتمكيف المعنييف مف 
 أفبالطرؽ القانونية لتتمكف لجاف المسح مف البت فييا في آجاؿ محددة بعد فحصيا، كما يمكنيا 

 .وىي اإلجراءات التي سيتـ تفصيميا فيما يمي زاعتجري توافؽ بيف األطراؼ في حالة الن
 إلى:  بيقسـ المطممف ثـ 
 ألول: افتتاح عممية المسح.فرع اال     
 .العام األراضيالتقنية لمسح  األعمالالثاني: فرع ال     
   .الثالث: الجية المكمفة بأعمال المسح العامفرع ال     
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 األولرع ــــــــــفال
 عممية المسح العام افتتاح

باقتراح تقدمو  ،يعمف عف افتتاح أعماؿ المسح في كؿ بمدية بموجب قرار يصدره الوالي المختص
مديرية مسح األراضي تبيف فيو عمى الخصوص تاريخ افتتاح العمميات التي تأتي بعد شير عمى 

 إف التي جاء فييا: "و  76/62 رقـ: مف المرسوـ 02وفقا لنص المادة  األكثر مف تاريخ نشر القرار
في كؿ بمدية تكوف قرار مف الوالي يبيف فيو عمى الخصوص تاريخ افتتاح  األراضيعمميات مسح 

 ".العمميات التي تأتي بعد شير عمى األكثر مف تاريخ نشر ىذا القرار
 

ة يعقب صدور قرار عممية افتتاح عمميات المسح، عمميات نشر واسعة تبدأ بنشره في الجريدة الرسمي
وفي مجموع القرارات اإلدارية لموالية المعنية وكذلؾ في الجرائد اليومية الوطنية وكذا إلى رئيس المجمس 

... وينشر القرار  التي جاء فييا:" 76/62 رقـ: مف المرسوـ 02الفقرة  02الشعبي البمدي المعني المادة 
ة وفي مجموعة القرارات اإلدارية لموالية ػػػالشعبية ػػػة الديمقراطيػػػدة الرسمية لمجميورية الجزائريػػػفي الجري

 " .المعنية وكذلؾ في الجرائد اليومية ويبمغ إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني
 

يتـ إعبلـ الجميور بعممية المسح فضبل عف عمميات النشر المذكورة أعبله بواسطة لصؽ     
 (15)خمسة عشر يوما  مديات المجاورة وذلؾ في اجؿاإلعبلنات في مقر الدائرة والبمدية المعنية والب

يعمـ الجميور بيذه العممية  التي جاء فييا:" 76/62 رقـ: مف المرسوـ 3قبؿ افتتاح ىذه العمميات المادة 
عف طريؽ لصؽ اإلعبلنات في مقر الدائرة والبمدية المعنية والبمديات المجاورة وذلؾ في أجؿ خمسة 

 ".العمميات عشر يوما قبؿ افتتاح ىذه
 

وتمي عممية االفتتاح عدة  مراحؿ تتمثؿ في المرحمة التحضيرية والمرحمة الميدانية ثـ مرحمة     
التحقيقات العقارية، وىي المراحؿ التي تدخؿ ضمف األعماؿ التقنية لمسح األراضي العاـ موضوع 

 الفرع الموالي.
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 رع الثانيـــــــــــفال
 لمسح األراضي العام األعمال التقنية 

تمر األعماؿ التقنية لمسح األراضي بثبلث مراحؿ، المرحمة األولى ىي المرحمة التحضيرية عمى 
وىذا ما سوؼ مستوى المكتب والمرحمة الثانية ىي المرحمة الميدانية، ثـ مرحمة التحقيقات العقارية 

 أفصمو فيما يمي:
 

 :: المرحمة التحضيرية أوال
 واءػػػػػػؽ والمخططات المتوفرة سػػػػر رئيس مكتب المسح البحث في أوؿ األمر، في كؿ الوثائػػػػيباش

 وي عمى مختمؼ ػػػػػػػػكانت طوبويرافية أو عقارية أو المتعمقة بالبمدية محؿ المسح ضمف قائمة تحت
يد فرؽ  أنواع المخططات التي ترقـ وتنسخ عمى سمـ مبلئـ كما تستخرج صور عنيا بحيث يمكف تزو 

الميداف بالنسخ الضرورية، كما يجب استكماؿ ىذه القائمة بالمعمومات التي  بحوزة المحافظ العقاري 
ي إلالتحضيرية عمى مستوى المكتب ومف ىنا يمكف تقسيـ األعماؿ  (1)والمسجمة في السجؿ العقاري

 المراحؿ التالية:
 جمـــع الوثائق: (1

 يتعمؽ األمر بالوثائؽ القديمة الموجودة، المتعمقة بالبمدية وىي:
 ؛ 1/50.000أو  1/25.000 خريطة عمى السمـ -
 المخططات المشيخية؛ -
 ؛1/4000عمى السمـ  1873المخططات النموذجية، قانوف  -
 مخططات اإلقميـ؛ -
 مخططات التحقيقات الجزئية أو الكمية مصادؽ عمييا أـ ال ؛ -
 ططات الخاصة؛ المخ -
 مخططات الغابات؛  -
 ؛ دمخططات وضع الحدود لؤلراضي في إطار الثورة الزراعية والتي استرجعت فيما بع -
 مخططات المستشرات القديمة المسيرة ذاتيا؛  -
 مخططات المستثمرات الفبلحية الناتجة عف إعادة تنظيـ المستثمرات الفبلحية؛ -
 ؛ 1/20.000ػالصور الجوية ب -
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قضاء  أنظر مطبوعة: نظاـ الشير العيني، معدة في إطار الممتقى الجيوي حوؿ موضوع العقار الفبلحي بيف الحيازة والممكية  بمجمس (1)

 .06/05/2010الجمفة بتاريخ:
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 والمستعممة أثناء األشغاؿ المتعمقة بالثورة الزراعية؛ 1/5000 الصور الجوية المكبرة عمى السمـ -
 بمجمؿ عمميات نزع الممكية التي أجريت عمى مستوى إقميـ البمدية؛الوثائؽ المتعمقة  -
مراجع، عوضا مف حفظيا، وذلؾ ث التي نجـ عنيا إعداد قائمة لمخططات قديمة بػػػاؿ البحػػػػػػأعم -

 استرجاعيا عند الحاجة؛ لغرض
التي تعتبر مفيدة لسير العمميات التي يحتمؿ إعادتيا أو أف نسخا منيا تنجز عمى السمـ  ؽػػػػػػػالوثائ -

 .(1)المبلئـ، لتزويد الفرقة المكمفة بالعمميات
 

 الوثائق الخاصة بتعيين حدود إقميم البمدية:
، المتضمف التنظيـ 04/02/1984المؤرخ في: 84/09 :يتعمؽ األمر بالوثائؽ المعدة تطبيقا لمقانوف رقـ

 اإلقميمي لمببلد، وكذا مخططات الوحدات اإلدارية القديمة. 
 تعتبر ىاتاف الوثيقتاف ضروريتاف لمعرفة محيط اإلقميـ البمدي.

 

 الوثائق األخرى:
بلؾ التابعة لمدولة ػػػػػػػػؽ أخرى تعد ضرورية لعمميات مسح األراضي العاـ، المتعمقة باألمػػػػػػػىناؾ وثائ

مديات كما وجدت قبؿ صدور األمر المتضمف الثورة الزراعية واألمبلؾ التي كانت موضوع نزع والب
 ممكية عمى مستوى البمدية وكذا المخططات الخاصة المتعمقة، بالتنازؿ، التخصيص والتحويؿ.

 

 توجد ىذه الوثائؽ عمى مستوى مصالح أمبلؾ الدولة والوكاالت الجيوية لمسح األراضي؛ 
مف جية أخرى، يجب أف تطمب مف مصالح المحافظة العقارية قائمة لممبلؾ الذيف ليـ حقوقا مشيرة 

 وكذا السجؿ الجبائي المتواجد عمى مستوى المصالح الجبائية.
 ىذه الوثائؽ مف شأنيا أف تسيؿ:

 تحديد المبلؾ ومف ثـ استدعائيـ؛ -
 يير أنيـ لـ يحضروا يـو التحقيؽ بيف األمبلؾ المعروؼ أصحابيا، لوجودىا في القوائـ، التمييز -

 وبيف تمؾ التي لـ يتمكف مف تحديد أصحابيا؛ 
 تقريب المعمومات الناتجة عف التحقيؽ مع تمؾ التي أخذت مف أرشيؼ المحافظة العقارية. -
 إعداد المخطط البياني لمحدود: (2

عمى ورؽ ىيميو يرافي لمتصاوير الجوية واالسترجاعات  إعدادط بعد يتحصؿ عمى ىذا المخط
 الفوتويراميترية.

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتعمقة بسير عمميات مسح األراضي والترقيـ العقاري. 24/05/1998المؤرخة في:  16انظر التعميمة رقـ:  (1) 
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 ميويرافي.إف تركيب كؿ قسمة مسح األراضي ينتج مف تقطيع ولصؽ المسحب اليي
 ستعمؿ الواحدة لؤلشغاؿ الميدانيةلمبمدية، معدة في نسختيف ت األراضيبيذه الطريقة تشكؿ أقساـ مسح 

 واألخرى لمتحقيؽ والتحسيف.
تؤشر، بعد ذلؾ، عمى ىذا المخطط الحدود الموجودة في الوثائؽ القديمة بعد فحصيا ومقارنتيا 

 بالتصاوير الجوية. يتعمؽ األمر أساسا:
 الحدود الموضوعة في إطار التحديد الكارتويرافي لمبمدية؛ -
 أسماء البمديات المجاورة وعند االقتضاء الواليات والدوائر؛ -
 حدود القطع األرضية التابعة سابقة ألمبلؾ الدولة، والبمدية، المحددة طبقا لقانوف مجمس المشيخي؛  -
 عات الناتجة عف الثورة الزراعية؛حدود األراضي المعنية أثناء عمميات تسوية النزا -
 الحدود المعروفة لمغابات وكذا ممحقات األمبلؾ العمومية؛  -
 التي كانت موضوع تحقيقات طبقا لمقوانيف العقارية السابقة؛ األراضيحدود  -
 حدود المجموعات ذات طبيعة عرش؛ -
 حدود المناطؽ يير القابمة لممسح. -
 العاـ. إعادة التنظيـ الفبلحي لمقطاع -

 

 تجزئـة البمدية إلى أقسام: (3
في الوسط الريفي يعتبر جزء مف اإلقميـ البمدي، القسـ المسحي، المجزئ في حد ذاتو، إلى أماكف 

 سـ 76) مسماة، مبيف بطريقة تمكف مف نقمو حسب سممو عمى ورقة مخطط مسح األراضي ذات شكؿ
 (سـ 51×  4

 ممكية التي تداوؿ السكاف تقميديا عمى إعطائيا تسمية معينة.يعتبر المكاف المسمى عدد مف مجموع 
 

 تقسيم إقميم البمديات إلى أقسام:
 يتـ ىذا التقسيـ باحتراـ المبادئ التالية:

يتشكؿ محيط القسـ، مف حدود ثابتة كالطرؽ، والمعابر، أو مجاري المياه الراكدة وكذلؾ القنوات  -
 والجدراف...إلخ

مطار، مصنع أو  )يوصي بعدـ تقسيـ األماكف المسماة أو جزء مف إقميـ يشكؿ مجموع متجانس  -
 (مجموعة بنايات حضرية

 درجات بالجانب الصغير لمورقة. 10 يكوف اتجاه الشماؿ موازي ألقؿ مف -
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 ترقيم األقسام:
 مستمرة.ترقـ األقساـ، بالنسبة لكؿ بمدية، انطبلقا مف وحدة تصاعدية بصفة 

لمقسـ الواقع في شماؿ يرب البمدية عمى أف يستمر الترقيـ أفقيا في اتجاه الشرؽ  (01) ويعطي رقـ
 والى ياية حدود البمدية، ثـ نحو الغرب في شكؿ تعرجي.

 يجب إعطاء رقميف متسمسميف لقسميف مجاوريف.
 

 نقل حدود األقسام عمى المخطط البياني الميداني:
 لمبرمجة عمى نسختي المخطط البياني لمحدود.تنقؿ حدود األقساـ ا

 مـ بقمـ ألواف فاتح حتى يظير  3مـ مضاعؼ بشريط أصفر  2/10تمثؿ بواسطة خط أحمر زنجفر 
 .تعاميؿ التصاوير الجوية أو االسترجاع الفوتويراميتري

 

 تعيين المناطق التي من شأنيا أن تكون صعوبات لتقدم األشغال: (4
المحمية لمسح األراضي بدراسة تظير مف خبلليا، فوؽ مخطط منظـ، المناطؽ التي تقوـ المصالح 

 يمكف أف تشكؿ صعوبات مف شأنيا أف تعرقؿ تقدـ أشغاؿ المسح العاـ.
تبعد، مؤقتا، ىذه المناطؽ المسماة " يير قابمة لممسح " بموافقة المصمحة الجيوية لمسح األراضي، 

 .يا بطريقة مناسبةمف عمميات المسح، لتعالج في أوان
 

 ترتيب األقسام عمى حسب درجة الصعوبات الممكن مواجيتيا: (5
يتـ ترتيب األقساـ المراد معالجتيا بالنظر إلى درجة الصعوبات التي تفرضيا طبيعة الممكيات خبلؿ 

الممكيات الصغيرة، كثافة الغطاء النباتي، حدود يير ظاىرة، صعوبة المسمؾ  )األشغاؿ الميدانية 
ـ تبدأ األشغاؿ في األقساـ السيمة، لتمتد بعد ذلؾ لؤلقساـ حسب ثومف  (ووعورة األرضية، التغيب 
 تصاعد درجة الصعوبات.

 وبعد االنتياء مف ىذه المراحؿ يتـ االستعداد لمقياـ باألعماؿ الميدانية.
 

 :: األعمال الميدانيةثانيا
  .يباشر األعماؿ الميدانية رئيس مكتب المسح لكؿ فريؽ مف فرؽ المسح منطقة نشاطيا

 خالل عمميات تحديد العقارات: (1
إف تحديد العقارات تتـ بحضور المبلؾ المجاوريف أو ممثمييـ الموكميف وىذا مبدأ يجب العمؿ بو ميما 

 كانت الصفة القانونية لممالؾ.
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في ىذا الصدد، مف خبلؿ تعيينو كمحقؽ، فإف عوف مصمحة أمبلؾ الدولة موكؿ أيضا لتمثيؿ الدولة 
 في تعييف حدود العقارات التي ىي ممؾ لمدولة.

المبلؾ  وليذا يجب أف يعمؿ، مستعينا عند الضرورة بالوثائؽ المجمعة، عمى أف ال تمتد إدعاءات 
كما يجب عميو أف يقـو بالدفاع عف مصالح الدولة  المجاوريف إلى ممحقات العقارات التابعة لمدولة.

 .(1)أماـ لجنة مسح األراضي، في حالة احتجاجات مف طرؼ الغير
 

 وضع حدود اإلقميم البمدي: (2
ووصفيا في وثيقة تسمى المقصود ىنا ىو معرفة الحدود اإلقميمية لمبمدية عمى أساس الوثائؽ الرسمية 

 محضر تعييف الحدود يمحؽ بو مخطط بياني لمحدود.
يحرر المحضر مف طرؼ التقني المكمؼ بعمميات المسح بالتنسيؽ مع رئيس المجمس الشعبي البمدي 

 وكذا رؤساء البمديات المجاورة.
طفيؼ في الحدود عند االقتضاء، يذكر في المحضر كؿ االحتجاجات أو االقتراحات الرامية إلى تغيير 

 حتى يتماشى مع الحدود الثابتة.
تقدـ ىذه الوثيقة، بعد إمضاءىا مف طرؼ كؿ األشخاص المؤىميف لذلؾ والحاضريف لعمميات وضع 

 الحدود، إلى السيد الوالي قصد الموافقة.
د والية وتقدمف إلى السيد وزير الداخمية، قصد الموافقة، في حالة ما إذا كانت ىذه الحدود مجاورة لحدو 

 أخرى أو حدود دولة أخرى.
المؤرخ  76/62 رقـ: مف المرسوـ 05في ىذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى انو تطبيقا ألحكاـ المادة     
المتعمؽ بإعداد المسح العاـ، فإف الصعوبات الخاصة بوضع الحدود تدرس ويبث  25/03/1976 في:

 فييا نيائيا مف طرؼ السيد وزير الداخمية.
 تتـ عممية وضع الحدود اإلقميمية لمبمدية أساسا في ثبلثة مراحؿ: 

 .تحرير المحضر  -ج، إعداد المخططات البيانية -ب، أشغاؿ االستطبلع - أ
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية والعقارية الموجية إلى مدراء أمبلؾ الدولة لكؿ  17/07/1999انظر المذكرة المؤرخة في :  (1) 

ي الواليات، والمتعمقة بدور المحققيف التابعيف لمصمحة أمبلؾ الدولة في عمميات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مسح األراض
 ـ.العا
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 أشغال االستطالع: –أ 
رسمية التي بحوزتو ) جرائد في إطار عمميات تحديد إقميـ البمدية، يستعمؿ رئيس الفرقة الوثائؽ ال

وذلؾ  مخططات المصمحة، محاضر وكذا مخططات التحديد المبينة لمقواـ المادي لمبمديات...( رسمية
 إلنجاز مخطط بياني لمتحديد مؤشر عميو.

حدود البمدية تدوف تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البمدية وتقارف بالمخطط البياني بمناسبة متابعة 
 لمحدود المؤشر عميو.

 يأخذ ويقيد جميع المعمومات التي يمكف ردىا في محاضر االستطبلع والرسومات البيانية.
ؽ محور طري )يوضح عمى الخصوص عندما يكوف بصدد حدود طبيعية، وضعية الخط الفاصؿ     

في حالة ما إذا تتوافؽ حدود ما بيف البمديات مع حدود مجموعة ، (أو قناة أو مجرى وادي أو نير 
 .ف المبلؾ المجاوريف ليذه الممكيةممكية يتـ تعيي

 

 الحدود الموجودةتكتفي عممية البحث عمى مجموعات الممكية المؤدية إلى نقاطيا الرئيسية وأطراؼ 
جميع النصب ومعالـ الحدود وكذا أماكف األوتاد التي يجب أف يضعيا كما يبيف ، في شكؿ خط رئيسي

 مؤقتا في حالة يياب المعالـ الطبيعية.
 

يباشر استبداليا بنصب أخرى، في أقرب اآلجاؿ، حيث يقتصر التأشير في حينو، في المحضر 
 ة.لمحميمجسدة بأرضية مف طرؼ السمطات االوالمخطط البياني عمى النصب ال عمى المعالـ يير 

 

 إعداد المخططات المرئية: –ب 
 دناه:أينجز رئيس الفرقة بعد االنتياء مف األشغاؿ الميدانية وفؽ السمـ المستندات المستعممة والمذكورة 

 مخطط عاـ إلقميـ البمدية مع تعييف البمديات المجاورة وأرقاـ الوحدات. -
 مخطط الوحدة المناسب لمحد المميز مع البمدية المجاورة. -

 

يضع رئيس الفرقة عمى المخطط البياني سمسمة يير منقطعة مف األرقاـ لكؿ النقاط اليامة المعينة 
 لمحدود.

 تحاط ىذه النقاط بدائرة صغيرة حمراء أو األرقاـ المتعمقة بيا تدوف بالحبر األحمر.
 التي تنقؿ فيما بعد عمى المحضر معرفة الحدود. األرقاـتسيؿ ىذه 

 إلقميمية، القمـ، الصخور الكبيرةالحدود ا إلىيجب أف تنقؿ، بغض النظر عف المعالـ التي تنتمي 
 ة.النصب ودالئؿ أخرى موجودة عمى ىاتو الحدود أو عمى مقربة منيا، في المخططات البياني
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 تحرير المحضـر: –ج 
 بواسطة مخططات مرئية T12يحرر محضر تثبيت الحدود، ما بيف البمديات، عمى مطبوع نموذج 

 وعند الحاجة، بمخططات استطبلعية مؤشر عمييا قانونا.
يحتوي ىذا المحضر عمى وصؼ مفصؿ لكؿ النقاط اليامة لمحدود ما بيف البمديات المعينة بأرقاميا 

 والتعريؼ بحدودىا.
وجود المخططات البيانية ويحرر بعبارات واضحة ودقيقة. ويتعيف بالخصوص يقسـ إلى مواد بقدر 

عدـ استعماؿ عبارات " الحافة اليمنى " "الحافة اليسرى" لمطريؽ، ولكف بتحديد اتجاه الحدود ليذه 
 الطبيعة.

 تجمع باقي الوثائؽ األخرى المرفقة، عند االقتضاء، بنفس الشروط، في النسخة األصمية لممحضر. 
قدـ جميع ىذه الوثائؽ فيما بعد إلى رؤساء المجالس الشعبية البمدية ومصادقا عمييا مف طرؼ الوالي وت

 ووزير الداخمية.
 

النزاعات ىذه إذا رفض أحد المعنييف اإلمضاء، فإف ىذا الرفض وكذا األسباب المثارة تقيد عند نياية 
ذا تعمؽ اسبة تكوف بشيادة األطراؼ األخرىكما أف التأشيرة المن  بيف البمدياتبأعماؿ المسح األمر ، وا 

 فمموالي أف يصمح بيف األطراؼ أو الفصؿ في النزاع.
 

بمديات تقع ما بيف واليتيف مجاورتيف، فعمى الوزير الفصؿ في النزاع باقتراح مف طرؼ بإف تعمؽ األمر 
 .(1984فيفري  04 المؤرخ في: 84/09 رقـ: أنظر قانوف) الوالة المعنييف 

بالمصمحة وتسميـ نسخة لكؿ  (02)يعد المحضر في عدة نسخ بحيث يمكف االحتفاظ بنسختيف 
 .( الوالية، البمدية الممسوحة، البمديات المجاورة )مصمحة معنية 

 

 :: مرحمة التحقيقات العقاريةثالثا
 التحقيق العقاري: (1

 : إلى التقاط العقاري ييدؼ التحقيؽ
 الحقوؽ العينية األخرى أو أعباء تثقؿ العقار.ية و كؿ العناصر الضرورية لمعاينة حؽ الممك -
 المعمومات المتعمقة بتعريؼ ىوية ذوي الحقوؽ. -
 تطبيؽ المعمومات المتعمقة بتعريؼ ىوية ذوي الحقوؽ. -
 تطبيؽ المعمومات ذات الطابع القانوني المرتبطة بمجموعات الممكية. -

تمييز، عمى جميع العقارات المحددة بعنواف مسح األراضي وىذا ميما كانت الطبيعة  تطبيؽ، دوف
 .(1)القانونية والقانوف الخاص بمبلكيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المذكورة سابقا. 16انظر التعميمة رقـ : (1) 
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 ر مرحمة مف مراحؿ األعماؿ التقنية لمسح األراضي، إذ بعد إتماـ كؿ الخطوات السابقةػػػػػػوىي آخ
المحافظة العقارية، مصمحة المسح، البمدية وأمبلؾ الدولة  كؿ مف الموظفيف عف الجيات التالية: يقوـ

بالتحقيؽ بقيادة رئيس الفرقة ويجب أف يؤدوا ميمتيـ في ىذا المجاؿ بكؿ صرامة، إذ يكمف دورىـ في 
ثارة كؿ فحص سندات الممكية والوثائؽ األخرى المؤيدة ليا وجمع التصريحات، األقواؿ، اإليدا عات وا 

والمبلحظات واثبات الحقوؽ يتـ بواسطة سند مسمـ وفقا لمتشريع المعموؿ بو وعند يياب  اآلراء
 السندات يتـ إثبات الحقوؽ بواسطة التحقيقات والتحريات وىو ينطوي عمى تعييف أصحاب الحقوؽ

 .(1)(مبلؾ وحائزيف عمى حقوؽ عينية) 
 

 ؾػتحديد حقوؽ الممكية سواء كانت عمى الشيوع أـ يير ذلكما يجب أف تمتد التحقيقات إلى      
 ة ػػػػع الحيازة وكؿ الحقوؽ واألعباء األخرى، عمما بأف دور التحقيقات العقاريػػػوكذا التحقيؽ في وقائ

ي ػػة وفػػػػداد الوثائؽ المسحيػػػات في القيد العقاري وفي إعػػػحاسـ بالنظر إلى اعتماد نتائج التحقيق
د ػػػػػبالحقوؽ العقارية، نتيجة لذلؾ يعفى المحافظ العقاري مف دراسة السندات والعقود عن االعتراؼ

اإلجراء األوؿ بالسجؿ العقاري إذ يقوـ بترقيـ العقارات عمى أساس البيانات الموجودة بوثائؽ مسح 
 األراضي.

 

 ــراء:ــــــــــاإلج (2
 ود.يتـ سير التحقيؽ بالموازاة مع عمميات تثبيت الحد

إضافة إلى  اآلخر مف إدارة أمبلؾ الدولةتتـ بواسطة عونيف محققيف واحد مف المحافظة العقارية و 
حضور عوف مف البمدية عند عمميات التحقيؽ بصفتو ممثبل ليذه الجماعة فيما يخص األمبلؾ 

 .(2)العقارية البمدية
 

مف خبلؿ ما سبؽ تفصيمو، يظير دور عممية مسح األراضي مف خبلؿ المعمومات المجددة      
بصفة دورية ومستمرة لوثائؽ المسح وكذا عممية تبادؿ المعمومات بيف إدارتيف الوكالة الوطنية لمسح 
األراضي وكذا المحافظات العقارية بخصوص كؿ التغيرات الواردة يكوف مسح األراضي دعامة أكيدة 

نجاحي رسـ ف  .(3)أي سياسة عقارية وا 
 
 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
معدة في إطار الممتقى الجيوي حوؿ موضوع العقار الفبلحي بيف الحيازة والممكية  بمجمس قضاء الجمفة ة مطبوعنظاـ الشير العيني، أنظر   (1) 

 .12ص  2010/ 06/05بتاريخ: 
 المذكورة سابقا. 16انظر التعميمة رقـ: (2)
 . 116ص  ،2002سماعيف شامة، النظاـ القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري، دار ىومة،  أ. (3)
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 الثالث رعــــــــــــالف
 الجية المكمفة بأعمال المسح العام

 بمجرد افتتاح أعماؿ المسح العاـ تشكؿ لجنة بمدية لمسح األراضي وىي المجنة التي أشارت إلييا
 فػػػػػػػػػػتنفذ عمميات التحديد بحضور جميع المعنيي والتي جاء فييا " 75/74 :مف األمر رقـ 9المادة  

) اإلدارة والمالكوف والجيراف ( وليذا الغرض تؤسس لجنة بمدية لمسح األراضي، ويحدد تشكيؿ ىذه 
" والتي حدد أعضاؤىا بموجب المجنة واختصاصاتيا وسيرىا بموجب النصوص التطبيقية ليذا األمر

المؤرخ في:  92/134 :المعدلة بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 76/62 :مرسـو رقـمف ال 7المادة 
وتنشأ لجنة لمسح األراضي مف أجؿ وضع الحدود في كؿ بمدية بمجرد افتتاح العمميات  07/04/1992

 المسحية.
 : ) أعضاء دائموف( تتكوف ىذه المجنة مف األعضاء اآلتي بيانيـو 
قاضي مف المحكمة التي توجد البمدية ضمف دائرة اختصاصيا رئيسا، ويعيف ىذا القاضي رئيس  -

يختاره مف بيف قضاة المحكمة التي توجد البمدية المعنية بالمسح ضمف دائرة الذي  المجمس القضائي
 .اختصاصيا

باعتباره نة ضروريا ووجوده ضمف تشكيمة المج رئيس المجمس الشعبي البمدي أو ممثمو، نائبا لمرئيس -
 .مسيرا لؤلمبلؾ التابعة لمبمدية 

عطاء إللوالية يتولى تعيينو مدير الضرائب با ممثؿ لممصالح المحمية إلدارة الضرائب المباشرة -
 إشيارىا.لـ يتـ معمومات حوؿ الوثائؽ المسجمة لدى مصالحو و التي 

مف بيف الموظفيف المؤىميف يعينو مدير أمبلؾ الدولة  ممثؿ لممصالح المحمية لؤلمبلؾ الوطنية -
أمبلؾ عامة وخاصة وىذا قصد تمثيؿ مصالحيا في المجنة و ىذا لوجود  التابعيف إلدارة أمبلؾ الدولة

 .تابعة لمدولة ضمف البمدية موضوع المسح
مف يمثمو، حتى  ، يقصد بو رئيس القطاع العسكري عمى مستوى الوالية أوممثؿ لوزارة الدفاع الوطني -

 .يساىـ في تعييف العقارات التابعة لقطاعو
 لبلستفادة مف رأيو في تحديد المناطؽ العمرانية.وىذا  ممثؿ لمصمحة التعمير في الوالية -
لمموثقيف إلبداء رأيو في المنازعات أي الغرفة الجيوية  موثؽ تعينو الييئة المخولة في المنظمة المينية -

 .عمميات المسح العاـالتي تثور أثناء 
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 ، يتـ اختياره مف قبؿ رئيس المجنةميندس خبير عقاري، تعينو الييئة المخولة في المنظمة المينية -
 .ألف عممية المسح ىي ذات طابع فني وتقني تستدعي االستعانة بأىؿ الخبرة

لمطروحة أثناء سير ليدلي برأيو في كؿ المنازعات ا، المحافظ العقاري المختص إقميميا، أو ممثمو -
 .نو ىو المسؤوؿ عف الترقيمات العقارية والتي سوؼ تؤوؿ إلى مصالحو الحقاعممية المسح، أل

 اآلتي بيانيـ: ( يير الدائميف )تستكمؿ ىذه المجنة، حسب الحالة، باألعضاء 
 بالنسبة لمعمميات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية: -أ
ليقدـ كؿ التوضيحات بشأف المناطؽ المحمية عمى مستوى  ممثؿ عف مديرية الثقافة في الوالية -

وىذا مف حيث المساحة والحدود، كما يتدخؿ كمما ،.البمدية كالمناطؽ السياحية واآلثار والمتاحؼ...
 .(1)كاف ىناؾ ادعاء بحيازتيا أو ادعاء أي حؽ عيني بشأنيا أثناء أعماؿ المسح

 

 لنسبة لمعمميات التي تنجز خارج المناطق الحضرية:با –ب 
ىناؾ بعض المزارع ألف  ممثؿ عف المصالح المحمية لمفبلحة وممثؿ عف المصالح المحمية لمري -

 لضماف استمرارية النشاط الذي خصصت  اوالمستثمرات التابعة لمدولة يستمـز حمايتيا والحفاظ عميي
 .(2) ألجمو
 .كاتب المجنةيتولى العضو الممثؿ لموكالة الوطنية لمسح األراضي مياـ كما 

 

إبداء موقفو تجدر اإلشارة إلى أف تعييف قاض عمى رأس المجنة أساسو ومرده إلى دور ىذا األخير في 
، ىذا فيما يخص إجراءات المسح في يمكف أف تثار أثناء أعماؿ المسح المنازعات التي القانوني في

الجزائري أما في القانوف المقارف فإنو يمكف التطرؽ لبعض األنظمة التي تأخذ بيذا اإلجراء القانوف 
 منيا: القانوف المبناني والقانوف المصري وكذا القانوف التونسي والتي أتعرض ليا فيما يمي:

 

 إجراءات المسح في القانون المبناني:
لمقضاة العقارييف المنفرديف والمذيف يتـ ي تسند في القانوف المبنانإف ميمة أعماؿ التحديد والتحرير 

تعيينيـ بمرسـو  مف رئيس الدولة، ويعتبروف مف القضاة العدلييف، ليـ ما ليؤالء القضاة مف حقوؽ، 
 وعمييـ ما عمى ىؤالء مف واجبات.

 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .59، ص 2009عيمة حاجي، المسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري في الجزائر، دار اليدى، ن (1)
 .48د.عمار بوضياؼ، المقاؿ السابؽ، ص  (2)
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في ممارسة وظائفيـ القضائية إلى مراقبة وزارة العدؿ. أما فيما يختص  خضع القضاة العقاريوفي 
بتنسيؽ األعماؿ الفنية واإلدارية والقضائية العائدة إلى التحرير والتحديد، فيخضعوف لمراقبة السمطة 

 186 :مف القرار رقـ 03اإلدارية التي تنتسب إلييا الدائرة العقارية، أي وزارة المالية وفقا لنص المادة 
 .(1) 1926أذار  15 المؤرخ في:

مف مباشرتو ألعماؿ التحديد والتحرير نوعيف أثناء ارس القاضي العقاري في النظاـ المبناني ػػػػيم
 صبلحيات إدارية وأخرى قضائية. الصبلحيات

 يدخؿ في صبلحياتو اإلدارية ما يمي:
يحدد تاريخ البدء بأعماؿ التحديد والتحرير في كؿ منطقة بقرار ينشر ويبمغ إلى المحاكـ والسمطات  -

ويفتح مبدئيا أعماؿ التحديد والتحرير كؿ سنة ابتداء مف أوؿ آذار ويمكف الشروع  اإلدارية المختصة
 . (2)فييا كذلؾ في اي وقت كاف

درجة األولى حؽ النظر في القضايا العقارية المقامة ويكوف مف شأف ىذا القرار أف ينزع مف محاكـ ال
 لدييا إلحالتيا إلى القاضي العقاري الذي يصبح مختصا بيا وحده.

تأميف حسف سير أعماؿ التحديد والتحرير ولو بيذه الصفة سمطة الرقابة عمى فرؽ المسح المكمفة  –
التخـو المؤقتة التي يقوـ بيا المساحوف. وضع و بتنفيذ ىذه األعماؿ والتثبت مف قانونية أعماؿ التحديد، 
 ويرجع إليو في كؿ خبلؼ بيف فرؽ التحديد والمبلكيف.

تـ إببليو إلى المحاكـ إعبلف اختتاـ أعماؿ التحديد والتحرير المؤقتة والنيائية بموجب قرار ي –
 والجيات اإلدارية المختصة. واألىالي

رساليا إلى أمانة السجؿ العقاري، لقيدىا تثبيت محاضر التحديد التي لـ يقع عمييا أي  – اعتراض وا 
 في السجؿ العقاري.  

القياـ بوظيفة أميف السجؿ العقاري في سماع واستبلـ العقود واالتفاقات المتعمقة بالحقوؽ العينية  -
 . (3)عمى العقارات التي جرى تحديدىا مؤقتا

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .67القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص   (1)
 .25الجزء األوؿ، دار الثقافة بيروت، دوف سنة نشر، ص  –التحديد والتحرير  –زىدي يكف، السجؿ العقاري في لبناف والعالـ (  2)
 .69 – 68القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 :ة مايميويدخؿ في صبلحياتو القضائي
ت في الخبلفات التي تقع أثناء التحديد والتحرير بيف فرؽ التحديد والمبلكيف بشأف أعماؿ الب -

ذا استمـز حؿ الخبلؼ تحقيقا تمييديا فممقاضي أف ينتقؿ بنفسو إلى موقع النزاع ويقوـ  التحديد، وا 
اسطة رئيس فرؽ التحديد بو بالتحقيؽ، ويتخذ ما يراه مناسبا مف التدابير المؤقتة، ويبمغ قراره إلى 

 ويجب عمى ىذه الفرؽ التقيد بيذا القرار عند تنظيـ المحاضر.  مصمحة المساحة،
 في الخبلفات التي تقع بيف األشخاص بشأف حؽ الممكية والحقوؽ العينية األخرى.الفصؿ  -
يدعياف إلييا نية ـ في الخبلفات بمواجية الطرفيف بعد إجراء المحاكمة في جمسات عماحكإصدار األ -

يساعد القاضي العقاري في أعمالو ىذه المساحوف يعينيـ مدير الشؤوف العقارية ، كما لبياف أقواليما
ويخضعيـ تحت تصرؼ القاضي العقاري. وتكوف لممساح وظيفة الكاتب لدى القاضي العقاري طواؿ 

 .(1)مدة األعماؿ
 إجراءات المسح في القانون المصري:

اإلجراءات المطموبة لمقيد في والئحتو التنفيذية  1964لسنة  142 :رقـ قانوف السجؿ العينيـ ػػػػد نظػػػػػلق
فقد ينصب القيد عمى العقارات المادية  ،إلجراء القيد اػػػػػػػػػػػإتباعيراءات معينة ينبغي ػػػػػػفيناؾ إجالسجؿ، 

 القيد ويسمى الحقوؽوقد ينصب عمى  L’immatriculation  ما يسمى بالقيد األوؿ وىو ذاتيا
Inscription  . 

، فالقيد يكوف الحقا عمى القيد وألف قيد الحقوؽ يفترض أوال قيد العقارات التي ترد عمييا ىذه الحقوؽ
 األوؿ.

 

 L’immatriculation القيد األولمفيوم 
تمقاء الشير العقاري ألوؿ مرة في صحيفة السجؿ العيني ومف يقصد بو القيد الذي تجريو مصمحة 

نفسيا تنفيذا لمقانوف، حيث يستمـز تطبيؽ السجؿ العيني اتخاذ إجراءات مساحية بقصد تحديد العقارات 
، وقيد العقارات يعني إدراجيا بالحالة التي عمييا في السجؿ والتثبت مف صحة وسبلمة سندات الممكية

 . (2)العيني ألوؿ مرة وتخصيص صحيفة لكؿ منيا في السجؿ الرئيسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .51د.ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .237د. ابراىيـ أبو النجا، السجؿ العيني في التشريع المصري، المرجع السابؽ، ص  (2)
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األقساـ المساحية المفتتة  نظرا ألف ىذا العمؿ يسيؿ في األقساـ المساحية الواسعة، ويصعب تنفيذه في
وفي األقساـ المساحية التي يصدر بشأنيا  عمى سبيؿ التدرجتـ تطبيؽ قانوف السجؿ العيني الصغيرة، 

قرار مف وزير العدؿ، بعد أخذ رأي كؿ مف الييئة العامة لممساحة و مصمحة الشير العقاري مع مراعاة 
ذوي الشأف في ىذه الحالة بميعاد سرياف  إعبلـويجب  ،صندوؽ السجؿ العينياالقتراحات التي يقدميا 

 .(1)قانوف السجؿ العيني
 

لذلؾ سمي بقرار  بصدور قرار وزير العدؿ تفتح اإلجراءات التحضيرية البلزمة إلجراء القيد األوؿ    
يتـ تقسيـ عمى األقؿ، وتطبيقا ليذه القرارات  (06) االفتتاح، وال يكوف نافذا إاّل بعد مضي ستة أشير

 أو وحدات عقارية. القرى إلى أقساـ مساحية يضـ كؿ قسـ مساحي وحدة عقارية
 

إذا صدر قرار وزير العدؿ بتعييف القسـ المساحي وانتيت المدة المحددة، قامت مصمحة الشير العقاري 
 لسجؿ صحيفة خاصة لكؿ وحدة عقاريةومأمورياتيا ومكاتبيا بميمة إعداد السجؿ العيني، فتفرد في ا

 .قواعد الخاصة بكيفية إمساؾ السجؿترقـ وفقا لم
 بالوحدة العقارية وفقا ألحكاـ القانوف المصري:المقصود 

وتكوف ممموكة لشخص واحد أو أشخاص عمى الشيوع  كؿ قطعة ارض تقع في قسـ مساحي واحد -
 ودوف أف يفصؿ جزء منيا عف سائر األجزاء فاصؿ مف ممؾ عاـ أو خاص ودوف أف يكوف لجزء منيا

 عمييا.عميو مف الحقوؽ ما ليس لؤلجزاء األخرى أو  أو
 .المناجـ والمحاجر -
 .(2) المنافع العامة -

 

ىنا الوحدة المادية والوحدة القانونية، فعف الوحدة المادية، يجب أال تكوف أجزاء الوحدة يقصد بالوحدة 
 وأف تقع الوحدة في قسـ مساحي واحد.، (عاـ أو خاص)منفصمة بفاصؿ مف الممؾ 

تكوف الوحدة ممموكة لمالؾ واحد أو لعدة شركاء عمى الشيوع ، فإنو يجب أف ةأما عف الوحدة القانوني
الفقو، أف تمؾ ومع ذلؾ يرى بعض  (3)أو عمييا ىلجزء منيا أو عمييا ما ليس لؤلجزاء األخر  وأال يكوف

الممموؾ عمى الشيوع أو تـ  وخاصة إذا حدثت قسمة لمعقارالوحدة المادية أو القانونية أمر صعب، 
ألنو ينتج عف ذلؾ وجود أكثر مف وحدة عقارية، فيمـز لذلؾ وجود صحائؼ التصرؼ في جزء منو، 

 .(4)عقارية جديدة ليذه الوحدات
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .38د. محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .1964لسنة  142مف قانوف السجؿ العيني رقـ:  08أنظر المادة  (2)
 .339محمود منصور وجيو، المرجع السابؽ، ص أيضا د. و  40سعد خميفة، المرجع السابؽ، صمحمد  د. (3)
 .22د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، ص  (4)
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التي يصدر بتعيينيا قرار مف وزير العدؿ.وتكوف األحواض أما القسـ المساحي فيو المنطقة العقارية 
اـ السجبلت العينية في األراضي ػػػػة التي يبنى عمييا نظػػػػا ىي أصغر الوحدات المالية الثابتػػػػأقسامي

 .(1)الزراعية ويقابمو الكتؿ أو أقساميا في المدف وسكف القرى
تطبيقا لذلؾ، فإنو قبؿ البدء في األعماؿ المسحية بمدة ال تقؿ عف شير وحتى انتياء ىذه األعماؿ في 

 كؿ قسـ مساحي ينشر إعبلف يتضمف:
 .ري عمييا قانوف السجؿ العينياألقساـ المساحية التي حددت المناطؽ التي يس -
تنبيو أصحاب الشأف مف مبلؾ وأصحاب حقوؽ عينية إلى ميعاد سرياف القانوف في األقساـ  -

 المساحية.
وضع ترتيب زمني لمعمؿ في المناطؽ التي تشمميا ىذه األقساـ المساحية وتحديد الوقت الذي تبدأ  -

 فيو أعماؿ المسح وفحص المستندات في كؿ منطقة.
لئلرشاد عف أمبلكيـ  دعوة أصحاب الشأف إلى الحضور في المواعيد الرسمية واألماكف المحددة  -

حقوقيـ، وتنبييـ إلى حقيـ في االعتراض عمى والحقوؽ األخرى وتقديـ ما لدييـ مف مستندات تؤيد 
 اضاتنتيجة التسوية التي ستتـ لمعرفة الجية المختصة عف طريؽ شكوى تقدـ إلى لجنة فحص االعتر 

 .مساحة الممكية عمى تسوية دفاتر 
 

لمساحي إلطبلع أصحاب الشأف يتـ نشر البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسـ ا    
وأرقاميا كما تعد كشوؼ مف ويعد ليذا الغرض خرائط تفصيمية عف المساحة ورسوماتيا وموقعيا  عمييا

 لوحدات العقارية.بممكية اتوضح بيا البيانات المتعمقة صحائؼ السجؿ 
 الواقع في دائرتيا القسـ المسحيتوزع صور الخرائط والكشوؼ في مكاتب ومأموريات السجؿ العيني 

 :ويرفؽ بيا بياف يتضمف
 

 المساحية. األقساـتاريخ سرياف القانوف عمى  -
عمى البيانات المتعمقة بالوحدات العقارية في األماكف الموجودة  اإلطبلعدعوة أصحاب الشأف إلى  -

 بيا.
تنبيو أصحاب الشأف إلى حقيـ في الطعف في اإلجراءات والقرارات التي اتخذت وذلؾ أماـ المجنة  -

العمؿ في القضائية المختصة دوف ييرىا بالنظر في جميع الدعاوى والطمبات خبلؿ السنة األولى بعد 
لى أف جدوؿ الدعاوى والطمبات سيقفؿ بعد تغيير في بيانات السجؿ العيني، و حي إلجراء القسـ المسا ا 

 .(2)انتياء السنة، وأنو يجوز لوزير العدؿ مد المدة لسنة أخرى
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أيضا المحامي وجدي و  وما بعدىا. 121و أيضا د. ابراىيـ أبو النجا، المرجع السابؽ،ص  41د. محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص  (1) 

 .10 – 09، ص  2009شفيؽ فرج، الوسيط في شرح قانوف السجؿ العيني، الطبعة األولى،حيدر جروب لئلصدارات القانونية، 
 عدىا.بوما  77وأيضا المحامي وجدي شفيؽ فرج، المرجع السابؽ، ص  43 – 42 – 41د. محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص  (2)
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مأموريات  مف خبلؿ ما سبؽ يظير بأف المشرع المصري جعؿ القيد في السجؿ العيني مف اختصاص
مف  21وىذا ما أكدتو المادة  الشير العقاري وىي سمطة إدارية، إال أنو جعميا تخضع إلشراؼ قضائي

تشكؿ في كؿ قسـ مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية إذ  ،قانوف السجؿ العيني
 . محة أحدىما قانوني والثاني ىندسيوعضوية اثنيف مف موظفي المص

إلييا، ولقد حدد المشرع تختص ىذه المجنة دوف ييرىا بالنظر في جميع الدعاوى والطمبات التي ترفع 
مف تاريخ تطبيؽ قانوف السجؿ المصري ممارسة حؽ االعتراض عف القيد األوؿ لمدة سنة يبدأ سريانيا 

وفقا لقرار وزير العدؿ، تنعقد جمسات المجنة بمقر مكتب السجؿ العيني  في القسـ المساحي العيني
 .ويحدد رئيسيا أياـ انعقادىا

 

ف أف تسمع أطراؼ ػػػػػػػبوكبلء عنيـ، ويمكة بأنفسيـ أو ػػػػػوى الحضور أماـ المجنػػػػػػالدع ألطراؼوز ػػيج
 لواسماع أقو الدعوى وتطمب إيضاحات مف أميف مكتب السجؿ العيني وأف تستدعي أماميا مف ترى 

 تندب أحد أعضائيا لذلؾ أو تستعيف بالخبراء.وليا ما تراه مف تحقيقات أو معاينات أف 
اإلخطار في الدعوى عمى وجو السرعة ولو في يياب أطرافيا بعد التحقؽ مف تماـ تفصؿ المجنة 

 .ويصدر الحكـ بأيمبية اآلراء ويجب أف يكوف مسببا وموقعا عميو مف رئيس المجنة وأميف السر
 

 الحكـ الصادر عف المجنة يمكف استئنافو أماـ محكمة االستئناؼ الواقع في دائرتيا القسـ المساحيإف 
 حكـ المجنة نيائيا في الحاالت التالية: يكوفو 
إذا كاف التغيير ال يمس بحؽ شخص مف األشخاص الواردة أسماؤىـ في صحائؼ الوحدات  -

 المطموب إجراء التغيير فييا.
 متفؽ عميو بيف جميع ذوي الشأف. إجراؤهإذا كاف التغيير المطموب  -
 .(1)إذا كاف الحؽ المتنازع فيو ال يتجاوز أصبل النصاب النيائي لممحكمة االبتدائية -

 

 إجراءات المسح في القانون التونسي:
 تبر مف الدوؿ التي بادرت إلى األخذ بنظاـ التسجيؿ العينيأما عف نظاـ المسح في تونس التي تع

في مناسبات عديدة تبعا دؿ والذي ع 05/07/1885 حيث أدخؿ ىذا النظاـ بالقانوف الصادر في:
 الذي حصؿ في الميداف العقاري. لمتطور

 

 :في تونس تطبق ف قوانيف الشير العقاري التيمو 
 المتعمؽ بالتسجيؿ العقاري اإلجباري. 20/02/1964الصادر في :  3 المرسوـ عدد -
 والمتعمؽ بالحقوؽ العينية. 12/02/1965 الصادر في: 5قانوف عدد  -
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .1964لسنة  142مف قانوف السجؿ العيني رقـ:  24، 23،  12،  11،  08،  07،  05انظر المواد:   (1) 
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المؤرخ في  1964 لسنة 3األولى مف المرسوـ عدد بمقتضى المادة  ةلمسح في تونس إلزاميفأعماؿ ا
لجميع يجرى التسجيؿ اإلجباري  والذي جاء فييا:"المتعمؽ بالسجؿ العقاري اإلجباري 20/02/1964

العقارات بصفة تدريجية وفقا ألحكاـ القانوف العقاري وحسب الطرؽ الخاصة المنصوص عمييا في ىذا 
 ".المرسوـ

 

رسمية  تفتح إجراءات المسح بقرار مف وزير العدؿ يقاؿ لو كاتب الدولة لمعدؿ، ينشر في جريدة    
الصحؼ واإلذاعة وذلؾ قبؿ افتتاح اإلجراءات بشير عمى األقؿ وىذا وفقا يقاؿ ليا الرائد الرسمي و 

يكمؼ بالمسح لجنة خاصة يترأسيا أحد أعضاء و  مف ذات المرسوـ المذكور أعبله. 3لنص المادة 
 مف المرسـو المذكور أعبله.الرابعة المحكمة العقارية يعينو رئيس المحكمة وىذا عمبل بنص المادة 

 

راض عمى نتيجة عممية المسح أماـ محكمة ػػػػػػػػو األمر االعتػػػػوف التونسي لكؿ مف ييمػػػػػالقانز ػد أجاػػػػلق
إذا حصؿ  .حاكـ المكمؼ في الجريدة الرسميةيحررىا ال الناحية في خبلؿ شيريف مف نشر القائمة التي

ؿ ػػػػػػػػإلى تعييف العقار، فإنو يحيح والتحديد، أو لـ يتوصؿ الحاكـ المكمؼ ػػػػػػػة المسػػػػػاعتراض عمى عممي
 .تعييف المالؾ الحقيقيو الممؼ إلى المحكمة العقارية المؤلفة مف ثبلثة أعضاء لمنظر في القضية 

مف نفس  7يجوز لمحاكـ المكمؼ الذي أحاؿ القضية إلى المحكمة ليكوف عضوا فييا وفقا لنص المادة 
 المرسـو المذكور.

 

جميع االعتراضات يصدر رئيس المحكمة العقارية قرارا بختـ أعماؿ المسح عندما يتـ النظر في     
 ويعمـ بو العمـو عف طريؽ النشر بالجريدة الرسمية.

 

وال في مجمة الحقوؽ العينية عمى الطعف في  3لـ ينص القانوف التونسي، ال في المرسوـ عدد     
 الحكـ الصادر عف المحكمة العقارية.

 

، فإف الرسـو اإلشياروابتداء مف ىذا :"مف المرسوـ، فإنو جاء فيياالثامنة  ص المادةبالرجوع إلى نو     
 ".إبطالياالمعنية باألمر يقع بالمشيخة الفبلحية الكائنة التقميدية  السندات القديمة المتعمقة بالعقارات 

 .(1)طعفي أل قاببلفي القانوف التونسي ال يكوف  و، فإف الحكـ الصادر عف المحكمة العقاريةػػػػػػػػػػوعمي

 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .60د. عبد المجيد الحكيـ، قانوف التسجيؿ العقاري العراقي، معيد البحوث والدراسات العربية، دوف سنة نشر، ص  (1)
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 الثانيب ـــــــــــمطملا
 القواعد الخاصة بعممية المسح العـــام 

مف األمر  2ؼ أعماؿ المسح العاـ إلى تحديد وتعريؼ النطاؽ الطبيعي لمعقارات حسب المادة ػدػػػػػػػتي
ومنو إحصاء جميع العقارات الواقعة في المنطقة العقارية الجارية فييا األعماؿ وبياف  75/74 :رقـ

 موقع كؿ عقار وقوامو ونوعو الشرعي وحدوده فضبل عف تحديد ىوية مالكو أو مالكيو.
العقارات موضوع المسح وكذا عمى لذلؾ تظير أىمية التطرؽ إلى قواعد المسح العاـ ومنو التعرؼ 

 .معتمد عمييا في عممية المسح إلثبات ممكية العقارات المذكورةالمستندات ال
 المطمب إلى: مف ثـ يقسـ

 : العقارات محل المسح العام .األولالفرع      
 .الثاني: المستندات المعتمد عمييا في عممية المسح العامالفرع      

 
 األولرع ـــــــــــالف

 العقارات محل المسح العام 
المعدلة  76/62 :مف المرسوـ رقـ 4تشتمؿ عمميات المسح العاـ جميع العقارات وفقا لنص المادة 

تشتمؿ عمميات إعداد المسح  التي جاء فييا:" 24/12/1984المؤرخ في: 84/400:بموجب المرسوـ رقـ
 العاـ لجميع العقارات عمى تحديد ما يأتي:

األمر أنماط المزروعات الفبلحية التي تنجز فيما يخص القواـ المادي وطبيعة األراضي إف اقتضى  -
 العقارات الريفية.

القواـ المادي وطبيعة شغؿ أو تخصيصيا، ونمط استعماؿ البنايات المقامة عمييا أو استغبلليا  -
 ووصفيا حسب كؿ طابؽ، فيما يخص العقارات الحضرية.

ؾ كيفية االستغبلؿ ويجب أف تكوف ىذه المبلؾ الظاىروف وأصحاب الحقوؽ العينية الظاىروف وكذل -
 العمميات مصحوبة بتحديد الممكيات العمومية والخاصة.

 

ويجب أف تكوف الحدود عمى اختبلؼ أنواعيا وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، إما بواسطة     
ما بواسطة عبلمات أخرى، وذلؾ طبقا بتعميمات المصمحة المكمفة بمسح   .األراضي"معالـ مف حجر وا 

 

ػو، فإف العقارات تعني قطعا معينة مف سطح األرض ذات نوع شرعي واحد سواء كانت ػػػػػػػػػػميوع    
 ممكية خاصة أـ ممكية الدولة وسواء كانت تابعة لممكية الدولة العامة أـ الخاصة.
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تشمؿ أعماؿ المسح العاـ العقارات الممموكة لمدولة التي تقدـ كؿ التوضيحات البلزمة لفرؽ المسح فيما 
 6يخص حدود ممكيتيا شأنيا شأف الوالية والبمديات والمؤسسات والييئات العمومية وفقا لنص المادة 

  .76/62 رقـ: مف المرسوـ
 

 الثانيرع ــــــــــالف
 المستندات المعتمد عمييا في عمميات المسح العام 

خدـ بعد معرفة اإلجراءات التي تتـ بمقتضاىا عممية المسح، يتعيف معرفة ماىية السندات التي تست
يقصد بالسندات التي تعتمد كأساس لعممية المسح العاـ، الوثائؽ ، فكأساس لمحقوؽ المراد تسجيميا
ت الممكية المسممة عمى إثر عمميات المعاينة لحؽ الممكية المتممة في العقارية والسيما السندات وشيادا

عند انتفاء وجود ىذه الوثائؽ يتـ ، 76/62:مف المرسوـ رقـ 9نطاؽ الثورة الزراعية وفقا لنص المادة 
التثبت مف اتفاؽ المعنييف حوؿ حدود عقاراتيـ وىي مف مياـ لجنة المسح المنصوص عمييا بموجب 

 .92/134 :المعدلة بالمرسـو التنفيذي رقـ 76/62:المرسـو رقـمف  7 المادة
 

تقـو المجنة بجمع كؿ الوثائؽ والبيانات مف أجؿ تسييؿ إعداد الوثائؽ المساحية والتثبت عند     
االقتضاء مف اتفاؽ المعنييف حوؿ حدود عقاراتيـ، وفي حالة عدـ وجود اتفاؽ يقوـ بميمة التوفيؽ فيما 

 ذلؾ. بينيـ إذا أمكف
 

يقصد بالسندات التي تعتمد كأساس لعممية المسح، الوثائؽ المثبتة لحؽ الممكية العقارية، ويقصد بيا 
 76/62 :ـػػػػػػػػػف المرسوـ رقػػػػػم 10 حيازة العقار أو وضع اليد عميو بمرور الزمف، وىذا ما أكدتو المادة

حظاتيـ عند ر في عيف المكاف ليدلوا بمبلوالحائزيف لمحقوؽ العينية الحضو  التي فرضت عمى المالكيف
و ػػػػػػة معرفة ما إذا كاف لواضع اليد الحؽ في اكتساب الممكية ومطالبتػػػػتجدر في ىذه الحالاء، و ػػػػاالقتض

 بتسجيميا باسمو وما ىي الشروط التي حددىا القانوف الكتساب ىذا الحؽ؟ 
 

بالبحث في نوعية المستندات المثبتة لمممكية وفي مدى مرتبطة ىي عمى ىذا التساؤؿ  اإلجابةإف     
 : ىذا ما سيتـ تفصميو في ما يميو ، تأثير وضع اليد عمى اكتساب الممكية العقارية

 

 :المثبتة لمممكية: المستندات أوال
 لتي يجب اعتمادىا في أعماؿ المسحعمى نوع السندات ا 76/62 :مف المرسوـ رقـ 9لـ تنص المادة 

السيما السندات وشيادات الممكية المسممة عمى اثر ... " مضيفة عقاريةواكتفت باإلشارة إلى الوثائؽ ال
 ."عمميات المعاينة لحؽ الممكية المتممة في نطاؽ الثورة الزراعية
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فالوثائؽ الخطية التي يعتمد عمييا كأساس ألعماؿ المسح ىي وثائؽ بسيطة تتمثؿ في أي سند أو 
مسممة في إطار معاينات الثورة الزراعية، تعتمد عمييا لجنة المسح في إعداد المسح العاـ  شيادة ممكية

مف أجؿ تسييؿ إعداد الوثائؽ المساحية وكذا في الفصؿ في المنازعات القائمة بيف األفراد إذا لـ 
مب يير أف أي 76/62 :مف المرسوـ رقـ 10 يتمكف مف تسويتيا بالتراضي، كما جاء في نص المادة

مجرد فيـ ـ عمييا، ف ألصحابيا أية سندات تثبت أحقيتيو يك العقارات قبؿ الشروع في أعماؿ المسح ال
شروط  وتوافر الشيء الذي يجعؿ مف ميمة لجنة المسح البحث في مدى تحقؽ واضعي يد عمييا

ثائؽ المسح ومنو تسجيؿ العقارات في و حتى يتمكنوا مف إثبات مدى أحقية ىؤالء في الحيازة،  الحيازة،
 بأسمائيـ.

 

 ؿ السندات المثبتة لمممكية في:تتمث
 

 سندات الممكيــة:
 بالنظر إلى التشريع المنظـ إلثبات حؽ الممكية العقارية يوجد صنفيف لمسندات:

 العقود الرسمية، المنشئة، الناقمة، المصرحة أو المعدلة لمممكية. -1
 التنظيـ بصفة القوة المطمقة.بعض الوثائؽ يير الرسمية، التي يعترؼ ليا  -2

 

 السندات الرسميــة:
 مف بيف ىذه السندات، يمكف ذكر:

ىذه السندات ، ة في عيد التشريع العقاري القديـسندات الممكية المعدة مف طرؼ إدارة أمبلؾ الدول -
تعطي توضيحات كافية حوؿ ىوية المبلؾ، حصص المبلؾ المشتركيف في الشيوع، واألعباء المثقمة 

 لمعقارات.
الناقمة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة لمممكية العقارية أو الحقوؽ العينية  المنشئة، اإلداريةالعقود  -

 العقارية المعدة مف طرؼ عامؿ عمالة أو رؤساء البمديات في السابؽ.
معدة مف  العقود المنشئة، الناقمة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة لمممكية أو لحقوؽ عينية عقارية -

ذه العقود المعدة ، ىار العقارييبط الموثؽ، والخاضعة إلجراء اإلشطرؼ الموثقيف السابقيف، كاتب ض
المتضمف مينة التوثيؽ تحتوي عمى  15/12/1970 المؤرخ في: 70/91 :األمر رقـ قبؿ صدور

ر بالتنازالت معمومات دقيقة تخص ىوية األطراؼ وتعريؼ كافي لمعقارات باستثناء عندما يتعمؽ األم
 عف حقوؽ في الشياع.
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العقود المنشئة، الناقمة، المصرحة، المثبتة أو المعدلة لمممكية العقارية أو الحقوؽ العينية العقارية  -
تتعمؽ بعقارات تقع داخؿ المناطؽ الريفية التي  العقودوىي  مف طرؼ القضاة الموثقيف السابقيفالمعدة 

أيف الزالت الممكية تخضع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ريـ رسميتيا، إال أنيا كانت ال تخضع إلجراء 
عدـ إشيار ىذه العقود ال ينقص مف قوتيا ، كما أف اإلشيار العقاري إال إذا طمب األطراؼ ذلؾ
وثائؽ ليا كؿ مميزات عقد رسمي وليا حجية ما تحممو إال المطمقة ألنيا مقررة بنصوص سابقة، ىذه ال

 عند إثبات الخطأ.
الحقوؽ العينية  والمعدلة لمممكية العقارية أ القرارات القضائية المنشئة، الناقمة، المصرحة، المثبتة أو -

 العقارية الصادرة عف قضاة الييئة القضائية والحائزة لقوة الشيء المقضي فيو.
 

 الرسميـــة:السندات غير 
طبقا ألحكاـ المادة وأنو ، 1971جانفي  1يتعمؽ األمر بكؿ العقود العرفية التي ليا تاريخ ثابت قبؿ 

 مف القانوف المدني يكتسب العقد تاريخا ثابتا ابتداء مف: 328
 مف يـو تسجيمو، -
 مف يـو ثبوت مضمونو في عقد آخر حرره موظؼ عاـ، -
 ضابط عاـ مختص،مف يـو التأشير عميو عمى يد  -
 .مف يوـ وفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط أو إمضاء -

 

 في غياب الرسميــة: اإلثبات
جمع كؿ العناصر  إلىرمي التي ت تحريإجراءات الد، فإف التحقيؽ يتـ عف طريؽ في يياب السن

المعني بالتحقيؽ يتطمب األمر التأكد في ما إذا كاف الشخص ، و لمثارةالضرورية لتقدير وقائع الحيازة ا
 يمارس الحيازة طبقا لمقتضيات القانوف المدني بمعنى حيازة مستمرة يير منقطعة ىادئة وعمنية.

 

ليذا الغرض، فإف عمى مطالب حؽ الممكية أف يقدـ وثائؽ اإلثبات لحالتو المدنية وكؿ الوثائؽ     
 األخرى التي مف شأنيا تنوير التحقيؽ، منيا:

 الشيادات المكتوبة. -
 الشيادات الجبائية . -
 كؿ الوثائؽ األخرى التي يمكف أف يحوزىا المعني. -

إف الطمبات المقدمة تقارف بشيادات المبلؾ المجاوريف أو لكؿ شخص بإمكانو تقديـ معمومات قصد 
 تعريؼ مالؾ العقار موضوع التحقيؽ.

 
 
    



73 
 

كيد فيما إذا كاف ىناؾ إشيار يمكف كذلؾ إجراء بحوث عمى مستوى أرشيؼ المحافظة العقارية لمتأ
 .(1)لمحؽ المعني لفائدة شخص آخر والذي مف شأنو أف يعارض وقائع الحيازة المثارة

 

 وضع اليد أو الحيازة بمرور الزمن:: ثانيا
لجاف المسح في  إليوتعتمد المحافظة العقارية في عممية الترقيـ المؤقت لمعقارات عمى ما توصمت 

أشير تسري ابتداء مف  4 وثائقيا حوؿ مدى حيازة األفراد لمعقارات موضوع الترقيـ، فيكوف مؤقتا لمدة
بالنسبة لمعقارات التي ليس لمالكييا الظاىريف سندات ممكية قانونية والذيف يمارسوف حسب  يوـ الترقيـ

ساب الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب المعمومات الناتجة عف وثائؽ المسح، حيازة تسمح ليـ باكت
 :مف المرسوـ رقـ 13طبقا لؤلحكاـ القانونية المعموؿ بيا في ىذا المجاؿ، وىذا ما جاءت بو المادة 

 المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري. 25/03/1976 المؤرخ في 76/63
 

لكسب ممكية عقار أو حؽ عيني عقاري أف تحصؿ ىذه الحيازة بتوافر الشروط المعروفة  ،فبدييي إذف
وىي اليدوء العمنية، االستمرار  08/09 :إلدارية رقـوفي قانوف اإلجراءات المدنية وا في القانوف المدني

 .والوضوح
 

الشرط لـ ينص عميو كما يجب أف تكوف الحيازة خالية مف االلتباس أي مقترنة بنية التممؾ وىذا 
القانوف صراحة، لكنو شرط بدييي بالنسبة لمحيازة اآليمة إلى التممؾ بمرور الزمف، ألنو بانتفاء نية 
 .(2)التممؾ لدى الحائز أو بوجود االلتباس حوليا، ال تبقى الحيازة صالحة كأساس لمتممؾ بمرور الزمف

 

لحالتو المدنية وكؿ الوثائؽ األخرى  اإلثبات ليذا الغرض فإف عمى مطالب حؽ الممكية أف يقدـ وثائؽ
 التي مف شأنيا تنوير التحقيؽ، منيا:

 الشيادات المكتوبة. -
 الشيادات الجبائية. -
 كؿ الوثائؽ األخرى التي يمكف أف يحوزىا المعني. -

إف الطمبات المقدمة تقارف بشيادات المبلؾ المجاوريف أو لكؿ شخص بإمكانو تقديـ معمومات قصد 
بحوث عمى مستوى أرشيؼ المحافظة العقارية  إجراءمكف كذلؾ ، يعريؼ مالؾ العقار موضوع التحقيؽت

لمحؽ المعني لفائدة شخص آخر والذي مف شأنو أف يعارض وقائع  إشيارلمتأكيد فيما إذا كاف ىناؾ 
 الحيازة المثارة.

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إلدارية 524والمادة  مف القانوف المدني الجزائري 834إلى  808انظر المواد مف   (1)  .مف قانوف اإلجراءات المدنية وا 
 .  107د. ادوار عيد، المرجع السابؽ، ص   (2)
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 ث الثانيـــــــــــالمبح
 المنازعة في أعمال المسح العام

عداد المخطط ة، تصفية الحقوؽ السابقة عمى العقار تمييدا ػػػػػػػات المسحيػػػػتترتب عمى عممية المسح وا 
لقيده في السجؿ العقاري باسـ مالكو ومنو الحقوؽ العينية المترتبة عميو باسـ أصحابيا، فتستقر بذلؾ 

 .لتمؾ العقارات األوضاع القانونية
واالعتراض حرصا منو عمى تحقيؽ العدالة، فتح المجاؿ لمطعف في ىذه الوثائؽ و  الجزائري ف المشرعإ

عمييا أماـ لجنة المسح أوال، ثـ أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا ثانيا، وىذا بموجب إجراءات 
ير نيائية ػػػػلتصبح في األخ 76/62 رقـ:التنفيذي مف المرسـو  14 إلى 11 :وسبؿ حددتيا المواد مف

في حالة حالة الغمط المادي المعترؼ بو و  وتكتسي بذلؾ القوة الثبوتية وال يجوز الرجوع عنيا إاّل في
 .ظيور المالؾ الحقيقي

 يقسـ المبحث إلى :مف ثـ 
 .(المرحمة اإلدارية  )العام  المطمب األول: المنازعة اإلدارية في وثائق المسح     
 .( المرحمة القضائية ) المطمب الثاني: المنازعة القضائية في وثائق المسح العام     

 
 ب األولـمــــــــــالمط

 (لمرحمة اإلداريةا)المسح العام  المنازعة اإلدارية في وثائق
ط مسح األراضي والوثائؽ الممحقة في كؿ منطقة عقارية، يودع مخط العاـدما تنتيي أعماؿ المسح عن
عمييا، وبذلؾ تنتيي أعماؿ المسح  اإلطبلعو طيمة شير عمى األقؿ بمقر البمدية حتى يسمح لممعنييف ب

التي يفصؿ فييا إداريا مف طرؼ لجنة المسح وىذا عف طريؽ  تمقي االعتراضات والشكاوىمرحمة لتبدأ 
 .ئية المختصةضاقبؿ عرضيا عمى الجيات الق بشأنيامحاولة الصمح بيف األطراؼ المتنازعة 

 ومف ثـ يقسـ المطمب إلى :
  .االعتراضات وأجمياتمقي الفرع األول:      
 .الفرع الثاني: كيفية الفصل في االعتراضات والشكاوى     
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 رع  األولـــــــــــالف
 تمقي االعتراضات وأجميا 

عمى المالكيف والحائزيف لمحقوؽ العينية أف يحضروا في  76/62 مف المرسـو رقـ: 10لقد أوجبت المادة 
عيف المكاف أثناء القياـ بأعماؿ المسح ومكنتيـ مف اإلدالء بمبلحظاتيـ عند االقتضاء، يير أنو قد ال 
يتمكف أصحاب ىذه الحقوؽ مف حضور أعماؿ المسح ومف ثمة حرمانيـ مف اإلدالء بمبلحظاتيـ في 

رع ػػػػذلؾ رأى المشػػا مف طرؼ فرؽ المسح، لػػـ يتـ االعتداد بيػػػػػمبلحظاتيـ ولوقتيا أو تمكنوا مف إبداء 
 ضرورة تمكينيـ مف تقديـ اعتراضاتيـ الحقا وحتى بعد إيداع الوثائؽ المسحية .

 

فبعد إيداع مخططات المسح والوثائؽ الممحقة لو بمقر البمدية المعنية يمكف لممعنييف بأعماؿ المسح 
 مف المرسـو التنفيذي رقـ 11ا لنص المادة ػػػػػػػا وفقػػػر مف تاريخ إيداعيػػػػػعمييا طيمة مدة شي بلعػػػػػاإلط
دي ػػػػػػػػػػػػ، ويمكنيـ تقديـ الشكاوي في األجؿ المذكور، إما كتابة إلى رئيس المجمس الشعبي البم92/134

ما شفويا إلى ممثؿ اإلدارة الذي يكوف موجودا بمقر المج اـ ػػػػػػدي في األيػػػػػػػػػػػمس الشعبي البمالمختص وا 
  .92/134 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 2 الفقرة 11والساعات المعمف عنيا إلى الجميور وفقا لنص المادة 

 

وف موضوع الشكاوى إما المطالبة بحؽ فات صاحبو المطالبة بو أثناء عمميات المسح أو ينصب ػػػػػيك
 ىذا الحؽ، أو عمى الحدود بينو وبيف جيرانو...عمى حؽ الممكية أو عمى مدى 

 

الوثائؽ الممحقة بيا، مدة شير مف العتراض عمى المخططات  المسحية و د حدد المشرع مدة اػػػػػػػػلق    
تاريخ إيداعيا تحت طائمة عدـ قبوليا ومنو ثبوت صحة البيانات الواردة في ىذه الوثائؽ وعدـ إمكانية 

 اإلجراء المنازع فيو.مراجعتيا باستثناء 
 

لمف يؤوؿ الحؽ في تقديـ الشكاوي، ىؿ يقتصر األمر عمى  76/62 لـ يحدد المرسـو التنفيذي رقـ:    
ذا تعمؽ األمر بقصر أو يائبوف أو مفقودوف، فيؿ يجوز لمغير  مدعي الحؽ نفسو أـ يمتد إلى وكيمو، وا 

ىؤالء تقديـ االعتراضات بدال عنيـ طالما أف تقديـ الشكاوى بدال عنيـ، وىؿ يمكف ألقارب أو أصدقاء 
 .خبلؿ المدة المذكورة ىذا اإلجراء ىو مقرر لحفظ حقوؽ ىؤالء
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 رع الثانيـــــــــــالف
 كيفية الفصل في االعتراضات والشكاوى 

بالتراضي إف مف مياـ لجنة المسح التي يترأسيا قاضيا، البت في جميع المنازعات التي لـ يتـ تسويتيا 
وىذا قبؿ إيداع المخططات والوثائؽ المسحية، أي أثناء   76/62 مف المرسـو رقـ: 9ادة ػا لنص المػػػػوفق
ح وىي نفس الجية التي يعود إلييا االختصاص لفحص الشكاوى المقدمة ضمف األجؿ ػػػػاؿ المسػػػػأعم

 .مف تاريخ إيداع الوثائؽ المسحية القانوني المحدد بشير
 

عطاء رأييا فييا، كما تحاوؿ التوفيؽ بيف تقدـ ا لشكاوى إلى لجنة مسح األراضي مف أجؿ فحصيا وا 
. وفي حالة عدـ التوصؿ إلى التوفيؽ بينيـ 76/62 مف المرسـو رقـ: 12 المتنازعيف وفقا لنص المادة

مطابقة تحدد الحدود المؤقتة لمعقارات كما يجب أف تكوف عميو في المخطط وتعتبر الوثائؽ المسحية 
س ػػػػػػػػػػمف نف 13و 12/2 :لمتنازع عمييا وفقا لنص المادتيفلموضعية الحالية لمممكيات باستثناء األجزاء ا

 .(1)المرسوـ
 

 دي بينيما دوف المجوء إلى القضاءاتفاؽ و  إبراـإذا كاف النزاع يتعمؽ بالحدود عمى فقد يتفؽ الطرفاف 
الفاصمة بيف أرضييما عمى ممكية كؿ طرؼ ألرضو ولكنيما يير مستوثقيف مف الحدود ـ االتفاؽ فيت

بناء عمى مستندات كؿ الحدود فيتفقاف عمى خبير عند االقتضاء أو تعييف ميندس يقـو بتعييف ىذه 
 .(2)ويحرر بذلؾ محضرا يكوف ممزما ليماطرؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
جراء الصمح بشأنو يتعمؽ  76/62مف المرسـو رقـ:  12يبلحظ مف نص المادة   (1)  بأف النزاع الذي تحاوؿ لجنة مسح األراضي الفصؿ فيو وا 

 النزاع الوحيد الذي وضعو المشرع بيف يدي المجنة لمحاولة إجراء الصمح بشأنو يبدو أنوبالمنازعة في الحدود التي تطرأ بيف المبلؾ المجاوريف و 
 يمكف تسوية ىذا المشكؿ دوف المجوء إلى القضاء.تسمح بذلؾ و طبيعة ىذا النزاع ألف 

ؾ فيذه االتفاقات تمـز الطرفيف ، ومع ذللجنة المسحعمى الريـ مف أنو تـ تحت إشراؼ المبلحظ أف ىذا االتفاؽ ال يتصؼ بأية صبغة رسمية ( 2)
 .شريعة المتعاقديفتكوف بمثابة القانوف ليما تطبيقا لممبدأ المعروؼ العقد و 
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 تظير أىمية مبادرة الصمح التي تقـو بيا لجنة المسح في:
 كمة لتسوية الخبلؼ القائـ بينيمااالتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة أسيؿ مف عرض الدعوى عمى المح -
الحكـ ميما كاف صحيحا، فإنو ال يرضي دائما أحد الطرفيف ولو كاف مخطئا، في حيف أف التوفيؽ ف

 بيف الطرفيف ويضع حدا لمنزاع القائـ بينيـ.يصمح 
 أتعاب المحاميف ومصاريؼ التقاضي.المجوء إلى الصمح يوفر  -
 وأوفر وقتا. عمى الدفتر العقاريلمحصوؿ استعماال المجوء إلى الصمح أسيؿ  -
إمكانية إقامة الصمح بيف األطراؼ تبقى ممكنة حتى خبلؿ المرحمة القضائية ، حيث يمكف لمقاضي  -

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  4أف يسعى إلى إجراء تصالح بيف األطراؼ عمبل بنص المادة 
 ".ة مادة كانتاء سير الخصومة في أييمكف لمقاضي إجراء الصمح بيف األطراؼ أثن والتي جاء فييا: "

 

أشير لؤلطراؼ المتنازعة مف أجؿ االتفاؽ عمى حدودىـ أو  (03)تمنح مدة ثبلثة إذا فشمت المصالحة، 
عند انقضاء ىذا األجؿ فالحدود المؤقتة ، و الجيات القضائية المختصة إقميميامف أجؿ رفع دعوى أماـ 

مف المرسوـ  14تصبح نيائية ما عدا الغمط المادي أو ظيور المالؾ الحقيقي وفقا لنص المادة 
 .وىي المرحمة التي يتـ التعرؼ عمييا في المطمب الموالي 76/62رقـ:

 

 ب الثانيـــــــــــالمط
 ( المرحمة القضائية )المنازعة القضائية في وثائق المسح العام  

بعد الفصؿ في الشكاوى المعروضة عمييا، تقـو لجنة مسح األراضي بوضع الحدود المؤقتة لمعقارات 
تعتبر وثائؽ المسح ، في المخطط مع األخذ بعيف االعتبار لواقعة الحيازةكما كاف يجب أف تكوف عميو 

 المتنازع عمييا.مطابقة لموضعية الحالية لمممكيات باستثناء األجزاء 
 

ه ثبلثة أشير فيما يخص بأنو يعطى أجؿ قدر  76/62 رقـ: التنفيذي المرسوـمف  14لقد نصت المادة 
األجزاء المتنازع فييا إلى المالكيف مف أجؿ االتفاؽ عمى الحدود أو مف أجؿ رفع دعوى أماـ الجيات 

المختصة لمفصؿ في منازعات  ، يير أف المجوء إلى الجيات القضائيةإقميمياالقضائية المختصة 
 التي تتمثؿ في:ة لمبت في ىذه المنازعات و الشير العقاري تخضع لعدة قواعد تعتبر أساسية وىام

 القاعدة األولى: مجاؿ اختصاص الجية القضائية.
 القاعدة الثانية: محكمة موقع العقار ىي المختصة. 

 .ة: القوة الثبوتية لمحاضر المسحالقاعدة الثالث
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 القاعدة األولى: مجال اختصاص الجية القضائية:
المذكورة أعبله بأف الجية  14الفاصؿ في الدعوى يظير مف نص المادة إف مجاؿ اختصاص القضاء 

ؽ ػػػػػػػح مف حمو والذي رأينا بأنو يتعمػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػة تختص بالفصؿ في النزاع الذي لـ تتمكف لجنػػػػػػالقضائي
زاع ػػػػػػػػػػال يمتد ىذا النزاع إلى يير ذلؾ مف المنازعات وال حتى إلى الن، و دود بيف الجيراف ليس إالّ ػػػػػػػػبالح

بيف المالؾ مختمفة القيمة القانونية وال ار بسندات ػػػػػػػس الحؽ عمى العقػػػػػبيف مطالبيف لنفد يثور ػػػػالذي ق
مف  14وىذا حسب مفيـو المادة  إجراءات المسح العاـالحقيقي ومف سجؿ العقار باسمو بناء عمى 

 .76/62المرسـو التنفيذي رقـ: 
 

 14 المادةأحكاـ في نطاؽ  امحصور يتطمب أف يكوف و، فإف النزاع المطروح عمى القضاء ػػػػػػػػػػػػوعمي    
ما المنازعات السيال يكوف القضاء مختصا في يير ذلؾ مف فقط و   76/62 رقـ: التنفيذي المرسوـمف 

زعات اإلدارية لـ يحدد اختصاصا نوعيا لمقضاء العقاري لمفصؿ في مناأف قانوف اإلجراءات المدنية و 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية . 517إلى  511 المسح العاـ ضمف أحكاـ المواد مف:

 

في حدوده، وبذلؾ فإنو ترفع يجب توجيو الدعوى المرفوعة مف أحد الجيراف ضد الجار الذي ينازعو و 
يجب أف ترفع ىذه الدعوى ، و تكوف المجنة طرفا في ىذا النزاع مف طرؼ أحدىما ضد اآلخر دوف أف

 .(1)76/62 رقـ: التنفيذي مف المرسوـ 14خبلؿ مدة ثبلثة أشير وفقا لنص المادة 
 

 القاعدة الثانية: محكمة موقع العقار ىي المختصة:
ماـ الجيات القضائية أإلى وجوب رفع الدعوى  76/62 رقـ: التنفيذي مف المرسوـ 14 أشارت المادة
إقميمي أو نوعي( )إقميميا،عمما بأف النص بالمغة الفرنسية ال يحدد طبيعة ىذا االختصاص المختصة 

نما و   .( 2) اكتفت بالنص عمى أف ترفع الدعوى أماـ الجية القضائية المختصةا 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ذلؾ، وىؿ يتـ ذلؾ بواسطة  ةيبلحظ أف المرسوـ لـ يحدد الكيفية التي يتـ بموجبيا إشعار المالكيف المجاوريف باالتفاؽ عمى حدودىـ وال طريق (1)

بمرور مدة ثبلثة أشير تصبح الحدود  والمجنة مباشرة أـ عف طريؽ البريد أـ بواسطة محضر قضائي؟ وكيؼ يتـ إثبات ىذا التبميغ؟ عمما أن
المذكورة أعبله، وعمما بأف المدة الممنوحة ) ثبلثة أشير ( ىي مدة جد قصيرة يترتب عمى فواتيا آثار  14ؤقتة نيائية وفقا لنص المادة الم

خطيرة تتمثؿ في سقوط حؽ المعنييف مف ممارسة حؽ التقاضي و تحوؿ الحدود مف مؤقتة إلى نيائية ويثور التساؤؿ حوؿ مدى احتراـ ىذه 
 ناحية العممية وىؿ يمتـز القاضي بمراقبة مدى احتراـ ىذا األجؿ لقبوؿ الدعوى المرفوعة أمامو؟المدة مف ال

(2) ¨Art : 14- En ce qui concerne les parties en litige, un délai de 3 mois est donné aux propriétaires pour 

s’accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente¨  

المذكورة أعبله بالمغة الفرنسية ىو األصح، وأقترح إعادة صياية المادة بالنص عمى وجوب رفع الدعاوى أماـ  14يبلحظ بأف نص المادة 
وألف ذكر الجية القضائية  ىو األصؿ،و الجيات القضائية المختصة دوف إضافة عبارة " إقميميا "، لعدـ ورودىا في النص بالمغة الفرنسية 

 كفي لئلشارة إلى أف األمر يتعمؽ باختصاص الجية القضائية إقميميا ونوعيا.المختصة ي
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بغير شؾ القسـ العقاري إذا كاف أطراؼ المنازعة أشخاص تابعيف ىي الجية القضائية المختصة نوعيا 
إف االختصاص ػػػػأشخاص القانوف العاـ، فف شخصا مف ػػػػػا إذا كاف أحد الطرفيػإلى القانوف الخاص، أم

نما يؤوؿ إلى القضاء اإلداري استنادا لمقواعد العامة عقؿ أف يسند إلى القضاء العادي و القضائي ال ي ا 
 في االختصاص القضائي .

 

ىي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا موقع العقار عمبل بنص المادة  إقميماالمحكمة المختصة و 
وىذه القاعدة سوؼ يتـ التعرض ليا بالتفصيؿ عند مناقشة  واإلداريةف اإلجراءات المدنية مف قانو  40

 ضمف الباب األوؿ مف القسـ الموالي. إجرائياكيفية الفصؿ في منازعات الشير العقاري 
 

 القاعدة الثالثة: القوة الثبوتية لمحاضر المسح:
إلى أنو بعد انتياء أجؿ ثبلثة أشير تصبح الحدود  76/62رقـ:  التنفيذي مف المرسوـ 14 أشارت المادة

 المؤقتة نيائية، بمعنى أنو ال يجوز الرجوع عنيا أو إعادة النظر فييا إال في حالتيف ىما: 
 الغمط المادي. -
 ظيور المالؾ الحقيقي. -

تصبح النتائج التي توصمت إلييا لجنة  ( ثبلثة أشير )وعميػػػػػػػػو، يبلحظ أنو لمجرد فوات اآلجؿ القصير 
 .(1)المسح نيائية ومنو تكتسي قوة ثبوتية ال يجوز التراجع عنيا

 

جبيما حالتيف يعاد بمو  76/62 رقـ: التنفيذي مف المرسوـ 14استثنى المنظـ بموجب المادة لقد     
 فما المقصود بذلؾ؟ ظيور المالؾ الحقيقي –الغمط المادي  النظر في محاضر المسح وىما

 

 الغمط المادي:المقصود ب
دقيقة ومعقدة تيدؼ إلى إعداد السجؿ العيني مكف مف خبلليا  إجراءاتإف إجراءات المسح العاـ 

في مواعيد  إتمامياكؿ مف لو مصمحة مف االعتراض عمى نتائج لجاف المسح بعد والمنظـ المشرع 
محددة، وىذا بقصد التحقؽ مف أف ما يقيد في السجؿ يمثؿ الحقيقة، ويكوف لكؿ مف لو مصمحة 

، يير أف إعداد وىذا مف أجؿ استقرار المعامبلت العقاريةالتعامؿ عمى العقار بناء عمى سند ممكية، 
 إعادةو لو المرسوـ بجواز ، األمر الذي تنبال يخمو مف األخطاء ريـ دقة إجراءاتو، فإنوالسجؿ العيني 

 .فييا النظر في محاضر المسح بناء عمى وجود يمط مادي
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
منظـ ىذه القيمة لمحاضر المسح وتقييد االعتراض عمييا قضاء بمدة زمنية قصيرة وبشروط الىذه النتيجة تدعو لمتساؤؿ عف سبب إعطاء  (1)

إعداد السجؿ العيني، عمما بأف المشرع لـ يقيد الطعف القضائي في الترقيـ مف مراحؿ ضيقة، عمى الريـ مف أف األمر يتعمؽ بمرحمة أولية 
باب أولى أف يكوف أكثر صرامة مع الترقيـ النيائي وأكثر حرصا بتقييد حؽ المنازعة  النيائي بأية شروط وال بمدة زمنية معينة وكاف عميو مف

 في الترقيـ النيائي لما لو مف أىمية في استقرار الممكية العقارية.
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ولـ يرد وال مراسيمو التنفيذية  75/74 أي تعريؼ ضمف أحكاـ األمر رقـ: الغمط المادي ـ يرد بشأفل
؟  ىذه األخطاء المادية بمعنى ىؿ يقـو بيا المحافظ العقاري مف تمقاء نفسوكيفية تصحيح بشأنو أيضا 

في بيانات السجؿ ؟ أـ يجب  مباشرة أـ بناء عمى طمب األطراؼ؟ وىؿ يتـ تصحيح ىذه األخطاء
 المجوء إلى القضاء مف أجؿ تصحيحيا ؟ 

 

ىذا  الشير العقاري الجزائري فيواردة في قانوف وأماـ قصور النصوص ال ،لئلجابة عمى ىذه التساؤالت
 .لبحث في القانوف المقارفاالشأف، فإنو يتعيف الرجوع و 

 

 188المعدلة مف القرار رقـ: 15ع إلى القانوف المبناني، فإنو يقصد بالخطأ المادي حسب المادة و بالرج
مف قبيؿ اعتبرت محكمة التمييز المبنانية  ، كماة الحاصمة في قيود السجؿ العقارياأليبلط الكتابي

القيود المغموطة نتيجة التبايف الحاصؿ في مخالفة لؤلصوؿ أو الساقطة سيوا و األيبلط الكتابية القيود ال
أيضا اعتبرت كما ر القيود البلحقة، ػػػف سائػػػػػؼ أو لتدويـ الصحائػػػػالوثائؽ والخرائط المستند إلييا لتنظي

الوثائؽ المبرزة تأييدا ة ومضموف السندات و ػػة بيف قيود الصحيفػػػػالكتابية عدـ المطابق مف قبيؿ األيبلط
      .لمتسجيؿ

 مف قبيؿ الخطأ المادي الغمط الحاصؿ  188 مف القرار رقـ: 15رت الفقرة الرابعة مف المادة ػػػػقد اعتبل
أجازت ، و ووثائؽ السجؿ العقاريفي خريطة المساحة نتيجة السيو أو التناقض بيف مدلوالت الخريطة 

المذكورة أعبله ألميف السجؿ العقاري أف يتولى تصحيح ىذه األخطاء ما لـ يعترض عمى  15المادة 
 ىذا التصحيح ذوو العبلقة.

 

أف يطمب التصحيح مف ففي حاؿ حصوؿ مثؿ ىذا االعتراض يتوجب عمى أميف السجؿ العقاري 
 . (1) رجع الصالح لتصحيح األخطاء الماديةباعتباره الماإلضافي ي ر القاضي العقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .195 -194القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (1) 
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وسواء  األخطاء المادية البحتة في السجؿأجاز المشرع المصري تصحيح  أما في القانوف المصري، فقد
ذا ػػػػػػوى (1)اء نفسو بعد إخطار ذوي الشأفػػػػأف أو يقـو بو مكتب التسجيؿ مف تمقػػػذلؾ صاحب الشب ػػطم

إجراء تغيير في البيانات ال يجوز  مف قانوف السجؿ العيني التي جاء فييا: " 39لمادة حسب أحكاـ  ا
في الحقوؽ الثابتة الواردة في السجؿ العيني إال بمقتضى محررات موثقة صادرة ممف يممؾ التصرؼ 

في السجؿ أو بمقتضى حكـ أو قرار صادر مف المحكمة التي يقع القسـ المساحي في دائراتيا أو مف 
 .21في المادة  إليياالمجنة القضائية المشار 

ة في السجؿ العيني مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب ػػػػة البحتػػػػػػولؤلميف أف يصحح األخطاء المادي
 طالما لـ يتـ القيد.أصحاب الشأف 

في حالة إتماـ القيد وجب عميو عدـ إجراء التصحيح إال بعد إخطار ذوي الشأف بكتاب موصى عميو و 
 بعمـ الوصوؿ.

 ."ويحرر األميف محضرا يوضح فيو أسباب الخطأ و كيفية كشفو
 

سبة لما تـ قيده يتمتع القيد األوؿ في القانوف المصري بقوة ثبوت مطمقة لحماية الغير حسف النية بالن
سواء في ذلؾ  – مف حقوؽ عينية عقارية، فإف ذلؾ يقوـ عمى أساس صحة القيد. ويعني ذلؾ أف القيد

عمى ذلؾ و  ،ال يمكف أف يكوف لو حجية مطمقة فيما يتعمؽ بعيوب القيد ذاتو –قيد أوؿ أو القيود التالية 
 في القيد مف تمقاء نفسو.فإف لمكتب الشير العقاري أف يتدخؿ لتصحيح األخطاء المادية 

 

مثاؿ ذلؾ  سند قانوني أي إلىيعد القيد معيبا في ذاتو حينما يكوف قد تـ بغير وجو حؽ ويير مستند 
بقيد الحؽ  – عقد بيع عمى سبيؿ المثاؿ إلىفي صدد قيد نقؿ الحؽ المستند  –أف يقوـ أميف السجؿ 

مادي ناجـ عف تشابو وعو في خطأ بسبب وقعف طريؽ الخطأ باسـ شخص آخر يير المشتري وذلؾ 
 النقؿ الخاطئ لحروؼ االسـ مف عقد البيع . أواألسماء 

 

كما يقع خطأ في قيد البيانات المتعمقة بوصؼ العقار أو في قيد الحقوؽ الواردة عميو في السجؿ، فإف 
ىناؾ حاالت تتغير فييا بيانات العقار أو الحقوؽ الواردة عميو بسبب وقائع مادية. فعمى سبيؿ المثاؿ 

راعية بسبب نحر المياه قد يتغير الوصؼ المادي لمعقار بسبب انييار أحد أجزائو أو تآكؿ األرض الز 
ليا وفي كؿ ىذه الحاالت يتـ تعديؿ بيانات السجؿ إما بالتدخؿ المنفرد إلدارة السجؿ أثناء المراجعة 

 .(2)صاحب المصمحة في جميع األحواؿالفنية لمطابقة الخرائط المساحية أو بناء عمى طمب 
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 .بعدىاوما  139. حسف عبد الباسط جميعي، المرجع السابؽ، ص د (1)
 .126د. محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 المالك الحقيقي: ظيور
ؿ العيني عمى مبدأ قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيو، وأنو ال يقبؿ في إثبات أصؿ ػػػـو السجػػػػػػػيق

في صحيفة الوحدة العقارية أو الشيادات المستخرجة مف السجؿ  الممكية أو الحؽ العيني، سوى ما ورد
ؿ العيني منيا الغمط المادي ػػػػلسجراء تعديؿ في بيانات اػػػػػػػاالت يجوز فييا إجػػػالعيني، إال أف ىناؾ ح

وصاحب المركز القانوني أجاز لو المنظـ  .منيا ظيور المالؾ الحقيقي أو صاحب المركز القانونيو 
 المذكورة أعبله، الطعف في صحة البيانات الواردة في السجؿ العيني. 14بموجب المادة 

 

 حسب الدكتور مصطفى  –إف صاحب المركز القانوني الذي يترؾ الظاىر قائما في السجؿ العيني 
اظ عمى حقوقو القانوف وسائؿ سريعة لمحفلقد ميد لو ىو مقصر في حؽ نفسو و  –عبد السيد الجارحي
 ب المركز القانوني السبب األجنبيرى بأنو ال يمكف قبوؿ أف يثبت صاحػػػػػػػيكما ، كالتأشير بالدعاوى

ألف ذلؾ يضعؼ مف حجية السجؿ العيني ويظؿ الغير الذي اكتسب حقوقا في ضوء بيانات السجؿ 
 .(1)العيني قمقا ومضطربا وال يعرؼ استقرارا

     

القانوني أف يتحمؿ  أف عمى صاحب المركز في ىذا الصدد، يرى الدكتور عبد السبلـ ذىنيو     
تبعة عميو أخذا بمبدأ المخاطر. ألنو مف المتعيف عمى كؿ إنساف في الحياة أف الفتبعات ظروفو، 

 ومخاطر ظروفو وما يحفو مف مبلبسات مختمفة. ويتحمؿ وحده مخاطر عمم
ذا أخذ بذلؾ  المبدأ، وأساسو العدالة، فبل يجوز ألحد أف يشكو ما أصابو ماداـ أف كؿ فرد آخر قد وا 

  .(2) أصابتو أيضا مخاطر ظروفو
 

أما في القانوف المبناني، فإف الشخص الذي سجؿ العقار باسمو يصبح مالكا لو مف تاريخ ىذا التسجيؿ 
حتى ولو كاف السند الذي جرى المسح عمى أساسو باطبل، أو حتى ولو كاف الحؽ الذي جرى قيده 

، ولكف يبقى ةالذي جرى قيده عمى اسمو مف األمبلؾ العام قد ألغاه القانوف، أو كاف العقارعمى اسمو 
فض ـ القاضي العقاري، أو اعترض ور و أف يعترض أو أف يدعي بحقو أمااتالذي فلممالؾ الحقيقي 

المحاكـ العادية خبلؿ سنتيف ابتداء مف تاريخ نفاذ قرار  إلىاعتراضو أو رد في الشكؿ، أف يمجأ 
المذكور، وذلؾ طبقا لما  القاضي العقاري المنفرد، أو قرار محكمة االستئناؼ في حاؿ استئناؼ القرار

تكتسب إذا انقضت ميمة السنتيف دوف تقديـ أية دعوى،  176مف القرار رقـ:  31 ةنصت عميو الماد
 .(3)طعف أو منازعة أيقيود السجؿ العقاري قوة ثبوتية مطمقة وتصبح في مأمف مف 
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 .61 -60د. مصطفى السيد الجارحي، ص   (1)
 .38د. عبد السبلـ ذىني، المرجع السابؽ،  (2)
 .179القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 ل الثانيــــــــــــالفص
 اريــــــــــــق العقـــــات التحقيـازعــــــمن 

التحقيؽ  إجراءاتلكؿ مالؾ عقار أو حؽ عيني عقاري، لجأ المشرع إلى  مف أجؿ تسميـ سندات ممكية
ءات اجر ، يير أف المجوء إلى إة اختياريةػػػػػػػػيتـ بصفأنو عنيو األمر أي بناء عمى طمب مف ي العقاري

ثارة منازعات بشأف تطبيؽ أحكاـ إو مف ػػػػػتسميـ سندات الممكية عف طريؽ التحقيؽ العقاري ال تخم
 . 27/02/2007 المؤرخ في: 07/02 القانوف الذي ينظميا وىو القانوف رقـ:

 

وقبؿ التعرض لممنازعات التي يثيرىا تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف، رأيت ضرورة التطرؽ لمدوافع التي أدت 
لى إجراءات تسميـ الممكية بالمشرع إلى تبني مثؿ ىذا النظاـ  .وا 

 يقسـ الفصؿ إلى:ما تقدـ بناء عمى 
 .المبحث األول: دوافع المجوء إلى إجراءات التحقيق العقاري     
 .المبحث الثاني: إجراءات تسميم سندات الممكية وفقا لقانون التحقيق العقاري     
 .التحقيق العقاريات منازعأنواع  المبحث الثالث:     
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 ث األولــــــــــحـبالم
 التحقيق العقاريدوافع المجوء إلى إجراءات 

أصدر  تضيو التنظيمات العقارية الحديثةفي إطار تنظيـ الممكية العقارية واستقرارىا وتطورىا وفؽ ما تق
المتعمؽ بتأسيس إجراء لمعاينة حؽ الممكية  27/02/2007المؤرخ في:  07/02 المشرع القانوف رقـ:

العيوب التي نتجت ء إلى ىذا اإلجراء الجديد يكمف في العقارية وتسميـ سندات الممكية. وسبب المجو 
 83/352 عف عقد الشيرة الذي كاف يتـ إعداده عمى أساس التقادـ المكسب بموجب المرسـو رقـ:

 .(1)21/05/1983المؤرخ في: 
 

 لقد كانت إجراءات تسميـ عقد الشيرة بسيطة وسريعة إذ يكفي أف يتقدـ طالب العقد أماـ الموثؽ مرفوقا
أشير مف عممية نشر في  (04)بشاىديف يؤكداف تصريحاتو ليتحصؿ عمى عقد الشيرة بعد مرور أربعة 

 الجريدة دوف تسجيؿ أي اعتراض مف الغير.
 

اختصاصو و عقد الشيرة ىو محرر رسمي يعد مف قبؿ موثؽ طبقا لؤلشكاؿ القانونية في حدود سمطتو و 
 .(2)المكسب بناء عمى تصريح طالب العقديتضمف إشيار الممكية عمى أساس التقادـ 

 

لقد أثار تطبيؽ أحكاـ المرسـو المذكور أعبله عدة منازعات أثبتت عدـ نجاعتو وقصوره، مما أدى     
ا ػػػػػػدرت عف المحكمة العميػػػػإلى إلغاء عقود الشيرة في الكثير مف ىذه المنازعات، ومف القرارات التي ص

  في ىذا الصدد أذكر ما يمي:
والذي أكد عمى أف مدة أربعة أشير المنصوص  17/12/2003 المؤرخ في: 258062رقـ:القرار  -

تتعمؽ بالفترة التي يقـو الموثؽ، بعد انقضائيا  83/352 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 5عمييا في المادة 
بإعداد عقد الشيرة. وال يترتب عف فواتيا سقوط الحؽ في رفع دعوى بطبلف عقد الشيرة أماـ القضاء 

والذي أكد بدوره بأف عقد الشيرة حتى  24/09/2003المؤرخ في:  251665وكذا القرار رقـ: .المختص
ف كاف عقدا رسميا فيو عقد تصريح  ي يحرر اعتمادا عمى تصريحات المستفيد منو ال يير.وا 
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 .1473ص  21رقـ:  1983أنظر الجريدة الرسمية لسنة  (1)
 .13، ص 2004حمدي باشا عمر، محررات شير الحيازة ) عقد الشيرة، شيادة الحيازة(، دار ىومة،  (2)
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لتحقؽ مف الحيازة ورد في بالدليؿ العكسي، يتعيف عمى القضاة، في ىذه الحالة اف دحض ما ػػػػػػػيمك
الذي أكد أيضا بأنو يعد قضاء  10/12/2009المؤرخ في:  565212 والقرار رقـ:األحؽ بالتفضيؿ، 

 رة سابؽ، منصبيف عمى نفس العقارمخالفا لمقانوف،القضاء ببطبلف عقد شيرة الحؽ، لوجود عقد شي
 .(1)ماداـ إعداد عقد الشيرة متوقؼ عمى مدى توفر شروط الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب 

 

  83/352ىذه المنازعات وييرىا فرضت ضرورة توقيؼ العمؿ بأحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ: 
 83/352واستبدالو بإجراءات التحقيؽ العقاري والذي بصدوره توقؼ العمؿ بأحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ:

في الجريدة الرسمية وفقا لنص  07/02 باستثناء الممفات المودعة لدى الموثقيف قبؿ نشر القانوف رقـ:
ألغى المرسوـ  19/05/2008 المؤرخ في: 2008/147منو وبصدور المرسـو التنفيذي رقـ:  19المادة 
 .                       07/02 رقـ: وفمف القان 19منو وىذا دوف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة  24 بموجب المادة 83/352رقـ 

 

إلى تأسيس إجراء لمعاينة حؽ الممكية العقارية وتسميـ سندات الممكية عف  07/02ييدؼ القانوف رقـ:
 طريؽ تحقيؽ عقاري وفقا لنص المادة األولى منو.

 

أف ضرورة المجوء إلى إجراء خاص  17/02/2007 المؤرخ في: 07/02 جاء في مشروع القانوف رقـ:لقد 
 هحاجة المتزايدة في الحصوؿ عمى ىذإلعداد سندات الممكية والمخططات أصبحت حتمية أماـ ال

 السندات، وىذا بيدؼ: 
معالجة السمبيات الجوىرية التي خمفيا العمؿ بعقد الشيرة، إذ أف المنازعات العقارية المتعمقة بإعداد  -

 الجيات القضائية المختصة أكدت استعماؿ ىذه اآللية.وتسميـ عقد الشيرة أماـ 
الرىف، لقد خمؼ تخمي مجوء إلى عمميات القرض العقاري و االستجابة لتمويؿ المشاريع االستثمارية بال -

الدولة عف االدعاءات التقميدية الموكمة ليا في المجاؿ االقتصادي إلى ضرورة البحث عف أطر 
الستثمار المعتمدة في المياديف االقتصادية واالجتماعية وأدت إلى تشريعية جديدة إلنجاح سياسة ا

القروض الرىنية الموجو لمسكف الجديدة المتمثمة في االستثمار و اعتماد نفس المبدأ في السياسة العقارية 
 . (2)وكؿ القروض المتعمقة بالفبلحة ومختمؼ النشاطات المينية والحرفية األخرى

أف ىنا يبدو و  01/03/1961 ة الحالية لحاممي سندات الممكية المحررة قبؿ:تحديد الوضعية العقاري -
المشرع يحاوؿ معالجة نظاـ الشير االختياري المطبؽ في الفترة االستعمارية السابقة لصدور المرسوـ 

 .01/03/1961ريـ محاولة إصبلح نظاـ الشير العقاري ابتداء مف: 21/10/1959المؤرخ في: 
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 .296إلى  286، ص 2010قسـ الوثائؽ،  –الجزء الثالث  –االجتياد القاضي لمغرفة العقارية  –مجمة المحكمة العميا، عدد خاص  (1)
 298، ص 2009د. محمودي عبد العزيز، آليات تطيير الممكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات البغدادي،  (2)
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األمر الذي  ،الوسائؿ المبذولةي إلى نتائج معتبرة ريـ الجيود و ذي لـ يؤدتفعيؿ عممية المسح العاـ ال -
أدى إلى التفكير في إجراءات التحقيؽ العقاري بغرض إعطاء دفع قوي لعممية المسح وتقميص مدتيا 

 . (1)بشكؿ معتبر
 

عمى كؿ عقار لـ يخضع لعمميات المسح العاـ ميما كانت طبيعة  07/02 تطبؽ أحكاـ القانوف رقـ:
ىذا العقار ويشمؿ أيضا العقارات التي ال يحوز أصحابيا سندات ممكية أو التي حررت بشأنيا سندات 

                 منو.                          02التي لـ تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية حسب المادة و  1961ممكية قبؿ أوؿ مارس 
 

 :(2)يرى القاضي بيوت نذير رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة العميا أف ىذا النص يستدعي مبلحظتيفو 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المالحظة األولى:                                                                                                             
أف كؿ العقارات في الجزائر، تخضع مف الناحية القانونية لعممية المسح، طبقا لؤلمر رقـ: يبلحظ 

إاّل أنو نظرا لعدـ انتياء عمميات المسح، فإف بعض العقارات لـ يتـ  12/11/1975 المؤرخ في: 75/74
         مسحيا بعد، ومف المؤكد أف ىذه العقارات ىي المعنية بالقانوف الحالي.                                                            

 

                                                               المالحظة الثانية:                                       
أف الفقرة الثانية مف المادة الثانية " يشمؿ ىذا اإلجراء العقارات التي ال يحوز أصحابيا سندات يبلحظ 

التي لـ تعد تعكس الوضعية و  1961دات ممكية قبؿ أوؿ مارس ػػػػػػػػػػا سنػػػممكية أو التي حررت بشأني
ة، ألنو مما ال شؾ فيو أف العقارات التي ليست ليا ػػػو يرى بأف ىذه الفقرة يامضفيالعقارية الحالية" 

ري ال يعرؼ ىذه الفئة ػػػػػوف الوضعي الجزائػػػػاداـ القانػػػسندات ممكية ىي وحدىا المعنية بيذا اإلجراء، م
                                                                                                                                          مف المالكيف بدوف سند ممكية.     

 

 في نطاؽ تطبيؽ ىذا اإلجراء 01/03/1961 تاريخ: إدراج المشرع العقارات التي حررت سنداتيا قبؿإف 
الذي تـ نظاـ الشير العقاري في الجزائر و يعتبر ىذا التاريخ بداية سرياف أحكاـ )  ألف قبؿ ىذا التاريخ

د ػػػػػػػػػػػود قػػػػػذه العقػػػػػػف ىػػػػلـ تك (04/01/1955 المؤرخ في: 55/22 تطبيقو في فرنسا بموجب المرسـو رقـ:
 أخضعت إلجراءات الشير، ومف ثمة لـ تكف ليا حجية عمى الغير.      

 

تدخؿ األمبلؾ العقارية الوطنية بما فييا األراضي المسماة أراض عرش واألمبلؾ الوقفية ضمف  ال    
 3 العقارات التي يمكف أف تسمـ فييا سندات ممكية بموجب إجراءات التحقيؽ العقاري وفقا لنص المادة

 .                                                                                 07/02 مف القانوف رقـ:
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .27/09/2008المؤرخة في:  03رقـ: انظر التعميمة  (1)
القاضي بيوت نذير، معاينة حؽ الممكية وتسميـ سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ عقاري، مقاؿ منشور في مجمة المحكمة العميا عدد خاص  (2)

 .19ص  2010 ،االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء الثالث، قسـ الوثائؽ
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 لثاني ث اــــــــــحبالم
 وفقا لقانون التحقيق العقاري إجراءات تسميم سندات الممكية 

بإتباع اإلجراءات التالية سواء كاف التحقيؽ  07/02حكاـ القانوف رقـ:أل ايتـ تسميـ سندات الممكية وفق
 . تتمثؿ ىذه اإلجراءات في التحقيؽ العقاري ومعاينة حؽ الممكية، جماعيافرديا أـ 
 يقسـ المبحث إلى:مف ثـ 
 العقاري.المطمب األول: التحقيق      
 المطمب الثاني: معاينة حق الممكية.     

 األول ـبــــــــــالمطم
 اريــــــــق العقـــــالتحقي 

تتوقؼ عممية تسميـ سندات الممكية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى إجراءات التحقيؽ العقاري بطمب مف 
أي شخص طبيعي أو معنوي، يمارس حيازة عمى عقار سواء بنفسو أو بواسطة شخص آخر، أو يحوز 

كما ، 07/02مف القانوف رقـ: 4حسب المادة  1961سند ممكية يعود تاريخو إلى ما قبؿ أوؿ مارس 
يمكف لمدولة  عف طريؽ ىيئاتيا أف تبادر بالتحقيؽ الجماعي في إطار إنجاز برنامج بناء أو تييئة 

 .عقارية، ريفية أو حضرية، مف أجؿ تسميـ سندات الممكية لشايمي المناطؽ المعنية بيذا البرنامج
 المطمب إلى:ىذا يقسـ مف ثـ 
       الفرع األول: التحقيق العقاري الفردي.                                                                    
 الفرع الثاني: التحقيق العقاري الجماعي.     

 
 رع األولــــــــــالف

 التحقيق العقاري الفردي 
يمارس حيازة عمى عقار بنفسو شخص طبيعي أو معنوي أي يتـ التحقيؽ العقاري بناء عمى طمب 

، أف يطمب فتح تحقيؽ 01/03/1961مباشرة أو بواسطة الغير أو يحوز سند ممكية صادر قبؿ تاريخ:
        ينة حؽ ممكية وتسميمو سند ممكية.                                                                                              اعقاري لمع

 4 توجو طمبات فتح التحقيؽ العقاري إلى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص وفقا لممادة
 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 3بيانات حددتيا المادة ، ويبيف فييا 07/02 مف القانوف رقـ: 3الفقرة 
بطاقة  ويمحؽ بو ويجب أف ترفؽ بمخطط طبويرافي لمعقار، 19/05/2008 المؤرخ في: 2008/147

                                                                                وصفية يعدىما ميندس خبير عقاري عمى نفقة صاحب الطمب .                                                                          
 



88 
 

، إذ يرسؿ مقرر 07/02 مف القانوف رقـ: 08 المادةيخضع التحقيؽ العقاري إلشيار واسع وفقا لنص 
فتح التحقيؽ العقاري إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني قصد إلصاقو بمقر بمديتو، لمدة خمسة 

مف المرسوـ  8 يوما، قبؿ تاريخ تنقؿ المحقؽ العقاري إلى عيف المكاف وفقا ألحكاـ المادة (15)عشر 
                                  .     2008/147التنفيذي رقـ:

 

تتـ إجراءات التحقيؽ العقاري تحت سمطة ومراقبة مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي، ويباشره 
 محقؽ عقاري يعينو مسؤوؿ الحفظ العقاري الوالئي مف ضمف أعواف سمؾ مفتشي أمبلؾ الدولة.

ألعواف التابعيف لؤلسبلؾ المعادلة وفقا عند االقتضاء يجوز لموزير المعني أف يكمؼ أي عوف مف ا
 .                                                                                                       07/02 مف القانوف رقـ: 9 ألحكاـ المادة

الضرورية  يتمثؿ التحقيؽ العقاري في البحث عف كؿ عناصر المعمومات أو التصريحات أو الوثائؽ
لتحديد حؽ الممكية العقارية وجمعيا ودراستيا في عيف المكاف، عمى مستوى مصالح الحفظ العقاري 

 10لمادة حكاـ اومسح األراضي وأمبلؾ الدولة والضرائب، وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى وفقا أل
                                                                               .                                   2008/147مف المرسـو التنفيذي رقـ: 

 

يقـو المحقؽ العقاري في التاريخ المحدد، بالتنقؿ إلى عيف المكاف ويشرع في معاينة العقار بحضور 
 .                                                               2008/147 مف المرسوـ التنفيذي رقـ: 01الفقرة  11صاحب الطمب أو المعني عمبل بأحكاـ المادة 

 

ؿ وقائع الحيازة التي يصرح بيا صاحب الطمب ويبحث لدى المالكيف أو الحائزيف ػػػػـو بتسجيػػػػػػػيق
توى لمعقارات المجاورة أو لدى أي أشخاص آخريف لدييـ معمومات مفيدة بشأف الوضعية القانونية والمح

يدوف التصريحات التي يتمقاىا ويقـو بالتحقيؽ منيا عمبل بأحكاـ ، كما المادي لمعقاري موضوع التحقيؽ
                                   .2008/147مف المرسـو التنفيذي رقـ: 11المادة 

 
 رع الثانيــــــــــالف

 التحقيق العقاري الجماعي 
فيتخذ الوالي قرارا (  الوالية، البمدية)  الدولة عف طريؽ ىيئاتيا طرؼمف يتـ فتح تحقيؽ عقاري جماعي 

بمبادرة منو أو مف رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص، يتضمف فتح تحقيؽ عقاري جماعي، بعد 
أخذ رأي كؿ مف مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي، وحسب الحالة، مسؤوؿ البناء أو المصالح 

   .                                                                        07/02مف القانوف رقـ:  7اـ المادة الفبلحية وفقا ألحك
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وضعية العقارات بالمناطؽ دؼ ىذه اإلجراءات إلى تفادي عرقمة إنجاز ىذه البرامج وتسوية ػػػػػتي    
ضاء تطبؽ قواعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة مف أجؿ تحديد مالكي ىذه العقارات، وعند االقت المعنية
 .(1)العامة 

 

 ب الثانيــــــــــالمطم
 ةــــق الممكيــــــــمعاينة ح 

األقواؿ والشيادات المقدمة لو مستعينا بالتحريات التي قاـ بيا ـ المحقؽ العقاري بفحص الوثائؽ و يقو 
عف تسمح لو بالحصوؿ عمى حؽ الممكية،فإذا تبيف لو أف صاحب الطمب يمارس حيازة مف شأنيا أف 

وما يمييا، فإنو يعترؼ لو  827طريؽ التقادـ المكسب، طبقا ألحكاـ القانوف المدني وفقا ألحكاـ المادة 
                  .                                                  07/02 مف القانوف رقـ: 14بأحقيتو عمى العقار محؿ التحقيؽ العقاري وفقا لممادة 

 

إذا ثبت مف خبلؿ التحقيؽ العقاري حؽ الممكية لصالح مقدـ الطمب، يصدر مسؤوؿ مصالح الحفظ 
 07/02 مف القانوف رقـ: 13العقاري الوالئي، عمى أساس المحضر النيائي المنصوص عميو في المادة 

 15يؽ العقاري وفقا ألحكاـ المادة مقررا يتعمؽ بالترقيـ العقاري باسـ المالؾ المعني لمعقار محؿ التحق
 .                                                                                  07/02 مف القانوف رقـ:

 

يقـو المحافظ العقاري و  قاري المختص إقميميا قصد التنفيذيرسؿ مقرر الترقيـ العقاري لممحافظ الع
بالترقيـ العقاري، وذلؾ بشير الحقوؽ المعاينة أثناء التحقيؽ العقاري في السجؿ العقاري، يعد عمى إثره 

لغرض تسميمو لممعني وفقا لممادة  سند الممكية الذي يرسمو إلى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي،
 .07/02مف القانوف رقـ:  16
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .25القاضي بيوت نذير، المقاؿ السابؽ، ص  (1) 
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 ثــلث الثاـــــــــــالمبح
 التحقيق العقاريمنازعات  أنواع

عمييا إداريا وكذا أماـ الجيات  االعتراضلقد سمح المشرع لممتضرر مف قرارات المحافظ العقاري 
القضائية المختصة بعد فشؿ محاولة الصمح التي يجرييا المحقؽ العقاري المختص، كما فتح باب 

المنازعة في الترقيـ المؤقت الناتج عف إجراءات التحقيؽ العقاري ومعاينة حؽ الممكية مف طرؼ مقدـ 
تبيف لو أنو قاـ بتسميـ سند ممكية خطأ أو الطمب وكذا مف طرؼ مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري إذا 

 .عمى تصريحات كاذبة مف مقدـ الطمببناء 
 :المبحث إلىقسـ بناء عمى ما تقدـ ي

 .المطمب األول: الطعن في قرارات المحقق العقاري     
 .المطمب الثاني: الطعن في الترقيم العقاري     

 

 ب األولـمــــــــــالمط
 العقاري الطعن في قرارات المحقق

 دافػػػػػػػػػػػػػػى في الميػػػػػػػػػػتحقيؽ العقاري، يتمقو بأعماؿ الػػلقد سبؽ اإلشارة إلى أف المحقؽ العقاري أثناء قيام
تصريحات المعني التي بموجبيا يعرض الوقائع والظروؼ التي سمحت لو بممارسة الحيازة عمى العقار 

يقوـ بكؿ التحريات  ، كما07/02 رقـ: مف القانوف 10 الذي يطالب بأحقية ممكيتو وفقا ألحكاـ المادة
                          التحقيقات إلثبات حؽ الممكية المطالب بيا وحماية حقوؽ الغير.               و 
 

مسببا قانونا، يتضمف نتائج التحقيؽ ويضعو في متناوؿ الجميور ، محضرا مؤقتا يحرر عقب ذلؾ
ف ػػػػػػػم 13و 12 تيفالمادو  07/02 مف القانوف رقـ: 02 فقرة 10لئلطبلع عميو وفقا ألحكاـ المادة 

 .                                                                                                                 2008/147المرسـو التنفيذي رقـ: 
 

 اري في سجؿ خاص مفتوح ليذا الغرضتقيد االحتجاجات أو االعتراضات المثارة أثناء التحقيؽ العق
، كما 07/02 مف القانوف رقـ: 11ادة لدى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي عمبل بحكاـ الم

ف لممحقؽ العقاري أف ينتقؿ مف جديد إلى الميداف، قصد دراسة االحتجاجات أو االعتراضات ػػػيمك
المثارة مف طرؼ المبلؾ أو الحائزيف المجاوريف أو كؿ مدع آخر ألي حؽ عيني عمى العقار المعني 

   .                                                                         07/02مف القانوف رقـ: 02 الفقرة 11وفقا لنص المادة 
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نفس القانوف بمحاولة صمح بيف األطراؼ المتنازعة خبلؿ  12يقـو المحقؽ العقاري وفقا لنص المادة 
عمى األكثر مف تاريخ تقديـ  (08) جمسة الصمح، فإذا توصؿ إلى اتفاؽ يحرر محضرا بذلؾ ثمانية أياـ

 .                                                                2008/147مف المرسـو التنفيذي رقـ: 14االحتجاجات وفقا لنص المادة 
 

إذا باءت محاولة الصمح بالفشؿ، يحرر محضرا بعدـ الصمح ويجوز لممعترض المجوء إلى رفع دعوى 
و محضر عدـ الصمح وفقا ػػػػػػػػػػػػػػػػػف تاريخ تسممػػػم (02)أماـ الجية القضائية المختصة خبلؿ مدة شيريف 

 2008/147 تنفيذي رقـ:مف المرسـو ال 16والمادة  07/02مف القانوف رقـ: 03 فقرة 12لنص المادة 
توقيؼ إجراءات التحقيؽ العقاري إلى ياية صدور حكـ في  ،يترتب عمى رفع الدعوى القضائيةو 

 الدعوى.
 

مف  17شير عريضة رفع الدعوى وأضافت المادة  ،(1)مف نفس القانوف 05 فقرة 12لقد أوجبت المادة 
بأنو يتـ إشيار العريضة االفتتاحية في حاؿ ما إذا رفعت الدعوى  2008/147 المرسـو التنفيذي رقـ:

مف  16 التي تمي نياية المدة القانونية المذكورة في المادةعمى األكثر  (08)القضائية خبلؿ ثمانية أياـ 
 أي مدة شيريف.                              2008/147المرسـو التنفيذي رقـ: 

 

ينفذ المحافظ العقاري في الحاؿ إجراء الشير العقاري المطموب ويتـ التأشير عمى مجموعة البطاقات 
  25/03/1976 المؤرخ في: 76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 113العقارية المؤقتة عمبل بنص المادة 

ي رفعت فيو ويتـ فتح بطاقة شخصية باسـ صاحب الطمب أو المعني، مع ذكر اإلطار القانوني الذ
 .2008/147مف المرسوـ التنفيذي رقـ: 3 فقرة 17الدعوى، زيادة عمى تعييف العقار حسب أحكاـ المادة 

 

مف المرسـو التنفيذي  17يترتب عمى إشيار عريضة رفع الدعوى خبلؿ المدة المحددة بموجب المادة 
ة صدور حكـ قضائي وىذا بعد إعبلـ راءات التحقيؽ العقاري إلى يايػػػػػػػاؼ إجػػػػػػإيق 2008/147رقـ :

 رئيس المجمس الشعبي البمديالعقاري كما يتـ إعبلـ الوالي و  صاحب الطمب مف طرؼ مدير الحفظ
مف المرسوـ  18إذا كاف التحقيؽ قد تـ في إطار عممية جماعية لمتحقيؽ العقاري وفقا لنص المادة 

 عريضة رفع دعواه في األجؿ المذكور في المادةإذا لـ يبادر المدعي بشير  .2008/147التنفيذي رقـ: 
مف  19مف نفس المرسـو التنفيذي، يبمغو مدير الحفظ العقاري لمقياـ بذلؾ عمبل بأحكاـ المادة  17

يستمر  عريضة رفع دعواه ريـ تبميغو بذلؾإذا لـ يقـ المدعي بشير ، 2008/147 المرسـو التنفيذي رقـ
 التحقيؽ العقاري دوف أخذ االحتجاجات أو االعتراضات بعيف االعتبار.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دعوى وما رتبت عريضة مف وجوب شير  2008/147والمرسوـ التنفيذي رقـ:  07/02مف القانوف رقـ:  12ف ما جاءت بو المادة يبلحظ أ (1)
ؽ.ا.ـ.ا، والتي لـ توجب شير الدعاوى  17وكذا أحكاـ المادة  76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ:  85و مف أثار تختمؼ عف أحكاـ المادة ميع

عة القضائية إال تمؾ الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض حقوؽ ناتجة عف وثائؽ تـ شيرىا، إذ أف مبرر الشير ىنا ىو المناز 
ؽ مشيرة، الشيء الذي ال وجود لو في المنازعة في اعتراضات التحقيؽ العقاري، ألف الحؽ ليس ثابتا بعد وسندات الممكية لـ تحرر ولـ في حقو 
 .بعد تشير
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 يـــب الثانـمــــــــــالمط
 ن في الترقيم العقاريــالطع 

ؤوؿ مصالح العقاري، يصدر مسرأينا أنو في حالة ثبوت حؽ الممكية لفائدة مقدـ الطمب نتيجة التحقيؽ 
معني عمى أساس المحضر النيائي مقررا يتعمؽ بالترقيـ العقاري، باسـ المالؾ ال الحفظ العقاري الوالئي

لممحافظ العقاري المختص  ( مقرر الترقيـ العقاري) ؿ ىذا المقررػػػػػػػيرس، لمعقار محؿ التحقيؽ العقاري
   .                                                                              07/02 مف القانوف رقـ: 15 إقميميا قصد تنفيذه عمبل بأحكاـ المادة

 

شير الحقوؽ المعاينة أثناء التحقيؽ العقاري ىذا عف طريؽ يقوـ المحافظ العقاري بالترقيـ العقاري، و 
لح الحفظ العقاري الوالئي، بغرض في السجؿ العقاري ويعد سند الممكية ويرسمو إلى مسؤوؿ مصا

 .                                                                                           07/02مف القانوف رقـ: 16تسميمو إلى المعني عمبل بأحكاـ المادة 
 

قواؿ والشيادات أي إذا نتج عف تحميؿ التصريحات واأل ،إذا لـ يفض التحقيؽ العقاري إلى نتيجة
والوثائؽ المقدمة والتحريات التي قاـ بيا المحقؽ العقاري، أف صاحب الطمب ال يمارس حيازة مف 

 ألحكاـ القانوف المدنيية عف طريؽ التقادـ المكسب وفقا شأنيا أف تسمح لو بالحصوؿ عمى حؽ الممك
حفظ العقاري يعد مسؤوؿ مصالح النتيجة لذلؾ  ،فإنو ال يعترؼ لو بأحقيتو عمى العقار محؿ التحقيؽ

 يتضمف رفض الترقيـ النيائي.                                الوالئي مقررا مسببا

 

ما قرارا يرفض تسميميا ػػػػػػػػػوعمي     و، فإف التحقيؽ العقاري إما أف ينتج عنو تسميـ سندات الممكية وا 
 .وىي القرارات التي يمكف الطعف فييا أماـ القضاء 

 :المطمب إلىقسـ يمف ثـ 
 الفرع األول: الطعن في مقرر رفض تسميم سند الممكية.     
 الفرع الثاني: الطعن في مقرر تسميم سند الممكية.     
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 رع األولــــــــــالف
 الطعن في مقرر رفض تسميم سند الممكية

لمطرؼ الذي رفض طمبو المتعمؽ بالحصوؿ عمى سند  07/02رقـ: أجاز المشرع بموجب أحكاـ القانوف
خبلؿ اآلجاؿ المحددة  وىذا مفممكية، الطعف في مقرر رفض التسميـ أماـ الجيات القضائية المختصة 

مف نفس القانوف  17 قانونا ويؤوؿ االختصاص ريـ عدـ النص عميو صراحة ضمف أحكاـ المادة
المحكمة اإلدارية بعد تنصيبيا والغرفة اإلدارية بالمجمس حاليا المختصة إقميميا  أي لمقضاء اإلداري

عمى اعتبار أف مقرر رفض تسميـ سند الممكية يصدر مف مصمحة إدارية يير ممركزة لمدولة وفقا 
يتعيف أف يتـ الطعف عف طريؽ رفع دعوى مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، و  801لنص المادة 

  أشير مف تاريخ التبميغ الشخصي لممقرر محؿ الطعف .                                                                               (04)  ية خبلؿ أربعةإدار 
 

لى الوالي إذا كاف  يتـ تبميغ قرار رفض تسميـ سند الممكية إلى المعني إذا كاف التحقيؽ العقاري فرديا وا 
ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب عمبل بأحكاـ  (06)أشير  عقاري جماعيا، في أجؿ أقصاه ستةالتحقيؽ ال

 .  07/02 مف القانوف رقـ: 3فقرة  17المادة 
 

 رع الثانيـــــــــــالف
 الطعن في مقرر تسميم سند الممكية

في حالة اكتشاؼ ترقيـ عقاري تـ عمى أساس تصريحات يير صحيحة أو تقديـ وثائؽ مزورة، يقوـ 
اري ويقدـ ػة بإلغاء الترقيـ العقػػػة لممطالبػػػػمسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي، برفع دعوى قضائي

 .07/02وف رقـ:مف القان 18 شكوى أماـ وكيؿ الجميورية لتحريؾ دعوى عمومية عمبل بأحكاـ المادة
 

والمبلحظ بخصوص ىذا الطعف أف صاحب الصفة في رفع الدعوى اإلدارية المتعمقة بإلغاء مقرر 
تسميـ سند الممكية ىو مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقميميا كما لو أف يقدـ شكوى 

 .( 1) أماـ النيابة ضد الشخص الذي قدـ تصريحات كاذبة أو وثائؽ مزورة
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اؿ منشور بمجمة المنتدى القانونيحؽ الممكية، مق الكتسابواألستاذة لبنى دنش، إجراء التحقيؽ العقاري كطريؽ  األستاذ عبد الغني حسونة (1)

 .305ص ،  2009جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، افريؿ 
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 :اب األولــالبونتائج ة ــــخالص
ب نشوب ػػػػػػة سبػػػػػاألوؿ مف القسـ األوؿ مف ىذا البحث، ىو معرفدؼ مف تناوؿ الباب ػػػػػػػلما كاف الي

منازعات الشير العقاري المتعمقة بالمسح العاـ والتحقيؽ العقاري ومدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري 
قد خصصت الباب األوؿ لمنازعة الشير العقاري المتعمقة بالمسح ، فلوضع حد ليا ولحميا عند نشوبيا

تمؾ التي تثور بمناسبة التحقيؽ العقاري لبلرتباط الموجود بيف العمميتيف عمى اعتبار أف األولى العاـ و 
 اختياري.مسح ء عمى الطمب أو فيي مسح بنا ةالثانيىي مسح إلزامي أما 

 

في باب واحد وىو الباب األوؿ مف القسـ األوؿ المخصص لمجانب  ونتيجة ليذا االرتباط تناولتيما
النظري لمنازعة الشير العقاري فتناولت في الفصؿ األوؿ منو منازعة الشير العقاري المرتبطة بالمسح 
العاـ وىذا لئلجابة عف اإلشكالية المطروحة وىي البحث عف دور التشريع الجزائري وعبلقتو بمنازعات 

المتعمؽ  )مدى كفاية أحكامو لمفصؿ فييا ولمعرفة ذلؾ تناولت في بداية الفصؿ األوؿ المسح العاـ و 
إلى ماىية الشيء الذي أتحدث عنو، ألف  –تمؾ المنازعات الخوض في وقبؿ  (بمنازعات المسح العاـ 

احؿ خبلؿ مر  البحث في معرفة ذلؾ الشيء وىو المسح العاـ مرتبط ارتباطا وثيقا بالمنازعات التي تثار
كما أنيا مرتبطة أيضا بالنظاـ الذي يحكـ المسح العاـ في الجزائر والذي ىو المسح العاـ ونتائجو، 

نظاـ إداري وليس نظاما قضائيا، األمر الذي يجعؿ مف منازعات المسح العاـ في الجزائر تتمتع 
 .بخصوصية وذاتية ال يوجد ليا مثيؿ في التشريعات المقارنة

 

حوؿ مدى كفاية ىذه األحكاـ لحؿ مثؿ ىذه المنازعات ومدى نجاعة ىذا النظاـ يثور التساؤؿ و     
 لوضع حد لمنازعات الشير العقاري التي تثار بمناسبة أعماؿ المسح العاـ.

 

ؾ تناولت البحث في منازعة الشير العقاري في الفصؿ األوؿ مف ىذا الباب، فقسمتو لموصوؿ إلى ذل
لمقواعد التي يقوـ عمييا المسح العاـ في الجزائر وفي التشريعات إلى مبحثيف خصصت المبحث األوؿ 

   منيا.المشرع الجزائري المقارنة، لما ليذه المقارنة مف أىمية في تحديد موقؼ 
أف الفصؿ في ىذه  وبما ،وخصصت المبحث الثاني لمنازعات الشير العقاري المرتبطة بالمسح العاـ

إدارية ومرحمة قضائية( قسمت ىذا المبحث إلى مطمبيف تناولت المنازعات يتـ عمى مرحمتيف )مرحمة 
 فييما المرحمتيف استنادا إلى النصوص القانونية التي تنظـ ىذه المنازعة.

 وتوصمت إلى النتائج التالية:
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حددت  92/134المتعمؽ بالمسح العاـ والمرسـو التنفيذي رقـ: 76/62إف المرسـو التنفيذي رقـ: -
مف تاريخ شير أحكاميما كيفية الفصؿ في االعتراضات والشكاوى بعد إيداع وثائؽ المسح خبلؿ مدة 

 .92/134مف المرسـو التنفيذي رقـ: 11إيداعيما وفقا لنص المادة 
وبعد فوات ىذا األجؿ دوف تسجيؿ أي اعتراض تصبح البيانات الواردة في الوثائؽ المساحية نيائية 

 راء محؿ المنازعة.باستثناء اإلج
منو ميمة الفصؿ في منازعات المسح العاـ  9بموجب المادة  76/62لقد اسند المرسـو التنفيذي رقـ: -

إلى لجنة مسح األراضي إلجراء محاولة الصمح بيف األطراؼ المتنازعة. فإذا وفقت في ذلؾ يتـ التأكيد 
ذا خفقت في إجرا ء الصمح يمنح أجؿ ثبلثة أشير لؤلطراؼ عمى البيانات الواردة في وثائؽ المسح، وا 

 لطرح النزاع عميو، بعد مرور ىذه المدة تصبح الحدود المؤقتة نيائية.المتنازعة لمجوء إلى القضاء 
 

 مف األسباب التي تؤدي إلى نشوب منازعات في ىذه المرحمة تعود إلى: يبلحظ أف     
عداد السجؿ العيني تسند أيضا  ،المسح العاـإدارة سند إلى جية إدارية وىي تميمة المسح العاـ  - وا 

إلى جية إدارية وىي المحافظة العقارية، في حيف أف الفصؿ في المنازعات يسند إلى لجنة مكونة مف 
طراؼ ة بأعماؿ المسح العاـ يترأسيا قاضيا إلجراء محاوالت صمح وتوفيؽ بيف األيعنأطراؼ معدة 

في المنازعات المطروحة، وىذا مف شأنو أف يعيؽ أعماؿ  دوف أف يكوف ليا ميمة الفصؿ المتنازعة
المسح بإحالة النزاع إلى القضاء لمنظر في منازعات سبؽ لمجنة المسح أف تتبعت مراحميا وأدركت 

 مدى أحقية كؿ طرؼ لما ليا مف دور في تتبع أعماؿ المسح .
ديمة لتخفيؼ العبء عمى طرؽ ب المرافعات يميؿ إلى البحث عف إف االتجاه الحديث في قوانيف -

المحاكـ وتقميص عدد المنازعات المطروحة عميو، بتبني نظاـ الوساطة القضائية، األمر الذي تبناه 
نوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، يير أف الواقع العممي مف قا 994المشرع الجزائري بموجب المادة 

وينبغي التفكير في اتخاذ نظاـ قضائي يؤكد بأف منازعات الشير العقاري أصبحت عبء عمى القضاء 
 .لمشير العقاري يتكفؿ بالفصؿ في ىذه المنازعات بدؿ إحالتيا عمى القضاء

أثناء أعماؿ المسح العاـ والذي حاولت لجنة المسح التوفيؽ بيف أطرافو والذي إف النزاع الذي يثور  -
نما  ؿ أعماؿ المسح بؿ عطميا بالفعؿ مف شأنو تعطييحاؿ إلى القضاء ال يخدـ أي طرؼ مف ىؤالء، وا 

وبذلؾ فإف األنظمة التي أخذت بالسجؿ العيني تبنت نظاما قضائيا لمسجؿ العيني يختص بالفصؿ في 
المعيف خصيصا ليذا الشأف  قاريالمنازعات التي تثار بمناسبة إعداد السجؿ العيني يسند لمقاضي الع

 حسب األحواؿ كما سبؽ التعرض إليو.تكوف أحكامو قابمة لبلستئناؼ أماـ القضاء العادي 
تبنى المشرع الجزائري النظاـ اإلداري متبعا في ذلؾ مسمؾ المشرع الفرنسي متجاىبل أف القانوف  لقد -

العيني، األمر الذي يبرر تمسكو بنظاـ  ظاـ الشير الشخصي وليس بنظاـ الشيرالفرنسي يأخذ بن
 إداري وليس بنظاـ قضائي كما ىو الشأف بالنسبة لؤلنظمة اآلخذة بالسجؿ العيني.
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وبذلؾ أرى أف أىـ سبب لنشوب المنازعات في ىذه المرحمة وتراكميا أماـ القضاء ىو ىذا النظاـ  
مسح ليس لرئيسيا أي دور في الفصؿ في اإلداري الذي يأخذ بو المشرع الجزائري، السيما وأف لجنة ال

نما دوره استشاري فقط ليبدي مف خبللو رأيو القانوني حوؿ المنازعات المطروحة لمحاولة  المنازعات وا 
 الفصؿ فييا. جؿالتوفيؽ بيف األطراؼ وليس مف أ

إف معظـ التشريعات التي أخذت بنظاـ السجؿ العيني أعطت لمحاضر المسح قوة ثبوتية مطمقة  -
ائؽ المسح بعد انتياء ومنو ال يجوز الطعف في وث –حسب كؿ نظاـ  –لمجرد انتياء المدة المحددة 

 وىذا عمى اعتبار أف ذلؾ يعتبر شيادة ميبلد لكؿ الحقوؽ موضوع السجؿ العيني.ىذه المدة 
 

الحقيقي مالؾ يير أف المشرع الجزائري ولو أنو أعطى القوة الثبوتية ليذه المحاضر، إاّل أنو أجاز لم    
الوثائؽ المسحية، دوف  إيداعالمنازعة في بيانات السجؿ العيني بعد  صاحب الحؽ أو المركز القانوني

 أف يحدد لو زمنا معينا كما أجاز إعادة النظر في تمؾ البيانات في حالة الغمط المادي.
 

كما فعمت التشريعات  )مدة زمنية لممالؾ الحقيقي  اأف المشرع والمنظـ الجزائري لـ يحدديبلحظ  
وبذلؾ يبقى المالؾ الظاىر ميددا بظيور ىذا األخير حتى بعد  (األخرى بنظاـ السجؿ العيني 

استصداره لمدفتر العقاري، األمر الذي يجب حسمو بتحديد مدة زمنية لممالؾ الحقيقي، وبعد مرورىا 
ية منازعة وبذلؾ تستقر الممكية تصبح البيانات الواردة بناء عمى وثائؽ المسح صحيحة ويير قابمة أل

 .الحقيقيالعقارية ويتقمص عدد المنازعات التي يثيرىا ظيور المالؾ 
عدـ تحديد ماىية الغمط المادي الموجب إلعادة النظر في بيانات السجؿ العيني المعدة بناء  كما أف  -

يقـو بو المحافظ العقاري ىؿ أي  ،عمى أعماؿ المسح العاـ، وال إلى كيفية التصدي ليذا الغمط المادي
مف شأنو أف يفتح الباب أماـ متى تبيف لو ذلؾ، أـ يجب أف يكوف بموجب حكـ قضائي، األمر الذي 

األمر وىو ، امكانية العبث بما ورد في بيانات السجؿ العيني بدعوى أف األمر يتعمؽ بوجود يمط مادي
مع عدـ اإلضرار بالحقوؽ المكتسبة  الذي يجب حسمو بتحديد الغمط المادي المقصود وطرؽ تصحيحو

 لصالح المستفيد مف أعماؿ المسح العاـ ولصالح الغير الذي تعامؿ معو.
ذا عف الفصؿ األوؿ، أما الفصؿ الثاني فقد تناولت فيو منازعات التحقيؽ العقاري باعتبارىا منازعة ى

ؿ عمى سند ممكية وفقا تتعمؽ بمسح اختياري يتقدـ بو المعني لمحصو مف منازعات الشير العقاري 
 .07/02ألحكاـ القانوف رقـ:

لقد تناولت في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ دوافع لجوء المشرع الجزائري إلى نظاـ التحقيؽ العقاري و 
مف حيث  وبيف المسح العاـ الذي يبدو لموىمة األولى بأنو مسح اختياري وىذا لمتشابو الموجود بينو

تاح أعماؿ التحقيؽ العقاري وترقيـ العقار، تدخؿ المحافظ اإلجراءات وىذا مف حيث افت
العقاري...وبذلؾ فإنو يبدو أف األمر يتعمؽ بأعماؿ المسح العاـ، يير أف التحقيؽ العقاري يتـ بصفة 

 اختيارية بينما يتـ المسح العاـ بشكؿ إجباري متى تقرر إخضاع بمدية ما لممسح العاـ.
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في المبحث األوؿ  (الفردي والجماعي  )تناولت األحكاـ التي تنظـ التحقيؽ العقاري بنوعيو  لقد
 07/02وخصصت المبحث الثاني لمنازعات التحقيؽ العقاري وفقا لئلجراءات التي حددىا القانوف رقـ: 

 

ليست كافية لنشوب منازعات بشأنو ومنو  07/02بالقانوف رقـ: العمؿ إف المدة القصيرة التي أخذ فييا
 ما يمي:بشأنو طرحيا عمى القضاء، يير أنو يبلحظ 

يعود إما لغموض أحكامو أو وىذا عزوؼ المواطنيف عف األخذ بو ومنو المطالبة بالتحقيؽ العقاري،  -
بة لعقود الشيرة كما كاف األمر عميو بالنسبيف يدي الموثقيف  لجيؿ الغالبية بو السيما وأف األمر لـ يعد

أو ألف سند الممكية الذي يقدـ في نياية التحقيؽ العقاري يتسـ بالغموض حوؿ طبيعتو القانونية، ذلؾ 
وىو أقوى السندات المثبتة لمممكية، في حيف أنو ال  اعقاري األف أعماؿ المسح تنتيي بتسميـ المعني دفتر 

 سندا لممكيتو. يسمـ في نياية التحقيؽ العقاري إلى طالب التحقيؽ إالّ 
 

يثور بشأنو عدة تساؤالت ويحـو حولو يموض كبير بالنسبة لطبيعتو القانونية وبالنسبة ىذا السند 
لقيمتو في اإلثبات مقارنة مع الدفتر العقاري السيما وأف سند الممكية مرتبط بنظاـ الشير الشخصي، إذ 

رقـ ياية إتماـ إجراءات المسح وي ي إلىيعد المحافظ العقاري ىذا السند وفؽ نظاـ الشير الشخص
 العقار ترقيما نيائيا يسمـ عمى إثره الدفتر العقاري.

 

عد نياية التحقيؽ العقاري ومف ىنا تظير عدة اشكاالت تتمثؿ في أسباب عدـ تسميـ الدفاتر العقارية ب
وانتظار إتماـ أعماؿ المسح العاـ ألجؿ ذلؾ؟ وىؿ تسمـ الدفاتر العقارية بعد مرور فرؽ المسح مباشرة 

وعف مصير الدفتر العقاري بعد تسميـ عقاري؟ العاـ أـ تخضع مرة أخرى ألعماؿ مسح عاـ وترقيـ 
 سندات الممكية عمى اثر التحقيؽ العقاري؟

 

المنازعات عرض  عمىجراءات التحقيؽ العقاري ومنو ىذه اإلشكاالت أثرت عمى تقدـ العمؿ بإ كؿ    
 عمى القضاء.
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 يــاب الثانـبــــــــــال
 لسجل العيني والحقوق المشيرةاإعداد منازعات  

تخصيص الباب الثاني مف القسـ األوؿ لممنازعات التي تثار بمناسبة إعداد السجؿ العيني وكذا  ارتأيت
كوف أف  المنازعات التي تثار بمناسبة الطعف في الحقوؽ المشيرة لبلرتباط الموجود بيف المنازعتيف

 .إلجراءات الشير العقاري حتميةاليجة نتالالحقوؽ المشيرة ىي النياية الطبيعية و 
 

عداد السجؿ العيني خبلؿ مراحؿ إعداده كما  فالمنازعة تطاؿ القرارات التي تصدر بمناسبة إنشاء وا 
يا بالقوة الثبوتية مما يثير الجدؿ حوؿ مدى تمتع ،تسمـ منيا ىذه الحقوؽ بعد إتماـ إجراءات الشير ال

 .اومدى استقرار الحقوؽ موضوع الشير ومدى تحصنيا مف خطر المنازعة فيي المطمقة
 يقسـ الباب إلى:ما تقدـ بناء عمى 

 .السجل العينيإعداد الفصل األول: منازعات      
 .وق المشيرةـــــــــــــالفصل الثاني: منازعات الحق     

 
 ل األولـــــــــــالفص

 منازعات إعداد السجل العيني 
عف ىذه العمميات مطابقة بعد االنتياء مف أعماؿ المسح العاـ لؤلراضي، تصبح الوثائؽ التي نتجت 

وىذا  لموضعية الحالية لمممكية العقارية وتودع نسخة منيا بالمحافظة العقارية لتأسيس السجؿ العقاري
ي السجؿ العقاري وفقا ألحكاـ مف أجؿ تحديد حقوؽ الممكية والحقوؽ العينية األخرى وشيرىا ف

 .19/05/1993 المؤرخ في: 93/123 :المعدلة بالمرسـو رقـ 76/63:مف المرسـو رقـ 09و 08تيف داالم
 

يشرع المحافظ العقاري بترقيـ العقارات الممسوحة في السجؿ العقاري بمجرد استبلمو وثائؽ مسح 
ر أف عممية إعداد السجؿ ػػيي، عقارية تسمـ في األخير لكؿ مالؾ دفاترإعداد األراضي مف أجؿ 

وثائؽ المسح إلى ياية إعداد الدفتر العقاري مف تسممو  ايةالمحافظ العقاري بدي يسير عمييا العيني الت
إجراءات إعداد السجؿ لممتضرريف مف يحؽ  إذالسجؿ العيني، تثير الكثير مف المنازعات بشأف إعداد 

 العقاري االعتراض عمييا وعمى ما يصدره المحافظ العقاري مف قرارات بشأنيا.
 

و، فإنو ال يمكف الخوض في ىذه المنازعات وال في كيفية الفصؿ فييا دوف معرفة القواعد ػػػػػػػػػػػػػوعمي    
 وىو نظاـ الشير العيني. إليوالتي يقـو عمييا السجؿ العقاري ضمف النظاـ الذي ينتمي 

 يقسـ الفصؿ إلى:ما تقدـ بناء عمى 
 .المبحث األول: القواعد العامة لنظام الشير العيني     
 .ات إعداد السجل العقاريــــــــالمبحث الثاني: منازع     
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 ث األولـــــــــــالمبح
 القواعد العامة لنظام الشير العيني 

يقـو الشير العقاري عمى قواعد عامة وىامة لضماف تحقيؽ يايتو المتمثمة في تسييؿ عممية التداوؿ 
 والتعامؿ في األمواؿ العقارية وبعث الثقة واالئتماف فييا.

 

 عقاريالمحافظ الالعقارية عمى رأسيا تتمثؿ ىذه القواعد في تنظيـ إداري محكـ يتمثؿ في المحافظة 
لسجؿ العقاري يتمثؿ في الوسائؿ المادية المخصصة لعممية الشير المتمثمة في اىاـ وبتنظيـ مادي 

 .التي حددىا القانوفىذا التنظيـ يسير عمى تنفيذ عممية الشير وفقا لمشروط ، والبطاقات العقارية
 : مف ثـ يقسـ المبحث إلى

 .اريـــــــــــر العقــــــــم الشيـــ: تنظياألولالمطمب      
 .المطمب الثاني: تنفيذ عممية الشير العقاري     

 
 ـب األولمـــــــــالمط

 اريـــــــر العقــــم الشيـــــتنظي
ميمة الشير العقاري في الجزائر لمصمحة إدارية عمومية ىي المحافظة العقارية، كانت في  أنيطت

بداية نشأتيا عبارة عف مكتب تابع لممديرية الفرعية لموالية لشؤوف أمبلؾ الدولة والشؤوف العقارية تحت 
 التي جاء فييا :" 76/63 وصاية وزارة المالية وفقا لنص المادة األولى مف المرسـو التنفيذي رقـ:

تحدث لدى المديرية الفرعية لموالية لشؤوف أمبلؾ الدولة والشؤوف العقارية، محافظة عقارية، يسيرىا 
" ثـ أصبحت بعػد ذلؾ مصمحة عمومية تابعة لمديرية الحفظ العقاري عمى مستوى الوالية محافظ عقاري

 وزارة المالية وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ: تحػػػػت وصاية المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية عمى مستوى
 (1)المتضمف تنظيـ المصالح الخارجية ألمبلؾ الدولة والحفظ العقاري 02/03/1991 المؤرخ في 91/65

عة في بحيث حدد ىذا المرسـو ميمة مديرية الحفظ العقاري في مراقبة أعماؿ المحافظات العقارية الواق
 عمى حفظ العقود والتصاميـ وجميع الوثائؽ المودعة عمى مستواىا.السير دائرة اختصاصيا اإلقميمي و 

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .06/03/1991المؤرخة في:  10الجريدة الرسمية، العدد  (1) 
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لقد وضع المشرع وسائؿ مادية معتبرة تحت تصرؼ المحافظة العقارية ألجؿ تحقيؽ ىدفيا الرامي إلى 
 .العقاري وبعث االستقرار في المعامبلت العقاريةحفظ وثائؽ الشير 

 المطمب إلى:يقسـ مف ثـ 
 الفرع األول: التنظيم اإلداري لمشير العقاري.     
 .الفرع الثاني: التنظيم المادي لمشير العقاري     

 
 ـرع األولــــــــــالف

 التنظيم اإلداري لمشير العقاري 
العقاري في المحافظة العقارية عمى رأسيا محافظ عقاري والذي  يتمثؿ التنظيـ اإلداري إلدارة الحفظ

وىو التنظيـ  ،يعتبر محور أعماؿ الحفظ العقاري باعتباره المسؤوؿ األوؿ في عممية الحفظ العقاري
 الذي سيتـ تفصيمو في ما يمي:

 

 :أوال: المحافظة العقارية
المتضمف إعداد  12/11/1975المؤرخ في:  75/74 لقد أنشئت المحافظة العقارية بصدور األمر رقـ:

تحدث محافظات منو"  20مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ العقاري، والذي جاء في نص المادة 
عقارية يسيرىا محافظوف عقاريوف مكمفوف بمسؾ السجؿ العقاري و إتماـ اإلجراءات المتعمقة باإلشيار 

األمر الذي وىو " الجديد المؤسس بموجب ىذا األمرالعقاري وذلؾ مف أجؿ الشروع في نظاـ اإلشيار 
تحدث لدى المديرية الفرعية لموالية لشؤوف بقوليا :"  76/63أكدتو المادة األولى مف المرسـو رقـ: 

 أمبلؾ الدولة
 " .والشؤوف العقارية، محافظة عقارية، يسيرىا محافظ عقاري

 

وكذا في شير  75/74 مف األمر رقـ: 13إلى  10تتمثؿ ميمة المحافظة العقارية حسب المواد مف 
وىي الميمة التي سبؽ ، مف نفس األمر 17و 16، 15التصرفات ومسؾ البطاقات العقارية المواد: 

والحقوؽ  ال تنقؿ الممكيةالتي جاء فييا:" مف القانوف المدني 793اإلشارة إلييا بموجب نص المادة 
العينية األخرى في العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات 

  ."التي ينص عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدبر مصمحة شير العقار
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ـ المتضمف تنظي 02/03/1991المؤرخ في: 91/65 يير أنو بالرجوع إلى المرسوـ التنفيذي رقـ:
المصالػح الخارجية ألمبلؾ الدولة والحفظ العقاري، بأنػو تـ حصر مياـ المحافظة العقارية ضمف أحكاـ 

 منو فيما يمي:"  16المادة 
 القياـ بإجراء شير مختمؼ العقود التي استوفت الشروط الشكمية و الموضوعية. -
 إعداد ومسؾ السجؿ العقاري. -
 التأشير عمى الدفاتر العقارية. -
 عقود والمخططات وجميع الوثائؽ المتعمقة بعمميات الشير العقاري.حفظ ال  -
عبلـ الجميور عف محفوظاتيا. -  تبميغ المعمومات وا 
 تحصيؿ الحقوؽ والرسـو المتعمقة بالشير العقاري". -

تعتبر المحافظة العقارية ىيئة عمومية تتبع مديرية الحفظ العقاري عمى مستوى الوالية وأصبحت كذلؾ 
لمصالح الخارجية ألمبلؾ تتبع ا التي جاء فييا:" 91/65مف المرسـو رقـ: 02بموجب نص المادة 

 الحفظ العقاري المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية وتتضمف:الدولة و 
 ية:عمى مستوى الوال -

 مديرية ألمبلؾ الدولة في الوالية -         
 مديرية الحفظ العقاري في الوالية -         

ىاتيف المديريتيف عمى مستوى الوالية، الناحية، مفتش جيوي ألمبلؾ الدولة والحفظ وينسؽ أعماؿ 
 العقاري.

 عمى مستوى البمدية: -
 مبلؾ الدولة.أمفتشية  -         
 " .العقاريادارة الحفظ  - 

 :ثانيا: المحافظ العقاري
والتي جاء  76/63 مف المرسـو رقـ: 04يسير المحافظ العقاري، المحافظة العقارية وفقا لنص المادة 

... ويسير مكتب المحافظة مف قبؿ رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات "فييا:
 ".إلييا أعبلهالتي يخضع ليا المحافظوف بموجب النصوص المشار 
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وبذلؾ يشبو إلى حد بعيد تبعية محافظ الرىوف  المحافظ العقاري ىو موظؼ عمومي تابع لوزارة المالية،
، ونظرا لطبيعة وظيفة (1)في القانوف الفرنسي الذي ىو أيضا موظؼ عمومي تابع إلى وزارة المالية

سو تسميـ العقود التي تكتسي طابعا المتمثمة في مسؾ السجؿ العقاري  وعمى أسا المحافظ العقاري
تـ إخضاع المحافظ العقاري لقواعد خاصة مف  ـ يطعف فييا بالتزوير،ل رسميا ليا حجية قاطعة ما

 خبلؿ شروط تعيينو وكذا المسؤولية المترتبة عمى األخطاء التي يرتكبيا أثناء ممارسة ميامو.
 

 شروط تعيين المحافظ العقاري: -1
األعماؿ، فإف المحافظيف العقارييف ورؤساء مكاتب المحافظة العقارية يسجموف عمميـ قبؿ البدء في 

اب المجمس القضائي المختص إقميميا، ويؤدوف اليميف أماـ نفس المجمس القضائي مف أجؿ ػػػػػبقمـ كت
مف المرسوـ  05المادة  نصت عميو يـ بكؿ إخبلص ويقيف، وىذا ماب أنيطتالقياـ بالمياـ التي 

المؤرخ في:  92/116وىي نفس الشروط التي أكدىا المرسـو التنفيذي رقـ: 76/63التنفيذي رقـ :
المحدد لقائمة الشروط والقبوؿ في تعييف المناصب العميا لممصالح الخارجية والحفظ  14/03/1992

 وتتمثؿ ىذه الشروط في ما يمي: العقاري
سي أو متصرؼ إداري مثبت بيذه الصفة، وحامؿ ألقدمية أف يكوف المترشح مف رتبة مفتش رئي -

 خمس سنوات عمى األقؿ في مصالح الحفظ العقاري أو أمبلؾ الدولة.
خمس سنوات عمى األقؿ  أقدميةأو أف يكوف المترشح مف بيف المفتشيف المثبتيف بيذه الصفة وليـ  -

 في مصالح الحفظ العقاري أو أمبلؾ الدولة.
 .(2)شرطي الكفاءة المينية، وروح المسؤولية الواجب توافرىما لدى المترشحوىذا باإلضافة إلى 

 

 ميام المحافظ العقــاري: -2
 :ـ المحافظ العقاري فيامي 76/63لقد حصرت المادة الثالثة مف المرسـو التنفيذي رقـ: 

 إعداد ومسؾ مجموعة البطاقات العقارية كاممة. -
اإلشيار لمعقود المتضمنة الممكيات العقارية والحقوؽ العينية إعطاء اإلجراءات البلزمة لطمبات  -

 األخرى.
 فحص العقود. -
كتابة البيانات عمى السجبلت العقارية الخاصة بالحقوؽ العينية والتكاليؼ العقارية المؤسسة عمى  -

 العقارات الخاضعة لئلشيار وجميع الشكميات البلحقة ليذا اإلشيار.
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) PIEDELIEVRE Stéphane , op.cit,p 29 et AYNES Laurent & CROCQ Pierre, les sûretés la publicité Foncière, 

éditions  Juridiques  associées , PARIS.2006 P 268 et SiMLER Philippe op.cit. P 887. 
.90، المرجع السابؽ ،ص رموؿ خالدد. (2)  
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 المحافظة عمى العقود والمخططات وجميع الوثائؽ المتعمقة بالعقارات الخاضعة لئلشيار. -
 إعطاء المعمومات الموجودة في وثائقيـ والمتعمقة بالعقارات المذكورة إلى الجميور. -
 تنسيؽ ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة الختصاصو. -

 

فضبل عف المياـ المذكورة أعبله وتتمثؿ في ترقيـ ىناؾ وظائؼ أخرى ميمة يتوالىا المحافظ العقاري 
العقارات الممسوحة بناء عمى وثائؽ مسح األراضي المعدة لو، تأسيس السجؿ العقاري، تحصيؿ الرسوـ 

 .(1) والحقوؽ المتعمقة بالشير العقاري، تسميـ الدفتر العقاري، تحرير الشيادات العقارية
 

القانوف المبناني، وبما الشأف بالنسبة لمقانوف المصري و  ىو ليس لممحافظ العقاري سمطة القاضي كما
، فإف مف ميامو أيضا تحصيؿ مختمؼ الرسوـ أف المحافظ العقاري ىو موظؼ تابع إلدارة المالية

 .(2)والحقوؽ الناتجة عف الشير العقاري
 

 مسؤولية المحافظ العقاري: -3
 اؿ الشير العقاري مف تسجيؿ وقيدمباشرة أعمإف مياـ المحافظ العقاري ىي مياـ واسعة تتمثؿ في 

ر ػػبلـ الغيػػػػػػػة إعػػػػػػذا البطاقات العينية فضبل عف ميمػػػػػمؼ السجبلت العقارية وكػػػػوالمحافظة عمى مخت
بوضعية العقارات بناء عمى طمبيـ، ىذه الميمة الثبلثية تجعؿ مف سمطة المحافظ العقاري في مراقبة 

ؿ اإلشيار ومنو سمطتو في رفض إيداع أو إجراء أية وثيقة لـ تراع فييا الشروط مختمؼ الوثائؽ مح
 .76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ : 108إلى  100المحددة بموجب المواد:مف 

 

حرصا مف المشرع عمى حماية األفراد مف إمكانية تعسؼ المحافظ العقاري في استعماؿ السمطة و 
لممتضرريف مف أخطاء المحافظ العقاري المطالبة بحقيـ في التعويض عف المخولة لو قانونا، سمح 

 الضرر البلحؽ بيـ نتيجة خطأ ىذا األخير.
 

تكوف الدولة مسؤولة تجاه الغير، بسبب األخطاء التي يرتكبيا المحافظ العقاري أثناء ممارسة ميامو 
الدولة مسؤولة بسبب األخطاء  تكوف والتي جاء فييا:" 75/74 مف األمر رقـ: 23وفقا لنص المادة 

المضرة بالغير والتي يرتكبيا المحافظ أثناء ممارسة ميامو، ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة 
ال سقطت الدعوى.  يجب أف ترفع في أجؿ عاـ واحد ابتداء مف اكتشاؼ فعؿ الضرر وا 

 وتتقادـ الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء مف ارتكاب الخطأ.
 " .ة الحؽ في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيـ ليذا األخيرولمدول

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .79مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص  (1) 

(2) SIMLER Philippe, op.cit  N °881.   

 . 79وأيضا مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص  
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وتستند  المحافظ العقاري، إاّل في حالة ارتكابو لخطأ جسيـعمى بذلؾ ال يكوف لمدولة الحؽ في الرجوع و 
ضد المحافظ العقاري عمى شرط أساسي وىو أف يكوف الخطأ المرتكب خطأ  ةدعوى الرجوع الموجي

في الحالة التي ال يتصؼ فييا  إذ جسيما وىذا الشرط يعد قيدا عمى اإلدارة في رفع دعوى الرجوع،
 .(1)تعويض المتضرر ال يمكنيا رفع دعوى الرجوع ءريـ تحمميا عبخطأ المحافظ العقاري بالجسامة 

 

  23وعمى ىذا األساس ال يسأؿ المحافظ العقاري عف خطئو إاّل إذا كاف جسيما وفقا لنص المادة 
، والخطأ الجسيـ سموؾ يتضمف إخبلؿ بالتزاـ قانوني يحدثو شخص قميؿ الذكاء 75/74 مف األمر رقـ:

 تصور ارتكابو مف شخص يتحمى بسموؾ الموظؼ العقاري المعتدؿ.والعناية، وال يمكف 
 

ومثاؿ الخطأ الجسيـ، قياـ المحافظ العقاري بإجراء اإلشيار العقاري لمحرر عرفي صادر بعد الفاتح 
 .(2)أو إجراء إشيار لسند عقاري لـ يخضع لقاعدة األثر النسبي في الشير 1971جانفي 

 

في القانوف الفرنسي ىي ذات طبيعة مدنية وف الجزائري، فإف مسؤولية محافظ الرىوف ػػػػا لمقانػػػػخبلف
ف تعمؽ األمر بتسيير مرفؽ إداريةة ػػػػوليست طبيع ىي مسؤولية شخصية  يؤوؿ و ، (3)إداري حتى وا 

اختصاص الفصؿ في الدعاوى المرفوعة ضده إلى القضاء العادي وليس القضاء اإلداري حتى ولو 
 . وصؼ الخطأ بالخطأ المرفقي

 

المحكمة المختصة إقميميا بالنظر في دعوى التعويض، ىي المحكمة التي يقع في إدارة اختصاصيا 
 .(4)مكتب المحافظ العقاري التي ارتكبت الخطأ الموجب لمتعويض 

مف القانوف  2197خطئو وفقا ألحكاـ المادة  تقـو مسؤولية المحافظ العقاري عف األضرار الناتجة عف
 وىذا في حالة المدني الفرنسي 

 إىماؿ اإلشيار العقاري واألحكاـ القضائية. -
 .(5)إيفاؿ إعطاء المعمومات بالسجبلت الواردة عمى الحقوؽ وعدـ ذكرىا في الشيادات العقارية -

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .114عيمة حاجي، المرجع السابؽ، ص ن (1)
 .140مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص  (2)

(3)DAGOT Michel , la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1
er

 éd. 1981, N°796. 
(4) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit. ,P  31 et  SiMLER Philippe, op.cit, N °884. 
(5) ARTICLE 2197 :¨ ils sont responsables du préjudice résultant : 

1- du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposes a leurs bureau, et des – inscriptions 
requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet. 
2- de  l’omission, dans les certificats qu’ils délivrent, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a 
moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provint de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne 
pourraient leur  être imputées¨. 
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نيا تعطي أمثمة لبعض الحاالت بأمف القانوف المدني الفرنسي،   2197ف خبلؿ نص المادة يبلحظ م
التي تقـو فييا مسؤولية المحافظ العقاري، ىذه المسؤولية تقـو في الواقع عمى نفس مبادئ المسؤولية 

 مف القانوف المدني الفرنسي. 1383و 1382وفقا لمقواعد العامة المنصوص عنيا بموجب المادة 
ولذلؾ فالمحافظ العقاري وفقا لمقانوف المدني الفرنسي يكوف مسؤوال مدنيا عف األخطاء التي يرتكبيا 

 أثناء تأدية ميامو وال تحؿ الدولة محمو في ذلؾ.
 

تطبيقا لمقواعد العامػػػػػػػػػػػة في المسؤولية، فإنو يجب إثبات قياـ العبلقة السببية بيف خطأ المحافظ العقاري 
 .(1)الذي يتسبب فيو نتيجة خطئو أو إىمالو، ويقع عبء إثبات ذلؾ عمى المدعي المتضرروالضرر 

ينطبؽ األمر عمى القانوف البمجيكي، الذي يسأؿ فيو المحافظ العقاري مسؤولية شخصية عف أخطائو و 
 . (2)مف قانوف الرىوف البمجيكي 130 وفقا لنص المادة

 

فمسؤولية أميف السجؿ العيني تظير عند تطيير الحقوؽ التي يقتضي التحقؽ  ،أما في القانوف المصري
مف شرعيتيا قبؿ القيد فيستمـز حتما ضرورة تنقيتيا مف كؿ شائبة قبؿ القيد لتجنب قيد الحقوؽ التي ال 

بؿ قيدىا عف طريؽ الرقابة تستند إلى أساس قانوني سميـ، فيجب التحقؽ مف شرعية وسبلمة الحقوؽ ق
ماف حماية ىذه الحقوؽ مف الخطأ راجعة السابقة عمى ىذا القيد لتبلفي كؿ أسباب الطعف ولضالمو 
 الغش والتدليس وييرىا.و 
 

 ند مشروعريـ الضمانات التي يوفرىا مبدأ الشرعية والذي يكفؿ عدـ قيد الحقوؽ التي ال تستند إلى سو 
 التدليس أو تصرؼ صادر مف يير مالؾ.فإنو قد يتـ إجراء قيد يستند إلى تصرؼ مشوب بالغش أو 

ف السجؿ العيني، حيث يسأؿ عف أخطائو المينية ػػمبدأ الشرعية مسؤولية أميب ب عمى اإلخبلؿيترت
ي ػػػؿ األميف في مسؤوليتو فػػػػػويكوف لممضرور رفع دعوى التعويض ضده، يير أف الدولة تحؿ مح

  ض مف ماؿ التأميفػػػػبدفع ما يحكـ بو مف تعوي وـػػف جانب األميف وتقػأ العمدي مػػػة الخطػػحال
 Fonds d’assurance   الذي يجمع مف فرض نسبة معينة مف قيمة العقارات موضوع القيد تسدد 

 .(3)مف رسـ القيد
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 32.   
(2) GREGOIRE Michèle, Publicité Foncière suretés réelles et privilèges, BRUYLANT BRUXELLES 2006, P 95. 

 وما بعدىا. 381ة دكتوراه، المرجع السابؽ، ص د. ابراىيـ أبو النجا، رسال (3)
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والموظؼ مسؤوؿ عف خطئو الشخصي وفقا لمقواعد العامة في  فالدولة مسؤولة عف الخطأ المرفقي
 .مسؤولية الدولة عف أعماؿ موظفييا

 

الخطأ المصمحي، إنما يقصد بيا تحديد مف يتحمؿ ر أف التفرقة بيف الخطأ الشخصي و الجدير بالذكو 
ليا  العبء النيائي لمتعويض، أما المضرور فمف حقو الحصوؿ عمى التعويض مف الدولة التي يكوف

 .(1)حؽ الرجوع بمقدار إسياـ خطئو الشخصي في إحداث الضرر
يسأؿ أميف السجؿ العقاري ورئيس المكتب المعامؿ عف األخطاء الواقعة في القيود في القانوف المبناني و 

إف أميف السجؿ مسؤوؿ شخصيا  التي تنص عمى ما يأتي: " 188 مف القرار رقـ: 95وفقا لنص المادة 
 عف األضرار الناتجة عما يمي: 

عف  إىماؿ تدويف قيد أو قيد احتياطي أو ترقيـ في السجؿ، إذا طمب مف دوائره إجراؤه بصورة  -1
 قانونية.

عف إىماؿ اإلشارة الى قيد أو جممة قيود أو قيود احتياطية أو ترقينات مدونة بالسجؿ العقاري، في  -2
 التي يعطييا موقعة بإمضائو.ات المأخوذة عف السجؿ العقاري، و أو الخبلصالشيادات 

 عف عدـ قانونية أو بطبلف القيود، والقيود االحتياطية أو الترقينات المدونة في السجؿ العقاري. -3
 أما رئيس المكتب المعاون فإنو مسؤول شخصيا عن األضرار الناتجة عما يمي:

 ود السجؿ اليومي.عف كؿ خطأ أو إىماؿ في قي -1
 عف كؿ إىماؿ أو عدـ قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتمقاىا وينظميا. -2
 الرسـو المتوجبة، وعائدات األوقاؼ.عف كؿ خطأ في تصفية الخرج و  -3
 الوثائؽ المبرزة.ير يسببو في إيداع المحاضر و عف كؿ تأخ -4

 المرعية اإلجراء بشأف مسؤولية الموظفيف العمومييف.ىذا مع االحتفاظ باألحكاـ المعينة في القوانيف 
 "وفي جميع األحواؿ السابقة الذكر تكوف الحكومة مسؤولة مدنيا عف عجز موظفييا عف الدفع.

 

د وضع عمى عاتؽ أميف السجؿ العقاري ورئيس المكتب ىذا النص أف المشترع المبناني ق يتبيف مف    
التي يشير إلييا. وترتب ىذه المسؤولية عمى كؿ مف موظفيف المعاوف مسؤولية شخصية عف األخطاء 

. فيستطيع المتضرر إقامة يصيب الغير مف جراء تمؾ األخطاء وريف التعويض عف الضرر الذيػمذك
و ػػػػػػػذه بحقػػػض ينفػػػـ بالتعويػػدعوى المسؤولية مباشرة عف أي منيما الصادر عنو الخطأ واستصدار حك

 شخصيا.
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .158نجيدة، المرجع السابؽ، ص  حسيف د. عمي (1)
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ي حمميما عمى قد يكوف ىذا التشدد في المسؤولية اتجاه ىذيف الموظفيف ناجما عف ريبة المشترع ف
بالممتمكات الروية في مباشرة وظائفيما التي تتميز بجانب ىاـ مف الخطورة لعبلقتيا الكثير مف اليقظة و 

 .لمثروة الفردية والثروة الوطنية عمى السواءالعقارية ذات األىمية البالغة بالنسبة 
 

قد يؤدي بنفس الوقت إلى نتيجة  حسب الدكتور ادوارد عيد  ولكف مثؿ ىذا التشدد في المسؤولية
خشية المسؤولية فيتباطأ في انجاز أعمالو وظؼ العقاري عمى كثير مف الحذر و إذ يحمؿ الم ،سمبية

وقد كما أف جسامة المسؤولية قد تؤدي إلى استنكاؼ أصحاب الكفاية عف قبوؿ الوظائؼ العقارية، 
ـ مف ػػػػػف العطؼ فتسعى إلى تبرئتيػػػؿ المحاكـ أيضا عمى النظر إلى الموظفيف العقارييف بعيػػػػػػتحم

رار ػػػػػػػػػػػػػػػمف الق 95 و منيا ال تدخؿ في الحاالت المبينة في المادةالمسؤولية باعتبار أف الحالة المشك
 .(1)188 رقـ:

 

 رع الثانيــــــــــالف
 ر العقاريــادي لمشيــالتنظيم الم 

تماـ إجراءات  مف أجؿ تمكيف المحافظ العقاري مف القياـ بميامو المتمثمة في مسؾ السجؿ العقاري وا 
المشرع تحت تصرفو سجبل عقاريا ومجموعة البطاقات العقارية وىي الوسائؿ الشير العقاري، وضع 

 :المادية التي سيتـ تفصيميا في ما يمي
 

 :أوال: السجل العقاري
 12واكتفى بالنص عميو بموجب المادة   le Livre foncierلـ يعرؼ المشرع الجزائري السجؿ العقاري 

أعبله، يمسؾ  3أف السجؿ العقاري المحدد بموجب المادة  :"والتي جاء فييا  75/74 مف األمر رقـ:
 .في كؿ بمدية في شكؿ مجوعة البطاقات العقارية 

 "ويتـ إعداده أوال بأوؿ بتأسيس مسح األراضي عمى إقميـ بمدية ما 
 

كيفية مسؾ السجؿ العقاري عمى شكؿ  76/63 رقـ: التنفيذي مف المرسوـ 19كما وضحت المادة 
البطاقات العقارية، تبيف الوضعية القانونية لمعقارات تتضمف مف جية، المخططات التي مجموعة 

تظير النطاؽ الطبيعي لمعقارات ومف جية أخرى بطاقات العقارات التي تبيف الوضعية القانونية ليذه 
 األمبلؾ.

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .بعدىاوما  396عيد، المرجع السابؽ، ص  د. ادوار (1) 
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  بما يمي: مف قانوف السجؿ العيني األولىبموجب المادة  السجؿ العيني المشرع المصري عرؼلقد 
السجؿ العيني ىو مجموعة الصحائؼ التي تبيف أوصاؼ كؿ عقار وتبيف حالتو القانونية وتنص " 

 (1)".عمى الحقوؽ المترتبة لو وعميو وتبيف المعامبلت والتعديبلت المتعمقة بو
 

مجمؿ الوثائؽ التي تبيف فييا أوصاؼ كؿ عقار، وتعيف بيا حالتو  وعرفو القانوف المبناني بػأنو: "
  (2)".الشرعية، وتذكر فييا حقوقو وأعباؤه، وتورد فييا االنتقاالت والتعديبلت الطارئة عميو

 

، وىو عبارة عف مجموعة الصحائؼ مف خبلؿ ىذه التعريفات يتبيف أف لمسجؿ العقاري مفيـو واحد
 .ؼ كؿ عقار وتبيف حاالتو القانونية وما لو مف حقوؽ وما عميو مف أعباءالعقارية التي تبيف أوصا

 

 :ثانيا: البطاقات العقارية
البطاقات العقارية ىي أداة تيدؼ إلى تنظيـ عممية الحفظ العقاري لمعرفة الحالة القانونية والمادية 

 وليا عدة صور: لمعقار بسيولة
 :البطاقات العقارية األبجدية -أ

رارات ػػػػود والقػػػػػػػإف العق التي جاء فييا: " 75/74 رقـ: مف األمر 27ادة ػػػت عمييا المػػػالتي نصي ػػػوى
في محافظة عقارية والتي تخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية  إشيارالقضائية التي تكوف موضوع 

مجموعة بطاقات عقارية ، تفيرس بصفة انتقالية في األراضيموجودة في بمدية لـ يعد فييا بعد مسح 
 ".مؤقتة تمسؾ عمى الشكؿ الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوـ

 

وتشمؿ كؿ بطاقة عمى الخصوص أصحاب التصرؼ المذكوريف ويجب أف تبيف فييا حسب المادة     
بالنسبة لكؿ عقار يير ممسوح، نوع العقار وموقعو ومحتوياتو  76/63 رقـ:التنفيذي  مف المرسوـ 114

ويشكؿ مجموع ىذه البطاقات العقارية فيرس أبجدي يعتمد عمى ترتيب البطاقات في شكؿ منظـ، حيث 
 األبجديب ػػػـ ترتيب البطاقات الخاصة لؤلشخاص الطبيعية ضمف مجموعة معينة وحسب الترتيػػػيت

يخ الشير، أما بالنسبة لمبطاقات الخاصة لؤلشخاص العامة ترتب ضمف أللقاب أصحاب الحقوؽ وتوار 
 مجموعة أخرى متميزة.

 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .163د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .259القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 : البطاقات العقارية العينية -ب
لمعقار الحاؿ القانونية في أراضي البمديات الممسوحة بطاقات عينية يدوف فييا  سؾ المحافظ العقاريػػػيم

العقارية، فكؿ تصرؼ يرد عمى العقار يؤشر المحافظ التي تنشأ بعد إيداع وثائؽ المسح لدى المحافظة 
  76/63 رقـ: مف المرسوـ 20 عمى البطاقات وعمى الدفتر العقاري أيضا وفقا لنص المادةالعقاري بو 

إف بطاقات العقارات تتضمف بالنسبة لكؿ بمدية تابعة الختصاص المحافظة  والتي جاء فييا: "
 العقارية: 

 بطاقات قطاع األراضي. -
 ".بطاقات العقارات الحضارية -

 
 يــب الثانـمــــــــــالمط

 ذ عممية الشير العقاريـــتنفي 
ودقيؽ، ألف اليدؼ ىو تحقيؽ فكرة االئتماف إف تنفيذ عممية الشير العقاري تخضع لتنظيـ محكـ 

العقاري والذي ال يتحقؽ إاّل في إطار ىذا التنظيـ، إذ ال يسمح بشير أي تصرؼ إاّل إذا كاف وفقا 
، وىي الشروط واإلجراءات التي يتـ تفصيميا لمشكؿ المحدد قانونا ومستوفيا لمشروط المطموبة قانونا

 .فيما يمي
 يقسـ المطمب إلى: مف ثـ 
 .لتنفيذ الشير العقاري األساسيةالفرع األول: الشروط      
 .ر العقاريــــــراءات الشيـــــــــــــــام إجــــــإتم الفرع الثاني:     

 
 رع األولــــــــــالف

 الشروط األساسية لتنفيذ الشير العقاري 
الشير في شكؿ رسمي كشرط أوؿ وع لتنفيذ الشير العقاري يشترط القانوف ضرورة تقديـ العقد موض

لى وجوب احتراـ قاعدة و  النسبي لمشير كشرط ثاف وىما الشرطاف المذاف سوؼ أتعرض إلييما  األثرا 
 في ما يمي:

 :ضرورة العقد الرسمي أوال:
كؿ عقد يكوف موضوع إشيار في المحافظة العقارية، يجب أف يقدـ عمى الشكؿ الرسمي، ىذا ما 

سمي فرضتيا أحكاـ وبذلؾ فإف ضرورة العقد الر  76/63مف المرسـو رقـ: 61نصت عميو  المادة 
 .ريـ أف القاعدة العامة في التعاقد ىي رضائية العقود الشير العقاري
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 ة إلى شكؿ معيفػػذي ينفذ لمجرد تبادؿ التراضي بيف المتعاقديف دوف حاجػػوالعقد الرضائي ىو ال
 مف القانوف المدني . 59فيكفي تطابؽ اإلرادتيف إلنشاء العقد وفقا لنص المادة 

اء مف القاعدة العامة مبدأ شكمية العقود في بعض التصرفات مثؿ ػػػر المشرع الجزائري، استثنػػػػػأقلقد 
المعاممة الواردة في العقارات حيث تفرغ في شكؿ رسمي مف طرؼ ضابط عمومي أو موظؼ مختص 

 لو القانوف ىذه الصفة. اثبت
 

يقصد بالشكمية توثيؽ العقد أي تقديـ العقد أماـ مكتب التوثيؽ إلفرايو في شكؿ رسمي، وىو ركف 
يجب أف تفرغ ىذه العقود في طابع ، وػػػػػػػػعمي، و جوىري في التعاقد يترتب عمى تخمفو بطبلف العقد

رسمي مف قبؿ موظؼ عمومي أو شخص مكمؼ بخدمة عامة في حدود سمطتو واختصاصو وىذا 
 مف القانوف المدني . 324تطبيقا لنص المادة 

 

تبعا لذلؾ تكوف األحكاـ والقرارات القضائية سندات رسمية، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعقود التي و     
لتابعة لؤلمبلؾ الوطنية مثؿ العقود المتضمنة بيع األمبلؾ العقارية ا (1)يحررىا مدراء أمبلؾ الدولة 

 91 – 90 – 89المواد:األشكاؿ القانونية وفقا لنص ا أو التنازؿ عنيا وفقا لمشروط و تأجيرىالخاصة و 
 المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية. 01/12/1990المؤرخ في:  90/30 رقـ: قانوف
ؿ خػة تقتضي تدػػػرر موضوع اإلشيار في شكؿ رسمي لو عدة مزايا، فالرسميحػػراغ المػػػػضرورة إفإف    

ا يزيد موظؼ عاـ أو ضابط عمومي أو شخص مكمؼ بخدمة عامة،كؿ في حدود اختصاصو وىذا م
و إلى أف يتـ الطعف فييا إذ أعطاىا المشرع حجية كاممة عمى ما تضمنت (2) مف قانونية المحرر وحجيتو

ف ػػػػؿ مػػػػاري قصد التقميػػػػػػالعقوؽ ػػػػا عمى السػػػبتياة مف بسط رقػػػػػف الدولػػػبل عف تمكيػذا فضػػػػػػىر، بالتزوي
 . (3)وتمكيف الخزينة العمومية مف تحصيؿ مداخيؿ مالية كبيرة المضاربة

الرضائية في العقود  لمبدأاشترط المشرع الفرنسي قاعدة الرسمية لشير العقود عمى الريـ مف تبنيو  لقد
الفقرة األولى والتي جاء  4 ضمف أحكاـ المادة 04/01/1955المرسـو الصادر بتاريخ:وىذا بموجب 

 :فييا
"Tout acte   sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit- être dressé en la 

forme " أي كؿ تصرؼ خاضع لمشير في مكتب الرىوف العقارية يجب أف يتـ في شكؿ رسمي . 
 خاضعة لمشير في مكتب الرىوف أف تحرر التصرفات اليتبيف مف ىذه المادة أنيا أوجبت لشير 

كالبيوع العقارية أو تكوف  اإللزاميويستوي أف تكوف ىذه التصرفات خاضعة لمشير في الشكؿ الرسمي 
 .كالوعود مف جانب واحد لمبيع خاضعة لمشير االختيار 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .83مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص   (1)
 .38، المرجع السابؽ، ص خالد رموؿد.  (2)
 .125المستشار معوض عبد التواب، المرجع السابؽ، ص  (3)
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فكاف شير المحررات  ،04/01/1955 قبؿ صدور المرسـو المؤرخ في:لـ تكف الرسمية واجبة لمشير 
كاف يتـ بيا شير المحررات بذات الطريقة التي  23/03/1855 العرفية يتـ في ظؿ قانوف المؤرخ في:

مف قبؿ  مرجعيا سوء تحرير المحررات العرفية وصيايتيامع ما يترتب عمى ذلؾ مف عيوب، الموثقة 
أو مف قبؿ المتعاقديف أنفسيـ بما كاف ال يكفي إلعبلـ الغير بالحقوؽ المتعمقة بالعقار  (1)وكبلء األعماؿ

ف أعمموا بذلؾ  فكثيرا ما كاف ىذا اإلعبلـ يأتي قاصرا أو ناقصا أو يامضا ولـ يفرض المبيع، وا 
في الشير واقتصر التعديؿ الذي جاء بو عمى وجوب الرسمية  30/10/1935 المرسـو الصادر بتاريخ:

قبؿ  نسخة منيا تحفظ في سجبلت خاصة لدى الموثقيف داعػػػػػػػػػػبإيع المحررات العرفية ػػػػػػػػػػػػػػإخضاع جمي
وما قد تطرأ عمييا  مف المتعاقديف عمى فيـ أحكاـ الشير العقاريشيرىا باعتبارىـ أكثر قدرة  راءػػػػػػإج
 .(2) بلت متتاليةػيف تعدػػػػػم

اوؿ ػػػػح 14/10/1955ؤرخ في:ػػػـو المػػػػالمكمؿ بالمرس 04/01/1955المرسـو المؤرخ في: دور ػػومع ص
بفرضو لقبوؿ شير عقد بيع  30/10/1935 الموجو لممرسـو المؤرخ في:المشرع الفرنسي تفادي االنتقاد 

بعد تحققو لشيره في الشكؿ المتطمب قانونا لتحرير عقدىما  أف يتقدـ المتعاقداف معا إلى الموثؽ عقار
خصيصا لمثؿ عقدىما المذاف يريباف في نموذج معد  بمؿءمف صحة مستنداتيما وىويتيما بأف يقـو 

 .عمييما مضمونو ويتـ توقيعيما عميوتحريره ثـ يتمو 
 

لـ تكف  ¨ MAZEAUD ¨وحسب الفقيو مازو  04/01/1955 فالرسمية التي فرضيا المرسـو المؤرخ في:
حسف سير عممية الشير  وىو اليدؼ الذي قصده المرسـو بغرض تحقيؽ وضماف اإلشيارإال بغرض 

مف  1138العقاري وانعداـ الشكمية ال يؤثر في صحة العقد مؤكدا عمى القاعدة التي أوردتيا المادة 
فإف اشتراط المشرع  وبذلؾ (3) ةالقانوف المدني الفرنسي المتعمقة بانتقاؿ الممكية بموجب قاعدة الرضائي

نماالفرنسي لمرسمية في عقد بيع العقار ليس النعقاده،  ، إذ أف عدـ مراعاة ىذه شيره إجراءاتلتماـ  وا 
 .مف قبؿ أميف الرىوف ليس إالّ  اإليداعالقاعدة في العقد المراد شيره تجعمو عرضة لرفض 

 

، فاحتراـ اعدة عدـ نفاذ العقودي حماية الغير وتعمؿ عمى حمايتو بقػتظير أىمية الرسمية فو     
الشكمية في بعض ىذه العقود مف شأنو أف يمكف الغير مف أخذ الحيطة مف التصرفات الظاىرة، كما 

  .(4) أنو يسيؿ تحصيؿ الرسوـ والضرائب لصالح السمطة العامة مف خبلؿ تسجيؿ العقود الرسمية
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 31/12/1971الصادر بتاريخ:  1130/71استبدؿ مصطمح وكبلء األعماؿ بالمحاميف بموجب المرسوـ رقـ:  (1)

(2) MAZEAUD. op. cit . P 648 et  SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 648 – 649. 
MAZEAUD, op.cit . P  650.  (3) 

(4) GHESTIN jacques, Traité de Droit civil – la formation du contrat 3
e
 éd, LGDJ ,1993, P 342- 343.    
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دة الرسمية أىمية بالغة في إطار تسيير ػػػػبلؿ ما سبؽ، يتضح أف المشرع الجزائري أولى لقاعػػػف خػػمو 
تكفي الحفػظ العقاري، لما يحقؽ استقرار وحماية المعامبلت العقارية، يير أف قاعدة الرسمية وحدىا ال 
شير لتسيير الحفظ العقاري، فيي في حاجة إلى قاعدة أخرى تكمميا، تعرؼ بقاعدة األثر النسبي أو ال

 .وىي القاعدة التي سوؼ أتعرض ليا فيما ىو آت المسبؽ
 

 :( الشير المسبق )دة األثر النسبي ثانيا: قاع
النسبي لمشير ىو عدـ السماح لمف يريب في شير أي تصرؼ، أو حكـ قضائي أو  األثرمقتضى 

المتصرؼ أو صاحب الخاضعة لمشير أف يشير أيا منيا ما لـ يكف  األحكاـدعوى مف التصرفات أو 
 الحؽ األخير قد أشير حقو.

 

الحقوؽ العينية تجنبا لمثغرات التي قد  أصؿود مف ىذه القاعدة ىو تحقيؽ دقيؽ لتسمسؿ ػػػالمقصإف 
وتحوؿ بدورىا دوف عمـ األطراؼ بالحقوؽ المتعمقة بالعقار موضوع التصرؼ، أو انتقاؿ الحؽ، تتخمؿ 

الحكـ القضائي أو الدعوى القضائية، فيو مف ناحية يعمؿ عمى تبياف أصؿ ممكية العقار ومف ناحية 
بيذه الطريقة تضمف ىذه القاعدة عدـ انقطاع و  ـالمتعاقدة عمى شير تصرفاتي األطراؼثانية يجبر 

عمى  اإلطبلعييمو األمر  ؿ مفؿ انتقاؿ الممكية في الحقوؽ موضوع الشير، ويحؽ بذلؾ لكػػػػتسمس
سمسمة انتقاؿ الحقوؽ ومدى أحقية المتعامؿ معو وممكيتو لمشيء المتصرؼ فيو مف خبلؿ معرفة أصؿ 

 .(1)ممكيتو
 

النسبي لمعقود  األثرنيا وبيف بيلما تثيره مف لبس وخمط  نقدالنسبي لمشير محؿ  األثرلقد كانت تسمية 
 Règle de la Continuité de استمرارية الشير أو نسبية العقود، لذا فضؿ البعض استبداليا بمصطمح

la publicité Foncière    (2)تداولياعمى سيولة تتبع أصؿ الممكية العقارية وحركة. 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) PAGE Léon, op.cit P 33 – 34 et AYNES Laurent & CROCQ Pierre, op.cit P 270. 
(2)  MARTY Gabriel & RAYNAUD Pierre par  JESTAZ Philippe, op.cit, P 479  

تخمفو في البيع العقاري ) دراسة مقارنة (، رسالة دكتوراه، جامعة وأيضا د. سالـ حماد شعباف الدحدوح، الطبيعة القانونية لمتسجيؿ وأثر 
 .74، ص 1997اإلسكندرية 
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ؽ ػػػػراء شير أي تصرؼ وارد عمى عقار ما لـ يكف ىناؾ شير مسبػػػػػػاري إجػػػػف لممحافظ العقػػػػال يمك
لممحرر الذي عمى أساسو تـ التصرؼ في العقار بأي شكؿ مف أشكاؿ التصرؼ وىذا ما أشارت إليو 

ال يمكف القياـ بأي إجراء لئلشيار في  التي جاء فييا" 76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ:  88المادة 
ادة ػػػػػلشيالقضائي أو  رارػػػػػػػػػػػمحافظة عقارية في حالة عدـ وجود إشيار مسبؽ أو مقارف لمعقد أو لمق

يثبت حؽ المتصرؼ أو صاحب الحؽ األخير وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة  االنتقاؿ عف طريؽ الوفاة
 أدناه. 89

والمتصرؼ أو صاحب الحؽ األخير يعني الشخص الذي يكوف حقو قد تـ تحويمو أو تعديمو أو تثبيتو 
 ي طمب اإلشيار مف أجمو.أو ترتيب حقوؽ عميو أو انقضائو بموجب اإلجراء الذ

ثقة المثبتة لمحؽ لصاحبو نو ابتداء مف اإلشيار المعطى لمعقد أو لمقرار القضائي أو لمشيادة المو ا
ال يمكف القياـ بأي إجراء مف قبؿ الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابؽ ليذا الحؽ دوف الجديد،

 ".اؿ أو إلغاء أو نقض حؽ عيني عقارياإلخبلؿ بإشيار الطمبات القضائية الرامية إلى فسخ أو إبط
 

فالشير المسبؽ لممحرر، يحقؽ الطمأنينة في المعامبلت العقارية وبيف صاحب الحؽ األخير الوارد  
عمى البطاقة العقارية الخاصة بو، ومنو تظير  اإلطبلععمى العقار والذي يسيؿ التصرؼ عميو لمجرد 

فكرة تسمسؿ الممكية العقارية، بحيث تنتقؿ الممكية مف المتصرؼ إلى المتصرؼ إليو بطريقة يمكف مف 
 خبلليا معرفة جميع المبلؾ السابقيف الذيف تداولوا عمى ممكية العقار.

 

تبيف لو تخمؼ قاعدة  إذاء الشير لممحافظ العقاري الحؽ في رفض إيداع المحرر وكذا رفض إجرا 
، يير أف ىذه الرقابة ال تمتد األثر النسبي لمشير، لما لو مف سمطة مراقبة الوثائؽ موضوع اإلشيار

نما إلى مدى توافر الشكؿ المطموب ، عمما بأف مبدأ إلى البحث في مدى صحة التصرؼ مف عدمو وا 
 وىذا ما يظير في االفتراض التالي: األثر النسبي ال يعطي الحماية الكافية لمتصرؼ إليو

بالتصرؼ في ذات  )ج(ثـ قاـ  )ج(قبؿ  )ب(وقاما بشير حقيما  )ج(و إلى  (ب)عقارا إلى  )أ(إذا باع 
ففي ىذي الحالة ال يحؽ لممحافظ العقاري رفض شير التصرؼ األخير تطبيقا  )د(العقار لصالح 

لـ يكف  )ج(كاف موضوع شير مسبؽ أيضا عمى الريـ مف أف حؽ  )ج(لقاعدة األثر المسبؽ، ألف حؽ 
 الذي ىو أسبؽ في التاريخ. )ب(نافذا في حؽ 

 

يير أف ىذا ال يعني عمى اإلطبلؽ عدـ أىمية قاعدة األثر المسبؽ بؿ بالعكس فإنيا ذات أىمية     
مف بطاقات تنظيـ مثؿ ىذه المعمومات ضالذي يفتقد إلى  قصوى في ظؿ نظاـ الشير الشخصي

 .(1)خاصة بكؿ عقار
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) CAPITANT Henri - TERRE François - LEQUETTE Yves , les grands arrets de jurisprudence civile ,9

e
 éd 

DALLOZ,1991,P 812  
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ة ػػػػػػرع الجزائري لممحافظ العقاري سمطة كاممة لمراقبة كؿ وثيقػػؽ ىذه القاعدة، منح المشػػلحسف تطبيو 
فمو  (1)راء السابؽ ػػػػػػػع اإلجػػتكوف محؿ إيداع عمى مستوى مصمحتو قصد التأكد مف احتوائيا عمى مراج

عندما يقبؿ  التي جاء فييا:" 76/63رقـ:  التنفيذي المرسوـ 101/1أف يرفض اإليداع وفقا لنص المادة 
ة ػػػػػػػػاشر في عمميػػػذ اإلجراء ويبػػػؼ تنفيػيوقراء في سجؿ اإليداع، فإنػػػو ػػػؿ اإلجػػػػداع ويسجػػػالمحافظ اإلي

 ..." 107التسوية المنصوص عمييا في المادة 
 

كما لو أف يرفض اإلجراء الحقا لنفس السبب، يير أنو ال يمكف األخذ بقاعدة األثر النسبي لمشير 
 العقاري بشكؿ مطمؽ، بؿ ترد عمييا استثناءات وىذا لسببيف ىما: 

أنو ال يمكف فرض ىذه القاعدة عمى وقائع صدرت قبؿ القانوف المنظـ لمشير العقاري أي األمر  ،أوال
وىما االستثناءاف  ( 2) والسبب الثاني يعود إلى كوف الحقوؽ تنتقؿ أحيانا لممستفيد بغير سند 75/74رقـ: 

منو والتي  89مادة مف المرسـو التي أحالت إلى تطبيؽ ال 88المذاف أوردىما المشرع بموجب المادة 
ال يمكف القياـ بأي إجراء لئلشيار في محافظة عقارية في حالة عدـ وجود إشيار مسبؽ جاء فييا :" 

أو مقارف لمعقد أو لمقرار القضائي أو لشيادة االنتقاؿ عف طريؽ الوفاة، يثبت حؽ المتصرؼ أو 
 "أدناه... 89صاحب الحؽ األخير وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة 

 

، االستثناءات 19/05/1993المؤرخ في: 93/123المعدلة بموجب المرسـو رقـ:  89حددت المادة لقد 
 :بنصيا

 أعبله.  88تستثني القاعدة المدرجة في الفقرة األولى مف المادة " 
 8عند اإلجراء األولي الخاص بشير الحقوؽ العقارية في السجؿ العقاري والذي يتـ تطبيقا لممواد مف  -

 مف ىذا المرسوـ. 18إلى 
عندما يكوف حؽ المتصرؼ أو صاحب الحؽ األخير ناتجا عف سند اكتسب تاريخا ثابتا قبؿ أوؿ  -

 ".1971 يناير سنة
 

 08بالرجوع إلى المواد مف و  ألوؿ الخاص بشير الحقوؽ العقاريةفإنو بالنسبة لئلجراء ا ،وػػػػػػػػوعميػ    
فإنيا تتعمؽ بإيداع وثائؽ المسح العاـ بعد االنتياء مف ، 76/63 مف المرسوـ التنفيذي رقـ: 17إلى 

عممية المسح، والتي ال يتصور أف تكوف موضوع شير مسبؽ ما دامت ناتجة عف أعماؿ المسح 
العقاري العاـ بموجب الوثائؽ المسحية التي يستمميا المحافظ العقاري مف أجؿ إخضاعيا لعممية 

 المسح.
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 49خالد، المرجع السابؽ، ص  د. رموؿ (1)

(2) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 55.    
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فإف العقد العرفي الثابت التاريخ ىو ذلؾ  (1)01/01/1971أما بالنسبة لمعقود العرفية الثابتة التاريخ قبؿ 
العرفي حجة ال يكوف العقد  مف القانوف المدني والتي جاء فييا:" 328العقد الذي نصت عنو المادة 

 عمى الغير في تاريخو إال منذ أف يكوف لو تاريخ ثابت، و يكوف تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
 مف يوـ تسجيمو، -
 مف يوـ ثبوت مضمونو في عقد آخر حرره موظؼ عاـ، -
 مف يـو التأشير عميو عمى يد ضابط عاـ مختص، -
مضاء. -  مف يوـ وفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط وا 

  ".أنو لمقاضي تبعا لمظروؼ، رفض تطبيؽ ىذه األحكاـ فيما يتعمؽ بالمخالصةيير 
مف المرسـو المذكور أعبله، فإف مختمؼ التشريعات  89إضافة إلى االستثناءات الواردة في المادة 

مف  39 العقارية البلحقة أوردت حاالت استثنت فييا قاعدة الشير المسبؽ منيا ما جاء في المادة
المتضمف قانوف التوجيو العقاري، المتعمػػػػػؽ بشيادة الحيازة، وكذا ما جاء بو  90/25 :وف رقـػػػػالقان

عداد عقد عمػػػػؽ بإجراءات التقادـ المت 1983 ماي21 المؤرخ في: 83/352المرسـو رقـ:  المكسب وا 
والمتعمػػػػػػػؽ  19/05/2008 المػػػػػػؤرخ في: 2008/147 الممغى بموجب المرسـو التنفيذي رقـ :الشيرة 

 18 المؤرخ في: 83/18 بعمميات التحقيؽ العقاري وتسميـ سندات الممكية، وكذا ما جاء في القانوف رقـ:
المتعمؽ باكتساب الممكية العقارية عف طريؽ االستصبلح، إضافػػػػػػة إلى ما جاء بو المرسـو  1983أوت 

المتعمؽ بمنح حؽ امتياز قطع أرضية تابعة ، 1997 ديسمبر 15 المؤرخ في: 97/483التنفيذي رقـ: 
 .ألمبلؾ الدولة

 يــرع الثانــــــــــــالف
 إتمام إجراءات الشير العقاري

ف ػػػػػـ مف أف المعنييػػػة عمى الريػػػات معينػاري تتطمب تدخؿ عدة جيػػػر العقػػػػػة الشيػػػذ عمميػػػإف تنفي
مودع الوثائؽ محؿ الشير والمحافظ العقاري، يير أف تدخؿ جية أخرى وىي  المباشريف بذلؾ ىما:

إذا لـ  بذلؾ خبلؿاإلمكتب التوثيؽ الذي حرر العقد موضوع اإلشيار فرضو المشرع ورتب جزاء عمى 
يتـ اإليداع لدى مصالح الحفظ العقاري في آجاؿ محددة، وىي آجاؿ متباينة ومختمفة تختمؼ بحسب 

نبغي عمى ي والتي جاء فييا:" 76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 90 ودعة حسب المادةنوع الوثائؽ الم
ارات القضائية السمطات اإلدارية أف يعمموا عمى إشيار جميع العقود أو القر الموثقيف وكتاب الضبط و 

ىذا ما سيتـ ، و "المحررة مف قبميـ أو بمساعدتيـ وذلؾ ضمف اآلجاؿ المحددةالخاضعة لئلشيار و 
  فصيمو فيما يمي:ت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتعمؽ بالتوثيؽ حيز التنفيذ والتي أوجبت المادة  15/12/1970المؤرخ في:  70/91ىو تاريخ دخوؿ القانوف رقـ:  1971الفاتح جانفي  (1)

 منو إخضاع كافة التصرفات الواقعة عمى العقار إلى إجراءات شكمية. 12
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 :الحفظ العقاريأوال: آجال إيداع الوثائق بمصالح 
تختمؼ آجاؿ إيداع مختمؼ الوثائؽ لدى مصالح الحفظ العقاري، بحسب نوع ىذه الوثائؽ وبالنظر إلى 

 . (1)مدى إلزامية شيرىا
 

نما جوازيا وذلؾ في حالة قيد الحقوؽ العينية التبعية، والتي ال ػػػػإف الشي     ر العقاري ال يكوف ممزما وا 
لممدنيف المرتينيف الحؽ في قيد رىنيـ في أي وقت طالما أف الديف ال زاؿ تكوف مقيدة بأجؿ محدد ألف 

مف الناحية العممية ، فإف عمى  ور أنػػػػػػػوف ال زاؿ بيد المديف الراىف، ييػػػػػار المرىػػػا أف العقػػا وطالمػػػقائم
ف ػػػػػػػػي الدائنيػػػاألفضمية بالنسبة لباقؽ ػػػػػو حتى يكوف لو حػػػف اإلسراع في عممية قيد رىنػػػػػػف المرتيػػػػالدائ

 المرتينيف المقيدة رىنيـ وحتى بالنسبة لمدائنيف العادييف.
 

مف المرسوـ التنفيذي والتي جاء  99خاصة بالوثائؽ واجبة الشير بموجب المادة  لقد حدد المشرع آجاال
 أف آجاؿ إتماـ اإلجراء تحدد كما يمي:فييا:"

الموثقة، شيراف ابتداء مف اليـو الذي قدـ االلتماس إلى الموثؽ، ويرجع ىذا بالنسبة لمشيادات  – 1
 األجؿ إلى أربعة أشير إذا كاف أحد المعنييف يسكف بالخارج.

يكوف أصحاب الحقوؽ العينية الجدد مسؤوليف مدنيا إذا قدـ االلتماس إلى الموثؽ أكثر مف ستة أشير 
 بعد الوفاة

 كية، ثمانية أياـ مف تاريخيا.بالنسبة ألوامر نزع المم - 2
 بالنسبة لمقرارات القضائية األخرى، شيراف مف اليوـ الذي صارت فيو نيائية. - 3
 بالنسبة لمعقود األخرى مف يـو تاريخيا. - 4

وفي حالة ما إذا كاف يجب إجراء اإلشيار في مكتبيف أو أكثر فإف األجؿ المنصوص عميو يمدد 
 "بالنسبة لكؿ مكتب زيادة عف األجؿ األوؿ...بخمسة عشر يوما كامبل 

 

المذكورة أعبله يتمثؿ في الغرامة  99 والجزاء المترتب عمى اإلخبلؿ باآلجاؿ المحددة بموجب المادة    
وكتاب الضبط والسمطات اإلدارية التي حررت العقد، ىذا  (2)دج يتحمميا الموثؽ100المالية المقدرة بػ 

 ية الناتجة عف الضرر الذي تسبب لمغير بسبب خطأ ىؤالء.فضبل عف المسؤولية المدن
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 96. 
 وتحتسب ابتداء مف تاريخ التحرير إلى تاريخ اإليداع. 1999قانوف المالية لسنة  31دج بموجب المادة 1000تـ رفع ىذا المبمغ إلى  (2) 
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 :ثانيا: الوثائق محل اإليداع
مف أجؿ تنفيذ عممية الشير يجب إيداع مجموعة مف الوثائؽ بمصمحة الحفظ العقاري واإليداع ينصب 

 لقضائي فضبل عف وثائؽ أخرى ممحقة.عمى العقد أو الحكـ ا
 

إف اليدؼ مف عممية الشير العقاري ىو إعبلف التصرفات الخاصة بالحقوؽ العقارية العينية األصمية 
 منيا والتبعية حتى تكوف ليا الحجية المطمقة وتتمتع بحماية خاصة في حالة المنازعة في صحتيا.

 

ر ػػػػػػػػػػػػالقيمة إاّل إذا خضعت لشروط حددىا المشرع بموجب األمذه الوثائؽ ىذه ػػوف ليػػف أف تكػػػػوال يمك
مف ىذه الشروط ما يتعمؽ بتعييف األطراؼ ومنيا ما يتعمؽ  76/63 والمرسـو التنفيذي رقـ: 75/74رقـ: 

 ةالقرارات المذكور يفرض بأف تكوف األشخاص و ألف الشير العقاري بتعييف العقارات موضوع اإلشيار 
 .(1)ضمف العقد موضوع الشير معينة تعيينا دقيقا

 

 الشروط الخاصة بتعيين األطراف: -أ
  62 أوردىا المنظـ ضمف أحكاـ المادة (األشخاص الطبيعية)إف قاعدة تعييف األطراؼ الطبيعية 

ي: ػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػػػالم 93/123 ذي رقـ:ػػالمعدلة بموجب المرسـو التنفي 76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ:
ضمف أحكاـ (  األشخاص االعتبارية ) ، بينما أورد قاعدة تعييف األطراؼ االعتبارية1993/ 19/05

كؿ عقد أو قرار قضائي  مف المرسـو ما يمي:" 62 مف نفس المرسوـ، فجاء في نص المادة 63المادة 
قاب وأسماء وتاريخ ومكاف والدة يكوف موضوع إشيار في محافظة عقارية، يجب أف يشتمؿ عمى أل

 جنسية وموطف ومينة األطراؼ.و 
جنسية األطراؼ، موثؽ أو كاتب الضبط ب وأسماء وتاريخ ومكاف والدة و ويجب أف يصادؽ عمى ألقا

تخرج أو صورة أصمية أو نسخة مودعة مف أجؿ تنفيذ أو سمطة إدارية، في أسفؿ كؿ جدوؿ أو مس
 اإلجراء.

 والتصديؽ عمييا بالنسبة لممتوفى وفيما يخص الشيادات بعد الوفاة، يجب اإلشارة إلى الحالة المدنية
 وبالنسبة لكؿ واحد مف الورثة أو الموصى ليـ .

الصبلحية، وكؿ وثيقة رسمية تثبت يتـ إعداد الشيادة بتقديـ مستخرج مف شيادة الميبلد، قائمة 
 " .الجنسية

 

ػػو، فإف التحقيؽ في ىوية أطراؼ المحرر يتـ مف قبؿ محرريو وىذا بالتعييف الدقيؽ ػػػػػػػػػػػػوعمي    
 لؤلشخاص أصحاب الحقوؽ وىو ما يسمى بالشرط الشخصي.

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe op.cit,P 742. 
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، األىمية المدنية لؤلطراؼ وتتـ 76/63 رقـ: مف المرسوـ 65يقصد بالشرط الشخصي وفقا لنص المادة 
ة عمى صحة البيانات المتعمقة بالشرط الشخصي في أسفؿ الصورة األصمية والنسخ والجداوؿ ػػػالمصادق

القرارات العقود و  أفبنصيا:"  65 ليوية األطراؼ وىذا ما أكدتو نص المادةضمف نفس الشروط بالنسبة 
والجداوؿ، فيما يخص األشخاص الطبيعييف، يجب أف تتضمف اإلشارة إلى جميع العناصر التي تسمح 

 بتحديد الشرط الشخصي لؤلطراؼ.
 

 ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفيوـ ىذا المرسوـ باألىمية المدنية لؤلطراؼ.
ويصدؽ عمى صحة البيانات المتعمقة بالشرط الشخصي في أسفؿ الصورة األصمية والنسخ والجداوؿ 

 ".ضمف نفس الشروط بالنسبة ليوية األطراؼ 
 

، فإف كؿ عقد أو قرار إداري موضوع إشيار ( األشخاص االعتبارية )أما تعييف األطراؼ االعتبارية 
الجماعات والنقابات واألشخاص االعتبارية و الشركات في محافظة عقارية، يجب أف يشتمؿ عمى ىوية 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػا، وبالنسبػػي ومقرىػػا القانونػػات شكميػػػة لمشركػػػع تسميتيا، ويشار فضبل عف ذلؾ بالنسبػػرى مػػػاألخ
 بالنسبة لمجمعيات مقرىا وتاريخ ومكاف تصريحيارقـ تسجيميا في السجؿ التجاري، و لمشركات التجارية 

 مكاف إيداع قوانينيا األساسية.النسبة لمنقابات مقرىا وتاريخ و وب
 

ىوية الشركات والجمعيات والنقابات واألشخاص االعتبارية األخرى، يتـ التصديؽ عمييا ضمف  فإ    
 الشروط المنصوص عمييا في المادة السابقة.

 يتـ إعداد الشيادة:و 
لؤلشخاص االعتبارية التي يوجد مقرىا في الجزائر، بمجرد تقديـ أصؿ لصورة رسمية أو لنسخة  - 1

 مراجعة لكؿ عقد يثبت التسمية والشكؿ القانوني والمقر الحالي لمشخص االعتباري.
أو س الوثائؽ المسممة ػديـ نفػػػارج الجزائر، بمجرد تقػا خػد مقرىػػارية التي يوجػاص االعتبػػاألشخ – 2

المصدؽ عمييا مف قبؿ السمطة اإلدارية أو الموظؼ الدبموماسي أو القنصمي الذي يمثؿ الجميورية 
بترجمة بالمغة العربية ومصدؽ ، ويجب أف يكوف مرفوقا الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكاف المقرر

 .عمييا إذا كانت محررة بمغة أجنبية
 

مف  63لوثائؽ التي بموجبيا تـ إعدادىا، وىذا وفقا لنص المادة في جميع األحواؿ تذكر في الشيادة ا
 .76/63المرسـو رقـ:
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 راءػػػػة قصد تنفيذ اإلجػػافظة العقاريكؿ جدوؿ أو مستخرج أو صورة أصمية أو نسخة مودعة في المح
وجود وعند عدـ ، عقد أو مف قبؿ سمطة إدارية لمشيريجب أف تحمؿ تأشيرة موقعو مف قبؿ محرر ال

ىذه التأشيرة، يرفض اإليداع، ويمكف أف يرفض اإلجراء بعد قبوؿ اإليداع مف طرؼ المحافظ العقاري 
 4 الفقرة 64ع والتأشيرة يير صحيحة أو يير تامة أو يامضة عمبل بنص المادة ػػإذا الحظ أف المراج

ب يج ،الكاممة لؤلطراؼ رة عناصر اليوية...وعندما ال تشمؿ التأشيمف نفس المرسوـ والتي جاء فييا:"
ذي ػػالتي تستند إلييا بالنسبة لمتعييف ال(  صفحات، فقرات، سطور)  و الوثيقةػػػأف تبيف ما تحتوي عمي

ظ مف أجؿ التأشير عمى البطاقة العقارية، يير أف ىذا التوضيح يكوف يير الـز ػػيحتفظ بو المحاف
 "الوثيقة التي يجب إشيارىا...عندما يكوف التعييف الكامؿ لؤلطراؼ مكتوبا في أعمى 

 

التصديؽ عمى ىوية األطراؼ ال يتـ فقط بواسطة الموثقيف أو األشخاص أو كاتب الضبط أو السمطة 
نما يختص بو أيضا الوزراء، الوالة، رؤساء المجالس الشعبية  62/2 اإلدارية مثمما نصت عميو المادة وا 

مديريات الواليات لممصالح  ة القضائية لمخزينة، موظفوالوكالالبمدية وكذا قضاة النيابة العامة، مدير 
المالية الذيف ليـ درجة مفتش، رئيس ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبيف العمومييف عمبل بنص المادة 

 .76/63 مف المرسـو رقـ: الفقرة األخيرة 64
 

 وفػػػػػة التي تكػػػالقضائي ود واألحكاـػػؿ العقػراؼ ىو أيضا شرط وجوبي في كػػػف األطػػرط تعييػػػش إف
 ؤرخػػػػػػػػػػـو المػػػػػمف المرس 38 ادةػػب المػػػي بموجػػػوف الفرنسػػاري في القانػػػػمحؿ إشيار إلزامي أو اختي

 لو سمطة التحقيؽ في ىوية األطراؼافظ ومف يتمكف المحبموجب ىذه القاعدة  04/01/1955في: 
تحت مسؤوليتو تفادي المطالبة بتقديـ شيادات الميبلد في كؿ مرة مف المعنييف في أوقات متقاربة و 

، يير أف ىذه القاعدة قد تمكف شخصيا وبما فيو الكفاية مف التعرؼ عمى طالبي الشيرطالما أنو 
إلى ياية  الممتدة مف تقديـ شيادة الميبلد تغير حالة ىؤالء األشخاص خبلؿ الفترةتصطدـ باحتماؿ 

األمر الذي ال يعفي المحقؽ في ىوية األطراؼ مف المسؤولية بدعوى جيمو ، إجراء التحقؽ مف اليوية
 .(1)ليذا التغير في حالة األشخاص

 

 شرط تعيين العقارات: -ب
يجب أف تشتمؿ طمبات الشير والمحررات واجبة الشير عف البيانات البلزمة والمفيدة في تعييف العقار 

 .(2)األخص تبياف موقعو ومساحتو وحدودهوعمى 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

PAGE Léon, op.cit, P 21. (1) 

 .15ص  ،الحميد الشواربي، المرجع السابؽ د. عبد (2)
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د األساسية ػػػػأركاف العقات تعتبر طبيعية في العقد، ألنيا تعتبر مف إحدى ػػػذه البيانػػػف ىػػػة تعييػػػأىمي
التعرؼ عمى ف ػػػػوالمتعمقة بوجوب تعييف محؿ العقد، ثـ ىي مف جية ثانية تمكف المحافظ العقاري م

مؾ ػػػار خاصة تػػػػػػة العقود العرفية تظير في شرط تعييف العقػػػالعقار موضوع اإلشيار، يير أف مشكم
عمى عاتؽ المحافظ العقاري مراقبة مدى استيفاء التصرؼ بذلؾ يقع  (1)التي ال توضح فييا الحدود بدقة

الوارد عمى العقار لمشروط القانونية معتمدا عمى عناصر لتعييف العقارات، تختمؼ باختبلؼ موقع 
ذات مف  114و 71 إلى ياية 66 – 27 – 21 العقار المعّيف مف حيث نوعو وقوامو ىذا وفقا لممواد:

 المرسوـ.
 

 المناطق الممسوحة: تعيين العقارات في -
 ذيػػػػػمف المرسـو التنفي 66حددت المادة  ، فمقدالعقارات الواقعة في المناطؽ الممسوحةفيما يتعمؽ ب

كؿ عقد أو قرار قضائي موضوع إشيار في  كيفية تعييف العقار الممسوح بنصيا " 76/63رقـ: 
 والبمدية التي يقع فييا وتعييفمحافظة عقارية، يجب أف يبيف فيو بالنسبة لكؿ عقار يعنيو النوع 

 وما يحتوي عميو مف مسح أراضي. (المكاف المذكوررقـ المخطط و القسـ و  )
ف العقد أو القرار، عندما يحقؽ أو يعايف قسمة في ممكية أرض ينتج عنيا تغيير الحدود، يجب أف إ

التقسيـ ما عدا في حالة يعيف العقار كما كاف موجودا قبؿ التقسيـ وكؿ عقار جديد ناتج عف ىذا 
أف تأسيس حؽ انتفاع أو حؽ ممكية لممباني والغراس عمى جزء ة المنجزة طبقا لتنظيـ التعمير و التجزئ

 مف الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود الممكية.
ني ـ لممكية األرض التي ينتج عنيا تغيير في الحدود وال يعػػػة تقسيػدما ال يتـ تحقيؽ أو معاينػػػػوعن

األجزاء أو عدة أجزاء مف العقار المبني عمى سبيؿ الممكية المشتركة، فإف العقد أو القرار القضائي 
 يجب أف يشتمؿ في آف واحد عمى تعييف األجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار.

ف تعييف الجزء يتـ طبقا لجدوؿ وصفي لمجزء أو عند االقتضاء طبقا لجدوؿ معدؿ معد ضمف الشروط ا
ما بموجب المادة و  67المحددة إما بموجب المادة  ر ػػػػػػف يجب أف يشيػػػػوتـ إشياره مسبقا، وىذا التعيي 68ا 

بيذه النقطة، وذلؾ مع  الخاصةالحصة في ممكية األرض ا الجزء و إلى رقـ قطعة األرض التي يوجد بي
 .70المادة عمييا في المادتيف المذكورتيف و  مراعاة االستثناءات المنصوص

ما بحؽ  استعماؿ ال تطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة عندما يكوف العقد أو القرار القضائي يتعمؽ إما بارتفاؽ وا 
ما بإيجار، و   تقسيـ العقار.ال تطبؽ أيضا عندما ينتج عف العقد أو القرار إلغاء أو بسكف وا 

 ".ويجب أف تكتب نفس البيانات في كؿ جدوؿ أو صورة أصمية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، ص 1947د. محمد خمؼ، شرح قانوف تنظيـ الشير العقاري مف الناحيتيف القانونية والعممية، الطبعة األولى، مطبعة أميف عبد الرحماف،  (1)

135. 
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 الريفي:معقار التعيين بالنسبة ل -
  114يتـ تعييف العقار الريفي الواقع في مناطؽ تشمميا عممية المسح بموجب قواعد حددتيا المادة 

 د ػػػػمف ىذا المرسوـ وعن 66خبلفا ألحكاـ المادة التي جاء فييا:" 76/63التنفيذي رقـ:ـو ػػػف المرسػم
موضوع إشيار، في محافظة  فإف كؿ عقد أو قرار قضائي يكوف –عدـ وجود مخطط لمسح األراضي 

 يجب أف يبيف فيو بالنسبة لكؿ عقار ريفي مشار إليو في المادة السابقة ما يمي: عقارية
 نوع العقار. -
 موقعو. -
 محتوياتو. -

وفضبل عف ذلؾ أرقاـ المخطط المحتفظ بو بصفة نظامية في مصالح مسح األراضي والمحافظة 
 ".العقارية وفي حالة عدـ وجود ذلؾ أسماء المالكيف المجاوريف 

 

 بالنسبة لمعقار الحضري:التعيين  -
 20تعتبر كعقارات حضرية وتكوف موضوع إحداث بطاقات عقارية كما ىو منصوص عمييا في المادة 

أعبله، العقارات المبنية أو يير المبنية الموجودة عمى الطرقات المرقمة بصفة نظامية لمجيات السكنية 
ويتـ التعرؼ عمى ىذه العقارات في الجداوؿ أو ، نسمة 2000ات التي يزيد سكانيا عف ػػػة لمبمديػػػػالتابع

 ارع والرقـ.المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عف طريؽ اإلشارة إلى الش
 .76/63مف المرسـو رقـ: 21، وىذا وفقا لنص المادة أما جميع العقارات األخرى فتعتبر عقارات ريفية

 

 :بالنسبة لمعقارات المتبقية الخاضعة لنظام الممكية المشتركة  -
الممكية المشتركة ىي الحالة  :"نصيابمف القانوف المدني    743الممكية المشتركة عرفتيا المادة

القانونية التي يكوف عمييا العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكوف ممكيتيا مقسمة 
 ".نصيب في األجزاء المشتركةتمؿ كؿ واحدة منيا عمى جزء خاص و حصصا بيف عدة أشخاص تش
 . 76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 67 ويتـ تقسيميا وفقا لنص المادة

في القانوف الفرنسي، فإف شرط تعييف العقارات يتـ بموجب شيادة تمنح مف إدارة مسح األراضي أما 
، فإف تعييف وىذا في المناطؽ التي تـ تجديد المسح فييا  extrait cadastralتسمى شيادة المسح 

العقارات يجب أف يكوف متطابقا مع ىذه الشيادة وىذا مف أجؿ تأميف عممية التوافؽ بيف السجؿ 
دارة مسح األراضي   .(1)العقاري وا 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 PAGE Léon, op.cit, P 22. (1)  
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 يــث الثانـــــــــــالمبح
 المنازعة في قرارات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجل العقاري 

تنفيذ عممية شير مختمؼ  إلىو الرامية ػو بميامػيصدر المحافظ العقاري عدة قرارات بمناسبة قيام
وع طمب ػػالوثائؽ موض إيداعرر رفض ػػفيق، العقارية اـ المودعة بالمحافظةالوثائؽ والعقود واألحك

 إجراءقرار برفض  إصداركما يحؽ لو  إيداعياشيرىا حتى بعد قبوؿ  إجراء، ويقوـ برفض اإلشيار
وىي القرارات التي فتح المشرع ، خطأ إشيارىاعممية الشير إذا تبيف لو أنو تـ  إتماـالشير حتى بعد 

مف األمر  24اـ الجيات القضائية المختصة بموجب المادة ػػػػلممتضرر باب المنازعة فييا أم
كما سمح لممتضرر المنازعة أيضا في قرارات الترقيـ المؤقت الذي يصدره المحافظ  ،75/74رقـ:

ندات المثبتة الذي يعتبر أقوى السو العقاري وكذا في الترقيـ النيائي الذي يتوج بصدور الدفتر العقاري 
الذي ريـ ىذه الصفة التي أعطيت لو، فإنو ليس بمنأى عمى المنازعة في صحتو ، و ةلمممكية العقاري

قرارات المحافظ الطعف ضد وىي المنازعات التي تدخؿ كميا ضمف وفي صحة البيانات الواردة فيو 
 .المبحث ىذا العقاري وىو األمر الذي دفعني إلى جمعيا في

 يقسـ المبحث إلى: مف ثـ 
 .المؤقت والنيائي()م ـــــــــــرارات الترقيـــــــــــــالمنازعة في ق المطمب األول:     
 .والشيراإلجراء رفض اإليداع و المنازعة في قرارات  المطمب الثاني:     
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 ب األولـمــــــــــلمطا
 (المؤقت والنيائي)العقاري المنازعة في قرارات الترقيم  

بعد اختتاـ عمميات المسح العاـ لؤلراضي في كؿ بمدية، يودع لدى المصمحة لقد سبؽ اإلشارة إلى أنو 
ح األراضي وىذا تطبيقا لنص ػػؽ الخاصة بمسػػػػالمكمفة بمسؾ السجؿ العقاري نسخة ثانية لجميع الوثائ

يقـو الموظؼ المكمؼ بمسؾ السجؿ العقاري بتحديد حقوؽ الممكية ، 75/74 مف األمر رقـ: 10المادة 
مف  11وثائؽ بقصد إشيارىا وىذا وفقا ألحكاـ نص المادة ىذه الوؽ العينية األخرى، عمى أساس والحق

وـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات ػػػيق كما مف نفس األمر 13 تطبيقا لنص المادة 75/74 األمر رقـ
أف ىذا بالترقيـ قد الممسوحة في السجؿ العقاري إما ترقيما نيائيا أو ترقيما مؤقتا حسب الحالة، يير 

اب ػػػح بػػػذي فتػػػػرع والػػػو المشػػيء الذي توقعػػار منو الغير أو حتى أصحاب الحقوؽ أنفسيـ، الشػػػيض
رفعا لكؿ ضرر قد يصيب  المنازعة في الترقيـ المؤقت وفي الترقيـ النيائي أماـ جيات قضائية مختمفة

في المنازعات التي أحدىـ جراء إصدار ىذه القرارات، وىي القرارات التي يجدر معرفتيا قبؿ الخوض 
 شأنيا.بثار ت

 يقسـ المطمب إلى: مف ثـ 
  .والنيائيالمؤقت  العقاريم ـوم الترقيــــــــالفرع األول: مفي     
  .والنيائيالمؤقت العقاري منازعات الترقيم الفرع الثاني:      

 

 رع األولـــــــــــالف
 الترقيم النيائيو  المؤقت العقاريمفيوم الترقيم  

ودع لجاف مسح األراضي وثائؽ المسح ػػػػػة المسح العاـ عمى مستوى إقميـ كؿ بمدية، تػػػػاـ عمميػػد إتمػػبع
ىذا اإليداع عند االنتياء مف عمميات  لدى المحافظة العقارية لقاء محضر يحرره المحافظ العقاري، يتـ

 ـو رقـ:ػػػػػػػػػمف المرس 8 اـ البمدية المعنية وفقا لنص المادةػػػػػمسح األراضي لكؿ قسـ أو مجموعة أقس
 .19/05/1993المؤرخ في:  93/123

خ إيداع ػػابتداء مف تاري (08) يكوف محضر التسميـ محؿ إشيار واسع في أجؿ أقصاه ثمانية  أياـ
ة ػػػػػأشير، وىذا قصد تمكيف المالكيف وذوي الحقوؽ العيني (04) ائؽ مسح األراضي لمدة أربعةوث

 اريػػػػػػالعقارية األخرى مف تسمـ كؿ وثيقة شيد لحقوقيـ عمى العقارات الممسوحة مف المحافظ العق
 ائز أف يودع ي عمى كؿ مالؾ أو حػػػػينبغو  .76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 9وفقا لنص المادة 

مف المرسوـ  10و اإلدارة يحتوي عمى البيانات المذكورة في المادة ػػػة جدوال تسممػػػػدى المحافظة العقاريػػل
يرفؽ الجدوؿ عند االقتضاء كما  د بحقوقيـ عمى العقارات الممسوحةبغية استبلـ وثائؽ تشي التنفيذي
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بالسندات والعقود والوثائؽ األخرى التي تثبت أصؿ الممكية والمالؾ أو الحائز الحالي لمعقار وفقا لنص 
يقـو المحافظ العقاري بترقيـ العقارات الممسوحة في  ومنو مف المرسـو التنفيذي 02الفقرة  10المادة 

، مف المرسـو التنفيذي 11عمبل بأحكاـ المادة  األراضيالسجؿ العقاري لمجرد استبلمو وثائؽ مسح 
، ويتـ 2 الفقرة 11يتـ الترقيـ العقاري لمجرد اإلمضاء عمى محضر تسميـ الوثائؽ المسحية المادة و 

تعييف الحقوؽ المتعمقة بالعقارات موضوع الترقيـ عمى أساس وثائؽ المسح حسب القواعد المنصوص 
إذ يتـ ترقيـ ىذه العقارات إما ترقيما نيائيا أو عمييا في التشريع المعموؿ بو في مجاؿ الممكية العقارية، 

 فيما يمي:شرحو  ترقيما مؤقتا وىذا ما سيتـ
 

 أوال: الترقيم المؤقت:
لمدة سنتيف  مؤقتا أو ترقيما أشير (04) يقوـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا لمدة أربعة

 .حسب األحواؿ (02)
 

 :أشير (04)الترقيم المؤقت لمدة أربعة  -1
أشير تسري مف تاريخ الترقيـ  (04) مؤقتا لمدة أربعةترقيما يقوـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات 

بالنسبة لمعقارات التي ليس لمالكييا الظاىريف سندات ممكية قانونية، والذيف يمارسوف حسب وثائؽ 
 01الفقرة  13تسمح ليـ باكتساب الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب حسب المادة  مسح األراضي حيازة

ويصبح الترقيـ المؤقت نيائيا عند انقضاء المدة المحددة إذا لـ يعمـ  67/63مف المرسـو التنفيذي رقـ:
 13المحافظ العقاري بأي اعتراض أو إذا تـ سحب أو رفض االعتراضات المرفوعة وفقا لنص المادة 

 .02 فقرةال
 

 :وسائل إثبات الحيازة في الترقيم المؤقت
 :المذكورة أعبله بالوسائؿ التالية 01 الفقرة 13 يتـ إثبات الحيازة في الترقيـ المؤقت وفقا لممادة

 

 رسمية: الحيازة الثابتة بسندات  -أ
 واألحكاـ القضائيةالموثقة ، مف مجموع العقود (1)4618تتكوف السندات الرسمية حسب المذكرة رقـ:

الختيارية لئلشيار والتي لـ تقدـ لئلشيار بسبب الطبيعة ا 76/63 المعدة قبؿ صدور المرسوـ رقـ:
حيث أضافت المذكرة المذكورة أعبله، بأف ىذه الوثائؽ تشكؿ دليبل عمى وجود حؽ العقاري آنذاؾ 

طبقا ألحكاـ  الستفادوالو كانوا حاضريف في الميداف خبلؿ عمميات المسح، وأف أصحابيا الممكية 
 .إيداع وثائؽ المسح بالمحافظة العقارية مف الترقيـ النيائي بعد  76/63مف المرسـو رقـ: 12المادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية الموجية إلى كؿ مف المدير العاـ  04/09/2004المؤرخة في: 4618انظر المذكرة رقـ:  (1)

في لموكالة الوطنية لمسح األراضي ومدراء الحفظ العقاري ومدراء أمبلؾ الدولة المتعمقة بالعقارات الواقعة في المناطؽ الممسوحة المسجمة 
 .لمجيوؿ"ا " حساب
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إذ أف  ،مكف االستناد لبعض السندات الرسمية حتى ولو لـ يكف موضوعيا يتعمؽ بحؽ الممكية العقاريةي
نما إلثبات واقعة الحيازة، مف بيف ىػػػػاالعتم ذه ػػػػاد عمى ىذه السندات ليس مف أجؿ إثبات حؽ الممكية وا 

 : ذكر ما يميأ السندات
 

  :ادة الحيازةـــشي -
 اري ػػػو العقػػػػػػػػمف قانوف التوجي 39عمى شيادة الحيازة المنصوص عمييا بموجب المادة  االعتماديمكف 

في عممية الترقيـ المؤقت باعتبارىا سندا رسميا مشيرا يثبت  18/11/1990 المؤرخ في: 90/25 :رقـ
واقعة الحيازة الشرعية لطالب الترقيـ العقاري ويمكف إدراجيا ضمف حاالت الترقيـ المؤقت لمدة أربعة 

ر ػػػالمذكورة أعبله عمى أساس أنيا حيازة تسمح لممالؾ الظاى 13/01ادا إلى نص المادة ػػػػاستن رػػػأشي
 لممكية عف طريؽ التقادـ المكسب .اكتساب ا

 

 العقود التوثيقية المشيرة: -
 اػػػػػػأنيوىي العقود التوثيقية المشيرة التي تتضمف معمومات يير كافية ويير دقيقة لتعييف العقار، أو 

تتعمؽ بالتنازؿ عف حقوؽ ميراثية أو حقوؽ عقارية يير مقدرة وىي الحاالت التي تعرضت ليا المذكرة 
، حيث جاء في ذات المذكرة بأنو في حالة مواجية والتي اعتبرتيا حاالت يير دقيقة (1)3256رقـ: 

المحافظ العقاري لمثؿ ىذه الحاالت، فيجب عميو أف يعمؿ عمى تحديد ىذه الحقوؽ العقارية المشاعة 
قية المشيرة المقدمة لو بأف العقار يالعقود التوثإذا لـ يتأكد لو بناء عمى بناء عمى تحقيؽ يقـو بو والذي 

( 04)يعتمد عمى الترقيـ المؤقت لمدة أربعة موضوع التصرؼ ىو نفسو العقار موضوع الترقيـ، فإنو 
 سنة. (15)أشير ويعتبر ىذه الوثائؽ قرينة عمى أف المالؾ الظاىر يحوز العقار لمدة تفوؽ خمسة عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الصادرة عف المديرية الفرعية لمسح األراضي والحفظ العقاري المتعمقة بكيفية تطبيؽ  18/05/1976المؤرخة في:  3256ظر المذكرة رقـ: ان (1)

 .76/63المرسـو رقـ: 
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 ام القضائية:ـــاألحك -
يظير وىي األحكاـ القضائية التي تفصؿ في منازعات عقارية دوف أف تتطرؽ إلى حؽ الممكية، إذ أنو 

مف خبلؿ الحكـ القضائي بأف العقار موضوع النزاع ىو نفسو موضوع الترقيـ، وأف تاريخ ىذا الحكـ 
سابؽ عف الترقيـ بخمسة عشر سنة، الشيء الذي يدعو المحافظ العقاري إلى استخبلص بأف المالؾ 

ىي مدة خمسة مدة التقادـ و ، وأف ىذه المدة ال تقؿ عف الظاىر كاف يحوز ىذا العقار منذ تاريخ الحكـ
 عشر سنة.

 

 إثبات الحيازة بسندات عرفية ثابتة التاريخ:  -ب
يمكف االعتماد عمى العقود العرفية في الترقيـ المؤقت إلثبات مدة الحيازة القانونية التي تؤدي الكتساب 

عقودا ، وتعتبر 31/12/1970 العقار بالتقادـ لممالؾ الظاىر لمعقار بموجب سند عرفي ثابت التاريخ بعد
 مف القانوف المدني في الحاالت التالية: 328ذات تاريخ ثابت طبقا لنص المادة  عرفية
 مف يـو ثبوت مضمونو في عقد آخر حرره موظؼ عاـ . -
 مف يـو التأشير بو عمى يد ضابط عاـ مختص.  -
 . إلغاءمف يـو وفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط أو  -
 .76/63مف المرسـو رقـ:  89مف يوـ تسجيمو وفقا لنص المادة  -

 

 : (02) سنتين الترقيم المؤقت لمدة -2
كيفية ترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا لمدة سنتيف والتي  76/63 :رقـالتنفيذي مف المرسـو  14 نظمت المادة
ىذا الترقيـ، بالنسبة  إتماـري سريانيا ابتداء مف يـو ػػػػيج (02) يعتبر الترقيـ مؤقتا لمدة سنتيفجاء فييا:"

وعندما ال يمكف لممحافظ العقاري أي يبدي ، كافية إثباتس لمالكييا الظاىريف سندات ػػلمعقارات التي لي
 .رأيو في تحديد حقوؽ الممكية

ويصبح ىذا الترقيـ المؤقت نيائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إال إذا سمحت وقائع 
 قانونية لممحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة مف أف الحقوؽ العينية الواجب شيرىا في السجؿ 

        "العقاري ويكوف قد اطمع عمييا في يضوف ذلؾ، عف طريؽ أي شخص معني
 

الترقيـ مؤقتا لمدة سنتيف لمعقارات التي ليس يعتبر المذكورة أعبله، فإنو  14ف خبلؿ نص المادة م    
 ألصحابيا الظاىريف سندات إثبات كافية، وعندما ال يتمكف المحافظ العقاري مف تحديد حقوؽ الممكية

إذا ثبت  (2)سنتيف  لمدةيسري أجؿ سنتيف مف يـو الترقيـ أي انو يتـ ترقيـ العقار باسـ طالبو مؤقتا 
أنو ليس لممالؾ الظاىر سند كاؼ إلثبات ممكيتو لمعقار أو أنو ليست لو أية مف إجراءات التحقيؽ 

ويكوف أماـ وال يمكف لممحافظ العقاري أف يبدي رأيو في تحديد حقوؽ الممكية  لمعقاروثيقة تثبت ممكيتو 
 حالتيف ىما:
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 :حيازة العقار بسند غير كاف لإلثبات -أ
 14حسب المادة  ر كافية إلجراء الترقيـ العقاري لمدة سنتيفػػػػف االعتماد عمى سندات عقارية ييػػػػيمك

 إذاترقيما مؤسسا التي اعتبرت الترقيـ في السجؿ العقاري و  4618وحسب المذكرة رقـ:  أعبلهالمذكورة 
ف البعض ػػلحقوؽ عقارية، أو تبادؿ أو قسمة، يتضم باقتناءاتاء عمى العقود العرفية المتعمقة ػػػـ بنػػػت

، والبعض األخر يمكف أف يكشؼ بعد فحص 31/12/1970:تاريخنو كاف بعد أ ، إالّ اثابت امنيـ تاريخ
ة والتي يعتمد عمييا ػػػػر الكافيػػػػػة ييػػػػدات العقاريػػػي السنػمدقؽ قرائنا قوية تدؿ عمى تاريخ إعدادىا وى

سابؽ المحافظ العقاري في الترقيـ المؤقت لمدة سنتيف بعد التحقؽ مف أف التاريخ ىو تاريخ ثابت أو 
فعبل لتاريخ مرور فرقة المسح الذي ىو التاريخ المذكور في بطاقة التحقيؽ المتعمقة بالوحدة العقارية 

 يير الممسوحة.
 

 حيازة العقار بدون سند: -ب
أيضا ترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا استنادا إلى الحيازة فقط دوف أف تكوف مدعمة ومعززة بسندات يمكف 
مف القانوف المدني  808أي يمكف االعتماد عمى أحكاـ الحيازة المنصوص عمييا بموجب المادة  ،تثبتيا

 .وما بعدىا الجزائري
 

شروع ة منذ عمى األقؿ يـو يحيازة حقيقعمى المحافظ العقاري أف يتأكد مف أف صاحب الطمب يمارس 
ا في ػػػػػػالعارض، بحؽ ممكيتيو التي يمكف أف يطالب المعنية ة المسح في تحديد مجموعة الممكية ػػػػػفرق

 .أو تمؾ المتواجدة ضمف وحدة عقارية أكبر مساحةمجمؿ مساحتيا 
 

 حقيقي لمسكفويمكف أف يسمح التحقيؽ في الميداف مف معاينة وقائع تدؿ عمى حيازة ظاىرة، كشغؿ 
 ...الخ.أرض فبلحية مزروعة، وجود سياج،

 

في حالة ما إذا تبيف مف التحقيؽ الميداني أف الحيازة تعود إلى فترة ما قبؿ عمميات مسح األراضي 
بو، شريطة أف تكوف أقواؿ وتصريحات الطالب مدعمة العاـ، يمكف منح الترقيـ العقاري المطالب 

 .(1)بشيادة شخصيف مصرح بيا أماـ موثؽ
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المذكورة سابقا. 4618 :أنظر المذكرة رقـ (1)
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أنو يمكف لممالؾ الظاىر أف يتحصؿ عمى شيادة تثبت استفادتو وفي األخير، فإنو تجدر اإلشارة إلى 
 وػػػػػػالمحافظة العقارية بناء عمى طمبة الترقيـ المؤقت التي تسمميا لو مف الترقيـ المؤقت بموجب شياد

وىذا ما  (1)،وىي بمثابة شيادة حيازة بصيغة إجرائية جديدةوىي بمثابة سند رسمي يثبت واقعة الحيازة
وىي ترتب نفس  (2) 2004المتضمف قانوف المالية لسنة  03/22 مف القانوف رقـ: 47نصت عميو المادة 

 :أي اآلثار التي ترتبيا شيادة الحيازة 
عمى يتـ االعتراؼ لصاحب شيادة الترقيـ المؤقت بالحيازة وبالتالي يكوف في مركز واضع اليد  -

 العقار بسند.
وبالتغيير مف طبيعتو وتشييد  يمكف لصاحب شيادة الترقيـ المؤقت أف يتصرؼ ماديا في العقار -

 بناءات بعد حصولو عمى رخصة البناء، كما يمكنو ىدـ البناء بموجب رخصة اليدـ التي تسمـ لو 
حكاـ وفقا أل بناء عمى شيادة الترقيـ المؤقت،كما يمكنو أف يقوـ بتجزئة العقار بموجب رخصة التجزئة

ر والمرسوـ ػة والتعميػػػؽ بالتييئػػالمتعمدؿ والمتمـ ػػػالمع 01/12/1990المؤرخ في: 90/29 وف رقـ:ػػػالقان
المحدد لكيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة  28/05/1991 المؤرخ في: 91/176رقـ:ذي ػػػػالتنفي

تسميـ ذلؾ الصادر بالجريدة ء وشيادة المطابقة ورخصة اليدـ و التجزئة وشيادة التقسيـ ورخصة البنا
 .1991لسنة  21 الرسمية عدد

 

نفس الحقوؽ التي ىي لممالؾ مف و، فإنو يمكف لصاحب شيادة الترقيـ المؤقت أف يستفيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعمي    
ممكية  التي تشترط  91/176 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 50حكاـ المادة ريـ ما في ذلؾ مف مخالفة أل

تشييد البناء يكوف دائما مف صاحب األرض أي مالكيا، كما ار المراد تشييد بناءات عميو، ألف ػػػػػػػػػػػالعق
 أف ىدـ البناءات المشيدة أو تجزئتيا ال يكوف إال مف صاحب ممكية البناء.

و الحصوؿ ػػػادة، ومنػػى ىذه الشيػف العقار بناء عمػػػػػـ المؤقت أف يرىػػػيمكف لصاحب شيادة الترقي -
مف  02فقرة  884 ريـ ما في ذلؾ مف مخالفة لحكاـ المادة ة،ػػػػروض مف المؤسسات البنكيػػػػعمى ق

 يػػػػػػػػػػبل لمتصرؼ فيو والتػػػػا لمعقار المرىوف وأىػػػػػوف الراىف مالكػػػػي التي تشترط أف يكػػػػالقانوف المدن
 "....وفي كمتا الحالتيف يجب أف يكوف الراىف مالكا لمعقار المرىوف وأىبل لمتصرؼ فيو جاء فييا:"

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عبد الرزاؽ موسوني، الترقيـ العقاري وطرؽ إثبات الممكية العقارية الخاصة في الجزائر، مداخمة ألقيت خبلؿ الممتقى الوطني الرابع حوؿأ. (1)

 . 2011، أفريؿالتحقيؽ العقاري، جامعة المديةالعقاري المتعمقة بمجنة المسح و  إشكالية الحفظ
 83الصادر بالجريدة الرسمية رقـ: 2004المتضمف قانوف المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في: 03/22مف قانوف رقـ:  47أنظر المادة  (2)

 مف قانوف التسجيؿ. 7الفقرة  2-353التي تتضمف تعديؿ المادة 
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 دةػػػػػا صفة التقاضي وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في عػػت لصاحبيػػادة الترقيـ المؤقػػػتعطي شي
 اء ػػػػذي جػػػػة والػػػػػػف الغرفة العقاريػػػػع (1)15/11/2006الصادر بتاريخ:  367715 القرار رقـ:ا ػػػػقرارات مني
 ي صفة التقاضيػػػػدأ: تعطي شيادة الترقيـ المؤقت لصاحبيا صفة المالؾ الظاىر، وبالتالػػػػػفيو: " المب

 يا .ئوتؤدي إلى حصولو عمى الدفتر العقاري لمقوة االثباتية، طالما لـ يطعف فيو قضا
حيث أف شيادة الترقيـ المؤقت التي يحوزىا الطاعف التي قدميا أثناء النزاع تعطي لو صفة المالؾ  -

ولكونيا تؤدي إلى الحصوؿ  76/63 رقـ:التنفيذي مف المرسـو  16و 13المادتيف نص الظاىر عمبل ب
ة إذا لـ يقع ػػػػػػو عمى رأس المستندات الرسمية في إثبات الممكية العقاريػػػذي ىػاري الػػػر العقػػعمى الدفت

 الطعف فيو.
حيث أف القضاة لـ يرعوا ىذه النصوص المطبقة في قواعد الشير وأيفموا اإلطبلع عمييا مما يجعؿ  -

 القانوني ومخالؼ لقانوف." القرار قد جاء فاقدا ألساس
 

ة ػػػػػػػػف خبلؿ دراسػمو ػػػة أمامػػـ المؤقت المرفوعػػالترقيد ػػضعتراضات الوينظر القضاء المختص في ا
 استنادا إلى الترجيح أو المفاضمةمف حيث قوتيا االثباتية المستندات المقدمة لو مف قبؿ األطراؼ 

 246259 المحكمة العميا في عدة قرارات منيا القرار رقـ: وكرستذه المستندات وىو المبدأ الذي ػػػبيف ى
دأ: الفصؿ في االعتراض عمى ػػػػػالذي جاء فيو :" المبعف الغرفة العقارية و  (2)25/02/2004 المؤرخ في

الترقيـ المؤقت يكوف عمى ضوء الترجيح أو المفاضمة بيف السندات المقدمة مف قبؿ األطراؼ مف حيث 
مف  14و 13تيف ألحؽ بالتفضيؿ عمبل بالمادازة اػػػاس الحيػػػػعمى أس د االقتضاءػػػوعن اإلثباتيةقوتيا 

 .76/63رقـ:  التنفيذي المرسوـ
حيث أنو ماداـ أف الطاعف يعارض في الترقيـ المؤقت لمقطعة المتنازع عمييا والذي يصبح نيائيا عند 

، كاف عمى 19/05/1993 المؤرخ في: 93/123رقـ: مف المرسوـ 14انقضاء مدة سنتيف حسب المادة 
القوة الثبوتية ليذه السندات نظرا أف يفصموا في ع دراسة ومناقشة العقد المقدـ و قضاة الموضو 

 .14لمقتضيات المادة 
 عند االقتضاء كاف عمييـ أف يبحثوا في الحيازة األحؽ بالتفضيؿ."و 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .413، ص2006لسنة  2ظر المجمة القضائية العددأن( 1)
 .383، ص2007لسنة  1أنظر المجمة القضائية العدد (2)
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 :ثانيا: الترقيم النيائي
 الترقيـ النيائي لمعقارات والتي جاء فييا:" إجراءكيفية  12نظمت المادة 

رى ػػػػػػػػػعقود أو كؿ الوثائؽ األخوز مالكوىا سندات أو ػػػيعتبر الترقيـ نيائيا بالنسبة لمعقارات التي يح
 .الممكيةحؽ إلثبات طبقا لمتشريع المعموؿ بو،  المقبولة

يود االمتيازات والرىوف العقارية وحقوؽ التخصيص وينقؿ المحافظ العقاري تمقائيا، عند االقتضاء، ق
 ".يير المشطب عمييا والتي لـ تنقض مدة صبلحيتيا

أربعة  )كما يمكف أف يتحوؿ الترقيـ المؤقت إلى ترقيـ نيائي بعد مرور المدة المحددة حسب الحالة 
 السابؽ ذكرىما. 14و 13 ادتيف:وىذا حسب نص الم ( أو سنتيف أشير

 

في ، فإنو يتبيف بأنو تـ االعتماد 76/63 مف المرسـو رقـ: 14و 13و 12 :مف خبلؿ دراسة المواد    
 12 قبوؿ طمبات الترقيـ النيائي عمى عنصريف، العنصر األوؿ المذكور في نص المادةتحديد حاالت 

ىو انقضاء  ويتعمؽ بالسندات المقبولة إلثبات حؽ الممكية طبقا لمتشريع المعموؿ بو والعنصر الثاني
 مف المرسـو المذكور. 14و 13الذي ورد في المادتيف مدة الترقيـ المؤقت 

 بموجب السندات التالية:يتـ الترقيـ نيائيا و 
 

 دات الرسمية:ــــالسن -
ىي السندات الصادرة مف جيات رسمية مخوؿ ليا تحرير العقود المتعمقة لحؽ الممكية العقارية، سواء 

 كانت ىذه السندات توثيقية، إدارية أو قضائية، وسواء كانت مشيرة أو يير ذلؾ.
 

 السندات الرسمية المشيرة: -أ
ذه ػرج مف ىػػػ، وتخاإلشيارو  تتعمؽ بحؽ الممكية العقارية والتي استوفت الرسميةىي السندات التي 

يف الدقيؽ لمعقار يلـ توضح فييا بدقة الحقوؽ العقارية أو التعالطائفة العقود الرسمية المشيرة التي 
 التي سبؽ اإلشارة إلييا.والتي تدخؿ ضمف طائفة حاالت الترقيـ المؤقت 

 

 السندات الرسمية غير المشيرة: -ب
 ا ػػػػػ، ومنو اعتبارىيعتمد عمييا في إثبات الحقوؽىي المحررات الرسمية التي لـ يتـ شيرىا ومع ذلؾ 

 وىي:ف المحررات الناقمة لحؽ الممكية م
 

 غير المشيرة: قيةيالعقود التوث -
الذي لـ يكف قبؿ صدور األمر التي يمكف إدراجيا ضمف ىذه الطائفة عقد القسمة مف بيف السندات  

نما كاف شيره اختياريا  75/74 :رقـ  ةػػػػػػػػػػوالذي يعتبر عقدا رسميا ناقبل لمممكية العقاريوجوبي الشير وا 
 كأساس يعتمد عميو لترقيـ العقار ترقيما نيائيا.وبالتالي فيو مقبوؿ 
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 األحكام القضائية: -
بحؽ ممكية تعتبر األحكاـ القضائية سندات رسمية يعتمد عمييا في الترقيـ النيائي إذا كانت متعمقة 

طالب الترقيـ ويشترط فييا بأف تكوف نيائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيو  عقارات معينة بدقة لفائدة
وكؿ  موضوع الترقيـ النيائيالتعييف الدقيؽ لمعقار وأف تكوف متعمقة بحؽ الممكية العقارية وأف تتضمف 

نما يمكف   إدراجوحكـ ال يستوفي ىذه الشروط ال يمكف االعتماد عميو ضمف حاالت الترقيـ النيائي وا 
 .لمترقيـ المؤقتكأساس 

 

يشكؿ دليبل قويا مثبتا  إداريىو سند الذي  يتوج الترقيـ النيائي بتسميـ صاحب الطمب دفترا عقاريا
يكوف  (1)ار الممسوحػػيسمـ إلى مالؾ العق 76/63 مف المرسـو رقـ: 19ة العقارية طبقا لممادة ػػػلمممكي

 اػػػػػػىذا وفقو  (2)27/05/1976ر المالية بتاريخ: ػػػػف وزيمقرار صادر بموجب المحدد نموذج مطابقا لم
 .76/63 رقـ: مف المرسـو 45لنص المادة 

 

 إجراءيعتبر الدفتر العقاري الناطؽ الطبيعي لموضعية القانونية لمعقارات، فبل يسمـ إلى صاحبو إال بعد 
 .حسب ما تتطمبو أعماؿ المسحتحقيقات وتحريات مكثفة 

 

ر العقاري ػػػػػلقد اختمفت اآلراء حوؿ الطبيعة القانونية لمدفتر العقاري، فقد اتجو جانبا منيا إلى أف الدفت
 تنطبؽ عميو عناصر القرار اإلداري فيو: إذىو قرار إداري، 

 تصرؼ إداري يخضع في تحريره لمشكؿ المحدد قانونا. -
 صادر عف ىيئة إدارية ىي المحافظة العقارية -
 صادر باإلرادة المنفردة ليذه الييئة. -
 .(3)يترتب عميو أثر قانوني يتعمؽ بحؽ الممكية -

نما ىو مجرد شيادة إدارية، إذ ال تن (4)واتجو جانبا آخر طبؽ إلى أف الدفتر العقاري ليس بقرار إداري وا 
ىو ال يعد عمبل انفراديا، كما ال يحدث أثرا قانونيا بؿ أف دوره ىو دور عميو عناصر القرار اإلداري و 

شياد عمى االكاشؼ لممراكز القانونية فقط، وأف توقيع المحافظ العقاري في الدفتر العقاري يقتصر 
 .بمطابقة ىذا األخير لمبطاقات العقارية ولمسجؿ العيني

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .115مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص   (1)
 1977لسنة  20النموذج منشور بالجريدة الرسمية عدد  (2)
ماؿ عبد الناصر مانع، االختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري، مقاؿ منشور بمجمة العمـو جانظر د.  (3)

 . 11، ص2006االجتماعية واإلنسانية، مجمة عممية محكمة، المركز الجامعي الشيخ العربي تبسي، تبسة، العدد التجريبي أفريؿ 
مدفتر العقاري في التشريع الجزائري، مقاؿ منشور بمجمة المحاماة، مجمة تصدر عف االتحاد الوطني منظمة محمد كنازة، النظاـ القانوني ل (4)

 .56،ص 2007المحاميف ناحية باتنة، العدد الثالث، 
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مـ ػػػػػدؿ والمتػػػػالمع 76/63رقـ:التنفيذي و ريـ الحموؿ التي أوجدىا المرسـو ا سبؽ أنػػػص ممػػػػنستخم
دؼ ػػػػرات الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية مف أجؿ تنظيـ الممكية العقارية بيػػػػػػوالمذك

ضماف استقرارىا وىذا بإيجاد آلية الترقيـ النيائي والترقيـ المؤقت الذي يتحوؿ بعد مرور الزمف إلى 
التي يثبت أثناء  تضـ فيو الممكياتتـ االعتماد عمى آلية الحساب المجيوؿ والذي ترقيـ نيائي، فإنو 

ؽ عمى ػػػػع طرؽ التحقيػػػػجمي داػػػػد استنفػػػػوذلؾ بع "مجيوؿ"أعماؿ المسح أف مالكيا يير معروؼ أي 
 .(1)يمستوى الميدانالمستوى المحافظة العقارية أو عمى 

 

ضمنو في دد اليائؿ لمعقارات التي أدرجت ػػػبسبب العكثيرة االت ػػوؿ أثار إشكػػاب المجيػػػػىذا الحس
 رةػػػػب المذكػػػمبلؾ الوطنية بموجة لؤلػػػالمناطؽ الممسوحة األمر الذي أدى إلى تدخؿ المديرية العام

ة ػػػػذا مف أجؿ وضع حد لخطورة الوضعيػػػػػؽ ذكرىا وىػػػػالساب 04/09/2004 المؤرخة في: 4618 رقـ
 ةػالذي أدرج في حساب المجيوؿ قرينيعتبر العقار ، إذ المترتبة عمى المجوء إلى الحساب المجيوؿ

مراسمة مصالح أمبلؾ الدولة لكي يبدي مدير  4618تدؿ عمى ممكيتو لمدولة لذا أوجبت المذكرة رقـ 
 أمبلؾ الدولة صراحة عف رأيو حوؿ الوضعية القانونية ليذا العقار.

 
 ــرع الثانيــــــــــالف

 (المؤقت والنيائي  )العقاري  في الترقيم ةالمنازع 
 ىي المحافظة العقاريةو واحدة ية ر إدامف جية  ( المؤقت والنيائي )العقاري ريـ صدور أعماؿ الترقيـ 

جية و ة القضاء اإلداري ػجيمختمفتيف ىما  راوح بيف جيتيف قضائيتيفػػػػتيختمؼ و يا مفيي أف الطعفإاّل 
 العادي.القضاء 

 وفقا لما ىو آت:عمى ىذا األساس سوؼ أتناوؿ بالدراسة كؿ منازعة منيما عمى حده و 
 

 المنازعة في الترقيم المؤقت: أوال:
 أي خبلؿ  14و 13 ؿ خبلؿ الفترة المحددة في أحكاـ المادتيف:ػػػبعد الترقيـ المؤقت لمعقارات، يفتح سج

لتسجيؿ أي اعتراضات مخصص ليذا الغرض  سنتيف لمترقيـ المؤقت (02)أشير ومدة  (04)مدة أربعة 
مف ذات  14وؿ الترقيـ المؤقت عمبل بنص المادة ػػػػػؿ اعتراضاتيـ حػػػػػوف مف تسجيػػػحتى يتمكف المعني

 المرسوـ.
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .133يمة حاجي، المرجع السابؽ، ص نع (1)
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 التنفيذي مف المرسوـ 14/2الخصـ وفقا لنص المادة  ىلا  المحافظ العقاري و  إلىتبمغ ىذه االحتجاجات 
راء مصالحة بيف األطراؼ وتحرير محضر المصالحة في حالة توصمو ػػػػـو المحافظ العقاري بإجػػػيق ـػػػث

 ليـ إلزاميةقوة  ضر الذي يعده المحافظ العقاريالمدرجة في المحالتي التوفيؽ بينيـ ويكوف لبلتفاقات 
 وبذلؾ فبل يمكف التراجع عمى ىذه االتفاقات.

 

دـ ػػػػػػرر محضرا بعػػػػػالتوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة، يح إلىظ العقاري ػػػؿ المحافػػػػػفي حالة عدـ توصو 
ويمنح مدة  76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ:  15/3المادة  وفقا لنصاألطراؼ  إلىالمصالحة ويبمغو 

رفع دعوى قضائية أماـ الجيات القضائية المختصة وفقا لنص لأشير مف التبميغ لؤلطراؼ  (06)ستة 
 مف نفس المرسوـ. 15/04المادة 

 

 الشيء  اء اإلداري؟ػػػػقضاء العادي أـ القضالجية القضائية المختصة ىؿ ىي ال ،وـػػػدد المرسػػػلـ يح
كاف االختصاص  إذإلى ياية صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد كاف محؿ جدؿ الذي 

وف ػػػػػػػػالقضائي يسند إلى القضاء العادي وليس القضاء اإلداري ألف أطراؼ الدعوى ىـ أشخاص القان
مؤقتا باسمو الشخص الذي رقـ العقار ترقيما ضد مف المعترض عمى الترقيـ  وترفع الدعوىالخاص، 

 وليس بيف المعترض والمحافظ العقاري .
 

محكمة المختصة محميا ىي المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصيا وىو الحكـ الذي كرستو لا
ينظر القسـ العقاري في المنازعات والتي جاء فييا"  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 516المادة:

" وعميو المؤقت في السجؿ العقاري، القائمة بيف األشخاص الخاضعيف لمقانوف الخاصالمتعمقة بالترقيـ 
فإذا تعمقت المنازعة في الترقيـ المؤقت بيف أشخاص القانوف الخاص يكوف االختصاص لمقضاء 

ذا تعمقت بأحد أشخاص القانوف العاـ فيؤوؿ االختصاص لمقضاء اإلداري كما سوؼ يتـ  العادي وا 
 . شرحو الحقا

 

 المنازعة في الترقيم النيائي:ثانيا: 
بأنو ال يمكف إعادة النظر في الحقوؽ  76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 16جاء في نص المادة 

ف طريؽ ػػػػػػػمف المرسوـ، إال ع 14و 13و 12ف الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب المواد: ػػػػالناتجة ع
القضاء، ويتعمؽ األمر إذف بالترقيـ النيائي الذي يقوـ بو المحافظ العقاري لعقارات يحوز أصحابيا 
سندات ممكية أو وثائؽ مقبولة طبقا لمتشريع المعموؿ بو إلثبات حؽ الممكية، وكذا بالنسبة لمعقارات 

مذكور دوف تسجيؿ أي اعتراض أشير ولمدة سنتيف بعد فوات اآلجؿ ال (04)المرقمة مؤقتا لمدة أربعة 
وىو الترقيـ الذي ال يجوز إعادة النظر فيو إاّل  ،ت والذي أصبح بذلؾ ترقيما نيائياضد الترقيـ المؤق

 عف طريؽ القضاء.
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اكتفت بالذكر بأف إعادة النظر في الترقيـ النيائي يكوف عف طريؽ القضاء، دوف تحديد  16إف المادة 
 الجية القضائية المختصة ىؿ ىي القضاء العادي أـ القضاء اإلداري؟

ؤوؿ ػػػػػػػػػػػػد الجية المختصة بالقوؿ بأف يػػػػائي لتحديػػاد القضػػػؿ االجتيػػوض النص أدى إلى تدخػػػػػػإف يم
صاص لمقضاء اإلداري، ألف الترقيـ النيائي ىو قرار إداري يؤوؿ االختصاص لمنظر فيو لمقضاء االخت

 اإلداري وليس لمقضاء العادي ىذا مف جية.
 

ألف الترقيـ لنيائي ترفع ضد المحافظ العقاري ومف جية أخرى، فإف الدعوى الرامية إلى إلغاء الترقيـ ا
ي صحتو إاّل أماـ الذي ىو سند إداري والذي ال يجوز الطعف فالنيائي يتوج بإصدار الدفتر العقاري، 

نما ، القضاء اإلداري وما ترتب عمى الترقيـ النيائي ليس جعؿ الحقوؽ المشيرة نافذة في حؽ الغير، وا 
 324المادة وفقا لنص  القوة االثباتية لمعقد الرسمييضفي الترقيـ النيائي و يجعميا بذلؾ سند ممكية، 

 (1)وال يمكف إعادة النظر فيو إال عف طريؽ القضاء مف القانوف المدني  5 مكرر

 

و ػػػػػعمي تـ النيائي الصادر مف المحافظ العقاري، ينتج عنو إعداد الدفتر العقاري الذي نصػػػػإف الترقي
وقت تسجؿ جميع الحقوؽ الموجودة عمى عقار ما  التي جاء فييا:"و  75/74 مف األمر رقـ: 19المادة 

  ".الدفتر العقاري الذي يشكؿ سند الممكيةاإلشيار في السجؿ العقاري، و 
 في عدة اجتيادات منيا: د الدفتر العقاري شيادة ميبلد العقار ولقد كرست المحكمة العميا ذلؾ ػػػػيع

والذي جاء فيو:" أف الدفاتر العقارية الموضوعة عمى  (2)08/06/2000المؤرخ في:  197920القرار رقـ:
أساس مجموعة البطاقات العقارية البمدية ومسح األراضي المحدث، تشكؿ المنطمؽ الوحيد إلقامة البينة 
في نشأة الممكية العقارية. وفي قضية الحاؿ لما اعتبر قضاة المجمس أف الدفتر العقاري المستظير بو 

 الممكية يكونوف قد خالفوا القانوف. ال يعتبر سندا إلثبات
ومف الثابت أف الدفتر العقاري ىو الدليؿ الوحيد إلثبات الممكية العقارية ومف ثـ فإف قضاة الموضوع 
لما توصموا إلى التصريح بعدـ وجود دليؿ عمى إثبات الممكية العقارية ريـ االستدالؿ بالدفتر العقاري 

 ف".يكونوف قد أخطئوا في تطبيؽ القانو 
الذي جاء فيو:" يؤسس الدفتر العقاري عمى  (3) 21/04/2004المؤرخ في:  259635 وكذا القرار رقـ:

بعد استكمالو لئلجراءات والشكميات  76/62والمرسـو رقـ: 75/74أساس سند الممكية طبقا لؤلمر رقـ:
واآلجاؿ مما يجعمو يكتسب القوة الثبوتية، فالنعي باعتماد القضاة عمى التصريحات دوف عقد الممكية 

 يكوف دوف جدوى."
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2004األوؿ، لعتروس بشير، الشير العقاري في القانوف الجزائري، مقاؿ منشور في مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء د. ا (1)

 .22ص
 .249ص  2001 لسنة 1العدد  ،المجمة القضائيةأنظر  (2)
 .334ص  2003لسنة  1، العدد المجمة القضائيةأنظر  (3)
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والذي جاء فيو: " ال يجوز إعادة النظر والمنازعة في  23/02/2005 المؤرخ في: 282811 والقرار رقـ:
 المجسد في الدفتر  العقاري إال قضاء."الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي لمعقارات، 

 
 يــب الثانــمـــــــــمطال

 والشيرالمنازعة في قرارات رفض اإليداع واإلجراء  
 رػػػػاإلجراء والشيلسمطاتو الرقابية برفض اإليداع و اـ احتماالت تعسؼ المحافظ العقاري لدى إعمالو ػػػػأم

في قرارات المحافظ العقاري لممطالبة الطعف  طريؽ عففتح المشرع لممتضرريف مف ذلؾ باب المنازعة 
ودواعي رارات ػػػػػػػػمؾ القػػػود بتػػة المقصػػػات دوف معرفػػػػذه المنازعػػػػػرض مباشرة ليػػػػف التعػػػوال يمك ،بإلغائيا

 لؤلطراؼ.إصدارىا مف طرؼ المحافظ العقاري والمراحؿ التي تمر بيا مف أجؿ إعبلنيا 
 المطمب إلى :مف ثـ يقسـ 

 الفـــــرع األول: المقصود بقرارات رفض اإليداع واإلجراء والشير.     
 الفــــرع الثاني: الطعن في قرارات المحافظ العقاري.     

 
 رع األولــــــــــالفـ

 والشير اإلجراءو  اإليداعرارات رفض قصود بقالم 
تكوف قرارات المحافظ العقاري قابمة لمطعف أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا وفقا لنص المادة 

 .75/74مف األمر رقـ: 24
يمكف حصر قرارات  76/63و 76/62 والمرسوميف التنفيذييف رقـ: 75/74 حكاـ األمر رقـ:مف خبلؿ أ

 تأسيس السجؿ العقاري في ما يمي:التي يصدرىا بمناسبة المحافظ العقاري القابمة لمطعف و 
  اإليداع.قرار رفض  -
 .اإلجراءقرار رفض  -
التي ارتأيت تعريفيا قبؿ الخوض وىي القرارات  ،قرار برفض الشير الكتشاؼ خطأ في وثيقة مشيرة -

 فيما يمي: ات التي تثار بشأنيا وىذافي المنازع
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 :أوال: قرار رفض اإليداع
تعييف يتـ إيداع الوثائؽ لدى المحافظة العقارية بعد استيفاء الشروط الواجب توافرىا فييا مف حيث 

 ضرورة صدورىا في شكؿ رسمي دوف إيفاؿ قاعدة القيد المسبؽ لمعقد.العقارات وتعييف األشخاص و 
حتراميا بما قانوني أولي الـز في كؿ عممية شير، لو محؿ وآجاؿ قانونية يجب ا إجراءىو  واإليداع

 .(1)البلحقة لو اإلجراءاتيضمف سبلمة 
القرارات  ود أوػػػجميع العق إشيارأف يعمموا عمى  اإلداريةالسمطات نبغي عمى الموثقيف وكتاب الضبط و ي

ددة قانونا ػػػػة الخاضعة لئلشيار والمحررة مف قبميـ أو بمساعدتيـ، وذلؾ ضمف اآلجاؿ المحػػػػالقضائي
لقد حددت و  76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 90األطراؼ وفقا لنص المادة وبصفة مستقمة عف 

والتي تـ التعرض ليا سابقا  اإليداعالتي تختمؼ حسب نوع الوثائؽ محؿ  اإليداعآجاؿ  99المادة 
 آجاؿ إيداع الوثائؽ بمصالح الحفظ العقاري. ضمف
صورتيف رسميتيف في آف واحد، أو نسخ لمعقد أو لمقرار القضائي محؿ اإلشيار، وترجع  إيداعيتـ 

واحدة مف ىذه الصور أو النسخ إلى المودع بعدما يؤشر عمييا المحافظ العقاري، واألخرى يجب أف 
تحمؿ تأشيرة التصديؽ عمى الشرط الشخصي لؤلطراؼ ويحتفظ بيا في المحافظة العقارية وترتب 

  .76/63:مف المرسـو التنفيذي رقـ 92ثائؽ وفقا  لنص المادة ضمف الو 
 

 ودػػػػػػات العقػػػػددي لتسميمػػالترتيب العؿ اإليداع يوما بيوـ حسب ػػػة إيداع الوثائؽ في سجيميتـ قيد عم
والقرارات القضائية وكذا الجداوؿ والوثائؽ المودعة مقابؿ سند استبلـ يشار في إلى مراجع اإليداع 

 ومرتبتو لمتأكد مف مدى أسبقية القيد إذا تعمؽ األمر بتصرفات واردة عمى ذات العقار.
ضمف حاالت  وكما يمكف لممحافظ العقاري لما لو مف سمطة مراقبة الوثائؽ محؿ اإليداع، أف يرفض

في حالة عدـ تقديـ إلى  اإليداعيرفض  بنصيا" 76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 100حددتيا المادة 
 المحافظ ما يمي:

 إما الدفتر العقاري. -
 إما مستخرج مسح األراضي و في حالة تغيير حدود الممكية وثائؽ القياس. -

ويعتبر مماثبل لحالة عدـ تقديـ مستخرج مسح األراضي، السيو عمى ىذا األخير بذكر واحد مف 
 ديـ مستخرج يرجع تاريخو إلى أكثر مف ستة أشير.العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة، أو تق

 كما يرفض اإليداع عمى الخصوص:
 عندما يكوف التصديؽ عمى ىوية األطراؼ، وعند االقتضاء، عمى الشرط الشخصي لـ يتـ ولـ -

 .103و 102المادتيف و  65إلى  62 يثبت ضمف الشروط المنصوص عمييا في المواد مف
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .120وأيضا مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص  101، المرجع السابؽ، صرموؿخالد د،  (1)
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وثيقة واجب تسميميا إلى المحافظ لـ تقدـ لو أو لـ تعط اإلثبات  أووبصفة عامة عندما تكوف  -
 المطموب.

 .66عندما يكوف تعييف العقارات ال يستجيب ألحكاـ المادة  -
ال تحتوي عمى أي مف  98و 95و 93 :بموجب المواد إيداعياعمى عندما تكوف الجداوؿ التي نص  -

ات المطموبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكوف ىذه الجداوؿ يير محررة عمى االستمارات ػػالبيان
 المقدمة مف طرؼ اإلدارة.

عندما تظير الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد اإلجراء بأف العقد الذي قدـ إلى اإلشيار يير  -
ر في ىذه الصور أو النسخ الشروط الشكمية المنصوص ػػػػؿ، أو عندما ال تتوفػػصحيح مف حيث الشك

 عمييا في التنظيـ الجاري بو العمؿ.
 ".71إلى  67في حالة مخالفة أحكاـ المواد مف  -

 ةػػػػػػػػػػػض ينصب عمى كؿ الوثيقػػالمحافظ العقاري رفض اإليداع أو رفض اإلجراء، فإف الرف ررػػػػإذا ق
 ورةػػػػػحتى ولو كاف سبب الرفض يتعمؽ ببعض البيانات أو بعض األطراؼ أو بعض العقارات المذك

عنيا استثناء بعض يير أف ىذه القاعدة ورد ، مف نفس المرسوـ 106المادة نص في الوثيقة حسب 
نما ينحصر في البياف  العقود، إذ ال يمتد أثر الرفض إلى كؿ العقود أو الوثائؽ محؿ اإلشيار، وا 

 المشوب بالمخالفة أو عدـ الصحة أو السيو وىذا في الحاالت اآلتية:
 في حالة نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة بموجب عقد واحد. -
 المختمفة الواردة بموجب عقد واحد.حالة البيع بالمزايدة والبيوع  -
 .106/02حالة االمتيازات والرىوف أو تنبيو نزع الممكية حسب المادة   -
ة، فإف الوثيقة المودعة قد تتضمف عدة مالكيف أو ػػػػػة مف أجؿ المنفعة العامػػػػػة نزع الممكيػػػي حالػػفف    

لممحافظ العقاري أف يرفض جزئيا اإليداع ويقبؿ مجموعات المالكيف عمى الشياع، في ىذه الحالة يمكف 
وفي حالة البيع بالمزايدة والبيوع المختمفة الواردة بموجب عقد واحد، فإف الوثيقة المودعة تتحمؿ  ،الباقي

دة إجراءات بحسب عدد القطع أو عدد البيوع، فإنو يمكف لممحافظ العقاري أف يرفض اإليداع جزئيا ػػػػػػع
 عمى باقي الوثيقة محؿ اإليداع.دوف أف يؤثر ذلؾ 

 ةػػػػػػامتيازات أو رىوف أو تنبيو بنزع الممكي ارػػػػػعمى الوثائؽ المودعة بقصد إشي ر ينطبؽػػػػػس األمػػنف    
ذا تضمنت الوثائؽ محؿ اإليداع اختبلفا أو عدـ تطابؽ ، و المرسوـذات مف  106/4المادة  وفقا لنص ا 

أو موضوع الحجز، في ىذه الحالة يمكف لممحافظ العقاري أف يقبؿ في تعييف العقارات محؿ الرىف 
الوثائؽ في القانوف الجزائري ال تختمؼ  إيداععممية و إيداع الوثائؽ الصحيحة، ويرفض إيداع الباقي.

بتدقيؽ سريع لموثائؽ يقوـ أميف الرىوف  إيداعوإذ عند تقديـ المحرر ألجؿ  ،عنيا في القانوف الفرنسي
المرفقة بو لمتحقؽ مف االختصاص اإلقميمي لمكتب الرىوف ومف استيفاء الشكؿ الرسمي المنصوص 
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المستندات البلزمة لقبوؿ  إرفاؽومف  04/01/1955مف المرسـو المؤرخ في:  1فقرة  4عميو في المادة 
 وىنا يكوف أميف الرىوف أماـ الحالتيف: (1) اإليداع

 

 األولى: ةــــالحال
العقد ويؤشر  إيداعإذا تبيف لو مف ىذا الفحص السريع عدـ انتظاـ الوثائؽ المقدمة لئليداع، يرفض 

 داعػػػػاإلييمـز الموثؽ طالب لمنموذج المقدـ لئليداع وأسباب الرفض وتاريخو، نسختيف العمى إحدى 
خ ػػػمف تاري اإليداعاتدـ مف جديد بإيداع مستوفي لشروط قبولو، لكي يأخذ مرتبتو في سجؿ ػػػػػبالتق
 .(2)قبولو
 ة الثانية:ــــالحال

انتظاـ ىذه محرر المراد شيره الإذا تبيف ألميف الرىوف مف خبلؿ فحصو السريع لموثائؽ المرفقة ب
 .(3)يقبؿ اإليداع ويؤشر بو في سجؿ اإليداعات بما يفيد تماـ ذلؾ الوثائؽ

 

 ثانيا: قرار رفض اإلجراء:
ف سبؽ لو  يصدر المحافظ العقار قرارا برفض إجراء الشير لموثائؽ المودعة لدى مصالحو، حتى وا 

الفات قبوؿ إيداعيا وىذا إذا تبيف لو بعد فحصو الدقيؽ وجود ما يمنع عممية إجراء الشير مف مخ
 .إجراء عممية الشير وعيوب يستحيؿ معيا

عندما يقبؿ  "نصيا:أسباب رفض اإلجراء ب 76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 101لقد حددت المادة 
ة ػػػػػة التسويػػػػالمحافظ اإليداع ويسجؿ اإلجراء في سجؿ اإليداع، فإنو يوقؼ اإلجراء ويباشر في عممي

 عندما عمى الخصوص: 107المنصوص عمييا في المادة 
 األوراؽ المرفقة بيا يير متوافقة.تكوف الوثائؽ المودعة و  -
 يير صحيح. 1-95يكوف مرجع اإلجراء السابؽ المطموب بموجب المادة  -
يير متوافؽ  65يكوف تعييف األطراؼ وتعييف العقارات أو الشرط الشخصي كما ىو محدد في المادة  -

 مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية.
وف صفة المتصرؼ أو الحائز األخير لمشخص المذكور كما ىي موجودة في الوثائؽ المودعة ػػػتك -

 متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.
 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) MAZEAUD, op.cit ,P 658 et SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit ,P 735-736 . 
 . 80د.سالـ حماد شعباف الدحدوح، المرجع السابؽ، ص  وأيضا

(2)  PIEDELIEVRE  Stéphane ;op.cit, P 160 et JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent ,Droit 

Civil Suretés publicité foncière ,16
e
 éd ,DALLOZ ,2009 ,P 209. 

(3)  JOBARD- BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent, op.cit, P 210. 
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 يكشؼ بأف الحؽ يير قابؿ لمتصرؼ. 104يكوف التحقيؽ المنصوص عميو في المادة  -
 .105يكوف العقد الذي قدـ لئلشيار مشوبا بأحد أسباب البطبلف المشار إلييا في المادة  -
 يظير وقت التأشير عمى اإلجراء بأف اإليداع كاف مف الواجب رفضو. -
 ."وعندما ال تكشؼ التحقيقات المتممة عف أي سبب لمرفض فإف المحافظ ينيي تنفيذ اإلجراء -

ا تبيف لو وجود ما يقيد حقوؽ المتصرؼ في الحؽ قبؿ صاحبو األخير الشير إذ إجراءكما يقرر رفض 
الشير أيضا إذا تبيف لو  إجراءويقرر رفض  ،76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ: 104وفقا لنص المادة 

مف نفس  105 أف محؿ أو سبب العقد يير مشروع أو مناؼ لؤلخبلؽ واآلداب العامة وفقا لنص المادة
 المرسـو التنفيذي.

 

اء ػػػػػيكوف مف المحتمؿ أثن اإليداعبعد قبوؿ فإنو ، في القانوف الفرنسي اإلجراءقرار رفض ف ػػػػأما ع
، أو نقص بعض البيانات التدقيؽ األكثر تعمقا أف يتبيف ألميف الرىوف عدـ انتظاـ الوثائؽ المودعة

مف بإخطار المودع بوجوب التصحيح خبلؿ شير  يقوـالشير رفضا أوليا و  إجراءفييا فيقوـ برفض 
مف المرسـو المؤرخ  2 فقرة 74المادة و  3 فقرة 34وىذا وفقا لنص المادة  اإلخطاربيذا  إعبلموتاريخ 
 ¨ Formalité en attente ¨ويقيد في البطاقة العقارية " إجراء قيد االنتظار "  14/10/1955في:

ذا  (1)المستكممةالستيفاء الوثائؽ والبيانات يير  تـ رفض اإلجراء، فإنو يجب تبميغ قرار الرفض مف وا 
ممارسة حؽ الطعف فيو أماـ المحكمة المدنية طرؼ أميف الرىوف إلى الموقع عمى المحرر مف أجؿ 

 التي تنظر فيو بوجو االستعجاؿ.يقع العقار في دائرة اختصاصيا و  التي

اإلجراء محؿ المنازعة يصبح بموجب الحكـ بمجرد أف يحوز الحكـ لقوة الشيء المقضي فيو، فإف و 
ود إلى تاريخ إيداع ػػػػي يعػػػػػي النيائي إما مرفوضا بشكؿ نيائي أو واجب التنفيذ بأثر رجعػػػالقضائ
 (2)المحرر
دعوى ضد المحافظ العقاري  ال تعفي مف رفعف إلغاء قرارات المحافظ العقاري مف طرؼ القضاء كما أ

 قرار الصادر بتاريخال عدة قرارات منيا بسبب خطئو وىذا ما أكده االجتياد القضائي الفرنسي بموجب
29/06/1989(3). 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit ,P 160 et  JOBARD  BACHELLIER Marie –Noëlle &  BREMOND 

Vincent ,op.cit, P 209 et  SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit ,P 736-737 et MAZEAUD, op.cit ,P 
658- 659. 

 PAGE Léon, op.cit P 181.  (2) 
(3) Arrêt tribunal – Grande instance- CHAMBERY du 29/06/1989- GAZ- PAL 14/06/1990 :¨L’ existence d’ un 

recours contre certaines décisions du conservateur permettant en cas de succès l’ exécution de la formalité 
litigieuse dans les conditions ordinaires, ne crée pas une irrecevabilité à L’ exercice d’ une action en 
responsabilité contre la personne du conservateur des hypothèques en raison des fautes qu’ il a pu 
commettre¨  ,ENCYCLOPEDIE  JURIDIQUE, DALLOZ ,Publication trimestrielle, 14/04/2000,cahiers  de 
l’actualité         
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 :اإلجراءرفض قرار و  اإليداعثالثا: التمييز بين قرار رفض 
يظير مف خبلؿ تدخؿ المحافظ العقاري في مراقبة  اإلجراءورفض  اإليداعإف التمييز بيف رفض 

، فيكوف التدخؿ األوؿ مف خبلؿ مراقبة سطحية إشيارىاالوثائؽ المودعة لدى مصالحو مف اجؿ 
 كعدـ التصديؽخبلليا مختمؼ المخالفات الواضحة ر مف ػػػوبسيطة لمختمؼ الوثائؽ المودعة، تظي

 اراتػػػػف العقػػػػدـ تعييػػدـ تقديـ الوثائؽ المثبتة، أو عػػػػػػأو ع (الشرط الشخصي ) عمى ىوية األطراؼ 
لمرسوـ ذات امف  100عدـ صحة العقد المقدـ لئلشيار شكبل وىي الحاالت التي حددتيا المادة  أو

 التنفيذي.
 

قرار برفض  إصدارإف مجرد الرقابة والفحص األولي لموثائؽ يكشؼ ىذه المخالفات والتي ينجر عنيا 
 .إيداعيا

أما رفض اإلجراء، فإنو يتطمب تدخؿ المحافظ العقاري بإجراءات رقابة دقيقة وتفحص عميؽ لمختمؼ 
ا ػػػػة التي تمييػػػػػؿ المراقبة األوليؽ والتي يكوف قبؿ إيداعيا سابقا والتي ال يمكف اكتشافيا مف خبلػػػػػالوثائ

 .(1)اإليداععممية قبوؿ 
 

عدـ افقيا،وتتمثؿ ىذه المخالفات في عدـ تطابؽ الوثائؽ المودعة مع الوثائؽ المرفقة بيا وعدـ تو     
ـ عمى ػػػػػة الحؽ لمتصرؼ أو أنو كاف مف الواجب رفض اإليداع، أو أف المحرر المراد شيره قائػػػقابمي

ىي ، و المرسوـذات مف  101سبب يير مشروع أو مخالؼ لمنظاـ العاـ حسب ما ورد في نص المادة 
 .اإلشيارحاالت ال يمكف اكتشافيا إاّل بعممية رقابة عميقة لمختمؼ الوثائؽ المودعة قصد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 72. 
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 :رابعا: القرار برفض الشير الكتشاف خطأ في وثيقة مشيرة
وـ ػػػػػػػو يقػػػوجود خطأ فييا منسوبا إلى األطراؼ، فإن إشيارىاد يكتشؼ المحافظ العقاري في وثيقة تـ ػػػػػق

عبلمو بأنو في حالة عدـ تصحيح الخطأ، فإنو ال يقوـ عمى شيادة اليوية بيذا الخطأ، و  بتبميغ الموقع ا 
مف  109في الوثيقة الخاطئة وىذا وفقا لنص المادة  إليوفيما يخص الحؽ المشار  إجراءبتنفيذ أي 

 .76/63:المرسـو التنفيذي رقـ
 

، وجميع إشيارىاوثائؽ جديدة معدلة لموثيقة التي تـ  إيداعاألخطاء عف طريؽ ىذه يتـ تصحيح و 
ىذه األخطاء  إلى اإلشارةرات البلزمة تكتب عمى البطاقات العقارية والدفتر العقاري قصد ػػػػػػػالتأشي

 .76/63رقـ: المرسوـ التنفيذي مف 109/02والتعديبلت وفقا لنص المادة 
 

 يـــرع الثانـــــــــــالف
  في قرارات المحافظ العقارين ـــالطع 

إذا كاف مف المسمـ بو جواز الطعف في قرارات المحافظ العقاري، فإف إجراءات الطعف في ىذه القرارات 
 لتبايف مراحؿ صدور كؿ منيـ.تختمؼ مف قرار إلى آخر 

يكوف في البداية مجرد عممية تفحص سريعة عممية إصدار القرارات إف تدخؿ المحافظ العقاري في 
ذلؾ عممية معقدة تنصب عمى الفحص الدقيؽ لمختمؼ الوثائؽ محؿ لموثائؽ المودعة، لتصبح بعد 

 اإليداع لتصؿ إلى حد رفض عممية الشير بعد قبوليا.
 

 وينتيي ىذا التدخؿ في كؿ مرحمة بإصدار قرار مف المحافظ العقاري، أوجب المشرع تبميغو لؤلطراؼ
أتعرض إليو بالتفصيؿ فيما الطعف فيو أماـ القضاء المختص، وىذا ما سوؼ مف  حتى يتمكف ىؤالء

 يمي:
 

 مراحل صدور قرارات المحافظ العقاري:أوال: 
ؽ، إذا الحظ عدـ صحة أو خبلفات أو ػػػؼ الوثائػػة لمختمػػػوـ المحافظ العقاري بعممية تفحص سريعػػػيق

سند المتصرؼ أو شيادة نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة، فإنو ال يقوـ بالتأشير عمى البطاقة  إشيارعدـ 
بواسطة الشخص الذي وقع  اإليداعف تاريخ ػػػػػػم( 15)خمسة عشر يوما العقارية ويبمغ المودع في أجؿ 

" إجراء قيد  :ارةة أسفؿ الصور أو النسخ أو الجداوؿ، ويؤشر في البطاقة العقارية بعبػعمى شيادة اليوي
 .76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ: 107/02وفقا لنص المادة  " formalité en attente" االنتظار "
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احتماؿ عدـ ورود تبميغ قرار المحافظ العقاري لمموقع عمى شيادة اليوية  107/03 لقد أوردت المادة
شخصيا أو حالة رفض ىذا األخير االعتراؼ بالتبميغ، وأوجدت سبيبل إلعادة تبميغو بموجب رسالة 

الموقع المذكور في الوثيقة  إليوالموطف الذي أشار  إلىباالستبلـ، ترسؿ  اإلشعارموصى عمييا مع 
 .اإليداعيوـ مف تاريخ  15المودعة خبلؿ أجؿ 

 

يوـ يحسب مف تاريخ التبميغ المباشر لممعني، أو مف تاريخ اإلشعار المسمـ لو  15يتـ فتح أجؿ قدره 
بموجب البريد المضموف أو مف تاريخ رفضو لئلشعار حسب الحالة ، وىذا مف أجؿ إتماـ الوثيقة يير 

 مف نفس المرسوـ. 107/4حة أو إيداع وثيقة تعديمية وفقا لنص المادة الصحي
 

في جميع الحاالت، فإف البطاقة التي يجب أف يؤشر عمييا باإلجراء النيائي ىي البطاقة التي تحمؿ 
 واإلجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي بتاريخ اإليداع، ويتـ تثبيت تاريخ"  ارة " إجراء قيد االنتظارػػػػػػػػعب

      تنفيذه الفعمي عف طريؽ التسجيؿ مف أجؿ الترتيب في سجؿ اإليداع.

ابتداء مف تاريخ التبميغ  (15)الموقع عمى شيادة اليوية خبلؿ أجؿ خمسة عشر يوما لـ يقـ  إذا
بإصبلح السيو أو إيداع الوثائؽ التعديمية، أو إذا كاف قبؿ انقضاء ىذا األجؿ قد أخبر المحافظ 
العقاري عف رفضو أو عدـ قدرتو عمى القياـ بذلؾ، فإف المحافظ العقاري يقوـ برفض اإلجراء مع 

 الرفض مف قبؿ المحافظ تجاه  ، وتكتب عبارة106 ات المنصوص عمييا في نص المادةػػػالتحفظ
 وعند االقتضاء في البطاقة العقارية (لممبلحظات) ؿ اإليداع في سجؿ اإليداع في العمود ػػػػتسجي

 مف نفس المرسـو التنفيذي. 107/06وفي الدفتر العقاري حسب نص المادة  
في العمود المخصص لممبلحظات وكذا في البطاقة العقارية  اإليداعؿ ػػػػػػتكتب عبارة الرفض فيسجو 

المخصص لممبلحظات وكذا في البطاقة العقارية، وكذا في الدفتر العقاري ويبمغ قرار الرفض خبلؿ 
مف  107/07في الفقرة السابقة وفقا لنص المادة  إليومف انقضاء األجؿ المشار  (08)ثمانية أياـ 

 .76/63المرسـو التنفيذي رقـ:
 

تبميغ قراره  اإلجراءأو يرفض  اإليداعيجب عمى المحافظ العقاري في جميع الحاالت التي يرفض فييا 
كما يجب تسبيب الرفض ، مف نفس المرسـو التنفيذي 108الموقع عمى اليوية وفقا لنص المادة  إلى

ما بواسطة رسالة موصى عمييا مع  108/02 تسبيبا قانونيا وفقا لنص المادة ثـ تبميغو إما مباشرة وا 
 إحدى إرجاعيتـ ثـ ، في الوثيقة موضوع الرفض إليوطف المشار المو  إلىباالستبلـ يوجو  اإلشعار

نسخ الوثيقة واألوراؽ المرفقة بيا إلى الموقع لقاء مخالفة قانونية مع وضع تأشيرة المحافظ عمييا 
 النص الذي يبرر الرفض.، تاريخ قرار الرفض  :مؤرخة وموقعة يوضح فييا
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 :الطعن في قرارات المحافظ العقاري إجراءات ثانيا:
إف كؿ القرارات التي يصدرىا المحافظ العقاري قابمة لمطعف فييا أماـ الجيات القضائية سواء تعمؽ 

إذ وجد خطأ في  إكمالوالشير بعد  إجراءأو برفض  اإلجراءأو برفض  اإليداعر بقرار رفض ػػػاألم
تكوف التي جاء فييا "  75/74 مف األمر رقـ: 24 نص المادة إلىالوثائؽ محؿ اإلشيار، وىذا استنادا 

 ".إقميمياقرارات المحافظ العقاري قابمة لمطعف أماـ الجيات القضائية المختصة 
 

بشيريف تحسب  110/3 ترفع الدعوى القضائية ضد قرارات المحافظ العقاري خبلؿ أجؿ حددتو المادة
  مف تاريخ رفض الرسالة الموصى عمييا أو تاريخ االعتراؼ باالستبلـ إذا سمـ لممعني شخصيا.

 

ترفع دعاوى اإللغاء ضد قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض اإليداع أو اإلجراء وتوجو الدعوى 
التمثيؿ القضائي المشار إلييا  ضد مدير الحفظ العقاري بصفتو ممثبل لوزير المالية وفقا إلجراءات

 سابقا.
 

أما في حالة إصدار قرار رفض اإلجراء النيائي بعد اكتشاؼ أنو تـ إشيار الوثيقة خطأ، فإف قرار     
ر ػػػػػػػػر الوالئي وىذا األخير ىو الذي يباشػػػػي الصادر عف المحافظ العقاري يبمغ إلى المديػػالرفض النيائ

 المؤرخ في: 91/65 مف المرسـو رقـ: 10دعوى إلغاء القرار اإلداري استنادا ألحكاـ المادة 
التي تمـز المحافظيف العقارييف باإللغاء  27/03/1998 المؤرخة في: 4318والمذكرة رقـ:  02/03/1991

ببلغ الم والتنظيميةفي الحيف وبدوف أي شرط لكؿ العقود المشيرة خرقا لؤلحكاـ التشريعية  عموؿ بيا وا 
ة ػػػأماـ الجي كمدعصفة التمثيؿ  لوالئياففي ىذه الحالة يكوف لممدير ، بيذا اإللغاء لوالئيار ػػػالمدي

الحقوؽ المشيرة، كما يكوف لممتضرر مف قرار اإللغاء الحؽ في رفع دعوى  إلغاءالقضائية لمطعف في 
 .(1)األخيرقضائية ضد ىذا 

 

قرارات المحافظ العقاري بصدور حكـ نيائي المنصبة حوؿ الطعف بإلغاء تنتيي المنازعة القضائية     
يقضي إما بإلغاء قرار المحافظ العقار أي مؤيدا لطمبات المدعي والذي يجب عميو استمرار عمميات 

ما برفض دعوى الم، و القضاءالشير التي سبؽ لو رفضيا بموجب قراره الذي ألغى مف طرؼ  دعي ا 
 112/3ومنو اإلبقاء عمى قرار المحافظ العقاري وبذلؾ يصبح رفضو نيائيا، وىذا ما عبرت عنو المادة 

إف اإلجراء الشكمي المتنازع فيو، حسب الحالة، إما يحتفظ بنصيا: "  76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ:
ما ينفذ ضمف الشروط العادية بمجرد  ما يكوف القرار القضائي بو أو تشطب عميو، أو يرفض نيائيا وا 

 ." الخاص بو قد حاز قوة الشيء المقضي فيو
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الجية القضائية المختصة نوعيا لمنظر في الطعوف المقدمة ضد  76/63وال المرسوـ التنفيذي رقـ:  75/74لـ تحدد أحكاـ األمر رقـ:  (1)

يتعمؽ بإلغاء قرار إداري، فإف الجية القضائية المختصة نوعيا ىي القضاء اإلداري وليس القضاء قرارات المحافظ العقاري، وبما أف األمر 
 كما سوؼ يتـ توضيحو الحقا. العادي، 
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يبقي عمى قرار المحافظ العقاري أو يقدـ عمى إلغائو ويكوف قراره قاببل  قد فإف القضاء اإلداري بذلؾو 
لبلستئناؼ أماـ مجمس الدولة ويتـ تنفيذ القرار اإلداري القاضي بإلغاء بعد حيازة الحكـ القاضي بإلغاء 

ىؿ  يير أف السؤاؿ الذي يطرح، د استنفاذ طرؽ الطعف فيو العاديةلقوة الشيء المقضي فيو أي بع
؟ وما مصير اإليداعات التي  اإليداع أو اإلجراء رتبتو األولى التي تـ تقييده فييا أـ رتبة جديدة يأخذ

يى لصالح المودع بعد قيدت خبلؿ الفترة التي استغرقيا الفصؿ في النزاع القضائي الطويؿ الذي انت
 قبوؿ دعواه؟

 

ع الشير، فإنو يتـ التأشير باإليداع عمى د رأينا أنو إذا قبؿ المحافظ العقاري إيداع الوثائؽ موضو ػػػػلق
مف المرسوـ  43سجؿ اإليداع عمى الفور مف دوف ترؾ بياض وكتابة بيف األسطر وفقا لنص المادة 

ة الخاصة بالنزاعات التي يكوف ػػػػد األسبقيػػػػد اإليداع ىو تحديػػوالغرض مف قي 76/63 التنفيذي رقـ:
 ازعات المثارة حوؿ أسبقية القيد وأفضميتو.المجوء إلييا ضروريا لحؿ مختمؼ المن

 

سند المتصرؼ  إشيارورأينا أيضا بأنو عندما يبلحظ المحافظ العقاري عدـ الصحة أو خبلفات أو عدـ 
أو شيادة نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة، فإنو ال يقوـ بالتأشير عمى البطاقة العقارية، ويبمغ في أجؿ 

ة ويؤشر عمى ػػػػػػع شيادة اليويػػػمف تاريخ اإليداع الشخصي الذي وق (15)أقصاه خمسة عشر يوما 
مف المرسوـ التنفيذي  107/2" وفقا لنص المادة  االنتظارالبطاقة العقارية بعبارة " إجراء قيد 

 .76/63رقـ:
ؿ ػػػػمي جميع الحاالت، فإف البطاقة التي يجب أف يؤشر عمييا باإلجراء النيائي ىي البطاقة التي تحػػػف

وىذا ما أكدتو المادة  مف تاريخ اإليداع " واإلجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعياالنتظارعبارة " إجراء قيد 
مف نفس المرسـو التنفيذي، وعميو، فإنو إذا قضت الجية القضائية بإلغاء قرار الرفض، فإف  107/05

 وبأثر رجعي .استمرار عممية الشير تستمر ويأخذ القيد رتبة مف تاريخ اإليداع 
قاعدة مف األثر الرجعي لمقيد التي تسمح بأخذ مرتبة مف تاريخ قيد بسجؿ اإليداع يصمح تطبيقيا الإف 

في حالة إلغاء قرار رفض اإلجراء، أما إذا كاف القرار الممغى يتعمؽ برفض اإليداع، فكيؼ يتـ تطبيؽ 
 يير مقّيد بسجؿ اإليداع؟ ىو بذلؾقاعدة األثر الرجعي ما داـ أف اإليداع قد رفض أصبل و 

ليس لممودع وىنا ، 76/63وال المرسـو التنفيذي رقـ: 75/74 ىذه الحالة لـ ترد ضمف أحكاـ األمر رقـ:
الذي صدر ضده قرارا برفض اإليداع أي حؽ في االستفادة مف أحكاـ األثر الرجعي لمقيد بعد قبوؿ 

أمامو سوى القياـ بإيداع  ىيبق رفض اإليداع، والدعواه والقضاء بإلغاء قرار المحافظ العقاري القاضي ب
 جديد يأخذ مرتبتو مف تاريخ قّيده في سجؿ اإليداع بعد قبولو مف طرؼ المحافظ العقاري.
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ذا حصؿ وأف قّيد الغير حقوقو عمى ذات العقار أثناء فترة النزاع و   القضائي الذي انتيى لصالح المودعا 
ده يال مزاحمتو وال التمسؾ بأسبقية قلغير الذي أشيرت حقوقو، و فميس ليذا األخير الحؽ في منازعة ا

 .طالما أف قيده لـ يكف محؿ تأشير بالبطاقة العقارية بعبارة " قيد االنتظار"
ة عف الخطأ الذي ارتكبو ػػػػػػأماـ المودع إاّل رفع دعوى التعويض ضد الدول ىيبق ففي ىذه الحالة ال

 23المحافظ العقاري بعد إثبات الضرر الذي أصابو والعبلقة السببية بينيما وىذا عمبل بأحكاـ المادة 
 .75/74مف األمر رقـ:

 

أما عف حقوؽ الغير الذي اكتسب حقوقا عمى ذات العقار خبلؿ فترة المنازعة القضائية، فإف حقوقيـ 
تاريخ إيداع  إلىتكوف تالية في المرتبة التي أصبح فييا المودع بعد إلغاء قرار الرفض والتي تعود 

 وثائقو لدى المحافظة العقارية إعماال بقاعدة األثر الرجعي لمقيد الذي كاف " قيد االنتظار"
 

، فمقد سبؽ وأف رأينا أف إجراءات إصدار قرارات المحافظ العقاري الجزائري ما بالنسبة لمقانوف الفرنسيأو 
سيما ما تعمؽ منيا بإصدار قرار رفض تمؾ التي يقوـ بيا أميف الرىوف الفرنسي ال تشبو إلى حد كبير
، إال أنو فيما يتعمؽ بالطعف في ىذه القرارات، فإف األمر كاف مختمفا فيما سبؽ اإلجراءاإليداع ورفض 

المعدلة بموجب  04/01/1955مف المرسـو المؤرخ في: 26المادة  بموجبإذ أنو كاف القانوف الفرنسي 
دوف رفض  اإلجراءال يجيز الطعف إاّل في قرار رفض  08/01/1959 الصادر بتاريخ: 89 المرسـو رقـ:

 استنادا إلى أمريف: والتي لـ تمؽ قبوال لدى الفقياء الفرنسييف ،اإليداع
 

أف السماح لطالب اإليداع بالطعف في قرارات أميف الرىوف المتعمقة برفض اإلجراء دوف رفض  -01
يـ الرقابية برفض ػػػدى أعماليـ لسمطاتػػػاء الرىوف لػػتعسؼ أمناالت ػػػح المجاؿ أماـ احتمػػاإليداع، يفت

اإليداع وما قد يترتب عف ذلؾ مف أضرار، إذ ال يكوف أماـ ىؤالء المتضرريف سوى الرجوع بالتعويض 
الرىوف العقارية والمستفيديف مف  مف أضرار بسبب رفض إيداع عقدىـ عمى كؿ مف أميف عما لحقيـ 

 قواعد المسؤولية التقصيرية أو عمى أساس اإلثراء ببل سبب.رفض اإليداع وفقا ل
 

ي الحالة ػػػػففحالة رد اإلجراء، حالة رفض اإليداع و  بيفالتمييز المترتبة عمى  اآلثاراختبلؼ  -02
 األولى إذا ما استوفى اإليداع إجراءات قبولو بعد ذلؾ، وتـ إجراء الشير، فإف ىذا اإلجراء ال يرتب 

، والعمة في ذلؾ أف أميف اإليداعرفض أثره إال مف تاريخ قبوؿ اإليداع الصحيح وليس مف تاريخ 
 .وليس برفضو اإليداعبقبوؿ  الرىوف ال يؤشر في سجؿ اإليداعات إاّل 
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ب أثره مف تاريخ قبوؿ ػػػر يرتػػػػالشي راءػػػػإجفإنو في حالة التصحيح، فإف  اإلجراءة رفض ػػػا في حالػأم
تحت التصحيح  اإلجراء الحتفاظنظرا  –تمامو  مستوفيا لكافة شروط الذي ىو تاريخ تقديمو- اإليداع

 (1)اإليداعبما يفيد تماـ  اإليداعاتوالتأشير بو في سجؿ ، تاريخ قبوؿ اإليداعبمرتبتو مف 
 

بموجب  04/01/1955مف المرسـو المؤرخ في: 26ؿ المادة ػػػر الذي أدى إلى تعديػػػاألم ذاػػػػوى     
ىذا القانوف الذي يوضح نظاـ الطعف الموجو  06/04/1998 الصادر بتاريخ: 261-98رقـ: قانوف ال

ففي حالة رفض  04/01/1955 مف المرسـو الصادر في: 26ويعدؿ المادة  اإليداعضد قرار رفض 
مف طرؼ المعني في أجؿ ثمانية أياـ مف  الطعف اإليداع كما ىو الشأف بالنسبة لرفض اإلجراء يتـ

ومنو  ـ الفصؿ فيو وفقا لقواعد القضاء المستعجؿػيتالمكاف الذي تقع فيو العقارات و  تاريخ التبميغ في
فيما يتعمؽ  اإلجراءورفض  اإليداعقرار رفض حذؼ التمييز بيف و  اإليداعالطعف في قرار رفض  إجازة

 .(2)الطعف فييمابجواز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 737 et PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 74 – 75 . 

 .89 – 88وأيضا د.سالـ حماد شعباف الدحدوح، المرجع السابؽ، ص 
 

(2) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 75 et  JOBARD- BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent ,op.cit, P 

210. 
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 ـل الثانـــيــــــــــلفصا
 المشيــــرة والمحررات حقــــوقلـة باات المتعمقالمنازعــ 

يجب التعرؼ أوال عمى  المشيرة، والمحررات وؽػػػد الحقػػػػواع المنازعات التي تثار ضػػػػرؽ ألنػػػػؿ التطػػػقب
التي يجب شيرىا والتي وردت في قانوف الشير العقاري ومراسيمو التنفيذية الحقوؽ والمحررات ىية ما

، كما يجب أخرى وفي القانوف المدني وكذا قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وفي عدة قوانيف خاصة
نازعة فيما التعرؼ عمى الوسائؿ المعتمدة لشير ىذه الحقوؽ والمحررات ومدى جواز الطعف فييا والم

 .تحتويو مف حقوؽ
 يقسـ الفصؿ إلى: ما تقدـ بناء 
 المبحث األول : الحقوق والمحـــــــــــررات الواجــــــــــــــــــــــــــــب شيــــــــــــــــرىا.     
 إمكانية الطعن في الحقوق المشيرة . مدىالمبحث الثاني: وسائل الشير العقاري و      

 
 ث األولــــــــــالمبح

 اـــشيرىب ــواجالررات ـــالمحالحقوق و 
كثيرة ومتعددة، فمنيا ما ورد ذكره في قانوف الشير العقاري المحررات الخاضعة لمشير الحقوؽ و إف 

 الجزائري ومنيا ما ىو مذكور في القانوف المدنيمراسيمو التنفيذية و  75/74 العقاري،أي األمر رقـ:
 .أخرى وفي قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وفي عدة قوانيف خاصة

 

محاولة مني لحصر مختمؼ الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا، اعتمدت عمى أساس المصادر     
ىذه الحقوؽ و ىذه التي وردت بيا ىذه الحقوؽ أي عمى القوانيف المختمفة التي تضمنت وجوب شير 

 عرضيا بشكؿ بسيط ودقيؽ في آف واحد.ا و ػػػػػا بغرض اإللماـ بيا كميت، وىذالمحررالتصرفات و ا
 مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

 قانون الشير العقاري. حسبالمحررات الواجب شيرىا الحقوق و  المطمب األول:     
القــانون المـدني وقــانون اإلجــراءات  حسـبالمحــررات الواجـب شــيرىا الحقـوق و  المطمـب الثــاني:     

 القوانين الخاصة.اإلدارية و المدنية و 
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 ب األولـــــــــــالمطم
 حسب قانون الشير العقاريجب شيرىا واالالمحررات الحقوق و 

انت صادرة مف واء كػػػػود سػػػػالعقمراسيمو التنفيذية أف التصرفات و د ورد في قانوف الشير العقاري و ػػػػلق
مف جانبيف كحؽ البيع في الممكية أو أحد  لبللتزاماتالوصية أو العقود المرتبة جانب واحد كالوقؼ و 

ة وكذا العقود ػػػاالستعماؿ وممكية الرقبنية المتفرعة عنو كحؽ االنتفاع و ة بالحقوؽ العيػػػود المتعمقػػػػالعق
ديد مدة االستفادة مف حؽ االنتفاع أو العقود المنيية ليذه الحقوؽ وكذا تمكالمغيرة لحؽ عيني عقاري 

 .يجب شيرىا وفقا ليذا القانوفىي كميا عقود وتصرفات  لكاشفة لمحقوؽ العينيةالعقود ا
 

نما التصرفات ىذه الحقوؽ و يير أف المشرع الجزائري لـ ينص عمى      دفعة واحدة في قانوف واحد، وا 
 76/63 جزء آخر في المرسـو التنفيذي رقـ:و  75/74 قانوف الشير العقاري رقـ: ضمف أورد جزء منيا

 .المعدؿ
 المطمب إلى:مف ثـ يقسـ 

 .75/74 المحررات الواجب شيرىا حسب أحكام األمر رقم:الحقوق و الفرع األول:      
 .76/63المحررات الواجب شيرىا حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم:الحقوق و الفرع الثاني:      
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 رع األولـــــــــــالف
 75/74حسب أحكام األمر رقم:  ىاواجب شير الالمحررات الحقوق و 

مف األمر رقـ:  17 – 16 – 15 – 14ضمف أحكاـ المواد:  ىاشير حدد المشرع المحررات الواجب 
 والتي جاء في كؿ منيا : 75/74

 تمـز اإلشارة مف أجؿ مسؾ مجموعة البطاقات العقارية يمى ما يمي:"  :14 المادة
جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقمة أو المصرحة أو المعدلة المتعمقة بالممكية العقارية التي  -1

 ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية. 
يس لمجموعة رارات القضائية البلحقة لئلجراء األوؿ الذي كاف موضوع تأسػػػػػػالقود و ػػػػع العقػػػػػجمي -2

الخاضعة لئلشيار العقاري بمقتضى التشريع الجاري بو العمؿ وكذلؾ تسجيبلت البطاقات العقارية، و 
 الرىوف أو االمتيازات.

المحاضر المعدة مف قبؿ مصمحة مسح األراضي والمثبتة لمتعديبلت التي تخص العقارات المسجمة  -3
 في مجموعة البطاقات العقارية.

ة لعقار محدد ومسجؿ في مجموعة البطاقات ػػػػانونية، كؿ التعديبلت لموضعية القػػػػػػة عامػػػوبصف -4
 العقارية.

 ".أعبله 14و 13وسيحدد مرسـو كيفيات تطبيؽ المادتيف 
كؿ حؽ لمممكية وكؿ حؽ عيني أخر يتعمؽ بعقار ال وجود لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ " : 15المادة 

الممكية عف طريؽ الوفاة يسري مفعولو مف يـو إشيارىما في مجموعة البطاقات العقارية، يير أف نقؿ 
 ".يوـ وفاة أصحاب الحقوؽ العينية

أف العقود اإلدارية واالتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقؿ أو تصريح أو تعديؿ أو  : "16المادة 
انقضاء حؽ عيني، ال يكوف ليا أثر حتى بيف األطراؼ إال مف تاريخ نشرىا في مجموعة البطاقات 

 ".العقارية
سنة ال يكوف ليا أي أثر بيف األطراؼ وال يحتج بيا تجاه الغير  12أف اإليجارات لمدة " : 17المادة 

 20المؤرخ في  73-71 مف األمر رقـ: 165في حالة عدـ إشيارىا وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة 
 ".المتضمف الثورة الزراعية 1971 نوفمبر سنة 8الموافؽ  1391رمضاف عاـ 
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مف األمر  14وعمى ىذا األساس يتـ تناوؿ ىذه المحررات حسب الترتيب المستمد مف أحكاـ المادة 
والتي توجب شير عدة محررات ال تخرج في وصفيا مف أف تكوف متعمقة بحقوؽ عينية  75/74رقـ: 

 ، وىذا ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:أو بأحكاـ قضائية حقوؽ شخصيةبو أأصمية أو تبعية 
 :الحقوق العينية األصميةأوال: 

والحؽ  ،أوجب المشرع شير جميع المحررات والعقود التي يتضمف موضوعيا حقا عينيا عقاريا أصميا
مية مستقمة يير ينشأ ىذا الحؽ بصفة أص األصمي ىو سمطة مباشرة لئلنساف عمى شيءالعيني 

تشتمؿ الحقوؽ العينية األصمية عمى حؽ الممكية والحقوؽ المتفرعة عنو، كحؽ  ر،مستندة إلى حؽ آخ
 .(1)وحؽ االستعماؿ والسكنى وحؽ االرتفاؽاالنتفاع 

 

إلى المذكورة أعبله  14/1المادة نص يتـ شير ىذه المحررات عف طريؽ التسجيؿ، وىي تنقسـ حسب 
 اػػػأو منيية لي أو معدلة متعمقة بالممكية العقارية ،مصرحة ،ناقمة، منشئةسمية أقساـ: عقود ر  ةػػػػػػػػخمس

 يتـ تفصيميا فيما يمي:سوىي العقود التي 
 

 :لمحقوق العينية األصمية العقود الرسمية المنشئة -1
وجوب " شير العقود الرسمية " وىي ترجمة لمنص  75/74 مف األمر رقـ: 14لقد جاء في نص المادة 

بالرجوع إلى القانوف و ، (2)لتي تعني التصرؼ وتعني العقد أيضااو  acte بالمغة الفرنسية التي جاء فييا
فإنيما  142/1964 وف السجؿ العيني رقـ:ػػػقانو  114/1946المصري أي قانوف الشير العقاري رقـ:

 18/199 بدال مف العقود التي كانت واردة في قانوف التسجيؿ القديـ رقـ: "تصرفات" استعمبل مصطمح 
االتفاقات  ،بدعوى أف المصطمح األوؿ أكثر داللة، وتندرج تحتو  إلى جانب العقود 1923الصادر سنة 

اوؿ ػػػػػػػػتتني ػػة التػػات اإلداريػػػة والتصرفػالوصيالتي تصدر مف جانب واحد كالوقؼ و ة ػػػػاؿ القانونيػػػػواألعم
 .(3)حقوقا عينية عقارية مثؿ الحجز اإلداري ومراسيـ نزع الممكية لممنفعة العامة 

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
األوؿ، دار النيضة العربية، د. منصور قاسـ حسيف، منير محمد أحمد الصموي، الحقوؽ العينية األصمية )حؽ الممكية في ذاتو(، الجزء  (1) 

 .28ص  2008
أكثر وضوحا ودقة وأدؿ عمى المعنى الذي قصده المشرع القترانيا مع عبارة "  Acteتي اختيرت لمتعبير عف كممة أرى أف كممة العقد ال (2)

الرسمية " وبذلؾ فالمقصود ىي العقود الرسمية وليس التصرفات الرسمية ىذا مف جية، ومف جية أخرى، فإف كممة العقد تتصرؼ إلى تطابؽ 
لى التصرؼ الصادر عف جانب واحد، كما أف كممة عقد ىي ا  ألكثر شيوعا واستعماال في الحياة العممية مف عبارة التصرؼ.اإلرادتيف وا 

 . 110، ص 2007د. محمد المنجي، قانوف الشير العقاري، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، الطبعة األولى، سنة  (3)
المرجع  ،حمد كامؿ مرسيأيضا د. مو  13، دوف دار النشر، ص 1947سنة وأيضا د.عمر أبو شادي، شير الحقوؽ العقارية، الطبعة األولى، 

 .99السابؽ، ص 
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ر ػػػػػذا األخيػػػ، بأف ىما لمسمؾ المشرع المصرييتقي ،الدكتور سعد خميفةرى ػػػػذا الرأي يػػػػعمى عكس ى
المادة سيما ال، حيث جاءت نصوص قانوف التسجيؿ استخدـ عبارات ال تصمح لنظاـ السجؿ العيني

 -وما بعدىا دالة عمى أف القيد في السجؿ العيني إنما يرد عمى التصرفات، مع أف القيد ينصب  26
، واعتقد الدكتور سعد خميفة بأف المشرع المصري وفقا لنظاـ السجؿ العينيعمى الحقوؽ  –في الحقيقة 
الواجب  ، الفصؿ األوؿ وعنوانو " التصرفات والحقوؽنصوص الباب الثالث – النصوص قد نقؿ ىذه

وما بعدىا، ريـ  09 ، المادة1946لسنة  114 :مف قانوف تنظيـ الشير العقاري رقـ – قيدىا في السجؿ
 .(1)اختبلؼ النظاميف

وبما أف ما يجب شيره ىو العقود الرسمية فقط، فإنو يستبعد شير الوقائع القانونية " الحيازة " وكذا 
العقود العرفية، ولقد سبؽ اإلشارة إلى أف الرسمية شرط مف شروط شير مختمؼ العقود وفقا لنص 

 .76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ: 61المادة 
اري ػػػػػػػي عقػػػػىو العقد المنشئ لحؽ عين  Contrat ou Acte créateur ou constitutifئػػػد المنشػػػالعق

وىو العقد الذي يترتب عميو إنشاء أو إيجاد حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية المتفرعة  أصمي،
تعماؿ وحؽ حؽ االس ،(الجزائري مف القانوف المدني 844المادة )عف حؽ الممكية، مثؿ حؽ االنتفاع 

 مف القانوف المدني 867المادة )وحؽ االرتفاؽ  (الجزائريمف القانوف المدني  855المادة ) ىالسكن
 .(الجزائري

الذي ىو قدرة يثبتيا الشرع ابتداء عمى التصرؼ وىو  ة عمى حؽ الممكيةػػػود المنشئػػػػرد العقػػوال ت    
اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبو التصرؼ إال لمانع، والمراد بكونو حاجزا يعني استئثاريا مقصورا 

 عمى صاحبو، يحتجز يير المالؾ عف االنتفاع بالشيء أو التصرؼ بو، دوف إذف المالؾ.
، ألف حؽ الممكية (2)ف ذلؾ كنقص األىمية وحؽ الغيروالمراد بالمانع ما يمنع المالؾ مف التصرؼ م

حسب تحرمو القوانيف واألنظمة  استعماالذاتو ىو حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء بشرط أال يستعمؿ 
فبل ينشئو العقد، ألف اإلنشاء معناه اإليجاد، وألف  ،الجزائري مف القانوف المدني 674المادة  نص

نما ىو واقعة  الممكية ال توجد ابتداء إاّل بسبب االستيبلء واالستيبلء ليس بتصرؼ قانوني وليس بعقد وا 
لحاؿ ابإرادة المستولي في أف يمتمؾ في  (عنصر مادي) مختمطة اختمطت فييا الحيازة المادية وىي

 (3) لكف العنصر المادي ىو المتغمب ومف ثـ ُألحؽ االستيبلء بالوقائع المادية .(عنصر إرادي) يػػػوى
 .وعمى ذلؾ ال يعد تصرفا وال عقدا، وال يكوف واجب التسجيؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .59محمد سعد خميفة، المرجع السابؽ، ص  د. (1)
 .23، ص 1993 ،د. محمد وحيد الديف سوار، حؽ الممكية في ذاتو في القانوف المدني األردني، مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع (2)
  .465، ص 1992دار النيضة العربية،  جزء التاسع،الد. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني،  (3)

 ع، منشأة المعارؼ، الطبعة األولىوأيضا د. محمد المنجي، موسوعة الشير العقاري التعميؽ عمى نصوص قانوف الشير العقاري، المجمد الراب
 .113، ص2007
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، بأف جميع التصرفات القانونية التي مف شأنيا إنشاء حؽ (1) خبلفا ليذا الرأي، يرى الدكتور أنور طمبة
ف ػػػػػػػب تسجيميا لنشوء ىذا الحؽ فيما بيػػػر يجػؽ ممكية أو أي حؽ آخػػػح ،واء كاف ىذا الحؽػػػػػي سػػعين

المتعاقديف وأيضا بالنسبة لمغير، ويرى بأف مف العقود المنشئة لمحؽ العيني  كؿ عقد يترتب عميو إيجاد 
 .(2)حؽ ألوؿ مرة

ا أف يتصرؼ المالؾ في ػػػػي عدة صور منيػػػتنشأ الحقوؽ المتفرعة عف حؽ الممكية في الحياة العممية ف
دة ػػػػػػػػػػػبحؽ االنتفاع أو االستعماؿ أو السكنى مدى حياة المنتفع أو لم لغيرهو حؽ الرقبة محتفظا بنفسو 

في حؽ االنتفاع أو االستعماؿ  ا أف يتصرؼ المالؾيالمنتفع، ومنمعينة ال تزيد بأي حاؿ عف مدة حياة 
 مجردا عف ممكية الرقبة التي يحتفظ بيا لنفسو.

، تعتبر مف الحقوؽ ع الحقوؽ السالفة الذكر وىي متفرعة عف حؽ الممكيةػػػأف جمي ،ا ال شؾ فيوػػػػومم
 .(3)إاّل بالتسجيؿالعينية العقارية األصمية، فيي ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير 

 

 : Contrats ou Actes translatifs  لمحقوق العينية العقارية األصمية الرسمية الناقمةالعقود  -2
والعقد  العقد الرسمي الناقؿ لحؽ عيني عقاري أصمي، ىو العقد الذي ينقؿ حؽ الممكية في العقار

الناقؿ كما ينقؿ الحؽ العيني األصمي لحؽ الممكية ويجب تسجيمو، قد ينقؿ الحؽ العيني العقاري 
يجوز نقمو كحؽ االستعماؿ  استثناء ما الباألصمي المتفرع عف حؽ الممكية، ويجب تسجيمو كذلؾ 

المادة ) عػػػػػالعقار بالبي بينما يجوز نقؿ حؽ االنتفاع كأف ينقؿ المنتفع حؽ انتفاعو في ىػػػنؽ السكػػػػحو 
وكأف يبيع مالؾ العقار حؽ ارتفاؽ مقرر لمصمحة عقاره تبعا لبيع ىذا العقار  (مف القانوف المدني 844

 .(مف القانوف المدني 868المادة )
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .163، ص 1992دار نشر الثقافة، مستشار أنور طمبة، الشير العقاري والمفاضمة بيف التصرفات، ال (1)
أميؿ لترجيح الرأي األوؿ والقوؿ بأف المقصود ىو ضرورة شير الحقوؽ المتفرعة عف حؽ الممكية في حالة ما إذا تصرؼ فييا المالؾ أما  (2)

التي نصت عمى :" كؿ  76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ:  15ؾ ما جاءت بو أحكاـ المادة الممكية فبل تخضع لعممية الشير والدليؿ عمى ذل
 إاّل مف تاريخ يوـ إشيارىما في مجموعات البطاقات العقارية " بالنسبة لمغيرحؽ لمممكية وكؿ حؽ عيني آخر يتعمؽ بعقار ال وجود لو 
 لصاحبو وال يحتاج إلي عممية الشير إاّل مف أجؿ االحتجاج بو عمى الغير.وىذا ما يؤكد أف حؽ الممكية ىو حؽ موجود وقائـ بالنسبة 

 - 425الرسـو المتعمقة بيا، مطبعة مخيمر، دوف سنة نشر، ص والتوثيؽ و د. محب الديف محمد سعد، المرجع في أحكاـ الشير العقاري  (3)
426. 
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ى وما يسرى عمى عقد البيع يسرى عم عقد البيع ىو النموذج الذي يتخذه الفقو لمعقود  الناقمة لمممكية
لحقوؽ العينية األخرى، كعقد المقايضة في العقار، عقد ىبة العقار، عقد اسائر العقود الناقمة لمممكية و 

 .(1)الشركة
 

لما كاف عقد البيع و  (2)عقد البيع ىو عقد ناقؿ لمممكية، يير أف ىناؾ مف يعتبره عقدا منشئا ال ناقبلإف 
ذا ػػػؿ ىػػػـز تسجيػػػ، أف تنتقؿ ممكية العيف المبيعة مف البائع إلى المشتري، فإف ذلؾ يستمأىدافوـ ػػػػف أىػػم

جراءاتوالتسجيؿ و  ءويقع عب العقد إذا انصب عمى عقار عمى عاتؽ المشتري صاحب المصمحة في  ا 
 انتقاؿ الممكية إليو، خاصة إذا كاف األثر المترتب عمى عدـ تسجيؿ عقده ىو عدـ إليوانتقاؿ الممكية 

يمكف أف يسارع إلى  يتصرؼ فييا مرة أخرى لمشتري ثاف ى ذمة البائع الذي يستطيع أفػؿ عمػػػوتظ
 فتنتقؿ إليو الممكية دوف المشتري األوؿ.تسجيؿ عقده، 

اعتباره بعمى البائع ، فإف ممكية العقار إليوبإجراءات التسجيؿ حتى تنتقؿ إذا كاف عمى المشتري القياـ 
اّل  الوثائؽ التي تثبت ممكيتو لمعيفذلؾ بتقديـ كافة األوراؽ و  إتماـطرفا في عقد البيع أف يعاونو عمى  وا 

 .(3)جوىري يمقيو عمى عاتقو عقد البيع بالتزاـعد مخبل 
 

أو  ،بنقؿ الممكية اتااللتزاممف القانوف المدني الجزائري التي جاء فييا:"  165ىذا االلتزاـ أكدتو المادة 
أي حؽ عيني آخر مف شأنو أف ينقؿ بحكـ القانوف الممكية أو الحؽ العيني، إذا كاف محؿ االلتزاـ شيئا 

،  معينا بالذات  ".يالعقار وذلؾ مع مراعاة األحكاـ المتعمقة باإلشيار يممكو الممتـز
الممكية والحقوؽ ال تنقؿ مف القانوف المدني الجزائري التي جاء فييا:"  793المادة نصت عميو وكذا ما 

رى في العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات ػػػة األخػػػػػالعيني
 ".التي ينص عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدير مصمحة شير العقار

 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 114محمد المنجي، موسوعة الشير العقاري، المجمد الرابع ، المرجع السابؽ، ص،  د. (1)
وأيضا المستشار أنور  17وأيضا المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  83مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (2)

 .163طمبة، المرجع السابؽ،ص 
 .50-49شير العقاري والتوثيؽ، المرجع السابؽ، ص نجيدة، الوجيز في ال حسيف د. عمي (3)
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ية أف انتقاؿ الممكية في العقارات أو الحقوؽ العيناستقراء نص المادتيف المذكورتيف أعبله، يتضح ببو 
 يؿ المنصوص عمييا في القانوفال يتـ إاّل بعد اتخاذ إجراءات التسجاألخرى، كحؽ ارتفاؽ أو انتفاع 

وي في ذلؾ انتقاؿ الممكية بيف المتعاقديف أو بالنسبة لمغير وىذا خبلفا لما ىو عميو الحاؿ في ػػػػويست
القانوف المدني الفرنسي الذي يجعؿ انتقاؿ الممكية يتـ سواء في المنقوؿ أو في العقار بمجرد انعقاد 

التسجيؿ بالنسبة لمعقارات والحقوؽ  إجراءاتأما بالنسبة لمغير فإنو يجب اتخاذ ، المتعاقديفالعقد بيف 
 .العينية األخرى

د يمتـز بمقتضاه البائع أف ينقؿ لممشتري ممكية الشيء أو حقا ماليا أخر في ػػػالبيع ىو عقإف ػوبذلؾ، ف
مف القانوف المدني وىو واجب التسجيؿ سواء كاف األمر يتعمؽ  351نص المادة ا لمقابؿ ثمف نقدي وفق
مف  793المادة )مى شرط فاسخ أو واقؼ، فتنتقؿ ممكية المبيع )العقار( بالتسجيؿ ببيع تاـ أـ معمؽ ع

وبغيره ال ينقؿ ال بالنسبة لمغير وال فيما بيف األطراؼ، ويترتب عمى ذلؾ أف المشتري  (القانوف المدني
ماداـ البيع لـ يسجؿ ومف ثـ ال يستطيع المشتري أف يرفع عمى البائع  ال يصبح مالكا لمعيف المبيعة

ألف  دعوى استحقاؽ المبيع، كما ال يجوز لمدائني المشتري المطالبة بالتنفيذ عمى العقار قبؿ التسجيؿ،
ممكية العقار لـ تنتقؿ بعد إلى المشتري كما يمكف لمبائع أف يتصرؼ في المبيع مرة أخرى إلى أي 

 .(1) شخص آخر
 

ا القياـ بكؿ ما ىو ػػػع أىميػػؽ البائػػة عمى عاتػػػدة التزامات جوىريػػػػر المسجؿ ينتج عػػػالبيع ييإف عقد 
ضروري لنقؿ الممكية وااللتزاـ بالتسميـ، وفي حالة التسميـ ال يستطيع استرداده بالريـ مف اعتباره مالكا 

 .(2) التعرض والعيوب الخفيةلو ألنو ضامف الستحقاقو ويمتـز أيضا بضماف عدـ 
ه أي ىؿ يجب شير التساؤؿ حوؿ مدى وجوب شير ىذا عف عقد البيع، أما عف الوعد بالبيع فيثور 

 ؟بيف الطرفيف وبالنسبة لمغير أـ ىو يير واجب الشيرالوعد بالبيع حتى تنتقؿ الممكية العقارية 
االتفاؽ الذي يعد لو كبل ىو:  الجزائريمف القانوف المدني  71إف الوعد بالتعاقد حسب نص المادة 

المتعاقديف أو أحدىما بإبراـ عقد معيف في المستقبؿ ال يكوف لو أثر إاّل إذا عينت جميع المسائؿ 
 الجوىرية لمعقد المراد إبرامو، والمدة التي يجب إبرامو فييا.
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 .84مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .18المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  (2)
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ذا اشترط القانوف لتماـ العقد استيفاء شكؿ معيف فيذا الشكؿ يطبؽ أيضا عمى االتفاؽ المتضمف  وا 
 .الوعد بالتعاقد

 أعبله يظير ما يمي: المذكورة 71مف خبلؿ نص المادة و 
لمعقد قد تـ االتفاؽ عمييا ويقصد بيا أركاف يشترط لكي ينتج الوعد أثره أف تكوف الشروط الجوىرية 

 البيع وشروطو األساسية التي تـ االتفاؽ عمييا والتي ما كاف يتـ البيع بدونيا.
ذا امتنع البائع مف أف يحرر  ذا لـ يحصؿ التسجيؿ فبل توجد إاّل التزامات شخصية بيف الطرفيف، وا  وا 

ر حكـ يثبت التعاقد الحاصؿ بينيما، حتى إذا ما العقد النيائي لمبيع، كاف لممشتري الحؽ في استصدا
 سجؿ ىذا الحكـ حؿ محؿ العقد.

يوجب شير الوعد بالتعاقد ورأي ال يرى ضرورة ذلؾ لقد تراوحت اجتيادات المحكمة العميا بيف رأي 
 ومف ىذه القرارات أذكر ما يمي:

المقرر قانونا أف العقد شريعة مف والذي جاء فيو:"  (1) 03/04/1985 المؤرخ في: 33528القرار رقـ: -
المتعاقديف فبل يجوز نقضو وال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أو لؤلسباب التي يقررىا القانوف، ومف ثـ فإنو 

 ال يجوز لمقضاة أف يفسروا إرادة األطراؼ الصريحة بما يتنافى معيا.
بعد صدور قانوف التوثيؽ  03/01/1974 ولما كاف الثابت أف الوعد بالبيع تـ بعقد عرفي مؤرخ في:

معمقا عمى شرط حصوؿ البائعة عمى رخصة مف الجيات اإلدارية لمتجزئة، وقد رفضت السمطات 
فإف قضاة الموضوع برسالة مف الوالي إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المختصة منح ىذه الرخصة 

 03/01/1974بقضائيـ بضـ الدعاوى الثبلث واالشياد بحيازة الشيء المبيع وأداء ثمنو والقوؿ بأف بيع 
 صحيح وأف الحكـ يعتبر عقد رسمي، خالفوا القانوف ولـ يعطوا لقضائيـ أساسا شرعيا."

تسجيمو بمكتب  –وعد البيع  :" (2) 06/04/1994 المؤرخ في: 108763القرار رقـ:   وكذا ما جاء في
 خرؽ القانوف. –إبطالو  –التوثيؽ 

أنو يعتبر البيع صحيحا في حؽ المشتري إذا اكتسب البائع ممكية المبيع بعد المبدأ، مف المقرر قانونا 
 انعقاد البيع.

ولما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف قضاة الموضوع لما حكموا بإبطاؿ العقد المتضمف الوعد 
بيف الطاعف ومورث المطعوف ضدىـ، يعدوف بقضائيـ التي تمت أماـ الموثؽ بالبيع وجميع اإلجراءات 

   كما فعموا قد خرقوا القانوف وعرضوا قراراىـ لمنقض واإلبطاؿ."  
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .48ص  ،1989لسنة  4مجمة القضائية، المحكمة العميا، العدد ال (1)
 .103ص  ،1998لسنة  1العدد  المجمة القضائية، المحكمة العميا، (2)



156 
 

تبنى مجمس الدولة موقفا مخالفا إذ اعتبر أف الوعد بالبيع ال يمكف االحتجاج بو في مواجو الغير إال و 
 (1)15/07/2002 المؤرخ في: 004983بموجب القرار رقـ:إذا اتبعت فيو إجراءات الشير العقاري وىذا 

إذ اعتبر أف الوعد بالبيع ال يمكف االحتجاج بو في مواجية الغير إال إذا اتبعت فيو إجراءات الشير 
 العقاري.

صراحة عمى الوعد بالبيع بنصو  إشيار إمكانيةالجدؿ القائـ حوؿ  2004د حسـ قانوف المالية لسنة ػػػػلق
 .(2)بالبيع وتحديد قيمة الرسـ العقاري ليذا الشيرشير الوعد 
الذي ىو اتفاؽ يتعيد بمقتضاه أحد الطرفيف  ،الوعد بالتفضيؿ شير ؤؿ حوؿ مدى وجوبويثور التسا

 (3)اآلخرويسمى الواعد إذا ما قرر مستقببل إبراـ عقد معيف، أف يفضؿ الطرؼ 

بالتفضيؿ إاّل أنو بالرجوع إلى الفقو والقضاء في لـ يرد في القانوف الجزائري ما يفيد وجوب شير الوعد 
 فرنسا فإف ىذا الموضوع كاف محؿ جدؿ واسع.

 03/01/1955 مف المرسـو المؤرخ في: 37إلى أف نص المادة  (4)لقد اتجو جانب مف الفقو في فرنسا
الذي  جارأشارت إلى جواز شير وعود البيع واإلي (5)07/01/1959 المعدؿ بموجب المرسـو المؤرخ في:

و ػػػػالصادرة بشكؿ إنفرادي دوف أف تشير ىذه المادة إلى الوعد بالتفضيؿ ومن سنة 12د مدتو عف ػػػػتزي
الخاضعة لمشير بشكؿ جوازي أي تمؾ التي ىي تصرفات الد بالتفضيؿ بػػػػػرفض ىذا االتجاه إلجاؽ الوع

 .يير إلزامية الشير
إلى اعتبار الوعد بالتفضيؿ  04/03/1971 المؤرخ في: وذىب القضاء في فرنسا في قراره الشيير    

ر ػو نافذ في مواجية الغيػػػيء المبيع ومنو فيو واجب الشير وىػػػرؼ في الشػػػػد لحؽ التصػػػػبمثابة التقيي
 .(6)04/01/1955الفقرة الرابعة مف المرسـو المؤرخ في:  1-30 استنادا إلى نص المادة وىذا

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 155، ص 2003لسنة   03العدد  مجمة مجمس الدولة، (1)
 .69،ص 2006االستاذة ليمى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار ىومة، الطبعة الثانية   (2)
 وأيضا 35، ص 2007د. سعيد سميماف جبر، العقود المسماة ) البيع وااليجار (، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، ( 3)

REVUE trimestrielle, de Droit civil ,N°3 2009,P 434. 
  DAGOT Michel , le pacte de préférence, litec,2000,P 48.  (4 ) 

(5)ART37-1 : peuvent etre publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu’ elles 
concernent, pour l’information des usagers :1° les promesses unilatérales de vente et les promesses 
unilatérales de bail de plus de douze ans … 
(6) a.- l’arret du 4mars 7977 )76( civ 3

e
, 4mars 1971 :vu l’article 30-1, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955 ; 

attendu qu’il résulte de ce texte qu’ une resteiction au droit de disposer ,dès lors qu’elle a fait l’objet d’une 
mesure de publicité, est opposable aux tiers ; que tel est le cas notamment d’un pacte de préférence 
portant sur un immeuble.  
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 :  Contrats ou Actes déclaratifs (أو الكاشفة المقررة) الرسمية المصرحةالعقود  -3
 .75/74 مف األمر رقـ: 14يجب تسجيؿ العقود الرسمية المصرحة وفقا ألحكاـ المادة 

 ألصمية، كالقسمة والصمح واإلقرارحؽ مف الحقوؽ العينية االمصرحة ىي العقود التي تقرر د و العقو 
 .(1)يجب تسجيميا باعتبارىا كاشفة ليذا الحؽ بعد أف كاف شائعا أو متنازعا فيو بيف طرفي التصرؼ

 وىي كاآلتي: القسمة، الصمح (المقررة  )ومف أمثمة العقود المصرحة 
 

 عقود القسمة: -أ
حيث يستقؿ  و إخراج المالؾ مف حالة الشيوع إلى حالة الممؾ الخاص، ػػػراء الغرض منػػػػػػة إجػػػػالقسم

وىي تستوجب إبداؿ الحصة الشائعة في الممؾ المشترؾ بحصة مفرزة  (2)بنصيبو دوف باقي الشركاء
تقؿ بيا كؿ مالؾ، والقضاء عمى الحؽ المشاع الذي كاف لكؿ شريؾ في األشياء المشتركة سمعينة ي

وليا أثر رجعي يرجع إلى وقت بدء الشيوع ويعتبر كؿ شريؾ أنو مالؾ لمحصة  التي ال تقع في حصتو
 التي خرجت لو مف ذلؾ الوقت وىي بيذه الحالة مصدرة لمحؽ ال منشئة لو.

لحصتو الشائعة لمف وقعت بيع كؿ مالؾ تعتبر القسمة منشئة لمحؽ ال مصدرة لو ألنيا تعتبر بمنزلة 
ذا كاف  اأـ شريك االقسمة مف طرؼ أي شريؾ سواء كاف وارثع دعوى ػػػػػترف، و وػػفي نصيب في الممؾ وا 

يجب أف تقاـ الدعاوى عمى كؿ الشركاء ألف صيو ىو الذي يرفع دعوى القسمة، و قاصرا فإنو وليو أو و 
 .(3)دعوى القسمة يير قابمة لمتجزئة
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 .165المستشار أنور طمبة، المرجع السابؽ،ص  (1)
 .64المرجع السابؽ، ص الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ، نجيدة،  حسيف  د. عمي (2)
لجزء زىدي يكف، شرح مفصؿ لقانوف الممكية العقارية والحقوؽ العينية يير المنقولة ) مع مقارنة بالقوانيف الحديثة والشريعة اإلسبلمية (، ا د. (3)

 .بعدىا وما 329ص ،1959األوؿ، الطبعة الثانية، بيروت، 
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 نص  بمقتضىلكؿ شريؾ أف يطالب بقسمة الماؿ الشائع ما لـ يكف مجبرا عمى البقاء في الشيوع 
ذا اختمؼ الشركاء في اقتساـ الماؿ و مف القانوف المدني،  722/01، وىذا وفقا لنص المادة أو اتفاؽ ا 

وفقا لنص  الشائع فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع يرفع الدعوى عمى باقي الشركاء أماـ المحكمة
 .مف القانوف المدني الجزائري عمى انو 724/01ادة الم

فيي مقررة أو كاشفة لمحؽ سواء كانت القسمة بالتراضي  ،رجعي أثربلقسمة ما سبؽ تكوف ا بناء عمى
 أـ كانت قضائية وسواء كانت القسمة عينية أـ كانت قسمة تصفية.

عف وضعية قانونية سابقة موجودة، فيو  قد القسمة ىو عقد كاشؼ والعقد الكاشؼ ىو الذي يكشؼع
 وبذلؾ فيو واجب الشير. (1)ال ينشئ أي حؽ مف جديد

 

 ح:ــــالصم -ب
نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمبل وذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيما عمى عقد يحسـ بو الطرفاف الصمح 

 .(2) وجو التبادؿ عف حقو
 : بما يمي 459المادة في القانوف المدني الجزائري عرفتو  عقد الصمح 

الصمح عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمبل وذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيما  "
 " .عمى وجو التبادؿ عف حقو

الفصؿ فعقد الصمح ىو مف العقود المسماة وأورده المشرع ضمف العقود التي تقع عمى الممكية في 
 الخامس مف الباب السابع تحت عنواف "العقود المتعمقة بالممكية" عمى الريـ مف أنو يير ناقؿ لمممكية

يعتبر عقد الصمح عقدا كاشفا إذا كانت الحقوؽ المتنازع عمييا قبؿ الصمح في يد أصحابيا وأبقيت ف
ضعية الجديدة والتي كذلؾ بموجب عقد الصمح وبذلؾ يعتبر عقدا كاشفا. ويجب إعبلـ الغير بالو 

 .(3) كرست الوضع الظاىر
 

ر العقود الرسمية المقررة أو المصرحة المتعمقة ػشي 75/74 مف األمر رقـ: 14د أوجبت المادة ػػلق    
ثر حتى بيف األطراؼ إاّل مف أأي األمر عمى أف ال يكوف ليا ذات مف  16بالممكية و أضافت المادة 
تمشيا مع ما انتيى إليو  العقارية وىو الحكـ الذي انفرد بو المشرع الجزائريتاريخ نشرىا في البطاقات 

جد ما يقابمو في ، والذي ال يو 1964لسنة  142المشرع المصري بموجب قانوف التسجيؿ المصري رقـ 
 .القانوف الفرنسي

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) GREGOIRE Michèle, op.cit. , P 15. 
 .67العقاري والتوثيؽ، المرجع السابؽ، ص نجيدة، الوجيز في الشير حسيف د. عمي  (2)

(3) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 136 et GREGOIRE  Michèle, op.cit, P 16. 
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 يجعؿ اثر شير عقد الصمح عدـ نفػػػػػاد أي أنو لـفإنو لـ يرتب نفس األثر  ،وف الفرنسيػػػة لمقانػػػالنسبب
نما أوجب شيره بغرض اإلعبلـ فقط وىذا ما أكدتو نص مف المرسـو الصادر  28 4°المادة  التصرؼ وا 

وليس  ضمف التصرفات الواجبة الشير بغرض اإلعبلـ ذي أورد عقد الصمح ػػػ، ال4/01/1955 في:
 .بغرض النفاد

 

 114/1946 قانوف رقـ:مف قانوف تنظيـ الشير العقاري  10 أما القانوف المصري فقد جاء في المادة
، جميع التصرفات واألحكاـ 1923لسنة  18مف قانوف التسجيؿ رقـ:  2وىو نفس الحكـ في المادة 

ة المقررة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية يجب كذلؾ تسجيميا ويترتب عمى عدـ ػػػػالنيائي
 ذه الحقوؽ ال تكوف حجة عمى الغير.التسجيؿ أف ى

 

إاّل أنو إذا انصب عمى عقار أو حؽ عيني في ىذه الحالة يكوف لعقد الصمح كامؿ الحجية بيف أطرافو 
ذا ػػػػػػػػػػػف ىنجيدة أحسيف رى الدكتور عمي ػػيبالنسبة لمغير إال بالتسجيؿ، و أثر وف لو مف ػػػ، فبل يكعقاري

، فإف اثر الصمح بالنسبة يشمميا النزاعالعقارية التي قاصر عمى الحقوؽ العينية األثر الكاشؼ لمصمح 
ر ػػػصمح ليس لكي يحتج بو عمى الغيالليا يعد منشئا ال كاشفا األمر الذي يترتب عميو وجوب تسجيؿ 

ىذه المادة مشترطا  التسجيؿ حسبي أف ، أ(1)بؿ وأيضا لكي يسري في مواجية المتعاقديف أيضا فقط،
، مرد ذلؾ أف التصرؼ اإلنشائي عمؿ يوجد (2)فبل يجوز التمسؾ لعدـ التسجيؿ ضد الغير لحماية الغير

فميس إاّل إخبارا بحؽ أوجده سبب سابؽ، فإف كاف اإلقرار الذي  اإلقراريأما التصرؼ  ،بو مدلولو ابتداء
ر ػػػحجة عمى المقواه عقد القسمة إنما ىو إخبار لممكية سابقة ليس ىو سندىا بؿ دليميا، فإنو يكوف ػػاحت

 .(3)تسجيمو إلىفبل حاجة 
ة ػػػػبيف التصرفات االقراريو ر العقاري المصري عمى التفرقة بيف التصرفات اإلنشائية ػػػػاـ قانوف الشيػػػوق

اشترط تسجيؿ الثانية لتكوف ليا حجيتيا عمى ط أساسي لنقؿ الممكية العقارية و فحتـ تسجيؿ األولى كشر 
 .(4)الغير فقط

 

األحكاـ ، فإنو أوجب قيد جميع التصرفات و 1964 لسنة 142 رقـ: لتسجيؿ المصريفي قانوف اأما     
 النيائية المقررة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية.

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .69نجيدة، الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ، المرجع السابؽ، ص حسيف عمي د. (1)
 .36المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .164المستشار أنور طمبة، المرجع السابؽ، ص  (3)
 اإلسكندرية ى، مطبعة صبلح الديفالمحامي محمد عبد المطيؼ، الشير العقاري ) دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارف، الطبعة األول (4)

 .98، ص 1947
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ورتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة إلى ييرىـ وىذا 
يجب كذلؾ قيد جميع التصرفات واألحكاـ  قانوف التي جاء فييا: "مف ذات ال 27وفقا لنص المادة 

 النيائية المقررة لحؽ مف  الحقوؽ العينية العقارية األصمية.
 ويترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة إلى ييرىـ.

 ويسري ىذا الحكـ عمى القسمة العقارية ولو كاف محميا أمواؿ موروثة." 
وىو نفس الموقؼ الذي أخذ بو المشرع الجزائري فبل يكوف ليذه الحقوؽ أي أثر ال بيف األطراؼ وال 

 .75/74 مف األمر رقـ: 16و 14في مواجية الغير إاّل مف تاريخ تسجيمو وىذا وفقا لنص المادة 
 

 : Contrats ou Actes modifiants األصمية لعقاريةحقوق العينية االعقود الرسمية المعدلة لم -4
العقود التي ترد عمى حؽ  العقد المعدؿ أو المغير لحؽ عيني عقاري أصمي، ىو العقد الذي يغير

الممكية  مف أمثمة القيود التي ترد عمى حؽو  تمؾ القيود ويجعميا قابمة لمتصرؼويحررىا مف  الممكية
      شرط المنع مف التصرؼ، تغيير مدة حؽ االنتفاع أو حؽ االرتفاؽ.

مقترنة  ر لحؽ الممكية عمى عقار، يجعؿ ىذه الممكية قابمة لمتصرؼ فييا، بعد أف كانتيفالعقد المغ
ؿ لحؽ االنتفاع عمى عقار لمدة معينة، قد ينقص أو يطي العقد المغير، و بالشرط المانع مف التصرؼ

 .(1)العقد المغير لحؽ االرتفاؽ عمى عقار لمدة معينة، قد ينتقص أو يزيد مف ىذا الحؽ، و المدة ىذه
 .(2)العقود جميعا عقود مغّيرة لحؽ عيني عقاري أصمي ومف ثـ تكوف مف العقود واجبة التسجيؿ فيذه

شرط واقؼ أو ويكوف حؽ الممكية مقيدا بأحد القيود الواردة عمى حؽ الممكية كأف تكوف معمقة عمى 
ذا ػػػػػػػػػػػػػخ الشيء الذي يجب أف يعمـ بو الغير ولف يتأتى ذلؾ إاّل بوجوب شير ىذه التصرفات وكػػػػفاس

ىو األمر الذي أوجبو المنظـ بموجب المرسوـ التنفيذي و  (3)الشروط المانعة لحؽ التصرؼ أو المقيدة لو
 التالي:منو والذي سوؼ يتـ التطرؽ لو بالتفصيؿ  87و 86ادتيف:ضمف أحكاـ الم 76/63رقـ:
 شير الحقوؽ المعمقة عمى شرط واقؼ أو فاسخ. - 01
 شير الشرط المانع مف التصرؼ. - 02
 شير تقييدات حؽ التصرؼ. - 03
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 115محمد المنجي، قانوف الشير العقاري، المرجع السابؽ، ص .د (1)
 .466المرجع السابؽ، صالجزء التاسع،  عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، .د (2)

(3) SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 689. 
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 شير الحقوق المعمقة عمى شرط واقف أو فاسخ: - 01
ف كاف معمقا عمى شرط واقؼ أو فاسخ. ناقبل لمممكية يجب شيره،عقد البيع باعتباره عقدا   حتى وا 

ويكوف االلتزاـ معمقا عمى شرط إذا كاف وجوده أو زوالو مترتبا عمى أمر مستقبؿ يير محقؽ الوقوع 
 مف القانوف المدني. 203حسب نص المادة 

عمى وقوعو وجود االلتزاـ  فالشرط وصؼ يرد عمى االلتزاـ، وىو أمر مستقبؿ يير محقؽ الوقوع يترتب
فإذا تحقؽ  الشرط تأكد حؽ المشتري في المبيع  (1)إذا كاف الشرط واقفا أو زوالو إذا كاف الشرط فاسخا

ر ػػػد ساريا بأثػػػػوف العقػػػا ويكػػػكاف موقوف أفد ويترتب عمى ذلؾ نفاذ االلتزاـ بعد ػػػد أف كاف يير مؤكػػػػػبع
 .مف القانوف المدني 208رجعي وفقا لنص المادة 

ف وال ، يزوؿ ويصبح كأف لـ يك(معمقا) أما إذا تخمؼ الشرط، فإف االلتزاـ الذي كاف يير مؤكد الوجود 
 نو يجب تسجيؿ الشرط حتى يكوف نافذا في حؽ الغير.إفومنو  يعتبر لو وجود منذ البداية

 

 :التصرفر الشرط المانع من ــشي -02
رط أف ال تستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف ػػػػػػوالتصرؼ في األشياء بشىي حؽ التمتع ة ػػػإف الممكي

قانوف مف  27المادة مف القانوف المدني الجزائري وىي حسب  674واألنظمة وىذا وفقا لنص المادة 
، حؽ التمتع والتصرؼ في الماؿ العقاري و/أو الحقوؽ العينية 90/25 :التوجيو العقاري الجزائري رقـ

 .استعماؿ األمبلؾ وفؽ طبيعتيا أو يرضيامف أجؿ 
ومف خبلؿ نص المادتيف المذكورتيف أعبله يظير بأف المشرع الجزائري قد قّيد فكرة الممكية المطمقة    

وأصبح ينظر إلى الممكية عمى اعتبار أنيا وظيفة إجتماعية، فإذا خرج المالؾ عف حدود ىذه الوظيفة 
 غير الوسيمة لمنعو.تخمى القانوف عف حمايتو بؿ منح ال

كما أنو حصر سمطات المالؾ في االستعماؿ واالستغبلؿ والتصرؼ وأورد بعض القيود عمى استخداـ 
ومنو يثور التساؤؿ  ات راع فييا المصمحة العامة مباشرة ومصالح خاصة جديرة بالرعايةػػىذه السمط

وفيما إذا كاف لذلؾ تأثير عمى  حوؿ مدى جواز حرماف المالؾ مف سمطاتو الثبلث حرمانا تاما ومؤبدا
جوىر الممكية في ذاتو وىؿ يمكف منع المالؾ مف التصرؼ في ممكو وما المقصود بالشرط المانع مف 

 التصرؼ؟
يقصد بالشرط المانع مف التصرؼ، الشرط الذي يمنع المالؾ مف التصرؼ في ممكو خبلفا لؤلصؿ وىو 

 حؽ التصرؼ المطمؽ.
ور ػػػػػػػػود المعاوضة كالبيع والمبادلة التي ال يمكف تصػػػػىي نادرة في عق مف التصرؼ روط المانعةػػػػالش

 .(2) اشتراط المتصرؼ فييا حرماف أو منع المتصرؼ إليو مف التصرؼ في ممكية الشيء محؿ المعاممة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .19المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  (1)

(2) LARROUMET Christian, Droit civil, las biens droits réels principaux, T 2, 3
e
 éd, DELTA , 1998,P 195. 
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ود فكرة الشرط المانع مف التصرؼ إلى القوانيف القديمة السابقة عمى الثورة الفرنسية، وكاف الشرط ػػػتع
قابمية المانع مف التصرؼ موضع احتراـ وكاف وروده في وصية أو ىبة يؤدي إلى إصابة الماؿ بعدـ 

 عينية لمتصرؼ.
رب األسرة أف يمنع ابنو مف لفي روما، حيث كاف يجوز المانع مف التصرؼ  الشرط ظيرت فكرةلقد 

وقد استمر ىذا الوضع عمى نحو  .حفاظا عمييا مف التبديد ،تبرعا ،التصرؼ في األمواؿ التي يتمقاىا
 .واسع، وكاف اليدؼ منو ىو الحفاظ عمى المصالح العائمية

 

ثروات كاف اليدؼ مف فكرة المنع مف التصرؼ، ىو تكريس  ،في ظؿ القانوف الفرنسي القديـو     
 .(1) العائبلت العريقة، والحيمولة دوف بقائيا خارج نطاؽ العائمة

وما يمكف أف وما صاحبيا مف إلغاء النظـ اإلقطاعية حتى قياـ الثورة استمر ىذا الوضع المستقر 
مانعا  1792 نوفمبر 14 المؤرخ في: قانوفالاالتفاقات، فصدر يؤدي إلييا مف أشكاؿ الممكية وضروب 

مطمقا حؽ الممكية و حؽ المالؾ في االنتفاع بأموالو  1804 سنة ثـ صدر التقنيف المدنياالستبداالت، 
لحاالت يرى فييا المشرع وضع قيود االتجار بيا ومحددا ا ومؤكدا لحرية تداوؿ األمواؿ و والتصرؼ فيي

حضر  896ا في المادة ػػرؼ  معمنػػػدرة األشخاص عمى التصػػػػو قة األمواؿ لمتصرؼ، أػػػعمى قابمي
ف التصرؼ ػػإذا كاف ىذا الحضر يشمؿ أيضا الشروط المانعة مما يبدأ التساؤؿ حوؿ لاالستبداالت 

يمكف أف تجد ليا كيانا مستقبل وطبيعة ، أـ أف تمؾ الشروط التي كانت تختفي ضمف االستبداالت
 رف التاسع عشرػػػمف القالنصؼ الثاني وحتى بداية ، (2)يدور البحث بشأنيا عف مدى مشروعيتياخاصة 

، ذلؾ ألف صرؼػػػالشرط المانع مف التاتجاه مشروعية بدا القضاء الفرنسي مترددا يير مستقر الرأي 
التصرؼ تصطدـ مع مبدأ حرية تداوؿ األمواؿ، ولعدـ قياـ ىذا المنع عمى أساس مف المنع مف فكرة 

بطبلف  إلىتحفظا شديدا، فذىب في بادئ األمر  إزاءىا، فقد أبدى القضاء الفرنسي نصوص القانوف
 .(3)المنع مف التصرؼ سواء كاف ىذا المنع مؤبدا أو مؤقتا، وأي كاف الباعث وراء الشرطاشتراط 

 أعمنتو محكمة النقض الفرنسية في ىذا الطابع الغالب مااألحكاـ الصادرة عمى نيج مف أمثمة 
يؤكد عمى حرية األمواؿ في حوزة مالكييا  أف كبل مف الحؽ الطبيعي والقانوف المدنيمف  15/03/1837

 :الشرعييف
¨ Selon le droit naturel et la loi civile, tous les biens sont libres dans les mains de ceux qui 

les possèdent légitimement..¨. 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2010ر النيضة العربية، القاىرة، د. أشرؼ جابر سيد، مدى االحتجاج بالشرط المانع مف التصرؼ في مواجية دائني المتصرؼ إليو، دا (1)

 .12ص 
 .54، ص 1994شمس، د. محمد فوزي، الشرط المانع مف التصرؼ في حؽ الممكية، رسالة دكتوراه، جامعة عيف  (2)
 .13د. أشرؼ جابر سيد، المرجع السابؽ، ص  (3)
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إلى تصحيح  –وتحت إلحاح الضرورات العممية وتفاديا لحبس الماؿ عف التداوؿ   –ثـ اتجو فيما بعد 
أكدت عمى ىذا االتجاه األخير محكمة النقض بموجب الحكـ الصادر الشرط المانع مف التصرؼ، وقد 

، وكاف Temporaire ، حيث ذىبت إلى صحة ىذا الشرط متى كاف المنع مؤقتا1858 أفريؿ 20بتاريخ:
  ،سواء كانت مصمحة مالية Un intérêt sérieux et légitime  مستندا إلى مصمحة جدية ومشروعة

Patrimonial (1) أو عائمية Familial. 
داوؿ األمواؿ، وحضر ػػأما في القانوف الفرنسي الحالي، فمـ يخرج المشرع الفرنسي عمى مبدأ حرية ت

تتعمؽ الحالة األولى منيما بما ، المنع مف التصرؼف أجاز فييما ػػػمنع التصرؼ فييا، إاّل في حالتي
مف القانوف  1554منصوصا عميو في المادة والذي كاف   Le régime dotal يعرؼ بالنظاـ الميري

زوج ػػػػػػر عمى الػػػحيث كاف يحض - 1965 يوليو 13ثـ الغي بالقانوف المؤرخ في: -المدني الفرنسي
واؿ المير، وكاف اليدؼ منو تجنب ػػػػالزوجية قائمة التصرؼ في أم ومادامتبمقتضى ىذا النظاـ 

 .األمواؿالزوج التصرؼ في ىذه  إساءة
لذي ىو ا Substitution Fidéicommissaireفيي ما يعرؼ بنظاـ الحموؿ الوصائي  ،الحالة الثانيةأما 

نو يجوز لآلباء واألميات أ، حيث نصت عمى (2)مف القانوف المدني الفرنسي 1048أقرت بصحتو المادة 
اء إلى بعض أو كؿ أبنائيـ، سو التصرؼ في كؿ أو بعض األمواؿ، التي ليـ حؽ التصرؼ فييا، 

إلى مف يكوف قد ولد أو  األمواؿأو عمى سبيؿ الوصية، مقترنا بشرط أف ترد ىذه  األحياءبتصرؼ بيف 
 .فقط لممتبرع لو مف الدرجة األولى يولدس
ييبوا أو يوصوا لبعض أو كؿ أبنائيـ أف يشترطوا أيمولة الماؿ يجوز لموالديف الذيف  وفقا ليذا النظاـ   

أبناء ىؤالء األخيريف، سواء الحالييف أو المستقبميف ممف يكوف مف الدرجة الموىوب أو المدعى بو إلى 
  .األولى فقط

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .13د. أشرؼ جابر سيد، المرجع السابؽ، ص  (1)

Art. 1048   (L. no 2006-728 du 23 juin 2006) Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant 

l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les 

transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. 
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 ةضماف انتقالو إلى الذرية التاليدؼ مف ىذا النظاـ ىو حصر الماؿ المتبرع بو، في نطاؽ العائمة و ػػالي
لكف في يير ىاتيف الحالتيف الواردتيف ، و وال سبيؿ إلى تحقيؽ مثؿ ىذا اليدؼ إاّل بمنع التصرؼ فيو

في وصية بيذا بالقانوف ىؿ يجوز لمالؾ العقار أو عمى األخص الواىب أو الموصي أف يضع شرطا 
 جائزا؟ذلؾ ىؿ يكوف أي  المعنى

 بلؽ مف ػػػػػا أف حؽ الممكية مطمؽ واإلطػات عديدة منيػػػػوجي إلىاد ػػض باالستنػر ذلؾ البعػػػد أنكػػػلق
 أخص خواصو الجوىرية، ومنيا أف األفراد ال يستطيعوف بحسب مشيئتيـ أف يحدثوا حقوقا عينية 

 .يير منصوص عمييا في القانوف
قد أضيؼ إلى ىذه األسباب أف شرط عدـ التصرؼ ال يتبلءـ مع سير التقدـ االقتصادي العاـ وأف ل

حرية نقؿ األمواؿ مف يد إلى أخرى ىي شرط جوىري وأف األضرار ال تحدث إال في األمواؿ الموقوفة 
 . (1)المشروطة عدـ التصرؼ فييا

ادر ػػػػػػػػػػػػػػػالص 71/562ي بالقانوف رقـ:ػػػرع الفرنسػػػػػؿ المشػػػتدخذا الوضع في فرنسا إلى ياية ػػر ىػػػواستم
، حيث 900/1ىي المادة مدني مادة جديدة مف القانوف ال 900 إلى المادة، مضيفا 03/07/1971 في:

التي ترد في اليبة أو الوصية، مرددا ذات الشروط التي كاف  اعترؼ بصحة شروط المنع مف التصرؼ
األمر الذي ال يصح معو بصحة ىذه الشروط،  - قبؿ صدور ىذا القانوف – مـز توافرىاتالقضاء يس

فيما يتعمؽ  –، إذ ال يعدوا ما فعمو أو استحدث مبدأ عاماالقوؿ بأف ىذا النص قد وضع حكما جديدا 
 .(2)سوى أنو قنف ما كاف عميو القضاء مف قبؿ –بيذه الجزئية 

عمى المالؾ الموىوب أو شروط المنع مف التصرؼ الواردة  عمى أف" 900/1في ذلؾ تنص المادة و 
 (3)".الموصى بو ال تكوف صحيحة إال إذا كانت مؤقتة أو مبررة بمصمحة جدية ومشروعة

 

 

 

 

 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .189 – 197ص  المرجع السابؽ، د. زىدي يكف، (1)
 .15د. أشرؼ جابر سيد، المرجع السابؽ، ص  (2)

(3) Art. 900   Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles ,celles qui seront 

contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites. 
 Art. 900-1 (L. no 71-526 du 3 juill. 1971)    Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne  

sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, 

le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié 

la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. 
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ري ػوف المدني المصػػػضمف أحكاـ القانروط المانعة مف التصرؼ ػػػػـ أحكاـ الشػػػا تنظيػد ورد أيضػػػػػلق
 فقد جاء فييا ما يمي:" 823 ، إذ بالرجوع إلى نص المادة824و 823 تيفبموجب أحكاـ الماد

لـ  فبل يصح ىذا الشرط ما د أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرؼ في ماؿ،ػػػػػػإذا تضمف العق -1
 .مقصورا عمى مدة معقولة يكف مبني عمى باعث مشروع و 

 ويكوف الباعث مشروعا متى كاف المراد بالمنع مف التصرؼ حماية مصمحة مشروعة لممتصرؼ  -2
 أو الغير. إليولممتصرؼ أو 
 ".أو الغير إليوتستغرؽ مدى حياة المتصرؼ أو المتصرؼ المدة المعقولة يجوز أف و  -3

إذا كاف شرط المنع مف التصرؼ :" أنومف القانوف المدني المصري  824كما جاء في نص المادة 
 ".الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا ألحكاـ المادة السابقة، فكؿ تصرؼ مخالؼ لو يقع باطبل
ولكي يكوف الشرط المانع في العقار نافذا في حؽ الغير، أي في حؽ شخص تصرؼ لو مف تمقى 

العيف مثقمة بيذا الشرط، يجب تسجيؿ الشرط المانع. ويقع عادة ىذا التسجيؿ ضمف تسجيؿ التصرؼ 
األصمي الذي نقؿ العيف العيف مثقمة بالشرط، فيذكر في تسجيؿ التصرؼ األصمي ما ورد في التصرؼ 

ومف ثـ يكوف الشرط المانع حجة عمى الغير، أي يمكف االحتجاج مف نصوص متعمقة بالشرط المانع 
بالشرط المانع عمى الغير إذا وقع تصرؼ الغير مخالفا لمشرط المانع كاف التصرؼ باطبل وأمكف 

 .(1)االحتجاج عمى الغير بالبطبلف
 

في القانوف المدني الفرنسي والقانوف مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا بأف شروط المنع مف التصرؼ و 
 المدني المصري ىي ذاتيا وتتمثؿ في:

 أف يكوف المنع لمدة مؤقتة أو معقولة. -
 أف يكوف الغرض مف المنع مف التصرؼ تحقيؽ مصمحة جدية ومشروعة. -

كاف  إذا توافر الشرطاف المتقدماف، فشرط المانع مف التصرؼ صحيح يير أنو ينبغي التفرقة بيف ما إذا
يء الممنوع التصرؼ فيو عقارا أو منقوال، فإذا كاف الشيء عقارا، فالشرط ال ينتج آثاره سواء فيما ػػػالش

بل أو تغييرا في مضموف حؽ ػػػػو يتضمف تعديػػػو ألنػػػأف أـ بالنسبة إلى الغير، إال بتسجيمػػبيف ذوي الش
 الممكية.

 لشير الشرط المانع مف التصرؼ فيوروض في شأنو ػػػػمف ؽػػػػػطريأما إذا كاف الشيء منقوال، فبل يوجد 
 .(2)وىو ما يكفؿ حماية الغير حسف النية، نظرا إلعماؿ قاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الحائز

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .106 – 105ص  1995د. نجيب محمد بكير، الشرط اإلرادي المانع مف التصرؼ، دوف دار نشر،  (1)
،  1993د. حسف كيرة، الموجز في أحكاـ القانوف المدني ) الحقوؽ العينية األصمية( أحكاميا ومصادرىا، منشأة المعارؼ،الطبعة الثانية،  (2)

 .135ص 
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نما أشير ليا في عدة قوانيف  ولـ يرد أي تعريؼ لمشروط المانعة مف التصرؼ في القانوف الجزائري، وا 
 2008قانوني عمى الممكية العقارية بموجب قانوف المالية لسنة قيد  مف  المشرعما أورده منيا  خاصة
ث سف قيد عدـ التصرؼ ػػحي، (1)30/12/2007المؤرخ في:  07/12 ادر بموجب القانوف رقـ:ػػػػالص

 القانوني لممالؾ المستفيد مف إعانة الصندوؽ الوطني لمسكف فبل يمكنو التنازؿ عنو بيبتو أو بيعو
 السكف لمورثة إال ال ينتقؿ سنوات كاممة مف تاريخ الممكية، و انوني آخر لمدة عشر أو أي تصرؼ ق
 وىو القيد المانع مف التصرؼ الذي يجب شيره وفقا لمقانوف. عف طريؽ الوفاة

 

 شير تقييدات حق التصرف: - 03
مف المرسوـ  87الواردة عمى حؽ التصرؼ بموجب المادة د أوجب المشرع شير جميع التقييدات ػػػلق

والتقييدات عمى حؽ التصرؼ تقسـ حسب ىدؼ الوظيفة في تحقيؽ المصمحة  ،76/63 التنفيذي رقـ:
 العامة أو الخاصة، وىي قيود مقررة لممصمحة الخاصة وأخرى مقررة لممصمحة العامة: 

 

 المقررة لممصمحة الخاصة:القانونية القيود  -أ
ي ػػػػػػػػػػوى 712 ياية إلى 690 :ا القانوف المدني مف المادةػػػػنظميإف القيود المقررة لممصمحة الخاصة 

دـ التعسؼ تتعمؽ بتنظيـ الحقوؽ المتعارضة لممبلؾ المتجاوريف كعدـ األضرار بالمالؾ المجاور، وع
أو أداء  ،يمب ىذه القيود ىي قيود سمبية تمنع المالؾ مف القياـ بعمؿ ماأ، و في استعماؿ حؽ الممكية

 .شيء ما مراعاة لحقوؽ المبلؾ المجاوريف
 

 القيود القانونية المقررة لممصمحة العامة: -ب
إف القيود القانونية المقررة لممصمحة العامة تقيد حؽ الممكية العقارية لممنفعة العامة، وقد تكوف سمبية 

راف التي تمنع ػػػػقوانيف العم تمنع المالؾ مف القياـ بعمؿ معيف أو أداء عمؿ معيف كتمؾ التي فرضتيا
 01/12/1990المؤرخ في: 90/29وىذا بموجب قانوف العمراف رقـ: المالؾ مف البناء بدوف رخصة

والمراسيـ التنفيذية لو، إذ ال يجوز لممالؾ أف يقوـ بأي  التعميرالمعدؿ والمتمـ والمتعمؽ بالتييئة و 
 ة وشيادات عمرانية لتنفيذ األعماؿ.تصرؼ مادي عمى أرضو إال بعد الحصوؿ عمى رخص إداري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .2007لسنة  82عدد النظر الجريدة الرسمية، أ (1)
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المطابقة المحدد لمقواعد  20/07/2008 المؤرخ في: 08/15 ما جاء بو القانوف رقـ:وىذا فضبل عمى 
تماـلمبنايات و  الذي فرض عمى صاحب األرض العمرانية جممة مف القيود اإلضافية عمى  (1)انجازىا ا 

 سمطات المالؾ لمتصرؼ المادي في عقاره، منيا وجوب إتماـ إنجاز أية بناية مشيدة وتحقيؽ مطابقتيا 
اء ػػػػأة لمبنػػػػػعمى صاحب األرض العمرانية المييذا فرض ػػػػف القانوف المذكور، وكػػػم 7 وفقا لنص المادة

  5إنجاز البنايات المحددة في رخصة البناء تحت طائمة توقيع يرامات مالية وىذا وفقا لنص المادة 
 مف القانوف المذكور أعبله.

أما القيود اإليجابية ىي التي تمـز المالؾ بالقياـ بعمؿ معيف كإلزاـ المالؾ بوجوب استغبلؿ األرض 
المتضمف  18/11/1990المؤرخ في:  90/25 رقـ: مف القانوف 48وىذا وفقا لنص المادة  الفبلحية

يشكؿ عدـ استثمار األراضي الفبلحية فعبل تعسفيا في استعماؿ التوجيو العقاري والتي جاء فييا:" 
 الوظيفة المنوطة ليذه األراضي.الحؽ، نظرا لؤلىمية االقتصادية و 

واجبا عمى كؿ مالؾ حقوؽ عينية ، يشكؿ االستثمار الفعمي والمباشر أو يير المباشر اإلطارفي ىذا و 
 عقارية أو حائزىا، وعمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلؾ عموما."

مف النظاـ العاـ وىي صفة مستمدة أساسا مف ىدؼ تعتبر ف أيمب قيود المصمحة العامة يبلحظ أ    
التي يثيرىا التبلصؽ لمشاكؿ ا فرضت لعبلجفقد أما قيود المصمحة الخاصة تحقيؽ المنفعة العامة، 

، كقيد حؽ المرور في أرض الجار المحصورة أرضو عف الطريؽ وتنظيـ حقوؽ المتجاوريف المتنافرة
كما توجد تقييدات أخرى في حؽ التصرؼ ناتجة ، (2)العاـ وقيد وضع الحدود بيف أرضيف متبلصقيف

ة ػػػػػػعمؽ األمر باالرتفاقات االتفاقيويتاالتفاؽ الحاصؿ بيف المالؾ لمعقار أو الحؽ العيني والغير ف ػػػع
 .(3)حافظة العقاريةمالتي يجب شيرىا بالو الواقعة عمى العقار 
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 .2008لسنة  44عدد الأنظر الجريدة الرسمية  (1)
سميحة حناف، قيود الممكية العقارية الخاصة في الجزائر، مقاؿ منشور بمجمة المفكر ) مجمة عممية محكمة متخصصة في  األستاذة خوادجية ( 2)

 .   231، ص 2009الحقوؽ والعموـ السياسية (، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريؿ 
(3)  DRUFFIN- BRICCA Sophie et HENRY Laurence- Caroline, Droit des biens, 2

e
 éd, Mementos ,Gualino éditeur 

2008, P 57.  
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 :األصمية العقاريةحقوق العينية العقود الرسمية المنيية لم-5
مف المرسـو التنفيذي  38يجب شير العقود الرسمية المنيية لمحقوؽ العينية األصمية وفقا لنص المادة 

أصمي عقد إنياء حؽ االنتفاع في عقار قبؿ ومثاؿ عف العقد المنيي لحؽ عيني عقاري  76/63رقـ: 
اء مدتو أو عقد ينيي حؽ االستعماؿ في عقار أو حؽ السكف قبؿ انقضاء مدة الحؽ وكاف كؿ ػػانقض

 أو عقد ينيي حؽ ارتفاؽ ولـ تكف لو مدة محددة.مف الحقيف مبرما لمدة معينة، 
 ة:ـة التبعيـوق العينيــــــــــــانيا: الحقث
ة ػػف كؿ أمواؿ المديف ضامناده أػػػكفاية مبدأ الضماف العاـ لحماية حقوؽ الدائنيف والذي مفاـ عدـ ػػػػأم

ف جميع الدائنيف متساووف أماـ ىذه الضماف العاـ، أوردت مختمؼ التشريعات المقارنة وسائؿ أو  لديونو
بعد عجز التأمينات أخرى تكفؿ بيا حماية ىذا الضماف العاـ والمحافظة عميو وتعزيزه بتأمينات عينية 

ذا ػػػػػػبلء لو، وىػػػالكف ار المديف أوػػة التامة لمدائنيف مف مخاطر إعسػػؽ الحمايػػػالشخصية عف تحقي
وذلؾ لتقرير حؽ عيني عمى ىذا الماؿ يكوف لو بو حؽ  لتخصيص ماؿ أو أكثر لضماف ديف الدائف،

ؿ في أي يد كاف لممارسة حؽ التقدـ غير في استيفاء حقو فضبل عف حؽ  تتبع الماالاألفضمية عف 
 .(1)عمى ييره مف الدائنيف
ونظرا لورود التأميف العيني  ،(2)ىي التي تكفؿ التزاما أصميا وتتبعو وجودا وعدماالحقوؽ العينية التبعية 

 عمى ماؿ معيف فإنو يخوؿ لمدائف حقا عينيا تبعيا يحتج بو عمى الكافة وينتج مف ذلؾ:
وألف التأميف العيني يحقؽ لدائف أفضمية عمى سائر دائني المدينيف األخريف فيو يتمتع في  ،أوال

 .مواجيتيـ بحؽ األفضمية
ثانيا، وألف الدائف مزود بيذا التأميف يتمتع بحؽ عيني، فإف ىذا الحؽ يخوؿ لو بيع ىذا الماؿ 

القانوف المدني الجزائري  فيوىي واردة عمى سبيؿ الحصر  (3)المخصص لوفاء حقو في أي يد يكوف
وىي واجبة  ،حقوؽ االمتياز - الرىف العقاري -حؽ االختصاص - عقد الرىف الرسمي -وتتمثؿ في:

رارات ػػػػػػػػػػود والقػػػػع العقػػػػ...جمي ػتي جػػػػػػاء فييا:"لا 75/74مف األمػػر رقـ: 14/2د وفقا لنص المادة ػػػالقي
القضائية البلحقة لئلجراء األوؿ الذي كاف موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية، والخاضعة 

 " لئلشيار العقاري بمقتضى التشريع الجاري بو العمؿ وكذلؾ تسجيبلت الرىوف أو االمتيازات. 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .30د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .109المحامي محمد عبد المطيؼ، المرجع السابؽ،ص  (2)
 .18، ص 2005د. رمضاف أبو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة،  (3)
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وعميػػػػػػػو، فإف جميع التصرفات المنشئة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية التبعية يجب شيرىا بطريؽ 
والمقصود بالغير ىنا ىو كؿ ف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة عمى الغير، القيد ويترتب عمى عدـ القيد أ

الدائنوف ويدخؿ في عداد الغير أيضا مف ترتبت لو حقوؽ عينية أصمية أو تبعية عمى عقارات المديف، 
عمى مركز عقارات ىذا المديف عف طريؽ الوقوؼ  إعسارهالعاديوف، إذ ييميـ معرفة اقتدار مدينيـ أو 

 .(1)لما ليـ مف حؽ الضماف العاـ عمى ىذه األمواؿناحية القانونية المف 
عدـ قيد الحقوؽ العينية التبعية أف إذ  ،وف المصري أنو يرتب أثارا مغايرةػػػػة لمقانػػظ بالنسبػػػػيبلحو     

مف  29عدـ جواز االحتجاج بو ال بيف المتعاقديف وال بالنسبة لمغير وىذا بموجب المادة يترتب عميو 
التي  لمنشئة أو المقررة أو الناقمة أويجب قيد جميع التصرفات ا قانوف السجؿ العيني والتي جاء فييا:"

المثبتة لشيء مف  النيائية التبعية، وكذلؾ األحكاـمف شأنيا زواؿ أي حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية 
 .ف مرتبة قيدىاعبالتنازؿ  اإلقراراتو  ذلؾ
 ".ييرىـإلى يترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة و 

الوارد عف األثر الذي كاف يرتبو عف عدـ قيد الحقوؽ العينية التبعية  بذلؾ فقد تراجع المشرع المصري
جميع التصرفات المنشئة لحؽ  مف قانوف الشير العقاري التي تنص عمى أنو:" 21 ضمف أحكاـ المادة

مف الحقوؽ العينية العقارية التبعية أو المقررة ليا، وكذلؾ األحكاـ النيائية المثبة لشيء مف ذلؾ يجب 
 ".شيرىا بطريؽ القيد، ويترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة عمى الغير

 

أف ػػػػػػػػذا الشػػػفي ىالمصري رع ػػػالمش مسمؾؿ العيني ػػػػة لقانوف السجػػػاإليضاحيالمذكرة ررت ػػػػػبد ػػلق    
قة بيف الحقوؽ العينية األصمية وىي خطوة قانونية تقدمية قصد بيا مسايرة الفقو بإزالة التفر  :" بقوليا

في حؽ الكافة، وكبلىما ينبغي أف يكوف وجوده فيما بيف  فكبلىما يمتاز بنفاذه والحقوؽ العينية التبعية
 (2)".المتعاقديف وبالنسبة إلى الغير رىينا بالقيد

وبما أف الحقوؽ العينية التبعية محددة عمى سبيؿ الحصر في القانوف المدني الجزائري، فإنني سوؼ 
 أتناوؿ كؿ حؽ منيا بالتفصيؿ التالي:
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 .112محامي محمد عبد المطيؼ، المرجع السابؽ، ص ال (1)
 .52، ص 2009المحامي وجدى شفيؽ فرج، الوسيط في شرح قانوف السجؿ العيني، حيدر جروب،  (2)
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 :الرىن الرسمي -1
 عقد يكسب بو الدائف حقا عينيا " بنصيا: مف القانوف المدني 882الرىف الرسمي كما عرفتو المادة 

عمى عقار لوفاء دينو، يكوف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف التاليف لو في المرتبة في استيفاء حقو 
 مف ثمف ذلؾ العقار في أي يد كاف"

" الرىف الرسمي " عمى العقد الذي ينشئ الحؽ  مصطمحيستفاد مف ىذا التعريؼ أف المشرع قد أطمؽ 
العيني التبعي لمصمحة الدائف، ومع ذلؾ، فإف الفقو يسمـ باف اصطبلح الرىف الرسمي ممكف إذ يطمؽ 

 .(1)عمى الحؽ العيني التبعي الناشئ عف ىذا العقد
ي آخر عمى ىذا العقار يقصد بالدائنيف التاليف لمدائف المرتيف في المرتبة، الدائنوف الذيف ليـ حؽ عينو 
وف ػػػػػػػػػػؤالء الدائنػػػػػاف ىػأصحاب حقوؽ امتياز، إذا كاب حقوؽ اختصاص و ػػػأصحف دائنيف مرتينيف و ػػػػم

 .(2)متأخريف في المرتبة أي مقّيديف بعد تاريخ قيد الدائف المرتيف
يتقيد الرىف إاّل بعقد  ال" مف القانوف المدني 883ت المادة نصف عقد الرىف الرسمي عقد شكمي فقد إ

شرط النعقاد عقد الرىف، ال ينعقد  ىي " ومنو، فإف الشكميةي أو حكـ أو بمقتضى القانوف... ػػػػرسم
 الرىف بدونيا ويترتب عمى تخمفو بطبلف العقد بطبلنا مطمقا.

الحكمة مف اشتراط الرسمية في عقد الرىف، ريـ أف األصؿ في القوانيف الحديثة ىو رضائية إف 
جراءات  العقود، ىو حماية الراىف مف تسرعو وعدـ تبصره ، ألف الرسمية لما تقتضيو مف وقت وا 
تبصره بخطورة التصرؼ المقدـ عميو، فإذا أقدـ بالريـ مف كؿ ىذا فيكوف قد عقد العـز واستدرؾ 

بؿ تحقؽ فيي إذف ال تستيدؼ حماية المديف لو فقط   (3)األمر، وبذلؾ تكوف الرسمية قد أدركت ىدفيا"
 .مصمحة ىامة لمدائف

إلى جانب الرسمية، يجب أف يتضمف العقار المرىوف عمى بيانات معينة منيا ما يتعمؽ بالعقار 
فبلبد مف تخصيص ، ف وىذا ما يعبر عنو بتخصيص الرىفالمرىوف ومنيا ما يتعمؽ بالديف المضمو 

الديف لما يجعمو يقتصر عمى العقارات المرىونة عمى وجو الدقة في عقد الرىف إلى جانب تخصيص 
 . (4) رىف العقارات الكافية بضماف الديف دوف إفراط

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 33، ص1982د. نبيؿ ابراىيـ سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارؼ، (1)
 .40المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .74سعد، المرجع السابؽ، ص إبراىيـد. نبيؿ  (3)
 .40المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  (4)



171 
 

الجزاء عمى عدـ تخصيص الرىف مف حيث العقار المرىوف والديف المضموف ىو بطبلف العقد بطبلنا و 
 مطمقا لتخمؼ شرط أساسي مف شروط انعقاد الرىف.

ذا لـ يرد في ذات العقد، فيجوز ي يرد في عقد رسمي ال  أفكوف التخصيص في عقد الرىف نفسو، وا 
ال يجوز أف ينعقد الرىف إاّل عمى التي جاء فييا:" مف القانوف المدني  886حؽ، وىذا ما أكدتو المادة 

 عقار ما لـ يوجد نص يقضي بغير ذلؾ.
التعامؿ فيو وبيعو بالمزاد العمني، وأف يكوف معينا بالذات ويجب أف يكوف العقار المرىوف مما يصح 

تعيينا دقيقا مف حيث طبيعتو وموقعو، وأف يرد ىذا التعييف إما في عقد الرىف بذاتو أو في عقد رسمي 
ال كاف الرىف باطبل  ".الحؽ، وا 

 كما يشترط أف تتوافر عدة شروط في الماؿ المرىوف وىي:
 أف يكوف عقارا. -
 يصح التعامؿ فيو وبيعو بالمزاد العمني.أف يكوف مما  -
 يكوف موجودا وقت الرىف. أف -
 يكوف ممموكا لمراىف. أف -

يعتبر طريقا ثانيا ، وىو وليس بطريؽ التسجيؿ Inscription يتـ شير عقد الرىف الرسمي بطريؽ القيد
 يؿوىو يقابؿ التسج مف طرؽ الشير العقاري يختص بشير الحقوؽ العينية العقارية التبعية

Transcription  كطريؽ أوؿ مف طرؽ الشير العقاري يختص شير الحقوؽ العينية العقارية األصمية
 .(1)وعمى رأسيا حؽ الممكية والحقوؽ المتفرعة عف حؽ الممكية

في نفاذ الرىف عمى الغير ال في صحة الرىف، أنو إذا وقع القيد باطبل لـ ويترتب عمى ضرورة القيد 
لكف ال جب الرىف ذاتو الذي يظؿ صحيحا، و قيد جديد بمو  إجراءيؤثر ذلؾ في صحة الرىف. ويجوز 

يحتج بيذا القيد عمى الغير إال مف تاريخ إجراء القيد الجديد. ويترتب عمى عدـ ضرورة القيد فيما بيف 
 (2)الدائـ المرتيف، أف الراىف ال يجوز لو أف يتمسؾ ببطبلف القيد، أو بسقوطو لعدـ التجديدالراىف و 

وذلؾ ألف القيد ليس شرطا في عقد الرىف نفسو بؿ ىو إجراء الحؽ لنشوء الرىف بإبراـ عقده، ييدؼ 
 ـ الرىفيد في موعد محدد منذ إبراإلى شير ىذا الحؽ ليفرض وجوده عمى الغير وال يشترط تماـ الق

فممدائف، وىو صاحب المصمحة في إتمامو، أف يطمبو في أي وقت، وكمما تأخر في ذلؾ تأخر نفاذ 
 .(3)رىنو عف الغير وتعرضو لمخاطر سبؽ الغير إلى شير حقوقو

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .287ص، ،2009 منشورات الحمبي، ، الطبعة األولىتيسير عبد اهلل المكيد العساؼ، السجؿ العقاري دراسة قانونية مقارنة،  د. (1)
 .99المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .215 – 214، ص 1991د. جميؿ الشرقاوي، التأمينات الشخصية والعينية، دار النيضة العربية، ( 3)
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يمكف  "بنصيا عمى ما يمي:ىذا القيد  إجراءات 76/63 :مف المرسـو التنفيذي رقـ 93المادة لقد حددت 
 أف يطمب بمجرد تقديـ األصؿ أو صورة رسمية لحكـ أو لعقد ينشئ امتيازا أو رىنا ما يمي:

 تسجيبلت الرىوف العقارية. -
 تسجيبلت االمتيازات أو الرىوف العقارية. -
 ئف، إما بنفسو أو بواسطة الغيرومف أجؿ الحصوؿ عمى تسجيؿ ىذه االمتيازات أو الرىوف يودع الدا 

جدوليف موقعيف ومصدقيف ومصححيف بكؿ دقة، ويكوف أحد الجدوليف محررا لزوما عمى استمارة 
 تقدميا اإلدارة.

 ويحتوي كؿ مف الجدوليف عمى الخصوص:
 . 65إلى  61د مف المديف طبقا لممواتعييف الدائف و  -1
اختيار الموطف مف قبؿ الدائف في أي مكاف مف نطاؽ اختصاص المجمس القضائي لموقع  -2

 األمبلؾ.
 نوع السند وسبب الديف المضموف بواسطة االمتياز أو الرىف.ذكر التاريخ و  -3
يجب عمى ذكر رأسماؿ الديف ولواحقو والفترة العادية لوجوب أدائو، وفي جميع الفرضيات، فإنو  -4

 الخدمات والحقوؽ يير المحددة أو المحتممة أو المشترطة.الطالب أف يقدر الريوع و 
 .66تعييف كؿ مف العقارات التي طمب التسجيؿ مف أجميا وذلؾ طبقا لممادة  -5

دد اإلحاالت والكممات مينة وموطف الموقع وتتضمف عادة التصحيح لقب واسـ و ويذكر في شي
 ييا.المصادقة عمالمشطوبة و 

ويرجع أحد الجدوليف إلى المودع بعد أف يؤشر عميو المحافظ يثبت فيو تنفيذ اإلجراء، واآلخر الذي 
يجب أف يحمؿ تأشيرة التصديؽ عمى ىوية األطراؼ، وعند االقتضاء عمى الشرط الشخصي، يحتفظ 

 ".بو في المحافظة العقارية ويرتب ضمف الوثائؽ
 

 .(جداوؿ القيد)نص المادة المذكورة أعبله البيانات التي تشمميا قائمة القيد خبلؿ ويظير مف     
يحتج  أفالقيد يستطيع الدائف المرتيف  إجراءيترتب عمى القيد نفاذ الرىف في حؽ الغير ضمف وقت 

، ، وىذا ىو حؽ األفضمية أو التقدـبحقو أوال ضد الدائنيف العادييف والدائنيف البلحقيف لو في المرتبة
يستطيع الدائف المرتيف مف ناحية أخرى أف يحتج بحقو ضد مف يكتسب ممكية الشيء المرىوف أو كما 

 أي حؽ عيني آخر عميو مف الحقوؽ القابمة لمبيع بالمزاد العمني وىذا ىو التتبع .
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 د: ــــــــــــد القيـــــــتجدي -
تحتفظ التسجيبلت بالرىف طيمة عشر سنوات ابتداء مف تاريخيا، ويوقؼ أثرىا إذا لـ يتـ تجديد ىذه 
التسجيبلت قبؿ انقضاء ىذا األجؿ، يير أف المؤسسات والجماعات العمومية يمكنيا االستفادة مف 

 .76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ: 96سنوات وفقا لنص المادة  10إعفاء قانوني لمتجديد لمدة 
  76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 94يتـ قيد الرىوف القانونية مف دوف تقديـ سند وفقا ألحكاـ المادة 

ـ ػػػػػس الحكػػػػػنف ،95بل يقدـ السند إذا كاف األمر يتعمؽ بتجديد الرىوف واالمتيازات وفقا لنص المادة ػػػف
المؤرخ  98/261نسي المعدلة بموجب القانوف رقـ:مف القانوف المدني الفر  1الفقرة 2148أوردتو المادة 

  .(1)والذي أعفت تقديـ السند في حالة قيد الرىوف القانونية 1998 أفريؿ 06:يػػػػف
تعود إلى أف ىذا األخير ينتيج نظاـ  ( 2154المادة  ) في القانوف الفرنسيالحكمة مف تجديد القيد إف 

مف مالكيف وذوي حقوؽ  األشخاصالذي ترد فيو التسجيبلت العقارية عمى أسماء  الشير الشخصي
ومعرفة مدى الحقوؽ العينية التبعية عينية فبل يمكف الوقوؼ عمى مركز العقار مف الناحية القانونية، 

وجب فإذا ما تعاقبت الممكية مف يد إلى يد المترتبة عميو لصالح الغير إاّل إذا عرؼ اسـ مالؾ العقار، 
ليذا حتـ المشرع وجوب تجديد القيد كؿ عشر سنوات حتى  ،ميما تعددوااإللماـ بأسماء جميع المبلؾ 
لو  إذوالحقوؽ العينية التي ترتبت عمى العقار منذ زمف طويؿ،  األعباءال يكمؼ الغير بالبحث عمى 
شؼ عف األعباء العينية التبعية المترتبة عمى العقار، فإف في أريد الكو كاف القيد يير محدود األجؿ 

ىذا إرىاؽ ألميف السجبلت قد يعرضو لمخطأ، ألنو مكمؼ بالرجوع إلى أسماء جميع المبلؾ مف واقع 
شاؽ عمى الغير الذيف ال يتيسر ليـ معرفة أسماء ىؤالء المبلؾ المتعاقبيف  ءالسجبلت، كما أنو عب
ذا كاف في اإلمكاف االىتداء إلى أسمائيـ فقد ال يخمو األمر مف تحريؼ يقع مع طوؿ الزمف، وحتى إ

 عف اإلدالء بالبياف الصحيح.في اسـ أحدىـ، فيصبح أميف السجؿ عاجزا 
 

عمى الريـ مف ىذا، فإف نظاـ التجديد في القيد الزاؿ منتقدا إذ لو أيفؿ الدائف العيني تجديد القيد     
 جميع الببلد التي أخذت بنظاـ السجبلت الشخصية كما أف سيوا منو سقطت مرتبتو في األولوية، 

مف قانوف  2001المادة ) و (مف قانوف التسجيؿ البمجيكي  58المادة  )أحكاما لتجديد القيد وضعت 
 .(2)( التسجيؿ االيطالي

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 171-172. 

تبنيو لنظاـ  يبلحظ أف المشرع الجزائري الذي أخذ بنظاـ الشير العيني مازاؿ متمسكا بوجوب تجديد القيد  المرتبط بالشير الشخصي، ريـ (2)
 الشير العيني.
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عمى  اإلطبلعأما الببلد التي اتبعت نظاـ السجبلت العينية فمـ تأخذ بنظاـ تجديد القيد، إذ يكفي مجرد 
 .(1)جميع الحقوؽ واألعباء العينية التي ترتبت عميوالصفحة المخصصة لمعقار لموقوؼ عمى 

 

 د: ـــــــو القيـــــــمح -
المضموف بالرىف قد انقضى أو ، فقد يكوف الديف الحاالت تستدعي محو قيد الرىفقد توجد حالة مف 

 اإلبراءوينقضي الديف المضموف بالرىف بأي سبب مف أسباب انقضاء االلتزاـ، كالوفاء بالديف أو  زاؿ
بل ويزوؿ الديف إذا كاف مثبل باطبل شكبل، أو باطبل موضوعا أو قابأو المقاصة أو التجديد أو التقادـ 

انقضاء الديف أو زوالو يسقط الرىف المضموف بو ويسقط لئلبطاؿ أو قضي بإبطالو. وفي جميع أحواؿ 
 .(2)محو ىذا القيدتبعا لذلؾ قيد ىذا الرىف، فيجب عندئذ 

 

 ن:ـــــانقضاء الرى -
 ي انقضى بو الديفينقضي حؽ الرىف الرسمي بانقضاء الديف المضموف، ويعود معو إذا زاؿ السبب الذ

المادة  )عودتوفي الفترة ما بيف انقضاء الحؽ و  دوف إخبلؿ بالحقوؽ التي يكوف الغير حسف النية كسبيا
 .(مف القانوف المدني 933
ف ػػػػػػػقاـ المديف الراىف بسداد الدي وذلؾ إذا ئيةرضابصفة اء خاضع لمشير الذي يتـ إما ػػػػذا االنقضػػػػػوى

ومحو قيده مف سجبلت مكاتب الشير العقاري ويمر ىذا المحرر فيجيز مشروع محرر بانقضاء الرىف 
بكافة إجراءات الشير ويؤشر عميو بالقبوؿ والصبلحية ثـ يوثؽ أي يتـ في نفس الشكؿ الذي يتـ فيو 

 .(3)الرىف الرسمي نفسو
 

 :ق االختصاص ـــــح -2
اـ ػػػػػػػػػػؿ األحكتعريفو مف خبلبتعريؼ لحؽ االختصاص ولكف يمكف استنتاج الجزائري ـ يأت المشرع ػػل

مف القانوف المدني، فحؽ االختصاص  946إلى  937 :المواد مف الواردة في ىذا الخصوص ضمف 
ىو حؽ عيني تبعي، يتقرر بأمر مف رئيس المحكمة لصالح دائف محكـو لو بدينو عمى عقار أو أكثر 

 . بتمؾ العقاراتمف عقارات مدينو يخولو مزيتي التقدـ والتتبع فيما يتعمؽ 
ال يجوز الحصوؿ عمى حؽ اختصاص تركة المديف بعد موتو وذلؾ تطبيقا لمقاعدة الشرعية بأال تركة و 

 .(4) إاّل بعد سداد الديوف حتى ال يكوف نتيجة ذلؾ إيثار دائف عادي لمتركة عمى آخر
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .119ي محمد عبد المطيؼ، المرجع السابؽ، ص المحام (1) 
 .109المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .140 – 139مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .457د. محب الديف محمد سعد، المرجع السابؽ، ص  (4)
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لممديف وقت قيد ىذا الحؽ إاّل عمى عقار أو عقارات ممموكة كما ال يجوز أخذ حؽ االختصاص 
وجائز بيعو في المزاد العمني، ومناط صحة حؽ االختصاص أف يكوف العقار ممموؾ لممديف وقت 

صدوره فبل يجوز أف يكوف محمو ما قد يؤوؿ لممديف مستقببل، وال يغير مف ىذا النظر أف تكوف ممكية 
 . (1)العقارات قد آلت إلى المديف وقت تجديد القيد

 و، يجب أف تتوافر الشروط التالية إلنشاء حؽ االختصاص:ػػػػػػػػػػػػػػػوعمي    
 أف يكوف الدائف قد تحصؿ عمى حكـ قضائي واجب التنفيذ. –
 أف يكوف ىذا الحكـ صادرا في موضوع الدعوى. –
 أف يمـز ىذا الحكـ المديف بشيء معيف. –
 أف يكوف الدائف حسف النية. –

قصود ىو حكـ اإللزاـ وحده دوف ييره مف األحكاـ القضائية ىو الذي ويني عف البياف أف الحكـ الم
 .(2)يتيح لمدائف الحصوؿ عمى ضماف لحقو، وذلؾ لتخويمو مكنة الحصوؿ عمى عقارات مدينو

 

 :إجراءات تقرير حق االختصاص
 ؽ االختصاص ال يتقرر بقوة القانوف بؿ يمـز أف يستصدر لو الدائف أمرا مف رئيس المحكمةػػػػح

المختصة ويصدر القاضي ىذا األمر بناء عمى عريضة تقدـ إليو مف الدائف وبمقتضى ما لو مف 
يتـ تقديـ عريضة إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرتيا العقارات التي ، (يير قضائية) سمطة والئية

رسمية يجب أف تكوف مصحوبة بصورة ، لمدنيمف القانوف ا 941يريد التخصيص بيا حسب المادة 
 مف الحكـ أو شيادة مف قمـ كتاب المحكمة مدوف فييا منطوؽ الحكـ، وأف يشمؿ البيانات اآلتية :

اسـ الدائف ولقبو ومينتو وموطنو األصمي والموطف المختار الذي يعينو في البمدة التي يقع فييا مقر  -
 المحكمة،

 اسـ المديف ولقبو ومينتو وموطنو، -
 تاريخ الحكـ وبياف المحكمة التي أصدرتو، -
مقدار الديف، فإف كاف الديف المذكور في الحكـ يير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره  -

 مؤقتا وعيف المبمغ الذي يؤخذ بو التخصيص،
 تعييف العقارات تعيينا دقيقا وبياف موقعيا مع تقديـ األوراؽ الدالة عمى قيمتيا. -
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 .117مستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابؽ، ص ال (1)
 .261، ص 1974د. وجدي رايب فيمي، النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات، منشأة المعارؼ  (2)
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مف القانوف المدني   942/1دوف رئيس المحكمة في ذيؿ العريضة أمره بالتخصيص وفقا لنص المادة ػي
ؿ ػػػد االقتضاء يجعػػػػػمقدار الديف وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجو التقريب وعن راعي في ذلؾػػػػػوي

االختصاص مقصورا عمى بعض ىذه العقارات أو عمى واحد منيا فقط أو عمى جزء مف احدىا إذا رأى 
مف  942/2نص المادة  اأف ذلؾ كاؼ لتأميف دفع أصؿ الديف والمصاريؼ المستحقة لمدائنيف وفق

نص المادة عمبل بيكوف األمر واجب التنفيذ بقطع النظر عف جميع طرؽ الطعف  ،لقانوف المدنيا
 مف القانوف المدني . 942/3

يمـز شير حؽ االختصاص، بإتباع نفس القواعد السابؽ ذكرىا بخصوص الرىف الرسمي وينقضي 
 .(1)و بطريقة تبعيةبنفس األسباب التي ينقضي بيا ىذا األخير سواء كاف ذلؾ بطريقة أصمية أ

نفس الحقوؽ التي لمدائف الذي حصؿ  (االختصاص ) يكوف لمدائف الذي حصؿ عمى حؽ التخصيص 
، ويسري عمى التخصيص ما يسري عمى الرىف الرسمي مف أحكاـ وخاصة ما تعمؽ (2)عمى رىف رسمي

ؾ كمو مع عدـ اإلخبلؿ بما ورد وانقضائو وذل أثرهعدـ  تجزئة الحؽ و جديده وشطبو و منيا بالقيد وت
 . مف القانوف المدني الجزائري 947عمبل بنص المادة  أحكاـ خاصةبشأنو مف 

وينقضي حؽ االختصاص بصفة أصمية إذا ىمؾ العقار أو إذا ألغي االمر الصادر نتيجة التظمـ منو 
إليو، كما لو ألغي  إلى اآلمر، كذلؾ ينقضي إذا زاؿ أحد شروط الحكـ الذي أخذ االختصاص إستنادا

 .(3)الحكـ نتيجة الطعف فيو
 

 :ن العقاريـــــالرى -3
يشترط لنفاذ الرىف العقاري في حؽ الغير، إلى جانب  ":مف القانوف المدني  966المادة جاء في نص 

ف ػػػػػػػػػػػػػتسميـ الممؾ لمدائف،أف يقيد عقد الرىف العقاري، وتسري عمى ىذا القيد األحكاـ الخاصة بقيد الرى
 ".الرسمي

يتضح مف ىذا النص أف يجب تسميـ العقار المرىوف إلى الدائف المرتيف بخبلؼ الرىف الرسمي الذي 
يستمر المالؾ حائزا لمعقار المرىوف وال تنتقؿ حيازتو إلى الدائف المرتيف، إضافة إلى وجوب قّيد ىذا 

المرتيف لعقار أف يؤجر العقار إلى الراىف دوف ويجوز لمدائف  الرىف حتى يصبح نافذا في حؽ الغير.
فإذا اتفؽ عمى اإليجار في عقد الرىف وجب ذكر ذلؾ في  ،أف يمنع ذلؾ مف نفاذ الرىف في حؽ الغير

ذا اتفؽ عميو بعد الرىف وجب أف يؤشر بو في ىامش القيد. وال يكوف ى ذا التأشير ػػػػػػالعقد ذاتو، وا 
 مف القانوف المدني الجزائري. 967وىذا عمبل بأحكاـ المادة ضمنيا  ضروريا إذا جدد اإليجار تجديدا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .145مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (1)
وأيضا المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع  830، ص 1994دار النيضة العربية،  ،العاشرد. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، الجزء  (2)

 .117ص  ،السابؽ
 .312د. جميؿ الشرقاوي، المرجع السابؽ، ص(  3)
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 :وق االمتيازــــــحق -4
 ررىا القانوف لديف معيف مراعاة منو لصفتو وال يكوف لمديف امتياز إاّل بمقتضىػػػػة يقػػػ، أولويزاػػػػػاالمتي

 ز حؽ االمتياز بأف مصدره القانوفيتمي. مف القانوف المدني 982لمادة انص ل اوىذا وفقنص قانوني 
ويراعى فيو صفة الديف ال شخص الدائف فحؽ االمتياز ليس ممنوحا لشخص، بؿ ىو مقرر لبعض 

مف ذلؾ يتضح بأف القانوف المدني الجزائري لـ و  .(1)رع أنيا جديرة بالرعايةػػػػقدر المشػػػوف التي يػػالدي
د الحقوؽ  الممتازة بنصوص خاصة في ػػػػػػحقوؽ االمتياز بؿ ترؾ لممشرع حرية تحدييحصر كؿ 

تكوف الحقوؽ المبينة  "مف القانوف المدني بنصيا:  989لمادة او تتشريعات أخرى متفرقة، وىذا ما أكد
مدني لقد عرض القانوف ال. في المواد التالية ممتازة إلى جانب حقوؽ االمتياز المقررة بنصوص خاصة"

وؽ واقعة عمى منقوؿ، وحقالخاصة الأنواع الحقوؽ الممتازة وىي حقوؽ االمتياز العامة وحقوؽ االمتياز 
أحكاـ الرىف الرسمي بالقدر  ةػػػػػػػػػػسري عمى حقوؽ االمتياز العقاريت ،واقعة عمى عقارالخاصة الاالمتياز 

سري عمى االمتياز ما وي (ينوف المدػػػمف القان 986المادة )الذي ال تتعارض فيو مع طبيعة ىذه الحقوؽ 
 (مف القانوف المدني 987المادة )يبلؾ الشيء أو تمفو بيسري عمى الرىف الرسمي مف أحكاـ متعمقة 

 999ب قيد امتياز بائع العقار )المادة ػوحقوؽ االمتياز ىي واجبة الشير في القانوف الجزائري إذ يج
مف القانوف  1000ف والميندسيف المعمارييف ) المادة ػػاز المقاوليػػػػػد امتيػػػػقيب ػػمف القانوف المدني( ويج

جب مف القانوف المدني الجزائري( كما ي 1001)المادة  المدني الجزائري( كما يجب قيد إمتياز المتقاسـ
ة تنشأ ؽ االمتياز ىي تأمينات عينيأما في القانوف المصري فإف حقو  .كذلؾ قيد حؽ االمتياز العقاري

بحكـ القانوف بسبب صفة في الحؽ المضموف باالمتياز تترتب عمى العقار أو المنقوؿ المعينف وقد ترد 
عمى المجموع مف األعياف ويسري اثرىا قبؿ الكافة ولو وردت عمى عقار بغير حاجة إلى إجراء شير 

مة وحقوؽ االمتياز بذلؾ استثنى المشرع المصري قيد حقوؽ االمتياز العا( 2)في القانوف المصري
ـو ويير ذلؾ، فمـ يخضعيا لمقيد ػػف ضرائب ورسػة مػة العامػالعقارية الضامنة لسداد مستحقات الخزان

ويرى الدكتور  مف القانوف المدني المصري 1134 وارد بشأنيا بموجب المادةػوأبقى عمى االستثناء ال
العينية العقارية مف نطاؽ القيد  ي ىذا الصدد بأف خروج ىذه الحقوؽػحسف عبد الباسط جميعي ف

وبالنظر إلى ما  ،ب يعد إخبلال لمبادئ الحاكمة لنظاـ السجؿ العينيػػالشامؿ والمطمؽ عمى النحو الواج
يترتب عمى ىذا االستثناء مف خمؿ ناجـ عف عدـ كفاية بيانات السجؿ العيني إلعبلـ الغير عف 

لوضع القانوني الحقيقي لمعقار محؿ التعامؿ، فإف ىذا الحقوؽ العينية العقارية المتعمقة بالعقار وبا
 .(3)في نظاـ السجؿ العيني – في نظره –االستثناء يعد ثغرة حقيقية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وأيضا د. حساـ الديف كامؿ األىواني، التأمينات العينية في القانوف المدني  51المحامي عباس عبد الحميـ حجر، المرجع السابؽ، ص  (1) 

 .740، ص1998النشر، المصري، دوف دار 
 .399د. جميؿ الشرقاوي، المرجع السابؽ، ص ( 2)
 .92، ص 1999د. حسف عبد الباسط جميعي، تحوؿ نظاـ الشير العقاري في مصر إلى نظاـ السجؿ العيني، دار النيضة العربية، ( 3)
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 :ثالثا: الحقوق الشخصية
الشخصية إاّل أف المشرع قد استثنى بعضا بالريـ مف أف األصؿ في نظاـ الشير ىو عدـ قيد الحقوؽ 

 مف ىذه الحقوؽ وأوجب قيدىا بالنظر إلى أىميتيا وتأثيرىا عمى قيمة العقارات محؿ الشير.
ف ػػػؼ باختبلؼ القوانيػػػػرا لما يترتب عميو مف آثار تختمػػػػر نظػػػتخضع بعض الحقوؽ الشخصية لمشي

مف بيف ىذه الحقوؽ الشخصية التي ترد عمى العقارات و ألزمت أيمب األنظمة شير بعض ف واألنظمة
 حقوؽ اإليجار والسندات التي ترد عمى منفعة عقار. الحقوؽ

ىو عقد يمكف المؤجر  مف القانوف المدني 467/1المادة وفقا لنص عقد  اإليجار  :عقد اإليجار -
 362 :فيوعرفتو المادتدة محددة مقابؿ بدؿ إيجار معموـ. بمقتضاه المستأجر مف االنتفاع بشيء لم

ر مف القانوف المدني المصري بأنو عقد يمتـز بو المؤجر انتفاع المستأجر بمنافع الشيء المؤج 445و
بأنو عقد يمتـز بموجبو  مف القانوف المدني الفرنسي 1709وعرفتو المادة  ومرافقو مدة معينة بأجرة معينة

ر ػػػػكيف اآلخر باالنتفاع بالشيء خبلؿ مدة معينة لقاء أجر معيف والذي يمتـز األخيأحد الطرفيف بتم
السنيوري إلى اتفاؽ القوانيف ولتعريفات الفقيية عمى تحديد عبد الرزاؽ  خمص الدكتورلقد  .(1)بدفعو 

 أركاف عقد اإليجار بػ:
 رضاء المتعاقديف. -
 الشيء المؤجر، ينتفع بو المستأجر أو يستغمو. -
 األجرة وقد تكوف مبمغا مف النقود أو نوعا آخر مف األمواؿ كجزء مف محصوالت العيف المؤجرة. -
 مدة اإليجار، فيو عقد مؤقت ينتيي بانتياء مدتو. -

قؿ حقوقا عينية كما أف عقد اإليجار ينشئ التزامات شخصية بيف المؤجر والمستأجر وليس بشأنو أف ين
  .(2)عمى العيف المؤجرة 
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 (1  )  Art. 1709   Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre 

d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 

 .14د. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، عقد اإليجار، شرح القانوف المدني في العقود، دار إحياء التراث العربي اإلسبلمي، دوف سنة نشر، ص  (2)
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سنة والذي ال يكوف لو أي أثر ال بيف األطراؼ وال بالنسبة  12يجب تسجيؿ عقد اإليجار إذا كاف لمدة 
رتبة تعقارا وتظؿ الدعاوى الم ولو كاف محمتولد عنو حقوؽ والتزامات شخصية و لمغير، وعقد اإليجار ت

اوى الشخصية، ومع ذلؾ أوجب المشرع شير عقد اإليجار إذا ورد عمى إيجار زادت ػػػػو مف الدعػػعمي
مف  17نص المادة ، وىذا وفقا لا العقد مف المحررات واجبة الشيربذلؾ يكوف ىذسنة، و  12مدتو عمى 
سنة ال يكوف ليا أي أثر بيف األطراؼ وال  12إف اإليجارات لمدة " التي جاء فييا:و  75/74  األمر رقـ:

 71/73مف األمر رقـ: 165دـ إشيارىا وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة ػػػػيحتج بيا تجاه الغير في حالة ع
والعبرة  (1)"المتضمف الثورة الزراعية. 1971نوفمبر سنة  8الموافؽ  1391رمضاف عاـ  20 المؤرخ في:

في تحديد مدة اإليجار بالمدة االتفاقية أي التي تـ االتفاؽ عمييا بالعقد، وليس بالمدة التي يمتد إلييا 
 .(2)العقد

ف كاف يرتب حقوقا والتزامات شخصية وليست عينية مرده ،إف وجوب شير عقد اإليجار ب ػػػػػػػػػػحس وا 
 إلى اقتراب ىذا اإليجار مف أعماؿ التصرؼ ولذلؾ وجب شيره حتى يعمـ بو الغير الدكتور أنور طمبة

 . (3)والذي يؤوؿ إليو ممكية العيف المؤجرة
وقاـ بشيره وفقا لمقانوف قبؿ  المقصود بالغير ىنا ىو الشخص الذي كسب حقا عمى العقار المؤجر

تسجيؿ عقد اإليجار، ويجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار المؤجر حقا عينيا أصميا كما 
يجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار  وومن (4)يجوز أف يكوف حقا عينيا تبعيا أو شخصيا

، ويعتبر ىؤالء جميعا مف الغير ىوب لو والموصى لوالمشتري والمو  ر حقا عينيا أصميا، مثؿػػػػػالمؤج
 وقت تسجيؿ البيع أو اليبة أو الوصية.

 

ف ػػػيجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار المؤجر حقا عينيا تبعيا مثؿ الدائف المرتي كما
العقار ويجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في ، رىنا رسميا أو صاحب اختصاص أو حؽ امتياز

و ػػػػػػالمؤجر حقا شخصيا واجب الشير، مثؿ الدائف العادي الذي يعتبر مف الغير مف وقت تسجيؿ تنبي
 .(5)نزع الممكية

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتعمؽ بالثورة الزراعية، األمر  71/73مف األمر رقـ:  165المذكور أعبله والذي يستند إلى أحكاـ المادة  17يبلحظ مف نص المادة  (1)
المعدؿ والمتمـ لمقانوف المتضمف قانوف التوجيو العقاري رقـ:  25/6/1995المؤرخ في:  95/26مف األمر رقـ:  75الممغى بموجب المادة 

 ومع ذلؾ لـ يتـ التصدي ليذه المادة  بما يتناسب والتعديؿ األخير. 18/11/1990في:  المؤرخ 90/25
 .225د. محمد المنجي، قانوف الشير العقاري، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .167المستشار أنور طمبة، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .154مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .227وف الشير العقاري،  المرجع السابؽ، ص د. محمد المنجي، قان (5)
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 b °1 28وجوب شير عقد اإليجار بموجب المادة 04/01/1955لقد فرض المرسـو الفرنسي المؤرخ في:
سنوات ( 03)الحواالت والمخالصات التي تزيد مدتيا عف ثبلث إذا زادت مدتو عمى اثني عشر سنة و 

مف قانوف الشير العقاري والتي  11وىو نفس الحكـ أيضا الذي أورده المشرع المصري بموجب المادة 
تيا عمى تسع يجب تسجيؿ اإليجارات والسندات التي ترد عمى منفعة عقار إذا زادت مدجاء فييا:" 

ة المثبتة لشيء مف الحواالت بأكثر مف ثبلث سنوات وكذلؾ األحكاـ النيائيات و ػػػوات والمخالصػػػسن
 مف قانوف السجؿ العيني . 28وىو نفس الحكـ الذي أورده المشرع المصري بموجب المادة  " ذلؾ

وأضاؼ وجوب شير سنوات  (09) أف المشرع المصري حدد المدة بأكثر مف تسعما سبؽ ويتضح م
 مقدما.  سنوات (03) الحواالت بأكثر مف اجر ثبلثالمخالصات و 

اذه في حؽ ػػػد اإليجار إذا كاف واقعا عمى عقار وكانت مدتو تزيد عمى تسع سنوات، ال يكفي لنفػػػػػفعق
أما إذا كانت مدة ، لحقو، بؿ يجب أيضا أف يكوف مسجبلالغير أف يكوف ثابت التاريخ قبؿ تمقي الغير 

 .(1)اإليجار ال تزيد عمى مدة تسع سنوات فيكفي أف تكوف ثابتة التاريخ
( 09) ممستأجر إذا شاء أف يقـو بشير عقد اإليجار حتى إذا كانت مدتو تقؿ عمى تسعكما يجوز ل

 تسجيؿ ىذا العقد أي أثر فيما يختص بالغير، إال أف التسجيؿ يتضمف عدـ وال يترتب عمى  سنوات
 (09)عمى أف تسجيؿ عقد اإليجار لمدة تقؿ عف تسع ، الوقت إثبات تاريخ عقد اإليجار في نفس

 .( 2)سنوات يفيد في حالة المفاضمة بيف عدة مستأجريف لعقار واحد
 (كحؽ شخصي) ف وجوب شير حؽ اإليجار ال يغير مف طبيعتوويرى الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري أ

 .( 3)حقا عينيا عمى الرأي الراجح  -لمجرد وجوب شيره  –وال يمكف اعتباره 
المدة يتحوؿ مف حؽ شخصيي إلى حؽ عيني، ذلؾ أف  يير أف ىناؾ مف يرى بأف عقد اإليجار طويؿ

 .(4)طوؿ مدتو يمس بجوىر الشيء، ويقمؿ مف قيمتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .88المستشار عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .86 المرجع السابؽ، صد. عبد الفتاح مراد،  (2)
 .260ص ، 1994 دار النيضة العربية، ،السادسالجزء الوسيط في شرح القانوف المدني، الرزاؽ احمد السنيوري، د. عبد  (3)
 .46مجيد خمفوني، المرجع السابؽ، ص  (4)
ف وجب شيره، ألف الشير ىنا وجب  - أميؿ إلى ترجيح الرأي األوؿ، ألف وجوب الشير ال يغير مف طبيعة الحؽ، والذي يبقى شخصيا حتى وا 

 األطراؼ وفي حؽ الغير لخطورة التصرؼ وأثره عمى إنقاص منفعة العقار المنتقؿ بإيجار طويؿ المدى.لنفاذ التصرؼ بيف 
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 :رابعا: األحكام القضائية
...جميع  :"والتي جاء فييا 75/74 مف األمر رقـ: 14المادة ة عمبل بنص ػػيجب شير األحكاـ القضائي

 س لمجموعة البطاقات العقاريةالعقود والقرارات القضائية البلحقة لئلجراء األوؿ الذي كاف موضوع تأسي
الخاضعة لئلشيار العقاري بمقتضى التشريع الجاري بو العمؿ وكذلؾ تسجيبلت الرىوف أو و 
 " .المتيازاتا

وف ػػػػػػػػػانق 08وىذا وفقا ألحكاـ المادة  القضائيةواألحكاـ والقرارات ، األوامر األحكاـ القضائيةد بػيقص
تصدر األحكاـ القضائية بالمغة العربية تحت طائمة ...التي جاء فييا:" اإلدارية و اإلجراءات المدنية و 

 البطبلف المثار تمقائيا مف القاضي.
 " .القرارات القضائيةاألحكاـ و يقصد باألحكاـ القضائية في ىذا القانوف، األوامر و 

ىو ما يصدر عف الجية القضائية لمفصؿ في خصومة ما، وفقا لمقواعد المقررة إذف الحكـ القضائي ف
لة إجرائية ويأخذ شكمو ومضمونو ووصفو عمى أقانونا، سواء صدر في موضوع الدعوى أو في مس

ة أو عمى حسب الصيغ حسب نوع الجية التي صدر عنيا، والمسألة القانونية التي صدر بناء عمييا
 .التي حرر بيا

قؿ الممكية ال تالحكـ خبلفا لمعقد، لو حجيتو فيما بيف أطراؼ الخصومة التي انتيت بصدوره ولكف ال تن
 وأكدتوىو األمر الذي  المحافظة العقارية فيما بيف األطراؼ وال في مواجية الغير، إاّل بعد إشياره في

المتضمف  28/12/2003المؤرخ في: 03/22رقـ:مف قانوف التسجيؿ المعدلة بالقانوف  353/1المادة 
 إشيار األحكاـ القضائية المتعمقة بحقوؽ عينية عقارية. والتي أوجبت (1)2004قانوف المالية لسنة 

 

 :الخاضعة لمشيرالشروط الواجب توافرىا في األحكام  -1
 الشروط اآلتية:الواجب الشير يجب أف يتوافر في الحكـ القضائي 

تصرفا واجب الشير في تطبيؽ أحكاـ قانوف الشير العقاري أو أي قانوف أف يكوف موضوع الحكـ  -
آخر، فإذا كاف التصرؼ موضوع الحكـ يير واجب الشير فبل يجوز شير ىذا الحكـ بمعنى أنو إذا 

ار ػػػػػػػى بثبوت تصرؼ يتعمؽ بمنقوؿ أو بحؽ شخصي عمى عقار لـ ينص القانوف عمى ترتيب آثػػػػقض
 ، فيجب االمتناع عف شير مثؿ ىذه األحكاـ.عمى شيرهمعينة 

 . (2)أف يكوف الحكـ نيائيا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .2003لسنة  83عدد الأنظر الجريدة الرسمية  (1)
 .491د. محب الديف محمد سعد، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 أنواع األحكام القضائية الخاضعة لمشير: -2
فيما ة ػػػي مفصمػػػة وىػػػاـ المنشئػحكاألحكاـ التقريرية، أحكاـ اإللزاـ واأل األحكاـ الخاضعة لمشير ىي

 :يمي
 

 :الحكم التقريري -أ
 زاـػػػػػإلبوجود أو عدـ وجود المركز القانوني المدعى بو دوف ىو الحكـ الذي يقضي  الحكـ التقريري

 .(1)أي تغيير في ىذا المركز إحداثالمدعى عميو بأداء معيف أو 
ي ػػػػػػػػحؽ عين إقرار، الحكـ ببراءة الذمة أو بالمديونية، الحكـ بإنكار أو ـ التقريريػػػة الحكػػػػأمثمف ػػػوم

ويستيدؼ ىذا الحكـ تجييؿ المركز القانوني المدعى، وىو ما يرتبو مف حجية األمر المقضي يقيد 
ىذا اليقيف مف تحقيؽ  إليوفضبل عما قد يؤدي  يحقؽ بيذا المركز يقينا قانونياالخصـو بما يقضي بو و 

  .(2)المركز تحقيقا اختياريا، فإنو يعد قيمة قائمة بذاتيا
 حكم اإللزام: -ب

يقصد بحكـ اإللزاـ، الحكـ الذي يقضي بإلزاـ المحكوـ عميو بأداء معيف قابؿ لمتنفيذ الجبري كالحكـ 
 فرعية بتسميـ ماؿ معيف أو بدفع مبمغ مف النقود.الصادر بإلزاـ المحكـو عميو في دعوى أصمية أو 

 يعطي الفقو أىمية كبرى ليذا الحكـ إذ يعده النموذج العاـ أو الصورة الطبيعية لؤلحكاـ القضائية 
 و ػػػػوال جداؿ أف حكـ اإللزاـ يرتب حجية األمر المقضي، شأف كافة األحكاـ القضائية األخرى، في

وىو األكثر شيوعا في العالـ  (3)باألداء البلـز لتحقيقوضي عف مركز المدعي و اد الخصوـ برأي القػػػػػػيقي
وال شؾ أنو يعتبر صورة مف صور القضاء الموضوعي، إذ أنو يحقؽ التعييف القانوني لمحؽ أو المركز 

 . (4)القانوني محؿ اإلدعاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .107القضاء المدني، الجزء األوؿ، النظاـ القضائي، دار الفكر العربي، دوف سنة نشر، صقانوف  محمود محمد ىاشـ، د. (1)
 . 251 – 250د. وجدي رايب فيمي، النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات، المرجع السابؽ، ص  (2)
 . 258د. وجدي رايب فيمي، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .110المرجع السابؽ، ص  محمود محمد ىاشـ، د. (4)
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 الحكم المنشئ: -ج
 وومثال ،ديؿ أو إنياء مركز قانوني موضوعييطمؽ ىذا االصطبلح عمى الحكـ الذي يقرر إنشاء أو تع

 .وأحكاـ الطبلؽ إفبلس تاجر أو حكـ الشفعة الذي ينقؿ ممكية العقار لمشفيع الحكـ بإشيار
ة ػػػدو أىميػػػو تبػداث أثر موضوعي جديد، فإنػإح –وفقا لتعريفو  -األثر المميز لمحكـ المنشئ إذا كاف 

تمييز ىذا الحكـ عف األحكاـ الكاشفة، سواء كانت حكما تقريريا أو حكـ إلزاـ في تحديد المدى الزمني 
 .(1)وري ومطمؽػ، فالحكـ المنشئ كقاعدة عامة ذو أثر موضوعي فوالشخصي ليذا األثر الموضوعي

تنشئ وقائع قانونية جديدة وال تكتفي باالعتراؼ  فيياألحكاـ المنشئة ىي نادرة في الواقع العممي إف 
نما مف تاريخ النطؽ بالحكـ   .(2)بوقائع سابقة، تنتج أثارىا ليس مف تاريخ المطالبة القضائية وا 

تقريرية لحؽ أو مركز قانوني سابػػػػػػػػؽ ؽ الحكـ المنشئ والحكـ التقريري في أف كمييما يقـو بيمة ػػػػويتف
، ومف ولكف يتميز الحكـ المنشئ بأنو يحدث تغييرا في المركز السابؽ ومف ثـ ينتج أثارا قانونية جديدة

ؽ أو ػػػػف القانوني بتأكيده لمحىنا يتضح بأف الحكـ المنشئ إنما يقوـ ىو اآلخر بدور ما في تحقيؽ اليقي
 .(3)بعد إزالة الشكوؾ التي ثارت حوليماالمركز القانوني 

رى البعض ضرورة تقسيـ األحكاـ الواجبة الشير إلى أحكاـ إلزاـ، إنشاء أو تقرير بدعوى أف ػػػػوال ي
بإيقاع البيع وبأف اف بطبيعتو منشئا حالة قانونية كالحكـ ػاـ كميا ىي مقررة لمحقوؽ إال ما كػػػاألحك

األحكاـ الواجبة الشير ىي أحكاـ مرسى المزاد، أحكاـ الشفعة واألحكاـ المثبتة لوجود تصرؼ وقع 
مشافية أو بكتابة يير مسجمة متضمنا إنشاء حؽ ممكية أو حؽ عيني عقاري آخر أو نقمو أو تغييره 

 .(4)أو زوالو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وما بعدىا. 272د. وجدي رايب فيمي، المرجع السابؽ، ص  (1)
(2) CUCHE Paul , Précis de Procédure civile et Commerciale 10

e
 éd DALLOZ , 1951, P 68.  

 .114المرجع السابؽ، ص  محمود محمد ىاشـ، د. (3)
، ص 1933يناير  ،األوؿمقاؿ منشور بمجمة القانوف واإلقتصاد، السنة الثالثة، العدد  ،محمد كامؿ مرسي بؾ، اشيار التصرفات العقاريةد. ( 4)

589. 
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 يــرع الثانـــــــــــالف
  المعدل 76/63 رقم: وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي ىاواجب شير الالمحررات الحقوق و 

 والمتمم
 المؤرخ 93/123 بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ: المتمـالمعدؿ و  76/63 :أضاؼ المرسـو التنفيذي رقـ

وتتمثؿ ىذه  75/74 أوجب شيرىا يير تمؾ التي أوردىا األمر رقـ:محررات أخرى و ، 19/01/1993ي:ػػف
 المرسوـذات مف  85و 62 ادتيف بموجب الم الدعاوى القضائية وفي الشيادة التوثيقيةالمحررات في 

 وىي المحررات التي أتعرض ليا بالتفصيؿ التالي:
 

 :اوى القضائيةـــأوال: الدع
القصد مف شير الدعاوى القضائية ىو إعبلـ الغير باألخطار التي يتعرضوف ليا عند التعاقد بشأف 

 لذي يصدر فيما بعد بناء عمى طمبوالعقار موضوع الدعوى ولتمكيف المدعي مف التمسؾ بالحكـ ا
 .(1)آؿ إليو الحؽ مف المدعي عميوضد كؿ مف 

إلى عدـ جواز شير مثؿ ىذه الدعاوى، وبنى أصحاب ىذا الرأي وجية  (2)ذىب جانب مف الفقولقد 
 ض ػػػػػذا رفػػػػلي، استنادا إلى األثر المطير لمقيد عمى أساس عدـ قابمية الحقوؽ المقيدة لمطعفنظرىـ 

المشيرة سواء كانت ىذه الدعاوى تيدؼ إلى إنكار وجود ىذا الرأي شير دعاوى الطعف في الحقوؽ 
وكدعاوى  أو عدـ مشروعية المحؿ أو السبب التصرؼ كدعاوى الطعف بطبلف المطمؽ النعداـ األىمية

ف بصورية التصرؼ أو كانت ىذه الدعاوى تيدؼ إلى فسخ التصرؼ أو إلغائو، كدعاوى فسخ ػػالطع
وع في اليبة، كذلؾ رفض ىذا الفقو شير الدعاوى التي تكوف مف العقود الممزمة لمجانبيف ودعاوى الرج

 نقص في األىمية أو لعيب في الرضاشأنيا الطعف في صحة التصرؼ كدعاوى إبطاؿ التصرؼ ل
 الغبف أو دعاوى الطعف في نفاذ التصرؼ، كالدعاوى البولصيةدعاوى نقض القسمة الرضائية بسبب و 

لقد أخذ عمى ىذا الرأي أنو  (3)فيما يزيد عمى ثمث التركةة ى عدـ نفاذ الوصية في حؽ الورثودعو 
عمى ىذا  وبنيتصور خطأ أف المشرع المصري في قانوف السجؿ العيني قد تبنى األثر المطير لمقيد، 

التصور عدـ إمكاف الطعف في الحقوؽ المقيدة، ذلؾ ألف المشرع إف كاف قد تبنى األثر المطير لمقيد 
 ألوؿ ال تتمتع بيذا األثر المطيراألوؿ في السجؿ تحت ضمانات مشددة، فإف القيود التالية لمقيد ا

نما تتمتع بحجية  نسبية ما فإف ىذه الحجية  غير حسف النيةللـ يكف المستفيد مف بيانات القيد مف ا وا 
 .(4)تصبح حجية مطمقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .251، ص 1947د. عمر أبو شادي، شير الحقوؽ العقارية، الطبعة األولى،  (1)
وأيضا د. عمي حسيف نجيدة، الشير العقاري في مصر  411بو النجا، السجؿ العيني في التشريع المصري، المرجع السابؽ، ص د. ابراىيـ أ (2)

 .84، ص 1986والمغرب، دار النيضة العربية، 
 .251، ص 1947د. عمر أبو شادي، شير الحقوؽ العقارية، الطبعة األولى،  (3)
 . 228المرجع السابؽ، ص  الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري، د. حسف عبد الباسط جميعي، (4)
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ر ػػػػػػػػػػػػيبرر أصحاب ىذا الرأي موقفيـ مستدليف بموقؼ المشرع األلماني نفسو وىو الذي أخذ بمبدأ األث
دود الضرورية ػػػدأ قوة الثبوت المطمقة لمقيد في السجؿ العيني، إاّل في الحػػػػػػـ يكفؿ مبػػل لمطير لمقيد،ا

 .1872 رقـ: مف قانوف 10و 9تيف المادوفقا لنص لضماف حقوؽ الغير حسف النية 
بيذا الموقؼ حيف فتح باب الطعف في  76/63المرسوـ التنفيذي رقـ: بموجبلقد أخذ المنظـ الجزائري 

مف المرسـو أوجبت شير الدعاوى الرامية إلى  85 لمادةما يستخمص مف نص ا وىذا الحقوؽ المشيرة
اوى ػػػػػػأف دع جاء فييا: "نطؽ لفسخ أو إبطاؿ او إلغاء أو نقض حقوؽ ناتجة عف وثائؽ مشيرة والتي 

ال  القضاء الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض حقوؽ ناتجة عف وثائؽ تـ إشيارىا،
ذي  8 المؤرخ في: 75/74مف األمر رقـ: 4 – 14يمكف قبوليا إال إذا تـ إشيارىا مسبقا طبقا لممادة 

والمتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس  1975نوفمبر سنة  12الموافؽ  1935القعدة عاـ 
ذا تـ إثبات ىذا اإلشيار بموجب شيادة مف المحافظ أو تقديـ نسخة م ف الطمب السجؿ العقاري، وا 

 ".الموجود عميو تأشير اإلشيار
الحقوؽ المشيرة سواء أف الطعف يصح في جميع المذكورة أعبله ب 85المادة  خبلؿ نص يتضح مفو 

، ومنو عدـ أخذ المشرع تعمؽ األمر بطعف في حقوؽ عينية أصمية أـ حقوؽ تبعية أـ حقوؽ شخصية
 الجزائري بمبدأ األثر المطير لمقيد. 

اجتياد المحكمة العميا ومجمس الدولة عمى رأي واحد حوؿ وجوب شير ىذه الدعاوى إلى ر ػػػػلـ يستق
الذي  2008فبراير سنة  25 المؤرخ في: 09-08 ياية صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ:

منو إذ أصدر مجمس الدولة عدة قرارات حوؿ  519و 17 أوجب عممية شير الدعاوى بموجب المواد:
   نيا: ذلؾ م

 

الذي جاء فيو: الغرفة الرابعة، " يير منشور"  ،(1)27/03/2000الصادر بتاريخ: 184931رقـ: القرار  -
حيث أنو بالرجوع إلى العريضة االفتاحية أماـ الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء تممساف يتضح أنو لـ يتـ " 

ة ػػػػػػػػػػػػتتعمؽ بإبطاؿ حقوؽ عينية عقاريوبما أف القضية  76/63مف المرسـو رقـ: 85اشيارىا طبقا لممادة 
 ثابتة، بعقود مشيرة وعميو يتعيف عدـ قبوؿ دعوى المستأنؼ شكبل."  

ا أثاره أحد الخصـو ألوؿ مرة ػػػػػػاـ العاـ عندمػػػػػػس مف النظػػػر مجمس الدولة أف ىذا اإلجراء ليػػػػكما اعتب
والذي جاء فيو:" حيث يزعـ بأف ىناؾ خرقا لممادة  16/09/2003 أمامو. وذلؾ في قرار أصدره بتاريخ:

 .1976/ 25/03المؤرخ في: 63-76 مف المرسـو 85
حيث ينبغي استبعاد ىذا الوجو ألنو يثار ألوؿ مرة مباشرة أماـ جية االستئناؼ. فيو يير مقبوؿ طبقا 

 ".مف قانوف اإلجراءات المدنية 107 لنص المادة
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .152، ص2002شا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا، دار ىومة، حمدي با (1)
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عف  12/06/2000 المؤرخ في: 203024وىو نفس الموقؼ الذي أكده مجمس الدولة بموجب القرار رقـ:
والذي جاء فيو:" في الدعاوى العقارية واإلدارية المتعمقة بعقار والرامية ( 1) "يير منشور" الغرفة األولى 

المؤرخ في:  63-76مف المرسـو رقـ: 85إلى إبطاؿ العقود المشيرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة 
المؤرخ  93/123المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري المعدؿ بالمرسـو رقـ  25/03/1976
ييا الدعوى شير العريضة االفتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشير لد لقبوؿ ،19/05/1993في:

 ".العقد وىو شرط لقبوؿ الدعوى
بينما اتخذت المحكمة العميا موقفا مغايرا مفاده عدـ وجوب شير ىذه الدعاوى وىذا بموجب عدة قرارات 

 منيا:
ة ػػػػػػراء شير العريضة االفتتاحيػػػػػػػػػػػحيث أف إجالذي جاء فيو:"  (2) 09/10/2002 رار الصادر في:ػػػػػالق -

 المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري 25/03/1976 المؤرخ في: 63-76 رقـ: مرسـواللمدعوى قد استحدثو 
المدنية، وبذلؾ يكوف المرسـو المنوه إليو قد استحدث شرطا  اإلجراءاتولـ ينص عميو كؿ مف قانوف 
المتضمف وال في القانوف انوف اإلجراءات المدنية احية لـ يرد ال في قجديدا لصحة العريضة االفتت
ومف ثمة يوجد التعارض بيف القانوف والمرسـو المشار إليو وحيث أنو ، إعداد مسح األراضي العاـ

تطبيقا لمبدأ تدرج القوانيف الذي يقضي بأنو في حالة ما إذا وقع التعارض بيف التشريع والتشريع 
ضوع عندما طبقوا يطبؽ التشريع األعمى ويطرح التشريع األدنى، وحيث أف قضاة المو الفرعي: فإنو 

 ".طرحوا التشريع األعمى يكونوف قد طبقوا ذلؾ المبدأ بالمفيـو العكسيو التشريع الفرعي 
 

الذي جاء فيو:" حيث ولما كانت ىذه  (3)27/09/2000 الصادر بتاريخ: 196021رقـ: وكذا القرار -
التي تنص عمى شير عريضة رفع الدعوى في حاالت محددة  ( 76/63 رقـ: مف المرسوـ 85)المادة 

تمقائيا مف طرؼ  إثارتياوبالتالي فإف ، المشيرة وردت لحماية مصالح خاصة منيا دعوى بطبلف العقود
 ".ويعرض القرار المطعوف فيو لمنقض قضاة المجمس يعد تجاوزا لمسمطة،

 

تمسؾ  –الذي جاء فيو:" المبدأ   (4)24/03/2000 المؤرخ في: 168606 رقـ:يضا ما ورد في القرار أو 
الطاعف بعدـ شير الدعوى مف طرؼ المدعيف األصمييف وعدـ مراعاة قضاة الموضوع أحكاـ المادة 

 " .يعرض القرار لمنقض 76/63 مف المرسـو رقـ: 85
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .152، صالمرجع السابؽحمدي باشا عمر،  (1) 
 . 232، ص 2002لسنة  02 عددالمجمة القضائية، ال (2)
 .160، ص 2004مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، عدد خاص، الجزء األوؿ، لسنة  (3)
 .166، ص 2004مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، عدد خاص، الجزء األوؿ، لسنة  (4)
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 :شيرىا واجبالاوى ــواع الدعــــــــأن -1
دعاوى فسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض  76/63 مف المرسـو التنفيذي رقـ: 85لقد خصت المادة 

مف  519و 17حقوؽ مشيرة وىي نفس الدعاوى التي أوجب المشرع شيرىا بموجب نص المادتيف :
 المدنية واإلدارية وىي الدعاوى اآلتية: اإلجراءاتقانوف 

  : Action en resolution النطق بفسخ حقوق مشيرة إلىالدعاوى الرامية  -أ
مف القانوف  119زاماتو والذي تضمنتو المادة تالفسخ ىو جزاء عف تخمؼ أحد المتعاقديف بالوفاء بال

في العقود الممزمة لمجانبيف، إذا لـ يوؼ أحد المتعاقديف بالتزامو جاز لممتعاقد  :"التي جاء فيياالمدني و 
في الحالتيف إذا اقتضى الحاؿ فسخو، مع التعويض  أواآلخر بعد إعذاره المديف أف يطالب بتنفيذ العقد 

ويجوز القاضي أف يمنح المديف أجبل حسب الظروؼ، كما يجوز لو أف يرفض الفسخ إذا كاف ما  .ذلؾ
 لـ يوؼ بو المديف قميؿ األىمية بالنسبة إلى كامؿ االلتزامات". 

 وقد يكوف قضائيا وقد يكوف بحكـ القانوف . اتفاقياوالفسخ قد يكوف 
 الفسخ القضائي:  -

القضاء، أف حؿ الرابطة التعاقدية ال يقع مف تمقاء نفسو، كقاعدة المقصود مف فسخ العقد عف طريؽ 
ىو الفسخ الذي يطالب بو الدائف أماـ ، و (1)لما ىذا اإلجراء مف خطورة بالغة عمى العقد اعامة، نظر 

 يكوف منصوصا عميو في العقد، وتتمثؿ شروطو في ما يمي:  أفالقضاء دوف 
إباحة فسخ العقد، ىي إعطاء ألف الغاية مف  أف يكوف العقد المراد فسخو مف العقود الممزمة لمجانبيف -

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػف االلتزامات التي تقع عمى عاتقو، حيف ال ينفذ المتعاقد اآلخر التزامػػػد وسيمة لمتخمص مػػػالمتعاق
 .(2)المقابؿ

 الوفاء.   إمكانوأف يمتنع أحد المتعاقديف عمى الوفاء بالتزامو دوف سبب مشروع منع  -
المتعاقد قادرا عمى أف يعيد الحالة إلى ما كانت عميو أوال، فإذا كاف رد الحالة إلى أصميا أف يكوف   -

ما ثـ ذا اشترى شخص شيئا إلـ يكف لمدائف أف يطمب الفسخ، ف كما كانت قبؿ التعاقد يير ممكف
 .(3)تصرؼ فيو ال يستطيع طمب الفسخ ألنو ال يستطيع أف يرد الحاؿ إلى ما كانت عميو

نص  لـ يتفؽ عمى يير ذلؾ أو يجب أف يكوف ىناؾ اعذار مف طالب الفسخ إلى المتعاقد اآلخر ما -
 القانوف عمى ييره.

 صراحة أو ضمنيا عف حقو في طمب الفسخ. تنازؿأاّل يكوف الطالب قد  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .163، ص 1986المقارف، المؤسسة الوطنية لمكتاب، و عبد الكريـ، نظرية فسخ العقد في القانوف المدني الجزائري  بمعيور (1)
 343ص  ،1954نظرية االلتزاـ في القانوف المدني الجديد، الكتاب األوؿ، الطبعة الثانية، دوف دار نشر، و ستيت، بد. أحمد حشمت أ (2)

 .167عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص  وأيضا بمعيور
احمد  .وأيضا د 962، ص 1994دار النيضة العربية،  عبد الرزاؽ احمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء األوؿ،د. (3)

 .342حشمت أبو ستيت، المرجع السابؽ، ص 
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 بذلؾ فتتجمى أحكاـ الفسخ القضائي فيما يمي:
الفسخ حؽ اختياري لممتعاقد فمو أف يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخو وليس لممحكمة أف تقضي بو مف  -

 تمقاء نفسيا.
 الفسخ أمر تقديري لمقاضي ولو أف يمنح ألحد المتعاقديف أجبل إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ. -
بيع رد الثمف إلى المشتري نالؾ فسخ العقد تعاد الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ التعاقد، فإذا كاف ى اإذ -
لشيء المبيع إلى البائع، فإذا استحاؿ رد الحالة إلى ما كنت عميو قبؿ الحكـ بالفسخ بأف تعمد المديف او 

 .(1)مثبل أاّل يرد ما استمـ مف الدائف جاز الحكـ بالتعويض
 الفسخ بحكم القانون: -

الممزمة لمجانبيف إذا انقضى التزاـ بسبب في العقود : " مف القانوف المدني 121جاء في نص المادة 
 .تنفيذه انقضت معو االلتزامات المقابمة لو ويفسخ العقد بحكـ القانوف

 لتزاـ أحد الطرفيفو إذا استحاؿ تنفيذ اػػػد مف تمقاء نفسػػػػح مف نص المادة المذكورة بأنو يفسخ العقػػػيتض
دوف حاجة إلى كأف يكوف ممزما بتسميـ شيء ثـ ىمؾ، وبناء عمى ذلؾ تنقضي التزامات الطرؼ اآلخر 

 لكف ليس معنى ذلؾ أف القضاء يكوف بمنأى عف العقد، بؿ قد يترافع، و اعذار أو حكـ قضائي
 . (2)الطرفاف أماـ القاضي إلثبات استحالة التنفيذ

 

 الفسخ االتفاقي: -
يقصد بالفسخ االتفاقي في مجاؿ العقود الممزمة لمجانبيف، أف لمطرفيف المتعاقديف الحؽ في االتفاؽ عند 

العقد عمى أنو يجوز ألحدىما فسخ العقد إذا لـ يقـ الطرؼ األخر بتنفيذ التزاماتو الناشئة مف ىذا  راـػػػػػػإب
 . (3)العقد دوف المجوء إلى القاضي

وال الفقو شكبل معينا لبلتفاؽ الذي يمكف فسخ العقد  التفاقيالـ تحدد التشريعات التي نظمت الفسخ 
اتخاذىا إلجرائو بؿ يجوز أف المنفردة، فميست ىناؾ عبارات خاصة يتعيف  فوبإرادة الدائ بناء عميو

عبارة تفيد ذلؾ وكذلؾ لـ تشترط التشريعات أف يكوف االتفاؽ مثبتا في  ةيكوف االتفاؽ عمى الفسخ بأي
 .(4)محررات رسمية أو عرفية ماداـ العقد الذي يراد فسخو مستقببل ال يستمـز شكمية معينة

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لمطباعة  ، المؤسسة الفنية 2008 – 2007د.محمد عبد الظاىر حسيف، األحكاـ العممية لمشير العقاري في ضوء الفقو والقضاء، طبعة  (1) 
 .115 – 114ص  والنشر

 .116د. محمد عبد الظاىر حسيف، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .344و ستيت، المرجع السابؽ، ص بد. أحمد حشمت أ (3)
 .213بمعيور عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 :في يفسخ االتفاقالتتمثؿ شروط 
 يجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ عمى الفسخ. -
 يجب أف يكوف المقصود مف االتفاؽ استبعاد الفسخ القضائي.  -
 يجب أف يكوف سبب االتفاؽ عمى إمكاف فسخ العقد ىو عدـ تنفيذ أحد المتعاقديف اللتزاماتو. -

عذار مسألة ضرورية يجب أف عمى أف اإل ،تتفؽ جميع التشريعات التي أخذت بالنظرية العامة لمفسخ
الفقو  إليوواء كنا بصدد الفسخ القضائي أو الفسخ االتفاقي وىو ما يتجو يقوـ بو الدائف نحو مدينو س

 . (1)باإلجماع ويجري بو العمؿ في القضاء
 "  التي جاء فييا مف القانوف المدني 120الحكـ الذي أكده المشرع الجزائري بموجب نص المادة  وىو

يجوز االتفاؽ عمى أف يعتبر العقد مفسوخا بحكـ القانوف عند عدـ الوفاء بااللتزامات الناشئة عنو 
 بمجرد تحقؽ الشروط المتفؽ عمييا وبدوف حاجة إلى حكـ قضائي. وىذا الشرط ال يعفي مف االعذار

 الذي يحدد حسب العرؼ عند عدـ تحديده مف طرؼ المتعاقديف".
د ال يحتاج أحد ػػػػػبعد ىذا االعذار وق يكوف بعد االعذار لـ يجب الحكـ بو إالّ  فإذا اتفؽ عمى أف الفسخ
ة النص صراحة في العقد عمى أف يعتبر مفسوخا مف ػػػوى الفسخ وذلؾ في حالػػػػالمتعاقديف إلى رفع دع

 تمقاء نفسو بمجرد التأخر في الوفاء بالتزاـ معيف دوف حاجة إلى اعذار أو حكـ قضائي.
 فسخ عقد ناتج أو متعمؽ بحقوؽ مشيرة بالنسبة لمغير، يجب شير إلىوحتى تنفذ أثار الدعاوى الرامية 

 .ىذه الدعاوى
 

 :الحقوق المشيرة النبطدعاوى  -ب
وسممت مف الخمؿ الذي يصيبيا كعدـ  لكي يكوف العقد صحيحا ال بد أف تكوف أركانو جميعا قد توافرت

 التي يوجبيا المشرع عند تكويف العقد.بعض القواعد القانونية مراعاة 
الشروط العتبار العقد صحيحا ضمف نصوص القانوف المدني د نظـ المشرع الجزائري القواعد و ػػػػق

عمى عدـ احتراميا  لؾ مباشرة بتنظيـ الجزاء المترتبوعقب عمى ذ 98إلى  59بموجب المواد مف 
 .105 إلى 99بموجب المواد مف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .344و ستيت، المرجع السابؽ، ص بوأيضا د. أحمد حشمت أ 717الرزاؽ احمد السنيوري، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص  د.عبد (1)
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  بلف ىوػػػػػػػالبط، و د أو شرط مف شروط صحتوػػػذلؾ فقد رتب البطبلف عمى تخمؼ ركف مف أركاف العقػػػبو 
وبصرؼ النظر عف كونيا ممزمة لمجانبيف عبارة عف جزاء صاـر وضعو المشرع بالنسبة لجميع العقود، 

ي ػػػػػػػػػػوع القاعدة التػػػػػػػأو ممزمة لجانب واحد، يير أف الجزاء يختمؼ مف حيث القوة والصرامة باختبلؼ ن
مف أركاف العقد كاف الجزاء ىو ث إذا تخمؼ ركف ػػػ، بحيأوجبيا المشرع، ولـ تراع عند تكويف العقد

 البطبلف المطمؽ.
 

األىمية أو أصاب إرادتو عيب مف  صعا، ولكف أحد المتعاقديف كاف ناقأما إذا توافرت أركانو جميو 
 . (1)عيوب اإلرادة كاف الجزاء اقؿ صرامة، وىو قابمية العقد لئلبطاؿ

 

د التي أوجبيا المشرع الذي لـ تحتـر فيو القواعبذلؾ فإف البطبلف يعني انعداـ األثر القانوني لمعقد     
البطبلف ال يخرج عف كونو بطبلنا مطمقا أو قابمية لئلبطاؿ وىو التقسيـ الثنائي الذي يأخذ ، و في العقد

 بو الفقو الحديث ويترتب عميو عدة نتائج قانونية ىي:
 

 يػػػػػمطمقا، فإف حكمو مف الناحية القانونية يعتبر يير موجود وبالتال اباطؿ بطبلنالإذا كاف العقد  -
رر ػػػػػػػػإلى أف يتقإذا كاف العقد قاببل لئلبطاؿ فيو موجود ومنتج ألثاره ة، بينما ػػأثار قانونيفبل يرتب أية 

 .إبطالو
 أماأو بالتقادـ وال يجوز تصحيحو  جازةباإلال يمكف إزالة بطبلنو باطؿ بطبلف مطمقا الإذا كاف العقد  -

 إذا كاف قاببل لئلبطاؿ فاألمر عمى العكس. 
مطمقا يجوز لكؿ ذي مصمحة أف يتمسؾ ببطبلنو، في حيف أف العقد القابؿ  اإف العقد الباطؿ بطبلن -

 .(2)لئلبطاؿ ال يتمسؾ بطمب إبطالو إال لمف شرع اإلبطاؿ لمصمحتو
انعدـ ركف مف أركاف العقد أو كاف السبب يير مشروع، فعدـ المشروعية وبذلؾ يكوف بطبلف العقد إذا 

ف وجد مف الناحية  معناه عدـ الوجود مف الناحية القانونية أو أف القانوف ال يعترؼ بمثؿ ىذا الوجود وا 
 .(3) المادية
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 .118 - 117بمعيور عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .119عبد الكريـ، المرجع السابؽ، ص  بمعيورد   (2)
األحكاـ العممية لمشير العقاري في ضوء الفقو والقضاء، المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر، حمدي سبلمة  محمد عبد الظاىر حسيف، .د (3)

 .107، ص 2007/2008وشركاه 
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اعتبار وى الطعف ببطبلف التصرؼ يكوف الغرض منيا الطعف في وجود التصرؼ ذاتو ومنو ػػػػػػػدعو 
وىذا االنعداـ يناؿ مف وجوده أصبل ويكوف عف طريؽ دعوى البطبلف ، التصرؼ منعدما منذ إبرامو

 76/63 رقـ: التنفيذي مف المرسوـ 85المطمؽ أو دعوى البطبلف النسبي وىي التي أشارت إلييا المادة 
 .(1)وجوب شير دعاوى القضاء الرامية إلى نطؽ بإبطاؿ حقوؽ ناتجة عف وثائؽ تـ إشيارىا ب

 

 : Action en révocation مشيرةالحقوق الإلغاء  إلىالدعاوى الرامية  -ج
د إداري ػػػػمشيرة وىي الدعاوى التي ترمي إلى إلغاء عقالحقوؽ العاوى الرامية إلى إلغاء ديجب شير ال
 .(2)العقارية باعتبار أف العقد اإلداري يعتبر عقدا ناقبل لمممكية ناقؿ لمممكية

 

 :Action en rescision مشيرةالحقوق النقض  إلىالدعاوى الرامية  -د 
 القانوف المدني التي جاء 732ىي الدعاوى التي ترفع لممطالبة بنقض القسمة الودية وفقا لنص المادة 

بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسميف أنو لحقو منيا يبف يزيد عمى يجوز نقض القسمة الحاصمة  فييا: " 
 الخمس سنوات عمى أف تكوف العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.

يجب أف ترفع الدعوى خبلؿ السنة التالية لمقسمة، ولممدعي عميو أف يوقؼ سيرىا ويمنع القسمة مف 
 ".مف حصتوجديد إذا أكمؿ لممدعي نقدا أو عينا ما نقص 

يتـ شير الدعاوى القضائية )العريضة االفتتاحية لمدعوى( في البطاقات العقارية عمى مستوى المحافظة 
 عف طريؽ التأشير اليامشي في سجؿ المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية.العقارية 

رة ػػػػػالمحافظ العقاري المتواجد بدائ ـ اثبات ىذا الشير أماـ القضاء إما بموجب شيادة تسمـ مف قبؿػػػويت
 . (3)اختصاصو العقار المتنازع عميو أو بالتأشير في أسفؿ العريضة االفتتاحية

 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المطمؽ وبذلؾ أرى أف األقرب إلى وجوب شير دعاوى إبطاؿ حقوؽ مشيرة والذي يعني البطبلف النسبي دوف  85جاء في نص المادة  (1)
 Annulation الصواب استعماؿ عبارة دعاوى البطبلف بدال مف دعاوى اإلبطاؿ ألنيا أشمؿ و أعـ في المعنى وىي الترجمة المبلئمة لعبارة

الرامية إلى إبطاؿ حقوؽ مشيرة وىذا في حالة ما إذا إختؿ شرط مف  وبذلؾ يمحؽ بيذه الدعاوى الدعاوى غة الفرنسيةمالواردة في نفس النص بال
 .كالتدليس، اإلكراه، الغمط ، االستغبلؿ أو الغبفشروط الصحة كإنعداـ األىمية أو وجود عيب مف عيوب االرادة 

أو نقض حقوؽ...و  إلغاءوجوب شير الدعاوى الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو  76/63 رقـ: مف المرسـو 85لقد ورد في نص المادة  (2) 
وليس اإللغاء وىو الخطأ الذي تداركو المشرع بمناسبة صدور قانوف اإلجراءات  التعديؿالتي تعني و   révocationىي ترجمة لعبارة  إلغاءكممة 

الواردة في ىذا  اإلجراءاتاء فييا:" ترفع الدعوى أماـ القسـ العقاري وينظر فييا حسب التي ج 519المدنية واإلدارية وىذا بموجب المادة 
 نقض حقوؽ قائمة عمى عقود تـ شيرىا. أوأو التعديؿ  اإلبطاؿ أومع مراعاة األحكاـ الخاصة بشير دعاوى الفسخ ،القانوف

 .112أ. جماؿ بوشنافة، المرجع السابؽ، ص ( 3)
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 شير الدعاوى القضائية:اآلثار المترتبة عمى  -2
 يترتب عمى شير الدعاوى القضائية المذكورة أعبله جممة مف اآلثار يمكف تمخيصيا في ما يمي:

 إف شير الدعوى العقارية بالمحافظة العقارية ال يترتب عنو وقؼ اإلشيار العقاري لمسند، ألف -
ؽ ػػػػيستمر في إجراءات شير الح مياـ المحافظ العقاري مياـ مستقمة عف إدارة أطراؼ الدعوى، وبذلؾ

ة ػػػػػػػػالمؤرخ 3875 ازع فيو ريـ قياـ النزاع القضائي الذي أشعر بوجوده وىذا ما أكدتو المذكرة رقـ:ػالمتن
اؼ ػػػػػػػالتي لفتت انتباه مديري الحفظ العقاري إلى عدـ األخذ بالطمبات المختصة بإيق 22/03/1993في: 

إجراء إشيار متضمف نقؿ حقوؽ عقارية، واف الطمبات التي تؤخذ بعيف االعتبار ىي الدعاوى القضائية 
أضافت المذكرة بأف الدعاوى القضائية تشير لغرض حفظ حؽ المدعي في حالة ، والدعوى اإلستعجالية

 صدور الحكـ لصالحو وال توقؼ أي إشيار الحؽ.
ستعجالية القاضية بوقؼ إجراءات الشير ويتـ إيقاؼ ار األوامر اإلأما الدعوى االستعجالية، فيجب إشي

ة صدور ػػػػػػػػلو إلى يايفي نص األمر و  اإليقاؼد مدة ػػػػػالشير ألجؿ محدد مع التأكيد عمى ضرورة تحدي
 حكـ نيائي.

 

ؼ ػػػػػػالمذكرة مف جواز توقي إليودـ صواب ما انتيت ػػػع ،ذا الصددػػفي ى رأت األستاذة ليمى زروقي    
إجراءات الشير العقاري بناء عمى أمر استعجالي، ألف التصرؼ في العقار ىو حؽ دستوري، والحالة 

 .(1)الوحيدة في القانوف الجزائري التي توقؼ تنفيذ العقد الرسمي ىي حالة الطعف فيو بالتزوير
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .238مدي باشا، المرجع السابؽ، ص االستاذة ليمى زروقي، عمر ح (1)

لقد حصرت األستاذة ليمى زروقي حؽ المجوء إلى استصدار أمر استعجالي بوقؼ تنفيذ الطعف بالتزوير في العقد الرسمي، وىذا الرأي يير 
ف كاف المجوء الى التصرؼ  دستوري وال يوجد ما ىو حؽ دستوري، فإف المجوء إلى القضاء ىو أيضا حؽ في العقار صائب في نظري، ألنو وا 

لمفصؿ في النزاع واتخاذ أي إجراء مف اإلجراءات التحفظية دوف المساس بأصؿ الحؽ تطبيقا لصبلحيات  يقيد القضاء االستعجالي
 .واختصاصات القضاء المستعجؿ 

القانوف المدني الجزائري لكف قد مف  324/6إف األستاذة ليمى زروقي حصرت وقؼ تنفيذ اجراءات الشير بالعقد الرسمي الذي تحكمو المادة  -
يكوف موضوع الدعوى يير المنازعة في العقد الرسمي بؿ في قرار اداري أو في تنفيذ حكـ قضائي، وبذلؾ فبل مانع مف المجوء إلى القضاء 

يتخذ عف طريؽ االستعجاؿ  المستعجؿ لوقؼ إجراءات التنفيذ عمبل بأحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الذي سمح لمقاضي العقاري أف
 ؽ.ا.ـ.ا. 521التدابير التحفظية البلزمة في حالة منازعة جدية وفقا لنص المادة 

 ويكوف التوقيؼ محدد بمدة معينة، وبذلؾ تحفظ حقوؽ المدعي بيذا التدبير التحفظي المؤقت إلى ياية الفصؿ في الدعوى الموضوعية نيائيا. 
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فمو  بما يشوب التصرؼ الذي يقدـ عميوإحاطة الغير عمما ىو شير الدعوى العقارية اليدؼ مف إف  -
وبشير الدعوى حفظ المدعي ، فيوأف يتراجع عف التصرؼ أو أف يقدـ عميو مع عممو بأف الحؽ متنازع 

ر ػػػػا عمى صدور الحكـ فييا، فإف صدر الحكـ برفض الدعوى وأصبح نيائيا زاؿ أثػػػا معمقػحقو احتفاظ
ر ػػػػػػػػوب شيػػػػبوج 76/63 ذي رقـ:ػػػػوـ التنفيػػػػػحكاـ المرسد اكتفت أػػػػػلق شير الدعوى وأصبح كأف لـ يكف.

عريضة رفع الدعوى دوف أف تشير إلى أثر ذلؾ الشير عمى الغير الذي اكتسب حقا بعد شير الدعوى 
ر ػػػػػػػأثإلى الحكـ الصادر في الدعوى و  يروالغير الذي اكتسب حقا قبؿ شير الدعوى، وال إلى امتداد الش

ة مف طرؼ الغير حسف النية وال إلى مصير الشير الوارد عمى العريضة ػػوؽ المكتسبػػػػػذلؾ عمى الحق
بعد صدور الحكـ برفض الدعوى، الشيء  (القيد ) ومنو عمى البطاقات العقارية أي إلى وجوب زواؿ 

 فيما ىو آت. القانوف المقارفحكاـ حوؿ ىذه اآلثار في يتطمب البحث في ما وردت فيو مف أالذي 
 

  في القانون المصري:آثار شير عريضة رفع الدعوى  -أ
ع ػػػػػػػػ، وكانت ىذه األحكاـ ترجاـ القضائية المتعمقة بالحقوؽ العينية العقارية يجب قيدىاػػػػلما كانت األحك

فإنو يجب إعبلـ الغير بيذه الدعاوى حتى يكونوا في أساسيا إلى الدعاوى المرفوعة بشأف ىذه الحقوؽ، 
 . (1)عمى بينة مف األمر عندما يتعامموف بشأف العقارات المتعمقة بيا ىذه الدعاوى

ا ػػػػػػمف ذلؾ إعبلـ الغير بشأف النزاع المتعمؽ بالعقارات المرفوع بشأنيالمصري رع ػػػػبذلؾ استيدؼ المشو 
باإلقداـ عمى التعامؿ مع مبلؾ ىذه العقارات الذيف قد تزوؿ حقوقيـ ىذه الدعاوى حتى يتروى في قراره 

ذ ػػػػمن اوىػػػػػػػػػػػرع المصري لمغير العمـ بيذه الدعػػػػؿ المشػػكفد ػػػ، وبذلؾ فق(2)عمييا إذا ما صدر حكـ ضدىـ
أو  اإللغاء، إذ أوجب ىذا القانوف التأشير عمى ىامش الفسخ أو 1923وف التسجيؿ لسنة ػػػػصدور قان

 الرجوع فييا.
منو والتي جاء  15ر العقاري تسجيؿ ىذه الدعاوى بموجب أحكاـ المادة ػػػوف الشيػػػب قانػػػوكذلؾ أوج

يجب التأشير في ىامش مسجؿ المحررات واجبة الشير بما يقدـ ضدىا مف الدعاوى التي يكوف فييا:" 
ا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطبلف أو الغرض منيا الطعف في التصرؼ الذي يتضمنو المحرر وجود

 الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع، فإذا كاف المحرر األصمي لـ يشير فتسجؿ تمؾ الدعاوى.
ويجب كذلؾ تسجيؿ دعاوى استحقاؽ أي حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية أو التأشير بيا عمى حسب 

عقارية وتحصؿ التأشيرات األحواؿ، كما يجب تسجيؿ دعاوى صحة التعاقد عمى حقوؽ عينية 
 " .والتسجيبلت المشار إلييا بعد إعبلف صحيفة الدعوى وتقييدىا بجدوؿ المحكمة

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .68المحامي وجدي شفيؽ فرج، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .318، ص 2008في نظاـ الشير، األقصى لمطباعة والتجارة  والتوريدات، القاىرة،  مندي حمزة محمد، السجؿ العيني ثورة (2)
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ة ػػاوى المتعمقػػػػػر الدعػػػػػػػب شيػػد أوجػػق 1964ؿ العيني المصري الصادر سنة ػػػالسج فإف قانوف ،أيضاو 
والتي جاء فييا:" الدعاوى المتعمقة بحؽ  32: ادةالمبالحقوؽ العينية العقارية في السجؿ العيني بموجب 

أف تتضمف الطمبات فييا  الواجب قيدىا، يجب أو بصحة أو نفاذ تصرؼ مف التصرفاتعيني عقاري 
شيادة دالة عمى حصوؿ التأشير بعد تقديـ إجراء التغير في بيانات السجؿ العيني، وال تقبؿ الدعوى إال 

 ".في السجؿ بمضموف ىذه الطمبات
إذا تـ التأشير بالدعاوى السابؽ ذكرىا في السجؿ العيني ىذه النصوص، يبلحظ أنو  ءاستقرامف خبلؿ 

ترتبت عمى ذلؾ أف حؽ المدعي إذا تقرر بحكـ مؤشر بو طبقا لمقانوف خبلؿ خمس سنوات مف تاريخ 
 أثبت لمصمحتيـ بيانات في السجؿ ابتداء مفكوف حجة عمى مف ترتبت ليـ حقوؽ و صيرورتو نيائيا، ي

تاريخ التأشير بيذه الدعاوى في السجؿ العيني، ومعنى ذلؾ أف حؽ المدعي يكوف حجة ال مف تاريخ 
ال يكوف ىذا ، و (1)لؤلثر الرجعي إعماالالحكـ النيائي ولكف مف تاريخ التأشير بدعواه في السجؿ العيني 

عميو في الفقرة  الحؽ حجة عمى الغير الذي كسب حقو بحسف نية قبؿ التأشير أو التسجيؿ المنصوص
 .السابقة

ومفاد ذلؾ أف الحكـ الذي يصدر في ىذه الدعاوى ويتـ شيره يكوف ليذا الشير أثر رجعي ينصرؼ 
تاريخ شير الدعاوى المتعمقة بو كما أنو ال يكوف لؤلثر الرجعي لمحكـ أي حجية عمى مف كسب   إلى

 حقا بحسف نية قبؿ تسجيؿ العريضة أو التأشير بيا.
وى ػػػػػػػػع الدعػػػر عريضة رفػػػػػؿ شيػػا عينيا قبػػػػري أف يكوف الغير الذي تمقى حقػػػوف المصػػػػػالقانب ػال يتطم

بؿ يكفي أف يكوف عالما بالسبب الذي  ،بالمدعى عميو ابالتسجيؿ أو التأشير متواطئا مع المدعي إضرار 
 تستند إليو الدعوى أي يجب أف يتوافر فيو شرطاف ىما:

جيؿ عريضة الدعوى أو التأشير ا عقاريا تـ شيره طبقا لمقانوف قبؿ تسػػػػى حقا عينيػػػػػوف قد تمقػػػػأف يك -
 .بيا
أف يكوف جاىبل لمسبب الذي تستند إليو دعوى البطبلف أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع أو  -

 .(2)االستحقاؽ
الكيدية مثمما ورد في القانوف المصري رد في القانوف الجزائري ما يجب أف يتخذ ضد الدعوى ػػػـ يػلو 

الذي اعتبر إذا كاف الغرض مف رفع الدعوى إلغاء العقود أو فسخيا أو دعاوى االستحقاؽ ىو إيجاد 
ات بشأف الحقوؽ التي ليس فييا مجاؿ لمنزاع أصبل حتى يضطر صاحب الحؽ أف يتفؽ مع ػػعقب

نظـ طعنا خاصا يمجأ إليو صاحب الشأف في المدعي عمى ما فيو منفعة ليذا األخير، فإنو رأى أف ي
ىذه الحالة وذلؾ بأف يسمح لو بااللتجاء إلى قاضي األمور المستعجمة إللغاء تسجيؿ عريضة الدعوى 

 مف قانوف الشير العقاري. 18أو التأشير بيا طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .109د المنشاوي، المرجع السابؽ، ص المستشار عبد الحميوأيضا  63يفة، المرجع السابؽ، ص د. محمد سعد خم (1)
 .164 - 163د الحسيني، المرجع السابؽ، ص مدحت محم (2)
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يجب أف يطعف المدعي عميو في تسجيؿ الدعوى فور قيدىا و تسجيميا، فإذا مرت مدة طويمة زالت 
 .(1)صفة االستعجاؿ وأصبح قاضي األمور المستعجمة يير مختص بنظرىا

 

 في القانون الفرنسي:آثار شير عريضة رفع الدعوى  -ب
شير الطمبات القضائية الرامية  c °4 28بموجب المادة  04/01/1955 لقد أوجب المرسـو المؤرخ في:

بمجرد شير الطمب ، و أو أي واقعة ناتجة عف الوفاةاء، إبطاؿ، أو نقض أي اتفاؽ ػفسخ، إلغ ىػإل
 (2)الحؽ المنصب عمى العقار أو عمى الحؽ العيني العقاريالقضائي يحـو الشؾ حوؿ مدى قيمة 

 ـ يسمـ ىذا النص ل، يير أنو بيشاشة الحؽ الذي ىو معرض لمزواؿ بأثر رجعييعتبر الغير عالما 
ذلؾ ألنو أوجب فقط شير الطمب االفتتاحي لمدعوى في حيف أف المنازعات المتعمقة  مف النقد الفقيي

لـ ينص المشرع الفرنسي عمى التي األحياف بمناسبة إثارة الدفوع و  بصحة الحؽ قد تنشأ في يالب
اإللغاء الفسخ و لشير في دعاوى البطبلف و حصره لمدعاوى الواجبة اوجوب شيرىا، ىذا فضبل عف 

في حالة  النقض، في حيف أنو استبعد دعوى استحقاؽ الممكية مف وجوب شير عريضة رفع دعواىاو 
والتي طبقت  c °4 28 وضع االجتياد القضائي حدا لمجاؿ تطبيؽ أحكاـ المادة كما  (3)المنازعة فييا
، بذلؾ متووعدـ مبلءالنص نتيجة قصور األمر الذي أدى إلى إثارة عدة منازعات حوليا ( 4)بشكؿ ضيؽ

التي يكوف اليدؼ منيا المنازعة ضد تصرؼ يكوف تمؾ القضائية التي يجب شيرىا ىي  مطالبةفإف ال
، ولـ يعد األمر مقتصرا عمى عريضة التصرؼ بأثر رجعي إلغاء إلىىو بدوره تصرفا مشيرا وتيدؼ 

 رفع الدعوى بؿ إلى كؿ إجراء ييدؼ إلى المنازعة في حقوؽ مشيرة.
يثيره القاضي مف تمقاء نفسو ال الذي عدـ شير الدعوى ىو عدـ قبوليا و  الجزاء المترتب عمىإف     

نما ىو مرتبط بطمب يقدمو أحد طرفي الدعوى، وىذا ما سار عميو االجتياد القضائي الفرنسي في و  ا 
القاضي بنقض  D1990 IR 208 الصادر تحت رقـ: 27/06/1990 المؤرخ في: عدة قرارات منيا القرار

بطاؿ قرار محكمة االستئناؼ الذي قضى بعدـ قبوؿ الدعوى ل عدـ شيرىا دوف إثارة ىذا الدفع مف وا 
 . (5)الخصوـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .101وأيضا سعيد سعد عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص  165 -164مدحت محمد الحسيني، المرجع السابؽ، ص  (1)
(2)  
PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit, P 141. 

(3)  MAZEAUD (Henri  Léon et jean),op.cit, P 679.  
(4) DAGOT  Michel, op.cit, p.179 et MARTY Gabriel – RAYNAUD Pierre  par JESTAZ Philippe, op.cit, N° 797.  
(5) (civ 3

e
 27/06/1990 D 1990 IR 208)

 
Irrecevabilité de la demande : viole l’art 30-5 du décret du 04/01/1955 

relatif à la publicité foncière la cour d’appel qui peut déclarer irrecevable une demande tendant à la 
résolution d’un bail à construction retient qu’il n’est pas justifié que cette demande ait été publiée 
qui,s’agissant d’une finalité d’ordre public, son non accomplissement doit être relevé par le juge même si le 
moyen n’a pas été invoqué, alors que les parties ont seules qualité pour invoquer cette fin de non recevoir 
édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ( GAZ-PAL 05/02/1991 )  
– civ 3

e
 20/10/2010 n°09-16.640 : Il resulte des articles 28 4° c et 30 5 du decret n° 55 -22 du 4/01/1955 que 

la publication en cours d’instance, de conclusions recapitulatives contenant demande d’ annulation eu 
resolusion de la vente rend ces demandes recevables( Receuil  DALLOZ  11 nov 2010 n° 39) 
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نما فرض امتدادىػػػة رفع الدعػػد عمى عدـ اقتصار عممية الشير العقاري عمى عريضػػكما أك  اػػػوى وا 
إلى الطمبات اإلضافية والطمبات العارضة بشكؿ عاـ، وذىب االجتياد القضائي إلى أف ىذه الطمبات 

صومة بموجب عرائض عندما تتعمؽ بالطعف في الحقوؽ العينية العقارية وعندما تبدى أثناء سير الخ
 يير عريضة رفع الدعوى، فإنو ىذه العرائض ىي التي يجب أف تكوف موضوع الشير.

، ألف الغرض c °4 28 ب مع نص المادة ػػػو االجتياد القضائي يتناسػػػؿ الذي توصؿ إليػػإف الح    
نما يجبود ػػػػالمبتغى ىو إعبلـ الغير الذي يجب أف يكوف عمى دراية تامة ليس فقط بوج  الدعوى وا 

 . (1)أف يعمـ بمختمؼ الطمبات القضائية التي تتخمؿ الخصومة، ألنيا ترمي إلى الطعف في الحؽ المشير
 

 :Attestation notariée (2)ثانيا: الشيادة التوثيقية
التصرؼ القانوني والواقعة القانونية ولقد سبؽ التطرؽ إلى التصرفات إف مف بيف مصادر الحؽ، 

إلى أف الوقائع القانونية ىي أيضا تكوف محؿ  اإلشارةالقانونية الواجبة الشير بمختمؼ أنواعيا، فتجدر 
اف ػػػػػػػػػػيقصد بالواقعة القانونية كؿ فعؿ أو حدث يقع بفعؿ الطبيعة أو بفعؿ إنسو شير بالسجؿ العقاري، 

لشخص  رتب عميو أثر قانوني، كاكتساب حؽ معيف لشخص لـ يكف لو مف قبؿ، وانقضاء حؽػػػيت
 انتقالو آلخر.و 

ع طبيعية تقع بفعؿ الطبيعة، ووقائع اختيارية تقع ػػػػػتنقسـ الواقعة القانونية استنادا إلى مصدرىا إلى وقائ
كالوفاة التي أف يكوف إلرادة األفراد دور في وقوعيا، بفعؿ إنساف. فالنوع األوؿ مف الوقائع يقع دوف 

 .والوالدة والقرابة اإلرثتؤدي الكتساب الورثة لحؽ 
 

إذا كانت الوقائع االختيارية تدخؿ في نطاؽ االلتزامات وال عبلقة ليا بموضوع السجؿ العقاري، فإف 
إذ بوفاة الشخص ينشأ لمورثة تعني موضوع البحث، الوقائع الطبيعية وتحديدا واقعة اإلرث ىي التي 

 إلييـفتنتقؿ لحقوؽ التي تنتقؿ إلى الورثة ىي الحقوؽ المالية، ، واالحؽ في تركة مورثيـ وىو الميراث
وكذا  (كحؽ االنتفاع  )إال ما كاف منيا ينقضي بالوفاة  األصميةممكية التركة وكذلؾ الحقوؽ العينية 

 .(3)(االمتياز...حؽ االختصاص و كالرىف الرسمي، ) الحقوؽ العينية التبعية 
والتي جاء  75/74 مف األمر رقـ: 15لقد أوجب المشرع الجزائري شير الشيادة التوثيقية بموجب المادة 

كؿ حؽ لمممكية وكؿ حؽ عيني أخر يتعمؽ بعقار ال وجود لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ يوـ  ا:"ػػػفيي
إشيارىما في مجموعة البطاقات العقارية، يير أف نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة يسري مفعولو مف يوـ 

 ".وفاة أصحاب الحقوؽ العينية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.tic, P 144. 
 "  Attestation notariéeإف تسمية ىذه الوثيقة "بالشيادة التوثيقية " وىي ترجمة لكممة " (2)

،الذي وردت فيو ىذه التسمية ألوؿ مرة والتي ىي منتقدة ألف الموثؽ يصدر عدة 04/01/1955المستمدة مف المرسـو الفرنسي المؤرخ في: 
 ." Attestation d’héréditéشيادات قد تمتبس بالشيادة الحالية لذا يفضؿ البعض عبارة شيادة اإلرث بدال مف الشيادة التوثيقية " 

 وما بعدىا. 88اف بف عمي اليشامي، رسالة دكتوراه، المرجع السابؽ، ص د.عمي بف عز  (3)
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يتضح مف ىذا النص أف المشرع اعتبر الوفاة واقعة مادية تنقؿ الممكية مف المورث إلى الورثة بمجرد 
 مف المرسـو رقـ 91جاء في نص المادة ، وكما الوفاة يسري مفعولو مف يوـ وفاة صاحب الحؽ العيني

كؿ انتقاؿ أو إنشاء أو انقضاء لحقوؽ عينية عقارية بمناسبة أو بفعؿ الوفاة ضمف اآلجاؿ :" 76/63
 يجب أف يثبت بموجب شيادة موثقة..." 99المحددة في المادة 

منو  91و 90يتضح مف ىذا النص أف المرسـو التنفيذي أورد الشيادة التوثيقية ضمف أحكاـ المواد: 
 .تماـ اإلجراء "إأجؿ  –لوثائؽ المودعة  قصد إشيارىا ضمف القسـ الثاني تحت عنواف " ا

 فاة إلى الورثة منذ تاريخ الوفاةكانت الممكية تنقؿ بفعؿ الو  إفأنو و  91يقصد المنظـ مف نص المادة 
يير أف انتقاؿ أو إنشاء أو انقضاء ليذه الحقوؽ يجب أف يكوف بموجب شيادة توثيقية والتي يحررىا 

ـ كؿ ػؽ أو تيػػػػػداد عقود تتعمػػػػػػػمف تمقاء أنفسيـ بمناسبة إعأو الموثقوف إما بناء عمى طمب األطراؼ 
 التركة أو جزء منيا.

 ستخمص مف استقراء النصوص المذكورة ما يمي:ي
 الحقوؽ العينية العقارية ىي المعنية وليست الحقوؽ المنقولة. -1
 د إعداد عقود لكؿ أو جزء منيا "ػػػػيجوز أف تنصب الشيادة التوثيقية عمى جزء مف التركة "وعن -2

ذا كانت أيمولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حؽ اإلرث، إنما تترتب عمى مجرد واقعة مادي ي ػػػػػة ىػػػػػػػػوا 
المورث وقياـ سبب اإلرث بالوارث، ال عمى تصرؼ مف التصرفات القانونية، فمـ يكف ىناؾ وجو موت 

 .(1) لجعؿ انتقاؿ الحؽ إلى الوارث متوقفا عمى شيره
 

إف اليدؼ مف استحداث ىذه الشيادة لشير حؽ اإلرث في مجموعة البطاقات العقارية ىو تطبيؽ مبدأ 
 عمى سمسمة انتقاؿ الممكية العقارية.األثر النسبي لمشير ووسيمة لمحفاظ 

مف المرسـو خبلؿ أجؿ شيريف ابتداء مف اليـو الذي  99يتـ إعداد الشيادة التوثيقية وفقا لنص المادة و 
كما  ا كاف أحد المعنييف يسكف بالخارجقدـ االلتماس إلى الموثؽ، ويرفع ىذا األجؿ إلى أربعة أشير إذ

 ( 06)الموثؽ أكثر مف ستة  إلىمسؤوليف مدنيا إذا قدـ االلتماس يكوف أصحاب الحقوؽ العينية الجدد 
 99 أشير بموجب قانوف المالية لسنة 03 إلىأشير بعد الوفاة، عمما بأنو تـ تعديؿ مدة شيريف ورفعيا 

بالنسبة لمشيادات بعد الوفاة ثبلثة أشير ابتداء مف تاريخ تحرير منو والتي جاء فييا : "  31المادة 
يمدد ىذا األجؿ إلى خمسة أشير إذا كاف أحد المعنييف مقيما بالخارج. يمكف أف تقوـ المحرر. 

المسؤولية المدنية لممالكيف الجدد بالحقوؽ العينية إذا كاف التسخير المحرر أكثر مف ستة أشير مف 
 . (2) الوفاة"

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .306قانوف الشير العقاري، المرجع السابؽ، ص  المنجي، د. محمد (1)
 . 1998لسنة  98عدد الرسمية الجريدة ال (2)
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انتيت  وجوبيا إلثبات الصفة في التقاضي قضائيا حوؿ مدىالتوثيقية جدال فقييا و  لقد أثارت الشيادة
ؼ ػػػػا مع موقػػػػػالعمي د تضارب موقؼ المحكمةػػػ، فبالرجوع إلى االجتياد القضائي فقبمواقؼ متضاربة

 مجمس الدولة حوؿ ذلؾ.
ال تشترط الشيادة التوثيقية إلثبات الصفة في التقاضي قد صدر عف المحكمة العميا عدة قرارات مف

 منيا:

ث مف المقرر قانونا أف ػػػوالذي جاء فيو:" وحي (1)17/01/2007 المؤرخ بتاريخ: 391380القرار رقـ: -
مف األمر  15/2نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة يسري مف وفاة أصحاب الحقوؽ العينية وىذا طبقا لممادة 

مف قانوف  127المتضمف إعداد السجؿ العقاري ومسح األراضي، فضبل عف كوف المادة  75/74رقـ: 
 األسرة نصت عمى أنو يستحؽ اإلرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

حيث أف المادتيف المذكورتيف ال تشترطاف اإلعداد السابؽ لمشيادة التوثيقية لممارسة دعوى قسمة 
 التركة.

المذكورة  15/2 سيما المادةالحيث أف قضاة الموضوع بقضائيـ كما فعموا يكونوف قد خالفوا القانوف، 
 ".لمنقض واإلبطاؿأعبله، مما يجعؿ قرارىـ مشوبا بالخطأ في تطبيؽ القانوف ويعرضو ذلؾ 

والذي جاء فيو:" حيث وماداـ أف األمر يتعمؽ  (2)10/09/2008 المؤرخ بتاريخ: 463305القرار رقـ: -
بعدـ التعرض لمحيازة بيف مالكيف عمى الشيوع عمى حد ما أفادتو كتاباتيـ، فإف الصفة والمصمحة 

، لثبوت العبلقة المباشرة المدنيةانوف اإلجراءات ق 459متوفرتاف عند كبل الطرفيف بمفيوـ المادة 
كؿ واحد مف الطرفيف.أما الشرعية والتأسيس القانوني لمطمبات واقعية بيف األرض موضوع النزاع و ال

 فذلؾ ما كاف يجب مناقشتو في الموضوع.
فإف الشيادة في حالة ما إذا ثبت أف الطرفيف حقيقة شريكيف في الشيوع، حيث إضافة إلى ذلؾ، و 

تشترط بيف الشركاء في الشيوع ميما كانت طبيعة الدعوى بينيـ، ألف إثبات نقؿ الممكية  التوثيقية ال
 مف اليالؾ إلى الوارث يطمب في مواجية الغير األجنبي عف الميراث فقط.

حيث كاف يتعيف بالتالي عمى قضاة الموضوع التأكد مف مدى ثبوت الحقوؽ التي ادعى بيا الطرفيف 
ذا ثبتت حالة الشيوع بينيما، الفصؿ في الدعوى طبقا لمقواعد الخاصة عمى األرض موضوع النزاع ، وا 

   بالممكية الشائعة.
في تطبيؽ  اؤو أخطد حيث بامتناعيـ عف ذلؾ وعدـ قبوليـ الدعوى شكبل يكوف قضاة الموضوع ق

 ".القانوف وعرضوا بالتالي قرارىـ لمنقض
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .191، ص2010المحكمة العميا عدد خاص، االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء الثالث لسنة  مجمةأنظر ( 1) 
 .195، ص2010المحكمة العميا عدد خاص، االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء الثالث لسنة  أنظر مجمة( 2)
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ف كاف عقدا تصريحيا ا  لمممكية حتى و كما اعتبرت المحكمة العميا الشيادة التوثيقية عقدا رسميا ناقبل 
دأ: تعد الشيادة ػػػػػػػذي جاء فيو:" المبػالو  22/09/2004 المؤرخ في: 267615ذا بموجب القرار رقـ:ػػػػػوى

ف كانت عقدا تصريحيا، متى استوفت إجراءات الشير عقدا رسميا ناقبل ممكية األمبلؾ التوثيقية  حتى وا 
 العقارية إلى الورثة سواء في أشياء أو بالحصة المفرزة. " 

 بينما صدر عف مجمس الدولة القرارات التالية:
" يير منشور "  (1)10/07/2000 المؤرخ في: 206652رقـ:  -الغرفة األولى  –قرار مجمس الدولة  -

والذي جاء فيو :" لكف حيث أف المستأنفيف لـ يستطيعا أف يثبتا بعقد توثيقي رسمي انتقاؿ الممكية 
مف  91المزعومة لمقطعة األرضية موضوع النزاع مف والدىما المتوفى إلييما كما تشترطو أحكاـ المادة 

 .25/03/1976المؤرخ في:  76/63المرسـو رقـ: 
إلثبات انتقاؿ الممكية بصفة رسمية مف صاحبيا  –إجراء إجباري مسبؽ  -ط ىو حيث أف ىذا الشر و 

 األوؿ عند وفاتو إلى الوارثيف.
وحيث أف المستأنفيف لـ يقوما بيذا اإلجراء القانوني واإللزامي قبؿ رفع دعواىما المتعمقة باالعتراؼ 

 83/352 حكاـ المرسـو رقـ:بالممكية عمى القطعة األرضية المتنازع مف أجاىا في إطار تطبيؽ أ
 .21/05/1983المؤرخ في: 

... تعتبر دعوى سابقة ألوانيا ما داـ أف المستأنفيف لـ يقوما باإلجراءات القانونية األولية إلثبات 
صفتيما كوارثيف شرعييف لممرحـو " ش. ع" و إلثبات نقؿ ممكية ىذا األخير بصفة رسمية إلى مورثيو 

 " .كما يستمزمو القانوف
والذي  (يير منشور)، مجمس الدولة الغرفة الثانية (2)11/01/1999المؤرخ في: 146142القرار رقـ: -

لو كاف حتى و  جاء فيو:" ... حيث أنو مف الثابت أنو ال يمكف شراء أو نقؿ حؽ الممكية بمجرد تصريح
 العقار.قؿ ممكية نات الممكية بموجب سند صحيح يكرس نو يجب إثباذلؾ أماـ الموثؽ. 

ال يمكف أف يأخذ التصريح التوثيقي وال المستخرج مف المحافظة العقارية  –قضية الحاؿ  – وأنو في
 والذي ما ىو إال شير شيادة الموثؽ ال يير مرتبة عقود الممكية.

 "  .وأنو بالنتيجة فإف القرار المستأنؼ أحؽ عندما رفض دعوى المستأنفيف لعدـ إثبات صفتيـ كمالكيف
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .64، ص 2002في ضوء أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا، دار ىومة،  القضاء العقاريحمدي بشا عمر،  (1) 
 .66المرجع السابؽ، ص حمدي بشا عمر، (2)
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 موقف الفقو من مدى وجوب الشيادة التوثيقية الثبات صفة التقاضي: -
يطرح نفسو حوؿ معرفة ما إذا كاف مف الممكف التمسؾ أماـ ىذا الجدؿ القضائي يبقى السؤاؿ الذي 

ثباتيا بمجرد فريضة فقط، أـ يجب إثبات ذلؾ بموجب الشيادة التوثيقية؟  بصفة مالؾ ألمواؿ التركة وا 
بأنيا تعتقد أف الفريضة ال تكفي إلثبات صفة المالؾ في  (1)إجابة عمى ذلؾ ترى الدكتورة ينيمة لحمو

يادة التوثيقية ىي التي تثبت انتقاؿ ممكية األمواؿ إلى الورثة عمى أساس مثؿ ىذه الدعاوى وأف الش
 الفريضة المحررة قانونا.

 الشيادة التوثيقية أماـ المحكمة ال يمكف مف ثمة قبوؿ دعوى القسمة أو دعوى االستحقاؽ إاّل إذا قدمت
، وال ا فعبلـ إثبات ممكيتيال يمكف أف تنصب القسمة بيف الشركاء في الشيوع إال عمى أمواؿ يمكنيكما 

ؽ بتأسيس السجؿ العقاري المعدؿ المتعم 76/63 رقـ: مف المرسوـ 91تعني الفقرة الثالثة مف المادة 
 رفع دعوى القسمة في يياب الشيادة التوثيقية. إمكانية المتمـ،و 

التركة بدوف منازعة إنيا تعني حالة تصفية  وى القسمة، بالعكسػػػػػفيذه الفقرة ال تتعمؽ بحالة رفع دع
 الشيادة التوثيقية. ضمف اآلجاؿ المقررة لشير

كاف  كذلؾ األمر بالنسبة لدعاوى االستحقاؽ، عمى مف يدعي حؽ ممكية عمى الماؿ العقاري الذي
 .(2)والوثيقة المقررة لذلؾ ىي الشيادة التوثيقية ممموكا لمورثو، أف يثبت ذلؾ 

ذا كاف األ  لمقانوف والفقو والقضاء في الجزائر، فما موقؼ القانوف المقارف مف ذلؾ؟مر كذلؾ بالنسبة وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقاؿ منشور بمجمة  394379عمى القرار رقـ:د. ينيمة لحمو، إثبات صفة الوارث. دور الشيادة التوثيقية المحررة بعد الوفاة. تعميؽ  (1) 
 وما بعدىا. 204المحكمة العميا عدد خاص، اجتياد القضائي لمغرفة العقارية ، الجزء الثالث، ص 

) الذي وضعت نصوصو  08/09 :ىذا باالحتكاـ إلى نصوص قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  رقـأرى أنو يجب حسـ ىذا الخبلؼ و  (2) 
التي كانت مطروحة قبؿ صدوره مثؿ وجوب شير عريضة رفع الدعوى ...( والذي لـ يرد فيو أي نص حوؿ مدى  اإلشكاالتمف  حدا لكثير

مطموب وجوب تقديـ الشيادة التوثيقية إلثبات صفة المدعي،لذلؾ فبل يمكف أف تقيد رفع الدعوى بتقديـ ىذه الشيادة التوثيقية طالما أف وجوبيا 
صفة المدعي وكذا  إلثباتاء الحقوؽ العينية العقارية أما المنازعة فييا عف طريؽ المطالبة بتقسيـ التركة فعقد الفريضة كاؼ فقط النتقاؿ أو إنش

 المدعي عميو.
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 حق اإلرث في القانون المصري:شير  -
 مف قانوف السجػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العيني التػػػػػػػػػػػػي  30يجب قيد حؽ اإلرث في القانوف المصري وفقا لنص المادة 

يجب قيد حؽ اإلرث إذا اشتممت التركة عمى حقوؽ عينية عقارية، بقيد السندات المثبتة جاء فييا :" 
لى أف يتـ ىذا القيد ال  لحؽ اإلرث مع قوائـ جرد التركة التي يجب أف تتضمف نصيب كؿ وارث، وا 

 في حؽ مف ىذه الحقوؽ.يجوز لموارث أف يتصرؼ 
يكوف قيد حؽ اإلرث في خبلؿ خمس سنوات مف تاريخ وفاة المورث بدوف رسـ، أما بعد ذلؾ فبل و 

 يقبؿ القيد إاّل بعد أداء الرسـ المفروض عمى نقؿ الممكية أو الحؽ العيني.
إليو في المادة  وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوؽ اإلرث القائمة مف تاريخ نفاذ القرار المشار

 ".الثانية مف قانوف اإلصدار
يجب شير حؽ اإلرث  مف قانوف الشير العقاري التي تنص عمى أنو :" 13وىذه المادة تقابؿ المادة 

بتسجيؿ الشيادات الوراثية الشرعية أو األحكاـ النيائية أو ييرىا مف السندات المثبتة لحؽ اإلرث مع 
لى أف يتـ ىذا التسجيؿ ال  قوائـ جرد التركة إذا اشتممت عمى حقوؽ عينية عقارية، وذلؾ بدوف رسـ وا 

 يجوز شير أي تصرؼ مف الوارث في حؽ مف ىذه الحقوؽ.
عمى جزء مف عقارات التركة، وفي ىذه الحالة يعتبر ىذا الجزء  اإلرثصر شير حؽ تويجوز أف يق

 " .وحده يبنى عمى أساسيا تصرفات الورثة
 

إال انو لـ يرتب عمى عدـ  اإلرثولو انو أوجب شير حؽ  ،المشرع المصريالواضح مما سبؽ أف     
وىو عدـ تمكيف الوارث مف شير أي تصرؼ يصدر منو في حؽ مف الحقوؽ  اواحد اسوى أثر  إجرائو

ال يتوقؼ عمى شير حؽ  إليوميراثا عف مورثو، بمعنى أف انتقاؿ الحؽ  إليوالعينية العقارية التي آلت 
جميع حقوقو في التركة بمجرد وفاة المورث، ويعتبر تصرؼ الوارث في ىذه  إليوبؿ تؤوؿ  ،اإلرث

الذي أباح  اإلرثمف مالؾ ولكف ال يجوز شيره حتى يتـ شير حؽ  االحقوؽ تصرفا صحيحا صادر 
ذا الجزء الذي تـ شيره وحده يعتبر ىعمى أف القانوف تجزئتو فيجوز قصر الشير عمى جزء مف التركة 

 .(1) يباح لموارث شير تصرفو إال إذا كاف في حدود نصيبو في ىذا الجزءوالبذاتو  اقائم
واحتاج  إذا تصرؼ في عقار تمقاه بالميراثشير حؽ اإلرث أوجب المشرع المصري وبذلؾ يتضح بأف 

تيسيرا لوضع نظاـ ألصؿ الممكية في التصرفات، و ذلؾ ضبطا مر إلى شير ىذا التصرؼ األخير، و األ
 .(2)العينية السجبلت

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .477د. محب الديف محمد سعد، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .60د. وجدي شفيؽ فرج، المرجع السابؽ، ص  (2)
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تخمؼ التسجيؿ ىو عدـ انتقاؿ الممكية كما ىو الحاؿ في التصرفات عف يتضح مما سبؽ بأف الجزاء 
ا ػػػػػػو جعؿ التسجيؿ شرطػػػفم، وػػػػرد وفاتػػػمؾ المتوفى لمجػرج مف مػػػة تخػػة ومرجع ذلؾ أف الممكيػػػالقانوني

تماـ التسجيؿ، لذلؾ فقد النتقاليا إلى الوار  ث لبقيت عقارات التركة ببل مالؾ في الفترة ما بيف الوفاة وا 
اكتفى المشرع بأف جعؿ جزاء عدـ التسجيؿ ىو عدـ تسجيؿ أي تصرؼ يصدر مف الوارث في أي 

 عقار مف عقارات التركة ما لـ يكف حؽ اإلرث قد تـ تسجيمو بالنسبة ليذا العقار.
لى تسمسؿ أصوؿ الممكيات ف اليدؼ مف شير حؽ اإلرث مجرد التوصؿ إعمى ىذا النحو يكو     

ولذلؾ أوجب المشرع شير حؽ اإلرث باعتباره عمبل أوليا الزما لشير كؿ تصرؼ يجريو ، العقارية
را ػػػػػػػػػمف ثمة فالوارث ال يكوف مجب، و وثة مف تمؾ التصرفات واجبة الشيرالوارث في العقارات المور 

 طالما لـ يقدـ عمى التصرؼ في عقارات التركة.عمى التسجيؿ 
 

نما مجرد إف عدـ شير حؽ اإلرث ال يترتب عميو بطبلف تصرؼ الوارث في العقارات المو      روثة وا 
فإف تصرؼ الوارث في عقار مف عقارات التركة يرتب عمى عاتؽ الوارث  ولذلؾ، عدـ إمكاف شيرىا

بتسجيؿ حؽ اإلرث باعتباره إجراء الزما لنقؿ الحؽ  التزاماالتزاما بنقؿ الحؽ المتصرؼ فيو، ومف ثمة 
 .(1)المذكور

 

 :فرنسيحق اإلرث في القانون الشير  -
ي تمؾ ػػػػػػى 04/01/1955 ادة التوثيقية في ظؿ المرسـو المؤرخ في:ػػػالشيا في القانوف الفرنسي، فإف ػأم

ويجب أف تتضمف عدة بيانات  (2)بعضيـ بتدخؿ مف ذوي الحقوؽ أوو  الشيادة التي يحررىا الموثؽ فقط
د يشي، و مف ذات المرسوـ والتي تتعمؽ بجميع المعمومات الخاصة بنقؿ أمواؿ التركة 29المادة  احددتي

 . (3)الحقوؽ التابعة لمتركة انتقمت لمورثة والموصى ليـالموثؽ بمقتضاىا بأف األمواؿ و 
 الذي يقـو بشيرىا بمحافظة الرىوفالشخصية و الموثؽ وتحت مسؤوليتو ىذه الشيادة تعد مف طرؼ 

 .  (4)بعد التأشير بقراءة محتواىا عمى األطراؼ والتي تكوف مؤرخة وموقعة مف طرفو
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .358ص  ،د. مصطفى محمد الجماؿ، نظاـ الممكية، دار الكتاب الحديث (1)
(2) DAGOT Michel, la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1

er
 éd. 1981, P 172. 

(3)  civ 3
e , 11/05/ 2011 n° 9-17.138 : selon les aciticles 29 et 28 du dec n° 55- 22 du 04/01/1955 portaint 

reforme de la publicite fonciere, dans les delias fixis a l’ article 33 toute transmission ou constitution par 
deces de droits reels immobiliers doit – etre constatee par un attestation notariee indiquant 
obligatoirement si les successibles ou legataire ont accepte et precisant eventuellement les modalites de a 
cception. Recueil DALLOZ, 2011,P 1416    
(4) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit, P131 – 132. 
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 ب الثانيـــــــــــالمطم
اإلجراءات المدنية  المدني وقانون مقانونلالمحررات الواجب شيرىا وفقا الحقوق و 

 واإلدارية والقوانين الخاصة األخرى
 

وبعض  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانوف القانوف المدني و ررات ضمف أحكاـ لقد وردت عدة مح
 هبناء عمى ىذو  وسيمة مف وسائؿ الشير المحددة قانونابالقوانيف الخاصة، أوجب المشرع شيرىا 

 .لواجب شيرىاالحقوؽ اصادر حاولت جمع مختمؼ المحررات و الم
 :إلىيقسـ المطمب مف ثـ 
 الواجب شيرىا وفقا لمقانون المدني.المحررات الحقوق و : األولالفرع     
 .اإلداريةررات الواجب شيرىا وفقا لقانون اإلجراءات المدنية و المحو  الحقوقالفرع الثاني:     
 المحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانين الخاصة األخرى.الحقوق و الفرع الثالث:     

 
 األولرع ـــــــــــالف

 وفقا لمقانون المدنيلواجب شيرىا المحررات االحقوق و 
 والتػػػوالمخالصات والح تتمثؿ الحقوؽ الواجبة الشير الواردة في القانوف المدني الجزائري في الشفعة

فضبل عف الحقوؽ األخرى المتمثمة في الحقوؽ العينية األصمية والتبعية التي تناوليا المشرع بموجب 
 ومراسيمو التنفيذية. 75/74 أحكاـ األمر رقـ:

 حق الشفعةأوال: 
 بما أنو لـ يسبؽ تناوؿ حؽ الشفعة ضمف أحكاـ القانوف األخير، وانفرد بيا القانوني المدني، فإنني 

 رأيت ضرورة التعرض ليا حسب المصدر الذي وردت بو وىو القانوف المدني.
بوجوب  ، وىذا807 إلى 794أوجب المشرع الجزائري شير حؽ الشفعة وفقا لنص المواد: مف د ػػػلق

 وكذا الحكـ الصادر فييا. تسجيؿ اإلعبلف بالريبة في الشفعة
تري الشفعة ىي رخصة تجيز الحموؿ محؿ المشمف القانوف المدني :"  794المادة نص جاء في لقد 

 الشروط المنصوص عمييا في المواد التالية."في بيع العقار ضمف األحواؿ و 
أنو:" يثبت حؽ الشفعة وذلؾ مع مراعاة األحكاـ التي ينص عمييا األمر  795كما جاء في نص المادة 
 المتعمؽ بالثورة الزراعية:

 لمالؾ الرقبة إذا بيع الكؿ أو البعض مف حؽ االنتفاع المناسب لمرقبة. -
 لمشريؾ في الشيوع إذا بيع جزء مف العقار المشاع إلى أجنبي. -
 ميا أو بعضيا."لصاحب حؽ االنتفاع إذا بيعت الرقبة ك -
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 في الممؾع الضرر الذي ينشأ بسبب الشركة ػػػػػاإلسبلمية، وشرعت لدفة نظاـ مصدره الشريعة ػػػػلشفعا
 الرقبة عف طريؽ األخذ بالشفعة. إلىكضـ حؽ االنتفاع وىي تفيد في جمع ما تفرؽ مف حؽ الممكية 

 .(1)لغير الشريؾ وىي تساعد عمى عدـ تجزئة الممكية، إذ تؤدي إلى عدـ بيع العقار
المبيع كمو أو بعضو، ولو جبرا عمى المشتري بما قاـ عميو مف الثمف  " تممؾ العقار :والشفعة ىي

 (2)" .والمؤف
 

لقد اشترط القانوف عمى مف يريد األخذ بالشفعة أف يعمف ريبتو فييا إلى كؿ مف البائع والمشتري     
اّل سقط حقوذي يوجو إلي اػػػػا مف تاريخ اإلنذار الػػؿ ثبلثيف يومػػػفي أج ب ػػػػػػػيج، و لبائع أو المشتري وا 

اّل كاف ىذا التصريح باطبل  التصريح بالريبة في الشفعة بعقد رسمي يعمف عف طريؽ كتابة الضبط، وا 
مف القانوف  800و 799وىذا وفقا لنص المادتيف: إاّل إذا كاف مسجبل  ،وال يحتج بالتصريح ضد الغير

 المدني.
 

رع ػػػػفضبل عف وجوب تسجيؿ التصريح بالريبة في الشفعة ليكوف نافذا في حؽ الغير، فإف المشو     
ىذا وفقا الذي يكوف سندا لممكية الشفيع و أوجب أيضا إشيار الحكـ الذي يصدر نيائيا بثبوت الشفعة و 

 مف القانوف المدني. 803لنص المادة 
ة لمغير، فقد ػػػػمرده إلى أنو قد تترتب عميو آثار بالنسبؿ التصريح بالريبة في الشفعة ػػػإف اشتراط تسجي

يتعامؿ المشتري مع الغير ريـ إعبلف الريبة في األخذ بالشفعة، فيحصؿ الغير بحسف نية عمى حقوؽ 
عينية، فإذا لـ يسجؿ اإلعبلف فبل توجد وسيمة يعمـ بيا الغير بحؽ الشفعة الذي ييدده، وتبقى الحقوؽ 

 .(3)ولكف بعد تسجيؿ إعبلف الريبة ال يحتج بحقوؽ الغير عمى الشفيع ،حةالتي حصؿ عمييا صحي
داع ثمف البيع والمصاريؼ بيف يدي الموثؽ خبلؿ ثبلثيف يوما عمى األكثر ػػػػإي 801د أوجبت المادة ػػػػلق

فإف لـ يتـ  ،ىذا اإليداع قبؿ رفع دعوى الشفعةمف تاريخ التصريح بالريبة في الشفعة بشرط أف يكوف 
 .اإليداع في ىذا األجؿ سقط الحؽ في الشفعة

 

المشتري أماـ المحكمة الواقع في دائرتيا العقار في أجؿ ثبلثيف ع دعوى الشفعة عمى البائع و ػػػػترف    
 انوف المدني.مف الق 802يوما مف تاريخ اإلعبلف وىذا وفقا لنص المادة 

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .535خيري، المرجع السابؽ، ص  د. محمد (1)
 .351، ص  محمد كامؿ مرسي، شير التصرفات العقارية، الطبعة المنقحة، المرجع السابؽد.  (2)
 .181د. محمد كامؿ مرسي، المرجع السابؽ، ص  (3)
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يبلحظ أف القانوف المدني لـ تفرض أحكامو إشيار عريضة رفع دعوى الشفعة واكتفى بوجوب تسجيؿ 
 ةػػػػائي النيائي الصادر بثبوت الشفعفي الشفعة حماية لمغير وكذا بوجوب شير الحكـ القضفي الريبة 

كما أف المحكمة العميا أكدت عمى أف دعوى الشفعة ال تدخؿ ضمف الدعاوى المذكورة عمى سبيؿ 
 26/04/2000 :المؤرخ في 194437 ضمف القرار رقـ: 76/63 مف المرسـو رقـ: 85الحصر في المادة 

تدخؿ دعوى الشفعة ضمف الدعاوى المذكورة عمى سبيؿ الحصر في المادة  ال والذي جاء فيو:" المبدأ:
وى الطاعنة شكبل ػػػػػػػ، وماداـ القرار المطعوف فيو صرح برفض دع67/63 رقـ: التنفيذي مف المرسوـ 85

 (1)ورة "بسبب عدـ شير عريضة دعوى الشفعة فإنو أخطأ في تطبيؽ مقتضيات المادة المذك

ادر في الشفعة ػػػػي النيائي الصػػػـ القضائػػر الحكػػػوشيؿ والتصريح في الريبة في الشفعة ػػػػػإف التسجي
يترتب عميو أثر ىاـ وىو انتقاؿ ممكية العقار المشفوع فيو مف البائع إلى الشفيع نتيجة لحموؿ الشفيع 

ع ويجب ػػػػبثبوت الشفعة يعتبر سندا لممكية الشفيادر نيائيا ػػػـ الصػػبذلؾ فإف الحكو   (2)محؿ المشتري
 تسجيؿ ىذا الحكـ.

 

قانوف ، يرى الدكتور إبراىيـ أبو النجا بأف الشفعة في ظؿ عف عبلقة عقد الشفعة بالشير العقاري    
 الذي يصدر لصالحو في دعوى الشفعةالسجؿ العيني ليست سوى وسيمة تمكف الشفيع مف قيد الحكـ 

در الحؽ العيني أي حؽ ممكية العقار الذي انتقؿ إلى ػػػػد الحكـ الصادر في الشفعة ىو مصػػػػػػػوأف قي
أف الشفعة ال تزاؿ في ظؿ قانوف السجؿ بيرى الدكتور ياسيف محمد يحي وخبلفا ليذا الرأي  (3)الشفيع

يقرر الحؽ أف الحكـ الصادر في دعوى الشفعة إنما ا مف مصادر الحؽ العيني األصمي و العيني مصدر 
 .(4)بالشفعة إذا توافرت شروطيما

 

 والحواالت  ثانيا: المخالصات
حيث جاء فييا ما  897والت في القانوف المدني في المادة ػػػػػنص المشرع عمى المخالصات والحلقد 

نافذة في حؽ كذلؾ  يمي:" التكوف المخالصات باألجرة مقدما لمدة تزيد عمى ثبلث سنوات وال الحواالت
ذا كانت المخالصة أو  الدائف المرتيف، إال إذا كاف تاريخيا ثابتا وسابقا لتسجيؿ تنبيو نزع الممكية، وا 

لمدة تزيد عمى ثبلث سنوات فإنيا ال تكوف نافذة في حؽ الدائف المرتيف إال إذا سجمت قبؿ قيد الحوالة 
ال خفضت المدة إلى ثبلث سنوات مع مراعاة المق  تضي الوارد في الفقرة السابقة"الرىف. وا 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .176، ص 2004االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء األوؿ،  (1)
ي بما أف دعػػػػػػوى الشفعة تعتبر مف الدعاوى المتعمقة بحؽ عيني عقاري وتنصب عمى تغيير حقوؽ مشيرة ونقميا مف البائع إلى الشفيع، إنن -

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 519و 17شيرىا عمبل بنص المادتيف: وجوب أرى 
 .166المحامي وجدي شفيؽ فرج، المرجع السابؽ، ص ( 2)
 .494المرجع السابؽ، ص في التشريع المصري،  د. ابراىيـ أبو النجا، السجؿ العيني  (3)
 .207د. ياسيف محمد يحيى، المرجع السابؽ، ص   (4)
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يتضح مف ىذا النص أف المخالصة ىي تمؾ المبالغ التي تدفع مقدما إلى مالؾ العقار كثمف إيجار 
لة فيقصد بيا حوالة المنتفع مف اإليجار الذي دفع ثمنو العقار لمدة تزيد عف ثبلث سنوات، أما الحوا

مقدما إلى شخص آخر ليحؿ محمو في العقار المؤجر. وسواء تعمؽ األمر بمخالصة أو بحوالة فإف 
 ؿػػػػدائف المرتيف قبػػكبلىما يثقؿ العقار وينقص مف قيمتو ولذلؾ يجب أف يعمـ بو كؿ مف الحائز وال

 بدء سرياف عقد االيجار.

 الثانيرع ـــــــــــالف
 قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةىا وفقا لواجب شير الالمحررات الحقوق و 

لقد أوجب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية شير بعض المحررات ألىميتيا ولما يرتبو شيرىا مف 
حكـ الرسو والمزاد وىي تتمثؿ في أمر الحجز العقار، إنذار حائز العقار وورقة ثار بالنسبة لمغير و آ

 المحررات التي سوؼ يتـ تفصيميا فيما يمي:
 

 :أوال: قيد أمر الحجز العقاري
يقـو المحضر القضائي بالتبميغ الرسمي ألمر :" انوف اإلجراءات المدنية واإلداريةق 725جاء في المادة 

ذا كاف العقار و/أو الحؽ العيني العقاري مثقبل  بتأميف عيني لمغير، وجب القياـ الحجز إلى المديف، وا 
 بالتبميغ الرسمي بأمر الحجز إلى ىذا األخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز.

التبميغ الرسمي، يباع العقار  مف تاريخ (1)ينذر المديف بأنو إذا لـ يدفع مبمغ الديف في أجؿ شير واحد 
 أو الحؽ العيني العقاري جبرا عميو.و/
ر ػػػػػػػػػعمى الفور، أو في اليـو الموالي لمتبميغ الرسمي كأقصى أجؿ في مصمحة الشيودع أمر الحجز ػػػي

أو الحؽ العيني العقاري محجوزا مف تاريخ قيد أمر الحجز، ويعد العقار و/العقاري التابع ليا العقار، ل
 القيد".

د الذي يتـ بو شير أف المشرع حدد طريؽ القيمف نص المادة المذكورة أعبله يقصد بالفقرة األخيرة 
الغير ليعمـ بما حؿ لمالؾ تنبيو نزع ممكية العقار والمقصود بالقيد ىو شير التصرؼ بقصد رعاية 

 فيمتنع عف التعامؿ معو. العقار
 

ويترتب عمى القيد أثار خطيرة قدرىا المشرع لمصمحة ومنفعة الحاجز ال المديف، وليس معنى ىذا     
ؾ بو كذلؾ عمى اعتبار أف ػػمؾ التمسػيكوف لمغير فقط، بؿ أف المديف يم ؾ بالبطبلفػػػؽ التمسػػػأف ح

بتحديد مواعيد مناسبة ليا التعجيؿ لبيع العقار وبانتياء سـ اإلجراءات التالية لمتنبيو، و المشرع قصد بر 
 . (1) الحالة القانونية الناشئة عف الحجز، حتى ال يظؿ المديف ميددا فترة طويمة بسبب تعنت دائنو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .27ص  2007د. محمد المنجي، موسوعة الشير العقاري )أوراؽ متفرقة واجبة الشير(، المجمد الخامس، منشأة المعارؼ، الطبعة األولى،  (1) 
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يضع حدا لما قد يحدث بسبب تعنت بعض الحاجزيف، ولذلؾ فإما أف فإف ىذا اإلجراء بمعنى آخر 
 وفػػا في المواعيد وبالخطوات التي حددىا القانيسجؿ التنبيو حتى تسري أثاره ثـ يتـ بيع العقار جبر 

ما أف يظؿ التنبيو كإجراء يبدأ بو التنفيذ ويتحرر العقار وتعود لممديف حرية التصرؼ فيو  . (1)وا 
ذا كاف الدائف الحاجز، دائنا ممتازا، لو تأميف عيني عمى العقارات المراد حجزىا، يقوـ بالتبميغ  وا 

لى الكفيؿ العيني إف وجدلحجز إلى حائز الرسمي ألمر ا لحائز العقار ، ويكوف العقار المرىوف، وا 
الخيار بيف الوفاء بالديف أو التخمية أو قبوؿ إجراءات الحجز والبيع وفقا  ،المرىوف أو الكفيؿ العيني

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 726لنص المادة 
شيادة عقارية إلى المحضر يجب عمى المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز مف تاريخ اإليداع وتسميـ     

ال تع (08)ف الحاجز خبلؿ أجؿ أقصاه ثمانية ػػػأو إلى الدائ يػػػالقضائ ات التأديبية ػػػرض لمعقوبػػػػأياـ، وا 
ة جميع القيود والحقوؽ تتضمف ىذه الشياد، ويجب أف عمييا في التشريع الساري المفعوؿالمنصوص 

 728المثقمة لمعقار أو الحؽ العيني العقاري وكذا أسماء الدائنيف وموطف كؿ منيـ وفقا لنص المادة 
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.مف 

 

وه بيامشو ػػػة اإليداع، وينػػػػر تاريخ وساعػػػاـ المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز، يجب ذكػػػػػد قيػػػػعن    
وبترتيب ورود كؿ أمر حجز سبؽ قيده، مع ذكر اسـ ولقب وموطف كؿ الدائنيف والجية القضائية التي 

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 729أصدرت أمر الحجز وفقا لنص المادة 
 

 :ثانيا: قيد إنذار حائز العقار
/أو الحؽ العيني العقاري، مثقبل بتأميف عيني وانتقمت ممكيتو بعقد رسمي مشير إلى وإذا كاف العقار 

ال  الغير قبؿ قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكميفو بدفع مبمغ الديف أو تخميتو العقار، وا 
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 734بيع العقار جبرا عميو وفقا لنص المادة 

وز لممديف المحجوز عميو، وال لحائز العقار، وال لمكفيؿ العيني، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة ػػػال يج
 وال أف يرتب تأمينات عينية عميو العقارية، أف ينقؿ ممكية العقار و/أو الحؽ العيني العقاري المحجوز،

الّ   المدنية واإلدارية.قانوف اإلجراءات  735فقا لنص المادة ىذا و كاف تصرفو قاببل لئلبطاؿ و  وا 
 

زع ػؿ تسجيؿ تنبيو نػػػػؿ قبػػػػد مسجػػػممكية العقار بعق إليوالمقصود بحائز العقار، كؿ شخص آلت     
الممكية  إليوالممكية وكانت ممكية ىذا العقار محممة بحؽ عيني نافذا في حؽ الغير، ويكوف مف آلت 

ف ػػػػػػػمف انتقمت إليو حيازة العقار المثقؿ بالتأميالحائز ىو و  (2)مسؤوال مسؤولية شخصية عف ىذا الديف
 . (3)العيني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .638ص  ،1981عة الثامنة،د.أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارؼ، الطب (1)
 .58د. محمد المنجي، أوراؽ متفرقة واجبة الشير، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .125د. محمد عبد الظاىر حسيف، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 يشترط العتبار الشخص حائزا أف تتوافر فيو الشروط التالية:
حؽ  بعضو أو أي حؽ عيني آخر قابؿ لمرىف، أي أوأف يكوف قد كسب ممكية العقار المرىوف كمو  -

 .(كحؽ االنتفاع أو ممكية الرقبة )ح بيعو بالمزاد يص
كسب الحؽ بعد قيد الرىف وقبؿ تسجيؿ تنبيو نزع الممكية، ألنو لو كسب حقا وقاـ قد أف يكوف  -

 يتتبع العقار في يده.بالتالي ال يكوف لمدائف المرتيف أف لرىف فإف الرىف ال ينفذ في حقو و بشيره قبؿ ا
يجب أاّل يكوف مف كسب الحؽ العيني عمى العقار مسؤوال مسؤولية شخصية عف الديف المضموف  -

 .(1)بالرىف
 

 :ثالثا: حكم رسو المزاد
يمكف تعريؼ حكـ رسو المزاد بأنو الحكـ الذي يصدر في دعاوى البيوع العقارية، الستيفاء الديف 

وذلؾ عف طريؽ بيع عقاره جبرا عنو، وتنتيي إجراءات نزع الممكية المستحؽ لمدائف عمى المديف 
 .(2)العقارية بإيقاع البيع عمى المشتري بالمزاد األكبر عطاء

أو يو التي كانت لو عمى العقارات و/حقوؽ المديف المحجوز عمالمزاد كؿ الراسي عميو  إلىتنتقؿ 
 تبر حكـ رسوالحقوؽ العينية العقارية المباعة بالمزاد العمني، وكذلؾ كؿ االرتفاقات العالقة بيا، ويع

 .المزاد سندا لمممكية
يجب عمى المحضر القضائي قيد حكـ رسو المزاد بالمحافظة العقارية مف أجؿ إشياره خبلؿ أجؿ 

 .اإلداريةوف اإلجراءات المدنية و مف قان 762شيريف مف تاريخ صدوره وىذا وفقا لنص المادة 
 

 لثرع الثاـــــــــــالف
 قوانين الخاصة األخرىىا وفقا لمواجب شير الالمحررات الحقوق و 

أقصد بالمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانيف الخاصة، التصرفات اإلدارية التي تصدر بإرادة الدولة 
يجب شيرىا إذا تعمقت بإنشاء أو نقؿ أو تعديؿ عند إدارتيا لممرافؽ العامة وىي تصرفات المنفردة 

 .الحقوؽ العينية العقارية، ألف الدولة يير معفاة مف إجراءات الشير العقاري
تنوعيا بتنوع القوانيف التي تحكـ العقار في لال يمكف حصر كؿ القرارات والعقود اإلدارية الواجبة الشير 

ؽ ػػة عقارية يجب شيره إذا تعمػػػػد تبرمو يتعمؽ بحقوؽ عينيػػػػػؿ عققرار تصدره اإلدارة وكؿ ػػػػوكر، ػػػػػالجزائ
ف األمر ػػػم 16و 14بإنشاء أو نقؿ أو تعديؿ أو تصريح أو انقضاء ىذه الحقوؽ عمبل بنص المواد 

 .75/74 رقـ:
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .111 – 110د. نبيؿ إبراىيـ سعد، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .78السابؽ، ص د. محمد المنجي، المرجع  (2)
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ػػو، فإنني أورد أمثمة عف بعض التصرفات اإلدارية الواجبة الشير الواردة في بعض القوانيف ػػػػػػػػػػػعميو 
 الخاصة منيا: 

مف استقراء نصوص ، و 128 – 109 – 92 – 91 – 90 – 89 :المواد ضمف (1)90/30القانوف رقـ: -
ىذه المواد يتبيف لنا بأف المشرع الجزائري أوجب مراعاة األحكاـ الواردة في أحكاـ الشير العقاري في 

جماعات اإلقميمية، يير التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدولة والحالة التنازؿ أو التأجير لؤلمبلؾ العقارية 
بميتيا لتأدية وظيفتيا في عمؿ المصالح تخصيصيا، إذا ورد احتماؿ عدـ قا ىالمخصصة والتي ألغ

عمميات شراء العقارات أو الحقوؽ  ، وىذا فضبل عفينوالمؤسسات العمومية، عف طريؽ المزاد العم
 العقارية أو المحبلت التجارية وكذلؾ عمميات االستئجار مف قبؿ مصالح الدولة والمؤسسات العمومية

عمميات تبادؿ األمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية  إلىإضافة ذات الطابع اإلداري التابعة لمدولة، 
 الخاصة التي تممكيا الدولة أو الجماعات اإلقميمية بيف المصالح العمومية .

الذي جاء فييما وجوب تسجيؿ و  35 – 34ضمف المواد:  (2)91/454ورد في المرسـو رقـ:أيضا ما و 
يكوف في شكؿ عقد إداري أو في شكؿ عقد توثيقي  وشير عقد التبادؿ في المحافظة العقارية الذي

ريؽ ػػػػػػف طػػػوالذي تنجر عنو اآلثار القانونية المرتبطة بو، ويمنح الممؾ الذي تحصؿ عميو الدولة ع
التنفيذي والمرسـو  (3)91/11في القانوف رقـ: ما ورد، وكذا بلؾ الخاصة بالدولةػػػالتبادؿ، صفة األم

والتي يتبيف مف خبلؿ استقراء ىذه المواد بأنو  42 – 41 – 30 أحكاـ المواد:ضمف  (4)93/186رقـ:
ة ػػػػػػػلممستفيد مف نزع الممكي لمشخص المنزوعة ممكيتو يجب عمى الوالي أف يبمغ قرار نزع الممكية 

 الحقوؽ المنزوعة ممكيتياظ العقاري الذي تخضع الممتمكات و وينشر خبلؿ شير مف تبميغو في الحف
فر شرط االمتثاؿ اال تتـ الحيازة إال بتو و  كما ينشر في مجموع القرارات اإلدارية التابعة لمواليةلو، 

 لمعموؿ بو في مجاؿ الشير العقاري.لمتنظيـ ا
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المؤرخ  14-2008متمـ بالقانوف رقـ:المعدؿ و الالمتعمؽ بقانوف األمبلؾ الوطنية  01/12/1990المؤرخ في: 90/30القانوف رقـ:أنظر  (1)
 . 2008يوليو  20في:

 .المحدد لشروط إدارة األمبلؾ الخاصة والعامة التابعة لمدولة 23/11/1991المؤرخ في:  91/454المرسوـ رقـ: أنظر (2)
 .الذي يحدد القوانيف المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة 27/04/1991المؤرخ في: 91/11القانوف رقـ:أنظر  (3)
 المؤرخ 11-91المتعمؽ بتحديد كيفيات تطبيؽ القانوف رقـ: 1993يوليو  27المؤرخ في: 93/186التنفيذي رقـ:المرسـو أنظر  (4)
 .27/04/1991في: 
المتضمف ضبط كيفيات استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمػبلؾ الوطنيػة وتحديػد  08/12/1987المؤرخ في:  87/19القانوف رقـ: أنظر  ( 5)

 .وواجباتيـحقوؽ المنتجيف 
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 – 34 – 33 ضمف المواد: (1)87/19 كما ورد وجوب شير بعض التصرفات اإلدارية في القانوف رقـ:و 
والتي تؤكد عمى وجوب نشر العقد اإلداري المنشئ لممستثمرة الفبلحية الجماعية في سجؿ الحفظ  35

كما أكدت عمى أف كؿ صفقة يترتب عمييا تغيير التكويف األولى ألعضاء المستثمرة الفبلحية  العقاري
ة العقارية في ػػػبلت الحقوؽ العينيػػػػا تغيير مشتمػػة يترتب عمييػػػػػػكؿ صفقة، و ػػػـ باطمػػػوىويتيالجماعية 

ا عقد رسمي يخضع إلجراءات المستثمرة الفبلحية الجماعية أو اتساعيا، ىي باطمة أيضا إذا لـ يثبتي
 التسجيؿ واإلشيار.

المتعمػػػػؽ بالتييئػػػػة  01/12/1991المػػػػؤرخ فػػػػي: 90/29المشػػػػرع أيضػػػػا بموجػػػػب القػػػػانوف رقػػػػـ:لقػػػػد أخضػػػػع 
المحدد لكيفيات تحضير شيادة  28/05/1991 المؤرخ في: 91/176 :التنفيذي لو رقـوالتعمير والمرسوـ 

التعميػػر ورخصػػة التجزئػػة ورخصػػة البنػػاء وشػػيادة المطابقػػة ورخصػػة اليػػدـ وتسػػميـ ذلػػؾ، بعػػض عقػػود 
 .التعمير والبناء لعممية الشير، وتتمثؿ ىذه العقود في رخصة التجزئة وشيادة التقسيـ

ذا كانػػػت التصػػػرفات المػػػذكورة آنفػػػا واجبػػػة الشػػػير  منشػػػئة أو كاشػػػفة لحقػػػوؽ عينيػػػة باعتبارىػػػا ناقمػػػة أو وا 
أو حقػػوؽ شخصػػية فيػػؿ ينطبػػؽ األمػػر عمػػى الحيػػازة باعتبارىػػا واقعػػة ماديػػة قػػد  أصػػمية أو تبعيػػة عقاريػػة

 عف طريؽ اكتسابيا بالتقادـ؟بمضي المدة  ممكية تتحوؿ إلى حؽ
ويمكػػف وفقػػا  (2)فالحيػػازة ىػػي سػػمطة فعميػػة يمارسػػيا الشػػخص عمػػى شػػيء تظيػػره بمظيػػر صػػاحب الحػػؽ

لقػانوف الشػير العقػػاري االعتمػاد عمييػا كأسػػاس لكسػب الممكيػة العقاريػػة عػف طريػؽ التقػػادـ المكسػب فػػي 
 . حاالت معينة

فيمكف إعتمادىا كأساس لئلجراءات المتعمقة بالشػكميات األوليػة إلشػيار حقػوؽ الممكيػة والحقػوؽ العينيػة 
 األخرى في السجؿ العقاري.

رات الممسػػػوحة فػػػي السػػػجؿ العقػػػاري بمجػػػرد اسػػػتبلمو وثػػػائؽ مسػػػح يقػػػـو المحػػػافظ العقػػػاري بتػػػرقيـ العقػػػا
األرض ويعتبر الترقيـ نيائيا بالنسبة لمعقارات التي يحوز أصحابيا سندات أو عقػود أو أيػة وثيقػة تثبػت 

 ممكيتيـ ليا.
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية المتضمف ضبط كيفيات استغبلؿ األراضي  08/12/1987المؤرخ في:  87/19القانوف رقـ: أنظر  (1) 
 .وتحديد حقوؽ المنتجيف وواجباتيـ

(2) COLIN & Capitant : Traité de Droit civil Français, T2, juliot la morandiere, 1959, P 372. 
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أمػػا بالنسػػبة لؤلشػػخاص الػػذيف ليسػػت لػػدييـ ىػػذه الوثػػائؽ فيجػػوز ليػػـ شػػير حقيػػـ إذا كػػانوا قػػد اكتسػػبوا 
 .76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ: 13/1الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب وفقا لنص المادة 

 123 -93 المعدلػػػة بالمرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ: 89 ومسػػايرة لػػػنفس االتجػػػاه أدخػػػؿ المشػػػرع بمقتضػػى المػػػادة
 السابؽ ذكرىا . 76/63 مف المرسـو رقـ: 88/1 استثناء عمى المادة

يقضي بجواز شير حؽ الحائز إذا كاف ذلؾ يخص اإلجراء األولي بشػير الحقػوؽ العقاريػة، فيجػوز فػي 
  .ىذه الحالة أف يكوف التقادـ المكسب أساسا ليذا اإلجراء
ذا كاف نظاـ الشير العيني يمنح لمف اكتسب حقا عي نيا مشيرا حجية مطمقة في مواجية الغيػر بحيػث وا 

ال يمكػػف االحتجػػاج عميػػو بالػػدعاوى الراميػػة إلػػى فسػػخ أو إبطػػاؿ أو نقػػض الحقػػوؽ التػػي تػػـ إشػػيارىا قبػػؿ 
 . 76/63رقـ:  التنفيذي مف المرسوـ 86و 85 تيفشير ىذه الدعاوى وفقا لنص الماد

 (المتصرؼ إليو) العقار أو دعوى بطبلف التصرؼ فيستطيع الخمؼ الخاص فإذا رفعت دعوى إستحقاؽ
التمسؾ باكتسابو العيف بالتقادـ المكسب إذا كاف قد حاز العقار المدة المطموبة لػذلؾ، ويمكنػو ضػـ مػدة 

 . (1)حيازة سمفو إلى مدة حيازتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .126، ص 2000ي فريدة )زواوي(، الحيازة والتقادـ المكسب، ديواف المطبوعات الجامعية، د. محمد (1)
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 ث الثانيـــــــــــالمبح
 لطعن في الحقوق المشيرة امدى إمكانية وسائل الشير العقاري و 

ر ػػػػػالتأشيد، ػػػػػ، القيحصرىا في التسجيؿالشير العقاري و عممية تـ بمقتضاىا تالوسائؿ التي حدد المشرع 
مشكمة مدى بشأنو تثور والذي السند المشير وىي الوسائؿ التي يتـ عمى إثرىا تسميـ  اليامشي واإليداع

ات دقيقة ومعمقة قامت بيا جيات إدارية مختصة في مراحؿ ريـ صدوره نتيجة إجراء والطعف في جواز
 متتالية بما ليا مف أدوات ووسائؿ وسمطات في تقرير ذلؾ.

 سـ ىذا المبحث إلى:مف ثـ يق
 المطمب األول: وسائــــل الشيــــر العقــــــاري.     
 الطعن في الحقوق المشيرة .مدى إمكانية المطمب الثاني:      

 
 ب األولــــــــــالمطم

 اريــــــر العقــــل الشيــــوسائ 
ف ػة عػػػػػؼ كؿ وسيمػػػػتختم واإليداع.تتمثؿ وسائؿ الشير العقاري في: التسجيؿ، القيد، التأشير اليامشي 

وىي الوسائؿ التي يتـ  الحقوؽ واجبة الشيرمف حيث التصرفات و ، األخرى مف حيث البيانات المعتمدة
 فيما يمي:تفصيميا 

 

 ل: ــــالتسجي -01
ة كاممة مف المحرر إف بنقؿ صور ىي تسجيؿ التصرؼ، ويكوف  العقاري أوؿ وسيمة مف وسائؿ الشير

 حفظ األصؿ الموقع مف الطرفيف إف كاف عرفيا .و كاف رسميا 
األحكاـ و الكاشفة لحقوؽ عينية أصمية عمى عقار  تخضع لو التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة أو

 .(1)المتعمقة بيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37نجيدة، الشير العقاري والتوثيقي، المرجع السابؽ، ص  حسيف د. عمي (1)
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يجب أف يسجؿ حرفيا جزء السند الخاص بنقؿ الممكية، أو الحؽ العيني، مع ترؾ باقي العقد، ويكوف 
ال يقصد أف يجوز ، و يا في العقارنيا لبلحتجاج بحؽ الممكية عمى الغير الذي يدعي حقا عػػػػػذلؾ كافي

ة ػػػػػـ الكاتب أو مشيئػػػػر كذلؾ لكاف التسجيؿ حتى تحكػػػػبيانات فقط، ألنو لو كاف األمر بعض الػػػػذك
 .(1)نقص التسجيؿ، مع أنو ييـ الغير أف يمـ بكؿ الشروط الخاصة بالعقدإلى المتعاقديف، مما يؤدي 

الدعاوى المتعمقة بالتصرفات المنشئة  أي كاـ الصادرة في الدعاوى العقاريةويخضع لمتسجيؿ أيضا األح
، أف العقد موضوعيا ال يكوف تسجيؿ ىذه األحكاـلحؽ عيني أصمي أو المقررة لو، ويترتب عمى عدـ 

 . (2)حجة عمى الغير
 

 د: ـــــــــالقي -02
ؿ ػػد بعمػػػػػيتـ القي، ة مثؿ الرىف واالختصاص واالمتيازوؽ العينية التبعيػػػػر الحقػػػػىو نظاـ خاص بشي

ويتعيف أف يرفؽ بيا صورة المحرر الذي أنشأ ، صميا ويسمـ صاحب الشأف صورة منياقائمة يحفظ أ
   (3)ىذا الحؽ

عطاء صاحب الشأف صورة شمسية منو، بمعنى أف الذي  إذا كاف التسجيؿ يتـ بحفظ أصؿ المحرر وا 
نما يعد فقط مستندا مف مستندات ػػػػو أصؿ المحرر فإنو في حالة القيد، فالمحرر ال يشيػػيشير ى ر وا 

 .(4)( القائمة )الشير، وعند طمب القيد يكتفي بعمؿ ممخص المحرر اصطمح عمى تسميتو 
 بذلؾ يمكف التمييز بيف القيد والتسجيؿ كوف القيد ىو استخبلص بعض البيانات الواردة في العقدو 

ثباتيا في سجؿ الشير العقاري، بينما التسجيؿ في سجؿ الشير فيتـ بإثبات صورة كاممة مف العقد  وا 
 .(5)خبلفا لمقيد فإنو يجب تجديدهويبقى أثر التسجيؿ دائما  العقاري

 

 التأشير اليامشي: -03
يقصد بالتأشير اليامشي أف يتـ التأشير في ىامش التسجيؿ السابؽ لمتصرؼ العقاري أو القيد السابؽ 

، ويتـ ببياف يذكر عمى ىامش المحرر المتعمقة بو  (6)القيد كأف لـ يكفبما يفيد اعتبار ىذا التسجيؿ أو 
، فإذا صدر حكـ ببطبلف عقد سبؽ شيره، فإف شير الحكـ يكوف أو في ورقة يمحؽ بيا ىذا المحرر

  .(7)بطريؽ التأشير اليامشي في مكتب الشير الذي تـ فيو شير ىذا المحرر المراد التأشير في ىامشو
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .33كامؿ مرسي، شير التصرفات العقارية، الطبعة المنقحة،  المرجع السابؽ، ص  د. محمد (1)
 .19د. محمد عبد الظاىر الحسيف، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .24، ص2008د. سعيد سعد عبد السبلـ، الوجيز في أحكاـ قانوف الشير العقاري والسجؿ العيني، الطبعة األولى، دار النيضة العربية،   (3)
 .41التوثيقي،  المرجع السابؽ، ص نجيدة، الشير العقاري و حسيف . عمي د (4)
 .611، ص 1987د. سميماف مرقس، الوافي في شرح القانوف المدني ) المدخؿ لمعموـ القانونية(، الجزء األوؿ، دار الكتاب الحديث،  (5)
 .25سعيد سعد عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص (6)
 .34المرجع السابؽ، ص د. عبد الفتاح مراد،  (7)
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 يو أو تصحيح لو أو تكممة لمحتواهويفترض التأشير اليامشي تسجيبل أو قيدا سابقا يراد إجراء تعديؿ عم
وذلؾ بناء عمى تصرؼ جديد أو حكـ. فشطب ىذا القيد يكوف عف طريؽ التأشير اليامشي في ىامش 

شيرىا بالتأشير بيا في ىامش ذلؾ  يتـقيدىا وكذلؾ األحكاـ التي تصدر في دعاوى سجمت صحيفتيا، 
 .(1)التسجيؿ

 

 ـــداع:ـــــاإلي -04
إيداع أصؿ المحرر المراد شيره بيذا الطريؽ لدى مكتب الشير العقاري الذي يقع في دائرتو يقصد بو 

ثبوتا ت تاريخيا ػػػػررات التي ثبػػػػرؽ الشير خاص بالمحػػػػو طريؽ مف طػػػػ، وى(2)ار موضوع المحررػػػالعق
درت قبؿ ىذا التاريخ، إذ أف ىذه المحررات ال تخضع ػػػػاـ التي صػػػػػػ، واألحك01/01/1971قبؿ  رسميا

نما لمقوانيف التي كانت سارية عمييا فيما يتعمؽ باآلثار التي تترتب عمييا.  لمشير وا 
ى يوـ بؿ يرتد إلعندما يتـ شير المحرر بطريؽ اإليداع فإف أثر ىذا الشير ال يكوف مف يوـ تمامو، 

  .(3)اعتبر ناقبل لمممكية مف ىذا التاريخثبوت تاريخ المحرر نفسو، و 
 

 ـب الثانـــيمــــــــــالمط
 المشيرة الطعن في الحقوق مدى إمكانية 

ف في التصرؼ المشير بالبطبلف أو الفسخ أو اإللغاء أو النقض ريـ قيد الحقوؽ ػػػىؿ يجوز الطع
 العينية الناشئة عنو؟

التسجيؿ كية وحده أـ التسجيؿ، أـ العقد و لقد ثار خبلؼ فقيي حوؿ ما إذا كاف العقد ىو الذي ينقؿ المم
 ؟ معا

ؿ العيني في ظؿ أحكاـ الشير العيني ىو وسيمة إثبات الحقوؽ العينية، فبل تقبؿ في إثبات ػػػإف السج
يادات المستخرجة مف السجؿ ة أو الشػػػػدة العقاريػػػوى صحيفة الوحػػػػػؿ الممكية أو الحؽ العيني سػػػأص

ؿ ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة لغيرىـ، إال و كما أف الحقوؽ ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير وال تز .العيني
ر ػػػػػػػػاألمف ػم 16و 15و 14 واد:وف المدني والمػػػمف القان 793 ا لنص المادةػػر وفقػػػاـ إجراءات الشيػػبإتم
 . 75/74رقـ: 
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 .27أيضا د. محمد عبد الظاىر حسيف، المرجع السابؽ، صو  41نجيدة، المرجع السابؽ، ص  حسيف يد. عم (1)
 .37د. عبد الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .46نجيدة، المرجع السابؽ، ص حسيف د. عمي  (3)
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إلى انو في ظؿ قانوف السجؿ العيني، فإف العقد يعتبر مجرد وسيمة تعطي لممتصرؼ  (1)لذلؾ ذىب رأي
ؽ ػػػػػػػو مصدر الحػد ىػاـ لـ يعػد أو التصرؼ بوجو عػػػالقيد في السجؿ العيني، فالعق إجراءالحؽ في  إليو

 العقاري .
ة ال تتأثر بما قد يمحؽ يستند ىذا الرأي إلى أف قانوف السجؿ العيني يعطي لمقيد قوة ثبوت مطمق    

 بالتصرؼ مف عيوب، فيناؾ فصؿ إذف بيف الحؽ بعد قيده والتصرؼ الذي تناوؿ ىذا الحؽ.
مر الذي ينفي عف التصرؼ خاصيتو كسبب مف أسباب كسب الممكية أو الحقوؽ العينية األخرى األ

 فالقيد وحده ىو سبب كسب الممكية أي مصدرىا.
 

وؿ ػػػاد إليو في القػػػػأنو لـ يرد نص في قانوف السجؿ العيني يمكف االستن، إلى (2)رػػب رأي آخػذىو     
بأف القيد في السجؿ ىو مصدر الحقوؽ العينية فالتصرؼ أصبح تصرفا شكميا يستمد قوتو مف االتفاؽ 

 المقترف بالقيد في السجؿ العيني.
 

جيؿ ليس مف شروط انعقاد ، بأف اشتراط التسفي ىذا الصدد يبلحظ الدكتور ياسيف محمد يحيو     
العقد، فالعقد ينعقد صحيحا ويرتب آثاره القانونية فيما عدا نقؿ الممكية أو الحؽ العيني العقاري الذي 

 يتراخى أثره إلى حيف إتماـ التسجيؿ.
قاعدة اشتراط المشرع لمتسجيؿ لنقؿ الممكية والحقوؽ العينية العقارية كاف اليدؼ منيا التمييد ويرى بأف 

      .(3)خاؿ نظاـ السجؿ العينيإلد

اـ ال يزاؿ في ظؿ قانوف السجؿ ػػو عػػػإلى أف العقد أو التصرؼ القانوني بوج (4)ثػػذىب رأي ثالػػػيو     
العيني ىو مصدر مف مصادر الحقوؽ العينية العقارية وىذا عمى أساس أف عقد بيع العقار ينتج كافة 

د ػػػػػحجية القيوأف ، ة مف البائع إلى المشتريالعيني ماعدا نقؿ الممكيآثاره القانونية قبؿ قيده في السجؿ 
في السجؿ العيني وما يترتب عمييا مف األثر المنشئ لمقيد، ال تؤدي إلى عدـ اعتبار التصرؼ أو 

العقد مصدرا لمحؽ العيني العقاري األصمي، ألنو يجب التفرقة بيف مدلوؿ كؿ مف مصدر الحؽ، واألثر 
 المنشئ لمقيد. 
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نجيدة، الشير العقاري حسيف وما بعدىا وأيضا د. عمي  492د. إبراىيـ أبو النجا، السجؿ العيني في التشريع المصري، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .126، ص 1986في مصر والمغرب، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، 

 . د. عبد المجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 .14، ص 1974د. محمد لبيب شنب، دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري، معيد البحوث والدراسات العربية،  (4)
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األثر المنشئ لمقيد في السجؿ العيني فينتج  أماسبب القانوني الذي ينشأ بو الحؽ.فمصدر الحؽ ىو ال
    بعد وجود السبب القانوني الذي أنشأ الحؽ والذي ىو مصدر الحؽ، وقيد ىذا السبب في السجؿ العيني

د أو التصرؼ و العقػػػذه الحقوؽ، وىػػػػاؾ ارتباط وثيؽ بيف مصدر ىػػػوفي الحقوؽ العينية العقارية، ىن
 .القانوني وبيف القيد

تصرفات أو العقود التي مف شأنيا إنشاء حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية أو نقمو أو تغييره فال
 بعد قيدىا في السجؿ العينيأو زوالو،ال تحدث أثرىا في إنشاء أو نقؿ  تغيير أو زواؿ ىذه الحقوؽ إال 

 فالقيد إذا إجراء الحؽ لوجود ىذه التصرفات أو العقود.
 

د ينفصؿ عف ػػػػكتور محمد سعد خميفة في تقييمو لمرأي األوؿ، مف أف التسجيؿ أو القيرى الدػػػػي    
 التصرؼ بأنو صحيح، ألف الحقوؽ ال تنشأ وال تنتقؿ إاّل بو، و لذلؾ ال يمكف الطعف في التصرؼ 

ف واقعة التسجيؿ تطيره مف عيوبو، وليس عمى ػػبعد ذلؾ، ليس ألف التصرؼ لـ ينشئ حقا، ولك
المتضرر إاّل المطالبة بالتعويض في ىذه الحالة، أما القوؿ بأف التصرؼ قد أصبح شكميا، فيو قوؿ 
يير صحيح، فميس ىناؾ مف نص يجعؿ مف التسجيؿ أو القيد شرطا أو ركنا في التصرؼ المنشئ 

 لمحؽ العيني .
ظؿ نظاـ السجؿ  يضيؼ الدكتور محمد سعد خميفة بأنو يعتقد أف لواقعة التسجيؿ أىمية خاصة فيو 

 وؽػػػػػػػػػليا اثر فيما يتعمؽ بنفاذ الحقالعيني وأف واقعة التسجيؿ تنفصؿ عف التصرؼ في ذاتو، ويكوف 
سواء في مواجية أطراؼ التصرؼ أو في مواجية أطراؼ الغير، كما أف لواقعة التسجيؿ أثرا تطييريا 

ة أو ػػػػبالطعف فيو بسبب البطبلف أو الصوريرؼ المنشئ لمحقوؽ مما يمتنع معو القوؿ، ػػؽ بالتصػػػػيتعم
 ييرىا.
ذا      أنو أقر الرقابة القضائية عمييا رع المصري قد عيد بعممية التسجيؿ لجية إدارية إالػػكاف المش وا 

 فضبل عف أف مبدأ المشروعية الذي ىو مف مبادئ السجؿ العيني يقتضي البحث والتحري الدقيؽ حتى 
صحيحا، فبل يعقؿ أف تيدر كؿ ىذه اإلجراءات المعقدة العيني إاّل ما كاف مشروعا و سجؿ اليثبت في ال

دـ استقرار المعامبلت العقارية ع إلىح بالطعف في ىذه التصرفات، ألف ذلؾ سيؤدي ػػػوالدقيقة، ونسم
 . (1)يزعزع الثقة فيياو 
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 ؤدي ػػػد يػػػلمقير ػاالعتراؼ باألثر المطيبأف  ،في ىذا الصددعبد الباسط جميعي حسف رى الدكتور ػػي
دار القواعد التقميدية التي تنص عمى أنو ال يجوز لشخص أف ينقؿ إلى ييره أكثر مما يممؾ ػػػإلى إى

نافذ. وأف التشريعات كتساب الحؽ مف سند قانوني صحيح و وأنو البد ال Nemo plus jurisمف حقوؽ 
التي تأخذ باألثر المطير لمقيد تجعؿ مف ىذا القيد مصدرا لمحؽ ينفصؿ عف التصرفات القانونية التي 

 تتوجو فييا إرادة المتصرؼ إلى االلتزاـ بإنشاء أو تعديؿ أو نقؿ الحؽ إلى شخص آخر.
ى ػاء عمػػػػو بنػػػد فيػػي الذي يتـ القيػػعبد الباسط جميعي مثبل بالقانوف األلمانحسف يضرب الدكتور و     

يتـ تحت إشراؼ القاضي  (عقد البيع عمى سبيؿ المثاؿ)تصرؼ رسمي مجرد تاؿ لمتصرؼ األساسي 
 الحؽ ثانيا.بحيث يتنازؿ فيو المتصرؼ عف الحؽ أوال ثـ يقبؿ فيو المتصرؼ إليو اكتساب  المختص

ىو سند اكتساب الحؽ. لذلؾ فإف  –وليس العقد األساسي  – ما يتـ االتفاؽ عميو أماـ القاضي ونكما أ
التصرفات التي تتـ عمى ىذا النحو تعد تعاقدات شكمية ومجردة يتـ القيد بموجبيا بغض النظر عما 

انتقاؿ الحؽ العيني وعمى ىذا األساس فإف  د األساسي المنشئ لبللتزامات الشخصية.ػػػورد في العق
وف األلماني، البد أف يعبر المتعاقداف صراحة عف إرادتييما في الشكؿ المطموب ػػالعقاري في القان

أو المنشئ أو  –مما يؤدي إلى انفصاؿ العقد األساسي عف التصرؼ المجرد الناقؿ والصيغة المقررة، 
مف  892ويتمتع القيد باألثر المطير وفقا لنص المادة ري لمحؽ العيني العقا -المعدؿ أو المنيي 

لذلؾ ال يترتب عمى بطبلف العقد األساسي أي أثر بالنسبة لما يترتب مف ، التقنيف المدني األلماني
 فػػػد البيع قد تـ فيو تحديد الثمػػفإذا لـ يكف عق، الحقوؽ العينية بموجب قيد تمؾ التصرفات المجردة

اكتساب الحؽ، وال يمكف  إلىفإف التصرؼ المجرد عف سببو والذي يعتبر سند انتقاؿ الممكية يؤدي 
إبطاؿ القيد بناء عمى بطبلف العقد األساسي، وال يكوف لمبائع في ىذا المثاؿ األخير إال المطالبة 

 ببل سبب، أو المطالبة بالتعويض. اإلثراءبإعادة الممكية إليو بناء عمى دعوى 
ولما كاف التصرؼ  و في ظؿ القانوف األلمانيػػػأنب ،عبد الباسط جميعي حسف مص الدكتورػتخويس

المجرد ىو الذي يتـ القيد بموجبو، فإف إعماؿ األثر المطير لمقيد يكوف قائما عمى سند قانوني صحيح 
أو زواؿ الحقوؽ العينية العقارية، وبغض النظر عف مصير العقد األساسي  إلنشاء أو نقؿ أو تعديؿ

 .(1)الذي لف يكوف انعدامو أو عدـ صحتو مؤثرا في القيد
 

 1923 يونيو 26 حممي بيجت بدوي في ىذا الصدد بأف قانوف التسجيؿ المؤرخ في:ويرى الدكتور     
 البائع بيذا النقؿ وأخضع انتقاؿ الممكية إلى وضع خاص، وىو التسجيؿ  قد فصؿ نؽ الممكية عف إلتزاـ

ف أاف مف آثاره ػ، عف ذلؾ الخروج المنطقي الذي كػػػارفرجع بذلؾ المشرع المصري، فيما يتعمؽ بالعق
الحقوؽ العينية، كحؽ الممكية، وىو بطبيعتو حؽ مطمؽ يحتج بو قبؿ الكافة، يكوف ثمرة تصرؼ قاصر 

 منطؽ األشياء يقضي بأف ال تتعدى أثار ىذا التصرؼ طرفيو.كالعقد، و 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .109 – 108عبد الباسط جميعي، المرجع السابؽ، ص حسف د.  (1) 
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 وليس معنى ذلؾ أف القانوف الفرنسي والقانوف المصري متعارضيف.رى بأنو عمى ذلؾ أصبح ػػػوي
 يصبح القانوف المصري مطابقا لمقانوف الروماني، فيناؾ وجو لمعارضة القانونيف ذلؾ ألف اإللتزاـ
بنقؿ الممكية كاف خارجا عف نطاؽ إلتزامات البائع في القانوف الروماني بينما ىو اليزاؿ مف أىـ 

في ىذا  –حسبو  –نوف المصري، ويتطابؽ القانوف المصري مع التشريع األلماني إلتزاماتو في القا
 ب عمى البائع في ػػػوؽ العينية إلى وضع التسجيؿ، ويرتػػػالشأف، فيو يخضع إنتقاؿ الممكية والحق

  .(1)الوقت نفسو اإللتزاـ بنقؿ الممكية أو الحؽ العيني
ذا كانت إجراءات الشير العقاري تطير  العقار مف كؿ شائبة فيؿ يجوز بعده الطعف في صحة وا 

 التصرفات التي تمت عمى أساسو؟
فرض عمى الموظؼ المكمؼ بالشير في السجؿ العيني ذىب البعض إلى أف مبدأ الشرعية الذي يػػي

التأكد والتحقؽ مف كافة السندات التي يجري القيد في السجؿ بموجبيا حتى ال تشير إال الحقوؽ 
عبل وبذلؾ منح المشرع لممحافظ العقاري في القانوف الجزائري حؽ مراجعة ومراقبة شكؿ المشروعة ف

 وموضوع التصرؼ المودع قصد شيره وأوجب عميو في نفس الوقت أف يرفض إيداع السندات التي
ال تتوفر عمى الشروط الشكمية والموضوعية المطموبة قانونا. وفي مقابؿ ذلؾ أجاز المشرع لكؿ مف 

رر مف قرارات أو أخطأء المحافظ العقاري حؽ الطعف في قراراتو أماـ القضاء، كما رتب ػؽ ضػلح
مف األمر  24و 23وىذا وفقا لنص المادتيف  ا أثناء ممارسة مياموػػمسؤوليتو عف األخطاء التي يرتكبي

 .75/74رقـ: 
 يزوؿ بمجرد التذكير 75/74مف األمر رقـ:  23ويذىب ىذا الرأي أف مبرر وجود نص المادة     

الذي يجيز الطعف في التصرفات  85، وىو نص المادة 76/63أف ىناؾ نص وارد في المرسـو رقـ:
 المشيرة.

اـ ػػػػػى بقيػػػي األولػػػػإذ تقض ،المذكورتيف أعبله 85و 23رى بأف ىناؾ تعارض بيف نص المادتيف ػػػوي
المحافظ العقاري أثناء ممارسة ميامو، وتسمح  مسؤولية الدولة بسبب األخطاء المضرة التي يرتكبيا

واإلبقاء  85 إلى وجوب إلغاء نص المادة  – ىذا الرأي -الثانية بالطعف في السندات المشيرة وينتيي 
اعتمادا عمى مبدأ المشيرة  تيحظر الطعف في التصرفاالشير العيني ألف نظاـ  23عمى نص المادة 

اري يتحرى جيدا في التصرؼ قبؿ أف يقدـ عمى شيره مما يجعؿ ػػػػة وذلؾ ألف المحافظ العقػػػػالشرعي
ف أخطأ فإنو يمكف لممتضرر أف يطالب بالتعويض وتكوف الدولة مسؤولة  وقوعو في األخطاء نادرا وا 

 .(2)عف ذلؾ، وىي دائما موسرة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .588ص ، 1931مقاؿ منشور بمجمة القانوف واالقتصاد، السنة األولى، العدد الرابع،  حممي بيجت بدوي، بطبلف بيع ممؾ الغير،د. ( 1) 
إختبلؼ  وأيضا لنفس المؤلؼ 55 -54نية، ص ، دار الخمدو 2006أ. جماؿ بوشنافة، شير التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، طبعة ( 2)

منيا، مقاؿ منشور بمجمة العمـو القانونية واإلقتصادية، مجمة محكمة يصدرىا أنظمة الشير العقاري وموضع نظاـ الشير العقاري الجزائري 
 .145، ص 2007أساتذة كمية الحقوؽ بجامعة عيف شمس، العدد األوؿ، يناير 
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و ػػػػػوأرى بأف نظاـ الشير العقاري الذي تبناه المشرع الجزائري لو مف السمات والخصائص مما تجعم
ي األمر ػػػػػمف األنظمة حتى ذلؾ الذي أتى بو النظاـ األلماني أو األسترال يتمتع بذاتية تميزه عف ييره

ره مف األنظمة ذلؾ ألف فتح باب المنازعة في التصرفات المشيرة ال ػػػػالذي ال ينبغي معو مقارنتو بغي
األخطاء في اري ألف ورود ػػر العقػدأ القيد المطمؽ لمشيػػػة وال بمبػػػػػدأ الشرعيػػيمس عمى االطبلؽ بمب

 ات الكثيرة المطروحة ػػػػالمنازعتأسيس السجؿ العقاري وفي أعماؿ المسح العاـ ىو أمر وارد تؤكده 
 عمى القضاء بسبب ىذه األخطاء.

 وؿ بأف الدولة مسؤولة عف أخطاء موظفييا ال يعفي تصحيح ىذه األخطاء ومنو جواز الطعف ػػػوالق
عادة تصحيح جميع في الحقوؽ المشيرة  البيانات الواردة في البطاقات العقارية والسجؿ العيني بما وا 

  يتطابؽ مع الوضعية الحالية لمعقارات والحقوؽ محؿ الشير.
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 اب الثاني من القسم األول:ــالبونتائج ة ــــخالص
بمناسبة إعداد السجؿ العيني ار ػػػػات التي تثػػػؼ المنازعػػػػار المحاولة في البحث عف مختمػػػػػي إطػػػف

ات الشير العقاري في ػػػػػػوالمنازعات التي تطاؿ الحقوؽ المشيرة لئللماـ بالموضوع المتعمؽ بمنازع
ؿ األوؿ ػػػػػػالفص ف،ػػػػػػػػػػػػالتشريع الجزائري خصصت الباب الثاني ليذه المنازعات وقسمتو إلى فصمي

 صؿ الثاني لمنازعات الحقوؽ المشيرة.خصصتو لمنازعات إعداد السجؿ العيني والف
 

ذه المنازعات ػػػػػػػداد السجؿ العيني، ىػػػبإعة ػػتناولت في الفصؿ األوؿ منازعات الشير العقاري المتعمق
التي ال يمكف فيميا إاّل بالتعرض إلى القواعد العامة التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العيني في الجزائر 

مف الفصؿ األوؿ ليذه القواعد العامة وتطرقت في المبحث الثاني إلى وبذلؾ خصصت المبحث األوؿ 
ار أثناء إعداد السجؿ العيني والتي تتمثؿ في الترقيـ المؤقت والنيائي والمنازعة في ػػػػة التي تثػػػػػالمنازع

شكالية ولئلجابة عمى اإل ،القرارات التي يصدرىا المحافظ العقاري أثناء وبمناسبة إعداده لمسجؿ العيني
المطروحة والمتعمقة بمدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير العقاري في ىذه المرحمة 

 بالذات توصمت إلى النتائج التالية:
 .76/63والمرسـو التنفيذي رقـ: 75/74 ف النصوص التي تحكـ ىذه المنازعات ىي األمر رقـ:ا -
الشير العقاري المتعمقة بإعداد السجؿ العيني ىو توزيع في منازعات االنتباه ف ما يثير ا -

االختصاص بشأنيا بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي وفقا لممعيار العضوي وبذلؾ فإف منازعات 
اص الخاضعيف لمقانوف العاـ يعود االختصاص فييا لمقضاء ػػالترقيـ المؤقت إذا تعمقت بأحد األشخ

 ا خاضعيف لمقانوف الخاص فيؤوؿ االختصاص فييا لمقضاء العادي.اإلداري، أما إذا كاف أطرافي
وبذلؾ فبل أرى أي مبرر لتقسيـ منازعات تتعمؽ بذات الموضوع وىو الطعف في الترقيـ المؤقت  

رىا ػػػػػػػف القضاء العادي واإلداري دوف مراعاة ألكثػػػوالمنازعة في قرارات المحافظ العقاري وتوزيعيا بي
كفاية أحكاـ القانوف اإلداري لمفصؿ في منازعات الشير العقاري التي تتسـ بطابع تخصصا ولمدى 

 وػػػػػػػػػوف الخاص ومنو لمقضاء العادي ولمقضاء العقاري عمى وجػػػػروض لمقانػػع مف المفػػػخاص يخض
 التحديد.

 

اإلداري وىذا استثناء  أف تسند منازعات الترقيـ المؤقت لمقضاء العادي وليس لمقضاءأقترح  ػػو،ػوعمي    
اء ػػػػػت لمقضػػػػـ المؤقػػػات الترقيػػػػػػػعف األصؿ العاـ الذي يأخذ بالمعيار العضوي والقوؿ بأف تخضع منازع

العقاري حتى ولو تعمؽ األمر بشخص مف أشخاص القانوف العاـ أخذا بالمعيار المادي، وتضاؼ إلى 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ومنو إلغاء  802 دةاالستثناءات التي أوردىا المشرع بموجب الما

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تسند االختصاص ضمنيا لمقضاء اإلداري  516نص المادة 
 إذا تعمقت منازعة الترقيـ المؤقت بشخص مف أشخاص القانوف العاـ.
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 ير إشكاالت عديدة تتمثؿ في:أما بالنسبة لمترقيـ النيائي، فإف المنازعة فيو تث
مف  16دعاوى إلغاء الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب تسميـ الدفتر العقاري والتي نظمتيا أحكاـ المادة  -

والتي جاء فييا بأنو ال يمكف إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ  76/63المرسـو التنفيذي رقـ:
 مف المرسوـ إاّل عف طريؽ القضاء. 14 – 13 – 12النيائي الذي تـ بموجب المواد: 

ة بالممكية، وألف األصؿ أف ػػػوى السندات المتعمقػػػػة بؿ أقػػػدا لمممكيػػػؿ سنػػػػاري يشكػػػػر العقػػػػوألف الدفت    
ألف نظاـ السجؿ العيني يأخذ بالمبدأ التطييري و  الحقوؽ المقيدة في السجؿ العيني ليا قوة إثبات مطمقة

يد، فإف فتح باب المنازعة في الترقيـ النيائي ومنو في الدفتر العقاري أثار الكثير مف الجدؿ السيما لمق
وأف األمر يتعمؽ باستقرار المعامبلت والثقة في البيانات الواردة في السجؿ العيني، مما يتطمب حماية 

لذي تعامؿ مع المالؾ الظاىر الغير الذي اسند إلي ىذه البيانات وتعامؿ عمى أساسيا وحماية الظاىر ا
 وفقا لمسجؿ العيني.

 

وىنا انقسمت مواقؼ المحكمة العميا حوؿ مدى جواز الطعف في إلغاء الدفتر العقاري، فموقؼ رأى     
الجدؿ القضائي، فإف نص  لؾريـ ذ، و ز ذلؾ في العديد مف القرارات التي سبؽ اإلشارة إليياعدـ جوا
ال يحتاج إلى أي تأويؿ، فمقد فتح المنظـ باب المنازعة في الدفتر العقاري عف طريؽ إلغاء  16المادة 

الترقيـ النيائي وىذا عف طريؽ القضاء، يير أف اإلشكاؿ يثور حوؿ المدة الزمنية التي يجوز لمغير أف 
 يطعف فييا في الترقيـ النيائي.

 

، فإنو لـ يتـ تحديد أية مدة زمنية 76/63رقـ:مف المرسـو التنفيذي  16فبالرجوع إلى نص المادة 
 لمقارنة التي تعرضت لياات اػػػػػاؿ بالنسبة لمتشريعػػػػػـ النيائي مثمما ىو الحػػػػػلبلعتراض عمى الترقي

وبذلؾ فإف مف يكتسب حقا بناء عمى إجراءات إعداد السجؿ العيني، وتحصؿ عمى  ثػػفي البح
دد ػػػػالدفتر العقاري، يبقى حقو ميددا باإللغاء في أي وقت، األمر الذي ييـ النيائي ومنو ػػػػػػػالترقي

 استقرار المعامبلت ويمس بالثقة في التعامؿ في العقار بشكؿ عاـ.
 La fauteنساني )وذلؾ ألف الخطأ ا ياء المشرع لمقوة المطمقة لمقيد لو ما يبرره في رأيطإف عدـ إع -

est humaine) انات خطأ إضرار بأصحاب الحقوؽ الشرعييف بناء عمى مغالطة وقد تسجؿ بعض البي
أو تواطؤ مف قيد الحؽ عمى اسمو، ومنو فإف فتح باب المنازعة في الترقيـ النيائي لو ما يبرره، يير 

أف ما يؤخذ عمى المشرع والمنظـ الجزائري ىو عدـ تقييد حؽ االعتراض بمدة زمنية محددة تكوف 
ضرر ما ورد في السجؿ العيني مف بيانات خاطئة أو مخالفة لمحقيقة ومنو كافية ليصؿ إلى عمـ المت

وبذلؾ تتحقؽ العدالة بالنسبة لممستفيد مف السجؿ قو في االعتراض عمى ىذه البيانات، استعماؿ ح
 العيني أي المالؾ الظاىر وبالنسبة لممتضرر.
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إمكانية تعسؼ المحافظ العقاري  ىراعأما بالنسبة لمطعف في قرارات المحافظ العقاري، فإف المشرع  -
في إصداره لقرارات رفض اإليداع واإلجراء والشير ومنو أصاب حيف مكف المتضرر مف الطعف فييا 

أماـ الجيات القضائية المختصة " القضاء اإلداري " الذي يمارس نوعا مف الرقابة عمى قرارات 
 المحافظ العقاري.

 

الباب الثاني، أما الفصؿ الثاني مف الباب الثاني فقد خصصتو  ىذا ما ورد في الفصؿ األوؿ مف    
لممنازعة في الحقوؽ المشيرة وبذلؾ قسمت ىذا الفصؿ إلى مبحثيف خصصت المبحث األوؿ لماىية 
لى وسائؿ الشير العقاري ومدى إمكانية الطعف في  الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانوف، وا 

مف  ث الثاني وىذا لئلجابة عف اإلشكالية المطروحة، فإف أىـ ما يثارالحقوؽ المشيرة في المبح
منازعات حوؿ الحقوؽ المشيرة، ىو وجوب شير الدعاوى الرامية إلى إبطاليا، فسخيا أو إلغائيا أو 

 تعديميا.
 

ذلؾ، أف المشرع الجزائري لـ يوضح بشكؿ دقيؽ اآلثار المترتبة عمى عدـ يير أف المبلحظ بشأف     
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بأف يكوف الجزاء عف  17 ىذه الدعاوى، لقد اكتفت المادة شير

 تعدـ شير الدعوى ىو عدـ قبوليا، الذي يثيره القاضي مف تمقاء نفسو وىو نفس الموقؼ الذي جاء
دافع الذي وبذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ السبب وال 76/63مف المرسـو التنفيذي رقـ:  85بو نص المادة 

توخاه المشرع والمنظـ مف فرضو شير الدعاوى الرامية إلى نقض أو فسخ أو إبطاؿ أو تعديؿ حقوؽ 
ر شؾ ىو تطبيؽ قاعدة عدـ نفاذ التصرؼ إذا قّيد بعد شير تمؾ الدعوى في ػػػػػػع بغيػػػػرة، فالدافػػػػػػمشي

 مواجية المدعي.
 

أف ىذا اليدؼ يير واضح كما ىو الشأف في بعض التشريعات المقارنة منيا قانوف ىنا يبلحظ و 
منو ما يترتب عمى التأشير  35والذي حددت المادة  1964ة ػػلسن 142السجؿ العيني المصري 

 بالدعاوى والتي جاء فييا:" يترتب عمى التأشير بالدعاوى في السجؿ العيني أف حؽ المدعي إذا
 و طبؽ القانوف خبلؿ خمس سنوات مف تاريخ صيرورتو نيائيا يكوف حجة عمى تقرر بحكـ مؤشر ب

مف ترتبت ليـ حقوؽ وأثبتت لمصمحتيـ بيانات في السجؿ ابتداء مف تاريخ التأشير بيذه الدعاوى في 
وقت العمؿ بيذا القانوف مف القائمة وتبدأ مدة خمس سنوات بالنسبة إلى األحكاـ النيائية  –السجؿ 

 قانوف االصدار ".الثانية مف في المادة  إليوتاريخ نفاد القرار المشار 
 

إبطاؿ أو فسخ حقوؽ مشيرة عاوى القضائية الرامية إلى تعديؿ، نقض، وعميو، فإف فرض شير الد    
ودوف ترتيب أي جزاء عف الدعاوى  لنفاذ ىذه األحكاـ وكذا األحكاـ المتعمقة بيا دوف تحديد مدة معينة

 ينبغي معو إعادة النظر في ىذه األحكاـ .في التشريع الكيدية يعد قصورا 
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 يـــــــــــــــــــــم الثانــــــــــــــــــــــقسـال
 إجرائيا وموضوعيا  الشير العقاري اتكيفية الفصل في منازع

 
ودراستيا نظريا في القسـ االوؿ، أحاوؿ جمع مختمؼ منازعات الشير العقاري لبعد المحاولة السابقة 

في ىذا القسـ التطرؽ لكيفية الفصؿ في ىذه المنازعات مف طرؼ الجيات القضائية المختصة بموجب 
إال ىذا االخير بالمنازعة موضوع الدراسة اآلليات واألدوات التشريعية المتاحة لمقاضي وال يتصؿ 

تتميز عف ييرىا ببعض الصفات والخصائص سوؼ اتناوليا بالدراسة في ىذا  قضائية بموجب دعوى
بعد التأكد مف مدى استيفائيا لمشكؿ القانوني  إالّ  ىذه المنازعات ، وال يفصؿ في موضوعالقسـ

 لئلجراءات المحددة قانونا.المطموب ومدى احتراميا 
 وبناءا عمى ىذا قسمت ىذا القسـ إلى:

 .اــــــــإجرائيول: كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري الباب األ       
 .اري موضوعياكيفية الفصل في منازعات الشير العقالباب الثاني:       
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 اب األولــــــــــالب
 إجرائياكيفية الفصل في منازعات الشير العقاري  

المختمفة التي تمر بيا منازعة الشير العقاري العادية منيا  اإلجرائيةأتناوؿ في ىذا الباب المراحؿ 
 فييا وصيرورتو نيائيا.مف نشوبيا إلى ياية صدور الحكـ  ايةبد، اإلداريةو 

  خبلفا لما اتبعتو في القسـ األوؿىذا الباب عمى الدراسة التطبيقية والعممية، وذلؾ ركز في سوؼ أ
تختمؼ في كثير مف الجوانب عف  نازعة الشير العقاري التيالتي تتسـ بيا م اإلجرائيةلمطبيعة نظرا 

نما تنقسـ إلى نوعيف المنازعات القضائية األخرى ، فضبل عف كونيا ال تشكؿ منازعة مف نوع واحد وا 
ف ػػػػػػػػػػػا ليا مػػػرى بالقضاء اإلداري لمػػػػاء العادي واألخػػػمؽ إحداىما بالقضػػات تتعػػػػف مف المنازعػػػمختمفي

 خصائص ومميزات المنازعة اإلدارية البحتة.
 يقسـ الباب إلى:ما تقدـ  بناء عمى

 العقاري الخاضعة لمقضاء العادي الفصل األول: كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير     
 .(المنازعة العادية)

  اإلداريالفصل الثاني: كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء     
 .(المنازعة اإلداري)
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 ل األولــــــــــالفص
 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي 

 (المنازعة العادية)
كتابة  إلىالمطروحة عمى القضاء العادي، منذ تقديـ عريضة رفع الدعوى تمر منازعة الشير العقاري 

لى، و الضبط لدى المحكمة المختصة  إعداد، بمراحؿ إجرائية مختمفة سواء عند صدور حكـ فيياياية  ا 
عبلنيما يجب أف تتضمف مف بيانات، وقيد، و الجية المختصة، و  إلىة وتقديميا ػػػػػػالعريض ـ ػػػػلمخص اػػػػػا 

ؽ إلى ياية صدور ػػػػػػػف إجراءات تحقيػػػػػػػوما تقتضيو مات عارضة ػػػػػطمبخر، وما قد يطرأ عمييا مف اآل
 .الحكـ فييا

 بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى :
 .المبحث األول: ماىية دعوى منازعة الشير العقاري وشروط قبوليا      
  بالفصل في منازعة الشير العقاريالمبحث الثاني: الجية القضائية المختصة      

 .(القضائي االختصاص)
 .طرق الطعن فيياالشير العقاري و  المبحث الثالث: األحكام القضائية الفاصمة في منازعات     
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 األولث ــــــــــــمبحال
 ماىية دعوى منازعة الشير العقاري وشروط قبوليا 

قبؿ الخوض في إجراءات التقاضي المتعمقة بمنازعة الشير العقاري، ينبغي التعرؼ عمى الوسيمة التي 
مف حيث تعريفيا والخصائص يستعمميا المتقاضي لمجوء إلى القضاء والمتمثمة في الدعوى القضائية 

في رفع ىذه  الشروط التي يجب توافرىا في أطراؼ الدعوى لممارسة الحؽ إلىالتي تتميز بيا إضافة 
ا ػػػػػػػػػػػيود التي وضعيػػالقو  القضائية ع الدعوىػعريضة رفليا ف الشروط التي تخضع ػبل عػػػفض ،الدعوى

 المشرع الجزائري لمباشرة ىذه الدعوى أماـ القضاء. 
 مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

 المطمب األول: ماىيــــــــــــــــــــــــة الدعوى.      
 شروط قبول الدعوى. المطمب الثاني:     

 
 ـب األولــــــــــالمطم

 ماىيــــــــــــــــة الدعــــــــــــوى
في المنازعة في إجراءات الشير العقاري مف خبلؿ أعماؿ المسح العاـ يتعيف عمى كؿ مف لو مصمحة 

القضاء  إلىأ ػػػػػأف يمج ،أو ضد الترقيـ المؤقت أو في المنازعة في الحقوؽ المشيرة أو التحقيؽ العقاري
ر مف ػػػػػػلممطالبة بحقو أو المطالبة بحمايتو دوف أف ينصب مف نفسو قاضيا فيما ينشب بينو وبيف الغي

نما باالعتماد عمى أىـ وسائؿ حماية الحؽ أي الدعوى القضائية لما تتميز بو  منازعات مف العمومية وا 
القضاء، فضبل عف أف المشرع قد أحاطيا بكثير مف الضمانات التي تجعميا  إلىمف عنصر االلتجاء و 

، ولمعرفة ماىية ىذه الدعوى ينبغي تعريفيا وتمييزىا عف المفاىيـ التي تمتبس ؿ حماية الحؽػػـ سبػػػػػأسم
 بيا وتحديد خصائصيا.
 :إلىمف ثـ يقسـ المطمب 

 األول: تعريف الدعوى.الفرع      
 الفرع الثاني: تمييز الدعوى عن المصطمحات التي تمتبس بيا.     
 الفرع الثالث: خصائص الدعوى القضائية.     
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 األول رعـــــــــــالف
 وىـــــــــف الدعــــتعري 

ة منفصمة ػػػػػػسمطعندما تثور المنازعة المتعمقة بالشير العقاري يمجأ المتضرر إلى القضاء الذي ىو 
وىذا عف السمطات األخرى والذي يعتبر مرفقا عاما إذ يعتبر كذلؾ نظرا لطبيعتو العضوية والمادية 

تضمف استمرارية ىذا المرفؽ لتحقيؽ  عندما يسند الفصؿ في ىذه المنازعات إلى جية عمومية مستقمة
ؿ البحث ػػػػػالمختص بالفصؿ في المنازعة محالمجوء إلى القضاء وبذلؾ يتـ  (1)المساواة بيف المتقاضيف

بموجب دعوى قضائية، وىي الوسيمة التي يستعمميا صاحب الحؽ أو المركز القانوني لرعاية وحماية 
ة ػػػػػػحقو، وعميو فبل يمكف الخوض في إجراءات التقاضي لمفصؿ في منازعة الشير العقاري دوف معرف

قومات وجوده إذا لـ يكف في وسع صاحبو أف يرعاه ويحميو ماىية ىذه الوسيمة، فبل يستكمؿ الحؽ م
، فيي مف عناصر قياـ الحؽ، وىي بيذا يير الدعوى ال سبيؿ لمتمكف مف ذلؾذلؾ ألنو وينتفع بو، و 

االعتبار وثيقة الصمة بالقانوف المدني. ثـ ىي بوصفيا وسيمة التمتع لحماية السمطة القضائية تدخؿ 
 .(2)في دراسة قانوف المرافعات

 

رد اقتضاء حقو بنفسو، وىيأت لو ىذه الحماية بواسطة القضاء، كاف ػػػػمت عمى الفا حرّ ػة عند مػػػػػفالدول
المعتدى عميو، حؽ الحصوؿ عمى ىذه الحماية  يالبد أف تخوؿ لمفرد صاحب الحؽ أو المركز القانون

 .(3)القضائية أو اختصارا بالدعوى وىذا الحؽ يسمى بالدعوى
 .(4)كممة قمقة يير معينة، أدى ىذا القمؽ إلى أنيا لـ تستقر كفكرة قانونية في الفقو حتى اآلففالدعوى 

فقد شاع االضطراب في استعماليا والتعبير عنيا، ولـ يعرفيا المشرع ال في قانوف اإلجراءات المدنية 
 .الضطرابوال في القانوف المدني، وقد ساعدت المغة القانونية المستعممة عمى زيادة ىذا ا

أنيا  معنييف المعنى السائد في الفقو بيف دأما في االصطبلح القانوني، فإنيا تترد، ة ىي االدعاءػػفمغ
ف ثار الخبلؼ حوؿ مضمونو وطبيعتو. ومعنى آخر دارج في العمؿ وىو المطالبة  سمطة أو حؽ، وا 

 . (5)القضائية
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CADIET Loïc, Droit judiciaire privé, litec,1992,P 65.(1)  
 . 19، ص 1975/1976د. عبد المنعـ أحمد الشرقاوي، شرح قانوف المرافعات الجديد، دار الفكر العربي،  (2)
 . 45، ص 2008د. فتحي والي، الوسيط في قانوف القضاء المدني، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي،  (3)
وأيضا د. وجدي رايب  11، ص 1947د. عبد المنعـ أحمد الشرقاوي، نظرية المصمحة في الدعوى، الطبعة األولى، مكتبة عبد اهلل وىبة ،  (4)

نية وأيضا د. أحمد ىندي، قانوف المرافعات المد 451فيمي، النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات، المرجع السابؽ، ص 
 .435، ص 1995الدعوى، دار الجامعة الجديدة لمنشر، الختصاص و ااـ القضائي و والتجارية النظ

 . 437د. وجدي رايب فيمي، النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات، المرجع السابؽ، ص  (5)
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 (1)ىي سمطة االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى تقرير حؽ أو حمايتو ى كما يراىا الفقو القديـوالدعو 
وىي السمطة المخولة لكؿ شخص لو حؽ يعترؼ القانوف بوجوده في أف يطمب حماية القضاء إلقرار 

 .(2)ىذا الحؽ إذا جحد، أو رد االعتداء عنو، أو استرداده إذا سمب
أحيانا تستعمؿ الدعوى بمعنى الحؽ في حكـ بمضموف معيف لصالح المدعي، وأخيرا تستعمؿ الدعوى 

ت أماـ القضاء، فيقاؿ مصاريؼ الدعوى، أي المصاريؼ التي أنفقت بالنسبة لتعني مجموعة اإلجراءا
 .(3)لجميع إجراءات الخصومة، أو وقؼ الدعوى والمقصود بو وقؼ إجراءات الخصومة

فيي وسيمة قانونية يتوجو بيا الشخص إلى القضاء لمحصوؿ عمى تقرير حؽ لو أو حمايتو أو عمى 
وليست في ذاتيا حقا آخر  الحؽ وسيمة تحريؾ القضاء لحمايةفالدعوى ىي  ،العكس نفى ىذا الحؽ

عناصره كما أنو قد يتصور أحد إلى جوار الحؽ الذي تحميو يضاؼ إلى ذمة صاحب الحؽ، إذ ىي 
وجود عدة دعاوى أي عدة وسائؿ لحماية حؽ واحد، وأخيرا ليست الدعوى ىي الوسيمة القانونية الوحيدة 

لحماية الحقوؽ، بؿ أف لمحقوؽ طرقا قانونية أخرى لحمايتيا مثؿ طرؽ التنفيذ والدفاع الشرعي وحؽ 
تتميز عنيـ جميعا بأنيا ترفع إلى المحاكـ أي الحبس كميا وسائؿ قانونية لحماية الحؽ، ولكف الدعوى 

 .(4)أنيا حماية عف طريؽ سمطة القضاء 
حؽ صاحب االدعاء في أف تسمع دعواه بحيث يفصؿ القاضي بتأسيسيا بأنيا  وى حديثاػػػػت الدعػػػعرفو 

، وىو المفيوـ ىي بالنسبة لمخصـ، الحؽ في مناقشة مدى تأسيس إدعاءات المدعيو أو عدـ تأسيسيا. 
التي مف قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي الجديد  30بموجب نص المادة الذي أورده المشرع الفرنسي 

 :جاء فييا
¨L’action est le droit, pour l’Auteur d’ une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-

ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.  

Pour l’ adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention¨    
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 . 114د. أحمد أبو الوفا، المرفعات المدنية والتجارية، المرجع السابؽ، ص  (1)
جزء األوؿ، مكتبة اآلداب القاىرة المحامي محمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارف، الد. عبد الوىاب العشماوي و  (2)

 .554ص  1957
 .45د. فتحي والي، المرجع السابؽ، ص  (3)
وأيضا د. عمي أبو عطية ىيكؿ، قانوف المرافعات  20ص  د. عبد المنعـ أحمد الشرقاوي، ) شرح قانوف المرافعات الجديد (، المرجع السابؽ، (4)

 .161، ص 2007المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، سنة 
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ج مف نص المادة المذكورة أعبله بأف الدعوى ليست حكرا عمى المدعي في حقو لبللتجاء إلى ػػػػيستنت
نماالقضاء وفي عرض ادعاءاتو،  الرد ا معترفا بو لخصمو أي المدعى عميو في أصبحت أيضا حق وا 

المذكورة أعبله عمى اعتبار أنيا ال  30وىذا ريـ النقد الموجو لنص المادة  (1)دفعيامى ادعاءاتو و ع
تفرؽ بيف الدعوى والحؽ في الدفاع وبينيا وبيف مبدأ المواجية وىو مبدأ ميـ في الخصومة القضائية 

 .(2)وال عبلقة لو بنظرية الدعوى
 

 رع الثانيــــــــــالف
 رىا من المفاىيم التي تمتبس بياتمييز الدعوى عن غي 

 إلىبس بحؽ االلتجاء متقد تمتبس الدعوى بالحؽ الذي تحميو وقد تمتبس بالخصومة القضائية وكذا قد ت
 القضاء، مما يدعو إلى تمييزىا عف مختمؼ ىذه المفاىيـ فيما يمي:

 

 :تحميوالحق الذي الدعوى و  أوال:
وفقا لمنظرية التقميدية، أف الدعوى ىي فقيؿ يز بيف الدعوى والحؽ الذي تحميو، يكثر النقاش حوؿ التم

 إذامتحركا إلى القضاء، فيو يبقى ىادئا أو بعبارة أخرى ىي ذات الحؽ الحؽ نفسو في إحدى حاالتو، 
حالة قانونية ىادئة والدعوى تمثؿ نما ينشط إذا ما أنكر أو اعتدي عميو، فالحؽ يمثؿ ا  و  لـ ينازع فيو،

 .الحالة القانونية نفسيا وقت التحرؾ

 Le droit est l’état statique, l’action est l’état dynamique d’une même situation 
juridique(3).  

أو  بأنو في حالة السكوف يكوف الحؽ في حالة راحة وىدوء ألنو لـ يتـ التعرض لو CUCHE يرى الفقيوو 
 وخرقلو أو تعرض ال تـ  إذا ماؽ يكوف في حالة حركة ػػػػ، فإف الحةالحالة الثانياس بو، أما في ػػػػػالمس

 .(5)تنفيذ إلىالحؽ الذي تحوؿ مف قوة   JEAN  VINCENTىي حسب الفقيو ، و (4) وأو تجاىم
ىي ذات الحؽ في  (كوفينرا في القانوف االيطالي  )وىي حسب النظرية التقميدية في تعريؼ الدعوى 

أحد ظواىره، إذ يكوف الحؽ في حالتو العادية في سكوف وركود، فإذا تحرؾ أطمقنا عميو اسـ الدعوى 
وف مف ػػػػػحالة السكإال بقدر ما بيف حالة الحركة و  – حسب ىذه النظرية – فبل خبلؼ بيف الحؽ والدعوى

 . (6)خبلؼ
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 (1) COUCHEZ Gerard, avec la collaboration de LAGLADE  jean pierre et LEBEAU Daniel, Procédure civile, 

DALLOZ, 1998 ,P 87. 
(2  ) JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3

e
 éd, L.G.D.J, 2009, P19 

 .116و الوفا، المرجع السابؽ، ص بأد. أحمد  (3)
(4) CUCHE Paul, Precis de Procedure civile et Commerciale, 7

e
  éd , DALLOZ.1937 , N° 127. 

.(5) VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
  éd, op.cit, P 108 

 .24د. عبد المنعـ أحمد الشرقاوي، )نظرية المصمحة في الدعوى(،المرجع السابؽ،  (6)



230 
 

 :والخصومة القضائيةالمطالبة الدعوى و  :ثانيا
 لمحصوؿ عمى احتراـ القانوف اءػإف الدعوى ىي سمطة مخولة لصاحب الحؽ في االلتجاء إلى القض

وأف صاحب الحؽ لو مطمؽ الحرية في استعماليا أو عدـ استعماليا، فإف استعمؿ صاحب الحؽ ىذه 
 .   La  demande en justiceالرخصة نشأت المطالبة القضائية السمطة أو

فالدعوى توجد سواء استعمميا صاحبيا أـ لـ يستعمميا، أما المطالبة القضائية فبل توجد إال إذا باشر 
فيي تنشأ بإيداع  (1)صاحب الحؽ دعواه متبعا اإلجراءات الشكمية التي نص عمييا قانوف المرافعات

لتي ىي أي باتخاذ إجراء مف إجراءات الخصومة وا عريضة رفع الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة
إلى حيف صدور حكـ في  الخصومة مجموعة اإلجراءات التي تبدأ مف إيداع عريضة رفع الدعوى

 .(2)موضوعيا أو انقضائيا بغير حكـ في الموضوع 
يمكف تعريفيا أيضا بأنيا حالة قانونية ناشئة عف مباشرة الدعوى أو مجرد استعماؿ الحؽ في االلتجاء و 

 .(3) قانونية بيف الخصوـإلى القضاء ترتب عبلقة 
عف الخصومة بالدعوى، فميست كؿ خصومة مستندة إلى حؽ أو متوفرة  ر في كثير مف األحيافػػػيعبو 

عف كوف مزاعمو عمى  بصرؼ النظر إليوفييا شروط الدعوى، أف القضاء مفتح األبواب لكؿ مف يمتجأ 
 يير التزامو بالمصاريؼ القضائية عنتا أو مسؤولية إليوال يتحمؿ الخصـ مف وراء االلتجاء و ، أساس

 مؾػت أوذه الحالة ػػػػػػػػػما لـ يكف متعسفا في استعماؿ حؽ الدعوى في ى أولـ تكف خصومتو كيدية،  ما
 .(4)يجوز الحكـ عميو بالتعويض
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 .438د. احمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  أيضاو  118و الوفا، المرجع السابؽ، ص بد. أحمد أ (1) 
(2) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
 éd, op.cit, P 114. 

 . 118د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص وأيضا 
 . 118و الوفا، المرجع السابؽ، ص بد. أحمد أ (3)
 .554د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء األوؿ، ص  (4)
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 القضاء: إلىالدعوى وحق االلتجاء  ثالثا:
   Droit d’agir en justice القضاء إلىالقضاء، فحؽ االلتجاء  إلىتختمؼ الدعوى عف حؽ االلتجاء 

العامة ومكفوؿ لمناس كافة بموجب الدستور وال يساؿ بحؽ التقاضي، ىو حؽ مف الحقوؽ أو ما يسمى 
ذا ػػاؿ حقو، وىػػػاء استعمػػػا يترتب عمى استعماؿ ىذا الحؽ مف ضرر إال إذا تعسؼ أو أسػػالشخص عم

ي ػػػػػػؽ فػػػػا الحػػي بالتقادـ أو بأي سبب مف أسباب االنقضاء. أمػػػػزوؿ عنو وال ينقضػػػؽ ال يجوز النػػػػالح
و عمى ػػػػػرر حصولػػػيبدث اعتداء عمى حقو ػف ىو مف حػػرر لشخص معيػػػو حؽ محدد مقػػػفيالدعوى 

 .(1)الحماية القضائية وىو باعتباره حقا محددا فإنو يمكف النزوؿ عنو كما أنو ينقضي بالتقادـ
 

 ثــلالثا رعــــــــــالف
 القضائية وىــــص الدعـــخصائ 

الدعوى باعتبارىا حقا مف الحقوؽ ليا الصفات التي يتميز بيا الحؽ الشخصي، وألنيا وسيمة حماية 
   (2)حمايتو وترتبط بو إلىترمي  آخر، فإنيا تتأثر بصفات ىذا الحؽ اآلخر الذيحؽ أو مركز قانوني 

حؽ  يمنو، وى، ولمشخص أف يتنازؿ عف ىذا الحؽ ولكف ال يجوز حرمانو بافالدعوى حؽ وليست واج
 ينقضي بالتقادـ، وذلؾ عمى التفصيؿ التالي: كما أنيا حؽ يمكف حوالتو وانتقالو،

 

 أوال: الدعـوى حق وليست واجبا:
ؽ الحرية في أف ػػػػػ، ال يجبر الشخص عمى مباشرتيا، فالشخص مطم(3)استعماؿ الدعوى أمر اختياري

قضاء بالتوصؿ إلى صمح تجنب االلتجاء إلى اليمجأ إلى القضاء إذا ما اعتدى عمى حقو، وقد يفضؿ 
راءات ػػػػي إجػػػػر فػػػػف سيولة ويسوقد يفضؿ االلتجاء إلى ُمحكـ لما يقدمو نظاـ التحكيـ م مع المعتدي

لذلؾ فالدعوى حؽ خاص لمشخص تستعمؿ باختياره ، (4)وتوفيرا لموقت والجيد والمصاريؼ التقاضي
 المجتمع، فيو الذي يستطيع تقدير المصمحة الخاصة بو. لمدفاع عف مصالحو وليس لمدفاع عف
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 .439د. أحمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .441ابؽ، ص د. أحمد ىندي، قانوف المرافعات، المرجع الس (2)

(3)  JULIEN Pierre & FRICERO Natalie,op cit,P 20. 
مد ىندي، المرجع السابؽ، وأيضا د. اح 142ص  1974د. إبراىيـ نجيب سعد، القانوف القضائي الخاص، الجزء األوؿ، منشأة المعارؼ،  (4)

 .115أيضا د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص و  441ص 
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ي ػػػػػػػػػا ينقضػو آلخر، كمػػػو أو يحيمػػػازؿ عنػػػص أف يتنػػػف لمشخػحؽ خاص، فيمكىي وى ػػػػبما أف الدعو 
فيي وسيمة اختيارية لصاحب الحؽ أف يستعمميا أو ال يستعمميا، فبل يجبر صاحب الدعوى  (1)بالتقادـ

 فسوا عمى مف يتعدى عمى حقو نحو نعمى مباشرتيا إذا ما اعتدى عمى حقو، فالدعوى ليست واجب
حتى يسوده حكـ القانوف، ألف كؿ  –ونحو المجتمع الذي يعيش فيو  –حتى يدفع العدواف عف حقو 

 La lutte pour le droit ي كتابوف  IHRINGاعتداء عمى حؽ مخالفة لمقانوف كما ذىب إلى ذلؾ الفقيو
عمى أف عمى المعتدى عميو واجب قانوني في رفع الدعوى وىذا الواجب يقع عميو دفاعا عف القانوف 

لكنيا يير واقعية ألف الفرد إنما يتحرؾ لمدفاع عف مصمحتو وليس  يذه فكرة مثاليةوحماية لممجتمع ف
اليؼ قد يفضؿ مف ناحية أخرى، فإف الدعوى تتطمب إجراءات طويمة وباىظة التكو دفاعا عف القانوف 

 . (2)صمح مع المعتدي إلىالفرد تجنبيا بالتوصؿ 
 

 الدعوى حق يقبل التنازل عنو ولكن ال يجوز الحرمان منو: ثانيا:
بما أف الدعوى حؽ وليست واجبا، فيي تقبؿ التنازؿ عنيا ولكف التنازؿ عف الدعوى ال يعني حتما 

إاّل إذا كاف ىناؾ تنازال عف الحكـ الصادر في  ( فيي تستقؿ عنو) التنازؿ عف الحؽ الموضوعي 
 .( 3)موضوع الدعوى

إذا تنازؿ صاحب الحؽ الموضوعي عف حقو، ترتب عمى ىذا إنزاؿ حقو في الدعوى، سواء قصد 
المتنازؿ ىذا األثر أـ ال، ذلؾ أنو يترتب عمى التنازؿ عف الحؽ الموضوعي زواؿ أىـ شرط الـز 

 .(4)لوجود الحؽ في الدعوى
ألف وز االتفاؽ عمى عدـ مباشرتو ليا،ذا كاف لمشخص مكنة التنازؿ عف حقو في الدعوى، لكف ال يجإ

 شأف ىذا االتفاؽ يعد إخبلؿ بحؽ مقدس تقتضيو المصمحة العامة ويحميو القانوف العاـ.
االتفاؽ عمى تقييد الحؽ في الدعوى، كأف يتراضى الخصـو عمى  زوالكف ىذه الصفة ال تنفي ج

ـ لفضيا عف طريؽ التحكيـ بدال مف االلتجاء إلى القضاء العادي، أو كأف ػػػاء في منازعتيػػػااللتج
 يـ مع ػػػػيتضمف عقد تأسيس الشركة نصا يحـر الشركاء مف االلتجاء لمقضاء قبؿ عرض منازعت

الشركة عمى جمعيتيـ العمومية، أو كأف يتفؽ الخصوـ عمى االكتفاء بدرجة واحدة مف درجات 
 .(5)التقاضي

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .176، ص 2009د. سيد احمد محمود، أصوؿ التقاضي، دار النيضة العربية،  (1)
 . 54، المرجع السابؽ، ص د. فتحي والي (2)
 .176د.سيد احمد محمود، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .442وأيضا د. احمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  55د. فتحي والي، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .165د. عمي أبو عطية ىيكؿ، المرجع السابؽ، ص  (5)
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ذا كاف والدعوى باعتبارىا وسيمة لحماية الحؽ أو كعنصر مف عناصره ال يج وز النزوؿ عنيا مقدما. وا 
زوؿ عف االلتجاء إلى القضاء إذا نشأ خبلؼ ػػو ال يجوز النأن ؽ برمتو إالّ ػػػز النزوؿ عف الحػػػجائمف ال
ف كاف يجوز  و االعتساؼ.ػذا النزوؿ، ألنو مخالؼ لمنظاـ العاـ وال يؤمف معػػػػد بيػػػػدده وال يعتػػػبص وا 

 .(1)تنشأالنزوؿ عف الخصومة بعد أف 
لو كانت مقررة سواء، كما أف تنطبؽ عمى الدفوع و الدفوع عمى التنطبؽ القاعدة بالنسبة لمطمبات و 

إقامة قا عمى لمصمحة األشخاص، يير أنو يشترط لعدـ االعتداد بالتنازؿ عف الدعوى أف يكوف ساب
 الدعوى ومطمقا. 

قانونا لحمايتو قبؿ ثبوت الحؽ فييا وعف ففي ىاتيف الحالتيف يتنازؿ الشخص أف الوسائؿ المقررة 
 .(2)الحقوؽ كمية وىو ما ال يجوز

 

 الدعوى حق يمكن حوالتو وانتقالو: ثالثا:
 (لمخمؼ الخاص كالمشتري مثبل ) نظرا ألف الدعوى حؽ خاص فيي تقبؿ الحوالة أثناء الحياة

وفي كمتا الحالتيف تنتقؿ الدعوى بالحوالة طالما تـ انتقاؿ الحؽ  ( لمخمؼ العاـ كالورثة)  أو بعد الوفاة
فممورثة أف  .الخمؼ العاـ والى الخمؼ الخاص إلىوى ػؽ الدعػفينتقؿ ح (3) وعي الذي تحميوػػالموض

حقوقا موضوعية معينة بالوفاة  إلييـيرفعوا الدعوى مطالبيف بحؽ مورثيـ لدى الغير، فطالما انتقمت 
يستعمؿ الدعاوى الحؽ في رفع الدعوى لممطالبة بيذه الحقوؽ، كما أف لممشتري أف  إلييـفإنو ينتقؿ 

ررة ػػػػػاوى المقػػػػػا الدعػري ومعيػػالمشت إلىت مف البائع ػػوؽ الموضوعية انتقمػػػفالحق .التي كانت لمبائع
ينة. فدعوى التعويض يير قابمة لبلنتقاؿ إال في أحواؿ معتكوف قد حمايتيا.مع مبلحظة أف الدعوى ل

 .(4) عف الضرر األدبي ال تنتقؿ لمورثة ما لـ يكف المورث قد رفعيا لمقضاء قبؿ الوفاء
 

 رابعا: الدعوى تقبل االنقضاء بالتقادم:
تخضع الدعوى لمدة محدودة يجب رفعيا فييا، فإذا انقضت ىذه المدة، تقادمت الدعوى ولـ تعد ليا 

وألف الدعوى حؽ فيي تنقضي بالتقادـ أي بمرور مدة معينة لـ ترفع خبلليا الدعوى،حيث أف  (5)وجود
مدة التقادـ ال تبدأ مف وقت نشأة الحؽ الموضوعي بؿ مف تاريخ الحؽ في الدعوى أي مف تاريخ 

  االعتداء أو التيديد باالعتداء عمى الحؽ.
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .116أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  د. أحمد (1)
جراءاتيا، منشأة المعارؼ،  (2)  ا.بعدىوما  15، ص 1979د. أمينة مصطفى النمر، الدعوى وا 
 .177-176د. سيد احمد محمود، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .444. أحمد ىندي، المرجع السابؽ، ص د (4)
 .445وأيضا د. أحمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  55د. فتحي والي، المرجع السابؽ، ص  (5)
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 يــالثان بـــــــــــالمطم
 وىــــول الدعـــــروط قبــــش

روط افتتاح الدعوى القضائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى قبوؿ الطمب القضائي ألف ىذا األخير ػػػػإف ش
. وشروط بتضافر بعض الشروط المطموبة لقبوؿ الدعوى اإلجرائيىو الذي يطبع الدعوى في شكميا 

األىمية. حؽ في الدعوى، الصفة، المصمحة، و تتمثؿ في اللدعوى بالنسبة لمفقو ىي أربعة، و قبوؿ ا
 .(1)الثالث والرابع بممارستياالثاني بوجود الدعوى و ط األوؿ و يتعمؽ الشر 
ألىمية ليست شرطا لقبوؿ الدعوى الذيف اعتبروا أف ا الذي لـ يسمـ مف انتقاد بعض الفقياءىذا التقسيـ 

نماو  انوف اإلجراءات ػػػداره لقػػػػف إصػػرع الجزائري حيػػػوىو النيج الذي انتيجو المش، اإلجراءاتلصحة  ا 
 .08/09رقـ: المدنية واإلدارية

بأطراؼ الدعوى وشروط مرتبطة بعريضة رفعيا  يمكف تقسيـ شروط قبوؿ الدعوى إلى شروط متعمقةو 
 .أماـ القضاء

 :  إلىيقسـ المطمب مف ثـ 
 .الفرع األول: الشروط المتعمقة بأطراف الدعوى     
 .الفرع الثاني: الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى     
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VINCENT jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
 éd, op.cit, P 131. (1) 
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 األول رعـــــــــــلفا
 الشروط المتعمقة بأطراف الدعوى 

التي يجب أف تتوافر في مف يوجو االدعاء باسميـ الشروط  ،يقصد بالشروط الخاصة بأطراؼ الدعوى
، وىـ أساسا المدعي، وىو رافع بو القانوني المدعي بالنسبة لمحؽ أو المركزبناء عمى ما ليـ مف صفة 

واء كاف واحدا أـ ا طبيعيا أـ اعتباريا، وسالدعوى أو البادئ في المطالبة القضائية، سواء كاف شخص
وى ػػػػػػػالدعوصفو في يتغير المراد الحكـ عميو، وال  أي المشكو منو ابتداءعميو وىو  ىمتعددا، والمدع

ما قد يطمب الحكـ لو بو عمى المدعي يسمى دعاوى مف المدعي، فإف شكا بدوره األصمية حتى ولو 
 .(1)قد يكوف واحدا أو متعددا، و شخصا طبيعيا أو اعتبارياعميو، وىو قد يكوف  ىالمدع
ة ػػة والمصمحػػػؿ في الصفػػتتمث 08/09 مف القانوف رقـ: 13وفقا لنص المادة وى ػػػػوؿ الدعػػػشروط قب    

 يػػوف وبذلؾ وضع حدا لمخبلؼ الفقيػػػػاإلذف إذا اشترطو القانا القانوف و ػػػو المحتممة التي يقرىأ القائمة
 حوؿ ماىية ىذه الشروط والتي يرى البعض مف أف شروط الدعوى تكمف في شرط واحد وىو المصمحة 

 فييا ألف الدعوى ال توجد إاّل بوجود مصمحة ( مباشرةشخصية و  –قانونية، قائمة وحالة  )
Pas d’intérêt Pas d’action . 

 

المصمحة تمثؿ الجانب  خر بأف شروط الدعوى ىي المصمحة والصفة، حيث أفبينما يرى البعض اآل
   .الواقعي لمدعوى، أما الصفة فتمثؿ الجانب الشخصي لمدعوىالقانوني و 

 

بأف الشرط الثاني أي الصفة والذي يجمع الفقو  في ىذا الصدد رى الدكتور أحمد أبو الوفاػػػيو     
مدعي ال ،، يتعمؽ بأشخاص الدعوىتوبداىلالقانوف عميو والقضاء عمى استمزامو والذي لـ ينص 

 .(2)شرط المصمحة الشخصية كذلؾيسمى شرط الصفة في المدعي و  والمدعي عميو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .446ىندي، المرجع السابؽ، ص  د.أحمد  (1)
ص  1986وما بعدىا وأيضا د. وجدي رايب فيمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، 329ص المرجع السابؽ،  د. أحمد مسمـ، (2)

94 . 
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وع ػػػػػػود موضػػػػوج – وجود مصمحة – وجود حؽ روط قبوؿ الدعوى ىيػػأف شػب ،وػػػػض الفقرى بعػػػكما ي
، والذي يضيؼ بأف ىذه الشروط ال تخرج عف قاضيتوجود أىمية أو سمطة لم – وجود صفة –الدعوى 

 .(1)وىي "المصمحة"كونيا وجيات مختمفة لشرط واحد ألف بعض ىذه الشروط قد يمتبس بالبعض اآلخر 
 

، واألىمية حسب رى البعض اآلخر أف شروط قبوؿ الدعوى ىي المصمحة والصفة واألىميةػػػيو     
الدكتور عبد الباسط جميعي ىي الشرط الثالث مف شروط قبوؿ الدعوى إذ ال يجوز أف تقبؿ دعوى 

يكوف المدعي فييا يير متمتع باألىمية القانونية البلزمة لممارسة حقوؽ، ويرى أف بعض الشراح يروف 
باعتباره  –عنى أف الطمب بأف األىمية ليست شرطا لقبوؿ الدعوى بؿ ىي شرط النعقاد الخصومة، بم

ال يكوف صحيحا في القانوف إال إذا كاف مف صدر منو الطمب  –مف المدعي  اتصرفا قانونيا صادر 
 كامؿ األىمية. 

صح األمر يتعمؽ بصحة الخصومة أو بطبلنيا  إفيضيؼ بأنو يعتقد أف ىذا النظر يير سديد، ألنو و 
مة لكاف معنى ذلؾ أف الدعوى المرفوعة مف مجنوف أو قاصر تكوف مقبولة. ولكف الخصومة تكوف باط

لمبطبلف إذا كاف ناقص أىمية فحسب، ومف ثـ ال يكوف لممدعي  ةوقابم، إذا كاف المدعي عديـ األىمية
نسبيا فبل  اذ يكوف بطبلنػة المدعي، ألف البطبلف عندئػػػػقص أىميؾ بالبطبلف في حالة نػػػػو التمسػػػػعمي

ليست ما لـ يقؿ بو أحد، ألف الخصومة  – حسبو – يتمسؾ بو إال مف شرع لمصمحتو أي القاصر وىذا
نماعقدا يتـ بالرضا  المدعي أو )  ىي تنعقد جبرا عمى المدعى عميو، ومف ثـ كاف لو أف يتمسؾ وا 

حسب رأي إذا ما تبيف أف ىذا الحكـ في يير صالحو. فمف المسمـ بو  االحتجاج عميو بوبعدـ  ( نائبو
ال جداؿ أف المدعي عميو يجوز أف يتمسؾ بنقص أىمية المدعي أو الدكتور عبد الباسط جميعي فإنو 

 .(2) انعداميا، وال سبيؿ لذلؾ إال بالدفع بعدـ قبوؿ الدعوى
 

 ال يجوز ألي شخصتي جاء فييا:" ال 13بالرجوع إلى نص المادة أما في القانوف الجزائري، فإنو 
 التقاضي ما لـ تكف لو صفة، ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف.

 يثير القاضي تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي أو في المدعي عميو.
 ".كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف
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 .562لوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص د.عبد ا (1)
 .241، ص 1974 – 1973د.عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات في قانوف المرافعات الجديد، دار الفكر العربي،  (2)
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واإلذف وىي ودوف الخوض أكثر في الجدؿ الفقيي، فإف شروط قبوؿ الدعوى ىي: الصفة والمصمحة 
 الشروط التي سوؼ أتعرض ليا بالتفصيؿ فيما يمي:

 رط األول: ــــــــــــالش -
 :الصفـــــة -

بأف ترفع  –الصفة العادية  –لقبوؿ الدعوى، فيجب لقبوؿ الدعوى توافر الصفة  اتعتبر الصفة شرط
لصاحب الحؽ في الدعوى وسمبا لمف  إيجاباالدعوى مف ذي صفة ضد ذي صفة، وتنسب الدعوى 

يوجد الحؽ في الدعوى في مواجيتو، بمعنى أف يكوف رافع الدعوى ىو صاحب الحؽ أو المركز 
القانوني المراد حمايتو أو مف ينوب عنو، وأف توجو الدعوى إلى مف اعتدى عمى ىذا الحؽ، أي أف 

ز القانوني لصاحب الحؽ المدعى، كما يوجد تطابؽ بيف المركز القانوني لمشخص رافع الدعوى والمرك
يتطمب تطابقا بيف المركز القانوني لممدعي عميو والمركز القانوني لممعتدى عمى ىذا الحؽ بالدعوى 

ويعبر أحيانا عف ىذا  المركز القانوني المدعى بو ة لطمب الحماية القضائية لمحؽ أوبوصفيا وسيم
تقاد الدكتور وجدي رايب فيمي أف تكوف الدعوى المقتضى أف تكوف المصمحة شخصية واألدؽ في اع

 .(1)شخصية، فالصفة تقوـ عمى وجود عبلقة قانونية بيف أطراؼ الدعوى وموضوعيا
ي أف تستمر صفة المدعي طواؿ مراحؿ الدعوى، فإف زالت عدت الدعوى يير مقبولة ػػينبغ    

الموضوعي انتقاؿ الصفة، فإذا كاف نو يترتب عمى انتقاؿ الحؽ ألوتقضي المحكمة بذلؾ تمقائيا، ذلؾ 
تظير مصمحة صاحب الحؽ آخر، فإف صفتو ومصمحتو تزوالف و  قد نقؿ حقو إلى شخص الدائف
 .(2)ىي التي تكوف أساسا لمدعوى القائمة و   –الخمؼ  – الجديد

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممدعي عميو، يجب أف تستمر صفتو ومصمحتو طواؿ مراحؿ الدعوى، فإذا حدث 
يير مقبولة، فإذا حدث أف أصبح المديف شخصا آخر  تعدوزالت صفتو في أي وقت، فإف الدعوى 

      .أثناء نظر الدعوى، فإنو يجب توجيو اإلجراءات إلى صاحب الصفة الجديد

رؼ بيا لؤلفراد لمدفاع عف مصالحيـ الخاصة فيناؾ صفة في تالدعوى مع إذا كانت ىناؾ صفة
كالنيابة ) ةػػئأو ىي (كالنقابات أو المنظمات أو الجمعيات)رؼ بيا لمنظمات جماعية تالدعوى مع

 . (3)وذلؾ لمدفاع عف مصمحة جماعية أو عامة (العامة
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .495رايب فيمي، النظرية العامة لمعمؿ القضائي، المرجع السابؽ ص  د. وجدي (1)
 .92ص  1981د. نبيؿ عمر،الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ونظامو القانوني، الطبعة األولى ، منشأة المعارؼ،  (2)

(3) VINCENT jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
   éd, op.cit, P 148 

 . 223احمد محمود، المرجع السابؽ، ص أيضا د. سيد و 
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 رط الثاني: شــــــــــــال
 :المصمحـة -

القضاء سمطة مف سمطات الدولة ال يباشر وظيفتو في الحماية القضائية إاّل إذا كاف ىناؾ حاجة إف 
ىناؾ إلى ىذه الحماية، فالقضاء ليس دارا لئلفتاء وال مجاال لممجاالت النظرية البحتة، فيجب أف تكوف 

ذا كاف القضاء الموضوعي، أي الفصؿ في موضوع  فائدة عممية مف وراء رفع الدعوى إلى القضاء، وا 
الدعوى يحقؽ ىذه الحماية، فإف القانوف يشترط لقبوؿ الدعوى، وبالتالي لمفصؿ في موضوعيا أف تكوف 

 ىناؾ حاجة إلى ىذه الحماية.
المصمحة ىي مناط الدعوى، وىذا يؤدي إلى تصفية أف دة إذف أنو ال دعوى ببل مصمحة، و فالقاع

الدعاوى المرفوعة أماـ القضاء، حتى ال تنشغؿ المحاكـ بالفصؿ في دعاوى ال حاجة إلى الفصؿ 
 . (1)فييا

 لقد وجد خبلؼ بيف الفقياء في شأف تعريؼ المصمحة عمى النحو التالي:
التي تعود لممدعي مف الحكـ  نفعة أو الفائدةإلى أف المصمحة ىي الم (2)ذىب الرأي الغالب في الفقوػػي
إلى أف لممصمحة معنييف األوؿ ىو الباعث أي  (3)بينما ذىب البعض اآلخر، و بطمباتو القضائيةػػػل

 يد باالعتداء عمى الحؽ أو المركزالحاجة إلى الحماية القضائية التي توجد في حالة االعتداء أو التيد
والثاني ىو الغاية أي المنفعة التي يحصؿ عمييا لتحقيؽ حماية القانوف لحقو الذي اعتدى عميو أو 

 .الميدد باالعتداء عميو
رى أنو يصعب التميز بيف الباعث والغاية في المصمحة حتى أف ػػي (4)رأي الثالثػػفي حيف أف ال    

بالتالي مصمحة بالمعنييف السابقيف معا، و الرفوا ػأنصار ىذا الرأي أقروا صعوبة التمييز بينيما وع
 فالمصمحة وفقا لمرأي الثالث ىي المنفعة أو الفائدة التي تعود لممدعي مف رفع دعواه أماـ القضاء.

 يا دوف االعتداد بتاريخ إقامتياوالعبرة في توافر المصمحة ىي بوقت نظر الدعوى والفصؿ في
 وقت إقامة الدعوى ثـ زالت عنو عند نظرىا والفصؿ فييادى المدعي ػػػػػػفالمصمحة إذا توافرت ل

 فبل تكوف الدعوى مقبولة. 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .108د. وجدي رايب فيمي، مبادئ القضاء، المرجع السابؽ ص  (1)
 .205وأيضا د.أحمد السيد صاوي، المرجع السابؽ، ص  318ص  د.احمد مسمـ، المرجع السابؽ، (2)
 .54،ص 1944المصمحة في الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، د. عبد المنعـ أحمد الشرقاوي، نظرية  (3)
 .199.سيد احمد محمود، المرجع السابؽ، ص . د (4)
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الدعوى تمشيا مع وظيفة القضاء  فالمصمحة شرط مستمر يجب إف يظؿ قائما إلى وقت الفصؿ في
 .(1)صدور الحكـ بيااليدؼ منو الذي ىو منح الحماية القضائية لمف ىو في حاجة إلييا وقت و 
 

أبعد مف ذلؾ حيف يرى بأف مجرد استعماؿ الحؽ في الدعوى دوف توافر  CUCHE ذىب الفقيوػػػي    
 .مصمحة يعتبر تعسفا في استعماؿ الحؽ

 Il ya usage abusif du droit, lorsqu’on exerce ce droit en justice sans y avoir intérêt (2).    
ية أو الواقعية التي ممة القضائية أو ىي الفائدة العالحاجة إلى الحمايفالمصمحة في الدعوى تعني إذف 

تعود عمى المدعي مف الحكـ لو بطمبو لتحقيؽ مركز مالي أو أدبي، فيي الحاجة إلى الحماية القضائية 
تعني الفائدة التي تعود  وىيسواء كانت في صورتيا اإليجابية كالدعوى أو في صورتيا السمبية كالدفع 

فيي إذف مصمحة ، يحققو ىذا الحكـ مف يقيف قانوني ي مف الحكـ بطمبو، إنما يترتب عماػػعمى المدع
القضاء، فاألصؿ أف  إلىوىي المنفعة التي يجنييا المدعي مف االلتجاء  (3)المدعي في اليقيف القانوني

القضاء، وىو أيضا يبتغي منفعة  إلىاء الشخص إذا اعتدي عمى حقو تحققت لو مصمحة في االلتج
ىي مف ناحية أخرى الغاية المقصودة محة ىي الباعث عمى رفع الدعوى، و مف ىذا االلتجاء، فالمص

 .(4)منو
نما ىي شرط لقبوؿ أي طمب أو دفع أو طعف في ليست شرطا لقبوؿ الدعوى فحسب، و  المصمحةف ا 

 .حكـ
 أوصاف المصمحـة:

قانوف  13ال يكفي لقبوؿ الدعوى أف يكوف لصاحبيا مصمحة في رفعيا، و إنما يجب طبقا لنص المادة 
مف قانوف  459راءات المدنية واإلدارية، أف تكوف المصمحة قائمة أو محتممة، في حيف أف المادة ػػػاإلج
تتوافر في المدعي راءات المدنية القديـ لـ تكف تشترط أي وصؼ في المصمحة، بؿ يكفي أف ػػػاإلج

ميو في مصمحة في رفع الدعوى، ولـ يشترط المشرع بأف تكوف المصمحة قانونية، كما ىو الحاؿ ع
يعرفيا  الذي  (1996 لسنة 81بعد التعديؿ بموجب القانوف رقـ:  3المادة )قانوف المرافعات المصري 

بو فيو مصمحة قانونية شخصية كالتالي:" ال تقبؿ الدعوى كما ال يقبؿ أي طمب أو دفع ال يكوف لصاح
 " .ومباشرة وقائمة

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .293د. احمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  (1) 
(2) CUCHE Paul , op.cit, N°130. 

 .493 – 492د. وجدي رايب فيمي، النظرية العامة لمعمؿ القضائي، المرجع السابؽ ص  (3)
 مصمحة في الدعوى(، المرجع السابؽأحمد الشرقاوي، ) نظرية الأيضا د. عبد المنعـ و  121و الوفا، المرجع السابؽ، ص د. أحمد أب (4)

 .55ص
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أي المصمحة التي يقرىا القانوف المصمحة المطموبة في رفع الدعوى ىي المصمحة القانونية  أفال شؾ 
يتحقؽ ذلؾ إذا كانت الدعوى تستند إلى حؽ أو مركز قانوني فيكوف الغرض مف الدعوى المطالبة و 

 قانوني أو رد االعتداء عميو أو المطالبة بتعويض عف الضرر الذي أصاب الحؽ.بحؽ أو مركز 
فالمصمحة الجديرة بالحماية إذف ىي المصمحة التي تستند إلى حؽ أو مركز يحميو القانوف، فبل تقبؿ 
دعوى الخميمة عمى مف تسبب في وفاة خميميا، ألف المعاشرة يير الشرعية ال تنشئ لمخميمة حقا يحميو 

 .قانوفال

ي ػػػػػػػي التػػػػى Pécuniaire المصمحة القانونية قد تكوف مصمحة مادية أو أدبية، والمصمحة الماديةو     
تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالديف أو الفوائد التأخيرية أما المصمحة األدبية 

Intérêt moral (1)فيي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى. 
فالمصمحة سواء كانت مادية أو أدبية تكفي لقبوؿ الدعوى طالما أنيا تستند إلى حؽ أو مركز يحميو 

 القانوف.
وف ػػػػػػأف تكػػ، بمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 13في نص المادة  المشرع الجزائري لـ يشترط

أي أف يكوف رافع الدعوى ىو صاحب   Intérêt personnel et direct (2)المصمحة شخصية ومباشرة
لمقاصر والوكيؿ بالنسبة  الحؽ أو المركز القانوني المراد حمايتو أو مف ينوب عنو كالوصي بالنسبة

 كما اشترط أف تكوف مصمحة قائمة، فما معنى أف تكوف المصمحة قائمة. لمموكؿ
محتممة، بمعنى أف يكوف  قائمة أوواشترط المشرع الجزائري في رافع الدعوى أف تكوف لو مصمحة 

يشترط لقبوؿ الدعوى أف ، أنو االعتداء قد وقع بالفعؿ عمى الحؽ أو المركز القانوني المراد حمايتو
لكف قد يحتمؿ و تكوف المصمحة قائمة، ويكوف ذلؾ كقاعدة عامة عندما يكوف الضرر قد وقع فعبل، 

ثير قمؽ وقوعو، ألف الضرر المحتمؿ يوقوع ضرر في المستقبؿ، فيجوز أف ترفع دعوى وقائية لتفادي 
وىو ما يعبر عنو  قائمة وحالة في إزالة ىذا الخوؼ استقراره، توجد مصمحةالمدعي وعدـ طمأنينتو و 

 .(3)بالمصمحة الحالة في الوقاية مف ضرر محتمؿ
    
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .210د. أحمد السيد صاوي، المرجع السابؽ، ص  (1)
إلى تداخؿ مفيـو المصمحة الشخصية والمباشرة مع  يومرد ذلؾ في رأيلـ يشترط المشرع الجزائري بأف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة  (2)

ذلؾ أف المشرع أصاب حيف لـ يشترط بأف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة ألف ذلؾ مف ، مفيـو الصفة التي ىي شرط لقبوؿ الدعوى أيضا
صمحة ويضعيا في أضيؽ نطاؽ ويحصرىا في المدلوؿ الذاتي لرافع الدعوى وىو مفيـو مف شأنو أف يكرس معنى شأنو أف يضيؽ معنى الم

 .الذات وعدـ المباالة بقضايا المجتمع
(، الطبعة الثالثة، ديواف االستثنائيةنظرية الخصومة اإلجراءات  –د. بوبشير محند أمقراف، قانوف اإلجراءات المدنية ) نظرية الدعوى  (3)

 . 48، ص 2008المطبوعات الجامعية، 
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فالضابط لتحقيؽ المصمحة القائمة ىو وقوع الضرر بالفعؿ عمى الحؽ أو المركز القانوني، كأف 
 يغتصب شخص عينا في حيازة شخص آخر، أو يمتنع مديف عف سداد ديف حؿ أجمو.

إلى القضاء إذا لـ ينازع في حقو أو مركزه وعمة ذلؾ، أنو ال حاجة لصاحب الحؽ في أف يمجأ 
المركز  أوالقانوني، فضبل عف أف ميمة القضاء الفصؿ في المنازعات، بحيث ال منازعة حوؿ الحؽ 

 .(1)يشغؿ القضاء بمنازعات لـ تحؿ بعد أفالقانوني، فإنو ال يصح 
ة، فإف المشرع أضاؼ ػػػقائم ال تقبؿ إاّل إذا كانت المصمحة فيياأف ؿ في الدعوى ػػاف األصػإذا ك    

، فما معنى أف تكوف المصمحة القضاءالمصمحة المحتممة كشرط لقبوؿ الدعوى وىذا تمشيا مع الفقو و 
 محتممة؟

القاعدة أنو يمـز لقبوؿ الدعوى أف تكوف قائمة ومع ذلؾ تكفي المصمحة المحتممة، لذا خرج المشرع عف 
مسايرة لبلتجاه الحديث في الفقو الذي  د مصمحة محتممةالقاعدة وأجاز لقبوؿ دعاوى يكفي فييا وجو 

والمصمحة تكوف محتممة قبوؿ الدعاوى التي يتكوف فييا المصمحة محتممة في حاالت معينة،  إلىيميؿ 
 .(2)إذا كاف الخطر وشيكا والضرر محتمؿ الوقوع، وأقره القانوف مثؿ الدعاوى الوقائية

أي وشيؾ تشمؿ الدعاوى الوقائية الدعاوى التقريرية وىي التي يكوف فييا الحؽ ميددا بخطر محدؽ و 
الوقوع، وتعتبر الدعاوى المتعمقة باألدلة مف ضمف الدعاوى التي يكفي فييا وجود مصمحة محتممة 

  . (3)وتكوف في الحاالت التي يراد فييا االستيثاؽ كحؽ يخشى زواؿ دليمو
 

المجتمعات الحديثة ينبغي أف ال يقتصر عمى وظيفتو الجزائية، أو العبلجية، بؿ ينبغي أف فالقضاء في 
يؤدي دورا وقائيا، فالوقاية خير مف العبلج، فتدخؿ القضاء لمنع الضرر أولى مف تدخمو إلصبلح ىذا 

ذه ػػػوى ؿ أنو توجد في حالة الضرر المحتمؿ حاجة إلى الحماية القضائية مف ىذا الضرر،ػػػب. الضرر
ف الضرر المحتمؿ يثير خوؼ المدعي وعدـ طمأنينتو ألالحاجة تمثؿ مصمحة قائمة وحالة في الدعوى 

واستقراره، وىكذا توجد لو مصمحة قائمة وحالة في إزالة ىذا الخوؼ وىو ما يعبر عنو بالمصمحة في 
 . (4)االستقرار
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 . 222د. أحمد السيد الصاوي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .44، ص2009اعة والتوزيع، ب، الجزء األوؿ، الطبعة األولى، دار أسامة لمط09-08، اإلجراءات المدنية في ظؿ القانوف شويحة زينب أ. (2)
 .31، ص 1975د. عبد الباسط جميعي، شرح قانوف المرافعات الجديد، دار الفكر العربي،  -د. عبد المنعـ الشرقاوي  (3)
  وما بعدىا . 473د. أحمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  (4)
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نما لصحة المطالبة القضائية:لقبول الدع ااألىمية ليست شرط  وى وا 
وى ػػػروط قبوؿ الدعػػػلـ ينص عمى شرط األىمية ضمف شرع الجزائري ػػػػػلقد سبؽ اإلشارة إلى أف المش

، مثمما كاف الحاؿ عميو بالنسبة لنص المادة انوف اإلجراءات المدنية واإلداريةقمف  13بموجب المادة 
ولكف تمشيا مع الفقو  (1)رى البعضيوذلؾ ليس سيوا منو كما قديـ المف قانوف اإلجراءات المدنية  459

نما  شرط لصحة المطالبة ىي والقضاء والقانوف المقارف، ذلؾ ألف األىمية ليست شرطا لقبوؿ الدعوى وا 
ىي الدفع  األىميةلذا فإف وسيمة التمسؾ بعدـ توافر ت الخصومة، و اءاوبالتالي لصحة إجر  القضائية

ات وليس الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى، وآية ذلؾ أف دعوى عديـ األىمية أو ناقصيا تكوف ببطبلف اإلجراء
 تولدت لديو الصفة. ولة إذا تحققت مصمحتو في رفعيا و مقب

نيابة  – الدعوى بنفسو مما يوجب أف يباشرىاوال يترتب عمى تخمؼ األىمية لديو إال عجزه عف مباشرة 
أي أنيا شرط لصحة المطالبة القضائية ليو أو وصيو.فاألىمية شرط لمباشرة الدعوى ال لقبوليا، و  – عنو

جراءات الخصومة ة ػػػػػوف اإلجراءات المدنيػػمف قان 64الدليؿ عمى ذلؾ ىو ما جاء في نص المادة ، (2)وا 
بطبلف العقود يير القضائية واإلجراءات مف حيث موضوعيا محددة عمى "حاالت : نصياواإلدارية ب

 سبيؿ الحصر فيما يأتي:
 انعداـ األىمية لمخصوـ، 1-
 ".انعداـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي 2-
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 .41، ص 2009منشورات أميف، ، 09-08العيش، شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد  فضيؿ أ. (1)
 .26د. عبد المنعـ أحمد الشرقاوي، شرح قانوف المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابؽ، ص  (2)
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د يتوافر لدى الشخص ػػػػر األىمية لدى رافعيا بطبلف إجراءات الدعوى، فقػػػػػيترتب عمى عدـ توافوبذلؾ ف
الحؽ في رفع الدعوى دوف أف يكوف أىبل لمباشرتيا، وفي ىذه الحالة يجب أف يتخذ األعماؿ اإلجرائية 

اّل كانت الدعوى باطمةي و ػػػؿ قانونػػلمخصومة بواسطة ممثالمكونة  وى ػػػػػػػػػػوؿ الدعػػػػػػدـ قبػػػػفإذا دفع بع، (1)ا 
، ف  ببطبلف اإلجراءاتإف التكييؼ القانوني الصحيح ليذا الدفع ىو دفع النعداـ أىمية أحد الخصـو
 وليس دفعا بعدـ قبوؿ الدعوى.

فيفصؿ القاضي بعدـ قبوؿ  لمنظاـ العاـ واآلداب العامة شرط عدـ مخالفة الدعوىال يمكف إيفاؿ كما 
الحكمة التي مفادىا  إلىتنفيذ التزاـ فيو مساس بالنظاـ العاـ واآلداب العامة استنادا  إلىالدعوى الرامية 

Nemo auditur propriam turpitudinem allegants (2) . 
الشروط المتعمقة بضرورة رفع الدعوى خبلؿ مواعيد معينة، ألف ممارسة الدعوى مرتبط إضافة إلى 

برفع دعواه خبلليا بشكؿ سريع تسقط، وتعتبر أيمبيا مواعيد بمواعيد مسقطة إذا لـ يبادر المدعي 
، ىذا فضبل عف شرط عدـ سبؽ الفصؿ في رة يجب احتراميا تحت طائمة عدـ قبوؿ الدعوىػػػػػقصي
ؽ ػػػػؿ فيو بموجب حكـ، فإف سبػػػبمجرد الفصنزاع عمى عناية القاضي، و وى فبمجرد عرض الػػػػػالدع

 ال يصمح بأف يكوف محبل لدعوى أخرى بسبب سبؽ الفصؿ فييا. اإلدعاء
 

 رط الثالث:ــــــــــــلشا
 :اإلذن -
ية مف شروط وجود الحؽ في رع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدار ػػػػما اعتبره المش ىو

 ودػػػػػػوأجاز لمقاضي إثارة عدـ وج ،أو مف شروط قبوؿ الدعوى متى كاف ىذا اإلذف الزما التقاضي
المدنية  اإلجراءاتمف قانوف  13اإلذف مف تمقاء نفسو الرتباطو بالنظاـ العاـ وفقا لنص المادة 

متى أقر القانوف وجوب توافر اإلذف، فإف القاضي يير مجبر عمى الفصؿ في موضوع و  واإلدارية
وفقا لنص  (3)لممميز بالتصرؼ جزئيا أو كميا في أموالو اإلذفمثالو ذا تخمؼ ىذا الشرط و الدعوى إ
 .(4)الجزائري مف قانوف األسرة 84المادة 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ص  2004د. عبد الحميد المنشاوي، التعميؽ عمى قانوف المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية،  (1)
38 . 

(2) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
  éd op.cit, P 162. 

 .41المرجع السابؽ، ص  ،شويحة أ. زينب (3)
المتضمف قانوف  27/02/2005المؤرخ في:  05/02المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ:  09/06/1984المؤرخ في:  84/11أنظر القانوف رقـ  (4)

 األسرة.
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 يــرع الثانـــــــــــفال
 الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى 

نما ال يمكف لمقاضي أف يتدخؿ في المنازعة موضوع الدراسة مف تمقاء نفسو،  ال بد مف تحريكيا مف وا 
ز ػػػػػو في االلتجاء إلى القضاء، لحماية مركػػػف إرادتػػػليفصح ع – المدعي عادة – أحد أطراؼ الخصومة

قانوني لو ضد اعتداء وقع عميو. ويكوف ىذا اإلفصاح عف اإلرادة في صورة "عريضة رفع دعوى" 
 والتي يجب أف تشتمؿ عمى عدة بيانات الزمة لصحتيا كما يجب أف تقيد بكتابة ضبط المحكمة 

 دـ قبولياػتحت طائمة ع في بعض الحاالت المحددة إضافة إلى وجوب شيرىا بالمحافظة العقارية
 ي سيتـ التعرض ليا بالتفصيؿ في ما يمي:ي الشروط التوى

 

 تحرير عريضة الدعوى وبياناتيا: وال:أ
مف قانوف اإلجراءات  15و 14تيف يجب أف تشمؿ عريضة رفع الدعوى عمى بيانات حددتيا الماد

 التي جاء فييما: اإلداريةو المدنية 
مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط مف :" ترفع الدعوى أماـ المحكمة بعريضة 14نص المادة 

 " .قبؿ المدعي أو وكيمو أو محاميو، بعدد مف النسخ يساوي عدد األطراؼ
يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل، البيانات  :"15 نص المادة

 اآلتية:
 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى، -
 اسـ ولقب المدعي وموطنو، -
 لقب وموطف المدعي عميو، فإف لـ يكف لو موطف معموـ، فآخر موطف لو،اسـ و  -
 اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي، -
 الطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى،عرضا موجزا لموقائع و  -
 ".، عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوىرةاإلشا -

مف استقراء نص المادتيف المذكورتيف أعبله، فإنو تظير أىمية ذكر ىذه البيانات في عريضة رفع 
 الدعوى في مايمي:

 : تاريخ رفع الدعوى -
البياف، فمف ىذا ال تخفى أىمية ىذا أف تكوف عريضة رفع الدعوى مؤرخة و  14يجب وفقا لنص المادة 

التاريخ تعتبر الدعوى مرفوعة وتنتج آثارىا القانونية كما يمكف معرفة ما إذا كانت الدعوى رفعت في 
 .الميعاد أـ بعد فواتو
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 وجوب توقيع عريضة رفع الدعوى من قبل المدعي أو وكيمو: -
يجب أف تكوف عريضة رفع الدعوى موقعة مف المدعي أو وكيمو أو محاميو، عمما بأف توكيؿ المحامي 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  10أماـ درجة االستئناؼ أصبح وجوبيا بموجب نص المادة 
 وىذا تحت طائمة عدـ القبوؿ.

 

  الجية القضائية: -
الدعوى، والغرض مف ذلؾ أف يمتقي الخصماف أماـ محكمة واحدة، وال المحكمة المرفوعة أماميا ىي 

يتحقؽ ىذا الغرض إاّل إذا حدد المدعي لممدعي عميو المحكمة المطموب حضوره أماميا تحديدا دقيقا 
 .فبل يكفي أف يطمب منو الحضور أماـ "المحكمة المختصة " فقد تختص بالدعوى أكثر مف محكمة

 

  وموطنيم:أطراف الخصومة  -
الغرض مف ذلؾ ىو موطنيـ و يجب أف تشتمؿ عريضة رفع الدعوى عمى أسماء أطراؼ الخصومة و 

 المتعمقة بالدعوى في ىذا الموطف. باألوراؽإعبلف المدعي بغرض  إعبلف األطراؼ في ىذا الموطف
 

 عرض وقائع الدعوى: -
وسائؿ التي تؤسس العرض موجز ألىـ الوقائع والطمبات و  يجب أف تشتمؿ عريضة رفع الدعوى عمى 

ذلؾ حتى يقؼ المدعي عميو عمى المطموب منو، وأساس ذلؾ حتى يتييأ لمدفاع قبؿ عمييا الدعوى، و 
حضوره أماـ المحكمة، كما يسمح لمعارض أف يكوف فكره عف الدعوى المطموب منو الفصؿ فييا وما 

 .(1)ضبل عما يحققو ىذا البياف مف جدية الدعوىإذا كاف مختصا بيا أـ يير مختص، ف
 

 المستندات والوثائق المؤيدة لمدعوى: إلى اإلشارة -
وتنقسـ إلى قسميف مستندات يا أي األوراؽ المتعمقة بيجب اإلشارة لممستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى 

التي يجب أف تودع بأمانة و  (3)الزمة لقبوؿ الدعوى ومستندات مؤيدة لئلدعاءات التي تتضمنيا الدعوى
ضبط الجية القضائية، بأصوليا أو نسخ رسمية منيا أو نسخ مطابقة لؤلصؿ، وتبمغ لمخصـ عمبل 

يفاؿ ذكر أحد البيانات المذكورة بنص المادة، و نوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف قا 21بنص المادة   ا 
 أعبله يترتب عميو عدـ قبوؿ عريضة رفع الدعوى. 15
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 .616 -615لسيد صاوي، المرجع السابؽ، ص د. أحمد ا (1) 
 .208ص المرجع السابؽ،  د. بوبشير محند امقراف، (2)
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 قيد الدعوى ودفع الرسوم: :ثانيا
كمة التي وجب عمى المدعي أف يتقدـ بيا إلى كتابة ضبط المح ،الدعوى متى تـ تحرير عريضة رفع

ال تقيد العريضة االفتتاحية إال بعد دفع الرسـو المحددة قانونا، ما لـ ينص ، و يريد رفع الدعوى أماميا
، بأمر  القانوف بخبلؼ ذلؾ يفصؿ رئيس الجية القضائية في كؿ نزاع يعرض عميو حوؿ دفع الرسـو

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 17يير قابؿ ألي طعف حسب المادة 
عمى أنو:" تقيد العريضة حاال في سجؿ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف  16قد نصت المادة ل

 خاص تبعا لترتيب ورودىا، مع بياف أسماء وألقاب الخصـو ورقـ القضية وتاريخ أوؿ جمسة.
يسمميا لممدعي ة عمى نسخ العريضة االفتتاحية، و تاريخ أو جمسيسجؿ أميف الضبط رقـ القضية و 

 خصوـ.بغرض تبميغيا رسميا لم
يوما عمى األقؿ مف تاريخ تسميـ التكميؼ بالحضور، والتاريخ المحدد  (20)يجب احتراـ أجؿ عشريف 

 ألوؿ جمسة، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.
ص المكمؼ ػأشير، إذا كاف الشخ (3)ذا األجؿ أماـ جميع الجيات القضائية إلى ثبلثة ػػػػػدد ىػػػػيم

 ".بالحضور مقيما في الخارج
 

 :وجوب شير عريضة رفع الدعوى ثالثا:
مف قانوف اإلجراءات  17 يجب شير عريضة رفع الدعوى بالمحافظة العقارية عمبل بنص المادة

حؽ عيني عقاري مشير طبقا لمقانوف، وتقديميا في أوؿ جمسة  أوو/إذا تعمقت بعقار  المدنية واإلدارية
إيداعيا لئلشيار، وىو نفس القيد ينادى فييا عمى القضية، تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل، ما لـ يثبت 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية محددا الدعاوى الواجبة  519الذي كرره المشرع بموجب المادة 
 سخ أو اإلبطاؿ أو تمؾ الرامية إلى تعديؿ أو نقض حقوؽ قائمة عمى عقود تـ شيرىابدعاوى الف الشير

 اإلشارة إلييا.التي سبؽ منو  85 بموجب المادة 76/63 وىذا تأكيدا عمى ما ورد في المرسـو رقـ:
 

 تبميغ عريضة رفع الدعوى: رابعا: 
رة ػػػػػػػػػػػراءات وأساسو فكػػػػذ ضده مف إجػػػػيتخما بـ الشخص ػػػػبلف القضائي ىو وسيمة عمػػػاإلع التبميغ أو
إلى ذلؾ الوسيمة دوف تمكينو مف الدفاع عف نفسو و  إذ ال يجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص ،المواجية

ف الخصومة ال تنعقد أللذلؾ ييتـ المشرع بإعبلف الدعوى إلى المدعى عميو ىي اإلعبلف باإلجراءات و 
 .(1)إال باإلعبلف الصحيح 
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 .291د. عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات في قانوف المرافعات الجديد، المرجع السابؽ، ص  (1) 
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عف طريؽ التبميغ ضروري لممارسة حؽ الدفاع الذي يعتبر مف أىـ سمات  راءاتػػػػباإلجعمـ الخصـ 
و وحججو ات خصمو ودفوع. فالخصـ ال يستطيع مباشرة حؽ الدفاع إال إذا عمـ بطمباإلجرائيالقانوف 
لتحقيؽ مبدأ  الخصومة التي يكوف طرفا فييا إجراءاتالقانونية. فكؿ خصـ لو الحؽ بمعرفة الواقعية و 

ور، الحؽ في ػػػػػػالمواجية بيف الخصوـ. ويتمثؿ حؽ الدفاع في الحؽ في االستعداد، الحؽ في الحض
عتبر أىـ تمؾ الحقوؽ عمى الدفاع الشخصي أو االستعانة بمحاـ، والحؽ في العمـ باإلجراءات الذي ي

 .(1)اإلطبلؽ
ال يكوف إال بواسطة المحضر القضائي بموجب محضر تكميؼ بالحضور حددت  ( اإلعبلف) التبميغ و 

ة ػػػػػػػػػا وكيفيػػػػػيتضمنيالتي يجب أف ات ػػػػالشكؿ والبيانة ػػػػمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلداري 18المادة 
مف نفس القانوف إجراءات تسميمو وبذلؾ يتـ التبميغ بموجب محضر تكميؼ  19 تسميمو وحددت المادة

 آخر يسمى محضر تسميـ بالحضور. محضرإضافة إلى بالحضور 
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، ص 2005لة دكتوراه، جامعة الزقازيؽ مصر،القضائي وضماناتو في القانوف المقارف، رسا اإلعبلفد. خيري عبد الفتاح السيد البتانوني،  (1)
06. 
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 يـــالثانث ـــــــــــالمبح
  الشير العقاري ةالقضائية المختصة بالفصل في منازع ةالجي

 (القضائياالختصاص )
ة القضايا التي ليذه المحكمة الحؽ في نظرىا وفقا ػػػد اختصاص محكمة معينة يعني بياف ماىيػػػػػتحدي

 مف إجراء ىذا التحديد كاف ما عداه خارج نطاؽ االختصاص.تمكنا ألحكاـ القانوف، فإذا 
فالوالية لجميع المحاكـ، حيث لكؿ منيا والية القضاء، لكف  ،الواليةة بيف االختصاص و ػػػػيجب التفرق

، لكف لكؿ قضاء اختصاصو اإلداريالقضاء لقضاء العادي و يا. فيناؾ والية ايختمؼ اختصاص كؿ من
 .(1)المحدد الذي يختمؼ عف اآلخر

معناه التفضيؿ واالنفراد وفي اصطبلح النظاـ القضائي معناه السمطة التي خوليا  ،االختصاص لغةإف 
 .(2)القانوف لمحكمة ما في الفصؿ في نزاع ما

وىو أىميتيا ألف يحكـ فييا، فعندما يريد  ،صبلحية المحكمة لمنظر في الدعوى االختصاص ىو إف
صاحب الحؽ أف يستعمؿ حقو في الدعوى لولوج باب القضاء، سوؼ يكتشؼ أف ليذا األخير أبواب 

 .(3)متعددة، فعمى أييا يطرؽ؟ ىذا ما تجيب عميو قواعد االختصاص
 

قضائية أو محكمة مف سمطة أو صبلحية الفصؿ في يقصد باالختصاص إذف مقدار ما لجية     
المنازعات، فمكؿ جية قضائية نطاؽ تممؾ أف تباشر واليتيا القضائية في حدوده ويعتبر في نفس 

 الوقت حدا لوالية الجيات األخرى.
 ا مة قضائية ػػػػػالقضاء الممنوح لجي ؽ بتحديد القسط مف واليةػػػدة أنواع، فعندما يتعمػػػػاالختصاص ع

ذا تحدد القسط مف الوالية بحسب قيمة أماـ ما يسمى باالختصاص النوعي و بحسب نوع الدعوى كنا  ا 
ذا كنا داخؿ الصنؼ الواحد مف المحاكـ وأردنا توزيع سمطة  يالدعوى كنا أماـ االختصاص القيم وا 

 أو المجمس.  اإلقميميغميا كنا أماـ االختصاص الفصؿ في ىذا النوع بحسب الدائرة الجغرافية التي تش
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 .11، ص 1995د. عبد الحكيـ فودة، ضوابط االختصاص القضائي، منشأة المعارؼ،  (1)
 .125د. أحمد ىندي، المرجع السابؽ، ص  (2)
، ص 2004د. أحمد خميؿ، قانوف المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى،  -د. نبيؿ اسماعيؿ عمر (3)

87. 
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يتراوح االختصاص بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالشير العقاري بيف القضاء العادي والقضاء 
منو  152بموجب المادة  1996 داري عمما بأف ازدواجية النظاـ القضائي في الجزائر كرسيا دستوراإل

 . (1)وىذا باستثناء مجمس الدولة وتنصيبو المحاكـ اإلدارية
 ةػػػػػػػاإلدارية و ػػراءات المدنيػػػػػػوف اإلجػػػػػي قانػػػف (االزدواجية في النظاـ القضائي ) لقد جسد ىذا المبدأ

 1966يونيو 08 المؤرخ في: 66/154 الممغي لؤلمر رقـ: 25/02/2008 المؤرخ في: 08/09 :رقـ
بذلؾ فإف االختصاص في الفصؿ في المنازعات محؿ و  ،جراءات المدنية المعدؿ والمتمـالمتضمف اإل

ة ػػػػػػػػػجوىريو في بعض الحاالت مسائؿ ػػػػينشأ فيلقضاء اإلداري والقضاء العادي و الدراسة يترواح بيف ا
تتعمؽ بتوزيع االختصاص بينيما حوؿ االختصاص النوعي والذي يؤوؿ االختصاص لمفصؿ في ىذا 

وىذا لتحقيؽ حسف سير النظاـ  1996دستور  152 ة التنازع المنشأة بموجب المادةػػػػالتنازع إلى محكم
 القضائي المزدوج.

العقارية المتعمقة بالشير العقاري التي تكوف الدولة أو  د والية القضاء اإلداري لنظر المنازعةػػػنعقتف    
 800الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا وفقا لنص المادة 

ينظر القاضي اإلداري في ىذه المنازعات وىو مطالب بالتوفيؽ ، نوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف قا
 .السمطة العامة في الدولة بموجبو ، الذي يحرؾ(2)لفردية ومفيـو الصالح العاـبيف المصمحة ا

 ي العادي ضعقيدا مف القاالناظر في ىذه المنازعات ىو أكثر ت اإلداريفإف دور القاضي  ،بذلؾ
، وعميو فإنني أقتصر في ىذا الذي يحرص عمى التوفيؽ بيف مصمحتيف شخصيتيف ليس إالّ  (العقاري)

القضاء العقاري المختص عمى المبحث عمى قواعد االختصاص الخاصة بالقضاء العادي وبالتحديد 
بالفصؿ في المنازعات محؿ الدراسة دوف التطرؽ الختصاص القضاء اإلداري والذي سوؼ يتـ 

 .تفصيمو الحقا
 المبحث إلى: مف ثـ يقسـ 

 ص النوعي.المطمب األول: االختصا     
 المطمب الثاني: االختصاص اإلقميمي.     
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .30/05/1998المؤرخيف في:  98/02و 98/01نظـ المشرع اختصاصات مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية بموجب القانوف العضوي رقـ:  (1)
ليمى زروقي، صبلحيات القاضي اإلداري عمى ضوء التطبيقات القضائية لمغرفة اإلدارية لممحكمة العميا/ نشرة القضاة، الديواف الوطني  (2)

 .177ص  1999لسنة  54لؤلشغاؿ التربوية، وزارة العدؿ، العدد 
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 ولب األ ـــــالمطم
 لعقاري(لقضاء االعادي ) ا مقضاءالنوعي لختصاص اال 

اختصاص المحكمة بدعاوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية يرمي ىذا المعيار إلى تحديد 
 .(1)محؿ الحماية بصرؼ النظر عف قيمتيا

يقصد باالختصاص النوعي توزيع العمؿ بيف طبقات المحاكـ داخؿ الجية القضائية الواحدة عمى و 
 مدني، تجاري، شؤوف أسرة، اجتماعي، استعجالي...أساس نوع الدعوى، 

واـ ػػػػػػرى البعض أف االختصاص النوعي لممحاكـ ال بد أف يواكبو تخصص القضاة، وذلؾ ألف قػػػي
المحكمة قاضييا، فإذا ألحؽ بمحكمة قاض لـ يتخصص فيما يعرض عمييا مف قضايا، ضاعت 

 تخصص المحكمة ذاتيا بالنظر في  الحكمة مف تخصصو، وضاعت في ذات الوقت الحكمة مف
 يعرؼ النظاـ القضائي الجزائري ىذا التخصص إال في حدود ضيقةوال  (2)اوىػػػف مف الدعػنوع معي

راءات المدنية ػػػػػػػػػػوف اإلجػػػػػمف قان 32/6وىي األقطاب القضائية المتخصصة المنشأة بموجب المادة 
 .اإلداريةو 
 

مف قانوف اإلجراءات  32االختصاص العاـ وفقا لنص المادة  ،لممحاكـيقصد باالختصاص النوعي 
ة ػػػا المدنية والتجارية والبحريػع القضايا السيمػػػػػالمحكمة في جميبمعنى أف تفصؿ  اإلداريةة و ػػػػػالمدني

 .إقميمياالتي تختص بيا والعقارية وقضايا شؤوف األسرة و  واالجتماعية
 

لعقاري يؤوؿ إلى القسـ العقاري العادي لمفصؿ في منازعات الشير ااالختصاص النوعي لمقضاء 
 01/04/1994الذي استحدثتو وزارة العدؿ عمى مدى المحاكـ بموجب القرار الوزاري المؤرخ في:و 

ال تتمتع ىذه األقساـ باختصاص و  15/09/1996المعدؿ والمتمـ بموجب القرار الوزاري المؤرخ في:
نما إجراء تنظيمي  لتسيير وتسييؿ الفصؿ في المنازعات العقارية. نوعي وا 

زعات في المنا مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 511ويختص القسـ العقاري حسب نص المادة 
 – 514 – 513 – 512 كما يختص بالقضايا المنصوص عمييا في المواد:، المتعمقة باألمبلؾ العقارية

  اإلدارية .المدنية و مف قانوف اإلجراءات  517 -516 – 515
     

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .223د. فتحي والي، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .392صاوي، المرجع السابؽ، ص  د. أحمد السيد (2)
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 ر ػػػػػػػػينظ:" نصياب ةػػػػوف اإلجراءات المدنية واإلداريػػػػف قانػػم 515ما ييمنا ىو ما جاءت بو المادة و 
 فسخ أو تعديؿ أو نقض الحقوؽ المترتبة عمى عقودالقسـ العقاري في الدعاوى المتعمقة بإبطاؿ أو 

 " .شيرىا تـ
:" ينظر القسـ العقاري في المنازعات المتعمقة بالترقيـ المؤقت في السجؿ التي جاء فييا 516المادة و 

 ".العقاري، القائمة بيف األشخاص الخاضعيف لمقانوف الخاص
الجدؿ الذي كاف قائما في االختصاص القضائي بيف القضاء العادي والقضاء  515لقد حسمت المادة 

ي ػػػػادي فػػػػػػى القضاء العالعقود التوثيقية المشيرة وبذلؾ أولى االختصاص فيو إلفي منازعات  اإلداري
بطاؿسمطة النظر و  إسناد،كما استقر عميو االجتياد القضائي عمى قسمو العقاري  لىإالعقود المشيرة  ا 

في  اإلداريالقاضي العادي بصفتو حامي الحقوؽ الفردية الناتجة عف تمؾ العقود، ولقد تخمى القضاء 
 العديد مف األحياف عف الفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات.

والذي  12/06/2000المؤرخ في: 294199 القرار رقـ:عدة قرارات منيا وىذا ما أكده مجمس الدولة في 
تخرج مسألة إلغائو مف نطاؽ صبلحيات القاضي اإلداري، مما يتعيف  يجاء فيو:" إف العقد التوثيق

 ".التصريح بعدـ االختصاصومدير أمبلؾ الدولة مف الخصاـ و إخراج الوالي 
 (العقاري) أكدت ما استقر عميو االجتياد األخير عمى اختصاص القضاء العادي 515 بذلؾ فإف المادة

عمى أساس أف العقود التوثيقية ليست بقرارات وال عقود إدارية حتى يتـ الطعف في صحتيا أماـ 
 الجيات القضائية اإلدارية.

أيضا بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالترقيـ المؤقت في  (القسـ العقاري)يختص القضاء العادي     
 مف قانوف اإلجراءات المدنية 516السجؿ العقاري، القائمة بيف أشخاص القانوف الخاص حسب المادة 

 واإلدارية. 
 

الذي يمكف أف تنازع في صحتو أشخاص إلى مفيـو الترقيـ المؤقت و  األوؿفي القسـ  اإلشارةلقد سبؽ 
أطراؼ  إلىيتحدد بالنظر وف العاـ وبذلؾ ينقسـ االختصاص و الخاص أو أشخاص القانالقانوف 

الدعوى ومنو يعود االختصاص إلى القضاء اإلداري لمنظر في الترقيـ المؤقت إذا كاف أحد أطراؼ 
 ( 1)الدعوى شخص مف أشخاص القانوف العاـ

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يشكؾ في مدى قدرة القاضي اإلداري بالفصؿ في ىذه إف إسناد منازعة الشير العقاري المتعمقة بالترقيـ المؤقت إلى القضاء اإلداري  (1)
جعمو أكثر قربا مف المنازعة، عمما بأف القضاء العقاري أولى بالنظر فيو لما لدور القاضي العقاري المتابع لعمميات المسح منذ انطبلقيا، مما ي

لمجرد أف أحد أطراؼ الدعوى  عقاري ويسند إلى القاضي اإلداريوبذلؾ فبل يوجد أي مبرر ينزع فيو االختصاص مف القاضي ال المنازعات ىذه
 ىو شخص مف أشخاص القانوف العاـ. 
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مف النظاـ العاـ ويقضي بو القاضي مف تمقاء نفسو في أي  فإنو ،عف طبيعة االختصاص النوعيو 
لما رآه ، وىذا وف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف قان 36دعوى وفقا لنص المادة مرحمة كانت عمييا ال

نما يتعمؽ بترتيب توزيع االختصاص النوعي ال يتعمؽ بمصمحة الخصوـ أنفسيـ وا   أف المشرع مف
 ىالمواعيد التي تراع بمبلءمةو و قدرة كؿ منيا عمى الحكـ فيما اختصت بو،  طبقات المحاكـ

 .(1)التي تتبع أماـ كؿ منيا لنوع القضايا التي يختص بيااإلجراءات و 
رة ػػػػػوى وكثػػػػػمدفوع المعطمة لمدعل ارع في ضماف سرعة الفصؿ في الخصومات، وتفاديػػػريبة مف المش

 إلى القسـ المختصالفقرة الخامسة أف تحيؿ القضية  32النفقات، أجاز لممحكمة بمقتضى نص المادة 
 .وىذا ما يعرؼ بمسألة اإلحالة االضطرار إلى تجديدىا بدعوى أخرىحتى ال يتحمؿ رافعيا عنت 

 
 يــب الثانـمــــــــــالمط

 ( العقاريالقضاء  ) االختصاص اإلقميمي لمقضاء العادي 
 دةػػػػػػػػالواحة ػػػػـ الطبقػػػػػمحاك ة مفػػػػة معينػػػقدر ما لمحكم (المحمياالقميمي )باالختصاص د ػػػيقص

 .(2)بنظر المنازعات في دائرة إقميـ معيف أو حدود مكانية معينة مف اختصاص
إذا كانت قواعد االختصاص النوعي تيدؼ كما سبؽ الذكر لتحديد نصيب كؿ طبقة مف طبقات 

الطبقة المحاكـ داخؿ الجية القضائية الواحدة بالدعاوى التي يجوز ليا النظر فييا، ولما كانت محاكـ 
الواحدة تنتشر في أرجاء الدولة بقصد تيسير التقاضي لممواطنيف، فإنو يمـز تحديد المحكمة المختصة 
بنظر النزاع مف ىذه المحاكـ لذلؾ عني المشرع بتقسيـ أرض الدولة التي تنتشر عمييا المحاكـ إلى 

مساحة مف منازعات دوائر أو مساحات وجعؿ كؿ محكمة مختصة بما ينشب داخؿ ىذه الدائرة أو ال
خص مثبل فإذا أراد ش؟  ولكف متى تعتبر الدعوى داخمة في دائرة اختصاص محكمة معينة دوف ييرىا

كاف كبلىما يقيـ في دائرة مختمفة، فما ىي المحكمة المختصة؟ ىؿ ىي و  أف يرفع دعوى عمى آخر
 تنازع عميو، أـ محكمة أخرى؟محكمة المدعي أـ المدعي عميو، أـ المحكمة التي يقع بدائرتيا الماؿ الم

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .385د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص  (1)
ص  . احمد أبو الوفا، المرجع السابؽوأيضا د 482المحامي محمد العشماوي، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص د. عبد الوىاب العشماوي و  (2)

394. 
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 ألف (1)ضوابط تبيف متى تكوف محكمة ما مختصة محميا دوف ييرىا بنظر الدعوىلقد وضع المشرع 
ىي أف المدعي يسعى إلى المدعى عميو في أقرب المحاكـ  عامة في االختصاص اإلقميميالقاعدة ال

ىي قاعدة قديمة كانت موجودة في القانوف الروماني وتـ و   Acter sequitur forum rei إلى موطنو
 . (2)أيمب التشريعات الحاليةإدراجيا في 

 نو تجب لو الرعاية، فيكوف أو  –حتى يثبت عكس ذلؾ  -أساس ىذه القاعدة براءة ذمة المدعى عميو 
 .(3)عمى المدعي أف يسعى إلى المدعى عميو في محكمة موطنو، أي في أقرب محكمة إليو

 مف قانوف اإلجراءات المدنية 37أحكاـ المادة وىي القاعدة التي أخذ بيا المشرع الجزائري بموجب 
التي جاء فييا:" يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا واإلدارية 

ف لـ يكف لو موطف معروؼ، فيعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا  موطف المدعي عميو، وا 
إلقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا آخر موطف لو، وفي حالة اختيار موطف، يؤوؿ االختصاص ا

 ".لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ الموطف المختار، ما
ع في دائرة اختصاصيا ػدد المدعي عمييـ يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقػػػػإذا تع

 .وف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف قان 38موطف أحدىـ وفقا لنص المادة 
 

 اػػػػػاءات مراعاة لمصمحة العدالة حيندة فأورد عمييا بعض االستثنػػػػخرج المشرع عمى القاع ولقد    
مف قانوف اإلجراءات المدنية  40و 39تيف:ومراعاة لمصمحة المدعي حينا آخر، وىذا بموجب الماد

مف ىذا القانوف، ترفع  46 - 38 - 37 فضبل عما ورد في المواد: واإلدارية، إذ جاء في ىذه األخيرة :"
 الدعاوى أماـ الجيات القضائية المبينة أدناه دوف سواىا:

ة في المواد العقارية، أو األشغاؿ المتعمقة بالعقار، أو دعاوى اإليجارات بما فييا التجارية المتعمق -1
اختصاصيا مكاف الدعاوى المتعمقة باألشغاؿ العمومية، أماـ المحكمة التي يقع في دائرة بالعقارات، و 

 تنفيذ األشغاؿ..."
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .464لسيد صاوي، المرجع السابؽ، ص د.أحمد ا (1) 
(2) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27

e
   éd, op.cit, P 352 : 

¨ Cette règle est traditionnelle. Elle existait dans le droit romain dans le droit canonique, dans le droit 
coutumier, nous la voyons acceptée actuellement par toutes les législations étrangère. C’ est une règle d’ 
une universalité et d’ une permanence incontestables¨.            

 .395د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابؽ، ص  (3)
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لتحديد االختصاص اإلقميمي بموجب قواعد  40 – 39 – 38 – 37 ـ يكتؼ المشرع بنصوص المواد:ل
مف نفس القانوف مؤكدا عمى المادة  ىذهأعاد تكرار ذلؾ بموجب بؿ  518أضاؼ في المادة  إذعامة، 

اإلقميمي لمقسـ العقاري يؤوؿ إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصيا، ما أف االختصاص 
 لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.

نستخمص مما سبؽ أف االختصاص يؤوؿ كقاعدة عامة لمحكمة موطف المدعي عميو وىذا إذا تعمؽ 
لمسح العاـ أو التحقيؽ العقاري إجراءات ا تعمؽ األمر بالمنازعة في إذاعقود مشيرة، أما  بإبطاؿاألمر 

المحكمة التي يوجد بيا العقار محؿ النزاع  إلىيؤوؿ  اإلقميميالمؤقت، فإف االختصاص أو الترقيـ 
 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 518و 40عمبل بأحكاـ المواد: 
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 ثــالثال ثـــــــــــالمبح
 وطرق الطعن فييا في منازعات الشير العقاري األحكام القضائية الفاصمة

تنتيي المنازعة القضائية بصدور حكـ قضائي يقرر الحؽ الموضوعي أو يرد االعتداء الذي وقع 
الحكـ ىو نتاج الجيد صاحب المصمحة في الدعوى، و  إليياؽ بذلؾ الحماية القانونية التي سعى قفتتح

تحميؿ واقعيا وتحري وجو الحقيقة مف خبلؿ دعوى و ي في فيـ حجج الخصـو في الالذي بذلو القاض
 .اية طبيعية ألية منازعة قضائيةالحكـ القضائي ىو ني، و (1)فيمو ليذا الواقع

تقتضي الدراسة التعريؼ بالحكـ القضائي مف حيث تحديد مفيومو وعناصره واألجزاء التي يتكوف منيا و 
 التي حددىا المشرع لمطعف فيوإلى الطرؽ ىذا الحكـ ثـ معرفة خطوات إصداره وكذا 

 :يقسـ المبحث إلى مف ثـ
 .إصدارهالحكم القضائي وخطوات  ماىية: المطمب األول     
  .يارق الطعن فيــــــطاآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية و الثاني: المطمب      

 
 األول بـمــــــــــالمط

 إصدارهالحكم القضائي وخطوات  ماىية 
وصدور الحكـ في موضوع الدعوى ىو  إلجراءات الخصومة.األحكاـ القضائية ىي الخاتمة الطبيعية 

رافع الدعوى، يير أنو يبلحظ أف كثيرا ما يجد القاضي نفسو مضطرا الغاية األساسية التي ييدؼ إلييا 
ف ػػػػػراء مػػػػػػػالخصومة أو بإجر في ػػػػػراءات السيػػػػػؽ بإجػػػػقبؿ الفصؿ في الموضوع إلى إصدار أحكاـ تتعم

ويمر الحكـ القضائي  ،إجراءات اإلثبات فييا وذلؾ حتى تصبح القضية صالحة لمفصؿ في موضوعيا
بعدة خطوات قبؿ إصداره تتمثؿ في المداولة، النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية وأخيرا تحريره وفقا لمشكؿ 

 .المطموب قانونا
 مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

 لفرع األول: ماىية الحكم القضائي.ا     
 الفرع الثاني: خطوات إصدار الحكم القضائي.     

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .05ص  ،2006ء الثاني، دار النيضة العربية،جز د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانوف المرافعات المدنية والتجارية، ال (1)
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 رع األولـــــــــــالف
 يــم القضائـــة الحكـــماىي 

يقصد باألحكاـ  الفقرة األخيرة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية " 08جاء في نص المادة 
 ".األحكاـ والقرارات القضائيةضائية في ىذا القانوف، األوامر و الق
 ضي حيف استعمالو لسمطتو القضائيةفالمقصود بالحكـ ىو كؿ إعبلف لما تمخض عنو فكر القابذلؾ و 

 .(1)أيا كانت المحكمة التي أصدرتوف قرار و أيا كاف مضموف ما توصؿ إليو م
 ، وىذا ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:ولتحديد مفيـو الحكـ ينبغي تحديد ماىيتو وبياف أجزائو

 

 :القضائي الحكمتعريف  أوال:
األقرب إلى الصواب ىو تعريفيا بأنيا القرارات الصادرة  الفقو تعريفات متعددة لؤلحكاـ لعؿيوجد في 

 وفقا إلجراءات وضمانات معينة.مف جيات قضائية لمفصؿ في المنازعات 
 ىذا التعريؼ ينطوي عمى عنصريف: 

 عنصر موضوعي، ىو أف الحكـ قرار صادر في منازعة بيف خصميف أو أكثر. -
جراءات معينة عند إصدار األحكاـ -  .(2)عنصر شكمي، وىو أنو يجب مراعاة أوضاع وا 
دده القانوف ػػػػػػؿ الذي يحػػػػػػػع ىو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكػػػػػـ بالمعنى الواسػػػػالحكو 

في موضوع الخصومة أو  اسواء صدر في نياية الخصومة أو أثناء سيرىا، وسواء كاف صادر  لؤلحكاـ،
 .إجرائيةفي مسألة 

الحكـ بالمعنى الضيؽ ىو ذلؾ القرار الصادر مف المحكمة في القضية الموضوعية المطروحة عمييا 
أو في  (في الدعوى)أو مدى صبلحيتيا لمنظر فييا  (في الخصومة) اإلجرائيسواء ما تعمؽ في جانبيا 

 ( في الجانب الموضوعي لمقضية أي الحؽ أو المركز المدعي بو) مدى صبلحيتيا لمفصؿ فييا 
عية وسواء في بدايتيا، أو أثناء سيرىا، أو في نيايتيا وذلؾ لمتأكيد عمى الحماية القضائية الموضو 

 .(3)إنشائيا أو االلتزاـ بياذلؾ بتقرير تمؾ الحقوؽ والمراكز أو لمحقوؽ أو المراكز المدعاة و 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .09د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي ، المرجع السابؽ،  (1) 
 . 388د. عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، المرجع السابؽ، ص  (2)
 . 715د. سيد احمد محمود، المرجع السابؽ، ص  (3)
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الصبلحية الخاصة والعامة االختصاص و يجب أف يصدر ىذا القرار مف شخص تتوافر فيو الوالية و 
رار صحيحا مف الناحية اإلجرائية، وىذا القرار قد يكوف فاصبل في ػػػػداره، وذلؾ لكي يكوف القػػػػػػإلص

 .(1) موضوع النزاع سواء تعمؽ بأصؿ الحؽ المتنازع عميو أو بمسألة أخرى وقتية كانت أو إجرائية
 

 : أجزاء الحكم القضائي:ثانيا 
 :القضائي مف أجزاء ىييتكوف الحكـ 

 مقدمة الحكم (: )أو الديباجة -
مف قانوف  275ة الحكـ التي تتناوؿ صدوره باسـ الشعب، أوجبت المادة ػػػمقدم ،ةػػػيقصد بالديباج

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسـ ) شموؿ الحكـ بعبارة  ةػػػاإلجراءات المدنية واإلداري
تحت طائمة بطبلف الحكـ، ويذكر فييا الجية القضائية التي أصدرت الحكـ، أسماء وألقاب  (الشعب

وصفات القضاة الذيف تناولوا الحكـ في القضية، تاريخ النطؽ بالحكـ، اسـ ولقب ممثؿ النيابة العامة 
وطف وم ألقاب الخصوـو  أسماءعند االقتضاء، اسـ ولقب أميف الضبط الذي حضر مع تشكيمة الحكـ، 

في حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعة وتسمية ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو كؿ منيـ، و 
 .أالتفاقي

 كما يجب أف يشمؿ عمى أسماء وألقاب المحاميف أو أي شخص قاـ بتمثيؿ أو مساعدة الخصوـ 
مف قانوف اإلجراءات  276عبارة النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية عمبل بأحكاـ المادة  إلىوكذا اإلشارة 

يترتب عمى إيفاؿ أو عدـ صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكـ ببطبلنو،  الو  ، اإلداريةالمدنية و 
إذا ثبت مف أوراؽ الممؼ القضية أو مف سجؿ الجمسات أنو تـ فعبل مراعاة القواعد القانونية طبقا 

 اإلدارية.مف قانوف اإلجراءات المدنية و  283ألحكاـ المادة 
تشكيؿ المحكمة الفاصمة مراقبة مف خبلؿ البيانات التي يجب ذكرىا في ديباجة الحكـ القضائي، يمكف 

 .(1)في الدعوى، ومدى احتراميا لئلجراءات المطموبة 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عة الجديدة لمنشر، عيف شمسرية، دار الجامد. نبيؿ إسماعيؿ عمر، أحكاـ القانوف لمحكـ القضائي في قانوف المرافعات المدنية والتجا (1)
 .04ص  2006

(2) VINCENT Jean  et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27
e
 éd , op.cit, P 912. 
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 ع:ـــــــــــــالوقائ -
منطوقو، وتعيف عمى بياف ما إذا منزاع، وتتمشى مع أسباب الحكـ و الوقائع ىي بمثابة سرد تاريخي ل

 .(1)قد فصؿ بشكؿ صحيح في االدعاءات التي أبداىا طرفي الخصومة أـ الكاف القاضي 
مف األدلة  إليويحتوي ىذا الجزء مف الحكـ عمى عرض موجز لوقائع الدعوى وخبلصة ما استند و 

ىذا ما أكدتو المادة ، ؿ أو تحريؼالواقعية والحجج القانونية، وذلؾ وفؽ ما جاء بو الخصـو دوف تعدي
 :بنصيا  واإلدارية المدنية اإلجراءاتفي فقرتيا الثانية مف قانوف  277

 طمبات وادعاءات الخصوـ ووسائؿ دفاعيـ..."ائع القضية و ، وقبإيجازأف يستعرض  أيضا" ... يجب 
 

 :Les Motifs تسبيب الحكم ) حيثياتو ( -
لغوي في القرف الثامف عشر. وكاف يقصد  ألوؿ مرة في فرنسا كإصطبلحMotiver  ظير لفظ تسبيب 

الضرورية التي أدت إلى وجوده. وقد اكتسب ىذا المفظ منذ ميبلده  Motitsبو تضميف الحكـ األسباب 
إيراد ، أي (2)مدلوال قانونيا يقصد بو إحتواء الحكـ عمى األسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره

د المنطقية ػػػي األسانيػػػػرى، ىػػػػػالمنتجة ىي لو. وبعبارة أخالمبني ىو عمييا و ة والقانونية ػػػالحجج الواقعي
وذلؾ "األسباب ىي روح الحكـ" و (3)لمحكـ القائمة عمى الحجج التي يضمنيا القضاة حيثيات أحكاميـ

 ألىميتيا التي ترجع إلى كونيا تحقؽ عدة ضمانات ىي:
وقائع القضية وجميع األوراؽ والمستندات المقدمة واتصؿ التحقؽ مف أف القاضي قد اطمع عمى كؿ  -

 بجميع ما أبداه الخصوـ مف طمبات ودفوع. عممو
مف  يجيزه المشرع إثباتالتحقؽ مف أف القاضي قد استخمص الوقائع الصحيحة في الدعوى مف واقع  -

 موضوعي.واألدلة بحسب قوتيا التي يمنحيا إياىا القانوف ال واقع األوراؽ المقدمة فييا
 التحقؽ مف أف القاضي قد فيـ ما أحاط بالدعوى مف وسائؿ قانونية وأنو قد كيفيا التكييؼ الصحيح -

، ومف خبلؿ التسبيب بعد التحقؽ مف توافر شروطو، وأنو قد أرسى عمييا اآلثار القانونية الصحيحة
مارسة حؽ الطعف بمناسبة م يتمكف الخصـو مف معرفة مبررات الحكـ مما يسيؿ عممية مناقشتيا

بذلؾ فإف حيثيات الحكـ ىي األسباب التي استندت إلييا المحكمة في قرارىا سواء كانت أسانيد  .(4)فييا
يي األدلة التي بني عمييا القاضي حكمو ، ف(5)واقعية أو قانونية فيجب ذكرىا في نسخة الحكـ األصمية 
 ، أو بعبارة حيث  ¨attendu que¨وتسبؽ األسباب الحكـ بعبارة : " بما أف، أو بناء عمى 

¨considérant que ¨.وتسبؽ أسباب الحكـ منطوقو وتنفصؿ عنو بعبارة ليذه األسباب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 168ص ، 1981د. عبد القادر سيد عثماف، إصدار الحكـ القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس،  (1)
 . 14، ص2008أ. عزمي عبد الفتاح، تسبيب األحكاـ وأعماؿ القضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية،  (2)
 . 179المرجع السابؽ، ص رسالة دكتوراه، د. عبد القادر سيد عثماف، ( 3)

(4)  COUCHEZ Gerard, op.cit, P 444. 
 .719د. سيد احمد محمود، المرجع السابؽ، ص  (5)
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 ب أف يسبب الحكـ مف حيث الوقائع والقانوف، وأفػػيجوز النطؽ بالحكـ إال بعد تسبيبو، ويج ال
مف قانوف اإلجراءات المدنية  1 الفقرة 277 النصوص القانونية المطبقة وفقا ألحكاـ المادة إلىيشار 

 واإلدارية.
صدر  أساسبث الثقة في نفوس المتقاضيف فيعرؼ كؿ متقاضي عمى أي  إلىييدؼ تسبيب الحكـ 

 .(1) الحكـ، فإف كاف لو عمى الحكـ مآخذ استخدـ حقو في الطعف فيو
و عمى مقتضيات ئي العدالة في قضاصكما أف وجوب التسبيب يحمؿ القاضي عمى العناية بحكمو وتق

 .(2)القانوف، كما يحمؿ عمى اقتناع الخصوـ بعدالة الحكـ 
الحكـ في تقرير وجود أو عدـ وجود  إليياالتي يستند  اإلثباتأدلة باب الحكـ الواقعية ىي الوقائع و أس

الواقعة محؿ النزاع، أو بياف الوقائع الرئيسية في الدعوى التي تحققت منيا المحكمة وبنت حكميا 
 .(3)عمييا

 .(4)المبدأ القانوني الذي يصدر الحكـ تطبيقا لوأما األسباب القانونية لمحكـ فيي القاعدة القانونية أو 
 

 :Le Dispositif منطوق الحكم -
مي في الجمسة العمنية لمنطؽ في القضية والذي تُ  إليوىو قرار المحكمة الذي انتيت منطوؽ الحكـ 

دقيقا ألنو يشكؿ اإلجابة التي توصمت حكـ، ويجب أف يكوف كامبل واضحا و وىو أىـ جزء في ال بالحكـ
الجزء الذي يتـ تنفيذه مف  يمثؿ مف جية أخرىمة عمى إدعاءات الخصـو مف جية، و المحك إلييا

 .يحوز حجية الشيء المقضي فيو بعد أف يصبح نيائيا الذيطرؼ أحد طرفي الخصومة ضد اآلخر و 
عمى كؿ االدعاءات الواردة في الدعوى سواء كانت طمبات أصمية  اإلجابةيجب أف يتضمف المنطوؽ 

 ، عارضة، تدخؿ في الخصومة، إدخاؿ في الخصومة، دفوع بعدـ القبوؿ...فيةإضا
 277وىو ما أشارت إليو المادة ، (5)يكفي في ىذه االدعاءات أف تكوف مقدمة وفقا لمشكؿ المطموبو 

...يتضمن ما قضى بو في شكل بنصيا:" مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  األخيرةالفقرة 
 ".منطوق

 منطوؽ الحكـ يكوف بعد قراءة عبارة " فميذه األسباب " في الحكـ. إلىالوصوؿ إف 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وما بعدىا. 712د. أحمد السيد صاوي، المرجع السابؽ، ص (  1)
، 2004اوي، قانوف المرافعات في المواد المدنية و التجارية و اإلدارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، المستشار عبد الحميد المنش (2)

 . 284ص 
 .69د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي ، المرجع السابؽ،  (3)
 .720د. أحمد السيد صاوي، المرجع السابؽ، ص  (4)

(5) LE  BOULANGER Max, la pratique des jugements et arrets, librairie technique, 1965 ,P 225-228. 
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 توقيع رئيس الجمسة وكاتبيا: -
لذلؾ يجب أف تكوف موقعة  (1)إف التوقيع عمى النسخة األصمية لمحكـ ىو الذي يعطييا الصفة الرسمية

ذا مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  278مف كؿ مف كاتب الجمسة ورئيسيا وفقا ألحكاـ المادة  وا 
تعذر التوقيع عمى أصؿ الحكـ مف طرؼ القاضي الذي أصدره، أو أميف الضبط، يعيف رئيس الجية 

أو أميف ضبط آخر ليقوـ بذلؾ بدلو وفقا ألحكاـ المادة المعينة بموجب أمر، قاضيا آخر و/القضائية 
 ة.مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلداري 279

 

 الثانــي رعــــــــــالف
 الحكم القضائي خطوات إصدار 

القضائي بعد المداولة فيو مف طرؼ القاضي الناظر في الدعوى ثـ ينطؽ بو في جمسة  الحكـيصدر 
الحكـ القضائي وفقا لمشكؿ القانوني وىي الخطوات التي سوؼ  ىذا عمنية، وفي األخير يجب أف يحرر

 :أتعرض ليا فيما يمي
 

 ة:ــــــــــ: المداولأوال
يقصد بالمداولة التفكير وتكويف الرأي أو تداولو بالمناقشة بيف أعضاء المحكمة لموصوؿ إلى الشكؿ 

إذا كانت المحكمة مف درجة المحاكـ التي تشكؿ مف قاضي فرد، فالمداولة ، والمضموف النيائي لمحكـ
رأي الذي سينتيي إليو ػػػػػتكويف الفكير و ة الحقة لمتػػػػػي في ىذه الحالة رفع الجمسة أو التأجيؿ لجمسػػػػػتعن

 القاضي في حكمو.
أما إذا كانت المحكمة مشكمة مف عدد منف القضاة، فيقصد بالمداولة ىنا المناقشة والتشاور حوؿ وجو 

 .(2)الحكـ الذي ستفصؿ فيو المحكمة في الدعوى المعروضة أماميا
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(1)  
COUCHEZ Gerard, op.cit,P 442. 

 .34 - 33د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي، المرجع السابؽ، ص  (2)
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قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  269قد أوجب المشرع أف تكوف المداولة سرية وفقا لنص المادة ل
ور ػػػػدوف حض التي جاء فيو:" تتـ المداوالت في السرية، وتكوف وجوبا بحضور كؿ قضاة التشكيمة،

حفظا لييبة األحكاـ في نفوس وىذا  الخصـو ومحامييـ وأميف الضبط".ممثؿ النيابة العامة و 
المتقاضيف وضمانا لحرية القضاة في إبداء الرأي، كما أوجب المشرع أف تتـ المداولة بيف القضاة 

 .(1)بة احدىـمجتمعيف حتى تتحقؽ الحكمة مف تعدد القضاة، فبل يجوز إجراء المداولة في يي
 

 : النطق بالحكم:ثانيا
 يقتصر النطؽ بالحكـ عمى تبلوة منطوقة في الجمسة عاؿ في الجمسة و  ىو قراءة الحكـ بصوت

قانوف  273مف طرؼ الرئيس وبحضور قضاة التشكيمة الذيف تداولوا في القضية وفقا لنص المادة 
 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
في الحاؿ أو في تاريخ الحؽ، ويبمغ الخصوـ بيذا التاريخ خبلؿ الجمسة يجب أف يتـ النطؽ بالحكـ 

 وفي حالة التأجيؿ يجب أف يحدد تاريخ النطؽ بالحكـ لمجمسة الموالية.
ال يجوز تمديد المداولة إال إذا اقتضت الضرورة الممحة ذلؾ، عمى أف ال تتجاوز جمستيف متتاليتيف 

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 271وفقا ألحكاـ المادة وىذا 
يترتب عمى النطؽ بالحكـ خروج النزاع مف والية المحكمة و ينتيي دورىا فيو إذ يعتبر الحكـ كممة     

القانوف التي ال تقبؿ التبديؿ حتى مف المحكمة التي أصدرتو وىو أثر يتعمؽ بالنظاـ العاـ فيمتنع عمى 
كما يترتب عمى النطؽ بالحكـ أنو إذا توفى ، ولو باتفاؽ الخصـوالقاضي إعادة النظر فيما قضى بو 

القاضي قبؿ النطؽ بو سقط ذلؾ الحكـ بقوة القانوف ووجب الرجوع لممرافعة مف جديد، ألف الحكـ ال 
 .(2)يعتبر موجودا إال بالنطؽ بو 

الحكـ أنو صحيحة، لذلؾ فإذا لـ يذكر في  إجراءاتبناء عمى  الحكـ صدرييفترض دائما أف     
فإنو يفترض صدوره عمى ىذا النحو، طالما لـ ينص في الحكـ صدوره في صدر في جمسة عمنية، 

 .(3)ذكر في محضر الجمسة أنو صدر في جمسة عمنيةو  جمسة يير عمنية
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 .706د. أحمد السيد صاوي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 . 281 – 280المستشار عبد الحميد المنشاوي ، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .383المرجع السابؽ، ص رسالة دكتوراه، د. عبد القادر سيد عثماف،  (3)
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 :ثالثا: تحرير الحكم
وف ػػػػػقان 08بلف وفقا لنص المادة ػػػػػػػب أف يكوف الحكـ مكتوبا بالمغة العربية تحت طائمة البطػػػيج

 بة عنصرا شكميا في الحكـ، وبذلؾ فور انتياء المداولةتاوتعتبر الك المدنية واإلداريةاإلجراءات 
 رئيس المحكمة أو مف يعيد لو ذلؾ مف قضاة الييئة التي اشتركت في المداولة بتحرير الحكـ.قـو ي
 

 يـــب الثانـــــــــــالمطم
 يارق الطعن فيطالمترتبة عمى األحكام القضائية و اآلثار  

ممؾ الرجوع في الحكـ بصدور الحكـ فإف المحكمة تستنفد سمطتيا إزاء المسألة التي فصمت فييا، فبل ت
ىو ما يسمى باستنفاد الوالية، كما أنو بصدور الحكـ يتـ تقرير الحقوؽ وتدعيميا وىو ما و أو تعديمو، 

، وىو ما يسمى يسمى بأثر تقرير الحقوؽ، كما ال يجوز عرض ىذه المسألة عمى أية محكمة أخرى
 بحجية األمر المقضي.

 

، فمف اإلنصاؼ إتاحة الفرصة أماـ قد يخطئ القاضي بحكـ كونو إنسانا فيما يصدره مف أحكاـ    
 المحكوـ عميو إلصبلح ىذا الخطأ بموجب طرؽ طعف نظميا القانوف.

 المطمب إلى:مف ثـ يقسـ 
 الفرع األول: اآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية.     
 رق الطعن في األحكام القضائية. ـــــــــــــــالفرع الثاني: ط     
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 رع األولـــــــــــالف
 اآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية 

في كؿ حاؿ بمجرد صدور  يكتؼف المشرع لـ ألة اآلثار، ال يكفي أف يصدر الحكـ لتترتب عميو كاف
نما أوجب بالنسبة لبعض األحكاـ أف يتـ إعبلف وتبميغ  الحكـ ولو كاف صدوره في مواجية الخصوـ، وا 

 .(1)الحكـ إلى الخصـ ليتحقؽ بذلؾ عممو بمنطوقو وأسبابو عمما يقينيا
عبلف الحكـ لمخصـ  ضروري لتحقيؽ اآلثار التالية:ىو  وا 

مف قانوف اإلجراءات المدنية و  609 التنفيذ، ألنو ال يجوز وفقا لنص المادةتمكيف المحكـو لو مف  -
قد أراد و ، اإلدارية باعتبارىا سندات تنفيذية إال بعد إعبلنيا لنفس الحكـ المطموب التنفيذ في مواجيتو

 المشرع بذلؾ إعطاء فرصة لممحكوـ عميو لمتنفيذ االختياري بدال مف التنفيذ الجبري.
 . (2)مواعيد الطعف في األحكاـ القضائيةبدأ سرياف  -
 أمر األداء مف السقوط.منع الحكـ الغيابي و  -
بيانات ؿ عمى الػػػػـ ويجب أف يشتمػػػػػغ بواسطة المحضر القضائي بناء عمى طمب الخصػػػػـ التبميػػػيتو 

أف يحصؿ في المواعيد المحددة قانونا، كما يجب أف يشتمؿ عمى بيانات الخاصة بأوراؽ المحضريف و 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 613معينة تحت طائمة القابمية لئلبطاؿ وفقا لنص المادة 

 يترتب عمى صدور الحكـ اآلثار التالية:
 

 الوالية ) خروج النزاع من والية المحكمة (: داستنفا -01
، بمجرد صدور Dessaisissement du jugeخروج النزاع مف والية المحكمة واستنفاذ سمطة القاضي 

 .(3)النقطة التي فصمت فييا، فبل تممؾ الرجوع في الحكـ أو تعديمو إزاءالحكـ تستنفذ المحكمة سمطتيا 
نما تطبؽ  تنطبؽال وىذه القاعدة  بالنسبة لؤلحكاـ التي تنتيي بيا الخصومة أماـ المحكمة فحسب، وا 

فإذا أصدرت المحكمة مثبل حكما حكاـ القطعية التي تصدر أثناء نظر الدعوى، أيضا بالنسبة لسائر األ
 .(4)باختصاصيا بنظر الدعوى فبل يجوز ليا أف تحكـ بعد ذلؾ بعدـ اختصاصيا

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .720الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص  د. عبد (1) 
(2) VINCENT Jean, Precis de procedure civile, 14

e 
éd, DALLOZ,1969, P  660. 

 .723المحامي محمد العشماوي، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص د. عبد الوىاب العشماوي و  (3)
 .772د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (4)
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فإذا نطؽ القاضي بالحكـ أصبح ممكا لمخصوـ وانقضت كؿ سمطة لمقاضي في تناولو ألي تعديؿ ميما 
 االستثناءات اآلتية:ترد عمى ىذه القاعدة ، يير أنو (1)كاف خفيفا

بالتماس إعادة النظر ألف ذلؾ يجوز لممحكمة أف تعيد النظر في حكميا إذا طعف فيو بالمعارضة أو  -
 الطعف يطرح الخصومة مف جديد أماـ ذات المحكمة التي أصدرتو.

كالخطأ في اسـ احد ) يجيز القانوف لممحكمة أف تتولى تصحيح ما يقع في حكميا مف أخطاء بحتة  -
 . (2)(الخصوـ

المحكمة منو، جاز إذا تضمف الحكـ لبسا أو يموضا يصعب معيما إمكاف الوقوؼ عمى ما قصدتو  -
لمخصـو أف يرجعوا إلى المحكمة التي أصدرتو وأف يطمبوا منيا تفسير ما وقع في منطوقو مف يموض 

وىي  ،وه متمما لمحكـ الذي يفسرهػػػػػػمف كؿ الوجر ػػػػر يعتبػػػـ الصادر في التفسيػػػالحك ، ألف(3)أو إبياـ
مف قانوف اإلجراءات المدنية  297االستثناءات التي أوردىا المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

 يتخمى القاضي عف النزاع الذي فصؿ فيو بمجرد النطؽ بالحكـ.واإلدارية التي جاء فييا:" 

 

ج يير أنو يمكف لمقاضي الرجوع عف حكمو في حالة الطعف بالمعارضة أو اعتراض الغير خار     
 285الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز لو أيضا تفسير حكمو أو تصحيحو طبقا لممادتيف 

 مف ىذا القانوف." 286و
 

 :وتقويتيا تقرير الحقوق -02
وظيفة المحكمة ألف ، Constitutifsوليست منشئة ليا Déclaratifs األصؿ أف األحكاـ مقررة لمحقوؽ

 .لموضوع النزاع، فيي ال تخمؽ لمخصـو حقوقا جديدةىي أف تبيف حؽ كؿ خصـ بالنسبة 
وصفو ويحفظ لو كافة آثاره يقرر الحؽ، فيو يبقي لو سببو و  –كقاعدة عامة  –وبما أف الحكـ 

 والتأمينات الممحقة بو، والحكـ يقوي الحؽ وينشئ لصاحبو بعض المزايا ىي:
 يؤكد لو حقو و يقطع النزاع بشأنو في وجو المحكوـ عميو. -
 ينشئ لو سندا رسميا يحؿ محؿ السند الذي كاف أساسا لما ادعاه، وتفترض صحة كؿ ما ورد بو -
 إذا طعف بتزويره. إالّ 
 .(4)ينشئ لممحكـو لو سندا قاببل لمتنفيذ الجبري عمى المحكوـ عميو -
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .725د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص  (1)
 وي، الجزء الثاني، المرجع السابؽأيضا د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماو  773و الوفا، المرجع السابؽ، ص د. أحمد أب (2)
 .725ص  
 .728مد العشماوي ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص المحامي محد. عبد الوىاب العشماوي و  (3)
 وما بعدىا. 775د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص (4)
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 حصول المدعي عمى سند رسمي: -03
يترتب عمى صدور الحكـ حصوؿ المدعي عمى سند رسمي، ويصبح ىذا السند حجة بما تضمنو ما لـ 

 .(1)يطعف فيو بالتزوير
يكوف لمحكـ والتي جاء فييا:"  واإلداريةمف قانوف اإلجراءات المدنية  284وىذا األثر أكدتو المادة 

 أعبله." 283مع مراعاة أحكاـ المادة حجية العقد الرسمي 
 يترتب عميو افتراض صحة كؿ ما ورد بو  ( الحكـ القضائي )بحصوؿ المدعي عمى سند رسمي و 

حجية الشيء المحكـو فيو وىي قرينة قانونية ال تقبؿ حؽ التمسؾ بوبذلؾ يقوى الحؽ وينشئ لصاحبو 
إثبات العكس، مؤداىا أف الحكـ صدر صحيحا مف ناحية الشكؿ وعمى حؽ مف ناحية الموضوع فيو 

 ع حد نيائي لمنزاعحجة عمى ما قضى بو، وتقرر جميع التشريعات ىذا المبدأ ألنو مف البلـز وض
 .(2)حتى ال يتكرر

استيبلؾ رة ػػػػػا فكػػػماني والتي كانت تسبقيو إلى القانوف الر  ،حجية الشيء المقضي فيوتعود فكرة 
كانت األحكاـ تصدر ضمف احتفاالت وطقوس  حينما، ( Consommation de l’ action)  الدعوى

خاصة يطالب فييا مف اآللية الحكـ في المنازعات التي تصدر بيف األفراد، ومنو فإنو يستحيؿ 
  .(3)أف حققتياعمى نفس الطمبات التي سبؽ ليا و  مطالبتيا مرة ثانية بأف تجيب

اتحاد   – اتحاد الخصوـ -حجية الشيء المحكوـ فيو ال ترتب أثرىا إاّل بتوافر الشروط اآلتية: و 
 اتحاد السبب. –الموضوع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .738ص الجزء الثاني، الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، د. عبد  (1)
 .780د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص (2)

(3) GRIOLET Gaston, de l’autorite de la chose jugee en matiere civile et en matiere criminelle maresquaine 

libraire ,éditeur,1868, P17- 18 : 
¨ … les effets de l’actio elle-même avaient sans doute  leur origines dans une procédure plus ancienne. 
L’actio n’aura été que le débris fort altéré d’ une cérémonie religieuse par laquelle, dans des temps plus 
reculés, ont demandait aux dieux eux-mêmes la décision des procès( ACTIONES APUD PONTIFICUM 
COLLEGIUM ERANT) 
A l’époque ou cette  sorte d’oracle tenait lieu de jugement, elle avait du  paraitre impossible de demander 
une seconde fois aux dieux la réponse qu’ils avaient déjà donnée ou qu’on n’avait pu obtenir faute d’ avoir  
observer tous le rites¨ 
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في  بؿ ال بد مف توافر شروط أخرى ،ال يكفي توافر ىذه الشروط لتحقيؽ حجية الشيء المقضي بو
 :نفس الحكـ وىي

 .Véritable jugement أف يكوف ىناؾ حكـ بالمعنى الحقيقي -
 سمطة الفصؿ في المنازعات.أف يكوف صادرا مف جية قضائية ليا  -
أف يكوف صادرا في حدود الوظيفة القضائية لممحكمة و لذلؾ ال تكوف لؤلوامر الوالئية حجة الشيء  -

  .(1)المقضي بو ويجوز تعديميا والعدوؿ عنيا حسب مقتضيات األحواؿ
دى طرؽ الطعف، بمعنى أف عدـ صيرورة الحكـ وتكوف لمحكـ الحجية ولو كاف قاببل لمطعف فيو بإح

نما ىذه الحجية تكوف  باتا ال يمنع مف التمسؾ بالدفع بعدـ جواز نظر الدعوى لسابؽ الحكـ فييا، وا 
 .(2)مؤقتة تزوؿ إذا الغي الحكـ وتثبت إذا أصبح باتا

تكوف عمييا الدعوى الدفع بسبؽ الفصؿ في الدعوى ىو مف الدفوع بعدـ القبوؿ، يبدى في أية حالة إف 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  67ىذا وفقا لنص المادة ألوؿ مرة أماـ جيات االستئناؼ و  ولو

الدفع بعدـ القبوؿ، ىو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدـ قبوؿ طمب الخصـ والتي جاء فييا:" 
المسقط وحجية لتقادـ وانقضاء األجؿ النعداـ الحؽ في التقاضي، كانعداـ الصفة وانعداـ المصمحة وا

 ذلؾ دوف النظر في موضوع النزاع."و الشيء المقضي فيو، 
يمكف لمخصوـ  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا:" 68أيضا ما نصت عميو المادة و 

 ".الدفع بعدـ القبوؿ في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو بعد تقديـ دفوع في الموضوع
 69ال يجوز لممحكمة أف تثيره مف تمقاء نفسيا لعدـ تعمقو بالنظاـ العاـ وىذا ما أكدتو المادة كما     
يجب عمى القاضي أف يثير تمقائيا، الدفع  بعدـ القبوؿ إذا كاف مف النظاـ  :"بنصياالقانوف ذات مف 

 ".العاـ السيما عند عدـ احتراـ آجاؿ طرؽ الطعف أو عند يياب طرؽ الطعف
 

وة ػػػػػػػػػػاـ التي حازت قػػاألحك مف القانوف المدني التي جاء فييا:" 338وأيضا ما جاء في نص المادة     
الشيء المقضي بو تكوف حجة بما فصمت فيو مف الحقوؽ، وال يجوز قبوؿ أي دليؿ ينقض ىذه القرينة 

يـ أنفسيـ، دوف أف تتغير صفات ولكف ال تكوف لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إال في نزاع قاـ بيف الخصوـ
 السبب.وتتعمؽ بحقوؽ ليا نفس المحؿ و 

 وال يجوز لممحكمة أف تأخذ بيذه القرينة تمقائيا."
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .747المحامي محمد العشماوي، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، ص . عبد الوىاب العشماوي و د  (1)
 .781د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص (2)
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 يــالثانرع ـــــــــــفال
 طرق الطعن في األحكام القضائية 

، ذلؾ أنو ال يسمـ القاضي مف الخطأ (1)يمكف أف تتعرض األحكاـ القضائية لؤلخطاء أو إلى البلعدالة 
أف يصدر القضاء األحقاد، فبل يتصور سمـ نفوس المتقاضيف مف الضغائف و ال ت، و إنسافشأنو شأف أي 

، فكاف مف ور طبيعي لدى المحكوـ عميوػػػػػػور بعدـ الثقة ىو شعػػػػػمطابقا لحقيقة الواقع، كما أف الشع
ليذا السبب ، (2)المتعيف عمى المشرع أف يعمؿ عمى تأميف مصمحة الخصـو بإجازة الطعف في األحكاـ

 .( 3)إصبلحيا أو إلغائيالمطعف في األحكاـ ليتمكف الخصـو مف  دت الشرائع منذ القدـ طرقا مختمفةر أو 
النظر في الحكـ  إعادةلقد حاولت أيمب التشريعات التوفيؽ بيف مصمحة الخصـو التي تقضي بوجوب 

بيف المصمحة العامة التي أو نقص، و  إجحاؼعميو مف  أشتمؿلتدارؾ ما وقع فيو مف خطأ أو ما 
تحتـ وجوب وضع حد لمنزاع حتى تستقر الحقوؽ وتصبح األحكاـ باتة ممزمة لمف كانوا أطرافا فييا 

 . (4)اإلثباتومعتبرة عنوانا لمحقيقة، وقرينة ال يجوز دفعيا بأي طريؽ مف طرؽ 
 

ووضعت  سبيؿ الحصرلذلؾ فقد حصرت طرؽ الطعف في األحكاـ في دائرة معينة وحددتيا عمى     
ليا أجبل محددا تنقضي بانقضائو، فيي تنقسـ إلى ما ىو عادي أي يصح الركوف إليو عادة وفي كؿ 

بينما ىو يير عادي، أي ال يجوز الركوف إليو إال في بعض ، و خالص األحواؿ ما لـ يمنعو نص
 .(5)صرالحاالت االستثنائية وشرط توافر أحد األوجو المحددة قانونا عمى سبيؿ الح

 ه مبتدأ ع دعوىػػػػػطرؽ الطعف ىي الوسائؿ التي بمقتضاىا يمكف التظمـ مف األحكاـ ، فبل يمكف رفو 
   Voies de nullité n’ ont lieu contre les jugements(6) استنادا لقاعدة :بطمب بطبلنيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) VINCENT Jean, op.cit. 74

e
 éd ,1969 ,P 580 . 

 .817د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (2)
(3) CUCHE Paul, op.cit.  P 390. 

 . 852د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (4)
(5) VINCENT Jean, op.cit. P 581. 

 .853العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص د. عبد الوىاب وأيضا 
 (6) VINCENT Jean, op.cit, P 580. 

. 798وأيضا د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص    
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ـ فبل يطعف فييا إال بطرؽ احتراـ األحكاوالحكمة مف ذلؾ أف استقرار الحقوؽ لدى أصحابيا تقتضي 
جراءات خاصة خاصة و  في مواعيد معينة بحيث إذا انقضت ىذه المواعيد دوف الطعف في الحكـ و ا 

أصبح يير قابؿ لمطعف فيو، وعد في نظر المشرع عنوانا لمحقيقة والصحة وأيمؽ كؿ سبيؿ إلعادة 
 :ليا بالتفصيؿ فيوىي الطرؽ التي سوؼ أتناو  (1)النظر فيو

 

  :: طرق الطعن العاديةأوال
العادية في القانوف الجزائري ىي المعارضة واالستئناؼ التي سوؼ أتناوليا في ما  إف طرؽ الطعف

 يمي:
 

 :ةــالمعارض -01
تعديؿ العادية يركف إلييا المحكوـ عميو ييابيا لموصوؿ إلى إلغاء أو ؽ مف طرؽ الطعف يىي طر 

منيا سحبو أو إعادة يكوف التجاؤه لنفس المحكمة التي أصدرتو، طالبا الحكـ الذي صدر في ييبتو و 
حؽ المعارضة إلى ، ويستند (2)نظر الدعوى مف واقع دفاعو الذي لـ يبده حاؿ صدور الحكـ الغيابي

حقوؽ الدفاع المقدسة التي ال يجوز أف يقضى عمى شخص بغير أف يسمع دفاعو أو تتاح لو الفرصة 
الخصـ لسبب مف األسباب وجب فإذا تخمؼ ، أماـ القاضي الذي ينظر المنازعة المناسبة لئلدالء بو

صبلحو أو تعديمو أو نقضو عمى القاضي ويطمب منو مراجعة حكمو و  أف يميد لو الطريؽ ليمجأ لذلؾ ا 
 .(3)ضوء ذلؾ الدفاع ومحو ما تضمنو مف عيب أو خطأ بسبب ارتكانو عمى أقواؿ وحجج خصـ واحد 

ويصبح  ف حيث الوقائع والقانوفف جديد ميفصؿ القاضي بناء عمى الطعف بالمعارضة في القضية مو 
الحكـ أو القرار المعارض فيو كأف لـ يكف، ما لـ يكف ىذا الحكـ أو القرار مشموال بالنفاذ المعجؿ وىذا 

  .اإلداريةمف قانوف اإلجراءات المدنية و  327المادة أكدتو ما 
 لمحكـ أو القرار الغيابيرسمي ابتداء مف تاريخ التبميغ ال (1)ترفع المعارضة في أجؿ شير واحد     
اؿ المقررة لعريضة افتتاح الدعوى. ويجب أف تكوف مرفقة تحت طائمة عدـ القبوؿ ترفع حسب األشكو 

مف قانوف اإلجراءات المدنية  330، 329، 328 شكبل بنسخة مف الحكـ المطعوف فيو وفقا لنص المواد:
 .اإلداريةو 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .798أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  د. أحمد (1)
(2) VINCENT Jean, op.cit. P 584. 

المحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني وأيضا د. عبد الوىاب العشماوي و  847د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص وأيضا 
 .  809ص 

 .809ص  المرجع السابؽ، الجزء الثاني،المحامي محمد العشماوي، د. عبد الوىاب العشماوي و  (3)
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 آثار المعارضة في الحكم الغيابي: -
يترتب عمى المعارضة أثر رئيسي، ىو إعادة طرح النزاع أماـ المحكمة وتكوف سمطة المحكمة إزاء  -

تممؾ القضاء بالنفاذ المعجؿ ولو التي ليا إزاء الموضوع األصمي، و قضية المعارضة ىي نفس السمطة 
 . (1)أيفمت ذكره كانت قد

 و أف يبدي ػػػػػداء أوجو دفاعو، فمػػػت بقصد تمكيف الخصـ الغائب مف إبػػػػة قد شرعػلما كانت المعارضو 
شاء مف الدفوع الشكمية أو الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدـ القبوؿ بشرط أف يبدي الدفوع الشكمية  ما

لـ ترد في  مف أسباب المعارضة ولوفي الوقت الذي حدده القانوف لئلدالء بيا، ولو أف يبدي ما شاء 
ه الطمبات أي ىذ إبداءصحيفتيا، ولو أنو يبدي ما شاء مف الطمبات العارضة بشرط إال يكوف في 

 .(2)مساس بحجية الحكـ الغيابي فيما قضى بو عمى المعارض ضده
 

يوقؼ تنفيذ الحكـ خبلؿ أجؿ المعارضة كما يوقؼ بسبب ممارستو عمبل باألثر الموقؼ لممعارضة  -
، كما أف المعارضة (3)فالتنفيذ الذي يتـ أثناء الفصؿ في المعارضة في الحكـ الغيابي ىو تنفيذ باطؿ

مفعوؿ مبدأ حجية الشيء المقضي فيو بمجرد تسجيؿ المعارضة إلى ياية صدور حكـ فاصؿ توقؼ 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 323وىو األثر الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  فييا

 

 :افــــــــــاالستئن -02
مف الحكـ لمحصوؿ عمى حكـ آخر ىو طريؽ مف طرؽ الطعف العادية يمجأ إليو المتضرر االستئناؼ 

يستفاد ، و مف محكمة عميا بإلغائو أو تعديمو فيو يتضمف الشكوى مف تصرفات قضاة محكمة أوؿ درجة
أو تفيـ األسس التي بنى الفصؿ فيو متيـ أو عنايتيـ بتناوؿ النزاع و منو ضمنا الطعف في كفاءتيـ أو ذ

 عمييا الخصـ دفاعو أو دعواه.
و خصـ دوف اآلخر ممدعي والمدعى عميو عمى السواء فبل يجوز أف يتمتع بحؽ لىو االستئناؼ و 

تنفيذا لمبدأ التقاضي عمى درجتيف  (4)المساواة بيف الخصميف وصيانة لحقوؽ الدفاعضمانا لمعدالة و 
ة التي جاء ػػػة واإلداريػػراءات المدنيػػػػػوف اإلجػػػػمف قان 6و مف النظاـ العاـ وفقا لنص المادة ػػػالذي ى
 ".لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ المبدأ أف التقاضي يقـو عمى درجتيف، مافييا:" 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .826د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (1)
 .854د. احمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (2)

 (3) VINCENT Jean, op.cit, P 592. 
 .840المحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص د. عبد الوىاب العشماوي و  (4)
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 آثار االستئناف: -
 يترتب عمى االستئناؼ اآلثار التالية:

 

 األثر الناقل لالستئناف : -
 لتفصؿ فيو مف جديد effet dévolutifطرح النزاع عمى محكمة الدرجة الثانية يترتب عمى االستئناؼ 

 . (1) وليا كؿ ما لمحكمة الدرجة األولى مف سمطة في ىذا الصدد
االستئناؼ مف قضاء الستئناؼ ال يطرح عمى محكمة الدرجة الثانية إال ما رفع عنو أف االقاعدة و 

وعمى ذلؾ فبل يطرح عمى محكمة الدرجة   TONTUM DEVOLUTUM QUANTUMالدرجة األولى 
ال يطرح عمى محكمة الدرجة الثانية كما الثانية طمبات موضوعية لـ تبدى أماـ محكمة الدرجة األولى 

مف الطمبات التي عرضت عمى محكمة الدرجة األولى إال ما فصمت فيو ىذه المحكمة ورفع عنو 
 .(2)االستئناؼ

 

تتعدى سمطة المحكمة ما تناولتو عريضة االستئناؼ أو صحيفة الدعوى مف أوجو منازعة، ألف  ال    
القاعدة أف االستئناؼ ينقؿ الدعوى بحالتيا التي كانت عمييا قبؿ صدور الحكـ المستأنؼ بالنسبة لما 

وف اإلجراءات مف قان 340وىو األثر الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  (3)رفع فيو االستئناؼ
المجمس القضائي مقتضيات الحكـ التي يشير  إلىينقؿ االستئناؼ  "المدنية واإلدارية التي جاء فييا:

 ىذا االستئناؼ صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات األخرى المرتبطة بيا. إلييا
 يمكف أف يقتصر االستئناؼ عمى بعض مقتضيات الحكـ.

الحكـ أو إذا كاف موضوع االستئناؼ يير  إلغاء إلىيتـ نقؿ الخصومة برمتيا عندما ييدؼ االستئناؼ 
 "  .قابؿ لمتجزئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) VINCENT Jean, op.cit. P 573. 

 وي، المرجع السابؽ، الجزء الثانيوأيضا د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشما 890احمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص أيضا د. و 
 .888ص 

 .894د. احمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .889د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (3)
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 :  effet suspensifاألثر الموقف لالستئناف -
بما أف الطعف باالستئناؼ ىو طريؽ عادي لمطعف في األحكاـ القضائية، فإنو مف البدييي إذف أف 

مف قانوف اإلجراءات المدنية  323أكدتو نص المادة ىذا األثر الموقؼ ، (1)األحكاـ بموجبويوقؼ تنفيذ 
 يوقؼ تنفيذ الحكـ خبلؿ أجؿ الطعف العادي كما يوقؼ بسبب ممارستو ... " واإلدارية التي جاء فييا:"

 

 :: طرق الطعن غير العاديةثانيا
وف يير عادية ألف األصؿ فييا أنو ال يجوز سموكيا إال في األحواؿ التي نص عمييا القانطرؽ ىي 

فإنو يجب عمى الطاعف أف يقيـ الدليؿ عمى جواز حقو  ،وػػػػػػػػػػػوعمي، عمى سبيؿ الحصر وألسباب محددة
ف عمى ػػػػػي تنظر الطعػػػر دور الجية القضائية التػػػػـ ويقتصػػػػفي الطعف إلصبلح عيب محدد في الحك

 .ر في العيب الذي بني عميو الطعفالنظ
النظر  الطعف بالنقض، والطعف عف طريؽ االلتماس بإعادةفي تتمثؿ طرؽ الطعف يير العادية 

 ، وىي الطرؽ التي أتناوليا بالتفصيؿ التالي:واعتراض الغير الخارج عف الخصومة
 

 :  Recours en cassation – Pourvoi en cassationالطعن بالنقض: -01
ىو طريؽ يير عادي يطعف بو في األحكاـ النيائية أماـ المحكمة العميا وذلؾ بسبب مخالفة الحكـ 

واألصؿ أف الطعف بالنقض في الحكـ ال يقصد بو إعادة طرح النزاع أماـ  ،المطعوف فيو لمقانوف
نما تقتصر سمط ذه ػػة ىػػػػالمحكمة العميا لمفصؿ فيو مف جديد كما ىو الحاؿ بالنسبة لبلستئناؼ وا 

 األخيرة عمى مجرد تقرير المبادئ القانونية السميمة في النزاع المعروض أماميا دوف أف تطبقيا
ف تفصؿ في موضوعو وىي لذلؾ إما أف تحكـ برفض الطعف أو تحكـ بقبولو ونقض عميو ودوف أ

 .(2)الحكـ المطعوف فيو 
 

إلصبلح ما شاب الحكـ مف مخالفة  إليويعرفو الدكتور العشماوي بأنو طريؽ يير عادي يمجأ     
ىو بيذه الصفة و ، لمقانوف أو بطبلف سواء في ذات الحكـ المطعوف فيو أو اإلجراءات التي أسسيا عميو

ليس متاحا بالنسبة لكؿ األحكاـ وال يؤذف بو إال ألسباب واردة عمى سبيؿ الحصر مستندة إلى التطبيؽ 
 . (3)القانوني الصحيح

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) VINCENT Jean, op.cit, P 573. 

 .941د. احمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .956د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (3)
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مف قانوف اإلجراءات المدنية  349األحكاـ التي يجوز الطعف فييا بالنقض حددتيا نص المادة إف 
النزاع  اإلدارية التي جاء فييا:" تكوف قابمة لمطعف بالنقض، األحكاـ والقرارات الفاصمة في موضوعو 
 " . المجالس القضائيةلصادرة في آخر درجة عف المحاكـ و وا
تكوف قابمة لمطعف نوعا آخر مف األحكاـ يجوز الطعف فييا بالنقض بنصيا:"  950 أضافت المادةو 

بالنقض، األحكاـ والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنتيي الخصومة بالفصؿ في أحد الدفوع 
 وؿ أو أي دفع عارض آخر."الشكمية أو بعدـ القب

 

 آجال الطعن بالنقض: -
يبدأ مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ المطعوف فيو إذا تـ  (02)يرفع الطعف بالنقض في آجؿ شيريف 
أشير إذا تـ التبميغ الرسمي في موطنو الحقيقي أو المختار  (03) شخصيا ويمدد ىذا األجؿ إلى ثبلثة

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 354وىذا عمبل بنص المادة 
عمبل  المقرر لممعارضة األجؿال يسري ىذا األجؿ عمى األحكاـ و القرارات الغيابية إال بعد انقضاء 

، وىذا حرصا مف المشرع عمى تحقيؽ العدالة عف طريؽ تمكيف مف نفس القانوف 354بنص المادة 
 . في الطعف حقو الغائب الذي لـ يتقدـ بدفاعو مف ممارسة 

 

 إجراءات الطعن بالنقض: -
يرفع الطعف بالنقض بتصريح أو بعريضة أماـ أمانة ضبط المحكمة العميا ويجوز أيضا أف يرفع 
 بتصريح أو بعريضة أماـ أمانة ضبط المجمس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصو الحكـ

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 560ىذا وفقا لنص المادة موضوع الطعف و 
ح بالطعف بالنقض مف طرؼ الطاعف أو محاميو في محضر يعده أميف الضبط الرئيسي ػػػػيتـ التصري

ص المادة عمبل بن لدى المحكمة العميا أو المجمس القضائي أو أميف الضبط الذي يفوضو ليذا الغرض
 اإلدارية.مف قانوف اإلجراءات المدنية و  562

لتبميغ الرسمي لعريضة الطعف بالنقض بموجب المادة القد حدد قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية آجاؿ 
مف تاريخ التصريح بالطعف بالنقض وتنبييو بأنو يجب عميو تأسيس محاـ إذا  (01)بشير واحد  563

ابتداء مف تاريخ توقيع الطعف بالنقض  (02) ريب في الدفاع عف نفسو، ولمطاعف أجؿ شيريف اثنيف
األوجو القانونية  يعرض فييا ،العريضة بأمانة ضبط المحكمة العميا أو المجمس القضائي بإيداع

مف قانوف  564 ذلؾ تحت طائمة عدـ قبوؿ الطعف بالنقض شكبل وفقا لنص المادةلتأسيس طعنو و 
 .اإلداريةاإلجراءات المدنية و 
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 بالنقض:أوجو الطعن  -
تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل المثار تمقائيا البيانات التي يجب أف تتضمف عريضة الطعف بالنقض 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، كما يجب أف يبنى  567و 566و 565 واد:نصت عمييا الم
اإلجراءات مف قانوف  358عمى وجو واحد أو أكثر مف األوجو المذكورة بموجب نص المادة الطعف 

 .المدنية واإلدارية
 

كما يجوز لممحكمة العميا أف تثير مف تمقاء نفسيا وجيا أو عدة أوجو لمنقض وىذا عمبل بنص     
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 360المادة 

 ثار الطعن بالنقض:آ -
 يمكف تحديد آثار الطعف بالنقض في أمريف:

 

 نقل النزاع لممحكمة العميا: -أ
يجب التفرقة بيف األثر المترتب عمى رفع االستئناؼ واألثر المترتب عمى الطعف بالنقض، بالنسبة 

لبلستئناؼ فرفعو ينقؿ النزاع في جميع المسائؿ الموضوعية والقانونية إلى جية االستئناؼ في حدود ما 
الطعف بو ينقؿ النزاع إلى المحكمة العميا في حدود ، أما بالنسبة لمطعف بالنقض فإف تناولتو عريضتو

في الحاالت التي يجيز في حدود تصدييا لموضوع النزاع و المسائؿ القانونية التي تعمؽ بيا الطعف 
 .(1) القانوف فييا التصدي

نما سمطة محكمة النقض تقتصر ػػػإف الطع     ف بالنقض ال يطرح أماـ محكمة النقض النزاع برمتو وا 
عمى مجرد تقدير المبادئ القانونية في النزاع دوف أف تطبقيا عميو ودوف أف تفصؿ في موضوعو، فيي 

 ىي تسمـ بيا نماا  و ال تممؾ استخبلص الوقائع الصحيحة في القضية وىي ال تممؾ تقدير ىذه الوقائع. 
ينبني عمى ذلؾ أنو ال يجوز وف، و كما أثبتيا الحكـ المطعوف فيو، وتتحقؽ فقط مف صحة تطبيؽ القان

 .التمسؾ أماـ محكمة النقض بوسائؿ دفاع جديدة لـ يبدىا الخصوـ أماـ المحكمة المطعوف في حكميا
 

 :عدم وقف التنفيذ -ب
عميو منع تنفيذ الحكـ إذا لـ يكف قد شرع إيقاؼ تنفيذ الحكـ، فبل يترتب ال يترتب عمى الطعف بالنقض 

 .(2)في تنفيذه وال وقؼ تنفيذه إذا كاف قد بدئ في تنفيذه
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا: " ال يترتب عمى  361ىذا األثر أكدتو المادة 

بحالة األشخاص أو أىميتيـ وفي عدا في المواد المتعمقة رار، ماالطعف بالنقض وقؼ تنفيذ الحكـ أو الق
 ".دعوى التزوير
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1009د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (1) 
 .وما بعدىا 969د. احمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 الطعن عن طريق التماس إعادة النظر: -02
طريؽ مف طرؽ الطعف يير العادية يمجأ إلييا الخصـ في بعض األحواؿ لمحصوؿ عمى  ،االلتماس

الحكـ بنقض حكـ انتيائي مف المحكمة التي أصدرتو ليتمكف مف السير في النزاع مف جديد أماـ نفس 
 المحكمة.

 خصـالحكـ الذي يتظمـ منو ال إصبلحيتميز االلتماس عف طرؽ الطعف العادية بأنو ليس مقصودا بو 
نماو  ومة إلى ما كاف عميو قبؿ صدوره محو الحكـ ذاتو ليعود مركز الممتمس في الخص إلىيرمي  ا 
يتمكف بذلؾ مف مواجية النزاع مف جديد والحصوؿ عمى حكـ آخر بعد أف تخمص مف قوة الشيء و 

 .(1)المقضي بو 
 

 :القابمة لاللتماس األحكام -
ذه أحكاـ ػػػػػة لمطعف فييا بااللتماس ىي األحكاـ الصادرة بصفة انتيائية، سواء كانت ىػػػػاألحكاـ القابم

صادرة مف محاكـ االستئناؼ أو محاكـ الدرجة األولى، سواء كانت قطعية موضوعية أـ كانت صادرة 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية األحكاـ 390لقد حصرت المادة و قبؿ الفصؿ في الموضوع، 

الحائزة لقوة الشيء القرارات الفاصمة في الموضوع و القابمة لمطعف في األوامر االستعجالية واألحكاـ و 
 المقضي بو.

 يترتب عمى ذلؾ أنو ادية، و الطرؽ الع دز الركوف ليذا الطريؽ يير العادي إاّل بعد استنفاال يجو     
بغير أف يستأنؼ امتنع عميو بعد ذاؾ كاف الحكـ قاببل لبلستئناؼ وترؾ الخصـ مواعيده تنقضي  إذا

ف طريؽ عألنو كاف في استطاعتو الوصوؿ لغرضو  ،أسبابوسبب مف بااللتماس ولو قاـ  إلىالركوف 
عميو  أشتمؿبالحكـ ريـ ما  يدليؿ عمى أنو قد رض إليومواعيده بغير أف يركف تفويت  االستئناؼ وفي

 .(2)مف عيوب
 

 االلتماس:المحكمة التي يرفع أماميا  -
يرفع االلتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعوف فيو عمى اعتبار أف 

المقصود منو مجرد تنبيو المحكمة لتصحيح الحكـ الذي أصدرتو عف سيو يير متعمد منيا وعمى ذلؾ 
مى منيا كما ال يتعيف رفع االلتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ وال يرفع إلى محكمة أع

 .(3)يرفع إلى محكمة أخرى مف نفس درجتيا
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .918د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (1)
 ،د. عمي أبو عطية ىيكؿ أيضا و  920 – 919بؽ، الجزء الثاني، ص لمرجع السااد. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، (2) 

 .582المرجع السابؽ، ص 
 .928د . احمد أبو الوفا، المرجع السابؽ، ص  (3)



275 
 

 االلتماس:  أسباب -
النظر  إعادةبأنو يمكف تقديـ التماس   واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  392جاء في نص المادة 
 ألحد السببيف اآلتييف:

أو عمى وثائؽ اعترؼ بتزويرىا، أو ثبت إذا بني الحكـ أو القرار أو األمر عمى شيادة شيود،  -
 قضائيا تزويرىا بعد صدور ذلؾ الحكـ أو القرار أو األمر وحيازتو قوة الشيء المقضي بو.

 

إذا اكتشفت بعد صدور الحكـ أو القرار أو األمر الحائز لقوة الشيء المقضي بو، أوراؽ حاسمة في  -
 الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوـ.

 اد االلتماس:ــــيعم -
أو ، يبدأ سريانو مف تاريخ ثبوت تزوير شيادة الشاىد، (02)النظر في أجؿ شيريف  إعادةيرفع التماس 

مف قانوف اإلجراءات  393ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاؼ الوثيقة المحتجزة وىذا وفقا لنص المادة 
  .واإلداريةالمدنية 

 مراحل دعوى االلتماس: -
 االلتماس في سيرىا مرحمتيف:تجتاز دعوى 

 .النظر في جواز قبوؿ االلتماس والفصؿ فيو :أوال
 .الفصؿ فيوتناوؿ الموضوع و  ثانيا:

 

النظر فيجب عمى المحكمة أف تتحقؽ مف  إعادةألصؿ أف تنظر المحكمة أوال في جواز التماس ا    
 تية:توافر األمور اآل

 كوف االلتماس مقدما في الميعاد. -
 .مى سبيؿ الحصرعمى وجو مف األوجو التي ذكرىا القانوف ع كونو مبنيا -
مف قانوف  396كوف الحكـ المطعوف فيو لـ يسبؽ الطعف فيو بااللتماس عمبل بأحكاـ المادة  -

 .واإلداريةالمدنية  اإلجراءات
 عمييا القانوف.نص صحيحا طبقا لئلجراءات التي  وطمب كوف -

الميعاد أو يير مبني عمى وجو مف أوجو االلتماس، حكمت إذا تبيف ليا أف االلتماس مقدـ بعد ف
دج 10.000وتقضي بإلزاـ الممتمس بغرامة مدنية مف ، (1)بحسب األحواؿ برفض االلتماس أو بعدـ قبولو

مف قانوف اإلجراءات  397دج دوف اإلخبلؿ بالتعويضات األخرى عمبل بنص المادة  20.000 إلى
 المدنية واإلدارية.

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .592أبو عطية ىيكؿ، المرجع السابؽ، ص  د. عمي (1) 
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ذاو  فعند قضى بقبوؿ االلتماس لوجود سبب مف أسبابو ولرفعو صحيحا في ميعاده مستوفيا لشروطو،  ا 
عمييا قبؿ الفصؿ  واالحالة التي كان إلىالخصـو ، فيعود الحكـ المستأنؼ بإلغاءلؾ تقضي المحكمة ذ

مف قانوف اإلجراءات  395بطة بو وفقا لنص المادة مقتضيات مرتما لـ توجد  األصميفي النزاع 
 .واإلداريةالمدنية 

ال يجوز لممحكمة أف تتناوؿ يير الطمبات التي تناوليا االلتماس وال تعود لمنزاع إاّل بالنسبة  كما    
 أبطؿلمشخص الذي قبؿ التماسو وتصدر المحكمة حكما جديدا في الموضوع يحؿ محؿ الحكـ الذي 

 .(1)عمى العمـو  األحكاـكوف لو أثار تبسبب قبوؿ االلتماس و 
لذلؾ فإف القضية  ،الحكـ المطعوف فيو بحكـ جديد يحؿ محمو إلغاءو ىلما كاف اليدؼ مف االلتماس و 

لذا تبقى  الحكـ المطعوف فيو، إصدارفي ىذه المرحمة تكوف بنفس النطاؽ الذي كانت عميو قبؿ 
لكف  ،( لمخصوـ اإلجرائيةالمراكز و ؽ تحقالذي السقوط و  إثبات أدلةمف ) عناصر القضية كما ىي 

في التقدـ بوقائع حيث حظيـ  الحكـ مف إصداريكوف لمخصـو نفس السمطات التي كانت ليـ قبؿ 
ث بحولممحكمة نفس السمطات التي ليا عند  ،وأدلة جديدة أو التمسؾ بأوجو دفاع ودفوع جديدة

 .(2)يرىا السابؽ في الوقائع أو في القانوفديرا مختمفا عف تقدر تقتكوف ليا أف تصدالموضوع و 
 

 ثار الطعن بااللتماس:آ -
 يترتب عمى الطعف بااللتماس اآلثار التالية:

مف قانوف اإلجراءات المدنية  348 وفقا لنص المادة ال يوقؼ االلتماس تنفيذ الحكـ المطعوف فيو -
لـ ينص  ليس لطرؽ الطعف يير العادية وال آلجاؿ ممارستو أثر موقؼ، ما :"واإلدارية التي جاء فييا

 "القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.
بناء عمى قاعدة ال يرد التماس االلتماس ال يجوز الطعف بااللتماس ضد حكـ أو قرار صادر في  -

مف  396التي أكدتيا المادة  القاعدةىي و ¨Requête civile sur requête civile ne vaut¨ التماسعمى 
 اإلدارية.قانوف اإلجراءات المدنية و 

مف صوره وضع حد  األشياءتمميو طبيعة  أساسياإذ تعتبر مبدأ  ،مجمع عمييا فقيا وقضاء ىذه القاعدة
 األساسحسـ الخصومات و و  األحكاـأصؿ جوىري مف قواعد المرافعات ىدفو استقرار مبناىا لمنزاع، و 

حتى ال تساء مباشرتو بقدر يكوف  أفطرؽ الطعف يير العادية كااللتماس ينبغي  فييا أف استعماؿ
 . فيضر ذلؾ باستقرار األحكاـ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .951د. عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص  (1) 
 . 826د. سيد احمد محمود، المرجع السابؽ، ص (2)
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 الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: -03
، ف الخصومة عمى الحكـ الصادر فيياىو اعتراض الخارج ع ،اعتراض الغير الخارج عف الخصومة

ممف قدر أف الحكـ الذي صدر في الخصومة قد  األشخاصوىو حؽ منحو القانوف لطائفة معينة مف 
يضر بيـ، ليتمكنوا عف طريقو مف رفع ىذا الضرر الذي قد يصبيـ فعبل مف صدور حكـ ال حجة لو 

وبيذه المثابة ال يعد اعتراض الغير الخارج عف الخصومة طريقا مف  (1)عمييـ وال يمتد أثره إلييـ قانونا 
ليذه الطرؽ ال يكوف إاّل ممف كاف خصما في الدعوى التي  طرؽ الطعف في األحكاـ، ألف المجوء
لكف قد توجد حاالت ال يكفي الغير فييا أف يتذرع بنسبية  ، (2)صدر فييا الحكـ المراد الطعف فيو

القضية المحكوـ بيا لمتخمص مف نتائج الحكـ الذي يمس بحقوقو كما لو كاف الغير ممثبل في 
حدود صبلحيتو أو كاف الحكـ مشوبا بغش أو احتياؿ موجو إليو. الخصومة إال أف ممثمو قد تجاوز 

وىنا تظير الفائدة التي يجنييا الغير المتضرر مف الحكـ عندما أعطاه المشرع سمطة الطعف بطريؽ 
نما بإلغاء الحكـ أو تعديمو لمصمحتو إليومخصوص ال لمجرد منع امتداد أثر الحكـ   . (3)وا 

 

 :فييا بطريق االعتراضاألحكام التي يجوز الحكم  -
 التي جاء فييا:  380القاعدة العامة أف جميع األحكاـ قابمة لبلعتراض وىذا ما أكدتو المادة 

" ييدؼ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكـ أو القرار أو األمر 
 االستعجالي الذي فصؿ في أصؿ النزاع.

 القانوف."الوقائع و  يفصؿ في القضية مف جديد مف حيث
 

 ممن يرفع االعتراض: -
يرفع االعتراض ممف لو مصمحة ولـ يكف طرفا وال ممثبل في الحكـ أو القرار أو األمر المطعوف فيو 

يجوز لدائني احد الخصـو أو مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، كما  381وىذا وفقا لنص المادة 
حتى ولو كانوا ممثميف في الدعوى، تقديـ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة عمى الحكـ أو  خمفيـ

القرار أو األمر، بشرط أف يكوف الحكـ أو القرار أو األمر المطعوف فيو قد مس بحقوقيـ بسبب الغش 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 383وىذا وفقا لنص المادة 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1015الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، صد. عبد  (1)
 .627د. عمي أبو عطية ىيكؿ، المرجع السابؽ، ص  (2)
   .639د. أسامة روبي عبد العزيز الروبي، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:  ميعاد -
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بخمسة عشرة  384يرفع االعتراض خبلؿ أجؿ حددتو المادة 

يير أف ىذا األجؿ يحدد بشيريف ، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ سنة تسري مف تاريخ صدوره
مف تاريخ يسري ىذا األجؿ الغير، و  إلىعندما يتـ التبميغ الرسمي لمحكـ أو القرار أو األمر  (02)

لىذلؾ األجؿ و  إلىو يالتبميغ الرسمي الذي يجب أف يشار ف الحؽ في ممارسة اعتراض الغير الخارج  ا 
 عف الخصومة.

 

 رفع االعتراض: إجراءات -
يرفع االعتراض وفقا لؤلشكاؿ المقررة لرفع الدعوى، و يقدـ أماـ الجية القضائية التي أصدرت الحكـ 

مبمغ لدى أمانة الضبط  إيداعأف يكوف مرفوقا بوصؿ يثبت أو القرار أو األمر المطعوف فيو، ويجب 
المدنية  راءاتػػػجاإلوف ػػػػػػػمف قان 388يساوي الحد األقصى مف الغرامة المنصوص عمييا في المادة 

المدنية  اإلجراءاتمف قانوف  385وىذا وفقا لنص المادة  (20.000)أي عشروف ألؼ دينار  واإلدارية
 .واإلدارية

قبمو القاضي اقتصر حكمو عمى إلغاء أو تعديؿ مقتضيات  افإذ ،أما عف الحكـ الصادر في االعتراض
القرار أو األمر المعترض فيو بآثاره إزاء الخصوـ ـ أو القرار أو األمر، ويحتفظ الحكـ أو ػػػػالحك

ذا ، و األصميف، حتى فيما يتعمؽ بمقتضياتو المبطمة، ما عدا في حالة عدـ قابمية الموضوع لمتجزئة ا 
عشريف  إلىقضى الحكـ برفض االعتراض جاز الحكـ عمى المعترض بغرامة مدنية مف عشرة آالؼ 

خبلؿ بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بيا الخصـو كما ، دوف اإل(20.000إلى  10.000)ألؼ دينار
مف قانوف اإلجراءات  387و 386يقضي بعدـ استرداد مبمغ الكفالة المدفوعة وىذا وفقا لنص المادتيف 

 المدنية واإلدارية.
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 ل الثانيـــــــــــالفص
 كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري  

 (لمنازعة اإلداريةا)
 نظرىابرفع الدعوى اإلدارية و األحكاـ اإلجرائية والشكمية المتعمقة  ،بإجراءات القضاء اإلدارييقصد 

 باألصالة واالستقبلؿ نظراينفذ. وتتميز اإلجراءات أماـ القضاء اإلداري إلى أف يصدر الحكـ فييا و 
 اإلداري. ئيالقضافي ظؿ النظاـ وأطرافيا والروابط القانونية التي تقـو عمييا اإلداريةلطبيعة الدعوى 

اء ػػمف حيث استقبلؿ إجراءات القضتتحكـ ىذه العوامؿ في صياية اإلجراءات اإلدارية وتميزىا 
 القانوف اإلداري عموما وطبيعة المنازعة  اإلداري الذي يرجع إلى عدة عوامؿ تتصؿ بطبيعة قواعد

 ، وىو السبب الذي دعاني إلى تخصيص ىذا الفصؿ لموسائؿ اإلجرائية التي اإلدارية ومراكز أطرافيا
يعتمد عمييا القاضي اإلداري في حكمو بمناسبة فصمو في أية منازعة مف المنازعات التي تدخؿ ضمف 

 75/74 اإلجراءات المدنية واإلدارية وكذا بموجب األمر رقـ:اختصاصو المحدد لو بموجب قانوف 
 المتعمؽ بالمسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري ومراسيمو التنفيذية.

اتصاؿ القاضي اإلداري بمثؿ ىذه المنازعات يكوف بموجب إحدى الدعاوى اإلدارية وىي دعوى  فإ
الدعاوى التفسيرية  ) بالدراسة دوف ييرىا مف الدعاوى اإلدارية اإللغاء، وعمى ىذا األساس عنيتيا

 .(دعاوى فحص المشروعية، دعاوى القضاء الكامؿ
 

ة وال يمكف التطرؽ إلجراءات ىذه الدعوى دوف تحديد مفيوميا وشروط رفعيا وكذا الجية القضائي    
قضائية  خصومةجة الطبيعية التي تنتيي بيا أية نوعيا وصوال إلى النتيالمختصة بالفصؿ فييا إقميميا و 

 .ىي الحكـ القضائيو 
 بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:

 .وشروط قبوليااإللغاء المبحث األول: ماىية دعوى      
 المبحث الثاني: الجيات القضائية المختصة بالفصل في دعوى اإللغاء.     
  .وطرق الطعن فيوالفاصل في منازعات الشير العقاري المبحث الثالث: الحكم اإلداري      
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 ث األولـــــــــــالمبح
 شروط قبوليااإللغاء و وى ــة دعـــماىي 

 اإللغاءوىي دعوى  اإلداريةبموجب إحدى الدعاوى بمنازعات الشير العقاري  اإلدارييتصؿ القاضي 
إجراءات الشير العقاري وال يمكف معرفة كيفية أحد القرارات الصادرة بمناسبة  إلغاء إلىوالتي ترمي 

أماـ القضاء  ياالفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات دوف التعرؼ عمى ماىية ىذه الدعوى وشروط قبول
 .اإلداري
 :إليسـ المبحث مف ثـ يق

 .وى اإللغاءـــــــــــة دعـــــــالمطمب األول: ماىي     
 .المطمب الثاني: شروط قبول دعوى اإللغاء     

 
 ب األولـمــــــــــالمط

 اءــــــوى اإللغــــة دعــــماىي 
دوف معرفة الوسيمة التي  التقاضي المتعمقة بالمنازعة موضوع البحث، إجراءاتال يمكف الخوض في 

ض إلى اإللغاء والتي سوؼ أتعر بموجبيا يتصؿ المتضرر بالجيات القضائية وىذه الوسيمة ىي دعوى 
براز أىـ خصائصياماىيتيا عف طريؽ تعريفيا و   .ا 
 مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

 . الفرع األول: تعريف دعوى اإللغاء     
 الفرع الثاني:خصائص دعوى اإللغاء.     
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 ـرع األولــــــــــالف
 ـف دعـــــوى اإللغـــــاءتعريـ 

تمؾ الدعوى التي تيدؼ إلى إلغاء القرار اإلداري الذي أصدرتو اإلدارة، وتتميز إف دعوى اإللغاء ىي 
بأف سمطة القاضي اإلداري فييا تقتصر عمى بحث مشروعية القرار ومدى اتفاقو مع قواعد القانوف 

لغاء ذلؾ القرار إذا كاف مخالفا لمقانوف، وىكذا ال تتعدى سمطة القاضي أ كثر مف إلغاء القرار يير وا 
فبل يستطيع القاضي أف يقوـ بتحديد نطاؽ المركز القانوني لمطاعف أو أف يقوـ بسحب قرار  لمشروعا

ولذا يقؼ القاضي  (1)أف يصدر قرارا آخر محؿ القرار المعيب الذي أصدرتو اإلدارة اإلدارة أو تعديمو أو
ير حقوؽ لممدعي أو عند حد الحكـ بإلغاء القرار يير المشروع دوف أف يذىب إلى أبعد مف ذلؾ بتقر 

يعرفيا الدكتور سميماف الطماوي بأنيا ىي تمؾ الدعوى التي يرفعيا أحد األفراد إلى  كما (2) تحديد مداىا
ة القرار اإلداري ػػػػػذا بمراقبة مدى شرعي، وى(3)القضاء اإلداري يطمب إعداـ قرار إداري مخالؼ لمقانوف

باإللغاء واألكثر شيوعا واألكثر أىمية في القانوف ومنو النطؽ بإلغائو إذا كاف كذلؾ، والطعف 
التي ال تشذ في تعريفيا عف الدعوى دعوى اإللغاء ىي دعوى إدارية وبذلؾ يظير بأف . (4)اإلداري
ف تميزت عنيا بعدة مميزات تميزىا  المدنية التي سبؽ التعرض ليا ضمف الباب األوؿ مف ىذا القسـ، وا 

 الخاص أماـ القضاء العادي وىذه المميزات تتمثؿ في:  عف الدعاوى التي تخضع لمقانوف
أحد أطراؼ الدعوى اإلدارية شخص مف أشخاص القانوف العاـ، أي الدولة كسمطة عامة أو أحد  -

 فروعيا المركزية أو المحمية، أو ىيئاتيا أو مؤسساتيا العامة.
ميو في الدعوى، ألف ليذا ىذا الطرؼ األخير في الدعوى اإلدارية يكوف في الغالب ىو المدعى ع

الشخص العاـ امتياز، يسمى امتياز المدعى عميو وىو نتيجة المتياز آخر يسمى بامتياز المبادرة أو 
 حؽ التنفيذ المباشر دوف االلتجاء لمقضاء لمحصوؿ عمى حكـ بحقوقيا قبؿ األفراد أو التابعيف ليا.

، مف ناحية الحؽ موضوع الدعوى، إذ يجب أف يكوف حقا مف الحقوؽ اإلداريةكما تتميز الدعوى  -
 األفراد مف ناحية أخرىناحية، و  ، أي تمؾ التي تنشأ بسبب العبلقة بيف األشخاص العامة مفاإلدارية

، وسواء كانت ىذه العبلقة تستند إلى االتفاؽ أو كاف سواء كانوا أفراد عادييف أو عامميف لديياو 
 ذاتو.مصدرىا القانوف 

 .(5)إف الدعوى اإلدارية يختص بنظرىا جية قضائية خاصة وىي القضاء اإلداري -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، ص 2005منشورات الحمبي الحقوقية،  ات(أصوؿ اإلجراءد. محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء اإلداري )قضاء اإللغاء، قضاء التعويض و  (1) 
11. 

، 1990الدعاوى اإلدارية(، دار الفكر العربي،   -د. محمد عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري )تنظيـ رقابة القضاء اإلداري (2)
 .119ص

 .315د. سميماف الطماوي، القضاء اإلداري، المرجع السابؽ، الجزء األوؿ، ص  (3)
(4) PEISER Gostave, Contentieux administratif 12

e
  éd  DALLOZ ,2001,P 189  . 

 .13، ص 1991المستشار معوض عبد التواب، الدعوى اإلدارية و صيغيا، دار الفكر العربي،  (5)
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 ــيرع الثانــــــــــــالف
 اءــــوى اإللغــــص دعـــخصائ
 :أنيا يمكف إجماؿ خصائص دعوى اإللغاء في

 طعن قضائي: -
لـ تكف لدعوى اإللغاء في القانوف الفرنسي الطابع القضائي منذ البداية، ذلؾ أف مجمس الدولة الفرنسي 

نما أنشئ كييئة استشارية  لجية اإلدارة العامة عند نشأتو لـ يكف محكمة قضائية بالمعنى الصحيح وا 
الدولة الذي يصدر القرار لتصديؽ رئيس  عػػػرار يخضػػػػروع قػػيصدر في المنازعة اإلدارية رأيا أو مش

أف مجمس الدولة قد تحوؿ  ومف ثـ كاف الطعف باإللغاء نوعا مف التظمـ اإلداري الرئاسي. إالّ  النيائي
يصدر أحكاما نيائية ال  24/05/1872 إلى محكمة قضائية حقيقة بموجب القانوف الصادر بتاريخ:

وسمطة القاضي اإلداري فييا  (1)معقب عمييا وأصبح الطعف باإللغاء طعنا قضائيا بالمعنى الصحيح
 ليس أكثر.و غاء القرار اإلداري يير المشروع تقتصر عمى مجرد الحكـ بإل

 

  طعن موضوعي: -
اإلداري وليس اإلدارة. ففي يقـو أساسا عمى اختصاـ القرار  – كطعف موضوعي –الطعف باإللغاء 

دعاوى القضاء الشخصي ينعى المدعى عميو االعتداء عمى حقو الشخصي، فيو نزاع بيف أطراؼ 
ولذا فإنيا تقتضي توجييا مف شخص إلى شخص آخر، إال  ،يفصؿ القاضي في ادعاءاتيـ المختمفة

 .(2)المصمحة العامة  أف رقابة قاضي اإللغاء إنما تستيدؼ حماية المشروعية وتحكميا اعتبارات
 

 دعوى الحق العام: -
دعوى اإللغاء ىي دعوى القانوف العاـ في فرنسا، بمعنى أنيا يمكف أف توجو إلى أي قرار إداري دوف 

يحتاج تقريرىا إلى حاجة إلى نص خاص. فيذه الدعوى أصبحت مف المبادئ العامة لمقانوف بحيث ال 
نما يمـز النص الصريح النص عمييا، و   .(3)الستبعادىا في حاالت معينةا 

 

 الحكم في دعوى اإللغاء: -
إف الحكـ الصادر في الدعوى بإلغاء القرار اإلداري لو حجية مطمقة في مواجية الكافة، ويتمسؾ 

 .(4)باإللغاء كؿ مف لو مصمحة في ذلؾ ولـ يكف طرفا في الدعوى
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .127عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  د. محمد (1)
 وما بعدىا. 13وأيضا د. محمد رفعت عبد الوىاب، المرجع السابؽ، ص  140د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .129د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  (3)
 وما بعدىا. 13د. محمد رفعت عبد الوىاب، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 ـب الثانــيـــــــمـــالمط
 شـــــروط قبــول دعـوى اإللغــاء

 رػػػػالبحث في شروط قبوؿ دعوى اإللغاء، يتطمب أف يكوف القاضي اإلداري مختصا أصبل بنظ
 الدعوى ومسألة قبوؿ الدعوى أو عدـ قبوليا، مسألة ابتدائية يبحثيا القاضي والخصـو قبؿ الدخوؿ

الدعوى بتمؾ الشروط التي تخص محؿ الدعوى وأيضا الشروط التي تتعمؽ شروط قبوؿ  في الموضوع.
 تتعمؽ بعريضة رفعيا وكيفية اتصاليا بالقضاء.

 مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
 الفرع األول: الشروط المتعمقة بقبول الدعوى.     
 الفرع الثاني: الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.     

 

 رع األولـــــــــــالف
 وىــول الدعـة بقبـروط المتعمقــالش 

ا بالقرار المطعوف فيو ومنيا ما يتعمؽ بأطرافيعدة شروط منيا ما يتعمؽ  اإللغاءيشترط لقبوؿ دعوى 
 ىي الشروط التي سأتناوليا بالتفصيؿ التالي:ومنيا ما يتعمؽ بميعاد رفعيا و 

 

 شروط تتعمق بالقرار المطعون فيو: أوال:
 القابؿ لمطعف فيو بدعوى اإللغاء ؟ القرار اإلداري ما ىو

" إفصاح اإلدارة في الشكؿ الذي مجمس الدولة المصري عمى تعريؼ القرار اإلداري بأنو استقر قضاء 
الموائح، وذلؾ بقصد مف سمطة عامة بمقتضى القوانيف و  يحدده القانوف عف إرادتيا الممزمة بما ليا

فيو إذف ، مصمحة عامة" بتغاءقانونا وكاف الباعث عميو اإحداث مركز قانوني متى كاف ممكنا وجائزا 
ومف خبلؿ ىذا التعريؼ نستخمص العناصر التالية  ،منفردة لئلدارةعمؿ قانوني يصدر باإلرادة ال

 األساسية:
 أنو عمؿ قانوني. -
 أنو عمؿ صادر باإلرادة المنفرة. -
 .(1)أنو عمؿ يصدر عف جية إدارية -

يشترط في القرار اإلداري ايضا أف يكوف نيائيا ومؤثرا أي قاببل لمتنفيذ دوف حاجة إلى أي إجراء الحؽ 
 .(2)بأف يمحؽ بو ضرارومؤثؤا ويحدث أثرا في المراكز القانونية لمطاعف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بلح، شروط قبوؿ دعوى اإللغاء ) دراسة وأيضا د. محمد عبد اهلل الف بعدىاوما  21د. محمد رفعت عبد الوىاب، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .43، ص2011دار النيضة العربية،  (مقارنة 

 .274 ، ص2010د. ماجد رايب الحمو، القضاء اإلداري، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  (2)
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 (رفض الشيررفض اإليداع، رفض اإلجراء و )وىي العناصر التي تنطبؽ عمى قرارات المحافظ العقاري 
كونيا تصدر بإرادة المحافظ العقاري المنفردة باعتباره جية إدارية. كما تنطبؽ عمى قرار الترقيـ النيائي 

 (المحافظة العقارية ) الذي ينتج عنو الدفتر العقاري باعتباره عمبل قانونيا صادرا عف جية إدارية 
د أطراؼ الدعوى شخص مف أشخاص بإرادتيا المنفردة، وكذا األمر بالنسبة لمترقيـ المؤقت إذا كاف أح

القانوف العاـ وىي كميا قرارات ال مجاؿ لمطعف فييا إال بموجب دعوى اإللغاء ضد القرار اإلداري 
 الصادر بمناسبة إجراءات الشير العقاري.

 

 :شرط المصمحة في دعوى اإللغاء ثانيا:
دي عميو أو ميدد باالعتداء اعتيشترط في قانوف المرافعات لقبوؿ الدعوى أف تستند المصمحة إلى حؽ 

أما بالنسبة لدعوى اإللغاء في القانوف اإلداري فيكفي أف يكوف لرافع الدعوى مجرد مصمحة عميو، 
 .(1)أف تستند ىذه المصمحة إلى حؽ شخصي اعتدي عميويمسيا القرار المطعوف فيو وال ييـ بعد ذلؾ 

ع القضاء اإلداري في قبوليا في تطبيقات تتميز المصمحة في دعوى اإللغاء باتساع نطاقيا وبتوس
عديدة ومتنوعة، وكاف رأي القاضي اإلداري دائما التيسير عمى الطاعنيف ما أمكنو ذلؾ حتى تتوفر في 

النياية حماية قواعد المشروعية، فالشرط الوحيد لتحقيؽ المصمحة ىو أف تكوف مصمحة شخصية 
 .(2) ومباشرة لرافع دعوى اإللغاء

 

 :اإللغاء دعوىشرط ميعاد رفع  ثالثا:
يشترط المشرع عمى أف يحدد ميعادا قصيرا يجب أف ترفع خبللو دعوى اإللغاء لكي تكوف مقبولة 

ميعاد رفع الدعوى ىو ميعاد سقوط ، و (3)يسري مف تاريخ نشر القرار أو إعبلف صاحب الشأف بو 
مباشرتو إال بإيداع الطعف كتابة ضبط بمعنى أف الحؽ في الطعف في القرار اإلداري ال ينشئ وال يتـ 

، بحيث ال ينقطع وال يقؼ وال يمتد إال في األحواؿ المحكمة اإلدارية خبلؿ ىذا الميعاد وليس بعد فواتو
 المنصوص عمييا قانونا.

إف تحديد ميعاد ثابت لمدعوى يشكؿ بكؿ تأكيد قيدا عمى حرية األفراد في مقاضاة اإلدارة حسب رأي 
التي ة ػػػػشييوب والذي يرى مع ذلؾ، بأف ىذا القيد تفرضو متطمبات المصمحة العام الدكتور مسعود

ىذه األخيرة يجب أف تتحصف بعد مدة، إذ ال يعقؿ أف تبقى حرجة ، ألف ىي موضوع القرارات اإلدارية
 .وقمقة عرضة لئللغاء القضائي في أي وقت

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .186د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .بعدىاماو  39د الوىاب، المرجع السابؽ، ص د. محمد رفعت عب (2)
 .203د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 عمى العمؿ اإلداري سمبا. –حسب رأيو  –وميما طالت المدة، وىذا ينعكس 
تحصف ضد أي شكؿ مف  لذلؾ كاف مف البلـز تحديد مدة لمتقاضي إذا لـ يتـ خبلليا الطعف في القرار

وأصبح في حكـ القرار المشروع ألف ىذه القاعدة تفرضيا دواعي استقرار األوضاع في أشكاؿ اإللغاء. 
 .(1)المجتمع بمرور وقت معيف

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بأربعة  829ميعاد الطعف في دعوى اإللغاء حددتو المادة     
الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي، أو مف تاريخ نشر القرار  أشير يسري مف تاريخ التبميغ

 اإلداري الجماعي أو التنظيمي. 
األصؿ أف يبدأ الميعاد مف تاريخ إعبلف القرار اإلداري النيائي لصاحب الشأف أو كما استقر عميو 

د تحقؽ العمـ ر أنو  بمجالفقو والقضاء اإلداري مف تاريخ العمـ اليقيني بالقرار ومحتوياتو، عمى أساس 
 وىذا عمى أساس العمـ اليقيني والتي  (2)مف القرار وطريؽ الطعف فيويستطيع المدعي أف يحدد مركزه 

ىي نظرية قضائية، مفادىا انو عندما يثبت مف ممؼ الدعوى أو أية أوراؽ أخرى أو مف حضور 
 أنو أخذ عمما مؤكدا وكافيا بالقرار محؿ الطعف، فإف الميعاد يبدأ في السرياف حتى دفاعو و الشخص 

. إف القضاء الفرنسي ىو الذي سف ىذه النظرية ولكنو اليوـ يطبقيا بشكؿ في يياب النشر أو التبميغ
رارات ضيؽ، وفي الجزائر فإف قضاء المحكمة العميا كرس تطبيقا واسعا ليذه النظرية في العديد مف الق
اعتبرت فييا أف الطاعف أخذ عمما يقينيا بالقرار محؿ الطعف مف خبلؿ الدعوى االستعجالية التي 

رفعيا، أو مف خبلؿ المراسمة المتبادلة بيف وكيؿ المدعيات واإلدارة أو مف خبلؿ قياـ المدعي بالتظمـ 
 بتاريخ: 28562 تحت رقـ: منيا قرارات صادرة عف المحكمة العميا الغرفة اإلداريةعدة وىذا مف خبلؿ 

 .(3) 05/03/1983بتاريخ: 29777والقرار رقـ: 11/12/1982
ذا تعمؽ األمر بقرار إداري أو تنظيمي، فإف إف  اإلدارة ليست ممزمة بإتباع وسيمة معينة لئلعبلف، وا 

ىا القانوف ميعاد الطاعف يبدأ سريانو مف تاريخ نشر ىذا القرار ويتـ النشر طبقا لؤلوضاع التي يحدد
فإذا لـ يتـ نشر ىذه القرارات، أو إذا تـ نشرىا بغير الطريؽ التي رسميا القانوف، فإف ميعاد دعوى 

 .(4)اإللغاء ال يسري بشأنيا ويظؿ القرار قاببل لمطعف فيو ميما طالت مدتو 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .329، ص المرجع السابؽ  ) نظرية االختصاص الجزء الثالث(د. مسعود شييوب (1)
 .38د. سامي جماؿ الديف، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .334 - 333، ص المرجع السابؽ  ) نظرية االختصاص الجزء الثالث(د. مسعود شييوب (3)
 .169 -168د. محمد عبد اهلل الفبلح، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 حاالت وقف انقطاع ىذا الميعاد: -
 متى بدأ سرياف ميعاد رفع دعوى اإللغاء، فإنو باعتباره ميعاد سقوط ال ينقطع وال يقؼ  واألصؿ أن

 .وال يمتد، ويبدأ حسابو مف اليـو التالي لثبوت التبميغ الشخصي أو النشر وينتيي بانتياء آخر يوـ
 الحاالت اآلتية:مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في  832تنقطع ىذه اآلجاؿ وفقا لنص المادة و 

 الطعف أماـ جية قضائية إدارية يير مختصة، -1
 طمب المساعدة القضائية، -2
 وفاة المدعي أو تغير أىميتو، -3
 وىي الحاالت التي يتـ تفصيميا فيما يمي: الحادث الفجائيالقوة القاىرة أو  -4

 

 الطعن أمام جية قضائية إدارية غير مختصة: - 1
اإلدارية يير المختصة، يعني أف يكوف رافع الدعوى متمسكا بحقو إف رفع الدعوى أماـ المحكمة 

بالمطالبة القضائية، ومف ثـ وجب ترتيب أثر قطع ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري ويبقى ىذا 
 . (1)األثر قائما إلى ياية صدور حكـ بعدـ االختصاص نيائيا بعد استنفاذ طرؽ الطعف فيو

 

 ة:طمب المساعدة القضائي -2
اإلجراءات  مف قانوف 815إف تمثيؿ األطراؼ أماـ المحكمة اإلدارية أصبح وجوبيا وفقا لنص المادة  

قد يريب المتضرر مف أحد قرارات المحافظ العقاري المتعمقة بالترقيـ أو رفض المدنية واإلدارية، و 
في المجوء إلى القضاء لممطالبة بإلغاء ىذه القرارات، ولكف يحوؿ دوف ذلؾ  اإليداع أو اإلجراء...،

ف سداد أتعاب المحامي الذي يتولى مباشرة الدعوى نيابة عنو األمر الذي يسمح لو بالمطالبة ععجزه 
 بتوكيؿ محاـ في إطار المساعدة القضائية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مف شأنو أف يقطع ميعاد الطعف إف لجوء المعني لممطالبة بإفادتو بإجراءات المساعدة القضائي
 باإللغاء، وىذا إذا تـ خبلؿ ميعاد رفع الدعوى، أي خبلؿ مدة أربعة أشير وقبؿ انقضاء ىذا الميعاد.

 

 وفاة المدعي أو تغير أىميتو: -3
مف قانوف اإلجراءات  210 ادةتغير أىميتو تنقطع الخصومة القضائية عمبل بنص المبوفاة المدعي أو ب

يترتب عمى ذلؾ اإللغاء لتعمقيا بصفة المدعي، و  المدنية واإلدارية وىما سبباف لوقؼ ميعاد رفع دعوى
 مباشرة الدعوى مف طرؼ مف تنتقؿ إليو إذا كانت قابمة لبلنتقاؿ.

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القوة القاىرة أو الحادث الفجائي: -4
ة القوة ػػػػػدأ الذي استقر عميو القضاء اإلداري والذي أخذ بو المشرع الجزائري تطبيقا لنظريػػػػو المبػػػوى

اذ ػػالتي تجعؿ مف المستحيؿ عمى الفرد اتخالطعف  ميعادرة التي تؤدي إلى وقؼ سرياف ػػػػػالقاى
ع دعوى اإللغاء في اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمى حقو، وبيذا فإذا استحاؿ عمى ذي الشأف رف

الميعاد القانوني، فميس مف العدؿ استمرار سرياف ميعاد الطعف بحجة استقرار األوضاع اإلدارية عمى 
 أساس القرار اإلداري محؿ المنازعة. 

 
 ي ــرع الثانــــــــــــالف

 وىــالشروط المتعمقة بعريضة رفع الدع
نما  اإلداريةالمنازعة   كغيرىا مف المنازعات األخرى، ال يمكف لمقاضي أف يتدخؿ فييا مف تمقاء نفسو وا 

لحماية مركز قانوني لو ضد اعتدا أو تعسؼ  –المدعي  –البد مف تحريكيا مف أحد أطراؼ الخصومة 
اإلدارة في إصدارىا لمقرار موضوع المطالبة باإللغاء، فتبدأ الخصومة بمجرد إيداع العريضة كتابة 
ؼ ضبط المحكمة اإلدارية، ويجب أف تتضمف ىذه العريضة البيانات السابؽ اإلشارة إلييا، إذ ال تختم

ما يخص المنازعة اإلدارية مع عمى أركز فقط عمى ىذا األساس عف عريضة رفع الدعوى العادية و 
جراءات ف اإلمف قانو  816في ىذا المجاؿ والتي نصت عمييا المادة اإلحالة إلى األحكاـ العامة 

يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عمييا  التي جاء فييا:"المدنية واإلدارية و 
  ".مف ىذا القانوف 15في المادة 

 

 :وجوب توقيعيا من طرف محام -
 إجراءاتاإلدارية الرامية إلى إلغاء أحد القرارات الصادرة بشأف رفع الدعوى ة يجب أف تكوف عريض

مف  815الشير العقاري موضوع الدراسة موقعة مف محاـ تحت طائمة عدـ القبوؿ وفقا لنص المادة 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  827قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مع مراعاة أحكاـ المادة 

دى المؤسسات العمومية ذات الدولة أو الوالية أو البمدية أو إح )التي تعفي الدولة واألشخاص المعنوية 
في االدعاء أو الدفاع أو التدخؿ. واشتراط توقيع العريضة مف التمثيؿ الوجوبي بمحاـ  (الصبغة اإلدارية
اعتباره مف النظاـ العاـ الذي ال يجوز اإلخبلؿ بو، يرجع إلى أف إجراءات التقاضي ـ و مف طرؼ محا

 تتوافر إال في المحاميف، فضبل عف أف التقاضي أماـ أماـ المحكمة اإلدارية تحتاج إلى خبرة وكفاية ال
 مجمس الدولة يتطمب أف يكوف المحامي معتمدا لديو أي أف يكوف أكثر خبرة وأقدمية.
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ـ ػػػػف إرادتو بتقديػػػػػػنو ما داـ المتقاضي كامؿ األىمية ويعبر عأل ،ذا الشرطػػو ىػػػد جانب مف الفقػػلقد انتق
، فإنو مف التعنت أف نضع في طريؽ حقو في رفع كافية في بياف مقصوده مفصحة عف طمبوعريضة 

  .(1) الذي قد يعرقؿ ىذا الحؽ الذي ىو مف حقوؽ اإلنساف مثؿ ىذا الشرطؽ، لرفع ظمـ حا ،دعواه
 

 :المسبقجواز التظمم  -
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لممعني بالقرار اإلداري  830شرع بموجب نص المادة الم زأجا

تقديـ تظمـ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار في أجؿ أربعة أشير مف تاريخ تبميغو بالقرار أو مف تاريخ 
 نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي.

 .مباشرة الدعوى أماـ القضاء دونو وىذا التظمـ المسبؽ ىو تظمـ جوازي يمكف المجوء إليو كما يمكف
 

 وجوب إرفاق القرار اإلداري مع عريضة رفع الدعوى: -
القرار اإلداري، القرار اإلداري المطعوف فيو  إلغاءيجب أف يرفؽ مع عريضة رفع الدعوى الرامية إلى 

ما لـ  اإلداريةمف قانوف اإلجراءات المدنية و  819 عمبل بنص المادة ،طائمة عدـ القبوؿتحت وىذا 
إذا ثبت أف ىذا المانع يعود إلى امتناع اإلدارة مف تمكيف المدعي مف القرار ، فيوجد مانع مبرر

المطعوف فيو، أمره القاضي بتقديمو في أوؿ جمسة، ويستخمص النتائج القانونية المترتبة عمى ىذا 
  االمتناع.

 المحكمة اإلدارية مقابؿ ، بأمانة ضبط ةممؼ القضيب يايتـ إيداع العريضة االفتتاحية مع نسخة من
يقيد التاريخ ورقـ التسجيؿ عمى ، ترقـ حسب ترتيب ورودىا ،تقيد بسجؿ خاص ثـ دفع الرسـ القضائي

مف قانوف اإلجراءات  824 - 823 - 821 -818 العريضة وعمى المستندات المرفقة عمبل بنص المواد:
مف قانوف  838/1فقا لنص المادة طريؽ المحضر القضائي و عف اإلدارية، وىذا قبؿ تبميغيا المدنية و 

بينما يتـ تبميغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائؽ المرفقة بيا إلى اإلدارية، اإلجراءات المدنية و 
 .838/2الخصـو عف طريؽ أمانة الضبط تحت إشراؼ القاضي المقرر وفقا لنص المادة 

 ويكوف تبميغ المذكرات بمثابةبيذه اإلجراءات يحاوؿ المشرع تحقيؽ التوازف بيف أطراؼ المنازعة،     
ف ىذا ، بميغ عريضة رفع الدعوى مف المدعيتأثر إجرائي يترتب عمى انعقاد الخصومة اإلدارية بعد  وا 

نما يمتد أيضا إلى كؿ  التبميغ يير محصور في عريضة رفع الدعوى أو المذكرات الجوابية، وا 
 سالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلـاإلجراءات المتخذة وتدابير التحقيؽ التي تبمغ لمخصوـ بموجب ر 

 أو عف طريؽ محضر قضائي.
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مف طرؼ القاضي يشار في تبميغ العرائض والمذكرات إلى أنو في حالة عدـ مراعاة األجؿ المحدد و 
مف قانوف  840اختتاـ التحقيؽ دوف إشعار مسبؽ وىذا وفقا لنص المادة لتقديـ مذكرات الرد، يمكف 
الخصـو بنفس مرفقة بالعرائض والمذكرات إلى تبمغ نسخ الوثائؽ ال، كما اإلجراءات المدنية واإلدارية

 األشكاؿ المقررة لتبميغ المذكرات.
 عنيا نسخ عنيا يبمغ جرد مفصؿ  استخراجعندما يحوؿ عدد الوثائؽ أو حجميا أو خصائصيا دوف 

عمييا بأمانة الضبط و أخذ نسخ عنيا عمى نفقتيـ، كما  ويبمغ إلى الخصـو أو إلى ممثمييـ لئلطبلع
يجوز لرئيس المحكمة اإلدارية أف يرخص في حالة الضرورة الممحة، بتسميـ ىذه الوثائؽ مؤقتا إلى 

مف قانوف اإلجراءات المدنية  842و 841 نص المادتيف:عمبل بالخصـو أو ممثمييـ خبلؿ أجؿ يحدده 
 واإلدارية.

 
 يــــالثان ثــــــــــالمبح

 دعوى اإللغاءالجيات القضائية المختصة بالفصل في  
يتكوف التنظيـ القضائي اإلداري في الجزائر مف محاكـ إدارية كدرجة قضائية أولى ومف مجمس الدولة 

يختمؼ ىذا التنظيـ عف تنظيـ القضاء العادي مف باب الدرجات القضائية بحيث و كدرجة قضائية عميا 
بينما يتشكؿ القضاء  (المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة  ) إال مف مستوييفاإلداري لـ يتشكؿ القضاء 

 .(1)( والمحكمة العميا –المجالس القضائية  –المحاكـ ) العادي مف ثبلث مستويات 
كما ىو الشأف بالنسبة لممحاكـ  1996 فالمحاكـ اإلدارية، لـ يتـ النص عمييا صراحة بموجب دستور

ارة إلى الجيات ػػػػػػباإلشمف الدستور  152ى المؤسس الجزائري في نص المادة ػػػػػػػاكتفالعادية، بحيث 
 .دولة كمقوـ ألعماؿ ىذه الجياتالقضائية عند تحديده لدور مجمس ال

 

والذي نص في  (2)المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية 30/05/1998 المؤرخ في: 98/02يعتبر القانوف رقـ:    
ى منو بأنو تنشأ محاكـ إدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية وأحاؿ ػػػػادة األولػػػػالم

اإلقميمي، تنظيميا القضائي  اختصاصيا،اإلداريةخاصة بعدد المحاكـ وضع قواعد  98/02القانوف رقـ:
صص لو د خػػػػػ، أما مجمس الدولة فق14/11/1998المؤرخ في: 98/356واإلداري إلى المرسـو رقـ: 

 . 153 - 152 - 123 - 121 - 119 - 78 المواد: 1996 ردستو 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 176، ص 2005د. رشيد خموفي، المنازعات اإلدارية، ديواف المطبوعات الجامعية،  (1)
 .1998لسنة  37عدد الأنظر الجريدة الرسمية،  (2)
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  30/05/1998:المؤرخ في 98/02يتكوف اإلطار التشريعي لمجمس الدولة مف القانوف العضوي رقـ:
األقساـ مجمس الدولة السيما عدد الغرؼ و  عمؿدة األولى منو إلى كيفية تنظيـ و والذي أشارت الما

وعمى ىذا  ،واألقساـ التقنية والمصالح اإلدارية ومجاالت عمميا وكذلؾ صبلحيات كتابة الضبط
 االختصاص القضائي لكبلىما وفقا لمقواعد العامة ألحكاـ االختصاص القضائياألساس سوؼ أتناوؿ 

اإلقميمي ىذا فضبل عف اختصاص محكمة التنازع في عاـ أي مف حيث االختصاص النوعي و بشكؿ 
 القضاء اإلداري.بيف القضاء العادي و شير القضائي حالة وجود تنازع في منازعات ال

 :إلىالمبحث مف ثـ يقسـ 
 .المطمب األول : اختصاص المحكمة اإلدارية     
 .المطمب الثاني: اختصاص مجمس الدولة     

 .المطمب الثالث: اختصاص محكمة التنازع     
 

 ب األولــــــــــــالمطم
 المحكمة اإلدارية اختصاص 

قميميالشير العقاري ضمف اختصاص نوعي و تختص المحكمة اإلدارية بالفصؿ في منازعات  وفقا  ا 
لمعايير حددىا المشرع بموجب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية تتمثؿ في وجوب رفع الدعوى أماـ 

 ب المواد:لتفصؿ فييا وفقا لمحدود التي وضعيا ليا المشرع بموج إقميمياالمختصة  اإلداريةالمحكمة 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 802 – 801 -800

 :إلىيقسـ المطمب مف ثـ 
 .النوعي االختصاصاألول:  الفرع     
 الفرع الثاني: االختصاص اإلقميمي .     
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 رع األولــــــــــالف
 االختصــــاص النوعــــي 

ليس قضائي، وىو يرتكز عمى أساس المعيار تشريعي و  ىو معيار إف معيار االختصاص في الجزائر
مدعية أو )تكوف عمى أساس وجود اإلدارة العضوي أي أف العبرة في تحديد اختصاص القضاء اإلداري 

فكمما كانت الدولة أو الوالية أو البمدية أو المؤسسة العمومية ذات طرفا في منازعة ما،  (مدعى عمييا
نزاع كمما انعقد االختصاص القضائي اإلداري بغض النظر عف طبيعة الصبغة اإلدارية طرفا في ال

االختصاص النوعي  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 800المادة و األمر الذي أكدتو ػػػػالنشاط وى
ىي جيات الوالية العامة في المنازعات تختص  اإلداريةالمحاكـ : " التي جاء فييا اإلدارية،لممحاكـ 

ة أو ػػػػػبالفصؿ في أوؿ درجة، بحكـ قابؿ لبلستئناؼ في جميع القضايا، التي تكوف الدولة أو الوالي
 ".طرفا فييا اإلداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  إحدىالبمدية أو 

 

ف النزاع و أف يك اإلداريةلنظر المنازعة  اإلداريةويشترط إذف النعقاد االختصاص النوعي لممحاكـ     
 القانوف العاـ. أشخاص ، أي أحد طرفي المنازعة شخصا مفإداريا

 ىـ: المذكورة أعبله  800 وأشخاص القانوف العاـ وفقا لنص المادة
 ة:ــــالدول -1

والمتمثمة  98/01 مف القانوف العضوي رقـ: 09 المركزية، وفقا لنص المادة اإلداريةيقصد بيا السمطات 
و ما يعرؼ بالمديريات الوالئية المصالح الخارجية لموزارات عمى مستوى الواليات أ ،في الوزارات

 الجيوية.   و 
ترفع الدعوى ضد الوزارة التي تتبعيا المديرية وليس المديرية، كوف الوزارة تمثؿ الشخصية المعنوية 

 .(1)لمدولة
المدنية  اإلجراءاتقانوف  901 بالنظر في تمؾ الدعاوى مجمس الدولة وفقا ألحكاـ المادةيختص 

 اوى اإللغاء والتفسيرػػػػػػػػػػػأخيرة، بالفصؿ في دعيختص مجمس الدولة كدرجة أولى و بقوليا:"  اإلداريةو 
 المركزية. اإلداريةالصادرة عف السمطات  اإلداريةوتقدير المشروعية في القرارات 

 ".كما يختص بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  356، ص 1999د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )نظرية االختصاص(، الجزء الثالث، ديواف المطبوعات الجامعية، (1)
 وما بعدىا.
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 ة:ــــــالوالي -2
المتمثمة في جياز المداولة المجمس الوالئي و جيزة القائمة بالتنظيـ يقصد بالوالية مختمؼ الييئات واأل

 :يالمؤرخ ف 90/09:مف القانوف رقـ األولىحسب المادة  (الوالي)الشعبي الوالئي وجياز التنفيذ 
07/04/1990. 

 

 ة:ـــــالبمدي -3
ؿ عمى مختمؼ الييئات واألجيزة ػػػػالقاعدية في اإلدارة المحمية، تشتم اإلقميميةي الجماعة ػػػة ىػػػػالبمدي

رئيس المجمس الشعبي ) أو جياز التنفيذ (المجمس الشعبي البمدي)القائمة بيا سواء كانت أجيزة مداولة 
 .(البمدي

 

 :اإلداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  -4
 المؤسسات العموميةتنقسـ ، (1) اإلداريتعتبر المؤسسة العمومية أسموب لتسيير المرفؽ العاـ في جانبو 

فاألولى تنشأ بقرار مف السمطة المركزية، أما الثانية بمداولة ، إلى مؤسسات عمومية وطنية ومحمية
 االستقبللية عف الدولة.كبل القسميف بالشخصية المعنوية و المجالس الشعبية الوالئية والبمدية، ويتمتع 

التي  إلغاءالشير العقاري المطروحة عمييا بناء عمى دعوى تفصؿ المحاكـ اإلدارية في منازعات 
اإلدارية التي مف قانوف اإلجراءات المدنية و  801 المادةأىـ اختصاصاتيا عمبل بنص تدخؿ ضمف 
 تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في:جاء فييا:" 

 المشروعية لمقرارات الصادرة عف:الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص دعاوى إلغاء القرار اإلداري و  -1
 الوالية والمصالح يير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية، -
 األخرى لمبمدية، اإلداريةالبمدية والمصالح  -

 .اإلداريةالمؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة 
 دعاوى القضاء الكامؿ، -2
 ".القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة -3
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .362د. مسعود شييوب، الجزء الثالث، المرجع السابؽ، ص   (1) 
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نوعيا لمفصؿ في منازعات الشير العقاري، فإف الفصؿ في  اإلداريةوفيما يتعمؽ باختصاص المحاكـ 
الحقوؽ المشيرة إذا كاف أحد أطراؼ المحرر شخصا مف أشخاص القانوف العاـ وبمفيـو المخالؼ 

بذلؾ ر اختصاص أشخاص القانوف الخاص، و المدنية التي تحصقانوف اإلجراءات  516لنص المادة 
اـ تخرج عف اختصاصيا، وتدخؿ ضمف ػػػوف العػػػػػت ذات المنازعات المتعمقة بأشخاص القانػػػػجعم

اختصاص القضاء اإلداري ىذا إضافة إلى اختصاص الفصؿ في منازعات الترقيـ النيائي التي لـ ترد 
وبذلؾ يستخمص مما سبؽ أف المحاكـ اإلدارية  اإلجراءات المدنية اإلشارة ليا ضمف أحكاـ قانوف

 تختص بالفصؿ في منازعات الشير العقاري اآلتية:
 شخصا مف أشخاص القانوف العاـ. اافيمنازعات الترقيـ المؤقت الذي يكوف أحد أطر  -1
 .( الدفتر العقاري )منازعات الترقيـ النيائي -2
 ) رفض االيداع ورفض اإلجراء ورفض الشير ( المنازعة في قرارات المحافظ العقاري -3

 392317وىو االختصاص القضائي الذي أكدتو المحكمة العميا بموجب عدة قرارات منيا القرار رقـ: 
متى كانت  اإلداريوالذي جاء فيو:" أنو ينعقد اإلختصاص النوعي لمقضاء  14/03/2007 المؤرخ في:

 وكالة مسح األراضي أو المحافظة العقارية طرفا في النزاع.
بع إداري المحافظة العقارية ىما مؤسستاف عموميتاف ذاتا طايث أف كؿ مف وكالة مسح األراضي و ح

االختصاص النوعي  أفمع ىذا تمسؾ قضاة الموضوع باختصاصيـ النوعي مع كانتا طرفا في النزاع و 
 مف النظاـ العاـ."

 ــيلثانرع اـــــــــــالف
 يــــاص اإلقميمـــاالختص 

 37وفقا لمقواعد العامة المنصوص عمييا بموجب المواد:  اإلداريةلممحاكـ  دد االختصاص اإلقميمييتح
طف مختمفة اوىو موطف المدعي عميو أساسا واستثناء في مو انوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ق 38 –

 .اإلداريةمف قانوف اإلجراءات المدنية و  38 حسب المادة
 

في بعض المواد المشار  اإلداريةبعض المحاكـ  أماـنو يجب رفع بعض الدعاوى استثناء أيير     
 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 804 بنص المادة إلييا

أو  اإلضافيةفي الطمبات و  ،األصميةبالنظر في الطمبات  إقميميامختصة  اإلداريةتكوف المحكمة 
مف قانوف  805وفقا ألحكاـ المادة  اإلداريةالمقابمة التي تدخؿ في اختصاص المحاكـ  العارضة أو

 اإلدارية.دنية و اإلجراءات الم
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مف  إثارتوفيو مف النظاـ العاـ، ويجوز  اإلداريةلممحاكـ  اإلقميميما عف طبيعة االختصاص النوعي و أ
تمقائيا مف طرؼ القاضي عمبل  إثارتواحد الخصـو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى كما يجب 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 807بأحكاـ المادة 
أولى  اإلداريةلممحاكـ  اإلقميمينظـ االختصاص  98/356 أف المرسوـ التنفيذي رقـ: إلى اإلشارةتجدر 

جاء في  التيو اإلدارية ياية تنصيب المحاكـ  إلىبالمجالس القضائية  اريةاإلداالختصاص لمغرفة 
كجيات قضائية  إداريةمحكمة  (31)وثبلثوف  إحدىمنو بأنو:" تنشأ عبر كامؿ التراب الوطني  2 المادة

 ".اإلداريةلمقانوف العاـ في المادة 
 

 ــب الثانــيــــــــــالمطم
 س الدولةــاص مجمـــاختص 

والتفسير وتقدير المشروعية في  اإللغاءيختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصؿ في دعاوى 
 المركزية. اإلداريةالصادرة عف السمطات  اإلداريةالقرارات 

 

ولة كما يختص بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة، كما يختص مجمس الد    
وامر الصادرة عف المحاكـ اإلدارية وكذا بالنظر في الطعوف بالنقض األبالفصؿ في استئناؼ األحكاـ و 

وف بالنقض ػػػػػالطع، فضبل عف اإلداريةة عمى الجيات القضائية ػػػر درجػػػػادرة في آخػػػرارات الصػػػػػفي الق
مف قانوف اإلجراءات  903 - 902 - 901 وىذا وفقا لنص المواد: ةصالمخولة لو بموجب نصوص خا

   المدنية واإلدارية.
 

 ـــثالالث بـــــــــــالمطم
 ازعـــة التنـمحكماص ــــاختص 

القضاء العادي بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالشير العقاري بموجب و  اإلدارييختص القضاء 
 االختصاص بيف كمييما.االختصاص الذي خولو القانوف لكمييما، يير أنو قد تطرح فكرة التنازع في 
يصعب عمى الجيات  إذومرد ذلؾ تعدد المنازعات القضائية بتعدد القوانيف المنظمة ليا وتشعبيا، 

بالتنظيـ والضبط في  اإلدارةتدخبلت يياب نظاـ تخصص القضاة مف جية و  بيا في اإللماـالقضائية 
 المجاؿ العقاري مف جية أخرى.
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فتتمسؾ  ،واحدةف قضائيتاف قضية اتتتنازع جي أفيات القضاء، يحدث ريـ توزيع االختصاص بيف ج
 األحيافىما عف نظرىا، ومرجع ذلؾ دقة قواعد االختصاص في بعض اكؿ جية بنظرىا، أو تتخمى كمت

 .(1) توسع مف واليتيا أفومحاولة كؿ جية 
دة ىيئات ػػػػػوفقا لمتقدير القانوني يوجد تنازع في االختصاص، حيث تؤكد أو ترفض ىيئتاف أو ع

 .(2)قضائية، اختصاصيا لمنظر في قضية رفعت أماميا 
محكمة التنازع باعتبارىا ىيئة قضائية سامية، تضمف السير  إلىيؤوؿ االختصاص في حالة التنازع و 

.  الحسف لنظاـ القضاء المزدوج الذي شكؿ قمة اليـر
 بموجب المادة 1996أشار دستور  (اإلداري والعادي  )لتحقيؽ السير الحسف لميرميف القضائييف     
إلى تأسيس ىيئة قضائية تفصؿ في التنازع بيف الجيات القضائية اإلدارية والعادية، وتـ تأسيسيا  152

 .03/06/1998المؤرخ في: 98/03بواسطة القانوف العضوي رقـ:
 

ذا كانت محكمة التنازع تشبو أيمبية المؤسسات المماثمة في بعضو  فإف ليا  ،الدوؿ وخاصة في فرنسا ا 
فيرى األستاذ خموفي رشيد بأف النظاـ القانوني المنظـ الختصاص  ،بعض الخصائص تتميز بيا عنيا

اعات التي يعود ليا اإلبياـ في بعض المواضع الجوىرية مثؿ أنواع النز ـ بالعمومية و محكمة التنازع يتس
ة ػػػإضافة إلى عمومية القواعد اإلجرائي 98/03 وي رقـ:ػػػػػػػػػػػالتي لـ ينظميا القانوف العضالفصؿ فييا و 

 يرى األستاذ خموفي رشيد -. ومع ذلؾ النزاعات دوف تمييز ريـ خصوصيتياالمطبقة عمى كؿ أنواع 
بأف لمحكمة التنازع ىدؼ واحد جوىري حيوي لضماف سير ازدواجية اليياكؿ القضائية أال وىو حؿ  –

 .اص بيف القضاء اإلداري والقضاء العاديمشاكؿ تنازع االختص
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 383د. أحمد السيد صاوي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .127د أحمد محيو، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 حاالت تنازع االختصاص: -
 يتحقؽ تنازع االختصاص عند توافر العنصريف التالييف:

 يتمثؿ العنصر األوؿ في موقؼ متناقض بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي )أو العكس( -
الذي يحدث داخؿ جية    Les règlements des jugesاألمر الذي يختمؼ عف التنازع بيف القضاة

 قضائية واحدة.
ي أو القضاء العادو ويتمثؿ العنصر الثاني في احتماؿ تقدير اختصاص كؿ مف القضاء اإلداري  -

 .(1)قضية واحدة عدـ اختصاصيما اتجاه نزاع و 
يقتضي تنازع االختصاص أف يعرض عمى قاضي القسػػػػػػػػـ العقاري أو القاضي اإلداري نزاع يتعمؽ 

األطراؼ المتنازعة التصريح بعدـ مف بمنازعة تتعمؽ بالشير العقاري، فيقـو مف تمقاء نفسو أو بطمب 
في النزاع  االختصاص، أو بدفع أمامو بعدـ االختصاص ويستمر بالنظر فيو، فيقـو الطرؼ الثاني

 برفع دعوى ضده أماـ الجية القضائية الثانية. 
 حاالت تنازع االختصاص مف خبلؿ األوجو التالية: تبرز

 

 التنازع االيجابي: -1
أنو  اإلداريةيوجد تنازع إيجابي حيف تعمف محكمة عادية اختصاصيا لمحكـ في موضوع ترى السمطات 

 .يعود إلى القاضي اإلداري
المتضمف  03/06/1998المؤرخ في: 98/03 مف القانوف رقـ: 16التنازع االيجابي وفقا لنص المادة و 

اختصاصات محكمة التنازع تنظيميا وعمميا، أنو قضاء جيتاف قضائيتاف إحداىما خاضعة لمنظاـ 
 .القضائي العادي واألخرى لمنظاـ القضائي اإلداري باختصاصيما في النزاع

 نازع االختصاص االيجابي في:تتمثؿ شروط وجوب ت
 تصريح مزدوج باالختصاص في نزاع واحد. -
 صدور قرارات قضائية نيائية مف طرؼ جيات القضاء العادي و جيات القضاء اإلداري. -
 (وحدة األطراؼ، السبب، الطمب) أف يكوف موضوع القراريف القضائييف يتعمؽ بنفس النزاع  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .وما بعدىا 256د خموفي، المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص رشيد.  (1) 
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 التنازع السمبي: -2
تنازع سمبي، حيف تعمف كؿ مف المحكمة العادية والمحكمة اإلدارية، عدـ اختصاصيا بالنسبة  يوجد

 .(1)لذات الدعوى التي رفعت إلييا 
القضاء اإلداري والقضاء العادي بعدـ رؼ التنازع السمبي، بأنو تنازع ناتج عف تصريح ػػػيعو 

 اختصاصيما لمفصؿ في قضية واحدة.

أنو يكوف تنازع في االختصاص عندما تقضي عمى:"  98/03 مف القانوف رقـ: 16نصت المادة لقد 
جيتاف قضائيتاف إحداىما خاضعة لمنظاـ القضائي العادي واألخرى خاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري 

 ".نفس النزاعلعدـ اختصاصيما في 
ػؿ طرؼ صػػػػدر في ػػؽ لكتمثؿ صورة التنازع السمبي الصورة األكثر حدوثا في الواقع العممي، ويحو     

المجوء إلى محكمة  ،بعدـ االختصاص (القضاء العادي والقضاء اإلداري)يف تجيالمواجيتو حكماف مف 
 التنازع يطالب فيو القضاء بتعييف الجية القضائية المختصة.

 

 تتمثؿ شروط التنازع السمبي في:
 تصريح مزدوج لعدـ االختصاص. -
 والقضاء العادي. اإلداريصدور أحكاـ قضائية نيائية مف القضاء  -
 يجب أف يكوف موضوع القراريف يتعمؽ بنفس النزاع. -

إال بعد نفاذ كؿ أال يتـ رفع تنازع االختصاص السمبي  98/03 مف القانوف رقـ: 17المادة تشترط 
 .(2) (العادية ويير العادية ) الطعوف 

 ػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .وما بعدىا 128د. احمد محيو، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .286اإلدارية، المرجع السابؽ، ص رشيد خموفي، المنازعات د.  (2)
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 ث الثالثــــــــــــالمبح
 وطرق الطعن فيوالفاصل في منازعات الشير العقاري الحكم اإلداري  

 اء ػػػػوبعد التأكد مف أوجو إلغ باإللغاءبعد انتياء القاضي اإلداري مف مرحمة فحص أسباب الطعف 
ينتقؿ إلى المرحمة األخيرة في عممو وىي إصدار الحكـ في و ػػػػرار اإلداري المطعوف فيو، فإنػػػػػالق

المشرع قد أحاؿ إلى  ، وبما أفطرؽ الطعف فيو دالذي يكوف قاببل لمتنفيذ بعد استنفا موضوع الدعوى
تطبيؽ المقتضيات المتعمقة باألحكاـ اإلدارية إلى األحكاـ العامة في إصدار األحكاـ المنصوص عمييا 

التي سبؽ اإلشارة إلييا بالتفصيؿ راءات المدنية واإلدارية و مف قانوف اإلج 298إلى  270في المواد: مف 
لتكرارىا وسوؼ أكتفي  يبذلؾ فبل داعالصادرة في المنازعة العادية، و  اـكحاألبمناسبة التعرض إلى 

 .بما يميز الحكـ اإلداري مف مميزات 
 يقسـ المبحث إلى:مف ثـ 
 .م اإلداريــــــــــزات الحكــــــــالمطمب األول: ممي     
 .المطمب الثاني: طرق الطعن في الحكم اإلداري     

 
 ب األولــــــــــالمطم

 م اإلداريــــــزات الحكـــممي 
اإلشارة إلى الوثائؽ المقدمة والنصوص ما يميز الحكـ اإلداري عف الحكـ العادي ىو وجوب  إف

لى محافظ الدولة،اإلشارة فيو إلى أنو القانونية المطبقة وكذا  وعند  تـ االستماع إلى القاضي المقرر وا 
لى كؿ شخص تـ سماعو بأمر مف الرئيس االقتضاء إلى الخصـو و   889نص المادة عمبل بممثمييـ، وا 

  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية .مف 
مف قانوف اإلجراءات  890نص المادة عمبل ب كما يجب أف يسبؽ منطوؽ الحكـ اإلداري بكممة " يقرر"

اإلداري، فإنو يتـ عف طريؽ محضر قضائي كقاعدة عامة المدنية واإلدارية، أما عف تبميغ الحكـ 
لى الخصـو عف ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة اإلدارية أف يأمر بتبميغ الحكـ أو األمر إ

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 895 - 894 عمبل بنص المادتيف:طريؽ أمانة الضبط 
وما يميز الحكـ اإلداري الفاصؿ في منازعات الشير العقاري عف األحكاـ اإلدارية األخرى ىو وجوب 

 75/74 مف األمر رقـ: 14:ادة حكاـ المشيره بالمحافظة العقارية بعد صيرورتو نيائيا وىذا وفقا أل
 ة واإلدارية.مف قانوف اإلجراءات المدني 17المادة و 
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 ــيب الثانـــــــــــالمطم
 ن في الحكم اإلداريـــرق الطعــط 

 تنقسـ طرؽ الطعف في الحكـ اإلداري موضوع الدراسة إلى طرؽ طعف عادية وطرؽ طعف يير عادية.
اعتراض الغير و المعارضة بينما يدخؿ الطعف بالنقض رؽ الطعف العادية في االستئناؼ و تتمثؿ ط

الطعف بطريؽ االلتماس  دعوى تصحيح األخطاء المادية ودعوى التفسير وكذاو  الخصومةالخارج عف 
 .ضمف طرؽ الطعف يير العادية بإعادة النظر،

 إلى:المطمب يقسـ مف ثـ 
 .الفرع األول: طرق الطعن العادية     
 .العادية رالفرع الثاني: طرق الطعن غي     

 

 رع األولــــــــــالف
 ةــن العاديــــرق الطعـــط 

ضة وىي الطرؽ تتمثؿ طرؽ الطعف العادية في الحكـ اإلداري في الطعف باالستئناؼ والطعف بالمعار 
 ما يمي:فيالتي سيتـ تفصيميا 

 

 :أوال: االستئناف
 ةيجوز الطعف بطريؽ االستئناؼ في الحكـ اإلداري الفاصؿ في منازعة مف المنازعات موضوع الدراس

يقدـ أي دفاع، أف يرفع استئنافا ضد  ـل وأو استدعي بصفة قانونية، ول الخصومةلكؿ طرؼ حضر و 
ة ػػػػػػػػػراءات المدنيػػػػػػوف اإلجػػػػف قانػػػػػػم 949ذا وفقا لنص المادة ػػػػػوى اإلداريةالحكـ الصادر مف المحكمة 

 واإلدارية.
 

ويسري يسري مف يـو التبميغ الرسمي لمحكـ إلى المعني،  (02)إف أجؿ االستئناؼ محدد بشيريف     
 .جؿ المعارضة إذا صدر ييابياأمف تاريخ انقضاء 

 

مف قانوف اإلجراءات المدنية  950جاؿ في مواجية طالب التبميغ وفقا لنص المادة تسري ىذه اآل    
 واإلدارية.

 

 :ثانيا: المعارضة
المدنية واإلدارية، ضد األحكاـ مف قانوف اإلجراءات  954و 953ترفع المعارضة وفقا لنص المادتيف: 

مف تاريخ ( 1)القرارات الصادرة ييابيا عف المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة خبلؿ أجؿ شير واحد و 
مف  955 التي يكوف ليا أثرا موقفا لمتنفيذ عمبل بنص المادةلرسمي لمحكـ أو القرار الغيابي و التبميغ ا

 .اإلداريةمدنية و قانوف اإلجراءات ال



300 
 

 يــرع الثانـــــــــــالف
 ر العاديةــن غيــالطعرق ـــط 

لطعف بطريؽ التماس إعادة اتتمثؿ طرؽ الطعف يير العادية في الحكـ اإلداري في الطعف بالنقض و 
دعوى تصحيح األخطاء المادية وىي كذا عتراض الغير الخارج عف الخصومة و الطعف بطريؽ االنظر و 

 سيتـ تفصيميا كما يمي:الطرؽ التي 
 

 :أوال : الطعن بالنقض
ف ػػػػػري مػػػػيس (2)خبلؿ أجؿ شيريف ضد قرارات مجمس الدولة ف بطريؽ الطعف بالنقض ػػػػف الطعػػػػػيمك

مف قانوف اإلجراءات المدنية  956تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار محؿ الطعف بالنقض عمبل بنص المادة 
 . اإلداريةو 

مف قانوف  358 ويبنى الطعف بالنقض عمى أوجو النقض المنصوص عمييا ضمف أحكاـ المادة    
 اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعمقة بأوجو الطعف بالنقض أماـ القضاء العادي.

 

 :ثانيا: الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
أو القرار الذي فصؿ في ييدؼ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكـ 

 أصؿ النزاع.
مف قانوف  960 عمبل بنص المادة يتـ الفصؿ في القضية مف جديد مف حيث الوقائع القانونية

 اإلجراءات المدنية واإلدارية.
راض الغير الخارج عف الخصومة المنصوص باعتإلى األحكاـ العامة المتعمقة  961ت المادة أحال

وىي األحكاـ التي سبؽ  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 389إلى  381عمييا في المواد: مف 
 .اإلشارة إلييا في الفصؿ السابؽ مف ىذا الباب

 

 ح األخطاء المادية:دعوى تصحي الثا:ث
لقد نظـ المشرع الجزائري دعوى تصحيح األخطاء المادية كطريؽ مف طرؽ الطعف يير العادية حاذيا 

الطعف ، ف18/12/1970 الذي نظميا بموجب القانوف الصادر بتاريخ:في ذلؾ حذو القانوف الفرنسي 
يا بالذي أخذ وسيمة طعف قضائية مف خمؽ مجمس الدولة الفرنسي و ىو بتصحيح األخطاء المادية، 

دفع إف ما ، 18/12/1970 الصادر بتاريخ:صدور القانوف إلى ياية دوف االستناد إلى نص تشريعي 
ما شاىده مف تضمف بعض األحكاـ  ،مف طرؽ الطعفىذا الطريؽ وضع مجمس الدولة الفرنسي إلى 

عمى أخطاء مادية، قد يكوف مرجعيا نقص في التحقيؽ، أو تضمف ممؼ الدعوى عمى معمومات 
 .(1)مف القاضي إىماؿخاطئة، أو بسبب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .303د. حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص (1) 
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ترفع دعوى تصحيح األخطاء المادية بنفس األشكاؿ واإلجراءات المقررة لعريضة رفع الدعوى خبلؿ و 
مف  964أجؿ شيريف مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ أو القرار المشوب بالخطأ وىذا وفقا لنص المادة 

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
راءات المدنية واإلدارية عمى دعوى تصحيح ػػػػوف اإلجػػػػػمف قان 287و 286ف ػػػػػتطبؽ أحكاـ المادتيو 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 963األخطاء المادية وفقا لنص المادة 
 

  :الطعن بطريق التماس إعادة النظررابعا: 
في القرارات الصادرة عف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الطعف بالتماس إعادة النظر إالّ  لـ يجز

مف قانوف اإلجراءات  967منو، ولقد حددت المادة  966مجمس الدولة وىذا ما جاءت بو نص المادة 
 ىما: إعادة النظر بناء عمى إحداىما و  المدنية واإلدارية حالتيف يمكف قبوؿ التماس

 إذا اكتشؼ أف القرار قد صدر بناء عمى وثائؽ مزورة قدمت ألوؿ مرة أماـ مجمس الدولة. -
 إذا حكـ عمى خصـ بسبب عدـ تقديـ وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصـ. -

 

 رارػػػػػػػػػيسري مف تاريخ التبميغ الرسمي لمق (2)يرفع الطعف بالتماس إعادة النظر في أجؿ شيريف     
 رؼ الخصـػػػتاريخ اكتشاؼ التزوير أو مف تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حؽ مف طأو مف 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 968ذا وفقا لنص ػػوى
ة ػػػػػػػػػػػػحجي – كسائر األحكاـ القطعية - محكـ الصادر في دعوى اإللغاءليمكف القوؿ في األخير بأف 

فالحكـ عنواف لمحقيقة بحيث ال يجوز عرض النزاع مرة أخرى أماـ نفس المحكمة الشيء المحكـو فيو، 
اب ػػػػالحجية تثبت لممنطوؽ واألسب، وذلؾ ألف ى إال بطرؽ الطعف المذكورة أعبلهأو محكمة أخر 

 المرتبطة بو ارتباطا وثيقا.
اـ ػػػػػػؤلحكلإال أف  ،النزاعا نسبية مقصورة عمى أطراؼ حجيتيتكوف اـ أف ػػػي األحكػػػإف األصؿ ف    

   ERGO OMNESقرارات إدارية يير مشروعة حجية مطمقة أي أنيا حجة عمى الكافة بإلغاءالصادرة 
فييا يخاصـ  ذلؾ ألف موضوع دعوى اإللغاء ىو مشروعية أو عدـ مشروعية القرار اإلداري، والمدعيو 

وعا بالنسبة لبعض األفراد ويير مشروع بالنسبة لذا ال يتصور أف يكوف القرار مشر القرار اإلداري ذاتو، 
 لمبعض اآلخر.

إذا كاف لمحكـ الصادر بإلغاء القرار اإلداري حجية مطمقة ألنو إعداـ لمقرار في مواجية الكافة، فإف 
 ال يحوز إال حجية نسبية ذلؾ ألنو ال يعني أف القرار يظؿ قائما ومنتجا ألثاره اإللغاءالحكـ برفض 

لغير المدعي أف يطعف فيو باإللغاء بؿ يجوز لنفس المدعي أف يعيد طمب إلغائو مستندا إلى يجوز لذا 
 .(1)أسباب جديدة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .288 – 287د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  (1) 
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 خالصة ونتائج الباب األول من القسم الثاني:
تخصيص القسـ الثاني منازعة الشير العقاري ارتأيت ل النظريتعرضت في القسـ األوؿ لمجانب بعدما 

لى الوسائؿ والسبؿ التي جانب اللم عممي أي إلى كيفية ممارسة حؽ المتضرر في المجوء إلى القضاء وا 
ومبادئ الشير العقاري فضبل في منازعة الشير العقاري استنادا إلى قواعد يمجأ إلييا القاضي الناظر 

التي يسمكيا القاضي لموصوؿ إلى حكـ فاصؿ في النزاع المطروح أمامو عف القواعد العامة المعروفة 
وعمى ىذا األساس خصصت ىذا الباب لمجانب اإلجرائي لمنازعات الشير العقاري وقسمتو إلى فصميف 

ي، وخصصت دفي الفصؿ األوؿ منو لمنازعة الشير العقاري التي يختص بيا القضاء العاتعرضت 
 .نظر فييا القضاء اإلداري لتبايف إجراءات كؿ منيمالتمؾ التي يالفصؿ الثاني 

ري لحؿ ػػػوالبحث في مدى كفاية التشريع الجزائاعتمدت ىذا التقسيـ ألجيب عمى اإلشكالية المطروحة 
أحكاـ التشريع ) قانوف اإلجراءات مف الناحية اإلجرائية والقوؿ مدى كفاية  منازعات الشير العقاري

فتعرضت لممنازعة العادية في منازعات الشير العقاري موضوع الدراسة، لحؿ  ( المدنية واإلدارية
مف حيث مفيوميا لموسيمة التي يمارس بموجبيا حؽ المجوء إلى القضاء وىي الدعوى و الفصؿ األوؿ 

لى الجية القضائية المختصة بالفصؿ  وخصائصيا ولشروط قبوليا أماـ القضاء في المبحث األوؿ، وا 
ة ػػػػػػػػػػػػػػػنوعيا وىذا وفقا لقواعد االختصاص التي جاء بيا قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريفييا إقميميا و 

وتعرضت في المبحث الثالث إلى ماىية الحكـ الفاصؿ في وىذا في المبحث الثاني،  08/09 رقـ:
لى  لى خطوات إصداره، منازعات الشير العقاري وا  فيو بموجب رتبيا وكيفية الطعف ياآلثار التي وا 

وتعرضت في الفصؿ الثاني إلى منازعة الشير العقاري الخاضعة ؽ الطعف العادية ويير العادية، طر 
لمقضاء اإلداري، وبما أف الدعوى التي يسمكيا المتقاضي أماـ ىذه الجية، ىي دعوى إلغاء، حاولت 

لغاء وشروط قبوليا أماـ لماىية دعوى اإل الثاني التركيز عمييا ومنو أفردت المبحث األوؿ مف الفصؿ
 بالفصؿ في المنازعة اإلدارية القضاء وتعرضت في المبحث الثاني إلى الجيات القضائية المختصة

في المحكمة اإلدارية ومجمس الدولة ولـ أيفؿ التعرض إلى محكمة التنازع وىذا في حالة والتي تتمثؿ 
بة الفصؿ في منازعات الشير العقاري تنازع االختصاص بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري بمناس

والي طرؽ الطعف  اقميميا ونوعيا ضمف المبحث الثالثكما تطرقت إلى اختصاص كؿ جية قضائية 
 .يا ويير العاديةفي الحكـ اإلداري العادية من
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ومف خبلؿ ىذا التقسيـ يظير جميا مدى عناء المتضرر في منازعات الشير العقاري في البحث عف 
القضائية المختصة لمفصؿ في منازعتو، ومدى مشقة القضاة في فصميـ المستمر برفض  الجية

النوعي لتعمؽ األمر بمعيار عضوي يتحدد االختصاص فيو بأطراؼ  الدعاوى لعدـ االختصاص
الدعوى ال بطبيعة المنازعة، وبذلؾ أستخمص إلى أف أىـ عائؽ إجرائي يقؼ أماـ منازعات الشير 

 إعادةاألمر الذي يستدعي  دياالختصاص فيو بيف القضاء اإلداري والقضاء العا العقاري ىو تراوح
سناد  (المعيار العضوي)العامة  الشير العقاري استثناء مف القاعدةالنظر فيو واعتبار منازعات  وا 

 االختصاص فييا لمقضاء العادي حتى ولو تعمؽ األمر بشخص مف أشخاص القانوف العاـ.
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 اب الثانــيــــــــــالب
 (الوسائل الموضوعية  )كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري موضوعيا  

وبعد استيفائيا الشروط الشكمية المنصوص عمييا بعد عرض المنازعة موضوع البحث عمى القضاء 
ينتقؿ إلى المرحمة الموالية وىي ا مف الناحية الشكمية مف طرؼ القاضي المختص ػػػقانونا وبعد قبولي

ة ػػػػػة عمى موضوع المنازعة لتأكيد الحؽ وحمايتو، وىي الوظيفػػػدة القانونيػػػػـ القاعػػػػزاؿ حكػػػػػػػػإنمرحمة 
 األساسية لمقاضي في قيامو بميمة الفصؿ في المنازعات المطروحة عميو.

 

القانونية الواجبة التطبيؽ، فبل المساعدة القاضي  إاّل أنو قد يحدث مف الناحية العممية أف ال يجد    
نما يجب عميو أف يبحث ويجتيد في الكشؼ عنيا بمقتضى  مبادئ يقؼ مكتوؼ اليديف إزاء ذلؾ، وا 

ذا لـ يجد الشريعة اإلسبلمية قواعد بمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي و  فإذا لـ يجد فبمقتضى العرؼ، وا 
 ولى مف القانوف المدني.العدالة وىذا وفقا لنص المادة األ

 

نما يقضي بحسب وقائع وظروؼ كؿ منازعة، وعند ىذا      إف دور القاضي ليس دورا تطبيقيا بحتا، وا 
الحد يتشابو دور القاضي العادي بالقاضي اإلداري، إال أف دور األخير يكوف أبعد مدى ألنو يستيدؼ 

بيف األفراد، وفي سبيؿ تحقيؽ اإلدارة العامة و دائما الوصوؿ إلى نقطة التوازف بيف احتياجات مصالح 
نما دوره عند حد تطبيؽ القانوف و ىذه الغاية فإنو ال يقؼ  يتعداىا إلى الكشؼ أف قواعد قانونية  ا 

 جديدة.
 عمى أساس ىذا االختبلؼ يقسـ الباب إلى:

 ء العاديالفصل األول: كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضا     
 .(المنازعة العادية)

الفصل الثاني: كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري      
 .(المنازعة اإلدارية)
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 ـل األولــــــــــالفص
 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي  

 (المنازعة العادية)
اـ الشير العيني وىي المبادئ التي سوؼ أعتمد لقد سبؽ التطرؽ إلى المبادئ التي يقوـ عمييا نظ

عمييا كأساس لمفصؿ في منازعات الشير العقاري وبذلؾ سوؼ أحاوؿ إعماؿ ىذه القواعد وتفعيؿ 
حكـ  دورىا لحؿ ىذه المنازعات فضبل عف القواعد العامة التي يتخذىا القاضي في سبيؿ الوصوؿ إلى

بيف صاحب الحؽ ومف اكتسب فاصؿ في أية منازعة قد تنشأ بيف المتعاقديف أو بيف أحدىما والغير أو 
حقا بموجب إجراءات الشير العقاري أي المالؾ الظاىر، كؿ ىذه المنازعات التي قد تنشب بيف ىؤالء 

 في ىذا الفصؿ. حاولت اإللماـ بيا
  يقسـ الفصؿ إلى:  ما تقدـ بناء عمى

  .المبحث األول: كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين     
 .رـــــــــــا الغيـــــات التي يثيرىـــــــــــالمبحث الثاني: كيفية الفصل في المنازع     
 وصاحب الحقشير المستفيد من االمنازعات المثارة بين كيفية الفصل في المبحث الثالث:      

 .أثناء أعمال المسح العام
 منازعات المالك الظاىر.كيفية الفصل في  المبحث الرابع:     
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 ث األولــــــــــالمبح
 كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين 

 إلى القواعد القانونية التي يجب عميو تطبيقيا يفصؿ القاضي في المنازعات المطروحة عميو إستنادا
ف لـ يثرىا األطراؼا عمما بأنو ال يجوز  (1)ألمر الذي يتطمب منو البحث عف ىذه القواعد حتى وا 

حكمو إال عمى ما  بحيث أنو ال يمكنو اف يبني قناعتو ويؤيسسلمقاضي أف يغير موضوع النزاع 
 عرض عميو مف وقائع وكانت موضوع مناقشة أمامو.

كما يمكف لمقاضي أف يتعمؽ في البحث في الوقائع المطروحة عميو مطالبا األطراؼ بتقديـ توضيحات 
أو المجوء إلى إجراءات التحقيؽ المخولة لو قانونا، عمما بأنو ال يمكنو بأي حاؿ مف األحواؿ أف يقضي 

 .(2)في المنازعات المطروحة عميو بعممو الخاص
ال تنقؿ الممكية والحقوؽ العينية األخرى في المدني والتي جاء فييا:"  مف القانوف 793 تعتبر المادة 

العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عمييا 
 " شير العقار. القانوف وباألخص القوانيف التي تدير مصمحة

الذي يستند إليو لحؿ أية منازعة س القانوني األساو المحور الذي تدور حولو منازعة الشير العقاري     
ال تنشأ بيف  793التصرفات المذكورة بموجب نص المادة تثور بيف الطرفيف المتعاقديف، ذلؾ ألف 

عميو فإف القاضي الذي بموجب إجراءات الشير العقاري، و  تزوؿ إال ال تنتقؿ و الاألطراؼ المتعاقدة و 
دأ مف مبادئ الشير العيني لتأسيس حكمو ػػػػػر في مثؿ ىذه المنازعات سوؼ يعتمد عمى أىـ مبػػينظ

حوؿ ىذه لمشير، وعمى ىذا األساس فإف أية منازعة تثور بيف المتعاقديف  اإلنشائيدأ األثر ػػػػوىو مب
لما لو مف اثر  وض فييا دوف التأكد مف مدى احتراـ إجراءات الشير العقاريال يمكف الخالتصرفات 

لى منشئ ألي تصرؼ بيف المتعاقديف ومنو سوؼ أتعرض لمفيوـ ىذا األثر و  اإلشكاالت التي يطرحيا ا 
 أىـ التطبيقات العممية لو في القضاء الجزائري والقضاء المقارف.و 

 يقسـ المبحث إلى:مف ثـ 
 إعمال األثر المنشئ لمقيد لحل منازعات الشير العقاري. األول:المطمب      
 إعمال األثر الناقل لمقيد لحل منازعات الشير العقاري.المطمب الثاني:      
المطمب الثالث: تطبيقات عممية حول إعمال كل من األثر المنشئ والناقل لمقيد في منازعات      

 الشير العقاري.
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) CROZE Hervé, le Procès civil- Connaissance du Droit, DALLOZ , 1997, P 37. 
(2) CROZE Hervé, op.cit, P 39 – 40. 
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 ب األولــمـــــــــالمط
 إعمال األثر المنشئ لمقيد لحل منازعات الشير العقاري

الوحدة تنتقؿ وال تتغير وال تزوؿ عمى وال  ال تنشأمعنى ىذا المبدأ أف الحقوؽ العينية والتكاليؼ والقيود 
العقارية إال بالقيد، وىذا يعد مف المبادئ اليامة في نظـ السجؿ العيني، حيث يراد لمصحيفة العقارية 

 .(1)الحقوؽ وال تتغير إال إذا تـ قيد ذلؾ في الصحيفة أفبل تنش أف تكوف دليبل لمحالة القانونية
 عمميتيف مف طبيعة قانونية مختمفة: إلىإف إجراءات اكتساب الحؽ العيني العقاري تنقسـ 

 والذي ال ينتج ( عقد البيع عمى سبيؿ المثاؿ )فمف ناحية أولى يجب أف يتوافر سبب اكتساب الحؽ 
المتصرؼ  إلىأي التزامات تعاقدية مثؿ االلتزاـ بتسميـ الشيء وااللتزاـ بنقؿ الممكية  – إال آثارا شخصية

 إتماـومف ناحية ثانية يجب  – ميوعع الثمف بواسطة المتصرؼ بواسطة المتصرؼ، وااللتزاـ بدف إليو
ىو القيد في السجؿ العيني الذي ينتج األثر العيني المتمثؿ في الحؽ و  الكتساب البلـزاإلجراء الشكمي 

مع مبلحظة أف إتماـ ىذا القيد يعد تنفيذا لبللتزاـ الرئيسي الذي يقع عمى عاتؽ البائع  نقؿ الحؽ
 بموجب عقد البيع.

 

نشاء وتعديؿ وانقضاء الحقوؽ العينية العقارية بموجب االتفاقات ليس لو أي أثر فإف نقؿ و  ،ىكذا     ا 
لمقيد والذي تقرر بشأف التصرفات عيني إال بعد إتماـ اإلجراء الشكمي. وىذا ىو نطاؽ األثر المنشئ 

 . (2)اإلرادية في الحقوؽ العينية العقارية
التي يتضح مف مف القانوف المدني  793نص المادة  بموجبلقد أخذ المشرع الجزائري بيذا المبدأ 

و نظاـ مأخوذ مف النظاـ رسخ بيذا النص النظاـ المزدوج في اكتساب الحقوؽ، وىخبلليا بأف المشرع 
أو نقؿ أو زواؿ الحقوؽ العينية، بؿ أف  إنشاءفالسند القانوني لمحؽ ليس كافيا الستكماؿ  الروماني
 ترتيب األثر القانوني.لالشير تعد شرطا أساسيا  إجراءات

 

 شيره يصبح الحؽ بمقتضاه موجودا وثابتا، والتصرؼ الذي لـ يقع شيرهالتصرؼ الذي يتـ إف     
وعميو يصبح الحؽ حقو،  إلثباتبأية مزية قانونية ميما كاف السند الذي يعتمد عميو ال يتمتع صاحبو 
ثابتا أما الحؽ المترتب عمى تصرؼ لـ يتـ تسجيمو تصرؼ الذي تـ شيره حقا موجودا و المترتب عمى ال

 .(3)إلثباتوفيبقى مجردا عف أية مزية قانونية ميما كانت المستندات التي يعتمد عمييا صاحب الحؽ 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .37مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، ص  د. (1)
 .89، ص 1999، تحوؿ نظاـ الشير العقاري في مصر إلى نظاـ السجؿ العيني، دار النيضة العربية، د . حسف عبد الباسط جميعي (2)
 .بعدىا وما 488د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (3)



308 
 

ىو توفير الثقة الكافية بالبيانات التي يتـ شيرىا  إف اليدؼ الرئيسي مف إتباع نظاـ السجؿ العيني
 لقرضالمعامبلت عمى ىذه الحقوؽ ولتمكيف جيات ا لعينية العقارية تحقيقا الستقراربشأف الحقوؽ ا

رأس العقاري مف أف تتعامؿ بيذه الثقة بصفة خاصة عمى العقارات بما يشجع االستثمار وسرعة دورة 
 الماؿ في المجتمع.

الربط بيف أي اثر عيني مرتبط  اب فإف أحد العناصر الجوىرية في نظاـ السجؿ العيني ىووليذه األسب
المعامبلت التي تقع عمى ىذه ية العقارية وبيف ىذه التصرفات و بالتصرفات القانونية عمى الحقوؽ العين

سواء عقارية العينية الالحقوؽ في السجؿ العيني . لذلؾ فإف لمقيد في السجؿ العيني أثر منشئ لمحقوؽ 
 أكانت حقوقا عينة أصمية أـ كانت حقوقا عينية تبعية .

 

التي تستمد وجودىا  العقاريةبذلؾ فإف القيد في السجؿ العيني يصبح ىو مصدر الحقوؽ العينية و     
مف القيد في السجؿ العيني بغض النظر عف مصدر إنشائيا أو نقميا أو تعديميا أو تقرير انقضائيا أو 

ومنو يتـ الفصؿ في تمؾ الدعاوى استنادا إلى ىذا األخير بالقوؿ بعدـ جواز االحتجاج  (1)زواليا
 والتمسؾ بتمؾ الحقوؽ ما لـ تكف مشيرة.

 

 ب الثانيـــــــــــالمطم
 لحل منازعات الشير العقاري لمقيد إعمال األثر الناقل

ينقؿ البيع مثبل ممكية العقار المبيع إال إذا كنا قد عرفنا أف القانوف جعؿ لمتسجيؿ أثرا خطيرا، بحيث ال 
، فإف عقد البيع مف القانوف المدني الجزائري 793إتماـ إجراءات الشير العقاري وىذا وفقا لنص المادة ب

المتعمؽ بالعقار يرتب آثاره منذ إبراـ العقد ماعدا انتقاؿ الممكية الذي يتـ بعممية الشير العقاري بمعنى 
جميع آثاره القانونية ويتجمى مف ىذا  الطرفيف الوارد في شكؿ رسمي تترتب عميوالمبـر بيف أف العقد 

أف عقد البيع بعد شيره تترتب عميو نفس اآلثار التي كانت تترتب عميو قبؿ ذلؾ، مضافا إلييا انتقاؿ 
 .الممكية فعبل بقوة التسجيؿ

 

عمى البيع بعد تسجيمو. وال يعني ىذا أف البارز الذي يترتب الممكية يعتبر إذف األثر الميـ و فانتقاؿ     
راء التسجيؿ وأف انتقاؿ الممكية يتـ بناء عمى مجرد التسجيؿ ألف التسجيؿ بمفرده ػقيمة العقد تسقط بإج

 ال ينقؿ الممكية بؿ البد أف يستند إلى عقد بيع صحيح نافذ.بؿ إف التسجيؿ بمفرده أمر مستحيؿ ويير
 ف أف يكوف ىناؾ سند قانوني يبررهـو بتسجيؿ حؽ مف الحقوؽ دو إذ كيؼ يمكف لممحافظ أف يق ممكف

المحافظ ال يبادر إلى إجراءات التسجيؿ إاّل إذا تأكد مف ىوية األطراؼ ومف صحة الوثائؽ المدلى ف
 .تأييدا لطمب التسجيؿ شكبل وجوىرابيا 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .103المرجع السابؽ، ص  ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري حسف عبد الباسط جميعي،د .  (1) 
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مسألة التأكد مف صحة التصرؼ قبؿ اإلقداـ عمى تسجيمو تعتبر مف إحدى خصائص نظاـ الشير إف 
ال العيني ألف التصرفات التي تسجؿ بالسجؿ العقاري تصبح ليا حجية مطمقة بالنسبة لمكافة، وليذا 

 .(1)إذا كاف صحيحا  يجوز تسجيؿ أي تصرؼ كيفما كاف إالّ 
ف كاف يصمح تطبيقو في ظؿ نظاـ الشير العيني إالّ   أف اإلعماؿ بو في  إف األثر الناقؿ لمممكية وا 

 ظؿ نظاـ الشير الشخصي لـ يكف موفقا إلى حد ما، ألف التسجيؿ في ظؿ نظاـ الشير الشخصي
العقار ويكوف كؿ  بائعوال يحمي المشتري وال يحمي الغير ألنو يتـ بحسب أسماء األطراؼ وقد يتعدد 

فة بعيدة عف األخرى مما يتعذر معو تتبع جميع يمنيـ مثبتا في دفاتر الشير العقاري في صح
بيع  التصرفات الواردة عمى العقار المبيع بدقة، فضبل عف أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف تسجيؿ عقد

 .صحة التصرفات المسجمة إلىصوري، وليس ىناؾ ما يضمف لممشتري أو لمغير االطمئناف  أوباطؿ 
 

و كاف عمى واضع القانوف أال يزيد رى الدكتور عبد الناصر توفيؽ العطار في ىذا الصدد بأنػػػي    
ف ىذا الحكـ يفتح ف، ألالطيف بمة بجعمو بيع العقار يير ناقؿ لممكيتو إال بالتسجيؿ حتى بيف المتعاقدي

 بيعو باعتباره الزاؿ ممموكا ليـ بابا لمبائع أو ورثتو لمتصرؼ في العقار المبيع الذي لـ يسجؿ عقد
بمجرد إبرامو ناقبل لمممكية، فاصبل فيما بيف مكاف واضع القانوف أف يجعؿ بيع العقار إبوكاف 

، حتى يحقؽ شيئا مف العدالة ويجعؿ التسجيؿ وسيمة إلثبات ىذه الممكية  المتعاقديف وبالنسبة لمغير
  .(2)ريثما يتـ العمؿ بنظاـ السجؿ العيني

الغير  إلىالمتعاقديف وال بالنسبة القوؿ بأف العقد يير المسجؿ ال ينقؿ الممكية ال فيما بيف يترتب عمى 
 :نتائج ىامة مف الناحية العممية

 ي األوؿتسجيؿ عقده قبؿ المشتر  إلىإذا عاد البائع فباع العقار مرة أخرى إلى مشتري ثاف، بادر  -1
 الثاني صاحب العقد المسجؿ ولو كاف سيئ النية يعمـ بحقيقة األمر. يآلت الممكية إلى المشتر 

وارث البائع الذي يستطيع أف يبيع ذات  إلىانتقمت الممكية  المشتري لـ يسجؿ عقدهإذا مات البائع و  -2
   .(3)الممكية إليوتسجيؿ عقده أو قيد فتنتقؿ  إلىآخر يبادر  مشتر إلىالعقار 

ف كاف نقؿ الم -3 مكية فيو معمقا عمى أف عقد البيع قبؿ تسجيمو يظؿ عقدا ناقبل لمممكية في األصؿ، وا 
نظر التسجيؿ عمى أنو وعد بالبيع، ألف مثؿ ىذا الال يتعيف أف ينظر إلى عقد البيع قبؿ شرط تسجيمو و 

 مع قصد المتعاقديف. ارضيتع
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .504د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .134 – 133، ص 1984د. عبد الناصر توفيؽ العطار، البداية في شرح أحكاـ البيع، مطبعة عابديف،  (2)
، 2009د. محمد إبراىيـ دسوقي، التصرفات العقارية يير المسجمة في قانوف الشير العقاري وقانوف السجؿ العيني، دوف دار نشر،  (3)

 .83ص
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يير أف ممكية البائع وورثتو  ،يظؿ البائع ومف بعده ورثتو مبلؾ لمعقار المبيع طالما لـ يتـ تسجيمو -4
بالتزاميـ بعدـ التعرض لممشتري وبضماف التعرض المبني  المعقار المبيع قبؿ تسجيؿ عقد البيع مقيد

 عمى سبب قانوني.
التنفيذ عمى العقار المبيع بعقد لـ يسجؿ ألف البائع الزاؿ مالكا لمعقار المبيع يجوز لدائني البائع  -5

 وعمى العكس ال يجوز لدائني المشتري التنفيذ عمى العقار المبيع بعقد يير ،قبؿ تسجيؿ عقد البيع
 .مسجؿ ألنو ال زاؿ يير مالؾ ليذا العقار، وتصرفو فيو ىو تصرؼ مف يير مالؾ 

ألف ىذه  ال يجوز لمشتري العقار بعقد يير مسجؿ أف يرفع دعوى استحقاؽ عمى البائع أو ورثتو، -6
اؿ الدعوى ال يرفعا إال المالؾ، لكف لممشتري أف يطالب البائع أو ورثتو بتنفيذ التزامو بالقياـ باألعم

الّ  طمب الحكـ بصحتو ونفاذ عقد البيع وتسجيؿ ىذا الحكـ بنقؿ  التمييدية والضرورية لنقؿ الممكية وا 
 الممكية إليو.

وكما يرتب البيع يير المسجؿ أثارا في ذمة البائع، فإنو يرتب أيضا أثارا في جانب المشتري. فيجب 
. ولممشتري أف المتعاقداف عمى إرجاء ذلؾ إلى وقت الحؽ عمى المشتري الوفاء بالثمف إال إذا إتفؽ

يمتنع عف الوفاء بالثمف مستخدما في ذلؾ الدفع بعدـ التنفيذ إذا كاف إلتزاـ البائع بنقؿ الممكية إلى 
 . (1) المشتري حاؿ ولـ يقـ بتنفيذه

 

ومف نقؿ الممكية بالفعؿ، إف البيع يير المسجؿ لمعقار، ال يزاؿ بيعا صحيحا منتجا لكافة آثاره عدا     
االستحقاؽ، وبضماف العيوب الخفية، وال و  التعرض المبيع لممشتري وبضمافثـ يمتـز البائع بتسميـ 

ضامف لمتعرض فبل يممؾ  يممؾ البائع طمب استرداد المبيع مف المشتري إذا كاف قد سممو إياه ألنو
 االسترداد

 ويمتـز المشتري بسداد الثمف ولو لـ يتـ التسجيؿ. 
ىي التزاـ البائع ىذا وتقتصر أثار البيع يير المسجؿ عمى االلتزامات الشخصية التي يفرضيا العقد، و 

وااللتزاـ بنقؿ الممكية، وتقتصر التزامات المشتري ضماف العيوب الخفية والتسميـ بضماف التعرض و 
 بيع.عمى دفع الثمف واستبلـ الم

ما المسائؿ التي تتطمب صفة المالؾ فبل يممؾ المشتري لمعقار بعقد يير مسجؿ أف يقوـ بيا مثؿ أ
التقاسـ مع الشركاء عمى الشيوع إف كاف قد اشترى نصيبا شائعا في العقار أو طمب قبض ثمف في 

 .(2) المزايدة عند بيع العقار، أو قبض تعويض نزع الممكية، أو المطالبة في الشفعة
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .72، ص1978 ،القاىرة. محمد عمي عمراف، نظاـ التسجيؿ وفقا لمقانوف الميبي تطبيقو بصفة خاصة عمى عقدي: البيع والرىف، د (1)
 .86د. محمد إبراىيـ دسوقي، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 وقت انتقال الممكية إلى المشتري: -
 ةقاطع ا بنصوصقد جاءالمتعمؽ بالشير العقاري  75/74 رقـ: واألمر إذا كاف كؿ مف القانوف المدني

بأف ممكية العقار ال تنتقؿ إال بإتماـ إجراءات الشير العقاري، ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى 
الغير، فيؿ المقصود ىنا ىو عدـ انتقاؿ الممكية أساسا إلى المشتري، أو أف عقد البيع ينقؿ الممكية 

 بالتسجيؿ؟ ولكف ال يحتج بذلؾ عمى الغير إالّ  المشتري فور التعاقد إلى
، ولكف فيما بيف المتعاقديف يكوف بمعنى آخر ىؿ تنتقؿ الممكية في العقار بمجرد العقد ولو لـ يسجؿ

فإنو  ،وفيما يتعمؽ بالغيرىذا االنتقاؿ موقوفا عمى التسجيؿ، فإف تـ التسجيؿ زاؿ ىذا الشرط الواقؼ، 
 تج عميو بانتقاؿ الممكية إال مف وقت تسجيؿ العقد وليس مف وقت إبرامو.ال يح

 

اختمؼ الفقو حوؿ ىذه المسالة فقد ذىب الرأي الغالب إلى انو ليس لمتسجيؿ أثر رجعي، فبل تنتقؿ     
 .(1)الممكية ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير إال مف وقت التسجيؿ

 إلى الحجج التالية:ويستند ىذا الرأي 
جاءت نصوص قانوف الشير العقاري صريحة وقاطعة في أف ممكية العقار ال تنتقؿ ال فيما بيف  -1

قانوني لممقارنة بيف المتعاقديف والغير بالتسجيؿ و ليس مف سند  المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير إالّ 
لمتسجيؿ أثرا رجعيا لنص عمى ذلؾ  بالنسبة إلى وقت انتقاؿ الممكية، لو شاء المشرع أف يجعؿ

 صراحة.
قصد المشرع بيذه القاعدة المستحدثة في قانوف تنظيـ الشير العقاري، إلى توطيد دعائـ الممكية  -2

العبلنية، وىو ما يدفع المتعاقديف إلى ما بيف المتعاقديف خاضعة لمشير و العقارية بجعؿ انتقاليا حتى في
 المبادرة إلى تسجيؿ عقودىـ.

عمى تاريخ التسجيؿ وحده دوف ييره ييدؼ إلى عدـ األخذ بتاريخيف إف االعتماد في انتقاؿ الحؽ  -3
ومف وقت التسجيؿ بالنسبة لمغير. الشيء  عاقديف،تالحقوؽ مف وقت العقد فيما بيف الم النتقاؿمختمفيف 

نتقاؿ الممكية اليف ميس مف المستساغ القوؿ بوجود تاريخف (2)الذي سيؤدي حتما إلى كثيرا مف التعقيد
 .(3)بالنسبة إلى الغيرو  فيما بيف المتعاقديف

الغير في مركز واحد. ولما كاف الشؾ ال يتطرؽ في أف انتقاؿ الممكية المتعاقديف و لقد وضع  -4
بالنسبة إلى الغير ال يكوف إال مف وقت التسجيؿ، ترتب عمى ذلؾ منطقيا أف ال يتطرؽ الشؾ أيضا في 

 .  (4)اعتبارا مف تاريخ التسجيؿ وحدهبيف المتعاقديف إاّل بالتسجيؿ و  تنتقؿ فيماأف الممكية ال 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وأيضا د. محمد  319ص 209، فقرة 1957ربي، في القانوف المدني، الطبعة األولى، دار الكتاب الع د. عبد المنعـ البدراوي، عقد البيع (1)
   .73عمي عمراف، المرجع السابؽ، ص 

 .  507محمد خيري، المرجع السابؽ، ص د.  (2)
 .89محمد إبراىيـ دسوقي، المرجع السابؽ، ص د. (3)
 .  506د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 عػػػػػػػػػوقت البي إلىالسنيوري إلى أف لمتسجيؿ أثر رجعي ينسحب  عبد الرزاؽ ومع ذلؾ ذىب الدكتور
فتنتقؿ الممكية مف وقت البيع ال مف وقت التسجيؿ بالنسبة لممتعاقديف أما بالنسبة لمغير فيي ال تنتقؿ 

 .(1)مف وقت التسجيؿ إذ ال يتمكف الغير مف العمـ بالحؽ العيني إال مف وقت شيره إالّ 
 إلى الحجج التالية:ويستند ىذا الرأي 

أف القانوف جعؿ ثمار المبيع ونماؤه لممشتري مف وقت البيع ال مف وقت التسجيؿ وعمى المشتري  -1
 تكاليؼ ىذا المبيع مف ىذا الوقت أيضا.

إف الغرض مف التسجيؿ واإلعبلف بوقوع التصرؼ، والمتعاقداف يعمماف بو مف وقت البيع، تنتقؿ  -2
الّ  ذلؾ خمط بيف كاف في  الممكية بالنسبة إلييما مف وقت البيع، وبالنسبة لمغير مف وقت التسجيؿ، وا 

الذي ينقؿ  نظاـ الشير العيني الذي يجعؿ القيد في السجؿ العيني ىو بذاتونظاـ الشير الشخصي و 
 الممكية وليس العقد أو التصرؼ.

إف نصوص قانوف الشير العقاري نصت عمى أف الممكية ال تنتقؿ ال فيما بيف المتعاقديف وال  -3
 إلى ؾيرتد ذل أفبالنسبة إلى الغير إال بالتسجيؿ، ولـ تحدد وقت انتقاؿ الممكية، فميس ما يمنع إذف 

 .ديفالعقد بالنسبة إلى المتعاق إبراـوقت 
 ىؿ لمتسجيؿ أو القيد قيمة قانونية مستقمة في ذاتو؟

عدـ ألف القاعدة في قانوف المدني وقانوف الشير العقاري، يثور التساؤؿ حوؿ القيمة القانونية لمتسجيؿ 
بالتسجيؿ، فإف ىذا ال يعني أف التسجيؿ  الممكية ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير إالّ انتقاؿ 

أو القيد لو قيمة قانونية في ذاتو مستقمة عف التصرؼ أو الحكـ الذي يتـ بشيره وفي ذلؾ تقوؿ محكمة 
أحدىما أصمي  باجتماع أمريف في ظؿ قانوف التسجيؿ إالّ النقض المصرية أف ممكية العقار ال تنتقؿ 

 .(2)تسجيؿ، فإف تخمؼ أحدىما لـ تنتقؿ الممكيةاآلخر تبعي وىو الوىو العقد الصحيح و 
العقد باطبل أو قاببل  فيجب أوال أف يكوف ىناؾ عقد صحيح ناقؿ لمممكية بيف الطرفيف، فإف كاف    

أبطؿ أو زاؿ بالفسخ أو زاؿ أثره، لـ تنتقؿ الممكية ولو تـ تسجيؿ العقد وكذلؾ الشأف لو ثبت لئلبطاؿ و 
 الغير بالوضع الحقيقي.أف العقد كاف صوريا وتمسؾ 

يجب ثانيا أف يتـ تسجيؿ ىذا العقد الصحيح، حتى تنتقؿ الممكية إلى المشتري، فإذا توصؿ و     
، ريـ أنو كاف قد اشترى مف شخص لـ يسجؿ عقده، فبل يكوف شأف ىذا المشتري إلى تسجيؿ عقده

يكوف لو مف الحقوؽ أكثر  التسجيؿ عمى ىذه الصورة اعتبار المشتري مالكا، إذ مف يير الممكف أف
 مما ىو لمبائع لو الذي لـ تنتقؿ لو الممكية بسبب عدـ تسجيؿ سنده.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .وما بعدىا 282مرجع السابؽ، فقرة د. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، ال (1)
 .135والجزء التاسع في أسباب كسب الممكية الفقرة 

 .92، مجموعة أحكاـ النقض عف د. محمد إبراىيـ دسوقي، المرجع السابؽ، ص 14/02/1995نقض مدني  (2)
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ريـ كؿ ذلؾ فميس المقصود أف القيد في السجؿ العيني ىو وحده الناقؿ لمممكية بصرؼ النظر عف 
ف قيد اسمو في ع م. بؿ المقصود ىو أف يصبح مف يتعامؿ مفساد السند الذي تـ القيد عمى أساسو

في حماية مف أي دعوى يير ظاىرة في السجؿ، مما يقتضي أف يؤشر بالدعاوى السجؿ كمالؾ لمعقار 
التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجؿ لحماية رافعيا مف القرينة المطمقة التي تستمد مف القيد 

 .(1)فيو
دعوى شير وتـ أباطؿ أو تـ فسخو ة معنى ذلؾ أف القيد في السجؿ العيني إذا استند إلى سند ممكي

أف القيد في  وذلؾ، شيرالبطبلف أو الفسخ أو ييرىا، فإف الحكـ لو بما يدعيو يؤدي إلى زواؿ ال
 السجؿ العيني ليس ناقبل لمممكية بذاتو بؿ بما يستند إليو مف سند لمممكية. 

 
 ب الثالثــــــــــالمطم

 تطبيقـــات عمميــة لألثـــر المنشئ والناقل لمقيد في منازعات الشير العقاري 
 بإتماـ إجراءات  إال الحقوؽ العينية العقاريةالعقارية و  يترتب عمى ىذا المبدأ عدـ انتقاؿ الممكية 

 مزايا صاحب حؽ الممكية، فميس لو أف يتصرؼ   – مبدئيا – ، فبل يثبت لممشتريالعقاري بالشير
 اليبة مثبل ألف حقو لـ ينشأ بعد. في العقار بالبيع أو

 

سوؼ أتخذ مثاال لشرح األثر اإلنشائي لشير التصرفات عقد البيع العقاري نموذجا لمتعبير عف أىـ     
 وظير مف خبللتره في المعامبلت العقارية، وحتى العقود التي يجرى عمييا الشير، نظرا لشيوعو وانتشا

 شير بكيفية واضحة.اآلثار المنشئة لم
تكوف قبؿ شير عقد  (البائع والمشتري )إف المنازعات التي تثار بيف المتعاقديف في عقد البيع العقاري 

 يتـ الفصؿ فييا بموجب ىذا المبدأ.البيع و 
مكرر مف القانوف  324 فيجب أف يكوف عقد البيع المتعمؽ بعقار في شكؿ رسمي عمبل بنص المادة

و لممحافظة العقارية مف أجؿ إتماـ إجراءات شيره حتى يكوف نافذا في حؽ المدني، ويجب تقديم
 المتعاقديف.

 

إف التساؤؿ الذي يطرح عادة حوؿ قيمة العقد قبؿ شيره وما ىو موقؼ القضاء مف امتناع البائع     
 عف إتماـ إجراءات الشير العقاري؟

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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صحتو، فإنو ينشأ صحيحا لإف عقد البيع العقاري، متى كاف متوافرا عمى الشروط البلزمة النعقاده و 
ينتج جميع  (يير المشير)ويترتب عميو التزامات وحقوؽ لكؿ مف البائع والمشتري، أي أف ىذا العقد 

 .شيرلتي تبقى معمقة عمى إجراء الة العقارية اأثار البيع ماعدا انتقاؿ الممكي
 

البائع بنقؿ  ويترتب عمى ذلؾ أف البيع يير المسجؿ ينشئ جميع التزامات البائع، فيمتـز بموجبو    
الممكية إلى المشتري وبتسميـ المبيع وبضماف التعرض واالستحقاؽ والعيوب الخفية. وينشئ البيع يير 

المسجؿ كذلؾ جميع التزامات المشتري، فيمتـز بموجبو المشتري بأف يدفع الثمف والمصروفات وبأف 
 ظا بالوصؼ القانوني لمبيعقى محتفيتسمـ المبيع. ويترتب عمى ذلؾ أيضا أف البيع يير المسجؿ يب

 .(1)فيجوز األخذ فيو بالشفعة 
 

االلتزاـ و االلتزاـ بالضماف  )االلتزامات األخرى  ال تظيريمتـز البائع بأىـ التزاـ وىو نقؿ المبيع، و     
 إذا تـ انتقاؿ الممكية بواسطة إجراءات الشير العقاري. إالّ  (بتسميـ المبيع

يكوف لكؿ منيما حؽ إجبار التزاماتو اتجاه الطرؼ اآلخر، و  تنفيذونتيجة لذلؾ يكوف عمى كؿ طرؼ 
 األخر عمى تنفيذ التزاماتو قضاء إذا لـ يتمكف منو بصفة ودية وىذا وفقا لمقواعد العامة في االلتزاـ.

األصؿ أف يقـو البائع بتنفيذ التزاماتو بنقؿ الممكية العقارية طوعا واختيارا، استنادا إلى أف األصؿ ىو 
سف النية في التصرؼ، حيث يبادر إلى إبراـ العقد بالمجوء إلى مصالح الحفظ العقاري وتمكيف ح

المشتري مف جميع الوثائؽ المثبتة لممكيتو وكذا تقديـ ما يثبت أصؿ ممكيتو تنفيذا لقاعدة األثر النسبي 
لوثائؽ التي تسيؿ لمشير التي تعتبر شرطا إلتماـ إجراءات الشير العقاري كما يمتـز بتقديـ جميع ا
 عمى المشتري عممية نقؿ الممكية إليو، ومنو يكوف البائع قد نفذ جميع التزاماتو. 

 

يير أف األمر ال يكوف دائما بيذه السيولة وبيذا الشكؿ، أي عادة ما يرفض البائع القياـ بإجراءات     
 يبقى أماـ المشتري إال حؽ نقؿ الممكية المترتبة عميو كأف يتراجع وينفي صدور البيع مف جانبو وال

المجوء لمقضاء إللزاـ البائع بنقؿ ممكية العقار المبيع لو. فما ىو الطريؽ الذي يسمكو المشتري في 
 سبيؿ ذلؾ وما ىو موقؼ القضاء منو؟

 

أيت إلى لئلجابة عف ىذا التساؤؿ، وقبؿ التعرؼ عمى موقؼ التشريع والقضاء الجزائرييف، ارت    
الفرنسي يما موقؼ كؿ مف القانوف المصري و القضاء المقارف مف ذلؾ، السالتشريع و البحث في موقؼ 

القضاء الجزائرييف في يد الموقؼ الذي انتيجو القانوف و والسوري والمغربي، لما ليا مف أىمية في تحد
 ىذا الشأف.
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 قف المشرع الفرنسي:مو  -1
القاعدة في القانوف الفرنسي أنو في حالة اتفاؽ بيف طرفيف متعمؽ بنقؿ ممكية شيء معيف مف أحدىما 

االلتزاـ بنقؿ المبيع يتـ تنفيذه ، و إلى اآلخر، فالقانوف الفرنسي يفرض قاعدة االنتقاؿ الفوري لممبيع
 تمقائيا دوف حاجة إلى شكؿ معيف أو آجاؿ محددة.

االلتزاـ بالتسميـ  فبمجرد تطابؽ اإلرادتيف ينتقؿ الشيء مف مالؾ إلى آخر وال يبقى أماـ البائع إالّ 
 .(1)الضمافو 
نما لبلحتجاج بو عمى الشير النتقاؿ ممكية المبيع فيما بيف المتعاقديف و لـ يشترط القانوف الفرنسي و  ا 

نسبيا فيما يتعمؽ بقاعدة االنتقاؿ الفوري  ىذا لما يتميز بو القانوف الفرنسي مف صمود أحكاموو  الغير
لممكية العقار المبيع فيما بيف المتعاقديف بمجرد تراضييما عمى عقد البيع وتعمؽ االحتجاج بانتقاؿ 

 .(2)العقار المبيع بالنسبة لمغير عمى تماـ إجراءات الشير في ظؿ نظاـ الشير الشخصي
 

 موقف القانون المصري:  - 2
جميع التصرفات التي ما يمي:"  1964لسنة  142 مف قانوف السجؿ العيني رقـ 26جاء في نص المادة 

مف شأنيا إنشاء حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية أو نقمو أو تغييره أو زوالو وكذلؾ األحكاـ 
فات الوقؼ يدخؿ في ىذه التصر و ذلؾ يجب قيدىا في السجؿ العيني، النيائية المثبتة لشيء مف 

 .الوصيةو 
يترتب عف عدـ القيد أف الحقوؽ المشار إلييا ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير وال تزوؿ ال بيف ذوي الشأف 

 وال بالنسبة إلى ييرىـ.
 ".وال يكوف لمتصرفات يير المقيدة مف األثر سوى االلتزامات الشخصية بيف ذوي الشأف

المادة المذكورة أعبله بأف عقد البيع يير المسجؿ بذلؾ، فإف المشرع المصري قد وضح بموجب نص 
  .في ذمة المشتريال يترتب عنو سوى التزامات شخصية في ذمة البائع و 

 

لـ يحدد القانوف المصري مدى االلتزامات الشخصية، وال الطرؼ المتعاقد الذي تقع عميو، وقالت     
دد قانوف التسجيؿ: أنو ىذا نقص ص دوائرىا المجتمعة، فيبحكمة االستئناؼ األىمية المصرية م

 باعتباره قانونا استثنائيا جاء مقيدا لمحرية المطمقة التي كانت لمتعامؿ مف قبؿ ويموض في النص و 
 .لى المبادئ القانونية ألجؿ إكماؿ النقص أو فيـ ما أبيـا  ويجب الرجوع إلى أحكاـ القانوف العاـ و 
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(1) SAVATIER René, la theorie des obligations , 2

e
 éd, DALLOZ, 1969, P 208.   

 . 63د. سالـ حماد شعباف الدحدوح، المرجع السابؽ، ص  (2)
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حيث أف التسجيؿ إنما شرع أصبل لمصمحة المشتري، فمو أف يعممو ولو أف ال يعممو، فإذا تعمد عدـ 
لمقواعد القانونية العامة أف يتمسؾ بعممو ىذا قبؿ الغير، ألف القياـ بو إضرارا بالغير لما جاز لو طبقا 

 ىذه القواعد ال تقر األعماؿ المنطوية عمى سوء النية التي يقصد منيا إضرار الغير.
 فإذا جاء دائف وأراد نزع ممكية مدينو مف عقار اشتراه ولـ يسجؿ عقده، لما جاز قانونا ليذا المديف 

 أف يدفع طمب الدائف بدعوى أنو لـ يسجؿ العقد - أمبلكو ضمانا ألداء دينوقد وضع القانوف جميع و  -
وأف الممكية لـ تنتقؿ إليو. وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبائع، فإف القواعد القانونية العامة تقضي بإلزامو 
باحتراـ عيده، وتجبره قيرا عمى تنفيذ ما التـز بو، فإذا عارض المشتري في الصفقة بناء عمى عدـ 
تسجيؿ العقد لما ُقبؿ منو ذلؾ قانونا، ألف التسجيؿ إنما ىو في مصمحة المشتري، فمو ينمو وعميو 

ف عدـ التسجيؿ آت مف يرمو، بحيث إذا ىمكت العيف قبؿ التسجيؿ لما جاز لو الرجوع عمى البائع، أل
 القاعدة أال يأخذ إنساف بعمؿ ييره.عممو ىو، و 

تفسيرا لممعنى المقصود  –قانوف التسجيؿ المصري، فإنو جاء فييا بالرجوع إلى المذكرة اإليضاحية لو 
أف العقد الذي يتعيد الشخص بموجبو بنقؿ  –بالتزامات الشخصية المترتبة عمى العقود يير المسجمة 

الممكية ال ينشأ عنو طبعا إال حؽ شخصي أو ديف لمصمحة مف اكتسب ىذا الحؽ، فبموجب ىذا الحؽ 
 يمـز مف صدر منو التصرؼ تنفيذ ما تعيد بو، أي أف ينقؿ لو الممكية فعبل.يجوز ليذا األخير أف 

 

نما الحؽ في رفع الدعاوى الشخصية الناشئة      بذلؾ ليس لممشتري الحؽ في رفع الدعاوى العينية وا 
أي عف العقد، والتي مف شأنيا إجبار البائع عمى تنفيذ جميع التزاماتو ومف بينيا التزامو بنقؿ الممكية، 

 االلتزاـ بعمؿ كؿ ما ىو ضروري الستيفاء إجراءات التسجيؿ .
 

فيجوز لممشتري عند االقتضاء أف يقاضي البائع لتقديـ السند الذي يكوف قد حجزه، فإذا رفض     
البائع أداء ذلؾ في الميعاد المعيف يحؿ الحكـ محؿ السند يير الموجود أو الناقص وتنتقؿ الممكية 

 . (1)بتسجيؿ ىذا السند
إذا حاؿ البائع دوف تمكيف المشتري مف نقؿ الممكية بالتسجيؿ، وأبى المصادقة عمى اإلمضاء، وفقا لما 
يقضي بو القانوف، جاز لممشتري طمب الحكـ بإثبات التعاقد أو بصحة التعاقد ويسجؿ ىذا الحكـ وىذا 

نقؿ الممكية ال يترتب عف طريؽ التأشير بمنطوقو في ىامش تسجيؿ صحيفة دعوى صحة التعاقد، ألف 
 .(2)بتسجيؿ الحكـ إالّ 
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 وما بعدىا.  200، ص 2005د. محمد كامؿ مرسي، شرح القانوف المدني ) الحقوؽ العينية األصمية (، المرجع السابؽ، طبعة  (1)
 .287- 286ص  1991د. محمد المنجي، دعوى صحة التعاقد، منشأة المعارؼ، الطبعة األولى،  (2)
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 السوري:موقف القضاء  -3
لقد أثير نقاش في القضاء السوري حوؿ الطريؽ الذي سيسمكو المشتري لممطالبة بحقو، حيث وقفت 

محكمة النقض في سوريا إزاء حؽ المشتري في إقامة دعوى عمى البائع ألجؿ تسجيؿ البيع في السجؿ 
ما لبثت أف العقاري موقفيف متعارضيف، ذىبت في أوليما إلى حرماف المشتري مف ىذا الحؽ، ثـ 

 . اعترفت بو لو
 

 الموقف القديم من محكمة النقض السورية: -
ذىبت محكمة النقض السورية في البداية إلى أف العقود العادية المتضمنة إنشاء أو نقؿ حؽ عيني يعد 

اكؿ عف التسجيؿ بالتعويض يير نافذة وال مانحة حؽ التسجيؿ. وأف أثرىا ينحصر في مطالبة البائع الن
 أف العقود المتعمقة بإحداث حقوؽ عينية  28/11/1943 المؤرخ في: 42قد جاء في القرار رقـ و  فحسب،

ذا امتنع أحد تكوف نافذة إالّ  ال كاف لمطرؼ  ،الطرفيف في عقد يير نافذ قانونا اعتبارا مف تسجيميا وا 
اآلخر حؽ مداعاتو مما يترتب عف عدـ نفاذ العقد مف األضرار، ولكف ال يسوغ إلى أحد المتعاقديف 

 حؽ المطالبة بتنفيذ العقد، ألف القانوف حكـ بعدـ نفاذه.
 

رى الدكتور محمد خيري تعميقا عمى القرار المذكور بأف األسباب التي دعت محكمة النقض ػػػػوي    
جو ىذا االتجاه ىو أنو ال يجوز لممشتري أف يرفع دعوى استحقاؽ في مواجية البائع، ألف السورية  تت

 ىذه الدعوى ال يرفعيا إال مالؾ، والمشتري لـ يصبح مالكا بعد، ماداـ عقد شرائو لـ يسجؿ بعد.
 

 الموقف الجديد من محكمة النقض السورية: -
  657 ـ:ػػػػػا رقػرارىػػػػػػػػف أصدرت قػػػحي ،اجتيادىالـ تمبث محكمة النقض السورية أف تخمت عف 

والذي جاء فيو:" عقد البيع العقاري المنظـ خارج أمانة السجؿ العقاري إذا كاف  04/10/1960بتاريخ: 
مستوفيا األركاف القانونية النعقاده، فإنو يعد عقدا صحيحا يصمح أساسا إلقامة الدعوى والمطالبة بإنفاذ 

 ".مف التزاـ بالتسجيؿ بحكـ قضائيما ورد فيو 
لزامو بإتماـ   نتيجة ليذا الموقؼ أصبح لممشتري الذي يستند إلى عقد صحيح مقاضاة البائع وا 

اإلجراءات الضرورية لتسجيؿ البيع، ألنو أصبح يتوفر عمى صفة المالؾ بمقتضى عقد البيع، وأف ىذه 
 . (1)الممكيةالصفة تخوؿ لو المطالبة بإتماـ إجراءات انتقاؿ 
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 وما بعدىا . 494د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (1)
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 موقف القضاء المغربي:  -4
القضاء المغربي منسجـ مع الموقؼ الجديد لمحكمة النقض السورية في الحكـ السابؽ إف موقؼ 

الذكر. ومف القرارات الصادرة عف المجمس األعمى المغربي حوؿ ىذا الموضوع، القرار الصادر 
الذي جاء فيو:" يمتـز البائع لكؿ حؽ عيني محفظ بنقؿ الحؽ المبيع لممشتري كما  12/06/1968في:

يمتـز بضماف ىذا النقؿ ليتأتى لممشتري الحصوؿ عمى النتائج القانونية المترتبة عمى البيع و ذلؾ 
وؿ شيار عقد البيع بتقييده في الرسـ العقاري، إذ ال مفعإاألخص تخاذ اإلجراءات الضرورية لذلؾ، و با

 " .ليذا العقد ولو بيف المتعاقديف حتى يقيد بالرسـ العقاري
 

 مالكا أصبحالبائع ليس ألنو  إلزاـ، بأف حؽ المشتري في في ىذا الصدد رى الدكتور محمد خيريػػػي    
بؿ ىو حؽ ناشئ عف طبيعة التصرؼ المنشئ ليذا االلتزاـ المترتب عمى البائع، فالمشتري يبقى يير 

 .(1)يتـ تسجيؿ البيعمالؾ إلى أف 
 

 الجزائر:في موقف القانون والقضاء  -5
بما يحقؽ  -فر ليا الثبات واالستقرار، اإف لمممكية العقارية وظيفة اجتماعية ال يمكف أف تؤدى إال إذا تو 

 الثقة العامة التي تجعؿ منيا ضمانا لعمميات االقتراض التي تساعد عمى االستثمار. -ليا مف استقرار
أف األخذ بمفعوؿ القيد اإلنشائي، ىو الذي يوفر لمممكية ما تحتاج إليو مف ثبات واستقرار ألداء ال شؾ 

لصاحب القيد، وال يعترؼ بالعقود يير المسجمة  وظيفتيا االجتماعية، ألنو ال يعترؼ بيذه الممكية إالّ 
 .(2)بأي أثر منشئ أو ناقؿ أو مغير أو مزيؿ

 

ؼ إلى إنشاء أو نقؿ أو تعديؿ الحؽ العيني لف يصؿ إلى شيء مف فإف التصرؼ الذي ييد ،بذلؾ    
 .(3)بالقيد في السجؿ العقاري، فالتصرؼ عاجز عف تحقيؽ ما يصبو إليو والكفيؿ بذلؾ ىو القيد ذلؾ إالّ 
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 .496د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .377 – 376القاضي حسف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص   (2)
 .126، ص1972المغرب، الطبعة األولى، القاىرة، قاري في مصر و نجيدة، الشير الع حسيف د. عمي (3)
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لمشير بما يضمف انطباؽ قيود السجؿ العقاري والناقؿ ثر المنشئ المشرع الجزائري بمبدأ األلقد أخذ 
ة الحقيقية لمعقار، إذ ال يعتبر مالكا إال مف كاف العقار مسجبل باسمو في السجؿ الوضعية القانوني

العقاري، ومف ثـ فإف المفعوؿ اإلنشائي لمقيد سيدفع المتعاقديف إلى اإلسراع في تسجيؿ عقودىـ لتثبيت 
فة ممكيتيـ، الشيء الذي يؤمف شير المعامبلت العقارية ويتيح لكؿ ذي مصمحة اإلطبلع عمييا لمعر 

 .ىذه المعامبلتمدى حقوؽ مف يتعاقد معو، ويضمف لمخزينة الرسوـ المترتبة عمى 
لى وجوب إتماـ  استقرت اجتيادات المحكمة العميا عمى وجوب توافر العقد الرسمي لنقؿ الممكية وا 

 إجراءات الشير العقاري إلنشاء ونقؿ الممكية العقارية بيف المتعاقديف وبالنسبة لمغير.
 

لتخمؼ ركف الشكمية فيو وىذا يعرضو لمبطبلف إف عدـ إفراغ العقد الناقؿ لمممكية في شكؿ رسمي     
 ما أكدتو المحكمة العميا في عدة قرارات منيا: 

 :الذي جاء فيو:" حيث أف العقد المؤرخ فيو  (1)07/02/1994المؤرخ في:  840 113 القرار رقـ -
لـ يتـ يد اتفاؽ األطراؼ فقط و ليس عقدا رسميا ريـ تحريره بواسطة موثؽ ألنو اكتفى بق 13/10/1985

 ال يحمؿ رقـ الفيرس.أو شيره وليس لو رقما تسمسميا و  تسجيمو
 ليذا األمر يتعمؽ بمجرد عقد لفيؼ يعتبر بمثابة عقد عرفي."

 

الذي جاء فيو:" حيث أف الشكؿ  (2)18/02/1997 المؤرخ في: 136 156 وكذا ما جاء في القرار رقـ:
أف تحرير عقد البيع في شكؿ آخر يخالؼ القانوف ط ضروري لصحتو، و الرسمي لعقد البيع يعد شر 

 ويؤدي إلى بطبلف ذلؾ العقد."
كما أكدت المحكمة العميا أف عممية الشير العقاري ىي وحدىا التي تنقؿ الممكية العقارية في عدة 

والذي جاء فيو:" مف المقرر قانونا  (3)28/10/1998 المؤرخ في: 182 360 قرار رقـ:القرارات منيا 
 بالشير. مف القانوف المدني أف الممكية العقارية والحقوؽ العينية األخرى ال تنقؿ إالّ  793بالمادة 

أف قضاة الموضوع لما قضوا بإخبلء القطعة المتنازعة  –في قضية الحاؿ  – ولما كاف مف الثابت
لمجرد استظيار المدعى عمييـ في الطعف بمداولة تحؿ محؿ عقد الممكية إلى حيف تسوية ألجميا 

ماداـ أف مداولة المجمس الشعبي البمدي لـ يتـ تجسيدىا بعقد بيع  الوضعية إداريا قد خالفوا القانوف
وحدىا مف القانوف المدني، وبالتالي ال تكفي  793مشير في مصمحة الشير العقاري طبقا لممادة 

 لممطالبة بإخبلء القطعة األرضية المتنازع مف أجميا."
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .158، ص 1994لسنة  2، العدد المجمة القضائيةأنظر  (1)
 . 81، ص 1999لسنة  1، العدد المجمة القضائيةأنظر  (2)
 .86، ص 1990لسنة  1، العدد المجمة القضائيةأنظر  (3)
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أعطت فييا لمعقد العرفي قيمة في اإلثبات خبلفا لما سبؽ أصدرت المحكمة العميا قرارات مغايرة 
 .ؼ أماـ الموثؽ إلتماـ البيعوقضت بإحالة األطرا

 كما أكد مجمس الدولة عمى األثر الناقؿ لمشير العقاري في عدة قرارات منيا:
إجراءات والذي جاء فيو:" حيث أف  (يير منشور) (1)14/02/2000المؤرخ في: 186 443القرار رقـ: -

العقاري تعتبر إجراءات مف النظاـ العاـ، وأف تسري شرعية العقود التوثيقية ابتداء مف يوـ اإلشيار 
 إشيارىا في المحافظة العقاري."

والذي جاء فيو: " حيث كاف عمى  (يير منشور) (2)19/11/1990المؤرخ في: 61 796 القرار رقـ:و 
 :مف األمر رقـ 12مف القانوف المدني وليس المادة  361و 351 مناقشة المادتيفقضاة الموضوع 

المتضمف مينة التوثيؽ الغير قابمة لمتطبيؽ في القضية الحالية، وأف المشرع قد قصد فعبل  70/91
مكانة لمعقد العرفي في العبلقات القانونية ويعد في نظر القانوف مصدر التزامات بيف تخصيص 

 ."الطرفيف
: " وأنو بإحالة  (يير منشور) (3)05/05/1995مؤرخ في:ال 101 180 رقـ:وكذا ما جاء في القرار 

 طبقوا القانوف تطبيقا سميما .الطرفيف أماـ الموثؽ إلتماـ البيع فإف قضاة الموضوع 
ي جاء في صالح الخزينة ػالت 70/91رقـ: مف األمر 12رؽ المادة ػػػػػأنو ال يمكف لممدعي االحتجاج بخو 

 العقاري فقط."العمومية والشير 
القاضية بمعربية فاطمة الزىراء في ىذا الصدد بأف قضاة المحكمة العميا والسيما قضاة الغرفة بلحظ ت

المؤرخ  70/91 رقـ: مف األمر 12 سنوات طويمة تطبيؽ مقتضيات المادةالمدنية قد أجموا طيمة 
أنيـ ممزموف بتطبيؽ  ، في حيف01/01/1971:ابتداء مف المتضمف تنظيـ التوثيؽ 15/12/1970في:

 .وليس البحث عف تكييفو مع السياؽ االجتماعي أو االقتصادي أو ييرىـالقانوف 
إف ىذه المادة التي جاء فييا: "تخضع لمشكؿ الرسمي تحت طائمة البطبلف كؿ العقود المتضمنة نقؿ 

أو التنازؿ ممكية عقار أو حقوؽ عقارية أو محبلت تجارية أو صناعية أو كؿ عنصر مف عناصرىا 
عف حصص أو أسيـ في الشركات أو اإليجارات الفبلحية أو التجارية أو عقود تسيير المحبلت 

 التجارية أو المؤسسات الصناعية."
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 .314 ص ،2002حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا، دار ىومة،  (1)
 .315 ص،المرجع السابؽحمدي باشا عمر،  (2)
 .315 ص،المرجع السابؽحمدي باشا عمر،  (3)
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 88/14 رقـ: مف القانوف المدني بموجب القانوف 1مكرر 324بكامميا في المادة  إدراجياالتي تـ و 
قضاة المحكمة د كاف ػػػػفق، لـ تكف محؿ تطبيؽ مف طرؼ عدد مف القضاة، 03/05/1988المؤرخ في:

صحة العقود العرفية، عمى اتفاؽ الطرفيف عمى المبيع  إثباتيرتكزوف في سبيؿ   – حسبيا – اػػػالعمي
 الفعمية لؤلماكف مف طرؼ المشتري المحدديف في العقد العرفي الثابت التاريخ وعمى الحيازة  الثمفو 

باىظة جوىرية و شتري تغييرات وتحسينات بعد إدخاؿ الم ألنو كثيرا ما كاف البائع يتراجع عف التصرؼ
 الثمف عمى محؿ البيع.

كانت القرارات التي تأمر األطراؼ بإتماـ إجراءات البيع أماـ الموثؽ أو الناطقة باعتبار الحكـ قائما  لقد
االقتراب مف الموثؽ أو  –حسب الحالة  –مقاـ العقد تصطدـ بصعوبات في التنفيذ بسبب رفض البائع 

عطيات توفر الموثؽ أو المحافظ العقاري عمى الوثائؽ والم المحافظ العقاري، ومف ثمة استحالة
 .الماؿ...إلخ ويستحيؿ عمييما بالتالي تحرير العقد أو تسجيموالضرورية لتحديد الطرفيف و 

والذي جاء فيو:" مف المقرر قانونا أف كؿ  (1)27/02/1997 المؤرخ في: 136 165 رقـ:بصدور القرار 
وبصفة أعـ كؿ تنازؿ عف محؿ تجاري ولو كاف معمقا عمى شرط أو بيع اختياري أو وعد بالبيع، 

ال كاف باطبل.  صادر بموجب عقد مف نوع آخر يجب إثباتو بعقد رسمي وا 
مف المقرر أيضا أنو زيادة عمى العقود التي يأمر القانوف بإخضاعيا إلى الشكؿ الرسمي يجب تحت 

عقار أو حقوؽ عقارية أو محبلت تجارية أو طائمة البطبلف تحرير العقود التي تتضمف نقؿ ممكية 
 .يجب أف تحرر عمى الشكؿ الرسمي صناعية أو كؿ عنصر مف عناصرىا

في حالة بطبلف العقد أو  مف المقرر أيضا أف يعاد المتعاقداف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد
 إبطالو."

 

عدد مف القضاة، وىكذا ومنذ صدور ىذا ولكؿ مقاومة لدى ـ وضع حد نيائي لكؿ تردد تبذلؾ فقد     
في السير عمى تطبيؽ القانوف، إثبات صحة عقد ، المتمثؿ دورىا القرار لـ يعد مسموحا لممحكمة العميا

 .(2)عرفي منصب عمى ماؿ عقاري
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 .10، ص 1997لسنة  1، العدد المجمة القضائية (1)
مقاؿ منشور بمجمة (، 549408 القرار رقـ:و  491615 :فاطمة الزىراء، انتقاؿ الممكية العقارية ) تعميؽ عمى القرار رقـ القاضية بمعربية (2)

 .247، ص2010عدد خاص، الجزء الثالث، قسـ الوثائؽ  المحكمة العميا
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 16 مف القانوف المدني والمادة 793 نص المادةواستناد إلى  ستخمص مما سبؽ أف المشرع الجزائريأ
أسيس السجؿ العقاري، أقر األثر تالمتضمف إعداد مسح األراضي العاـ و  75/74مف األمر رقـ:

فبل تنتقؿ الممكية العقارية إال وابتعد عف مبدأ الرضائية في العقود المنشئ والناقؿ  لمشير العقاري 
مى اعتبار أف العقد العرفي ال يعتد بو في ع –بتحقؽ أمريف أوليما إفراغ االتفاؽ في شكؿ رسمي 

وتخمؼ الرسمية في عقد البيع العقاري يترتب عمييا البطبلف، ثانييما وجوب  –انتقاؿ الممكية العقارية 
 احتراـ إجراءات الشير العقاري النتقاؿ الممكية العقارية بيف طرفي العقد وفي مواجية الغير.

 

 يير المفرغ في شكؿ رسمي البطبلف البيع المنصب عمى عقارعميػػػو، فإنو يترتب عمى عقد و     
 وعمى عقد البيع المفرغ في شكؿ رسمي يير المشير ما يمي: 

 

 النتائج بالنسبة لمبائع: -1
استغبلال يظؿ البائع مالكا لمعقار في الفترة السابقة لمتسجيؿ، فمو أف يتمتع بكافة مزايا الممكية تصرفا و 

 استعماال.و 
 

 من حيث التصرف: -
لمبائع أف يحدث بناء في األرض المبيعة ماداـ عقد البيع لـ يسجؿ، وىو إف فعؿ يكوف بانيا في أرض 

ف كاف البائع يعتبر في ىذه الحالة مخبل في  يممكيا بمقتضى ما تتضمنو بيانات السجؿ العقاري، وا 
 يع.التزامو بتسميـ المبيع لممشتري بالحالة التي كاف عمييا وقت الب

 

 من حيث االستغالل: -
ذا سجؿ المشتري العقار فيما بعد يسري اإليجار في حقو إذا كاف و لمبائع أف يؤجر العقار المبيع  ا 

 خاضعا لمشير .
 من حيث االستعمال: –

يحؽ لمعامؿ االستمرار في استعماؿ العقار المبيع بحسب ما أعد لو باعتباره مالكا لو إلى أف يتـ 
 تسجيؿ عقد البيع.

 

 النتائج بالنسبة لممشتري: -2
إف أىـ نتيجة تترتب عمى عقد البيع يير المشير، ىو بقاء المشتري شخصا أجنبيا ال عبلقة لو 

بالعقار بالنسبة لمصالح المحافظة العقارية، وحيازتو لمعقار المبيع ال تفيده ميما مر عمييا مف الزمف 
 ما لـ يتـ شير عقد البيع .
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 يــالثان ثـــــــــــالمبح
 كيفية الفصل في المنازعات التي يثيرىا الغير 

وبعض الحقوؽ الشخصية إلى إجراءات خاصة  لقد أخضع المشرع انتقاؿ الحقوؽ العينية العقارية
ف الغاية األساسية مف إنشاء السجؿ العقاري أل والغير في آف واحدحماية أصحاب العبلقة تستيدؼ 

عقار، وتمكيف الغير مف اإلطبلع عمييا، واإلحاطة بحالة العقار ىي شير المعامبلت المتعمقة بكؿ 
الحقيقية إذا ما شاء إجراء أي اتفاؽ بشأنو، لذلؾ فرض القانوف تسجيؿ كؿ ما لمعقار مف حقوؽ، وكؿ 

 ما عميو مف أعباء حتى يمكف االحتجاج بيذه الحقوؽ وتمؾ األعباء عمى الغير.
الشير  إجراءاتوال تزوؿ بالنسبة لمغير إال بمراعاة  أارية ال تنشسبؽ اإلشارة إلى أف الممكية العقلقد 

، وال وريـ ىذه القواعد يثير الغير عدة منازعات مف القانوف المدني 793العقاري عمبل بنص المادة 
بالغير دوف معرفة مفيـو الغير في قانوف الشير العقاري  ةمقمتعالمنازعات الىذه يمكف التعرض إلى 

قبؿ الخوض في المنازعات التي تثار بالنسبة لو وفي كيفية  تووالذي لو مفيوـ خاص ينبغي معرف
 .الفصؿ فييا

 يقسـ المبحث إلى:مف ثـ 
 .المطمب األول: مفيوم الغير في قانون الشير العقاري     
 .منازعاتالفصل في ىذه ال قواعد الشير العقاري فيالمطمب الثاني: إعمال      

 
 ب األولــمـــــــــالمط

 مفيوم الغير في قانون الشير العقاري 
إف الغاية األساسية مف إنشاء السجؿ العقاري ىي شير المعامبلت المتعمقة بكؿ عقار، لتمكيف الغير 

عمييا، واإلحاطة بحالة العقار الحقيقية إذا ما شاء إجراء أي اتفاؽ بشأنو ولذا فرض  اإلطبلعمف 
االحتجاج بيا عمى مف القانوف قيد كؿ ما لمعقار مف حقوؽ، وكؿ ما عميو مف أعباء حتى يتمكف 

 .رالغي
 ؟في قانوف الشير العقاريو الغير المقصود ولكف مف ى
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، يير أف (1)ا في العقدطرفبالرجوع إلى مبادئ القانوف العامة، فإنو يعتبر مف الغير كؿ شخص لـ يكف 
مفيوـ خاص في قانوف الشير العقاري، فبل يقصد بو كؿ شخص لـ يكف طرفا في العقد وال مغير ل

ض عميو، بؿ ممثبل فيو، ألف مثؿ ىذا الغير ال يتمتع بأية صفة لممطالبة بحؽ يير مسجؿ أو االعترا
ىو كؿ شخص مف يير المتعاقديف وورثتيما يكوف بينو وبيف أحد المتعاقديف عبلقة قانونية تجعؿ لو 

 .(2)مصمحة في التمسؾ بالعقد المسجؿ
 

فحجية التسجيؿ بالسجؿ العيني تعني بالمفيوـ العاـ أو الواسع أف صاحب الحؽ المسجؿ في     
الحؽ إزاء الكافة ومنع أي كاف مف التعرض لحقو، وبشكؿ خاص السجؿ العقاري يستطيع التمسؾ بيذا 

لو أف يطمب نزع يد حائز العقار المسجؿ عمى اسمو حتى ولو كاف ىذا الحائز يدعي لنفسو حقا عينيا 
 .(3)عمى ىذا العقار ماداـ الحؽ الذي يدعيو يير مسجؿ بالسجؿ العيني

 عقارية وبيف تصرؼ واجب التسجيؿبيف تصرفات الغيرية في التسجيؿ ىي أسموب لحؿ التزاحـ إف 
أو ما في حكـ ىذا الحؽ ضد التصرؼ الواجب وىو أسموب مقرر لحماية مف يكتسب حقا عينيا عقاريا 

، فإنو التسجيؿ بحيث لو قاـ الشخص الذي تمقى ذلؾ الحؽ العيني بشير حقو بالطرؽ المقررة قانونا
ة لمتصرؼ المزاحـ الواجب التسجيؿ، فبل يسري في حقو تو بالنسبييممؾ بيذا الوصؼ أف يتمسؾ بغير 

ىذا التصرؼ طالما انو لـ يكف قد سجؿ بعد في التاريخ الذي قاـ فيو ىذا الغير بشير حقو ولو سجؿ 
 .(4)بعد ذلؾ

 

فالغير المقصود بالحماية في قانوف الشير العقاري، ىو الشخص الذي شاء المشرع حمايتو عف     
كؿ شخص تمقى حقا عينيا عقاريا عمى أساس  – عمى وجو التحديد –طريؽ إجراء التسجيؿ. أو ىو 

عمى  اإلطبلعلو اتضح لو مف واقع  ليقدـ عمى التصرؼ فوما كا ،الثقة التي وضعيا في قيود الشير
 عينيىذا الغير صاحب حؽ جبلت الشير أف ثمة تسجيبل سابقا يزاحمو، و يستوي في ىذا أف يكوف س

أصمي كمشتري أو موىوب لو أو صاحب حؽ عيني تبعي كدائف مرتيف، فالغيرية ىنا تحمي أي حؽ 
 واجب الشير سواء كاف بواسطة التسجيؿ أو القيد.

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .401ضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، المرجع السابؽ، ص د. القا (1)
 .523د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .182د. عمي بف عزاف بف عمي الياشمي، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .504، ص 1976د. عاطؼ محمد كامؿ فخري، الغير في القانوف المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية،   (4)
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 :الفرنسي الشروط التي يجب توافرىا في الغير في قانون الشير العقاري -
مف المرسوـ  30/1 يظير مفيـو الغير في قانوف الشير العقاري الفرنسي مف خبلؿ نص المادة

 األحكاـ القضائية الخاضعة لمشير وفقا لمفقرة األولى مف المادةأف  (1)04/01/1955في:الفرنسي المؤرخ 
يمكف االحتجاج بيا عمى الغير، الذي اكتسب عمى ذات العقار، ومف  شيرىا، فإنو ال ، إذا لـ يتـ28

قاـ ـ خاضعة لذات االلتزاـ بالشير، و حقوقا مزاحمة بمقتضى تصرفات أو أحكانفس المتصرؼ، 
كذلؾ ال يمكف االحتجاج بيا، إذا تـ شيرىا عندما تكوف بشيرىا أو بقيد امتيازات أو رىوف عقارية 

 واألحكاـ القضائية واالمتيازات أو الرىوف التي يتمسؾ بيا الغير أسبؽ في شيرىا. التصرفات
 مع ذلؾ ال يمكف التمسؾ بيذا الحكـ مف قبؿ الغير المكمؼ بشير الحقوؽ المزاحمة وال خمفو أيضا.

الذي ير المذكورة أعبله استنبط الفقياء الشروط التي يجب توافرىا في الغ 1/ 30مف خبلؿ نص المادة 
 الشروط ىي: ه، وىذيريب في التمسؾ بقاعدة عدـ النفاذ

 

  :العقارالشرط األول أن يكتسب الغير حقا مزاحما عمى ذات  -
، بمعنى أف يكوف الحؽ إليويجب أف يتمقى الغير حقا مزاحما يتعمؽ بذات العقار مف نفس المتصرؼ 

 الذي تمقاه الغير حقا عينيا.
الشير العقاري، فيو عمى ىذا األساس ال يعتبر الدائف العادي مف الغير بالمعنى المقصود في قانوف و 

اصر الحؽ المزاحـ عمى ذات صاحب حؽ شخصي، ويعني ذلؾ أف يكوف حقو مستغرقا لكافة عن
ا إذ أف محؿ عقد كؿ منيمكأف يثور التزاحـ أو النزاع بيف مشتري ذات العقار عمى التوالي  العقار

يتعمؽ بممكية العقار محؿ النزاع، ومف ثمة فبل يمكف تصور تزاحـ بيف حؽ مشتري رقبة العقار وبيف 
صاحب حؽ االنتفاع بذات العقار، ألف حؽ كؿ منيما يتعمؽ بأحد عناصر ممكية العقار دوف العنصر 

 اآلخر.
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  (1) Art.30.7.¨Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 7° de l’article 28 sont, 
s’ils n’ont par été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, 
des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, 
ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, 
lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par tiers, ont été antérieurement publiés.¨ 
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أف شرط اكتساب الغير لحؽ مزاحـ عمى ذات العقار مف نفس المتصرؼ ىو الذي يبرز أىمية  الواقعو 
قاعدة عدـ النفاذ، باعتبارىا وسيمة وأداة لحؿ المنازعات التي تثور بيف مكتسبيف متتالييف مف نفس 

بحيث يكوف مف مصمحة الغير خاضعة لمشير  المتصرؼ لحقوؽ متزاحمة عمى ذات العقار، تكوف
 .(1)الدفع بعدـ نفاذ تصرفات المزاحمة لحقو المشير التي لـ يتـ شيرىا

يترتب عمى إعماؿ ىذا الشرط استيفاء الدائنيف العادييف الذيف ليس ليـ سوى حؽ ضماف عاـ عمى 
 .(2)مف العقاروليس حقا عينيا يتعمؽ بعقار ما لمدينيـ، أو بجزء  ذمة مدينيـ المالية

 

 : أن يكون الغير خمفا لنفس المتصرف الشرط الثاني -
ف إعماؿ قاعدة األسبقية في الشير، تفترض وجود تنازع بيف شخصيف أو أكثر تمقوا عمى التوالي إ

 (3)عمى ذات العقار مف نفس المتصرؼ، بحيث تكوف األفضمية لمف سبؽ إلى شير حقوحقوقا متزاحمة 
 شير تفقد فاعميتيا بالنسبة لمغيرإذا لـ يتحقؽ ىذا الشرط، فإف أسبقية تاريخ ال يترتب عمى ذلؾ، أنو

ف قواعد الشير ليست إال استثناء خاصا عمى األصؿ العاـ المعروؼ في القانوف الفرنسي ألذلؾ 
اؿ الفوري لمممكية بمجرد التي تقضي باالنتقمف القانوف المدني الفرنسي  1583و 1138ضمف المادتيف 

 .اضيالتر 
 

أف مبدأ عدـ النفاذ المنصوص عميو في قوانيف الشير ىو لمصمحة   MAZEAUDرى الفقيو مازوػػػي    
الغير وقد ورد في نص خاص استثنائي يجب تطبيقو في أضيؽ الحدود وعدـ التوسع فيو أو القياس 

 تشوب تكوينيا فات مف العيوب التيعميو كما أف الشير العقاري في القانوف الفرنسي ال يطير التصر 
 .( 4)العيوب قد تؤدي إلى بطبلنيا أو إبطالياوال يصحح ما قد يعترييا مف 

 

وىكذا فإف ىذه القاعدة ال يمكف إعماليا لحؿ نزاع يثور بيف مشترييف يتمسكاف بعقديف مف بائعيف     
مختمفيف. ألف إعماؿ قاعدة عدـ النفاذ تصمح لحؿ النزاع القائـ بيف خمفيف تمقيا حقا مف نفس السمؼ 

 عمى ذات العقار.
 
 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 190 – 191. 

(2) AUBRY-RAU par  BARTIN, op.cit , P  442 – 443 et  MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit , P  697 – 698. 
 .94د.سالـ حماد شعباف الدحدوح، المرجع السابؽ، ص  (3)

(4) MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit , P  680. 
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 :تحت طائمة عدم النفاذشرط الثالث يجب أن تكون حقوق الغير خاضعة لمشير ال -
 التي جاء فييا: 04/01/1955مف المرسـو المؤرخ في: 30/1ىذا الشرط يستفاد مف نص المادة 

¨…Soumis à la même obligation de publicité …¨    نما يجب أي ال يشترط فقط االلتزاـ بالشير وا 
عشر عاما والذي ال يخضع لمشير  اثنيعف أف يكوف تحت ذات الجزاء. فمستأجر العقار لمدة ال تزيد 

وفقا لمقانوف الفرنسي، ال يمكف االحتجاج بحقو عمى مشتري العقار محؿ اإليجار، الذي لـ يشير عقد 
شرائو لمعقار المؤجر، إذا كانت إجارتو التالية لبيع العقار المؤجر، ألف حؽ المستأجر في اإليجار في 

 .(1)ه الحالة ال يخضع لمشيرىذ
 

 :أن يكون الغير قد سبق إلى شير حقو رابعالشرط ال -
لمتأخر في يكوف قد سبؽ إلى شير حقو قبؿ التصرؼ المراد استبعاده لعدـ شيره أو  ، أفيعني ذلؾ

 ذلؾ.
 ع أف ىذا الشرط يؤدي إلى إعماؿ مبدأ األفضمية التي تكوف لؤلسبؽ في تاريخ الشيرػػػػػالواق    

Prior temporel Potière jure  ، باعتباره األساس التي تقـو عميو عممية الشير العقاري، فتكوف
األفضمية لمف شير حقو أوال وليس لمف تعاقد مع البائع أوال، إذ أف تاريخ انعقاد العقد ال ييـ ألف العبرة 

مف المرسـو الفرنسي المؤرخ  31/1المادة و  30/1 تكوف بتاريخ الشير لمحقوؽ وفقا لنص المادة
 .04/01/1955في:

 

فمكي يتسنى لمغير التمسؾ بعدـ االحتجاج عميو بتصرؼ مزاحـ لحؽ المشير لعدـ شير ذلؾ ليذا     
التصرؼ، أو تأخر شيره، فبل بد أف يكوف حقو محتجا بو، بأف يكوف قد سبؽ إلى شيره، ولكف إذا كاف 

لمف كاف التصرؼ الصادر لمصمحتو أسبؽ في  األفضميةالشير في نفس اليـو فتكوف  إجراءتاريخ 
 . (2)تاريخ االنعقاد

 

 مفيوم الغير في قانون السجل العيني المصري: -
الغير المقصود عادة عند الحديث عف  ،يقصد بالغير في الفقو المصري بالمعنى الخاص أو الضيؽ

سبب صحيح حؽ عيني مبني عمى الغير في شأف حجية السجؿ العقاري، ويقصد بو كؿ صاحب 
مثالو و أي ىو مف ترتب لو حؽ عيني عمى العقار محؿ الدعوى وقاـ بتنفيذه وفقا لمقانوف  ،مسجؿ

 .(3) المشتري الثاني لعقار سبؽ أف بيع إذا كاف قد سجؿ عقد بيعو
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit, P  682- 683. 

 .99وأيضا د. سالـ حماد شعباف الدحدوح، المرجع السابؽ، ص  523السابؽ، ص د. محمد خيري، المرجع  (2)
 .204د. عمي بف عزاف بف عمي الياشمي، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 مف قانوف الشير العقاري رقـ: 17 وفقا لنص المادةـ يعرؼ قانوف السجؿ العيني المصري ل
معنى الغير، ولكف  142/1964مف قانوف السجؿ العيني رقـ:  35وال  وفقا لنص المادة  114/1946

يمكف القوؿ بوجو عاـ أف اعتبار الحماية التي تستوجب إقرار الغيرية في التسجيؿ تقتضي توافر 
 الشروط التالية:

 

 رط األول:ــــــــــــالش -
ير لممعنى المقصود في أف يتمقى الغير حقا عينيا، وعمى ىذا األساس ال يعتبر الدائف العادي مف الغ

الشير، فالدائف العادي صاحب حؽ شخصي وما يضمف ىذا الحؽ الشخصي ىو أمواؿ المديف كافة 
أو ما جرى االصطبلح عمي تسميتو بالضماف العاـ، ولممديف مطمؽ الحرية في التصرؼ في أموالو 

 ىذه طالما أنما ما يطويو ضمانو العاـ كاؼ لتغطية التزاماتو.
 

 الشرط الثاني:  -
وأف يقـو الغير بشير سواء بطريؽ القيد أو التسجيؿ، شير مأف يكوف الحؽ الذي تمقاه الغير واجب 

 .(1)ىذا الحؽ فعبل 
 

 الشرط الثالث: -
أف يقـو التزاحـ بيف حقوؽ واجبة الشير تمقاىا أصحابيا مف سمؼ واحد، وعمى ىذا األساس ال يعتبر 
ييرا في التسجيؿ مف يتمقى الحؽ مف يير مالؾ، وىو ال يعتبر ييرا، ليس فقط ألنو لف يستطيع شير 

نماوىذا شرط العتباره مف الغير، التسجيبلت حقو طبقا لمبدأ تسمسؿ  أيضا ألف مثؿ ىذا الحؽ لـ  وا 
 .(2) فبل يمكف أف يزاحـ حقا صدر مف ىذا األخيريصدر مف المالؾ 

 

 مفيوم الغير في قانون الشير العقاري الجزائري: -
إف فسخ الحقوؽ العينية العقارية أو إبطاليا  : "(3) 76/63مف المرسـو رقـ: 86لقد جاء في نص المادة 

 ى الخمؼ الخاص لصاحب الحؽ الميدرأو إلغائيا أو نقضيا عندما ينتج أثرا رجعيا ال يحتج بو عم
إال إذا كاف الشرط الذي بمقتضاه حصؿ ذلؾ الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض قد تـ إشياره 

 اإللغاء أو النقض، بحكـ القانوف، تطبيقا لمقانوف."   مسبقا أو كاف ىذا الفسخ أو اإلبطاؿ أو 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د. عاطؼ محمد كامؿ وأيضا  346ابؽ، ص د. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء التاسع،المرجع الس (1)
 .506المرجع السابؽ، ص  فخري

 .507د. عاطؼ محمد كامؿ فخري، المرجع السابؽ، ص  (2)
(3) ¨Art 86.du décret 76/63 :- La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision de droits réels 

immobiliers, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, il n’est opposa- blé aux ayants cause, à titre particulier, 
du titulaire du droit anéanti, que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue, a été antérieurement 
publiée ou si cette résolution, révocation , annulation ou rescision a lieu, de plein droit , en application de la 
loi.¨    
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فتح باب المنازعة في الجزائري المذكورة أعبله، فإنو يتضح بأف المشرع  86باستقراء نص المادة 
إال أنو أولى فئة الغير حماية خاصة بشروط محددة، الشيء الذي يثير عدة تساؤالت ، الحقوؽ المشيرة

 حوؿ شروط ىذه الحماية ومداىا، وتتمثؿ ىذه التساؤالت في:
 مف ىو الطرؼ المعني بالحماية؟ -1
 ىؿ يتـ إلغاء أو نقض أو إبطاؿ أو فسخ الحقوؽ المشيرة بأثر رجعي؟ -2
 ما شروط إفادة الخمؼ الخاص بيذه الحماية؟ -3

 سوؼ أحاوؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف خبلؿ الخطوات التالية:
 

المذكورة  86عف التساؤؿ األوؿ المتعمؽ بالطرؼ المعني بالحماية، فإنو بالرجوع إلى نص المادة  -1
 L’ayant cause à titreأعبله فإف الطرؼ المعني ىو الخمؼ الخاص لصاحب الحؽ الميدر

particulier  والخمؼ الخاص وردت لمفقياء بشأنو عدة تعريفات منيا: الخمؼ الخاص ىو مف يحؿ
 .(1)محؿ سمفو في حؽ معيف مف حقوقو

عمييا، كالمشتري يخمؼ البائع في وىو مف يخمؼ الشخص في عيف معينة بالذات أو في حؽ عيني 
 .(2)المنتفع يخمؼ المالؾ في حؽ االنتفاعيف في التركة يخمؼ بيا الموصي، و المبيع، والموصى لو بع

 

 لذات أو حقا عينيا عمى ىذا الشيءفالخمؼ الخاص ىو مف يتمقى مف سمفو ممكية شيء معيف با    
فالمشتري ىو خمؼ ، وقد يكوف حقا شخصيا –كما ىو الغالب  –يتمقاه الخمؼ قد يكوف ىو ذاتو عينيا و 

 خاص لمبائع في الشيء المبيع وىذا استخبلؼ في ممكية عيف معينة .
 

وصاحب حؽ االنتفاع خمؼ لمف تمقى منو ىذا الحؽ، وىذا استخبلؼ في حؽ عيني واقع عمى     
في الحؽ المحاؿ بو، وىذا استخبلؼ شخصي. والمرتيف لديف  عيف معينة. والمحاؿ لو خمؼ لممحيؿ

 خمؼ لصاحب ىذا الديف الذي رىنو وىو استخبلؼ في حؽ عيني واقع عمى حؽ شخصي.
الظاىر أف انتقاؿ الشيء مف السمؼ إلى الخمؼ يجب أف يكوف بعمؿ إرادي، فمف يكتسب عينا بالتقادـ 

الخمؼ الخاص يعتبر مف الغير بالنسبة لمعقود التي  ال يكوف خمفا خاصا لممالؾ األصمي، فاألصؿ أف
 يبرميا سمفو طالما ال يتعمؽ بالشيء الذي انتقؿ إليو، فبل ينصرؼ إليو إال بشروط ىي:

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 341، ص 1989د. عبد المنعـ البدراوي، النظرية العامة لبللتزامات في القانوف المدني المصري ) مصادر االلتزاـ (، دار النيضة العربية،  (1)
 .73، ص 1991وأيضا د. جميؿ الشرقاوي، النظرية العامة لبللتزاـ، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية، 

 .760، ص 1981، الوسيط في شرح القانوف المدني ) نظرية االلتزاـ(، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، د. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري (2)
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 الشرط األول: -
أف يكوف تاريخ العقد سابقا عمى انتقاؿ الشيء إلى الخمؼ الخاص، أما العقود التي يبرميا السمؼ في 

األخير مف الغير بالنسبة ليا وال يسري أثره شأف الشيء المستخمؼ فيو بعد انتقالو إلى الخمؼ، فيعتبر 
 عميو.

 

 الشرط الثاني: 
أف تكوف الحقوؽ وااللتزامات الناشئة عف العقد مف مستمزمات الشيء انتقؿ إلى الخمؼ، وتعتبر الحقوؽ 

 مف مستمزمات الشيء إذا كانت مكممة لو.
 

 الشرط الثالث: -
إليو، فبل تنتقؿ االلتزامات إلى الخمؼ الخاص إال إذا عمـ الخمؼ بالحؽ أو االلتزاـ وقت انتقاؿ الشيء 

 يشترط عممو اليقيني ال مجرد استطاعة العمـ.ما بيا وقت انتقاؿ الشيء إليو، و كاف عال
ويغني عف العمـ التسجيؿ أو القيد في الحقوؽ العينية التي يجب شيرىا طبقا لمقواعد المقررة في ىذا 

 .(1)الشأف 
 ىو مف تمقى مف سمفو 76/63 مف المرسـو رقـ: 86 فإف الطرؼ المعني بالحماية بموجب المادة ،بذلؾ

ممكية شيء معيف أو  ( صاحب الحؽ الميدر أي الذي تـ إبطاؿ أو فسخ أو نقض أو إلغاء سنده) 
 حؽ عيني عمى ىذا الشيء أو حؽ شخصي واجب الشير. وتـ إلغاء أو إبطاؿ سنده.

إلغاء أو نقض أو إبطاؿ أو فسخ الحقوؽ المشيرة بأثر رجعي، فإف حوؿ مدى ني عف التساؤؿ الثا -2
سند في معظـ التقنينات يتـ بحسب األصؿ بأثر رجعي، سواء كاف الالقانوف الوضعي جعؿ مف زواؿ 

الزواؿ وارد عمى عقد لو وجود قانوني كاإلبطاؿ ، أو وارد عمى عقد ليس لو وجود قانوني شأف العقد 
 الباطؿ.

إلعماؿ قاعدة األثر الرجعي يجب أف نكوف بصدد عقد مرتب آلثاره ثـ يزوؿ أما أف يكوف العقد يير 
موجود أصبل فبل مجاؿ لتطبيؽ فكرة األثر الرجعي، أو الحكـ ببطبلف عقد إنما ىو كاشؼ عف حقيقتو 

 .(2)التي صاحبتو منذ البداية، وليس منشئا لمبطبلف
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .24، ص 1998مة محمد أحمد الرزاز، نظرية االستخبلؼ الخاص ) دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، د. فاط (1) 
) دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف د. نبيؿ صابر فرج عيد، حماية الخمؼ الخاص في التصرفات العقارية مف زواؿ سند السمؼ (2)

 12 ص،2001رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، المدني(
الذي بمقتضاه حصؿ الشرط فإنيا حصرت حماية الخمؼ الخاص في وجوب شير  76/63مف المرسـو رقـ:  86بالرجوع إلى نص المادة  -

معمؽ عمى شرط مر بالتزاـ ذلؾ الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض بمعنى أف الخمؼ الخاص ال يتأثر بإلغاء تصرؼ مشير إال إذا تعمؽ األ
تـ شير ىذا الشرط، أما إذا كاف التصرؼ يير معمؽ عمى شرط فمـ توضح المادة مدى تأثر الخمؼ بزواؿ سند سمفو. وىو ) واقؼ أو فاسخ ( و 

الفسخ أو اإلبطاؿ قصور في المادة يجب إعادة النظر فييا بتعميـ قاعدة عدـ النفاذ عمى جميع التصرفات المشيرة مف طرؼ الخمؼ قبؿ وقوع 
 أو اإللغاء أو النقض.
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 التنفيذي مف المرسوـ 86إف زواؿ سند صاحب الحؽ الميدر يكوف بأثر رجعي، وىذا ما أكدتو المادة 
وبذلؾ فإف فسخ سنده أو إبطالو أو إلغائو أو نقضو  يمتد بأثر رجعي إلى تاريخ نشوء  76/63 رقـ:

يكوف ميددا بزواؿ سند سمفو إال إذا كاف قد بادر إلى إشيار  ال الحؽ، وبذلؾ فإف الخمؼ الخاص
 الشرط الذي بمقتضاه حصؿ ذلؾ الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض.

 

زواؿ قد تـ ليس بإرادة األطراؼ زواؿ سند السمؼ إذا كاف ىذا ال دال يجوز أيضا التمسؾ بعدـ نفا    
نما بحكـ القانوف، ففي ىذه الحالة يزوؿ و  التمسؾ  (الخمؼ الخاص )  السند بقوة القانوف وال يحؽ لمغيرا 

 بقاعدة عدـ نفاذ ىذا الزواؿ في حقو. 
إلى نص فإنو بالرجوع ، فادة الخمؼ الخاص بيذه الحمايةستعف التساؤؿ الثالث المتعمؽ بشروط إ -3

، ومراسيمو التنفيذية 75/74 أحكاـ األمر رقـ:المذكورة أعبله و  76/63 مف المرسـو رقـ: 86المادة 
وىو نفس الموقؼ  المشرع لـ يشترط حسف النية في الخمؼ الخاص إلفادتو بيذه الحماية يبلحظ أف

لمفقو والقضاء في فرنسا المذاف أعطيا تفسيرات متباينة لحسف خبلفا  الذي أخذ بو المشرع الفرنسي،
ـ يكتؼ قضاء محكمة النقض ل النية في الغير مف خبلؿ مرحمتيف ىامتيف في القضاء الفرنسي، إذ

الفرنسية بالشروط القانونية التي تطمبتيا قوانيف الشير المتعاقبة في الغير الذي يريب في التمسؾ 
بقاعدة األسبقية في الشير، وبعدـ االحتجاج عميو بالتصرفات يير المشيرة أو التي تأخر شيرىا، 

شرطا إضافيا جديدا مقتضاه أف يكوف ىذا  المزاحمة لحقو المشير، فأضاؼ ىذا القضاء لتمؾ الشروط
واعد الشير العقاري المذكورة أما إذا كاف سيئ النية فإنو يحـر مف التمسؾ بإعماؿ قالغير حسف النية، 

 أعبله.
حسف النية وأثرىا عمى حجية لقد مر قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص تحديد معنى     

 التصرفات المشيرة بمرحمتيف.
، أما في أولى تبنت محكمة النقض الفرنسية نظرية الغش الموصوؼ بالتواطؤ التدليسي ففي مرحمة

المرحمة الثانية فقد تبنت نظرية الغش البسيط أو الغش القائـ عمى مجرد العمـ بسبؽ التصرؼ في 
 وىي المراحؿ التي سوؼ أتعرض ليا فيما يمي: العقار المبيع

 

 المرحمـة األولى: -
في ىذه المرحمة في العديد مف أحكاميا بنظرية مسايرة لمفقو آنذاؾ، أخذت محكمة النقض الفرنسية 

بالتواطؤ التدليسي حيث كانت ال تقضي بوجود الغش المفسد لحجية البيوع التي تـ الغش الموصوؼ 
 تري الثانيوالمش شيرىا إال إذا اتسـ ىذا الغش بمناورات تدليسية، وطرؽ احتيالية مف جانب البائع

الحؽ  ، ففي ىذه الحالة يطرح التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف لممشتري الثاني الذي سارع بشير عقد شرائو
 لعدـ شير التصرؼ األوؿ.في التمسؾ بأسبقيتو في التسجيؿ 



332 
 

لقاعدة الغش يفسد تطبيقا لممشتري الثاني في ىذه المرحمة التمسؾ بقاعدة األسبقية في التسجيؿ يكف ـ ل
إذا ثبت مساىمتو بمناورات تدليسية مع البائع، وبذلؾ يفضؿ  ،Fraus Omnia Corrumpit كؿ شيء

 المشتري األوؿ ويستبعد الثاني الذي يعتبر سيئ النية.
 

تطبيؽ قواعد قانوف الشير أثرا سيئا عمى حسف  ،لقد كاف األخذ بقاعدة أف الغش يفسد كؿ شيء    
 .يقدميا نظاـ الشير العقاري بالنسبة لمغيرالعقاري ومنو تقرير الضمانات التي 

 مناورة تدليسية اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في ىذه المرحمة وجوب توافرلتحديد معنى الغش 
مف يشتري عقارا يعمـ بسبؽ بيعو الذي جاء فيو:"  (1) 07/12/1925وىذا بموجب القرار الصادر بتاريخ: 

لممتصرؼ إليو  يعد مرتكبا أي يش بتمسكو بامتياز منحو القانوف نفسو لمغير، ويقوـ بتسجيؿ سنده ال
 ."األكثر يقظة

 

 المرحمة الثانية: -
تيجر أخذت محكمة النقض الفرنسية بنظرية الغش البسيط أو العمـ المجرد، لقد بدأت محكمة النقض 

العمـ المجرد بسبؽ نظرية الغش التدليسي، لتعتنؽ نظرية الغش البسيط، أو الغش المستفاد مف 
 .(2)التصرؼ في العقار، بخصوص تحديدىا لمفيـو الغش المفسد لحجية الحقوؽ التي تـ شيرىا

في القرار الصادر عف ما جاء  فقد تأكد موقؼ محكمة النقض الفرنسية األخير في عدة قرارات منيا
العقار مع العمـ بسبؽ التنازؿ عنو والذي جاء فيو:" اكتساب  30/01/1974الغرفة المدنية الثانية بتاريخ:

 (3)بقواعد الشير العقاري."التمسؾ  لصالح الغير يشكؿ خطأ ال يسمح لممشتري الثاني
 لـ يعطوا أساسا قانونيا لقرارىـ  وكذا ما انتيت إليو في نقضيا لقرار رأت فيو بأف قضاة الموضوع

 04/01/1955 مف المرسـو المؤرخ في: 30مف القانوف المدني والمادة  1382وخالفوا أحكاـ المادتيف 
يربط البائعيف بوجود اتفاؽ مسبؽ لعقد بيع عمى أساس أف المشتريف لـ يكونوا عمى عمـ  إبطاليـفي 

جراءات الشير العقاري التي قاـ بيا المشتريف، و بالغير  .األوائؿليست نافذة في حؽ  ا 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit,P 259. 
¨ Celui qui achète un immeuble qu’il savait vendu antérieurement à un tiers et qui a fait transcrire son titre 
le premier ne commet aucune fraude en profitant d’un avantage offert par la loi elle – même à l’acquéreur 
le plus diligent¨   

 .106د.سالـ حماد شعباف الدحدوح، المرجع السابؽ، ص  (2)
(3) Ventes successives – transcription de la seconde vente- faute. inopposabilité au premier acquéreur ( civ 3

e
 

30/01/1974 D1975-427 ) 
L’acquisition d’immeuble en connaissance de sa précédente cession à tiers est constitutive d’une faute qui 
ne permet pas au second acquéreur d’invoquer a son profit les règles de la publicité Foncière.  
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انتيت محكمة النقض بأف البيع األوؿ كاف معموما مف طرؼ المشتريف وبذلؾ تحققت سوء نيتيـ 
  .(1)عدـ نفاذ تصرفيـ في مواجية المتصرؼ إلييـ األوائؿويترتب عمى ذلؾ 

ىا ءفقد أخذ عمييا لجو  (2)ىذا التطور في موقؼ محكمة النقض الفرنسية كاف موضوع انتقاد فقيي    
لى أحكاـ المادة سؤولية و إلى أحكاـ القواعد العامة في الم مف القانوف المدني الفرنسي التي لـ  (3)1382ا 
ال يعقؿ أف يسمح ليا باالمتداد إلى قانوف الشير العقاري وتحطيـ و تكف مجدية في القانوف المدني 

اسعة في إذ يسمح لممحاكـ بسمطة تقديرية و  ةويير واضح ةأحكامو، ألف أحكاـ الخطأ فييا يير دقيق
شير العقاري وال يحمي الغير في المعامبلت محؿ الشيء الذي ال يخدـ نظاـ ال تفسير ىذا الخطأ

 موضوع الشير العقاري.

 

 المرحمة الثالثة: -
لقد أخذت محكمة النقض الفرنسية موقفا جديدا بموجب أحدث قراراتيا في ىذا المجاؿ وىو القرار 

 لـوالذي شكؿ تحوال جذريا في موقؼ محكمة النقض الفرنسية والذي  12/01/2011الصادر بتاريخ:
نما اعتمد عمى مدى وجوب  يبحث في مدى توافر حسف النية مف عدمو في القضية المطروحة عميو وا 

لمدى سوء منو قضت بأحقية الخصـ الذي أشير حقو قبؿ ييره دوف مراعاة شير الحقوؽ محؿ النزاع و 
 . (4)نيتو في إبراـ التصرؼ ومدى عممو بوجود تصرؼ سابؽ لـ يخضع لعممية الشير

 
 
 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) Conflits entre acquéreurs successifs  

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code Civil et 30 du décret du 
04/07/7955 la cour d’appel qui pour annuler un acte de vente, retiens que les seconds acheteurs n’ignorant 
pas lors de la passation de l’acte authentique, l’existence d’une convention précédente liant les vendeurs 
envers les tiers, la publicité foncière opérée par les seconds acquéreurs n’est pas opposable aux premiers, 
sans rechercher si l’acte sous seing privé de la seconde vente ne réalisait pas une vente parfaite entre les 
parties et n’a cette date , la première vente était connue des seconds acquéreurs et alors que, serait-elle 
établie, la mauvaise foi des seconds acquéreurs ne pourrait entrainer que l’inopposabilité de la seconde 
vente aux premiers acquéreurs (civ 3

e
 22/05/1990 D 1991 -326). 

 DAGOT Michel, Publicité Foncière, op.cit., P152 ; MARTIY- Raynaud, op.cit, n° 767. (2) 

(3 ) Art. 1382 :  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé, à le réparer. 
(4) Publicité foncière et mauvaise foi de l’acquéreur : un revirement de jurisprudence radical et salutaire par 

Laurent Aynès , Professeur à l’Ecole de la Sorbonne )Université Paris(, Recueil DALLOZ – 24mars 2011- n°12, 

P 851 . 
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 ــب الثانــيــــــــالمطم
 إعمال قواعد الشير العقاري في الفصل في ىذه المنازعات 

يتـ الفصؿ في منازعات الشير العقاري التي تثار مف طرؼ الغير بمقتضى مبدأ األسبقية في التسجيؿ 
 .الشير العقاري وىي مف أىـ المبادئ التي يقوـ عمييا نظاـ ومبدأ الحجية المطمقة لمقيد
 مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

 الفرع األول: مبدأ األسبقية في القيد.    
 الفرع الثاني: مبدأ الحجية المطمقة لمقيد.    

 رع األولـــــــــــالف
 مبدأ األسبقية في القيد 

كثيرا ما يتـ الفصؿ في المنازعات التي تثار مف طرؼ الغير بموجب قاعدة األسبقية في التسجيؿ، إذ 
يثور التنازع بيف مشترييف عمى التوالي لذات العقار سارع ثانييما إلى تسجيؿ عقد شرائو بسوء نية قبؿ 

 األوؿ.
 

 مجال قاعدة األسبقية في التسجيل: -
إف مجاؿ إعماؿ قاعدة األسبقية في التسجيؿ ىو الفرض الذي يثور فيو التنازع بيف مشترييف لذات 

 عقدي شراء صحيحيف عمى التوالي، صادريف مف ذات البائع مالؾ العقارالعقار المبيع، بموجب 
 حيث تكوف األفضمية لمف يسارع إلى تسجيؿ عقد شرائو بغض النظر عف أسبقية تاريخ االنعقاد .

حيف يثور التنازع بيف مشترييف مف بائعيف مختمفيف، فإف قاعدة األسبقية في التسجيؿ تتعطؿ، وال يمكف 
نما يصار لحؿ ىذه المعضمة استنادا إلى مف يثبت ممكية سمفو لمعقار المتنازع إعماليا لفض ال نزاع وا 

بو، بمعنى أنو يجب تفضيؿ المشتري مف المالؾ الحقيقي لمعقار عمى المشتري مف يير المالؾ بغض 
 .( 1)النظر عف أسبقية التسجيؿ 

بيف المشتري مف المورث والمشتري مف الوارث، وفي ىذه الحالة يفترض أف كما يثور التنازع     
يتصرؼ المورث ببيع العقار لمشتري لـ يسارع في تسجيؿ عقد شرائو، ثـ يقـو الوارث بعد ذلؾ ببيع 

ذات العقار لشخص آخر يسارع بتسجيؿ عقد شرائو. وكاف محور ىذا الخبلؼ ىو، ىؿ يعتبر شخص 
المورث ومف ثـ يصار إلى قاعدة األسبقية في التسجيؿ لحؿ ىذا النزاع باعتباره  الوارث امتدادا لشخص

 تصرفيف صادريف مف مالؾ واحد. 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .229، ص 1966د. أنور سمطاف وجماؿ عدوي، عقد البيع، دار المعارؼ،  (1) 
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أـ أف الوارث ال يعد امتدادا لشخص المورث تكوف الممكية لمف سارع في تسجيمو ممكيتو ؟ ىؿ وبذلؾ 
صادريف مف متصرفيف مختمفيف، ومنو تثور كوف التصرفاف ي، ومف ثـ ؟بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية عمبل

المسألة، أي َمف ِمف المتصرفيف المالؾ الحقيقي لمعقار، بحيث يتـ تفضيؿ المشتري منو عمى المشتري 
 مف البائع اآلخر يير المالؾ لمعقار المبيع؟ 

ؿ ذلؾ، فإنو يمكف القوؿ بأف القاعدة تقضي بأنو إذا تعارض دوف الخوض في الجدؿ الفقيي القائـ حو 
لشخصيف مختمفيف، وجب تفضيؿ العقد المسجؿ عمى يير عقداف يتعمقاف بعيف واحدة مف مالؾ واحد 
عف بائعيف مختمفيف، فإنو يجب البحث عمى المالؾ الحقيقي المسجؿ. أما إذا تمقى المشترياف المبيع 

ف تمقاه مف ىذا المالؾ بصرؼ النظر عف التسجيؿ وبصرؼ النظر أيضا منيما إذ الحكـ بالمبيع لم
. فيكذا مثبل إذا باع المورث عقارا مف ممكو ولـ يسجؿ لممشتري عقد بيعو وبعد وفاة  (1) عف حسف النية
سجؿ عقده، فإنو ال يصح االحتجاج عمى المشتري ارث العقار ذاتو إلى مشتري آخر و البائع باع الو 
تسجيؿ عقده قبؿ تسجيؿ المشتري الثاني ألنو قد اشترى ممف ال يممؾ المبيع، واألسبقية في األوؿ بعدـ 

بأف الوارث يعتبر استمرارا القاعدة تقضي ، و التسجيؿ قد فرضت عمى مف يتمقى الممؾ مف مالؾ واحد
 لشخصية المورث إلى أف تصفى تركتو.

 

فس العقار يعتبراف وكأنيما صادريف مف مف الوارث عمى نفقد يقاؿ بأف التصرؼ مف المورث و     
يتحتـ تفضيؿ األسبؽ في التسجيؿ حيث يفضؿ المشتري مف الوارث يمى المشتري مف و  شخص واحد.

 المورث إذا سبقو في التسجيؿ. 
 

بأف ىذا القوؿ يير صحيح، ألف الوارث ليس مف طبقة في ىذا الصدد الدكتور محمد خيري رى ػػػػي    
إذ ال يتمقى الحؽ مف مورثو إال بعد الوفاة، فإف كاف المورث قد تصرؼ  ،لتصرفات مورثوالغير بالنسبة 

في عقار لشخص ما أثناء حياتو فيجب عمى الورثة احتراـ ذلؾ العقد، ما داـ أنو صادر في الشكؿ 
المقرر وفي إطار القانوف. فإذا تصرؼ فيو الوارث بالبيع بعد تصرؼ مورثو كاف تصرفو يير صحيح، 

 .(2) نعداـ ممكية ذلؾ الشيء بالنسبة إليو لعدـ وراثتو لوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .297، المرجع السابؽ،ص 2005د. محمد كامؿ مرسي، شير التصرفات العقارية، طبعة منقحة،  (1) 
 .726د. محمد خيري، المرجع السابؽ، ص (2)
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 ـــيرع الثانـــــــــــالف
 مبدأ الحجية المطمقة لمقيدإعمال  

إف مف اكتسب حقا استنادا إلى قيود السجؿ العقاري، يقرر لو ىذا الحؽ أي يكتسب الحجية المطمقة 
 استنادا إلى مبدأ الحجية المطمقة لمحقوؽ المسجمة ويكتسب حماية قانونية تجعمو بمأمف مف أية مطالبة 

 .أو اعتراض ممف يدعي حقوقا عمى العقار
حماية لمصالح مجموعة مف لمحقوؽ المقيدة عمى أنيا  ( الحجية المطمقة) قد ينظر إلى ىذا المبدأ 

األثر االيجابي لمقيد في السجؿ العيني والذي ييدؼ لحماية األشخاص عمى حساب آخريف، أو إلى أف 
األصمييف بغير حؽ أو إىماؿ كأنو ييدر مصالح أصحاب الحقوؽ لمقيدة، يبدو و مكتسبي الحقوؽ ا

ثابت في حقيـ، إال أف الحقيقة ىي أف النظرة السابقة تتسـ بالمغاالة في تقدير أثر مبدأ الحجية 
 .و مف نتائجالمطمقة لمقيد وما يترتب عمي

 

بناء عمى مبدأ القوة المطمقة لمقيد، تكوف قيود السجؿ العقاري متمتعة إزاء الغير بقوة ثبوتية مطمقة     
 يستطيع عمى أساسيا إجراء التعاقد أو اكتساب الحقوؽ عمى العقار دوف خوؼ أو قمؽ عمى مصيرىا.

الحقوؽ لفائدة أحد األشخاص، فإف بتسجيؿ حؽ مف العقاري مى ىذا األساس، فحينما يقـو المحافظ ع
 .تسجيمو ىذا يعتبر حجة رسمية عمى ثبوت الحؽ ودليبل قويا فيما بيف األطراؼ أنفسيـ اتجاه الغير

 

فمف أجؿ تمكيف نظاـ السجؿ العيني مف تحقيؽ حماية فعالة بالمعامبلت العقارية، فإنو يجب أف     
يسمح لممكتسبيف المحتمميف لمحقوؽ مف الثقة في بيانات السجؿ، وىذا ىو األساس لمبدأ الثقة العامة 

دوات االئتماف في السجؿ العيني، فيعد تسجيؿ الحؽ العيني العقاري في السجؿ العيني أداة قوية مف أ
 .(1)العقاري تشتد حاجة التعامؿ إليو كمما اشتدت الحاجة إلى االستقرار 

نظاـ  أف حماية مصمحة الغير في السجؿ العقاري مقترنة بمبدأ حماية الوضع الظاىر وما يقتضيوكما 
مف خبلؿ السجؿ العيني مف االحتراـ الكامؿ إلعبلـ الغير بالوضع القانوني لمحقوؽ العينية العقارية 

 القوة الثبوتية.

 

بالرجوع إلى التشريعات المقارنة حوؿ مدى أخذىا بيذا المبدأ، فإف القانوف االسترالي ىو عمى و     
 بشدة أكثر مما يطبقو أي بمد آخر متسجيؿ أو القيد، إذ يأخذ بمبدأ القوة المطمقة لرأس ىذه التشريعات

الشيادة  أو الطعوف، تصبح لبلعتراضاتالتصرؼ و تنقضي اآلجاؿ المحددة إذ بمجرد ما يتـ تسجيؿ 
عف أي طعف، ومبدأ القوة المطمقة لمتسجيؿ الذي يأخذ بو القانوف  بمنأىيسمميا مدير التسجيبلت التي 

و ما ػػػػػػػوالوثائؽ المقدمة حتى يتـ فحصيا قانونا، وىاالسترالي تفرضو رقابة مسبقة عمى كؿ السندات 
 . يعبر عنو  بالتطيير المسبؽ لمتسجيؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 148المرجع السابؽ، ص ني المصري، عبد الباسط جميعي، الشير العقاري في النظاـ القانو حسف د.  (1)
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الذي يعتبر مف أوائؿ القوانيف في أوربا التي أخذت بنظاـ السجؿ  األلمانيينطبؽ األمر عمى القانوف 
العيني بعد أستراليا، وىو ما يمتاز عف ييره مف أنظمة السجؿ العيني لكونو يفصؿ ما بيف التصرؼ 

 .بيف التسجيؿالمنشئ لبللتزامات وىو العقد و 
يو مصدر مستقؿ ومجرد عف التصرؼ فوحده ىو مصدر الحؽ في التصرفات العقارية،  فالتسجيؿ

 المنشئ لبللتزامات.
 

وىي تطبيؽ مبدأ القوة المطمقة لمتسجيؿ ينبني عمى ذلؾ أىـ نتيجة تتوخاىا أنظمة السجؿ العيني     
لمعقار، وال يبقى أماـ بحيث أنو إذا ما جرى إبطاؿ عقد البيع، فإف المكتسب حسف النية يظؿ مكتسبا 

 .الطرؼ المتضرر إال إقامة دعوى اإلثراء ببل سبب إذا ما توافرت شروطيا
 ىذا المجاؿ عمى المستوى العالمي أما بالنسبة لمقانوف السويسري، الذي يعتبر مف خير األنظمة في

إذ يعتبر أف مف يكتسب الممكية أو أي حؽ عيني  (1)سواء مف حيث التنظيـ أو مف حيث التطبيؽ
مستندا عمى القيد في السجؿ العيني وكاف حسف النية، يتحصف حقو وال يمكف الطعف فيو أي أف ثقة 
الغير حسف النية تؤدي إلى تحصيف حقو بشكؿ مطمؽ وتؤدي إلى معالجة أثار انعداـ سمطة المالؾ 

 .(2)اء عمى مبدأ المشروعية المادية الظاىر في التصرؼ وبالتالي إلى خمؽ استثن
أما بالنسبة لؤلنظمة العربية، فإف القانوف المبناني قد أخذ بمبدأ القوة والحجية المطمقة لمتسجيؿ 

  1926لسنة  188 مف القرار رقـ: 17إذ جاء في القانوف المبناني بموجب نص المادة ، (3)العقاري
 المقيدة في السجؿ العقاري وفقا لمنطوؽ محاضر التحديد" ال يمكف وقوع خبلؼ في الحقوؽ العينية 
عتبر وحدىا مصدرا ليذه الحقوؽ، وتكتسب قوة ثبوتية والتحرير فإف القيود المتعمقة بيذه الحقوؽ، ت

وال يمكف أف تكوف عرضة ألي دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتيف، ابتداء مف التاريخ الذي  مطمقة
 ".قرارات القاضي الفرد العقارييصبح فيو قرار المصادقة عمى 
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 .118 - 177، المرجع السابؽ، ص شاميد. عمي بف عزاف بف عمي الي (1)
 .148عبد الباسط جميعي، الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري، المرجع السابؽ، ص  حسفد. (2)
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 أثار التحفيظ، فالقيمة اإلنشائية لمحقوؽ المسجمةي، فإنو يفرؽ بيف أثار التسجيؿ و أما المشرع المغرب
آف واحد، أما القيمة االثباتية لمحقوؽ المسجمة بمثابة التحفيظ، فإنيا تكتسب تعتبر مطمقة ونسبية في 

ال يجوز مطمقا تغيير الحقوؽ التي أسفرت عنيا عمميات التحفيظ، مناعة مطمقة إزاء الكافة، و ية و حج
 كما يتجمى ذلؾالعكس  إثباتالتحفيظ يعتبر قرينة قانونية ال تقبؿ  إجراءاتفرسـ الممكية الناتج عف 

مف قانوف التحفيظ العقاري المغربي، الذي أكد أف رسـ الممكية لو صفة نيائية  62مف محتوى الفصؿ 
وال يقبؿ الطعف وىو يكشؼ نقطة االنطبلؽ الوحيدة لمحقوؽ العينية والتكاليؼ العقارية الكائنة عمى 

 .(1) وقت تحفيظو العقار
بو نظاـ السجؿ العيني أنو اعتبر التسجيؿ  ما جاءبالرجوع إلى القانوف المصري، فإف أىـ و     

المنطمؽ الوحيد لحقوؽ الثابتة فيو، فبياناتو تمثؿ الحقيقة و ليا قوة مطمقة ومجرد قيد البيانات في 
عالؽ بسند الممكية طالما أف مواعيد السجؿ العقاري يعطيو حجية في ذاتو بغض النظر عف أي عيب 

 وىذا وفقا لنص المادة (2)نيائيا فيما أثير حوليا مف طعوف الطعف المنصوص عمييا قد انتيت أو فصؿ
يكوف لمسجؿ العيني قوة إثبات لصحة والتي يجاء فييا :"  1964لسنة  142 مف القانوف رقـ 37

 البيانات الواردة فيو.
 وال يجوز التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ ما ىو ثابت بالسجؿ." 

ال يمكف  " ما يمي: 76/63 مف المرسـو رقـ: 16نو جاء في المادة بالرجوع إلى القانوف الجزائري فإو 
مف  14 – 13 – 12إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب أحكاـ المواد 

 ىذا الفصؿ إال عف طريؽ القضاء .
ذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير الحقوؽ الناتجة عف ترقيـ ال يزاؿ  مؤقتا تطبيقا ألحكاـ وا 

أعبله فإف ىذا الترقيـ يحافظ عمى طابعو المؤقت إلى ياية صدور حكـ قضائي  14و 13المادتيف:
 " .نيائي

 

لـ يجعؿ لمشير قوة ثبوتية مطمقة ما المذكورة أعبله يتبيف لنا أف المشرع  16مف خبلؿ نص المادة     
 داـ أنو سمح بمراجعتيا قضاء، وبذلؾ فإف ىذه الحجية ىي حجية نسبية وليست مطمقة. 

انطبلقا مف القوة النسبية لمقيد التي اعتمدىا المشرع الجزائري، فإنو يمكف أف ييدد الغير بالطعف في 
 .أو إلغائيا  حقوؽ المشيرةحقو المسجؿ بموجب دعوى إبطاؿ سنده أو نقضو أو فسخ ال
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 ثــث الثالــــــــــــالمبح
 .أثناء أعمال المسح العام وصاحب الحقشير لبين المستفيد من ا تي تثارالمنازعات ال

عدـ اعتراضو  لعقار باسمو نتيجة يياب األوؿ أوبيف صاحب الحؽ ومف يسجؿ اتثور منازعات شتى 
 عمى أعماؿ المسح.

عادتيا  فيؿ يحؽ لممالؾ الحقيقي أي صاحب الحؽ المطالبة بإلغاء البيانات الواردة في السجؿ العيني وا 
 ؟باسمو

شأنو أف يفيد في حؿ مثؿ إذا عرض مثؿ ىذا النزاع عمى القضاء، فإف إعماؿ األثر المطير لمقيد مف 
 .اتىذه المنازع

 

 المقصود باألثر المطير لمقيد: -
مف شأنو تمكيف نظاـ الشير العيني مف تحقيؽ حماية المعامبلت إف إعماؿ مبدأ األثر المطير لمقيد 

 لبيانات الواردة في السجؿ العينيالعقارية والسماح لممتعامميف عمى ىذه العقارات بالثقة المطمقة في ا
 ويعد ذلؾ اليدؼ ىو األساس الذي تقوـ عميو الثقة العامة في السجؿ العيني. 

سجؿ العيني يجب فإف ثقة مف يكتسب حقا عينيا عمى العقار استنادا إلى بيانات ال القاعدة ،بناء عمى 
 حقو بشكؿ مطمؽ. فأف يؤدي إلى تحصي

 

اسمو في السجؿ العيني ىو صاحب يقصد باألثر المطير لمقيد، أف الشخص الذي تـ قيد الحؽ ب    
ف خالؼ ذلؾ الواقع القانونيف الناحية القانونية، حتى مالحؽ  يترتب عمى ذلؾ أف األثر المطير ، و وا 

ف كاف الطاعف ىو  لمقيد يمنح لمشخص الذي تـ قيد الحؽ باسمو حقا محصنا مف الطعف عميو، حتى وا 
رتب عميو أنو ال يجوز المساس بالحؽ المقيد لمقيد يتصاحب الحؽ األصيؿ، لذلؾ فإف األثر المطير 

ما وردت بو بيانات السجؿ في شأف أو الطعف عميو حتى في حالة صدور أحكاـ قضائية تتناقض مع 
صاحب الحؽ ومدى الحقوؽ التي يكتسبيا عمى العقار. لذلؾ ال يعتد باألحكاـ الصادرة بالفسخ أو 

يبقى الحؽ مقيدا باسـ مف تـ القيد لمصمحتو بالريـ و  لقانوني الذي تـ القيد بموجبو،بطبلف التصرؼ ا
 .(1)مف صدور ىذه األحكاـ 
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ليذا األثر ما يبرره في القانوف المصري وىي اإلجراءات ، بأف في ىذا الصدد رى الدكتور الجارحيػػي
تاحةمف عبلنية  اإلجراءاتالطويمة إلتماـ القيد األوؿ وما تتضمنو تمؾ  فرص الطعف أماـ المجنة  وا 

بأف يظؿ باب االدعاء بحقوؽ مسكوت عنيا ممكنة، ألف ذلؾ  – حسبو - كؿ ذلؾالقضائية، فبل يتفؽ 
إنشاء الصحيفة العقارية ألوؿ مرة يعد شيادة ميبلد لموحدة يمنع مف تكويف السجؿ العيني، ذلؾ ألف 

 العقارية، وينفصؿ حاضر الوحدة العقارية تماما عف ماضييا.
فبل يعترؼ إال بالحقوؽ التي قيدت عمى الوحدة العقارية بمقتضى ذلؾ القيد األوؿ والتي كانت موجودة 

 مف قبؿ.
 

ذىب الدكتور الجارحي أبعد مف ذلؾ، حيف يرى بأف التطيير وانقضاء الحقوؽ السابقة التي ػػػيو     
وحتى ولو ارتكبت إدارة  حصؿ إيفاليا يتـ ولو كاف صاحب القيد األوؿ سيئ النية أو ارتكب يشا،

 .(1)السجؿ العيني خطأ
 

خذة بنظاـ السجؿ العيني بيف مفعوؿ األثر المطير لمقيد أثناء القيد األوؿ لقد فرقت التشريعات اآل    
 وأثناء القيد النيائي.

ىو صاحبو ولو لـ يكف كذلؾ في  القطعية، بمعنى أف صاحب الحؽ المقيدالصفة فالقيد األوؿ يتمتع ب
لما كاف القيد األوؿ مرحمة ، و نونيا وال يجوز الطعف فيو نيائياالحقيقة وأف القيد األوؿ يمثؿ مركزا قا

تمييدية لمقيد النيائي ونظرا لما يتمتع بو القيد في السجؿ العيني مف حجية مطمقة، فقد أتاح المشرع 
يانات التي أدرجت في الصحيفة الخاصة بالوحدة المصري لكؿ ذي مصمحة االعتراض عمى الب

، وتكوف ميمتيا في ىذه الحالة الفصؿ العقارية، عمى أف يقدـ اعتراضو إلى المجنة القضائية المختصة
  .(2)في االعتراض المقدـ حوؿ ما دوف أو أيفؿ تدوينو في السجؿ

فمكؿ صاحب مصمحة الحؽ لقد حدد المشرع المصري لممارسة ىذا الحؽ مدة معينة ىي سنة، و     
 .(3)في االعتراض خبلؿ ىذه المدة بدعوى أماـ المجنة المختصة طالبا التغيير في بيانات السجؿ العيني
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مف قانوف السجؿ  25و 24عند انتياء مدة سنة يقفؿ جدوؿ الدعاوى والطمبات وفقا لنص المادتيف: و 
وبصيرورة القيد نيائيا، فإف الحقوؽ المقيدة تصبح محصنة مف وؿ نيائيا، األويصبح القيد  (1)العيني

أو التعميؽ في السجؿ بأي مف دعاوى الطعف، وبالتالي ال يجوز لطعف عمييا بأي طريؽ مف الطرؽ ا
 .(2)قيد أي حكـ صادر في أي ىذه الدعاوى في السجؿ العيني

 

أما في القانوف المبناني، فإف لقيود السجؿ العقاري المتعمقة بممكية العقارات والحقوؽ العينية األخرى     
لمطعف فييا أو  عممية التحديد والتحرير، قوة ثبوتية مطمقة، بحث ال يبقى ثمة مجاالالحاصمة نتيجة 

أيا كاف السند والسبب الذي استند إليو في قيد الممكية  التعرض ليا بأية دعوى بعد انقضاء مدة سنتيف
 .أو الحؽ العيني، وحتى ولو كاف مف تـ القيد باسمو يير المالؾ الحقيقي بؿ كاف مغتصبا لمحؽ

 رار المبنانيػػػػػػػمف الق 17إجراء القيد أـ يير عالـ بو وىذا حسب المادة سواء كاف عالما بذلؾ عند 
التي جاء في فقرتيا األولى ما يمي:" إف الحقوؽ العينية المسجمة في السجؿ العقاري وفقا  188 رقـ:

لمنطوؽ محاضر التحديد والتحرير ال يمكف الطعف بيا البتة، فإف القيود المتعمقة بيذه الحقوؽ تعتبر 
ألي دعوى إذا  دوف سواىا المصدر ليذه الحقوؽ، وليا القوة الثبوتية المطمقة وال يمكف أف تكوف عرضة
 كانت قد انقضت مدة سنتيف ابتداء مف التاريخ الذي أصبح فيو نافذا قرار التصديؽ... "

 

وقيد الحقوؽ في السجؿ العقاري، تصفية جميع الحقوؽ السابقة يترتب عمى عممية التحديد والتحرير     
نة لذلؾ أو التي لـ يدع بيا التي لـ يدلى بيا أو يعترض بشأنيا أثناء عممية التحديد وفي الميؿ المعي

، حتى ولو ذكرىا، ومف ثمة تثبيت الحقوؽ المقيدة لصاحبيا بوجو نيائي اآلنؼخبلؿ ميمة السنتيف 
فبل يبقى مف حؽ المالؾ كاف ال يممكيا في األصؿ وتـ قيدىا باسمو بطريقة صورية يير حقيقة 

ييره أف يداعي بعيف العقار أو  أو مف حؽ – حتى ولو كانت ممكيتو ثابتة بحكـ قضائي - الحقيقي
 .(3)بالحقوؽ العينية المكتسبة لصاحب القيد

 

 إعدادبالرجوع إلى القانوف الجزائري، فإنو يجب التفرقة بيف ظيور المالؾ الحقيقي في مرحمة و     
الوثائؽ المسحية لدى المحافظة العقارية أي مرحمة القيد األوؿ، وبيف المرحمة التالية لمقيد األوؿ أي بعد 

الوثائؽ المسحية لدى المحافظة العقارية لتأسيس السجؿ العقاري أثناء مباشرة أعماؿ الترقيـ  إيداع
 النيائي والمؤقت.
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 .34د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، ص   (1)
 .118د. حسف عبد الباسط جميعي، الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .140عيد، المرجع السابؽ، ص  د. ادوار (3)
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 :ىمرحمة األولالففي  -
مف المرسوـ  14نتائج المسح بعد ظيوره وفقا لنص المادة الغائب أف يطعف في  الؾيحؽ لمم

والتي أكدت عمى إعطاء أجؿ قدره ثبلثة أشير فيما يخص األجزاء المتنازع فييا لممالكيف  76/62رقـ:
أو مف أجؿ رفع دعوى أماـ الجيات القضائية المختصة وأنو عند مف أجؿ االتفاؽ عمى حدودىـ 

وما عدا حقوؽ   انقضاء ىذا األجؿ تصبح الحدود المؤقتة نيائية ما عدا الغمط المادي المعترؼ بو
و وبيف جيرانو نالمالؾ الحقيقي الذي يأتي ويكشؼ عف نفسو والذي ال تكوف لشكواه أي أثر إاّل بي

 .المباشريف 
 

 ية: ناثأما المرحمة ال -
قد ال يظير المالؾ الحقيقي أثناء أعماؿ المسح العاـ وال يبدي أي اعتراض عمى النتائج التي توصمت 

إيداع الوثائؽ المسحية إلييا فرؽ المسح ويتـ تسجيؿ عقاره باسـ الغير، وقد يستمر ييابو حتى بعد 
 إجراءات الشير العقاري. لدى المحافظة العقارية والتي قد ترقمو ترقيما نيائيا باسـ الغير المستفيد مف

مف المرسوـ  14و 13 ظير المالؾ الحقيقي أثناء أعماؿ الترقيـ وخبلؿ الفترة المحددة بنص المادة ذافإ
سنتيف في الحالة الثانية، فإنو يحؽ لو أف  أوفي الحالة األولى أي خبلؿ مدة أربعة أشير  76/63رقـ:

، يبمغ 14و 13عمى الترقيـ المؤقت في السجؿ العقاري خبلؿ المدة المحددة في المادتيف يقدـ احتجاجا 
لى الخصـ ويقيد في سجؿ يفتح ليذا الغرض لدى كؿ محافظة  ىذا االعتراض إلى المحافظ العقاري وا 

 .76/63مف المرسـو رقـ: 1فقرة  15عقارية عمبل بنص المادة 
و بمحضر تسري ابتداء مف تاريخ تبميغالمدعي ميمة ستة أشير لمطرؼ  4 الفقرة 15لقد حددت المادة 
الذي يتمقاه مف المحافظ العقاري في حالة ما إذا كانت محاوالت المصالحة عديمة عدـ المصالحة 

 ىذا ليقوـ برفع دعوى خبلؿ مدة ستة أشير أماـ الجية القضائية المختصة .، و الجدوى
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 عــث الرابــــــــــــالمبح
 رــــالك الظاىــات المــــمنازع 

تقوـ نظرية الوضع الظاىر عمى االعتداد بالتصرفات الصادرة مف صاحب الوضع الظاىر إلى الغير 
حسف النية فتجعميا تنتج ذات األثار التي كانت تنتجيا لو أنيا صدرت مف صاحب الحقف متى كانت 

 .( 1)عتقاد الشائع بمطابقة ىذا المظير لمحقيقةالشواىد المحيطة بيذا المركز مف شأنيا أف تولد اال
بمصمحة صاحب المركز القانوني الحقيقي بيدؼ ي حضتبدو أىمية األوضاع الظاىرة في أنيا تو 

استقرار المعامبلت وتؤكد الثقة فييا وىي أنيا تقوـ بتصحيح التصرؼ الذي يصدر مف شخص يظير 
بمظير صاحب الحؽ وتبرمو باسمو ولحسابو وكأنو صدر مف صاحب المركز الحقيقي إلى الغير 

لدى الغير خطأ شائعا بأف صاحب المركز  حسف النية متى كانت المظاىر العامة مف شأنيا أف تولد
 .(2)الظاىر ىو صاحب الحؽ فيما أجراه مف تصرفات 

 (3)المخالؼ لمحقيقة والذي يوىـ الغير بأنو مركز يحميو القانوفالمحسوس وبذلؾ فالظاىر المقصود ىو 

 .(4)ىو صاحب الحؽ ومركز واقعي ىو صاحب الظاىر" يوىو يتضمف دائما مركزيف "مركز قانون
قانوني الحقيقي الذي وجدير بالذكر أف في نطاؽ األوضاع الظاىرة نجد أنفسنا حياؿ صاحب المركز ال

عماؿ القاعدة القانونية عمى وجييا الصحيح تمتعو بالحؽ محؿ التصرؼ، وصاحب كاف مف شأف إ
ومميزات ىذا الحؽ إاّل أنو بمكنات عماؿ القاعدة القانونية التمتع إالمركز الظاىر الذي ال يخوؿ لو ب

ويكوف لو الحؽ والمميزات التي خولت لصاحب المكنات يظير بمظير صاحب الحؽ، فيحوز تمؾ 
 بالتالي مركز فعمي يواجو المركز القانوني لصاحب الحؽ حسبما يعرفو القانوف فيضفي عميو حمايتو.

رار المعامبلت وتوكيد الثقة فييا اتجو الفقو والقضاء إلى صياية نظرية األوضاع الظاىرة الستق لقد
 ( 5)وىو ىدؼ يتصؿ بالصالح العاـ عمى نحو يبرر التضحية بجعمو صاحب المركز القانوني الحقيقي

مركز قانوني ىو رأينا بأف الظاىر يتضمف دائما مركزيف  قدفموعف عبلقة الظاىر بالسجؿ العيني، 
ىذا الظاىر بالسجؿ العيني يتحدد صاحب الحؽ ومركز واقعي ىو صاحب الظاىر وعف عبلقة 

بتصور ذلؾ الظاىر في مركز واقعي مخالؼ لبيانات السجؿ العيني ويقع خارجو. كما يمكف أف يكوف 
 الظاىر ىو المركز القائـ في السجؿ العيني.
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 .35صالمرجع السابؽ، د. نبيؿ صابر فرج عيد،  (1)
 .14ص دوف سنة نشر، النظرية القضائية المستحدثة لؤلوضاع الظاىرة، منشأة المعارؼ،  فتيحة قرة،المستشارة  (2)
 .4، ص 1977د. نعماف محمد خميؿ جمعة، أركاف الظاىر كمصدر لمحؽ، جامعة القاىرة، ( 3)
 .44ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ،  (4)
 .14، ص المرجع السابؽ فتيحة قرة،المستشارة  (5)
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، فيو يعني أف الظاىر االيجابيأما ي نوعاف، ظاىر إيجابي وظاىر سمبي، والظاىر في السجؿ العين
ىناؾ حقوقا أثبتيا السجؿ لغير أصحابيا الحقيقييف، والظاىر السمبي يعني أف ىناؾ حقوقا أيفؿ 

 .(1)ألصحابيا الحقيقييف  إثباتياالسجؿ 
العبلقة التي تربط صاحب الظاىر بصاحب المركز  وتظير عبلقة الظاىر بالسجؿ العيني في    

أتطرؽ ليا في سوىي العبلقة التي مف جية أخرى القانوني مف جية، وصاحب الظاىر بالغير 
 المطمبيف التالييف.

 ومف ثـ يقسـ المبحث إلى:
 المطمب األول: عالقة الظاىر بصاحب المركز القانوني.    
 المطمب الثاني: عالقة المالك الظاىر بالغير.    

 
 ب األولــــــــــالمطم

 عالقة صاحب الظاىر بصاحب المركز القانوني
ية لمتصرؼ يتحمؿ في ذمتو النتيجة األساسبالنسبة لصاحب المركز القانوني أي صاحب الحؽ، فيو 

  فقدانو بالنسبة لصاحب الحؽوالوجو المقابؿ لكسب الغير لمحؽ ىو وىي اكتساب الغير لمحؽ، 

 اوصاحب الحؽ ال يفقد الحؽ كأثر مباشر لمتصرؼ المبـر بيف الغير وصاحب الظاىر فيو ليس طرف
نما ىو واقعة يتأثر  إرادي،في التصرؼ وال ىو ممثؿ فيو، وبالتالي فالتصرؼ بالنسبة لو ليس عمبل  وا 

فاألثر  وآثاره المباشرة ال تكوف لغيرىـ فو،دي ال يمس يير أطرارابيا ككؿ وبطريؽ مباشر فالتصرؼ اإل
المباشر لمتصرؼ ىو كسب الغير لمحؽ. أما فقداف صاحب الحؽ لحقو فيو األثر يير المباشر 

نما نتيجة لكسب الغير لو  .(2)لمتصرؼ ألنو ليس نتيجة التصرؼ وا 
 

االلتزامات التي وعف عبلقة صاحب الحؽ بصاحب الظاىر فإف صاحب الحؽ يظؿ بمنأى عف     
يتعيد بيا صاحب الظاىر شخصيا، والتي ال تكوف ضرورية لوجود أو لبقاء الحؽ، ويكوف لصاحب 

نما بالتعويض عنو.  الحؽ أف يرجع عمى الظاىر لممطالبة ال بمقابؿ الحؽ الذي انتزع منو وا 
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 .44ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، (1)
 .29ص  المرجع السابؽ، فتيحة قرة،المستشارة  أيضاو  50ص  محمد خميؿ جمعة، المرجع السابؽ، نعمافد.  (2)
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وىذا استنادا إلى قواعد المسؤولية واإلثراء ببل سبب وبالنسبة لصاحب الظاىر، فإف مركزه في مواجية 
ىو أو قيمتو، فيما تتعمؽ بثمار الشيء وما انفؽ عميو ورده صاحب الحؽ يتعمؽ وفقا لمقواعد العامة 

 وىذه القواعد تفرؽ بيف حسف النية وسوء النية.
وبصفة عامة يمـز صاحب الظاىر مف خبلؿ قواعد المسؤولية المدنية إف كاف سيء النية، ومف قواعد 

 (1)اإلثراء ببل سبب إذا كاف حسف النية

فبل  قوة ثبوتية مطمقة د السجؿ العينيالعيني، فإنو ال يمكف القوؿ بأف لقيو  في السجؿ عبلقةىذه الوعف 
نما تجري عمييـ أحكاـ عبلقتيـ األصمية فبل يجوز لصاحب يكوف  لقيود السجؿ العيني حجة بينيما وا 

الظاىر أو خمفو العاـ التمسؾ بالسجؿ العيني في مواجية صاحب المركز القانوني أو خمفو العاـ أو 
المصدر، فإذا أبطؿ العقد أو فسخ يجب  الخاص أو دائنيو، وليس لمقيد قوة إنشائية بينيما إال بسبب

إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ويجب شطب القيد، بؿ أف الخمؼ الخاص لصاحب المركز القانوني ال 
نما ضيستفيد أيضا مف ذلؾ الظاىر، ألف نظرية األوضاع الظاىرة لـ تو  ع لحماية صاحب الظاىر وا 

ألف صاحب المركز القانوني الذي يترؾ وىذا  (2)وضعت لحماية الذي يتعامؿ مع صاحب الظاىر
الظاىر قائما في السجؿ العيني ال شؾ ىو مقصر في حؽ نفسو ولقد ميد لو القانوف وسائؿ سريعة 

  (3)لمحفاظ عمى حقوقو
 

وعميػػو، فإف المنازعة التي تثار بيف صاحب المركز القانوني وصاحب الظاىر في السجؿ العيني     
والتي أعطت قوة ثبوتية لمحاضر المسح بعد فوات  76/62مف المرسـو رقـ: 14نظمتيا أحكاـ المادة 

وىو ما يسمى بظيور  المركز القانونيالنظر فييا إاّل لصاحب  إعادةأجؿ ثبلثة أشير ولـ تسمح في 
المالؾ الحقيقي، وبذلؾ فيجوز لصاحب المركز القانوني منازعة صاحب الظاىر في السجؿ العيني 

المذكورة أعبله، ومنو عدـ االعتداد بما اكتسبو مف حقوؽ بموجب بيانات السجؿ  14عمبل بنص المادة 
 .(5)العيني
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 .51ص  محمد خميؿ جمعة، المرجع السابؽ، نعمافد.  (1) 
 .48ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ،  (2)
 .60 ص د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، (3)
في أي وقت مف أجبل لممالؾ الحقيقي لممنازعة في وثائؽ المسح، وبذلؾ فإف مسألة ظيوره  76/62مف المرسـو رقـ:  14لـ تحدد المادة  (4)

ح شأنيا أف تؤثر عمى البيانات المقيدة في السجؿ العيني ومنو عمى اطمئناف المالؾ الظاىر عمى حقوقو التي اكتسبيا عف طريؽ إجراءات المس
ع داد السجؿ العيني، وعميو أرى وجوب تحديد مدة لممالؾ الحقيقي لبلعتراض عمى قرارات لجاف المسح التي قد تكوف تمت بصفة عمنية العاـ وا 

 وىو الموقؼ الذي يأخذ بو القانوف المصري والقانوف المبناني. ضوتحت اشيار واسع يسمح لممالؾ الحقيقي باستعماؿ حقو في االعترا
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أي القيد  (القيد األوؿ ) وكما أف منازعة المالؾ الحقيقي لصاحب الحؽ الظاىر تمتد حتى بعد القيد 
الناتج عف أعماؿ المسح، لتطاؿ منازعة لممالؾ الظاىر حتى بعد صدور الدفتر العقاري أي بعد أف 

 لقوة المطمقة لمقيد.مدة ليذا االعتراض وىذا مساسا بمبدأ ا ةيصبح الترقيـ نيائيا، وىذا دوف تحديد أي
لصاحب الحؽ أو المركز القانوني منازعة صاحب  (منيا المصري والمغربي ) لقد منعت التشريعات 

والذي كاف يأمؿ (  1)وىذا ريـ تحفظ وأسؼ البعض الظاىر في القيد األوؿ وسمحت بو في القيود التالية
 .بأف تصؿ قوة القيد إلى حد قطعي ومطمؽ عمى يرار بعض القوانيف

 

يالبية الفقو في مصر ترى سبلمة موقؼ المشرع المصري ألف السجؿ العيني ليس أداة  ،يير أف    
اليتصاب الحقوؽ، وأنو يجب أف يكوف لمقيد األوؿ حجة قاطعة بالنسبة لؤلطراؼ والغير، فبل محؿ 

ميبلد لمعقار والميبلد لتمؾ القوة المطمقة في القيود التالية، ألف القصد مف القيد األوؿ ىو إعطاء شيادة 
يولد بحالة واحدة، أما حياة العقار فيي البد أف تخضع لؤلحكاـ العامة في القانوف المدني إاّل ما تطمبو 

وىو نفس الموقؼ الذي أخذ بو المشرع المغربي فقيمة التسجيؿ ترتبط  (2)بالضرورة نظاـ السجؿ العيني
 داـػػػػػػػػفي الوجود واالنعا ػػػػػػتتبعيو التسجيؿ، و ػػػػػػػقاـ عمي ا بقيمة العمؿ أو التصرؼ الذيػػػػارتباطا وثيق

وفي الصحة والبطبلف فإذا كاف مشوبا بعيب يبرر بطبلنو أو إبطالو أضحى التسجيؿ نفسو عرضة 
 .(3)لمشطب 
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 بعدىا.وما  444د. ابراىيـ أبو النجا، السجؿ العيني في التشريع المصري، المرجع السابؽ، ص  (1) 
 .44ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، ( 2)
 .180، التحفيظ العقاري والحقوؽ العينية األصمية والتبعية، ص كزبريعف مأموف  44ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، ( 3) 
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 ب الثانيــــــــــــمالمطـ
 عن عالقة المالك الظاىر بالغير

ر االيجابي حجة لمغير وحجة العبلقة أي عبلقة المالؾ الظاىر بالغير تطبؽ قاعدة الظاىفي ىذه 
  عميو.

 

 :الظاىر االيجابي حجة لمغير -
يتمسؾ بو لصالحو وىو قاعدة أساسية في السجؿ العيني حيف يعتبر الظاىر اإلجابي حجة لمغير 

الثبوتية التي تيدؼ إلى إعطاء أماف تاـ لكؿ تعرؼ بمبدأ الثقة في بيانات السجؿ العيني أو مبدأ القوة 
 ؿ عمى الماؿ العقاري وحؽ البيانات الثابتة في السجؿ.ممف يتحا

 ولكف متى تبدو حاجة الغير إلى التمسؾ بتمؾ الحجية؟
 فيي ال تبدو إاّل إذا زاؿ حؽ صاحب الظاىر بأي طريؽ نتيجة تمسؾ صاحب المركز القانوني بحقو 

 .تبدو الفائدة الكبرى لتمؾ الحجية أو ذلؾ المبدأوأماـ ىذا الزواؿ 
وحتى يمكف الغير مف التمسؾ بحجية البيانات الواردة في السجؿ العيني ومنو التمسؾ بالظاىر 

  االيجابي فيجب:
حؽ الغير في التمسؾ بالحجية مشروط ببقاء حقو، فإذا زاؿ ألي سبب كاف فبل يجوز لو التمسؾ  -

صود منيا حماية الغير مف بطبلف أو فسخ تصرؼ سمطة وليس منع الطعف بالحجية، ألف الحجية مق
 في حؽ الغير.

ستمرار في دعواه قبؿ صاحب صاحب المركز القانوني مف االيتمسؾ الغير بالحجية ال يمنع  -
فمصاحب المركز القانوني أف يطمب إبطاؿ العقد أو فسخو ضد صاحب الظاىر فإذا نجحت  الظاىر

الدعوى، فإف أثر الحجية يكوف ىو أف التزاـ صاحب الظاىر بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو يصبح 
( فقد تصرؼ لمغير وال يمكف أف يدعي أف الحجية ىي السبب األجنبي)مستحيبل لسبب يرجع إليو 

 التعويض.ويمتـز ب
 أف يكوف الغير قد قيد حقو. -
 مقدرة لصالح الغير ويجوز لو أف يتنازؿ عنيا.ة إف الحجي -
ماؿ بعوض أو بتبرع وال يجوز لصاحب المركز إف الحجية تعمؿ لصالح الغير سواء كاف تمقى ال -

الصادر إليو القانوني أف يرفع عميو دعوى اإلثراء ببل سبب ألف إثراءه تـ بسبب قانوني ىو التصرؼ 
 .(1)مف صاحب المركز القانوني نفسوالظاىر والذي يعتبر في نظر القانوف كأنو صادر مف صاحب 
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 وما بعدىا. 49ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ، (1) 
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 عمى الغير:الظاىر االيجابي حجة  -
إف حجة الظاىر االيجابي ال تتجزأ، فإذا كاف لمغير أف يتمسؾ بتمؾ الحجية لصالحو فإف المنطؽ 

 .(1)يؤدي حتما إلى القوؿ بأنو يجوز لذي المصمحة أف يتمسؾ في مواجيتو بنفس الحجية 
بأمر ليس أي أنو يمكف أف يحتج عمى الغير ولمظاىر السمبي حجية، فيي حجة لو وحجة عميو أيضا، 

ظاىرا في السجؿ العيني وليس لمغير أف يتمسؾ بأمر ليس يير ظاىر في السجؿ العيني، إاّل أف ىذه 
 الحجية محدودة بنطاؽ الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا.

أما إذا كاف المحرر يير واجب الشير، فإنو يسري في حدود القواعد العامة، وبذلؾ فإف حجية الظاىر 
فبل يجوز لمغير التمسؾ بحقوؽ لـ العيني ال تتوقؼ عمى حسف النية أو سوء النية السمبي في السجؿ 

 .(2)تكف مقيدة في السجؿ ولو كاف حسف النية 
وعف المنازعة التي تثار بيف الغير وصاحب الظاىر في القانوف الجزائري، فإنيا مرىونة بشير الدعاوى 

مف الغير المتعامؿ مع المالؾ الظاىر ذي يستفيد الرامية لنقض أو إبطاؿ أو فسخ الحقوؽ المشيرة وال
أحكاـ الظاىر في السجؿ العيني إذا كاف قيد حقو قبؿ شير الدعوى الرامية إلى إبطاؿ أو نقض أو 

تو في أف المشرع الجزائري لـ يفرؽ بيف حسف نية الغير أو سوء ني فسخ التصرؼ، يير أنو يبلحظ
تواطؤ بيف المالؾ الظاىر والغير عمى اعتبار أف قاعدة ف الغش والتعاممو مع المالؾ الظاىر وبي

الظاىر اساسيا حماية الغير الذي يتعامؿ مع المالؾ الظاىر أي إذا تواطأ المالؾ الظاىر مع الغير 
إضرارا بصاحب المركز القانوني فيؿ يقيد بقاعدة الظاىر وحجية بيانات السجؿ العيني بالنسبة لو أـ 

 وفقا ليذه القاعدة.كؿ شيئ الغش والتواطؤ يفسد أف 
 

حسب  إال قاعدة أخبلقية أو مف قواعد القانوف الطبيعي تد كؿ شيء ليسيفسإف قاعدة الغش     
سبلـ دىني أف الغش والتواطؤ يعتد بو ومما ىو البينما يرى الدكتور عبد ، (3)جمعة خميؿ الدكتور نعماف
الجدؿ عمى اعتباره مبطبل لمتسجيؿ أو عدـ مبطؿ، التواطؤ التدليسي ال يدخؿ في دائرة مقطوع بو أف 

بؿ اإلجماع حسب الدكتور عبد السبلـ دىني مقصود عمى أنو مبطؿ ولذا يجب استبعاده مف مواطف 
 .الجدؿ

 

ة في إلحاؽ الضرر بالغير، ىي النية التي يطاردىا كؿ شارع في العالـ ويرى بأف النية المبيت    
الضرر بالغير، ىي التي ال يرضاىا القانوف وال ترضاىا  إلحاؽمف عيد الروماف. النية في متمديف ال
 .(4)وتنفر منيا العدالة المجردة الصافية بداىة ال
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 .94ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ،  (1)
 .81ص  د. مصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ،  (2)
 103ص  ، المرجع السابؽ،جمعةمحمد خميؿ نعماف د.  ( 3)
 .65ص  المرجع السابؽ،ىني،ذد. عبد السبلـ  ( 4)
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الجارحي بأف عدـ االعتداد بالغش والتواطؤ بيف الغير وصاحب مصطفى عبد السيد  الدكتوررى ػػػػوي
الظاىر بصفة عامة، ألف ذلؾ يضعؼ مف حجية السجؿ العيني، كما أنيا أفكار ليس مف السيؿ 

 .(1)منياتثبت ال
وىو الموقؼ الذي أخذ بو المشرع الجزائري والذي عمؿ عمى تقوية السجؿ العيني بصرؼ النظر عف 

 حسف النية أو سوئيا.
قد يتأخر المالؾ الحقيقي وال يظير أثناء الترقيـ المؤقت ليفاجأ بأف الترقيـ وفي إطار الترقيـ النيائي 

المحددة، وقد يرقـ العقار ترقيما نيائيا  المؤقت قد أصبح نيائيا دوف أف يقدـ اعتراضو ضمف اآلجاؿ
 باسـ المستفيد إذا قدـ لممحافظ العقاري ما يثبت حقو بموجب سندات كافية إلثبات الممكية.

 

فيؿ يحؽ بعد ذلؾ لممالؾ الحقيقي االعتراض عمى ىذا الترقيـ النيائي أـ أف األثر المطير لمقيد     
 يمنعو مف ذلؾ؟

المذكورة أعبله، أف ينازع المستفيد  76/63 مف المرسوـ رقـ: 16يحؽ لممالؾ الحقيقي وفقا لنص المادة 
مف إجراءات الشير العقاري ومف قيد الحؽ باسمو حتى بعد أف يصبح الترقيـ نيائيا أي بعد أف يسمـ 

 لو الدفتر العقاري الذي يعتبر أقوى السندات المثبتة لمممكية العقارية.

المذكورة أعبله، فإنيا أجازت إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ  16رجوع إلى نص المادة بالو 
أي  عف طريؽ القضاء 76/63 مف المرسـو رقـ: 14 - 13 - 12 النيائي الذي تـ بموجب أحكاـ المواد:

حيازة أصحابو  أنيا أجازت إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي الذي تـ بناء عمى
مف ذات المرسوـ، وكذا بالنسبة لمترقيـ المؤقت  12سندات أو عقود تثبت حؽ الممكية وفقا لنص المادة 

 . (2)76/63مف المرسـو رقـ: 14و 13الذي أصبح نيائيا بمرور المدة المحددة قانونا وفقا لنص المادتيف:
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 .60ص  فى عبد السيد الجارحي، المرجع السابؽ،د. مصط  (1)
يبلحظ مما سبؽ أف المنظـ الجزائري قد حدد مدة ستة أشير لسقوط الحؽ في رفع الدعوى القضائية المتعمقة بالمنازعة في الترقيـ المؤقت   (2)

بمعنى أنو بعد مرور مدة ستة أشير مف تبميغ محضر عدـ المصالحة ال يجوز لممالؾ الحقيقي أف يباشر أية دعوى ضد النتائج المترتبة عمى 
 ـ المؤقت والذي أصبح نيائيا.الترقي

عادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي ا 16في حيف أف المادة   12لذي تـ بموجب أحكاـ المواد: المذكورة أعبله أجازت الطعف وا 
 مف ذات المرسوـ، دوف تحديد أية مدة زمنية لسقوط الحؽ في رفع الدعاوى القضائية . 14و 13و
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مف المرسوـ  15يبلحظ بأف ىناؾ تناقض بيف نص المادة  ،ء نصوص ىذه الموادف خبلؿ استقرامو 
منو، إذ حدد المشرع مدة ستة أشير في حالة االعتراض عمى الترقيـ المؤقت  16والمادة  76/63رقـ: 

بموجب المادة  (في الطعف في الترقيـ المؤقت  )لسقوط الحؽ في رفع الدعوى في حيف سمح بذلؾ أي 
 مف المرسـو دوف تحديد أي أجؿ. 16

أكدت عمى أنو إذا كانت الدعوى القضائية ترمي  16مما يؤكد ىذا التناقض أف الفقرة الثانية مف المادة 
، فإف ىذا الترقيـ 14و 13 تيفإلى تغيير الحقوؽ الناتجة عف ترقيـ ال يزاؿ مؤقتا تطبيقا ألحكاـ الماد

 حكـ قضائي نيائي. يحافظ عمى طابعو المؤقت إلى ياية صدور
 

فإف حؽ مف قيد العقار باسمو يبقى ميددا بظيور المالؾ الحقيقي أو صاحب الحؽ دوف أف  بذلؾو     
يو األنظمة المشار إلييا سابقا يحدد المرسـو مدة زمنية معينة لظيور المالؾ الحقيقي كما سارت عم

 األثر المطير لمقيد؟بذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ مدى أخذ المشرع الجزائري بمبدأ و 
لقد ذىب اتجاه إلى القوؿ بأف المشرع الجزائري لـ يأخذ باألثر المطير لمقيد األوؿ ماداـ أنو لـ يمنع 
المالؾ الغائب الذي يظير بعد القيد األوؿ عمى إثر إتماـ عمميات المسح مف الطعف باإللغاء أماـ 

ف ثبوت وتسري آجاؿ الطعف في حقو ابتداء ميعمـ بالترقيـ النيائي، ير فيو و القضاء في أي وقت يظ
وأف ىذا المالؾ الغائب الذي يظير بعد مدة طويمة مف صيرورة الترقيـ  عممو طبقا لؤلحكاـ العامة

نيائيا وحصوؿ المستفيد عمى الدفتر العقاري وقبؿ انقضاء آجاؿ التقادـ المكسب الذي يحصف الحؽ 
 المقيد مف الطعف لممنازعة في القيد.

 

رى أصحاب ىذا االتجاه بأف عدـ أخذ المشرع باألثر المطير لمقيد األوؿ معناه ىدـ لمسجؿ ػػػي    
العيني بعد تأسيسو أو عدـ إتاحة الفرصة لعدـ تأسيسو أصبل ماداـ أف عدـ األخذ باألثر التطييري 

وينتيي ىذا  ية،يبقي باب الطعف في القيود التي تمت عمى العقارات قيدا أوال مفتوحا ببل تحديد أو نيا
الرأي بالقوؿ بأف عدـ تقرير األثر التطييري لمقيد يجعؿ مف وظيفة السجؿ العيني مجرد وظيفة 

إعبلمية ال فرؽ بينو وبيف نظاـ الشير الشخصي ومنو عدـ توافر مميزات السجؿ العيني بخصوص 
 .(1)ىذه المسألة القانونية في القانوف الجزائري
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ة واالجتياد القضائي ياألثر المطير لمقيد األوؿ لمعقارات في السجؿ العقاري ) دراسة تحميمية عمى ضوء النصوص التشريع ،بوشنافة جماؿ أ. (1)
 .2010الجزائري(، مداخمة ألقيت بمناسبة الممتقى الوطني الرابع حوؿ الحفظ العقاري، المدية، افريؿ 
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 75/74مف األمر رقـ:  23ىذا الموقؼ أبعد مف ذلؾ حيف يرى بأف مبرر وجود نص المادة ويذىب 
التي جاء فييا بأف تكوف الدولة مسؤولة بسبب األخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبيا المحافظ أثناء 

و ػػػػػػػػوى 67/63 ممارسة ميامو، يزوؿ بمجرد التذكير بأف ىناؾ نص وارد في المرسـو التنفيذي رقـ:
 23 الذي يجيز الطعف في التصرفات المشيرة، وما نص عميو المشرع في نص المادة 85نص المادة 

ما ىو إال تطبيؽ لمبدأ األثر المطير لمشير، وأف الشخص الذي تضرر مف  –حسب ىذا الرأي  –
أخطاء المحافظ العقاري ليس لو إال أف يرفع دعوى لممطالبة بالتعويض عمى أساس أف الشير لو أثر 

  شرعت لذلؾ.  23مطير، وال يمكف الطعف في التصرفات المشيرة، والمادة 
المذكورتيف ويقترح إما  85 والمادة 23رض بيف نص المادة وينتيي ىذا الرأي إلى وجود تناقض وتعا

لغاء المادة  85أو اإلبقاء عمى المادة  23واإلبقاء عمى المادة  85إلغاء المادة  مؤيدا الرأي األوؿ  23وا 
ألف ذلؾ يتمشى مع نظاـ الشير العيني الذي يحظر الطعف في التصرفات المشيرة اعتمادا عمى مبدأ 

جبو يتحرى المحافظ العقاري جيدا في التصرؼ قبؿ أف يقدـ عمى شيره مما يجعمو الشرعية الذي بمو 
ف أخطأ فإنو يمكف لممضرور أف يطالب بالتعويض وتكوف الدولة  وقوعو في األخطاء نادرا، وحتى وا 

 .(1)مسؤولة عف ذلؾ، وىي دائما موسرة
 

 15 بأف أجؿ سقوط رفع الدعوى المقرر في المادة ،خبلفا ليذا الرأي ترى الدكتورة محمدي فريدةو     
مقرر تحقيقا لحماية صاحب الحؽ المشير، فبمجرد االعتراض يبقى الترقيـ  76/63مف المرسـو رقـ:

وىذا  أشيروىذا يؤثر عمى المعامبلت العقارية لذا اشترط المشرع رفع دعوى خبلؿ مدة ستة  مؤقتا
 لتدعيـ جدية االعتراضات.

مف  فذلؾ ألف الحؽ المشير ال يتأثر إالّ  16ف رفع دعوى دوف تحديد الوقت في المادة فإذا أمك    
تاريخ شير عريضة الدعوى، أما تقديـ أي اعتراض يحوؿ دوف إجراء الترقيـ النيائي وىذا يمحؽ ضررا 
 بصاحب الحؽ المشير، إذ ييدر االئتماف العقاري مف ذلؾ الوقػت، لذا فبل بد مف حماية صاحب الحؽ

ىذا ما فعمو المشرع عتراض و المشير مف تعسؼ المعترض بفرض جدية المعارضة في استعمالو اال
 .بتحديد اآلجؿ المسقط 15في المادة 
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 .15السابؽ، ص المقاؿ  ا،إختبلؼ أنظمة الشير العقاري وموضع نظاـ الشير العقاري الجزائري مني ،جماؿ بوشنافة أ.  (1)
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كما ترى بأف استقرار المعامبلت يفرض حماية الغير الذي اعتمد عمى الشير وليس صاحب الحؽ 
المشير، وعدـ األخذ باألثر التطييري ال يعني عدـ أىمية السجؿ العيني ومسح األراضي العاـ، ألنو 

ف تمت فع ىناؾ حاالت نادرة خاصة يمكف الطعف التحري في المستندات فستكوف بل عممية التحقيؽ و وا 
في صحتيا بالنسبة لمترقيـ النيائي القائـ عمى تقادـ مكسب وىو السبب الذي عمى أساسو لـ ينص 

 المشرع عمى أجؿ مسقط لرفع دعوى الطعف.
 

 إف شير الحؽ حسب رأي الدكتورة ليس سندا قطعيا عمى الممكية بؿ يمكف إثبات عكس ذلؾ طالما     
وذلؾ ال يعني إىدار لمحؽ المشير بؿ ىو عدـ إىدار حؽ لمغير اعتمادا عمى ذلؾ، لـ تترتب حقوقا 

معارض قائـ عمى أساس قانوني صحيح، وما يبرر وجية نظرىا ىذه في عدـ األخذ باألثر التطييري 
سس لمشير وىو أف قواعد العدالة تفرض مف جية تحقيؽ التوازف بيف قواعد قانونية قائمة عمى أ

أخبلقية تتمثؿ في عدـ إىدار الحقوؽ التي تتولد عنيا الثقة في القانوف، ومف جية أخرى استقرار 
المعامبلت العقارية الذي يفرضو السجؿ العيني، وىذا يتطمب حماية لمغير الذي اعتمد عمى الشير 

ألخذ باألثر يمكف تحقيقيا دوف ااجية الغير وىي أساسية و وىذه مسألة متعمقة بحجية الشير في مو 
   (1)التطييري لمشير

لؤلحكاـ والمبادئ بأف أخذ المشرع الجزائري بنظاـ الشير العيني وتبنيو ألحكامو لـ يكف وفقا  وأرى    
نما وظؼ ذلؾ بما يتبلءـ والنظاـ العقاري  المنتيج في األساسية التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العيني وا 

وىذا بفتحو لباب  –وحسنا فعؿ  –األثر المطير لمقيد بشكؿ مطمؽ  بمبدأفإنو لـ يأخذ الجزائر وبذلؾ 
المنازعة في الحقوؽ المشيرة وتمؾ التي نتجت عف أعماؿ المسح العاـ وانتيت بالترقيـ النيائي لتمؾ 

 الحقوؽ. 
 

ى المشرع الجزائري في فتحو لباب المنازعة في الحقوؽ المشيرة ومنو تخميو عف مبدأ األثر لقد راع    
المطير لمقيد ما قد تشوب عممية إعداد السجؿ العيني مف أخطاء أو تجاوزات ناتجة عف سيو أو عف 

عادة طريؽ الغش أو التحايؿ أو حتى التواطؤ لسمب حقوؽ الغير، ومنو  سمح بالحؽ في مراجعتيا وا 
يمنع  النظر فييا بإعادة الحقوؽ إلى أصحابيا دوف أف يقيد ذلؾ بمدة زمنية معينة، كما أنو لـ

المتضرر مف حقو في الحصوؿ عمى التعويض مف الدولة في حالة ثبوت خطأ ارتكبو أحد أعواف 
 اإلدارة وفقا لمقواعد المعروفة في مسؤولية الدولة عف األخطاء التي يرتكبيا أحد موظفييا.
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، ص 2004غرفة العقارية، الجزء الثاني، ي لمائد. محمدي فريدة، التقادـ المكسب ونظاـ السجؿ العيني، مقاؿ منشور بمجمة االجتياد القض (1)
 وما بعدىا. 120
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مف المرسوـ  85والمادة  75/74مف األمر رقـ: 23وأرى أنو ال يوجد أي تناقض بيف نص المادة 
وقوع األخطاء في  إذ الثانية تجيز الطعف في الحقوؽ المشيرة مراعية إحتماؿ 76/63 التنفيذي رقـ:

إعداد السجؿ العيني ومنو في الترقيـ النيائي لمحقوؽ والتصرفات المشيرة واألولى تمنح لممتضرر الذي 
ثبت تضرره مف أخطاء وقرارات المحافظ العقاري الحصوؿ عمى تعويض عادؿ ومنصؼ مف الدولة 

 نتيجة ىذه األخطاء.
عف في الحقوؽ المشيرة وحقو في الحصوؿ عمى وال مانع في رأي مف جمع المتضرر بيف حقو في الط

تعويض نتيجة الضرر البلحؽ بو وبذلؾ فبل تناقض بيف المادتيف وال مجاؿ لمقوؿ بإلغاء إحداىما 
 واالبقاء عمى األخرى ألف كبلىما مكمؿ لآلخر.

 

بحقوقو أنيا لـ تحدد مدة زمنية لممتضرر لممطالبة  ،ما يمكف أف يأخذ عمى ىذه األحكاـ ،يير أف    
الميدرة بؿ تركت الباب مفتوحا ليذا األخير لمطعف في الحقوؽ المشيرة دوف تقييده بمدة زمنية معقولة 

تبني نظاـ الشير العيني ومنو وىذا مراعاة لمغير الذي اكتسب حقوقا نتيجة  ،إلكتشافو ليذه األخطاء
حقو االستفادة مف ىذه إعداد السجؿ العيني بموجب إجراءات دقيقة، معمقة ومكمفة، والذي مف 

  األحكاـ. 
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 يــل الثانـــــــــــالفص
 كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري  

 ( المنازعة اإلدارية )

ويختمؼ عنو في طريقة الفصؿ في الدعاوى  يتشابو دور القاضي العادي مع دور القاضي اإلداري
 أف يقيـ حكـ القانوف في المنازعات موضوع الدراسة الحالية، فالقاضي العادي ال يعنيو إالّ  نوعا ما

ألنو أماـ مصالح متساوية أما دور القاضي اإلداري فيو يصؿ إلى نقطة التعادؿ بيف المحافظة بيف 
 اإلشراؼحقوؽ األفراد وحرياتيـ المشروعة، وبيف ما تستمزمو حسف سير اإلدارة وتمكيف رجاليا مف 

فالقاضي اإلداري يستيدؼ حماية النظاـ القانوني لمدولة  (1)عمى سير المرافؽ العامة بانتظاـ واستمرار
يرجع القاضي اإلداري ، (2)وعميو، فإنو يحؿ محؿ المشرع ويضع نفسو ذات موضعو مستميما إرادتو

باستخداـ وسائؿ عندما يطرح عميو النزاع إلى الطرؽ القانونية والقضائية في البحث عف حؿ لو 
، وبذلؾ يتطمب تخصص االستدالؿ المختمفة في محاولة لفحص المنازعة تمييدا التخاذ حؿ ليا

ذا التكويف الخاص بالقاضي بالحياة اإلدارية، ىذه المعرفة وىالقاضي اإلداري واكتسابو معرفة كافية 
وىو األمر الذي يعد  اإلداري يتحصؿ عمييا بطرؽ مختمفة أىميا بغير شؾ احتكاكو باإلدارة وبمشاكميا

 . (3)ضروريا لضماف حؿ المنازعات الناتجة عف مختمؼ الدعاوى اإلدارية
منازعات اإللغاء تختمؼ سمطة القاضي اإلداري باختبلؼ طبيعة المنازعة، فيكاد دوره ينكمش في و    

عف دوره في منازعات التعويض سواء مف حيث نطاؽ الرقابة عمى المشروعية أو مف حيث حريتو في 
 إصدار الحكـ.

مف ثـ يقتصر دوره في إلغاء القرار المطعوف فيو، أو رفض الدعوى دوف أف يممؾ سمطة تعديؿ القرار 
 اإلداري موضوع الدعوى.

 

منيجية معينة لموصوؿ إلى حكـ فاصؿ في النزاع معتمدا عمى وسائؿ يتبع القاضي اإلداري     
 قانونية وأخرى منطقية.

 بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:
 الشير العقاري. اتالمبحث األول: حدود سمطة القاضي اإلداري في منازع     
 ير العقاري.الش اتالمبحث الثاني: المنيجية التي يتبعيا القاضي اإلداري لحل منازع     

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .07، ص1973د. سميماف الطماوي، الوجيز في القانوف اإلداري ) دراسة مقارنة (، دار الفكر العربي،  (1) 
 .314د. حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص  (2)

(3) ROUSSET Michel & Olivier, Droit administratif, le contentieux administratif PUG 2004, P 20.  
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 ث األولـــــــــــالمبح
 حدود سمطة القاضي اإلداري في منازعة الشير العقاري 

منع القاضي اإلداري مف سمطة التقرير والتي تعتبر بمثابة قاعدة قضائية يتقيد القاضي اإلداري بمبدأ 
قانوني، وعمؿ مجمس الدولة الفرنسي عمى وىي القاعدة التي تقررت دوف االستناد إلى نص  (1)خالصة
وال يممؾ أف يقـو بعمؿ يدخؿ في فبل يممؾ القاضي اإلداري سمطة الحموؿ محؿ اإلدارة،   (2)احتراميا

 أو أف يقـو بعمؿ قانوني امتنعت اإلدارة عف اتخاذه. اختصاصيا
 ىي الحدود التي يمتـز بيا القاضي اإلداري أثناء منازعة الشير العقاري المطروحة أمامو.و 

 بناء عمى ما تقدـ يقسـ المبحث إلى:
 المطمب األول: حدود سمطة القاضي في التقرير.     
 الحمول محل اإلدارة.المطمب الثاني: حدود سمطة القاضي في      

 
 ب األولــــــــــالمطم

 حدود سمطة القاضي في التقرير 
اإلدارة، ومف الخصائص العامة لمقرار اإلداري أنو عمؿ  ال تممكيا إالّ  -في األصؿ -سمطة التقرير

يحدث أثرا قانونيا بأف يؤثر في بناء ىيكؿ البناء القانوني بإرادتيا المنفردة و قانوني تقوـ بو اإلدارة 
ويعد مبدأ منع   (3) الذي ىو إنزاؿ حكـ القانوف عمى منازعة قائمةلمدولة عمى خبلؼ الحكـ القضائي 

نص وعمؿ مجمس  إلىقد تقررت دوف االستناد و  (4)القاضي مف سمطة التقرير بمثابة قاعدة قضائية
عمى احتراـ ىذه القاعدة، فألغى أحكاـ المحاكـ اإلدارية التي تناست اختصاصيا وقدر الدولة الفرنسي 

 .حرية المبادرة التي تمتمكيا اإلدارةأنو ال تممؾ 
 

 يمنطقي واآلخر عمميقـو مبدأ منع القاضي مف سمطة التقرير عمى أساسيف أحدىما نظري     
 قضائي.

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) CHEVALIER jacques, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte administrateur, AGDA, 7972, P 

67. 
 .323د.حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .322د.حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص  (3)

 (4 ) CHEVALIER jacques, op.cit, P 67 
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 المنطقي:األساس النظري  -
الذي نتج عف القانوف الفرنسي و  في مواجية الوظيفة القضائية اإلداريةيتمثؿ في مبدأ استقبلؿ الوظيفة 

والذي حضر عمى المحاكـ إصدار أحكاـ تتضمف قواعد عامة  1790أوت  24و 16الصادر بتاريخ:
مف ىذا  11 المادة، فقد نصت ممزمة، باعتبار أف ذلؾ يمثؿ اعتداء عمى اختصاص السمطة التشريعية

يجوز لممحاكـ التدخؿ بأي قدر في ممارسة السمطة التشريعية، سواء كاف ذلؾ  القانوف عمى أنو ال
تنفيذ القواعد القانونية الصادرة عف الييئة  إعاقة وأنو ال يجوز ليايير المباشر،  أـبالطريؽ المباشر 

 .(1)التشريعية أو وقؼ تنفيذىا
يكوف لئلدارة دورىا، وأف يكوف لمقاضي سمطة الرقابة عمى ىذا الدور دوف يكوف منطقيا أف وبذلؾ     

 .(2)تدخؿ أو معارضة
 

 األساس العممي القضائي: -
في الفترة التي كاف يعتبر فييا مجرد ىيئػة استشػارية  اإلدارة إلىكاف مجمس الدولة الفرنسي يوجو أوامر 

 ليا، وىي الفترة التي اصطمح تسميتيا بفترة القضاء المحجوز أو المعمؽ عمى رئيس الدولة.
كاف المجمس يعتمػد، فػي األوامػر التػي كػاف يصػدرىا إلػى الجيػات اإلداريػة عمػى تبعيتػو المباشػرة لػرئيس 

 .(3)الدولة
 

ما بعد تطبيؽ نظاـ القضاء البات الذي أصبح لمقضاء اإلداري بمقتضاه سػمطة الفصػؿ فػي المنازعػات أ
قػد فػرض بعػض  اإلداريأحكاـ نيائية ييػر معمقػة عمػى موافقػة رئػيس الدولػة، فػإف القضػاء  إلى اإلدارية

، بمحػػض متنػػعاومػػف بػػيف ىػػذه القيػػود أف ، اإلدارةالقيػػود الذاتيػػة عمػػى سػػمطاتو فػػي الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ 
 .(4)عف توجيو أوامر إلى جية اإلدارة  اختياره

 اإلدارةجية قضائية ذات اختصاص قضائي بات أف  إلىأدرؾ مجمس الدولة الفرنسي عشية تحولو 
ف و ، ال تريػػػب بػػػؿ تكػػػره أف تتمقػػػى أوامػػػر منػػػو أو أف يتػػػدخؿ فػػػي سػػػمطتيا القاضػػػي اإلداري عػػػف  إحجػػػاـا 

 .(5)تنفيذ مقتضاىالما يصدره مف أحكاـ و  اإلدارةجعمتو يكفؿ احتراـ  –صراحة  - التقرير
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د. يسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجيو أوامػر مػف القاضػي اإلداري لػئلدارة و حظػر حمولػو محميػا وتطوراتػو الحديثػة )دراسػة مقارنػة (، دار  (1) 
   .34، ص 2011النيضة العربية، 

 .328السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص  د.حسف (2)
(3 ) CHEVALIER jacques, op.cit, P .76    

 .  39د. يسرى محمد العصار،المرجع السابؽ، ص  (4)
 .329د.حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص  (5)
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جميػع أنػواع األحكػاـ التػي يممػؾ  اإلدارةال يممػؾ أف يصػدر فػي مواجيػة  اإلداريستخمص بأف القاضي أ
ويصػػػدؽ ىػػػذا بصػػػفة خاصػػػة فػػػي دعػػػوى اإللغػػػاء التػػػي يعػػػرض فييػػػا عمػػػى  اإلدارةفػػػي مواجيػػػة  إصػػػدارىا

ييػػػر  اإلداريالقػػػرار  بإلغػػػاءالحكػػػـ  بحيػػػث ال يكػػػوف لمقاضػػػي إالّ ، اإلداريالقاضػػػي مػػػدى شػػػرعية القػػػرار 
ف ذلػؾ اإلدارة أمػرا باتخػاذ قػرارات معينػة أل إلىالمشروع أو رفض الدعوى، وال يممؾ القاضي أف يصدر 

  .اإلداريةيدخؿ في وظيفة السمطة 
أتػػيح لمقاضػػي إصػػدار أوامػػر لػػئلدارة أو الحمػػوؿ محميػػا فإنػػو يصػػبح بمثابػػة ىيئػػة مػػف ىيئػػات إذا مػػا     

 .(1)وكاف في ذلؾ اعتداء عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطاتالعاممة،  اإلدارة
النػػاظر فػػي منازعػػة الشػػير العقػػاري موضػػوع الدراسػػة تتوقػػؼ عنػػد  اإلداريإف حػػدود سػػمطة القاضػػي     

النظر في قرارات المحافظ العقػاري أو  بإعادةدوف أف تكوف لو سمطة التقرير  اإلداريالقرار  إلغاءحدود 
لزاـ   قرار معيف.باتخاذ  اإلدارةفي الترقيـ وا 

 

 يــب الثانــــــــــــالمطم
 اإلدارة طة القاضي في الحمول محلحدود سم 

وال أف يوجو إلييا أوامر استنادا إلى مبدأ حضر إصدار ال يممؾ القاضي اإلداري أف يحؿ محؿ اإلدارة 
مظيرا مف مبدأ  القاضي اإلداري أوامر إلى اإلدارة وحضر حموليا محميا، ألف ىذا المبدأ ما ىو إالّ 

القياـ بعمؿ إداري مف األعماؿ  يقضي وال يدير، بمعنى أف يمتنع عميووأشمؿ ىو مبدأ أف القاضي  أعـ
التي تدخؿ في اختصاص جية اإلدارة وىذا المبدأ بدوره مظير مف مظاىر استقبلؿ القضاء عف 

 .(2)اإلدارة ونتيجة مف النتائج التي يترتب عميو مبدأ الفصؿ بيف السمطات
 

مركزية عمى مرؤوسيا البلسواء المركزية أو  اإلدارةتمارسيا  إداريةوسيمة رقابة ىو الحموؿ إف     
بل يممؾ القاضي تطبيقا ف .أف يكوف العضو مندمجا في اإلدارة وليس أجنبيا عنياويشترط لممارستيا 

ال يممؾ أف و ليذا المبدأ أف يحؿ صراحة أو ضمنا محؿ اإلدارة أو يقـو بعمؿ يدخؿ في اختصاصيا 
 يقـو فعبل بالعمؿ القانوني الذي امتنعت اإلدارة عف اتخاذه.

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .286محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص د.  (1)
 .71د. يسرى محمد العصار،المرجع السابؽ، ص  (2)
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ومف المستقر عميو أيضا في أحكاـ القضاء اإلداري أنو ليس لمقاضي اإلداري أف يحؿ محؿ اإلدارة في 
القرار أو إصدار القرارات اإلدارية أو يعدؿ فييا أو يغير مف مضمونيا، وتقتصر سمطتو عمى إلغاء 

ض طمب اإللغاء، فإذا إنتيى القاضي إلى الغاء القرار اإلداري فميس لو أف يرتب بنفسو األثار ػػػػػرف
الحتمية ليذا الحكـ، بأف يقـو بإصدار القرار السميـ محؿ القرار المعيب أو أف يعدؿ القرار المعيب 

التي يتعيف إتخاذىا كأثر إللغاء  ليزيؿ ما لحقو مف عدـ المشروعية أو أف يصدر القرارات اإلدارية
 .(1)القرار المعيب

 اإلدارةواآلثار البالغة لؤلحكاـ الصادرة فييا عمى نشاط  اإللغاءبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لدعوى و 
وتصرفاتيا مراعاة لممبادئ المذكورة أعبله وما تقتضيو مف ضرورة أف تقؼ سمطات القاضي عند حد 

دعوى إلغاء أحد القرارات موضوع الدراسة )  اءلغاإلوع دعوى ػػػػػكـ في موضف، فإف منطوؽ الحػػػػػمعي
 :االتيقتصر عمى ثبلث احتم ( الحالية

الحكـ برفض الدعوى إذا تبيف لمقاضي أف القرار المطعوف فيو صحيح مف الناحية القانونية في كافة  -
قرار محتفظا بقوتو اإللزامية، ويتأكد لئلدارة ػاعف، فيبقى الػػػػػعناصره، وليس فيو عيب كما أثاره الط

  مشروعية ىذا القرار. والطاعف سبلمة 
 

ولكف دوف أف يحؿ الحكـ بإلغاء القرار كميا، أي إنياء وجوده تماما منذ صدوره واعتباره كأف لـ يكف،  -
 القاضي محؿ اإلدارة ويتخذ بنفسو القرار الصحيح.

 

وىو ما يحدث عندما يكوف مف الممكف فصؿ أجزاء القرار عف بعضيا الحكـ بإلغاء القرار جزئيا،  -
لغاء البعض دوف اآلخر، إال  مف القرار مف يير الممكف فصؿ الجزء المعيب  إذا كافدوف ضرر، وا 

عف بقية األجزاء، فإف اإللغاء يكوف كميا في ىذه الحالة بالريـ مف أف العيب يشوب القرار في أحد 
 .(2)أجزائو فقط

 

 – أف دعوى اإللغاء كما وردت في القضاء الفرنسي ،في ىذا الصدديرى الدكتور سميماف الطماوي     
تستيدؼ إلغاء القرار اإلداري المعيب. ومف ثـ كاف عمؿ قاضي اإللغاء  – وكما فيميا المشرع الفرنسي

أف يعدؿ القرار فميس لو ينحصر في إلغاء القرار اإلداري المعيب إذا ما ثبت لو عدـ مشروعيتو فحسب 
صؿ المعيب، أو أف يستبدؿ بو قرارا جديدا، أو أف يصدر أوامر لئلدارة، ألف كؿ ىذا يتنافى مع مبدأ الف

 .(3)القضاء في فرنسابيف السمطات كما فسره الفقو و 
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 .302ص 1971ري والفرنسي(، دار الفكر العربي، د. عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة، آثار حكـ اإللغاء ) دراسة مقارنة بيف القانونيف المص( 1) 
   .181سامي جماؿ الديف، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .1010، ص 1976قضاء اإللغاء، الكتاب األوؿ، دار الفكر العربي،  –د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري  (3)
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بإلغاء قرار مف القرارات اإلدارية بما أف منازعة الشير العقاري المطروحة عمى القاضي اإلداري تتعمؽ و 
الصادرة عف المحافظ العقاري أو عف المحافظة العقارية، فإف حدود سمطة القاضي فييا تتعمؽ بإلغاء 
ىذه القرارات بناء عمى وجو مف األوجو المحددة لو قانونا أو يقضي بعدـ قبوؿ الدعوى شكبل لؤلسباب 

سابؽ، أو يقضي برفض الدعوى لعدـ التأسيس وعميو فإف المذكورة في الجانب اإلجرائي ضمف الباب ال
 بناء عمى أحد أوجو اإللغاء التالية: إلغاء القرار ال يتـ إالّ 

 اء:ـــــــــــأوجــــو اإللغ -
ومشروعية القرارات األصؿ ىو مشروعية قرارات اإلدارة، ىناؾ قرينة قانونية عامة  تفرض صحة 

اإلدارية التي تصدر عف اإلدارة العامة، بمعنى أف يفترض أف كؿ قرار إداري يعتبر مشروعا أو صادرا 
ادعائو  بإثباتف يقوـ أ اإلدارةتطبيقا لما تقضي بو قواعد القانوف، وأنو لمف يريد الطعف في قرارات 

أي أف قرارات اإلدارة تتمتع بقرينة الصحة  مخالفتيا لقواعد القانوف والمشروعية.بعدـ مشروعيتيا و 
العكس  إثباتتقبؿ  –مثؿ القاعدة العامة في القرائف  – والمشروعية مف حيث األصؿ. ولكف ىذه القرينة

 مف جانب الطاعف.
اتفؽ الفقو عمى أف أوجو اإللغاء تتمثؿ في خمسة أوجو تمثؿ العيوب القانونية المختمفة لمقرار اإلداري 

 وىي:
 عدـ االختصاص . -01
 عيب الشكؿ. -02
 عيب محؿ القرار. -03
 عيب السبب. -04
 عيب إساءة استعماؿ السمطة.      -05

 

 : ( عدم الصالحية) عيب عدم االختصاص  - 01
عدـ االختصاص أو عدـ الصبلحية بوجو عاـ ىو عدـ القدرة القانونية عمى القياـ بتصرؼ معيف، 

صدور القرار مف موظؼ ليس في نطاؽ القرارات اإلدارية يمكف تعريؼ عيب عدـ االختصاص بأنو و 
 لو سمطة إصداره طبقا لمقوانيف أو الموائح السائدة.

عدـ االختصاص كأحد عيوب القرار اإلداري، ينقسـ إلى عمى عدـ االختصاص الجسيـ أو عدـ 
 االختصاص العادي أو البسيط.

يكف ويحرره مف صفتو كقرار  يـ يؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري واعتباره كأف لـعدـ االختصاص الجس
 صوره: صدور القرار اإلداري مف فرد عادي ليس لو أصبل صفة الموظؼ العاـ التابع لئلدارة. إداري
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نما فقط ، والفارؽ إلى بطبلنو أو إلغائو عدـ اختصاص بسيط، ال يؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري، وا 
ىاـ ألنو في حالة عدـ االختصاص العادي يحتفظ القرار اإلداري بصفتو وتكوف لو حصانة القرارات 

بحيث يسقط الحؽ في المطالبة بإلغائو لفوات ميعاد الطعف فيو عمى خبلؼ عدـ االختصاص اإلدارية 
 .(1)الجسيـ

  :(المعامالت الجوىرية) عيب الشكل أو -02
ود بشكؿ القرار ىو المعنى الواسع الذي يشمؿ المظير أو الشكؿ الخارجي لمقرار اإلداري، المقص

ويشمؿ أيضا اإلجراءات التي يجب أف يتبعيا القرار قبؿ صدوره، وبناء عمى ذلؾ فإف عيب الشكؿ في 
سواء تجاىؿ لمشكميات أو اإلجراءات التي نص عمييا القانوف،  اإلدارةالقرار يعني صدوره دوف مراعاة 

 .(2)ىذه اإلدارة ىذه الشكميات أو اإلجراءات أو أنيا نفذتيا بطريقة ناقصة ويير مكتممة 
 

اإلجراءات ىو كفالة حسف سير المرافؽ العامة إلى جانب حماية ليدؼ مف قواعد الشكؿ و إف ا    
عمى  اإلدارةمؿ فيي مف ناحية تستيدؼ المصمحة العامة بمنع التسرع واالرتجاؿ، وح. مصالح األفراد

القرارات، وبالتالي حسف سير المرافؽ  إصدارالتروي ودارسة وجيات النظر مما يؤدي إلى حسف 
 .(3)كما أف ىذه القواعد تستيدؼ مصمحة األفراد بتوفير ضمانة ليـ ضد تسرع اإلدارة وتحكميا، العامة

 

 رار:ــــــعيب محل الق -03
محؿ معيف سواء كاف ىذا التصرؼ يدخؿ في نطاؽ القانوف  يوف لكؿ تصرؼ قانونػػػيجب أف يك

محؿ رار اإلداري أو العقد اإلداري. و الخاص كالعقد المدني أو التجاري أو نطاؽ القانوف العاـ كالق
التصرؼ القانوني بشكؿ عاـ ىو األثر القانوني الذي يرتبو أو يحدثو التصرؼ مباشرة وال يتصور وجود 

وبدوف ذلؾ يفتقد  االلتزامات التي يرتبيابدوف أثر قانوني يتمثؿ في الحقوؽ و  تصرؼ قانوني أي ما كاف
 .( 4)صفتو الجوىرية، كتصرؼ قانوني وال يعد كذلؾ بحاؿالتصرؼ أو العمؿ 

 

 ب السبب: ـــــعي -04
 ائية عمى قرارات اإلدارة العامةمثؿ جانبا ىاما مف جوانب الرقابة القضتإف رقابة القضاء اإلداري 

فبمقتضى رقابة أسباب القرار يتدخؿ القاضي اإلداري في بحث األسانيد والدوافع الموضوعية التي أدت 
باإلدارة إلصدار قرارىا مما يجعؿ اإلدارة تتردد أكثر مف مرة قبؿ إصدار قراراتيا بحيث أنيا تعمـ أف 

يمكف تعريفو بأنو حالة والسبب،  .قاضي اإللغاء لف يتردد في إلغائيا إف لـ تستند إلى أسباب جدية
 أو قانونية تسبؽ القرار وتدفع اإلدارة لمتدخؿ إلصدار قرارىا. ( مادية )واقعية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ما بعدىاو  234و أيضا د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، 143د. محمد رفعت عبد الوىاب، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .بعدىاو  166الوىاب، المرجع السابؽ، ص  د. محمد رفعت عبد (2)
 .241د. محمد عاطؼ البنا، المرجع السابؽ، ص  (3)
 .190د. محمد رفعت عبد الوىاب، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 :ىما شرطافالسبب  يشترط فيو 
 قائع التيإصدار القرار، فيجب أف تكوف الو  يجب أف يكوف سبب القرار قائما وموجودا مف تاريخ -

استندت إلييا اإلدارة في إصدار قرارىا قد وقعت فعبل، أي يجب أف يكوف سبب القرار صحيحا مف 
الّ الناحية المادية  كاف القرار معيبا في سببو، ومف ناحية أخرى يجب أف تكوف تمؾ  أو الواقعية وا 

تي ة العامة الالوقائع المكونة لركف السبب قد استمرت حتى تاريخ إصدار القرار وذلؾ تطبيقا لمقاعد
الوقت الذي يجب الرجوع إليو لتقرير مشروعية أو عدـ مشروعية تقضي بأف تاريخ صدور القرار و 

 . (1)القرار اإلداري
السبب مشروعا أي صحيحا طبقا لمقانوف. وتظير أىمية ىذا الشرط واضحة في حالة ما أف يكوف  -

إذا حدد القانوف أسبابا محددة يجب أف تستند إلييا اإلدارة في أحد أو بعض قراراتيا وتكوف في ىذه 
إذا استندت اإلدارة إلى سبب آخر يير السبب أو في ىذا الفرض ، و اإلدارةالحالة في نطاؽ سمطة  

 ألسباب المحددة يكوف قرارىا قابؿ لئللغاء لعدـ مشروعية السبب.ا
 

 :ة استعمال السمطةعيب إساء -50
األخير الذي إذا لحؽ القرار اإلداري ألصبح القرار مستحؽ اإللغاء، والمقصود بو ىو العيب الخامس و 

تحقيؽ المصمحة العامة أو أف يكوف القرار معيبا إذا استيدفت اإلدارة مف إصدار قرارىا ياية بعيدة عف 
 .(2)إذا استيدفت ياية عامة أخرى تختمؼ عف الغاية التي حددىا القانوف لقرارىا

ووفقا لقواعد الشكؿ واإلجراءات وأف ال يخالؼ األحكاـ فبل يكفي أف يصدر القرار اإلداري مف مختص، 
نما يجب أف يسعى مصدر القرار إلى تحقيؽ الغا ية التي مف أجميا منح الموضوعية في القانوف، وا 

ساءة  سمطة إصداره. فإذا خرجت اإلدارة عف ىذه الغاية كاف قرارىا معيبا لعيب االنحراؼ بالسمطة وا 
 .(3)استعماليا
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 .221السابؽ، ص  د. محمد رفعت عبد الوىاب، المرجع (2)
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ساءة في استعماؿ السمطة صورتاف أساسيتاف، األولى ىي استيداؼ ياية بعيدة عف المصمحة لئلإف 
 وىاتاف الصورتاف ىما: ىي استيداؼ ياية مخالفة لمغاية التي حددىا القانوفالعامة والثانية 

 

 استيداف غاية بعيدة عن المصمحة العامة:  -
يجب أف  اإلداريةىناؾ قاعدة عامة مصدرىا المبادئ العامة لمقضاء اإلداري، مؤداىا أف كؿ القرارات 

تستيدؼ المصمحة العامة، ذلؾ أف القاعدة العامة بدييية وال تحتاج إلى نص خاص يؤكدىا ألف 
 يجب أف تعمؿ لمخير العاـ ولممنفعة العامة لممجتمع. اإلداريةالعامة  واألشخاصالعامة  اإلدارات

 

 استيداف غاية مخالفة لمغاية التي حددىا القانون:  -
 اإلدارةلمقرارات بغاية معينة وفي ىذه الحالة يجب عمى  إصدارىافي  اإلدارةاألصؿ أف المشرع ال يقيد 

مصمحة العامة ولكف أحيانا وفي تمؾ الأف تستيدؼ المصمحة العامة في قراراتيا أي ما كانت نوعية 
بعض المجاالت يحدد المشرع لئلدارة ياية أو ىدفا خاصا معينا يجب عمييا أف تستيدفو في قراراتيا، 
وفي ىذه الحالة إذا جاوزت اإلدارة في قرارىا ىذا اليدؼ الخاص، فإف قرارىا يكوف مشوبا بعيب إساءة 

 .(1)استعماؿ السمطة ومستحقا لئللغاء
 

ستخمص بأف سمطة القاضي اإلداري في المنازعة موضوع الدراسة ليست سمطة مطمقة أمما سبؽ، 
نما ىي محددة بقواعد القانوف اإلداري التي يتمنع القاضي اإلداري مف التقرير ومف الحموؿ محؿ  وا 
 . اإلدارة ومف توجيو أوامر ليا ومحدد أيضا بحدود مستمدة مف طبيعة المنازعة وأطراؼ الخصومة

أثناء فصمو في منازعة مف منازعات الشير إف تحديد سمطة القاضي اإلداري بإلغاء القرار المعيب 
مف أوامر لئلدارة أو الفصؿ في موضوع المنازعة  إصدارالعقاري المطروحة أمامو، دوف تمكينو مف 

ومف شأنو أف يؤثر عمى  منازعات الشير العقاري بيا الرتباطعمى السياسة العقارية  شأنو أف يؤثر سمبا
 .استقرار المعامبلت العقارية واالستثمار فييا

 

إف في تقييد سمطة القاضي اإلداري وحصرىا في إطار دعوى اإللغاء في حدود الحكـ بإلغاء القرار     
النتائج التي تترتب عمى الحكـ  باستخبلصىي موضوع الدعوى، وترؾ األمر لئلدارة لكي تقوـ 

وتصدر القرارات البلزمة لتسوية المراكز القانونية التي منيا القرار الممغى، فيو إخفاؽ لقيمة القضاء 
سمطة  ألف ىذا الموقؼ يترؾ لئلدارة التي كشفت سمفا عف خروجيا عف القانوف بإصدارىا لمقرار الممغى

مبل في نوع مف التسوية أ وتحيؿ المعتدى عميو إلى المعتديتحديد نتائج ىذا اإللغاء وتحقيؽ مضمونو 
 بإثارة نقطة البداية بشأنيا.االيجابية يكتفي 
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 إليياما مف شؾ في أف ىذا الموقؼ يدفع باإلدارة إلى االستيانة برقابة اإللغاء طالما أف األمر سيرجع 
 ، كما يرى الدكتور عبد العظيـ جيرة.(1)في النياية لتحديد وتحقيؽ مضموف ذلؾ اإللغاء

لمنازعة الشير كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمدعاوى اإلدارية العادية، فإف األمر يكوف أكثر تعقيدا  إذا
د ػػػػػػػػػػػػػػبع ( المحافظة العقارية أو إدارة مسح األراضي )اإلدارة  التزاـالعقاري، فبل توجد أية ضمانة تفيد 

إلغاء أحد قراراتيا بأف تصدر قرارا متطابقا مع النتائج التي انتيى إلييا الحكـ القضائي، األمر الذي 
عدـ جدوى اختصاص القضاء اإلداري في الفصؿ في منازعات الشير العقاري  – حسب رأيي - يؤكد

لعدـ إلماـ ىذا األخير بقواعد الشير العقاري المعقدة لعدـ مف جية، و  اإلداريلتقييد سمطات القاضي 
ورقابة القاضي العقاري الذي  إشراؼمواكبتو إلجراءات الشير العقاري منذ بدايتيا والتي كانت تحت 

 .وأعمـ بمجرياتيا وأولى بمتابعتيا إلى ياية الفصؿ في منازعاتيا ىو أدرى
 

ال يعقؿ أف تنزع منو بعض المنازعات ال لسبب إال لكوف أحد أطرافيا شخصا مف أشخاص وبذلؾ     
الذي أثبت عجزه في الفصؿ في ىذه المنازعات القانوف العاـ، ألف ذلؾ ال يخدـ القضاء اإلداري 

وتنوعيا وال يخدـ أيضا السياسة العقارية المنتيجة ودورىا في بعث الثقة واالئتماف في لتراكميا وكثرتيا 
 التي ال تخؼ أىميتيا في االستثمار والنمو االقتصادي بشكؿ عاـ.الممكية العقارية 
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ي والفرنسي(، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة آثار حكـ اإللغاء ) دراسة مقارنة بيف القانونيف المصر ، د. عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة( 1)
 .339، ص1970القاىرة، 
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 ــيث الثانـــــــــــالمبح
 الشير العقاريلمفصل في منازعة  االداري المنيجية التي يتبعيا القاضي 

ي بحثو لموصوؿ إلى حؿ لممنازعة أتناوؿ في ىذا المبحث المنيجية التي يتبعيا القاضي اإلداري ف
 تأسيس حكمو الناتج عف ىذا الحؿ. كيفيةو 
 

متقيدا بنطاؽ الخصومة، فبل يمكف فيمتـز القاضي مف ناحية أولى باحتراـ القانوف وتحقيؽ العدالة     
أف يتجاوزه ويقضي بعممو الشخصي أو بناء عمى وقائع أو أدلة لـ تعرض عميو أثناء سير الخصومة 

موضوع الدراسة بعد تكويف اقتناعو بالحؿ المفروض إتباعو، ثـ في المنازعة اإلداري ويفصؿ القاضي 
يصيغ األسباب القانونية ليذا الحؿ متبعا منيجية خاصة عند البحث عف حؿ لممنازعة وىذا بالمجوء 

 أسس قانونية ومنطقية.اإلدراؾ لممنازعة بمقتضى قواعد و وسائؿ منطقية لمفيـ و إلى 
متفقا يتوصؿ القاضي اإلداري بفضؿ ىذه المنيجية إلى حؿ لممنازعة، فإذا توصؿ إلى الحؿ الذي يراه 

لباسو ثوب العمؿ القضائي.مع القانوف  خراجو وا   ومتمشيا مع العدالة يبدأ في ميمة تأسيس حكمو وا 
 بناء عمى ما تقدـ يقسـ المبحث إلى:

يعتمد عمييا القاضي اإلداري لمبحث عن حل لمنازعة التي والوسائل المطمب األول: األسس      
 الشير العقاري.

 المطمب الثاني: وسائل تأسيس الحكم القضائي.     
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 ــب األولـــــــــالمطم
التي يعتمد عمييا القاضي اإلداري لمبحث عن حل لمنازعة الشير  والوسائل األسس 

 اريــــالعق
لما يطرحو أمامو مف منازعات لمخروج مف حالة الشؾ لموصوؿ إلى لمبحث عف حؿ القاضي  يضطر

 اقتناع تاـ بالنتائج التي يتوصؿ إلييا.
ففي المادة الجزائية تمعب قرينة الشؾ دورا لفائدة المتيـ وتؤدي إلى إفادتو بحكـ البراءة أما في     

فضبل انونية الواجبة التطبيؽ بالبحث عف النصوص القالمادة المدنية فيكوف األمر أكثر تعقيدا وىذا 
القاضي المدني التي يراقب مف خبلليا مدى تطابؽ العقود عف السمطة التقديرية التي يتمتع بيا 

نما ، إذ وااللتزامات مع النظاـ العاـ واآلداب العامة متـز بعدـ يال يمتـز القاضي بيذه الحدود فحسب وا 
عف إطار الخصومة وما قدمو لو األطراؼ دعما إلدعاءاتيـ وما توصؿ إلى البحث عف الحقيقة خارج 

 .(1)قانوناعممو مف المرافعات التي تمت بصفة وجاىية بيف أطراؼ الدعوى وفقا إلجراءات محددة 
داري ال تختمؼ عف ما سبؽ ذكره بالنسبة لمقاضي المدني مف حيث الوسائؿ اإلف ميمة القاضي إ

الدفوع التي يقدميا تنحصر في حدود الطمبات و ، فيي أيضا سيس حكمو القضائيالمعتمدة مف طرفو لتأ
الّ محؿ المتخذ مف طرفو، و ف األساس في تحديد موضوع النزاع ولالتي تكو األطراؼ و  كاف متجاوزا  ا 

 .حدود سمطتو
 

الخصومة وال ـز القاضي مف ناحية أولى باحتراـ القانوف وتحقيؽ العدالة، كما انو يتقيد بنطاؽ تيم    
 يقضي بعممو الشخصي وال بناء عمى دليؿ أو وقائع خارج ىذا النطاؽ.

 نظاما معينا الستكماؿ ممؼ القضيةيقدر ا، و يعتنؽ القاضي اإلداري تكييفا مبدئيا بالمنازعة عند عرضي
فيكوف يقضا مف حدوث نتائج أو ظواىر ال تتفؽ وما سبؽ أف تصوره لمقضية أو التي قد تفوؽ فييا 

نما يستمد ىذا رؤيتو وتخيمو وال يتدخؿ المشرع و مجاؿ  يحدد لمقاضي وسائؿ تصرفو وفيمو لمقضايا، وا 
بنوع مف التجريد  األخير تكويف إدراكو وتصوره لمقضية مف خبلؿ الطريقة التي يمجأ إلييا و التي تتسـ

وتؤدي بو إلى البحث عف المبادئ العامة، ثـ يعمؿ عمى إنزاليا عمى القضايا كنتيجة لعمميات مف 
 .(2)االستقراء واالستنتاج الذي لو أىمية كبرى

نما يسير عمى تماسؾ النظاـ وكمالو ومطابقتو مع الحؿ الذي  وال يتمسؾ القاضي بتكييفو المبدئي وا 
 .(3) ممارستو لنشاطو يعمؿ عمى البحث عف الحقيقة قدره، فالقاضي عند

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) ARMIJON pierre, la fonction judiciaire, extrait de la revue de Paris de 1

er
 juin 1920 , imprimerie Pochy 

1920,P 6 . 
 وما يمييا . 362د. حسف السيد بسيوني ، المرجع السابؽ، ص  (2)

(3)  GAUDEMET Yves Les méthodes du Juge administratif , LGDG , 1972,P 26. 
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األخيرة يمجأ القاضي إلى النظريات أو مجموعات منيا أيضا لمفصؿ في القرار اإلداري إذ تساىـ ىذه 
دراؾ القاضي، ويمعب القضاء دورا كبيرا  في استنتاج الكثير مف النظريات بدور فعاؿ في تكويف فيـ وا 

يزخر القانوف اإلداري بنظريات ىامة مثؿ نظرية و في مجاؿ القانوف اإلداري مف المبادئ العامة 
 – نظرية السمطة التقديرية – نظرية أعماؿ السيادة –نظرية المرافؽ العامة  – التعسؼ في استعماؿ الحؽ

 .نظرية الضرورة
في ويستميـ النظرية التي تتعمؽ بيا ينظر القاضي إلى الواقعة التي تثيرىا المنازعة محؿ الدراسة     

 .محاولة منو لمبحث عف حؿ ليا في ضوء حقيقتيا الواقعية وظروفيا المبلبسة ليا
لمعمؿ يستند في ذلؾ إلى الوسائؿ الفنية القانونية ويساعد في ىذا االستخداـ تكوينو القانوني، وممارستو 

في خمؽ ىذه القضائي فترة مف الوقت ويساىـ القاضي بحكـ ىذا التكويف وتمؾ الممارسة العممية 
التي ىي مف خمؽ القضاء اإلداري، كما يساىـ الوسائؿ منيا الشروط االستثنائية ويير المألوفة 

 .(1)نونيةالحيؿ القانونية بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة القاقاضي في خمؽ القرائف القانونية و ال
القانونية والقرائف القانونية  وسائؿ متعددة منيا الشكمية والحيؿ فيتتمثؿ ىذه الوسائؿ  الفنية القانونية 

 المعايير والضوابط التي تساعد القاضي اإلداري في الوصوؿ لمحؿ المطموب.و 
المركبة واالستدالالت يستعمؿ القاضي اإلداري أيضا الوسائؿ المنطقية المتمثمة في االستدالالت     

، ألف القاضي اإلداري ىو الذي يخمؽ بنفسو القاعدة (2) بالتمثيؿ واالستدالؿ بالمخالفة والتحميؿ والبرىنة
التي يطبقيا حتى يصؿ إلى النتيجة التي تتمثؿ في حؿ القضية. وال مرشد لو إلى الوصوؿ إلى ذلؾ 

ي مف المبادئ العامة ؾ الستخدامو أاإلدراؾ وذلسو ورجوعو إلى وسائؿ مف التصور و سوى حد
 األفكار.والنظريات و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) GAUDEMET Yves, op. cit ,P 41. 

 .بعدىاوما  368د. حسف السيد بسيوني، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 يــب الثانـــــــــــالمطم
 أسيس الحكم القضائيل تــوسائ 

بعد تكويف اقتناعو  ال تبدأ ىذه المرحمة إالّ خيرة لعمؿ القاضي، و ، المرحمة األتعتبر مرحمة بناء الحكـ
 .(1)الشخصي بمعطيات القضية مف الواقع والقانوف

الطرؽ الفنية القانونية أو اإلدراؾ والتصور و  توصؿ إليو، بأي مف طرؽبعد اقتناع القاضي بالرأي الذي 
 الوسائؿ االستداللية المختمفة، يبدأ في مرحمة بناء الحكـ لغويا ومنطقيا.

 

إذا كاف القاضي يبذؿ المزيد مف الفكر في البحث عف حؿ لممنازعة، فإنو يكوف مضطرا لمبحث     
بدوف المغة التي تقوـ بالتعبير عف نتاج ذلؾ ، السيما وأف الفكر نفسو مستحيؿ عف وسيمة لمتعبير عنو

 الفكر.
البناء المنطقي المتمثؿ في أحد أسموبيف، إما إلى أسموب البناء  إلىكما يمجأ القاضي في بناء حكمو 

. ويقصد بالبناء القياسي لمحكـ أف يفرغ القاضي اقتناعو عند القياسي لمحكـ، أو األسموب الروائي لو
اسي في صورة مقدمات ونتائج، بأف تكوف ىناؾ مقدمة كبرى والتي تتمثؿ في تحرير حكمو في قالب قي

القاعدة القانونية الواجبة التطبيؽ المستمدة مف أي مصادر القانوف المختمفة، وأخرى صغرى تستمد مف 
أي الذي اعتنقو لحؿ ر معطيات وقائع النزاع ومحصمة أعماليما تكوف نتيجة القياس متمثمة في ال

 . (منطوؽ الحكـ  )ومحميا في القرار  ىي ما يطمؽ عمييا المحصمة االستدالليةالمنازعة و 
يتبعيا ، متحد العناصر بعبلقة فاعمية، و فيقـو عمى سرد الوقائع في قوؿ ممنطؽ أما البناء الروائي

  .(2)باالستنتاجات المتعاقبة التي يستدؿ عمييا مف طمبات الخصـو ثـ يذكر الحؿ المعتنؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1)  GAUDEMET op. cit, P 71. 

 .بعدىاوما 386د. حسف السيد بسيوني ، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 الباب الثاني من القسم الثاني:ونتائج خالصة 
تعرضت في الباب الثاني لكيفية الفصؿ موضوعيا في منازعات الشير العقاري، فبل يكفي معرفة 
الوسائؿ اإلجرائية التي يسمكيا المتقاضي لممارسة حقو في التقاضي ومنو المطالبة بإنصافو في 

نما يجب معرفة الوسائؿ الموضوعية التي يمارسيا  ي القاضالمنازعة التي يطرحيا عمى القضاء، وا 
 .لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات

 

موضوعية التي يعتمدىا ولقد تعمدت تقسيـ الباب الثاني إلى فصميف، األوؿ خصصتو لموسائؿ ال    
ي، أما الفصؿ الثاني فخصصتو لموسائؿ الموضوعية التي منحيا المشرع لمقاضي داالقاضي الع

القاضي اإلداري  ات التي يتمقاىاصعوبالوىذا ألثير مدى (، العقارية)اإلداري لمفصؿ في ىذه المنازعة 
بعد إعبلف اختصاصو في الدعوى وبعد مراقبتو لمدى استيفائيا لمشكؿ المطموب مف بيانات وشير 

لمدعوى، وحيف يتصدى لمموضوع يجد نفسو في دعوى اإللغاء مكببل بقواعد القانوف اإلداري الرامية إلى 
وىي القواعد بؿ العراقيؿ التي تقؼ ،.ى اإلدارة وعدـ حمولو محميا..إلأوامر مف القاضي  جيوتو حظر 

في وجو منازعة الشير العقاري المطروحة عمى القضاء اإلداري والتي يكتفي فييا القاضي اإلداري 
الترقيـ النيائي أو الترقيـ المؤقت إذا تعمؽ بأحد األشخاص الخاضعيف لمقانوف  )بإلغاء القرار اإلداري 

معيف، األمر الذي أثر سمبا  إجراء دوف إلزاـ اإلدارة بأي  (قرارات المحافظ العقاري بشكؿ عاـ... العاـ،
 االمتثاؿالشير العقاري المطروحة عمى القضاء اإلداري وىذا أماـ تعنت اإلدارة ورفضيا عمى منازعات 

ف امت إلى الحكـ ال يتعدى إلغاء القرار محؿ الطعف،  فإف األمر ،ثمتالقضائي في أيمب األحياف، وا 
أي تكتفي اإلدارة بإلغاء القرار فقط ويبقى اإلشكاؿ مطروحا في حالة مطالبة المتضرر بإعادة الترقيـ 

   اسمو مثبل.ب
االعتماد عمى مبادئ الشير العقاري في الفصؿ في  أفمف خبلؿ تقسيـ الباب الثاني لقد الحظت     
و ػػػػػػػػي لموصوؿ إلى الحؿ المناسب لممنازعة المطروحة عميداالقاضي العازعات مف شأنو مساعدة المن

بخبلؼ القاضي اإلداري الذي ال يكوف ممما بيذه القواعد  ،وىو أكثر دراية بيا وأكثر تخصصا
ف عمـ بيا، فإف الوسائؿ  الموضوعية التي يطرحيا القانوف بيف يديو لمفصؿ في ىذه والمبادئ وا 

مة لحؿ ىذه المنازعة بشكؿ نيائي بؿ مف شأنيا أف تعيد المتضرر إلى اإلدارة التي المنازعات يير كفي
سبؽ لو التظمـ مف قراراتيا وىو األمر الذي يؤكد أف أحكاـ التشريع الجزائري يير الدقيقة ىي سبب 

 سبب مف أسباب تعطؿ إتماـ السجؿ العيني لحد اآلف. وىي ىذه المنازعات وتراكميانشوب مف أسباب 
 
 
 
 



369 
 

 ةــــــــــــــالخاتمـــــ
 لما كاف اليدؼ مف الدراسة ىو مدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير العقاري

الموجودة في التشريع وأسباب نشوب ىذه المنازعات وكيفية الفصؿ فييا بموجب اآلليات القانونية 
الجزائري، فإنو بعد االنتياء مف موضوع البحث يجب توضيح النتائج التي استخمصت منو، وذلؾ 

 ثـ االنتياء بأىـ المقترحات وذلؾ عمى النحو اآلتي:باستعراض جزئياتو عرضا سريعا موجزا، 
جراءات الشير العقاري الشير العقاري، تعني ذلؾ الخبلؼ الناشئ بشأف أي إجراء مف إإف منازعة  -

السجؿ العيني يانات بإتمامو أو بأي إجراء مف شأنو المساس بسواء أثناء إعداد السجؿ العيني أو بعد 
 .ينشأ في حقوؽ مشيرة بموجب نظاـ الشير الشخصي وكذلؾ أي خبلؼ

 

الشير لتقوـ أو أكثر، ويكفي أف ينازع أحدىـ في إجراءات نظاـ طرفيف ىذه المنازعة قد تثور بيف     
، بؿ تمر بمراحؿ المنازعة، وال يشترط في ىذه المنازعة أف تعرض عمى القضاء لمفصؿ فييا مباشرة

تتمثؿ في عرض النزاع عمى لجنة المسح في بداية األمر، ثـ عمى المحافظ العقاري بعد إيداع الوثائؽ 
دارية ثـ تأتي المرحمة القضائية األطراؼ المتنازعة في ىذه المرحمة اإليؽ بيف فالمسحية لمحاولة التو 

لمفصؿ في منازعات المسح العاـ وىنا الخبلؼ كمو يدخؿ ضمف مفيـو المنازعة موضوع البحث وبذلؾ 
تناولت ىذا المفيـو في الباب التمييدي فضبل عف مفيـو الشير العقاري موضوع الدراسة ألجؿ تحديد 

شير العقاري بدال مف ييره مف المصطمحات ىذه المدلوالت ودوافع اختيار أحد المصطمحات وىو ال
التي تطمؽ عمى ىذا اإلجراء، كما تعرضت في الباب التمييدي ألىداؼ الشير العقاري وأىـ أنظمتو 

لى تطوره التاريخي عبر العصور، فوجدت أف مراحؿ ىذا التطور تختمؼ باختبلؼ  التقدـ واالنفتاح وا 
 سي.االقتصادي والنضوج الفكري واالستقرار السيا

 

ىذا الباب التمييدي يسبؽ الموضوع المقسـ إلى قسميف، القسـ األوؿ وىو قسـ نظري تعرضت فيو     
إلى أىـ منازعات الشير العقاري عرضتيا بشكؿ منيجي وفقا لمراحؿ إعداد السجؿ العيني والتي تبدأ 

لتصؿ إلى مرحمة  الوثائؽ المسحية إيداعبمرحمة أساسية وىي مرحمة المسح العاـ لؤلراضي، ثـ بمرحمة 
لى مدى إمكانية الطعف في الحقوؽ المشيرة والدفتر العقاري الحقا.  تسميـ الدفاتر العقارية وا 

ففي الباب األوؿ بحثت في نوعيف مف المنازعات وىما منازعات المسح العاـ ومنازعات التحقيؽ 
لى اعتبار أف التحقيؽ العقاري ما ىو إاّل مسح العقاري وىذا لمتشابو بينيما في اإلجراءات وفي اليدؼ إ

بناء عمى الطمب، وتوصمت إلى أف النظاـ اإلداري الذي يأخذ بو النظاـ الجزائري بدال عف النظاـ 
القضائي الذي تأخذ بو أيمب األنظمة اآلخذة بنظاـ الشير العيني، أثر سمبا في إتماـ إعداد السجؿ 

سنادىا العيني لكثرة المنازعات التي تثار إلى القضاء العادي )القسـ العقاري  أثناء إعماؿ المسح العاـ وا 
لممحكمة التي يقع بيا العقار( بعد فشؿ محاولة الصمح التي تقوـ بيا لجنة المسح العاـ التي تحاوؿ 

حالة النزاع أماـ القضاء في حالة فشميا     . التوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة وا 
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بمناسبة فتح خصيصا إف عدـ تخصيص جية قضائية معينة لمفصؿ في منازعات المسح العاـ تنشأ  -
ىذه المرحمة كما ىو الشأف وفي االعتراضات المطروحة في  إشكاالتنظر في البأعماؿ المسح و 

سنادىا إلى القضاء العادي ىو أىـ سبب لتراكـ ىذه  بالنسبة لؤلنظمة اآلخذة بنظاـ السجؿ العيني وا 
المنازعات وعدـ الفصؿ فييا بشكؿ يرضي األطراؼ لعدـ متابعة القضاء لممراحؿ والظروؼ 

المسح العاـ، األمر الذي يترتب عميو قياميـ بأعماؿ  أثناءوالمبلبسات التي اعترضت فرؽ المسح 
 الشيء الذي يأخذ وقتا طويبل لوضع حد ليذهابتدائية قابمة لمطعف فييا باالستئناؼ إصدار أحكاـ 

المنازعات ومنو تعطيؿ إعداد السجؿ العيني الرتباطو بأعماؿ المسح العاـ السيما وأف المواد 
المتعمؽ بإعداد مسح األراضي العاـ خاصة تمؾ  76/62المنصوص عمييا في المرسـو التنفيذي رقـ:
مف المرسوـ عمى انقضائو بأف تصبح الحدود المؤقتة  14المتعمقة بأجؿ ثبلثة أشير الذي رتبت المادة 

المتعمقة بالحقوؽ محؿ المنازعة نيائية وال يعاد النظر فييا إاّل في حالة الغمط المادي وظيور المالؾ 
الحقيقي. وىي مدة ال تحتـر وال تراعى مف طرؼ لجاف المسح في أيمب البمديات وبذلؾ يتعطؿ إعداد 

 المنازعات.السجؿ العيني نتيجة ىذه 
أما الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ فخصصتو لمنازعات التحقيؽ العقاري المنصوص عميو بموجب 

الذي يرمي إلى تسميـ سندات ممكية بعد متابعة حؽ الممكية مف طرؼ المحقؽ  07/02القانوف رقـ:
الستفادة مف دـ بصفة فردية أو جماعية لممحافظ العقاري مف أجؿ االعقاري وىذا بناء عمى طمب يق

 أحكاـ ىذا القانوف وبالتالي يسمـ سندا ليثبت ممكية الطالب.
 

إجراءات تسميـ سند الممكية وتوقع المنازعات التي تثار بشأنو ومنو  07/02 لقد حدد القانوف رقـ:    
 17 مخالفة بذلؾ أحكاـ المواد: ) شيرىا والجزاء مف عدـ الشير رفع الدعوى وأوجبحدد إجراءات 

ىي المواد التي  ( 76/63مف المرسـو رقـ: 85مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والمادة  519و
أجمعت أف وجوب شير الدعاوى التي تتعمؽ بالمنازعة في حقوؽ مشيرة لما يترتب عمى المنازعة فييا 

 مف ضرر بالنسبة لمغير والذي يجب إعبلمو بوجود ىذه المنازعة.
 

شير الدعاوى المتعمقة بالمنازعة في سند  76/63 والمرسـو التنفيذي رقـ: 07/02لقد أوجب القانوف رقـ:
الممكية ورتب جزاء يريبا عمى عدـ احتراـ ىذا اإلجراء وىو استمرار أعماؿ التحقيؽ العقاري دوف أخذ 

، عمما 08/147مف المرسـو رقـ: 19و 17 جات واالعتراضات بعيف االعتبار وفقا لنص المواد:جااالحت
نما عدـ نفاذ ب أف شير عريضة رفع الدعوى ال يترتب عميو توقيؼ إجراءات الشير بشكؿ عاـ وا 

 التصرؼ في مواجية المدعي.
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ما ىو إاّل  ،المتعمؽ بتسميـ سندات الممكية بموجب التحقيؽ العقاري 07/02بأف القانوف رقـ: المبلحظ -
مؤرخ في: ال 83/352العاـ شأنو شأف المرسـوتتـ  أعماؿ المسح ريثما حؿ ترقيعي لتسميـ سندات ممكية 

متعمؽ بعقد الشيرة الذي تـ إلغاؤه بعد ثبوت عدـ نجاعتو بؿ تسببو في كوارث في ال 21/05/1983
الممكية العقارية بسبب النيب ليا بمقتضى عقود الشيرة التي تسمـ بإجراءات بسيطة يقوـ بيا الموثؽ 

 ذه العقود عمى اعتبار أنيا عقود تصريحية فقط.والذي أثار عدة منازعات تنتيي بإلغاء ى
حكامو أدى إلى العزوؼ عف المجوء إلى إجراءاتو خاصة وأف التحقيؽ العقاري كما أف يموض أ -    

مبس حوؿ طبيعتو القانونية وقيمتو بالنظر إلى الدفتر لينتيي بتسميـ سند لمممكية يثور الكثير مف ا
بإسناد ميمة تسميـ برى الممقاة عمى المحافظ العقاري، والذي الك األعباءالعقاري، ىذا فضبل عف 

سندات الممكية بموجب التحقيؽ العقاري لو مف شأنو أف يبعده عف ميامو األصمية، األمر الذي يؤثر 
 سمبا عمى إعداد السجؿ العيني ومنو عمى استقرار الممكية العقارية.

مف الناحية العممية نظرا لحداثة ىذا القانوف مف لـ أسجؿ أية منازعة بشأف التحقيؽ العقاري  -    
 جية، ومف أخرى لقمة العمؿ بو.

 

أما في الباب الثاني بحثت فيو عف المنازعات المرتبطة بإعداد السجؿ العيني، فخصصت الفصؿ 
العيني ولمقواعد العامة التي يقـو عمييا نظاـ السجؿ العيني والتنظيـ األوؿ لمنازعات إعداد السجؿ 

طريقة تنفيذ عممية الشير العقاري وىذا قبؿ  (المادي واإلداري  )الذي يقوـ بو نظاـ الشير العيني 
التطرؽ إلى المنازعات التي تثار في ىذه المرحمة والمرتبطة بالترقيـ المؤقت الذي يقـو بو المحافظ 

ري والقرارات التي يصدرىا بمناسبة إعداد السجؿ العيني والتي تثير عدة منازعات تطرقت ليا في العقا
 .المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ 

 

وفي الفصؿ الثاني وفي إطار المحاولة لجمع كؿ المنازعات التي ترتبط بالشير العقاري، فمقد     
 إلى آخر مرحمة مف مراحؿ الشير العقاري تعرضت إلى المنازعات التي تطاؿ الحقوؽ المشيرة أي

 .( عقود ممكية مشيرة أو دفاتر عقارية )وىي الحصوؿ عمى سندات مشيرة  ( الشخصي والعيني )
فتعرضت إلى ماىية الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا قبؿ فقسمت الفصؿ الثاني إلى مبحثيف، 

األوؿ إلى مختمؼ المحررات والحقوؽ التطرؽ إلى المنازعات التي تثار بشأنيا، وخصصت المبحث 
الواجب شيرىا استنادا إلى المصادر القانونية التي وردت فييا ىذه الحقوؽ والمحررات وخصصت 
المبحث الثاني إلى وسائؿ الشير العقاري وطرؽ الطعف في الحقوؽ المشيرة مستعرضة أىـ اآلراء 

تنادا إلى القوة الثبوتية المطمقة التي يجب أف الفقيية المؤيدة والمعارضة لمطعف في الحقوؽ المشيرة اس
الحقوؽ، ثـ إلى موقؼ المشرع الجزائري مف مدى جواز الطعف في ىذه الحقوؽ  تتمتع بيا ىذه

المشيرة، وىذا مف أجؿ اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة وىي مدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري 
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وعف مدى تأثير فتح باب المنازعة عمى أحكاـ ومبادئ  لحؿ كؿ المنازعات المتعمقة بالشير العقاري
 نظاـ الشير العيني بشكؿ خاص.

ات أف فتح باب المنازعة في الحقوؽ المشيرة مرده إلى احتماؿ ورود أخطاء في البطاق تواستخمص
 فإنو البد مف فتح المجاؿ إلعادة إنساني،وألف الخطأ  ،في إطار إعداد السجؿ العيني ة المعدةالعقاري

النظر في ىذه الحقوؽ ومنو استبعاد األخذ بمبدأ القوة الثبوتية المطمقة التي تأخذ بيا األنظمة اآلخذة 
األمر الذي ال يتمشى مع النظاـ الجزائري والذي أخذ بنظاـ الشير العيني ولكف ، بنظاـ السجؿ العيني

القسـ األوؿ  ا عرضتو فيبما يتناسب ويتوافؽ مع السياسة العقارية المنتيجة في الجزائر، ىذا م
البحث في منازعات الشير العقاري مف الناحية النظرية، أما القسـ الثاني وألنو ال المتعمؽ بمحاولة 

يمكف االكتفاء بعرض منازعات الشير العقاري دوف إعطاء حموؿ ليذه المنازعات، فإنني خصصتو 
لى كيفية الفصؿ في  ىذه المنازعات مف الناحية اإلجرائية لمجانب العممي لمنازعة الشير العقاري وا 

 والموضوعية.
فخصصت الباب األوؿ لمجانب اإلجرائي، وبما أف المنازعة موضوع البحث يتراوح االختصاص فييا 

 بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري، فإنني خصصت فصبل مستقبل لكؿ منازعة.
ي الفصؿ األوؿ ىذا بداية مف مفيوـ ف (أي المنازعة العادية  )فتعرضت لمنازعة الشير العقاري 

تعرضت في المبحث األوؿ الدعوى وشروط قبوليا أماـ القضاء إلى ياية صدور حكـ فاصؿ فييا، و 
منو إلى مفيوـ ىذه الدعوى وشروط قبوليا، وفي المبحث الثاني إلى الجية القضائية المختصة فييا 

تعرضت إلى الحكـ الصادر في ىذه  مف حيث االختصاص اإلقميمي والنوعي وفي المبحث الثالث
لى طرؽ الطعف فيو.  المنازعة وا 

 

القضاء أما في الفصؿ الثاني، فتعرضت لمجانب اإلجرائي لمنازعة الشير العقاري التي تطرح أماـ     
وبما أف الدعوى اإلدارية التي ينتيجيا المتضرر مف إجراءات  ،اإلداري والتي اسميتيا المنازعة اإلدارية

دعوى اإللغاء، فإنني عنيتيا بالبحث والتفصيؿ في المبحث  أيالعقاري لمحصوؿ عمى حقو الشير 
األوؿ وىذا لمعرفة ماىيتيا وشروط قبوليا، وخصصت المبحث الثاني لبلختصاص القضائي لمجيات 

قميميانوعيا المتعمقة بالمنازعة موضوع البحث التي تطرح أماميا دعوى اإللغاء  وفقا لقواعد  وا 
لى وجوب شيره االخت صاص في المادة اإلدارية وتعرضت لمحكـ اإلداري الصادر في المنازعة وا 

 وكيفية الطعف فيو أماـ الجيات القضائية اإلدارية في المبحث الثاني.
 

وبما أف الجانب اإلجرائي ولو أنو يتمتع بأىمية بالغة في اختيار الجية القضائية المختصة     
واستيفاء الدعوى لكافة الشروط الشكمية والبيانات الواجب توافرىا فييا وفي صدور حكـ مستوؼ لمشكؿ 

حكـ فاصؿ في  القانوني المطموب، فإف ذلؾ ال ييـ المتضرر بقدر ما ييمو ما توصؿ إليو القضاء مف
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موضوع الدعوى أي إلى النتيجة التي يصبو إلييا المتضرر مف لجوئو إلى القضاء وىو الجانب 
 مف الحكـ والذي خصصت لو الباب الثاني مف القسـ الثاني.الموضوعي 

نما منيا ما يخضع ألحكاـ القضاء  وبما أف المنازعة موضوع البحث ليست منازعة مف طبيعة واحدة، وا 
منيا ما يخضع لمقضاء اإلداري، فإنني ارتأيت أيضا تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف تعرضت العادي و 

لكيفية الفصؿ موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي في الفصؿ األوؿ ولتمؾ 
 المتعمقة بالقضاء اإلداري في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب.

لتي يتخذىا القاضي العقاري لمفصؿ موضوعيا في منازعات ففي الفصؿ األوؿ ، تعرضت لموسائؿ ا
الشير العقاري نظرا لتعدد المنازعات، فإنني ارتأيت تقسيـ الفصؿ استنادا إلى أطراؼ المنازعة ال إلى 
موضوعيا وىذا لتكوف الفكرة أكثر وضوحا ودقة، وعمى ىذا األساس تعرضت إلى تقسيـ المنازعات 

ديف ثـ التي تثار مف طرؼ الغير، ثـ إلى المنازعات التي تثار بيف المالؾ إلى التي تثار بيف المتعاق
 الحقيقي أثناء أعماؿ المسح العاـ وأخيرا إلى منازعات المالؾ الظاىر وصاحب الحؽ.

عمى مبادئ الشير العقاري وقواعده كأساس لمفصؿ في منازعات الشير العقاري، وكوسيمة لقد اعتمدت 
صوؿ إلى حكـ بناء عمى ىذه القواعد وىذا دوف إيفاؿ لمقواعد العامة التي قد يعتمدىا القاضي لمو 

 ينتيجيا القاضي في حكمو.
 

حؿ المبادئ إلبراز أىميتيا في االستناد إلى ىذه ح كؿ منازعة وأثناء طر حاولت في كؿ مبحث لقد     
مختمؼ المنازعات ليظير دورىا الياـ الذي يكمف في حؿ مختمؼ المنازعات التي تثار وبذلؾ تظير 

العبلقة بيف الشير العقاري والمنازعة، في أف الشير العقاري يثير المنازعات أثناء تطبيقو، ويعتمد عمى 
الفصؿ األوؿ لتوضيح في  إبرازىامبادئو وأحكامو لحؿ الكثير مف المنازعات وىي العبلقة التي أردت 

 أىمية قواعد الشير العقاري لحؿ منازعاتو.
لى كيفية فصؿ القاضي اإلداري موضوعيا في وفي  الفصؿ الثاني انتقمت إلى القضاء اإلداري وا 

المطروحة أمامو وىذا استنادا إلى قواعد ومبادئ وأحكاـ  ( يةدالمنازعات العا )منازعات الشير العقاري 
فتعرضت في المبحث األوؿ لحدود سمطة القاضي اإلداري في منازعات الشير القانوف اإلداري، 

العقاري وتعرضت في المبحث الثاني إلى المنيجية التي يتخذىا لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات، ىذا 
لئلجابة عمى اإلشكالية المطروحة والقوؿ ىؿ أف ىذه األحكاـ كفيمة وكافية لحؿ المنازعة موضوع 

 البحث؟
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مف خبلؿ حدود سمطة القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء أنو يكتفي بإلغاء القرار اإلداري و جميا يبد
موضوع الدعوى وال يتعدى إلى أكثر مف ذلؾ بتوجيو أوامر لئلدارة ألف قواعد القانوف اإلداري تمنعو 

ألنو أكثر ال  لمقضاء اإلداري أسندتمف ذلؾ وىي الوسيمة التي تعيؽ المنازعة موضوع البحث والتي 
نما استنادا لممعيار العضوي وذلؾ ألف أحد  تخصصا مف ييره وال خدمة لنظاـ الشير العقاري، وا 

 مف القانوف العاـ.شخص مف أشخاص القانوف العاـ أطراؼ ىذه المنازعة ىو 
 اإلداريف القضاء العادي والقضاء برز اليوة الموجودة بيأمف خبلؿ ىذا التقسيـ أف لقد حاولت     

د الثاني بدعوى حيف يحاوؿ الفصؿ في المنازعة موضوع البحث، فيكوف لؤلوؿ كؿ السمطات، بينما يقيّ 
المنازعة موضوع البحث ومنو عمى استقرار الممكية العقارية بشكؿ الذي ينعكس سمبا  اإللغاء األمر

 عاـ.
الشير العقاري بؿ أنو زادىا يظير قصور أحكاـ التشريع الجزائري وعدـ كفايتو لحؿ منازعات وبذلؾ 

 تعقيدا األمر الذي يستوجب معو تقديـ االقتراحات التالية:
نظرا لما تبيف مف ظيور بعض أوجو القصور في أحكاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير 

العقاري ونظرا لمصعوبات واإلشكاالت المطروحة في التطبيؽ مف خبلؿ الواقع العممي، فإنني أقترح ما 
 يمي:

توحيد مصطمح اإلشيار العقاري واعتماد الشير العقاري بدال مف التسجيؿ أو القيد ألنو أكثر  -1
شيوعا واستعماال وأكثر داللة عمى أف المقصود ىو اإلجراءات التي ترمي إلى إحاطة الكافة عمما 

 بواالستيعابالحؽ فيو يشمؿ القيد والتسجيؿ والتأشير اليامشي واإليداع وىذا حفاظا عمى وحدة الفيـ 
 لكؿ ميتـ بالقطاع العقاري. 

المسح العاـ واالنتياء مف إعداد السجؿ العيني والتبني بشكؿ نيائي  اإلسراع في إتماـ أعماؿ -2
   ومطمؽ نظاـ الشير العيني والتخمي كميا عمى نظاـ الشير الشخصي لما لو مف عيوب ومآخذ 

ولد ميتا لغموض أحكامو وعدـ وضوح الطبيعة وىو القانوف الذي  07/02 :رقـ لغاء القانوفإ -3
القانونية لسند الممكية الذي يسمـ عمى أثره وألنو مجرد حؿ مؤقت وترقيعي مف شأنو أف يعرقؿ أعماؿ 

عداد السجؿ العيني بإضافة أعباء عمى المحافظ العقاري ىو في ينى عنيا.  المسح العاـ وا 
ماد عمى سبؿ اإلعبلـ اآللي في إعداد البطاقات العمؿ عمى تحديث نظاـ السجؿ العيني باالعت -4

 العقارية األمر المعموؿ بو في الدوؿ المتقدمة وفقا لتقنية معموماتية متقدمة.
األخذ بالنظاـ القضائي بدال مف النظاـ اإلداري، ومنو إسناد المنازعات لمقاضي العقاري المختص  -5

عماؿ المسح العاـ وىو النظاـ الذي أثبت نجاعتو في بالفصؿ في المنازعات التي تثار بمناسبة افتتاح أ
 األنظمة التي تأخذ بو.
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بيف  ى القضاء العادي بدال مف تراوح االختصاص فيياإسناد حؿ منازعات الشير العقاري إل  -6
مف قانوف اإلجراءات المدنية  802القضاء اإلداري والقضاء العادي، وىذا بإضافة فقرة ثالثة لممادة 

منازعات الشير العقاري لممحاكـ العادية كما ىو الشأف بالنسبة لمخالفات  بإسنادواإلدارية والقوؿ 
والمنازعات المتعمقة بالدعاوى الخاصة بالمسؤولية الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة أو إلحدى  الطرؽ

 مف المادة 2و 1ت الطبيعة اإلدارية وىذا وفقا لمفقرة الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذا
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 802

واالكتفاء القضائية مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعمقة بشير الدعاوى  519 إلغاء المادة -7
وىذا الف نص المادة  ورفع المبس رارتكمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لتفادي ال 17بنص المادة 

المذكورة يشمؿ كؿ الدعاوى التي تستوجب الشير سواء تعمؽ االمر بتمؾ التي تطرح عمى القسـ  17
 العقاري او التجاري أو االداري.

بإضافة وجوب شير كؿ طمب قضائي يرمي إلى نقض أو فسخ أو إبطاؿ  519نص المادة تعديؿ  -8
تعمؽ بأمر بطمب مقابؿ أو إضافي أو طمب عارض، ألف طمب نقض أو تعديؿ حقوؽ مشيرة، سواء 

او فسخ أو إبطاؿ حقوؽ مشيرة، قد يرد في طمب مقابؿ أو في طمب إضافي أو في طمب عارض 
واقتصار وجوب شير عريضة رفع الدعوى فقط مف شأنو أف يؤدي إلى إفبلت شير ىذه الطمبات مف 

لى عدـ إمكانية الشير ومنو صدور حكـ يقضي بذلؾ األمر الذ ي يؤدي إلى قبوؿ الدعوى ريـ ذلؾ وا 
 شير الحكـ الصادر فييا.

تحديد مدة زمنية لمطعف في الترقيـ النيائي ولتكف مدة معقولة تتراوح بيف سنة وخمس سنوات  -9
العقاري لمطعف في الترقيـ النيائي والدفتر العقاري حفاظا عمى القوة الثبوتية لمبيانات الواردة في السجؿ 

مف جية، وتمكيف مف لو مصمحة في الطعف في ذلؾ مف استعماؿ حقو وتقيده بمدة زمنية ليتمكف مف 
 خبلليا مف استعماؿ حقو في التقاضي ومنو حقو في الطعف في بيانات السجؿ العيني.

السجؿ  ياألثر المترتب عمى الطعف في الترقيـ النيائي يجب أال يؤثر عمى البيانات الواردة ف -10
العيني إذا تـ التصرؼ لصالح الغير وىذا حماية لموضع الظاىر الذي تعامؿ مع الغير بحسف نية، 
ومنو اقتراح إنشاء صندوؽ خاص لمتعويض عف الضرار المترتبة عمى عبء نظاـ الشير العقاري 

عداد السجؿ العقاري، يتحمؿ ىذا الصندوؽ األضرار الناجمة عف األخطاء المرتكبة أثنا ء إعداد وا 
االصطداـ بحالة عسر ىذا األخير في حالة الرجوع عميو بمقتضى أحكاـ السجؿ العيني وىذا لتفادي 

 المسؤولية التقصيرية.
سف نص تشريعي ضمف أحكاـ القانوف المدني يقضي بحضر اكتساب الحقوؽ العينية المشيرة  -11

تمشيا مع األنظمة اآلخذة بنظاـ  ضمف نظاـ الشير العني عف طريؽ الحيازة والتقادـ المكسب وىذا
 الشير العيني مف جية وحفاظا عمى الحقوؽ المكتسبة والمشيرة في ظؿ ىذا النظاـ.
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 عـــــــقائمـــــــــــة المراج
 ة:ــبالمغة العربي صادرالم -أوال

 :المعاجم 
الجزء  أحمد،المعجـ الوسيط، ابراىيـ أنس وعبد الحميـ منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خمؼ اهلل  -

 .مجمع المغة العربية الطبعة الثانية،األوؿ، 
 محيط المحيط، بطرس البستاني، الجزء األوؿ. -
 .2004 حمد بف محمد بف عمي الفيومي المقرئ، المكتبة العصرية،أمعبلمة المصباح المنير ل -

 :المؤلفـــــــــــات 
 .1978 المصري، مطابع جريدة السفير،، السجؿ العيني في التشريع د.إبراىيم أبو النجا -
 .1974لجزء األوؿ، منشأة المعارؼ، ا، القانوف القضائي الخاص،د.إبراىيم نجيب سعد -
 دوف دار نشر،الطبعة الثانية ،(السجؿ العقاري – التحديد والتحرير) ، األنظمة العقاريةدوار عيدإد. -

1996. 
 لثامنةاالطبعة مدنية والتجارية، منشأة المعارؼ،المواد ال، إجراءات التنفيذ في د.أحمد أبو الوفا -

1981. 
دوف دار نشر  ،الكتاب األوؿ،، نظرية االلتزاـ في القانوف المدني الجديدد. أحمد حشمت أبو ستيت -

 .1954 ،الطبعة الثانية
 الجامعية المطبوعات يوض خالد، ديواف، المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجؽ وبحمد محيوأد. -

 .2003 الطبعة الخامسة،
التنظيـ القضائي واإلجراءات واألحكاـ في المواد المدنية والتجارية )، أصوؿ المرافعات د.أحمد مسمم -

 .1968 ،دار الفكر العربي (والشخصية
، قانوف المرافعات المدنية والتجارية النظاـ القضائي واالختصاص والدعوى، دار ديـد.أحمد ىن -

 .1995الجديدة لمنشر،الجامعة 
 المدنية والتجارية، الجزء الثاني،الوسيط في قانوف المرافعات أسامة روبي عبد العزيز الروبيد. -

 .2006 دار النيضة العربية،
 ، مدى االحتجاج بالشرط المانع مف التصرؼ في مواجية دائني المتصرؼ إليود.أشرف جابر سيد -

 .2010 دار النيضة العربية، القاىرة،
 .1994 ، دوف دار نشر،(دراسة مقارنة) ، شرح التشريعات العقارية السوريةودــد.أمين بركات سع -
جراءاتيا، منشأة المعارؼ، رد.أمينة مصطفى النم -  .1979، الدعوى وا 
 .1966، عقد البيع، دار المعارؼ، د.أنور سمطان وجمال عدوي -
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 .1992 دار نشر الثقافة،، الشير العقاري والمفاضمة بيف التصرفات، أنور طمبةد. -
، معايير تعريؼ العمؿ القضائي مف وجية نظر القانوف العاـ، ديواف د.بدرخان عبد الحكيم ابراىيم -

 .1994المطبوعات الجامعية، الجزائر،
المقارف، المؤسسة الوطنية ، نظرية فسخ العقد في القانوف المدني الجزائري بمعيور عبد الكريم -

 .1986 لمكتاب
نظرية الخصومة اإلجراءات  –نظرية الدعوى ) ، قانوف اإلجراءات المدنية د. بوبشير محند أمقران -

 .2008الطبعة الثالثة، ديواف المطبوعات الجامعية، (االستثنائية
الطبعة  منشورات الحمبي، العقاري دراسة قانونية مقارنة، ،السجؿد. تيسير عبد اهلل المكيد العساف -

 .2009 األولى
 .2006دار الخمدونية،  ، شير التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،أ.جمال بوشنافة -
 .1991 دار النيضة العربية،، االلتزاـ، النظرية العامة لبللتزاـ، مصادر د.جميل الشرقاوي -
، التأمينات العينية في القانوف المدني المصري، دوف دار األىوانيد.حسام الدين كامل  -

 .1998النشر،
 :د.حسن عبد الباسط جميعي -

 .1999 تحوؿ نظاـ الشير العقاري في مصر إلى نظاـ السجؿ العيني، دار النيضة، -    
 .2004/2005 الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري، جامعة القاىرة، -    
 حكاميا ومصادرىاأ (الحقوؽ العينية األصمية) ، الموجز في أحكاـ القانوف المدني رةــد.حسن كي -

 .1993منشأة المعارؼ،الطبعة الثانية، 
 .2007 ، نظاـ السجؿ العقاري، منشورات الحمبي الحقوقية،القاضي حسين عبد المطيف حمدان -
 :حمدي باشا عمرأ. -

 أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا، دار ىومةالقضاء العقاري في ضوء  -    

2002. 
 .2004، دار ىومة، (قد الشيرة، شيادة الحيازةع) محررات شير الحيازة -    
 .2005الطبعة الثانية،  ، قانوف المنازعات اإلدارية، ديواف المطبوعات الجامعية،د.خموفي رشيد -
 .2001العقارية كآلية لمحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب،، المحافظة رمولخالد د. -
، اإلطار القانوني والتنظيمي لتسجيؿ العقارات في التشريع الجزائري، دار د.خالد رمول -دوة آسيا.أ -

 .2009ىومة، الطبعة الثانية، 
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 :زىدي يكند. -
مع مقارنة بالقوانيف الحديثة ) شرح مفصؿ لقانوف الممكية العقارية والحقوؽ العينية يير المنقولة  -    

 .1959، الجزء األوؿ، الطبعة الثانية، بيروت، (والشريعة اإلسبلمية
السجؿ العقاري في لبناف والعالـ، التحديد والتحرير، الجزء األوؿ، دار الثقافة، بيروت، دوف سنة  -    
 .نشر
عة ا، الجزء األوؿ، دار أسامة لمطب09-08 رقـ: اإلجراءات المدنية في ظؿ القانوف ،شويحةأ.زينب  -

 .2009الطبعة األولى، ، والتوزيع
  منشأة المعارؼ ي دعوى إلغاء القرارات اإلدارية،، إجراءات المنازعة اإلدارية فد.سامي جمال الدين -

 .2005اإلسكندرية، 
 :الطماويد.سميمان محمد  -

الكتاب  أمواؿ اإلدارة العامة وامتيازاتيا، دار الفكر العربي (دراسة مقارنة )مبادئ القانوف اإلداري -    
 .1973الثالث،

 .1976الكتاب األوؿ،  دار الفكر العربي، ،اإللغاءقضاء  –القضاء االداري  -    
 .1973، دار الفكر العربي، (دراسة مقارنة )الوجيز في القانوف اإلداري  -    

 :ســد.سميمان مرق -
، الجزء األوؿ، دار الكتاب (المدخؿ لمعمـو القانونية) الوافي في شرح القانوف المدني -    

 .1987،الحديث
 .1980 عقد البيع، عالـ الكتب،الطبعة الرابعة، -    

 .2002 ىومة،، النظاـ القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري، دار سماعين شامةأ.-
، الوجيز في أحكاـ قانوف الشير العقاري والسجؿ العيني، دار النيضة د.سعيد سعد عبد السالم -

 .2008الطبعة األولى، العربية
 .2009 ، أصوؿ التقاضي، دار النيضة العربية،د.سيد احمد محمود -
 :د.طعيمة الجرف -

 .1956 شروط قبوؿ الدعوى في منازعات القانوف اإلداري، مكتبة القاىرة الحديثة،الطبعة األولى -    
 .1977قضاء اإللغاء، دار النيضة العربية،  -    
الطبعة  ، شير التصرفات العقارية، دار محمود لمنشر والتوزيع،المحامي عباس عبد الحميم حجر -

 .الثانية
 وف المرافعات الجديد، دار الفكر العربيػػػػػػات في قانػػػػػمبادئ المرافع، د.عبد الباسط جميعي -

1973/ 1974. 
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 :.عبد الرزاق أحمد السنيوريد -
 الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الرابع، البيع والمقايضة، دار إحياء التراث العربي -    

1958. 
 .1981 ، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية،(االلتزاـنظرية )وسيط في شرح القانوف المدني ال -    
 .1992 دار النيضة العربية، جزء التاسع،الالوسيط في شرح القانوف المدني،  -    

 .1994 دار النيضة العربية، لوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء األوؿ،ا -    
 .1994 دار النيضة العربية، ،السادسالجزء الوسيط في شرح القانوف المدني،  -    
 .1994 دار النيضة العربية، ،العاشرالجزء ، الوسيط في شرح القانوف المدني -    
عقد اإليجار، شرح القانوف المدني في العقود، دار إحياء التراث العربي اإلسبلمي، دوف سنة  -    
 .نشر
دار المطبوعات ، إجراءات الشير العقاري في ضوء القضاء والفقو، د.عبد الحميد الشواربي -

 .1986الجامعية،
 :المستشار عبد الحميد المنشاوي -

 قانوف المرافعات في المواد المدنية والتجارية واإلدارية، دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية -    
2004. 
 إجراءات الشير العقاري والمحررات الواجبة الشير، ممتقى الفكر.  -    
 .1995، ضوابط االختصاص القضائي، منشأة المعارؼ، عبد الحكيم فودةد. -
، شرح تشريعات الشير العقاري، دار الكتب والوثائؽ المصرية، الطبعة الثانية، د.عبد الفتاح مراد -

 .دوف سنة نشر
، في الغش التواطؤ التدليسي والتسجيؿ في نقد النقض، مكتبة النيضة المصرية السالم ذىني د.عبد -

 .1944الطبعة الثانية، 
، قانوف التسجيؿ العقاري العراقي، معيد البحوث والدراسات العربية، دوف سنة د.عبد المجيد الحكيم -

 نشر.
 :د.عبد المنعم أحمد الشرقاوي -

 .          1947بعة األولى،، الطمكتبة عبد اهلل وىبةنظرية المصمحة في الدعوى،  -    
 .1975/1976شرح قانوف المرافعات الجديد، دار الفكر العربي،  -    
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 :دراويـــــد.عبد المنعم الب -
  .1957 الطبعة األولى، في القانوف المدني، دار الكتاب العربي، عقد البيع -    
 .1970 أصوؿ القانوف المدني المقارف، مكتبة سيد عبد اهلل وىبة، القاىرة، -    
 ، دار النيضة العربية( االلتزاـ مصادر )النظرية العامة لبللتزامات في القانوف المدني المصري  -    

1989. 
 (دراسة مقارنة بيف القانونيف المصري والفرنسي ) آثار حكـ اإللغاء ،د.عبد المنعم عبد العظيم جيرة -

 .1971دار الفكر العربي، 
 .1984 البداية في شرح أحكاـ البيع، مطبعة عابديف، ،د.عبد الناصر توفيق العطار -
 :د.عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي -

 .1957 قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارف، الجزء األوؿ، مكتبة اآلداب القاىرة، -    
 .1957 ، مكتبة اآلداب القاىرة،الثانيقواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارف، الجزء  -    
 .2002رؼ، ، التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ الثابت بالسحؿ العيني، منشأة المعاد.عصام أنور سميم -
 .1947، شير الحقوؽ العقارية، الطبعة األولى، د.عمر أبو شادي -
 :نجيدةحسين  د.عمي -

 الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ، دار الثقافة العربية، دوف سنة نشر. -    
 .1972الشير العقاري في مصر والمغرب، القاىرة،  -    
 .1986 النيضة العربية،الشير العقاري في مصر والمغرب، دار  -    
دار النيضة ، تسبيب األحكاـ وأعماؿ القضاة في المواد المدنية والتجارية، أ.عزمي عبد الفتاح -

 . 2008الطبعة الرابعة، ، العربية
 ، قانوف المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندريةد.عمي أبو عطية ىيكل -

2007. 
 . 2008، الوسيط في قانوف القضاء المدني، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، د.فتحي والي -
النظرية القضائية المستحدثة لؤلوضاع الظاىرة، منشأة المعارؼ، دوف سنة  ،فتيحة قرةالمستشارة  -

 نشر.
 

 .2009 منشورات أميف، 09-08، شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد أ.فضيل العيش -
، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديبلت عمر حمدي باشاأ. -ليمى زروقيأ. -

 .2006وأحدث األحكاـ، دار ىومة، الطبعة الثانية، 
 .2010، القضاء اإلداري، دار الجامعة الجديدة لمنشر، د.ماجد راغب الحمو -
 .2003 الجزائري، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية،، نظاـ الشير العقاري في القانوف مجيد خمفوني -
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، المرجع في أحكاـ الشير العقاري والتوثيؽ والرسـو المتعمقة بيا، مطبعة د.محب الدين محمد سعد -
 مخيمر دوف سنة نشر.

ير العقاري وقانوف السجؿ ، التصرفات العقارية يير المسجمة في قانوف الشد.محمد إبراىيم دسوقي -
 .2009دوف دار نشر،  العيني

 :د. محمد المنجي -
الطبعة  ،عقد البيع االبتدائي، اآلثار القانونية والعممية لعقد البيع يير المسجؿ، منشأة المعارؼ -    

 .1978 ،الثانية
           .1991 دعوى صحة التعاقد، منشأة المعارؼ، الطبعة األولى، -    
 .2007 المعارؼ باإلسكندرية، الطبعة األولى،قانوف الشير العقاري، منشأة  -    
ي، المجمد الرابع، منشأة موسوعة الشير العقاري التعميؽ عمى نصوص قانوف الشير العقار  -    

 .2007الطبعة األولى، المعارؼ
المجمد الخامس، منشأة المعارؼ الطبعة  ،(أوراؽ متفرقة واجبة الشير)موسوعة الشير العقاري  -    

 .2007 ،األولى
، شرح قانوف تنظيـ الشير العقاري مف الناحيتيف القانونية والعممية، مطبعة أميف عبد د.محمد خمف -

 .1947الطبعة األولى، الرحماف
، الممكية ونظاـ التحفيظ العقاري في المغرب، مكتبة المعارؼ، الرباط، الطبعة د.محمد خيري -

 .1986 األولى،
 (قضاء اإللغاء، قضاء التعويض وأصوؿ اإلجراءات )، القضاء اإلداري د.محمد رفعت عبد الوىاب -

 .2005منشورات الحمبي الحقوقية، 
 :د.محمد سعد خميفة -

 .96/97السجؿ العيني، دراسة في القانوف المصري والميبي، دار النيضة العربية،  -    
لسنة  146مف قانوف السجؿ العيني رقـ: 37األثر المترتب عمى الحكـ بعدـ دستورية المادة  -    

 .  2004دار النيضة العربية،  1964
الدعاوى   -تنظيـ رقابة القضاء اإلداري)، الوسيط في القضاء اإلداري د.محمد عاطف البنا -

 .1990دار الفكر العربي،  (اإلدارية
 .2011 دار النيضة العربية، ( دراسة مقارنة )، شروط قبوؿ دعوى اإللغاء محمد عبد اهلل الفالحد. -
المؤسسة  والقضاء،، األحكاـ العممية لمشير العقاري في ضوء الفقو د.محمد عبد الظاىر حسين -

   .2007/2008 ،الفنية لمطباعة والنشر
، مطبعة ( دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارف )، الشير العقاري د.محمد عبد المطيف -

 .1947صبلح الديف اإلسكندرية، الطبعة األولى 
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تطبيقو بصفة خاصة عمى عقدي البيع  )، نظاـ التسجيؿ وفقا لمقانوف الميبي د.محمد عمي عمران -
 .1978القاىرة  (والرىف

التطور المعاصر لنظرية األمواؿ العامة في التشريع الجزائري، ديواف  ،د.محمد فاروق عبد الحميد -
 .1988 المطبوعات الجامعية،

 :د.محمد كامل مرسي -
  1939 مصر شير التصرفات العقارية، التسجيؿ والقيد، مطبعة فتح اهلل الياس نوري وأوالده، -    
الطبعة المنقحة مف طرؼ المستشار محمد عمي  ،شير التصرفات العقارية، التسجيؿ والقيد -    

  .2005 المعارؼ،منشأة  سكيكر ومعتز كامؿ مرسي،
لدراسات العربية ا، دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري، معيد البحوث و د.محمد لبيب شنب -

 .1974 مصر
، حؽ الممكية في ذاتو في القانوف المدني األردني، مكتبة الثقافة لمنشر د.محمد وحيد الدين سوار -

 .1993 والتوزيع
 .2000والتقادـ المكسب، ديواف المطبوعات الجامعية،، الحيازة د.محمدي فريدة )زواوي( -
، آليات تطيير الممكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات د.محمودي عبد العزيز -

 .2009 البغدادي
 .1992، إجراءات الشير العقاري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مدحت محمد الحسيني -
 :د.مسعود شييوب -

، ديواف المطبوعات ني، الجزء الثا(نظرية االختصاص)المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  -    
 .1999الجامعية،

، الجزء الثالث، ديواف المطبوعات (نظرية االختصاص)المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  -    
 .1999الجامعية،

الشير،األقصى لمطباعة والتجارة والتوريدات، ، السجؿ العيني ثورة في نظاـ مندي حمزة محمد -
 .2008 القاىرة

 (حؽ الممكية في ذاتو)، الحقوؽ العينية األصمية منير محمد أحمد الصموي ،د.منصور قاسم حسين -
 .2008دار النيضة العربية،  ،الجزء األوؿ

 :المستشار معوض عبد التواب -
 .1989السجؿ العيني عمما وعمبل، دار الفكر العربي، القاىرة،  -    
 .1991الدعوى اإلدارية وصيغيا، دار الفكر العربي،  -    
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 :د.مصطفى محمد الجمال  -
 .1967 لمطباعة والنشر، نظاـ الممكية، دار الكتاب الحديث -    
 منشأة المعارؼ، دوف سنة نشر.نظاـ الممكية،  -    
راسة مقارنة في القانوف د ) ،أحكاـ الظاىر في السجؿ العينيعبد السيد الجارحي مصطفىد. -

 .1988دار النيضة العربية، الطبعة الثانية، ، (المصري 
 .1982، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارؼ،د.نبيل ابراىيم سعد -
، قانوف المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، منشورات الحمبي د.أحمد خميل -نبيل اسماعيل عمر د. -

 .2004الحقوقية الطبعة األولى، 
، أحكاـ القانوف لمحكـ القضائي في قانوف المرافعات المدنية والتجارية، دار د.نبيل إسماعيل عمر -

 .2006 الجامعة الجديدة لمنشر، عيف شمس،
 .1981،الطبعة األولى مو القانوني، منشأة المعارؼ،،الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ونظاد.نبيل عمر -
 .1995، دوف دار نشرالشرط اإلرادي المانع مف التصرؼ،  ،د.نجيب محمد بكير -
 .1977 ، أركاف الظاىر كمصدر لمحؽ، جامعة القاىرة،د.نعمان محمد خميل جمعة -
 .2009 اليدى،، المسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري في الجزائر، دار نعيمة حاجي  -
حيدر جروب لئلصدارات  ، الوسيط في شرح قانوف السجؿ العيني،المحامي وجدي شفيق فرج -

 .2009الطبعة األولى، القانونية
 :د.وجدي راغب فيمي -

 .1974 ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات، منشأة المعارؼ -    
 .1986 العربي،مبادئ القضاء المدني، دار الفكر  -    
نظاـ السجؿ العيني وأثره عمى مصادر الحقوؽ العينية األصمية، دار النيضة ، د.ياسين محمد يحي -

 .1982العربية 
، مبػدأ حظػر توجيػو أوامػر مػف القاضػي اإلداري لػئلدارة وحظػر حمولػو محميػا د.يسرى محمد العصـار -

  .2011، دار النيضة العربية، (دراسة مقارنة)وتطوراتو الحديثة 
 
 
 
 
 
 



384 
 

 : الرسائل الجامعية 
 .1977 ، السجؿ العيني في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية،براىيم أبو النجاإد. -
 (دراسة مقارنة )، تحديد نطاؽ الوالية القضائية واالختصاص القضائي د.أحمد محمد مميجي موسى -

 .1979جامعة عيف شمس، ،رسالة دكتوراه
رسالة  ( دراسة مقارنة ) ، دور القضاء اإلداري الجزائري في المنازعة اإلداريةالسيد بسيوني د.حسن -

 .1982،جامعة القاىرة ،دكتوراه
، اإلعبلف القضائي وضماناتو في القانوف المقارف، رسالة .خيري عبد الفتاح السيد البتانونيد -

 .2005 دكتوراه جامعة الزقازيؽ مصر،
دراسة  )البيع العقاري ، الطبيعة القانونية لمتسجيؿ وأثر تخمفو فيحماد شعبان الدحدوح د.سالم -

 .1997رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية،  ( مقارنة

 ، الغير في القانوف المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية.عاطف محمد كامل فخريد -
1976. 

 .2001الحيازة في العقار، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط،  ،د.عبد اهلل محمد إسماعيل عالم -
 . 1981، إصدار الحكـ القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، .عبد القادر سيد عثماند -
 .1944 ، نظرية المصمحة في الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة،د.عبد المنعم أحمد الشرقاوي -
 (دراسة مقارنة بيف القانونيف المصري والفرنسي )، آثار حكـ اإللغاء المنعم عبد العظيم جيرة د.عبد -

 .1970رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، 
دراسة مقارنة بيف القانونيف  )، اآلثار القانونية لمتسجيؿ العقاري د.عمي بن عزان بن عمي اليشامي -

 .2009 المنصورة، ، رسالة دكتوراه، جامعة(المصري والعماني
، رسالة دكتوراه، جامعة (دراسة مقارنة )، نظرية االستخبلؼ الخاص د.فاطمة محمد أحمد الرزاز -

 .1998 القاىرة
 ، الشرط المانع مف التصرؼ في حؽ الممكية، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمسد.محمد فوزي -

1994. 
دخالو د.منصور محمود وجيو - صري، رسالة لنيؿ درجة في اإلقميـ الم، نظاـ السجؿ العيني وا 

  .1961جامعة القاىرة،  الدكتوراه
 ؼػػػػػػػػف زواؿ سند السمػػػػ، حماية الخمؼ الخاص في التصرفات العقارية مد.نبيل صابر فرج عيد -
 .2001جامعة عيف شمس، ،، رسالة دكتوراه(دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف المدني )
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 :المقـــــــاالت 
، الشير العقاري في القانوف الجزائري، مقاؿ منشور في مجمة االجتياد القضائي العتروس بشير -

 .2004لمغرفة العقارية، الجزء األوؿ، 
 القرار و  491615 :تعميؽ عمى القراريف رقـ )، انتقاؿ الممكية العقارية القاضية بمعربية فاطمة الزىراء -

 .2010مقاؿ منشور بمجمة المحكمة العميا عدد خاص، الجزء الثالث، قسـ الوثائؽ  (549408 رقـ:
، معاينة حؽ الممكية وتسميـ سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ عقاري، مقاؿ القاضي بيوت نذير -

االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء الثالث، قسـ في مجمة المحكمة العميا عدد خاص،منشور 
  .2010 الوثائؽ

 :جمال بوشنافة.أ -
إختبلؼ أنظمة الشير العقاري وموضع نظاـ الشير العقاري الجزائري منيا، مقاؿ منشور بمجمة  -    

العمـو القانونية واإلقتصادية، مجمة محكمة يصدرىا أساتذة كمية الحقوؽ بجامعة عيف شمس، العدد 
 .2007األوؿ، يناير 

دراسة تحميمية عمى ضوء النصوص  )األثر المطير لمقيد األوؿ لمعقارات في السجؿ العقاري  -    
الوطني الرابع حوؿ الحفظ ، مداخمة ألقيت بمناسبة الممتقى (التشريعة واالجتياد القضائي الجزائري

 .2010المدية، افريؿ  العقاري
 تر العقارية في التشريع الجزائريالدفا، االختصاص القضائي في إلغاء مال عبد الناصر مانعجد. -

الجامعي الشيخ العربي واإلنسانية، مجمة عممية محكمة، المركز  مقاؿ منشور بمجمة العمـو االجتماعية
 .2006العدد التجريبي أفريؿ  تبسي، تبسة

 ىاألول، بطبلف بيع ممؾ الغير، مقاؿ منشور بمجمة القانوف واالقتصاد، السنة د.حممي بيجت بدوي -
 .1931العدد الرابع، 

 ، قيود الممكية العقارية الخاصة في الجزائر، مقاؿ منشور بمجمة المفكرخوادجية سميحة حنان.أ -
الرابع، جامعة محمد خيضر  ، العدد(مجمة عممية محكمة متخصصة في الحقوؽ والعمـو السياسية  )

 .2009أفريؿ  ،بسكرة
 حمة رو جالقضاء اإلداري، مقاؿ منشور بم الختصاص، المنازعة اإلدارية كمناط د.داود الباز -

الثاني  العدد (مجمة عممية تصدر عف أعضاء ىيئة التدريس كمية الحقوؽ جامعة طنطا ) القوانيف
 .2001الجزء الثاني، يناير  والعشروف

شكاالتو القانونية في الجزائر، مقاؿ منشور بمجمة العموـ د.عمار بوضياف - ، المسح العقاري وا 
جتماعية واإلنسانية، مجمة سداسية متخصصة ومحكمة تصدر عف المركز الجامعي الشيخ العربي اال

 .2006أفريؿ  بيتبسي، تبسة، العدد التجري
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، الترقيـ العقاري وطرؽ إثبات الممكية العقارية الخاصة في الجزائر، مداخمة عبد الرزاق موسوني .أ -
 العقاري المتعمقة بمجنة المسح والتحقيؽ العقاري إشكالية الحفظألقيت خبلؿ الممتقى الوطني الرابع حوؿ 

 . 2011 فريؿأجامعة المدية، 
، إجراء التحقيؽ العقاري كطريؽ الكتساب حؽ الممكية، مقاؿ لبنى دنش. أ –عبد الغني حسونة .أ -

 .2009منشور بمجمة المنتدى القانوني جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، افريؿ 
تعميؽ عمى القرار  ،دور الشيادة التوثيقية المحررة بعد الوفاة ،، إثبات صفة الوارثد.غنيمة لحمو -

، الجزء اجتياد القضائي لمغرفة العقارية مقاؿ منشور بمجمة المحكمة العميا عدد خاص، 394379رقـ:
 .الثالث

، التقادـ المكسب ونظاـ السجؿ العيني، مقاؿ منشور بمجمة االجتياد القاضي محمدي فريدةد. -
 .2004لمغرفة العقارية الجزء الثاني، 

، صبلحيات القاضي اإلداري عمى ضوء التطبيقات القضائية لمغرفة اإلدارية لممحكمة ليمى زروقيأ. -
 .1999لسنة  54 العدؿ، العددالعميا نشرة القضاة، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، وزارة 

، النظاـ القانوني لمدفتر العقاري في التشريع الجزائري، مقاؿ منشور بمجمة المحاماة، محمد كنازة -
  .مجمة تصدر عف االتحاد الوطني منظمة المحاميف

السنة  واالقتصاد،لقانوف مقاؿ منشور بمجمة ا ،، اشيار التصرفات العقاريةد.محمد كامل مرسي بك -
 .1933 يناير ،الثالثة العدد األوؿ

 ( دراسة تطبيقية ) ، المنازعة اإلدارية في الجزائر: تطورىا وخصائصياالمستشار نويري عبد العزيز -
 .مقاؿ منشور بمجمة مجمس الدولة، العدد الثامف

معيد  الصادرة عف (مجموعة مف المقاالت) الشير العقاري في الببلد العربيةتوحيد مصطمحات  -
 .1977البحوث والدراسات العربية، 

 :الممتقيــــــــات 
 .2010فريؿ أالمدية، جامعة الممتقى الوطني الرابع حوؿ الحفظ العقاري، -
 الممتقى الجيوي حوؿ موضوع العقار الفبلحي بيف الحيازة والممكية بمجمس قضاء الجمفة -
 06/05/2010تاريخ:ب
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  الرسميـــــة: الجرائــــــــــد 
  .1983 لسنة 12، العدد الجريدة الرسمية -
 .06/03/1991 المؤرخة في: 10عدد الالجريدة الرسمية،  -
 .1998لسنة  37عدد الالجريدة الرسمية،  -
 . 1998 لسنة 98عدد ال ،الجريدة الرسمية -
 .2003 لسنة 83عدد ال ،الجريدة الرسمية -
 .2007لسنة  82عدد الالجريدة الرسمية،  -
 .2008لسنة  44عدد  ،الجريدة الرسمية -

 ـة: ــــالمجـــــــالت القضائي 
 .1989لسنة  4 العددالمجمة القضائية، المحكمة العميا، -
 .1990المجمة القضائية لسنة  -
 .1994المجمة القضائية لسنة  -
 .1997 لسنة 1، العددالمجمة القضائية -
 .1998لسنة  1 عددال العميا،المجمة القضائية، المحكمة  -
 .1999لسنة  1، العدد المجمة القضائية -
 .2001لسنة  1المجمة القضائية، العدد  -
 . 2002 لسنة 2 عددالمجمة القضائية، ال -
 .2003 لسنة 1 المجمة القضائية، العدد -
 . 2003 لسنة 3العدد  مجمة مجمس الدولة، -
 .2004 العقارية، عدد خاص، الجزء األوؿ، لسنةمجمة االجتياد القضائي لمغرفة  -
 .2004االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء األوؿ،  -
 .2006، لسنة 2 المجمة القضائية العدد -
 .2007، لسنة 1 المجمة القضائية العدد -
 .2010 لعقارية، الجزء الثالث لسنةمجمة المحكمة العميا عدد خاص، االجتياد القضائي لمغرفة ا -
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 الفرنسيةالمغة قائمة المراجع ب -ثانيـا: 

 LES OUVRAGES : 

-AUBRY-RAU par  BARTIN, cours de droit civil français, 6e éd , t2, librairie Marchal, 1935. 

-AYNES Laurent &Crocq pierre, les sûretés la publicité foncière, édictions juridiques 

associées , paris.2006.  

- CADIET Loïc, Droit judiciaire privé, litec,1992. 

-CAPITANT Henri – Terre François- LEQUETTE Yves , les grands arrêts de jurisprudence 

civile ,9e éd Dalloz,1991.  

-CHAPUS René, Droit administratif général, T 1, 4e éd , Montchrestien,1990. 

 -CHEVALIER jacques, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte administrateur, 

AGDA, 1972. 

-COLIN & Capitant : Traité de Droit civil Français, T2, JULIOT LA MORANDIERE, 1959. 

-CORNU Gérard- FOYER jean , procédure civile , presse universitaire de France, 1958.   

-COUCHEZ Gérard, avec la collaboration de LAGLADE  jean pierre et LEBEAU Daniel 

procédure civile, DALLOZ, 1998. 

-CROZE Hervé, le Procès civil- Connaissance du Droit, DALLOZ, 1997. 

-CUCHE Paul : 

                              - Précis de Procédure civile et commerciale 10e éd DALLOZ ,1951. 

                              - précis de procédure civile et commerciale, 7e  éd, DALLOZ.1937. 

-DAGOT Michel : 

                              - la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1er éd. 1981.   

                              - le pacte de préférence, litec,2000. 

-DEBBASCH Charles & RICCI Claude, le contentieux administratif 7 e éd, Dalloz, 1999. 

-DRUFFIN-BRICCA Sophie et HENRY Laurence- caroline, droit des biens, 2e éd, mémentos 

GUALINO, éditeur, 2008.  

- GAUDEMET Yves, Les méthodes du Juge administratif, L.G.D.J, 1972. 

-GHESTIN jacques, traité de droit civil – la formation du contrat 3e éd, L.G.D.J ,1993.  

-GREGOIRE Michèle, publicité foncière suretés réelles et privilèges, Bruylant Bruxelles 

2006. 

-GRIOLET Gaston, de l’autorité de la chose jugée en matière civile et en matière 

criminelle MARESQUAINE libraire éditeur, 1868.  
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-GINOSSAR. S, Droit réel, propriété et créance )élaboration d’un système rationnel des 

droits patrimoniaux ),PARIS. L.G.D.J, 1960.    

-HAURIOU Maurice, PRECIS DE Droit Administratif et de Droit Public,10e  éd, 1921. 

- JOBARD  BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent, Droit civil- suretés - publicité 

foncière ,16e éd ,DALLOZ ,2009. 

-JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3e éd, L.G.D.J, 2009. 

- LARROUMET Christian ,Droit civil , les biens (droits réels principaux),T2, 3e éd, 

DELTA,1998. 

-  LE  BOULANGER Max, la pratique des jugements et arrêts, librairie technique, 1965 . 

- MAZEAUD (Henri  Léon et jean), leçons de droit civil, T3, MONTCHRESTIEN,1977. 

-MARTY Gabriel – Raynaud Pierre par jestaz Philippe, les suretés la publicité foncière 2e 

éd, Sirey,1987. 

- PEISER Gustave, Contentieux administratif  12e éd mémentos- DALLOZ ,2001. 

- PAGE Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des 

avocats Paris 6e. 

-POUYANNE Maurice, propriété foncière en Algérie, Adolphe-Jourdan, Alger 1900. 

- PIEDELIEVRE  Stéphane, la publicité foncière, L.G.D.J ,2000. 

- ROUSSET Michel & Olivier, Droit administratif le contentieux administratif PUG 2004. 

-SAVATIER René, la théorie des obligations, 2e éd, DALLOZ, 1969.   

- SOLUS henry & PERROT Roger,  droit judiciaire privé, T1, PARIS SIREY, 1961.  

-VINCENT Jean, précis de procédure civile, 14e éd , librairie DALLOZ,1969. 

- VINCENT jean & GUINCHARD serge, procédure civile ,27e  éd , précis , DALLOZ , 2003.  

 - WEILL Alex, Droit civil les suretés la publicité foncière, DALLOZ, 1979. 

 - WIGHY Pierre, Droit administratif, Principes Généraux 4 éd, 1962, Emile Bruyant. 

 LES REVUES : 

- La Revue de paris du 1er juin 1920 , imprimerie pochy 1920(la fonction judiciaire par 

ARMIJON pierre). 

- Revue du Droit public et sciences politique, 7942 )Esquise d’une notion de l’acte 

juridictionnel par CHAUMANT Charles).   

- Revue trimestrielle de droit civil, 1960( Chronique de procédure civile par  HEBRAUD 

Pierre). 
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- Recueil Dalloz- n°17  du 29 avr2010. 

- Recueil Dalloz- n°39  du 11 nov 2010.     

- Recueil Dalloz- n°12  du 24mars 2011. 

-Encyclopédie  juridique, Dalloz, publication trimestrielles, 14/04/2000,cahiers  de 

l’actualité.  

 

 قائمة النصوص القانونية: -ثالثا 
  ـر والقوانينـــاألوام

 78 المتضمف القانوف المدني، الجريدة الرسمية العدد 26/09/1975 المؤرخ في: 75/58 األمر رقـ: -
 .المعدؿ والمتمـ 30/09/1975المؤرخة في: 

المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ  12/11/1975 المؤرخ في: 75/74 األمر رقـ: -
 .18/04/1975 المؤرخة في: 92 العقاري الجريدة الرسمية، العدد

 81 المتضمف قانوف التسجيؿ الجريدة الرسمية العدد 09/12/1976المؤرخ في:  76/105األمر رقـ:  -
 المعدؿ والمتمـ. 18/12/1976المؤرخة  في: 

المتضمف حيازة الممكية العقارية الفبلحية الجريدة  18/08/1983 المؤرخ في: 83/18 القانوف رقـ: -
 .16/08/1983المؤرخة في:  34 الرسمية العدد

 24، الجريدة الرسمية العدد المتضمف قانوف األسرة 09/06/1984 المؤرخ في: 84/11 :القانوف رقـ -
الجريدة  27/02/2005المؤرخ في:  05/02 المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ: 12/06/1984المؤرخة في: 
 .27/02/2005المؤرخة في:  15 الرسمية العدد

المتضػػمف ضػػبط كيفيػػات اسػػتغبلؿ األراضػػي الفبلحيػػة  08/12/1987 فػػي:المػػؤرخ  87/19القػػانوف رقػػـ: -
 المؤرخة  50، الجريدة الرسمية العدد التابعة لؤلمبلؾ الوطنية وتحديد حقوؽ المنتجيف وواجباتيـ

 .09/12/1987 في:
 28 المتضػػمف قػػانوف التوثيػػؽ، الجريػػدة الرسػػمية العػػدد 12/07/1988المػػؤرخ فػػي:  88/27القػػانوف رقػػـ:  -

المتضػمف تنظػيـ مينػػة التوثيػؽ الجريػػدة  06/02 الممغػػى بموجػب القػانوف رقػػـ: 13/07/1988المؤرخػة فػي: 
 .08/03/2006الصادر بتاريخ:  14الرسمية العدد 

المتضػػػمف قػػػانوف التوجيػػػو العقػػػاري، الجريػػػدة الرسػػػمية  18/11/1990 المػػػؤرخ فػػػي: 90/25 القػػػانوف رقػػػـ: -
 .18/11/1990المؤرخة في:  49 العدد

متمـ بالقانوف المعدؿ و الالمتعمؽ بقانوف األمبلؾ الوطنية  01/12/1990المؤرخ في: 90/30قانوف رقـ:ال -
 . 2008 يوليو 20المؤرخ في: 08/14رقـ:
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الذي يحدد القوانيف المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ  27/04/1991المؤرخ في:  91/11قانوف رقـ:ال -
 .08/05/1991المؤرخة في: 21الجريدة الرسمية العدد  المنفعة العامة

الصادر بالجريدة  2004المتضمف قانوف المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في: 03/22 قانوف رقـ:ال -
 مف قانوف التسجيؿ. 7الفقرة  2-353التي تتضمف تعديؿ المادة  83عدد الرسمية 

 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 25/02/2008 المؤرخ في: 08/09 القانوف رقـ: -
 المراسيـــــــم التنفيذيــــــة:

 المتعمؽ بإعداد مسح األراضي العاـ. 25/03/1976 المؤرخ في: 76/62 المرسـو التنفيذي رقـ: -
 المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري. 25/03/1976 المؤرخ في: 76/63 المرسـو التنفيذي رقـ: -
المحدد لشروط إدارة األمبلؾ الخاصة والعامة التابعة  23/11/1991المؤرخ في:  91/454رقـ:المرسـو  -

 .لمدولة
المتعمػػؽ بتحديػػد كيفيػػات تطبيػػؽ القػػانوف  1993 يوليػػو 27المػػؤرخ فػػي: 93/186المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ: -

 .27/04/1991المؤرخ في: 11-91رقـ:
 المذكرات والتعميمات -رابعــا: 

الصادرة عف المديرية الفرعية لمسح األراضي والحفظ  18/05/1976 المؤرخة في: 3256المذكرة رقـ:  -
 .76/63 العقاري المتعمقة بكيفية تطبيؽ المرسـو رقـ:

الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية والعقارية الموجية  17/07/1999المذكرة المؤرخة في: -
إلى مدراء أمبلؾ الدولة لكؿ الواليات، والمتعمقة بدور المحققيف التابعيف لمصمحة أمبلؾ الدولة في 

 عمميات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مسح األراضي العاـ.
الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية الموجية  04/09/2004المؤرخة في: 4618المذكرة رقـ:  -

إلى كؿ مف المدير العاـ لموكالة الوطنية لمسح األراضي و مدراء الحفظ العقاري ومدراء أمبلؾ الدولة 
 المتعمقة بالعقارات الواقعة في المناطؽ الممسوحة المسجمة في حساب " المجيوؿ".

 المتعمقة بسير عمميات مسح األراضي والترقيـ 24/05/1998 في:المؤرخة  16 التعميمة رقـ: -
 العقاري.

 .27/09/2008 المؤرخة في: 003لتعميمة رقـ: ا -
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ـــالفه ـــــــــــــــ  رســـــــــــــ

ـــــوع                                      ـــــــت                                             املوضــــــــــــــــــ  الصفحـــــ

  10..........................................................................................................................................مقدمــــــــــــــــــــت9...

 14..................................................................................... ..........خطـــت البحث9........................................

 البـــــاب التمهيـــدي

 منازعت والشهر العقاري الاطار املفاهيمي لل 

 00..................................................................... ...................9....................املنازعتمفهوم ل ألاول9 الفصـــــــــــــ

 01 .............................................................................9..............................: املىاسغت بىجه غاماملبحث ألاول 

 05.............................................................................................................. 9تإلاداٍر: املىاسغت املبحث الثاني

 08........................................... .................................................... 9الشهر العقاري مفهوم  الفصـــــــــــــل الثاني9

 08........... ..............9.................................................................: مفهىم الشهز الػلاري وأهدافهاملبحث ألاول 

 08.......... .9.............................................................................الشهز الػلاري  مفهىم: املطلب ألاول              

 13......... .9..................................................................: أهداف أهظمت الشهز الػلاري املطلب الثاني             

 915............................................................................................. شهز الػلاري : أهىاع أهظمت الاملبحث الثاني

 15... ............................9........................................................: هظام الشهز الشخص ياملطلب ألاول              

 916.................................................................................: مشاًـا هظام الشهز الشخص يالفـــــرع ألاول              

 17.....................9..........................................................:غيــىب هظام الشهز الشخص يالفـــــــرع الثاني             

ـــــــــي :املطلب الثاني              ــ  21.......................9...................................................................هظام الشهز الػيىــ

 20. ....9...............................................................................مشاًـــا هظـام الشهز الػيني : الفـــــرع ألاول              

 22. ...................9..............................................................غيـــىب هظام الشهز الػيني :الفــــرع الثانـي             

خي ألهظمت الشهز الػلاري : الخعىر ااملبحث الثالث  23. ..............9.............................................................لخاٍر

 23. .....9........................................الػهد الزوماوي والػصىر اللدًمت : الشهز الػلاري فياملطلب ألاول              

 26. ....9...............................................................الشهز الػلاري في الػصىر الىسعى :الثانياملطلب              

 27. ....9................................................................: الشهز الػلاري في الػصز الحدًثاملطلب الثالث             

 28. ....9................................................ػلاري في اللاهىن الفزوس ي اللدًم: هظام الشهز الالفرع ألاول              

 31. .................9................................. ػلاري في استراليا ) هظام جىروس(: هظام الشهز الالفرع الثاني             

 34 .....9.....................................................................: هظام الشهز الػلاري في الجشائزالفرع الثالث             
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 منازعـــاث الشهـــر العقــــــــــاري 9 القســــــــــــــم ألاول 

 العقاريت املنازعاث دراست نظريت ألهم 

 الباب ألاول 

 العام والتحقيق العقاري منازعاث املسح 

 37. .....9............................................................................................الفصـــــــــــــــــل ألاول9 منازعاث املسح العام

 38. .....9......................................................................................: إجزاءاث وكىاغد املسح الػاماملبحث ألاول 

 38. .....9................................................................................. : إجزاءاث املسح الػام.املطلب ألاول              

 41. .....9.......................................................................................: افخخاح غمليت املسحألاول الفرع              

 42 ......9...............................................................غمال الخلىيت ملسح لاراض ي الػام: لا الفرع الثاني             

 50.....9..................................................................املسح الػام: الجهت املكلفت بأغمال الفرع الثالث             

 58 .........9........................................................املسح الػام : اللىاغد الخاصت بػمليتاملطلب الثـاني             

 58 .....9............................................................................: الػلاراث محل املسح الػام الفرع ألاول              

  61.....................9..................................ػخمد غليها في غمليت املسح الػام: املسدىداث املالفرع الثاني             

 63.....9..................................................................... : املىاسغاث التي جثيرها أغمال املسح الػام.املبحث الثاني

ت في وثائم ااملطلب ألاول               ت (: املىاسغت إلاداٍر  63.....9................................. ملسح الػام ) املزحلت إلاداٍر

 64......9.................................................................................: جللي الاغتراضاث وأجلهاالفرع ألاول              

 65...................................................9.............يت الفصل في الاغتراضاث والشكاوي : كيفالفرع الثاني             

 66...9............................ ملسح الػام ) املزحلت اللضائيت (: املىاسغت اللضائيت في وثائم ااملطلب الثاني             

 72......9...................................................................................الفصــــــــــــــــل الثاني9 منازعاث التحقيق العقاري 

 73......9.................................................................: دوافؼ اللجىء إلى إجزاءاث الخحليم الػلاري املبحث ألاول 

 76.......9......................................حسليم سىداث امللكيت وفلا للاهىن الخحليم الػلاري  :إجزاءاثاملبحث الثاني

 76...9............................................................................................:الخحليم الػلاري املطلب ألاول              

 76...9..................................................................................: الخحليم الػلاري الفزديألاول الفرع              

 77....9...............................................................................: الخحليم الػلاري الجماعيالفرع الثاني             

 78...9........................................................................................: مػاًىت حم امللكيتاملطلب الثاني             

 81..........................................9...........................................: أهىاع مىاسغاث الخحليم الػلاري املبحث الثالث

 81..9.....................................................................العػً في كزاراث املحلم الػلاري  :املطلب ألاول              

 81.....................................9...........................................: العػً في التركيم الػلاري املطلب الثاني             

 9.82.............................................................ً في ملزر رفض حسليم سىد امللكيت: العػالفرع ألاول              

 82.......................................9...............................العػً في ملزر حسليم سىد امللكيت: الفرع الثاني             

  83.................................................................................................................. خالصت ونتائج الباب ألاول9
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 الباب الثاني

 املنازعاث املرجبطت بتأسيس السجل العقاري والحقوق املشهرة

 87 .....9............................................................................الفصـــــــــــــــــــــل ألاول9 منازعاث إعداد السجل العيني

 88...................9..............................................................لىاغد الػامت لىظام الشهز الػيني: الاملبحث ألاول 

 88.....9.............................................................................لشهــــــــز الػلـــــــــــاري : جىظيـــم ااملطلب ألاول              

 011.....9......................................................................: الخىظيم إلاداري للشهز الػلاري الفرع ألاول              

  016.....9......................................................................: الخىظيم املادي للشهز الػلاري الفرع الثاني             

 018....9........................................................................الشهز الػلاري : جىفيذ غمليت ملطلب الثانيا             

 018.....9........................................................ط لاساسيت لخىفيذ الشهز الػلاري : الشزو الفرع ألاول              

ـــالفرع الثاني              ــــــــ: إجمـ  004.....9..................................................................ــــــزاءاث الشهــــــز الػلاري ــام إجـ

 011.....9...............:املىاسغت في كزاراث املحافظ الػلاري الصادرة بمىاسبت جأسيس السجل الػلاري املبحث الثاني

 012 .....9............................................. املؤكذ والنهائي(: املىاسغت في كـــــــــــــزاراث التركيـــــــــــم )ألاول املطلب              

 012............9................................................. النهائي.: مفهــــــــىم التركيـم الػلاري املؤكذ و الفرع ألاول              

 021.....9....................................................(املؤكذ والنهائي)التركيم الػلاري في  تىاسغامل: الفرع الثاني             

 024  ....9.........................................ث رفض إلاًداع وإلاجزاء و الشهز: املىاسغت في كزارااملطلب الثاني             

 024 .....9.............................................اث رفض إلاًداع و إلاجزاء والشهز: امللصىد بلزار الفـــــرع ألاول              

 030 ....9................................................................العػً في كزاراث املحافظ الػلاري : الفــــرع الثاني             

 036.....9.....................................................................الفصل الثاني9 املنازعاث املتعلقت بالحقــــــــــــــوق املشهرة

 036....9...................................................................هاواملحـــــــــــزراث الىاجــــــــــــــــــــــــــــب شهــــــــــــــــز : الحلىق املبحث ألاول 

 037 .....9....................: الحلىق و املحزراث الىاجب شهزها حسب كاهىن الشهز الػلاري املطلب ألاول              

 038....9.....................7:/8:هزها حسب أحكام لامز ركم: : الحلىق واملحزراث الىاجب شالفرع ألاول              

: الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها حسب أحكام املزسىم الخىفيذي الفرع الثاني             

 073......................................................................................................................................9..9/96:ركم:

 : الحلىق و املحزراث الىاجب شهزها حسب اللاهىن املدوي وكاهىن إلاجزاءاث املدهيت املطلب الثاني             

ت واللى   112. .......................9...............................................................................لاخزي  اهين الخاصتوإلاداٍر

 112...9.......................................لىاجب شهزها وفلا لللاهىن املدوي: الحلىق واملحزراث االفرع ألاول              

ت: الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها وفلا للاالفرع الثاني               115...9..........هىن إلاجزاءاث املدهيت وإلاداٍر

 117 ..9......................زها وفلا لللىاهين الخاصت لاخزي : الحلىق واملحزراث الىاجب شهالفرع الثالث             

                  101 ...9.................................. لػلاري ومدي إمكاهيت العػً في الحلىق املشهزة .: وسائل الشهز ااملبحث الثاني

 101 .........9..........................................................................ائــــل الشهــــز الػلــــــاري : وساملطلب ألاول              

 103 ....9......................................................العػً في الحلىق املشهزة امكاهيت مدي : املطلب الثاني             

 111 ..........................................................................خالصت ونتائج الباب الثاني من القسم ألاول9............
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 كيفيت الفصل في منازعاث الشهر العقاري إجرائيا وموضوعيا9 القســـــــــــم الثانــي

 

 الباب ألاول 

 كيفيت الفصل في منازعاث الشهر العقاري إجرائيــــــــا

 الفصل ألاول9 كيفيت الفصل إجرائيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء

 114. ..9............................................................................................................. )املنازعت العاديت(  العادي

 115.. ..................................................9.....: ماهيت دغىي مىاسغت الشهز الػلاري وشزوط كبىلها املبحث ألاول 

 115.............................9............................................................. ــــــــــــــــــــــت الدغىي.: ماهيــاملطلب ألاول              

 116 .........9........................................................................................: حػٍزف الدغىي الفرع ألاول              

 118 ..........9............................................: جمييز الدغىي غً املصعلحاث التي جلخبس بهاالفرع الثاني             

 120 ..........9..................................................................خصائص الدغىي اللضائيت :الفرع الثالث             

 123 ............9.........................................................................: شزوط كبىل الدغىي املطلب الثاني             

 123. ...............9.......................................................: الشزوط املخػللت بأظزاف الدغىي ع ألاول الفر              

 133. ...................9...........................................شزوط املخػللت بػٍزضت رفؼ الدغىي : الالفرع الثاني             

ــــ: الجهت اللضائيالثانياملبحث  ـــت املخخصت بالفصــ ـــ ـــل في مىاسغت الشهــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  ز الػلاري ـ

 137 ........9............................................................................................................... )الاخخصاص اللضائي(

 141. .....9.................................. : الاخخصاص الىىعي لللضاء الػادي )اللضاء الػلاري(املطلب ألاول              

 141. ....9............................... : الاخخصاص إلاكليمي لللضاء الػادي )اللضاء الػلاري(املطلب الثاني             

 144. .....................9....اللضائيت الفاصلت في مىاسغاث الشهز الػلاري وظزق العػً فيها: لاحكام املبحث الثالث

 144 .....9......................................................هيت الحكم اللضائي وخعىاث إصداره: مااملطلب ألاول              

             145. ....9..................................................................................ائي: ماهيت الحكم اللضالفرع ألاول              

 151. ....9..................................................................................: خعىاث إصدار الحكم اللضائيالفرع الثاني

 151.....9..................................و ظزق العػً فيها : آلاثار املترجبت غلى لاحكام اللضائيتاملطلب الثاني             

 152. .....9...............................................................ر املترجبت غلى لاحكام اللضائيت: آلاثاالفرع ألاول              

ــــالفرع الثاني              ـــــ ــ  156. .....9............................................................ ــزق العػً في لاحكام اللضائيت.: ظــ

 الفصل الثاني9 كيفيت الفصل إجرائيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء العادي 

 168.......... ..............................................................................................................9..... (العاديت)املنازعت 

 171. .....9...........................................................................ماهيت دغىي إلالغاء وشزوط كبىلها: املبحث ألاول 

ــــت املطلب ألاول               ــ                  171. .....9...............................................................................دغـــــــــــىي إلالغاء: ماهيـ

 170..................................................................................9.......: حػٍزف دغىي إلالغاء الفرع ألاول              

 171. .....9...............................................................................:خصائص دغىي إلالغاءالفرع الثاني             

 172 .....9.......................................................................: شزوط كبىل دغىي إلالغاءاملطلب الثاني             

 172......9...................................................................: الشزوط املخػللت بلبىل الدغىي الفرع ألاول              

 176........................................................9.........بػٍزضت رفؼ الدغىي  شزوط املخػللت: الالفرع الثاني             
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 178........9................................................املخخصت بالفصل في دغىي إلالغاء : الجهاث اللضائيتاملبحث الثاني

ت املطلب ألاول                181.........................9.....................................................: اخخصاص املحكمت إلاداٍر

 180 ......9......................................................................................: الاخخصاص الىىعيالفرع ألاول              

 182 ...............................................................................9..........: الاخخصاص إلاكليميالفرع الثاني             

 183 ...........9.....................................................................: اخخصاص مجلس الدولتاملطلب الثاني             

 183..........9....................................................................: اخخصاص محكمت الخىاسعاملطلب الثالث             

  187..........9.....................اث الشهز الػلاري وظزق العػً فيه: الحكم إلاداري الفاصل في مىاسغاملبحث الثالث

 187........................9.........................................................شاث الحكــــــــــم إلاداري : مميــــــــاملطلب ألاول              

 188 ..........9..............................................................: ظزق العػً في الحكم إلاداري املطلب الثاني             

 188...........9...............................................................................: ظزق العػً الػادًتالفرع ألاول              

 211...........9..........................................................................الػادًت غير : ظزق العػً الفرع الثاني             

 211 ...........................خالصت ونتائج الباب ألاول من القسم الثاني9............................................................

 الثانــيالبــــــــــــــاب 

  كيفيت الفصل في منازعاث الشهر العقاري موضوعيا ) الوسائل املوضوعيت (

 الفصل ألاول9 كيفيت الفصل موضوعيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء العادي

  214...........9.................................................................................................................. )املنازعت العاديت(

 215 ..........9............................................. ىاسغاث املعزوحت بين املخػاكدًً.: كيفيت الفصل في املاملبحث ألاول 

 216 ..........9..............................للليد لحل مىاسغاث الشهز الػلاري : إغمال لاثز امليش ئ املطلب ألاول              

 217 ..........9.............................للليد لحل مىاسغاث الشهز الػلاري : إغمال لاثز الىاكل املطلب الثاني             

ـــللليد في مىاسغ : جعبيلاث غمليت حىل إغمال كل مً لاثز امليش ئ والىاكلاملطلب الثالث              ـــ ـــــ ـــ ــ  اث ــ

 202 ..........................9.........................................................................................................الشهز الػلاري 

  212.....................................9...........................: كيفيت الفصل في املىاسغـــــــــــاث التي ًثيرهـــــا الغيـــــــــــزاملبحث الثاني

 212................................9..................................ىم الغير في كاهىن الشهز الػلاري : مفهاملطلب ألاول              

 223...9...................: إغمال كىاغد الشهز الػلاري في الفصل في مىاسغاث الشهز الػلاري املطلب الثاني             

 223.....................................9...................................................: مبدأ لاسبليت في الليدالفرع ألاول              

  225 ...9..................................................................مبدأ الحجيت املعللت للليدإغمال : الفرع الثاني             

 228 .......9....أثىاء أغمال املسح الػام املسخفيد مً الدسجيل وصاحب الحم املثارة بين: املىاسغاث املبحث الثالث

 232.....................................9.............................................................: مىاسغاث املالك الظاهزاملبحث الرابع

 233 ....................................................غالكت صاحب الظاهز بصاحب املزكش اللاهىوي املطلب ألاول9             

 236.........9..............................................................غً غالكت املالك الظاهز بالغير  املطلب الثاني9             

 

 

 

 الفصل الثاني9 كيفيت الفصل موضوعيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء إلاداري 
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  243........9...................................................................................................................... )املنازعت إلاداريت(

 244. ......9...............................................في مىاسغت الشهز الػلاري  عت اللاض ي إلاداري : حدود سلاملبحث ألاول 

زاملطلب ألاول                244. .......9...............................................................: حدود سلعت اللاض ي في الخلٍز

 246 .......9.............................................عت اللاض ي في الحلىل محل إلادارة: حدود سلالثانياملطلب              

 253......9...................................لحل مىاسغت الشهز الػلاري  : املىهجيت التي ًدبػها اللاض ي إلاداري املبحث الثاني

لاسس والىسائل التي ٌػخمد غليها اللاض ي إلاداري للبحث غً حل ملىاسغت الشهز : املطلب ألاول              

 254 .................9............................................................................................................................الػلاري 

 256.....9..................................................................سائل جأسيس الحكم اللضائي: و املطلب الثاني             

  257......................................خالصت ونتائج الباب الثاني من القسم الثاني9.................................................

  258 ............9............................................................................................................................ الخاجمــــــــــــــــت

 265...... ...................................................قائمت املراجع9...........................................................................

 281....... ...............الفهرس9......................................................................................................................

 

 

 

 

 


