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Résumé : 

          Vu la lenteur de l’opération du 
cadastre et la non-conformité de la situation 
foncière effective des terrains avec la 
situation juridique, la législation algérienne 
et notamment la loi n 07/02 du 27/02/2007 
a procédé à l’institution d’une procédure de 
constatation du droit de propriété en vue 
d’éclaircir la propriété foncière privée et de 
faciliter l’opération du cadastre dans la but 
de propulser et de développer toute forme 
d’investissement, sachant que tout projet 
d’investissement ne peut être conçu que sur 
un terrain d’indices précis pourvu d’un 
document légal de propriété revenant de 
droit à son bénéficiaire, la législation 
démontre par le biais de la loi sus citée et le 
décret exécutif  n 147/08 relatif aux 
opérations d’enquête foncière et de 
délivrance de titre de propriété  les 
procédures d’acquisition  de la propriété par 
voie de possession et de sa justification, en se 
référant à l’administration qualifiée, et en cas 
d’incapacité de l’occupant du présent terrain 
ou tout opposant de bénéficier des 
procédures de cette loi, il pourrait recourir à 
la justice compétente afin de recouvrer 
légalement son droit ،étant donné que le but 
principal de la justice est la protection et la 
préservation des droits des personnes 
agressées. 
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من االمر  682یقصد بالعقار كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیھ و ال یمكن نقلھ منھ دون تلف طبقا للمادة  )1(

  .المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم 

م الوثائق، ، منشور بالمجلة القضائیة، قس21/04/2004المؤرخ في  259635قرار الغرفة العقاریة  )2(
  .334صفحة  ،2005سنة المحكمة العلیا، الجزائر، ، العدد األول، 

، قسم المحكمة العلیا، منشور بمجلة 15/01/2006المؤرخ في  367715قرار الغرفة العقاریة رقم  )3( 
  .413صفحة ،  2006، سنة الثانيعلیا، الجزائر، العدد الوثائق بالمحكمة ال

المتضمن قانون االمالك  01/12/1990المؤرخ في  90/30الرابعة من القانون رقم انظر في ذلك المادة  )4( 
  .20/07/2008المؤرخ في  08/14الوطنیة المعدل و المتمم بالقانون رقم 

، تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة في التشریع الجزائريالدكتور عبد العزیز محمودي ،  )5( 
سنة ون الخاص، الفرع العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، رسالة دكتوراه في القان

  .190، صفحة 2007
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، دار االتصال ، الطبعة  االجراءات المدنیة على ضوء اراء الفقھاء و احكام القضاءاالستاذ عمر زودة ،  )6( 
  .11االولى ، بدون سنة ، صفحة 

  .11، صفحة  نفس المرجعاالستاذ عمر زودة ،  )7( 

فقرة اخیرة من القانون المدني السند الصحیح بذلك التصرف الذي یصدر على  828لقد عرفت المادة  )8( 
  .شخص ال یكون مالكا للشيء او صاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادم مع ضرورة اشھار السند

المتعلق  19/05/2008في المؤرخ  08/147انظر في ذلك المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم  )9( 
  .بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة

المتعلق  19/05/2008المؤرخ في  08/147انظر في ذلك المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم  )10( 
  .بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة

المتعلق  19/05/2008المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفیذي رقم ) 12(انظر في ذلك المادة  )11( 
  .بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة

المتعلق  19/05/2008المؤرخ في  08/147من المرسوم التنفیذي رقم ) 13(انظر في ذلك المادة  )12( 
  .دات الملكیةبعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سن

معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري السید نذیر بیوت ،  )13( 
، مقال منشور في مجلة المحكمة العلیا ،االجتھاد 27/02/2007المؤرخ في  02-07بخصوص القانون 

  .25، صفحة 2010لسنة القضائي للغرفة العقاریة ،الجزء الثالث ، صادر عن قسم الوثائق 

المتضمن تأسیس  27/02/2007المؤرخ في  07/02انظر في ذلك المادة السادسة من القانون رقم  )14( 
  .اجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة

یؤول االختصاص االقلیمي للسید وكیل الجمھوریة في حالة ارتكاب جریمة مھما كان وصفھا الى محكمة  )15(
اقامة احد االشخاص المشتبھ في مساھمتھم فیھا او بمكان الذي تم في دائرتھ محل وبمكان ارتكاب الجریمة 

من األمر  37ذلك المادة ، انظر في  أحد ھؤالء االشخاص حتى ولو حصل ھذا القبض لسبب أخرالقبض على 
  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 08/06/1966المؤرخ في  66/155رقم 

یصبح الحكم أو القرار الجزائي نھائیا بعد استنفاذ طرق الطعن العادیة من معارضة واستئناف و الطعن  )16(
القانونیة المقررة لھا ، ما لم ینص القانون على خالف فوات المواعید بعد بالنقض كطریق غیر عادي للطعن أو 

المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  66/155من األمر رقم  499و  409،425ذلك ، أنظر في ذلك المواد 
  .قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم

  


