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 ِنووح ِىٍّخ ِٓ ِزطٍجبد ١ًٔ ّٙبكح اٌّبٍزو فٟ اٌؾمٛق 
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  :الطالبمن إعداد       
 ومان محمد أمين-

     

    2012/2013انًىسى انجايعٍ 

 : األستاذ إشرافتحت       
 خان فضيل-

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادئ ذي بدء شكر و احمد من له الشكر " اهلل عز و جل"
 هذا العمل المتواضع  إلتمامالذي الهمني الصبر و القوة  

 بالشكر العميق و الثناء الجزيل لألستاذ المشرف    أتقدمكما  
 خان فضيل   

 و التوجيه  انه لم يبخل عليا بالنصح  إالو ذلك رغم تعدد انشغاالته   
  و موظفين    أساتذةالحقوق من    أسرةكما اشكر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حـــذيــــقي    

 ةأن ٌعٌش وحٌدا, ألن قدرة الواحد من البشر قاصر عأجمع علماء االجتماع بأن اإلنسان ال ٌستطٌ

األمن رعلى توفٌ
(1)

ٌرتبط بتملك العقار, فبدون ذلك ٌنهار النظام  ةود الجماعوالشك أن وج 

 االجتماعً.

, كان سببا من أسباب التوسع فً ملك هٌعد تملك العقار من أسمى أهداف اإلنسان وأبرز طموحاتو

وقد  خوقهر شعوب  أخرى بأكملها عبر التارٌ وإلى غز ا, دعى شعوبلاألقطار الشاسعة وال ٌزا

لتحكم فً العقار, وضبط التعامل فٌه بٌن األفراد أكبر ضمان الستقرار رسخ فً ذهن األمم أن ا

الشعوب ورقٌها
(2)

 . 

ترتب عن هذه األسباب الذاتٌة والموضوعٌة توجه كل الدول الحدٌثة إلى تأسٌس قواعد ونظم 

تطور المبادئ والنظم التً تحكم تلك  ىقانونٌة ثابتة ومتطورة فً نفس الوقت, بالنظر إل

, األمر الذي نتج عنه خلق مؤسسات وإدارات تحكم وتنظم المٌدان العقاري, تسٌره  المجتمعات

وتضبط التعامل فٌه وفً إطاره، فنتج عن ذلك كم وافرمن القوانٌن و التنظٌمات العقارٌة فً 

 معظم الدول, ومن بٌنها الجزائر.

االستعمار ٌحمل المٌدان العقاري الحالً فً الجزائر, عالمة الهٌاكل التً فرضهــا
(3)

, وعالمة 

التدابٌر التالٌة لالستقالل, وٌنبثق المظهر الحالً من مجموعة كبرٌات الوقائع التً طبعت تارٌخ 

 البالد, وعلى وجه الخصوص الحقبة االستعمارٌة.

أعٌد النظر غداة االستقالل, فً النظام العقاري الموروث عن العهد االستعماري
(4)

, بوتٌرة طوٌلة 

 نظم قانونٌة وذلك بمختلف إصالحات شروط اكتساب الملكٌةقصد إٌجاد 

 

                                                 
(1)

 .1984,اٌغيء األٚي ,ٍٕخ 77ٓػٍّبء االعزّبع اٌؼالِخ اثٓ فٍلْٚ , اٌّملِخ ,اٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو ,اٌّإٍَخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍىزبة, ًهأػٍٝ 
(2)

 .27,ٓ 2002ٌؼلكأٔظو: ثٕٛٛف ٍِٛٝ, ِمبي ؽٛي كٚه اٌمبٟٙ اإلكاهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ, ِغٍخ ِغٌٍ اٌلٌٚخ,ا
(3)

اٌّزؼٍك ثزأ١ٌٍ اٌٍّى١خ فٟ اٌغيائو   16/06/1815أُ٘ ١٘ىً فوٙٗ االٍزؼّبه ٘ٛ ِؾبٌٚخ ا١ٌَطوح ٚاٌمٚبء ػٍٝ ٔظبَ أهاٟٙ اٌؼوُ,ؽ١ش ٍٓ لبْٔٛ 

 . 190,  2003ِٕٓٗ. أٔظو : ؽّلٜ ثبّب ػّو, إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ, كاه ِ٘ٛٗ, ٍٕخ 11ٚاالػزواف ثأهاٟٙ اٌؼوُ فٟ اٌّبكح

اٌّزّٚٓ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبهٞ، فأهاٟٙ اٌؼوُ ٚأهاٟٙ اٌجٍل٠خ اٌّلِغخ فٟ  25-90ِٓ اٌمبْٔٛ  85رأول اٌطبثغ اٌؼبَ ألهاٟٙ اٌؼوُ ثّٛعت رؼل٠ً اٌّبكح 

اٌّإهؿ فٟ         30-90ِٓ اٌمبْٔٛ - 18رجمٝ ٍِىب ٌٍلٌٚخ ٛجمب ٌٍّبكح 1971ٔٛفّجو  08اٌّإهؿ فٟ 73-71اٌٖٕلٚق إٌٟٛٛ ٌٍضٛهح اٌيهاػ١خ رطج١مب ٌألِو

 اٌّزّٚٓ األِالن ا١ٌٕٛٛخ . 1990ك٠َّجو 01

ٚاٌزٕظ١ّٟ إٌّظُ ٌٍؼمبه ٚئّىب١ٌخ رط١ٙوٖ , ِغٍخ  اٌّٛصك  , ػلك فبٓ ,اٌٍّزمٝ إٌٟٛٛ األٚي ؽٛي  ٟأ ٔظو: هؽّبٟٔ أؽّل , ِمبي ؽٛي اإلٛبه اٌزْو٠ؼ

 .89,ٓ 2002أفو٠ً  17, 16اٌزٛص١ك ٚرؾل٠بد اٌؼٖؤخ أ٠بَ 
(4)

ٚاٌمبْٔٛ ( ِؾً اٌْىً اٌغّبػٟ ٌالٍزغالي ٚاالٍزٖالػ, LOI WARINERه٠ٕٟ )ٗ اٌَّزؼّو اٌزْو٠غ ٔؾٛ اٌزٍّه اٌفوكٞ اٌقبٓ ٠َٕٗ لبْٔٛ ٚ"ٚع 

 ث١ٕخ اٌٍّى١خ كْٚ أْ ٠زًٕٛ ئٌٝ اٌزأص١و ػٍٝ أٌٍ أّٔبٛ اٌزٍّه ٚاالٍزغالي ". ٚرّىٓ  ِٓ لٍت Sénateurs consulte) .ا١ٌّْقٟ)

 .91ٟ,اٌّوعغ اٌَبثك  , ٓأٔظو: أؽّل هؽّبٔ



مرتبطة بتطور دور الدولة وموقعها فً العالقات االقتصادٌة 
(5)

. 

 أطاللب ِٓ ٘نٖ اٌم١ُ, أِىٓ رم١َُ ٚر١وح ئػلاك إٌظبَ اٌؼمبهٞ فٟ اٌغيائو ئٌٝ صالس ِواؽً: 

 خ  ِٚوؽٍخ اٌجؾش ػٓ أِٓ ػمبهٞ.ِوؽٍخ ر١١َو ٚالؼخ اعزّبػ١خ, ِوؽٍخ رم٠ٛخ األِالن اٌؼ١ِّٛ

, ٚاٌزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ عبء ثٙب 1988ِىٕذ اإلٕالؽبد االلزٖبك٠خ اٌّجبكه ئ١ٌٙب ثلا٠خ ِٓ 

ِٓ رفى١و ِزغلك ثْأْ لبْٔٛ ٠ٕظُ اٌٍّى١خ ِٓ أعً اٌَّبّ٘خ فٟ رول١خ  1989فجوا٠و  23كٍزٛه

 إٌّٛ االلزٖبكٞ. 

ؼمبهٞ ِٕن االٍزمالي ئٌٝ غب٠خ ٕلٚه لبْٔٛ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبهٞ ئْ االٍزوار١غ١خ اٌّزجؼخ فٟ ا١ٌّلاْ اٌ

وبٔذ رٙلف ئٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌمطبع اٌؼبَ ٚرم٠ٛزٗ ثزٍّه اٌؼِّٟٛ, ٚثؼل مٌه ر١ٍٛؼٗ  90-25

فبٕخ فٟ ئٛبه رٕف١ن ػ١ٍّبد اٌضٛهح اٌيهاػ١خ, ٚثبٌّٛاىاح ِغ مٌه وبٔذ ئّىب١ٌخ اٌٍّى١خ اٌقبٕخ 

 ِٕؾٖوح فٟ ؽلٚك كل١مخ. 

25-90اٌؾٍٛي اٌزٟ عبء ثٙب لبْٔٛ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبهٞ رْىً 
(6)

, ئعبثخ ٌزؼمل اٌٛٙؼ١بد اٌمب١ٔٛٔخ 

إٌبعّخ ػٓ ِقزٍف اٌّواؽً اٌزٟ ِو ثٙب إٌظبَ اٌؼمبهٞ فٟ اٌغيائو, ٚاٍزمواها ٌألٚٙبع فٟ 

 ِغبي اٌّؼبِالد إٌّٖجخ ػٍٝ اٌؼمبه.

زٕظ١ّ١خ اٌزٟ ٍٕٚذ ئٌٝ ؽل اٌزٚقُ , ٚ ث١ل أْ وً اٌّْبوً اٌؼمبه٠خ روعغ أٍبٍب ئٌٝ اٌٛٙؼ١خ اٌ 

ئٌٝ  ِْىً َِؼ األهاٟٙ فٚال ػٓ ٔظبَ اٌْٙو اٌؼمبهٞ
(7)

اٌّؼزّل فٟ ٔمً اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ 
(8)

. 

ٔزظ ػٓ وً مٌه رؼمل اٌٛٙؼ١خ اٌؼمبه٠خ فٟ اٌغيائو, ٚإٔجؾذ رْىً ه٘بٔب ما أ١ّ٘خ وج١وح, ٠طوػ 

١ِٖو االٍزضّبه إٌٟٛٛ ٚاألعٕجٟ
(9)

إٔجؾذ اٌغيائو ال رٍّه رواصب ػمبه٠ب اٍزضٕبئ١ب  ,  فبٕخ أ٠ٓ 

ثٖفخ فبٕخ, ٠ّٕؼ اٌٍَطبد اٌؼ١ِّٛخ ثٖفخ ػبِخ ؽك اٌْفؼخ ػٍٝ َِبؽبد ِؾلكح رقٖٔ 

 إللبِخ أْٔطخ الزٖبك٠خ . 
                                                 

(5)
 اٌمبٟٔٛٔ , ِٚٛلؼٙب ا١ٌَبٍٟ".  ب"ؽم١مخ ِٛلغ اٌٍّى١خ ٚكٚه٘ب ٚاٌمبْٔٛ اٌنٞ ٠ؾ١ّٙب رمبً ثبٌَٕجخ ئٌٝ كٚه اٌٍّى١خ ِٚووي٘ 

 .89أٔظو: هؽّبٟٔ أؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 
(6)

مٕٟ , ٚإٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌألِالن اٌؼمبه٠خ ٚأكٚاد رلفً اٌلٌٚخ ٚ اٌغّبػبد , اٌمٛاَ اٌز 1990ٔٛفّجو 18اٌّإهؿ فٟ  25-90ؽلك  لبْٔٛ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبهٞ  

 أٔظو اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ.اٌّؾ١ٍخ ٚا١ٌٙئبد اٌؼ١ِّٛخ.

ْ إٌٟٛٛ ٌألّغبي , اٌل٠ٛا ٞلبْٔٛ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبهٞ ِٕؼوط عل٠ل فٟ اٌزٕظ١ُ اٌؼمبهٞ , أٔظو وٍّخ ٚى٠و اٌؼلي ِؾّل رم١خ , إٌلٚح ا١ٌٕٛٛخ ٌٍمٚبء اٌؼمبه

 .12, ٓ 1995اٌزوث٠ٛخ ,
(7)

اٌّزؼٍك ثزأ١ٌٍ اٌَغً اٌؼمبهٞ اٌنٞ ٠مَٛ  1976ِبهً  25ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌّإهؿ فٟ  (Torrents)اػزّل اٌّْوع اٌغيائوٞ ٔظبَ اٌْٙو اٌؼ١ٕٟ   

, ػٛٗ اٌوٙبئ١خ اٌزٟ وبٔذ ٍبئلح فٟ  1975ٔٛفّجو  12اٌّإهؿ فٟ  74-75أٍبٍب ػٍٝ اٌلفزو اٌؼمبهٞ ثؼل ػ١ٍّخ اٌَّؼ اٌؼبَ األهاٟٙ ثّٛعت األِو 

 . 111إٌظبَ اٌَبثك ثْى١ٍخ ِىٕذ اٌلٌٚخ ِٓ ِّبهٍخ هلبثزٙب ػٍٝ ؽووخ اٌؼمبه ٚاٌَٛق اٌؼمبه٠خ .أٔظو: هؽّبٟٔ أؽّل , اٌّوعغ اٌَبثك , ٓ 
(8)

ألِالن ا١ٌٕٛٛخ, ٚٔيع اٌٍّى١خ ػٍٝ اٌزور١ت , وّب ػوفذ ػٍٝ اٌٍّى١خ ٚا 1996فجوا٠و  26ِٓ كٍزٛه  20, 18، 17ٔٔ اٌّإٌٍ اٌلٍزٛهٞ فٟ اٌّٛاك 

 اٌمٛا١ٔٓ ٚ األٔظّخ"  ِٗٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ؽك اٌٍّى١خ "ٟ٘ ؽك اٌزّزغ ٚاٌزٖوف فٟ األ١ّبء ثْوٛ  أْ ال رَزؼًّ اٍزؼّبال رؾوِ 674اٌّبكح 

به٠خ ئٌٝ صالس إٕٔبف ٟ٘ : األِالن ا١ٌٕٛٛخ , األِالن اٌقبٕخ ِٕٗ األِالن اٌؼم 23فٟ اٌّبكح   25-90فٟ ٔفٌ ا١ٌَبق ٕٕف لبْٔٛ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبهٞ 

 ٚاألِالن اٌٛلف١خ .
(9
 

)
 .9,ٓ  2006, ٍٕخ 4850, عو٠لح اٌقجو, اٌؼلكٗأٔظو: ثٛػالَ ِواوِ , ِمبي ؽٛي ؽك االِز١بى ٠ؼ١ك االٍزضّبه ٚال ٠ْغؼ



رمزٟٚ اٌلهاٍخ ئٌٝ عبٔت مٌه اٌمٛي أْ رؼمل اٌؾ١بح االعزّبػ١خ, ٚاٌزؾٛالد اٌزٟ ػوفزٙب إٌّظِٛخ 

رؼمل إٌّبىػبد اٌّطوٚؽخ ث١ٓ األفواك, أٚ ث١ٓ األفواك ٚاٌلٌٚخ ػٍٝ عٙبد اٌزْو٠ؼ١خ ٔزظ ػٕٙب 

اٌؾىُ  ١ٍّب رٍه اٌّزؼٍمخ ثب١ٌّلاْ اٌؼمبهٞ، رٍه إٌّبىػبد اٌزٟ رفزوٗ صالس ػٕبٕو أٍب١ٍخ 

 ٌٍفًٖ ف١ٙب :  ٚعٛك ٔياع إٔال, لبٟٙ ِقزٔ ٚلبْٔٛ ِطجك.

١خ فٟ إٌظبَ اٌمٚبئٟ ِٓ ؽ١ش اٌزٕظ١ُ االىكٚاع 1996أكفً اٌّإٌٍ اٌلٍزٛهٞ اٌغيائوٞ ٌَٕخ 

ٚا١ٌٙىٍخ, ثأْبء ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚر١ٖٕجٗ  كْٚ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ
(10)

, ِغ غ١بة االىكٚاع١خ فٟ 

 اٌمبػلح اإلعوائ١خ اٌزٟ ١ٍإول ػٍٝ ِمزٚب٘ب اٌّْوع فٟ ئٛبه رؼل٠ً لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ.

َبئً عٛ٘و٠خ رزؼٍك ثزٛى٠غ االفزٖبٓ ٠ْٕأ ٘نا إٌظبَ اٌمٚبئٟ اٌّيكٚط فٟ ثؼ٘ اٌؾبالد ِ

ث١ٓ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌؼبك٠خ ٚ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اإلكاه٠خ،  ٠ٕغو ػٕٗ رٕبىع ث١ّٕٙب ؽٛي 

 االفزٖبٓ إٌٛػٟ .

ِٕٗ ئٌٝ رأ١ٌٍ ١٘ئخ لٚبئ١خ، رزٌٛٝ اٌفًٖ فٟ ؽبالد  152فٟ اٌّبكح  1996أّبه كٍزٛه فجوا٠و 

ؼ١ٍب ِٚغٌٍ اٌلٌٚخ، ٌزؾم١ك ؽَٓ ١ٍو إٌظبَ اٌمٚبئٟ رٕبىع االفزٖبٓ إٌٛػٟ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌ

 اٌّيكٚط اٌنٞ رْىً ٘وِٗ ِؾىّخ اٌزٕبىع .

رٕؼمل ٚال٠خ اٌمٚبء اإلكاهٞ ٌٕظو إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ ثبٌٕظو ئٌٝ رلفً اٌلٌٚخ ثبػزجبه٘ب عٙخ ِبٌىخ 

وافٙب ّقٖب ٌألِالن ِؾً اٌّطبٌجخ اٌمٚبئ١خ, أٚ أْ اٌؼاللخ اٌزؼبلل٠خ رًّْ أؽل أٛ حأٚ ١َِو

 .بئكاه٠ب ػبِ

٠يكاك ٘نا اٌلٚه رؼملا ثبٌَٕجخ ٌٍمٚبء اإلكاهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ, ألٔٗ ى٠بكح ػٍٝ اٌمبٟٙ 

اٌؼبكٞ اٌنٞ ٠فًٖ ث١ٓ ٍِٖؾز١ٓ ّق١ٖز١ٓ, فاْ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ ِطبٌت ثبٌزٛف١ك ث١ٓ اٌٍّٖؾخ 

اٌفوك٠خ ِٚفَٙٛ اٌٖبٌؼ اٌؼبَ
(11)

ٟ اٌلٌٚخ ثّٛعجٗ ٚرؼٍٓ ػٓ , اٌنٞ رزؾون اٌٍَطخ اٌؼبِخ ف

أغواٙٙب, ٚرأرٟ ثٗ أػّبٌٙب, ثّٛعجٗ رقٚغ ٌولبثخ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ, ٘نٖ اٌولبثخ اٌزٟ رٖؼت فٟ 

ا١ٌّلاْ اٌؼمبهٞ أ٠ٓ رىضو رلفالد اإلكاهح فٟ اٌزٕظ١ُ ٚ اٌٚجٜ
(12)

 . 

                                                 
(10

 
 )

 1998ِبٞ 30اٌّإهف١ٓ فٟ   02-98ٚ  01-98ب ثّٛعت اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ ٔظُ اٌّْوع افزٖبٕبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚاٌّؾبوُ اإلكاه٠خ رٕظ١ّٙب ٚػٍّٙ

 ػٍٝ اٌزور١ت.
(11

 
)

ٕٟٛ ٌألّغبي أٔظو: ١ٌٍٝ ىهٚلٟ, ٕالؽ١بد اٌمبٟٙ اإلكاهٞ ػٍٝ ٙٛء اٌزطج١مبد اٌمٚبئ١خ ٌٍغوفخ اإلكاه٠خ ٌٍّؾىّخ اٌؼ١ٍب, ْٔوح اٌمٚبح , اٌل٠ٛاْ اٌٛ

 .    177,ٓ 99, ٍٕخ 54اٌزوث٠ٛخ , ٚىاهح اٌؼلي , اٌؼلك 
(12)

أ٘لاف  اٌٚجٜ اإلكاهٞ اٌقبٓ, ِغّٛػخ اٌم١ٛك ٚاٌٚٛاثٜ اٌزٟ رٙلف ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ثّفِٙٛٗ اٌٛاٍغ فٟ ظً ٔظبَ لبٟٔٛٔ فبٓ أٚ رؾم١ك 

 فبٕخ غ١و اٌضالس اٌزٟ ٠ٍّْٙب إٌظبَ اٌؼبَ.           

 .162, 1993ٓكاهٞ , اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍْٕو ٚاٌطجبػخ , اٌمب٘وح, ٍٕخ أٔظو: أثٛ ى٠ل فّٟٙ , اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ , مار١خ اٌمبْٔٛ اإل



 اٍزؾبي ػٍٝ ٘نا األٍبً رٖٛه عٙخ ٚاؽلح ٌٍفًٖ فٟ إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ ثبٌٕظو ئٌٝ ٛوفٟ

 إٌّبىػخ  اٌؼمبه٠خ ِٓ عٙخ،  ٚثبٌٕظو ئٌٝ األِالن ِؾً اٌّطبٌجخ اٌمٚبئ١خ ِٓ عٙخ أفوٜ. 

علٚال ٕٚف١ب أٚ ؽٖو٠ب ٌٍّٕبىػبد اٌؼمبه٠خ اٌزٟ ٠ٚطٍغ ٍٛاء  و١ْٔو ئٌٝ أْ ٘نا اٌجؾش ال ٠ؼزج

ارٗ, اٌمٚبء اٌؼبكٞ أٚ اإلكاهٞ ثبٌفًٖ ف١ٙب, ٚ ئّٔب  ألزٖو اٌلهاٍخ ف١ٗ ػٍٝ َِأٌخ االفزٖبٓ م

 ٚاٌزٕبىع اٌمبئُ ف١ٗ ث١ٓ عٙبد اٌمٚبء اٌؼبكٞ ٚاإلكاهٞ فٟ ِغبي إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ .  

ئْ كهاٍزٕب ٌٙنا اٌّٛٙٛع فٟ ئٛبه إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ  ٚاٌمٚبئٟ اٌغيائوٞ رض١و عٍّخ ِٓ 

ثؾل مارٗ, فَّأٌخ اٌجؾش فٟ رٕبىع االفزٖبٓ فٟ إٌظبَ  عاٌٖؼٛثبد, رزؼٍك ثطج١ؼخ اٌّٛٙٛ

اٌغيائوٞ ِورجطخ ثبٌلهعخ األٌٚٝ ثبالعزٙبكاد ٚاألؽىبَ اٌمٚبئ١خ  ماد اٌٍٖخ ثٙنا  اٌمٚبئٟ

اٌْأْ, ٌّٚب وبْ اٌمٚبء اٌغيائوٞ اإلكاهٞ ؽل٠ش اٌزغوثخ, فبْ  اٌلهاٍخ رْىً ؽمب ٕؼٛثخ وج١وح, 

ٝ ٌٍغوفخ اٌؼمبه٠خ  ثبٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب, ى٠بكح ػٍ ٟفبٕخ ئما أٙفذ ٌٙب ػلَ اٍزمواه االعزٙبك اٌمٚبئ

      ٔلهح اٌلهاٍبد اٌفم١ٙخ ؽٛي ٘نا اٌّٛٙٛع ثبٌناد .

أرؼوٗ ػجو ٘نا اٌجؾش ئٌٝ رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ اٌمبٟٙ اٌؼبكٞ ٚاٌمبٟٙ اإلكاهٞ فٟ ِغبي 

إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ, ؽ١ش أهوي ػٍٝ اٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌمٚبئٟ اٌّزؼٍك ثبٌّٛٙٛع اٌّنوٛه, 

 أٛوػ ِٓ فالٌٗ اإلّىب١ٌخ اٌزب١ٌخ:

كم تناسع االختصاص فٍ انًادج انعقارَح حتًُح فزضتها االسدواجُح انقضائُح أو طثُعح هم يش

 انًناسعح انعقارَح ؟ 

ٌإلعبثخ ػٍٝ مٌه أرٕبٚي فٟ اٌفًٖ األٚي : إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ أِبَ اٌمٚبء اٌؼبكٞ صُ 

أرطوق فٟ اٌفًٖ اٌضبٟٔ ئٌٝ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ أِبَ اٌمٚبء اإلكاهٞ ٚ فٟ اٌفًٖ 

  تنازع االختصاص في المادة العقارية ٌضبٌش رٕبٌٚذ ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول: المنازعات العقارية أمام القضاء العادي 
و           ينظر القضاء العادي في المنازعة العقارية بموجب االختصاص الذي خولو القانون.

ك تعد المنازعة العقارية بتعدد القوانين المنظمة ليا و تشعبيا ، أين يصعب عمى الجيات مرد ذل
القضائية اإللمام بيا بسبب كثرة تدخالت اإلدارة بالتنظيم و الضبط في الميدان العقاري من جية و 

 غياب تخصص القضاء من ناحية أخرى.
عمى القضاء العادي و التي ترمي إلى  و الذي ييمنا في ىذه الدراسة ىي تمك الطمبات المطروحة

 13الفصل في النزاع العقاري.
تطرح عمى القسم المدني لممحاكم نظرا لكثرة و تعدد  1994كانت جل المنازعات العقارية قبل 

القضايا العقارية حيث تم استحداث قسم عقاري عمى مستوى المحاكم بموجب قرار وزير العدل 
الذي حدد عدد األقسام. و بالرغم من  25/09/1990خ في المتمم لمقرار المؤر  1/04/1994

تواجد األقسام لم يمنع المتقاضين من طرح المنازعة العقارية عمى األقسام األخرى. و ذلك الن 
 14األقسام موضوعة بموجب قرار الوزير لمتخصص فقط. 
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 ػٍٝ اْ اٌىً ٍٛا١ٍخ اِبَ اٌمبْٔٛ. 1996ِٓ كٍزٛه  140/2رٕٔ اٌّبكح   
14

 .2009 ِبٞ 12ِؾبٙوح اٌم١ذ ِٓ ٛوف االٍزبم ثٓ ؽجٍخ ػٍٟ فٟ ا١ٌَٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ػمٛك اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ إٌّظّخ ِٓ ٛوف و١ًٍٕٛ ثٛ٘واْ فٟ   



 
 لمبحث األول: االختصاص اإلقميمي في مادة المنازعة العقارية :ا

نظم المشرع الجزائري مسالة االختصاص اإلقميمي في ق إ م. و ىذا توضيحا لتطبيق االختصاص 
اإلقميمي لممنازعات العقارية ، لذا وجب عمينا التعرض لمفيوم االختصاص اإلقميمي )األول( ثم 

 تحديد طبيعة االختصاص اإلقميمي و مدى تعمقو بالنظام من عدمو )ثانيا( 
 اص اإلقميمي في المنازعات العقارية :أوال : تعريف االختص

( من قانون اإلجراءات المدنية عمى القاعدة العامة في االختصاص اإلقميمي و 08نصت المادة ) 
يقصد بو " أن تمارس الجية القضائية صالحية الفصل في القضايا المعروضة عمييا في نطاق 

و تخضع لقواعد                  15اختصاصيا المحدد بناءا عمى التقسيم و التنظيم القضائي".
االختصاص اإلقميمي جميع الجيات القضائية ماعدا المحكمة العميا التي ال تخضع لذلك ، كونيا 

 16تمارس صالحياتيا عمى القرارات الصادرة من المحاكم و المجالس القضائية.
أٔٗ ٠ّٚٓ ٠غل االفزٖبٓ ِٖلهٖ فٟ اٌزْو٠غ اٌنٞ ٠غت أْ ٠َزٕل ئٌٝ أٍبً كٍزٛهٞ، مٌه 

اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ٌٍغٙبد اٌمٚبئ١خ.                                                             ٠مٖل 

ثبالفزٖبٓ األ١ٍ٘خ اٌمب١ٔٛٔخ  ٌغٙخ لٚبئ١خ ٌٍٕظو فٟ إٌّبىػبد
(17)

, وّب ٠ؼوف ثأٔٗ  ٚال٠خ 

اٌمٚبء ٌٍؾىُ  ثّمزٚٝ اٌمبْٔٛ فٟ فِٖٛخ ِْٕٛهح 
(18)

فٛي                       .               

 غاٌمبْٔٛ ٌٍغٙبد اٌمٚبئ١خ ثٕٛػ١ٙب اٌؼبك٠خ ٚاإلكاه٠خ إٌظو فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ, ٌىٕٙب ال رَزط١

 أْ رّبهً رٍه اٌٛال٠خ  ئال ثّٛعت ئفزٖبٕٙب .

٠ؼزجو االفزٖبٓ ٌٍفًٖ فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ ما أ١ّ٘خ وج١وح, ثبٌٕظو ئٌٝ ٛوفٟ إٌّبىػخ 

ٓ عٙخ, ٚثبٌٕظو ئٌٝ األِالن اٌؼمبه٠خ ِؾً اٌّطبٌجخ اٌمٚبئ١خ ِٓ عٙخ أفوٜ.                                         اٌؼمبه٠خ ِ

رؾل٠ل ٔٛع ٚٛج١ؼخ  إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ اٌزٟ ٠ؼٛك         

ثٕبء  ٞاٌفًٖ ف١ٙب ئٌٝ عٙبد اٌمٚبء اٌؼبكٞ ٚرٍه اٌزٟ ٠ؼٛك اٌفًٖ ف١ٙب ئٌٝ عٙبد اٌمٚبء اإلكاه

ٝ ِؼب١٠و ِؾلكح لبٔٛٔب.                ٚ ٠ؼٕٟ االفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ رؾل٠ل ِغبي افزٖبٓ ػٍ
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 اٌّزّٚٓ اٌزم١َُ اٌمٚبئٟ. 1997 19اٌّإهؿ فٟ  97/11األِو   
16

 .97/11فجوا٠و اٌّؾلك الفزٖبٓ اٌّغبٌٌ اٌمٚبئ١خ ٚ و١ف١بد رطج١ك االِو هلُ  16اٌّإهؿ فٟ  98/63اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ   
(17)

 . 228، ٓ 2002, 01ٓ ػىْٕٛ, اٌغيائو  ٛجؼخ, ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ,  ث اٌمٚبء اإلكاهٞ رٕظ١ُ ٚ افزٖبٓه١ّل فٍٛفٟ,  
(18)

 .178, 2000ٓ, 02,  اٌل٠ٛاْ إٌٟٛٛ ٌألّغبي اٌزوث٠ٛخ , اٌغيائو ,اٌطجؼخ  اٌمبْٔٛ اٌمٚبئٟ اٌغيائوٞاٌغٛصٟ ثٓ ٍِؾخ ,  



اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌؼبك٠خ ٚاإلكاه٠خ ثٕظو إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ ثؾَت ِٛلغ اٌؼمبه فٟ كائوح 

 افزٖبٓ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ ِٓ ػلِٗ. 

ٌٕطبق, ٌٙب أ١ّ٘خ وج١وح فٟ ئْ كهاٍخ ِؼ١به االفزٖبٓ ٌٍفًٖ فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ فٟ ٘نا ا

إٌظبَ اٌمٚبئٟ ثٖفخ ػبِخ, ٚفٟ رٛع١ٗ اٌّزمبٟٙ ثٖفخ فبٕخ, ٚرزغٍٝ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ 

اٌلٚه اٌنٞ ٠ٍؼجٗ ِؼ١به االفزٖبٓ و١ٍٍٛخ ٌٍفًٖ فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ. ٚػ١ٍٗ الثل ِٓ رؾل٠ل 

 االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍفًٖ فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ 

 الختصاص اإلقميمي:ثانيا : طبيعة ا
أرس المشرع قاعدة عامة في االختصاص اإلقميمي أن المحكمة المختصة ىي محكمة موطن 

و ىنا تبين                                                     19ق إ م. 37المدعى عميو المادة 
ىو "  من ق إ م 36االختصاص الشخصي أي موطن المدعى عميو، و المواطن طبقا لممادة 

المكان الذي يوجد فيو السكن الرئيس لمشخص ، و في حالة عدم وجوده يحل محمو مكان 
                               20إقامتو".

( 08غير أن المشرع من القاعدة العامة و أورد استثناءات بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة )
 سواه في قضايا معينة. السابقة حين حدد محكمة معينة ليا الفصل دون

و ال شك أن المشرع عندما عقد ىذا االختصاص ابتغى من وراء ذلك تحقيق أىداف تخدم ممف 
 21 الدعوى و مبادئ العدالة.

نمخص من خالل مفيوم االختصاص اإلقميمي إلى القول بانو اختصاص غير متعمق بالنظام العام 
 من ق إ م إلى ذلك بقوليا.  93أشارت المادة  ، ال تجوز لمقاضي أثارتو من تمقاء نفسو ، و لقد

 المطمب األول : األساس القانوني :
يستمد االختصاص اإلقميمي وجوده من قانون اإلجراءات المدنية  إلى جانب بعض القوانين 

 22الخاصة.
( قانون اإلجراءات المدنية 8عمى ىذا األساس وجب التطرق إلى األساس الوارد في المادة الثامنة )

 أوال( ثم إلى األساس الواردة في القوانين الخاصة )ثانيا()
                                                 

19
 .251. ٓ 2003، كاه اٌو٠ؾبٔخ ٌْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ، اٌغيائو ، ٛجؼخ  إٌظبَ اٌمٚبئٟ اٌغيائوٞػّبه ث١ٙٛبف ،   

20
ٓ  2004ِٓ ٍٕخ  01اٌّغٍخ اٌمٚبئ١خ لَُ اٌٛصبئك اٌؼ١ٍب اٌغيائو ، اٌؼلك  29/05/2002اٌّإهؿ فٟ  259587لواه اٌغوفخ اٌّل١ٔخ ثبٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب هلُ   

85. 
21

 .527، ٓ  1999ٛجٙخ  ، اٌغيء اٌضبٌذ ، ك٠ٛاْ  اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌّجبكب اٌؼبِخ فٟ إٌّبىػبد االكاه٠خ ٔظو٠خ االفزٖبَِٓؼٛك ١ّٙٛة ،   
22

 ِٕٗ. 11اٌٝ  8اٌّْوع اٌغيائوٞ االفزٖبٓ االل١ٍّٟ فٟ اٌجبة اٌضبٟٔ ِٓ اٌىزبة اٌّزؼٍك ثبالفزٖبٓ ثّٛعت اٌّٛاك   



 األسس الواردة في قانون اإلجراءات المدنية :
( ق إ م أن المحكمة المختصة قانونا أي محميا ينظر في 08حدد المشرع الجزائري في المادة )

 ىذه المادة. المنازعة العقارية و ىي محكمة موطن المدعى عميو ، غير انو أورد استثناءات عمى
و ما ييمنا في ىذه االستثناءات االختصاص المحمي لنظر المنازعة العقارية باعتبارىا موضوع 

 23الدراسة الحالية.
( أعاله في الفقرة الثالثة ما يمي : " في الدعوى العقارية أو األشغال المتعمقة 08فأوردت المادة )

تي يقع العقار المتعمقة بالعقار أمام المحكمة البالعقار أو دعاوي اإليجارات بما في ذلك التجارية 
 24. في دائرة اختصاصيا

إلى جانب ذلك أوردت الفقرة األخيرة من المادة السابقة اختصاص المحاكم المنعقدة في مقر 
المجالس القضائية فيما يتعمق بالحجز العقاري ، و تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع ، و نحسب 

 25ختصاص نوعي و ليس إقميمي.أن ىذا االختصاص ا
( المتعمقة باالختصاص اإلقميمي إلى 08نمخص من خالل األساس القانوني الوارد في المادة )

القول بان ىذا االختصاص منظم بالنظر إلى الجيات القضائية العادية غير انو يختمف بالنسبة 
اله معيار الجية اإلدارية لمجيات القضائية اإلدارية أين يتدخل إلى جانب المادة المذكورة أع

 المدعية.
من ق إ م ترفع الدعاوي المتعمقة بالمواد العقارية أمام الجية القضائية التي  39كما أوردت المادة 

 تقع في دائرة اختصاصيا.
من ىذا القانون ) ق إ م( ترفع الدعاوي أمام جيات  38/37: فضال عن المواد  40المادة 

 26القضاء العادي دون سواه.
ي المواد ) المتعمقة( العقارية أو األشغال المتعمقة بالعقار ، أو دعاوي اإليجار بما فييا ف -1

التجارية المتعمقة بالعقارات ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاص العقار أو المحكمة التي 
 27 يقع في دائرة اختصاصيا مكان تنفيذ األشغال.

 28لدفع بعد االختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخر.في جميع الحاالت األخرى يجب أن يبدي ا
                                                 

23
  اٌّوعغ ٔفَٗ .  

24
   91،  83ٓ  2009 ّوػ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ االكاه٠خػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ،    

25
 .  2008ف١فوٞ  23فٟ اٌّإهؿ  08/09اٌمبْٔٛ هلُ    

26
 ِٕٗ 11اٌٝ  8اٌّْوع اٌغيائوٞ االفزٖبٓ االل١ٍّٟ فٟ اٌجبة اٌضبٟٔ ِٓ اٌىزبة االٚي اٌّزؼٍك ثبالفزٖبٓ ثّٛعت اٌّٛاك   

27
   91اٌٝ  83ػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ   



و عمى ىذا األساس يظير مسمك المشرع الجزائري منسجما مع االختصاص المحمي الن قواعد 
، و حتى عن البيان أن 29شرعت لمصمحة المتقاضين و ليست لمصمحة النظام العام  األخير ىذا

مس الدولة باعتبارىما ىيئتان يمتد مسالة االختصاص اإلقميمي ال تطرح لممحكمة العميا أو مج
 30اختصاصيا بكامل األراضي الجميورية.

 
 
 لمطمب الثاني  : الدفع بعد االختصاصا

عندما يتقد الدفع بعد االختصاص تقوم المحكمة )أوال( بفحص مدى قبولو من الناحية الشكمية أي 
ن اإلجراءات المدنية من قانو  47فحص توفر شروط تقديم ىذا الدفع المنصوص عميو في المادة 

، و  31فان كان الدفع غير مقبول ، يرفض الطمب و تتطرق المحكمة إلى دعوى موضوع الدعوى
أن ظير لممحكمة أن الدفع بعده االختصاص مقبول ، يجب عمييا فحص مدى تأسيسو بالنظر 

 32إلى الدعوى المطروحة أماميا.
تصاص اإلقميمي فيو لمحكمة موطن و مثال ذلك لمل يتضمن نزاع عقاري كالقسمة يكون االخ

المتوفي أو موطن تواجد العقار اذ ال يجوز لكمتا المحكمتين أن تقبل باي دفع بعده االختصاص 
اإلقميمي لوجود نص في كال الحالتين يجيز اختصاص البت و اذا حصل يتبع في ذلك الشأن 

صاص اإلقميمي لمكان تواجد من ق إ م و ىذا تكريسا بمبدأ االخت 398قواعد المقررة في المادة 
 33العقار. 

 الدفع بعدم االختصاص اإلقميمي :      
و ىو دفع يقدمو المدعى عميو يطمب من خاللو عدم تعرض المحكمة لمنظر في الدعوى 

المعروضة عمييا ألنيا ليست من اختصاصيا و وفقا لما تقرره قواعد االختصاص اإلقميمي و 
الدفع أن يسبب طمبو و يتبين الجية القضائية التي يستوجب رفع  عمى المدعى عميو الذي يقدم ىذا

                                                                                                                                                                  
28

 27، ٓ  2002لك ، ػ ِمبي ؽٛي كٚه اٌمٚبء فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ ِغٌٍ اٌلٌٚخث١ٙٛبف ٍِٛٝ ،   
29

 .251، ٓ 2003، كاه اٌو٠ؾبٔخ ٌٍْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ، اٌغيائو ، ٛجؼخ  إٌظبَ اٌمٚبئٟ اٌغيائوٞػّبه ث١ٙٛبف ،    
30

 .29/05/2002اٌّإهؿ فٟ  259587لواه اٌغوفخ اٌّل١ٔخ ثبٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب هلُ   
31

ِبٞ  12ي اٌؼمٛك اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ إٌّظُ ِٓ ٛوف عٛهٞ و١ًٍٕٛ ثٛ٘واْ ِؾبٙوح اٌم١ذ ِٓ ٛوف األٍزبم ثٓ عٍجخ ِؾّل ٚ ػٍٟ ا١ٌَٛ اٌلهاٍٟ ؽٛ  

2009 . 
32

 .91،   83ِؾّل ثوثبهح ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ ، ٓ ،    
33

 .23/02/2008اٌّإهؿ فٟ  08/09اٌمبْٔٛ هلُ   



الدعوى أماميا و ال يجوز لممدعى يان يثيرىا أي إثارة ىذا الدفع بل ىو حق لممدعى عميو فقط 
 34من ق إ م و البد من ىذا الدفع قبل مناقشة موضوع الدعوى 51وفقا لنص المادة 

صاص اإلقميمي و ليذا الحكم حجية نسبية فقط ألنو و يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم االخت
حكم إجرائي فقط يتطرق لمنزاع حول الحق و أدى إلى زوال الخصومة فانو ال يمنح من جديد 

المطالبة بذات الحق أمام المحكمة أخرى تكون ىي المختصة بالفصل في النزاع وفقا لقواعد 35
  36االختصاص المحمي.

 قميمي شروط الدفع بعدم االختصاص اإل
لقد اكد المشرع في القانون الجديد أن مسالة االختصاص اإلقميمي ليست من النظام العام بخالف 

 : 37االختصاص اإلقميمي أمام القضاء اإلداري و جعل قبولو مرتبط بثالث شروط
ال يجوز أن يثيره القاضي من تمقاء نفسو لعدم تعمقو بالنظام العام ) بخالف االختصاص  -1

 38عمى اطراف الخصومة التمسك بواإلقميمي( ف
يجب أن يثار قبل أي دفاع في الموضوع و قبل أي دفع بعدم القبول حسب الحاالت و غيرىا  -2

 39من نفس القانون 47من قانون إجراءات المدنية و اإلدارية و المادة  67المذكورة في المادة 
 د بو :من ق إ م و المرا 51أن يسبب من تمسك بالدفع بعدم االختصاص مادة  -3

: من حيث بيان مثال أن العقار غير تابع لبمدية تابعة أي تدخل في نطاق اختصاص  أوال: واقعا
 40المحكمة اإلقميمي المرفوع أماميا الدعوى. 

ذكر المرجع القانوني الذي نجعل من النزاع المطروح عمى المحكمة غير مختصة ثانيا : قانونا : 
 إقميميا

 بتسمية المحكمة صاحبة االختصاصأن يقوم التمسك بيذا الدفع 
 ( ق إ م و إ 51ال يجوز إثارة ىذا الدفع من المدعي المادة ) -
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 .91، 83ِؾّل ثوثبهح ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ ، ٓ ،   
35

 ثٓ عجٍخ ِؾّل ٚ ػٍٟ ، ِوعغ ٍبثك .  
36

  .16، ٓ  2003،اٌطجؼخ االٌٚٝ ، كاه ِ٘ٛخ ، اٌغيائو ، ٍٕخ  اٌمٚبء اٌؼمبهٞ لٟ ٚ ؽّلٞ ثبّب ػّو ، ١ٌٍٝ ىهٚ  
37

 .91، 83كوزٛه ػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ، ِوعغ ٍبثك ،  ٓ   
38

 ..2009 ماي 22 في العقارية الترقية عن الدراسي اليوم في علي و محمد جبلة بن  
39

  .16ثك  ، ٓ ١ٌٍٝ ىهٚلٟ ٚ ؽّلٞ ثبّب، ِوعغ ٍب  
40

 لَُ اٌٛصبئك اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌغيائو. 27/09/1993اٌّإهؿ فٟ  109743لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب هلُ   



و أن ىذا األمر منطقي و ال يحتاج لنص باعتبار انو ليس من مصمحة المدعي أن يقدم دفاعا 
ضد نفسو يؤدي حتما عند قبولو من المحكمة إلى خسران الدعوى بل اذا ادرك المدعي خطا فمو 

ل أخرى إلنياء الخصومة و إعادة طرحيا أمام المحكمة المختصة إقميميا و ىذا إلنياء وسائ
 الخصومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني : االختصاص النوعي في مادة المنازعات العقارية
٠ٕؼمل االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍّؾبوُ

41
فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب اٌّل١ٔخ ٚ اٌزغبه٠خ ثبػزجبه٘ب اٌغٙبد   

 بئ١خ اٌقبٕخ ثبٌمبْٔٛ اٌؼبَ.اٌمٚ

رىْٛ اٌّؾىّخ ِقزٖخ ٔٛػ١ب فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب ٚ رفًٖ ف١ٙب األلَبَ ؽَت ِٛٙٛع إٌياع ثؼل 

ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد ٚ اٌّالؽع أْ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚ ٔظوا أل١ّ٘خ  32علٌٚخ اٌم١ٚخ ٛجمب ٌٍّبكح 

ػٕٛاْ رؾذ ر١َّخ اٌمَُ اٌؼمبهٞ  اٌفًٖ اٌضبٌش ِٓ اٌجبة األٚي ِٓ اٌىزبة اٌضبٟٔ  اٌؼمبه فمل ٔظُ

ِج١ٕب ف١ٙب أْ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ٠قزٔ ٔٛػ١ب ثبٌّٕبىػبد  511ٚ موو٘ب افزٖبٕٙب اٌؼبَ فٟ اٌّبكح 

ٚ فٔ ػٍٟ ٍج١ً  512اٌّزؼٍمخ ثبألِالن اٌؼمبه٠خ ٚ أٚهك ثؼ٘ ِٛا١ٙغ االفزٖبٓ فٟ اٌّبكح 

ؽك اٌٍّى١خ ٚ اٌؼمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌّضبي ثؼ٘ أٔٛاع اٌمٚب٠ب اٌزٟ ػوفزٙب اٌّؾبوُ ٟٚ٘: ٔيػبد 

ؽك االٔزفبع –اٌزمبكَ  -كػٛٞ اٌؾ١بىح –وبٌو٘ٓ اٌوٍّٟ 
42

...ْٔبٛبد اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ ٚ ٠لفً ف١ٗ 

– ػ١ٍّخ اٌجٕبء أٚ رغل٠ل أِالن لٖل اإل٠غبه أٚ اٌج١غ أٚ ٌزٍج١خ ؽبعبد ّق١ٖخ وبٌزؼب١ٔٚخ اٌؼمبه٠خ

 –اٌْفؼخ  –ئصجبد اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ  –خ ػٍٟ ا١ٌْٛع اٌٍّى١ –اٌٍّى١خ اٌّْزووخ فٟ اٌؼمبهاد اٌّج١ٕخ  

ئ٠غبه  –اٌمَّخ ٚ رؾل٠ل اٌّؼبٌُ  –اٌزٕبىي ػٓ اٌٍّى١خ ٚ ؽك االٔزفبع  –اٌٙجخ ٚ ا١ٌٕٛخ فٟ اٌؼمبه 

 .ئ٠غبهاد فالؽ١ٗ –اٌَىٕبد ٚ اٌّؾالد ا١ٌّٕٙخ 

اٌمبئّخ ث١ٓ افزٖبٕبد اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ ِٛٙٛع إٌياػبد  517ئٌٟ  513وّب أكهعذ اٌّٛاك 

ٔياػبد رزؼٍك ثاثطبي أٚ فَـ أٚ   -اٌفالؽ١ٓ اٌَّزغ١ٍٓ ألهاٟٙ اٌلٌٚخ ف١ّب ث١ُٕٙ أٚ ِغ اٌغ١و 

ِٕبىػبد اٌزول١ُ اٌّإلذ فٟ اٌَغً اٌؼمبهٞ اٌمبئّخ ث١ٓ  –رؼل٠ً أٚ ٔم٘ ؽمٛق رُ ّٙو٘ب 

لٌٚخ ِغ ِٕبىػبد اٌّزؼٍمخ ثّمب٠ٚبد ربثؼخ ألِالن اٌ –األّقبٓ اٌقبٙؼ١ٓ ٌٍمبْٔٛ اٌقبٓ 

 .ػمبهاد ربثؼخ ألِالن فبٕخ

ٚ اٌّالؽع أْ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍمَُ اٌؼمبهٞ ػٍٟ َِزٛٞ اٌّؾبوُ افزٖبٓ غ١و ِبٔغ فمل 

٠ٍغأ ثؼ٘ األّقبٓ ٌطوػ كػٛٞ ػمبه٠خ ػٍٟ اٌمَُ اٌّلٟٔ ٚ ال ٠غٛى ٌٙنا األف١و هفٚٙب ٌؼلَ 

ٌؼبَ ٚ ٘ٛ ِب عؼً اٌفموح االفزٖبٓ إٌٛػٟ ثبػزجبه أْ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ ٌٙب االفزٖبٓ ا

رؼطٟ االفزٖبٓ ٌٍمَُ اٌّلٟٔ ٌٍّؾبوُ اٌزٟ رفزمل ٌأللَبَ األفوٜ  32اٌقبَِخ ِٓ اٌّبكح 

                                                 
41

اك اٌزب١ٌخ: ٠إٚي االفزٖبٓ ٌٍّؾبوُ إٌّؼملح فٟ ِمو اٌّغبٌٌ اٌمٚبئ١خ، ٌٍفًٖ كْٚ ٍٛا٘ب ثّٛعت ؽىُ لبثً ٌالٍزئٕبف أِبَ اٌّغٌٍ اٌمٚبئٟ، فٟ اٌّٛ  

ثبٌؼغي، ٞ، ٚ ر٠َٛخ لٛائُ اٌزٛى٠غ ٚ ث١غ اٌّْبع، ٚ ؽغي اٌَفٓ ٚ اٌطبئواد ٚ ث١ؼٙب لٚبئ١ب، ٚ رٕف١ن اٌؾىُ األعٕجٟ، ٚ ِؼبّبد اٌزمبػل اٌقبٕخ اٌؾغي اٌؼمبه

 ٚ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثؾٛاكس اٌؼًّ، ٚ كػبٜٚ اإلفالً ٚ اٌز٠َٛخ اٌمٚبئ١خ ٚ ٍٛجبد ث١غ اٌّؾالد اٌّضمٍخ ثم١ل اٌو٘ٓ اٌؾ١بىٞ".  
42

  اٌّزّٚٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ. 1966عٛاْ  08اٌّإهؿ فٟ  154-66فموح أف١وح ِٓ األِو  08اٌّبكح   



 .االعزّبػٟ ٚ ؽزٝ اٌزغبهٞ اٌغ١و ِنوٛه إلفالف اٌزْى١ٍخ  ثبٍزضٕبء اٌمَُ

ِٓ  32ٚ إلهغبَ اٌّزمب١ٙٓ ػٍٟ افز١به اٌمَُ اٌّزقٖٔ فمل أعبىد اٌفموح اٌَبكٍخ ِٓ اٌّبكح  

لبْٔٛ اإلعواءاد ل١بَ أ١ِٓ اٌٚجٜ )ٕٕلٚق اٌّؾىّخ( ثاؽبٌخ اٌٍّف ػٍٟ اٌمَُ اٌّؼٕٟ ثؼل أفن 

هأٞ هئ١ٌ اٌّؾىّخ ٚ فٟ هأ٠ٕب أْ ٘نا اإلعواء ٠ٖؼت ئْ ٌُ ٔمً ٠َزؾ١ً رطج١مٗ الٔؼلاَ اٌزأ١ً٘ 

مٚب٠ب إٌّٟٙ ٌلٞ وزبة اٌٚجٜ ٌلهاٍخ ٚ فوى وً اٌؼوائ٘ اٌزٟ رَغً أِبُِٙ ٚ ٌىضوح ػلك اٌ

 .اٌَّغٍخ ١ِٛ٠ب ٌلٞ ثؼ٘ اٌّؾبوُ

ٚ اٌّإول أْ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ف١غٛى ٌٍقَٖٛ أْ ٠ض١وٚٔٗ ٚ فٟ أ٠خ ِوؽٍخ 

  .وبٔذ ػ١ٍٙب اٌلػٛٞ ٚ ٌٍمبٟٙ ئصبهرٗ رٍمبئ١ب

فالفب ٌمبْٔٛ اإلعواءاد اٌَبثك فاْ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ اإلكاه٠خ اٌؾبٌٟ أػطٟ ٌمبٗ 

 .ػبد اٌؼمبه٠خ افزٖبٓ االٍزؼغبي اٌؼمبهٞ ٚ االفزٖبٓ اٌٛالئٟ اٌؼمبهٞإٌّبى

 :االستعجال انعقارٌ

اٌفًٖ ثّٛعت أِو اٍزؼغبٌٟ فٟ   ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد ٌمٚبح األلَبَ 300أعبىد اٌّبكح 

ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد  521اٌمٚب٠ب اٌزٟ ٠ٕٔ اٌمبْٔٛ ف١ٙب ػٍٟ افزٖبُٕٙ ٚ ٘ٛ ِب أولرٗ اٌّبكح 

ٛاى ٌمبٟٙ اٌؼمبهٞ ارقبم رلاث١و رؾفظ١خ ثّٛعت أِو اٍزؼغبٌٟ ٚ كْٚ اٌَّبً ثإًٔ ػٍٟ ع

.اٌؾك وأْ ٠أِو ثٛلف أّغبي اٌجٕبء ٚ رىْٛ األٚاِو اإلٍزؼغب١ٌخ لبثٍخ ٌالٍزئٕبف
43

 

 :األٚاِو اٌٛالئ١خ

٠ؾك ٌمبٟٙ اٌؼمبه أْ ٠زقن ثٕبء ػٍٟ ٍٛت أٞ ٛوف ئٕلاه أِو ػٍٟ ػو٠ٚخ رزؼٍك ثاصجبد ؽبٌخ 

ِٓ لبْٔٛ  523ٛجمب ٌٍّبكح   ئٔناه أٚ اٍزغٛاة فٟ ِٛٙٛع ال ٠ٌّ ثؾمٛق األٛوافأٚ 

أ٠بَ ِٓ ئ٠لاػٙب وأْ ٠أِو ثاصجبد ؽبٌخ  03اإلعواءاد ٚ ٠ىْٛ اٌوك اٌمبٟٙ ػٍٟ اٌؼو٠ٚخ فالي 

 .رؼلٞ ػٍٟ ٍِى١خ ػمبه٠خ

 :االفزٖبٓ إٌٛػٟ فٟ اٌزووخ أٚ ا١ٌّواس

االفزٖبٓ إٌٛػٟ فٟ اٌزووخ أٚ ا١ٌّواس ٌّب ٠ىْٛ  ٚ وّب ّوؽٕب فٟ االفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ فاْ

ٚ  498ِٛٙٛػٙب ػمبه ٠إٚي االفزٖبٓ إٌٛػٟ ف١ٙب ٌمبٟٙ ّإْٚ األٍوح ثٖو٠ؼ اٌّبكح 

ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد ٚ ٌٗ اٌؾك ؽزٝ فٟ رؼ١١ٓ اٌؾبهً اٌمٚبئٟ إلكاهح أِٛاي اٌزووخ فٟ  499
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به أٚ اٌؼمبهاد ث١ّٕب اٌفموح اٌزبٍؼخ ِٓ اٌّبكح ؽبٌخ إٌّبىػخ ٚ اٌجل٠ٟٙ أْ أِٛاي اٌزووخ رًّْ اٌؼم

ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ رغؼً ِٓ ِٛٙٛع اٌمَّخ ٚ رؾل٠ل اٌّؼبٌُ )أْ أغٍت اٌلػبٚٞ رزؼٍك ثمَّخ  512

اٌزووخ اٌؼمبه٠خ( ٠لفً ّٙٓ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍمَُ اٌؼمبهٞ ٚ ِّٙب ٠ىٓ فاْ رطج١ك ٘نا 

ٙوٚهح رؼل٠ً اٌمبْٔٛ ف١ّب ٠قٔ ٘نٖ اٌَّأٌخ  اٌزٕبل٘ لل ال ٠ْىً فطوا وّب ٍجك ٚ ئْ وٕب ٔوٞ

 .وّب أٚهكٔب٘ب ػٕل والِٕب ؽٛي االفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ
44

 

رىْٛ اٌّؾىّخ ِقزٖخ ٔٛػ١ب فٟ ع١ّغ اٌمٚب٠ب ٚ رفًٖ ف١ٙب األلَبَ ؽَت ِٛٙٛع إٌياع ثؼل 

١خ ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد ٚ اٌّالؽع أْ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚ ٔظوا ألّ٘ 32علٌٚخ اٌم١ٚخ ٛجمب ٌٍّبكح 

اٌفًٖ اٌضبٌش ِٓ اٌجبة األٚي ِٓ اٌىزبة اٌضبٟٔ ػٕٛاْ رؾذ ر١َّخ اٌمَُ اٌؼمبهٞ   اٌؼمبه فمل ٔظُ

ِج١ٕب ف١ٙب أْ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ٠قزٔ ٔٛػ١ب ثبٌّٕبىػبد  511ٚ موو٘ب افزٖبٕٙب اٌؼبَ فٟ اٌّبكح 

ٟ ٍج١ً ٚ فٔ ػٍ 512اٌّزؼٍمخ ثبألِالن اٌؼمبه٠خ ٚ أٚهك ثؼ٘ ِٛا١ٙغ االفزٖبٓ فٟ اٌّبكح 

اٌّضبي ثؼ٘ أٔٛاع اٌمٚب٠ب اٌزٟ ػوفزٙب اٌّؾبوُ ٟٚ٘: ٔيػبد ؽك اٌٍّى١خ ٚ اٌؼمٛق اٌؼ١ٕ١خ 

ؽك االٔزفبع...ْٔبٛبد اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ ٚ ٠لفً ف١ٗ  –اٌزمبكَ  -كػٛٞ اٌؾ١بىح –وبٌو٘ٓ اٌوٍّٟ 

– ب١ٔٚخ اٌؼمبه٠خػ١ٍّخ اٌجٕبء أٚ رغل٠ل أِالن لٖل اإل٠غبه أٚ اٌج١غ أٚ ٌزٍج١خ ؽبعبد ّق١ٖخ وبٌزؼ

 –اٌْفؼخ  –ئصجبد اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ  –اٌٍّى١خ ػٍٟ ا١ٌْٛع  –اٌٍّى١خ اٌّْزووخ فٟ اٌؼمبهاد اٌّج١ٕخ  

ئ٠غبه  –اٌمَّخ ٚ رؾل٠ل اٌّؼبٌُ  –اٌزٕبىي ػٓ اٌٍّى١خ ٚ ؽك االٔزفبع  –اٌٙجخ ٚ ا١ٌٕٛخ فٟ اٌؼمبه 

 .ئ٠غبهاد فالؽ١ٗ –اٌَىٕبد ٚ اٌّؾالد ا١ٌّٕٙخ 

افزٖبٕبد اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ ِٛٙٛع إٌياػبد اٌمبئّخ ث١ٓ  517ئٌٟ  513ذ اٌّٛاك وّب أكهع

ٔياػبد رزؼٍك ثاثطبي أٚ فَـ أٚ   -اٌفالؽ١ٓ اٌَّزغ١ٍٓ ألهاٟٙ اٌلٌٚخ ف١ّب ث١ُٕٙ أٚ ِغ اٌغ١و 

ِٕبىػبد اٌزول١ُ اٌّإلذ فٟ اٌَغً اٌؼمبهٞ اٌمبئّخ ث١ٓ  –رؼل٠ً أٚ ٔم٘ ؽمٛق رُ ّٙو٘ب 

ِٕبىػبد اٌّزؼٍمخ ثّمب٠ٚبد ربثؼخ ألِالن اٌلٌٚخ ِغ  –ٙؼ١ٓ ٌٍمبْٔٛ اٌقبٓ األّقبٓ اٌقب

 .ػمبهاد ربثؼخ ألِالن فبٕخ

ٚ اٌّالؽع أْ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍمَُ اٌؼمبهٞ ػٍٟ َِزٛٞ اٌّؾبوُ افزٖبٓ غ١و ِبٔغ فمل 

ٌؼلَ ٠ٍغأ ثؼ٘ األّقبٓ ٌطوػ كػٛٞ ػمبه٠خ ػٍٟ اٌمَُ اٌّلٟٔ ٚ ال ٠غٛى ٌٙنا األف١و هفٚٙب 

االفزٖبٓ إٌٛػٟ ثبػزجبه أْ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ ٌٙب االفزٖبٓ اٌؼبَ ٚ ٘ٛ ِب عؼً اٌفموح 
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رؼطٟ االفزٖبٓ ٌٍمَُ اٌّلٟٔ ٌٍّؾبوُ اٌزٟ رفزمل ٌأللَبَ األفوٜ  32اٌقبَِخ ِٓ اٌّبكح 

.االعزّبػٟ ٚ ؽزٝ اٌزغبهٞ اٌغ١و ِنوٛه إلفالف اٌزْى١ٍخ  ثبٍزضٕبء اٌمَُ
45

 

ِٓ  32ٓ ػٍٟ افز١به اٌمَُ اٌّزقٖٔ فمل أعبىد اٌفموح اٌَبكٍخ ِٓ اٌّبكح ٚ إلهغبَ اٌّزمب١ٙ 

لبْٔٛ اإلعواءاد ل١بَ أ١ِٓ اٌٚجٜ )ٕٕلٚق اٌّؾىّخ( ثاؽبٌخ اٌٍّف ػٍٟ اٌمَُ اٌّؼٕٟ ثؼل أفن 

هأٞ هئ١ٌ اٌّؾىّخ ٚ فٟ هأ٠ٕب أْ ٘نا اإلعواء ٠ٖؼت ئْ ٌُ ٔمً ٠َزؾ١ً رطج١مٗ الٔؼلاَ اٌزأ١ً٘ 

ة اٌٚجٜ ٌلهاٍخ ٚ فوى وً اٌؼوائ٘ اٌزٟ رَغً أِبُِٙ ٚ ٌىضوح ػلك اٌمٚب٠ب إٌّٟٙ ٌلٞ وزب

 .اٌَّغٍخ ١ِٛ٠ب ٌلٞ ثؼ٘ اٌّؾبوُ

ٚ اٌّإول أْ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ف١غٛى ٌٍقَٖٛ أْ ٠ض١وٚٔٗ ٚ فٟ أ٠خ ِوؽٍخ 

  .وبٔذ ػ١ٍٙب اٌلػٛٞ ٚ ٌٍمبٟٙ ئصبهرٗ رٍمبئ١ب

فاْ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ اإلكاه٠خ اٌؾبٌٟ أػطٟ ٌمبٗ  فالفب ٌمبْٔٛ اإلعواءاد اٌَبثك

 .إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ افزٖبٓ االٍزؼغبي اٌؼمبهٞ ٚ االفزٖبٓ اٌٛالئٟ اٌؼمبهٞ

 :االٍزؼغبي اٌؼمبهٞ

اٌفًٖ ثّٛعت أِو اٍزؼغبٌٟ فٟ   ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد ٌمٚبح األلَبَ 300أعبىد اٌّبكح 

ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد  521ػٍٟ افزٖبُٕٙ ٚ ٘ٛ ِب أولرٗ اٌّبكح  اٌمٚب٠ب اٌزٟ ٠ٕٔ اٌمبْٔٛ ف١ٙب

ػٍٟ عٛاى ٌمبٟٙ اٌؼمبهٞ ارقبم رلاث١و رؾفظ١خ ثّٛعت أِو اٍزؼغبٌٟ ٚ كْٚ اٌَّبً ثإًٔ 

 .اٌؾك وأْ ٠أِو ثٛلف أّغبي اٌجٕبء ٚ رىْٛ األٚاِو اإلٍزؼغب١ٌخ لبثٍخ ٌالٍزئٕبف

 :األوايز انىالئُح

ثٕبء ػٍٟ ٍٛت أٞ ٛوف ئٕلاه أِو ػٍٟ ػو٠ٚخ رزؼٍك ثاصجبد ؽبٌخ  ٠ؾك ٌمبٟٙ اٌؼمبه أْ ٠زقن

ِٓ لبْٔٛ  523ٛجمب ٌٍّبكح   أٚ ئٔناه أٚ اٍزغٛاة فٟ ِٛٙٛع ال ٠ٌّ ثؾمٛق األٛواف

أ٠بَ ِٓ ئ٠لاػٙب وأْ ٠أِو ثاصجبد ؽبٌخ  03اإلعواءاد ٚ ٠ىْٛ اٌوك اٌمبٟٙ ػٍٟ اٌؼو٠ٚخ فالي 

 .رؼلٞ ػٍٟ ٍِى١خ ػمبه٠خ

 :ٛػٟ فٟ اٌزووخ أٚ ا١ٌّواساالفزٖبٓ إٌ

ٚ وّب ّوؽٕب فٟ االفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ فاْ االفزٖبٓ إٌٛػٟ فٟ اٌزووخ أٚ ا١ٌّواس ٌّب ٠ىْٛ 

ٚ  498ِٛٙٛػٙب ػمبه ٠إٚي االفزٖبٓ إٌٛػٟ ف١ٙب ٌمبٟٙ ّإْٚ األٍوح ثٖو٠ؼ اٌّبكح 
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اي اٌزووخ فٟ ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد ٚ ٌٗ اٌؾك ؽزٝ فٟ رؼ١١ٓ اٌؾبهً اٌمٚبئٟ إلكاهح أِٛ 499

ؽبٌخ إٌّبىػخ ٚ اٌجل٠ٟٙ أْ أِٛاي اٌزووخ رًّْ اٌؼمبه أٚ اٌؼمبهاد ث١ّٕب اٌفموح اٌزبٍؼخ ِٓ اٌّبكح 

ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ رغؼً ِٓ ِٛٙٛع اٌمَّخ ٚ رؾل٠ل اٌّؼبٌُ )أْ أغٍت اٌلػبٚٞ رزؼٍك ثمَّخ  512

٠ىٓ فاْ رطج١ك ٘نا اٌزووخ اٌؼمبه٠خ( ٠لفً ّٙٓ االفزٖبٓ إٌٛػٟ ٌٍمَُ اٌؼمبهٞ ٚ ِّٙب 

اٌزٕبل٘ لل ال ٠ْىً فطوا وّب ٍجك ٚ ئْ وٕب ٔوٞ ٙوٚهح رؼل٠ً اٌمبْٔٛ ف١ّب ٠قٔ ٘نٖ اٌَّأٌخ 

 .وّب أٚهكٔب٘ب ػٕل والِٕب ؽٛي االفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ
46 

 ٠زؾلك االفزٖبٓ إٌٛػٟ فٟ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ؽَت ِؼ١به ٛج١ؼخ اٌلػٜٛ، اٌنٞ 

ٌّطبٌجخ اٌمٚبئ١خ، ٚ ِؼ١به ل١ّخ اٌلػٜٛ اٌنٞ ٠أفن ثم١ّخ اٌّٖبٌؼ ِؾً ٠أفن ثٕٛػ١خ اٌّبكح ِؾً ا

اٌقِٖٛخ
47
. 

ٌمل اٍزؾلصذ ٚىاهح اٌؼلي ػٍٝ َِزٜٛ اٌّؾبوُ ألَبَ ِىٍفخ ثبٌّٕبىػبد اٌؼمبه٠خ فٟ أزظبه ئْٔبء 

اٌّؼلي     ٚ اٌّزُّ  1994أفو٠ً  01اٌّؾبوُ اٌؼمبه٠خ،  ثّٛعت اٌمواه اٌٛىاهٞ اٌّإهؿ فٟ 

1996ٍجزّجو  15ه اٌٛىاهٞ اٌّإهؿ فٟ ثبٌموا
48

، ٚ ال رزّزغ ٘نٖ األلَبَ ثبفزٖبٓ ٔٛػٟ ٚ 

ئّٔب ئعواء رٕظ١ّٟ ٌز١١َو ٚ ر١ًَٙ اٌفًٖ فٟ إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ 
49 

 

 ٚ رقزٔ ٘نٖ األلَبَ ثبٌفًٖ ػٍٝ ٚعٗ اٌقٖٛٓ فٟ:

 اٌلػبٜٚ اٌؼ١ٕ١خ اٌؼمبه٠خ. -

، اٌزٕبىي، اٌٙجخ، اٌْفؼخ، يّبي، االٍزغالإٌّبىػبد اٌزٟ رمغ ػٍٝ األهٗ: اٌزٖوف، االٍزؼ -

 اٌؾ١بىح،  االٍزؾمبق، االٔزفبع، االهرفبق، اٌمَّخ.

 اٌؼمبهٞ.  فثبٌٛل خإٌّبىػبد اٌّزؼٍم -

معنى االختصاص النوعي اذا حاولنا تحديد فيمكن القول بانو سمطة جية قضائية معينة لمفصل  و
النوعي بالنظر إلى الموضوع الدعوى و  دون سواىا في دعاوي معينة أي يتم تحديد االختصاص

طبيعتو أي النزاع ، و المبدأ العام أن قواعد االختصاص النوعي متعمقة بالنظام العام أي ال تجوز 
 االتفاق عمى مخالفتيا ، و يثير القاضي من تمقاء نفسو و في أي مرحمة من مراحل الدعوى.
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 اٌّزّٚٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ 1966عٛاْ  08اٌّإهؿ فٟ  154-66فموح أف١وح ِٓ األِو  08اٌّبكح   
1

 عواءاد اٌّل١ٔخ.اٌّبكح األٌٚٝ، ٚ اٌضب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ ئ 
2

.١ٌ04ٍٝ ىهٚلٟ ٚ ؽّلٞ ثبّب ػّو، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ  
 

3 
 . 1998ٍّبػ١ٓ ّبِخ ، األكٚاد اٌمب١ٔٛٔخ ١ٌٍَبٍخ اٌؼمبه٠خ ، هٍبٌخ ِبع١َز١و، و١ٍخ اٌؾمٛق ثٓ ػىْٕٛ ، اٌغيائو ، ٍٕخ 



نص عمييا قانون اإلجراءات المدنية و  و القاعدة العامة الختصاص النوعي لممحاكم العادية
المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص العام و تتشكل من  1الفقرة  32اإلدارية في المادة 

 أقسام .
 ق إ م و إ التي تنص " أن المحكمة تفصل في  32من المادة  3و ىذا ما أكدتو أيضا الفقرة 

 50جتماعية و العقارية و ىذه األخيرة ىي ما ييمنا.جميع القضايا السيما التجارية المدنية و اال
 المطمب األول : القسم العقاري

أي إجراءات خاصة يجب اتباعيا عند قيد لم تتضمن مواد القانون الجديد المتعمقة بالقسم العقاري 
الدعوى بل أحيل الموضوع إلى القواعد العامة و اكتفى المشرع بالتصدي لالختصاص بشقيو 

 51قميمي كما سبق ذكره في باب االختصاص.النوعي و اإل
 االختصاص النوعي :  -1

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعمقة باألمالك العقارية و بالتالي ال يقتصر االختصاص 
عمى الممكية العقارية و استعمال لفظ األمالك العقارية اشمل و أدق بحيث تستغرق الحقوق العينية 

 52اع و الحقوق الشخصية كاإليجار.غير الممكية كحق االنتف
أدناه التي ينظر فييا القسم العقاري عمى وجو  512إن الحاالت اإلحدى عشر الواردة في المادة 

الخصوص تخضع من الناحية الموضوعية لمجموعة قوانين ذات صمة بالعقار منيا القانون رقم 
، المعدل و المتمم و  53المتضمن قانون التوجيو العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90-25

األراضي الفالحية 54المتضمن كيفية استغالل  08/12/1987المؤرخ في  19-87القانون رقم 
المؤرخ في  30-90التابعة لألمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتيم و القانون رقم 

لمؤرخ في ا 03-93رقم المتضمن قانون األمالك الوطنية و المرسوم التشريعي  1/12/1990
 63-76يتعمق بالنشاط العقاري و مجموعة نصوص تنظيمية أىميا المرسوم رقم  01/03/1993

 يتعمق بتأسيس السجل العقاري. 25/03/1976مؤرخ في 

                                                 
 َاٌّزّٚٓ ق ئ  8/06/1966اٌّإهؿ فٟ  154-66اٌفموح  االف١وح ِٓ االِو  80اٌّبكح  1

51
 اٌّبكح االٌٚٝ ٚ اٌضبِٕخ ِٓ ق ئ َ ٚ ئ  

52
  ١ٌ4ٍٝ ِوىٚلٟ ٚ ػّو ؽّلٞ ثبّب ٓ  

53
  .1998اٍّبػ١ٓ ّبِخ ، االكٚاد اٌمب١ٔٛٔخ  ١ٌٍَبٍخ اٌؼمبه٠خ ، هٍبٌخ ِبعَز١و و١ٍخ ثٓ ػىْٕٛ اٌغيائو ٍٕخ   

54
 .1:35  27/03/2013ِٛلغ ِٕزل٠بد اٌؾمٛق )اٌغٍفخ(   



ب أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ثبٌَٕجخ وّب ؽلكد اٌّبكح ٍو٠بْ اإلفزٖبٓ ثبٌَٕجخ ٌٍْو٠ؼخ اٌؼبِخ ِٕٙ

خ اٌّْزووخ ٚ اٌٍّى١خ ػٍٝ ا١ٌْٛع ٚ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األفوٜ ٚ ٌؾك اٌٍّى١خ ثّب ف١ٙب ٔظبِب اٌٍّى١

 ١بىح ٚ اٌزمبكَ  ؽك اإلٍزؼّبي ٚ ؽك اإلٍزغالي ٚ ؽك اٌَىٓ .ؾاٌزأ١ِٕبد اٌؼ١ٕ١خ ٚ اٌ

 : ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبألِالن اٌؼمبه٠خ . 511اٌّبكح 

 ٟ اٌمٚب٠ب ا٢ر١خ :: ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ ػٍٝ اٌقٖٛٓ ف 512اٌّبكح 

 فٟ ؽك اٌٍّى١خ ٚ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األفوٜ ٚ اٌزأ١ِٕبد اٌؼ١ٕ١خ . -1

 ١بىح ٚ اٌزمبكَ ٚ ؽك اإلٔزفبع ٚ ؽك اإلٍزؼّبي ٚ ؽك اإلٍزغالي ٚ ؽك اٌَىٓ .ؾفٟ اٌ -2

 فٟ ْٔبٛ اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ . -3

 فٟ اٌٍّى١خ اٌّْزووخ ٌٍؼمبهاد اٌّج١ٕخ ٚ اٌٍّى١خ ػٍٝ ا١ٌْٛع . -4

 ٍى١خ اٌؼمبه٠خ .فٟ ئصجبد اٌّ -5

 فٟ اٌْفؼخ . -6

 فٟ اٌٙجبد ٚ إٌٛب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمبهاد . -7

 فٟ اٌزٕبىي ػٓ اٌٍّى١خ ٚ ؽك اإلٔزفبع . -8

 فٟ اٌمَّخ ٚ رؾل٠ل اٌّؼبٌُ . -9

 فٟ ئ٠غبه اٌَىٕبد ٚ اٌّؾالد ا١ٌّٕٙخ . -10

 فٟ اإل٠غبهاد اٌفالؽ١خ . -11

اٌفالؽ١١ٓ أٚ ِغ اٌغ١و ثقٖٛٓ وّب ٠قزٔ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ثبٌّٕبىػبد اٌزٟ رْٕأ ث١ٓ اٌَّزغ١ٍٓ   

ِٓ اٌّوٍَٛ  02األهاٟٙ اٌفالؽ١خ اٌزبثؼخ ٌألِالن ا١ٌٕٛٛخ ٚ ّغٍٙب ٚ ئٍزغالٌٙب رطج١مب ٌٍّبكح 

اٌّؾلك ٌى١ف١بد رطج١ك اٌّبكح 18/04/1989اٌّإهؿ فٟ  51-89اٌزٕف١نٞ هلُ 
55
   

ِل اإلفزٖبٓ ئٌٝ  ال ١ٍّب ئٍزغالي اٌَّزضّواد اٌفالؽ١خ اٌغّبػ١خ . ٚ 19-87ِٓ اٌمبْٔٛ  29

إٌّبىػبد اٌزٟ رْٕأ ث١ٓ اٌَّزغ١ٍٓ اٌفالؽ١١ٓ ِغ اٌغ١و ، عبء ثٕبء ػٍٝ رلفً ٌغٕخ اٌْإْٚ 

 اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اإلكاه٠خ ٚ اٌؾو٠بد .
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 . 161ٓ  2000ِغٍخ لٚبئ١خ ػلك أٚي ٌَٕخ  – 2000أفو٠ً  26 ِإهؿ فٟ 195240لواه هلُ   



أكٔبٖ ، ٠َٕغُ ِغ ِٛلف اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ِٓ  514ٚ  513ِٛلف اٌّْوع اٌّؼجو ػٕٗ فٟ اٌّبكر١ٓ   

 2000فالي لواه ٕبكه ػٕٙب ٍٕخ 
56
ٟٚ ثأْ ال ِبٔغ ِٓ رَّه اٌمبٟٙ اٌّلٟٔ ثافزٖبٕٗ ٠م 

ِٓ اٌمبْٔٛ  13ِب كاِذ اٌَّزضّوح اٌفالؽ١خ رزّزغ ثبٌْق١ٖخ اٌّؼ٠ٕٛخ وْووخ ِل١ٔخ ١ٛمب ٌٍّبكح 

. ٚ ثٙنٖ اٌٖفخ ٠ؾك ٌٙب ِّبهٍخ اٌلػبٜٚ اٌوا١ِخ ئٌٝ ؽّب٠خ ؽك اإلٔزفبع اٌلائُ ػٍٝ  19-87هلُ 

 األهاٟٙ اٌزبثؼخ ٍِى١زٙب ٌٍلٌٚخ .

ِغ مٌه َٔغً ػلَ رٖلٞ اٌّْوع ِٓ فالي اٌمبْٔٛ اٌغل٠ل ٌَّأٌخ اإلفزٖبٓ فٟ ؽبٌخ إٌياع  

اٌّؾزًّ ث١ٓ اٌَّزضّوح وْقٔ ِؼٕٛٞ أٚ أؽل أػٚبئٙب ِغ ئكاهح أِالن اٌلٌٚخ ثٖفزٙب ِبٌىخ 

ٌٍولجخ ، ِّب ٠غؼٍٕب َٔزأٌٔ ثبإلعزٙبك اٌمٚبئٟ فٟ اٌّٛٙٛع ِٓ فالي لواه٠ٓ ٕبكه٠ٓ ػٓ 

 اٌؼ١ٍب .اٌّؾىّخ 

عبء ف١ٗ ثأْ اٌمٚبء اإلكاهٞ   24/03/2006ِإهؿ فٟ  260154اٌمواه األٚي ثْأْ اٌٍّف هلُ  

٘ٛ اٌّقزٔ ثبٌفًٖ فٟ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثٍّى١خ أهاٟٙ اٌَّزضّواد اٌفالؽ١خ ثاػزجبه اٌلٌٚخ 

فغبء ف١ٗ  17/05/2006ِإهؿ فٟ   348216ِبٌىخ اٌولجخ . أِب اٌمواه اٌضبٟٔ فٟ ّأْ اٌٍّف هلُ 

 19-87ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ   28اٌّؾلك ٌى١ف١بد رطج١ك اٌّبكح  51-90، أٔٗ ٚفمب ٌٍّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ 

٠زٌٛٝ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ ثّٛعت كػٜٛ ٠وفؼٙب اٌٛاٌٟ ، اٌؾىُ ثَمٛٛ اٌؾمٛق اٌؼمبه٠خ ػٓ 

 َِزضّوح فالؽ١خ .

ٌَّزغ١ٍٓ اٌفالؽ١١ٓ أٚ ِغ اٌغ١و : ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌزٟ رْٕأ ث١ٓ ا 513اٌّبكح 

 ثقٖٛٓ األهاٟٙ اٌفالؽ١خ اٌزبثؼخ ٌألِالن ا١ٌٕٛٛخ ٚ ّغٍٙب ٚ ئٍزغالٌٙب.

: ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ اٌلػبٜٚ اٌّملِخ ِٓ ٛوف ػٚٛ أٚ اوضو ِٓ أػٚبء  514اٌّبكح 

أٚ  اٌّغّٛػخ اٌفالؽ١خ ٙل ػٚٛ أٚ أوضو ِٓ رٍه اٌّغّٛػخ ثَجت فوق اإلٌزياِبد اٌمب١ٔٛٔخ

 اإلرفبل١خ .

 وّب ِٕؼ اٌّْوع ٕواؽخ اإلفزٖبٓ ٌٍمَُ اٌؼمبهٞ ثبٌَٕجخ ٌٍمٚب٠ب ا٢ر١خ :

اٌلػبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثاثطبي أٚ فَـ أٚ رؼل٠ً أٚ ٔم٘ اٌؾمٛق اٌّزورجخ ػٍٝ ػمٛك رُ ّٙو٘ب  -1

 اٌّزؼٍك ثزأ١ٌٍ اٌَغً اٌزغبهٞ . 63-76ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  85ٛجمب اٌّبكح 
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ول١ُ اٌّإلذ فٟ اٌَغً اٌؼمبهٞ اٌمبئّخ ث١ٓ األّقبٓ اٌقبٙؼ١ٓ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌز -2

 إٌزؼٍك ثزأ١ٌٍ اٌَغً اٌؼمبهٞ .  63-76ِٓ اٌّوٍَٛ  15ٌٍمبْٔٛ اٌقبٓ ٛجمب ٌٍّبكح 

إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثّمب٠ٚخ ػمبهاد ربثؼخ ٌألِالن اٌقبٕخ ٌٍلٌٚخ ِغ ػمبهاد ربثؼخ  -3

 اٌّزؼٍك ثمبْٔٛ أِالن اٌلٌٚخ . 30-90ِٓ اٌمبْٔٛ  96ٌٍّى١خ اٌقٛآ ٛجمب ٌٍّبكح 

: ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ اٌلػبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثاثطبي أٚ فَـ أٚ رؼل٠ً أٚ ٔم٘ اٌؾمٛق  515اٌّبكح 

اٌّزورجخ ػٍٝ ػمٛك رُ ّٙو٘ب 
57

 

: ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزول١ُ اٌّإلذ فٟ اٌَغً اٌؼمبهٞ  516اٌّبكح 

بٓ اٌقبٙؼ١ٓ ٌٍمبْٔٛ اٌقبٓ اٌمبئّخ ث١ٓ األّق
58
 . 

: ٠ٕظو اٌمَُ اٌؼمبهٞ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثّمب٠ٚخ ػمبهاد ربثؼخ ٌألِالن اٌقبٕخ  516اٌّبكح 

ٌٍلٌٚخ ِغ ػمبهاد ربثؼخ ٌٍّى١خ اٌقٛآ 
59
 . 

 انفزع انثانٍ : اإلختصاص اإلقهًٍُ 

فزٖبٕٙب ِب ٌُ ٠ٕٔ ٠إٚي اإلفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ ئٌٝ اٌّؾىّخ اٌزٟ ٠ٛعل اٌؼمبه فٟ كائوح ئ  

 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌغل٠ل . 40اٌمبْٔٛ ػٍٝ فالف مٌه ٚ ٘ٛ ِب ٠َٕغُ ِغ اٌّبكح 

: ٠إٚي اإلفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ ئٌٝ اٌّؾىّخ اٌزٟ ٠ٛعل اٌؼمبه فٟ كائوح ئفزٖبٕٙب ِب  518اٌّبكح 

ٌُ ٠ٕٔ اٌمبْٔٛ ػٍٝ فالف مٌه 
60
 . 

 ٌ انًطهة انثانٍ : إجزاءاخ رفع انذعىي أياو انقسى انعقار

ِالؽظخ ّى١ٍخ رزؼٍك ثؼٕٛاْ اٌمَُ اٌضبٌش اٌّزؼٍك ثبٌلػٜٛ أِبَ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ، فبٌّْوع ئٍزؼًّ  

 ِٖطٍؼ اٌقِٖٛخ ثلال ػٓ اٌلػٜٛ فالفب ٌّب عبء ثبٌَٕجخ ٌٍمَُ اٌزغبهٞ ٚ اٌمَُ اإلعزّبػٟ .

اٌغل٠ل ِغ  روفغ اٌلػٜٛ أِبَ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ٚ ٠ٕظو ف١ٙب ؽَت اإلعواءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمبْٔٛ 

ِواػبح األؽىبَ اٌقبٕخ ثْٙو كػبٜٚ اٌفَـ أٚ اإلثطبي أٚ اٌزؼل٠ً أٚ ٔم٘ ؽمٛق لبئّخ ػٍٝ 

 ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ . 17ػمٛك رُ ّٙو٘ب ػّال ثبٌّبكح 

فٟٙ رزّٚٓ ؽىّب ػبِب ١ٌٌ ثغل٠ل ، ثؾ١ش رٛٙغ اٌم١ٚخ فٟ اٌّلاٌٚخ ثؼل  520أِب ثبٌَٕجخ ٌٍّبكح  

 به٠ـ إٌطك ثبٌؾىُ .غٍك ثبة اٌّوافؼبد ٚ ٠ؾلك ر
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 . 63-76ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  85اٌّبكح   
58

 . 63-76ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  15اٌّبكح   
59

 . 30-90ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  96  
60

 ِٓ ق ئ َ . 8 ئٍزضٕبءاد اٌّبكح  



: روفغ اٌلػٜٛ أِبَ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ٚ ٠ٕظو ف١ٙب ؽَت اإلعواءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمبْٔٛ  519اٌّبكح 

اٌغل٠ل ِغ ِواػبح األؽىبَ اٌقبٕخ ثْٙو كػبٜٚ اٌفَـ أٚ اإلثطبي أٚ اٌزؼل٠ً أٚ ٔم٘ ؽمٛق لبئّخ 

 ػٍٝ ػمٛك رُ ّٙو٘ب .

غ اٌوئ١ٌ اٌم١ٚخ فٟ اٌّلاٌٚخ ٚ ٠ؾلك ربه٠ـ إٌطك : ثؼل غٍك ثبة اٌّوافؼبد  ٠ٚ 520اٌّبكح 

 ثبٌؾىُ .

أعبى اٌّْوع ٌوئ١ٌ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ِٕبىػخ عل٠خ، أْ ٠زقن ػٓ ٛو٠ك 

 اإلٍزؼغبي اٌزلاث١و اٌزؾفظ١خ اٌالىِخ .

اٌّٛلف ٕ٘ب ٚ ئْ وبْ ٠جلٚ ِٓ ؽ١ش اٌظب٘و ِٕبلٚب ألٕٛي اإلٍزؼغبي ، فٙٛ غ١و عل٠ل ِب كاَ 

 هئ١ٌ لَُ ّإْٚ األٍوح ٠ٍّه ٔفٌ اٌٖالؽ١خ .

وّب أْ اٌزلاث١و اٌزؾفظ١خ ال رٌّ إً اٌؾك ئّٔب ٠واك ِٓ ٚهاء ارقبم٘ب كفغ اٌٚوه االرٟ ٚ ؽّب٠خ 

إً اٌؾك ِٓ اٌزجل٠ل وبْ ٠أِو اٌمبٟٙ ثاػبكح األٚٙبع ئٌٝ ِب وبٔذ ػ١ٍٗ لجً إٌياع ٚ األٚاِو 

ٕبف ؽَت اٌمٛاػل اٌّؾلكح فٟ ِبكح االٍزؼغبي.اٌٖبكهح ػٓ هئ١ٌ اٌمَُ اٌؼمبهٞ الٍزئ
61

 

وّب ٠ّىٓ ٌوئ١ٌ اٌمَُ اٌؼمبهٞ أْ ٠زقن أٞ رلث١و َِزؼغً ثّٛعت اِو ػٍٝ ػو٠ٚخ ال ٠زطٍت 

 إٌّبلْخ أٚ اٌغب١ٍ٘خ ِضً ِؼب٠ٕخ االػزلاء ، ػٍٝ األِالن اٌؼمبه٠خ.

٠خ أْ ٠زقن ػٓ ٛو٠ك : ٠ّىٓ ٌوئ١ٌ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ٚ ؽزٝ فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ِٕبىػخ عل521اٌّبكح 

 االٍزؼغبي اٌزلاث١و اٌزؾفظ١خ اٌالىِخ.

: رىْٛ األٚاِو اٌٖبكهح ػٓ هئ١ٌ اٌمَُ اٌؼمبهٞ لبثٍخ ٌالٍزئٕبف ؽَت اٌمٛاػل  522اٌّبكح 

 اٌّغلكح فٟ ِبكح االٍزؼغبي.

: ٠ّىٓ ٌوئ١ٌ اٌمَُ اٌؼمبهٞ أْ ٠زقن أٞ رلث١و َِزؼغً ثّٛعت اِو ػٍٝ ػو٠ٚخ ال  523اٌّبكح 

 ت إٌّبلْخ أٚ اٌغب١ٍ٘خ أٚ فٟ اٌؾبالد إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب لبٔٛٔب. ٠زطٍ

 المطمب الثاني : مجاالت اختصاصو
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعمقة بأمالك العقارية و ينظر عمى الخصوص في القضايا 

 المتعمقة بحق الممكية و الحقوق العينية و التأمينات العينية.
 و التقاسم و حق االنتفاع و االستعمال.كما تنظر في الحيازة 
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 اٌّزّٚٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ 1966عٛاْ  08اٌّإهؿ فٟ  154-66فموح أف١وح ِٓ األِو  08اٌّبكح   



كما يختص في نشاط الترقية العقارية ، و أيضا الممكية المشتركة و أيضا ينظر اليبات و الوصايا 
 المتعمقة بالعقارات و اإلجازات الفالحية و ينظم في منازعات المتعمقة بالترقيم.

انون اإلجراءات المدنية و و من خالل ىذا سوف نتطرق إلى االختصاصات حسب ما ورد في ق
 اإلدارية.

 ق إ م و إ : 111االختصاصات الواردة في المادة 
 بحيث نجد أن صالحيات القسم العقاري المتعمقة باألمالك العقارية في ىذه المادة عديدة

من ق إ م القضايا الذي ينظر فييا القسم العقاري عمى الخصوص و ىي  511و تتضمن المادة 
 كاالتي :

 62في حق الممكية و الحقوق العينية األخرى و التأمينات العينية ينظر  -1
يختص بالنظر في الحيازة و التقاسم و حق االنتفاع و حق االستعمال و حق االستغالل و حق  -2

 السكن.
 ينظر و يختص القسم العقاري أيضا في نشاط المتعمقة بالترقية العقارية -3
ن اإلجراءات المدنية و اإلدارية في الممكية من قانو  511يختص القسم العقاري حسب المادة  -4

 المشتركة لمعقارات المبينة و الممكية عمى التنوع.
 يقوم بالنظر في إثبات الممكية -5
 يقوم بالنظر في الشفعة -6
 يختص القسم العقاري في اليبات و الوصايا المتعمقة بالعقارات -7
 قناعكما تقوم بالنظر في القضايا في التنازل عن الممكية و حق اإل -8
 ينظر في القسمة و تحديد المعالم -9

 يختص القسم العقاري بالنظر في قضايا إيجار السكنات و المحالت المينية -10
 ينظر القسم العقاري في اإليجارات الفالحية. -11
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 اٌّزّٚٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ 1966عٛاْ  08اٌّإهؿ فٟ  154-66فموح أف١وح ِٓ األِو  08اٌّبكح   



 االختصاصات الواردة في المواد األخرى من ق إ م و إ 
لقسم العقاري في المنازعات من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ينظر ا 513حسب المادة 

التي تنشا  بين المستغمين الفالحيين ، أو مع الغير بخصوص األراضي الفالحية التابعة لألمالك 
 63الوطنية و شغميا و استغالليا.

من نفس القانون ق إ م و إ فقد أكدت أن القسم العقاري ينظر في الدعاوي  514أما بالنسبة لممادة 
اكثر من أعضاء المجموعة الفالحية منو عضو أو اكثر من تمك المقدمة من طرف عضو أو 

 المجموعة بسبب فرق االلتزامات القانونية أو االتفاقية
 من ق إ م و إ أن القسم العقاري ينظر في منازعات و الدعاوى  515و نصت المادة 

 
 64المتعمقة بإبطال أو فسخ أو تعديل الحقوق المترتبة عمى عقود تم شيرىا.

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بالنظر في  516لقسم العقاري حسب المادة يختص ا
المنازعات المتعمقة بالترقيم المؤقتة في السجل العقاري القائمة بين األشخاص الخاضعين لمقانون 

 الخاص
 من ق إ م و إ تولى القسم العقاري بالنظر في المنازعات المتعمقة بمقابضتو 517أما المادة 

 عقارات تابعة لألمالك الخاصة لمدولة مع عقارات تابعة لممكية الخواص
من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أن  522في حين نجد أن القسم العقاري حسب المادة 
 قرارات رئيس القسم العقار يقابمو لالستئناف.

لدعاوى المتعمقة من ق إ م و إ اذ يجوز رفع ا 524أما في اختصاص الحيازة حسب المادة 
 بالحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة.

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية تقوم حسب ما ورد في  525في حيث نجد أن المادة 
اختصاصات القسم العقاري بالفصل في دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن 

 65ق اإلكراه.تعدي أو عن طري اغتصبت منو الحيازة بال
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 ِٕٗ 11-8ة االٚي ٚ اٌّزؼٍك ثبالفزٖبٓ ثّٛعت اٌّٛاك أظو اٌّْوع اٌغيائوٞ االفزٖبٓ االل١ٍّٟ ، فٟ اٌىزب  
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 ِٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ 517-514اٌّٛاك   
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 اٌّزؼٍك ثبالفزٖبٓ اٌمَُ اٌؼمبهٞ ِٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ 525-524-522اٌّٛاك   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني : المنازعات العقارية أمام القاضي اإلداري 
يختص القضاء اإلداري  بالنظر في المنازعات العقارية ذات الطابع اإلداري أي احد أشخاصو 

عة من ق إم و إ ىذه األشخاص عمى شخص من أشخاص القانون العام ، قد حددت المادة الساب
 سبيل الحصر و ىي :

 من ق عضوي تتمثل في الوزارات ، المديريات الوالئية و الجيوية 9الدولة : حسب م  -1
 الوالية : و تتمثل في م ش و ، جياز التنفيذ )الوالئي( -2
 البمدية : تتمثل في أجيزة المداومة )م ش ب( أو أجيزة التنفيذ ) ر م ش ب( -3
 66ذات الصبغة اإلداريةالمؤسسات  -4

                                                                     و تتمثل في نوعان :
                                                      .مؤسسات وطنية و مؤسسات عمومية محمية

ا إداريا  انعقد االختصاص و يستخمص من ذلك ان النازعة العقارية اذا كان احد أطرافيا شخص
( من قانون اإلجراءات المدنية و 07مبدئيا لمقضاء اإلداري و ىذا ما أكدتو المادة السابعة )

من ق إم و إ بتعدد االختصاص  7اإلدارية و اذا كان احد طرفي النزاع إداريا بمفيوم المادة 
 67بمكان وجود السمطة اإلدارية.

ابقى عمى نفس المبدأ و ىو  2008ية و اإلدارية سنة و مع حدوث قانون اإلجراءات المدن
اختصاص  النوعي العام لممحكمة مستعينا فييا القسم االجتماعي نظرا الختالف تشكيمة عمى 

من ق إم و كما أعطى أىمية لمقسم العقاري دون ان ننسى  32األقسام األخرى طبقا لممادة 
ق فظ النزاع العقاري كما توفرت فيو شروط موضوع دراستنا و ىو المحاكم اإلدارية حيث ليا ح

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 901،  801،  800االختصاص المتعددة في المواد 
 العقارية  المادةالمبحث األول : االختصاص اإلقميمي في 

االختصاص اإلقميمي لمقاضي اإلداري أين أعطى  356-98نظم المرسوم التنفيذي رقم 
ص لممحاكم اإلدارية .                                                                                  االختصا

و قد نصت المادة الثانية من ىذا المرسوم عمى ان " تنشا عبر كامل التراب الوطني احدى و 
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 356، ٓ  2005ٌضبٌش ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، ٛجؼخ َِؼٛك ١ّٙٛة ، اٌّجبكب اٌؼبِخ فٟ إٌّبىػبد االكاه٠خ ، ٔظو٠خ االفزٖبٓ ، اٌغيء ا  
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 .155، ٓ  2002ِؾّل اٌٖغ١و ثؼٍٟ ، اٌٛع١ي فٟ إٌّبىػبد االكاه٠خ ، كاه اٌؼٍَٛ ػٕبثخ ٛجؼخ   



                     ( محكمة إدارية كجيات قضائية لمقانون في المادة اإلدارية.      31ثالثون )
و ىذه المحاكم تتنوع بين محاكم ذات اختصاص وحيد ، أو اختصاص و ال اثنين أو اختصاص 

 ثالث واليات.
غير ان المعيار الذي تبناه المشرع الجزائري بخصوص ىذا التقسيم المتعمق باالختصاص اإلقميمي 

سكانية ا بعد البمديات المعينة لممحاكم اإلدارية ال يمكن معرفتو ان كان يتعمق بالكثافة ال
من نفس  356-98( من المرسوم رقم 03باختصاص المحاكم اإلدارية و قد حددت المادة )

المرسوم التنفيذي االختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية ، عن طريق إرفاق ىذا األخير بممحق 
 التابعة لدائرة اختصاصيا. 68يتضمن جدوال يحدد المحاكم و البمديات 

ا تخضع لقواعد االختصاص اإلقميمي كل الجيات القضائية عمى مستوى الوطن ما عدا كم
المحكمة العميا التي ال تخضع لالختصاص اإلقميمي ، و ىذا ألنيا تمارس صالحياتيا عمى 

 المستوى الوطني أي عمى كل القرارات  الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية
فقد اكد المشرع الجزائري ان المحكمة المختصة ىي محكمة من ق إ م و إ  37و حسب المادة 
 موطن المدعي.

 
كما اكد ان الدعاوي العقارية تختص بيا المحكمة الذي يقع بيا العقار أي في دائرة 

 69اختصاصيا.
تنعقد والية القضاء اإلداري لنظر المنازعة العقارية بالنظر إلى تدخل الدولة باعتبارىا جية مالكة 

لألمالك محل المطالبة القضائية أو العالقة التعاقدية تشمل احد أطرافيا شخصا إداريا أو مسيرة 
و يزداد ىذا الدور                                                                      عاما. 

يق بين تعقدا بالنسبة لمقضاء اإلداري في المنازعة العقارية ، فإن القاضي اإلداري مطالب بالتوف
المصمحة الفردية و مفيوم الصالح العام ، الذي تتحرك الدولة أي السمطة العامة فيو بموجبو و 

 .70وجبو تخضع لرقابة القاضي اإلداريتعمن حق أغراضيا ، و تأتي بو أعماليا ، بم
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 .30/05/1998اٌّإهؿ فٟ  02-٠98زّٚٓ و١ف١بد رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾبوُ اإلكاه٠خ هلُ  14/11/1998اٌّإهؿ فٟ  356-98اٌّوٍَٛ   

  .203،  ٓ  2002ِؾّل اٌٖغ١و ثؼٍٟ ، اٌٛع١ي فٟ إٌّبىػبد االكاه٠خ ، كاه اٌؼٍَٛ ٌٍْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ، ػٕبثخ ، ٛجؼخ  -

 .270ػّبه ث١ٙٛبف ، اٌّوعغ اٌَبثك ٓ  -
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 ٠زّٚٓ و١ف١بد رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾبوُ اإلكاه٠خ  14/11/1998اٌّإهؿ فٟ  356-98اٌّوٍَٛ   

 .05/1998/ 30اٌّإهؿ فٟ  02-98ْٔٛ اٌؼٚٛٞ هلُ اٌمب -

 ِٓ ق ئ َ ٚ ئ 37اٌّبكح  -

 .270ػّبه ث١ٙٛبف ، اٌّوعغ اٌَبثك ٓ  -
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 ، ِوعغ ٍبثك . 356-98اٌّوٍَٛ   



و إستحال عمى ىذا األساس تصور جية واحدة لمفصل في المنازعة العقارية بالنظر إلى طرفي 
 من جية و بالنظر إلى أمالك محل المطالبة القضائية من جية أخرى . النزاع

 71و يشترط إلنعقاد إختصاص الجيات القضائية اإلدارية لنظر المنازعة العقارية أن يكون إداريا.
 المطمب األول : األساس القانوني 

و المادة   حيث يستمد اإلختصاص أساسو من قانون اإلجراءات المدنية و بعض القوانين الخاصة
و المبدأ أن                                                                من الدستور . 152

اإلختصاص اإلقميمي أما القضاء اإلداري كالقضاء العادي فيو يؤول بوجو عام لمجية القضائية 
 .التابع ليا موطن المدعي عميو أو آخر موطن لو أو في الموطن المختار

من ق إمـ وا  . و إذا تعدد المدعي عمييم يكون اإلختصاص لمجية  37ا ما تؤكده المادة و ىذ
                      القضائية أين يقع موطن احدىم .

و إستثناءا يكون اإلختصاص وجوبا بأحكام المحاكم اإلدارية في القضايا المتعمقة و المرتبطة 
 بالعقار :

في مادة تنفيذ أشغال عمومية كالمنازعات المتعمقة بمدى  :محكمة تنفيذ األشغال العمومية  -
 إحترام المقاول دفتر شروط إنجاز جسر .

: و ىي العقود اإلدارية مثاليا عقود إمتياز منح أراضي الدولة  محكمة إبرام العقد أو تنفيذه -
 لإلستثمار .

م العام ألطراف و الخالف بين القضاء العادي اإلداري أن اإلختصاص ليذا األخير من النظا
من ق  807في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى و لمقاضي إشارتو تمقائيا طبقا لممادة إثارتو الدعوى 
 إ م و إ .

 و لقد كان موقف المشرع الجزائري صريحا بالنسبة لألسس القانونية لممحاكم . 
 األسس الواردة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية :  

  من 803المشرع لإلختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية حيث جاء في المادة  و ىذا ما أوضحو
من ىذا  38و  37ق إ م و إ بقولو : " يتحدد اإلختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية طبقا لممادة 
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 .362، ٓ 2005َِؼٛك ١ّٙٛة ، اٌّجبكب اٌؼبِخ ٌٍّٕبىػبد اٌؼمبه٠خ ، ٔظو٠خ االفزٖبٓ ، اٌغيء اٌضبٌش ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌغيائو ،   



من ق إ م و إ أن " اإلختصاص النوعي و اإلقميمي  807القانون كما جاء في قولو في المادة 
 من النظام العام  . لممحاكم اإلدارية

( من ق إ م و إ المحكمة المختصة بالنظر محميا بالفصل و النظر 08كما وردت المادة الثامنة )
في المنازعة العقارية أو دعاوي اإليجارات المتعمقة بالعقارات ىي المحكمة التي تقع العقار في 

من ق إ م و إ ما يمي :   08إلى جانب ذلك أوردت الفقرة األخيرة من المادة  72دائرة إختصاصيا 
" أن إختصاص المحاكم المنعقدة في مقر المجمس القضائية فييا يتعمق بالعقار أو دعاوى 

 فيما يتعمق بالحجر العقاري . –اإليجارات 
اإلختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية  كما سنتطرق إلى  356-98نظم المرسوم التنفيذي رقم 

 محكمة المتفق عمييا . 31غاية تنصيب  اإلدارية ، إلى الغرفإختصاص 
" تنشأ عبر التراب الوطني  356-98( من ىذا المرسوم عمى أن رقم 02نصت المادة الثانية )

 محكمة إدارية كجيات قضائية لمقانون العام في المادة اإلدارية  31إحدى و ثالثون 
 .كم اإلداريةختصاص اإلقميمي لممحااإل 356-98من المرسوم ذاتو  3و نصت المادة 

كما يمتد إختصاص المحاكم اإلدارية فيما نصت عميو قوانين خاصة كالمنازعات الناتجة المتعمقة 
 .73المتعمق بالتنازل عن األمالك العقارية  01-81عن تطبيق قانون 
أنيا تختص في  803من قانون إ م و إ و خالفا لما أوردتو أحكام المادة  804و حسب المادة 
 العمومية أمام المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصيا مكان العقار . مادة األشغال

من قانون إ م و إ بالنظر في الطمبات األصمية في حين نجد أن المادة  805أما بالنسبة لممادة 
من قانون اإلجراءات م و إ أنيا تحدد مقرات المحاكم اإلدارية عن طريق التنظيم أما المادة  806
م و إ ترى أن اإلختصاص اإلقميمي لمقاضي اإلداري في المجال العقاري من  من قانون ق إ 807

 النظام العام .
من ق إ م و إ تختص المحكمة اإلدارية إقميميا بالفصل في الطمبات التي يعود  810أما المادة 

إختصاصيا اإلقميمي و في الطمبات المرتبطة بيا التي تعود إلى اإلختصاص اإلقميمي فييا إلى 
 كمة إدارية  أخرى .مح
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 356-98اٌّْوع اٌغيائوٞ الفزٖبٓ االل١ٍّٟ اٌجبة اٌضبٟٔ ِٓ اٌىضبة االٚي اٌّزؼٍك ثبالفزٖبٓ ثّٛعت اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ   11-8اٌّٛاك   

 االفزٖبٓ االل١ٍّٟ ٌٍّؾبوُ االكاه٠خ.
73

 اٌّزؼٍك ثبٌزٕبىي ػٓ األِالن اٌؼمبه٠خ . 01-81اٌمبْٔٛ   



 النزاعمحكتان إداريتان في إخطار من ق إ م و إ أنو عندما يتم  811في حين نجد أن المادة 
عقاري في آن واحد بطمبات مستقمة لكنيا مرتبطة و تدخل في اإلختصاص اإلقميمي لكل منيما ، ال

تصة أي أنو يقوم يرفع رئيسا المحكمة الطمبات إلى رئيس مجمس الدولة ليقرر من الجية المخ
 بالفصل إلحدى المحكمتين .

فيحال رفع نزاع عقاري أمام المحكمة اإلدارية بطمبات و ترى أنيا من إختصاص  813المادة 
 مجمس الدولة يقوم رئيس المحكمة إلدارية بتحويل ىذا الممف إلى مجمس الدولة في أقرب اآلجال 

دارية فإن ىذه المادة توضح و يفصل أنو عندما من قانون اإلجراءات المدنية و اإل 814أما المادة 
يفصل مجمس الدولة في اإلختصاص إلحدى المحاكم ال يمكن لممحكمة التي تم الفصل لصالحيا 

 بأن تصرح بعدم اإلختصاص .
 من الدستور . 152و تستمد المحكمة اإلدارية وجودىا القانوني من المادة 

 : اإلداريةف ر غاألساس القانوني الختصاص ال
، النص القانوني األساسي  1990ديسمبر  22المؤرخ في  407-90يشكل المرسوم التنفيذي رقم 

لتحديد االختصاص اإلقميمي لمغرف اإلدارية الجيوية بحيث يتعمق بقائمة المجالس القضائية و 
( من قانون اإلجراءات المدنية و 07اختصاصيا اإلقميمي العاممة في اطار المادة السابعة )

 دارية.اإل
عدد الغرف اإلدارية الجيوية  407-90( من المرسوم التنفيذي رقم 02و قد أوردت المادة الثانية )

 غرف. 5و تم تحديدىا بـ 
 74و حددت الواليات التي يمتد االختصاص اإلقميمي ليا.
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 اٌّزّٚٓ األٍبً اٌمبٟٔٛٔ ٌزؾل٠ل االفزٖبٓ اإلل١ٍّٟ ٌٍغوف اإلكاه٠خ اٌّٛاك. 1990ك٠َّجو  22اٌّإهؿ فٟ  407-90لُ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ ه  



 المطمب الثاني : الدفع بعدم االختصاص
جراءات المدنية و اإلدارية أن مسالة االختصاص لقد اكد المشرع في القانون الجديد من قانون اإل

اإلقميمي من النظام العام أمام القضاء اإلداري و يثيره القاضي بنفسو أي من تمقاء نفسو  و ذلك 
 75ألنو يتعمق بالنظام العام لمقضاء اإلداري

منطقي من ق ا م و ا فانو ال يجوز إثارة ىذا الدفع من المدعي و ىذا األمر  51و حسب المادة 
و ال تحتاج نص باعتباره انو ليس من مصمحة المدعي أن يقدم دفاعا ضد نفسو يؤدي حتما عند 

  76قبولو من المحكمة إلى خسران الدعوى
 و عندما تثار مسالة الدفع بعدم االختصاص تقوم المحكمة :

بفحص مدعي قبولو من الناحية الشكمية ، أي فحص شروط إثارة ىذا الدفع أما اذا ظير  -1
لممحكمة أن الدفع بعدم االختصاص مقبول ، نجب عمييا النظر إلى مدى تأسيسو بالنظر إلى 

 .تيايأىالدعوى المرفوعة أمام 
 حالتان: تظير من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 47و من خالل ذلك و حسب المادة 

 / الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعدم اختصاصها 1
التطرق إلى موضوع الدعوى أو األمر ، و باستثناء األمر اذ ال تجوز فان عمى المحكمة  

لممحكمة بعد التصريح بعدم اختصاصيا التصريح و تعيين في حكميا الجية القضائية المختصة و 
 إال ارتكبت تجاوزا في السمطة.

 / الحالة التي تقضي فيها المحكمة بالتمسك باختصاصها2
ير موقفو بالنسبة لمدفع بعدم االختصاص اإلقميمي لممحاكم اذ نجد أن المشرع لم يوضح و يظ

من قانون ا د و إحالة األحكام المطبقة أمام القضاء العادي ، و  803اإلدارية و تتضمن المادة 
 77من قانون إجراءات المدنية 38و  37ىذا ما يتوضح اذ تنص المادة 

لمجية القضائية التي يقع في دائرة و اإلدارية من ىذا القانون اذ يؤول االختصاص اإلقميمي  
 اختصاصيا موطن المدعى عميو.
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   91،  83ٓ  2009 ّوػ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ االكاه٠خػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ،   
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 .  2008ف١فوٞ  23اٌّإهؿ فٟ  08/09اٌمبْٔٛ هلُ   
77

 ..2009 ماي 22المنظم من طرف جوزي كونسيل بوهران يوم  العقارية الترقية عن الدراسي اليوم في علي و محمد جبلة بن  



و أن لم يكن لو موطن معروف فيعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا 
أي الجية التي يقع فييا آخر موطن لو ، و في حالة اختيار موطن يؤول االختصاص اإلقميمي 

موطن المختار ، و في حالة تعدد المدعى عمييم يؤول لمجية القضائية التي يقع فييا ال
 االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا دائرة اختصاص موطن احد ىؤالء األشخاص.

من ق ا م  9و  8كما نجد أن المشرع بموجب النص الجديد بين االستثناءات الواردة في المادتين 
تي يعود فييا االختصاص لمقضاء العادي و أخرى لمقضاء و اإلدارية و التي تجمع بين الحاالت ال

 اإلداري.
 من ق ا م و ا ال تتضمن إال ما يعود الختصاص القضاء اإلداري. 804فالمادة 

من ق ا م و ا ىو تنفيذ األحكام الصادرة عن الجيات القضائية  804و الجديد في المادة 
 78اإلدارية.

ختصاص اإلقميمي و ليذا الحكم حجية نسبية فقط ألنو و يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم اال
حكم إجرائي فقط لم يتطرق لمنزاع حول الحق و اذ أدى إلى زوال الخصومة فانو ال يمنع من جديد 

 المطالبة بذات الحق أمام محكمة أخرى تكون ىي المختصة بالفصل في النزاع.
يا إلى محكمة أخرى ىناك اربع و في حالة إثارة عدم االختصاص من المحكمة المرفوع أمام

 أسباب :
 / اإلحالة بعدم االختصاص1
 / اإلحالة تكون بسبب اتفاق الخصوم2
 / اإلحالة بسبب وحدة الدعوى أمام محكمتين 3
 79/ اإلحالة بسبب االرتباط.4

و المحكمة من اإلحالة و الدفع بعدم االختصاص ىو االقتصاد في الوقت و اإلجراءات و الدفع 
مو المدعي يتم من خاللو عدم تعرض المحكمة لمنظر في الدعوى المعروضة عمييا ألنيا الذي يقد

 80ليست من اختصاصيا وفقا لما تقرره قواعد االختصاص اإلقميمي اإلداري.
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 .91، 83ػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ، ِوعغ ٍبثك ، ٓ   
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 .  2008ف١فوٞ  23اٌّإهؿ فٟ  08/09اٌمبْٔٛ هلُ   
80

 ِٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ االكاه٠خ. 804- 9-8اٌّٛاك   



 المبحث الثاني : االختصاص النوعي في مادة المنازعة العقارية :
ل بانو سمطة جية قضائية معينة أن معنى االختصاص النوعي اذا حاولنا تحديد فيمكن القو 

لمفصل دون سواىا في دعاوي معينة ، أي يتم تحديد االختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع 
الدعوى و طبيعة النزاع ، و المبدأ العام أن قواعد االختصاص النوعي في مجال المنازعة العقارية 

وز مخالفتيا ، و يثيرىا القاضي من أي في القضاء اإلداري نجدىا متعمقة بالنظام العام ، اذ ال يج
 81. تمقاء نفسو ، و في أي مرحمة من مراحل الدعوى.

و يتحدد االختصاص النوعي في قانون ا م و ا حسب معيار طبيعة الدعوى الذي يأخذ بنوعية 
 المادة محل المطالبة القضائية ، و معيار قيمة الدعوى الذي يأخذ بقيمة المصالح محل الخصومة.

82 
 ختص عمى وجو الخصوص بالفصل في :كما ت

 الدعاوي العينية العقارية
المنازعات التي تقع عمى األرض : التصرف ، االستعمال ، االستغالل ، التنازل ، اليبة ، الشفعة 

 83، الحيازة ، االستحقاق ، االرتفاع ، االنتفاع ، القسمة  ، المنازعة المتعمقة بالوقف العقاري 
اإلداري لمفصل في المنازعات العقارية بالنظر إلى تدخل الدولة باعتبارىا  و تنعقد والية القضاء

جية مالكة أو مسيرة لألمالك الدولة ا وان العالقة التعاقدية تشمل احد طرفييا أو أطرافيا مؤسسة 
 84عمومية ذات صبغة إدارية.

قانون اإلجراءات و نجد أن المصدر العام لقانون أو االختصاص النوعي في المادة العقارية ىو 
 : 85المدنية و ىو ما يتبين في المواد التالية

 من ق ا م و ا : الجيات القضائية العادية 36إلى  32المواد 
يوضح االختصاص النوعي لجيات القضاء اإلداري و القانون العضوي  802-801-800المواد 
98-02. 

 منو 11-10-9واد المتعمق بمجمس الدولة و الذي خصص الم 01-98القانون العضوي 
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 .157ثؼٍٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ ِؾّل اٌٖغ١و   
82

 36َِؼٛك ١ّٙٛة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ  
83

 .١ٌ36ٍٝ ىهٚلٟ ٚ ؽّلٞ ثبّب ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
84

 اٌّزّٚٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٌٍغبثبد . 2/12/1999فٟ  91/20اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ ٌمبْٔٛ  23/06/1994اٌّإهؿ فٟ  13-84اٌمبْٔٛ هلُ   
85

 .98/01،  98/02اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ   



و من خالل ىذا  اذ يجب عمى المتقاضي أن يدرك تماما الجية التي تحوليا القانون النظر في 
( و ىذا 802-801-800دعواه و ىو ما تبينو المواد في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية )

في الموضوع  بموجب القواعد أو النصوص الخاصة اذ نجد الكثير من القضايا تنتيي دون الفصل
 و يعود عدم قبوليا شكال لعدم االختصاص.

 و قبل التطرق إلى االختصاص النوعي في المنازعات العقارية و جب التعريف االختصاص
 يبحث االتجاه النوعي في اتجاىين عمودي و أفقي -
فاالتجاه العمودي يقصد بو االختصاص فيما بين الطبقات القضائية لمنظام القضائي )  -

 محاكم مجالس(
 86أما االتجاه األفقي يقصد بو  تقسيم االختصاص إلى أنواع مختمفة.

 المطمب األول : المحاكم اإلدارية :
معمول بو في السابق بما انو تم تنصيب المحاكم اإلدارية فمم تعد جدوى لمغرف اإلدارية كما كان 

 مكرر ق ا م. 07من قانون اإلجراءات المدنية و المادة  7في المادة 
اذ ذكرت بعض الدعاوي التي ليا طابع إداري و ال يختص بيا القضاء اإلداري و ىذا ما تم 

 من قانون ا م و ا. 802توضيحو في المادة 
 يا أين أعطت االختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي لمفصل في

كما نجد أن القانون القديم لم يحدد في ىذا الباب ما اذا كان االختصاص النوعي من النظام العام 
، أم بخالف القانون الجديد الذي ذكر انو من النظام العام و ىذا ما تم توضيحو من خالل المادة 

 من قانون ا م و ا. 36
م و ا ال يعرف تقسيم المحكمة حسب إذن و بخالف القضاء العادي فان القضاء اإلداري في ق ا 

نوع التنازع أو النزاع فالمحكمة اإلدارية تختص بالنظر في جميع القضايا أين تكون الدولة أو 
 87البمدية أو الوالية أو المؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا. 

  الدولة : - أ
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 .74اٌغيائو ٓ  2009اٌطجؼخ االٌٚٝ ، ِْٕٛهاد ثغلاٚٞ  ّوػ ق ا َ ٚ اػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ،   
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 . 91-83اٌغيائو ٓ  2009اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِْٕٛهاد ثغلاٚٞ  اّوػ ق ا َ ٚ اٌلوزٛه ػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ،   



( من 09المادة التاسعة ) بيا السمطات اإلدارية الممركزة أو المركزية كما ىو وارد في و يقصد
و الممثمة في الوزارات و المصالح الخارجية لموزارات عمى مستوى  01-98القانون العضوي 

 الوالية كما ىو معروف بالمديريات الجيوية.
و توجو الدعوى ضد الوزارات التي تتبعيا المديريات و ليس المديرية كون االوزارة تمثل الشخص 

 النظر فييا أي الدعوى مجمس الدولة.المعنوي لمدولة و يختص ب
 الوالية : - ب

يقصد بو جميع الييئات و  2012فبراير  21المؤرخ في  12-07حسب القانون الوالئي الجديد 
األجيزة القائمة بالتنظيم الوالئي و المتمثمة في جياز المداولة ) مجمس شعبي والئي ، و جياز 

 التنفيذ الوالئي(.
يئات من أعمال و قرارات ذات طابع تنفيذي تختص بالنظر فييا و كل ما يصدر عن ىذه الي -

 88المحاكم اإلدارية.
 البمدية : -ج

البمدية ، و ىي جماعة إقميمية قاعدية في  2011جويمية  3المؤرخ في  10-11نظم القانون 
اإلدارة المحمية و تشمل أجيزة مداولة ) م ش ب( أو أجيزة تنفيذ ) رئيس م ش ب( ، يكون 

ل ليا أما القضاء من طرف رئيس مجمس الشعبي البمدي في تمك القرارات و األعمال عن التمثي
 89تمك األجيزة و تختص المحكمة اإلدارية بذلك.
 د/ المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

 تعتبر المؤسسة العمومية أسموب لتسيير الوقف العام في جانبو اإلداري و ىي نوعان 
 يةمؤسسات عمومية وطن -
 مؤسسات عمومية محمية -

كذلك يمتد االختصاص النوعي لممحاكم اإلدارية فيما نص عميو قوانين خاصة كالمنازعات الناتجة 
 المتعمق بالتنازل عن أمالك الدولة. 01-81عن تطبيق قانون 
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 .2008ف١فوٞ  23اٌّإهؿ فٟ  09-08اٌمبْٔٛ هلُ   
89

 .356، ٓ  2005، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌغيائو ، ٛجؼخ  3، اٌغيء  اٌّجبكب اٌؼبِخ ٌٍّٕبىػبد اإلكاه٠خ ٔظو٠خ االفزٖبَِٓؼٛك ١ّٙٛة ،   



 801كما يمتد االختصاص النوعي لكل دعوى ترمي إلى تفسير أو الغاء قرار إداري طبقا لممادة 
المتعمق بالتييئة و التعبير أو  90/29ون اإلجراءات فقرارىم مبني في اطار تنفيذ قانون من قان

 90قرار رفض رخصة البناء أو قرار المحافظ العقاري المتضمن رفض إشيار عقد بيع عقار.
كما أن المحاكم اإلدارية أول درجة فيي تقبل االستئناف في جميع قضايا العقار الذي تكون فيو 

 الوالية أو البمدية أو احد المؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا. الدولة أو
حيث أن المحاكم اإلدارية ىي جيات قضائية ذات االختصاص العام كما أنيا تفصل في كل 

 91الدعاوي المتعمقة بنزع الممكية من اجل المنفعة العامة
 قضايا االستعمال أمام القضاء اإلداري  -

 ون اإلجراءات تظير سمطات قاض االستعجال فيمايمي :من قان 917وفق المادة 
امر بوقف تنفيذ قرار إداري يتعمق بالتعدي أو االستيالء أو الغمق اإلداري و أن ىذه  -

 الحاالت يكون موضوعيا عقار.
 يمكن أن يعدل التدابير المتخذة بموجب امر استعجالي آخر. -
مادية كحالة التعدي اإلدارة عمى يجوز لو أن يصدر أوامر عمى العريضة ال ثبات وقائع  -

 92الممكية الخاصة.
 االستعجال اإلدارة في المادة العقارية أمام المحكمة اإلدارية :

: يجوز ألطراف الدعوى طمب توقيف تنفيذ قرار إداري بشرط ثبوت وجود دعوى  وقف التنفيذ - أ
ناف أمام مجمس الغاء يفصل القاضي الطمب وفقا لقواعد االستعجال بموجب امر قابل لالستئ

 الدولة
و تفصل فيو نفس تشكيمة المطروح أماميا دعوى الموضوع و ينتيي آثار وقف التنفيذ القرار 

إلى  833اإلداري بموجب و بمجرد الفصل في الموضوع و لقد نظمت نوع ىذا الطمب المواد 
 93من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 837
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 .157 155، ٓ  2002، كاه اٌؼٍَٛ ػٕبثخ ،  اٌٛع١ي فٟ إٌّبىػبد اإلكاه٠خ ِؾّل اٌٖقو ثؼٍٟ ،  
91

 362أظو َِؼٛك ١ّٙٛة ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
92

٠َٛ ِؾبٙوح اٌم١ذ ِٓ ٛوف األٍزبم ثٓ عجٍخ ِؾّل ٚ ػٍٟ فٟ ا١ٌَٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ػمٛك اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ إٌّظُ ِٓ ٛوف عٛهٞ و١ًَٔٛ ثٛ٘واْ ،   

 .2009ِبٞ  12
93

  اٌٖبكه ػٓ اٌغوفخ اإلكاه٠خ 29/03/2000اٌّإهؿ فٟ  190541لواه هلُ   



-75وفق األمر  24افظين العقاريين و ىذا ما تؤكده المادة كما تفصل في منازعات قرارات المح
 بان الفصل فييا يؤول إلى القضاء اإلداري أي المحاكم اإلدارية 74

 11.94-91كما يختص بنزع الممكية المنفعة العامة و نظميا القانون 
و نمخص من االختصاص النوعي لممحكمة اإلدارية في المجال العقاري إلى القول بان كل 

لمنازعات العقارية التي تكون فييا الدولة أو الوالية أو البمدية أو المؤسسات العمومية اإلدارية ا
طرفا فييا تخضع لمقضاء اإلداري و يقع عمى القاضي المعروض عميو النزاع عممية تكييف 

القانوني الصحيح طالما أن مسالة االختصاص لم تعد غامضة و جامدة ، أين اضحى 
بحكم القوانين ، أين وجب عمى القاضي الترتيب عند معيار االختصاص لتعمقو  االختصاص مرنا

 95بالنظام العام.
و رغم ذلك كمو فإننا نجد أن مسالة االختصاص النوعي تتعمق بالنظام العام و تقضي بو المحكمة 

 من تمقاء نفسيا و في أي حالة و مرحمة كانو عمييا الدعوى.
ة يتطمب إلى جانب االختصاص النوعي لممحكمة الفاصمة أن و الفصل في المنازعات العقاري

 .96تكون المحكمة الفاصمة متخصصة إقميميا و ىو ما تطرقنا لو في المبحث األول
  الثاني : مجمس الدولةالمطمب 

٠ؼزجو ِغٌٍ اٌلٌٚخ ١٘ئخ ِمِٛخ ألػّبي اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اإلكاه٠خ ٚ ٘ٛ ربثغ ٌٍٍَطخ اٌمٚبئ١خ وّب 

إلعزّبع اٌمٚبئٟ اإلكاهٞ فٟ اٌجالك ، وّب ٔغل أْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٠زٌٛٝ ِّٙخ اٌَٙو ٠ّٚٓ رٛؽ١ل ا

ٚ اٌؾفبظ ٚ ئؽزواَ اٌمبْٔٛ ، وّب ٔغلٖ ٠زّزغ ثىبًِ اإلٍزمال١ٌخ فٟ ئٛبه ِّبهٍخ ئفزٖبٕبرٗ 

اٌمٚبئ١خ. 
97

 

ٙل  ِٓ عٙخ أفوٜ ٠مَٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ثبٌفًٖ ئثزلائ١ب ٚ ٔٙبئ١ب فٟ اٌطؼْٛ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمبهاد

اٌمواهاد اٌزٕظ١ّ١خ أٚ اٌفوك٠خ اٌٖبكهح ػٓ اٌٍَطبد اإلكاه٠خ اٌّووي٠خ ٚ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ِّٛخ ٚ 

إٌّظّبد ا١ٌّٕٙخ ا١ٌٕٛٛخ . وّب ٠مَٛ ثلٚه اٌزف١َو ٚ فؾٔ ِلٜ ِْوٚػ١خ اٌمواهاد اٌزٟ رىْٛ 

ٔياػبرٙب ِٓ ئفزٖبٓ ِغٌٍ اٌلٌٚخ 
98
 . 
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 ١ٌٍٝ ىهٚلٟ ، كٚه اٌمبٟٙ اإلكاهٞ فٟ ِوالجخ اؽزواَ اإلكاهح ٌإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثٕيع اٌٍّى١خ   
95

  .11-6، ٓ  8فٍٛفٟ ِغ١ل ، اٌلفزو اٌؼمبهٞ ، ِمبي ثّغٍخ اٌّٛصك اٌؼلك   
96

 اٌّزؼٍك ثافزٖبٕبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚ رٕظ١ّٗ ٚ ػٍّٗ . 1998ِب٠ٛ  30اٌّٛافك  1419ٕفو  4اٌّإهؿ فٟ  01-98ٌؼٚٛٞ هلُ ِٓ اٌمبْٔٛ ا 2اٌّبكح   
97

 .١ٌ16ٍٝ ىهٚلٟ ٚ ؽّلٞ ثبّب ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
98

  .74اٌغيائو ٓ  2009ػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ، ّوػ ق ا َ ٚ ا اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِْٕٛهاد ثغلاٚٞ   



رمَٛ ثإلاه٘ب اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ " اإلٍزئٕبف " ٔغل ِغٌٍ اٌلٌٚخ أ٠ٚب ٠فًٖ فٟ اٌمواهاد اٌزٟ 

ئم رفًٖ فٟ ع١ّغ اٌؾبالد اٌّؼوٚٙخ أِبِٙب ِب ٌُ اٌمبْٔٛ ػٍٝ فالف مٌه ٚ ٘نا ِب رج١ٕٗ اٌّبكح 

. 01-98ِٓ اٌمْٕٛ اٌؼٚٛٞ هلُ  10
99

 

 ِضال : ثبٌَٕجخ إلٍزئٕبف اٌمواهاد اٌٖبكهح ػٓ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ئثزلائ١ب .

اٌَّزأٔف... لل ئٌزٌّ اٌؾىُ ػٍٝ ثٍل٠خ اٌول١جخ ٚال٠خ اٌٛاكٞ ٚ مٌه ثزؼ٠ٛٚٗ  ؽ١ش ٔغل أْ اٌّلػٟ

 . 1975ػٓ لطؼخ أهٗ آٌذ ئ١ٌٗ ػٓ ٛو٠ك ٚاٌلٖ ِٓ اإلهس ٍٕخ 

 . 07/07/1975ٚ إلصجبد ؽك اٌٍّى١خ للَ ّٙبكح ١ِّٚخ ِٓ ٛوف ّب٘ل٠ٓ أِبَ اٌّٛصك فٟ 

ؾً ػمل اٌٍّى١خ ثاػزجبه٘ب ّٙبكح ّٙٛك ال ؽ١ش ثبٌوعٛع ئٌٝ ٘نٖ اٌٛص١مخ فأٙب ال ٠ّىٓ أْ رؾً ِ

غ١و ٚ أْ ٘نٖ اٌٛص١مخ  ٌُ رؾلك َِبؽخ األهٗ ثللخ ٚ ٌُ ر١ْو أ٠ٚب ثأٔٙطو٠مخ آٌذ ئٌٝ ِٛهصٗ ٚ 

ٌُ ٠زُ ئّٙبه٘ب ٚفمب ٌٍمبْٔٛ اٌنٞ ٠ضجذ مٌه 
100

  . 

 : 2ِضبي 

َّزبٔف ػ١ٍُٙ وً ئم ٠ٍزٌّ أؽل اٌَّزأٔف١ٓ ثاٌغبء اٌمواه اٌَّزأٔف ٚ اٌمٚبء ِٓ عل٠ل ٠بٌؾىُ اٌ

 ف١ّب ٠قٖٗ ثّٛإٍخ ػ١ٍّبد اٌج١غ ٌٍمطغ األه١ٙخ ِٛٙٛع إٌياع ٚ رؾو٠و ػمل ث١غ . 

ؽ١ش ٔغل اْ اٌَّزبٔف١ٓ موو أّٔٙب للِب ٍِفب فٟ ئٛبه اإلٍزضّبه ٌجٕبء لبػخ ٌٍو٠ب١ٙبد وّب أّٔٙب 

 ب .رّىٕب ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ لطؼخ أه١ٙخ ٚ لل لبِب ثزَل٠ل صّٕٙ

غ١و أْ اٌّٖبٌؼ اٌّؼ١ٕخ ٌُ رٍَُ ٌّٙب ػمل اٌج١غ 
101
 . 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ِؼزجواْ أْ كفغ  351ؽ١ش أْ اٌَّزأٔف١ٓ ٠إٍَبْ ئٍزئٕبفّٙب ػٍٝ أؽىبَ اٌّبكح 

صّٓ اٌمطؼخ األه١ٙخ ِغ رؼ١١ٓ ِؼبٌّٙب ال رؼزجو ػٕبٕو وبف١خ إلرّبَ ػ١ٍّخ ث١غ ٘نا اٌؼمبه .ٚ ٌىٓ 

 ج١غ ػمبه .ؽ١ش أْ األِو ٠زؼٍك ث

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ، فاْ اٌؼمٛك اٌزٟ رزّٚٓ ٔمً ػمبه أٚ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ  324ؽ١ش ٚفمب ٌٍّبكح 

ػمبه٠خ ٠غت أْ رؾوه فٟ ّىً هٍّٟ ِغ اٌم١بَ ثلفغ اٌضّٓ ئٌٝ اٌّٛصك اٌّؼ١ٓ .
102
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 ألٍزبم ثٓ عجٍخ ِؾّل ٚ ػٍٟ فٟ ا١ٌَٛ اٌلهاٍٟ ؽٛي ػمٛك اٌزول١خ اٌؼمبه٠خ إٌّظُ ِٓ ٛوف عٛهٞ و١ًَٔٛ ثٛ٘واِْؾبٙوح ا  
100

 اٌغوفخ اٌضب١ٔخ .. -غ١و ِْٕٛه ِغٌٍ اٌلٌٚخ 25/07/1995اٌّإهؿ فٟ  180/101لواه هلُ   
101

 ْٛه .ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌغوفخ اٌضب١ٔخ غ١و ِٕ 12/06/2000ِإهؿ فٟ  201-866لواه هلُ   
102

 ػٓ كاه ِ٘ٛخ اٌغيائو . 2003ؽّلٞ ثبّب ػّو اٌمٚبء اٌؼمبهٞ اٌّإهؿ فٟ ٍٕخ   



ٜ فاْ ؽ١ش أْ اٌوٍبٌخ اٌّؾزظ ثٙب أِبَ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ال رؼل ػمل ث١غ ٘نا ِٓ عٙخ ، ٚ ِٓ عٙخ أفو

ٍٛت اٌَّزأٔف١ٓ ٠وِٟ ئٌٝ رٛع١ٗ أٚاِو ٌإلكاهح اٌْٟء اٌنٞ ٠زقبٌف و١ٍب ِغ اٌمٚبء اٌّزَزمو ٚ 

ونا ِجلأ اٌفًٖ اٌىٍٟ ث١ٓ اٌٍَطبد 
103
 . 

 تشكُهح يجهس انذونح :

ئم ٔغل أْ ٌّغٌٍ اٌلٌٚخ رْى١ٍخ ؽَت ِب ٠ٕٔ ػ١ٍٗ اٌمبْٔٛ ئم ٔغلٖ ٠زْىً ِٓ ِغّٛػخ ِٓ 

ٚ ونٌه ِؾبفظٟ اٌلٌٚخ ثبإلٙبفخ ئٌٝ َِزْبه٠ٓ ٚ مٌه فٟ اٌّّٙبد  اٌمٚبح ٚ ونا اٌَّزْبه٠ٓ

 اٌغ١و اٌؼبك٠خ .

فّغٌٍ اٌلٌٚخ ٠زْىً ِٓ اٌمٚبح ا٢رٟ مووُ٘  01-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  20ؽَت اٌّبكح 

 وب٢رٟ :

 : عٙخ ِٓ 

 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌلٌٚخ . -

 ٔبئت هئ١ٌ ِغٌٍ اٌلٌٚخ . -

 هؤٍبء اٌغوف ػٍٝ َِزٜٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ . -

 بء األلَبَ ػٍٝ َِزٜٛ ِغٌٍ اٌلٌٚخ .هؤٍ -

 َِزْبهٞ اٌلٌٚخ . -

 : ٜعٙخ أفو ِٓ ٚ 

 ِؾبفع اٌلٌٚخ . -

ِؾبفظٟ اٌلٌٚخ اٌَّبػل٠ٓ  -
104
 . 

٠ّىٓ  01-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  20ِٓ عٙخ أفوٜ فاْ رْى١ٍخ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌّج١ٕخ فٟ اٌّبكح 

اإلفزٖبٓ ٚ ٘نا فٟ  أْ رؼيى ػٕل ِّبهٍخ ئفزٖبٕبرٗ اإلٍزْبه٠خ ثَّزْبهٞ كٌٚخ ِٓ مٚٞ

ِٕٗ  21ؽبالد اٌّّٙخ غ١و ػبكح ٚ ٘نا ِب رٛٙؾٗ اٌّبكح 
105

  . 

ٚ ٠زُ ر١١َو ِغٌٍ اٌلٌٚخ ِٓ ٛوف هئ١َٗ اٌنٞ ٠مَٛ ثبٌَٙو ػٍٝ اٌزٕظ١ُ اٌؼبَ ألّغبٌٗ ٚ ػٍٝ  

 ٘نا األٍبً ٔغل أْ هئ١ٌ ِغٌٍ اٌلٌٚخ:

                                                 
103

 .  1996ِب٠ٛ  30اٌّٛافك  1419اٌّإهؿ فٟ ٕفو  01-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ هلُ  10اٌّبكح   
104

 افزٖبٕبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ .اٌّزؼٍك ث 1996ِب٠ٛ  30اٌّٛافك  1419ٕفو  14اٌّإهؿ فٟ  01-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ هلُ  20اٌّبكح   

 
105

 . ٔفٌ اٌّوعغ اٌَبثك21اٌّبكح    



 ٠ّضً اٌّإٍَخ ه١ٍّب . -1

 ٠َٙو ػٍٝ رطج١ك أؽىبَ ٔظبِٗ اٌلافٍٟ . -2

وّب ٔغلٖ ٠مَٛ ثزٌٟٛ ِّٙخ رٛى٠غ اٌّٙبَ ػٍٝ هؤٍبء اٌغوف ٚ هؤٍبء األلَبَ ٚ ونا َِزْبهٞ 

 اٌلٌٚخ ثؼل ئٍزْبهح اٌّىزت .

 فٟ ؽ١ٓ ٔغلٖ ٠ّبهً ع١ّغ ٕالؽ١برٗ اٌّؾٌٛخ ٌٗ ّٙٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ . -3

فٟ ؽبٌخ غ١بة هئ١ٌ اٌّغٌٍ أٚ ؽلٚس ِبٔغ ٌٗ ٠مَٛ ٔبئت اٌوئ١ٌ فٟ ِغٌٍ اٌلٌٚخ  -4

 ثقالفزٗ
106
وّب ٠مَٛ ٔبئت اٌوئ١ٌ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ثّّٙخ اٌز١َٕك ٚ ِزبثؼزٗ أّغبي اٌغوف ٚ  

األلَبَ ، وّب ٠ّىٕٗ اٌم١بَ ثّّٙخ هئبٍخ 
107

 عٍَبد اٌغوف  .

كما نجد أيضا ان مجمس الدولة يعقد حساباتو في شكل غرف و كذا أقسام  ، السيما في الحاالت 
 التي تكون فييا القرار 
بعقد جمساتو في حالة الضرورة مشكال من كل الغرف المجتمعة المتخذ  اذ يقوم مجمس الدولة

 01-98من القانون العضوي  30بشأنيا يمثل تراجعا عن اجتياد قضائي حسب المادة 
و بالنسبة لممنازعة العقارية التي يفصل فييا مجمس الدولة حيث نجد انو ال يمكن ألي غرفة عمى 

( من أعضاء كل 03فصل في أي قضية إال بحضور ثالث )المستوى المجمس ا واي قسم أيضا ال
منيما عمى األقل و يقوم رئيس مجمس الدولة بتراس أي غرفة من الغرف و األقسام عمى مستوى 

 المجمس اذ اقتضت الضرورة ذلك.
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 اٌّزؼٍك ثافزٖبٕبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ 1996ِب٠ٛ  30اٌّٛافك  1419ٕفو  14اٌّإهؿ فٟ  01-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ هلُ  22اٌّبكح   
107

  اٌّزؼٍك ثافزٖبٕبد ِغٌٍ اٌلٌٚخ 1996ِب٠ٛ  30اٌّٛافك  1419ٕفو  14اٌّإهؿ فٟ  01-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ هلُ  23أٔظو اٌّبكح   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  في المادة العقارية تنازع االختصاص : الثالث الفصل 
يقتضي تنازع االختصاص أي يعرض عمى قاضي القسم العقاري أو القاضي اإلداري نزاع يتعمق 
بالميدان العقاري ، فيقوم احدىما بصفة تمقائية أو بطمب من األطراف المتنازعة التصريح بعدم 

رف الثاني في االختصاص ، أو يدفع أمامو بعدم االختصاص و يستمر بالنظر فيو فيقوم الط
 النزاع برفع دعوى جديدة أمام الجية القضائية الثانية

ىذه األخيرة تقوم بالفصل في النزاع فيصدر حكمان تناقضان ، و يعود سبب ذلك في غالب 
األحيان إلى ما يشوب النصوص المتعمقة بالسمطة القضائية و تقسيماتيا من قصور و رغبة كل 

 سمطتيا و تقميصيا تبعا لتقديرىا.جية قضائية توسيع وظيفتيا و مد 
إضافة إلى ذلك صدور تشريعات تمس جوىر الروابط القانونية القائمة ، أو  أسس تكوين 

  108األشخاص االعتبارية ، أو تغيير صفات بعض المعامالت القانونية.
من القانون  18إلى  15و المواد   1996من دستور  153و 152و انطالقا من المادتين 

المتعمق بمحكمة التنازع ، نستخمص أن اختصاص محكمة التنازع خاص و  03-98العضوي 
محدد قانونا ، يقتصر عمى حل مسالة التنازع االختصاص بين درجات القضاء العادي )قسم 
عقاري( و القضاء اإلداري ) في المجال العقاري( دون التطرق إلى موضوع الدعوى المنشورة 

 ن النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجية القضائية المختصةأماميا إال في حالة ما اذا كا
 و يبرز تنازع االختصاص اجو تنازع مختمفة و ىما التنازع اإليجابي  و الثاني ىو التنازع اإليجابي 

 
 

 أوال : التنازع اإليجابي:
المتضمن اختصاصات  1998جوان  3المؤرخ في  98/03( من القانون 16عرفت المادة )

تنازع و تنظيميا و عمميا ، تنازع االختصاص اإليجابي بانو قضاء جيتان قضائيتان محكمة ال
أحداىما خاضعة لمنظام القضائي العادي و األخرى خاضعة لمنظام القضائي اإلداري ، 

 109باختصاصيا في نفس النزاع.
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-2001ٖٔوٞ كؽٛ ثٛى٠بْ ، افزٖبٓ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب اإلكاهح ٛوفب ِنووح رقوط اٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌٍمٚبء ، اٌغيائو ،   

2003  ٓ ،33 . 
109

 كاهح ٛوفب ١ٖٔوح كؽٛ ، ثٛى٠بْ افزٖبٓ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ فٟ إٌّبىػخ اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب اإل  



ون و يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى األطراف الصفة أما جية أدراجو و أخرى قضائية و يك
 الطمب مبنيا عمى نفس السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضي.

 :110و عميو تتمثل شروط وجوب تنازع االختصاص اإليجابي في 
 تصريح مزدوج باالختصاص في نزاع واحد. -
 صدور قرارات قضائية نيائية من طرف جيات القضاء و جيات القضاء اإلداري. -

 عمق بنفس النزاع )وحدة األطراف ، السبب، الطمب(.أي يكون موضوع القرارين القضائيين يت
 ثانيا : التنازع السمبي: 

يعرف تنازع االختصاص السمبي بانو نزاع أي تنازع ناتج عن تصريح القضاء اإلداري و القضاء 
 111العادي بعدم اختصاصيما اتجاه قضية واحدة.

عندما تقضي جيتان  انو يكون تنازع في االختصاص 98/03من القانون  16و نصت المادة 
قضائيتان أحداىما خاضعة لمنظام القضائي العادي و األخرى خاضعة لمنظام القضائي اإلداري 

 بعدم اختصاصيا في نفس النزاع.
و تمثل صورة التنازع السمبي الصورة المبسطة و األكثر حدوثا في الواقع العممي و يحق لكل 

القضاء العادي و القضاء اإلداري بعدم طرف صدر في مواجيتو حكمان متتاليين من جيتي 
 112االختصاص المجوء إلى محكمة يطمب فيو الحكم بتعيين الجية القضائية المختصة 

 / و عميو تتمثل شروط التنازع السمبي في :-
 تصريح مزدوج بعدم االختصاص -1
 صدور أحكام قضائية نيائية من طرف جيات القضاء العادي و جيات القضاء اإلداري  -2
 يكون الموضوع القرارين القضائيين يتعمق بنفس النزاع يجب أن -3

إذن يتضح من خالل أوجو التنازع المختمفة انو كال الحالتين : التنازع السمبي أو التنازع اإليجابي 
يفحص القاضي العادي الفاصل في المسائل العقارية أو القاضي اإلداري اختصاصو بالفصل في 

  113المنازعة العقارية من عدمو.
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  33ٓ  2003-2001ِنووح رقوط اٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌٍمٚبء ، اٌغيائو   
111

 اٌّزّٚٓ اٌٛوبالد اٌؼمبه٠خ ٌز١١َو ٚ رٕظ١ُ اٌٛوبالد اٌؼمبه٠خ 22/13/1990اٌّإهؿ فٟ  405-90اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ   
112

 299ه١ّل فٍٛفٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ  
113

 299أظو ه١ّل فٍٛفٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   



 المبحث األول : محكمة التنازع
رؼل ِؾىّخ اٌزٕبىع اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌفبٍٕخ فٟ رٕبىع ئفزٖبٓ ٚ رَزّل أٍبٍٙب أٚ ِٖله إٌظبَ 

 اٌمبٟٔٛٔ ٌٙب ِٓ ٖٔٛٓ لب١ٔٛٔخ ِؾلكح اٌزٟ أوَجزٙب فٖبئٔ ِؼ١ٕخ .

ه٠خ ٚ ِٓ فالي ٘نا ٔزطوق ئٌٝ رؼو٠ف ِؾىّخ اٌزٕبىع : ؽ١ش رؼل ِؾىّخ اٌزٕبىع ِإٍَخ كٍزٛ

لٚبئ١خ ، إٍٔلد ٌٙب ِّٙخ ماد ٛبثغ رؾى١ّٟ رزّضً فٟ اٌفًٖ فٟ ؽبالد رٕبىع اإلفزٖبٓ اٌزٟ 

لل رؾلس ث١ٓ عٙبد اٌمٚبء اٌؼبكٞ ٚ عٙبد اٌمٚبء اإلكاهٞ ، ٚ ال ٠ّىٓ ٌٙب أْ رفًٖ فٟ 

ِٕبىػبد اإلفزٖبٓ ث١ٓ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌقبٙؼخ ٌٕفٌ إٌظبَ فٙنٖ األف١وح رقٚغ ٌزٕبىع 

بٓ ث١ٓ اٌمٚبح ٚ اٌنٞ ٠زُ اٌفًٖ ف١ٗ ػٓ ٛو٠ك ق ئ َ ٚ ئ ٚ لل ٔظّذ ئعواءاد رٕبىع اإلفزٖ

 ِٓ ق ئ َ . 213ئٌٝ  205اإلفزٖبٓ ث١ٓ اٌمٚبح اٌّٛاك ِٓ 

٠زّٚٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ اإلكاه٠خ  2008فجوا٠و  25اٌّإهؿ فٟ  09-08أِب اٌمبْٔٛ هلُ 

 . 403ئٌٝ  398فمل ٔظّذ فٟ اٌّٛاك ِٓ 

١ٌٛ٠ٛ اٌنٞ ٠ؾلك  3اٌّإهؿ فٟ  03-98لل ٔظُ اٌّْوع ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ هلُ ٚ 

ئفزٖبٕبد ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚ رٕظ١ّٙب ٚ ػٍّٙب .
114
  

أْ ِمو ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ىْٛ فٟ اٌغيائو اٌؼبّٕخ  03-98ِٓ اٌمبْٔٛ  2ٚ لل عبء فٟ ٔٔ اٌّبكح 

 ِٓ اٌلٍزٛه . 93ٛجمب ألؽىبَ اٌّبكح 

ِٕٗ أْ وً أّغبي ٚ ِلاٚالد ٚ ِٕبلْبد ٚ ِنوواٖ األٛواف رىْٛ ثبٌٍغخ  4ٗ أٌيَ فٟ اٌّبكح وّب أٔ

 اٌؼوث١خ .

 انًطهة األول : اإلطار انقانىنٍ نها .

٠ْىً اإلٛبه اٌمبٟٔٛٔ إلفزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ِغّٛع إٌٖٛٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثأٍبً 

 ٕبىع .أػّبي ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚ ٛج١ؼخ ئفزٖبٓ ِؾىّخ اٌز

 أساس أعًال يحكًح انتناسع : أساس دستىرٌ 

ٚ اٌزٟ رٕٔ ػٍٝ "  1996ِٓ اٌلٍزٛه  152ٔغل ِؾىّخ اٌزٕبىع أٍبً ٚعٛك٘ب فٟ ٔٔ اٌّبكح 

رإٌٍ ِؾىّخ اٌزٕبىع رزٌٛٝ اٌفًٖ فٟ ؽبالد رٕبىع اإلفزٖبٓ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ 

اٌلٌٚخ .
115
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 ٚ اٌنٞ لوهد ف١ٗ ثأْ اٌمواه اٌٖبكه ػٓ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ال أصو ٌٗ . 11لواه ِؾىّخ اٌزٕبىع هلُ   



رٕظ١ُ ٚ ئفزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ئٌٝ اٌمبْٔٛ  ِٓ اٌلٍزٛه ػ١ٍّخ 153ٚ لل أؽبٌذ اٌّبكح 

 اٌؼٚٛٞ .

اٌّزّٚٓ ئفزٖبٕبد ِؾىّخ  1998عٛاْ  03اٌّإهؿ فٟ  03-98ٕله اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ 

 ِبكح رٕظ١ّ١خ ِٖٕفخ ِٓ فٌّ فٖٛي : 34اٌزٕبىع ، رٕظ١ّٙب ، ػٍّٙب ٚ لل ئؽزٜٛ ػٍٝ 

 ِٛاك ( . 4اٌفًٖ األٚي : أؽىبَ ػبِخ )       

 ضبٟٔ : رٕظ١ُ رْى١ٍخ ِؾىّخ اٌزٕبىع ألهثغ ِٛاك .اٌفًٖ اٌ     

 ِٛاك ( . 3اٌفًٖ اٌضبٌش : ػًّ ِؾىّخ اٌزٕبىع )      

 ِبكح ( . 19اٌفًٖ اٌواثغ : اإلعواءاد اٌّزجؼخ أِبِٙب )      

 اٌفًٖ اٌقبٌِ : أؽىبَ ئٔفٖب١ٌخ ) ِبكح ٚاؽلح ( .     

اٌَبثك مووٖ رزؼٍك ثبٌٕم٘ ِٓ ؽ١ش  98/03ٚ ٚعٗ عبٔت ِٓ اٌفمٗ ئٔزمبكاد ٌٍمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ 

 رور١ت اٌّٛاك ٚ ثبٌٕظو ٌٍّٕٙغ١خ ٚ ِٓ ؽ١ش ٔم٘ اٌّٛاك اٌٚوٚه٠خ ٌؼًّ ِؾىّخ اٌزٕبىع .

اٌّزّضٍخ فٟ ٍٛء رور١ت ٚ رمَُ ِٛاك ؽَت ِٛا١ٙغ  98/03ٚ ِٓ ؽ١ش ِٕٙغ١خ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ 

 ِؾلكح رًَٙ فّٙٗ .

ّٛاك اٌّٛعٛكح فٟ اٌلٍزٛه ٚ اٌّٛعٛكح فٟ اٌمبْٔٛ ٚ ثبإلٙبفخ ئٌٝ اٌ 98/03ٚ ٔغل أْ اٌمبْٔٛ 

اٌؼٚٛٞ ٕ٘بن ٖٔٛٓ لب١ٔٛٔخ ػبِخ ٌٙب ػاللخ ثّؾىّخ اٌزٕبىع فٟٙ رًّْ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌؼبَ ٚ 

 اٌزٟ ٠َزٕل ػ١ٍٙب فٟ اٌم١بَ ثبإلفزٖبٕبرٙب ٚ ٟ٘ رزّضً فٟ :

 ٚ اٌّزّٚٓ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ . 1965-11-16اٌّإهؿ فٟ  278-65األِو 

ٚ اٌّزّٚٓ ق ئ َ اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ. 1966-6-8اٌّإهؿ فٟ  154-66ِو األ
116

 

 اٌّزّٚٓ اٌمبْٔٛ األٍبٍٟ ٌٍمٚبء اٌّؼلي . 1989-12-12اٌّإهؿ فٟ  21-89اٌمبْٔٛ 

 اٌّزؼٍك ثٖالؽ١بد . 1989-12-12اٌّإهؿ فٟ  22-89اٌمبْٔٛ 

 ثٖالؽ١بد اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب . 1989-12-12اٌّإهؿ فٟ  22-89اٌمبْٔٛ 

اٌّزؼٍك ثبٌّؾىّخ اإلكاه٠خ . 30/5/1998اٌّإهؿ فٟ  98/01مبْٔٛ اٌؼٚٛٞ اٌ
117
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،  2000ٍٕخ  01اعواء لٚبئٟ اَ ِغوك رغ١١و ١٘ىٍخ ِمبي ثّغٍخ اكاهح اٌّلهٍخ ا١ٌٕٛٛخ ٌالكاهح ، اٌغيائو ، اٌؼلك  1996ه١ّل فٍٛفٟ, اٌمٚبء ثؼل   

 ٓ49 . 
116

 ٌٙب ػاللخ ثّؾىّخ اٌج١بْ ٟ٘ لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ ، ق ا َ ٚ ا إٌّظُ ٌىً ِٓ اٌّؾبوُ االكاه٠خ ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب. ٕ٘بن ٖٔٛٓ لب١ٔٛٔخ  
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  1989-12-12اٌّزّٚٓ اٌمبْٔٛ األٍبٍٟ ٌٍمٚبء اٌّؼلي اٌّإهؿ فٟ  21-89ٌمبْٔٛ ا  



ٚ رزىفً ِؾىّخ اٌزٕبىع ثبٌفًٖ فٟ رٕبىع ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚ ٠مزٖو كٚه 

 اٌمبٟٙ ػٍٝ ؽً اٌَّأٌخ عٛ٘و٠ب كْٚ اٌزلفً فٟ ِٛٙٛع اٌم١ٚخ اٌّطوٚؽخ أِبِٗ .

ٛٙٛع ٙوٚهٞ ٌزؾل٠ل اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّقزٖخ  وبٌمٚب٠ب ئال فٟ ؽبٌخ غنا وبْ إٌظو فٟ اٌّ

اٌزٟ رطوػ ِْىً اإلػزلاء اٌّبكٞ ، اٌنٞ ٠زطٍت ِٓ لبٟٙ اٌّؾىّخ اٌزٕبىع أْ ٠الؽع ٚعٛك 

اإلػزلاء اٌّبكٞ لجً رؾل٠ل اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّقزٖخ .
118

 

بئ١خ اٌزبثؼخ وّب أْ ِؾىّخ اٌزٕبىع ال رقزٔ فٟ إٌظو فٟ رٕبىع اإلفزٖبٓ ث١ٓ اٌغٙبد اٌمٚ

 ٌٕفٌ إٌظبَ .

ٚ ػ١ٍٗ فاْ لٛاػل ئفزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ال ٠ّىٓ ِقبٌفزٙب أٚ اإلرفبق ػٍٝ ِقبٌفزٙب فٟٙ ِؾلكح 

لبٔٛٔب .
119

 

 تشكُم يحكًح انتناسع :

اٌّزؼٍك ثّؾىّخ اٌزٕبىع أػٚبء  03-98ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  10ئٌٝ  5ٌمل رٕبٌٚذ اٌّٛاك ِٓ 

٠ّىٓ اٌمٛي أْ رْى١ٍٙب ٠َٛكٖ ِجلأ اٌزّض١ً اٌّيكٚط ٚ ِجلأ اٌزٕبٚة  ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚ ِٓ فالٌٙب

 ث١ٓ اٌمٚبح اٌمٚبئ١١ٓ اإلكاهٞ ٚ اٌؼبكٞ ٚ ػٍٝ ٘نا األٍبً رزْىً ِٓ ػلح أػٚبء ُ٘ :

 هئ١ٌ ِؾىّخ اٌزٕبىع . -

 لٚبح اٌّؾىّخ . -

 ِؾبفع اٌلٌٚخ . -

 : رئُس يحكًح انتناسع -1

ي هئبٍخ ِؾىّخ اٌزٕبىع فاْ هئ١ٌ ِؾىّخ اٌزٕبىع فالفب ٌٍٛٙغ فٟ فؤَب ؽ١ش ٠زٌٛٝ ٚى٠و اٌؼل

ٍٕٛاد ثبٌزٕبٚة ِٓ ث١ٓ لٚبح اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب أٚ  3فٟ اٌغيائو ٠ؼل لب١ٙب ٚ اٌنٞ ٠زُ رؼ١١ٕٗ ٌّلح 

 ٚ اٌزٟ رٕٔ ػٍٝ : 98/03ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  7ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚ ٘نا ِب عبءد فٟ ٔٔ اٌّبكح 

اد ثبٌزٕبٚة ث١ٓ لٚبح اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب أٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٍٕٛ 3" ٠ؼ١ٓ هئ١ٌ اٌّؾىّخ اٌزٕبىع ٌّلح 

ِٓ لجً هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ثبإللزواػ ِٓ ٚى٠و اٌؼلي ٚ ثؼل األفن ثؼ١ٓ اإلػزجبه ٚ ثبٌوأٞ اٌّطبثك 

  ٌٍّغٌٍ األػٍٝ ٌٍمٚبء . 

 قضاج انًحكًح : -2
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  1989-12-12اٌّإهؿ فٟ ٕالؽ١بد اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب   22-89اٌمبْٔٛ  
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 .13:28ػٍٝ  04/04/2013اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ، ِٕزل٠بد اٌؾمٛق اٌّزّٚٓ ِب١٘خ ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ   



ٌؼ١ٍب أٞ لٚبح ٖٔفُٙ ِٓ لٚبح اٌّؾىّخ ا 6ئٌٝ هئ١ٌ اٌّؾىّخ رزْىً ِؾىّخ اٌزٕبىع ِٓ  ئٙبفخ

 اٌَّزْبه٠ٓ فٟ )اٌمٚبء اٌؼبكٞ (، ٚ إٌٔ ا٢فو ِٓ لٚبح ِغٌٍ اٌلٌٚخ

) اٌمٚبء اإلكاهٞ ( ٌزْى١ً ِؾىّخ اٌزٕبىع ػٍٝ إٌؾٛ اٌَبثك اٌطبثغ اٌزؾى١ّٟ ٌٙب . ٚ ٠زُ رؼ١١ٓ  

ِٓ  80أػٚبئٙب ثّٛعت ِوٍَٛ هئبٍٟ ٕبكه ِٓ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ٚ ٘نا ِب عبء فٟ اٌّبكح 

 ٛٞ .اٌمبْٔٛ اٌؼٚ

 / يحافظ انذونح :3

لٚبح ثّب ف١ُٙ اٌوئ١ٌ ثبٌّؾىّخ ِؾبفع اٌلٌٚخ ٚ  7ئٌٝ رْى١ً ِؾىّخ اٌزٕبىع اٌّإٌفخ ِٓ ئٙبفخ 

ِٕٗ  5ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ ٚ ٘نا ؽَت اٌّبكح  9َِبػل ٌٗ ٚ ٘نا ِب عبء فٟ ٔٔ اٌّبكح 
120

 

 ٠ؼ١ٓ لبٟٙ ثٖفزٗ ِؾبفع اٌلٌٚخ .

 أػالٖ فٟ اٌفموح األٌٚٝ و١ف١خ رؼ١١ٓ َِبػل ِؾبفع اٌلٌٚخ .ٚ ٠ؼ١ٓ ؽَت اٌّبكح األٌٚٝ اٌّنوٛهح 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  10: ٠زٛال٘ب وبرت ٙجٜ هئ١ٌ ِٓ فئخ اٌمٚبح ؽَت اٌّبكح  / كتاتح انضثظ4

98/03 . 

 انًطهة انثانٍ : اختصاص انًحكًح و كُفُح عًهها:

زٌٛٝ اٌفًٖ فٟ ؽبالد ِٓ اٌلٍزٛه ػٍٝ أْ " رإٌٍ ِؾىّخ اٌزٕبىع ر 142/4ٌمل ٖٔذ اٌّبكح 

لل  98/03رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚ ِغ مٌه فبْ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ 

ِٕٗ ػٍٝ " رقٖٔ ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ  03ٍٚغ ِٓ ٔطبق مٌه االفزٖبٓ ؽ١ّٕب ٔٔ فٟ ِبكح 

ٞ ٚ اٌفًٖ فٟ ِٕبىػبد االفزٖبٓ ث١ٓ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌقبٙؼخ ٌٍٕظبَ اٌمٚبئٟ اٌؼبك

اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌقبٙؼخ ٌٍٕظبَ اٌمٚبئٟ اإلكاهٞ ؽَت اٌْوٚٛ اٌّؾلكح فٟ اٌمبْٔٛ اٌَبٌف 

 اٌنوو.

ٚ ػ١ٍٗ فبْ افزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثطبي ٚ ٠ٕٖت ػٍٝ اٌزٕبىع اٌمبئُ ث١ٓ ِقزٍف ١٘ئبد 

اٌمٚبء اٌؼبكٞ ٚ اإلكاهٞ اٌّؾبوُ اإلكاه٠خ ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ِٓ عٙخ ٚ اٌّؾبوُ ٚ اٌّغبٌٌ 

 اٌمٚبئ١خ ٚ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ أفوٜ.

ٚ ٠مزٖو كٚه اٌمبٟٙ ػٍٝ ؽً اٌَّبٌخ عٛ٘و٠ب كْٚ اٌزٕمً فٟ اٌّٛٙٛع اٌم١ٚخ اٌّطوٚؽخ 

أِبِٗ.
121
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 .٠93جزؼٍك ثبفزٖبٕبد ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚ رٕظ١ّٙب ٚ ػٍّٙب اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 1998ع١ٍ٠ٛخ  03اٌّإهؿ فٟ  03-98اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ   



 ئال فٟ ؽبٌخ ِب اما وبْ إٌظو فٟ اٌّٛٙٛع ٙوٚهٞ ٌزؾل٠ل اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّقزٖخ.

اٌنٞ ٠زطٍت ِٓ لبٟٙ اٌّؾىّخ  la voie de faitوبٌمٚب٠ب اٌزٟ رطوػ ِْىً االػزلاء اٌّبكٞ 

اٌزٕبىع أْ ٠الؽع ٚعل اػزلاء اٌّبكٞ لجً رؾل٠ل اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّقزٖخ ثبٌفًٖ فٟ ٘نا 

االػزلاء.
122

 

وّب أْ ِؾىّخ اٌزٕبىع ال رقزٔ فٟ إٌظو فٟ رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌزبثؼخ ٌٕفٌ 

 إٌظبَ.

كح اٌؼمبه٠خ ئٌٝ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ؾمك ؽبٌخ ِٓ ٚ ٠إٚي ؽً ِْىً رٕبىع االفزٖبٓ فٟ اٌّب

ؽبالد اٌزٕبىع اٌّؾلكح لبٔٛٔب غ١و أْ ؽً اٌزٕبىع أِبَ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ىْٛ ثٕبء ػٍٝ افطوا ٘نٖ 

األف١وح )أٚال( صُ ؽغ١خ لواهاد ِؾىّخ اٌزٕبىع)صب١ٔب(.
123

 

 اختصاصها ين انناحُح انعضىَح :

زٖبٓ ث١ٓ عٙبد اٌمٚبء اإلكاهٞ ث١ّٕٙب أٚ عٙبد ال رقزٔ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثبٌٕظو ثزٕبىع االف

 اٌمٚبء اٌؼبكٞ ، ٚ اٌمٚبء اإلكاهٞ ث١ّٕٙب ٚفك ٌمبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ اإلكاه٠خ.

ِٓ اٌلٍزٛه أْ " رإٌٍ ِؾىّخ اٌزٕبىع رزٌٛٝ ثبٌفؼً فٟ ؽبالد رٕبىع  152/4ٚ ٌمل ٖٔذ اٌّبكح 

 االفزٖبٓ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ.

لل ٍٚغ ِٓ ٔطبق مٌه االفزٖبٓ ، ؽ١ّٕب ٔٔ فٟ اٌّبكح  03-98ِغ مٌه فبْ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ ٚ 

ِٕٗ ػٍٝ أْ رقزٔ ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ اٌفًٖ فٟ إٌّبىػبد االفزٖبٓ ث١ٓ اٌمٚبء اٌؼبكٞ  03

ٚ اٌغٙبد اٌقبٙؼخ ٌٕظبَ اٌمٚبئٟ اإلكاهٞ.
124

 

 اختصاص انًحكًح ين انناحُح انًىضىعُح :

ٟ فؤَب ٚ ِٖو فبْ افزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثبٌغيائو ٠زؼٍك ٚ ٠ٕٖت ػٍٝ وّب ٘ٛ اٌؾبي ف

ِقزٍف ٕٛه ٚ أّىبي اٌزٕبىع ٚ ِضبٌٗ وبْ ٠مٟٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ثبفزٖبٕٗ فٟ ٔفٌ اٌم١ٚخ اٌزٟ 

رمٟٚ اٌّؾىّخ ثبفزٖبٕٙب ف١ٙب أ٠ٚب ٚٚؽلح إٌياع ث١ٓ األٛواف ٚ اٌّٛٙٛع ٚ لل ٚهك فٟ 

ٔفَٗ ػٕلِب ٠زمبٙٝ األٛواف ثٕفٌ اٌٖفخ أِبَ عٙخ ئكاه٠خ ٚ " ٠مٖل ثبٌٕياع  16/2اٌّبكح  
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 خ اٌزٕبىع : ٟ٘ لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ اٌمٚبئٟ  ق ا َ ٚ ا.ٕ٘بن ٖٔٛٓ لب١ٔٛٔخ ٌٙب ػاللخ ثّؾىّ  
122

  ثٕٖٛٓ االٔزمبكاد ٚعٙخ ٌٍمبْٔٛ 202-198ه١ّل ِقٍٛفٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
123

 .202-198ه١ّل ِقٍٛفٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
124

  ٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ.ِٓ اٌلٍزٛه افزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ىْٛ فٟ ؽبٌخ اٌزٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ اٌّؾىّخ ا 152اٌّبكح   



 1أفوٜ لٚبئ١خ ٚ ٠ىْٛ اٌطٍت ِج١ٕب ػٍٝ ٔفٌ اٌَجت ٚ ٔفٌ اٌّٛٙٛع اٌّطوٚػ أِبَ اٌمبٟٙ )

 رٕبىع ئ٠غبثٟ(.

ق ع ػٍٝ " فٟ ؽبٌخ رٕبل٘ أؽىبَ إٌٙبئ١خ ٚ كْٚ ِواػبح ٌألؽىبَ "  17/02ٚ لل ٖٔذ اٌّبكح 

موح األٌٚٝ أػالٖ رفًٖ ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ االفزٖبٓ ٚ ٠مَٛ ٘نا اٌْىً إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ اٌف

 اما رٛافود اٌْوٚٛ اٌزب١ٌخ :

 ٕلٚه لواه٠ٓ ٔٙبئ١١ٓ ػٓ وً ِٓ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٚ ِؾىّخ إٌم٘ فؼال فٟ ٔفٌ إٌياع -1

 أْ ٠ٕٖت إٌياع ػٍخ اٌّٛٙٛع ال ػٍٝ االفزٖبٓ. -2

ّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ ٚ افزٖبٓ اٌّؾىّخ ٠ّىٓ اٌمٛي ٚ ثٕبءا ػٍٝ إٌٖٛٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌَبٌفخ اٌنوو اٌ

ثبْ ِؾىّخ اٌزٕبىع ربثؼخ ٌٍٕظبَ اٌمٚبئٟ ٚ رزّزغ ثغٍّخ ِٓ االفزٖبٕبد ر١ّي٘ب ػٓ ثم١خ 

 ٚ أّ٘ٙب : 1996اٌّإٍَبد اٌلٍزٛه٠خ اٌَّزؾلصخ ِٓ لجً كٍزٛه 

ٍخ ِٓ عٙبد أْ ِؾىّخ اٌزٕبىع ربثؼخ ٌٍٕظبَ اٌمٚبئٟ ثبػزجبه٘ب ِإٍَخ لٚبئ١خ كٍزٛه٠خ َِزم-

اٌمٚبء اٌؼبكٞ ٚ اٌمٚبء اإلكاهٞ ، ٚ ١ٌَذ ِإٍَخ ئكاه٠خ رمغ فبهط ٘وِٟ إٌظب١ِٓ اٌمٚبئ١١ٓ 

 اإلكاهٞ ٚ اٌؼبكٞ ٚ ٌنا فٟٙ ٌٙب ٚٙغ ِز١ّي ٚ ِىبٔخ فبٕخ 

ٚ ِٓ اُ٘ فٖبئٔ أْ أػٚبئٙب ٠َٛك٘ب ِجلا اٌزٕبٚة ٚ اٌزّض١ً اٌّيكٚط ث١ٓ لٚبء اٌمٚبء 

بكٞ.اٌؼبكٞ ٚ لٚبء اٌمٚبء اٌؼ
125

 

 عًم يحكًح انتناسع 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  13ٚ  12رزٍقٔ لٛاػل ١ٍو ِؾىّخ اٌزٕبىع ف١ّب ٖٔذ ػ١ٍٗ اٌّبكربْ 

أػٚبء ػٍٝ  5اٌٍزبْ عبء ف١ٙب أٗ ٌٖؾخ ِلاٚالْ ِؾىّخ اٌزٕبىع أٗ ٠غت أْ رْىً ِٓ  98/03

هئ١ٌ ِؾىّخ  األلً ِٓ ث١ُٕٙ ػٚٛاْ ِٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ػٚٛاْ ِٓ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ثوئبٍخ

اٌزٕبىع ، ٚ فٟ ؽبٌخ ؽلٚس ِبٔغ ٌؾٚٛه ٘نا األف١و ٠قٍفٗ لبٟٙ األوضو ألل١ِخ كْٚ أْ رج١ٓ 

ِٖله أزّبئٗ.
126

 

ام ٠ؾزًّ أْ ٠ىْٛ اٌمبٟٙ اوضو ألل١ِخ ال ٠ٕزّٟ ٌٍغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌزٟ رواً ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚ ٘نا 

بٍٟ ٌٍمٚبء ، ٚ ػ١ٍٗ فبٔٗ ِٓ ال ٠قلَ ِجلا اٌزٕبٚة فبٕخ أُٙ وٍُٙ فبٙؼ١ٓ ٌٍمبْٔٛ األٍ
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٠موه اْ  28/03ِٓ اٌلٍزٛه اْ افزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ىْٛ فٟ ؽبالد اٌزٕبىع ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ث١ّٕب ٖٔذ اٌّبكح  152اٌّبكح   

 ٙبد اٌمٚبء االكاهٞ.ِؾىّخ اٌزٕبىع رفًٖ فٟ ِٕبىػبد االفزٖبٓ ث١ٓ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌقبٙؼخ ٌغٙبد اٌمٚبء اٌؼبكٞ ٚ اٌقبٙؼخ ٌغ
126

  Chouvel François m les cas des partage du tribunal des conflits paris ecnoma édition 1984 p 162. 



األفًٚ ٌفىوح اٌزٕبٚة فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ِبٔغ ٌوئ١ٌ ِؾىّخ اٌزٕبىػبْ ٠قٍفٗ اٌمبٟٙ األوضو ألل١ِخ 

ِٓ اٌمبْٔٛ  29-28-27ّٙٓ اٌمٚبح اٌّّض١ٍٓ ٌٕفٌ اٌغٙخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب اٌوئ١َٟ أِب اٌّٛاك 

 فٕٖذ ػٍٝ أْ ِؾىّخ اٌزٕبىع رؼمل عٍَزٙب : 98/03اٌؼٚٛٞ 

ثلػٜٛ ِٓ هئ١َٙب ٚ ٘ٛ اٌنٞ ٠َٙو ػٍٝ ٙجٜ اٌغٍَخ
127

 

وّب رفًٖ فٟ اٌلػبٚٞ اٌّوفٛػخ أِبِٙب ثّمزٚٝ لواهاد رزقن ثأغٍج١خ األٕٛاد ، ٚ فٟ ؽبٌخ 

 ِٓ اٌمبْٔٛ ؏ ٔمَٛ ثــ: 13/14اٌّبكربْ 

ئػلاك إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّؾىّخ اٌزٕبىع ٚ اٌّٛافمخ ػ١ٍٗ ئٌٝ أػٚبئٙب ٚ اٌنٞ ٔؾلك و١ف١خ ػٍّٙب 

 فبٕخ اٍزلػبء األػٚبء ٚ رٛى٠غ اٌٍّفبد ٚ و١ف١خ ئػلاك اٌزمبه٠و.

ئمْ ِٓ فالي ٘نا ٔغل أْ ِؾىّخ اٌزٕبىع ال رقزٔ ثبٌٕظو فٟ رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ عٙبد 

اٌمٚبء اإلكاهٞ ف١ّب ث١ّٕٙب ام ٠قٚغ األِو ثٙنا اٌٖلك ئٌٝ أؽىبَ رٕبىع اٌمٚبح ٛجمب ٌمبْٔٛ 

 اإلعواءاد اٌّل١ٔخ.
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 .38كؽٛ ١ٖٔوح )ى( ثٛى٠بْ ، ِوعغ اٌَبثك ، ٓ   



 انًثحث انثانٍ : إجزاءاخ حم تناسع  االختصاص فٍ انًادج انعقارَح :

 رزىفً ِؾىّخ اٌزٕبىع ثبٌفًٖ فٟ رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ.

ٚ ٠مزٖو كٚه اٌمبٟٙ ػٍٝ ؽً اٌَّبٌخ عٛ٘و٠ب كْٚ اٌزلفً فٟ ِٛٙٛع اٌم١ٚخ اٌّطوٚؽخ 

أِبِٗ.
 128

 

ْ إٌظو فٟ اٌّٛٙٛع ٙوٚهٞ ٌزؾل٠ل اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّقزٖخ ئال أْ فٟ ؽبٌخ ِب اما وب

اٌنٞ ٠زطٍت ِٓ لبٟٙ ِؾىّخ  la voie de faitوبٌمٚب٠ب اٌزٟ رطوػ ِْىً االػزلاء اٌّبكٞ 

 اٌزٕبىع أْ ٠الؽع ٚعٛك االػزلاء اٌّبكٞ لجً رؾل٠ل اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّقزٖخ.

 اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ اٌزبثؼخ ٌٕفٌ إٌظبَ.وّب أٔٙب ال رقزٔ فٟ إٌظو فٟ رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ 

ٚ ػ١ٍٗ فبْ لٛاػل افزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ال ٠ّىٓ ِقبٌفزٙب فٟٙ ِؾلكح لبٔٛٔب.
129

 

ٚ ٠إٚي ؽً ِْىً رٕبىع االفزٖبٓ فٟ اٌّبكح اٌؼمبه٠خ ئٌٝ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠زؾمك ِٓ ؽبالد 

 اٌزٕبىع اٌّؾلكح لبٔٛٔب.

ْٛ ثٕبء ػٍٝ افطوا ٘نٖ األف١وح صُ ؽغ١خ لواهاد غ١و أْ ؽً اٌزٕبىع أِبَ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ى

 ِؾىّخ اٌزٕبىع

 انًطهة األول : كُفُح اخطزا يحكًح انتناسع

اٌّزّٚٓ افزٖبٕبد  ٠98/03زُ افطوا ِؾىّخ اٌزٕبىع ثطو٠مز١ٓ ؽلكّ٘ب اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ 

 ِؾىّخ اٌزٕبىع ّ٘ب 

 هفغ اٌلػٜٛ أٚ ػٓ ٛو٠ك اإلؽبٌخ.

 وطها أ/ رفع انذعىي : انعزَضح و شز

اٛواف إٌياع كْٚ غ١وُ٘ ٠وفغ كػٛاُ٘ أِبَ  98/03ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  17ٖٔذ اٌّبكح 

 ِؾىّخ اٌزٕبىع.

ٚ ٠مٖل ثبألٛواف اٌّلػٟ ٚ اٌّلػٝ ػ١ٍٗ ، اٌّلفً فٟ اٌقٖبَ ، ٚ اٌّؼزوٗ ٙل اٌؾىُ ثؼلَ 

١و غ١و لبثً االفزٖبٓ اٌنٞ ٌُٙ اعً ّٙو٠ٓ رَوٞ اثزلاءا ِٓ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٠ٖجؼ ف١ٗ اٌمواه األف

 ألٞ ٛؼٓ أِبَ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ ٍٛاء اٌؼبك٠خ ٚ اإلكاه٠خ.

 ٚ ٠ْزوٛ ٌوفغ اٌلػٜٛ أِبَ ِؾىّخ اٌزٕبىع
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 .98/03ثقٖٛٓ االٔزمبالد اٌّٛعٙخ ئٌٝ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  202- 198ه١ّل ِقٍٛفٟ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
129

 ِٓ اٌلٍزٛه ، افزٖبٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع ث١ٓ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ِغٌٍ اٌلٌٚخ 152اٌّبكح   



أْ ٠ىْٛ اٌمواه٠ٓ اٌٖبكه٠ٓ ػٓ عٙز١ٓ لٚبئ١ز١ٓ أؽلاّ٘ب فبٙؼخ ٌٍمٚبء اٌؼبكٞ ٚ األفوٜ 

ح اٌّإهؿ فٟ غ١و ِْٕٛه 13رقٚغ ٌٍمٚبء اإلكاهٞ ٚ أولد ِؾىّخ اٌزٕبىع مٌه فٟ لواه٘ب هلُ 

24/12/2001 
130
 ٔياع . 

أْ ٠ىْٛ اٌمواه٠ٓ ِٕٖجبْ ػٍٝ ٔفٌ اٌّٛٙٛع ٚ ػوفذ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚؽلٖ إٌياع فٟ لواه٘ب 

ثمٌٛٙب : " أْ إٌياع ث١ٓ اٌطوف١ٓ رقزٍف ِٓ كػٜٛ ئٌٝ أفوٜ ، األٚي ٠زؼٍك ثّقطٜ ثٕبء ٚ  13

خ رقٔ ٍٛت ئثطبي ِلاٌٚخ ٚ ػمل رون اٌَّبفخ اٌمب١ٔٛٔخ إلٍزؼّبي ؽك فٟ اٌّطً ، أِب اٌضب١ٔ

 ئكاهٞ ٠زّٚٓ ث١غ لطؼخ رواث١خ .

أْ رَزٛفٟ اٌلػٜٛ اٌْوٚٛ اٌزب١ٌخ : ٚ ٠غت
131

 

..... أْ  98/03ِٓ اٌمبْٔٛ  19أْ رىْٛ اٌؼو٠ٚخ ِىزٛثخ رٛكع ٚ رَغً ثىزبثخ اٌٚجٜ ٛجمب ٌٍّبكح 

 رىْٛ ِٛلؼخ ِٓ ٛوف ِؾبَ ِؼزّل ٌلٜ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ٚ ٌلٜ ِغٌٍ اٌلٌٚخ .

أِب ثبٌَٕجخ ٌٍلٌٚخ أٚ اٌٍَطبد اإلكاه٠خ اٌّووي٠خ ف١غت اٌزٛل١غ ػ١ٍٙب ِٓ ٛوف اٌٛى٠و أٚ ِٛظف 

ِإً٘ ٌنٌه اٌؼًّ ٚ ثبٌَٕجخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ األفوٜ ) اٌٛال٠بد ٚ اٌجٍل٠بد ( ٚ اٌّإٍَبد 

جٍلٞ ٚ اٌؼ١ِّٛخ فاْ رّض١ٍٙب ٠ىْٛ ِٓ اٌْقٔ اٌّإً٘ لبٔٛٔب ) اٌٛاٌٟ ، هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌْؼجٟ اٌ

أْ رىْٛ  20اٌّل٠و ( ٚ ئْ وبْ مٌه ال ٠ؼف١ٙب ِٓ ٙوٚهح رّض١ٍٙب ثّؾبَ ٚ ٘نا ِب عبء فٟ اٌّبكح 

اٌؼو٠ٚخ ِوفمخ ثؼلك ِٓ َٔـ ؽَت األٛواف اٌٛاعت رج١ٍغُٙ
132
 . 

فٟ ؽبٌخ اإلفالي ثنٌه اٌْوٛ رٕنه ِؾىّخ اٌزٕبىع ِٓ وزبثخ اٌٚجٜ أْ اٌطوف اٌّؼٕٟ ٌُ ٠ملَ -

ِلح ّٙو ، ٚ ئال ٠زورت ػ١ٍٙب ػلَ لجٛي اٌؼو٠ٚخ أِب ثبٌَٕجخ ٌألعً اٌّؾلك إٌَـ اٌّطٍٛثخ فٟ 

ٌوفغ اٌلػٜٛ فٕغلٖ ٠قزٍف ، فجبٌَٕجخ ٌؾبالد ٚ أٔٛاع اٌزٕبىع اٌضالس ) رٕبىع ئ٠غبثٟ ، رٕبىع 

ٍٍجٟ ٚ رٕبل٘ األؽىبَ فوفغ اٌلػٜٛ أِبَ ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ أعً ّٙو٠ٓ ِٓ ربه٠ـ اٌنٞ ٠ٖجؼ 

 ف١و ٔٙبئ١ب أٞ غ١و لبثً ٌٍطؼٓ .ف١ٗ اٌمواه األ

 اإلحانح إنً انقاضٍ :  
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  Chouval francois : les cas du partage du tribunal des confits , paris ecnoce France ed 1984 p/62.  
131

 .38كؽٛ ١ٖٔوح ، ثٛى٠بْ ، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓ   
132

 . 198/202ٌَبثك ٓ ه١ّل فٍٛفٟ اٌّوعغ ا  



ػٍٝ أٔٗ " ئما الؽع اٌمبٟٙ اٌّقطو فِٖٛخ أْ  98/03ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  18ٖٔذ اٌّبكح 

ٕ٘بن عٙخ اٌمٚبئ١خ  ٖٔذ ثافزٖبٕٙب أٚ ثؼلَ ئفزٖبٕٙب ٚ أْ لواهٖ ١ٍإكٞ ئٌٝ رٕبل٘ فٟ 

 أؽىبَ لٚبئ١خ ٌٕظب١ِٓ لٚبئ١١ٓ ِقزٍف١ٓ .

زؼ١ٓ ػ١ٍٗ ئؽبٌخ ٍِف اٌم١ٚخ ثمواه َِجت غ١و لبثً ألٞ ٛؼٓ ئٌٝ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٌٍفًٖ فٟ ٚ ٠

 ِٛٙٛع اإلفزٖبٓ .

ٚ لل وبٔذ ٌٍغوفخ اإلكاه٠خ ٌّغٌٍ لٚبء اٌغيائو اٌَبثمخ فٟ اٌّجبكهح ئٌٝ ٘نا اإلعواء ، فٟ أٚي 

لواه ٕله ػٓ ِؾىّخ اٌزٕبىع .
133

 

ب٠خ ٕلٚه لواه ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚ ثؼل ئعواء اإلؽبٌخ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ رزٛلف وً اإلعواءاد ئٌٝ غ

ئعواء ٚلبئٟ ٚ ٚعٛثٟ وْٛ أْ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ ٚ اٌمبٟٙ اٌؼبكٞ ٠ج١ٓ لٕبػزٗ ٚ ٠ًٖ ئٌٝ ٔز١غخ 

ٟ٘ أْ اٌمواه اٌنٞ ١ٍٖلهٖ ٠زؼبهٗ ِغ لواه لٚبئٟ ٔٙبئٟ ٍجك ٚ أْ إٔلهٖ عٙخ أفوٜ .
134

 

 . 18أٛبي ػّو إٌياع ٚ فبٌف ِؾزٜٛ اٌّبكح  ٚعت ػ١ٍٗ أْ ال ٠ٖله لواهٖ ، ألٔٗ ٌٛ فؼً مٌه

ئْ اػزّبك اٌّْوع ٔظبَ إلؽبٌخ ِؾبٌٚخ ِٕٗ ئعٙبٗ اٌمواه اٌضبٟٔ لجً أْ ٠ظٙو ٌٍٛعٛك . ٚ لل 

أٌيِذ اٌّبكح ٍبثمب أػالٖ ػٍٝ اٌمبٟٙ رَج١ت لواهٖ ، ٚ ِو مٌه ئٛالع ِؾىّخ اٌزٕبىع ػٍٝ 

١ٚخ اٌّؼوٚٙخ ػ١ٍٗاألٍجبة اٌزٟ كفؼذ اٌمبٟٙ ئٌٝ رطج١ك إلؽبٌخ اٌم
135
 . 

وّب أْ لواه اإلؽبٌخ اٌٖبكه ػٓ اٌمبٟٙ اٌؼبكٞ أٚ اٌمبٟٙ اإلكاهٞ ال ٠ٌّ ثإًٔ إٌياع ٚ 

 ِٛٙٛػٗ ، غب٠زٗ ئٍزفزبء ِؾىّخ اٌزٕبىع ٌٍفًٖ فٟ اإلفزٖبٓ .

 ٚ ٟ٘ اٌؾىّخ ٚهاء رمو٠و اٌّْوع ػلَ لبث١ٍخ اٌمواه ألْ ٛوف ِٓ ٛوف اٌطؼٓ .

( ئٌٝ ئٌياَ وزبة اٌٚجٜ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌزٟ إٔلهد 02رٙب اٌضب١ٔخ )فٟ فمو 18ٚ أّبهد اٌّبكح 

 لواه اإلؽبٌخ .

ئهٍبي َٔقخ ِٓ اٌمواه ثبٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثبٌم١ٚخ ئٌٝ ِؾىّخ اٌزٕبىع فٟ أعً ّٙوٞ ٠َوٞ ِٓ 

ٍك ( اٌضب١ٔخ ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ اٌؾىُ ٠زؼ2اٌفموح ) 19ربه٠ـ إٌطك ثمواه اإلؽبٌخ ، ٚ لل أٚهكد اٌّبكح 

ثزطج١ك اٌمٛاػل إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ػٕلِب ٠زؼٍك األِو ثبإلؽبٌخ ٌٍم١ٚخ 
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 . 09/10/2002اٌّإهؿ فٟ  10لواه غ١و ِْٕٛه : رطوق ٌٗ ِؾىّخ اٌزٕبىع هلُ   
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ٔقٍٔ ثبٌمٛي أٔٗ ثّغوك ئٔىبه ِؾىّخ اٌزٕبىع ٚفك اإلعواءاد اٌّؾلكح لبٔٛٔب ، رٕظو فٟ اٌزٕبىع 

ٚ رٖله لواه٘ب
136
 . 

 انًطهة انثانٍ : حجُح قزاراخ يحكًح انتناسع 

 ىع ثّغوك هفؼٙب أِبَ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثغٍّخ ِٓ اإلعواءاد ثلءا ِٓ رؼ١١ٓ :رّو كػٜٛ اٌزٕب

 / اٌَّزْبه اٌّموه.1

 / ٚ ئٔزٙبء ثٖلٚه اٌمواه .2

 / تعُُن انًستشار انًقزر :1

ٚ ٘ٛ ئفزٖبٓ أؽ١ً  ٌوئ١ٌ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثّغوك ئفطبهٖ ٘نا اٌَّزْبه اٌنٞ ٠ؼل رمو٠وا 

ِٓ اٌمبْٔٛ  22ٗ ئٌٝ ِؾبفع اٌلٌٚخ ٛجمب ٌّب ٚهك فٟ اٌّبكح ِىزٛثب ٌلٜ وزبثخ اٌٚجٜ ثغوٗ ئهٍبٌ

 98/03اٌؼٚٛٞ هلُ 
137
. 

ثؼل مٌه رٕؼمل ِؾىّخ اٌزٕبىع ثلػٛح ِٓ هئ١َٙب أ٠ٓ ٠زٍٝ اٌزمو٠و اٌّىزٛة ػٍٕب ، ٌزّى١ٓ أٛواف 

 إٌياع رمل٠ُ ِالؽظبرُٙ اٌْف٠ٛخ ، صُ ٠َزّغ ئٌٝ ِنووح ِؾبفع اٌلٌٚخ .

ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ 25،26ٓ ٚ ٘ٛ ِب أّبهد ٌٗ اٌّبكر١
138

  . 

 / صذور قزار يحكًح انتناسع 2

أػالٖ أْ لواه ِؾىّخ اٌزٕبىع ٠ٖله ثأغٍج١خ  98/03ِٓ اٌمبْٔٛ اٌؼٚٛٞ  8ٖٔذ اٌّبكح 

األٕٛاد ، ٚ ٠وعغ ٕٛد اٌوئ١َٟ فٟ ؽبٌخ اٌزَبٚٞ
139
 . 

عً ألٖبٖ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثٛعٛة اٌفًٖ فٟ اٌلػبٜٚ اٌّوفٛػخ أِبِٙب فٟ أ 29ٚ أٌيِذ اٌّبكح 

 ( أّٙو رَوٞ ِٓ ربه٠ـ رَغ١ٍٙب . 06ٍٕخ )

ٚ رجٍغ وزبثخ اٌٚجٜ اٌّؾىّخ َٔقب ِٓ اٌمواهاد ئٌٝ األٛواف اٌّؼ١ٕخ ، ٚ ٠وًٍ ٍِف اٌم١ٚخ 

 ِوفمب ثَٕقخ ِٓ اٌمواه ئٌٝ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ اٌّؼ١ٕخ فٟ ؽبٌخ اإلؽبٌخ .

 ٚ مٌه فٟ أعً ّٙو ِٓ ربه٠ـ إٌطك ثبٌمواه.
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 . 40كؽٛ ١ٖٔوح اٌّوعغ اٌَبثك ٓ   



ىّخ اٌزٕبىع غ١و لبثٍخ ألٞ ٛو٠ك ِٓ ٛوق اٌطؼٓ ٚ ٍِيِخ ٌمٚبح إٌظب١ِٓ ٚ رىْٛ لواهاد ِؾ

اٌمٚبئ١١ٓ اٌؼبكٞ ٚ اإلكاهٞ ، ٚ أْ اإلفزٖبٓ اٌنٞ رموهٖ ال ٠ّىٓ ئثلاء غ١وٖ وّب أٔٗ ٠فوٗ 

 ػٍٝ ا١ٌٙئبد اإلكاه٠خ .

ْٛ ٚ ٔقٍٔ ِٓ فالي مٌه أْ ؽً رٕبىع اإلفزٖبٓ فٟ اٌّبكح اٌؼمبه٠خ أْ اٌفًٖ فٟ إٌياع ٠ى

ثٕبءا ػٍٝ كػٜٛ لٚبئ١خ ٚفمب ٌٍْوٚٛ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ أٛواف إٌياع ، أٚ ثٕبءا ػٍٝ ئعواء اإلؽبٌخ  

أ٠ٓ رٖله ِؾىّخ اٌزٕبىع لواه٘ب ثٕبءا ػٍٝ اإلعواء٠ٓ اٌَبثم١ٓ ٍِيِخ فٟ مٌه وال إٌظب١ِٓ 

 اٌمٚبئ١١ٓ .

 ال ٚ أف١وا .وّب ٔقٍٔ ئٌٝ أْ ِؾىّخ اٌزٕبىع ٟ٘ اٌّقزٖخ ثٚبثٜ اٌفًٖ فٟ اٌمٚب٠ب أٚ

ٚ رّبهً ِؾىّخ اٌزٕبىع ػ١ٍّخ اٌفًٖ ئِب ثؼ١لا فٟ ؽبٌخ رٕبل٘ األؽىبَ إٌٙبئ١خ أٚ لج١ٍب فٟ ؽبٌخ 

ٔظبَ اإلؽبٌخ . ٚ رىْٛ لواهارٙب غ١و لبثٍخ ألٞ ٛؼٓ ِٓ اٌطؼْٛ ٍِيِخ فٟ مٌه ٌمٚبح إٌظب١ِٓ 

 اٌمٚبئ١١ٓ اٌؼبكٞ ٚ اإلكاهٞ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انخاتًح

رٕبىع االفزٖبٓ ث١ٓ اٌمبٟٙ اٌؼبكٞ ٚاٌمبٟٙ رؼوٙذ ػٍٝ ٕفؾبد ٘نٖ اٌّنووح ئٌٝ         

اإلكاهٞ فٟ ِغبي إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ  ِٓ فالي إٌٖٛٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع ٚاالعزٙبك 

ثبٌّؾىّخ اٌؼبك٠خ ٚ ونا اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ ٚ ونٌه اٌغوفخ  اٌمَُ اٌؼمبهٞ اٌمٚبئٟ اٌّىوً ِٓ لجً 

اٌغوفخ اٌؼمبه٠خ ثبٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ِٚغٌٍ اٌلٌٚخ، رٍٛؼذ فٟ ثؼ٘ إٌمبٛ ٚافزٖود فٟ اإلكاه٠خ ٚ 

ّؼبٌغخ اٌّٛٙٛع ، فبٕخ أْ االفزٖبٓ اٌمٚبئٟ مٌه ئٌزياَ ثثؼٚٙب ؽَت األ١ّ٘خ، ٚأؽَت 

اإلكاهٞ فٟ ِغبي إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ ِْىً ِطوٚػ فٟ ٚرٛى٠ؼٗ ث١ٓ اٌمبٟٙ اٌؼبكٞ ٚاٌمبٟٙ 

 ئٛبه اٌّّبهٍخ اٌمٚبئ١خ اٌّيكٚعخ.

ارٚؼ ِٓ فالي ٘نا اٌجؾش أْ وً إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ اٌزٟ رىْٛ اٌلٌٚخ، اٌٛال٠خ، اٌجٍل٠خ،          

ٚٛٞ أٚ ئؽلٜ اٌّإٍَبد اٌؼ١ِّٛخ ٛوفب ف١ٙب، رقٚغ ِجلئ١ب اٌمبٟٙ اإلكاهٞ رطج١مب ٌٍّؼ١به اٌؼ

( ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ئال ِب اٍزضٕٟ ثٕٔ فبٓ، ٠ٚزورت 07اٌٛاهك فٟ اٌّبكح اٌَبثؼخ )

فٟ إٌّبىػخ اٌّزؼٍمخ ثبألِالن ا١ٌٕٛٛخ اٌؼ١ِّٛخ  ًػٍٝ مٌه أْ ٠ٚطٍغ اٌمٚبء اإلكاهٞ ثبٌفٖ

 ِطجمب لٛاػل  ٚٙٛاثٜ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ.

الن اٌقبٕخ ف١زمبٍُ االفزٖبٓ ث١ٓ اٌمٚبء أِب ثقٖٛٓ إٌّبىػبد اٌٛاهكح ػٍٝ األِ        

 اٌؼبكٞ ٚاٌمٚبء اإلكاهٞ ػٍٝ ؽل ٍٛاء، رأ١ٍَب ػٍٝ ِؼ١به اٌمبْٔٛ اٌٛاعت اٌزطج١ك.

ٌىٓ ئٌٝ عبٔت مٌه وٍٗ، فاْ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ ماد ٛج١ؼخ فبٕخ ثبٌٕظو ئٌٝ ٛوفٟ         

ِالن اٌؼمبه٠خ ِؾً اٌّطبٌجخ اٌمٚبئ١خ إٌّبىػخ مارٙب اٌزٟ لل رْزًّ ّقٖب ئكاه٠ب ػبِب ٚثبٌٕظو ٌأل

 اٌزٟ رإٚي ٍِى١زٙب أٚ ر١١َو٘ب ٌٍلٌٚخ ثّفِٙٛٙب اٌؼبَ.

٘نٖ اٌطج١ؼخ اٌقبٕخ رفوٗ رٕبىع فٟ االفزٖبٓ ػٕل اٌفًٖ فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ، أ٠ٓ رزلفً 

ألٞ ِؾىّخ اٌزٕبىع ثبػزجبه٘ب ٙبثٜ فٟ اٌفًٖ فٟ ٘نا اٌزٕبىع اٌمبئُ، ثّٛعت لواهاد غ١و لبثٍخ 

 ٛؼٓ ٍِيِخ وال إٌظب١ِٓ اٌمٚبئ١١ٓ اٌؼبكٞ ٚاإلكاهٞ.

٠ٚزغٍٝ فٟ األف١و أْ اٌىف١ً ثلهء رٕبىع االفزٖبٓ ٘ٛ اٌمبٟٙ ٔفَٗ، أ٠ٓ ٠ىْٛ ٍِيِب         

ّٕبىػخ اٌؼمبه٠خ، كْٚ أْ ٠مف ػٍٝ ِب للِٗ ٛوفٟ اٌقِٖٛخ ٌٍثبٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ اٌٖؾ١ؼ ٚا١ٌٍَُ 

خ االفزٖبٓ ٌُ رؼل عبِلح، فبٕخ أْ اٌّْوع اٌغيائوٞ أوًّ اٌّؼوٚٙخ ػ١ٍٗ، ٛبٌّب أْ َِأٌ

 ( ِىوه ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ.07( ثبٌّبكح اٌَبثؼخ )07اٌّبكح اٌَبثؼخ )



ِّب ٠غؼً االفزٖبٓ اٌمٚبئٟ ِؤب ثؾىُ اٌمٛا١ٔٓ اٌقبٕخ ٚاٌّزْؼجخ، أ٠ٓ ٚعت ػٍٝ        

فزٖبٕٗ إٌٛػٟ أٚ ػلَ افزٖبٕٗ ثبٌفًٖ اٌمبٟٙ اٌؼبكٞ أٚ اإلكاهٞ اٌزو٠ش ػٕل اٌزٖو٠ؼ ثب

 فٟ إٌّبىػخ اٌؼمبه٠خ.

فب١ٌّلاْ اٌؼمبهٞ اٌؾبٌٟ ٠ؼزو٠ٗ اٌزٕبل٘، اٌزٚقُ ٚػلَ اٌزغبٌٔ ثبٌٕظو ٌٍمٛا١ٔٓ اٌؼمبه٠خ        

إٌّظّخ ٌٗ، عؼً ِٕٙب ٕؼجخ اٌفُٙ ٚاٌزطج١ك، ٚرورت ػٕٙب فًْ وً ِؾبٚالد اٌلٌٚخ فٟ رط١ٙو 

 ؽبد ا١ٌَبٍخ اٌؼمبه٠خ فجمٟ اٌؼمبه ٠زأهعؼ ث١ٓ اٌزْو٠غ ٚاٌمٚبء.اٌؼمبه، فٍُ رزؾمك ئٕال

اٌللخ فٟ ٍٓ رٍه اٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٙنا ا١ٌّلاْ ئٌٝ كهعخ اٌّْوع ٚوبْ ِٓ اٌّفوٚٗ، رٛفٟ 

ّٙبٔب ٌٍّى١خ اٌلٌٚخ ٚاألفواك، فبٕخ  اٌٛٙٛػ، إلىاٌخ وً غّٛٗ ٠ؼزوٞ رطج١ك ٘نٖ إٌٖٛٓ،

 ٛعٗ االلزٖبكٞ اٌؾو اٌنٞ ٠ْىً اٌؼمبه أُ٘ كػبِخ ِٓ كػبئّٗ.أْ اٌلٌٚخ اٌغيائو٠خ أفند ثبٌز

أؼىٌ وً مٌه ػٍٝ اٌمٚبء اٌغيائوٞ اٌّيكٚط، ٚٛوػ ِْىً اٌزٕبل٘ فٟ اٌمواهاد        

ٚاالفزالف فٟ اٌزطج١ك اٌمٚبئٟ ٌٍٕٖٛٓ اٌمب١ٔٛٔخ، ٌُٚ ٠مزٖو األِو ػٍٝ مٌه ثً رؼلاٖ ئٌٝ 

ٕفٌ إٌظبَ اٌٛاؽل ٍٛاء اٌؼبكٞ ِٕٗ أٚ اإلكاهٞ ف١ّب رؼٍك رٕبل٘ اٌمواهاد ث١ٓ اٌغٙبد اٌمٚبئ١خ ٌ

 ثبالفزٖبٓ اٌمٚبئٟ.

٠ؼٛي ػٍٝ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ِٚغٌٍ اٌلٌٚخ ثبػزجبهّ٘ب ١٘ئزبْ لٚبئ١زبْ ِمِٛزبْ ألؽىبَ اٌغٙبد 

َِأٌخ االفزٖبٓ اٌمٚبئٟ  اٌمٚبئ١خ اٌزبثؼخ ٌّٙب، فٟ ئهٍبء ِجبكب ٚاعزٙبكاد لٚبئ١خ ِٛؽلح فٟ

َٕٔٝ اٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ ِؾىّخ اٌزٕبىع  َْ ٚاٌطج١ؼخ اٌقبٕخ ثبٌّٕبىػخ اٌؼمبه٠خ، كْٚ أثّب ٠زالء

 فٟ ٙجٜ اإلّىبالد اٌّزؼٍمخ ثزٕبىع االفزٖبٓ فٟ اٌّبكح اٌؼمبه٠خ ثبػزجبه٘ب اٌف١ًٖ فٟ مٌه.

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قــــــــائًـــــح انًـــــــــــزاجــــــع
 

 انًؤنفاخ -أوال
 غح انعزتُح : هتان -أ

 .1984اثٓ فٍلْٚ، اٌّملِخ، اٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو، اٌّإٍَخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍىزبة، اٌغيء األٚي، .1

ثٓ ٍِؾخ، اٌمبْٔٛ اٌمٚبئٟ اٌغيائوٞ، اٌل٠ٛاْ إٌٟٛٛ ٌألّغبي اٌزوث٠ٛخ، اٌغيائو،  اٌغٛصٟ .2

 .2000اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ

ه١ّل فٍٛفٟ، اٌمٚبء اإلكاهٞ رٕظ١ُ ٚافزٖبٓ، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو  .3

2002. 

a.  2002ػّو ؽّلٞ ثبّب ، اٌمٚبء اٌؼمبهٞ، كاه ِ٘ٛخ، اٌغيائو ٛجؼخ. 

ٛي اٌّؾبوّبد كهاٍخ ِمبهٔخ ، اٌغيء األٚي ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، كاه ٚائً ػٛٗ اٌيػجٟ ، إٔ .4

 األهكْ   2006ٌٍْٕو ، 

اٌغيائو، ٛجؼخ  ػّبه ث١ٙٛبف، إٌظبَ اٌمٚبئٟ اٌغيائوٞ، كاه اٌو٠ؾبٔخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، .5

2003. 

 .2003ػّو ؽّلٞ ثبّب ، ١ٌٍٝ هىٚلٟ، إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ، كاه ِ٘ٛخ، اٌغيائو، ٛجؼخ  .6

ِٖطفٝ أثٛ ى٠ل فّٟٙ، اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ، مار١خ اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ، اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍْٕو  .7

 .1993ٚاٌطجبػخ، اٌمب٘وح، 

َِؼٛك ١ّٙٛة، اٌّجبكب اٌؼبِخ فٟ إٌّبىػبد اإلكاه٠خ، ٔظو٠خ االفزٖبٓ، اٌغيء اٌضبٌش،  .8

 .1999ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو، ٛجؼخ 

ي فٟ إٌّبىػبد اإلكاه٠خ، كاه اٌؼٍَٛ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػٕبثخ، ِؾّل اٌٖغ١و ثؼٍٟ، اٌٛع١ .9

 .2002ٛجؼخ 

 

 

 

 



 تانهغح انفزنسُح :  -ب

1-  FRANÇOIS CHOUVEL : Les Cas Du Partage Du Tribunal Des Conflits, Paris Economa, 

.France.éd1984. 

 انزسائم وانًذكزاخ -ثانُا

اٌمبٟٙ اٌؼمبهٞ فٟ إٌّبىػبد اٌزٟ رىْٛ اإلكاهح ١ٖٔوح كؽٛ ) ى ( ثٛهٔبْ، افزٖبٓ  -1 

 .2002-2001ٛوفب ف١ٙب، ِنووح رقٖٔ ػمبهٞ، اٌلفؼخ اٌضب١ٔخ، اٌّؼٙل إٌٟٛٛ ٌٍمٚبء

ٍّبػ١ٓ ّبِخ، األكٚاد اٌمب١ٔٛٔخ ١ٌٍَبٍخ اٌؼمبه٠خ ، هٍبٌخ ِبع١َز١و ، و١ٍخ اٌؾمٛق ثٓ ػىْٕٛ  -2

 .1998عّبػخ اٌغيائو 

 

 انًقاالخ -ثانثا
 2009 ِبٞ 22 فٟ اٌؼمبه٠خ اٌزول١خ ػٓ اٌلهاٍٟ ا١ٌَٛ فٟ ػٍٟ ٚ ِؾّل خعجٍ ثٓ .1

ئٕالػ أَ ِغوك ١٘ىٍخ؟ ِغٍخ ئكاهح، اٌّلهٍخ ا١ٌٕٛٛخ  1996ه١ّل فٍٛفٟ، اٌمٚبء ثؼل  .2

 .2000ٌإلكاهح، اٌغيائو، اٌؼلك األٚي ٍٕخ 

 2009ػجل اٌوؽّبْ ثوثبهح ، ّوػ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ االكاه٠خ  .3

 02، ِغٌٍ اٌلٌٚخ، اٌغيائو، اٌؼلك 01رؼ١ٍك ػٍٝ لواه ِؾىّخ اٌزٕبىع هلُ  ػّو ىٚكح، .4

 .2002ٍٕخ 

١ٌٍٝ ىهٚلٟ، ٕالؽ١بد اٌمبٟٙ اإلكاهٞ ػٍٝ ٙٛء اٌزطج١مبد اٌمٚبئ١خ ٌٍغوفخ اإلكاه٠خ  .5

ثبٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ْٔوح اٌمٚبح، ٚىاهح اٌؼلي، اٌل٠ٛاْ إٌٟٛٛ ٌألّغبي اٌزوث٠ٛخ، اٌغيائو اٌؼلك 

54 ،1999. 

ٌإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثٕيع  ح١ٌٍٝ ىهٚلٟ، كٚه اٌمبٟٙ اإلكاهٞ فٟ ِوالجخ اؽزواَ اإلكاه .6

 .2002ٍٕخ 03اٌٍّى١خ، ِغٍخ ِغٌٍ اٌلٌٚخ، اٌؼلك 

 .2003، ٍٕخ 08ِغ١ل فٍفٟٛٔ، اٌلفزو اٌؼمبهٞ، ِغٍخ اٌّٛصك، اٌؼلك  .7

 .2002ٍِٛٝ ثٕٛٛف ، كٚه اٌمبٟٙ فٟ إٌّبىػبد اٌؼمبه٠خ، ِغٌٍ اٌلٌٚخ  .8

 انًىاقع االنكتزونُح :
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